
 

 

  
 

  کردن و گسترش مراسم بزرگداشت شهدا  نهی  نهاد یها  یوهش
  *شایگان فریبا

  
  چكيده

ـ   ا يكه اجـرا  يشهدا به نحو يادكردن مراسم بزرگداشت   نهي  نهاد يها يوهش يبررس هـا   ن برنامـه ي
ـ   دار، ارزشمند و تكرار شونده تبـد ي  پا ي  رفتار ي  ابند و به الگوهاي   يارزش و ثبات دائم  ل شـوند،  ي

دار و  جهـت  يمحتـوا  يلتحل يفيپاسخ به سؤاالت از روش ك ي  بود كه برااين  حاضر مقاله هدف
و نخبگـان   النوئپژوهش مس ي  آمار  جامعه افته استفاده شد.ي مه ساختين ي  ابزار مصاحبه حضور

سـم  امـور شـهدا و برگزاركننـدگان مرا   مسئوالن و  يمذهبهاي   هيئت، رؤسا و مداحان يفرهنگ
  نفر شد. 25مصاحبه  ي  حجم نمونه برا ي،بزرگداشت شهدا بود كه با اشباع نظر

چـون   يشوندگان وزارت آموزش و پرورش بـا اقـدامات   نشان داد كه از نظر مصاحبه يقتحق يجنتا
دفـاع از وطـن،    ي  ت تالش آنهـا بـرا  يمو درج خاطراتشان و اه يدرسهاي   كتابشهدا در  يمعرف

مراسـم   يمراسـم شـهدا و برگـزار    ي  برگـزار  ي  خاص در هر شهر بـرا  ين مكانييبا تع يدشه يادبن
كردن فرزندان و انتقال ارزش احترام به شهدا به آنهـا،   يها با اجتماع و با شكوه، خانواده يحماس
ـ   ن و تصوي  ها، تدو استيم سيت، ترسي  رزمندگان، دولت با حما ي  ها رشادت يشها با نما رسانه ب ي
اسـت كـه بـه     ييهـا  يوهها به نام شهدا شـ  ابانيخ ي  گذار ن كتب، نامي  ف و تدويرتبط، تألن ميقوان
  كند. ينه كردن مراسم شهدا كمك مي  نهاد
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  طرح مسئله 
اسـت کـه  خ نشـان داده یـ  ن دارد. تاری  شه در دی  ر نخست ۀمقدس است که در وهل یمفهوم  شهادت

انـد.  جاد کـردهی  ها را در افراد ا زهین انگی  شترین و بی  اند مؤثرتر ن داشتهی  شه در دی  که ر یی  ها ی  دئولوژی  ا
نـد و کن یستادگی  رسانده است تا در برابر تجاوز، ستم و ظلم متجاوزان ا یم ی  اری  ن مفهوم به مردم ی  ا
هن، ین، مـیـ  گذشـتگان در راه د نشهدا از جـامردم به اتمام برسانند.  یج را به نفع مصالح عمومی  نتا

ن قشـر از جامعـه یـ  به اتمام رساندند. آنچـه ا یخوب ههستند و رسالت خود را ب ی  و آزادمرد یآزادگ
 ی  د آماده دفـاع بـرای  شه بایا و زنده همی  ک جامعه پوی  ست. ین خاصی زمان و مکان برایانجام دادند 

ران یـ  جامعـه اسـت. درا یاز اصلین اییروهین نیشه وجود چنیرو هم ینا ازات خود باشد؛ یح ی  بقا
به کشور شـد کـه  ی  ا جانبه ثار بود. تهاجم همهی  گذشت که پر از حماسه، حرکت و ا یا دوره یاسالم
از  یاده بـود و بخشـفتن اتفاق ای  ش از ایت که بارها پگذش یثارگر نبودند، بر ما همان می  زان ای  اگر عز

سـاله،  هشـت   یلـیتحم  جز جنگ هم. بی  داد یخود را از دست م یز استقالل و آزادگیخاک وطن و ن
طلبانـه در   هیـ  تجـز ی  هـا تلیفعا ت بودند و اقدام به یهم به شدت در حال فعال یون داخلیضد انقالب

جاد رعـب و ی  و ا ی  گذار کشور و بمب سیاسیمهم  ی  ها تیرور شخصکشور و ت  مختلف ی  ها بخش
 ی  و اقتصـاد یحاتید تسـلیـ  شـد ی  هـا  میـ  تحر گر اعمال ی  کردند، از طرف د ین مردم میوحشت در ب

بـدون دادن هرگونـه  یو انقالبـ شـیدالخصـوص جوانـان ر یمردم علـ ی  داری  کشور، با مقاومت و پا
ز بـا سـرکوب ضـد یـن یداخلـ ی  ها دفاع کردند؛ و در جبهه یاسالم ران ی  ا یارض تیاز تمام ی  ازیامت

د و یدان فرو خوابیشه ی  ثارگری  ها با ا ن توطئهی  د. بحمدالله ای  گرد ی  ریه کشور جلوگی  ون از تجزیانقالب
نـد: ی  فرما ینه مین زمی  در ا ینیخم ن فرهنگ را حفظ کنند. امامی  فه بازماندگان است که اظینک وی  ا
دگان و آوارگـان مقـاوم در راه یـ  د بیز و آسی  عز ندارند و از معلوال  فداکار را... زنده نگه ی  اد شهدای  "

 ی  و بـه آنـان دلـدار یـی  ند و از بازماندگان شهدا دلجوی  نما سیاستقرار حکومت الله تفقد و قدرشنا
مـا  شیعهو شهادت با گوشت و خون ملت مسلمان و ثار ی  ). فرهنگ ا١٣۶۴، خمینی ی  دهند (موسو

است. اگرچه ما شاهد  شهید ائمهاد و نام ی  کربال و  ی  است و نماد آن بزرگداشت شهدا آمیختهدرهم 
ن فرهنـگ ی  کن هنوز ایم؛ لیهست ائمهو شهادت  میالدخاص  ی  ها مردم در برنامه عظیم خیلحضور 

اسـت   نشده نه ی  نهاد خوبی  مقدس به  سال دفاع  و هشت میاسال انقالب ی  اد شهدای  در بزرگداشت 
 ی  بـرا یمتفـاوت ی  از امکانـات سـاز و کارهـا ی  تناسب برخوردار  به فکه در جوامع مختل یدر حال
 ی  هـا اسـت. احـداث مـوزه ف شـده یـ  شدگان جنگ تعر ها و پاسداشت کشته گونه ارزش ینانتقال ا

معروف و مشهور،   فرماندهان ورزمندگان  یمانده شخص ی  جا ذاشتن آثار به ش گی  نما گوناگون و به 
ا نـام درگذشـتگان یـ  اطالعـات  ی  حاو ی  ها نوشته ها و سنگ ، احداث مجسمهگیجن  آالت و ادوات
در  یـی  شـهرها، ماننـد بناهـا ب یـ  از تخـر ی  ادبود، حفـظ آثـاریـ    ی  ، بناهـاینقاشـ ی  جنگ، تابلوها
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ات گسـترده ی  ما به نشانه جنایروشیه یا ساختمان بمب اتمی  ها و  ی  از تجاوزات ناز یگراد ناشنیاستال
ع جنـگ، خلـق ی  به وقا لمنامه، کتاب و خاطرات راجع یشنامه، فی  کا، نوشتن صدها و هزاران نمای  آمر
هـا،  یم سـمفونظـیه و تنیـ، تهیگجن ی  و تئاترها یی  نمایس ی  ها لمی، فیونی  زی  گوناگون تلو  ی  ها الی  سر

 ی  حفـظ و نگهـدرا ی  هـا بـرا دهنده تالش و کوشـش انسـان ، همه نشانیجنگ ی  ها سرودها و مارش
کـه در  ی)، در حـال١۴۶−١۴۵ص ،١٣۶٧، یرود (چلکووسک یشمار م ها به  ها و آثار جنگ ارزش

