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ها در شهر شیرازایثارگران و فرزندان آندر بین  بررسی شکاف نسلی
  سیروس احمدي

  ، گروه علوم اجتماعیهیأت علمی دانشگاه یاسوج 
  

  چکیده 
سیاسـی و دینـی    ،ها در سه حوزه اجتماعیهدف اساسی مقاله حاضر بررسی شکاف نسلی در بین ایثارگران و فرزندان آن

) آزادگـان و جانبـازان  (کلیه ایثـارگران  ،جامعه آماري تحقیق. روش پیمایشی است ،پژوهش کار رفته در اینروش به. است
با . انتخاب شدند سیستماتیکگیري با استفاده از روش نمونهتعیین و  ،نفر از آنان به عنوان نمونه 500شهر شیراز هستند که 

نفـر کـاهش    381اندازه نمونه به  ،سال بودند 15باالتر از هاي انتخابی داراي فرزندان نفر از نمونه 381که تنها توجه به این
 سـازه بـه کمـک تکنیـک تحلیـل عـاملی       اعتبـار از روش اعتبار آن جهت تعیین  که باشد می، پرسشنامه تحقیقابزار . یافت

بیانگر آن نتایج پژوهش . شده استاستفاده روش آلفاي کرانباخ هاز شیوه هماهنگی درونی باکتشافی و جهت تعیین پایایی 
هـاي سیاسـی و   شکاف نسلی وجود دارد اما در نگـرش  ،هاي اجتماعیها در نگرشهستند که بین ایثارگران و فرزندان آن

هاي اجتماعی یـک تهدیـد   بر این اساس در حالی که شکاف نسلی در حوزه نگرش. شودشکاف نسلی مشاهده نمی ،دینی
هاي سیاسی و مذهبی، در جهت ترویج فرهنـگ ایثـار و شـهادت،    حوزهها در براي فرهنگ ایثار و شهادت است، مشابهت

  .   یک فرصت است
  نگرش دینی  ،نگرش سیاسی ،نگرش اجتماعی ،ایثارگران ،شکاف نسلی: کلید واژه

  
  مقدمه 

نبـود در  و به ویژه آغاز جنگ تحمیلی، پدیده عجیبی که با معیارهاي مادي گرایانه قابـل تبیـین   انقالب اسالمی با پیروزي 
ها به صورت داوطلبانه عازم جبهه ها می شدند و آگاهانه و مشتاقانه خواهان آن بودند کـه  افراد و گروه. ایران شکل گرفت

یوس أشد و نه تنها دیگران را مشد بلکه افتخار تلقی مینه تنها باعث ناراحتی بازماندگان نمی  کشته شدن آنان. کشته شوند
 این پدیده که فرهنگ ایثار و شهادت نامیده مـی ). 1376پور،رفیع(کردتداوم این مسیر عالقمند می کرد بلکه آنان را بهنمی

امروز نیـز پیـروزي در   . شود باعث پیروزي در میدان نابرابر جنگ گردید و تداوم مسیر جمهوري اسالمی را تضمین نمود
 ایثار و شهادت همانند هر فرهنگ دیگري براي زندهفرهنگ . هاي بزرگ مستلزم فرهنگ اصیل ایثار و شهادت استمیدان

انتقال فرهنـگ از  براي تحلیل و بررسی شکاف نسلی، شاخص مناسبی . ماندن باید انتقال یابد و به نسل جدید منتقل شود
در ها بر این اساس سئوال اساسی پژوهش حاضر این است که آیا بین ایثارگران و فرزندان آن. یک نسل به نسل دیگر است

  هاي مختلف اجتماعی، سیاسی و مذهبی شکاف نسلی وجود دارد؟ حوزه
  

  شکاف نسلی
تفـاوت  . مشـاهده شـده اسـت    ،هاي مختلفها و هنجارهاي نسلهایی بین ارزشتفاوت ،هادر همه جوامع و در همه زمان

  ها جدا از یکدیگر بوده باشد که آناي ها به گونهها طبیعی است اما اگر اختالف بین نسلنسلی یا اندکی اختالف بین نسل
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برخـی پژوهشـگران از وجـود     ).1971,بنگتسون و کـویپرز (آیدپدید میو فهم متقابلی از هم نداشته باشند، شکاف نسلی 
  . 1373،اینگلهارت(است گسترش یافته ،کنند و اعتقاد دارند شکاف میان جوانان و بزرگساالنحمایت می ،شکاف نسلی

جـدا شـده و در   , از فرهنگ مسلط بزرگساالن که بر مبناي قبول ارزش هاي رایـج اسـت   ،هنگ جوانیفر. )2004،اسمیت
, هاي دیگري در مقایسه با بزرگساالن دارند اما این شـکاف ارزش ،برخی معتقدند اگر چه جوانان. مخالفت با آن قرار دارد
وضعیتی مجوزهاي هنجـاري بـراي یـک واقعیـت      هاي متفاوت در میان جوانان ندارد و به کارکردربطی به پذیرش ارزش

ناشی از وسایل به کار گرفته شده براي تحقق ارزش هاي پذیرفته  ،به عبارت دیگر ستیز بین نسلی. باشدمربوط می، ارزشی
برخـی نیـز در   ). 56: 1377 ،تیموري(هاي بزرگساالن است و نه پذیرش ارزش هاي متفاوت با آنانشده و مشابه با ارزش

ستیز کمی بین ارزش هاي نسل ها را می پذیرند و اعتقاد دارند تمایز اندکی بین ارزش ها  ،گسست و تفاوت انتخابیقالب 
شکاف نسلی به عنـوان یـک   ). 58: 1383 ،معیدفر(و هنجارهاي دو نسل وجود دارند اما این به مفهوم شکاف نسلی نیست

ها بیانگر آن هستند که جامعـه ایـران   برخی پژوهش. گرفته استدر ایران مورد توجه برخی محققان قرار  ،مساله اجتماعی
. 1384،ربانی و صـفایی نـژاد  . 1383،معیدفر.1380،آزاد ارمکی. 1380،اسماعیلی. 1377،تیموري(دچار شکاف نسلی است

امـا   ).1382،تـوکلی . 1386،داریـاپور (دهند در ایران شکاف نسلی وجود نـدارد ها نشان میو برخی پژوهش) 1386،الیاسی
هـاي مختلـف سیاسـی،    آیـا فرزنـدان ایثـارگران در حـوزه    . بررسی شکاف نسلی در بین ایثارگران مورد توجه نبوده است

اند؟ اگر بین ایثارگران به عنـوان بنیانگـذاران فرهنـگ    ها فاصله گرفتهشان هستند یا از آناجتماعی و مذهبی همانند والدین
ها فهم متقابلی از همدیگر نداشته باشند این یـک چـالش اساسـی    ی باشد و آنایثار و شهادت و فرزندان شان شکاف نسل

با این تفاصیل هدف اساسی پژوهش حاضر این است که شکاف نسلی را در بین . براي ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است
ـ  ها و چـالش ایثارگران و فرزندان شان در سه حوزه سیاسی، اجتماعی و مذهبی بررسی و فرصت یش روي تـرویج  هـاي پ

   . فرهنگ ایثار و شهادت را نمایان سازد
  

  : سئواالت تحقیق
داري وجود دارد؟هاي اجتماعی ایثارگران و فرزندان آنها تفاوت معنیآیا بین نگرش -
  داري وجود دارد؟ها تفاوت معنیهاي سیاسی ایثارگران و فرزندان آنآیا بین نگرش -
داري وجود دارد؟ایثارگران و فرزندان آنها تفاوت معنیهاي دینی آیا بین نگرش -
  

  :روش تحقیق
شهر شیراز است ) جانبازان و آزادگان(ایثارگرانکلیه  ،جامعه آماري .پژوهش حاضر به روش پیمایشی صورت گرفته است

چـون  . اسـت  362، نمونه متناسب با این جامعه آماري) 1970(بر اساس محاسبات مورگان. نفر است 6259که تعداد آنان 
 381فقط نفر افزایش یافت که  500سال و باالتر نباشند اندازه نمونه به 15هاي انتخابی داراي فرزندان احتمال داشت نمونه

ابـزار  . گیري سیستماتیک اسـتفاده گردیـد  گیري از روش نمونهجهت انجام نمونه .سال بودند 15نفر داراي فرزند باالتر از 
تعیین اعتبار سازه گردید ، بوده است که به کمک تکنیک تحلیل عاملی از نوع اکتشافی ،محقق ساختهاي پرسشنامه ،سنجش

هاي اجتماعی که تحلیل عاملی نگرش. و جهت تعیین پایایایی آن از ضریب آلفا  استفاده شد که نتایج آن تشریح شده است
   ،مشارکت ،هویت ،شامل اوقات فراغت(هشت عاملدهد در مجموع نشان می ،منعکس شده 1نتایج آن در جدول شماره 
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است که  865/0برابر  KMO آزمون.انداز یکدیگر تفکیک شده) خانواده و ازدواج ،هاي رفتاريویژگی ،جنسیت ،هاارزش
  که  نشان است  )>001/0P(به عالوه شاخص مجذور کاي براي آزمون کرویت بارتلت . بیانگر کفایت اندازه نمونه است

 درصد از تغییرات واریانس را تبیین می 51هاي هشت گانه در مجموع عامل. اندها به درستی تفکیک شدهد عاملدهمی
  . کنند

  هاي اجتماعیتحلیل عاملی پرسشنامه سنجش نگرش - 1جدول شماره 
شـــماره 

  گویه
مقدار   هاعامل

  ویژه
واریانس 
  تبیین شده

ضریب 
اوقات   آلفا 

  فراغت
ویژگی   جنسیت  ارزش ها  مشارکت  هویت

  رفتاري
  ازدواج  خانواده

  
وزن 
  عاملی

وزن 
عاملی

وزن وزن عاملی
عاملی

وزن 
عاملی

وزن 
عاملی

وزن 
عاملی

وزن 
عاملی

112  771/0                  
  
  
  

4/7  

  
  
  
  

5/16  

  
  
  
  
84/0  

111  761/0                
114  704/0                
113  691/0                
115  684/0                
110  635/0                
116  599/0                
109  543/0                
111  761/0                
24    824/0                

  
2/5  

  
  

7/11  

  
  
87/0  

22    777/0              
25    757/0              
23    752/0              
21    751/0              
18      790/0              

5/2  
  

5/5  
  
81/0  17      781/0            

20      737/0            
19      650/0            

120        634/0            
  

3/2  

  
  
5  

  
  

72/0  
119        613/0          
121        597/0          
92        533/0          

123        521/0          
14          718/0          

7/1  
  

7/3  
  
71/0  10          706/0        

8          692/0        
13          655/0        
90            814/0        

4/1  
  

2/3  
  
76/0  89            806/0      

91            724/0      
7              703/0      

3/1  
  
3  

  
63/0  9              586/0    
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6              546/0    
11              503/0    
2                700/0    

2/1  
  

6/2  
  
57/0  3                666/0  

1                554/0  
                                                                                        87/0ضریب آلفا کرانباخ کل پرسشنامه سنجش نگرش اجتماعی 

  
( هشـت عامـل   دهـد در مجمـوع  نشـان مـی   ،ارائه شـده  2هاي سیاسی که نتایج آن در جدول شماره تحلیل عاملی نگرش

 از یکـدیگر تفکیـک شـده   ) آزادي و سیاست خارجی ،جنگ ،قانونمندي ،امنیت ملی ،انتخابات ،عدالت ،نهادهاي حکومتی
درسـتی  بیـانگر   ) >001/0P(است که بیانگر کفایت اندازه نمونه است و آزمون بارتلـت  850/0برابر با KMOآزمون  .اند

    .کننددرصد از تغییرات واریانس را تبیین می 8/58گانه در مجموعشتهاي هعامل. ها از یکدیگر استتفکیک عامل
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  تحلیل عاملی پرسشنامه سنجش نگرش سیاسی - 2جدول شماره 

  
  

  
  

ــماره  ش
  گویه 

مقدار   هاعامل
  ویژه

واریانس 
  تبیین شده

ضریب 
نهادهاي   آلفا 

  حکومتی
امنیت   انتخابات  عدالت

  ملی
سیاست   آزادي  جنگ  قانونمندي

  خارجی
وزن وزن عاملی

عاملی
وزن وزن عاملی

عاملی
وزن وزن عاملی

عاملی
وزن 
عاملی

وزن 
عاملی

42  807/0                  
  

2/7  

  
  

7/18  

  
  
87/0  

43  798/0                
44  796/0                
41  722/0                
45  698/0                
38    875/0                

  
4/4  

  
  

6/11  

  
  
87/0  

37    834/0              
39    767/0              
40    756/0              
29      797/0              

  
1/3  

  
  

1/8  

  
  
82/0  

30      792/0            
28      749/0            
31      678/0            
56        760/0            

  
9/1  

  
  

1/5  

  
  
77/0  

57        741/0          
55        718/0          
54        663/0          
33          824/0          

  
8/1  

  
  

4/4  

  
  
06/0  

34          765/0        
35          708/0        
32          695/0        
52            803/0        

6/1  
  

3/4  
  
78/0  51            802/0      

53            535/0      
85              827/0      

3/1  
  

5/3  
  
70/0  84              778/0    

88              622/0    
50                706/0    

2/1  
  

1/3  
  
67/0  49                650/0  

47                528/0  
                                                                                                          81/0نامه سنجش نگرش سیاسی ضریب آلفا کرانباخ کل پرسش



، دانشگاه رازي1389 -آبان ماه 12و توسعه کشور،  شهادتو  ایثار همایش ملی

٧

  هاي دینیتحلیل عاملی پرسشنامه سنجش نگرش -3جدول شماره       

  
  

  
  
  

شماره 
  گویه

  ضریب آلفا   واریانس تبیین شده  مقدار ویژه  عامل ها
  پیامدي  شناختی  مناسکی  عاطفی  اعتقادي

وزن عاملیوزن عاملیوزن عاملیوزن عاملیوزن عاملی
97  877/0            

  
  
  

2/11  

  
  
  
  

7/28  

  
  
  
  
95/0  

99  872/0          
98  871/0          
101  858/0          
96  824/0          
102  803/0          
95  795/0          
100  718/0          
94  706/0          
81    751/0          

  
  

3/4  

  
  
  

9/10  

  
  
  
89/0  

63    744/0        
65    737/0        
64    736/0        
80    733/0        
83    653/0        
79    651/0        
107      839/0        

  
  

3/2  

  
  
  

8/5  

  
  
  
85/0  

105      808/0      
106      768/0      
108      744/0      
103      548/0      
104      501      
75        733/0      

  
8/1  

  
  

6/4  

  
  
82/0  

74        706/0    
76        596/0    
77        553/0    
72        529/0    
61          819/0    

4/1  
  

5/3  
  
71/0  60          778/0  

62          731/0  

                                                                                                                      91/0ضریب آلفا کرانباخ کل پرسشنامه سنجش نگرش دینی 
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 ،اعتقـادي (مبین آن است که در مجموع پنج عامل  ،آورده شده 3شماره هاي دینی که در جدول نتایج تحلیل عاملی نگرش
است که نشان دهنده کفایـت   919/0برابر KMOآزمون  .انداز یکدیگر تفکیک شده) شناختی و پیامدي ،مناسکی ،عاطفی

-هاي پـنج عامل. اندها به درستی تفکیک شدهدهد عاملنشان می ) >001/0P(اندازه نمونه است و آزمون کرویت بارتلت 

  .کننددرصد از تغییرات واریانس را تبیین می 9/61گانه در مجموع
   

  :هاي توصیفییافته
بـه لحـاظ شـغلی    . سال است 3/49ها میانگین سنی آن. باشندهل میأایثارگران همگی مرد و مت ،هاي موجودبر اساس داده

نفـر   113 ،نفر ابتدایی 48 ،سوادنفر بی 5 ،به لحاظ سطح سواد. اندنفر بازنشسته بوده 130نفر بیکار و  32 ،نفر شاغل 219
 135نفر متولد شهر و  244 ،به لحاظ محل تولد. اندنفر داراي تحصیالت دانشگاهی بوده  86نفر دیپلم و  129  ،راهنمایی

 ،هلأبه لحاظ وضع ت. زن هستندنفر  205نفر مرد و  176 ،به لحاظ جنسیت ،اما در گروه فرزندان. نفر متولد روستا بوده اند
 71 ،نفر شاغل 60 ،از نظر وضع شغلی. سال بوده است 5/20ها باشند و میانگین سنی آننفر مجرد می 325نفر متاهل و  56

نفـر   152 ،نفـر راهنمـایی   96  ،نفر ابتدایی 8 ،از بعد وضعیت سواد. اندنفر محصل بوده 230دار و نفر خانه 19 ،نفر بیکار
  . اندنفر متولد روستا بوده 35نفر متولد شهر و  340به عالوه . اندنفر داراي تحصیالت دانشگاهی بوده 125دیپلم و 

  :هاي تحلیلییافته
بر اساس نتایج . سیاسی و دینی در قالب جداول زیر ارائه شده است ،ها بر حسب متغیرهاي سه گانه اجتماعیمقایسه گروه

میـانگین نمـره فرزنـدان در     ،ها در قالب متغیرهاي اجتماعی اسـت که بیانگر مقایسه میانگین نمرات گروه 4جدول شماره 
هـا  کمتـر از آن  ،یتبیشتر از میانگین نمره ایثارگران و در نگرش نسبت به جنسـ  ،گذران اوقات فراغت و نگرش به ازدواج

  . شودها دیده نمیو در سایر متغیرها تفاوتی بین آن. است
  

  بررسی میانگین نمره متغیرهاي اجتماعی در گروه ایثارگران و فرزندان  - 4جدول شماره 
میانگین نمره   تعداد  متغیر

ایثارگران
  میانگین نمره

فرزندان
tdfSig

  000/0  760  3/5  3/25  9/22  381  اوقات فراغت
  760668/0  -428/0  3/21  2/21  381  هویت

  760124/0  54/1  9/14  6/14  381  مشارکت
  760820/0  228/0  1/20  20  381  هاارزش

  760000/0  -9/3  2/12  1/13  381  جنسیت
  760936/0  -081/0  11  11  381  ویژگی رفتاري

  760466/0  730/0  9/15  8/15  381  خانواده
  760000/0  7/3  6/11  9/10  381  ازدواج

  001/0  760  3/3  4/148  4/144  381  کل
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بـر  . ها در متغیرهاي سیاسـی اسـت  هاي ایثارگران و فرزندان آنبیانگر مقایسه میانگین نمرات گروه 5 نتایج جدول شماره
شود و دیده میها تفاوت بین آن ،میانگین نمره دو گروه تقریبا مشابه است و تنها در مقوله امنیت ملی ،اساس نتایج جدول

  . شان استطی آن میانگین نمره امنیت ملی در بین ایثارگران بیشتر از فرزندان
  

  بررسی میانگین نمره متغیرهاي سیاسی در گروه ایثارگران و فرزندان - 5جدول شماره 
  میانگین نمرهمیانگین نمره ایثارگران  تعداد  متغیر

فرزندان
tdfSig

  773/0  760  289/0  3/16  2/16  381  نهادهاي حکومتی
  760725/0  352/0  8/10  7/10  381  عدالت

  760096/0  -66/1  7/15  16  381  انتخابات
  760001/0  -2/3  5/14  2/15  381  امنیت ملی
  760578/0  556/0  4/11  3/11  381  قانونمندي

  760457/0  -744/0  1/12  2/12  381  جنگ
  760524/0  -638/0  2/10  3/10  381  آزادي

  760049/0  -97/1  8/10  1/11  381  سیاست خارجی
  138/0  760  -48/1  9/101  2/103  381  کل

  
تنهـا در بعـد   , اندمقایسه شده ،ها در قالب متغیرهاي دینیکه طی آن میانگین نمرات گروه 6بر اساس نتایج جدول شماره 

مناسکی دین در بین ایثارگران بیشـتر از فرزنـدان   شود و بر مبناي آن نمرات بعد مناسکی بین دو گروه تفاوت مشاهده می
  . شوداست و در سایر ابعاد تفاوتی مشاهده نمی

  
  بررسی میانگین نمره متغیرهاي دینی در گروه ایثارگران و فرزندان - 6جدول شماره 

میانگین نمره   تعداد  متغیر
ایثارگران

  میانگین نمره
فرزندان

tdfSig

  666/0  760  -432/0  9/38  2/39  381  اعتقادي
  760509/0  -661/0  9/27  2/28  381  عاطفی
  760000/0  -7/3  6/21  8/22  381  مناسکی
  760057/0  -9/1  7/18  1/19  381  شناختی
  760121/0  55/1  4/10  2/10  381  پیامدي

  056/0  760  -92/1  8/117  5/119  381  کل
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  گیري نتیجه
هـا  هاي اجتمـاعی ایثـارگران و فرزنـدان آن   تحقیق بیانگر آن هستند که بین نگرشنتایج پژوهش در راستاي سئوال اول  -

 ،شـان در هویـت  ایثارگران و فرزنـدان دهد نشان می ،هاها بر حسب عاملبررسی میانگین نمرات گروه. تفاوت وجود دارد
ازدواج و  ،در گذران اوقات فراغـت هاي رفتاري و خانواده، همانند یکدیگر هستند اما ویژگی ،هاارزش ،روابط و مشارکت

 ،گیري از اوقات فراغت دارنـد تمایل بیشتري به بهره ،فرزندان ،به عبارت بهتر. داري دارندیجنسیت با یکدیگر تفاوت معن
 ،ایـن یافتـه پـژوهش   . ها و توانمندي زنان دارنـد تري به برابري جنسیتتري به ازدواج دارند و نگاه مثبتگرایانهنگاه مادي

که معتقدند ) 1380(و اسماعیلی) 1383(معیدفر ،)1377(پژوهش تیموريبا نتایج  ،بنی بر وجود شکاف در حوزه اجتماعیم
هاي اجتماعی دچار شکاف نسلی هسـتند انطبـاق دارد امـا بـا نتـایج پـژوهش       جوانان و بزرگساالن ایرانی در برخی حوزه

.همخوانی ندارد ،ن و جوانان وجود نداردکه معتقد است شکاف نسلی بین بزرگساال )1386(داریاپور
هـا  هاي سیاسـی ایثـارگران و فرزنـدان آن   بیانگر آن هستند که بین نگرش ،در راستاي سئوال دوم تحقیق ،نتایج پژوهش -

شـان در  بیانگر آن است که ایثارگران و فرزندان ،هاي مورد نظربررسی میانگین نمرات بر حسب عامل. تفاوت وجود ندارد
اما در امنیت ملی بـا  . آزادي و سیاست خارجی همانند هم هستند ،جنگ ،منديقانون ،انتخابات ،عدالت ،نهادهاي حکومتی

توانند امنیت ملی کشور را دار دارند و طی آن جوانان کمتر از والدین اعتقاد دارند عوامل خارجی می ییکدیگر تفاوت معن
که ) 1377(با نتایج پژوهش تیموري ،بر عدم وجود شکاف نسلی در حوزه سیاسییافته کلی این پژوهش مبنی . برهم بزنند

  .خوانی نداردهم ،شکاف نسلی آشکاري بین بزرگساالن و جوانان وجود دارد ،هاي سیاسیمعتقد است به لحاظ ارزش
ها تفاوت و فرزندان آن هاي دینی ایثارگراندر راستاي سئوال سوم تحقیق بیانگر آن هستند که بین نگرش ،نتایج پژوهش -

 ،شـان در ابعـاد اعتقـادي   بیانگر آن است که ایثـارگران و فرزنـدان   ،هابررسی میانگین نمرات بر حسب عامل. وجود ندارد
دار دارند و طـی  دین با یکدیگر تفاوت معنی  اما در بعد مناسکی. شناختی و پیامدي همانند هم هستند ،روحانیت ،عاطفی

یافته کلی این پژوهش مبنی بـر عـدم وجـود شـکاف     . پردازندالدین به انجام اعمال مناسکی دینی میآن جوانان کمتر از و
و کاشـی و  ) 1384(نـژاد ربانی و صفایی ،)1377(با نتایج پژوهش تیموري ،در حوزه دینی ،نسلی بین جوانان و بزرگساالن

در ایتالیا ) 1995(پژوهش آبروزز، ر از جوانان استبیشت ،که معتقدند تمایل به دینداري در بین بزرگساالن )1384(گودرزي
دهد جوانان در مقایسه با بزرگساالن تمایل بیشتري بـه ارزش هـاي سـکوالر دارنـد و در مسـائل عقیـدتی و       که نشان می

  .نداردانطباق ، در آمریکا که جوانان سکوالرتر از بزرگساالن هستند) 2004(و پژوهش اسمیت ،فردگراتر هستند ،اخالقیات
هاي اجتماعی به صورت کلی و به ویژه شان در حوزه نگرشبا این تفاصیل بر اساس نتایج تحقیق بین ایثارگران و فرزندان

تواند یک تهدید براي جامعه این امر می. ازدواج و جنسیت، شکاف نسلی وجود دارد ،در زمینه نحوه گذران اوقات فراغت
هاي سیاسی و مذهبی شکاف نسلی وجـود  شان در حوزه نگرشین ایثارگران و فرزنداناما از سوي دیگر ب. ایثارگران باشد

ها در نگاه به مسائل سیاسی این تشابهات یا همانندي. اندهاي والدین را قبول کردهرسد فرزندان، نگرشندارد و به نظر می
ور ایثارگران در راستاي تـرویج فرهنـگ   سال تفاوت سنی دارند یک فرصت براي متولیان ام 30و مذهبی بین دو گروه که 

  . ایثار و شهادت است
  

  منابع
  .4شماره , نامه انجمن جامعه شناسی ایران، شکاف بین نسلی در ایران .)1380(تقی ،آزاد ارمکی -1
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  .2شماره  ،جلد نوزدهم, مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان. موردي شهر دهدشت
سـال   ،فصلنامه رفاه اجتمـاعی  ،نقش شکاف انداز تجربیات نسلی در ایران .)1384(محسن ،گودرزي. غالمرضا ،کاشی -8

  .16شماره , چهارم 
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10- Abruzzes,S(1995)Religion and the post war Generation in Italy, in The post war Generation and establish 
religion, Westview Press,207- 223.
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  نامه شهدا راهکاري براي مقابله با جنگ نرم باز خوانی وصیت
  2حمیدیانفاطمه ، 1عباسعلی اخوان ارمکی

   کارشناس ادبیات  -2، مدرس، محقق و پژوهشگر ،کارشناسی ارشد -1
  

  چکیده
 .خـواهیم پرداخـت   آنگاه به تعریف واژه شهید ابتدا جنگ نرم را تعریف خواهیم کرد، اي کوتاه،در این مقاله بعد از مقدمه

در متن اصلی مقاله دیدگاه  .خواهیم داشت اياشاره) ع(ي معصومینو ائمه) ص(به شهادت از دیدگاه قرآن و پیامبر سپس،
هایشان مرد بررسی قرار خواهیم داد و دلیل حضور آنان را که عاشقانه به سوي جبهه هـا ي جنـگ   نامهشهدا را در وصیت

و سرانجام به این نتیجه خواهیم رسـید کـه تـرویج فرهنـگ      را توضیح خواهیم داد شتافتند و به فیض شهادت نائل آمدند
که آنـان عاشـقانه و بـا آگـاهی      لبی که راهکاري براي مقابله با جنگ نرم است، آگاهی از مقام واالي شهداست،شهادت ط

ها شتافتند و بـه  کامل به فرمان ولی فقیه و با الگو گرفتن از عاشوراییان، براي پاسداري از دین وحفظ میهن به سوي جبهه
  .فیض شهادت رسیدند

  ولی فقیه  جنگ نرم، ،اییبسیج، عاشور، شهید :هواژکلید 
  

  مقدمه
  .)،آل عمران1338قرآن،(».وال تحسبن الّذین قتلوا فی سبیل اهللا امواتاً بل احیاء عندربهم یرزقون « 

باالي هر نیکی، کار نیک دیگـري وجـود   « . گزیندشهادت در راه خدا بهترین مرگی است که شهید با اختیار خویش بر می
خــدا کشــته شــود، وقتــی در راه خــداي عزّوجــلّ کشــته شــد، بــاالي آن کــار نیکــی وجــود  دارد تــا اینکــه مــرد در راه 

  .)10ص 100ج 1399مجلسی،(»ندارد
شهید واالترین مقام را دارد، زیرا شهادت یک حادثه و یک رویداد منفی نیست یک هدف قطعی وآگاهانه وانتخـاب شـده   

یـا امیرالمـومنین مـرا    : نمود، جوانی بلنـد شـدوگفت  ب میمردم را به جهاد ترغی) ع(آنگونه که وقتی حضرت علی . است
بر شتر او سوار بودم و از جنگ ) ص(من پشت رسول خدا « :حضرت فرمودند. ازفضیلت جنگجویان در راه خدا آگاه کن

جنگجویـان  : گشتیم که همین سوال را که از من پرسیدي مـن از او پرسـیدم و آن حضـرت فرمودنـد    ذات السالسل بر می
شوند خداونـد  شود وهنگامی که براي جنگ مجهز میکنند برائت از آتش براي آنها نوشته میي جنگ میی که ارادههنگام

کند کنند در و دیوار خانه براي آنها گریه میکند، وقتی خانواده آنها با ایشان وداع میبر فرشتگان خویش به آنها افتخار می
-شود و خداوند براي هر مردي چهل فرشته مـی ه مار از پوست خود خارج میگونه کشوند همانو از گناه خود خارج می

اینکه چند برابر بـراي   کند مگرچپ، او را حفاظت کنند و کار خیري نمی گمارد تا از پیش رو، پشت سر، سمت راست و
دنیا از ثواب الهی آنها  گیرند علم اهل-کنند هنگامی که در برابردشمن خود قرار میهر روز عبادت می شود واو نوشته می

ها گیرد وقدم جلو گذارده فرشتهشود و تیرها در کمان قرار میها راست میگردد وهنگامی که مبارزه آغاز و سرنیزهقطع می
ي بهشـت در زیـر سـایه   : زنـد در ایـن موقـع منـادي فریـاد مـی     . کننـد گیرند و براي پیروزي آنان دعا میآنها را در بر می
هایی کـه  هاي وارد بر پیکر آنان از آب سرد در تابستان گواراتر است و وقتی شهید به خاطر ضربهضربتشمشیرهاست و 

  فرستد تا براي او افتد هنوز بر زمین قرار نگرفته است که خداوند همسر بهشتی او را میبر اندام وارد شده بر زمین می
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مرحبـا بـه روح   : گویـد ه بر زمین قرار گرفت، زمین به او مـی آنچه را که در بهشت آماده کرده است مژده دهد وهنگامی ک
  بشارت باد تو را که برایت چیزي آماده شده که چشمی ندیده وگوشی نشنیده و بر قلب . پاکی که از جسم پاکی خارج شد

را راضـی  هـا  من جانشین او براي اهل و خانواده اش هستم، هر کسـی آن : فرمایدانسانی خطور نکرده است و خداوند می
از آنجا که  .)265،ص1403قشیري،(ها را خشمگین سازد مرا خشمگین کرده استو هر کس آن ستکند مرا راضی کرده ا

هاي بیگانه جنگ نرم را شروع کرده اند وبراي به انحراف کشاندن افکار جوانان ما، این گونه به یاوه گـویی  برخی از رسانه
. رساندندبردندو ناجوانمردانه به هالکت میوانان را به زور به سوي جبهه ها میپردازند که در جنگ تحمیلی ایران، ج_می

ثیر را تـأ  از آنجا که جوان تشنه حقیقت جویی وحق طلبی است، براي افشاي حقیقت که دراندیشـه جوانـان مـا بیشـترین    
ایـن   گ نرم خواهـد بـود،  خواهد داشت وباعث ترویج فرهنگ شهادت طلبی خواهد شدو راهکاري براي مقابله با این جن

  : شودال ها مطرح میؤس
  ها شتافتند و سرانجام به شهادت رسیدند؟ آنان که شهید شدند چه دیدگاهی داشتند و چرا اینگونه به سوي جبهه

تـوان فرهنـگ   هاي شهدارا برسی خواهیم کرد، زیرا با شناخت این حقیقت میلذا، دراین مقاله سعی خواهیم کرد، دیدگاه 
الزم به ذکر است براي ایـن   .طلبی را در جامعه رواج دادو با جنگ نرمی که دشمن به راه انداخته است مقابله کرد شهادت

بـه صـورت    -هاي واالي آن بزرگواران اسـت اي از اندیشهکه سند زنده -تحقیق ا زبین دو هزار و پانصدوصیت نامه شهید
  . تصادفی تعدادي انتخاب شده است

  .شناساندن دیدگاه هاي شهدا و ترویج فرهنگ شهادت طلبی براي خنثی کردن جنگ نرم دشمن است هدف از این تحقیق
  

  تعریف جنگ نرم
  .آمده است  HaRd WaRFaReدر مقابل جنگ سخت Sift WaRFaReمفهوم جنگ نرم 

نگ نرم را عبـارت  تئوریسین دانشگاه ملی جنگ در آمریکا ج، جان کالینر.توان یافتدرباره جنگ نرم تعریف واحدي نمی
استفاده طراحی شده از تبلیغات و ابزارهاي مربوط به آن را براي نفوذ در مختصات فکري دشمن با توسل به شیوه هایی «از

  .) 487و  1370کالینز،.ام.جان(دمی دان»که موجب پیشرفت مقاصد امنیت ملی مجري می شود
جنگ نرم را توان هر گونه اقـدام نـرم    80خارجی شماره در مجله سیاست 1990جوزف ناي پژوهشگر آمریکایی در سال 

-اي که جامعه هدف را نشانه گرفته و بدون درگیري و استفاه از زور و اجبار به شکست وادار مـی روانی و تبلیغات رسانه

  .دانسته است کند،
بوسـیله   بوسـیله نفـوذ،   جنگ بوسیله اهداف فرهنگی، جنگ نرم یعنی،« :گویدرهبر معظم انقالب در تعریف جنگ نرم می

) 1388/ 4/9(اي با بسیجیان اله خامنهدیدار آیت( ».اي که امروز وجود داردبوسیله شایعه پراکنی یا ابزارهاي پیشرفته دروغ،
آیـد کـه آنهـا را    دشمن به سراغ سنگرهاي معنوي می شود،در جنگ روانی و آنچه امروز در دنیا به آن جنگ نرم گفته می«

  .)2/7/1388اي اله خامنهخنرانی آیتس( منهدسازد
  

  هاي جنگ نرمویژگی
بلکه این جنگ بصـورت   جنگ نرم افقی شتابان و پر تحرك در یک مقطع نیست،: آرام و تدریجی و زیر سطحی است -1

اي است که بسـیاري از  آرام و تدریجی بودن آن به گونه .کندآرام شروع شده و بصورت تدریجی به سوي جلو حرکت می
  .دهنداشخاص آن را تشخیص نمی
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چنانچه تغییري حاصل  .هدف اصلی جنگ نرم ایجاد تغییر در باورها و اعتقادات یک جامعه است :پایدار و بادوام است -2
  .براحتی تغییر مجدد و بازگشت به حالت اولیه امکان ندارد شود،

نمادهاي تاریخی و گذشته براي ارائـه نمـایش و   گیري از هاي جنگ نرم بهرهیکی از ویژگی .جنگ نرم نمادساز است -3
مأیوس و ناامید از حریف ارائـه شـود و در    شود تصویري شکست خورده،در این جنگ سعی می .تصویري مطلوب است

  .مقابل مهاجم با نمادسازي و تصویرسازي خود را موفق و پیروز نشان دهد
هـاي  شود و با ایجاد شـکاف دار در جامعه هدف شروع میهاي آسیبجنگ نرم از محیط. جنگ نرم تضاد آفرین است -4

همبسـتگی اجتمـاعی و    تضادهاي بوجود آمده از طریـق جنـگ نـرم،    .رودمتعدد در بخشهاي گوناگون جامعه به پیش می
 بنابراین تحریک وحدت ملی یکی از .سازدهاي بحران و درگیري داخلی را فراهم میو زمینه .زندوحدت ملی را بر هم می

  .پیامدها و ویژگیهاي جنگ نرم است
ایجاد تردید و بدبینی نسبت به بسیاري از مسائل اصلی یک جامعه قاعده اصلی در جنگ  .جنگ نرم تردید آفرین است -5

شود و در نهایت به ایجاد تغییـرات اساسـی در   حرکت در این جنگ با ایجاد تردید و یأس و ناامیدي شروع می .نرم است
  .رسدها میباورها و ارزش

دشـمن   .اقتصادي و سیاسی است فرهنگی، هاي اجتماعی،آسیب میدان مانور جنگ نرم، .جنگ نرم آسیب محور است -6
دهـد و بـا خلـق    هاي مذکور فعالیت خود را سر و سامان میدر حوزه در جنگ نرم با شناسایی نقاط آسیب جامعه هدف،

  . افزایدهاي جدید بر دامنه تحرکات خود میآسیب
احساسات را  هاي جدید،سازي و خلق ارزشدر جنگ نرم با نمادسازي و اسطوره :دار استزا و جذبهجنگ نرم هیجان-7

کند از احساسات و عواطف جامعه تالش می مدیریت احساسات که رکن مهمی در مهندسی جنگ نرم است، .انگیزاندبرمی
  .ها استفاده شوداي ایجاد تغییر و دگرگونی در باورها و ارزشهاي بربه عنوان پلی براي نفوذ در افکار و اندیشه

در ایـن   .اسـت  جنگ نرمهاي دیگر برخورداري از وجوه مختلف از ویژگی. پردامنه بودن :چندوجهی است جنگ نرم -8
  .کندها استفاده میها و روشجنگ دشمن از تمام علوم و فنون و شیوه

  .شودترین ابزارهاي روز استفاده میاز پیشرفته جنگ نرمدر  :شوداز ابزار به روز استفاده می جنگ نرمدر  -9
  

   جنگ نرماهداف 
  ایجاد تغییر در اعتقادات و باورها -1

 .را باید ایجـاد تغییـر و دگرگـونی در باورهـا و اعتقـادات جامعـه هـدف دانسـت         جنگ نرمترین هدف ترین و اصلیمهم
هر انسانی بر اساس باورها و اعتقاداتش به زندگی جهـت   .رود اساس حرکت یک جامعه به شمار می رها،اعتقادات و باو

باید باورها و اعتقادات آن جامعـه را   بنابراین، کسانی که بخواهند در مسیر حرکت یک جامعه تغییري ایجاد کنند، .دهدمی
  .تغییر در اعتقادات و باورهاي یک جامعه است جنگ نرمترین هدف اصلی لذا؛ .هدف بگیرند

  هاتغییر در افکار و اندیشه -2
هنگامی که دشمن با ایجاد جنگ نرم توانست اعتقادات و باورهاي یک جامعه را متزلزل سازد و آنگـاه زمینـه الزم بـراي     

بنابراین؛ هدف دیگر  .شودفراهم میهاي گوناگون خود به خود هدف دیگر یعنی ایجاد تغییر در فکر و اندیشیدن در حوزه
  .هاي یک جامعه استایجاد تغییر در افکار و اندیشه جنگ نرمدر 
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  ایجاد تغییر در رفتار -3
هاي رفتـاري یـک   در حقیقت مدل .گیردهاي آن جامعه نشأت میرفتارهاي مردم یک جامعه از اعتقادات و افکار و اندیشه

هاي رفتـاري  بنابراین؛ با هر نو باور و اندیشه جدیدي مدل .هاي افراد آن استاندیشهجامعه براساس باورها و اعتقادات و 
  .جدیدتر به همراه خواهد داشت

  ایجاد تغییر در ساختار سیاسی  -4
اهـداف   .ایجاد تغییر و دگرگونی در ساختارهاي سیاسی و جایگزین کردن ساختار جدید اسـت  جنگ نرمهدف نهایی در 

بصورت طبیعی مدل  افکار و رفتارهاي یک جامعه، با ایجاد تغییر در باورها، .شودیند خطی دنبال میآذکر شده بصورت فر
در یک جامعه اگر مردم در شـرایطی بـا نظـام سیاسـی بـه       .کندرفتارهاي حمایتی از ساختار سیاسی موجود تغییر پیدا می

زدایی بـراي  زدایی و مقبولیتلذا مشروعیت .د دادچالشی برخیزند و آن نظام مشروعیت و مقبولیت خود را از دست خواه
  .است جنگ نرمثباتی در جامعه از اهداف ایجاد بحران و ناآرامی و بی

-هاي الزم براي هرگونه تغییر سیاسی فـراهم مـی  زمینه اگر یک نظام سیاسی مشروعیت و مقبولیت خود را از دست بدهد،

  .شود
تعریف شهید 

هر کشته یـا  . شودبرده می ي برخی افرادخاص  بکارات رایج ومعمولی است که فقط دربارهي شهید وشهادت از کلمواژه
. براي هدفی مقدس جان خود را از دست بدهد شود که در یک راه مقدس وبه کسی شهید گفته می. مرده اي شهید نیست

. یابددیگر اینکه جاودانگی می. شودیکی اینکه در راه هدف مقدس کشته می« :به قول استاد مطهري شهید سه ویژگی دارد
مطهـري  (». شهید کسی اسـت کـه بـا خـون خـود ارزش و ابـدیت وجـاودانگی داده اسـت        . سوم به محیط پاکی می دهد

  .)39ص1358،
شهادت در لغت به معانی، گواهی دادن، کشته شدن در راه خدا، شهید گردیدن و عالم شهادت در مقابل عـالم غیـب آمـده    

ی؛ حاضر، شاهد، عالم به غیب و حاضر، یکی از اسماء حسناي خدا و سرانجام کشته شدن در راه خدا و شهید، یعن .است
مطهـري  (ي تمام هستی خود در راه هدف مقدس اسـت شهادت، فدا کردن آگاهانه . ) 2100ص2ج1354معین،(دین است

.)83،ص1359مطهري،(ترین حد تکامل استوعالی ءشهادت ارتقا . )114ص1359،
ي شهید بزرگترین بار معنی را دارد، زیرا شهید در لغت به معناي حاضر، ناظر، گـواه وگـواهی دهنـده وخبـر دهنـده      کلمه

ي چشمها به اوسـت و بـاالخره بـه    مشهود، کسی که همه نیز به معنی محسوس و راستین وامین وهمچنین به معنی آگاه و
  .)157،ص 1374شریعتی،(معنی؛ نمونه، الگو و سرمشق است 

ي دهد، پس بزرگترین معجزههاي خشک اندام، خون، حیات وزندگی میشهید قلب تاریخ است، همچنان که قلب به رگ 
  .)190،ص1374شریعتی،(بخشدشهادت این است که به یک نسل ایمان جدید به خویشتن را می

م در میدان نبرد با دشـمنان و بـه   ي شهود آمده است و به خاطر حضور رزمندگان اسالدرتفسیر نمونه اطالق شهید از ماده
   .)40ص 21ج 1370مکارم شیرازي،(کنندخاطر آن است که در لحظه شهادت فرشتگان رحمت را مشاهده می

شـهید یعنـی؛ حاضـر و جمـع آن      حضـور اسـت و شـاهد و    در لسان العرب شهید وشهادت در لغت به معنـاي شـهود و  
  .)236ص1383خرمشاهی،(شهداست

ي رحمت اش به خاطر این است که مالئکهو وجه تسمیه آمده است شهید، یعنی، کشته شده در راه خدادر مجمع البحرین 
  .)553فخرالدین طرلجی ج الثانی ص (نگرندبه این شهدا می
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هاي ما شهادت را آرزو دارند و ملتی که شـهادت را  شهادت براي ما فیض عظیمی است، جوان«: فرمودند) ره(امام خمینی
  .)49ص  9ج 1364امام خمینی ،(پیروز است آرزو دارد

  شهادت از دیدگاه قرآن
در قرآن آیات فراوانی وجود دارد که شهادت را توصیف نموده و جایگاه و مقام واالي شهیدان را بیان داشته است کـه بـه   

  .»الشهداء و الصالحینفاولئک مع الذین انعم اهللا علیهم من النبین والصدیقین و«  :شوداي مینمونه اي از آنها اشاره
در این آیـه خـدا ونـد     .شهدا و نیکوکاران آنان با کسانی هستند که خدا بر آنان عنایت کرده است از پیامبران و صدیقین و

   .شهدا را در کنار پیامبران قرار داده است
،سـوره حدیـد آیـه    1388قرآن،». والذین آمنو با اهللا ورسله اولئک هم الصدیقون و الشهداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم « 

19(  
باشند، آنان پاداشـی و  اند، آنان هستند صدیقین وشهداء در نزد پروردگارشان میپیامبرانش ایمان آورده و آنان که به خدا و

  .نوري براي خود دارند
  .)69،سورهالزمر آیه 1338قرآن ،(» . وجیء با لنّبین و الشهداء وقضی بینهم بالحق و هم ال یظلمون« 

  .پیامبران وشهدا به صحنه محشر آورده شدند و میان آنان قضاوت به حق گرفت و به آنان ستمی وارد نخواهد شد
  .)163،آل عمران،آیه 1338قرآن( »وال تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهللا امواتا بل احیا عندربهم یرزقون « 

  انـــد و نـــزد خـــدا روزي بلکـــه زنـــده هـــا را مـــرده نپنداریـــدانـــد آنو کســـانی کـــه در راه خـــدا کشـــته شـــده
  .خورندمی

  
  )ع(و ائمه معصومین) ص(شهادت از دیدگاه پیامبر

اول من دمه مغفور له کـل ذنـب والثانیـه    : الشهید سبعه خصال من اهللا« : ي شهید فرمودنددرباره) ص(پیامبر بزرگوار اسالم
ه وتقوالن مرحبا بک و یقـول هـو مثـل ذلـک لهمـا      یقع راسه فی حجزر وجنته من الحور العین وتمسحان الغبار عن وجه

والثالثه یکسی من کستوت الجنه والرابعه تبتدره خزنه الجنه بکل طیه ایهم یا خذمعه والخامسه ان یري منزله والسادسه یقال 
ص 11ج ،1409حر عاملی (».لروحه اسرح فی الجنه حیث شئت والسابعه ان ینظر فی وجه اهللا و انها لراحه لکل نبی وشهید

10(.  
که ( سرش در دامن دو همسرش. شودي گناهانش آمرزیده میشود، همهي خونی که از شهید به زمین ریخته میاولین قطره

گوینـد و  به اوخیر مقدم و آفرین می کنند وگیرد و آنان غبار از صورتش پاك میحورالعین قرار می) کندخدا به او عطا می
خـدمتکاران بهشـتی بابوهـاي خـوش از او     . شـود هاي بهشتی به شهید پوشانده مـی از لباس. گویداو نیز به آنان آفرین می

نگرد و شهید جایگاه خود را در بهشت می. گیرندو براي اینکه شهید را با خود ببرند از یکدیگر سبقت می کننداستقبال می
کنـد و لطـف خداونـدي    او به طرف خدا نگاه می .خواهی برو وجاودانه باشرسد در هر کجاي بهشت که میبه او ندا می

  .آوردشهیدي آرامش می براي هر پیامبر و
حر (شود نیستتر از قطره خونی که در راه خدا ریخته میهیچ قطره خونی نزد خدا محبوب: چنین آن حضرت فرمودندهم

و عقیـده داشـتند   ) 8ص 100،ج1399مجلـیس، (دانسـتند ها را شهادت میترین مرگکه شرافتمندانه . )25ص 11عاملی،ج 
ترین چیزي محبوب) ع(حضرت علی ).128ص 3ج1401عبدالملک بن هشام،(باالترین نیکوکاري شهادت در راه خدا است

  هم .)44ص10،ج1985ابی الحدید، ابن(»ان احب ما اناالق الی الموت«اند، که کنند مرگ سرخ دانستهرا که مالقات می
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ابـن  (»اکرم المـوت القتـل  «: فرمودنددانستند که وي میها را کشته شدن در راه خدا میمرگترین چنین آن حضرت، گرامی
  ابن ابی (»انی للشهاده لمحب«: فرمودنددانستند و میو پیوسته خود را دوست دار شهادت می) 300ص 8ج1985ابی الحدید

و اسئلک ان تجعل وفاتی قـتال فـی   «: خوانداین دعا را در ماه مبارك رمضان می) ع(امام صادق .)99ص 4ج 1985الحدید،
  .)128ص  4ج1399مجلسی ،(»سبیلک تحت رایه نبیک مع اولیائک

  .خواهم مرگم را شهادت در راه خودت زیر پرچم اسالم با اولیاء خودت قرار دهیخدایا از تو می
  

  نامه شهدا راهکاري براي مقابله با جنگ نرمباز خوانی وصیت
توان هاي آن بزرگواران است که با مطالعه آن اسناد مینامهترین سندي که از شهدا وجود دارد، وصیتترین و با ارزشزنده

با بررسی و مطالعه  بسیاري از وصایا که به صورت اتفاقی . ها مطلع گردیدهاي آنان در باره حضورشان در جبههاز دیدگاه
هـا شـتافتند و بـه    ات رسیده است، آنان به دالیل ذیربه سوي جبهـه نامه انتخاب گردیده براي ما به اثباز بین هزاران وصیت
  :  فیض شهادت رسیدند

  
  آگاهی داشتن از مقام واالي شهید  -1
  .)163،سوره آل عمران آیه1338قرآن، (»وال تحسبن الّذین قتلو فی سبیل اهللا امواتا بل احیاء عندربهم یرزقون«

این آیه یکی از اهـداف مقـدس آنـان را     .اي اکثریت قریب به اتفاق شهدا استهنامهي زیباي قرآن سرآغاز وصیتاین آیه
کند؛ آنان که از مقام واالي شهدا و جایگاه شهید کامال با اطالع بودند و با این علم وآگاهی و منطق بـه سـوي   مشخص می

کـرده  اینگونه آرزو مـی  خود جبهه هاي نبرد شتافتند و سرانجام به آرزوي دیرین خویش رسیدند، که شهیدي در دعا هاي
وصـیت شـهید    (» خدایا توفیق شهادت در راه خودت را به ما عطا بفرما »اللّهم ارزقنی توفیق الشهادة فی سبیل اهللا « : است

  .)نامه محمد اقبالی 
ز شـهادت مرگـی اسـت کـه ا    « دانسـتندکه  رزمندگان که پرورده ي مکتب سرخ تشیع بوده اند، شهادت را فوز عظیمی می

فرستاده شده است و برنده آن است که با عمل صـالح بـه امیـد پیـروزي رزم آوران     ) ص(جانب خدا به سوي امت محمد
  .)وصیت نامه شهید  حبیب اهللا باغبان زاده (»اسالم به سوي این مرگ با عزّت بشتابد

اش نامـه سان باقري در وصیتکردند، چنان که احشهدا عطر زیبا ودلرباي شهادت را در زندگی دنیاي خویش احساس می
من این . ها بهشت را ارزانی داشتو در عوض به آن منین جان ومالشان را خریدؤبه درستی که خداوند از م« : آورده است

  .)وصیت نامه شهید  احسان باقري(».رسدنوع مرگ را بو کرده و بویش به مشامم می
نامه شهید  ماشاهللا وصیت(».شهید از همه افضل تر است«عقیده داشتند  که دانستند واالترین مقام از آن شهید است،آنان می

هـاي در خـواب غفلـت را بیـدار     زیرا انسان بلکه باالترین ثمر را دارد، رود،دانستند که خونشان هدر نمیشهدا می .)باقري
خون «:اش آورده استنامهصیتکه شهیدي در و آیدي ستمگران تاریخ فرود میهمه سر بر شود وکند، مشتی کوبنده میمی

ایـن خـون شـهید    . گرداندتازد ونسل آنها را هالك میرود بلکه خروش بر آورده و بر دشمنان اسالم میشهید به هدر نمی
خـون  . دهندراه شهدا را ادامه می شتابند وهاي حق میهر روز جوانان پاك وبا ایمان به سوي جبهه شوداست که باعث می

کند و این کمـال رضـاي خداونـد    ین نیروهاي انسانی وحدت بخشیده و آنان را به سوي کمال رهبري میشهید است که ب
  .)وصیت نامه شهید احسان ابراهیمی(».است
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کرمنـا  « دانستند که با شهادت زندگی واقعی را به دست خواهند آورد و به واالتـرین مقـام خواهنـد رسـید، تـاج      شهدا می
  :بر سرشان خواهند نهند و برترین خواهند شد) 72،اسرا،ایه 1338قرآن ،(»

  به صفتان زشت خو را نکشند رو                        در مسلخ عشق جز نکو را نکشند         
  .)34،ص1375سرمد کاشانی، (مردار بود هر آنکه او را نکشند                           گر عاشق صادقی زمردن مگریز         

اش را این گونـه بیـان   چنانکه شهیدي عقیده. شودنوشد و جاودانه میي آب حیات است که شهید ازآن میمهشهادت چش
تا حال مرده بودم و این لحظه آغاز جهاد وشهادت است، این احساس را در خود می بینم که زندگی جاویدان «: کرده است
ماند چقدر شهادت در راه خدا زیباست و مانند گل محمدي میرساند، کنم، شهادت انسان را به درجه اعالء میرا آغاز می

داندکـه بـه همـه جـا نـور      شهید مـی  .)نامه  شهید غالم محمد ابراهیمیوصیت(».بویندکه وارثان خون پاك شهید از آن می
ـ  وچه رزمنـده . افشانی خواهد کرد، راه را به دیگران نشان خواهد داد و همیشه راهنما خواهد بود مـا  «: ا گفـت اي چـه زیب

 .)وصـیت نامـه شـهید جعفـر اصـغري     (».مردگان تاریخ بودیم، اگر شهادت وشهیدي نداشتیم، شـهید شـمع تـاریخ اسـت    
کند و بر این عقیـده بودنـد کـه    دانستند که شهید با خدا معامله میرزمندگانی که به درجه پر فیض شهادت نائل آمدند، می

کند و بهشت به اوند سبحان از مومنان جانها و اموالشان را خریداري میخد«. خداوند به پیمان خویش سخت وفادار است
شوند، این وعده حقی است بر او که در تورات و انجیـل  کشند و کشته می کنند، میآنها در راه خدا پیکار می. دهدآنها می

  .)علی اصالتوصیت نامه شهید (»و قرآن ذکر فرموده است چه کسی از خدا به عهد خود وفادارتر است؟
کوشـد و   شهید راهش را با آگاهی وبینش خود انتخاب کرده است، لذا، با جانش براي رسـیدن بـه مقصـود خـویش مـی     

خـدایا تـو   « : رسد، آنگونه که شهیدي دیدگاه واالي خویش را اینگونه به زبان آورده اسـت کند و به مقصد میفداکاري می
بر نداشتم، به من صدها جان بده که جانم را فداي تو واسـالم عزیـز بکـنم و     شاهدم باش که من درراه تو کورکورانه قدم

   .)وصیت نامه شهید  علی امامی کاشانی(» دین خون شهدا را ادا کنم 
اولیاي خداست، شهادت زیباترین پیام کتاب هستی است، شهادت زنـدگی و   ي حق وي افراد برترو گزیدهشهادت خاصه

  .)وصیت نامه شهید محمد احسن زاده(»شهادت افتخار مردان است«  کهحیات و خالصه این
پس با آگاهی از مقام واالي شهیدان، رزمندگان اسالم به سوي میدانهاي نبرد شتافتند، زیرا براي رسیدن بـه ایـن مقـام واال    

  .)اقدسیوصیت نامه شهید اصغر (» بزرگترین آرزویم شهادت است« : کردندکه شهیدي گفته استلحظه شماري می
  
  اطاعت از ولی فقیه -2
تواند این شیرینی را بچشد، مگر آنکه در خط امام باشد زیرا که بدرستی که شهادت آنچنان شیرین است که هر کس نمی« 

اگر ما بخواهیم به اهللا برسیم باید پیرو والیت فقیه باشـیم، زیـرا   . کشاند خط والیت است که انسان را از دنیا به آخرت می
  )وصیت نامه شهید اکبر طلوعی(».فقیه نماینده و مجري قانون خداست والیت

»  اطیعواهللا واطیعوالرسول و اولی االمـر مـنکم  «: کردنددانستند و به مردم سفارش میشهدا اطاعت از ولی فقیه را واجب می
اسالم بگیرند اسالم از بین رفته پشتیبان والیت فقیه باشید که والیت قلب اسالم است که اگر والیت و سرپرستی فقیه را از 

  )وصیت نامه شهید حسین ابوالفضلی(».است و اکنون پشتیبان والیت فقیه که امام خمینی است باشید
رزمندگان به فرمان ولی فقیه به سوي جبهه ها شتافتند ، زیرا اطاعت از اورا بر خویش فریضه می دانستند و معتقد بودند ، 

  :به قول حافظ. باید با جان ودل پذیرفت ومطیع بودهر چه ولی فقیه فرمان دهد 
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،ص 1378حـافظ، (هـا که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزل             به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید  
هـا را  جبهـه  :به فرمان امام و رهبرانقالب که گفتند« : آنگونه که شهیدي فرمانبرداري خویش را این گونه بیان کرده است)3

کنم که به جبهـه آمـدم تـا بـا     ها حرکت کردم و به این کار افتخارمیخالی نکنید، احساس مسئولیت کردم و به سوي جبهه
  کنم، ملت شهید پرور و ي خود را آغاز مینامهچند قطره خون خود مانعی را از جلو این انقالب بردارم و اینکه وصیت

درهرچـه   ا ملت می خواهیم که شما به فرمـان امـام و رهبـر انقـالب اسـالمی باشـید و      تمام شهیدان و رزمندگان ، از شم
هـا  خـوار بزنیـد و بـه آن   ها مخصوصا آمریکـاي جهـان  راهپیمایی هست شرکت نموده تا مشت محکمی بر دهان ابرقدرت

میـد کننـد و شکسـت    بفهمانید که اگر دنیا دست در دست هم بگذارند نخواهند توانست ملت شکسـت ناپـذیر مـا را نـا ا    
شهدا با عقیده وایمانی راسخ و استوار پذیرفته بودنـد کـه رهبرشـان اسـوه و     . )رضا آبیاريوصیت نامه شهید علی(».بدهند

او جوهري بود به تمام معنا فرهنـگ، او شخصـیت جـامع    « : الگوي همه فضیلت هاست که درباره ي امام خمینی فرمودند
بـا دشـمن متجـاوز، پیـروان و فـداییان و       نظیـر فرینی و ترغیب لشکر اسالم به نبرد بیاالضدادي بود که در اوج حماسه آ

سربازان خود را ، اعم از ارتش وسپاه وبسیج، همیشه به خدا پرستی و خدا ترسی و کف نفس، خود سازي، خوش رفتاري 
فرماندهی کـه آرزویـش   .  و جوانمردي ، حتی در برخورد با دشمن و ترحم وشفعت پس از اسارت آن سفارش می نمود

هر پاسداري گواه است کـه همـین یـک جملـه صـادقانه و      » اي کاش من هم یک پاسدار بودم«: پاسداري بود و می گفت
او فرمانده قوا بود که مرفـه تـر از یـک نوجـوان     : خالصانه تا چه میزان براي او فرهنگ ساز و شخصیت آفرین بوده است

. آل نگري به معناي یک بعدي گریزان از واقعیت ها نشده بود گرایی و ایدهدچار ذهنکرد، او هیچگاه بسیجی زندگی نمی
با درك عمیق و هوش سرشار اجتماعی، عدالت خواهی و عدالت گستري اجتماعی را با آرمانهاي دفاع مقدس عجین کرده 

ود ، که در وصیت نامـه اش آورده  اي که شهید شد، بر این عقیده بآن رزمنده. )271،ص 1368مجموعه مقاالت دفاع ،(بود
خمینی بت شکن ما را از ظلمت به نور رهبري نمود و انشاءاهللا  تا آخرین نفس و تا آخرین قطـره خـونی کـه در    « : است

بدن دارم که متعلق به تمام مسلمین جهان است براي تحقق بخشیدن به پیروزي اسالم بر کفر تحت رهبري این مرد بزرگ 
ي خود را به ولی فقیه  اینگونه بیان کرده شهیدي دیگر عشق وعالقه. )وصیت نامه شهید علی امامیان(».د وفادار خواهم مان

. من آنقدر عالقه به رهبر کبیر انقالب دارم که دلم می خواست حتی یک بار هم شده است جمال او را زیارت کنم «:است
مان و پیامبران و امـت حـزب اهللا مـی دانـد کـه چـه زحمـات        خدا وامام ز. اما به علت کثرت گناهان لیاقت آن را نداشتم

فراموش نشدنی براي اسالم وملت ما انجام داده ولی یک خواهش از رهبرم دارم و آن این است چـون پـیش خـدا بسـیار     
   . عزیز است از خدا بخواهد گناهان مرا ببخشد

رم عالقه دارم که حاضرم با خاك کفش او مـرا دفـن   اي امت حزب اهللا پیرو والیت فقیه باشید که هستید من آنقدر به رهب
  )وصیت نامه شهید محمد اقبالی(»کنند تا از گناهان من کاسته شود تا مورد مغفرت قرار گیرم

  
  دفاع از اسالم-3

هاي آزاده در جهان گردید، براي تـرویج ودفـاع   از هنگام ظهور اسالم در عربستان ورواج دین الهی که باعث بیداري انسان
پیشـوایان    .ز آن دین مقدس افراد بسیاري در طول تاریخ جان خویش را فدا کردند، تا این دین الهی پایدار و زنده بمانـد ا

شهیدان که از پیروان راستین ائمه اطهـار هسـتند    .ها کشیدنددینی ما در صدر اسالم براي تحقق آرمانهاي اسالم چه سختی
ن را وظیفه خود می دانستند و با نثار جان خود از این هدیه آسـمانی و مقـدس   به عنوان وظیفه ي شرعی ، پاسداري از دی

  به این عنوان در این جنگ وشهادت شرکت « :هاي شهدا ست نامهاند، چنانکه عبارت زیر مضمون اکثروصیتدفاع کرده
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فراز بام دنیا که هـیچ در ایـن مبـارزه    کردم، فقط براي پیروزي اسالم و بر افراشته شدن پرچم قولوا ال اله اال اهللا تفلحوا بر 
حق علیه باطل آرزوي کشته شدن ندارم ، فقط بکشم کفار را وپیروز شویم، اگر در این پیروزي و بـر افراشـته شـدن ایـن     

-وصیت(».پرچم عدل و انسانیت بنا باشد خون من ریخته شود حاضرم این خون وجان را تقدیم و تسلیم خالق یکتا کنیم

  ) د با ال ورنامه شهید محم
  این متاعی است که هربی سروپایی دارد                            جان چه باشد که فداي قدم دوست کنیم               

آنگونه که شهیدي دیدگاه خود  یکی از اهداف مقدس شهیدان احیاي دین مقدس اسالم و پاسداري از حریم آن بوده است،
روم، خداي من شاهد است که نه براي گرفتن انتقام ونه براي اینکه اینکه با یاد خدا به جبهه می« : را چنین بیان کرده است

وقتی شهید شدم به بهشت بروم، تنها هدفم از این کار احیاي دینم و تداوم انقالبم می باشد ، براي رسیدن بـه ایـن هـدف    
-اسالم است اگر شهید شوم به خداي کعبه رسـتگار مـی   طلبم، زیرا هدفم خدا و مکتبمشوم و خدا را به یاري میوارد می

وقتی اسـالم  «شهدا با آن اخالص و یکرنگی که داشتند بر این عقیده بودند که . )نامه شهید محمد ابوالحسنیوصیت(».شوم
ودلبند  سرور آزادگان پسر رشید) ع(مانند روز عاشورا که امام حسین. عزیز در خطر است باید خون داد وآن را یاري نمود

  )وصیت نامه شهید صفر علی احسن زاده(».خود را به قربانگاه عشق فرستاد
آیـا  «انـد کـه   شهدا که پرورش یافته مکتب اسالم بودند در پاسداري از حریم دین به ادامه دهندگان راهشان سفارش کـرده 

ردم حـاکم بشـود جـان خـود را     شهدا جز براي اسالم و احکام اسالم که باید بر جهان حاکم باشد و حکومت خدا بـر مـ  
 هـا وروضـه  باختند؟ پس باید به اجتماعات مذهبی اهمیت زیاد بدهید که همین اجتماعات مذهبی و مساجد و سـینه زنـی  

  )نامه شهید حسن خدادادوصیت(».ي ما را این طور پیش برده استها ودعا خواندن ها بود که جامعهخوانی
  
  حس میهن دوستی -4

رو ایرانـی مسـلمان بـه وطـن وسـرزمین      وطن وعشق به آن در فطرت هر ایرانی سرشته است و از ایـن  گمان عالقه بهبی
عشـق بـه مـیهن و وطـن      .دوست داشتن وطن از ایمان اسـت » حب الوطن من االیمان « اي خاص دارد که خویش عالقه

-حس میهن .مند وجود داشته و دارددوستی یکی از موضوعات و مضامین مهمی است که از دیرباز در ضمیر ایرانیان غیرت

. هاي ایران مملو از عشـق بـه وطـن اسـت    کرده و اسطورهگري میهاي بسیار دور در اندیشه ایرانیان جلوهدوستی از زمان
دهـد و  آرش کمانگیر به خاطر تعیین حد ومرز کشور در مقابل بیگانگان می ایستد و تمام وجود خودرا در تیري قرار مـی 

  .داي ایران می کندجان خود را ف
در آن هنگام که کاووس را در دام پادشاه هاماروان اسیر می شود واز  دیگر سرزمین ها هم به ایران حمله ور می شـوند و  

-می) نماد وطن دوستی(تازیان و ترکان قصد تصرف این سرزمین گوهرخیز را دارند، ایرانیان میهن پرست به سراغ رستم 

  :دگویمی گونه او این. روند
  دریغ است ایران که ویران شود

  کنام پلنگان وشیران شود
  همه تن به تن سر به کشتن دهیم

  .)21ص12ج 1335فردوسی،(از آن به که کشور به دشمن دهیم 
  :میرزاده ي عشقی شاعرشهید عصربیداري درباره ي وطن و پاسداري ازآن چنین می سراید 

  خاك وطن چو رفت چه خاکی به سر کنم                             خاکم به سر زغصه به سر خاك اگر کنم
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  .)147ص1344عشقی،(برداشتند فکر کالهی دگر کنم                 آوخ کاله نیست وطن تا که از سرم               
  :نسیم شمال به خاطر آنکه میهن در دست استعمارگران گرفتار شده است، این گونه می نالد                 
  اي در دهان گرگ اجل مبتال وطن                ابتال وطن اي غرقه در هزار غم و                
  .)215،ص1365نسیم، (نوا وطنبی کس وطن، غریب وطن، بی          اي یوسف عزیز دیار بال وطن                

شتافتند، تا سرزمین ایران را از چنگ هاي جنگ میههرزمندگان اسالم اگر چه به فرمان ولی فقیه براي دفاع از اسالم به جب
« :ي شهیدي می خـوانیم آنگونه که در وصیت نامه. مهاجمان نجات دهند، بر این عقیده هم بودند که وطن ارزشی واال دارد

. اهم داد جان بر کف به جبهه می روم ، شهید می شوم ، این تن امانتم را که خدا آفریده است و از آن اوست به راهش خو
صحنه هایی را که مشاهده کرده و می کنم از مرگ نمی هراسم می کشم تا کشته شوم ، سلولهاي بدنم به جوش وخروش 

اینک می روم تا انتقام خون میلیونها افراد بی گناه ومستضعف را از صدام خون آشام بگیرم یا شهید می شوم . در آمده است
وصیت نامه شهید (».کنمچه بکشم برایم فرقی ندارد جانم را فداي وطن واسالم می چه کشته شوم. و یا پیروز بر می گردم

  )احمد بخشیان
  :و شهیدي دیگردر وصیت نامه خود  اینگونه نوشته است

اینک که آمریکا وشوروي به وسیله ي ایادي داخلی وخارجی به وطن وخاك مقدسمان هجوم آورده اند فرصت را براي « 
اسالم و سرزمین دالورمان ایران از دست ندهیم و منافقین که براي ما خواب حمام خون را دیـده انـد    دفاع ازدین برترمان

نامـه  توصـی (».باید بدانند که با خون خویش وضو ساخته و در محراب عبادت خویش را آماده ي شهادت خـود سـازیم   
  )شهید علی ابایی

  :شهدا بر این عقیده بودند که
  ه خون بهر وطناي کاو نشود غرق بجامه

  .)43،ص1379عارف ،(بدر آن جامه که ننگ تن وکم از کفن است 
  اي ایستاده در چمن آفتابی معلوم

  !وطن من
  اي تواناترین مظلوم

  تو را دوست می دارم
  اي آفتاب شمایلی دریا دل

  ایستاده ام در کنار تو سبز وسربلند
  دنیا دوزخ اشباح هولناك است
  وتوآن درخت گردوي کهنسالی

  وبیشتر از آن که من خوف تبر را نگرانم
  )9،ص1386هراتی ،(اي تو ایستاده

  
  تفکر بسیجی -5

ي انقـالب اسـالمی   رحمت خداوند بزرگ بر بسـیج مستضـعفین کـه بـه حـق پشـتوانه      « :فرمودند)ره(حضرت امام خمینی
  )231ص50،ج  1364امام خمینی ».است
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اخته شدن و آماده گردیدن اسـت، خصوصـاً سـاختگی وکارسـازي     بسیج در لغت به معنی ساختگی کارها وکارسازي و س
  )423،ص 1354معین ،(سفر را گویند

  )آنندراج ،حرف ب (بسیج، ساختگی و آمادگی و آماده شدن براي کارهاي خاص است 
  )178فرهنگ جهانگیري، ص (بسیج، ساختگی وآمادگی و آماده شدن را گویند 

  :آورده است اسدي طوسی بسیج را به معنی آماده شدن
  سپه را چو داري به چیزي بسیج

  )46،ص1339اسدي ،(رسانشان بزودي و مقرار هیچ
بسیجی حاصل مصدر است، به معنی آماده و مجهز بودن و پوشنده ساز جنگ ، کسی که سامان واستعداد کاري کند بجـان  

  تشریف مدح من بسیجد
  مرا چون دید در مدحت بسیجی 

نی منسجم از برکات انقالب اسالمی اسـت ، امـا تاریخچـه ي آن بـه زمـان پیـامبر بزرگـوار        اگر چه بسیج به عنوان سازما
قضیه ي بسیج همان مسأله  اي است که در صدر اسالم بوده است « ): ره(می رسد که به فرموده ي امام خمینی) ص(اسالم

دیدي نیست و در اسـالم سـابقه   ، وقتی جنگ می شد ، طوایف مختلف می آمدند و به جنگ می رفتند و این مسأله ي ج
  )13ص  190،ج 1364امام خمینی ،(داشته است

ها و فضـائل دالوران بسـیجی   حال اگر بخواهیم از بسیج تعریفی ارائه دهیم ،معموالً افراد جامعه در تعایف خود به ویژگی
-ند، اشاره خواهند کرد؛ ویژگـی که در طول دوران دفاع مقدس با برخورداري از آن توانستند خود را به جهانیان معرفی کن

آنگونـه کـه امـا    . هایی چون، ایثار، اخالص، شجاعت، آماده بودن براي شهادت و مانند آنها که بسـیجی را الگـو سـاخت   
هاي رفیع آن، بسیج مدرسه ي عشق و مکتب شاهدان وشهیدان گمنامی است که پیروانش بر گلدسته« :فرمودند) ره(خمینی

  )194ص 21،ج 1364امام خمینی،(».داده اند اذان شهادت و رشادت سر
ها، فـداکارترین  اي که در آن پاکترین انسانبسیج عبارت است از مجموعه« :اي در تعریف بسیجی فرمودند آیت اهللا خامنه

وآماده به کارترین جوانان کشور در راه اهداف عالی این ملت وبراي به کمال رساندن وبه خوشبختی رساندن ایـن کشـور   
  )5/9/1384سخنرانی آیت اهللا خامنه اي (».ع شده اندجم
  

  : به طور کلی دونوع طرز تلقی از بسیج وجود دارد
هاي مخصوصی اسـت  دانند که در بر دارنده ي آداب ورسوم و سنتگروهی بسیج را یک تفکر و فرهنگ خاص می) الف

تعریف، عضویت در سازمان خاص که در گذشته بسـیج  طرفداران این . و منشأ و اساس این تفکر واعتقادات، اسالم است
دانند، بلکه بر این باورند که هر فـردي  مستضعفین و اکنون نیروي مقاومت بسیج نامیده می شود، شرط اصلی بسیجی نمی

  . که از فرهنگ وتفکر مورد نظر برخوردار باشد می تواند یک بسیجی باشد
  )31،ص1386مرندي ،(».امار من این است که خود یک بسیجیافتخ« :فرمودند) ره(آنگونه که امام خمینی 

هاي اسـالم  اهمیـت دارد، معتقـد بـه خداسـت، خاضـع       بسیجی کسی است که براي ارزش« :و در جاي دیگري فرمودند 
  » .وخاشع در مقابل پروردگارعالمیان، در دل مشتاق معراج است
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اش بیشتر توجه دارند، دانند و این گروه به بعد نظامیگريص میگروهی دیگر بسیج را یک ارگان و سازمان نظامی خا) ب
 هـاي نظـامی مـی   کنند و بر مبناي این تفکر، گروهی از افراد جامعه را که به فعالیـت اما فرهنگ وتفکر بسیجی را نفی نمی

  .انندداند بسیج میپردازند و از فکر بسیجی برخوردارند و به عضویت در نیروي مقاومت بسیج در آمده
بسیج عبـارت از تشـکیالتی کـه در آن افـراد متفـرق      « :اند اي در جایی دیگر  بسیج را اینگونه تعریف کردهآیت اهللا خامنه

ي آگاه ومتعهد و بصیرو بیناي به مسائل کشور و بـه نیـاز ملـت،    ي عظیم ومنسجم، به یک مجموعهوتنها، به یک مجموعه
  )5/9/1376اي خامنهسخنرانی ایت اهللا (».شوندتبدیل می

بسیج سازمانی است مبتنی بـر تفکـر   «: توان گفتمی آنچه مسلم است، هر دو دیدگاه بر تفکر بسیجی توجه دارند بنابراین،
هـاي مختلـف   ي آنـان در صـحنه  بسیجی، که از طریق جذب آموزش و سازماندهی آحاد مردم، باعث حضور قدرتمندانـه 

  » .دهندولی فقیه، مأموریتهاي محوله را انجام میانقالب فراهم آمده و تحت فرمان 
آنگونه که شهیدي راز درونی خـود را  . بالیدندیافتند و بر بسیجی بودن خود میشهداي ما با این تفکّر در جبهه حضور می

صـیت نامـه   و(».خدایا من حقیر که لیاقت این لباس بسیجی را نداشتم تو به من عنایت کردي« :اینگونه به زبان آورده است
ي شخصیت انسان را در نظر می گیرد، ایـن رشـد تربیـت روح، عقـل ، نفـس      بسیجی رشد همه جانبه. )شهید علی اربابی

 هاي روحـی، عقلـی، تخیلـی و   بنابراین؛ تفکر بسیجی رشد انسان و تمام جنبه. شودمنطقی، عواطف و حواس را شامل می
بسـیجی دوسـت دارد در   . گیردنسان را تا رسیدن به کمال مطلق در نظر میهاي اي خواستهداند و همهعلمی او را الزم می

خـواهم در روز قیامـت بـا لبـاس بسـیجی بـا       خـدایا مـن مـی   «کند کـه  در این زمینه دعا می حال کمال به لقاءاهللا برسد و
  » .برسم) س(ومادرش حضرت زهرا ) ع(همسنگرانم و صورت خونین خدمت امام حسین

بسیج باید با وضو گفته « : ي بسیجی را مقدس بیان کرده و آورده استاش واژهدیگري از وصیت نامهاین شهید در قسمت 
  )وصیت نامه شهید علی آبیاري (».بسیجی ها آیات قرآن هستند به آیات قرآن احترام بگذارید. شود

  
  الگوگرفتن ازعاشوراییان  -6

گذرد جلوه و عمق عاشورا نه تنهـا  گذرد، اما هر روز که میمیسال  1370هجري تا به امروز حدود  61از عاشوراي سال 
انگار هر شفق که پدیدار می شود، . کاسته نشده است بلکه هر سالی که می گذرد قلمروي گسترده و عمق بیشتري می یابد

  . ندرا براي همه ي عالمیان زمزمه می ک» کل یوم عاشورا«خون شهداي کربال را بر پهنه ي آسمان می پاشد و 
قـرآن،  (».انّا هللا ال یغیر ما بقوم حتی یغیروا مـا بانفسـهم  « عاشورا یعنی، تغییر حالت روحی انسانها، یعنی دگرگونی، یعنی، 

هیچ حادثه و واقعه ي دیگري مانند عاشورا درتاریخ اثر گذار نبوده و نیست ،حتی شـهادت حضـرت   . )11،رعد آیه 1338
ي بنی امیه را دگرگون کـرد،  عاشورا نه تنها سیطره .ي مسیحیان اثر نگذاشتدر جامعهاینگونه ) به روایت انجیل)(ع(عیسی 

لـذا،  . ها تغییر و تحول ایجاد کـرد ها گردید و خود حادثه یا اسطوره اي شد که در قلمرو روح انسانبلکه تنها مبانی ارزش
عشق به سـید   .ي زمانها خواهد بودگار ما و همهعاشورا دلیل زنده بودن محرم تنها نیست بلکه انقالب زنده و سازنده روز

کند، جـوهر اندیشـه و تفکـر و    گري میالشهدا به عنوان یک فرهنگ و بنیان اساسی در اندیشه وگفتار و اعمال شهدا جلوه
ق جهان بینی شهدا را منطق عاشورا تشکیل داده است و با همین عشق به ساالر شهیدان بود، که رزمندگان در جبهه هاي ح

  خوشا « :اش چنین آورده استنامهعلیه باطل حضور یافتند و حماسه هاي فراموش نشدنی آفریدند، که شهیدي در وصیت
  
  



، دانشگاه رازي1389 -آبان ماه 12و توسعه کشور،  شهادتو  ایثار همایش ملی

٢٤

ي حق علیه باطل به لقـاء و  به حال آنان که راه حسین را انتخاب کردند و چگونه مردن را انتخاب نموده ودر میدان مبارزه
   .)عباس اصیلیانوصیت نامه شهید (». ضیافت خدا شتافتند

دانستند و عقیده داشتند، باید راه او را برگزینند و از را به عنوان اسوه، الگو وسرمشق خویش می) ع(رزمندگان، امام حسین
شـهیدي در   .دانستندکه شهیدان، سعادت جاودانی را همان اهداف شهداي کربال می. ها برگیرندخورشید پر فروغش شعله

در صـحراي  ) ع(ام کـه حسـین   من راهی را انتخـاب کـرده  « :در جبهه را چنین بیان کرده استباره اهداف حضور خویش 
وصیت نامه شهید حبیب اهللا (».کربال آن را انتخاب کرده ، من راهی را انتخاب کرده ام که سعادت جاودانی در این راه است

هـل مـن   « سـالم مسـئول مـی دانسـتند و فریـاد     ي مـردم را در برابـر ا  آنان که به فیض شهادت نائل آمدند، همه. )آصفیان
فکر کنیم که وقتی در مجـالس  « :که کردندشنیدند و به مردم سفارش میرا از صمیم جان می) ع(امام حسین» ناصرینصرنی

 مگر حال با چه کسـی در نبـردیم ؟  . سوگواري ابا عبداهللا ناراحتیم از اینکه چرا کربال نبودیم تا در مقابل کفر یزید بجنگیم
و در طرف دیگر فرزند ملعون معاویه نیست ؟ مگر حاال وقت به پا خاستن نیسـت، مگـر   ) س(مگر یک طرف فرزند زهرا

  )نامه شهید احسان ادیبوصیت(».خواهید یاریگر حسین زمان باشیدنمی
اي « :آوردبر مـی  تازد و ندااي دیگر که اکنون به خیل شهدا پیوسته است بر معرکه افراد سودجو و فرصت طلب میرزمنده

کردیـد، اکنـون   را یاري می) ع(کردید که اي کاش در روز عاشورا بودید و درصحراي کربال امام حسینمی کسانی که آرزو
وصیت نامه شهید احسا (».بدانید که ایران ما کربال و هر روزش عاشورا است، پس برخیزید و حسین زمانتان را یاري کنید

  )  ن اسماعیلی
  ایمحادث مأوي گزیدهما در مسیر 

  پیغام موج از لب دریا شنیده ایم 
  در جبهه اي به وسعت دلهاي تشنه کام 

  مردانه از شراب تمنا چشیده ایم 
  گاه هجوم از سرسنگر به رأي عشق

  چون جویبار بر تن صحرا دویده ایم
  از پشت خاکریز بلند ستاره ها

  )144،ص1375مجموعه شعر جنگ، (در خون وخاك پیکر مهتاب دیده ایم
مـن آگاهانـه و داوطلبانـه    « :و این افشاي حقیقت حضور رزمندگان است که شهیدي دیگر در وصیت نامه اش آورده است

این راه را رفتم چون می دانم که این راه، راه پیامبران الهی و ائمه معصومین است، قرآن چراغ راهنماي این راه و امام زمان 
و هفتـاد و دو تـن از یـارانش در    ) ع(راهی گام نهادم که ساالر شـهیدان حسـین بـن علـی     من در . فرمانده آن است) عج(

شیر خدا، پیشواي شـیعیان جهـان در محـراب عبـادت بـه شـهادت       ) ع(صحراي کربال به شهادت رسیده و حضرت علی 
)نامه شهید علی اسالمی توصی».رسید

  
   گیرينتیجه

هـاي آن  نامـه ترین سندي که از شهداي جنگ تحمیلی وجود دارد،  وصـیت رزشا براي مقابله با جنگ نرم زنده ترین و با
بـا بررسـی و   . هـا آگـاه گردیـد    هاي آنان در باره حضورشان در جبـه توان از دیگاهبا مطالعه آن اسناد می. بزرگواران است

  حق  هايحضور شهدادر جبههیکی از اهداف : دالیل حضور آنان را می توان چنین خالصه کرد مطالعه دقیق وصایاي شهدا
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شـهید همیشـه زنـده ودر نـزد خـدا ونـد        علیه باطل،آگاهی داشتن از مقام واالي شهیدان بوده است که آنان عقیده داشتند،
از اهداف دیگر حضور آنان در جبهه هـاي حـق علیـه     .و ازمقربین حق تعاال ست و واالترین مقام را دارد خوردروزي می

دفاع  .دانستندفقیه است، که او اسوه و الگوي همه ي فضیلتهاست واطاعتش را بر برهمگان واجب میباطل اطاعت از ولی 
  .  بود هااز اسالم و پاسداري از حریم دین اسالم و کشور به حکم وظیفه شرعی یکی دیگر از اهداف حضورشهدا در جبهه

ها هم  در آن دانستند،اسالم فدا کردند،وظیفه خود می و یارانش که جان خود را براي)ع(شهدا با الگو گیري از امام حسین
شهدا عقیده داشتند بـا خـدا معاملـه مـی کننـد و      . جبهه هاي جنگ داوطلبانه حضور یابندوجان خویش را نثار اسالم کنند

ن شهادتشان آب حیانتی خواهد بود که همیشه باعث جاودانگیشان خواهد شد وخونشان در تمام عصرها ونسل ها خفتگـا 
با وحدت ویک دلی، عاشقانه در جبهه ها حضور یا فتند وسر انجام شهادتی که آرزو می کردند  لذا؛ .را بیدار خواهدساخت

  .نصیبشان گردید
اسوه والگویی براي ایثارو فاکاري است وآنان به مرحلـه واالي انسـانیت    -هاي واالي شهیدان کهبا ترویج اندیشه بنابراین؛

  . هاي دشمنان را خنثی نمودن  با جنگ نرمی که دشمن به راه انداخته است مقابله کرد وتوطئهتوامی -رسیده بودند
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اجتماعی شهادت طلبی از دیدگاه روانشناسی
حسن امیري

ت علمی دانشگاه آزاد اسالمی کرمانشاهأعضو هی
  

  چکیده 
هاي در این مقاله کوشیده شده است که ابعاد مرتبط با شهادت طلبی با توجه به مبانی ارزشی و نظري و به ویژه دیدگاه

فرد و نیازهایش و هم به جامعه و  اجتماعی مطرح شود و نقش روانشناسی اجتماعی به عنوان علمی که هم بهروانشناسی 
هایش بطور همزمان توجه دارد، بسیار با ارزش است چون رفتار انسان را با توجه به فضاي اجتماعی مرتبط با آن ارزش

و از طرفی نقش انگیزه در رفتار آدمی همواره مورد  در شهادت طلبی انگیزه امري مهم و اساسی است. کندبررسی می
توان ها را میشوند به هرحال انگیزهها تبلور نیازهاي افراد محسوب میانگیزه. باشدتوجه روانشناسان اجتماعی نیز می

نوع انگیزش ها از دو معموًال روانشناسان در بحث انگیزه. آورد، تعریف کردعاملی که موجود زنده را به حرکت در می
هاي تعیین کننده ها، چراهاي رفتار و باعث بروز فعالیتانگیزه. گویندعمومی به نام انگیزش بیرونی و درونی سخن می

هاي انگیزشی زیادي مطرح شده که در این مقاله به نظریه مازلو در روانشناسی اجتماعی نظریه. ها هستندجهت کلی کنش
هاي بودن و ارتباطشان با ها و رضامندي آنان و ارزشد خودشکوفا و همچنین انگیزههاي افرااشاره شده است و ویژگی

هاي اساسی شهدا خودیابی است آنها بررسی دیدگاه مزلو نشان می دهد که یکی از انگیزه. فوق انگیزشها بحث شده است 
. ین راه حاضرند از جانشان نیز بگذرندخواهند و براي آنها اهمیت دارند برسند و در اخواهند به حداکثر آنچه که میمی

عوامل اجتماعی و دسته  -ذاتی -بطور کلی درباره پرخاشگري سه نظریه وجود دارد که منبع و منشا پرخاشگري را فطري
از نظر آنها اگر چه پرخاشگري بالقوه در وجود افراد نهفته است اما براي بالفعل در آمدن . سوم حد وسط این دو هستند

در پایان نیز برخی از نظریه هاي مربوط به علل وقوع انقالب و مسائل . شرایط و عوامل محیطی و اجتماعی است نیازمند 
  . مربوط به آن درباره شهادت طلبی با توجه به دیدگاه هاي روانشناسانه مطرح گردیده است

  ها شهادت طلبی، خود شکوفایی، ارزش بودن، انگیزش :کلید واژه
چه با عظمت است روحی که براي ادامه حیات انسانها یا اصالح آنها چشم از تماشاي کیهان بزرگ بپوشد و زیر خاك را 

  . بر روي خاك ترجیح دهد
  

  مقدمه 
ها نیز پاسداري از گوهر عمر و غنیمت جان، امري در غالب فرهنگ. خودکشی در منظر ادیان امري مذموم و مطرود است

اسالم همواره . ها را از بین برده استنگ اسالمی کسی که نفسی را به عمد از بین ببرد، گویی همه انساندر فره. الزم است
ها شایسته ها داراي کرامت هستند و جان آني انساندلیل است، چرا که همهمخالف جنگ طلبی و تجاوزگري و کشتار بی

گیرند در حالی روند و مرگ را به بازي میستقبال مرگ میتکریم و تعظیم است، اما سوال اینجاست پس چرا عده اي به ا
  اي یک آرزوست؟ چرا استشهاد و استقبال از شهادت براي عده. ها فرار از زندگی نیستکه قصد آن

اند و یا کند سخن از شهادت گفتههاي تاریخ که بشریت به آنها افتخار میترین انسانچرا بسیاري از واالترین و شریف
  اند؟ مرگی شهادت گونه داشتهآرزوي 
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به ما توفیق بده که در راه تو و به همراه ولی تو کشته : در دعاي ماه رمضان از ائمه معصومین نقل شده است که فرمودند
خواهم که وفاتم را از تو می: گویددر مناجات خود چنین می) ع(امام صادق . شویم و به فیض عظماي شهادت برسیم

مقرر داراي در حالی که زیر پرچم پیغمبر و در راه و جهت اولیایت باشد و نیز زمانی که یزید امام  کشته شدن در راهت
آیا مرا به کشته شدن تهدید می کنی، آیا نمی دانی که کشته شدن عادت : سجاد را به کشتن تهدید می کند، امام می فرماید 

درباره اهمیت و ضرورت بررسی . زد ائمه بسیار واالستارزش شهادت ن. ماست ، شهادت براي ما افتخار و کرامت است
اگر پدیده شهادت چیزي بود که در همه تاریخ بشري یکبار اتفاق « موضوع شهادت طلبی و پدیده شهادت همین بس که 

می افتاد، یعنی تاریخ بشر تنها یک فرد شهید داشت ، باز هم شهادت فوق همه ي پدیده هاي حیات بشري بود، چه برسد 
اي ها پاکان اوالد آدم بوده، پیشتاز برجستهکه در گذرگاه قرون و اعصار کاروانیان منزلگه شهادت متجاوز از میلیونبه این

از طرفی تاریخ » و اعضایی با شخصیت هاي عظیم در این کاروان کوي الهی شرکت داشتند ) ع ( چون حسین بن علی 
نیست، و از طرف دیگر مقابله با جنگ افروزان و خشونت طلبان و  زندگی انسانها از جنگ و کشتار و خشونت خالی

تاریخ بدون وجود چنین . تجاوزگران و شهادت در طریق انسانیت و آزادي و عدالت و دیانت یک بعد دیگر آن است
اند، چندان انسانهاي آرمانی و ایثارگر و شجاع که طالیه دار حماسه هاي جاویدان و پیشتاز جانبازي و شورانگیزي بوده

ها و شناخت ها موجب تاسی به اهداف و آرمانهاي مورد نظر این انسانشناخت اهداف و ارزش. رسدجالب به نظر نمی
ها را بپرورد، براي روانشناسی بسیار مهم هاي واال و نیز فرهنگی که اینگونه انسانشناخت این انسان. شودها میفضائل آن

هاي سالم، متعادل و خودشکوفا است که متضمن خوب هاي شخصیتل کشف ویژگیاست، چرا که روانشناسی بدنبا
هر سه هنر است اما اوج هنر آن  است که انسان خوب باشد و زیبا بودن، خوب زیستن و خوب مردن است که این،

ست، چرا که زیبایی هاانسان سالم، شیفته و عاشق زیبایی. این هنر در شهداء وجود داشته است. زندگی کند و زیبا بمیرد
او مخلوق آفریدگاري زیبا است که هم خالق زیبایی هست و هم زیبایی را . دوستی با فطرت و خلقت او عجین است

. هاستدوست دارد و در این راه شهادت طلبی زیباترین زیبایی
  

  شهادت طلبی از دیدگاه روانشناسی اجتماعی 
موضوعات مورد عالقه روانشناسی اجتماعی هستند زیرا یکی از اهداف مسائلی چون خودکشی و شهادت طلبی هر دو از 

ها و ثیر انگیزهأروانشناسی اجتماعی عبارت است از شناخت و دریافت این موضوع که چگونه افراد از هر سو تحت ت
  . گیرندعوامل اجتماعی خود قرار می

  : در موضوعات روانشناسی اجتماعی باید به دو مسئله توجه کرد
ها نیازهاي افراد هستند لذا درونی و شخصی هستند و مسئله دوم این که عوامل محیطی و  ئله اول این که انگیزهمس

بنابراین در تفسیر و تبیین رفتارهاي افراد باید هم به . ها و تقویت و تجدید آن مؤثرندها ، نگرشاجتماعی در ایجاد انگیزه
بنابراین روش . ها و هم به مطالعه فضاي اجتماعی مرتبط با افراد توجه کردویژگی هاي شخصیتی، عوامل درونی و انگیزه

در روانشناسی اجتماعی یک کنش هم به  .تر استتبیین رفتار در علم روانشناسی اجتماعی از علم روانشناسی گسترده
با توجه . ها ربط داردنها و نظام فرهنگی آاوضاع و موقعیت اجتماعی عینی افراد مربوط است و هم به شخصیت و ارزش

هایش توجه دارد غالباً بدنبال حذف تاثیر عوامل اجتماعی است و به این که علم روانشناسی بیشتر به شخص و انگیزه
بنابراین نقش روانشناسی . جامعه شناس بر عکس گرایش به سوي حذف عوامل و انگیزه هاي فردي و درونی دارد

  رد و نیازهایش و هم به جامعه و ارزشهایش بطور همزمان توجه دارد ، بسیار با ارزش اجتماعی به عنوان علمی که هم به ف
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سپس جامعه شناسی با روانشناسی . کنداست چون رفتار انسان را با توجه به فضاي اجتماعی مرتبط با آن بررسی می
  را علم مطالعه چگونگی شخصیت و اجتماعی ارتباط تنگاتنگ و وجوه اشتراك بسیاري دارد و اصوالً روانشناسی اجتماعی 

هاي مهم روانشناسی اجتماعی را به دو دسته بندي کلی نظریهدر یک تقسیم .دانندثیر زمینه هاي اجتماعی میأرفتار تحت ت
  : کنندعمده تقسیم می

  ) ارتباطی ( پاسخ  -هاي محرکینظریه) الف
همچنین در تبیین رفتارهاي اجتماعی بر نقش . تنبیه است ها در کنترل پاداش وها رفتار انساندر چارچوب این نظریه

  . ورزندکید میأو تبادل اجتماعی ت) یادگیري اجتماعی(عواملی چون تقلید، تقویت، جانشینی
کنند از نظر آنها کل موقعیت ها را به شکل یک مجموعه کلی تصور میکه معموالً پدیده):گشتالتی(هاي شناختینظریه) ب

 مثالً در نظریه میدانی کرت لوین که یک نظریه شناختی یا گشتالتی محسوب می. ع این روابط مهم هستندیا میدان وقو
              :                 کندگونه بیان میاو این موضوع را این. رفتار انسان محصول دو فاکتور فرد و محیط است. گردد
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   (E)و محیط  (p)تابعی است از شخص  (B)یعنی رفتار انسان 
از این دیدگاه هم باید به خصوصیات درونی نظیر توارث ، توانایی ها، شخصیت و غیـره توجـه کـرد و هـم بـه موقعیـت       
اجتماعی که فرد در آن قرار دارد از جمله حضور یا عدم حضور دیگران، میزان ممانعت از رسیدن بـه اهـداف و تصـور و    

  . نگرش جامعه نسبت به آن رفتار است
1- behavior  2- Environment        3- person

پذیرند اما همیشـه  ثیر میأها و الگوهاي سیاسی، فرهنگی و اجتماعی تاز منظر روانشناسی اجتماعی اگر چه افراد از ارزش
تی ها و رفتارهاي متفـاو اند، اما انگیزهچه بسا افرادي که در یک خانواده و طبقه و یا فرهنگ زندگی کرده. ها نیستندتابع آن

انـد و حتـی علیـه    مثالً گاهی اعضاي یک خانواده در چند جنبه متفاوت و حتی مخـالف عضـویت داشـته   . نیز بروز دادند
از طرفی نقش انگیزه در رفتار آدمی همواره مـورد  . در شهادت طلبی انگیزه امري مهم و اساسی است. اندیکدیگر جنگیده

شاید بتـوان گفـت کـه انگیـزه بـراي      . زه تعاریف مختلفی بعمل آمده استاز انگی. باشدتوجه روانشناسان اجتماعی نیز می
. بر این اساس کاربرد انگیزه در مورد حیوانـات جـایز نیسـت   . مشخص کردن قصد یا بازده دلخواه یک رفتار بکار می رود

در . سـلط دارد همچنان که قلمرو طبیعت تحت سلطه علت است، انگیزش نیز بر قلمـرو روح ت «: ژولین فروند معتقد است
مـی  . بسیاري از موارد انگیزش و انگیزه را با هم و مترادف به کار می برند اما بهرحال می توان بین این دو تمایز قائل شد

به سخن . توان انگیزه را دقیق تر از انگیزش به عنوان حالت مشخصی که سبب ایجاد رفتاري معین می شود ، تعریف کرد 
. داننـد  در حالی که انگیزه را علت اختصاصی یک رفتار شخص می. آیدد رفتار به حساب میدیگر انگیزش عامل کلی مول

  . دهد به دنبال انگیزه او هستیمپرسیم که چرا فالن شخص رفتار خاص را انجام میمثالً وقتی می
یک زمان در فعالیت هستند هاي گوناگون در اي است که در بسیاري از موارد انگیزهپیچیدگی ماهیت و رفتار بشر به گونه

افتد ثیر بگذارند و فرد گاهی مجبور می شود که میان این انگیزه ها اولویت قائل شود و بندرت اتفاق میأتا در رفتار فرد ت
ها را می بهرحال انگیزه. شوند انگیزه ها تبلور نیازهاي افراد محسوب می .که رفتاري تنها به خاطر یک انگیزه انجام گیرد

که ها درونی و شخصی هستند اما به علت اینانگیزه. آورد تعریف نمودعاملی که موجود زنده را به حرکت در می توان
در ایجاد ... ها و ها و تنبیهها ، پاداشانسان در یک محیط مشغول به کار است عوامل محیطی و بیرونی از قبیل ارزش

  براي کسب پاداش (ها از دو نوع انگیزش عمومی به نام انگیزش بیرونیهمعموالً روانشناسان در بحث انگیز. ثرندؤانگیزه م
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چراهاي رفتار  باعث بروز  ها،بهرحال انگیزه. گویندسخن می) از روي تمایل درونی(و انگیزش درونی) یا اجتناب از تنبیه
گیزش زیادي مطرح شده است که هاي اندر روانشناسی اجتماعی نظریه. ها هستندکننده جهت کلی کنشها و تعیینفعالیت

  . کنیمدر اینجا به نظریه مازلو اشاره می
  

  : نظریه مازلو
هایش تا حد زیادي براي تبیین تحقیق مورد نظر مـا مناسـب بـه    ابراهام مازلو از اندیشمندان معاصر است که آثار و اندیشه

ایـن چهـار   . پـردازیم هم ارتباط متقابل دارند، مـی رسد و در این بررسی به چهار موضوع اساسی از نظر مزلو که با نظر می
  : موضوع عبارتند از 

  ) Bهاي ارزش(هاي بودن ارزش -4ها     فوق انگیزش -3خود شکوفایی    -2سلسله مراتب نیازها    -1
  
  نظریه سلسله مراتب نیازها  -1

یکـی از   مزلـو مطـرح شـده اسـت بـه عنـوان       درباره سلسله مراتب نیازها که توسط ) یا انگیزه رشد(نظریه ارضاي نیازها
مزلو معتقد است که اصل منحصر به فرد و کل نگري کـه انگیـزه  . ها در روانشناسی اجتماعی مطرح استمعتبرترین نظریه

تر به طور کامل اشباع شود نیازي نو و عالی تر پیوندد این است که زمانی که نیاز ضعیفهاي چند گانه انسان را به هم می
: او این موضوع را به صورت ارائه سلسله مراتبی از نیازها توضیح داد که به ترتیب تقدم و اهمیت عبارتند از. آوردمی سربر

نیازهاي بدن، نیاز به امنیت، نیاز به تعلق و محبت، نیاز به احترام ، نیاز به دانستن و فهمیدن ، نیاز به زیبایی شناسی و نیـاز  
  . ین سلسله مراتب استبه خود شکوفایی که در راس ا

  سلسله مراتب نیازها             
  

  
  
  

  
  
  
  

هستند یعنی با نیازهاي رشد » رشد انگیخته«کند، افرادي که توضیح خود دو گروه از افراد را از هم متمایز میمازلو در 
نیازهاي ناشی از کمبود در . شوندهستند و با نیازهاي ناشی از کمبود فعال می» کم انگیخته«شوند و گروهی که فعال می

هاي مردم نیازها یا خواسته. کننده فردند زیرا افراد با هم فرق میها مشترك است اما نیازهاي رشد منحصر بهمه انسان
کنند نیازهایی را که در زمان خاص برایشان اهمیت دارند، ها تالش میآن. شودها میدرونی دارند که موجب فعالیت آن

  . تواند عامل برانگیزاننده باشدوقتی یک رشته از نیازها ارضا شد دیگر نمی. برآورده سازند
  

نیاز به خودشکوفایی

نیازهاي زیبایی شناختی

نیازهاي شناختی   

     نیاز به حرمت و احترام

نیاز به تعلق، عشق و وابستگی

نیازهاي  ایمنی    
نیازهاي    
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  هاي افراد خود شکوفاخودشکوفایی و ویژگی -2
این نیاز که نیاز به . داندمازلو نیاز به خود شکوفایی یا خود جویی را باالترین نیاز در سلسله مراتب نیازهاي انسان می 

بنابراین از نظر او خود . گیرددر برمی» بشود « یا شوندگی است، تمایل انسان را به شدن چیزي که می تواند  1شدن
در میدان « گوید مازلو می .خواهد باشدشکوفایی یعنی به حداکثر رساندن توانایی شخص، حاال این توانایی هر چه که می

کارزار ممکن است سرباز جانش را بر سر خط جبهه بگذارد و با شتاب خود را به مخفی گاه یک مسلسل برساند تا بلکه 
او این کار را براي چیزي . داند که شانس زنده ماندنش بسیار اندك استاز بین ببرد، در حالی که بسیار خوب میان را 

گوئیم که سرباز به خود شکوفایی رسیده است ، یعنی توانایی آن چیزي کند که به خیالش اهمیت دارد در این مورد میمی
توانایی  (becoming)به شدن )being(در واقع از بودن . رسانده استکه برایش در آن زمان خاص اهمیت دارد، به حداکثر 

بالقوه خود را کشف کردن و به کار گرفتن، یعنی از هستی خود به درستی استفاده کردن و به منصه ظهور رساندن شخص 
البته سلسله مراتبی که مازلو گفته بود همیشه تحت یک الگو پیش نمی رود ).  the fully functioning person(کامل عمل 

نظر او این بوده است که نمونه اي ارائه کند که بیشتر اوقات . منظور مازلو هم آن نبود که این سلسله مراتب کلی است . 
یعنی انسان می . استثناء هم وجود دارد ضمناً مزلو به این مطلب نیز آگاه بوده است که در این گرایش کلی . به کار آید 

  . تواند به مرحله خود شکوفایی برسد در حالی که برخی نیازهایش ارضا نشده است
به عنوان مثال، رهبر فقید هند مهاتماگاندي چه بسیار موارد که احتیاجات فیزیولوژیک و سالمتی خود را، زمانی که هند 

ترین شکل به عقیده مازلو، خود شکوفایی عالی. ارضاي احتیاجات دیگران نمود نمود، فدايبراي از قید انگلیس تالش می
پذیر ساخته آنان را امکان» حیات عالی«هاي اولیه نیاز که افراد خود شکوفا حتی ممکن است به رضامندي. انگیزش است

  . اعتنایی نگاه کننداست با نظري تحقیرآمیز و با بی
  

  هاي افراد خود شکوفا ویژگی
هـا، ایـن نیـاز ممکـن     هاي همراه آنها و ذوق و سلیقهدر افراد خودشکوفا هنگام رسیدن به سطوح عالی نیازها و ارزش -

  . تر متکی نباشداست مستقل شود و دیگر به رضامندي نیازهاي روانی پست
  . کننداعتنایی و تحقیر نگاه مییها ممکن نموده  با برا در آن» حیات عالی«افراد خود شکوفا به رضامندي اولیه نیاز که  -
چنین افرادي براي ارضاي نیازهاي عالی فداکاري بیشتري خواهند کـرد و گذشـته از ایـن بـا آمـادگی بیشـتري قادرنـد         -

براي مثال ، اینان زیستن به شیوه زاهدانه، تحمل خطـر بـه خـاطر عقیـده و از     . محرومیت از نیازهاي پست را تحمل کنند
  . آسان خواهد بود دست دادن پول و اعتبار بخاطر خود شکوفایی برایشان

اگر چه افراد خود شکوفا در حالتی از سالمت روانی مطلوب قرار دارد که نیازهاي اساسی او درست شده انـد، پـس چـه    
  شود؟ چیزي باعث انگیزش و فعالیت او می

ورزند  عشق می همه افراد خود شکوفا آرمانی دارند که به آن معتقدند و حرفه و شغلی دارند که به آن« : مازلو معتقد است
دهند، بخاطر ارزش افراد خود شکوفا آنچه که انجام می. منظورشان رسالتشان در زندگی است» کارم«گویند، هنگامی که می

هـا  ورزنـد و از آن هـا عشـق مـی   ها به این ارزشآن. رسندبخاطر اصولی که ارزشمند به نظر می. هاي غایی و نهایی است
مورد تمدید واقع شوند، خشم و واکنش و اغلب از جان گذشتگی در آنها برانگیختـه مـی    کنند، اگر این ارزشحمایت می

  . ، حقیقت محض و زیبایی و کمال است Bهاي انگیزه افراد خود شکوفا ، حقایق ازلی ارزش. شود
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  : ها و رضامندي هاي افراد خود شکوفا از نظر مازلوبرخی از انگیزه
  شادمانی در تحقق عدالت  -
  شادمانی در متوقف ساختن شقاوت و استثمار  -
  ها ها و ناراحتیستیز علیه دروغ -
  . ها به نظر می رسد که دوستدار سرانجام خوش و استکمال نیکو باشندآن-
  . کنندگان شرار تند ها تنبیهآن -
  برند ها از انجام کار خیر لذت میآن -
به نظـر  . کنند، یا دست کم جویاي آن نیستندر، معروفیت، نامداري اجتناب میها از تبلیغات، شهرت، سرافرازي، افتخاآن -

  . ها براي این افراد چندان اهمیتی نداردرسد که بود و نبود اینمی
ها گرایش دارند که از صلح، آرامش، سکوت ، شادي و غیره لذت ببرند و مایل نیستند که به اغتشاش، مبارزه ، جنگ آن -

» جنـگ «تواننـد در میانـه یـک    و در عین حال می) هاي مبارزه در هر جبهه نیستندها ژانرالآن(اي نشان دهندو غیره عالقه
  . شادمان باشند

اي براي خصومت، یا مرتبط با خصلت پارانویایی، خود بزرگ بینی، اقتدار، عصیان و از این قبیل نیست ها بهانهمبارزه آن -
  . کنندها مبارزه میله مدارند و براي آنأها مسآن. ، بلکه به خاطر اصالح امور است

ها نیسـتند یـا   ها به تملق، تشویق و تمجید، محبوبیت، منزلت، حیثیت، پول، افتخار و غیره نیازي ندارند یا جویاي آنآن -
  . برندها لذت نمیحتی از آن

  ). کنندها مبارزه میو با آن(رداري نفرت دارندببازي و کالهتوزي، ناراستی، تکبر، حقهها از فساد، شقاوت، کینهآن -
فیزیولوژیکی، امنیت، تملق، احترام، محبـت و عـزت   (با توجه به این موضوع که افراد خودشکوفا از حیث نیازهاي اساسی

  . هستند» 1فوق انگیزش «پردازد که از نظر او تري میاند، مازلو به موضوع مهمارضا شده) نفس
  
   (meta motivation) هافوق انگیزش -3

هـاي  توان با ارزشها را میمازلو معتقد است این. شود ها در زندگی افراد خود شکوفا مطرح میاز نظر مازلو این انگیزش
هاي باالتر است و این فرآیند بی پایان تـا ابـد ادامـه    انسان همیشه در پی یافتن موهبت«او معتقد است . بودن خالصه کرد

اي سطح عالی نسبت به کمال، عدالت، زیبایی، حقیقت و نظایر آن از نظر او نیازهاي خـود خواهانـه نیسـت    نیازه. یابدمی
افـراد بالیـده و   (او معتقد است افراد خودشکوفا . بلکه شکایت و خواسته اي غیر شخصی و فلسفی و انسان دوستانه است

افراد خود شکوفا به . نامید» فوق انگیزش«ها را ه بایستی آنشوند کبه طرق واالتر دیگري برانگیخته می) ترهاي کاملانسان
خیـرات بـه   . اعتقاد دارند» خیرات«ها به مفهوم آن. اند نوعی به وظیفه، هنر، رسالت، کار محبوب بیرون از خودشان دلبسته

خود، تکلیف هایی که  مفهوم مذهبی آن به مفهوم قربانی کردن خود براي تکلیفی خاص، آرمانی خارج از خود و بزرگتر از
  . ها به آن وابسته هستندآن

ها این تکالیف را دوست دارند زیـرا  آن. ها قابل طرح باشندهاي درونی آنرسد که به مثابه تجسم یا تبلور ارزشبه نظر می
درون روانـی یـا   ها دیگر فقط هاي بودن یا فوق انگیزهارزش. هستند »  Bهاي ارزش«هاي اساسی یا ي ارزشدر برگیرنده

هـاي  فوق نیازها مادامی که هم درونی باشند و هـم بـا ارزش  . آنها به یک اندازه درونی و بیرونی هستند. ارگانیزمی نیستند
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آنها به سمت غیر قابل متمـایز شـدن ،   . خارج فرد ارتباط داشته باشند ، هر یک هم محرك و هم پاسخ یکدیگر می باشند
گرایی و وطن پرستی یا با فرهنگ خود الزاماً فرد با ملی 1از این دیدگاه همانندسازي .»نندکیعنی به سمت همجوشی رو می

  .کاهدتر و واالتر او با نوع بشر یا نسبت به ملل متحد نمیچیزي از همانندسازي و وطن پرستی جامع
هـاي مختلـف   فرهنـگ  هاي ظاهري، تمایالت خاصـی در کند وحدتی نسبی در وراي تفاوتانسان خود شکوفا تالش می

یقیناً در هر فرهنگ خاص محتواي انگیزشی آگاهانه یک فرد معموالً تا حد زیادي با محتواي انگیزشی آگاهانه . برقرار کند
تر پـی بـرد و ایـن    تر و کلیاما با این وجود می توان به یک نکته اشتراك نهایی. یک فرد در جامعه اي دیگر تفاوت دارد 

هاي واالتر در طبیعت آدمی و مازلو از وراي این مباحث به طرح اندیشه افق. ي مشترك انسانی استبرداشتی از خصلت ها
پردازد و معتقد اسـت کـه حیـات انسـانی را در صـورتی درك      می» فطرت«ارزش هاي متعالی انسانی و موضوع ارزشمند 

یافتن هویت، اشتیاق به تعالی و حقیقت و خواهیم کرد که به باالترین آرزوهایش از قبیل کمال، خودشکوفایی، جستجوي 
  . ها مد نظر قرار دهیمعدالت را به عنوان گرایشات فطري و جهانی انسان

   هاو ارتباطشان با فوق انگیزش»   B هايارزش« هاي بودن یا ارزش -4
خودشان و در چیزي بیـرون از  از نظر مازلو افراد خودشکوفا بدون هیچ استثنائی سرگرم آرمانی هستند که خارج از وجود 

آنها شیفته اند ، به چیزي مشغولند چیزي که برایشان گرانقدر است و با ندایی یا پیامی از درون به مفهـوم  . آنها وجود دارد
آنها به کاري مشغولند که آن را تا حدي تقدیر برایشان مقدر کرده است و کـاري  . قدیمی ، با مفهومی روحانی پیوند دارند

یکـی عمـرش را   . انجامش به آن عشق می ورزند به گونه اي که دو گانگی کار و لذت در آنها از بین رفته است که ضمن
همه ي این افراد از نظر مازلو عمرشان را در . فداي قانون می کند ، دیگري فداي عدالت، دیگري فداي زیبایی و حقیقت 

مازلو آنها را ارزش . هستند»  Bهاي ارزش« یا بطور خالصه » ارزش هاي بودن « جستجوي یافتن چیزهایی فدا میکنند که 
هاي ارزش«مازلو معتقد است . کندهاي غایی که درونی هستند و در پس آنها ارزش غایی دیگري متصور نیست ، تلقی می

ن را برآورده تواند جاودانگی و هستی مطلق را که بشر همواره در جستجوي آن است، تفسیر کند و آتا حدودي می» بودن 
ها فراسوي زندگی فرد وجود دارند و در عین حال آن. هاي بودن فرا انسانی و فرا فردي هستند به نظر او این ارزش. سازد

-ارزش« .هاي بودن نه تنها از آن او، بلکه خود او نیـز هسـتند  ارزش. می توان آنها را به مفهومی قابل تعیین انسانی دانست

ها ارزش و استحقاق آن را دارند که بخاطرشـان زنـدگی   آن. احترام، تجلیل و قربانی امر می کنند  به تحسین،« هاي بودن 
او معتقد است همه تجارب داراي ویژگی مذهبی که تاکنون در هـر یـک از ادیـان سـنتی     . کنیم و به خاطرشان جان دهیم

بی می توانند جذب این ساختار نظري شوند و می توصیف شده اند، با تعابیر خودشان خواه الهی یا غیر الهی، شرقی یا غر
  . توانند به طریق معنی دار از نظر تجربی بیان شوند، یعنی به طریق قابل سنجش به بیان آورده شوند

منفصل کردن ارزش ها از روان شناسی نه تنها آن را تضعیف می کند و مانع رشد کامل آن می شـود، بلکـه   « از نظر مزلو 
مورد تهدیـد  »  Bارزش هاي « اگر این ارزش ها . وعی نسبی گرایی اخالقی و بی ارزشی پوچ رها می کندبشر را نیز در ن

انگیزه افـراد خـود شـکوفا حقـایق ازلـی،      . واقع شوند، خشم و کنش و اغلب از جان گذشتگی در آنها برانگیخته می شود
ازلو ویژه نوع بشر به مفهوم عـام اسـت و در   فوق انگیزش از نظر م. ، حقیقت محض، زیبایی و کمال است Bارزش هاي 

فوق نیازها از نظر او شبه غریزي هسـتند یعنـی    .نتیجه فرا فرهنگی و مشترك براي انسانهاست نه مخلوق اختیاري فرهنگ
بـراي  . داراي تعینی موروثی و مشترك بین همه انسانها هستند که قابل تشخیص است اما بیشتر بـالقوه هسـتند تـا بالفعـل    

  مازلو هنگامی که  .ایی آنها فرهنگ قطعاً و مطلقاً ضروري است اما فرهنگ نیز می تواند قاصر در شکوفایی آنها باشدشکوف
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او زنـدگی  . کنـد ها را مطرح مـی ها و روح و ارزشگوید موضوع آرمانفوق نیازها سخن می از واالترین سطح انگیزش و
پس او از افرادي . است بدون این زندگی معنوي فطرت انسانی کامل نیستداند و معتقد معنوي را جزئی از ذات انسان می

تـر از  تـر و مبـرم  ها مهمها، حقیقت و زیبایی و نیکویی براي آننام می برد که با توجه به استعدادهاي خاصی یا حساسیت
  . نیازهاي اساسی است

خواهند به حداکثر آنچه ها میآن. است»  1خودیابی«  هاي اساسی شهدادهد که یکی از انگیزهبررسی دیدگاه مازلو نشان می
آنچه کـه شـهدا را بـر    . ها اهمیت دارند، برسند و در این راه حتی حاضرند از جانشان نیز بگذرندخواهند و براي آنکه می

 .ار و فداکاري باشندگر ایثتوانند توجیههاي پست نمیاین انگیزه. هاي معمولی و مادي نیستها و انگیزهانگیزاند، محركمی
اند، بلکه ها از نیازهاي مراحل قبلی به طور کامل ارضا شدهالبته پرداختن به خود شکوفایی همواره بدین معنی نیست که آن

عـدم توجـه بـه نیازهـاي پسـت، احسـاس       . توانند فراتر از نیازهاي عادي و مادي بیندیشندها میبه این معنی است که آن
ساس مسئولیت اجتماعی، توجه به حق و حقیقت و احساس تنفر نسـبت بـه انحرافـات اجتمـاعی،     تکلیف و رسالت و اح

هاي متعالی و کمـال طلبـی و بقـاجویی و    عشق به زیبایی هاي معنوي و عالی، مانند عشق به ایثار و شهادت در راه ارزش
رد در برگیرنده مسائلی است که مـازلو از  هاي انسانهاي خود شکوفاست برخی از این موااز ویژگی... میل به جاودانگی و 

  . نام برده است)  Bارزش هاي ( و یا ارزش هاي بودن ) فوق نیازها ( آنها به انگیزه هاي معنوي 
  . توان به صورت زیر نشان دادبا استفاده از دیدگاه مازلو شهادت طلبی را می

  
   

  طلبی شهادت
  
  
  
  

  نظریات پرخاشگري و خشونت و ستیزه جویی ) ب
از . عده اي از روانشناسان موضوع خودکشی و شهادت طلبی را در مقوله هاي پرخاشگري و خشـونت مطـرح مـی کننـد    

بنابراین فـردي کـه   . م می شود دیدگاه آنان پرخاشگري رفتاري است که به قصد و با هدف صدمه به خود یا دیگري انجا
عمل پرخاشگرانه با خشونت آمیز تا حد زیادي . عمداً به آسیب دیگران یا خود مبادرت کند پرخاشگر محسوب می شود 

دسـته  . ي پرخاشگري سه نظریه وجود داردبطور کلی درباره .به سیستم هاي ارزشی یک جامعه و فرهنگ آن بستگی دارد
از . داننـد دسته دوم سرچشمه آن را عوامل اجتماعی مـی . دانند ري را فطري و طبیعی و ذاتی میاول منبع و منشا پرخاشگ

دسته سوم تقریبـاً حـد   . ها پرخاشگري ذاتی نیست، لذا قابل آموزش و پیشگیري و کنترل و تقویت و تحدید استنظر آن
از نظر آنها اگر چه پرخاشگري بالقوه در وجود افراد نهفته است اما براي بالفعـل در آمـدن ، نیازمنـد    . وسط این دو هستند

پرخاشـگري و خشـونت از مقولـه هـاي روانشناسـی اجتمـاعی       شرایط و عوامل محیطی و اجتماعی است از این دیدگاه 
  . محسوب می گردد
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) هافوق انگیزش(فوق نیازها 
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  خشونت و پرخاشگري را می توان به دو گروه تقسیم بندي کرد 
که توسط نهادها بوجود می آیـد و هدفشـان دسـتیابی بـه اهـداف      ) سیستماتیک ( برنامه ریزي شده -2خود انگیخته   -1

  . است
  دیدگاه فروید 

فروید معتقد است پرخاشگري یک نیروي نهفته در وجود بشر است که به مرور زمان در وجود او متراکم شده و سرانجام 
  . نیاز به تخلیه پیدا می کند و لذا از نظر مکانیسم، حالتی هیدرولیکی دارد 

رفتارهایی از جمله تخریب، زد و  این نیرو و انرژي متراکم باید به شکلی مقبول و درست تخلیه و آزاد شود وگرنه منجر به
  :از دیدگاه فروید شخصیت هر فرد از سه قسمت تشکیل می شود. شود خورد ، قتل و موارد مشابه می

   (superego)فرامن ) ج       (ego)من ) ب       (ID)بن ) الف
  : از نظر فروید بطور کلی دو دسته غریزه وجود دارد 

  ) غریزه مرگ ( الف 
  ندگی یا بقا خود غریزه ز) ب 

و غریزه زندگی مورد بررسی قـرار مـی دهـد و آن را در برابـر      (eros)او غریزه بقا خود را به عنوان بقا نوع ، غریزه عشق 
غریزه مرگ و غریزه عشق دو قطب مثبت و منفی مثبت ناخودآگاه شخصیت یا ذهن را شکل می دهند و . مرگ می گذارد

از نظر او این غریزه مرگ است که تمایل به خود کشی را در بعضی از افراد بر . کنندیدر دو جهت متضاد و مخالف عمل م
برخی از افراد متجاوز و متعصب تحت تاثیر غریزه مرگ دست به اذیت و آزار دیگـران یـا خـود زده و ایـن     . انگیزاند می

مرگ در قالب پرخاشـگري بـه نـابودي و    بنابراین غریزه . آزاررسانی ممکن است منتهی به قتل دیگران یا خود کشی گردد
ما این دیدگاه را . شودپردازد و اگر بتواند متوجه دیگران و اگر نتواند متوجه خود و خودکشی و خودآزاري میتخریب می

فرویـد و  . کننـد  بخاطر آن مطرح کردیم که بعضی از روانشناسان غربی شهادت طلبی بعنـوان نـوعی خودکشـی یـاد مـی     
در پی آنند که تحوالت و حوادث و پدیده هاي اجتماعی را به عوامل روانـی شخصـیت انسـان بـویژه بـه      پیروانش بیشتر 

ها جالب به نظر آید اما طرح دیدگاه فروید اگر چه ممکن است براي برخی از انواع خودکشی. دوران کودکی مرتبط سازند
فـرد  . اسـت  » بقـاي خـود  «نی ما شهادت طلبی نوعی با موضوع شهادت طلبی چندان جور در نمی آید ، اوالً از دیدگاه دی

ثانیاً به نوعی بـا بقـا نـوع نیـز     . شهادت طلب اگر چه موقتاً از هستی مادي خود می گذرد اما بدنبال زندگی جاودانه است
دوست هستند که معموالً اهل ایثار و از خود گذشتگی هستند و چون شمعی بـراي   مربوط است چرا که این انسانهاي نوع

  . از ظلمات برهانند سوزند تا به اجتماعی نور بدهند و آن رامیهاي واالي انسانی حراست و حفاظت از ارزش
ثالثاً در فرهنگ عرفانی ما نه تنها شهادت طلبی نقطه مقابل غریزه عشق نیست، بلکه برترین نوع اثبات عشق است چرا کـه  

بنابراین مرگ و شهادت پایان کار آدمی و در مقابل . محبوب می کندمحب در باالترین قله هاي عشق و ایثار خود را فداي 
  : غریزه زندگی و عشق نیست و به قول شاعر

  جز مرگ سرخ که آغاز ماندن است            پایان زندگی هر کس به مرگ اوست                       
  

  مربوط به خشونت  هايدیدگاه
برد، مگر در مواردي که از وارد آوردن لطمه روانشناسی فردي، راه به جایی نمیاي از محققان ریشه یابی خشونت در عده

در عرف روانشناسی اجتماعی و جامعه شناسی و نیز علوم سیاسی . شودتوسط فردي نسبت به مایملک خود بحث می
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هرگونه « توان آن را  معنایی که مورد توافق همگان باشد، درباره موضوع خشونت وجود ندارد اما براي تقریب اذهان می
  . تلقی کرد» باشد  1تهاجم فیزیکی علیه هستی انسان که با انگیزه وارد کردن آسیب، رنج و یا لطمه زدن همراه

البته عده اي خشونت را تنها فیزیکی نمی دانند بلکه آن را به خشونت پنداري، خشـونت گفتـاري، خشـونت نوشـتاري و     
  :دانندیک تقسیم بندي دیگر ، خشونت را دو نوع میدر . خشونت رفتاري تقسیم می کنند

  خشونت ابزاري ) خشونت کالمی ب) الف  
، احسـاس  2هایی چون احساس حقـارت هاي ستیزه جویی را به عقدههایی که درباره ستیزه جویی وجود دارد، انگیزهنظریه

هـا و  ادت طلبی ارتبـاط نزدیکـی بـا نهضـت    از آنجا که شه. داندمرتبط می...، شکست، عدم موفقیت، ناکامی و3گناهکاري
انقالبات دارد و هسته هاي اولیه و اصلی انقالبیون و یاران انقالب معموالً افراد از جان گذشته و پر شور و شهادت  طلـب  

بنابراین برخی از نظریات مربوط به علل وقوع انقالب و مسائل مربوط به آن درباره شهادت طلبی نیز صـدق مـی     .هستند
  . لذا در اینجا چند مورد از نظریات روانشناسانه درباره انقالب مطرح می کنیم . د کن
  
  : نظریه سرکوب غرایز -1

از . دانـد  سرکوب شدن غرایز را موجب بروز پرخاشـگري و خشـونت مـی   . این نظریه توسط سوروکین مطرح شده است
در صورت سرکوب و عدم ارضا منجر به خشونت مـی  ها وجود دارد که دیدگاه سوروکین شش دسته غریزه مهم در انسان

. غریزه مربوط به تغذیه، غریزه مالکیت، غریزه صیانت نفس، غریزه جنسـی، غریـزه آزادي و غریـزه اظهـار وجـود     . گردد
بـا  (درباره موضوع شهادت طلبی باید گفـت . گرددسرکوب دراز مدت این غرایز موجب اعتراض و انقالب و خشونت می

ها سرکوب گردیده است آمادگی اند و بعضی از غرایز آنافرادي که مورد تحقیر و تحمیل قرار گرفته) دیدگاهتوجه به این 
ایـن آمـادگی بـراي از جـان گذشـتن بخـاطر       . کننـد  خاصی براي خشونت و انقالبی شدن و کشتن یا کشته شدن پیدا می

طر پیروزي انقالب با مقابله بـا پیـروزي آن موجـب    گردد و البته مقاومت بخاسرکوبی غرایز، موجب انقالب و شورش می
  . گردندشوند، شهید محسوب میاز منظر انقالبیون کسانی که در راه پیروزي انقالب کشته می. شودخشونت می

  
   :نظریه محرومیت نسبی -2

هر چه محرومیت  براساس این اصل. است» 4ناکامی پرخاشگري« این نظریه مبتنی بر یک اصل مهم روانشناسی یعنی اصل 
تـري از افـراد   این محرومیت و ناکـامی در سـطح وسـیع   . رودو ناکامی فرد بیشتر گردد، فرد به سوي پرخاشگري پیش می

شـود، شـکاف و   گردد از این منظر آنچه موجب ستیز و خشونت مـی جامعه منجر به ایجاد خشونت مدنی و ا جتماعی می
توقعات ارزشی آن دسته از کاالها و شرایط زندگی هستند . ارزشی جمعی است هاياختالف میان توقعات ارزشی با قابلیت

دانند و کاالهاي ارزشی را عمدتاً باید در محیط فیزیکی و اجتمـاعی  که مردم خود را بطور موجهی مستحق دریافت آن می
البتـه در ایـن موضـوع کـه     . دافرادي چون گار، آیو، فرایند و نسولد به طرح و تکامل این دیدگاه کمک کردن. جستجو کرد

پرخاشگري همیشه درست باشد جاي تردید است زیرا ناکامی گاهی منجر به تسلیم و سازش و احساس   -فرضیه ناکامی
   ها معتقدند عده اي از افراد که در برآورده شدن توقعات ارزشی ناکام ماندهدر موضوع شهادت طلبی آن .گرددشکست می

                                               
   18خشونت و جامعه، آنتونی آربی، آستر، ترجمه اصغر افتخاري ص  - 1

1- inferiority feeling 
2- guilty feeling
4 - aggression frustration
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زنند و حتی ممکن اسـت بـه خـود و دیگـران نیـز صـدمه       ست به خشونت و پرخاشگري میاند براي حل این موضوع د
  . ها برآورده شده و در راه ارضاي آن کشته شوندبرسانند تا توقعات آن

  
  :نظریه توقعات فزاینده -3

موضـوعات مـادي و    این نظریه ابتدا توسط الکسی دوتوکویل درباره انقالب فرانسه مطرح شد که البته در ابتدا بیشتر مبین
سپس افراد دیگري چون کرین برینتون در کتاب کالبد شکافی چهار انقالب مجدداً به تقویـت ایـن   . توقعات اقتصادي بود

اي از رفـاه و  بلکه وجـود دوره . آیندها و نهضت ها فقط با فقر و سرکوبی بوجود نمیاز نظر آنان انقالب. دیدگاه پرداختند
 از این دیدگاه شکاف میان داشـته . گرددت که در صورت توقف منجر به ایجاد روحیه انقالبی میرشد اقتصادي فزاینده اس

هاي انقالبی و خشونت زا ها و عدم توان مسئوالن مربوطه در پاسخ به انتظارات فزاینده منجر به ایجاد حرکتها و خواسته
ط در جوامعی کـه سـیر قهقرایـی و نزولـی از لحـاظ      ها، فقها و انقالبها و خشونتبراساس این نظریه شورش. گرددمی

البتـه  . دهند که از لحـاظ اقتصـادي روبـه پیشـرفت باشـند     دهند بلکه بر عکس در جوامعی رخ میاقتصادي دارند، رخ نمی
در . توان آن را به توقعات سیاسی فرهنگی و مذهبی تعمـیم داد توقعات فزاینده منحصر به مسائل اقتصادي نیست بلکه می

ها هستند و در صـورت عـدم   ضوع شهادت طلبی نیز باید گفت افراد شهادت طلب توقعاتی دارند که در پس ارضاي آنمو
هـاي مـذهبی   از این دیدگاه وضع سیاسی و اقتصادي و فرهنگی و آزادي. خیزندارضا و عدم پاسخ شایسته به مقابله بر می

  . گرددخاشگري میباید بطور فزاینده بهبود یابد وگرنه باعث خشونت و پر
  
   نظریه مطالعه رهبران -4

ها و شهادت طلبی را مـورد توجـه قـرار دهـیم بایـد بـه       اي از تحلیل گران معتقدند اگر بخواهیم مسائلی چون انقالبعده
هـا و  رهبرانی کـه بـه تـدوین سیاسـت    . زندگی و خاطرات و عقاید و صفات شخصی و شخصیتی رهبران آنها توجه کنیم

ها و اهداف آحاد انقالبیون و پردازند، بیشترین تاثیر را در روحیه پیروان دارند، شناخت انگیزهها میعملیاتی نهضترهبري 
رسد که این دیدگاه شباهت هایی با البته به نظر می. هاستهاي رهبران آنها و ارزشافراد معترض، مستلزم شناخت انگیزه

هاي حـل نشـده   همچنین رهیافت فرویدي نیز توجه خود را به تعارضات و عقده .نظریه کاریزمایی ماکس وبر داشته باشد
مثالً از این منظر اگر بخواهیم انقـالب روسـیه   . شودبا رهبران می 1کند که موجب همانند سازي دوران کودکی معطوف می

ی بار بیاورد، توجه نمـاییم و بـا   هایی که باعث شد لنین را یک انقالبرا تبیین کنیم باید به زندگی کودکی و شخصی وعقده
  . دانندبررسی شخصیت و ویژگیهاي هیتلر را در ایجاد نهضت نازیسم و جامعه توده وار آلمان موثر می

ناشی از شهادت پدر ایشان در دوران کودکی امـام  ) ره(همچنین از این منظر روحیه ظلم ستیزي انقالبی گري امام خمینی 
و ) ره ( همچنین آنها شهادت فرزند امـام  . ینه در برابر ستمگر را در دل ایشان کاشته استاست که از همان کودکی بذر ک

به تبع این موضـوع شـهادت طلبـان و انقالبیـون در انقـالب      . دانندبرخی مسائل دیگر را در بوجود آمدن انقالب موثر می
در دیـدگاه  . هستند) ره(شهادت طلبی امام  اسالمی و دفاع مقدس نیز به نحوي متاثر از شخصیت و روحیه مبارزه جویی و

» 2گـرایش ابـراهیم  « جامعه شناسی غربی ارتباط عاطفی بین رهبران و مریدان که منجر به قربانی شدن مریدان میشـود بـه   
از سـوي دیگـر رزمنـدگان هـر     . کندرهبر بهترین پسرانش را به جنگ می فرستد و قربانی می«از این منظر . معروف است

                                               
1 - identification

. گرایش ابراهیم اشاره به قربانی کردن اسماعیل توسط پدرش حضرت ابراهیم است  - 2
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هبرشان را بیشتر دوست داشته باشند و بیشتر تحسینش کنند، بیشتر توقع خواهند داشت کـه رهبرشـان آنـان را بـه     اندازه ر
در واقع در این گرایش فرزندان می خواهند براي پدر قربانی شوند و پدرها نیز بهترین . » 1فداکاري هاي بی سابقه وادارد 

هـا را  ظریات مربوطه به خشونت و پرخاشگري ، باید گفـت کـه چـه آن   بطور کلی درباره ن. فرزندشان را قربانی می کنند
داراي منشا فطري و چه اجتماعی بدانیم باید توجه کرد که اصل وجود این خصلت در انسان و حیـوان امـري ضـروریت    

و بر خشم گردد اما راه حل عقالیی آن است که خشم و پرخاشگري را باید کنترل کرده است که باعث دوام و بقا نفس می
. دهی آن پرداخت تا به افراط و تفـریط منجـر نشـود   و پرخاشگري بجا و مثبت و سازنده تبدیل کرد و بر هدایت و جهت

توجه به این مسئله باعث شده است که حقوقدانان، سیاستمداران، نظریه پردازان اجتماعی و روانشناسان اجتماعی و علماي 
ون خشونت پاك و ناپاك خشونت مقدس و غیر مقدس، خشونت قانونی و مذاهب و صاحب نظران بر طرح موضوعات چ
  . بپردازند... غیر قانونی و خشونت مشروع و غیر مشروع و 

  
  نتیجه گیري 

افتد شهادت طلبی با انگیزه ها و شخصیت و رفتار کنشگران در جامعـه  شهادت طلبی رفتاري است که در جامعه اتفاق می
با . زه هاي افراد حتی در یک موضوع خاص و یک فرهنگ خاص و مشترك یکسان نیستنوع و شدت انگی. مرتبط است

بنابراین شهادت طلبـی  . هاي متفاوتی داردوجود ارزشهاي یکسان و مشترك در یک فرهنگ نیز گاهی شهادت طلبی انگیزه
  . هاي اجتماعی و فرهنگ عمومیهاي فردي و شخصیت افراد مرتبط است و هم به ارزشهم به انگیزه

در . هاسـت هاي رهبران آنها و ارزشها و انقالبیون و افراد معترض، مستلزم شناخت انگیزهها و اهداف آنشناخت انگیزه
ها هستند و در صورت عدم ارضـا  نآموضوع شهادت طلبی باید گفت افراد شهادت طلب توقعاتی دارند که در پی ارضاي 

  . خیزنده به مقابله بر میو عدم پاسخ شایست
این دیدگاه ممکن است براي برخی از . برخی از روانشناسان غربی شهادت طلبی را به عنوان نوعی خودکشی یاد می کنند

  .  آید انواع خودکشی ها جالب به نظر رسد، اما با موضوع شهادت طلبی جور در نمی
ود است ، فرد شهادت طلب اگر چه موقتاً از هستی مـادي خـود مـی    از دیدگاه دینی ما شهادت طلبی نوعی بقاي خ: اوالً 

شهدا بخاطر تبلیغات، شهرت، سرافرازي، افتخار، معروفیـت و نامـداري ایـن راه را    . گذرد اما بدنبال زندگی جاودانه است
مزلو فوق انگیـزش  از حیث نیازهاي اساسی ارضا شده اند و به موضوع مهمتري می پردازند که از نظر . انتخاب نکرده اند

ها هستند یعنی در پی یافتن موهبت هاي باالترند و آن خود یابی است یعنی آنها به حداکثر آنچه را که می خواهند و براي 
  . اندآنها اهمیت دارد ، رسیده اند و در این راه جانشان را هدیه کرده

هستند که معموالً اهل ایثار و از خود گذشتگی هسـتند   دوستبه نوعی با بقا نوع مرتبط است چرا که انسان هاي نوع: ثانیاً
سوزند تا به اجتماعی نور بدهند و آن را از ظلمات هاي واالي انسانی میو چون شمعی براي حراست و حفاظت از ارزش

  . برهانند
بات عشق است  چرا که در فرهنگ عرفانی ما نه تنها شهادت طلبی نقطه مقابل غریزه عشق نیست، بلکه برترین نوع اث: ثالثاً

بنابراین مرگ و شهادت پایان کار آدمی و در مقابل . هاي عشق و ایثار خود را فداي محبوب می کندمحب در باالترین قله
  : غریزه زندگی و عشق نیست و به قول شاعر 

                                               
جامعه شناسی جنگ گاستون بوتول ، ترجمه هوشنگ فرخجسته  - 3
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  ماندن است  جز مرگ سرخ که آغاز                             پایان زندگی هر کسی به مرگ اوست    
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  فرهنگ ایثار و شهادت تضعیفجنگ نرم بر  گذاريثیرأتابزارها و چگونگی 
  علی باقري دولت آبادي

  یاسوجت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه دولتی أاستادیار و عضو هی

  
  چکیده

یک و بعنوان  کنندجامعه بازي میآن  درتحکیم بخش  ینقش ها و باورهاست کهاي از ارزشاي داراي مجموعههر جامعه
ترگی در مذهب شیعه و در جامعه ایران ایثار و شهادت از جمله مفاهیمی هستند که چنین نقش س. دنشومحسوب می

در طول هشت سال دفاع مقدس، ملت ایران این سرمایه عظیم را بکار بست و ثمر آن حفظ تمامیت ارضی کشور . دارند
با این حال علی رغم تالش هایی که در جهت پاسداري از این ارزش ها . و دفاع از دستاوردهاي انقالب اسالمی گردید

این مقاله با پرداختن . بوده ایمن آن در جامعه و کم رنگ تر شد تضعیفصورت گرفته است طی سال هاي اخیر شاهد 
به مفهوم ایثار و شهادت و بررسی جایگاه آن قصد دارد نقش جنگ نرم دشمن در تضعیف فرهنگ ایثار و شهادت را 

براي حصول به این مقصود از روش تحلیلی ـ تبیینی با تکیه بر منابع کتابخانه اي و اینترنتی استفاده . تشریح سازد
   .شدخواهد 

  ایثار، شهادت، جنگ نرم، جوانان، رهبري :کلید واژه

  

  تعریف مفاهیم
مفهوم شهید و شهادت-1

در لغت یعنی حاضر، ناظر، گواه، امین در شهادت، خبردهنده راستین، آنکه از علم او چیزي فوت نشود، جان : شهید
را در راه عقیده و ایده اي مقدس  آن مرگ سرخ ومقدسی است که انسان آزاده با شناخت» شهادت«دادن در راه خدا و 

عملی . مرگ آگاهانه در راه هدف مقدس استبه فرموده شهید مطهري شهادت) www،1389متانت ،(کندانتخاب می
  .)131: 1376مطهري،(بشریت هستندآگاهانه و اختیاري است و شهیدان شمع محفل

ذل، گذشت کردن از حق خود براي دیگران، نفع دیگري معناي باین کلمه در فرهنگ بزرگ سخن، حسن انوري به: ایثار
دادن آمده است، در لغت نامه دهخدا، این کلمه به معناي غرض دیگران را بر خود مقدمیا دیگران را بر خود ترجیح

  .) 543: 1352دهخدا، (رفته استداشتن، برگزیدن و منفعت غیر را بر خود مقدم داشتن به کار
soft)جنگ نرم: جنگ نرم war) جنگ"به لحاظ مفهومی از دو قسم کلمه" (War) مختصات و استاندارد که خود معنا و

در مهندسی سطوح منازعات از  .دارد تشکیل می شودکه شابلون مختص به خود را (Soft)"نرم"را داشته و نیز کلمه خود
 "سطح استراتژیک"باالترین سطح،  و "سطح تاکتیک"پایین ترین سطح، . وجود داردمنظر علوم راهبردي، چهار سطح

مقابل سطح در. استفاده می شود "جنگ"به معناي  (War)این مهندسی براي منازعات استراتژیک لفظدر. است
سطح عملیاتی سطحی است . کاربرد دارد "رزم"به معناي  (Combat)استراتژیک، سطح تاکتیک قرار دارد که براي آن لفظ
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. یاد می شود "نبرد"به معناي (Battle)در مهندسی منازعات از آن بهه سطح تاکتیک است کهکه میانبر سطح استراتژیک ب
  به  (Fight)براي آن در مهندسی منازعات لفظ. سطحی است در مقابل سطح عملیاتی. تاکتیک استآخرین سطح، سطح

در . بر بقاي براي آینده استنظراي است استراتژیک که پس جنگ نرم منازعه. در نظر گرفته شده است "پیکار"معناي 
میدان منازعه، عمق میدان، نوع تجهیزات و برد سالح و میزان عامالن اصلی، وسعت بندي هر منازعه با توجه بهاین دسته

بعنوان جزء دوم این اصطالح ) Soft(منظور از نرم .چهار سطح اشاره شده تعریف می شودنیروي درگیر در هریک از
همچنین به ابزارهایی می پردازد که در چنین . ست که با ذهنیت، تصویر و بینش مخاطبان سروکار دارداشاره به جنگی ا

پس در . است... برخالف جنگ سخت؛ ابزار جنگ نرم رسانه، دیپلماسی، تبلیغات و. جنگی مورد استفاده قرار می گیرد
  . شوداده مییک جمعبندي ساده باید گفت مفهوم جنگ نرم در مقابل جنگ سخت قرار د

  جایگاه ایثار و شهادت در اسالم و مسیحیت -2
دگرگونی تفکر، نخستین و . شوندهاي ایثار و شهادت واژگانی هستند که غالبًا با مفهوم جنگ به ذهن تداعی میواژه

تغییر مقدس و نامقدس . شوندقیود اجتماعی دگرگون می. آید میترین تغییري است که در زمان جنگ به وجودجالب
ي جنگ ها به طور منظم و ناگهان، به وسیلهي ارزش استحاله. شود بسرعت دستخوش تحول میکند و حدود آنها می

این ورود به جهان  .)55: 1368گاستون، (کند جنگ به محض اعالن، ما را به جهان اخالق نوینی وارد می. یردگ صورت می
در اصل، شهادت . کند و افراد را تشویق به مرگ در راه عقیده و آرمان میسازد  میاي مثبت ارزشهاي نوین از مرگ پدیده

کند که  قداست خود را از اینجا کسب میشهادت .اي خاص و معنوي به پدیده مرگ داوطلبانه و هدفمند است جلوهدادن
این مفاهیم بقدري دایره کاربرد  . )24: 1368سلیمی، (هدف مقدسي تمام هستی خود است در راه فدا کردن آگاهانه

اما  باید اعتراف کرد در برخی مذاهب و ادیان . گسترده است که هیچ فرهنگ یا جامعه اي را نمی توان  از آن استثنا کرد
معنوي جنگ تحت تعالیم   جلوه این همراه با جریان جنگجویی و آیین دالوريدر اروپا. این مفاهیم جلوه بیشتري دارد

فرهنگی و هنري و تاثیر بسیاري در زندگی ءان که در اواسط قرون وسطی به وجود آمد، منشااین جری. رشد کردمسیحیت
» دفاع از مظلوم«و همچنین » جوانمردي و از خودگذشتگی«ها با شعار معروف شوالیه. روابط سیاسی اجتماعی اروپاییان شد

ها مورد توجه ي شوالیه ن مسیحیت به وسیلهن که مشخص است اعتقادها و ارزشهاي دیاچن .ي تاریخ گذاشتند پا به عرصه
این تصویر از .  )18: 1381شاعري، (رفتند آنها با مفاهیمی چون عزّت، شرافت و شجاعت به استقبال مرگ می. بوده است

فرهنگ شهادت در فرهنگ غرب  .دیگري جایگزین آن شدشهادت پس از آغاز صنعتی شدن رو به تضعیف نهاد و مفاهیم
در این دوران، مفهوم . تري از مفاهیم آیینی و دینی را به همراه داشتبعد ضعیفجنگ جهانی اول و دومپس از دو 

مبارزه با خشونت و پرستی و  به شکل دیگري مورد تأکید قرار گرفت و بیشتر مفاهیمی مانند شجاعت، وطنشهادت
هاي  ي تبلیغات رسانه تصویري و حجم گستردهی واي صوته در این دوره، با گسترش رسانه. گرفت بیرحمی را در برمی

در غرب و در دین مسیحیت مفهوم شهادت با شهادت بطور کلی باید گفت .شد همگانی این مفاهیم به افکار عمومی القا
ي زعماي دین  دشمنی و توطئهباور برخی از مسیحیان، مسیح ازه ب. و برخی از پیروانش آمیخته است) ع(عیسیحضرت

برطبق روایتی، او در واپسین نشستی که با . ساخته بودنسبت به خود آگاهی داشت و خود را براي شهادت آمادهیهود 
اي را به دنبال عیسی فرستاد و یهوداي اسخریوطی او را به سپس رئیس کاهنان عده. کردحواریون ترتیب داده بود شرکت

باورند که براساس انجیل، برخی بر این). 20: 1381شاعري، (گروهی که با شمشیر به سراغ او آمده بودند تحویل داد
همچنین دیگر پیروان حضرت عیسی نیز داراي . استمصلوب کردن عیسی مسیح منسوب به هیرودیس پادشاه قوم یهود
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پولس حواري که دومین مبلّغ مسیحیت است، در انتشار و تعالیم . هستندنقش مهمی در فرهنگ شهادت در مسیحیت
  ). 65: 1378رابرتسون، (او بارها به زندان گرفتار شد و در نهایت به دست رومیان کشته شد. کوشش کردیت بسیارمسیح

) ع(به این دلیل بود تا تمامی گناهان بشر با شهادت مسیح) ع(مسیحشود که شهادت در دین مسیح به این نکته تأکید می
در اینجا می باشد از جان گذشتگی و ایثار در راه هدفها و ارزشهاي در شرق بویژه در ایران که مورد نظر ما  .پاك شود

سربازي، حماسه، فداکاري،. اي زیبا دارد ادبیات و قلمرو پهلوانی و حماسی ایران باستان جلوهجامعه در فرهنگ و
ا بیدادگران و پاسداشت حق محرومان مبارزه بجانبازي، مقابله با نامردمیها و ناپاکیها و بر حذر داشتن از جور و ستاندن

این مفاهیم بعدها توسط ). 3: 1381شاعري، (اي ایران باستان است و اسطورهقهرمانان از ویژگیهاي بارز انسان آرمانی
شده است؛ این مفاهیم مردان بسیار یاد در تاریخ ادبیات باستان ایران از پهلوانان و بزرگ. ایرانی تکرار شدتاریخ و ادبیات
این ازجان گذشتگی با ورود اسالم به ایران صرف نظر از بعد میهن  .به زیبایی به تصویر کشیده شده است توسط فردوسی

اگر بخواهیم به سرمنشاء واژه شهادت و ورود آن به . پرستی جلوه اي مذهبی و اعتقادي نیز به خود گرفت و تقویت شد
این مفهوم،. شهادت در اسالم از ظهور دین اسالم آغاز شد. ایران بازگردیم ناچاریم به مساله ظهور اسالم توجه نماییم
پایمردي بسیاري از شهادت و. مشخص و نمایان است) ص(بویژه در دوران تبلیغ دین اسالم، از سوي حضرت محمد

، مفهوم شهادت در دین اسالم از دیدگاه قرآن کریم یارانی که در ابتداي تبلیغ به دین اسالم گرویده بودند، باعث شد
الْحیواُن لَو کانُوا الْحیاُة الدنْیا إِالَّ لَهو و لَعب و إِنَّ الدار الْآخرََة لَهِیو ما هذه «. زندگی در ابدیت تجسم یابد 

بازى نیست و زندگى واقعى سراى آخرت است، اگر این زندگى دنیا چیزى جز سرگرمى و) 64:عنکبوت(» یعلَمون
  ! دانستند مى

ي  به وسیلههاي بارز این فداکاریها نمونه. در دین اسالم همراه با ارزشهاي دینی ظهور پیدا کردي شهادت مفهوم و واژه
حمله قرار گرفت تا جایی که بارها تا مرز ي دشمنان تهدید شد و مورد صورت گرفت، او بارها به وسیله) ص(پیامبر اکرم

بسیاري از یاران حضرت در این راه به شهادت رسیدند، از جمله . نکشیدستشهادت پیش رفت، اما از اهداف خود د
بعد از   طلبی شهادتاین …مانند؛ عمار یاسر، سمیه، جعفر طیار، حمزه سیدالشهدا، حارثه، مقداد وشهداي صدر اسالم

طلبی را به  ي شهادت یهزد و روح دشمن میبارها با شجاعت به دل) ع(امام علی. همچنان ادامه داشت) ص(پیامبر اکرم
که در رکاب حضرت به شهادت رسیدند از جمله مریدان حضرت یارانی مانند اویس قرنی. آموخت یاران خود می

  .)3: 1371سبحانی،(بودند
الگوهاي مهم و تأثیرگذار در به اوج خود رسید و یکی از) ع(حسینامام ي شهادت طلبی در مذهب شیعه با ظهور  روحیه

ي قیامهاي بعدي قیام مختار بود که پس از قیام امام  از جمله .ي تاریخی و سیاسی براي نسلهاي بعدي شد عمدهتحولهاي 
بدین ترتیب باید گفت یک مسلمان بویژه  .ي شهادت را ترویج و اشاعه داد عاشورایی روحیهحسین و در راستاي قیام

آن را همیشه پیش چشم خویش دارد و بعنوان  .ی کندپیرو مذهب شیعه در طول حیات خود با مفهوم شهادت زندگی م
که چنین توفیقی  اما در صورتی. براي یک مسلمان شیعه هیچ توفیقی باالتر از شهادت نیست. آرزویی در سر می پروراند

یک مومن واقعی می کوشد تا با ایثار و از خودگذشتگی . حاصل نگردد مفهوم ایثار و فداکاري جایگزین آن خواهد شد
خداوند . موخته اندآنان از شیوه و منش پیامبر و صحابه ایشان آاین درسی است که . ند افتخاري براي خود رقم زندس

ایستادگی و مقاومت در برابر سنت هاي غلط و مناسبات نادرست اجتماعی و بذل ایثار و از خودگذشتگی درخصوص 
کسانی ) پیامبران)(1(و الیخشون احدا اال اهللا و کفی باهللا حسیبا؛ الذین یبلغون رساالت اهللا و یخشونه «:پیامبران می فرماید
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از او می ترسیدند و از هیچ کس جز خدا واهمه نداشتند و همین بس ) تنها(بودند که تبلیغ رسالت هاي الهی می کردند و 
  ».است) و پاداش دهنده اعمال آنها(که خداوند حسابگر 

  
  :ده استمهمچنین در آیاتی دیگر آ

  )سوره حشر  9آیه ...( و یوثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه ...
  .دارند اگرچه خود دچار تنگدستی باشندبر خودشان مقدم می) انصار، دیگران را(

در این آیه شریفه انصار به سبب برخورداري از روحیه ایثارگري و ترجیح دادن مهاجران بر خودشان در شرایطی که خود 
  .اندمنان راستین مورد تقدیر قرار گرفتهؤبودند؛ به عنوان نمونه اي از ممحتاج و نیازمند 

داند که من میؤهاي مهاي مومنان، ایثار را یکی از نشانهدر ذیل آیه شریفه با اشاره به صفات و ویژگی) ع(امام صادق
  .)27/03/87مقاومت در قرآن،زاده، نگاهی اجمالی به فرهنگ ایثار و ملک(خداوند ایشان را به آن وصف نموده است

  
  هاي ایثار و شهادت در ایرانجلوه -3

هاي مختلف به ایثار و فداکاري مردم ایران چه قبل و چه بعد از انقالب اسالمی در صحنه ،آموزي از مکتب پیامبربا درس
از آنجا که قیام امام . استثر بوده أانقالب ایران تاحد بسیاري از حادثه کربال و فرهنگ عاشورایی آن مت. اندپرداخته
باشد، طبعاً تقرب به این پدیده منحصر به فرد تاریخی و آیینه تمام نماي فلسفه، معنا و تعریف عینی شهادت می) ع(حسین

ها و ارزش هاي اسالمی و صبر و استقامت در الهام از آن منجر به  شهادت طلبی و از خود گذشتگی در راه هدف، آرمان
روحیه فداکاري، ایثار، صبر و شکیبایی ایدئولوژي انقالب اسالمی  .)66: 1385پناهی، (ایران گردیده است راه تحقق آن در

هایی چون ایثار، هایی که مورد توجه امام قرار داشت، ارزشس ارزشأدر طول انقالب در ر. انقالبی را تقویت کرد
ها همگی  برخاسته از مذهب این ارزش )245: 1381اخوان مفرد، (»پایمردي جاي داشتند فداکاري، ازخودگذشتگی و

هاي شیعی داشته است که نظام حاکم اي نیرومند براي همه نهضتعنصر شهادت جاذبه«به گفته حمید عنایت . شیعی است
  .)309: 1374عنایت،(و در انقالب اسالمی نیز به همین نحو عمل شد»را به مبارزه طلبیده اند

در میان شیعه امامیه که مورد زجر و «نماید که ن را اینگونه توصیف میآان شیعیان و نقش پطروشفسکی فکر شهادت در می
اند، فکر عظمت شهادت در راه دین و پاك شدن دادهآزار قرار گرفته و غالباً بصورت مخفی به موجودیت خویش ادامه می

پطروشفسکی، (»صلی و رهبري کننده  بودیکی از عقاید ا) ع(علی)امام(از طریق شهادت و سرنوشت غم انگیز اهلبیت 
1350 :282(.  

رهبر انقالب اسالمی . زموده شدآهشت سال دفاع مقدس عرصه دیگري بود که ایثار و شهادت مردان غیور ایران در آن 
یى نباید از آن غفلت  که لحظه -درس بزرگ شهیدان عزیز«: فرمایندهاي جنگ و شهدا میدرخصوص درس بزرگ سال

اسالمى هاىى آنچه را که براى ما عزیز است، باید هرگاه که الزم شود، سپر بالى ارزش همهاست که جان را وآن  -شود
دفاع از اسالم، امروز نیز …دفاع نماییمـى عزت و شرف و آزادگى است که مایه ـ ى وجود از حاکمیت اسالم کنیم و با همه

ى داشته و  نیست؛ و جان و مال و تالش و دانش و آبرو و همهفداکارى ممکن مانند صدر اسالم، جز با گذشت و
ى آحاد  همه. مسلمانان صادق باید هرگاه الزم شود، در راه دفاع از آن حقیقت روشن و مقدس صرف شودى اندوخته

عال به یاد داشته باشند و از خداى متملت، بخصوص کارگزاران حکومت اسالمى، باید این درس را از شهیدان همواره
  .)1370هاى معظم ایشان، پیام تجلیل از شهیدان و ایثارگران انقالب اسالمى و خانواده(».توفیق در این راه را بخواهند
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  آثار شهادت و ایثار در جامعه -4
  شهدا چراغ راه هدایت جامعه -1-4

ثبات کرده در جایی که انقالب در مسیر صحیح حرکت نموده و رو به قله هاي پیشرفت و عظمت داشته است اتجربه 
با شهید  می اندیشندنان درخیال خام خود اینگونه آ. جریانات ضد نظام کوشیده اند مسیر این پیشرفت را مسدود سازند

را متوقف سازند غافل از اینکه شهدا چراغ راه المی ایران اسساختن چهره هاي شاخص انقالب می توانند  قطار پیشرفت 
این رجل فاجري که خون عزیز ما «:در این خصوص خطاب به دشمنان انقالب فرمودند) ره(امام راحل . بازماندگان هستند

ید شد با ریختن خون عزیز ما، تای. یعنی خدا دین خودش را به او تایید کرد. را به زمین ریخت ، تایید کرد دین خدا را
بریزید خون .ماندنش به این خونریزي هاست   این انقالب باید زنده بماند، این نهضت باید زنده بماند، و زنده. انقالب ما

ما ازمرگ نمی ترسیم ؛ و شما هم از مرگ ما . بکشید ما را؛ ملت ما بیدارتر می شود. ها را؛ زندگی ما دوام پیدا می کند
اگر منطق داشتید . براي اینکه منطق ندارید. ه در سیاهی شب ، متفکران ما را می کشیددلیل عجز شماست ک. صرفه ندارید

تمام اقشار . نهضت ما زنده شد…  !لکن منطق ندارید، منطق شما ترور است . که صحبت می کردید؛ مباحثه می کردید
  .) 183 :1378،م خمینیاما(  »اگر یک سستی، ضعفی پیدا کرده بود، زنده شد. ایران، باز زندگی از سر گرفت

  پویایی بخشیدن به خود و جامعه -2-4
زندگی . جامعه را از سکون و رکود باز می داردشهید با خون خود در کالبد جامعه روح حرکت و حماسه می آفریند و

هادت در راه حضور آنان در جامعه به جوانان روحیه، انگیزه و عشق به ش .براي بازماندگان است ،ایثارگران سرشار از درس
در ملت هایی که روح . حماسه آفرینی اوستبزرگ ترین خاصیت شهید: مطهري می نویسدشهید.وطن می بخشد

آن حماسه ي مرده را از نو زنده می کند، لذا اسالم همیشه نیازمند به شهید حماسه، مخصوصا حماسه الهی می میرد، شهید
ى  مهمترین نقطه«از منظر مقام معظم رهبري هم  .)104: ي، پیشینمطهر(فرینش هاي تازهآحماسه هاي جدید و است،

سالح داشتیم، نه پول داشتیم، نه سازماندهى داشتیم، ما که نه. ى قوت انسانى بود قوت ما در قیام جمهورى اسالمى، نقطه
و یم که از قیام، انقالبى کشورهاى دنیا یک نقطه را نداشت جهانى؛ ما ملت ایران در همهنه حزب داشتیم و نه پشتیبانى
بیانات ( »یعنى آگاهى و ایستادگىآنچه این ملت را پیروز کرد، قدرت نیروى انسانى بود؛. حرکت ما حمایت و دفاع کنند

   .)1383/04/16، خانواده معظم شهدا، جانبازان و آزادگان استان همداندر دیدار رهبر معظم انقالب اسالمى
هاي دشوارعرصهآمادگی براي حضور در  -3-4

وجود مفاهیمی همچون ایثار و شهادت در جامعه به شهروندان و ساکنان یک کشور آمادگی الزم براي دفاع از میهن و 
زیرا کالم حق . آنانکه در راه خدا قیام می کنند هیچ ترس و ابایی از شهادت ندارند .ایستادگی در برابر خطرات را می دهد
- 11:قیامت (یومئذ الْمستَقَرربک  إِلى. و قرار گرفتن در جوار قرب الهی را شنیده انددرخصوص بازگشت به سوي خویش 

و این جهان منزلگهی موقت براي ) 16:سوره غافر. (نان میدانند که این ملک جز براي خداوند یکتاي قهار نیستآ) 12
  .انسانهاست

إِلَى سبیِل اللَّه اثَّاقَلْتُم  آمنُوا ما لَکُم إِذا قیَل لَکُم انْفرُوا فیا أَیها الَّذیَنی: قرآن کریم انسانها را توبیخ می کند و می فرماید 
تاعرَِة فَما مَن الْآخنْیا میاِة الدبِالْح ضیتُمِض َأ ررَِة إِالَّ قَلیلالْأَری الْآخنْیا فیاِة الداید دهآوراى کسانى که ایمان) 38:توبه(  الْح !

و سستى به خرج (کنید بر زمین سنگینى مى  !به سوى جهاد در راه خدا حرکت کنید«: شود چرا هنگامى که به شما گفته مى
  . با اینکه متاع زندگى دنیا، در برابر آخرت، جز اندکى نیست! اید؟ راضى شدهآیا به زندگى دنیا به جاى آخرت! ؟)دهید مى
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ها و اموالشان را خریدارى خداوند از مؤمنان، جان) 111:توبه ( الْجنَّۀَ الْمؤْمنینَ أَنْفُسهم و أَموالَهم بِأَنَّ لَهم مَن  اللَّه اشْتَرىإِنَّ
  .بهشت براى آنان باشد) در برابرش(کرده، که

  رسیدن به جایگاه و منزلت واقعی خویش -4-4
. جویندزیرا در آن حیات خویش را می. از مرگ  در راه  حق ابایی ندارندآنان که جایگاه و منزلت واقعی خود را شناختند 

: 1382غرویان، (شماردشهید شدن در راه پروردگار را باالترین فیض و ارزش برمی) ص(پیامبر اسالم، حضرت محمد
خود گشوده آن را براي اولیاء خاص  ،دوست جهاد را دري از درهاي بهشت نامیده که حضرت) ع(و امام علی) 695
ها بر یکدیگر پس در نیکی. فاستَبِقُوا الْخَیرات: فرمایدمی 48خداوند در سوره مائده آیه  .)29البالغه، خطبه نهج(است

کند و مفید معرفی میهاي برجسته انسان هاي مؤمن را حضور در عرصه رقابت سازنده وو یکی از ویژگی! جوییدسبقت
کنند و  چنین کسانى در خیرات سرعت مى) آرى) (61:مؤمنون(  لَها سابِقُونعونَ فی الْخَیرات و همأُولئک یسارِ: فرماید می

مسابقه را طلب مغفرت هاي مهم اینقرآن کریم یکی از جلوه). و مشمول عنایات ما هستند(گیرند پیشى مىاز دیگران
به پیش تازید براى رسیدن ) 21:حدید( مغْفرَةٍ منْ ربکُم  إِلىاسابِقُو: خداوند و جلب رضایت او معرفی کرده و فرموده است

  . پروردگارتانبه مغفرت
  پیش روي فرهنگ ایثار و شهادت در کالم رهبري هايچالش-1

این فرهنگ از مصونیت برخوردار  ،هاي فرهنگ ایثار و شهادت و ریشه داشتن آن در اعتقادات مردمبا همه آثار، جاذبه
از ایران شکست خوردند این بار  سختدشمنانی که در جبهه جنگ . هاي سهمگین قرار داردنیست و در معرض طوفان

. ها و باورها زیربناي حرکت و تفکر جوانان را تخربب کننددرصددند تا از طرق فرهنگی و با آسیبب رساندن به ارزش
  باید یاد حقیقت  که  است  دهد، این ما می  به  اربعین  که  درسی«: فرمایندین چالش امروز کشور میرهبر انقالب در تشریح ا

  علیه  امروز، تبلیغاتتا  انقالب  شما ببینید از اول.  نگهداشت  زنده  دشمن  تبلیغات  طوفان  را در مقابل شهادت  ي و خاطره
  که  نیفتاد جنگی  راه  به  جنگ  علیه  که  و طوفانی  تبلیغات  چه.  است بوده  قدر پرحجم  ، چه ملت  و این  و اسالم  و امام  انقالب

  یعنی - جانشان  که  عزیزي شهداي  علیه  ببینید دشمنان. بود  مردم  و شرف  و حیثیت  و میهن  از اسالم  حراستو  دفاع
، با رادیوها و  و غیرمستقیم  کردند و مستقیم  ا نثار نمودند، چهخد را برداشتند و رفتند در راه - شان سرمایه  بزرگترین

توانستند   تلقینی  دنیا، چه جاي  در همه  لوح ساده  هايآدم  کردند، در ذهن منتشر می  که  هاییها و کتاب مجلهها و روزنامه
.)1368/06/29،و اقشار مختلف مردم احمر، مسؤولین بنیاد شهیدبیانات معظم له در دیدار اعضاء جمعیت هالل(».بکنند

هاي شهدا و اي کاشان بخشی از حرکت و استراتژي دشمن را نادیده گرفتن رشادتدهاي شهایشان در دیدار خانواده
بزرگترین خیانت به یک ملت این است که کسانی بخواهند با ابرهاي تبلیغات، «. تبلیغات منفی در این خصوص ذکر کردند

نام شهدا را کوچک بدارد امروز هرکس که. کنند، بگیرند فروزانی که زندگی و تاریخ ملت را روشن میخورشیدهاي جلوِ
نادیده بگیرد و تحقیر کند،  -ما در آن دوران اتّفاق افتادکه به وسیله جوانان عزیز -و حرکت عظیم شهادت در کشور ما را 

هاى شهداى کاشان، آران و در دیدار خانواده قالب اسالمىبیانات رهبر معظم ان(»کرده استبه تاریخ این ملت خیانت
شدنى نیست؛ این، موتور حرکت جامعه  ى شهید و ایثارگرى، کهنه مسأله«از منظر رهبر انقالب  .)1380/08/20، بیدگل

ار و شهادت ایثبینید بعضى با سخن، قلم و حرکات خود، نگاهى به این که مى. کنند این نکته غفلت مىها از است؛ بعضى
فهمند پاسدارى از حرمت شهیدان و ایثارگران  نمىاندازند که آن نگاه منفى و ناسپاسانه است، بر اثر غفلت آنهاست؛ مى

در ) ع(ایشان با تشبیه حرکت انقالب به حرکت امام حسین. »داراى اهمیت استچقدر براى یک جامعه و ملت و کشور
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شما ببینید خون مطهر «. شمرندهاي بعدي جامعه بر میراي نسلکربال خون شهدا را حاوي پیامی بزرگ ب
ى امام  بر زمین ریخته شد؛ اما بزرگترین مسؤولیتى که بر عهدهدر کربال در غربت) السالم علیه(على بن حسین
ین پیام را روى اول این بود که اى قرار گرفت، از همان لحظه) علیها اللَّه سالم(و زینب کبرى) الصالة والسالم علیه(سجاد

این حرکت براى احیاء دین حقیقى و . هاى گوناگون، منتقل کنندشکلدست بگیرند و به سرتاسر دنیاى اسالم آن را، به
بیانات رهبر معظم انقالب (».هدفى که امام حسین براى آن شهید شد، یک امر ضرورى و الزم بودعلى و آن بن دین حسین

  .)1383/04/16، شهدا، جانبازان و آزادگان استان همدانخانواده معظم اسالمى در دیدار

  فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه تضعیفجنگ نرم و  -6
برنامه اي طراحی شده . پندارند جنگ نرم یک مفهوم خودساخته یا یک سراب نیستنچه برخی در جامعه میآرخالف ب

در تشریح این مفهوم و . کنندجامعه غرب مقاومت میهاي وردن کشورهایی است که در برابر ارزشآبراي به زانو در
چگونه نقش آفرینی آن در تضعیف فرهنگ  ایثار و  شهادت باید گفت درخصوص مفهوم جنگ نرم و ریشه لغوي آن 

گران این مفهوم را برخی از تحلیل. هاي متفاوتی را براي آن بکار می برندتحلیلگران مختلف واژه. اختالف نظر وجود دارد
دانند که تا حد زیادي به قدرت یان کننده شرایط جنگ سرد بین دو ابرقدرت جهان در دوره پس از جنگ جهانی دوم میب

 يدانند که از دههاي دیگر آن را مفهومی جدید میعده. گشتمی ایدئولوژیک و فرهنگی آنها براي پیروزي بر رقیب باز
از منظر این . می باشد (Soft Power)ثر از واژه قدرت نرمأه است و متدر دستور کار سیاست خارجی آمریکا قرار گرفت 90

: گویدجوزف ناي در تعریف قدرت  نرم می . )(Nye,2010:1گروه جوزف ناي اولین فردي بود که  این واژه را بکار برد
او در توصیف بیشتر این مفهوم اضافه  .)Nye,2010:2(» قدرت نرم عبارت است از توانایی شکل دهی ترجیهات دیگران«

شود بلکه جذب دیگران به در دنیاي تجارت، مدیران اجرایی باهوش واقفند رهبري در صدور فرامین خالصه نمی«کند  می
رهبران سیاسی مدتها است با قدرتی که از طریق جذابیت حاصل می شود، . خواهید را شامل می شودانجام آنچه شما می

براي » چماق«و » هویج«اگر من بتوانم شما را به انجام آنچه می خواهم سوق دهم آنگاه نیازي به استفاده از . آشنا هستند
را براي تولید همکاري مورد استفاده قرار می  ـنه زور و نه پول  ـقدرت نرم ابزار رایج متفاوتی . مجبور کردن شما ندارم

ها و از الزام و وظیفه همکاري براي رسیدن به همه این موارد ارزش قدرت نرم از جذابیت براي ایجاد اشتراك بین. دهد
  . )www، 1384ناي،(»جویدسود می

جویند که هیالري برخی دیگر از تحلیلگران ریشه جنگ نرم مورد تاکید کنونی سران آمریکا را در واژه قدرت هوشمند می
قدرت هوشمند ترکیبی است از قدرت نرم و . شاره کردکلینتون در مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوري آمریکا به آن ا

بعد از نامزد شدن براي بعهده گرفتن سمت وزیر  هیالري کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا(Nye, 2006:3)قدرت سخت
وي هنگام اداء شهادت در مجلس سنا براي دریافت راي اعتماد . امورخارجه آمریکا این مفهوم را وارد فاز اجرایی کرد

این سیاست دامنه کاملی از وسایل و . نامیده شده است  "قدرت هوشمند "ما باید از آن سیاستی استفاده کنیم که «گفت که 
توانیم بهترین وسیله و  ما می. دهد را در اختیار ما قرار می) نظامی، سیاسی، قانونی و فرهنگی   دیپلماتیک، اقتصادي،( تدابیر 

دیپلماسی در راس سیاست خارجی ما  "قدرت هوشمند "با . براي هر وضع خاصی بکار گیریمتدبیر یا ترکیبی از آنها را 
بر این امر تاکید نمود که  او بعدا این مفهوم را تقویت کرد و (Statement of Senator Hillary ,2009)»قرار خواهد داشت

  )1388آذر  21روزنامه جام جم ، (» .نیم ترین راه این است که ابتدا از سیاست ترغیب و تشویق استفاده ک عاقالنه«



، دانشگاه رازي1389 -آبان ماه 12و توسعه کشور،  شهادتو  ایثار همایش ملی

٤٧

 Soft War.(برندعقب می 1920برخی دیگر از تحلیلگران جنگ نرم را همان جنگ روانی می دانند و سابقه آن را  تا سال 

Reasons…,2010, www.ido.ir ( فولر مورخ و تحلیلگر نظامی بریتانیایی اولین کسی است که اصطالح جنگ روانی را در
در آن زمان استفاده فولر از واژه جنگ روانی در محافل نظامی و علمی بریتانیا و آمریکا توجه چندانی . بکار برد 1920سال 

این اصطالح » جنگ روانی و چگونگی به راه اندازي آن«اي با عنوان با انتشار مقاله 1940در ژانویه . را به خود جلب نکرد
فاده از هر نوع وسیله اي به منظور تاثیرگذاري بر روحیه و ستجنگ روانی یعنی ا. دبراي اولین بار وارد ادبیات آمریکا ش

در پایان جنگ جهانی دوم این اصطالح به فرهنگ لغت وبستر وارد شد و بخشی . رفتار یک گروه با هدف نظامی مشخص
کسال پس از پایان جنگ، ترومن یعنی تنها ی 1950در سال . از عبارت پردازي هاي سیاسی و نظامی آن زمان را تشکیل داد

» نبرد حقیقت«رئیس جمهور وقت آمریکا به منظور کسب آمادگی براي اجراي جنگ روانی در کره، پروژه اي را با عنوان 
ارتش آمریکا اداره و ریاست جنگ روانی را بعنوان بخش ستادي ویژه . میلیون دالر تصویب کرد 121با بودجه اي معادل  

روانی گسترده اي را با استفاده از تجربیات جنگ جهانی دوم   نار واحدهاي رزمی، واحدهاي جنگایجاد کرد و در ک
اي روزافزون همواره بعنوان یکی از از آن زمان تاکنون، سازمان ها و نهادهاي روانی تبلیغاتی آمریکا با توسعه. تشکیل داد

س از شکست آمریکا در جنگ سخت و نظامی علیه امروز پ. بازوهاي اصلی آن کشور در جنگ و صلح عمل کرده اند
ایران  جبهه جنگ نرم علیه کشورمان گشوده شده است و در این جبهه بیش از هر چیز ارزش ها، باورها و اعتقادات 

  .جوانان هدف گرفته شده است
  
  اهداف کشورها از توسل به جنگ نرم -7

مدت نظیر ممکن است این هدف یک هدف کوتاه. نمایندها از پیگیري جنگ نرم اهداف مختلفی را دنبال میدولت
. تضعیف یک دولت براي تحت فشار قرار دادن آن یا یک هدف بلندمدت و استراتژیک مانند سرنگونی یک نظام باشد

همه چیز به جامعه . تواند پس از ناکامی در توسل به شیوه هاي نظامی اتخاذ شود یا بعنوان پیش مقدمه اي براي آنمی
  :توان  اینگونه برشمردبا اینحال برخی از اهداف توسل به جنگ نرم را می. بستگی دارد هدف

ثیرگذاري شدید بر افکار عمومی جامعه هدف، از راه طرح جنگ نرم و با ابزار خبر و اطالع  رسانی هدفمند و کنترل أت* 
  .شده
به تسلیم از راه پخش شایعات و دامن زدن   گر و پس از آن دعوتترساندن از مرگ یا فقر یا قدرت خارجی سرکوب* 

  .به آن براي ایجاد جو بی اعتمادي و ناامنی روانی
نظر در راستاي تجزیه  هاي نظامی و سیاسی کشور مورداختالف افکنی در صفوف مردم و برانگیختن اختالف میان مقام* 

  .سیاسی کشور
ها نسبت به کشور خود و جوان به منظور بی تفاوت کردن آناشاعه بذر یاس و ناامیدي در میان مردم و بویژه نسل * 

  .تحوالت احتمالی آتی
  ).البته در زمان جنگ نظامی(کاهش روحیه و کارایی رزمی* 
  .هاي کنترلی و ارتباطی کشور هدفایجاد اختالل در سامانه* 
  .هاي مختلفهبوسیله شایعه پراکنی، جوسازي از را) با هدف براندازي و آشوب( تبلیغات سیاه* 
  .ها در یک کشور نسبت به دولت و زمینه سازي براي فروپاشی دولت یا تجزیه آنتقویت نارضایتی* 
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هاي نادرست و اغراق تالش براي بحرانی و حاد نشان دادن اوضاع کشور هدف از راه ارائه اخبار نادرست و نیز تحلیل* 
.)44: 1388موسوي،(آمیز
  .دولت و تحریک احساسات و عواطف آنهاقرار دادن مردم در برابر * 
  ....و
  ابزارهاي جنگ نرم آمریکا علیه ایران - 8

برخی از مهمترین این موارد که در . هاي مختلفی تاکنون بهره جسته استآمریکا در جنگ نرم خویش علیه ایران از حربه
  :وان ذکر کردتبیان رهبر معظم انقالب نیز مورد تاکید قرار گرفته است را به شرح ذیل می

  تردید افکنی  -1-8
این رسانه ها از انواع . گردد تردید افکنی استیکی از حربه هاي جدي که در خط اجرایی رسانه ها در جنگ نرم دنبال می

ها مغشوش سازند و اعتماد آنها نسبت به مسؤولین کشور لطایف الحیل استفاده می کنند تا ذهن مردم را نسبت به واقعیت
با جعل اخبار، وارونه سازي واقعیت، تحریف و غیره می کوشند تا بذر تردید را در . سلب نمایند را هاي داخلی و رسانه

ذهنی که در معرض این حربه . ثیر این حربه به مراتب جدي تر و شدیدتر از زخم سالح جنگی استأت. ذهن ها بکارند
قرار داده است  و می کوشد تا  نمرکز خود را بر روي جوانادشمن نقطه ت. مخرب قرار گرفت به آسانی تغییر نخواهد کرد
و پس از حمله به افغانستان در پیش  2002است که از سال اي این برنامه . مفاهیم جهاد و شهادت را مورد تردید قرار دهد

انشگاهیان دزان و موآدر افغانستان و عراق آمریکا سعی کرد تا مفهوم جهاد را از کلیه کتاب هاي درسی دانش . گرفته شد
. به گفته مقامات آمریکایی این مفاهیم قدرت ایستادگی در برابر نیروهاي خارجی را در آنان تقویت می کرد. حذف کند

ن می تواند نقش موثري در بقاي بیشتر سربازان خارجی در این کشورها و دنبال نمودن اهداف دولت هایشان آپس حذف 
  .ذهن جوان را مغشوش  ساخت ر کارپیش از ه براي این کار باید. اشته  باشدد
براي این کار درابتدا . رانی دنبال می شود این است که ارزش جهاد و شهادت  در نظر او پایین آیدینچه در مورد جوانان اآ

و بدین ترتیب جوان در برابر ایثار . با نام آخرت و معاد را زیر سوال می برند و مورد تردید قرار می دهند یمفهوم
در تبلیغات دشمن اینگونه وانمود . فداکاري زمان یا موعدي  براي دریافت پاداش یا عمل به وظیفه خود نخواهد داشت

نظام لیبرالیسم که برپایه مادي گرایی و انسان گرایی خالصه . می شود که همه چیز در لذت بردن از دنیا خالصه می شود
بی هویت . منتقل کند جامعه هدفبه ... رسانه، موسیقی، کتاب، هنر و می شود تالش می کند فرهنگ  خویش را از طریق

شدن یک جوان و  خالی شدن از اعتقادات دینی فرصت بی نظیري پیش روي  دشمن قرار می دهد تا  طرح ها و  برنامه 
  .هاي خویش در خصوص ایران را دنبال نماید

این خصوص تنها راه علیه ایران رویکرد نرم افزارانه است که دررویکرد غالب و مسلط در دوره پیش رو نسبت به تهدید 
تکیه آنان برفرهنگ غنی ایرانی و اسالمی به مبارزه با تهاجم فرهنگی دشمن، مسلح کردن جوانان به سالح ایمان و

  .خصوص فرهنگ ایثار و شهادت است
جانبازان و امام اگر از خودگذشتگی شهدا،است که ) ع(فرهنگ شهادت و ایثار همان ترویج فرهنگ امام حسین ترویج
وضعیت و امنیت کنونی کشور به گونه اي دیگر در طول عمر انقالب و مقام معظم رهبري در زمان حال نبود،) ره(خمینی

  .رقم می خورد
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  تفکیک میان مردم و نظام  -2-8
هاي به جوانان اینگونه القا کند که خواسته غرب می کوشد تا. ها تفکیک نمودن نظام از مردم استیکی دیگر از این حربه

وشند انگیزه کآنان با متهم  ساختن سران نظام به فساد، رشوه  و لذت گرایی می .  نظام و مسوولین از یکدیگر جدا هستند
د آنها قصد کوشند تا به مردم اینگونه القا نماینرهبران آمریکا پیوسته می. فداکاري در میان افراد جامعه را پایین آوردند

آنها حتی در پیام تبریک خویش به مناسبت نوروز و سایر اعیاد اسالمی پیوسته . تحت فشار قرار دادن ملت را ندارند
  ) www.hamseda.ir، ...تبریک عید نوروز. (اي بیفکنندکنند بین آنها فاصلهحساب ملت را از مسؤولین جدا کرده سعی می

دولت آمریکا اعالم  !کنند که ما طرفدار ملت ایرانیماینها اعالن می«من  می فرمایند رهبر انقالب درخصوص این حربه  دش
خوب، مردم جزو این ! اسالمی بدیم، اما مردم را دوست داریمبا نظام جمهوري: یعنی! کند که ما طرفدار مردم ایرانیممی

اش را  او البته دشمنی. فهمیداینها را باید شناخت،. این ترفندهاي دشمن است. که منفک از مردم نیستنظامند؛ این نظام
یک وقت. دشمنی او را و از این معنا غفلت کنیم، این قابل قبول نیستکند؛ امر طبیعی است، اما اینکه ما نفهمیممی
شکلی از  چینند، تا یکاي را کنار هم می مجموعهبینید ما در داخل جدول و پازلهاي دشمن قرار میگیریم ـ در پازل، می

کنیم که خوب، این خیلی چیز بدي است؛ ما باید سعی. این اجزاء را ما تأمین بکنیمتویش در بیاید ـ تا یکی از
  .)1388/07/02بیانات در دیدار اعضاي مجلس خبرگان رهبري، ( » ي اجزاء او نباشیم کننده تأمین

  ها نسبت به وجود دشمنمخدوش ساختن ذهن -2-8
. شودهایی است که در جنگ نرم از سوي دشمن دنبال میطرح هاي دشمنان یکی دیگر از برنامه توهم توطئه پنداشتن

هاي آمریکا با توصیف نمودن خود بعنوان دوست ملت ایران، طرفداري از آزادي و حرکت هاي اصالح طلبانه گفته
داخل نیز این تبلیغات را باور نموده متاسفانه برخی در . کندمسؤولین نظام را پیش چشم مردم توهم و توطئه تصویر می

  . اینگونه می اندیشند که  تهاجم فرهنگی یا  جنگ نرم  یک سراب و خودفریبی است
کند ـ منصرف کردن ذهن مردم از دشمنیِ گذاري می سرمایهکه به نظر ما دشمن بر روي او هم دارد... خط دیگري « 

جامعه و افراد پیش هاي گوناگون و مشکالت فراوانی که بر سر راه نارسائیمنکر نیستیم که در ما هرگز. دشمن است
وجود دارد؛ در این هیچ تردیدي نیست؛ کسی این را منکر آید، تقصیرهاي شخصی و تقصیرهاي اجتماعی، از درون می

مالحظه براي زم توجه ویکی از لوا. انسان بخواهد ضربه نخورد، باید نقش دشمن را ببیندنکته این است که اگر... نیست
خط اغفاِل بخصوص . این ما را نباید غافل کنندضربه نخوردن، دیدن دشمنی است که میخواهد به ما ضربه بزند؛ از

  .)همان(»یکی از خطوط القائی و تبلیغاتی دشمن استخواص و نخبگان از تأثیر دشمن،
  بدبین ساختن جوانان نسبت به آینده کشور و نظام  -8 -4

امکان ...کند که بواسطه نبود دانش، زیرساخت ها، مدیریت الزم، منابع و هاي خود اینگونه القا میپیوسته در رسانه دشمن
در کل هر آنچه را که . هاي تنظیم شده براي کشور نیز خوشبینانه بوده و امکان تحقق نداردبرنامه. توسعه میسر نیست

افکند بنحوي که قبله آمال خود گیرد و او را در فضایی از یاس و نا امیدي میبتواند به جوان ایران امید ببخشد از وي می
انگیزگی خویش هیچ او وضع خویش را ناشی از ضعف مدیران و مسؤولین دانسته براي کاهلی یا بی. بیندرا در غرب می

غافل از اینکه نقطه شروع . آیدمیبدین ترتیب با مقصر پنداشتن دیگران درصدد انتقام از همه بر. گیردجایگاهی درنظر نمی
  :رهبر انقالب این توطئه دشمن را اینگونه توصیف می کنند. و حرکت از خود وي باید باشد

کنند که این در تبلیغاتشان و در میما؛ دشمنان انقالب، دشمنان نظام جمهوري اسالمی، چند خط را دارند دنبالدشمنان« 
بندي اینها چیزهاي پوشیده و پنهانی نیست؛ باید در ذهن خودمان اینها را جمعهست؛دهند، واضح هم کاري که انجام می
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حضور . بدهند، که از جمله همین انتخابات بودهاي امید را مخدوش کنند؛ مورد خدشه قرار یکی این است که نشانه:کنیم
ي قوت را تبدیل کنند این نقطهسعی شد ... چیز امید بخشی است، یک چیز مهمی استهشتاد و پنج درصدي مردم، یک

  .)همان(»اي است این کار خصمانه. یأسي ي تردید، مایه ي امید را تبدیل کنند به مایه ي ضعف؛ این مایه به نقطه
  
  ضربه زدن به نهادهاي انقالبی  -8 -5

برکات بسیار براي یکی از نهادهایی که در طول حرکت پس از انقالب با فرمان امام راحل شکل گرفت و منشا خیر و 
نهادي . نام بسیجی در کشور ما با شهادت، ایثار و  فداکاري گره خورده است. باشدکشور بوده است نهاد مقدس بسیج می

انصافاً بسیجیان چه در عرصه جنگ و جهاد و . کندکه تنها بر مدار خلوص اندیشه چرخیده و با روحیه جهادي حرکت می
یکی از طرح هاي دشمن این است که چهره این نهاد مقدس را پیش . اندش درخشیدهچه در عرصه سازندگی و علم خو

دانند که اگر بتوانند این نهاد را از بدنه مردم جدا سازند و یا آنان می. چشم مردم تخریب کرده آن را از درون متالشی سازد
به فرموده . دیگر نیز فراهم خواهد شد هاي بعدي و ضربه زدن به بخش هاي چهره آن را تخریب نمایند فضا براي گام

چقدر اهمیت دارد؛ دانند که حضور بسیجى، واقعیت بسیج در کشور و در میان ملت ایراندشمنان می«: مقام معظم رهبري
. البته این مظلومیت است. نافذ را مورد تهاجم قرار بدهندگمارند بر اینکه این حقیقت مؤثر و کارآمد ولذا همت می

بسیج مظلوم است، ولى مقتدر ...ترین انسانهاى دنیا هم مظلوم واقع شدند قوى. به معناى ضعف نیست، مطلقاًمظلومیت
روز خود عناصر بسیجى و  اثرگذارى باقى خواهد ماند و باید این را روز بهاست، نافذ است، اثرگذار است؛ این

جمهورى اسالمى از سوى دشمنان تهدید اسالمى وتا بسیج هست، نظام . تر کنند هاى بسیجى تقویت و عمیق مجموعه
آنچه مهم.قضایاى مختلف هم بسیج کارآمدى خود را کامالً نشان داده استدر. نخواهد شد؛ این یک رکن اساسى است

بدون هیچگونه اختالفى حضور دارند؛ ى قشرها، که در همه جاى کشور، در همه -هاى گوناگون مؤمن است براى مجموعه
این است که مراقبت کنند، -به بسیج، یک توصیف حقیقى و واقعى استآنها اسم بسیج است؛ توصیف آنهاکه اسم 

بیانات در ( »توفیق پیدا کند؛ این مهم استهاى دشمن در آسیب زدن و آفت وارد کردن شناسى کنند، نگذارند نقشه آسیب
  .)1388/09/04دیدار جمع کثیرى از بسیجیان کشور،

بسیج باید استوارتر از گذشته در صحنه بماند و  به ایفاي نقش . تالش کرد جلوي این فتنه دشمن را گرفت بنابراین باید
بسیجیان باید در خطوط مقدم . دیروز عرصه حضور بسیج سنگر جبهه بود و امروز باید سنگر علم و دانش باشد. بپردازد

نقطه مطلوبی است که آرمان و آرزوي رهبر انقالب این همان . علم حرکت کنند و همچون دفاع مقدس صف شکن باشند
بسیار چیز  -علمى، کار فرهنگى رویکرد علم، نوآورى -این رویکردى که اخیرًا براى بسیج اعالم شد « . نیز می باشد
پذیر  ى بسیجى و با همین ایمان جوشان امکان بگیرد، که جز با روحیهخیلى کارها هست که باید انجام. مبارکى است

میان مردم ما  مزد و منت در بىى صدق و صفا و خدمت مطمئن باشید تا بسیج در این کشور هست، تا این روحیه .یستن
اى به این انقالب و به این نظام و به این کشور نخواهد  هیچگونه لطمهوجود دارد، دشمن -بخصوص جوانان ما -

  .)همان(».وارد کندتوانست
جامعه کم رنگ شده اما با احیاي آن و استفاده از فرهنگ اصیل و غنی فرهنگی و اخالقی درهاي اگر چه بخشی از ارزش

بر آنان ثیريأهاي دفاع مقدس، فرهنگ مهاجم غرب و تهاجم نرم افزاري دشمنان هیچ تفرهنگ و ارزشاسالمی و به ویژه
دارد و از بل هرگونه تهاجمی مصون نگه میمقازنده نگه داشتن یاد ایثار و شهادت همیشه انسان را در .نخواهد گذاشت



، دانشگاه رازي1389 -آبان ماه 12و توسعه کشور،  شهادتو  ایثار همایش ملی

٥١

هاي فرهنگی بهشود، به دنبال ایجاد انواع بحرانتهاجم فرهنگی و یا تهدید نرم یاد میرو تهدیدات فرهنگی که از آن بهاین
  .سیاسی در جامعه براي دستیابی به اهداف و اغراض سیاسی است

  
  جنگ روانی -8 -6 

آسوشیتدپرس . هاي غرب درحال پیگیري استاي علیه ایران توسط رسانهتبلیغاتی گستردهدر حال حاضر جنگ روانی و 
هزار  500هزار واژه و رویتر یک میلیون و  350میلیون و  3میلیون واژه، فرانس پرس  11میلیون واژه، یونایتدپرس  17

میلیون کلمه آن از سوي  28میلیون کلمه، که به عبارت دقیقتر این چهار غول روزانه چهل . کنندواژه به جهان مخابره می
درحال حاضر رادیو .کننددو خبرگزاري آسوشیتدپرس و یونایتدپرس متعلق به آمریکا، خدنگ وار به جهان مخابره می

میلیون دالري مشغول فعالیت می  36دار نمودن چهره ایران با بودجه اي  صداي امریکا و رادیو اروپا آزاد با هدف خدشه
ها به فارسی اختصاص داده  میلیون دالر بودجه براي ترجمه این برنامه 5عالوه بر این، دپارتمان دولت آمریکا . باشند
  .)www.antiwar.irماه پیشیانیان،(است

هاي ما کمک کلیه وسایل، فناوري و اطالعاتی، حتی امواج به راحتی در خانهها بابعضی ابرقدرتجدید در ناتوي فرهنگی 
دهند و با قرار میثیرأشوند و با صوت و تصویر، نوشتار، هنر، ورزش و حتی علم ما و فرزندانمان را تحت توارد می

سنتی کشورهاي جهان سوم به خصوص اهداف سیاسی، فرهنگی و تبلیغی در صدد متزلزل کردن فرهنگ خودي و
  .)19/01/1389هنگی، شهادت در مقابل ناتوي فرنقش فرهنگ ایثار و(آیندکشورهاي مسلمان بر می

  
  ایثار و  شهادتمفاهیم تضعیف  برايراهکار مقابله با جنگ نرم دشمن  -9

هایی همچون ایثار و شهادت در جامعه  اقدامات ذیل می تواند در براي مقابله با استراتژي گسترده دشمن در حذف ارزش
  :دستور کار قرار گیرد

  هادر خانوادهتقویت پایه هاي دینی و ارزشی جوانان  -الف
نقش خانواده بعنوان یکی از  . بخش مهمی از ضربه فرهنگی دشمن متوجه باورهاي دینی و اعتقادات جوانان است

بایست کل مسئولیت جامعه پذیري را ها نمیخانواده. نهادهاي جامعه پذیري در این راستا بسیار مهم و شایان توجه است
تربیت صحیح در خانواده به همراه آموزش در عرصه جامعه . منتقل کنند... ه وبه نهادهاي دولتی همچون مدرسه، دانشگا

ادبیات انقالب اسالمی و تحوالت آن توسط . تواند انتقال دهنده معارف ناب اسالمی و ارزش هاي انقالب اسالمی باشدمی
دیگر را از نزدیک لمس کرده بسیاري از خانواده ها انقالب، دفاع مقدس و رخدادهاي مهم . خود مردم رقم خورده است

هایی که براي تداوم انقالب اسالمی از سوي آنها تحمل شده است هاي و مشقتها و سختیبیان خاطرات، رشادت. اند
رفتار پدر و مادر و خانواده ها می . سازدهاي دشمنان بیدارتر تواند جوانان را نسبت به سرنوشت کشور خود و توطئهمی

این عوامل را می توان در دو گروه فردي و اجتماعی .امل بازدارنده ایثار و  فداکاري را از بین ببردتواند بسیاري از عو
  . خالصه کرد

. کبر و تکبر، حرص، حسد، حب و جاه، شهرت، خودبزرگ بینی، مال دوستی، عدم آرمان خواهی: عوامل فردي عبارتند از
خانواده براي رشد، تقویت، بالندگی معنوي، فداکاري و پایداري و بی ها و آفت ها در بدیهی است وجود این نارسایی

  .آالیشی، مساعد و مناسب نخواهد بود
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آید و از آنان در جامعه رواج عوامل اجتماعی هستند که این عوامل غالباً در میان قشرهاي خاصی به وجود می ،دسته دیگر 
ش از دیگران در این میان، مخاطب قرار داد و براي آنان نقش قابل شاید بتوان مدیران و مسئوالن جامعه را بی. می یابد

هاي منفی، یعنی بازدارندگی از فداکاري، قائل شد که تري هم در رشد و اعتالي روحیه ایثارگري و هم در جنبهؤیتر
  .)3: 1389متانت،(فقر و بی عدالتی -5فساد  -4اشرافی گرایی  -3دانستن مسئولیت  مهم -2حزب گرایی  -1: عبارتند از

هاي نفوذ اجتماعی، عملیات روانی به عامالن تهدید نرم از تبلیغات، فنون مجاب سازي، روش: عملیات روانی متقابل-ب
شواهدي وجود دارد که نشان می . منزله روش هاي تغییر نگرش ها، باورها و ارزش هاي جامعه هدف استفاده می کنند

  .قانه متقابل  می توان  از دامنه تاثیر روش هاي مورد استفاده دشمن کاستدهد با عملیات روانی و تبلیغات خال
و بد   ، زشت اسالمی  و مفاهیم  اسالم  تا چهره است  در جریان  عظیمی  ، تالش و هنر جهان  فرهنگ  حاضر در عرصه  در حال
  ، هنرمندان میان  در اینو  است  انجام  در حال  بسیار عظیمی  هايو پشتیبانی  هنري  ، کارهاي هدف این  شود و براي  معرفی

  مسؤولیت کرد و پیمود، باید احساس  را انتخاب  ، آن ایران  ملت  که  نویی  راه  به و معتقدین  و انقالب  اسالم  مبانی  معتقد به
امروز در «بر این مساله دارند که در این خصوص تاکید   رهبر انقالب .دهند  انجام  راه  را در این  مضاعفی  کنند و تالش

  صورت  آسمانی  و ادیان  انسانی  اعتقادات، بشري  واالي  ارزشهاي  و هنر علیه  از فرهنگ  استفاده  بیشترین  جهان سطح
  عنويو م  مادي هنر را مورد حمایت  کار در عرصه  تازه  و هنر کشور باید جوانان  فرهنگ شرایط اصحاب  گیرد و در این می

و   از هنرمندان  دیدار جمعی(»کنند  هنر تشویق  زبان  به  از حقایق  گفتن و سخن  ، استقالل ایستادگی  را به  قرار دهند و آنان
  .)1379/01/20جنگ،  تبلیغات  مسؤوالن

هاي نو شبکه هاي گشت اما امروزه با ورود به دنیاي فناوريدر گذشته نقش رسانه بیشتر محدود به رادیو و روزنامه می
ترین زمان ممکن اخبار از اینترنت جوامع را قادر ساخته تا در کوتاه. دیجیتال تمام دنیا را به همدیگر متصل ساخته است

تنوع اخبار و مجاري اطالع رسانی همچنین کار تشخیص واقعیت از دروغ را بسیار . یک نقطه به نقطه دیگر منتقل کنند
اي درخصوص نقش وسایل حضرت آیت اهللا خامنه. قدرت تخریب چند برابر شده است بنابراین.دشوار ساخته است

  :فرمایندارتباط جمعی جدید در جنگ نرم جدید دشمن اینگونه می
ي  ها رادیو، امروز مسئله دهگفتیمیک وقتی می. تبلیغات رادیوها را ـ حاال امروز رادیوها دیگر نیستشما اگر ببینید این«

اینترنتی هست ـ به طور دائم از مراکز مشخصی، مرتباً القاي دیو هست، تلویزیون هست، این وسائلهزارهاست؛ را
مستمع و شنونده پیدا بکند شود؛ هر مقداري که بگیرد، هر مقداري کهمی بحران، القاي سیاه بودن وضعیت بست، القاي بن

بیانات در دیدار (»این یکی از خطوط کاري دشمن است. کنندکار میو باورپذیر باشد براي آنها؛ دارند در این زمینه
  .)اعضاي مجلس خبرگان رهبري، همان

در جنگ رسانه اي باورها، ایمان، ارزش ها و در کل تمام نقاط قوت هدف : تقویت معنویت، ایمان و اخالق در جامعه -ج
پس باید . مهره ها نیز فروخواهند ریختدرصورتیکه اینها تضعیف گردند همانند بازي دومینو سایر . اماج دشمن هستند

مساجد، روحانیون، مبلغان، سازمان تبلیغات اسالمی، صدا و سیما، . هوشیار بود که این سرمایه هاي عظیم حفظ گردد
کنند در این راستا وظیفه سنگینی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و تمامی عزیزانی که در بخش هاي فرهنگی  خدمت می

گوئیم بکلی منتفی است، نمیامروز جنگ نظامی با ما خیلی محتمل نیست ـ«به فرموده مقام معظم رهبري . بر دوش دارند
از جنگ نظامی اگر خطرش بیشتر نباشد، کمتر نیست؛ اگر احتیاط اما خیلی محتمل نیست ـ لکن جنگی که وجود دارد،

مرزي ما را سعی آید، مراکز گرهاي مرزي ما میدر جنگ نظامی دشمن به سراغ سن. خواهدکمتر نمیبیشتري نخواهد،
و آنچه که امروز به او جنگ نرم گفته میشود در دنیا، دشمن میکند منهدم بکند تا بتواند در مرز نفوذ کند؛ در جنگ روانی
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ساسی یک نظام و ها و ارکان ا پایهآید که آنها را منهدم کند؛ به سراغ ایمانها، معرفتها، عزمها، معنوي میبه سراغ سنگرهاي
  اینها را منهدم بکند و نقاط قوت را در تبلیغات خود به نقاط ضعف تبدیل کند؛آید که یک کشور؛ دشمن به سراغ اینها می

در این کار تجربه هم دارند، تالش هم کنند؛این کارهائی است که دارند می. هاي یک نظام را به تهدید تبدیل کندفرصت
او فائق باید ابعاد دشمن و ابعاد دشمنی را بدانیم تا بتوانیم بر. در اختیارشان هستبزار فراوانی همکنند، ازیاد دارند می

  .)بیانات در دیدار اعضاي مجلس خبرگان رهبري، همان( »بیائیم
مبارزان راه اهللا که آرزوي هر مسلمان مؤمن است باید به جهاد نرم تعمیم داده شود و  سبیل امروزه قداست و شأن جهاد فی

  هنر در خوب جنگیدن نییست هنر در اندیشیدن،  در جنگ و جهاد نرم. خدا در این جبهه گوي سبقت را از هم بربایند
در جنگ نرم مجاهد کسی است که تعداد بیشتري از مخالفین و . گفتن و شنیدن، نوشتن و یارگیري و اعتمادسازي است

عبارت دیگر در نبرد نرم باید اسراي داوطلب بیشتر از تلفات وارده به دشمن  هب. حتی معاندین را از مسیر باطل نجات دهد
  .)www،جنگ نرم و تحول در مفهوم جهاد(باشد

  تقویت روحیه ایمان و عنصر ایثار و فداکارى - د
ند کسانی که چه در جنگ سخت و چه جنگ نرم نقش مهمی ایفا می بخش اعظم جامعه ایران را جوانان تشکیل می ده

بودند در ... اي جنگیدن نیازمند لجستیک، پشتیبانی، سالح و رهمچنانکه در جنگ  نظامی  و سخت این نیروها ب. کنند
ت پیش از از آنجائیکه جنگ نرم جنگ اندیشه، فکر، روح و روان است می بایس. جنگ نرم  نیز می بایست  تقویت گردند
نها تقویت آخداوند در امور و عنصر ایثار و فداکاري در راه خدا و میهن را در  هر چیز روحیه اعتماد به نفس، توکل بر

ما باید روحیه ایمان و عنصر ایثار و فداکارى را در درجه اول در خودمان و سپس در«به فرموده مقام معظم رهبري . کرد
ملى ما را تشکیل داد، همین بخش مهمى که قدرت. ها گنجانده و دیده شود در برنامه این هم باید. مردم تقویت کنیم

که یقیناً از  -در میدانى هم که امروز در مقابل خود داریم  .طلبى ظاهر شد روحیه ایثار بود که در جنگ به صورت شهادت
اگر . شودریزد، باید مطرح دالت را به هم مىنیروى ایثار و فداکارى که همه معا -دشوارتر است تر و میدان جنگ پیچیده

بیانات رهبر معظم (».ما به هم خواهد ریختما بتوانیم این را در خودمان تقویت کنیم، همه معادالت قدرت در دنیا به سود
.)1382/05/15مسؤوالن و کارگزاران نظام جمهورى اسالمى ایران، انقالب اسالمی در دیدار

  :برخی از این اقدامات را می توان اینگونه برشمرد. ر و شهادت اقدامات بسیاري می توان انجام دادتقویت روحیه ایثا براي
  جمع آوري، ثبت، نگهداري و انتشار خاطرات شهدا و سرداران دفاع مقدس

  برگزاري بزرگداشت هایی بصورت منظم در سطوح مختلف استانی و کشوري
  در مراسم هاي مختلف تجلیل از رشادت هاي ایثارگران و جانبازان

  نهاآاختصاص بودجه ویژه براي رسیدگی به مشکالت رفاهی این عزیزان و جبران کاستی هاي احتمالی زندگی 
  ساخت فیلم، مستند، و برنمه هایی با مضمون شهدا و جنگ

  تقویت ادبیات و موسیقی حماسی و ملی
  تقویت ادبیات شهادت و ایثار در کتاب هاي درسی دانش آموزان

  ه گویی و یادبود عملیات هاي نظامی مختلف در هشت سال دفاع مقدس در دانشگاهها و مدارسربرگزاري مراسم خاط
  برگزاري هرچه بهتر و پربارتر اردوهاي  راهیان نور

  ایثار و شهادت اختصاص بودجه براي کارهاي پژوهشی و علمی درخصوص
  ی در جامعهکاهش فساد، ریا ، خودستایی و مشکالت اقتصادي ـ رفاه
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  عدالت، شایسته ساالري و ارج نهادن به تالش ها تاکید بر
  ...و

ى قوت  ى قوت ما در قیام جمهورى اسالمى، نقطه مهمترین نقطه«باید به این مهم توجه داشت که به فرموده رهبري 
آنچه این ملت را پیروز «. ددرصورتی که این سرمایه حفظ گردد امید به پیروزي در سایر میادین هم وجود دار. »انسانى بود

اَال الیحمل هذا«: یعنى آگاهى و ایستادگى؛ همان که امیرالمؤمنین در جنگ صفین فرمودکرد، قدرت نیروى انسانى بود؛
توانند این علَم را در  اینها هستند که مى؛ بصر یعنى بصیرت و آگاهى؛ صبر یعنى پایدارى؛ فقط»العلَم الّا اهل البصر والصبر

جا حضور دارند و همین  بصر شهداى مایند؛ همین آزادگانى هستند که اینى این صبر و قله. بگیرند و پیش بروند دست
  از حیات اینها بودند که جان خودشان را در معرض نابودى گذاشتند؛. اند جا نشسته هستند که اینجانبازان عزیزى

  
اوج ایثار و مظهر بصر و صبرند؛ مظهر ى مایه گذاشتند؛ اینهاخودشان براى دوام این حرکت و این قیام بزرگ و انسان

ى گویندگان، نویسندگان و کسانى که  آگاهى احتیاج ندارد؟ من به همهآیا کشور ما به. آگاهى و ایستادگى و پایدارى
ى  خاطرهنام شهیدان،خواهند، یاد شهیدان،  اگر صالح این کشور و این ملت را مى: کنم مىتریبونى در اختیار دارند، توصیه

خانواده معظم شهدا، بیانات رهبر معظم انقالب اسالمى در دیدار(»شهیدان و بازماندگان آنها و جانبازان را گرامى بدارند
  .)1383/04/16جانبازان و آزادگان استان همدان،

  
  نتیجه گیري

امنیت  یک کشور در گرو داشتن افرادي است که حاضر به . فرهنگ ایثار و شهادت تضمین کننده بقاي یک کشور است
بگذرند و  دامنیت در داشتن جوانانی است که از لذات دنیوي زودگذر خو. رمانهایشان باشندآفدا ساختن خویش در راه 

ی که عطر شهدا را در کوچه ها و خیابان ها پراکنده سازند و جوانان. وقت خود را صرف اعتالي علم و دانش کشور سازند
. کسانی که دفاع از میهن را نه از روي اجبار بلکه با اشتیاق و اختیار بپذیرند. انها را در دل خویش زنده نگه د ارند یاد

دت در اوج خود است یم ایثار و شهاهکشوري که در آن مفا. تهدیدات را بشناسند و متناسب با آن سالح در دست گیرند
اگرچه این سالح ها در پیروزي در عرصه نظامی مهم هستند اما سالح . هیچ احتیاجی به سالح هاي مدرن نظامی ندارد

با توجیه  دنبای. پس باید نسبت به خطراتی که این فرهنگ را در کشور تهدید می کند هوشیارتر بود. ایمان است ،مهم تر
باید . ولتی تاب مقاومت در برابر آن را ندارد به انفعال کشیده شدددیدن مرزهاست و هیچ اینکه جهانی شدن درحال درنور

رمانها و ارزش ها را هدف قرار آدشمن در جنگ نرم خویش این . ارزش ها و آرمانهاي متعالی خویش را پاس داشت
د که زمانی طوالنی را می ب شدن آن بازسازي کاري بسیار مشکل و طاقت فرسا خواهد بویدرصورت تخر. گرفته است

ز خود سلب مسئولیت کند در این عرصه همه باید فعال باشند از خانواده گرفته تا مدرسه،  اهیچ کس نمی بایست . طلبد
. پس می بایست هوشیار بود  ، دشمن همیشه از آسیب پذیرترین نقطه وارد می شود. دانشگاه، دولت، رسانه و غیره
جنگ نرم ابزار خاص خود را می طلبد پس . دیدگاه جوانان می بایست ما را به تامل واداردکوچکترین تغییر در بینش و 

تقویت پایه هاي دینی و معرفتی، عملیات روانی . هرچه سریع تر می بایست بدنبال شناخت و در اختیار گرفتن آن بود
اکتفا نمودن به این . پژوهش هستند متقابل، تقویت معنویت و اخالق، روحیه ایثار و شهادت بخشی از پیشنهادات این

  .نامه حوزه هاي آسیب پذیر را شناسایی نمودمیدانی و تهیه پرسش يموارد کافی نخواهد بود و می بایست با انجام کارها
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  تبیین راهکارهاي ترویج فرهنگ ایثارو شهادت در جامعه
  فرانک بهمنی 

  ت علمی دانشگاه یاسوجأعضو هی
  

  چکیده
در  جهت عمق معنا و ظهور آنژگان و اصطالحات معنوي دیگر، به   فرهنگ ایثار و شهادت در ایران امروز، همانند بسیاري از وا

مصادیق متنوع و تعابیر سطحی و نسنجیده، دچار خلط معنایی و آسیب جدي شده است، که تعمیق و گسترش آن را در جامعه 
از سوي دیگر به دلیل نمود واقعی و ملموس این مفاهیم در جنگ تحمیلی، .خصوصا نسل جوان با مشکالت متعدد مواجه می کند

پذیري و هاي مفهومی این پژوهش را مفاهیمی مانند ایثارگري، فرهنگپایه. فراهم استزمینه ترویج باورهاي ایثارگري و شهادت 
امکان  پذیري است و به واسطه فرهنگ پذیري،جریان تدریجی و عمیق جامعه پذیري،منظور از فرهنگ .دهدنهادینه شدن تشکیل می

گیري کامل جوان ایران با بیشترین مخاطب و عدم شکلگردد و جامعه شدن ارزش ایثارگري و شهادت ممکن میانتقال و نهادینه
بنابراین نگارنده سعی . واجد بهترین موقعیت براي انتقال و تثبیت این مفاهیم ارزشی است )نوجوانان و جوانان(شخصیت مخاطبین

روش پژوهش  .نماید ثري در جهت نهادینه کردن این فرهنگ ایفاؤهاي اصلی فرهنگ ایثار و شهادت نقش منموده با تبیین محرك
  . اي از تحقیقات میدانی نیز استفاده شده استتحلیلی است و عالوه بر استفاده از منابع کتابخانه -توصیفی

  جامعه   ، پذیريفرهنگ، شهادت، ایثار، فرهنگ :کلید واژه
  

  مقدمه 
درتثبیت استقالل کشـور وهویـت دینـی و ملـی آنـان      هاي معنوي فرهنگ اسالمی است که قبول شهادت از برترین ارزش ایثار کردن و  

آیـات و روایـات متعـددي بیـان کـرده       آن را در ایثارمقام انسانی فوق العاده باشکوهی است که اسالم آن را ستوده و. بدیل داردنقشی بی
  ).3و2/ توبه(و اولئک هم الفائزونَ م درجۀً عنداهللاِ الَّذینش آمنُوا وهاجروا و جاهدوا فی سبیلِ اهللاِ بِاَموالهِمِ و اَنفُسهِم اعظَ .است

ایثارگري و شهادت  با وجود اهمیت فرهنگ شهادت وایثار در اسالم و جامعه ایران در اواخر جنگ و بعد از جنگ با گذشت زمان،
دم توجه کافی به ترویج فرهنگ ایثار و هاي افراد جامعه تبدیل به اسطوره شد و میزان توجه مسئوالن و مردم کاهش یافت و عطلبی

دهند که استفاده درست از فرهنگ دینی و این در حالی است که تجربیات تاریخی نشان می.شهادت این مفاهیم ارزشی را به حاشیه راند
-ین انتقال این ارزشبنابرا  .جوامع باشد ...اخروي و اخالقی، تواند موتور محرکه پیشرفت دنیوي،به خصوص فرهنگ ایثار و شهادت می

یک نسل به  نخستین راه درانتقال فرهنگ از هاي پس از این از اهمیت بسزایی برخوردار است وهاي دینی واسالمی به نسلها ودانش
). 32،ص33و34، ش1388قهرمانی،(هاي ملی و بومی استنسل دیگر، تعلیم وتربیت برخوردار از دانش ومعرفت، با استفاده از ریشه

. هاي رایج تربیت دینی ما را تغییر داده استها و روشکه تحوالت پرشتاب کنونی در عرصه فرهنگ جهانی بسیاري از نگرشضمن آن
 درانتقال فرهنگ پایدار وصحیح،... ها واما درعین حال نقش نهادهاي گوناگون اجتماعی از قبیل آموزش وپرورش، خانواده، رسانه

بنابراین در جهت نهادینه کردن فرهنگ باید به تمام مجموعه کلی و ملی ایران با . باشداهمیت می پر خصوصاً ایثار وشهادت، مؤثر و
  .هاي متفاوت آن توجه الزم معطوف گرددعنایت به جنبه
  تعریف فرهنگ

شـود فرهنـگ بـه    مـی لکن مفهوم رایجی که امروزه از واژه فرهنگ برداشـت  . نماینداندیشمندان تعاریف متفاوتی را از فرهنگ ارائه می 
دارنـد کـه فرهنـگ    با مرور بالغ برصد وشصت وچهـار تعریـف از فرهنـگ، بیـان مـی      2وکالکن 1کروبر. باشدمی (CULTURE)معناي 
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 قوانین اجتماعی و مقررات هستند که برجامعه حاکم است و ها، هنرها، افکار، اعتقادات، آداب، سنن واي پیچیده از علوم، دانشمجموعه
هاي، بنابراین فرهنگ عبارت است از مجموعه ویژگی ).77، ص1370و رك بیرو، 31ص ،1388قهرمانی(باشدش اعضاي آن میمورد پذیر

هایی وجـود  درهر یک از جوامع بشري، ارزش). همان(معنوي، فکري واحساسی متمایزي که مختص یک جامعه یا گروه اجتماعی است
اي است که هـر ملتـی، هویـت وحیـات اجتمـاعی      ها به گونهاهمیت وجایگاه این ارزش .باشددارد که بنیان اصلی فرهنگ آن جامعه می

سرزمین شکوهمند ایران با فرهنگی برخاسـته از  . داندهاي آینده میها وانتقال کامل آن به نسلپاي بند واحترام به آن وسیاسی خود را در
ها است که مقارن با تاریخ کبیر آن اشد وایثار وشهادت یکی از این ارزشبها میهویت دینی، پیشرو در ارائه طرحی جامع درانتقال ارزش

بـراي تبیـین دقیـق    . ي عاشورا اعتبار وارزش این فرهنگ در نزد مسلمانان از جمله ایرانیان، مقام واالیی یافتـه اسـت  است وپس از واقعه
  :افزاري تقسیم نمودافزاري و نرمتوان آن را به سختهاي فرهنگ میحوزه

  .شامل ابزارها واشیایی که ساخته شده وبه ارث گذاشته شده است: فرهنگ سخت افزاري - 1
ابعاد معنوي ومادي فرهنگ بریکـدیگر  . شامل رسم ها، اعتقادات، علوم وهنر که عمدتاً محصول زبان وخط است: فرهنگ نرم افزاري -2

یعنی سخت افزاري و نرم افزاري توجه  شهادت باید به هر دو جنبه فرهنگ، در انتقال فرهنگ ایثار و.اثر می گذارند واز هم اثر می پذیرند
  .تا در ارائه راهکارها تمام جوانب توسعه فرهنگی مورد توجه باشد. نمود

  فرهنگ ایثارو شهادت. 2-1
کلمه، معنـاي بـذل وبخشـش،    این ) 1/23: 1352قرشی، (کلمه ایثار باب افعال از ماده آثر ـ یوثر به معناي برگزیدن واختیار کردن است   

، 1ورك فرهنـگ الروس، ج  3166: 3،ج 1376رك دهخـدا،  (ترجیح دادن بعضی بربعضی دیگر، گذشت کردن از حق خود براي دیگران
  :فرمایدعالمه مهدي نراقی در جامع السعادات می). 2ص

خداي سبحان درمدح اهل . ز و احتیاج به آنبرترین درجات جود وسخاء ایثار است وآن عبارت است از جود وبخشش مال با وجود نیا«
دارند اگر چه خود نیازمنـد باشـند و   وآنان را  بر خود مرجح  می) 9/حشر(» ویؤِثرُونَ علی اَنفُسهِم ولَو کانَ بِهِم خَصاصه« فرمایدایثار می

هـر مـردي کـه چیزیـی را بخواهـد وخـود را از آن       » علی نَفسه ،غَفرَلهأَیما امرِء اشتَهی شَهوةَ فَرَد شَهوتَه و آثرَ «: فرمود) ص(رسول خدا
بنابراین ایثارگاهی با بذل مال یـا کـار   ). 163،ص 2،ج 1384نراقی،(».شودخواهش نگاه دارد ودیگري را بر خود ترجیح دهد آموزیده می

ومنَ النّاسِ مـن یشـري   «.گیرد که شهادت نام داردصورت میگیرد، و در بعضی موارد ایثار با نثارجان در راه خدا وتالش بیشتر انجام می
مفهـوم  . گذرنـد در میان مردم کسانی هستند که در جستجوي خشنودي خـدا از جـان خـویش مـی    ) 207/بقره(» نَفسه ابتغاء مرضات اهللاِ

یعنی مـرگ   ترین درجه کمال،سان به عالیآداب و اعتقادات و اعمالی که موجب وصول ان آگاهی ها، فرهنگ شهادت به مجموعه باورها،
رك ) (189/آل عمران(» والتحسین الذین قتلوا فی سبیل اهللا امواتاً بل احیاء عندربهم یرزقون« .گرددگردد اطالق میآگاهانه در راه خدا می

مانده از شهدا رگونه آثار باقیهاي جامعه ایران به هو با توجه به شرایط و ویژگی ).351،ص 1375صابري یزدي ، و 185،ص 1382جنتی،
توانـد بخشـی از فرهنـگ شـهادت     پیام شهیدان و سرانجام تربت پاك و مقـدس آنهـا مـی    سیره و روش شهیدان، شهید، درباره شهادت،

  ). 3تا،صبی محمد رضایی،(باشد
  عوامل فرهنگ پذیري.2-2

ایـن   .ثیر متفاوتی از فرهنـگ خواهـد داشـت   أر هر موقعیتی تهر فردي د.استعداد و قابلیت درونی افراد در پذیرش فرهنگ متفاوت است
زیرا تحمیل اموري فوق طاقت بر  حالت در مناسبات اجتماعی به وجود آورنده حالت رفق و مدارا و نوعی تساهل سازنده و مثبت است،

رك کلینی،بـی  (دگی در آن هـا نـدارد  اي جز از بین بردن استعداد و شخصیت معنوي آنان و ایجاد احساس خستگی و وامانها نتیجهانسان
ها و خصوصیات آموزش پذیرش فرهنگ در افراد به عوامل متعددي از جمله نوع تربیت و نظام تربیتی حاکم بر جامعه،. )74-5،ص3تا،ج

مسـائل و   بنابراین مراقبت سالم از حیات درحال رشد براي تغییر در شخص بـه منظـور درك   .بستگی دارد... روحی و روانی خود افراد 
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سازي مطلوب براي استقالل فکري و ایجاد باورهاي اعتقادي صحیح و مطابق با حقیقت در پذیرش فرهنـگ ارزش مدارانـه الزم و   زمینه
  ).91-109،ص 1386و رودگر، 129،ص 1386رك مدنی، (ضروري است

  ارتباط تربیت با فرهنگ عمومی.3  
بنـابراین مبـانی   . جسمی براي رسیدن به کمال مطلـوب اسـت   ساندن قواي روحی وبه فعلیت ر منظور از تربیت رشد وهدایت کردن و  

هـاي  شناختی که با واقعیـت شناختی وارزشهاي معرفت شناختی، جهان شناختی، انسانها ونگرشاندیشه: تعلیم وتربیت عبارت است از
  ).4،ص42،ش 1386رك ساجدي،(نظام هستی پیوند دارند

اهداف باید به کار  شوند یا قواعدي است که مربیان با مالحظه مبانی وکلی است که از دل مبانی زاده می» بایدهاي« اصول تعلیم وتربیت،
تردید تربیت انسان به هر شیوه اي ممکن نیست، بلکه امکانات ومحدودیت هاي وجودي واجتماعی، اقتصادي راهکارهاي ویژه بی. گیرند

ضمن آنکه استفاده  را دراستفاده ازقواعد و اصول مناسب براي نیل به اهداف تربیتی مدد می رساند، شناخت مبانی، مربی. اي را می طلبد
یندي است که از آباید توجه داشت که آموزش صحیح فر سازد،از  شیوه و روش مناسب ما را به راهبردهاي علمی وتأثیرگذار نزدیک می

بسیاري از صاحب نظران، جامعه شناسان وروانکـاران  . آیدر در رفتار فرد به وجود مینسبتاً پایدا گذر تجربه، تمرین، تغییرات تدریجی و
 ضعف اهتمام به نماز یا نماز جماعت، دعا و. هاي فرهنگی درجامعه نگرانندنیز ارزش هاي دینی و اخالقی وکمرنگی ارزش از ضعف و
حتی پسران، کم توجهی به حفظ حـریم محـرم و    دختران و دینی، عدم رعایت پوشش مناسب از سوي سایر شعایر مذهبی و مناجات و
رشـد   هاي غیراخالقی، الگوپذیري از الگوهـاي غربـی،  پسر، رواج پدیده مدگرایی، اقبال به برنامه حدود شرعی روابط دختر و نامحرم و

از فرهنگ ایثار و شهادت طلبی  فاصله گرفتن پدیده شوم اعتیاد وکشیدن سیگار در میان برخی از جوانان، ضعف انگیزش علم خواهی و
هـاي  محـیط  شـهادت درجامعـه،   هاي بنیادینی چـون ایثـارگري و  ارزش هایی است که در اثر عدم توسعه فرهنگ دینی وهمه از آفت... 

