
Journal of Combat Medicine 

2021; 4(1): 48-55 

 10.30491/JCM.2021.150353 
 

 Copyright© 2021. This open-access article is published under the terms of the Creative Commons Attribution-

NonCommercial 4.0 International License which permits Share (copy and redistribute the material in any medium or format) 

and Adapt (remix, transform, and build upon the material) under the Attribution-NonCommercial terms. 

Downloaded from: http:// www.jmedbehrazm.ir 

  

Narrative Review 

 

 
Culture of Self-Sacrifice and Martyrdom 

Part 3: Harms and Threats and their Prevention  

 
Fatemeh Ranjbar 1, Ali Khaji 1, Hassan Araghizadeh 2*, Mohammad Hossein Niknam 3 

 
1 Sina Trauma and Surgery Research Center, Sina General Hospital, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran 

2 Trauma Research Center, Baqiyatallah al-Azam Hospital, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran 
3 Department of Immunology, Molecular Immunology Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran 

 
Received: 26 April 2021 Accepted: 26 July 2021 

Abstract   
Background and Aim: A transparent and realistic representation of the self-sacrifice and martyrdom culture 

requires identifying and rooting out harms and providing appropriate solutions to prevent or correct them. The 

aim of this study is to introduce the factors and barriers to promoting the self-sacrifice and martyrdom culture and 

to achieve the worthiest approach to preventing and correcting the threatening anomalies of the pure culture. 

Methods: This part of the study is a qualitative and documentary analysis and has been done by searching 

reliable internal sources. 

Results: In a comprehensive review, four macro factors including "cultural", "economic", "political", and 

"international", and four specific factors including "strategic and policy-making", "environmental-social", "managerial 

and executive", and "promotion methods" were selected for this part of the study, and the damages related to each 

factor were identified. 

Conclusion: The generalization of the humanizing culture of self-sacrifice and martyrdom to the general 

culture, educational, training, scientific, and administrative system of the country will be possible through 

honoring the memory of the martyrs and the epic of their stability and self-sacrifice and identifying, preventing 

and solving problems, challenges, and obstacles of this genuine culture. 
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 فرهنگ ایثار و شهادت
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 04/05/1400 پذیرش مقاله:     06/02/1400 مقاله: دریافت

   دهکیچ
های مناسب ها و ارائة راه حلیابی آسیب، مستلزم شناسایی و ریشهفرهنگ ایثار و شهادت بینانةواقعو بازنمایی شفاف  ف:هدزمینه و 

ها ترین شیوهیابی به بایستهدستو  معرفی عوامل و موانع ترویج فرهنگ ایثار و شهادت،ها است. هدف این مقاله برای پیشگیری یا اصالح آن

  .های تهدیدکننده این فرهنگ ناب استپیشگیری و اصالح ناهنجاریدر 

  .جام شده استان یاست و با مراجعه به منابع معتبر داخل یاسناد لیو از نوع تحل یفیبخش از مطالعه ک نیا ها:روش

راهبردی "هار عامل اختصاصی و چ المللیبین" و  "سیاسی"، "اقتصادی"، "فرهنگی" جانبه، چهار عامل کالندر بررسی همه ها:یافته

 های ذیل هرنتخاب و آسیببرای این بخش از مطالعه ا "های ترویجشیوه"و  "مدیریتی و اجرایی"، "اجتماعی -یمحیط"، "گذاریو سیاست

  .عامل شناسایی شد

های نظام جمهوری و ارزش انقالبهای سازی فرهنگ ایثار و شهادت موجب پویایی جامعه و حراست از آرماننهادینه گیری:نتیجه

 میداشتگرااز طریق  ری کشور،ساز ایثار و شهادت به فرهنگ عمومی، نظام آموزشی، پرورشی، علمی و ادانعمیم فرهنگ انسا. تاسالمی است

موانع این فرهنگ اصیل،  وها ان و شناسایی، پیشگیری و راهیابی حل مشکالت و چالشپایداری و ایثار آن ةشهیدان و حماس ةیاد و خاطر

  .میسر خواهد بود
 

 

  .شناسی فرهنگی، مقاومت، ادبیات مقاومتآسیب آسیب، :هاکلیدواژه
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 1 ، شماره4 دوره، 1400                                 نشریه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت

 مقدمه
 انه باگرایخواهانه و واقعآرمانفرهنگی و های خلق گفتمان

در  ییباالجایگاه  دفاع مقدس ازفرهنگی  و قیالهای اخمایهبن
می الب اسالانقادبیات مقاومت برخوردار است. این ادبیات منبعث از 

ایران  ةجتماعی در جامعا-موجد یک تحول فرهنگیو دفاع مقدس، 
بر  ،یگرهای دها و ملتبوده است که در ارتباط و تعامل با دولت

هادت، نماد فرهنگ ایثار و ش .کید داردأابزارهای فرهنگی و گفتگو ت
 هیتمامقاومت در فرهنگ سیاسی و حیات اجتماعی ملت ایران است. 