دان اسـت برپـا یشـه کـه حـق   چنـان شدگان جنگ آن کشته یادمرتبط با بزرگداشت  ی  ها برنامه یرانا
  شود.  یبا استقبال پر شور مردم مواجه نم یاشود  ینم

ک و یـت ژئوپلتیـو موقع یانقـالب اسـالم ی  روزیـل تجربـه پیـدل هران بـیـ  به هر حال کشـور ا
ده بعد  قرار دارد و در طول چهار یو خارج ید و تهاجم داخلی  ، همواره در معرض تهد ک آنی  استراتژ
الزم در  ین امر ضـرورت آمـادگیدها ادامه داشته است. همی  ن تهدی  طور دائم ا هب  انقالب ی  روزیاز پ
 ی  اعتقاد ی  انت از مرزهایو دفاع و ص یاسالم ی  جمهور نظام  ی  حفظ دوام و بقا ی  ها برا نهیزم یتمام

ثـار و ی  ج فرهنـگ ای  روو ت یه دفاعین اساس حفظ و گسترش روحی  کند. بر ا یجاب می  را ا ینیو سرزم
د در سـرلوحه یـ  بـا یانقالب اسالم ی  انت از دستاوردهایشهادت که الزمه دفاع است، در جهت ص

 ی  که بـرا یاد و نام کسانی  شه یشدن مراسم بزرگداشت شهدا هم نه ی  رد. با نهادیها قرار گ کارها و برنامه
و  یندگار شـده و افـراد جامعـه را از نظـر روحـکردند، ما  تالش میاسال ی  ها دفاع از وطن و ارزش

 یقـین بـهکنـد.  یباشـد، آمـاده مـ ی  از به فـداکاریکه ن یط مشابه احتمالی  آماده مواجهه با شرا یروان
نـه کـردن ی  انتقال آن نهاد ی  ها از راه یکی  منتقل شود و  یآت ی  ها د به نسلی  دفاع مقدس با ینتجارب ا

 یپـ در یعلمـ یوهدغدغه بـه شـ ینحاضر با داشتن ا یقتحق ینبنابرا ،تمراسم بزرگداشت شهدا اس
نـه کـردن مراسـم بزرگداشـت شـهدا ی  نهـاد ی  هـا یوهاست کـه، شـ یاصل پرسش ینبه ا ییپاسخگو

  مطرح است: یرز های  پرسشاساس  ینکدامند؟ بر ا
  ست؟شده ا ینه) نهادینیحس ی(مانند عاشورا یمذهب ی  ها چگونه مراسم و برنامه. ١
 نه کردن مراسم بزرگداشت شهدا نقش داشته باشند؟ی  توانند در نهاد یها چگونه م خانواده. ٢

 تواند نقش داشته باشند؟ یون چگونه می  زی  تلو ویژه  به یجمع ی  ها رسانه. ٣

 ست؟ینه چین زمی  در ا یمذهب یها   یئتنقش مداحان و ه. ۴

ن جوانـان یکـردن آن در بـ نـه ی  شهدا و نهاد  رگداشتد در بزیاد شهیبن یفرهنگ  ئوالننقش مس. ۵
 ؟ یستچ
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  قیتحق یشینهو پ ی  نظر نیمبا
ک مراسم خـاص وجـود ی  کردن  نه ی  نهاد ی  ها کامل و جامع در خصوص روش ی  ک تئوری  از آنجا که 

جـامع بـودن  ی  بـرا یکردن مراسم شهدا الگـو گرفـت و از طرفـ  نهی  نهاد ی  نداشت که بتوان از آن برا
اسـتناد شـد و از  یمختلف ی  ها ی  ات و تئوری  داشتن، به نظر ی  نگر دگاه چند جانبهی  و د ی  مباحث نظر

ک یـ  د. در یـ  ک مراسم و برنامـه خـاص مطالعـه گـردی  کردن   نهی  نهاد ی  ها مختلف روش ی  ها دگاهی  د
  توان گفت که:   می یکل ی  بند جمع

آن دارد.  ی  بـرا یخاص و اختصاص دادن زمان  یند طوالنی  فرا یاز به طیرفتار ن کی  کردن  نه ی  نهاد
هـا و  و مشـخص کـردن هـدف یاز بـه زمـان طـوالنیـنـک نی  ها، سـلز دگاهی  ات و دی  نظر یدر بررس
) به ١٣٧۵ن (ا). برگر و الکم١٣٧٧ یروانی،کند(ا یکردن را مطرح م نه ی  نهاد ی  برا یخاص ی  ها روش
مـا بـا همکـاران خـود  یکردن توجه دارند وقتـ  یدادن و درون کردن، صورت واقع  یحله برونسه مر

ر یـگر اقدامات را تعبی  که ما با همد یکردن است. زمان نی ن مرحله، بروی  م، اهید یرا انجام م  یتالیفع
افته توسـط مـا ی  تقعیوا ی  این مرحله، دنی  م مرحله صورت واقع دادن است. پس از ایکن یر مفسیو ت
گاه یذهن ی  شود و ما ساختارها یم یدرون کـردن اسـت  ین مرحلـه، درونـیـ  م. انیک ین مییرا تع یآ

  ). ١٣ص ،١٩٩۵ 1،(اسکوت
ن یـیز تعیـها و مکـان مشـخص و ن تین نوع فعالییو تع ین برنامه زمانیی) به تع١٣٨٧پارسونز (

 یفرهنگ ی  ها ط و ارزشیها به مح ی  زی  ر د در برنامهی  ها توجه دارد و معتقد است با برنامه ی  ها تی  اولو
 ی  هـا هـا و آرمـان شـهی  انتقال اطالعـات، انـد ی  متفاوت مخاطبان توجه کرد. از نظر و ی  ها قهیو سل

  ).١٣٧٨ 2،ر است (پارسونزی  پذ امکان ی  ری  پذ شدن و جامعه یق اجتماعی  افراد از طر  جامعه به
ا رفتـار از یـ  ک برنامه ی  کردن  نه ی  ار مهم در امر نهادیاز عوامل بس ی  ری  پذ هکردن و جامع یاجتماع

شـدن شـامل   یرگذار بـر اجتمـاعیپردازان شناخته شده است. عوامل تأث هی  از نظر ی  ادی  تعداد ز ی  سو
 )،١٣٧٨د پارسـونز (یـاسـت، کـه مـورد تأک یجمع ی  ها مدرسه، خانواده، گروه همساالن و رسانه

شدن به دو شکل   ی) و... بوده است. اجتماع١٣۶٩گهر ( کی)، ن١٣٧٢بند ( )، عالقه١٣٧۵( یچلب
هرگـاه ». یر رسـمیـشـدن غ  یاجتمـاع« ی  گری  و د» یشدن رسم  یاجتماع« یکی  رد: یگ یم صورت 
اساس باشند که بر ی  شدن افراد جامعه هستند، افراد  یول اجتماعئکه مس یا آن اشخاصی  مهم   عوامل

ا یـ  و  ین آموزش و پرورش رسمیند، مروجی  ن انتخاب شوند، و طبق مقررات عمل نمایضابطه و قوان
طـه ین حیـ  شـوند؛ مدرسـه و دانشـگاه در ا یمـ ده یـشدن نرمـال نام  ین اجتماعیمروج یطور کل به
تـه باشـند و نگرف ن و ضـوابط و مقـررات شـکل یبـر قـوان  یا عوامل مبتنی  گنجد. و اگر آن گروه و  یم
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2. Parsons 
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کنـد، عمـل  یمـ جـاب ی  آن را ا یجمعـ ی  و قراردادها یجمع ی  ها که توافق یجمع ی  براساس باورها
نما و یم؛ مثل آنچه که در خـانواده و کوچـه و بـازار و سـیی   گو یم یر رسمیشدن غ  یند، اجتماعی  نما

  ). ١۵٧ص ،١٣٧١، یی  م (تنهای  آموز یپارک م
ک فرهنـگ یـ  در  ی  مشترک رفتـار ی  گذار داند که رسوب یر می  پذ امکان یانرا زم ی  نهادمند برگر
گـر ی  به نسـل د یمشترک و انتقال آن از نسل ی  ها ق تجربهی  هم از طر  صورت گرفته باشد و آن یخاص