 نوشتار حاضر بـا توجـه بـه امکانـات موجـود، راهکارهـاي ارتقـاء فرهنـگ         بنابراین سعی شده در. آموزشی و منابع آن ایجاد شده است
  .درخصوص ایثار وشهادت ارائه وتبیین گردد

  
  راهکارهاي ترویج فرهنگ ایثار وشهادت. 4
  شناخت مخاطب. 4-1

 اکنون مراحل مختلفی را که باید در ترویج فرهنگ ایثار وشهادت رعایت نمود، تا فرزندان انقالب با فرهنگ ایثار وشهادت آشـنا شـده و  
  .گردداسالم وانقالب بدانند بیان می ترین فرهنگ اجتماعیآن را قسمتی از مقبول

هـاي سـنی کـامالً    هاي این گروهاولیاء آموزشی وفرهنگی نیازمندند براي رسیدن به نتایج مطلوب در ترویج فرهنگ ایثار، ابتدا از ویژگی 
ترین آنهـا  شود که ذیالً مهممیهاي متنوعی معرفت دانش پژوهان شامل زمینه.زیرا معرفت اولین گام براي نفوذ درافراد است . آگاه گردند
  :شودنام برده می

  .هاها وکاستیضعف -5هاي رشد ویژگی -4هاعالئق وگرایش -3استعدادهاي اصلی -2نیازهاي اساسی روانی -1
  توحید وخداباوري. 4-2

بنـابراین سـاز وکـار اصـالح     . ردکند که باور داانسان آنگونه عمل می. دهدنوع دیدگاه وعقاید اشخاص، منش اخالقی آنها را تشکیل می
در نظـام   اصالح مبانی به معناي اصالح باورهاي نادرست وتعمیق باروهـاي درسـت اسـت و   . هاي اصالح رفتار استمبانی از بهترین راه

 بیت انسـان و نخستین گام در راه تر انبیاي الهی اساس خودسازي و. هاستادیان ابراهیمی از جمله اسالم، توحید زیربناي اصلی این نظام
آغاز دعـوت وبـن مایـۀ     از این رو. دادندپاالیش از شرك قرار می و» توحید«تزکیه نفس و در نتیجه ایثارگري وشهادت طلبی را شناخت 

   و) 25/انبیاء(»ونوما ارسلنا من رسول اهللا نوحی الیه انه ال اله اأالّ انا فاعبد«. بوده است» ال اله اال اهللا«شان بر مدار توحید وکلمۀ طیبۀ تعالیم
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توحیـد وخـداباوري از   . که به او وحی کردیم که خدایی جز من نیست، پس تنها مرا بپرستیدپیش از تو هیچ پیامبري نفرستادیم، مگر آن
( ییـد آن أتـداوم آن،حمایـت و ت   ارزش بخشیدن به آن، ایجاد انگیزه براي ایثارو :یابد، ازجملهچند جهت با مبانی ایثار وشهادت پیوند می

کنند با توجـه  بسیاري از مسئولین و مربیان و استادان محترم در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تالش می). 40،ص1386رك نجار زادگان،
رغبت نسـبت بـه ایـن     ذاري افراطی در جوانان انگیزه وبا ارزشگ ها را موجه جلوه داده وهاي نوین جوانان به مسائل دینی، آنبه نگرش

شـهید مطهـري   . باید ابتدا در تعمیق باور خدا تالش نمـود  رثمر ایجاد نمایند غافل از اینکه اصل واساس دین خداشناسی است وآموزه پ
  :فرمایدمی

مبنـا   منطـق و  باشد، پایـه و تمام اینها الفاطی توپر می... عدالت، ایثار، عفت، تقوا  حق،... خالی نیستند مفاهیم اخالقی در تربیت دینی تو«
معرفه اهللا بـراي اخـالق،    توان غیر راه خداشناسی وآیا می .ند، اساس مطلب این است که ما براي اخالق چه منطقی به دست بیاوریمدار

اگر ایمان نباشـد، ایـن مفـاهیم مثـل اسـکناس بـی پشـتوانه        . پشتوانه واعتبار همه این مفاهیم خداشناسی است... منطق مستدل پیدا کرد؟
وانَّ اهللا لَهاد الَّذینَ امنُوا األـی  «.در حقیقت هدایت افراد در گروه ایمان آنهاست. )33،ص 1376و رك فروم،286صمطهري، بی تا، (»است

ومن یؤِمنِ بِاهللاِ یهـد قَلبـه و اهللاُ بِکُـلِّ    «اند به سوي راه راست هدایت کننده استخدا کسانی را که ایمان آورده )54/حج(» صراط مستقیم
 شَیءلیم74-5،ص 3تـا، ج رك کلینی، بی(کند، خدا به هر چیز داناستهرکس به خدا ایمان آورد قلب او را هدایت می. )11/تغابن(»ع .(

شهادت که رسیدن بـه بـاالترین مراتـب     بنابراین اهم وظایف نهادهاي آموزشی براي گرایش وقبول  اصول ارزش اسالم از جمله ایثار و
  .تعمیق باور صحیح نسبت به خداي رحمان وصفات عالی آن است باشد،میاخالق اجتماعی در اسالم 

  شناسی فرهنگ ایثارگريشناخت. 4-3
براي ثبات واشاعه فرهنگ ایثارگري در جامعه، اولیاي تعلیم تربیت وفرهنگ باید همواره درصدد غنی سازي فهم دینـی وشـناخت، ملـی    

در اینجـا  . کنـد تاریخ با بهتـرین روش بیـان فـوق را تصـدیق مـی     . اوم وفعال باشدباشند تا در برابر شناخت وفهم فرهنگ غیرخودي مق
  .شیوة شناخت که در افراد جامعه بیشترین سهم را در پذیرش فرهنگ ایثار وشهادت دارد آورده شده است توجه به دو بازسازي و

  شناخت از طریق پیامدهاي رفتار. 4-3-1
-بسزایی خواهد داشت وبخش عمده شناخت افراد از طریق پیامدهاي رفتار ایثارگري شکل مـی پیامدهاي مطلوب در گزینش رفتار تأثیر 

پذیرش توسط افراد خصوصاً جوانـان و نوجوانـان    ها وقبول وپیامد این رفتار مبناي استناد انسان گیرد، به عبارت دیگر رفتار ایثارگري و
ینـد  آکنـد؟ بنـابراین اگـر در فر   کنند که آیا آن رفتار با آن ویژگی فرهنگی تطبیق میها با توجه با پیامدهاي رفتار استنباط میانسان .است
ایثارگري خوب است امـا   -1:گیردگیري شناخت از رفتار، تعارض پیش آید در فرد دو تمایل متفاوت وشناخت متعارض شکل میشکل

کند که ایثارگري دکترین می ءایثارگران  این مطلب را القا رفتار متناقض برخی -2.در جامعه پیامدهاي منفی دارد پس قابل پذیرش نیست
گذار بهتـرین پیامـدها در رفتـار ایثارگرانـه باشـد تـا       آموزشی ما سیاست بنابراین باید محیط اجتماعی،. باشدنظري است وقابل اجرا نمی

  .شناخت صحیح ومثبت ایجاد گردد
     شناخت از طریق کارکردهاي فرهنگ ایثار وشهادت.4-3-2 

کند و بیانگر لزوم حفظ وگسترش آن در ارزش این فرهنگ را تبیین می معرفی کارکردهاي فرهنگ ایثار وشهادت به نسل امروز اهمیت و
بسـتگی اجتمـاعی، ایجـاد روحیـه ظلـم      ها، عزّت بخشیدن به افراد جامعه، هـم فدا کردن جان براي حفظ ارزش .ها خواهد بودتمام زمان

در جامعه، حفظ استقالل تمامیت ارضی کشور درمقابل بیگانگان، ایجاد شور ونشاط وتحرك در بین افـراد جامعـه    ستیزي وعدالت طلبی
  .هاي متفاوت باید براي افراد جامعه تبیین گرددهمگی از کارکردهاي فرهنگ ایثار وشهادت درجامعه می باشد که طی برنامه

  هاي رفتار ایثارگري   معرفی شاخص.4-3-3
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عزت نفس ظلم ستیزي است با توجه به گزاره هـاي   اطاعت از والیت، رشادت، ترین آن خدامحوري،هاي ایثارگري که مهمشاخصباید 
مثـل  (نامأنوس بـا فرهنـگ ایثـارگري    هاي برجسته غیرخودي ودینی و ادبیات موجود در زمینه ایثارگري معرفی و ترویج گردد تا محرك

  .جایگزین محرك اصلی نگردد و این فرهنگ حفظ شود) ینی وجاه طلبیجنگ طلبی یا تهور و بی باکی غیرد
  نسلی فعلی ایجاد ارتباط رفتار ایثارگرانه نسل گذشته و. 4-4

در صـد پاسـخ   77مبنی بر سنجیدن پاي بندي به دفاع در مقابل تهاجم بیگانگـان ـ جهـاد ـ      )1383(درتحقیق انجام شده توسط آخوندي
 و انـد شوند وبه این دلیل نباید جبهه رفـت، مخالفـت کـرده   هاي جنگ و رزمندگان فراموش میز جنگ آرمانگویان با این ایده که پس ا

جوانـان بـی   % 77یعنی ).145، ص1383اخوندي،(با این ایده موافق بودند 9/5تنها  بودند و -گویا درتردید -درصد آن هم بی نظیر 8/16
هستند، وانگهی ایثار مخصوص زمان جنگ ودر حوزه نبرد فیزیکی با دشمن نیست وایثـار  تردید در زمان جنگ حاضر به ایثار وفداکاري 

تـالش چنـین فرهنگـی     فرهنگ ایثار یعنی فرهنگ گذشت، فرهنگ زحمـت و . تر استدر غیر نبرد، گاهی از ایثار در میدان نبرد نیز مهم
را فقط در زمان جنگ ومخصوص رزمندگان بدانیم، هر اندازه تالش چنانچه تجلی ایثار . درهرکسی به وجود آید باید وي را ایثارگر نامید

ولی اگر تجلی ایثار را رد غیر زمان جنگ هم صحیح بدانیم وجلوه هـاي ویـژه   . توانیم فرهنگ ایثار را به نسل امروز منتقل کنیمکنیم نمی
بنـابراین فرهنـگ ایثـار و    . ، پیوند نسلی ایجاد خواهد شدایثار را در عصر حاضر نشان دهیم و این تجلی را از زاییده ایثار درجبهه بدانیم

شهادت بایستی باز تولید شود ودر تولید آن، از ایثارگري هاي زمان انقالب  و جنگ الگو بگیریم، دراین صورت هم فرهنگ جبهه را بـه  
  .ایمایثار استمرار چنین فرهنگی را تضمین کردهنسل امروز انتقال دادیم و مناسبات نسلی را بر قرار نموده ایم وهم با تولید، فرهنگ نوین 

  توجه ویژه به متون درسی در مراکز آموزشی.4-5
مند، برنامه درسی با سایر عناصر درهریک از مراحل طراحی، اجرا وارزشیابی ارتباط دارد، تالش دانشمندان تعلـیم  در تعلیم وتربیت نظام

امـا تعلـیم   . بندي وتألیف متون درسی منجـر شـده اسـت   زشی، اهداف تربیتی، طبقههاي آمووتربیت اسالمی به پیشرفت وتوسعه سیاست
در . هاي ایثارگري وشهادت به مثابه یک نظام که متکفل تحقق هدف هاي اصیل جامعه اسالمی است، کمتر مورد توجه بوده اسـت آموزه

به تربیـت اسـالمی    مند درنظر آورده نشده وشم انداز نظامها دریک چارتباط آن متون تعلیم و تربیت اسالمی همه عناصر تعلیم وتربیت و
تفکر در خصوص برنامه درسی در تـرویج فرهنـگ ایثـار    ). 71-72،ص 1379نلر، (به عنوان یک روش کامل زندگی پرداخته نشده است

و توجه بـه   دیگر است نظام ارزشی آن از سوي به ویژه مفهوم دانش ازیک سو و وشهادت مستلزم شناخت زوایاي معرفت شناسی آن و
تفکیک برنامه درسی و محتواي  برخالف دیدگاه سکوالر که مبناي وحی را جهت تعیین و این که خداوند مصدر ومنشأ هر دانشی است،

  ).43،ص1361جوادي آملی، (»غیرقابل تردید است دراسالم یقین به حقیقت منزل،«پذیردآن نمی
  مسئولین و جامعه. 4-6

بـه منظـور   . کم کاربرد در حوزه عمـل فـراهم آیـد    هاي ذهنی، انتزاعی ور تعلیم وتربیت با عمل موجب شده تا نظریهفقدان ارتباط عناص
رفـع ایـن نارسـایی     .کاستن از این نقیصه اساسی، توجه به رویکردهاي جدید درخصوص عناصر تعلیم وتربیت اسالمی ضـروري اسـت  

براسـاس انسـان شناسـی اسـالمی     . شهادت اسـت  عمل در فرهنگ ایثار و ة کاربرد وتوجه بیشتر به حوز گرایی ومستلزم کاستن از ذهن
انسان  بـه   ها وتربیت وربوبی شدن،در اثر جریان مستمري از تبیین ارزش فطرت و طبیعت و: ساحت درون انسان داراي دو منزلت است

 هاي اسالمی است ،جریانی مستمر، مادام العمـر و ارزشبروز  ربوبی شدن انسان، که مجموعه کامل نهادینه شدن و. شودکمال نزدیک می
هـاي  ایـن جریـان در درون سـاخت   . است.... چون خانواده، مسجد، مدرسه، اجتماع، ونهادهاي مختلف هم مستلزم همکاري اشخاص و

  ).70،ص1383کرمعلیان،رك ( شودتربیت به خودسازي نزدیک می در این معناست که تعلیم و نماید ووجودي افراد رخ می
رك، مجموعه (ثیر زیادي بر نگرش افراد بر فرهنگ جامعه و رد یا قبول آن داردأعالوه بر این، طبق تحقیقات انجام گرفته رفتارمسئولین ت

  ق از ایثار باشند و رفتاري بر اساس شناخت عمی ي اخالق وو درصورتی که مسئولین اسوه).1380مقاالت همایش معلم، فرهنگ وتوسعه،
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تأثیرگذار درجهـت تـرویج    هاي بسیارخوب واسوه توانندفرهنگ ایثار وشهادت داشته باشند که قرین با مهرو عطوفت اسالمی گردد، می
چند پیشنهاد درجهت افـزایش دانـایی مسـئولین نسـبت بـه      . سو گردند تغییر رفتار افراد جامعه به این سمت و این فرهنگ وسازندگی و

هاي پژوهشی متناسب با سطوح علمی مسئولین و مـدیران در ارتبـاط بـا شـناخت فرهنـگ ایثـار       ایجاد کارگاه -1:دتفرهنگ ایثار وشها
 هاها ومدیریتهاي مختلف آموزشی با طراحی متناسب با مقتضیات مسئولیتبرگزاري کارگاه -2.وشهادت و راهبردهاي عملی ترویج آن

  .در ارتباط با فرهنگ ایثار وشهادت
  نگارش متون عرفانی به زبان امروزین جمه وتر. 4-7 

ایـن گـرایش، نتیجـۀ    . انـد نما گرایش پیدا کردهیا حتی مکاتب دین هاي عرفانی شرق دور وجوانان به کتاب طیف وسیعی از نوجوانان و
جوانان با وجودي که . دردسترس نبودن منابع قابل درك در زمینه عرفان اسالمی است عطش درونی جوانان نسبت به آگاهی از معنویت و

اسـالمی بـه زبـان وشـیوة      هاي عرفـانی غیـر  ترین الگوهاي ایثارگري در دین اسالم وجود دارد، چون کتابدین آنان، اسالم است وعالی
متون  به روزنویسی بدیهی است ترجمه و. اندهاي قهرمانان آن گرایش پیدا کردهرشادت  اند، به این متون وامروزین نگاشته وترجمه شده

نیز  شهادت است در متون عرفانی، به وجهی که به محتواي آن خللی وارد نشود و هایی که مرتبط با بحث ایثار واسالمی وبه ویژه بخش
  .مؤثر خواهد بود جوانان، نگارش جدید در این زمینه در جذب نوجوانان و

  تکمیل راهکارها. 4-8
شـهادت   توان درترویج فرهنگ ایثـار و ث نیز تکمیل گردد بقیه راهکارهایی را که میبح به این جهت که اختصار درمقاله رعایت شود و 

کند زیرا در مباحثی کـه گذشـت توضـیحات    اي به فهم مطلب وارد نمیاین اختصار لطمه شود واجرا نمود، به صورت خالصه آورده می
  :ضروري داده شده است

  .پرهیز از عوام زدگی  ر وشهادت وگرایی در ارائه فرهنگ ایثاواقع نمایی و واقع -1
  . آموزش شهادت طلبی از طریق خود جانباز یا ایثارگر و حضور در مناطق جنگی: اطالع رسانی مستقیم -2
در ایـن  ... پیامـک و وبـالگ نویسـی    نقاشی، برگزاري مسابقات داستان نویسی، نمایشنامه استفاده از تئاتر و: خوشایندسازي آموزشی -3

-ي مناسبی هستند که نه تنها ذهن یا به تعبیري بعد شناختی مخاطب را، بلکه همزمان جنبه عاطفی وي را نیز درگیر مـی هاموضوع روش

دین اسالم دیـن  ! اي جابر): ص(پیامبر). 31،ص1383رك پرکنیز، به نقل از مهرمهدي، (گیردتر صورت میعمیق اثرگذاري بهتر و سازد و
گیري بر سخت کنند با فشار آوردن بر روي خود وها که خیال میآن فرمایند اي جابر،رفتار کن بعد می با خودت با مدارا. با متانتی است

  .اصالً به مقصد نمی رسند کنند ورسند اشتباه میزودتر به مقصد می خود
تحقیـق در مراکـز آموزشـی و یـا      نامه شهدا وایثارگران از طُرق مختلف از جمله برگزاري مسابقات یا ارائهآشناسازي افراد با زندگی -5

  .برگزاري همایش و فراخوان جهت آن
  .هاي بدیع و نوآوري در وسایل ارتباط جمعیارائه شیوه -6
  .الگو سازي مناسب فرهنگ ایثار وشهادت -7
  ).واقعی و نه شعاري(هاي شهداباال بردن تکریم ایثارگران وخانواده -8
  .گسترش مظاهر ارزشی در جامعه -9 

بگو من دلیل روشنی از پرودگار : قُل انّی علی بینَه من ربی .هاي رفتاريهاي معرفتی به جاي تأکید سطحی بر جنبهرداختن به جنبهپ -10
فرهادیـان،  ( ها ودانش رشـد مـی یابـد   عقل فطرتی است که با تجربه«دمیدن روح اندیشه درباره این مسأله وضرورت پایبندي به آن. دارم

  ).296،ص1378
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 ایمان درونی بجاي شکل گرایی وانضباط بیرونی، با تفهیم وتعلـیم حقیقـی مفـاهیم ایثـارگري وشـهادت و      جایگزینی معناگرایی و -11
  .مصادیق عینی در جامعه

  .تدوین برنامه جامع جهت تعمیق و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در سطح کالن جامعه -13
  

  گیرينتیجه
توجه نماییم که مشکالت ایجاد شده در زمینه کاهش و تضعیف فرهنـگ ایثـار وشـهادت جامعـه براسـاس      باید به این مسأله درپایان می

گردد، زیرا دگرگونی درساختارهاي فرهنگی واجتماعی کنونی نتیجه عملکرد و رفتارهاي غیرمنطقی بعضی ملّی مرتفع می همکاري کلّی و
هاي ایثار وشهادت، عدم تکریم منطقی از جامعه ایثـارگري درجامعـه،   از  مؤلفّهمدیران، پایین بودن میزان برخورداري بعضی از مسؤوالن 

ي جـامع و برگرفتـه ازسـاختارهاي کلّـی فرهنگـی،      عدم هماهنگی بین نهادهاي متولی فرهنگ و آموزش و غیر آن وعدم وجـود برنامـه  
بنابراین اگر بخـواهیم فرهنـگ ایثـارگري را     .ستاقتصادي موجود در تعمیق و گسترش فرهنگ ایثارگري درجامعه ا اجتماعی، سیاسی و

انجام این  و تر، عملیاتی کردن فرهنگ ایثار وشهادت استفاده کنیمباید از تمام نهادها در فرآیند جامعه پذیري واز همه مهمنهادینه کنیم می
موانـع تـرویج    تـا، شناسـایی عوامـل و   بـی رك محمدرضایی، (علمی انجام پذیرد هاي دینی وامر باید در فضایی فرهنگی ومبتنی برآموزه

ینـد  آهـاي مبنـایی در فر  امید است که این پژوهش بتواند ضمن شناسایی متغیرهاي تأثیر گـذار وشـناخت روش  ). فرهنگ ایثار وشهادت
  .تعمیق فرهنگ ایثار وشهادت، شرایطی را براي نهادینه نمودن فرهنگ فوق معرفی نماید

  یادداشت ها
1- Kroeeber                                                    2- Kluckhohn  
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  تحلیل ایثار و شهادت طلبی در دفاع مقدس
  ندا بیاتی 

  نویسنده، ویراستار و پژوهشگر صدا و سیماي مرکز کرمانشاه
  

  چکیده 
در فرهنگ اعتقادي ملـت   .پر خاطره دفاع مقدس است که راز ماندگاري شهیدان و ملت مسلمان ما را باید در آن جستدوران 

آنچه به جنـگ،  . گونه ارزش یا ضد ارزش نیستجنگ به خودي خود داراي هیچ. یاد آور عطر دل انگیز شهادت و ایثار است 
هنگامی که معرکه نبرد، محل ظهور اراده، ایمان . حق و باطل باشدآن است که صحنه جنگ، صحنه نبرد . دهدصفت تقدس می

هاي خویش و ایثار براي رسیدن به شهادت داوطلبانـه راه  و قدرت یک ملت در برابر متجاوز باشد مردم با گذشتن از دلبستگی
  .گیرند، دیگر چنین جنگی منفور نیست؛ بلکه مقدس است قربانگاه را در پیش می

نظیري از شهادت و ایثار هاي بی بدیل و بیمقدس جوانان برومند این سرزمین در برابر استکبار جهانی، صحنههشت سال دفاع 
را خلق کرد که اگر به ضبط و ثبت و تفسیر و توزیع آن اهتمام نورزیم، به فرهنگ عمومی مردم این مرز و بوم، ستم و جفـایی  

احیاي تعالیم دین در زمینه شهادت طلبی بهترین روش و راهکار شمرده می شود کـه  در این راستا، . ایمجبران ناپذیر روا داشته
ایـن  . به دنبال ایجاد فرهنگ شهادت طلبی در جامعه ، امت اسالمی همواره از سر بلندي، عزت و اقتدار برخوردار خواهـد بـود  

اي سـت دربـاره   دفاع مقـدس و دسـتمایه  مقاله تالشی ست هر چند اندك براي تحقق فرهنگ شهادت طلبی و جایگاه ایثار در 
امید آنکه در زنـده نگـه داشـتن فرهنـگ ایثـار و      . هایی که در طول هشت سال دفاع مقدس آفریده شدها و شگفتیدالورمردي

  .شهادت ، توفیق هماره رفیق راهمان باشد 
  ایثار ، شهادت و شهادت طلبی، جبهه، دفاع مقدس: کلیدواژه

  
  مقدمه

طلبـی بـه   شـهادت . اسـت  ریاشهادت، اثبات عشق خالص و بی. راه خداوند باالترین عمل نیکو نزد خداست ایثار و شهادت در
من عاشق، براي اثبات محبت خویش با تقدیم باالترین دارایی خود در قالب بهترین عمل براي تقرب به محبوب ؤعنوان شیوه م

طلبی بندگان مخلـص خـدا بـود کـه بـا تقـدیم       شهادتچشم جهانیان در دوران جنگ تحمیلی شاهد  .و کسب رضایت اوست
آنچه امروز اهمیت . عزیزترین و گرانبهاترین سرمایه خود، یعنی جان خویش، برگی دیگر بر دفتر زرین انقالب اسالمی افزودند

 .ت و ضرورت دارد، زنده نگه داشتن روحیه شهادت طلبی و دست شستن از جان و مال در راه سرفرازي دیـن و انقـالب اسـ   
ایثـار و شـهادت، دو میـوه ارزشـمند و     . هاي ایثار و شهادت مستلزم آشنایی یا مفاهیم ایثار و شهادت استدستیابی به شاخصه

 .اي برخوردار از این دو باشد، سعادت و پیروزي را قـرین خـویش سـاخته اسـت    متعالی دین و مکتب الهی است و هر جامعه
-م و تربیت صحیح فرد فرد جامعه در پرتو نورانی انبیاء الهی و برجسته نمودن شاخصهالزمه برخورداري جوامع از این دو تعلی

هایی از روحیه ایثار و شهادت ممکـن  نمونه. باشد ات میهاي ایثار و شهادت که همان الگوهاي عملی انسانی، اخالقی و دینی
رتبه آن بر اساس مبانی فکري و اعتقـادي آن زمـانی   اي پدیدار شود؛ اما نوع و است به صورت مقطعی و ناپایدار در هر جامعه

می توان به دارا بودن آن به عنوان یک گرایش همگانی و پایدار بالید که این روحیه از طریق باال رفتن سطح معرفت و شناخت 
  .یدگیر و غالب درآمردم به روي آوردن به الگوهاي الهی و آسمانی در جامعه بینجامد و به صورت یک فرهنگ همه
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هامان  ها و خاکریزها را معطر ساخته و به جبهههاي دفاع مقدس عطر ایثار و فداکاري، دشت و کوه و سنگرها و میداندر سال
هشت سال صبوري، مقاومت، رشادت، شـهادت، ایثـار، فـداکاري و    . هواي ملکوتی و فضاي بهشتی و عطر آگینی بخشیده بود

شیر مردان میدان نبرد، دلیرانه جنگیدنـد  . دفاع مقدس بود که در تاریخ جاودانه شدي اخالص و ایمان، خاطرات شیرین حماسه
و حافظ خاك میهن آزادمان و شرف و ناموس این سرزمین بودند تا مبادا دستان ناپاك دشمنان، بار دیگر بر ایـن خـاك چیـره    

آن کریم فرا گرفته بودند که گذشت و ایثـار پیشـه   دلیر مردان میدان نبرد، از قر .دار گرددشود و غیرت مردان مرد ایرانی خدشه
ي مالی تـا گـوهر نفـس را    ایثاري که از اندك اندوخته. دادهاي نبرد نشان میترین احظهکنند؛ که همین ایثار اثرش را در سخت

و حقیر، اسـتوار و   نیز از قرآن، این کتاب آسمانی و رهنمودهاي آن آموخته بودن که در برابر دشمن خوار و ذلیل. شدیشامل م
  .سرفراز و با اراده باشند، تا عظمت اسالم و مسلمانان را به جهانیان نشان دهند

ها، تاثیرات ایثار و شهادت بر روح جامعه و رسالت ما در تالش این مقاله بررسی ابعاد مختلف فرهنگ ایثار و شهادت، شاخصه
  .برابر خون شهداست

  
  روش تحقیق 

براي گـردآوري اطالعـات در روش   . اي گرد آمده استله، توصیفی ـ تحلیلی است و به صورت کتابخانه روش تحقیق در این مقا
  .برداري استفاده شده استبرداري و نسخهاي ، از روش فیشکتابخانه

  
  نتایج و بحث 

  فرهنگ ایثار و شهادتـ 
آنکه بـا وجـود نیازمنـدي، رفـع     . تعالی اسالمی استهاي مایثار به معناي از خود گذشتن و مقدم داشتن دیگران بر خود، از ارزش

ها، منفعت دیگري را ترجیح دهد و یا به هنگام خطر، خود را در آن افکند تـا  احتیاج دیگري را برگزیند، یا هنگام برخورد منفعت
بـوب تـرین اخـالق    ایثار در مکتب اسالم از بزرگترین مکـارم اخالقـی و مح  . )1380اکبري،(دیگري را نجات دهد، ایثار گر است

دارند، هـر چنـد   و آنها را بر خود مقدم می ": حسنه است ، به گونه اي که قرآن از ایثر کنندگان به نیکی یاد می کند و می فرماید
   . ) 9حشر ، ( ")ها سزاوار باشندو نسبت به آن( خودشان بسیار نیازمند باشند

در جان و زندگی است؛ بدین معنی که کسی براي نجات جان دیگران، جان خود هایی است که باالترین آن ایثار ایثار، داراي درجه
ها، جان خود را سپر بـالي  ها و حفظ انسانیت انسانها و حفظ دین الهی در میان آنرا به خطر اندازد و فدا کند یا براي اصالح آن

بر ایـن اسـاس، در مکتـب اسـالم، شـهادت،      . ) 1384ذبیح ، ( ترین متاع خود که حیات است، در گذرددیگران سازد و از شیرین
ترین روشن. مندي از ملکه ایثار خواهد بودشودذ و در پی آن، داشتن روحیه شهادت طلبی، بهرهترین مصداق ایثار شمرده میکامل

مبر اسـت کـه   به سبب تالش براي حفظ جان پیـا ) ع(دلیل بر این حقیقت، تمجید خداي تعالی از فداکاري امام علی بن ابی طالب
  : فرمایدخداوند درباره عظمت آن می

جـان خـود را بـه خـاطر     ) در لیله المبیت به هنگام خفتن در جایگاه پیامبر) ع(با ایمان و فداکار، همچون علی (بعضی از مردم  "
  ".فروشند و خداوند نسبت به بندگان مهربان استخشنودي خدا می

اي را از ستاید و وجود چنین افراد و چنین روحیهرا می) ع(ی و ایثار جان امام علی خداي سبحان در این آیه شریفه، شهادت طلب
ایثار جان در راه عقیده و کشور ، یک افتخار بزرگ به حساب می . ) 1384ذبیح ، ( کندفت و رحمت خود بر مومنان، معرفی میأر

  ند ، ارزش و احترام خاصی قائل هستند و همیشه به نیکی مردم نیز براي تمامی کسانی که در راه دین و میهن کشته می شو. آید 
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از آنها یاد می کنند ؛ اما در نظام اسالمی به دلیل اعتقاد به معاد و زندگی جاوید در جهان آخرت ارزش و اعتبار این قسم از ایثـار  
هاي منحصر به فرد است که می توان به علت همین ویژگی. بیشتر از جوامع دیگر بوده و هاله اي از تقدس آن را فرا گرفته است 

بارزترین نمونه تـاریخی  . )1388فرزانه ، ( نمونه هاي فراوانی از این نوع ایثارگري ها را در طول تاریخ حیات اسالم مشاهده نمود
ش کـاملی  هجري با نمای 61و خاندان پاکش علیه نظام فاسد اموي بود که در سال ) ع(ایثار وشهادت ، حرکت و قیام امام حسین 

در عصر حاضـر   .از مجموعه ي تمام ایثارگریها که یک انسان ممکن است فرصت بروز و ظهور آن را پیدا کند ، به وقوع پیوست
ها نام گرفت در باغ شهادت گشوده شد و فرصت دوبارهنیز با وقوع نهضت اسالمی ایران که به فرموده امام راحل ، انقالب ارزش

ي بزرگترین ارزش هـاي واالي  ن ایثار و شهادت به وجود آمد تا با الهام از قیام سرخ عاشورا زنده کنندهاي براي مشتاقان و عاشقا
. اي از این ایثار گریها در اوج مبارزات انقالب و قسمت اعظم آن در سالهاي دفاع مقدس به وقـوع پیوسـت   گوشه.اسالمی باشند

هـاي دفـاع   در سال. ) 1388فرزانه ، ( ا نثار جان خود به معشوق حقیقی پیوستندآنها آگاهانه و عاشقانه به استقبال مرگ رفتند و ب
هامـان هـواي ملکـوتی و    ها و خاکریزها را معطر ساخته و به جبهـه مقدس عطر ایثار و فداکاري، دشت و کوه و سنگرها و میدان

ایثـار، فـداکاري و اخـالص و ایمـان،     هشت سال صبوري، مقاومت، رشادت، شهادت، . فضاي بهشتی و عطر آگینی بخشیده بود 
شیر مردان میدان نبرد، دلیرانه جنگیدند و حافظ خاك میهن . خاطرات شیرین حماسه ي دفاع مقدس بود که در تاریخ جاودانه شد

رد آزادمان و شرف و ناموس این سرزمین بودند تا مبادا دستان ناپاك دشمنان، بار دیگر بر این خاك چیره شود و غیرت مـردان مـ  
دلیر مردان میدان نبرد، از قرآن کریم فرا گرفته بودند که گذشت و ایثار پیشه کنند؛ که همین ایثار اثـرش را   .دار گرددایرانی خدشه

نیـز از قـرآن، ایـن    . شـد ي مالی تا گوهر نفس را شامل میایثاري که از اندك اندوخته. دادهاي نبرد نشان میترین لحظهدر سخت
رهنمودهاي آن آموخته بودند که در برابر دشمن خوار و ذلیل و حقیـر، اسـتوار و سـرفراز و بـا اراده باشـند، تـا       کتاب آسمانی و 

  . )1383موگویی ،( عظمت اسالم و مسلمانان را به جهانیان نشان دهند
ین عزیزان در آنجا اي از کشور نیست که عطر شهادت ، نور شهادت و خاطره ي حماسه هاي همراه با شهادت ااکنون هیچ نقطه

هـا  هـا و گذشـت  وجود نداشته باشد، انقالب اسالمی و نظام جمهوري اسالمی حیات و شکوه و پایداري خود را از این فداکاري
توانند به داشـتن آن افتخـار   ترین سالحی ست که مسلمانان مییابیم که فرهنگ ایثار و شهادت قويبا آنچه گفته شد، در می .دارد
  .) 1388ه ،فرزان( کنند

  مفهوم ایثار و شهادت
هاي رزمندگان ما آمیخته بودند که گویی عزت و شهرت آنها با نام و یاد شـهدان  واژگان ایثار و شهادت، آنچنان با افکار و اندیشه

طلبـی و   ي شـهادت ها، انگیزهمند به حضور در جبههواقعیت امر جز این نیست که اگر جوانان پرشور و عالقه. جاودانه شده است
نوازش وصال جانان نداشتند، هرگز حاضر نبودند آن همه فداکاري و ایثـار کننـد، و ایـن عشـق و ایثـار را از مـوالي خـود امیـر         

  :به ارث بردند که فرمود) ع(المومنین علی
نهـج  ( شـدم یپـرداختم و از شـما جـدا مـ    به جنگ با دشمن نمی به خدا سوگند اگر عشق به مقام شهادت و لقاي حق نبود، اصالً

رزمندگان ما هم به موالیشان اقتدا کردند و بر اساس ایمان و عشق عمیق خـود بـه خـدا ، همـواره آرزوي     . .)119البالغه، خطبه 
همچنان عشق و اشتیاق لقاي حق ، گاهی به جایی می رسید که دلدادگان توان کتمان کردن آن را از . شهادت و لقاي او را داشتند 

  . ) 1384منصوري الریجانی ، (ی صبرانه به میدان نبرد می شتافتنددست می دادند و ب
داند که هدف از جهاد، اعتالي کلمه حق در جهان است و پاداش این مجاهدت، جلب رضاي خدا و بهشت یک مدافع مسلمان می

  لذا اگر بر دشمن پبروز گردد، به سعادت و پاداش بزرگی دست یافته است و اگر شهید شود، به . جاویدان است
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روشـن اسـت کـه    . او خواهد شـد جوار رحمت حق نائل خواهد آمد؛ یعنی در هر دو صورت، پیروزي و سعادت نصیب 
  . )همان ( زندچنین منطقی، شکست ناپذیر است و پیروزي مجاهدان و شکست دشمنان را رقم می

داند که زندگی آخرت و رضـایت و خشـنودي   قرآن کریم نیز با تعبیري زیبا از روحیه شهادت طلبی، آن را هنر مردانی می
  :رگزیدندحق تعالی را بر زندگی محدود ناپایدار دنیا ب
جنگد، کشته شـود یـا   کنند باید در راه خدا بجنگند و کسی که در راه خدا میکسانی که حیات دنیا را با آخرت معامله می

گیري از ایـن منطـق   نیز با بهره) ره ( امام راحل . ) 74نساء ، ( پیروز شود، به زودي پاداش عظیمی به عنایت خواهیم کرد
ه صحنه معامله با خدا آوردند، به ویژه در دوران مقدس این منطق را اتکاي اندیشه جوانان مقدس و جاودانه، یک ملت را ب

غیور و با اخالص قرار دادند؛ به طوري که همه آحاد ملت با آشنایی به مکتب سرخ شهادت، رمز بقا و حیات ابـدي را در  
منصـوري  ( الم و قـرآن سـر از پـا نمـی شـناختند     هاي نبرد را سیل آسا پر کردند و براي جانفشانی در راه اسیافته، صحنه
  . )1384الریجانی ،
  :با استناد به همین روحیه، خطاب به دشمنان انقالب اسالمی فرمودند) ره ( امام راحل 

تر و در صحنه حاضرترند بینند که در هر شهادتی و در هر جنایتی ملت متعهد به اسالم و کشور، مصمماین کوردالن نمی"
از بمباران شهر ها جنگ جنگ تا پیروزي را نشنیدند که ملت وفادار ، شهادت را در راه خداوند با آغوش بـاز   ؟ اینان پس

  )1369صحیفه نور ، (  "پذیرا هستند؟ 
هاي مدرن و تجهیزات موشکی دشمنان اسالم با اشاعه فرهنگ شهادت طلبی در مقابل زرق و برق سالح) ره(امام خمینی 

بـدیهی  . روشنی دست زدند و شکست پذیري آن را طی هشت سال دفاع مقدس بـه اثبـات رسـانیدند   ، به خلق استراتژي 
  :فرمودندایشان می. پذیرداست منطقی که در آن مرگ و حیات ، هر دو به منزله پیروزي است، هرگز شکست نمی

الم شکسـت بخـوریم؛ شکسـت    اگر ما نایل بشویم به فوز شهادت، باکی از این نداریم که در این دریاي پر خـروش عـ   "
اگر ما در آن مرحله از سیري که داریم، پیروز از کار در آییم، مرگ مـا پیـروزي   . صوري، یا پیروز بشویم؛ پیروزي صوري

  )1369صحیفه نور، ( ". است و حیات ما نیز پیروزي است
هر چـه   یه و شهادت طلبی است و قطعاًهاي آن نتیجه روحگردد که ایثار در تمام جنبهپس با بیان آنچه گفته شد معلوم می

هـاي آن، کـه   این فرهنگ در جامعه اسالمی، بیشتر تقویت گردد، شمول و استیالي روح ایثار ـ به ویژه در باالترین درجـه  
 شود؛ زیرا کسی که در نعمت حیات که عزیزتـرین و محبـوب  منان و جامعه دینی بیشتر میؤـ بر م ایثار و بذل جان است

ها که تعلق خاطر آدمـی بـه   نبهاترین نعمت الهی به بشریت است، دیگران را با خود مقدم کند، در دیگر داراییترین و گرا
تر است، به شکل اولی ایثار گر خواهد بود و این بدان جهت است که شهادت طلبی مصداق کاملی از کرامت و آنها ضعیف

تمام دنیا و منافع اعتباري آن در نزد او کوچک و پست جلوه منان به این درجه واال برسد، ؤعزت نفس است و اگر روح م
  : روایت شده است) ع ( کند؛ چنانکه از امام علی می

   . )2میزان الحکمه،ج (نمایدکسی که به کرامت نفس نائل شود، دنیا و ما فیها در چشمش حقیر می
منـان  ؤتقویت روح ایثار در همه مراتبش، در میان مکه یکی از آثار مهم فرهنگ شهادت طلبی در جامعه اسالمی، نتیجه این

   .) 1384ذبیح ، ( است
  :جایگاه ایثار در دوران دفاع مقدس

ترین صحنه هاي با شکوه از خود گذشتگی و ایثار، فرا روي  رزمندگان اسالم اي را براي آفریدن عالیدفاع مقدس، گستره
  را کانون خطر از دست دادن جان قرار دادن و سختی هاي دفاع را به هر چند، زندگی راحت را رها کردن و خود . قرار داد
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. رفـت جان خریدن، کافی است تا همه رزمندگان اسالم را ایثارگر بدانیم و بدانیم، اما ایثارگري برخی از این نیز فراتر مـی 
گرفتند و در محرومیت یشی میها و تنگناهاي نیرد بر دیگران پجستند، در سختیاینان در خطرپذیري از دیگران سبقت می

  ) 1380تقی زاده اکبري ، : (مراتب ایثار  رزمندگان اسالم از این قرار است . ها پیشگام بودند
  

  :ایثار در مال 
بدیهی است هر که آماده ایثار چیزي گرانبها تر باشد ، . مرتبه نازل ایثار گري رزمندگان اسالم ، در ایثار مال جلوه می کرد 

بهاتر به آسانی در گذرد ، اما ایثار اندك مالی که یک رزمنده با خود به جبهه آورده است نیز بسی با شکوه و پر  از چیز کم
  .)همان ( ارج است

، ... همزمان با عملیات کربالي پنج  در پیامی با اشاره به روح سبقت جویی ملت ایـران در مسـیر الـی ا   ) ره(حضرت امام 
  :ستایدلی به سیل زدگان میرزمندگان را به خاطر کمک ما

اند و از زن و مرد و پیر و جوان، همه و همه، به جز تعداد انگشت شـماري منـافق خـود    ملت ما کمربندها را محکم بسته
اند و بـر یکـدیگر سـبقت    فروخته جاسوس و سایر وابستگان به استکبار جهانی، در صحنه نبرد حق در برابر باطل ایستاده

قتی در مسیر الی اهللا باالتر از این سیل زدگان محصور در فکر کمـک بـه جبهـه انـد و رزمنـدگان در      جویند و کدام سبمی
  .)1369امام خمینی ، ( صحنه نبرد هم بضاعت مالی خود را به سیل زدگان تقدیم می کنند

  
  :ایثار در نجات دیگران

سـپردند تـا   رزمندگان خود را به وادي خطـر مـی   در اینجا. مرتبه فراتر و واالتر ایثارگري رزمندگان، نجات دیگران است 
در کتاب حماسه یاسین، درباره ایثـارگري یکـی از   . دیگران از خطر برهند؛ هر چند به از دست دادن جان آنها منجر شود 

  :رزمندگان آمده است
سید آبادي دویدیم که  من و حمزه. کردندها داشتند براي یک پاتک  همه جانبه سازماندهی میعراقی. بامداد بود 3ساعت 

ناگهان صداي چاشنی نارنجکی که در کانال افتاد ، ما را به خود آورد، درست بین من و حمزه . برویم نوار تیر بار بیاوریم 
چند لحظه بعـد  . ما هم باحیرت خوابیدیم! حمزه بدون معطلی خودش را انداخت روي نارنجک . هاو دو نفر دیگر از بچه

بلند شد، جنازه  .سالحم با شدت پرت شد. ضربه شدیدي همراه با سوزش، دست راستم را تکان داد. نارنجک منفجر شد
  . )1375انجوي نژاد، ( تکه پاره حمزه مقابلم بود

در همین عملیات دو مجروح را دیدم کـه بـر   . در عملیات کربالي  ، امداد گر بودم : خوانیم در خاطرات یک امدادگر می
هـایش را ببنـدم کـه دیـدم بـا      خواسـتم زخـم  . باالي سر یکی از آنها رفتم که هفت ترکش خورده بـود  .زمین افتاده بودند

وقتی باالي سر مجـروح دیگـر   . کند  و منظورش این است که برو به او برسچشمانش به برادر مجروح دیگري اشاره می
  "جراحات برادرم را ببند و بعد زخم مرا  ": رفتم، او نیز گفت

وقتـی کـارم بـه    . هایش را بستمعاقبت به سوي برادر اول که جراحات بیشتري داشت رفتم و زخم.... چه کنم  مانده بودم
  . )1381شاهرضایی،(پایان رسید، متوجه شدم که مجروح دیگر به شهادت رسیده است

  :ایثار در خطرپذیري
شد، عملیات با خطر اگر برطرف و حل نمی گاه در میدان نبرد و در بحبوحه عملیات، موانع و گره هاي کوري پیش آمد که

  هاي حساس و تنها راه حلی که در این لحظه. گرفت شد و یا جان بسیاري در معرض نابودي قرار میشکست روبرو می
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در این هنگامه، گوهر ایثار و فـداکاري رخ مـی   . تعیین کننده فرا روي رزمندگان قرار داشت، ایثار و از خود گذشتگی بود 
ها شگفت و حتی افسانه جلوه کند، امـا  ممکن است براي برخی این گونه ایثارگري. کردو پیرامون خود را تابناك مینمود 

  . )1380تقی زاده اکبري، (حقیقت این است که این ها بر صحیفه دفاع مقدس نقش بسته است
ساختند تا همرزمانشان از روي د پلی میتوان در کسانی یافت که در شرایطی ویژه از جسم خونمونه دیگر ایثارگري را می

هـاي عـادي از میـان    دیدند اگر درنگ کنند تا مانع بـا شـیوه  اینا می. آن عبور کنند و مانع سیم خاردار را پشت سر گذارند
 در مواردي نیز این موضوع درباره. گیر و بسیاري را تلف خواهد نمودبرداشته شود، تیر بارهاي دشمن، یک گردان را زمین

. گاه موفقیت یک عملیات در گرو باز شدن یک معبر خـاص و عبـور از میـدان مـین بـود     . کردمیدان مین مصداق پیدا می
ها و باز کردن معبر شدند و یا دشمن فرصت خنثی کردن مینزمانی که رزمندگان یا با میدان مین پیش بینی نشده روبرو می

دن یگان هاي مجاور غیر ممکن بود ، ایثار گرانی با انـداختن خـود روي   را نمی داد و توقف عملیات نیز به دلیل عمل کر
  .)همان(گشودند تا همرزمانشان این مانع را نیز پشت سر گذارند و عملیات را تداوم بخشندمیدان مین معبري می

ود محـور اسـت،   ایثار و از خود گذشتن و دیگري را بر خود ترجیح دادن، کار آسانی نیست؛ زیرا انسان طبعا موجودي خ
اگـر هـم   . دانـد خواهد و خود را براي جلب هر منفعتی و گریز از هر خطر و ضرري برتـر مـی  همه چیز را براي خود می

ترسند تنها ابرار و نیکانی که از خدا می. اهمیتی براي دیگران قائل باشد، این اهمیت در مرحله و در درجه بعدي قرار دارد
  .هستند یاهمه دارند، از این امر مستثنو از شر فرا گیر روز قیامت و

هاي زیبایی از ایثار و از خـود گذشـتن را   مسلمانان راستین و درس آموختگان مکتب وحی نیز به تاسی از پیشوایان، جلوه
بـا وجـود   . شـد نمونه این آثار در مجروحان دفاع مقدس نیز مشاهده مـی . در صفحات تاریخ بشري به یادگار گذاشته اند 

هـاي ایثـار و   یثار آنجا که پاي جان در میان است، رزمندگان سلحشور در معامله با پروردگار خود، بارهـا، صـحنه  سختی ا
ها اشاره هایی از این فداکاريپیشگامی در جانفشانی  تحمل شدائد را آفریدند؛ چنان که دفتر خاطرات این عزیزان به گوشه

  :کنیمیبه یک نمونه دیگر از این خاطرات اشاه م. دارد
رزمنده اي در اثر انفجار مین هر دو پایش قطع شـده بـود و   . کرددر بین امدادگران پیرمردي بود که بیش از همه تالش می

هـا  خون زیادي از محل جراحت جاري بود ؛ تعدادي دیگر نیز چنین وضعی داشتند، لـیکن صـالبتو اسـتواري  در چهـره    
در همین حال متوجـه شـد یکـی از مجـروحین، پسـر      . کردمجروحین رسیدگی میپیرمرد با مهربانی به وضع . نمایان بود

فرزندش را که غرق در خون بود، در آغوش گرفت تـا بـه پشـت جبهـه     . گریستبه شدت متاثر شده و می! خودش است
د جمله نتوانست تر از چنبرو به دیگران برس، اما بیش! پدر : ید، مانع شد و گفتلمنتقل کند، ولی پسرش که از درد می نا

  .)1380سنگري،عبداللهی، (بگوید و در آغوش پدر خویش، روح پاکش به طارم اعال  پرواز کرد
  

  :شهادت و شهادت طلبی
هاي مدافعان اسالم، روحیه شهادت طلبی است، زیرا یک مدافع، بر اساس ایمان و عشق عمیـق خـود بـه خـدا،     از ویژگی

دهنـد و بـی   رسد که دلدادگان، توان کتمان کردن آن را از دست میه جایی میهمواره آرزوي شهادت و لقاي حق، گاهی ب
  .صبرانه به میدان نبرد می شتابند 

روحیه شهادت طلبی این قابلیت را دارد که افراد و جامعه اسالمی را به درجه اي از ایمان و معرفت برساند کـه در عـالم،   
از غیر او نمی هراسند و نسبت به انجام تکالیف و اوامر او نیز کوشـا   پس. جز خداي خود کسی را منشا اثر حقیقی ندانند

   .)1384ذبیح، (خواهند بود



، دانشگاه رازي1389 -آبان ماه 12و توسعه کشور،  شهادتو  ایثار همایش ملی

٧١

شهادت در راه خدا و روحیه شهادت طلبی، وسیله است نه هدف و بدون آن اهداف متعالی و مقدس، نه شهادت معنا مـی  
شدن و فانی شدن و پرتو افکنـدن اسـت تـا    یابد و نه شهادت طلبی مثل شهید مثل شمع است که خدمتش از نوع سوخته 

شهیدان پرتـو افشـان و شـمع هـاي     . شهیدان ، شمع محفل بشریتند . دیگران آسایش یابند و وظیفه خویش را انجام دهند
. )1361؟ ،( فروزنده اجتماعند که اگر پرتو افشانی آنها در ظلمت هاي استبداد و استعبادها نبود ، بشر راه به جایی نمی برد

هاي رهبري حضرت امام در دوران مبارزه و انقالب ترین ویژگیام قافله ساالر شهادت طلبان و شهادت طلبی از برجستهام
  :فرمودامام، شهادت را فوزي عظیم می دانست و می. و نیز در هشت سال دفاع مقدس بود

. )1369صحیفه نـور،  (نی با سر افرازي بایستندایم تا فردا فرزندانمان در مقابل کفر جهاما امروز به انتظار شهادت نشسته "
نمود، بلکه در روزهایی که حمالت سنگین موشکی دشمن امام نه تنها با این جمالت اشتیاق خود را به شهادت ترسیم می

  .دادمناطق مسکونی کشور ادامه داشت، با رفتار و موضع گیري نیز آن را نشان می
  :وي شهادت و نوشیدن شهد گواراي آن را بیان کرده استهاي خود آرزهم ایشان بارها در پیام

هاي دشمنان باز ها و موشکامروز خمینی آغوش و سینه خویش را براي تیرهاي بال و حوادث سخت و برابر همه توپ "
من خون و جان نا قابـل  خـویش را    .کندکرده است و همچون همه عاشقان شهادت، براي درك شهادت روز شماري می

جان ناقابل خـود را بـه رزمنـدگان    . ام و در انتظار فوز عظیم شهادتماداي فریضه حق و دفاع از مسلمانان آماده نمودهبراي 
  . )همان(نمایمهاي نبرد تقدیم میصحنه

من بـا  ؤبا توجه به آنچه گفته شد شهادت راه وصال و پیمودن مسیر صد ساله دیدار خدا در یک روز است؛ دیداري که مـ 
ترین اعمال و گـواراترین موهبـت الهـی نـزد بنـده      پس مطلوب. کندجاهدت و تزکیه نفس لیاقت آن را پیدا مییک عمر م

زداید و جان خود را به طهـارتی کـه شایسـته    شوید و غبار راه را از جان میعاشق همین است؛ زیرا جامه سفر را بدان می
ایـن  . شـود درد که زیارت وجه محبوب نائل مـی ا چنان میهاي چشم دل رآراید و حجابدیدار وجود نامتناهی است، می

   .)1384ذبیح، (تواند از آن متنعم گرددنظر دوختن به جمال پروردگار، بهترین موهبتی است که انسان می
  

  :وصایاي شهیدان
به یادگار گذاشته  هایی است که از خودها و وصیت نامههاي شناخت شهیدان و اندیشه و مرام آنان، پیامیکی از بهترین راه

هـا و  اگـر بـه محتـواي پیـام    . ها به شـهادت پـی ببـریم   توانیم به عشق آنها میاند؛ به طوري که با مطالعه این وصیت نامه
ها به عشق و آرزوي هاي آنها و سفارشیابیم که محور اصلی پیامانتظارات شهیدان و رزمندگان خوب توجه کنیم، در می

  :شودبرخی از این وصایا اشاره می  به. گردد شهادت بر می
بـا  . رنگ را به جاودانگی شهادت بدل کنیمثمر و بیهاي ما حک کردند تا مرگ بیشهیدان، پیام خونین خود را در سینه "

 هاي جنوب که با خـون شـهیدان  شن هاي داغ بیابان... بیداد در افتادند تا چگونه زیستن را به ما بیاموزند و ردانه مردن را 
زنند و منتظر محروم اند ، حضورشان را فریاد میها که از خون، گرمی گرفتههاي خیابانبه سرخی نشسته است و سنگفرش

  ". کتتدو مستضعف تاوان خون به ناحق ریخته شده شان را طلب می
  ". کشدکنم تا شهادت مرا در آغوش جنگم و دشمن را نابود میروم، آنقدر میبه خدا قسم آنقدر می "
ي حق و باطل؛ شهید یعنی حاظر، شهید گواه؛ شهید همیشه جاویـد  شهادت یعنی حضور در صحنه! خواهران و برادرانم "

  . کندمیرد، بلکه به قول آیت اهللا مطهري به پیکر اجتماع که دچار کم خونی شده است، خون تزریق میشهید نمی. است
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دهد، یکی با حرف و دیگري با خون و جان، که با خون خود بـه یگـانگی اهللا   شهید، ایثار گر بزرگی است که شهادت می
  ". الاله اال اهللا، این فرهنگ ماست و خالصه مکتب ماست. دهدشهادت می

توانـد  هیچ چیز جز کار براي خدا و خدمت به اسالم عزیز و شهادت، آرزوي من نیست و هیچ چیز جـز شـهادت نمـی    "
و امیدوارم که درخت اسالم با خون من و برادران من سیراب شود و آنگاه جوانه زند و بـراي  گلوي تشنه مرا سیراب کند 

  ". ملتم ثمره دهد
خواهـد تـا بـا شـهادت     ها و گیر و دار گونـاگون عمـر، خـون مـی    اکنون که درخت اسالم در اوج انقالب ها و درگیري "

گوییم، تا بـا  ن نداي پر شکوه اسالم را صمیمانه پاسخ میما جان بر کف ای فرزندانش شاهد حیات اصیل همه جانبه گردد،
مان ـ که در تنگناهـاي تـاریخ و در مـذبح جـالدان و      هاي پیکر تازه جان مکتب و آیینهایمان در رگجانمان و خون رگ

و برخـوردار  هاي مسلمان،  شاهد اسالمی آراسته و پویا و آزاده و متحرك رمق گشته ـ جریان یابد و نسل جباران قرون بی
  ". از تمام اصول و مبانی اصیلش گردند 

  
  :و کالم آخر 

هاي کفر و فساد از جهان، نمایاندن چهره درخشان اسالم حضور در جبهه و انتخاب شهادت در نگاه رزمندگان، زدودن الیه
ـ  و قرآن و انقالب اسالمی و اصالح و سازندگی جهان و زمینه اي رهـا از ظلـم و   دهسازي براي تحقق فرداي موعـود و آین

هـا،  دانسـتند کـه امـروز آن   ثیر خون و شهادت خویش ایمان داشتند و مـی أمخلصان و پاکبازان جبهه نشین، به ت .بیداد بود
ها، بازتاب و پژواکی گسترده خواهد یافـت و بـه اصـالح جهـان و انسـان      تضمین سالمت فردا است؛ ایثار و فدا کاري آن

ها به زیارت بصیرت و بینایی شد، نگاهها دمیده میاستی با شهادت هر شهید، خونی  تازه در رگر. انجامدامروز و فردا می
توانستیم را می... ها اثر محسوس و ملموس شهادت فرزند، پدر و در خانواده. شدرفت و جانها میهمان تحول و تنبه میمی

شهیدان، عامـل اصـالح، حرکـت، روشـنی ذهـن و روان و      دریابیم و در جامعه، از مدرسه و کوچه تا شهر و روستا، خون 
  . )1380سنگري، عبداللهی، (بیداري و آگاهی اجتماعی بود

و اینک بر ما واماندگان از قافله ایثار و شهادت است که دفتر صبر و مقاومت رزمندگان و شهیدان دفاع مقدس را عاشـقانه  
ر و استقامت دینی آفریده شد، متواضعانه درس بگیریم و آن را الگـوي  مطالعه کنیم و از حماسه و ایثار آنها که در پرتو صب

ها و دستاوردهاي خون شهیدان بدان راه دعوت شده ایم، و یقین بدانیم که اگـر از آن  راهی قرار دهیم که فقط براي ارزش
) ع ( ه موالي متقیان علی همه تجارت حیرت انگیز عبرت نگیریم ، پند و اندرز دیگران در ما اثري نخواهد داشت ؛ چرا ک

  ". کسی که سختی ها و تجارب گذشته ، او را بیدار نکند، پند و اندرز، وي را سودي نبخشد " :در این مورد فرمودند
  

  منابع 
  ـ قرآن کریم 1
حوزه هنري سازمان تبلیغات اسالمی، چاپ  .)مجموعه خاطرات ( حماسه یاسین  .) 1375( .ـ انجوي نژاد، سید محمد  2

  اول
  عوامل معنوي و فرهنگی دفاع مقدس، جلد دوم، انتشارات مرکز تحقیقات اسالمی .) 1380( .ـ تقی زاده اکبري، علی  3
  ، انتشارات سازمان مدارك فرهنگی انقالب اسالمی)ره (مجموعه رهنمود هاي امام خمینی  .) 1369... ( ـ خمینی، روح ا 4
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عوامل معنوي و فرهنگی دفاع مقدس، جلد دوم، انتشارات مرکز  .)1380(.ـ سنگري، محمد رضا، عبدالهی، مهدي 5
  تحقیقات اسالمی

  هاي بزرگخاطرات کوتاه از عملیات .) 1381(  .ـ شاهرضایی، محسن 6
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  چیستی ایثار و شهادت و نقش آن در توسعه کشور
   2و1آذر تاجورو  سیاوش پورطهماسبی

  مدرس دانشگاه آزاد اسالمی واحد بیله سوار - 2و  1
  

  چکیده
شهادت که نتیجه سالمت روان، روحیه شجاعت و انتخاب آگاهانه است، مقاومت و پویایی جامعه را بدنبال دارد، چرا که 

مجموع  و این عوامل در ریشه قدرت، قوت، صبر و استقامت، مبارزه با کفر، انسجام، آخرت خواهی و ظرفیت باال دارد
شهیدان، مقاومت و پویایی جامعه را تضمین . سازد مقاومت جامعه را باال برده و اجتماعی را متحرك و پویا و سازنده می

اي که افراد آن این گونه  برند و هر جامعه بخشند و ضعف و سستی را از بین می نمایند و به جامعه ظرفیت روحی می می
باید گفت معنی ایثار را نباید به صورت .و نصرت خداوند هستند و دیگر شکست نخواهند خوردباشند، مشمول رحمت 

خاص در نظر گرفت و فقط آن را به معنی ایثار مال و دارایی دانست بذل مال شاید نخستین گام ایثار و از ساده ترین 
ایثار جان است که همان معناي شهادت را می  از دیگر مراحل ایثار که از اهمیت بسیار برخوردار است. مراحل ایثار باشد

شهادت یعنی مجموعۀ باورها، آگاهی ها، آداب و اعتقادات و اعمالی که موجب وصول انسانی به عالیترین درجه . دهد
 تواند راههاي مهم که اگر همگام با ایثار شود میکمال، یعنی، مرگ آگاهانه و فداکارانه در راه بندگان خدا یکی از شاخص

وري در اقتصاد کشور هاي اجتماعی مهیا و هموار سازد، و افزایش بهرهدستیابی را به توسعۀ پایدار در اقتصاد کشور و زمینه
  .نظام اداري و آموزشی و پژوهشی کشور را در این شرایط کمک دو چندان کند

  نقش، اسالم توسعه، ایثار، شهادت، :واژهکلید 
  

  مقدمه
. در فرهنگ اسالم و بخصوص تشیع، ارزشمندترین و گرانبهاترین حرکت، شهادت است. استشهادت اوج تعالی انسان 

و شهادت مهم ترین عامل  کند شهید کسی است که با نثار جان خود، درخت اسالم را آبیاري کرده و فساد را ریشه کن می
نمایند و به  یایی جامعه را تضمین میشهیدان، مقاومت و پو .در شکل دهی متعالی به هویت جوان ایرانی به شمار می رود

ي رسالت را  ي طیبه اگر خون شهیدان نبود که شجره. برند بخشند و ضعف و سستی را از بین می جامعه ظرفیت روحی می
ي  توان گفت که پر محتو سیراب نماید نه از اسالم خبري بود و نه از مکتب توحید بخش الهی اثري و در یک جمله می

شهید چراغ هدایتی را بر می افروزد که . است» شهید«ر راستاي تکامل انسان، از دیدگاه متون اسالمی، عنوان ترین عنوان، د
ها در همیشه تاریخ خواهد بود مطالعه در فرهنگ شهادت و زندگانی شهیدان موید آن است  روشنی بخش حیات انسان

اي براي سایر جوانان در یافتن توانند اسوهد، که میاندینی برخوردار بوده - از مستحکم ترین هویت ملی) شهیدان(که
دهی به هویت در این مقاله پژوهشی، تالش شده است که تأثیر فرهنگ شهادت در شکل. هویت واقعی خویش باشند

االترین واالترین مقام، ب. در تفکر شیعی، برترین کامیابی، بزرگترین پیروزي .جوان ایرانی، مورد ارزیابی و تحلیل قرار بگیرد
ترین درجه، رسیدن به فیض عظماي  ترین رتبت و گرانمایه ترین مرتبت و عالی ترین فوز، نیکوترین نیکی، رفیع امتیاز، عظیم

ها ساعتی است که پیروزمندانه ها و زیباترین زمان شهادت است و براي شهید، گرانبهاترین اوقات و شکوهمندترین لحظه
  مندانه نائل گردد؛ و جام شهادت را به لب گرفته و آن را به بهاي جان  رگ شرافتبه دست دشمنان پست بیگانه به م
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ي  و شکل گرفته مکتب تشیع و الگو و معیاري براي همه  است، یعنی تجسم و عینیت یافته او شهید. خریداري نماید
جوامع انسانی و تداوم شود، عامل بقاي  جهاد مقدس شهید و خون پاکی که در این راه به زمین ریخته می. بشریت
 .یابند گیرند و استمرار می هاي مقدسی است که انسانیت و شرف و عدالت و آزادي در پرتو آنها جان و رمق می ارزش

شهادت طلبی، یعنی به استقبال مرگ شتافتن در راه آرمان و آیین برحق، نهراسیدن از مرگ و جان نثاري در راه حاکمیت 
اند، اظهار عجز و ناتوانی  ترین مردان هم وقتی خود را در چنگال مهیب مرگ دیده قوي« :نویسد شهید مطهري می. حق

  ).1377مطهري ،(».شان عوض شده است اند، فکر و عقیده کوچک و حقیر گشته: اند کرده
نظر  هاي سست بنیاد و بی ایمان، خوفناك و هولناك است، زیرا از آري، تصویر مرگ و فکر نزدیک شدن مرگ براي انسان

لیکن در نظر کسی که مرگ را سرآغاز زندگی ابدي و پل عبور به . آنان، مرگ، خاموشی ابدي و ذلت همیشگی است
از آنجا که شهیدان ، . نماید ترسد بلکه از آن استقبال می داند، عزت جاودانگی است و لذا نه فقط از آن نمی حیات ابدي می

المانه و آگاهانه انتخاب نموده و از منافع مادي و امورات دنیوي گذر نموده اند انسانهاي کاملی بوده اند که راه خویش را ع
، میتوانند به عنوان اسوه هاي هویت و پرورش یافتگان مکتب نبوت و امامت به جوانام معرفی کردند و جوانان ایرانی در 

  .سایه الگو گیري از شهیدان هویت دینی و ملی خویش را استحکام بخشد
  

  : ایثار
انوري، (دیگري یا دیگران را بر خود ترجیح دادن است ایثار به معناي بذل، گذشت کردن از حق خود براي دیگران، نفع

همچنین به معناي غرض دیگران را بر خود مقدم داشتن، برگزیدن و منفعت غیر را بر خود مقدم داشتن که کمال ). 1381
  . )1352دهخدا، (درجه سخاوت است، به کار رفته است 

  : شهادت
شهادت ). 1381انوري، (که به شهادت دست یافته و در راه خدا کشته شده است  شهادت یعنی کشته شدن در راه خدا، آن
مطهري، (عملی آگاهانه و اختیاري است و شهیدان شمع محفل بشریت هستند. مرگ آگاهانه در راه هدف مقدس است

جان را در کف خود قرار دادن و در راه هدف . ذشتگی و ایثار استشهادت باالترین و آخرین مرحله از خود گ). 1376
صفات متجلی در شهدا نترسیدن از . متعالی فدا نمودن است و جوهره آن عاشق، مختار، با اراده و هدفمند بودن است

شهید،  ).1380اسفندیاري، (باشدطلبی، ثبات قدم و صداقت در عمل می مرگ، شفقت، آزاد منشی، ایمان و پرهیز از شهوت
کند که در آن باید ایثار و از خودگذشتگی در تار و پود زندگی نمایان گردد و گمنامی و فارغ از  فرهنگی را ترویج می

فرهنگی که با خودخواهی و . ها و در نظر گرفتن منافع جمع در راستاي ایمان دینی به یک وظیفه تبدیل گرددمنیت
است که الگو از شهداي تاریخ  فرهنگی. آزادمنشی در دنیاي خاکی سر وفاق داردخودکامگی سر ستیز دارد و با حریت و 

  ).1388نورانی، (چون سرمشقی تابناك است) ع(گیرد و در این وادي حریت حسین ابن علی می
  

  شهادت در قرآن 
  : نمائیم شاره میآیات فراوانی در قرآن کریم به مسئله شهادت اشاره نموده است، در این قسمت به برخی از آیات ا

اند،  هرگز نپندارید که شهیدان راه خدا مرده«1. »وال تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهللا امواتًا بل احیاءعند ربهم یرزقون« .1
  . »شدند و در نزد پروردگارشان متنعم خواهند بود) ابدي(بلکه زنده به حیات 
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به کشته شدگان در راه خدا، مرده نگوئید چرا که «1. »ولکن التشعرون وال تقولوا لمن یقتل فی سبیل اهللا اموات بل احیاء«. 2
  .»کنید اند، لکن شما درك نمی زنده

و آنان که در راه خدا «1.»والذین قتلوا فی سبیل اهللا فلن یضل اعمالهم سیهدیهم و یصلح بالهم و یدخلهم الجنه عرفها لهم«.3
فرماید و در بهشتی  گرداند، آنها را هدایت کرده و امورشان را اصالح می کشته شدند، هرگز خداوند اعمالشان را ضایع نمی

  . »که قبالً به آنان شناسانده، وارد خواهد کرد
و هرکس در جهاد در راه خدا کشته شد و یا فاتح «1. »ًو من یقاتل فی سبیل اهللا فیقتل او یغلب فسوف توتیه اجراً عظیما«.4

  .»م کردگردید اجر عظیمی به او عطا خواهی
   

  :)ع(کالم معصومین شهادت در ایثار و 
قرآن به چشم می  آن در مصادیقی از اصل قرآنی است که عالوه بر چند آیه معروفی که دراین باره گفته شده است، ایثار،
 نیاز دارند،و غذاي خود رابا اینکه عالقه و )8/الدهر(ویطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا”: آیاتی مثل .خورد

به مالك هائی که ایثار از آنها برخوردار  اما در این آیه اشاره مستقیمی به ایثارنکرده،“به مسکین و یتیم و اسیر می دهند
  .دوست داشتنی ترین چیزیا طعام را بخشیدن ”مالك هائی چون  است توجهی جدي به عمل آمده،

و یوثرون علی  "فرماید سوره حشر است که می 9 آیه شهرت دارد،معروف ترین آیه مثبت ایثار که اصوال به آیه ایثار 
  ).و آنان را بر خودشان بر می گزینند هرچند بدان محتاج باشند( یعنی "انفسهم و لو کان بهم خصاصه 

 که نور واحدند و هدف همه آنها یکی است،) ع(ائمه طاهرین: ایثاربوده است ،)ع(ترین اهداف ائمه طاهرینیکی از بزرگ
  . )310جوادي آملی،ص(ایثار براي دین وروشن نگه داشتن چراغ مکتب و نثار کوشش، تالش، عبارت است از

  : نقل فرمودند) ص(از رسول اهللا ) ع(امام صادق- 1
  . »ها، کشته شدن به طریق شهادت است ترین مرگ باشرافت«1»اشرف الموت قتل الشهاده«
  : فرمودند) ص(است که پیامبر اکرم) ع(به نقل از پدران بزرگوارش ) ع(از امام صادق- 2
باالتر از هر نیکی، نیکی «» 1اهللا عز و جل فلیس فوقه بر اهللا، فاذا قتل فی سبیل فـوق کـل بـر بـر یقتـل الرجل فی سبیل«

اي   داوند عزو جل کشته شد، نیکوکاريپس هنگامی که در راه خ. برتري است تا اینکه شخص در راه خدا کشته شود
  »باالتر از آن نیست 

اي براي خداوند عز و جل  هیچ قطره: فرمود) ص(اهللا  رسول: فرمود مکرر می) ع(بن الحسین  فرمود که علی) ع(امام باقر - 3
  . 1نیست ) ریخته شود(محبوبتر از قطره خونی که در راه خدا 

گیرد؟  چراشهید در قبرش مورد امتحان و ابتالء قرار نمی: پرسیدند) ص(است که از پیامبر اکرم ) ع(از امام صادق  - 4
  1.براي امتحان و ابتالء او کافی بود) هنگام شهادت(شمشیر باالي سرش : فرمود

  
  :چیستی شهادت

کی بر شناخت و آگاهی بر مبناي آزادي و ، شهادت گزینش مرگ سرخ مت)ع(در اسالم و لسان قرآن و اهل بیت معصومین
کند و  اختیار در مبارزه علیه موانع تکامل و انحرافات فکري است که مجاهد با منطق و شعور و بیداري انتخاب می
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بنابراین هیچ عاملی مانند شهادت نمی تواند تأثیر گذار در هویت و  نماید روحیات یک ملت و تاریخ را تضمین می
  هاي  هاي نسل اي است که شگرفترین اثرات و خلل ناپذیرترین واکنش شهادت مکتب سازنده. شخصیت جوان ایرانی باشد

گردد، خون  ارد میجان جامعه و اي است که به کالبد نیمه در حقیقت، شهادت خون دوباره. بهم پیچیده تاریخ را داراست
  این عنصر خلیفه الهی در نظام اجتماعی به عنوان گویاترین و مؤثرترین عامل تبلیغ صدق و صفا، حق و حقیقت، آگاهی و 

به «: نویسد بکر به عبداهللا بن عباس می بعد از شهادت محمدبن ابی) ع(از این روست که امام علی . سازندگی خواهد بود
ن به هنگام پیکار با دشمن در شهادت نبود و خود را براي مرگ در راه خدا آماده نساخته بودم، خدا سوگند، اگر عالقه، م

  1.»بکر را تنها گذاشتند روبرو نشوم داشتم، حتی یک روز با این مردمی که محمدبن ابی دوست می
  : گوید ي طباطبایی در تفسیر المیزان می مرحوم استاد عالمه

حواس عادي ما و نیروهاي . است که در موارد متعدد یاد شده، داراي معناي وسیعی استشهادت یکی از حقایق قرآنی «
خیر و شر، . حقایق اعمال و معانی نفسانیه، کفر و ایمان، شقاوت و سعادت. کند وجودي ما تنها صورت افعال را تحمل می

از دید انسان خارج است که نه بر شود، اینها  حسن و قبح و آنچه از دسترس حس مخفی است و تنها با قلوب کسب می
رسند که بر اینها اشراف  اما شهیدان به ادراکی می –آن احاطه و نه از آن احصاء است براي حاضرین چه رسد براي غایبین 

تاریخ . مجد و عظمت واالي شهادت همواره تجلی بخش امتها بوده است. »و از اینها مطلع و در کنارشان حضور دارند
ي رسالت  ي طیبه اگر خون شهیدان نبود که شجره. عقیده و جهاد و تمسک به اصول و مبانی اعتقادي است شهادت، تاریخ

را سیراب نماید نه از اسالم خبري بود و نه از مکتب توحید بخش الهی اثري؛ اگر شهادت در کربال و نهضت خونین 
اند به وجود  لب نسبت به اهل بیت پیغمبر پیدا کردهبود، این اخالص و دوستی که میلیونها انسان از صمیم ق عاشورا نمی

شهیدان جانهاي خود رافدا کردند، جان بر کف نهادند، اما دینشان را از دست نداند تنها ).1388مردانی نوکنده،(آمد نمی
باشد،  انسان تا زمانی که در حصار مادي خود و زمانش فرو رفته. هدف آنها اطاعت از نداي حق و احیاي دین الهی بود

ي استاد بزرگوار  بنا بر گفته. چرا که او را در حریم این معنا راهی نیست مگر به عشق. تواند دم از منطق شهید بزند نمی
  : شهید مرتظی مطهري

منطق او باالتر . شود در منطق افراد معمولی گنجاند شهید را نمی. شود سنجید منطق شهید را با منطق افراد معمولی نمی«
هاي  ترین ویژگی فرهنگ ایثار وشهادت در نظام اسالمی از مهم. )1381مطهري،(»قی است آمیخته با منطق عشقمنط. است

رود و بر همگان پوشیده نیست که از وجود همین فرهنگ بوده و هست که حقایق اسالم تا کنون  مکتب تشیع به شمار می
ون، تاریخ شیعه، شاهد ایثارگري و شهادت طلبی مردان از صدر اسالم تا کن. همچنان پا برجا و زنده باقی مانده است

هاي  فرهنگ شهادت، داراي ارزش .و یاران آنان بوده است) ع(و اصحابش، ائمه اطهار) ص(بزرگی همچون پیامبر اکرم
این فرهنگ منشأ بیداري، آگاهی، جوانمردي، شجاعت و شور و نشاط مردم شده و جامعه را از حالت . فراوانی است

فرهنگ شهادت . به حالت حرکت و جنبش در آورده است و خدمات بزرگی را به جامعه بشریت ارائه نموده استسکون 
داشتن همت بزرگ، . هایی را پرورش داده که داراي خصوصیات و روحیات واال و متعالی هستند دردامن خودانسان

شی، زهد گرایی و عدم دلبستگی به دنیا و ي قوي، بزرگواري و بزرگ من برخورداري از روح بزرگ، عزت نفس و روحیه
تأمل و تدبر در چیستی شهادت مبین . هاي تربیت یافته در فرهنگ ایثار و شهادت است ترین خصوصیات انسان از مهم …

آن است که از بین عوامل مختلف در شکل دهی به هویت جوانان ایرانی ، نقش عوامل معنوي برتر از عواملی همچون 
می باشد و از بین عوامل معنوي شهادت در اوج هویت دهی به شخصیت جوانان ایرانی ... تمدن، تاریخ و سرزمین، زبان،

  . )1388مردانی نوکنده،(قرار دارد
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  :چرایی شهادت
نمایند ولی از مطالعه هاي پرهیزکار و وارسته گزینه شهادت را انتخاب می توان برشمرد که چرا انساندالیل متعددي را می

  :هاي پیشوایان و شهداي طول دوره اسالم پنج عامل اساسی را می توان اینگونه برشمرد اندیشهدر 
  
  شوق به لقاء اهللا  .1
  زندگی راستین . 2
  بزرگی روح .3
  دل بریدن از دنیاي فانی و دل بستن به حقیقت باقی .4
  اجراي حق و احیاي اسالم.5

اي در نزد شهدا داشته است بنابراین اصیل ترین  اي اسالم برجستگی ویژهرسد بند پنج یعنی اجراي حق و احیکه به نظر می
  .یابیمشیوه شکل دهی به هویت را در فرهنگ شهادت می

  
  :انتخاب آگاهانه شهادتهویت واقعی در پرتو 

شهادت، مرگی از راه کشته شدن . شهادت، فنا شدن انسان براي نیل به سرچشمه نور و نزدیک شدن به هستی مطلق است
  . کند انتخاب می» اهللا سبیل فی«است، که شهید آگاهانه و بخاطر هدفی مقدس و به تعبیر قرآن 

 نیاًًوًال باید این مرگ با کشته شدن باشد و ثاا. تواند شهادت باشد گیریم، که هر مرگی نمی از عبارت فوق چنین نتیجه می
  : این کشته شدن هم دو شرط اساسی دارد تا شهادت بر آن اطالق گردد

  . آگاهانه باشد-1
  .اهللا باشد فی سبیل-2

و شرط آگاهانه بودن آن است که . آگاهانه بودن به این معنا است که انسان خود با بصیرت، انتخابگر این نوع مرگ باشد
  . خود، علیه باطل بجنگد» امام زمان«شهید، حق و باطل زمان خود را بشناسد و در زیر لواء حق، در رکاب 

و بیانگر این معنا است که جنگی . لیه کفار و مشرکین دارداشاره به جهت و هدف شهید، در جنگ ع» اهللا فی سبیل«قید 
  . در آن نباشد) اهللا(داراي ارزش که، هیچ هدفی جز

در . گردد است، و در اصطالح به کسی که در راه خدا کشته شده باشد اطالق می» گواه«ي شهید در لغت به معناي  کلمه
» لسان العرب المحیط«، وجوه مختلفی بیان گردیده است در کتاب گویند شهید می» راه خدا«ي در  اینکه چرا به کشته شده

  : آمده است
  : گویند ي در راه خدا شهید می به کشته

  . که در این صورت شهید، به معناي مشهود است. براي اینکه مالئکه رحمت، شاهد او هستند -1
  . اند براي اینکه خدا و فرشتگان الهی، شاهدان او در بهشت -2
  . دهد هاي گذشته شهادت می اینکه در روز قیامت، او به همراه پیامبر، از ملتبراي  -3
  .براي اینکه او نمرده، شاهد زنده و حاضر است -4
  . ي شهادت حق، قیام کرده تا کشته شده است براي اینکه شهید براي اقامه -5
  1...هاي الهی است براي اینکه شهید ناظر و شاهد بر نعمتها و کرامت -6
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شهید با قطرات  .ترین عنوان، در راستاي تکامل انسان، از دیدگاه متون اسالمی، عنوان شهید است حقیقت پر محتوي در
کند تا رهروان، در وسط راه گم  گذاري می- خون سرخ و زیبایش راه اصلی انسانها و خط اصیل سعادت بشریت را عالمت

شهید آن طائر بلند پرواز قدسی است که . ه سعادت ابدي دست بیابندنشوند، بلکه از پاي او با نشانه به پیش یبروند و ب
گشاید و به سوي باغات بهشتی و منازل  بیند و از این رو پر می فضا و عرصه گیتی را براي پرواز خود ناچیز و کوچک می

هاي واالي  ع از ارزششهادت پایان بخشیدن به حیات طبیعی و مادي و کثیف براي دفا. کند ي جهان ابدي پرواز می عالیه
انسانی و شکافتن قفس کالبد مادي و حرکت به مقام بلند شهود الهی است و دست شستن از بودن در حال هوشیاري و 
آزادي و دست یافتن به شدن است، و خالصه شهادت نوعی مرگ نیست، بلکه صفتی است از حیات معقول و او کسی 

بنابراین اگر جوانی آگاهانه و عالمانه شهادت را برگزیند ، یقیناً از هویتی . ه استاست که از فنا رسته به ابدیت و بقا پیوست
  .)1388مردانی نوکنده،(واال و مقدس برخوردار است که از بین انتخابهاي گوناگون راه خدا و انبیاء را برگزید

  
هاي افراد ایثار گر و شهادت طلببررسی ویژگی

شود ،  نامیده می» اهللا سبیل فی«اب گرایانه در راه آرمانی مقدس و پاك که به تغبیر قرآن در اسالم کشته شدن آگاهانه و انتخ
کشته شدن به هر نحوي در راه خوا و ).1357،شریعتی(شهادت نام دارد و کسی که به چنین مقامی دست یابد، شهید است

مقدس و انسانی که خشنودي خدا را  براي رضاي او ، مقدس و ارجمند است و هنگامی که کسی جان خود را براي هدفی
به کسی که در . به شهادت رسیده است پذیرد ، کند، و با نثار جان خود ، این چنین مرگی را می فدا می در پی داشته باشد ،

.)1384،نیري و خیراندیش(گویند شود، شهید می راه خدا کشته می
وشهید نمونه را نمونه یک انسان کامل ) ع( علی  انسان کامل،از قول اقبال الهوري، پس از بحثی در مورد ) 1385(کشاورزي

  خلوص در راه خدا،  نامد و صفات بارز او را شجاعت، جنگاوري و در عین حال داشتن روح لطیف و عرفانی، می
  . رده استتعهد اجتماعی، ساده زیستی، مهربانی درد مردم داشتن اعالم ک  دینداري، از جان گذشتن در راه اسالم و پیامبر،

هاي  خاطرات، پخش فیلم گوید چاپ در مورد راههاي ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در میان جوانان می) 1385(قدرتی
اي کشور از مهمترین ابزار پیوند  هنري، ادبی و رسانه هاي مستند از عظمت رزمندگان اسالم و استفاده از کلیه ظرفیت

ایثارگر ممتاز باعث تالش و حرکت او شده  معرفی آن عشقی که در:دارد  می وي در مورد ارزش این کار اظهار.باشند می
  .و شهادت است ایثار جوان به دنبال الگوگیري از بزرگان به نسل جوان بسیار باارزش است و همواره نسل

شهید  در مراسم گرامیداشت شهید مصطفی چمران در حسینیه ارشاد ضمن برشماري صفات بارز این )1385(حداد عادل 
از جمله لطافت روح، عرفان ، هنرمند بودن و درعین حال شجاعت و جنگاوري خواستار ساخت فیلم براي معرفی وي به 

  .نسل جوان شد
دهد که صفات  مطالعه این مطلب نشان می. زندگینامه شهید عباس دوران را به تفصیل شرح داده است) 1383(کاظمیان

ممتاز بودن از نظر علمی و تحصیلی، دینداري، از جان : ان وي عبارت بوده است ازبارز شهید عباس دوران از دید نزدیک
  شجاعت و جنگاوري  گذشتن،
مطالعه این . نامه شهید تندگویان را در سالگرد انتقال پیکر این شهید به ایران منتشر نموده استزندگی) 1383(دریابار

زیستی،  و مذهبی برخاسته بوده و از خصوصیات اخالقی او، سادهدهد که شهید تندگویان، از قشر محروم  مطلب نشان می
  . باشد مبارزه طلبی، خوشرویی، از جان گذشتن، هوش و ذکاوت تحصیلی، می گرایی، دینداري، شجاعت، مردم
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ل بررسی حیات پربار شهید مصطفی چمران زندگینامه کام  در مطلبی با عنوان  ،1383خبرگزاري مهر در هفتم مرداد ماه 
دهد که خصوصیات بارز شهید چمران از دید اطرافیان نزدیک  مطالعه این منبع جامع نشان می. وي را منتشر نموده است

هوش و ذکاوت و ممتاز بودن در تمام دوران   برخاستن از قشر محروم، جنگاوري، وي عبارت بوده است ازشجاعت ،
در نظر داشتن  زیستی ، مردم گرایی ،ایمان و  ساده  ه با استکبار ،تحصیل، دینداري از اوان کودکی، انقالبی بودن و مبارز

  . فروتنی از جان گذشتن،  رضاي خدا ، از خود گذشتگی ،
و قرآن  )ع(در گفتار ائمه معصومین. قراردارد گوید در اسالم ارزش ایثار و شهادت در باالترین حد می) 1382(رستمی

یاد شده و شهادت حرکت ارزشمندي است که نتایج ارزشمند و اثر بخش آن  ترین افراد کریم از شهدا به عنوان گرامی
جامعه از میان  ماند و امنیت جاري است و اگر فداکاري، ایثار و جانبازي شهدا نبود اسالم زنده نمی همواره در جامعه

در این میان آشنایی . نام آنان را زنده نگه دارند ون شهدا پاسداري کنند و یاد وبنابراین بر همه واجب است از خ. رفت می
  .با فرهنگ ایثار و شهادت اهمیت فراوانی دارد اند، گذشتگی شهدا نبوده نسل سوم که شاهد ایثار و از جان

زبانزد همگی بوده ، دانسته که  الشهداء را شجاعت ایشان می مهمترین صفت و مشخصه حضرت حمزه سید) 1380(محدثی
ایمان به خدا به عنوان دیگر صفات   قدرت زیاد بدنی و وي همچنین در کتاب خود از جنگاوري، از جان گذشتن،

  . نام برده است  مشخصه حضرت حمزه
یک انسان کامل   را جامع همه ارزشهاي انسانی و اسالمی ونمونه) ع(  در کتاب انسان کامل، علی) 1380(مطهري شهید

وي صفاتی از قبیل جنگاوري، عرفان، شجاعت، از خود گذشتن، فصاحت کالم، علم، مروت و مردانگی، عبادت، . داند می
شهادت طلبی، گذشت از مجرم، خوشرویی،یتیم نوازي،عشق بی حد و حصر به خدا و رسول،حکمت ،تسلط بر نفس ، 

  . است را براي این انسان کامل ذکر کرده  مسئولیت تعهد، آگاهی، آزادگی،
دهندة بردباري، گویندة حق آنان مردمانی نیک اندیش، ترجیح: در توصیف اصحاب شهیدش، می فرماید) ع(علی  حضرت

  ).نهج البالغه  - 116خطبۀ . (و ترك کنندة ستم بودند
لی ابن ع زندگینامه و شهادت حضرت عباس 2006سپتامبر  23در سایت اینترنتی صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران 

  توان از شرافت خانوادگی ، می  از جمله صفاتی که براي آن حضرت برشمارده شده است،. اهللا علیه درج شده است سالم
ایثار و از خود گذشتگی، گذشتن از جان و مال و  تقوا،   عدالت،  وفاداري، عالم بودن و فقاهت، شجاعت موروثی،
همچنین مرور سایر منابع در مورد ایشان نشان داد . نام برد  اخالقی شمهربانی، نجابت، نفس پاك و خو خاندان، انسانیت،

به کرات از زیبایی چهره و اندام حصرت عباس یاد شده است و تصریح شده که   که عالوه بر فضایلی که بر شمارده شد،
  . داده شده است) هاشم قمر بنی(به همین دلیل به ایشان لقب ماه خاندان هاشمی 

افراد ایثارگر و شهادت طلب را ارائه می دهیم ویژگیهاي و با توجه به تحقیقات انجام شده صفات و  اینک در ادامه
  :بررسی صفات بارز این شهیدان به این شرح انجام شد؛

  
  نترسیدن از مرگ

براي نیل کسانی که فرهنگ ایثار و شهادت را انتخاب کرده اند مرگ را امتداد زندگی سعادتمندانه توصیف و تفسیر کرده، 
نهراسیدن از مرگ، به آنان قدرت عظیم و فوق العاده اي جهت مواجه شدن با صحنه . سر از پا نمی شناسند» شهادت«به 

این همان قدرتی است که دشمنان در تحلیل آن با توسل به فرمولهاي مادي و محاسبات . هاي پر مخاطره را اعطا می نماید
  .ماننددنیایی خود متحیر می
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  هانی و مدافع مظلومان جهانرسالت ج
همین . مسئولیتی جهانی احساس می کنند و خود را شریک غم و رنج همه مظلومان عالم می دانند آنان بردوش خود

روحیه است که این افراد همواره به کمترین بهره ها از مواهب حالل دنیایی براي خود راضی گشته، وضعیت معیشتی خود 
  .د جامعه حفظ می کنندرا در سطح پایین ترین افرا

  
  اخالص و تواضع باال

خاصیت تالش هاي ایثارگرانه وشهادت طلبانه اخالص براي خدا است و هر کس در این وادي پرکارتر است، گمنام تر و 
متواضعانه تر است و شهوت قدرت، شهرت وامتیازطلبی، یاراي آن نیست که بتواند انگیزه الهی و آسمانی اینان را تحت 

  .است» الیدرك و الیوصف«چرا که اینان در شهادت، لذت و ارزش و اجري یافته اند که . خود قرار دهد الشعاع
  

  گذر از مراحل آزمون عملی
برخورداري از این . الزمه رسیدن به نقطه ایثار و فرهنگ شهادت طلبی، گذشتن از مراحل آزمون عملی بسیار دشوار است

بندگانی که به سطحی از عرفان دست یافته که به چشم دل به . اص خدا می شودفرهنگ لیاقتی است که نصیب بندگان خ
شاخص هاي این فرهنگ به ادعاي صرف ولقلقه زبان نیست که حاصل می . نظاره جمال و جالل خدا و حق می پردازند

در . می گرددشود بلکه در عرصه هاي میدانی وعملی است که عیار ایثار و شوق و آمادگی شهادت طلبی آنان مشخص 
  .این میان تنها کسانی سرافراز وسربلند از میدان بیرون می آیند که به راز و رمز و اجر این مقامات پی برده باشند

  
  بصیرت دینی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی

از مشخصات ومختصات اصلی فرد یا افراد ایثارگر و شهادت طلب این است که آنان از قدرت تشخیص و تصمیم سازي 
االیی در شناخت موقعیتها، ضرورتها و نیازها برخوردارند که موجب می شود در مناسب ترین زمان، بهترین و مؤثرترین ب

توسل به اقدامات و تصمیمات بی هدف و . تصمیمات را اتخاذ و درجامعه اسالمی و تعالی آن به نقش آفرینی بپردازند
، پشتوانه محکمی است )عج(به غیبت کبراي صاحب عصر امام زمان احساسی از ساحت اقدام و عمل آنان به دور و ایمان

  .که تدابیر و تصمیماتشان بر آن متکی است
  
  تالش مستمر جهت نیل به مراتب باالتر قرب و رضاي الهی 

در فرهنگ آنان، هیچ میزان و کمیت و کیفیت مشخص و ثابتی از اقدام و عمل خداپسندانه آنان را به داشته خود مغرور 
بلکه به هر مقام ومرحله اي که در سیر الی اهللا برسند، آن را در برابر هدف غایی که به آنان بشارت داده شده . می سازدن

این ویژگی آنان را در شرایط و بستر یک . کم می دانند و همواره چشم به مراحل باالتر ومقامات عالیه معنوي دوخته اند
  .در نهایت این سلوك الهی به رشد و تعالی عمومی جامعه منجر خواهد شدصعود مستمر و بی پایانی قرار داده که 

  
  برخورد با دشمن از موضع فعال و برتر 

وقتی این فرهنگ به صورت عمومی و مستمر در تاروپود جامعه حاکم شد، آنگاه مسئولین نظام به اتکاي قدرت 
  تسخیرناپذیر و تمام نشدنی منبعث از آمادگی همه جانبه جامعه، جرأت آن را خواهند یافت تا از موضعی قدرتمندانه و 
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منان برخورد کرده، راه تردید و تزلزل را به روي خود بسته سرشار از غرور مقدس با دستهاي متجاوز و دلهاي طمعکار دش
اگر در جامعه روحیه . چرا که نوع رفتار سیاسی مسئولین، در واقع انعکاسی از فضا و شرایط حاکم بر جامعه است. بیابند

ن جامعه نیز رخوت، ترس و تردید حاکم باشد به ناچار، این سستی، ترس و تردید در صحبتها، مواضع و عملکرد مسئولی
  .بازتاب خواهد یافت

  
  )ره(امام خمینی   شهادت در اندیشه

اي را در باب شهادت و  توان گزیده اي فرمودند که از میان آنها می باب شهید و شهادت مطالب ارزنده در )ره(ی امام خمین
  : مقامات عرفانی آن ابراز داشت

ما خاکیان محجوب یا . اي است که از اولیاي خدا به ارث رسیده است مرتبه شهادت از مراتب عالیه و کماالت نفسانیه«
 –جل و عال  –چیست؟ چه بسا مقامی باشد که خاص مقربان درگاه او » اتزارق عندرب الشهداء«افالکیان چه دانیم که این 

من وابسته به عالیق و وامانده از حقایق چه گویم و چه نویسم که پس مثل . و وارستگان از خود و ملک هستی باشد
  .»تر است خاموشی بهتر و شکستن قلم اولی

فهمد که چیست و چگونه است و  در واقع شهادت راهی است پر رمز و راز که تا خود انسان نرود و آن را نچشد، نمی«
  .»چطور آن را باید پیمود

و در رابطه با خدا ودر حال نیایش پدید آید توأم با عشق است، زیرا که پرستش وي در شهادتی که از روي ایمان و آگاهی 
خون تبلور یافته و میدان رزم، محرابش گشته و با خون سرخش وضو ساخته و در زیر رگبار گلوله خصم به ستایش 

خاسته، که چنین عبادتی به معشوق خود مشغول شده و در زیر آسمان نیلگون شفق گونه به جهاد در راه حق به قیام بر
بلکه عاشق و نه تنها خدا را معبود، . منتهاي خلوص رسیده و از بندگی به عشق عمیق دست یافته که نه تنها عابد است

ي تجلی نور حق را بدان نوید  مقام شهادت از ملزومات مقام خلیفه الهی است که قرآن کریم وعده. داند بلکه معشوق می
مزین  –سره  این کالم را با فرازي از سخنان امام خمینی قدس. از موالیان و اولیا اهللا به ما رسیده استو این ارث . دهد می

  : خواهد شد
دانستند و در راه مکتب پر افتخار اسالم با خون خود و  شهادت ارثی است که از موالیان ما که حیات را عقیده و جهاد می«

  .»د به ملت شهید پرور ما رسیده استکردن جوانان عزیز خود از آن پاسداري می
شهید باران رحمت الهی است . گنجد اي است بس عظیم که در عقل کوچک ما نمی ي امام، شهید کلمه در سخنان عارفانه

شهید . عشق شهید، عشقی حقیقی است که با هیچ چیز عوض نخواهد شد. دهد که به زمین خشک جانها حیات دوباره می
  . که در دنیا پدیدار شده، شهید ساغري است که آبش خون و خونش روان است ي فیض الهی است چشمه

. شهید گلواژه عشق و مقام رفعت انسان است. شوند از مداد علماء شهداء بر خیزند و از خون شهداء مداد علما سیراب می
ن اوست به محبوب، شهید کند و مانع از رسید شهید تن برایش سنگینی می. خداوند فیاض است و شهادت نبض واالي او

  . نگرشی است واال، خونی است جوشان، با نوري منور و دلی لبریز از عشق به خدا
او شهادت . تواند شهید را بفهمد که چون او شود تنها کسی می. کند ي تاریخ است، کسی وجود او را درك نمی شهید آیینه

ي حق، با  او با وضوي خون، با نماز عشق، با سجده. ی استشهید مظهر عشق اله. آفریند و شهادت حیات امتها را را می
  . رود و نداي حق را لبیک گوید با پیکري خونین به سوي محبوب خود می» فاستقم کما امرت«نداي 
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شان و در شادي وصولشان  ي مستانه شهدا در قهقه. شهدا شمع محفل دوستانند. شود چیزي گفت از شهداء که نمی«
اینجا . پروردگارند» فادخلی فی عبادي و ادخلی جنتی«اي هستند که مورد خطاب  اند؛ و از نفوس مطئنه»عندربهم یرزقون«

  1».شکافد صحبت از عشق است و عشق و قلم در ترسیمش بر خود می
  : فرماید امام خمینی ره در عباراتی دیگر می

خوشا به حال آنهایی . ي نور، جان و سر باختند افلهخوشا به حال آنان که در این ق. خوشا به حال آنان که با شهادت رفتند«
خداوندا این دفتر و کتاب شهادت را هم چنان باز و ما را از وصول به آن محروم . که این گوهر را در دامن خود پروراندند

روغ را حافظ و و نیازمند مشعل شهادت، تو خود این چراغ پر ف. اند خداوندا کشور ما و ملت ما هنوز در آغاز مبارزه. مکن
دارالشفاي  چرا که همین تربت پاك شهیدان است که تا قیامت فرا راه عاشقان و عارفان و دلسوختگان و. نگهبان باش

  1»شوید و یا شهید در هر دو جهت پیروزي با شماست شما یا پیروز می …شهادت شکست نیست « 1».آزادگان خواهد بود
شهید شد با همه اصحاب و غیره، لکن مکتب جلو رفت، ) ع(الشهداء مصیبت آن است که مکتب شکست بخورد سید«

  1. »شهادت او مکتب را جلو برد
کنند و پیشقدم براي شهادت  آیند و غسل شهادت می هایش پیاده  می جوان …ملتی که اینطور تحول پیدا کرده است که «

  1».هستند پیروزند
  1».مرگ سرخ به مراتب بهتر از زندگی سیاه است«
  1».ملتی که شهادت دارد، اسارت ندارد«

اگر خون ) ره(ي امام خمینی  در اندیشه. تاریخ شهادت، تاریخ عقیده و جهاد و تمسک به اصولی و مبانی اعتقادي است
اگر . ي طیبه رسالت را سیراب نماید نه از اسالم خبري بود و نه از مکتب توحید بخش الهی اثري شهیدان نبود که شجره

بن زیاد و دیگر دوستان  کربال و نهضت خونین عاشورا که یارانی چون حجربن عدي، رشید هجري و کمیل شهادت در
بود، این اخالص و دوستی که میلیونها انسان ازصمیم قلب نسبت به اهل بیت  اهل بیت را با آغوش باز استقبال نمود نمی

  ). 1381،مردانی نوکنده (آمد اند به وجود نمی پیدا کرده) ص(پیغمبر
از دیدگاه امام شهداء شهادتی که از روي ایمان و آگاهی و در رابطه با خدا و در حال نیایش پدید آید، توأم با عشق است، 
زیرا که پرستش وي در خون تبلور یافته و میدان رزم محرابش گشته و با خون سرخش وضو ساخته و در زیر رگبار گلوله 

که . و در زیر آسمان نیلگون شفق گونه به جهاد در راه حق به قیام برخاستهخصم به ستایش معشوق خود مشغول شده 
چنین عبادتی به منتهاي خلوص رسیده و از بندگی به عشق عمیق دست یافته که نه تنها عابد است، بلکه عاشق و نه تنها 

ش پیرامون شهادت ، هویتی الهی به با  اندیشه هاي ناب خوی) ره(بنابراین امام خمینی  .داند خدا را معبود بلکه معشوق می
  .پیروان خویش آموخت و شهدا با تأسی به امام خمینی، توانستند به سعادت و فوز عظیم دست یابند

  
  و هویت فرهنگ شهادت، عاشورا

روز عاشورا، روز حماسه و شجاعت و دالوري و ابتال و آزمایش بزرگ و روز فداکاري و عزت و شرف و کیان اسالم روز 
  . روز پیروزي خون بر شمشیر است. ازي و از خود گذشتگی و ایثار استجانب

ها و آیندگان تا روز قیامت آموخت و فهماند که براي امور دینی و مادي  ي نسل را به همه و هویت عاشورا درس شهادت
نباید دست از حق و اسالم و قرآن و ایمان شست و تسلیم شد و باید ایستاد و مقابله کرد، ولو این که به قیمت جان خود 

  بنده استبداد و استعمار   ی غیر از خدا را نپذیریم،مهم آن است که ذلت و سرسپردگی و بندگ. تمام شود  و یاران و خانواده
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ها، روز  اما درس تسلیم نشدن را به ما آموخت، عاشورا روز شهادت است، روز افتادن سرها ازتن. و استکبار نگردیم
ي اسالم با کفر است، روز اخالق و ضد اخالق، روز باید و نبایدها روز هنجار و  جدایی حق از باطل، روز مواجهه

اسالم چنین افرادي را تربیت کرد که شهادت بر اسارت و ذلت رحجان دادند و . ها، روز ایمان و الحاد و کفر است ناهنجار
ها که از ساالر شهیدان و  ها و دالوري تا جان داشتند، پاي فشردند و اسالم را نجات دادند و امروز ما شاهد این رشادت

هایی نیک  اند هستیم و این فرهنگ شهادت عاشورا است که چنین انسان گرفته یاران نیکوکار و فداکار او درس و عبرت
  . صفت و دلیر و بی باك تحویل جامعه داده است و ما مدیون روز عاشورا هستیم

  . گردد ایثار و شهادت درسی است که تا زمین از لوث وجود ظالمان پاك نشده، از مکتب عاشورا استنتاج می
  : ي عاشورا عبارتند از هادت طلبی د رحماسهاي از شعارهاي ش پاره

  1».مرگ بهتر از زندگی ننگین است: موت فی عز خیر من حیاه فی ذل« -1
  1»اهللا؛ چه خوش است، شهادت در راه خدا مرحبا بالقتل فی سبیل« -2
گران،  مرگ با عزت، سعادت است و زندگی در کنار ستم »«الظالمین اال برماً؛ انی الاري الموت االسعاده و الحیاه مع« -3

  1».ماللت آور است
اند، پس کشته  اگر پیکرها براي مرگ، آفریده شده«»فقتل امرء بالسیف فی اهللا افضل و ان تکن االبدان للموت انشت« -4

  1. »شدن با شمشیر در راه خدا، سزاوارتر است
مندانه، جز حیات جاوید نیست و زندگی ذلیالنه جز مرگ ابدي  مرگ عزت»  لیس الموت فی سبیل العز االحیاه خالده« -5

  1.»نیست
فیض نبوي و پرورش یافته مکتب علوي است، از   که سیراب شده از سرچشمه) ع( شهادت در کالم و نگاه حسین بن علی

  . شود جایگاه و منزلتی رفیع برخوردار بود و از اسباب عزت و کرامت انسان محسوب می
کسوتان جهاد و شهادت در مسلخ عشق آرمیدند، تنها و غریب مهیاي رزم و در  آنگاه که یاران و پیش) ع(ام حسین ام

من از خدا امیدوارم که در برابر « : هنگامه پیکار با دشمن زبون، از معبود کریمش تمناي کرامت و شهادت نمود و فرمود
  1».برید انتقام مرا از شما بگیرید ن نمیشما کرامت شهادت به من عطا کند و از راهی که گما

 ي عاشورا تبیین کننده فرهنگ عاشورا به معناي راستین آن براي همه انسانها آزاده در طول تاریخ است نتیجتاً اینکه حماسه
  .و کسانی که خواستار هویتی پایدار و الهی می باشند باید انرا در فرهنگ عاشورا جستجو نمایند

   
  طلبی و توسعۀ کشورایثار و شهادت 

توسعه کوششی است براي ایجاد تعادل تحقق نیافته یا راه حلی است در جهت رفع فشارها و مشکالتی که پیوسته بین 
به عنوان مثال حتی در کشورهاي پیشرفته نیز پیشرفت فکري و . بخش هاي مختلف زندگی اجتماعی و انسانی وجود دارد

سان نیست و یا اینکه فرهنگ عامه با تکنیک هاي وسایل ارتباط جمعی هماهنگی هاي فنی هم اخالقی انسان با پیشرفت
در تعریف توسعه می گوید توسعه را باید بر حسب پیشرفت به سوي اهداف رفاهی نظیر کاهش ) 1980(بروکفیلد .  ندارد

مان و سمت گیري متفاوت به طور کلی توسعه جریانی است که در خود تجدید ساز. فقر، بیکاري و نابرابري تعریف کنیم
توسعه عالوه بر اینکه بهبود میزان تولید و درآمد را در بر دارد، شامل . کل نظام اقتصادي و اجتماعی را به همراه دارد

سه . هاي نهادي، اجتماعی و اداري و همچنین ایده ها و دیدگاههاي عمومی مردم استهاي اساسی در ساختدگرگونی
  هاي علم باوري، انسان باوري و آینده باوري می باشد به همین منظور باید براي نیل به توسعه نکتۀ مهم توسعه اندیشه
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که ) نه فقط توسعۀ اقتصادي(امروز تلقی ما از مفهوم توسعه، فرایندهاي همه جانبه است. اقدام ذکر شده را در نظر بگیریم
 -مختلف ملی توسعۀ اقتصادي، سیاسی، فرهنگیابعاد . معطوف به بهبود تمامی ابعاد زندگی مردم یک جامعه است

براي بدست آوردن این ابعاد مهم اگر چه منابع مالی و مادي جایگاههاي . اجتماعی و توسعۀ امنیتی و دفاعی می باشد
خاص خود را دارا می باشند، اما امروز تاکید به آرمان ها و ایده ها و ارزش هاي دینی و مذهبی می تواند در به ثمر 

باید براي رسیدن به توسعۀ واقعی به ارزش هاي دینی از قبیل . دن اهداف توسعۀ اقتصادي و اجتماعی کشور می باشدرسان
این مهم تحقق نمی یابد مگر این که محوریت توسعۀ . ایثار و شهادت طلبی و از خودگذشتگی و روحیۀ بسیجی تاکید کرد

اما . علمی در همۀ ابعاد آن بر اساس باورهاي دینی و ملی باشدکشور با تاکید بر دانش محوري، خردگرایی و عقالنیت 
مراحل با بیان این جمله که ما می توانیم مهر تأیید بر آن نهادند و در عصر حاضر هم این کالم زیبا منشور پیشرفت ملت 

یخ دندان مسلح به همۀ هایی است که بدانند که خود روي پایشان بایستند تا نیازمند به کشورهاي بیگانه استعمارگر تا ب
کشور ما بی تردید براي پیشرفت و دستیابی به فناوري توسعۀ آموزش، ارتقاء و بهبود . ابزارهاي علمی و نظامی نباشند

  .سطح بهداشت و یا توسعۀ علوم و فنون تعقیب شده است
محوري را در عرصۀ  - د داناییاما ما می دانیم جامعه اي که داراي ارزش هاي دینی بمانند شهادت و ایثار می باشد خو

محوري راه توسعۀ اقتصادي و سایر  -علمی، اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی و سیاسی تجربه کرده است و بر اساس دانایی
باشد، جایگاه ویژه پیدا امروزه نقش دانایی در شرایطی که انقالب ارتباطات در حال تکامل می. ها را دنبال می کندبخش

اهمیت این عامل کلیدي . اي که از آن به عنوان یکی از عوامل اصلی پیشرفت علم و توسعه یاد می شودبگونه . کرده است
عالوه بر این با .از آن جهت است که در طول  فرایند توسعۀ اقتصادي و اجتماعی، معطوف علوم و فناوري جدید است

ز جهانی سازي به وجود آمده، اهمیت و عنایت به اینکه رقابت شدیدي بین عامالن و قدرت هاي اقتصادي ناشی ا
از همین روي، تولید و توسعۀ تولیدات در مناسبات جدید . تأثیرگذاري دانایی در فرایند توسعه جاي خود را یافته است

هاي توسعه و بکارگیري آن در فرایند تولید می اقتصاد جهانی نیازمند برخورداري  از دانایی الزم و فراهم کردن زمینه
به سخن دیگر، هر چه سطح دانش و فناوري عقب مانده و جریان توسعۀ دانایی کندتر باشد، سطح توسعۀ اقتصادي  .باشد

مهم تر آنکه، بر مبناي الگوي اقتصاد دانایی، انباشت یا توسعۀ دانایی بخودي خود . و اجتماعی نیز کمتر خواهد بود
در واقع  .نایی نیز نقش بسیار مهمی در این راستا ایفا می کندکند، بلکه بکارگیري دادستیابی به توسعه را تضمین نمی

. شاخص دانایی در بر دارندة این دو جنبه اساسی می باشد و لذا ابزار مهمی براي تبیین توسعۀ جوامع بدست می دهد
است و لذا مباحث فوق بیانگر این نکته اساسی است که دانایی به عنوان یک عامل اصلی تولید و رشد اقتصادي مطرح  

  .شود و می توان از آن به عنوان یک محصول یاد کرد این عامل توسط برخی از فعاالن اقتصادي تولید و به بازار عرضه می
آنچه که قابل بیان است  این مهم می تواند باشد که فرهنگ ایثار و شهادت در بطن فرهنگ بسیجی بودن و بسیجی فکر 

توسعه در لغت به معناي رشد  تدریجی در جهت پیشرفته . ا همه ابعاد آن می باشدکردن خود همان تفکر توسعه پایدار ب
شهدات به عنوان یک پدیدة اجتاعی که فرد خود را براي ابقاء نظام . تر شدن، قدرتمند تر شد و حتی بزرگ تر شدن است

ر، کلمه ها و مفاهیم ارزشی شهادت و ایثا. و سیستم اعتقادي و اجتماعی فدا می کند در هر جامعه اي یافت می شود
همۀ ملت ها به ایثارگران جامعۀ خود به خصوص . هایی در همۀ جوامع بشري مطرح می شوندهستند که تقریبًا با تفاوت

گذاري متفاوت است اگر چه نفس عمل یکی  لکن شیوه هاي این ارزش. کشته شدگان خود، به دیدة ارزشی می نگرند
وهره و عصارة فرهنگ ایثار و شهادت و از خود گذشتگی، اخالص، آزاد منشی، هوشمندانه اي دینی ما، ج در آموزه. است

  ترویج و اشاعۀ فرهنگ ایثار و شهادت کارکردهاي بسیار مثبت اخالقی، اعتقادي، سیاسی، اقتصادي و . و هدفمند است
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آن را به عنوان یک الگوي زندگی  فرهنگی کشور دارد و نسل هاي بعدي در صورتیکه این مفاهیم براي ایشان تداعی شود
که امروز از این مفاهیم به عنوان یک . کمااینکه در جامعۀ ما فلسفه ایثار و شهادت تاریخ دیرینه دارد. قرار خواهند داد

هاي مهم را، اقتصاددانان توسعه، براي تعریف  توسعه یافتگی یکی از شاخص. شودارزش دینی و مذهبی از آن یاد می
و افزایش رشد و توسعه اقتصادي را ناشی از این عوامل می دانند و به همین . تماعی و انسانی تلقی می کنندسرمایۀ اج

طی نیم قرن گذشته تالش هاي بسیاري براي تبیین فرایند . خاطر است که اقتصاد دانایی محور، مورد توجه واقع شده است
) به ویژه کشورهاي در حال توسعه  و کمتر توسعه یافته(رها اما هنوز بسیاري از کشو. وصول به توسعه انجام شده است

در این ارتباط الگوهاي نظري متعددي در . خواهان توسعه اند، همین مساله دغدغه فکري متفکران بی شماري نیز می باشد
به توسعه محور جدیدترین آنها می باشد و توجه  -یک فرایند رو به تکامل معرفی شده اند که الگوي اقتصاد دانایی

هاي مشترك این الگوها می باشد که در همۀ آنها مورد تأکید و توجه ظرفیت هاي الزم براي تحقق توسعه از جمله ویژگی
هر چند که  توسعۀ ظرفیت ها در هر یک از الگوها از طریق خاصی مانند سرمایه گذاري فیزیکی، علمی . قرار گرفته است

امروز گویی که دنیا میدان نبرد علمی و . فرهیختگان علمی و ایثارگران نداردراهی جز تحمل مشقت ها و تالش مضاعف 
فناوري با رویکردي جدید است که همۀ ما باید براي پیروزي در این عرصۀ نبرد از جان و مال و وقت خود مایه بگذاریم  

اجتماعی سیاسی و فرهنگی  و این یک وظیفۀ الهی و ملی است که باید همه در راستاي دست یابی به توسعۀ اقتصادي
هاي دینی و مذهبی توسعه و توسعه یافتگی را تعریف نمائیم؛ همانگونه که رهبر  کشور گام برداریم و با تأکید بر ارزش

تکریم جهاد و شهادت و اعتماد به مردم و عقیدة واقعی به مشارکت ملت از شاخص هاي هویت اسالمی «انقالب فرمودند 
  »که باید مورد توجه جدي مردم و مسئولین نظام جمهوري اسالمی در حال حاضر قرارگیرد» .شدبا و انقالبی نظام می

بنابراین، . هاي فرهنگی در یک کشور پلی براي رسیدن به اهداف توسعۀ اقتصادي و اجتماعی استباید گفت استحکام پایه
در آن جامعه . تر خواهد بوده رشد و توسعه سهلهاي دینی بسیار باشد آنگاه دستیابی بدر جامعه اي که پایبندي به ارزش

مسایلی چون فساد اقتصادي و غیره کمتر خواهد بود زیرا نگاه افراد به هم و به اهداف کشور یک خردمندانه و ارزشی می 
دث دارند و این حادهند و در راستاي اهداف ملی گام بر میافراد منافع ملی را بر منافع شخصی خود ترجیح می.  باشد
شود مگر در کنار آن مبانی دینی و فرهنگی مردم یک کشور را در نظر گرفت آن را پویا کرد و به همین خاطر است که نمی

صفات بسیار ارزشمند . جان در راه خدا و اهداف متعالی فدا کردن است. شهادت، باالترین و آخرین مرحله از ایثار است
ما باید بر این . ي واحد، پیروزي از والیت، صداقت در عمل و گفتار استشهدا، هراس نداشتن از مرگ، ایمان به خدا

اساس و این تفکر در زمینۀ دستیابی به اهداف اقتصادي و اجتماعی در کشورمان به طور جدي گام برداریم و به ترویج 
بانک جهانی   .اشیممحوري در جامعۀ اسالمی مان داشته ب -فرهنگ ایثار و شهادت به عنوان یک اصل در نگاه توسعه 

شش شاخص مهم مربوط به چگونگی مداخلۀ دولت و ارتباط آن با مردم و همچنین چگونگی ایفاي نقش دولت و 
. سنجدحقوق فردي، مدنی و سیاسی مردم را می: توجه به دیدگاه و نقطه نظرات مردم) الف: عملکرد آن منتشر نموده است

: کارایی دولت) پ. دهدن و تعداد تغییرات در نوع حکومت را نشان میبروز و ظهور رفتارهاي خش: ثبات سیاسی) ب
: کیفیت قانون گذاري) ت. کندصالحیت دستگاه اداري و کیفیت خدمات عمومی ارایه شده به مردم را اندازه گیري می

فیت قوانین و کی: نقش قانون) ث. دهدوضعیت قوانین و مقررات حاکم بر جامعه  و میزان اثر گذاري آن را نشان می
از طریق تعیین میزان سوء استفاده ها از : کنترل فساد) ج. سنجدمقررات، عملکرد پلیس و دادگاههاي یک کشور را می

  .دستگاه دولتی براي منفعت شخصی در سطح خرد و کالن مشخص می شود
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منابع انسانی، علمی، اقتصادي، توسعۀ . توسعۀ پایدار هر کشور بر اساس توانمندي هاي خاص آن کشور تعریف می شود
نیروي انسانی و منابع مادي هر کشور در . باشد صنعتی و فرهنگی و سیاسی از ارکان بوجود آوردندة پایدار هر کشور می

این موضوع در مباحث نظري مربوط به توسعه، نیروي انسانی به . کنند سرعت دستیابی به توسعه و نقش کلیدي ایفا می
اما کشورهایی وجود دارند که تنها با اتکاء بر نیروي . یدي ترین عامل توسعۀ جوامع شناخته می شودعنوان اولین و کل

انسانی کارآمد توانسته اند در زمرة کشورهاي پیشرفته قرار گیرند؛ کشورهایی وجود دارند که از نظر منابع مادي جزء 
ی اقتصادي و سیاسی در زمرة کشورهاي توسعۀ نیافته ثروتمند ممالک روي زمین هستند در صورتیکه از نظر علمی، فرهنگ

  ).1388اردالن، بنی( باشدمی
باشد که الزم است براي آن هر کشوري به سالح ترین عامل پیشرفت میتوسعۀ منابع انسانی در نیل به توسعۀ پایدار مهم

توان پذیرفت که توسعۀ علمی عیت میعلم و فناوري مجهز باشد و توسعه را به صورت علمی دنبال نماید با لحاظ این واق
در کشورهاي توسعه یافته، بسترسازي مناسب براي . شودمنجر به توسعۀ منابع انسانی و دیگر ارکان توسعه پایدار می

جوانان، دانشجویان، دانشمندان، نخبگان، سیاستگذاران و مدیران در این جوامع باور دارند که اوال، . توسعه مهیا شده است
دوما، بهره مندي از دانش و علم شرط الزم . سیدن به هر توسعه اي برنامه ریزي استراتژیک و عالمانه نیاز استبراي ر

بنابراین باید این شعار را به مردم خود بیاموزیم براي کمک به خود علم و دانش را در . براي توفیق در هر کاري است
  .کارهاي خود بکار گیرند

دهد که اکثر جوامع پیشرفته طی سالیان متمادي با عزمی کاملی رشد کشورهاي جهان نشان میعامل مطالعه و بررسی سیر ت
هاي بهسازي روي منابع انسانی خود سرمایه گذاري کرده اند که در حال ملی از طریق آموزش و پرورش و سایر جنبه

سازي م افزاري براي تربیت و آمادهبه عبارتی در نیم قرن اخیر نوعی انقالب آموزشی و نر. حاضر به ثمر نشسته است
نیروي انسانی شکل گرفته و به مرحلۀ اجرا درآمده که این قرن را از سایر قرون متمایز ساخته است، اهمیت عامل انسانی 

ها و پیشرفت دهنده سازمانی وجایگاهی به مراتب و نقش بی بدیل آن به منزلۀ یک منبع راهبري، طراح و مجري نظام
ذشته یافته است تا جایی که در تفکر سازمانی و پیشرفته از انسان به مثابه مهمترین منبع و دارایی براي هر واالتر از گ

بدین لحاظ امروزه سازمان ها براي بقاء انتظام و بالندگی خود می کوشند از طریق منابع انسانی . سازمانی نام برده می شود
  .ریع، بهبود مستمر کارآمدي و تاثیرگذاري فزاینده گام بردارندفرهیخته در گسترة جهانی جهت دستیابی به رشد س

) الف: اکنون پرسش اینجا است که سرمایۀ انسانی به چند عامل وابسته است؟ سرمایۀ انسانی به سه عامل بستگی دارد
یی نشاط و که امید به زندگی، توانا عالوه بر آنها پنح عامل، تسهیالت و خدمات بهداشتی. آموزش، تجربه و سالمت

اي؛ آموزش و پرورش از سطح دبستان تا پایان دهد؛ تمام مخارج مربوط به تعلیمات فنی و حرفهاستقامت را افزایش می
اي و سوادآموزي از سوي بنگاههاي اقتصادي، مهاجرت  هاي تعلیمات حرفهدبیرستان و آموزش در سطح دانشگاهها؛ برنامه

هاي انسانی به  پس سرمایه گذاري در سرمایه. شتغال بهتر براي افزایش درآمدهاي ملیفردي به منظور دستیابی به امکانات ا
  .معنی مخارج انجام شده در طرح هاي اجتماعی مانند ارتقاي سطح بهداشت و آموزش و خدمات  اجتماعی است

به منظور تغییر درآمدهاي تواند این مداخله می. اما تا حصول نتایج مورد انتظار توسعۀ انسانی مداخله دولت الزم است
نسبی به نفع توسعۀ انسانی، از میان برداشتن تبعیض بر علیه زنان، به وجود آوردن فرصتهاي بیش تر براي اشتغال، 

گذاري هاي الزم گیري سرمایه انسانی و به طور کلی مجموعه سیاستتخصیص مجدد منابع بخش دولتی در جهت شکل
در این راه کاهش تمرکز و مشارکت مردم به عنوان یک . قدرت سیاسی انجام شود براي تغییر توزیع درآمد، ثروت و

  مشخصۀ اساسی، رویکرد جدید در توسعۀ همه جانبه اهمیت زیادي داردو مشارکت می تواند در کاهش هزینۀ خدمات و 
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و تغییر در ترکیب  تحقق راهبرد توسعۀ انسانی مستلزم تخصیص مجدد منابع. گذاري موثر واقع شودهاي سرمایهطرح
  .هاي دولت استهزینه

فرهنگ ایثار . ترین تأثیري که فرهنگ ایثار و شهادت بر توسعه، امنیت و کشور دارد، تأثیر فرهنگی و نرم استاما مهم
و یاران با وفاي آن حضرت و رشادت هاي شهدا در ) ع(شرح حال زندگی سرور و ساالر شهیدان حضرت امام حسین

تواند نسلی مومن تربیت کرده که در هنگام خطر بمانند پشتیبان  به زیبایی به نسل جوان منتقل شود، می صورتیکه بتواند
  .خود در میدان هاي مختلف شهادت و جهاد بشتابد

که توسعۀ سیاست تعدیل اقتصادي در دوران جنگ تحمیلی فرهنگ ایثار در تمام ارکان زندگی مردم جا افتاده بود، بطوري
هاي مطلوبی در جهت توسعه منابع سنگین نظامی سازي اقتصادي در کشور بود، گامزشمند در جهت بومیکه تالش ار
امروزه پیشگام . هاي اقتصادي باالنسبه موفق بود در آن دوران نه تنها فقر در جامعۀ توسعه نیافت بلکه سیاست. برداشته شد

باید سرمایه داري کنترل شده در کشور گسترش یابد و به بخش شدن دولت طیبۀ نهم و دهم و مدیر ایثارگر و توانمند آن 
توان با  کنندگان احساس کنند، میتعاون سوق داده شود تا آثار آرا کارگزاران، کارمندان، کشاورزان و بطور کلی مصرف

گیري از الگوي هرههاي معمار کبیر انقالب اسالمی و اکنون رهبر معظم انقالب اسالمی با بتوجه به فرهنگ اسثار و آرمان
  ).1388اردالن، بنی( توسعه را که در بندهاي باال اشاره گردید را اجرایی کرد

ها از ها و تحوالت بسیار گسترده در عرصۀ علم و دانش از یک طرف و تحوالت خیره کننده در گسترة سازمانپیشرفت
هاي وسیعی روبرو کرده است که ید ما را با چالشهاي جدفناوري و نیز ظهور نظریه -ابعاد اقتصادي، اجتماعی ، فرهنگی

هاي هاي محیطی در سایۀ ایثار و بررسی ظرفیتبرداري مناسب و اصولی از فرصتمستلزم مواجه مثبت با تحوالت و بهره
ن انسا. فرهنگ ایثار مبتنی بر خرد جمعی کیمیاي گمشده این عصر است. باشدمنابع درونی و استفادة منطقی از آنها می

امروز از جهت فناوري و دانش توسعه به مرتبۀ چشمگیري رسیده است، ولی چگونگی استفادة صحیح از دانش و فناوري 
در این بین تفکر . دهدشود و همچون مشعلی مسیر درست را نشان میبا محوریت ایثار و دانایی منجر به فهم و شعور می

تواند خود و محیط پیرامون خود را می) همراه با معنویت(سطۀ تفکر ایثارایثار کلیدي است از کلیدهاي دانایی انسان به وا
  .بهتر بشناسد و با تکیه بر این شناخت از مسیر تکامل و پیشرفت باز نماید و به جایگاه و زندگی راستین خود نایل آید

نها به حجم اطالعات ارزش یک پرسنل خوب ت. انسانهاي صدوق و توانمند، سرمایۀ اصلی توسعه امروز کشور هستند
ارزش یک پرسنل به چگونه پردازش ایثار، استفادة بجا . نیست زیرا یک رایانه نیز توان ضبط مقادیر زیاد اطالعات را دارد

باشد که در یک تعریف ساده این خصوصیت همان تفکر ایثار و  از اطالعات موجود توان کسب اطالعات مورد نیاز می
ریزي، استدالل، قضاوت، شناخت و بسیاري از امور گیري برنامهتصمیم ).1388اردالن، بنی( شدبااندیشه وابسته به آن می

از یک دیدگاه، تفکر ایثار یک علم است که با فراگیري و بکاربردن آن . ذهنی براساس اندیشۀ ایثار بر مبناي عمل قرار دارد
با توجه به اینکه . ت خواسته ها و نیازها به کار گرفتتوان بر جریان فکري که در ذهن می گذرد مسلط شد و آن را جهمی

عمدة افراد از . باره نیز با یک خالء مواجه هستیم درآموزش هاي رسمی کشور از تفکر صحبتی نمی شود سایر منابع در این
کر بدون ایثار، در واقع، شناخت و آشنایی افراد با تف. طریق تجربه، سعی و خطا با تلقید از دیگران، تفکر را می آموزند

ناقص، شرطی شدن و سطحی است و یکی از اهداف این طرح رسیدن به پویایی اندیشه ایثار و دوري از پیرو کورکورانه 
آموزش دانش علمی و کاربردي تفکر  ایثار، بهترین راهکار علمی، گسترش هوشمندي و خودآگاهی و . از آن است

ر و تجزیه و تحلیل زمینۀ بروز رشد و توسعه اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي و در اثر توانمندي در تفکر ایثا. هوشیاري است
  اگر افراد توانمند بتوانند بدرستی و به خوبی تفکر کنند، همۀ مسایل فردي و اجتماعی حل شده یا . علمی فراهم می گردد
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تکیه بر روش هاي علمی، آزموده و  الاقل در روند حل شدن قرار می گیرد و این تفکر سالم و کار اتفاق نمی افتند مگر با
بنابراین می توان راه کارهاي علمی پیاده کردن . مجرب و موثر و همچنین با داشتن زمینه از معنویت سالم و اعتقادات دینی

  :تفکر ایثار و نقش آنها در توسعۀ کشور را در ذهن و فکر نسل امروز باید تقویت شوند به شرح زیر می باشند
  الب و ارزش هاي الهیدفاع از انق-1
دفاع از نظام اسالمی-2
ایستادگی در برابر دشمن-3
سازندگی کشور-4
فرهنگی در مصون سازي نظام و ایجاد بستر توسعه -شناخت جریان هاي سیاسی-5
سیاست هاي نظام در داخل  و خارج-6
توسعه همه جانبه کشور-7

  
  : گیرينتیجه

  مورد از جهاد نام برده و از مجاهد تمجید نموده است و در  33در قرآن کریم در  خداوند
با همه اهمیت و ارزشی که . سی و هشت مورد از پیکار و قتال در راه خدا یاد کرده است و پیروان این راه را ستوده است

و براي رضایت  خداوند براي مجاهدان و رزمندگان قائل شده است، چندین برابر آن را براي شهدا و کسانی که در جهاد
ارزش و اهمیت و احترام قائل شده، تا حدي که بیش از صد و شصت بار از کلمه . حضرت حق، از جان خود گذشته اند

بی که خداوند براي اتجلیل و احترام سخن گفته است و حتی یکی از القبا شهید و مشتقات آن و کلمات هم خانواده آن 
  .خویش برگزیده است لقب شهید است 

و تعالی و پیشرفت هر جامعه اي در گرو همبستگی و احساس مسئولیت تک تک افرادي است که آن جامعه را رشد 
تشکیل داده اند، و در صورتی که آمار آن جامعه شانه از زیر بار مسئولیت خالی کنند، نباید منتظر پیشرفت امور و رسیدن 

زمانی بوجود می آید، که هر کدام از افراد تالش نمایند با برترین و باالترین وضعیت مطلوب در  .به وضعیت مطلوب بود
. تقدیم منافع دیگران بر منافع خود و بذل جهد وجود خویش، در این راستا قدم بردارند، و چنین عمل حاصل نخواهد شد

مطلوب آن  مگر این که افرادي که می خواهند از منافع خویش بگذرند، به ارزش هایی باالتر و واالتر که نهایت درجه
مصداق کامل خدا محوري، تقدیم رضایت الهی بر رضایت خویشتن است، که در  .رضایت و قرب الهی باشد، نائل آیند

که در . گرو آن مخلوق الهی را نیز بر خود مقدم می کند،این عمل در دین مبین اسالم، ایثار و از خود گذشتگی، نام دارد
ن راستین آنان، پرچمدار ایثار بوده اند، تا بشریت را به سر منزل مقصود که همان طول تاریخ بشریت، انبیاء الهی و پیروا

این ایثار و از خود گذشتگی از کمترین مرتبه که چشم پوشی از  .کمال و سعادت دنیوي و اخروي است رهنمون شوند
که عبارت از جان انسانی باشد، منافع مادي و دنیوي باشد، شروع و تا عالی ترین درجه آن که گذشت از عزیزترین منفعت 

منتهی می گردد، و شهید کسی است که حیات دیگران را بر حیات خویش مقدم داشته و در عوض جاودانگی ابدي را 
ترین وضعیت این آرمان در جایی است که در جامعه بصورت فرهنگ درآیند، و افراد مطلوب .براي خویش رقم می زند

  ایثار، تالش، از خودگذشتگی و شهادت در راه خدا ببنید، و چنین امري نه . ویش راجامعه سمت و سوي حیات و مرگ خ
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تنها محال نیست، بلکه در مراحل مختلف تاریخ بشریت اجرایی هم گردیده است، که نمونه بارز و کامل آن در نظام 
  .مقدس جمهوري و دفاع مقدس وجود دارد

  
  : دستاوردهاي شهادت

ایثار، ترجیح دیگران بر - 3خدا محوري در مقابل خود محوري - 2. ز مقام والیت تا پاي جاناطاعت بی چون و چرا ا-1
در مسیر کمال -6هاي انسانی را بر منافع شخصی ترجیح دادن  ارزش-5ترجیح دادن آخرت به دنیا -4ي الهی  خود با انگیزه
حضور در -10و زیر بار ذلت نرفتن عزت نفس -9سازش ناپذیري در مقابل دشمنان-8صبر و استقامت -7. حرکت کردن

دورنگري در مقابل -12نترسیدن از مرگ -11مجاهد زیستن، نگریستن و مردن -11هاي دفاع از حق در مقابل باطل  صحنه
  . آمیختن عقل با عشق -14ترجیح دادن رضاي خدا به رضاي خلق -13کوته نظري 

  
  منابع

  قرآن مجید -
  البالغه  نهج-
  . ابن منظور، لسان العرب المحیط، دارلسان العرب، بیروت -1
  .10نشریه رسالت، شماره . شناسی فرهنگ ایثار کارکردیابی و آسیب).1380(اسفندیاري، خلیل  -2
  .سخن: تهران. فرهنگ بزرگ سخن). 1381(انوري، حسن  -3
-شور ، مجموعه مقاالت نشست علمی نهادینهشناسی ایثار و نقش آن در توسعۀ ک ، معنی)1388(اردالن، محمدجعفر بنی -4

  .سازي فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه ،دانشگاه پیام نور استان همدان ،اسفندماه 
  .قم اسراء، نشر مرکز عرفان، حماسه و ،)1381(عبداله جوادي آملی، -5
 30، : خبرگزاري مهر   ارشاد گزارش مراسم بزرگداشت شهید چمران در حسینیه ،)1385(یحداد عادل، غالمعل -6

  .خرداد
، وسایل الشیعه، تصحیح عبدالرحیم ربانی شیرازي، انتشارات المکتبه )1401ق.ه(بن علی حر عاملی، محمدبن حسین -7

  االسالمیه، تهران، چاپ نهم 
  .، دارالتعارف للمطبوعات، بیروت)ع(ق، موسوعه کلمات االمام الحسین.ه)1398(حیدر، اسد -8
  .آذر 29ـ 1633شماره  6روزنامه جوان سال،یادمان شهید تندگویان،)1383(شدریابار،سیاو -9

  .دانشگاه تهران: تهران. لغتنامه دهخدا). 1352(دهخدا، علی اکبر  -10
طرح تحقیقاتی دفتر  ،بررسی میزان پایبندي و الگوپذیري جامعه از فرهنگ ایثار و شهادت. )1382(رستمی، پرستو -11

  . تهران،تحقیق و پژوهش بنیاد شهید انقالب اسالمی 
  . فلسفه شهادت، انتشارات هجرت .)1362(اکبر رضوانی، علی -12
  .شهادت،انجمن اسالمی ، تهران  .)1375(،علیشریعتی -13
  . ، الغیبه، موسسه معارف اسالمیهق.ه. )1417(، محمدبن الحسن)ره(طوسی -14
   وزارت ارشاد اسالمی،انتشارات در نهج البالغه، تهران) ع(،جهاد از دیدگاه امام علی)1363(زنجانی،عباسعلیعمید  -15

  .اول مهر  ،مصاحبه با سرکار خانم قدرتی پیرامون فرهنگ ایثار خبرنامه فرهنگ ایثار و شهادت ،)1385(قدرتی،زهرا -16.



، دانشگاه رازي1389 -آبان ماه 12و توسعه کشور،  شهادتو  ایثار همایش ملی

٩١

  ق 1414اسوه تهران، (اآلثار، انتشارات قمی، شیخ عباس، سفینه البحار و مدینه الحکم و  -17
  .تیرماه 28روزنامه کیهان شماره  ،زندگینامه شهید عباس دوران ،)1383(منصور کاظمیان ، -18 

  . کانون اندیشه جوان تهران،، شهید و شهادت،)1381(کرمانی، طوبی -19
  .سایت اینترنتی سراج،قرآن از منظر اقبال الهوري، )1385(کشاورزي، ناصر -20
  .اصول کافی، مترجم، سید جواد مصطفوي، چاپ علمیه اسالمیه. محمدبن یعقوب) ره(کلینی  -21
  مجموعه مقاالت علمی،موسسه فرهنگی شاهد مصادیق آن، و جایگاه ایثار ،)1386(کمري،علی عباس -22
  .تهران. ، بحاراالنوار، مکتبه االسالمیهق.ه، )1398(مجلسی، محمدباقر -23
  نشر پالتویى ،الشهدا حضرت حمزه سید ها، آشنایی با اسوه ،)1380(محدثى، جواد-24
  .بهمن  17روزنامه کیهان، ) ره(ي شهادت در اندیشه امام خمینی  ، مقاله)1381(مردانی نوکنده، محمد حسین -25
، مجموعه  دهی به جوانان ایرانی، نقش فرهنگ فرهنگ ایثار و شهادت در شکل)1388(محمدحسینمردانی نوکنده،  -26

  . سازي فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه ،دانشگاه پیام نور استان همدان ،اسفندماه مقاالت نشست علمی نهادینه
  .صدرا: تهران. قیام و انقالب مهدي ، )1376(مطهري، مرتضی  -27

   .،تهران،صدراانسان کامل ،  )1380( مطهري، مرتضی -28 
  . اندرزها، انتشارات صدراحکمتها و ، )1377(مطهري، مرتضی -29
  .، قم، دارالمعروف)ع(مرکز تحقیقات باقرالعلوم  ، )1373()ع(موسوعه کلمات امام حسین  -30
دبیرخانه شوراي : تهران. هاي ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه شناسی شیوه آسیب ،)1388(نورانی، حسین  -31

  .هادتهماهنگی و نظارت بر امر ترویج فرهنگ ایثار و ش
  .، قم)ع(ق، مستدرك الوسائل، مؤسسه آل اهل البیت.ه، )1408(نوري، محدث -32
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  تأًثیر فرهنگ ایثار و شهادت در گشترش اخالق و معنویت در جامعه                    
  2،دکتر مریم اسالم پناه 1نسرین چراغی

  عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه -2ایثارگران،کارشناس ارشد مدیریت آموزشی،کارمند سازمان بنیاد شهید امور  -1
  

  چکیده 
. دهد که داراي خصوصیات و روحیات واال و متعالی هستندهایی را پرورش میفرهنگ ایثار و شهادت در دامن خود انسان

زهدگرایی و فقدان منشی، داشتن همت بزرگ، برخورداري از روح بزرگ، عزت نفس و روحیه قوي، بزرگواري و بزرگ
شهید مطهري، (هاي تربیت یافته در فرهنگ شهادت وایثارگري استترین خصوصیات انسانازمهم... دلبستگی به دنیا و
این مقاله به بررسی فرهنگ ایثار و شهادت وتأثیر آن در گسترش اخالق ومعنویت جامعه و ). 1367گفتارهاي معنوي، 

توان با آثار ایثارگري وشهادت طلبی بسیار است که می. شهادت طلبی پرداخته استهمچنین به عناصر وآثار ایثارگري و 
هاي گروهی و صدا و سیما و ها، رسانههاي آینده وجوانان امروزي از طریق مراسمات، نقدو بررسیها به نسلتقویت آن

ویت ایمان، تأثیر ایثارگري و شهادت اثر روحیه ایثار و شهادت در تق: این آثار از جمله. در عمق وجود افراد نفوذ کرد
طلبی بر عبودیت و سازندگی انسان، احیاء فریضه امر به معروف و نهی از منکر، تقویت روحیه صبر و استقامت در مؤمنین 

اي استفاده گردیده است و اطالعات با در این مقاله از روش توصیفی از نوع کتابخانه. شود و از همه مهمتر رضاي خدا می
به راستی چه راز . جمع آوري ومورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است... اده از منابعی از جمله کتاب، مجله، اینترنت و استف

ورمزي در هشت سال جنگ تحمیلی نهفته است که آن را به لحاظ ناکام گذاشتن دشمن وحفظ تمامیت ارضی ایران ممتاز 
هاي واالیی را در جامعه به ماندگار یبنده آن کرده است و توانسته ارزشرا ز» دفاع مقدس « ساخته ونام با شکوه و جاودان 

بگذارد و در صحنه تاریخ به ثبت برساند و با آشنا کردن جوانان و نوجوانان با این فرهنگ به تقویت مبانی اساسی واصولی 
  .ها بپردازیم و شاهد اشاعه آن در سراسر جهان باشیمدر آن

  ، شهادت، معنویتفرهنگ، ایثار: کلید واژه
  

   مقدمه
هاي الهی، زندگی که مبتنی بر فرهنگ و ارزش. پیروزي انقالب اسالمی نوید بخش زندگی جدیدي براي بشریت شد 
در این میان، فرهنگ ایثار و شهادت ارتباطی . باشداخالق و معنویت است، جوابگوي نیازهاي انسانی عصر حاضر نیز می

این فرهنگ مترقی و متعالی با جان ودل مردم مسلمان و . به تبع آن انقالب اسالمی ایران داردهاي دین و تنگاتنگ با آموزه
ایرانی عجین گردیده است این فرهنگ آسمانی که تجلی بلوغ معنویت و اوج اطالعات وعبودیت حضرت احدیت است، 

ي بسیار ارزشمند وعمیق برخورداراست اسالم به عنوان دینی جامع و کامل از ذخائر. ریشه در گذشته تاریخ بشریت دارد
. بزودي توانست خیل عظیمی از مسلمانان را بیدار نماید) ره(اي که پس از انقالب اسالمی به رهبري امام خمینیبه گونه

ي اي رقم زدند که نه تنها توطئهجوانان ایرانی همچون دالورانی شکست ناپذیر به یاري رهبر نستوه برخواستند و حماسه
نگان به رهبري آمریکا را خنثی ساخت بلکه خود الگویی براي همه رزمندگان راه خدا و حتی دیگر آزادگان جهان بیگا

هاي شهادت و ایثار انجام دادند نباید به سادگی و با غفلت آنچه جوانان ایرانی با خلوص نیت وصداقت در میدان. گردید
- فرد براي حفظ اسالم به معبودشان تقدیم نمودند، باشد که نسلآنان جان خویش را با وقایعی منحصر به .فراموش شود

  با توجه به آنچه بیان گردید یکی از راهکارها درراستاي حفظ کیان این مملکت . هاي بعد دچار غفلت و سرگردانی نشوند
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هاي معنوي ارزشاسالمی ومصون نگه داشتن جوانان از بالي بی هویتی و بیماري فرهنگ مبتذل بیگانه، انفعال فرهنگ و 
ي همگان و به ویژه نخبگان و اندیشمندان جامعه است که در این مسیر قدم ایثار و شهادت است، این موضوع وظیفه

فرهنگ ایثار وشهادت متضمن برکاتی . برداشته و در گسترش فرهنگ ایثار و شهادت و معنویت در جامعه فعالیت نمایند
هاي ترین گنجینهایثار و شهادت یکی از غنی. دهندجامعه را تحت تأثیر قرار میاست که به صورت مستقیم و غیر مستقیم 

-هاي انقالب و دفاع مقدس به روشنی آشکار شد وعجیبفرهنگ اسالمی است که مظاهر شگفت انگیز آن در طول سال

رهنگ ایثار و شهادت این مقاله به تأثیر ف. ها به نمایش درآمدهاي از خودگذشتگی انسانترین صحنهترین و عظیم
البته قبل از ورود به بحث، به مفهوم فرهنگ، فرهنگ شهادت، ایثار و . پردازددرگسترش اخالق ومعنویت در جامعه می

ها و آثار عبادي و معنوي ایثارگري وشهادت طلبی بسیار است که در این مقاله به آن. پردازیمشهادت وعناصر آن می
  . پرداخته خواهد شد

  وضرورت اهمیت 
زند که استقبال از شهادت که اوج ایثار و فداکاري و از جان گذشتن است که به عنوان یک ارزش، تنها از انسانی سر می

در این راستا دین . اندیشد و اعتقاد راسخ دارد عالوه بر اعتقاد به عالم غیب وآخرت، به سعادت جامعه واجتماع نیز می
که هم جهانی است واهم ابدي ، بزرگترین کامیابی براي مسلمانان را، شهادت در راه خدا اسالم به عنوان آخرین دین الهی 

گذارند و آن را داند و کتاب آسمانی این دین یعنی قرآن کریم براي مؤمنانی که عاشقانه جان خود را طبق اخالص میمی
یکی از عوامل پیروزي انقالب اسالمی به  بدون شک). 11سوره توبه آیه (کنند پاداش بزرگی درنظر گرفته استتقدیم می

و به عبارتی بهتر یکی از بهترین دستاوردهاي مهم این انقالب، ایجاد تحول عمیق ارزشی و ) ره(رهبري حضرت امام 
در اهمیت و ضرورت موضوع آمده است کارکرد شهادت در جامعه تنها بعد اصالحی و . فرهنگی در جامعه ایران بود

ه بعد معنوي آن هم بسیار براي جامعه داراي اهمیت است بنابراین فرهنگ ایثار و شهادت نتیجه وجود بیداري ندارد بلک
روحیه فرهنگ ایثار وشهادت طلبی است، قطعاً هر چه این فرهنگ جامعه تقویت گردد، روح ایثارمخصوصًا در باالترین 

توان تأثیر با ترویج فرهنگ ایثار وشهادت می. شوددرجات خود که نثار جان است بر مؤمنین و جامعه دینی بیشتر می
معنویت مجموعه صفات و اعمالی است که حال و شور و جاذبه قوي . بسزایی در معنویات و اخالق افراد ایجاد نمود

ي معنوي، امروز بیش از زمان جنگ کند، حفظ روحیهوشدیدي در انسان به سوي خداي یگانه ودل بریدن از دنیا ایجاد می
  . هاي دور و نزدیک مورد نیاز استشتهو گذ
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  روش تحقیق 

اي استفاده گردیده است و اطالعات با استفاده ازمنابع اطالعاتی روش تحقیق این مقاله از روش توصیفی ازنوع کتابخانه
  . وتحلیل قرار گرفته استتجزیه  جمع آوري ومورد... ، اینترنت وCDازجمله کتاب، مجله، 

  تعریف فرهنگ 
ادب (اوستایی است و به معنی کشیدن و فرهیختن ) Thang(تنگ «ي که ریشه» هنگ«و » فر«ازدو بخش » فرهنگ«واژه 

  . باشدمی) آموختن
  ). 1418تبریزي، محمد حسین، ص (همچنین به معنی فرمنچ است، که همان علم ودانش و ادب است

ها یا حاصل تالش هاي معنوي بشري که این دستاوردها واندوختهازمجموعه دستاوردها و اندوختهفرهنگ عبارت است 
  . انسان است و یا به طور مستقیم و یا غیر مستقیم در اثرتعالیم انبیاء حاصل شده است

یی شامل باورها تعریف کاملتر فرهنگ عبارت است ازنظامی نسبتًا منسجم متشکل از ابعاد مادي ومعنوي که داراي اجزا
است ... هاي فرهنگی و ها ، ابزار و وسایل، کاالهاي مصرفی، گنجینهها، هنجارها، نهادها ، هنرها ، دانشواعتقادات، ارزش

. شودو اکثریت باالیی از یک گروه با جامعه در آن مشترکند وبه طور اکتسابی از نسلی به نسل دیگر منتقل می
باتوجه به تعریف فوق، ویژگی مسایل فرهنگی عبارتند از فرا گرفتنی بودن ، ). 1375نامه، پناهی،محمد حسین، پژوهش(

-قابلیت انتقال، تحول پذیري، غیر محسوس بودن، انسانی و اجتماعی بودن، تعامل آرام و دراز مدت داشتن، ارتباط با زمینه

  ...هاي داخلی، نبود اجماع نظر بین مردم و نخبگان جامعه و 
  

  اسالمی فرهنگ 
هاي شود منظور از پویایی یک فرهنگ آن است که در برخورد با فرهنگ و تمدنزمانی که سخن ازپویایی گفته می

ها بپردازند و فرهنگ مهاجم را دفع کنند مختلف، هویت خود را از دست ندهد و بتواند به صورت طبیعی به مقابله با آن
  ). 261سیري دراندیشه دفاعی امام، ص ( ي خویش داشته باشدتا در همه شرایط، توانایی الزم را براي بقا

در این فرهنگ، . از بارزترین مشخصات فرهنگ و تمدن اسالمی تعادل و تناسب مجموعه عقاید واخالق واحکام آن است
کاي آن علت تعادل در فرهنگ اسالمی ات. اندها ، با سایر اجزاء در یک تناسب خاص قرار گرفتههر یک از اجزاء و بخش

اما این امر هرگز باعث . هاي اخالقی بخش مهمی از فرهنگ اسالمی استمعنویت و توجه به ارزش. به توحید است
نادیده گرفتن دنیا واستفاده از مواهب ولذات مادي آن نشده است بلکه میان دو بخش هماهنگی وتناسب خاصی وجود 

  . ند خود و جامعه اسالمی را همیشه در حالت پویایی نگهدارندها دچار افراط وتفریط نشوند و بتواندارد، تا انسان
هاي متمادي، جوامع انسانی از ها را براي بشریت به ارمغان آورده است که در طول قرنترین فرهنگاسالم یکی از غنی

محور اصلی . استرشد فرهنگ اسالمی، وحی الهی است و این فرهنگ با تولد اسالم والدت یافته .ثمرات آن بهره مند اند 
. شودبیان می» الاهللا اال اهللا « این فرهنگ ، توحید است که درکلمه 
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  در مورد فرهنگ)ره (دیدگاه امام خمینی 
فرهنگ اساس ملت . بی شک باالترین وواالترین عنصري که در وجود هر جامعه دخالت دارد فرهنگ آن جامعه است

. و لهذا کوشش کرده اند فرهنگ ما را استعمار کنند . قالل یک ملت است است ، اساس ملیت یک ملت است ، اساس است
  اگر فرهنگ درست بشود ، یک مملکت اصالح می شود ، رأس. آن چیزي که ملت ها را می سازد ، فرهنگ صحیح است

اشته باشیم اگر ما وابستگی فرهنگی د... نجات جوان هاي ما از این وابستگی غرب . همه اصالحات، اصالح فرهنگ است
سید روح اهللا ، (»دنبالش وابستگی اقتصادي هم هست ، وابستگی اجتماعی هم هست، سیاسی هم هست ، همه اینها هست 

). 40، ص  1358صحیفه نور، 
  

  ایثار
هاي ارزشمند اخالقی یکی از خصلت .مقدم داشتن دیگري برخود است، چه در مسائل مادي و چه در موضوع جان ایثار،

قرآن از . گیردسرچشمه می» خود خواهی«از وارستگی انسان از  قرآن کریم وروایات، مورد ستایش فراوان است وکه در 
گذشتن ازخواسته هاي خود . کند که با آنکه خودشان نیازمندند، اما دیگران را بر خویشتن مقدم می دارندمؤمنانی یاد می

اوج ایثار، ایثار خون و . است» ایثار« ه خاطر دیگري و در راه دیگريونیز چشم پوشیدن از آنچه مورد عالقه انسان است، ب
ایثارگر، کسی است که حاضر باشد هستی وجان خود را براي دین خدا فدا کند، یا در راه رضاي او ازتمنیات . جان است

دا گردد و رضاي او بود که حاضر شد فداي دین خ) ع(در صحنه عاشورا ، نخستین ایثارگر ، سید الشهداء . خویش بگذرد
را بر همه چیز برگزید واز مردم خواست کسانی که حاضرند خون خود را دراین راه نثار کنند ، با او همسفر کربال 

ایثار یا دیگران را بر خویش مقدم داشتن، از مراتب باالي ایمان و غایت مکارم اخالق ). 48، ص 44بحاراالنوار، ج (شوند
که در شتافتن به میدان رزم و حضور درصحنه  ع مقدس ، عرصه تجلی ایثار رزمندگان بودتمامی میدان هاي دفا. است 

. شدندهاي پر خطر، از یکدیگر سبقت می گرفتند وخالق آن همه زیبایی معنوي می
  

   شهادت
  . جهت دهنده عمل وموضع آنان است » حیات « شرافت شهادت، نحوه تلقی انسانها از زندگی و مفهوم 

شوند، در باالترین ادت، کشته شدن در راه خداوند است که دراسالم کسانی که در راه ایمان به خداوند کشته میمفهوم شه
  . ترین افراد یاد کرده است درجات قرار دارند و قرآن و ائمه معصومین از شهدا به عنوان گرامی

آزادي و آشنایی با ماهیت حیات که شهادت عبارت است از پایان دادن به فروغ درخشان حیات درکمال هشیاري و 
خرد درمتن طبیعت، مطلوب است، عالمه مطهري معتقد است که مرگی شهادت است که انسان با  ازدیدگاه معمولی عقل و

از آن استقبال کند، » فی سبیل اهللا«توجه به خطرات احتمالی یا تعیین، فقط به خاطر هدف مقدس وانسانی یا به تعبیر قرآن 
  ). 8:  1375مخبر دزفولی ، (رکن دارد یکی آنکه در راه خدا باشد و دوم اینکه هدف، مقدس باشد و شهادت دو

شهید همواره زنده است وحیات وممات او همواره صفتی است براي . از دیدگاه قرآن، شهادت عامل حیات جاودانه است
  :فرمایدحیات طیبه وبه مصداق آیه شریفه قرآن که می

   ﴾ والتحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهللا اموتاً بل احیاء عند ربهم یرزقون   ﴿
  ).اند، مردگانی هستند، بلکه آنان زنده، و در بارگاه پروردگارشان بهره مندندگمان مبر آنان که در راه خدا کشته شده و(
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بدون . شدن به هستی مطلق استفنا شدن انسان براي نیل به سرچشمه نور ونزدیک ) ع(شهادت در کالم حضرت علی 
تردید، پایه ومبناي ترسیم سیماي شهادت درنهج البالغه، ترسیم سیماي مرگ است، چرا که شهادت، حیات مرگ است، 

  .ها کشته شدن درراه خدا استترین مرگ همانا گرامی

  فرهنگ ایثارگري وشهادت طلبی  
مقدم داشتن و خود  ا بر خود برتري دادن و سود او را برسود خوددیگري ر واژه ایثار درفرهنگ عمید به معناي بذل کردن،

ایثار و ازخود گذشتگی و شهادت طلبی عمري به . )82عمید، (را براي آسایش دیگران به رنج افکندن معنا شده است
، ص مختار پور، مرضیه(درازي عمر بشر دارد و کم و بیش در همه جوامع بشري و به اشکال مختلف تجلی یافته است

247.(  
  :توان چنین تعریف کردمی ایثارگري وشهادت را

اند وچگونگی ها به ویژه ایثارگران و شهدا به وجود آمدههاي ایثارگري و شهادت که به وسیله انسانمجموعه روش
ایی نظیر هاي چیزهها در زمینه مذهب، قانون، زبان، هنر و آداب و رسوم درزمینهاندیشیدن، عمل کردن و احساس کردن آن

  ). 54حسین زاده، وحید، ص (شودها و وسایل را شامل میها، لباسخانه سبک معماري، اماکن عمومی،
همه ادیان از جمله اسالم ایثارگري در راه تعمیق . کند و بارزترین جلوه ایثارگري و شهادت در دین نمود و ظهور پیدا می

الزمه یک انقالب، شهادت و مهیا نمودن .طبع یک انقالب فداکاري است . اندهاي دینی را تشویق نمودهو گسترش آرمان
قربانی دادن در راه انقالب و پیروزي آن اجتناب ناپذیر است، به ویژه انقالبی که براي خداست و براي . براي شهادت است

اي یک انقالب بزرگ نشانه قربانی بر... براي قطع امید جهانخواران و مستکبران  دین او ، براي نجات مستضعفان است و
) 11صحیفه نور، ص ( یک پیروزي ونزدیک شدن به هدف است

  
  فرهنگ ایثار و شهادت در آیات و روایات 

ها شهادت و کشته شدن در راه خداست ، سوگند به خدایی که جان پسر ابی طالب دردست ترین و بهترین مرگگرامی
راهی غیر از طاعت خدا  تر از مردن بر بستر راحتی است که درحملاوست، هزار ضربت شمشیر بر من آسانتر وقابل ت

  ).123دشتی ، محمد، ( باشد
  :درباره آنها فرموده است) ص(مقام و منزلت شهداء آنقدر باالست که پیامبر 

  ). 8عاملی ، حد ، ص( تر ازقطره خونی که در راه خدا ریخته شود، نیستاي در پیشگاه خداوند محبوبهیچ قطره
نیکوکاري ، نیکوکار دیگري وجود دارد که در راه خدا کشته شده و آنگاه که در راه خدا کشته شد باالتر  االتر از هر فردب

). 10مجلسی، محمدباقر، ص ( از اونیکوکاري وجود ندارد
  

  اهمیت شهید وشهادت و جایگاه آن از منظر قرآن و روایات
  . یاد شده است» ی سبیل اهللا قتل ف« در فرهنگ قرآنی، از شهادت با تعبیر 

این فداکاري و از جان گذشتگی در راه خدا ودین ، نهایت رستگاري انسان مؤمن است و آنان که جان خویش را بر سر 
رسند و هم شهادتشان سرچمشه الهام والگوي فداکاري براي دیگران نهند ، هم به کامیابی ابدي در آخرت میدین می

  . شودمحسوب می



، دانشگاه رازي1389 -آبان ماه 12و توسعه کشور،  شهادتو  ایثار همایش ملی

٩٧

یا بدان جهت است که فرشتگان رحمت خدا در صحنه شهادت «: اندگفته» شهادت « نامگذاري چنین مرگی به به علت 
دهند ، یا این که شهید در قیامت، همراه یابند ، یا بدان سبب که خدا و رسول ، به بهشتی بودن شهدا گواهی میحضور می

یا بدان . »احیاء عند ربهم یرزقون«نده وحاضر است ، به مقتضاي دهد ، یا اینکه شهید ،زهاي دیگر گواهی میانبیاء برامت
  فیض شهادت چنان ارزشمند . )محدثی ، جواد، مجمع البحرین (».کند تا کشته شودجهت که شهید، به شهادت حق قیام می

خواست شهادت شده دردعاي ما نیز مکرر از خداوند، در . اند است که اولیاي دین همواره از خداوند، آرزوي آن راداشته
شهید حق شفاعت دارد ، شهداء اولین کسانی . است و در روایات بسیاري درباره شهادت و جایگاه شهید آمده است

  ). 97بحار االنوار ، ج ( خورندشوند و همه به مقام شهیدان غبطه میهستندکه وارد بهشت می
بر و مقاومتی کند تا آن حد که خونش ریخته شود، روز آنکه در راه خدا ص: داندشیخ مفید، شهادت را مقامی واال می

  ). 114شیخ مفید ، ص ( شودقیامت از امناي واال مرتبه الهی محسوب می
نظر به وجه اهللا ، از خصوصیات شهید است و این نتیجه نفسی بعد لجنی از وجود خویش و رسیدن به خلود و قداست 

). هنگ عاشورا محدثی ، جواد ، فر(کامل در سایه شهادت است
  

  عناصر ایثارو شهادت 
  ایمان و اعتقاد  -1

نخستین عنصر، اعتقاد پاك و اصیل به مبدأ و معاد و قبول عمیق و باورکامل نسبت به خالق واجراي فرامین اوباقلب و جان 
گذر اعتقاد عمیق به ترین محور ایمان، آرامش قلب است و از رهودل، که ایمان، اقرار به لسان و عمل به ارکان است، مهم

  . داندآیات قرآن ایمان را نه تنها باور قلبی بیان کرده بلکه مرحله تسلیم تغییر می
  علم و عرفان  -2

ها و رسالتی ها و ویژگیآگاهی و شناخت رزمنده نسبت به مبانی واساس پیکارو مبارزه میان دوجبهه حق و باطل وتفاوت
حدود اسالم ودفاع از حریم است و اطاعت از مقام فرماندهی دینی دارد و اینکه پیروزي که مجاهد راستین براي نگهبان از 

اي است جهت نیل به اهداف متعالی نه فی نفسه چگونه است و چه پیروزي هدف است واینکه شهادت به عنوان وسیله
  . اینکه خود شهادت باالصاله هدف است

  اراده و انتخاب  -3
رفاه طلبی و  هاي واقعی، دنیا و دنیاداري وهاي مصلحتی با فریاد و کوشش، سکوت و نرمشماندن مبارزه وکشته شدن 

هاي دشمن کرنش داشتن، و یا در برابر اوامر خویشتن دوستی با آخرت ومعنویت وجانبازي وفداکاري، به سوي خواسته
ها به آزمایش بشر است که در آن ارزش ترین لحظهترین و بحرانیالهی سر فرود آوردن و پذیرفتن یکی از این دو عمیق

دهد، عظمت و شکوه و قداستی که ارزش انسانی در انتخابی است که انجام می. شودخوبی تبیین ، توضیح و تغییر می
  . شهادت دارد در همین امر نهفته است

  فی سبیل اهللا  -4
وقتی فی . ت او و نیل به قرب و رضوان او انجام گیردهر عمل، کار واقدام باید فی سبیل اهللا باشد در راه خدا، در راه رضای

ثانیاً در انجام عمل . سبیل اهللا بود، دیگر حسنه، ریا و تظاهر و شرك نخواهد داشت، بلکه فقط براي قرب به اهللا است
یک عمل ثالثاً . گرددشود و دیگر تجاوز از حدود در او عملی نمیخوب و بدون ریا دقت در حفظ مراعات حدود الهی می

رابعاً سبیل اهللا با گسترگی که دارد راهی است متصل به . با این مشخصات، مقدمات و زوایا نیز پاك، خوب و خدایی است
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راه خدا و در راه خدمت به خلق، ایثار، تعاون، اخالق اسالمی، عواطف انسانی در همه زوایا رنگ خدایی خواهد 
). 83مقاله فرهنگ ایثار، دي (داشت

  دي ایثارگري و شهادت طلبی آثار عبا
  اثر روحیه ایثار وشهادت در تقویت ایمان  -1

تواند باالترین اثر را بر تقویت ایمان ومعرفت فردي وجمعی جامعه اسالمی داشته باشد روحیه ایثار از جمله عواملی که می
درراه خدا را در اصحاب در بیانی، فرهنگ مجاهدت وجانبازي ) ع(حضرت امیر المؤمنین علی . وشهادت طلبی است

  :فرمایدستاید و میمخلص پیامبر می
جنگیدیم که بسیاري از نزدیکان ما مانند این روحیه چنان ما را مجاهد در راه خدا ساخته بود که با دشمن در حالی می

ها موجب سستی ما کشتیم واین مسئله نه تنپدران و برادران وعموهاي ما در صفوف دشمن بودند و آنها را در راه خدا می
شد، بلکه به خاطر اثبات بندگی خود و ترجیح محبت خدا بر محبت بستگان خود وموفقیت در این در امر جهاد نمی

  ). 59نهج البالغه ، خطبه ( ساختتر میافزاید و ما را در بندگی راسخآزمون الهی، خدا بر، ایمان و معرفت ما می
  سازندگی انسان  بودیت وشهادت طلبی بر ع تأثیر ایثارگري و-2

از دید اسالم یاد مرگ، یکی از عوامل مهم تربیت وتزکیه نفس انسان وباز دارنده او از انجام معاصی و ترغیب کننده آدمی 
  :یادمرگ، اثرات و برکات ارزشمندي دارد که عبارتند از. به بندگی وصفت الهی است

  . هاي نفوذ و تسلط شیطان بر جان آدمیگناهان وبستن راههاي ها و انگیزهنابود شدن وخشکاندن ریشه)الف 
  . دهددر نتیجه، غفلت از مبدأ ومعاد و وظایف بندگی، جاي خود را به انتباه و توجه ومعرفت می)ب 
  . زدایدبه تدریج نجاست و آلودگی گناهان را از وجود انسان می)ج
  . دکنمصائب وبالها بر انسان آسان شده و راحت جلوه می)د 
  . گرداندقلب را به نور وعشق الهی زنده می) و 

برترین عبادت و برترین تفکر و  بر اساس همین آثار و برکات است که رسول گرامی اسالم، یادمرگ را، برترین زهد،
  ). 1373جوادي عاملی، عبداهللا، شریعت در آینه معرفت، (اندیشه نامیده است

  ز منکر احیاء فریضه امر به معروف و نهی ا -3
فرهنگ و روحیه ایثار وشهادت این قابلیت را دارد که افراد و جامعه اسالمی را به درجه ابراز ایمان و معرفت برساند که 

اوامر او  هراسند و نسبت به انجام تکالیف وکسی را منشاء اثر حقیقی ندانند، پس از غیر او نمی در عالمی، جز خداي خود
  . نیز کوشا خواهند بود

-فرهنگ مبتنی بر عشق به معبود و به تبع آن، عشق به انجام وظیفه و شهادت ولقاء معبود است، بنابراین موجب میاین 

شود که مؤمنین در هر شرایطی وظیفه خود را انجام دهند و از کشته شدن و سایر ضررهاي محتمل، ترسی به دل راه 
  ). 34، ص 1383مقاله قیام امام حسین، فرهنگ ایثار، (ندهد

  تقویت روح ایثاردر جامعه  -4
ایثار نتیجه وجود روحیه فرهنگ ایثار و شهادت طلبی است، قطعًا هرچه این فرهنگ در جامعه اسالمی، بیشتر تقویت 

مخصوصاً در باالترین درجات آن که ایثار و بذل جان است بر مؤمنین و جامعه دینی  گردد، شمول و استیالي روح ایثار
کسی که در نعمت حیات که عزیزترین ومحبوب ترین وگرانبهاترین نعمت الهی به بشریت است،  بیشتر می شود، زیرا

تر است ، به طریق اولی ایثارگر هایی که تعلق خاطر آدمی به آنها ضعیفدیگران را برخود مقدم کند،در ایثار دیگر دارائی



، دانشگاه رازي1389 -آبان ماه 12و توسعه کشور،  شهادتو  ایثار همایش ملی

٩٩

روح مؤمنین به این  وعزت نفس است و اگراین بدان جهت است که شهادت طلبی مصداق کاملی ازکرامت . خواهد بود
مقاله قیام امام حسین (کنددرجه رفیع نائل شود، تمام دنیا و منافع اعتباري آن در نزد او کوچک، حقیر و پست جلوه می

). 35، ص  83، فرهنگ ایثار، )ع(
  

  آثار اخالقی فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه 
  ایثار محور مسائل اخالقی  -1

همانطور که . مسائل اخالقی، خود را فراموش کردن و از خود گذشتن و از منافع خود صرف نظر کردن است محور 
یعنی ترك پر خوري » حمیه « درسالمت بدن یک اصل هست که به منزله مبدأ و منشأ همه خوبی هاست و آن مسئله 

» منیت « رهایی از خود و رها کردن « و آاست ، در اخالق هم یک مسئله وجود دارد که اساس همه مسائل اخالقی است
  ).80شهید مطهري،گفتارهاي معنوي، ص (است 

  تقویت روحیه صبر و استقامت در مؤمنین  -2
مستلزم تحمل مشقات و مصائب فراوان است پس مؤمنینی که حقیقت ایمان از آنجا که مجاهدت و شهادت در راه خدا،
یابند، باالترین صبر و پایداري را در مصائب و پیشامدها از خود به ظهور می  در قلبشان رسوخ کرده و با نور آن راه می

  :رسانند تا آنجا که خداوند می فرماید
  ) 10زمر ، آیه ( انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب 

  . تنها صابران را بدون حساب پاداش کامل می دهند
  :است و می فرماید صبر نصف ایمان: روایت شده است که) ص(از پیامبر اکرم 

ازجمله چیزهایی که بسیار کم به شما داده شده، صبر و یقین است ، و هر کس از این دو بهره مند شده باشد باکش نباشد 
و این همان تجلی ایثارو گذشت است زیرا ایثار ) 358شبر، عبداهللا، اخالق، ص . ( که قیام و صیام روز از دستش می رود 

ی خیزد و متجلی می شد و هیچ عاملی آنرا براي ظهور تحت اجبار قرارنمی دهد جز همان میل از یک خواست قلبی بر م
و اراده و عشق و عالقه شخص ، اما تکلیف ممکن است چنین نباشد وتنها به مناسبت یک مسئله اعتباري وقرار دادي 

دارد و تا ایثار و فداکاري که تجلی  بنابراین هر حرکتی خدایی نیاز به ایثار. شخص خود را مکلف به انجام آن بداند
، 15ماهنامه شاهد، ش . ( واالترین حاالت روح و ایمان است نباشد ، حرکت هاي خدایی و ناب صورت نمی گیرد 

  ). 5، ص 1360
  

  هاي اخالقی و معنوي وگسترش آن در جامعه ویژگی
تکامل روحی ومعنوي در افراد، نتایج سازنده و کار  ارزشهاي اخالقی که قرآن کریم از آنها یاد کرده است، افزون بر ایجاد

  . آمدي در عرصه حیات اجتماعی را به وجود آورده است
  : هاي اخالقی تأثیر بسزایی در عرصه دفاع وجهاد داردارزش
  وفاي به عهد  توکل به خداوند، شوق جهاد و-1
مؤمنان حقیقی، یاوران واقعی و ممتاز رسول خدا و محبوب خداوند -2
.طلبدخدا و رضاي او را میفضل -3
. اندمخلص و از جان خود گذشته-4
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.اندترسند و داراي شهامت وشجاعتمهاجر فی سبیل اهللا وازمرگ نمی-5
غیور و چاالك، افضل از دیگران واستقامت و پایداري در مبارزه -6
ایثارگران -7

  
تا بتوانند کیان خویش را در برابر تهاجم از نظر قرآن کریم رزمندگان اسالم باید داراي ویژگی و صفات خاصی باشند 

لذا با ترویج موارد مذکور و تقویت آن در نسل هاي آتی می . بیگانگان حفظ کنند و پیروزي و ظفر را در آغوش گیرند
ه توان آنها را جهت هر گونه مقابله بادشمن آماده نمود تا به این وسیله سعادتمند به زندگی افتخارآمیز خود در جامعه ادام

  . دهند

  رابطه شهادت طلبی و اخالق 
بر . فضیلت آن است که انسان بین افراط وتفریط حد وسط را تشخیص دهد و پیدا کردن حداعتدال از صفات کمالیه است 

هر دو صفتی مذموم ومطرود هستند و حد اعتدال و وسط آن یعنی ) بزدلی(و جبن)بی باکی(اساس اخالق مشائی تهور
  . شودو فضیلت محسوب می است)دلیري(شجاعت 

شهامت، عزت طلبی، دلیري، . شهیدان راه وسط و فضیلت را برمی گزینند. در موضوع شهادت طلبی نیز چنین است
بنابراین شهید هم در شجاعت . شجاعت، شرافت، حماسه آفرینی و عدم هراس از مرگ از ویژگی هاي شخصیتی آنهاست 

   .وب می گردد و هم در راه فضایل شهید می شودواجد صفت حد وسط است که یک فضیلت محس
کسی که شجاع نباشد هرگز آرزوي حضور در صحنه اي که نیاز به دلیري وشجاعت داشته باشد ندارد وحتی اگر در این 

کسی که اهل تفریط است . بنابراین همواره از کسب این فضیلت محروم است . صحنه حاضر شود توان انجام آنرا ندارد 
  . ا آرزوي حضور در صحنه جهاد و شهادت که مستلزم کسب فضیلت شجاعت است را نداردعرُضه ی

در فرهنگ اسالمی احتساب . شجاعت آن است که انسان با توجه به دالیل و قراین عقلی وشرعی شجاعت بخرج دهد 
بنابراین یک مجاهد . شرایط زمان و مکان و موقعیت در بسیاري از امورو بویژه در جنگ و صلح امري پذیرفته شده است

  . ص می دهدمسلمان هم دلیر وشجاع است وهم زمان بروزاین صفت را تشخی
  

  رابطه شهادت طلبی با انگیزه هاي معنوي 
عمدتاً تمرکز وتوجه « با توجه به نگرش مادي که غالباً محور مطالعات روانشناسان کالسیک در بحث انگیز ش می باشد ، 

ثل شوق به تعالی هاي روانی مدر نتیجه کلیه برانگیزاننده. آنها به جنبه هاي فیزیولوژیک انسان و رفتار حیوانات بوده است
کریمی، یوسف، دارابی، علی زائر ،احمدي ، علی اصغر، (خورد وانگیزه خداجویی وکشش محتوي کمتر به چشم می

  ). 130روانشناسی تربیتی،  ص 
هاي معنوي می توان گفت که اگر چه علم تجربی تا کنون نتوانسته است تصوري روشن از آنها ارائه دهد اما درباره انگیزه

  . ي از روانشناسان اجتماعی جدید به وجود انگیزه هاي معنوي وتأثیر آن در کنش هاي انسانی معترفند بسیار
با توجه به آموزه . با توجه به رهنمودهاي اسالمی که از وحی نشأت می گیرد انسان داراي نیازهاي جسمی و روحی است

چرا که اوقادر مطلق است . طور کامل بر آورده سازد هاي دینی فقط خداوند است که می تواند همه نیازهاي انسان را ب
  . وهمه به او محتاج هستند
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  ارتباط شهادت طلبی با مبدأ و معاد 
ها آزاد و مختار آفریده شده و قدرت و اراده اگر چه انسان. گردنداز خدا هستند و به سوي او بر می» همه«در این نگرش 

و لذا عالوه بر  ها به تنهایی قادر به تأمین سعادت نیستندها و نقصناتوانائیواختیار دارند اما بخاطر وجود برخی از 
  . هدایت تکوینی نیاز به هدایت تشریحی دارند

ها است، با زندگی موقت و محدوده دنیا آرزو میل به خلود وجاودانگی از تجلیات و تظاهرات انکار ناپذیر روح انسان
براي توجیه قربانی شدن و از جان گذشتگی مجبورند به اهداف معنوي و متعالی حتی مکاتب مادي نیز . شودتأمین نمی

بنابراین عشق به خدا . براي کسی که اعتقاد به آخرت و معاد ندارد ایثار جان توجیه واقعی ندارد. وغیر مادي توسل جویند
تجلی خود فداکاري وایثار را می  جاودانگی واقعی است که در بدترین و زیباترین و مبدأ آفرینش و میل به رستگاري و

  . واالترین ایثار و فداکاري است» شهادت«طلبد و 
  . رسدو به سرچشمه بقا و جاودانگی میکندمی» فنا « شهید در معراجی خونین در باالترین قلعه ایثار، جسم خود را 

وجاوید را داده است » حیات طیبه«مژده بنابراین انسان عاقبت اندیش بویژه انسان مؤمن و شهادت طلب که خداوند به او 
 .کوشد در طریق وصول به حیات جاوید وسعادت اخروي بکوشدمی
  

  ارتباط شهادت طلبی وعرفان 
در جهان بینی اسالمی شناخت از طریق عرفان . شهادت نقطه اوج عرفان و شهادت طلبی از ملزومات عارف کامل است

وصفاي دل کسب می کند و این معرفت الزمه وصل به حقیقت است  معرفتی است که انسان از طریق تهذیب نفس
این طلب وصل که جز طلب اصل نیست، غایب سیر و سلوك « . وعارف کسی است که به حقیقت واصل شده باشد

عارف است، راه نیل بدان هم تمسک به شریعت و سیر در طریقت است تا نیل به حقیقت که هدف وصل همان است 
  ).225کوب، عبدالحسین، ص  زرین( حاصل آید

» عرفان عملی « یعنی مرحله اي که عارف خود را در دریاي عشق الهی مستغرق نماید، بلندترین مرتبه » شهادت « بنابراین 
مراحل عشق را که عرفا به . است واستقبال از شهادت طلبی و فناء فی اهللا، برترین آرزوي یک عارف در طریق وصل است

  . ی توان بصورت زیر بیان نمود دنبال آن هستند م
دوستی         عشق         شهادت    طلب         یافتن          شناخت      

  
  ها رابطه شهادت طلبی با ارزش

هاي آن ها هم خودش یک ارزش است وهم نوعی فدا شدن در راه ارزششهادت وشهادت طلبی دربسیاري ازفرهنگ
هاي خاصی براي اطالق کلمه شهید به افراد دارد، چرا است که هر فرهنگی معیارها و مقیاس به همین خاطر. فرهنگ است

-هاي متعالی ارزشالبته به موضوع به این معنی نیست که فرهنگ. هاي هر فرهنگی با فرهنگ دیگر یکسان نیستکه ارزش

  . نداشته باشندهاي مشترکی هاي مختلف انگیزههاي مشترك نداشته باشند وشهیدان در فرهنگ
هاي مقدس شده است وخون شهید از آن فداي ارزش در غالب جوامع نام شهید از آن جهت سزاوار احترام است که او

از آن جهت شایسته زیارت و عبرت است که » مزار شهید«جهت تقدس دارد که در راه اهداف مقدس ریخته شده است و 
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از آ ن جهت ارزشمند است که زیباترین فداکاري و مرگ در راه » تشهاد«ها است و در راه ارزش» شهادت شهیدان«
. هاي مقدس استارزش

  
  گیرينتیجه

هاي ترین گنجینهبه عنوان یکی ازغنی دهد وفرهنگ ایثار وشهادت متضمن برکاتی است که جامعه را تحت تأثیر قرار می
  این فرهنگ و نیز روحیه . ترین صحنه هاي از خود گذشتگی را به نمایش در آوردفرهنگ اسالمی است که توانسته عجیب