در ارد، این فرهنگ قرار د در نقطه کانونیکه  ،مقاومت فهوم و م
(. 1رد )های اسالمی قرار داترین سطح تأثیرپذیری از ارزشعالی

ند بعدی چ"؛ "نفی سلطه"، نظیری یهاای مؤلفهمهدی پور در مقاله
هاد ج" ؛"ایمان به نصرت الهی"، ؛"نیت و ابتکارالعق"؛ "بودن
بات ث"؛ "حاکمیت دین در جامعه"؛ "مقاومت مردم محور"؛ "کبیر

رین مهمت ؛ را"ی افراطییگراها در مقابل عملدر هدف و ارزش
رویج ت (.2داند )معظم رهبری می های مقاومت از نظر مقاممؤلفه

رهنگ حفظ هویت و فاز راهبردهای بنیادی فرهنگ ایثار و شهادت 
یت وه. این فرهنگ با پذیری است، توسعة احتماعی و جامعهملی

عی و ثرساختن نهادهای اجتماأقدسی خود توانایی سرشاری در مت
ها یبآسشناخت  را در بردارد.بافت فرهنگی و ساختارهای سیاسی 

پیش نیاز ز ها، اها برای پیشگیری یا مقابله با آنو ارائة راه حل
ت فرهنگ پویای ایثار و شهاد علمی و منطقی در تحقق اهداف

ی های شناسایی شده به اعتالشیوهکاربرد صحیح خواهد بود. 
های ترویج درست از روش ةاستفادفرهنگی منجر خواهد شد. 

یانت و صمت التواند نقش مطلوبی در سفرهنگ ایثار و شهادت می
وی و سالمت معنداشته و و فرهنگی های اجتماعی جامعه از آسیب

 .(3) آل را فراهم نمایدایده ةاهداف عالی یک جامع

 

 نظریادبیات 

، به معنی زخم، ضرب، صدمه، عیب و نقص، تعب، رنج :آسیب

عبارت  به معنای عام،مفهوم این واژه آزار و خسارت آمده است. 
ری، های فکها و آفتها، مصیبتاست از: شناخت دردها، کاستی

روان  ... که روح و جنسی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و
ها و شهو نیز راه یافتن به ری تگرفته اس فرا و محیط زندگی را

 .(4) عوامل متنوع آن

 پژوهشی هایگزارش تحلیل کالن وضعیت فرهنگی کشور:

ی شناسراهبردی و رصدی است که به توصیف، ارزیابی و آسیب-
 کالن وضعیت موجود فرهنگی کشور و همچنین روندهای جهانی

ارکرد کپردازد. های کالن فرهنگی میمؤثر بر آن بر اساس شاخص
اری، گذهای تحلیل کالن، تسهیل و ارتقا اثربخشی سیاستگزارش

هنگی ریزی و نظارت و ارزیابی راهبردی فرگذاری، برنامههدف
 (.5ست )های فرهنگی کشور و جهان اها و واقعیتمبتنی بر آرمان

 (6) ترسانیدن ،بیم دادن ،بیم کردن تهدید:

به معنای بذل، در فرهنگ بزرگ سخن، حسن انوری  :ایثار 

گذشت کردن از حق خود برای دیگران، نفع دیگری یا دیگران را 
به معنای نیز دهخدا،  ةنامدر لغت .بر خود ترجیح دادن آمده است

غرض دیگران را بر خود مقدم داشتن، برگزیدن و منفعت غیر را بر 
 .کمال درجه سخاوت است ، آمدده است، کهخود مقدم داشتن

 کنندة مسیر و طریقی است کهتعیین :راهبردهای فرهنگی

رای بهای محیطی ها و ضعفها و تهدیدها، قوتمتناسب با فرصت
 (.7) شوندنیل به اهداف فرهنگی طراحی و تدوین می

ست یعنی کشته شدن در راه خدا، آنکه به شهادت د شهادت: 

شهادت  (ه)ر شهید مطهری ةیافته و در راه خدا کشته شده، به فرمود
خرین شهادت باالترین و آ. مرگ آگاهانه در راه هدف مقدس است

 ت.)ایثار( اس مرحله از خود گذشتگی

 و به معنی رایج کردن، متداول کردن، روان کردن :ترویج

 . نوعی تغییر است

 عهای یک اجتماها، آداب و رسوم، ارزشمجموع روش :فرهنگ

، ت سیاسی، علممعین که متضمن نظام اقتصادی اجتماعی، ساخ
رهنگی ف(. در سند مهندسی 8) ستا هاهنر و سرگرمی دین، تربیت،

ت نظاموارهای اسکشور، فرهنگ چنین تعریف شده است: فرهنگ 
، فتاری«رالگوهای آداب و ، »ارزشها، »عقاید و باورهای اساسی« از

فتار و ر، که ادراکات «مصنوعات»و « نمادها»، »ریشهدار و دیرپا«
 .دشکل میدهد و هویت آن را میساز جامعه را جهت ومناسبات 

بخشی از فرهنگ عمومی و دینی  فرهنگ ایثار و شهادت:
گی نمایان ایثار و از خود گذشتگی در تاروپود زندکه بر اساس آن، 