آنهـا از نظـر برگـر در امـر  ی  سـاز مشـابه ی  برا یی ها ها و داشتن سمبل تین تکرار فعالیاست. همچن
  ). ١٣٧۵ 1،کردن مؤثر است (برگر نه ی  دنها

دار و بادوام وجـود ی  منظم، پا ی  د روندی  ک حرکت بای  نه کردن ی  نهاد ی  معتقد است برا نگتویهانت
ک ســازمان را در یــ  نهادمنــد شــدن  ی  رد ویــ  آن صــورت پــذ  ی  رو یداشـته باشــد کــه توافــق اخالقــ

 ی  ها داند و معتقد است نسل یآنها م ی  ها وهینسجام نهادها و ش، استقالل و ایدگیچی، پی  ری  پذ قیتطب
  ).١٣٧۵ 2،نگتونی(هانت  ک امر نهادمند گرددی  د بگذرد تا ی  با یدرپ یپ

از  فـانبـا متخل یا اخالقی   یو برخورد قانون یر رسمیو غ یرسم یی  اجرا ی  ها م به ضمانتیدورک
 ی  هـا از روش یکی  داند.  یک رفتار مؤثر می  کردن  نه ی  فظ نهادح ی  را برا یرفته شده اجتماعی  اصول پذ

د یـ  کـه بـا یمانند تمام قواعد و اصول اخالق یکردن مراسم شهدا از بعد علم نه ی  کردن و نهاد یدرون
کـاربرد دارد کـه  یاصـول ی  بـرا یـی  اجـرا ی  ها آن است. ضمانت ی  برا یی  اجرا  شود، ضمانت یدرون

شـود، جامعـه  یچـپی ا قانون در آمده و لذا اگر از آنها سـری  صورت اخالق  هرفته و بی  را پذجامعه آن 
هـا  ن ضـمانتیـ  ا یدر نظر گرفته است. گاه یی  ها از آن اصول مجازات ت ی  ن آنها و حمایتضم ی  برا

 یتوجه  کممتفاوت مردم، تمسخر و  ی  ها است و مثًال در صورت مخالفت با آن با نگاه یفقط اخالق
دارد  یقانون یی  اجرا  ن ضمانتیقوان یمواجهه شوند؛ ول یاجتماع ی  ها تیمشارکت نکردن در فعال و

   .)١٣٧٨ 3،می(دورک
ک یـ  بـه   نسـبت یک گروه و تعهد و عالقه اجتمـاعی   ی  ن اعضایب یعاطف یجاد وابستگی  ا یچلب

گـران ی  بـه د  نسبت یش عاطفی  جاد گرای  د است اداند. او معتق یشدن آن م نه ی  موضوع را مؤثر در نهاد
  ).١٣٧۵، یشود (چلب یم یاخالق ی  شتر از هنجارهایب ی  رویموجب پ

از  ی  ریـگ و بهـره یو ثبـات فرهنگـ یو فرهنـگ اسـالم ینـی  د ی  ها ج ارزشی  ز تروین یابوالقاسم
  کردن مراسم شهدا شـمرده نه ی  نهاد عنوان عوامل مؤثر بر را به ینیخم از نظر امام یفرهنگ ی  ابزارها

آن  یـی  مقصـد نهـا ی  ز جامعـه را بـه سـویسازد و آنها ن یم یمتعال ی  ها انسان یاست. فرهنگ متعال
                                                           
1. Burger 

2. Hantygtvn 

3. Durkheim 
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شـهدا  کردن مراسم بزرگداشت  نه ی  اگر خواهان نهاد ین). بنابرا١٣٨۴، یکنند (ابوالقاسم یت می  هدا
د فرهنگ احترام به شهدا و پاسداشـت ی  ها است و با جوان ی  رو یها کار فرهنگ از روش یکی  م یهست

 م.ینه کنی  اد و نام آنها را در جامعه نهادی  

در جامعـه  یو فرهنگـ ینی  ، دیک ارزش اجتماعی  عنوان  ل کردن مراسم بزرگداشت شهدا بهی  تبد
بزرگداشت مراسـم شـهدا  ی  رارگذار است. بثی هم تأ ی  بعد ی  ها آن در نسل ی  داری  بر ثبات و دوام و پا

 هکـرد بـ یرا هـم درونـ یی  اجرا  ی  ها ها و باورها اقدام کرد و هنجارها و ضمانت ق ارزشی  د از طری  با
) در ١٣٧٨م (ین اقدام را انجام دهـد. دورکـی  ف ایفه و تکالیوظ ی  که فرد خود اخالقًا و از رو ی  نحو
دارند. آنها حـدود آنچـه را مطلـوب اسـت بـا  یبا آرمان جمع ی  ا ها رابطه د ارزشی  گو ینه مین زمی  ا

ن عنـوان، ی  کنند و به ا یم  نییشود تع یل میتحم یا سرمشق کنش جمعی  عنوان الگو  حدود آنچه را به
بنـد  ). عالقـه١٣٨۵کـو، ی  نـد (بـودون و بـوری  آ یق خود برمی  د و تصدیی  کم تأ ا دستی  درصدد تحقق 

  د دارد. یکردن رفتار تأک نه ی  دارس و آموزش و پرورش در نهاد) به نقش م١٣٧٢(
گـان و ی  شـود از جملـه شـا یاز آنها اشاره م یبا موضوع هم انجام شده که به برخ یمرتبط یقاتتحق
 کـه یدندرسـ یجـهنت یـنبـه ا مدگاه اسالی  رفتار از د ی  ساز نهی  نهاد ی  ها روش ی) در بررس١٣٩۴( یسهراب
مناسـب  ی  ر ظاهر، تحول باطن، مداومت و محافظـت بـر عمـل، ارائـه الگـوییچون تغ ینی  د ی  ها  وهیش

ن مکان و زمـان مشـخص و ثابـت ییداده شده، نظم در کار و تع ی  ها ، حسن خلق، عمل به وعدهی  رفتار
نـه کـردن رفتـار در ی  تواننـد بـه نهـاد یانجام رفتار، م ی  برا یمنطق ی  ها ز ارائه استداللیانجام کار و ن ی  برا

 یا اخالق حرفـه یساز ینهنهاد یق الگوی) در تحق١٣٩۵( یگانشا ینجامعه منجر شوند. همچن ی  اعضا
بعد نقش  ۶ان شاملی  دانشجو ی  ا رفتار حرفه ی  الگو ی  ها  ها و شاخص  لفهؤابعاد، م یس،پل یاندر دانشجو

، یاسـیس−یدتیـان، نقش عقی  رمانده صف دانشجوان، نقش فی  دانشجو ی  ان، نقش فردی  خانواده دانشجو
ثار و شهادت ی  ق مربوط به فرهنگ ای) در تحق١٣٨٢( یفی  د و نقش دانشگاه استخراج شد. شرینقش اسات

دولت پرداخته و معتقد است اگر عملکرد دولت در توسعه عدالت در جامعه، توسعه رفـاه  شتر به نقش یب
 یآنان به خوب ی  ازهاین نیدادن به جوانان و تأم  تیبا مردم و اهم النوئح مسی، توسعه ارتباط صحی  اقتصاد

دار و  وام النوئن مسـیـ  کـه ا یثار و شـهادتی  به شهدا و فرهنگ ا  رد، مردم نگرش مثبت نسبتی  صورت پذ
م شهدا بـه ی  در تکر یق مشارکت عمومی) هم در تحق١٣٨٧( یکنند. طهماسب یدا میون آن هستند، پی  مد
ل یـدل داشـته و معتقـد اسـت بـه  یخاص  ثار و شهادت توجهی  ج فرهنگ ای  در ترو یجمع  ی  ها ش رسانهنق

نـه ی  در نهاد ینقش مهم یقین بهها  ها، رسانه و رواج ارزش ی  ساز در فرهنگ یارتباط ی  تکنولوژ یگستردگ
در دسـترس و  ی  هـا ی  کنولـوژکـه بـا اسـتفاده از ت یشـرط  باشند، به  توانند داشته یکردن مراسم شهدا م