و در زمره . تواند به عنوان پشتوانه عظیم حفظ وحراست از کیان اسالم، انقالب کشور و نظام باشدامروزه میبالنده جهاد،
واند کسب کند، این مفاهیم اثر گذار عالی ترین مفاهیم الهی و حاصل متعالی ترین ارزشهایی هستند که یک انسان می ت

 پیام و. وتعالی بخش می تواند فرهنگ یک جامعه را به غایت تحت تأثیر قرار دهد و واالترین برکات را به آن ببخشد
رسد و آرمان شهدا به دلیل عظمت مرتبه اي که شهدا به آن دست یافته اند، عالی ترین پیام هایی است که به انسان می

در این راستا دفاع مقدس . ها برخاسته است قابل تحسین و تقدیر استترین انسانترین و بلند مرتبهپاك چون ازنهاد
بستري براي ساختن انسان هاي موحود و معبري براي عرفان ومعنویت بود و محور مسائل اخالقی، خودرا فراموش کردن 

ه مسائل اخالقی است و آن رهایی از خودو رها واز خود گذشتن است، در اخالق یک مسئله وجود دارد که اساس هم
است و نهایتاً هر ملتی براي خود ارزشها وآرمانهایی دارد که جهت دهنده به افرادجامعه در رسیدن به » منیت « کردن 

اهداف و آرمانهاي فردوجامعه نیز از جهان بینی وایدئولوژي مکتب و عقیده اي که در . اهداف و تکامل خویش است
فرهنگ ایثار وشهادت در کشور ما یکی از ارزش هایی است که همزمان باتاریخ میهن . گیردرایج است نشأت میجامعه 

اي برخوردار بوده است وحضور رزمندگان ما عزیزمان یعنی ایران ظهور پیدا کرده و شکل گرفته وهمواره از جایگاه ویژه
  . ایران است در هشت سال دفاع مقدس نشان از اعتقاد وایمان راسخ ملت

و این فرهنگ ایثار وشهادت که ریشه در اخالص وایمان و معنویت مردم جامعه دارد توانسته از جایگاه رفیعی برخوردار 
و با تقویت ایمان واعتقاد، علم . باشد و تأثیر بسزایی بر اخالق و معنویت داشته و موجب گسترش آن در سطح جامعه شود

الهی تأثیر ایثارگري وشهادت طلبی بر عبودیت وسازندگی انسان داشته باشد و با احیاء و عرفان، اراده وانتخاب وراه 
فریضه امر به معروف ونهی از منکر و تقویت روح ایثار در جامعه و در نظر داشتن محور مسائل اخالقی و ایجاد روحیه 

را تقویت نمود و زمانی قابل صبر واستقامت در مؤمنین وعلی الخصوص نسل جوان جامعه می توان بعدهاي معنوي 
هاي جوانان هنگامی که ما بتوانیم رشادت .اجراخواهد بود که ریشه در زمان قبل یعنی هشت سال دفاع مقدس داشته باشد

و پیرمردان ونونهاالن را در زمان جنگ به تصویر بکشیم و به نسل جدید منتقل کنیم، توانسته ایم تأثیر این فرهنگ رادر 
ومعنویت در جامعه نشر دهیم و تقویت کنیم وتأثیرش ،این خواهد بود که جوانانی مؤمن، معتقد وآشنا به گسترش اخالق 

مبدأ و معاد، عرفان وارزشهاي اسالمی شهادت طلبی با اخالق ،انگیزههاي معنوي، ایثار وشهادت تحویل جامعه دهیم و
ن فرهنگی جامعه می توان به ترویج وتعالی فرهنگ ایثار و با برنامه ریزي مناسب مسئولی. رابطه مستقیم وتنگاتنگ دارد

وشهادت و ایجاد وحدت وافزایش آمادگی دربرابر آسیب هاي اجتماعی از طریق آگاهی دادن به افراد و آشنا نمودن آنها 
ویات نسبت به فرهنگ عاشورایی این امکان را خواهد داد تا با توجه به فرهنگ ایثار و شهادت و توسعه اخالق و معن

وتأثیر آن در جامعه با عشق ورزي مخلصان به مکتب اسالمی آنها را تقویت و روحیه مقاومت واز خودگذشتگی در جامعه 
  . را براي احیاي روحیه اجتماعی در مردم به وجود آورد
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  راهکارهاي فرهنگ ایثاروشهادت در گسترش اخالق و معنویات در جامعه 
ریزي مناسب جهت محتواي دروس آموزشی جهت همیت آن علی الخصوص برنامهآشنا سازي مخاطبین باموضوع وا -1

دانش آموزان و گنجاندن مباحث فرهنگی ایثار و شهادت وتأثیر آن در گسترش مسائل معنوي و آموزشی مناسب به 
  . فراگیران

  . در بین دیگران استمعنوي  ترین ابزار نفوذ در دیگران و تبلغ و تشریح دین،  و مباحث اخالقی ویکی ازمهم -2
 هاي دفاع مقدس وبررسی در زمینه افزایش و تقویت روحیه فراگیران درخصوص فرهنگ ایثار و شهادت و نقد و -3

  . اثرات معنوي آن بر جامعه
درك بهتر خداوند  ها وتقویت روحیه شناخت خود، توانمندي افزایش روحیه خداجویی و اخالقیات در جامعه و رشد -4

  . شناخت بهتر ازطریق خود شناسی متعال و
تأثیر  ایثار و گذشت و فداکاري باید از درون خانواده با رفتار عملی مادر و پدر، در خصوص یکدیگر با فرزندان و -5

  . تأثیر کند و اثر گذار شود متقابل بر آنان، آغاز شده تا این مهم در اندیشه، روح و روان فرد
گذشت در  م با رشد اجتماعی و سیاسی افراد یک جامعه دارد هر چه روحیه ایثار واي مستقیایثار و گذشت رابطه -6

  . رودسیاسی افراد باالتر می جامعه بیشتر باشد رشد
توانند با واقع نمایی از حقیقت ایثاروگذشت مردان ساز مینهادهاي فرهنگ هاي آموزشی وسایر رسانه صدا و سیما و -7

توان مشاهده که تأثیر مستقیم آن رادر جامعه به وضوح می... ها و ها، جشنوارهها ، همایشهبزرگ  به تهیه وتدارك برنام
  . کرد

معنویات درجامعه را  در گسترش اخالق و توان تأثیر فرهنگ ایثار وشهادت راازطریق مدیریت فرهنگی جامعه می -8
  . افزایش داد

، خاطرات و تأثیرات ایثار وشهادت را بر کودکان وجوانانی که نسل هایی به صورت انیمیشنها و فیلمبا ساختن کارتن -9
  . توان افزایش دادسومی هستند می

ایرانیان و درمجموع اسالم عزیز در افکار عمومی وتبلیغ این دین مبین جهت تقویت معنویات  افزایش منزلت ایران و-10
  . در افراد وگسترش آن در جامعه

ترغیب و تقویت روحیه افراد به سمت معنویات با توجه به فرهنگ ایثارگري ده و تشویق،مقابله با عوامل بازدارن-11
  . درجامعه

پشتیبانی معنوي و فرهنگی از طریق توجه دادن به اراده خدا و قدرت او، یاد آوري اعتماد به امدادهاي الهی، تأکید بر  -12
  ...ت از خدا و ذکر خدا و تهجد، تقویت روحیه اخالقی و خودباوري، طلب نصر

  تقویت فرهنگ عاشورایی و تأثیر آن برجامعه با حضور مردم دراین مجالس واثر آن در روحیه -13
ترغیب جوانان و نوجوانان در مجامع عمومی ایثار و شهادت و توسعه اخالق و معنویات و تأثیر آن در جامعه با  -14

  عشق ورزي به مکتب اسالمی 
معنوي بین جوانان و نوجوانان با برنامه ریزي مناسب ودعوت ازاین عزیزان جهت شرکت  ترویج ارزشهاي اخالقی و -15

  . و حضور
ترویج و تعالی فرهنگ ایثار وشهادت وایجاد وحدت وافزایش آمادگی در برابر آسیب هاي اجتماعی ازطریق آگاهی  -16

  . دادن به افراد
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  . تقویت وتحکیم روحیه مقاومت و از خود گذشتگی در جامعه براي احیاي روحیه اجتماعی-17
تقویت شاخصه هاي ایثار وشهادت اعم از انسانی بودن، دین محوري، کمال بخشی، ارزش آفرینی، حماسه سازي،  -18

  . بحران زدایی، اخالص و ماندگاري وجامعیت
مچنین فرهنگ غنی ایرانی، اسالمی را می توان باکمترین هزینه به مخاطبین ترویج اندیشه هاي دینی وانسانی وه-19

  . مختلف در اقصی نقاط جهان با بهره مندي از انقالب رسانه اي در این عرصه ارایه نمود
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  ماهیت و چیستی ایثار وشهادت و ارتباط آن با توسعه کشور
  2مهین حسینی، 1کامران جانفشان

  )دبیرستان شاهد عالمه مجلسی(دانشجوي کارشناسی ارشد -2، استادیار دانشگاه آزاد کرمانشاه-1
  

  چکیده
فرهنگ شهادت وایثار در توسعه هاي مختلف از جمله دیدگاه اسالم در زمینه توسعه و اثر در مقاله حاضر تبیین دیدگاه

به لزوم رویکرد اسالمی ایرانی  و هاي قبل و بعد از انقالب مطرح خواهیم کردکشور و تلقی غالب از توسعه را در برنامه
آیند، چرا که از باورهاي یک ملت ترین اجزاي یک فرهنگ به شمار میها از مهمارزش .در زمینه توسعه خواهیم پرداخت

افراد یک جامعه گفتار و رفتار خویش را بر . گذارندثیر میأهاي گوناگون فعالیت آن تگیرند و در عرصه سرچشمه می
هاي نو و بدیع خود در انقالب اسالمی ایران، با ویژگی .دهندها پایبندند، سامان میاند و به آنهایی که پذیرفتهاساس ارزش

هاي گوناگون هاي نرفته علمی بسیاري در بخشها، راهغم تمام موفقیتهاي متعالی در دنیاي معاصر، به رجهان و آرمان
فکري، اعتقاد به جامع و کامل بودن دین مبین اسالم، دستیابی به این اهداف تنها با عزم و اراده، هم. پیش روي خود دارد

تا به امروز راه گشاي رسیدن به روحیه ایثار بر جاي مانده از شهداي صدر اسالم تا شهداي دفاع مقدس و. پذیر استامکان
خواهد رشد وتوسعه معنوي ها ومعنویاتی است که توسعه کشور را تنها در ابعاد مادي نمیدرجات متعالی رشد ارزش

هاي مختلف، توسعه مبتنی بر نگرش مادي ند در دیدگاهاست که کشور اسالمی ایران را با تمامی جهان متفاوت معرفی می 
گذارد اما جایگاه هایش از دایره رفاه مادي پافراتر نمیاین نگرش و جهان بینی، توسعه با همه شاخص برپایه. حیات است

در واقع، در دیدگاه اسالم انسان موجودي است که از جسم و روح . توسعه در اسالم فراتر از ابعاد مادي انسان است
 به. هاي دنیایی و آخرتی اوستراي برآوردن خواستهترکیب یافته و افزون بر نیازهاي مادي و معنوي انسان و طرحی ب

ترین سطوح معنویت در روحیه یابد وعالیطوري که از این رهگذر، جایگاه انسان به حیات سعادتمندانه بشري ارتقا می
به  مسئولین است ناکامی اکثر کشورهاي کمتر توسعه یافته در دستیابی دیدگاه مردم و ثیرات آن درأت شهادت و و ایثار

هاي تلخ توسعه غرب نظیر افزایش شکاف طبقاتی، از خود بیگانگی انسان موجب شد که در دو توسعه از یک سو و میوه
اي در ادبیات توسعه طرح و رایج شود و دهه اخیر مباحث توسعه پایدار، توسعه انسانی، توسعه حکیمانه به نحو گسترده

هاي الهی به یادگار مانده ازویژگی شهدا را در توسعه کشور بکار ترین ارزشتوانیم واالاین در حالی است ما به آسانی می
  .بگیریم

  ایرانیالگوي اسالمی  ایثار، شهادت، توسعه پایدار،:کلید واژه

  مقدمه
-گیرند و در عرصهآیند، چرا که از باورهاي یک ملت سرچشمه میترین اجزاي یک فرهنگ به شمار میها از مهمارزش

اند و هایی که پذیرفتهافراد یک جامعه گفتار و رفتار خویش را بر اساس ارزش. گذارندثیر میأن فعالیت آن تهاي گوناگو
ثیر ژرفی که در روح و روان آدمیان برجاي  أهاي اخالقی به لحاظ تدر این میان ارزش. دهندبه آنها پایبندند، سامان می

با  .اي برخوردارنداز اهمیت زیاد و جایگاه برجسته. شوندگر میبیشتر جلوهها گذارند و در سلوك فردي و اجتماعی آنمی
  ساز، از جمله دفاع از کیان و سرزمین، ها به هنگام حوادث و رخدادهاي سرنوشتوجود این ، بروز و ظهور این ارزش
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اي دو چهره، یکی تاریک و تر است با شعله ور شدن آتش جنگ عراق علیه ایران، حادثهکنندهتر و خیرهبس پرفروغ
  . و دیگري تابناك و افتخار آمیز در تاریخ رقم خورد انگیزنفرت

ترین شکل ترسیم شد و در چهره تابناك آن، دفاع و حماسه در در چهره تاریک این حادثه، تجاوز و ستم در زشت
و رفتارهاي غیر انسانی را به ها در سمت و سوي تاریک، تجاوزگران، فروترین خصلت. زیباترین صورت تقبلی یافت

در این حادثه، . ها و رفتارهاي انسانی را نشان دادندنمایش گذاشتند و در سمت و سوي تابناك، مدافعان واالترین خصلت
ها نیز به ها و ارزشتنها رویارویی مهاجمان و مدافعان نبود، بلکه ستم و حماسه، رفتارهاي زشت و زیبا و ضد ارزش

ها، از این سرانجام، حماسه، رفتارهاي زیبا و ارزش. تافتند و هر یک توان خود را به رخ دیگر کشیدندمصاف یکدیگر ش
مصاف، فاتح و سربلند بیرون آمدند، ارزشهایی که در حماسه دفاع مقدس تبلور یافت و از عوامل مهم پیروزي بر دشمن 

  .م داشتبود ریشه در فرهنگ ناب اسالمی و باورهاي دینی رزمندگان اسال

  جایگاه ایثار در توسعه

این . رزمندگان اسالم  از قرآن کریم فرا گرفته بودند که به یکدیگر محبت و مهر بورزند و اخوت و همدلی پیشه کنند
محبت و عشق ژرف خود ، ایثار و فدارکاري را به دنبال داشت ، ایثاري که از اندك اندوخته ي مالی تا گوهر نفیس جان 

آنان براي ایجاد این مهم، صبر . برابر دشمن استوار و سرفراز باشند نیز از قرآن کریم آموخته بودند که در را شامل می شد
شجاعت و دالوري را بر قله بند افتخار نشاندند واوج عزت و کرامت را با . و استقامت را در اوج زیبایی به تصویر کشیدند

درعرصه دفاع مقدس تاثیرگذار است  ر بزرگ تنها در یک زمان واین عزت وافتخا آیا.  شهادت شکوهی سترگ بخشیدند
ایثار  که منجر به ایجاد آن روح معنوي  آیا روحیه شهادت طلبی و عرصها نقش آفرین است کمال در دیگر یا معنویت و و

  1.تواند در توسعه کشور نقش داشته باشدبزرگ در جامعه شده بود می

هاي مطلوب، نیازها و مطالبات مردم، مقابله و رقابت با طراحی الگویی متناسب با ارزشتردید بقاي یک نظام در گرو بی
هاي موجود و آتی و ارایه راهبردهایی دقیق و عملیاتی براي رسیدن به هاي رقیب، رصد کردن چالشها و نظامایدیولوژي

با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبري نه مداري چون ایران ریزي مطلوب، براي جامعه دینبرنامه .جامعه آرمانی است
هاي اجرایی کشور در هر تنها یک ضرورت است، بلکه بر همه فرهیختگان دانشگاهی، مدیران و کارشناسان دستگاه

هاي مختلف از جمله دیدگاه اسالم در زمینه در مقاله حاضر تبیین دیدگاه .شودسطحی یک وظیفه شرعی و ملی تلقی می
ایثار در توسعه کشور تلقی غالب از توسعه را در برنامه هاي قبل و بعد از انقالب مطرح  رهنگ شهادت وتوسعه و اثر ف
گیري و ارایه در پایان نیز به نتیجه. به لزوم رویکرد اسالمی ایرانی در زمینه توسعه خواهیم پرداخت و خواهیم کرد

 .ثیرات آن خواهیم پرداختأاز روحیه شهادت طلبی و ت ایرانی با بهره گیري -راهکارهایی براي تدوین الگوي اسالمی
تفاوت دیدگاه اسالم و غرب نسبت به انسان و وظایف فردي و اجتماعی و لزوم بازشناسی الگوي توسعه و مدل مورد نیاز 

اهی و ترین وظیفه نخبگان اعم از دانشگایرانی امکان پذیر است و مهم -براي پیشرفت کشور تنها براساس الگوي اسالمی
اساس  حوزوي، تنظیم نقشه جامع پیشرفت کشور براساس مبانی اسالم است زیرا جمهوري اسالمی ایران به استناد نام و بر

هاي ها از جمله برنامهباید در همه زمینه) به ویژه اصول اول، دوم و سوم این قانون(اصول متعدددي از قانون اساسی 
اي براي اصول، هاي توسعه جایگاه ویژهاصل اساسی، الزم است در همه برنامه براي تحقق این. اقتصادي، اسالمی باشد

اي در راستاي تحقق اهداف چناچه این جایگاه در نظر گرفته نشده باشد و برنامه. هاي اسالمی دیده شوداهداف و ارزش
  .ازنگري شوداسالمی و مبتنی بر اصول اسالمی نباشد، الزم است آن برنامه براساس اصول یاد شده، ب
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  هاي مختلفتوسعه از دیدگاه
هاي اجرایی در جهان به پردازي و تالشترین مفاهیم در نیمه دوم قرن بیستم در عرصه نظریهمفهوم توسعه یکی از مهم

اساس توسعه در غرب به . توسعه در لغت به معناي گسترش دادن است. ویژه در کشورهاي در حال توسعه بوده است 
براساس این، الگو فرآیند توسعه نیز مکلف است همه تغییرات اجتماعی، . حداکثري زندگی مادي استمعناي بهبود 

  .فرهنگی، سیاسی و اقتصادي را براي تحقق این مطلوب و آرمان تئوریزه و مدیریت کند
تلقی عامه مردم  داند که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، طرزمایکل تودارو، توسعه را جریانی چند بعدي می

میردال، توسعه را عبارت از . )2(و نهادهاي ملی و تسریع رشد اقتصادي، کاهش نابرابري و ریشه کن کردن فقر مطلق است
اقتصـاد  «تـر از  هر چند ادبیات توسعه درغـرب گسـترده  .  )3(دانداي یک دست اجتماعی به سمت جلو میحرکت مجموعه

گذارد و در بسیاري موارد ابعاد دیگـر توسـعه را تحـت    ي بر همه ارکان جامعه تاثیر مینماید اما توسعه اقتصادمی» توسعه
ثرنـد کـه از آن جملـه    ؤتوسعه اقتصادي امري است نسبی و عوامل بسیاري در تکوین و تحقـق آن م   .دهدالشعاع قرار می

، پیشـرفت فنـاوري، ابـداع،    گذاري صنعتی و تولیدي، اشاعه تخصص فنی، تربیت نیروي انسـانی متخصـص  سرمایه. است
هـاي  ثر است، سـازمان ؤوري و بازده مهاي جدید که در باال بردن سطح تولید، بهرههاي فنی و اعمال روشابتکار و تجربه

ها، فرهنگ و عوامل اجتماعی در پذیرش تحوالت تر روحیه و طرز تفکر ملتمعتبرمالی، پولی، منابع طبیعی و از همه مهم
توسعه اقتصادي به معناي تحولی ژرف در ساخت اقتصادي، اجتماعی، سیاسی و نظم حاکم بر تولیـد و   همچنین. )4(جدید

در تعریف دیگر، توسعه اقتصادي ترکیبی از تغییرات روحی و اجتماعی جمعیـت یـا ملتـی    . توزیع و مصرف جامعه است
قیقی ناشی از تولید اقتصادش را بـه طـور   دانسته شده است که در نتیجه آن تغییرات روحی و اجنماعی، بتواند محصول ح

هـاي مختلـف، توسـعه مبتنـی بـر      آید، در دیدگاههمانطور که از این تعاریف برمی. )5(جمعی، پیوسته و مداوم افزایش دهد
هایش از دایره رفاه مـادي پـافراتر نمـی    ، توسعه با همه شاخصبرپایه این نگرش و جهان بینی. نگرش مادي حیات است

در واقع، در دیدگاه اسالم انسان موجودي اسـت کـه از   . ا جایگاه توسعه در اسالم فراتر از ابعاد مادي انسان استگذارد ام
هاي دنیایی و آخرتـی  جسم و روح ترکیب یافته و افزون بر نیازهاي مادي و معنوي انسان و طرحی براي برآوردن خواسته

در منظر اسالم، جهان بینـی   .)6(یابدحیات سعادتمندانه بشري ارتقا میبه طوري که از این رهگذر، جایگاه انسان به . اوست
هاي متعدد دیگري را به شاخص توسعه بیافزاید، باز تواند به نیازهاي واقعی انسان پاسخ گوید، حتی اگر شاخصمادي نمی

رش، ویژگـی نخسـت توسـعه    در پرتو ایـن نگـ  . هم قادر به نیل انسان و جامعه انسانی به سوي تعالی و کمال نخواهد بود
با این نگرش، منظور از توسعه فرآیندي اسـت کـه   . )7(اسالمی، فراگیري و شمول آن در دایره همه ابعاد حیات انسان است

تواند بـه کمـال   هاي اقتصادي اجتماعی است و انسان در این جریان میمتضمن رشد مداوم در ابزار مادي و معنوي و بنیان
  .برسد

  .پویاست  نه ایستا توسعه یک جریان-1
  .رشد پویا و مداوم در آن منظور شده است-2
این توسعه تنها اقتصادي نیست و همه جانبه است و توسعه اقتصادي تنها به وجه اقتصادي این تحول اطالق می -3

.شود 
 )8(دار است و محور آن انسان، تعالی و کمال اوستتوسعه در این تعریف هدف-4

عدالتی که خود را در جلوه و چهره . حقق عدالت فراگیر اجتماعی، سیاسی و اقتصادي استهدف الگوي اسالمی توسعه، ت
  هاي جامع و واحد زندگی ها و فرصتبرداري از ظرفیتنیز حداکثر بهره عزت، استقالل، اقتدار اسالمی، رفاه اسالمی و 
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ایی هستند که فرد در جامعه اسالمی متوقـع آن  هالبته، تعالی معنوي و کرامت انسانی خواسته. دهدمادي و معنوي نشان می
در الگـوي اسـالمی   . ها قابل قیاس با آرمان حداکثرسازي لذت فردي در زندگی مادي نیسـت پیداست که این آرمان. است

هـاي  که البته به سـرمایه  -نهایت انسانیهاي بیسازي ظرفیتتوسعه، انسان راه و هدف توسعه است از آن سو که با بالفعل
. اهداف بلند اسالمی توسعه و تعالی به صورت هم زمان و سازگار تحقق خواهد یافـت . مادي نیز به عنوان مکمل نیاز دارد

دیـدگاه و طـرز تلقـی از    . )9(بر خالف رویکرد غربی توسعه که همه عوامل، حتی انسان باید درخدمت سرمایه قرار گیـرد 
هـاي  درواقع رویکردهاي مختلف و تعاریف متفاوت از توسعه بـه برنامـه  . سازدتوسعه خود را در برنامه توسعه متجلی می

رو، از ایـن . هاستمشخصه اساسی هر برنامه توسعه آرمان گرایی و توجه به محدودیت. انجامدمتفاوت توسعه متفاوت می
گونـاگون بـراي   هـاي  هاي دولت در زمینه چگونگی تخصیص منابع بـین فعالیـت  برنامه توسعه، مجموعه مدونی از تصمیم

اي که سرانجام به ارضـاي مجموعـه معینـی از نیازهـاي     اي معین است به گونهاي خاص در دورهرسیدن به رشد و توسعه
تواند از فلسفه خاص و حتـی  هاي برنامه هر جامعه با جوامع دیگر متفاوت است و میالبته آرمان. نامحدود جامعه بینجامد

است که برنامه توسعه در ایران اسالمی باید با مبانی اعتقادي و شـرایط و متقضـیات   بدیهی  .ن کشور نشات گیردآمذهب 
. هاي متعالی نظام اسالمی را محقق سازددر غیر این صورت این برنامه توسعه نخواهد توانست آرمان. ایران هماهنگ باشد

  .و بعد از انقالب خواهیم پرداختهاي قبل در قسمت بعد به دیدگاه توسعه و الگوهاي به کاربرده شده در برنامه
  

  هاي توسعه قبل و بعد از انقالب اسالمی    رویکرد غالب از توسعه در برنامه
درباره . گیرداندیشه توسعه در خأل شکل نمی. گیري هر اندیشه و نظري تابع شرایط زمانی و مکانی خویش استشکل

اما براساس نظریات . سعه در ایران اختالف نظر وجود داردهاي معطوف به توخاستگاه تاریخی و نقطه عزیمت فعالیت
. )10(گرددغالب در این موضوع، شواهد تاریخی و موازین منطقی، نقطه شروع مباحث توسعه به آغاز سلسله پهلوي برمی

ماوراء بحار ، با استناد به گزارش شرکت مهندسان مشاور )1334 -1327(ساله 7گیري کلیدي نخستین برنامه عمرانی جهت
برنامه اول عمرانی با الگوي خاصی قابل انطبلق . از طریق بهبود وضعیت اقتصادي کشور بوده است» اصالحات اجتماعی«

این برنامه جزیی یا غیرجامع و از نوع پروژه اي بود و . نزدیک و شبیه است )11(نیست، اگر چه به الگوي رشد سرمایه داري
به طور کامل الگو گرفته از ) 1341-1334( برنامه عمرانی دوم . انی در کشور بوده استهدف عمده آن انجام عملیات عمر

است ساختار این برنامه نیز جزیی،  )12(داري و مراحل رشد اقتصادي والت ویتمن روستوهاي الگوي رشد سرمایهآموزه
در برنامه سوم . تسگی مردم ذکر شده ااي بوده و هدف اصلی آن افزایش تولیدات و باال بردن سطح زندغیرجامع و پروژه

در این . درصدي به توزیع درآمد و اشتغال نیز توجه خاصی شده است 6ضمن تاکید بر نرخ رشد ) 1346-1341(توسعه
-ریزان از الگوي ساختارگرا و همچنین برنامهثیرپذیري برنامهأهایی از تداري و نشانهبرنامه رهنمودهاي الگوي رشد سرمایه

رویکردهاي ) 1356 -1352(در برنامه پنجم . مع و ارشادي بوده که از الگوهاي اقتصاد سنجی نیز بهره برده استریزي جا
. ریزي جامع بوده استالگوي برنامه، برنامه. )13(خوردگرایی و رشد محوري به چشم میافراطی در باب شهرگرایی، صنعت

گریزي و رواج آن در جامعه، تدوین ختار و ماهیت رژیم پهلوي، دینهاي عمرانی قبل از انقالب با توجه به سادر برنامه
ثیر أها بیشتر از الگوهاي غربی تاین برنامه. هاي عمرانی براساس مبانی اسالم به هیچ عنوان موضوعیت نداشته استبرنامه

پس از پیروزي انقالب اسالمی . اي نو در تاریخ تعامل دین و جامعه بودپذیرفته بودن پیروزي انقالب اسالمی آغاز مرحله
پس از پیروزي انقالب تا شروع برنامه اول در سال . سه برنامه توسعه اجرا شده و برنامه چهارم نیز در حال اجراست

  نخستین . گرفت، کشور فاقد برنامه مدون و رسمی بود و تخصیص منابع با اتکا به قوانین بودجه ساالنه صورت می1368
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برنامه اول توسعه اقتصادي، . ت دولت تهیه شد اما به تصویب نرسیدأسال توسط هی 5براي  1362ل برنامه توسعه در سا
ها و در ابتدا با هدف حمایت از صنایع داخلی، کنترل قیمت) 1372 -1368(اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران

به بعد، سیاست تعدیل اقتصادي  1370سال ادامه پرداخت یارانه به تولیدکنندگان و مصرف کنندگان شروع شد اما از 
و  رشد) 1378–1374(راهبرد برنامه دوم توسعه. ریزي جامع بودالگوي برنامه اول، برنامه. جایگزین قانون برنامه اول شد

برنامه پنجساله سوم توسعه جمهوري اسالمی . توسعه پایدار، کاهش وابستگی به درآمد نفت و جایگزینی واردات بود
هاي برنامه دوم با یک سال تاخیر پس از برنامه دوم شروع شد، در حالی که شمار زیادي از هدف) 1383 –1379(ایران

   .برنامه چهارم توسعه نیز با رویکرد دانایی محور شکل گرفت. تحقق نیافته بود
  

  ایرانی در تدوین الگوي توسعه کشور  -لزوم رویکرد اسالمی 
بسیاري درباره اصول و کلیات الگوي اسالمی ایرانی توسعه و اینکه آیا چنین الگـویی  هاي در سطح مجامع علمی، پرسش

ها و مقـاالت ارزشـمندي در حـوزه    به رغم اینکه در طول چند دهه، کتاب. قابلیت اجرایی شدن را دارد یا خیر وجود دارد
ایرانی پژوهش چندانی  -ژگی اسالمی توسعه اسلمی نوشته شده است اما هنوز براي راهبردهاي تحقق الگوي توسعه با وی

هاي ریزي باید از آن تغذیه کند و جاري نشدن آن در بخشتعریف نشدن مبانی دینی که نظام برنامه. صورت نگرفته است
توجهی قرار گیرد یا در عملیاتی برنامه، باعث شده است آموزش تا توجه کارشناسانه و متعهدانه صاحب نظران یا مورد بی

این در حـالی اسـت کـه مقـام معظـم      . ریزي کشورهاي توسعه یافته درآیددینی حاکم بر الگوهاي برنامه ر غیرخدمت تفک
هاي اسالمی و مقتضـیات جامعـه ایـران تاکیـد     گیري همه جانبه از الگوي توسعه متکی بر آرمانرهبري بارها بر لزوم بهره

  .اندداشته
  :امع سه راهبرد بیشتر براي حصول به توسعه دارندشود که جودر ادبیات توسعه جدید نیز مطرح می

  .مطابقت بومی با غربی -1
  .مطابقت غربی با بومی -2
.الگوي بومی توسعه -3

با این تفاوت کـه در راهبـرد اول بافـت مـوقعیتی یعنـی      . زاستدر دو راهبرد اول، الگوهاي توسعه، الگویی غربی و برون
به عبارت دیگـر، در  . شودرهنگی با تحمیل الگوي بیرونی دچار تحول میشرایط و اوضاع سیاسی، اجتماعی، اقتصادي و ف

در راهبـرد دوم نیـز الگـویی    . آوردن و اجراي الگوي بیرونی در صدد تغییر در شرایط اوضاع جامعه هسـتند  راهبرد اول با
مهم این است که الگوهـاي   نکته. البته این الگو باید با شرایط و اوضاع جامعه مطابق و هماهنگ باشد. بیرونی مطرح است

این الگو در شرایط و اوضاع جامعـه غربـی آفریـده شـده     . بیرونی و غربی راهگشاي توسعه جوامع در حال توسعه نیست
در راهبرد سوم با خلق گفتمان اجتماعی پیرامون الگوي  .تواند مدل مناسبی براي کشورهاي در حال توسعه باشداست، نمی

توان با پیاده کردن ایـن الگـوي   تاریخی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادي را لحاظ کرده است، میتوسعه که شرایط و اوضاع 
البته توسعه بومی بـه لـزوم بـه معنـاي عـدم اسـتفاده از       . بومی، بافت موقعیتی جامعه را به سمت دستیابی توسعه تغییر داد

در اثبات این مدعا کشورهایی مانند آلمان، انگلستان  .)14( تواند در این الگو مد نظر قرار گیردتجارب غرب نیست، بلکه می
دولت حداق، صنعتی شدن، توجه فراگیر به علـم و عقالنیـت، سیاسـت خـارجی     (و ژاپن از اصول ثابتی در توسعه یافتگی

مدافع اقتصاد ملی، بخش خصوصی فعال، نظام آموزشی کاربردهاي، حاکمیت کارآمدي در همـه سـطوح نظـام اجتمـاعی،     
  برخوردارند، اما الگوهایی که در این کشورها ...) ابزاري منسجم، مردم پرکار و مسئولیت پذیر، دولت پاسخگو و نخبگان 
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به عبارت دیگر، هر چند تمام این کشورها از چارچوب فکري خاصـی  . ها پرورش و تکامل یافته، متفاوت استطی سال
بنـابراین اصـول توسـعه    . ثیر الگوهاي مختلفـی هسـتند  أتحت تمندند اما به تناسب فرهنگ و تاریخ و مقدورات خود بهره

از ایـن منظـر،   . کنـد شود، بلکه بسترهاي کاربردي و عملی تغییر پیدا مـی یافتگی از یک کشور به کشور دیگر متحول نمی
ن صنعتی شدن تواند بیبه عنوان مثال، یک کشور عالقه مند به توسعه نمی. اصول توسعه یافتگی، قابلیت بومی شدن را دارد

هـاي  بنديگذاري و اولویتتواند در نوع، مراحل، کیفیت، شیوه سرمایهو صنعتی نشدن انتخابی داشته باشد در حالی که می
  . )15(ریزي کند و به الگو و راهبرد بومی و ملی خود دست یابدآن برنامه

زیرا برنامه، خود ابزار . بر رفتار مردم هماهنگ باشد اي بخواهد توفیق یابد، باید با جهانبینی حاکماز طرف دیگر اگر برنامه
هدایت رفتار عمومی مردم است و اگر رفتار مردم، رفتاري الهی باشد و برنامه براي چنین رفتاري تنظـیم نشـده باشـد، آن    

راسـاس جهـا   براي مثـال، ب . کندبه رو می اي روشود و جامعه را با مشکالت عدیدههاي متعددي دچار میبرنامه به چالش
حال اگـر برنامـه   . شود، ارزش و ضدارزش در تمام شوؤن فردي و اجتماعی با توجه به مناسک دین تعریف میبینی الهی

کنـد، تنظـیم شـود، دچـار     هاي عقل و تجربه را مستقل از دیـن تعریـف مـی   براساس جهان بینی که دین را فقط در حوزه
  . شوداي در عینیت میاشکاالت عدیده

تقدیر، ناکامی اکثر کشورهاي کمتر توسعه یافته در دستیابی به توسعه از یک سو و میوه هاي تلـخ توسـعه غـرب از    به هر 
هـاي دولتـی، عقالنیـت    هاي بزرگ و احزاب و دستگاهنظیر افزایش شکاف طبقاتی، از خود بیگانگی انسان، قدرت شرکت

هاي اجتماعی ناشی از خود محوري و نفـع طلبـی، تخلیـه نظـام     اي فناوري بر انسان، افزایش هزینهابزاري و تسلط افسانه
محتوایی جوامع غربی از فلسفه زندگی و مرگ، از سوي دیگر، موجب شد که در دو دهـه اخیـر مباحـث توسـعه پایـدار،      

رشد  اگر زمانی عنصر اصلی توسعه. اي در ادبیات توسعه طرح و رایج شودتوسعه انسانی، توسعه حکیمانه به نحو گسترده
هاي متعالیبه عنوان عناصـر  رشد اقتصادي، عدالت در توزیع، مشارکت، سیاسی و ارزش: اقتصادي بود، امروز چهار موضوع

  . )16(اصلی توسعه انتخاب شده اند
اگر در ابتداي دهه شصت میالدي بیشتر بعد اقتصادي توسعه مورد توجه بود، امروزه به ویژه بعداز انقالب اسـالمی ایـران   

و بعد از چالش جدي دین با سکوالریسم، ابعاد دیگر توسعه نیـز مـورد   » هاافیون بودن دین براي توده«و ابطال نظریه  )17(
در کلمبوي » موضوعات اخالقی در توسعه«بر متخصصان توسعه در همایش  1986اقبال قرار گرفت؛ به نحوي که در سال 

از توسعه باید شش بعد اقتصادي، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، الگوي سریالنکا به این توافق دست یافتند که تعریف کامل 
  . )18(زندگی کامل و زیست محیطی را مد نظر قرار دهد

دولت به  از نظر امام،. قرار داشته است) ره(ریزي همواره مد نظر امام خمینی تدوین الگوي اسالمی براي حکومت و برنامه
اي پایـدار، عادالنـه، حکیمانـه و    و مد بري قرار داد، باید براي رسـیدن بـه توسـعه   س آن فقیه عالم أمفهوم عام آن که در ر

  :انسانی و ظایف ز یر را بر عهده گیرد
  .سیس بنیادهاي قانونی نظیر  قانون اساسی به منظور ایجاد آرامش و امنیت و وحدت ملی أت -
تعیین عناصر متغیر با اصول ثابت، سـرمایه  ریزي براي توسعه براساس اصول و شاخص هاي ثابت اسالمی و برنامه -

برداري بهینه از طبیعت با حفظ محـیط زیسـت، توسـعه    گذاري در امور زیر بنایی، فرهنگی و اجتماعی به منظور بهره
  .)19(مشارکت مردم در همه امور، دخالت مسئووالنه حکومت در بازار، تامین اجتماعی و تعادل اجتماعی
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این دولت عبارت ) میانی(اهداف متوسط . هدف نهایی دولت اسالمی توسعه معرفت اهللا است) ره(از منظر امام خمینی
عدالت اجتماعی، رشد اقتصادي، تعالی معنوي و ایجاد روح اعتماد به نفس و خودبـاوري، آزادي و مشـارکت    : اند از

  :دار شودر را عهدهاي پایدار، عادالنه، حکیمانه و انسانی باید وظایف زین توسعهمردمی براي تامی
  .سیس بنیادهاي قانونیأت-1
   .برنامه ریزي-2
.گذاريسرمایه-3
.توسعه مشارکت مردم-4
.دخالت دولت پاسخگو و مسئوول -5
.مین اجتماعی أت-6
.تعادل اجتماعی -7

معاونان وقـت  با رییس و  در دیدار 26/02/1375ایشان در تاریخ . اندمقام معظم رهبري نیز همواره بر این مهم تاکید داشته
اساس کار در جمهوري اسالمی ایـران  : هاي توسعه اینگونه بیان کردندهاي خود را از برنامهسازمان برنامه و بودجه دغدغه

هاي کالن کشور در امر توسعه، ریزي و سیاستبنابراین در یکایک کارهاي برنامه .هاي اسالمی استمبتنی بر تحقق آرمان
رار گیرد و هیچ فشار سیاسی و خارجی و نیز هیچ ضرورت اجتماعی نباید موجب صرف نظر از این مهم باید مورد توجه ق

ها براي ملت ما یک اصل مبنایی است و هدف و انگیزه حضور ما در صحنه کشـور  حفظ ارزش .آرمان هاي اسالمی شود
کردن فاصله بین طبقات جامعـه  کم له توزیع درآمد،أهاي ماست و مسعدالت اجتماعی در مرتبه اول آرمان. نیز همین است

هـاي کـالن کشـور    هاي عدالت اجتماعی در برنامـه هاي شغلی براي همه، باید به عنوان شاخصو نیز فراهم کردن فرصت
. )20(مورد توجه قرار گیرد

ابطـه  هاي مختلف بومی شود و بر حسب شرایط و مقتضیات گاه بر یک نـوع ر تواند با محیطایرانی می -توسعه اسالمی
خاص یا ساحت خاص تکیه کند، در این تلقی از توسعه، دین یک فرانهاد اجتماعی در کنار دیگر نهادها نیست، دین یـک  

توانند از دین تاثیر بپذیرند و دین نیز قابلیت تاثیرگـذاري در بنیـاد و   فرانهاد است، بدین معنا که همه نهادهاي اجتماعی می
تلقی از دین، تلقی حداکثري و جامع است که معتقد است، دیـن اسـالم یـک    . را دارد هاي این نهادهاگیريروابط و جهت

م دین به فرد و جامعه یک مجموعـه  أهاي فردي، دین اجتماعی نیز هست و توجه تودین فردي نیست، بلکه در کنار آموزه
  .از خواهد داشتدهد که از غفلت هر بعد آن ما را از رسیدن به هدف بکامل و به پیوسته را تشکیل می

ایرانی شاهد استقرار عدالت اجتماعی، استقالل همه جانبه ، پاسخگو بودن  -در صورت عملی شدن الگوي توسعه اسالمی
حکومت ، مبارزه با فقر ، محکم کردن پیوندهاي اجتماعی به ویژه خانواده ، بـه کـار گماشـتن کـارگزاران خـدوم، قـانون       

والیی، حفظ عزت جامعه اسالمی در سطح جهانی، انجام درست و دقیـق وظـایف    مداري، استقرار حکومت براساس نظام
مین نیازهاي اساسی مردم در جامعه خواهیم بود أحاکمیت، رعایت مساوات، پرهیز از تبعیض در برخوردهاي اجتماعی و ت

اي را براي کشـور بـه   عدیدههاي توسعه مشکالت در مقابل آن نیز در نظر نگرفتن اصول و مبانی اسالمی در تدوین برنامه.
  :وجود خواهد آورد، از جمله

  .کنددار میگرایی را در کشور در باالترین سطح ممکن خدشهبه دلیل ناهمخوانی با قانون اساسی، قانون-1
هاي بسیار با آن به عمل خواهد آمد و در میدان عمـل  مخالفت هاي اکثریت مردم ،به دلیل ناسازگاري با خواسته-2

  .کنداي و در نتیجه وفاق ملی را تضعیف میهمچنین وفاق اندیشه. تحقق کامل نداردامکان 
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هایی، کشور را به سوي الگو هایی سـوق خواهـد داد کـه از    حتی در صورت اجراي درست و دقیق چنین برنامه-3
. اندجامعه آرمانی دینی و حتی جامعه آرمانی بشري نیز فاصله گرفته

هاي توسعه متناسب با شرایط کشور، باید به چند معیار توجه ی و اصول اسالمی در برنامهبه منظور لحاظ کردن مبان
:کرد

  .ها و اهداف کالن نظام در آنانعکاس بیشتر آرمان-
.هاي حقوقی، قانونی و شرعیبرخورداري از پشتوانه-
.گذرا نبودن و قابلیت تداوم-
.ینظران داخلقابل فهم بودن از سوي اندیشمندان و صاحب-
.قابلیت انطباق بیشتر با ادبیات علمی موجود در جهان-

. در این بخش الگوي بومی توسعه را از منظر راهبردهاي توسعه جدید و همچنین تجربه کشورهاي دیگـر مطـرح کـردیم    
هـاي عدیـده   هاي غیر بومی مشکالت و ناکارآمديهمچنین مطرح شد که در صورت تدوین برنامه توسعه براساس اندیشه

هاي کالنی ها، اهداف، راهکارها و خط مشیایرانی شامل آرمان -الگوي توسعه اسالمی. اي براي کشور ایجاد خواهد شد 
فراتر از اهداف مندرج در یک برنامه توسعه و حتی سند چشم انداز است و تدوین این الگو زمینـه و بسـتر الزم را بـراي    

البته شایان ذکر است دین اسالم محـور برنامـه بـه لحـاظ     . کندفراهم می هاي توسعه آتی در کشورطراحی و اجراي برنامه
مبانی راهکارهاي کالن است و این برنامه که خاستگاه آن دینی است در پی توسعه همه جانبه جغرافیاي سیاسی مشخصی 

و ) ره(هـاي امـام راحـل    ایرانی برخوردار از پشتوانه شرعی، قـانونی، رهنمود   -اصطالح توسعه اسالمی. به نام ایران است
این تغییر روح حاکم بر برنامه توسعه  .ایرانی است  -فرمایشات مقام معظم رهبري معظم له مبنی بر الگوي توسعه اسالمی

این تعبیر در مقایسه با دیگر اصطالحات قابلیت درك بیشـتري در  . دهد و از این رو، ثابت و تغییر ناپذیر استرا نشان می
  .داخل کشور دارد

  
  گیري و ارئه راهکار   نتیجه

هاي متعالی در دنیاي معاصر، به رغم تمـام موفقیـت   هاي نو و بدیع خود در جهان و آرمانانقالب اسالمی ایران، با ویژگی
دستیابی به این اهداف تنها بـا عـزم و اراده، هـم    . هاي گوناگون پیش روي خود داردها، راه نرفته علمی بسیاري در بخش

اي صدر اسـالم   دروحیه ایثار  بر جاي ماند از شه.  اعتقاد به جامع و کامل بودن دین مبین اسالم، امکان پذیر استفکري، 
ها ومعنویاتی است که توسعه کشـور  تا شهداي دفاع مقدس وتا به امروز راه گشاي  رسیدن به درجات متعالی رشد ارزش

ي است که کشور اسالمی ایران را با تمامی جهان متفاوت معرفی مـی  توسعه معنو خوهد رشد ورا تنها در ابعاد مادي نمی
ثرتر بود امروز در کنار بکارگیري توان نیروهاي متخصص ؤهمان فریادهاي اهللا اکبري که از توسعه تکنولوژي غرب م .کند

  .ز کرده استواستعداهاي درخشان توان هسته اي ایران را در جهان مترقی کنونی  براي قدرت هاي بزرگ مسئله سا
اي که پیشرفت کشور را محقق سازد طبق فرمایشات مقـام معظـم   گام اصلی در نیل به اهداف و توسعه همه جانبه به گونه

هاي قبل عنـوان شـد در برنامـه    همانگونه که در بخش. رهبري طرح الگوي اسالمی ایرانی براي برنامه ریزي توسعه است
ی چنین رویکردي به مفهوم توسـعه وجـود نداشـته و همـواره از الگوهـاي دیگـر       هاي توسعه قبل و بعد از انقالب اسالم

ریـزي در ایـران   ترین دالیل عدم موفقیـت برنامـه  کشورها براي توسعه کشور استفاده شده است  این موضوع یکی از مهم
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اجتمـاعی، اقتصـادي،    هاي اسالم در همه ابعـاد گیري از دیدگاهبا بهره 1385قانون اساسی مصوب سال  .شودمحسوب می
  قانون اساسی در واقع، قانونی بر پایه . گذاردتردیدي در اسالمی بودن مبانی انقالب اسالمی باقی نمی ...فرهنگی، سیاسی و

  
هاي اجرایی هستند، بـا توجـه بـه    هاي توسعه واسط بین قانون اساسی و برنامهاگر بپذیریم که برنامه. دین مبین اسلم است

توانـد در خـدمت   ایرانی نباشد از بعد نظري نمـی   -ین ابزار و هدف، برنامه توسعه براي ایران اگر اسالمیلزوم سنخیت ب
  .قانون اساسی باشد

بنابراین طراحان برنامه توسعه پنجم باید . کلید اصلی در تدوین برنامه توسعه، مشخص کردن مفهوم توسعه است-1
قانون اساسی و دین مبین اسالم بـه تعریـف و تبیـین مفهـوم توسـعه      هاي در درجه اول با در نظر گرفتن دیدگاه

  .در صورت تحقق این امر، راهبردهاي الگوي توسعه اسالمی ایرانی نیز مشخص خواهد شد. بپردازند
   .در الگوي توسعه ایثار ایرانی  و  -بستر سازي و نهادینه کردن فرهنگ اسالمی-2
ها به طوري که عملکرد این ارگان ها با الگـوي  ها و وزارتخانهسازمان پیاده کردن الگوي اسالمی ایرانی در تمام-3

.توسعه اسالمی ایرانی در تناقض نباشد
توسعه نیـز حاصـل  نمـی     زیرا بدون یافتن علل توسعه یافتگی،. علل توسعه نیافتگی کشور به خوبی تبیین شود-4

هاي بعد از انقالب به عمـل  به ویژه از برنامه تحلیل منطقی از عملکرد بیش از نیم قرن برنامه ریزي کشور. شود
آید، به خصوص به این پرسش پاسخ داده شود که چرا الگوها و راهبردهاي توسـعه از درون جامعـه نجوشـیده    

بودند ایـن شـیوه    رود و آیا اگر شهدا اکنون در بین مابه فراموشی می هایی درجامعه رواینکه چه ارزش و .است
.پسندیدندها را می

هاي اسالمی و منـابع  اي که قادر باشد تمام اصول و ارزشریزي توسعه، به گونهتدوین منشور جدیدي از برنامه -5
.هاي اصیل انقالب در برقراري عدالت به کارگیردرمانآو امکانات داخلی را براي رفاه ملی و 

م به خوبی تبیین شود  زیرا عملی کردن در این زمینه باید از کلی گویی پرهیز شود و مبانی توسعه از دیدگاه اسال-6
چنین دیدگاهی نیازمند بررسی و تحقیقات موشکافانه بسیار زیاد است و مطالعه زندگی شهداي دانشمندي چون 

 و استاد شهید مرتضی مطهري  شهید مفتح شهید رجایی ودیگر شـهداي گرانقـدر   شهید بهشتی وشهید چمران و
راه اصلی توسعه اسالمی  و هاي پیشرفت وتعالیترین دیدگاهان به اصلیهاي روز جهصاحب نظردر علوم ودانش

. ها را در مسیر پیش رو به کار گیریمپی ببریم وهمان شیوه
  

  هانوشتپی
  29تقی زاده اکبري، علی ، عوامل معنوي و فرهنگی دفاع مقدس ، انتشارات مرکز تحقیقات اسالمی ،ص  -1 
  .6-135اقتصادي در جهان سوم ترجمه غالمعلی فرجادي،جلد اول ،صصتودارو،مایکل، توسعه   -2
  .84،ص)مجموعه عقاید(جیروند ،عبد اهللا،توسعه اقتصادي -3
  .1380براتعلی ،مهدي،اسالم وتوسعه اقتصادي ،اقتصاد اسالمی ،بهار -4
  .19پازوکی، مهدي،بن بست توسعه درجهان شوم ،ص -5
  .سید ابولقاسم حسینی: اقتصادیبر پایه قرآنوحدیث ،ترجمه محمدي ري شهري،محمد،توسعه  -6
  .23ص6منبع شماره  -7
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  .29موسایی،میثم،اسالم وفرهنگ توسعه ،ص -8
  رفیعی آتانی ،عطا اهللا،الگوي بومی توسعه -9

  69مومنی ،فرشاد،تلقی از توسعه در برنامه هاي گذشته ایران ص -10
     123- 91صص 10منبع شماره  -11
12-Walt.Whitman.Rostow   
  .119حسین زاده بحرینی،محمد،پارادایم ها ودیدگاه نظري برنامه هاونوع نگرش آنها به توسعه،ص  -13
  .فتح اهللا زاده علیا ،مهدي،ارتباط مستقیم آموزش با توسعه -14
  .11-10سریع القلم ،محمود،عقالنیت و آینده توسعه یافتگی ایران صص -15
   1380،پاییز 3جهانیان،ناصر،نقش دولت در توسعه از دیدگاه امام ، اقتصاد اسالمی ،ش  -16
  .72ص هاي توسعه،دگرگونی درمفاهیم و هدف لوییس، بئک، -17
  .71- 70گولت دنیس،توسعه آفریننده ومخرب ارزش ها ،صص -18
  .68حضرت امام خمینی،صحیفه نور،جلد یک ص -19
  .26/2/1375یران روزنامه جمهوري اسالمی ا -20
  

  منابع
  ،اسالم وتوسعه اقتصادي ،اقتصاد اسالمی ،شماره یک سال اول) 1380(براتعلی ،مهدي  -1
  2فرهنگ،دوره نامه .قاضیان.بئک،لوییس ،دگرگونی درمفاهیم و هدف هاي توسعه، ترجمه ج  -2

  .1370،پاییزوزمستان2و1ش
هاي گذشته در تدوین برنامه هاي آینده ایران مجموعه مقاالت مرکز تاثیر ارزیابی برنامه ).1378(بهشتی ، محمد باقر -3

  .تحقیقات اقتصاد ایران
انتشارات برنامه :،توسعه اقتصادي در جهان سوم ترجمه غالمعلی فرجادي،جلد اول،تهران )1379(تودارو،مایکل -4

  .وبودجه
  نتشارات مرکز تحقیقات اسالمی  ، عوامل معنوي و فرهنگی دفاع مقدس،ا) 1380( تقی زاده اکبري، علی  -5
  .1368بی نا ،: ،بن بست توسعه درجهان شوم ، تهران)1368(پازوکی، مهدي  -6
،پارادایم ها و دیدگاه نظري برنامه هاو نوع نگرش آنها به توسعه تهران دانشگاه ) 1378(حسین زاده بحرینی،محمد -7

  .عالمه طباطبایی
  . 3توسعه از دیدگاه امام ، اقتصاد اسالمی ،ش ،نقش دولت در )1380(جهانیان،ناصر  -8
  .مولوي: ،چاپ سوم ،تهران )مجموعه عقاید(،توسعه اقتصادي)1368(جیروند ،عبد اهللا  -9

  .26/2/1375روزنامه جمهوري اسالمی ایران   -10
وهش هاي علمی  مرکزپ: ،عقالنیت و آینده توسعه یافتگی ایران،چاپ اول ،تهران )1380(سریع القلم ،محمود  -11

  . ومطالعات استراتزیک خاورمیانه
وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی، جلد : ،تهران) ره(حضرت امام خمینی،صحیفه نور،مجموعه رهنمودهاي امام خمینی  -12
  .اول
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  ..24/4/85،مهدي،ارتباط مستقیم آموزش با توسعه، روزنامه سرمایهفتح اهللا زاده علیا  -13
  .10گولت دنیس،توسعه آفریننده ومخرب ارزش ها، برنامه وتوسع ش -14
جلد اول، )ژرفا(سید ابولقاسم حسینی: ،توسعه اقتصادیبر پایه قرآنوحدیث ،ترجمه )1382(محمدي ري شهري،محمد -15

  .سازمان چاپ ونشر: چاپ اول،قم
  .سرزمین ما : ،اسالم وفرهنگ توسعه چاپ اول، تهران) 1380(موسایی،میثم -16
مومنی ،فرشاد،تلقی از توسعه در برنامه هاي گذشته ایران،مجموعه مقاالت و سخنرانی هاي همایش پنجاه سال برنامه  -17

عالمه طباطبایی ، دانشکده اقتصاد ، دانشگاه :ریزي توسعه درایران،مرکز تحقیقات اقتصاد ایران،سازمان برنامه وبودجه، تهران
  .مرکز تحقیقات اقتصاد ایران
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ي آن با اتحاد و هاي ایثار و شهادت در انقالب اسالمی ایران و رابطهلفهؤمطالعه جامعه شناختی م
  )موضوعی تلفیقی از محور اول و دوم(امنیت ملی

  اعظم خطیبی
  مرکز بهار - نور استان همدانهیأت علمی دانشگاه پیام 

چکیده
ها و از خود ترین اهداف و منافع یک کشور بوده که تحقق آن در گرو اتحاد ملی است و با ایثارگرياز حیاتی امنیت ملی،

 مقاله پژوهشی حاضر با روش توصیفی از نوع تحلیل محتوا، با فن اسنادي. هاي آحاد جامعه امکان پذیر استگذشتگی
هاي ایثار لفهؤشناخت م -1نامه معکوس، اهداف اختصاصی زیر را مورد بررسی قرار داده است؛ و پرسش) هاهوصیت نام(

تبیین رابطه  -3، رهبران انقالب اسالمی ایران و شهدا )ع(ایثار و شهادت در کالم امام علی هايلفهؤم مقایسه -2و شهادت 
و ) ره(، فرمایشات امام خمینی  1و قاصعه 78هاي مبانی نظري، از خطبه در. هاي اتحاد و امنیت ملیلفهؤها با ملفهؤاین م

پنج  .باشند، استفاده شده استها میهاي مختلف درباره وحدت ملی، که زیر بناي ایثارگريمقام معظم رهبري به مناسبت
اندیشه این بزرگان، اطاعت از  نتایج نشان داد که در. نامه شهداي استان همدان، مورد مطالعه قرار گرفتنددرصد از وصیت

-باشند که پیامد آن نیز محسوب میو شهادت می هاي ایثارلفهؤترین مولی فقیه، اجراي عدالت، وحدت و انسجام، از مهم

  .باشدامنیت ملی متقابل و دو سویه می و شهادت و اتحاد و هاي ایثارلفهؤهمچنین رابطه بین م. گردند
  ر و شهادت، کالم شهدا، اتحاد ملی، امنیت داخلیهاي ایثامؤلفه: کلید واژه

  مقدمه و طرح مسأله
امنیت . ي ملی یا بین المللی استمداران و مسئوالن یک نظام یا یک سامانهتهاي سیاسترین دلی مشغولیامنیت از مهم

به رو  اي جدي رومخاطرهگردد که حاکمیت و آحاد افراد جامعه، منافع حیاتی خود را با داخلی به حالتی اطالق می
و بیش از هر چیز ناظر بر امنیت مردمان یک کشور است که تحت حاکمیت مشخص و معین  ).33: 1387زمانی، (نبینند

هاي حیاتی رژیم به ویژه رهبران و امنیت رژیم، وضعیتی است که به موجب آن، ارزش). 35:همان (کنندزندگی می
روشن است که شرایط مطلوب آن است که امنیت رژیم و امنیت مردم ).  48 : 1998الکامل، (نهادهاي اصلی آن حفظ شود

توان دریافت که وضعیت و حالت امنیت داخلی به عوامل متقومی مربوط است که در ایجاد با اندك تاملی، می. همسو باشد
ه در صورت ایجاد تزلزل در این طبیعی است ک. ثیر گذاري باالیی برخوردار خواهند بودأانسجام و اتحاد ملی از ضریب ت

عوامل، وضعیت امنیت داخلی نیز متزلزل شده و ثبات سیاسی و اجتماعی درون آن ملت با خطرات جدي مواجه خواهد 
تواند امنیت پایدار مردمی را فراهم سازد، زیرا عالوه بر وحدت و یکپارچگی ملت با اتحاد ملی است که میانسجام و. شد

:  1387خطیبی،(سازدرهاي کارساز در دل مردم، توان بر داشتن هر مانعی از سر راه را امکان پذیر میتقویت ایمان و باو
است » تقویت روحیه امید به آینده در ذهن مردم « دهد و آن توجه به این بعد، بعد دیگري را فرا روي انسان قرار می). 84

آید مگر با این مهم به دست نمی). 155:  1379، باقري(داردته میها را از تنهایی و تک روي دور، و در جمع، پیوسکه آن
  از نظر لغوي یعنی توافق، وحدت نظر، متحد  2مفهوم اتحاد .وحدت درونی و قومی و دوري از تفرقه

                                               
1   ١٩٢
٢ Ettehad
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دانکن میشل انسجام و اتحاد  ). 296:  1356مطهري، (همچنین یعنی یکی شدن و اتحاد انسان با خدا). 1363عمید،( بودن
اند و براي داند که در آن افراد جامعه به وسیله تعهدات مشترك اجتماعی و فرهنگی به یکدیگر پیوند خوردهرا موقعیتی می

وابستگی متقابل افراد جامعه به یکدیگر  2ها و هنجارهاي مشترك تعهد افراد جامعه به ارزش -1شمارد ؛ آن سه بعد بر می
این سه بعد در ایثارگران از ابتداي انقالب اسالمی تا ). 180:  1981(یت مشتركاحساس هو 3ناشی از منافع مشترك و 

هاي ملی مشترك، رمز امنیت پایدار و بقاي جامعه از شرارت - کنون وجود داشته و دارد و همین احساس هویت اسالمی
زمند و زیستمند آفریده شده جایی که انسان موجودي نیااز آن). نگارنده(دشمنان قسم خورده داخلی و خارجی شده است

). 320 -340:  1378پور، و رفیع 50-49:  1381سیف الهی، (باشدکه براي رفع نیازها، نیازمند همکاري با همنوعانش می
در این همکاري چنانچه احساس امنیت داشته باشد، زندگی در سایه آرامش و نظام اجتماعی بر مبناي وفاق و انسجام 

اما همیشه اینگونه نیست و عوامل داخلی وخارجی زندگی انسان ). 1378و رفیع پور، 1368دورکیم،(1.گرددپذیر میامکان
زیرا بنا بر شواهد تاریخی، اختالفات و تمایزات قومی به انضمام . را تهدید کرده و امنیت او را به مخاطره انداخته است

ثباتی و منازعه سیاسی کند که خود به بینابع را ایجاد میاقتصاد توسعه نیافته، رقابت و منازعه مستمر اجتماعی بر سر م
هاي ایثار لفهؤدر این حالت است که جامعه نیازمند م ).33:  1388زاده، به نقل از هرمزي 14:  1378ابوطالبی، ( انجامدمی

در این روند . بازگردانداي ایثارگر، امنیت و اتحاد را به جامعه ها در قلب عدهگردد تا با درونی شدن آنو شهادت می
گیرند که با هدف ایثار و از خودگذشتگی پاي در رکاب دفاع براي حفظ کیان و سرزمین نیروهاي نظامی مردمی شکل می

گذشتن، خود را رها کردن و دیگري را انتخاب  ایثار یعنی از خود .گذارندها و فرهنگ جامعه، میو از سویی حفظ ارزش
اگر چنین نباشد، در شب تاریک  .ریزد تا فضا روشن شودت که خونش قطره قطره بر زمین میشهید مثل شمعی اس. کردن

به  1358آذر  5در ایران اسالمی در ). 104: 1387ممدوحی،(توانند بنویسندزمان، مردان بزرگی مثل عالمه طباطبایی نمی
سایر نیروهاي نظامی و ارتشی ، حفظ تمامیت بسیج مستضعفین تشکیل شد تا در کنار سپاه و ) ره(فرمان امام خمینی 

هاي آتی آموخته و این نیروها با ایثار تمام هستی خود ، درس استقامت و شهادت را به نسل. ارضی کشور تضمین گردد
-هایی که به خاطرش جان شیرین خود را نثار کردند، مضاعف کردههمچنین مسئولیت مسئولین و مردم را در حفظ ارزش

هایی لفهؤم. ها را از خود جدا و به لقاي الهی متصل کردگردد که آنهایی برمیلفهؤهاي شهدا و رزمندگان به مرگريایثا. اند
ها با درك این  لذت معنوي و الهی، گام در آن. تر و گواراتر نمودکه شربت شهادت و ایثارگري را از هر نوع لذتی، شیرین

هاي اسالمی و ایران سرافراز را تضمین نه ساختند بلکه سالمت انقالب و ارزشمسیري نهادند که نه تنها خود را جاودا
هاي ایثار و شهادت لفهؤم -ا. با اوصافی که گذشت، این مقاله پژوهشی در صدد پاسخ به سئواالت زیر است . نمودند

  ها با اتحاد ملی و امنیت پایدار وجود دارد؟لفهؤاي بین این مکدامند؟ چه رابطه
  

  له أیت و ضرورت مساهم
مثال . ها و کشورها را رقم زده استها آفریده و ثبات و پایداري ملتها در طول تاریخ، حماسهها و شهادت طلبیایثارگري

سال دفاع مقدس است که نه تنها دشمن تا بن دندان  8هاي رزمندگان اسالم در طول روشن و آشکار آن، رشادت طلبی
ادعایی که بر هیچ صاحب اندیشه . خود پشیمان کرد، بلکه عامل رشد و توسعه ایران اسالمی شدمسلح را زبون، و از کرده 

  ثیر أدهند به دلیل تکنند و جز به لقاي حضرت دوست، رضا نمیاي تا معراج، عروج میاین که عده. صادقی پوشیده نیست

                                               
  . براي اطالع بیشتر به کتاب قواعد روش  جامعه شناسی ، تالیف دورکیم و کتاب آناتومی جامعه ، تالیف رفیع پور مراجعه شود - 1
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ها و حفظ لفهؤشناخت این م. آنها می گذارد هاي مخلص و پاكهاي ایثار و شهادت بر قلبلفهؤژرف و عمیقی است که م
اما اگر این مولفه ها به . آنها و آموزش و انتقال آنها به نسل هاي آتی، ضامن بقا، عزت، پیشرفت و توسعه ملی خواهد بود

د، یابها و انحرافات اجتماعی در داخل جامعه افزایش میفراموشی سپرده شوند، همبستگی اجتماعی متزلزل گشته، آسیب
با توجه به پیامدهاي منفی عدم . شودشود و در نهایت، حیات مختل میتابد و تمامیت ارضی تاراج میامنیت رخ بر می

توان نادیده انگاشت و نقش آگاهی مردم و بسیج مردمی در حفظ و دفاع از اتحاد و امنیت ملی، اهمیت موضوع را نمی
  . اشدبهاي ایثار و شهادت، حیاتی و ضروري میلفهؤم

  اهداف پژوهش 
  هاي ایثار و شهادت در انقالب اسالمی ایران و رابطه ي آن با اتحاد و امنیت ملیشناخت مولفه: هدف کلی

  اهداف ویژه 
  هاي ایثار و شهادت در اندیشه بزرگان اسالم و انقالب اسالمی ایرانلفهؤتحلیل محتواي م-1

هاي ایثار و شهادت در لفهؤتحلیل محتواي م -2-1) ع(امام علی  هاي ایثار و شهادت در اندیشهلفهؤتحلیل محتواي م-1-1
تحلیل  -4-1هاي ایثار و شهادت در اندیشه مقام معظم رهبري لفهؤتحلیل محتواي م -3-1) ه.ر(اندیشه امام خمینی 

هاي ایثار و شهادت در اندیشه شهداي استان همدانلفهؤمحتواي م

)بزرگان مذکور در هدف ویژه اول(اندیشه بزرگان اسالم و انقالب اسالمی ایرانهاي ایثار و شهادت در لفهؤمقایسه م-2

هاي ایثار و شهادت با اتحاد و امنیت ملیلفهؤتبیین رابطه بین م-3

  هاي پژوهش سئوال
 هایی است که پژوهشگر بابه دلیل کیفی و اکتشافی بودِن نوِع پژوهش، این مقاله پژوهشی فرضیه ندارد و داراي سئوال

ها از البالي فرمایشات بزرگان اسالم و انقالب اسالمی ایران می استفاده از روش تحلیل محتوا، به دنبال یافتن پاسخ آن
  باشند؛بنابراین سئواالت مورد پژوهش به شرح زیر می. باشد

، امام » ع«امام علی (ایرانهاي ایثار و شهادت در انقالب اسالمی از دیدگاه بزرگان اسالم و انقالب اسالمی لفهؤم-1
کدامند؟) مقام معظم رهبري و شهداي استان همدان» ره«خمینی 

اي که بر آن تاکید شده است، کدام است؟لفهؤترین ممهم-2
اي را دریافت می ها ، چه رتبهلفهؤهر یک از م(باشد؟ هاي ایثار و شهادت از منظر شهدا چگونه میدرجه اهمیت مولفه-3

)دارند؟ 
ي مشترك کدام است؟ لفهؤها، مي اندیشهایسهدر مق-4
  هاي ایثار و شهادت، وجود دارد ؟لفهؤمي کاربردي در رابطه با نهادینه سازي چه راهکارها-5

  تعریف نظري متغیرها
شهید مثل شمعی است که . ایثار یعنی از خود گذشتن، خود را رها کردن و دیگري را انتخاب کردن: ایثار و شهادت

شهادت باالترین درجه ایثار و فداکاري در ). 104: 1387ممدوحی، (ریزد تا فضا روشن شودقطره بر زمین میخونش قطره 
  ). 1368سلیمی،(رود راه خداوند به شمار می
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همچنین اتحاد یعنی ). 1363عمید،( از نظر لغوي یعنی توافق، وحدت نظر، متحد بودن 1مفهوم اتحاد: اتحاد و انسجام ملی
انسجام و اتحاد را موقعیتی که در آن افراد جامعه به وسیله ).  296:  1356مطهري، (تحاد انسان با خدا استیکی شدن و ا

  ).180: 1981دانکن میشل ، (اندتعهدات مشترك اجتماعی و فرهنگی به یکدیگر پیوند خورده
افع حیاتی خود را با مخاطره اي جدي گردد که حاکمیت و آحاد افراد جامعه، منامنیت ملی به حالتی اطالق می: امنیت ملی

امنیت ملی یا داخلی بیش از هر چیز ناظر بر امنیت مردمان یک کشور است که تحت حاکمیت مشخص و . روبه رو نبینند
  ).  33و  35:  1387زمانی، (کنندمعین زندگی می

  متدولوژي پژوهش یا فرایند کار
آن  فن. باشدآن، توصیفی از نوع تحلیل محتوا و رسش آن گذشته نگر می روشجامعه شناختی و  -مقاله، دینی رویکرد
اندیشه بزرگان  جامعه آماري. باشدگردآوري اطالعات، پرسشنامه معکوس می ابزارو ) هاوصیت نامه(اي و اسناديکتابخانه

 60ها، یعنی ز وصیت نامهدرصد ا 5، گزینش حجم نمونههاي در دسترس شهداي استان همدان و اسالم و کلیه وصیت نامه
به دلیل : قلمرو بررسی. باشدو مقام معظم رهبري می» ره«و امام خمینی ) ع(وصیت نامه و استفاده از بیانات امام علی 

و رهبران انقالب » ع«حفظ اقتصاد مکانی و تحدید موضوع و اجتناب از اطاله کالم، شامل نقطه نظرات امام علی 
اي فرهنگ ایثار و شهادت مانند وحدت و هاي ریشهدر رابطه با ارزش) و مقام معظم رهبري» ره«امام خمینی (اسالمی

  .کید شهدا، بسنده شده استأها به سه ارزش اولیه مورد تدر وصیتنامه. باشداتحاد و انسجام و امنیت جامعه می

  
  مبانی نظري پژوهش

  هاي ایثار و شهادت لفهؤاسالمی ایران در باره مهاي بزرگان اسالم و انقالب تحلیل توصیفی گفتمان -بخش اول
 –در این پژوهش به دلیل رویکرد دینی .باشدفلسفه استفاده از مبانی نظري در هر پژوهشی،ساختن چهارچوب تئوریک می

رهبري و مقام معظم ) ره(هاي امام خمینی هاي ناب اسالمی مندرج در قرآن، نهج البالغه، سخنرانیجامعه شناختی از نظریه
 .اند، استفاده شده استلفه ایثار و شهادت، ایراد شدهؤترین مهاي مختلف براي حفظ وحدت به عنوان مهمکه به مناسبت

  .ها در طول تاریخ داردفتح باب به قرآن کریم، به دلیل اهمیتی است که این کتاب آسمانی در زندگی انسان
  )ع(امام علی  هاي ایثار و شهادت از دیدگاه قرآن ومؤلفه -الف

  لفه فرهنگ ایثار و شهادتؤترین موحدت و دوري از تفرقه، زیربنایی
و شما مسلمانان مانند مللی نباشید که راه «فرماید؛ دارد و میقرآن کریم، مسلمانان را از تفرقه و پراکندگی بر حذر می 

ها آمد و چنین گروه گرفتار اي هدایت آنتفرقه و اختالف پیمودند، پس از آن که آیات و ادله روشن از جانب خدا بر
  2 ) 105آل عمران ،( ».عذاب سخت خواهند بود

هایی است که ایثار و لفهؤوحدت از م. بخشد، وحدت و انسجام استآنچه جامعه را از تفرقه و تشتت آراء رهایی می 
همان . ترجیح دیگري بر خود نیاز است زیرا براي حفظ وحدت و امنیت پایدار ،به ایثار و. پروراندشهادت را در خود می

کید کرده و پیامد دوري أقرآن کریم به صراحت بر این مفهوم ت .کنندعنوانی که جامعه شناسان به دگر خواهی از آن یاد می
  ) ع(امام علی  .بنابراین اتحاد و همبستگی هم علت و هم پیامد ایثار و شهادت است .فرماینداز آن را، عذاب سخت بیان می

                                               
١ Ettehad

  .وال تکونو کالذین تفرقو  واختلفوا من بعدماجائهمالبینات واولئک لهم عذاب عظیم  - 1
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تفرقه را گوشزد نموده  هاي الهی خود، بارها یارانش را به و حدت و دوري از تفرقه فرا خوانده و خطرها و نامهخطبه در
« فرمایند؛نهج البالغه، می 78ایشان در خطبه . باشدبراي پاسداري از وحدت نیاز به ایثارگري و از خود گذشتگی می.بود

ها را مداوا کنم پیش از آن که غیر قابل خواستم زخم درون آنمی. تی واداشته استکردار اهل کوفه و عراق مرا به شگف
و انس گرفتن آنها با ) ص(کس وجود ندارد که به وحدت امت محمدآگاه باشید در امت اسالم هیچ.... عالج  گردد 

طلبم و به آنچه پیمان بین خود یمن در این کار پاداش نیک و سرانجام شایسته را از خدا م. یکدیگر از من دلسوزتر باشد
  1».و خدا دارم پایبندم

دهد و حفظ ها در طول تاریخ توجه میها و شکستهاي الهی در کامیابیقاصعه، مردم را به سنت 192در خطبه ) ع(امام
. فرمایندیها معرفی مها در امم گذشته و اختالف را به عنوان عامل همه ناکامیوحدت را به عنوان عامل اصلی پیروزي

ها بود و دشمنانشان کنید به دنبال اموري باشید که عامل عزت آنوقتی زندگی گذشتگان را مطالعه می« : فرمایندایشان می
هاي فراوان را به سویشان سرازیر نمود را از سر راهشان برداشت و سالمت و عافیت زندگی آنها را فراهم ساخت و نعمت

خشید که از تفرقه و جدایی اجتناب کردند، بر وحدت و همدلی همت گماشتند و یکدیگر ها بو کرامت و شخصیت به آن
ها از بخل و حسد، به و شما از کینه توزي با یکدیگر و پر کردن دل... را به وحدت واداشته و به آن سفارش کردند

منین پیشین، اندیشه کنید که ؤو در احواالت م یدکشیدن، بپرهیزبریدن و دست از یاري همیکدیگر پشت کردن و از هم
ها را هاي زمان آنها را به بردگی کشاندند و همواره بدترین شکنجهفرعون. چگونه در حال آزمایش و امتحان به سر بردند

د و نه راهی وجود داشت که سر پیچی کنن. که این دوران ذلت و خواري و مغلوب بودن تداوم یافت...بر آنان وارد کردند
ها را از تنگناهاي بال و سختی نجات داد و ذلت آنها را به عزت و اي که از خود دفاع نمایند تا اینکه خداوند، آننه چاره

ها قرار داده و آنچنان قدرت و ها را حاکم و زمامدار و پیشواي انسانبزرگواري و ترس آنها را به امنیت تبدیل کرد و آن
پس اندیشه کنید که . پروراندندگاه در سر نمیها رسید که خیال آن را  هیچد متعال به آنکرامت و بزرگی از طرف خداون

ها مددکار هاي آنها یکسان و دستهاي آنها یکی، قلبهاي آنچگونه بودند آن گاه که وحدت اجتماعی داشتند خواسته
آیا در آن حال، مالک و . واحد و همسو بودها ها به یک سو دوخته و ارادهیکدیگر، شمشیرها یاري کننده هم، نگاه

ها بنگرید؛ در آن هنگام که به تفرقه و سرپرست سراسر زمین نبودند؟ و رهبر و پیشواي همه دنیا نشدند؟ پس پایان کار آن
 شان گوناگون شد و ازها در دلهايپراکندگی روي آوردند و مهربانی و دوستی، در بین شان از میان رخت بر بست و سخن

هاي هایشان  به در، کرد و نعمتها پیوستند، خداوند لباس کرامت خود را از تنهمدیگر جدا شدند و به حزبها و گروه
-خطبه قاصعه عمیق »  2.ها در میان شما عبرت انگیز باقی ماندها داستان آنها گرفت و تنفراوان و شیرین خود را از آن

سفانه در أاما م. ارد و درمانی براي دردهاي بشر در همه دوران و اعصار استها و معرفت الهی را در خود دترین ارزش
این  .دانند، ولو در جبهه باطل میپیروزي و امنیتر ا گرانبهاترین عامل  وحدت) ع(حضرت. میان ما مهجور مانده است
  .لفه ایثار و دگرخواهی استؤترین ممفهوم از نظر حضرت، مهم

ي ایثار و شهادت و اجراي آن در جامعه، کرامت و لفهؤفرمایشات حضرت، با حفظ و نگهداشت این مبا استناد به قرآن و  
  .گرددسعادت همگانی ، تضمین می

اي از شکست اصحاب خود هجري قمري ایراد شده در شرایطی که مدام اخبار نگران کننده 20که در سال  25در خطبه  
  رسید، امام علت شکست اصحاب خود و پیروزي یاران معاویه را به آن حضرت میها به دلیل اختالفات عمیق در میان آن

                                               
  . علیه و آله  والفتها منی ء ابتقی بذالک  حسن الثواب و کرم المابولیس رجل احرض علی جماعه امه  محمد  صلی اهللا  - 1
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بر یمن تسلط یافته، سوگند به ) فرمانده خیانت پیشه معاویه(” بسربن ارطاه«به من خبر رسیده « کنند و می فرمایند؛ بیان می
باطل خود وحدت دارند و شما در دفاع از  نزیرا آنان در یاري کرد. دانستم که مردم شام بر شما غلبه خواهند کردخدا می

ها امام خود را در باطل فرمان بردارند و از طاغوت خود دفاع کنید و آنحق متفرقید، شما امام خود را در حق نافرمانی می
  ».دار و شما خیانتکاریدها نسبت به رهبر خود امانتآن! کنندمی

کید فراوان در اطاعت از امام و أهاي خود تشهدا نیز در وصیت نامه. دباشرمز پیروزي هر امتی، اطاعت از رهبران می 
  . کید شده استأنیز ت) ع(نکته مهمی که در سخنان امام علی. والیت دارند

  هاي ایثار و شهادت در کالم رهبران انقالب اسالمی ایرانمولفه -ب
ترین مؤلفه فرهنگ ایثار و شهادت ترین و مهموحدت کلمه ضامن حفظ امنیت پایدار مردمی، ابتدایی-1

ي مهم که تضمین امنیت به شیوه دیکتاتوري امام راحل با ارزیابی دقیق از شرایط جامعه و درك این نکته): ره(امام خمینی 
و ارعاب، امکان پذیر نیست، در صدد بهره جویی از شور و توان انقالبی قشر جوان و فعال، در راستاي برقراي نظم و 

لذا جهت اهداي شخصیت به جوان، بسیج مستضعفین و ارتش بیست میلیونی را طراحی نمود تا به بهترین  .برآمد انسجام،
بنابراین فرایند امنیت و پویایی آن،  .شکل، امنیت پایدار مردمی را در رابطه با توطئه هاي داخلی و خارجی، تضمین نماید

در سرتاسر ایران یک مرتبه سپاه پیدا شده ، « : فرمایندایشان می. باشدیهاي داخلی متنها در سایه ي تقویت و تحکیم زمینه
شرایط  ).14/2/58سخنرانی امام در (».ها را اسم نویسی کنند، بلکه مساله الهی بودنه یک جمعیتی بودند که بروند، یکی این

بی توجهی ). 28: 1377سابق، (ود بخشیدباید شرایط داخلی را بهب. پذیري در برابر تهدیدها هستندبداخلی منبع اصلی آسی
با وجود برخورداري از قدرت نظامی رسمی، دستگاه امنیت داخلی و ثروت ناشی از  ي مهم در جهان سوم،به این نکته

بر این اساس است که امام همواره بر . ي امنیت باقی مانده انددر عرصه منابع اقتصادي، اغلب گرفتار ضعف و ناکارآمدي
مین و أکید داشت و بسیج را بهترین بستر براي تأي مردم و بویژه نسل جوان در صحنه تو حضور گسترده وحدت کلمه

ي انقالب رحمت و برکات خداوند بزرگ بر بسیج مستضعفان که به حق پشتوانه«. داشتتحقق این امر مهم، گرامی می
  ). 231:  15صحیفه نور، ج(»اسالمی است

  ثر در حفظ فرهنگ ایثار وشهادتؤلفه مؤضامن امنیت جامعه ، م حضور فعال مردم در صحنه -2
گیري و انزواي این گروه از صحنه، در ارتباط پذیري آن را با کنارهتضعیف امنیت نظام و افزایش آسیب» ره«امام خمینی
برند هاي ما را دارند میجوان. هاي ما هستندذخایر فوق االرضی، این جوان باالتر از ذخایر تحت االرضی،« .دیدمستقیم می
آنچه رهبر  ).197:ق .ه 1384خمینی،(»..کنند که هر بدبختی که شما دارید از اسالم استکنند، به آنان تزریق میاغفال می

هاي دشمنان داخلی و خارجی آزارد، اغفال جوانان فعال و پرشور و مومنی است که مورد هجوم دسیسهکبیر انقالب را می
 .ها و بین دولت و مردم را به دنبال دارند، این امر، گسست وحدت و اتحاد بین آحاد جامعه، بین نسلاندقرار گرفته

ان مردم و هاي احتمالی، هماهنگی میهمچنین امام به ارزش امنیت حاصل از حضور مردم و تاثیر شگرف آن بر دفع آسیب
  .هاي رسمی متولی نظم بودندنهاد

لفه اجرایی فرهنگ ایثار و شهادتأعدل و قانون، م رعایت عدالت با برقراري حکومت-2
 در اینجا باید«:فرمایندایشان می .کردندترین عامل این هماهنگی قلمداد میرهبر کبیر انقالب، رعایت عدالت را مهم

پاسداري پاسداري از عدالت باشد، پاسداري از عدالت، این است که خود پاسدار داراي عدالت باشد تا بتواند از عدالت 
  ها اگر نان جو بخورند و در پناه حکومت عدل و قانون، در امنیت بسر برند، بهتر از این است که ملت« ). 7/4/58(».کند
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ترین موضوع در زندگی اطمینان و امنیت است مهم. داراي قصر و زندگی کذایی باشند، ولی آزادي و امنیت نداشته باشند
اجراي عدالت و تبعیت از امام راحل ). 37:ق .ه 1384خمینی، (».آیدبه دست نمی که جز در پناه حکومت عدل و قانون

  .شمارنددانند و مسئولین  متولی امنیت را بیش از سایرین، موظف به اجراي آن، میترین عامل، امنیت میرا مهم قانون
ر جنگ تحمیلی، منسجم کرد تا در اي است که جوانان را در برابترین مولفهپیروي از والیت فقیه و وحدت کلمه مهم

قالب، بسیج و سپاه براي دفاع از تمامیت ارضی و حفظ اتحاد و انسجام ملی، دست از جان خود شسته و با حضور در 
در دل این مولفه، اطاعت از والیت و خط رهبري در درجه اول . هاي حق علیه باطل، سعادت همگانی را رقم زنندجبهه

نکته ظریفی که ایثارگران با گوش جان شنیدند و با اعمال صادقانه خود، از آن دفاع کرده و در . گیرداهمیت قرار می
همچنین شهدا نیز تاکید بر حضور همیشگی مردم در صحنه دارند و اجراي . هاي خود بر آن تاکید داشتندوصیت نامه

  .دانندعدالت را راه نجات از استثمار و عقب ماندگی می
هاي متعددي را ارائه ها و امنیت پایدار، راهمقام معظم رهبري در جهت ایجاد همگرایی و وحدت گروه: مقام معظم رهبري

نظرات راهبردي -2اقدامات عملی  -1گردد؛ بندي مینمودند که به دو دسته کلی دسته
  لفه فرهنگ ایثار و شهادتؤترین متقویت عملی اتحاد و امنیت ملی مهم

هاي فعال در صحنه سیاسی در جهت فراهم کردن آرامش و وحدت، نشست با سران نی گروهفراخوا: اقدامات عملی
ها، نامگذاري سال امام به جهت اعتقاد هاي سیاسی، بستر سازي و فراهم کردن زمینه گفتگو بین جناحها و شخصیتجناح
وحدت و امنیت به منظور معطوف کردن  ها به راه و اندیشه امام، به عنوان عروه الوثقاي همگرایی، نامگذاري سالجناح

از اقدامات عملی ایشان در جهت بستر سازي و تقویت اتحاد ملی و امنیت .. .همه معتقدان به انقالب به اهمیت وحدت و
  .باشدمردمی، می

-ته میهایی است که در این کلمه نهفکید بر اتحاد و وحدت در کالم این بزرگان، دگر خواهی و ایثارگريأعلت وجودي ت

سال دفاع مقدس، نه تنها تمایت ارضی کشور حفظ شد، بلکه پس از آن ایران سربلند،  8با اتحاد است که در . باشد
  .هاي استقالل و حرکت به سوي سازندگی و پیشرفت را با افتخار طی نمایدتوانست پله

  فرهنگ ایثار و شهادتهاي معتقد به انقالب عامل اتحاد ملی و پل ارتباطی با همگرایی و وحدت جناح
ترین عامل اتحاد ملی در کشور مصادف با روز عید سعید فطر مهم 86/ 7/ 21مقام معظم رهبري در : نظرات راهبردي

ترین نظرات راهبردي همچنین از مهم. احد و واحد این ملت بزرگ، قلمداد نمودند ایمان به خدايسربلند ایران اسالمی را 
هاي کاذب، تاکید بنديپرهیز از جبهه، 1شناسیدشمنهاي معتقد به انقالب ، ایی و وحدت جناحایشان، در ارتباط با همگر

ارائه معیارهاي وحدت، آموزه واکنش منطقی ، هاتاکید بر بال اشکال بودن سلیقه، سازي مفهوم وحدتشفاف، بر مرزبندي
دهاي سیاسی، برجسته کردن نقاط مشترك و تنازع گرایی خطاهاي کوچک و رخدابا مفاهیم جدید و مشتبه، پرهیز از تعمیم

  ). 1379باقري ، (باشدمی موضع،
  

  لفه مهم فرهنگ ایثار و شهادت ؤشناسی مدشمن
تخریب ایمان و  -2تخریب وحدت ملی و یکپارچگی ملت ایران  -1.کنداز نظر ایشان دشمن سه هدف را دنبال می

.ید و آینده در ذهن مردمتخریب روحیه ام -3باورهاي کارساز در دل مردم 
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یکی از کارهاي دشمن این است که ما را از هم غافل کند و ما دشمن را در میان خود «فرمایند؛ مقام معظم رهبري می
-در بخش دیگري می 1”.لیکن ما باید با حفظ بیش از پیش هوشیاري خود، راه نفوذ دشمن را سد کنیم. جست و جو کنیم

هایی کسی است که براي این انقالب نه فقط دل نسوزانده بلکه حتی در مقابل این انقالب در برههدشمن ما آن ..«:فرمایند
هدف . بعضی در مقابل انقالب در زمان پهلوي و بعضی در زمان نظام اسالمی، خرابکاري کردند. از زمان ایستاده است

  .)60: همان(  2”.ها تخریب وحدت ملی استاین

ایشان معتقد است که مرز بندي خودي و . ه انقالب،اندیشه مرزبندي بین خودي و غیر خودي استاز تدابیر رهبر فرزان  
حاال خودي و یا غیر خودي داریم یا نداریم «. غیرخودي مربوط به آحاد ملت نیست، بلکه مختص جریانات سیاسی است

. »انات سیاسی خودي و غیرخودي داریم؟ اگر بخواهیم ملت را حساب کنیم، نه، آحاد ملت همه خودي هستند اما در جری
ها و معیارهاي مشخص خودي و غیر خودي است تا با تمسک به آن، دو جریان اصیل، خودشان را تدبیر دیگر ارائه مالك

هاي غیر خودي که همان عدم هاي خودي، سامان داده و در یک جهت ببینند و از سوي دیگر با شاخصبر اساس شاخص
  . ها مشخص سازندخودشان را با غریبه هاي خودي است،شاخص

تپد، به امام ارادت دارد براي مرد به صورت حقیقی احترام قائل خودي کیست؟ آن کسی که دلش براي اسالم و انقالب می
  . است

کسی که از اول . تپددلش براي بیگانه و برگشتن آمریکا می. گیردغیر خودي کیست؟ کسی که دستوراتش را از بیگانه می
سومین . کردکرد و به آمریکا احترام و اظهار عالقه میبه امام اهانت می. انقالب به دنبال ایجاد رابطه دوستانه با آمریکا بود

ها را از داشتن مرز بین خودي ها و رأفت و مدارا با آنتدبیر رهبر انقالب این بود که حساب حقوق شهروندي غیر خودي
  ).62:  1379باقري، (3.این مرز بندي و تشخیص به نفع هیچ جبهه حقی نخواهد بودغفلت از . و غیر خودي جدا کنند

  
  پذیرش اختالف سلیقه ها به عنوان مولفه دیگري از فرهنگ ایثار و شهادت 

ها صحه گذاشتند و همواره متذکر شدند که ، بارها بر اختالف سلیقه)ره(رهبر معظم انقالب بر اساس سیره امام راحل 
اختالف  -1 :ایشان دو نوع اختالف را مطرح کردند. ها منجر به رفتارهاي خصمانه و پرخاشگرانه شودالف سلیقهنباید اخت

  . اختالف مذموم و مطرود -2ممدوح و مطلوب و 
در اختالف نوع اول تنش و درگیري وجود ندارد و بالنده و حیات بخش است، اما در نوع دوم است که منارعه برانگیز و 

، نیازمند چند ویژگی هستند؛ .ها، سازنده باشدکه اختالفات جناحبنابراین براي این. شودنده هستی جامعه میتخریب کن
که مثل اختالف فقهاي اسالم باشد و سوم اینکه باید دوم این. اي باشدکه اختالفات باید مثل اختالف دو هم مباحثهاول این

  ).163:همان (معتقدین به انقالب و نظام حاکم باشداصل رحماء بینهم و اشداء علی الکفار، بین 
  هاي اصیل فرهنگ ایثار و شهادتارزشی، از مولفه –اخالقی  –معیارهاي وحدت بخش قانونی 

این معیارها در حول سه محور . باشدبخشی و همگرایی جریانات داخل نظام میمعیارهاي وحدت، در اصل عامل وحدت
  معیارهاي  -3 1معیارهاي معطوف به اخالق -2 4معیارهاي معطوف به قانون -1) 166: انهم(باشند؛بندي میقابل دسته
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اي هم که باشد، اصل احترام به هر اختالف سلیقه« فرمایند در ارتباط با محور سوم می. 2هاي انقالبمعطوف به ارزش
ش براي آسوده کردن خاطر ملت و از اسالم، قرآن، پاسداري از انقالب و راه امام و عزت و استقالل این کشور، تال

هاي نماز جمعه، معیارهاي ناظر بر له در خطبهمعظم. »بین بردن مشکالت، بر جاي خود مستحکم و محفوظ است
ها زیرا این ارزش. نامید» منشور وحدت«توان آن را هاي انقالب را در یک مجموعه تفصیلی مطرح ساختند که میارزش

ها شامل؛ ایمان، عدالت، رفع شکاف طبقاتی، دینداري، دوري این ارزش. باشندات اصیل انقالب میمورد توافق تمام جریان
از اسراف و تجمل، سالمت دینی و اخالقی زمامداران، اخالق و آزادي فکر و بیان، استقالل سیاسی،فرهنگی و اقتصادي 

پیشرفت و تحول توجه کردند و این مقوالت مبدل به ها به ها و بعضیها به ارزشفرمایند که بعضیسپس می. باشندمی
بندي باید مکمل یکدیگر باشند نه محل دشمنی و ایشان توصیه کردند که این اولویت. ها گردیدعامل اختالف آن

ها توجه هایی که به ارزشآن« دارند که گونه بیان میشود را اینایشان خطرهایی را که متوجه هر دو جناح می. خصومت
هایی که به کند که باید مواظب باشند و آنها را تهدید میگیرند، تحجر آنکنند و تحول و پیشرفت را نادیده مییم

ایشان با » .ها وجود دارددهند، خطر انحراف در آنها را در درجه دوم قرار میکنند و ارزشتغییر و تحول توجه می
کنند که باید با باز اندیشی در خویشتن شروع کنند تا از ی دعوت میها را به خود پاالیطرح خطر بزرگتر نفوذ، جناح

  ). 168:  1379باقري، (غلتیدن به دام تحجر و انحراف، خود را مصونیت بخشند
هایی است که براي لفهؤهایی که رهبر معظم انقالب در رابطه با اتحاد ملی و انسجام اسالمی بیان فرمودند، از ملفهؤم

اجراي تک تک . هاي معتقد به انقالب وجود نداردجامعه، راهی جز ایثار و از خودگذشتگی تمام جناح ها دراجراي آن
و این موضوع، بیانگر همان حرکات و اعمالی است که شهدا در ابتداي انقالب . ها، به معناي ترجیح دیگران بر خودآن

 یح داده و با ایمان به خدا و آرزوي سعادت ابدي،هاي شخصی ترجاسالمی و جنگ تحمیلی، دیگران را بر خود و خواسته
در این مسیر با الهام از رهنمودهاي امام فرزانه خود، با کسب معرفت و شناخت در . هاي ایثار و شهادت شدندراهی جبهه

 گرایی خطاهاي کوچک و رخدادهاي سیاسی و اجتناب از تفرقه وپرهیز از تعمیم هاي دشمن شناسی، شفاف سازي،حوزه
، عمال وارد کارزار و جنگ حق علیه باطل در دو جبهه جهاد در مرزها و جهاد ...هاي قرآنی ونفاق، دستاویز شدن به آموزه

سال در برابر تمام تسلیحات نظامی و پیشرفته  8ها بود که ایران به دلیل این ایمان و اقدامات عملی آن .در نفس شدند
  .دوام آورد و پیروزي را در آغوش کشیدجهانی با سالحی اندك و سپاهی قلیل 

  وحدت قومی
نماید که بین ایران سرزمین کثیر القوم است و ضرورت ایجاب می. هاي دیگر ایثار و شهادت، وحدت قومی استلفهؤاز م
درصد اقوام جمعیت ایران به جز فارس زبان، وحدت و انسجام تقویت شود تا از استقالل و تمامیت ارضی ایران در  60

و در ایران پس از پیروزي انقالب ... هاي تالشی، آذري، ترك، کرد، لر و عرب، قوم. برابر تهاجمات بیگانگان دفاع گردد
بابایی و (بوده است وحدت و امنیت ملیاند که یکی از عوامل تهدید کننده را به وجود آورده هاي قومیبحراناسالمی گاه 

پذیر است به ها در زیر پرچم ملی امکاناتحاد ملی، با وحدت قومیت ).1382، و زیبا کالم 1386و جوانی 1386همکاران 
گاه به قومیت و خرده فرهنگ خود اي که همه اقوام خود را در درجه اول یک ایرانی متعهد و مسئول قلمداد کنند، آنگونه

م و وحدت ملی را به چالش بکشاند تواند انسجاقومیت در کشورهایی که تنوع قومی دارند می. وابستگی عمیق نشان دهند

                                                                                                                                             
3 7/9/78   
4 28/10/77  
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مین امنیت، با شناخت عوامل تکوینی و أبراي تقویت هویت ملی و ت. هاي امنیتی و ارضی را به دنبال داشته باشدو بحران
  توان راهبردهاي مناسب و اقدامات به جا را به کاربرد و اتحاد ملی و امنیت را ضمانت تشدیدي ناسیونالیسم قومی، می

اي به انجام رسیدن این هدف واال، راهی جز پیمودن راه ایثار و شهادت و از خودگذشتگی و دگر خواهی باقی بر .نمود
  .ماندنمی

  هاي شهدا  هاي ایثار و شهادت در وصیت نامهلفهؤتحلیل محتواي م: بخش دوم
  

  مقدمه
ثیر عمیق و بزرگی در پیروان أشده که تو یارانش ارائه ) ع(ي امام حسینالگوي بزرگ شهادت به وسیله در مذهب شیعه،
 ).1368سلیمی،(رود ي ایثار و فداکاري در راه خداوند به شمار میمفهوم شهادت باالترین درجه. آن حضرت دارد

ها نیز با شعار معروف باشد بلکه در اروپا شوالیهکید میأعزّت،شرافت و شجاعت نه تنها در اسالم و شیعه مورد ت
-ها به استقبال مرگ میبراي رسیدن به این ارزش» دفاع از مظلوم«و همچنین »خودگذشتگیجوانمردي و از «

ها و تضادهایى که در نمودها و تظاهرات ها، با همه تفاوتها در زندگى انسانجایگاه ارزش). 1381شاعري،(رفتند
ها نقش اساسى ایفا ر رشد و ارتقاء آنشود نکته قابل توجهى است که هم در بقاء و دوام جوامع و هم دها دیده مىفرهنگ

-همانا خداوند وضعیت هیچ قومى را تغییر نمى«:فرمایدمى 11قرآن کریم در سوره رعد آیه  ). 1379ذوعلم ، ( کندمى

توجه به این واقعیت در هر مقطعى از مقاطع و مراحل تحول جامعه، » 1 .دهد تا هنگامى که آن قوم خود را تغییر دهند
ها ارزش باشد و نباید پنداشت که تحوالت اجتماعى ناشى از تغییران و مدیران جامعه، بسیار مهم و ضرورى مىبراى رهبر
کید داشتند که؛ پیشرفت ملت ایران أبارها ت) ق س(امام خمینى. ها به دوران و مقطع خاصى اختصاص داردو نگرش

  ).207،ص9صحیفه نور، جلد (مرهون تحولى بود که در نفوس پیدا شد
  .ودار زیر ترسیم شده استمها را آماده از خودگذشتگی و ایثار نمود در نتحولی که در شهدا پدید آمد و آن

  امنیت در جامعه     شهادت        ازخودگذشتگى            اطاعت ازرهبرى
ممکن است به شهادت که اي که این از خودگذشتگی، اطاعت از رهبر و ولی فقیه، نیاز به از خودگذشتگی دارد به گونه

با از خودگذشتگی و شهادت است که اتحاد ملی و امنیت پایدار در جامعه، . ترین درجه سعادت است، ختم گرددعالی
    .کید داشتندأبه همین دلیل است که شهدا به اتفاق، بر اطاعت از رهبرو ولی فقیه ت. گرددتقویت می

  هاتحلیل محتواي وصیت نامه
ي اولیه در هر یک از وصیت لفهؤشناخت و استخراج سه م - 1ها، اهداف زیر دنبال شد؛ وصیت نامه در تحلیل محتواي

ها در حفظ فرهنگ ایثار و لفهؤبندي فراوانی اهمیت این مدرجه - 2ها، که به لحاظ اهمیت، مورد تاکید شهدا بودند و نامه
  . شهادت
اطاعت « باشد؛ ها داشتند، به ترتیب به شرح زیر میر حفظ و اجراي آنهایی که شهدا، بیشترین تاکید را بلفهؤها و مارزش

» حسابرسى اعمال قبل از مرگ« ، »جنگ و جهاد و مبارزه با دشمن«،   »قدردانى و احترام به والدین«، »ازرهبر و والیت فقیه
، »پایدارى و مقاومت« ، »سیاسى -بادى هاى عانجام فعالیت« ، »دفاع از اسالم و انقالب« ، »)ع(ادامه راه ائمه معصومین«، 

                                               
  » ان اهللا ال یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم«  -١
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 - اجتماعى –اصالح اخالقى «، »)مسائل مادى و معنوى(مان به دنیا و آخرتأتوجه تو« ، »حمایت از دلسوزین انقالب«
  .» ...  کارى و امر به معروف وانضباط کارى و عدم تبعیض و کم«، »فرهنگى

ها، مفاهیمی که محتوا، با استخراج مفاهیم اساسی و کد دادن به آن ها بر مبناي تحلیلنامهمحقق با مطالعه تک تک وصیت
  .پاسخ داده است 1بندي، و به سئواالت پرسشنامه معکوسگیرند دستهاز نظر معنا در یک حوزه قرار می

   
  گیري ها و نتیجهیافته

.خالصه شده است 1در جدول شماره ) ع(هاي امام علیها از تحلیل محتواي خطبهیافته-1

  در رابطه با مؤلفه ایثار وشهادت) ع(توزیع آماري خطبه امام علی: 1جدول شماره 
  جمع  25در خطبه   در خطبه قاصعه  ها لفهؤم

  14  2  12  فراوانی  وحدت و کلمات هم معنا 
  45/25  18/18  6/26  درصد

  11  2  9  فراوانی  تفرقه و کلمات هم معنا با آن

  20  18/18  20  درصد

  8  4  4  فراوانی  معنا با آن امام و کلمات هم
  54/14  36/36  88/8  درصد

  55  11  45  کل جمله هاي متن  خطبه ها در این مقاله 
  

از مولفه %)   54/14(و اطاعت از رهبر% )  20(و دوري از تفرقه % )  45/25(وحدت) : ع(نتیجه گیري از کالم امام علی
خواهی ترجیح داده و سعادت و کرامت همگانی و اتحاد ملی و امنیت هاي ایثار وشهادتی است که دگر خواهی را بر خود 

  .داخلی را به دنبال دارد
  .خالصه شده است 2یافته ها از تحلیل محتواي فرمایشات رهبران انقالب اسالمی ایران در جدول شماره -2

  لفه ایثار وشهادتو مقام معظم رهبري در رابطه با مو) ره(توزیع آماري بیانات امام خمینی: 2جدول شماره 
  کل  مقام معظم رهبري  امام خمینی  ها مؤلفه

  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی

  79/15  12  68/15  8  16  4  معنا وحدت و کلمات هم
  31/26  20  33/33  17  12  3  معنا با آنتفرقه و کلمات هم

  79/15  12  80/9  5  28  7  عدالت و کلمات هم معنا با آن

                                               
  )120:  1371ساروخانی ،. ( پرسشنامه معکوس یعنی پاسخ ها از قبل موجود می باشد و محقق با استخراج آنها از متن اصلی ، سئوال الزم را می سازد - 2
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  53/10  8  76/11  6  8  2  راه و خط امام 

  76  51  25  جمع جمالت در متن مقاله
  

: و رهبر معظم انقالب) ره(گیري از کالم امام خمینی نتیجه
و رهبر معظم انقالب داراي تعریف مشخص، ) ره(هاي ایثار و شهادت، در سیره عملی و نظري امام راحل لفهؤگفتمان م

، به معناي یکسان انگاري و نادیده گرفتن سالیق و %)79/15( وحدت .غایت یگانه است هاي واحد، روش مشابه وریشه
وحدت به معناي غیر مدنی کردن ساخت . ها، یکجور فکر کردن و عمل کردن، سلطه یک تفکر یا دیدگاه نیستتفاوت

یعنی نبود تفرقه، نفاق و  وحدت .روي محض و بستن باب انتقاد و سازنده و جامعه یک صدایی نیستاجتماع و یا دنبال
لفه است که اطاعت از ؤبا این م.گرددي این اتحاد است که امنیت پایدار تضمین میدر سایه .درگیري و کشمکش

تنها ریشه وحدت و حفظ آن نه. نمایدیابند و استقالل و آزادي و توسعه و پیشرفت، چهره میمعنا می%) 53/10(والیت
  .و توسعه و بالندگی هم هست%) 79/15(بلکه ریشه اجراي عدالت. استهاي ایثار و شهادت لفهؤم
  هاي شهداها و نتایج کسب شده براساس فن پرسشنامه معکوس از وصیت نامهیافته -3

هایی که خود براي حفظ و اجراي فهؤلم. کید داشتندألفه تؤم 14ها، شهدا بر هاي استخراجی از وصیت نامهبا ترکیب ارزش
  :  خالصه شده است 3ها در جدول شماره این مولفه. گام نهایی تالش کرده و شربت شیرین شهادت را نوشیدندها، تا آن
  

  ) n= 60( هاي شهداهاي ایثار و شهادت در وصیت نامهلفهؤتوزیع آماري م - 3جدول شماره 
  درصد  فراوانی  لفهؤم  درصد  فراوانی  لفه ؤم

  33/33  20  هاى عبادى،سیاسىشرکت در فعا لیت  5933/98  هاي اصیل اسالمیاجراي ارزش

  33/33  20  استقامت و پایدارى  70  42  اطاعت ازرهبر و والیت فقیه
  33/33  20  حفظ وحدت و اتحاد  55  33قدردانی و احترام به والدین                           

ازگناه و فساد و تقوى وعمل صالح و اجتناب   33/53  32  دشمن، دوري از تفرقه با مبارزه
  تجمالت

19  66/31  

حمایت از یاران صدیق و واقعى و دلسوز انقالب   33/43  26حسابرسی اعمال قبل ازمرگ            
  و امام

16  66/26  

  255/17  حمایت ازبسیج و سپاه  و خانواده شهدا  33/38  23  )ع(ادامه راه ائمه معصومین
انجام وظیفه عدم تبعیض، کارشکنى، فساد   66/36  22دفاع از انقالب واسالم                                 

  )مسئولین(
8  33/13  
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  ها                                گیري از وصیت نامهنتیجه 
، % 70، اطاعت از ولی فقیه و رهبر با %  98/ 33 هاي اصیل اسالمی باشلفه و ارزش توصیه شده، اجراي ارزؤباالترین م

گردد که ایثارگران از متون دینی و قرآن کریم، این تاکید، به معرفتی برمی. باشد، می% 55قدردانی واحترام به والدین 
  .اندآموخته

« :ها را در جمله زیر خالصه کرداید بتوان همه آنش. ها ازهم جدا نیستندلفهؤها و منکته قابل توجه این است که این ارزش
  ».باشنداى الهى براى توسعه و اصالح مادى ومعنوي بشر و بشریت میها هدیهلفهؤها و مهمه ارزش

  هاي ایثار و شهادت در اندیشه هاي مذکور لفهؤمقایسه م
خالصه شده  4 اسالمی و شهدا در جدول شمارههاي ایثار و شهادت در اندیشه بزرگان اسالم و انقالب لفهؤترین ممهم

  .اندها تنظیم گردیدهدر این جدول، براي تبرك، ابتدا به قرآن کریم تمسک جسته و سپس سایر اندیشه.است
  

  هاي بزرگان و رهبران انقالب اسالمی مذکور در بخش مبانی نظريها در اندیشهلفهؤمقایسه م:  2جدول شماره 
 اندیشه

  ها
  .شهدا   مقام معظم رهبري  )ه.ر(امام خمینی  )ع(علی  امام  قرآن

 مولفه
  ها

  وحدت
دوري از 

  تفرقه

دوري از  وحدت
  تفرقه عدالت

  اطاعت از امام

   وحدت کلمه
  دوري از تفرقه

اطاعت از رهبر 
  رعایت عدالت

دوري از  وحدت
اطاعت از  تفرقه

 رهبر و والیت
  عدالت خواهی

هاي دفاع از و اجراي ارزش
اطاعت از رهبر والیت  اسالمی

 قدر دانى و احترام به والدین فقیه
 دوري از تفرقه، حفظ وحدت،
  عدالت طلبی

هاي مذکور ،حفظ وحدت و انسجام، دوري از تفرقه، اطاعـت از رهبـر و امـام، عـدالت و اجـراي آن      در اندیشه  نتیجه
ز بـه ایثـار و از خودگذشـتگی و    هاي فـوق نیـا  لفهؤبراي حفظ و تقویت و تحکیم هریک از م. باشدمشترك می

هاي اتحاد، متقابل و دوسویه و یـا بـه عبـارتی    هاي ایثار و شهادت با مولفهلفهؤباشد و رابطه مشهادت طلبی می
  .باشند الزم و ملزوم هم می

  
  .بریم نتیجه نهایی را با یک سئوال و پاسخ به آن، به پایان می

هاي ایثار و شهادت، نیز قابلیت تعمیم دارند؟ زیرا لفهؤانسجام ملی به عنوان مهاي مطرح شده در باب اتحاد و لفهؤچرا م
. باشدهایی که عامل اتحاد و انسجام هستند، نیاز به از خود گذشتگی و ایثار میبراي اجراي هریک از مولفه و ارزش

نمایند و سر راه اجراي آنها ایجاد می پذیرند بلکه موانعی را برها را نمیهمیشه مغرضانی هستند که نه تنها راحت، ارزش
ها و رابطه آن. ها نقش محوري دارندلفهؤبه همین دالیل است که این م.سازندمسیر توسعه و پیشرفت جامعه را مختل می

  .متقابل و دوسویه است
  سجام                             هاي اتحاد و انلفهؤم                              هاي ایثار و شهادت لفهؤم              
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  ها و مشکالت محدودیت
-عدم دسترسى پژوهشگر به پیشینه پژوهش در این زمینه می ترین مشکل،ترین محدودیت، محدودیت زمانی و مهممهم

  .   باشد
  

  پیشنهادات
پیشنهادات کاربردي-1
هایی از هاي آموزشی و اختصاص سرفصلکارگاه ها وهاي صدا و سیما، تشکیل کالسگردد از طریق برنامهتوصیه می-2

این ارزش اصیل در نسل جدید، » اطاعت از ولى فقیه«کتب درسی دانشگاهی و آموزش و پرورش، در درونی کردن 
  .بیندزیرا تا زمانی که جامعه به اصل والیت وفادار باشد آسیب نمی .اهتمام الزم به عمل آید

  
یابى و تعالى جامعه کمال ها از آیات کالم شریف و وحى عزیزاست که با پاس داشتن آن،آنقدردانى از والدین واحترام به 

ها ها و در همه مکانعنایت به این مولفه به سازمان خاصی بستگى نداشته و آموزش آن براي کلیه سازمان. شودتضمین می
رج در اندیشه هاي مذکور ، توجه به ارتباط ساده زیستی مند .باشداساس تحکیم خانواده می زیرا احترام،.ضرورى است

عامل رهایی از هر نوع بحران اقتصادي در کاربردي کردن این اصل اساسی .تنگاتنگ مسائل اقتصادى با مسائل معنوى دارد
اقتصادي یعنی صرفه جویی و مصرف بهینه و دوري از اصراف و تجمل پرستی براي آحاد جامعه و بخصوص مسئولین 

صدا و سیما با پخش زندگی ساده و عاري از تجملِ برخی از بزرگان . کننداد جامعه به مسئوالنشان اقتدا میزیرا آح .است
کننده تجمل پرستی و  ءهایی که القاها و برنامهمن و متعهد در اقشار مختلف، همچنین دوري از پخش سریالؤو مسئولین م

خواهی زمانی معنا دارد که در درجه اول، طلبی و عدالتعدالت  .به ایفاي نقش محوري خود بپردازد اصراف است،
مسئولین با اجراي قانون، در اجراي آن بکوشند و در هر پست و مقام و هر الیه اي از دیوانساالري جامعه قرار گرفته اند، 

در رفتار آنها  آن گونه که مردم نیز به عنوان ارباب رجوع، عمال عدالت خواهی و اجراي عدالت را. عامل به آن باشند
ها از طریق هاي ایثار و شهادت در کتب درسی، عمومى سازى آنلفهؤبا درج م .مشاهده کنند و سپس خودشان به کار برند

در تقویم ساالنه،  .ها در آحاد جامعه، تالش گرددلفهؤکردن این مپرده نویسى، بنر و یا هر هنر دیگرى، در تعمیم و درونی
هاي ایثار و شهادت در تفاده از بسیج عمومی براي پاسداشت این هفته، در حفظ و تقویت مولفهبا درج هفته شهدا و اس

  .اندیشه شهدا، بخصوص در نسل جوان و آیندگان تالش شود
پیشنهادات علمی-3

  . گردد که پژوهشگران عالقه مند، موضوع این پژوهش را در مقیاس بزرگتر و در سطح ملی انجام دهندپیشنهاد می
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  )شدنبا تأکید برپدیده جهانی(شناسی موانع ترویج فرهنگ ایثار و شهادتآسیب
  سجاد دادفر

  استادیاردانشگاه رازي کرمانشاه

  
  چکیده 

و شهادت دو  ایثار .است آنمستلزم آشنایی با مفاهیم  درجامعه، چنین موانع ترویج یک فرهنگو هم هادستیابی به شاخصه
فکري است  مجموعه دستاوردهاي نظري و شهادت، و فرهنگ ایثار .هستندي ارزشمند و متعالی دین و مکتب الهی مقوله

-قرب الهی را براي افراد مهیا می کمال و حرکت به سوي قابلیت اکتساب داشته و نیز به سبب نوع نگرش، بستري ازکه 

هایی ارزش ، هنجارها وبه تعبیر دیگر فرهنگ ایثار و شهادت سازد؛متمایز می را از جوامع دیگر الهیاین امر، جامعه . سازد
-هاي الهی حاضر به جانارزشو افراد یک جامعه به منظور تحقّق اهداف  ،آن سازد که درمی مطرح و نهادینهدر جامعه را 

در پژوهش حاضر تالش گردیده تا ضمن توضیح مفاهیمی چون، . شوندهاي مجاهده میر صحنهد حضور و فشانی
گرفته و از سوي هاي دین مبین اسالم مورد بحث قرار فرهنگ، ایثار و شهادت، از یک سو جایگاه این مفاهیم درآموزه

  .دیگر موانع ترویج آن در جامعه با تکیه بر پدیده جهانی شدن مورد توجه قرار گیرد
  شدنایثار، شهادت، اسالم، جهانی: کلیدواژه

  
  مقدمه 

اهمیت و جایگاه این . دهندهایی وجود دارد که بنیان اصلی فرهنگ آن جامعه را شکل میارزش در تمام جوامع بشري،
ها و انتقال اي است که هر ملتی، هویت و حیات اجتماعی و سیاسی خود را در پایبندي و احترام به آنگونهها به ارزش

 هاي دینی بلکه درنه تنها درآموزهست که یی اهاو شهادت یکی از ارزش فرهنگ ایثار. داندهاي آینده میکامل آن به نسل
-در زمره ي عالی ایثار و شهادت، به عنوان یک فرهنگ متعالی. است اي برخوردارازجایگاه ویژه نیز تاریخ این سرزمین

این مفاهیم  .مقام دست یابد تواند به آنباشند که یک انسان متعهد میهایی مینتیجه واالترین ارزش درمفاهیم الهی و ترین
ند و واالترین برکات را صورت گسترده تحت تأثیر قرار دهه ب اثر گذار و حرکت آفرین قادرند تا فضاي یک جامعه را

از خودگذشتگی و اخالص  ،جوهره و عصارة فرهنگ ایثار و شهادت هاي دینی ما،در آموزه .باشند براي آن به همراه داشته
اعتقادي،  ترویج و اشاعۀ فرهنگ ایثار و شهادت، کارکردهاي بسیار مثبت اخالقی. هدفمند استهوشمندانه و ،و آزادمنشی

اخالقی در دارد که با نهادینه شدن آن در جامعه، شاهد شکوفایی فضائل الهی، انسانی و... فرهنگی وسیاسی، اقتصادي و 
هاي آسیب موانع تأثیرگذار،دقّت در  جا که ترویج نامناسب و عدماز آن. هاي مختلف زندگی انسانی خواهیم بودعرصه

، در نوشتار پیش رو به دنبال آسیبکندواردمی امعهدرج شدن، ترویج و اشاعه فرهنگ ایثار و شهادت جدي به نهادینه
  .هستیم ازجمله پدیده جهانی شدنترویج فرهنگ ایثار و شهادت از طریق بررسی عوامل اثرگذار، موانعشناسی 
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  معناشناسی واژگان
   آسیب شناسی

به معناي »  Logy« به معناي رنج، محنت، احساسات و )  Path = Patho( اي یونانی بوده که از دو جزء آسیب شناسی واژه
  ها نظمیآسیب شناسی در اصطالح علوم طبیعی به معناي مطالعه و شناخت عوامل بی. دانش و شناخت تشکیل شده است

علوم ) 3821، ص  4فارسی ، ج  -فرهنگ کامل انگلیسی .(  در ارگانیسم انسانی جهت درمان بیماري هاي جسمانی است
هاي هاي عضوي و بحرانمیان کالبد انسانی و کالبد جامعه و بیماري) قرن نوزدهم(جتماعی بر اثر مشابهت سازي در ا

هاي اجتماعی هاو بیمارينظمیهاي بیاجتماعی، دانش نوي به نام آسیب شناسی اجتماعی، جهت مطالعه عوامل و ریشه
از مطالعۀ نابسامانی و اختالل و عدم هماهنگی و تعادل در  بنابراین آسیب شناسی اجتماعی عبارت است. پدید آورد

شناسی، از دیدگاهی کارکردي، از آشکار است که اصطالح آسیب ها؛کارکردهاي مربوط به کالبد حیات اجتماعی انسان
-ي، بهرهشناسی در قرن نوزدهم میالدگیري و رشد جامعهدر واقع با شکل. شناختی به عاریه گرفته شده استعلوم زیست

هاي رایج در ایندهاي اجتماعی معمول شد و در نتیجه بسیاري از اصطالحات و واژهآگیري از علوم مختلف براي بیان فر
  .)10-11: 1386سروستانی،(شناسی و مانند آن در جامعه شناسی نیز به کار گرفته شدعلوم دیگر چون زیست

  : مقاصد و وظایف آسیب شناسی اجتماعی عبارتند از 
  ها هاي اجتماعی و علل، عوامل و دالیل پیدایی آنمطالعه و شناخت آسیب -1
  پیشگیري از وقوع جرم و انحراف در جامعه به منظور بهسازي محیط زندگی جسمی و خانوادگی  -2
هاي هها و انگیزهاي مناسب براي قطع ریشههاي علمی و استفاده از شیوهدرمان کجروي اجتماعی با به کارگیري روش -3

  ها این کجروي
  تداوم درمان براي پیشگیري و جلوگیري از بازگشت مجدد انحرافات اجتماعی  -4

رفتار انحرافی به معناي رفتاري است که به طریقی با انتظارهاي رفتاري مشترك یک گروه خاص سازگاري ندارد و 
واقع، هر جامعه از اعضاي خود انتظار دارد از در . اکثریت اعضاي جامعه آن را تخلف از ارزشهاي مسلط جامعه می دانند

-ها و هنجارها را رعایت نمیاي از این ارزشاي پیدا می شوند که پارهاما همواره عده. ها و هنجارها تبعیت کنندارزش

  ) 155: 1375دزفولی ،.(کنند
  

  ترویج 
ترویج، نوعی ترغیب در جهت توسعه منابع انسـانی  . روان کردن است و ترویج در لغت به معنی رایج کردن، متداول کردن

حضـوري  غیرطور کلی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم و یا بـه شـکل رو در رو یـا    ترویج به. )1718: 1381انوري،(است
هـا،  نیخـوا هـا و روضـه  هـا، کنگـره  ها، کنفـرانس ها، برگزاري همایشترویج حضوري همچون سخنرانی .انجام می پذیرد

واسطه به سـمع و نظـر   ترویجی هستند که مروج و مخاطب رو در رو با هم مواجه می شوند و پیام و مفهوم ارائه شده بی
اما در ترویج غیر حضوري مروج، پیام و مفهوم خود را . رسد و بازخورد و بازتاب این پیام قابل مشاهده استمخاطب می

گونه در این. همچون کتاب، نمایشنامه، فیلم، رادیو، تلویزیون، روزنامه. رساندیاي به سمع و نظر مخاطب مدر قالب رسانه
که بازتاب هم زمان نظرات و احساسات مخاطبان  یابد، امکان اینترویج، پیام که به شکل غیر مستقیم به مخاطب انتقال می
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در فرآیند ارتباطی وجود دارند،  1هاع نوفهبدیهی است همان طور که انوا .)76: 1388نورانی،(و مروجین برسد، وجود ندارد
شـنونده یـا   (شوند که پیام به شکل صحیح و مناسب به مخاطب ها دخالت دارند که مسبب آن میدر عمل ترویج هم نوفه

شناخت نوفه هاي یک ترویج همانند شناخت نوفه هاي فرایند ارتبـاطی امـري اسـت الزم، تـا امکـان      .انتقال نیابد) بیننده
  حوزة ترویج فرهنگ ایثار و شهادت هم به نوعی دچار آسیب ها و نوفه هاي . ارتباط درست در عمل ترویج میسر گردد

بـراي  . ل ارتباطی مخاطبانش را در بر می گیردخاص خود می باشد؛ نوفه هایی که از مروج و پیام ارسالیش گرفته تا وسای
واضح است هرچـه  .رفع این نوفه ها هم باید بین مروجین این فرهنگ با مخاطبان این ترویج نزدیکی یا تشابه برقرار گردد

مهارت هاي لغوي و یا زبانی، گرایش و طرز تفکّر، معلومات و اطّالعات، خصوصیات اجتماعی فرهنگی بـین مـروجین و   
تـرویج فرهنـگ ایثـار و     بـه همـین خـاطردر    .تر خواهیم بـود خاطبان این حوزه، نزدیک تر باشد، شاهد ارتباطی صحیحم

ترویجی نامناسب است که مفهوم مورد نظر فرستنده را به گیرنده به خوبی منتقل نکند و یا گیرنـده امکـان آن را    ،شهادت
ــه ســطحی         ــه فرســتنده بفهمانــد کــه در چ ــته باشــد تــا ب ــکلی پیــام را دریافــت و تفســیر      نداش و بــه چــه ش

   .)www.navideshahed.com(نماید
  

   فرهنگ
اگر به عنوان یـک  ،شودخود به دو معنی آورده می» فر« .ترکیب شده است)  هنگ(و ) فر(واژه فرهنگ از دو جزء: در لغت

چنین اگر به عنوان یک پسوند باشـد، در  هم ؛ه، عظمت، درخشندگی و جالل استکلمه باشد به معنی نیروي معنوي، شکو
به معنی سنگین، وزن، گروه ) سنگ( ییاز ریشه اوستا) هنگ( اما. این صورت داراي معنی جلو، باال، و پیش و بیرون است

و بیرون کشیدن است، یعنی بنابراین معنی لغوي واژه فرهنگ باال کشیدن )1418ص 3،ج  1362تبریزي(و وقار آمده است
هـاي مسـتقل ذهنـی و    ها، مکنونات، و نیروهاي نهفته و تراویدهجامعه، دانستنی از ژرفاي وجود افراد ملتی یا از درون یک

استعدادهاي درونی و ویژه فردي را بیرون کشیدن و آشکار ساختن است، واژه فرهنگ در کتب لغت فارسی عالوه بر علم 
فرهنگ در : فرهنگ از نظر اصطالحی. عقل، ادب، تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش نیز آمده است به معنی فضل، دانش،

که تنها انسان داراي فرهنگ اسـت،   شناسان و مردم شناسان خاص انسان است و این نکتهاصطالح جامعه شناسان، فرهنگ
 ن تعاریف بی شماري ازسوي صاحب نظـران، تاکنو.مورد تایید همگان است اگر چه در تعریف فرهنگ متفق القول نیستند

هاي دیدگاه نوعی بیانگر دراین باره ارائه شده است که هریک به هنجاري و روان شناختی ، از جنبه هاي تاریخی، توصیفی
هایش درچارچوب وي که اندیشه .است»ریمون ویلیامز«ترین این تعاریف، تعریف یکی از معروف .فکري گویندگان است

-درتعریف فرهنگ می» واژگان کلیدي«اند درآغاز کتاب معروف خود به نامالعات  فرهنگی تحول وتکامل یافتهي مطرشته

فرهنگ نظامی است راهنما و داللتگر که از طریق آن الزاماً نظم اجتمـاعی منتقـل، بازتولیـد، تجربـه وکشـف مـی       : نویسد
در ایـن  . انـد اي از اکتسابات دانستهحاصل جمع مجموعه در یک تعریف عام، فرهنگ را )47: 1388به نقل ازپهلوان،(شود

هـا، باورهـاي   در تعریفی دیگر، فرهنگ شامل دانسـتنی . ها و تجربیات استها، مهارتي شناختتعریف فرهنگ مجموعه
دینی، کارهاي هنري یاورزشی، تصورات تخیلی و ایدئولوژیک گروهی از اشـخاص اسـت کـه نخبگـان یـا مـردم عـادي        

هـا،  با این نگاه، فرهنگ مجموعه پیچیده اي اسـت کـه دربرگیرنـده دانسـتنی    ) 766ص  1369مشیري، (دهندمیراتشکیل 

                                               
نوفه ها از عوامل محدودیت ساز در فرآیند ارتباطی  .گویند) خش( به عوامل مخلِّ یک ارتباط صحیح و کامل، نوفه: یا پارازیت) خش(نوفه  - 29

است
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اعتقادات، هنرها، اخالقیات، قوانین، عادات و هرگونه توانائی دیگري است که به وسیله انسان به عنوان عضو جامعه کسب 
  .شده است

  ابعادفرهنگ 
ارتباط  معتقدند که این سه بعد در فرهنگ قائل به ابعاد سه گانه فرهنگ بوده ونظران عرصه شناخت صاحب معموًال

  .هستند یکدیگر متقابل با مستقیم و
  بعدمادي ) الف
تـوان  هـا مـی  طریـق آن  از به بیـان دیگـر   گذارند؛مادي فرهنگ شامل همه مصنوعاتی است که فرهنگ رابه نمایش می بعد

   رادیو، فیلم، نمایش، ادبیات، هنر، تجسمی شناخته شده مانند نمایشی و اي بیانی،هشکل کنار در .فرهنگ رامشاهده کرد
محصوالت فرهنـگ   همچنین کاالهاي مصرفی و معماري پوشاك و در توان تجلیات فرهنگ را، می...و ایترنت، تلویزیون،
تهاجم فرهنگی دشـمنان خـارجی و   توجه به  رسد بابه نظر می. )88: 1388پهلوان،(فرهنگ مردمی نیزآشکارادید روزمره و

اي و جنگ نرم نسبت به عناصر اصیل فرهنگ اسالمی از جمله فرهنگ ایثار و شهادت داخلی در قالب تبلیغات سوء رسانه
 .شهادت امري ضروري اسـت  و توجه جدي به این بعد ازفرهنگ ایثار ؛و کمرنگ ساختن پیامدهاي مثبت آن براي جامعه

 ي جمعی وهااز طریق رسانه ،ها و باورهاي دینی مردمسازي و ارتقاء سطح آگاهیفرهنگ ازطریق توانواقع امروزه می در
هاي فرهنگ ساز، که هدایتگري روند کلی فرهنگ جامعه را بر عهده دارنـد،  ترین کانالویژه صدا و سیما، به عنوان مهمه ب

-تردیدي نیست کـه رسـانه   .تالش نمودر این فرهنگ متعالی سازي هر چه بهتر و بیشتزدایی و زمینهدر احیاء، رونق، پیرایه

و عالوه بـر بازتـاب   . کنندپذیري و تعلیم و تربیت اجتماعی ایفا میاي در انتقال فرهنگ، جامعهجمعی، نقش برجستههاي 
عهـده  دهی به عقاید و باورها، اطالع رسانی و آگاهی بخشـی بـر   دادن فرهنگ جامعه، قدرت چشمگیري در راستاي شکل

ها، باید نشر فرهنگ ایثار ي اسالمی ما نیز یکی از رسالت هاي اصلی رسانهرو در جامعهاز این )86،ص  1380الزار،(دارند
  . و شهادت و پاسداري از آن باشد

ها به عنوان دانشگاه عمومی یاد کرده اسـت کـه   هاي جمعی، از آنبا تشریح نقش رسانه) ره(در این خصوص امام خمینی 
ها به تناسـب  ي رسانهچرا که همه؛مبارز و دینی بار بیاورد  ،د در تمام سطح کشور گسترش یابد و تمام مردم را متفکر بای

هاي توانند نقش خویش را متناسب با انتظارات ایفا کنند و گامماهیت، میزان نفوذ، ظرفیت امکانات، نوع پیام و مخاطب می
همچنین توجه به این بعد ازفرهنگ شهادت  .قالب اسالمی و دفاع مقدس بردارندهاي انمؤثر ي در توسعه فرهنگ و ارزش

هاي شهداء در مراکـز مهـم و اصـلی شـهرها و حتـی مراکـز       ي نمادها از طریق ساخت یادمانتوسعهتوان با و ایثار را می
ر سـطح شـهرها باهمکـاري    د) دیوارنویسـی (ها و فضاسازي فرهنگـی و تبلیغـی  پوسترها، کتیبه آموزشی، بازنگري در تهیه

هاي آگاه سازي دینی و معرفتی از شهداء، حفظ بخشی از آثار ها و حتی در روستاهاي پرجمعیت با تکیه بر جنبهشهرداري
ها بنام شهداء و ایثارگران البته با در نظـر گـرفتن   ها، میادین، مدارس و دانشگاهبجا مانده از دفاع مقدس، نامگذاري خیابان

ي دفاع مقدس براي تجمع و ایجاد نمایشگاه و موزهکه ضمن آن. ، مورد توجه قرار دادو روانشناسی تبلیغات شناسیجامعه
ي تجهیزات نظامی رزمندگان، هنر از قبیل ارائه ،هاي مختلف از دفاع مقدسارائه آثار مادي و معنوي بازگو کننده ي صحنه

ي نقشـه  هاي نبـرد، ها، کتب و اشعار، ساخت ماکت از صحنهوشتهعکس و پوستر، دست ن هاي دستی آنان، پیشانی بندها،
  .لحاظ عینی و ملموس بودن می تواند بسیار آموزنده و نتیجه بخش باشده ب ،ها و بسیاري موارد دیگرعملیات
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  ذهنی  بعد)ُ ب
وجه از فرهنـگ  این. شودمعموالً از بعد ذهنی فرهنگ تحت عناوین دیگري چون بعد معنوي یا بعد روحی نیز نام برده می

هـاي  چنین شـیوه هم هنجارها و ها،ارزش سیاسی، اعتقادات مذهبی و و باورها جهان، ها، تصورات ذهنی ازاسطوره: شامل
این  ي زیست درنحوه جهان پیرامون و ارتباط با ذهن انسان در چه که درآن واقع هر در .شوداحساسی جمعی می فکري و
اینجا همین بعـد ذهنـی فرهنـگ     در ي جهان ذهنی یابه همین حوزه گذردمی و گیردجهان شکل میآن  از تصور جهان و

 تصـورش از  واقعیـت و  دریافـت یـک فرهنـگ از    استنباط و از فرهنگ مارا وجه ازاین. )89-88: 1388پهلوان،(تعلق دارد
 فرهنگ ایثـار  از ی اسالمی توجه به این بعدبینجهان در .سازدیک جامعه آگاه می در همه تصورش ازخود ترازمهم جهان و

 و ایثار فرهنگ جمهوري اسالمی ایران هم آمده است که، سخنان بنیانگذار در .است اي برخورداراهمیت ویژه شهادت از و
الیه انا هللا وانا «فلسفی را پشت سرگذاشته و به حریم کبریائی هاي ماتریالیستی وشناسیجهان شناختی،از نظر جهان شهادت
  مچطور آمدن و چطور بودن و چطور بازگشتن مه. گردیمما از خدا هستیم و به سوي او باز می. واردگشته است »راجعون

 یابد که انسان در خـدمت حـق تعـالی،   هویت اصیل انسانی تنها در صورتی تجلی می .بینی هستندترین سواالت این جهان
و شـقاوت   »ضـالّین  « و »مغضوب علیهم« صراط مستقیم انحراف از. باشدخلق خدا، مجاهده در راه خدا و صراط مستقیم 

-327، 8ج  1369؛خمینی امام(باشدملتی که این راه را طی کند سعادتمند می .راه مستقیم، راه کمال و سعادت است .است
راه . ه سوي خداستمجاهدان پویندگان صراط مستقیم هستند که صراط اسالم،صراط انسانیت، صراط کمال و راه ب .) 329

هایی است که خداوند سلوك و حفاظت آن صراط مستقیم، راه آن. عدالت اسالمی است راه جانبازي براي اسالم، مستقیم،
. ) 355،  12ج  1369؛خمینی امام(همه ما و همه ملت باید پاسدار اسالم و قرآن کریم باشد» ها منت گذاشته استرا به آن

انسانی که اسیر جهان بینی مادي  .مرهون خلوص نیت آنان، ایمان سرشار و عزم استوارشان استپیروزي سالکین راه خدا 
 جهاد و شـهادت در نـزد او مفهـوم پیـدا نمـی      داند،کسی که جهان را محدود به عالم طبیعت با همه عظمت آن می ،است
من اصالَ بـاورم   .اشد و براي مردم کوشش کندتوانم باور کنم که کسی مبادي معنوي نداشته بمن نمی«: فرمایدامام می.کند
ها تعقل دارد که یک کسی جان خودش این هایی که عطا قائلند،آن هایی که جزا قائلند،آن هایی که خدا قائلند،این ید،آنمی

گـویم  میمن .را بدهد یک جان باالتر بگیرد اما آن کسی که این مبادي را ندارد یا بسیار احمق است یا دروغ است مطلب 
  .)18،تبیان،دفتر یازدهم(»کشمکه من براي مردم، براي توده دارم زحمت میاین .دروغ است مطلب ،تعمیه است

  
  بعد اجتماعی) ج

 سوي دیگر در از هاي ارتباطی می شود وها وشکلآیین هاي عمل اجتماعی،بعد اجتماعی فرهنگ ازسویی شامل شیوه
اینان جذب وانتقال دانش  .شودمی» ناقالن فرهنگ«عبارت دیگرشامل حامالن فرهنگ ي نهادهاي اجتماعی یابه برگیرنده

-ها میسر وممکن میطریق آن ذخیره سازي متن ها وهمچنین برقراري ارتباط از طریق گزینش و از ومعرفت جمعی را

 از گیرند؛هنگ قرار میاجتماعی فر چارچوب بعد چنین نظام سیاسی درهم علمی و هاي آموزشی،هنري ونظام .گردانند
هاي نهادینه نشده،جنبشها وفراگرد هاي اجتماعی رانیزجزیی ازهمین بعداجتماعی به حساب توان گروهاین گذشته می

ضعف در  امروزه یکی ازآسیب هاي جدي درترویج فرهنگ ایثار وشهادت ، رسدمی به نظر .)91: 1388پهلوان،(آورد
هاي مذهبی و فرهنگی مرتبط با امور ایثارگران و شهداء از قبیل ؛ ضعف در مدیریت ، ساختار و محتواي سازمان ها و نهاد

همین رابطه وجود موازي کاري هاي متعدد که با اتالف انرژي و ربرنامه ریزي ، کنترل ،نظارت،آموزش،تبلیغ و غیره ود 
جهت تسلط برخی از افراد کم صالحیت منبع مادي و انسانی و نیز وجود بوروکراسی بی مورد در بین نهادهاي مذکور به 
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بنابراین نهادهاي اجتماعی مرتبط بامعقوله ایثار .بر این مراکز که مانع بزرگی بر سر رسیدن به اهداف مورد نظر است
ایجاد ارتباط و  ،فرهنگ سازي و ارتقاء سطح آگاهی ها و باورهاي دینی مردم در طول سالوشهادت می توانند ازطریق 

برگزاري نشست هاي مشترك و تخصصی دوره اي و ،بویژه جوانان دانشگاهی و مدرسه اي  ،با جوانان تعامل متقابل
ایجاد تعامل سازنده با دیگر نهادهاي آموزشی و پژوهشی و استفاده  ،حمایت از طریق پژوهش هاي علمی و عملیاتی آنان 

پژوهشی  -، کنفرانس ها و مسابقات علمی  برگزاري همایش ها ،از ایده هاي متخصصان و صاحب نظران حوزه ي دین
معرفی شهداء و ایثارگران بعنوان الگوهاي راستین براي ودر قالب فراخوان آثار در ابعاد مختلف فرهنگ ایثار و شهادت 

  .نمایند فرهنگ متعالی  ایثار و شهادتکمک شایانی درترویج جوانان،
  

  ایثار
بذل و  .)1،23،ج1352قرشی، (به معناي برگزیدن و اختیارکردندرلغت و باب افعال است و  »اَثَرَ «يازریشه ،واژه ایثار

نیز  و)  675 :1،ج 1381انوري، (گذشت کردن ازحق خود براي دیگران،نفع دیگري یا دیگران را به خود ترجیح دادن است
به معناي غرض دیگران را بر خود همچنین  )271: 1369حمید، (قُوت الزم و مایحتاج خود را به دیگري بخشیدن است

دهخدا، ( .کار رفته استه مقدم داشتن، برگزیدن و منفعت غیر را بر خود مقدم داشتن که کمال درجه سخاوت است، ب
در اسالم به معناي تالش، فداکاري، بخشش و اخالص در راه خدا آمده است که بیانگر رشد و ایثار)  543 : 5،ج  1352

 225 :1405ابن منظور، (ت و با مفاهیمی همچون شهادت ، خیرخواهی و دیگر خواهی همراه استمعرفت الهی انسان اس
ایثار گاهی با بذل مال و زمانی با کار و تالش بیشتر و صرف کردن وقت زیادتر انجام می گیرد؛ اما در پاره اي از موارد  .)

در ایثار، خیرخواهی نهفته است ؛ .که این شهادت نام دارد  ایثار، آگاهانه و هدفمند با نثار جان در راه خدا صورت می گیرد
رفتاري . میل به فایده رسانی و خدمت به دیگران ، جلوه اي از میل به حق است . به همین دلیل مقابل خودخواهی است

،  که ازاین محرّك برمی خیزد، به قصد تقرّب و در جهت کمک و خدمت به دیگران ، همراه با از دست دادن نعمت
بنابراین حقیقت ایثار یعنی برتري بخشیدن و مقدم داشتن آن  .) 178 :1،ج  1374فارسی، (فرصت ، عمر و امثال آن است

  .چیزي که فضیلت دارد، است
  

  شهادت
 1414ابن منظور، (گواهی و خبر قاطع است ادراك، يمعاینه مشاهده، حضور، به معناي »  شَهِد « از ریشه  ،ي شهادتواژه

را به حضور معنا کرده است؛ حضور » شهادت «داند و را به معنی شهود می) شهد(راغب اصفهانی ماده . )243 : 3ق،ج 
را به همراه مشاهده اُولی می » شهادت «ایشان شهود را به معنی حضور مجرّد و . همراه با مشاهده با بصر یا با بصیرت

؛شهید به کسی گفته می ) والشُّهداء عند ربهِم(شهداء« و جمع شهیداست » شُهود و اَشهاد«جمع شاهد در این صورت .داند
به عبارت دیگر شهید کسی است که شخصی یا چیزي را مشاهده می کند و هم براي . شود که ناظر و شاهد بر اشیاء است 

ر؛ شهید کسی است که و به عبارتی دیگ)  )268: 1375راغب اصفهانی، (کسی یا چیزي و هم علیه آن شهادت می دهد
بنابراین معناي واژه ي شهید ، از معناي  دراین معنا بیشتربه صورت مشاهده استفاده می شود. درگواهی دادن امین است

کشته شده ي در راه خدا فراتر می رود و هر کسی که به مقام شهود حقیقت می رسد و به یگانگی و حقّانیت خداوند 
شهادت  .)12 : 1381کرمانی، (چه در جهاد کشته نشود و با مرگ طبیعی از دنیا برودشهید است اگر . شهادت می دهد 

جان را در کف خود قرار دادن و در راه هدف متعالی فدا نمودن . باالترین و آخرین مرحله از خود گذشتگی و ایثار است
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دا نترسیدن از مرگ، شفقت، آزاد صفات متجلی در شه. عاشق، مختار، با اراده و هدف مند بودن است ،است و جوهره آن
کند که در آن  منشی، ایمان و پرهیز ازشهوت طلبی، ثبات قدم و صداقت در عمل می باشد شهید، فرهنگی را ترویج می

باید ایثار و از خود گذشتگی در تار و پود زندگی نمایان گردد و گمنامی و فارغ از منیتها و در نظر گرفتن منافع جمع در 
فرهنگی که با خودخواهی و خودکامگی سر ستیز دارد و با حریت و .ن دینی به یک وظیفه تبدیل گرددراستاي ایما

فرهنگی است که الگو از شهداي تاریخ میگیرد و در این وادي حریت حسین بن .آزادمنشی در دنیاي خاکی سر وفاق دارد
: 1376مطهري، (شمع محفل بشریت هستندشهیدان درواقع ) 625: 1388نورانی، (چون سرمشقی تابناك است ) ع(علی 

48(.  
  

  : )ع(وروایات معصومین  فرهنگ ایثار و شهادت از دیدگاه قرآن کریم
ها در سراسر جهان، کسانی که براي مردم قابل احترام بوده و براي ایشان اهمیت خاص دارند، کسانی در نزد همه انسان

شود، همواره وقتی از ایشان یاد می. اندوجورو ستم و جهل کشته شدههستند که براي آسایش دیگران ورهایی ایشان ازظلم 
ها براي چنین کسانی یادبودها و آیین هاي خاص قایل هستند و در بندد و همه ملتاي از احترام در اذهان نقش میهاله

کشته شدن در راه آزادي که به ها، براي در همه فرهنگ. حکایت از این احترام دارد» یادبود سرباز گمنام«اکثر کشورها بناي
  .اي وجود دارداند، واژه مختص و ویژهگام برداشته» هاي واقعی بشريبرقراري ارزش«تعبیر شهید مطهري به انگیزه 

قدر حائز اهمیت است که دین اسالم ایثارگري و  کند و آنهاي ایثار و شهادت در دین تجلی پیدا میبارزترین جلوه اما 
چرا که در . در راه تعمیق آرمان هاي مذهبی تشویق نموده و بیشترازهرچیز دیگري بدان پرداخته است شهادت طلبی را 

اسالم کشته شدن آگاهانه در راه خدا که در راستاي گسترش اهداف الهی و اسالمی است بارها مورد تأکید قرارگرفته 
وعه اي از آگاهی ها، باورها ، اعتقادات واعمالی فرهنگ ایثارو شهادت در دین اسالم دربردارنده ي مجم بنابراین.است

فرهنگ ( است که موجب تقرب انسان به عالی ترین درجه کمال یعنی انتخاب آگاهانه مرگ درراه خدا می گردد
  .)54،  1383عمومی،

  
  ایثار

آیـاتی  . شاهده نمـود توان ممیدر جاي جاي قرآن رااست که مصادیق آن  بنیادي، اصلی )ع(ایثار در قرآن و کالم معصومین
وغذاي خود را با این که عالقه ونیازدارند، به مسـکین و یتـیم   « »و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا«: مانند

در این آیات، اشاره مستقیمی به ایثار نگردیده، اما به مالك هایی که ایثارازآنها برخوردار اسـت، تـوجهی    ».واسیرمی دهند
انسان ها در ایثارقرآنی، بر سر دو راهی انتخاب قرار دارند، آنانی که آخرت را بر دنیا ترجیح می . است مدهجدي به عمل آ

بـدین لحـاظ،   . دسـت مـی زننـد    »ایثار منفی «وکسانی که حیات دنیوي را بر آخرت، بر می گزینند، به »ایثار مثبت«دهند، 
ایثار مثبت که اصوالً بـه آیـه ایثـار شـهرت      ي معروف ترین آیه. شود بیان می »منفی«و »مثبت «ایثاردرقرآن، به دو گونه 

و یؤثرون علی انفسهم و لوکان بهـم  «: فرماید که می) 128 :1ش ، ج  1382یوسفی، (حشر استمبارکه  سوره 9دارد، آیه 
ـ  (»وآنان را بر خودشان بر می گزینند هر چند بدان محتـاج باشـند  «: یعنی »خصاصه   هرچندتفسـیرهاي  )9و 8 اتدهـر، آی

انصار در عـین نیازمنـدي بـه    «: می نویسد فوق علّامه طبرسی در تفسیر آیه،امامختلفی در شأن نزول این آیه نقل شده است
مال و اموال، مهاجران را بر خود مقدم داشتند و مال خویش را میان آن ها تقسیم کردند و یا آیه  در بارة هفت نفر مجروح 

گردید که یکی، آبی را که یک نفر را سیراب می کرد، باالي سر مجروحی آورد و او را به نوشیدن تشنۀي جنگ اُحد نازل 
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آب دهنده باالي سر دومی آمد . اولی به مجروح دیگر اشاره کرد و او را در نوشیدن بر خود مقدم داشت. آب دعوت نمود
مقدم داشت و سومی شخص چهارمی را و همین  دومی شخصی سومی را اشاره نمود و او را .و او را دعوت به آب نمود

آب دهنده برگشت تـا آب را  . ، وقتی آب دهنده باالي سر هفتمی آمد، او جان به جان آفرین تسلیم کرد. طور تا نفر هفتم
 ج،1339طبرسـی،  (دهد، همه به درجۀ شهادت رسیده بودند و کسی جرعه اي آب را ننوشـید ... به نفرات ششم و پنجم و

و این عمل در اسالم زمانی ارزش می یابد که انگیزة ایثار، . این نمونه بزرگ ایثار و از خودگذشتی در قرآن است ).9/260
، چنین نمودند و سورة هل اتی در عظمت مقام )ص(ّت به حضرت حق باشد، چنان که اهل بیت پیامبر الهی و عشق و محب

دو قول را بیان کرده اسـت؛ قـول اول   » حبه«در کلمۀ »ه«گشت ضمیر علّامه طباطبایی در بر .)10/404همان،(ها نازل شدآن
آیه، این است که آن ها در عین نیازمندي به غذا، آن را به مسکین و یتیم و فقیر  این که ضمیر به طعام برمی گردد و معناي

  است که آن ها از شدت عشق برگردد که در این صورت مفهوم آیه، این » اهللا«و قول دوم این که ضمیر به اطعام می کنند
قول اول را برگزید،به دلیل ایـن کـه آیـۀ بعـد کـه مـی       ،مرحوم عالمه،الهی، طعام به دیگران می دهند، از میان این دو قول

)126: 20،ج 1374طباطبایی،(سازدرا در کلمۀ حبه به اهللا بی نیاز می» ه«بازگشت ضمیر  »...انما نطعمکم لوجه اهللا«فرماید
. منابع حدیث شیعی از ایثار گفته شده صفات عالی انسانی و برتري هایی است که ایثارگر نسبت به سـایرین دارد آنچه از 
صفات بـی   درغررالحکم)ع(امیرالمؤمنین. می دانند که وارد بهشت می شوند گروه هاییافراد ایثارگر را جزء ) ع(امام باقر

بـرازش،  (یعنی  ایثـار، اوج نیکوکـاري اسـت     »االیثار غایۀ االحسان« :هشماري براي ایثار و ایثارگر بیان می کند، از جمل
ایثـار نفـس را   ) ع(همچنین امام علی. از ایثار، به عنوان زبور پارسایی یاد می کند) ص(پیامبر اسالم) 311:،1ش، ج  1361

، در صحیفه سجادیه، از خداوند پوزش می طلبد از این که اگر بینوایی از او )ع(امام سجاد .برمبناي صبر، توصیه می فرماید
  . )281:ش  1354 مطهري،(چیزي خواسته و بر آن ایثار نکرده باشد

در فرهنگ اجتماعی و سیاسی و اقتصادي اسالم، ایثار و از خودگذشتگی بـه عنـوان اوج وارسـتگی انسـان و نشـانۀ بـارز       
حضرت ابراهیم پیش از رسیدن به امامت بـا ایثـار فرزنـدش اسـماعیل بـه       .به خدا و مکتب تلقّی می گردد پیوستگی بشر

، قرآن از مومنانی یاد می کند که با آن که خودشان نیازمندند، دیگران را بر 59در سوره ي حشر، آیه .قربانگاه، آزمایش شد
سته هاي خـود و نیـز   واگذشتن از خ)59/ حشر (» هم خصاصهویوثرون علی انفسهم و لوکان ب«: خویشتن مقدم می دارند

، ایثار خـون و   اوج ایثار.است» ایثار«چشم پوشیدن از آنچه مورد عالقه ي انسان است، به خاطر دیگري و در راه دیگري 
از  فـدا کنـد، یـا در راه رضـاي او     ایثار گر کسی است که حاضر باشد هستی و جان خود را براي دیـن خـدا   . جان است

کـاالیخود   مطابق باایدئولوژي اسالمی اوج تجلی رفتار ایثارگرانه جایی است که انسان از عزیزترین.تمنیات خویش بگذرد
اگر ایثـار و از   .ایثاراست این متعالی ترین مرتبت ایثارگري درسلسله مراتب،در ایدئولوژي اسالمی.درگذرد که جان اوست

چنان که واقعۀ عاشـوراي حسـینی، نقطـۀ اوج ایثـار و      .گرددشد، شهادت تلقّی میخودگذشتگی با نثار جان در راه خدا با
شهادت در طول تاریخ تشیع به شمار می رود که سرشار از نکات عبرت انگیز و زندگی ساز نـه تنهـا بـراي شـیعیان؛بلکه     

  .آیدانسان هاي آزادة جهان به شمار می همه براي
  شهادت

مرتبـه،   35در قـرآن،  . جمع و نه به صورت مفرد بر مقتول در راه حق اطالق نشده است واژة شهید در قرآن نه به صورت
بـار کلمـه    20 همچنـین . کلمۀ شهید به کـار رفتـه اسـت کـه هـیچ یـک از آن مـوارد دربـارة مقتـول در راه حـق نیسـت           

مـورد دیگـر گرچـه در     شهادت دادن در مسایل دنیوي دارد و در سـه  بر داللتمورد آن  17استعمال شده است که »شهدا«
با تحقیق بیشتر و مراجعه به تفسیر، همگـی ظهـور    امااولین نظر، خواننده ممکن است آن را بر شهدا اصطالحی حمل کند،
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دانـد و   سورة نسـا را گواهـان اعمـال مـی     69چنان که علّامه طباطبایی، مراد از شهدا در آیۀ . در مسألۀ شهادت دادن دارند
المستشـهدین فـی معرکـه      دون  الشـهید فـی القـرآن     فیما یطلق مـن لفـظ    العمال  بالشهید شهداء  دالمرا  ان :فرماید می

اختصـاص   راه خـدا  کشته شدن در شهادت و اهمیت آیات زیادي از قرآن کریم به اما. )407: 4، ج1374طباطبایی، (القتال
گمان نکنیدآنان که در راه خدا کشـته  :استدراین موردآمده آل عمران  مبارکه سوره ياز169ي آیه دراز جمله .یافته است

 111ي آیه ،ي توبهسوره در .)169/ آل عمران (مرده اند بلکه آنان زنده اند و نزد پروردگارشان روزي می خورند ،شده اند
الجنه یقاتلون فی سبیل ان اهللا اشتري من المومنین انفسهم و اموالهم بان لهم «آمده است از فرهنگ ایثار و شهادت درتمجید

براي انسان هاي موحد چیزي باالتر از آن نیست که نعمت وجود را در راه رضاي معبود بـه   :یعنی» .اهللا فیقتلون و یقتلون
. نشانه ي صدق انسان در راه محبت خدا اسـت » فدا شدن«آمادگی براي . کار گیرند و در راه خدا خرج شوند و فدا گردند

اولیاي خدا در برابر پروردگار، بـراي خـود   ). 111/ توبه (و مال هاست و در برابر آن بهشت می دهدخدا مشتري جان ها 
عـزت و  . نی قائل نیستند و اگر دین الهی نیازمند مال و جان و حتی آبروي آنان باشد، از نثار آن مضایقه اي ندارندأهیچ ش

پاك و حجت هاي الهی فدا می شوند و این فدا شدن را عظمت و ارزش دین، تا حدي است که براي بقاي آن، انسان هاي 
در این . )41/ توبه( "جاهدوا باموالکم و انفسکم فی سبیل اهللا ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون".اداي حق الهی می شمارند

خیـر شـما   به همه ي مردم دستور می دهد که با اموال و جان هاي خودتان در راه خدا جهاد کنیـد کـه   خداوند متعال آیه 
ما کان الهل المدینه و من حولهم من االعراب ان یتخلفوا عن رسول اهللا و ال یرغبوا بانفسهم عن نفسـه ذلـک   " درآن است

بانهم ال یصیبهم ظما و ال نصب و ال مخمصه فی سبیل اهللا و ال یطئون موطئاً یغیظ الکفار و ال ینالون من عدو نیال اال کتب 
ي مبارکه از این که مسـلمانان از دسـتور رسـول    در این آیه. )12/ توبه( " یضیع اجر المحسنینلهم به عمل صالح ان اهللا ال

خدا سرپیچی نموده و براي حفظ جان خود پیامبر را حمایت نکنند و بدین وسیله از جان آن حضرت چشم بپوشند، اظهار 
کـه از ره گـذر تحمـل تشـنگی، خسـتگی      سـپس از پاداشـی   . ناخشنودي شده و آن را زیبنده ي مسلمانان ندانسته اسـت 

بدیهی است وقتی که . وگرسنگی درراه خدا ومقاومت دربرابر ضربات دشمن نصیب مسلمانان خواهد شد، سخن می گوید
مسلمانان مجاز نباشند براي حفظ جان خود، از جان پیامبر که در معرض خطر قرار می گیرد، بگذرند و موظف باشند براي 

اکاري نموده و از جان خود بگذرند و مشکالت را تحمل نمایند، به طریق اولی چنین وظیفـه اي را در  حمایت از پیامبر فد
پس جانبازي در راه دیـن خـدا نـه تنهـا     . راه حفظ دین و حمایت از راه و رسم پیامبر و هدف آن حضرت بر عهده دارند

سوره ي اسـراء،  در ) 222 :379:بروجردي،(ار می رودمانعی ندارد، بلکه وظیفه ي مسلمانان بوده و از بهترین اعمال به شم
 گفته می شـود کـه  تقابل حق و باطل، طبق آنچه قرآن کریم تعیین می کند، ضمن اشاره به ،»ان باطل کان زهوقا« 81آیه ي 

برباطـل  غلبه حـق  اشاره به  ضمن، 18ي ي انبیاء، آیهسوره در.رفتنی است و ناپایدار» باطل«ماندگارواستوار است و » حق«
سـوره ي آل عمـران،   در .موردسـتایش قرارگرفتـه اسـت   فرهنگ ایثـار و شـهادت    اهمیتباطل ستیزي در تاریخ بشري و،

جدا سازي پاکان از غیـر پاکـان در فرهنـگ    خداوندمتعال ضمن تحلیل شکست مسلمانان درنبرد احد،، 179 و152اتآیدر
شـهادت   و یگري که درقرآن به اهمیت حاکمیت فرهنـگ ایثـار  ازجمله آیات د.است رامورد توجه قرارداده ایثار و شهادت

  :اشاره نموده اند می توان به مواردزیراشاره نمود
4سوره ي روم، آیه ي 
7سوره ي روم، آیه ي 
17و  24، 39سوره ي رعد، آیات 
156و  100، 260سوره ي بقره، آیات 
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13سوره ي یونس، آیه ي 
28و  27سوره ي فجر، آیات 

64کبوت، آیه ي سوره ي عن
8سوره ي علق، آیه ي 

60سوره ي مؤمن، آیه ي 
42و  10سوره ي زمر، آیات 

42آیه ي  ،سوره ي نجم
102سوره ي صافات، آیه ي 
  36سوره ي محمد، آیه ي 

11و  10ي واقعه، آیات سوره
6ي انشقاق، آیه ي سوره
27آیه ي  ،ي ابراهیمسوره
  29ي انفال، آیه ي سوره

عشق به  .،گردیده استشهادت  فرهنگ ایثارو ،  توجه ویژه اي به)ع(به جاي مانده ازمعصومین روایات  در برقرآن،عالوه 
والذي نفسی بیده لَوددت أنی اُقتَلُ فی سبیل اهللا ثم احیا ثم اقتَلُ ثم «: فرمودندآن چنان بود که می) ص(شهادت در دل پیامبر

جانم در دست اوست دوست دارم که در راه خدا کشته شوم و سـپس زنـده گـردم و بـاز      سوگند به آنکه«احیاء، ثم اُقتلُ
باالي هر نیکی، نیکی است تا آن گاه کـه مـرد در   : فرمودند) ص(پیامبر»مکشته شوم و بار دیگر زنده گردم و باز کشته شو

امـام  . ))195: 1401کلینـی، (ود نداردوج) ارزشی(پس، چون در راه خدا کشته شد باالتر از آن نیکی و. راه خدا کشته شود
قطره ي خونی که در راه خدا کشته شود و : اي نزد خداي عزوجل محبوبتر از دو قطره نیستهیچ قطره :فرمودند) ع(سجاد

البالغه راجع به تشویق به جهـاد و اشـتیاق    بارها در نهج) ع(امیرالمومنین .قطره اشکی که بنده در دل شب براي خدا ریزد
بـرادران مـا کـه خونشـان در      :ازجمله درسخنان ایشان آمده اسـت .مطالب فراوانی رابیان فرموده اندت در راه خدا به شهاد

. گون جفاي دشمن را بیاشـامند  اند تا اندوهگین شوند و شرنگ تیره صفین ریخته شد، اگر امروز زنده نیستند، زیان نکرده
 .تمامی بداد و پس از ترسان بودن بـه سـراي امانشـان درآورد    را به به خدا سوگند با خدا دیدار کردند و خدا مزدهایشان

کجایند برادران من که قدم در راه نهادنـد و در راه حـق درگذشـتند؟ عمـار بـن یاسـر کجاسـت؟ ابـن تیهـان کجاسـت؟           
زهکـاران  ذوالشهادتین کجاست؟ کجایند همانندان ایشان، برادرانمان که با هم مرگ پیمان بستند و سرهایشـان بـه سـوي ب   

  .)182خطبه نهج البالغه،(فرستاده شد
خـدایا شـهادت را   ": کشند باز شوق به شهادت و آرزوي آن را با دعایی به محضر باریتعالی به تصویر می 171در خطبه 

و ) ص(و در همین خطبه در بیان مطلبی راجع به گفتگویشان با رسول خـدا   ."ها در امان دار نصیب ما کن و ما را از فتنه
در هنگام (آنجا ... یا رسول ا: کنند عرض می) ص(پاسخ به سوال آن حضرت در مورد صبر بر شهادت، به حضرت رسول 

در وصف شهدا و آرزوي شـهادت  ) ع(حضرت علی .جاي صبر نیست، بلکه جاي شادمانی و سپاسگزاري است) شهادت
ي بردبـاري   ودنـد نیـک انـدیش، تـرجیح دهنـده     به خدا سوگند آنـان مردمـی ب  : فرمایند در مورد شهدا می 116در خطبه 

پیش از ما به راه راست قدم گذاشتند و شتابان رفتنـد و در بـه دسـت آوردن زنـدگی     .گویندگان حق و ترك کنندگان ستم،
در مواجهه با دشمنان داده اسـت  ) ع( امامعشق به شهادت چنان آمادگی به .آخرت و کرامت گوارا، پیروز شدند جاویدان
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به خدا سوگند، اگر با ایشان روبرو شوم، من تنها باشم و آنها روي زمین را پر کنند، نه باك دارم : فرمایندمی 62مه که در نا
ام، نیـک آگـاهم و از جانـب     اند و آن هدایتی که خود بـدان آراسـته   و نه هراس، زیرا به آن گمراهیی که آنان در آن غرقه

و نیـز  ؛ ام و منتظر آن هستم خداوند و ثواب نیکویی که مرا ارزانی دارد، امید بستهمن به دیدار . پروردگارم با یقین همراهم
من از خداوند، به رحمت گسترده و قـدرت عظـیمش بـر بـرآوردن هـر      : در پایان عهدنامه خود به مالک اشتر، می فرماید

: فرماینـد در جایی دیگر باز میو .خواهش و مطلوبی، مسألت دارم که عاقبت من و تو را به سعادت و شهادت ختم فرماید
به خدا سوگند اگر نبود که در هنگام رویارو شدن با دشمنم چشم طمع به شـهادت دوختـه ام و خـود را بـراي آن آمـاده      

  در نگرش اسالمی بنابراین . )35و نامه 119 خطبه(ام دوست داشتم که حتی یک روز در کنار این مردم نمانمساخته
و . قداست و اهمیت واالئی برخوردار بوده و اولیاء خدا و برگزیدگان همواره در طلب آن بوده انـد  شهادت در راه خدا از 

  .ترین هدف تلقی شوداین امر آنقدر ارزشمند است که می تواند براي شهید بعنوان متعالی
  

  شهادت و ترویج فرهنگ ایثار بر ثرؤعوامل ایمانی م

فرهنگی، اقتصادي، اجتمـاعی، سیاسـی و تمـدن و    دینی،جامعه متأثر از عوامل  استراتژي ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در
مورد توجه جدي قرار داد و همچنین به روابط بین رابراي ترویج این فرهنگ باید نقش هریک از این عوامل . فرهنگ است

درآموزه هاي دینی اسالم وجود عوامل متعددي باعـث ایجادبسـترهاي الزم جهـت گسـترش      .این عوامل اهمیت قائل شد
  .گرددفرهنگ ایثاروشهادت درجامعه می گردد که به صورت اختصار به چندموردآن اشاره می

قداست عدالت و تنفّر از ستم - 1
هاي دینی اسالم به شدت باآن مقابله هي است که درآموزعدالت امر مقدسی است و ظلم و ستم از امور زشت و ناخوشایند

به خطر افتد و ظلم وستم ) آرمان نهایی همه ي انبیاء(این آموزه ها و تعالیم به گونه اي است که اگر عدالت . گردیده است
) 100 :1386ربیع نتاج،(جایگزین آن شود،احساسات فطري و پاك انسان ها،علیه ظلم و به نفع عدالت برخاسته خواهد شد

درجامعه معرفی  پیامبران و انزال کتاب هاي آسمانی، اقامۀ عدل و قسط ترین اهداف بعثترخی ازآیات قرآن یکی ازمهمدرب
خـود را بـا دالیـل     ما رسوالن« )لَقَد أَرسلْنَا رسلَنَا بِالْبینَات و أَنزَلْنَا معهم الْکتَاب والْمیزَانَ لیقُوم النَّاس بِالْقسط(گردیده است

م، وبا آنها کتاب آسمانی و میزان شناسایی حقّ از باطل و قوانین عادالنه نازل کردیم تا مردم قیام به عـدالت  روشن فرستادی
إِنَّ اللَّـه یـأْمرُ   (: ي دیگر ، خداوند ما را به اجراي عدالت و احسان بـه بنـدگان دسـتور داده اسـت    در آیه)  25/حدید(»کنند

عـدل و   خداونـد بـه  «)رْبی و ینْهی عنِ الْفَحشَاء و الْمنکَرِ و الْبغْیِ یعظُکُم لَعلَّکُم تَـذَکَّرُونَ  بِالْعدلِ و الْإحسانِ و إِیتَاء ذي الْقُ
احسان و بخشش به نزدیکان فرمان می دهد و ازفحشا و منکر و ستم، نهی می کند خداوند به شما اندرز می دهـد، شـاید   

مسلمانان، وظیفه دارند به تبعیت از پیشوایان، آنگاه صیل دین اسالم بنابراین براساس آموزه هاي ا )90/نحل(  ».متذکّر شوید
در ) ع(که حق و عدالت در خطر افتد، به پا خیزند و زیر بار ظلم و ذلّت نروند؛ زیرا رهبر آزادگان جهان، حسین بن علـی  

وایـن، تـارك    .)2/2880، 1383شهري،  ري(انی ال اري الموت اال السعاده و الحیاه مع الظالمین االُبرَماً : مسیر کربال فرمود
در همین موضوع خطاب )ع(امیرالمومنین)17: 1372مطهري، (الموت فی عزٍ خیرٌ من حیاه فی ذُلٍّ : سخن اوست که فرمود

براي یاري دادن و جهاد در راه حق منتظر چه هستید؟مرگ بهتر از آن است که دراین دنیا تن به :به اصحاب خویش فرمود
  )90: 6ق، ج ـ ه1385الحدید، ابن ابی(واري در برابر ناحق دهیدوخ ذلّت
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   وجوب دفاع و جهاد با ظالمان - 2
ما خَلَقْت  و(خلقت انسان ،عبادت و نیل به مقام عبودیت است، از در نظام پرورشی مبتنی بر فرهنگ اسالم که هدف غایی

64ص 136باقري، (شهادت داراي جایگاه رفیع و قابل تأمل است جهاد و و ایثار )" 56/ذاریات "الْانس إِلَّا لیعبدون الجِنَّ و
جهاد با دشمن،یکی از فروع دین مقّدس اسالم است و با فرمان امام واجب مـی شـود و زمـانی کـه بـالد مسـلمین یـا        . )

ذل جان و مـال  مرزهاي آن مورد هجوم قرار گیرد، برمسلمانان ،واجب است که از آن به هر وسیله اي که ممکن است با ب
) 327ص  1368خمینـی،  امـام  (این دفاع مشروط به اذن امام معصوم یا نایب خاص و عام او نیسـت  .خویش دفاع نمایند

یا ایهاالنبی جاهدالکفار والمنافقین واغلظ علیهم ، توبـه  (درقرآن مجید بارها فرمان جهاد ومقاتله با دشمن صادر شده است
ان الذین آمنو والذین هـاجروا وجاهـدوا فـی سـبیل هللا اولئـک      ( )244/بقره، اهللا سمیع علیم وقاتلوا فی سبیل اهللا ان( )73/

) 75/، نساء... ومالکم التقاتلون فی سبیل هللا والمستضعفین()218 /بقره، یرجون رحمه اهللا
  
  

یـا ایهـاالنبی   ( .تشویق نمایـد فرمان داده است که مؤمنین را بر این امر ) ص(مبرابه پیمتعال عالوه بر دستور جهاد، خداوند 
در نهـج البالغـه،   ) ع(امـام علـی    ».مؤمنین را به جنـگ تشـویق کـن   ،اي پیامبر «)  65 /حرض المؤمنین علی القتال، انفال

اهللا اهللا فی الجهاد باموالکم و انفسکم والسنّتکم فی  «:مسلمانان را به جهاد با مال و جان و زبان تشویق می کند و می فرماید
بیان شده  ي فراوانی، فضیلت هاانبراي تشویق مسلمانان به جهاد و ثواب عمل آندرمنابع ومتون دینی ) 47نامه، (سبیل اهللا 

غیـر جهادکننـدگان ،   ) نمؤمنا(خداوند جهادکنندگان را بر «)95/فضّل اهللا المجاهدین علی القاعدین اجراً عظیماً، نسا(:است
مؤمنانی که بدون هیچ عذري از جنـگ فـرو مـی     «)95/الیستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر، نسا، (»برتري داد

  .»برابر نیستند) هرگز با مجاهدان نشینند،
راي جهادگران بـاز مـی   درهاي آسمان ب). 2/836میزان الحکمه ، (المجاهدون تفتح لهم ابواب السماء: فرمود) ع(امام علی  

اگر مسلمانی یک روز در میدانی از میدآن هاي جهاد پایداري کند، برایش بهتـر از چهـل سـال    : فرمود) ص(و پیامبر .شود
نمازي که مرد با شمشیر حمایل شده بخواند، هفتصد بار برتر از : و نیز پیامبر فرمود  ) 835 /2همان، (عبادت کردن است 

  .)10791: ق .هـ1389متقی هندي، (ایل کردن شمشیر بخواندنمازي است که بدون حم
یک روز مرزداري بهتر از یک )10508: همان(رباط ُ یومٍ خیرٌ من صیامِ شَهرْ و قیامه : رسول خدا در فضیلت مرزبانی گفتند

یعنی نماز  )10714همان، (ه ٍان صاله المرابط تعدل خَمسمأَئُه صال: و نیز فرمودند .ماه روزه داري و شب زنده داري است
  .مرزدار با پانصد نماز برابري می کند

  شهید و شهادت تجلیل از-3
پیامدهاي ارزشمند ووعده هاي عالوه بر مطالب ذکر شده که حس ایثار و از خود گذشتگی را در انسان تقویت می کند ، 

راه خدا می سازد و آن را همانند اولیاي الهی در شهید و شهادت است ، انسان را مشتاق کشته شدن در  داده شده درمورد
به خدا : فرمایند می 116در وصف شهدا و آرزوي شهادت در خطبه ) ع( امیرالمومنین. دعاي خویش از خدا می طلبد 

پیش از ما به راه . ي بردباري گویندگان حق و ترك کنندگان ستم سوگند آنان مردمی بودند نیک اندیش، ترجیح دهنده
امام  .قدم گذاشتند و شتابان رفتند و در به دست آوردن زندگی جاویدان آخرت و کرامت گوارا، پیروز شدندراست 
، حرعاملی(»هر که در راه خدا کشته شود خداوند چیزي از گناهانش را به او نمی شناساند«: می فرمایند) ع(صادق
که جاي گرفتن در مقام قرب الهی است دست می شهید با شهادت خود به عالی ترین مقام معنوي ) 9 :، 11جلد،1391
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اما چون فضیلت و برکات . و تمایلی به برگشتن به دنیا هم ندارد. یابد لذا دنیا با تمام زیبایی هایش براي او جلوه اي ندارد
. شهادت را متوجه می شود آرزو می کند که کاش به دنیا برگردد و بارها و بارها در راه خدا بجنگد و شهید شود

  :فرمایندبه جابربن عبداهللا انصاري می) ص(پیامبر
 »واجِهاً فقالَ لَهم اباك ،احداً اال من وراء حجاب، و کَلَّم کلمی نّ اهللا لَما :کلْنی اعطنی الی الدنیا حتی : قالَ! سرُدان ی أسألُک

اما با پدرت در روي سـخن گفـت و بـه او     ؛ن نگفتخداوند با هیچ کسی جز وراي حجاب سخ»أجا و مرَّةً اُخري فاُقَتلُ
از تو می خواهم که مرا به دنیا بازگردانی تا بار دیگر جهاد کـنم و کشـته   : از من بخواه تا عطایت کنم، پدرت گفت: فرمود
در روز احد بـاالي  ) ص(نقل شده است که رسول اکرم ) ص(در حدیث دیگري از پیامبر  )2/856،میزان الحکمه (» .شوم
انّ رسول اهللا یشهد انّ هوال شـهدا عنـد اهللا یـوم القیـام      :ایستاد و براي او دعا کرد و سپس گفت)) مصعب بن عمیر((سر 

فاتوهم زوروهم وسلمو علیهم فو الذي نفسی بیده ، ال یسلم علیهم احد الی یوم القیامه ، االّ ردوا علیـه ، یرزقـون مـن ثـار     
یعنی رسول خدا گواهی می دهد که شهدا شاهدان من نزد خدا در روز قیامـت   .)417، ص 1کشف االسرار،ج(الجن ووتح

بیایید و ایشان را زیارت کنید ، بر اینان سالم کنید ، که سوگند به آنکه جانم در دست اوست ، هیچکس نباشد کـه  . هستند
بن مسـعود از  . شوند آن روزي داده میهاي بهشتی وهدایاي ها از میوهوآن. دهندها سالم کند اال اینکه جوابش را میبر آن

: چـه آرزویـی داریـد؟ آنهـا گفتنـد     : کند که خداوند به ارواح شهیدان احد خطاب کرد و از آنها پرسـید پیامبر اکرم نقل می
ما باالتر از این چه آرزویی می توانیم داشته باشیم که غرق نعمتهاي جاویدان توایم و در سایه عرش تو مسکن  ،پروردگارا

فرمـان  : داریم ، تنها تقاضاي ما این است که بار دیگر به جهان برگردیم و مجدداً در راه تو شهید شـویم، خداونـد فرمـود   
حاال که چنین است تقاضاي ما این اسـت کـه   : بازنگردد ، عرض کردندتخلّف ناپذیر من این است که کسی دوباره به دنیا 

سالم ما را به پیامبر  برسانی و به بازماندگان مان ، حال ما را بگویی و از وضع ما به آن ها بشارت دهـی کـه هـیچ گونـه     
  )96:2ه،ج 1404سیوطی، (نگران نباشند در این هنگام آیات ذیل نازل شد

 الَّذینَ قُتلُوا فی سبِیلِ اللَّه أَمواتاً بلْ أَحیاء عنْد ربهِم یرْزقُونَ فَرِحینَ بِما آتـاهم اللَّـه مـنْ فَضْـله و یستَبشـرُوَن     و ال تَحسبنَّ "
اللَّه ال یضیع أَجرَ نَّ بِالَّذینَ لَم یلْحقُوا بِهِم منْ خَلْفهِم أَالَّ خَوف علَیهِم و ال هم یحزَنُونَ یستَبشرُونَ بِنعمۀٍ منَ اللَّه و فَضْلٍ و أَ

   "الْمؤْمنیَن
چنین نقل می کند که هنگامی که حضرت، مشغول خطبه بود و مردم ،)ع(از امیر مؤمنان علی ، )ع(امام علی بن موسی الرضا

فضیلت جنگ جویان در راه خدا را بـراي مـن   ! اي امیر مؤمنان: را تشویق به جهاد می کرد، جوانی برخاست و عرض کرد
و پشت سر آن حضرت سوار بـودم و ازغـزوه ذات السالسـل    )ص(من بر مرکب پیغمبر : امام در پاسخ فرمود ؛تشریح کن

هنگـامی کـه جنگجویـان،    : فرمـود )ص(پیـامبر  .کـردم )ص(گشتیم همین سؤالی را که تو از من نمودي من از پیامبر می بر
و هنگامی که سالح بر ؛راي آنها مقرّر می داردتصمیم بر شرکت در میدان جهاد می گیرند خداوند آزادي از آتش دوزخ را ب

می دارند و آماده میدان می شوند فرشتگان به وجود آنها افتخارمی کنند وهنگامی که همسـرو فرزندوبسـتگان آنهابـا آنهـا     
ازاین موقع آنها هیچ کاري نمی کنند مگر اینکه پاداش آن، مضـاعف  . خداحافظی می کنند،از گناهان خود خارج می شوند

و هنگامی که با دشمنان روبرو می شوند ،  ...می گردد و دربرابرهر روز پاداش عبادت هزار عابد براي آنها نوشته می شود
هـا و تیرهـا    و هنگامی که گام به میدان براي نبرد بگذارند و نیز ه.مردم جهان ، نمی توانند میزان ثواب آن ها را درك کنند

روع گردد ، فرشتگان با پر و بال خود اطراف آنها را می گیرند و از خدا تقاضـا مـی   رد و بدل شود ، و جنگ تن به تن ش
بهشـت در سـایه   » « الجنۀ تحت ظـالل السـیوف  «: کنند که در میدان ، ثابت قدم باشند ، در این هنگام منادي صدا می زند

وشیدن آب خنک در روز گرم تابستان دراین هنگام ضربات دشمن بر پیکر شهید ، ساده تر و گواراتر از ن »شمشیرها است 
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هنگامی که شهید ازمرکب فرو می غلطد، هنوز به زمین نرسیده، حوریان بهشتی به استقبال او می شتابند و نعمـت   است و
و هنگامی که شهید به روي زمـین  .هاي بزرگ معنوي و مادي که خدا براي او فراهم ساخته است ، براي او شرح می دهند

انّ لـک مـا ال    «: آفرین بر روح پاکیزه اي که از بدن پاکیزه پرواز می کند ، بشارت باد برتو: زمین می گویدقرار می گیرد، 
نعمت هایی در انتظار تو است که هیچ چشمی ندیده و هیچ گوشـی   (»عین رأت و ال اذن سمعت و ال خطرعلی قلب بشر
من سرپرست بازمانـدگان اویـم، هـرکس آنهـا را     : رمایدوخداوند می ف) نشنیده و بر قلب هیچ انسانی خطور نکرده است 

  )158ص  5،ج  1408رازي،(خشنود کند مرا خشنود کرده است و هرکس آنها را به خشم آورد مرا به خشم آورده است
  

   ثار و شهادتیج فرهنگ ایموانع ترو
اعتقادي واجتماعی آن راموردبررسی  کردیرودوبا درجامعه، می توان ثارگري و شهادت یج فرهنگ این موانع تروییدر تب

بسترالزم براي ترویج فرهنگ ایثاروشهادت در آموزه هاي دینی عالوه براین که تالش می گردد تا به عنوان مثال  .قرارداد
  در تبیین موانع ترویج فرهنگ ایثارگري و همچنین .درجامعه فراهم گردد،درعین حال به موانع ترویج آن نیز اشاره می گرد

موانع فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادي حوزه هاي مختلفی از می توان آن رادردت با رویکرد جامعه شناختی شها
 ترویجبسترهاي مناسب عوامل و همان گونه که بیان شد درآموزه هاي دینی عالوه براینکه می توان .موردبررسی قرارداد

را می توان در آیات قرآن و  آنآفت ها و آسیب هاي ترویج  ، فرهنگ ایثاروشهادت رادرجامعه به دست آورد،درعین حال
به عنوان موانع گسترش ...عجب،دنیا گرایی و درمتون دینی ازعواملی چون عدم ایمان به خدا،تکبر،.سنّت شناسایی کرد

یدئولوژي و کسی که به جهان بینی مادي اعتقاد دارد و زندگی را فقط در همین دنیا می داند،ا.فرهنگ وایثاریادشده است
درس ایثار و از خود گذشتگی به انسان   ، بدیهی است که جهان بینی مادي.رفتار خاص مطابق با جهان بینی بر می گزیند

به خدا و   قرآن دقیقاً موضوع را بیان کرده است و ایمان نداشتن. نداده و ایثاررا مساوي با جنون ودیوانگی وانتحار می داند
یأَیها « :جبهه و جنگ و سستی درمقاومت و پایداري می داند و می فرماید فرار از  سبب عدم درك زندگی اخروي را

أَلْفًا مَن الَّذینَ  النَّبی حرِِّض الْمؤْمنیَن علی الْقتَاِل إِن یکُن منکُم عشْرُوَن صبرُِوَن یغْلبوْا ماْئَتَین وإِن یکُن منکُم ماْئٌَۀ یغْلبواْ
هر گاه بیست نفر بااستقامت از شما باشند ، ،با دشمن تشویق کن مؤمنان را به جنگ! اي پیامبر »ا یفْقَهونَکَفَرُواْ بِأَنَّهم قَوم لَّ

بر دویست نفر غلبه می کنند واگر صد نفر باشند ، بر هزار نفر از کسانی که کافر شدند ، پیروز می گردند چرا که آنها 
حسابی که هاي بی، و یادآوري مقام شهداي راه حق، فضیلت و پاداشایمان به خدا) 65/انفال(فهمندگروهی هستند که نمی

درطول تاریخ اسالم پیروزي بر دشمن در صحنه جهاد وجود دارد،  افتخارها و مواهب معنوي که در ها است ودر انتظار آن
، در  ق بوده استمجاهدان راه حبهترین وسیله براي تشویق و تحریک روح سلحشوري و استقامت و پایمردي در همواره 

جنگ هاي اسالمی گاهی تالوت چند آیه از قرآن مجید آن چنان سربازان مجاهد را آماده می ساخت که سر از پا نمی 
بی ایمانی به خدا،روحیه ي ایثار را درانسان سست می کند و  بنابراین.شوروهیجان می شدند و شناختند و یکپارچه عشق

برعکس ایمان به خدا، این روحیه را درانسان پرورش می دهد و براي همین است که نخست ، دعوت به توحید و ایمان 
ع ترویج هاي دینی به عنوان موانامادرکنارعواملی که درآموزه.ي دعوت انبیاي الهی قرار می گیردبه آخرت سر لوحه

 می پاره اي ازموانع جامع شناختی نیز وجود باشد،بازپژوهی دقیق وعمیق میفرهنگ ایثاروشهادت یادشده که خودنیازمند
یکی ازمسائلی که درطی سال هاي اخیر حوزه هاي مختلف فرهنگی  .نماید این حوزه ایجاد در تواند تهدیدات جدي را

درادامه تالش می گرددتا ضمن ارائه .رداده است مقوله جهانی شدن است کشوروازجمله ایثاروشهادت راتحت تاثیرقرا
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 یعنی توسعه ارتباطات و شده ازسوي آن، هاي ایجادابعادجهانی شدن تنها یکی ازچالش تعریف و از توضیحی مختصر
  .ثیرآن درحوزه فرهنگ ایثاروشهادت به اختصارموردبحث قرارگیردأت

  مفهوم جهانی شدن
ي  بحث دهکده» مک لوهان« میالدي  60ي در اوایل دهه. گردیدشدن از اوایل نیمه دوم قرن بیستم مطرح  هاي جهانیزمزمه

ویژه تلویزیون وگسترش روز افـزون   وي بر این باور بود که با پیشرفت سریع رسانه هاي جمعی به. طرح نمودمجهانی را 
: 1380کاسـتلز،  (جامعه ي متحد و یک دست تبدیل خواهـد شـد   ، بهواحد  ي آن در سراسر دنیا، جهان به مثابه یک دهکده

صـورت   هاي ارتباطات، زمان و فضا را در آن بهم فشـرده وآن را بـه   ي فناوري هاي حیرت آور در عرصه که پیشرفت .)39
و صمدي،  مهرمحمدي(جایی در خواهد آورد ، بدون دغدغه هاي زمانی و مکانی براي انتقال و جابهیاي الکترونیک دهکده
هاي سیاسـی کشـورهاي جهـان بـه      مندي ي هشتاد میالدي به خاطر تغییر و تحوالتی که در نظام از اواخر دهه .)51: 1382

شدن موضوعی است که به  جهانی .)63:  1380رابرتسون،(تري دنبال شد وقوع پیوست این موضوع با شور و حرارت بیش
ي تعریف جامع ومانع از این پدیده که مـورد   رو ارائه ف متعدد است و ازایندلیل چند وجهی بودن، داراي ابهامات و تعاری

  شدن عبارتست از در  به نظر رابرتسون معناي جهانی .)47: 1381گل محمدي،(قبول همه افراد جامعه باشد، مشکل است
  

کند کـه   مستقل معرفی میشدن را در یک فرآیند کم و بیش  اوجهانی. شدن جهان وتبدیل آن به یک مکانی واحد هم فشرده
داند که بر اساس آن،  شدن را فرآیندي می لبرو، جهانی .)59ص:1380رابرتسون، (منطق، جهت و نیروي محرك خود را دارد

شدن فرآیندي اجتماعی است که در  جهانیبه نظر واترز. همه مردم جهان در یک جامعه واحد و فراگیر به هم می پیوندند
طـور فزاینـده از    رود و مـردم بـه   ایی که بر روابط اجتماعی و فرهنگی سایه افکنده است از بین میآن قید وبندهاي جغرافی

یکی دیگرازکسانی که درزمینه جهانی شدن تحقیقات گسـترده اي  )62: 1995واترز،(کاهش این قید و بندها آگاه می گردند
است جهانی شدن فرایندشکل گیري شبکه هـایی   وي معتقد.انجام داده است،امانوئل والرشتاین،جامعه شناس المانی است

است که طی آن،اجتماعاتی که درپیش ازاین درکره خاکی دورافتاده ومنزوي بودند،دروابسـتگی متقابـل ووحـدت جهـانی     
اما فرانسیس فوکویاما ازافرادي است که بارویکردي متفـاوت وچـالش برانگیزبـه    . )278: 1377والرشتاین،(ادغام می شوند

وي باطرح نظریه پایان تاریخ،پیروزي فرهنگ سرمایه داري غرب راپیش .نی شدن وجهانی سازي پرداخته استتحلیل جها
وي جهانی شدن رابه معناي گسترش فرهنگ غربی سیطره تمدن آمریکابرجهان می داندوازآن بـه عنـوان   .بینی نموده است

ها را کـم   شدن مرزها و هویت آنچه واضح است، جهانی بنابراین .)Fukuyama Froncis , 1992,4(پایا تاریخ تعبیر می کند
جـایی   و بی توجه به مرزها اجازه جا بـه  بخشدمی ي جدیدها و هنجارها کند، به مردم، کاالها، اطالعات، عادت رنگ تر می

یجاد کرد بنـابراین  ها و کاالها ا ي اندیشه توان مرزهاي نفوذ ناپذیري در مقابل اشاعه از آنجا که نمی. دهد میهرانیشه اي را 
براساس تعاریف مـذکور مـی تـوان گفـت      .)125: 1381عالی، (شدن در بلند مدت به هر حال استیال خواهد یافت جهانی

  :ویژگی مهم باشد تعریف دقیق جهانی شدن بایددربردارنده سه مفهوم اساسی و:

  فشرده شدن زمان ومکان وافزایش حجم وسرعت اطالعات -1
ل کنترل مبادله اطالعات وتغییرساختارهاي ملی وبومی ،دربعد اقتصادي،سیاسی وفرهنگیجریان آزادوغیرقاب –2
       تشدید روابط ووابستگی متقابل وکنش پذیري جوامع وتغییر هویت –3
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شدنجهانیابعاد
خاصیتازونبودهچندان گویااجتماعیعلومدررایجهايبنديتقسیمانسانی،هايتداخل پدیدهدلیلبهچندهر

شدن توان جهانیمیبررسیونقدبرايهاي مختلفیحوزهایجادوبیانسهولتدلیلبهنیستند،امابرخوردارمتقابلطرد
  :نمودتقسیمذیلابعادبهرا
و شکلیهايدر جنبهتکاملبهچنینهموسرمایهوتولیدجهانیجنبهبهبعداین:  اقتصاديشدنجهانی -1

کاال،جریانتشدیدبهاقتصادشدن،جهانیدیگرتعبیربه .دارداشارهملیمرزهايازعبوردرهاشرکتاستراتژیک
جهاناقتصاديیکپارچگیبهمنجرکهداردداللتالمللیبینسطحدرتولیدعواملوگذاريسرمایهاطالعات،خدمات،

  .)144: 1380افراخته،(شودمی
دلیل هژمونیبهالبتهجهان؛کهقطبیتکنظام.شودمیمنجرجهانیمتمرکزحاکمیتبه  :سیاسیشدنجهانی -2

.گیردبر میدرنیزرافرهنگیواجتماعیاقتصادي،هايعرصهسایرسیاست،

امنیت،قبیلازنهاآبرآمدننحوه فائقومشتركمسائلداشتندرهاانسانهمگونیبهبعداین: اجتماعشدنجهانی-3
  . پذیردمیصورتجهانی» مدنیجامعه«سایه درکهدارداشارهبهداشتوزیستمحیطکجرویها،

وهاسمبلمفاهیم،آگاهی،ادراك،بروزآنپیآمدکهدارداشارهجهانیواحدفرهنگظهوربه:فرهنگشدنجهانی - 4
تحققاوجواحد،اسطورهباجهانیواحدگیري جامعهشکلوفرهنگیوحدت .استجهانیویژگیبافرهنگیوسایل
از توانمیمشترکاتآندلیلبهکهدارندمشترکیویژگیهايکره زمین،انسانهايالبته .است "شدنجهانی "تخیل

مفهوم تنوعوبودهاندكفرهنگی،تنوعاتوتمایزاتبرابردرمشترکاتایناماآورد،میانبهجهانی سخنمعافرهنگ
  فرهنگی

  )21: 1381شبستري،(استبرخورداربیشتريوزناز
 دههدودررامباحثاتبیشترینوبودهدعبترینبرانگیزچالششدن ،جهانیفرهنگیبعد: شدن جهانیفرهنگیبعد

به فرهنگ جهانی بادیده نسبتغربی،چهوشرقیچهمختلف،هرچند بسیاري از اندیشوران.استبرانگیختهاخیر،
قومنگرشبرفرهنگیسازيجهانیمعتقدنداند؛ اما ناقدیندانستهناممکننهایت،درراآنتحققوشکاکیت نگریسته

آن :گفتمشهورشجملهدرنوزدهمسدةدرماتیوآرنولدکهاستمبتنیغربفرهنگازگرایی لیبرالانسانمدارانه
هايتفاوتزوالموجبشدنجهانیکهاینازترس.استشدهشناختهوگردیدهتصورکهاستفرهنگیبهترین

حتی واکنش سازد،مطرحجهانیفرهنگعنوانبهرادونالدمکفرهنگوشودسازي فرهنگییکسانایجادوفرهنگی
امریکاییدرراستايبالقوهتهدیدوخطریکمثابهبهشدنجهانیازاسپوزیتو.غربی برانگیختجوامعدربسیاري را
هايزمینهدرايفزایندهطوربهماکه  معناستاینبهشدنجهانیطرفیکاز :نویسدمیونمودهشدن تعبیر

جابهنگرانییکخیر؛امایابیاید،خوشایندنظربهخواهوابسته هستیم؛ومتکیدیگریکبهغیرهواقتصاديسیاسی،
شدن بزرگیک غربیمعنايبهاستشدن ممکنخطر جهانیبسیاري،شایدیاسوي برخیازکهاینآنوداردوجود

شدنامریکاییراخطرآنبلکهدانند،نمیشدنغربیخطردرراتهدیدایناروپائیانازبسیارياروپادرحتی.ترباشد
فوکویاما ازنظریه پردازان معاصرآمریکا،جهانی شدن رابه معناي گسترش فرهنگ غربی ) 360: 1381صفایی،.(کنندمیتلقی

وسیطره تمدن آمریکا برجهان می داند وازآن به عنوان پایان تاریخ تعبییر می کندوآن رامعادل جهانی سازي غرب وغربی 
جهانی شدن رامعادل آمریکایی شدن وهمان جهانی سازي  پیروز مجتهد زاده ،واژه.سازي وگسترش تمدن غرب می داند
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یابی اخالقی آمریکایی تن می خالق زبان و مفاهیم، جهانیان به فرهنگ، پرتوجهانی شدن، در وي نظر از .داندمی
  .)285-286: 1379نصیري،(دهند

  
  جهانی شدن و فرهنگ ایثاروشهادت

 وداردمنفـی پیامـدهاي هـم اسـت؛ چنـدوجهی پدیـده اي شـدن بایدگفت که جهـانی  شدن،  با عنایت به تعریف جهانی
در کشـور، که یـک استآنمهم.استهمراهجدیديهايفرصتخلقومثبتدستاوردهايباهماست و تهدیدکننده

آندرکههايمعادلکند؛برقرارمنفیومثبتدو وجهمیانقبولیقابلومنطقیمعادلۀبتواندمقوله،ایندرموضعاتخاذ
 این میـان برخـی ازکشـورها در    در اما.برساندحداقلبهراآنتهدیداتوببردرابیشترین بهرهآمدهپدیدهايفرصتاز

  .معرض آسیب بیشتري قراردارند
منتفـع نمـی   آنازهمگـان کهشودمیتلقیفراینديیکی ازمحققین این عرصه، معتقد است که جهانی شدنیک، در رو

می توانچگونهکهاستاینبحثوي،امروزهنظربهازاین رونفعتامی بینندآسیببیشترکشورهاازبرخیبلکهشوند
پرتوجهـانی شـدن  درکـه جهـانی، همگراییتعارضمزبور،نویسندة .کردسودمندوموفقبراي همگانراجهانی شدن

مـی  عنـوان جهانی شدنمنفیپیامدهايازمهمترینراملیجامعۀدرواگراییپیدایشوداخلیمسائلبامی شود،دنبال
 پژوهشـگر، ایـن گفتۀبه.استمناسبراهکاربهدستیابیبرايآنهايریشهتناقض، فهماینحلبرايويپیشنهاد .کند

ناسازگاريوتعارضپیدایش«ازعبارت استملیدرجوامعاجتماعیبی ثباتیوشدنجهانیمیانازمنابع مهم تنش یکی
ایـن ردیـا انتخـاب درجهـانی شـدن  جدیـد نهادهايوهاارزشباورودملیجوامع»جدیدارزشهايوباورهاورودبا

همـان ایـن که می شوندناسازگاريتعارض ودچارباشد،تعارضدربومیارزشهايبابه خصوص زمانی کهها،ارزش
.اسـت  جهانی شدنپدیدةفرهنگیپیامد (Rodrick, 2000: 19)       هـاي   چـالش  بـراین اسـاس بـه نظـر مـی رسـد یکـی از
این چـالش عبـارت اسـت از    . است» ي ساخت شکنی خصیصه« ، ایثار و شهادت وبنیادي این پدیده درعرصه فرهنگ عمده

ها تربیت دینی ایثار و شهادت خود را  ایم و با نظر به آن ها همراه بوده اي که تاکنون با آن که ساختارهاي عینی و مفهومی این
وجـه بـه آن چـه کـه     به عبـارت دیگربـا ت   .گردند در برابر موج ساخت شکنی انقالب ارتباطات متزلزل می ایم،  سامان داده

کند که طرز تلقی ما نسبت به جهان،انسان، علم، یادگیري و  شدن ایجاب می سیر جهانیدرتعریف جهانی شدن بیان گردید، 
تعلیم و  دراین میان .تغییر کرده، دوباره توصیف شود وفرهنگ جامعه هاي آن و سایر عناصر مربوط به تعلیم و تربیت شیوه

هاي مختلف معرفت و ارکان زندگی بشر دارد نـاگزیر از تـاثیر اسـت و     ابل و عمیقی که با حوزهتربیت به علت ارتباط متق
هاي افراد جامعه بوده و جامعـه را   گوي نیازها و خواست باید مطابق با تحوالت جامعه، تجدید ساختار یافته تا بتواند پاسخ

هاي دینی آمیختـه بـوده و    می ما از دیر باز با آموزهي اسال تربیت در جامعه). 85: 1383عطاران،(در جهت تعالی سوق دهد
این نوع از تعلیم و تربیت غالبا به علت دغدغه هاي اخالقـی و  . باشد اکنون نیز در سطحی گسترده و عمیق از آن متاثر می

را » اي طینـه تربیـت قرن «اعتقادي، سعی در دور نگه داشتن افراد از انحرافات مختلف عقیدتی و اخالقی داشته و بـه نـوعی   
هاي اسالمی و  جامعه  اي یا تحریمی نوعی از تربیت دینی است که نه به تربیت قرنطینه) 112: 1380باقري، (سازد برقرار می

هـاي گونـاگون در    نه به تاریخ معاصر منحصر است بلکه این نوع از تربیت دینی در مکاتب و ادیان مختلـف و در جامعـه  
درواقع اساس تربیت تحریمی ایجاد مرز و سـپس قرنطینـه   . ط جامعه اعمال می شده استهاي متفاوت بسته به شرای زمان
هاي نـامطلوب و ایجـاد خـط     در این نوع از تعلیم و تربیت سعی بر آن بوده و هست که با دور کردن افراد از محیط. است

هـاي گونـاگونی از    صـورت ) 142: 1381عالی، (قرمز آنان را مصونیت بخشیده و امکان تحقق تربیت دینی را فراهم سازند
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آنـان  . اولین واکنش مجامع مذهبی به نظام تربیتـی جدیـد تحـریم بـود    . تربیت تحریمی در تاریخ ایران جریان داشته است
هـاي جدیـد    استفاده از مظاهر فرهنگ غرب از جمله مدرسه ي جدید را تحریم و از رواج اخالقیات غربی توسط مدرسـه 

ي عصـر حاضـر و ظهـور ارتباطـات درشـکلی کـه هـر روز         صهیبا نظر به خص) 175: 1379راند، ، ب(ابراز نگرانی نمودند
شود، امکان پرهیز  فضاهایی که بر ما تحمیل می. گردد ز در برخی قلمروها اساساً ناممکن مییشود، تقواي پره تر می گسترده

و شهادت متناسب با آن نیز درمعرض این تزلزل قرار در نتیجه نظام تربیتی ایثار ).177همان، ص(ستاند را پیشاپیش از ما می
زیـرا  . هاي تقابلی مذکور، با توجه به مباحث اخالقی و دینی بسیار مهم است خواهد گرفت،شکسته شدن مرزها و ساخت

با حدود و مرزها سروکار دارد و اگر مـرزي وجـود نداشـته     طور جدي،  طلبی به تربیت دینی، اخالقی، ایثارگري و شهادت
طلبی میسر نخواهـد   تواند به هر کاري مبادرت ورزد و در این صورت سخن گفتن از تربیت دینی و شهادت باشد آدمی می

» حرام«و » واجب«هاي  ها سروکار دارد و در تربیت دینی فرهنگ ایثار و شهادت واژه»نباید« و» باید«اخالق همیشه با . بود
در اینجاسـت کـه بـا ایـن چـالش      . ی واخالقی با مرزها و حدود سروکار دارندبدین منوال تربیت دین. اندهاي اساسی واژه
توان از تربیت دینی و اخالقی ایثـار و   ي ساخت شکنی آن، می آیا در عصر ارتباطات با نظر به خصیصه. رو می شویم روبه

  ؟شهادت صحبت کرد
عنوان مبناي اساسی لیبرالیسم پیوند می  عی بهشدن رستگاري و سعادت بشري را با مفهوم قرارداد اجتما جهانیدرحالی که 

. ها و هنجارهاي دینی مورد توجه قرار می گیرند سعادت و رستگاري فرد و جمع از نظر اسالم درچارچوب ارزش؛ زند
   که برمبناي ارزش هاي غیردینی وسکوالریستی ومادي گرایانه بنا نهاده شده است،ج نظام ارزشی خاص،یشدن با ترو جهانی
ویژه  فرهنگ فعلی حاکم بر انواع ابزارهاي ارتباطی به .دارد فرهنگ ایثار و شهادت را به چالش وا می هاي نهفته درارزش

« چراکه » هویت ساز«است نه » هویت زا«اینترنت و ماهواره براي کاربرانی که بنیه فکري قابل توجهی نداشته باشند، 
قربانی » هویت انسانی «. کند بر آن حاکم نیست طلبی اسالمی مطرح می دتکه فرهنگ ایثارگري و شها»هاي زندگی  ارزش

ها و تعالیم فرهنگ ایثار و شهادت را در نظام آموزشی رسمی تهدید  شده است این امر آموزش آموزه» هویت ماشینی « 
و برخوردهاي اجتماعی، گونه که بیان گردید تاکید بر افزایش بی سابقه ارتباطات همان. )147: 1381نادرپور،(کند می

تقریباً در همه آثار مربوط به جهانی شدن، حجم بسیار . اقتصادي و فرهنگی، ویژگی اکثر تعریف هاي جهانی شدن است
این . زیاد ارتباطات درسطوح و در عرصه هاي مختلف جامعه جهانی ویژگی بخش فرایند مورد نظر عنوان شده است

چنین ارتباطات و . رادي هستند ودرموارد دیگري نا آگاهانه،غیر ارادي و گریز ناپذیرندارتباطات در برخی موارد آگاهانه وا
بده بستان هاي پر حجمی بر افزایش وابستگی متقابل در عرصۀ جهانی داللت دارند که تأکید برآن یکی دیگر از وجوه 

یوندها و همبستگی هاي میان دول از این دیدگاه جهانی شدن معطوف به افزایش پ. مشترك تعریف هاي جهانی شدن است
نیرومند تر شدن عوامل موثر در شبکه هاي جهانی و وابستگی متقابل و . و جوامع تشکیل دهندة نظام جهانی مدرن است

تشدید درهم تنیدگی جهانی، گستره و میزان تأثیر پذیري افراد و جوامع گوناگون مستقر در کرة زمین را افزایش و امکان و 
  )19: 1381گل محمدي،(دهدا و برکنار ماندن از تأثیرات محیط جهانی را کاهش میاحتمال انزو

. سابقه ارتباطات و تسهیل آن استترین رکن تبدیل جهان به دهکده کوچک، توسعه بیرسد که مهمبنابراین به نظر می
بسیار تأثیر گذار بوده و هست که تسهیل و تسریع ارتباطات جهانی پس از رونق مسافرت هاي هوایی، متأثر از دو پدیده 

هاي ها انسان، فرهنگ و اندیشهونیماهواره و اینترنت، با کمک مسافرت هاي هوایی و جا به جایی سریع میل: عبارتند از
اي کمتر از ثانیه، مختلف به دست صاحبان آنها جا به جا شده و از رهگذر ماهواره ها وسایت هاي اینترنتی با فاصله

  . یابداي دیگر از کره خاکی انتقال میفکر و اندیشه صواب یا ناصواب از هزاران فرسنگ به گوشهها میلیون
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با صرف نظر از ادیان غیر الهی چون . هاي گوناگون حضور فعال دارندها دین، مذهب، مکتب و آییندر جهان امروز ده
اسالم دارند و با در نظر گرفتن مکاتب الحادي بودیزم و هندویزم که در حوزه شریعت کمترین همسانی و هم صدایی با 

همچون مارکیسم و اومانیسم، حتی ادیان آسمانی همچون یهود و مسیحیت نیز با وضعیت کنونی در شریعت خود، چندان 
پیروان دین مسیحیت که بخش عمده قدرت و سیاست دنیا در سیطره آنها است، به استثناي . شباهتی با اسالم ندارند

از سوي . دود همچون حضور در کلیسا در روزهاي یکشنبه، براي خود التزام یا محدودیت خاصی نمی بینندشعایري مح
دیگر اگر از آن چه در جهان غیر اسالمی می گذرد صرف نظر کنیم، وضعیت فرهنگی و التزام به شعایر دینی در کشورهاي 

ی بی توجهی به ارزش هاي اسالمی  به صورت هاي در عموم کشورهاي اسالم. اسالمی نیز وضعیت چندان مطلوبی ندارد
حال باید در نظر گرفت در دنیاي امروز با این وضعیت فرهنگی که در کشورهاي اسالمی همسایه ما . مختلف مشهود است

که محل آمد و شد ایرانیان است  –همچون ترکیه یا امارات عربی متحده یا در کشورهاي اروپایی یا آسیاي جنوب شرقی 
چشم می خورد و با گسترش ماهواره ها و سایت هاي اینترنتی و به رغم برخی از محدودیت ها و کثرت مسافرت  به –

شهروندان به خارج از کشور و به عکس، آیا می توان این حقیقت را انکار کرد که حفظ و تحکیم باورها و شعایر اسالمی 
مل با همه ساکنان زمین در هم نوردیده می شود، کاري بس در چار چوب مرزهاي یک کشور که از هر سو حدود آن با تعا

دشوار و پیچیده است ؟ بنابراین به نظر می رسد که ریشه برخی از رفتارهاي غیرارزشی که به ویژه در نسل جوان می 
نه و به بینیم، به نوعی تحت تأثیر همین امر است به این معنا که به اقتضاي هزاره سوم و دنیاي متمدن و زیست متمدنا

واسطه پدیده جهانی شدن حداقل شماري از مردم و به ویژه نسل جوان نسبت به ارزش ها و باورهاي دینی دچار بی 
شهادت درجامعه  و موانع مهم گسترش فرهنگ ایثار اعتقادي یا سست اعتقادي شده که این مسأله خود از آفات و

  .گرددمحسوب می
  

   گیرينتیجه
این نوشتار در وهمچنین موانع ترویج آن به طور اختصار در مورد مبانی دینی فرهنگ ایثار و شهادتبا توجه به مطالبی که 

هاي اي کامل از اندیشهدر حقیقت، منظومهتوان اذعان داشت که این فرهنگ حیات بخش و عزت آفرینگردید، می بیان
یابی به الگوهاي ، هر انسان آزاده اي را براي دستشناخت ابعاد مختلف آناي است کهناب اسالمی و تدابیر هدایت گرانه

آسیب  ازسوي دیگردرکنارشناخت ابعادگوناگون این فرهنگ، .سازدزندگی الهی و شرافت مندانه رهنمون میعملی و عینی
 ایثارگري و شهادت و اتّخاذ حوزههاي مختلف در  شناسایی آسیب .امري ضروري والزم است شناسی موانع ترویج آن نیز

امروزه  دراین میان، .گردد تدابیر مهم ملّی و فرهنگی در این امر موجب دوام، تثبیت و بقاي حقایق ارزشی و حماسی می
هاي نهفته درفرهنگ پدیده جهانی شدن به عنوان یک عنصرغالب درعرصه فرهنگ جهانی ازجمله عواملی است که ارزش

بر جوامع مختلف که طی آن ) دنیا گرایی(تحمیل سکوالریسماین پدیده ازطریق .ایثاروشهادت رابه شدت تهدید می کند
هاي  شود ارزش غلبه یک فرهنگ معین بر سایر فرهنگها که باعث می ،دهد دین و ایثار و شهادت رنگ خود را از دست می

مدپرستی و شی  ،مصرف گرایی  ورواجشدن قرار گیرد  ه روز دستخوش فرآیند جهانیسنتی و دینی جامعه ما نیز روز ب
تمایل به ایمان معنوي و رشد فرهنگی انسان را عمیقا تضعیف وپرستی که توسط تجارت آزاد و جهانی افزایش داشته 

وانع وآسیب هاي ازین روشناخت م.کشدابه چالش می شهادت ر و هاي الهی منبعث ازفرهنگ ایثار، ارزشکند می
می تواند ما را در تحلیل شرایط و چشم اندازها ي آینده درترویج فرهنگ متعالی ایثاروشهادت یاري دراین حوزه موجود
  . رساند
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  هاي فراروي فرهنگ ما شدن و چالش جهانیس
  نیا فرهاد دانش

  الملل دانشگاه شهید بهشتی دانشجوي دکتراي روابط بین
  

  چکیده
این روند برآیند انقالب . گرددداري در چند دهۀ اخیر تلقی میبه مثابه تجدید ساختار سرمایه  "جهانی شدن"در این مقاله 

هـاي سـرمایه   تحول مزبور ضمن گسـترش ارزش . باشداجتماعی همراه آن می -آوري اطالعات و الزامات اقتصاديدر فن
اقتصـادي و فرهنگـی کشـورها،     -ر مستقیم برسامان اجتماعیداري لیبرال در سراسر پهنۀ گیتی و تأثیرگذاري مستقیم و غی

تـرین شـق ایـن تأثیرگـذاري، اعمـال      مهم. مقوله فرهنگ را به متن مناظرات نظري و مناسبات عملی بازیگران آورده است
اجتمـاعی، در دیگـر    -هـاي لیبرالیسـم اقتصـادي   سازي و پـذیرش ارزش قدرت ساختاري سرمایۀ جهانی به منظور درونی

گیـري سـاختار نـاهمگون    نتیجـۀ ایـن رونـد شـکل    . سازدورهاست که زمینه باز تولید ارگانیک قدرت آن را  فراهم میکش
ترین چالش فراروي ساختار فرهنگـی  مهم. باشدهاي بومی جوامع میگسیختگی ارزشاجتماعی، تضاد و از هم -اقتصادي

از یک طرف و مـدیریت مناسـبات خـود در عرصـۀ اقتصـاد       ها و فرهنگ غربا نیز نحوة مواجهه با بسط نفوذ ارزش.ا.ج
  .    باشداسالمی می -ها و فرهنگ ایرانییابی به توسعۀ متناسب با ارزشسیاسی جهانی به منظور دست

  جهانی شدن، فرهنگ، قدرت ساختاري، تهدید نرم، فرهنگ شهادت و ایثار: کلید واژه

  مقدمه
سرنوشت کشورها با  2نظران بارزترین خصیصه آن را درهم تنیدگی از صاحب اي است که بسیاريپدیده  1"شدن جهانی"

زاي آن  آمیز یا فرصت ماهیت تهدید 4یا بدبینانه 3بینانههاي گوناگون و با رویکردي خوش انداز دانند و از چشم دیگر مییک
شدن  وریزي مرزها، جهانیچون فر هایی هم مفاهیم و ایده. دهند براي کشورهاي مختلف را مورد واکاوي قرار می

هاي چندملیتی، عصر تحول مفاهیم، استعمار نو،  ساختارهاي سرمایه و تولید و تجارت، ظهور بازیگران فراملی و شرکت
هایی است که از سوي محققان براي تجزیه و تحلیل و درك تحوالت  ها مفهوم دیگر همگی تالش ها و ده بحران ارزش

در این میان مقوله . شود کار گرفته مییري کشورها از ساختارهاي اقتصاد سیاسی جهانی بهجهان کنونی و چگونگی تأثیرپذ
فرهنگ در مناسبات جهانی و چگونگی تأثیر پذیري سامان فرهنگی کشورها از روندها و رویدادهاي جهانی اهمیت 

ان یکی از حوزه هاي اصلی برآیند این مهم  در دو دهۀ اخیر گسترش مباحث فرهنگی به عنو. خاصی پیدا کرده است
  .)Leander,145-147: 1997(بوده است... روابط و اقتصاد سیاسی بین الملل در مطالعات امنیت، توسعه، محیط زیست و

شکلی تهدیداتی را متوجه سامان فرهنگی   شدن چگونه و به چه پرسش اصلی و دغدغه مقالۀ حاضر این است که جهانی
االت فرعی دیگر در این راستا این است که نقش فرهنگ و ؤسسازد؟ دت و ایثار میخصوص فرهنگ شهاجامعۀ ما، به

هاي خُرد بومی  ها در انسجام درونی جامعه ایرانی چیست؟ ارتباط و تأثیرگذاري ساختارهاي کالن جهانی بر ارزش ارزش
  هاي  ي جهانی بر عناصر و سازهتوان تئوریزه نمود؟ به عبارت دیگر مکانیسم تأثیرگذاري فرآیندها کشور را چگونه می

                                               
1 . globalization
2 .inter-connectedness
3 .optimistic
4 . pessimistic
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ها و که فرهنگ شهادت و ایثار به طور اخص با چه چالشفرهنگی جامعه ایران چگونه قابل فهم است؟ و نهایتًا این
  باشد؟هایی در عرصۀ اقتصاد سیاسی جهانی مواجه می فرصت

داري  هاي سرمایه و بازتولید ارزش 1داري  با اعمال ساختاري قدرتشدن سرمایهفرضیۀ اصلی مقاله این است که جهانی
.  هاي فرهنگی جامعه می باشد گسیختگی بنیان ارزشی، فرهنگی و از هم 2گیري یک ساختار ناهمگون ساز شکللیبرال زمینه

داري  هاي سرمایه سازي ارزش بومی و فرماسیون اجتماعی جامعه در جهت درونی برآیند این مهم تحول در الگوي زیست
  .ویژه فرهنگ شهادت و ایثار خواهد بودصله گرفتن از هنجارها و ارزش هاي بومی  بهلیبرال و فا

آوري اطالعات و  داري، انقالب در فن شدن، گسترش سرمایه تحقیق حاضر بر پایۀ این مفروض بنا شده که  بین جهانی
هاي  بنابراین فهم پویایی. دارد تحوالت اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی مالزم آن در کشورهاي مختلف رابطۀ مستقیم وجود

اقتصادي،  - شدن این سیستم، مکانیسم  تأثیرگذاري آن بر ساختارهاي سیاسی داري و چگونگی جهانی درونی نظام سرمایه
  .سازدفرهنگی جامعه ما را آشکار می -تکنولوژیکی و سامان ارزشی

  
  3رویکرد نظري

فرهنگی جامعۀ ما،  -و چگونگی تأثیرگذاري آن بر سامان فکريبراي فهم روندها و رویدادهاي ناشی از جهانی شدن 
، 6، نظریۀ نظام جهانی5، مکتب تنظیم4انگاريها، سازندهنظریات رئالیستی، لیبرال. پتانسیل همۀ نظریات به یک اندازه نیست

هاي سیاسی، اقتصادي یا از جمله نظریاتی هستند که هر کدام با تمرکز بر یکی از مولفه... ها، مکتب وابستگی و فمنیست
فرهنگی و سطح تحلیل خرد یا کالن در فهم مناسبات و روندهاي جهانی شدن و چگونگی تأثیر گذاري آن بر صورتبندي 

  .7کننداقتصادي، اجتماعی و فرهنگی کشورها تأکید می
گیرد که نسبت به نظریات میرویکردي مورد استناد قرار شدن،  منظور فهم چگونگی تحول و تکامل جهانیدر این مقاله به 

دیگر اهمیت مولفه هاي فرهنگی و پیوند ساختارهاي جهانی با زندگی روزمره و فرهنگ مردم را به صورت دقیق تر مفهوم 
در تحلیل جهانی شدن از اهمیت قابل توجهی در میان نظریات جهانی  8نظریۀ  ماتریالیسم تاریخی گرامشین. سازي می کند

ه سخن دیگر، در اقتصاد سیاسی و روابط بین الملل در مقایسه با رویکردهاي دیگر که یا بر ب.شدن برخورداراست
  کنند، فاکتورهاي مادي در تحلیل جهانی شدن تأکید دارند و یا جهانی شدن را در مولفه هاي معنوي و فرهنگی خالصه  می

  
  

                                               
1  . structural power
2 . uneven structure
3  . approach
4 .constructivism
5 .regulatory school
6 . world system theory

  نظریه هاي معاصر،  ترجمۀ حسین پوراحمدي، تهران، نشر مهاجر: ، اقتصاد سیاسی جهانی)1385(بینید،  رونن پاالن ب. ٧
                                  همچنین نگاه کنید به                                                                                                          

Stephen Gill and David Law (1988), The Global Political Economy: Perspectives, problem

and Politics, the John Hopkins University press.