 ،ن منافع جمعدر نظر گرفت، هاتمنیّ خودخواهی و گردد و فارغ ازمی
نگی که فره ؛گرددمییل به یک وظیفه تبد ،در راستای ایمان دینی

منشی در ت و آزادبا خودخواهی، خودکامگی سر ستیز دارد و با حریّ
 و دورنمای این الگو هماهنگ است. سرمشق ودنیای خاکی 

بن  حسین امام و ساالر شهیدان، حضرت سیدالشهدا سرور ،فرهنگ
انیت، بر تارک علیه السالم است که تا ابد در اوج قلة افتخار انسعلی 
 .های معنوی خواهد درخشیدارزش همة

 

 عوامل انحطاط
: ها عبارتند ازاز منظر فرهنگ اسالمی رئوس این زمینه

زندگی را  بینی مادی وجهان وند و اعتقاد بهنداشتن ایمان به خدا»
و  ادمعایمانی به دنیامحوری و بیدانستن، فقط در همین دنیا 

یر اخالقی نظ رذایل»؛ «هاها و ارزشتحریف واقعیت»؛ «آخرت
 .«و()غل سازی خیالیسازی و قهرمانحس اسطوره»؛ «عجب و تکبر

 

 نتایج
 فرهنگ ایثار و شهادت از ة، جوهرهای اسالمیدرآموزه

 ره. خودگذشتگی، اخالص و آزادمنشی هوشمندانه و هدفمند است
رش خودمحوری و خودخواهی را گست ای که بسترزمینه و پدیده

ل با مقاب ةنقط انسان را گسترش دهد، دردهد و توجه به فردیت 
 .فرهنگ ایثارو شهادت است
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 هاها و ریشهآسیب
 ،"دیاقتصا"، "فرهنگی" جانبه، چهار عامل کالندر بررسی همه

اصی و چهار عامل اختص "المللیبین" ، و "و اجتماعی سیاسی"

مدیریتی و "، "جتماعیا-، محیطی"راهبردی و سیاست گذاری"
نتخاب و برای این بخش از مطالعه ا "های ترویجشیوه"و  "اجرایی
ومی های عمهای ذیل هر عامل شناسایی شد. بعضی از آسیبآسیب

 عبارتنداز: 
  ای هلفهؤهای اعتقادی فرهنگ دینی به عنوان مریشهتضعیف

 ؛اصلی فرهنگ ایثار و شهادت

  ها آن آوری و حفظ و نشر آثار شهیدان و معرفیجمعغفلت از
 ؛وان الگوبه عن

 گترویج فرهنگذاری در امر سیاستهای ها و غفلتکاستی 
 وآموزشی، پرورشی منابع شهادت و ایثار در کتب درسی، 

 ؛دانشگاهی

 غفلت در انتخاب اهداف متناسب فرهنگی در سطوح مختلف 
 .قابل سنجش نبودن اهدافو نیز 

 

 های حوزه فرهنگی آسیب
نی و با توجه به فرهنگ دینی، پیشینة درخشان تاریخی و تمد

 نگیهای فرهزمینهدستاوردهای عظیم انقالب و دفاع مقدس مقدس، 
جود ودر جامعه  ترویج فرهنگ ایثار و شهادت ایبر یمؤثربسیار 

امعة بخش فرهنگی، شهیدان و جدارد. نافذترین الگوهای الهام
های سیبآ(. بعضی از 9باشند )یایثارگران و خانوادة معظم آنان م

 صورت منفی در این حوزه عبارتند از:تأثیرگذار به
  مینة زاهمال مسئولین و نهادهای فرهنگی و تربیتی کشور در

ام ویژه در سطح نظی مردم، بهاعتقادات و باورهاتحکیم 
  ؛رسمی آموزش عمومی کشور و در درجات بعد آموزش عالی

 هایهنگ عمومی جامعه و ضعفهای حوزة سواد و فرکاستی 
 ؛متولیان و مسئولین فرهنگی ذیربط

 هایتفاوتی در زمینة ضرورت تقویت هنجارها و ارزشبی 
 ؛نهای شهیدان و ایثارگراانقالب و دفاع مقدس و آرمان

 ؛ادیعی شهدا و مردم اههحساس تمایز و تفاوت بین خانوادا 

  یلی جنگ تحماهداف شهدا در نگرانی و تردید در مورد تحقق
ها و یهها در بعضی الالمی و خیانت به آرمان آناس البو انق

 ؛افشار فرهنگی و اجتماعی و نیز مدیریتی کشور

 ندی کاری، جناح بسیاسی های نظیررواج و عادی شدن پدیده
های که جملگی تأثی منفی و مخرب بر آرمان مداریو قومیت

 ؛دنبال دارندفرهنگی شهدا و ایثارگران به

 دن در مند نبوگریزی به بهانة فعالیت فرهنگی و نظامقانون
 ؛بعضی سطوح و تسری آن به سطوح دیگر

 و حفرهنگ ریا و تملق که در واقع در راستای حفظ مطام 
 ؛فردی استمنافع 

 های اجتماعی نظیر اعتیاد، طالق و افسردگی افزایش آسیب

 ؛در جوانان

 ز جمله امتولیان فرهنگی تفاوتی بعضی از کاهش انگیزه یا بی
 ؛معلمان و اساتید دانشگاه

 ؛شرایط فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه 

 ؛رواج فرهنگ فردگرایی در جامعه 

 ؛آگاهی ناکافی جوانان از انقالب و جنگ 

 متهاجم فرهنگی و تبلیغات کاذب دشمنان انقالب و اسال. 
 