و  ی  زیـ  ر ارزش نهادن به شـهدا برنامـه ی  ، در جهت مثبت و در راستایو اقناع یغیگوناگون تبل ی  ها روش
بر   افزونداشت بازماندگان شهدا یآنها و گرام ی  ازهاین توجه به خانواده شهدا، رفع نیحرکت کنند. همچن



       ٣١   ا شهد بزرگداشت مراسم گسترش و ردنک  ینه  نهاد های  شیوه

 

و  دهنـد مشابه خانواده شهدا انجـام یط مشابه اقدامی  د مردم در شراشو یباعث م ها ن خانوادهی  ا یدلگرم
ثار ی  ج فرهنگ ای  ترو ی  ها وهیش یشناس بی) در آس١٣٨۵زان را پاس بدارند. وزارت ارشاد (ی  ن عزی  حرمت ا

سـان قابـل ر امیپ ی  ها یژگی  ثار و شهادت که در بخش رسانه و وی  فرهنگ ا انمبلغ ی  ها یژگی  و شهادت بر و
و عمل،  ن قول یب ینفس، هماهنگ  ، سالمتیکاف  چون اطالعات یی  ها یژگی  و  د دارد و بهیذکر است، تأک
و  انان مروجیر کالم و بیو امثال آن توجه دارد که در تأث یزه الهیانگ ی  ، دارای  مدار ، قانونیاز خودگذشتگ

ن یدارد. همچنـ ی  ا هم و ارزندهار مینان نقش بسرش آی  و پذ انپاسداشت مراسم شهدا در مخاطب انمبلغ
 ی  ها با برگـزار ن آنان، مدارس، دانشگاهیج فرهنگ شهادت در بی  ت فرزندان و ترویها در ترب نقش خانواده

اد یـن جوانـان، تـالش بنیشهدا ب ی  ها ج ارزشی  مرجع در ترو ی  ، نقش الگوهایعلم یو سخنران  شی  هما
بـا  یدولتـ نوالئن رابطـه و مسـیـ  در ا ی  و اعتقـاد ین و مقررات مرتبط و اصول فقهینن قوای  د در تدویشه

نه ین زمی  شگاه عکس دفاع مقدس و شهدا را در ای  نما ی  خاص شهدا و برگزار ی  ها  همشارکت فعال در برنام
اشاره کـرده و  یآورکردن نو نه ی  ن در نهادی) به نقش قوان١٣٨۴( حسینی خداداد و ی  داند. حضور یثر مؤم

  ند.یب میشدن آن  نه ی  ن موجود را مانع نهادیقوان
شه و منشأ آن به شهادت امام ی  دارد و ر یرانی  و ا یشه در فرهنگ اسالمی  د و شهادت ریدر کل شه

ج و اشـاعه آن و یـ  و ترو یفرهنگ اسالم یایگردد. حفظ و اح یم مقام او بر و خاندان واال نیحس
کـردن   نه ی  نهاد ی  ها از راه یکی  کربال  یبا شهدا یو انقالب اسالم یلیجنگ تحم یشهدا دادن  وندیپ

شـده عاشـورا و  نـه ی  از مراسـم نهـاد ی  ریم است. الگوگیض عظین فی  فرهنگ شهادت و پاسداشت ا
در  یهمـن مراسـم اجـرا شـده نقـش میـ  کـردن ا نـه ی  نهـاد ی  که برا یی  ها کار بردن روش  تاسوعا و به

 کردن مراسم شهدا دارد.  نه ی  نهاد یچگونگ

  
  ی  و نظر یعلم یکردن رفتار مستخرج از مبان  نهی  نهاد ی  ها . روش١جدول 

  منبع نظر صاحب کردننهینهادیهاروش فی  رد
  ١٣٧٧، یروانی  ا  نکی  سلز دهدیند است که در طول زمان رخ میک فراینه کردنی  نهاد  ١
  ١٣٧٧، یروانی  ا  نکی  سلز یاتین عملیمعیهاها و روششخص کردن هدفم  ٢
  ١٣٧۴، یاهرنجان  لورمنیس شودیمیجاد و بازسازیایق کنش اجتماعیکه از طرییهاتکرار روش  ٣
 ١٣٧٨کوزر و روزنبرگ،   پارسونز متفاوتیهاتیفعالیمشخص براین برنامه زمانییتع  ۴
 ١٣٧٨کوزر و روزنبرگ،   پارسونز گوناگونیهاتیفعالیمشخص براینن مکاییتع  ۵
 ١٣٧٨کوزر و روزنبرگ،   پارسونز  یهمگانیارزشمتعدد براساس نظامفیتکالیبراینهادیهاتی  اولو نییتع  ۶
  ١٣٧۶روشه،   پارسونز هایزیردر برنامهیفرهنگیهاط و ارزشیتوجه به مح  ٧
  ١٣٧۶روشه،   پارسونز  ها یزیرو روابط حاکم بر جامعه در برنامهیفرهنگیو معنویجه به عناصر مادتو  ٨
  ١٣٧۵برگر،   برگر ل کردیتبدیسازینید آنها را به عادت و عیشدن رفتارها باینهاد ی  برا  ٩

ن، صـورت واقـع دادن و کـردینه کردن رفتار وجـود دارد: برونـینهادیسه مرحله برا  ١٠
 کردنیمرحله درون

برگر و 
  Scott, 1995  الکمن
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  منبع نظر صاحب کردننهینهادیهاروش فی  رد

ر یـو غ یرسـمیـیضمانت اجرایبودن آنها برقراریفیکردن رفتارها تکلنهینهاد ی  برا  ١١
  ١٣٧٨م، یدورک  میدورک استیآنها ضروریاجرای  برا یرسم

  ١٣٧٨م، یدورک  میدورک  کنندیرا نقض میشده اجتماعرفتهیکه اصول پذیبا کسانیا قانونییبرخورد اخالق  ١٢
  ١٣٧٨م، یدورک  میدورک کنندیت میرا رعایک قاعده اخالقیکهیمحترم دانستن کسان  ١٣
  ١٣٧۵، یچلب  یچلب در افراد خانواده استیعاطفیوابستگۀجادکنندین کانون ایاول  ١۴
 ١٣٧۵، یچلب  یچلب  شود یمیاخالقیشتر از هنجارهایبیرویگران موجب پیبه دنسبتیش عاطفی  جاد گرای  ا  ١۵
  ١٣٧۵، یچلب  یچلب نه کردن رفتارها داردیخانواده و آموزش و پرورش نقش اصل در نهاد  ١۶
  ١جنور،  فه یصح ینیخم امام  میت کنین فرهنگ تربیها را در ام و جوانیکنیفرهنگ را فرهنگ مستقل اسالم  ١٧
  ١٣٨۴، یابوالقاسم یابوالقاسم ن افراد جامعهیخاص در با فرهنگیک رفتاریجیتروین برایاز د  استفاده  ١٨

 ی  زا بـرا فرهنـگیهـاچـون کتـاب، مطبوعـات و رسـانهیل ارتبـاطیـاستفاده از وسا  ١٩
  ١٣٨۴، یابوالقاسم یابوالقاسم ا رفتاریک فرهنگینه کردنی  نهاد

  ١٣۶٩گهر،  کین  گهر کینکند یتر م کردن رفتار را راحتنهیجامعه امر نهادیفرهنگیتمام نهادهایو هماهنگ ی  همکار  ٢٠

، در یجمعـیک رفتار اجتمـاعیدریاجتماعیهاک از گروهیکردن نقش هر مشخص  ٢١
  ١٣۶٩گهر،  کین  گهر کین ر مثبت داردیشدن آن رفتار تأث نه ی  نهاد

شـدن آن نـهیک رفتـار خـاص در نهـادیـت و ارزشیدر جهت شناساندن اهم یتالش  ٢٢
  ١٣۶٩گهر،  کین  گهر کین ر مثبت داردیرفتار تأث