8 . gramscian historical materialism
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یا عناصر فرهنگی، نهادي و مادي  در چارچوب 1معناییهاي مادي و چگونگی درهم تنیدگی مولفه ها برتحلیل نوگرامشین
  .2کارگزار استوار است/قوام متقابل ساختار

یعنی زمانی به  1920هاي گرامشی در سال.باشدگر اصلی این نظریه در اقتصاد سیاسی بین الملل آنتونیو گرامشی میالهام 
بینی کارل مارکس مبنی بر رغم پیشاما علی. مواجه می باشدهاي ادواري خود برد که سرمایه داري با یکی از بحرانسر می

فروپاشی این سیستم در موقع بروز بحران و متحد شدن پرولتاریا،  نه تنها گرامشی شاهد این اتفاق نیست، بلکه بسیاري از 
گردیده و به حامیان داري فاشیستی هاي سرمایهنیروها و طبقات پایین جامعه آلمان و ایتالیاي زمان حیات او جذب دولت

هاي مارکس تالش میگرامشی به منظور پاسخ به این پرسش مبنی برچرایی تحقق نیافتن پیش بینی. شوندها تبدیل میآن
، ایدئولوژي 6، جامعه مدنی،بلوك تاریخی5،  نیروهاي اجتماعی4، روابط تولید3کند تا با به بکارگیري مفاهیمی چون هژمونی

  ).Cox (49 : 1993,سیستم سرمایه داري پیچیدگی این وضعیت را نشان دهد و نقش آن در بازتولید
گرامشی فرآیندي را که طی آن یک گروه در وهله اول به خودآگاهی از موقعیت و نقش اقتصادي خود دسته یافته و در 

در میان جامعه دست دادن آمال هژمونیک خود  نظرانه در جهت گسترشوهله دوم به اقداماتی وراي منافع محدود و تنگ
از نظر گرامشی این صرفاً یک اتحاد سطحی نیست، بلکه . نامد می7اقتصادي تاریخی -زند، فرآیند استقرار بلوك سیاسی می

Murphy and(باشد ها می توده /عمل و روشنفکر/ روبنا، تئوري /وحدت دیالکتیکی از زیربنا Augell, 1993: 131(.  در
از نیروهاي اجتماعی، زیربناي اقتصادي، نهادهاي ایدئولوژیک و 8بنديمجموع بلوك تاریخی نزد گرامشی یک مفصل

فکري    ترین مفاهیم در سامان به غیر از مفهوم بلوك تاریخی مهم.سامان سیاسی در قالب یک کلیت درهم تنیده است
تحلیل گرامشی از قدرت با تفکیک . و مفهوم دولت است) گانیک ار(گرامشی ایدة هژمونی، جامعه مدنی، قدرت ساختاري

از نظر گرامشی سه سطح از جامعه . گردد وسیله زور با حاکمیت از طریق اقناع و اجماع آغاز میاعمال آن به  و تمایز بین
جامعه «نایی ، سطح فراساختاري یا روب»ساختارهاي اقتصادي«سطح : کند وجود دارد که قدرت در درون آنها عمل می

گیري هویت،  هاي شکل گرامشی قلمرویی است که همه دینامیسم "جامعه مدنی".»جامعه سیاسی«و سطح دولت یا » مدنی
در درون آن صورت ) بصورت زور و اقناع(یابی هژمونی  هاي روشنفکري و ساخت منازعات ایدئولوژیکی و فعالیت

به این صورت که منافع بخش اندکی . دهد درون جامعه مدنی رخ میوحدت و یگانگی منافع از نظر گرامشی در . گیرد می
رفتاري کلیه افراد جامعه درونی -انداز فراگیر و ایدئولوژي مسلط تجلی یافته و در شاکله حسی صورت چشماز جامعه به

  . Murphy and Augelli, 1993: 129)(گردد می

                                               
1 .ideational/material

  :دینیشتر ببیمطالعۀ ب يبرا. ٢
Stephen, Gill(1993), Gramsci: Historical Materialism  and  International Relations .Cambridge. University 
Press.  
3   . hegemony
4   . production relations
5 . social forces
6 . historical block
7 . The  stablishment  of Historical Economic-Political Bloc
8 . articulation
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ها از این مفهوم متفاوت از فهم رویکردهاي کالسیک بویژه رئالیستچون مفهوم قدرت نزد گرامشی کاربرد هژمونی نیز هم
به  1که در این رویکردها  هژمونی به سلطه یک دولت بر دولت یا دول دیگر در چارچوب قدرت آشکار در حالی. باشد می

  که براي تحلیل  شود، نزد گرامشی هژمونی مفهومی است باشد، قلمداد می معنایی که نزد هابز، وبر، لنین و مارکس می
  

Gill.رود روابط بین نیروها در سطوح طبقات، دولت و جامعه مدنی و نظم جهانی به کار می and law, 1993:93)(  از نظر
هاي دیگر  اي که گروه به گونه. باشد اخالقی یک گروه در هدایت جامعه می -گرامشی هژمونی به معناي کارکرد سیاسی

هژمون نیز به انگیزة اصلی متحدان . ناخته، از اهداف سیاسی هژمون با اجماع حمایت کننداین کارکرد او را به رسمیت ش
العمل مثبت نشان  یعنی منافع آنها که حاصل موقعیت آنها در شیوة تولید موجود بوده و نیز به آمال و آرزوهایشان عکس

دار  اخالقی جامعه را عهده -هدایت سیاسی هاي مذهبی از نظر گرامشی برخالف جوامع سنتی و فئودالی که گروه. دهد می
تواند نقش  بودند در جامعه صنعتی تنها گروه اجتماعی که نقش مسلط در شیوة تولید موجود را در اختیار داشته باشد می

ها در چارچوب یک بخشی به هویتهاي گوناگون و انسجامهژمونی یک فرآیند انعقاد عناصر و مؤلفه .هژمونی را ایفا کند
laclau and(اختار استس others,2000: 55-53 .(  

کارگیري  اند با بهتالش نموده 3و استفان گیل 2در روابط بین الملل و اقتصاد سیاسی جهانی کسانی چون رابرت کاکس
در چارچوب نظریۀ . فلسفی او تحوالت اقتصاد سیاسی جهانی را تئوریزه نمایند - مفاهیم گرامشی و الهام از سامان فکري

داري شیوة تولیدي است که در عصر جهانی شدن و در سیر تکامل دیالکتیکی خود،   ماتریالیسم تاریخی گرامشین، سرمایه
از نظر کاکس به عنوان یکی از نظریه پردازان ماتریالسم . ها را در برگرفته است فراملی گردیده و امروز تقریبًا همه دولت

اجتماعی جوامع بشري را به  -ة تولید مسلط بر اقتصاد جهانی، سازمان اقتصاديداري به عنوان شیو تاریخی، نظام سرمایه
یابی به ارزش انگیزة اصلی سیستم سرمایه داري همواره تعقیب سود و دست. اشکال گوناگون تحت تأثیر قرار می دهد

ین انگیزه ها  همواره در یکی از قانونمندي عام حاکم بر سیستم مزبور این است که در راستاي حصول به ا. اضافی است
به نظر کاکس هر مرحله از . کندعمل می» گسترش«قالب یک تقسیم کار و مدل ویژه انباشت سرمایه در هر دورة 

اجتماعی، ایدئولوژیکی و  -شاهد یک مدل انباشت و تقسیم کار خاصی هستیم که شامل سازمان اقتصادي» گسترش«
الزمه مدل ویژة انباشت چند . دهد اي اجتماعی درهم تنیده را شکل میسیاسی مختص به خود بوده و وحدت ساختاره

المللی کار که در چارچوب آن روابط  نخست، درهم تنیدگی و سلسله مراتب اقتصادي مبتنی بر تقسیم بین. چیز است
ال مختلف، دوم وجود دستگاه سیاسی که به اشک. شودگیري انباشت سرمایه تسهیل می طبقاتی، استخراج مازاد و شکل

گذارد و نهایتاً یک ایدئولوژي که آگاهی تاریخی الزم  گیري انباشت به اجرا می قوانین الزم را براي استخراج مازاد و شکل
  .کند فراهم می) گسترش(گیري انباشت و نظم اجتماعی را در یک دورة تاریخی مشخص  براي شکل

  ایده ها
  

  
  

توانمندي هاي مادي                        نهاد ها                   
                                               

1 . Power-Over
2 . R. Cox
3 .S. Gill



، دانشگاه رازي1389 -آبان ماه 12و توسعه کشور،  شهادتو  ایثار همایش ملی

١٥٨

جامعه /طبقات داخلی، هژمونی را در سطح دولت  ها فوق در روابط بین ، تبلور ادغام و درهم تنیدگی مؤلفه1از این منظر 
هاي تولیدي، نهادي و ایدئولوژیک به صورتبندي نظم  مدنی و بین طبقات رقم زده و در سطح جهانی نیز تفاوت در ظرفیت

       )Gills,1993:189(انجامد به شکل ذیل می» بلوك تاریخی«نیک بین بازیگران در قالب یک هژمو
  

                                
  2نیروهاي اجتماعی                                                                 

  
                     

  4اشکال دولت                                    3جهانینظم                          

توان گفت که جهانی شدن فاز جدیدي از گسترش سرمایه داري در قالب تقسم کار، مدل انباشت، شاخۀ بر این اساس می
جوامع را شود که به تناسب الزامات خود ساختار اجتما عی متناسب با آن قلمداد می -تکنولوژي و فرماسیون اقتصادي

-مدعاي مقاله این است که چگونگی تأثیرگذاري جهانی شدن بر فرماسیون اقتصادي.  سازددستخوش دگردیسی می
-هاي جامعۀ ما بدون درك این پیچیدگی و نحوة  تأثیرگذاري آن مقدور نمیویژه ساختار فرهنگ و ارزشاجتماعی و به

  . باشد

  وري اسالمی ایرانجایگاه فرهنگ در ساختار اقتصاد سیاسی جمه

اقتصادي جامعه  -کنندة الگوي رفتاري سیاسی واقعیت، آن است که فرهنگ زیربناي توسعه، بستر حرکت و تعیین 
و ها دهندة ارزش فرهنگ موتور محرك هرگونه تحول و توسعه در دنیاي کنونی و عنصر انعکاس. شودمحسوب می

عنوان محرك توسعه و نیز فرهنگ بستر ساز پرورش انسان به). 46: 1382کاظمی،(باشد هنجارهاي پایدار یک جامعه می
کند و در این  هویت و فرهنگ به یک معنا پاسخ به کیستی شخص و جامعه را فراهم می. هدف و محور توسعه است

هاي  جامعه در قالب فرهنگ و ارزش. گیرد چارچوب وجود، یک خاصیت باثبات و تقریبًا غیرقابل تغییر به خود می
  .یابد اجتماعی و فرهنگی آن دست می - دهندة به سامان اقتصادي رهنگی است که به تعادل و توازن نیروهاي شکلف

هاي آن جامعه  فکري، فلسفی و متافیزیکی است که نظام ترجیحات و ارزش 5بینی مبتنی بر یک پارادایم هر فرهنگ و جهان
رفتاري آنها در  -کنند که شاکله حسی زندگی می 6جهانی  زیست ها دربه قول هایدگر انسان. کند را تعریف و تعیین می

توان ادعا نمود که  بر این اساس می). 113: 1387دانش نیا، (گیرد چارچوب افق معنایی و نظام ارزشی حاکم بر آن شکل می
داراي یکسري ا، علیرغم دارا بودن وجوه اشتراك با دیگر جوامع .ا.اقتصادي و اجتماعی حاکم بر ج -ساختار سیاسی

با انقالب اسالمی زیربناي یک ساخت فرهنگی، . ها می باشد است که وجه ممیزة آن از دیگر فرهنگ 7هاي کانونی گره
. هاي لیبرالی تفاوت ماهوي دارد یعنی ارزش  پایه گذاري شده که با گفتمان جهانی. ا.ا.سیاسی، اقتصادي و اجتماعی در ج

                                               
1 .perspective
2 . social forces
3 . world orders
4 .  states
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اقتصادي و  -ناشی از نفوذ سیاسی  بایست پاسخی رادیکال به تضادها و بحران به سخن دیگر انقالب اسالمی را می
فرهنگی جامعه ایرانی با -فکري گرچه این رویارویی و مواجهۀ سامان . فرهنگی گفتمان لیبرال در جامعه قلمداد نمود

است که با انقالب اسالمی ،  ونیم قرن دارد، اما واقعیت امر این هاي غربی قدمتی بیش از یک ساختارهاي تمدنی و ارزش
  .تري به خود گرفته استاین مواجه صورت جدي

منتشر گردیده، به صراحت از رشد  2006اهمیت این تقابل تا آنجاست که در دکترین امنیت ملی ایاالت متحده که در سال 
این . شود موکراسی سخن گفته میهاي لیبرال د ا به مثابه یک تهدید علیه ارزش.ا.گرایی در خاورمیانه با محوریت ج اسالم

هایی  اي از آن به چگونگی برخورد با کشورها و رژیم گردیده، در بخش عمده 1سند که جایگزینی دکترین سدنفوذ شوروي
سازي را وارد هاي آشوب کنند یا به اصطالح داده پردازد که در جهت خواست پارادایم حاکم بر نظام جهانی حرکت نمی می

نکته مهم در این سند تأکید و تجویز راهکارهاي خاص براي مقابله ). 121-130: 1388نائینی،(کنند لی میالمل سیستم بین
و تالش براي دگردیسی در نظام  2کارگیري قدرت نرمصورت أخص بر ضرورت بها به عنوان یک تهدید است که به.ا.با ج

  .کند هنجاري کشور اشاره می -ارزشی

  جهانی شدن به مثابه تهدید نرم: جهانی بر فرهنگ کشورتأثیر گذاري ساختارهاي 

ا در گرو فهم ماهیت .ا.واقعیت، آن است که  درك پیچیدگی اقتصاد سیاسی سیاست خارجی ایاالت متحده در قبال ج
به سخن دیگر ایاالت متحده در قالب درهم تنیدگی منافع، امنیت و ارزش هاي خود با . ساختار قدرت جهانی است

. اي سیستم سرمایه داري در عصر جهانی شدن می باشد که تهدیدها و فرصت هاي خود را تعریف می نمایدساختاره
شدن امکان فرا رفتن از سطح و پرداختن به عمق و  داري در عصر جهانی بنابراین درك تحوالت عمیق نظام سرمایه

اقتصادي  -ساحت فرهنگی، ارزشی و سیاسینگریستن از زاویۀ عمق به سطح تحوالت جهانی و نحوة تأثیرگذاري آن بر 
داري قلمداد می شود که  شدن به مثابه گسترش مرحلۀ جدیدي از نظام سرمایه بر این اساس جهانی. سازد ا را فراهم می.ا.ج

در واقع جهانی شدن . هاي قبلی است مکانیسم اعمال قدرت و تأثیرگذاري آن در عصر جهانی شدن متفاوت از برهه
عنوان شاخه جدید تکنولوژي، تأثیرگذاري و به 3آوري اطالعات و ارتباطات در چارچوب انقالب در فن سرمایه داري

بنابراین تأکید . داري  لیبرال میسر ساخته است هاي سرمایه سازي ارزش تحول در زندگی روزمره جوامع را بنفع درونی
با جمهوري سالمی، در قالب ساختار قدرت جدید جهانی هاي قدرت نرم در مواجهه کارگیري سازهایاالت متحده نیز بر به

  .هاي تعیین کننده آن قابل فهم استلفهؤو م
سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به  -دهنده به لیبرالیسم اقتصادي هاي شکل شدن برآمده و برخواسته از مؤلفه جوهرة جهانی

دهندة متافیزیک  ات بخش این روند، انعکاسبنیان و شاکلۀ حی). 62-65: 1381هودشتیان،(باشدمثابه یک تمدن می
داري  هاي لیبرالیسم و سرمایه شدن معادل بسط و گسترش ارزش براین اساس جهانی. داري لیبرال است بخش سرمایه هستی

بدون فهم تحوالت اتفاق افتاده در حوزه تکنولوژي، ساخت قدرت و شیوة تولید و . در ساخت و بافت جدیدي است
توان ماهیت این روند و چگونگی تأثیرگذاري آن بر سامان فرهنگی، ارزشی و اقتصاد  مالی جهانی نمی -مناسبات پولی

  .ا را فهم نمود.ا.سیاسی ج
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تجاري و فرهنگی جهانی در چند دهۀ اخیر به  -هاي تولیدي شاخۀ جدید تکنولوژي و تحوالت مالزم آن در حوزه
تکنولوژیک و بلوك قدرت فراملی انجامیده که خود را در قالب  مالیه،اي از ساختارهاي تولید، تجارت،  گیري شبکه شکل

داري،  در فاز جدید گسترش سرمایه. کند شکلی ارگانیک در درون جوامع دیگر بازتولید میدستور کار نهادهاي فراملی و به
هنگی دیگر جوامع و هاي ارزشی و فر گیري است که با تأثیرگذاري بر بنیانساختی از قدرت و هژمونی در حال شکل

  در . سازد فلسفی آنها امکان الحاق و ادغام این جوامع را به ساختارهاي اقتصاد جهانی میسر می - کاري سامان فکريدست
هاي جدید قدرت، نیازهاي شبکه قدرت فراملی به نیاز جوامع بومی و محلی تبدیل شده و کارگیري شق این راستا و با به

  . شود نگی این جوامع در چارچوب الزامات سیستم دچار دگردیسی میمادي و فره  الگوي زیست
داري به سمت شاخه هاي نوین تکنولوژي ضمن فراهم نمودن زمینه برون رفت این سیستم از بحران، سوق یافتن سرمایه

ا نیز فراهم .ا.کارگیري شق جدیدي از قدرت را در روابط کشورهاي پیشرفته و جهان درحال توسعه از جمله جامکان به
برآیند این تحول کاهش ضرورت اعمال آشکار و مکانیکی قدرت براي هدایت و جهت دهی رفتار بازیگران . آورده است

گذاري ساختارهاي قدرت فراملی بر کشورهاي بنابراین تحلیل دقیق روابط قدرت بین بازیگران و چگونگی تأثیر. می باشد
ي در گرو فهم از قدرت در قالب پارادایم فلسفی جدید و امکانات شاخۀ جهان سوم در عصر جهانی شدن سرمایه دار
  . هاي پیشرفته سرمایه داري و کشورهاي درحال توسعه می باشدجدید تکنولوژي براي اعمال قدرت بین دولت

تمان این آنتونیو نگري و مایکل هارت با رویکردي انتقادي از منظر اقتصاد سیاسی و متأثر از چارچوب نظري و روش گف
از نظر آنها ساختار امپراتوریایی جدید در قالب یک دستگاه فرمانروایی . نامند بندي جدید جهانی را امپراطوري می صورت

پذیر و مبادالت چندگانه  هاي انعطاف مراتب  باشد، سلسلهمی دتبار هاي چن غیرمتمرکز و غیرسرزمینی که مبتنی  بر هویت
نویسندگان کتاب امپراتوري معتقدند که در این . اي تحقق بخشیده است ت و تولید شبکههاي جدید قدر را به کمک شبکه

سرمایه در . دیگر به سختی قابل تصور است)  جهان اول، جهان دوم و سوم(ساختار جدید تقسیمات فضایی سه جهانی 
و  1و پیچیدة متمایزسازي هاي جدید جهانی که توسط رژیم. آوري اطالعات با یک جهان جدید مواجه است چارچوب فن

چه که در این ساختار  آن). 23: 1384نگري و هارت، (شود تعریف می 3زدایی و بازسرزمین سازي ، سرزمین2سازي همگون
دیگر را در بر اي هم شود خود زندگی اجتماعی است که در آن اقتصاد، سیاست و فرهنگ به طور فزاینده تولید می

  :گیرند می
... کند المللی حرکت می کاال با سهولت بیشتري در امتداد مرزهاي بین -تکنولوژي -پول -تولید و مبادلههاي اصلی  مؤلفه

چه در بیرون و چه در درون  -ها مراجع عالی اقتدار و حاکمیت هستند ملت -ترین دولت حتی نباید تصور رود که مسلط
نیست که حاکمیت نیز همانند آن زوال و تباهی پذیرفته  ها بدان معنا ملت -با این حال، زوال حاکمیت دولت. مرزهایشان

چنان بخش، هم و سازوکارهاي انتظام  هاي سیاسی، نقش دولت هاي تحوالت معاصر و کنترل در تمامی دگرگونی. است
فرضیه بنیادین ما این است که حاکمیت صورت جدید به . کند برقلمرو مبادله و تولید اقتصادي و اجتماعی حکومت می

هاي ملی و فراملی است که بر حول منطق واحدي  این صورت جدید مرکب از مجموعۀ ارگانیسم. ود گرفته استخ
دهد و صورت پارادایماتیک آن  امپراتور سراسر پهنه زیست اجتماعی جامعه جهانی را سازمان می.... اند متمرکز گردیده
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پراتوري همواره وقف در خون شناور است، مفهوم ام کند و گرچه کردار آن سراسر را عرضه می 1قدرت مشرف بر حیات
  ).21-25هارت ونگري، (شده است  صلح

. باشد، نهادي و فرهنگی می)اقتصادي(مکانیسم تأثیر گذاري و اعمال قدرت سرمایۀجهانی، تلفیقی از عناصر مادي
ي یک کشور در پاسخ به پرسش اقتصادي بدین صورت است که اندیشه و فلسفه اقتصاد  شدن در حوزة تأثیرگذاري جهانی

دهد؛ به این معنا، که جهانی شدن در قالب ساختارها  شود؟، را تحت تأثیر قرار می چه چیزي براي چه کسی وچگونه تولید 
و نهادهاي فراملی پولی، مالی و تجاري، مشوق و محرك الگویی از توسعه اقتصادي است که ارتباطی با نیازهاي روزمرة 

گذاري اقتصادي و تعدیل ویژه سیاستهاي مختلف به دستور کار نهادهاي فراملی در حوزه. ومی آنها نداردمردم و اقتصاد ب
در واقع نهادهاي . داري جهانی می باشد ساز اتصال ساختارهاي جوامع در حال توسعه به سرمایه ترین زمینه مهم 2ساختاري

توسعه اقتصادي، اجتماعی و سیاسی را براي جوامع درحال  مالی، تجاري جهانی و بلوك قدرت فراملی الگویی از -پولی
کرد آنها در فرهنگی و اقتصاد بومی این جوامع و عمل -هاي ارزشی ساز فرسایش بنیان کند که زمینه توسعه تجویز می

انی با مشروط نمودن استفادة این کشورها از ظرفیت هاي پولی، تجار و تکنولوژیک جه. باشدچارچوب پارادایم مسلط می
سازي مفرط، کاهش ظرفیت دخالت دولت و  پیروي بدون قید و شرط از تجویزهاي این نهادها در تشویق خصوصی

برآیند این روند تخریب و . در این راستا قابل فهم است... تأثیرگذاري آن بر چگونگی فرآیند تولید و توزیع جامعه و
ر نتیجه رشد گسترده شهرنشینی و بیکاري، مدرن شدن پدیدة تضعیف بخش کشاورزي و ساختار اقتصاد بومی جامعه و د

این مهم به . گیري شکاف طبقاتی و ترویج الگویی از تولید و مصرف براي بخش کوچکی از جامعه می باشد فقر، شکل
نی، اجتماعی کشور در اقتصاد جها -تدریج زیربناي مادي الزم را براي رشد روابط نابرابر، ادغام ظرفیت هاي اقتصادي

  . آوردبومی آن را فراهم می اجتماعی جامعه و الگوي زیست  -گسیختگی فرماسیون اقتصاديناهمگونی و از هم
گرایی  هاي بارز آن مصرف بعد فرهنگی این مهم ترویج و جا انداختن تعریفی از توسعه و عقالنیت است که از شاخصه

برآیند این رویه در . باشدعقل ابزاري براي رسیدن به اهداف میکارگیري افراطی مفرط، تلقی مادي از معناي زندگی و به
اي تشدید رقابت بین کشورهاي  سطح داخلی از خود بیگانگی فرد با هویت و ساختار فرهنگ بومی آن و در سطح منطقه

. باشدوسعه میمنظور تعامل با نهادهاي پولی، مالی، تجاري مشوق این الگوي تیک منطقه براي سبقت گرفتن از همدیگر به
توان  در مواجهه مصادیق متعدد اعمال قدرت ساختاري نهادهاي فراملی بر کشورهاي در حال توسعه در این زمینه را می

بر اساس . این کشورهاي به عنوان صادرکنندة مواد خام نظیر نفت، محصوالت اولیه پتروشیمی و کشاورزي مشاهده نمود
این کشورها در سرمایه گذاري و عرضۀ هر چه بیشتر محصوالت اولیۀ صادراتی و آمارها تاکنون الگوي رفتاري اکثر 

بر اساس . سبقت گرفتن از رقباي خود تنها به نفع سرمایه جهانی و مصرف کنندگان غربی این محصوالت تمام شده است
رات غیرنفتی درصد آن بین خود آنهاست و کل صاد% 7- 8برآوردها از کل تجارت خارجی کشورهاي مسلمان تنها 

دریک دهۀ ). 429: 1375القلم،  سریع(باشد میلیون نفر جمعیت می 5کشورهاي خاورمیانه و شمال آفریقا کمتر از فنالند با 
درصد از درآمد ارزي اوگاندا از قهوه یا % 70. درصد از صادرات تولیدکنندگان آن را تشکیل داده است% 80گذشه نفت 

4نساجی به تنهایی . باشدصل از قوه میصادرات محصوالت صنعتی اولیه حا
از کل محصوالت صادراتی کشورهاي در  1

  ).  6-7: 1374برکشلی، (دهد حال توسعه را تشکیل می

                                               
1 . Bio-Power
2 . structural adjustment
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مالی و تجاري  -اي نیز این روند به کاهش قدرت چانه زنی کشورهاي در حال توسعه با نهادهاي پولیدر سطح فرامنطقه
بر اساس آمارها . ام به پیروي از دستور کار آنها در حوزه هاي مختلف اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی می شودفراملی و الز

میلیارد دالر بود، در حالی که این رقم تا سال  100تنها  1970بدهی کلیه کشورهاي جهان سوم یا در حال توسعه تا سال 
ها متعلق به کشورهایی نظیر بیشترین مقدار این بدهی). 62-69: 1388ساعی،(میلیارد دالر رسیده است 1700به  2000

مکزیک، برزیل و آرژانتین می باشد که بیشترین سطح تعامل با ساختارهاي جهانی را در چارچوب اجراي دستورکار 
  . اندداشته "توسعۀ صادرات "و  "استراتژي جایگزینی واردات "نهادهاي فراملی یعنی 

معناي انکار و نادیده گرفتن تأثیرگذاري اعمال آشکار شدن به رگذاري ساختارهاي جهانیپیچیدگی اعمال قدرت و تأثی
رفتاري مردم در  -بلکه اثرگذاري بر شاکله حسی. قدرت از طریق تبلیغ مظاهر فرهنگ یا تهدید به زور و تحریم نیست

هنگی نهادهاي فراملی  از اهمیت اجتماعی و دستور کار فر - زندگی روزمره از طریق الگوبرداري از توسعه اقتصادي
یکی از دالیل حائز اهمیت شدن مقوله فرهنگ در مناسبات کشورها در .  بیشتري در عصر جهانی شدن برخوردار است

  .باشداقتصاد سیاسی و روابط بین الملل نیز همین کارویژة فرهنگ در ساختار جدید قدرت و هژمونی می
به شکل ساختاري و  1متناسب با تحول در ساختار قدرت از شکل مستقیم و آشکار بر این اساس، می توان اذعان نمود که

به سخن دیگر، در دوران جنگ . ، چهرة قدرت، ماهیت و ابعاد تهدید و امنیت نیز دچار دگردیسی گردیده است2ارگانیک
و  3افزاري تهدید نیز ماهیتی سخت طبیعتًا. معناي فقدان تهدید علیه تمامیت ارضی، استقالل و بقاي کشور بود سرد امنیت به

ترین مؤلفه قدرت، امنیت و  شدن اقتصاد و تحوالت ساختاري در اقتصاد سیاسی جهانی مهم با جهانی. غالباً نظامی داشت
بازدارندگی به مقوالت نرم از جمله توسعه، کارآمدي و تحکیم جایگاه کشور در سلسله مراتب قدرت و ثروت جهانی 

  ).(strange,1994: 103-110ستتحول پیدا کرده ا
-در عصر جهانی شدن دغدغۀ اصلی دولت ها و معیار کارآمدي و مشروعیت آنها به میزان قدرت و آمادگی آنها براي چانه

مصونیت یک جامعه نیز تا حد زیادي در گرو پویایی اقتصادي، . زنی با نهادهاي پولی، مالی وتجاري جهانی بستگی دارد
امروزه در کنار ژئوپلتیک، ژئواکونومیک و .  وري، خالقیت، خودباوري و اعتماد به نفس می باشدانسجام فرهنگی، نوآ

ارزشی جامعه در قالب ژئوکالجر نیز به منبع قدرت، تأمین کننده امنیت و پشتوانۀ  -هاي فرهنگی ژئواستراتژیک، سرمایه
ر همین راستا تهدید نیز خصلتی نرم و ارگانیک به د. دیپلماسی یک دولت در مناسبات بین المللی آن تبدیل گردیده است

 -به این معنی که امکان تأثیرگذاري بر انتخاب، تصمیم، اراده، روحیه مقاومت، الگو و شاکله  حسی. خود گرفته است
یعنی ساختار قدرت مسلط با اعمال ارگانیک قدرت بر . شود رفتاري افراد یک جامعه است که تهدید اصلی قلمداد می

فرهنگی آن تحقق  -فرهنگی یک جامعه،  بازتولید قدرت خود را در درون ساختارهاي فکري -نیت و مبانی فکريعقال
 -کاري نظام آموزشیطرح خاورمیانه بزرگ و فشار بر تصمیم گیران کشورهاي مسلمان منطقه براي دست. بخشدمی

  .فرهنگی خود نیز در این راستا قابل فهم است
ري لیبرال این نحوة برخورد با فرهنگ جامعۀ ما نوعی برخورد نرم براي از بین بردن و دفع به اصطالح دابراي نظام سرمایه

-در چارچوب اعمال ارگانیک و نرم قدرت، جنبه خاص بودن فرهنگ و ارزش. ا براي آنها محسوب می شود.ا.تهدید ج

برآیند این . شودلسفی لیبرالیسم سوق داده میف -هاي فکري ا به اشکال پنهان و ساختاري به سمت بنیان.ا.هاي بومی ج

                                               
1 . power-over
2   . covert- power
3 .hard ware
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گرایی و معنویت جامعه  خصوص میان ماديوضعیت قبل از هرچیز تشدید ساخت ناهمگون فرهنگی و تعمیق تضادها به
  .می باشد
 .ها در مقابل این تهدید و شق اعمال قدرت تاکنون در میان کشورهاي مختلف به گونۀ متفاوتی ظاهر گردیده است واکنش

در مقابل . زدایی است هاي مسلط و تفاوت همگونی و انفعال با ساختارهاي جهانی که همراه با تسلیم و پذیرش ارزش
هاي  گرفته و با تکیه بر تفاوت و ستیز را در پیش، تقابل1گرایی ها و جوامع ممکن است روبکرد خاص برخی فرهنگ

 در حوزه سیاست. ابله خشن را در دستور کارخود قرار دهدفرهنگی خود با ساختارهاي جهانی نوعی انزواگرایی و مق
گذاري اقتصاد سیاسی این دو شق در قالب نظریۀ أخذ تکنیک و فرهنگ غرب یا دفع هر دو و یا أخذ تکنیک و دفع 

 سیاسی و روابط -کنند بین روابط اقتصادي کشورهاي مثل برزیل، ترکیه و پاکستان تالش می. یابد فرهنگ آن تعین می
  .)433: 1375سریع القلم،(فرهنگی خود با غرب تفکیک قائل شوند

واقعیت، آن است که در حال حاضر به دالیل مختلف از جمله وابستگی متقابل، در هم تنیدگی سرنوشت کشورها و 
معناي هاز طرفی امکان گزینش نیز ب. اجتماعی و فرهنگی امکان انزواگرایی وجود ندارد -شدن ساختارهاي اقتصادي جهانی

چرا که باور بر این است که تکنیک و تکنولوژي الزامات . ها و طرد مبانی فکري آن نیز آسان نیست أخذ برخی شاخصه
کشورهاي . 2گذارد هاي آنها تأثیر می ها و ارزش خاص خود را به همراه آورده و به تدریج بر زندگی روزمرة مردم و آرمان

آنها به تدریج در حال پذیرش . اندداري مصون نماندهي درهم تنیده قدرت سرمایهفوق نیز از این تأثیرگذاري ساختارها
گونه که در پاکستان شاهد آن هستیم روي که به رادیکالیسم و بنیادگرایی آنشاخصه هاي گفتمان مسلط هستند و یا این

تژي جامع و الگوي منسجم ا در قالب یک استرا.ا.از این رو چنانچه یک جامعه بخصوص جوامعی مثل ج. آورندمی
  . هاي افراط و تفریط فرو غلطد اي حرکت نکند ممکن است به یکی از وادي توسعه
  ها و فرصت هاي فرهنگ شهادت و ایثار در اقتصاد سیاسی جهانیچالش

بازدارندگی  .باشدا، اراده و روحیه مقاومت ناشی از  فرهنگ غنی ایثار و شهادت می.ا.هاي قدرت جترین مولفهیکی از مهم
براساس یک مطالعه . افزاري دوران جنگ تحمیلی تا حد زیادي برآیند عملکرد این عنصر قدرت بود و دفع تهدید سخت

بار نام امام حسین، عاشورا، کربال، زینب، ابوالفضل و نام امام راحل ذکر شده  4نامه شهدا بطور متوسط  در همۀ وصیت
گرایی ذکر شده  پرستی و ملی وطن% 5دفاع از ایران و در % 25انگیزة دفاع از اسالم، در ها نامه وصیت% 100تقریباً در . است
- این مهم نشانگر درهم). 71-72عشقی مطلق (سخن گفته نشده است  اي از ایران منهاي اسالم نامه و در هیچ وصیت. است

ه و محرك و معناي هر نوع کنش افراد ایرانی  در شاکله حسی رفتاري افراد جامع -هاي فرهنگی اسالمی تنیدگی الیه
  .باشد می

فلسفی زیربناي آن در ساختار امروز با چه تهدیاتی ناشی از  -پرسش این است که  فرهنگ شهادت و ایثار و سامان فکري
باشد؟ واقعیت، آن است که در وضعیت کنونی شاهد فراگیري پارادایمی در سطح کالن و ساختارجهانی شده مواجه می

                                               
1 .perticularism

  :د به یهر جامعه نگاه کن یفرهنگ -يک بر ساحت فکریمطالعه آثار تکن يبرا ١
 یخیه عدم بازگشت تاریته، بحران تحول و نظریشدن، مدرن یرامون جهانیپ یینوشتارها: رانیشدن و ا یته،جهانیمدرن،  )1381(هودشتیانعطاء 
.، تهران، انتشارات چاپ پخشرانیدر ا
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از  1یابی به اهداف مادي توسعه، تلقی ماتریالیستی هانی هستیم که در عرصۀ جهانی کمال مطلوب را در دستعرصۀ ج
در مقابل نظام ارزش اسالم جوهر و ذات . داند اي می جهان، ارجحیت تکنیک و عقل ابزاري و اخالق مختص چنین توسعه

خدا در بسط رزق و توجه به معاد، توحید، توکل، و اعتماد به روي در اقتصاد، الگوي توسعه را مبنی بر تقوا، انفاق، میانه
هاي معنوي و در عین حال ظرفیت تعامل با ساختارهاي چگونگی تلفیق و حفظ ارزش). 387: 1350صدر،(بیند روزي می

توسعه ساز نوعی نگاه به  تواند بسترفرهنگ شهادت و ایثار می. باشد ترین چالش فراروي فرهنگ کشور می جهانی مهم
هاي مالزم توسعه را  امنیت و تعامل باشد که ابعاد مادي زندگی را به ساحت معنوي و ارزشی آن  پیوند داده و بحران

  .مدیریت کند
ضرورت نگاه کاربردي و در عین حال انتقادي به دستاوردهاي علمی، آکادمیک و تجربی توسعه درچارچوب اقتصاد 

تواند زمینه برون رفت از  ارزشیِ خود متناسب با الزامات کنونی، می - هاي فرهنگی گزارهسیاسی جهانی ، در کنار تعریف 
هاي ناشی از جهانی شدن و فراهم آوردن امکان توسعه، رفاه و امنیت سخت افزاري و نرم افزاري جامعه را مهیا چالش
ناي آمادگی براي حفاظت از بقاء، امنیت و نثار معبر این اساس الزامات فراروي فرهنگ شهادت و ایثار امروز تنها به. نماید

ارزشی کشور نیز محدود به  -از طرفی تهدیدات متوجه مبانی فرهنگی. جان خود در مواجه با تهدیدات نظامی نیست
بلکه از یک طرف ارجحیت توسعه، کارآمدي، نوآوري و حفظ پرستیژ . باشد هاي عینی، فیزیکی و سخت افزاري نمیصبغه

جهانی تهدید امروز  2ایگاه کشور در سلسله مراتب قدرت و ثروت جهانی ضرورت دارد و از طرف دیگر  دالو تحکیم ج
هاي نهفته در زندگی روزمره مردم داللت می کند که طبیعتاً مواجه با آن محلی اراده، انتخاب، عقالنیت و ارزش 3مدلولبر

  . باشد می) نرم(نیز از همین جنس
هاي مجازي، بخشی از جنگ  گیري شبکه هاي نوین و شکل آوري امروز به یمن فن. تواند گویا باشد یمثالی در این زمینه م

اي بنام جهنم  ساختن بازي رایانه. هاي مجازي منتقل شده است اي و جنگ هاي رایانه قدرت به صحنه کامپیوتر، بازي
طراحی شده، یک رزمنده با رنگ کامالً ) عج(ام مهدي در این فیلم که با ن. کند نوعی مبارزه  نرم را تداعی می 4فارس خلیج
قهرمان بازي یک آمریکایی است که در . است) خشونت و خون(زمینه نمایش رنگ قرمز . گوید می "یا مهدي عج"سیاه، 

، یا گیرند، به محض گفتن یا مهدي، اهللا اکبر فارس مشغول حرکت است و افرادي که در مقابل او قرار می پایانه نفتی خلیج
 5گیري دگر بزرگدر چنین فضایی فرایند شکل. شود گرنه کشته می ال اهللا اال اهللا، کودك باید بالفاصله به آنها شلیک کند و

  .شود ها، باورها، هنجارها و نظام فرهنگی تولید و بازتولید می یا دگرسازي و مقابله با آن قبل از هرچیز در دنیاي ارزش
در عرصۀ اقتصاد سیاسی جهانی، حکایت از  "دگر بزرگ"ا به طور اخص به عنوان .ا.اعم و جگرایی به طور معرفی اسالم

بلوك قدرت فراملی در عرصۀ ملی نیز قبل از هر چیز زمینه دفع تهدید را از طرق . فرهنگی دارد -نوعی تقابل ارزشی
فلسفی جامعه  -ر مبانی فکريمختلف از جمله تأثیر گذاري بر الگوي توسعه و نوسازي کشور و ایجاد دگردیسی د

  .جستجو می کند

                                               
1  . materialistic perspective
2 . signify
3 . signifier
4 . Persian Gulf  Inferno 
5 . Other
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  گیري نتیجه
ها در اقتصاد سیاسی بین الملل این مدعا  مطرح گردید که مفاهیم فلسفی گرامشین -در مقالۀحاضر متأثر از سامان فکري 

متن ها از حاشیه به قدرت ، هژمونی، امنیت و تهدید در عصر جهانی شدن تحول پیدا کرده و مقولۀ فرهنگ وارزش
 - قدرت برخالف دوران جنگ سرد و متأثر از  سامان فکري.  مناسبات سیاسی، امنیتی و اقتصادي کشورها آمده است

داري نیز به عنوان نظامی  به تبع سرمایه. ها حاصل نوعی تحمیل اراده و از باال نیست ها و حتی لیبرال فلسفی رئالیست
قدرت در ساختار جهانی سرمایه با . د در مناطق مختلف نداردهاي قبلی گسترش خو جهانی عملکردي مشابه دوران
تولید و اعمال ارگانیک خود در درون جوامع را فراهم می ذ هاي یک جامعه  زمینه بازتأثیرگذاري بر فرهنگ و ارزش

  . نماید
یک طرف از . ترین چالش فراروي سامان فرهنگی ما چگونگی تعامل با ساختارهاي جهانی است بر این اساس مهم

آوري و گسترش ساختارهاي وابستگی متقابل و درهم تنیدگی سرنوشت کشورها که خود محصول انقالب جدید در فن
 تولید، تجاري و تکنولوژیک مالزم آن می باشد، اماکن اتخاذ راهبرد انزواگرایی و رویکرد منفردانه را از همۀ بازیگران

ر روابط قدرت در اقتصاد جهانی در صدد گسترش شیوه تولید سرمایه از طرف دیگر پارادایم حاکم ب. سلب نموده است
  .داري و ارزش هاي لیبرال در همه کشورها به اشکال مستقیم و غیر مستقیم می باشد

 فلسفی و جهان بینی خود، هم باید به فکر تعالی معنوي و حفظ ارزش -ا متأثر از پارادایم فکري.ا.واقعیت، آن است که ج
امعه از جمله فرهنگ غنی شهادت و ایثار باشد و هم مقدمات طراحی و تدوین یک الگوي توسعۀ هاي فرهنگی ج

اجتماعی را فراهم نماید که ضمن دارا بودن ظرفیت تعامل با ساختارهاي جهانی، با  فرهنگ بومی و زندگی  -اقتصادي
لوژي وارد شود، این سیاست در جهت بعنوان مثال چنانچه قرار است صنعت و تکنو. روزمرة مردم سنخیت داشته باشد

گیري پدیدة تعدد ساختی و  هاي اقتصاد بومی، شکل نه اینکه به تخریب بنیان. گیري یک اقتصاد بومی و پویا باشد شکل
داري لیبرال اصرار به انجام آن در  رسد آنچه که سرمایه بنظر می. ایجاد ناهمگونی بین ساختار سنتی و مدرن بیانجامد

  .حال توسعه دارد، در راستاي این شق دوم قابل تحلیل است کشورهاي در
ا در چارچوب نقد و بررسی .ا.اقتصادي ج -پذیري فرهنگ و ارزش هاي حاکم بر سامان سیاسیدر کل مقاله به آسیب

همان اما  ناگفته پیداست که به . مالی و تجاري جهانی می پردازد -روند کنونی جهانی شدن و دستور کار نهادهاي پولی
در واقع . کنداندازه،  تعامل با ساختارهاي اقتصاد جهانی در فرآیند توسعه و صنعتی شدن کشور را تعیین کننده تلقی می

ثیرگذاري بر افکار أآوري، تیابی به تکنولوژي، استفاده از دانش و فنقرار گرفتن در هریک از مدارهاي ذیل با دست
و سازنده، و چانه زنی با نهادهاي پولی، مالی و تجاري جهانی رابطه مستقیم گرا عمومی جهانی، سیاست خارجی تعامل

  .  دارد
  
  
  
  
  
  

    

توسعه

حالت بینابین

بحرانی شدن

  قدرت، ثروت
  ثبات، امنیت

  
  
  

زمان
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اسالمی را در قالب دست یابی به  -ایرانی ها و فرهنگاین مهم آیندة کشور، انسجام فرهنگی و پایبندي جامعه به ارزش
در این مقاله صرفاً به . زندفلسفی جامعه رقم می -اجتماعی و فرهنگی سازگار با مبانی فکري -فرآیند توسعه اقتصادي

ها کارگیري این ارزش چگونگی به. هاي حاکم بر کشور پرداخته شدهاي جهانی شدن اقتصاد براي فرهنگ و ارزشچالش
هاي تحقق توسعه و ارتقاي موقعیت کشور در سلسله مراتب قدرت و ثروت جهانی نیازمند بحث و بررسیدر جهت 

  .باشد که در این جا به منظور جلوگیري از اطالۀ کالم به صورت گذرا به آن پرداخته شد تري میجدي و عمیق
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  راهکارهاي ترویج فرهنگ ایثار و شهادت از دیدگاه دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز همدانراهکارهاي ترویج فرهنگ ایثار و شهادت از دیدگاه دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز همدان
  ، نصراله عرفانی زهرا رستمی

  عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور همدان - 2و1
  

چکیده
گیري از فرهنگ غنـی   طلبی کسانی است که با بهره ایثارگري و شهادتثبات انقالب و نظام جمهوري اسالمی ایران مدیون 

ترویج فرهنگ ایثار و شهادت . اندایثار و شهادت در راه مکتب و میهن خود ایثار نموده و به درجه رفیع شهادت نایل آمده
ترین راهکارهاي ترویج  مهمشناخت لذا به منظور . دینی است بلکه با امنیت ملی کشور گره خورده است نه تنها یک وظیفه

دانشـجویان عـادي بـا     نیز دیدگاه دانشجویان مرد با زن، وفرهنگ ایثار و شهادت از دیدگاه دانشجویان و همچنین مقایسه 
یابی، از بـین جامعـه    دانشجویان شاهد و ایثارگر در زمینه راهکارهاي ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، طی یک مطالعه زمینه

سپس افـراد  . نفر تعیین شد 374اي به تعداد  حجم نمونه، دانشگاه پیام نور مرکز همدان دوره کارشناسی ندانشجویاآماري 
اي را در زمینه راهکارهـاي تـرویج    ساخته انتخاب شدند و پرسشنامه محقق تصادفی منظم گیري نمونه گروه نمونه به روش

و عالوه بر ارائه اطالعات در قالب جدول توزیع فراوانـی و   ها استخراج گردید داده. فرهنگ ایثار و شهادت تکمیل نمودند
نتایج نشان داد . هاي آماري فریدمن و من ویتنی یو استفاده شد هاي پژوهش از آزمون درصد، به منظور پاسخگویی به سوال

. شـود  داري مشـاهده مـی   از دیدگاه دانشجویان بین میانگین رتبه راهکارهاي ترویج فرهنگ ایثار و شـهادت تفـاوت معنـی   
بین دیدگاه دانشجویان مرد با زن، و نیز بین دیدگاه دانشجویان عادي با دانشجویان شاهد نتایج بیانگر آن است که  همچنین

بنـابراین الزم اسـت   . گـردد  داري مشاهده می نگ ایثار و شهادت تفاوت معنیو ایثارگر در برخی از راهکارهاي ترویج فره
راهکارهاي ترویج فرهنگ ایثار و شهادت متناسب با شرایط روز و امکانات موجود و با رعایت اصـل جـذابیت بـه ویـژه     

  .  براي جوانان و نوجوانان، بازنگري و اصالح شوند
  دانشجو راهکار، فرهنگ، ایثار، شهادت، :کلید واژه

  
  مقدمه

ها، عرف و قوانین، آداب  فرهنگ وجهه تمایز جوامع انسانی و اجتماعات حیوانی است که خود ترکیبی از هنجارها، ارزش
به نحوي که افـراد  . اند که حکم معیارهاي زندگی را دارند ها از هنجارهایی ترکیب یافته فرهنگ. باشد و رسوم و عادات می

هـاي همـین هنجارهـاي اجتمـاعی      ها یکـی از صـورت   ارزش. ه طبق همان معیارها رفتار نماینداز همدیگر انتظار دارند ک
ها، برترها و کمال مطلوب،  داري هستند که گروه اجتماعی هنگام سوال درباره خوبی ها، عقاید عمیقاً ریشه ارزش. باشند می

پذیري از نسلی به نسل دیگر منتقل  مکانیزم جامعهها به وسیله  ارزش). 1375؛ ترجمه ساروخانی، 1بیرو(کند به آن رجوع می
درونی کردن یـا . کند ها درونی می را در انسان حاکم بر جامعه يها ارزشپذیري، مکانیزم مهمی است که  جامعه. شوند می

معـه  جادر ایـن فرآینـد افـراد   . پذیرد نهادهاي مختلف اجتماعی صورت میپذیري از طریق در فرآیند جامعه سازي نهادینه
  . کنند آن همنوایی میبدون احساس فشار و اجبار از سر میل و رغبت هنجارهاي اجتماعی را پذیرفته و با

                                               
-١ Birou
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هاي  فرهنگ ایثار و شهادت منبع عظیمی از سرمایه. هاي اساسی جوامع اسالمی، فرهنگ ایثار و شهادت است یکی از ارزش
 مقاطع حساسی از تاریخ جدید سرزمین ایران در جریـان  ارزشمند در هاین سرمای. دهد می تشکیلما  کشوراجتماعی را در 

هاي پس از آن توانسـته اسـت دسـتاوردهاي     ویژه در دوران دفاع مقدس و ساله و پیروزي انقالب اسالمی و ب گیري شکل
زدایی  و آسیب امروزه حفظ، گسترش. گرانقدري را براي نظام مقدس جمهوري اسالمی و فرزندان این مرز و بوم ببار آورد

عزیزمان  کشورتربیت و پرورش نسل جدید فرزندان . شود ناپذیر تلقی می از این فرهنگ متعالی ضرورتی اساسی و اجتناب
اي دیرپـا و راهگشـا در    تواند ضامن رشد و تعـالی اخالقـی و معنـوي آنـان و سـرمایه      در پرتو فرهنگ ایثار و شهادت می

  . و سیاسی به شمار آید ،یهاي اجتماعی، اقتصادي، فرهنگ عرصه
گیري از فرهنگ غنـی   طلبی کسانی است که با بهره ثبات انقالب و نظام جمهوري اسالمی ایران مدیون ایثارگري و شهادت

لـذا تـرویج فرهنـگ ایثـار و     . انـد ایثار و شهادت در راه مکتب و میهن خود ایثار نموده و به درجه رفیع شهادت نایل آمده
به ویژه آن که پس از گذشت سی سـال  . دینی است بلکه با امنیت ملی کشور گره خورده است وظیفه شهادت نه تنها یک

دهند که به عنـوان  از عمر با برکت انقالب اسالمی، اکنون جمعیت عمده کشور را کودکان، نوجوانان و جوانانی تشکیل می
جاي مانـده از شـهدا، جانبـازان و آزادگـان آشـنا       هاي به نسل سوم انقالب، بیش از پیش ضرورت دارد تا با میراث ارزش

یابیم دشمنان اسالم و انقالب با تهاجم فرهنگی و در عرصه  نماید هنگامی که درمیالبته این ضرورت دو چندان می. گردند
پیـرو   هویـت کننـد و   جنگ نرم هر روز سعی دارند به ترفندي جوانان ما را از باورهاي ارزشی خود دور سازند، آنان را بی

رسد که ترویج فرهنگ ایثار و شهادت یک ضرورت اجتناب ناپـذیر  بنابراین کامالً منطقی به نظر می. فرهنگ غرب نمایند
  .است

ترویج، نوعی ترغیب در جهت توسعه منابع انسانی . ترویج در لغت به معنی رایج کردن، متداول کردن، روان کردن است
به صورت مستقیم یا غیر مستقیم و یا به شکل رو در رو یا غیر حضوري انجام ترویج به طور کلی ). 1381انوري، (است

ها، ترویجی ها و روضه خوانی ها، کنگره ها، کنفرانسها، برگزاري همایشترویج حضوري همچون سخنرانی. پذیردمی
ه به سمع و نظر مخاطب واسط شوند و پیام و مفهوم ارائه شده بیهستند که مروج و مخاطب رو در رو با هم مواجه می

اما در ترویج غیر حضوري مروج، پیام و مفهوم خود را در قالب . رسد و بازخورد و بازتاب این پیام قابل مشاهده استمی
در این گونه ترویج، . همچون کتاب، نمایشنامه، فیلم، رادیو، تلویزیون، روزنامه. رساند اي به سمع و نظر مخاطب می رسانه

یابد، امکان اینکه بازتاب هم زمان نظرات و احساسات مخاطبان به ل غیر مستقیم به مخاطب انتقال میپیام که به شک
  ).1388نورانی، (مروجین برسد، وجود ندارد

ترین این  یکی از معروف. شناختی تعریف شده است اي و روانهاي تاریخی، توصیفی، هنجاري، سازه فرهنگ از جنبه
ها، هنجارها، آداب و اي از ارزشاز نظر او فرهنگ عبارت است از مجموعه در هم تنیده. ستا 1تعاریف، تعریف تایلور

به عبارت ). 1386به نقل از آشوري، (کند رسوم، اخالقیات، قانون و هر آنچه که انسان به عنوان عضوي از جامعه کسب می
شهرویی؛ به نقل از مطهري، (گیردرت میدیگر، فرهنگ فعل و انفعاالتی است که مبتنی بر فطرت در روان انسان صو

1386.(  
ایثار به معناي غرض دیگران را بر خود مقدم داشتن، برگزیدن و منفعت غیر را بر خود مقدم داشتن که کمال درجه 

 همچنین به معناي بذل، گذشت کردن از حق خود براي دیگران، نفع). 1352دهخدا، (سخاوت است، بکار رفته است

                                               
-١ Taylor
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تبعیت  را در سرچشمه هرگونه فعالیت اخالقی، 1دورکیم ).1381انوري، (ان را بر خود ترجیح دادن استدیگري یا دیگر
اگر ). 1359م؛ ترجمه حبیبی، دورکی(که متضمن روحیه فداکاري و ایثار است  داندمیمنافع خصوصی از منافع عمومی 

جهت دیگران و جامعه تعبیر شود، معلول دو عنصر  ایثار در معانی دیگر خواهی آدمیان، نوع دوستی و از خود گذشتگی در
ترکیب تعهد و عالقه اجتماعی با . اند از تعهد و عالقه اجتماعی اساسی تشکیل دهنده هر اجتماعی خواهد بود که عبارت

 ایثار نمود و نماد دیگرخواهی آدمیان). 1375چلبی، (آوردهمدیگر، هنجار اجتماعی را در معناي دورکیمی بوجود می
رود که فردي یا حتی جمع کثیري گاه تا جایی پیش می گذارد واست و روح همنوع دوستی آنها را به معرض نمایش می

جاي آورند و از  تمام ایثار و از خود گذشتگی را بر دهند تا کمال وجان خویش را در راه دیگري و دیگران از دست می
غالمی (شود هایی فراموش نشدنی تبدیل می اي به سمبل دمان هر جامعهمر ها و در نگاه ملت است که چنین افرادي این رو
   ).1388سفر، 

عملی آگاهانه و اختیاري است و شهیدان شمع محفل بشریت . شهادت مرگ آگاهانه در راه هدف مقدس است
مطلق به عبارت دیگر فنا شدن انسان براي نیل به سرچشمه نور و نزدیک شدن به هستی  ).1376مطهري، (هستند
جان را در کف خود قرار دادن و . شهادت باالترین و آخرین مرحله از خود گذشتگی و ایثار است). 1380نژاد،  علی(است

صفات متجلی در شهدا . مند بودن است در راه هدف متعالی فدا نمودن است و جوهره آن عاشق، مختار، با اراده و هدف
اسفندیاري، (باشدطلبی، ثبات قدم و صداقت در عمل می پرهیز از شهوتنترسیدن از مرگ، شفقت، آزاد منشی، ایمان و 

  ). 1381انوري،(که به شهادت دست یافته و در راه خدا کشته شده است  شهادت یعنی کشته شدن در راه خدا، آن). 1380
ان گردد و گمنامی و فارغ کند که در آن باید ایثار و از خود گذشتگی در تار و پود زندگی نمایشهید، فرهنگی را ترویج می

فرهنگی که با خودخواهی و . ها و در نظر گرفتن منافع جمع در راستاي ایمان دینی به یک وظیفه تبدیل گردداز منیت
است که الگو از شهداي تاریخ  فرهنگی. خودکامگی سر ستیز دارد و با حریت و آزادمنشی در دنیاي خاکی سر وفاق دارد

  ).1388نورانی، (چون سرمشقی تابناك است) ع(حریت حسین ابن علی  گیرد و در این واديمی
ي ها پیشبرد اهداف و حفظ ارزش طلبی مؤثرترین عنصر  شهادتایثار و که فرهنگ  حکایت از آن دارد تاریخیسوابق 

زان سوم آمو در بررسی میزان تأثیرگذاري گنجینه شهدا در تغییر نگرش دانش) 1378(پسندیده .باشدعالی اسالمی می
راهنمایی و دوره متوسطه تهران به این نتیجه رسید که بازدید از گنجینه شهدا بر نگرش نظري پسران تأثیر بیشتري داشته 

هاي ترویج آن معتقد است که ترویج غیر  اي بر مفهوم شهادت و شیوهبا عنوان مقدمه در یک مطالعه) 1378(معدنی. است
آموزان، دانشجویان و دانشگاهیان در انجام تحقیق  آن، تشویق داوطلبانه دانشرسمی فرهنگ شهادت بجاي شکل رسمی 

هاي بدیع، در  پیرامون شهادت، انتشار فرهنگ شهادت از طریق مطبوعات، بازدید عموم از موزه شهدا، استفاده از روش
هادت را مورد بررسی قرار عوامل موثر بر ترویج فرهنگ ش) 1380(عشقی مطلق. اشاعه فرهنگ ایثار و شهادت نقش دارند

ها و اهداف شهدا، الگوسازي مناسب فرهنگ شهادت، ترویج غیر رسمی فرهنگ  داد و به این نتیجه رسید که بررسی انگیزه
هاي بدیع و نوآوري در وسایل ارتباط جمعی از عوامل موثر بر  ها، بازدید از موزه شهدا و ارائه شیوه شهادت، بیان واقعیت

فرهنگترویجدرمحیطیتبلیغاتاثربخشیمیزان)1382(مطیعی طبسی، پورقاسمی و ملک.ادت استترویج فرهنگ شه
محور چهاردرانجام شدههاي ارزیابی. را مورد بررسی قرار دادند مشهدشهردرآنبرمؤثرعواملوشهادتوایثار

مشاهده،موردآثاربیندر.پذیرفتتصورمخاطبتأثیر برنحوهونوشتاري، محتوایی -درونی، تصویريبیرونی،
به لحاظرا همدرونیارزیابیمطلوبیتترین بیش حکمت؛دبیرستاندیواريتصویررابیرونیارزیابیمطلوبیت ترین بیش

                                               
 -٢ Durkheim
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بیلبوردراالقاء شدهمفاهیموبکار رفتهعوامل خوانی همترین بیشوفهمیدهشهیدمیدانتصویري بیلبوردهم ونوشتاري
بهدشمنان   و توجهمقابلدرمقاومت ،القاء شدهمحتواهايبیشتریناز جمله.استداشته)ع(رضا بهشت دومتقاطع

  . هاي شهدا به نسل نو بایستی راهکارهاي عملی را پیدا کرد بنابراین جهت انتقال آرمان. استزندگی بودهدرمعنویات
هاي مستند از  خاطرات، پخش فیلم چاپ، ایثار و شهادت در میان جوانانهاي ترویج فرهنگ  در مورد راه) 1385(قدرتی

 .شمارد برمی هاترین ابزار از مهمرا  اي کشور هنري، ادبی و رسانه هاي عظمت رزمندگان اسالم و استفاده از کلیه ظرفیت
از نظر کارکنان  جامعه بررسی عوامل تاثیرگذار ترویج فرهنگ ایثار و شهادت درطی پژوهشی تحت عنوان ) 1388(سواري

هاي زندگی ساخت و پخش سریال، هاي شهدا نامه پخش وصیت و امور ایثارگران اهواز، نشان دادمرد و زن بنیاد شهید 
هاي شخصیتی شهدا از طریق ها به نام شهدا و شناسایی ویژگیها و میداننامگذاري خیابان بازدید از مزار شهدا،، شهدا

ترین مسائلی که در این مقاله به  با توصیفی که گذشت عمده .ترویج فرهنگ ایثار و شهادت مؤثر استدر انجام تحقیقات 
ترین راهکارهاي ترویج فرهنگ ایثار و شهادت از دیدگاه دانشجویان  اند از اینکه مهم آن پرداخته شده است، عبارت

دیدگاه دانشجویان مرد  بین ترویج فرهنگ ایثار و شهادتدر زمینه راهکارهاي  اند؟، آیا دانشگاه پیام نور مرکز همدان کدام
   دیدگاه دانشجویان عادي با دانشجویان شاهد و ایثارگر تفاوت وجود دارد؟ بین با زن، و نیز

  
  روش

شود که  ها یا اطالعاتی بکار برده می یابی به منظور کشف داده تحقیق زمینه .است 1یابی روش تحقیق این مطالعه از نوع زمینه
جامعـه آمـاري ایـن پـژوهش را کلیـه       ). 1382, دالور(توان روابط بین متغیرهـا را مـورد بحـث قـرار داد     از طریق آنها می

دهند که مطابق بـا آمـار اداره آمـوزش     تشکیل می 1389دانشگاه پیام نور مرکز همدان در سال  دوره کارشناسی دانشجویان
و   N  ,5/0=P ,05/0=d=8867حجم نمونه با در نظر گرفتن  .است )زننفر  5771و  مردنفر  3096(نفر 8867تعداد آنان 

96/1=t هنگـام  به دلیل گرد کردن اعداد به اما . محاسبه شدنفر  369 )1381, نیا حافظبه نقل از ( 2بر اساس فرمول کوکران
بـه نحـوي کـه ابتـدا     . باشد می 3گیري تصادفی منظم شیوه نمونه .نفر تعیین گردید 374حجم نمونه  ها، نهایتاً گردآوري داده

قـرار داده و بـر    1گاه عـدد مبنـا را     آن .حجم جامعه آماري به تعداد گروه نمونه تقسیم شد و فاصله انتخاب معین گردید
انتخاب شدند و از آنان براي تکمیـل   …و  49, 25, 1هاي  به ترتیب دانشجویان ردیف دانشجویان،اساس فهرست اسامی 

  . ها تکمیل شد به عمل آمد و به این ترتیب پرسشنامهها دعوت  پرسشنامه
سـاخته   محقـق از پرسشـنامه   مورد نیاز در زمینه راهکارهاي ترویج فرهنـگ ایثـار و شـهادت    يها به منظور گردآوري داده

هاي پژوهشی انجام شده و مقاالت علمی نگاشته شده طی دوره سی سـاله   طرحبه نحوي که بر مبناي مطالعه . استفاده شد
شـوند،   مـی   پس از پیروزي انقالب اسالمی که در مرکز تحقیقات سازمان بنیاد شـهید و امـور ایثـارگران کشـور نگهـداري     

رت یـک طیـف پـنج    ترین راهکارهاي ترویج فرهنگ ایثار و شهادت را به صـو  مورد عمده 38اي تدوین شد که  پرسشنامه
 ،ها به ترتیب براي هر یک از درجهدهد و   اي مورد سنجش قرار می اي از خیلی کم تا خیلی زیاد در سطح مقیاس رتبه درجه

این پرسشنامه به تایید ناظر طرح و اعضاي شوراي پژوهشی دانشگاه پیام نور استان  4روایی صوري .شود منظور می 5تا  1

                                               
1. survey     
2. Cochran
3. systematic random
4. face validity
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گرفت و نتـایج نشان  مورد سنجش قرار 2پرسشنامه با استفاده از روش آلفاي کرانباخ 1پایاییهمچنین . همدان رسیده است
براي انجام کـار  ) 1987( 4اد جدول نانالینبه است این مقدار . برخوردار است 93/0 3از ضریب پایاییاین پرسشنامه داد که 

اي از جمله  اطالعات الزم در خصوص متغیرهاي زمینه, البته همراه با پرسشنامه مذکور. پژوهشی مناسب و قابل قبول است
      .اخذ گردید دانشجووضعیت  و ,رشته تحصیلی, سن, جنسیت

همچنین بـراي پاسـخگویی بـه    . در این پژوهش به منظور توصیف اطالعات از جدول توزیع فراوانی و درصد استفاده شد
در ضـمن تجزیـه و   . استفاده گردیـد  7یو ویتنی  و من  6یدمنفر 5هاي آماري ناپارامتري هاي اساسی پژوهش از آزمون سوال

  . انجام شد )SPSS8 )2001ها به وسیله نرم افزار آماري  تحلیل داده
  

  ها یافته
گـاه  آن. گـردد بندي راهکارهاي ترویج فرهنگ ایثار و شهادت از دیدگاه دانشجویان ارائه می در این قسمت ابتدا نتایج رتبه

نتایج مقایسه دیدگاه دانشجویان مرد با زن، و نیـز دیـدگاه دانشـجویان عـادي بـا دانشـجویان شـاهد و ایثـارگر در زمینـه          
. راهکارهاي ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، ارائه خواهد شد

  شناختی توزیع فراوانی گروه نمونه بر حسب متغیرهاي جمعیت: 1جدول شماره                   
  F  P  متغیر

  جنسیت
  مرد                     
  زن                     

  
131  
243  

  
35  
65  

  سن 
                     22-18  
                     27-23  
                     32-28  

  
234  
127  
13  

  
  5/62  

               34  
                5/3  

  رشته تحصیلی
  علوم انسانی                     
  علوم پایه                     

  فنی و مهندسی                      
  کشاورزي                     
  هنر                     

  
227  
72  
48  
19  
8  

  
7/60  
3/19  
8/12  
1/5  
1/2  

                                               
1. reliability
2. Cronbachś  Alpha
3. reliability  coefficient
4. Nunally
5. nonparametric
6. Friedman
7. Mann-Whitney U
8. Statistical Package for Social Science
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  وضعیت 
  عادي                     

  شاهد و ایثارگر                

  
359  
15  

  
96  
4  

  
                                                                                                                                374= n  

 18درصد بین سنین  5/62. زن هستنددرصد  65درصد افراد گروه نمونه مرد و  35دهد که نشان می 1نتایج جدول شماره 
درصـد علـوم    7/60رشته تحصیلی . باشند سال می 32تا  28درصد بین سنین  5/3و  27تا  23درصد بین سنین  34، 22تا 

از نظـر  . درصـد هنـر اسـت    1/2درصـد کشـاورزي و    1/5درصد فنی و مهندسـی،   8/12درصد علوم پایه،  3/19انسانی، 
  .درصد شاهد و ایثارگر هستند 4ادي و درصد ع 96وضعیت دانشجویی 

  
  راهکارهاي ترویج فرهنگ ایثار و شهادت از دیدگاه دانشجویان : 2جدول شماره       

  رتبهمیانگین رتبه  راهکار  ردیف

  37  68/17  مزین شدن اندیشه و رفتار مسئوالن به فرهنگ ایثار و شهادت  1

  13  77/19  ها و اماکن عمومی خیابانهاي ثابت در شهرها،  ایجاد یادمان  2

  5  55/20  هاي رادیویی و نماهنگ تصویري عامه پسند از جمله فیلم، تئاتر، برنامه -هاي صوتیتهیه برنامه  3

  21  44/19  هاي جدید و مناسب مانند اینترنت، ماهواره و پیام کوتاه در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت بکارگیري فناوري  4

  7  44/20  هاي مربوط به دوران دفاع مقدسبندي و انتشار اسناد، مدارك، اطالعات و نشانهدستهآوري، جمع  5

  12  82/19  پردازي در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت پرهیز از انحراف  6

  15  68/19  هاي آموزشی و تربیتی در ترویج فرهنگ ایثار و شهادتایجاد هماهنگی بین خانواده و مدرسه و دیگر محیط  7

  36  70/18  تأمین اعتبارات الزم براي ترویج فرهنگ ایثار و شهادت  8

  4  74/20  هاي فرهنگ ایثار و شهادت ممانعت از ابزاري شدن ارزش  9

  1  54/21  حفظ و بازسازي مناطق جنگی  10

  6  46/20  هاي مختلف در خصوص ترویج فرهنگ ایثار و شهادت ایجاد سایت  11

  3  08/21  هاي مقبول اجتماعی هاي شهدا با روشخانوادهتکریم ایثارگران و   12

  20  45/19  هاي مختلف مروج فرهنگ ایثار و شهادت ارزیابی مستمر عملکرد نهادها و دستگاه  13

  10  19/20  هاي مربوط به آثار شهدا و ایثارگرانها و گنجینهاندازي هر چه بیشتر موزهتأسیس و راه  14

  2  42/21  ایثار و شهادت به قشري خاصمحدود نکردن فرهنگ   15

  22  42/19  هاي دانشجویی مرتبط با فرهنگ ایثار و شهادتنامهحمایت هر چه بیشتر از پایان  16

  14  71/19  واگذاري نشر و توزیع کتب حوزه ایثار و شهادت به بخش خصوصی  17

  25  26/19  درج آثار شهدا و آثار مرتبط با فرهنگ ایثار و شهادت در کتب درسی  18

  11  07/20  ایجاد مراکز اسناد و بانک اطالعاتی آثار مرتبط با ایثار و شهادت و فراهم آوردن امکان استفاده عموم از این آثار  19

  27  08/19  رفتارسازي غیر مستقیم و ارائه الگوهاي عینی ایثار در بین عامه مردم  20

  17  65/19جویی در  هاي مربوط به ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در یک سازمان متولی این امر و صرفه متمرکز کردن فعالیت  21
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  تخصیص بودجه

22  
هاي علمی، پژوهشی و فرهنگی ایثار و شهادت با جلب مشارکت تشکیل جلسات سخنرانی، سمینارها و همایش

  16  67/19  عامه مردم

  33  14/18  فرهنگی و تبلیغات کاذب دشمنان انقالب و اسالممبارزه با تهاجم   23

  30  80/18  هاي مختلفمعرفی شهدا، ایثارگران و نخبگان شاخص علمی، فرهنگی و هنري در برنامه  24

  38  47/17  هاي سیاسیبندي عدم ورود ایثارگران به جناح  25

  29  81/18  آشناسازي خانواده شهدا و ایثارگران با عامه مردم  26

  18  65/19  هاي سیاحتی و زیارتی مربوط به مناطق جنگیبرگزاري اردوهایی براي عموم مردم جهت بازدید از جاذبه  27

  35  81/17  برگزاري جلسات پرسش و پاسخ در زمینه ایثار و شهادت با حضور جوانان و ایثارگران  28

  34  04/18  فرهنگی جامعه و رابطان میان مردم و حکومتهاي هاي فرهنگی به ایثارگران به عنوان واسطه اعطاي نقش  29

  28  99/18  افزایش تعامل و همکاري میان حوزویان و دانشگاهیان در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت  30

  32  63/18  ریزي راهبردي جهت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت توسط نهادهاي مسئول برنامه  31

32  
هـاي   نمـا، تابلوهـا و بیلبوردهـا، حجـم    دیوار نوشته، نقاشی دیواري، آب(محیطی هاي گرافیک  استفاده از روش

  31  77/18  در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت) گرافیکی، پوستر و پرده

  23  35/19  استفاده از مشاوران و روانشناسان اجتماعی براي بهبود ذهنیت مردم نسبت به ایثار و شهادت  33

  9  22/20  ها براي جوانان ها و ضد ارزش میان ارزشسازي و رفع ابهام شفاف  34

  24  34/19  هاي مردمی جهت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت ها و انجمن تشکیل هیأت  35

  19  62/19  هاي متولی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت از حالت نظري به عملی تغییر رویه عملکرد سازمان  36

  26  16/19  فرهنگ ایثار و شهادت به جوانان هاي عملی ارائه نمادهاي رفتاري و سمبل  37

  8  38/20  استفاده از اعیاد و ایام سوگواري جهت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت  38

01/0P<  , 37 =, df 68/122= , 374 =n   

میانگین رتبه راهکارهاي ترویج  دهد از دیدگاه دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز همدان بین نتایج آزمون فریدمن نشان می
  ). >01/0P(شود داري مشاهده می فرهنگ ایثار و شهادت تفاوت معنی

  
  مقایسه دیدگاه دانشجویان مرد با زن در زمینه راهکارهاي ترویج فرهنگ ایثار و شهادت: 3جدول شماره 

NM.RUZP  دانشجو  راهکار  ردیف

مزین شدن اندیشـه و رفتـار مسـئوالن بـه       1
  فرهنگ ایثار و شهادت

  50/14589  37/177  131  مرد
  

36/1-  173/0  
  96/192  243  زن

ها  هاي ثابت در شهرها، خیابان ایجاد یادمان  2
  و اماکن عمومی

  001/0  -33/3  12703  97/162  131  مرد
  72/200  243  زن

تصـویري عامـه    -هاي صـوتی تهیه برنامه  3
هــاي  برنامـه پسـند از جملـه فــیلم، تئـاتر،    

  رادیویی و نماهنگ

  002/0  -08/3  50/12932  72/164  131  مرد
  78/199  243  زن

هـاي جدیـد و مناسـب     بکارگیري فناوري  4
مانند اینترنـت، مـاهواره و پیـام کوتـاه در     

  012/0   -51/2  50/13474  85/168  131  مرد
  55/197  243  زن
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  ترویج فرهنگ ایثار و شهادت
بنــدي و انتشــار اســناد، آوري، دســتهجمــع  5

هاي مربـوط بـه   مدارك، اطالعات و نشانه
  دوران دفاع مقدس

  000/0  -86/3  50/12166  87/158  131  مرد
  93/202  243  زن

پردازي در ترویج فرهنگ  پرهیز از انحراف  6
  ایثار و شهادت

  435/0  -78/0  50/15159  28/193  131  مرد
  38/184  243  زن

ایجاد هماهنگی بین خـانواده و مدرسـه و     7
هـاي آموزشـی و تربیتـی در    دیگـر محـیط  

  ترویج فرهنگ ایثار و شهادت

  001/0  -23/3  12778  54/163  131  مرد
  42/200  243  زن

تأمین اعتبارات الزم براي تـرویج فرهنـگ     8
  ایثار و شهادت

  000/0  -32/4  11720  47/155  131  مرد
  77/204  243  زن

هاي فرهنگ  ممانعت از ابزاري شدن ارزش  9
  ایثار و شهادت

  299/0  -03/1  14906  79/179  131  مرد
  66/191  243  زن

10  
  حفظ و بازسازي مناطق جنگی

  001/0  -17/3  50/12832  96/163  131  مرد
  19/200  243  زن

هـاي مختلـف در خصـوص     ایجاد سـایت   11
  ترویج فرهنگ ایثار و شهادت

  000/0  -66/3  50/12352  29/160  131  مرد
  17/202  243  زن

هـاي شـهدا بـا    تکریم ایثارگران و خانواده  12
  هاي مقبول اجتماعی روش

  003/0  -93/2  50/13071  78/165  131  مرد
  21/199  243  زن

ــا و     13 ــرد نهادهـ ــتمر عملکـ ــابی مسـ ارزیـ
هاي مختلف مروج فرهنگ ایثـار و   دستگاه
  شهادت

  013/0  -48/2  13510  13/169  131  مرد
  40/197  243  زن

ها و اندازي هر چه بیشتر موزهتأسیس و راه  14
  هاي مربوط به آثار شهدا و ایثارگرانگنجینه

  051/0  -95/1  50/14019  02/173  131  مرد
  31/195  243  زن

محدود نکردن فرهنگ ایثار و شـهادت بـه     15
  قشري خاص

  122/0  -54/1  14415  04/176  131  مرد
  68/193  243  زن

هـاي  نامـه حمایت هر چه بیشـتر از پایـان    16
  دانشجویی مرتبط با فرهنگ ایثار و شهادت

  038/0  -07/2  50/13895  07/172  131  مرد
  82/195  243  زن

واگذاري نشر و توزیع کتب حوزه ایثـار و    17
  شهادت به بخش خصوصی

  939/0  -07/0  50/15842  06/188  131  مرد
  20/187  243  زن

درج آثار شهدا و آثار مرتبط با فرهنگ ایثار   18
  و شهادت در کتب درسی

  036/0  -10/2  13878  94/171  131  مرد
  89/195  243  زن

ایجاد مراکز اسناد و بانک اطالعـاتی آثـار     19
مرتبط با ایثار و شـهادت و فـراهم آوردن   

  عموم از این آثارامکان استفاده 

  140/0  -47/1  50/14485  58/176  131  مرد
  39/193  243  زن

رفتارسازي غیر مستقیم و ارائـه الگوهـاي     20
  عینی ایثار در بین عامه مردم

  058/0  -89/1  50/14071  42/173  131  مرد
  09/195  243  زن

هاي مربوط به ترویج  متمرکز کردن فعالیت  21
فرهنگ ایثار و شـهادت در یـک سـازمان    

  104/0  -62/1  50/14345  51/175  131  مرد
  97/193  243  زن



، دانشگاه رازي1389 -آبان ماه 12و توسعه کشور،  شهادتو  ایثار همایش ملی

١٧٦

جویی در تخصیص  متولی این امر و صرفه
  بودجه

تشــکیل جلســات ســخنرانی، ســمینارها و   22
هاي علمی، پژوهشـی و فرهنگـی   همایش

مشـارکت عامـه    ایثار و شهادت بـا جلـب  
  مردم

  005/0  -81/2  50/13185  65/166  131  مرد
  74/198  243  زن

مبارزه با تهاجم فرهنگی و تبلیغات کاذب   23
  دشمنان انقالب و اسالم

  005/0  -83/2  50/13150  39/166  131  مرد
  88/198  243  زن

معرفی شهدا، ایثارگران و نخبگان شاخص   24
هـاي  هنـري در برنامـه  علمی، فرهنگـی و  

  مختلف

  001/0  -28/3  50/12735  22/163  131  مرد
  59/200  243  زن

هـاي  بنـدي  عدم ورود ایثارگران بـه جنـاح    25
  سیاسی

  289/0  -06/1  14887  69/179  131  مرد
  74/191  243  زن

آشناسازي خـانواده شـهدا و ایثـارگران بـا       26
  عامه مردم

  056/0  -91/1  14063  35/173  131  مرد
  13/195  243  زن

برگزاري اردوهایی براي عموم مردم جهت   27
هـاي سـیاحتی و زیـارتی    بازدید از جاذبـه 

  مربوط به مناطق جنگی

  000/0  -08/4  11938  13/157  131  مرد
  87/203  243  زن

برگزاري جلسات پرسش و پاسخ در زمینه   28
ــان و    ــور جوان ــا حض ــهادت ب ــار و ش ایث

  ایثارگران

  193/0  -30/1  50/14650  84/177  131  مرد
  71/192  243  زن

هاي فرهنگی به ایثـارگران بـه    اعطاي نقش  29
هاي فرهنگی جامعه و رابطان عنوان واسطه

  میان مردم و حکومت

  000/0  -51/3  12515  53/161  131  مرد
  50/201  243  زن

و  افزایش تعامل و همکاري میان حوزویان  30
ــار و   ــگ ایث ــرویج فرهن ــگاهیان در ت دانش

  شهادت

  000/0  -78/3  50/12247  49/159  131  مرد
  60/202  243  زن

ریزي راهبردي جهت ترویج فرهنگ برنامه  31
  ایثار و شهادت توسط نهادهاي مسئول 

  036/0  -09/2  50/13897  09/172  131  مرد
  81/195  243  زن

ــتفاده از روش  32 ــاي  اس ــک محیطــی ه گرافی
نمــا، دیـوار نوشــته، نقاشــی دیــواري، آب (

هـاي گرافیکـی،    تابلوها و بیلبوردها، حجم
در ترویج فرهنـگ ایثـار و   ) پوستر و پرده

  شهادت

  001/0  -35/3  50/12679  79/162  131  مرد
  82/200  243  زن

استفاده از مشاوران و روانشناسان اجتماعی   33
نسبت بـه ایثـار و   براي بهبود ذهنیت مردم 

  شهادت

  145/0  -45/1  14498  67/176  131  مرد
  34/193  243  زن

هـا و   سازي و رفع ابهام میـان ارزش شفاف  34
  ها براي جوانان ضد ارزش

  731/0  -34/0  15582  05/190  131  مرد
  12/186  243  زن

  167/0  -38/1  50/14582  32/177  131  مردهاي مردمی جهت  ها و انجمن تشکیل هیأت  35
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  99/192  243  زن  شهادتترویج فرهنگ ایثار و 
هـاي متـولی    تغییر رویه عملکـرد سـازمان    36

ترویج فرهنگ ایثـار و شـهادت از حالـت    
  نظري به عملی

  394/0  -85/0  50/15095  23/181  131  مرد
  88/190  243  زن

هاي عملـی   ارائه نمادهاي رفتاري و سمبل  37
  و شهادت به جوانان فرهنگ ایثار

  490/0  -69/0  15249  40/182  131  مرد
  25/190  243  زن

استفاده از اعیاد و ایـام سـوگواري جهـت      38
  ترویج فرهنگ ایثار و شهادت

  022/0  -29/2  13695  54/170  131  مرد
  64/196  243  زن

05/0P<  ,01/0P<  , 374 =n  
  

دهد بین دیدگاه دانشجویان مرد با زن در زمینه راهکارهاي ترویج فرهنگ ایثار و  مینتایج آزمون من ویتنی یو نشان 
 =01/0P< , 33/3- ,Z= 12703U(ها و اماکن عمومی هاي ثابت در شهرها، خیابان شهادت از نظر راهکارهاي ایجاد یادمان

, -01/0P< , 08/3(رادیویی و نماهنگ هاي تصویري عامه پسند از جمله فیلم، تئاتر، برنامه -هاي صوتی، تهیه برنامه) Z= 
50/12932U= (هاي جدید و مناسب مانند اینترنت، ماهواره و پیام کوتاه در ترویج فرهنگ ایثار و  ، بکارگیري فناوري

هاي بندي و انتشار اسناد، مدارك، اطالعات و نشانهآوري، دسته، جمع) =05/0P< , 51/2- , Z= 50/13474U(شهادت
، ایجاد هماهنگی بین خانواده و مدرسه و دیگر ) =01/0P< , 86/3- , Z= 50/12166U(دوران دفاع مقدس مربوط به 

، تأمین اعتبارات الزم ) =01/0P< , 23/3- , Z= 12778U(هاي آموزشی و تربیتی در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت محیط
 , >01/0P(، حفظ و بازسازي مناطق جنگی) =01/0P< , 32/4- , Z= 11720U(براي ترویج فرهنگ ایثار و شهادت

17/3- , Z= 50/12832U= (هاي مختلف در خصوص ترویج فرهنگ ایثار و شهادت ، ایجاد سایت)01/0P< , 66/3- , 

Z= 50/12352U= (هاي مقبول اجتماعی هاي شهدا با روش، تکریم ایثارگران و خانواده)01/0P< , 93/2- , Z= 
50/13071U= ( ج فرهنگ ایثار و شهادت مستمر عملکرد نهادها و دستگاه، ارزیابیهاي مختلف مرو)05/0P< , 48/2- ,

Z= 13510U= (هاي دانشجویی مرتبط با فرهنگ ایثار و شهادتنامه، حمایت هر چه بیشتر از پایان)05/0P< , 07/2- ,

Z= 50/13895U= (کتب درسی ، درج آثار شهدا و آثار مرتبط با فرهنگ ایثار و شهادت در)05/0P< , 10/2 - , Z= 
13878U= (هاي علمی، پژوهشی و فرهنگی ایثار و شهادت با جلب ، تشکیل جلسات سخنرانی، سمینارها و همایش

، مبارزه با تهاجم فرهنگی و تبلیغات کاذب دشمنان انقالب ) =01/0P< , 81/2- , Z= 50/13185U(مشارکت عامه مردم 
، معرفی شهدا، ایثارگران و نخبگان شاخص علمی، فرهنگی و هنري در ) =01/0P< , 83/2- , Z= 50/13150U(و اسالم 

-، برگزاري اردوهایی براي عموم مردم جهت بازدید از جاذبه) =01/0P< , 28/3- , Z= 50/12735U(هاي مختلف برنامه

هاي فرهنگی به  ي نقش، اعطا) =01/0P< , 08/4- , Z= 11938U(هاي سیاحتی و زیارتی مربوط به مناطق جنگی
، ) =01/0P< , 51/3- , Z= 12515U(هاي فرهنگی جامعه و رابطان میان مردم و حکومتایثارگران به عنوان واسطه

 =01/0P< , 78/3- , Z(افزایش تعامل و همکاري میان حوزویان و دانشگاهیان در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت 
50/12247U= (ترویج فرهنگ ایثار و شهادت توسط نهادهاي مسئولریزي راهبردي جهت ، برنامه)05/0P< , 09/2- , 

Z= 50/13897U= (هاي گرافیک محیطی  ، استفاده از روش)نما، تابلوها و بیلبوردها، دیوار نوشته، نقاشی دیواري، آب
و استفاده )  =01/0P< , 35/3- , Z= 50/12679U(در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت) هاي گرافیکی، پوستر و پرده حجم
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داري  تفاوت معنی)  =05/0P< , 29/2- , Z= 13695U(از اعیاد و ایام سوگواري جهت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت
  . شود مشاهده می

مقایسه دیدگاه دانشجویان عادي با دانشجویان شاهد و ایثارگر در زمینه راهکارهاي ترویج فرهنگ ایثار و : 4جدول شماره 
  شهادت

NM.RUZP  دانشجو  راهکار  ردیف

مزین شدن اندیشه و رفتار مسـئوالن بـه     1
  فرهنگ ایثار و شهادت

  1915  33/185  359  عادي
  

94/1-  052/0  
  33/239  15  شاهد و ایثارگر

ــان  2 ــهرها،   ایجــاد یادم ــت در ش ــاي ثاب ه
  ها و اماکن عمومی خیابان

  009/0  -63/2  50/1651  40/190  359  عادي
  10/118  15  ایثارگرشاهد و 

تصـویري عامـه    -هاي صوتیتهیه برنامه  3
هـاي   پسند از جمله فـیلم، تئـاتر، برنامـه   

  رادیویی و نماهنگ

  003/0  -95/2  1516  78/190  359  عادي
  07/109  15  شاهد و ایثارگر

هاي جدید و مناسـب   بکارگیري فناوري  4
مانند اینترنت، ماهواره و پیـام کوتـاه در   

  ترویج فرهنگ ایثار و شهادت

  000/0  -64/3  50/1235  56/191  359  عادي
  37/90  15  شاهد و ایثارگر

بنـدي و انتشـار اسـناد،    آوري، دستهجمع  5
هاي مربوط به مدارك، اطالعات و نشانه

  دوران دفاع مقدس

  332/0  -97/0  50/2305  58/188  359  عادي
  70/141  15  شاهد و ایثارگر

ــراف   6 ــز از انح ــرویج   پرهی ــردازي در ت پ
  فرهنگ ایثار و شهادت

  574/0  -56/0  50/2468  88/186  359  عادي
  43/202  15  شاهد و ایثارگر

ایجاد هماهنگی بین خانواده و مدرسه و   7
هـاي آموزشـی و تربیتـی در    دیگر محیط

  ترویج فرهنگ ایثار و شهادت

  385/0  -86/0  50/2345  47/188  359  عادي
  37/164  15  شاهد و ایثارگر

تأمین اعتبارات الزم براي ترویج فرهنگ   8
  ایثار و شهادت

  109/0  -60/1  50/2053  28/189  359  عادي
  90/144  15  شاهد و ایثارگر

ــدن ارزش   9 ــزاري ش ــت از اب ــاي  ممانع ه
  فرهنگ ایثار و شهادت

  510/0  -65/0  2429  23/188  359  عادي
  93/169  15  شاهد و ایثارگر

10  
  حفظ و بازسازي مناطق جنگی

  024/0  -25/2  1790  01/190  359  عادي
  33/127  15  شاهد و ایثارگر

هاي مختلـف در خصـوص    ایجاد سایت  11
  ترویج فرهنگ ایثار و شهادت

  044/0  -01/2  50/1886  75/189  359  عادي
  77/133  15  شاهد و ایثارگر

هاي شهدا بـا  خانوادهتکریم ایثارگران و   12
  هاي مقبول اجتماعی روش

  009/0  -62/2  50/1645  42/190  359  عادي
  70/117  15  شاهد و ایثارگر

ارزیــابی مســـتمر عملکــرد نهادهـــا و     13
هاي مختلف مروج فرهنگ ایثار و  دستگاه
  شهادت

  135/0  -49/1  2097  16/189  359  عادي
  80/147  15  شاهد و ایثارگر

ها اندازي هر چه بیشتر موزهتأسیس و راه  14
هاي مربـوط بـه آثـار شـهدا و     و گنجینه

  462/0  -73/0  2399  32/188  359  عادي
  93/167  15  شاهد و ایثارگر
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  ایثارگران
محدود نکردن فرهنگ ایثار و شهادت به   15

  قشري خاص
  110/0  -59/1  50/2054  28/189  359  عادي

  97/144  15  شاهد و ایثارگر

هـاي  نامـه حمایت هر چه بیشتر از پایـان   16
ــار و  دانشــجویی مــرتبط بــا فرهنــگ ایث

  شهادت

  175/0  -35/1  2146  01/189  359  عادي
  27/151  15  شاهد و ایثارگر

واگذاري نشر و توزیع کتب حوزه ایثار و   17
  شهادت به بخش خصوصی

  039/0  -06/2  50/1869  21/185  359  عادي
  37/242  15  و ایثارگر شاهد

درج آثار شهدا و آثار مرتبط بـا فرهنـگ     18
  ایثار و شهادت در کتب درسی

  043/0  -02/2  1886  75/189  359  عادي
  73/133  15  شاهد و ایثارگر

ایجاد مراکز اسناد و بانک اطالعاتی آثـار    19
مرتبط با ایثار و شهادت و فـراهم آوردن  

  این آثار امکان استفاده عموم از

  500/0  -67/0  50/2423  75/186  359  عادي
  43/205  15  شاهد و ایثارگر

رفتارسازي غیر مستقیم و ارائه الگوهـاي    20
  عینی ایثار در بین عامه مردم

  007/0  -71/2  1606  53/190  359  عادي
  07/115  15  شاهد و ایثارگر

هـاي مربـوط بـه     متمرکز کـردن فعالیـت    21
فرهنگ ایثار و شـهادت در یـک   ترویج 

جویی در  سازمان متولی این امر و صرفه
  تخصیص بودجه

  144/0  -46/1  2112  12/189  359  عادي
  80/148  15  شاهد و ایثارگر

تشکیل جلسات سـخنرانی، سـمینارها و     22
هاي علمی، پژوهشی و فرهنگـی  همایش

ایثار و شهادت با جلب مشـارکت عامـه   
  مردم

  088/0  -70/1  50/2012  39/189  359  عادي
  17/142  15  شاهد و ایثارگر

مبــارزه بــا تهــاجم فرهنگــی و تبلیغــات   23
  کاذب دشمنان انقالب و اسالم

  034/0  -11/2  1845  86/189  359  عادي
  131  15  شاهد و ایثارگر

ــان      24 ــارگران و نخبگ ــی شــهدا، ایث معرف
شــاخص علمــی، فرهنگــی و هنــري در 

  هاي مختلفبرنامه

  064/0  -35/1  1954  56/189  359  عادي
  27/138  15  شاهد و ایثارگر

هـاي  بنـدي  عدم ورود ایثارگران به جناح  25
  سیاسی

  184/0  -32/1  2162  98/188  359  عادي
  13/152  15  شاهد و ایثارگر

آشناسازي خانواده شهدا و ایثـارگران بـا     26
  عامه مردم

  108/0  -60/1  50/2052  28/189  359  عادي
  83/144  15  شاهد و ایثارگر

برگزاري اردوهـایی بـراي عمـوم مـردم       27
هـاي سـیاحتی و   جهت بازدید از جاذبـه 

  زیارتی مربوط به مناطق جنگی

  002/0  -04/3  50/1473  90/190  359  عادي
  23/106  15  شاهد و ایثارگر

برگزاري جلسـات پرسـش و پاسـخ در      28
ایثار و شهادت با حضور جوانان و زمینه 

  ایثارگران

  196/0  -29/1  50/2176  94/188  359  عادي
  07/153  15  شاهد و ایثارگر

  019/0  -34/2  50/1758  10/190  359  عاديهاي فرهنگی به ایثارگران به  اعطاي نقش  29
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هــاي فرهنگـی جامعــه و  عنـوان واسـطه  
  رابطان میان مردم و حکومت

  23/125  15  ایثارگرشاهد و 

30  
افزایش تعامل و همکاري میان حوزویان 
و دانشگاهیان در ترویج فرهنگ ایثـار و  

  شهادت

  003/0  -93/2  50/1522  76/190  359  عادي

  50/109  15  شاهد و ایثارگر

31  
ــه ــرویج  برنام ــردي جهــت ت ــزي راهب ری

فرهنگ ایثار و شهادت توسط نهادهـاي  
  مسئول 

  028/0  -20/2  1819  93/189  359  عادي

  27/129  15  شاهد و ایثارگر

32  

هـاي گرافیـک محیطـی     استفاده از روش
نمـا،  دیوار نوشته، نقاشـی دیـواري، آب  (

هاي گرافیکی،  تابلوها و بیلبوردها، حجم
در ترویج فرهنگ ایثار و ) پوستر و پرده

  شهادت

  001/0  -39/3  50/1346  25/191  359  عادي

  77/97  15  ایثارگر شاهد و

33  

ــان   ــاوران و روانشناسـ ــتفاده از مشـ اسـ
اجتماعی براي بهبود ذهنیت مردم نسبت 

  به ایثار و شهادت

  814/0  -23/0  50/2598  76/187  359  عادي

  23/181  15  شاهد و ایثارگر

34  
ها و  سازي و رفع ابهام میان ارزششفاف

  ها براي جوانان ضد ارزش

  715/0  -36/0  50/2546  91/187  359  عادي

  77/177  15  شاهد و ایثارگر

35  
هـاي مردمـی    ها و انجمـن  تشکیل هیأت

  جهت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت

  055/0  -91/1  50/1931  66/189  359  عادي

  77/136  15  شاهد و ایثارگر

36  

هـاي متـولی    تغییر رویه عملکرد سازمان
 ترویج فرهنگ ایثار و شهادت از حالـت 

  نظري به عملی

  380/0  -87/0  50/2344  47/188  359  عادي

  30/164  15  شاهد و ایثارگر

37  
هاي عملی  ارائه نمادهاي رفتاري و سمبل

  فرهنگ ایثار و شهادت به جوانان

  272/0  -091  50/2256  71/188  359  عادي

  43/158  15  شاهد و ایثارگر

  139/0  -48/1  50/2102  14/189  359  عادياستفاده از اعیاد و ایام سوگواري جهـت    38
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  17/148  15  شاهد و ایثارگر  ترویج فرهنگ ایثار و شهادت

05/0P<  ,01/0P<  , 374 =n  
زمینه راهکارهاي دهد بین دیدگاه دانشجویان عادي با دانشجویان شاهد و ایثارگر در  نتایج آزمون من ویتنی یو نشان می

 , >01/0P(ها و اماکن عمومی هاي ثابت در شهرها، خیابان ترویج فرهنگ ایثار و شهادت از نظر راهکارهاي ایجاد یادمان
63/2- , Z= 50/1651U= (هاي رادیویی و  تصویري عامه پسند از جمله فیلم، تئاتر، برنامه -هاي صوتی، تهیه برنامه

هاي جدید و مناسب مانند اینترنت، ماهواره و پیام کوتاه  ، بکارگیري فناوري) =05/0P< , 95/2- , Z= 1516U(نماهنگ
 , >05/0P(، حفظ و بازسازي مناطق جنگی) =01/0P< , 63/3- , Z= 50/1235U(در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت

25/2- , Z= 1790U= (هاي مختلف در خصوص ترویج فرهنگ ایثار و شهادت ، ایجاد سایت)05/0P< , 01/2 - , Z= 
50/1886U= (هاي مقبول اجتماعی هاي شهدا با روش، تکریم ایثارگران و خانواده)01/0P< , 62/2- Z=    
  
, 50/16455U= (واگذاري نشر و توزیع کتب حوزه ایثار و شهادت به بخش خصوصی ،)05/0P< , 06/2- , Z= 
50/1869U= (و شهادت در کتب درسی ، درج آثار شهدا و آثار مرتبط با فرهنگ ایثار)05/0P< , 02/2- , Z= 1886U= 

، مبارزه با ) =01/0P< , 71/2- , Z= 1606U(، رفتارسازي غیر مستقیم و ارائه الگوهاي عینی ایثار در بین عامه مردم)
ي ، برگزاري اردوهایی برا) =05/0P< , 11/2- , Z= 1845U(تهاجم فرهنگی و تبلیغات کاذب دشمنان انقالب و اسالم

، ) =01/0P< , 04/3- , Z= 50/1473U(هاي سیاحتی و زیارتی مربوط به مناطق جنگیعموم مردم جهت بازدید از جاذبه
 , >05/0P(هاي فرهنگی جامعه و رابطان میان مردم و حکومتهاي فرهنگی به ایثارگران به عنوان واسطه اعطاي نقش

34/2- ,Z= 50/1758U= (حوزویان و دانشگاهیان در ترویج فرهنگ ایثار و  ، افزایش تعامل و همکاري میان
ریزي راهبردي جهت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت توسط ، برنامه) =01/0P< , 93/2- , Z= 50/1522U(شهادت

دیوار نوشته، نقاشی دیواري، (هاي گرافیک محیطی ، استفاده از روش) =05/0P< , 20/2- , Z= 1819U(نهادهاي مسئول
 =01/0P< , 39/3- , Z(در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت) هاي گرافیکی، پوستر و پرده تابلوها و بیلبوردها، حجمنما، آب
50/1346U=  (شود داري مشاهده می تفاوت معنی .  
  

  گیريبحث و نتیجه
راهکارهاي ترویج نتایج آزمون فریدمن نشان داد از دیدگاه دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز همدان بین میانگین رتبه 

اي که راهکارهاي ترویج فرهنگ ایثار و شهادت به  به گونه. شود داري مشاهده می فرهنگ ایثار و شهادت تفاوت معنی
) 3محدود نکردن فرهنگ ایثار و شهادت به قشري خاص، ) 2حفظ و بازسازي مناطق جنگی، ) 1اند از  ترتیب عبارت

هاي فرهنگ ایثار و  ممانعت از ابزاري شدن ارزش) 4هاي مقبول اجتماعی،  روش هاي شهدا باتکریم ایثارگران و خانواده
ایجاد ) 6هاي رادیویی و نماهنگ،  تصویري عامه پسند از جمله فیلم، تئاتر، برنامه -هاي صوتیتهیه برنامه) 5شهادت، 

تشار اسناد، مدارك، اطالعات بندي و انآوري، دستهجمع) 7هاي مختلف در خصوص ترویج فرهنگ ایثار و شهادت،  سایت
) 9استفاده از اعیاد و ایام سوگواري جهت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، ) 8هاي مربوط به دوران دفاع مقدس، و نشانه
ها و اندازي هر چه بیشتر موزهتأسیس و راه) 10ها براي جوانان،  ها و ضد ارزش سازي و رفع ابهام میان ارزششفاف
ایجاد مراکز اسناد و بانک اطالعاتی آثار مرتبط با ایثار و شهادت و فراهم ) 11به آثار شهدا و ایثارگران،  هاي مربوطگنجینه
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ایجاد ) 13پردازي در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت،  پرهیز از انحراف) 12آوردن امکان استفاده عموم از این آثار، 
واگذاري نشر و توزیع کتب حوزه ایثار و شهادت به بخش ) 14 ها و اماکن عمومی، هاي ثابت در شهرها، خیابان یادمان

هاي آموزشی و تربیتی در ترویج فرهنگ ایثار و ایجاد هماهنگی بین خانواده و مدرسه و دیگر محیط) 15خصوصی، 
هاي علمی، پژوهشی و فرهنگی ایثار و شهادت با جلب تشکیل جلسات سخنرانی، سمینارها و همایش) 16شهادت، 

هاي مربوط به ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در یک سازمان متولی این امر  متمرکز کردن فعالیت) 17ت عامه مردم، مشارک
هاي سیاحتی و زیارتی برگزاري اردوهایی براي عموم مردم جهت بازدید از جاذبه) 18جویی در تخصیص بودجه،  و صرفه

هاي متولی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت از حالت نظري به  تغییر رویه عملکرد سازمان) 19مربوط به مناطق جنگی، 
هاي  بکارگیري فناوري) 21هاي مختلف مروج فرهنگ ایثار و شهادت،  ارزیابی مستمر عملکرد نهادها و دستگاه) 20عملی، 

-بیشتر از پایانحمایت هر چه ) 22جدید و مناسب مانند اینترنت، ماهواره و پیام کوتاه در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، 

استفاده از مشاوران و روانشناسان اجتماعی براي بهبود ذهنیت ) 23هاي دانشجویی مرتبط با فرهنگ ایثار و شهادت، نامه
درج ) 25هاي مردمی جهت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت،  ها و انجمن تشکیل هیأت) 24مردم نسبت به ایثار و شهادت، 
هاي عملی فرهنگ  ارائه نمادهاي رفتاري و سمبل) 26نگ ایثار و شهادت در کتب درسی، آثار شهدا و آثار مرتبط با فره

افزایش تعامل و ) 28رفتارسازي غیر مستقیم و ارائه الگوهاي عینی ایثار در بین عامه مردم، ) 27ایثار و شهادت به جوانان، 
آشناسازي خانواده شهدا و ایثارگران با عامه ) 29همکاري میان حوزویان و دانشگاهیان در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، 

استفاده از ) 31هاي مختلف، معرفی شهدا، ایثارگران و نخبگان شاخص علمی، فرهنگی و هنري در برنامه) 30مردم، 
 در) هاي گرافیکی، پوستر و پرده نما، تابلوها و بیلبوردها، حجمدیوار نوشته، نقاشی دیواري، آب(هاي گرافیک محیطی روش

) 33ریزي راهبردي جهت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت توسط نهادهاي مسئول، برنامه) 32ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، 
هاي فرهنگی به ایثارگران به عنوان  اعطاي نقش) 34مبارزه با تهاجم فرهنگی و تبلیغات کاذب دشمنان انقالب و اسالم، 

برگزاري جلسات پرسش و پاسخ در زمینه ایثار و شهادت ) 35و حکومت، هاي فرهنگی جامعه و رابطان میان مردم واسطه
مزین شدن اندیشه و ) 37تأمین اعتبارات الزم براي ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، ) 36با حضور جوانان و ایثارگران، 

             .    هاي سیاسیبندي عدم ورود ایثارگران به جناح) 38رفتار مسئوالن به فرهنگ ایثار و شهادت، 
همچنین نتایج آزمون من ویتنی یو نشان داد بین دیدگاه دانشجویان مرد با زن در زمینه راهکارهاي ترویج فرهنگ ایثار و 

 - هاي صوتیتهیه برنامه) 2ها و اماکن عمومی،  هاي ثابت در شهرها، خیابان ایجاد یادمان) 1شهادت از نظر راهکارهاي 
هاي جدید و مناسب مانند  بکارگیري فناوري) 3هاي رادیویی و نماهنگ،  یلم، تئاتر، برنامهتصویري عامه پسند از جمله ف

بندي و انتشار اسناد، مدارك، آوري، دستهجمع) 4اینترنت، ماهواره و پیام کوتاه در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، 
هاي آموزشی  خانواده و مدرسه و دیگر محیطایجاد هماهنگی بین ) 5هاي مربوط به دوران دفاع مقدس، اطالعات و نشانه

حفظ و ) 7تأمین اعتبارات الزم براي ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، ) 6و تربیتی در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، 
تکریم ایثارگران و ) 9هاي مختلف در خصوص ترویج فرهنگ ایثار و شهادت،  ایجاد سایت) 8بازسازي مناطق جنگی، 

هاي مختلف مروج فرهنگ  ارزیابی مستمر عملکرد نهادها و دستگاه) 10هاي مقبول اجتماعی،  دا با روشهاي شهخانواده
درج آثار شهدا ) 12هاي دانشجویی مرتبط با فرهنگ ایثار و شهادت، نامهحمایت هر چه بیشتر از پایان) 11ایثار و شهادت، 

هاي علمی، تشکیل جلسات سخنرانی، سمینارها و همایش )13و آثار مرتبط با فرهنگ ایثار و شهادت در کتب درسی، 
مبارزه با تهاجم فرهنگی و تبلیغات کاذب دشمنان ) 14پژوهشی و فرهنگی ایثار و شهادت با جلب مشارکت عامه مردم، 

) 16هاي مختلف، معرفی شهدا، ایثارگران و نخبگان شاخص علمی، فرهنگی و هنري در برنامه) 15انقالب و اسالم، 
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اعطاي ) 17هاي سیاحتی و زیارتی مربوط به مناطق جنگی، گزاري اردوهایی براي عموم مردم جهت بازدید از جاذبهبر
افزایش تعامل و ) 18هاي فرهنگی جامعه و رابطان میان مردم و حکومت، هاي فرهنگی به ایثارگران به عنوان واسطه نقش

ریزي راهبردي جهت ترویج فرهنگ برنامه) 19ایثار و شهادت،  همکاري میان حوزویان و دانشگاهیان در ترویج فرهنگ
نما، دیوار نوشته، نقاشی دیواري، آب(هاي گرافیک محیطی  استفاده از روش) 20ایثار و شهادت توسط نهادهاي مسئول، 

از اعیاد و ایام  استفاده) 21در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و ) هاي گرافیکی، پوستر و پرده تابلوها و بیلبوردها، حجم
اي که در زمینه راهکارهاي  به گونه. شود داري مشاهده می سوگواري جهت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تفاوت معنی

  .مذکور، میانگین رتبه نظر دانشجویان زن بیشتر از دانشجویان مرد است
شجویان شاهد و ایثارگر در زمینه در ضمن نتایج آزمون من ویتنی یو نشان داد بین دیدگاه دانشجویان عادي با دان

ها و اماکن  هاي ثابت در شهرها، خیابان ایجاد یادمان) 1راهکارهاي ترویج فرهنگ ایثار و شهادت از نظر راهکارهاي 
بکارگیري ) 3هاي رادیویی و نماهنگ،  تصویري عامه پسند از جمله فیلم، تئاتر، برنامه -هاي صوتیتهیه برنامه) 2عمومی، 

حفظ و بازسازي ) 4اي جدید و مناسب مانند اینترنت، ماهواره و پیام کوتاه در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، ه فناوري
هاي تکریم ایثارگران و خانواده) 6هاي مختلف در خصوص ترویج فرهنگ ایثار و شهادت،  ایجاد سایت) 5اطق جنگی، 
درج آثار ) 8تب حوزه ایثار و شهادت به بخش خصوصی، واگذاري نشر و توزیع ک) 7هاي مقبول اجتماعی،  شهدا با روش

رفتارسازي غیر مستقیم و ارائه الگوهاي عینی ایثار در بین ) 9شهدا و آثار مرتبط با فرهنگ ایثار و شهادت در کتب درسی، 
براي عموم  برگزاري اردوهایی) 11مبارزه با تهاجم فرهنگی و تبلیغات کاذب دشمنان انقالب و اسالم، ) 10عامه مردم، 

هاي فرهنگی به ایثارگران به  اعطاي نقش) 12هاي سیاحتی و زیارتی مربوط به مناطق جنگی، مردم جهت بازدید از جاذبه
افزایش تعامل و همکاري میان حوزویان و ) 13هاي فرهنگی جامعه و رابطان میان مردم و حکومت، عنوان واسطه

ریزي راهبردي جهت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت توسط برنامه) 14، دانشگاهیان در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت
نما، تابلوها و بیلبوردها، دیوار نوشته، نقاشی دیواري، آب(هاي گرافیک محیطی  استفاده از روش) 15نهادهاي مسئول، 

اي که به  به گونه. ودش داري مشاهده می در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تفاوت معنی) هاي گرافیکی، پوستر و پرده حجم
جز راهکار واگذاري نشر و توزیع کتب حوزه ایثار و شهادت به بخش خصوصی که میانگین رتبه نظر دانشجویان شاهد و 
ایثارگر بیشتر از دانشجویان عادي است، در بقیه راهکارهاي مذکور میانگین رتبه نظر دانشجویان عادي بیشتر از دانشجویان 

  . شاهد و ایثارگر است
طبسی، پورقاسمی و  ،)1380(، عشقی مطلق)1378(، معدنی)1378(نتایج مذکور با بخشی از نتایج تحقیقات پسندیده

گیري  توان نتیجهبا توجه به نتایجی که ارائه گردید می .همخوانی دارد) 1388(سواريو  )1385(قدرتی ،)1382(مطیعی ملک
در این راستا آنچه حائز اهمیت و . و هم یک ضرورت ملی است نمود ترویج فرهنگ ایثار و شهادت هم یک وظیفه دینی

هاي ترویج فرهنگ ایثار و شهادت  بنابراین الزم است شیوه. باشدهاي مناسب و کارآمد می تاکید است استفاده از روش
ري و اصالح متناسب با شرایط روز و امکانات موجود و با رعایت اصل جذابیت به ویژه براي جوانان و نوجوانان، بازنگ

  . شوند
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.هماهنگی و نظارت بر امر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت
  

Nunnally, J. (1978). Psychometric theory. New York: McGraw-Hill.
SPSS. (2001). SPSS 11.0 brief guide. Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall, Inc.
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  تهاجم فرهنگی آثار و پیامدهاي فرهنگی ایثار و شهادت در مقابل
  2فروزان الهی ، 1سعید منش.. نصرت ا

  مدرس دانشگاه  آزاد اسالمی واحد صحنه  -2 مدیر اجتماعی، فرهنگی اجتماعی سپاه نبی اکرم کرمانشاه
  

  چکیده
تحمیل جنگ سخت و تهاجم نظامی به سر حدات کشور مأیوس شدند از طریق جنگ  ها که ازدشمنان و عوامل آن

هاي اعتقادي و تغییر فرم فرهنگ تمام تالش خود را براي نابودي پایه) تهاجم فرهنگی(تهاجمی خاموش اما گسترده 
حیاتی یک ملت هستند، هاي معنوي دژ فرهنگ و ارزش. شان هستندجوانان و نوجوانان با هویت اسالمی، انقالبی و ملی

هاي این دژ بر روي بیگانگان باز شود و به تصرف معیارها و هنجارهاي دیگران درآید، آن ملت ناخودآگاه اگر دروازه
هاي مسئولین کشور و دلسوزان جامعه به ها و نگرانیامروزه یکی از دغدغه. شودپاسدار منافع مهاجمان پنهان فرهنگی می

وي با مسائل فرهنگی و اجتماعی سر و کار دارند، موضوع تهاجم فرهنگی از بیرون و غفلت و خصوص افرادي که به نح
سهل انگاري مسئولین در درون است و اینکه در مقابله با تهاجم فرهنگی چگونه باید عمل کرد؟  که جوانان بیش از سایر 

ر یک تقابل فرهنگی باید متکی به فرهنگ لذا د.  گروه هاي اجتماعی از نفوذ فرهنگ داخلی و خارجی متأثر می شوند
الزمه این امر شناخت آن فرهنگ،  عقیده به آن و یافتن . اصیل و ریشه داري بود تا بتواند با مظاهر ضد فرهنگی مقابله کند

فرهنگ ایثار و شهادت و پیامدهاي آن از زیر مجموعه هاي فرهنگ دینی است . مشترکاتی میان خود و فرهنگ ملی است
ها در این راستا است که اگر فرهنگ ایثار و شهادت ترین مکانیزمشود و از بهترین و قويوجب سربلندي و اقتدار میکه م

به معناي واقعی آن در جامعه پیاده کنیم، نسل جوان ما هویت واقعی خود را شناخته و متوجه خواهند شد که امنیت و 
شوند پس ما در مقابله خود جوانان بهترین حافظان خون شهدا می آزادي خود را مرهون خون شهدا هستند، در آن صورت

شود، نیازمند یک فرهنگ غنی و عمیق هستیم که موجب با آنچه امروزه به عنوان تهاجم فرهنگی یا جنگ نرم نامیده می
ن و نوجوانان ما را آن آثار و پیامدهاي ایثار وشهادت است که جوانا.ها شود و آن ها را از سقوط حفظ نمایدکرامت انسان

در این پژوهش به آثار و پیامدهاي ایثار و شهادت در مقابل تهاجم  .دارددر مقابل تهاجم فرهنگی دشمن مصون می
  . روش تحقیق توصیفی است. فرهنگی پرداخته شد

  فرهنگ، ایثار و شهادت، تهاجم فرهنگی :کلید واژه
  
  مقدمه 

فکري و ذهنی جوانان باعث می شود دو نسل قدیم و جدید درك مشترکی  فرهنگ ایثار و شهادت با اثرگذاري بر فضاي
هر چند ممکن است مناسبات آشکار نباشد، ولی در دراز مدت اثر مشهود خواهد . فلسفه زندگی پیدا نمایند از جامعه و

بیاموزد که براي  آثار فرهنگی ایثار و شهادت در بین نسل جوان از طریق اسطوره سازي می تواند به نسل امروز. داشت
ذخایر ارزشمندي که شهداي . تعیین مسیر زندگی خود از میان الگوهاي متعدد، الگوهاي جذاب را سرمشق قرار دهند

اند، چشمه جوشان و فیاضی است که هاي آینده به ارمغان آوردهگرانقدر و ایثارگران ایران اسالمی براي ملت و نسل
د، اشاعه و انتقال داده شود حیات معنوي جامعه را همچون فرهنگ عاشوراي چنانچه به همان خلوصی که متولد شدن

امروزه افزایش ارتباطات جهانی باعث تغییرات فرهنگی . سازدحسینی، براي همیشه به خیر و رستگاري رهنمون می
  هاي مختلف، شها و گرایهاي گوناگون، قرار گرفتن در معرض اندیشهرواج ارزش. بسیاري در جوامع مختلف شده است
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در ایران نیز با توجه به دوران گذار از یک . که خود را به فراموشی سپرده است خودبیگانه کرده انسان امروزي را چنان از

، » هاارزش«هایی درباره ي جامعه سنتی به صنعتی، تناقضات بسیاري به ویژه نسل جوان، در زمینه پاسخگویی به پرسش
پیامدها و آثار فرهنگی ایثار و شهادت در بین نسل جوان در مقابله با تهاجم فرهنگی . شده است دایجا...و » ملت«و » خود«

آثار و پیامدها ضامن عزت، اقتدار، این رسد و براي انجام این امر مهم بایستی به نحوي اقدام نمود که ضروري به نظر می
نی و عزت بخش باید تالش نمود تا آن را به صورت براي نهادینه کردن این فرهنگ غ. معنویت و اخالق جامعه باشد

  . فرهنگ عمومی در جامعه درآورد
  

  روش کار 
. این مقاله با هدف آثار و پیامدهاي فرهنگی ایثار و شهادت در مقابل تهاجم فرهنگی براي نسل جوان گردآوري شده است

از کتاب، فصلنامه ها و اینترنت گردآوري و مورد در این پژوهش از روش توصیفی استفاده گردیده و اطالعات با استفاده 
روش کار . به عبارتی روش جمع آوري اطالعات به صورت اسناد و کتابخانه اي است. تجزیه و تحلیل قرار گرفته است

گ ایثار ندر ابتدا چکیده سپس مقدمه و تعاریف هر یک از واژگان، فره. به توصیف چارچوب مطالب اختصاص یافته است
پیامدها و آثار فرهنگ ایثار و شهادت، انتقال فرهنگ  تعامل و تقابل فرهنگی و تفاوت این دوت و تهاجم فرهنگی ،و شهاد

  . در پایان جمع بندي و نتیجه گیري و پیشنهادات بیان شده است... ایثار و شهادت به نسل جوان و 
  

  بیان مسئله 
ر، نگرش و روحیه نوجوانان و جوانان هر مرز و بوم تعیین طرز فک. جوانان آن کشور است ترین سرمایه هر ملت،مهم

نوجوان اگر درست تربیت شود و پایه هاي فکري مستحکم و صحیحی داشته . کننده خط مشی آتی کشور خواهد بود
ز عکس اگر در دوران نوجوانی فرد االباشد، در آینده تبدیل به جوانی مفید به حال خود، خانواده و کشورش خواهد شد و ب

. مبدل خواهد شد جامعهپیروي کند، به جوانی متزلزل، بی هویت و سربار  غلطپایه هاي سست فکري و عقاید و فرهنگ 
بحرانی که به واسطه دور ماندن از ارزشهاي . یمها مواجه شده ا در دنیاي معاصر با بحرانی عظیم تحت عنوان بحران ارزش

کیدهایی که کلیه مسئولین کشوري و صاحب نظران تربیتی و فرهنگی علیرغم تأ. بشري، الهی و دینی پدید آمده است
متعهد به ارزش هاي اسالمی و انقالب در سخنان و نوشته هاي خود بر حساسیت مسئله و حفظ ارزش ها به ویژه ارزش 

رخدادهاي  انجام می دهند، این مسئله هنگام مواجه این قشر باهاي دینی و ارزشی براي جوانان هاي مبتنی بر فرهنگ 
فرهنگ شهادت طلبی و ایثار از . سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است موجبات آسیب پذیري آنان را فراهم سازد

بهترین و قوي ترین مکانیزم ها در این راستا می باشد به نظر می رسد که روش اسوه پردازي از جمله روش هایی است 
 پاسخی است براي یافتن حلقه ارتباطی به این ایثار و شهادترسی متقابل بر. که می تواند در نوجوانان سودمند واقع شود

  . تواند باشدمی چگونه فرهنگ ایثار و شهادت در مقابل تهاجم فرهنگی یک سد دفاعی عظیم پرسش که
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  تعریف مفاهیم 
  فرهنگ شهادت 

اعتقادات، خلقیات، رفتارها و دیگر وجوه معنوي و مثل باورها، ) معنوي(آثار باقی مانده از شهید، اعم از آثار غیر مادي 
تربت پاك شهید، وسایل شخصی، : است و آثار مادي عبارت است از) ع(الهی شهید که الهام گرفته از قرآن و معصومین 

آثار مکتوب و کل هر چیزي که قابل لمس و  راهیان نور ياردوها -هایادوارهها، مراسم مربوط به شهید،اسامی خیابان
  . مشاهده بوده، یادآور شهید باشد

  کارکردهاي فرهنگ ایثار و شهادت 
فدا کردن جان براي حفظ ارزش ها، عزت بخشیدن به افراد جامعه، ایجاد هویت و هدف مشترك در میان افراد جامعه، 

ور در مقابل همبستگی اجتماعی، ایجاد روحیه ظلم ستیزي و عدالت خواهی در جامعه، حفظ استقالل و تمامیت ارضی کش
  . بیگانگان ، ایجاد شور و نشاط و تحرك در بین افراد جامعه

  
  تهاجم فرهنگی 

هاي خود به عبارتی دیگر، اگر یک نظام فرهنگی، ارزش. هاي فرهنگی بدون رضایت دو طرفه استانتقال معانی میان نظام
بر خالف مبادله فرهنگی که در آن . گیردیرا با استفاده از قدرت بر نظام دیگري تحمیل کند، تهاجم فرهنگی صورت م

در تهاجم فرهنگی، ارزش هاي اصلی هر نظام مورد تردید قرار می گیرد و به . تابندها توسعه یافته و تغییرات را بر مینظام
هاي مهاجم معموًال براي تضعیف و آسیب پذیر کردن فرهنگ.روندهاي ارزشی و فرهنگی از بین میمرور زمان نظام

اي از آسیب پذیري در برابر تهاجم در ایران غرب زدگی را عموماً نمونه. برندهاي جوسازي بهره میهنگ دیگر، از روشفر
  ). 1368محمود،(اندفرهنگی تلقی کرده

  
ناتوي فرهنگی

استفاده پی ائتالف آنها براي براندازي نرم مخالفان خود، تعبیري است که در شرایط کنونی قدرت هاي سلطه جو و در
هاي غیردولتی، جنگ مانند نابسامانی اقتصادي، ایجاد نارضایتی در جامعه، تأسیس سازمانمی کنند و به شکل هاي مختلف

  .شود میاي،عملیات روانی براي ضعیف جلوه دادن دولت و ایجاد ناتوي فرهنگی متبلور رسانه
  

  جنگ نرم 
هاي بزرگ جهان براي ایجاد ی توسط قدرتتسی، فرهنگی و اطالعاهاي سیایک اقدام پیچیده و پنهان متشکل از عملیات

ها و فرهنگ ملت هاست تا عالقه هدف است و هدف ایجاد تغییر در ارزشمورد تغییرات دلخواه و مطلوب در کشورهاي 
 هاي هدفو نوع رفتار آنها را چه از نظر سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به سمت رفتار مطلوب خود تغییر دهند تا ملت 

فرهنگ شهادت طلبی به واسطه ریشه و خواستگاه . درست همان چیزي را بخواهند که مد نظر قدرت هاي بزرگ است،
تاریخی خود نوعی فرهنگ دینی و ملی است و می تواند نسخه شفابخش و معجزه کننده اي براي حفظ تمامیت ارضی 

  . باشد کشور، استقالل و شرف آحاد مردم در مقاطع متفاوت تاریخی
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  هویت ملی 
و اقتصاد نقشی تعیین کننده  سیاست اجتماع، زیرا در حوزه فرهنگ، .هویت ملی است ترین نوع از انواع هویت،مهم
هایی چون یک سرزمین سیاسی مشترك، یک دین مشترك و یک زبان مشترك، یک پدیده ).197،ص 1379حاجیانی،(دارد

هاي اجتماعی مشترك و یک سلسله آداب و سنن و ادبیات و هنرهاي  برخی دیدگاه ،سلسله خاطرات سیاسی مشترك
یک گروه انسانی و یا هویت » آورد که هویت ملیملی پدیدار می» ايشناسنامه«اي از همه این مفاهیم مجموعه ، مشترك

من بتوانم این من  آنجا که« : گویدویلیام جیمز نیز می). 66، ص 1381مجتهدزاده، (بخشدفرهنگی یک ملت را واقعیت می
هویت ملی را نوعی احساس ملی یا ناسیونالیسم می نامیم . )49، ص 1381مینایی، (»واقعی من است، آنجا هویت من است

هویت ملی فرایند پاسخ گویی آگاهانه یک ملت به پرسش هایی پیرامون خود، گذشته، کیفیت، زمان، تعلق، خاستگاه اصلی 
همچنین . هاي ملهم از هویت تاریخی خود استه سیاسی،اقتصادي، فرهنگی و ارزشو دائمی، حوزه ي تمدنی، جایگا

هویت ملی را می توان مجموعه اي از نشانه ها آثار مادي، زیستی،فرهنگی و روانی اي دانست که سبب تفاوت جامعه از 
هاي عام فرا ملی هویتهاي خاص محلی و ي ارتباطی بین هویتترین سنتز و حلقههویت ملی اصلی.شودیکدیگر می

  ).195،ص 1379حاجیانی،(است، مفهومی متحول،تکامل یافته،و پویا دارد
باشد به موجب وحدت و انسجام می)عام (بنابراین، هویت ملی نوعی احساس تعهد و تعلق عاطفی نسبت یه اجتماع ملی

ینه ایثار و از خود گذشتگی با هویت هاي مطرح در زمدهد و یکی از تئوريجامعه و بخشی از هویت فرد را تشکیل می
اجتماعی، تئوري جدا افتادگی اجتماعی است که بر تعیین هویت گروهی به عنوان جایگزین هویت اجتماعی نوجوانان در 

تري نسبت باشند،داراي هویت ملی قويافرادي که داراي احساس ایثار و از خود گذشتگی می. شرایط خاصی تأکید دارد
  ).106،ص 1379رزازي فر،(باشندن احساس را ندارند، میبه کسانی که ای

  
  رابطه فرهنگ و شهادت

هایی که بیشتر بر ابعاد و جنبه هاي معنوي و معرفتی وجودآداب و رسوم و سایر جنبهمجموعه است از عقاید،: فرهنگ
به عنوان شاخص جامعه و پیچیده از خصوصیات اصلی، فکري و غیرمادي است که فرهنگ مجموعه اي .انسان توجه دارد

شدن در راه خدا، همچنین شامل مجموعه باورها، یعنی گواهی دادن، کشته :شهادت  .اجتماعی مطرح می شودیا گروهی
موجب وصول انسان به عالیترین درجه کمال یعنی مرگ آگاهانه در راه خدا می آگاهی ها، آداب و اعتقادات و اعمالی که

اندوهی ندارد و این در جامعه حاکم شود که شهید زنده، گواه و شاهد است و هیچ حزن و این فرهنگ و تفکراگر.شود
چهره ي آنها هم انعکاس می یابد و آنها را به منزلتی می اندیشه در باور بازماندگان نقش ببندد، به یقین نورانیت شهید در

فرهنگ ر آن نور بر تمام وجود بازمانده بتابد و ایننشاط خواهند یافت و شاهد خواهند بود اگرسا ند که روحی زنده و با
گرفتن در موقعیت ها ي ناشناخته است و اگر نگرانی، ناشی از قرار. در او ایجاد شود، در وجود او هم ترسی نخواهد ماند

ر سازنده و عمیق قرآنی در میان بازماندگان شهدا ایجاد شود، تاثیرات بسیافرهنگ شناخت موقعیت ها براساس این تحلیل
  .موضوع کافی نیستاجتماعی و اخالقی در آنها خواهد گذاشت؛ البته بدون تردید تنها پرداختن به بعد نظريمثبت فکر ي،

  
  آثار فرهنگی ایثار و شهادت 

این . هاي ممتازي برخوردار استتأثیر شگرف فرهنگ پر بار ایثار و شهادت در گستره جهان بینی ملل دینی از جلوه
فرهنگ با هویت قدسی خود توانایی سرشاري را در متأثر ساختن نهادهاي اجتماعی و ساختارهاي سیاسی به انضمام بافت 
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شهادت که نتیجه سالمتی . شودشک برترین اصل براي کسب رشد اجتماعی محسوب میباشد و بیفرهنگی جامعه دارا می
چرا که ریشه در قدرت، صبر و . انتخاب آگاهانه است، مقاومت و پویایی جامعه را به دنبال داردروان، روحیه شجاعت و 

در . سازداستقامت و مبارزه با کفر دارد و این عوامل در مجموع مقاومت جامعه را باال برده و اجتماعی را محرك و پویا می
   :زیر به برخی از آثار فرهنگ شهادت در جامعه می پردازیم

در گذشته همواره جوانان مظهر خامی و جهالت و پیران مظهر خردمندي و : پاسداشت حرمت و حکمت نسل گذشته -1
مردها همه پیر بودند و بزرگان معنوي را در مقام . هیچ فعل و انفعال نابرخردانه اي از پیران انتظار نمی رفت. فضیلت بودند

ه هاي سنی و سالی از بین می رود، یعنی در افراد پیر و میانسال، در عرصه گسست فرهنگی، فاصل. پیري تلقی می کردند
دیگر اقتضائات سنی نیز به زعم وضع جسمانی و انرژي . هجده ساله به چشم می خورد -کنش هاي جوانان هفده

یعنی گرایش هاي فرهنگی موجب دگرگونی گرایش هاي طبیعی انسان می شود  . جسمانی و روحیه پیري پوشیده می شود
ها را نظاره می کنیم و  هرگاه که به خونخواهی شهداي کربال قیام و نهضتی به پا شده است، باز همین کنار هم بودن نسل

در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران نیز نوجوانان سیزده و چهارده ساله در کنار پیر مردان هفتاد ساله و یا حتی باالتر به (
هنگامه نبرد و در پشت جبهه همواره حرمت یکدیگر را نگاه داشتند و نه جوان تنها ، اما از طرف دیگر در )نبرد برخاستند

مظهر خامی و جهالت بود و نه پیرمرد تنها مظهر خردمندي و فضیلت و البته اقتضاي جنگ چنین است که جوانان پیشتاز 
پیران را نخواهد گرفت و تمدن   باشند و باید دانست کنش هاي جوان و پیشرفت بسیار سریع علمی آنها هرگز جاي تجربه

جوانان به هر کجا که برسد به گرد پاي کهکشان فرهنگ ایثار شهادت حسینی نخواهند رسید و جوانان همواره تاریخ و 
راهی ) ع(براي رسیدن به بلنداي عشق و ایثار جز راه امام حسین . فرهنگ ایثار و شهادت را وامدار پیران قوم خویش اند

  ). 1385تمسکی، (هست 
عدم در روزهاي اول جنگ و به واسطه اغتشاش ها در شهرهاي ایران و نیز: افزایش انسجام ملی و فرهنگی جامعه -2

عمومی، نگرشی در کشور به وجود آمده بود، مبنی بر اینکه ایرانی ها انسجام ملی و فرهنگی و روانی ندارند و از  آگاهی
رکت همه جانبه مردم در بیرون راندن دشمن از خاك میهن اسالمی خصوصاً ولی مشا. روح مشارکت اجتماعی بی بهره اند

در عملیات بیت المقدس، تعاون و همکاري در کارها، حفظ وحدت ملی در رویارویی با ستیزه ها و تعارض ها، میهن 
فرهنگی تمام پرستی، کمک هاي جانی و مالی در بیرون راندن دشمن از کشور، همه حکایت از انسجام ملی و روانی و 

ایرانیان صرف نظر از هر دین و قومی داشته و عملکرد مردم ایران در جنگ نمایش تالش یک ملت منسجم و داراي 
  ). 1385معنوي پور، (مشترکات فرهنگی زیاد است 

  : شکل گیري خرده فرهنگ -3
مذهبی و باالخره قشرهاي مختلف هاي هاي خویشاوندي، اقلیتهاي مکانی و محلی مانند مردم یک ناحیه، گروهگروه

ن مطرح است و ااي دارند که در درون چارچوب گروه اجتماعی خاصشاجتماعی یک جامعه هر کدام فرهنگ کوچک ویژه
این فرهنگ که در عین حال با فرهنگ کل جامعه هماهنگی . اختصاصی و بومی و محلی دارد و شکل به طور کلی طبیعت

هایی به طور جدا از در اجتماعاتی مانند جبهه که افراد به صورت گروه. خرده فرهنگ نام داردکند، دارد و از آن پیروي می
کنند و نیز در آنجا هر یک در نقاط و محورهایی جدا از هم هم و از نقاط مختلف کشور در مجاورت یکدیگر زندگی می

هاي متقابل و مبادله فرهنگی آنها یند کنشهر چند با گذشت زمان تحت تأثیر فرهنگ کلی جامعه و برآ. شوندمستقر می
هاي اسالمی و ایدئولوژي مذهبی خصوصاً شیعه هاي عمده این خرده فرهنگ متأثر بودن از آرمانقرار گرفته اند،از ویژگی
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ین به این معنی که باورها،  اعتقادات، ارزش ها، هنجارها، رسوم اخالق،آداب و عادات آن پیوستگی فوق العاده با د. است
  ). 1385معنوي پور، (دارد و مناسک و شعائر دینی در حد وسیعی بر پا می شود 

  
  تعاون و همکاري به جاي رقابت و سبقت جویی  -4
   از بین رفتن ضمانت اجرایی قوانین و تبعات آن -5

بوتول معتقد است که جنگ برترین و عالی ترین جنبش ها است و یکی از ویژگی هاي این جنبش ها، هنجار شکنی و از 
با آغاز حمله و اعالم رمز عملیات، کشور از حالت عادي به حالت فوق العاده ) 1355بوتول، ( بین رفتن تابلوها است

  . دنددرآمد و قوانین عادي ضمانت اجرایی خود را از دست دا
  تحرك اقتصادي و اجتماعی  -6

  ) 1380ذبیح، (تقویت روحیه ایثار در جامعه اسالمی  -11
  هاي مصمم و مبارز  به وجود آمدن انسان -12
  بیداري و بقاي جامعه -14
  کسب استقالل، آزادي و شرف  -15
  درس مقاومت به جهانیان -16
  )1381رستمی، (شکست قدرت و فرهنگ شیطانی شرق و غرب  -17

  
  پیامدها و آثار فرهنگ ایثار و شهادت 

  : برخی از نتایج این فرهنگ با ارزش عبارتند از
حرکت در مسیر کمال و رسیدن به جاودانگی، سیر و سلوك معنوي و اثبات عشق حقیقی به : آثار و نتایج فردي) الف

معشوق، پاالیش روح و آمرزش گناهان، معامله سودمند با خدا، عزت نفس و زیر بار ظلم نرفتن، برخورداري از انواع 
تن و نگریستن و مردن، ترجیح دادن مواهب اخروي، انتخاب زیباترین، بهترین و هنرمندانه ترین نوع مردن، مجاهد زیس

  ... رضاي خدا به رضاي خلق، آمیختن عقل و عشق به یکدیگر 
حفظ عزت و عظمت مسلمین، احیاء و تقویت باورهاي دینی در اجتماع، الگودهی و الگوسازي : آثار و نتایج اجتماعی) ب

بین بردن ضعف و سستی، خدمت به بشریت و براي آحاد مردم، دمیدن روح حیات در جامعه، ایجاد روحیه مقاومت و از 
 ...  

  آثار فرهنگ شهادت طلبی و هویت فرهنگی 
ها در پرتو فرهنگ شهادت طلبی و ایثار سازي، سیادت، عزت، امید و تعهد در همه حوزهحیات پر نشاط، بالندگی، حماسه

برخی از آثار . آیدادت، پدید میی، بی تحرکی، ذلت و سقوط در اثر فقدان فرهنگ شهگآید و نیز خمودبه دست می
  : کنیمسودمند فرهنگ ایثار و شهادت طلبی اشاره می

  امید و تأمین امنیت اجتماعی -1
خودباوري و برون رفت از بی هویتی -2
قیام به حق و دفاع از ارزش هاي الهی -3
سرافرازي و عزت آفرینی-4
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تعهد و مسئولیت-5
مبارزه با عوامل گمراهی -6
). 69، ص 1388حسینی، (آزمون الهی -7

اي، پس کیست که نداند این چنین روحیه. ادامه دارد محو نشودایثار و شهادت درسی است تا زمین از لوث وجود ظالمان 
باشد که اش در کالبد جامعه دمیده شده و آثار و پیامدهاي برجسته نهضت عاشورا میو یاران نینوایی) ع(از شهادت حسین 

و همت بلند روحیه شهادت طلبی و ایثارگران ) ره( ...الگوگیري از چنین عاشورایی همچنان انقالب ما به کاروان روح ابا 
فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه تدبیر نیروهاي سیاسی و نظامی را . گرفتندبا پیشانی بند شهادت ره میدان رزم پیش می

 .دهد دهد، بحران هاي اجتماعی را کنترل کرده و کاهش میرا کاهش می افزون می کند، فقر اقتصادي و نوسان اقتصادي
کشورهاي صاحب . جوامع ایثارگر به خودي خود قدرتی خواهند داشت که جوامع  غیر آنها از آن محروم خواهند بود

ه باید به آن توجه نکته اي ک. ساز استزیرا شهادت طلبی و ایثارگري هویت. توان محو کردفرهنگ ایثار و شهادت را نمی
کرد این است که اگر کشوري و ملتی داراي هویت و فرهنگی منسجم و قوي باشد، حتمًا سایر کشورها نیز تحت تأثیر 

فرهنگ ایثار و شهادت با زیبایی و تطابقی که با فطرت الهی انسان دارد، می تواند از منابع . فرهنگ خود قرار خواهد داد
زیرا در بازار تعامالت و تهاجم فرهنگی امروز دنیا، هر یک از بازیگران با . گی امروز دنیا باشدهاي فرهنقابل اتکاي رقابت

اینجاست که فرهنگ ایثارگري هم می تواند مدافع و هم . ابزارهاي طراحی شده و قدرتمند خود وارد کارزار می شوند
  . ت فرهنگی جامعه نیز اثرگذار استدر عین حال که منبع خوبی براي تبادل فرهنگی هست بر هوی باشد مهاجم

در عرصه ي جهانی سازي وقتی هویت انسان ها توسط استعمارگران فرهنگی گرفته می شود، انسان هاي بی هویت 
لذا حفظ فرهنگ ایثار و شهادت و . می شوند تا به هر سمت و سویی کشانده شوند گرانابزارهایی در دست استعمار

فطرت پاك انسانی و رسیدن به کرامت انسانی احساس می شود، فقط کافی است به پیامدهاي آن جهت شکوفا کردن 
 در جوانانی که در این زمینه رغبتی دارند اعتماد کنیم و اطالعات درست و ابزار مناسبی براي مرور فرهنگ شهادت طلبی

  .اختیار آنها قرار دهیم که شهدا مظهر اقتدار کشوراند
  

  به نسل هاي جوان  انتقال فرهنگ ایثار و شهادت
شهادت حرکت ارزشمندي است که نتایج ارزشمند و اثربخش آن همواره در جامعه جاري است و اگر فداکاري و ایثار 

بنابراین بر همه واجب است از خون شهدا پاسداري . شهدا نبود، اسالم زنده نمی ماند و امنیت جامعه از میان می رفت
در این میان آشنایی نسل سوم با فرهنگ شهادت که شاهد ایثار و از جان گذشتگی . ه دارندکنند و یاد و نام آنان را زنده نگ

 یکی از ابزارهاي انتقال فرهنگ و معرفی و شناساندن پیشینه فرهنگی شهادت، تأسیس. شهدا نبوده اند، اهمیت فراوانی دارد
لذا بایستی نسبت به جمع . دا و ایثارگران استو ایجاد نمایشگاه هاي دائمی از آثار شه گنجینه انقالب و دفاع مقدس 

ان تالش مضاعفی صورت گیرد و به شکل مناسبی در معرض دید و منظر بازدیدکنندگان قرار داده آنآوري و حفظ آثار گر
نامگذاري اماکن عمومی و معابر به عنوان . شود تا از نزدیک با زوایاي مختلف و اصول حاکم بر این فرهنگ آشنا شوند

ه هاي ویژه ایثار و شهادت یکی از راههایی است که جوامع براي بزرگداشت و ماندگار کردن نام بزرگان و مشاهیر جلو
زنده نگه  و جوانان این اقدام سمبلیک می تواند یاد و نام این عزیزان را همیشه در اذهان عمومی. خود انجام می دهند

  . دارد
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ها، مقاومت ها و  و مکانی بعضی از مناطق جنگی که یادآور پایمردي نگهداري و فضاسازي متناسب با شرایط زمانی
شهادت مظلومانه پیکارگران دفاع مقدس می باشد، نیز می تواند به عنوان یک مصداق عینی در ترویج فرهنگ ایثار و 

ق افتاده در دوران یکی دیگر از فضاهایی که می تواند انسان را با حقایق و وقایع اتفا. شهادت نقش بسزایی داشته باشد
دفاع مقدس آشنا سازد و به عنوان یک مصداق عینی از معنویت و مظلومیت شهداي عزیز، حرف هاي ناگفته بسیاري بزند، 

لذا فضاسازي و بهینه سازي این . هر قاب عکسی براي هر اهل دلی یک سینه سخن دارد. مزارهاي متبرك شهدا است
  . فاده از این ذخیره فرهنگی بزرگ در ماندگاري آن، نقش بسزایی خواهد داشتمزارها و برنامه ریزي مناسب جهت است

نصب یادمان و تندیس هاي هنري و حماسی در میادین و نقاط حساس شهرها به عنوان پیام رسان آنچه اتفاق افتاده از 
سبت هاي مختلف برگزار گرچه اکنون یادواره ها و کنگره هاي بزرگداشت شهدا به تناسب و منا. توصیه هاي دیگر است

می شود، اما براي جلوگیري از یکنواختی آنها باید به محتوا بخشی و غنی سازي برنامه ها و استفاده از خالقیت ها و 
. نوآوري ها در برگزاري مراسم و همچنین زمینه سازي و ایجاد بسترهاي مناسب جهت شرکت فعال عامه مردم اقدام کرد

، 1386مختاري پور و همکاران، (  ضعیف هر یادواره تأثیرات منفی به جاي خواهد گذاشت بدیهی است برگزاري مراسم 
  ).417ص 

  
  فرهنگ شهادت و تهاجم فرهنگی 

فرهنگ ایثار و شهادت مجموعه اي از معانی نمادین است که ایثارگري و میل به شهادت را در افراد به وجود می آورد و با 
با پایان یافتن جنگ و اتخاذ . رفتار افراد را به سمت رفتارهاي ایثارگرانه سوق خواهد دادها و  نهادینه شدن آن، نگرش

ت و اهاي اطالع سیاست هاي شتابزده اقتصادي، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و شروع دوران پیشرفت در فناوري
مقابله غیر مستقیم در برابر  هبهاي استعمارگر و به خصوص آمریکا از مقابله مستقیم  ارتباطات و تغییر رویکرد قدرت

شرایطی را به وجود آورد که فاصله و شکاف میان شرایط فرهنگی  یهاي اطالعاتی و ارتباط ایران و پیشرفت در  فناوري
جهانی شدن، تهاجم فرهنگی و نقش نظام سرمایه داري، گسترش روز . دوران جنگ و پس از آن به عیان دیده می شود

باطی و اطالع رسانی و دستیابی آسان با وجود شبکه هاي ماهواره اي و فراگیر شدن استفاده از آنها هاي ارت افزون فناوري
  . تمامی افراد در هر سن، جنس، ملیت و فرهنگ و با هر خواسته و در هر موقعیتی از شبانه روز هدف قرار داده اند

هاي  آورده که افراد و جوامع را در درون قالب فناوري اطالعات و ارتباطات امکان ظهور جامعه ي شبکه اي را فراهم
این فناوري ها نقش خانواده، مدرسه و . از انسان عرضه می دهد جدیديمی بخشد و تعاریف  جدیدهویت هاي  ،تازه

ها کمرنگ نموده و تغییرات اساسی را در نحوه  ها را در اجتماعی شدن و جهت دهی به امیال و افکار انسان حکومت
غرب با به کارگیري فن (ها و به طور کلی هویت افراد به وجود آورده است  ها و نگرش ب و رسوم، ارزشزندگی، آدا

آوري ارتباطات به خانه نفوذ کرده و اعتقادات و ارزش هایی را که مانند دژ محکم است و شخصیت افراد در آن پرورش 
ات مستلزم شناخت همه جانبه ابزارها، امکانات و نیز شیوه مقابله کارآمد و مفید در صحنه ارتباط.) می یابد، تهدید می کند
درباره ماهیت ارتباطات مدرن . امروزه عالوه بر تدابیري که براي حفظ امنیت ملی صورت می گیرد. هاي مقابله با آن است

نه ها براي شکست زیرا برخی از رسا. و میزان و تأثیرکارایی آن در پیشبرد اهداف و انتقال ارزش ها امري بس حیاتی است
هاي معنوي دژ حیاتی فرهنگ و ارزش. اندها، عقاید و احساسات آنان را هدف گرفتهها، ارزشدادن و رهبري کردن ملت

اگر دروازه هاي این دژ بر روي بیگانگان باز شود و به تصرف معیارها و هنجارهاي دیگران درآید، آن . یک ملت است
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، به نقل از مختاري پور و 1385حسینی، (ر منافع مهاجمان پنهان فرهنگی می شودملت خودآگاه یا ناخودآگاه پاسدا
  ). 415، ص1386همکاران، 

  
  تهدید فرهنگ ایثار و شهادت از سوي دشمنان 

زیرا مطابق با سرشت و . ماهیت فرهنگ اسالم که منبعث از قرآن و سنت است، به گونه اي است که زوال پذیر نمی باشد
اما گاه فرهنگ فضیلت ها از جمله فضیلت ایثار و شهادت از سوي دشمنان دین و افراد ناآگاه مورد  .فطرت آدمی است

مهم ترین موانع ترویج این فرهنگ با . اه گسترش این فضیلت ها ایجاد می شودر تهدید قرار می گیرد و موانعی بر سر
  : ارزش عبارتند از

  تهاجم فرهنگی برنامه ریزي شده و درازمدت  -1
از موانع مهم گسترش فرهنگ ایثار و شهادت، به وجود آمدن زمینه پذیرش و رسوخ فرهنگ بیگانه و الگوهاي بیگانه در 

لی، جبهه گرفته و ماهل باطل همیشه در مقابل حامیان فرهنگ اصیل و انسانی و . بین مردم و به خصوص جوانان می باشد
ا و ایجاد موانع در راه پاك بودن و سالمت جامعه اسالمی از ه لذا عدول از ارزش. به آن فرهنگ هجمه می آورند

  . شگردهاي همیشگی استعمارگران، کفار و دشمنان اسالم است
  دنیاپرستی و ایجاد جاذبه هاي مادي -2
  مذهب علیه مذهب  -3
  تکلیف گریزي  -4
  ). 282، ص 1388مهدي زاده، (رویگردانی از یاد خدا -5
  

    هاو تفاوت آن فرهنگیتهاجم فرهنگی و تبادل 
 ها نمیها که هیچ گونه تأثیري از دیگر فرهنگسایر فرهنگتوانستیم از یک فرهنگ جدا و متمایز ازاگر روزگاري می

استعال و سلطه البته خلق و خوي،. ارتباطی ندارد، سخن بگوییم، امروزه این سخن هیچ جایی نداردها هیچپذیرد و با آن
یاد شده چه بسا بیشتر نیز شده است؛ به ویژه انسان ها همچنان وجود دارد و بلکه به سبب پیشرفت هايطلبی گروهی از 

ملت قبل از فتح مرزهاي جغرافیایی آن بسیار بیشتر از گذشته فراهم شده آن که، امکان سلب حیات روحی و معنوي یک
آن دو . قرار دارداهیتًا تفاوت زیادي با هم دارند،رو، فرهنگ یک جامعه در معرض دو جریان بیرونی که ماز این. است

  :عبارتند از
  تبادل فرهنگی -1

یک  و رسوم و سنن و فرهنگ اثر همجواري کشورها با یکدیگر، رفت و آمد ملت ها به کشورهاي هم دیگر و مطالعه آداب 
می کوشد تا نقاط مثبت می شود و فرهنگ خود آشنا)منفی و مثبت(دیگر، این است که هر ملتی با نقاط ضعف و قوت 

که الزم است و به بلاز این رو تبادل فرهنگی نه امري ممکن . فرهنگ خود را اصالح کندفرهنگ دیگر را بپذیرد و نقاط منفی
مسائلی که عنوان فرهنگ به آن هیچ ملتی از این که معارفی را در تمام زمینه ها از جمله فرهنگ و«: مقام معظم رهبريقول

همیشه تاریخ هم همین طور بوده و ملت ها در رفت و آمدهایشان  .طالق می شود، از ملت هاي دیگر بیاموزد، بی نیاز نیستا
این . فراگرفته اندزندگی، خلقیات، علم، نحوه لباس پوشیدن، آداب معاشرت، زبان، معارف و دین را از همبا یکدیگر، آداب
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این براي تازه ماندن معارف و حیات ... کاال هم مهم تر بودهت که از تبادل اقتصادي ومهمترین مبادله ملت ها با هم بوده اس
  ).105ص 1مقام معظم رهبري، ج،(» روند ضروري استفرهنگی در سرتاسر عالم یک

  
  فرهنگیتهاجم -2

فرهنگی ي خود را به تهاجمراه غلبه بر یک ملت و کشورگشایی بود، امروزه این امر بیشتر جااگر روزگاري تهاجم نظامی، تنها
است، هزینه هاي گزاف و انبوه آن را بسیار داده و دست کم تهاجم فرهنگی زمینه ساز بسیار مناسبی براي تهاجم هاي نظامی

از یک سو با تخریب فرهنگ یک ملت مورد هجوم و آماج حمالت قرار می گیرد این امر  در تهاجم فرهنگی،. کاهش می دهد
یک فرهنگ و  -و البته حیاتی -جلوه دادن عناصر گوناگون فرهنگی و نیز تمسخر و استهزا و بی ارزش و مخربمبانی و مبادي 

این تهاجم در هر. عناصر منفی فرهنگی و مخرب با جلوه هاي جذاب و دلنشین صورت می گیرداز سوي دیگر به وارد سازي
ساختن فیلم ها و سریال ها و سرودن مقاالت، کتاب ها، رمان ها، در قالب فرهنگی انجام می گیرد، مثًال با نوشتن شکل آن، 

مخل و مزاحم زندگی افراد تلقی می گردد و در نقطه ي مقابل، یافتن ... واشعار، اموري همچون حجاب و عفاف و نماز و دعا
بدیهی . می گرددی عنواندر اجتماع و داشتن شخصیت حقیقی، مشروط به تن زدن از این گونه معیارهاي مذهبجایگاه مناسب

  .را یاري رسانند و به اصطالح ستون پنجم دشمن باشنداست که این امر نیازمند عناصري از داخل یک جامعه است که این تهاجم
اشخاص، بر عهده ي مدیریت ها و بخش هاي دیگر جامعه است، اما همه ي مدیران و به ویژهالبته مقابله فیزیکی با این گونه

کار فرهنگی و هجوم . می شود پاسخ دادنبرد فرهنگی را با مقابله به مثل: فرهنگی به عنوان یک قاعده، باید بدانند کهمدیران 
  ).106تعلیم و تربیت از دیدگاه مقام معظم رهبري، ص( قلم استتفنگ او: فرهنگی را با تفنگ نمی شود، جواب داد

دیگر به وسیله عموم افراد یک جامعه اي از اندیشه ها و رفتارها از فرهنگ هايفرهنگی، آموختن و فراگرفتن انتخابی پاره تبادل
نمودن فرهنگ ملی است؛ ولی هدف تهاجم فرهنگی، تسلط بر فرهنگ دیگر در تبادل فرهنگی، هدف، بارور کردن و کامل. است

و اراده است، ولی تهاجم ل فرهنگی با آگاهیتباد. دنباله رو نمودن آن و احیاناً، از بین بردن فرهنگ دیگر استو خود باخته و
در تبادل فرهنگی، فرهنگ ها گیرنده ي عناصر مطلوب فرهنگی از  .فرهنگی با تحمیل خودآگاهانه یا ناخودآگاهانه انجام می شود

امطلوبند، بر نهاي خود را که در فرهنگ مورد تهاجمفرهنگی، فرهنگ مهاجم هنجارها، باورها و ارزشیکدیگرند؛ اما در تهاجم
فرهنگ ها انجام می شود، ولی تهاجم فرهنگی با اتکا تبادل فرهنگی، با اتکا به نقاط قوت. فرهنگ مورد تهاجم تحمیل می کنند
گزینش صرف یا تسلیم در » تبادل فرهنگی«. ضعف فرهنگ مورد تهاجم به وقوع می پیونددبه نقاط قوت فرهنگ مهاجم و نقاط

نظر داشتن ست، بلکه فرآیندي است که در آن، فرهنگ خودي با توجه به غناي درونی خویش و با درنیبرابر فرهنگ بیگانه
قالب یک بازتاب فرهنگی، همگون و هم سنخ با نیازهاي خود، جزئی از فرهنگ بیگانه را گزینش و تحلیل می کند و آن را در

ریان تعامل خارج شوند و قدرت فرهنگی بیگانه در این داد و از ج ها یک از این اصلماهیت خود، به کار می گیرد؛ اما اگر هر
ابعاد تهاجم فرهنگی را . نامیممی» تهاجم یا هجوم فرهنگی«اعمال گردد و حاکم شود، پدیده اي شکل می گیرد که آن را ستد،

فرهنگی مهاجمان :شناخت ملت ها -1:این مراحل و ابعاد به اختصار عبارتند از. دادبحث قرار زیر مورد مورد می توان در چند
.به خوبی از فرهنگ ملت ها مطلع اند و نقاط ضعف و قوت آنها را می شناسند

مذهبی، بی ارزش ساختن ارزش هاي از طریق تضعیف باورها و اعتقادات :بی هویت کردن و از خود بیگانه ساختن ملت ها  -2
یف و تحقیر تاریخ آن ملت، تخریب و نفی هویت ملی، تخریب الگوها اباحی گري، تحر(اخالقی و ترغیب به رها شدن از قیود 

  .نشان دادن دینترویج خط و زبان مردم، تحقیر استعدادها و توان مردم، تعارض علم و دین و ناکارآمدو اسوه هاي خودي،
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دون مطالعه دقیق صورت فرآیند اعزام دانشجو ببه ویژه اگر در کشور مورد تهاجم :تحمیل فرهنگ خود از طریق آموزش -3
آنچه مهم است و نباید به هیچ وجه از آن غافل شد، عوامل درونی. تحقیقات و پژوهش هاتبلیغات، ارتباطات، انتشارات و. گیرد

تمام ساختارها و ابعاد و سلطه پذیري فرهنگی یا پذیرش تهاجم فرهنگی است که گستره ي آن عالوه بر مسائل نظري،
  یکی از مهم ترین عوامل بسط و گسترش دامنه ي . شامل می شوددرون یک کشور را... ، اقتصادي، سیاسی وفرآیندهاي اجتماعی

به مقوله مدیریت فرهنگی در سطح کالن و خرد، آموزش و تربیت مدیران فرهنگی تهاجم فرهنگی در جامعه، عدم توجه جدي
بدیهی است اهتمام الزم از .اسب با فضاي جامعه دینی ماستتدوین و تشریح دقیق مدیریت فرهنگی از منظر علمی متنالیق و

  .جدي بر سر راه تهاجم فرهنگی دشمنان نظام و اسالم عزیز باشدحیث نظر و عمل به این مقوله ي بسیار مهم، می تواند مانعی
  

  اي به نام ناتوي فرهنگیفرهنگ شهادت و مقوله
قبلی براي جایگزینی ارزش ها و هنجارهاي جهان بینی و ایدئولوژي نظامفرهنگی، هدف تخریب بنیان هاي فکري، در تهاجم

ناتوي فرهنگی تالش برنامه .نیاز به سرمایه گذاري نیستنظام اندیشه هاي جدید است که در این صورت براي اشغال نیز خیلی
نظر خویش خالقیات و رفتارهاي موردیک گروه یا جامعه براي تحمیل باورها، ارزش ها، اعتقادات، اریزي شده و سازمان یافته

کمک کلیه وسایل، فناوري و اطالعاتی، حتی امواج در ناتوي فرهنگی بعضی ابرقدرت ها با.بر سایر گروه ها و جوامع دیگر است
رشوند و با صوت و تصویر، نوشتار، هنر، ورزش و حتی علم ما و فرزندانمان را تحت تاثیبه راحتی در خانه هاي ما وارد می

سنتی کشورهاي جهان سوم به قرار می دهند و با اهداف سیاسی، فرهنگی و تبلیغی در صدد متزلزل کردن فرهنگ خودي و
رهبري فرمودند همانطور که مقام معظم  .)19/1/1389خبر گزاري ایسکانیوز،تهران،(خصوص کشورهاي مسلمان بر می آیند

فرهنگی دارند که در جامعه امروزي این ورود و لت ایران یک نوع وروددرحال حاضر عالوه بر تهدیدات و تحریم ها علیه م
با دیدن این نوع رفتار ها و کارها می بینیم که فرهنگ. مدل ها و رفتارها می بینیمتهاجم فرهنگی را در قالب پوشش لباس ها،

فرهنگی علیه فرهنگ اصیل ایرانی و الهبیگانه و نکات منفی غربی وارد شده و این کار انجام گرفته است و به نوعی یک استح
که دشمنان به عناوین گوناگون در صدد بیگانه ساختن جوانان و نوجوانان با با توجه به شرایطی.اسالمی درحال شکل گیري است

ثار و دهنده فرهنگ ایو ملیشان هستند، باید با برگزاري مراسم هاي مختلف مردم و جوانان را با ارزش هاي شکلهویت اسالمی
 بدیلی دراسالم با این روحیه و تفکر افتخارات بیشهادت در جامعه اسالمی و ارزش هایی که باعث شد شهدا و رزمندگان

با در پیش گرفتن تهاجمی خاموش اما گسترده تمام تالش خود را براي دشمنان اسالم .کرددفاع مقدس بیافرینند آشنا دوران
این در حالی است که ترویج  .اندفرهنگ نوجوانان و جوانان ما در قالب جنگ نرم به کار گرفته اعتقادي و تغییرنابودي پایه هاي

تهاجم فرهنگی و نرم افزاري دشمن و ناتوي فرهنگی کار ساز بوده و موجب فرهنگ و ارزش هاي دفاع مقدس براي مقابله با
راه مبارزه با تهاجم فرهنگی دشمن، مسلح کردن  این خصوص تنهادر .جوانان در مقابل ناتوي فرهنگی استمصون ماندن

زنده نگه داشتن آثار .تکیه آنان برفرهنگ غنی ایرانی و اسالمی به خصوص فرهنگ ایثار و شهادت استجوانان به سالح ایمان و
افته اند با سالح امروز دشمنان و ابرقدرت ها دری.مقابل هرگونه تهاجمی مصون نگه می دارد ایثار و شهادت همیشه انسان را در

درس از اسالم، با توانند به جنگ با دنیاي اسالم و ایران بیایند و به همین خاطر سعی کرده اند با شناختو مهمات جنگی نمی
مهمترین  .)19/1/1389ایسکانیوز،تهران، خبر گزاري(جنگ نرم راه نفوذ و سلطه خود را از طریق تقابل فرهنگی گسترش دهند

خواهد بود چرا که آنها احساس می کنند باید در مقابل تهدیدي که نگی ایجاد اختالف و شکاف در جهان اسالماقدام ناتوي فره
تواند یک فرصت دارد، نیازمند تجمیع ظرفیت هاي فرهنگی قوا هستند، بنابراین در عین حال که این میاز سوي اسالم وجود

و آرایش ظرفیت هاي فرهنگی خود اقدام نکنیم ضرر ر راستاي ساماندهیبراي ما باشد، می تواند تهدید هم باشد که اگر ما د
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شهادت و ثیري که فرهنگ ایثار و شهادت بر امنیت کشور دارد، تاثیر فرهنگی و نرم است، فرهنگأتاما مهمترین .خواهیم کرد
شود، می تواند نسلی مومن تربیت منتقل شرح حال زندگی و رشادت هاي شهدا در صورتی که بتواند به زیبایی به نسل جوان

فرهنگ شهادت هم به جهت بازدارندگی، امنیت .به میدان جهاد و شهادت بشتابدکرده که در هنگام خطر به مانند پیشینیان خود
نرم دشمن، باعث تربیت سلی از تهاجم نظامی تامین می کند و هم با عطر آگین کردن فضاي کشور و مقابله با تهدیداتکشور را

فرهنگ ایثار و شهادت دو میوه ارزشمند و متعالی .می پردازندمن و شهادت طلب شده که در هنگامه خطر به دفاع از اسالمؤم
اي داراي آن باشد، الهی و یک الگوي عملی و کاربردي کامل براي تکامل همه انسان هاست و هر فرد و جامعهدین و مکتب

طلبی به فرهنگ شهادت.خویش ساخته استو سعادت و پیروزي را قرینهیچگاه طعم شکست و ذلت را نخواهید چشید 
تواند نسخه شفابخش و معجزه کننده اي براي واسطه ریشه و خواستگاه هاي تاریخی خود نوعی فرهنگ دینی و ملی است و می

  .مردم در مقاطع متفاوت تاریخی باشداستقالل و شرف آحاد حفظ تمامیت ارضی کشور،
  

  گیري تیجهجمع بندي و ن
بحران بی هویتی . امروز تهاجم دشمن یک تهاجم ضد فرهنگی است که هویت نسل امروز و آینده ما را هدف قرار داده است

انسان هاي بی هویت . اگر هویت انسانی گرفته شود، عزت و کرامت چه معنایی می تواند داشته باشد. مشکل امروز بشریت است
چنانچه جامعه اي خواهان . سمت و سوئی که می خواهند کشانده شوند ابزاري هستند در دست استعمارگران تا به هر

برخورداري از نسلی با عزت و آماده ي ایثار و شهادت است باید به طور بنیادي به فرهنگ سازي در این زمینه پرداخته و عوامل 
براي فرهنگ سازي و . برنامه ریزي نمایداثرگذار در این عرصه را شناسایی کرده و با تمام ظرفیت و توان براي هر کدام از آنها 

نهادینه شدن آثار ایثار و شهادت در راه خدا و اهداف مقدس در جامعه اسالمی، الزم است جبهه ي متحد و فراگیر را تشکیل داده 
ماهنگ و در کنار هم و ه -و همه عناصر مؤثر در این عرصه را حتی فراتر از آنچه که در این جستار به آن پرداخته شده است

هدفمند به میدان آورده در این راه پردازش و ارجمند مخلصانه انجام وظیفه نمایند، در غیر این صورت چه بسا برخی از آنها آثار 
و پیامدهاي مثبت و سازنده ي اقدامات فرهنگی را خنثی و بی اثر سازند و زمینه را براي حاکمیت روح رخوت و ساز شکاري را 

شهادت . می باشند) تهاجم فرهنگی(د و این درست همان چیزي است که دشمنان دین ون کشور خواهان آن در جامعه فراهم کنن
با . مکتب سازنده اي است که شگرف ترین اثرات و خلل ناپذیرترین واکنش هاي نسل هاي به هم پیچیده تاریخ را  داراست

دولت هاي زورمندانه تهاجم فرهنگی آثار و پیامدهاي  توجه به وضعیت کنونی عصر ما و تسلط و قدرت طلبی و زیاده خواهی
شهادت براي نسل جوان امروزي  ضروري به نظر می رسد، چرا که روحیه ایثارگري و شهادت است که دشمنان را از نفوذ در 

لت جوامع و دور دژهاي اسالم مأیوس می کند و لرزه به اندام دشمنان می اندازد و فاصله گرفتن از این فرهنگ، یعنی ذلت و ضال
در حال حاضر شرایط حاکم بر عرصه جهانی نشان می دهد که عده اي زورگو و منافع طلب در قالب مبارزه . ماندن از قافله نور

بنابراین مسلمانان و جوانان باید هوشیاري و . با تروریسم و صادرات دموکراسی، آتش جنگ و فتنه را خاموش نخواهند کرد
فرهنگ ایثار و شهادت، به  معنی صف کشیدن براي کشته شدن نیست، بلکه  . ل این فتنه انگیزي حفظ کنندآمادگی خود را در قبا

این فرهنگ براي خدمت به مردم، همبستگی ملی، هویت ملی، تحقق عدالت، اطاعت از رهبري و سوق دادن کشور به سوي 
نگ می توان نقشه هاي دشمنان را خنثی نمود و تهدیدها را به بعد خارجی با اتکا به این فره. پیشرفت و تکامل معنی پیدا می کند

فرصت تبدیل کرده به امید اینکه همه ي ما شیفتگان راه شهیدان راستین، دل از شوق رسیدن به آن کمال واالي انسانی سرشار 
منجی عالم بشریت باشیم و زمینه  ساخته و با سالحی آتشبار به نبرد فساد انگیزان بدکار به پیکار پرداخته و منتظران واقعی ظهور

  . ظهور آن حضرت منتقم ساالر شهیدان را فراهم کنیم
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  پیشنهادها
قوانین و . باید مصالح فرهنگی، به ویژه فرهنگ ایثار و شهادت بر تمام مصالح سیاسی، اجتماعی و اقتصادي حاکم شود-1

. دمصالح اجتماعی با عنایت به مصالح فرهنگی و دینی تعریف و تدوین شو
تبیین . پیاده سازي اهداف فرهنگی ایثار و شهادت الزامات فراوانی دارد که اغلب آنها به یکدیگر وابسته و پیوسته هستند-3

مفهوم جامع و گسترده از مولفه هاي دینی و فرهنگی ایثار و شهادت نیازمند شناخت نظریه ها، رویکردها، اولویت ها و 
. ی شود پژوهش محوري در زمینه آثار و پیامدهاي شهادت برجسته تر شودبنابراین توصیه م. روش تحقیق آنهاست

سه هویت مکمل ایرانی، اسالمی و . بر هویت به عنوان یکی از اصلی ترین مؤلفه هاي تربیتی و فرهنگی تأکید شده است-4
ها سه هویت متعارض  انقالبی به عنوان سه مولفه هویتی تشکیل دهنده جوهره فرهنگی نگریسته شود، اگر از این مؤلفه

. پدید آید بخش قابل توجهی از سرمایه هاي فرهنگی ایثار و شهادت بر باد می دهد
. تقویت روحیه عزت، افتخار، خودباوري ملی، امیدواري و نشاط فردي و اجتماعی از طریق فناوري اطالعات و ارتباطات-5
ماعی و مبارزه جدي با خرافات و موهومات از طریق نقد مکاتب الحادي و انحرافی در عرصه هاي فرهنگی، هنري، اجت-6

. فناوري اطالعات و ارتباطات

  منابع 
  . دانشگاه ملی ایران:، تهران )فریدون سرمد:ترجمه(جنگ شناسی ). 1355(بوتول، گاستن -1

  .1380، مرکز مطالعات تربیت اسالمی قم، 1از دیدگاه مقام معظم رهبري، جتعلیم و تربیت - 2        
  . گرفته شده از سایت فرهنگ ایثار. تأثیر فرهنگ ایثار و شهادت بر مناسبات نسلی). 1385(تمسکی، محمدرضا -3
تحلیل جامعه شناختی هویت ملی در ایران و طرح چند فرضیه، فصل نامه مطالعه ملی سال دوم، ). 1379(حاجیانی، ابراهیم -4

  .5شماره 
مجموعه مقاالت فرصت ها و چالش هاي فرا . ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نقش دانشگاهیان در). 1388(حسن حسینی، -5
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دفتر تحقیق و پژوهش بنیاد شهید . هاي دینی تأثیر وجود فرهنگ شهادت طلبی در حفظ دین و ارزش). 1380(ذبیح، علیرضا -6

  . انقالب
  .5فصل نامه مطالعات ملی،سال دوم،شماره.الگوي جامه شناختی هویت ملی در ایران). 1379(رزازي فر، افسر -7
پایان نامه کارشناسی ارشد . بررسی میزان پایبندي و الگوپذیري جامعه از فرهنگ و ایثار و شهادت). 1382(رستمی، پرستو -8

  . یاد شهید انقالب اسالمیمعاونت پژوهشی بن. دانشکده آزاد اسالمی. رشته پژوهشگري علوم اجتماعی
  . انتشارات عطار: چاپ دوم تهران. زمینه فرهنگ شناسی). 1368(روح االمین، محمود -9

  . انتشارات سمت: تهران. جغرافیاي سیاسی و سیاست جغرافیایی). 1381(مجتهدزاده، پیروز -10
  .148، ص1374محسن ثالثی، انتشارات علمی، دوران معاصر، ترجمه ي ریترز، جرج، نظریه جامعه شناسی در - 11         

آثار فرهنگ ایثار و شهادت، مجموعه مقاالت فرهنگ ایثار و شهادت، دانشگاه ). 1386(مختاري پور، مرضیه و همکاران  -12
  . شیراز

  . گرفته شده از سایت فرهنگ ایثار. شهادت اوج تعالی انسان). 1385. (مردانی، محمدحسین -13
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وزارت فرهنگ  اسالمی، انتشارات تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد).1380(، 1380تا  1366راي فرهنگ عمومی مصوبات شو -14  
  .و ارشاد اسالمی، چاپ اول

  . گرفته شده از سایت فرهنگ ایثار. بررسی اثرات فرهنگی و اجتماعی آزادي خرمشهر). 1385(معنوي پور، داود  -15
بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهاي . اي بهینه انتقال ارزش هاي دفاع مقدس به نسل جوانبررسی شیوه ه). 1382(منزه، جواد -16

  . دفاع مقدس
  

مجموعه مقاالت همایش فرهنگ ایثار و شهادت، دانشگاه . مبانی دینی فرهنگ ایثار و شهادت). 1388(، زهراهمهدي زاد -17
  شیراز 

  . مجموعه مقاالت فرهنگ ایثار و شهادت، دانشگاه شیراز. مبانی دینی فرهنگ ایثار و شهادت .)1386(زاده، زهرامهدي -18
http://iscanews.ir. دفتر مطالعات سیاسی و بین الملل: تهران. اي بر جغرافیاي سیاسی ایرانمقدمه). 1381(مینایی، مهري -19
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نیمه پنهان (اي شهیداناي نظرات دانشجویان دختر و پسر نسبت به منابع سرگذشت نامهبررسی مقایسه
)ماه، قصۀ فرماندهان و افالکیان زمین

  2پورعلیرضا سنایی ،1محمود سعیدي رضوانی

تربیتی گرایش مدیریت  و برنامه ریزي کارشناسی علوم  -2دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی،  -دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد -1
   آموزشی

  
  چکیده
اما باید در . به ترویج فرهنگ ایثار و شهادت هستند ترین ابزارهاي مربوطاز اثربخش اي شهیدان،هاي سرگذشت نامهکتاب

تا با عنایت هاي مختلف مخاطب لحاظ شود هایی صورت پذیرد و نگاه گروهمورد محتوا و شیوه ارائه مطالب آنها ارزیابی
این مقاله به گزارشِ پژوهشی راجع به مقایسه نظرات . ها هر چه بیشتر ارتقاء یابدهاي پژوهشی، سطح کیفی کتاببه یافته

اي منابع سرگذشت نامه"پسران و دختران دانشجوي  دانشکده علوم تربیتی دانشگاه فردوسی نسبت به سه مجموعه از 
 - ها از نظر دانشجویان به طور کلی در سطح نسبتًا مطلوبشان داد که در ارزیابی کتابها نیافته. اختصاص دارد "شهیدان

دار یها اختالف معنکه دو گروه پسران و دختران در بسیاري موارد در ارزیابی کتابضمن آن. قرار داد -ونه کامالً مطلوب
اند و این امر به ویژه در مورد تر ارزیابی کردهها را پایینولی به طور کلی دختران از نظر ادبی و هنري کتاب. ندارند

  . هاي نیمه پنهان ماه مشهود دانستمجموعۀ کتاب
  منابع سرگذشت نامه اي، شهید، دانشجو، دانشگاه فردوسی، جنسیت :کلید واژه

  
  دمه و بیان مسألهقم
وقتی که  شود، پس آن تعریف میجنگ، فی نفسه اتفاق بسیار بدي است، اما وقتی که یک هدف فوق العاده متعالی در "

قرار است این جنگ و پیروزي در آن، ملتی را از جایگاه تحقیر شده تاریخی به رشد و شکوفایی و عزت برساند آن فقط 
- می) 1386(طوري که رضایی و غیاثوندراین همانببنا ).56ص) 1387(شرف الدین ("شوداین جنگ خیلی ارزشمند می

رود و بر همگان پوشیده هاي مکتب تشیع به شمار میترین ویژگیشهادت در نظام اسالمی از مهمفرهنگ ایثار و  ": گویند
الگوگیري  .نیست که وجود همین فرهنگ بوده و هست که تا کنون حقایق اسالم همچنان پا برجا و زنده باقی مانده است

اگر این . از مصادیق ظلم به خود است  ،از شهیدان دوران دفاع مقدس، سرمایه اجتماعی بزرگی است که غفلت از آن
ایثار و از خود گذشتگی   هاي اسالمی و انسانی،تواند حامل درك ارزشمی) 1385(الگوپذیري به قول دادگر و سجادي

عدم نمایش  رشد اعتماد به نفس،  صبر و تحمل، همیاري و همکاري،   شجاعت همواره با آگاهی،  تقوا و خدا ترس بودن،
  توان از آن چشم پوشید؟چگونه می  نفس و دهها صفت و ویژگی برجسته  انسانی دیگر باشد، عزت خود، 

هایی البته باید پذیرفت که در مورد مبانی نظري ترویج فرهنگ ایثار و شهادت به سان هر موضوع فرهنگی دیگري تأمل
نظیر تشابه یا تفاوت اجمالی  -لبته ضروريوا –اما ترویج فرهنگ شهادت، فارغ از آن که درگیر مباحث نظري  .وجود دارد

عناصر الزم و ضروري در  فرهنگ ایثار و فرهنگ شهادت، مقایسه فرهنگ ایثار و شهادت در زمان جنگ و صلح و چیدمان 
توان تحقیقات را در قلمروي مباحث نظري می. نیازمند اتخاذ سازو کارهاي کارآمد می باشد فرهنگ ایثار و شهادت شویم، 

این تحقیق از زمرة . اندها بخشید که البته هر دو در کنار هم ضروريروشی به آن -توان جهت کاربردين داد و نیز میساما
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 است، همان طور که در بخش مرور پیشینه این مقاله آمده. باشدنوع دوِم مطالعات مربوط به فرهنگ ایثار و شهادت می
توجه به فرهنگ ایثار وشهادت، عمدتًا منعطف بر تحلیل محتواي  تحقیقات انجام شده راجع به بررسی وضع موجود 

اي شهیدان ها و چه در مورد منابع سرگذشت نامههاي درسی آموزش و پرورش بوده است و چه در مورد این کتابکتاب
ل محتوا به کارهاي تحلی. کار مطالعاتیِ کمتري صورت پذیرفته است  از لحاظ تأثیر بر مخاطب و با نگاه مخاطب محور،

اما . طور کلی نشان دهندة عدم استفاده کامل از ظرفیت هاي کتاب هاي درسی در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت بوده است
-هاي راهیان نور و نیز کتابهاي سرگذشت نامهدر مورد تحقیقات راجع به بررسی اثرات ابزارهاي ترویجی، در مورد کاروان

درتحقیقات راجع به منابع . ترجیح بعد عاطفی بر بعد معرفتی در ترویج فرهنگ مذکور هستیمهایی مبنی بر شاهد یافته اي، 
 "هاي احتمالی مخاطبان بر حسب لفان حاضر صورت پذیرفته است، از تفاوتؤسرگذشت نامه شهیدان که عمدتاً توسط م

. راي عینیت کافی براي مقایسه نظرات نبودغفلت شده  بود و ضمناً به دلیل باز پاسخ بودن سئواالت پرسشنامه دا "جنسیت
  .بنابراین پژوهش حاضر براي مقایسه دو جنس و با استفاده از پرسشنامه بسته پاسخ طراحی و اجرا گردید

  :سئواالت پژوهشی تحقیق عبارت از موارد زیر بوده است  .با توجه به آنچه ذکر شد
جموعۀ منابع سرگذشت نامه اي شهیدان شامل قصه فرماندهان در سه م "مطلوبیت ارائه"و  "مطلوبیت محتوا "میزان -1

، افالکیان زمین و نیمه پنهان ماه تا چه حدي است؟
در سه مجموعه منابع سرگذشت نامه اي شهیدان چه  "مطلوبیت محتوا"نظرات دانشجویان دختر وپسر در مقوله -2

تفاوتی وجود دارد؟
در سه مجموعه منابع سرگذشت نامه اي شهیدان چه  "طلوبیت ارائهم "بین نظرات دانشجویان دخترو پسر در مقوله -3

تفاوتی وجود دارد؟

  :پیشینه
تحقیقات معتنابهی شده   هاي درسی و کتب داستانی،در مورد بررسی وضع موجود ترویج فرهنگ ایثار وشهادت در کتاب

  هاي درسی فرهنگ اسالمی،محتواي کتابتحلیل   )1387(احمدي :ها تقدیم شده استاست که ذیًال گزارش مروري آن
هم میزان توجه کتابها به مقوله کلی ایثار   این پژوهشگر،. فارسی و علوم اجتماعی دوره راهنمایی را مورد بررسی قرار داد

 مولفه احصاء شده براي مبحث مذکور را مورد سنجش قرار 36جهاد و شهادت را ارزیابی کرده و هم میزان توجه الزم به  ،
هاي لفه هاي ایثار و شهادت درکتابؤهاي این تحقیِق نسبتًا جامع، نشان دهنده عدم توجه به بسیاري از میافته. داده است

 .باشداي جامع براي طرح مبحث ایثار و شهادت میها از نظاموارهدرسی مزبور و به عبارت دیگر پیروي نکردن کتاب
هاي دوره ابتدایی از نظر میزان توجه به متکفل تحلیل محتواي کتاب) 1387(جمشیدیان، صادقیان، مرادزاده و فروهر
این پژوهشگران با تفکیک دو موضوع ایثار و فرهنگ شهادت، توصیه کردند که . متغیرهاي فرهنگ ایثار و شهادت شدند

وجه آن که تحلیل محتوا در قابل ت. بیایند و از موارد انتزاعی کاسته شود...) داستان و (مطالب هر چه بیشتر به صورت عینی
 "با افزایش مفاهیم ذهنی یا اصل حرکت از عینی به ذهنی) پایه(هماهنگی افزایش سن "این پژوهش نشان داد که به اصل 

-محمد حسین .هاي این دوره در موضوع فرهنگ ایثار و فرهنگ شهادت توجهی نشده استدر سازماندهی محتواي کتاب

اردوهاي راهیان نور دانشگاه علوم پزشکی مشهد را مورد ارزیابی   ) 1387(باغگلی و جوادي کوران  زاده، سعیدي رضوانی،
هدف مدنظر اردوها، دو هدف ایجاد معنویت و حال  12قرار دادند نتایج این تحقیق در بعد برون داد، حاکی آن بود که از 
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هاي پیش ناطق عملیاتی محقق شده و در بعد ارزیابی فرآیند ا زمجموعۀ فعایتو هواي جبهه و ایجاد حس زائر بودن در م
  بجز  -تنها شش مورد محقق شده و در بعد ارزیابی درون داد، مجموعه موارد در حد متوسط و خوب   )مورد13(بینی شده

اطق منتخب از سوي ضمناً من. ارزیابی شده است – هاي مخصوصامکانات بهداشتی و پزشکی و توزیع زیارتنامه
  .دانشجویان در سطح عالی ارزیابی شد

تحقیقی پیرامون کاروان هاي راهیان نور از نظر دانشجویان علوم ) 1387(محمد حسین زاده، سعیدي، باغگلی و ارامجو
ده و پزشکی مشهد انجام دادند که بر اساس تنایج این پژوهش، از نظر درون داد کاروان ها، مطلوبیت مناطق بازدید ش

در زمینه فرآیند برنامه، اکثر موارد مانند زمان برزگاري اردو و  .مطلوبیت محل اقامت در طول سفر قوت باالیی داشته اند
نتیجه گیري کلی این پژوهش بر این نکته تأکید دارد که با . نحوهی برخورد و احترام کادر اردو بسیار مطلوب بوده است

ن داد به نظر می رسد برنامۀ راهیان نور به اهداف حیطه هاي عاطفی نائل آمده است اما توجه به جمیع موراد مربوط به برو
  . نتوانسته است به اهداف شناختی دست یابد

پژوهشی راجع به سه مجموعهه کتابهاي سرگذشت نامه اي شهیدان با ) 1387(سعید رضوانی، حسن نیا و حسین پناه
ابزار این پژوهش شامل  و نیمه پنهان از دیدگاه دانشجویان انجام دادند، عناوین مجموعه افالکیان، قصه فرماندهان 

نتایج، نشان دهنده آن بود که . پرسشنامه از باز پاسخ، مبتنی بر نقاط قوت، نقاط ضعف و صفات شهید متجلی در کتاب بود
یی دانشجویان با فلسفه دفاع کتابهاي مذکور اگر چه داراي تأثیرات مثبت عاطفی بر دانشجویان می باشند ولی در آشنا

اما نکته جالب توجه آن که این گونه کتابها نسبت به کتابهاي درسی . مقدس، ایثار وشهادت نتوانسته اند چندان موثر باشد
  .آموزش وپرورش رویکرد جامع تري در معرفی شخصیت کامل شهداء داشته اند

دینی دوره راهنمایی را از نظر میزان توجه به مولفه هاي  تحلیل محتواي کتابهاي درس) 1387(سبحانی نژاد و یوزباشی
به مبارزه  -به تریتب -بر اساس یافته هاي این پژوهش بیش ترین توجه محتوايِ کتابها. فرهنگ ایثار وشهادت  انجام دادند

کاري باالتر از  "نظیر  بوده است و به مولفه هایی) مرتبه 39(کشته شدن در ره خدا  ) مرتبه 54(مقاومت ) مرتبه 64(با ظلم
  .توجهی نشده است "تالش و سازندگی"و  "وظیفه انجام دادن

بر . میزان توجه به ایثار و شهادت را در برنامۀ درسی دوره راهنمایی را ارزیابی کردند) 1387(منصوري بکلی و چهارباشلو
ضمنًا به طور کلی از .تماعی شده استاساس نتایج این پژوهش، در کتابهاي مذکور کمترین توجه در کتابهاي علوم اج

شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس کمتر سخن به میان آورده شده است و نکته مهم دیگر آن که توجه به این مقوله 
مفاهیم ایثار و شهادت را در کتابهاي درسی سه دوره ) 1387(آرمند .در معرفتی این کتابها از نظام خاصی پیروي نمی کند

از نظر ارتباط عمودي بین مفاهیم بین دوره هاي .با توجه به پژوهش،توزیع مفاهیم در سه دوره مناسب است . ردجستجو ک
هایی از سه دوره هستند که امکان طرح مفاهیم مذکور در آنها وجود دارد ولی به اما کتاب .تحصیلی هماهنگی وجود دارد

عربی سوم راهنمایی و  کتاب کار دینی چهارم ابتدایی، سوم ابتدایی،قرآن دوم و: توجهی یا کم توجهی شده استاین امر بی
  .به طور دینی متوسطه

تحلیل محتواي درس زبان وادبیات فارسی را از لحاظ میزان استفاده از  )1387(صحافیان بهالگردي، سعیدي رضوانی و
ژوهش براي فرهنگ ایثار وشهادت، در این پ .به عهده گرفتند هاي این درس در ترویج فرهنگ ایثار وشهادت، ظرفیت

بر  .چهار وجه ادبیات عاشورایی، ادبیات دفاع مقدس، ادبیات پایدارِي سایر کشورها وادبیات انقالب اسالمی لحاظ شد

                                               
 که ضعیف بوده است.
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ي متوسطه در سرایت فرهنگ ایثار از پتانسیل عظیمِ درس زبان وادبیات فارسی دوره هاي این پژوهش،اساس یافته
مندرج  مطالب مربوط به فرهنگ شهادت،) 1386(سعیدي رضوانی وعرب زوزنی .غفلت شده استوشهادت تا حد زیادي 
هاي مذکور به بعد بر اساس نتایج این تحقیق در کتاب .ي راهنمایی را مورد بررسی قرار دادنددر کتابهاي درسی دوره

ناپذیرِي شهدا تقریبا مورد غفلت قرار اجتماعی شهادت توجه بسیار اندکی شده است وصفاتی مانند حقیقت جویی،ذلت 
تواند دانش آموزان را که می همچنین از طرح برخی صفات شهدا نظیر ساعی بودن شهید وبا نشاط بودن شهید.گرفته است

ي ابتدایی در جهت محتواي دوره )1386(مهرام ونبی زاده .غفلت شده است در نیل به اهداف نظام آموزشی موفق گرداند،
هاي مذکور به فرهنگ ایثار وشهادت در بر اساس این تحقیق که کتاب .راي ترویج فرهنگ ایثار وشهادت کاویدندتوانایی ب

  .اي نشده استتوجه باایسته
  

  شناختیمالحظات روش
ال به کارآمدي محتوا در نیل به ؤس 3(مشتمل بر هفت سوال 1در این مطالعه از روش پیمایشی وپرسشنامه بسته پاسخ

بوده است که بنا  )ي ارائه مطالب از لحاظ جذابیت ظاهري و دیگر موارد ادبی وهنريهار سوال مربوط به شیوهچ اهداف و
استفاده شده  طیف .محدود شد "مطلوبیت ارائه و"مطلوبیت محتوا"ها،به دو عنوان عناوین مقوله به اختصار در این مقاله،

بود  )باال یا خیلی زیاد کامالً( 1،2،3،4،5،6،7،8،9و10 )کم پایین یا خیلی کامًال(اي شامل اعداد صفریک طیف یازده درجه
وي طیف یازده ري کتاب وخواندن هر سوال پاسخ خودرا با گذاردن عالمت که از آزمودنی خواسته شد پس از مطالعه

بیتی وروانشناسی بوده ، شامل دانشجویان دانشکده علوم ترجامعه ي آماري تحقیق .مشخص نماید 10اي از صفر تا درجه
ها توزیع شود اما کتاب-متدین وغیرمتدین -هاي مختلف دانشجو از نظر ظاهراگر چه در ابتدا سعی شد که بر گروه .است

ها برگشت داده می هایی که باید بعد از خواندن کتابواقعیت آن است که به علت عدم بازگشت بخش اعظمی پرسشنامه
به . ها بر حسب پوشش به افراد داراي پیشینه مذهبی وغیر مذهبی مطمئن باشیمناسب پرسشنامهتوانیم از توزیع مشد، نمی

ها توان از افرادي قلمداد کرد که تا حدي تمایلی اولیه به مطالعه این گونه کتاببیان دیگر جمعیت مورد مطالعه را می
چرا که در . امیدوار بود"جنسیت"ها بر حسب ش تفاوتتوان به نتایج تحقیق ،راجع به سنجاما از سوي دیگر می.اند داشته

ي اولیه نسبت به مقوله شهادت که از دو جنسیت به دو گروه از لحاظ عالقه "نسبتاً همگن"اي توان گفت جامعهواقع می
ژوهشی یعنی  پال یک ؤدر این مقاله براي پاسخ به س .انداي قرار گرفتهمورد بررسی مقایسه اند،پسران ودختران تقسیم شده

هاي هر گویه وهر یک از دو مقوله ومقایسه با میانه از محاسبه میانگین"مطلوبیت ارائه"و"مطلوبت محتوا "بررسی میزان 
وبراي مقایسه نظرات پسران . استفاده شد) درصدي 75نقطه برش (ي مطلوبنیز نقطه و )درصدي 50نقطه برش (طیف

ضمنًا الزم به ذکر است که با توجه توزیع سه مجموعه از . میانگین مستقل استفاده شدي دو مقایسه( Tودختران از آزمون 
ال پژوهشی به تفکیک سه مجموعه ؤاي یافته هاي مربوط به پاسخ هر سهاي سرگذشت نامهمنابع مربوط مربوط به کتاب

.ي فرماندهان وافالکیان زمین ارائه شده استنیمه پنهان ماه، قصه
بخش الزم به ذکر است که در ابتداي پرسشنامه از دانشجویان تقاضا شده بود، عنوان کتاب مورد مطالعه را در در پایان این 

سفانه تعداد أنه تعدادي از دانشجویان از نوشتن این عنوان غفلت داشتند و متأباالي پرسش نامه یادداشت نمایند ولی متاسف
مثًال بجاي نوشتن عنوان . ها را نوشته بودندعنوان مجموعه کتاب قابل توجهی نیز بجاي نوشتن عنوان دقیق کتاب فقط

                                               
پاسخ مطالعه پیشین در این مطالعه ، نیز تکرار شدند که به دالیل محدودیتهاي فقط نتایج سئواالت بسته الزم به ذکر است که سئواالت باز  - 93

.در این مقاله آمده است پاسخ،
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-یا قصه "افالکیان زمین"ها مثال به نوشتن عنوان مجموعه کلی کتاب"شهید حمید باکري"یا  "آقاي شهردار"دقیق مبنی بر 

ي ژوهشگران مقاله سوي پ کید مناسب ازأتاحدي از عدم ت له،أالبته باید انصاف داد که این مس(اکتفا کردند"ي فرماندهان
  ).حاضر ناشی شد

  
  هایافته

  جنسیت حسب بر دهندگان پاسخ فراوانی توزیع:1 شماره جدول
    percentفراوانی  جنسیت

  6/46  3/45  67  مرد
  0/100  4/53  79  زن

  
  شده مطالعه کتابهاي:2 شماره جدول

  فرماندهان قصه مجموعه از شده مطاله هايکتاب فراوانی توزیع ماه پنهان نیمه مجموعه از شده مطالعه هايکتاب فراوانی توزیع
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  زمین افالکیان يمجموعه از شده مطالعه هايکتاب فراوانی توزیع: 3جدول شماره 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  درصد  فراوانی  ماه پنهان نیمه کتب
  1/4  6  باکري حمید شهید
  4/1  2  الدین زین شهید
  7/0  1  چمران شهید
  0/2  3  باکري مهدي شهید
  7/0  1  کالهدوز شهید
  7/0  1  چراغچی شهید
  4/1  2  میثمی شهید
  7/0  1  آبشناسان شهید
  7/0  1  عبادیان شهید
  0/2  3  بابایی شهید

  درصد  فراوانی  فرماندهان قصه کتب
  0/2  3  مسافر
  8/6  10  شهردار آقاي
  7/0  1  غریبه

  1/8  12  آسمان از اي تکه
  7/4  7  چراغانی در پروانه
  4/5  8  سفید پرواز
  4/7  11  سفید چفیه با مردي

  8/6  10  سرخ پاوه
  1/8  12  فراري معلم

  7/0  1  وجنگ فوتبال
  0/2  3  شهر فرمانده
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  درصد  فراوانی  زمین افالکیان کتب
17/0بابایی شهید
47/2کرم خدا حاج شهید
47/2خانی صنیع شهید
30/2زاده حاجی شهناز شهید
30/2آوینی شهید

  
  سه مجموعه بر شده مطالعه هايکتاب :4شماره  جدول
  درصد  فراوانی    کتب ي مجموعه

  9/14  21  ماه پنهان ي نیمه
  7/52  78  فرماندهان ي قصه

  6/23  15  زمین افالکیان
  8/8  13  نامشخص

  0/100  127  جمع
  

  در مقولۀ اهداف هاکتاب مطلوبیت میزان:  5شماره جدول
  معیار انحراف  )33تا  3(میانگینn  اهداف مقوله

  39036/6  5068/23  148  محتوا مطلوبیت مورد در دانشجویان نظر
  

  درمورد میزان مطلوبیت محتوا%)50نقطه برش (مقایسه با یک ادعا  Tآزمون
dftsig  اختالف میانگین  انحراف معیار  %50نقطه برش  میانگین

5/23  18  39/6  5/5  147  48/10  000/0  
% 50داري به طرف مثبت طیف از نقطه یهاي مندرج در جدول فوق،نظر دانشجویان به طور کامالً معنتوجه به دادهبا 
  .فاصله دارد)میانه طیف(
  

  درمورد میزان مطلوبیت محتوا %)75نقطه برش (مقایسه با یک ادعا  Tآزمون
dftsig  اختالف میانگین  انحراف معیار  %75نقطه برش   میانگین

5/23  5/25  39/6  99/1-  147  79/3-  99/1-  
نظر   درصدي، 75دار میانگین نظرات از نقطه برشیهاي مندرج بر جدول فوق مبنی بر کمتر بودن معنبا توجه به داده

توان نظر دانشجویان را در مورد پذیرش یعنی نمی. نرسیده است) 75/0نقطه برش (دانشجویان به نقطه مطلوب فرضی
ها از نظر دانشجویان در مقوله هاي جدول پیشین وضعیت کتابالبته بر اساس داده(مطلوب ارزیابی کردها در حد کتاب

  ).اهداف کامالً باالتر از میانه طیف و به طرف باالي طیف متمایل است
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  ها در مقوله ارائهمیزان مطلوبیت کتاب: 6جدول شماره
  معیار انحراف  )44تا  4(میانگینn  ارائه مقوله

  92195/7  6959/29  148  مطلوبیت ارائه مورد در دانشجویان نظر
  

  در مورد میزان مطلوبیت ارائه) 50/0نقطه برش (مقایسه با یک ادعا  Tآزمون 
df  tsig  هااختالف میانگین  انحراف معیار  نقطه برش  میانگین

69/29  24  92/7  69/5  147  74/8  000/0  
) میانه طیف(دار میانگین از نقطه برش پنجاه درصدي یفوق مبنی بر بیتشر بودن معنهاي مندرج در جدول با توجه به داده 

هاي زندگی نامه گیري مثبت نسبت به مطلوبیت ارائه د رکتابداراي جهت(توان باالتر از میانه نظر دانشجویان را می
  .دانست) شهیدان

  
  مطلوبیت ارائهدر مورد میزان ) 75/0نقطه برش ( مقایسه با یک ادعا Tآزمون 

dftSig  اختالف میانگین  انحراف معیار  نقطه برش  میانگین

69/29  34  92/7  3/4-  147  61/6-  000/0  
نقطه (هاي مندرج در جدول فوق مبنی بر کمتر بودن معنادار میانگین از نقطه برش هفتاد و پنج درصديبا توجه به داده

ی ارزیابی کرد و با ب، در حد مطلو"ارائه"توان دانشجویان را در مورد توان چنین نتیجه گرفت که نمی، می)مطلوب طیف
  .شودهاي جدول پیشین در مجموع نظر دانشجویان در حد نسبتاً مطلوب ارزیابی میتوجه به داده

  
  

  هدف يمقوله در ودختران پسران يمقایسه
  دانید؟می چقدر شهادت و ایثار فرهنگ ترویج در را کتاب گذاري ثیرأت میزان :1 سوال

dftsig  معیار انحراف  میانگین  جنسیت

  937/0  079/0  144  40909/2  1194/8  پسر
  28254/2  0886/8  دختر

  
  است؟ چقدر دیگر هايکتاب يمطالعه به تشویق در کتاب این ثیرأت میزان :2 الؤس

dftsig  معیار انحراف  میانگین  جنسیت

  724/0  354/0  144  30283/2  0000/8  پسر
  42706/2  8608/7  دختر

  
  دانید؟می آموزشی حد تاچه را شده مطالعه کتاب:3الؤس

dftsig  معیار انحراف  میانگین  جنسیت

  482/0  705/0  144  73477/2  7164/7  پسر
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  59447/2  4051/7  دختر
   

  دارد؟ وجود تفاوتی )کلیبه طور (محتوا  مطلوبیت به نسبت موردنگرش در وپسران دختران بین آیا:4 سوال  
dftsig  معیار انحراف  میانگین  جنسیت

  652/0  451/0  144  34512/6  8358/23  پسر
  48675/6  3544/23  دختر

هاي میزان مطلوبیت محتواي کتاب دهد که بین نظرات دختران وپسران از نظرهاي مندرج در جدول فوق نشان میداده
  .ندارداي تفاوتی وجود سرگذشت نامه

  
  مطلوبیت ارائه يمقوله در ودختران پسران يمقایسه

  ؟دانیدمی چقدر را کتاب جذابیت میزان :1 سوال
dftsig  معیار انحراف  میانگین  جنسیت

  112/0  598/1  144  04351/2  2836/8  پسر
  59134/2  6582/7  دختر

  
  دانید؟می چقدر را کتاب آفرینی کسالت میزان :2 سوال

dftsig  معیار انحراف  میانگین  جنسیت

  648/0  -457/0  144  93029/2  5224/7    پسر
  97627/2  7468/7  دختر

  
  دانید؟می قوي حد تاچه را کتاب ادبی نظر از :3 الؤس

dftsig  معیار انحراف  میانگین  جنسیت

  063/0  872/1  144  69151/2  5970/7  پسر
  62116/2  7722/6  دختر

  کنید؟می ارزیابی چگونه را جلد روي وطرح آرایی صفحه عنوان :4الؤس
dftsig  معیار انحراف  میانگین  جنسیت

  003/0  000/3  144  11454/2  6567/7  پسر
  63506/2  4557/6  دختر

  
  دارد؟ وجود تفاوتی )به طور کلی(مورد مطلوبیت ارائه  در وپسران دختران بین آیا: 5 سوال

dftsig  معیار انحراف  میانگین  جنسیت

  066/0  853/1  144  95632/6  0597/31  پسر
  59215/8  6329/28  دختر
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تفاوت ) آرایی و طرح روي جلدصفحه(آلفا، فقط در مورد مطلوبیت هنري= %5با پذیرش  در مقوله مطلوبیت ارائه،: نتیجه

آلفا از = %10ضمنًا با پذیرش .تر می دانند یعنی دختران کتابها را از این حیث ضعیف .معنادار به نفع پسران وجود دارد
  .داري کمتر مورد توجه دختران ، ارزیابی کردیلحاظ ادبی ونیز به طور کلی می توان کتابها را به طور معن

  
  هاکتاب کلی يدسته سه مورد در ودختران پسران نظرات يمقایسه
  :هدف مقوله

  ماه پنهان ينیمه  کتب:1
dftsig  معیار انحراف  میانگین  جنسیت

    331/0  995/0  20  03169/4  3636/26  پسر
  62870/8  0909/24  دختر

  
  فرماندهان يقصه کتب:2

dftsig  معیار انحراف  میانگین  جنسیت

    923/0  -097/0  76  28260/6  9167/22  پسر
  75962/6  0741/23  دختر

  
  زمین افالکیان کتب:3

dftsig  معیار انحراف  میانگین  جنسیت

    689/0  -404/0  32  80313/6  7500/23  پسر
  54728/4  7000/24  دختر
دهد که بین نظرات دختران وپسران از نظرمیزان مطلوبیت محتواي هر سه هاي مندرج در جدول فوق نشان میداده

  .ها تفاوتی وجود نداردمجموعه کتاب
  عالقه مقوله

  ماه پنهان ينیمه  کتب:1
dftsig  معیار انحراف  میانگین  جنسیت

    006/0  053/3  20  80341/4  4545/35  پسر
  62870/8  3636/26  دختر

  
  فرماندهان يقصه کتب:2

dftsig  معیار انحراف  میانگین  جنسیت

    436/0  783/0  76  64379/7  9167/29  پسر
  88377/8  2778/28  دختر
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  زمین افالکیان کتب:3
dftsig  معیار انحراف  میانگین  جنسیت

    274/0  -114/1  32  63270/6  0833/31  پسر
  1001/5  7000/33  دختر

  
ي دهد که بین نظرات دختران وپسران از نظرمیزان مطلوبیت ارائه در دو مجموعههاي مندرج در جدول فوق نشان میداده
هاي نیمه پنهان ماه مجموعه کتابي فرماندهان وافالکیان زمین تفاوتی وجود ندارد ولی در مورد مطلوبیت ارائه قصه

  .داري به نفع پسران وجود داردیتفاوت کامالً معن
ي پنهان ماه که راوي اصلی آن با توجه به این که بین نظرات پسران ودختران فقط در یک مورد وآن نیز،راجع به نیمه

ي فوق الذکر االت مقولهؤبر حسب س ذیالً دار به نفع پسران وجود داشت،یاختالف نظر کامال معن! باشندهمسران شهدا می
  .مده استآمقایسه بین پسران ودختران به عمل 

  
  هاي نیمه پنهان ماهي کتابخسته نشدن از مطالعه دختران در مورد تفاوت پسران و

tsig  انحراف معیار  میانگین  تعداد  جنسیت

  08/0  35/3  4/1  18/9  11  پسر
  34/2  09/8  11  دختر

آلفا تفاوتی بین پسران ودختران وجود ندارد ولی %=5دهد که اگرچه با پذیرش مندرج در جدول فوق نشان میداده هاي 
تفاوت نظرات  به هر روي قطعاً.به نفع پسران کشف کرد داري بین این دو گروه ،یتوان تفاوت معنآلفا می%=10با پذیرش

  .ثر بوده استؤدار در مقوله مطلوبیت ارائه به نفع پسران میمعن در ایجاد تفاوت کامال -به خسته نشدن به نفع پسرانراجع
  

  
  راجع به مجموعه کتابهاي نیمه پنهان ماه "جالب بودن مطالب"تفاوت پسران ودختران در مورد

tsig  انحراف معیار  میانگین  تعداد  جنسیت

  01/0  81/6  27/1  27/9  11  پسر
  71/2  81/7  11  دختر

جدول فوق نشان می دهد که پسران به طور کامالمعناداري مطالب کتابهاي نیمه پنهان ماه را از دختران داده هاي مندرج در 
در "مطلوبیت ارئه"ي جالب تر می دانند وقطعا این امر سهم عمده اي در ایجاد تفاوت معنادار پسران ودختران در مقوله

  .مورد مجموعه کتابهاي نیمه پنهان ماه ایفا کرده است
  

  ت پسران ودختران در مورد طرح روي جلد مجموعه کتابهاي نیمه پنهان ماهتفاو
tsig  انحراف معیار  میانگین  تعداد  جنسیت

  41/0  68/0  73/2  45/7  11  پسر
  41/2  63/4  11  دختر
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ولی به هاي مندرج در جدول فوق حاکی از آن است که اگر چه بین دو گروه از نظر میانگین اختالف نظر وجود دارد داده
داري تفاوت در این گویه هستند ولی باید یحاکی از عدم معن sigو fعلت باال بودن پراکندگی نظرات گروه پسران ،مقادیر

  .مسبب نتیجۀ کامال پایین دختران در کل مقوله بوده است پایین دختران در این گویه ،قطعًا توجه داشت که میانگین کامالً
  

  هاي نیمه پنهان ماهرد قوت ادبی نگارشی مجموعه کتابتفاوت پسران ودختران در مو
tsig  انحراف معیار  میانگین  تعداد  جنسیت

  004/0  35/10  43/1  54/9  11  پسر
  45/3  81/5  11  دختر

هاي مندرج در جدول فوق نشان می دهد که پسران به نحو کامال معناداري بیش از دختران کتابها را از لحاظ داده
  .مطلوب دانسته اندادبی،نگارشی 

  
  :گیريبحث ونتیجه

  :هاي این پژوهش حاوي دو نکتۀ عمده بودیافته
اي شهیدان به طور هاي سرگذشت نامهنتیجه گیري در مورد هر سه مجموعه مورد مطالعه از کتاب: هاارزیابی کتاب )الف

باالتر از میانه (ن ارزیابی نسبتًا مطلوبی از نظر دانشجویا"مطلوبیت ارائه"و"مطلوبیت محتوا"کلی وبا لحاظ هر دو مقوله
ارزیابی در  مشخص شد، که از نظر نویسندگان این مقاله به عنوان نقطه مطلوب،% 75اما در مقایسه با نقطه برش  .شدند)

  .سطح مطلوب قرار نگرفت
تر، هاي قويجايِ پرداختگیرد ولی ها موردتوجه دانشجویان قرار میتوان چنین نتیجه گرفت که این کتابدر مجموع می

ژه در مجموعه نیمه پنهان ماه براي  بخصوص از لحاظ ادبی، نگارشی باتوجه به نتایج نسبتًا ضعیف در این بخش به وی
  .وجود دارد -دختران 

داري بین پسران ودختران یگیري در مورد اگر چه در بسیاري موارد تفاوت معننتیجه: ها بر حسب جنسیتتفاوت )ب
ها به نفع پسران بسیار به ویژه ابعاد ادبی و هنري کتاب"مطلوبیت ارائه"ه نشد ولی تفاوت مشاهده شده در ارزیابی مشاهد

ي حاضر را کامالً شگفت اي مشاهده شد که نویسندگان مقالهچرا که این تفاوت به ویژه در مورد مجموعه.قابل توجه است
ها نظرات کامالً مثبتی ابراز دارند چرا که این دختر نسبت به این کتاب رفت دانشجویانواقعًا انتظار می  1.زده نمود

  .کنداز زبان همسر شهید بیان می مجموعه، مطالبی راجع به بعد خانوادگی شهدا و
هاي پژوهش،در مرود تر آن که بر خالف دیگر یافتهي دقیقنکته.ها نیز زن هستنداین کتاب )راویان(حتی نویسندگان 

البته به (تر استپایین )لحاظ توصیفی(نیز به  )x=6(نظر دانشجویان دختر،حتی از میانه طیف  ادبی این مجموعه،نگارش 
  . )لحاظ استنباطی باید گفت با میانه طیف اختالفی ندارد

  
  

                                               
ترین کتابهاي راجع به زندگی شهیدان هستند که بارها مورد مطالعه نویسندگان حاضر هاي نیمه پنهان ماه،محبوبکتاب -1از نظر نویسندگان ( - 1
).اندقع شدهوا
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ضعیف دختران در مورد مذکور را قطعًا نمی توان به عامل پایین تر بودن هویت دینی در دختران نسبت  ارزیابی نسبتًا
نظیر . اندداري، نظیر دختران نسبت به پسران دین دار تر ارزیابی شدههاي مرتبط با دینچرا که اوًال در اکثر پژوهش.داد

  :موارد زیر
 بر اساس آن در مورد موضوعات بسیج، هیأت. به نگرش دانشجویان راجع) 1380( گزارش سازمان ملی جوانان) الف

  .تر استهاي مذهبی، اماکن مقدسه و موضع نسبت به فرهنگ غرب،نگرش دختران از نگرش پسران دانشجو مثبت
دختران در بیان اعتقادات دینی خود نگرش قوي تر از پسران نشان می ): 1380(وضعیت و نگرش جوانان ایران )ب

  .دهند
دختران دانش آموز در مقایسه با پسران دانش آموز نگرش مثبت ): 1380(وضعیت و نگرش دانش آموزان جوان ایران) ج

ثانیاً در همین تحقیق تري نسبت به بسیج، نماز جمعه، روحانیت، هیأت هاي مذهبی، اماکن مقدسه هویت دینی دارند و 
به ویژه در گویه (ه وآن هم تنها در مورد مطلوبیت ارائه نیز، این اختالف در خصوص فقط یک مجموعه از سه مجموع

  .  روي داده است) مربوط به ادبی،نگارش
چرا که تا به حال  .بودن ماه به دو مجموعه دیگر نسبت داد ترتوان تفاوت مشاهده شده را به عامل حجیمهمچنین نمی

حوصله تر بودن دختران نسبت به پسران ارائه نشده  ، هیچ شاهدي نشان مبنی بر کم"مطالعه کتاب"ي راجع به در پیشینه
به ویژه در (ي مبحث راجع به اختصاص وقت بیشتر به مطالعهبه عکس، شواهد متعددي در پیشینه ضمن کامًال. است

رك اصغري نکاح ،سعیدي رضوانی،آزادفر و ( در دختران نسبت به پسران وجود دارد)هاي غیر درسیمورد آن که کتاب
  . )1388باغ گلی 

به تعبیري پر حوصلگی دانش  گذاري وبه نوعی وقت مستقیمًا)1388(ضمنًا پژوهش فوق الذکر وپژوهش بیگدلی وباجی
  .اندآموزان دختر نسبت به دانش آموزان پسر در مطالعات غیر درسی اشاره کرده

ها ادبی، نگارش این مجموعۀ کتابرسد که نوعی خلل ونا هماهنگی با روحیه ي دختراندر پرداخت بنابراین به نظر می
پایین بودن  -نمااي تناقضاین مقاله با توجه به کشف یافته .رسدبه نظر می.باعث ایجاد چنین نگرشی در دختران شده است

می تواند حامل پیامی مبنی بر ضرورت  -جنس آنان هستندها همنمرة ارزیابی دختران در موردي که راوي ونویسنده کتاب
هاي بیشتر براي بررسی ژوهش رسد انجام پضمناً به نظرمی .اي شهیدان باشده در نگارش کتابهاي سرگذشت نامهدقت ویژ

ي تناقض نماي مذکور به هاي آماري دیگر ونیزتبیین علت پدید آیی یافتههاي این تحقیق به جمعیتمیزان تعمیم یافته
  .ها قابل توصیه باشدمنظور ارتقاي کیفیت کتاب

  
  عمناب
هاي درسی دوره ابتدایی ، راهنمایی و متوسطه، مجموعه بررسی مفاهیم ایثار وشهادت در کتاب). 1386(آرمند، محمد -1

مقاالت همایش فرهنگ ایثار و شهادت دانشگاه مازندران و معاونت پژوهش دانشگاه و دانشکده علوم انسانی و اجتماعی ، 
  .1386مازندران،: بابلسر

بررسی نقش دوره راهنمایی کشور در انتقال فرهنگ شهدت، ایثار و جهاد بر اساس تحلیل ). 1387(احمدي، مجید -2
محتواي درسی فرهنگ اسالمی، فارسی و علوم اجتماعی، مجموعه مقاالت همایش ملی در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت 

  .1387دانشگاه اصفهان، اسفند 
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نگرش به خواندن دانش ). 1388(آزاد فر، نجمه  حسین، باغگلی،اصغري نکاح، محسن، سعیدي رضوانی، محمود،  -3
اجتماعی و پایه تحصیلی ،مجموعه مقاالت همایش  طیقه بندي اقتصادي ، بررسی تفاوت جنسیت ،: آموزان دوره ابتدایی 

  .1388دانشگاه فردوسی مشهد ، اردیبهشت 
مطالعه موردي دانشجویان (وله هاي ایثار وش هادت بررسی میزان نگرش دانشجویان به مق). 1386(باال خانی، قادر -4

، مجموعه مقاالت همایش فرهنگ ایثار و شهادت دانشگاه مازندران و معاونت پژوهش )دانشگاه پیام نور استان اردبیل
  .1386مازندران،: دانشگاه و دانشکده علوم انسانی و اجتماعی ، بابلسر

تاملی در میزان استفاده از ظرفیت درس زبان و ). 1386(صحافیان، مهدي سعیدي رضوانی، محمود، بهاره ، بهالگردي، -5
در ترویج فرهنگ ایثار وشهادت ، مجموعه مقاالت همایش فرهنگ ایثار و شهادت دانشگاه ) دوره متوسطه(ادبیات فارسی

  .1386مازندران،: مازندران و معاونت پژوهش دانشگاه و دانشکده علوم انسانی و اجتماعی ، بابلسر
عادت هاي کتابخوانی و استفاده از کتابخانه در میان دانش آموزان دورهخ ). 1387(زاهد، باجی، فاطمه  بیدگلی، -6

  .1387راهنمایی شهر اهواز، مجموعه مقاالت همایش ملی در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت دانشگاه اصفهان، اسفند 
تحلیل محتواي کتب دوره ابتدایی از نظر میزان ). 1387(سمیرا  جمشیدیان، عبدالرسول، صادقیان، مهدي، مراد زاده، -7

توجه به فرهنگ ایثار و شهادت، مجموعه مقاالت همایش ملی در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت دانشگاه اصفهان، اسفند 
1387.  