 و شهادتهای اقتصادی، تآثیرگذار بر فرهنگ ایثار آسیب
  ه وضعیت معیشتی نامناسب اکثریت جامعشرایط اقتصادی و

حدودی ماقلیت  در تقابل باو ناگوار اقشار محروم و مستضعف )
 فاصلهیجاد بر اعالوه، (افرادی که زندگی بسیار مرفهی دارند از

 شهدا انهخواههای عدالتو آرمان طبقاتی شدید در تضاد با اهداف

 ؛ستو ایثارگران ا

 حبان گذاری صاحبان ثروت بر دانشمندان و صاو ارزش ترجیح
این طح سفضیلت در جامعه، به هر دلیل، با هر توجیه و در هر 

 ؛شودقی و انسانی میالهای اخموجب تضعیف ارزشکه 

 م و بیکاری و وضعیت معیشتی نازل و تأسف بار اقشار محرو
 وت حریّتزلزل امنیت شغلی شاغلین در این اقشار که با 

 در تضاد کامل است؛ ادمنشی ایثارگران و شهداآز

  قام و مرواج فساد اقتصادی و رانت خواری و سوء استفاده از
ان تمایز و تفاوت داشتن شهروند منصب که مصداق تبعیض و

از شریف و واالی ایثار و شهادت و فرهنگ است و با 
 .ستادر تضاد کامل خودگذشتگی و در نظر گرفتن منافع جمع 

 

مؤثر بر ترویج  اجتماعیهای زمینههای سیاسی و آسیب

  فرهنگ ایثار و شهادت
 که  یتنازعات و مناقشات جناحی و بانداخالقی سیاسی و بی

ه و شناسی ایثارگرانپذیری و مسئولیتبا روحیة مسئولیت
طلبانه در تضاد کامل است و مصادیق آن بارها شهادت

ارگری کشور موجبات رنجش و اعتراض جامعة عمومی و ایث
بان را فراهم ساخته است و هنوز موجب تنبه و بیداری رقی

 ؛طلب نشده استطلب و فرصتقدرت

 ؛هادتمسئول ترویج فرهنگ ایثار و ش ناهماهنگی بین نهادهای 

 بی طلبی و مظاهر فرهنگ غرگرایی و رفاهگرایش به تجمل
 ؛در جامعه

 یتکه موجب محروم ریاالسری به جای شایستهاالسخویشاوند 
م و ظلشود و از مصادیق بارز جامعه از مدیران شایسته می

ف تضعی به نوبه خود موجبملت است و علیه عدالتی بر بی
و  واال ف اهدافالبرخستیزی و خواهی و ظلمعدالتة روحی

 ؛های مقدس شهیدان و ایثارگران استآرمان

 ؛های سیاسیبندیورود ایثارگران به جناح 

 ؛ها برای جوانانها و ضد ارزشمیان ارزش ابهام 
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 هدا های شغلو کردن و ارائة نمودهای غیرعقالنی از شخصیت
 .و ایثارگران در برخی موارد

 

 الملل، با تأثیرگذاری منفی بر فرهنگهای حوزة بینآسیب

 ایثار و شهادت 
 و معادالت اقتصادی یک سویه و  شدنجهانیهای چالش

وری های مختلف و جامعه و نظام جمهظالمانه بر علیه ملت
ی را اسالمی ایران و تبعات آن که روحیه و جوهرة ایثارگر

 ؛کندتضعیف می

 های ای و شبکهماهواره، های ارتباطیگسترش رسانه
که  در جوامع العاتسرعت انتقال اطرسانی، اجتماعی اطالع

ی، فرهنگ تواند موجبات استحالةدر صورت مدیریت ضعیف می
ر این درا فراهم سازد. و هنجارهای اجتماعی  هاارزش تغییر

ت شهاد ة فلسف ،نهایت در مورد ایثار و از خودگذشتگی و
 ؛گرددرنگ میمک

 ی هابر جنبهکه عالوه گسترش گردشگری و توریسم فرهنگی
 باتتواند موجمثبت در صورت مدیریت غیرارزشی و نادرست، می

 .ازدسفرهنگی را فراهم های اخالقی، معنوی و تضعیف بنیان

 

 گذاریسیاسی و سیاست های اختصاصی حوزةآسیب

  فرهنگ ایثار و شهادت
ز ده اهادت، ارمغانی باارزش و به جامانفرهنگ ایثار و ش

ج این های ایثارگران و جانفشانی شهدا است. حفظ و ترویادترش
. تاس ملی امنیت ضامن بلکه فة دینی،فرهنگ نه تنها یک وظی

 حراست سازی فرهنگ ایثار و شهادت موجب پویایی جامعه ونهادینه
  (.10) می استالهای نظام جمهوری اسو ارزشانقالب های از آرمان
مقام معظم  :شهادت از سوی دشمن ارزش نشان دادنکم