کردن  یرویرسانند، در پیرا میام انجام رفتار خاصیکه پیت کسانیت و محبوبیمقبول  ٢٣
  ١٣٧٠آرنسون،   آرنسون داردیادیر زیگران از رفتار تأثی  د

د متناسـب بـا یباینه کردن مراسم خاصیگران و نهادیجذب دیام فرستاده شده برایپ  ٢۴
  ١٣٧٠آرنسون،   آرنسون ن باشدیها و توان و درک مخاطبیژگی  قه، ویسل

گاهیارتباطلیاز وسایریگاز به بهرهیک رفتار نینه کردنی  نهاد  ٢۵   ١٣٨٢، یمحب  یمحب  ن داردیمخاطبیسازو آ

آموزد، نقـش یآنچه افراد از خانواده و کوچه و بازار میعنییر رسمیشدن غیاجتماع  ٢۶
  ١٣٧١، یی  تنها  یی  تنها نه کردن رفتار داردیدر نهاد ی  تر مهم

هـا و هنجارهـا بـه افـراد در شیـها، گـراو انتقال ارزشیریپذمدارس با کارکرد جامعه  ٢٧
  ١٣٧١بند،  عالقه  بند عالقه داردیردن رفتارها نقش مهمنه کی  نهاد

ار یتوسط اشخاص بسـیک رفتار خاصیبا تکرار مداومیو رفتاریعملیارائه الگوها  ٢٨
  ١٣۶٩گهر،  کین  گهر کین  نه کردن آن استیکردن رفتار و نهادیاجتماعل به عادتیتبدیبرایروش مناسب

نه کـردن مراسـم و یدر نهادینقش مهمیمذهبیهاتیئنهاد و هممردیها سازمان  ٢٩
  ١٣۵٢، یونی  اتز  یونی  اتز دارندیخاصی  رفتارها

  ١٣٧٩، یمی  کر  یمی  کر  جاد کرد تا آن رفتار را انجام دهندید نگرش مثبت در افراد ایک فتار بایکردننهی  نهاد ی  برا  ٣٠

به  شتر باشد، نگرش نسبتیک نوع رفتار بیازیق و منطقیح، عمیهرچه شناخت صح  ٣١
  ١٣٧٩، یمی  کر  یمی  کر ردیگیتر شکل معیتر و سرحیآن صح

  
د، دولت، آمـوزش و پـرورش و یاد شهیها، خانواده، بن نقش رسانه ی،نظرات علم ی  بند در جمع

 شود: ینشان داده م یرنمودار زکردن مراسم شهدا قابل استخراج است که در   نهی  دانشگاه در نهاد
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 قتحقیروش 

مراسـم شـهدا  ی  سـاز نـهی  نهـاد ی  افتن راهکارهای  دارد و در صدد  یق حالت اکتشافین تحقی  از آنجا که ا
ن یـ  د نخبگان و افراد متخصـص و بـا تجربـه در ای  صورت نگرفته است و با یقیز تحقیاست و تاکنون ن

روش را  نیا دار است جهت یفیک یمحتوا یلاز نوع تحل یفیق کیرو روش تحق ینا از، نه نظر دهندیزم
هـا   روش گـریآن بـا د زاتیکننـد کـه تمـا یمـ یبند طبقه هیبر نظر یمتک یاسیبراساس روش ق معموالً 

 یمفهـوم دادن گسترش و ساختن معتبر دار جهت یمحتوا لیآنهاست. هدف تحل هیبراساس نقش نظر
 قیـتحق یهـا  پرسش بر تمرکز به تواند یم موجود شیپ از هینظر. است هینظر خود ای و هینظر چارچوب

هـا فـراهم   ریـمتغ نیبـ ارتبـاط درباره ایمورد نظر  یها  ریرا درباره متغ ییها  ینیب شیپ امر نیا. کند کمک
کنـد، کـه هـا کمـک   رمـز نیو ارتبـاط بـ هیـاول یطرح رمزگذار نییتواند به تع یموضوع م نیکند. ا یم

 گـریدار نسـبت بـه د جهـت کـردیمحتـوا بـا رو لیـاسـت. تحل یاسیق وهیبه ش یبند دهنده مقوله نشان
  .)٢٠ص ،١٣٩٠، یو نوشاد مانی(ا است برخوردار یساختارمندتر ندیفرا از محتوا لیتحل یها  روش

 یمـجهت استخراج نظـرات عل ی  و اسناد ی  ا بر روش کتابخانه افزوناطالعات  یورآروش گرد
نظـرات  یآور جمـع یافته بـرای  ساخت مه یرفتار، از مصاحبه ن ی  ساز نهی  نهاد ی  ها در خصوص روش

  پژوهش شامل چند گروه بود:  ی  آمار خبرگان موضوع استفاده شد. جامعه 

داشتن مکان 
مشخص یک 

 برنامه

وجود برنامه 
مشخص متناسب
با فرهنگ جامعه

دولت و 
های سازمان

فرهنگی دولتی

های جمعیرسانه

 خانوادهآموزش و پروش

نهادهای مردمی
هایدینی (هیئت
مداحان مذهبی)،

و سخنرانان

گیری از عوامل بهره
سازی (ادبیات،فرهنگ

موسیقی، معماری و 
 هنرهای تجسمی 

مراسم و 
های برنامه

 مذهبی

نهادمندی مراسم
بزرگداشت شهدا
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د دانشـگاه مـرتبط بـا یز اساتیو ن یفرهنگ نوالئکشور اعم از مس یو نخبگان فرهنگ نمسئوال. ١
  ی؛شناس ، ارتباطات و مردمیشناس ، فرهنگیشناس عهجام ی  ها بحث

 ؛اند داشته یبا شکوه مراسم مذهب ی  در برگزار ی  دیمف ی  ها که تجربه یمذهب های  هیئت ی  رؤسا. ٢

  امور شهدا و برگزارکنندگان مراسم بزرگداشت شهدا در کشور. نمسئوال. ٣
ق تعـداد یـن تحقی  بود که در ا ینظر درحد اشباع نوالئدر مصاحبه با نخبگان و مس حجم نمونه

  نفر مصاحبه شد. ٢۵
اسـت.  یقضـاوت یر احتمـالیغ ی  ریگ به روش نمونه های  پرسشپاسخ به  ی  انتخاب نخبگان برا

ن است که محقق براساس دانش و ی  قرار دارد ا ی  ا تعمدی   یقضاوت ی  ریگ که در پس نمونه یفکر اساس
نـد کـه در مجمـوع معـرف ی  را برگـز ی  توانـد مـوارد یمناسب مـ ی  ح و اتخاذ استراتژیقضاوت صح

از  یک معـرف بخشـیـ  کـه هـر یقـی  ح واحدها به طریانتخاب صح یعنی  ت مورد نظر باشد. یجمع
  ).١٣٧٠، یی  ت باشد (سرایجمع
 

  اطالعات ی  ) ابزار گردآورReliability( یی  ای  ) و پاValidityاعتبار (
ق یـتحق یـی  ایـ  باال بردن اعتبار و پا ی  مختلف برا ی  ها به استفاده از روش ی  ادی  زق توجه ین تحقی  در ا

 ی  ادیـ  ق دقت زیتحق ی  اند، در چارچوب نظر نکلن و گوبا گفتهیشده است، از جمله براساس آنچه ل
 هبـًا بـی  قـرت یعلمـ  شدن در مباحـث نه ی  مورد مطالعه قرار گرفته و نهاد یشده و منابع متعدد و مرتبط

  صورت کامل آورده شده است.
مصـاحبه انتخـاب  ٣انجام گرفتـه، تعـداد  ی  ها ن مصاحبهیباز آزمون، از ب یی  ای  محاسبه پا ی  برا

انـد.  شـده ی  پژوهشـگر کدگـذار یسو ازروز  ١۵ یک فاصله زمانی  شده و هرکدام از آنها دو بار در 
% اسـت ۶٠شتر از یب یی  ای  زان پاینکه می  شد. با توجه به ا %٨٢ر ها براب ی  ن کدگذاری  ج حاصل از ای  نتا
)Kvale, 1996: 237د است.یی  ها مورد تأ ی  ت اعتماد کدگذاری)، قابل  