می الگوپذیري دانشجویان جهت کسب ارزش هاي اسال). 1385(دادگر، سید علی اصغر، سجادي، سید نصرت  -8
  .سخن گستر: خودباوري و اعتماد وعزت نفس، مجموعه مقاالت همایش دانشگاه و دفاع مقدس، مشهد

  .وضعیت و نگرش جوانان ایران، گزارش نهایی سازمان ملی جوانان). 1380(سازمان ملی جوانان  -9
لی، گزارش نهایی سازمان ها و مراکز آموزش عاوضعیت و نگرش دانشجویان دانشگاه). 1380(سازمان ملی جوانان  -10

  .ملی جوانان
  .گزارش نهایی سازمان ملی جوانان هاي میانگین هاي مقیاس هاي موضوعی،مقایسه). 1380(سازمان ملی جوانان -11
بررسی میزان توجه به مفاهیم ایثار و شهادت در محتواي کتابهاي ). 1386(علیرضا سبحانی نژاد، مهدي، یوزباشی، -12

اسالمی و تعلیمات دینی دوره راهنمایی کشور، مجموعه مقاالت همایش فرهنگ ایثار و شهادت دانشگاه درسی فرهنگ 
  .1386مازندران،: مازندران و معاونت پژوهش دانشگاه و دانشکده علوم انسانی و اجتماعی ، بابلسر

ن دانشگاه فردوسی مشهد به نگرش دانشجویا). 1386(سنایی پور، علیرضا سعیدي رضوانی، محمود، باغگلی، حسین، -13
دفاع مقدس ، شهادت طلبی و الگوپذیري از شهیدان، مجموعه مقاالت همایش فرهنگ ایثار و شهادت  مفهوم شهادت ،

  .1386مازندران،: دانشگاه مازندران و معاونت پژوهش دانشگاه و دانشکده علوم انسانی و اجتماعی ، بابلسر
چگونگی ترویج فرهنگ شهادت و ارزشهاي شهیدان، مجموعه ). 1386(ریمم سعیدي رضوانی، محمود، شاهرخی، -14

مقاالت همایش فرهنگ ایثار و شهادت دانشگاه مازندران و معاونت پژوهش دانشگاه و دانشکده علوم انسانی و اجتماعی ، 
  .1386مازندران،: بابلسر

دوره راهنمایی ، مجموعه مقاالت  فرهنگ شهادت در کتب درس). 1388(سعیدي رضوانی، محمود، عرب زوزنی  -15
  .1388همایش دانشگاه فردوسی مشهد ، اردیبهشت 
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کاروان هاي راهیان نور از نظر دانشجویان دانشگاه علوم ) 1386(معصومه محمد حسین زاد، سعیدي رضوانی، محمود، -16
نت پژوهش دانشگاه و دانشکده پزشکی مشهد، مجموعه مقاالت همایش فرهنگ ایثار و شهادت دانشگاه مازندران و معاو

  .1386مازندران،: علوم انسانی و اجتماعی ، بابلسر
ارزیابی کتاب هاي سر گذشت نامه اي شهیدان و ).1386(زهرا حسن پناه، محمود، حسن نیا، سمیه ، سعیدي رضوانی، -17

مازندران و معاونت پژوهش بازنمایی صفات شهیدان در انها، مجموعه مقاالت همایش فرهنگ ایثار و شهادت دانشگاه 
  .1386مازندران،: دانشگاه و دانشکده علوم انسانی و اجتماعی ، بابلسر

تجربه جهانی ، مجموعه مقاالت همایش : توهم اجتاعی در تجلیل از ایثارگران جنگ ). 1386(شارع پور، محمود -18
: کده علوم انسانی و اجتماعی ، بابلسرفرهنگ ایثار و شهادت دانشگاه مازندران و معاونت پژوهش دانشگاه و دانش

  .1386مازندران،
فصلنامه فرهنگی پژوهشی، شماره  حقیقت ها و آرمان ها در سینماي دفاع مقدس،). 1387(شرف الدین، محمد رضا  -19
  .1387،تابستان 2

اجتماعی ایثارگري در بررسی میزان تحقق هدف ). 1386(صالحی عمران، ابراهیم، اکبر پور زنگانی، محمد باقر -20
،مجموعه مقاالت همایش فرهنگ ایثار و ) دانش آموزان و دبیران متوسطه: مطالعه موردي(آموزش و پرورش دوره متوسطه 

  .1386مازندران،: شهادت دانشگاه مازندران و معاونت پژوهش دانشگاه و دانشکده علوم انسانی و اجتماعی ، بابلسر
تحلیل محتواي برنامه درسی دوره راهنمایی و میزان توجه به آن ). 1386(اشلو، حسینسیروس، چهارب صفدري بککی، -21

به ایثار و جهاد و شهادت، مجموعه مقاالت همایش فرهنگ ایثار و شهادت دانشگاه مازندران و معاونت پژوهش دانشگاه 
  .1386مازندران،: و دانشکده علوم انسانی و اجتماعی ، بابلسر

تحلیل رابطه ایثار و از خود گذشتگی با هویت ملی و ابعاد آن در میان جوانان شیراز ، مجموعه ).1386(عزیزي، جلیل -22
  .1386 دانشگاه شیراز، مقاالت نخستین همایش ملی فرهنگ ایثار و شهادت،

ارزشیابی ). 1387(جوادي کوران،مرضیه معصومه، سعیدي رضوانی، محمود، باغگلی، حسین، محمد حسین زاده، -23
مجموعه مقاالت همایش ملی در ترویج فرهنگ ایثار و   ،)درون داد، فرآیند، برون داد(دوهاي راهیان نور دانشجویان ار

  .1387شهادت دانشگاه اصفهان، اسفند 
کتابهاي درسی دوره ابتدایی  ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، مجموعه ). 1386(بتول مهرام، بهروز، نبی زاده مشهدي، -24

یش فرهنگ ایثار و شهادت دانشگاه مازندران و معاونت پژوهش دانشگاه و دانشکده علوم انسانی و اجتماعی ، مقاالت هما
  .1386مازندران،: بابلسر
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  )صعود از راه عروج( شهادت و امنیت جمهوري اسالمی ایران
  حمید شرفی

  کارشناس ارشد روابط بین الملل
  

  چکیده
شـناخت  . مقوالت زندگی بشري است که بود و نبود آن تأثیري عمیق بر زنـدگی انسـان دارد  یکی از زیربنائی ترین  امنیت

داشته ها، نداشته ها، علل شرایط امنیتی فعلی، قبلی، چگونگی تداوم آن، نقاط آسیب پذیر و بطور کلی نگاشتن طرح کالن 
یق فرصت ها و چالش هاي امنیتی، نه زیرا شناخت صحیح و دق. امنیتی از ضرورت هاي یک کشور و جامعه توانمند است

این مقاله در پی . تنها بستر ساز توسعه خواهد شد، بلکه این مسئله خود از بخش هاي اصلی تدوین استراتژي توسعه است
بدین منظور . ا  بررسی کند.ا.آن است تا نقش ایثار و شهادت را در مجادالت تئوریک و تهدید ها و فرصت هاي امنیتی ج

هـاي نگـاه امنیتـی غربیـان را     امنیتی غرب را بررسی کرده و سپس داشته هاي امنیتی امنیت اسالمی و ضـعف  تئوري هاي
  .ا به بحث گذاشته است.ا.و پس از آن نقش ایثار وشهادت را در فرصت سازي امنیتی ج. بررسی نموده است

  ست مدرنیسم، جهان بینی، تکلیفهاي روابط بین الملل، مدرنیسم، پایثار، شهادت، امنیت، نظریه: کلید واژه
  

  مقدمه
شناخت . ترین مقوالت زندگی بشري است که بود و نبود آن تأثیري عمیق بر زندگی انسان داردیکی از زیربنائی امنیت
ها، علل شرایط امنیتی فعلی، قبلی، چگونگی تداوم آن، نقاط آسیب پذیر و بطور کلی نگاشتن طرح کالن ها، نداشتهداشته
هاي امنیتی، نه ها و چالشزیرا شناخت صحیح و دقیق فرصت. هاي یک کشور و جامعه توانمند استاز ضرورت امنیتی

وجود و تداوم . تنها بستر ساز توسعه کشور خواهد شد، بلکه این مسئله خود بخش اصلی تدوین استراتژي توسعه است
فرصتی اساسی و داشته اي برجسته است که خواسته یا فرهنگ ایثار و شهادت، به معناي اصیل اسالمی در جامعه ایران، 

بر این اساس . ناخواسته، بسیاري از عرصه هاي کالن جامعه و خصوصًا روندهاي امنیتی را تحت تأثیر قرار می دهد
هاي کالن اداره جامعه و هاي حاصل از آن بایستی بخش الینفک تالشهاي تدوین طرحشناخت این توانمندي و فرصت

این مقاله نیز می تواند بخشی از این تالش باشد، زیرا اولویت . تدوین رهنمون هاي عرصه امنیت ملی باشدخصوصاً 
اصلی آن این است که بخشی از آثار فرهنگ ایثار و شهادت و همچنین فرصت هاي ایجاد شده از آن را در عرصه امنیت 

ه همایش ها و کنگره هائی علمی در شناخت ایثار و اگرچه اخیرا سلسل. جمهوري اسالمی ایران مورد بررسی قرار دهد
شهادت در کشور برگزار می شود، اما واقعیت آن است که اغلب نگاشته هاي مربوط به ایثار و شهادت تحت تأثیر 
احساسات پاك و بجاي نگارندگان آن، به توصیف زیبایی هاي معنوي و اخروي شهادت پرداخته و متأسفانه اغلب فاقد 

به صورتی که نقش ایثار و شهادت در عرصه هاي مادي و . امع درخور و شایسته توان ایثار و شهادت می باشیمانباشتی ج
با این حال نبایستی از نظر دور نداشت که بسیاري از سران و بزرگان . معنوي کشور به گونه اي جامع بررسی نشده است

د مطلع شناخت نقش ایثار و شهادت در تمامی ابعاد مادي و اند که می توانکشور جمالتی در باب ایثار و شهادت داشته
جایی که می فرمایند ملتی که شهادت دارد اسارت ندارد، شهدا مظهر اقتدار . باشد) بصورت همزمان(معنوي جامعه 

ال هستیم که ایثار و ؤدر این پژوهش در پاسخ گویی به این س .کشورند، هر شهید پرچم عزت و اقتدار کشور است
  کند؟دت با تأثیر بر کدامین ابعاد و به چه صورت در امنیت ملی جمهوري اسالمی ایران ایفاي نقش میشها
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مفروض ما آن است که شهیدان انقالب اسالمی و همچنین جنگ تحمیلی با تبعیت از اصول الهی اسالمی، مفهوم ایثار 
بر این اساس فرضیه . ایده امنیتی تبدیل شده اند وشهادت و ایده آن را عملیاتی کرده و به مصادیق بارز و برجسته این

راهنماي این پژوهش آن است که ایثار و شهادت به عنوان ایده و راهنماي عملیاتی شده بوسیله شهداي انقالب اسالمی و 
ز جنگ تحمیلی در عصر دولت مدرن، با چالش بنیادي بر راه استیالي نظریه هاي غیر اسالمی امنیت، مطلع تدوین، و با

در این مقاله ایثار و  .ا را نیز فراهم آورده است.ا.تعریف تئوري اسالمی امنیت شده و همچنین موجبات تقویت امنیت ج
شهادت به معناي گذشت آگاهانه از داشته هاي مادي و معنوي اعم از جان ومال است به گونه اي که این گذشت در 

ین غایت می تواند دستیابی به امنیت به معناي اعالم شده آن در جهان ا. راستاي دستیابی به غایات اعالم شده الهی باشد
امنیت؛ به آن معنا که تأمین ابزارها و ملزومات اختیار و آگاهی انسانی در مسیر تأمین تمامی نیاز . اسالمی باشد _بینی الهی 

  .هاي دنیوي و اخروي، روحی و جسمی اش باشد
جایگاه، ویژگی ها، ابعاد و علل طرح امنیت را در نظریه هاي مطرح امنیت بررسی  به منظور بررسی فرضیه مطرح شده ابتدا

پس از آن با ادبیاتی . خواهیم کرد و در بخش بعدي به آخرین نظریه هاي امنیت در مطالعات امنیتی خواهیم پرداخت
. منیتی غربی را بررسی می کنیممتفاوت، راهها ابزارها و چگونگی ایستادگی ایثار و شهادت در مقابل استیالي نظریات ا

سپس در بخش پایانی چگونگی ایفاي نقش ایثار و شهادت در امنیت جمهوري اسالمی را مورد بحث قرار داده و در پایان 
  .   نتیجه گیري را ارائه خواهیم کرد

  
  ثبات در نظریات غربیامنیت مفهومی بی
تر دارد، اما مبداء مطالعات امنیت ملی اغلب به ن سابقه اي طوالنیرسد بحث از امنیت و توجه به تأمین آاگرچه به نظر می

هاي ایجاد روابط بین الملل کما اینکه یکی از روایت. شودارجاء داده می 1648هاي ملی و کنفرانس وستفالیا تکوین دولت
لملل و همچنین روابط بین از آنجا که مطالعات امنیت، رشته فرعی روابط بین ا« .نیز به همین مقطع زمانی مربوط است

و به آن دلیل که در واقع گرایی نیز کنشگر اصلی دولت  1».الملل تحت استیالي دیر پاي نظریه واقع گرایی قرار داشته است
محسوب می شود، سنت گرایان مطالعات امنیتی نیز اغلب سطح تحلیل خود را کالن قرار داده اند و بازیگر اصلی را دولت 

رئالیست هاي امنیت بین الملل وظیفه خود را شناخت هست هاي امنیتی می دانند و معتقدند  .ندبه حساب می آور
. مطالعات امنیتی بایستی در پی آن باشد که با تبعیت از قوانین طبیعی تهدیدات و فرصت ها را چنان که هست شرح دهد

مؤلفان . می باشد» آنچه که هست«پی شناخت است، بلکه در » آنچه که باید باشد«به عبارت دیگر این نگرش نه در پی 
بعدها این نگرش باز تفسیرهاي . وشارحان اولیه این نگرش کسانی چون مورگنتا، آرون و نیبوهر، کنان و دیگران هستند

این نگرش قدرت محور است و مراد آن از .  دیگري نیز داشت و کسانی چون کنت والتز به تفسیر مجدد آن پرداختند
در این نگرش به امنیت، تعارض منافع هر لحظه می تواند موجب . یش از هر گونه دیگري قدرت نظامی استقدرت نیز ب

ریشه هاي این نظریه امنیتی را می  .ایجاد نا امنی شود و براي گریز از این پیامد بایستی هرآن بر قدرت نظامی خود افزود
از حدود قرن یازدهم تا قرن . اسی عصر آغاز تدوین آن یافتتوان به سادگی در فضاي زیستی، فرهنگی، تکنولوژیکی و سی

هفدهم میالدي تحوالت متنوع و بی شماري رخ داد که می توان ریشه روابط بین الملل و همچنین نظریه امنیتی رئالیسم را 
 و رنسانس) م1340_1453(جنگ هاي صد ساله) م1095_1291(تحوالتی چون جنگ هاي صلیبی. در آنها جستجو کرد

زمینه ساز معاهده وستفالی «. که هر کدام تکمله  جریانی شد که به معاهدات وستفالی و تأسیس دولت هاي ملی ختم شد
  ساله مذهبی بود و دستاورد آن عالوه بر آزادي مذهبی که پیش از این هم به تأیید امپراطوري مقدس  30جنگ هاي 
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. أیید حق شاهزادگان در امضاي آزادانه پیمانهاي صلح یا اعالن جنگژرمن و پادشاه فرانسه رسیده بود عبارت بود از ت_رم
چنین بود که . به این ترتیب پیوسته امپراطوري شکاف خورد و چهارصد شاهزاده نشین به حاکمیت و استقالل دست یافت

نیزاز ]نیز [یزمینه هاي فکري دولت مل« 2».وستفالی سمبل و نماد عصر جدید و نقطه آغاز دولت هاي ملی قلمداد شد
استقالل حوزه سیاست به رسمیت شناخته شد و بزرگان کلیسا . دعواي دین و دولت در پایان قرون وسطا فراهم شده بود

مانند سن توماس داکن، مانگولد دولوتنباخ و گیوم دوکام پذیرفتند که امور دنیوي به جهان خرد و سیاست تعلق دارد که 
امور عقیدتی و کلسیا به جهان الهام و وحی تعلق دارد که قلمرو آن جدا و منطق آن آن هم آفریده پروردگار است و 

. زمینه هاي عینی و اجتماعی دولت مدرن هم با بحران در نظم فئودالی و ضرورت تمرکز قدرت فراهم شد. متفاوت است
. و آن مرگ امپراطوري مقدس بوداما تولد دولت مدرن نیازمند یک قربانی هم بود که طی یک جنگ خونین به انجام رسید 

انتشار یافت به عنوان انجیل سیاسی عصر مدرن نماد مکتوب این تحوالت  1513کتاب شهریار نیکولو ماکیاولی که در سال 
  3».بود که اعتبار خود را تا پایان عصر وستفالیا یعنی تا سالهاي اخیر حفظ کرده است

جانور بزرگ دریائی که در کتاب عهد عتیق نام برده شده و توماس هابز نام  نهنگ،)(Leviathan(بدین گونه بود که لویاتان
تأسیس شد و از چنگ کلیسا نیز بیرون آمد و حتی توان آن در محدوده نفوذ کلیسا نیز اجرایی ) آن را بر دولت گذاشت

می شد و مراد از آنکه دین  شد، زیرا این این کلیسا بود که از دخالت در محدوده دولت منع شده و دخالتش مذموم شمرده
، )state(حکام این بار صاحب ابزاري شده بودند به نام دولت. و دولت جدا از هم باشند، بیشتر کلیسا بود تا دولت

خصوصا قید ملی نیز بر آن افزوده شده و می توانست از قومیت ها و مذاهب نیز تغذیه کند این بار دولت بود که به عنوان 
بنابراین راه مطلق گرایانه اي در پیش گرفت و با توجه به شرایط . به اداره امورات بشري می پرداخت ابزاري نو رسیده

جهانی روند محافظه کاري آن روز به روز تقویت شده و همه انباشته ها همچون حقوق، دیپلماسی، اصول تأسیس سازمان 
محافظه کاري دولت ها بعدها در کنگره . می شد هاي و کنگره هاي بین المللی بر اساس وجود و محوریت دولت تنظیم
دولت ها در این عصر تمام قدرت نظامی را در . هاي متعددي همچون کنگره وین و کنگره اکس الشاپل باز تحکیم شد

اینچنین بود که محافظه کاري دنیاي . اختیار داشتند و قدرت و امنیت را نیز بر اساس همین داشته تعریف می کردند
 .عامل قابل توجهی با رشته روابط بین الملل و مطالعات امنیتی پیدا کرد و به واقع عمل بر تئوري تقدم یافتسیاست، ت

متأثر از عرصه سیاست ورزي و به عبارت دیگر تحت تأثیر تاریخ گرایی، تئوري امنیت رئالیستی آنچان توجهی به 
ي فکري و عملی الزمه، در فضاي مکانی این تئوري به فرآیندهاي داخلی کشورها در تشریح امنیت ندارد، زیرا جدل ها

تأثیر پذیري از فرآیند تقدم عمل بر . وقوع پیوسته و دولت به هر صورت به عنوان نماینده کلی جامعه پذیرفته شده است
صله خود را خواهد فااگرچه والتز نمی پذیرد که واقع گرا بنامندش زیرا می«. تئوري در نئو رئالیسم نیز به چشم می خورد

با این حال  4،»حفظ کند_می خوانند} واقع گرایی کالسیک{همان که بسیاري امروزه _تر واقع گراییهاي قدیمیبا سنت
  .انعکاسی بودن تئوري تدوین شده وي در جاي جاي نوشته هایش مشخص است

رئالیسم با چالش مواجه گردید  میالدي بود که بنیادهاي نظري 1960پس از جنگ هاي جهانی اول و دوم و در اواخر دهه
و کنت والتز سعی کرد تا با تدوین نظریه روابط بین الملل، و طرح ساختار در روابط  بین الملل، استحکامی دوباره به 

تأثیر تاریخ گرایی را بر رئالیسم  5منتشر کرده اند، 1994ریچارد لیتل و باري بوزان در مقاله اي که در سال . رئالیسم ببخشد
آنها در این مقاله تأثیر سه مقوله تاریخ گرایی، اروپا محوري و . ر کلی و نئو رئالیسم مشخص تر توضیح داده اندبطو

همچنین برداشت ویژه از آنارشی، که آن را متأثر از دو مبحث تاریخ گرایی و اروپا محوري می دانند، بر چگونی تدوین 
  این مقاله میگویند که؛ چگونه خصوصا پس از جنگ اول جهانی تاریخ آنها در . رئالیسم و نئورئالیسم توضیح داده اند
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به باور آنها اروپا محوري رئالیسم . گرایی و مطاله تاریخ در مطالعات امنیتی و روابط بین الملل جایگاه ویژه اي پیدا کرد
سلطه اروپائیان و آمریکائیان ونئو رئالیسم به دلیل فضاي زیستی نظریه پردازانش و همچنین آنکه سیاست بین الملل تحت 

و به این دلیل است که برداشت ها و مفاهیم اروپائی . شمالی قرار داشته است، در نظریات واقع گرایانه بازتاب یافته است
  .اي در این مدل از نظریه پردازي ایفا کرده استنقش برجسته

عدالت و صلح بد بین اند و خشونت را امري طبیعی رئالیست ها نسبت به توان حرکت سیستم سیاسی بین الملل به سوي 
می دانند، سلطه قدرت هاي بزرگ را مربوط به قوانین ساختاري دانسته و آن راتئوریزه می کنند، دولت ها را برترین 

ترین می دانند، این به واقع نشانه هایی است که می توان ادعا کرد که تئوري دست بسته موجودیت سیاسی و منسجم
به گفته . و حداکثر قدرت آن این است که می توان هاضم شرایط سیاسی جهانی باشد. از واقعیت هاي جهان است بخشی

به عبارت دیگر براي جهانیان 6.اسکات برچیل تغییرات بنیادي ساختار نیز براي رئالیست ها نامطلوب و قابل اعتراض است
اي که دقیقًا بر گذاره. براي غربی ها آنچه هست باید باشدغیر اروپایی و غیر آمریکاي شمالی هر آنچه هست هست و 

  . ها در شناخت پدیده هاي سیاسی و امنیت استخالف تئوري اعالنی رئالیست
بنابراین با به کارگیري بحث رابطه ساختار و کارگزار الکساندر ونت می توان گفت که این گونه اي است که ساختار و 

تأثیر عمیقی بر کارگزار دارد و کارگزار نیز تالش و اصرار داردتا هست هاي مادي را خصوصا عوامل مادي و عینی آن 
زیرا همان گونه که . توجیه و تئوریزه کند و خواسته یا ناخواسته یک ساخت اجتماعی مطیع،با گستره جهانی بوجود آورد

 ان بایستی بر آن غلبه نمایند،ترین مسایلی که کنشگریکی از اصلی براي دگرگونی اجتماعی،«ونت نیز می گوید؛
هاي جدید از خود هاي پیشین در مقابل باورها و انگارهو طبیعی است که ارزش 7»است)Institutionalization(نهادینگی

   .دهندمقاومت نشان می
به تشریح تأثیرات  8نگاشته اند،» انقالب هاي ارتباطی و روابط بین الملل«چري استیل و آرتور استین در مقاله اي که با نام 

آنها نخستین انقالب ها را اختراع تلگراف و بعدها تلفن در قرن . انقالب هاي ارتباطی بر روابط بین الملل پرداخته اند
این براي نخستین در تاریخ . شده است» یک به یک«این نخستین انقالب، موجب تحول در ارتباطات . هیجدهم می دانند

چندین برابر سریعتر از تمام انباشت پیشرفت بشري در جابجایی اطالعات، جابجا شده  بشریت بوده است که اطالعات
این . بعدها اختراع رادیو و ورود بدون اجازه امواج آن به داخل مرز کشورها تحولی دیگر در این انقالب بود. است

این . اي جامعه انسانی می شدنخستین بار بود که وسیله اي موجب هماهنگی سریع و شگفت انگیز در تجمیع خواسته ه
تحوالت همچنین موجب افزایش و تسریع در مبادالت و سرمایه گذاري اقتصادي شد، کانون هاي اقتصادي جدا از هم 

اما این پیامدها تنها بخشی از پیامدهاي انقالب نخست در تکنولوژي . کشورها و سرمایه گذاران را به یکدیگر پیوند داد
توجه به هزینه هاي دسترسی به تکنولوژي جدید ارتباطی و همچنین ساختار سیاسی سیاست جهانی  زیرا با. ارتباطی بود

وقت که در آن اغلب عرصه هاي سیاسی و اقتصادي در دست دولت بود، موجب افزایش در میزان و همچنین تحول در 
ن افزایش داد، از اهمیت سفرا در خارج توان استعمارگران را در کنترل مستعمراتشا. اهداف کنترل هاي سیاسی و نظامی شد

. کاست و موجب تمرکز بیشتر قدرت شد و به طور کلی به عرصه و وسیله اي جدید براي رقابت میان دولت ها تبدیل شد
به گونه اي که این .رقابتی که کشورهاي مستعمره و غیر اروپایی و غیر آمریکاي شمالی کامًال از گردونه آن خارج بودند

بنابراین این تحوالت نیز موجب افزایش توان و همچنین  .لوژي در دو جنگ جهانی تأثیر عمیقی بر جاي گذاشتنوع تکنو
تداوم نقش آفرینی دولت و ملزومات آن در زندگی اروپائیان و آمریکائی ها شد و بیش از پیش پندارهاي رئالیستی را 

  تفسیر و تدوین یک نگرش به امنیت، با این وجود رئالیسم با وجود سابقه و قدرت پندارهاي رئالیستی در  .تقویت نمود
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امنیتی تنها تئوري نیست که به دولت اهمیت ویژه می دهد و نگرش و تئوري لیبرالیستی و باز تفسیرهایش نیز از تئوریهاي 
سم ایدئولوژیی است لیبرالی. این تئوري ریشه ها و اشتراکات فراوانی با تئوري رئالیستی دارد. مطرح مطالعات امنیتی است

به . که دغدغه اصلی اعالنی آن آزادي فرد است و تشکیل دولت را در راستاي حفظ آزادي افراد امري مطلوب می داند
آنها معتقدند که بایستی دولت همواره در اغلب . باور لیبرالیست ها حفظ آزادي افراد مطلوب ترین شرایط امنیتی است

. اشد و از این رو سیاست هاي جهانی و ملی نیز بایستی مطابق با اراده جمعی تغییر کندکنش هاي خود تابع اراده جمعی ب
  9».سیاست قدرت حاصل عقاید است و باید توجه داشت که عقاید قابل تغییر اند«به باور آنها 

ترك فراوانی با درمورد لیبرالسم امنیتی بایستی گفت که این تئوري  در آغاز و در آخرین باز تفسیرهایش نیز نقاط مش
یکی از مهمترین نقاط مشترك این دو تئوري آن است ك در نهایت دولت را به عنوان مهمترین بازیگر . رئالیسم دارد

عرصه سیاست جهانی می پذیرد، اگرچه لیبرالیسم به فرآیندهاي داخلی و روند هاي تشکیل و ترمیم رفتارهاي امنیتی 
بایستی در نظر داشت که لیبرالیسم در تفسیر هاي مختلف خود میزان تأکید بر  با این حال. دولت نیز نیم نگاهی دارد

نقطه اشتراك دیگر آن این است که لیبرالیست ها نیز آنارشی در سیاست بین الملل . اهمیت دولت را کم و زیاد کرده است
  .یاست بین الملل خوشبین هستندرا می پذیرند اگرچه آنها به شکل گیري همکاري در شرایط نبود یک اقتدار مرکزي در س

همانند توماس ) پدر فکري لیبرالیسم(جان الك . ریشه این اشتراکات در زندگی پدران فکري این دو سنت نیز وجود دارد
الك به یاري تفسیري بدیع قوه قانون } اگرچه{.وضع طبیعی و قرارداد نخستین را اساس نظریه خود قرار می دهد«هابز 

اجرایی تفکیک کرده و حوزه اعمال قدرت را به امور دنیوي و انسانی محدود ساخته است،و آخرین گذاري را از قوه 
بنابراین هردو وضع طبیعی را وضعی مطلوب نمی دانند و تأسیس  10»ضمانت اجراي آن را حق شورش اتباع دانسته است

  .دولت را امري مطلوب می پندارند
أکید کرد آن است که چه تئوریسین ها وچه سیاستمداران اروپایی و آمریکایی که اما نکته قابل توجهی که بایستی بر آن ت

که » حق شورشی«نظریات جان الك را وارد عرصه سیاست و امنیت بین الملل کردند، هیچگاه براي جوامع غیر غربی به 
لیبرالیسم تأثیر عمیقی بر «است؛ شاید به همین دلیل است که اسکات برچیل معتقد .الك در نظر گرفته بود معتقد نبوده اند 

قیدي که جوامع غیر صنعتی و جوامعی که مراحل تدوین شده مدرنیسم 11» .شکل گیري جوامع مدرن صنعتی دشته است
زیرا از یک طرف پندارهاي قوي رئالیستی و دستور العمل دولت مدرن این اجازه . غربی را طی نکرده اند، شامل نمی شود

براي سایر جوامع در نظر گرفته شود و از طرف دیگر لیبرالیسم تئوري و نگرشی است که مجریان را نداد که حق شورش 
محل تولد (و مبلغان آن محاسن آن را فقط براي هم نژادهاي خود در نظر گرفته اند، آنچنان که می توان اعمال انگلستان 

چنین می نمایاند که لیبرالیسم حداکثر توانسته است به  بنا براین. در مستعمراتش را مثال بارز نژاد پرستی دانست) جان الك
عنوان محدود کننده دولت مدرن یا همان لویاتان تأسیس شده هابز، در احاطه بیشترش بر تمامی حقوق شهروندان جوامع 

این   از. جایی که لیبرالیسم و باورهاي اقتصادیش از اصلی ترین علل ثروت سازي در جوامع غربی است. غربی عمل کند
رو با مشاهده تاریخ روابط بین الملل، البته به گونه اي که رخدادهاي جوامع مستعمره و جهان سوم را نیز در بر گیرد، می 

مالحظه . توان به این نتیجه دست یافت که لویاتان رها شده غربی کمترین باور و اعتقاد را نسبت به لیبرالیسم داشته است
نیز از یک طرف اشتراکات فراوانی با امنیت رئالیستی دارد و از طرف دیگر همواره تحت می شود که امنیت لیبرالیستی 

  .تأثیر پندارها و نقش نگرش رئالیستی در تأسیس دولت و ملزومات آن بوده است
ا اغلب پایان جنگ سرد ر. اما دسته اي  دیگر از تئوریها وجود دارد که به صراحت می پذیرد امنیت مفهومی برساخته است

  پایان جنگ سرد «دانشمندان مطالعات امنیتی می گویند؛ . مبداء به عرصه آمدن و مطرح شدن این دسته از نظریات می دانند
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شرایطی را به وجود آورد که دستور کار امنیتی دستخوش تحول شود و در این روند بسیاري از جنبه هاي غیر نظامی 
در این راستا به مسائل اقتصادي، فقر، بیماري، مهاجرت، حقوق بشر، مسائل  .امنیت بین المللی مورد توجه قرار گرفته اند

البته این بدان معنا نیست . زیست محیطی، اجتماعی، قومی، نژادي، مذهبی و زبانی و جزء اینها عنایت خاص شده  است
ات مزبور نیز از اهمیت خاصی که جنبه هاي نظامی امنیت به کنار رفته باشند، بلکه به موازات وجود مسائل نظامی، موضوع

در این باره دو مسئله وجود دارد، نخست این که دانشمندان مطالعات امنیتی و روابط بین الملل 12» برخوردار شده اند
آنچنان پیرو روندهاي بین المللی و سیاست جهانی بوده اند که گویی تا پیش از این مسایلی چون فقر و گرسنگی و محیط 

ور کارهاي امنیتی به اصطالح جدید مطرح شده وجود نداشته است و تنها پس از پیامدهاي فراقاره اي زیست و دیگر دست
و دوم آنکه مشاهده شد که جنگ ها . آن و فروپاشی شوروي و طرح بحث رضایتمندي در امنیت به آنها توجه نشان دادند

ود آمد که نشان می دهد دانشمندان می توانسته و برخورد هاي نظامی مهمی پس از جنگ سرد در روابط بین الملل به وج
  .اند همزمان این دو بعد امنیتی را برجسته کنند

اغلب آنها معتقدند که امنیت ذهنی است و بستگی یه . نظریات جدید ویژگی هاي قابل توجهی براي امنیت قایل هستند 
، ایدئولوژي، اوضاع و احوال بین المللی، تصویر سازي فرد و همچنین اجماع دارد، نسبی است و عواملی همچون زمان

موقعیت کشور، و دید و نظر رهبران در امنیت تأثیر دارند، زمینه پرورده است و امنیت هر کشور با توجه به زمینه اش فهم 
به عبارت دیگر نمی توان الگوي امنیتی یک کشور را در جاي دیگر و بدون توجه به زمینه اجتماعی اش فهم . می شود

نکته مهم دیگر آن است که نظریات جدید معتقدند که میان قدرت و باورهاي امنیتی رابطه عمیق و همیشگی وجود . کرد
  .دارد

معتقدند ساختارهاي اساسی سیاست بین الملل ) Constructivism(به عنوان مثال  اندیشمندان معتقد به سازه انگاري 
ن تحول و تغییر نگرش و تفکر در مطالعه روابط بین الملل می تواند ساخته و پرداخته ساختارهاي اجتماعی است و همچنی

به عبارت بهتر بین تغییر نگرش و تغییر وضعیت امنیت ارتباط مستقیمی . به تغییر وضعیت امنیت بین الملل منجر شود
ند، به عمل انسان و سازه انگاران معتقدند؛ هرچند که جهان مادي و عینی، همانطور که واقع گرایان می گوی. وجود دارد

بر اساس نظریه سازه انگاري، . نحوه تعامالت او شکل می بخشند ولی از عمل انسان و تعامالت او تأثیر نیز می پذیرند
این تعامل بر اساس هنجارها و قواعد خاصی شکل . امنیت یا نا امنی ناشی از تعامل میان جامعه داخلی و بین المللی است

  13.هویت و منافع دولت ها از سوي این هنجارها خلق می شودبر این مبنا . می گیرد
و پرهیز از ) Contextuality(در این میان نگاه تاریخی مکتب انگلیسی به پدیده هاي اجتماعی و توجه آن به زمینه مندي«

در نتیجه،  یا عدم توجه به نقش عامل انسانی در شکل دادن به پدیده هاي اجتماعی و) Reifications(شیئیت انگاري 
به باور نظریه پردازان مکتب انگلیسی بسیاري از انگاره هاي سیاسی  14».تاریخی و مشروط بودن آنها شایان توجه است

امروز در اصل حاصل یک فرآیند تاریخی است که با فرهنگ، مفروضه ها، قواعد، و هنجارهاي خاص اروپائیان در دوران 
جامعه بین المللی از باورهاي  15. یخی نسبتاً بلند به کل جهان تعمیم یافته استمدرن شکل گرفته و سپس در یک روند تار

  .بر اساس این باور معانی و تفاسیر اعضاي جامعه بین المللی به این جامعه قوام می بخشد. مکتب انگلیسی است
مورد توجه جدي قرار می  فمنیست ها دو بحث و انتقاد را. بخش دیگري از مطالعات امنیتی نیز بر جنسیت تأکید دارد

یکی توجه به موقعیت و جایگاه زنان و چگونگی سلب امنیت از آنها و دیگري منطق مردساالرانه حاکم بر «دهند، 
به مانند دیگر فمنیست هاي سایر رشته هاي علوم انسانی؛ در مطالعات امنیتی و روابط بین الملل نیز، آنها . مطالعات امنیتی

  یتی کنونی ناشی از تسري عقالنیت ابزاري نشأت گرفته از تئوري انتخاب عقالنی است، به باور آنها معتقدند باورهاي امن
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مسئله اي که پایه 16» .ریشه تئوري انتخاب عقالنی نیز به رفتار شدیداً فرد گرایانه و رقابتی مرد غربی در بازار برمی گردد
  .گر مفاهیم سیاسی و امنیتی تبدیل شده استاي براي فهم و عمل سیاستمداري، جنگ، امنیت، صلح و دی

که در میان نظریه پردازان سیاسی و امنیتی . اما سنت فکري مارکسیستی در مطالعات امنیتی نیز آثاري بر جاي گذاشته است
یستی اصوًال نظریه هاي مارکسیستی معتقدند که با. آنها می توان به کسانی چون رابرت کاکس یا اندرو لینکلیتر اشاره کرد

جهان اجتماعی را به صورت کلیت مورد توجه قرار داد، به ماتریالیسم تاریخی باور دارند، براي طبقه نقشی اساسی قایل 
  .هستند و خود را نسبت آزادسازي متعهد می دانند و همت اصلی خود را بر تغییر جهان متمرکز کرده اند

. امنیتی و روابط بین الملل است که ریشه مارکسیستی دارد از مطرح ترین تئوري هاي مطالعات) Gramscism(گرامشیسم
سئوال اصلی آنتونیو گرامشی این بود که چرا با وجود آنکه مارکس پیش بینی کرده بود که انقالب و انتقال به سوسیالیسم 

دازه دشوار بود؟ نخست در پیشرفته ترین جوامع سرمایه داري روي خواهد داد، پیشبرد انقالب در اروپاي غربی تا این ان
در بیان وي هژمونی مفهومی وسیع تر و غنی تر از آن . بود) Hegemony(پاسخ گرامشی به این سؤال حول مفهوم هژمونی

به باور گرامشی قدرت با قدرت و توانمندي . چیزي است که معموالً در آثار رئالیست هاي معاصر با آن روبه رو می شویم
وند نزدیکی دارد و دولت نیز با تغذیه از قدرت داخلی در سطح جهانی به عنوان قدرتی نیروهاي اجتماعی و اقتصادي پی

در واقع ترکیب قدرت دولت و قدرت نیروهاي اجتماعی و اقتصادي در نهایت در طول تاریخ «. هژمونیک عمل می کند
این بلوك تاریخی استعداد و . نامیده است) The Historial Block(چیزي را ایجاد می کند که گرامشی آن را بلوك تاریخی

قابلیت الزم را جهت تبدیل شدن به یک بلوك هژمونیک دارا   می باشد به بیانی واضح تر، تبدیل شدن یک دولت به 
دولت هژمونیک منوط به ایجاد، تقویت و توسعه ساختار و روابط ویژه قدرت دولت و جامعه مدنی در سطح نیروهاي 

ی و اقتصادي می باشد،به طوري که اداره این جامعه به صورت و در چهارچوب عدم به کار گیري زور و بنیادین اجتماع
  17» .سر کوب از طریق تفاهم و رضایت دو طرفه چه در سطح ملی و چه به دنبال آن در سطح بین المللی صورت پذیرد

وي بر اساس نظریات گرامشی مشخص تر از  .کاکس نیز در آثار خود سعی در توسعه و معرفی آثار گرامشی داشته است
به باور . بودن آن می پردازد» برساخته«دیگر تئوریسین ها به نقش و جایگاه تئوري در فهم سیاست و قدرت و همچنین 

) در نهایت(به عبارت دیگر اگر عقاید و ارزش ها18» .نظریه همواره براي شخص خاص و هدف خاصی است«کاکس 
وابط اجتماعی خاص هستند و همانطور که خود آن روابط تغییر شکل یافته اند آنها نیز تغییر شکل بازتابی از مجموعه ر

باید بستري خاص، زمانی خاص و ) حداقل در دنیاي اجتماعی(یافته اند، این گفته بدان معنی است که همه دانش ها 
ه برخی رئالیستهاي معاصر مدعی شدند عینی به عبارتی دیگر دانش نمی تواند همانگونه ک. مکانی خاص را منعکس سازند

از این رو امنیت و باور به آن نیز از این قاعده مستثنی نیست و نظریه به عنوان یک عینک عمل می 19.و بدون زمان باشد
  .کند که می تواند تغییر یابد

تی را مطرح کرده و مورد توجه بنابراین مشاهده می شود که نظریات غربی در هر عصر بخشی از نیازها و بایسته هاي امنی
به همین دلیل . قرار می دهند و در عصر دیگر آن نتایج را مورد تاخت و تاز قرار داده و بخش دیگري را مطرح می کنند

  .فاقد انباشت تاریخی و توانائی جامع در فهم امنیت انسانی هستند
  

  هامطالعات امنیتی نوین و قدرت تفسیر پدیده
در سیر مطالعات روابط بین . طالعاتی روابط بین الملل به عنوان بستر رویش مطالعات امنیتی نام می برندمعموًال از رشته م

  مناظره هایی چون مناظره رئالیست ها و . الملل و مطالعات امنیتی فراز و نشیب ها و مناظره هاي گسترده اي وجود دارد
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ان و فرارفتار گرایان، و همچنین مباحثه هاي درونی هر یک از سنت ها، سنت گرایان و رفتار گرایان، رفتار گرایلیبرالیست
در این میان به . هاي فکري همچون لیبرالیستها و نئو لیبرالیستها، رئالیست ها و نئو رئالیستها و همچنین رئالیستهاي جدید

روابط بین الملل، مناظره  ترین تحوالت و مناظرات مطرح شده در سیر تدوین مطالعات امنیتیرسد یکی از اصلینظر می
هاي علوم انسانی و خصوصاً در رشته امروزه در تمامی عرصه .مدرن است هاي فراهاي مدرن و نظریهامروزي میان نظریه

روابط بین الملل و مطالعات امنیتی انبوهی از متون تخصصی وجود دارد که نگاهی متفاوت به امنیت و ابعاد آن داشته و 
در مقابل نیز از سوي معتقدان به . کشدنه، معرفت شناسانه و روش شناسانه مدرنیستی آن را به نقد میمبانی هستی شناسا

نگرش مدرن امنیت و روابط بین الملل نقدها و پاسخ هاي تخصصی بسیاري نگاشته شده و به منبعی قابل توجه براي 
تر از دیگر مجادالت مطرح شده در یت بسیار چالشیها بر نگرش مدرن به امننقدهاي فرامدرن .تولید علم تبدیل شده است

هاي فرامدرن در مطالعات امنیتی به طور کامل هستی شناسی نگرش مدرن این رشته مطالعاتی است، زیرا برخی از گرایش
نگرش فرامدرن حوزه هاي جدیدي را به عنوان منبع تهدید مورد شناسایی قرار می دهد که تا پیش . کشدرا به چالش می

بطور کلی نوع تهدیدات، کنشگران امنیتی، سطح تحلیل، و اهداف تحلیل، . از این مطلقًا در حاشیه مطالعات امنیتی بود
اصوًال یکی از پایه هاي اصلی ایجاد نگرش .  ازجمله ابعاد قابل توجه در نقد نگرش فرامدرن به امنیت مدرنیستی است

نوسیله فرامدرن ها سعی کرده اند تا بر غناي مباحث خود فرامدرن و گرایشهاي آن نقد مدرنیسم است و بدی
  .بدین دلیل اغلب پاسخ هاي مدرن ها از موضع انفعال بوده است20.بیفزایند

عناوین و علل . نکته مهم دیگري وجود دارد و آن در خصوص برخی از علل ایجادگر نگرش فرامدرن به امنیت است
یکی از این عناوین که برخی از علل این مطالعات در آن مستتر است، . شمرندبسیاري براي این دسته از مطالعات بر می 

بسیاري از پژوهشگران ریشه طرح مطالعات پست مدرنیستی را فرو پاشی شوروي . می باشد21»مطالعات پسا شورویایی«
  .دانندمیهاي فرهنگی بدین گونه که فروپاشی شوروي از درون را نتیجه عدم توجه به مؤلفه. ذکر می کنند

با این وجود نبایستی در این مورد نیز از بحث تقدم عمل بر نظریه و نقش انقالب هاي علمی وتکنولوژیکی به سادگی 
این انقالب تمامی سطوح و ابعاد . استیل و استین آخرین انقالب اطالعاتی رخ داده را انقالب اینترنت می دانند. عبور کرد

پیامدهاي بسیاري براي ظهور این نوع از تکنولوژي هاي قابل ذکر . ییرات اساسی کردسیاست داخلی و خارجی را دچار تغ
به )(Turbulence(به بیان جیمز روزنو؛ تکنولوژي جدید ارتباطی موجب. است که در این مجال نمی توان آنها را بر شمرد

صه می توان گفت که تکنولوژي به طور خال 22.در دنیاي سیاست شده است) معنی آشفتگی، اغتشاش،  گردنکشی، تالطم
جدید موجب طرح بازیگران جدید و عرض اندام حقیقی آنها در مقابل دولت شده است، سطوح مختلف خرد و کالن، 
منطقه اي، بین المللی و جهانی را به یکدیگر پیوند داده است، پیچیدگی ها و ساده سازي هاي بسیاري در دنیاي سیاست و 

به گونه اي که نگاه عینی گرایانه، مادي گرایانه و دولت محور نظریه هاي مدرن نمی تواند تحلیل . امنیت ایجاد کرده است
بدین صورت بود که نظریه هاي نوین امنیتی . منسجم وجامعی از رویدادها و آینده تهدیدها و فرصت هاي امنیتی ارائه کند

مادي را درنظر گیرند و هم تعامل آنها را نیز به حساب همچون سازه انگاري به عرصه آمدند تا هم ساختارهاي مادي و غیر
آورند، به عالوه آنکه سعی دارند تا نقش بازیگران ریز و درشت و با قدرتهاي عینی غیر همسان با نام آنها را در کنش و 

. ها وجود دارداما نکات قابل توجه و انتقادي در مورد این مناظره و تحول در نظریه . واکنش هاي سیاسی به حساب آورند
در اینکه نظریات پسا مدرنیستی امنیتی و سیاسی، پوزیتیویسم و عینی گرایی غربی را با چالش مواجه کرده و خودبزرگ 

  اثبات گریان را امري برساخته خوانده و از » علم آن است که ما می گوئیم و امنیت آن است که ما می فهمیم« بینی و اینکه
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اما بایستی از بانیان نظریات جدید پرسید که آیا این همه آنچیزي است که بایستی گفته . ی نیستاقتدار آن کاسته است، شک
  شد؟می

به باور من نظریات پسامدرنیستی نیز اگر به اندازه نظریات مدرنیستی امنیت و روابط بین الملل تاریخ گرا و بر ساخته 
بازتاب تاریخ است و خود بزرگ بینی آن ریشه در خود بزرگ  این درست است که رئالیسم. نباشند، کمتر از آنها نیستند

وجود دارد نیز تا حدود زیادي می تواند بازتاب شرایطی باشد که » امنیت ها«بینی ابرقدرت ها دارد ولی این برداشت که 
کنند، نه آنکه اینکه نظریات جدید می گویند امنیت ها وجود دارد و امنیت ها می تواند تعامل . پیشتر توضیح داده شد

صرفاً ناشی از تعهد به حقیقت امنیت است و براي فهم حقیقت است که حقیقت هایی را می پذیرد، بلکه به باور من 
  .دو باشد همچنین می توانند ناشی از ترس سلطه حتمی امنیت مطلوب بشري و نیز فقدان بنیادهاي فلسفی جامع و یا هر

مفاهیم سیاسی و امنیت را نمی توان یک جانبه تعریف نمود، سیاست ورزي درست است که نظریات جدید می پذیرند؛ 
اما بایستی پرسید که آیا پیش . ها و غیره استNGOفرایندي مشترك میان دولت ها، شرکت ها، افراد، آکادمی ها، گروه ها، 

ریافتند؟ یا سؤال مهم دیگر آن از آنکه هر یک از این کنش گران اهمیت خود را اثبات کنند نظریات جدید اهمیت آنها را د
بین «، »در فهم امنیت بایستی ابعاد فرهنگی، زیست محیطی و غیره را در نظر گرفت«است که پذیرش مسائلی از قبیل آنکه 

و دیگر » قدرت تنها قدرت مادي و عینی نیست«،»امنیت داخلی و بین المللی تعامل و ارتباط قابل توجهی وجود دارد
ینی که در نظریات جدید مطرح شده است، تمامی آن بایسته هاي روشنی است که حقیقتاً بایستی مطرح گزاره هاي این چن

  می شد؟
در یک جمع بندي می توان گفت که نظریات جدید امنیتی با حداقل دو دسته از انتقادات مواجه هستند؛ نخست انتقادات 

زیرا به باور نظریه پردازان دولت محور، دولت در . استنظریات مدرن که اغلب منطبق با روحیات لویاتان وستفالیائی 
فضاي جدید نیز انبوهی از ابزارهاي قدرت را در دست گرفته و حتی در فضاي هنجاري و رسانه اي نیز سلطه خود را 

ها اساس این انتقادات این است که نه تن. می نامیم» انتقادهاي حقیقی انسان«دسته دوم انتقادات را . حفظ کرده است
نظریات جدید امنیتی، بلکه نظریات مدرنیستی نیز نیاز بشر به امنیت و آرامش و همچنین عنان فعالیت علمی براي برآورده 

به گونه اي که در هر عصر و در جریان رواج هر . ساختن آن را به موج هاي ساختگی عده خاصی از انسانها سپرده است
همچنین در جریان مناظره هاي آنها، با انبوهی از الیه ها و نیاز هاي فراموش یک از نظریات امنیتی و روابط بین الملل، 

  .شده مواجه هستیم
گویا این ویژگی همیشگی نظریه پردازان و پیشوایان علمی و اندیشه اي غرب است که در هر عصر بخشی از بایسته ها را 

شوند در عصر بعدي همان بعد فراموش شده را تا  به فراموشی می سپارند و آنگاه که با خالء قابل توجه آن مواجه می
فکر غربی در قرون وسطا عقل را . اندازه قابل توجهی برجسته کرده و سعی کرده اند تا تحول قبلی را به فراموشی بسپارند

و ابزاري  تا حد توان خوار شمرد و تا آنجا که توانست آن را به حاشیه سپرد، آنگاه در رنسانس بنیان هاي عقل محاسبه گرا
را گذاشت و آن را بر اغلب عرصه هاي علمی و خصوصًا علوم انسانی سلطه داد، تا جائی که تمامی سنجه هاي دیگر را 
در محدوده عقل تنها قابل قبول می دانست و سپس در عصري که خود آن را فرامدرن می نامند، حقیقت را به موج جدید 

رسد در عصر فرامدرن نظریات غربی نیز، آنچه که فراموش شده و آن چیزي به نظر می .و ساختگی حقیقت ها می سپارند
زیرا این بار نیز این عده اي از انسانها هستند که براساس موج . که مورد توجه قرار نمی گیرد، نیاز هاي حقیقی انسان است

امنیت و ابعاد آن را براي  هاي جدید عالم بشري، به علت شرایط سیاسی،  اجتماعی، تکنولوژیکی و زیست فکري خود،
به نظر می رسد این بار نیز نظریات غربی نتوانسته اند خود را مطلقاً در خدمت تمامی انسانها . کل بشریت تعریف می کنند
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به باور من در این دسته از نظریات نیز . قرار دهند واین بار هم این انسان است که در خدمت تئوري قرار گرفته است
شایسته و بایسته . ها نیز پیرو و مطیع عمل سیاسی استزیرا این دسته از تالش. اي از انسانها ادامه داردعدهطغیان تئوریک 

آن است تداوم این طغیان خواسته یا ناخواسته، با طرح اشکاالت عمده و اساسی آن و با رعایت آداب علمی با چالش 
تالشها، کوشش مداوم بشري براي دستیابی به آسایش و امنیت زیرا به باور من اگرچه بخش زیادي از این . مواجه گردد

  .                    بوده است، اما در موارد بسیاري به طغیان و همچنین فراموش شدن نیاز هاي اساسی بشر منجر شده است
ایستادن ایثار و شهادت پیش از آنکه به بررسی چگونگی ایثار و شهادت و چالش بر سر راه تداوم استیالي نظریات غربی 

در مقابل استیالي نظریات غربی امنیت و روابط بین الملل بپردازیم، بایستی مشخص کنیم که اصوًال ایثار و شهادت 
  چیست؟ رابطه آن با امنیت چگونه است؟ آیا ایثار و شهادت خود یک نظریه است یا خیر؟

میدانیم و همچنین با توجه به  Scienceه ما علم را ترجمه کلمه اگر با نگاهی علمی به معناي غربی آن، با استناد به آنک
پیشینه علم وفلسفه آن در غرب به شهادت نگاه کنیم، بی گمان شهادت چیزي بیشتر از مردن نیست و ایثار معنایی فراتر از 

بینی، منشاء و اهالی این از این رو براي پیگیري تحقیق به ناچار و درستی به جهان . از دست دادن نمی تواند داشته باشد
ایده هایی که مبانی نظریه سیاسی یا اقتصادي را شکل می «زیرا اگر ایدئولوژي عبارت است از . کنیمواژگان مراجعه می

جهان بینی به منزل زیر بناي فکر است و «،23»دهد یا ایده هایی که به وسیله شخص یا گروه خاصی حفظ می شود
عنی در یک دستگاه فکر و اندیشه، جهان بینی حکم طبقه زیرین را دارد و ایدئولوژي حکم طبقه ایدئولوژي به منزله روبنا،ی

علم، فلسفه و دین را سه منبع » جهان بینی الهی و جهان بینی مادي«متفکر شهید مرتضی مطهري در 24» .روئین را دارد
ی فلسفی و علمی دارد، به درستی نقد و تشریح تشریح، نقد و نظریاتی که وي در مورد دو جهان بین. جهان بینی می داند

به اختصار نظریات این اندیشمند شیعه و . مبانی فلسفی هریک از نظریات مدرن و فرامدرن امنیت و روابط بین الملل است
 تا عالوه بر آنکه نقصان هاي اصلی. معتقد به جهان بینی الهی، که نقد جهان بینی فلسفی و علمی است را ذکر می کنیم

مبانی فلسفی نظریات مدرن و فرامدرن آشکار شود، مبانی جهان بینی معتقدان به ایثار و شهادت و علل آن نیز در حد 
  .مجال این نوشته مورد اشار قرار گیرد

به باور وي علم یعنی تحقیق درباره موضوعاتی . نخستین جهان بینی مورد تحقیق شهید مطهري جهان بینی علمی است
به اعتقاد ایشان چون کار علم بررسی . جسام بی جان، گیاه، حیوان، تن انسان، روان انسان، جامعه و غیرهخاص از قبیل ا

» نمی دانم«جزئیات و آزمون فرضیه است واز علت به معلول می رسد، اگرچه داراي دقت فراوان است ولی در نهایت به 
خواهیم رسید و به مجهوالتی که با علم قابل بررسی زیرا در پی گیري علت ها به سلسله بی پایانی . ختم خواهد شد

به عنوان مثال بررسی علمی نمی تواند پاسخگوي این سؤال باشد که جهان از کجا آمده و به کجا می رود؟ دومین . نیست
م سو. نقد آن است که علم به ما جهت نمی بخشد و حداقل کار عالم آن است که علم خالی از دستکاري هاي انسانی باشد

آنکه علم در پی شناخت آنچه باور دارد که هست می باشد نه در پی آنچه که باید باشد، چهارم آنکه در قوانین علمی 
  .ثبات و پایداري وجود ندارد و دائم در معرض نسخ شدن است

ند دقت و به باور وي جهان بینی فلسفی هرچ. بینی دوم که مورد تحقیق شهید مطهري است، جهان بینی فلسفی استجهان
مشخص بودن جهان بینی علمی را ندارد، در عوض از آن نظر که متکی به یک سلسله اصول است و آن اصول اوالً بدیهی 
هستند و از ارزش نظري مطلق برخوردارند و ثانیاً عام و در بر گیرنده اند و به اصطالح از احکام موجود به ما هوه موجود 

اما این جهان بینی . ر اند، تبعاً اقناع کننده ذهن، وقابل اعتماد، ودر برگیرنده و نامحدود استاند، ثالثاً ثابت و غیر قابل تغیی
نیز اشکاالت عمده اي دارد، به باور ایشان جهانشناسی فلسفی پاسخگو به همه آن مسائلی است که جهان را در کل خود 
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دئولوژي انسان را استوار می سازد اما ممکن است آنرا نمایاند و ارکان و پایه هاي ایکند، قیافه و چهره را میمشخص می
سازد و خود او را به معنی میدهد و یا به کلی آن را بیبه حیات وزندگیش معنی خاص می. نیز از بیخ و بن ویران سازد

  .سرانجام هاي بیسپارد و حقیقتش را به طوفانها میو به عنوان مثال امنیت ش را به امنیت. کشاندپوچی و هیچی می
از «شناسد، ماهیت این در حالی است که بر جهان بینی الهی هیچ یک از انتقادات فوق وارد نیست، زیرا جهانی که الهی می

جهان الهی، جهانی شاعر است، . جهان الهی، جهان خیر وجود و وحدت و هماهنگی است. دارد» به سوي اوئی«و » اوئی
در جهان بینی الهی قوانین سخت و . سلسله قوانین دیگر نیز بر آن حاکم است عینی یک یعنی عالوه بر قوانین سخت و

در این جهان بینی، جهان هدایت شده است، یک کل تجزیه ناپذیر است، . مادي مولود روح جهان و قوانین مدبره آن است
که عالوه بر داشتن توانائی  بنا بر این جهان بینی الهی جامع ترین منبع شناخت است 25 .و هیچ چیز در آن گم نمی شود

به عبارت بهتر حرکت، منشاء و مقصد . کندها را نیز جبران میهاي آنهاي دو جهان بینی علمی و فلسفی  ناتوانائی
از این رو نه نقصان هاي جهان بینی علمی را داراست و نه به انحراف و . شناخت تمام هستی در جهان بینی الهی است

اما گاهی در مسیر حرکت بشري به دالیل مختلف بخشی از انسانها طغیان می  .دچار خواهد شد پوچی جهان بینی فلسفی
در چنین مواقعی است که . کنند و این طغیان در عرصه هاي مختلف تئوري و عملی آثار و زیان هاي آن هویدا می شود

ی الهی، به عنوان جامع ترین منبع شناخت افتخار، سعادت و جایگاه شهیدان و ایثارگران در تداوم و حفاظت از جهان بین
زیرا بر اساس توحید . پدیده ها و از جمله امنیت و در جهت رهنمون نوع بشر به عالی ترین شناخت، مشخص می شود
جهان بینی » نمی دانم«در جهان بینی الهی، تقسیم بندي انسان، شناخت، امنیت، علم و غیره، امري غیر آگاهانه است و به 

شهادت همانگونه که از معنی آن نیز  .جهان بینی فلسفی و بی ثباتی هر دو ختم خواهد داشت» گمراهی«علمی و 
هویداست، به معناي آگاهی است و بر اساس جهان بینی الهی کسانی شهید خوانده می شوند و شهید می شوند که یا 

در . و اصالح دیگران جان خود را از دست داده اند فهمیده اند و یا از فهمیده ها پیروي کرده و در تالش براي آگاه نمودن
بنا براین شهادت و ایثار خود یک نظریه امنیتی نیست، . اینجا آگاهی به معناي باور و اعتقاد و فهم جهان بینی الهی است

وم دهنده بلکه وقوع این واقعه یک جلوه گاه، یادآور، نمایش عملی، یک هویت ساز، موتور محرکه، یک رویداد عظیم، تدا
همچنین ایثار و . و همچنین مظهر قدرت جهان بینی الهی و دیگر زیر مجموعه هاي آن همچون برنامه امنیتی آن است

شهادت هم اعتراض مقطعی و هم اعتراض دائم جهان بینی الهی نسبت به نواقص، طغیانها، و گمراهی هاي جهان بینی و 
  .تئوریهاي فلسفی و علمی است

ینی الهی کسانی که با تعهد و آگاهی براي هدایت و بودن بشریت و بطور کلی براي حفظ امنیت حال و در تاریخ جهان ب
آینده انسان، خود را و یا بخشی از داشته هاي خود را فدا کرده اند، هیچکدام تئوریسین و یا خالق یک فلسفه جدید نبوده 

. بلکه خود را تشریح کننده و عامل دانسته اند. یان نیاورده انددر مبانی امنیت صحبتی به م» ما«یا » من«اند، و از یک فهم 
که هم با تشریح کالمی و ) ع(و امام حسین) ع(شارحانی چون پیامبران و امامان و در میان آنها برجستگانی چون امام علی 

ئوري پردازي و تئوري هم با نثار عزیز ترین داشته بشري یعنی جان، عالوه بر آنکه طغیان بخشی از بشریت وآغازیدن ت
سازي سلطه گرانه و غیر جامع را گوشزد کرده اند در ضمن با عمل به جهان بینی الهی، یاد آور تفاوت، توانمندي، و 

عالوه بر آن از آنجا که عمل آنها نه براي یک قبیله، یک شخص، یک کشور، یا دسته و گروه، . عملیاتی بودن آن بوده اند
الهی و حفظ بشریت بر آن راه بوده است، در وقت تأثیر گذار بوده و براي آینده نیز نه علیه یک بلکه براي دفاع از دین 

معلم شهید علی شریعتی، پس از . قبیله یا گروه یا یک نظام حاکم، بلکه علیه تمامی طغیان گران، هویت سازي کرده است
ک نگاه اجتماعی تبدیل کرد و سپس نگاه و ایدئولوژي بررسی این بحث که اسالم چگونه نگاه قبیله اي در عربستان را به ی
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ثوره « را تغییر داد، می گوید؛ ) انقالب،قیام(»ثوره«و)خونخواهی(»ثار«جهانی تأسیس کرد و در این میان معانی قبیله اي 
خون به گردن دارد عبارت است از قیام افراد قبیله خدائی در هر نسل براي انتقام گرفتن از آن قبیله طاغوتی که از آنها یک 

و یک خون طلب دارد، ثوره، از اینجاست که حکم ثوره با خون پیوند پیدا می کند، کلمه ثوره با تسلسل تاریخی پیوند پیدا 
و چون شهادت بر مبناي فطرت الهی 27».می کند، کلمه ثوره با مسئولیت مستمر انسان در طول تاریخ پیوند پیدا می کند

نسبت به شهادت در جهان بینی الهی نگاهی علمی یا فلسفی نیست و بر اساس جهان بینی الهی  بشر است و از طرفی نگاه
) ع(شکست و نابودي در آن نیست بلکه به هر صورت پیروزي و زیبائی است، به همین خاطر است که کاروان امام حسین

م میزند و تاکنون و در آینده نیز تأثیر خود شهید یکی از بزرگترین پیروزي هاي ماندگار تاریخ جهان بینی الهی را رق72با 
محرم وصفر اسالم را زنده نگه می دارد و شهادت پیروزي را بیمه می ) ره(و به بیان امام خمینی . را بر جاي می گذارد
  .کند و دشمن را رسوا

رد، همان بحث محدودیت اما تفاوت عمده اي که شهادت در راه امنیت اسالمی با کشته شده گان در راه دیگر نظریه ها دا
بنابراین امنیت اسالمی با نقشی که یاد . بنیادهاي فکري آنهاست که بر قدرت تأثیر کشته شدگان آنها نیز تأثیر می گذارد

آوران آگاه دارند، همواره به عنوان یک فلسفه اعتراضی در مقابل طغیان دیگر نظریه هاي امنیت تا دستیابی به منزل مقصود، 
این اعتراض پایدار ترین . البته نوع اعتراض آن بسیار متفاوت تر از اعتراض دیگر نظریه ها است. م می بخشدخود را تداو

زیرا این . و مداوم ترین اعتراض در قیاس با دیگر انواع اعتراض ها و نقدهاي نظریه ها نسبت به یکدیگر بوده است
ي تصنعی نیست، بلکه بر مبناي نیاز هاي واقعی بشر اعتراض همچون نظریات مدرن و یا پست مدرن بر بستر موج ها

در جمع بندي این بخش می توان گفت که شهادت و ایثار نه به عنوان یک نظریه جدید امنیتی، بلکه به عنوان یک  .است
، نیروي ذخیره قدرتمند، در هنگامه هاي الزم به صورت مستقیم در ایجاد و حفظ امنیت حقیقی و عینی بشر اقدام میکند

یاد آور طغیان هاي بشري می شود و مظهر قدرتمندي جهان بینی الهی به صورت عام و خصوصا نظریه امنیتی مبتنی بر 
بعالوه آنکه امکان طغیان در مسیر ایثار و شهادت وجود ندارد زیرا بایستی شهدا و ایثار گران . جهان بینی الهی می شود

و این در حالی است که . ، و با آزادگی منبعث از آگاهی جان خود را فداکنندپیرو مبانی مسلم و بدیهیات روشن الهی باشند
نقش تأسیسی عامل انسانی، به گونه اي که منجر به طغیان شود و به گونه اي که در تمدن غربی مالحظه می شود، در 

  .جهان بینی و امنیت اسالمی در حداقل است
آخرین جلوه گاه فرهنگ ایثار و شهادت در تاریخ معاصر، انقالب  ایثار وشهادت و امنیت جمهوري اسالمی ایران  دو

درجریان این دو واقعه که اولی براي تأسیس و دومی براي . ساله علیه ایران است 8اسالمی و همچنین جنگ تحمیلی 
ن خود را نثار کرده ا رخ داده است، بسیاري از بزرگان و مردم از قشرها، قبیله ها، و با خاستگاه هاي متنوع، جا.ا.تداوم ج

  .اند
ا و همچنین بسیاري دیگر از تحلیلگران انقالب و جمهوري اسالمی ایران، این سیستم سیاسی به .ا.به باور مؤسسین ج

. جهان بینی الهی و سیره پیشوایان آن متصل بوده و ضمن آنکه از آن تغذیه می کند، سعی دارد تا در مسیر آن گام بردارد
انقالب اسالمی بر مبناي اصل توحید استوار است که محتواي این « : عنوان رهبر انقالب می گویند به) ره(امام خمینی 

شخص پرستی ها و شخصیت پرستی ها و لذت پرستی ها و هرنوع . . . اصل در همه شئون جامعه اسالمی سایه می افکند 
  27» .پرستش محکوم می شود و فقط انسانها دعوت می شوند به پرستش خدا

مانگونه که مالحظه می شود، قصد و نگاه رهبر انقالب به انقالب اسالمی تداوم همان جهان بینی اسالمی و تداوم نقد و ه
. اعتراض دایمی به دیگر جهان بینی هاي و نظریات و ایدئولوژي هاي غیر الهی و تصنعی طغیانگر در تمامی عرصه هاست
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زیرا در یکی از جنگ ها که منافقین . است) ص(نًا مطابق نگاه پیامبر اسالم به ایثار و شهادت نیز عی) ره(نگاه امام خمینی
نخواهیم » احدي الحسنین«خدا جواب شان را داد، که ما به غیر از «کردند، مدینه احتمال شکست را براي پیامبر مطرح می

زندگی جاوید نصیب ما خواهد یعنی یا در جنگ پیروز می شویم یا اگر هم شهید شویم، رضایت خداوند، بهشت و . رسید
نیز در برابر بحث شکست و یا پیروزي در جنگ تحمیلی، خود و پیروانش را به مکلف به انجام ) ره(امام خمینی  28» .شد

اگر چه رویدادي همچون جنگ تحمیلی نخستین ایستادگی قبیله خدایی در مقابل قبیله طاغوت نیست و  .وظیفه  می دانند
اما . در بسیاري از نقاط جهان و از جمله در ایران نیز صف آرائی هاي متعددي صورت گرفته است بی گمان پیش از این

تفاوتی عمده میان این رویداد تاریخی در این مقطع و دیگر رویدادهاي مشابه آن وجود دارد، آنهم شرایط تاریخی و مقطع 
ا نتیجه .ا.بی گمان ج .ع از آرمان هایشان ایثار کردندتاریخی است که شهدا و ایثارگران با جان و اموال خود در راه دفا

مستقیم موج جدید بیداري مسلمانان است به گونه اي که بسیاري از تحلیلگران، انقالب اسالمی را نماد و الگوي تحول در 
جهان بینی  این انقالب و جنگ تحمیلی در مقطعی از تاریخ به وقوع پیوست که غرب با. رفتار مسلمانان جهان می خوانند

توانائی که . ئی متفاوت و در بسیاري از بخش ها طغیانگر در اوج توانائی مادي و سخت افزاري خود قرار داشته و دارد
در چنین مقطعی از تاریخ است که غرب خواستار . غرب فرهنگی بسیاري از ناتوانائی هاي خود را با آن پوشش می دهند

گیري از گسترش نفوذ نرم افزاري آن و پیش گیري از عبور امواج آن به داخل تضعیف و نابودي انقالب اسالمی و جلو
زیرا در آن صورت است که جهان بینی ئی جدید که اغلب قوانین رقابت دو . حوزه اسمی و غیر اسمی خود می شود

این دو جهان بینی  جهان بینی علمی و فلسفی را قبول ندارد، به صورتی جدي وارد رقابت می شود و بسیار ي از بدیهیات
بنابراین غرب با تمامی امکانات و . به چالش می کشد. . . را در حوزه هاي مختلف سیاسی، امنیتی، اقتصادي، فرهنگی و 

اما این . تا آنجا که ممکن است سعی دارد تا جمهوري اسالمی ایران را در جریان جنگ تحمیلی علیه ایران تضعیف کند
این باور و ایثارگري ها و شهادت ها در مسیر . اد به انجام تکلیف به مقابله با تهدیدات پرداختندایرانیان بودند که با اعتق

انجام آن، ویژگی ها و توانائی هاي  منحصري در مقایسه با نظریات امنیتی غرب دارد که در ذیل به برخی از آنها اشاره می 
  .شود

درآمدي امنیتی متفاوت از سه سرنوشت حتمی جنگ یعنی  فرهنگ ایثار و شهادت در جریان جنگ تحمیلی بار دیگر
» تکلیف«پیروزي و شکست عینی، و یا عدم تداوم جنگ به صورت هاي صلح یا آتش بس به نمایش گذاشت و آن انجام 

برنامه اي که قرن ها پیشتر از آن تدوین شده بود و نتیجه اي که علیرغم آنکه حاصل کنش و واکنش هاي جمعی . بود
زیرا پیروزي، شکست و یا . یادي از انسانهاست، با هیچ یک از تئوري هاي مدرن و فرامدرن قابل تفسیر نیستبخش ز

عدم ادامه جنگ نتیجه اي در حد محاسبه هاي عقل ابزاري است، ولی تکلیف و اداي آن ابعاد جدیدي از توانائی هاي 
من هیچکدام از تئوري هاي امنیتی غربی به اندازه تکلیف در  به باور .گذاردباالقوه نهفته در وجود بشري را به نمایش می

جهان بینی الهی و اسالمی نمی توانند توانائی هاي مادي و فرامادي بشري را بسیج کرده و در راستاي یک هدف خاص به 
و در جهت  زیرا در این فرهنگ است که جبر تکلیف و تفویض فهم و اراده در کنار یکدیگر قرار می گیرند. کار گیرند

هدفی که با توجه به معیارها نبایستی در اجماع بر آن تفرقه وجود داشته . دستیابی به هدف مشخص شده اقدام می کنند
واز آنجا که تکلیف تنها بریک قبیله ویا نژاد نیست، بلکه تمامی همفکران را فرا می خواند، قدرت بیشتري در بسیج . باشد

در این باور؛ مکلف پشتوانه هاي عظیم معنوي بشري را  .ه ترس از نتیجه نیز وجود ندارداین در حالی است ک. منابع دارد
پشت سر خود می بیند و در عین حال رفتارش از آنجا که براي آیندگان پشتوانه و وظیفه ساز است، معنایی متفاوت می 

ل توجه دیگر آن است که تکلیف انباشته نکته قاب .کندمکلف بدین گونه هم در حال و هم در آینده قدرت سازي می. یابد
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هاي مادي دشمن را به امري انتزاعی تبدیل می کند، زیرا وقتی شخص از روي اختیار مکلف به وظیفه است به هرصورت 
زیرا با . بنا براین دشمن هیچگاه بازي را با استفاده از هیمنه مادي خود از پیش برنده نیست. مبارزه را ادامه خواهد داد

تکلیف هدف فعالیت امنیتی و از جمله جنگ را بسیار فراتر از  .اي مواجه است که به هر صورت خواهد ایستاد جبهه
کشور، قبیله، مرز، فرد، زمان ومانند آن مطرح می کند از این رو عالوه بر رضایت خداوندي، در عرصه عینی نیز شکست و 

رقم نمی خورد و بحث هویت سازي و ارجاع به آیندگان به نابودي در آن نیست، زیرا جنگ فقط در یک مکان و زمان 
از این رو ارزش پیروزي نیز به اندازه پیروزي در یک زمان و مکان و بر یک خصم . هرصورت از نتایج اداي وظیفه است

نظر  بنابراین در حد اعالي محاسبه نیز هست زیرا هم حال را در. مطرح نیست، بلکه خونبهاي گذشتگان و آیندگان است
در تکلیف یک نسل نمی تواند براي تأمین امنیت کوتاه مدت، . میگیرد و هم تأمین آینده را نیز مورد توجه قرار می دهد

میان مدت، و بلند مدت محاسبه اي خود امنیت نسل هاي خارج از محاسبه آینده را فدا کند، بنا بر این عدالت میان نسلی 
از آنجا که این . ربی جدیدًا در مورد محیط زیست و منابع طبیعی به آن رسیده اندآن چیزي که نظریات غ. نیز وجود دارد

نگرش به امنیت بر یک جهان بینی جامع مبتنی است بنا براین داراي هویت و انباشت باثباتی است و بر اساس همین داشته 
  .یش خواهد دادتوان پیش بینی آینده را نیز دارا می باشد و قدرت آینده پژوهی امنیتی را افزا

به دالیل فوق این نگرش داشته هائی می بخشد که دشمن فاقد آن است و نمی تواند تا زمانی که دشمن باشد، به دست 
  .آورد از این رو دشمن را در موضع ضعف قرار می دهد

آن بهره برداري  نتیجه این بخش آن است که شهداي معاصر با انجام تکلیف بار دیگر این گفتمان را عملی کرده و هم از
به گونه اي که نتیجه مستقیم عمل آنها حفظ جمهوري اسالمی است و مادامی که . نموده و بر داشته هاي آن افزودند

جمهوري اسالمی نیز کماکان در مقابل آرمانها و مسیر جهان بینی و امنیت الهی مسئولیت پذیري دارد خود به بخشی از 
  .ه و در مقابل آسیب ها و تهدید ها از آن بهره مند خواهد شدهویت این اعتقاد امنیتی تبدیل شد

  
  نتیجه گیري

همانگونه که مالحظه شد امنیت مطلوب در هر یک از نظریات غربی دقیقاً بازتابی از موج هاي پیشرفت و یا توسعه تمدن 
ج هاي پیشرفت و یا توسعه بشري و همچنین فهم بخش هائی از انسانهاست، به گونه اي که بخش هاي دیگر انسانها و مو

آخرین موج این تحوالت در نظریه هاي امنیتی که با . گذشته، حال، و آینده به صورت همزمان در نظر گرفته نشده است
نام فرامدرن و براي جبران نواقص موج قبلی نظریات امنیتی ارائه شده است نیز داراي اشکاالت و نواقص تقریباً یکسانی با 

  .ستموج قبلی بوده ا
انسان در جهان بینی «زیرا مسئله به تفاوت در جهان بینی و عدم وجود شناخت توحیدي در نگرش آنها بر می گردد، و 

توحیدي تنها از یک قدرت می هراسد، تنها در برابر یک قاضی مسئول است و تنها به یک قبله روي دارد و تنها به یک 
مخالفش این است که جز او همه هیچ است و پوچ و همه گرایش ها و مفهوم .  دست و دستگاه طمع بسته است و همین

این است که توحید . و تالش هاي متفرق و ترس ها وطمع ها و تکیه گاه هاي رنگارنگ، عبث است و بیهوده و سرگردانی
می چنین سرگردانی بنا براین در جهان بینی و امنیت اسال 29».در برابر تنها او» تسلیم«به فرد استقالل و عظمت می بخشد و 

و بی ثباتی وجود ندارد و از طرف دیگر با تأکید بر داشته هاي مادي، توانائی هاي دیگري نیز وجود دارد که غیرها از آن 
اسالمی می تواند قائل به وجود نظریه هاي امنیت و روابط بین  -به نظر می رسد تنها جهان بینی الهی. برخوردار نیستند

ایم و در ادبیات سیاسی را ملت ترجمه کردهNationزیرا ما «. به ترجمه درست آن باشد) International Relations(الملل



، دانشگاه رازي1389 -آبان ماه 12و توسعه کشور،  شهادتو  ایثار همایش ملی

٢٢٧

ایران ملت اغلب به مجموعه اي از انسانها گفته می شود که صاحب دولتی هستند، این در حالی است که ملت به معناي 
یعنی آنها نخست بر اساس تجربه خود  30».می آید) در فرانسه به معناي زادن(Naitreاز مصدر  Nationمذهب است و 

Nation  شان را بر اساس نژادشان تعریف می کنند و ما به غلط آن را به مذهب و راهی که مجموعه اي از انسانها بر اساس
نه و آنگاه از حقوق بین الملل اسالمی می گوئیم در حالی که این . نخست باور روحی و ذهنی می روند، ترجمه می کنیم

و بر اساس جهان بینی اسالمی تنها نوع شناخت و نتایج . باوري اسالمی بلکه باوري مبتنی بر تجربیات عصر مدرن است
از این رو بر اساس باور اسالمی در درون همان ملت تعریف شده بر . آن است که بین الملل را مشخص می کند نه نژاد

دو جبهه ملی متفاوت بر اساس شناخت و هویت تاریخی وجود دارد  اساس باور مدرن و حتی برخی از نظریات فرا مدرن
مالحظه می شود که در این عصر نیز جمهوري اسالمی به عنوان بستر و همچنین عین . و آن جبهه طاغوت و اسالم است

اصول اصیل  بنابراین مادامیکه جمهوري اسالمی بر اساس. تداوم جهان بینی الهی و همچنین نگاه امنیتی آن عمل می کند
اسالمی عمل می نماید و امنیت جامع و حقیقی انسان را فارغ از جهش هاي تصنعی هر عصر، به عنوان نیاز حقیقی انسان 

این در حالی است که کشور ما تجربه ایستادگی در مقابل امنیت هاي ناعادالنه و جزئی نگر . مطرح می نماید، پایدار است
  . داخلی و خارجی را دارد

ه به نقش جهان بینی الهی در جمهوري اسالمی ایران و نیز حفظ آن به عنوان آخرین دستاورد مستقیم فرهنگ ایثار با توج
و شهادت در عصر مدرن و پست مدرن، جمهوري اسالمی ایران می تواند با مسئولیت پذیري در مقابل آرمانها و اهداف 

  . خشی از هویت آن تبدیل شده و از داشته هاي آن بهره برداري کندجهان بینی الهی و تأکید بر امنیت جامع و عادالنه به ب
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  راهکارهاي کاربردي در جهت ترویج جایگاه زنان ایثارگر در جامعه
  تبار سماکوش ینوروز شفیع

  عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور بندرترکمن
  

  چکیده
یکی از پشتوانه هاي فرهنگ جامعه، فرهنگ ایثار و شهادت است که از نسیم روح بخش اسالم در جامعه ما جاري شده 

چون این ایثارگران . فرهنگ ایثار، فرهنگ خشونت نیست، بلکه فرهنگ همدلی، مهربانی، محبت و عطوفت است. است
بودند که در جان خویش را به محبت بخشیدند و سختی و خشونت دفاع را براي آرامش جامعه خریدند و حریم جامعه را 

حضور ایثار گران در جامعه، حضور عطر ایمان . شتنداز تعرض دشمنان براي رشد و عطوفت و مهربانی مصون نگه دا
. است، براي حذف یأس، نا امیدي و عصیان روح هاي سرگردان، حضور و مشارکت آنها در ابعاد مختلف ضروري است

به همین دلیل است که باید . آنچه می تواند در جامعه امید ایجاد کند و روح به آن بدمد فرهنگ ایثار و شهادت است
ران را در تحوالت جامعه و سازندگی آن مشارکت داد تا پاسدار و الگوي فرهنگ جامعه قرار گیرند، براي این ایثارگ

  .حرکت ، باید بستر حضور آنها را فراهم نمود
  

  طرح مسأله
هیم و در این مقاله پژوهشی ما برآنیم تا چگونگی ترویج جایگاه زنان ایثارگر در جامعه را مورد بررسی و ارزیابی قرار د

نشان دادن منزلت و رتبت بانوان : هدف .به صورت جدي جایگاه زنان ایثارگر وخدمات ارزنده آنها مورد تبیین قرار دهیم
ایثارگر و نشان دادن مجاهدت ها و جانفشانی هاي آنان در جنگ و دوران دفاع مقدس و ارائه راهکارهاي کاربردي در 

  .ترویج جایگاه زنان ایثارگر در جامعه
این تحقیق با روش کتابخانه اي صورت گرفته است،ضمن اینکه از روش مشاهده و پرسشنامه جهت تکمیل : شرو

  .اطالعات بهره گرفته شده است، همچنین نویسنده تالش نموده تا مباحث را به نحو شایسته تجزیه و تحلیل نماید
  :اج استبه طور کلی سه نتیجه اساسی از کل مقاله قابل استخر: یافته و نتایج

  .ترویج جایگاه زنان ایثارگر در جامعه ، نیازمند عزمی ملی و مشارکتی همگانی است.1
.معرفی درست جایگاه زنان ایثارگر درجنگ ودفاع مقدس،واالترین شیوه تکریم ازآنان است.2
  .استنادیده گرفتن، نقش و جایگاه بانوان ایثارگر در دفاع مقدس،نادیده گرفتن نیمی از دفاع مقدس .3

  .زنان ایثارگر، دفاع مقدس، مقاومت و شجاعت :هواژکلید 
  

  مقدمه
از آغاز خلقت تا کنون، مردان و زنان بزرگی دوشادوش یکدیگر تاریخ بشریت را ساخته اند و فراز و فرود دوران ها را 

نموده اند و حرکت هاي آنجا که مردان بزرگی رخ . چشیده اند و در هر زمانی در کنار یکدیگر حماسه ها آفریده اند
بزرگی آفریده اند در کنار آنان قطعاً زنان ارجمندي نیز بوده اند که آن راد مردان توانسته اند قلّه بانی نمایند وبر ستیغ ها 

  ابراهیم همراه با همسرش به . آدم که هبوط کرد، تا حوا در کنار او قرار نگرفت کامل نگشت .برآیند و شهرت جهانی یابند
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موسی در کنار فرعون از همت بلند آزاد زنی . ین حجاز هجرت کرد و از آنجا حرکت ابراهیمی خویش را آغاز کردسرزم

  .که به عنوان همسر فرعون بود به موسائی رسید و
رسالت خویش را آغاز کرد و از منزل و مأواي گرم خدیجه و با سرمایه مادي و ) س(با همت بلند خدیجه) ص(محمد

در مقابل جور و ستم ) ص(در کنار دخت گرامی پیامبر اکرم) ع(علی. سختی ها را پشت سر نهادمعنوي او 
به عنوان بزرگ زن ) ع(و خاندانش را برد تا او با خون خود و خواهرش زینب) ع(همراه خود اهل بیت) ع(حسین.ایستاد

  .کربال پیام الهی را برسانندو
از آنان، توانایی هاي این فرشتگان زمینی را به فراموشی سپرده است و با گنامی زنان بزرگ و بیراهه رفتن قشر عظیمی 

، بستري عظیم براي ظهور و بروز زنان با )ره(ظهور انقالب اسالمی ایران به رهبري معمار بزرگ آن حضرت روح اهللا
ضور آنان کم تر و کم ارزش و شرافتمند فراهم گردید تا در عرصه هاي مختلف خود را نشان دهند، تا آنجا که هر جا ح

  .رنگ تر مشاهده می شود، درمی یابیم که به آنان فرصت داده نشده است تا خود را نشان دهند
در هنگامه اي که تمامی قدرت ها و مکتب هاي بشري با نام حمایت از این قشر عظیم جوامع، در پی بهره وري و استفاده 

یت از آنان را بلند کرد و میدان تالش و فعالیت را بر آنان گشود تا جایگاه انقالب اسالمی فریاد حما. ابزاري از آنان هستند
آنجا که در میدان نبرد و مبارزه شرکت کردند ، آنجا که بر کرسی . آنجا که به ترتیب فرزندان پرداختند. خود را در یابند

  .ن آمدندمدیریت تکیه زدند و آنجا که در میدان علم و پژورش گام نهادند ، سرافراز بیرو
  

  راهکارهاي کاربردي در جهت ترویج جایگاه زنان ایثارگر در جامعه
  بهره گیري از نقش و جایگاه ممتاز زنان ایثارگر در نهضت عاشورا -1

تاریخ عاشورا نشان داد که زن می تواند در جهت نیل به واالترین مقام انسانی، هم پاي مردان و شهیدان اسالم، براي 
و قرآن قیام کند و تربیت واالي انسانی خود را به جهانیان بنمایاند که چگونه فرصت ابراز شخصیت و  تجدید بناي اسالم

زنان ایثارگر اهل بیت، بذر نهضتی را افشاندند که هنوز آن بذر در حال رشد و نمو است و . تجلی نفحه الهی را داراست
مگر به سبب صبر و تحمل زنان ایثارگري که به ریسمان  باعث رساندن پیام عاشورا به گوش جهانیان گردید؛و این نبود

  .اسارت بسته شده و شهدا را پشت سر گذاردند
  :نقش کلی زنان ایثارگر در قیام عاشورا را می توان در چند بند بیان نمود

  تحمل صبر یا آموزش صبر . 3حفظ ارزشها. 2) همسران و فرزندان خویش(روحیه بخشی. 1
  تحریک عواطف.9ارزش دادن به زنان . 8حفظ عزت . 7تغییر ماهیت اسارت. 6پرستاري. 5پیام رسانی.4

در نهضت عاشورا، اگر نبود صبر و بردباري زنان ایثارگر هنگام مصائب و داغ عزیزانشان و اگر نبود پشتیبانی و حمایت 
سر حد جان، عاشورا به کجا می  همه جانبه آنان از همسران و فرزندان خود وتشویق آنان به حمایت از موالي خود تا

  انجامید؟
اي حسین، اکنون که خود عازم این سفر هول انگیز و خطرناك هستی، چرا کودکان و زنان را با خود می : به او گفتند

بري؟ محد حنفیه، با چشمانی اشکبار اصرار می ورزیدند که حسین از بردن زنان و کودکان خود داري کند، ولی حسین به 
نه، آنها نیز باید در این مسافرت با من باشند، خداوند خواسته آنان نیز لباس اسارت «:واب می دهد و می فرمودهمه یک ج

  ».به تن داشته باشند
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  .آري، باید یک کاروان اسیر به راه افتد و در لباس اسارت، درباره قتل حسین تبلیغ کند و کوفه و شام را منقلب نماید
دختر امام  -) ع(فاطمه صغري -) ع(ام کلثوم  -) ع(زینب کبري : هضت عاشورا عبارتند ازاي از زنان ایثارگر نپاره

 - ، ام وهب)ع(لبابه همسر ابوالفضل -)ع(، دختر امام حسین )ع(سکینه  - مادر سکینه و علی اصغر) ع(رباب -)ع(حسین
او . است) ع(زینب کبري) ع(هند همسر یزیدو سر سلسه زنان شجاع نهضت اما حسین -عیوف همسر خولی -طوعه 

او قهرمان  کربال بود و در صبر و مقاومت مجسمه تقوا . لقب یافت 1»ام المصائب«خداشناسی بود که در تحمل مصائب به 
در برخورد با مصیبتها، چون کوه مقاوم و چون صخره در مقابل امواج خروشان خم به ابرو نیاورد، او کمر مصیبت را . بود

شهید شد، زینب هم با اسارت ) ع(اگر حسین. در نهضت عاشورا آمد) ع(پا به پاي امام حسین )ع(زینب . شکسته بود
  . خود، خط سرخ شهادت را پیمود

بانوي ایثارگري که قبل از حادثه عاشورا می توان از او به خوبی یاد کرد، طوعه بود که در جریان بی وفایی مردم » طوعه«
ارزش کار این زن در آن بود که در . او را در منزل خویش مهمان و پنهان کردکوفه با مسلم بن عقیل همکاري کرد و 

زمانی که هیچ مردي حاضر به حمایت از مسلم نبود و جرأت پناه دادن به او را نداشتند، پیر زنی درآن جا نشسته بود و او 
ند اگر لشکریان ابن زیاد متوجه امر را پناه داد و مخفی می کند و شب را تا صبح از او مراقب کرده، در حالی که می دا

   .شوند، جانش به خطر افتاده و شاید او را بکشند
در روز عاشورا مادر وهب به فرزندش .یکی دیگر از زنان فداکار و نمونه نهضت عاشورا مادر وهب بن عبداهللا کلبی است

  .»را یاري کن) ص(فرزندم ، بر خیز و فرزند رسول خدا « : گفت
اي «: رفت و پس از آن که تعدادي از سپاه عمر سعد را به هالکت رساند ، نزد مادر بازگشت و به او گفت وهب  به میدان

از تو راضی نمی شوم تا اینکه در حمایت و دفاع از فرزند پیامبر «: مادر وهب پاسخ داد » آیا از من راضی شدي؟! مادر
  ».به شهادت برسی) ص(اکرم

پس از شهادت وهب مادرش به بالین فرزند آمد و 2.ا گردید و آن گاه به شهادت رسیدوهب جنگید تا دستانش از بدن جد
شمر که ناظر این صحنه بود به غالمش دستور داد تا با عمود ضربه اي به سر . شروع کرد خون هاي چهره او را پاك کند

   3.به شهادت رسید بر اثر آن ضربه سر مادر وهب شکافته شد و در کنار بدن فرزند. مادر وهب وارد کند
جاودانگی عاشورا، پس از چهارده قرن حاصل کار زنان ایثارگر بازمانده بود که نگذاشتند این واقعه در صحراي خشک و 

حادثه اي که . مونث است –تاریخ کربال یک تاریخ مذکر « سوزان کربال دفن شود و فراموش شود و یا ازیاد برود، زیرا
  4»اشته اند ، ولی مرد در مدار خودش و زن در مدار خودشمرد و زن هر دو در آن نقش د

بهره . انقالب اسالمی مردم ایران نیز نمونه همان نهضت عاشورا بود که زنان ایثارگر فداکار بسیاري در آن نقش داشتند
. یشتري خواهد دادگیري از نقش و جایگاه ممتاز زنان ایثارگر در نهضت عاشورا، جایگاه زنان ایثارگر را در جامعه تعالی ب

5.آري آنان که رفتند، کاري حسینی کردند وآنان که ماندند باید کاري زینبی کنند، و گرنه یزیدي اند

  اشاعه و تبیین منزلت زنان ایثارگر نمونه تاریخ -2

                                               
)22طراز المذهب،ص.(بعد از من این دختر بالها را می بیند :در موقع والدت قندقه اش را گرفته و گریستند ، فرمودند) ص(پیامبر  -١
.46ص . هـ،ق 1369سید بن طاووس،اللهوف، منشورات المطبعه الحیدریه،  - 2
.373، ص1411انتشارات اسوه ، چاپ اول، محمد الحسون، ام علی مشکور، اعالم النساء المومنات،  - 1
408، ص 1مرتضی مطهري، حماسه حسینی، ج - 2
.از سخنان معلم شهید دکتر علی شریعتی - 3
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دست می یابند  زنان، بخشی از جامعه انسانی اند که در حوزه ایمان و کمال، تفاوتی با مردان ندارند و گاه به چنان مقامی
  .که مردان باید از آنان درس تقوا، شجاعت، ایثار، دیانت و خضوع در برابر پروردگار بگیرند

بانویی نمونه و ایثارگر اسوه براي زن و مرد در نفی ستمگري، شرك و کفر و نیز گرایش به توحید و یکتا پرستی » آسیه«
ما علمت «دارد و شعار  1» انا ربکم االعلی«، ادعاي )فرعون( آسیه در خانه اي زندگی می کند که صاحب آن خانه. است

را سر می دهد و این زن در میان این ادعا و شعار، سخن از توحید می گوید و براي نفی بیدادگري ،  2»لکم من اله غیري
» فرعون«که  این درحالی است. وحشیانه ترین شکنجه ها را تحمل می کند، تا آن جا که نامش زینت بخش قرآن می شود

  .هم نیست» انسان«مردي است که الیق نام
، عبداهللا، جعفر و عثمان در کربال در رکاب )ع(حضرت عباس(که چهار فرزندش) ع(همسر ایثارگر امیرالمومنین» ام البنین«

) ع(سین از امام ح«:وقتی خبر شهادت آنان، در مدینه به ام البنین رسید، گفت. به شهادت رسیدند) ع(حضرت امام حسین
مرا ) ع...(چرا ابتدا از حال حضرت ابی عبدا. باد) ع(فرزندانم و آنچه زیر آسمان کبود است، فداي حسین. مرا خبر بدهید

   3»مطلع نمی سازید؟
مادر عمار یاسر و کنیز ابوجهل از زنان ایثارگري بود که در سخت ترین شکنجه ها بازگشت از دین مبین اسالم را » سمیه «

راضی شد که آغوش خود را براي شهادت بگشاید و به عنوان اولین شهیده اسالم، افتخار بزرگی نصیب  نپذیرفت و
، با نویی است که تمام ابعاد تصور شده براي زن نمونه، در او جلوه کرده )ع(فاطمه زهرا.مسلمین و خانواده یاسر کند

  .وبی شک اگر مرد بود، نبی بوداست که در دنیا به صورت انسان ظاهر شدهاو موجودي ملکوتی است. است
  .تمام جلوه هاي ملکوتی، الهی، حبروتی، ملکی و ناسوکی در این بانوي بی دلیل مجتمع است

در روز بیعت و سقیفه، دشمن به . او دلیر و بی واهمه می باشد، جز از خدا نمی ترسد، جز براي خدا حساب باز نمی کند
ضربت خورده بود، و ) ع(در عین این که فاطمه. خانه او حمله کرد تا علی را با خود به مسجد ببرد و از او بیعت بستاند

ی کشید و گروه حضم تنها با ضربت تازیانه توانستند علی را از او جدا دچار ناراحتی جسمی بود او یک تنه علی را م
  . اسوي بانوان ایثارگر کل تاریخ به شمار می رود) س(فاطمه زهرا.کنند

در نگاه به تاریخ صدها بلکه هزاران بانوي ایثارگر را شاهدیم که تشریح زندگانی و تبیین اندیشه هاي آنان حرکتی بسیار 
  .جایگاه بانوان ایثارگر در جامعه ما خواهد داشتموثر در ارتقاء 

  تبیین نقش بانوان ایثارگر در دوران دفاع مقدس -3
در دوران دفاع مقدس، بانوان هم پاي مردان افتخارات فراوانی از خود بر جاي گذاشتند که تبیین آن رشادت ها می تواند 

  .در ارتقاء منزلت زنان ایثارگر در جامعه بسیار موثر باشد
  :پاره اي از نقش هاي بانوان ایثارگر در دوران دفاع مقدس عبارتند از

  تشویق و تحریک همسران و فرزندان خویش براي حضور در جبهه ها؛-1
بسیاري از بانوان زیور آالت خویش را جهت کمک به رزمندگان هدیه (ارسال کمک هاي مادي فراوان به سوي جبهه ها-2

)نمودند
. عهده گرفتن مدیریت خانوادهصبر وبردباري و ب -3

                                               
.24، آیه )79(نازعات -٤
.38،آیه)28(قصص - 5
.70،ص3تنقیح المقال ،ج - 1
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.حضور پاره اي از بانوان در جبهه ها جهت مداواي مجروحان و انجام کمک هاي پشتیبانی -4
  .حضوري فعال در تشییع جنازه شهدا و برگزاري مراسمات معنوي -5
.تا به امروز... بعهده گرفتن مسئولیت مراقبت نگهداري از جانبازان قطع نخاع، شیمیایی و  -6

 5در دوران دفاع مقدس ما مادران ایثارگري شاهد بودیم که بیش از . ونقش هاي موثر فراوان دیگري که عهده دار بودند
شهید تقدیم انقالب و اسالم نموده اند که مصاحبه با این بانوان و معرفی آنان به جامعه یقیناً باعث افزایش منزلت اجتماعی 

  .خواهد گردید» زنان ایثارگر« 
  :کایتی از یک دختر ایثارگر مکمل این قسمت خواهد شدنقل ح

دلش براي رزمندگان عرصه نبرد علیه . ساله و یتیم بود که وظیفه امرار معاش خانواده را نیز برعهده داشت 9زهرا دختري «
با کار و کفار بعثی می تپید و عشق به اسالم ، قرآن و والیت در وجودش  شعله می کشید، از این رو سعی می کرد تا 

وي در نامه اي که همراه .تالش شبانه روزي و روزه گرفتن، عالوه بر امرار معاش خانواده هدیه اي نیز به جبهه بفرستد
  :هدیه اش به رزمندگان اسالم می فرستد، می آورد
  »بسم اهللا الرحمن الرحیم«

  .اسالمو درود به امام خمینی، سالم به رزمندگان ) عج(با سالم به امام زمان
پدرم می خواست به جبهه بیاید، ولی . این هدیه را که نان خشک و بادام است، براي شما فرستادم. باشداسم من زهرا می

مادرم کار . سال دارم و نصف روز مدرسه و نصف دیگر را قالی بافی می روم 9من . با موتور زیر ماشین رفت و کشته شد
از . بفرستم» نان«روز کار کردم تا براي شما رزمندگان توانستم  92و من . باید کار کنمپدرم مرد و . نفر هستیم 5ما . می کند

آخر من و مادرم خیلی روزه می . خدا می خواهم که این هدیه را از یک یتیم قبول کنید و پس ندهید و مرا کربال ببرید
  .می رسانیم» سالم «منمادرم، خودم، احمد، بتول و تقی برادر کوچک . گیریم تا خرجی داشته باشیم

  1خدانگهدار شما پاسداران اسالم باشد
  زهرا -18/12/62

  نام گذاري خیابان ها، میادین و شهرك هاي جدید التأسیس به نام بانوان ایثارگر -4
د یکی از اقدامات موثر در ارتقا ء منزلت زنان ایثارگر در جامعه نام گذاري خیابان ها، اماکن، میادین و شهرك هاي جدی

نام گذاري گردد، بارها و بارها این نام و » بانویی ایثارگر«اگر خیابانی به نام. به نام زنان ایثارگر می باشد... التأسیس و
آدرس در رفت و آمد ها و یا در نقشه ها تکرار خواهد شد و این خود روشی براي تکریم از بانوان ایثارگر در جامعه می 

باشد که هر کوچه یا خیابان به نام بانویی ایثارگر که در آنجا زندگی می کرده و یا می چقدر مناسب و شایسته می . باشد
نام گذاریهاي این چنینی هم تجلیل از مقام آن بانوي ایثارگر می باشد و هم بیانگر تجلی ظهور عینی . کند نام گذاري شود

  .فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه خواهد بود
  
  ارزشی –ایثارگر از طریق تابلوها و اتیکت هاي فرهنگی افزایش منزلت بانوان  -5

از جمله راهکارهاي عملی و موثر براي معرفی جایگاه زنان ایثارگر و خدمات آنان به جامعه در دنیاي سراسر تبلیغات 
ما باید زمینه گسترش و معرفی فرهنگ ایثار و . ارزشی می باشد –امروزي استفاده از تابلوها و اتیکت هاي فرهنگی 

                                               
.148و  147، ص1379شیرازي، علی، زنان نمونه، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی، قم ،  -١
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رشادت را از هر سو مهیا نماییم و از تمامی جوانب به مردم اطالعات داده و فداکاري ها را در مقابل چشمانشان قرار دهیم 
  پر تردد شهرها، مکان هایی ارزشی در بزرگراه ها، چهارراه ها، میادین، نقاط  –که یکی از راه هاي موثر تابلوهاي فرهنگی

با نصب جمالتی کوتاه می شود زمینه هاي معرفی خدمات بانوان ایثارگر را بیشتر فراهم نمود و از هر . باشداز این قبیل می
هدایتی و فرهنگی خویش را بر افراد سرازیر نماییم که در نهایت خود باعث ارتقاء منزلت  -سمت و سو بمباران تبلیغاتی

در حقیقت این تابلوها و طرح ها نقش آمران به معروف و ناهیان از منکر همیشگی را در . رگر در جامعه می گرددزنان ایثا
  .جامعه به عهده خواهند گرفت و خود عاملی در جهت هدایت نسل نوبه سمت ارزش ها خواهد شد

  
  1طرح زیباترین خاطرات بانوان ایثارگر در رسانه ملی -6

خاطرات جذاب و شیرینی در ذهن ) خصوصاً دوران ایثارگري(ولین روزهاي زندگانی تا سالهاي بعدبانوان ایثارگر، از ا
در جامعه تأثیر زیادي خواهد گذاشت و می تواند » فرهنگ ایثار«بیان این گونه خاطرات در اشاعه و ترویج. خویش دارند

در اقدامی تکمیلی دیگر رسانه ملی می . نماید» رگربانوان ایثا«مخاطبان زیادي را عالقه مند به تحقیق و پژوهش پیرامون 
را به اجرا گذارد که در آن از عموم افراد جامعه و به ویژه بانوان »فراخوان نگارش زیباترین خاطرات بانوان ایثارگر«تواند

در رسانه ملی  ایثارگر خواسته شود که خاطرات زیباي خود را به رشته تحریر در آورند، آثار برگزیده ضمن معرفی و بیان
  .در مجموعه هایی به چاپ برسد

  
  ساخت برنامه ها و فیلم هایی در منزلت زنان ایثارگر موفق -7

رسانه ملی باید از زندگانی زنان ایثارگر موفق برنامه ها و فیلم هایی تهیه نماید و در مناسبت هاي ویژه آنها را پخش 
. و برنامه هاي خوب ، طبق فطرت پاك در نهاد انسان موثر واقع می شودنماید، یقیناً انسان موجودي تأثیر پذیر می باشد 

در این زمینه الزم است، گروهایی کاري رسانه ملی را یاري دهند و از اقصی نقاط کشور ، بانوان ایثارگر موفق را شناسایی 
به نشان داده است که تأثیر پذیري تجر. و با تهیه برنامه از آنان مروج فرهنگ ایثار در جامعه از طریق رسانه ملی باشند

مردم، خصوصاً جوانان و نوجوانان از برنامه هاي تلویزیونی و فیلم بسیار زیاد است ، پس بسیار مناسب می باشد که از این 
  .ظرفیت بالقوه جهت زمینه سازي و ترویج جایگاه زنان ایثارگر در جامعه بهره گرفته شود

  
  مجسمه بانوان ایثارگر بهره گیري از ماکت، تندیس یا -8

اقدام موثر دیگر در زمینه سازي و ترویج جایگاه زنان ایثارگر در جامعه و متجلّی نمودن فرهنگ ایثار و شهادت که خود 
سابقه و قدمت طوالنی در جوامع نسبتًا پیشرفته داشته و دارد استفاده از ماکت و تندیس در امر اطالع رسانی و آموزش 

ماکت شهیدي در آغوش مادر، بانویی پر صالبت در برابر مصائب و تندیس هایی از این قبیل با زبان . ارزش ها می باشد
این ماکت ها عالوه بر آن که امر آموزش ارزش ها را . بی زبانی ما را به سوي جایگاه رفیع بانوان ایثارگر سوق می دهند

نابراین بر نهادهاي متولی گسترش معرفی بانوان ایثارگر در ب. متنوع می سازند، سمبل فرهنگ ایثار در جامعه نیز می باشند
  .جامعه الزم است که از این شیوه نیز جهت معرفی هر چه بهتر زنان ایثارگر در جامعه استفاده نمایند

  

                                               
.مقصور از رسانه ملی سازمان صدا و سیما می باشد که در این مقاله تأکید بر تلویزیون می باشد - ١
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  اشاعه اشعار متعهد پیرامون زنان ایثارگر -9
ي سروده اند و یا اشعار شاعران بزرگ گذشته باید در شاعران متعهدي که پیرامون مفهوم ایثار و بویژه بانوان ایثارگر اشعار

جامعه اشاعه و ترویج گردد، چرا که اصوًال زبان شعر، زبان تحریک احساس، شور و نشاط است که می تواند در بر 
ثار همچنین نهادهاي متولی زنان ایثارگر باید از شاعران دلسوز و عاشق ای. انگیختن احساسات شنوندگان بسیار موثر باشد

مجموعه اشعار جذاب و تأثیر گذار ، دسته بندي و انتخاب و در . و شهادت بخواهند که آنان را با اشعار شان یاري دهند
  .قالب نما آهنگ ها و اموراتی از این قبیل به جامعه ارائه گردند

  
  برگزاري مسابقات سراسري با محتواي تکریم از بانوان ایثارگر -10

ی شود در زمینه ارتقاء جایگاه زنان ایثارگر از آن بهره گرفت، برگزاري مسابقات سراسري در زمینه یکی از ابتکاراتی که م
به دلیل اثرات مثبت روانی که در افراد » مسابقه«معموًال کلمه. فرهنگ ایثار و شهادت و خصوصًا بانوان ایثارگر می باشد

سواالت . موشکافی بیشتري به مسئله مورد نظر بنگرندایجاد می نماید سبب می شود که مخاطبان مسابقات با دقت و 
مسابقه می تواند تستی یا تشریحی باشد و مجریان برگزار کننده این مسابقات می توانند جزوه یا کتابی را که به مسئله 

این قبیل مسابقات ما با برگزاري . ایثارگري بانوان پرداخته، از قبل تهیه و در تیراژ گسترده در اختیار عالقه مندان قرار دهند
دوم این که ما می . به دو هدف عمده رسیده ایم، اول این که همگان را به مطالعه دقیق تر در زمینه مورد نظر فراخوانده ایم
در نتیجه در روش . توانیم از شرکت کنندگان، راهکارهاي بهتري در ارتقاء و منزلت جایگاه زنان ایثارگر در جامعه بیابیم

  .آن راهکارها را نیز به کار گیریمهاي جدیدتر 
  

  ارتقاء منزلت بانوان ایثارگر با استفاده از نقاشی ، طرح ها و آثار گرافیکی - 11
اجتماعی معرفی را باال برده و بر کیفیت اطالع رسانی خود بیافزاییم الزم  –در پاره اي از موارد براي این که اثرات روانی

در این خصوص ما . و یک سویه خارج نموده و به امر اطالع رسانی تنوع ببخشیماست که آموزش را از حالت یکنواخت 
گاهی اوقات تأثیر یک طرح یا نقاشی به مراتب بیشتر از آثار . می توانیم طرح ها و آثار گرافیکی و یا نقاشی را بر گزینیم

در مورد موفق . ابیت بیشتري دارندنوشتاري و قلمی می باشد که این طرح ها علی الخصوص براي جوانان و نوجوانان جذ
البته . شدن در این زمینه می توانیم از هنرمندان محبوب و برجسته کشور مدد بطلبیم و آنان ر ابه یاري خویش فرا خوانیم

در طرح هاي عمومی ما اشکال و آثاري را که . آثار این قسمت می تواند به دو دسته عمومی و اختصاصی تقسیم گردد
ردم قابل درك و تصور است ترسیم می نماییم و در طرح هاي اختصاصی به تناسب نوع ، جنس و سن و سال براي عامه م

طرح ها و آثاري که بر . و سطح درك و فهم افراد، آثاري را که بار ترویج و معرفی بانوان ایثارگر را دارد ارائه می نماییم
نقاشی یا جمالتی کوتاه مشاهده می شوند ، می توانند من بعد روي بعضی از ساختمان هاي نقاط پر تردد شهرها در قالب 

به ترویج جایگاه زنان ایثارگر در جامعه بپردازند که در این زمینه هماهنگی و انسجام بین دستگاه هاي مختلف ضروري 
  .بنظرمی رسد

  برگزاري فراخوان مقاالت در مورد جایگاه زنان ایثارگر-12
براي اینکه . یکی دیگر از راه کارهاي موثر براي ارتقاء جایگاه زنان ایثارگر در جامعه برگزاري فراخوان هاي مقاله می باشد

در معرفی جایگاه بانوان ایثارگر ما به راه کارهاي بهتر و صحیح تر برسیم الزم است که دست نیازو همکاري به سوي تمام 
بطلبیم، که یکی از این روش ها ،برگزاري مرتب و مستمر فراخوان هاي مقاالت در زمینه مردم دراز نمائیم و از آنان مدد 
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هاي مورد نظر می باشد چرا که در فراخوان هاي مقاالت اکثریت اندیشمندان و صاحبنظران راي و نظر می دهند و در 
ع تري در چگونگی ارتقاء منزلت بانوان نهایت ما با تلفیق و دسته بندي مقاالت ارسال شده می توانیم به نظر بهتر و جام

  .پس نقش فراخوان هاي مقاالت ، هدایت به سوي راهکارهاي جامع و صحیح تر می باشد. ایثارگر برسیم
  

  تجلیل از بانوان ایثارگر، جهت الگوگیري سایر بانوان جامعه -13
در . ها تجلیل از بانوان ایثارگر می باشددر زمینه سازي جهت ترویج منزلت واقعی زنان ایثارگر در جامعه یکی از روش 

مناسبت هاي مختلف همچون هفته و روز زن، هفته دفاع مقدس، روز پرستار و دیگر مناسبت هاي مشابه الزم است که 
چرا که جامعه نیاز به الگو و اسوه عینی در هر زمان و عصري دارد و . ضمن تجلیل از بانوان ایثارگر از آنان قدردانی شود

پاره اي از دختران و زنان امروز جامعه ما . ان ایثارگر دوران دفاع مقدس بهترین الگوها از این بابت به شمار می روندبانو
اسالمی و ایرانی در حال فاصله گرفتن می باشند و با تبلیغات منفی کشورهاي قدرتمند، تحت تأثیر  –از مبانی اصیل دینی

بهترین راهکار در این مورد آن است که در مناسبت هاي مختلف . ان قرار گرفته اندمدلها و پوششها و رفتارهاي تبلیغاتی آن
ضمن تجلیل از زنان ایثارگر در رسانه هاي عمومی الگوهاي اصیل به زنان و دختران جامعه نمایانده ومعرفی شوند تا 

  .جهت گیریها به سمت ارزشها، هنجارهاي دینی و فرهنگ ایثار و شهادت گردد
  

  یب دادن سخنرانی براي بانوان ایثارگرترت -14
این . در زمینه سازي وترویج جایگاه زنان ایثارگر در جامعه روش دیگر ترتیب دادن سخنرانی براي بانوان ایثارگر می باشد

 روش که معموالً در سالهاي دفاع مقدس متداول بوده است، متأسفانه امروزه کمتر مورد استفاده قرار می گیرد و شاید یکی
از دالیل کم گرایش جوانان و نسل جدید به فرهنگ دفاع مقدس نداشتن آگاهی و نشنیدن مباحث مربوط به آن سال ها 

فرهنگی یا ورزشی ، هنري بدست آورده اند و از فن  –در این خصوص زنان ایثارگري که موفقیت هاي علمی. می باشد
زمان بندي دقیق و منسجم در مراکز مختلف خصوصًا مساجد،  بیان خوبی برخوردار می باشند، الزم است که بایک برنامه

مدارس دخترانه، حوزه هاي خواهران و دیگر جاهاي مناسب به ایراد سخنرانی بپردازند تا از این طریق ارتقاء جایگاه زنان 
  .ایثارگردرجامعه بیش از پیش افزایش یابد

  
  یثارگرایجاد موزه اي دایمی در معرفی دستاوردهاي بانوان ا -15

جهت حفظ دستاوردها و ثبت تالش ها و کوشش هاي خستگی ناپذیر بانوان ایثاگر، ضرورت تأسیس مرکزي دایمی از 
این موزه دایمی از نابودي خدمات و تالش هاي بانوان ایثارگر جلوگیري نموده و به مکانی . اولویت برخوردار می باشد

ضمنًا طی یک فراخوان سراسري از کلیه بانوان . معه تبدیل خواهد شدفرهنگی براي ارتقاء جایگاه زنان ایثارگر در جا
ایثارگر و خانواده هاي آنان خواسته شود تا جهت حفظ دستاوردهاي زنان ایثارگر موزه را مور دحمایت قرار دهند و 

یگاه زنان ایثارگر در یقیناً تأسیس چنین مرکزي ارتقاء دهنده جا. دستاوردهاي مثبت خویش را به این مکان دایمی بسپارند
  .جامعه خواهد شد
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  تشریح جایگاه زنان ایثارگر انتفاضه در مبارزات موفق مردم فلسطین -16
تأثیر عمیقی بر انتفاضه فلسطین گذاشته ... حضور قدرتمندانه زن فلسطینی در عرصه هاي سیاسی، اقتصادي، فرهنگی و

  :ترین آنها عبارتند ازاست که مهم
ه فلسطینی و نهضت مقاومت اسالمی و تضعیف روحیه صهیونیست ها را فراهم آورده است، به گونه اي تقویت روحی. 1

  .که یأس و نا امیدي بر آنان غالب گشته است
حضور زن فلسطینی در انتفاضه و انعکاس آن در رسانه هاي خبري و دستگاههاي ارتباط جمعی ، حقانیت ملت فلسطین .2

.ار عمومی جهان تأثیربسزایی داردرا اثبات می کند و در افک
حفظ بنیان خانواده و کاهش نرخ طالق و همچنین آمار باالي زاد و ولد در بین زنان فلسطینی یکی از خطرهایی است .3

.که همواره رژیم غاصب اسرائیل را تهدید کرده و می کند
ها، به خصوص ملت هاي مسلمان را به  حضور زنان فلسطینی در کنار مردان مبارز، حمایت وسیع و همه جانبه ملت.4

انتفاضه فلسطین و حضور زنان در آن سبب گردیده که امواج بیداري اسالمی در جهان اسالم ابعاد . دنبال داشته است
وسیعی ر ابه خود بگیرد و مسأله فلسطین از حالت یک مسأله صرفاً عربی به یک مسأله مهم اسالمی و جهانی تبدیل 

1.شود

  :درمورد نقش مادران فلسطینی چنین می سراید)غزه1927متولد (بسیسو شاعر فلسطینی معین «
  لک الجما هیر أبناء و بال عددفلست وحدك یا أما بال ولد

  2من لم تودع بنیها بآتبامتهاالی الزناز ین لم تحبل وتلد
مادر که با تبسم و لبخند . زند نیستیتنها و بی فر!تمام جوانان بی شمار فلسطینی فرزندان تو هستند، پس تو اي مادري 

  ).نکند، در حق فرزندش مادري نکرده است) مبارزه با دشمن(فرزندش را راهی زندان
  .تشریح نقش زنان ایثارگر انتفاضه گاهی مهم درزمینه سازي و ترویج جایگاه زنان ایثارگر در جامعه ما خواهد داشت

  
  چاپ کتبی ویژه در معرفی بانوان ایثارگر -17

بی شک اگر ما بخواهیم در زمینه سازي و ترویج جایگاه زنان ایثارگر در جامعه موفق و پرکیفیت ظاهر شویم باید کتبی 
در بسیاري از موارد . ویژه در معرفی بانوان ایثارگر منتشر ساخته و با قیمت هاي مناسب در اختیار نسل نو قرار دهیم

عث می گردد که خداي ناکرده دشمن از موقعیت هاي مناسب استفاده نموده سستی ها و کم کاري هاي ما در این زمینه با
در این زمینه بر . و آثار مخرب خود را گسترش داده و نسل جدید را به سمت و سویی که خود می خواهد سوق دهد
یسنده بخواهیم که بنیادهاي فرهنگی و فداکاران دفاع مقدس الزم است که آثاري در زمینه هاي جایگاه بانوان ایثارگر نو

دست به قلم برده در قالب هایی نو خاطرات و تجربیات خویش را به رشته تحریر در آورند، نوشته هاي منتخب و 
  .تأثیرگذار در مجموعه هاي چاپ شده و در اختیار عموم افراد جامعه، خصوصاً جوانان و نوجوانان قرار گیرد

  گرانتشار نشریاتی ویژه پیرامون زنان ایثار -18
امروزه تقریبًا اکثریت مجالت وارد حیطه هاي تخصصی شده اند و نشریات عمومی کمتر مورد استقبال قرار می گیرند 
متأسفانه زمانی که به لیست مطبوعات و نشریات کشور نگاه می شود و یا سري به کیوسک هاي مطبوعات زده شود کمتر 

                                               
.113، ص1383زن در انتفاضه، مجموعه مقاالت ، شوراي هماهنگی تبلیغات اسالمی ، آبان  - ١
.54همان، ص - 2
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. که مختص ایثار و شهادت بطور عام و بانوان ایثارگر بطور خاص باشدمشاهده می شود ) و یا اصالً وجود ندارد(اينشریه
بر دست اندرکاران امور فرهنگی کشور فرض است که با اتخاذ تدابیري جهت زمینه سازي و ترویج جایگاه زنان ایثارگر 

  .در جامعه نشریاتی ویژه پیرامون زنان ایثارگر منتشر نموده و در اختیار عالقه مندان قرار دهند
  

  اختصاص بخش هایی از روزنامه ها و مجالت به تبیین منزلت بانوان ایثارگر - 19
امروزه تقریباً . ابراز فرهنگی دیگري که می تواند در ارتقاء جایگاه زنان ایثارگر مؤثر باشد روزنامه ها و مجالت می باشند

نده نقش روزنامه و مجالت افزونتر خواهد اکثریت مردم جامعه به نحوي باروزنامه و مجالت سر وکار دارند و در آی
بنابراین می شود با برنامه ریزي درست، منسجم و هدفدار از این رسانه هاي گروهی براي آموزش مخاطبان . گردید

البته معرفی منزلت زنان ایثارگر خود می تواند در قالب شعر، داستان، طراحی، نقاشی و سایر اشکال دیگر . استفاده نمود
اهی اوقات نوشته اي که در قالب یک داستان کوتاه ارائه شده باشد می تواند نقش عجیب و فوق العاده اي را در گ. باشد

در این زمینه می شود یک ابالغیه رسمی به تمام روزنامه ها و مجالت کشور صادر  نمود که . مخاطب خود ایجاد نماید
و خدمات ارزنده آنان بپردازد و نشریات پرتالش در این زمینه حتماً بخشی از نشریات خود را به معرفی زنان ایثارگر 

در حقیقت نقش رسانه هاي گروهی، علی الخصوص روزنامه ها و مجالت را . تشویق و مورد حمایت مالی قرار گیرند
  .نباید در معرفی بانوان ایثارگر به جامعه ضعیف در نظر گرفت

   
  »بانوان ایثارگر«عنوان  ایجاد برنامه اي ثابت در رسانه ملی تحت -20

را در متن برنامه هاي خود جاي دهد و به بانوان ایثارگر به عنوان اموري فرعی و حاشیه اي ننگرد، » ایثار«رسانه ملی باید
دایر گردد که » بانوان ایثارگر«بدین منظور الزم است که در برنامه هاي صدا و سیما، برنامه هایی ثابت و مستمر پیرامون 

نزلت اجتماعی زنان ایثارگر در جامعه باشند، این برنامه ها می توانند به ابعاد فردي، اجتماعی، اقتصادي، سیاسی مروج م
حضور زنان ایثارگر بنگرند و در افزایش اطالعات مخاطبان پیرامون ایثارگري بانوان فعالیت نمایند، که متأسفانه جاي ... و

  .رنگ می باشد، که ضرورت کار در این زمینه بیش از پیش احساس می شود چنین برنامه هایی در رسانه ملی بسیار کم
  

   »بانوان ایثارگر«تأسیس بانک اطالعات  -21
رایانه، اینترنت (امروزه شیوه هاي سنتی تبلیغ و ترویج جواب گوي دنیاي به سرعت پیش رونده در عصر انفجار اطالعات

بانوان «در ترویج جایگاه زنان ایثارگر ایجاد بانک اطالعات .نمی باشد) و دستگاه هاي پیشرفته اطالع رسانی
آمار دقیق بانوان ایثارگر،زندگینامه، خدمات ارزنده آنان در دفاع مقدس و ریزترین اطالعات .ضروري بنظر می رسد»ایثارگر

تشکیل چنین بانکی  یکی از محاسن. مربوط به هر بانوي ایثارگر به صورت طبقه بندي شده باید در این بانک قرار بگیرد
همچنین در ترویج جایگاه و منزلت زنان ایثارگر . سادگی و سرعت دسترسی به اطالعات در مورد بانوان ایثارگر می باشد

  .به جامعه اطالعات این بانک یاریگر مسئوالن خواهد بود
  ایجاد معاونت بانوان ایثارگر در بنیاد شهید و امور ایثارگران -22

اصلی براي زمینه سازي و ترویج جایگاه زنان ایثارگر در جامعه بنیاد شهید و امور ایثارگران می باشد،  از آنجا که متولی
ضروري است که جهت هماهنگی امورات و انسجام و یکنواختی دستورالعمل ها و بخش نامه ها، معاونت بانوان ایثارگر 

عاونت ساماندهی و هماهنگی امورات مربوط به بانوان در حقیقت این م. در بنیاد شهید و امور ایثارگران تشکیل گردد
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همچنین در ذیل این معاونت کمیته هاي اطالع رسانی و تبلیغ باید فعالیت . ایثارگر را در جامعه عهده دار خواهد شد
خط سیاست ها و . نمایند که مروج فرهنگ ایثارگري و اطالع رسانی در مورد منزلت بانوان ایثارگري در جامعه باشند

  .مشی هاي کلی در مورد زنان ایثارگر در کمیته هاي این معاونت تعیین و اجرایی می گردند
  

  سازي و ارتقاء جایگاه زنان ایثارگراي ویژه جهت زمینهتشکیل کمیته -23
توقف گردد، ارتقاء و افزایش منزلت اجتماعی بانوان ایثارگر امري مستمر و دنباله دار می باشد و نباید در هیچ مرحله اي م

بدین منظور الزم است که کمیته اي ویژه تشکیل گردد که دائمًا در برنامه هاي فرهنگی خویش تجدید نظر نموده، نقاط 
اعضاي این کمیته می توانند از مسئوالن بنیاد . ضعف را حذف نموده و نقاط قوت و روش هاي نوین را تقویت نمایند

یاد شهید و امور ایثارگران، سازمان تبلیغات، وزارت ارشاد و ارگان ها و حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس، بن
این کمیته ي ویژه مکانی دائمی در زمینه سازي و ترویج جایگاه زنان ایثارگر در جامعه خواهد . سازمانهاي مشابه باشند

  .بود که متأسفانه خأل چنین کمیته اي احساس می شود
  

  یثارگر در رسانه ملی ارائه گرددتصاویر تأثیر گذار بانوان ا -24
از جذابیت ویژه اي برخوردار می باشند، وداع مادر شهید با فرزندش، » بانوان ایثارگر«پاره اي از عکس ها و تصاویر 

بانویی جانباز که سالح بدست گرفته است، تصویر مادر شهید بر مزار فرزندانش، زن ایثارگري که در دانشگاه مشغول 
بهره گیري از این تصاویر و نشان دادن آنها در رسانه ملی عاملی تأثیر گذار در اشاعه منزلت اجتماعی ... تدریس می باشدو

ضمناً می شود از عکاسان و عالقه مندان به حرفه عکاسی در خواست نمود تا رسانه . زنان ایثارگر در جامعه خواهد بود
در این زمینه تأسیس بانک عکس زنان ایثارگر ضرورتی اجتناب . ملی را با عکس هایی پیرامون بانوان ایثارگر یاري دهند

  .ناپذیر می باشد
  

  هاي منسجم بانوان ایثارگر کشورمان با زنان ایثارگر جوامع اسالمینشست -25
یکی از روش هاي دیگر براي پر کیفیت تر شدن ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و ارتقاء منزلت بانوان ایثارگر در جامعه 

از جمله فواید بسیار مهم این نشست ها تجزیه و تحلیل برنامه هاي اجرایی، بررسی . هاي اشاره شده می باشدنشست 
کیفیت برنامه هاي اجرا شده در کشورهاي مختلف، انتقال تجارب مسئولین کشورها به یکدیگر، حل و رفع معضالت و 

ضمناً با توجه به . ارگر جوامع اسالمی با یکدیگر می باشدمشکالت موجود ، هماهنگی، اتحاد و انسجام مسئولین بانوان ایث
اینکه تمامی این بانوان به نوعی داراي سمت هاي اجرایی در حیطه بانوان ایثارگر می باشند می توانند سطح کیفی فرهنگ 

تري در گسترش اشاعه ایثار را باالتر برده و در نهایت نقاط ضعیف را اصالح نموده و به راه کارهاي بهتر و شایسته 
  .فرهنگ ایثار و ارتقاء منزلت بانوان برسند

  
  معرفی بانوان ایثارگر، بعنوان بانوان نمونه به جامعه -26

بانوان ایثارگر حقیقتاً بانوان نمونه در جامعه هستند چرا که اگر مادر پنج شهید، همسر جانباز شیمیایی و قطع نخاع، بانوي 
قطع دو پا در جبهه، زن جانباز نابینا استاد دانشگاه و بانوي نظایر اینان اگر نمونه نباشند چه کسی را باید بعنوان زن نمونه 

زم است که در برنامه هاي مختلف و متعدد که به مناسبت هاي گوناگون در کشور برگزار می گردد بنابراین ال. معرفی نمود
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خصوصاً در مدارس دخترانه این بانوان نمونه حاضر شوند تا دختران . به نحو شایسته از بانوان ایثارگر تقدیر و تجلیل نمود
روزنامه ها و مجالت، صدا و (نین در رسانه هاي گروهیهمچ. امروز و مادران فردا در انتخاب مسیر درست بیراهه نروند

بهره گیري از این شیوه یقینًا افزایش منزلت زنان ایثارگر در جامعه را . باید به شایستگی از آنان تجلیل شود....) سیما و 
  .بدنبال خواهد داشت

  
  گیري از تجارب بانوان ایثارگر در اداره کشوربهره -27

ازآنجا که بانوان . ارتقاء منزلت بانوان ایثارگر در جامعه مشارکت دادن آنان در اداره کشور می باشد یکی دیگر از شیوه هاي
ایثارگر با مجاهدت ها و رشادت هاي خویش سهمی مهم در تثبیت انقالب اسالمی داشته اند، بسیار مناسب و شایسته می 

شود، این اقدام دو نتیجه مهم بدنبال دارد، نخست آن که بانوان باشد که از تجارب بانوان ایثارگر در اداره کشور بهره گیري 
ایثارگر انسانهایی دلسوز و مخلص می باشند، یقیناً طرح ها و برنامه هاي آنان باعث رضایت مندي آحاد جامعه و تثبیت 

  .ارزشهاي الهی در کشور خواهد گردید
  

  ارگر ایجاد گرددها و سازمان ها دایره بانوان ایثدر تمامی وزارتخانه -28
بانوان ایثارگر شاغل نباید دغدغه و نگرانی در وزارتخانه ها وسازمان ها داشته باشند، چرا که انقالب اسالمی مدیون تالش 

منزلت زنان ایثارگر فراتر از آن است که کارهایشان در کاغذ بازي هاي اداري معطل و . ها و مجاهدت هاي آنان می باشد
کارهاي این عزیزان باید بدون معطلی و در اسرع وقت حل شود تا خداي نا کرده آه دل آنان . شود احیاناً نا تمام رها

دایره بانوان ایثارگر در ادارات و سازمان ها عهده دار حل مشکالت و معضالت فراروي بانوان . گیربان گیر همگان نگردد
هنده منزلت اجتماعی زنان ایثارگر با انجام فعالیت ضمن آن که وجود چنین بخشی در ادارت ارتقاء د. ایثارگر می باشد

  .هاي فرهنگی و تبلینی نیز می باشد
  

  تأسیس مجمع زنان ایثارگر ایران -29
امروزه اکثریت گروه ها و دسته ها براي خود صنف بخصوص و مجمعی ویژه دارند که در حقیقت مدافع و سخنگوي 

ارگر، جهت موفق تر ظاهر شدن در جامعه و اعالم موجودیت و نشان زنان ایث. جامعه افراد تحت پوشش خود می باشند
تأسیس مجمع زنان ایثارگر گامی بلند جهت اشاعه و ترویج . دادن جایگاه ویژه خویش نیاز به مجمعی به ویژه دارند

  .باشدفرهنگ ایثار و شهادت و نهادینه نمودن جایگاه ویژه زنان ایثارگر در کشور می
  

  .مثبت سایر کشورها در تکریم از زنان ایثارگر بهره گیري شوداز تجربیات  -30
بسیاري از کشورهاي جهان در تکریم و تجلیل از زنان ایثارگر موفق و با کیفیت ظاهر شده اند، بهره گیري از تجربیات 

قیق قوانین در حقیقت باید با بررسی د. مثبت آنان را هگشاي بسیاري از مسائل فرا روي زنان ایثارگر جامعه باشد
وروشهاي تجلیلی از ایثارگران در کشورهاي گوناگون، آنها را دسته بندي نمود، نقاط ضعف را حذف نموده و نقاط قوت 

  .را استخراج و در قالب قوانینی در تکریم و تجلیل از بانوان ایثارگر کشورمان بهره گیري نمود
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  هاي فرهنگ ایثارگريشاخصه
  :شودکه تجلی آن در بانوان ایثارگر دیده میهاي فرهنگ ایثارگري شاخصه

  پاي بندي به انجام وظیفه براي کسب رضایت الهی در هر شرایطی-1
تعهد و پاي بندي به اصول، آرمان ها و ارزش ها ي متعالی اسالم و انقالب اسالمی-2
اصالت انجام وظیفه و تکلیف بدون توجه به عنوان و موقعیت-3
  شائبه هاي خدعه، فریب، نیرنگ، ریا، مسامحه، و سهل انگاريبري بودن از تمامی -4
قناعت، ساده زیستی و بهره گیري بهینه به معنی واقعی از تمامی امکانات-5
فداکاري و مقدم داشتن دیگران در بهره مندي ها و امتیازات-6
وحدت فکري و عملی، انسجام و همبستگی و هدفمندي و آرمانگرایی-7
فات زائد و دست و پا گیر و اصالت خدمت به خلق و جلب اعتماد و حمایت مردمیپرهیز از تشری-8
  داشتن روحیه تدبیر، برنامه ریزي، ابداع و ابتکار و تالش براي برداشتن هر نوع مانعی با پشتکار و خالقیت-9

اخالص در عمل -1
تلقی نمود، و با تبیین این ارزشها و شاخصه ها  این ارزشها را می توان به عنوان مبنا و زیر بناي فرهنگ بانوان ایثارگر

  .منزلت اجتماعی بانوان ایثارگر بنحو مطلوبی متعالی تر از گذشته خواهد گردید
  شاخصه هاي فردي ـ اجتماعی بانوان ایثارگر

  .نفس خود را بزرگ و عزیز می دارد و از خواري و گناه می گریزد:عزت نفس-1
.قناعت، مالی است که تمام شدنی نیست: می فرماید) ع(امام علی . می داندقناعت را ثروتی بزرگ : قناعت-2
.نه تنها چشم داشتی به مال مردم ندارد، بلکه شرف و بزرگی را در بی نیازي از آن ها می داند: بی نیازي از مردم-3
.از کار نمی گریزدو به تالش و زحمت خود متکی است: کار و تالش-4
.امور، تابع هوا و هوس دیگران نیست و با کمک عقل و مشورت با خردمندان تصمیم می گیرددر انجام : استقالل-5
.بانویی متواضع و خاکسار است و هیچ گاه غرور و عجب در خود راه نمی دهد: تواضع-6
.چون خود را در پناه عزت خدا می بیند، از این رو با اقتدار الهی به کارهاي بزرگ اقدام می کند: شجاعت-7
.چون خداوند را مدبر امور می داند، لذا در فراز و نشیب هاي دنیا،غم و اندوه را به خود راه نمی دهد: اطمینان نفس-8
  

  :بندي و نتیجهجمع
هاي ملت غیرتمند ایران و فداکاري) ره(انقالب شکوهمند ایران که به برکت رهبري قدرتمند انقالب، حضرت امام خمینی

مردم ایران . سبات جهانی در مورد ایران را بهم زد و نگرش جهانیان به این ملت را دگرگون ساختبه پیروزي رسید، محا
که سالها در رنج و سختی و تبعیض و فساد رژیم هاي حاکم زندگی می کردند، به برکت مجاهدت هاي ایثارگران و بویژه 

ام در جنگی که حکایت از نابرابري مطلق داشت به بانوان ایثارگر و تقدیم هزاران شهید، آزاده، مفقود و جانباز سرانج
ملت ما فداکاري هاي ایثارگران را . پیروزي رسیدند و استقالل و آزادي را براي مردمان این سرزمین به ارمغان آوردند

ه رشادت ها، از خودگذشتگی هاو جانفشانی ها همه و همه، ریشه در اعماق جان مجاهدان را. هرگز فراموش نخواهند کرد
کلیه ایثارگران و بویژه بانوان ایثارگر به طمع رسیدن به امکاناتی دست به اسلحه نبردند، بلکه عشق راستین . خدا داشت
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آنها به رهبري و مردم این سرزمین باعث شد که حرکتی خالصانه به سوي کارزار داشته باشند و خود را فدا نمایند و از 
  .داین طریق درخت انقالب را آبیاري نماین

بود، مشخص نبود ایم، اگر مجاهدت ها و جانفشانی هاي آنان نمیدر منزلت و رتبت بانوان ایثارگر هر چه بگوییم کم گفته
هایی براي این سرزمین مقدس تدارك قدرتها چه برنامه رفت و ابرشد و به کدام سو میکه سرنوشت کشور ایران چه می

  می دیدند؟
به امید . دار استریزي جامع، منسجم و هدفدر جامعه نهادینه گردد و این مستلزم برنامه باید تکریم از بانوان ایثارگر

  .روزي که منزلت واقعی بانوان ایثارگر در جامعه احیاء و تثبیت گردد
  

  منابع
  قرآن کریم

محمد علی انصاري، بی جا، بی تا : آمدي، عبدالواحد، غرر الحکم و دررالکلم، ترجمه -1
.عبدالمک، السیره النبویه، بیروت، داراحیاء التراث العربی، بی تا ابن هشام، -2
.هـ 1384الحرانی، علی ابن الحسین ابن شعب، تحف العقول، تهران، انتشارات کتابفروشی اسالمی، -3
.هـ 1403ري شهري، محمد محمدي، میزان الحکمه ، قم، حکمت االعالم االسالمی، -4
.1379مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی، قم،شیرازي، علی، زنان نمونه،  -5
هـ 1363طباطبایی، محمدحسین، تفسیرالمیزان، تهران، بنیادعلمی وفرهنگی عالمه طباطبایی، -6
.هـ  1403عاملی، محمد بن الحسن الحر، وسائل الشیعه، بیروت، داراحیاء التراث العربی، -7
.1383اي هماهنگی تبیلغات اسالمی،مجموعه مقاالت، زن در انتفاضه فلسطین، شور -8
.، چاپ نهم1377مطهري، مرتضی، حکمت ها و اندرزها، قم، انتشارات صدرا،  -9

، چاپ بیست و ششم1374مطهري، مرتضی، تعلیم و تربیت دراسالم، قم، انتشارات صدرا، -10
.مطهري، مرتضی، مقدمه اي به جهان بینی اسالمی، قم، انتشارات صدرا، بی تا -11
.1377مطهري، مرتضی، حماسه حسینی، قم، انتشارات صدرا، -12
.، چاپ دهم1371مکارم شیرازي، ناصر و جمعی از همکاران، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب االسالمیه،  -13
.1928مغنیه،محمد جواد ،تفسیر الکشاف،دارالعلم للمرائین،بیروت،مارس  -14
.ق. هـ 1362عه آداب، نجف،مقرم، عبدالرزاق، مقتل مقرم، مطب -15
.1369موسایی، میثم، حیات شهید، مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسالمی،چاپ اول، تابستان  -16
.1369چاپ اول، تابستان  ، مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسالمی،)ع(موسوعه کلمات امام حسین -17
.ق 1348پ اول، بیروت، دارالفکر، چا سنن النسائی، نسائی، احمد بن شعیب، -18
.ق 1408، قم،) ع(نوري، محدث، مستدرك الوسائل، موسسه آل اهل البیت -19
.ق 1375نیشابوري، مسلم بن حجاج، صحیح مسلم، تحقیق محمد فواد عبدالباقی، داراحیاء التراث العربی، -20
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  در جامعه شهادتترویج فرهنگ ایثار و ها وعواملآسیب
  3، فروزان الهی2اکبري، ایرج 1خسرو شهیدي

امور  معاون فرهنگی بنیاد شهید و -2معاون فرهنگی بنیاد شهید وامور ایثارگران استان کرمانشاه،  کارشناس ارشد ادبیات فارسی،-1
کرمانشاه 2امور ایثارگران منطقه  مشاور و هدایت تحصیلی بنیاد شهید و -3کرمانشاه،  2ایثارگران منطقه 

  
  چکیده

 به از واژگان و اصطالحات معنوي دیگر، به جهت عمق مفهوم و ظهور آنشهادت در ایران، همانند بسیاريفرهنگ ایثار و 
تجلّی گاه تعبیر و تفسیرهاي سطحی و نسنجیده، دچار نوعی کج فهمی و آسیب شده است که ترویج وهاي متنوع وصورت

تقویت هویت ملی و مذهبی و تحکیم مبانی اعتقادي و در جهت امروزه . امري حیاتی استحقیقی آن را در نسل امروز 
رواج فرهنگ شهادت طلبی و . مبارزه با تهاجم فرهنگی، بهترین راه حفظ و تقویت و گسترش فرهنگ ایثار وشهادت است

باطنی افراد گردیده و طراز وجودي یک جامعه در سلسله ي ایثارگري در میان یک ملت بدون تردید موجب تحولروحیه
ا ه ایثارگري منجر به دوام و بقا کوشش ههاي مختلف در جرگ ضرورت شناسایی آسیب .دسازتب کمال را نیز دگرگون میمرا

در این را ستا، شناختن موانع در این مکتب ارزشی کمتر از خود . شود هاي مختلف می هاي ایثاگران در عرصه و تالش
ها را به عنوان تهدید قلمداد توان آناسی فرهنگ ایثار و شهادت میآفاتی که در آسیب شن. طلبی و ایثارگري نیست شهادت

ي اسالمی، ارکان جامعهدر راستاي ترویج فرهنگ ایثار و شهادت به عنوان حقیقتی مقدس و ارزشمند در بطن تمامی نمود،
داشت و تبلیغ فرهنگ شهادت دولتی و غیردولتی و به منظور پاسبه ویژه نهادهاي فرهنگی، اجتماعی، برنامه ریزي و اجرایی

عمومی ها و بسترهاي قانونی مناسب و رفع موانع در راه فراگیرشدن این فرهنگ جلب مشارکتو ایثارگري و ایجاد زمینه
-ي وجودي ایشان میمجاهدان، نه فقط موجب کمال فردي و ارتقاء و سعهحضور و سلوك شهیدان و ایثارگران و .طلبدمی

دارد و موجب گري براي امت و دیگر مردمانهدایت ،الهام دهنده ،تعالی بخش ،نده و شورآفرینسازگردد؛ بلکه نقشی
در این پژوهش از روش در راستاي این هدف، . گرددها نیز میتحول و رشد در سرشت و سرنوشت جوامع و امت ،تغییر

ها گردآوري و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته توصیفی استفاده گردیده و اطالعات با استفاده از اینترنت، کتاب و فصلنامه
وهش به تجزیه وتحلیل ن پژدرای .اي استآوري اطالعات به صورت اسنادي و کتابخانهاست به عبارتی روش جمع

پیشنهادات پرداخته  و گیري، راهکارهاها وعوامل ترویج فرهنگ ایثار وشهادت و نتیجهموضوعات ومفاهیم مرتبط با آسیب
  .شد
  .ترویج ایثار، شهید، شهادت، :د واژهکلی
  

  مقدمه
بیند که در باغ نهاده عشق، تن را قفسی میه پرندامسالمت تن، زیباست؛ ا. زندگی، زیباست؛ اما شهادت از آن، زیباتراست

هاي زندگی، شیرین است؛ اما ریختن آن در راه محبوب، گردش خون در رگ. یابندراز خون را جز شهدا درنمی. باشند
هر شهید، کربالیی دارد و کربال . وابسته استتر، راز خون در آنجاست که همۀ حیات به خوناست و نگو شیرینترشیرین

کربال، حرم حق است و هیچ کس را جز یاران امام! ها، نهشهرها و نامی است میان نامرا تو مپندار که شهري است میان
است، یک منظر معنوي است  کربال بیش از آن که یک شهر باشد، یک افق براي ما. راهی به سوي حقیقت نیست) ع(حسین 
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داران  باختگان و طالیه اي به پاك  هاي هر جامعه هاي هر کشوري و پایه استوانه. ایممان فتح کردهرا به تعداد شهدايکه آن
   ایثار و شهادت است که از نسیم روحها و ذخایر غنی فرهنگ جامعه ما فرهنگ یکی از پشتوانه،عقیده و ایمان استوار است

هاي مکتـب تشـیع بـه    ترین ویژگیفرهنگ ایثار و شهادت در نظام اسالمی، از مهم. بخش اسالم در جامعه جاري شده است
 .رود و از وجود همین فرهنگ بوده و هست که حقایق اسالم همچنان پا برجا و زنده تـا کنـون بـاقی مانـده اسـت     شمار می

تقویت هویت ملی و مذهبی و تحکیم مبانی اعتقادي و مبارزه با تهاجم فرهنگی، بهترین راه حفظ و تقویت  امروزه در جهت
پذیري اعضاي جامعـه اسـت،   ترین عامل فرهنگامروزه اگرچه خانواده همچنان مهم. و گسترش فرهنگ ایثار وشهادت است

هاي مادي خود در نسل جوان با بسیج نهادینه کردن ارزشها براي اما از آنجا که عصر حاضر عصر تبلیغات است و ابرقدرت
بـر مـا الزم    انـد از هیچ کوششی فرو گذار نکـرده ...) ماهواره،اینترنت و(تمام امکانات و استفاده از جدیدترین تکنولوژي روز

یـک علـت،   ن به، اکتفا نمودباشیمهاي پنهان و آشکار جستجوگر علت و هاي فرهنگی و اجتماعی پدیدهبررسیبه  است که
هاي ترویج فرهنگ ایثـار و شـهادت بایـد     شیوهشناسی در آسیب. کشاند عمل ارزیابی و تحقیق را به سوي لغزش و خطا می

همچنـین بـا درنظـر گـرفتن     . ارتباطی است بررسی و تجزیه و تحلیل گـردد تمامی عواملی که مخل و محدود کننده فرآیند
توان  تأثیر دارند میلمللی که مستقیم یا غیر مستقیم بر ترویج فرهنگ ایثار و شهادتا فرهنگی و مسایل بینعوامل اقتصادي،

ها و راهکارهاي فرهنگ سازان لحاظ شود، جامعـه   اگر در برنامهبازتاب این شناخت .به شناخت درست اثر این مقوله رسید
عـالوه بـر   گـردد، تـأثیراتی کـه در آن    میبرخوردار ) دور شدن از خودخواهی(روحیه از خود گذشتگیهم از تأثیرات مثبت

هـاي منفـی    ایثار و شهادت را از جنبـه هاي اشاعه فرهنگ پاسداشت حرمت و قداست شهید به شکل واقعی و حقیقی، شیوه
مندي جامعه از ذخایر معنوي و آثار وجودي فرهنگ به تبع آن امکان بهرهسازد و غلو، جعل و بعضاً غیر منظقی بودن دور می

  ).نورانی،سایت ایثار(دگرد میسر میو شهادت ایثار
هاي این تقدس گرایی و احتـرام   نگرند و البته شیوه احترام میه دیدهخودبها به جانبازان و سلحشوران کشته شده، همه ملت

فرهنـگ  در کشور ما در این چندین ساله آرام آرام شاهد کم رنـگ شـدن  . اما نفس عمل یکی استتواند متفاوت باشد، می
به وجود نیامده قطعاً در فرآیند زمان و تحت باشیم که این امر یک شبه یا به وسیله یک عامل تکریم به شهدا و ایثارگران می

اقتصادي، همگام با تحوالت جهانی در راستاي عملکرد ضعیف فرهنگ سازان حوزه تأثیر عوامل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی،
توجه .اشاره شودشکل گرفته است، در این نوشته سعی شده به عوامل مؤثر در این اتفاقشهادت این کم رنگی ایثارگري و

به هر حال . هاي ارزشی است ها و باید شناسی مربوط به ایثارگران موجب تثبیت ارزش آسیب هها در حیط ها و روش به نظریه
ود شـهادت و ایثـارگري نیسـت و بـا ایـن نگـاه       ایثارگري به مراتب کمتر از خـ  هها و موانع و دفع آن در جرگ شناختن آفت

  .توان فرهنگ ایثارگري را براي آیندگان ترسیم کرد می
  

   روش کار
شناسی ایثار و شهادت وعوامل ترویج آن گردآوري شده است،در ایـن پـژوهش از روش توصـیفی    این مقاله با هدف آسیب

ها گردآوري و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اسـت بـه   فصلنامهاستفاده گردیده و اطالعات با استفاده از اینترنت، کتاب و 
پس از بیان چکیده مطالب، مقدمه و تعـاریف هـر    .اي استآوري اطالعات به صورت اسنادي و کتابخانهعبارتی روش جمع

نسـل جدیـددر   ها و موانع ایثار و شهادت مورد بررسی قرار گرفته وعوامل ترویج شهادت طلبی بـراي  یک از واژگان آسیب
گیري و پیشنهادات بیان شده، لذا مبحث روش کـار بـه توصـیف چـارچوب     عصرجهانی شدن پرداخته شد و در پایان نتیجه

  . مطالب اختصاص یافته است
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  تعاریف مفاهیم
معناي بذل، گذشت کردن از حـق خـود بـراي دیگـران، نفـع      این کلمه در فرهنگ بزرگ سخن، حسن انوري به: ایثار) الف

داشـتن،  دادن آمده است، در لغت نامه دهخدا، این کلمه به معناي غرض دیگران را بر خود مقـدم ان را بر خود ترجیحدیگر
  . )675.ص،1381انوري،(رفته استبرگزیدن و منفعت غیر را بر خود مقدم داشتن و این کمال درجه سخاوت است به کار

در  ).1376دهخـدا،  (دیـت قصاص وترجمان البالغه، دهار، کشته شده بیحاضر، شاهد، گواه، کشته شده در راه خدا،: شهید
ي ایثار و ضـامن آزادگـی و عـزت مسـلمین     که به عنوان نهایت درجه داردمقدسی بینش و فرهنگ اسالمی مفهوم متعالی و

ـ گردد و آن شهادت است که در پیوندي تنگاتنگ با ایثار و فداکاري قرار دارد و به عنـوان مطرح می ي متعـالی از  ک مرتبـه ی
ها توجه کنیم دوران ایثـار و شـجاعت بـراي    تاریخ ملتگیرد و اگر بهحیات و زندگی جاودانه در جوار قرب الهی قرار می

  ).رحیمی،سایت ایثار(است يدنیوي واخري افتخار و سربلنديآنان مایه
راه خدا کشته شده، بـه فرمـوده شـهید مطهـري      خدا، آنکه به شهادت دست یافته و دریعنی کشته شدن در راه: شهادت) ب

بشـریت  عملـی آگاهانـه و اختیـاري اسـت و شـهیدان شـمع محفـل       . اسـت  مرگ آگاهانـه در راه هـدف مقـدس   شهادت
  .)17،ج 131.ص ،1352دهخدا،و  5ج  4627.ص انوري،(هستند

کشته شـدن   ،خطابراي حق بی شدنکشته -سبیل اهللا، گواهی دادندادن، کشته شدن در راه خدا، الموت فیگواهی: شهادت
کشته شدن در راه حق، شهید گشتن در راه حقیقت، اگـر کشـته شـدم    ،شهادت یافتن-در راه خداي تعالی، شهید گردیدن

  .)530ص،تاریخ بیهقی چاپ ادیب(رواست در طاعت خداوند خویش شهادت یابم
ترویج نوعی تغییر است در جهـت توسـعه   . کردن، روان کردن استکردن، متداول ترویج در لغت به معنی رایج: ترویج) ج

  ).3،ج1718.ص،1381انوري ،(انسانیمنابع
  هاي فرهنگ ایثارگري  شاخصه

  : توان خالصه کرد هاي فرهنگ ایثارگري را به قرار زیر می ترین شاخصه برخی از مهم
  . هاي متعالی اسالم و انقالب اسالمی ها و ارزش بندي به اصول، آرمان ـ تعهد و پاي1
  . بندي به انجام وظیفه براي کسب رضایت الهی در هر شرایطی ـ پاي2
  . انگاري هاي خدعه، فریب، نیرنگ، ریا، مسامحه و سهل شائبه بودن از تمامی يـ بر3
  . وجه به عنوان، مقام و موقعیتـ اصالت انجام تکلیف و مسؤولیت بدون ت4
  . امکانات برداري بهینه به معنی واقعی از تمامی زیستی و بهره ـ قناعت، ساده5
ریزي، ابداع و ابتکار و تالش براي برداشتن هر نوع مانعی با پشتکار و خالقیت تا جایی که  ـ داشتن روحیۀ تدبیر، برنامه6

  . ممکن شد و حیرت و تعجب جهانیان را برانگیخت ريایثارگها در فرهنگ  بسیاري از ناممکن
  . ها و امتیازات مندي ـ فدارکاري و مقدم داشتن دیگران در بهره7
  . بستگی و هدفمندي و آرمانگرایی ـ وحدت فکري و عملی، انسجام و هم8
  . ـ اعتماد دو سویه میان افراد نهادي9

ها را که  این ارزش. لت خدمت به خلق و جلب اعتماد و حمایت مردمیـ پرهیز از تشریفات زائد و دست و پاگیر و اصا10
ها الگو قرار داد تا به صورت  شوراها و دستگاه توان به عنوان مبنا و زیربناي فرهنگ ایثارگري تلقّی نمود باید در تمامی می

  . )سایت فرهنگ ایثار(قرار گیرد الگواي براي ایثارگران و آحاد ملّت  کلمه
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و غبار جبهه فرو نشسته است و هیاهوي جنگ خاموش شده است و انقالب در حال بازسازي و توسعه است؛  اینک گرد
گذاري به  و شهادت را احیا کند؟ فرهنگ ایثارگري با ارزش» ایثار«هاي  تواند واژه اما چه کسی جز جانبازان و ایثارگران می

سازي  ها و بهینه ل در اخالق و ارزشوایجاد فرهنگ سالم و تحه داشت که جماند؛ اما باید تو مقام ایثارگران زنده می
  . باشد ت بلند و عزم راسخ و مشورت با بزرگان علم و دین و اخذ تصمیم مطلوب میمفرهنگ ایثارگري، نیازمند ه

  
  شناسی فرهنگ ایثارگري  ضرورت آسیب

کـنش متقابـل بـین زیـر     . پـذیرد  هـم تـأثیر مـی   هایی تشکیل شده است که هم بر جامعه تأثیر گذاشـته و  فرهنگ از مؤلفه
تأثیرگذار بر فرهنگ، گاهی اوقات،   عوامل. شود هاي عناصر فرهنگی و جامعه منجر به نوپایی و پویایی فرهنگ می ساخت

براي آن کـه جهـت و سـمت و سـوي       .بیگانه و منفی است  دار و مثبت است و گاهی اوقات هم، سازنده، جهتيخود
ب و مثبت به خود بگیرد عناصر سازنده آن باید تقویت گردد و عناصر غیرسازنده آن باید حـذف و یـا   فرهنگ شکل مناس

تابع دین، زبان، عناصر ملی و رویدادهاي مختلفی است کـه در    فرهنگی جوامع  بر اساس روح زمان جریان. مقابله گردد
و  در جامعه ما، بعد از وقوع انقالب اسـالمی . شود یها، باعث تبلور الگوهاي فرهنگی خاص م اینه  هم. دهد جامعه رخ می

ها و هنجارها در کنار هم قـرار گرفتـه و فرهنگـی تحـت عنـوان       اي از ارزش چنین، هشت سال تجربه جنگ، مجموعه هم
  . فی کرده استرایثارگري را مع

ایثارگري وجود دارد و به دنبال ها و نمادهاي  ما نیست که در هر کشوري سمبل فرهنگ ایثارگري، مختص جامعه اسالمی 
آنچه که فرهنگ ایثارگري جوامع مختلف از . شود هایی که وابسته به آن سمبل هستند نیز یافت می اي از ارزش آن مجموعه

ت تحت ددر جامعۀ ما، فرهنگ ایثارگري به ش. ی بودن استلسازد، دینی و م جمله جامعه ما را از دیگر جوامع متفاوت می
هاي دینی تعلق مکانی  از طرف دیگر از آنجایی که ارزش. جان دین و جان باختگان ترویج دین استوم دینی، مرتأثیر تعالی

ساز گردیده است، به طوري که همه افراد یک جامعه را  ی هم فرهنگلو زمانی یافته است، همواره در کنار دین عناصر م
ی، دو زیر ساخت اساسی فرهنگ لت دینی و میهو ).نسایت هم اندیشی آزادگا(دهد حدالشکلی میتت میوحدت و هو

ترین و پایدارترین ارکان فرهنگ نیز به شمار  ر شد که این دو رکن خود اساسیکه باید متذتّالب. ایثارگري در ایران است
هم غیر  ی بودن در ایجاد فرهنگ ایثارگري مهم و مثبت است به همان اندازهلّبه همان اندازه که دینی بودن و م. آید می

اساسی در ضرورت  هنکت. ب و ویرانگر استرو تداوم فرهنگ ایثارگري مخ  ی بودن نیز براي اشاعهلدینی بودن و غیرم
ها با  شناسی فرهنگ ایثارگري، این است که به دلیل افزایش تکنولوژي ارتباطات در دنیاي امروز مواجهه فرهنگ آسیب

شود  هاي دیگر وارد جامعه می از فرهنگ يد به دلیل این ارتباطات عناصردر بسیاري از موار. یکدیگر امري طبیعی است
تر هجوم  فرهنگی و یا به صورت دقیق رسد در برابر این تبادل  به نظر می. که به شدت بر فرهنگ خودي تأثیرگذار است

ی از ارکان مهم لّینی و مهویت د. سازي فرهنگ خودي است ل، غنیاول  ِراه ح. دارد  حل منطقی وجود فرهنگی، دو راه 
ل، محکم کردن و نیرو وبراي ثبات و اشاعۀ فرهنگ ایثارگري در درجۀ ا. فرهنگ ما از جمله فرهنگ ایثارگري است

سازي فهم  اولیاي تعلیم و تربیت و فرهنگ جامعه ما همواره باید در صدد غنی. ه باشدجبخشیدن ارکان آن باید در صدر تو
نکتۀ اساسی دیگر در . ل را داشته باشدمتا در برابر شناخت و فهم غیرخودي تاب تحدینی و شناخت ملی باشند 

از این جهت در دنیاي کنونی . )همان(شناسی فرهنگ ایثارگري بحث نظري پیرامون وجود یک یا چند فرهنگ است  آسیب
اي جز این  وع باشد که البتّه چارههاي فرهنگی باید متن به این معنی که عرصه. ت یافته استی، مقبول»ع فرهنگیوتن«پذیرش 

  گیرند، در این راستا فرهنگ غنی، خود مقبولیت خواهد  ها در کنار یکدیگر در تضارب با هم قرار می فرهنگ. هم نیست
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هاي غیرفرهنگی بخواهیم فرهنگ خاص خودمان را اشاعه دهیم قطعاً ایجاد مقاومت فرهنگـی خواهـد    اگر به روش. یافت
بـر ایـن اسـاس    . هاي دیگر در ابقاي فرهنگ ایثارگري، وجود فرهنگی غیر از آن است حل دیگر یکی از راهبه عبارت . شد

ـ . گیـرد  دیدگاه چند فرهنگی یک ایده و یک حرکت اصالحی است که همۀ آحاد جامعـه را در برمـی   خطرآفـرین در  ه نکت
هاي مقابله با فرهنگ غیرخودي مناسب  شاگر رو. فرهنگ غیرخودي است هسوی شناسی فرهنگی ایثارگري، طرد یک آسیب

  . ایم ایم؛ بلکه به طور غیرمستقیم به اشاعه فرهنگ غیرخودي هم کمک نموده نباشد نه تنها فرهنگ ایثارگري را اشاعه نداده
  

  شناسی فرهنگ ایثار و شهادت  آسیب
  عدم وجودمعیار مناسب براي شناسایی فرهنگ ایثار -1

نسبت توسعه وغنی سازي ،طبقات مختلف جامعه شکل می گیرد که هر یک از طبقات  به.جامعه در حال توسعه است 
اگر فرهنگ .داراي نوعی نگرش ،دیدگاه، شرایط و ویژگی هاي مشخص براي عضو گیري در صنف وگروه خود هستند
تمامی سطوح ایثار وشهادت را داراي طیف وسیع بدانیم،نیاز است معیارهاي آ ن مشخص وبه گونه اي باشد که براي 

  .شوداین خال در جامعه احساس می. جامعه با شرایط فرهنگی طبقات آنان قابل نفوذوتعمیم باشد
  برداشت نادرست افراد جامعه -2

آن است که جامعه احساس کند آنچـه   هاي وارده بر فرهنگ ایثار که باید به عنوان یک تهدید به آن بنگریم،از دیگر آسیب
راهبردي یا راهنما مردم است،با فرهنگ شهادت وایثار تفاوت دارد واگر این برداشت نادرسـت  . به عنوان باورهاي خالص

توان آن را به عنوان یک تهدید بزرگ براي فرهنـگ ایثـار   در جامعه نهادینه شود وبه باورهاي روزمره مردم منتقل شود می
  ).137،ص 1386صمیمی،(قلمداد نمود

  معهاحساس تبعیض نادرست از سوي جا -3
ها یا نهادها و دستگاه هاي اجرایی در خصوص تکریم ویا اعطاي امتیازات به خود احسـاس نـوعی   آحاد مردم در سازمان

ي ایثارگران که بر اساس قانون در برخی از خدمات عمـومی امتیـازي   اي به جامعهآن احساس را به گونه تبعیض مکنند و
کند که برخی به سـوي تنفـر و حتـی موضـع     اي رشد میاحساس تا اندازه آن دانند ومرتبط می براي این قشر قائل است،

داننـد  هاي اجتماي ناشی از وجود ایثارگران مـی موانع رشد وپیشرفت و توفیق خود را در عرصه .روندهاي منفی میگیري
  ).همان(پردازندهاي نا معقول و گاه خصمانه علیه ایثارگران میگیريوبه موضع

  در جامعه عدم حفظ آثار-4
تـداعی آن تنهـا   . اي آثار به جا مانده از گذشته می تواند براي حال و آینده جامعه مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد    در هر جامعه

آثاربـه  .موجب تذکر انسان هایی می شود که از زحمات گذشتگان خود استفاده می کنند وبراي آنان نشان وعالمت هستند
ا با ایران کهن آشنا مـی کند،لـذا عـدم توجـه بـه آثـار زمـان انقـالب وهشـت سـال دفـاع            یاد ماندنی از ایران باستان،ما ر

مقدس،خساراتی را براي جامعه به  بار خواهد آوردو می تواند باعث استحاله ي فرهنگی و تاریخی گذشته ملت گردد وبه 
  ).138،ص1386صمیمی،(فراموشی باورهاي گرانبار ارزشی منجر شود

  معه بر اثر فشارهاي اجتماعیاستحاله فرهنگی جا-5
ضرورت زندگی انسان ها در جامعه بر اساس چینش طبقاتی وسطح وضع اقتصادي آنان امري تاکید شده است و فرهنـگ  

انسان در کوران زندگی اجتماعی و فردي بـا مشـکالتی چـون    .هر جامعه،مبتنی بر باور ها و اعتقادات جامعه بنا شده است
  آگاهانه و یا  مالی با مشکل معاش و معیشت مواجه می شوند و براي ادامه حیات و زندگی، عدم درآمد مناسب و وضع بد
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بر اساس فشار اجتماعی به سمت انحراف و غیر ارزش سوق می یابند و از طـروق   نا آگاهانه از باور خود دست برداشته،
روزمره آنان تبدیل و تسري آن به باور هاي غیر متعارف تامین معاش می کنند تکرار این روش به مرور زمان به باور هاي 

  ).139همان،ص (بنیادي و راهنماي آنان تبدیل می شود و جایگزین باور هاي گذشته می گردد
  تبلیغات علیه فرهنگ با ابزار هاي گوناگون -6

می گیرد و هر در عصر فناوري اطالعات تبلیغات به گونه اي وسیع در دسترس  همگان است که گویی انتخاب را از مردم 
. روز باور و رفتار جدیدي در انسان هاي مورد خطاب خود تلقین می کند و دموکراسی و آزاد اندیشی را از آنان می گیـرد 

این شیوه . امروزه آثار تبلیغات براي بی ارزش کردن ارزش هاي جامعه از طرق و با امکانات مختلف بهره برداري می گردد
رون یک کشور و هم به صورت وسیع تر از امکانات و ابزار و تکنولوژي خـارج از کشـور بـه    هم از ابزار ها و امکانات د

  ).همان(سمت داخل و با معرفی فرهنگ هاي جایگزین سعی به از بین بردن و استحاله ي فرهنگی در مردم می گردند
  عدم آگاهی نسل جدید -7

زمان فاصله می گیریم،آن نسل هایی که جنگ را ندیده  هرچه از حماسه ي ایام دفاع مقدس در جمهوري اسالمی از لحاظ
عـدم آگـاهی ایـن    .اند و حتی در آن زمان حیات نداشته اند،نمی توانندلمس عینی از وقایع و اتفاقات آن زمان داشته باشند

ارگري را بیشتر می تواند فاصله ي جامعه کنونی با جامعه ي ایث قشر از جامعه که آینده سازان و آینده داران جامعه هستند،
  .و بیشتر نماید

  هماهنگ نبودن دستگاه هاي متولی فرهنگ ایثار و شهادت -8
بنابراین براي اثر گذاري بیشتر همه ي . کار فرهنگی در هر جامعه بسیار مشکل است و از عهده ي یک دستگاه بر نمی آید

ایـن  .ي فرهنگ جامعه را بـر عهـده مـی گیرنـد     وظیفه ي برنامه سازي و برنامه ریزي و اجراي آنان در عرصه دستگاه ها،
دستگاه ها به دلیل نوع استقالل آنان با عدم هماهنگی رو به رو می شوند ودر نتیجه باعث عدم اثر گذاري مطلوب و کافی 

چنان که برنامه ي یک دستگاه گاه در مقابل برنامه دستگاه دیگر قرار می گیرد و هر یـک  . کار هر یک در جامعه می گردد
  ).139،ص1386صمیمی،(اثر منفی بر دیگري می نهد

  تفاوت عقاید اجتماعی و جامعه شناسی -9
نظر به این . نامند اجتماع، عوامل و نهادهاي آن بیان شده است، عقاید اجتماعی می ههایی را که دربار مجموعه آرا و اندیشه

هـاي   آورد، آنچه از طریق روش به دست می  علمیهاي خود را از طریق روش  شناسی، علم است و هر علم، داده که جامعه
گیـرد، و آن چـه    شناسی قرار می شناسی به دست آمده باشد، در زمرة علم جامعه و تحقیق و بررسی در زمینۀ جامعه  علمی

هـاي مهـم    یکـی از حـوزه  . گیـرد  صرفاً بیان شده باشد؛ ولی به تحقیق درنیامده باشد، در زمرة عقایـد اجتمـاعی قـرار مـی    
شود؛ بلکه بـر اسـاس    شناسی به عنوان یک علم، عقایدي در مورد فرهنگ بیان نمی در جامعه. شناسی، فرهنگ است امعهج

شود و سپس به تعمیـق   گردد؛ قانون حاکم بر آن کشف می ساز و کارهاي فرهنگی مشخص می و هاي عینی گردآوري داده
   ).ید شاهدسایت نو جنتی، بوداغی،(شود یا کمرنگ ساختن آن اقدام می

اي برخوردار شده است، صرفاً عقایـدي در ایـن    گرچه امروز درکشور ما فرهنگ ایثارگري و شهادت از اهمیت فوق العاده
اند و عقایـد   ها عقاید شخصی بحث بر سر این است که آیا این عقاید درست و یا نادرستند؛ ولی این. زمینه بیان شده است

ته شوند و تطابق آن با قاعده عمومیت و اکثریت روشن شود، جزو حوزة شناختی شخصی در صورتی که به آزمایش گذاش
  . گیرد قرار نمی
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  در حوزة فرهنگ شهادت و ایثارگري  غفلت از روش علمی -10
و شهادت  يفرهنگ ایثارگر ه يچون اطالعات موجود دربار. ترین مانع دانسته شده است ، مهمیعدم استفاده از روش علم

به دنبال آن، موانـع  . نیست، ترویج آن نیز چندان کارساز نخواهد بود  یروش علم و به دست آمده یعین يها بر اساس داده
نیـز   یخود را بر سر همه موانع دیگر دارد، خود به تنهـای  هفرهنگ عالوه بر این که سای. گیرد مورد بحث قرار می یفرهنگ

 یو اجتماع ي، اقتصادیگذارند، نیز تحت عنوان موانع سیاس که بر فرهنگ تأثیر می يعوامل دیگر. گیرد مورد بحث قرار می
  .مورد بحث قرار خواهد گرفت

  موانع فرهنگی -11
تواند به ابقـاي فرهنـگ کمـک     مشخصات دارد که در عین حال که می یفرهنگ برخ: ـ موانع ناشی از مشخصات فرهنگ

ارگانیک و .1: برخی از این مشخصات عبارتند از. ند، ممکن است در مقابل فرهنگی شدن عوامل جدید هم مقاومت کندک
. هـا معنـی نـدارد    فرهنگ ارگانیک بدین معنی است که فرهنگ به مردم وابسته است و بـدون آن  :فراارگانیک بودن فرهنگ

فرهنـگ فراارگانیـک اسـت    . تواند وجود داشته باشـد  ها نمی آن بنابراین یک عامل فرهنگی نظیر ایثارگري و شهادت بدون
گیـرد، از ایـن رو    هـاي متمـادي شـکل مـی     نسـل  یهاست و در ط فراتر از نسل. بدین معنی که به یک نسل وابسته نیست

  . به صورت فرهنگ درآورد یتوان در مدت کوتاه ی و شهادت را نم يایثارگر
و شـهادت   يگسترش و تعمیق فرهنگ ایثارگر ياز موانع عمده برا یدر ایران یکفرهنگ  یگوناگون: یفرهنگ یـ گوناگون

کـه در   يو نژاد ی، زبانی، جغرافیاییقوم يها فرهنگ ، خُردهیفرهنگ مذهب  ،یفرهنگ مل. است) آن یشیع هبه ویژه به شیو(
. یکسان به صـورت فرهنـگ درآورد  و شهادت را به طور  يتوان ایثارگری کند که نم یاي عمل م ایران وجود دارد، به گونه

  . تمایز وجود دارد یو مذهب یبین فرهنگ مل
نشـان دادن رفتـار   . همانند رفتار فرهنگ غالـب انجـام دهـد    ياست که فرد رفتار یبدین معن یفرهنگ ینوای هم: ینوای ـ هم

کند، بدون ایـن کـه   ی نوای یک فرد ممکن است با عقاید گروه هم. یک موضوع نیست ینوا همیشه بازتاب پذیرش واقع هم
  ). 69، 1375 کریمی،(معتقد باشد آن عقاید درستند

 یاستفاده کنیم، موفق به تعمیق و فرهنگ ينواساز هم يها که بخواهیم از شیوه یو شهادت، در صورت يارتباط با ایثارگر در
و شهادت وجود داشته باشد، فرد ممکن است خـود   يکه باید در ایثارگر یدلیل عنصر آگاهبه . ها نخواهیم شد ساختن آن

  .نوا بپردازد ت با رفتار همینوا نشود و یا بدتر از آن به ضد یا کالً هم. به دست آورد  یاز دیدگاه رسم یدیدگاه متفاوت
حس اسطوره سازي و قهرمان سازي خیالی

. آالیش و بی نظر نفع پرستیهست، عشق است و دوست داشتن شدید فرد یا جمع بدونیکی از احساساتی که در انسان 
که می بیند همۀ عشق ها، آلودگی، هـوس و خودخـواهی دارنـد،    انسان به عشقی مطلق، پاك و مقدس نیاز دارد؛ اما وقتی