انه لوحعنوان یک عمل سادهشهادت را به»فرمایند: رهبری می
ال نبدکه جهاد به  هایی استمعرفى کردند، که خود برترین ارزش

ن دهد که طور کامل نشاتواند اثر خودش را بهدارد. جهاد وقتى می
 .(2/6/84بیانات رهبری، )« نهادن به شهادت همراه باشدبا دل

 

در نگاه تماعی اج-محیطیهای اختصاصی حوزة آسیب

 رهبر معظم انقالب
 و اهمال نسبت به فرهنگ ایثار و شهادت:  سست عنصری

یب رهبری در بیانات خود در رابطه با این آسمقام معظم 
از  رسیم. ماعنصری به جایی نمی ما از سست» فرمایند:می

یچ هها ملت قة میانتسلیم شدن در برابر زورگویی در مساب
  (.22/2/88بیانات رهبری، )« کنیمای را کسب نمیرتبه

 حفظ و ترویج آن:  های این حوزه وغفلت نسبت به مسئولیت
که فرهنگ ایثار و شهادت را تهدید است دی دیگری آسیب ج

 لةمسئ»فرمایند: باره میمقام معظم رهبری در این د.کنمی
 حرکت موتور این، نیست؛ شدنى کهنه ایثارگرى، و شهید

بیانات )« کنندها از این نکته غفلت میبعضی است؛ جامعه
 (. 16/4/83رهبری، 

 :ابطه با رمعظم رهبری در مقام  تزلزل در ارادة اسالمی جامعه
قتى در بدیهى است شما و»فرمایند: ها میگونه از آسیب این

اسلحة  ،باشید داشته قوى دةمقابل یک دشمنى قرار بگیرید، ارا
 دةارا خواهدپسندد؛ مینمی را این دشمن باشید، داشته کارآمد

ز دستتان الحه را اس کند؛ تضعیف شمارا و بگیرد شما از را، شما
 و تادگىیة ایسدانند که مابگیرد. دشمنان ایران و ایرانى می

مى او اسال ایمان همین او، مستحکم ارادة و ملت این اقتدار
 (. 3/3/88، بیانات رهبری)« خواهد این را از او بگیرندبود؛ می

 ا این بمقام معظم رهبری در رابطه  :مجاهدت را تمام دانستن
نباید  نان ما، زن و مرد ماملت ما، جوا»فرمایند: آسیب می

ا احساس کنند که دوران مجاهدت به پایان رسید، خطرى م
کند. ممکن است خطر نظامى ما را تهدید نکند، را تهدید نمی

اقتدار  ای ازجور هم هست. امروز ملت ایران به آن رتبه همین
ت ارجبرده،  الرسیده که خطرپذیرى دشمنان خود را بسیار با

کوب دانند سرن ملت تهاجم نظامى کنند؛ میکنند به اینمی
ین، خطر دانند که این ملت مقاوم است. بنابراخواهند شد؛ می

نظامى  تهاجم نظامى بسیار پایین است؛ اما تهاجم فقط تهاجم
 نةود که پشتواشنیست. دشمن به آن نقاطى متوجه می

ى عمیق دین ایمان و ملى وحدت دشمن،. ماست ملى استقامت
 و نمردا استقامت و یة صبردهد. دشمن روحرار میرا هدف ق

ظامى دهد؛ این تهاجم از تهاجم نقرار می هدف را ما زنان
 .(22/2/88بیانات رهبری، )« تر استخطرناک

 فرمایند:مقام معظم رهبری در رابطه با این آسیب می :نگاه منفی 
اهى حرکات خود، نگ خن، قلم وبینید بعضى با ساینکه می»

سپاسانه ه آن نگاه منفى و نااندازند کهادت میبه ایثار و ش
مت فهمند پاسدارى از حراست، بر اثر غفلت آنهاست؛ نمی

ور شهیدان و ایثارگران چقدر براى یک جامعه و ملت و کش
 (.16/4/83بیانات رهبری، )« داراى اهمیت است

 شارهیب ااین آس مقام معظم رهبری بارها به: فراموشی شهدا 
وشى بسپرند؛ خواهند این را به فرامها میبعضى»اند: کرده

هداف اب و الب و آرزوهاى انقالانى که با معارف انقهمان کس
 رخوبى ندارند، با حفظ یاد شهیدان هم س ةب میانالانق
 (.17/2/94بیانات رهبری، )« ازگارى ندارندس

 این  آسیبی که ممکن است در: بیالکنار گذاشتن تفکرات انق
 بی در جامعهیة انقالزمینه حاصل شود، این است که روح

قام معظم م .کل از فرایند جامعه حذف شودیا به رنگکم
هدف اصلی دشمنان این است که »فرمایند: رهبری می
د را از ی را کنار بگذارد تا قدرت خوالبتفکر انق ملت ایران

 شور زورگو که خود راهای چند کدست بدهد و در نقشه
ی، بیانات رهبر)« هضم و محو شود ،نامندمی عة جهانیجام
25/6/94.) 
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 های حوزة مدیریت فرهنگی جامعهآسیب
نهادهای  انتخاب، تعلیم و تربیت و ارزشیابی مدیران رده باالی

ویج های اسالمی، تأثیر بسزایی در ترفرهنگی، بر اساس ارزش
 ردی وهای فنگرش ،اهداففرهنگ ایثار و شهادت در جامعه دارد. 