  
  ق یتحق ی  ها افتهی  

نـه ین زمیـ  نظـر در ا تن از افراد صـاحب ٢۵شوندگان: در کل با تالش فراوان با  مشخصات مصاحبه
  آمده است: یرآنها در جدول زمصاحبه شد که مشخصات 
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   شوندگان  . مشخصات مصاحبه٢جدول 
  شغل التیتحص نام مصاحبه شونده فی  رد
  ها در دانشگاه یاستاد حوزه و دانشگاه و مشاور نهاد رهبر خارج فقه انیپناهیرضاعل  ١
  دیاد شهیدر بن ی  نده سابق رهبرینما خارج فقه انیمیرح  ٢
 ان نوریگر راه یتروا نسسایفوق ل کتای  ٣
  ت مدرسیدانشگاه ترب یت علمیئه خیتاریدکترا وندنهییآ  ۴
  یی  طباطبادانشگاه عالمه یت علمیئه یروانشناسیدکترا یگلزار  ۵
 استاد حوزه و دانشگاه یفرهنگمطالعاتیدکترا یابوالقاسم  ۶
  یی  طباطباس دانشگاه عالمهمحقق و مدر  یشناسجامعهیدکترا یتاجدار  ٧
 استاد دانشگاه تهران یشناسجامعهیدکترا هایدیجمش  ٨
  دفاع مقدس سپاهیها س سابق سازمان حفظ آثار و ارزشیرئ کیعلوم استراتژیدکترا جاهد  ٩
  یمحقق و استاد دانشگاه علوم انتظام ارتباطاتیدکترا یعبدالرحمان  ١٠
  نیمدرس  تهران، استاد حوزه و عضو جامعهجمعهامام اجتهاد یاتمالله ختی  آ  ١١
  یی  طباطبا  استاد دانشگاه عالمه یشناسجامعهیدکترا سخاوت  ١٢
  محقق و استاد دانشگاه و سخنران خارج فقه انینقو  ١٣
  صادق  ماما  دانشگاه  یعلم ت یئو دانشگاه، هاستاد حوزه ارتباطاتیدکترا رادانیمحسن  ١۴
 تیب ذاکر اهل سانسیل یطاهریمرتض  ١۵
  ت رزمندگان اسالمیئرعامل هی  مد سانسیل یمداح  ١۶
 سندهی  محقق و نو سانسیفوق ل یحسام مظاهر  ١٧
  دفاع مقدس یها اد حفظ آثار و ارزشیس سابق بنیرئ دکترا باقرزاده  ١٨
  دانشگاه تهران یت علمیئه ارتباطاتیدکترا یاضیف  ١٩
  دانشگاه امام صادق یت علمیئه دکترا یکنید مهدویسع  ٢٠
 محقق و سخنران خارج فقه یرباقریماالسالم تحج  ٢١
  م، سخنرانیفه یقاتیرعامل مؤسسه تحقیمد یحوزو یاالسالم وافتحج  ٢٢
  سنده و سخنرانی  محقق و نو یحوزو االسالم رنجبر تحج  ٢٣
  ت رزمندگان اسالمیئه یل فرهنگسئو م سانسیلفوق یقهرمان  ٢۴
  جمهورئیساستاد دانشگاه و مشاور ر  دکترا آشنا  ٢۵

مسـتخرج از  ی  هـا شود که روش یم ینهها نهاد اول که چگونه مراسم و برنامه پرسشدر پاسخ به 
  .یدآ یم یرآمد و خالصه آن در جدول ز یکدر جدول  یمنابع علم

  
  نه کردنی  نهاد ی  ها در خصوص روش یظرات علم. خالصه ن٣جدول 

  درصد  یفراوان مقوالت  فی  رد
  ٩/٢٨  ٢٢ ا مراسم خاصیک برنامهیشدننهینهادیاقدامات الزم برا  ١
  ۴/١٨  ١۴ جاد نگرش مثبتیجهت ایجمعل ارتباطیو وسایاستفاده از تکنولوژ  ٢
  ۵/١۴  ١١  یتار خاص به فرهنگ و ارزش اجتماعک رفیل شدنیر فرهنگ و تبدیتأث  ٣
  ٢/٩  ٧ نه کردنینهادیاستفاده از آموزش و پرورش و مدارس برا  ۴
  ٢/٩  ٧ شدننهیکردن در نهادیر خانواده و اجتماعیتأث  ۵
  ۶/۶  ۵ مرجع و همساالنیهانقش گروه  ۶
  ٢/١٣  ١٠ نه شدهیدان با رفتار نهایق همنوایبرخورد با هنجارشکنان و تشو  ٧
  ١٠٠  ٧۶ جمع  ٨
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شده است؟  نه ی  نهاد ینیحس ی  ال شد که چگونه مراسم عاشورا و تاسوعاؤشوندگان س بهحاز مصا
  آورده شده است: یردر جدول ز یانپاسخگو یها خالصه جواب

  
  ینیحس ی  شدن مراسم عاشورا نه ی  نهاد یشوندگان در خصوص چگونگ نظرات مصاحبه ی  بند . جمع۴جدول 

  شدنینهنهادیچگونگ  فی  رد
  در سال.نیو روز شهادت امام حسیمشخص بودن زمان و برنامه عزادار  ١
  ن بر سر مزار شهدا صورت گرفت.یها توسط خانواده شهدا و سپس توابین عزاداریاول  ٢
  کردند. یهم مشارکت مکردند و بالطبع آن مردم ینفوذان جامعه در مراسم شرکت مبزرگان و صاحب  ٣
  گرفت.یانه صورت میصورت مخفها بهیمخالفت حاکمان عزاداریهانه شد، در زمانیمراسم نهادیوقت  ۴
  افت.ین مراسم رواجیایدر خصوص ثواب برگزاریادیات زیث و روای  احاد  ۵
  کردند. یم یاحساس ثواب و اقناع عاطفنیامام حسیبرایه و عزاداریمراسم و گریافراد با برگزار  ۶
  افت.ی  نه سروده و رواج ین زمیان در ایراسحهیتوسط شعرا و مدیادیزیهااشعار و نوحه  ٧
  شد. یم ی  ع ورد زبان مردم عادیسریلیکه خینحوپسند بود بهاز اشعار ساده و عوامیاریبس  ٨
  کردند. که در روز عاشورا تحمل یی  هایو ذکر مصائب و سختینحسنامه امامیبه زندگبوطانتشار کتب مر  ٩
  .نیحس امام ی  براین روز به عزاداریشدن روز عاشورا و اختصاص کامل ایل عمومیتعط  ١٠
  .ی  عزادار ی  ها دسته ی  دازان د و فروش و راهیبازارها و خریلیمراسم و دستور تعطنیها از ات حکومتی  حما  ١١
  رد.یگ  صورتید چه اقداماتی  با ی  بود در روز عزادارکه مشخصینحوبهیعزاداریهاها و برنامهنییآفی  تعر  ١٢
  هر روز. ی  خاص برایهان برنامهییو تعیک دهه عزاداریبهیک روز عزاداریل شدنی  تبد  ١٣
  ا.ی  و رواج ساخت تکا ی  عزادار ین اماکن براین ایز و تزئیه) و تجهیها (تکن برنامهیان خاص اساخت مک  ١۴
  وه خاص خود.ین زنان به شین برنامه در بیزنانه و رواج ایمجالس عزاداریریگشکل  ١۵
  شهرها و روستاها.بهیام سوگواریغ و منبر رفتن در ایتبلیرواج سنت فرستادن طالب برا  ١۶
  ل.ی  ن وسای  در ساخت ایو ابتکار و نوآوریل عزاداریدرآمدزا شدن ساخت ابزارآالت و وسا  ١٧

  
د زمان، مکان ی  ابتدا با ینه کردن هر برنامه و مراسمی  نهاد ی  دهد برا یچنانچه جدول فوق نشان م