و متعـالی و مطلـق و پـاك دارد ولـو      هاي اعلیاصوالً انسان براي زیستن نیاز به پرستش نمونه. نیاز او برآورده نمی شود
ت، تقدس و زیبایی یاعالي انسان دآن ها که در ح. خیالی و اسطورهاي تاریخیمانند نمونه هاي. واقعیت هم نداشته باشد

اساطیر واقعی تاریخ انقالب و جنگ ما، پر از اساطیر است آن هم.همواره موجب اصالح و تلطیف روح می شوندهستند،
یک شبه ره صد ساله می روند و به اوج عرفان و معرفت می رسند و انسان هاي بی نام و نشان ، نامداري که. و نه خیالی

  ).119،ص1386احمدي،(رضاي دوست قربانی می کنندهمه چیز خود را در راه
هویت دست و پا الگو که در بحران هشهدا و ایثارگران به عنوان اسطوره هاي واقعی می توانند مورد الگوپذیري نسل تشن 

  همین حق هم! او، خطرناك؛ و مردة او، خطرناك تر است همی گویند شهید انسانی است که زند .می زند، قرار گیرند
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درسـت  . دیگر دمیده می شوداست؛ زیرا وقتی کسی شهید می شود، مانند روحی جاوید است که در هزاران جسم و جان
فقط کافی است ! هزاران شمع خاموش دیگر را روشن نمایدعله اش می تواندمانند شمع روشنی که با تماس کوچکی با ش

بـه عنـوان الگـو، مـورد    ... ن هاي رنگارنگ و دروغین سینمایی و ورزشی وابه جاي قهرمآن ها را درست معرفی کنیم تا
  .و شهادت شوند ایثارشوند و باعث هدایت و آمادگی آن ها براي  پذیرش نسل جوان واقع

تو خصوصیات یک مروج حوزه ایثار و شهاد ها یویژگ
  .کافی و مناسب جهت ارائه به مردماز اطالعات يبرخوردار -1
نباشد که رطب خورده باشد و منع  ینباشد و جزو کسان ياو تضاداز سالمت نفس برخوردار بوده و بین قول و عمل-2

  .رطب کند
  .اجتماعی خود به کار بنددخود گذشتگی و ایثار را در زندگی شخصی و عمالً از -3
  .و به شیوه هاي گوناگون تبلیغ آشنا باشد بوده و از تجارب کافی برخوردار باشدخودساخته-4
  .هاي او متعالی و نسبت به مفاهیم تبلیغی خود پایبند و ثابت قدم باشدانگیزه -5
  .از غلو و جعل در تبلیغ بیزار باشد -6
  .در تضاد نباشدق و عقالنیتمفاهیم تبلیغی او با مبناي منط-7
  .انتقال دهدمفاهیم را به بهترین شکل و روش در زمان و مکان مناسب به مردم -8
.را نوعی از خود گذشتگی تعریف کندهمواره ضوابط را بر روابط ترجیح دهد و احترام به جمع و قانونمندي-9

  .در تقابل با روحیه ي از خود گذشتگی معنا کندآن را عملی از خودخواهی و زیاده خواهی گریزان باشد و -10
  

  فرهنگ ایثار و شهادتعوامل مؤثر بر ترویج
خودخواهی را گسترش دهد و توجه به فردیت انسان را  اي که بستر خود محوري وبه طور کلی هر زمینه و پدیده
ي عوامل مؤثر بر ترویج این حوزه بهدر بررسی همه جانبه. فرهنگ ایثار و شهادت استگسترش دهد در نقطه ي مقابل با

ي ذیل چه به شکل شدهواضح است عوامل مطرح. خوریمچهار بستر فرهنگی، اقتصادي، سیاسی و بین المللی برمی
  .هاي ازخودگذشتگی و ایثار را نفی کندزمینهتواند فضایی را به وجود آورد کهمستقیم و چه غیرمستقیم می

  ترویج فرهنگ ایثار و شهادترهاي فرهنگی مؤثر ب زمینه -1
تواند اعتقادات و امکانات مادي که قابلیت انتقال از نسلی به نسل دیگر دارد میي باورها، فرهنگ به عنوان مجموعه

برایندشان نقش و عمکرد هایی که در ذیل اشاره خواهد شد نمونه. بسترهایی در جهت بروز یک پدیده به وجود آورد
  نماید؛ میرا در جامعه مخدوش ترویج ایثار و شهادت

این احساس در زمینه تحصیالت عالیه و اشتغال به بیشتر(احساس تمایز و تفاوت بین خانواده شهدا و مردم عادي) الف
.)خورد چشم می

  .که اهداف شهدا در جنگ تحمیلی و انقالب اسالمی تحقق نیافته استاحساس این) ب
  .طه بر ضابطهشناختن برتري فرهنگ راببه رسمیت) ج
گرفته از خودخواهی و خود محوري است و در تقابل با فرهنگ از خودگذشتگی نشأت(بیماري تاریخی، قانون گریزي) د

  ).استو ایثار شهدا
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محوري خواهی و حقعرصه را بر منطقاین عادي شدن(عادي شدن سیاسی کاري، جناحی بندي و قومیت مداري) هـ
  .)بندد می
که عرصه را بر خـود محـوري و   (سیاستشناختن تنازع بقا در عرصه تجارت و بازرگانی و حتی در حوزهبه رسمیت ) و

  .)منشانه و از خودگذشته شهدا استزادآنماید و این در تقابل روحیه  خودخواهی باز می
  ).78،ص1386حسینی،(تراستاي حفظ مطامع فردي اسحضور فرهنگ ریا و تملق که در واقع در) ز
  
  ترویج فرهنگ ایثار و شهادتهاي اقتصادي مؤثر بر زمینه -2

کند که البته منافی فرهنگ از نوعی تمایز و تفاوت داشتن شهروندان را تداعی میحضور پدیده رانت اقتصادي که به) الف
  .خودگذشتگی و در نظر گرفتن منافع جمع است

کاري زیردستان است که ایـن خـود در آن سـوي    افظهروحیه تملق، چاپلوسی و محعدم امنیت شغلی که سوق دهنده) ب
  .آزادمنشی ایثار گران و شهدا استمرز حریت و

شود و فزونی شأن دارایان  هاي اخالقی و انسانی میخود موجب تضعیف ارزشارجحیت دارایی بر دانایی که البته این) ج
  .کند عرصه را بر سودجویی و خود محوري باز میبر دانایان

دارنـد،  اي معیشتی اسفبار اکثریت جامعه در تقابل با حداقل افرادي که زنـدگی بسـیار مرفـه   بسیار باال و وضعیت تورم) د
چنین وضعیت اقتصادي، کـم رنـگ شـدن    عالوه بر ایجاد فاصله طبقاتی شدید عمالً در تضاد با اهداف شهداست و تداوم

پاسـداري  چه رسد به آنکه شـأن و قداسـت شـهدا را    "نداردایمان انسان گرسنه "ها و تباهی اخالق است چرا که ارزش
  ).همان(نماید

  شهادت هاي سیاسی مؤثر بر ترویج فرهنگ ایثار و زمینه -3
جناحی و بانـدي کشـانده و از ایـن تنازعـات، تجلـی      حوزه سیاست را به تنازعات و مناقشات: سیاست بی اخالقی) الف

  .روحیه از خودگذشتگی بعید است
از مدیران شایسته کمتـر برخـوردار   شود که جامعه این امر موجب آن می: خویشاوند ساالري به جاي شایسته ساالري) ب

نتایج این عمل تضعیف روحیـه عـدالت پیشـگی و دورمانـدن از     این عمل نوعی ظلم و بی عدالتی بر ملت است و. گردد
  .اهداف شهدا استانصاف است که البته برخالف

  فرهنگ ایثار و شهادتالمللی مؤثر بر ترویج بینهاي  زمینه -4
هاي  دهد و کشمکش هاي زندگی فردي و اجتماعی را تحت تأثیر قرار می حوزهشدن همه فرآیند جهانی: جهانی شدن) الف

 تبع آن روح و جـوهره گیرد و به هاي پیشرفت جایگاه اقتصادي در اولویت اهداف جوامع قرار می کنار انگیزهاقتصادي در
  .گردد ایثار و شهادت کم فروغ می

در هاي اطالع رسانی و ارتباطی و سرعت انتقـال اطالعـات   اي و شبکه گسترش ماهواره: ارتباطیهاي گسترش رسانه) ب
تبع این تغییر فرهنگی همزمـان بـا   تواند استحاله فرهنگی، تغییر ارزش و هنجارها اجتماعی را ممکن سازد و به جوامع می

کشاند که در این مورد ایثار و از خودگذشتگی و  هم به چالش میعقالنیت مادیگرا پدیده شک و تردید مفاهیم راافزایش 
  ).نورانی،سایت فرهنگ وایثار(گردد می هم کم رنگنهایت آن فلسفه شهادت
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  هایی براي نسل آینده وجامعهفرصت
ز سوي مردم و جامعه بـزرگ مـی تـوان مـورد توجـه و      به طور کلی آن بخش از بسترها و راه هاي ممکن و مطلوب که ا

استفاده قرار داد،همان فرصت هایی است که جامعه ي ایثارگري و یا متولی فرهنگ مذکور باید از آن بهـره بـرداري بهینـه    
  .کند
  .ن ایثارگران در نزد جامعهأحفظ احترام و ش-1
  .مردم سند افتخار ملت را شهدا بدانند-2
تواند فالح و رستگاري را بـراي آنـان   ي جوانان ما میفرهنگ ایثار وشهادت وتزریق این باور در پیکرهعالقه مردم به  -3

  .وسالمت و توسعه را براي جامعه در پی داشته باشد
مشارکت مردم در برگزاري یادبود شهدا که به صاحبان آن افتخارات قدرت و توان بدهـد و بـا معرفـی آن هـا بـراي       -4

  .یام را ندیده و درك نکرده اند،الگو واسوه معرفی نمایندجوانان که آن ا
  شهدا به عنوان عامل وحدت در جامعه شهداعاري  -5

کننـد کـه   از هر گونه گرایش حزبی وجناحی و بهترین نقطه ي انسجام و وحدت در مسیر الی اهللا و کانونی راایجـاد مـی    
  .نمایندهمدلی خاص در حفظ اصول نظام ایجاد می. و وفاقکنند ها را با هم جمع میتمامی افراد متعلق به جناح

   
  .شهدا وایثارگران به عنوان نخبگان جامعه که تحسین همگان در جهان را جلب کرده است -6

  دو خطاي عمده در تبلیغ فرهنگ ایثار و شهادت
 .)64،ص 1385بلوریـان، (استحاکم بر آن کشور هاي تبلیغاتی در هر کشور نشان دهنده فرهنگ رایج و ها یا سبکروش

اما جوهره کلی تبلیغ . پذیرد مختلف در نهادهاي گوناگون انجام میهاي متعدد و توسط افراد در کشور ما هم تبلیغ به شیوه
  :در موارد ذیل جستجو نمودتوان نادرست را می

همچون غلو در آثار سینمایی که در : ندانستن غلو، جعل در تبلیغقبیح. 2عدم هماهنگی بین مروجین و مخاطبان جامعه . 1
دانیم که  می .رسانند تعداد اندك و بدون امکانات گروه کثیري از سربازان دشمن را به هالکت میآن رزمندگان اسالم با

توان  حتی می. کند که گاه جبران ناپذیر است خدشه وارد می،شود ترویج نادرست بر اصل و جوهره مفهومی که ترویج می
بدیهی است اگر شکل و .مقدس و متعالی بهتر از آن است که به شکل نامناسب ترویج نمودرویج یک مفهومگفت عدم ت

بوداغی، (تجدید نظر نمودظاهر و کارکرد یک عمل در تضاد با فلسفه وجودي از آن باشد بهتر است در ادامه آن عمل
هاي خاص خود  ها و نوفه آسیبوعی دچارحوزه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت هم به ن. )جنتی،سایت نوید شاهد

براي رفع این . گیرد تا وسایل ارتباطی و مخاطبانش را در بر میهایی که از مروج و پیام ارسالی اش گرفته باشد؛ نوفه می
 چه مهارتواضح است هر. مروجین این فرهنگ با مخاطبان این ترویج نزدیکی یا تشابه برقرار گرددها هم باید بین نوفه

اجتماعی و فرهنگی بین مروجین و هاي لغوي و یا زبانی، گرایش و طرز تفکر، معلومات و اطالعات، خصوصیات
امروزه شاهد آن هستیم که مروجین فرهنگ ایثار و .خواهیم بودتر مخاطبان این حوزه نزدیکتر باشد شاهد ارتباطی صحیح

... آثار دفاع مقدس وئمه جمعه، روضه خوانان مساجد، بنیاد حفظبنیاد شهید، بنیاد جانبازان و مستضعفان، اشهادت اعم از
  :توان در موارد ذیل جستجو نمود این ناتوانی را می . باشنداند در انتقال محتواي پیام شهدا به مردم موفق نتوانسته

و استفاده دركهاي جذاب و قابل  عدم به کارگیري پیام) مقبولیت مروجین فرهنگ در بین آحاد مردم بکاهش) الف
  ها که  فزونی نقل مروجین بر عمل آن) د.یکنواختی شیوه انتقال پیام، و فقدان ظرافت و خالقیت) براي عموم مردم ج
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عـدم دقـت کـافی در    ) هــ  .دهد ها را کاهش می گرایش و جذب پیامموجب تناقض فکري براي مخاطبان گردیده و عمالً
. تفکر، معلومات و اطالعات، خصوصیات اجنماعی و فرهنگی مخاطبانش و طرزهاي لغوي و یا زبانی، گرای مورد مهارت

یـک  ن مروج و مخاطب ارتباطی خطی وشود و ارتباط آن بی فرآیند ترویجی این حوزه مشاهده نمیغالباً بازخورد در) و
داشتن بـین بازمانـدگان شـهدا و    تفاوت باور به تمایز و) ز. بعدي و فاقد اصالح پذیري و تغییر در شیوه انتقال پیام است

) ص(پیـامبر اکـرم   در صورتی که در سیره. حرمت شهدا را کاهش دهدتواند قداست و این باور آرام آرام می. عموم مردم
بـوده  بازماندگان شهدا و یتیمان جامعه وجود نداشت و رفتار وي نسبت به این دو قشـر یکسـان  تمایزي و یا تفاوتی بین

  ).107. ص،1381ولویی، (است
  

  نتایج عدم ترویج ایثار وشهادت
جامعه اي که مردم آن براي رهایی از خطراتی که آنان را تهدید مـی کند،چشـم   :ترویج فرهنگ تن پروري وبی مباالتی -1

ناگزیر می  جامعه اي که نتواند شهید بپرورد،.انتظار حرکت دیگرانند،گرفتار فرهنگ شوم تن پروري و بی مباالتی می شوند
  .که زیر بار ذلت سلطه کسانی برود که یاازمرگ نمی هراسند ویا از شهادت باکی ندارندشود

درجامعه اي که مردم آن براي دفاع از حریم دین وناموسشان، امیدوار به تالش جوانانی که  :ایجاد فضاي ترس وناامنی -2
هر فردي از جامعه همانقدر در برابر .ر می برنددر فضایی از ترس ونا امنی به س مرگ را زندگی دوباره می پندارند،نیستند،

هاي خود به پا خیزند،نه آنکه همه جامعه،چشم انتظار حرکت شـهادت طلبانـه   همه باید براي دفاع از آرمان ظلم و تجاوز،
  .چنین فضایی است که درآن همه احساس آسودگی می کنند .عده اي مخلص بنشینند

چیزي جز اشباع جامعه از بی اعتمادي  پروري،ترویج فرهنگ رخوت و تن:طلبیپذیري وحقارت گسترش فرهنگ ذلت -3
،ص 1386به نقل از محمودي،:1363باقري،(مساوي با ذلت پذیري وحقارت طلبی است گریز از جهاد،.مسئولیتی نیستوبی
704 .(  

  
  نتایج مثبت فرهنگ ایثار وشهادت

آزادي از بردگـی سـرمایه داران و   ،و آزاد بـودن » آزادگـی «فرهنگ شـهادت طلبـی و ایثـارگري بـه آدمیـان جسـارت        -1
ي استقالل و حریت و هویت حیات معنوي یک کشور تضمین کنندهدهدو تداوم حضور و استمرار آن دراستثمارگران می

  .باشدمردمان می
-اعتنا و نسبت بـه قلـه  بییابد، نسبت به زخارف دنیويانسانی که در فرهنگ شهادت و حال و هواي ایثار پرورش می -2

رود و با هر نوع زیربار هیچ سخن ناحق و یا عمل ظالمانه نمیباشد، چنین انسانیهاي کمال وجودي و معنوي بلندنظر می
  .نمایدمقابله میاستکبار و از خودبیگانگی

پیشـرفت دنیـوي و   گونه موجب رشد معنـوي و  ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و غلبه ي آن در یک جامعه نیز همین-3
  .نگرش و در تبیین مقام متعالی شهادت طلبی و ایثارگري استگردد از منظر چنینارتقاء وجودي مردمان می

نردبـانی بـراي   ماننـد فرهنگ ایثار و شهادت موجب پرورش نشاط و شکوفایی فطرت انسانی آدمیان گردیده وترویج -4
  .رودصعود به مراتب اعالي آسمان به کار می

و مردمان، جسارت و جرأت خود بودن ] استکباربه ویژه جوامع تحت سلطه[ رواج فرهنگ ایثار و شهادت به جوامع  -5
  .و مبارزه با سلطه در آنان می گرددمی دهد و موجب ایجاد و تقویت حس سرافرازي
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استقالل و آزادگی یک ملت بوده و هر نوع ننگ بردگی و اسـارت   هکنندبسط و رواج فرهنگ ایثار و شهادت، تضمین -6
  .سازدبین برده و ریشه کن میو استثمار را از

مستکبران بر آن چیره هستند، فقط تـرویج و تعمیـق فرهنـگ    در جهان امروز ما و در چارچوب نظام جهانی سلطه که -7
ایثـار  تـرویج . آوردو رفاه دنیوي و سعادت اخروي پدید میها آزادگی و عدالت براي ملتایثار و شهادت طلبی است که

  .توجیه کننده و مشروعیت بخش غیرممکن است يبدون ایدئولوژ
که اگر چه مرجع نهایی فردي را براي گیرند، به طوريجاي اشخاص صاحب نفوذ را میهادر جهان امروز گاه رسانه -8 

از این منظر ترویج . نهندالگوهاي مناسب را در اختیار می وولی مؤلفه هاسازي ها و الگوسازي ها معرفی نمی کنند نمونه
  .استهاي ارتباطی آموزشی و بعد نظامسازي ایثار و از خودگذشتگی بخشی از وظایف نظامو نهادینه
  
گیري نتیجه

عبارت دیگر، شهادت یکی  به. ریشه در عرفان داردهاي معنوي بوده وشهادت، اوج ایثار افراد یک جامعه و یکی از پدیده
فرهنگ ایثارگري به عنوان نماد بارز . کشندسالکان راه حق حسرت آن را می از بسیارياز ابعاد رمزآ لود انسانی است که

 تحول گرایی، باالترین درجه کمال، بیداري، فرهنگ آگاهی و شهادت فریاد بلنداست، ،شود ها تلقی می ها و حقیقت ارزش
ایثارگري و شهادت  ههاي مختلف در جرگ شناسایی آسیب. شهادت الگو برداري از بهترینهاست ت وسخاو کمال اخالص،

در آسیب  .گردد و اتخاذ تدابیر مهم ملی و فرهنگی در این امر موجب دوام، تثبیت و بقاي حقایق ارزشی و حماسی می
اگر به  .توجه داشت از خود گذشتگی است،شناسی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت باید به جوهره اصلی مفاهیم که همانا 

ها  آفرینی ها و ارزش دار عزتمندي هاي ملی هستیم، ایثارگران را به عنوان پرچم ها، امیدها و باید ها، کلیدها، افق دنبال چراغ
ایره المعارف تواند راه سعادت و ترقی را بپیماید که د زمانی می  ها، ها و دولت کشورها، ملت. نماییم به آیندگان معرفی 

ها  انداز ایثارگري ها تبلور سازد و با تأسی از آن چشم ایثارگري شهیدان و جانبازان و آزادگان را به خوبی در جریدة فعالیت
ها  طلبی ها و توسعه طلبی ها، حماسه آفرینی ها، ارزش آزادي راما باید اذعان داشت که فرهنگ ایثارگري، تبلو .را بر مال نماید

ها در محورهاي مختلف  ها و موفقیت بست رسیدن شکوفایی هاي ایثارگري، موجب به بن شود و عدم احیاي روش تلقی می
باشد  میخودگذشتگی شناسی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت باید به جوهره اصلی مفاهیم که همانا از آسیبدر. شود می

در این راستا . تبلیغات در این حوزه را جستجو کردتوجه داشت و در ترویج این فرهنگ عوامل مؤثر بر کاهش کارایی
لسفه وجودي ایثارگران و شهدا حوزه ایثار و شهادت باید در عینیت بخشی به فتالش موجدانه و هدفمند فرهنگ سازان

زیرا تبلیغی که بر راستاي صداقت و بلیغ نمودن آغاز یک ترویج مناسب است،پرهیز از غلو، جعل و غیر عقالنی و ت. دباش
هاي ذهنی، روحی و روانی مخاطبان باید در نظر گرفتن ویژگی. درستی باشد بر ذهن مخاطبان تأثیر عمیق خواهدگذاشت

سازان این وجین و فرهنگتواند کمک کند تا مر هاي ارتباطی می پیام و مخاطبان در کنار رفع نوفهدر جهت تناسب بین
موانع و معضالت فرهنگی، اقتصادي، سیاسی شود که البته این توفیق زمانی نهادینه می. حوزه در کارشان توفیق یابند

که شاهد تقویت جایگاه شهید و ایثار گران به شکل حقیقی و مطلوب جامعه ما از پیش رو برداشته شود، آنگاه است
خودگذشتگی و گرایی، ازمندي، قانونیاز به تحوالت عمیق در جامعه دارد که در آن ضابطههمه، نخواهیم بود، که این

شهادت در جامعه کارکردهایی همچون فرهنگ .شودآزاد منشی در جاي جاي زندگی فردي و اجتماعی جامعه نهادینه
  عامل همبستگی اجتماعی،جامعه، ایجاد هویت و هدف مشترك،  هاي جامعه، عزت نفس بخشیدن به افرادحفظ ارزش

  



، دانشگاه رازي1389 -آبان ماه 12و توسعه کشور،  شهادتو  ایثار همایش ملی

٢٥٥

مـود، دارا  نارضی کشور در مقابل بیگانگان و ایجاد شور و نشاط و تحرك در یـک ملـت   عامل استقالل و حفظ تمامیت 
  .باشدمی

  راهکارهایی براي مبلغان فرهنگ ایثار و شهادت و متصدیان امور فرهنگی
.بپردازندبه جاي دیگر سازي و هدایت دیگران به خودسازي و اصالح خود  -
.نیت خود را براي خدا خالص کنند و بیش از آنکه به فکر نتیجه باشند به انجام وظیفه بپردازند -
.باشدي امروز میدر پی شناساندن ابعادي از فرهنگ ایثار و شهادت باشند که مقتضاي جامعه -
.ي زندگی خود قرار دهندزندگی ایثارگران و شهدا را سرلوحه -
اي بلند مدت وعملی بپردازند و از انجام اعمال سطحی و ي کنونی به طرح برنامهی وبررسی وضعیت جامعهبا کارشناس -

.زودگذر بپرهیزند
.بپردازند نمایی درمورد شهدا و ایثارگران به بیان واقعیات دررابطه با فرهنگ ایثاروشهادتبه جاي بزرگ-
.شدنی ارائه دهند و به همان اندازه به گفتارشان عمل نمایند اي راهکارهاي عملی مناسب وبه جاي برخورد کلیشه -
همواره سعی در کسب اطالعات در تمامی ابعاد فرهنگ ایثار و شهادت باشند و اگر اطالعات کافی در این زمینه ندارند  -

.با دخالت در این امور به آن خدشه وارد نسازند
.ا مقتضیات امروز باشندهاي مناسب تبلیغاتی و متناسب بدر پس کسب روش -
اي ورود تهاجم ه هاي مختلف ارتباطی آشنا شوند و با بررسی راهضمن کسب علم و پیش رفتن با علم روز با روش -

  .ن گردندسازي آي راهکاري براي خنثیبیگانه درصدد ارائه
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    www.mousel.com                          اندیشی آزادگان                                                    هم

  www.navidshahed.com                                        پایگاه اطالع رسانی فرهنگ ایثار وشهادت                         
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   جهانی شدن و تهدیدات رویاروي ایثار و شهادتنگاهی به بحران هویت در عصر
  2میترا اسماعیلی ،1ویدا صیفوري

  کارشناس ارشد دانشگاه رازي - 2و1
  

  چکیده 
بی هویتی .شود محسوب میها، هویت بسیاري از تهدید برايبر دارنده فرآیند جهانی شدن، فرآیندي دیالکتیک است و در 

گذارد به تدریج هویت فرهنگی افراد می پیامد گریز ناپذیر روند کنونی جهانی سازیست با تاثیراتی که جهانی شدن بر
فرهنگ شهادت بیش از هر اقدامی نیازمند در شرایط کنونی،.بودشاهد حل شدن این فرهنگها در فرهنگ غالب خواهیم

بتواند خود را به عنوان موجد و معمار هویت معنابخش در عرصۀ جهانی بیان تالش براي یافتن جایگاه و منزلتی است که
 .اختیار فرهنگها قرار می دهدر با استفاده از ساز و کارها و فرصتهایی که جهانی شدن دراتفاق نخواهد افتاد مگکند و این

را به فرصتی در جهت پیشبرد یکی از بهترین مکانیزم هاي دفاعی در برابر خطرهاي جهانی شدن این است که این پیامد
ی در تمام طول تاریخ مانند جاري شدن هاي متعالی انسانیعنی جاري کردن ارزش. اهداف انقالب اسالمی تبدیل کنیم

  .هافرهنگ حسینی در میان امت
  ایثار، شهادت، هویت، فرهنگ، جهانی شدن  :کلید واژه

  
  مقدمه

جهانی شدن نظران را به تفکر واداشته است زیراهایی است که صاحبترین دغدغهجهانی شدن از مهملهأاین روزها مس
شدن به هویت و به دین نیز آسیب خواهد رسد جهانیگذارد به میزانی که به نظر میها اثر میبر سرنوشت همه فرهنگ

معرفت شناسی سکوالر خود و در در دنیاي مدرن جهانی شده، که عقالنیت را در چارچوب مبانی هستی شناسی و .رساند
باید ریشه در  امروز ضرورتاًجوان.شهادت طلبی امکان پذیر نیستبرد، توجیه رفتارهاي دنیوي به کار میمحدوده آرمان

اش را تشکیل دهد و الزمه این امر شناخت آن فرهنگ و فرهنگ خودي داشته باشد تا بر اساس آن بتواند هویت فرهنگی
براي اعتال و سربلندي خویش  و اعتقادي فرهنگ دینی.میان خود و فرهنگ ملی استعقیده به آن و یافتن مشترکاتی

هاي هاست که موجب سربلندي و اقتدار آن می شود و فرهنگ شهادت طلبی از زیر مجموعهمکانیزممتضمن بهترین
ایثار و شهادت فرهنگی است که بدون فرهنگ. ها در این راستاستفرهنگ دینی است و از بهترین و قوي ترین مکانیزم

عبور  در عصري که خطر.راه استاعماق قلب جوانان همخودخواهی و خود محوري و با آزاد اندیشی و رسوخ در
تاسی به  .فرهنگی وجود دارد فقط کافی است که فرهنگ ایثار را بشناسیم و به آن متعهد بمانیماستعمار از دژهاي محکم

. انسانی در جوانان جامعه امروز باشدتواند جلوه ملموس و بارزي از هویت اسالمی و دینی وفرهنگ ایثار و شهادت می
مستقل با حفظ و ترویج فرهنگ شهادت امکان پذیرتر خواهد بود و نباید از آزاد و گیا فرهنگ ایرانی، زندبراي مردمی ب
بود که پیر و غفلت کرد که نبرد حق و باطل نبردي همه جانبه است و تاسی به این فرهنگ غنی اسالمیاین مسئله هم

تحمیلی بر ایران عده قلیلی بر عده کثیري تا در جنگ جوان چون سدي استوار در برابر ظلم ایستادند و همین باعث شد
  "... کم من فئته قلیله غلبت فئه کثیره باذن ا "آیه شریفه باشد کهپیروز شوند تا ملت ایران نمونه بارز این
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  بیان مسأله
، جهانی سازي و جهانی شدن را با تاکید بر است که با پرداختن به معناي اصیل ایثار و شهادتدر این مقاله، تالش بر آن

  سپس با اشاره به موانع موجود، . شودکه فرهنگ اصیل اسالمی را تهدید می کند بررسی نسبت به آنچه  مسئله مهم هویت 
دشمنان ایران بعد از  .براي ایجاد، اصالح، ترویج و درونی سازي فرهنگ ایثار و شهادت پیشنهاد گرددراهکارهایی
وجود دارد ) ره... (فرزندان پاکباخته حضرت روح ار جنگ تحمیلی متوجه شدند با روحیه شهادت طلبی که درشکست د

حمله به اعتقادات آنان است لذا جهانی سازي مکر استعمار بود براي تعریف دیگري مهمترین ابزار براي شکست این امت
خطرعبور استعمار از دژهاي محکم فرهنگی وجود دارد  در عصري که .انسان و هویتی دیگر بخشیدن به جوان امروزاز

انتقال فرهنگ شهادت و ایثار به جوانان. را بشناسیم و به آن متعهد بمانیم  و شهادت ایثارفقط کافی است که فرهنگ
امنیت اسالم زنده نمی ماند و نتایج ارزشمندي دارد که در جامعه جاري می شود و به راستی که اگر فرهنگ ایثار نبود

  .روداین روزها از واجبات دینی به شمار میبنابراین حفظ یاد و نام شهدا. فترجامعه از بین می
  

  روش تحقیق
همچون قرآن کریم و احادیث نبوي و مکتوب معتبرپژوهش شده است و بر منابع و مروري اياین مقاله به روش کتابخانه

.اثر نویسندگان اندیشمند تکیه شده است
  

  ایثار و شهادت مفهوم
جوامع وبه اشکال مختلف عمري به درازاي عمر بشر دارد و کم وبیش در همه” اصطالحی است اسالمی“ شهادت که 

نیاز داشته است تا در شرایط سخت و دشوار زندگی و تجلی یافته است، زیرا بشر همیشه و در همه حال به وجود افرادي
کردن خون، زندگی تیره و وحشتناكفرد یا افرادي که با هدیه. مددکار وي باشند یار وهاي طوالنی و بلند ستمنیز در شب

متفاوت و گاهی مجرد و انتزاعی، از گفتاري هایی که با رفتار و کردار واسطوره .آنان را مبدل به شادي و سرسبزي کنند
بنابراین، . م تاریخ یک ملت یاد خواهد شدهاي مستقیبه عنوان پشتوانهخود الگویی ساخته که تا جهان باقی است، از آنها

اختصاص به توان یافت وهاي دیگر میاست که از جهاتی عام و جهانشمول است و آن را در فرهنگشهادت مفهومی
واژه شهید در لغت به معناي گواه آمده Modern Islamic wordدایره المعارفدر. مکتب یا دین خاصی ندارد

عقیده آمده است و به معناي کشته شدن در راه (Martyrdom)در فرهنگ علوم سیاسی شهادت) 7: 1381.کرمانی(است
آقا بخشی، (دیگر این که آگاهانه صورت گرفته باشدیکی اینکه در راه خدا باشد و: اشاره دارد که شهادت دو رکن دارد

  .) 400: 1383راد، افشاري
نفـی وجود همه چیز در قالـب . یک پذیــرش اسـتی و انـکار و سپـسدر خود متضمــّن یک نفـ» ال اله اال اهللا«ذکر 

درك معانی کامل و واقعی شهادت و ایثار در درك. درك می شود» اال اهللا«خواست، آنگاه و چون همه چیز از میان» ال اله«
تا «: شکوه االنوار می نویسددر مامام محمد غزّالی. واقعی و درست از مرتبه و عمق ذکر ال اله اال اهللا حاصل می شود

محتاجی؛ اما همین که در مشاهده رب االرباب از همه چیز کنار »ال اله«زمانی که در بند لوث ما سوي هستی، به کلمه 
وقتی از  .واصل خواهی شد) 92انعام، (»قل اهللا ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون«رها گشتی و به اثبات کشیدي، از نفی ال اله

مشغول شدي، آنگاه خواهی گفت اهللا و ز نبوده است، فارغ شدي و به ذکر نام آن کس که همیشه بوده استذکر آنچه هرگ
  ).  144: 1360لینگز، ( ».از ماسوي راحت می شوي
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)  اراالنوارح، ب97مجلسی ، جلد(».شهادتهر عمل نیکی در نردبان تکامل باالتر هم دارد جز«از حدیث نبوي نقل است که 
وحدت را جمع دارد و چون فرد اتحاد و توکل، رضا، تسلیم، توحید، آن رو کمال است که در خود مفاهیمشهادت از 

  حقیقیت خواهـی رسیــدچــون شهیـد شوي در سیر الی اهللا بــه ایـن.متناهی به نامتناهی گذر کرده استشهید شود، از
همان گونه که تو خود آیینه حق هستی که در آن او کــه خداونـد آیینه اي اسـت که تـو خــود را در آن می بینی، 

بنابراین در پایان کار، ... ولی اسماي او، چیزي غیر از خود او نیست. می کنداسماي خود و مبادي آن ها را مشاهده
می شود که مرد بنده؛ ولی در عین حال خداوند همچون آیینه اي )مربوب(پروردگار می ماند و بنده ) ربر، پروردگا

اي می شود که خداوند، اسما و صفات خویش روحانی در آن حقیقت خود را مشاهده می کند و آدمی به نوبۀ خود، آیینه
را که در وي، هدف آفرینش صورت اتمام می پذیرد و خداوند، گوهري بدان سان که در قلب. را در آن مشاهده می کند

در راه خدا باشد، اگر ایثار و از خودگذشتگی با نثار جانینابراین  ).139: 1371نصر، ( "می شناسد گنج پنهان، مخفی بود
ایثار و شهادت در طول تاریخ تشیع به شمار می رود شهادت تلقّی می گردد، چنان که واقعۀ عاشوراي حسینی، نقطۀ اوج

.زندگی ساز نه تنها براي شیعیان؛ بلکه براي انسان هاي آزادة جهان به شمار می آیدوکه سرشار از نکات عبرت انگیز 
  .بشریت هستندشهید، قلب تاریخ و شهیدان، شمع محفل. شهادت، مرگ آگاهانه و مقدس و هدفمند است

  و تعاریف آن  جهانی شدن و جهانی سازي
جهانی شدن یک فرآیند یا . جهانی شدن تفاوت قایل شده اندسازي وبرخی از تحلیل گران مسایل بین المللی بین جهانی 

که به صورت طبیعی در حیات نظام بین المللی به وجود آمده است و به صورت خودکار بهپروسه اجتناب ناپذیر است
شت، در حالی بیشتري خواهند داپیش می رود ودر آن کشور هایی که از قدرت اطالعاتی باالیی برخوردارند، نقش آفرینی

پی آن در صدد القاي اندیشه هاي سیاسی، فرهنگی و که جهانی سازي یک پروژه است که قدرت هاي استعمارگر در
  ). 3: 1381مومنی راد، (انقالب ارتباطات در سطح جهان هستنداقتصادي خود با تکیه بر فن آوري و

  :برده می شودبه سه معنی به کارGlobalدر زبان انگلیسی، واژه گلوبال
البته، کلمه . مربوطه به این جهان یا سراسر زمینمقوله هاي .3شمول؛  عام، کلی و جهان .2گرد مثل توپ یا کره؛ .1

بر همین مبناست که نویسندگان آثار جهانی شدن، . معناي متعدي به کار برده می شودگلوبال هم به معناي الزم و هم به
معناي الزم استعمال می است، هم به معناي جهانی شدن یا جهانشمول شدن در (to globalize)واژه را که اسم مصدراین

  ). 69: 1383اصغري ، (به کار می برندکنند و هم به معناي جهانی سازي یا یکپارچه کردن که متعدي است
وسایل ارتباط جمعی و مرحله بین المللی شدن ارتباطات، چه از طریق فرهنگ علوم سیاسی جهانی شدن را براي توصیف

  ) 137: 1376آقابخشی، (کاالها و انوع پیام ها و گردش انسان ها به کار می بردچه از طریق مبادله

  تعریف جهانی شدن از منظر اندیشمندان
قراردارد، وجود این مسئله است که بایستی تمامی ابعاد جامعه و جهان را در جهانی شدن  آنچه در تفکرات مؤسسان مقوله

به هیچ وجه نمی تواند جهانی شدن  زیرا ;از حیث سیاسی، فرهنگی، اقتصادي، اجتماعی قراردادجهانی شدن  حت عنوانت
این ) ره(امام خمینی. در قالب اقتصاد صرف یا سیطره فرهنگی تنها، حرکت خود را در جهت سلطه به جهان تثبیت نماید

باید دید که در عصري همانند امروز : ... ان را بدان جلب می کندمجموعه نگري دنیاي استکبار را تذکر داده، توجه همگ
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که سران کفر و شرك همه موجودیت توحید را به خطر انداخته اند و تمامی مظاهر ملی و فرهنگی و دینی و سیاسی ملت 
   1.ها را بازیچه هوس ها و شهوت ها نموده اند، چه باید کرد 

ضمن تغییر شکل در فضاي سازمان انسانی و فعالیت و اقدام فرا قاره اي یا متمعتقد است جهان گرایی» دیوید هلد«
  ). 310: 1380تاجیک، (بین منطقه اي، تعامل و اعمال قدرت استالگوهاي

خاکی شدن را شکل گیري شبکه اي می داند که در چارچوب آن، اجتماعاتی که بیش از آن در کرهجهانی» مک لوهان«
  ).  11: 1383اصغري، (بودند، بر پایه وابستگی متقابل و وحدت جهانی ادغام می شونددور افتاده و منزوي 

جهان تعریف می کند؛ همان روابطی که موقعیت هاي جهانی شدن را به عنوان تشدید روابط اجتماعی» آنتونی گیدنز«
ادهاي دیگري که کیلومترها با آن می دهد که هر رویداد محلی ، تحت تأثیر رویدمکانی دور از هم را چنان به هم پیوند

در بردارنده جریان در تعریف جهانی شدن آن را» کیت نش«  .)77: 1377گیدنز، (دارند، شکل می گیرد و برعکسفاصله
بین مرزهاي ملی می داند که با ظهور شبکه هاي اجتماعی و کاالها، سرمایه، انسان، اطالعات، عقاید، اندیشه ها و خطرات

:می گوید» ساموئل هانتینگتون« ). 71: 1380نش، (را محدود می کنند، توأم شده استملت -سی که دولتنهادهاي سیا

ها در سراسر جهان که انسانمنظور از جهانی شدن ، نزدیک شدن باورها، آگاهی ها، رفتارها و نهادهاي مشترکی است
هانی شدن از منظر دیدگاه واقع گرایی، متضمن دگرگونی دارد که جاظهار می» یان کالرك« ). 87: 1378هانتینگتون، (دارند

  ). 20: 1382کالرك، (الملل با کاهش پیوسته ابعاد قدرت و امنیت آن خواهد بودفرآیندهاي روابط بین
  

  نظریات پیرامون جهانی شدن
که بطور کلی موافق نظریاتی دسته اول.دادبطور کلی میتوان تمامی نظریات پیرامون جهانی شدن را در دو گروه قرار

این دسته از افراد معتقدند که . گیرنداجتماعی درنظر میاي طبیعی و یک نوع واقعیتجهانی شدن هستند و آن را پدیده
ها و هنجارهاي جدید اجتماعی شده است و روندهاي درظهور نمادها، ارزش أبتنهایی منشفرایند طبیعی جهانی شدن

ها جغرافیاي دولت ملتارد و بقول رابرتسون جهانی شدن یک فضاي واحد را برفرازگذحال وقوع را نیز پشت سر می
مثال در بعنوان .اجتماعی و حتی سیاسی از بین رفته استبجود آورده است که در آن فضا مرزهاي فرهنگی و اقتصادي و

هانی شدن موجب تبادل فرهنگی و طبیعی جهاي ملی و قومی این دسته از افراد معتقدند که فرآیندمورد مذهب و فرهنگ
ازنظر اینان روند . گرددها میباشد، میمورد استفاه دیگر ملتهاي قومی و ملی کهگسترش جهانی نکات مثبت فرهنگ

شرق در اینجا بعنوان سمبول بازگشت به. هاي جهانی شدن استترین حلقهجهان از محوريغربی شدن و شرقی شدن
گرایی در نظر گرایی و مصرفی و غرب بعنوان سمبول مدرنیته و فرایند تشدید کننده ماديسنت، معنا و معنویت گرای

مورد متفکران معتقدند که تمدن و فرهنک ملی و قومی هر جامعه مانع از آن است که همان معناياین.گرفته شده است
ات امپریالیسم فرهنگی و مخالفان بر این حساب اینان نظری .در کشورهاي مقصد نیز دریافت شود أنظر کشورهاي مبد
گستردگی ها و تفکرات کهکنند و به نظر آنها جهانی شدن فضایی است براي حضور تمامی اندیشهمیجهانی شدن را رد
  .انتشار جهانی بیابند

امپریالیسم چهانی مسیر را یار وفادار و ادامه دهندهکشند و آنکه علم مخالفت با جهانی شدن را به دوش میدسته دوم،
آنان ظهور پدیده جهانی شدن با تکیه بر بعد اقتصادي آن بنظر. دانندبراي سلطه غرب بر شرق و حتی امریکا بر جهان می

                                               
  )جمهوري اسالمی  -رك پیام منشور ( - 1
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داري معتقد استدیدگاه منتقد به جهانی شدن سرمایه. سازمان تجارت جهانی متبلور استبوده که به شدیدترین وجهی در
. تر شده استاقتصادي نیز گستردههاي بین المللیتاریخ، اقتصاد بیشتر بین المللی شده و بحران که امروز از هر روز دیگر

هاي اقتصادي بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی و سازمان همکاريداري همراه با سازمانهاي جهانی آن مثلنظام سرمایه
  اقتصادي را به نفع داري هستند که چرخهو لیبرال سرمایهسازمان یافته انسجام سازمانی نظام جهانی هايو توسعه، نمونه
است همواره در خدمت بوجود آورندگان خود چنین موجودي که امپریالیسم ذات آن می رسد بنظر. کنندخود تمام می

اقع کند و در وواحد غربی است که یکنوع دسر را براي همه دنیا سرو میباشد و هدف غایی آن سلطه یک ایدئولوژيمی
عقب نگاه است براي غلبه تفکر غربی و حتی شیوه زندگی روزمره و مسخ اراده جوامع توسعه نیافته وجهانی شدن عاملی

بوده و آنچه که توانسته غلبه جهانی شاهد مثال آن هم این است که تاکنون آنچه جهانی شده فرهنگ غربی. نانأداشن 
هاي تجاري فراملی حاصل جهانی شدن شرکت. اندس قرار گرفتهأدر راییبیابد از غرب بوده و مظاهر مدرنیته و امریک

مریکایی، القاء أرود، سلطه موسیقی که سرمایه هاي اقتصادي دیگر کشورها به جیب آنان میامریکایی و یهودي است
آیا . روندشدن بشمار میاز دیگر نتایج جهانی ... اي وهستهجنگ ویتنام، افغانستان و عراق، آپارتاید تروریسم اسالمی،

پشتوانه عظیم فرهنگی و تاریخی توانسته است به آن حد گسترش و مقبولیت جهانی بیابد کههمهمظاهر تمدن شرقی با آن
  بنیاد غربی و امریکایی رسیده؟فرهنگ مصرف گرایی و دنیا طلبی بی

انقالب اطالعات هاي نوین ارتباطات وولوژيشود از این بحث برداشت کرد این است که با پیشرفت تکنکه میاينتیجه
بنابراین آنچه که مسلم است این است که در توان گفت که صنعت ارتباطات جهانی شده استدر عصر حاضر به یقین می
بعنوان یک واقعیت اجتماعی وجود دارد و این امکان جهانی شدن براي شدن تحقق یافته وعصر حاضر امکان جهانی

دگرگون شدن هر چند که در این بین باید به این نکته هم توجه کرد که با.هاي مختلف وجود داردفرهنگوتمامی اقوام 
نام جهانی شدن هستند و این تکنولوژي مفهوم قدرت در سطح بین المللی جوامع و قدرتهایی که صاحبان سلطه جدید به

طلق خواهند برد که این نیز خود ممکن است، چرا که حتی در یا حتی نفع مرا نیز در اختیار دارند استفاده و سود بیشتر و
کشورها حالت به فرض اگر قدرت اقتصادي، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی صاحبان تکنولوژي در دیگرخوشبینانه ترین

د لباس است بارز آن در مسائل فرهنگی نوع و متاثیر مطلق نداشته باشد حداقل آنها را از خود دور و بیگانه میکند که مثال
گسترش بی هویتی و از خود بیگانگی در بین جوامع دیگر و القاء حس نا امیدي از و مهمتر از این مسائل ظاهري رواج و

آنچه که مسلم است این بهرحال.نوع زندگی و ارزشهاي مادي و معنوي بومی استکمرنگ شدن ارزشها ، فرهنگ و
بخواهیم وچه نخواهیم او به حیات خود در تمامی عی وجود دارد و ما چهاست که جهانی شدن بعنوان یک واقعیت اجتما

در واقع بنظر پرانک جهانی شدن واقعا یک انقالب . سیاسی ادامه خواهد دادزمینه هاي اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و
  .که غیر قابل برگشت و غیر قابل جلوگیري استاست انقالبی

وظیفه ما در قبال این مطلب قابل تامل در این بین می باشد این است که تکلیف و که نکته کلیدي و اساسی واما آنچه
  پدیده نو ظهور چیست و چه باید کرد؟

  
  ها در جهانی سازينبرد فرهنگ

هاي جدید فرهنگی، نظمیاینک از پس بی. اندامروز تهاجمات فرهنگی با هویتی جدید شروع به زایش و بازآفرینی کرده
ها، شعارها، ها هرگز با برچسباشتباه نکنید؛ نبرد کنونی فرهنگ. اندها صورت بستهاز مقابله فرهنگاشکال جدیدي 

اي است، این مبارزه. پیوندداند، به وقوع نمیمورد توجه "توطئه"تبلیغات و ابعاد صوري فرهنگ که اینک به عنوان نوعی 
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اما همزمان نباید . الت آتی دنیا ما را در برگرفته و رقم خواهد زدبطنی، آرام و خزنده که نه تنها بستر، که کل جوهره تحو
تحقق می یابد که  "تبادل و تعامل"نادیده گرفت که اکنون بخش مهم و عظیمی از تحوالت فرهنگی بدون نبرد و از طریق 

، بیش از آن که از "تهاجم یا نبرد"از روزنه  بدل شده است و نگاه به تحوالت فرهنگی صرفاً "رقابت"امروز به نوعی 
  اي که تنفسیابد و یا حاصل تعمیمی از فضاي تنگ فرهنگیواقعیتی بیرونی ناشی شود، یا از عینک این ناظران انعکاس می

ها اما از سویی دیگر، ابعادي از فرهنگ. ها آشنایی دارندهاي فرهنگی دیگري است که کمتر با آنکنند به عرصهمی 
ها، ، که همه فرهنگ"فرهنگ تکثرطلب و تعامل خواه"نبرد عظیم امروز بین . دهندگر ادامه میهمچنان به نبرد با یکدی
کند، از سویی دیگر را تحمیل می "هایی که اعتقادات انحصارجویانهفرهنگ"شمرد از یک سو و ادیان و آرا را محترم می
یی براي تحقق و عینیت یافتن حقوق انسانی، ها و رویکردهافرهنگ تکثرطلب در پی راه حل. آغاز شده و جریان دارد

که منش نوینی از همزیستی را ) 15ـ  14: 316پیام یونسکو، (قومی، اجتماعی و دینی استجنسی، ملی، زیستی، اخالقی، 
می طلبد که خود به توافق هاي جدیدي می انجامد و فرهنگ هاي موجود را دوباره سامان داده و در برخی موارد حتی 

در حالی که فرهنگ هاي انحصارطلب با تقلید از انواع خاصی از وجوه فرهنگی . هاي تازه اي به وجود می آوردفرهنگ 
فرهنگ تعامل خواه، حامی الگوهاي چند الیه اي از . انسان، سایر اشکال تجلی روح انسانی را محروم و حذف می سازند

به عنوان یک انسان یا شهروند، آزادانه برگزیند که دلبسته به  انواع هویت ها است که به هر شخصی امکان آن را می دهد تا
در حالی که فرهنگ انحصارطلب . فرهنگی خاص یا چندین فرهنگ و صاحب هر نوع اعتقاداتی در این جهان باشد

محور . درصدد یکرنگ ساختن و از میان برداشتن گوناگونی ها است و هویت هاي دیگر انسانی را قربانی می سازد
نگ تعاملی بر مشروعیت تکثرها و گوناگونی هایی است که ابعاد وجودي روح و جسم انسان را قربانی نمی سازند، در فره

حالی که فرهنگ انحصارجو به دنبال ابعادي سلیقه اي و بعضا تعصب آمیز است تا تکثرها را به یکرنگی بدل ساخته و 
هر تفکر، جریان و . ند، به عنوان تنها الگوهاي موجود القا کنداشکالی خاص از الگوهاي فرهنگی را که خود تجویز می ک

سیاست فرهنگی، نه با شعارها و تبلیغات، بلکه با ماهیت کنش ها و در پیش گرفتن عملی هر یک از دو راه فوق هویت و 
اشت که باید توجه د ).76 - 75: 1384احمدي علی آبادي، (جایگاه خویش را در نبرد فرهنگ ها مشخص خواهد ساخت

جداي از جهانی شدن، فرهنگ شبکه اي زنده و زاینده است که مدام در حال تطور است و مرگ آن هنگامی رقم خواهد 
چرا که فرهنگ حاصل آفرینش نیروهاي انسانی و اجتماعی است که ظرف و مظروف آن را . خورد، که به تقلید مسخ گردد

در عرصه جهانی سازي وقتی .دیگري با جهانی شدن در ارتباط استاز این روي فرهنگ بیش از هر بخش . تعیین می کند
انسانهاي بی هویت ابزارهایی در دستان استعمار می شوند تا هویت انسانها توسط استعمار گران فرهنگی گرفته می شود

. تی نداردفرهنگ ایثار و شهادت بر این نکته تأکید می ورزد که زندگی ارزش ذا. شوند به هر سمت و سویی کشانده
ها دارد که یکی از آنهاي متعدديچنین فرهنگی مؤلفه. اصیل و ذاتی زندگی در خدا و رضایت او و بندگی اوستارزش

تبیین علمی و منطقی مبانی . از اصول این فرهنگ استتوجه به معبود و درباختن همه چیز براي او. زندگی عزیزانه است
تواند در فراگیر شدن این فرهنگ در عصر جهانی شدن و به زندگی و معناي آن میآن فرهنگ ایثار و شهادت و نوع نگاه

لذا حفظ فرهنگ ایثار و شهادت در جهت شکوفا کردن فطرت پاك انسانی و رسیدن به .بشر معاصر راهگشا باشدپوچی
  . کرامت انسانی احساس می شود
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  گفتمان هویت ساز شهادت در عصر جهانی شدن
. رساندشود و دو معناي تداوم و تمایز را میمشتق میIdentitiasاست که ازIdentityواژه هویت معادلاز نظر لغوي، 

بر این پایه، هویت . معطوف هستندآیند، اما در اصل به دو جنبۀ اصلی و مکمل هویتگرچه این دو معنا متضاد به نظر می
به عبارتی، هویت داشتن؛ . متمایز بودن از دیگران مربوط دانست یاماننديتوان به احساس تداوم و پیوستاري، بیرا می

(تداوم استقالل شخصی داشتن، یا فرد احساس کند همان است که بوده و دیگران نیستندیعنی احساس تمایز،
.(Jacobsen, 1998:9  .،پاي هایی است که فرهنگ اسالمی نیز به آنجهانی شدن از جمله آرمانبا یک نگاه مجموعه نگر  
شدن را هاي مختلفی مسیر جهانیها و قدرتدیگر، ما در آستانۀ شرایطی هستیم که در جهان فرهنگبه بیان. فشاردمی 

تاریخی در دوران یونان باستان و بخش فرهنگ غرب در این میان یکی از مدعیان است که با پشتوانه. سازندترسیم می
تا الگوي خود را به عنوان تنها الگو به جهانیان عرضه نماید و این دارد مدرن آن که ماحصل پس از رنسانس است، تالش

نماید ودر عرصۀ دادن انسان در مرکز هستی، لیبرالیسم اقتصادي و اقتصاد مبتنی بر بازار را معرفی میتمدن با محور قرار
لذت طلبی و فرد محوري را واجتماع الگوي دهد ودر عرصه فرهنگسیاست الگوهاي جمهوري و دموکراسی را ندا می

شبکه هاي ارتباطی جهانی و حوزة عمومی مجازي ناشی از آن و شدناستفاده از مجاري ارتباطی جهانی .دهدمبنا قرار می
ارتباطی می با بهره برداري از این شبکۀ. ایجاد و تقویت خود آگاهی هویتی بدیل نیز قرار گیرندممکن است در خدمت
کار با انتشار اطالعات معینی در این حوزة این. را ایجاد یا خودآگاهی هاي موجود را تقویت کرد توان خودآگاهی هویتی

بدین ترتیب، می بینیم که فرآیند .و یا تقویت خودآگاهی هویتی بینجامدمجازي صورت می گیرد که ممکن است به ایجاد
امکان هاي مجاري ناشی از آن، فضاها واز طریق یک شبکه ارتباطی جهان گستر و یک حوزة عمومی جهانی شدن،

خودآگاهی هویتی بدیل فراهم می جدیدي براي نقد تعریف رسمی از هویت و بازتعریف آن و ایجاد و تقویت
,Guibernau(کند 2001: که ایثار و فرهنگ آن در دنیایی که به سمت جهانی شدن در حال این پرسش مطرح است ).259

. خواهد داشت؟پاسخ این سؤال مستلزم دیدگاه و نگرش ما نسبت به جهانی شدن استحال حرکت است، چه جایگاهی
پایداري دانست که از منظور از جهانی شدن همان غربی شدن باشد ، شهادت را باید جزو عناصر بنیادین مقاومت واگر

. کندوسط پیروان بروز میدر مرحل پایانی راه تشهادت در این حالت الگویی است که. طرف مسلمانان بروز می یابد
. شودکه در مقابل شیوه هاي استعمارگرانه و ذلت مسلمین به کار برده میفرهنگ شهادت در این حالت الگویی است

 .دهدترجیح میم با ذلتأترین سطح مقاومت و پایداري است که مرگ شرافتمندانه را به زندگی توعالیفرهنگ شهادت
فروپاشی مرزهاي جغرافیایی و سیاسی بدانیم در معناي گسترش ارتباطات بین المللی و حتیچنانچه جهانی شدن را به 

در این تعبیر، امت اسالمی جایگزین وطن با مرزهاي . جهانی سازي استاین معنا فرهنگ اسالمی از جمله مدعیان
را بر می مهمی است که پیروان آن در مسیر پیشبرد این آرمان، شهادت به عنوان یکی از راهبردهاي. شودجغرافیایی می

اي از شناخت اعتقادي و احساس تعلق به بهینهفرد باید ترکیب. نکته مهم در مسیر شهادت، انتخابی بودن آن است. گزینند
 که هویت با بهرهنکات بیان شده داللت بر این دارند .بتواند مسیر شهادت را بپیمایدمعبود وآمادگی عملی الزم پیدا کند تا

هژمونیک هویت ساز با ترکیب و دستکاري به عبارتی، گفتمان هاي. گیري از عناصر و مصالح معینی ساخته می شود
هر چند ترکیب و اهمیت این گونه عناصر با هم . شوندعهده دار میعناصر و مصالح مختلف ساخت و بازسازي هویت را

هویت و تاریخ را از مهمترین عناصر ساخت و بازسازي -نبه معناي کلی آ -کلی می توان فرهنگمتفاوت است، به طور
  .به شمار آورد
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در واقع، اگر هستۀ . هویت است) تمایز و تداوم(وجهسازي و هویت بانی، در گرو توجه به دورمز آگاهی از امر هویت
سازي و هویت د، هویتشوو تداوم ، که به واسطۀ تعلق به گروهی از مردم تأمین میهویت عبارت باشد از احساس تمایز

حفظ هویت چیزي جز پس، ساخت و. هم عبارت از ایجاد احساس و تمایز و تداوم در افراد جامعه اي معین استبانی
از کار ویژه هاي هویت سازي و هویت بانی هم تمایزآفرینی یا مرزسازي و تداوم بخشی یا تاریخ سازي نیست و منظور

هویت پیوندي ناگسستنی با یکدیگر دارند، اما براي درك بهتر و آسانتر این جهدو و(Greenfeld,2000:35)همین است
  .شودوجوه نامبرده به صورت جداگانه بررسی میپدیده،

  
  :مرزسازيتمایز آفرینی یا.1

نوعی سلسله مراتب است، یعنی مرز هویتی، تمایز آفرینی یا مرزسازي، در برگیرنده نوعی انفکاك اجتماعی و همچنین
قرار گرفتن در این یا آن سوي مرز به معناي جدایی و تمایز صرف . داللت داردافزون بر انفکاك، بر فروتري و فراتري نیز

خواهیم کشیم، میمیهنگامی که میان خود و دیگري مرز. بلکه به معناي تصرف جایگاه برتر یا فروتر هم هستنیست،
دهیم، یا دست کم، جایگاه فروتري را به خود به خود اختصاص به صورت ضمنی یا آشکار، جایگاه برتري را هم

تر از گیرند، اگر پایینهایی که در آن سوي مرز هویتی قرار میمرتبۀ انسانبه بیان دیگر، جایگاه یا. اختصاص ندهیم
نباشد، نمی تواند نیاز عناصري هویت اگر در برگیرنده چنین . (Eller,1999:43)یا مرتبۀ ما نباشد، باالتر نیستجایگاه

فرهنگ مسلط منبعث از جهانی شدن گرچه در حوزه مادي دستاوردهایی از طرفی،.روانی انسان ها را به خوبی تأمین کند
. ساز را ندارداما در حوزه معنا و هویت سازي توان توجیه رفتارهاي ایثارگرانه، دگرخواهانه وهویتبراي بشریت داشته،
مادي خود را می کند، معتقد است، مردم عنوان نگرش مسلط این فرهنگ حساب منطقی سود و زیانفایده گرایی که به 

آنکه رفاه شخصی خود را افزایش دهند و اصوًال افراد عاقل و پیرو در اهداف مشترك گروهی شرکت نخواهند کرد، مگر
حالی که در فرهنگ شهادت، ، در)315: 1385محمودي ، ( حرکت جمعی شرکت نخواهند کردمنافع شخصی در یک

ایدئولوژي می بخشد و آنگاه قداست ماوراء مادي، ایده آلهاي مقدسی براي انسان ترسیم می کند که به آن شان مکتب و
این عمل آگاهانه ، ) 235: 1360شریعتی، ( عزت تاریخشهادت وسیله اي می شود براي سالمت، حیات، حرکت، ایمان و

منطق شهید دمیدن روح به اندام مرده از . و مقدس تر و عظیم تري را می نمایاندبرتر و هویت ساز حیات و زندگی
جامعه سوختن و روشن کردن و حل شدن و جذب شدن در جامعه براي احیاي. انسانی و هویت بخش استارزشهاي

سی سکوالر خود و در معرفت شنادر دنیاي مدرن جهانی شده، که عقالنیت را در چارچوب مبانی هستی شناسی و. است 
در تقسیم خود » دورکیم«شهادت طلبی امکان پذیر نیست، چنان که محدوده آرمانهاي دنیوي به کار می برد، توجیه رفتار

پدید را از نوع خودکشی دگرخواهانه دانسته که در اثر غلبه وجدان اجتماعی بر وجدان فردياز اقسام خودکشی شهادت
داند که با قدرت قاهر بر افراد حکم را که به واقعیت عینی جامعه نسبت می دهد، امري میاو وجدان اجتماعی . می آید

اصوًال ایثار و از خود گذشتن چیزي نیست که   )1387:2پارسانیا،(داندنمی وي این رفتار را داري توجیه عقالنی. راندمی
آن را یا به غلبه به همین علت، وجود. شوند غرب وجود نداشته باشد، اما این رفتارها توجیه عقالنی نمیدر فرهنگ

وجود انسان؛ در حالی که در اندیشه شیعی امري دیگر بر ذهن وادراك آدمی نسبت می دهند، یا به ابعاد احساسی
بلکه مبتنی بر وحدانیت و خداپرستی است و شهادت انتخابی آگاهانه و جغرافیاي رفتار انسان دنیوي و سکوالر نیست،

 ).4همان،( تمایز جدي و برتري اساسی فرهنگ شهادت را بر فرهنگ مدرن جهانی شده می رسانداست واینهدفمند 
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کند و این ها خود نمایی میفرهنگفرهنگ شیعی، شهادت به عنوان نقطه تمایز بخش با بسیاري ازمبرهن است که در
  .کندند جهانی شدن معرفی میموجود در فرآیمفهوم را داراي تفوق و برتري نسبت به مفاهیم مادي

  
  :تداوم سازي.2

احساس تداوم یا پیوستاري ها الزم است،براي تأمین نیاز هویتی افراد و گروه) از دیگران(که متمایز بودنبه همان اندازه
احساس تمایز م أدر واقع، از آنجا که هویت داشتن به معناي داشتن تو. آیدزمانی هم الزمۀ تأمین چنین نیازي به شمار می

روانی انسان ها به هویت نه تنها باید نیاز. مرز و تمایز باید با باز تولید احساس تداوم همراه باشدو تداوم است ، باز تولید
  پس وجه دیگر. ها به وجود آوردحس تداوم هم در آنمتمایز و حتی برتر بودن از دیگران را تأمین کند ، بلکه باید نوعی

  
و تداوم است که پیوندها ، همپوشی ها و همسانی هاي گریزناپذیري با وجه یت، ایجاد احساس ثباتساخت و حفظ هو 

  .داردنخست آن
شخص تأمین می شود که شخص احساس هنگامی این نیاز هویتی. از لحاظ روانی، حس تداوم با زمان پیوند می خورد

در واقع، وحدت . داشته و همان است که بوده است ثابتیکند، علی رغم دگرگونی هاي محیطی و رشد فردي ، ماهیت
و هویت داشتن یک ملت هم از وجهی به معناي احساس تداوم زمانی است؛ بنابراین،فرد به وحدت زمان بستگی دارد

آن هستند، علی رغم دگرگونی متولیان هویت باید این احساس را در اعضاي جامعه به وجود آورند که ملتی که عضوي از
(همان است که ده ها و صدها و حتی هزارها سال پیش بوده استتحوالت پرفراز و نشیب، ماهیتاً دگرگون نشده وها و 

Mckinney,1996:411.( کنند، تازمانی که جریان هایی در تاریخ حضور دارند تا هویتهاي بیگانه را بر انسانها تحمیل
امکان پذیر می سازند و این به تداوم هویت معنا دار راعناصر هویت بخشی چون شهادت این روند را تعدیل کرده، 

طلبی و حضور در صحنه حق و باطل در جریان یک حرکت انگیزه شهادت .مفهوم کارکرد تداوم سازي شهادت است
در طول تاریخ استمرار خواهد داشت، چرا که دفاع از حق و مبارزه با باطل و قرار تاریخی است و از هابیل شروع شده و

انسانی از اهداف شهادت در مسیر حرکت انبیاء و شهدا و صالحین و فداکاري و جانبازي در ابعاد اساسی حیاتگرفتن
  ).116: 1381شاعري، ( است

خصوصیت تداوم سازي بوده است و اصوًال فرهنگ شیعی همواره با شهادت قرین شهادت در بستر تاریخ تشیع واجد
نحو مطلوب ایفا کرده تاکنون کارکرد تداوم سازي را به) ع(مکتب تشیع از زمان ائمه اطهارگونه اي که شهداي بوده ؛ به

وتداوم، زمانی داراي  همان ساختن احساس تمایزهویت سازي یائ با این وصف، امروزه به علت فرآیند جهانی شدن،. اند
  .ارتباطی جهانی ساري وجاري گرددبردجهانی خواهد شد که درقالب مجاري

سیاسی  -بازاندیشی در نظریه هاي اجتماعیلرشتاین معتقد است یکی از پیامدهاي مهم جهانی شدن در حوزه فرهنگ،وا
هاي محلی، جهان را به سوي کثرت گرایی سوق می دهد و تعامل است، چرا که با پذیرش خرده فرهنگ ها و فرهنگ

خود باعث طرح هویت هاي قومی در بستر جهانی گسترده ها و تمدن ها را می پذیرد که اینمثبت و تأثیر متقابل فرهنگ
آمدن فرهنگی جهانی اي می شود و از سوي دیگر، با برجسته سازي دایمی یک فرهنگ و تمدن خاص سعی در به وجود

در عرصه اي که رویه پذیرش تکثر ). 67: 1984. والرشتاین(با ارزش هاي یکسان در همه عرصه ها و تحمیل آن دارد
گوناگون در آن امکان پذیر است، اشاعه و ترویج فرهنگ هاي محلی و خرده هویت هاي فرهنگی و تمدنی گرایی و

چهره حقیقی اسالمی و بویژه فرهنگ ایثار وشهادت می تواند فرصتی برا ي معرفی - جمله فرهنگ ایرانیفرهنگ ها و از
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کشورهاي آسیاي میانه، آمریکاي التین، افغانستان، درپایداري و مقاومت ملل مختلف جهان، از جمله . ایران اسالمی باشد
  .استآفریقا، جلوه اي از بهره مندي این جوامع از فرهنگ ایثار وشهادت ملت ایرانلبنان و فلسطین و بخشهایی از

ما در نظرند آنهایی که خیال می کنند چون چه کوته«: در پیام خود به مناسبت پذیرش قطعنامه فرمودند) ره(امام خمینی
و رشادت و ایثار و از خود گذشتگی و صالبت بی فایده است ، در حالی جبهه به آرمان نهایی نرسیده ایم، پس شهادت

وآسیا و آفریقا، عالقه به اسالم شناسی مردم در آمریکا و اروپا. خواهی آفریقا از جنگ هشت سالۀ ماستکه صداي اسالم
  ).1370صحیفه نور ،(».یعنی درکل جهان از جنگ هشت ساله ماست

  
  موانع و تهدیدهاي رویاروي ایثار و شهادت

یک درخت سبز در حال رشد، تلقّی کنیم، الزم است این درخت در تداوم اگر ایثار و شهادت را در درون جامعه به منزلۀ
آسیب هاي وآفت ها مصون باشد و هم از آب و خاك مناسب و نور کافی بهره مند شود، آفت ها رشد و بالندگی از

عوامل و زمینه هاي ترویج آن را در اسالم در آیات قرآن و سنّت شناسایی کرد و هم می توان هم ترویج ایثار را می توان
نگارندة سطور به تناسب وسع . خودگذشتگی را در آموزه هاي دینی بازیافتبه دست آورد و بسترهاي مناسب ایثار و از

  .ل را به شرح ذیل در منابع مذکور توضیح می دهداین آسیب ها و عوامعلمی ضعیف،
  
  ایمان به خدا و روز قیامتعدم. 1

کسی که به جهان بینی مادي اعتقاد دارد و زندگی را فقط . رستاخیز استیکی از موانع ایثار، نداشتن ایمان به خدا و روز
جهان بینی مادي، بدیهی است که. رمی گزیندمی داند، ایده ئولوژي و رفتار خاص مطابق با جهان بینی بدر همین دنیا

این مسأله در . و دیوانگی و انتحار می داندو ایثار را مساوي با جنون می دهددرس ایثار و از خودگذشتگی به انسان ن
جنگ تحمیلی عراق به ایران آمده اند تا از جنگ و شهادت طلبی ایرانیان پژوهش هاي بعضی از محقّقانی که بعد از

آمریکا است که آلمانی االصل، استاد دانشگاه هاي» جاشوا«یکی از این دانشمندان دکتر . مشاهده می شودتحقیق کنند،
شهادت و خودکشی بحث می کرد و تصور می کرد او بیشتر در بارة تفاوت. براي تحقیق فرهنگ جبهه به ایران آمده بود
می گویند، » حشاشین«آن ها در غرب، این عمل را . و خودکشی استانتحار روي مین رفتن، و غلت خوردن بر روي آن،

لبنان و فلسطین صباح که می گفتند حشیش می کشیدند و می زدند به قلب دشمن، حتّی به استشهادیونمثل پیروان حسن
به دلِ دشمن حشیش می دهند و می کشید و بعد او به یکی از رزمندگان ایرانی گفت که به شما. هم حشاشین می گویند

  ).سایت تبیان(مین می غلتید؟ می زنید و براي باز کردن معبر روي میدان
. را بر اساس اعتقاد و بینش خود به انسان و جهان مطرح می کرد، تقصیري نداشت و این سؤال»جاشوا«شاید آقاي دکتر 

انداخت توي میدان مین، سه گلولهیک پسربچه آرپی جی زن بود، خودش را : تعریف می کنندوقتی که براي این دکتر
خرج آرپی جی داشت می آرپی جی هم توي کوله پشتی اش بود، با شکم رفته بود روي مین، شکم او سوراخ شده بود،

نیامده بود، تصور می شد آب یا چیزي می سوخت و فش فش می کرد، لب هایش تکان می خورد، هنوز محاسنش در
دکتر با شنیدن این . الحمدهللا رب العالمین سورة حمد را می خواندب او می گذارند،وقتی که گوش را زیر ل. خواهد

  ).همان(و تفاوت شهادت و خودکشی را خوب می فهمدخاطره تعجب می کند
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کرده است و ایمان نداشتن به خدا و عدم درك زندگی اخروي را سبب فرار از جبهه و قرآن دقیقًا این موضوع را بیان
القتال ان یکن منکم عشرون یا ایهاالنبی حرض المؤمنین علی " :فرمایدسستی در مقاومت و پایدار می داند و می جنگ و

  ). 65/انفال(من الذین کفروا بانَّهم قوم الیفقهون ـ صابرون یغلبوامأتین و ان یکن منکم مأتۀٌ یغلبوا الفًا
می هرگاه بیست نفر با استقامت از شما باشند بر دویست نفر غلبه. جنگ با دشمن تحریک کنمؤمنین را به! اي پیامبر

چرا که آن ها، گروهی هستند که نمی کنند و اگر صد نفر باشند بر هزار نفر از کسانی که کافر شدند، پیروز می گردند؛
  .فهمند

ان خویش را باال می برند؛ اما قبل از جنگ با تشویق و تحریک، روحیۀ سربازبدیهی است که فرماندهان و افسران سپاه
بعد از مرگ و این جاست که دامنۀ تشویق در مکتب الهی وسیع تر و گسترده تر از مکتب الهی است و شاملنکتۀ مهم

پاداش بعد از مرگ مصداق پیدا نمی کند؛ چرا پاداش الهی و جنّت هم می شود؛ اما در مکتب الهی کشته شدن بی معنا و
  :آیه اهللا مکارم شیرازي در توضیح آیه ِ فوق می گوید. اعتقاد ندارندکافرند و حیات بعد از مرگ راکه آنان قوم 

و » عدم آگاهی«و پیروزي یا» آگاهی«در آغاز، عجیب و شگفت انگیز به نظر می رسد که چه ارتباطی میان این تعلیل
محکم است؛ چه این که مؤمنان راه خود را به و وجود دارد؟ ولی در واقع رابطۀ میان این دو، بسیار نزدیک» شکست«

را درك می کنند، و از نتایج مثبتی که در این جهان و پاداش هاي فراوانی خوبی می شناسند، هدف آفرینش و وجود خود
د و پیکار می کنن» که»می جنگند و براي» چه«آن ها می دانند براي . دیگر در انتظار مجاهدان است، باخبرندکه در جهان

  قربانی و شهید شوند حسابشان با کیست؟در راه چه هدف مقدسی فداکاري می نمایند و اگر در این راه
استقامت و پایمردي می بخشد؛ اما افراد بی ایمان و یا بت پرستان درست این مسیر روشن و این آگاهی به آنان صبر و

آن ها را چه کسی نند؟ و اگر در این راه کشته شدند، خونبراي چه می جنگند؟ و براي چه کسی مبارزه می کنمی دانند
و بی منطق به دنبال این مکتب افتاده اند و این جبران خواهد کرد؟ تنها روي عادت و تقلید کورکورانه و یا تعصب خشک

استقامتشان توان وندانستن پایان کار و نتیجۀ مبارزه ، اعصاب آن ها را سست می کند و تاریکی راه و ناآگاهی از هدف و
پس معلوم می شود بی ایمانی به خدا و عدم ). 7/237تفسیر نمونه، (را می گیرد و از آن ها موجودي ضعیف می سازد

ایثار را در انسان سست می کند و بر عکس ایمان به خدا و آخرت باوري، این اعتقاد به حیات ِ پس از مرگ، روحیۀ
سرلوحۀ دعوت و براي همین است که نخست ، دعوت به توحید و ایمان به آخرت در انسان پرورش می دهدروحیه را

  .انبیاي الهی قرار می گیرد
  
  در حوزة فرهنگ شهادت و ایثارگري غفلت از روش علمی. 2

. کند استفاده می  شوند، از روش علمی که در حوزة اجتماعی مطرح می هاي مهمی  گویی به پرسش شناسی براي پاسخ جامعه
   :شود در این روش شرایط زیر در نظر گرفته می

از آن جا . ها را آزمود به مشاهدات عینی و واقعی نیاز دارد که بتوان صحت و سقم آن  تحقیق علمی. پذیر شواهد تحقیق. 1
ضرورت دارند، بررسی مسایل گوناگون متافیزیکی مانند حدوث یا قدم  پذیر براي هر گونه تحقیق علمی  که شواهد تحقیق

تابـد و دانشـمند    چ حقیقت مطلقی را برنمیعلم هی. طرد حقایق مطلق. 2. شناسی جایی ندارد جامعه  عالم در تحقیق علمی
علـم  . طرفی اخالقی بی. 3. همیشه باید پذیراي تجدید نظر باشد حقیقت علمی. همیشه باید آماده آزمودن شواهد تازه باشد

ما بـه دنبـال   . تواند اثبات کند یک ارزش از ارزش دیگر بهتر است ولی نمی  دهد؛ هاي راجع به واقعیت پاسخ می به پرسش
دانشـمند  . کنند که دانش را چگونه باید به کار بسـت  اند که در نهایت تعیین می هاي اجتماعی دانش هستیم؛ ولی این ارزش
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اش برطرح و انجـام   هاي شخصی طرف نیست؛ اما در ضمن نباید اجاره دهد که ارزش به عنوان یک فرد از نظر اخالقی بی
اش نظـر غیرشخصـی و فـارغ از     شناس باید دربارة موضوع مورد بررسی امعهج. عینیت. 4. ایش تأثیر بگذارند تحقیق حرفه

هـا پرهیـز    داوري در این کار باید از پـیش . گیري ثبت کند او باید همه مشاهداتش را بدون موضع. گیري داشته باشد موضع
هاي تحت بررسی  ز دادههاي درست و دقیقی ا شناس باید توصیف جامعه. هاي بررسی دقیق و استاندارد شده روش. 5. کرد

هـایش را بایـد بـه     هاي گردآوري داده ها در دست داشته باشد و روش براي گردآوري داده  باید طرح منظّمی. به دست دهد
گر  دیده انجام گیرند؛ زیرا مشاهده گران تعلیم باید به وسیلۀ مشاهده  مشاهدات علمی. اي مهارت حرفه. 6. دقّت مشخص کند

شناس در ارزیـابی مشـاهدات گـزارش شـده بایـد سـطح        جامعه. ن است مشاهداتش را درست بیان نکندندیده، ممک تعلیم
یک تجربـۀ  . شرایط کنترل شده. 7. گر و درجۀ تخصص و سوابق آموزشی او را درست بشناسد آموزش و پختگی مشاهده

کـوئن، ترجمـۀ محسـن    (کنتـرل باشـد   استثناي یکی تحت تواند انجام گیرد که همۀ متغیرهاي مهم به در صورتی می علمی 
  ). 4و  5: 372  ثالثی،

  
  موانع فرهنگی . 3

تواند به ابقاي فرهنگ کمک کند،  فرهنگ برخی مشخّصات دارد که در عین حال که می: موانع ناشی از مشخصات فرهنگ
ارگانیک و . 1: برخی از این مشخّصات عبارتند از. ممکن است در مقابل فرهنگی شدن عوامل جدید هم مقاومت کند

. ها معنی ندارد فرهنگ ارگانیک بدین معنی است که فرهنگ به مردم وابسته است و بدون آن. 1فراارگانیک بودن فرهنگ
فرهنگ فراارگانیک است . تواند وجود داشته باشد ها نمی بنابراین یک عامل فرهنگی نظیر ایثارگري و شهادت بدون آن

گیرد، از این رو  هاي متمادي شکل می هاست و در طی نسل فراتر از نسل. یستبدین معنی که به یک نسل وابسته ن
. است 2فرهنگ آشکار و پنهان. 2. توان در مدت کوتاهی به صورت فرهنگ درآورد ایثارگري و شهادت را نمی

مانند . سازد هاي آگاهانه و عمدي را براي فرهنگی ساختن یک امر با مشکل مواجه می خصوصیات پنهان فرهنگ، تالش
فرهنگ ضمنی، یکی از موانع بررسی . بودن فرهنگ 3صریح و ضمنی. 3. نگرش اصلی و واقعی مردم در مورد شهادت

توانند به آسانی آن  کنند؛ اما نمی مردم کم و بیش چیزهایی را مسلّم فرض می. شناختی است فرهنگ در حوزة جامعه  علمی
ي و شهادت را امري مسلّم فرض کنند؛ اما اگر بخواهیم آن را بررسی کنیم، مردم ممکن است ایثارگر. را تشریح کنند

هایی از این دست به دست آوریم، قابل اعتماد  بنابراین اگر ما داده. ممکن است نتوانند آن را به درستی تشریح کنند
نگی یا فروپاشی یکی از عواملی که باعث تغییر و تحول فره. بودن فرهنگ4آرمانی و واقعی.4 .نخواهد بود

کنند،  کنند و بدان عمل می آنچه مردم کوچه و بازار فکر می. شود، تفاوت بین فرهنگ آرمانی و واقعی است می سیستمی
در صورتی که به طور مداوم بین . شود، فرهنگ آرمانی است و ایده آل بیان می فرهنگ واقعی است و آنچه به طور رسمی 

مردم نسبت به فرهنگ آرمانی . باشد، همه چیز به نفع فرهنگ واقعی تمام خواهد شد این دو فرهنگ فاصله وجود داشته
در صورتی که فرهنگ ایثارگري و شهادت که به شیوة ایده آل که معموًال از طرف دولت تبلیغ . اعتمادي خواهند شد بی

                                               
1. Onganic and Supraorganic
2. Ovent and Covert  
3.Impicrt and Exoliat  

. Mamfest and ldeal.۴  
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. 5. رمانی تعمیق پیدا نخواهد کردکنند، تفاوت داشته باشد، ایثارگري و شهادت آ شود، با آنچه مردم فکر و عمل می می
همیشه در . پایدار بودن برخی عوامل مانعی براي فرهنگی شدن عوامل جدید است. بودن فرهنگ1پایدار و همیشه و متغیر

  .حال تغییر بودن آن نیز عاملی براي جلوگیري از تعمیق و ترویج عامل فرهنگی جدید است
  
  موانع اقتصادي .4

و یا در شکل تواند در قالب فقر و بی چیزياین آسیب می. هاي ایثار و شهادت استاز دیگر آسیبیکی موانع اقتصادي،
به کسانی اشاره دارد که به دلیل فقر و نداشتن در سورة توبه. کندقرآن به هر دو شکل آن اشاره می. غنا و بی نیازي باشد

و اعینهم تفیض من [شد دت ناراحتی پر از اشک میها از شهاي آنچشمشدندامکانات از شرکت در جنگ محروم می
آوایی با فرهنگ ،گرچه این فقر مانع هم]10: 8، ج1363، مکارم شیرازي، 92یجدوا ما ینفقون ـ توبه، آیۀالدمع حزنا اَلّا

دل هایشان فقر از شرکت در جهاد محرومند؛ ولی ایثار و شهادت نیست؛ بلکه آنان با جهادگران هم سویند و چون به دلیل
کنند در را در دل می پرورانند و از خدا نصرت را براي جهادگران آرزو میبا مجاهدان است و پیوسته پیروزي آن ها

  .ها شریکندبا آناجرت و پاداش
هاي اقتصادي جامعه، فقیر است و در ال به الي چرخزداید؛ زیرا کسی کهگاهی فقر، اندیشۀ جهاد را از ذهن انسان می

تا شکم خویش و وابستگان خود را سیر نماید، هرگز به فکر جهاد و دفاع از ریز شده و محتاج لقمه نانی استریز
 در انسان سست میکشاند و پایه هاي ایثار و از خودگذشتگی رانخواهد بود؛ زیرا فقر انسان را به کفر میهمنوعان خود

: 10، ج1383ري شهري، (یعنی، نزدیک است فقر به کفر انجامدکون کفراً؛کادالفقرَ ان ی: پیامبر بزرگ اسالم فرمود. گرداند
: برابرند؟ فرمودآیا این دو با هم: مردي عرض کرد. من از کفر و فقر به تو پناه می برم! بارخدایا :و همو فرمود) 4654
ندي قرار دارد، از آسیب هاي جدي نقطۀ مقابل فقر و نیازمغنا و بی نیازي نیز که) 16687متقی هندي، کنزالعمال، !(آري

کسی که در رفاه و بی نیازي زندگی می کند، توان خوابیدن در سنگرهاي گرم و یخبدان  .ایثار و از خودگذشتگی است
رباید، دست به نافرمانی و انسان هایی که به مال و ثروت می رسند و مال و ثروت چشم و دل آن ها را می. را نداردسرد

حقّا که انسان سرکشی می کند، همین که خود را ). 9و 8رآه استغنی ـ علق، آیۀکَال ان َّ االنسانَ لَیطْغی، انَّ(د طغیان می زنن
در قرآن کریم از . استدوست داشتن مال و ثروت از عوامل مهم بازدارندة ایثار و از خودگذشتگی.پنداردبی نیاز

شوند، از حرکت بازمی مانند و به زندگی دنیا و اموال آن جهاد در راه خدا میمؤمنینی انتقاد می شود که وقتی دعوت به 
  .کننددل خوش می

أرضیتم بالحیوه الدنیا من اآلخره، فَما متاع ایهاالذین آمنوا مالکم اذا فیل لکم انفروا فی سبیل اهللا اثّا قَلْتُم الی االرض،یا "
شما را چه شده است که چون به شما گفته می! اي کسانی که ایمان آورده اید) 37آیۀ، توبه ( " الدنیا فی اآلخره االقلیالً

خوش کرده اید؟ متاع زندگی شود در راه خدا جهاد کنید کُندي به خرج می دهید؟ آیا به جاي آخرت به زندگی دنیا دل
   .دنیا در برابر آخرت ، جز اندکی نیست

از فرمان پیامبر از مسلمانان که از شرکت در این مانور بزرگ سیاسی تخلّف کردند وحدیبیه که عده اي در جریان صلح
را براي توجیه تخلّف خویش بیان کردند ...) ومثل جمع محصوِل گندم و خرما(سر باز زدند، مشغول شدن به اموال دنیا 

  )1فتح، آیۀ( " شغلَتْنا اَموالُنا و اهلوناسیقول لک المخلفون من االعراب"
  

                                               
1. stable and always chahging.
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  موانع سیاسی. 5
حاکمان تحمیل تواند از سوياین مشکالت هم می. هاي ایثار و از خودگذشتگی، مشکالت سیاسی استآسیبیکی از

کنند و پرچم جهاد و مبارزه با کفّار دین بر تن میکارگزاران به ظاهر دیندار که لباس. گردد و هم از سوي مردم القا شود
نخواهند ها را همراهی، آن)ع(دینداران واقعی و مؤمنان زمان شناسی چون سیدالساجدینگیرند، قطعاًرا به دست می

ولی به دلیل ترس، ماهیت نفاق خویش ، و بر عکس آنان که در لواي یک حکومتند؛)3، حدیث6/33وسایل الشیعه، (کرد
قرآن در سورة . یت آن ها روشن می شوددر آن، تخلّف کرده اند و ماهکنند، با آمدن فرمان جنگ از شرکترا آشکار نمی

آمدن فرمان منافقینی را بیان می کند که به دلیل مسایل سیاسی، ماهیت خویش را پنهان کردند و با، داستان)ص(محمد
  .هاي گوناگون تراشیدندجنگ و مبارزه با دشمن بهانه

  
القتالُ رأیت الذین فی قلوبهم مرض ینظرون سوره محکَمه و ذُکرَ فیهاآمنوا لوالنُزِّلَت سوره فأذا اُنْزِلَت ْ ویقول الذین "

  )19محمد، آیۀ( " لهمالیک نَظَرَ المغشی علیه من الموت فاولی
نازل نمی شود؟ اما چون سوره اي صریح نازل شود و ) جهاددر بارة(چرا سوره اي:و کسانی که ایمان آورده اند می گویند

به تو مانند کسی که به حال بیهوشی مرگ افتاده،) منافقین(هایشان مرض است دلآنان که درمی بینی. آمددر آن نام جنگ 
  .نگرندمی

سفید و یا  سفیدطرفین ، عمل کردهاي یکدیگر را شود کههاي سیاسی، حب و بغض افراطی، گاهی سبب میجناح بندي
خاطر زانو درآمدن جناح مقابل، دست او را نگیرند و در نتیجه از جهاد دشمن ِ مشترك بهسیاه ببینند، و در مبارزه با سیاه

  .و مبارزه با دشمنان غافل شوند
  
  موانع خانوادگی. 6

که آنان. هاي جهاد و شهادت استحد به زن و فرزند، قبیله و عشیره، آبا و اجداد از آسیبگاهی عشق و عالقۀ بیش از
حساس، خانواده را بر جهاد فی سبیل اهللا دارند، مسلّماً در مواقعاسالم دوست میخانواده و فرزندان را بیش از خدا و 

آزاده و بزرگی است، و انسان هاي آزاده و بزرگ، عواطف و احساس که انسان) ع(دهند، حسین بن علیترجیح می
را تنها ، خانواده و فرزندانتر و بیش از دیگران است؛ اما علی رغم این همه احساسات و عواطفخانوادگی آن ها، بزرگ

عاطفی و مهربانی هستیم، این مانع نسبت به هايما، ایرانیان که انسان. گذاشتند و با ایثار جان به دیدار معشوق شتافتند
موانع اشاره کرده و می قرآن نیز در سورة توبه به این. گذشتگی، درخشش بیشتر داردسایر موانع در زمان ایثار و از جان

  :یدفرما
" کُم وناءنْ کاَن آباءکُم َ و أبقُْل اهجارت وها وواٌل اقْتَرَقْتُمشیرتَکُم و اَمکُم و عخْوانَکُم و ازواجنُ اساکتَخْشوَن کسادها و م

، )24آیۀ( " سقینفتربصوا حتی یأتی اهللا بامره واهللا الیهدي القوم الفاترضونها اَحب الیکم من اهللا و رسوله و جهاد فی سبیله
را و اموالی که جمع اگر شما پدران و پسران و برادران و زنان و خویشاوندان خود! بگو امت را که اي مردم !اي رسول ما

که به آن دل خوش داشته اید، بیش از خدا و رسولش و ) عالی(آورده اید و مال التّجاره که از کسادي آن بیمناکید و منازل
را خدا جاري گردد و خدا فساق و بدکاران)و قضاي حتمی(دارید، منتظر باشید تا امر نافذ دوست میجهاد در راه او 

خانواده را سبب تخلّف از جنگ و مانع در سورة فتح آیۀ ده نیز متخلّفین از جنگ، مشغول کردن .هدایت نخواهد کرد
  ) 10فتح ، آیۀ( و اَهلوناـ شَغَلَتْنا اَموالُنا" .ایثارگري معرّفی کردند
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  راهکارهاي ترویج فرهنگ ایثار وشهادت در عرصه جهانی شدن
فرهنگ ایثار وشهادت در فرآیند جهانی شدن باید تمامی عوامل اقتصادي ، فرهنگی ومسایلدربررسی شیوه هاي ترویج

ه شوند تا بتوان به شناخت درنظر گرفتبین المللی که مستقیم یا غیر مستقیم بر ترویج فرهنگ ایثار وشهادت تأثیر دارند،
دربرنامه ها وراهکارهاي فرهنگ سازان لحاظ شود، جامعه از تأثیرات بازتاب این شناخت اگر. درست این مقوله رسید

حرمت تأثیراتی که درآن عالوه بر پاسداشت. برخوردارمی گردد) دور شدن ازخودخواهی( گذشتگیمثبت روحیه ازخود
وآثار وجودي فرهنگ ایثار وشهادت وحقیقی ، امکان بهره مندي جوامع از ذخایر معنويوقداست شهید، به شکل واقعی 

در عرصۀ جهانی شدن این فرصت فراهم خواهد شد تا از همین با شناخت دقیق از ابزار و امکانات. میسر می گردد
  . ترویج فرهنگ ایثار وشهادت سود جستامکانات براي بهره گیري

قادر به دریافت برکاتی از فیض متعالی راه درون است، ن در هر سن و در هر موقعیت اجتماعیباور این نکته که انسا
: کـه فرمودند) ره(بـه پیروي از کالم امـام خمینی  .فرهنگ ایثار و شهادت خواهد شدمنجر به اقداماتی در جهت احیاي

به شکل گیري شخصیت سالم و تعالی دانشجویان در  باید سازي باشند، مراکز آموزشــیدانشگاه هـا باید کارخانه انسان
  .معنوي همت گمارندامور

  :می توان به موارد ذیل اشاره نمود   راهکارهاي ترویج فرهنگ ایثار وشهادت در عرصه جهانی شدناز جمله 

مؤثر در جهانی شدن هستندها و وسایل ارتباط جمعی، از جمله ابزارهايرسانه.
ت کاراریز در نظام ایثارگري آرا و برنامهحیاي مدیری .  
ت ایرانی و اسالمیهاو اصالح روش ایجاد نظام فرهنگی و ارزشی منطبق با ماهی.  
انداز فرهنگ ایثارگري شناسی شهادت و تحقّق چشم ترویج جامعه.  
ت اجتماعی و فرهنگی جوانان به عنوان نسل جدید پیرامون ارزشگريهاي ایثار ها و آرمانسنجش موقعی.  
ت مندنهادالیها در خصوص فرهنگ ایثار و ایثارگريکردن فع.  
  

  گیرينتیجه
تأثیر گذاري . با آن مواجهیمواقعیتی است که در حال حاضر -چه به عنوان پروسه یا پروژه -جهانی شدن یا جهانی سازي

جهانی . و سیاسی جهان معاصر استاقتصادي، فرهنگی و اجتماعی هايو تأثیر پذیري وقایع به یکدیگر، از جمله ویژگی
باید دینی و ما شعار امروز .است که باید با آن برخوردي منطقی داشت) مثبت یا منفی(شدن داراي پیامدهاي مختلف

میکنیم اندیشه اسالمی ما بر پایه هاي مستحکم مگر نه این است که ادعا باشداندیشیدن و جهانی عمل کردن اسالمی 
معموال . شده است که دژي است مستحکم که بشر در برابر آن نا توان استامامت بنا نهاده وحی و قرآن و عصمت و

روي بیگانگان باز شود و به تصرف اگر دروازه هاي این دژ بر. دژ حیاتی یک ملت است  ،فرهنگ و ارزش هاي معنوي 
فقط کافی است .فرهنگی می شود پنهان مهاجمانآگاه پاسدار منافع معیارها و هنجارهاي دیگران در آید آن ملت ناخود

کمی اعتماد کنیم و اطالعات درست و ابزار مناسبی براي مرور فرهنگ شهادت به جوانانی که در این زمینه رغبتی دارند
خود وظیفه ما امروز ایجاب میکند که در مرحله اول به دنبال پی ریزي چهارچوب تئوریک براي.انها قرار دهیمدر اختیار

تفکرات و اعتقادات مذهبی گرفته تا حتی که در راه بازشناساندن افکار اصیل و اندیشه هاي ناب اسالمی و ایرانی از باشیم
نکرده اند را با آن آشنا ساخته و در شیوه زندگی ، نوع لباس و غذا بکوشیم جوانانی که اصال این اندیشه اصیل را درك
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کردن روش شناسی و راه بازگشت به خویشتن خویش است و تالش در  مشخصگام بعدي . نهادینه کردن آن تالش کنیم
  .استاسالمی و روحیه شهادت طللبی عمل و اندیشه راه جهانی کردن این
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  ایرانی یت جواندهی هو شکل در شهادت نقش فرهنگبررسی 
  3، سعید عبدالمالکی2، قباد عبدالمالکی1پروانه عبدالمالکی

  کارشناس ارشد مدیریت استراتژیک -3پزشک عمومی،  -2مربی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه،  - کارشناس ارشد جامعه شناسی-1
  

  چکیده
. گرانبها ترین حرکت شهادت استارزشمندترین و شهادت اوج تعالی انسان است، در فرهنگ اسالم و به خصوص تشیع

-تواند مهمکند و شهادت میشهید کسی است که با نثار جان خود، درخت اسالم را آبیاري کرده و فساد را ریشه کن می

نمایند شهیدان، مقاومت و پویایی جامعه را تضمین می. ترین عامل در شکل دهی و تعالی هویت جوان ایرانی به شمار رود
ي طیبه رسالت را برند، اگر خون شهیدان نبود که شجرهبین مییت روحی بخشیده، ضعف و سستی را ازو به جامعه ظرف

توان گفت که پرمحتواترین سیراب نماید نه از اسالم خبري بود و نه از مکتب توحید بخش الهی اثري و در یک جمله می
-افروزد که روشنیشهید چراغ هدایتی را بر می. است» دشهی«عنوان در راستاي تکامل انسان از دیدگاه متون اسالمی عنوان 

ترین  ها در همیشه تاریخ خواهد بود فرهنگ ایثار و شهادت در نظام اسالمی و توسعه کشور از مهمبخش حیات انسان
رود و بر همگان پوشیده نیست که از وجود همین فرهنگ بوده و هست که حقایق  هاي مکتب تشیع به شمار میویژگی

طلبی  از صدر اسالم تاکنون، تاریخ شیعه شاهد ایثارگري و شهادت. است م تاکنون همچنان پابرجا و زنده باقی مانده اسال
فرهنگ شهادت، داراي . است و یاران آنان بوده السالم علیهمو اصحابش، ائمه اطهاراهللا صلیمردان بزرگی همچون پیامبر اکرم

مردي، شجاعت و شور و نشاط مردم شده و جامعه را  بیداري، آگاهی،جواناین فرهنگ منشا . هاي فراوانی است ارزش
تأمل و . است است و خدمات بزرگی را به جامعه بشري ارائه نموده ازحالت سکون به حالت حرکت و جنبش در آورده 

... ، تاریخ و تدبر در چیستی شهادت مبین آن است که از بین عوامل معنوي برتر، عواملی همچون سرزمین، زبان، تمدن
مطالعه . دهی بهانسانها، شخصیت جوان مسلمان و  ایرانی قرار دارد قراردارد و از بین عوامل معنوي شهادت در اوج هویت

-دینی برخوردار بوده –از مستحکم ترین هویت ملی » شهیدان«در فرهنگ شهادت و زندگانی شهیدان موید آن است که 

در این مقاله پژوهشی، تالش شده است . یر جوانان در یافتن هویت واقعی خویش باشنداي براي سااند، که میتوانند اسوه
  .دهی به هویت جوان ایرانی ،مورد ارزیابی و تحلیل قرار بگیردکه تأثیر فرهنگ شهادت در شکل

  جوان ایرانیفرهنگ، شهادت، هویت،: کلیدواژه
  

  مقدمه
هاي سازنده، آمیزش خطوط جامعه و بزرگترین آفت انقالب و حرکتترین عوامل بازدارنده روند تکاملی کارز مهم

امیزد که تمیز دادن و حق و باطل گاه آنچنان به هم می .هاي اصیل و پاك و بر حق استانحرافی و جریانات منفی با مایه
به بیرون پرتاب کند و  ها را از درون دریاي جامعهها از یکدیگر محتاج به ایجاد سیل و موج قوي است تا الشهجدایی آن

ها حق و باطل گاه مانند کف و آب هستند که تشخیص و جدایی آن .ها را در درون بپروردها و یاقوتگوهرها و مرجان
  .هاي تند و پر حرارت از هم جدا شونداند که باید با حرکتساده است و گاه آنچنان باهم مخلوط شده

شهادت چنان حرکت و سوزي کند،ح در چنین مواردي نقش خود را ایفا میانتخاب آگاهانه شهادت در سایه تفکر صحی
 .شوندپیروانش به خوبی جدا میورد که حق و طرفدارانش از باطل و آچنان حرکت و تکانی را به وجود میآفریند ومی

احسن و اکمل در  نابودي باطل را به طورشهادت شجاعانه، نقش جدا کردن، شناساندن و سرانجام رشد و نمو حق و 
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پویایی و بالندگی و سازد و با تصفیه عمیق،اجتماع را از رکود و جمود و انزوا خارج می کند و با این اثر،جامعه ایفا می
پس چه بهتر مگر نه این است که مرگ به سراغ همه خواهد آمد و گریزي از آن نیست.کندکمال جامعه را تضمین می

خداوند  .اي بزرگ عائد شودانجام شود و در برابر دادن سرمایه حیات و قربانی شدن ،سود و نتیجهاي آنکه با مردن معامله
  1).آمرزش و رحمت خدا بهتر از هرچیزي برایتان خواهد بوداگر در راه خدا کشته شوید یا بمیرید،:(در قرآن میفرماید 

که  مقاومت و پویایی جامعه را به دنبال دارد، چرا ،شهادت که نتیجه سالمت روان ،روحیه شجاعت و انتخاب آگاهانه است
انسجام،آخرت خواهی و ظرفیت را ا فزایش و این عوامل در مجموع  ریشه قدرت،قوت،صبر و استقامت،مبارزه با کفر،

ین شهیدان،مقاومت و پویایی جامعه را تضم .سازدبرد و اجتماعی را متحرك و پویا و سازنده میمقاومت جامعه را باالمی
اي که برند و هر جامعهبخشند و ضعف و سستی را از بین میافزایش می جامعه ظرفیت روحی افراد را نمایند و درمی

ان ینصرکم اهللا فال  :مشمول رحمت و نصرت خداوند هستند و دیگر شکست نخواهند خورد که  افراد آن اینگونه باشند،
  .»کندغلبه نمی اگر خدا یاریتان کرد دیگر کسی بر شما«غالب لکم

  :شهادت در مکتب قرآن و تشیع داراي هفت رکن است
  داشتن ایمان به خدا، پیامبر و ائمه راستین معصوم اسالم

  گزینش آگاهانه 
  )عترتپیروي از سنت و (بودن،) ص(به فرمان خدا و رسول خدا

  انگیزه را خدا قرار دادن
  قرب اورسیدن به رضوان و ایثارگري براي خشنودي خدا و 

  ریشه کن نمودن باطل پیکار کردنبراي اعالء کلمه حق و 

  در معیت خدا و اولیاء خدا بودن
-ترین فوز، نیکوترین نیکی، رفیععظیمباالترین امتیاز،واالترین مقام، .برترین کامیابی، بزرگترین پیروزيدر تفکر شیعی،

رسیدن به فیض عظماي شهادت است و براي شهید، گرانبهاترین  ترین درجه،ترین رتبت و گرانمایهترین مرتبت و عالی
ها ساعتی است که پیروزمندانه به دست دشمنان پست بیگانه به مرگ ها و زیباترین زمانمندترین لحظهاوقات و شکوه

ید است، یعنی اینکه او شه.و جام شهادت را به لب گرفته و آن را به بهاي جان خریداري نمایدشرافتمندانه نائل گردد؛
جهاد مقدس شهید و خون پاکی که .تجسم و عینیت یافته و شکل گرفته مکتب تشیع و الگو و معیاري براي همه بشریت

هاي مقدسی است که انسانیت و شرف و شود،عامل بقاي جوامع انسانی و تداوم ارزشدر این راه به زمین ریخته می
سوزد و با نور خویش ظلمات شهید چون شمع می.یابندگیرند و استمرار میعدالت و آزادي در پرتو آنها جان و رمق می

. وتاریکی هاي زندگا نی بشر را روشن میکند و راه رشد و سالمت و سعادت جامعه انسانی را صاف و هموار میسازد 
وناتوانی کرده اند  اظهار عجز قوي ترین مردان هم وقتی خودرادرچنگال مهیب مرگ دیده اند،": نویسد شهید مطهري می

  ".کوچک و حقیرگشته اندو فکرو عقیده شان عوض شده است
خوفناك و هولناك است زیرا مرگ  بی ایمان، آري ،تصویرمرگ و فکرنزدیک شدن مرگ براي انسانهاي سست بنیاد و

 ابدي میداند،لیکن درنظرکسی که مرگ راسرآغاز زندگی ایدي و پل عبوربه حیات . ،خاموشی ابدي و ذلت همیشگی است
که  ترسد، بلکه ازآن استقبال می کند، ازآنجاکه شهیدان انسانهاي کاملی بوده اندعزت جاودانه است و لذا نه فقط از آن نمی

می توان آنهارا  به عنوان  اند، راه خویش را عالمانه و آگاهانه انتخاب نموده و از منافع مادي و امورات دنیوي گذر نموده
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یافتگان مکتب نبوت و امامت به جوانان معرفی کرد و جوانان ایرانی نیز در سایه الگوگیري   پرورش هاي هویت و اسوه
  .استحکام بخشند ازشهیدان هویت دینی و ملی خویش را

  شهادت در قرآن
: شود آیات فراوانی در قرآن کریم به مسئله شهادت اشاره نموده است که در این قسمت به برخی از آنها اشاره می

  .   و ال تحسبن الّذین قتلوا فی سبیل اهللا أمواتاً بل أحیاء عند ربهم یرزقون -1
  .بود شدند و در نزد پروردگارشان متنعم خواهند) ابدي(بلکه زنده به حیات  اند، هرگز نپندارید که شهیدان را خدا مرده

  . و ال تقولوا لمن یقتل فی سبیل اهللا اموات بل احیاء ولکن ال تشعرون -2
  .کنید اند اما شما درك نمی مرده نگویید چرا که زنده شدگان در راه خدا، به کشته

  .و الّذین قتلوا فی سبیل اهللا فلن یضل اعمالهم سیهدیهم و یصلح بالهم و یدخلهم الجنّه عرفها لهم -3
امورشان را اصالح می فرماید  کرده و و آنان که در راه خدا کشته شدند،هرگز اعمالشان را ضایع نمی گرداند،آنها را هدایت

  .کرد و در بهشتی که قبال به آنان شناسانده،وارد خواهد
  .و من یقاتل فی سبیل اهللا فیقتل او یغلب فسوف تؤتیه اجراً عظیمًا -4

  .و هرکس در جهاد در راه خدا کشته شود و یا فاتح گردد پاداش بزرگی به او اعطا خواهیم کرد
تامل و تدبر در  .آورد در سایه تفکر صحیح است که این اجرها را براي شهدا به ارمغان میدر نتیجه شهادت آگاهانه،  

بخش براي جوامع بشري   بخش راه درست و سعادت آیات قرآن بیانگر آن است که شهیدان زندگان همیشه تاریخ و روشنی
براي تمامی جوانان ایرانی براي بازیافتن  تواند الگویی می نماید، باشند و هویتی که خداوند براي شهدا توصیف می می

.هویت واقعی خویش باشد

  شهادت در احادیث
است که چیستی و چگونگی مقام، شخصیت و  احادیث و روایات متعددي پیرامون شهیدان و مقام واالي آنان نقل شده

  :گردد اي از آنها اشاره می کند که به پاره هویت شهدا را بازگو می
  :نقل فرمودنداهللا صلیاز رسول خداالسالم یهعلامام صادق -1

  .شدن به طریق شهادت است کشته ها، ترین مرگ با شرافت: أشرف الموت قتل الشهاده
  :فرمودنداهللا صلیکه پیامبر اکرمالسالم علیهمبه نقل از پدران بزرگوارش السالم علیهامام صادق -2

  ... .سبیل اهللا عز و جل فلیس فوقه برفإذا قتل فی  فوق کل بر بر یقتل الرجل فی سبیل اهللا،
پس هنگامی که در راه خداوند عز و جل  .شود نیکی برتري است تا اینکه شخص در را خدا کشته باالتر از هر نیکی،

  ... .اي باالتر از آن نیست نیکوکاري شد، کشته
  :فرموداهللا صلیسول خدار: فرمود مکرر میالسالم علیهفرمودند که علی بن الحسینعلیه السالمامام باقر -3

  .نیست )شود ریخته(تر از قطره خونی که در راه خدا اي براي خداوند عز و جل محبوب هیچ قطره
گیرد؟ ایشان  پرسیدند،چرا شهید در قبرش مورد امتحان و ابتال قرار نمی صلی اهللاکه از پیامبر اکرمالسالم علیهاز امام صادق -4

  .براي امتحان و ابتالي او کافی بود )م شهادتهنگا(شمشیر باالي سرش : فرمودند
حاکی از آن است که شهید چون  اندیشه در روایات فراوانی که پیرامون شهید و شهادت از پیشوایان معصوم رسیده است،

 ها باشد در حقیقت شهادت از خود گذشتن و به حق پیوستن است، بخش زندگانی انسان سوزد تا روشنی چراغی می
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تکبر و غرور را از ساختار جوان  آموزد و خودخواهی، هادت هویت ایثار و از خود گذشتن را به جوانان میبنابراین ش
  .زداید می
  

  چیستی شهادت
شهادت گزینش مرگ سرخ متکی بر شناخت و آگاهی بر مبناي آزادي  ،السالم علیهملسان قرآن و اهل بیت معصومین در اسالم،

کند و  شعور و بیداري انتخاب می تکامل و انحرافات فکري است که مجاهد با منطق، و اختیار در مبارزه علیه موانع
تواند تاثیرگذار در هویت و  بنابراین هیچ عاملی مانند شهادت نمی .نماید روحیات یک ملت و تاریخ را تضمین می

  شخصیت جوان باشد
هاي بهم پیچیده تاریخ را دارا  هاي نسل واکنشناپذیرترین  ترین اثرات و خلل اي است که شگرف شهادت مکتب سازنده

  .است
خون این عنصر خلیفه الهی در نظام  .گردد جان جامعه وارد می اي است که به کالبد نیمه شهادت خون دوباره ، در حقیقت
این  از .بود عنوان گویاترین و موثرترین عامل تبلیغ صدق و صفا،حق و حقیقت و آگاهی و سازندگی خواهد اجتماعی به

اگر عالقه من  به خدا سوگند،«:نویسد عباس می بن  اهللا  بکر به عبد بعد از شهادت محمد بن ابی السالم علیهروست که امام علی
داشتم حتی یک  دوست می بودم، به هنگام پیکار با دشمن در شهادت نبود و خود را براي مرگ در راه خدا آماده نساخته

طباطبایی در تفسیر المیزان  مرحوم استاد عالمه.روبرو نشوم بکر را تنها گذاشتند، ابی روز با این مردمی که محمد بن
  : گوید می

حواس عادي ما و نیروهاي وجودي  .شده وداراي معانی است شهادت یکی از حقایق قرآنی است که در موارد متعدد یاد«
حسن و ، خیر و شر شقاوت و سعادت، کفر و ایمان، حقایق اعمال و معانی نفسانیه،.کند ما تنها صورت افعال را تحمل می

شود، از دید انسان خارج است که نه بر آن احاطه دارد  قبح و آنچه از دسترس حس مخفی است و تنها با قلوب کسب می
ده و ها اشراف پیدا کر رسند که بر این اما شهیدان به ادراکی می و نه از آن احصا است براي حاضرین چه رسد براي غایبین،

  ».ها مطلع گردیده و در کنارشان حضور دارند از این
جهاد و تمسک به اصول  تاریخ عقیده، تاریخ شهادت، .است ها بوده بخش امت مجد و عظمت واالي شهادت همواره تجلی

از مکتب  اگر خون شهیدان نبود که شجره طیبه رسالت را سیراب نماید نه از اسالم خبري بود و نه .و مبانی اعتقادي است
ها انسان از  بود این اخالص و دوستی که میلیون اگر شهادت در کربال و نهضت خونین عاشورا نمی توحیدبخش الهی اثري؛

  .آمد اند به وجود نمی پیدا کرده السالم علیهمصمیم قلب نسبت به اهل بیت پیغمبر
ها اطاعت از نداي  تنها هدف آن .ا از دست ندادندکردند جان بر کف نهادند اما دین شان ر هاي خود را فدا  شهیدان جان

  .حق و احیاي دین الهی بود
چرا که او را در حریم  تواند دم از منطق شهید بزند، باشد نمی  انسان تا زمانی که در حصار مادي خود و زمانش فرو رفته

شود سنجید،  با منطق افراد معمولی نمیمنطق شهید را «:بنابر گفته شهید مرتضی مطهري .این معنا راهی نیست مگر به عشق
   »... .منطقی است آمیخته با منطق عشق منطق او باالتر است،

و بازیابی هویت یکی از مسائلی که در قرآن مجید براي بیان حیات عالی شهدا و اشاره به مقام » عند ربهم یرزقون«مقام
  .ستا»عند ربهم یرزقون«جمله بسیار رفیع و واالي آنها آمده است،
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به عبارت دیگر کمال نهایی انسان است که هیچ حائلی میان انسان و خدا  ترین مقام انسانی است، عالی مقام عند ربهم،
چه جایگاه و منزلگاهی از آن باالتر که  .در واقع اتصال به مقام ربوبی و لقاي الهی و نهایت کمال انسان است وجود ندارد،

. ها در حقیقت در جستجوي آن هستند این همان چیزي است که انسان دهند و عاشق را در جوار معشوق جاي
  ».گیرد تمام گناهان او مورد عفو قرار می شود، خونی که از خون او ریخته می  با نخستین قطره«: فرمودنداهللا صلیپیامبر

 .گویند آمد می د و به او خوشکنن گیرد و آنها غبار از چهره شهید پاك می سرش در کنار دو حور از حوریان بهشتی قرار می
کنندگان بهشتیانی  پذیرایی .پوشانند هاي بهشتی بر اندامش می از لباس .گوید او هم متقابال به همسران بهشتی خود مرحبا می

به روحش گفته  .بیند کنندجایگاه خود را در بهشت می او را عطرآگین می با عطرهاي بهشتی، شوند، که وارد بهشت می
کنداین موضوع خشنودي براي هر پیامبر و  اهللا نظر می به وجه .خواهی استراحت کن هر کجاي بهشت که می شود در می

  .شهیدي است
عند (چرا که شهید با شهادت خود به هدف نهایی که لقاي پروردگار و مقام در جوار شود، گفته می»فوز عظیم«به شهادت

  .پیروز شده و بعد از مسابقه نهایی دیگر آزمایشی نیست است و این در مسابقه نهایی، رسیده باشد، )ربهم
رفت و فرارکننده  ایستنده از چنگال مرگ نخواهد .اي است با شتاب کننده در حقیقت مرگ طلب«:فرمایند می السالم علیهامام علی

سوگند به آنکه جان پسر  .شدن در راه خدا است ها کشته ترین مرگ راستی که گرامی از مرگ آن را ناتوان نخواهدنمود،
  .تر از مرگ در بستر است هزار ضربت شمشیر بر من آسان ابوطالب در دست اوست،

به باالترین مرتبه کمال و سعادت  بنابراین، جوانی که هویت خویش را در پرتو فرهنگ غنی و عظیم شهادت شکل دهد،
  .من خواهدنمودخواهدرسید و سعادت دنیا و آخرت خویش را در پرتو فرهنگ شهادت تض

  هاي هویت در فرهنگ شهادت لفهمؤ
هاي مادي هاي تنگ تفسیر هاي هویت در فرهنگ شهادت در تعالیم دینی کامال مقدس و واال است و در چارچوب لفهؤم

  :گونه برشمرد طلبی را این هاي هویت در فرهنگ شهادت توان مولفه طور خالصه می به .گنجد نمی
  جاودانگی رسیدن به تکامل و -1
  )تقدیم جان در برابر بهشت(معامله سودمند با خداوند -2
  االمر اطاعت از خدا، رسول و اولی -3
  کمک به مستضعفین و برپایی عدالت، آزادي و رفع ظلم و فتنه -4
  هاست رسیدن به مقام واالي شهادت که باالترین نیکویی -5
  اهللا پیوستن به لقاءاهللا و تقرب الی اهللا و پاالیش روح و آمرزش گناهان و نظر به وجه -6
ناپذیري و ایثار در راه  هاي الهی و قبول در امتحان الهی و ذلت امر به معروف و نهی از منکر و احیا و اشاعه سنت -7

  هاي الهی ارزش
آفرینی و تحریک عواطف و احساسات براي ترویج حق طلبی و انجام  الگوسازي براي جامعه از طریق حماسه -8
  سئولیت اجتماعی و حساسیت در مقابل سرنوشت جامعهم
  تزریق خون تازه به پیکر اجتماع و تقویت روحیه انقالبی در آحاد مردم -9

  انتخاب بهترین و هنرمندترین و زیباترین نوع مردن -10
  طلبی است و اداي تکلیف است  اهللا که بستر شهادت حضور در صحنه جهاد فی سبیل -11
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  معنوي و طی طریق در آخرین و واالترین مراحل عرفانی و اثبات عشق حقیقی به معشوقسیر و سلوك  -12
هاي مقدس شهدا را به خوبی دریافت و اگر جوانی توانست  توان قداست و انگیزه از مجموعه دوازده بند مذکور می

اي مقاوم در  زده و جامعه مهاي هویت در فرهنگ شهادت را در خود ایجاد نماید، رستگاري و سعادت خویش را رغ لفهؤم
  هاي دشمنان خواهد ساخت  برابر هجوم ها و توطئه

  چرایی شهادت 
نمایند ولی از مطالعه  هاي پرهیزگار و وارسته گزینه شهادت را انتخاب می توان برشمرد که چرا انسان دالیل متعددي را می

  :توان اینگونه برشمرد ساسی را میهاي پیشوایان و شهداي طول دوره اسالم پنج عامل ا در اندیشه
  شوق به لقاي الهی -1
  زندگی راستین  -2
  بزرگی روح  -3
  بستن به حقایق باقی بریدن از دنیاي فانی و دل دل -4
  اجراي حق و احیاي اسالم -5

ترین  بنابراین اصیل .است  اي در نزد شهدا داشته رسد بند پنجم یعنی اجراي حق و احیاي اسالم برجستگی ویژه به نظر می
  . یابیم دهی به هویت را در فرهنگ شهادت می شیوه شکل

  هویت واقعی در پرتو انتخاب آگاهانه شهادت
شدن  مرگی از راه کشته شهادت،. شدن به هستی مطلق است فناشدن انسان براي نیل به سرچشمه نور و نزدیک شهادت،

  .کند انتخاب می»اهللا فی سبیل«تعبیر قرآنخاطر هدفی مقدس و به  است که شهید آگاهانه و به
این  اًشدن باشد و ثانی اوال باید این مرگ با کشته .تواند شهادت باشد گیریم که هر مرگی نمی از عبارت فوق چنین نتیجه می

  .اهللا باشد فی سبیل -2. آگاهانه باشد-1: شدن هم دو شرط اساسی دارد تا شهادت بر آن اطالق گردد کشته
بودن آن است که  گر این نوع مرگ باشد و شرط آگاهانه انتخاب بودن به این معنا است که انسان خود با بصیرت، آگاهانه

  .شهید حق و باطل زمان خود را بشناسد و در زیر لواي حق در رکاب امام زمان خود،علیه باطل بجنگد
دارد و بیانگر این معنا است که جنگی داراي  اشاره به جهت و هدف شهید در جنگ علیه کفار و مشرکین»اهللا فی سبیل«قید

  .ارزش که هیچ هدفی جز خدا در آن نباشد
در اینکه . گردد اطالق می باشد، شده  است و در اصطالح به کسی که در راه خدا کشته»گواه«کلمه شهید در لغت به معناي

لسان العرب «عنوان مثال در کتاب به .وجوه مختلفی بیان گردیده است گویند، شده در راه خدا شهید می چرا به کشته
  :آمده است»المحیط
  :گویند زیرا شده در راه خدا شهید می به کشته

  .مالئکه رحمت شاهد او هستند، که در این صورت شهید به معناي شهود است -1
  .اند شاهدان او در بهشت خدا و فرشتگان الهی، -2
  .دهد گذشته شهادت می هاي در روز قیامت،  او به همراه پیامبراز ملت -3
  .شاهد زنده و حاضر است او نمرده، -4
  .است شهید براي اقامه شهادت حق قیام کرده تا کشته شده -5
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  ... .هاي الهی است و  ها و کرامت شهید ناظر و شاهد بر نعمت -6
شهید با قطرات خون  .است» شهید«در حقیقت پرمحتواترین عنوان در راستاي تکامل انسان از دیدگاه متون اسالمی عنوان

 کند تا رهروان در وسط راه گم نشوند، گذاري می ها و خط اصیل سعادت بشري را عالمت سرخ و زیبایش راه اصلی انسان
 پرواز قدسی است که فضا و عرصه شهید آن طائر بلند .بلکه از پاي او با نشانه پیش بروند و به سعادت ابدي دست یابند

گشاید و به سوي باغات بهشتی و منازل عالیه جهان  بیند و از این رو پر می خود ناچیز و کوچک میگیتی را براي پرواز 
  .کند ابدي پرواز می

هاي واالي انسانی و شکافتن قفس کالبد مادي و  بخشیدن به حیات طبیعی،مادي و کثیف براي دفاع از ارزش پایان شهادت،
یافتن به شدن است و  ن از بودن در حال هوشیاري و آزادي و دستشست حرکت به مقام بلند شهود الهی است و دست

بلکه فرصتی است از حیات معقول و او کسی است که از فنا رسته به ابدیت و بقا  خالصه شهادت نوعی مرگ نیست،
دار است که از یقینا از هویتی واال و مقدس برخور بنابراین اگر جوانی آگاهانه و عالمانه شهادت را برگزیند، .است پیوسته

  .هاي گوناگون راه خدا و انبیا را برگزید بین انتخاب
  گیري هویت در پرتو دستاوردهاي شهادت شکل

  :ها عبارتند از ترین آن اي از مهم شهادت دستاوردهاي فراوانی براي بشریت دارد که پاره
  اطاعت بی چون و چرا از مقام والیت تا پاي جان -1
  محوريخدامحوري در مقابل خود -2
  ایثار و ترجیح دادن دیگران بر خود با انگیزه الهی -3
  دادن آخرت به دنیا ترجیح -4
  دادن هاي انسانی را بر منافع شخصی ترجیح ارزش -5
  کردن  در مسیر کمال حرکت -6
  صبر و استقامت -7
  ناپذیري در مقابل دشمنان سازش -8
  نفس و زیر بار ذلت نرفتن عزت -9

  هاي دفاع از حق در مقابل باطل صحنهحضور در  -10
  نگریستن و مردن مجاهدزیستن، -11
  نترسیدن از مرگ -12
  نظري دورنگري در مقابل کوته -13
  دادن رضاي خدا به رضاي خلق ترجیح -14
  آمیختن عقل با عشق -15

 ر دستاوردهاي شهادت،تامل د .بخش جوامع بشري از غفلت و نادانی است دستاوردهاي مقدس و واال روشنایی  همه این
  .بیانگر عقاید مستحکم و متعالی شهیدان است و اینکه آنان هویتی جاودانه را براي خویش برگزیدند

  
  



، دانشگاه رازي1389 -آبان ماه 12و توسعه کشور،  شهادتو  ایثار همایش ملی

٢٨١

  شهادت در کالم شهیدان هویت ساز
در این  باشد، داشتن جسمی سالم و برخورداري از روحیه شجاعت مقدماتی براي وصول به انتخاب آگاهانه شهادت می

  :نماییم شهیدان را در مورد شهادت مرور میبخش دیدگاه 
 اش، ترین راه براي رسیدن به هدف، شهادت است که خمیر مایه ترین و آسان در تاریخ بشر کوتاه: شهید اسماعیل فدایی -1

  .ایمان و آگاهی است و آنگاه است که فرشتگان بر آدم سجده کنند
رمق جامعه خون خویش را  مرده و بی هاي خشک، ه به اندامشهید همچون قلبی است ک: کمري شهید غالمرضا سیاه -2

  .رساند می
  
گر اعمال شما هستند و انتظار  بدانید که شهداي عظیم انقالب کبیر اسالمی هر لحظه نظاره: نیا شهید سیروس تیموري -3

   .ها قدم بردارید دارند که در راه آن
  .باشد ها را شسته ه با اخالص ریاکاريشود ک شهادت نصیب کسی می: مراد امامی... شهید ا -4
دهند تا شما در سایه اسالم زندگی  آنان جان می .قدر این شهدا و خانواده آنها را بدانید!اي مردم: شهید رسول قنبري -5

  .کنید
ارید که اي برادران نگذ .اند داشته  ها نگه شهیدان پرچم اسالم را تا لحظه شهادت باالي دست: یوسفی... ا شهید حشمت -6

  .به زمین افتد
ات  به من لیاقت شهادت در راهت را عطا فرما تا با خون خویش وضوي دیدار عاشقانه !خداوندا: شهید حسن فرزامی -7

  .را بسازم
  : شهید حمید حامدي -8

  شود نصیبم پاسخ بده سوالم کی می معراج تا سعادت یا رب بگو شهادت،
  نما به حالم در کوچه ظاللمرحمی  یاران من برفتند،تا قله شهادت

افزاید و  هایم می اندازد و مسئولیتی بر مسئولیت ام می سوخته هرشهادتی هیجانی در این جان نیم: شهید مسعود شهبازي -9
  . شود تر می روند و بارمان سنگین همچنان این سیل خروشان چون حسینیان زمان می

  اهللا علیه  شهادت در اندیشه اسوه هویت،امام خمینی رحمه
در باب شهید و  .کردند زندگی می بودند و در محراب عشق در طلب وصال یار، که خود عارفی وارسته قدس سرهامام خمینی

  : آن ابرازداشتاي را در باب شهادت و مقامات عرفانی  توان گزیده ها می اي فرمودند که از میان آن شهادت مطالب ارزنده

ما خاکیان محجوب یا  .است اي است که از اولیاي خدا به ارث رسیده مرتبه شهادت از مراتب عالیه و کماالت نفسانیه«
چه بسا مقامی باشد که خاص مقربان درگاه او و وارستگان از  چیست؟»ارتزاق عند رب الشهداء«افالکیان چه دانیم که این

  ».تر است کست قلم اولیچه نویسم که خاموشی بهتر و ش
فهمد که چیست و چگونه است و  نمی در واقع شهدات راهی است پر رمز و راز که تا خود انسان نرود و آن را نچشد،«

  ».چطور باید آن را پیمود
 زیرا که پرستش وي شهادتی که از روي ایمان و آگاهی و در رابطه با خدا و در حال نیایش پدید آید توأم با عشق است،

در خون تبلوریافته و میدان رزم،محرابش گشته و با خون سرخش وضو ساخته و در زیر رگبار گلوله خصم به ستایش 
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گونه به جهاد در راه حق به قیام برخاسته که چنین عبادتی به  معشوق خود مشغول شده و در زیر آسمان نیلگون شفق
ه نه تنها عابد است بلکه عاشق و نه تنها خدا را معبود، بلکه یافته ک منتهاي خلوص رسیده و از بندگی به عشق عمیق دست

دهد و  الهی است که قرآن کریم وعده تجلی نور حق را بدان نوید می داند مقام شهدات از ملزومات مقام خلیفه معشوق می
 :مزین خواهدشدس سرهقداین کالم   با فرازي از سخنان امام خمینی .این ارث از موالیان و اولیاءاهللا به ما رسیده است

دانستند و در راه مکتب پرافتخار اسالم با خون خود و  شهادت ارثی است که از موالیان ما که حیات را عقیده و جهاد می«
  » .است به ملت شهیدپرور ما رسیده کردند، جوانان عزیز خود از آن پاسداري می

شهید باران رحمت الهی است که  .گنجد عقل کوچک ما نمیاي است بس عظیم که در  شهید کلمه در سخنان عارفانه امام،
شهید  .شد عشقی حقیقی است که با هیچ چیز عوض نخواهد عشق شهید، .دهد ها حیات دوباره می بر زمین خشک جان

  .شهید ساغري است که آبش خون و خونش روان است چشمه فیض الهی است که در دنیا پدیدار شده،
شهید تن برایش سنگینی  .خداوند فیاض است و شهادت نبض واالي او .رفعت انسان است واژه عشق و مقام شهید گل

خونی است جوشان با نوري منور و دلی لبریز از  شهید نگرشی است واال، .کند و مانع از رسیدن اوست به محبوب می
  .عشق به خدا

او شهادت را  .ند شهید را بفهمد که چون او شودتوا تنها کسی می .کند کسی وجود او را درك نمی .آیینه تاریخ است شهید،
با سجده حق و با  با نماز عشق، او با وضوي خون، .شهید مظهر عشق الهی است .ها را آفریند و شهادت حیات امت می

  .گوید رود و نداي حق را لبیک می با پیکري خونین به سوي محبوب خود می»فاستقم کما امرت«نداي
عند ربهم «شان و در شادي وصول شان شهدا در قهقهه مستانه.شهدا شمع محفل دوستانند.زي گفتشود چی از شهدا که نمی«

اینجا صحبت از  .پروردگارند»فادخلی فی عبادي و ادخلی جنتی«اي هستند که مورد خطاب از نفوس مطمئنه اند؛ »یرزقون
  ».شکافد عشق است و عشق و قلم در ترسیم اش بر خود می

  : فرمایند در عباراتی دیگر می  علیهاهللا رحمهامام خمینی
خوشا آنان که این  جان و سر باختند، خوشا به حال آنان که در این قافله نور، .خوشا به حال آنان که با شهادت رفتند«

.چنان باز و ما را از وصول به آن محروم مکن این دفتر و کتاب شهادت را هم! خداوندا .گوهر را در دامن خود پروراندند
 تو این چراغ پرفروغ را حافظ و نگهبان باش، .اند و نیازمند مشعل شهادت کشور و ملت ما هنوز در آغاز مبارزه! خداودا

  » .سوختگان و دارالشفاي آزادگان خواهدبود چرا که همین تربت پاك شهیدان است که تا قیامت فرا راه عاشقان و دل
مصیبت آن است که » «.در هر دو جهت پیروزي با شماست .شهید شوید و یا شهادت شکست نیست، شما یا پیروز می«

که شهید شد با همه اصحاب و غیره لکن با مکتب جلورفت و شهادت او  السالم علیهسیدالشهداء .مکتب شکست بخورد
  ».مکتب را جلو برد

یش قدم براي شهادت کنندو پآیند وغسل شهادت می جوان هایش پیاده می. ملتی که این طور تحول پیدا کرده است«
  » .اسارت ندارد ،دارد ملتی که شهادت» «.مرگ سرخ به مراتب بهتراز زندگی سیاه است» «.هستن پیروزند

اگر خون شهیدان ) ره(ي امام خمینیدر اندیشه. تاریخ شهادت، تاریخ عقیده وجهاد وتمسک به اصول ومبانی اعتقادي است
اگر شهادت . ید نه از اسالم خبري بود و نه از مکتب توحید بخش الهی اثريي طیبه رسالت را سیراب نمانبود که شجره

در کربال و نهضت خونین عاشورا که یارانی چون حجر بن عدي، رشید هجري و کمیل بن زیاد و دیگر دوستان اهل بیت 
نسبت به اهل بیت  ها انسان از صمیم قلببود، این اخالص و دوستی که میلیونرا با آغوش باز استقبال نمود، نمی

شهداء شهادتی که از روي ایمان و آگاهی و در رابطه با خدا ) ره(از دیدگاه امام . آمداند به وجود نمیپیدا کرده)ص(پیغمبر
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و در حال نیایش پدید آید، توأم با عشق است، زیرا که پرستش وي در خون تبلور یافته و میدان رزم محرابش گشته و با 
ساخته و در زیر رگبار گلوله خصم به ستایش معشوق خود مشغول شده و در زیر آسمان نیلگون شفق خون سرخش وضو 

که چنین عبادتی به منتهاي خلوص رسیده و از بندگی به عشق امیر دست یافته که نه . به جهاد در راه حق به قیام برخواسته
با اندیشه هاي ناب ) ره(بنابراین امام خمینی. می داندتنهاعابد است، بلکه عاشق و نه تنها خدا را معبود  بلکه معشوق 

، توانستند به سعادت )ره(خویش پیرامون شهادت، هویتی الهی به پیرامون خویش آموخت و شهداءبا تأسی به امام خمینی
 روز عاشورا، روز حماسه وشجاعت ودالوري وابتال و آزمایش بزرگ و روز فداکاري و عزت و. وفوز عظیم دست یابند

  .روز پیروزي خون بر شمشیر است. شرف وکیان اسالم روز جانیازي و از خود گذشتگی و ایثار است
ها و آیندگان تا روز قیامت آموخت و فهماند که براي اموردنیوي و مادي ي نسلعاشورا درس شهادت وهویت را به همه

ولو این که به قیمت جان خود و  د و مقابله کرد،نباید دست از حق و اسالم وقرآن وایمان شست و تسلیم شد و باید ایستا
  .یاران وخانواده تمام شود

امام درس  .ي استبداد و استعمار و استکبار نگردیمبنده مهم آن است که ذلت وسرسپردگی وبندگی غیر از خدا را نپذیریم،
 روز مواجهه وز جدایی حق از باطل،ها، روز افتادن سرها از تنر عاشورا روز شهادت است، تسلیم نشدن را به ما آموخت،

روز ایمان و الحاد وکفر  روز هنجار و ناهنجارها، روز باید و نبایدها، روز اخالق و ضد اخالق، ي اسالم با کفر است،
پاي فشردند و اسالم  اسالم چنین افرادي را تربیت کرد که شهادت بر اسارت و ذلت رحجان دادند و تا جان داشتند، .است

ها که از ساالر شهیدان و یاران نیکوکار و فداکار او درس و ها و دالوريدادند و امروز ما شاهد این رشادت را نجات
باك تحویل جامعه هایی نیک صفت و دلیر و بیاین فرهنگ شهادت عاشورا است که چنین انسان اند هستیم وعبرت گرفته

  .داده است و ما مدیون روز عاشورا هستیم
اي از شعارهاي پاره. گردداز مکتب عاشورا استنتاج می درسی است که تا زمین از وجود ظالمان پاك نشده، ایثارو شهادت

  :ي عاشورا عبارت ازشهادت طلبی در حماسه 
  ».مرگ بهتر از زندگی ننگین است:موت فی عز خیر من حیاه فی ذل« -1
  »خداشهادت در راه  مرحبا بالقتل فی سبیل اهللا ؛ چه خوش است،« -2
 انی ال اري الموت االسعاده والحیاه مع الظالمین اال برماٌ؛مرگ با عزت،سعادت است و زندگی در کنار ستمگران،« -3

  »مالمت آور است
-پس کشته اند،آفریده شده اگر پیکرها براي مرگ،، و ان تکن اال بدان للموت انشت فقتل امرء بالسیف فی اهللا افضل« -4

  .سزاوارتر است دا،شدن با شمشیر در راه خ
جز حیات جاویدان نیست و زندگی ذلیالنه جز مرگ  مرگ عزت مندانه،...لیس الموت فی سبیل العز االحیاه خالده» -5

  .ابدي نیست
ي فیض نبوي و پرورش یافته مکتب علوي که سیراب شده از سرچشمه)ع(شهادت در کالم و نگاه امام حسین بن علی 

   .شودرفیع برخوردار بود و از اسباب عزت و کرامت انسان محسوب میاز جایگاه ومنزلتی  است،
تنها وغریب مهیاي رزم و در هنگامه  کسوتان جهاد و شهادت در مسلخ عشق آرمیدند،آنگاه که یاران و پیش)ع(امام حسین

که در برابر شما کرامت  من از خدا امیدوارم...«از معبود کریمش تمناي کرامت وشهادت نمودو فرمود پیکار با دشمن زبون،
  . »برید انتقام مرا از شما بگیرید شهادت به من عطا کند و از راهی که گمان نمی
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ي آزاده در طول تاریخ  ي عاشورا تبیین کننده  فرهنگ عاشورا به معناي راستین آن براي همه انسان ها نتیجتاٌ اینکه حماسه
  .باشند، باید آن را در فرهنگ عاشورا جستجو نمایند می است و کسانی که خواستار هویتی پایدار و الهی

  
  نامه شهداءي عاشورا بر وصیتتاٌثیر حماسه

یا جمالتی بر  و) ع(ها نام ویاد امام حسینبینیم که تقریباٌ در اکثر وصیت نامه هاي شهداء میبا نگاهی گذرا به وصیت نامه
ها الهام گرفته از نهضت امام نامهد و به عبارتی کل وصیتخور هاي آن بزرگوار به چشم میگرفته از فرمایش

   .است)ع(حسین
  . نماییم هاي عرفانی شهدا را در این زمینه مرور میهایی از وصیت نامهدر این قسمت نمونه    
  

آخرین اي تو که معشوقی در مسلخ عشق صدها عاشقت را به قربانگاه کشاندي، اي سیدالشهدا که ) ع(تو اي حسین  -1
شب حیات را از دشمن مهلت خواستی، نه براي وداع با دنیا، با تمام وقاحت که اسفل السافلین است، بلکه براي وصال 

1.امروز جوانان ما تو را رهنمون راه خویش ساخته اند...به عقبی با تمام عظمتش 

حسین علیه السالم برایم متجلی شده . ردکها از کودکی تا به امروز نام حسین در ذهنم پرتو افشانی میبارالها، سال-2
خواهم مرا در صف حسینیان  است و دانستم که حسین چرا این گونه همه چیز و همه کس را قربانی کرد و از تو می

 2.قرار دهی
راه   بینم که با الهام از مکتب دینی و قرآن راهی بر گزینم که همان راه پیروزي است، من رستگاري را در این می-3

3.ونین سردار شهیدان امام حسین علیه السالمخ

پدر جان این درس را حسین علیه السالم به ما آموخته است که مرگ در راه خدا را بر زندگی ذلت بار ترجیح می -4
.دهیم

بدانید که آگاهانه در این راه قدم نهاده ام، زیرا خون سرخ شهیدان از هابیل تا حسین علیه السالم و از حسین تا -5
کنیم که ظلم سراسر جهان را فرا  اي جنوب و غرب صدایم می زنند که چرا نشسته اي، ما در عصري زندگی میشهد

4.گرفته است، باید خون بدهیم

درود بر پیامبر بزرگ اسالم که چگونه زیستن را به ما آموخت و درود به فرزند رشیدش حسین علیه السالم که -6
نسان می تواند ادعاي حسین گونه بودن کند که یزید زمان را نابود کند  و با موقعی ا. چگونه مردن را به ما آموخت

5.تنش در زیر تانک ها ساییده شود

6.زمانی که جسدم بر روي دوش شماست، اگر با چشم دل بنگرید، چشمم بسوي کربالست-7

                                               
  سرایش هجران، دفتر دوم؛ انجمن اسالمی زرهی نجف اشرف، وصیت نامه شهید سید قاسم هاشمی١
  . کنگره سرداران شهید لشکر زرهی نجف اشرف،، وصیت نامه شهید سید قاسم هاشمی1
  .همان، شهداي دیگر2
  ، شهید ماشاءاهللا خلیفه132مجله ي پیام انقالب، شماره 3
  ، شهید داود شجاع101همان شماره 4
  ، شهید حداد علی حسینی154همان شماره 5
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علیه السالم نبود و تو با ما در آن تربتی که به دهان پسرت گذاشتی از کدامین خاك بود، آیا این تربت پاك حسین -8
کنم که ادامه دهنده ي راه اسالم  زبان بی زبانی، نگفتی لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، پسرم را براي تو بزرگ می

1.عزیز باشد و حال حسین زمان ما را به فریاد رسی جد بزرگش خواند، ما هم فریاد برآوردیم لبیک یا روح اهللا

خواهد و من به پیروي  طلبد و قربانی مین امام حسین علیه السالم است، اسالم خون می امروز موقعیت ما مانند زما-9
شود پشت سر حسین را خالی گذاشت و  مگر می. دهم تا اسالم پایدار بماند از حسینم و خمینی عزیزم خون می

2.دانست) ع(حرکت او را تقویت نکرد و خود را مطیع حسین 

نیز شرمنده و سر تعظیم  فرود ) هویت(که هر یک بزرگترین مفاهیم را در خود جاي داده اند در برابر این سخنان عظیم 
.می آورد

  
  :گیرينتیجه

در غیر این صورت نیز ممکن است بماند ولی در . ماندتوان گفت نظام اسالمی با فرهنگ شهادت پایدار میبا قاطعیت می
  .شهادت در اسالم فوزي عظیم و عروجی برین است. شودباطن به تدریج هویت اصیل دینی محو می

شهید در اسالم زنده است، چون به راه حق قیام کرده است و نزد پروردگار منعم است، چون به حق پیوسته است و این 
شهید با ایثار جان خویش، با فداکاري و از خود گذشتگی با سوختن و . اندیشه مبتنی بر خصوص دینی و عرفانی است

 به حقیقت در فراموشی و عظمت، جان و حیات می. کندکردن خود قیام به آگاهی و قیام به قسط و عدل میخاکستر 
  . آیدرود اما به حیاتی برین و معقول درمیخود از جهان خاکی می. بخشد

به باالترین  هاي اسالمی و انسانی جان خویش را فدا کند،هاي عالی اسالم با انگیزه تثبیت ارزش کسی که در راه هدف
او در عین شجاعت و . رودالیق و حقیقی اسالم به شمار می درجه کمال ممکن دست یافته است و اوست که سرباز

ي مطلق جان بر تن، از او با غلبه. ي شهادت، تن خویش را فدا و جان را در خدا فنا ساخته استبرخورداري از روحیه
  . زندبهره برده و پهلو به پهلوي انبیا صدیقین و صالحین می همه امکانات خویش براي رسیدن به اوج کمال

  اختیار)آگاهی ج) فی سبیل اهللا ب) الف: گردددر شهادت سه ویژگی مشاهده می
  . که داشتن روحی بزرگ و توانمندي پیش نیازي براي رشادت و شهادت محسوب می گردد

در قلوب به وجد آمده که سبب مسابقه و رقابت بر سر هنگامی که فرهنگ شهادت در جامعه رواج یافت ، شوق وشعفی 
به (با ترویج فرهنگ جهاد و شهادت توانست با جمع اندك و ناتوان) ص(پیامبر گرامی اسالم . شود کسب این مقام می

ه و ها را بر پیکر کفر و شرك زدمسلمانان اولیه، نصرت و یاري خداوند متعال را کسب کرده،بزرگترین ضربه) لحاظ مادي
شود، سرباز زدن طور که جهاد، رشادت و شهادت، سبب عزت مسلمان میهمان. سبب تثبیت و گسترش سریع اسالم شود

  . گرددي دشمنان کینه توز بر اسالم و مسلمانان میاز جهاد و شهادت سبب سلطه
یوس و نا امید أوذ در دژهاي اسالم مها را از نفافتد و آنبا گسترش فرهنگ جهاد و شهادت طلبی، لرزه بر اندام دشمنان می

پس تنها گسترش و رواج . کند و چه بسیار پر برکت است براي مسلمانان و چه وحشتناك است براي دشمنان اسالممی

                                               
  ، شهید عباسعلی پورشایان156همان شماره 6
   سرایش هجرا، دفتر دوم.7
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فرهنگ جهاد و شهادت است که استقرار عدل جهانی را بدنبال خواهد داشت و فاصله گرفتن از این فرهنگ، یعنی ذلت و 
مل و تدبیر در فرهنگ شهادت بخوبی راه تعالی وتکامل انسان را أت. ماندن از قافله نور و هدایت ضاللت جوامع و دور

دهی به هویت جوان ایرانی است، باید از این فرهنگ به نحو شایسته و ثیرگذار در شکلأاي تشهادت مقوله. نمایاندمی
امیدواریم که . نمایدهویت یابی را دشوار میمطلوب در جهت هویت بخشی بهره گرفت، غفلت از فرهنگ شهادت، کار 

  . خداوند توفیق قرار گرفتن ما را در مسیر جاده شهادت قرار بدهد

  : پیشنهادات
  : گردددهی به هویت جوان ایرانی، پیشنهادات ذیل ارائه میگیري بیشتر از فرهنگ شهادت در شکلجهت بهره

  . وانان تبیین و تشریح گرددفرهنگ شهادت، به نحو شایسته و مطلوب براي ج-1
  . نامه وآثار شهدا در سطح گسترده در جامعه منتشر گرددزندگی-2
  . هاي شهدا به طور جدي پرداخته شودنامهبه وصیت-3
  . هاي مختلف گنجانده شوددر کتب درسی فرهنگ شهادت در قالب-4
  .ته شوداز صدا و سیما در انعکاس شایسته و مطلوب فرهنگ شهادت بهره گرف -5
  .اي شودنامه و آثار شهداي دانش آموز و نوجوان عنایت ویژهیابی جوان ایرانی به زندگیجهت هویت -6
  جهت ترویج شایسته فرهنگ ایثار و شهادت، بهره گرفته شود) ها و مجالتروزنامه(ها از رسانه-7
  .بهره گرفتن از مسابقات جهت اشاعه و گسترش فرهنگ شهادت -8
  .ري فرهنگی از مزارهاي شهدا جهت تقویت و تثبیت هویت ملی اسالمیبهره گی -9

گیري از فرهنگ عاشورا، جهت ترویج فرهنگ شهادت و اعتالي هویت در جوانان ایرانی بهره -10
هاها، اجالسیه در مساجد محالت و شهرستانانتقال مفاهیم ارزشی شهدا با برگزاري یادواره -11
  فرهنگ شهید و شهادت با بررسی شیوه و روش شهداي گرانقدر و واالمقامتعمیق و گسترش  -12

  منابع
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.م 1986امین عاملی، سید محسن، اعیان الشیعه، بهخ اهتمام حسن امین، بیروت، -3
.ابن منظور، لسان العرب المحیط، دارلسان العرب، بیروت-4
.عوالم، چاپ تهرانحرانی، عبداهللا ابن نورالدین، مقتل -5
.حر عاملی، محمد بن حسن، اثبات الهداه، چاپخانه علمیه قم-6
حر عاملی، محمد بن حسین بن علی، وسایل الشیعه، تصحیح عبدالرحیم ربانی شیرازي، انتشارات المکتبه االسالمیه، -7

.ق.ه 1401تهران، چاپ نهم 
.ق 1398التعارف للمطبوعات، بیروت، حیدر، اسد، موسوعه کلمات االمام الحسین علیه السالم ، دار-8
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  همدانهمدانشناسی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت از دیدگاه دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز شناسی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت از دیدگاه دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز   آسیبآسیب
  نصراله عرفانی

  همدانعضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور 
  

  چکیده
امـروزه حفـظ، گسـترش و    . دهـد  مـی  تشکیلما  کشورهاي اجتماعی را در  فرهنگ ایثار و شهادت منبع عظیمی از سرمایه

تـرین   شـناخت مهـم  لـذا بـه منظـور     .شـود  ناپذیر تلقـی مـی   زدایی از این فرهنگ متعالی ضرورتی اساسی و اجتناب آسیب
 نیـز  دیـدگاه دانشـجویان مـرد بـا زن، و    هاي ترویج فرهنگ ایثار و شهادت از دیدگاه دانشجویان و همچنین مقایسه  آسیب

شناسی ترویج فرهنگ ایثار و شـهادت، طـی یـک مطالعـه      دانشجویان عادي با دانشجویان شاهد و ایثارگر در زمینه آسیب
نفر  374اي به تعداد  حجم نمونه، دانشگاه پیام نور مرکز همدان دوره کارشناسی نشجویاندایابی، از بین جامعه آماري  زمینه

اي را در  سـاخته  انتخاب شـدند و پرسشـنامه محقـق    تصادفی منظم گیري نمونه سپس افراد گروه نمونه به روش. تعیین شد
ها استخراج گردید و عـالوه بـر ارائـه اطالعـات در      داده. شناسی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تکمیل نمودند زمینه آسیب

هاي آماري فریدمن و من ویتنی  هاي پژوهش از آزمون قالب جدول توزیع فراوانی و درصد، به منظور پاسخگویی به سوال
هاي ترویج فرهنـگ ایثـار و شـهادت تفـاوت      از دیدگاه دانشجویان بین میانگین رتبه آسیبنتایج نشان داد .یو استفاده شد

بـین دیـدگاه دانشـجویان مـرد بـا زن، و نیـز بـین دیـدگاه         نتایج بیانگر آن است کـه   همچنین. شود داري مشاهده می معنی
شناسی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تفـاوت   هاي آسیب برخی از زمینه دانشجویان عادي با دانشجویان شاهد و ایثارگر در

بنابراین الزم . هایی روبروست گیري کرد ترویج فرهنگ ایثار و شهادت با آسیب توان نتیجهمی. گردد داري مشاهده می معنی
یت اصل جذابیت به ویژه هاي ترویج فرهنگ ایثار و شهادت متناسب با شرایط روز و امکانات موجود و با رعا است شیوه

  .  براي جوانان و نوجوانان، بازنگري و اصالح شوند
  شناسی، فرهنگ، ایثار، شهادت، دانشجو آسیب :کلید واژه

  
  مقدمه

مقاطع  ارزشمند در هاین سرمای. دهد می تشکیلما  کشورهاي اجتماعی را در  فرهنگ ایثار و شهادت منبع عظیمی از سرمایه
ویژه در دوران دفاع مقدس و ه و پیروزي انقالب اسالمی و ب گیري شکلسرزمین ایران در جریان  حساسی از تاریخ جدید

هاي پس از آن توانسته است دستاوردهاي گرانقدري را براي نظام مقدس جمهوري اسالمی و فرزندان این مرز و بـوم   سال
. شـود  ناپـذیر تلقـی مـی    رتی اساسی و اجتنـاب زدایی از این فرهنگ متعالی ضرو امروزه حفظ، گسترش و آسیب. ببار آورد

تواند ضامن رشد و تعالی اخالقی  عزیزمان در پرتو فرهنگ ایثار و شهادت می کشورتربیت و پرورش نسل جدید فرزندان 
  . و سیاسی به شمار آید ،هاي اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی اي دیرپا و راهگشا در عرصه و معنوي آنان و سرمایه

گیري از فرهنگ غنی  طلبی کسانی است که با بهره و نظام جمهوري اسالمی ایران مدیون ایثارگري و شهادتثبات انقالب 
لذا ترویج فرهنگ ایثار و . اندایثار و شهادت در راه مکتب و میهن خود ایثار نموده و به درجه رفیع شهادت نایل آمده

به ویژه آن که پس از گذشت سی سال . دینی است بلکه با امنیت ملی کشور گره خورده است شهادت نه تنها یک وظیفه
دهند که به عنوان از عمر با برکت انقالب اسالمی، اکنون جمعیت عمده کشور را کودکان، نوجوانان و جوانانی تشکیل می

  نده از شهدا، جانبازان و آزادگان آشنا هاي به جاي ما نسل سوم انقالب، بیش از پیش ضرورت دارد تا با میراث ارزش
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یابیم دشمنان اسالم و انقالب با تهاجم فرهنگی و در عرصه  نماید هنگامی که درمیالبته این ضرورت دو چندان می. گردند
هویـت کننـد و پیـرو     جنگ نرم هر روز سعی دارند به ترفندي جوانان ما را از باورهاي ارزشی خود دور سازند، آنان را بی

رسد که ترویج فرهنگ ایثار و شهادت یک ضرورت اجتناب ناپـذیر  بنابراین کامالً منطقی به نظر می. فرهنگ غرب نمایند
  .است

ترویج، نوعی ترغیب در جهت توسعه منـابع انسـانی   . ترویج در لغت به معنی رایج کردن، متداول کردن، روان کردن است
ت مستقیم یا غیر مستقیم و یا به شکل رو در رو یا غیر حضـوري انجـام   ترویج به طور کلی به صور). 1381انوري، (است

هـا، ترویجـی   ها و روضـه خـوانی   ها، کنگره ها، کنفرانسها، برگزاري همایشترویج حضوري همچون سخنرانی. پذیردمی
مع و نظـر مخاطـب   واسطه به سـ  شوند و پیام و مفهوم ارائه شده بیهستند که مروج و مخاطب رو در رو با هم مواجه می

اما در ترویج غیر حضوري مروج، پیام و مفهوم خود را در قالب . رسد و بازخورد و بازتاب این پیام قابل مشاهده استمی
در این گونه تـرویج،  . همچون کتاب، نمایشنامه، فیلم، رادیو، تلویزیون، روزنامه. رساند اي به سمع و نظر مخاطب می رسانه

یابد، امکان اینکه بازتاب هـم زمـان نظـرات و احساسـات مخاطبـان بـه       مستقیم به مخاطب انتقال میپیام که به شکل غیر 
  ).1388نورانی، (مروجین برسد، وجود ندارد

تـرین ایـن    یکـی از معـروف  . شناختی تعریف شده اسـت  اي و روانهاي تاریخی، توصیفی، هنجاري، سازهفرهنگ از جنبه
هـا، هنجارهـا، آداب و   اي از ارزشنظر او فرهنگ عبارت است از مجموعه در هم تنیـده  از. است 1تعاریف، تعریف تایلور

به عبارت ). 1386به نقل از آشوري، (کند رسوم، اخالقیات، قانون و هر آنچه که انسان به عنوان عضوي از جامعه کسب می
شـهرویی؛ بـه نقـل از مطهـري،     (گیـرد دیگر، فرهنگ فعل و انفعاالتی است که مبتنی بر فطرت در روان انسان صورت مـی 

1386.(  
ایثار به معناي غرض دیگران را بر خود مقدم داشتن، برگزیدن و منفعت غیر را بر خـود مقـدم داشـتن کـه کمـال درجـه       

 همچنین به معناي بذل، گذشت کردن از حـق خـود بـراي دیگـران، نفـع     ). 1352دهخدا، (سخاوت است، بکار رفته است
عملـی  . شهادت مرگ آگاهانه در راه هدف مقـدس اسـت   ).1381انوري، (بر خود ترجیح دادن استدیگري یا دیگران را 

به عبارت دیگر فنا شدن انسان براي نیـل   ).1376مطهري، (آگاهانه و اختیاري است و شهیدان شمع محفل بشریت هستند 
رین و آخـرین مرحلـه از خـود    شـهادت بـاالت  ). 1380نـژاد،   علـی (به سرچشمه نور و نزدیک شدن به هستی مطلق است 

جان را در کف خود قرار دادن و در راه هدف متعالی فدا نمودن است و جوهره آن عاشق، مختـار،  . گذشتگی و ایثار است
صـفات متجلـی در شـهدا نترسـیدن از مـرگ، شـفقت، آزاد منشـی، ایمـان و پرهیـز از          . مند بـودن اسـت   با اراده و هدف

کـه بـه     شهادت یعنی کشته شدن در راه خـدا، آن ). 1380اسفندیاري، (باشددر عمل میطلبی، ثبات قدم و صداقت  شهوت
  ). 1381انوري،(شهادت دست یافته و در راه خدا کشته شده است

کند که در آن باید ایثار و از خود گذشتگی در تار و پود زندگی نمایان گردد و گمنامی و فارغ شهید، فرهنگی را ترویج می
فرهنگـی کـه بـا خودخـواهی و     . در نظر گرفتن منافع جمع در راستاي ایمان دینی به یک وظیفه تبدیل گرددها و از منیت

است که الگو از شهداي تـاریخ   فرهنگی. خودکامگی سر ستیز دارد و با حریت و آزادمنشی در دنیاي خاکی سر وفاق دارد
حکایت از  تاریخیسوابق  ).1388نورانی، (ناك استچون سرمشقی تاب) ع(گیرد و در این وادي حریت حسین ابن علی می

 .باشـد ي عـالی اسـالمی مـی   هـا  پیشـبرد اهـداف و حفـظ ارزش    طلبی مؤثرترین عنصر  شهادتایثار و که فرهنگ  آن دارد
 آموزان سـوم راهنمـایی و دوره متوسـطه    در بررسی میزان تأثیرگذاري گنجینه شهدا در تغییر نگرش دانش) 1378(پسندیده

                                               
١ -Taylor
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در ) 1378(معـدنی . به این نتیجه رسید که بازدید از گنجینه شهدا بر نگرش نظري پسران تأثیر بیشتري داشـته اسـت  تهران 
هاي ترویج آن معتقد است که ترویج غیر رسمی فرهنـگ شـهادت    اي بر مفهوم شهادت و شیوهبا عنوان مقدمه یک مطالعه

جویان و دانشگاهیان در انجام تحقیق پیرامون شـهادت، انتشـار   آموزان، دانش بجاي شکل رسمی آن، تشویق داوطلبانه دانش
هـاي بـدیع، در اشـاعه فرهنـگ ایثـار و       فرهنگ شهادت از طریق مطبوعات، بازدید عموم از موزه شهدا، اسـتفاده از روش 

نتیجـه  عوامل موثر بر ترویج فرهنگ شهادت را مورد بررسی قرار داد و بـه ایـن   ) 1380(عشقی مطلق. شهادت نقش دارند
ها و اهداف شهدا، الگوسازي مناسب فرهنگ شهادت، ترویج غیر رسـمی فرهنـگ شـهادت، بیـان      رسید که بررسی انگیزه

هاي بدیع و نوآوري در وسایل ارتباط جمعی از عوامل موثر بر ترویج فرهنگ  ها، بازدید از موزه شهدا و ارائه شیوه واقعیت
شهادتوایثارفرهنگترویجدرمحیطیتبلیغاتاثربخشیمیزان)1382(مطیعی ملکطبسی، پورقاسمی و .شهادت است

درونـی،  بیرونـی، محـور  چهـار درانجام شـده هاي ارزیابی. را مورد بررسی قرار دادند مشهدشهردرآنبرمؤثرعواملو
مطلوبیـت  تـرین  بیشمشاهده،موردآثاربیندر.پذیرفتصورتمخاطبتأثیر برنحوهونوشتاري، محتوایی -تصویري
هـم  ونوشـتاري به لحـاظ را همدرونیارزیابیمطلوبیتترین بیش حکمت؛دبیرستاندیواريتصویررابیرونیارزیابی

 دومتقـاطع بیلبـورد راالقـاء شـده  مفـاهیم وبکار رفتهعوامل خوانی همترین بیشوفهمیدهشهیدمیدانتصویري بیلبورد
درمعنویـات بـه دشمنان و توجـه مقابلدرمقاومت ،القاء شدهمحتواهايبیشتریناز جمله.استداشته)ع(رضا بهشت

) 1385(قـدرتی . هاي شهدا به نسل نو بایستی راهکارهاي عملی را پیدا کـرد  بنابراین جهت انتقال آرمان. استزندگی بوده
هـاي مسـتند از عظمـت     خـاطرات، پخـش فـیلم    چـاپ ، هاي ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در میان جوانـان  در مورد راه

سـواري   .شـمارد  برمی هاترین ابزار از مهمرا  اي کشور هنري، ادبی و رسانه هاي رزمندگان اسالم و استفاده از کلیه ظرفیت
 از نظر کارکنان مرد و بررسی عوامل تاثیرگذار ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعهطی پژوهشی تحت عنوان ) 1388(

، هـاي زنـدگی شـهدا   ساخت و پخش سریال، هاي شهدا نامه پخش وصیت و امور ایثارگران اهواز، نشان دادزن بنیاد شهید 
هاي شخصـیتی شـهدا از طریـق انجـام     ها به نام شهدا و شناسایی ویژگیها و میداننامگذاري خیابان بازدید از مزار شهدا،

ترین مسائلی که در ایـن مقالـه بـه آن     با توصیفی که گذشت عمده .استدر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت مؤثر تحقیقات 
هاي ترویج فرهنگ ایثار و شهادت از دیـدگاه دانشـجویان دانشـگاه     ترین آسیب اند از اینکه مهم پرداخته شده است، عبارت
یدگاه دانشجویان مرد با زن، د بین شناسی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در زمینه آسیب اند؟، آیا پیام نور مرکز همدان کدام

   دیدگاه دانشجویان عادي با دانشجویان شاهد و ایثارگر تفاوت وجود دارد؟ بین و نیز

  روش
شود که  ها یا اطالعاتی بکار برده می یابی به منظور کشف داده تحقیق زمینه .است 1یابی روش تحقیق این مطالعه از نوع زمینه

جامعـه آمـاري ایـن پـژوهش را کلیـه       ). 1382, دالور(متغیرهـا را مـورد بحـث قـرار داد     توان روابط بین از طریق آنها می
دهند که مطابق بـا آمـار اداره آمـوزش     تشکیل می 1389دانشگاه پیام نور مرکز همدان در سال  دوره کارشناسی دانشجویان
 N ,5/0=P ,05/0=d=8867حجم نمونـه بـا در نظـر گـرفتن      .است )زننفر  5771و  مردنفر  3096(نفر 8867تعداد آنان 

  هنگام به دلیل گرد کردن اعداد به اما . محاسبه شدنفر  369 )1381, نیا حافظبه نقل از ( 2بر اساس فرمول کوکران t=96/1و

                                               
١ -survey     
-٢ Cochran
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بـه نحـوي کـه ابتـدا     . باشد می 1گیري تصادفی منظم شیوه نمونه .نفر تعیین گردید 374حجم نمونه  ها، نهایتاً گردآوري داده
قـرار داده و بـر    1گـاه عـدد مبنـا را    آن .حجم جامعه آماري به تعداد گروه نمونه تقسیم شد و فاصله انتخاب معین گردید

انتخاب شدند و از آنان براي تکمیـل   …و  49, 25, 1هاي  به ترتیب دانشجویان ردیف دانشجویان،اساس فهرست اسامی 
  . ها تکمیل شد و به این ترتیب پرسشنامهها دعوت به عمل آمد  پرسشنامه

ساخته استفاده  محققاز پرسشنامه  هاي ترویج فرهنگ ایثار و شهادت مورد نیاز در زمینه آسیب يها به منظور گردآوري داده
هاي پژوهشی انجام شده و مقاالت علمی نگاشته شده طی دوره سی سـاله پـس از    طرحبه نحوي که بر مبناي مطالعه . شد

اي  شوند، پرسشـنامه  می  پیروزي انقالب اسالمی که در مرکز تحقیقات سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور نگهداري
اي از خیلی  ت یک طیف پنج درجههاي ترویج فرهنگ ایثار و شهادت را به صور ترین آسیب مورد عمده 33تدوین شد که 

منظـور   5تـا   1 ،هـا  به ترتیب براي هر یک از درجهدهد و   اي مورد سنجش قرار می کم تا خیلی زیاد در سطح مقیاس رتبه
این پرسشنامه به تایید ناظر طرح و اعضاي شوراي پژوهشی دانشگاه پیام نور استان همدان رسیده  2روایی صوري .شود می

ایـن  گرفت و نتـایج نشـان داد کـه    مورد سنجش قرار 4پرسشنامه با استفاده از روش آلفاي کرانباخ 3ایاییپهمچنین . است
براي انجـام کـار پژوهشـی    ) 1987( 6اد جدول نانالینبه است این مقدار . برخوردار است 86/0 5از ضریب پایاییپرسشنامه 

, اي از جمله جنسیت طالعات الزم در خصوص متغیرهاي زمینها, البته همراه با پرسشنامه مذکور. مناسب و قابل قبول است
      .اخذ گردید دانشجووضعیت  و ,رشته تحصیلی, سن

همچنین بـراي پاسـخگویی بـه    . در این پژوهش به منظور توصیف اطالعات از جدول توزیع فراوانی و درصد استفاده شد
در ضـمن تجزیـه و   . استفاده گردیـد  9یو ویتنی  و من  8دمنفری 7هاي آماري ناپارامتري هاي اساسی پژوهش از آزمون سوال

  . انجام شد )SPSS10 )2001ها به وسیله نرم افزار آماري  تحلیل داده

  ها یافته
آن گـاه  . گـردد  هاي ترویج فرهنگ ایثار و شهادت از دیدگاه دانشجویان ارائه می بندي آسیب در این قسمت ابتدا نتایج رتبه

نتایج مقایسه دیدگاه دانشجویان مرد با زن، و نیـز دیـدگاه دانشـجویان عـادي بـا دانشـجویان شـاهد و ایثـارگر در زمینـه          
  . رائه خواهد شدشناسی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، ا آسیب

  شناختی توزیع فراوانی گروه نمونه بر حسب متغیرهاي جمعیت: 1جدول شماره 
F  P  متغیر

  جنسیت
  مرد                     
  زن                     

  
131  
243  

  
35  
65  

                                               
-٣ systematic random

2. face validity
3. reliability
4. Cronbachś  Alpha
5. reliability  coefficient
6. Nunally
7. nonparametric
8. Friedman
9. Mann-Whitney U
10. Statistical Package for Social Science
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  سن 
                     22-18  
                     27-23  
                     32-28  

  
234  
127  
13  

  
5/62  

34  
5/3  

  رشته تحصیلی
  علوم انسانی                     
  علوم پایه                     
  فنی و مهندسی                     
  کشاورزي                     

  هنر                      

  
227  
72  
48  
19  
8  

  
7/60  
3/19  
8/12  
1/5  
1/2  

  وضعیت 
  عادي                     
  شاهد و ایثارگر                     

  
359  
15  

  
96  
4  

  

                                                       374 =n  
درصد بـین   5/62. درصد زن هستند 65درصد افراد گروه نمونه مرد و  35دهد که  نشان می 1نتایج جدول شماره 

 7/60رشـته تحصـیلی   . باشـند  سال مـی  32تا  28درصد بین سنین  5/3و  27تا  23درصد بین سنین  34، 22تا  18سنین 
از . درصد هنر است 1/2درصد کشاورزي و  1/5درصد فنی و مهندسی،  8/12درصد علوم پایه،  3/19درصد علوم انسانی، 

  .درصد شاهد و ایثارگر هستند 4درصد عادي و  96نظر وضعیت دانشجویی 
  

  هاي ترویج فرهنگ ایثار و شهادت از دیدگاه دانشجویان  آسیب: 2ماره جدول ش

میانگین   آسیب  ردیف
  رتبهرتبه

  31  13  ها و جوانان در زمینه فرهنگ ایثار و شهادتضعف شناخت و اطالعات خانواده  1

  30  08/14  نپسند از شهدا و ایثارگرا سازي مناسب و عامه عدم الگوي  2

  29  58/14  هاها و سریالدرست جنگ و انقالب در فیلمعدم معرفی   3

  26  15/16  عملکرد ضعیف برخی از مسئولین و مدیران جامعه در خصوص ترویج فرهنگ ایثار و شهادت  4

  32  76/12  کمبود اعتبارات براي ترویج فرهنگ ایثار و شهادت  5

  18  09/17  شهادتعدم ثبات و وجود افراط و تفریط در امر ترویج فرهنگ ایثار و   6

  27  63/15  هاي روز در امر ترویج فرهنگ ایثار و شهادتگیري از علوم و فنون و تکنیکعدم بهره  7

  13  69/17  نمایی مزایا و تسهیالت خانواده شهدا و ایثارگران ایجاد تصور و ذهنیت منفی در عامه مردم با بزرگ  8

  8  50/18  شهادتهاي فرهنگ ایثار و استفاده ابزاري از ارزش  9

  7  67/18  هاي سیاسی مدعی انقالب، جنگ و اسالمجاه طلبی و مسابقه قدرت جریان  10

  24  17/16  عدم هماهنگی بین نهادهاي مروج فرهنگ ایثار و شهادت  11

  14  68/17  عدم گزینش افراد توانمند و با استعداد علمی و اخالقی در زمینه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت  12
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  25  15/16  ریزي دقیق علمی براي گسترش فرهنگ ایثار و شهادت عدم مدیریت و برنامه  13

  2  97/19  گرایی گرایی و مصرف گرایش مردم به تجمل  14

  15  60/17  هاي نهادهاي مختلف مروج فرهنگ ایثار و شهادت سازي وظایف و پاسخگویی در برابر مسئولیت عدم شفاف  15

  6  93/18  عمل کردن در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تکرار مکررات و تک بعدي  16

  1  99/20  هاي اجتماعی نظیر اعتیاد، طالق و افسردگی در جوانانافزایش آسیب  17

  33  65/12  هاي مختلف در حوزه ایثار و شهادت رویکرد  مخاطب خاص برنامه  18

  21  77/16  دانشگاهانگیزگی بسیاري از متولیان فرهنگی از جمله معلمان و اساتید  بی  19

  22  70/16  شرایط فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادي جامعه  20

  12  75/17  رواج فرهنگ فردگرایی در جامعه  21

  28  44/15  هاي مختلف هاي مرتبط با ترویج فرهنگ ایثار و شهادت سازمان عدم وجود یک نهاد مرکزي هدایت کننده فعالیت  22

  16  41/17  هاي اسالمی  ارائه چهره نامطلوب و خشن از اسالم و ارزش  23

  9  18  عدم آگاهی جوانان از انقالب و جنگ  24

  23  67/16  نهادینه نشدن فرهنگ ایثار و شهادت در سطح کالن  25

  3  12/19  اي از سر تکلیف صرفاً به جهت ارائه گزارش به مقامات مافوقتکرار بیهوده و ارائه گزارشات کلیشه  26

  10  89/17  عوام فریبی و عوام زدگی در امر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت  27

  5  95/18  هاي انقالب و جنگ رنگ نمودن ارزش تالش دشمنان اسالم در راستاي کم  28

  4  96/18  هاي مقاومت و ایثار پس از جنگ و درگیر شدن در مسائل دنیوي و سیاسیمتفرق شدن اسوه  29

هاي فرهنگ ایثـار و   برخورداري برخی از مسئولین و نهادهاي متولی گسترش فرهنگ ایثار و شهادت از شاخصعدم   30
  20  96/16  شهادت

  17  21/17  عدم تداوم فرهنگ ایثار و شهادت در آینده، ماندن در گذشته و عدم پاسخگویی به حال و آینده  31

  11  87/17  فقدان انسجام فرهنگی در جامعه  32

  19  98/16  وجود خالء تئوریک در امر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت  33

01/0P< , 32 =, df 11/556= , 374 =n   

هاي تـرویج   دهد از دیدگاه دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز همدان بین میانگین رتبه آسیب نتایج آزمون فریدمن نشان می
01/0P< , (شود  داري مشاهده می معنیفرهنگ ایثار و شهادت تفاوت   

 / .(  
  

  شناسی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت مقایسه دیدگاه دانشجویان مرد با زن در زمینه آسیب: 3جدول شماره 
NM.RUZP  دانشجو  آسیب  ردیف

هـا و  ضعف شناخت و اطالعات خـانواده   1
  جوانان در زمینه فرهنگ ایثار و شهادت

  50/14008  94/172  131  مرد
  

97/1-  048/0  
  35/195  243  زن

پسـند از   سازي مناسب و عامه عدم الگوي  2
  نشهدا و ایثارگرا

  045/0  - 2  13972  66/172  131  مرد
  50/195  243  زن

3  
عدم معرفی درست جنـگ و انقـالب در   

  003/0  -01/3  50/12989  16/165  131  مرد
  55/199  243  زن
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  هاها و سریالفیلم
عملکــرد ضــعیف برخــی از مســئولین و    4

مدیران جامعه در خصوص ترویج فرهنگ 
  ایثار و شهادت

  983/0  -02/0  50/15895  66/187  131  مرد
  41/187  243  زن

کمبود اعتبارات براي ترویج فرهنگ ایثار   5
  و شهادت

  001/0  -44/3  50/12588  10/162  131  مرد
  20/201  243  زن

عدم ثبات و وجود افراط و تفریط در امر   6
  ترویج فرهنگ ایثار و شهادت

  624/0  -49/0  50/15441  87/183  131  مرد
  45/189  243  زن

-گیري از علوم و فنون و تکنیکعدم بهره  7

هاي روز در امر تـرویج فرهنـگ ایثـار و    
  شهادت

  005/0  -84/2  50/13161  47/166  131  مرد
  84/198  243  زن

ایجاد تصور و ذهنیت منفی در عامه مردم   8
نمایی مزایا و تسهیالت خـانواده   با بزرگ

  شهدا و ایثارگران

  191/0  -30/1  50/14643  78/177  131  مرد
  74/192  243  زن

هاي فرهنگ ایثار استفاده ابزاري از ارزش  9
  و شهادت

  237/0  -18/1  14766  28/196  131  مرد
  77/182  243  زن

هـاي   جاه طلبی و مسابقه قدرت جریـان   10
  سیاسی مدعی انقالب، جنگ و اسالم

  374/0  -88/0  50/15052  10/194  131  مرد
  94/183  243  زن

عدم هماهنگی بین نهادهاي مروج فرهنگ   11
  ایثار و شهادت

  173/0  -36/1  50/14603  52/197  131  مرد
  10/182  243  زن

گزینش افراد توانمنـد و بـا اسـتعداد    عدم   12
علمی و اخالقی در زمینه ترویج فرهنـگ  

  ایثار و شهادت

  266/0  -11/1  50/14834  76/195  131  مرد
  05/183  243  زن

ریزي دقیـق علمـی    عدم مدیریت و برنامه  13
  براي گسترش فرهنگ ایثار و شهادت

  443/0  -76/0  15172  18/193  131  مرد
  44/184  243  زن

گرایـــی و  گـــرایش مـــردم بـــه تجمـــل  14
  گرایی مصرف

  505/0  -66/0  15270  56/182  131  مرد
  16/190  243  زن

سازي وظـایف و پاسـخگویی    عدم شفاف  15
هاي نهادهـاي مختلـف    در برابر مسئولیت

  مروج فرهنگ ایثار و شهادت

  141/0  -47/1  50/14490  39/198  131  مرد
  63/181  243  زن

تکرار مکررات و تک بعدي عمل کـردن    16
  در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت

  269/0  -10/1  14842  70/195  131  مرد
  08/183  243  زن

هاي اجتماعی نظیر اعتیـاد،  افزایش آسیب  17
  طالق و افسردگی در جوانان

  181/0  -33/1  14624  37/197  131  مرد
  18/182  243  زن

ــهرویکــرد  مخاطــب   18   193/0  -30/1  14668  97/177  131  مردهــاي خــاص برنام
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  64/192  243  زن  مختلف در حوزه ایثار و شهادت
انگیزگی بسیاري از متولیان فرهنگی از  بی  19

  جمله معلمان و اساتید دانشگاه
  076/0  -77/1  50/14196  37/174  131  مرد
  58/194  243  زن

و  شــرایط فرهنگــی، سیاســی، اجتمــاعی   20
  اقتصادي جامعه

  463/0  -73/0  50/15205  93/192  131  مرد
  57/184  243  زن

  837/0  -20/0  15717  98/185  131  مرد  رواج فرهنگ فردگرایی در جامعه  21
  32/188  243  زن

عدم وجود یک نهاد مرکزي هدایت کننده   22
هاي مرتبط با ترویج فرهنگ ایثـار   فعالیت

  مختلفهاي  و شهادت سازمان

  957/0  -05/0  15864  10/187  131  مرد
  72/187  243  زن

ارائه چهره نامطلوب و خشن از اسـالم و    23
  هاي اسالمی ارزش

  618/0  -49/0  15431  79/183  131  مرد
  50/189  243  زن

24  
  عدم آگاهی جوانان از انقالب و جنگ

  077/0  -76/1  14204  43/174  131  مرد
  55/194  243  زن

نهادینه نشدن فرهنگ ایثار و شـهادت در    25
  سطح کالن

  242/0  -17/1  14781  83/178  131  مرد
  17/192  243  زن

اي تکرار بیهوده و ارائه گزارشات کلیشـه   26
از سر تکلیف صرفاً به جهت ارائه گزارش 

  به مقامات مافوق

  447/0  -76/0  50/15179  87/181  131  مرد
  53/190  243  زن

عوام فریبی و عوام زدگی در امـر تـرویج     27
  فرهنگ ایثار و شهادت

  070/0  -81/1  14154  95/200  131  مرد
  25/180  243  زن

رنـگ   تالش دشمنان اسالم در راستاي کم  28
  هاي انقالب و جنگ نمودن ارزش

  017/0  -39/2  13592  76/169  131  مرد
  07/197  243  زن

مقاومت و ایثار پس هاي متفرق شدن اسوه  29
از جنگ و درگیر شدن در مسائل دنیوي و 

  سیاسی

  096/0  -66/1  50/14303  81/199  131  مرد
  86/180  243  زن

عـدم برخــورداري برخــی از مســئولین و    30
نهادهاي متولی گسترش فرهنـگ ایثـار و   

هاي فرهنـگ ایثـار و    شهادت از شاخص
  شهادت

  092/0  -68/1  50/14282  97/199  131  مرد
  78/180  243  زن

عدم تـداوم فرهنـگ ایثـار و شـهادت در       31
آینده، ماندن در گذشته و عدم پاسخگویی 

  به حال و آینده

  574/0  -56/0  50/15372  65/191  131  مرد
  26/185  243  زن

32  
  فقدان انسجام فرهنگی در جامعه

  041/0  -04/2  13932  65/202  131  مرد
  33/179  243  زن

ــرویج     33 ــر ت ــک در ام   181/0  -33/1  50/14615  57/177  131  مردوجــود خــالء تئوری
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  85/192  243  زن  فرهنگ ایثار و شهادت
05/0P< ,01/0P< , 374 =n  

شناسـی تـرویج فرهنـگ ایثـار و      دهد بین دیدگاه دانشجویان مرد با زن در زمینه آسیب نتایج آزمون من ویتنی یو نشان می
 >05/0P(ها و جوانان در زمینه فرهنگ ایثار و شهادت هاي ضعف شناخت و اطالعات خانواده از نظر آسیب شهادت فقط

, 97/1- , Z= 50/14008U= ( نپسـند از شـهدا و ایثـارگرا    سـازي مناسـب و عامـه    ، عدم الگـوي )05/0P< , 2- , Z= 
13972U= (ها ها و سریال، عدم معرفی درست جنگ و انقالب در فیلم)01/0P< , 01/3- , Z= 50/12989U= ( کمبود ،

گیري از علوم و فنون و ، عدم بهره)=01/0P< , 44/3- , Z= 50/12588U(اعتبارات براي ترویج فرهنگ ایثار و شهادت 
، تالش دشمنان اسالم در )=01/0P< , 84/2- , Z= 50/13161U(هاي روز در امر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تکنیک

، و فقـدان انسـجام فرهنگـی در    )=05/0P< , 39/2- , Z= 13592U(هاي انقالب و جنگ  رنگ نمودن ارزش مراستاي ک
  . شود داري مشاهده می تفاوت معنی) =05/0P< , 04/2- , Z= 13932U(جامعه 

  
فرهنگ شناسی ترویج  مقایسه دیدگاه دانشجویان عادي با دانشجویان شاهد و ایثارگر در زمینه آسیب: 4جدول شماره 

  ایثار و شهادت
NM.RUZP  دانشجو  آسیب  ردیف

ها ضعف شناخت و اطالعات خانواده  1
ــار و  ــه فرهنــگ ایث و جوانــان در زمین

  شهادت

  50/1648  41/190  359  عادي
  

63/2-  008/0  
  90/117  15  شاهد و ایثارگر

پسند  سازي مناسب و عامه عدم الگوي  2
  ناز شهدا و ایثارگرا

  138/0  -48/1  50/2101  15/189  359  عادي
  10/148  15  شاهد و ایثارگر

عدم معرفی درست جنگ و انقالب در   3
  هاها و سریالفیلم

  743/0  -32/0  50/2561  86/187  359  عادي
  77/178  15  شاهد و ایثارگر

عملکرد ضعیف برخی از مسـئولین و    4
مـدیران جامعــه در خصــوص تــرویج  

  شهادتفرهنگ ایثار و 

  861/0  -17/0  50/2622  31/187  359  عادي
  17/192  15  شاهد و ایثارگر

کمبود اعتبارات براي تـرویج فرهنـگ     5
  ایثار و شهادت

  406/0  -83/0  50/2362  42/188  359  عادي
  50/165  15  شاهد و ایثارگر

عدم ثبات و وجود افراط و تفریط در   6
  امر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت

  409/0  -82/0  50/2360  42/188  359  عادي
  57/165  15  شاهد و ایثارگر

گیــري از علــوم و فنــون و عـدم بهــره   7
هاي روز در امر ترویج فرهنگ تکنیک

  ایثار و شهادت

  287/0  -06/1  50/2267  68/188  359  عادي
  17/159  15  شاهد و ایثارگر

ایجاد تصور و ذهنیت منفـی در عامـه     8
نمایی مزایا و تسـهیالت   با بزرگمردم 

  خانواده شهدا و ایثارگران

  190/0  -31/1  50/2167  96/188  359  عادي
  50/152  15  شاهد و ایثارگر

  894/0  -13/0  2639  35/187  359  عاديهـاي فرهنـگ   استفاده ابزاري از ارزش  9
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  07/191  15  شاهد و ایثارگر  ایثار و شهادت
هاي مسابقه قدرت جریانجاه طلبی و   10

  سیاسی مدعی انقالب، جنگ و اسالم
  073/0  -79/1  50/1976  49/189  359  عادي

  77/139  15  شاهد و ایثارگر

عدم همـاهنگی بـین نهادهـاي مـروج       11
  فرهنگ ایثار و شهادت

  428/0  -79/0  2397  38/188  359  عادي
  53/166  15  شاهد و ایثارگر

افراد توانمند و با استعداد عدم گزینش   12
ــرویج    ــه ت ــی در زمین ــی و اخالق علم

  فرهنگ ایثار و شهادت

  460/0  -73/0  2397  68/186  359  عادي
  20/207  15  شاهد و ایثارگر

ریــزي دقیــق  عــدم مــدیریت و برنامــه  13
علمی براي گسترش فرهنـگ ایثـار و   

  شهادت

  092/0  -68/1  2020  63/185  359  عادي
  33/232  15  ایثارگرشاهد و 

ــل    14 ــه تجم ــردم ب ــرایش م ــی و  گ گرای
  گرایی مصرف

  358/0  -91/0  2326  52/188  359  عادي
  07/163  15  شاهد و ایثارگر

ــفاف   15 ــدم شـ ــایف و   عـ ــازي وظـ سـ
هــاي  پاســخگویی در برابــر مســئولیت

نهادهاي مختلف مروج فرهنگ ایثار و 
  شهادت

  055/0  -92/1  1928  37/185  359  عادي
  47/238  15  شاهد و ایثارگر

تکرار مکـررات و تـک بعـدي عمـل       16
ــار و     ــگ ایث ــرویج فرهن ــردن در ت ک

  شهادت

  495/0  -68/0  2420  74/186  359  عادي
  67/205  15  شاهد و ایثارگر

هــاي اجتمــاعی نظیــر افـزایش آســیب   17
  اعتیاد، طالق و افسردگی در جوانان

  189/0  -31/1  50/2170  95/188  359  عادي
  70/152  15  شاهد و ایثارگر

رویکرد  مخاطب خاص برنامـه هـاي     18
  مختلف در حوزه ایثار و شهادت

  614/0  -50/0  50/2493  95/186  359  عادي
  77/200  15  شاهد و ایثارگر

انگیزگی بسیاري از متولیان فرهنگی  بی  19
  از جمله معلمان و اساتید دانشگاه

  611/0  -50/0  2490  06/188  359  عادي
  174  15  شاهد و ایثارگر

شرایط فرهنگی، سیاسی، اجتمـاعی و    20
  اقتصادي جامعه

  578/0  -55/0  50/2470  88/186  359  عادي
  30/202  15  شاهد و ایثارگر

21  
  رواج فرهنگ فردگرایی در جامعه

  327/0  -98/0  50/2302  59/188  359  عادي
  50/161  15  شاهد و ایثارگر

عدم وجود یک نهاد مرکـزي هـدایت     22
هـاي مـرتبط بـا تـرویج      کننده فعالیت

هـاي   فرهنگ ایثار و شـهادت سـازمان  
  مختلف

  603/0  -52/0  2485  08/188  359  عادي
  67/173  15  شاهد و ایثارگر

ارائه چهره نامطلوب و خشن از اسالم   23
  هاي اسالمی و ارزش

  912/0  -11/0  50/2648  62/187  359  عادي
  57/184  15  شاهد و ایثارگر
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  037/0  -08/2  50/1862  81/189  359  عادي  عدم آگاهی جوانان از انقالب و جنگ  24
  17/132  15  شاهد و ایثارگر

نهادینه نشدن فرهنگ ایثار و شـهادت    25
  در سطح کالن

  272/0  -09/1  50/2254  72/188  359  عادي
  30/158  15  شاهد و ایثارگر

-تکرار بیهوده و ارائه گزارشات کلیشه  26

اي از سر تکلیف صرفاً به جهت ارائه 
  گزارش به مقامات مافوق

  045/0  - 2  50/1892  27/185  359  عادي
  83/240  15  شاهد و ایثارگر

عــوام فریبــی و عــوام زدگــی در امــر   27
  ترویج فرهنگ ایثار و شهادت

  355/0  -92/0  50/2322  47/186  359  عادي
  17/212  15  شاهد و ایثارگر

ــتاي     28 ــالم در راس ــمنان اس ــالش دش ت
هـاي انقـالب و    رنگ نمودن ارزش کم

  جنگ

  204/0  -27/1  50/2184  92/188  359  عادي
  63/153  15  شاهد و ایثارگر

هاي مقاومت و ایثار متفرق شدن اسوه  29
پس از جنگ و درگیر شدن در مسائل 

  سیاسیدنیوي و 

  230/0  -20/1  50/2214  17/186  359  عادي
  37/219  15  شاهد و ایثارگر

عدم برخورداري برخی از مسئولین و   30
نهادهاي متولی گسترش فرهنگ ایثـار  

هاي فرهنگ ایثار  و شهادت از شاخص
  و شهادت

  056/0  -90/1  50/1932  38/185  359  عادي
  17/238  15  شاهد و ایثارگر

تداوم فرهنگ ایثار و شهادت در عدم   31
آینــده، مانـــدن در گذشـــته و عـــدم  

  پاسخگویی به حال و آینده

  055/0  -91/1  1930  38/185  359  عادي
  33/238  15  شاهد و ایثارگر

32  
  فقدان انسجام فرهنگی در جامعه

  348/0  -93/0  2318  46/186  359  عادي
  47/212  15  شاهد و ایثارگر

تئوریـک در امـر تـرویج    وجود خالء   33
  فرهنگ ایثار و شهادت

  340/0  -95/0  2311  44/186  359  عادي
  93/212  15  شاهد و ایثارگر

05/0P< ,01/0P< , 374 =n  
شناسـی   دهد بین دیدگاه دانشجویان عادي با دانشجویان شاهد و ایثارگر در زمینه آسیب نتایج آزمون من ویتنی یو نشان می

ها و جوانان در زمینه فرهنگ ایثار هاي ضعف شناخت و اطالعات خانواده ایثار و شهادت فقط از نظر آسیبترویج فرهنگ 
 =05/0P< , 08/2- , Z(، عدم آگـاهی جوانـان از انقـالب و جنـگ     ) =01/0P< , 63/2- , Z= 50/1648U(و شهادت 

50/1862U= (صرفاً به جهت ارائه گزارش به مقامـات مـافوق   اي از سر تکلیف  ، و تکرار بیهوده و ارائه گزارشات کلیشه
)05/0P< , 2- , Z= 50/1892U= (شود داري مشاهده می ، تفاوت معنی .  
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  گیريبحث و نتیجه
اي تـرویج  هـ  نتایج آزمون فریدمن نشان داد از دیدگاه دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز همدان بین میـانگین رتبـه آسـیب   

هاي تـرویج فرهنـگ ایثـار و شـهادت بـه       اي که آسیب به گونه. شود داري مشاهده میتفاوت معنیفرهنگ ایثار و شهادت 
گـرایش مـردم بـه    ) 2هاي اجتماعی نظیـر اعتیـاد، طـالق و افسـردگی در جوانـان،      افزایش آسیب) 1اند از  ترتیب عبارت

تکلیف صرفاً به جهت ارائـه گـزارش بـه     اي از سرتکرار بیهوده و ارائه گزارشات کلیشه) 3گرایی،  گرایی و مصرف تجمل
تالش ) 5هاي مقاومت و ایثار پس از جنگ و درگیر شدن در مسائل دنیوي و سیاسی، متفرق شدن اسوه) 4مقامات مافوق، 

تکرار مکررات و تک بعدي عمل کردن در ترویج ) 6هاي انقالب و جنگ،  رنگ نمودن ارزش دشمنان اسالم در راستاي کم
استفاده ابزاري ) 8هاي سیاسی مدعی انقالب، جنگ و اسالم، جاه طلبی و مسابقه قدرت جریان) 7شهادت،  فرهنگ ایثار و

عوام فریبـی و عـوام زدگـی در امـر     ) 10عدم آگاهی جوانان از انقالب و جنگ، ) 9هاي فرهنگ ایثار و شهادت،  از ارزش
ایجـاد  ) 13رواج فرهنگ فردگرایی در جامعـه،  ) 12ه، فقدان انسجام فرهنگی در جامع) 11ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، 

عـدم گـزینش افـراد    ) 14نمایی مزایا و تسهیالت خانواده شهدا و ایثـارگران،   تصور و ذهنیت منفی در عامه مردم با بزرگ
ویی سازي وظایف و پاسخگ عدم شفاف) 15توانمند و با استعداد علمی و اخالقی در زمینه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، 

ارائـه چهـره نـامطلوب و خشـن از اسـالم و      ) 16هاي نهادهاي مختلف مروج فرهنگ ایثار و شـهادت،   در برابر مسئولیت
عدم تداوم فرهنگ ایثار و شهادت در آینده، ماندن در گذشته و عدم پاسخگویی به حال و آینـده،  ) 17هاي اسالمی،  ارزش

  وجود خالء تئوریک در امر ترویج ) 19ویج فرهنگ ایثار و شهادت، عدم ثبات و وجود افراط و تفریط در امر تر) 18
  

عدم برخورداري برخی از مسئولین و نهادهاي متـولی گسـترش فرهنـگ ایثـار و شـهادت از      ) 20فرهنگ ایثار و شهادت، 
) 22انشـگاه،  انگیزگی بسیاري از متولیان فرهنگی از جمله معلمان و اساتید د بی) 21هاي فرهنگ ایثار و شهادت،  شاخص

عدم ) 24نهادینه نشدن فرهنگ ایثار و شهادت در سطح کالن، ) 23شرایط فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادي جامعه، 
ریزي دقیق علمی براي گسترش فرهنـگ   عدم مدیریت و برنامه) 25هماهنگی بین نهادهاي مروج فرهنگ ایثار و شهادت، 

) 27ز مسئولین و مدیران جامعه در خصوص ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، عملکرد ضعیف برخی ا) 26ایثار و شهادت، 
عدم وجود یک نهاد مرکـزي  ) 28هاي روز در امر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، گیري از علوم و فنون و تکنیکعدم بهره

رفـی درسـت جنـگ و    عدم مع) 29هاي مختلف،  هاي مرتبط با ترویج فرهنگ ایثار و شهادت سازمان هدایت کننده فعالیت
ضـعف شـناخت و   ) 31، نپسـند از شـهدا و ایثـارگرا    سازي مناسب و عامه عدم الگوي) 30ها، ها و سریالانقالب در فیلم

کمبود اعتبارات براي ترویج فرهنگ ایثـار و شـهادت،   ) 32ها و جوانان در زمینه فرهنگ ایثار و شهادت، اطالعات خانواده
  .                       هاي مختلف در حوزه ایثار و شهادترویکرد مخاطب خاص برنامه) 33

شناسی ترویج فرهنگ ایثار و  همچنین نتایج آزمون من ویتنی یو نشان داد بین دیدگاه دانشجویان مرد با زن در زمینه آسیب
) 2و شـهادت،   ها و جوانان در زمینه فرهنـگ ایثـار  ضعف شناخت و اطالعات خانواده) 1هاي  شهادت فقط از نظر آسیب

هـا،  ها و سریالعدم معرفی درست جنگ و انقالب در فیلم) 3، نپسند از شهدا و ایثارگرا سازي مناسب و عامه عدم الگوي
هـاي روز در امـر   گیـري از علـوم و فنـون و تکنیـک    عدم بهره) 5کمبود اعتبارات براي ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، ) 4

فقـدان  ) 7هاي انقالب و جنگ و  رنگ نمودن ارزش تالش دشمنان اسالم در راستاي کم) 6ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، 
هاي مذکور، میانگین رتبه نظـر   اي که در زمینه آسیب به گونه. شود داري مشاهده می انسجام فرهنگی در جامعه تفاوت معنی

  .دانشجویان زن بیشتر از دانشجویان مرد است
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نشان داد بین دیـدگاه دانشـجویان عـادي بـا دانشـجویان شـاهد و ایثـارگر در زمینـه          در ضمن نتایج آزمون من ویتنی یو 
ها و جوانـان در  ضعف شناخت و اطالعات خانواده) 1هاي  شناسی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت فقط از نظر آسیب آسیب

اي از و ارائه گزارشـات کلیشـه   تکرار بیهوده) 3عدم آگاهی جوانان از انقالب و جنگ و ) 2زمینه فرهنگ ایثار و شهادت، 
اي کـه در زمینـه    بـه گونـه  . شـود  داري مشاهده مـی  سر تکلیف صرفاً به جهت ارائه گزارش به مقامات مافوق تفاوت معنی

ها و جوانان در زمینه فرهنگ ایثـار و شـهادت، و عـدم آگـاهی جوانـان از      هاي ضعف شناخت و اطالعات خانواده آسیب
اما در زمینه آسـیب تکـرار   . رتبه نظر دانشجویان عادي بیشتر از دانشجویان شاهد و ایثارگر استانقالب و جنگ، میانگین 

اي از سر تکلیف صرفاً به جهـت ارائـه گـزارش بـه مقامـات مـافوق، میـانگین رتبـه نظـر          بیهوده و ارائه گزارشات کلیشه
  .دانشجویان شاهد و ایثارگر از دانشجویان عادي بیشتر است

طبسـی، پورقاسـمی و    ،)1380(، عشـقی مطلـق  )1378(، معـدنی )1378(با بخشی از نتایج تحقیقات پسندیدهنتایج مذکور 
گیري نمود  توان نتیجههاي تحقیق می با توجه به یافته .همخوانی دارد) 1388(سواريو  )1385(قدرتی ،)1382(مطیعی ملک

در این راستا آنچه حائز اهمیت و تاکید . استترویج فرهنگ ایثار و شهادت هم یک وظیفه دینی و هم یک ضرورت ملی 
هاي ترویج فرهنگ ایثار و شهادت متناسـب   بنابراین الزم است شیوه. باشدهاي مناسب و کارآمد می است استفاده از روش

  .  با شرایط روز و امکانات موجود و با رعایت اصل جذابیت به ویژه براي جوانان و نوجوانان، بازنگري و اصالح شوند
  

  منابع 
  .آگه: تهران. ها و مفهوم فرهنگتعریف). 1386(آشوري، داریوش -1
  .10نشریه رسالت، شماره . شناسی فرهنگ ایثار کارکردیابی و آسیب). 1380(اسفندیاري، خلیل -2
  .سخن: تهران. فرهنگ بزرگ سخن). 1381(انوري، حسن -3
آموزان سوم راهنمایی و  جینه شهدا در تغییر نگرش دانشبررسی میزان تاثیرگذاري گن). 1378(پسندیده، محمدمهدي -4

 .گزارش تحقیق چاپ نشده .دوره متوسطه تهران
  . انتشارات سمت: تهران. اي بر روش تحقیق در علوم انسانی مقدمه). 1381(رضا نیا، محمد حافظ -5
  .م نورپیا: تهران. شناسی و علوم تربیتی هاي تحقیق در روان روش). 1382(دالور، علی -6

  .دانشگاه تهران: تهران. لغتنامه دهخدا). 1352(دهخدا، علی اکبر -7
مجموعه مقاالت ترویج . بررسی عوامل تاثیر گذار ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه). 1388(سواري، کریم -8

.فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه
  .نجابت: تهران. مطهريشهید و شهادت از دیدگاه شهید ). 1386(شهرویی، شهروز -9

). 1382(مطیعی، زهرا  ملکو  مهدي ،طبسی، محسن؛ پورقاسمی -10 میزان اثربخشی تبلیغات محیطی در ترویج فرهنگ
ایثار و شهادت و عوامل مؤثر بر آن در شهر . گزارش تحقیق چاپ نشده. مشهد

  . گزارش تحقیق چاپ نشده. بررسی عوامل موثر بر ترویج فرهنگ شهادت). 1380(مطلق، معصومه عشقی -11
  . چاپ نشدهنامه  پایان. شهید و شهادت از دیدگاه قرآن و حدیث). 1380(نژاد، طیبه علی -12
اول  ،گ ایثار و شهادتخبرنامه فرهن .هاي ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در میان جوانان راه). 1385(زهرا قدرتی، -13
.مهر
  .صدرا: تهران. قیام و انقالب مهدي). 1376(مطهري، مرتضی -14
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  . گزارش تحقیق چاپ نشده. هاي ترویج آن اي بر مفهوم شهادت و شیوه مقدمه) 1378(معدنی، سعید -15
دبیرخانه شوراي : تهران. هاي ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه شناسی شیوه آسیب). 1388(نورانی، حسین -16

.هماهنگی و نظارت بر امر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت
  

Nunnally, J. (1978). Psychometric theory. New York: McGraw-Hill.
SPSS. (2001). SPSS 11.0 brief guide. Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall, Inc.
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  شهادت در فرآیند انقالب اسالمیتولید کنندگان گفتمان ایثار و
  2، موسی افضلیان سالمی1زاهد غفاري هشتجین

کارشناسی ارشد جامعه شناسی انقالب اسالمی -2استاد یار علوم سیاسی دانشگاه شاهد،  -1
  

  چکیده
از شیع به عنوان مؤلفه مهم فرهنگ سیاسی ت فرهنگ ایثار و شهادت که در اینجا از آن به عنوان یک گفتمان یاد شده،

این مقاله در پی پاسخ به این . اهمیت و جایگاه به سزایی در شکل گیري و پیروزي انقالب اسالمی برخوردار است
شهادت در فرآیند انقالب اسالمی چه کسانی بوده و چگونه به  تولید کنندگان گفتمان ایثار وسوال اساسی است که 

و بر اساس نریه روبرت  با بهره گیري از روش تحلیل گفتمان تولید این گفتمان پرداخته اند؟ در پاسخ به سوال مذکور
ار و شهادت ، شهید مطهري و دکتر شریعتی به عنوان تولید کنندگان گفتمان ایث)ره(وسنو سعی شده است که امام خمینی

از دیدگاه آنان 1357تا  1342در فرآیند انقالب اسالمی معرفی شده و دو عنصر اساسی شهادت و شهدا در برهه تاریخی 
  .مورد بررسی و تشریح قرار گیرد

، شهید مطهري و دکتر )ره(گفتمان، ایثار و شهادت، تولید کنندگان، انقالب اسالمی، شهداء، امام خمینی : کلید واژه
  تیشریع

  
  مقدمه

زمینه هاي شکل گیري گفتمان ایثار و شهادت بعنوان یکی از ابعاد اصلی جهاد و مبارزه علیه باطل به صدر اسالم و شاید 
ابتداي شکل . اما این گفتمان در زمانهاي مختلف از فراز و فرود هایی برخوردار بوده است. همزمان با تولد اسالم باز گردد

و بعد از آن ) ص(درخشش اسالم در نظر بگیریم بعد از یک فراز در طی جنگ هاي پیامبرگیري آن اگر همان ابتداي 
اما شاید نقطه اوج و تاریخی ترین لحضات این گفتمان . با فرودي کوتاه مدت مواجه شد) ع(جنگ هاي حضرت علی 

عد از آن در عاشورا هاي هر هجري باشد که در واقع این گفتمان رسمیت یافت و نهادینه شد و ب 61همان عاشورا ي سال 
سال بستر استمرار آن فراهم شد بعد از آن این گفتمان با فرودي طوالنی مواجه تا دوباره جرقه هایی از آن در انقالب 

در تاریخ معاصر ایران که در واقع جرقه اساسی انقالب اسالمی ایران است در 1342مشروطیت روشن و نهایت از خرداد 
به این سوال اساسی پاسخ داده بر این اساس در اینجا سعی می شود . ته و تا کنون ادامه داشته استتاریخ تشیع اوج گرف

شهادت در فرآیند انقالب اسالمی چه کسانی بوده و چگونه در برهه تاریخی مذکور  تولید کنندگان گفتمان ایثار وشود که 
ضمن تعریف مفاهیم و بیان مبانی نظري تحلیل گفتمان از  به همین منظور ابتدا به به تولید این گفتمان پرداخته اند ؟

دیدگاه رابرت وسنو سعی شده است تولیدکنندگان گفتمان ایثار و شهادت در فرآیند انقالب اسالمی مورد تشریح قرار 
  .گیرند

  
  تعریف مفاهیم و مبانی نظري 

بوده و در وجه خود آگاه آن با بکارگیري زبان گفتمان به عنوان پدیده اي اجتماعی داراي خصلت زمانمند و تاریخ مند 
کوشد تا ضمن رساندن اندیشه ها  مرسوم و اجراي مراسم نیروهاي اجتماعی حاضر در یک صحنه تاریخی و اجتماعی می

  گفتمان  )11-17: 1378حقدار،( و تبلیغ ایده ها و اثر گذاشتن بر رفتار و ذهنیت دیگران تغییرات را به نحوي مدیریت کند
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ایثار وشهادت نیز به عنوان پدیده اي اجتماعی و تاریخی با بکارگیري زبان مرسوم و اجراي مراسم و نیروهاي اجتماعی 
حاضر در صحنه تاریخی اجتماعی انقالب اسالمی تالش می کند که ضمن تبلیغ و انتقال ایده و اندیشه ایثارگري بر رفتار 

ش منظور ما از فرایند انقالب اسالمی حوادث ورویداد هاي انقالب از آغاز در این پژوه. و ذهنیت انقالبیون اثر بگذارد
  .باشد خرداد تا پیروزي شکوهمند انقالب اسالمی ایران می 15یعنی چند سال قبل از قیام خونین 1340دهه 

سیک از گفتمان، وسنو با نقد دریافت کال. یکی از مهم ترین نظریه پردازان حوزه مطالعات گفتمان روبرت وسنو می باشد
در دیدگاه وسنو به جاي این که گفته شود گفتمان . نماید رویکرد عینی نسبت به گفتمان را در مطالعات خود مطرح می

مرکب از عادات ذهنی درونی شده یا جهت گیري هاي ارزشی عام است، به گفتمان به عنوان پدیده اي که در درون 
از این گذشته، نمادهاي مزبور، نمادهایی ایستا . شود فته است، نگریسته مینمادهاي همگانی و قابل مشاهده تجسم یا

مفهوم کنش مفهومی کلیدي  در این دیدگاه .نمادها در جریان کنش انسانی خلق می شوند: وفاقد صفات انسانی نیستند
هاي انسانی تولید می شود، گفتمان در نتیجه مجموعه اي از کنش : است وبیان گر این نکته است که گفتمان تولید می شود

- 346: 1386مهرآیین،(بخشد گفتمان از طریق کنش ابراز وبیان می شود و از طریق کنش به روابط افراد و جوامع شکل می
289( .  