ر فرهنگی، تأثیموضوعات مدیران، نسبت به گذاری ارزش نوع
ق های نادرست و سالی، نگرشاعمال نفوذساز دارد. سرنوشت

 غیرهماهنگ با فرهنگ صحیح و معتبر ایثار و شهادت، توسط
 رود.  یمدهه گذشته به شمار  4های جدی و اصلی ، از آسیبمدیران

 عملکرد ضعیف برخی از مسئولین و مدیران جامعه در خصوص 
 ؛ترویج فرهنگ ایثار و شهادت

  خالقی در افراد توانمند و با استعداد علمی و ااهمال در جذب
 ؛زمینه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت

 هادتشده فرهنگ ایثار و کننعدم هماهنگی بین نهادهای ترویج. 

 

 های حوزة ترویج فرهنگ ایثار و شهادتآسیب
 ،در رو صورت مستقیم یا غیرمستقیم و به شکل روبه ، یارویجت

)نظیر ترویج حضوری در شیوة  شود.میانجام  یا غیرحضوری
، بزرگداشت، مجالس جشن یا ، کنگره، کنفرانسهمایش، سخنرانی

واجه مبا هم  ،رو در روصورت بهمروج و مخاطب  عزاداری و ...(
واسطه به سمع و نظر بی ،ارائه شده شوند و پیام و مفهوممی

در . قابل مشاهده است آنتاب رسد و بازخورد و بازمخاطب می
ر فضای مقاله، پیام دکتاب، نوشتن  )نظیر ترویج غیرحضوریشیوة 

تلویزیون و  رادیو،ای هبرنامهفیلم، تهیه نمایشنامه، مجازی، اجرای 
به  ،ایسانهخود را در قالب ر قصودمروج پیام و م انتشار روزنامه(،

شکل ه بهچگونه ترویج پیام در این اند.رسسمع و نظر مخاطب می
یابد، امکان اینکه مستقیم و یا غیرمستقیم به مخاطب انتقال می

 ،سدبازتاب هم زمان نظرات و احساسات مخاطبان به مروجین بر
ه ک مفهومی ةترویج نادرست بر اصل و جوهر .(11) وجود ندارد
. بعضی ناپذیر استکند که گاه جبرانخدشه وارد می ،شودترویج می
 ر است:شرح زیهای حوزة ترویج فرهنگ ایثار و شهادت بهاز آسیب

 ؛نظقی بودنغلو، جعل و بعضاً غیرم نظیر های منفیجنبه 

 و  فرهنگ تکریم به شهدا های ترویجیفعالیت رنگ شدنکم
ی، تحت تأثیر عوامل فرهنگی، اجتماعی، سیاس، ایثارگران
 ؛تحوالت جهانی واقتصادی 

  ردی،ف)فردی، بین  ارتباطی هایساز در فرآیندعوامل محدودیت 
کل ش یام بهشود، پگروهی و جمعی( و هر عاملی که سبب می

 ؛یابدن)شنونده یا بیننده( انتقال  صحیح و مناسب به مخاطب

  اد در بین آحایثار و شهادت کاهش مقبولیت مروجین فرهنگ
 ؛مردم

 ستفاده قابل درک و اغیرجذاب و غیرهای کارگیری پیامبه
 ؛برای عموم مردم

 خالقیت ظرافت ویا کمبود انتقال پیام، فقدان  ةیکنواختی شیو 
 ؛و نوآوری و جذابیت

 و تناقض بین گفتار و عملکرد مروجین که تأثیرات منفی 
 ؛دنبال داردمخربی به

  هاییوهپذیری و تغییر در شاصالحکمبود یا نبود بازخورد و 
 .انتقال پیام

ر ایثا بین مروجین فرهنگبرای حل مشکالت این حوزه باید 
ر چه نزدیکی یا تشابه برقرار گردد. ه، با مخاطبان و شهادت،

العات، اطو طرز تفکر، معلومات و ها گرایش ارتباطی، هایمهارت
تر نزدیک ،خصوصیات اجتماعی و فرهنگی بین مروجین و مخاطبان

 .خواهیم بودو ترویج مؤثرتر تر شاهد ارتباطی صحیح ،باشد
 

 های فرهنگی در حوزة ایثارگرانچالش
، تحمیلی جنگحوادث انقالب و دیدگان از بدر میان آسی

ی و نماد عینمصادیق عینی و زنده و شاهدان صدیق و جانبازان 
ز جامعه و اجسم و جان خود با  هستند. آنانماندگار ایثار و شهادت 

ترین ستهو سزاوار شای؛ آن دفاع کردندمی و انسانی الهای اسارزش
 .باشندمی و همیشگی احترام و تکریم همگانی سطح

ارادة  وو مقام معظم رهبری  (ره)رغم وصایای امام خمینی علی
وزة حهای فراوانی در عمومی جامعه و تصریحات قانونی، کاستی