همان برنامه در همان زمان مشخص تکـرار م شده و هر سال یآن مراسم ترس ی  برا یمشخص ۀو برنام
ن ی  ا ی  ت از برگزاریحاکم یبانیو پشت ی  ت، همکاری  شدن باشد. حما نه ی  و نهاد ی  شود تا قابل ماندگار

ات در خصوص ی  ث و روای  است. نقل احاد ی  شدن آن ضرور نه ی  ه و نهادیاول ی  انداز راه ی  ها برا مراسم
گرفت، هم موجـب  ینشأت م یات الهی  آ دان که از یشه تمامیو  نیامام حس ی  برا ی  ثواب عزادار

ن مراسـم ی  با ا یرابطه عاطف ی  ن مراسم و هم احساس ثواب و بخشش گناهان و برقراری  شتر ایرونق ب
  شود. یکننده م به افراد مشارکت

ز سرودن ین مراسم و نی  مراسم و ثواب شرکت در ا ی  در خصوص برگزار یرسان غات و اطالعیتبل
از سخنرانان و مـداحان  ی  ریگ ز بهرهیابد و نی  ن مردم رواج یدر ب یپسند و ساده که به راحت اشعار عامه

تمـام اقشـار جامعـه و  ی  ع و گسترده بـرایمراسم، آن هم در سطح وس ی  برگزار ی  مورد قبول مردم برا
ونـد یشدن مراسم عاشورا و تاسوعا است. پ نه ی  رموز نهاد گر ازی  د یکی  ن روستاها؛ ی  دورتر ی  برا یحت
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ن مراسم الزم است، هـم از بعـد ی  ا ی  برگزار ی  که برا یاز به ابزارها و آالتیمراسم عاشورا با ن ی  برگزار
  آن در جامعه شده است. ی  شتر مراسم و ماندگاریباعث رواج ب یو هم فرهنگ ی  اقتصاد
  

   پیشنهادی اقدامات زمینه در شوندگان  صاحبهم نظرات خالصه. ۵ جدول
  شهدا مراسم کردن ینه  نهاد در پرورش و آموزش برای

 مقوالت  فی  رد
  یلیدر مقاطع گوناگون تحصیشهدا در کتب درسیهایژگیخاطرات و و  درج  ١
  مدرسهیهاتیبه شهدا در مدارس با فعالزه مثبت نسبتیجاد عالقه و انگی  ا  ٢
  ها با نام شهدا و عکس و نماد شهدا در مدارسمدارس و کالسیگذار امن  ٣
 ادواره شهدا در مدارسیی  برگزار  ۴
  هر منطقه، شهر و روستا به آموزش و پرورشیشهدایهاخانوادهی  معرف  ۵
  یغیتبل ی  و بروشورها و پوسترهایآموزشیهالمیها و فCDمدارس با دادنیه فرهنگی  تغذ  ۶
  مدارسی  ها فیها و ک دفترچه ی  با از شهدا و جنگ رویر زیربط و جهت چاپ تصاویذیهابا وزارتخانه تعامل  ٧
  یشهدا در کتب درسیهاج ارزشیح شهدا و ترویصحیدر جهت معرفی  همکار  ٨
  ب قرائت آن در مدارس.ید و تصویآموزان شهکمک به ساخت سرود دانش  ٩
  ران مدارسیا مدیانعنوان معلماستخدام فرزندان شهدا بهیریگیو پیمعرف  ١٠

  
 یبه معرف یاز کتب درس ی  ریگ تواند با بهره یشوندگان آموزش و پرورش م براساس نظر مصاحبه

ز یـجامعـه و دفـاع از وطـن و ن ی  ت تالش شهدا بـرایآنها، درج خاطراتشان، اهم ی  ها یژگی  شهدا، و
، عالقه به شـهدا یدر مقاطع گوناگون درس یر آنها در کتب درسی  شهدا و تصاو ی  نشان دادن نمادها

  ق کنند.ی  خاص شهدا تشو ی  ها جاد کرده و آنها را به مشارکت در برنامهی  را در افراد ا
اد یـبه امور خانواده شهدا و جانبازان و آزادگان بن یدگیرس یو رسم یاصل یدر حال حاضر متول

ن یـ  اد بـود و بنـابرایـ  د زیاد شـهیـاقدامات و عملکـرد بن ید است. نظرات در خصوص چگونگیشه
 شود.  ین نظرات آورده می  خالصه ا

  
  شوندگان در مورد   . خالصه نظرات مصاحبه۶ جدول

  کردن مراسم شهدا ینهنهاد ید برایاد شهیاقدامات الزم بن

 مقوالت  فی  رد
 ز با خانواده شهدا و جانبازان و جذب آنهایآمرفتار مناسب و احترام  ١
 آنهایازهایبه جانبازان و خانواده شهدا و رفع مشکالت و نیدگیرس  ٢
  آنهاعالقه بهشهدا و جلبییشناساح جهتیصحیرسانغات و اطالعیتبل  ٣
  ن منطقهآیهایژگیصورت متفاوت با توجه به وروز شهدا در هر استان بهیبرگزار   ۴
  گمنام)ی  ف شده (مانند مقبره شهدایصورت ثابت و تعرمراسم شهدا بهیمکان مناسب برگزارییشناسا  ۵
  دانین شهی  مقبره ایبراییها و گنبدهام قبور شهدا و ساخت مقبرهیو ترمیبازسازی  ریگیپ  ۶
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 مقوالت  فی  رد
  ان و مکان مشخصتالش در جهت استمرار هر ساله برنامه خاص شهدا در زم  ٧
  که در قبال شهدا دارندیفه و نقشیح به مردم در خصوص وظیصحیرساناطالع  ٨
  ها با فرزندان در مراسم بزرگداشت شهداحضور خانوادهیفراهم کردن امکانات الزم برا  ٩
  انشتر آنیجذب ب ی  از برنامه بزرگداشت شهدا به کودکان و نوجوانان براییهااختصاص بخش  ١٠
 مراسم شهدایبرگزاریک روز خاص در سال به نام شهدا براینییتع  ١١

  
عنوان مبلغـان فرهنـگ و حماسـه شـهدا  ان بهی  عنوان بازماندگان آنان و راو که خانواده شهدا به ینقش

  ده شد. یندگان پرسشو  بود که از مصاحبه ی  گری  باشند، سؤال د  نه کردن مراسم آنان داشتهی  توانند در نهاد یم
  

   الزم اقدامات مورد در شوندگان  مصاحبه نظرات خالصه. ٧ جدول
  شهدا مراسم کردن نهادینه برای یان  راو و شهدا خانواده

 مقوالت  فی  رد
 ان و فرزندان شهدایت از شهدا توسط راوی  روا  ١
  کردن تالش کنندنهیشتر از همه در راه نهادید بیخانواده شهدا و جانبازان با  ٢
 نه الگو باشندین زمید در ایفرزندان شهدا با  ٣
 خانواده شهدا و جانبازان و احترام به آنهایمعرف  ۴
  آنها به برگزارکنندگان مراسم شهداینه و معرفین زمیمداحان متبحر در ایی  شناسا  ۵
  به مردم یرسان هدا و اطالعبه خانواده شیسرکشیدعوت از مداحان و سخنرانان معروف برا  ۶
  ها گونه برنامهنیدر مورد شهدا و ارائه به مداحان جهت استفاده در ایه اشعار حماسیته  ٧
 شتر با شهدایبییآشناینان در راستاامداحان و سخنر یه فکری  تغذ  ٨

  
  نه کردن مراسـمی  ر راه نهادد دی  با شهدا و جانبازان  شوندگان معتقدند که خود خانواده  شتر مصاحبهیب

انـد و از همـه  را بـه شـهدا داشـته ین وابسـتگیـ  شـتریهـا ب ن خـانوادهیـ  هر حال ا  شهدا تالش کنند، به
شهدا خصوصًا پدر و  ۀها توسط خانواد برنامه ی  ن تالش در برگزاری  شتریدلسوزترند در حال حاضر هم ب

 ی  هـا یژگـی  هـا، و ت از شهدا و نقل خاطرات، تـالشی  امعتقدند رو یا شوند. عده ید انجام میمادر شه
 ی  ام نوروز و برای  شتر در ایان که در حال حاضر بی  ن شهدا توسط راوی  ا یثار و ازجان گذشتگی  و ا یاخالق