به اعتقاد وسنو، اگر بپذیریم که گفتمان همان محصوالت فرهنگی است که در نتیجه فعالیت کنشگر انسانی و در درون 
شود،  اگر گفتمان تولید میاول اینکه  :شود، آن گاه باید چندین مساله را مورد توجه قرار دهیم تولید می نهادهاي فرهنگی

پس یک نظریه پرداز گفتمان باید در نظریه خود به نقش کنش هاي . است  تولید آن نیازمند وجود تولید کنندگان گفتمان
  . )289-346: 1386مهرآیین،()ویند؟چه کسانی سخن می گ(دخیل در تولید گفتمان توجه نماید

این . از کنشهاي گفتمانی مختلف استفاده می کنندکند که تولید کنندگان گفتمان براي بیان اندیشه هاي خود  وسنو بیان می
: کنشهاي گفتمانی متفاوت از قبیل. توانند بر اساس محیط اجتماعی که در آن حضور دارند انتخاب شوند کنشها می

مقاله، کتاب، پژوهش دانشگاهی، بحث وگفتگو، میتینگ، کالس درس، رساله فلسفی، نامه، رساله تفسیري، رمان، موعظه، 
شعر، داستان و غیره، مبتنی بر شیوه روایت پردازي، شیوه استدالل آوري و شیوه هاي بازنمایی مختلف می 

  . )289-346: 1386مهرآیین،(باشند
به ) که محیط اجتماعی در اختیار وي قرار می دهد،(هاي گفتمانیکنش از هریک از این از این رو، متفکر با بهره گرفتن  

هاي مختلف  ها ومؤلفه با توجه به کثرت ویژگی. نحوي، فرم و محتواي اندیشه خود را در مسیر خاصی سوق می دهد
ز مؤلفه ها و ویژگیهاي آن محقق باید روشن سازد که به هنگام جستجو در تاریخ یک گفتمان در پی شناخت کدام یک ا

در پی شناخت مخاطبان یک گفتمان است یا سعی در شناخت .است او می خواهد تولید گران یک گفتمان را شناسایی کند
  . ارتباط یک گفتمان با گفتمان هاي  رقیبش دارد

یست ما در این مقاله یکی  بنا بر این بر اساس نظریات گفتمان وسنو که معتقد است هر گفتمانی داراي مؤلفه هاي مختلفی
تولید کنندگان گفتمان ایثار وبر این اساس . از آنها را  یعنی تولید کنندگان را انتخاب و به توصیف آن خواهیم پرداخت

، شهید مرتضی مطهري، دکتر علی شریعتی که شهدا و شهادت در قالب گفتمان ایثار )ره(امام خمینی: عبارتند از شهادت
  .ه ایشان بررسی شده استوشهادت از دیدگا

  
  
  



، دانشگاه رازي1389 -آبان ماه 12و توسعه کشور،  شهادتو  ایثار همایش ملی

٣٠٥

  )ره(گفتمان ایثار و شهادت از دیدگاه امام خمینی: الف

  )ره(شهادت از نگاه امام خمینی -1

امام مفاهیم متعددي از گفتمان ایثار و شهادت را ارائه کرده است که همه این مفاهیم حکایت از اتصال این گفتمان به ذات 
معنویت و اخالص موج می زند و عالوه به اتصال به مبدأ خالق هستی ارتباط آنها با باریتعالی است و در همه این مفاهیم 

با توجه به مباحث مطرح شده در باره مفهوم ایثار . ائمه و مخصوصا حوادث عاشورا و کربال کامال بارز و مشخص است
  :ندي شده استها و مباحث امام راجع به شهادت در عبارت ها ومفاهیم زیر دسته ب وشهادت سخنرانی

  شهادت سعادت است 1-1
  :امام شهادت را براي انسان سعادت می داند ایشان در همین زمینه می فرمایند 
آنها که .شهادت براي مسلم براي مومن سعادت است جوانهاي ما شهادت را سعادت می دانند و این رمز پیروزي است"

دانند اول راحت  جوانان ما شهادت را سعادت خودشان می خواهند ولیمادي هستند و مادیگر آنها هرگز شهادت نمی
توانند در این برهه از زمان بین جوانان من بین جوانان ما دانند این رمز پیروزي بود انها که گمان می کردند میخودشان می

  .)137-136: 1379،)ره(امام خمینی(بین عزیزان ما اختالف بیندازند در اشتباهند
  :افتدداند که در یک لحظه رفتن جان از بدن اتفاق میرا جاودانه میامام این سعادت  
-خورند ابدي هستند آنها و ما هم از خدا میما شهید دادیم الکن شهیدان ما زنده اند پیش خدا زنده اند آنجا رزق می"

امام  یزحمت یک آن دنبالش سعادت همیشگ.یک آن است وسعادت همیشگی. خواهیم که موفق به شهادت بشویم
  . )311: 1379) ره(خمینی

دانند و سر جان را فداي مکتب خود می ملیونی ما با مکتبی بزرگ شده اند که شهادت را سعادت و فخر می 35ملت "
  .)256: 1379،)ره(امام خمینی(کنند

  .به این ترتیب امام شهادت را سعادت و افتخار امت اسالم معرفی می کند

  شهادت به منزله عزت -1-2

  :امام در جایگاه واالي شهادت می فرماید
در این دلهاي شب با خداي تبارك وتعالی مناجات کنید از خدا بخواهید که شما را توفیق بدهد توفیق شهادت بدهد "

  .)311: 1379،)ره(امام خمینی(توفیق عزت بدهد شهادت عرت شماست
  :ایشان در این باره اضافه می کند

تر سید شهادت عزت ابدي است مصمم باشید من از ترور نترسید از شهادت نتر سید و نمیبرادران من خواهران من "
امام (حیات ابدي است آنها از شهادت بترسند و از مردن بترسند که مردن را تمام می دانند و انسان را فانی

  .)241: 1379)ره(خمینی
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  شهادت حیات جاودانی-1-3

  : فرمایددانه می داند و میشهادت را امري جاو) ره(امام خمینی
ما شهادت را براي خودمان حیات می دانیم دوستان ما شهادترا براي خودشان زندگی می دانند مکتب اسالم اینطور "

این مکتب اسالم است که شهادت را زندگی می داند این مکتب اسالم است که این بچه را پیش من می نشاند و ما .است
  .)191: 1379)ره(امام خمینی(ما براي شهادت حاضریماز حلقوم او می شنویم که 

داند کسی که شهادت را زندگی دانست براي خودش نظامی اسالمی شهادت را براي خودش زندگی می"به نظر امام 
امام (کشد و شهادت طلب می کندایستد و آخر نفس را میزندگی ابدي دانست براي خودش این در مقابل غیر می

  .)128: 1379)ره(خمینی

  شهادت هدیه اي الهی-1-4

  :دانند و معتقدندکهشهادت را هدیه اي از سوي خداوند می) ره(امام خمینی
  .)440: 1379) ره(امام خمینی(شهادت یک هدیه اي است از جانب خداي تبارك وتعالی براي آن کسانی که الیق هستند "

  شهادت میراث اولیا-1-5

  :فرماینداولیا یاد کرده میامام از شهادت به عنوان میراث 
-بد خواهان ما گمان نکننند که جوانهاي ما از مردن از شهادت باکی دارند شهادت ارثی است که از اولیاي ما به ما می"

  .)342: 1379) ره(امام خمینی(رسد
ر راه مکتب پر افتخار دانستند و دشهادت ارثی نیست که از موالیان ما که حیات را عقیده و جهاد می مگر": به نظر ایشان

کردند به ملت شهید پرور ما رسیده است مگر عزت و شرف و اسالم با خون خود و جوانان عزیز خود از آن پاسداري می
ارزشهاي انسانی گوهر هاي گرانبهایی نیستند که اسالف صالح این مکتب عمر خود و یاران خود را در راه حراست و 

  .)1: 1379،)ره(خمینی امام(نگهبانی از آن صرف نمودند

  شهادت آزادي روح-1-6
  :فرمایندایشان از شهادت به آزادي زوح تعبیر کرده و می 
ما چه نگرانی داشته باشیم؟ما که اگر شهید بشویم قید و بند دنیا را از روح برداشته ایم و به ملکوت اعلی و به جوا ر حق "

رانی دارد؟ مگر شهادت هم نگرانی دارد؟ ما دوستانمان که شهید شده تعالی رسیده ایم چرا نگران باشیم؟ مگر مردن هم نگ
و به یک  داند در جوار رحمت حق هستند چرا براي اینها دلتنگ باشیم دلتنگ باشیم که از یک قید وبند ي خارج شده ان

  .)8: 1379،)ره(امام خمینی( "فضاي وسیع و در تحت رحمت حق تعالی واقع شده اند؟

  هدایت شهادت چراغ-1-7
  :دانندامام شهادت را چراغ راه انسانها می

  .)420: 1379،)ره(امام خمینی(شهادت در راه خداوند زندگی افتخار آمیز ابدي و چراغ هدایت براي ملت هاست"
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  شهادت عامل پیروزي -1-8
  :فرماینددانند و میحضرت امام پیروزي اسالم را نتیجه ایثار و فداکاري و شهادت در راه خدا می

از .اسالم است که این پیروزي را حاصل کرده شهادت است که این پیروزي را حاصل کرده شهادت هم حفظ اسالم است
این حس جلو آمدن براي اسالم .....واهندبینید که جوانهاي ما شهادت را میاول اسالم با شهادت پیش برده حاال هم که می

  .)44: 1379) ره(امام خمینی( و شهادت بود که ما را به پیروزي رساند

  شهادت رهایی از زندان-1-9

  :امام در تعبیر زیبایی از شهادت به رهایی از زندان تعبیر فرموده 
یکى از فرقهاى مکتب اسالم، مکتب توحید، با مکتبهاى انحرافى، مکتبهاى الحادى، این است که رجال این مکتب، "

کنند، چون قائل از شهادت استقبال مى .یا لیتنى کنت معهم فاءفوز فوزا عظیما :دانندشهادت را براى خودشان فوز عظیم مى
مؤمن در این عالم در زندان است، و .است ما بعد این عالم طبیعت، عالمهاى باالتر و نورانیتر از این عالم. هستند به اینکه

ب ما، مکتب توحید، با سایر که بین مکت این یکى از فرقهایى است. رودبعد از شهادت از زندان بیرون مى
آنهایى که به خدا اعتقاد ندارند و . شوندعلماى متعهد ما براى شهادت پیشقدم مى. جوانهاى ما شهادت را طالبند.مکتبهاست

هراسیم، ما و شاگردان مکتب توحید از شهادت نمى. به روز جزا، آنها باید بترسند از موت، آنها از شهادت باید بترسند
  .)311: 1379،)ره(امام خمینی(بیایند امتحان کنند، چنانکه امتحان کردند. ترسیمنمى

  )ره(شهدا از نگاه امام خمینی -2-1

امام با توجه به عظمت و بزرگی درکی که داشتند خود و افراد و شهدا را از درك مقام شهدا در بسیاري از موارد عاجز  
ت شهدا سخن به میان آورده اند آنهارا در محضر حق و همنشین با ائمه و دانسته و عالوه بر این زمانی که از مقام و موقعی

   .زنده و جاوید و در ردیف شهدا کربال توصیف کرده اند

  ناتوانی از درك مقام شهدا-2-1-1

  :فرماینددانند و میامام انسانها را از درك مقام شهدا ناتوان می
و شهید در راه حق و هدف الهی .با سنجش هاي عادي ارزیابی کرد شهادت در راه خداوند چیزي نیست که بتوان آن را"

را نتوان با دیدگاه امکانی به مقام واالي آن پی برد که ارزش عظیم آن معیاري الهی و مقام واالي این دیدي ربوبی الزم 
کنه آن عاجزند چه که آنها  از دارد و نه تنها دست ما خاك نشینان از آن و این کوتاه است که افالکیان نیز از راه یافتن به 

جوانان عزیز متعهدي که هر یک از آنها الهی اي  .مختصات انسان کامل است و ملکوتیان با آن مقام اسرار آمیز فاصله دارند
   .)95: 1379،)ره(امام خمینی(دارند که ما از درك آن عاجزیم شهید شده اند و معلول گردیده اندو به اسارت در آمده اند

  :دانندحتی نویسندگان و قلم آنها و خطبا و بیان آنها را نیز از درك مقام معنوي شهدا ناتوان می ایشان
مارا چه رسد که با این قلمهاي شکسته و بیانهاي نا رسا در وصف شهیدان و جانبازان و مفقودان و اسیرانی که در جهاد "

فی سبیل اهللا جان خود را فذا کرده و یا سالمت خویش را از دست داده اند یا به دست دشمنان اسالم اسیر شده اند مطلبی 
  جز از ترسیم مقام بلند پایه عزیزانی است که براي اعالي کلمه حق و دفاع از زبان و بیان ما عا.نوشته یا سخنی بگویم
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اسالم و کشور اسالمی جانبازي نموده اند الفاظ و عبارات توان توصیف آنانی را که از بیت مظلم طبیعت به سوي حق 
   .)41: 1379،)ره(امام خمینی(تعالی و رسول اعظمش هجرت نموده و به در گاه مقدسش بار یافته اند ندارد

  شهدا در محضر خدا-2-1-2

  :دانند-امام شهدا و جایگاه آنان را در محضر خدا می
کنند همه اینها در محضر خداي تبارك و تعالی هستندو اجر هیچ یک از تمام کسانی که جان خودشان را فداي اسالم می"

روند و آن چیزي که از ماست اینها از بین می هر چیزي که. چیزي که براي خداست باقی است .افراد ضایع نخواهد شد
  .)410: 1379،)ره(امام خمینی(ماندبراي خداست و تقدیم به محضر خداست او باقی می

  شهدا مهمان خدا-2-1-3

  :همچنین ایشان در وصف مقام شهدا آنها را مهمان خداوند دانسته و فرموده اند
برد پیش خودش شهدا ا نعمتی هست که خدا داده نعمتی هست که خدا میاگر ما همه را از خدا بدانیم و ببنیم که اینه"

امام (مهمان خدا هستند اگر اینها را ما واقعا در قلبمان درك بکنیم عید می شود براي کسانی که شهید دارند
  .)396: 1379،)ره(خمینی
  

  شهدا در صف شهداي صدر اسالم -2-1-4

  : داندامام شهدا را در صف شهداي صدر اسالم می
کنند اجرشان با خداست امکان دارد که یک کسی براي خدا کار بکندو خداي جوانهاي مایی که براي خدا دارند جنگ می"

تبارك وتعالی به او عنایت نداشته باشد؟شهیدشان با همان شهداي صدر اسالم ان شاءاهللا محشور است و قدرتمند 
  .)316: 1379،)ره(امام خمینی(هستید

  در صف شهداي کربال شهدا -2-1-5

  : داندامام شهدا را در صف شهداي صدرکربال می
امام ( کنید در صف شهداي کربال هستیدچرا که پیرو مکتب آنانیدشما که براي اسالم بپا خاسته اید و جان ومال نثار می"

ضر خداوند و هم ردیف مقام شهدا و جایگاه ایشان را در مح) ره(به این ترتیب امام خمینی. )155: 1379) ره(خمینی
  .دانندداند و دیگران  را از درك این جایگاه عالی ناتوان میشهداي کربال و عاشورا می

  اهداف شهدا-2-2

امام در بحث اهداف شهدا و ایثار گران بارها وبه کرات رضایت خداوند و اسالم و حکومت اسالمی را بعنوان هدف  
  .ر اولویت هاي بعدي قرار داده انداصلی شهدا مطرح کرده و اهداف دیگر را د
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  رضایت حق تعالی-2-2-1

  :دانندامام اولین و مهمترین هدف شهدا را رضایت خداوند می
  
شما ملت عزیز و بزرگوار همه چیز خودتان را براي رضاي خداوند تعالی در طبق اخالص نهادید و این مائده بزرگ "

  .)77: 1379،)ره(امام خمینی( آسمانی را بدست آوردید
  :فرماینددر همین زمینه می 
با رفتن شهدایی با اینکه بسیار ارزشمند بسیار ارزشمند بودند و هستند با رفتن شهدا در عین حال که ما متأثر هستیم لکن "

ستی به چون ما توجهمان به خداست و براي خداست و ملت ما براي خدا قیام کرده است با رفتن اشخاص هیچ س
  .)138: 1379،)ره(امام خمینی( دهندخودشان راه نمی

  :به نظر امام شهدا براي رضاي خداوند قیام کرده اند
این  .شما براي خدا نهضت کردید دلیلش اینکه جان را گذاشتید کف دست و راه افتادید در خیابانها و فریاد کردید اسالم"

دهد اگر براي خدا نبود خوب کسی جان برادرش را خودش را نمی .کار رادلیل بر این است که شما براي خدا کردید این 
آید سرباز مسلح است این دلیل بر این آید تانک میبندند دارد توپ میآید دارند مسلسل میدانی که دارد تفنگ میتو می

  .)205: 1379،)ره(امام خمینی( است که براي خدا کار انجام گرفت

  حفظ اسالم-2-2-2

  :فرماینددانند و میامام هدف بعدي شهدا را حفظ اسالم می 
بامها رفت و فریاد زد و مرگ بر که  اکبر گفت، چرا جوانهایش را داد و شب پشت چرا این ملت به خیابانها ریخت و اللّه"

- ن نبود که ما آزادى مىفقط مسئله ای .اینها اسالم مى خواستند .براى اسالم بود ؟این براى چه بود .و زنده باد که گفتند

آزادى باشد لکن مثل  .خواهدخواهد دولت ایران، ملت ایران، ملت ایران اسالم را مىخواهیم آزادى منهاى اسالم را نمى
امام (؟ خواستکى همچو چیزى را ملت ما مى ؟اجنبى باشد ؟آزادى باشد لکن مثل مملکت دیگرى باشد؟شوروى باشد

   .)538: 1379) ره(خمینی
  :نظر امامبه 
ملت ما که به خیابانها ریختند به پشت بامها رفتند شب و روز زحمت کشیدند جوانهایشان را دادند خونشان را دادنداین "

  ).201: 1379) ره(امام خمینی(کردند براي اسالم بود اگر اسالم نبود همچو کاري نمی
و زنها جوانهایشان را . انچه مردم جوانهایشان را دادند آنچه مقصد بود اسالم بود انچه مردم خونشان را دادند اسالم بود

: 1379) ره(امام خمینی(دادندو بعد هم اظهار تشکر می کردند آن اسالم بود و اعتقاد به اینکه باید اسالم تحقق پیدا بکند
244.(  

  :فرماینددانند و میایشان انقالب اسالمی را براي حفظ اسالم می
) ره(امام خمینی(و آنچه براي اسالم است شرف است و عزت است.هادت هم براي اسالمنهضت براي اسالم است و ش"

1379 :494( .  
  :و معتقدند
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خرداد تا حاال، بیشتر از صدهزار جمعیت از آن کشته شده است و بیشتر از صدهزار معلول ما  15مملکت اسالم از اول "
-آدم براى نفت خودش را مى ؟براى نفت بوده است ؟ه شده اندبراى چه کشت ؟اینها براى چه معلول شده اند. االن داریم

ما : گفتندهمه مى. خوب، ما از تظاهرات مردم باید اینها را بفهمیم ؟براى ارزانى بوده است ؟براى خانه بوده است ؟کشد
شود جوانهایشان مى مگر مردم. توانست هیچ کارى بکند و نه سایر چیزهااگر اسالم نبود، نه نفت مى. اسالم را مى خواهیم
االن که شما در جبهه هاى جنگ هستید و ارتشیهاى ما، که  ؟شود جوانشان را بدهند براى خانه مى ؟را بدهند براى نفت

آن زنهایى که براى شما  ؟کندخداوند نصرتشان بدهد، در مراکز فعال هستند، االن کى هست که دارد از آنها پشتیبانى مى
. فرستنددهند و آنقدر چیزها را مىدهند و آن مردمى که براى شما ذخیره مىى که براى شما پول مىپزند و آن مردمنان مى

یک . دهد همین رادارد مى آورد مى. مرغ آورده شما ببینید در تلویزیونتان که یک زنى که ده تا تخم. همین مردم مسلمانند
 اینها براى اسالم است، براى کشور اسالمى است ؟دهنداینها را مىاینها براى چه . دهدبچه اى که ده تومان دارد این را مى

  .)351: 1379) ره(امام خمینی(
  :دانند و در همین زمینه می فرمایندایشان مبناي نهضت و انقالب اسالمی را جمهوري اسالمی می

داند که ما و ملت ما نصرت دین می  "کنمکسانی که نصرت مرابکنند انها را نصرت می"فرماید خداي تبارك وتعالی می"
امام ( خواهیم و از اول نهضت همه هم و غم ملت ما بر این بوده است که جمهوري اسالمی تحقق پیدا بکند او را می

  .)449: 1379) ره(خمینی
  :به نظر ایشان 
رسند و با لبی به شهادت میدانی که فرزندان این سرزمین در کنار پدران و مادران خود براي عزت دین تو خداوندا تو می"

  .)347: 1379)ره(امام خمینی( کشندخندان و دلی پر از شوق و امید به جوار رحمت بی انتهاي تو بال و پر می

  تحقق عدالت-2-2-3

دانند و امام در مجموعه سخنرانی هاي خود هدف جانبازي و فداکاري در انقالب اسالمی را برقراري عدل و عدالت  می
  :دفرماینمی
از ملت تشکر کنیم که در همه مراحل از قبل از انقالب تا زمان انقالب و تا پیروزي انقالب یکدل و یک جهت براي "

اقامه عدل اسالمی و براي دفع اشرار و رژیمهاي فاسد و اقامه رژیم جمهوري اسالمی کوشش کردند و از زمانی که به پا 
خود و بذل مال و جان و فرزند و خاندان براي پیدا شدن عدل الهی و  خاستند تاکنون در صحنه بودند و با تمام توان

  .)281: 1379) ره(امام خمینی( مستقر شدن احکام آسمانی کوشا بوده اند
  :به نظر امام

اینقدر خون جوانهایمان از بین رفت براي اینکه یک مملکتی داشته باشیم مال خودمان اینقدر مردم جانفشانی کردند و زنها 
بسیاري از آنها یی که ما  ).315: 1379) ره(امام خمینی(هایشان را دادند براي اینکه یک مملکت عدل اسالمی پیدا شودجوان

افتخار شهادت در راه اسالم، افتخار شهادت در راه قرآن کریم، - بینیم شهید شدندندیدیم آنها را و حاال شمایل آنها را می
جمهوري .افتخار شهادت در راه هدف بزرگ اسالم و آن حکومت عدل اسالمی .افتخار شهادت در راه آزادي و استقالل

  .)359: 1379) ره(امام خمینی(اسالمی
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امروز مطلب مهم است از مهماتی است که جان باید پایش داد همان مهمی است که سیدالشهدا جانش را داد برایش همان  
براي چه؟ یراي اینکه اقامه حق بکند اقامه عدل .....یدمهمی است که پیغمبر اسالم بیست و سه سال زحمت برایش کش

  .)33: 1379) ره(امام خمینی( بکند
  .داندبنا براین امام هدف از جانبازي و فداکاري را بر پایی قسط و داد در جامعه می 

  تحقق آزادي و استقالل-2-2-4

  : فرماینددانند و مییمامام هدف بعدي شهدا ئ ایثار گران انقالب اسالمی را استقالل و آزادي و
  
کنند براي آزادي براي استقالل براي اسالم براي هایشان را جوان هایشان را دارند فدا میاند و بچهمردمی که قیام کرده"

  .)108: 1379) ره(امام خمینی( "حکومت عدل  اینها ارازل پست هستند در منطق شما؟
گاهها جوان دادیم در مدرسه هاي قدیمی جوان دادیم در مدارس علمی و ما اینهمه جوان دادیم در دانش:به نظر ایشان 

براي مقصد بود و آن  .اسالمی و فرهنگ جوان دادیم در خیابانها و بازار ها و کوچه ها شهید دادیم که به مقصد برسیم
: 1379) ره(م خمینیاما( استقالل آزادي جمهوري اسالمی: تندمقصد همان بود که ملت ما فریاد کشیدند و آن را خواس

473.(  

  آثار و برکات خون شهدا-2-3

در متن صحبت ها و موضع گیریهاي ایشان در این زمینه ) ره(در بررسی گفتمان ایثار و شهادت و شهدا از نگاه امام خمینی
  :ایشان خون شهدا را داراي برکت و آثار خوبی دانسته اند که در این آثار و برکات عبارتند از

  اسالم حفظ -2-3-1

رحمت سرشار ":بدیهی است که از نگاه امام اولین اثر و برکت خون شهدا حفظ اسالم است در این باره ایشان معتقدند
) ره(امام خمینی( "خداوند متعال بر شهداي فضیلت شهدایی که با نثار خون خود درخت با برکت اسالم را آبیاري نمودند

1379 :144(.   
  :به نظر امام خمینی

تبارك و تعالی با قدرت غیبی خودش به این ملت عنایت فرمود و این جوانها را متحول کرد به یک انسانهاي خداي "
گذرند و مادران و پدران آنها عارف مسلک که براي خداي تبارك و تعالی و به عشق خداي تبارك و تعالی از جانشان می

که ما در عین حالی که بسیار از بزرگانمان را از دست از فرزندان زشیدشان می گذرند و این فداکاري موجب این شد 
دادیم و بسیار از جوانان ارزشمندمان را از دست دادیم و خسارت بسیبار بر ما وارد شد از دست دشمنها مع ذالک آنچه که 

امام (ن کردند و اسالم ارزش دارد که همه چیز در راه او داده بشود چنانچه اولیاي خدا چنی .بدست آورد اسالم عزیز بود
  .)262: 1379) ره(خمینی

  پیروزي-2-3-2

دانند این همه می":فرمایندپیروزي از نگاه امام یکی دیگر از آثار و برکات خون شهدا می باشد در این زمینه ایشان می
  .)262 :1379) ره(امام خمینی( پیروزي از فدرت اسالم است و مسلمین با دادن خون شریف خود آن را بدست آورده اند
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  :به نظر امام
کنند که دعا کنید ما آیند استدعا میاین وحدت کلمه را حفظش کنید و این ایمان را این ایمان را که جوانان عزیز ما می"

گوید که دعا کنید من شهید آید میاین جوان سی ساله بیست ساله بیست و پنج ساله کمتر هجده ساله می. شهید بشویم
) ره(امام خمینی( ".تحولی که در جامعه ما پیدا شد این رمز پیروزي ما بود این را نگهش داریدبشوم این احساس این 

1379 :509(.  
ترسند آنها شکست خورده گیرید و آنهایی که از شهادت و از مردن میشما پیروزید براي اینکه شهادت را در آغوش می

  .)76: 1379) ره(امام خمینی( ندشانداگر هم لشکر عظیم داشته با
  :توان به شرح ذیل برشمردبر اساس مطالب مطرح شده انگیزه هاي ایثار و فداکاري و شهادت  از نظر امام را می

  رسیدن به لقاي خداوند و قرار گرفتن در ردیف شهداي بزرگ صدر اسالم و قیام عاشورا.1
  

انجام وظیفه و تکلیف انسانی و الهی خود.2
ت جامعه و سالم سازي جامعه از ظلم، تبعیض، استثمار، استعمار و استبدادو امر به معروف و نهی از منکرهدای.3
دفاع از عدالت و آزادگی و حق طلبی و فدا شدن براي ارزشهاي متعالی.5
رهایی از هواهاي نفسانی و خودبینی و ترك لذتهاي زود گذر دنیوي و توجه به لذت هاي معنوي.5
ق و عدالت و تزریق روح حماسی در جامعهترویج ح.6
  .دفع فتنه و رفع فساد.7

در باره شهادت و انگیزه ) ره(بدون شک نظریات امام خمینی: باتوجه به مفاهیم مطرح شده از منظر امام می توان گفت
عشق به شهادت هاي آن در جهان معاصر و براي نسلهاي آینده فصل جدیدي را در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و تهییج 

مطالعه در زنگینامه امام نشان می دهد که شهادت خواهی و شهادت طلبی و . در بین مسلمانان ایران و جهان گشوده است
  . توجه به آثار آن در تمام مراحل زندگیشان متجلی است

م بخش ترین عامل و تاثیر بررسی گفته ها و نکته ها و وصایاي شهدا نشان می دهد که آموزه ها و دکترین و سنت امام الها
امام از ابتداي نهضت با افرادي مواجه بود که درك . گذار ترین شعار در پرورش روحیه شهادت طلبی آنان بوده است

خرداد و نیز  15اولین کار در آغاز نهضت . دانستندصحیحی از شهادت نداشتند و یا شهادت را مربوط به دوران خاصی می
شهریور و سایر حوادث خونبار انقالب اسالمی تبیین فلسفه جهاد و  17دث خونین دیگر چون در استمرار آن و در حوا

  .شهادت بود
با توجه به به موقعیت خاص انقالبی جامعه امام از جان گذشتگی و ایثار و گریز از نفع طلبی و عافیت خواهی را الزمه 

 .زمه یک انقالب شهادت و مهیا بودن براي شهادت استاز نظر او طبع یک انقالب فداکاري است ال .داندیک انقالب می
قربانی دادن در راه انقالب و پیروزي و استمرار آن اجتناب ناپذیر است بویژه انقالبی که براي خدا و نجات مستضعفان و 

  .)59: 1379،)ره(امام خمینی( قطع امید جهانخواران و مستکبران است
شهادت شعار اصلی انقالب اسالمی را به عنوان اصلی ترین هدف شهدا در نظر  شاید بتوان در بررسی گفتمان ایثار و 

  .استقالل آزادي جمهوري اسالمی که از اهمیت بسیار زیادي در افکار و اندیشه امام بر خوردار است: گرفت
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تاثیر آن در شروع با توجه به تاثیر پذیري توده هاي مختلف مردم و حوزه هاي علمیه و سایر اقشار از گفتمان امام و 
خرداد و در نهایت انقالب شکوهمند اسالمی ایشان را میتوان پایه گذار و تولید  15نهضت وحوادثی مهمی همچون قیام 

در راستاي تولید چنین گفتمانی از جانب امام و پذیرش آن  .کننده اصلی گفتمان ایثار و شهادت در انقالب اسالمی دانست
ن انقالبی مراحل مختلف مبارزه را پشت سر گذاشتند و افراد زیادي در این راه به شهادت از طرف مردم بود که مبارزا

  .رسیدند

  گفتمان ایثار و شهادت از دیدگاه شهید مطهري -ب
با توجه به مبانی نظري مطرح شده در این مقاله و بر اساس داده هاي تاریخی موجود در تاریخ انقالب اسالمی، همچنین 

از طرف شهید مطهري راجع به گفتمان ایثار و شهادت ایشان نیز از تولید کنندگان گفتمان ایثار و مباحث مطرح شده 
  :شهادت بوده و در این مقاله گفتمان ایثار و شهادت را از دیدگاه شهید مطهري در دوبحث مطرح کرده ایم

  شهادت از نگاه شهید مطهري-1

  شهادت نوعی هجرت به سوي خدا -1-1

  :ادت را نوعی هجرت به سوي خدا می داند ایشان در این زمینه معتقدندشهید مطهري شه
هر کسی که کامال آماده است قلبش را هدیه کند حاضر است با من هم آواز باشد و مانند من که هدیه ام خون قلبم است 

آمادگی دارد  در این راه چننین هدیه اي براي خداي خودش بفرستد چنین هدیه اي در راه خداي خودش بدهد چنین
  . )290: 1385شهرویی، (آماده یک مهاجرت باشد آماده یک کوچ و رحلت باشد که من صبح زود کوچ خواهم کرد

شهید مطهري جهاد را بعنوان مقدمه شهادت مورد تمجید قرار داده و افراد را در آثار خود به جهاد در راه خدا بعنوان جامه 
آنکه از جهاد به دلیل بی میلی و بی رغبتی روي :کندنهج البالغه اشاره می 27خطبه  و در این زمینه به. کندتقوا دعوت می

گرداند و حجاب ها و پرده ها پوشاند و او را لگد کوب حقارت میبگرداند خداوند جامه ذلت و روپوشی بال بر تن او می
-ه ضایع ساختن جهاد از او برگردانده میکند دولت حق به جریمدهد و بینش را را از او سلب میروي بصیرت او قرار می

  .)75-73: 1360مطهري، (شودگردد و از رعایت انصاف درباره اش محروم میشود و به سختیها و شدائد گرفتار می

  مرگ و شهادت  -2
از منظر شهید مطهري مرگی که شهادت است با سایر انواع مرگ متفاوت است وي براي مرگ انواع مختلفی متصور است 

مرگی . مرگ اخترامی، مرگی که پاي یک جنایت در میان است، و مرگی که شهادت است.عبارت است از مرگ طبیعی که
شهادت است که انسان با توجه به خطرات احتمالی یا ظنی یا یقینی فقط به خاطر هدفی مقدس و انسانی و به تعبیر قرآن 

  .کندفی سبیل اهللا از آن استقبال می
یکی اینکه در راه خدا و فی سبیل اهللا باشد هدف مقدس باشد و انسان بخواهد جان خود را فداي : شهادت دو رکن دارد

معموال در مورد شهادت جنایت هم هست یعنی عملی که ازجهت . هدف نماید دیگر اینکه آگاهانه صورت گرفته باشد
شهادت به حکم اینکه عملی آگاهانه و . جنایت و پلیدي استانتسابش به مقتول شهادت است و از جهت انتسابش به قاتل 

اختیاري است و در راه هدفی مقدس و از هر گونه انگیزه خود گرایانه منزه و مبراست تحسین انگیز و افتخار آمیز است و 
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تر  ی برتر و مقدسمیان انواع مرگ و میر ها تنها این نوع از مرگ است که از حیات و زندگ .شود عملی قهرمانانه تلقی می
  .)70-72: 1360مطهري،(و عظیم ترو فخیم تر است

  جنبه هاي اجتماعی شهادت-1-3

شهید مطهري صرفا به جنبه هاي فردي شهادت توجه نمی کند بلکه ایشان بعنوان یکی از تولیدکنندگان گفتمان ایثار و 
در واقع شهادت از نظر . نیز بررسی کند کوشد تا جنبه هاي اجتماعی شهادت و ارتباط شهید و جامعه راشهادت می

اجتماعی یعنی از آن نظر که به جامعه تعلق دارد پدیده ایست که در زمینه اي خاص و بدنبال رویدادهایی رخ می دهد و 
  .بدنبال خود رویداد هایی می آورد نیز باید سنجید

دارد یعنی صرفا ناظر به این جهت نیست که عکس العملی که جامعه در مورد شهیدان نشان می دهد به خود شهید تعلق ن
براي شخص شهید موفقیت یا شکستی رخ داده است عکس العمل جامعه مربوط است به اینکه مردم جامعه نسبت به و 

  جهه شهید چه موضعگیري داشته باشند و نسبت به جبهه هاي مخالف شهید چه موضع گیري داشته باشند؟
شدند و یکی رابطه اش با مردمی که اگر زنده و باقی بود از وجودش بهره مند می: ه استرابطه شهید با جامعه اش دو رابط

و دیگر رابطه اش با کسانی که زمینه فساد و تباهی را فراهم کرده اند و شهید به . فعال از فیض وجودش محروم مانده اند
نظر پیروان شهید که از فیض بهره مندي از مبارزه با آنها برخاسته و در دست آنها شهید شده است بدیهی است که از 

آن که بر شهادت شهید اظهار تأثر می کند در حقیقت به نوعی بر . حیات او بی بهره مانده اند شهادت شهید تأثر آور است
  .کندخود می گرید و ناله می

لت وجود یک جریان نا گیرد شهادت یک امر مطلوب است به عاما از نظر زمینه اي که شهادت در آن زمینه صورت می
مطلوب، از این جهت مانند یک عمل جراحی موفقیت آمیز است که مطلوب است اما در زمینه آپاندیس یل زخم روده یا 

بدیهی است که اگر چنین زمینه هایی در کار نباشد جراحی ضرورتی ندارد بلکه کار . زخم معده یا چیزهایی از این قبیل
  .)100-98: 1360مطهري،(غلطی است

  شهدا از نگاه شهید مطهري-2

  مقام شهید -2-1

شهید مطهري باالترین درجات و مراتب انسانی را براي شهید و شهادت در نظر می گیرد به طوري که قداست شهید را که 
  .توان از احکام مختلف فقهی مانند لباس یا عدم غسل و کفن او فهمید و به همین عالیترین درجه شهید نسبت دادمی
نظر اسالم هر کس به مقام درجه شهادت نائل آید که اسالم با معیار هاي خاص خودش او را شهید بشناسد یعنی واقعا از 

در راه هدف هاي عالی اسالمی به انگیزه برقراري ارزش هاي واقعی بشري کشته شود به یکی از عالی ترین و راقی ترین 
از نوع تعبیر و برداشت قرآن . دي خود نائل شود نائل می گردددرجات و مراتبی که یک انسان ممکن است در سیر صعو

توان منطق اسالم را شناخت و درباره شهدا و از تعبیراتی که از احادیث و روایات اسالمی در این زمنه وارد شده است می
  .)64-63: 1360مطهري،(علت قرابت یافتن این کلمه را در عرف مسلمانان دریافت
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  شفاعت شهدا-2-2

عت شهدا شفاعت هدایت است ظهور و تجسم حقایقی است که در دنیا و قوع یافته است بعد از انبیا و اوصیا و شفا
علمایی که پیرو واقعی آنها بودند شهدا هستند که گروه گروه مردم را از ظلمات گمراهی نجات داده و بر شاهراه روشن 

  .هدایت رسانده اند
ا را در قیامت با بها و جاللی و عظمت و نورانیتی وارد می کند که اگر انبیا از مقابل خدا شهد ":فرمایندامیر المؤمنین می

-شوند این قدر خدا شهید را با جاللت وارد عرصه قیامت میاینها بگذرند و سوار باشند به احترام اینها پیاده می

   .)89-1360:90مطهري،(کند

  تربت شهید-2-3

دارند را شمارد و اینکه افراد از خاك تربت شهید برمیاي قداست و ارزش میشهید مطهري خاك و تربت شهید را دار
  .شمارندنوعی احترام و به رسمیت شناختن قداست شهادت می

اگر  .پیشوایان ما به ما گفته اندحاال که باید بر خاك سجده کرد بهتر که آن خاك از خاك شهیدان باشد: نویسندایشان می
کنی سر بر روي هر خاکی راي خود تهیه کنید که بوي شهید می دهد یعنی تو که خدا را عبادت میبتوانیم از خاك کربال ب

  بگذاري نماز درست است ولی اگر سر بر روي آن خاکی بگذاري که تماس کوچکی قرابت کوچکی همسایگی کوچکی با 
  

سجده کنید بر تربت جدم حسین بن علی : امام فرمود .شوددهد اجر و ثواب تو صد برابر میشهید دارد و بوي شهید می
کند یعنی ارزش شهید را درك بکن خاك که نمازي که بر آن تربت مقدس سجده کرده اید حجابهاي هفتگانه را پاره می

  .)102-103: 1360مطهري،(دهدتربت او به نماز تو ارزش می

  منطق شهید -2-4

شود سنجید شهید را نمی شود در منطق افراد معمولی معمولی نمیمنطق شهید را با منطق افراد . ژهاي دارد شهید منطق وی
یعنی . گنجاند؛ منطق او باالتر است منطقی است آمیخته با منطق عشق از یک طرف و منطق اصالح و مصلح از طرف دیگر

لقاي دو منطق را اگر با یکدیگر ترکیب کنید منطق یک مصلح دلسوخته براي اجتماع خودش و منطق یک عارف عاشق 
پروردگار خودش و به تعبیر دیگر اگر شور یک عارف عاشق پروردگار را با منطق یک نفر مصلح با همدیگر ترکیب بکنید 

منطق حل شدن و جذب شدن در جامعه . منطق شهید منطق سوختن و روشن کردن است.از آنها منطق شهید در می آید
منطق منطق . منطق حماسه آفرینی است. ه ارزشهاي انسانی استمنطق دمیدن روح به اندام مرد. براي احیاي جامعه است

  .)118-116: 1385شهرویی، (درونگري بلکه بسیار درونگري است

  خون شهید -2-5

-ریزد خون شهید هر قطره اش تبدیل به صدها قطره و هزارها قطره بلکه به دریایی از خون میخون شهید بر زمین نمی

این شهدا هستند که به پیکر اجتماع و در . شهادت تزریق خون است به پیکر اجتماع. ی شودگردد و در پیکر اجتماع وارد م
  .)88-87: 1360مطهري(کند خون جدید وارد می -خاصه اجتماعاتی که دچار کم خونی هستند –رگ هاي اجتماع 

  :بصورت زیر خالصه نمودتوان بطور کلی به طور کلی مفاهیم شهادت و ایثار را  از نظر استاد شهید مطهري می
  نقش الگویی و پیام رسانی و حماسه آفرینی و قهرمانی و تجلی صفات عالی انسانی -1
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  فدا شدن در برابر اهداف متعالی  -2
  دلسوزي براي اصالح جامعه و توجه به جذب شدن در جامعه براي احیاي اندا م هاي مرده اجتماع -3
  انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر و اقدام عملی جهت احیاي دین  -4
  شور عاشقانه و خالصانه براي پیوستن به معشوق بدور از خود خواهی و خود پرستی -5
  آزادي و عدالت و عزت در پرتو توحید -6
  جاودانه شدن و رسیدن به معبود واقعی -7

شهید مطهري و تحلیل هاي ایشان از شهادت و از قیام عاشورا بعنوان بستر در مجموع با توجه به دیدگاههاي استاد 
توان شهید مطهري را پایه گذار گفتمان شهادت طلبی و باتوجه به مبانی قرآنی و دینی موجود در تحلیل هاي ایشان می

  .دینی و اصالحی ایثار و شهادت دانست

  گفتمان ایثار و شهادت از دیدگاه دکتر شریعتی -ج

  شهادت در نگاه دکتر شریعتی-1
  ائمه  او معتقد بود که. ورزید می  عشق  علی  خصوصاً امام  بیت  اهل  به  شریعتی .باور بود خدا  یک  شریعتی  دکتر شک بی 
  نسل  هب  و عصمت  جهاد و شهادت و  و برابري  آزادي  و متعالی  جاودان  برتر و الگوهاي  هاي نمونه  عنوان  را باید به  شیعه 

  الهام  گوارا و  و چه  کاسترو و لنین  و از فیدل  رو کرده  واگزیستانسیالیسم  مارکسیسم  به  عصر که  فکر و مبارز این روشن
.بازگردند  است  امامت  مذهب  که  تشیع  کرد تا به  معرفی  گرفته

تحلیل هایش در باره شهادت او را عده اي  دکتر علی شریعتی از روشنفکران مذهبی معاصر است که به خاطر نوشته ها و
از یک عشق گدازان و یک حکمت عمیق و پیچیده و : از نظر شریعتی شهادت آمیزه اي است. معلم شهادت خوانده اند

.)126: 1361ریعتی،ش(این دو را با هم نمی توان بیان کرد
یک قطب همه انقالبیون و قهرمانان و در . شریعتی به موضوع وراثت توجه می کند که داراي دو قطب مخالف است

همه از یک ذریه و تبارند و از فرزندان هابیل  "شهیدان و پیامبران و عدالت خواهان و قربانیان جنایت هاي تاریخ که
برد و در قطب دیگر همه غارت گران زندگی و آزادي و شرف انسانی نظیر فراعنه، نمرود ها، کسري ها و هستند را نام می

پس او به یک تقدیر تاریخی اشاره می کند که خداوند  "داندو همه جالدان و مردم کشان را از ذریه قابیل می قیصر ها
چون خداوند خواسته است که امام حسین را کشته . و سایر شهدا در طول تاریخ در نظر گرفته است) ع(براي امام حسین

زه بین حق و باطل و شهیدان راه حق و آزادي و عدالت با لذا بر اساس این سنت و سیره تاریخی جهاد و مبار. ببیند
سردمداران باطل و ظلم و تباهی ادامه می یابد و لذا شهادت یک جریان پیوسته مستمر است که از فلسفه تاریخ خاصی 

  . کندپیروي می
فهمید که شرایط زمانی و و انگیزه شهادت طلبی او را زمانی خواهیم ) ع(از نظر دکتر شریعتی شیوه مبارزاتی امام حسین

زمانی را که سنتها زایل و بدعت ها آشکار و جاهلیت عربی دوباره جلوه گر شد و یاران اندك . مکانی آن را درك نمائیم
  . داندخود را مسئول حراست و احیاي سنت هاي حسنه و جلوگیري از بدعتها می) ع(بنابر این امام حسین. شده اند

شدن را در ظاهر ندارد لذا او با شهادت طلبی در پی اعالن مظلومیت و رسوا شدن دشمنان است  در حالیکه توانایی پیروز
 1361شریعتی،( ".توانی بمیراگر می توانی بمیران و اگر نمی: شهادت دعوتی است به همه عصر ها و همه نسلها که "و لذا
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مردن براي یک فرد تضمین حیات  "روزگار و شرایطی  بنا بر این سید الشهدا بدنبال شهادت بود، چرا که در چنین . )194:
  .)318: 1361شریعتی،(بود "یک ملت و شهادت او مایه بقاي یک ایمان 

آماده نبود معتقد بود قیام او یک انقالب ) ع(او با توجه به اینکه شرایط براي حاکمیت و کسب حکومت براي امام حسین 
یام و انقالب را در صورت آمادگی شرایط بدهد و هم درس رسوا نمودن و سمبلیک بود تا هم به نسل هاي آینده درس ق

  . محکومیت معنوي ستمگران جابران را تدریس کند در زمانی که چاره اي جز شهادت نباشد
گیرد لذا براي فهم شهادت داند که به انگیزه خوب مردن در مکتب حیات صورت میهمچنین شریعتی شهادت را هنري می

دهد و شهادت در آن طرز فکر و عقیده قابل توجیه است ن باید مکتبی را که شهادت در آن مکتب معنی میو انگیزه آ
. از نظر دکتر شریعتی شهادت طلبی فقط یک پدیده سیاسی و نظامی که در ارتباط با قدرت و ارتش باشد نیست. شناخت

شهادت . داند که یکی از ابعاد آن جنبه وجودي استداند بلکه یک مسئله فلسفه وجودي میاو شهادت  را یک حادثه نمی
یک مکتب و ایدولوژي است که به منظور تضمین سالمت حیات و حرکت و ایمان و عزت و آینده و تاریخ صورت می 

  .)117: 1381شاعري،(است  "هدف و حکم مستقل"گیرد لذا شهادت یک 
د هدف است اصالت است خود یک تکامل یک علو شهادت در یک کلمه در فرهنگ ما یک درجه است وسیله نیست خو

خود مسئولیتی بزرگ است خود یک راه نیم بر به طرف صعود به قله معراج بشریت است و یک فرهنگ است  .است
  . )129: 1361شریعتی،(

  شهدا در نگاه شریعتی -2
کند که سرچشمه تقدس یماز نظر ایشان شهید کسی است که همه وجود خویش را یک جا در راه آن ایده آل مقدس ن

خواهد با فدا کردن خود از یک انسان نسبی به یک انسان مطلق تبدیل شود و در است که همه بدان معتقدیم و لذا از او می
بنا براین شهادت نشان دادن عالی ترین درجه اخالص است در واقع انسانها در . ذهن و رفتار افراد دیگر قداست مطلق یابد

  . ي آنکه اموال و اندیشه هاي خودرا به خلق انفاق کنند جانشان را انفاق می کننداین مرحله به جا
شهادت طلبی انتخابی آگاهانه است که یک مجاهد با قربانی کردن خویش در آستانه معبد آزادي و محراب عشق پیروز می 

تاریخ استمرار خواهد داشت و از نظر او شهادت حاصل یک جریان تاریخی استکه از هابیل شروع شده و در طول  .شود
  .)116: 1381شاعري،. (لذا انگیزه یک شهید حضور در صحنه حق و باطل در جریان حرکت تاریخی است

انگیزه کسانی که مرگ سرخ و خونین را انتخاب . چهره اول خون و چهره دوم پیام: از نظر او هر انقالبی دو چهره دارد
براي همین است که شهید به عنوان حی و حاضر و ناظر در . زشهاي متعالی استنشان دادن عشق به حقیقت و ار کنندمی

  .)118: 1381شاعري،(پیشگاه خدا و خلق در هر عصر و زمانی و زمینی حضور دارد 
-هاي خشک اندام، خون، حیات و زندگی می چنان که قلب به رگ شهید، قلب تاریخ است؛ هم کند کهشریعتی تصریح می

اي که  اند و جامعه از دست داده  اي که فرزندانش ایمان خویش را به خویش رود، جامعهکه رو به مردن میاي  دهد، جامعه
اي که احساس مسوولیت را از یاد برده  اي که تسلیم را تمکین کرده است، جامعه به مرگ تدریجی گرفتار است، جامعه

ست و تاریخی که از حیات و جنبش و حرکت و زایش اي که اعتقاد به انسان بودن را در خود باخته ا است و جامعه
رساند و بزرگترین  رمق این جامعه، خون خویش را می هاي خشک مرده بی بازمانده است؛ شهید همچون قلبی، به اندام

شهادت مرگی نیست که دشمن بر   .بخشد معجزه شهادتش این است که به یک نسل، ایمان جدید به خویشتن را می
و بینایی  شهادت، مرگ دل خواهی است که مجاهد باهمه ي آگاهی و همه ي منطق و شعور و بیداري. ندکل مجاهد تحمی
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کلمه اي است که با خون . پیام است سالح نیست،. رسالت است ،شهادت جنگ نیست .کندخویش، خود، انتخاب می
  .کنداو را انتخاب می " مرگ "انتخاب کند  را "شهادت  "کسی که گستاخی آن را ندارد که  .شودتلفظ می

  :توان دیدگاه ایشان را در باره مفاهیم ایثار و شهادت  در موارد ذیل خالصه نمودبطور خالصه می
  انتخاب مرگ ارزشمند و داوطلبانه -1
  نفی نمودن خود جهت رسیدن به آرمانی مقدس و جاودانه شدن -2
  حرکت در مسیر انبیا و شهدا و دفاع از حق در مقابل باطل   -3
  ایجاد بسیج سیاسی و تحریک توده هاي مردم و ایجاد حس مسئولیت در آنان -4
  ایثار و فداکاري جهت ایجاد یک جامعه آرمانی با ویژگیهایی چون آزادي، عشق و عدالت -5
  تحقق  اهداف اسالمی بر اساس مکتب اسالمی -6

ع دیدگا هی که دکتر شریعتی در مورد شهادت ارائه کرد راهگشا و کاربردي بود و توانست منشاء بسیج سیاسی در مجمو
ثیر قرار گرفتن ادبیات أدر واقع توده هاي جوان و دانشجو با تحت ت. قشرهایی از مردم بویژه جوانان و دانشجویان شود

ده و شروع به مخالفت و اقدام هاي انقالبی بر علیه حاکمیت انقالبی شریعتی شاه و دژخیمان او را یزید زمان فرض کر
  .وقت نمودند لذا دکتر شریعتی نیز از تولید کنندگان اصلی گفتمان انقالبی ایثار و شهادت است

  نتیجه گیري
ز آن بدون شک یکی از وجوه تفاوت انقالب اسالمی با سایر انقالب ها بعد اسالمی بودن آن و و یژگی ها و عناصر ناشی ا

در . لفه تولید کنندگان این گفتمان در فرآیند انقالب اسالمی بودؤاست که تمرکز مقاله بر وجود گفتمان ایثار و شهادت و م
تاریخ پر فراز و فرود انقالب اسالمی افراد، اندیشه ها و اقشار مختلف مردم در تولید و معرفی گفتمان ایثار و شهادت 

به مطالبی که مطرح شد شاید نام  همه آنها خواسته یا نا خواسته به نام این سه تولید کننده  نقش ایفا کرده اند اما با توجه
به عنوان مرکز و محور همه جریانات انقالب اسالمی در جریان تولید گفتمان ) ره(امام خمینی. اصلی گره خورده باشد

  .و تولید این گفتمان پرداخته اندنقش اساسی و پایه گذار را داشته و بقیه افراد بر این اساس به ساخت 
شهید مطهري با مبانی علمی و مذهبی قوي به تفسیر و باز پرداخت مجدد و اصالحی واقعه عاشورا پرداخته و گفتمان ایثار 
و شهادت را با صبغه دینی جدیدي براي طالب و روحانیون مطرح کردند ایشان با تفسیر هاي جدید در قیام عاشورا و 

  .نگاه تازه اي را در گفتمان ایثار و شهادت مطرح کردند) عج(طالب علمی انتظار و قیام حضرت مهدي پرداختن به م
. دکتر علی شریعتی را به حق می توان بنیاد گذار گفتمان انقالبی ایثار و شهادت در بین دانشجویان و نسل جوان نامید

عاشورا با انقالب اسالمی در سخنرانی هاي خود گفتمان ایثار ایشان با تفسیر هاي انقالبی و محرك از قیام عاشورا و تطابق 
تولید و باز تولید گفتمان توسط این . و شهادت را در جریان انقالب اسالمی وارد جریان مقابله و تحرك روز افزون نمودند

  .یل کردبزرگواران و سایر عزیزان ایثار و شهادت را به عاملی اساسی در افول و براندازي رژیم پهلوي تبد
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   .نشر شاهد: تهران.جامعه شناسی شهادت طلبی و انگیزه هاي شهیدان). 1381(شاعري، محمد حسین .5
  .انتشارات نجابت:قم.شهید و شهادت از دیدگاه شهید مطهري). 1385(شهرویی، شهروز .6
شرایط ). 1386(مهرآئین،مصطفی .8 انتشارات قم :تهران.حسین وارث آدم و بحثی راجع به شهید). 1361(یعتی، علیشر.7

  .دانشگاه تربیت مدرس. تهران.رساله دکتري جامعه شناسی ریشه هاي مدر نیسم اسالمی در هند،مصرو ایران،:تولید فرهنگ
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فرهنگ شهادت و انسجام ملی
منشعلیرضا جمالیمسلم فتح اللهی، 

  دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد
  

  چکیده
. هاي اجتماعی مورد واکاوي قرار دهیمشناسی نظامایم تا نقش ایثار و شهادت را از منظر جامعهدر این نوشتار کوشیده

ي لومان در نظریه. گرفته استهاي اجتماعی لومان صورت ي نظامهاي انجام شده در این نوشتار بر مبناي نظریهتحلیل
- ها در کاهش تنش میان اعضاي جامعه میهاي اجتماعی و نقش آنهاي اجتماعی به بررسی کارکرد نظامخود پیرامون نظام

زمانی،  - توانند پیچیدگی محیط و تنش میان اعضاي جامعه را در سه بعدهاي اجتماعی میبه باور لومان، نظام. پردازد
-پر واضح است که شهادت یک نظام فکري است و از این. کاهش دهند و به انسجام جامعه کمک کنند -مکانی و نمادین

نتایج بدست آمده از تحلیل جامعه شناختیِ . رو می توان  نقش آن را در ایجاد انسجام ملی مورد بررسی و تحلیل قرار داد
توان با عنایت به نقش تنش زدایِی شهادت در میي لومان، حاکی از آن است که نقش ایثار و شهادت، بر اساس نظریه

هاي ، تنش)هاي جغرافیاییاز میان بردن مرزبندي(هاي مکانیجامعه، از این عامل وحدت بخش براي کاهش تنش
  . بهره گرفت) گیري در مسیر آرمان هدفی متعالیجهت( هاي نمادینو تنش) نبرد تاریخی حق علیه باطل(زمانی

  هاي اجتماعیشهادت، انسجام ملّی، نظریه نظامایثار، : کلیدواژه

  مقدمه
؛ 1388؛ دهشیري،1388رمزي اوحدي،(ي شهادت و ابعاد گوناگون آن بسیار سخن گفته شده استلهأپیرامون مس

با ترغیب نسل جوان ایران به آشناییِ هرچه بیشتر با فرهنگ شهادت، شوق و ) ره(حضرت امام خمینی). 1388نصیري،
ملت ما یک ملتی است که از ضعف به قدرت متحول  :کردندرا در میان جوانان ایران چنین توصیف می آرزوي شهادت

ایشان  ).2 :1388(کنند بیست میلیون جوان داریم که بسیاري شان آرزوي شهادت می. کندشده است و آرزوي شهادت می
راب، آیت اهللا اشرفِی صادقی، شهادت را همچنین در بخشی از پیام تسلیت خود به مناسبت شهادت چهارمین شهید مح

چه سعادتمندند آنان که عمري را در خدمت به اسالم و مسلمین بگذرانند و در آخر عمر  :فیضی عظیم و لقاء اهللا دانستند
دکتر شریعتی نیز در کتاب ارزشمند ). 2: 1388(کنند نائل آیندفانی به فیض عظیمی که دلباختگان به لقاء اهللا آرزو می

و از سوي دیگر، داستان شهادت و آنچه را که  :پردازدبا بیانی تاثیر گذار به توصیف حقیقت شهادت می» شهادت« خویش
کشد و منطق را فلج کند بقدري احساسی و بقدري هیجان آمیز و عاشقانه است که روح را به آتش میشهادت تداعی می

اي است از یک عشق گدازان و یک حکمت ؛ چه شهادت آمیزهکند و قدرت ناطقه را ضعیف و اندیشیدن را دشوارمی
  ).11: 1350(عمیق و پیچیده

یکی از منابع مهم شناخت  :کندشناس جایگاه ایثار و شهادت در انقالب ایران را اینگونه توصیف می، جامعه)1385(پناهی
رهاي زیادي است که در آنها ایدئولوژي انقالب اسالمی هم داراي شعا. هاستهاي انقالبات، شعار آنایدئولوژي و ارزش

یکی از موضوعات مهمی که در شعارهاي انقالب . هاي انقالب مطرح و منعکس گردیده استانقالبی و اهداف و ارزش
: 1385(ر قالب مفاهیم مختلفی مطرح شده استدهاي مربوط به جهاد و شهادت است که شود، ارزشاسالمی دیده می

59 .(  
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اند، مبتنی بر آیات و احادیث و مبانی تفکر ي نقش ایثار و شهادت صورت گرفتههایی که اخیراً در زمینهبسیاري از بررسی
هاي اجتماعی مورد واکاوي ایم تا نقش ایثار و شهادت را از منظر جامعه شناسی نظامدر این نوشتار کوشیده. اندشیعی بوده
لومان در . هاي اجتماعی لومان صورت گرفته استي نظامبر مبناي نظریههاي انجام شده در این نوشتار تحلیل. قرار دهیم

ها در کاهش تنش میان اعضاي هاي اجتماعی و نقش آنهاي اجتماعی  به بررسی کارکرد نظامي خود پیرامون نظامنظریه
در تحکیم انسجام ملی  پر واضح است که شهادت یک نظام فکري است و از این رو می توان نقش آن را. پردازدجامعه می

ي نظام هاي اجتماعی لومان خواهیم پرداخت و سپس در این مقاله ابتدا به تشریح نظریه. مورد بررسی و تحلیل قرار داد
  .خواهیم کوشید تا تطابق میان اجزاي این نظریه و نقش شهادت در انسجام ملی را مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم

  لومان نظریه ي نظام هاي اجتماعیِ.١
لومان در این نظریه به تحلیلِ . ارائه شد 1975نظریه ي نظام هاِي اجتماعِی نیکالس لومان، جامعه شناس آلمانی، در سال 

بخشی از نظریه لومان نیز به تبیین کارکردهاي اساسی نظام هاي . نظام هاي اجتماعی و روابط میان شهروندان می پردازد
به باور لومان، مهمترین کارکرد نظام هاي اجتماعی، کاهش پیچیدگی و  . )60 :1982 ترنر(اجتماعی اختصاص یافته است
نظام هاي .  کاهش پیچیدگی و تنش در سه بعد زمانی، مکانی و نمادین صورت می گیرد. تنش میانِ اجزاي آن نظام است

اعضاي خود را از مقتضیات زمانی ، )تنش مکانیکاهش(کننداجتماعی جایگاه و موقعیت اعضاي خود را دقیقًا تعیین می
کاهش ( سازندو اصول و اهداف نهایی خود را براي اعضا مشخص می) کاهش تنش زمانی(کنند ي خاص آگاه میهر دوره

. لومان در بخش دیگري از نظریه خود به تبیین مفاهیم وفاق و انسجام در جامعه می پردازد ).61: 1982ترنر).(تنش نمادین
به باوِر لومان، وفاق در نظاِم اجتماعی زمانی بوجود می آید که اعضاي آن نظام به مجموعه اي از اصول و هنجار هاي 

از سوي دیگر، انسجامِ جامعه نتیجه ي . استوفاق در جامعه نتیجه ي وجود وحدت فکري و نظري . رفتاري پایبند باشند
  .)62: 1982ترنر(کاهش تنش ها و پیچیدگی هاي زمانی، مکانی و نمادین است

  تحلیل دیدگاه هاي اندیشمندان دینی پیرامون نقش وحدت آفرینِ شهادت در جامعه اسالمی.٢
را بر اساس نظریه لومان مورد تحلیل و کوشیم تا نقش وحدت آفرینِ شهادت در جامعه اسالمی در این بخش از مقاله می

رو می توان نقش آن را در طور که پیشتر نیز اشاره شد، شهادت یک نظام فکري است و از اینهمان. بررسی قرار دهیم
در این بخش از مقاله، به تحلیل نقش شهادت در . ي نظام اجتماعی مورد بررسی قرار دادکاهش تنش میان اعضاي پیکره

کاهش تنش مکانی، کاهش تنش زمانی و کاهش  -این تحلیل در سه محورِ کلّیِ. ام در جامعه خواهیم پرداختایجاد انسج
  .گیردصورت می -تنشِ نمادین

  
نقشِ شهادت در کاهشِ تنشِ زمانی.  1-2

کاهشِ . وندهاي زمانی در میان اعضاي جامعه شتوانند موجب کاهش پیچیدگی و تنشهاي اجتماعی میبه باور لومان، نظام
بدیهی است که ). 1982:62ترنر( گیردتنشِ زمانی از طریق تبیین شرایط زمانی و موقعیت خاص هر دوره صورت می

هایی از این جلوه. هاي زمانی را در میان اعضاي جامعه کاهش دهدتواند تنششهادت هم، به عنوان یک نظام فکري، می
  .هاي اندیشمندان دینی مشاهده کردهتوان در افکار و دیدگانقشِ شهادت را می

داند که در طول تاریخ همواره هاي تغییرناپذیر الهی میپور، پژوهشگر مسائل دینی، ایثار و شهادت را از سنتمختاري
  :وجود داشته است

عرصه از روزي که آدم پا به . هاي تغییرناپذیر الهی، حضور دایمی حق و باطل در صحنه حیات بشري است یکی از سنت
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: فرماید  می) ع(حضرت علی. وجود گذاشته است تا روزي که طومار عالم طبیعت برچیده شود حق و باطل وجود دارد
اصوالً بقا و پایداري جوامع و  ...ناپذیر است ها امري اجتنابو تا حق و باطل است تقابل بین آن. »حق و باطل و لکل اهله«

سوابق و مصادیق چنین مبارزاتی در . ها بوده است اینگونه مبارزات و مجاهدتملل مختلف با هر فرهنگ و آیینی در گرو 
    ). 17: 1383(شود تاریخ ملل مختلف فراوان یافت می

به سخن دیگر، . هاي فوق میتوان دریافت که آرمان ایثار و شهادت، مربوط به تمامی ادوار تاریخ استاز تحلیل گفته
از همین روي، شهادت نقشی محوري را در از میان . قرون و اعصار وجود داشته استي حق علیه باطل در تمامی مبارزه

کمک ) ي بشريو نیز جامعه( ي ایرانهاي زمانی ایفا کرده و به برقراري انسجام در میان تمامی اقشار جامعهبردن تنش
  . کندزیادي می

  
هاي مکانینقشِ شهادت در کاهش تنش. 2-2

بدیهی . هاي مکانی در میان اعضاي جامعه شوندتوانند موجب کاهش پیچیدگی و تنشاي اجتماعی میهبه باور لومان، نظام
هایی از جلوه. تواند تنش هاي مکانی را در میان اعضاي خود کاهش دهداست که شهادت هم به عنوان یک نظام فکري می

   .مشاهده کردهاي اندیشمندان دینی توان در افکار و دیدگاهاین نقشِ شهادت را می
در پیام خویش ، به مناسبت شهادت آیت اهللا اشرفی اصفهانی، فرهنگ شهادت را فرهنگی جامع ) س(حضرت امام خمینی

  :دانسته و بر اهمیت آن در شرایط فعلی جهان تاکید کرده بودند
عصري که حکومت هاي . بارالها، ملت مجاهد ایران در این برهه زمان با چه حوادثی و با چه چهره هایی مواجه است

عصري که فریاد مرگ بر اسرائیل و آمریکا ... ها اینچنینمسلمین آنچنانند، و رسانه هاي گروهی آنچنان، و ابرقدرت
  ).2 :1388(شودبرخالف اسالم تلقی می
ز اي نیز در پیام تسلیت خویش، به مناسبت شهادت آیت اهللا حکیم، شهادت وي را زمینه ساحضرت آیت اهللا خامنه

  :وحدت دو ملت ایران و عراق در برابر استکبار دانسته و فرمودند
هاي خطرناك کنم که تنها راه عزت و سربلندي ملت و نجات کشور از شّر نقشهبه ملت غیور و مومن عراق یادآوري می

با تمسک به این ریسمان توانند استکبار و صهیونیسم، وحدت کلمه آنان در زیر پرچم پرافتخار اسالم است و امروز آنها می
  ). 5 :1388(هاي بعدي رقم بزنندمستحکم الهی، آینده را براي کشور خویش و نسل

-هاي جغرافیایی را در میتوان دریافت که آرمان ایثار و شهادت، آرمانی جهانی است و مرزبندياز تحلیل بیانات فوق می

هاي مکانی میان افراد جامعه ایفا کرده و به برقراري ردن تنشاز همین روي، شهادت نقشی محوري را در از میان ب. نوردد
  . کندانسجام در میان امت اسالمی کمک زیادي می

هاي نمادیننقشِ شهادت در کاهشِ تنش .3-2
. هاي نمادین در میان اعضاي جامعه شوندها و تنشتوانند موجب کاهشِ پیچیدگیهاي اجتماعی میبه باور لومان، نظام

گردد که تمامی اعضاي جامعه اسالمی بتوانند بر اساسی معیار و چارچوبِ واحدي هاي نمادین زمانی میسر میتنش کاهشِ
بدیهی است که شهادت نیز به عنوان یک نظام ). 63: 1982ترنر(هاي واحدي پایبند باشندعمل نمایند و به اصول و ارزش

توان در افکار و هایی از این نقشِ شهادت را میجلوه. د کاهش دهدهاي نمادین را در میان اعضاي خوتواند تنشفکري می
.هاي اندیشمندان دینی مشاهده کرددیدگاه
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، در بیانیه ي خویش به مناسبت شهادت دکتر چمران، شهادت را طریق وصال حق و از میان )س(حضرت امام خمینی
  :دانستندهاي حزبی و سیاسی میرفتن مرزبندي

هاي سیاسی، و عقیده به هدف بزرگ الهی، جهاد را در یده پاك خالص غیر وابسته به دستجات و گروهچمران عزیز با عق
او در حیات، با نور معرفت و پیوستگی به خدا قدم نهاد و در راه آن به . راه آن از آغاز زندگی شروع و به آن ختم کرد

  )وبگاه نوید شهادت( جهاد برخاست و چجان خود را نثار کرد
  

  :داندها میاري پور، پژوهشگر مسائل دینی، نیز، ایثار و شهادت را برخاسته از فطرت انسانمخت
طلب انسان  خواه و حق بنابراین شهادت قبل از اینکه پدیده دینی باشد، امري انسانی است، یعنی متعلق به فطرت عدالت 

هاي انسانی کند عمل وي داراي  ها و آرمان به صرف اینکه کسی جان خود را فداي جامعه و ارزش. و جامعه بشري است
  ).11: 1385(توان آن را همسنگ شهادت دانست اهمیتی است که می

از سوي دیگر، فرهنگ . هاستتوان دریافت که ایثار و شهادت برخاسته از فطرت انسانهاي فوق میي گفتهاز مجموعه
از همین . بردهاي گروهی را از میان میسازد و مرزبنديیایثار و شهادت، افراد جامعه را به سوي هدفی غایی رهنمون م

هاي نمادین میان افراد جامعه ایفا کرده و به برقراري انسجام در روي، شهادت نقشی محوري را در از میان بردن تنش
  .کندجامعه کمک زیادي می

  
گیرينتیجه

هاي اجتماعی مورد واکاوي قرار جامعه شناسی نظامایم تا نقش وحدت آفرین شهادت را از منظر در این نوشتار کوشیده
ي خود لومان در نظریه. اندي نظام اجتماعی لومان صورت گرفتههاي انجام شده در این نوشتار بر مبناي نظریهتحلیل. دهیم

. می پردازد هاي اجتماعی و نقش آنها در کاهش تنش میان اعضاي جامعههاي اجتماعی به بررسی کارکرد نظامپیرامون نظام
زمانی، مکانی و  -توانند پیچیدگی محیط و تنش میان اعضاي جامعه را در سه بعدهاي اجتماعی میبه باور لومان، نظام

رو می پر واضح است که شهادت یک نظام فکري است و از این. کاهش دهند و به انسجام جامعه کمک کنند -نمادین
نتایج بدست آمده از تحلیل جامعه شناختیِ نقش . رد بررسی و تحلیل قرار دادتوان  نقش آن را در ایجاد انسجام ملی مو

زداییِ شهادت در جامعه، از توان با عنایت به نقش تنشي لومان، حاکی از آن است که میایثار و شهادت، بر اساس نظریه
نبرد ( هاي زمانی، تنش)یهاي جغرافیایاز میان بردن مرزبندي( هاي مکانیاین عامل وحدت بخش براي کاهش تنش

  . بهره گرفت) جهت گیري در مسیر آرمان هدفی متعالی( هاي نمادینو تنش) تاریخی حق علیه باطل
  منابع

دو فصلنامه علوم اجتماعی، . ارزش هاي جهاد و شهادت در شعارهاي انقالب اسالمی). 1385(پناهی، محمدحسین-1
  . 59، ص29ش

: قابل دسترسی در وبگاه نوید شاهد .شهادت دکتر مصطفی چمران خمینی بمناسبت پیام حضرت امام -2
http://www.shahed.isaar.ir  )24  1389مرداد .(  

. متن پیام رهبر معظم انقالب اسالمی به مناسبت شهادت آیت اهللا محمدباقر حکیم). 1388(خامنه اي، سید علی-3
  . 5، ص42شاهد یاران، شماهنامه ي 

به مناسبت شهادت چهارمین شهید محراب آیت اهللا ) ره(پیام حضرت امام خمینی). 1388(خمینی، روح اهللا الموسوي-4
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.2، ص44ماهنامه شاهد یاران، ش. اشرفیِ اصفهانی
. 45، ص13فصلنامه فرهنگ پویا، ش. شهادت سرمایه سعادت). 1388(دهشیري، علیرضا-5
؛ نگاهی به جایگاه و شیوه هاي جهاد »فرهنگ«در خاکریز » شهادت«شکوه / معبر ). 1388(محمد رضارمزي اوحدي، -6

. 17، ص47ماهنامه امتداد، ش . فرهنگی و سیاسی
  .تهران، انتشارات حسینیه ارشاد. شهادت). 1350(شریعتی، علی-7
. 17، ص355امه شاهد جوان، شماهن. فرهنگ شهادت زمانمند یا فرازمان/ یادداشت ). 1383(مختاري پور، حسن-8
  . 54، ص34ماهنامه دادگستر، ش. نقش شهادت در کشف حقیقت). 1388(نصیري، مراد-9

10- Turner, J. H. (1982). The Structure of Sociological Theory. Chicago, Dorsey Press. 
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  شهادت وارتباط آن باتوسعه و وچیستی ایثارماهیت 
  فتح معماري کامبیز  

  ایثارگران اسالم آباد غرب امور و شهید معاونت فرهنگی بنیاد
  

  چکیده
 اندیشمندان معاصـر  نظر به تعریف لغوي واژگان کلیدي پرداخته شده سپس به موضوع مفهوم شهادت از دراین مقاله ابتدا

 دوموضوع ازنگاه اندیشمندان غرب واسالمی، ازادامه ضمن تشریح عدالت وتوسعه وپرداخت به این  در .ایران پرداخته شد
شـده   توسـعه یـاد   عدالت به عنوان راهبرد از و)جمیع فضایل برتر(عدالت به عنوان راهبرد) کشته شدن درراه خدا(شهادت

  . تبیین شود پایدار و عدالت وتوسعه فرآگیر دراین مقاله سعی شده رابطه بین شهادت، .ه گردیده استئوتوضیحاتی ارا
  تغییر ،ماهیت ،عدالت، شهادت، توسعه، ایثار :دواژهکلی
  

  مقدمه
 فرهنگ اسـالمی بـه ایـن نـوع از     در است و ارزش واالیی برخوردار از هاراه اهداف مقدس درتمامی ملت کشته شدن در

خودگذشـتگی جهـت    از فـداکاري و  طرف کسانی که با شهادت مرگی آگاهانه وانتخابی است از .گویندمرگ شهادت می
طبـق   در ترین چیزي کـه دراختیاردارنـد  به عنوان باارزش اجراي عدالت به عنوان جمیع فضایل برترجان شیرین خویش را

این فضیلت  بسط عدالت رافراهم نموده تا گسترش و ظلم وستم زمینه برپایی، با مبارزه وجهاد مقابله و با اخالص نهاده و
 قرارگـرفتن هـر   برقراري عدالت به معناي واقعی و با .شود برقرار -هانج و -جامعه که شامل تمامی فضایل است در برتر
است که شهادت به عنوان راهبردي جهت برقراري عـدالت وعـدالت    این تفکر در .آیدتوسعه پدید می جاي خود، در چیز
  . می کند پیدا پایدارنمد و به عنوان راهبردي جهت رسیدن به توسعه فرآگیر نیز
  

  معناي لغوي 
قـوت الزم خودرابـه دیگـري     -دیگـري رابرخـودترجیح دادن وبرخودبرگزیـدن    -عطـاکردن  -بذل کـردن : ایثار-1

  .فداکاري -کل امور در مقدم داشتن دیگران وترجیح دادن آنان برخود -بخشیدن
.گواهی که درآن شک وریب وغرضی نباشد -شهیدشدن و راه خدا کشته شدن در -گواهی دادن: شهادت-2
.پیشرفت -ترقی کردن -وسعت دادن -کردنفراخ -دنگشادکر: توسعه-3
.حدمیان افراط وتفریط -به جاي خود چیز نهادن هر -دادگري -انصاف داشتن-دادگربودن -دادکردن: عدالت-4
. گرددبرحقیقت شیء وآنچه شیئیت شیء بدان است اطالق می -ذات -حقیقت -چیستی: ماهیت-5
  .درآوردن ازحالی به حال دیگر -دگرگون ساختن -دیگرکردن -گردانیدن: تغییر-6

  
  :فصل اول

  ):ره(مفهوم ایثاروشهادت ازدیدگاه امام خمینی
اوایل انقالب مفهوم ایثاروشهادت راتبیین کرده وبه موضـوعات مختلـف    در هاي خودمخصوصاًدرسخنرانی)ره(امام خمینی

  .شوداشاره می اختصارمفاهیم به صورت  و این تفاسیر به برخی از. واژه پرداختند پیرامون این دو
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برهمـه قشـارملت تکلیـف الهـی ووجـدانی داسـت کـه بااتحادکلمـه         : کشته شـدن درراه خداسـرافرازي اسـت   -1
وباقاطعیت وجدیت به سوي هدف پیش روندکه وعده خداوندبه مستضعفین نزدیـک اسـت وکشـتن وکشـته     ....

  .)1(سرافرازي است راه خدا شدن در
.)2(دانمافتخارجاودانی می حق واهداف الهی را من شهادت درراه: شهادت افتخاراست-2
یک جانی کـه تـوي ایـن    .این معقول است که مایکی بدهیم صدتابگیریم: اعتقادبه معنویت پشتوانه شهادت است-3

اش اراده اسـت،  همه چیـز  محیط است، بشویم به جانی که الهی است،آزاداست، آزاد کالبدمحبوس است بدهیم،
این معقول است کـه   .یک همچین چیزي بگیرد شود؛هرچه وهرکه بخواهدمی میشود؛ بشو، گویدمی فعال است،

. )3(فداکاري کندوجانش رابدهد اینجا در
شـهادت عـزت    توفیق عزت بدهد، توفیق شهادت بدهد، به شما که خدا بخواهید ازخدا: شهادت عزت شماست-4

.)4(شماست
انـد،پیش خدازنـده انـد،آنجارزق میخورند،ابـدي      ماشهیددادیم لکن شـهیدان مازنـده  : شهادت سعادت همیشگی-5

هستندآنهاومامیخواهیم که موفق به شهادت بشویم،یک آن اسـت وسـعادت همیشـگی،زحمت یـک آن،سـعادت      
)5(همیشگی دنبالش،سعادت همیشگی

جوانهاي ماشـهادت راسـعادت میداننـد،این    .شهادت براي مسلم،براي مؤمن سعادت است: شهادت سعادت است-6
.)6(استرمزپیروزي 

هـاي الحـادي   هاي انحرافی،مکتـب مکتب با هاي مکتب اسالم،مکتب توحیدیکی ازفرق: زندان شهادت رهایی از-7
 -یـالیتنی کنـت معکـم فافوزعظیمـا     -داننـد این است که رجال این مکتب شهادت رابراي خودشان فوزعظیم می

ایـن   از تـر نورانی هاي باالتر،لم طبیعت،عالماین عا بعد به این که ما چون قایل هستند کنندازشهادت استقبال می
.)7(رودزندان بیرون می شهادت از از بعد این عالم زندان است و مؤمن در .عالم هست

دوستان ماشهادت رابـراي خودشـان زنـدگی    .ماشهادت رابراي خودمان حیات میدانیم: ماشهادت راحیات میدانیم-8
.)8(دانداسالم است که شهادت رازندگی میاین مکتب .مکتب اسالم اینطوراست.دانندمی

شهادت است که این پیروزي راحاصل کرده،شهادت هم حفظ اسالم اسـت،ازاول اسـالم   : شهادت عامل پیروزي-9
.)9(خواهندباشهادت پیش برده،حاالهم که می بینیدجوانهاي ماشهادت رامی

زندگی دانست بـراي   ی که شهادت راکس .داندبراي خودش زندگی می اسالم شهادت را: شهادت زندگی است -10
شـهادت طلـب    و کشدمی نفس را آخر و ایستداین درمقابل غیرمی زندگی ابدي دانست براي خودش، خودش،

. )10(کندمی
  14/12/57-4    1/11/57 -3     1/9/57 -2     16/8/57تاریخ -1
5-  14/12/57        6-  5/2/58    7-14/2/58      8-15/2/58  
9-  11/3/58          10- 23/3/58  
  

 شهادت ارثی اسـت کـه از   .ازمردن ازشهادت باکی دارند هاي ماکه جوان بدخواهان گمان نکنند: شهادت میراث اولیا -11
این حیات  از باالتر موت را از که بعد ما .دانندمی فنا موت را مرگ، از که بعد مردن بترسند از باید هاآن .رسدبه مامی اولیا
  .)11(دانیممی
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حیات جاودانه  دانیم وماکه انسان راباقی می.....حیات ابدي است شهادت عزت ابدي است،: شهادت عزت ابدي است -12
  .)12(دانیماین حیات مادي می از بهتر را

 )ع(هائم و )ص(اسالم پیغمبر پیرو ماکه پیروآیین مقدس اسالم هستیم و: فداکاري درراه اسالم آسایش فکري است -13
هم  ما فداکاري کردند، -)ع(ائمه و)ص(پیامبر -هاکه آن راه اسالم همانطور در یک مقداري فداکاري کنیم و اگر هستیم،

  .)13(فداکاري کنیم ،براي ماهرچندکه سخت باشدلکن یک آسایش فکري است
  .)14(یت براي ملتهاستشهادت درراه خداوند،زندگی افتخارآمیزابدي وچراغ هدا: شهادت چراغ هدایت ملتهاست -14
شهادت هدیه الهی است که ازجانب خداي تبارك وتعالی براي آن کسانی که الیق : شهادت هدیه الهی است -15

  .)15(هستند
فداي مکتب  سروجان را و می داند فخر ملت بزرگی شده که شهادت راسعادت و ملت ما: شهادت فخرملت ماست -16

  .)16(کننخودمی
 از و کندهم شهادت رابه جان ودل قبول می ملت ما دانیم ویک فوزعظیم می ماشهادت را: است شهادت فوزعظیم -17

  .)17(جنگ هستیم مرد و جنگ نخواهیم هراسید
 شهادت است و راه خدارفتن لکن در مردن است وچیزي نیست؛ مردن، بستر در: رفتن است راه خدا شهادت در -18

  .)18(هابراي انسان سرافرازي وتحصیل شرافت براي انسان و
جلوه خداست وهمه عام به سوي  ماازخداهستیم همه،همه عالم ازخداست،: شهادت بازگشتی انتخاب شده است -19

انسان  راه خدا، شهادت در .انسان انتخاب کند انتخابی و و پس چه بهترکه برگشتن اختیاري باشد اوبرخواهدگشت،
  )19(اسالم اختیارکندموت رابراي خداوشهادت رابراي 

مگرشهادت ارثی نیست که ازموالیان ماکه حیات راعقیده وجهادمی دانستندودرراه مکتب : شهادت میراث موالیان است -20
  )20(پرافتخاراسالم باخون خودوجوانان عزیزخودازآن پاسداري میکردندبه ملت شهیدپرورمارسیده است؟

یاراازروح برداشتیم وبه ملکون اعال و به جوار حق تعالی مااگرشهیدبشویم قیدوبنددن: شهادت آزادي روح است -21
  .)21(رسیدیم

  گمان ندارم کسی بتواندادعاکندکه ملتی جزملت : هدف معنوي رمزمعماي شهادت است -22
 و ایثارگر و باشند این گونه پشتیبان قواي مسلح خود کشور سراسر مرد عظیم الشان ایران ازکوچک وبزرگ وزن و

گمان ندارم هیچ معیاري جزعقیده به مکتب  و هاي جنگ براي فداکاري وشهادت سبقت بگیرندداوطلب به جبهه
  .)22(باشد وایثاردرراه خداوهدف معنوي قادربه حل این معما

گاه آن ببینید، جل وعالرا و جمال جمیل او، بردارید حجاب خودیت را تا بکوشید: تراستشهادت ازعسل شیرین -23
به گمان  چیز هر از عسل بلکه باالتر راه اواحلی از زحمتی گواراست وفداشدن در رنج و هر ن واست که هرمشکلی آسا

  .)23(آید
  .)24(عالم معنویت است سلوك در و سیر اوج بندگی و مقام شهادت خود: شهادت اوج بندگی است -24
11- 2/6/58     12- 22/6/58     13- 9/7/58    14- 11/8/58    15-11/8/58  
16- 5/2/59     17- 17/7/59     18- 13/1/60  19-13/1/60     20- 9/4/60  
21- 10/4/60   22- 29/1/61    23- 22/11/62   24- 29/4/67   
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  )ره(هاي شهادت طلبی ازنگاه امام انگیزه

لی است که البته عملی وعشق به محبوب از رسیدن به مقام فناي فی اهللا که مرتبه نهایی توحید نظرکردن به وجه اهللا و-1
  .ادراك عرفانی است مستلزم درجاتی از هاي عادي خارح است وادراك انسان از

.ادراك تکلیف الهی وتقویت انقالب وحکومت اسالمی-2
 اسـتثمار،  تبعـیض،  هدایت جامعه وسالم سازي جامعـه ازظلـم،   ئاصالح و منکر به معروف ونهی از انجام فریضه امر-3

.استبداد و استعمار
.هاي متعالیفداشدن براي ارزش حق طلبی و آزادگی و عدالت و ازدفاع -4
هـاي معنـوي وگـزینش بهتـرین     توجه به لـذت  دنیوي و هاي زودگذرترك لذت هواي نفسانی وخودبینی و رهایی از-5

.زندگی جاویدان ترین نوع مرگ براي رسیدن به حیات طیبه ووشایسته
عهجام تزریق روح حماسی در ترویج حق وعدالت و-6
.فساد دفع فتنه و-7
  

  :شهیدوشهادت ازنگاه استادمطهري
نوعی  درعرف خاص وعام همراه با درعرف چه درمیان مسلمین وچه درمیان غیرمسلمانان کلماتی هستندکه قداست دارندو

 ابلکه قداست ر آن جهت که لفظ است قداستی ندارد بدیهی است که کلمه از .شودمی قداست ازآن یاد عظمت واحترام و
قداست برخی کلمات،معانی ومفاهیم که کم وبیش باتفاوتهایی درهمه جوامـع بشـري   .کندکسب می مفهوم خود ازمعنی و

شناسی جامعه هادرزمینه ارزشیابی هادرامورغیرمادي،که خودبحـث فلسـفی   وجوددارد،مربوط می شودبه جنبه هاي خاصی 
اگرکسی بامفاهیم اسالمی آشناباشـدودرعرف خـاص   .دارد دراسالم واژه اي است که قداست خاصی.وانسانی عمیقی است

 –وشـهادت   -اسالمی این کلمه راتلقی کند،احساس می کندکه هاله ایازنوراین کلمه رافراگرفتـه اسـت وآن کلمـه شـهید    
این کلمه درهمه عرفهاهمراه باقداست وعظمت است،چون شهادت مرگ آگاهانه درراه هدفی مقدس است،پس ایـن  .است

  .نوع ازمرگ نیزرنگ وبویی خدایی گرفته وقداست میابد
ازنظراسالم هرکس به مقام ودرجه شهادت نایل آیدکه اسالم بامعیارهاي خاص خودش اوراشهیدبشناسـد،یعنی واقعـآدرراه   

ي عالی اسالمی به انگیزه برقراري ارزشهاي واقعی بشري کشته بشود،به یکی ازعـالی تـرین وراقـی تـرین درجـات      هدفها
: خودنایل شوددست پیدامیکند،تاانجاکه قـرآن مجیدمیفرمایـد   -معنوي -ومراتبی که یک انسان ممکن است درسیرصعودي 

  . اندونزدپروردگارخویش روزي میخورندمپنداریدآنان که درراه خداکشته شده اند،مرده اند؛آنان زنده 
  

  :ارکان شهادت
دراسالم مرگی شهادت است که انسان باتوجه به خطرات احتمالی یاظنی یایقینی فقط به خاطرهدف مقدس وانسـانی وبـه   

  .ازآن استقبال کند)فی سبیل اهللا(تعبیرقرآن
دف مقـدس باشدوانسـان بخواهـدجان    باشـد؛ه  -فـی سـبیل اهللا   -یکـی ایـن کـه درراه خـدا    :شهادت داراي دورکن است

  .خودرافداي هدف نماید؛دیگراین که آگاهانه صورت گرفته باشد
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شهادت به حکم این کـه عملـی اسـت آگاهانـه واختیـاري ودرراه هـدفی مقـدس وازهرگونـه انگیـزه خودگرایانـه منـزه            
  ومبرااست،تحسین برانگیزوافتخارآمیزاست وعملی قهرمانانه تلقی می شود

این نوع ازمرگ است  تنها میرها میان انواع مرگ و در -به دنبال قهرمان بازي وشهرت طلبی باشدد که شهیدبدون این -
تـروعظیم تـروفخیم تراسـت ،چـون تمـام وکمـال بـراي خداسـت وبـراي          مقـدس  و برتـر  زنـدگی،  که ازحیـات و 

.  هاي واالي انسانی واسالمی استایجادواستحکام ارزش
  

  :دمطهريشهادت طلبی ازنگاه استا
  .قهرمانی وتجلی صفات عالی انسانی حماسه آفرینی و رسانی وپیام نقش الگویی و-1
.مقدس تعالی ومراه برقراري اهداف  فداشدن در هاي مقدس وارزش ارتباط یافتن با-2
.هاي مرده اجتماعتوجه به جذب شدن درجامعه براي احیاي اندام دلسوزي براي اصالح جامعه و-3
.هاي حسنهجلوگیري ازنابودي سنت اقدام عملی جهت احیاي دین و و به معروف ونهی ازمنکر انجام فریضه امر-4
.خودپرستی خودخواهی و از عاشقانه وخالصانه براي پیوستن به معشوق به دور شور-5
.توحید پرتو آزادگی در.ذلت ناپذیري وعدالت خواهی  گرایی وآرمان-6
.جاودانگی وتکامل فردي اتصال به ابدیت و-7
  

  :علی شریعتی نگاه دکتر شهادت طلبی از
.انتخاب مرگ هنرمندانه وآگاهانه وارزشمند-1
نفی نمودن خوددریک ایده آل مقدس ورسیدن به یک درجه تکامل وجاودانه شدن وحضوردائمی درذهن وعمل -2

.افرادجامعه
.وگسترش عدالتقرارگرفتن درمسیرحرکت انبیاوشهداوصالحین جهت بسط  باطل و مبارزه با حق و دفاع از-3
.تحریک عواطف واحساسات جامعه ورهایی آنهاازبی تفاوتی وبی هدایتی وسکون جهت بسیج سیاسی-4
)ترعدالت خواهیهمه مهم از عرفان و -عشق -آزادي(فداکاري وجانبازي درراه ابعاداساسی حیات انسانی-5
.رسیدن به اهداف اسالمی براساس ایدئولوژي اسالمی-6

  :فصل دوم
  توسعه

بـه   dnvelopبـه مهنـاي قشروپوسـته اسـت و     envelopلغت در .رودنکته کلیدي به شمارمی )تغییر( گفتمان توسعه در
  .ازغالف بیرون آمدن معناي پوست انداختن و

  :انددرتعریف توسعه گفته
  .شودوضع یاپیشرفت می اي است که باعث تغییرتوسعه حادثه-1
. )25(گویندتحول اجتماعی راتوسعه می و تغییر فرآیند-2
.گویندتکنولوژیکی راتوسعه می تغییرات ساختاري و اقتصادي همراه با رشد-3
.)26(هاتوسعه نام دارداستخقاق انسان افزایش توانمندي وبهبود-4
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. )27(گویندسابقه راتوسعه میبی و تغییروتحول جدید-5
.)28(مراه باعدالتنهادي ه ارزشی و اقتصادي به عالوه تحوالت فنی، رشد توسعه عبارت است از-6
آزادي  عـدالت اجتمـاعی،   سطح مـادي زنـدگی،   هبود اقتصادي است وب رشد نوسازي و توسعه چیزي بیش از-7

.  گیردبرمی در نیز ملی ودینی را هاي بومی،سنت ها وبزرگداشت ارزش هاي سیاسی و
بـه آن   تـا  ارتبـاطی نداشـته باشـد   هاي دینـی  ارزش دین و دانستندکه بااین می مشروط بر زمانی دول غرب توسعه را

تـري شـکل   هاي تازهیافته توسعه که براساس مطالعات و ادبیات جدید در اما .جامعه توسعه یافته اطالق شود جامعه،
 بلکه فرآینـد  به سکوالریسم نیست؛ هاي هرجامعه مطرح شده وتوسعه یافتگی معادل اعتقادگرفته است رعایت ارزش

 تـوان نادیـده گرفـت؛   نمی دینی را فرهنگی و به معناي عام ابعاد ارزشی و بعدي که ابعاد فرآیندي است چند توسعه،
  . )29(هستیم که بخشی ازآن به ناچارجنبه ارزشی دارد اي روبروچون درمقام تعریف توسعه باپدیده

 انـداختن از دگرگـونی وپوسـت    تحـول،  توسعه فرآینـدتغییر، : توان گفت کهبندي تعریف توسعه این گونه میدرجمع
بسـط   خـواهی و عـدالت  بامحوریت عدالت، هاي انسانی ودینی ووضع کنونی به سمت مطلوب است بارعایت ارزش

  .وگسترش عدالت
طبیعـت   نوع نگاه به انسان، نیز توسعه و راهبرد عامل و موضوع، به تبیین هدف، تعریف توسعه باید هم اکنون پس از

  .یافته بپردازیمجهان توسعه  حکومت و جامعه، ودنیا،
  :هدف

عملی  اخالقی،عقلی، شکوفایی علمی، امنیت، عدالت فراگیر، از برخوردار نهادن جامعه اي پیشرفته و هدف توسعه بنا
  .دینی است حقوق انسانی و از هایی برخورداردنیایی آبادوانسان واقتصادي در

  :موضوع توسعه
 انسـان،  و تفکـري دیـدگاهی دارد   هـر  براساس توسعه پایـدار  .دارد هاي متفاوتی وجوددرباره موضوع توسعه دیدگاه

هـاي  تمـامی دیـدگاه   ایـن اسـاس در   بـر  .دانـد موضوع توسعه می را معاد آخرت و یا و دنیا طبیعت و تاریخ، جامعه،
  .توسعه است آن وموضوعیت انسان در و دارد مختلف یک اشتراك وجود

 اراده فرمود خلقت انسان را مرحله علم خود، در خداوند .آیدبه چشم میتردرنگاه به سیرخلقت آدم این مسئله روشن
  مراحل گوناگون شایسته جانشینی خویش برروي زمین  سیر از بعد و

  100اقتصادي،ص - اطالعات سیاسی حسین قاضیان، - 25
  توسعه به مثابه آزادي آمارتیناسن، - 26
    100اقتصادي؛ص -حسین قاضیان،اطالعات سیاسی - 27
                101همان،ص - 28
                                                                              100همان،ص - 29
  

 بـاالتر  فرشتگان که عالم محض عقالنی است پیشی گرفت و عالم مجرد از این عنوان بشر با و فرمود رابه انسان عطا
 مربـوط بـه بهشـت اسـت کـه آدم و      ترمرحله پایین ی عالم فرشتگان است ومربوط به بحث عقالن مرحله بعد .رفت
 تا وسوسه کرد را هاابلیس آن اما که به درخت ممنوعه نزدیک نشوند شد امر هابه آن و ساکن بودند آنجا در) س(حوا

  .که زمینی شداین تا شد ...قضاي حاجت و گرسنگی، تشنگی، برهنگی، خوردن آن گرفتار با و میوه درخت بخورند از
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بـه   عـالم عقالنـی،   بعد و بود علم خداوند که در آن مرتبه باال انسان از :فرمایدسوره مبارك تین می 5 و4قرآن درآیه 
بـراي   را خودسازي زمینه پیشرفت خـود  با باید این دنیا در و گیردبعذروي زمین قرارمی و آیدمی آسمان دنیا برزخ یا

  .آورد فراهم رسیدن به عالم باال
آدمی به عنوان یکی ازعوامل مهم توسعه،وظیفه داردجامعه،طبیعت ودنیاي مادي وآخرت رادرمسیرتوسعه قرارداده وبه 

انسان ضمن تربیت خودبایدروابط اجتماعی رانیزتوسعه بخشیده وزمین رانیز بـه آبـادانی   .توسعه همه جانبه دست یابد
 بشـر . شـود توسعه پارافراترنهاده وبه عنوان محورتوسعه نیزتلقی مـی دراین حالت انسان عالوه برموضوع .الزم برساند

  . آورددرمی آخرت به اجرا طبیعت و دنیاو جامعه، خویشتن، به سمت مطلوب درمورد وضع موجود از را تغییر فرآیند
ـ .شد انسان بررسی خواهد پس توسعه جامعه به اعتبارتوسعه رابطه انسان با  بـه اعتبـار   زتوسعه طبیعت ودنیاي مادي نی

 توسـعه رابطـه انسـان بـا     همین گونه اسـت و  آخرت نیز رابطه با در .شودریزي میبرنامه انسان بررسی و اش بارابطه
  .شودمنجرمی روحی او به توسعه معنوي و معاد و هاارزش

موضـوع اصـلی    دنیـاي مـادي،   طبیعـت و  جامعه، خداوند، داشت که رابطه انسان باخویش، توان ادعاکلی می به طور
  .است فراگیر و توسعه پایدار

دنیاي مـادي   طبیعت و انسان موضوع فرهنگ،رابطه انسان با رابطه انسان با موضوع توسعه فلسفه، خدا رابطه انسان با
حکومـت   دولـت و  رابطـه انسـان بـا    جامعه موضوع جامعه شناسی وعلوم اجتمـاعی،  رابطه انسان با موضوع اقتصاد،

  .موضوع علم اخالق است خود باالخره رابطه انسان با موضوع علم سیاست و
  

  :عامل توسعه
  :بندي کرددرسه عنوان دوتایی طبقه را هاتوان آنداردکه می هاي مختلفی وجودعامل توسعه نظریه مورد در
  انقالبی -تکاملی راهبرد -1
  گرادرون -برون گرا راهبرد -2
  نگرجزیی -نگرکلی راهبرد -3

دکتـرین   امـا  .آن راطی نماینـد  که همه جوامع بشري باید دانندفرآیندي خطی می توسعه را تکاملی، راهبردطرفداران 
  .دانندهاي اجتماعی راعامل توسعه جوامع میانقالب انقالبی، راهبرد
درحـال  بـه الگـوبرداري کشـورهاي     معتقد عامل توسعه دانسته و صنعتی را کشورهاي توسعه یافته و گرابرون راهبرد

  .به صورت مستقل جهت توسعه اقدام نمایند اما کشورهاي صنعتی هستند توسعه از
 چیـز  هـر  یـا  فرهنـگ و  سیاسـت،  اقتصـاد،  تواندآن عامل می و داندعامل توسعه می را هم یک چیز نگرراهبردجزیی
همـه جانبـه    و توسـعه پایـدار  جهت  عوامل درونی وبیرونی را اي اززنجیره نگرکلی راهبرد اما .باشد توانددیگري می

  .داندضروري می الزم و
  

  نگرش سیستمی
دگرگـونی   یعنی تحـول و  .داندثرمیؤدرتوسعه م عوامل درون سیستمی وبرون سیستمی را نگرش سیستمی به توسعه،

دیـدگاه  باتوجه بـه ایـن    .نقش داشته باشند توانندمی اقتصادي درتوسعه پایدار اجتماعی و فرهنگیفسیاسی، شخصیتی،
  .یاتوسعه نیافتگی است همه جانبه و و عامل اساسی توسعه پایدار دو هاروابط نتقابل بین آن جامعه و ساختار انسان و
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دگرگونی  و منابع تغییر دسته از چهار این که اگرانقالب راعامل توسعه بدانیم ، مورد در )30(جانسون دکترین چالمرز
  :داندزیرمیبه شرح  وسعه را رابطه بات وتحول در

هاي جامعهارزش منابع بیرونی تغییر -1
محیط منابع بیرونی تغییر -2
هاي جامعهارزش منابع درونی تغییر -3
محیط منابع درونی تغییر -4

 از واردات تکنولوژي تازه به داخل یک کشور جنگ و .هاستارزش به عنوان نمونه جهانی شدن ازمنابع بیرونی تغییر
کشوري جزء منابع درونی  هر عامل داخلی در یاهر ایدئولوژي آفرینی به وسیله دین و .است محیط منابع بیرونی تغییر

هـم جـزء منـابع     شـود مـی  کشور...منابع غذایی،آبی و بر رویه جمعیت که باعث فشارفزایش بی .ارزش آفرینی است
  .محیط است درونی تغییر
 عوامـل را  توجـه بـه نگـرش سیسـتمی،     دانستیم با غییرت نوع خاصی از توجه به تعریف توسعه که آن را هم اکنون با

  .کنیمبندي میدسته نوع ارزش یا محیط به حساب آورده و از را تغییر درونی وبیرونی و
  عوامل     
  تغییر

  محیط  هاارزش

  تکنولوژي جنگ، ورود -2  جهانی سازي -ایدئولوژي وارداتی -1  بیرونی

 -روشـن فکـران  هاي داخلی توسـط  دین،بدعت -3  درونی
  نظام فرهنگی -ظلم

 نظــام اقتصــادي، -تحــول جمعیتــی -4
  اجتماعی سیاسی،

  
  .اجتماع باشد تواندعامل تغییرمحیطی میل عوام و ها،هریک ازعوامل درونی وبیرونی مثل ارزش

  
  ،1384سوم،تهران،پاییزنامه راه بردیاس، میزگردعلمی عامل توسعه چیست؟هدف توسعه کدام است؟شماره فصل - 30
  50-48ص

  
  :راهبردتوسعه

 سـه اندیشـمند   اًنظریات اندیشمندان اسالمی خصوص توجه به سخنان و فلسفه شهادت با ماهیت و منظر توسعه از راهبرد
علی شریعتی که درفصل اول بـه   معلم شهید دکتر آیت اهللا مرتضی مطهري و شهید استاد ،)ره(حضرت امام خمینی معاصر

بـه صـورتی کـه درسـخنان ایـن بزرگـان       . عدالت محوري وگسترش عدالت درجامعه اسـت  اشاره شد؛ مسئله عدالت،آن 
 اجراي عدالت هر چون با. وعلماي دین آمده که اولین خواسته حکومت صالحان برقراري وگسترش عدالت درجهان است

  .شد خواهد ادا احسن هرکس به نحو مطلب و حق هر گرفته و قرار رجاي خود داً دقیق چیز
 خواهد حقیقت طنین انداز حق و نداشته و مظلومی درجامعه وجود ظالم و مستکبر؛ دراین زمان است که هیچ مستضعف و

متعال به دنبال رسیدن  به دستورصریح خداوند صالحان بنا انبیاو وء براي رسیدن به این هدف واالي انسانی که اولیا و. شد
 نهایـت بـا   در فـداکاري و  و ایثار با گذشت و جان خود از و مبارزه کرد و مستکبرین جهاد مین وظال با باید اندبه آن بوده
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ظلم وجوررادرجهان ازبین برده و بـه آن   خون خود نثار بااسالمی هاي واالي انسانی وراه آرمان کشته شدن در شهادت و
 یک راهبرد خود ها،آرمان و راه خدا کشته شدن در شهادت،نگاه به  دراین نوع از. هدیه داد به جامعه منتظر، دست یافت و

تـرین  هدف غایی نیست بلکـه مهـم   خود عدالت نیز و جامعه؛ توسعه است براي رسیدن به عدالت وگسترش وبسط آن در
 چـون نزدیکـی بـه خـداو     هدف نهایی اسـت،  سعادت ابدي و هدف اولیه براي رسیدن به قرب الی اهللا است که این خود

  ).نودهم پیش ماست چون که صدآمد(به مقام قرب الی اهللا هدف نهایی رسالت پیامبران الهی بوده است رسیدن
  

  عدالت درنگاه اندیشمندان غرب
  :کنیمهااشاره میداشته است که به تعدادي ازآن طول تاریخ دکترین گوناگونی درباره مفهوم عدالت وجود در

  .هااستعدادهاي طبیعی آنطبق  رعایت حقوق افراد: فیثاغورث
  .هماهنگی نوعی تناسب و: سقراط

  .نوعی تناسب وتعادل درامور: افالطون
  .رويرعایت میانه: ارسطو

  .هابرابري همه انسان: رواقیون
  .حقوقی بودن مفهوم عدالت: سیسرون

  .وفاي به عهد عادت مردم دراجراي قراردادها و: هابز
  .به ویژه حق حاکمیت )آزادي -لما -جان(رعایت حقوق طبیعی: جان الك
  .متفاوت است جامعه دیگر اي باجامعه هر وضع قوانین که در میانه روي در: منتسکیو

  .حس فایده اساس مصلحت شخص یا شده بر بنیاد: هیوم
  .کندمی ایجاد عدالت اجتماعی را دست نامرئی بازار، نوعی هم احساسی و: آدام اسمیت

  .شدن استومیعدالت تابع اراده عم: روسو
  .ایده با هماهنگی وضع موجود: هگل

  .فرهنگ سیاسی حذف شود از مفهوم عدالت اجتماعی باید مالکیت، شرط الزم آن است و: هایک
  .آن توافق کنند سر بر برابر و عدالت چیزي است که اشخاص آزاد: راولز

  .کس به اوست اعطاي حق هر توزیع درست و عدالت ،: پل المرمور
  

  درنگاه اندیشمندان اسالمیعدالت 
  :پردازیمخصوص مفهوم عدالت می اندیشمندان اسالمی در هاي برخی ازاکنون به نظریه

 احـوال،  افعـال،  اخـالق،  تـوازن در  عدالت یعنی اعتـدال و ...جریان دارد خلق شده و....نهایت عدل جهان هستی در:فارابی
جایگاه  در قراردادن امور اساس قانون مدنی، حفظ آن؛ بخشی وتداوم  مشترك بین همه جامعه و تقسیم خیرات عمومی و

  .تساوي حقیقی است اهمیت وسطیت و رعایت استحقاق، حقیقی خود،
 بـراي تحقـق ایـن مشـارکت،     دیگـران اسـت و   مشـارکت بـا   نیازمند بقاي خود، و وجود بدیهی است انسان در: ابن سینا

 و قانون گـذار  عدل نیز براي تحقق سنت و و عدل بستگی دارد سنت و وجودبه  قراردادها وجود .دارد قراردادهایی وجود
 و گسـتر  داد وجـود  جامعه، براي تحقق عدل در. کندحفظ می شرع را در عدل قوانین را .اجراکننده عدالت ضروري است
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ظـام سیاسـی   یک ن طریق ایجاد جامعه از در شریعت عدل را نبوت یا .ضروري است سنت گذار وجود براي تحقق سنت،
  .شجاعت است حکمت و یعنی عفت، جامع فضایل برتر؛ چنین عدالتی،.....آوردمی عدل به وجود مبتنی بر
 )بـد  تشـخیص خـوب و  (هـاي حکمـت  داراي ویژگـی  و کنندکامل می را میزان الهی اخالق خود هاوقتی انسان: مالصدرا

 روي درعـدالت میانـه   .یابنـد فضیلت عـدالت دسـت مـی   به  گردند،)غضب اعتدال در(شجاعت و)شهوات اعتدال در(عفت
 شـد  فضیلت عدالت برخوردار وقتی انسان از .هاستترین آنوسط بهترین کارها، این دنیا به مقتضاي آن که در کارهاست،

هـدف  د خـو  و رسـاند بـه هـدف مـی    گونـه کـه صـراط مسـتقیم انسـان را     همان و گیردمی صراط مستقیم بندگی قرار در
 صفات جمال و که شناخت حق تعالی و آیدمی به سوي هدف به شمار لت نیزهدف نیست،بلکه راه سرراست مانیست،عدا

فضیلتی است که تمام فضایل  و رساندمی به بهترین حالت خود عدالت حالتی است که نفس انسان را .افعال اوت جالل و
  .کعبه مقصودمی کند برداردونفس انسان رامستعدبازگشت به خداورسیدن به در اخالقی را

بـه   عدالت درعقاید،ادراك حقایق وجودیه ازغایت القصواي کمـال اسـمایی تامنتهاالنهایـه رجـوع مظـاهر     ): ره(امام خمینی
 عـدالت،  .همه فضـایل اسـت   تفریط است، وسط بین افراط و عدالت حد .اقامه عدل درست کردن انسان است .ظاهراست

فطـري انسـان    بغض ظلم، حب عدل و .سیرمعتدل است خط مستقیم و عدالت، .تظاهریه اس تعدیل جمیع قواي باطنیه و
یعنی نه ظلـم   عدالت، .عدالت است اسالم، تمامی مناصب در معیار .طریقه عادالنه تعلق دارد سنت خدا برزندگی بر .است

  .کندمجبورمی همواره به مالزمت تقوا را ملکه پایداري است که فرد عدالت، .ظلم برو بار نه زیر بکن و
تلقـی   صراط مسـتقیم نیـز   تواندمتعادل اموراست که می وسط و همان حد )ره(امام نظر خالصه چیستی عدالت در به طور

خصیصـه   .شایسـته اسـت   امري عقآلنیک و .واقع است انطباق با عدل به مثابه این همانی واقعیت با: محمدباقرصدر .گردد
  .شریعت اسالم است استقامت بر و امور اعتدال در وسطیت و .عی استتوازن اجتما تکافل و .ماهوي جهان است

شرایط  ایجاد عدالت اجتماعی عبارت است از .هاي متساويزمینه استحقاق عدل یعنی رعایت تساوي در :مرتضی مطهري
-وظیفه دولت ،عمل و عدالت اجتماعی ازلحاظ اجرا .یکسان رفع موانع براي همه به طور یکسان و الزم براي همه به طور

عـدالت اجتنـاعی    .امـري اسـت   هـر  تفـریط در  سوي افراط و دو اجتناب از روي ومیانه عدالت،: عالمه طباطبایی .هاست
کـه   جـاي داده شـود   جـایی،  در که مستحق آن است و اي رفتارشودجامعه گونه افراد یک از هر این که با عبارت است از

  .جامعه است امور دارهم حکومت که عهده و به انجام آن هستند مورأمکلفان ماین خصلتی است که هم  .آن است سزاوار
  

  )ع(عدالت ازنگاه امام علی
 ادا رهبري حق مردم را آنگاه که مردم حق رهبري و .عدل همان انصاف است و دهدمی جایگاه خودقرار در را امور عدل ،
 -جریان می یابنـد  هاسنت و شودمی هاي عدالت آشکارنشانه شود،راه دین برجسته می یابد؛جامعه عزت می حق در کنند،

حکومـت تـداوم    -شـود توسعه فراگیرمـی  -شوداصالح می این صورت روزگار در -دارد ایثار این احتیاج به فداکاري و و
نقش  عدالت براي توسعه شهادت، فهم دقیق مفهوم عدالت و براساس نظرات فوق و .شودطمع دشمنان قطع می و یابدمی

  .داشت بسط وگسترش آن نقشی راهبردي خواهد عدالت و براي ایجاد شهادت نیز و راهبردي دارد
 علمی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي، سیاسی، پس توسعه انسانی، .عادالنه باشد باید هرگامی که براي توسعه برداشته شود 

 -محـیط  -حقوق متقابل انسان(میزان حکمت متعالیه الهی و باشد حقانیت برخوردار اعتدال و از ارتباطات باید آوري وفن
  .درآن رعایت گردد)خدا -حکومت -جامعه
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:انسان توسعه یافته
 توانـد ومـی  انسـان اندیشـه دارد   .قدرت فکرکردن اوست و فرشتگان تفکر برترین اکمتیازانیان نسبت به دیگرموجودات و

هـم عامـل    تمامی مکاتب انسان هم موضـوع و  در .الل ازآن آگاهی یابداستد اندیشیدن و با داندکه نمی آنچه را و بیندیشد
اساس آیات  بر هاي انسان رااین مبحث ویژگی در .متفاوتی دارد گاه بسیار و هاي بسیاراما این انسان ویژگی .توسعه است

  :کنیمآن نآمل می در داده و گروه قرار دو نورانی قرآن در
  .)31(انسان ضعیف آفریده شده است-1
.)32(انسان دشمن آشکاري به نام شیطان دارد-2
.)33(ناسپاس است و ستم کار انسان بسیار-3
.)34(انسان دشمن آشکارخداست-4
.)35(کنداشتباه می شر و تشخیص خیر انسان در-5
.)36(انسان شتاب زده است-6
.)37(است)خسیس(انسان ناخن خشک-7
.)38(جدال است انسان اهل جدل و-8
.)39(کندمی انکار را انسان معاد-9

.)40(نادان است انسان بسیار-10
.)41(راخیلی دوست دارد انسان مال دنیا-11
.)42(وسوسه نفس خوداست انسان گرفتار -12
.)43(ورزدطمع می انسان بسیار-13
  .)44(ساختارشکن است انسان مرزشکن و -14
  .)45(کندطغیان می ببیند نیازانسان وقتی خودرابی -15
  .)46(کاراستانسان زیان-16

 -------------------------------------------------------------------------------  
     5یوسف،آیه -32                                 28نساء،آیه -31
        4نحل،آیه-34                               34ابراهیم،آیه -33
      11اسراء،آیه- 36                                  11اسراء،آیه-35
     54کهف،آیه-38                              100اسراء،آیه-37
     72احزاب،آیه-40                                 66مریم،آیه-39
  16قیامت،آیه-42                               49فصلت،آیه -41
      5قیامت،آیه-44                                19معارج،ایه -43
  2عصر،آیه-46                                    6علق،آیه-45

  
زمـین   در جنجـالی را  چنـین موجـود   چـرا  :هنگام آفرینش انسان پرسیدند در خداوند که فرشتگان از این وصف بود با و

  )47(کنی؟می جانشین خود
  :فرشتگاه پنهان بود رازهاي کهبر سازدآشکارمی را به مهر جواب آنان رازهاي سر در ندخداو و
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  .)48(باشد آیینه تمام نماي همه صفات خدا تواندانسان می-1
.)49(است هدفمند خلقت او نشده و انسان بیهوده رها-2
.)50(رسدتالش وجدیت به اهدافش می انسان با-3
.)51(شودساخته می هاسختی انسان در-4
. )52(بداند داند،نمی آنچه را تواندانسان می-5
. )53(نطق دارد انسان توانایی بیان و-6
.)54(انسان نسبت به خودش آگاهی وبصیرت دارد-7
.)55(است قوام برخوردار بهترین ساخت و خلقت انسان از-8
باالترین مرتبت کمال دسـت  به  ترین مرتبه وجودپایین از خوش ساخت تا چنین رقم خورسرنوشت این موجود-9

.)56(یازد
بـه   -گـذرد مـی  راه خـدا  ازجان خویش در فداکاري کرده و و ایثار راه خدا در درراه رسیدن به اهداف مقدس و-10

  ...).قتلوافی سبیل اهللا(-آیدمقام شهادت نایل می
 دشـمنی او  عـدالتش، مقدمـه   ظلـم او  مقدمه علمش، جهل او که ضعف انسان مقدمه قدرتش،آن آورترازهمه شگفت
  .اش استمقدمه رستگاري خسران او کفراو مقدمه ایمانش، مقدمه آرامشش، شتاب او اش،مقدمه دوستی

منال  مال و دل از گیري،ترین شرایط تصمیمسخت دشوارترین لحظات و ترین زمان وحساس این شرایط در انسانی با
بهتـرین   از براي رسیدن به قرب الـی اهللا،  است و فضایل برترافضل  که جامع و جامعه، براي تحقق عدالت در کنده و

  .  گرددبه مقام شامخ شهادت نایل می که همان جان شیرین است گذشته و کاالي خود
وعدالت به عنـوان راهبـردي جهـت توسـعه      اینجاست که به نقش شهادت به عنوان راهبردي براي تحقق عدالت، در

  .بریمپی می پایدار و فرآگیر
  

  6انشقاق،آیه -50     36قیامت،آیه -49     31بقره،آیه -48     30بقره،آیه - 47
  14قیامت،آیه-54     3رحمن،آیه -53     5علق،آیه -52     4بلد،آیه - 51
  6تا4تین،آیه -56     4تین،آیه - 55

  
  :گیرينتیجه

رابطه معقولی که بـین ایـن واژه    توسعه و و تغییر عدالت، چیستی شهادت، نتیجه بحث این که باتوجه به تشریح مفاهیم و
 ایثـار  فداکاري و با همان کلمه مقدس شهادت به علت این که شهید راه خدایا یابیم که کشته شدن درمی در دارد، هاوجود

بسـط عـدالت    گسـترش و  جور و برقراري، بین بردن ظلم و پی از در شهادت خویش به عنوان یک راهبرد نهایت با در و
بـا برقـراري    عدالت نیـز  دینی است عمل نموده و هاي انسانی وجامع تمامی فضیلت پایدار که برترین فضایل و و فرآگیر

توسـعه   بـراي ایجـاد   مقام یـک راهبـرد   در توسعه حرکت کرده و مسیر در جاي خود در چیز نهادن هر جامعه و عدل در
خالصه ایـن کـه بـه     .خوردنیز به چشم می تغییر آن عنصرتمامی مراحل  در این راه و در .نماید عمل می پایدار و فرآگیر

 سعادت به معناي خوشـبختی،  به معناي خوشبخت و سعید شهادت سعادت؛و است و سعید شهید )ره(فرموده امام خمینی
 تـرین زمـان  برطـوالنی  مانـد موجودي باقی می باالخره هر و به بهترین حاالت خود ابد تا ماندنفسی باقی می هر پیروزي،
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 تغییر توسعه که خود پیش برد شهادت در و اینجاست که نقش شهید در .ترین نتایجتمام بهترین حاالت ممکن و ممکن بر
  .توان پی بردمی بهترین نتایج است، با ترین زمان وطوالنی به بهترین حالت در وضع موجود حالت از

   
منابع

  1383اولین کنگره فرهنگ و ادبیات شهادت، انتشارات شاهدبنیاد شهید و امور ایثارگران، مجموعه مقاالت  -1
  1383بنیاد شهید و امور ایثارگران، مجموعه مقاالت دومین کنگره فرهنگ و ادبیات شهادت، انتشارات شاهد -2
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  هاي ایثارگري در استان کردستانایثارگر نسبت به ارزش هاي شهدا و بررسی نگرش خانواده
اسعد محمدي

  کارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعی
  

چکیده
هاي ایثارگري هاي شهدا و ایثارگر نسبت به ارزش مقاله حاضر خالصه پژوهشی است که در زمینه بررسی نگرش خانواده

مسأله و مرور ادبیات تحقیق مباحثی از جمله فلسفه وجودي در استان کردستان، براي انجام این تحقیق پس از طرح 
ارزش واهمیت کارکردهاي فرهنگ ایثار،  فرهنگ ایثار در مکتب اسالم، بستر اجتماعی فرهنگ ایثار و شهادت در فرهنگ،

دستگاه نیازهاي  هاي،ها بررسی شده و براساس تئوريویژگیهاي ارزشو  کارکرد ،ایثار به مثابه یک ارزش اجتماعی، ایثار
نظریه  هاي پارسنز  ،نظریه نظام ارزشی روکیچ،مزلو، اینگلهارت، نظریه آلپورت، سلسله مراتب سیبرنتیک نظام ارزش

 هاي مربوط به نگرش مانند نظریه نقش ساختار اجتماعی تئوري یادگیري اجتماعی،ها و تئوريساختارچرخشی ارزش
روش تحقیق . تئوري کنش معقول چهارچوب نظري تحقیق تدوین شده است ها وها در تکوین نگرشتئوري نقش گروه

گیري افراد نمونه از طریق نمونه. ها از پرسشنامه و مصاحبه استفاده شده استآوري دادهو براي جمع ،)survey(پیمایشی
شاهد و ایثارگر استان  هاينفر از افراد خانواده 550اي متناسب انتخاب شدند و در مجموع حجم نمونه آماري را طبقه

هاي شاهد و ایثارگر در سطح نسبتاً  دست آمده حاکی از آن است که پاسخگویان خانوادهاند، نتایج بهکردستان تشکیل داده
 ها  دست آمده از آزمون فرضیههنتایج ب ها دارند،هاي ایثارگري آشنایی و نگرش مثبتی نسبت به این ارزشباالیی با ارزش

 هاي ایثارگري بر حسب تحصیالت،هاي شاهد و ایثارگر نسبت به ارزش ازمتفاوت بودن نوع نگرش خانوادهحکایت  نیز
هاي اهل تشیع،  که نوع نگرش خانوادهبطوري باشد، هویت قومی، شهرستان محل سکونت، منزلت شغلی و نوع مذهب می

هاي با مشاغل داراي منزلت پایین و متوسط  خانواده هاي ترك و هاي قروه و کامیاران، خانوادههاي ساکن شهرستان خانواده
هاي و پیوستگی مذهبی و گرایش به ارزشمیزان تعلق متغیرهاي سن،  . تر است هاي ایثارگري مثبتنسبت به ارزش

، اجتماعی خانواده /يپایگاه اقتصاد هاي ایثارگري رابطه  مستقیم و مثبت؛ و متغیرهايفرامادي با نوع نگرش به ارزش
هاي مادي رابطه  منفی و معکوسی دارند؛ نتایج تحلیل رگرسیونی چند متغیره و تحلیل مسیر نیز رآمد و گرایش به ارزشد

هاي هاي شاهد و ایثارگر نسبت به ارزش نوع نگرش خانواده. دار بین این متغیرها داللت داردیبر وجود ارتباط معن
ارند؛ همچنین درصد جانبازي جانبازان با نوع نگرش آنها به ایثارگري بر حسب جنسیت و وضعیت تأهل تفاوتی ند

  . اي ندارد هاي ایثارگري رابطهارزش
هاي فرامادي، نظام ارزشی، تیپ ارزشی، نیاز، نظم اجتماعی، کنش هاي مادي، ارزشارزش ارزش، نگرش، ایثار، : کلیدواژه

  .............اجتماعی و 
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  طرح مسأله و ضرورت پژوهش
اي به بلنداي عمر آدمی دارند و از آغاز پیدایش بشر بر روي این کره خاکی قـرین   پیشینه 1هاي اجتماعی مسأله ارزشطرح 

دهند، از آن رو که راهنماي عمـل فـرد و    ها شیرازه اصلی فرهنگ یک جامعه را شکل می ارزش ،اند و همنشین آدمیان بوده
  کشند  ها را به تصویر می ها، هویت جوامع و ملت ارزش. استوار گردیده است ها اند و بنیان نظام اجتماعی بر مدار آن جامعه

لفـه کـنش   ؤتـرین م هـا کلـی  ارزش) 128:1375کوهن،(کنند آفرینی می و در عرصه تغییر و تحوالت بنیادین اجتماعی نقش
آیند و باعث ایجاد همبسـتگی  انسانی هستند و بیان کننده حالت نهایی مطلوب است که به عنوان راهنماي بشر به کار می 

شوند، زیرا قادر هستند وقایع را توضیح دهند و محیط خاص یک جامعه را تبیین کنند در یـک جامعـه    بین افراد جامعه می
نمـی   هاي اجتمـاعی،  در تبیین پدیده .ها براي توجیه همه نوع برابري یا اختالف اجتماعی قدرت تبیین دارندآرمانی ارزش

چـه در گذشـته و چـه    (و از جملـه کردهـا  ها  هاي برجسته ایرانی یکی از ارزش. بود اعتنا ها بی مقوله ارزش توان نسبت به 
ها را به معرض  نماد و نمود دیگرخواهی آدمیان است و روح همنوع دوستی آن ارزشی است که ایثار، »باشد ایثار می) حال

جمع کثیري جـان خـویش را در راه دیگـري و دیگـران از      رود که فردي یا حتی گذارد و گاه تا جایی پیش می نمایش می
دهند تا کمال و تمام ایثار و از خود گذشتگی را بر جاي آورند و از ایـن رو اسـت کـه چنـین افـرادي در نگـاه        دست می

رن، چه سـنتی و چـه مـد     در تمام جوامع، ،گردندناشدنی تبدیل می  هایی فراموش اي، به سمبل ها و مردمان هر جامعه ملت
در ادیان مسـیحیت،   .اند وجود داشته و دارد و مردمان به اشکال متنوعی دیگري را یاري کرده )ایثار(این ارزشهایی از گونه

هاي مهم و اساسی برشمرده شده است و محتواي انجیل، تورات و قـرآن شـاهدي    یهود و اسالم، گذشت و ایثار از ارزش
اي ظهور و بروز پیدا کرده است  ایثار به طور برجسته  هم آن است که در دین اسالم،اما نکته م. گردد براین داعیه قلمداد می

توان شواهد متواتر و فراوانی را آشکار ساخت، به ویژه آن  و در آیات قرآن و روایات از پیامبر اسالم و سایر معصومین می
  . اند را به شکل عملی و تجربی به کار گرفتهکه هم پیامبر اسالم و هم امامان شیعی در حیات روزمره و معمول خویش آن 

توان در زندگی روزمره مردم نظاره نمود که آثار و پیامدهاي اجتماعی  را می گريایثار ارزشهاي هاي متعددي از صورت
 ماندگان، آزاد سرپرستی ایتام، کمک به در راه ،دوستی، دیگرخواهی، مهربانی عدالت، انسان. گذارد زیادي هم بر جاي می

توان را می ...و  العالج هاي صعب سرپرست، حمایت از بیماران داراي بیماري هاي بی کردن اسیر و زندانی، کمک به خانواده
بنابراین با   ،از مصادیق ایثار دانستمفقوداالثر و اسیر  ،شوند و یا جانباز و معلول و مجروح کسانی که شهید میدر کنار 

هاي باالتر واقعیات اجتماعی شکل  ها الیهین الیه واقعیات اجتماعی هستند که بر بستر آنتر ها عمیق توجه به اینکه، ارزش
ها مطالعات وسیعی شناسی از اهمیتی خاص برخوردار است و در مورد آن ها در حیطه جامعه لذا مطالعه ارزش. گیرند می

ته و منابع تحقیق هم بسیار محدود فصورت گرانه در ایران در این زمینه، مطالعات اندکی فاما متأس. است فتهصورت گر
مطالعه لذا  ،جامعه استرادفطلبی گروه بزرگی از ا با توجه به تداوم انقالب اسالمی که مدیون ایثار و شهادت؛ است

نوع نگرش خانواده هاي شاهد و ایثارگر علی الخصوص نسل امروزي در سطح استان  هاي مرتبط با ایثار و تعیین ارزش
در تداوم راه شهیدان عوامل تهدید داسد را بیاموزند تا بتواننفنیاز دارند راه مبارزه با دشمن و م جدید  نسل .اردضرورت د

هاي نظام همچنین اگر قبول کنیم و بر این باور باشیم که در صورت تعارض و تخالف میان ارزش. کننده را از میان بردارند
 بحران مشروعیت گریبانگیر نظام سیاسی حاکم خواهد شد اد آن جامعه،هاي اجتماعی مورد قبول افرحاکم و ارزش

هاي شاهد و خانوادهتواند از این بعد مورد توجه قرار گیرد چرا که با بررسی و تعیین نوع نگرش  بنابراین این تحقیق می
 نها در بین قشرهاي متفاوتتوان  به مقایسه آ شود و هم می هاي حاکم در جامعه ارائه میهم برآیندي از ارزش ایثارگر

                                               
social values -١ 
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اند هاي حاکم بر آن قشر در آیندهداران ارزشو از آنجا که نوجوانان هر قشر طلیعه.هاي شاهد و ایثارگر پرداختخانواده
هاي موجود است بنابراین با انجام هاي جدید و تردید و انتقاد از ارزشگیري ارزشچرا که دوران نوجوانی دوران شکل

هاي شاهد و ایثارگر نظام ارزشی حاکم بر این توان با تعیین نوع نگرش نوجوانان و جوانان در خانواده تحقیقاتی میچنین 
ها را با توجه به متغیرهاي تأثیرگذار بررسی نمود و بدین ترتیب راهکاري مناسب با آن را در زمان فعلی پیدا کرد و  خانواده
  نتایج اثر بخشی بر  هاي ایثارگريگرایش به ارزشاز آنجایی که  نه گام برداشت وي مناسب در این زمیهاریزيبا برنامه

  
راوانی نیز دارد فعالوه بر اجر معنوي، آثار مثبتهاي ایثارگري و ارزشرهنگ ایثار ف فدارد توجه به جوانب مختلجامعه

-ها و آگاهیانتقال فرهنگ ، معارف، ارزش ها از عوامل مهمقدر مسلم رسانه گیرد را میف ات مختلفجلو بسیاري از انحرا

اي برخوردارند، از طرفی با استفاده از ابزارهاي جدید،  ي بشري از اهمیت ویژه اند و در تحول جامعههاي جامعه بشري
با توجه به مطالب  ،آیند و منشاء تحوالت گرانقدري هستنداي در جهت اعتالي حیات فرهنگی به حساب می وسیله

  :ترین مطالبی که این پژوهش به دنبال آن خواهد بود به شرح زیر استعمدهمطروحه 
  هاي ایثارگري در استان کردستان چگونه است؟نسبت به ارزش هاي شاهد و ایثارگرخانواده نگرش-1
 /هاي ایثارگري بر حسب متغییرهـاي فـردي  نسبت به ارزش هاي شاهد و ایثارگرخانوادهآیا نوع نگرش افراد در -2

اعی متفاوت است؟اجتم
ها در سـطح اسـتان کردسـتان    هاي ایثارگري در این خانوادهعوامل تأثیرگذار بر نوع نگرش افراد نسبت به ارزش-3

کدامند؟
  هاي ایثارگري در استان کردستان کدام یک تعیین کننده ترند؟از میان عوامل تأثیرگذار بر نوع نگرش افراد نسبت به ارزش

  
  واکاوي ادبیات موضوع

  تعریف ارزش -
ارزش از جمله مفاهیم بسیار پیچیده علوم اجتماعی است که اندیشمندان علوم اجتماعی با توجه به دیدگاه خاص خود به 

براساس تعریفی که در  .تعریف آن پرداخته اند و همانند تعریف جامعه شناسی، اتفاق نظر کمتري در مورد آن وجود دارد
ها، تمایالت، ها، خواستهواژه ارزش ممکن است به عالئق، مطلوبیت: جتماعی وجود دارددایره المعارف بین المللی علوم ا

. هاي گزینشی دیگر اشاره داشته باشدها و ویژگیترجیحات، وظایف، تعهدات اخالقی، کمبودها، نیازها، تنفرها، جذابیت
  ).6: 1372جواهري،(»دي تفاوتی اساسی دارندها متشکل از رفتارهاي انتخاب هستند و با رفتارهاي بازتابی و غیراراارزش

همین احساسات . ها سهیمندداري هستند که اعضاي یک جامعه در آنها احساسات ریشهارزش«: گویدمی 1بروس کوئن
  ). 39: 1370کوئن ،(»کندغالباً اعمال و رفتار اعضاي جامعه را تعیین می

ها معیارهـاي وسـیع، انتزاعـی و مشـترکی از     ارزش. کنندرا ترسیم میها آنچه بایست باشد ارزش«: نیز معتقد است 2گلیس
ها داراي کارکردهایی از جملـه انسـجام   ارزش .)Gelles ,1995:84(»باشندآنچه درست، مطلوب و شایستۀ احترام است می

   .هستند.. ها، وحدت روانی اشخاص، یگانگی اجتماعی و مدل
  به مثابه ارزش ایثار

                                               
1- Brous Queen
٢- Gelles  
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. دهـد  صرفاً چند فرد یا گروه بسیار کوچکی را تحت شمول خود قرار می وگاهی دامنه یک ارزش محدود و تنگ است 
گردنـد از آن   ها هم هستند که از گستره وسیعی برخوردارند و به همین خاطر ارزشی عمومی قلمداد مـی اما برخی ارزش

است که پس از پـذیرش دیـن اسـالم    یی هاثار یکی از ارزشای. هایی هستند بند به چنین ارزش جهت که عده زیادي پاي
کند و به ویژه در دوره انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی در اشکال مختلف  توسط ایرانیان، حضوري نسبتاً پررنگ پیدا می

کـه  بـه عـالوه این  . هاي اجتماعی به حسـاب آورد  توان آن را یکی از ارزش کند و به همین خاطر می و متعددي تجلی می
هـاي   و خانواده(گردد و تعداد قابل توجهی شهیدهاي مختلف در جامعه تداعی می هنوز میراث این ارزش واال به صورت

، جانباز، ایثارگر و مفقوداالثر در جغرافیاي سرزمین ایران آکنده و پراکنده است و نهادهاي رسمی و غیررسمی قابل )شهدا
هاي کلی رفتار، احکام جمعی و هنجارهاي  هاي اجتماعی مدل ارزش. کنند میتوجهی براي رسیدگی به امور آنها فعالیت 

دوسـتی،   عـدالت، انسـان   ،دهنـد  تشـکیل مـی   ،انـد  کرداري را که مورد پذیرش عمـومی و خواسـت جامعـه قـرار گرفتـه     
طلبـی،   دتهاي دفاع مقدس مثل ایثار، شـها  ارزش. شوند هاي اجتماعی شمرده می جزو ارزش... دیگرخواهی، مهربانی و 

هـا از نـوع   هاي دینی، عقالنی و عاطفی هستند، اما تبلور و وجـه غالـب آن   هر چند ارزش... خداخواهی، خطرپذیري و 
که این ارزش هم در قلمرو جامعـه مطـرح    شود منظور آن است وقتی از ماهیت اجتماعی ایثار می. ارزش اجتماعی است

وقتی گروه قابل تـوجهی از  . تند و هم کارکردهاي مختلف اجتماعی داردبند به آن هس باشد و عده زیادي متکی و پاي می
هـاي مـورد    هایشـان را در راه اهـداف و ارزش   هـا و داشـته   جامعه به واسطه تقید به ارزش ایثار، قسمت زیادي از دارایی

گـردد، در واقـع   گردند تا مشکالت و موانع مختلف فراروي همنوعان آنها رفـع   کنند و موجب می احترام خود صرف می
کننـد؛ نکتـه مهـم دیگـر اینکـه در سـایه ایـن ارزش         هاي اجتماعی ایفـا مـی   نقش عظیمی در کاهش مشکالت و آسیب

  ).6: تاآقاپور،بی(گیردهمبستگی اجتماعی قدرتمندي بین اعضاي جامعه شکل می) هاي دیگر و برخی ارزش(اجتماعی
  
  کارکردهاي فرهنگ ایثار  -

نیاز و اقبـال فطـرت بشـري     ها و دستاودهاي بسیاري است از این رو مورد توجه،دربردارنده ویژگی فرهنگ مبتنی بر ایثار
  :توان به شرح زیر برشمردهاي افراد ایثارگر را میاهم ویژگی .بوده است

ه عنوان عزم و اراده افرادي که به ایثار ب متغیرهاي مادي در تأثیر گذاشتن بر تصمیم،: ثبات در قدم و صداقت در عمل-1
 به اهداف و آمـار متعـالی دسـت یافتـه،     در اوج آگاهی و ایمان، .بسیار ناچیز و کم مقدار است نگرند،یک ارزش می

حاضـــرند آن را بـــه ازاي نثـــار برتـــرین ســـرمایه خـــویش تحصـــیل نمـــوده یـــا بـــه تحکـــیم و تقویـــت آن  
).1:10اسفندیاري،شماره(بپردازند

نگرند آینـده را از آن دیـن خـدا و پیـروان     رادي که به ایثار به عنوان یک ارزش میاف: اعتقاد و اعتماد به آینده ایمان،-2
).1:10اسفندیاري،شماره(راستینش دانسته و از هیچ تالشی جهت تحقق این آینده محتوم و موعود فروگذار نیستند

در غم مردم خویش  نگرند،افرادي که به ایثار به عنوان یک ارزش می: نگریستن به درد بشریت فراتر از مرزهاي مادي-3
).1:10اسفندیاري،شماره(کننددانند و بر دوش خود مسئولیتی جهانی احساس میرا شریک می

.هاي ایثارگرانه استهیاهو خاصیت تالشکار براي مردم در شرایط گمنام و بی-4
اجتماعی و فرهنگی  سیاسی، بصیرت دینی،-5
هـاي اخالقـی و   موجبات رشد و رونـق بسـیاري دیگـر از ارزش    ،جاري بودن و فراگیر شدن فرهنگ ایثار در جامعه-6

لیت در قبال سرنوشت و معیشت ئواحساس مس توسعه روحیه تعاون و همکاري، .کندهنجارهاي رفتاري را فراهم می
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مجال  در سایه چنین فرهنگی است که در افراد و آحاد مختلف جامعه، دیگران، تالش براي مفید بودن براي سایرین،
ساده زیستی و تواضع ،در جامعه مجال فراگیـري   یابد و در نتیجه آن است که روحیه قناعت،رشد و تحکیم می بروز،

).1:10اسفندیاري،شماره(یابدمی
  
  ایثار و اهمیت مفهوم ،معنا -

 عطـا کـردن،   یدن،ایثار در لغت به معناي برگز.  ایثار مصدر باب افعال بوده و به معناي برگزیدن و برتري دادن آمده است
برگزیدگی یعنی منفعت غیر را برمصلحت خود مقدم داشـتن و ایـن کمـال     غرض دیگران را غرض خویش مقدم داشتن،

ایثـار  . دیگري را در رساندن به منفعت و دفع مضرت برخود مقدم داشتن و آن نهایت برادري اسـت  درجه سخاوت است،
آن است که  و مراد از آن،] -سخا-[قرار دارد »سخا«که تحت فضیلت  در اصطالح دانش اخالق دومین نوع از انواعی است

نمردانه بگذرد و آن را به دیگري که بدان نیازمنـد اسـت ببخشـد و ایـن گذشـتن و      اجو انسان از انچه خود بدان نیاز دارد،
ـ .  دمی گرددآ ملکه نفس - بخشیدن که همانا دیگري را برخود برگزیدن است، ار کـه یـک واژه عـام    با توجه به معناي ایث

 ها وجود دارد ولی در اسالم مفهوم آن از یک برتري خاصی برخوردار است و هر تالش،هاو فرهنگاست و در همه مکتب
اي چـون اخـالص و در را ه خـدا    گویند بلکه ایثار در اسالم داراي پیش زمینـه بخشش و جایگزینی را ایثار نمی فداکاري،
و این موقعی است که انسان بـه یـک تکامـل روحـی دسترسـی پیـدا        و معرفت انسانی است، ایثار بیانگر رشد .بودن دارد

دهـد جهـت و هـدف ایثـار      نچه به آن ارزش میآدراسالم ایثار فی نفسه داراي ارزش نیست بلکه  ).28:1378معدنی،(کند
هیت و محتواي عمل اسـت نـه   مهم ما.ها ایثار وجود دارددر همه فرهنگ .که در کدام جهت و براي چه هدفی باشد است،

هاي و بسیاري اشخاص هم هستند که در راه کنید، شما جان خودتان را فدا می«: صورت عمل ،در این زمینه امام میفرمایند
 میزان عمل است، .و محتوا دوتاست یک صورت است لکن معنی دو تا صورت عمل،.کنند انحرافی باز هم این کار را می

بدون شناخت ایثارمعنی ندارد چون هدف نهایی آن رسیدن بـه حـق    میشه با شناخت همراه است،ایثار ه» نه صورت عمل
و ایثـار عامـل نزدیکـی بـه      کند که انسان حق را بشناسد و براي رسیدن به آن تالش کند، است و این موقعی معنا پیدا می

درمکتـب اسـالم ایثـار     گري حق پیش رود،را برطرف کند و تا مرز جلوه هاشود انسان بتواند حجابخداست و سبب می
جهت و سرگردانی نیست بلکه قیامی است که گام نخست آن شکستن خود و برداشتن حجاب درونـی اسـت و   ،تالش بی

  .این موقعی است که همه چیز در جهت خدا باشد
   

  مبانی نظري
  هاي موجود پیرامون ارزش ها و نظریهدیدگاه

  دستگاه نیازهاي مزلو
نیاز به خود  نیاز به احترام و نیازهاي عشق و تعلق، دسته نیازهاي فیزولوژیک، نیازهاي ایمنی، 5مازلو نیازها را در  

بر اساس دیدگاه نظري مزلو اگر هر دو نیاز فیزیولوژیک و ایمنی نسبتًا خوب ارضا . بندي کرده استشکوفایی تقسیم
به عبارت دیگر اهدافی که جنبه (احترام و خودشکوفایی پدیدار خواهند شدگاه نیازهاي عشق و محبت و تعلق، شوند، آن

و فرد با شدت هرچه تمامتر خواهد کوشید تا به این هدف دست )یابندتري داشته باشند، مجال ظهور میاجتماعی قوي
  ).79- 80: 1367مزلو،(یابد
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  )فرامادي -ها، ماديتحول ارزش: (اینگلهارت-
که براساس سلسله مراتـب  . هاي مادي، فرامادي استدهد به صورت ارزشها ارائه میرت از ارزشبندي که اینگلهاتقسیم

) فرامـادي / مادي(ها حال بسته به تغییر متغیرها در سطح سیستم جامعه، یکی از این ارزش. شودمزلو تعریف می 1نیازهاي
از دیـدگاه او فرهنـگ و   . شـود ح سیستم جامعه مـی در سطح فردي اولویت یافته و به نوبه خود منجر به پیامدهایی در سط

  .باشندها تا حد زیادي تابع شرایط اقتصادي اجتماعی جامعه میلزوماً ارزش
  :فرامادي اینگلهارت متکی به دو فرضیه بسیار مهم است/ نظریه مادي

هـا را بـراي آن   ارزششخص بیشـترین  . اقتصادي وي است -هاي فرد بازتاب محیط اجتماعیاولویت: فرضیه کمیابی -1
  .ها نسبتاً کم استشود که عرضه آنچیزهایی قایل می

هاي ارزشـی یـک رابطـه مبتنـی بـر تطـابق       مناسبات میان محیط اجتماعی، اقتصادي و اولویت: فرضیه اجتماعی شدن -2
حـدود زیـادي   هـاي اصـلی شـخص تـا     یک تأخیر زمانی محسوس در این میان وجود دارد، زیـرا ارزش . بالفاصله نیست

  ).75: 1367اینگلهارت،(هاي قبل از بلوغ وي حاکم بوده استانعکاس شرایطی است که در طول سال
بر اساس دیدگاه نظري اینگلهارت کسانی که دربارة نیازهاي طبیعی مادي مانند امنیت اقتصادي و جانی احساس امنیت 

این دسته از . کننددارند که دربارة این نیازها احساس امنیت نمیهایی کنند، دیدگاه و رفتار سیاسی کامًال متفاوت با آنمی
افراد ، به احتمال زیادتر ، به خواستهاي غیرمادي مانند دلبستگی  به دیگران و رضایت ذهنی و زیبایی شناختی بیشترین 

اي غیر فیزیولوژیکی یا به نظر وي ارضاي نیازهاي اولیه طبیعی به رشد اهمیت خواسته ه) 151:همان (دهنداولویت را می
  .شودفرامادي منتهی می

  نظریه روکیچ
کننـد و اسـاس    که به مثابـه راهنمـاي رفتـار عمـل مـی      داند ها را تعیین یا ایجاد معیارهایی میکارکرد مهم ارزش »روکیچ«

-ه دارند، ارزشهاي رفتاري اشارهایی را که به شیوهوي ارزش. دهند قضاوت افراد را در خصوص رفتارهایشان تشکیل می

آزادي، برابري، صلح جهانی، (نامدهاي غایی میارزش هاي غایی تأکید دارند،هایی را که بر حالتهاي ابزاري، و آن ارزش
هـا  ها و عقایدي که فرد در مورد پدیدهها نسبت به بسیاري از گرایشوي معتقد است که هر دو این ارزش ).آرامش درونی

روکـیچ  در   شوند،هاي غایی محسوب میجز ارزش... از خودگذشتگی و ایثار و . ترنداساسیهاي خاص دارد؛ و موقعیت
هـاي غـائی از اهمیـت بیشـتري برخـوردار      اگر به هر دلیل، ارزش :کرد کههاي غائی اظهار میمورد مرکزیت بیشتر ارزش

ــوند ــی  . ش ــار م ــورت انتظ ــرایش  در اینص ــد و گ ــیاري در عقای ــرات بس ــا و رود تغیی ــورت   ه ــوط ص ــاي مرب رفتاره
  FEATHER.N . 1975: 6).(گیرد

  هاي شوارتزنظریه ساختارچرخشی ارزش
هاي خود، ده گونه ارزشی را در توافق و همپوشی بـا یکـدیگر فـرض کـرده     چرخشی ارزش در نظریه ساختار شوارتز نیز

گرایـی و  وي معتقد است که جهـان  .گرایی، خیرخواهی، همنوایی و سنت، چها گونه از این ده گونه هستنداست که جهان
خیرخواهی، با توجه بیشتر داشتن به دیگران و اندیشیدن به فراتر از منافع خود مرتبط هستند؛ خیرخواهی و همنـوایی کـه   

شـوند و  هـا در روابـط مـی   هر دو بر رفتارهاي هنجاري تأکید دارند و رفتارهاي هنجاري نیز خود باعث تقویت همبستگی
  ).Schowartz,1995,96(ت که هر دو ایثار و فداکاري نسبت به گروه خود را افزایش می دهندخیرخواهی و سن

                                               
١-Need hierarchy   
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  هاي تبیین کننده رفتار و نگرشتئوري
هایی  ها و نظریهلذا تئوري است، را  تشکیل دادهبا توجه به این که محوریت موضوع تحقیق را رفتارو عوامل مرتبط بر آن

  : شوند اند بررسی می که رفتار و نگرش را مورد توجه قرار داده
  

  تئوري کنش معقول
هاست، بنابراین براي انجام رفتار، بوجود آمدن قصد و نیت طبق این نظریه، نیات رفتاري افراد تعیین کننده رفتار آن

نگرش فرد (عامل فردي: ه خود مبتنی بر دو عامل استهاي مربوط به رفتار به نوب نیت. ضروري و اجتناب ناپذیر است
براساس این ). آگاهی فرد از فشارهاي مربوط به انجام یا عدم انجام یک رفتار(و عامل اجتماعی ) نسبت به رفتار موردنظر

تند از هاي فردي و آگاهی از فشارهاي اجتماعی مبتنی بر باورها و اعتقادات هسدوي این عوامل، یعنی نگرش نظریه هر
و اعتقاد یا باورها درباره انتظارات و . کندفتار، نگرش نسبت به آن رفتار را تعیین میررو اعتقاد درباره نتایج یک این

شود پس این دو عامل یعنی گرایش به انجام کار هاي مهم دیگران از شخص به انجام یا عدم انجام رفتار منجر میخواسته
رفتار  به وجود آمدن قصد و نیت جهت انجام رفتار می گردد که آنهم موجب بروز و آگاهی فرد از هنجارهاي منجر

  :دهدشکل زیر این نظریه را به صورت شماتیک نشان می ).9: 1373پور، رفیع(گرددمی فرد در  خاصی
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

یافتن تئوري براي تعیین رفتار، به نقش نگرش استفاده می کنند،  به طور کلی فیش باین و آیزن به طور غیرمستقیم در پی
نگرش به سوي  -1:قصد و نیت تابع دو متغیر زیر است. آید اي از عوامل به وجود میدر این نظریه، رفتار در پی زنجیره

ب یا بد بودن آن متغیري است فردي و شخصی که طی آن فرد انجام یک رفتار را از نظر خود به منظور درك خو: 1رفتار
  .کند ارزیابی می

مبین آن است که شخص براي انجام یک رفتار تا چه اندازه به تأیید مردمی که با آن : متغیر هنجارهاي ذهنی-2
  )9: 1373رفیع پور،(کند سروکار دارند، توجه می

                                               
  

  رفتــار

باورهاي مربوط به آمال دیگران هم براي فرد 
  انجام رفتار عدم/ در مورد انجام 

  باورهاي مربوط به نتایج رفتار

/ دریافتها از فشارهاي اجتماعی براي انجام 
  عدم انجام رفتار

  نسبت به انجام کار) یامنفی مثبت(نگرش
  

  قصدو نیت

 )sowces Stephan ,1990 :263( نمایش نظریه کنش معقول
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  ها ها در تکوین نگرشتئوري نقش گروه
به چه گروهی  هاي فرد، تعلق گروهی است، بدین معنا که فردگرایشدهنده براساس این نظریه یکی از عوامل مهم شکل

آورد و به  براساس یک عالقه معین گرد هم می هایی است که افراد راتعلق دارد؟ هر اجتماعی در داخل خود داراي گروه
تواند زندگی کند و نیازهاي بنابراین براي اینکه انسان ب... دهد، گروه همساالن، گروه همکاران، گروه مذهبی و  می هم پیوند

یابد و این امر مستلزم پذیرش و حمایت فرد از  هاي اجتماعی دوام و بقااجتماعی خود را برآورده سازد، بایستی در گروه
ها و هنجارهاي گروهی را گیرد که فرد ارزش طرف سایر اعضاي گروه است این پذیرش و حمایت هنگامی صورت می

هایی که شخص پس، گروه .ایر اعضاي گروه را برآورده کند تا مورد تأیید دیگران قرار گیردرعایت کرده و انتظارات س
هاي گرایشان شخص نماینده اعتقادات و سنت. ها و گرایشات اوستها متعلق است سرچشمه بسیاري از نگرشبدان

ها و است، همانندي نگرش براي حفظ گرایشات خود، فرد نیازمند جلب حمایت دیگران. هاستگروهی است که جز آن
تفاوت در . هاي افراد گروه فرهنگی معینی به علت این است که افراد آن گروه درباره امور، اعتقادات همانند دارندگرایش
  ).139: 1374کرچ فیلد و دیگران،(هاي مختلف به علت تفاوت در اعتقادات استهاي گروهنگرش

  1نظریه نقش ساختار اجتماعی 
مطرح شده است وي با مطالعه ادبیات پژوهشی رابطه ساختار اجتماعی و نگرش به این  2کیکولتتوسطاین رهیافت 

هاي اي در تکوین نگرش رسد که عوامل ساختار جامعه به خصوص نقش و پایگاه اجتماعی، اقتصادي تأثیر عمدهنتیجه می
هاي شغلی، هاي اجتماعی، انتقال نقش و ویژگینقشکیکولت معتقد است که ساختارهاي اجتماعی، . گذارد افراد جامعه می

هاي فردي کدام به نوعی نگرش هاي جمعی و غیره، هرهاي اقتصادي و اجتماعی در رسانه زمینه و بستر اجتماعی، پایگاه
 - به عبارت دیگر کیکولت نقش پایگاه اقتصادي). kiecolt , 1998 :381-403(دهند واجتماعی را تحت تأثیر قرار می

 داند، به نظر وي برخی افراد مثل کارل مارکس معتقدند که گروه ها تعیین کننده میگیري نگرش جتماعی افراد را در شکلا
هاي متفاوتی را نسبت به اجتماعی متفاوت، منافع متضادي دارند که این منافع متضاد نگرش -ها در شرایط اقتصادي

هاي افراد نسبت به موضوعات و اینان معتقدند که تشابه نگرش. کند هاي مختلف در افراد ایجاد میموضوعات و پدیده
هاي مشترکی که در زندگی براي آنها ایجاد شده، نشأت ها از موقعیتگروهو در درون) مثًال سینما(هاي اجتماعیپدیده

در مجموع . اجتماعی است ها با یکدیگر و نیز با نهادهايها نتیجه روابط متقابل گروهگیرد و بعبارت دیگر این نگرش می
ها در کند با ارایه ادبیات پژوهشی قابل توجهی از رابطه ساختار اجتماعی با نگرش کیکولت در رهیافت خودش تالش می

شناسان و روانشناسان اجتماعی، مفهوم نگرش را به عنوان یک مفهوم واقعیت اجتماعی، در زیر بیرق علم میان جامعه
  .جامعه شناسی نشان دهد

  
  اهداف پژوهش

  :هاي کلیهدف -
در اسـتان   هاي ایثارگرينسبت به ارزش هاي شاهد و ایثارگرخانواده) رفتاري احساسی، شناختی،( شناسایی نوع نگرش -

  کردستان 

                                               
1-theory of social  stracture role
2- kiecolt
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هاي  نسبت به ارزش هاي شاهد و ایثارگرخانواده) رفتاري احساسی، شناختی،(شناسایی عوامل مرتبط با نوع نگرش -
  در استان کردستان  ایثارگري

  
  :اهداف جزیی

بر حسب متغیرهاي  هاي ایثارگرينسبت به ارزش هاي شاهد و ایثارگرخانوادهتعیین نوع نگرش افراد در  -
  )میزان تحصیالت سن، درصد جانبازي، وضعیت تأهل، جنسیت،(فردي

بر حسب متغیرهاي  ثارگريهاي اینسبت به ارزش هاي شاهد و ایثارگرخانوادهتعیین نوع نگرش افراد در  -
  )هویت قومی، منزلت شغلی، محل سکونت(اجتماعی

بر حسب متغیرهاي  هاي ایثارگرينسبت به ارزش هاي شاهد و ایثارگرخانوادهتعیین نوع نگرش افراد در  -
  )درآمد هاي شاهد و ایثارگر،پایگاه اقتصادي اجتماعی خانواده(اقتصادي

بر حسب تعلق مذهبی و میزان  هاي ایثارگرينسبت به ارزش هاي شاهد و ایثارگرخانوادهتعیین نوع نگرش افراد در  -
  مذهبی بودن افراد

 شناختی ،احساسی،(فردي و مذهبی  در نوع نگرش اقتصادي، مشخص کردن میزان تأثیر هر کدام از متغیرهاي اجتماعی، -
   هاي ایثارگرينسبت به ارزش خانواده هاي شاهد و ایثارگرافراد در ) رفتاري

هاي نسبت به ارزش خانواده هاي شاهد و ایثارگردر هر کدام از )  رفتاري احساسی، شناختی،(مقایسه نوع نگرش افراد -
  ایثارگري

  تعیین میزان اثرگذاري هر یک متغیرهاي مستقل روي متغیر وابسته -
هاي نسبت به ارزش ده هاي شاهد و ایثارگرخانواارائه پیشنهادها و راهکارهایی جهت تقویت نگرش در هر کدام از  -

  ایثارگري
  

  هاي تحقیق  فرضیه
  .هاي ایثارگري برحسب جنسیت آنها متفاوت استنسبت به ارزش هاي شاهد و  ایثارگرخانوادهنگرش افراد در نوع  -1
تحصـیالت آنهـا    هـاي ایثـارگري برحسـب میـزان    نسبت بـه ارزش  خانواده هاي شاهد و  ایثارگرنگرش افراد در نوع  -2

  .متفاوت است
دار وجـود  هاي ایثارگري رابطه معنـی نسبت به ارزش نگرش آنهانوع  و  هاي شاهد و  ایثارگرخانوادهبین سن افراد در -3

  .دارد
  .نسبت به ارزشهاي ایثارگري برحسب وضع تأهل آنها متفاوت است خانواده هاي شاهد و  ایثارگرنگرش افراد در نوع  -4
هـاي ایثـارگري رابطـه    نسـبت بـه ارزش   نگرش آنهانوع  و  هاي شاهد و  ایثارگرخانوادهصد جانبازي افراد در بین در -5

  .دار وجود داردمعنی
هاي ایثارگري با توجه به هویت قومی آنهـا متفـاوت   نسبت به ارزش هاي شاهد و  ایثارگرخانوادهنگرش افراد در نوع  -6

  .است
هاي ایثارگري با توجه به محل سکونت آنها متفاوت نسبت به ارزش هاي شاهد و  ایثارگرخانوادهنگرش افراد در نوع  -7

  .است
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ها به این نگرش آننوع  و  هاي ایثارگرينسبت به ارزش هاي شاهد و  ایثارگرخانوادهبین منزلت شغلی افراد در  -8
  .دار وجود داردرابطه معنی هاارزش

نگرش آنها نوع  و  هاي ایثارگرينسبت به ارزش هاي شاهد و  ایثارگرخانوادهاجتماعی افراد در  /بین پایگاه اقتصادي -9
  .رابطه معنی دار وجود دارد به این ارزشها

دار رابطه معنی هاي ایثارگرينسبت به ارزشنگرش آنها نوع  هاي شاهد و  ایثارگرخانوادهبین میزان درآمد افراددر  -10
  .وجود دارد

هاي ایثارگري با توجه به هویت مذهبی آنها متفاوت نسبت به ارزش هاي شاهد و ایثارگرخانوادهنگرش افراد در  نوع-11
  .است 

رابطه  هاي ایثارگرينسبت به ارزشها نگرش آننوع  هاي شاهد و  ایثارگر و خانوادهدر  بین میزان تعلق مذهبی افراد -12
  .دار و مستقیم وجود داردمعنی

  
   گیريتحقیق، جامعه آماري، نمونه آماري و شیوه نمونهروش 

ها و برخی دیگر به روش تحقیق پیمایشی بوده، از این نظر که بعضی از اطالعات الزم به صورت بررسی واقعیت
سال و ساکن  15را کلیه افراد باالي  جامعه آماري پژوهش حاضر. اندصورت مطالعه نظرات پاسخگویان گردآوري شده

 1385که بر اساس آمار سال . سال سن دارند15که باالي  هاي شاهد و ایثارگر در شهرهاي استان کردستان،نوادهدر خا
که با توجه با توجه به ماهیت موضوع تحقیق و جامعه آماري   نفر بوده  550 حجم نمونه .باشندنفر می 57260تعداد

اي به شکل متناسب استفاده شده است،براي  گیري طبقه نمونهاز روش  )واریانس موجود در بین طبقات(مورد مطالعه
  :تحت پوشش قرار دادن جامعه آماري مورد نظرمراحل زیر مورد توجه قرار گرفته است

  .)هاي شاهد و ایثارگرخانواده(تقسیم کل حجم نمونه به نسبت مساوي در میان طبقات)الف 
  .استان به نسبت مساوي مردان و زنانهاي تقسیم حجم نمونه اختصاص یافته به شهرستان)ب

  .هاي منتخب استان در بین تمامی جامعه آماريتوزیع پرسشنامه در  شهرستان)ج 
  .انتخاب پاسخگو به شکل تصادفی ساده ازشهرستان با توجه به نوع ایثارگري)د 

  ها و خصوصیات آن روش گردآوري داده

براي اینکه اطالعات اخذ شده . است  پرسشنامه محقق ساخته بوده ها دربخش پیمایشی تحقیق حاضر،روش گردآوري داده
ها از اعتبار کافی برخوردار باشد و همچنین در تجزیه و تحلیل آن دچار مشکل نشویم، اکثر سواالت پرسشنامه از آزمودنی

  .به شکل بسته پاسخ طرح شدند 
  

   گیرياعتبار و پایایی وسیله اندازه
سنجد، در این پژوهش پس گیري تا چه حد خصیصه موردنظر را میدهد که ابزار اندازه ال پاسخ میؤمفهوم اعتبار به این س

گیري اعتبار متغیرهاي پژوهش، پژوهشگران پرسشنامه را به متخصصان و  هاي الزم براي اندازهاز تنظیم و طراحی گویه
گیري شده نظرات االت با متغیرهاي اندازهؤابقت سکارشناسان خبره در زمینه پژوهش نشان دادند، آنان پس از بررسی و مط

گیري اقدام خود را اعالم کردند، محققان نیز پس از اعمال نمودن تغییرات الزم براي باال بردن اعتبار صوري وسیله اندازه
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اما براي  .ده شداند همچنین براي تعیین ابعاد متغیر وابسته از تحلیل عامل تأییدي استفابه تنظیم پرسشنامه نهایی نموده
گیري تا چه حد در صورت تکرار آزمون نتایج مشابه را گیري تحقیق مبنی بر اینکه وسیله اندازهوسیله اندازه 1برآورد پایایی

گیري متغیرهاي تحقیق وضریب  جدول زیر نتایج مربوط به اندازه. از تکنیک آلفاي کرونباخ استفاده شد .دهد بدست می
  :دهد میپایایی آنها را نشان 

ها و ضرایب پایایی کلی گویه استفاده شد که در جدول گویه 26هاي ایثارگري از براي سنجش متغیر نگرش به ارزش
  :این متغیرها ارایه شده است

  هاي ایثارگريارزش مربوط به هاي نتایج تحلیل پایایی گویه

ازه
س

ازه  
س

ص  
اخ

ش
  

  
  ها گویه
  

پایایی 
   ها گویه

ضریب پایایی 
  هرشاخص 

 
ش

ارز
ري

ارگ
 ایث

اي
ه

  

تی
اخ

شن
  

    84/0  .کند آدم مسلمان باشد یا دین دیگري داشته باشد ،مهم آن است که درستکار باشد فرقی نمی
  
  
  

85/0  

84/0  .کند آدم مسلمان باشد یا غیر مسلمان ،مهم آن است که انسانیت داشته باشد فرقی نمی
  83/0  .کمک به دیگران اثبات کننده توانایی و قدرت است

  84/0  .کن و در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز تو نیکی می
  84/0  بهتر است انسان از پس اندازهایش در جهت گسترش افکار و عقاید اسالمی استفاده کند

داراي امروزه بهتر است بجاي معاشرت با افرادي که ایثارگریشان معروف است با افرادي رفت و آمد نماییم که 
  ..منصب و مقامی هستند

83/0  

رود ، فرد تا جوان است و انرژي دارد باید به خدمت  براي خدمت به همنوع و اجتماع فرصتها از دست می
  .جامعه و دیگران مشغول باشد 

83/0  

نمایند در حقیقت منطق  کسانی که بخشی از دارایی خود را وقف تأسیس آموزشگاه علمی یا تربیتی می
  .اقتصادي  صحیحی ندارند

84/0

سی
سا

اح
  

    85/0  .برم از کمک به دیگران لذت می
  
  
85/0  

  85/0  .شود صدقه دادن و انفاق به محرومین باعث گداپروري در جامعه می
  84/0  .پول انداختن در این صندوقهاي خیابان دور ریختن پول است

  83/0  .بدهد نیازدارد،قرض که کسی تا در صورت نیاز به انسان باید بخشی از درآمدش را پس انداز کند
  85/0  . ام دارم تواضع و کمک به نیازمندان را  در هر حالتی در برنامه زندگی

  84/0  .برم می کنم ،از این کارلذت اگر براي هر انسانی مشکلی پیش آید در هرشرایطی به او کمک می
  83/0  .عبادات دینی را بگیردتواند جاي  خدمت به همنوعان می

ري
رفتا

  

    84/0  .کنند کنم که مطمئن شوم آنها روز ي به من کمک می من فقط به کسانی کمک می
  
  
  
85/0  

  83/0  .روم ،و از سرزمینم دفاع خواهم کرد در راه دفاع از کشورم به جبهه می
  84/0  .کنم میبراي حفظ عزت و استقالل کشورم ،اگر الزم باشد جانم را فدا 

  85/0  کنم فقط کمک مالی داشته باشم در راه دفاع از کشورم ،سعی می
  85/0  .اند در منطقه حضور پیدا خواهم کرد جهت نجات افرادي که در زیر آوار مانده

  84/0  .از هیچ کمک مالی و جنسی دریغ نخواهم کرد
  85/0  هالل احمر می دانمکمک به آنها را وظیفه دولت و سازمانهایی چون 

  84/0  کنید؟ کارمشارکت حدحاضریددراین کنند تا چه اگر در مسجدي جهت کمک به ایتام پول جمع 
  85/0  کمک به موسسه هاي خیریه

  84/0  کمک به بیماران داراي بیماریهاي صعب العالج

                                               
1-Reliability
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  84/0  کمک به افراد بی سرپرست
  86/0=هاي ایثارگري ارزشضریب پایایی کل براي متغیر 

  
  هاي تجزیه و تحلیل اطالعات روش

هاي تحلیل آماري توصیفی شامل کاربرد جداول، دو قسمت عمده روش هاي تحلیل آماري دردر پژوهش حاضر روش
هاي تحلیل هاي گرایش مرکزي و پراکندگی وروشها و شاخصنمودارهاي مختلف درصدهاي نسبی و تجمعی فراوانی

و براي ) پیرسون( Rو ) تفاوت میانگین ها( T، )آنالیز واریانس یک طرفه( Fهایی مانند آزمون استنباطی شامل آزمونآمار 
  .استفاده شد plot means از آزمون شفه و رسم نمودار هامقایسه میانگین

  مشخصات پاسخگویان
درصـد از افـراد   5/30ا پاسـخگویان مـرد؛   درصد ر5/50درصد را پاسخگویان زن و 5/49از کل نمونه آماري مورد بررسی 

 08/37پاسـخگویان  در ایـن پـژوهش    میانگین سنی. بودند  درصدرا متأهلین تشکیل داده 5/69مورد بررسی را مجردین و 
درصـد بـه    1/55هـاي آزاده و درصد افراد نمونه آماري این تحقیق به پاسـخگویان سـاکن درخـانواده    1/5سال بوده است؛

درصد را پاسخگویان شـاغل و   7/30هاي شاهد اختصاص داشته است، درصد نیز به خانواده 1/39جانبازان و هاي خانواده
سـواد،  درصـد از کـل نمونـه مـورد بررسـی را افـراد بـی        7/24بودند؛   درصد را پاسخگویان  غیر شاغل تشکیل داده3/69
خگویان داراي تحصـیالت در سـطح راهنمـایی،    درصد را پاسـ  5/20درصد افراد داراي تحصیالت در سطح ابتدایی، 3/17
درصـد را پاسـخگویان    5/10درصد را پاسخگویان فـوق دیـپلم و    1/9درصد پاسخگویان داراي تحصیالت دیپلم ،  5/16

درصد را پاسخگویان فوق لیسانس تشکیل داده بودند، همچنین متوسط درآمد ماهیانه پاسـخگویان در ایـن    9/0لیسانس و 
درصد افـراد   7/94درصد اهل تسنن بوده و  7/84درصد پاسخگویان تشیع  3/15ارتومان بوده است؛ هز 254000پژوهش،

درصد نیز پاسخگویان تـرك تشـکیل    4/4درصد را پاسخگویان فارس و 9/0نمونه آماري این تحقیق را پاسخگویان کرد و
خـود را  در پـایین و خیلـی      خـانواده اجتمـاعی   /اقتصـادي  درصد از پاسخگویان وضـعیت پایگـاه   4/44همچنین  .اندداده

خود را  در سطح باال و بسیار باال ذکر   اجتماعی خانواده /اقتصادي درصد وضعیت پایگاه 5/11درصد متوسط و 7/15پایین،
  اند؛  کرده

تــر ازحــد متوســط بــوده  ، بــاال9/68ســطح تعلــق و پیوســتگی مــذهبی در بــین پاســخگویان مــورد مطالعــه بــا میــانگین 
  ).9/68=گینمیان(است

  هاي ایثارگريتوزیع فراوانی پاسخگویان برحسب نوع نگرش به ارزش
  درصد  فراوانی  هاي ایثارگرينوع نگرش به ارزش

  -  -  کامالً منفی
  6/1  9  منفی
  6/75  416  مثبت

  22  121  کامالً مثبت
  7/0  4  بی جواب

  100  550  جمع
از ) هاي ایثارگريهاي شاهد و ایثارگر نسبت به ارزش نگرش خانوادهبه نوع (براي ارزیابی و سنجش متغیر وابسته تحقیق

) هاي ایثارگري در بعدشناختی، احساسی و رفتاريهاي شاهد و ایثارگر نسبت به ارزش نوع نگرش خانواده(ابعاد سه گان 
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در قالب طیف گیري و سنجش این متغیر در سطح سنجش ترتیبی و  گویه براي اندازه 26که در مجموع  استفاده شد،
نمره  65اي با دامنه  اي ،متغیراي فاصله هاي رتبهزدن گویهکه بعد از جمع اي طراحی شده بود گزینه 6لیکرت و به شکل 

  156نمره .  بوده است 106و مد نیز  104میانه  107بدست آمد، میانگین نگرش پاسخگویان در شاخص ترکیبی حدود 
باشد؛  هاي ایثارگري میمبین نگرش کامالً منفی به ارزش 26اي ایثارگري و نمره هبیانگر نگرش کامًال مثبت به ارزش

اند،  مثبت یا متمایل به مثبت بوده بیانگر این است که اکثریت پاسخگویان داراي نگرش مثبت و کامًال 107بنابراین نمره 
هاي ایثارگري و ایثارگر نسبت به ارزش هاي شاهد پس نتیجه این است که برآورد میانگین نوع نگرش پاسخگویان خانواده

توان نتیجه گرفت که پاسخگویان  ها است، بنابراین می باالتر  ازمتوسط نمره) شناختی، احساسی و رفتاري(گانه در ابعاد سه
 هاهاي ایثارگري آشنایی و نگرش مثبتی نسبت به این ارزشهاي شاهد و ایثارگر در سطح نسبتًا باالیی با ارزش خانواده
  دارند؛ 

  
  
  

  
  
  
  

  هاي پژوهش یافته
ها نسبت به ارزشهاي ایثارگري برحسب جنسیت آن خانواده هاي شاهد و  ایثارگرنگرش افراد در نوع : 1فرضیه شماره 

  .تفاوت استم
  t  Sig.(2-tailed) مقدار  میانگین  تعداد معتبر  جنسیت

  53/0  6/0  3/107  278  مرد
  7/106  272  زن

به هاي شاهد و ایثارگر نسبت  دهد که بین میانگین نگرش خانواده نشان می t (t-test)هاي بدست آمده به وسیله آزمون داده
ـ    ارزش ). =sig=6/0t,55/0( داري وجـود نـدارد  یهاي ایثارگري به تفکیک جنسیت آنها در پـژوهش حاضـر تفـاوت معن

ید مطالب گفتـه  ؤاست که تقریباً یکسان است و م 3/107و  7/106هاي حاصله از نگرش زنان و مردان به ترتیب میانگین
  .باشدشده می

هاي ایثارگري برحسب میزان تحصیالت آنها نسبت به ارزش هاي شاهد و ایثارگردهخانوانگرش افراد در نوع : 2فرضیه شماره
  .متفاوت است

  داريح معنیطس  Fآماره  میانگین مجذورات  درجه آزادي  مجموع مجذورات  منبع تغیرات
    6/1552  3  7/4657  هابین گروه

1/15  
  
  9/102  546  3/56158  هادرون گروه  000/0

  -  549  9/60815  کل
  

نگرش کامالً مثبت به ارزشهاي 
ایثارگري

156

  میانگین

107

هاي نگرش کامالً منفی به ارزش
ایثارگري

9126
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-نوع نگرش آنها نسبت به ارزش سطح تحصیالت پاسخگویان ونشانگر آن است که بین  F)(نتایج آزمون تحلیل واریانس

، با توجه ) =F 1/15(باشدمی 1/15حاصل از آزمون تحلیل واریانس  Fمقدار . داري وجود داردیتفاوت معن هاي ایثارگري
لذا این تفاوت را می توان با ضریب اطمینان  باشد،دار میمقدار معنیاین ) Sig= 000/0(داري به دست آمدهیبه سطح معن

  .درصد پذیرفت و به کل جامعه آماري تعمیم داد  99بیش از 
- هاي ایثارگري مثبتها، بیانگر این است که نوع نگرش افراد باسواد به ارزشنتایج آزمون شفه براي مقایسه میانگین  

هاي ایثارگري در یک گروه و تشان از ابتدایی به باالست از نظرنوع نگرش به ارزشتراست و افرادي که میزان تحصیال
  .دار است معنی sig = 05/0و این تفاوت در سطح احتمال  گیرندسواد در یک گروه قرار میافراد بی

  تعداد  تحصیالت
SUBSET FOR ALPHA=0/05  

12
-8/101  136  سواد بی

2/108-  301  زیر دیپلم
  5/109-  108  دیپلم تا لیسانس

8/106-  5  فوق لیسانس و باالتر
000/112/0-  داريمعنی

  
ها متفاوت هاي ایثارگري برحسب وضع تأهل آننسبت به ارزش هاي شاهد و  ایثارگرخانوادهنگرش افراد در نوع : 4فرضیه شماره 

  .است
  t  Sig.(2-tailed)مقدار   میانگین  تعداد معتبر  وضع تأهل 

  9/0  -03/0  9/106  168  مجرد
  107  382  متأهل

هـاي شـاهد و ایثـارگر     بیانگر این است که بین میانگین نوع نگـرش خـانواده  ) t-test(دست آمده به وسیله آزمون هنتایج ب
ـ     هاي ایثارگري به تفکیـک وضـعیت تأهـل آن   نسبت به ارزش ( نـدارد داري وجـود  یهـا در پـژوهش حاضـر تفـاوت معن

9/0,sig=03/0-t=(  
بیـانگر عـدم   )=107Mean(و پاسخگویان متأهـل ) =9/106Mean( هاي حاصله از  نوع نگرش پاسخگویان مجردمیانگین

  .پس مدارك کافی براي رد فرضیه اصلی در این مطالعه وجود دارد  تفاوت است،
هاي ایثارگري بـا توجـه بـه هویـت قـومی آنهـا       نسبت به ارزش هاي شاهد و  ایثارگرخانوادهنگرش افراد در نوع : 6فرضیه شماره 
  .متفاوت است

  t  Sig.(2-tailed)مقدار   میانگین  تعداد معتبر  هویت قومی

  000/0  98/3  91/23  24  ترك
  74/19  521  کرد
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شاهد و ایثارگر نسبت هاي  بیانگر این است که بین میانگین نوع نگرش خانواده) t-test(نتایج بدست آمده به وسیله آزمون 
؛ )=sig=98/3t,000/0(داري وجـود دارد یها در پژوهش حاضر تفاوت معنـ هاي ایثارگري به تفکیک قومیت آنبه ارزش
بیانگر همین )Mean= 74/107(و پاسخگویان کرد) =91/111Mean(هاي حاصله از  نوع نگرش پاسخگویان تركمیانگین

به این مفهـوم کـه بـین هویـت      راي تأیید فرضیه اصلی در این مطالعه وجود دارد،در نتیجه  مدارك کافی ب. تفاوت است،
  .داري وجود داردیهاي ایثارگري تفاوت معنها نسبت به ارزشقومی پاسخگویان و نوع نگرش آن

سـکونت آنهـا    هاي ایثارگري بـا توجـه بـه محـل    نسبت به ارزش هاي شاهد و  ایثارگرخانوادهنگرش افراد در نوع : 7فرضیه شماره
  .متفاوت است

  داريسظح معنی  Fآماره  میانگین مجذورات  درجه آزادي  مجموع مجذورات  منبع تغیرات
    16/734  8  3/5783  هابین گروه

23/7  
  
  56/101  541  7/54942  هادرون گروه  000/0

  -  549  97/60815  کل
ها نسبت به نوع نگرش آن پاسخگویان در نشانگر آن است که شهرستان محل سکونت F)(نتایج آزمون تحلیل واریانس

؛ )=F 23/7(باشد می 23/7حاصل از آزمون تحلیل واریانس Fمقدار . کند داري ایجاد مییتفاوت معن هاي ایثارگريارزش
در نتیجه  مدارك کافی براي تأیید . باشددار میاین مقدار معنی) Sig= 000/0(داري به دست آمدهیبا توجه به سطح معن

ها پاسخگویان و نوع نگرش آن به این مفهوم که بین شهرستان محل سکونت فرضیه اصلی در این مطالعه وجود دارد،
  :دهد را نشان می رابطه دو متغیر مذکور means plotنمودار . داري وجود داردمعنی  هاي ایثارگري تفاوتنسبت به ارزش

ها به این نگرش آننوع  و  هاي ایثارگرينسبت به ارزش هاي شاهد و  ایثارگرخانوادهبین منزلت شغلی افراد در : 8فرضیه شماره
  .دار وجود داردرابطه معنی هاارزش

  داريسظح معنی  Fآماره  میانگین مجذورات  درجه آزادي  مجموع مجذورات  منبع تغیرات
    4/1238  6  42/7430  هابین گروه

6/12  
  
  32/98  543  55/53385  هادرون گروه  000/0

  -  549  97/60815  کل
هـاي   ها نسبت بـه ارزش نوع نگرش آن پاسخگویان در نشانگر آن است که منزلت شغلی F)(نتایج آزمون تحلیل واریانس

، با توجـه  )  =F 6/12(باشدمی 6/12حاصل از آزمون تحلیل واریانس  Fمقدار . کند داري ایجاد مییتفاوت معن ایثارگري
در نتیجه مدارك کافی بـراي تأییـد فرضـیه    . دار می باشداین مقدار معنی) Sig= 000/0(داري به دست آمدهیبه سطح معن

هـاي  ها نسبت بـه ارزش پاسخگویان و نوع نگرش آن به این مفهوم که بین منزلت شغلی اصلی در این مطالعه وجود دارد،
  :دهد را نشان می رابطه دو متغیر مذکور means plotنمودار . ردداري وجود دایایثارگري تفاوت معن
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ها هاي ایثارگري با توجه به هویت مذهبی آننسبت به ارزش هاي شاهد و ایثارگرخانوادهنگرش افراد در  نوع: 11فرضیه شماره
  .است متفاوت 

  t  Sig.(2-tailed)مقدار   میانگین  تعداد معتبر  هویت مذهبی

  000/0  85/5  07/114  84  تشیع
  72/105  466  تسنن

هاي شاهد و ایثارگر نسبت  بیانگر این است که بین میانگین نوع نگرش خانواده) t-test(نتایج بدست آمده به وسیله آزمون 
؛ )=sig=85/5t,000/0( دارد داري وجودیها در پژوهش حاضر تفاوت معنهاي ایثارگري به تفکیک مذهب آنبه ارزش
بیانگر  )=106Mean(و پاسخگویان اهل تسنن) =1/114Mean(هاي حاصله از  نوع نگرش پاسخگویان اهل تشیعمیانگین

به این مفهوم که بین نوع مذهب  پس مدارك کافی براي تأیید فرضیه اصلی در این مطالعه وجود دارد، همین تفاوت است،
  .داري وجود داردیتفاوت معن  هاي ایثارگريها نسبت به ارزشپاسخگویان و نوع نگرش آن

  هاي ایثارگريتحقیق با نوع نگرش به ارزش) 12-10-9- 5-3شماره  هاي فرضیه(همبستگی رابطه بین متغیرهاي مستقل  آزمون 
  داريیسطح معن  شدت همبستگی  متغیرهاي مستقل 

  000/0  86/0سن افراد
  0/ 092/01  جانبازدرصد جانبازي پاسخگویان 

  0/ 000-43/0  اجتماعی افراد  /پایگاه اقتصادي
  0/ 000-44/0درآمد ماهیانه افراد

  000/0  54/0  میزان تعلق مذهبی  افراد
  000/0  6/0  هاي فراماديگرایش به ارزش

رابطه اي بسیار قوي و قابل هاي ایثارگري توان گفت که میان دو متغیر سن و نوع نگرش به ارزش می باال  بر اساس نتایج
بر اساس شدت همبستگی بین دو متغیر درصد جانبازي پاسخگویان جانباز و نوع نگرش به  .اعتماد و مستقیم وجود دارد

هاي ها نسبت به ارزشتوان گفت که درصد جانبازي پاسخگویان جانباز تغییري در نوع نگرش آنهاي ایثارگري میارزش
اجتماعی افراد و نوع  /هاي بدست آمده از آزمون ضریب همبستگی متغیرهاي پایگاه اقتصاديیافته .دکنایثارگري ایجاد نمی

که این رابطه قوي و )r=  -43/0(است  -43/0دهد که شدت همبستگی برابر هاي ایثارگري نشان مینگرش به ارزش
  .محکم و معکوس است
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-همبستگی پیرسون، میزان تعلق مذهبی افراد و نوع نگرش به ارزشهمچنین بر اساس نتایج بدست آمده از آزمون ضریب 

توان گفت که هرچه قدر میزان تعلق مذهبی افراد باال باشـد بـه    بر این اساس می). r= 54/0(باشد  می 54/0 هاي ایثارگري
هـاي  نگرش به ارزشمیزان درآمد و نوع  .شودتر میهاي ایثارگري مثبتها نسبت به ارزشهمان نسبت نیز نوع نگرش آن

  .اي معکوس داردایثارگري رابطه
اي  هاي ایثارگري رابطههاي فرامادي و نوع نگرش به ارزشدر نهایت براساس نتایج باال میان دو متغیر گرایش به ارزش و

اري تعمیم درصد به کل جامعه آم 99توان آن را با ضریب اطمینان بیش از قوي، قابل اعتماد و مستقیمی وجود دارد که می
تر هاي ایثارگري مثبتها به ارزشهاي فرامادي داشته باشند، نوع نگرش آنیعنی هرچه افراد گرایش بیشتري به ارزش .داد

  .خواهد شد و بالعکس
  هاي ایثارگريتحلیلی رگرسیونی چندمتغیره نوع نگرش به ارزش هاي آماره

  Multiple R(  998/0(  ضریب همبستگی چندگانه
  R Square(  996/0(  تبیینضریب 

  Adjusted R Sqare(  996/0(  ضریب تبیین تصحیح شده   
  Standard  Error(  61/0(  اشتباه معیار

  Durbin-Watson(  63/1(  واتسون-آزمون دوربین
ــا توجــه بــه آمــاره    ــوان چنــین عنــوان کــرد کــه ضــریب همبســتگی چندگانــه        مــی )4-51(هــاي جــدول   ب ت

باشد، بنابراین متغیرهاي سـن، درصـد    می996/0 و مجذور آن یعنی ضریب تعیین برابر با )=998/0M.R.(است998/0برابر
اجتماعی خانواده پاسخگویان، متوسط درآمد ماهیانه خانواده پاسـخگویان و   /جانبازي پاسخگویان جانباز، پایگاه اقتصادي

هـاي ایثـارگري   انس نوع نگرش به ارزشدرصد از واری996/0میزان تعلق و پیوستگی مذهبی پاسخگویان، به طور خالص 
ها از سوي عوامل خارجی و ناشناخته که در این تحقیق نیامده است، قابل تبیین کنند، و بقیه واریانس در معادله را تبیین می

ل مـد . باشـد  متغیر سن پاسخگویان مـی  هاست، از سایر عامل تر کننده ترین عاملی که تأثیر آن تعییناست، در این مدل مهم
  :باشد نهایی تحلیل رگرسیونی چند متغیره در تحقیق حاضر به صورت زیر می

ie  ) +هاي ایثارگرينگرش به ارزش= 999/0)سن( +88/0)تعلق مذهبی( -/003/1)اجتماعی/ پایگاه اقتصادي  
نـوع  (قادر هسـتند تغیـرات متغیـر وابسـته    داري دهد که متغیرهاي تبیین کننده به طور معنی نتایج تحلیل واریانس نشان می

   باشد، دار می تصحیح شده معنی ARبینی و تبیین کنند؛ به عبارت دیگر مدل تبیینی  را پیش) هاي ایثارگرينگرش به ارزش
ان اند، متغیر وابسته، از متغیرسن و بعد از آن از متغیرمیزان تعلـق مـذهبی پاسـخگوی    از میان متغیرهایی که وارد معادله شده

  .  پذیرد بیشتر تأثیر می
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24/059/٠

15/0

41/0

  هاي ایثارگرينوع نگرش به ارزش مدل تحلیل مسیر عوامل مرتبط با

درآمد -005/0

144/0-

پایگاه اقتصادي اجتماعی

سن 

منزلت شغلی

45/0

38/0-23/0-

درصد جانبازي 
هاي نوع نگرش به ارزش

-002/0ایثارگري

رفتارهاي مذهبیتعلق و پیوستگی مذهبی

شناخت مسایل مذهبی

33/0

41/0

29/0

007/0-

اعتقادات مذهبی

38/
0

33/0
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  هاي ایثارگريواریانس رگرسیون چندمتغیره نوع نگرش به ارزشتحلیل 
  داريسطح معنی  Fآماره  میانگین مربعات  مجموع مربعات   درجه آزادي  منبع تغیرات
    85/9897  54/29693  3  اثررگرسیونی

51/26341  
  
  376/0  85/110  295  باقیمانده  000/0

  -  38/29804  298  کل
  

  )اند مانده باقی مدل در که متغیرهایی(متغیرهاي مستقل واردشده درمدل رگرسیونی هاي مربوط به  آماره
 BStd.BBetaTSigT  Partial  نام متغیر

Correlation
  -  468/0  726/0  -  404/0  294/0  ازمبدأ عرض

  986/0  000/0  19/103  45/0  01/0  008/1  سن
  984/0  000/0  54/95  41/0  009/0  888/0  تعلق و پیوستگی مذهبی

  982/0  000/0  -97/89  -38/0  011/0  -994/0  اجتماعی/پایگاه اقتصادي
  

  نهایی ازمدل شده خارج مستقل متغیرهاي به  مربوط هاي آماره
  Beta in  T  نام متغیر

  
SigTPartial CorrelationCollinearity 

Statistict
Tolerance

  99/0  -032/0  578/0  -557/0  -002/0  درصد جانبازي
  93/0  -085/0  145/0  -46/1  -005/0  متوسط درآمد

  

  گیري و پیشنهادهاي کاربردي نتیجه
بندي نهایی وراي اعداد و آمارهاي ارائه شده انجام شود؛همچنین نتایج حاصله  شود جمع در این بخش از تحقیق سعی می

بر  .گیرد این موضوع مقایسه و ارزیابی قرار میهاي ارائه شده پیرامون  از پژوهش حاضر با نتایج تحقیقات قبلی و نظریه
اساس دیدگاه نظري مزلو می توان گفت که با توجه به اینکه نیازهاي فیزیولوژیک و ایمنی افراد خانواده هاي شاهد و 

  .ایثارگر ارضا می شود به همین دلیل نگرش مثبتی نسبت به ارزشهاي ایثارگري نشان داده اند
نگلهارت نیز می توان گفت اگر پاسخگویان از نظر اقتصادي و جانی احساس امنیت کنند نگرش بر اساس دیدگاه نظري ای

که البته در جامعه مورد مطالعه براي خانواده هاي با پایگـاه اقتصـادي   .مثبتی نیز نسبت به ارزشهاي ایثارگري نشان خواهند
هاي  بخش عناصر نامتجانس در جامعه را ، واکنش پارسنز عامل وحدت .اجتماعی بسیار باال ، وضع بدین گونه نبوده است

؛ در نظر پارسنز فـرد در تحلیـل نهـایی همیشـه     )188-9:  1369توسلی ، (داند  اجتماعی معطوف به ارزشهاي مشترك می
گیرد که خواست نظام اجتماعی در آن منظور شده است ، یعنی انگیزه هاي فردي بـه طـور آرمـانی بـا      طریقی را پیش می

وي معتقـد  .توانـد دوام یابـد    اجتماعی موجود نظام اجتماعی انطباق می یابد و به همین دلیل نظام اجتماعی مـی  ارزشهاي
گیرد ، و شـرایط مختلفـی    است که هرچند کنش اجتماعی داوطلبانه است لیکن این کنش در یک قالب اجتماعی انجام می

کند و هنجارها تعیین کنندة کنش رفتار او  تماعی خود را ایفا میدهد ، بنابراین فرد نقش اج کنش فرد را تحت تأثیر قرار می
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هاي شـاهد و ایثـارگر ارزشـها و هنجارهـاي     بر این اساس می توان گفت که افراد خانواده) .242:  1369توسلی ، (هستند
یثارگري اسـت  هاي احاکم بر جامعه را قبول دارند و همین توافق ارزشی عاملی براي نگرش مثبت نسبت نسبت به ارزش

شـوارتز نیـز در  نظریـه      .دهنـد ها هستند که در عمل، شرایط ساختی کنش اجتماعی را تشکیل میزیرا در واقع این ارزش
گرایـی،  هاي خود، ده گونه ارزشی را در توافق و همپوشی با یکدیگر فرض کرده است  که جهـان ساختارچرخشی ارزش

وي معتقد است که جهان گرایی و خیرخواهی، بـا توجـه    .این ده گونه هستندخیرخواهی، همنوایی و سنت، چها گونه از 
  بیشتر داشتن به دیگران و اندیشیدن به فراتر از منافع خود مرتبط هستند؛ خیرخواهی و همنوایی که هر دو بر رفتارهاي 

ند و خیرخواهی و سنت که شوها در روابط میهنجاري تأکید دارند و رفتارهاي هنجاري نیز خود باعث تقویت همبستگی
هـاي  در جامعه مورد مطالعه ارزش ).Schowartz,1995,96(دهندهر دو ایثار و فداکاري نسبت به گروه خود را افزایش می

هاي ایثارگري مورد بررسی و سنجش قرار گرفت که نتایج بدست آمده نشان فوق با طرح سواالت مختلف در قالب ارزش
ها وجود دارد، و به علـت اینکـه بـر اسـاس نظریـه      در جامعه شاهد و ایثارگر نسبت به این ارزشمی داد که اعتقاد باالیی 

هـاي  هـا نگـرش مثبـت بـه  ارزش    پس اعتقاد باال بـه ایـن ارزش   ها در توافق و همپوشی با یکدیگرند،مذکور، این ارزش
  .شاهد و ایثارگر بیشتر کرده است ایثارگري را در میان خانواده هاي

بـر اسـاس    اي دارد، ها نقش تعیین کنندهگیري نگرشاجتماعی افراد در شکل -اس نظریه کیکولت ، پایگاه اقتصاديبر اس 
هاي ایثارگري بر حسب پایگاه اقتصادي و اجتمـاعی  نتایج بدست آمده از این تحقیق نیز نوع نگرش افراد نسبت به ارزش

انـد در مقاسـه بـا    اجتمـاعی متوسـط و پـایینی بـوده     /اقتصـادي  آنها متفاوت بوده است و پاسخگویانی کـه داراي پایگـاه  
تـري نسـبت بـه ارزشـهاي ایثـارگري      اند نگرش مثبـت اجتماعی بسیار باالیی بوده /پاسخگویانی که داراي پایگاه اقتصادي

جامعـه آمـاري   این دیدگاه فکري بـا نتـایج مربـوط بـه      بنابراین با توجه به نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر، اند؛داشته
  .باشد که نشان دهنده کاربرد  داشتن این دیدگاه در جامعه آماري می پژوهش کامالًمصداق دارد،
هاي فرد، تعلـق گروهـی اسـت،    ها، یکی از عوامل مهم شکل دهنده گرایشها در تکوین نگرشبراساس نظریه نقش گروه

بر اساس نتایج . ها و گرایشات اوستبسیاري از نگرش ها متعلق است سرچشمههایی که شخص بدانبنابراین نظریه گروه
مذهبی،قومی و ( هاهاي ایثارگري بر اساس تعلق گروهی آنبدست آمده از این تحقیق نیز نوع نگرش افراد نسبت به ارزش

ها ا فارسها در مقایسه بمتفاوت بوده است و پاسخگویان اهل تشیع در مقایسه با اهل تسنن و ترك...) هاي شغلی و گروه
بنابراین با توجه بـه نتـایج بدسـت آمـده از پـژوهش       هاي ایثارگري داشته اند؛تري  نسبت به ارزشو کردها نگرش مثبت

که نشان دهنده کاربرد  داشـتن ایـن    این دیدگاه فکري با نتایج مربوط به جامعه آماري پژوهش کامالًمصداق دارد، حاضر،
  . باشد دیدگاه در جامعه آماري می

  
  پیشنهادهاي کاربردي

  :توان از زوایاي مختلف مطرح کردراهکارهاي مبتنی بر این پژوهش را می
دهد که متغیر میزان تعلق و پیوستگی مذهبی رابطه مثبتی با نوع نگـرش بـه ارزشـهاي     هاي این مطالعه نشان می یافته -1

میان اقشار مختلف مردم به ویـژه قشـر نوجـوان و    شود که باورهاي مذهبی در  ایثارگري دارد ، در این رابطه پیشنهاد می
  . هاي ایثارگري و بینش عقیدتی، تقویت شودپذیري ، جهت گسترش و تعمیق ارزش جوان از طریق کانالهاي جامعه

هاي فرامـادي  شود  که ارزش بنابراین پیشنهاد می هاي اسالمی دارند،هاي فرامادي ریشه در ارزشنظر به اینکه ارزش -2
  . هاي صدا و سیما تبلیغ و نهادینه شودحین پخش برنامهدر 
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هـاي   شود کـه برنامـه   هاي ایثارگري، پیشنهاد میبا توجه به نقش بسیار زیاد باورهاي دینی در میزان گرایش به ارزش -3
در  هـا فرهنگی و ارزشی دینی در فرهنگسراها و محافل گوناگون هنري جهت نهادینه کردن و درونـی کـردن ایـن ارزش   

  .جامعه، اجرا شود
هاي ایثارگري رابطه مسـتقیمی دارد، در ایـن   دهد که متغیر سن با نوع نگرش به ارزش هاي این مطالعه نشان مییافته -4

هاي که درسطح بنیادي جهت تقویت نگرش نوجوانان و جوانان، از مدارس به عنوان یکی از کانال شود رابطه پیشنهاد می
اقدامات مناسبی ابتدا معلمین را آموزش داده و از این طریـق چنـین    و ها ریزي ده شود و با برنامهپذیري استفامهم جامعه

  .هایی را در کالس به دانش آموزان منتقل کردارزش
هاي ایثارگري بـر حسـب سـطح تحصـیالت افـراد      دهد که متغیر نوع نگرش به ارزش هاي این مطالعه نشان مییافته -5

تر است، در این راسـتا   سواد مثبت هاي ایثارگري در مقایسه با افراد بیرش افراد با سواد به ارزشمتفاوت است و نوع نگ
الخصوص افراد  ارائه شناخت کافی و صحیح  از فلسفه وجودي ایثار و مصادیق آن در جامعه به اقشار مختلف مردم علی

مربیان و مسئولین ذیربط مجـرب و آگـاه از مسـائل    هاي گوناگون و ملموس توسط  سواد و جوانان به شیوه سواد یا کم بی
  .رسد اسالمی ضروري به نظر می

هاي شاهد و ایثارگر؛ زیرا  بر اساس دیدگاه نظري مزلو اگر توجه بیشتر به نیازهاي فیزیولوژیک و ایمنی افراد خانواده -6
  .یابند داشته باشند، مجال ظهور میاین نیازها نسبتاً خوب ارضا شوند، آنگاه اهدافی که جنبه اجتماعی قویتري 

هاي ایثارگري خصوصاً در میان جوانان، عالوه بـر ذکـر مسـتندات    براي تقویت باورهاي افراد و نهادینه کردن ارزش -7
اقدام افرادي که براي نجات جان دیگران، حیـات  . تاریخی، الزم است به الگوهاي ایثاري نیز توجه شایسته صورت گیرد