 نةدر زمی های گستردهآثار و نوشتهفرهنگ ایثار مشهود است. تولید 
اوان های فرتالشو دفاع مقدس ادبیات  و ار و شهادتایث فرهنگ

های لش، هنوز کمبودها و چاهای معنویکردن ارزش نهادینهبرای 
ی و فرهنگی این حوزه را برطرف نساخته است. در مطالعة عنبر

 ت گردیدهییراغاز منظر جانبازان، ادبیات جانبازی دستخوش ت»اویسی 
از  ایو در بسیاری از موارد، تقدس و منزلت جانبازی به مجموعه

در سطح . ستا یافته  لاتی تقلیغای و تبلیتعارفات، گفتارهای رسانه
 ،ریی رفتاری جدید ناهمخوان با فرهنگ ایثارگجامعه، الگوها

فتمان گهای نوین اما متعارض با تئگسترش یافته و تفسیر و قرا
رهنگ فهای ها و چالش(. آسیب12« )وجود آمده است ایثارگری به

 شرح زیر است:جانبازی در این مطالعه و سایر مطالعات به
در وضعیت  مت روانی و جسمی جانبازانالوضعیت س .1

 ؛مطلوب قرار ندارد
 هاییارسایینها و خدمات سالمتی به جانبازان، . در ارائه مراقبت2

اب و ها و خدمات اعصموجود است. در بعضی موارد نظیر مراقبت
 میایی،های شیهای مخصوص جانبازان مبتال به آسیبروان و مراقبت

 ؛ها بیشتر استاین نارسایی

 در مسیر دریافت خدمات اجتماعی تالبروکراسی و مشک. 3
 ؛نیاز جانبازان رو به افزایش است مورد

از  مشکل اشتغال و کاریابی هنوز مهمترین معضل بسیاری. 4
 ؛جانبازان است

سازی بناهای اداری و درمانی و تجاری برای بمناس. 5
ی در ح جامعو طر کندی صورت گرفته استهجانبازان و معلولین ب

 ؛ندارداین زمینه وجود 

 های اقتصادی، سیاسی، اجتماعیبین ارزش. وجود ناهماهنگی 6
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 ؛و فرهنگی جانبازان

زی و به جایگاه جانبا نسبتنگرش در  رو به افول توالتح. 7
 ؛ه مسئولینژویدر میان مردم و به، ایثارگری

 ؛ایثارگری فرهنگ با ناهمخوانرفتاری  الگوهای رشد. 8

 غییرتان و جانباز به( نسبت یرفرهنگیغ) اقتصادینگرشبة غل. 9
 ؛مادی ن فرهنگی به جایگاهشأ از جانبازان عةنگرش مردم به جام

 فیبحران در تعر سگسترش ح) منزلتی تعارضو هویتی چالش. 10
 .(معهاج بر حاکم فرهنگی و اجتماعی شرایط با سة آنخود و مقای

 

 فرهنگها در حوزة پیشنهادهایی برای پیشگیری از آسیب

 ایثار و شهادت
 ات تبیین، تحلیل، رهیافت و اهتمام ملی برای تحقق منوی

بیانیه  و (مدظله)، مقام معظم رهبری (ره)فرهنگی امام خمینی 
 ؛گام دوم انقالب

  رزشی ااهتمام برای اجرایی نمودن اهداف و احکام فرهنگی و
 وهای کلی علم و فناوری های کلی سالمت، سیاستسیاست

م های کلی مرتبط ابالغ شده توسط مقام معظسیاستسایر 
 ؛رهبری

  نقشة"؛ "مهندسی فرهنگی کشور"بازنگری اسناد راهبردی 
ز نظر و اسناد مشابه ا "سند دانشگاه اسالمی"؛ "جامع علمی

گی های فرهنضروریات فرهنگ ایثار و شهادت در محور جنبه
 ؛این اسناد

  رمندصورت ساختابهاستفاده از راهبردهای آموزشی و پژوهشی 
-عالی-های آموزشی )رسمی عمومیو هدفمند از طریق نظام

 ؛حوزوی و مردمی(

 هنری  های فرهنگی وترویج فرهنگ ایثار و شهادت با برنامه
پسند مههای عاها، فیلمها، نمایشنامهمختلف از جمله سریال

 ؛و نه مختص قشر خاص از جامعه
 سازانفرهنگو هماهنگی عموم اهل فرهنگ و  یهدفمند 

 ؛شهادت ور چه بیشتر از جوانان جهت ترویج فرهنگ ایثار تأکید ه

 و  و به آثار ترویجی فرهنگ ایثار و شهادت دنکیفیت بخشی
ی چاپ و انتشار نشریات تخصص و گرایی در تولیداتواقع

 امه مردمفرهنگ ایثار و شهادت که با تیراژ باال در اختیار ع
 ؛قرار گیرد

 ؛وجه به آثارتولیدی برای کودکان و نوجوانانت 
 و  غیتبلی مؤثر فزایش تولیداتگیری از هنر متعهد و ابهره

 ؛فرهنگی ایثار و شهادت هنری با ماهیت
 ؛های نوین اطالعاتها و فناوریرسانهاز  گیریبهره 
 ایرسانه وگرایی در تولید آثار علمی، فرهنگی مستندسازی و واقع 
 های اثربخش و انتخاب روش هاقیت در شیوهالتحول و خ

 ؛فرهنگی
 ورویج فرهنگ ایثار و شهادت و بزرگداشت یاد شهیدان ت 

 ؛تجلیل از ایثارگران

 ژه به ویمعرفی شهیدان به عنوان الگوهای عینی به جامعه به
 ؛نسل جوان

 و ترویج های حوزة فرهنگ ایثار و شهادت توسعة پژوهش
 ؛جامعه های پژوهشی و نقدها در سطحیافته ،هانظرات، نظریه

 ؛شهیدان و نشر آثار و وصایای گرانقدر حفظ و نگهداری و تنظیم 
  تبیین مفاهیم مربوط به فرهنگ شهادت و شأن و منزلت

 ؛شهیدان
 ای صبر و مقاومت و ایثار در قشره ةتقویت و تثبیت روحی

 ؛معظم شهدا ةویژه خانوادمختلف جامعه به
 ؛رااهلل در ترویج فرهنگ عاشوءاولیا ةاز سیرگیری هرهب 
 ترویج فرهنگ شهادت و ة کردن وظیفتالش برای مردمی

 ؛بزرگداشت یاد شهیدان
 ؛هاسسات و سازمانؤنهادها و م ةجلب مشارکت هم 
 رهای های دفاع مقدس از طریق ابزاتبیین و شناساندن ارزش

 ؛فرهنگی و هنری
 نگی های فرهسازمان جادهای موجود و ایسازی سازمانفعال

 ؛معرفی فرهنگ ایثار و شهادت ةفعال در عرصو جدید 
 جوانان تولیدات فرهنگی فاخر متناسب با نیازهای کودکان، نو

 ؛و نسل جدید
  فاع دها در دوران نقش همه اقشار و اقلیتتبیین و تکریم

 ؛مقدس
 ؛افزایش ارتباط مداوم نخبگان فرهنگی ایثار با جامعه 
 ای هفعالیتدر زمینة کاری کاهش موازیبا جویی ملی صرفه

 ؛ها و نهادهای متولیسازمان توسطفرهنگی 
 ؛ر دسترس بودن خدمات فرهنگ ایثارد 
 ؛انجام مطالعات تطبیقی 

 های ادهتکریم و تجلیل هدفمند و مستمر از ایثارگران و خانو
 .معظم شهدا

 

 گیرینتیجه
ست. می االهای اساسی در فرهنگ اسهادت، از پایهیثار و شا

  ت.می اسالم و نظام اسالساز بقای اسفرهنگ ایثار و شهادت زمینه
 اشاعة و هادتش و ایثار فرهنگ رة ابعادناخت صحیح و کافی درباش

 بر شرایط و فضای مناسب فردی وعالوهجامعه،  سطح در آن
امل ترین موانع و عوایی و رفع اصلیاجتماعی، نیازمند شناس

 (.13) تتباط اسبازدارنده در این ار
ه و سازی فرهنگ ایثار و شهادت موجب پویایی جامعنهادینه

المی های نظام جمهوری اسهای انقالب و ارزشحراست از آرمان
هنگ ساز ایثار و شهادت به فرعمیم فرهنگ انسان(. ت10) است

 یق:از طر عمومی، نظام آموزشی، پرورشی، علمی و اداری کشور،
 ؛هاثار آنپایداری و ای ةشهیدان و حماس ةاشت یاد و خاطرمیدگرا 

  ها وشناسایی، پیشگیری و راهیابی حل مشکالت و چالش 
 ؛موانع این فرهنگ اصیل
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 و  فرهنگ ایثار منطقی و معتبر زی و نوسازی گفتمانابازس
 مطابق ط، افراط و تفریدور از به شهادت و ادبیات دفاع مقدس،

 ؛هجامعدة ز و آینامرو لی جوانان و نساو نیازه الباتمط

 با  گرایی، تناسبهای واقعیتتوجه کانونی نسبت به مؤلفه
های بومی نیازهای نسل جدید، تناسب با فرهنگ و ارزش

 ؛هانگری، در ترویج ارزشمردم و آینده

 داشتن فرهنگ ایثارگری در ترویج، تقویت، پویایی و زنده نگه
در اقشار  گرانسازی تکریم ایثارها و فرهنگراه دفاع از ارزش

 ؛مختلف مردم

  هایهای الزم برای حضور موثر ایثارگران در عرصهایجاد زمینه 
 ؛فرهنگی و هنری

 های الزم برای شناسایی و رفع موانع ترویج فرهنگیجاد زمینها 
 ؛ربط... از طریق مراجع قانونی ذی ایثار و شهادت

 موجب رشد و ارتقای فرهنگ ایثار  که ایقویت عوامل زمینهت
 .خواهد شد و شهادت،

 
که نمایند بدین وسیله نویسندگان تصریح می تضاد منافع:

گونه تضاد منافعی در مطالعه حاضر وجود ندارد.هیچ
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