کنند؛ اقدام افرادي که به اهـداي پـاره    ض تهدید قرار داده، و بعضاً در این راستا جان خود را نیز هدیه میخود را در معر
اجرایی که با چشم بسـتن بـه حقـوق و شـأن     / پردازند و عمل افرادي از سیستم اداري هاي بدن خود به افراد نیازمند می

-اري و زنده ایثارند که باید به نحو شایسته مورد توجه دسـتگاه پردازند، از جمله الگوهاي ج اداري به ایفاي مسئولیت می

هاي تبلیغی و تبیینی قرار گیرند، تا جامعه نسبت به زنده بودن فرهنگ و روحیه معجزه ساز ایثار در خود امیدوار گردد و 
ار گرفتن این الگوهـا  نسل جدید که به چشم خود ایثار گذشتگان را مشاهده نکرده، این کمبود را به واسطه در جریان قر

  . جبران نماید
خواص جامعه و مسئولین نظام باید در تبلیغ ارزشهاي فرامادي و از جمله ایثارگري بـه زبـان عمـل پیشـتاز دیگـران       -8

اي باشد که بتوان اوج ایثار و گذشت را در کردار و اعمالشان مشاهده کرد، زیـرا   باشند و رفتارشان در هر حالتی به گونه
  .ار و کردار در کیفیت ارزشی رفتار مردم، بازتاب خود را نشان خواهد داداین رفت

تواند  هاي ایثار را در جامعه تسهیل و عاملین و فعاالن در این عرصه را تشویق نماید؛ نیز می بینی قوانینی که زمینه پیش -9
  .کردن این ارزشها در ذهن افراد جامعه مؤثر افتد در درونی

  هاي ایثارگري در میان نسل جوان هاي اسالمی جهت گسترش و تعمیق ارزشیزان درسی به ارزشر توجه برنامه -10
در خصوص ایثار و ماهیت اجتماعی آن در مدارس و دانشـگاهها و  ..... ها، شب شعر و برگزاري سمینارها، همایش -11

......  
هاي نوین جهت ایجاد انگیزه و رغبـت و   وههاي ایثارگري و استفاده از شیتالش در جهت گسترش و تعمیق ارزش -12

  .الخصوص در میان نوجوانان و جوانان ها علیدرونی شدن ارزش
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  دهی به هویت جوان ایرانینقش فرهنگ شهادت در شکل
  محمد حسین مردانی نوکنده

  دانشجوي دکتراي فلسفه
  

  چکیده
. در فرهنگ اسالم و بخصوص تشیع، ارزشمندترین و گرانبهاترین حرکت، شـهادت اسـت  . شهادت اوج تعالی انسان است

و شهادت مهم ترین عامل  کند اسالم را آبیاري کرده و فساد را ریشه کن میشهید کسی است که با نثار جان خود، درخت 
نمایند و بـه   شهیدان، مقاومت و پویایی جامعه را تضمین می. روددر شکل دهی متعالی به هویت جوان ایرانی به شمار می

ي رسالت را  ي طیبه شجره اگر خون شهیدان نبود که. برند بخشند و ضعف و سستی را از بین می جامعه ظرفیت روحی می
ي  توان گفت کـه پـر محتـو    سیراب نماید نه از اسالم خبري بود و نه از مکتب توحید بخش الهی اثري و در یک جمله می

شهید چراغ هدایتی را بر می افروزد که . است» شهید«ترین عنوان، در راستاي تکامل انسان، از دیدگاه متون اسالمی، عنوان 
( ها در همیشه تاریخ خواهد بود مطالعه در فرهنگ شهادت و زندگانی شهیدان موید آن است که نسانروشنی بخش حیات ا

دینی برخوردار بوده اند، که می توانند اسوه اي براي سایر جوانان در یافتن هویت  -ترین هویت ملیاز مستحکم) شهیدان 
یر فرهنگ شهادت در شکل دهـی بـه هویـت جـوان     در این مقاله پژوهشی، تالش شده است که تأث. واقعی خویش باشند

  .ایرانی، مورد ارزیابی و تحلیل قرار بگیرد
   .هویت، جوان ایرانی و هدایت شهادت، :هواژکلید

   فرهنگ شهادت ، چگونه شکل دهنده به هویت جوان ایرانی می باشد؟ :سؤال اصلی
  

  مقدمه 
هاي سازنده، آمیزش خطوط انحرافی  ترین عوامل باز دارنده روند تکاملی جامعه و بزرگترین آفت انقالب و حرکتاز مهم

آمیزد که تمیـز دادن و جـدایی    حق و باطل گاه آنچنان به هم می. هاي اصیل و پاك و برحق است و جریانات منفی با مایه
ها را از درون دریاي جامعه به بیرون پرتاب کند و گوهرهـا   ا الشهآنها از یکدیگر محتاج به ایجاد سیل و موج قوي است ت

حق و باطل گاه مانند کف و آب هستند که تشخیص و جدائی آنان ساده است . ها را در درون بپرورد ها و یاقوت و مرجان
  . هاي تند و پر حرارت از هم جدا شوند اند که باید با حرکت و گاه آنچنان بهم مخلوط شده

کند، شهادت چنان حـرارت و سـوزي    آگاهانه شهادت درسایه تفکر صحیح در چنین مواردي نقش خود را ایفا می انتخاب
. شـوند  آورد که حق و طرفدارانش از باطل و پیروانش به خوبی جـدا مـی   آفریند و چنان حرکت و تکانی را بوجود می می

حق و نابودي باطل را بـه طـور احسـن و اکمـل در      شهادت شجاعانه نقش جدا کردن و شناساندن و سرانجام رشد و نمو
سازد و با تصفیه عمیق، پویـائی و بالنـدگی و    کند و با این اثر، اجتماع را از رکود و جمود و انزوا خارج می جامعه ایفا می

هتـر  پس چـه ب . مگر نه این است که مرگ به سراغ همه خواهد آمد و گریزي از آن نیست. کند کمال جامعه را تضمین می
  . اي بزرگ عائد شود اي انجام شود و در برابر دادن سرمایه حیات و قربانی شدن، سود و نتیجه آنکه با مردن معامله
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اگر در راه خدا کشته شوید یا بمیرید، آمرزش و رحمت خدا بهتر از هر چیزي برایتان خواهد «: فرماید ن میآخداوند در قر
  1.»بود

وحیه شجاعت و انتخاب آگاهانه است، مقاومت و پویایی جامعه را بدنبال دارد، چرا کـه  شهادت که نتیجه سالمت روان، ر
ریشه قدرت، قوت، صبر و استقامت، مبارزه با کفر، انسجام، آخرت خواهی و ظرفیت باال دارد و ایـن عوامـل درمجمـوع    

ن، مقاومت و پویایی جامعـه را تضـمین   شهیدا. سازد مقاومت جامعه را باال برده و اجتماعی را متحرك و پویا و سازنده می
اي که افراد آن ایـن گونـه    برند و هر جامعه بخشند و ضعف و سستی را از بین می نمایند و به جامعه ظرفیت روحی می می

  : باشند، مشمول رحمت و نصرت خداوند هستند و دیگر شکست نخواهند خورد که
  ان ینصرکم اهللا فال غالب لکم 

  .»کند رد، دیگر کسی بر شما غلبه نمیاگر خدا یاریتان ک«
  : شهادت در مکتب قرآن و تشیع داراي هفت رکن است

  داشتن ایمان به خدا، پیامبر و ائمه راستین معصوم اسالم؛ 
  گزینش آگاهانه ؛

  )پیروي از سنت و عترت(بودن، ) ص(به فرمان خدا و رسول خدا 
  را خدا قرار دادن؛  انگیزه

  دا ورسیدن به رضوان و قرب او؛ ایثارگري براي خشنودي خ
  براي اعالء کلمه حق و ریشه کن نمودن باطل پیکار کردن؛ 

  2.در معیت خدا و اولیاء خدا بودن
ترین فوز، نیکوترین نیکی،  واالترین مقام، باالترین امتیاز، عظیم. در تفکر شیعی، برترین کامیابی، بزرگترین پیروزي

ترین درجه، رسیدن به فیض عظماي شهادت است و براي شهید،  ترین رتبت و گرانمایه ترین مرتبت و عالی رفیع
زمانها ساعتی است که پیروزمندانه به دست دشمنان پست بیگانه  ها و زیباترین گرانبهاترین اوقات و شکوهمندترین لحظه

اینک او شهیداست، . مندانه نائل گردد؛ و جام شهادت را به لب گرفته و آن را به بهاي جان خریداري نماید به مرگ شرافت
دس شهید و خون جهاد مق. ي بشریت و شکل گرفته مکتب تشیع و الگو و معیاري براي همه  یعنی تجسم و عینیت یافته

هاي مقدسی است که انسانیت و  شود، عامل بقاي جوامع انسانی و تداوم ارزش پاکی که در این راه به زمین ریخته می
سوزد و با نور خویش  شهید چون شمع می. یابند گیرند و استمرار می شرف و عدالت و آزادي در پرتو آنها جان و رمق می

  ا روشن هاي زندگانی بشر ر ظلمات و تاریک
شهادت طلبی، یعنـی بـه اسـتقبال مـرگ     . سازد ي انسانی را صاف و هموار می کند و راه رشد و سالمت و سعادت جامعه می

  : نویسد شهید مطهري می. شتافتن در راه آرمان و آیین برحق، نهراسیدن از مرگ و جان نثاري در راه حاکمیت حق
اند،  کوچک و حقیر گشته: اند اند، اظهار عجز و ناتوانی کرده مهیب مرگ دیدهترین مردان هم وقتی خود را در چنگال  قوي«

  3».شان عوض شده است فکر و عقیده
  

                                               
  .157آل عمران، آیه . 1
  .118و  117، صفحات 1362رضوانی، علی اکبر؛ فلسفه شهادت، انتشارات هجرت، چاپ اول، بهمن  2
  183، ص 1377مطهري، مرتضی، حکمتها و اندرزها، انتشارات صدرا،  3
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هاي سست بنیاد و بی ایمان، خوفناك و هولناك است، زیرا از نظر  آري، تصویر مرگ و فکر نزدیک شدن مرگ براي انسان
نظر کسی که مرگ را سرآغاز زنـدگی ابـدي و پـل عبـور بـه       لیکن در. آنان، مرگ، خاموشی ابدي و ذلت همیشگی است

  . نماید ترسد بلکه از آن استقبال می داند، عزت جاودانگی است و لذا نه فقط از آن نمی حیات ابدي می
  جز مرد حق که مرگ وي آغاز دفتر است. پایان زندگانی هرکس به مرگ اوست

راه خویش را عالمانه و آگاهانه انتخاب نموده و از منافع مادي و امـورات   از آنجا که شهیدان، انسانهاي کاملی بوده اند که 
دنیوي گذر نموده اند، میتوانند به عنوان اسوه هاي هویت و پرورش یافتگان مکتب نبوت و امامت به جوانام معرفی کردند 

  .شدو جوانان ایرانی در سایه الگو گیري از شهیدان هویت دینی و ملی خویش را استحکام بخ
  

  شهادت در قرآن 
  : نمائیم آیات فراوانی در قرآن کریم به مسئله شهادت اشاره نموده است، در این قسمت به برخی از آیات اشاره می

  1. وال تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهللا امواتاً بل احیاءعند ربهم یرزقون
  . شدند و در نزد پروردگارشان متنعم خواهند بود) بديا(اند، بلکه زنده به حیات  هرگز نپندارید که شهیدان راه خدا مرده

  2. وال تقولوا لمن یقتل فی سبیل اهللا اموات بل احیاء ولکن التشعرون. 2
  .کنید اند، لکن شما درك نمی به کشته شدگان در راه خدا، مرده نگوئید چرا که زنده

  3.لهم و یدخلهم الجنه عرفها لهموالذین قتلوا فی سبیل اهللا فلن یضل اعمالهم سیهدیهم و یصلح با.3
گرداند، آنها را هدایت کرده و امورشان را اصـالح   و آنان که در راه خدا کشته شدند، هرگز خداوند اعمالشان را ضایع نمی

  . فرماید و در بهشتی که قبالً به آنان شناسانده، وارد خواهد کرد می
  4. اجراً عظیماًو من یقاتل فی سبیل اهللا فیقتل او یغلب فسوف توتیه 

  . و هرکس در جهاد در راه خدا کشته شد و یا فاتح گردید اجر عظیمی به او عطا خواهیم کرد
تأمل و تدبر در . آورد نتیجتاً انتخاب آگاهانه شهادت در سایه تفکر صحیح است که این اجرها را براي شهداء به ارمغان می

ه تاریخ و روشنی بخش راه درست و سـعادت بخـش بـراي جوامـع     آیات قرآن بیانگر آن است که شهیدان زندگان همیش
بشري می باشند و هویتی که خداوند براي شهدا توصیف می نماید، می تواند الگویی براي تمـامی جوانـان ایرانـی بـراي     

  .بازیافتن هویت واقعی خویش باشد
  

  شهادت در احادیث 
که چیسـتی و چگـونگی مقـام ، شخصـیت و      ان نقل شده استاحادیث و روایات متعددي پیرامون شهید و مقام واالي آن

  : نمائیم اي از آنها اشاره می که به پاره هویت شهدا را بازگو می کند
  : نقل فرمودند) ص(از رسول اهللا ) ع(امام صادق.1
  1»اشرف الموت قتل الشهاده«

                                               
  .169آل عمران، آیه  1
  . 154بقره، آیه  2
  6الی  4محمد، آیات  3
  .74نسا آیه  4
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  . ها، کشته شدن به طریق شهادت است ترین مرگ باشرافت
  : فرمودند) ص(است که پیامبر اکرم) علیهم السالم(به نقل از پدران بزرگوارش) ع(از امام صادق.2

  2اهللا عز و جل فلیس فوقه بر اهللا، فاذا قتل فی سبیل فـوق کـل بـر بـر یقتـل الرجل فی سبیل
ر راه خداونـد عـزو جـل    پس هنگامی کـه د . باالتر از هر نیکی، نیکی برتري است تا اینکه شخص در راه خدا کشته شود

   . اي باالتر از آن نیست  کشته شد، نیکوکاري
  : فرمود) ص(اهللا  رسول: فرمود مکرر می) علیهماالسالم(بن الحسین فرمود که علی) ع(امام باقر . 3

  . 3نیست ) ریخته شود(اي براي خداوند عز و جل محبوبتر از قطره خونی که در راه خدا هیچ قطره
  : پرسیدند) ص(است که از پیامبر اکرم) ع(از امام صادق. 4

براي امتحان و ابتالء ) هنگام شهادت(شمشیر باالي سرش : گیرد؟ فرمود چراشهید در قبرش مورد امتحان و ابتالء قرار نمی
  4.او کافی بود

ه شهید چـون  اندیشه در روایات فراوانی که پیرامون شهید و شهادت از پیشوایان معصوم رسیده است حاکی از آن است ک
ها باشد در حقیقت شهادت از خود گذشتن و به حق پیوستن است ،  بنـا   سوزد تا روشنی بخش زندگانی انسان چراغی می

براین شهادت هویت ایثار و از خود گذشتن را به جوانان می آموزد ، و خود خواهی ، تکبر و منیـت را از سـاختار جـوان    
  .زدایدمی
  

  چیستی شهادت
، شهادت گزینش مرگ سرخ متکی بر شناخت و آگاهی بر مبناي آزادي و )ع(ان قرآن و اهل بیت معصومیندر اسالم و لس

کنـد و   اختیار در مبارزه علیه موانع تکامل و انحرافات فکري است که مجاهد بـا منطـق و شـعور و بیـداري انتخـاب مـی      
شـهادت نمـی توانـد تـأثیر گـذار در هویـت و        بنابراین هیچ عاملی ماننـد  نماید روحیات یک ملت و تاریخ را تضمین می

هاي  هاي نسل اي است که شگرفترین اثرات و خلل ناپذیرترین واکنش شهادت مکتب سازنده .شخصیت جوان ایرانی باشد
گـردد، خـون    جان جامعه وارد مـی  اي است که به کالبد نیمه در حقیقت، شهادت خون دوباره. بهم پیچیده تاریخ را داراست

خلیفه الهی در نظام اجتماعی به عنوان گویاترین و مؤثرترین عامل تبلیغ صدق و صفا، حق و حقیقت، آگاهی و این عنصر 
بـه  «: نویسـد  بکر به عبداهللا بن عباس مـی  بعد از شهادت محمدبن ابی) ع(از این روست که امام علی. سازندگی خواهد بود

شهادت نبود و خود را براي مرگ در راه خدا آماده نساخته بـودم،  خدا سوگند، اگر عالقه، من به هنگام پیکار با دشمن در 
  5.»بکر را تنها گذاشتند روبرو نشوم داشتم، حتی یک روز با این مردمی که محمدبن ابی دوست می

  
  : گوید ي طباطبایی در تفسیر المیزان می مرحوم استاد عالمه

                                                                                                                                             
   4، روایت 8، ص 100بحاراالنوار، ح  1
  14، روایت 10، ص 100همان، ج  2
  11، روایت 8، ص 11وسائل الشیعه، ج  3
  6وایت ، ر6، ص 11همان، ج  4
  .945نهج البالغه، ص  5
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حواس عادي مـا و نیروهـاي   . ده، داراي معناي وسیعی استشهادت یکی از حقایق قرآنی است که در موارد متعدد یاد ش«
خیر و شر، . حقایق اعمال و معانی نفسانیه، کفر و ایمان، شقاوت و سعادت. کند وجودي ما تنها صورت افعال را تحمل می

بـر   شود، اینها از دید انسان خارج است که نه حسن و قبح و آنچه از دسترس حس مخفی است و تنها با قلوب کسب می
رسند که بر اینها اشراف  اما شهیدان به ادراکی می –آن احاطه و نه از آن احصاء است براي حاضرین چه رسد براي غایبین 

تـاریخ  . مجد و عظمت واالي شهادت همواره تجلی بخش امتها بـوده اسـت  . »و از اینها مطلع و در کنارشان حضور دارند
ي رسالت  ي طیبه اگر خون شهیدان نبود که شجره. ل و مبانی اعتقادي استشهادت، تاریخ عقیده و جهاد و تمسک به اصو

را سیراب نماید نه از اسالم خبري بود و نه از مکتب توحید بخش الهی اثري؛ اگـر شـهادت در کـربال و نهضـت خـونین      
اند بـه وجـود    یدا کردهبود، این اخالص و دوستی که میلیونها انسان از صمیم قلب نسبت به اهل بیت پیغمبر پ عاشورا نمی

  .آمد نمی
شهیدان جانهاي خود رافدا کردند، جان بر کف نهادند، اما دینشان را از دست نداند تنها هدف آنها اطاعت از نداي حـق و  

  . احیاي دین الهی بود
او را در حـریم   چرا که. تواند دم از منطق شهید بزند انسان تا زمانی که در حصار مادي خود و زمانش فرو رفته باشد، نمی

  : ي استاد بزرگوار شهید مرتظی مطهري بنا بر گفته. این معنا راهی نیست مگر به عشق
منطـق او بـاالتر   . شود در منطق افراد معمولی گنجانـد  شهید را نمی. شود سنجید منطق شهید را با منطق افراد معمولی نمی«

  1» منطقی است آمیخته با منطق عشق. است
رود و بر همگان پوشیده نیست که  هاي مکتب تشیع به شمار می ترین ویژگی فرهنگ ایثار وشهادت در نظام اسالمی از مهم

  از وجود همین فرهنگ بوده و هست که حقایق 
از صدر اسالم تا کنون، تاریخ شیعه، شـاهد ایثـارگري و شـهادت    . اسالم تا کنون همچنان پا برجا و زنده باقی مانده است

  . و یاران آنان بوده است) ع(و اصحابش، ائمه اطهار) ص(لبی مردان بزرگی همچون پیامبر اکرمط
این فرهنگ منشأ بیداري، آگاهی، جوانمردي، شجاعت و شـور و نشـاط   . هاي فراوانی است فرهنگ شهادت، داراي ارزش

ات بزرگی را بـه جامعـه بشـریت    مردم شده و جامعه را از حالت سکون به حالت حرکت و جنبش در آورده است و خدم
  . ارائه نموده است

داشـتن  . هایی را پرورش داده که داراي خصوصیات و روحیـات واال و متعـالی هسـتند    فرهنگ شهادت دردامن خودانسان
ي قوي، بزرگـواري و بـزرگ منشـی، زهـد گرایـی و عـدم        همت بزرگ، برخورداري از روح بزرگ، عزت نفس و روحیه

تأمل و تدبر در چیستی . هاي تربیت یافته در فرهنگ ایثار و شهادت است ترین خصوصیات انسان از مهم دلبستگی به دنیا و
شهادت مبین آن است که از بین عوامل مختلف در شکل دهی به هویت جوانـان ایرانـی ، نقـش عوامـل معنـوي برتـر از       

ل معنـوي شـهادت در اوج هویـت دهـی بـه      عواملی همچون سرزمین ، زبان ، تمدن ، تاریخ و می باشـد و از بـین عوامـ   
  . شخصیت جوانان ایرانی قرار دارد

  و بازیابی هویت» عند ربهم یرزقون«مقام 
ي  یکی از مسائلی که در قرآن مجید براي بیان حیات عالی شهدا و اشاره به مقام بسیار رفیع و واالي انها آمده است، جمله

  . است» عندربهم یرزقون«

                                               
  .71، ص 18ي حضور، شماره  فصلنامه 1
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ترین مقام انسانی است به عبارت دیگر کمال نهائی انسان است که هیچ حـائلی میـان انسـان و خـدا،       مقام عند ربهم، عالی
چه جایگاه و منزلگاهی از آن باالتر، که . در واقع اتصال به مقام ربوبی و لقاء الهی و نهایت کمال انسان است. وجود ندارد

  . ها حقیقتاً در جستجوي آن هستند ین همان چیزي است که انسانعاشق را در جوار معشوق جاي دهند و ا
  : خداوند براي شهیدان هفت خصلت مقرر کرده است: فرمود که) ص(پیامبر 

  . گیرد شود، تمام گناهان او مورد عفو قرار می با نخستین قطره خونی که از خون او ریخته می
کننـد و بـه او خـوش آمـد      ي شهید پـاك مـی   و آنها غبار از چهره گیرد سرش در کنار دو حور از حوریان بهشتی قرار می

  . گوید او هم متقابالً به همسران بهشتی خود مرحبا می. گویند می
  . پوشانند هاي بهشتی بر اندامش می از لباس

  . کنند شوند، با عطرهاي بهشتی، او را عطرآگین می پذیرائی کنندگان بهشتیانی که وارد بهشت می
  . بیند را، در بهشت می جایگاه خود

  . خواهی استراحت کن شود، در هر کجاي بهشت که می به روحش گفته می
  1. کند، این موضوع خشنودي براي هر پیامبر و شهیدي است به وجه اهللا نظر می

گفته شده است، چرا که شـهید باشـهادت خـود بـه هـدف نهـائی کـه لقـاء پروردگـار و مقـام در           » فوز عظیم«به شهادت 
  . ي نهائی دیگر آزمایشی نیست پیروز شده و بعد از مسابقه، ي نهائی و در این مسابقه. ده استباشد، رسی) عندربهم(ارجو

ایستنده از چنگال مرگ نخواهد رفت و فرار کننده از . اي است با شتاب تحقیقاً مرگ طلب کننده«: فرماید می) ع(امام علی 
سوگند به آنکه جان پسـر  . در راه خدا است –ها کشته شدن  ترین مرگ که گرامیراستی . مرگ، آن را ناتوان نخواهد نمود

  2».تر از مرگ بر بستر است ابوطالب، در دست اوست که هزار ضربت شمشیر بر من آسان
بنابراین جوانی که هویت خویش را در پرتو فرهنگ غنی و عظیم شهادت شکل دهد، به باالترین مرتبه کمـال و سـعادت   

  . ید و سعادت دنیا و ةخرت خویش را در پرتو فرهنگ شهادت تضمن خواهد نمودخواهد رس
  لفه هاي هویت در فرهنگ شهادتؤم
هاي تنگ تفسیرهاي مـادي   لفه هاي هویت در فرهنگ شهادت در تعالیم دینی تماماً مقدس و واال است و در چهارچوبهؤم

  : گونه بر شمرد طلبی را این شهادتمولفه هاي هویت در فرهنگ توان  بطور خالصه می. نمی گنجد
  . رسیدن به تکامل و جاودانگی-1
  ).تقدیم جان در برابر بهشت(معامله سودمند با خداوند-2
  .اطاعت از خدا و رسول و اولی االمر-3
  . کمک به مستضعفین وبر پایی عدالت و آزادي و رفع ظلم و فتنه-4
  . رسیدن به مقام واالي شهادت که باالترین نیکوئیهاست-5
  . پاالیش روح و آمرزش گناهان و نظر به وجه اهللا و پیوستن به لقاء اهللا و تقریب الی اهللا-6
امربه معروف و نهی از منکر و احیاء و اشاعه سنتهاي الی و قبـول در امتحـان الهـی و ذلـت ناپـذیري و ایثـار در راه       -7

. هاي متعالی ارزش

                                               
  . 10، ص 11وسایل الشیعه، ج  1
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عواطف واحساسـات بـراي تـرویج حـق طلبـی و انجـام        الگو سازي براي جامعه از طریق حماسه آفرینی و تحریک-8
  . مسئولیت اجتماعی و حساسیت در مقابل سرنوشت جامعه

  . تزریق خون تازه به پیکر اجتماع و تقویت روحیه انقالبی در آحاد مردم-9
  .ترین و زیباترین نوع مردن انتخاب بهترین و هنرمند-10
  . است و اداي تکلیف اهللا که بستر شهادت طلبی حضور درصحنه جهاد فی سبیل-11
سیر و سلوك معنوي و طی طریق در آخرین و واالترین مراحل عرفانی و فنـاي فـی اهللا و اثبـات عشـق حقیقـی بـه       -12

1. معشوق

لفـه  ؤهاي مقدس شهدا را به خوبی دریافت و اگر جوانی توانست م از مجموع دوازده بند مذکور می توان قداست و انگیزه
را در خود ایجاد نماید، رستگاري و سعادت خـویش را رغـم زده و جامعـه اي مقـاوم در     هاي هویت در فرهنگ شهادت 

  .برابر هجمه ها و توطئه ها شکل خواهد گرفت
  

  چرایی شهادت
هاي پرهیزکار و وارسته گزینه شهادت را انتخاب می نمایند ولی از مطالعه  دالیل متعددي را می توان برشمرد که چرا انسان

  :یشوایان و شهداي طول دوره اسالم پنج عامل اساسی را می توان اینگونه برشمردهاي پ در اندیشه
  شوق به لقاء اهللا .1
  زندگی راستین . 2
  بزرگی روح .3
  دل بریدن از دنیاي فانی و دل بستن به حقیقت باقی .4
اجراي حق و احیاي اسالم.5

اي در نزد شهدا داشته است بنابراین اصیل ترین  ویژهرسد بند پنج یعنی اجراي حق و احیاي اسالم برجستگی که به نظر می
  .شیوه شکل دهی به هویت را در فرهنگ شهادت می یابیم

  انتخاب آگاهانه شهادت هویت واقعی در پرتو 
  . شهادت، فنا شدن انسان براي نیل به سرچشمه نور و نزدیک شدن به هستی مطلق است

انتخـاب  » اهللا سـبیل  فـی «گاهانه و بخاطر هدفی مقدس و به تعبیـر قـرآن   شهادت، مرگی از راه کشته شدن است، که شهید آ
  . کند می

 نیـاًً اوالً باید این مرگ با کشته شدن باشـد و ثا . تواند شهادت باشد گیریم، که هر مرگی نمی از عبارت فوق چنین نتیجه می
  : این کشته شدن هم دو شرط اساسی دارد تا شهادت بر آن اطالق گردد

  .اهللا باشد فی سبیل -2. ه باشدآگاهان -1
و شرط آگاهانه بودن آن اسـت کـه   . آگاهانه بودن به این معنا است که انسان خود با بصیرت، انتخابگر این نوع مرگ باشد

  . خود، علیه باطل بجنگد» امام زمان«شهید، حق و باطل زمان خود را بشناسد و در زیر لواء حق، در رکاب 

                                               
  .52ص  280و  279ي پاسدار اسالم، شماره  ماهنامه» شهادت اوج تعالی انسان«مردانی نوکنده، محمد حسین، مقاله  1
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و بیانگر این معنا اسـت کـه جنگـی    . ره به جهت و هدف شهید، در جنگ علیه کفار و مشرکین دارداشا» اهللا فی سبیل«قید 
  . در آن نباشد) اهللا(داراي ارزش که، هیچ هدفی جز

  
  . گردد است، و در اصطالح به کسی که در راه خدا کشته شده باشد اطالق می» گواه«ي شهید در لغت به معناي  کلمه

لسـان العـرب   «گویند، وجوه مختلفی بیـان گردیـده اسـت در کتـاب      شهید می» راه خدا«ي در  شدهدر اینکه چرا به کشته 
  : آمده است» المحیط
  : گویند ي در راه خدا شهید می به کشته

  . که در این صورت شهید، به معناي مشهود است. براي اینکه مالئکه رحمت، شاهد او هستند.1
  . اند براي اینکه خدا و فرشتگان الهی، شاهدان او در بهشت.2
  . دهد هاي گذشته شهادت می براي اینکه در روز قیامت، او به همراه پیامبر، از ملت.3
  . براي اینکه او نمرده، شاهد زنده و حاضر است.4
  . ي شهادت حق، قیام کرده تا کشته شده است براي اینکه شهید براي اقامه.5
  1هاي الهی است ید ناظر و شاهد بر نعمتها و کرامتبراي اینکه شه.6

شـهید بـا قطـرات    . ترین عنوان، در راستاي تکامل انسان، از دیدگاه متون اسالمی، عنوان شهید است در حقیقت پر محتوي
کند تا رهروان، در وسط راه گـم   گذاري می خون سرخ و زیبایش راه اصلی انسانها و خط اصیل سعادت بشریت را عالمت

شهید آن طائر بلند پرواز قدسـی اسـت کـه    . نشوند، بلکه از پاي او با نشانه به پیش یبروند و به سعادت ابدي دست بیابند
گشاید و به سوي باغات بهشتی و منازل  بیند و از این رو پر می فضا و عرصه گیتی را براي پرواز خود ناچیز و کوچک می

  . کند ي جهان ابدي پرواز می عالیه
هاي واالي انسانی و شکافتن قفس کالبد مادي  پایان بخشیدن به حیات طبیعی و مادي و کثیف براي دفاع از ارزششهادت 

و حرکت به مقام بلند شهود الهی است و دست شستن از بودن در حال هوشیاري و آزادي و دست یافتن به شدن است، و 
و او کسی است که از فنـا رسـته بـه ابـدیت و بقـا       خالصه شهادت نوعی مرگ نیست، بلکه صفتی است از حیات معقول

بنابراین اگر جوانی آگاهانه و عالمانه شهادت را برگزیند، یقیناً از هویتی واال و مقدس برخوردار است کـه از  . پیوسته است
  . بین انتخابهاي گوناگون راه خدا و انبیاء را برگزید

  
  : دستاوردهاي شهادتگیري هویت در پرتو شکل

  :اي از مهمترین آنها عبارتند از دستاودهاي فراوانی براي بشریت دارد که پاره شهادت
  . اطاعت بی چون و چرا از مقام والیت تا پاي جان.1
   .خدا محوري در مقابل خود محوري.2
   .ي الهی ایثار، ترجیح دیگران بر خود با انگیزه.3
   .ترجیح دادن آخرت به دنیا.4
   .ترجیح دادنهاي انسانی را بر منافع شخصی  ارزش.5

                                               
  .374، ص  2ابن منظور، لسان العرب المحیط، ج  1
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  . در مسیر کمال حرکت کردن.6
   .صبر و استقامت.7
  .سازش ناپذیري در مقابل دشمنان.8
 .عزت نفس و زیر بار ذلت نرفتن.9

   .هاي دفاع از حق در مقابل باطل حضور در صحنه.10
   .مجاهد زیستن، نگریستن و مردن.11
   .نترسیدن از مرگ.12
   .دورنگري در مقابل کوته نظري.13
   .رضاي خلق ترجیح دادن رضاي خدا به.14
1 .آمیختن عقل با عشق.15

همه این دستاوردها مقدس و واال و روشنایی بخش جوامع بشري از غفلت و نادانی است تأمل در دسـتاوردهاي شـهادت   
. بیانگر، عقاید مستحکم و متعالی شهیدان است و اینکه آنان هویتی جاودانه را براي خویش برگزیدند

   در کالم شهیدان هویت سازشهادت 
در این . باشند ي شجاعت مقدماتی براي وصول به انتخاب آگاهانه شهادت می داشتن جسمی سالم و برخورداري از روحیه

  2: نمائیم بخش دیدگاه شهیدان را در مورد شهادت مرور می
  : شهید نوجوان عبداهللا مردانی.1

اهللا راه  اب نمودم و آن جز در راه خدا، فی سـبیل انتخ) شهادت(پدر و مادر، برایم نگران نباشید، چرا که من راهم را آگاهانه
  3. دیگري نیست

  :شهید حسینعلی کاویانی.2
  4. شهادت اگر در کام شیر هم که باشد، من آن را به چنگ خواهم آورد

  : شهید جمشید رئیسی.3
ز مـال و جـان و   شهادت شربتی است که هر کس توان نوشیدن آن را ندارد، مگر اینکه از تمام قید و بندهاي ظاهري اعم ا

  . خود گذشته باشد و بخواهد این همه را در راه حق علیه باطل خدا کند
  : شهید حمید رضا بصیرزاده.4

  . شهادت، هدف نیست. خود شاهد باش که با فرمان تو به جبهه آمدیم و به فرمانت به خون غلطیدیم و شهید شدیم! خدایا
  . پیروزي هم هدف نیست

   .بلکه ترویج دین، هدف است
  : شهید اکبر فارسیان.5

  . تا جانمان را در راهت هدیه کنیم! ما را به راه راست هدایت کن! اي خداي بزرگ

                                               
  .53ص  280و  279ي پاسدار اسالم، شماره  ماهنامه» شهادت، اوج تعالی انسان«مردانی نوکنده، محمد حسین، مقاله  1
  . مظلومی، رجبعلی، درس شهید، انتشارات واحد فرهنگی بنیاد شهید 2
  ي اخوي نگارنده اي از وصیت نامه پاره 3
  شهیدي از منطقه بندرگز در استان گلستان  4
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  . شهادت را نصیبمان کن تا شهید شویم
  . د باشیمو شهادت را نصیبمان کن تا شاه

هـه حضـور دارم، همـان    من این راه مقدس را آگاهانه و عاشقانه انتخاب کردم و حـاال در جب : گران شهید حسین ریخته. 6
شود و شهادت پلی است که ما را به هدف  خورد و در همانجاست که شهادت میسر می با عقیده پیوند می» خون«محلی که 
  . رساند نهائی می

  : شهید اسماعیل یوسفی.7
) ع(فتم و راه حسـین من بعد از هیجده سال زندگی بیهوده، خود را بازیا! اي خواهر و تو اي برادر! اي پدر و اي مادر عزیز

  . باشد را انتخاب کردم، زیرا شهید شدن به نظر من سرآغاز زندگی دوباره می
  : شهید امیر مغفوري. 8

  نمودي،  و اگر امید مرا از آمدن به این وادي عاشقان، قطع می خواندي، اگر مرا به این سرزمین شهادت نمی! خداوندا
بـراي او  ) السـالم  علیـه (توانستم در محافل عزاداري حسین دیگر چگونه می ساختی، نمیو اگر این سعادت بزرگ را نصیبم 

دقت در اندیشه هاي واالي این شهیدان بیانگر آن است که شهیدان عاشق و شیفته شهادت بوده اند و هویت اصیل  .بگریم
  . و جاودان خویش را در شهادت یافته اند

  )ره(مینی امام خاسوه هویت ، ي  شهادت در اندیشه
کردند دربـاب   که خود عارفی وارسته بودند و در محراب عشق درطلب وصال یار، زندگی می –قدس سره  –امام خمینی 

اي را در باب شهادت و مقامات عرفـانی آن ابـراز    توان گزیده اي فرمودند که از میان آنها می شهید و شهادت مطالب ارزنده
  : داشت

ما خاکیـان محجـوب یـا    . اي است که از اولیاي خدا به ارث رسیده است و کماالت نفسانیه مرتبه شهادت از مراتب عالیه«
 –جل و عال  –چیست؟ چه بسا مقامی باشد که خاص مقربان درگاه او » اتزارق عندرب الشهداء«افالکیان چه دانیم که این 

ه از حقایق چـه گـویم و چـه نویسـم کـه      پس مثل من وابسته به عالیق و واماند. و وارستگان از خود و ملک هستی باشد
  1.»تر است خاموشی بهتر و شکستن قلم اولی

فهمد که چیست و چگونـه اسـت و    در واقع شهادت راهی است پر رمز و راز که تا خود انسان نرود و آن را نچشد، نمی«
  2.»چطور آن را باید پیمود

نیایش پدید آید توأم با عشق است، زیرا که پرستش وي در  شهادتی که از روي ایمان و آگاهی و در رابطه با خدا ودر حال
خون تبلور یافته و میدان رزم، محرابش گشته و با خون سرخش وضو ساخته و در زیر رگبـار گلولـه خصـم بـه سـتایش      
معشوق خود مشغول شده و در زیر آسمان نیلگون شفق گونه به جهاد در راه حق به قیام برخاسته، که چنـین عبـادتی بـه    

بلکه عاشق و نه تنهـا خـدا را معبـود،    . منتهاي خلوص رسیده و از بندگی به عشق عمیق دست یافته که نه تنها عابد است
ي تجلی نور حق را بـدان نویـد    مقام شهادت از ملزومات مقام خلیفه الهی است که قرآن کریم وعده. داند بلکه معشوق می

مـزین   –سره  این کالم را با فرازي از سخنان امام خمینی قدس. ه ما رسیده استو این ارث از موالیان و اولیا اهللا ب. دهد می
  : خواهد شد

                                               
  . 69، ص 1375، زمستان 18فصلنامه حضور، شماره  1
  71همان، ص  2
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دانستند و در راه مکتب پر افتخار اسالم با خون خود و  شهادت ارثی است که از موالیان ما که حیات را عقیده و جهاد می«
  1.»ده استکردند به ملت شهید پرور ما رسی جوانان عزیز خود از آن پاسداري می

  
شهید باران رحمت الهی اسـت  . گنجد اي است بس عظیم که در عقل کوچک ما نمی ي امام، شهید کلمه در سخنان عارفانه

شهید . عشق شهید، عشقی حقیقی است که با هیچ چیز عوض نخواهد شد. دهد که به زمین خشک جانها حیات دوباره می
  . شهید ساغري است که آبش خون و خونش روان است ي فیض الهی است که در دنیا پدیدار شده، چشمه

. شهید گلواژه عشق و مقام رفعت انسان است. شوند از مداد علماء شهداء بر خیزند و از خون شهداء مداد علما سیراب می
کند و مانع از رسیدن اوست به محبوب، شهید  شهید تن برایش سنگینی می. خداوند فیاض است و شهادت نبض واالي او

  . گرشی است واال، خونی است جوشان، با نوري منور و دلی لبریز از عشق به خدان
او شـهادت  . تواند شهید را بفهمد که چون او شود تنها کسی می. کند ي تاریخ است، کسی وجود او را درك نمی شهید آیینه

ي حـق، بـا    با نماز عشق، با سجدهاو با وضوي خون، . شهید مظهر عشق الهی است. آفریند و شهادت حیات امتها را را می
  . رود و نداي حق را لبیک گوید با پیکري خونین به سوي محبوب خود می» فاستقم کما امرت«نداي 

شـان و در شـادي وصولشـان     ي مسـتانه  شـهدا در قهقـه  . شهدا شمع محفل دوسـتانند . شود چیزي گفت از شهداء که نمی«
اینجـا  . پروردگارند» فادخلی فی عبادي و ادخلی جنتی«هستند که مورد خطاب اي  اند؛ و از نفوس مطئنه»عندربهم یرزقون«

  2».شکافد صحبت از عشق است و عشق و قلم در ترسیمش بر خود می
  : فرماید امام خمینی ره در عباراتی دیگر می

خوشا به حال آنهایی . تندي نور، جان و سر باخ خوشا به حال آنان که در این قافله. خوشا به حال آنان که با شهادت رفتند«
خداوندا این دفتر و کتاب شهادت را هم چنان باز و ما را از وصول به آن محروم . که این گوهر را در دامن خود پروراندند

و نیازمند مشعل شهادت، تو خود این چراغ پر فروغ را حافظ و . اند خداوندا کشور ما و ملت ما هنوز در آغاز مبارزه. مکن
چرا که همین تربت پاك شهیدان است که تا قیامت فرا راه عاشـقان و عارفـان و دلسـوختگان و دارالشـفاي     . نگهبان باش

  4»شوید و یا شهید در هر دو جهت پیروزي با شماست شما یا پیروز می .شهادت شکست نیست«3».آزادگان خواهد بود
اصحاب و غیره، لکـن مکتـب جلـو رفـت،     شهید شد با همه ) ع(مصیبت آن است که مکتب شکست بخورد سیدالشهداء«

  5. »شهادت او مکتب را جلو برد
کنند و پیشقدم براي شهادت هستند  آیند و غسل شهادت می هایش پیاده می ملتی که اینطور تحول پیدا کرده است که جوان«

  6».پیروزند
  7».مرگ سرخ به مراتب بهتر از زندگی سیاه است«

                                               
  24معاونت تبلیغات و انتشارات نیروي زمینی سپاه، ص » مجموعه وصیتنامه«سخن آشنا  1
  .1/7/1367) ره(سخنان امام خمینی  2
  29/4/1367) ره(سخنان امام خمینی  3
  . 244، ص 12، ج 21/4/1359ي نور،  ، صحیفه)ره(امام خمینی 4
  40-43، صص 8، ج 15/4/1358نور،  ي صحیفه) ره(امام خمینی  5
  61-64، صص 11، ج 29/6/1358نور،  ي صحیفه) ره(امام خمینی  6
  265-226، صص  14، ج 16/3/1360نور،  ي صحیفه) ره(امام خمینی  7
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  1».نداردملتی که شهادت دارد، اسارت «
اگـر خـون   ) ره(ي امـام خمینـی   در اندیشه. تاریخ شهادت، تاریخ عقیده و جهاد و تمسک به اصولی و مبانی اعتقادي است

اگـر  . ي طیبه رسالت را سیراب نماید نه از اسالم خبري بود و نه از مکتب توحید بخش الهی اثـري  شهیدان نبود که شجره
بن زیـاد و دیگـر دوسـتان     ه یارانی چون حجربن عدي، رشید هجري و کمیلشهادت در کربال و نهضت خونین عاشورا ک
بود، این اخالص و دوستی که میلیونها انسان ازصمیم قلب نسبت به اهل بیـت   اهل بیت را با آغوش باز استقبال نمود نمی

  2. آمد اند به وجود نمی پیدا کرده) ص(پیغمبر
ن و آگاهی و در رابطه با خدا و در حال نیایش پدید آید، توأم با عشق است، از دیدگاه امام شهداء شهادتی که از روي ایما

زیرا که پرستش وي در خون تبلور یافته و میدان رزم محرابش گشته و با خون سرخش وضو ساخته و در زیر رگبار گلوله 
کـه  . به قیـام برخاسـته   خصم به ستایش معشوق خود مشغول شده و در زیر آسمان نیلگون شفق گونه به جهاد در راه حق

چنین عبادتی به منتهاي خلوص رسیده و از بندگی به عشق عمیق دست یافته که نه تنها عابد است، بلکه عاشق و نـه تنهـا   
با  اندیشه هاي ناب خویش پیرامون شهادت، هویتی الهی بـه  ) ره(بنابراین امام خمینی 3.داند خدا را معبود بلکه معشوق می

  .و شهدا با تأسی به امام خمینی، توانستند به سعادت و فوز عظیم دست یابند پیروان خویش آموخت
  و هویتفرهنگ شهادت ، عاشورا

روز عاشورا، روز حماسه و شجاعت و دالوري و ابتال و آزمایش بزرگ و روز فداکاري و عزت و شرف و کیان اسالم روز 
  . شمشیر است روز پیروزي خون بر. جانبازي و از خود گذشتگی و ایثار است

ها و آیندگان تا روز قیامت آموخت و فهماند که براي امور دینی و مـادي   ي نسل را به همه و هویت عاشورا درس شهادت
نباید دست از حق و اسالم و قرآن و ایمان شست و تسلیم شد و باید ایستاد و مقابله کرد، ولو این که به قیمت جان خود 

   .تمام شود  و یاران و خانواده
امـا درس  . بنده استبداد و استعمار و استکبار نگردیم  مهم آن است که ذلت و سرسپردگی و بندگی غیر از خدا را نپذیریم،

هـا، روز جـدایی حـق از باطـل، روز      تسلیم نشدن را به ما آموخت، عاشورا روز شهادت اسـت، روز افتـادن سـرها ازتـن    
ها، روز ایمان و الحـاد و   الق، روز باید و نبایدها روز هنجار و ناهنجاري اسالم با کفر است، روز اخالق و ضد اخ مواجهه

  . کفر است
اسالم چنین افرادي را تربیت کرد که شهادت بر اسارت و ذلت رحجان دادند و تا جان داشتند، پـاي فشـردند و اسـالم را    

ها که از ساالر شهیدان و یاران نیکوکار و فداکار او درس و عبـرت   ها و دالوري نجات دادند و امروز ما شاهد این رشادت
هایی نیک صفت و دلیر و بی باك تحویل جامعـه داده   است که چنین انسان اند هستیم و این فرهنگ شهادت عاشورا گرفته

  . است و ما مدیون روز عاشورا هستیم
  . گردد ایثار و شهادت درسی است که تا زمین از لوث وجود ظالمان پاك نشده، از مکتب عاشورا استنتاج می

  : ي عاشورا عبارتند از اي از شعارهاي شهادت طلبی د رحماسه پاره
  4».مرگ بهتر از زندگی ننگین است: موت فی عز خیر من حیاه فی ذل«، 1

                                               
  همان  1
  6ص  1381بهمن  17روزنامه کیهان، ) ره(ي شهادت در اندیشه امام خمینی  د حسین، مقالهمردانی نوکنده، محم 2
  .72، ص 18فصلنامه حضور، شماره  3
  199ص. 44بحاراالنوار، ج  4
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  1»اهللا؛ چه خوش است، شهادت در راه خدا مرحبا بالقتل فی سبیل«، 2
گران، ماللت  الظالمین اال برماً؛ مرگ با عزت، سعادت است و زندگی در کنار ستم انی الاري الموت االسعاده و الحیاه مع«، 3

  2».آور است
  فقتل امرء بالسیف فی اهللا افضل ان تکن االبدان للموت انشت و .4

  3. اند، پس کشته شدن با شمشیر در راه خدا، سزاوارتر است اگر پیکرها براي مرگ، آفریده شده
مندانه، جز حیات جاوید نیست و زندگی ذلیالنه جـز مـرگ ابـدي     لیس الموت فی سبیل العز االحیاه خالده مرگ عزت .5

  4.نیست
فیض نبوي و پرورش یافته مکتب علوي است، از   که سیراب شده از سرچشمه) ع( شهادت در کالم و نگاه حسین بن علی

  . شود جایگاه و منزلتی رفیع برخوردار بود و از اسباب عزت و کرامت انسان محسوب می
نهـا و غریـب مهیـاي رزم و در    کسوتان جهاد و شهادت در مسـلخ عشـق آرمیدنـد، ت    آنگاه که یاران و پیش) ع(امام حسین

من از خدا امیدوارم کـه در برابـر   « : هنگامه پیکار با دشمن زبون، از معبود کریمش تمناي کرامت و شهادت نمود و فرمود
  5».برید انتقام مرا از شما بگیرید شما کرامت شهادت به من عطا کند و از راهی که گمان نمی

 ننده فرهنگ عاشورا به معناي راستین آن براي همه انسانها آزاده در طول تاریخ استي عاشورا تبیین ک نتیجتاً اینکه حماسه
  . و کسانی که خواستار هویتی پایدار و الهی می باشند باید انرا در فرهنگ عاشورا جستجو نمایند

  تأثیر حماسه عاشورا بر وصیت نامه شهداء 
و یا جمالتـی بـر   ) ع(ها نام و یاد امام حسین نامه یباً در اکثر وصیتبینیم که تقر هاي شهدا می با نگاهی گذرا به وصیت نامه

) ع(ها الهام گرفته از نهضت امـام حسـین    خورد و به عبارتی کل وصیت نامه هاي آن بزرگوار به چشم می گرفته از فرمایش
  .است

  : یمنمائ هاي عرفانی شهدا را در این زمینه مرورمی هایی از وصیت نامه در این قسمت نمونه
اي تو که معشوقی در مسلخ عشق صدها عاشقت را به قربانگاه کشاندي، اي سیدالشهدا کـه آخـرین   ) ع(تواي حسین  -1

السافلین است، بلکه براي وصال بـه   شب حیات را از دشمن مهلت خواستی، نه براي وداع با دنیا، با تمام وقاحت که اسفل
  6. اند هنمون راه خویش ساختهعقبی با تمام عظمتش امروز جوانان ما تو را ر

برایم متجلی شده است و ) ع(کرد، حسین ها از کودکی تا به امروز نام حسین در ذهنم پرتو افشانی می بارالها، سال -2
  7.خواهم مرا در صف حسینیان قرار دهی دانستم که حسین چرا این گونه همه چیز و همه کس را قربانی کرد و از تو می

بینم که با الهام از مکتب دینی و قرآن راهی برگزینم که همان راه پیروزي اسـت، راه خـونین    دراین میمن رستگاري را -3
  8).ع(سردار شهیدان امام حسین 

                                               
  . 283موسوعه کلمات امام حسین، ص  1
  207، ص 81، مجمع جهانی اهل بیت، اسفند 3، ج ) ع(مجموعه مقاالت امام حسین  2
  143دبن طاوس، ص سی: ملهوف 3
  .360موسوعه کلمات امام حسین، ص  4
  306ص ) ع(فرهنگ سخنان امام حسین 5
  نامه شهید سیدقاسم هاشمی سرایش هجران، دفتر دوم، انجمن اسالمی زرهی نجف اشرف، وصیت 6
  . نامه شهید سید قاسم هاشمی کنگره سرداران شهید لشکر زرهی نجف اشرف، وصیت 7
  همان، شهداي دیگر  8
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  1. دهیم به ما آموخته است که مرگ در راه خدا را بر زندگی ذلت بار ترجیح می) ع(پدرجان این درس را حسین -4
و از حسین تا شهداي جنـوب  ) ع(ام، زیرا خون سرخ شهیدان از هابیل تا حسین  م نهادهبدانید که آگاهانه در این راه قد-5

کنیم که ظلم سراسر جهان را فرا گرفته است باید خون  ما د رعصري زندگی می. اي زنند که چرا نشسته و غرب صدایم می
  2.بدهیم

که چگونه مردن را ) ع(به فرزند رشیدش حسین درود بر پیامبر بزرگ اسالم که چگونه زیستن را به ما آموخت و درود -6
هـا   حسین گونه بودن کند که یزید زمان را نابود کند و یا تـنش در زیـر تانـک    تواند ادعاي موقعی انسان می. به ما آموخت
  3. ساییده شود

  4.زمانی که جسدم بر روي دوش شماست، اگر با چشم دل بنگرید، چشمم بسوي کربالست -7
زبانی،  نبود و تو با زبان بی) ع(ی که به دهان پسرت گذاشتی از کدامین خاك بود، آیا این تربت پاك حسینمادر آن تربت -8

ي راه اسالم عزیز باشد و حال حسین  کنم که ادامه دهنده نگفتی لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، پسرم را براي تو بزرگ می
   5.اهللا اد برآوردیم لبیک یا روحزمان ما را به فریاد رسی جد بزرگش خواند، ما هم فری

خواهد و من به پیروي از حسینم و  طلبد و قربانی می است، اسالم خون می) ع(امروز موقعیت ما مانند زمان امام حسین -9
شود پشت سر حسین را خالی گذاشت و حرکـت او را تقویـت    مگر می. دهم تا اسالم پایدار بماند خمینی عزیزم خون می

6.دانست) ع(مطیع حسین نکرد و خود را

نیز شرمنده و سر تعظیم فرود می ) هویت( در برابر این سخنان عظیم که هر یک واالترین مفاهیم را در خود جاي داده اند
  .آورد

  
   گیريبندي و نتیجه جمع

در غیر این صورت نیز ممکن است بماند ولـی  . ماند توان گفت که نظام اسالمی با فرهنگ شهادت پایدار می با قاطعیت می
شـهید در اسـالم   . شهادت در اسالم فوزي عظیم و عروجی برین است. شود در باطن به تدریج هویت اصیل دینی محو می

دگار منعم است، چون به حق پیوسته است و این اندیشه مبتنـی بـر   زنده است، چون به راه حق قیام کرده است و نزد پرور
شهید با ایثار جان خویش، با فداکاري و از خود گذشتگی با سوختن و خاکستر کردن خود . خصوص دینی و عرفانی است

جهـان   خـود از . بخشـد  به حقیقت در فراموشی و عظمت، جان و حیات مـی . کند قیام به آگاهی و قیام به قسط و عدل می
هـاي   ي تثبیـت ارزش  هاي عالی اسالم با انگیزه کسی که در راه هدف. آید  رود اما به حیاتی برین و معقول در می خاکی می

اسالمی و انسانی جان خویش را فدا کند، به باالترین درجه کمال ممکن دست یافته اسـت و اوسـت کـه سـرباز الیـق و      
  . رود حقیقی اسالم به شمار می

  . ي شهادت، تن خویش را فدا و جان را در خدا فنا ساخته است شجاعت و برخورداري از روحیهاو در عین 

                                               
  ، شهید ماشاءاهللا خلیفه132ي پیام انقالب، شماره  مجله 1
  ، شهید داود شجاع101همان شماره  2
   ، شهید حداد علی حسینی154همان شماره  3
  .، شهید عباسعلی پورشایان156همان شماره  4
  ، شهید سرافراز153همان، شماره  5
   سرایش هجران، دفتر دوم 6
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برده و پهلو به پهلوي انبیا صدیقین و  ي مطلق جان بر تن، از همه امکانات خویش براي رسیدن به اوج کمال بهره او با غلبه
  . زند صالحین می

  اختیار ) آگاهی  ج) اهللا ب یلسب فی) الف: گردد در شهادت سه ویژگی مشاهده می
هنگامی که فرهنگ شهادت در  .گردد که داشتن روحی بزرگ و توانمندي پیش نیازي براي رشادت و شهادت محسوب می

پیـامبر  . شـود  جامعه رواج یافت، شوق و شعفی در قلوب بوجود آمده که سبب مسابقه و رقابت بر سر کسب این مقام می
مسـلمانان اولیـه،   ) بـه لحـاظ مـادي   (رهنگ جهاد و شهادت توانست با جمع اندك و نـاتوان با ترویج ف) ص(گرامی اسالم

ها را بر پیکر کفر و شـرك زده و سـبب تثبیـت و گسـترش      نصرت و یاري خداوند متعال را کسب کرده، بزرگترین ضربه
زدن از جهـاد و شـهادت   شود، سرباز  همان طور که جهاد، رشادت و شهادت، سبب عزت مسلمانان می .سریع اسالم شود

  .گردد توز بر اسالم و مسلمانان می ي دشمنان کینه سبب سلطه
افتد و آنها را از نفوذ در دژهاي اسالم مأیوس و نا امید  با گسترش فرهنگ جهاد و شهادت طلبی، لرزه بر اندام دشمنان می

  . منان اسالمکند و چه بسیار پر برکت است براي مسلمانان و چه وحشتناك است براي دش می
پس تنها گسترش و رواج فرهنگ جهاد و شهادت است که استقرار عدل جهانی را بدنبال خواهد داشت و فاصله گرفتن از 

تأمل و تدبیر در فرهنگ شهادت بخـوبی راه  . این فرهنگ، یعنی ذلت و ضاللت جوامع و دور ماندن از قافله نور و هدایت
شهادت مقوله اي تأثیر گذار در شکل دهی به وهویت جوان ایرانی است ، باید از ایـن   .نمایاند تعالی و تکامل انسان را می

فرهنگ به نحو شایسته و مطلوب در جهت هویت بخشی بهره گرفت ، غفلت از فرهنگ شـهادت ، کـار هویـت یـابی را     
   .دهدامیدواریم که خداوند توفیق قرار گرفتن ما را در مسیر جاده شهادت قرار ب.دشوار می نماید

  
  :ارائه پیشنهادات

  :گیري بیشتر از فرهنگ شهادت در شکل دهی به هویت جوان ایرانی، پیشنهادات ذیل ارائه می گرددجهت بهره
  .فرهنگ شهادت، به نحو شایسته و مطلوب براي جوانان تبیین و تشریح گردد-1
.زندگی نامه و آثار شهدا در سطح گسترده در جامعه منتشر گردد-2
.وصیت نامه هاي شهدا به طور جدي پرداخته شودبه -3
.در کتب درسی فرهنگ شهادت در قالبهاي مختلف گنجانده شود-4
.از صدا و سیما در انعکاس شایسته و مطلوب فرهنگ شهادت بهره گرفته شود-5
.شود جهت هویت یابی جوان ایرانی به زندگی نامه و آثار شهداي دانش آموز و نوجوان، عنایت ویژه اي-6
.جهت ترویج شایسته فرهنگ ایثار وشهادت ، بهره گرفته شود) روزنامه ها و مجالت(از رسانه ها-7
.بهره گرفتن از مسابقات جهت اشاعه و گسترش فرهنگ شهادت-8
.اسالمی -بهره گیري فرهنگی از مزارهاي شهدا  جهت تقویت و تثبیت هویت ملی-9

  .ترویج فرهنگ شهادت و اعتالي هویت در جوانان ایرانی بهره گیري از فرهنگ عاشورا ، جهت -10
  

  منابع
  قرآن مجید -1
  البالغه  نهج-2
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  .عوالم، چاپ تهرانابن نورالدین، مقتل ... بحرانی، عبدا-5
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  در تداوم فرهنگ شهادت) س(نقش حضرت زینب 
   2مریم جاللی نژاد، 1آمنه موسوي شجري

  کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی -2دانشگاه آزاد قم،  دانشجوي دکتراي زبان و ادبیات عربی-1
  

  چکیده
. باشـد مـی ) ع(هـاي قرآنـی وسـنت معصـومین    اي دارد که برآمده ازآموزهشهادت در فرهنگ اسالمی و شیعی جایگاه ویژه

، تجلّی عشق به اهل بیت پیامبر است که ضامن سعادت و عامل حیـات معنـوي جوامـع انسـانی      عاشورا در جامعه انسانی
 .هایی فداکار، بـا ایثـار وشـهامت سـاخت    دین اسالم نه تنها مردان ، بلکه زنان را نیز متحول ساخت و از آنان انسان. است

و یـاران وفـادارش بـراي    ) ع(تنها امام حسین  دهد که در آن مکتب عاشورایی نهنگاهی به واقعه تاریخی عاشورا نشان می
-حفظ دین اسالم، پا به عرصه شهادت نهادند بلکه زنان نیز در این مکتب عاشورایی شرکت داشتند که از جمله آنـان مـی  

اشاره کرد که با بیانات شور انگیـز و رفتـار خردمندانـه خـویش رسـالت      ) س(توان به نقش معجزه آساي حضرت زینب 
تا دین اسالم را . و به نشر معارف اسالم و رساندن پیام شهیدان پرداختند. دار شدندرا عهده) ع(ن امام حسین سنگین کاروا

  .شوداز این رو نقش زنان در تداوم نهضت عاشورا بیش از بیش آشکار می .از نایودي نجات بخشند
و بیان ) س(پس نگاهی به حیات حضرت زینبدراین مقاله سعی بر آن است تا ابتدا با مفهوم شهید و شهادت آشنا شده س

در قیام حسـینی بـود، داشـته    ) س(زینب  رشادت و رسالت ایشان و تحلیل و بررسی ادبی خطبه حضرت که بیانگر نقش 
  .باشیم

  ).س(هاي حضرت زینب تحلیل خطبه ،)س(زینب، شهادت ،شهید: کلید واژه

  مقدمه
ها و اهداف الهـی  کند که در آن افراد یک جامعه به منظور تحققّ خواستمیهایی را نهادینه فرهنگ ایثار و شهادت، ارزش

هـدف از تـرویج فرهنـگ    . شـوند هاي مجاهده میفشانی و حضور در صحنههاي الهی حاضر به جانخود بر اساس ارزش
گ نابودي دیـن  داشتن این چراغ رهایی بخش، براي هر زمانی است که دشمنان خیره سر، قصد و آهنشهادت، فروزان نگه

  . و ایمان و تعرّض به میهن و ناموس نمایند
روز . ترین عامل در اشاعه و ترویج فرهنگ شهادت، توجه به اعتقادات مردم و پروراندن باورهـاي دینـی در آنهاسـت   مهم

در قیام ) ع(امام حسین . عاشورا، روز حماسه، شجاعت، دالوري ، ابتال و آزمایش بزرگ الهی، روز فداکاري و عزّت است
خواهی بـا یـاد حماسـه    عاشورا توانست فرهنگ شهادت را زنده کند و به آن رنگ جاودانگی بزند که تا قیامت، هر آزادي

ي در تاریخ بشریت حوادث جاودانه .مرگ بهتر از پذیرفتن ننگ است: زندعاشورا در حفظ خون و قیام و آزادگی فریاد می
و در این میان، حادثه ي  .وادث به نحوه انجام آن و نوع پیام رسانی آن بستگی داردبسیاري وجود دارد که جاودانگی آن ح

مرحله در نهضت کربال  .ي خون و پیام برجاستاز آنجایی که هر نهضت بر دو پایه. تر استکربال از همه حوادث جاودانه
ي بـانوي بزرگـوار، حضـرت    بر عهـده ، پیام شهادت استکه رساندن  دوم مرحلهیارانش ایفا کردند و  نخست را حسین و

   .قرار گرفت، تا به تاریخ بازگوید) س(زینب 
دهد بیانات حضرت، در آن زمان، پشیمانی همگـان را برانگیختـه و بـه    نشان می) س(هاي حضرت زینب نگاهی به خطبه

خطبـه حضـرت    .فراهم آوردهاي حرکات نظامی علیه امویان و یزید را رسوایی دستگاه اموي پرداخته و موجبات و زمینه
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شـود و بـا   شـروع مـی  ) ص(در اجتماع مردم کوفه با حمد و ستایش خدا و معرّفی خود به عنوان دختر پیامبر ) س(زینب
سپس . این رو، سیاق کلّی خطبه توبیخ کوفیان استاز. یابد توبیخ و سرزنش مردم کوفه ادامه و با همین مضمون خاتمه می

هاي ایمانی خود  کنند که رشته برند و آنان را بسان احمقی فرض می مردم را زیر سوال می گریه ظاهري) س(حضرت زینب
پاره کردند و همه اعمال نیک خود را در نزد خدا ضایع کرده و از این رو، مستحقّ خشم خـدا   را بعد از تابیدن محکم، پاره

هاي بیـانی،   مجاز، اقتباسات قرآنی و دیگر شیوه در جاي جاي خطبه ، استفاده از ایجاز،. و جاودانگی در عذاب شده است
اي که بـا اسـتفاده از مثلهـاي قرآنـی و      به خصوص استعاره تمثیلیه، بسیار چشمگیر بوده و به زیبایی خطبه افزوده؛ به گونه

ی فصـاحت و بالغـت، ویژگـ    .هاي بیانی زیبا، اعمال زشت کوفیان به وضوح در نظرشان به تصویر کشیده شده است شیوه
واقع شدند و ایشان بـا سـالح سـحرآمیز    ) س(ثیر بیان شیواي حضرت زینب أبارز این خطبه است و مخاطبان آن تحت ت

هاي عاشـورا بـر جهانیـان    درابالغ پیام) س(داري حضرت زینب پرچم .بیان، به افشاگري و رسوایی دولت اموي پرداختند
  .سازنددر کنار یکدیگر تاریخ را میثابت کرد که رسالت زنان کمتر از مردان نیست وآن دو 

نگارنده در این مقاله سعی برآن دارد ابتدا با مفهوم واقعی شهید وشهادت آشنا شود، سپس  نگاهی به زندگی بانوي صـبر   
،و جایگاه آن بانوي بزرگوار در مکتب عاشورا داشته باشد و در پایان به بررسی و تحلیـل  )س(حضرت زینب  و شکیبایی،

  . هاي حضرت درمیان مردم کوفه و مجلس یزید بپردازدهادبی خطب
  

  شهید و شهادت
خبـر  «و» دهنـده گـواه وگـواهی  «معنـاي  هب، »حاضر«معناي شهید در لغت ، به. دکلمه شهید بزرگترین بار معنایی را در بردار

و هـم بـه معنـی    )70، ص1359شریعتی،(» مشهود محسوس و«ونیز به معنی » آگاه«معنی همچنین به» امین دهنده راستین و
باشد بر وزن فعیل به معنی فاعل بوده و گـاه در  شهید که جمع آن شهداء می. است» گواهی و خبر قاطع«، »معاینه ادراکی«

به عبارت دیگرشهید کسی است که در راه ). 243، ص 3ق، ج1414ابن منظور، ( رودتاویل به معنی مفعول به هم بکار می
در نهایه پنج قول در علت این تسمیه که چرا بـه مقتـول شـهید     ابن اثیر ).، ص1385نی الزبیدي، الحسی(شودخدا کشته می

یکی اینکه خدا ومالئکه شهادت دارند که او اهل بهشت است، دیگري ایـن کـه او نمـرده گـویی     : اند نقل کرده استگفته
او شـاهد کرامـت   : بـه شـهادت کـرده و پـنجم    در امر خدا قیـام  : چهارم. بینندمالئکه رحمت او را می: سوم. حاضر است

درمذاهب و تاریخ اقـوام، شـهادت عبـارت اسـت از      ).76، ص4، ج1384قرشی ،(خداست که از برایش مهیا فرموده است
. مرگشان شـهادت اسـت   نام این کشته شدگان شهید و .اندها به دست دشمن کشته شدهقربانی شدن قهرمانان که در جنگ

با همـۀ    شهادت مرگ دلخواهی است که مجاهد،. ادت مرگی نیست که دشمن بر مجاهد تحمیل کنداما در فرهنگ ما شه
  ).70، ص1359شریعتی ،(کندخود انتخاب می آگاهی و همۀ منطق وشعور و بیداري وبینایی خویش،

  
  شهید و شهادت در  قرآن و روایات اسالمی

» شـهدا «بار و جمع آن یعنـی لفـظ   35ذکر شده که واژه شهید بار بصورت مشتقات مختلف  160در قرآن کریم ماده شهد 
  ).513ش، ص1387عبد الباقی، (بیست بار و مثنی آن شَهیدین ِیک بار آمده است

ومن یطعِ اللّه والرَّسـولَ فَأُولَئـک    ": مانند. است»کشته شده در راه خدا«در برخی از آیات قرآن کریم، کلمه شهید به معنی 
  ).69نساء، ("اذینَ أَنْعم اللّه علَیهِم منَ النَّبِیینَ والصدیقینَ والشُّهداء والصالحینَ وحسنَ أُولَئک رفیًقمع الَّ
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 رود و هر کسی که به مقام شهود و حقیقـت مـی  بنابراین معنی واقعی واژه شهید از معناي کشته شدن در راه خدا فراتر می
دهد، شهید است اگرچه در راه خدا کشته نشود و با مـرگ طبیعـی از دنیـا    یگانگی و حقانیت خداوند شهادت میرسد به 

عارف حق، طالب علم، انسان مدافع از مال، جان و : توان به مواردي چوناز مصادیق شهید می). 12،ص1381کرمانی،(برود
له أعالوه بر آن روایات اسـالمی نیـز در پـرداختن بـه مسـ      .کرد اشاره.... ناموس، انسان ثابت قدم در دین و والیت ائمه و 

هائی چون وسائل الشیعه، مستدرك، بحـار االنـوار،   کتاب. از چنان غنایی برخوردارند که قابل ذکر نیست شهید و شهادت،
، دیدگاه دینی را درباره )ع( و امامان معصوم) ص(گیري از کالم پیامبر اکرمو دیگر منابع اسالمی با بهره....میزان الحکمۀ و 

شـمارد،  معنائی که واژگان شهادت و شهید از آن برخوردار است و اجر و منزلتی که اسالم براي شهادت و شـهید بـر مـی   
  ).226، ص 2، ج1377قرائتی، ( اندتبیین نموده

  )پیام رسان مکتب عاشورا(زندگی حضرت زینب 
هجرت، در مدینه منـوره   سال پنجم ،االولىر روز پنجم جمادىد) س(و پارة تن حضرت زهراء) ع(دختر علی) س(زینب

از ) س(در سفر بود، فاطمه) ص(، رسول خدا)س(هنگام والدت زینب ).16ص ش،1369بحر العلوم، (دیده به جهان گشود
سـبقت   من بـر پـدرت  : در جواب فرمود )ع(علی. درخواست کرد که نامی براي فرزندشان انتخاب کند) ع(همسرش علی

رسول خدا از سفر برگشت وچون عادت نداشت  ).15 حکیمی ،بی تا ،ص(کنیم تا پیامبر از سفر برگرددگیرم، صبر مینمی
در . به خانه فاطمه رفتبنابراین  اي و پیش از دیدار آن بانوي بزرگوار به مالقات کسی برودکه پیش از خانه فاطمه به خانه

اي پدر جان کسی در نامگذاري او بر تو پیشی نگرفته، پس هـر اسـمی   «:آن هنگام حضرت زهرا به آن بزرگوار عرض کرد
بحرالعلـوم ،  (نامیـد »زینب «او را و آنگاه رسول خدا نوه خویش را در آغوش گرفت » ...داري براي او انتخاب فرما که میل
  ، نـاموس الکبـري،   مـی صدیقه الصغري، ولیـۀ اهللا العظ : القاب حضرت زینب علیها السالم عبار تند از ).16 ص ، ش1369

المصطفی، قرّة عـین المرتضـی، نائبـۀ الزهـرا،      امینۀ اهللا، عالمه غیر المعلمۀ، فهمۀ غیر مفهمۀ، محبوبۀ ،الراضیۀ بالقضا والقدر
، شریکۀ الحسین سید الشهداء ،زاهدة، فاضلۀ،عاقلۀ، کاملۀ ،عاملۀ، عابدة، محدثۀ، مخبرة موثقۀ، کعبـۀ   شقیقۀ الحسن المجتبی

جزائري (وحیدة، عقیلۀ القریش، الباکیۀ الفصیحۀ والبلیغۀ والشجاعۀ، عقیلۀ خدر الرسالۀ، رضیعۀ ثدي الوالیۀ ،رایا، مظلومۀالز
م کلثـوم  برخی ام الحسن خوانده وبرخی اُ و کنیه حضرت زینب علیها السالم .)141ش،ص 1353ملتجی، -67،ص1377، 

   .)65،ص1377جزائري ، (ندادانسته
: هايسالگی با عبداهللا بن جعفر ازدواج کرد و حاصل این ازدواج چهار پسر به نام 16تا  13در حدود ) س(حضرت زینب

حضرت زینب به جهت عالقه وافري که به برادرش امام . علی، محمد، عون، عباس و دختري هم به نام ام کلثوم بوده است
سـفر بـرود، زینـب    خواست به )ع(هر گاه امام حسین ازدواج با عبداهللا بن جعفر شرط کرد کهداشت، هنگام) ع(حسین 

بنابراین در سفر امـام   ).82ش ،ص1383تقی زاده انصاري ،(بتواند همراه برادرش برود و عبداهللا از رفتن وي ممانعت نکند
ن حسـی  پس از شهادت امـام . یار و پشتیبان ایشان بود،)ع(حسین نیز به همراه امام )س(به کربال حضرت زینب )ع(حسین

  .)84ش ،ص1369بحر العلوم،  (کردحمایت و پشتیبانی می) ع( الحسینبرادرش علی بن نیز حضرت زینب از فرزند)ع(
هـاى   اند کـه بـا حضـور فعـال در صـحنه      زنان مؤمن و فداکار بسیارى بودهدهد که نشان میتاریخ اسالم نگاهی به گستره

ازجملـه ایـن زنـان، حضـرت      ).87، ص 1324مطهـري،  (ساخته انـد در کنار مردان تاریخ را سیاسى و اجتماعى، حساس
بلکه او مسئولیت ایفاي نقشی بس  در کاروان شهادت، همچون دیگر زنان نبود،)س(حضرت زینبنقش . است) س(زینب

شـگفتی آور نیسـت   . در راه حق را امتداد دهد) ع(او مسئولیت داشت که خط مبارزاتی حسین.مهم در نهضت کربال داشت
چون او دختر دو شخصیت بی نظیر تاریخ ، علـی و  . براي دشوارترین مرحله انقالب علوي برگزیده شود) س( زینب  که
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کـه ادامـه رسـالت    )ع(نهضـت حسـین   و اي بود از شاخسـاران رسـالت  شاخه) س(زینب. ، بود)علیهما السالم(فاطمه زهرا
خشید، و در کوي و برزن کوفـه و شـام نقـاب از چهـره باطـل      جاودانه پیامبر ارجمند بود،این بانوي قهرمان آن را امتداد ب

سفیر کربال بعد از حادثه کربال بیش از یک سال و نیم زندگی نکرد، لکن در این  ). 85ص ش،1369العلوم،  بحر(فروهشت
امیه را که قصد مدت کوتاه،توانست حداکثر استفاده را بنماید، و پیام شهیدان کربال را به گوش جهانیان برساند،و رژیم بنی 

به حیات اسالم خاتمه دهد،در آستانه سقوط و مرگ زودرس قرار دهدو تاریخ اسالم را به ) ع(داشت با کشتن امام حسین 
  ).194ش،ص 1369منصوري الریجانی، (نفع اسالم عوض نماید

و ه، جهاد و شهادت،نخست، مرحله مبارزمرحله:داشتدو مرحله ،)ع(که قیام عاشورا و نهضت امام حسینبدیهی است 
رسـاندن  کـه   دوممرحله یارانش ایفا کردند و  و)ع(رسانى و بیدارگرى، مرحله نخست را حسین   مرحله پیام،  مرحله دوم

 هاي خاموش، در میان مردگان متحـرك بـودن اسـت،   هاي جوشان و تنپیام شهادت به گوش دنیا است، زبان گویاي خون
  ).258 ص بی تا، مقیمی،(بود )س(عهده زینب این رسالت بر شد،رسالت پیام از عصر عاشورا آغاز 

هـا  را به همه نسل ماند و اگر یک خون، پیام خویشپر واضح است که اگر یک خون پیام نداشته باشد، در تاریخ گنگ می
ماند، و کسانی که به نمیپیام کربال را به تاریخ باز نگوید کربال در تاریخ جاودانه ) س(اگر زینب .ماندنگذارد، جاودانه نمی

رسـالت زینـب   انـد  به خاطر همـین اسـت کـه گفتـه     و )94، ص1359شریعتی ، (ماننداین پیام نیازمندند از آن محروم می
  ).320ش ،ص1383تقی زاده انصاري ،( بود)ع(حسین امام تر از رسالتدشوارتر و سنگین

  
  )س(زینب  پایان زندگی سفیر کربال،
به طوریکه از  اي محقر و کوچک، در محیط قربت، صحنه کربال را بار دیگر تکرار نمود ،ی در کلبهدر شبی تاریک و ظلمان

شدت تب آب نخواست و حتی گلیم را از زیر پاي خود برداشت و بـرروي خـاك تیـره در حالیکـه هـزاران نیـزه از داغ       
اریخ ارتحال آن بانوي بزرگـوار را شـب   اغلب مورخان ت.بر سینه داشت جان به جان آفرین تسلیم نمود)ع(برادرش،حسین

 ).194ش،ص 1369منصوري الریجـانی ،  (سالگی ثبت کردند 55یکشنبه چهارم رجب سال شصت و پنج هجري در سن 
اما آنچه کـه امـروزه مشـهور اسـت     . در مورد محل دفن و آرامگاه آن بانوي بزرگوار بین مورخان اختالف نظر وجود دارد

  ).141ش، ص 1353ملتجی،(دانندمی) س(وف شام را آرامگاه حضرت زینب ،همان بقعه وبار گاه معر
  

  )س(هاي حضرت زینبنگاهی به خطبه
سخنان شور انگیز او با احاطه بـه  .بخشی از کماالت وسجایاي حضرت زینب در فصاحت وبالغت سخن ایشان قرار دارد

همگان را حیرت زده کرد و در نهایت،این سخنان، منجر تا آنجا که . آیات نورانی قرآن وبا نگاهی ژرف به حقایق دینی بود
در این بخش این ویژگی بارز کـالم دختـر امیـر المـومنین     .به بیداري مردم غفلت زده وهشیار کردن جامعه خفقان زده شد

  .دهیم،را که فصاحت و بالغت است مورد تجزیه وتحلیل ادبی قرار می)س(، حضرت زینب)ع(
  

   میان کوفیاندر ) س(خطبه حضرت زینب 
را به همراه زنـان از کـربال بـه     هنگامی که حضرت علی بن الحسین :نویسدرسولی محالتی به نقل از احتجاج طبرسی می

. کردنـد کردند و مردان نیز با آنان گریه میمی گریستند و گریبان چاكکوفه آوردند، زنان کوفی با دیدن آنان به شدت می
  ها ما را کشت؟ گریند؟ پس چه کسی جز ایناینان بر ما می :ان بیمار بود باصداي بلند فرمودکه در آن زم) ع(زین العابدین
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ها در سینه حبس شـد و زنـگ شـتران از صـدا     با همان اشاره نفس. اي مردم را ساکت کردبا اشاره) س(دراین وقت زینب
الْـحمد للّه،والصالةُ علی جدي محمد،و آله الطَیبـینَ  « :چنین گفت) س(آنگاه زینب ).89،ص 1387یزدان پناه قره تپه،(افتاد

در آغاز خطبه بعد از حمد و ثناي الهی از حضرت محمد به عنوان رسول  ).201ش، ص 1386سید بن طاوس،(» و..االخیاِر
ـ     «: فرمود) س(حضرت زینبفرستد ولی کند و بر او درود می خدا یاد می ي محمـدبـه ایـن طریـق    . »دوالصـالةُ علـی ج

تا بدانند این اسرایی که به تماشاي . خواست اصل ونسب خویش را به مردم معرفی کند و آنها را از شک و گمان دور کند
  .گوید جدبش رسول خداستهستند و زنی که با آنها سخن می) ص(آنها آمدند ذریه پیغمبر 

حضـرت   یت را خـارجی بـه مـردم معرفـی کـرده بـود و      آید این است که دستگاه اموي اهل بنکته دیگري که بدست می
هاي آنان را آشکار سازد و ایـن اولـین افشـا گـري     یکی از دروغ» والصالةُ علی جدي محمد «خواست با بیان ) س(زینب

  . بود که اعتماد مردم را نسبت به حکومت اموي سست کرد)س(زینب 

فـال رقـأت الدمعـۀِ، و ال هـدأت     ! یا اهل الخَتْـلِ و الغَـدرِِ،أ تبکُـون َ؟    یا اهل الکوفه،« :فرمایددر این بخش از خطبه که می
أال و هـلْ  فـیکم إلّـا الصـلَف و     . ،إنما مثَلکُم کَمثلِ التی نقضت غزلها من بعد قوةٍ أنکاثاً ،تتَّخذون ایمانَکم دخَال بینکمالرَّنَّۀ

فوالصدر الشَّن ، ـ   النَّطَف سـید بـن   .(»علـی ملحـودةٍ     أو کفضَّـٍۀ . أو کَمرعـی علـی دمنَـٍۀ   !اء، و غَمـزُ االعـداء؟  ، و ملَـقُ االم
  ).201ش، ص 1386طاوس،

اي کاش آب دیدگان شما  کنید؟خدعه و  نیرنگ و حیله هستید، آیا بر مصیبت ما گریه میاي مردمی که اهل اي اهل کوفه
بافت اما بعـد آن  داستان آن زنی است که، ریسمان خود را با دقت میمثل  خشک نشود و گریه شما پایان نپذیرد،مثل شما

کرد شما هم بعد از اینکه رشته ایمان خود را محکم و استوار نمودید پاره کردید و بـا مکـر و حیلـه    را باز کرده و پنبه می
ملق در برابر کنیز زادگان اي کوفیان در شما نیست جز چاپلوسی و شرّ و فساد و بغض و ت. زحمات خود را به هدر دادید

سـید بـن   (شـما ماننـد گیـاه روییـده در مـنجالب و یـا هماننـد نقـرة اي در گورسـتانها هسـتید          . و دشمن نوازي کـردن  
   ).203ش، ص 1386طاوس،

 _بی ایمانی  _خدعه و تزویر : صفات مردم کوفه را بیان می کند که عبارتند از )س(حضرت زینبدر این بخش از خطبه 
  .حیات بیهوده _و تملق چاپلوسی 

   .داردوبصورت استفهام انکاري بیان می برند گریه ظاهري مردم را زیر سوال می »!أ تبکُون َ؟« با جمله 

در این . »إنما مثلکم کَمثلِ التی نقضت غزلها من بعد قوةٍ أنکاثا ،تتَّخذون ایمانَکم دخَال بینکم«: گویدیا در جاي دیگر که می
هاي ایمانی خـود را بعـد از    کند که رشته فرض میاحمقی را بسان طبه با بکار گرفتن استعاره تمثییه اهل کوفه قسمت از خ

پاره کردند و همه اعمال نیک خود را در نزد خـدا ضـایع کـرده و از ایـن رو، مسـتحقّ خشـم خـدا و         تابیدن محکم، پاره
  .جاودانگی در عذاب شده است

کنایـه   »ال رقأت الدمعـِۀ  «: خطبه به چشم می خورد، جایی است که می فرمایداز جمله نکات بالغی دیگري  که در این  
  .دائما در غم واندوه و مصیبت باشیداي اهل کوفه است از اینکه 
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بـا بکـار گـرفتن    )س(زینـب  در بخش دیگر از خطبـه حضـرت    .سجع متوازن وجود دارد» الغَدِرِ«و » الخَتْلِ «بین دو واژه 
و » أبکـوا «بـین دو جملـه   . » واهللا فابکوا کثیراً،و اضحکوا قلیالً«: صنعت مقابله به زیبایی خطبه می افزاید آنجا که می گوید

  . صنعت مقابله وجود دارد» قلیًال«و » کثیراً«وهمین طور بین کلمات » أضحکوا«

که بین  .با بکارگیري سجع غناي بیشتري به سخنان خویش بخشیده است. »لقد جئتم بها صلْعاء عنْقاء سوداء « ودر عبارت 
  .صنعت بدیع از نوع سجع متوازي وجود دارد»سوداء«و»عنْقاء«و»صلْعاء«کلمات 

کم أ فَعجِِبتم أن مطَرت السماء دماً، ولعذاب اآلخرة أخزي و انتم ال تُنصـرون، فـال یسـتَخَّنَّ   «:فرماید و در جاي دیگر که می
رْصادکُم لَبالمالثأرِ، وانّ رب فوت و ال یخاف ،البدار الیحفُزُه لُ، فإنهآیـا تعجـب    ).201ش، ص 1386سید بن طاوس، (»المه

این فرصت اندك .کندتر است و کسی هم یاریتان نمیبارد وحال آنکه عذاب آخرت سختکنیداز اینکه آسمان خون می می
اب به تکاپو نیندازد که شتاب شما موجب شتاب خداونـد در عـذاب شـما نمـی شـود؛زیرا کـه       شما را براي کاستن از عذ

درایـن  ). 129ص  ش،1369منصوري الریجـانی،  (خونخواهی خداوند پا بر جاست و همانا پروردگارتان در کمینگاه است
شده اید بسیار بـزرگ   جنایت وگناهی که شما مرتکب: فرمایدخطاب به مردم کوفه می )س(بخش از خطبه،حضرت زینب

کند که مجازات وانتقام سخت خداوند هنوز در پیش اسـت،  است، آن را کوچک نشمارید و با کالم آتشین خویش بیان می
گمان نکنید این جنایت شما فراموش می شود چون خداوند در همه جا مراقب اعمال شما است وهیچ جرمی، چه کوچک 

  .وچه بزرگ، براو پوشیده نیست

و نضـع المـوازین القسـط لیـوم     ( :مصداق آیه شریفه قرآن است که فرمود)س(حضرت زینبتوان گفت که این بیانات می
ما ترازوي عدل را در ). 47:سوره انبیاء).(القیامۀ فال تظلم نفس شیئاً و أن کان مثقال حبۀ من خرْدل اتینا و کفی بنا حاسبین

نمی شود و عمل هر کس را اگر چه به اندازه خردلی باشد به حساب مـی  دهیم و هیچ ظلمی بر کسی روز فیامت قرار می
  .آوریم و ما از حسابگران هستیم

  در مجلس یزید) س(خطبه حضرت زینب
  کند و با استناد بـه آیـات نـورانی   می بینیم که ابتدا با حمد و ثناي الهی آغاز می) س(هاي حضرت زینببا نگاهی به خطبه

آیـاتی کـه حضـرت در مـتن خطبـه یـاد آور شـده        .افزایـد  صاحت و شیوایی سخنان خویش میقرآن کریم به بالغت و ف
  :عبارتنداز 

  ).10سورة روم، آیۀ ( »ثم کان عاقبۀ الذین اساءا السوي ان کذبوا بآیات اهللا و کانوا بها یستهزؤون« -1
آل عمـران،   .(»ا اثمـا و لهـم عـذاب مهـین    و ال یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر النفسهم انما نملی لهم لیـزدادو «-2

  .)178آیۀ
  ).169:آل عمران (»و ال تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهللا امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون« -3

ماء ك و نساءك و سوقک بنـات رسـول   إامن العدل یابن الطلقاء تخدیرك «: فرمایدو با تأمل در این بخش از خطبه که می
   ).250ش، ص 1386سید بن طاوس،(»اهللا سبایا؟
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) ص(آیا این رسم عدالت است که زنان وکنیزان خود را پشت پرده نگه داري و با دختران رسول خدا !اي پسر آزاد شدگان
  ).251همان،ص .(مانند اسیران رفتار کنی

  . یزید را به عنوان فرزند طلقاء خطاب نموده است ) س( زینببینیم که حضرت می 

بزرگان مکه را که ابوسفیان جد یزید هم،از آنـان  ) ص(اشاره دارد به داستان فتح مکه که در آنجا پیامبر اسالم و این بخش 
منصـوري الریجـانی ،   (. »إذهبـوا وانـتم الطلقـاء   «: بود، مـورد عفـو و بخشـش قـرار داد و آنـان را آزاد سـاخت و فرمـود       

  ). 155ش،ص1369

  .)250ش، ص 1386سید بن طاوس،(.»المنازل و المناهلیستشرفهن اهل « : فرمایددر ادامه که می
  .سجع متوازي وجود دارد» المناهل«و  »المنازل«بین دو واژه 

سید بن (» فاصبحنا نساق کما تساق االماء«: افزاید و آن در عبارتاستفاده از صنعت جناس  به زیبایی خطبه می وگاهی با
  .جناس تصحیفی وجود دارد» تساق« و » نساق « که بین  .)250ش، ص 1386طاوس،

و کیف ترتجی مراقبۀ من لفظ  «: براي افشاي ماهیت یزید از آن بهره جسته است  با عبارت)س(محور دیگري است زینب 
  .)252همان ، ص (.است»! فوه اکباد االذکیاء، و نبت لحمد بدماء الشهداء؟

  .کنده هند جگر خوار معرفی میکه این عبارت کنایه دارد به هند جگر خوار؛ و یزید را ذری
یتصفح وجوههن القریب و البعید، و الدنی و « : خورد در عبارتواز صنایع بدیع دیگري که در خطبه به چشم می

  ).252همان ، ص (است» ...الشریف
  .طباق وجود دارد»  الشریف« و » الدنی«همچنین بین دو کلمه و  »البعید«و » القریب« بین دو واژه  

استثناي مفرّغ بکار رفته است ).254همان ، ص (.» ال حززت اال لحمک«و » مافریت االجلدك« : در این دو عبارت
  .به معنی گوشت، مراعات النظیر وجود دارد» لحم « به معنی پوست و» جلد«وهمچنین بین دو کلمه 

ینا، و ال وح ذکرنا، و ال تمیت ونَّحجهدك فواهللا ال تم بسعیک، و ناص عکیدك، واسد فک«: فرماینددر این عبارت که می
  .)256همان ، ص (.»هاعنک عار ضحرْك امرنا، و ال تَردتُ

هر جهد که داري به کار گیر، به خدا سوگند هرگز  چه می توانی انجام ده،هر کید و مکر که داري بکن، هر ! اي یزید
نخواهی توانست که این لکه  ،هرگزو مقصود ما را در یابی  ي،داربراز میان  نتوانی نام و یاد ما را محو کنی، وحی ما را

   .)257ش، ص 1386سید بن طاوس،( .ننگ را از دامن خود پاك کنی
ك ردال تُ« و »  ال تمیت «و همین طور تکرار حرف ال در فعلهاي »  بناص«و »  عاس«و » د ک« در این بخش تکرار فعل امر 

  . زیبایی خاصی به خطبه بخشیده است»  ضحرْال تَ «و » 

و دیگر سجع ،جناس ،مراعات الظیر استفاده از مشاهده کردیم ایشان با) س(چنانکه در بررسی خطبه حضرت زینب 
از مثلهاي ل اعماي که با است ؛ به گونهاست استعاره تمثیلیه، به زیبایی خطبه افزودهکنایه وهاي بیانی، به خصوص  شیوه

به افشاگري و  ،غیو بلیح با بیان فص.در نظرشان به تصویر کشیده استمردم را هاي بیانی زیبا، اعمال زشت  و شیوهقرآنی 
  .ه استرسوایی دولت اموي پرداخت
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  گیرينتیجه
  :که شودمشخص می) س(در بیانات شور انکیز حضرت زینب  ها به عمل آمدهبنابراین با توجه به بررسی

هاي عاشورا بر جهانیان ثابت کرد که رسالت زنان کمتـر از مـردان نیسـت    درابالغ پیام) س(زینب داري حضرت پرچم -1
  . سازندوآن دو در کنار یکدیگر تاریخ را می

هـاي حضـرت وجـود دارد کـه بـه      خطبهارتباط بسیار تنگاتنگ و انکار ناپذیري بین متن قرآن کریم و پر واضح است  -2
  .بالغت آن افزوده است 

گفت حادثه خـونین کـربال در   پیام کربال را به تاریخ باز نمی) س(یید زده می شود که اگر زینبأر این حقیقت، مهر تب -3
  .ماندتاریخ جاودانه نمی

بـا  ) س(حضـرت زینـب    پیام رسانی این بانوي بزرگوار اسـت ، مرهون نهضت خونین کربالبی تردید رمز جاودانگی  -4
، استفاده از هاي ایشاندر جاي خطبه .دمندانه خویش به زیبایی رسالت خویش را انجام دادندبیانات شور انگیز و رفتار خر

بسیار چشـمگیر بـوده و بـه    ... و کنایات و به خصوص استعاره تمثیلیه ، اقتباسات قرآنی عناصر بالغی و بیانی بسیار قوي 
هاي بیانی زیبا، اعمال زشت کوفیان به وضوح در  ی و شیوهاي که با استفاده از مثلهاي قرآن افزوده؛ به گونهها  زیبایی خطبه

  .است هافصاحت و بالغت، ویژگی بارز این خطبه، از این رو نظرشان به تصویر کشیده شده
دهد که ایشان پرورش بخوبی نشان می... و»  ال هدأت الرَّنَّۀ« و » ال رقأت الدمعۀِ «ها، چون عبارات بکار رفته در خطبه -5

، )ع(پردازند گویی امیر فصاحت و بالغت،حضـرت علـی   ها مییافته مکتب علوي و فاطمی هستند و زمانی که به بیان آن
  .گویندسخن می

  منابع
قرآن کریم* 
  .1386لهوف ،متن کامل عربی و فارسی، ترجمه محمد اسکندري، تهران ، پیام عدالت، چاپ اول،: ابن طاوس،سید-1
.ق1414لسان العرب، چ سوم، دار الصادر، بیروت، : مابن منظور، محمد بن مکر-2
کریم جعفري،  _سیري در زندگانی حضرت زینب علیها السالم، ترجمه امیر وکیلیان  :محمد علی بحر العلوم،-3

  .ش 1369بهار  -ق 1410تهران، رمضان  حکمت، انتشارات، چاپ اول،
  .ش1383علوم روز،چاپ اول، تهران،تابستان زینب بانوي ماندگار تاریخ ، نشر :تقی زاده انصاري ، بدر -4
ویژگیهاي حضرت زینب علیها السالم خصائص زینبیه؛ناصر باقري بید هندي، انتشارات :جزائري ،سید نورالدین-5

  .1377مسجد مقدس جمکران، چاپ اول، قم، بهار 
.تاج العروس، دار احیاء للتراث العربی، بیروت: الحسینی الزبیدي، سید مرتضی -6
.انتشارات نسل جوان ، قم،بی تا  یا قهرمان زنان جهان،) ع(سیري کوتاه در زندگانی زینب کبري: محمود حکیمی،-7
.هـ  ش 1359انتشارات میالد، تهران، دي ماه  شهادت،: شریعتی ،علی-8
  . 1372؛ نشر مطهر ،چاپ اول ، تهران، زمستان ) ع(زینب قهرمان دختر علی : صادقی اردستانی ، احمد-9

.1377تفسیر النور، چ سوم، موسسه در راه حق، قم، : ، محسن  قرائتی -10
  .هـ ش 1384قاموس قرآن؛تهران ، دار الکتب االسالمیۀ ،چاپ :قرشی ،سید علی اکبر -11
.1381شهید و شهادت،موسسه فرهنگی  دانش و اندیشه هاي معاصر، : کرمانی، طوبی -12
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.1324حماسه حسینی، صدرا، تهران،   :مطهري، مرتضی-13
انتشارات سعدي، چاپ افست، تهران، بی  ،)ع(پشتوانه انقالب حسین بن علی) س(خطابه زینب کبري: مقیمی، محمد -14

.تا
.1353، انتشارات اشرفی، تهران، بهمن )ع(بزرگ بانوي جهان زینب : ملتجی، مهدي -15
.1369ل ،بهار مجتمع شهید مطهري، چاپ او فریادي براعصار،) ع(زینب کبري: اسماعیل منصوري الریجانی، -16
  .1382زنان عاشورایی، تهران،انتشارات هالل،: یزدان پناه قره تپه، زهره -17
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  )ي آبراهام مزلوبر اساس نظریه(شهادت طلبی و خودشکوفایی شخصیتی
  زینب نوروزي

  استادیار ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند

  چکیده 
ها می گذارد، و اسالمی، و تأثیري که بر روح و جان انسان يبا توجه به ارزش و قداست پایگاه و جایگاه شهید در جامعه

کنند و جان خود را در راه معشوق هاي افرادي که ایثار میهاي اسالمی، شناخت دقیق ویژگیآگاهی بخشی و رشد ارزش
ي حاضر به از این جهت مقاله. توان شهید را الگوي انسان کامل دانستمی. دهند، قابل ارزیابی استابدي از دست می

هاي شخصیت، بر ي  نظریهوي در ارائه. پردازدگرا، آبراهام مزلو، میشناس انسانتبیین شخصیت شهید از دیدگاه روان
خالف فروید بسیار مثبت عمل کرده و از انسانیت، خودشکوفایی شخصیتی انسان و مراحل کمال آدمی بسیار سخن گفته 

هاي مزلو با این مقاله محصول تطبیق نظریه. تواند به خودشکوفایی برسدها میژگیو معتقد است انسان با آگاهی از این وی
  . هاي افراد ایثارگر و شهادت طلب استویژگی

  .شناسیشهادت، ایثار، خودشکوفایی، آبراهام مزلو، نقد روان: کلیدواژه

  
  مقدمه .1

و به کمال . ه شهادت را انتخاب کردندموضوع این مقاله بررسی شخصیت بزرگانی است که با عشق به پروردگار را
شود که جان خود  کسی گفته میاست و به » گواه« معناي نیز شهید به  اسالمدر دین . آنان بندگان مقرب خدایند. رسیدند

-، یعنی در راه هدفشودنائل ي شهادت اسالم هرکس به درجه دین از نظر. یعنی باالترین نوع ایثار .را در راه خدا فدا کند

ي کلمه. دشونائل میي انسانی هدرجترینهاي واقعی بشري کشته بشود، به عالیارزش و انسانی برايعالی اسالمی هاي
دیگران، نفع دیگري یا دیگران را برخود براي به معناي بذل، گذشت کردن از حق خود سخن،بزرگ در فرهنگ ایثار 

در راه  شدن در راه خدا، آنکه به شهادت دست یافته ویعنی کشته: شهادت و) 675: 1381انوري، (ترجیح دادن آمده است
هاي انسانی  ارزش يمجموعهرا ) ع(  ، علی»انسان کامل«در کتاب  مطهري استاد ).4627: 1381انوري،(است خدا کشته شده

رویی،  طلبی، خوش ، مردانگی، شهادتگیشجاعت، از خود گذشت کند کهمعرفی مییک انسان کامل   نمونه و اسالمی و
ي آبراهام مزلو روانشناس برجسته. )110: 1374مطهري،(داراستمسؤولیت را  نوازي، عشق به خدا و رسول، آزادگی، یتیم

شناسی بسیار مهم جلوه مطرح کرد که در دیدگاه محققان علم روان اي رابینانه، نظریهمعاصر، با دیدگاهی مثبت و خوش
هاي انسانی تأکید فراوان داشت و توجه انسان به این ابعاد را معیار خودشکوفایی و رشد ي خود بر ارزشاو در ایده. نمود

  . دانستشخصیتی می
  

  :ي او چنین استهاي افراد خودشکوفا در نظریهبرخی از ویژگی

  :تر با آني سهلبهتر واقعیت و رابطه درك) الف
کنند تا در انبوهی از مفاهیم، افکار انتزاعی، انتظارها، باورها و تر در دنیاي واقعی و در طبیعت زندگی میاین افراد بیش 

ي اي مشاهدهتري دارند برها آمادگی بیشبنابراین آن. گیرندها را با دنیاي واقعی اشتباه میهایی که اکثر مردم آنکلیشه
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ادراك افراد  هربرت رید به درستی نوع. ها قرار گیرندها و نگرانیها تا این که تحت تأثیر آرزوها، امیدها، ترسواقعیت
ها که در طی عارفان و سالکان راه حقیقت، همان. )218: 1372مزلو، (سالم را با اصطالح چشم معصوم معرفی کرده است

کنند که بدون هیچ وابستگی اي زندگی میپرورانند و ماهیتًا و وجودًا در دنیا به گونهمیطریق، آرزوي شهادت را در سر 
گیرند و البته با خلق خدا همراه هستند ولی به آنان اسیر آرزوها و امیدهاي واهی دنیوي قرار نمی. بتوانند از آن دل برکنند

مراتب فهم از «و در مراتب . دي است براي شهود حقیقت، ادراك آنان از زندگی جها)سیر من الخلق الی الحق(سوي اهللا
بینیم اکثر آنان آگاهی که میکما این. سپارندعنوان واقعیات زمانه را به فراموشی نمی و سیر و سلوك شخصی به هیچ» دین

امام . بینندگذرا می و آن را دهندبا این تفاوت که آنان دل به آن نمی. کاملی از شرایط سیاسی و اجتماعی دوران خود دارند
  :فرمایندعلی در نهج البالغه می

؛ اي مردم، جزاین نیست که دنیا سراي گذر است و آخرت جاي قرار ... خره دار قرار´ایها الناس، انَّما الدنیا دار مجاز واال
و اخرجوا من . دري مکنیدپس، ازگذرگاه براي قرارگاهتان توشه برگیرید و نزد کسی که اسرارتان رامی داند، پرده . ماندن

. الدنیا قلوبکم من قبل أن تُخرَج منها ابدانکُم؛ دل هاتان را از دنیا خارج کنید پیش از آن که بدن هایتان را از آن بیرون برند
.)653، ص 194خ: 1376سید رضی، (دنیا محل آزمون و ابتال است و خلق شما براي آخرت بوده است

به کـوچ  زند و آنان را اند و ناگاه جلودارشان بر آنان بانگ میتند که در آن فرود آمدهاهل دنیا چون کاروانی هس... 
  )1279، ص 407ح: 1376سید رضی، (خواندفرا می

بدان که که در . اي نه براي دنیا نیستی نه براي هستی و براي مردن نه براي زندگانیبدان که تو براي آخرت آفریده شده
تو رانده مرگـی کـه گریزنـده از آن رهـایی نمـی یابـد و       . و در راه به سوي آخرت هستی مقام کوچ و درسراي موقت
   .)926، ص 31ن: 1376سید رضی، (دهد و ناچار مرگ او را درمی یابدجوینده، آن را از دست نمی

  )خود، دیگران، طبیعت(پذیرش )ب
شکوفا و  اما در افراد خود. شودآن افراد میهاي افراد و وضعیت آنان باعث احساس گناه یا شرم در بسیاري از ویژگی

مانند کودکی معصوم که بدون انتقاد به . شودي نقصش بدون احساس گناه و ضعف پذیرفته میسالم، این مسائل با همه
این البته با . فرد خودشکوفا هم گرایش دارد که به همان ترتنیب به طیعت بشري خود و دیگران بنگرد. نگردجهان می

  . )220-219: 1372مزلو، (بینندتر میچرا که این افراد واقعیات را واضح. انزوا و تسلیم فرق داردحالت 

  .عرفا و انسان هاي کامل و شهادت طلب به مرحله ي خودآگاهی رسیده اند و از درك متقابل نیز بهره مندند

تر از معرفت انسانی نیست، علی و نافعتر هیچ معرفت بعد از معرفت الهی شریف« : در مصباح الهدایه آمده است که
( »من عرف نفسه فقد عرف ربه: چندان که در حدیث است که .الخصوص که معرفت الهی مربوط و مشروط است بدان

  .)90: 1325کاشانی، 
  
   خودانگیختگی، سادگی و طبیعی بودن) ج

زندگی انگیزشی افراد خودشکوفا نه . تي افراد خودشکوفا در سادگی، فطري بودن و حفظ حالت طبیعی یکسان دانسهمه
کنند، سعی می کنند و بلند پرواز ها کار میآن. تنها از لحاظ کمی که از لحاظ کیفی هم متفاوت از افراد معمولی است
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منش، پختگی، و بلوغ و پیشرفت و در یک کالم ها فقط رشد منش،  تجلیي آنانگیزه. اي غیر عاديهستند اما به شیوه
  .)221: 1372مزلو،(ایی استخودشکوف

  
   .امام علی به عنوان یکی از بزرگترین شهداي دین اسالم و پیش رو آنان چنین سادگی و طبیعی بودن را در خود داشت

نخست  «: گویدقطب الدین عبادي در این باره می. سادگی و صفاي درونی آنان شرط اصلی رسیدن به این مرحله است
چون تحقیق صفا در باطن پدید آمد، تعظیم . ي اهل صفا که صوف است در پوشیدنگه جامهنباطن را صافی بایدکردن، آ

تصوف در خاطر جاي گیرد و مرد صاحب طریقت گردد و مواظبت و استقامت در سلوك طریقت صفت او گردد، اثر نور 
  )25: 1347ادي، عب(».ي مقبوالن گرددو صفاي باطن بر جامه افتد و بر احوال و اعمال افتد و از جمله

  
   مسأله مداري) د

این افراد عموماً داراي . در کل توجه زیادي به خودشان ندارند. افراد خودشکوفا بیشتر مسأله مدار هستند تا خودمدار
اي دارند و نسبت به آن احساس اي براي انجام دادن دارند و خارج از خودشان مسألهرسالتی در زندگی هستند و وظیفه

هایی چون بلندنظري، عدم و ویژگی. به طور کلی این کارها غیر شخصی و غیر خودپسندانه هستند. کنندلیت میئومس
تر و وسعت دید تصور تفوق بر چیزهاي حقیر، داشتن افقی وسیع. ها وجود داردبینی، عدم ابتذال و حقارت در آنکوته
در مورد پیشواي عارفان و . )224 ـ223: 1372مزلو،(ها شده استتر بانگرشی ابدي، موجب نوعی آرامش خاطر در آنبیش

در این جنگ، امام با وجود توانایی بر محروم کردن سپاه . ، ماجراي جنگ صفین بسیار تناسب دارد)ع(شهیدان، امام علی
رت در این جا امام به عنوان یک فرد خودشکوفا، انسانیت و شرافت انسانی خود را فداي قد. دشمن، آنان را آب دادند

و نیز امام با وجود . توانست از این قضیه براي شکست دشمن و به زانو در آوردن آنان استفاده کنددر حالی که می. نکرد
و پس از ضربت خوردن نیز با او بسیار مدارا کردند و . شناخت قاتل خود پیش از وقوع جرم چنین کاري را انجام نداد

  . اي بیشتر از یکی نهی فرمودندضربهاز بدرفتاري با اسیر و زدن  فرزندانش را
  
   نیاز به خلوت و تنهایی) ه

براي آن ها آسان است که کناره گیر، و نیز . افراد خودشکوفا می توانند بدون این که به کسی زیان برسانند، منزوي باشند
شان از یک وضعیت دارند شاید این از آن جا ناشی می شود که آن ها می خواهند به تعبیري که خو. آرام و متین باشند

شهدا اغلب . )218: 1372مزلو، (اعتماد کنند تا به آن چه سایر مردم فکر می کنند، این حالت شکل زهد رابه خود می گیرد
به عنوان نمونه در زندگی .  در زندگی در حال عبادت یا تفکر و در صورت ارتباط اجتماعی هم بسیار آرام و متین بودند

در . نانی که از ایشان به جاي مانده است این تشویق به سکوت و کم سخن گفتن را فراوان می بینیمو سخ) ع(امام علی 
ي اوقات حکما در همه«آمده که » التصفیه فی احوال المتصوفه« در کتاب .سیره ي عملی ایشان نیز این ویژگی نمایان است

: فرماید در مصحف مجیدو خداي تعالی می. زلت گزیدندو انبیاء و زهاد قصد خلوت کردند و از میان آدمیان اجتناب و ع
آن کناره گرفتن عزلت است و به بارگاه ما آیید و آن فرار به . به بارگاه ما گریزید، یعنی از خلق کناره گیرید: ففروا الی اهللا

  .)109: 1347عبادي، ( ».بارگاه ما خلوت است و خلوت در عزلت است
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   فرهنگیخود مختاري و استقالل )و
و در مورد . افراد خودشکوفا داراي استقالل نسبی هستند و تحت کشش انگیزش رشد قرار دارند نه انگیزش کمبود 

رضامندي عمده ي خودشان متکی به سایر افراد یا فرهنگ ها نیستندو بلکه آن ها براي پیشرفت خودشان به هدف و رشد 
  .)227: 1372مزلو،(ودشان متکی هستندمداوم به توانایی هاي بالقوه و منابع پنهانی خ

در آثار هنري، ادبی و .  بخشدهایی چون توجه به آرمان و معنا، به زندگی انسان شکلی متفاوت میدر فرهنگ اسالمی نگره
در همین که . ها پی بردتوان به میزان نفوذ این اندیشههاي فرهنگی میو با تحلیل و بررسی این الیه. شودفکري نمایان می

شود، مقدس است و فردي که به این درجه از شهادت رسیده، سعادتمند ابدي محسوب می» شهید«ي تمدن اسالمی، واژه
شود، جایگاه واالي فردي که به هیچ سؤال و جوابی وارد بهشت میو پاك است و نیاز به غسل ندارد و بنا بر روایات بی

  . دهدبه خوبی نشان میاي را چنین مقامی رسیده و جایگاه چنین پدیده

  . اندیشند که تفکر قرانی یا اسالمی بر آن حاکم استشهدا یا سالکان بالفطره در فضایی می

حتی در آخرین لحظه، که شمشیر بر . ابوذر به عنوان یکی از پیروان راستین محمد و دین اسالم همیشه از حق دفاع نمود
به خدا قسم که اگر یک نفس بیشتر با مرگ فاصله : بگویی، گفت گلوي او نهاده شد، از وي پرسیدند حال چه داري

  .نداشته باشم، آن را در راه گفتن حقیقت صرف خواهم کرد

   تجربه ي عرفانی و تجربه ي اوج)ز
ظاهراً . هایی نامحدود در برابر دیدگان وجود، احساس شدید وجد و حیرت و هیبتاحساساتی مبنی بر گشوده شدن افق

یا حس برتري خود » خود«ي هر یک از تجربیاتی است که در آن فقدان عرفانی یا اوج، تشدید گسترده ي دقیقتجربه
هاي و این مفاهیم ریشه درجنبه. ي عرفانی ممکن نیستایثار و شهادت بدون تجربه. )230ـ 229: 1372مزلو،(وجود دارد

همان چیزي که به . زیرا در راه معبود است. روحانیحیاتی . شهادت مرگی است توام با حیات .راز آمیز وجود آدمی دارد
شود پس این مرگ، نه تنها مرادف با نیستی معنا نمی. ي بقاي باهللا استکه خود زمینه. گویندآن در عرفان فناي فی اهللا می

ران، مبتنی بر رد ي آل عماز سوره 171ـ 169ي در قران نیز آیه. ورزي عارفانه با پروردگار استاي از عشقکه خود مرحله
و روزي خوردن شهیدان نزد پروردگار، به شکل سمبیلک و . ي پایان یافتگی براي زندگی شهید استي اندیشههر گونه

همین است که براي عارفان شهادت و وصال معشوق غایت . شودمندي از وصال معشوق دریافت مینمادین نوعی بهره
به خدا سوگند که براي من مرگ پیشامدي غافلگیرکننده و ناخوشایند «: دنفرمای می) ع(امیر مؤمنان علی. آمال عارفان است

نیست، و در افقش هیچ طلیعه زشتی نمایان نشد؛ زیرا که داستان من و مرگ داستان جستجوگر آب در شب تار است که 
-او با اهمیت.  )910، ص23ن: 1376 سید رضی،(».ناگاه به آن دست یابد یا عاشقی که معشوقه خویش را در آغوش کشد

ترین علل شهادت طلبی را عشق به اهللا و دیدار پروردگار، داشتن روح بزرگ، دوري از دنیاي مادي و امید  به دنیاي دیگر 
  . داندمی

. روح و شخصیت شهید آنچنان پاك و وارسته شده که در بدنش و در خونش اثر گذاشته است« :شهید مرتضی مطهري
بدن و جامه شهید از ناحیه ... تروح است؛ یعنی جسدي است که احکام روح بر آن جاري شده استبدن شهید یک جسد م
  )69: 1375مطهري،(».اش کسب شرافت کرده است باختگی پرستی و پاك روح و اندیشه و حق
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ظهور و بروز ي هستی ي شخصی و تبلور عواطف و هیجانات درونی فرد ایثارگر در پیوند با سرچشمهدر این زمینه، تجربه
ها فقط می توانند با خداي آن. شودي وي میرسد که مقام واالي شهادت تنها شایستهچنان به اوج میروح او آن .کندمی

  . خویش معامله کنند
  
   درديحس هم)ح

توصیف  ي احساسات نوع بشر را به خوبیي موجودي است که نمونهاین واژه که آلفرد آدلر آن را ابداع کرده تنها واژه
به همین دلیل تمایلی . باشندها میدردي و عطوفت عمیقی نسبت به انساناین افراد داراي احساس همسانی، هم. کندمی

ي زیادي با افراد عادي دارند، با این وجود احساس افراد خودشکوفا با این که فاصله. واقعی براي کمک به بشر دارند
مزلو، (نامید» نگرش برادر بزرگتر«این همان چیزي است که آدلر آن را . کندمی نوعی خویشاوندي اساسی با این مخلوقات

1372 :231 (  
گزینند ولو ایـن کـه بـدان محتـاج     آنان دیگران را بر خود بر می) 9حشرـ (ـ  ویؤْثرُونَ على أَنْفُسهِم ولَو کَانَ بِهِم خصاصه

  .باشند
  :به عنوان مثال. ما سرشار از حس هم دردي با دیگران و مستضعفان استي فوق، زندگی بزرگان دینی عالوه بر آیه

کرد، قرض گرفت و فاطمه  مولى على علیه السالم براى افطار سه صاع جو از دوست یهودى خود که در مدینه زندگى مى
م مسکینى وارد شد و آنها در این هنگا. روز نخست یک صاع آن را آرد کرده وجهت افطار آماده نمود) علیها اللَّه سالم(زهرا

با آنکه خود به طعام نیازمند بودند، آن را به وى بخشیدند، شام دوم به هنگام افطار، یتیمى تقاضاى طعام نمود و سومین 
ها، این یتیم و اسیر را بر خود مقدم داشتند وصبح روز چهارم، چون شب، اسیرى که کافر بود، تقاضاى طعام کرد، و آن

للَّه علیه وآله اهل بیت را در حال گرسنگى دید، جبرائیل نازل شد وآیات سوره انسان را درباره اهل بیت پیامبر صلى ا
و ال  کُم جزاءویطْعمونَ الطَّعام على حبه مسکیناً و یتیماً و أَسیراً، إِنَّما نُطْعمکُم لوجه اللّه ال نُرِید منْ: (علیهم السالم نازل کرد

بخشند و  اى که به آن دارند، به مسکین، یتیم واسیر مى ؛ یعنى آنان به نذر خود وفا کرده و طعامشان را به رغم عالقه)شُکُورًا
  . )16: 1409عاملی، (خواهیم گویند شما را براى وجه خدا اطعام کرده، از شما پاداش و سپاس نمى مى

   
  ساختار منشی مردم گرا) ط

آن ها با هر کس که از منش مناسبی برخوردار باشد، . ترین شکل ممکن مردم گرا هستندخودشکوفا به عمیقي افراد همه
در واقع چنین به نظر می رسد که . توانند مهربان باشندنژاد، رنگ می  بدون در نظر گرفتن طبقه، تحصیالت، اعتقاد سیاسی،

ها از هر کسی که آن. آگاه نباشند  این قدر آشکار و مهم است، ها که در نظر مردم عاديها حتی از این تفاوتگویی آن
و متواضع  توانند بیاموزندها دارد، بدون توجه به حرمت ظاهري، منزلت یا اعتبار سنی میچیزي براي یاد دادن به آن

  .)234ـ 233: 1372مزلو، (باشند
بیست و پنج سال او با جوانمردي . گذاشتحترام میاز افراد خودشکوفایی بود که بسیار به عقاید مردم ا) ع(امام علی 

  . به خاطر مردم کرد سکوت
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  )برتري نسبت به هر فرهنگ خاص(مقاوت در برابر فرهنگ پذیري ) ي
ها به طرق مختلف با فرهنگ کنار آن .افرادي کامالً سازش یافته نیستند) به تأیید فرهنگ و همسانی با آن(افراد خودشکوفا 

کنند دار گفت که در برابر فرهنگ پذیري مقاومت مییتوان به یک مفهوم عمیق و معني آنان میدر مورد همه آیند، امامی
  .)238: 1372مزلو، (کننداند نوعی جدایی درونی احساس میور شدهو از فرهنگی که در آن غوطه

 به گونه. اندهستی مطلق الهی محو شده ي شهادت طلبی دارند، عموماً داراي نگاهی توحیدي هستند و درکسانی که زمینه
عقالنیت . شوند و مانند دیگران همیشه در پی عافیت طلبی نیستندو تأثیرپذیر دیگران هم نمی. بیننداي که دیگران را نمی

ادان دیگران آنان را نو  ایستندآنان به شکلی مستقل، در برابر عقاید سخیف دیگران می. است نه عقل معاش ها عقل معادآن
و زندگی کوتاه دنیوي را . کنند و سعادت اخروي را خریدارندکه ایثار می. هاستاما خرد برتر از آن آن. دانندو کم خرد می

این نوع بینش، به آنان در رسیدن به  . هاي واالي خود دست یابندشناسی دینی به آرمانکنند تا بر مبناي هستیرها می
مسلم است که دیگراي که تمام هم و غم آنان دنیاست و . کندز امور مادي، کمک میباالترین مراتب معنوي و گذر ا

گیرند و شوند که تحت تأثیر جو عمومی قرار نمیکنند و افراد خودشکوفا این جا شناخته میمادیات، او را تأیید نمی
  . مستقل هستند

  تشخیص بین وسیله و هدف) ك
نهند و به ندرت آن آشفتگی، سردرگمی، افراد خودشکوفا نفس عمل را به خاطر خود عمل و به طریقی مطلق ارج می  

شود؛ این افراد ها دیده میناسازگاري و یا کشمکشی را که در برخوردهاي اخالقی افراد معمولی رایج است، در زندگی آن
و . اخالقی معینی هستند؛ کار را درست انجام می دهند و خطاکار نیستند قویاً پاي بند اخالق هستند؛ داراي استانداردهاي

  :گویددکتر دیوید لوي می. ) 235 ـ234: 1372مزلو،(پندارهاي آنان از صواب و خطا و از نیک و بد اغلب قراردادي نیست
به عنوان مردان خداجو توصیف  دارند و یاچند قرن پیش همگی این افراد را به عنوان مردانی که در راه خدا گام بر می«

  .)235: همان(»اندکردهمی
  .مرگی آگاهانه و اختیاري و متعالی که عزت و سرافرازي را به همراه دارد. کندشهید مرگ را انتخاب می      

و . دشو دهد و نه از گرفتن فراریان ناتوان میاي جدي است که نه جاي ماندگان را از دست میتردید مرگ، جویندهبی
سوگند به آن که جان ابی طالب در دست او است که . ها استگمان مرگ سرخ ارجمندترین مرگدر این میان بی

سید (تر از مرگ در بستري است که نه در راستاي پیروزي از خدا استتحمل هزار زخم شمشیر بر من آسان
ست مرگ است و مرگی که انسان با قدرت آن زندگی که در آن دیگري بر انسان چیره ا. )380، ص122خ: 1376رضی،

مرگی . کندشهید مرگ را انتخاب می. )138، ص51خ: 1376سید رضی، ( خود انتخاب می کند زندگی راستین است
او همان ایثارگري است که در جست و جوي تعالی . آگاهانه و اختیاري و متعالی که عزت و سرافرازي را به همراه دارد

مانند این شخصیت برجسته و رهروي او هم. شوددیده می) ع(اي از شخصیت امام حسین بهرهاست و در وجود او هم 
 .کندشود و شهادت را انتخاب میحقیقت در برابر پروردگار خاضعانه تسلیم می

هاي دیگر که حادثه است و درگیري است و مرگ تحمیل شده بر قهرمان است و تراژدي است، شهادت برخالف تاریخ «
فرهنگ ما یک درجه است، وسیله نیست، خود هدف است، اصالت است، خود یک تکامل است، یک علو است، خود در 

  )249: 1371شریعتی، (  ».یک مسؤولیت بزرگ است
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  گیرينتیجه
از آنان مرگ را به شکلی آگاهانه  زیرا. هاي اولیاء اهللا استهایی که براي افراد شهادت طلب ذکر شد همان ویژگیویژگی ـ 

  .طلبندخداوند به آرزو می
  .آفریند تا جامعه را زنده نگه داردشهید همان انسان کامل عرفاست که حماسه ي شهادت می ـ 
  .افراد شهادت طلب عقل معاش را فداي عقل معاد می نمایند ـ 
یتی آنان جلوگیري می ترین ویژگی این افراد استقالل فکري و شخصیتی است که از اضمحالل هوترین و قابل توجهمهم ـ 

  .به اصطالح آنان داراي ثبات شخصیتی هستند. کند
ي آن نیز می ي مدرن و طرفدار فردگرایی، افراد خودشکوفا در عین فردیت، به جمع و آیندهبرخالف نظر فالسفه ـ 

  .اندیشند
کنند، و حیرت و سرگشتگی وجود ها و هنجارهاي ناهمگون برخورد میاي از ارزشـ در دنیاي امروز که افراد با مجموعه

شناخت مبانی اصیل اسالمی و  .شوندگیرد تا آن جا که از نظر هویتی هم دچار وضعیت بحرانی میها را در بر میآن
  . فرهنگی و هویت ملی و دینی براي شکوفایی فطرت پاك انسانی الزم است

  

  منابع 
  .نشر سخن: تهرانجلد اول، . فرهنگ بزرگ سخن). 1381.(انوري، حسن -1
  .انتشارات آستان قدس رضوي: مشهد. چاپ سوم. ترجمه احمد رضوانی. انگیزش و شخصیت). 1372.(مزلو، آبراهام  -2
  .انتشارات فقیه: تهران. چاپ دوم.ترجمه و شرح سید علینقی فیض االسالم .)1376( .سید رضی، نهج البالغه -3
  .نشر قلم: تهران. پ پنجمچا. حسین وارث آدم). 1371.(شریعتی، علی -4
  .مؤسسه ي آل البیت: قم . جلد پانزدهم. وسائل الشیعه .)1409. (عاملی، حر -5
انتشارات بنیاد فرهنگ : تهران. تصحیح غالم حسین یوسفی. التصفیه فی احوال المتصوفه). 1347(عبادي، قطب الدین -6

  .ایران
  .انتشارات کتابخانه سنایی: تهران. جالل الدین هماییتصحیح . مصباح الهدایه). 1325.(کاشانی، عزالدین -7
  .انتشارت صدرا: تهران . چاپ شانزدهم. قیام و انقالب مهدي). 1375. (مطهري، مرتضی -8
  .انتشارت صدرا: قم . چاپ دهم. انسان کامل). 1374. (مطهري، مرتضی -9

    



، دانشگاه رازي1389 -آبان ماه 12و توسعه کشور،  شهادتو  ایثار همایش ملی

٣٩٤

ها ومفاهیم لفهؤازم ي راهنمایی تحصیلی،هاي درسی دورهبررسی میزان برخورداري کتاب
  مربوط به فرهنگ شهادت

  حسین هاونگی 
  مدرس تربیت معلّم شهید باهنر بیرجند، کارشناس ارشد برنامه ریزي درسی

  چکیده
مفاهیم، ارزش ها و ارکان مهم فرهنگی جامعه خویش را به فرزندان نظام آموزش و پرورش و نهادهاي آموزشی باید یکسري

شوند، و نسبت دهند، تا فرزندان این مرز و بوم بیش از پیش با ارزش ها و فرهنگ جامعه خویش آشنااین مرز و بوم انتقال
تعیین کند تا چـه انـدازه مفـاهیم مربـوط بـه شـهید و       هدف تحقیق حاضر بررسی این است که. به حفظ آن ها پایبند باشند

بحث قرار گرفته است و هـم چنـین کتـاب هـاي     راهنمایی تحصیلی مطرح شده و مورد شهادت در کتاب هاي درسی دوره
شد سـؤاالت  با عنایت به آن چه ذکر. را به نوجوانان معرفی کرده اند و شهادت اندازه ارزش هاي واالي شهیددرسی تا چه

  .مدنظر قرار گرفت بدین شرحپژوهشی 
در  - 2رد غفلت قرار گرفته است؟ کتاب هاي درسی تأکید شده و کدام موـ بطور کلی کدام مفاهیم مربوط به شهادت در1 

دیـدگاه   روانشناسی وه به اصولـ با توج3راهنمایی کدام ابعاد و صفات شخصیتی شهید مطرح شده اند؟ کتب درسی دوره
بـر  به شهید و شهادت در کتب درسی چگونه است؟ هاي مختلف روانشناسان، مربوط به دوره نوجوانی ارائه مفاهیم مربوط

مطـرح   تحصـیلی  کتب دوره راهنمـایی  کلیهشهید دراز بین تمامی صفاتی که براي می دهد، پژوهش نشان این اساس نتایج
بعد از صفت شهادت طلبـی، مظلومیـت بیشـتر از     ،اشاره شده استشده است به صفت شهادت طلبی بیش از سایر صفات

.تب درسی مورد بحث قـرار گرفتـه انـد   ک تمامبقیه صفات مطرح شده به میزان خیلی کم در سایر صفات اشاره شده است
عزت و بزرگی و  تقریبـاً   ،ناپذیري ذلت ،دینداري ،صبر و استقامت ،شجاعت، حقیقت جویی :بدین مفهوم که صفاتی نظیر
  .ه بسیار کمی قرار گرفته استکارکرد اجتماعی مورد توجاز لحاظ ابعاد، بعدهمین طور . مورد غفلت قرار گرفته اند

  راهنمایی تحصیلی  ، ایثار ،شهادت طلبی ،شهادت ،شهید :هواژکلید  

و بیان مسأله مقدمه. 1
مشـخص  را اسـت  تمام رویدادهاي بزرگی که در تاریخ زندگی بوجود آمده و در صفحات تاریخ ثبت شـده اگر بخواهیم

مسأله شهادت نیست، شـهادت تنهـا یـک    ت تر ازها ارزشمندتر و با اهمی کدام از آن ها را ارزیابی کنیم هیچ و آن نماییم
خود گذشتگی و فداکاري توأم با بیدارکردن و زنـده  : عبارت ازاز خودگذشتگی و فداکاري نیست، بلکه شهادت مقوله ي

شـهادتش خـون در رگ و پیونـد     ي واسـطه ه لذا شهید ب .است ها از حالت خفتگی و بی توجهی انساننمودن تمام افراد
شـهید و شـهادت   مفهـوم  بر این اساس. را زنده و بیدار می سازد افراد جامعه جتماع تزریق می کند ومرده و خفته اافراد

یعنی شخص خودش آن را انتخاب ، که شهادت با آگاهی کامل صورت می گیرد نخست این. داراي دو رکن اساسی است
را  هـا متمـایز کـرده و ارزش آن    رگشـهادت را از سـایر مـ   وجود همین دو رکـن، . می کند، در ثانی فی سبیل اهللا است

( هر گاه بنده اي مالقات با من را دوست بدارد، مالقات او را دوست دارم :فرمایدمی متعالخداوند . مشخص نموده است
 ،هـا  مـرگ تـرین  شـریف : درباره ارزش شهادت فرمود) ص(اسالمپیامبر گرامی همچنین . )نقل از سید حسن شیرازيبه

  ها،  با شکوه ترین و گرامی ترین مرگترین، شرافتمندترین،پربرکت: نیز در این باره فرمود) ع(امام علی. شهادت است
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ـ  اندیشـد و در مـی  است، جهادگر ابتداً به پیروزيل انتخاب او» شهادت«البته . کشته شدن در راه خداست بعـدي   يهمرحل
برکنار اگر بر دشمن پیروزمان ساختی، ما را از تجاوز دعاي قبل از جنگ، در) ع(علیه فرمودبه. نمایدآرزوي شهادت می

وظیفه مـا  در این گستره . را نصیب ما بفرماها را بر ما پیروز گرداندي، شهادتچه آن دار و بر راه حق استوار فرما، وچنان
یم و بهیاند محافظت نمانثار کرده ها جان خویش راچیزهایی که شهداي ما بخاطر حفظ آنها و آنارزش ست که ازا این
ها به ما شناسـانده  ها و ارزش آرمانکه از طریق نهادهاي آموزشی این شود مگر اینسر نمییبند باشیم و این م ها پاي آن

کودکان، نوجوانان (ها به فرزندان  ها و آرمان انتقال این ارزشي ممکن برا اسطه هايهاي درسی از بهترین و شود و کتاب
 نهادهاي آموزشـی بایـد یـک    ، به خصوصنظام آموزش و پرورش. می باشد این مرز و بوم) بزرگساالنجوانان و حتیو 

کشـور  دهند، تا فرزنـدان  ها و ارکان مهم فرهنگی جامعه خویش را به فرزندان این مرز و بوم انتقال مفاهیم، ارزشسري
ها از ارکان  ارزش .ها پایبند باشند شوند، و نسبت به حفظ آن ها و فرهنگ جامعه خویش آشنا بیش از پیش با ارزش ایران

آن ي هـا تشـکیل دهنـده پیکـره      باشند، به این معنی که در هر فرهنگ مجموعـه اي از ارزش می مهم فرهنگ هر جامعه
 به شـمار مـی  در فرهنگ اسالمی جامعه مااساسی موضوع شهادت از موضوعات عقیدتی و ارزشی بسیار . هستندفرهنگ

 15تـا   12سـنین  (دوره راهنمـایی تحصـیلی  در. دانش آموزان به عنوان یک قشر مهم و آینده آفرین جامعه می باشند. آید
هـاي   کتـاب  بنـابراین . هاي واالي شـهیدان دارنـد   و شهادت و ارزشد دانش آموزان اطالعات بسیار کمی از شهی )سالگی

بررسـی  تحقیق حاضر به دنبال آن است کـه . ین نقش را داشته باشندبه افراد جامعه بیشتر ءشهدادرسی باید در شناساندن
و شهادت مطرح شده تا چه اندازه مفاهیم مربوط به شهید، 1388چاپ هاي درسی دوره راهنمایی تحصیلی  کند در کتاب

انان معرفـی  هاي واالي شهیدان را به نوجو ارزشهاي درسی تا چه اندازه و مورد بحث قرار گرفته است و همچنین کتاب
 شهیدان و مفاهیم مربوط به شهید و شهادت در کتـاب هاي واالي یک از ارزش کدامهمین طور مشخص نماید . کرده اند

   . بحث قرار گرفته استهاي درسی بیشتر از سایر مفاهیم مورد
  
  اهداف تحقیق. 2

مرتبط با فرهنگ شهادت در  شناسایی مفاهیم: با توجه به موارد ذکر شده در مقدمه، هدف کلی این تحقیق عبارت است از
  .هاي مربوط مورد توجه هستندکتب درسی دوره راهنمایی تحصیلی و ارائه چارچوبی از مفاهیم و مولفه

  :  ي تحقق این هدف کلی، اهداف خرد عبارت است ازدر زمینه
مـوارد،  تأکید شده و کـدام  یی تحصیلی راهنماهاي درسی  کدام مفاهیم مربوط به شهادت در کتاب بررسی این که .1-2  

  .ستاغفلت قرار گرفته مورد
  .شده اند مطرحدکدام ابعاد و صفات شخصیتی شهیتحصیلی درسی دوره راهنمایی  هايابدر کتبررسی این که  .2-2 
شـهادت در   مربـوط بـه شـهید و   ه به اصول روانشناسی مربوط به دوره نوجوانی ارائه مفـاهیم با توجبررسی این که  .3-2
  .چگونه استراهنمایی تحصیلی درسی  اب هايکت
  
  تحقیقسؤاالت . 3
موردموارد، تأکید شده و کدام راهنمایی تحصیلی هاي درسی  بطور کلی کدام مفاهیم مربوط به شهادت در کتاب .1-3  

   غفلت قرار گرفته ااست؟
  شده اند؟ مطرحیتی شهیدکدام ابعاد و صفات شخصتحصیلی در کتب درسی دوره راهنمایی . 2-3 
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 3-3 .مربـوط بـه شـهید و شـهادت در کتـب درسـی       ه به اصول روانشناسی مربوط به دوره نوجوانی ارائه مفاهیمبا توج

  چگونه است؟راهنمایی تحصیلی 
  
  روش تحقیق .4
در این تحقیق از روش کیفـی بـه   . دي قرار می گیردراین تحقیق، پژوهشی توصیفی است و در گروه پژوهش هاي کارب 

کمک تحلیل محتواي متن که یکی از روش هاي علمی است براي بررسی محتواي مدارك اسنادي می باشد، استفاده شده 
   .است

  
  ي آماريجامعه. 5

کـه   1388سـال   فارسی، دینی و علوم اجتماعی دوره راهنمـایی تحصـیلی   :درسیهاي کتاب جامعه ي آماري این تحقیق
  . شهید و شهادت دارند مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفتنده ارتباط بیشتري با مقول

  
  هاروش تجزیه و تحلیل داده. 6
تر، کتاب درسـی، محتـوا بـه     دقیقدر این مرحله براي بررسی: تقسیم مجموعه مورد بررسی به واحدهاي مختلف -الف  

در هر درس نیز تک تک صفحات کتاب مورد بررسی قـرار  تقسیم گردیده ،مختلف باشندتر که همان دروس اجزا کوچک
  .بررسی تحلیل محتوا صفحات کتاب تعیین گردیدبنابراین در نهایت واحد. گرفتند

جهـت تبیـین   جـداولی  ) کتاب هـاي درسـی   صفحات(واحدهاي مورد بررسیبراي طبقه بندي: طبقه بندي واحدها –ب  
  .استه تهیه شدموضوع 

محتواي صـفحات کتـاب بـه کـدام مفـاهیم و مضـامین       که پس از تحلیل محتوا و تعیین این: ارزیابی عینی طبقه ها –ج  
هاي درسی مدنظر قرار  فراوانی ارائه هر کدام از مفاهیم و واژه ها در کتابتجزیه و تحلیل و ، براي ارزیابیاست پرداخته
و بدین طریق است مدنظر قرار گرفته است) واژه، خط، مضمون(ت را به صورتاین کار تحقیقی ابتدا واحد ثبر د. گرفت

رفته اند مورد شمارش قرار مـی گیـرد و در ثبـت    که واژه ها، خطوط، مضامین موردنظر که در مورد شهید و شهادت بکار
ورد بررسـی و  خـط مـ   4/1نصف و یا 2/1یا ) 1(ست که به صورت خطوط کاملا مبنا ر اینبمی شود و در مورد خطوط

تصاویر، صـفحه بـه   ها، متن اعم از متن درس، تمرین درسی کلهاي  براي تحلیل محتواي کتاب. گرفته اندقرار شمارش
مشخص شده است که در چـه صـفحاتی از   هاي درسی براي طبقه بندي محتواي کتاب. صفحه مورد بررسی قرار گرفتند

شهادت، صفات شهید و ابعاد مختلف شهید آمده است که پـس از  د وهاي فعلی، کدامیک از مفاهیم مربوط به شهی کتاب
پـس از  : نوشـته شـده اسـت    )آیه قرآنی ،حدیث ،بیت ،در نثر(صفحه، تعداد درس، تعداد سطرتشخیص، نام کتاب، شماره

 تبـراي پاسـخ بـه سـؤاال    . شهید و شهادت مشخص شدانجام تحلیل محتوا جایگاه تمامی مفاهیم، صفات، ابعاد مختلف
تحلیل هاي درسی مبناي تجزیه هر یک از مفاهیم، صفات، ابعاد مختلف شهید و شهادت در کتابپژوهشی، میزان فراوانی

  .قرار گرفت
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ي تحقیقپیشینه. 7
در . مختلف به کـار رفتـه اسـت   این واژه در لغت به معانی. از اسماء اهللا می باشد واژه شهیداعتقاد دارد  )1389(هاونگی
در قـران  . ادبیات اسالمی به مساله شهادت رویکـردي ویـژه دارد  .شهید مسلمانی است که در راه خدا کشته شود اصطالح

دد نبـوي و مـروي از   بار به صورت مشتقات مختلف ذکر شده است و احادیث متعـ  )160(تکریم ماده شهد یکصدوشص
ـ شعر عربی دوره اسالمی بـا . مساله شهید و شهادت را چون میراثی عظیم به ما رسانیده است ائمه ه خـاص بـه ایـن    توج

حسان ابن ثابت، کعب بن مالـک و عبـداهللا رواحـه و    . موضوع، میزان تعهد خود را به ادبیات متعهد به اثبات رسانده است
دوره در پاسداري از حریم دین حق، با ایمان و سالح لسان به جنگ با کفار رفته و در اینشمار کثیري از شاعران مسلمان 

هایشـان   دشـمن تـازي  هـاي جهـادگران و   دالوري که در صحنه کارزار شاهد نبرد اسالم و کفر هستند، با ترسـیم گاه آن
ر زمره شواهد تاریخی دوره صـدر اسـالم   اکنون دتاریخی هنرمندانه و مکتوب از آن دوره بر جاي گذاردند، این اسناد هم

نگرانی هاي مسئولین کشور  امروزه یکی ازدغدغه ها ومعتقد هستند )1380(و همکارانپورمختاري .iمی شود محسوب
به نحوي با مسایل فرهنگی واجتماعی سروکاردارند ، موضوع تهاجم فرهنگی از ه و دلسوزان جامعه به خصوص افرادي ک

بـدیهی  . عمـل کـرد  که درمقابله فرهنگی باید چه گونـه  انگاري درامور فرهنگی دردرون است واین وغفلت وسهلبیرون
دریـک   وتناسب الزم وجود داشته باشد، مـثًال است درهرمبارزه ونبردي بایدبین نیروي مهاجم ونیروي هماورد او سنخیت

هاي سیاسی مناسـب بهـره    زه سیاسی از روشبرتر برخوردار بود ودریک مبارجنگ نظامی باید از تجهیزات وفنون نظامی
یـک تقابـل   رلذا د. ورویارویی فرهنگی از فرهنگ وعوامل فرهنگی مناسب، غنی ومتقن استفاده کردگرفت ودریک مواجه

قرهنگی مهاجم مقابله کند وروشن اسـت کـه   ضد فرهنگی باید متکی به فرهنگ اصیل وریشه داري بود تا بتواند با مظاهر
ه به مبانی، نه تنها درجهت حل موضوع کمکی نمـی کنـد   وعدم توجهاي غلط وبرخوردهاي غیر اصولی وشاستفاده از ر

ممکـن اسـت   البته. ها به آسیاب دشمن ریخته وروند استحاله فرهنگی را تشدید می کند ناشی از آنکه چه بسا آثار منفی
اما این راه چاره وحـل مبنـایی مسـأله    ه باشد،هاي غیراصولی درکوتاه مدت تأثیرات مقطعی داشت برخی حرکات و روش

چه امروزه به عنوان تهاجم  پس ما درمقابله با آن. ظهور خواهد کردیا چهره اي دیگر نیست، بلکه مشکل درجایی دیگر و
وقدرتمنـدي  می شود، نیازمند به یک فرهنگ غنی وعمیـق  سوي بی هویتی دربخشی از جامعه نامیدهفرهنگی ویا سیر به

نیست مگـر فرهنـگ غنـی وعـزت     ها را از سقوط حفظ نماید واین ن ها شود وآ هستیم که موجب عزت وکرامت انسان
فرهنگی که شهداي عزیز ما با تأسـی بـه آن از دو میـدان    همان. شهادت که مبتنی بر تشیع علوي است بخش مجاهدت و

در جنگ تحمیلی، رزمندگان اسالم با تأسی اعتقاد دارد  )1380(اردستانی .بیرون آمدندبیرون سرافراز وفاتح درون و جهاد
نمایان ساخته، چهره حقیقی اسالم را) ع(و ائمه اطهار و با تأسی به کربال و عاشورا و امام حسین)ص(به سیره رسول اکرم

آینـه  «مار مـی رود  چراغ راه آزادگان و حسینیان به شـ است و در همه اعصار» هیهات من الذله«با الهام از پیام عاشورا که 
و پس ازآن با اسـتفاده   صدور انقالب، ریشه هاي انقالب اسالمی را محکم کردندرا شکستند و ضمن» ابهت دو ابرقدرت

   .از آموزش، زمینه ي ترویج آن فراهم گشت
  
  چارچوب نظري تحقیق. 8

ل آن نگـاه او . هاي درسی پرداخت کتاب متفاوت می توان به طرح موضوع شهید و شهادت در با دو نگاه تا حديمعموالً 
به بیـان دیگـر شـناخت    که هدف نظام آموزشی، آشنا کردن دانش آموزان با مفهوم، ابعاد مصادیق مقوله مذکور است است

ـ هاي درسـی، نا  م، هدف طرح این مقوله درکتابدر نگاه دو. مقوله مزبور موضوعیت دارد  ل سـاختن دانـش آمـوزان بـه    ی
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رود با الگوپذیري دانش آموزان از شهدا، آن فضائل در دانش آموزان تحقق خالقی است که امید میاي از فضائل امجموعه
اهـداف تربیتـی دوره   م، طرح مقوله شهید و شهادت به مثابه ابزاري است که می توانـد بـه تحقـق   پذیرش نگاه دوبا. یابد

هاي درسی  صفحات و ابعاد شهید و شهادت در کتاب با این نگاه، تمامی. راهنمایی تحصیلی و نظام آموزشی یاري رساند
ها و به طـور   ها و ابعادي تاکیدمی گردد که در راستاي ا هداف، مؤید آن ویژگیطرح نمی شود و به جاي آن بر صفات،

تقویـت تمـامی فضـائل    طرح موضوع شهید و شهادت، توان. برآورده کننده نیازهاي آموزشی دانش آموزان باشندخالصه
. واالي اخالقی در نقطه اوج تکامـل انسـانی اسـت   را دارد چرا که شهید در واقع انسان کامل و واجد تمام صفات اخالقی

یـا ایتهـا الـنفس    «یکی از کماالت شهید، رسیدن به نفـس مطمئنـه اسـت    » الذینوالتحسبن«: کما این که قرآن می فرماید
) 1380(صـفایی حـائري  آیینه فضائل مختلف هستند، ءکه شهدا در تائید این امر» ارجعی الی ربک راضیه مرضیهالمطمئنه

 اسـتاد شـهید  . و تقـوا و صـالح مـی دانـد    هاي علم و آگـاهی حقیقـی، عبودیـت، اطاعـت     شهداي عاشورا واجد ویژگی
استقالل، آزادگی و مـروت را از صـفات شـهیدان    کرامت نفس، غیرت و حمیت، شجاعت و سلحشوري،) 1375(مطهري

بردبـاري،   ه يآنان مردمانی نیک اندیش، ترجیح دهند: شهیدش، می فرمایددر توصیف اصحاب) ع(امام علی .برمی شمرد
با گریه هاي طوالنی از ترس خدا، : می کنداصحاب شهید خود را چنین توصیف . ستم بودند ه يکنندگویندة حق و ترك

عشـق، معرفـت، ایمـان و     :عاشـورا عبـارت از   صـفات اصـحاب   )1378(ربیعیاز دیدگاه  ، ...شان ناراحت، و  چشم هاي
) ص(رسـول خـدا   . ایثار و فداکاري، فتوت و مردانگی، شجاعت و سلحشوري دانسته استجوانمردي، وفا و صمیمیت،

چه بیان شد در این پـژوهش   براساس آن .باالي هر نیکی، نیکی است تا آن گاه که مرد در راه خدا کشته شود: فرمایدمی
   .گستره اي در حد نقشه اهداف تربیت اسالمی خواهد داشتقوله شهید و شهادت،نقشه مفهومی م

 که با نقشه فعلی موضوع مقوله شهید و شهادت درکتاب هاي درسـی کـدام ویژگـی   در واقع هدف این پژوهش، آن است
هـاي مطلـوب در    ویژگـی م مورد توجه قرار گرفته اند و احتماالً در دانش آموزان تقویت خواهد شد و کـدا هاي مطلوب

ذیالً . ها مورد غفلت قرار گرفته اند راستاي تقویت آناهدالف نظام آموزشی علیرغم توان مقوله شهید شهادت در جهت و
   . ستشده اند، آمده ا اهداف نظام آموزشی استخراجاهم صفات و فضائل اخالقی که از

بودن روحیه دوسـتی و  دارا...) ستکاري، صداقت، اخالص و گذشت و ایثار، بردباري، در(مثبت از صفات اخالقی تلقی 
روحیه انضباط اجتماعی دارا بودن روحیه کـار و تـالش   محبت نسبت به دیگران دارا بودن روحیه وجدان کاري دارا بودن

ندیده بندي عملی به صفات و اخالق پس احساس کرامت اخالقی و عزت نفس در خود پايه، دارا بودن روحیه امید به آیند
کـردن، خویشـتن   ایثار، بردباري، درستکاري، صداقت، اخالص، گشاده رویی، اخالق نیکو، راستگویی، سـالم وگذشت (

آنان انجام امر بـه معـروف و نهـی از منکـر      باکمک کردن به همنوعان و همدردي ...) داري، شجاع بودن، حزم اندیشی و 
بندي به تعهـدات در قبـال    پاي...) ج و طالق، خرید و فروش، کارو ازدوا(یرعایت حالل و حرام الهی در زندگی اجتماع

اقدام عملی در ( فکري، مالی و جانی(داري شرکت در جهاد علیه دشمنان دین و میهن در مواقع ضرورت دیگران و امانت
ـ (لیتی رعایت حقوق دیگران وومسجهت وجدان کاري و جدیت و ابتکار و نوآوري در حوزه کاري، شغلی یا در، مـادر،  پ

هاي مربوط بـه شـهید و شـهادت در چهـار      عبارت ،محتوابه منظور تحلیل ...).همسر، فرزند، دوست، همکار، همسایه و
  . طبقه بندي شده اند ذیلعمده مقوله 
معناکردن اصطالح شهید و هایی که مربوط به تعریف شهید، چه از نظر لغوي و چه از نظر اصطالحیعبارت: شهیدمفهوم

  . کشته شدن در راه خداوند کریم استنظیر، شهید به معناي. هاي درسی آمده استامثال آن در کتاب
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نظیـر شـهید داراي   . او را نشـان داده اسـت   يهشهید، مقام و مرتبت و ارزشهایی که اهمیعبارت: جایگاه و منزلت شهید
  . خورندمی او غبطهمقامی است که فرشتگان به

  . است هایی که مربوط به آثار شهدا براي خودشان نظیر روزي خوردن نزد خداوندرتعبا: کارکرد فردي
 ء مـورد توجـه مـی   ري شجاعت از شهداینظیر یادگ. شهدا استهایی که مربوط به آثار اجتماعیعبارت: کارکرد اجتماعی

  . باشد
  
   هاي پژوهشیافته. 9

تأکیـد شـده و   راهنمایی تحصـیلی  هاي درسی شهادت در کتاب بهط بطور کلی کدام مفاهیم مربو :پژوهش1سؤالپاسخ به 
  مورد غفلت قرار گرفته است؟ موارد، کدام 
 سـوم ، مدو ،لاو :دینـی هـاي  کتـاب درس از شصت و دو درس هشت کالً راهنمایی تحصیلی، در کتب دینی سه پایه )الف

سـطر را بـه    5/150 درس واژه هاي شهید و شهادت تعداد هشتدر این . اندهبه موضوع شهید و شهادت پرداختراهنمایی 
  .داده است خود اختصاص

 سوم  ،مدو، لاو: یاجتماعهاي درس کتاب سی و چهاردرس از سه کالً  راهنمایی تحصیلی، در کتب اجتماعی سه پایه)ب
سـطر را بـه خـود     4دت تعداد شهاوهیدهاي شدرس واژه سهدر این  .اندد و شهادت پرداختهـبه موضوع شهی راهنـمایی

  .اختصاص داده است
اول، دوم و سوم : از شصت و پنج درس کتاب هاي فارسی درس یازده کًالراهنمایی تحصیلی،  در کتب فارسی سه پایه)ج 

سطر را به خود  5/130شهادت درس واژه هاي شهید و یازدهدر این  .به هر موضوع شهید و شهادت پرداخته اندراهنمایی 
  .اختصاص داده اند

  درسی دوره راهنمایی کدام ابعاد و صفات شخصیتی شهید مطرح شده اند؟در کتب :پژوهش2سؤالپاسخ به 
براي شهید در تمامی کتب دوره راهنمایی مطرح شده است به صـفت شـهادت   ه به طور کلی از بین تمامی صفاتی ک)الف

است و بعد از صفت شهادت طلبی، مظلومیت بیشتر از سایر صفات اشاره شده .صفات اشاره شده استرطلبی بیش از سای
و بزرگی تقریباً مورد غفلـت قـرار   عزت ،ذلت ناپذیري ،دینداري ،صبر و استقامت، شجاعت ،صفاتی چون حقیقت جویی

  .گرفته اند
طریق درج زندگینامه شهدا وجود ه به اهداف آموزش و پرورش را از پسندیده با توجات امکان تقویت بسیاري از صف)ب 

   .ولی از این مساله غفلت شده است ،استداشته
سـایر ابعـاد   ز یست و نه بار تکرار شده که این میزان بیش ابدوره راهنمایی بعد جایگاه و منزلت شهید در تمامی کتب)ج 

  . یه ابعاد اشاره شده استاز بقدر میان این ابعاد، به بعد کارکرد اجتماعی شهید کمتر. بررسی شده می باشد
هاي مختلف روانشناسان، مربوط به دوره نوجوانی ارائـه   دیدگاهه به اصول روانشناسی وبا توج :پژوهش 3پاسخ به سؤال 

  چگونه است؟راهنمایی تحصیلی شهادت در کتب درسی مفاهیم مربوط به شهید و
انتزاعی پیرامون مرگ و شهادت نسبتاً محـدود اسـت احتمـاالً بـه     عقاید و افکار دانش آموزان در سنین قبل از تفکر)الف 

که خود صحنه شـهادت فـرد را    مگر آن ،خبر شهادت کسی بفهمد که بر سر او چه آمده استزحمت می تواند از شنیدن
بهتر است  بر همین اساس.نزدیک تر و ملموس تر با مقطع سنی فرد باشد  یا دلیل شهادت فرد به رویدادها و مسایلد ببین

کامل نرسیده است کمتر و در پایه تفکر انتزاعیه که احتماالٌ براهنمایی ل که مفاهیم مربوط به شهید و شهادت در پایه او-
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ا تحلیلهاي دیگر بیشتر ارائه شود، ام ل محتواي کتب مورد نظر نشان داد که مفاهیم مربوط به شهید و شهادت در پایـه او
  .مورد بحث قرار گرفته استاز دو پایه دیگر بیشتر

رشد تربیتی از اساسی ترین ادوار زندگی بشر براي ایجاد یک نظـام ارزشـی  دوره نوجوانی به نظر اکثر روانشناسان )ب
(valuesystem)راحـت تـر و   ها حاکی از آن است که نوجوانان نمودها و الگوهاي نزدیک و واقعـی تـر را   گزارش. ستا

پایه مشخص شد که به این موضوع سههاي ب ادر تحلیل محتواي کت. دورتر پذیرش می کنند آسان تر از الگوهاي ارزشی
ها بیشتر مورد بحث قرار گرفته است تا شهداي صدر  به آنه شده و شهداي انقالب وجنگ تحمیلی و مفاهیم مربوطتوج

  .اسالم
ء سالگی در کسب هویـت فرهنگـی کـه جـز     18تا  12نوجوانان بین «معروف آلمانی عقیده دارد اریکسون روانشناس )ج

بنابر ایـن در   .مذهبی می گردندو  ها و الگوهاي خانوادگی، اجتماعی ها است به دنبال ایده آل مهمی از هویت عمومی آن
ها بیشتر مورد بحث قـرار   هاي مورد قبول آن اگر الگوها ارزش ،دارنددوره راهنمایی که نوجوانان در این مقطع سنی قرار

  .سه پایه تحصیلی مذکور تا حدودي این موضوع رعایت شده است هاي بابهتر است که درکت بگیرد
اجتماعی و فارسی سه پایه فقط در چهار مورد زندگی پـس از مـرگ و زنـدگی شـهدا در     دینی، :درسی هاي در کتاب )د

از مرگ شـهدا نقـش   زندگی پسکه مباحث مربوط به معاد و  ه به اینآخرت مورد بحث قرار گرفته است و با توججهان
پروردگار را ایفا می کند احساس مـی شـود کـه    مهمی در ترسیم چهره اي محبت آمیز از خداوند و عالقمند کردن فرد به

  .بحث قرار گرفته و بهتر است بیشتر مورد بحث قرار گیرداین موضوع در کتاب سه پایه خیلی کم مورد
را بار سازد و او را از قید و بنـد تعلقـات آزاد سـاخته و او    تواند انسان را سبکانسان می هاي عالی و مثبت گرایش )هـ
در راه نیل به آرمـان اسـالمی   ) شهادتیعنی(کرده و او را به معنوي ترین پرهزینه ترین رفتارهاي سیاسی» اسد فی النهار«

نسان سیاسی الهی است و روح او را بزرگ و بزرگوارانه و انسانی، اهاي الهام بخش اهداف بزرگ این گرایش. وادار سازد
و مثبـت  ها و اهداف عـالی  و سلطنت غیر الهی حاکمان و ظلم ظالمان درافتد بنابر این ارائه گرایشتا با سلطه. می سازد

هـا و   سه پایه چنـدان بـه گـرایش   هاي می تواند به نوجوانان در ایجاد یک نظام ارزشی کمک کند و این در کتاب ءشهدا
  . عالی شهدا اشاره اي نشده استاهداف 

  
  گیري و پیشنهاداتنتیجه. 10

 ،عنـوان درس  ،در کتـب دوره راهنمـایی بـه تفکیـک درس    فراوانی تکرار شهید و شهادت دهد کهنتایج پژوهش نشان می
دوم و سـوم  سـه جلـد اول،   (اجتمـاعی بـار،   55 ):سه جلد اول، دوم و سوم راهنمایی(دینی: در درسفراوانی  ،تعداد جلد
به طور کلی واژه هاي . می باشد 103: بار و در مجموع44 ):سه جلد اول، دوم و سوم راهنمایی(فارسیبار و 4 ):راهنمایی

بار تکرار شده است که این میزان در کتب فارسی سه پایه بیش از سـایر کتـب    103شهید و شهادت کتب دوره راهنمایی 
  .تکرار شده استدوره
 یلیتحص ییو شهادت در تمام کتب دوره راهنما دیشه يکه برا یصفات یتمام نیدهد از ب یپژوهش نشان م جینتا نیهمچن

شـجاغت،   ،ییجو قتیحق: مثل یشده است و صفات صفات اشاره ریسا شترازیب یمطرح شده است، به صفت شهادت طلب
ـ بنـابر ا . غفلت قرار گرفته اسـت  ردمو یو عزت و بزرگ يریذلت ناپذ ،ينداریصبر و استقامت، د  يالزم اسـت محتـوا   نی

ـ دانش آموزان فراهم آ يفرهنگ شهادت برا جیترو يبرا یمناسب ي نهیتا زم ردیقرار گ يمورد بازنگر یدرس يکتاب ها . دی
  . گردد یارائه م لیبه شرح ذ یشنهاداتیاساس پ نیبر ا
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  :وري استفرآیند ترویج فرهنگ شهادت، نیازمند انجام دو محور ضر* 
شناخت مفهوم شهادت، مولفه ها و ابعاد شهادت وتدوین طرحی که فرهنگ شهادت را با نظر به نیازهاي روانی دانش )الف

  .آموزان به طور همه جانبه تصویر نماید
  استفاده از اصول برنامه ریزي درسی در انتخاب و سازماندهی محتوا ) ب 

نشان داد که کتاب هاي درسی دوره راهنمایی علیـرغم توجـه بـه برخـی     این پژوهش که متمرکز برمحور نخستین است *
در مورد صفات نیـز بیـان   .کارکرد اجتماعی تا حدي غفلت شده است: ابعاد مهم مانند یوجوه متنوع مقوله شهادت از برخ

هـاي آموزشـی دانـش    صفاتی نظیر جدي و ساعی بودن و امیدوار بودن و با نشاط بودن شهید را می توان با توجه به نیاز 
بنابراین می توان با کالبد شکافی بیشتر مقوله شهادت و تبیین وجوه مختلف و آثار متنوع . آموزان به متون درسی اضافه کرد

  .شهادت در جامعه بر غناي مطالب براي نیل به هدف مقدس ترویج فرهنگ شهادت افزود
  

  :منابع
1-171خطبه ، ، میزان الحکمه، قم، انتشارات دارالحدیث)1384( )ع(، نهج البالغه امام علی )مترجم(ددشتی، محم  .
.، چاپ نشدهاسالمیشهید و شهادت در ادبیات دوره: مقاله) 1389(هاونگی، حسین-2
: سایت اینترنتی، پیامدهاي فرهنگی فرهنگ ایثار وشهادت آثار و: مقاله )1380(مختاري، مرضیه و همکاران-3

www.shahid.issar.ir
  :سایت اینترنتی، ها و ثمرات جنگ تحمیلی ارزش ، مقاله)1380(حسیناردستانی، -4
5 -www.shahid.issar.ir  
.وارثان عاشورا، قم انتشارات لیله القدر ،)1385(صفایی حائري، علی-6
 . ، انتشارات صدرا)جلد سوم(حماسه حسینی ،)1375(مطهري، مرتضی -7
  . 116 ه ي، میزان الحکمه، قم، انتشارات دارالحدیث خطب)1384) (ع(، نهج البالغه امام علی)مترجم(د محمدشتی،   -8
.121 ه يخطبهمان منبع، -9

.، حماسه سازان طف، مشهد، انتشارات هجرت)1381(ربیعی -10
، وزارت )ورشو پری آموزشمربوط به سند مّل(، شاخص هاي تربیت دینی )1385(سعیدي، محمود و باغگلی، حسین -11

  .آموزش و پرورش
  .، انتشارات سمت1388 :، چاپ سالدوره راهنمایی تحصیلیهاي درسی دینی کتاب-12
.1388 :، چاپ سالکتاب هاي درسی اجتماعی دوره راهنمایی تحصیلی-13
  .1388 :، چاپ سالتحصیلیکتاب هاي درسی فارسی دوره راهنمایی-14
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  و تربیتتعلیم نظام درهاي پرورش فرهنگ شهادت شیوه
  حسین هاونگی

مدرس تربیت معلّم شهید باهنر بیرجند، کارشناس ارشد برنامه ریزي درسی

  چکیده
ي اخیر و خصوصاً بعد از پیروزي انقالب اسالمی، ایجاد تغییر و تحوالت عظیم در نظام زندگی و فرهنگی مـردم،  در دهه

ویژه مقام معظم رهبري  قـرار گرفتـه اسـت و بـدین منظـور،      بیش از پیش مورد توجه صاحبنظران، دست اندرکاران و به 
تدابیر مناسبی اندیشیده اند و راه کارهاي متعددي ارائه داده اند که یکی از بهترین راه کارهـا تـرویج فرهنـگ شـهادت در     

سـت  باییعنی موضوعی که مـی . باشدمیراه هاي تحقق  فرهنگ شهادت  بر این اساس پژوهش حاضر براي . کشور است
در ایـن  . تعلیم و تربیت قـرار گیـرد   امروزه به عنوان یک مسأله ي مهم و اساسی دردستور کار مسئوالن و دست اندرکاران

شیوه هاي پرورش و و  بررسی مفهوم پردازي شهادت در قرآنفرهنگ شهادت، : مقاله پس از طرح مسأله، مقوله هایی مثل
در پایان مقاله ضـمن جمـع بنـدي، ارائـه     . مورد بررسی قرار گرفت کشورتعلیم و تربیت ترویج فرهنگ شهادت در نظام

  .پیشنهادات و راه حل هاي کاربردي منظور شده است
  ، نظام تعلیم و تربیتایثار، مفهوم شهادت، اسالم، فرهنگ شهادت :واژهکلید 

   مقدمه. 1
و پس از ) ص(اعظمشگرفی در رشد و گسترش اسالم در زمان پیامبر فرهنگ شهادت و ایثار چه نقش پر واضح است که

آورانی که نام. نام شهیدان و ایثارگران ثابت قدم بوده است ه يتاریخ اسالم، همواره تداعی کنندمرور. آن ایفاء کرده است
اه به گوش جهانیان نمـی  گ خفه شده و هیچها نبود، شاید دعوت اسالم در نطفه هاي آناگر ایثارگري ها و شهادت طلبی

شهادت طلبی، به قدري از پویایی الزم برخوردار بـوده کـه بـه تـدریج و     خوشبختانه این خصلت یعنی ایثارگري و. رسید
 به گام سخت واي فرهنگی که گاممؤلفه. اي فرهنگی نضج و نمو پیدا کردافزون اسالم، به عنوان مؤلفههمگام با رشد روز

به طوري . شد» هویتیي همؤلف«و تبدیل به یک اي که از محیط بیرون به درون مسلمانان رخنه کرده تر شد، به گونهمحکم
الیـه  . و آشکار همواره در الیه هاي هویتی مسلمانان قابل جستجو می باشـد که آثار این مؤلفه به صورت رگه هایی پنهان

در تاریخ معاصر نیز این عنصر هویتی. سلمانان زدودهیچگاه نمی توان به راحتی آن را از موجودیت و تشخص مهایی که
هاي دفاع مقدس، مقاومت مسلمانان افعانستان در  سالپیروزي انقالب اسالمی در ایران،. به کرات خود را نشان داده است
ها و به هاي بی نظیر فلسطینیان در برابر تجاوز و گردن کشی صهیونیست سابق، مقاومتبرابر تهاجم و اشغالگري شوروي

صهیونیست، همگی مصادیقی از لبنان در برابر متجاوزان... بارز آن یعنی، دفاع شگفت برانگیز حزب ا يهآخرین نمونویژه
  . حضور همیشگی این عنصر هویتی در حیات مسلمانان است
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   اهداف تحقیق.  2
نظـام  شیوه هاي پرورش فرهنـگ شـهادت در  معرفی هدف اولیه از تهیه این مقاله، ارائه ي بستري مناسب و واقعی جهت 

و  بررسی مفهوم پردازي شهادت در قـرآن فرهنگ شهادت،  :از اهداف بعدي می توان به موضوع. می باشد تعلیم و تربیت
  .اشاره نمود تعلیم و تربیت کشورشیوه هاي پرورش و ترویج فرهنگ شهادت در نظام

  

  روش تحقیق. 3
 تعلـیم و تربیـت  هاي پرورش فرهنگ شـهادت درنظـام   شیوه: از این نظر که موضوعِ .نوع تحقیق توصیفی کاربردي است 

-تواند هـدف اما از آن جایی که توصیف به تنهایی نمی. باشدمی ي این پژوهش است، تحقیق از نوع توصیفیمورد مطالعه

-منظم براي سازماندهـی و ارائه راهچارچوبـی  ها،هاي پژوهش را برآورده سازد، لذا پس از توصیف و طبقه بنـدي یافتـه

  .کارهاي اساسی و عملیاتی آن صورت پذیرفته است
  

   روش گردآوري اطالعات. 4
اسناد، پژوهش ها و مطالعات صـورت گرفتـه درخصـوص     جایی که قسمتی از این تحقیق مربوط به بررسی مدارك،از آن

ــگ شــهادت در  :موضــوع ــرورش فرهن ــام شــیوه هــاي پ ــیم و تربیــتنظ ــه  ، تعل ــه شــیوه مطالع ــق ب مــی باشــد، تحقی
براي این منظور پس از شناسایی منابع مسـتند، اقـدام بـه بررسـی آن     . انجام گردیده است (documentionc study)اسنادي

، مطالب تجزیه و تحلیل و نتایج استخراج ) content analysis(شده، فیش برداري صورت گرفته و از طریق تحلیل محتوایی
شده است

  
  سواالت پژوهش. 5
  مفهوم شهادت از منظر اسالم چیست؟ .1-5
  ترویج داد؟ تعلیم و تربیتنظام توان فرهنگ شهادت را درچگونه می. 2-5 

  
   روش گردآوري اطالعات. 6

شـهادت و  ه ي به بررسی آیات قرآنی مـرتبط بـا واژ   پژوهش ل، اینیابی به پاسخ پرسش او روش مطالعه به منظور دست
م، سعی بر آن اسـت تـا از   پاسخگویی به پرسش دو ه يدر گام بعدي یعنی مرحل. پردازدتفاسیر مرتبط با آن میهمچنین 

هـایی بـراي پـرورش و    شیوه(استنتاج از مفهوم شهادت از منظر قرآن(تحلیل فلسفی یعنی با استفاده از روش داللتی طریق
 راه به عبارت دیگر این نتایج مشـتمل بـر راهبردهـا و   . شوندترویج فرهنگ شهادت در نظام تعلیم و تربیت کشور، پیشهاد

  .ها بهره گرفتاز آن و سیستم هاي آموزشی مدارسکارهایی هستند که می توان در
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   فرهنگ شهادت. 7
اي کـه بـا    الهگاه مس ، آنمی باشد بقاء و تداوم اسالم و مسلمین در جهانترین ارکان حفظ،یکی از اصلیفرهنگ شهادت 

فوق، ابتدا الزم يالهکه چگونه می توان فرهنگ شهادت را پرورش و ترویج داد؟ براي حل مساین است ،یمهست مواجه آن
مفهـوم پـردازي شـهادت در    به عبارت دیگر، نخستین قدم عبـارت اسـت از  . است تا مفهوم شهادت در اسالم تبیین گردد

ابهامـات و شـبهاتی کـه ممکـن اسـت در خصـوص معنـاي        گیري ازاین اقدام یعنی مفهوم پردازي، به منظور پیش. اسالم
طوري که در نزد بسیاري از افراد، شهادت تنهـا بـه معنـاي کشـته     به. یابدشهادت در جهان معاصر پیش آید، ضرورت می

چـه   ییهـا  تفاهمء حقیقتی است، برخی اوقات منجر به سو يهاین معنا که البته فی نفسه در بردارند. خداستشدن در راه
گاهی شهادت به معناي مرگ طلبی و به استقبال :براي مثال. در بین مسلمانان و چه در بین متخاصمین به اسالم شده است

 یعنـی عملیـات  . باورند که شهادت طلبی اقدامی است مشابه عملیات انتحـاري بعضی نیز بر این. شودمرگ رفتن تلقی می
سـپتامبر  یـازدهم تروریسـتی   ه يحمل. شودخاورمیانه، به کرات دیده میي هقدر سطح جهان به ویژه منطهایی که امروزه
گونـه   هاي بـارز رواج ایـن  هاي افراطی درعراق از نمونه هاي دو قلوي نیویورك و عملیات انتحاري گروه القاعده به برج

ها و نیز تشدید بـدبینی   برداشتفوق وجود دارد، موجب افزایش سوء تشابه صوري که میان مفاهیم. ها می باشد عملیات
جلـوگیري از  دلیل اگر قرار باشد تا فرهنگ شهادت و ایثار رواج یابد ابتدا الزم است تا به منظـور به همین. ها شده است

  . این مشکالت، مفهوم حقیقی شهادت در نزد اسالم به خوبی روشن شود
  

بررسی مفهوم پردازي شهادت در قرآن .7
،)292ص1372، د بندرمحم هترجم(در فرهنگ منجد الطالب. لغوي شهد است ه يعربی از ریش زبانر شهادت د ه يواژ

  : شهد مطابق با معانی ذیل است
یافتن به چیزي، درك کردن چیزي، به نفع یا ضـرر کسـی در نـزد حـاکم     حاضر شدن در مجلس، چیزي را دیدن، آگاهی

شـهود و   ه يذیـل واژ  اصفهانی نیز در المفردات الفاظ قرآنیمرحوم راغب . است خوردن به چیزيد گواهی دادن و سوگن
چشم و یا با اندیشه و بصیرت راغب اصفهانی نیز در  ه يگواه بودن یا با مشاهدحاضر بودن و :الشهاده چنین آورده است

 :رود مثًالیصورت مفرد به کار م شهاده در معنی حضور بهي هواژ. ،)351ص1374 راغب اصفهانی،(المفردات الفاظ قرآنی
حضور یافتن، به طور مجرد  ،شهود یعنی ه يولی به کار بردن واژ. الشهادهعالم الغیب و: سوره انعام که می فرماید 73ه آی

مشـاهده و  از شهادت سخن گفتن از روي علـم و آگـاهی اسـت کـه     : می نویسد ایشان در ادامه چنینو شایسته تر است 
آیا بـا چشـم خـویش    : فرمایدمیسوره زخرف، خداوند 19 ه در آی. شده باشد بصیرت یا دیدن با حواس و چشم حاصل

. آیه حکایت از این امر دارد که شـهادت از شـهود اسـت   این. پس گواهی شان نوشته می شود: دیده اند؟ سپس می گوید
کشـته شـدن در راه  دارد که در هیچ یک از آیات قرآنی به صورت مستقیم، شهادت به معنی رجوع به قرآن حکایت از آن

گوناگونی بـه کـار رفتـه کـه مرحـوم       لیکن این واژه و کلمات هم ریشه با آن، در معانی و مصادیق. خدا آورده نشده است
می آید که براي درك بهتر مفهوم شهادت در قرآن، بایستی این  نظراز این رو به. ها اشاره داشت راغب اصفهانی نیز به آن

انـا   النبـی یـا ایهـا   :سوره احزاب چنین می فرماید 45 هآگاهی، بصیرت و بینش خداوند در آی .کردمعانی مختلف را مرور
معتقد است که ایـن آیـه مبنـی بـر     ،)1380(حسین همدانی صاحب تفسیر انوار درخشان. ارسلناك شاهداً و مبشراً و نذیرا

صـفت  : دت، چنین می نویسـد در توضیح صفت شهاس سپوي  .است )ص(اسالم انتساب صفت شهادت به رسول گرامی
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  یعنی نوعی آگاهی شهودي. عقاید، خاطرات و اعمال جوارحی مردم آگاه استشهادت عبارت از نیروي غیبی است که بر
معتقـد اسـت کـه    سوره بقره، 23سوره انعام و آیۀ  150 هدر ذیل آی) 1366(صاحب تفسیر احسن الحدیث قرشی . است

حضور و دیـدن دال بـر آگـاهی و بصـیرت      بدین ترتیب. حاضر شدن و دیدن می باشدشهود و شهادت در اصل به معنی 
احزاب، می نویسـد کـه   ه سور 45 ه، ذیل آی)1345(التفاسیره بالغی صاحب تفسیر حج: آگاهی بخشی و روشنگري. است

بـیم  )بـه مطیعـان  (دهنده  است که اي پیامبر ما تو را فرستادیم که زبان گویاي ما و مژده) ص(این آیه خطاب خدا به پیامبر
فکیف اذا جئنـا مـن کـل امـه     : استسوره نساء چنین آمده 41 هدر آی: حق گروي و حق گویی. باشی) به متمردان(دهنده 

شان می طلبـیم و   آن روز که براي هر امتی گواهی بر اعمالت که چگونه اس حال آن، شهید و جئنا بک علی هوالء شهیداً
اخـالق،  چنین آمده اسـت کـه پیـامبر بـا    نیز در همین ارتباط  در تفسیر نمونه. قرار خواهیم داداه تو را گواه بر اعمال این

تفسیر (و قدرت پروردگار استاوصاف و عملکردش شاهد و گواه بر حقانیت مکتب و هم چنین شاهد و گواه بر عظمت
الذین آمنو کونوا قوامین یا ایها: وانیمسوره نساء چنین می خ 135 هاز سوي دیگر در آی). 361، ص 17جلد  1366، نمونه

است که خداوند، بندگان خود را امر می کند که بر گفتار حق و در ذیل این آیه در تفسیر مجمع البیان. باهللا شهداء بالقسط
ع تفسـیر مجمـ   (را بدست آورندشهادت به راستی، ثابت قدم و پایدار باشند تا به سوي او تقرب پیدا کرده و خشنودي او

مـی  صاحب تفسیر مجمع البیان ادامه می دهد که در تفسیر ایـن آیـه، ابـن عبـاس    همچنین  ،)88 ص6جلد ، 1350یان،الب
خـواه ایـن   . جانبـدار حـق باشـند   خـود ) گـواهی هـاي  (ها باید در شهادت هاي این آیه بدین معنی است که انسان: گوید

در تفسیر نیز از ابن سوید سـابی روایـت   . و خویشاوندانشان جانبداري به ضرر کسی باشد یا به ضرر خودشان یا نزدیکان
شـهادت کـن    ه يدادند که یعنـی اقامـ  پاسخ )ع(امام .ال کردم شهادت چیستسو )ع(که از حضرت موسی بن جعفره شد

 نظر نویسنده، در هر مقام، از)132 ص2جلد  1341، تفسیر جامع(براي خدا اگر چه به زیان خود و خویشاوندان تو باشد
اگـر چـه آن شـهادت، بـه     . داد) گواهی(تعالی شهادت و جایگاهی که شهادت الزم شود، بایستی به خاطر رضاي خداوند

معتقـد   ) 1363(در ذیل این آیه، مرحوم عالمه طباطبایی نیز در تفسیر المیـزان  . باشد شضرر فرد و یا خویشان و نزدیکان
عدالت جویی، عدالت خواهی و . ق و براي زنده کردن حق استاظهار حاست که شهادت مصداق پیروي حق و به خاطر

هللا شـهداء  کونو قوامین... «سورة مائده یعنی 80، ذیل آیه )465ص2جلد  1366(تفسیر احسن الحدیث در: قیام به عدالت
عـدالت و نیـز    به عبارت دیگر، یعنی قائم بـه . تآمده است که در این آیه، شهداء، خبر بعد از خبر براي کونو اس» بالقسط

عدالت  ه يتحقق شهادت به حق در گرو داشتن ملک. قوامین بالقسط، مقدمه استدر این صورت. گواهان براي خدا باشید
صـاحب  . قیام به قسط در وجود آدمی ایجاد شـده باشـد   ه يحق در صورتی میسر است که ملکشهادت به. خواهی است

  :آیه، موارد ذیل را متذکر شده است، در تفسیر این )468 ص2جلد  1374(نور تفسیر
  .عدالت در هر جا و هر زمان براي مؤمنین وظیفه استقیام به -1 
  .استگواه شدن و گواهی به حق واجب -2 
  .قیام به عدالت باید خوي و خصلت مؤمن گردد -3 
  .ضوابط مقدم بر روابط است -4 
  .شودعدالت حتی نسبت به غیر مسلمان نیز باید مراعات -5 
  .علم الهی استضامن اجراي عدالت، ایمان به -6 
مکارم شیرازي این  از نظر. شهید است ینلخداوند او، اشاره به این امر دارد که19انعام آیه  هسور: اخالق متعالی و خدایی 

جلـد   ،1366مکـارم شـیرازي، ناصـر    (می باشد  بزرگترین شهادت از آن خداست و آن قرآنبدین معنی است که موضوع
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هاشـمی  ( اسـت کـه خداونـد بزرگتـرین گـواه بـر هـر چیـز اسـت         تفسیر رهنما نیز اعتقاد بر ایـن ایـن    ، بر )178 ص5
مضمون این آیه و آیات مشابه دال بر آن است که شهادت، از صـفات خداونـد   در واقع). 55 ص5جلد ، 1375،رفسنجانی

نزدیک شدن به از این رو رسیدن به مقام شهادت یعنی. تا دارددلیل کمال مطلق شهادت تعلق به هستی یکن به همی. است
در . اخالق نیکو و پسندیده جستجو کردهمان طور که می دانیم، تجلی صفات خداوندي را می توان در. صفات خداوندي

ـ   . به صفات خداوندياصل تربیت اخالقی از منظر اسالم، یعنی گرویدن دي، از سوي دیگر، همان طور کـه صـفات خداون
هستند،) واحد(به تعبیر دیگر، هر صفت تجلی صفتی دیگر بوده و در اصل همگی یکی. باشندصفاتی یکپارچه و واحد می

رسـیدن بـه هـر ویژگـی     به طوري کـه . واحدي را تشکیل می دهند ه يبه همین سیاق، صفات اخالقی نیز با هم مجموع
بـدین  . ویژگی، او را از دیگر صـفات دور مـی سـازد   عیف هراخالقی، انسان را به دیگر ویژگی ها نزدیک و برعکس تض

در نتیجه، صفت شهادت مستلزم گرویدن بـه سـایر صـفات    . یکدیگر می باشدترتیب رشد و نمو صفات اخالقی در گرو
بـه . جستجوي رضاي خدا شهادت، نوعی گواهی است که فقط و فقط به خاطر خدا داده مـی شـود   .اخالق متعالی است

از . خویشاوندان خالی مـی مانـد  در این حالت آدمی از فکر منافع خویش و. از هر گونه تأثیري خالص استهمین خاطر 
 هـم ). 318ص9، جلـد  1375داورپناه، (اندیشی بر کنار باشند این رو گواهان بر خدا بایستی از هر گونه هوي و مصلحت

سوره مائده، به صراحت  80، در تفسیر آیه )465 ص2جلد  1366(قرشی در احسن الحدیث . چنان که پیشتر نیز اشاره شد
تفسیر مجمع البیان طبري طوسی صاحب. می کند که شهادت آن است که در آن حق و رضاي خدا در نظر گرفته شودبیان

سوره نساء، اشاره می کند که  135در تفسیر آیۀ ، نیز)88 ص6، جلد 1360سید ابراهیم میر باقري و همکاران،  ه يترجم(
تفسیر  ه يدر خصوص تفسیر همین آیه، نویسند. خشنودي و رضایت خدا بیان شودشهادت، اظهار حق است که به خاطر

بررسی  . کندشرط شهادت را رضاي خداوند متعال ذکر می .)418 ص1قمري جلد  1396علوي حسینی، (کشف الحقایق
آگاهی، بینش، حق جویی، حق گروي و  :عبارتند ازادتفوق نشان می دهد که در زبان قرآن، مؤلفه هاي بنیادین مفهوم شه

روشنگري، آگاهی بخشی، عدالت جویی، عـدالت خـواهی و   . رضاي خداحق گویی، اخالق متعالی و خدایی، جستجوي
بلکـه بـه   یافتۀ فوق چنین استنباط می شود که اوالً، شهادت صرفاً کشته شدن در راه خدا نیست،بر اساس. قیام به عدالت

در واقع . معنا، هدف و جهت می بخشداي که به تمام ابعاد زندگی فرد،فلسفه. به حساب می آید» زندگی ه يفلسف« نوعی
فرآیندي کـه در نهایـت ممکـن اسـت بـه      . زندگی فرد جریان داردفرآیندي است که گام به گام در تمام مراحل» شهادت«

چنان که پیامبر اسـالم بنـا بـه    هم  . ه کشته شدنی در کار نباشداین امکان نیز وجود دارد ککشته شدن منجر شود و البته
استنباط فوق ما را به دومین . پیوست ...لیکن در اثر مرگ طبیعی به لقاء ا) بزرگترین شهید امت(فرمودة قرآن، شهید است 

وشنگري و عدالت چه گفته شد، حق جویی، ر طلبی نیست بلکه چنانکه، شهادت، مرگ می سازد و آن این نکته رهنمون
اصلی مفهوم شهادت نیست بلکه مؤلفه هاي فوق شالوده هاي  ه يصرف کشته شدن، مشخصبه تعبیر دیگر. خواهی است

آگـاهی و بیـنش،   ، آغازین آن ه يسوم همان طور که روشن شد، شهادت فرآیندي است که نقط. آن را بنا می نهندساختار
تالشی کور و ناآگاهانه نیست بلکـه حرکتـی   بر این اساس، شهادت. اشدایمان، عمل صالح و جستجوي رضاي خدا می ب

مطابق با این اسـتنتاج کـامالً آشـکار    . چارچوبی کامالً الهی صورت می گیرداست مبتنی بر درك، فهم و خردورزي که در
خـود و   اهیمسلمان مؤمنی است که زندگی خود را وقف رضاي خدا کرده و همواره در پـی افـزایش آگـ   است که شهید،

هایی کـه ممکـن اسـت    مرگ طلبیواقعیت، تفاوت ماهوي شهادت و سایر انواع ه به اینبا توج. ورزددیگران کوشش می
  .شودتشابهاتی ظاهري با یکدیگر داشته باشند، آشکارمی
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  تعلیم و تربیت کشورهاي پرورش و ترویج فرهنگ شهادت در نظامشیوه. 9
رشد و گسـترش  ه ي شکوفایی و پرورش این عناصر، مقدمشناسایی عناصر بنیادین مفهوم شهادت، داللت بر آن دارد که 

و پرورش فرهنگ شهادت، امري پسینی و وابسته به پرورش عناصـر نـامبرده   به عبارت دیگر، رشد. فرهنگ شهادت است
ایـن عناصـر   م و تربیت رسمی کشور بایستی شـکوفایی و پـرورش  ه به این استنتاج، نظام تعلیرو با توجاز این. می باشد

نظر می آیـد کـه دیگـر نیـازي بـه تالشـی       هدر این صورت، ب. اهداف و برنامه هاي خود قرار دهد ه يبنیادین را سر لوح
و اکنون، همچنان این پرسش به قوت خود باقی است که نظام تعلـیم  .دمستقل براي رشد و گسترش فرهنگ شهادت نباش

کارهاي رسالت خویش قرار دهد؟ بررسی راهبردها و راه ه يتواند پرورش این عناصر را سر لوحتربیت، به چه طریق می
پرورش کشور مـرور اهـداف   بازنگري در اهداف آموزش و. ممکن، موضوعی است که در ذیل به آن پرداخته خواهد شد

و تحوالت اخیـر در نظـام تعلـیم تربیـت     ، )1379(شپرورشوراي عالی آموزش و (مکتوب نظام آموزش و پرورش ایران 
با وجود این که، اهداف خوب و . حکایت از تالشی جدي براي تنظیم این اهداف بر مبناي آموزه هاي اسالمی داردکشور 

ده ها بسیار کم رنگ دیده ش ، لیکن برخی از آناست تدوین شدهمناسبی براي هر سه مقطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه،
براي نمونه، حقیقت جـویی، حـق گـروي، عـدالت جـویی و عـدالت       . مانده اند و یا برخی موارد مهم به طورکلی مغفول

 که دیدیم مؤلفه هاياین در حالی است. ه نشده استها توج از جمله مواردي هستند که به طور شایسته اي به آنی خواه
الزم است تا این موارد به صراحت در اهـداف آمـوزش و   بنابراین .مهمترین اجزاء مفهوم شهادت را شکل می دهند مزبور

تفکر تحلیلی و نقاد همان طور که دیدیم آگاهی و بینش از یک طرف و روشنگري و تأکید بر پرورش. پرورش دیده شوند
سـوي  آگاهانـه و بـه   شـهادت حرکتـی  . از طرف دیگر، از مهمترین ارکان فرهنگ شهادت در اسالم هستند بخشی آگاهی

گـاه قابـل    به همین دلیل، شـهادت هـیچ  . می رود حرکتی که از بینش آغاز شده و بر اساس تفکر نیز پیش. روشنایی است
بـر ایـن   . مـی باشـد   مبارزه با جهل، نادانی و تاریکی از جمله اهداف اصلی آنبلکه برعکس ،جمع با جهل و نادانی نبوده

در صورتی می تواند ضمن ترویج فرهنگ شـهادت بـه ایـن هـدف نیـز       سیستم تعلیم تربیتکامالً روشن است کهاساس 
گردد، منظور خاطر نشان می. خویش قرار دهد ه يکار و برنام ه ينزدیک گرددکه پرورش تفکر تحلیلی و نقاد را سر لوح

و چه  دانستن، خود به نوعی جهل استچه این نوع. از آگاهی، صرف دانش اندوزي و وسیع تر کردن حجم حافظه نیست
در ایـن آیـه   . آورده اسـت  5است که قرآن مجید در سوره جمعه آیـه  ی این همان مثال. بسا که حتی جهل مرکب نیز باشد

آگـاهی، درك و  در اصل منظور از. ها کتاب است هایی تشبیه می کند که بار آن اندوختگانی را به االغخداوندچنین دانش
حاصل ) تشخیص سره از نا سره(تمییز  نقادي و به طور کلی، پرورش قدرتگري، تحلیل يهدرکی که در نتیج. فهم است

جمـع آوري  (بـه شـنیدن گفتـه هـاي مختلـف      18کریم، سوره زمـر آیـه   به همین دلیل است که خداوند در قرآن. می آید
کـه  ت وشـن اسـ  کامالً ر. ورزد، تأکید می)بر اساس تفکر تحلیلی و نقاد(هاگزینش بهترین آنو سپس) اطالعات گوناگون

امـروزه، بـا گسـترش علـوم     چـرا کـه  . ت بیشتري پیدا کرده اسـت معاصر، اهمی ه يپرورش تفکر تحلیلی و نقاد، در دور
رسانه ها، هر لحظه، انسـان در معـرض انـواع و اقسـام اطالعـات      ارتباطات و وسایل و ابزار رایانه اي،ماهواره اي و سایر

اطالعاتی که بعضاً نه در جهت آگاهی بخشـی  . قرار دارد) درست و نادرست(هم و بر هم رمختلف به صورت مخلوط و د
جدیـد را دنیـاي   به همـین خـاطر اسـت کـه دنیـاي     . ستا ها روشنایی بلکه بر عکس در جهت به تاریکی بردن انسانو 

هـا   لو ورود آنبیرونی و مصنوعی، نمی توان جاطالعاتی که به هیچ طریق. می نامند اطالعات و یا عصر انفجار اطالعات
کارآمدترین راهبرد ممکن، پرورش و شکل دهـی تفکـر تحلیلـی و نقـاد دردانـش       در چنین وضعیتی، بهترین و. را گرفت
   ه يطریق برنامآن از هیدانش آموزان با مفهوم حقیقی شهادت و عناصر سازند آشنا سازي. دانشجویان استآموزان و
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 يهست که نخستین گام براي ترویج هرموضوعی، آشنا کردن مخاطب دربـار کتب درسی مربوطه بدیهی اي درسی به ویژه
شود، در ایـن  می درسی براي انتخاب محتوا در نظر گرفته ه يبرنامبه همین خاطر، همان اصولی که در. آن موضوع است

بنیـادین  هـاي مؤلفـه به دیگر سخن، محتواي درسی بایستی بتواند اهداف، معنا، اجزاء و . کندخصوص نیز مصداق پیدا می
و  اجتمـاعی، تـاریخ و جغرافیـا و ادبیـات     قرآن، علوم ،دینی :آید دروسی مثلبه نظرمی. شهادت را به خوبی آشکار سازد

البته بایستی اذعان داشـت درس هنـر و   . برخوردار باشنداز ظرفیت بیشتري براي ترویج فرهنگ شهادتامثال این دروس 
داسـتان  ، استفاده از تئاتر و نمایشـنامه، فـیلم  . خوبی می تواند در این باره، ایفاي نقش نمایدبه طور کلی زبان هنري نیز به

یا به تعبیري بعد شناختی مخاطب را هاي مناسبی هستند که نه تنها ذهن نویسی، نقاشی، موسیقی و نظایر آن همگی روش
ه برنام ه يچنان که بسیاري از متخصصان حوز ، همدر این صورت. سازدعاطفی وي را نیز درگیر می يهبلکه هم زمان جنب

البتـه  ). 31 ص1383پرکینز، به نقل از مهـر محمـدي،   (گیردتر صورت مییادگیري بهتر و عمیقدرسی متذکر شده اند، ي
 بیانی هنـري اسـت  » تعزیه خوانی: نمونهبراي. بلکه ریشه اي بسیار کهن دارد ، استفاده از زبان هنري، روشی جدید نیست
هـا و مصـادیق تـاریخی و معاصـر،     از سوي دیگر، معرفی مثال. دارداسالمی -که ریشه هاي بسیار قوي در فرهنگ ایرانی

که به کارگیري مثال و مصداق، روشی است. تفهیم مفهوم حقیقی شهادت و ترویج فرهنگ آن داردنقش بسیار شگرفی در
ها فلسفه زندگی پیامبران  آن دربسیار بارز آن قصص قرآنی است که ه ينمون. قرآن نیز به کرات از آن استفاده کرده است

استفاده از مثال و مصداق، شیوه اي . تشریح و توصیف شده استالهی که کامالً منطبق بر فرهنگ شهادت است، به خوبی
از دیگر نمونـه هـاي  ). 15 ، ص1376باقري (ه و تأکید قرار گرفته استاسالمی نیز مورد توجت است که در تعلیم و تربی

مراسـم، آشـنا سـازي اقشـار     در واقع هدف اصلی از برگزاري ایـن . بسیار مناسب این روش، مراسم ویژه ایام محرم است
مـی   مثالی بسیار برجسته در تاریخ اسـالم  ه،یک نمونمختلف مردم با مفهوم حقیقی شهادت و ترویج فرهنگ آن از طریق

هـا ومظلومیـت    توصیف این نمونه هاي مثالی نباید تنها به ذکر رشادت هـا، مصـیبت  داشت کهالبته بایستی در نظر . باشد
ایسـتادگی و  ، چه اهمیت دارد، تشریح حق گویی، حق طلبی، عـدالت خـواهی، روشـنگري    بلکه آن. محدود شودهایشان

ی هایی هستند که به صراحت ویژگ  ها این.ها براي احقاق حق و به طور کلی خدا محوري حرکت آنان است پایمردي آن
عالوه بر نکات فوق که همگی می . قیام کربال، قابل مشاهده هستندتا زمان شهادت و همچنین) ع(در زندگی حضرت علی

 ه ياز برنامـ سزایی در پرورش فرهنگ شهادت در بین فراگیران داشته باشند، تجدیـد نظـر در معنـایی کـه    ه توانند تأثیر ب
درسی در ایران، تنها به کتاب درسی ي هبرناممفهوم. پرورش ایران وجود دارد، نیز ضروري است درسی در نظام آموزش و

درسی  ه ياین در حالی است که برنام. است کتاب محور در ایران صرفاًدرسی ه يبه عبارت دیگر، برنام. محدود می شود
 ص1377یارمحمدیان، (دشوهاي یادگیري می رصتفراگیر بوده که عالوه بر کتاب شامل انواع و اقسام فمفهومی وسیع و

 این فرصت. آورندعمیق تر مفهوم شهادت فراهم میهایی که چه بسا شرایط و بستر بهتري را براي یادگیري فرصت). 21
که در آن، دانش آموزان مجال بیشتري براي حقیقت جویی، حق گویی و عدالت د هایی باشتواند مشتمل بر موقعیتها می
تشـکیل  . تبـدیل شـود  ه ها به منش شخصیتی یا به تعبیر دیگـر شـاکل   کرده و از این طریق این ویژگی ها در آنپیداطلبی 

دانش آموزان و یا حتـی فراتـر از آن، نشسـتهاي    شوراهاي دانش آموزي و برگزاري جلسات رو در رو بین کادر مدرسه و
هـا   فرصـت  گونـه  لف، از جمله نمونه هاي مناسب اینمسئولین در سطوح مختپرسش و پاسخ با حضور دانش آموزان و

انـد،  درسی اشاره کـرده  ه يبرنام ه يدرسی پنهان همان طور که بسیاري از صاحب نظران حوز ه يبرنامه بهتوج. هستند
صراحت توسـط برنامـه ریـزان قصـد     چه که به درسی آشکار یعنی آن يهدانش آموزان در محیط یادگیري، عالوه بر برنام

  این برنامه . اي دیگر مواجه هستندشود، با برنامهمی تهاجرا گذاشمعموالً به ه و توسط معلمین و سایر کادر مدرسه به شد



، دانشگاه رازي1389 -آبان ماه 12و توسعه کشور،  شهادتو  ایثار همایش ملی

٤٠٩

هایی است که بهیادگیري يهبرنامۀ درسی پنهان، در برگیرند. شودقصد نشده، نامیده میدرسی پنهان یا يهاصطالحاً برنام
در بسیاري از مـوارد  . افتدمیق بر خالف محتواي آشکار برنامۀ درسی قصد شده، اتفاصورت مکنون، غیر مستقیم و بعضاً 

در بسیاري از . درسی آشکار را خنثی سازد ه يممکن است اثر برنامی هاي پنهان به قدري است که حتتأثیر این نوع برنامه
ررات نانوشـته در محـیط مدرسـه، ارزش   سایر کادر مدرسه نسبت به دانش آمـوزان، قـوانین و مقـ   موارد، رفتار معلمین و

 شگرفی در شکل گیري شخصیتیرهاي غیر مستقیم، تأثیر بسیــا هاي غیر رسمی و نظایر آن، ضمن ایجاد یادگیري گذاري
هاي ارزشیابی رایج به صورت تدریجی به دانش آموزان یاد  براي مثال شیوه). 88-89صص1994آیزنر، (دانش آموزان دارد
درك و فهم، حقیقت جویی و حق طلبی به هر قیمتی که شده تنها در پی کسب امتیازات ودگی به جايمی دهد که در زن

درسـی   ه يدر نظر گرفتن برنامـ  می توان نتیجه گرفت، هر گونه اقدام تربیتی بدون بدین ترتیب. افتخارات گوناگون باشند
در همین راستا، الزم اسـت تـا در شـیوه هـاي     . ودپنهان و تالش در جهت بهسازي و پاکسازي آن، تالشی بی ثمرخواهد ب

در واقع در شیوه هاي ارزشـیابی نبایسـتی صـرفاً بـه    . نیز تجدید نظر اساسی صورت گیردارزشیابی رایج از دانش آموزان
کـه درك و فهـم، حقیقـت    فرصـتی باشـد   ه يه شود بلکه ارزشیابی باید به مثابمیزان دانش و اطالعات دانش آموزان توج

  .ه قرار می گیردتشویق و توجهاي فرهنگ شهادت، مورد تأیید،ی، عدالت خواهی و سایرمؤلفهجوی
  

   و پیشنهادات گیرينتیجه . 10
شهید مسلمانی است که «در اصطالح. مختلف به کار رفته استاین واژه در لغت به معانی. باشدواژه شهید از اسماء اهللا می

بـار  در قران کریم ماده شهد یکصدوشصت. اسالمی به مساله شهادت رویکردي ویژه دارد فرهنگ. در راه خدا کشته شود
مساله شهید و شهادت را چون میراثـی  به صورت مشتقات مختلف ذکر شده است و احادیث متعدد نبوي و مروي از ائمه

ارد که به موازات رشد و گسترش حکایت از آن دتعمق و تأمل در مفهوم ارایه شده از شهادت،. عظیم به ما رسانیده است
چـرا کـه   . بسیاري از معضالت و نابهنجاري ها در جامعه رو به کاهش خواهد رفـت ه این فرهنگ، می توان امیدوار بود ک

نـابخردي و یـا بـه تعبیـر     ل، بسیاري از مسایل، نقایص و حتی فسادهاي اجتماعی را باید در شیوع ناآگاهی، جهـ ه يریش
هـاي  حال اگـر نسـل  . هاي گوناگون جستجو کردعدالتیبی پایمال نمودن حق و حقوق و باالخرهقرآنی ظلمت، همچنین 

ها زندگی، سرنوشت آن ه يکه فرهنگ شهادت با تمامی مؤلفه هایش به عنوان فلسفجوان جامعه به گونه اي پرورش یابند
به هیچ وجه بـا مظـاهر   ه فساد نخواهند افتاد، بلکدر این صورت، نه تنها خودشان ناآگاهانه در منجالب ظلم و را رقم زند

ـ  ) هاي خردمندانهالبته شیوه(آن نیز سازش نخواهند کرد و به عالوه به طرق مختلف هـا   آن ابه مبارزه حتی تا پاي مـرگ ب
ند هایی که فساد برانگیز است، خواه ها و موقعیت هایی مانع بروز بسیاري از فرصت نسلمسلماً چنین. خواهند پرداخت

هـاي   اکثریـت نسـل  ر بایستی اذعان داشت حتی اگـ . در این صورت، جامعه سیر صعودي سالمت را طی خواهد کرد. دش
ها برمبناي این فرهنگ شکل گیرند، همـین اقلیـت نیـز     جدید و جوان با فرهنگ شهادت پرورش نیافته و تنها قلیلی از آن

این واقعیتی اسـت کـه تجـارب    . ظلم و فساد جلوگیري نمایند ازهمه گیر شدنتواند همچون اهرم کنترل عمل کرده ومی
و دیگر شهیدان ، زینب کبري)ع(چه بسا در صورت نبودن امام حسین. را نشان می دهد طول تاریخ اسالم آن مسلمانان در

ظلـم و   ه يطـ که نشان دادند، جامعه را به ور چه کربال، حکومت معاویه و پس از آن سایر حکمرانان بنی امیه، بیش از آن
توان شهادت طلبی به معناي واقعی را به عنوان یک عامل بازدارنده در جامعه ی از این رو م. فساد و نابودي سوق می دادند

چـرا کـه در   . مشـاهده کـرد  ن و فلسطین می توا) لبنان... به ویژه حزب ا(نمونۀ امروزي آن را در لبنان . تلقی کرد و جهان
  خود را در منطقۀ  يهحاکمیت و سلط ه يسیطرچه که هست، طلبی، اسرائیل بیش از آنصورت نبود چنین جوانان حق 
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مفهوم پردازي شهادت و موارد کلی ارایه شده، نگارنده تحقیقات تکمیلی ذیل را پیشنهاده بهبا توج .گستردخاورمیانه می
  :کندمی

  .تحصیلیتدوین برنامۀ درسی مبتنی بر مؤلفه هاي فرهنگ شهادت در مقاطع گوناگون. 1 
  فرهنگ شهادت و ایثار ه يبررسی اثرات مخرب برنامۀ درسی پنهان از جنب. 2 
  چگونگی استفاده از زبان هنري در پرورش فرهنگ شهادت .3 
  ) حق گروي، حق جویی و عدالت خواهی(مبتنی بر مؤلفه هاي بنیادین شهادتشناسایی شیوه هاي ارزشیابی. 4 
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