  کردن مراسم شهدا دارد.   نهی  ر را در نهادین تأثی  شتریشود، ب ینور نقل م  انیکاروان راه
کـردن مراسـم   نـهی  هـا توجـه بـه نقـش دولـت در نهـاد رد توجه در مصـاحبهاز مباحث مو یکی

  ر آورده شده است.ی  شوندگان در جدول ز مصاحبه ی  ها بزرگداشت شهدا بود. خالصه پاسخ
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  شوندگان در مورد اقدامات  . خالصه نظرات مصاحبه٨جدول 
  کردن مراسم بزرگداشت شهدا  نهی  نهاد یدولت برا

 تمقوال   فی  رد
 مراسم شهدایم دولت در برگزاریدخالت مستق  ١
 شدن شهادتیاسیعدم دخالت دولت و عدم س  ٢
 و امکانات بدهدیدولت فقط کمک مال  ٣
  کار در دست مردمیت توسط دولت ولیت و هدای، حمایخطوط اصلمیترس  ۴
  شته باشندها حضور داکنند و در مراسمیرویشهدا را پن در عمل راهیولئمس  ۵
  کردن مراسم شهدا  نهینه نهادیب در زمیدولت جهت تصوبهیقانونیهایازمندیدرخواست ن  ۶
 ن جهت شرکت در بزرگداشت شهدایولئدعوت از مس  ٧
  بزرگداشت مراسم شهدایبرایمملکتنوالسئد از میجدیهادهیو ایمالیهاکمک  ٨

  
 ی  هـا ت برنامـهیـ  ت و هـدایـ  ، حمـایم خطوط اصـلیش دولت را ترسشوندگان نق اکثر مصاحبه
ت، یـ  د مردم انجام دهند و دولت هم بـا حمـای  را با یدانند و معتقدند کار اصل یبزرگداشت شهدا م

ن یـ  ف و تـدوین مرتبط، تـألیب قوانی  ن و تصوی  ، هموار کردن راه، تدوی  ساز نهیها، زم استیم سیترس
ح مراسم یصح ی  سمت برگزار ت مردم به ی  و هدا ی  ها به نام شهدا و فضاساز ابانیخ ی  گذار کتب، نام

 ینقـش داشـته باشـند. برخـ یفـایشدن مراسم شـهدا ا نه ی  توانند در نهاد یشهدا و تکرار مداوم آن م
از شهدا،  یعمل ی  رویها، پ گونه مراسم و برنامه نی  ن با عمل خود، شرکت در ایولسئمعتقد بودند که م

شـهدا، حضـور  ی  هـا جانبـازان و خـانواده ی  ازهـایشهدا، احترام، توجـه بـه ن ی  ها به ارزش ی  بندی  پا
دن بـه یرسـ ی  سوءاستفاده از نـام شـهدا بـرا مان با آنان و عدم یبر سر مزار شهدا و عهد و پ مسئوالن

د یـ  هـم معتقدنـد دولـت بـا یرخنه کردن مراسم شهدا کمک کنند. بی  توانند به نهاد یپست و مقام م
  نه کردن آن اقدام کند. ی  مراسم شهدا و نهاد ی  و آشکار به برگزار یطور رسم به

انتقال  یها برا ده شد، در خصوص اقدامات رسانهیدگان پرسنشو که از مصاحبه یاز سؤاالت یکی  
  ر آورده شده است. ی  جه آن در جدول زیفرهنگ شهادت به مردم بود که نت

  
  شوندگان در مورد اقدامات  . خالصه نظرات مصاحبه٩جدول 

  نه کردن مراسم شهدای  نهاد یها برا رسانه مورد نظر
 مقوالت  فی  رد
  شتر شهدا به جامعهیبهتر و بیمعرفیح برایصحیرسانغ و اطالعیتبل  ١
 اشهدیدر معرفید و نوآوریکار جدروز و انجامیاستفاده از تکنولوژ  ٢
  آنان ی  ها جذاب و پرمحتوا و همه جانبه در مورد شهدا و خانوادهیهاساخت برنامه  ٣
 شهدایت و از خودگذشتگیو معنویاسالمیهانشان دادن ارزش  ۴
  اشت شهدامراسم بزرگد  ی  ون در زمان برگزاریزیمکرر آنها از تلوو پخشیغاتیتبلیهاپیزر و کلیاز ساخت تتیحما  ۵
 هامرتبط با شهدا در رسانهیهات برنامهیفیکنترل ک  ۶
  دیاد شهید بنییها بعد از تألمیمربوط به شهدا و ساخت فیهانامهلمیکنترل ف  ٧
  مراسم بزرگداشت شهدا ی  به خبرنگاران در زمان برگزار یرسان  اطالع  ٨



                        ١٣٩٨زمستان و پاییز / ٢٢ش/ ١١س/ علوم اجتماعی اسالم و   ۴٠

 

ق سـاخت یـ  شـوندگان از طـر مراسم شهدا از نظر مصـاحبهکردن   نهی  ها بر نهاد ر رسانهین تأثی  شتریب
ان معتقدنـد اگـر یـ  آنان است. پاسخگو ۀا خانوادی  جذاب و پرمحتوا در مورد شهدا  ی  ها لمیها و ف برنامه
 ۀرزمنـدگان را نشـان داده و چهـر ی  هـا خوب، رشـادت یی  نمایس ی  ها لمیون با فی  زی  تلو ویژه  بهها  رسانه
د را بـه یخـانواده بـا فرزنـدان شـه یعـاطف ۀا رابطی  نقالب، شهدا و مبارزات آنان نشان دهند از ا یخوب
دا کـرده و احسـاس محبـت و یـبه آنـان پ  ش بگذارند، مردم خصوصًا جوانان نگرش مثبت نسبتی  نما

اطرات شـهدا ان خیکنند. ب یدر مراسم متعلق به آنها شرکت م رو این از د وی  آ یوجود م  عالقه در آنها به
اد و ی  ز یکوتاه ول ی  ها لمیون، ساخت فی  زی  ان خوب در تلویبا قدرت ب ی  صورت جذاب و توسط افراد به 

  ن راستا بوده است.ی  شنهادات در ایجذاب از شهدا و جبهه و جنگ و پخش مکرر آن هم از پ
گاه یرسان غ، اطالعیتبل  یجمعـ  ی  هـا ف رسـانهیـ  ها و وظا گر رسالتی  به مردم از د یبخش یو آ

و  یفـه شـرعین و وظیـ  به شهدا و احساس د  جاد عشق و عالقه نسبتی  تواند در جهت ا یاست که م
شتر مردم در مراسم شهدا ینه مشارکت بیق زمی  طر  نی  جاد کند و بدی  به شهدا را در مردم ا  نسبت یمدن

خـاطرات خصوصـًا  ی  هـا ز بـه نقـش کتـابیـن ی  دد. تعـدای  ن مراسم را فراهم نمای  شدن ا نه ی  و نهاد
از  ی  ریـگ شـهدا و فرمانـدهان بـزرگ آنـان، بهـره یکودکـان و معرفـ ی  کوتاه و کوچک برا ی  ها کتاب

 یمعرفـ ی  هـا نه، و چاپ کتابین زمی  شناسان در ا خصوصًا روانشناسان و جامعه یعلم  انمتخصص
شدن مراسم  نه ی  شتر شهدا و نهادیو نقش آنها در شناخت بهمان شهر  ی  ا شهر برای  هر محل  ی  شهدا

  اند.  شهدا اشاره کرده
  

  شنهادات یو پ ی  ریگ جهیبحث و نت
انجام شده بـا  ی  ها ، مصاحبهین مورد بررسیشیقات پیمورد مطالعه، تحق یات علمی  نظر ی  بند از جمع

ه یـکردن مراسم شـهدا بـا تک نهی  ؤثر بر نهاد، عوامل میی  و اجرا یفرهنگ ی  ها نهینخبگان متخصص در زم
  د.ی  ن مراسم استخراج گردی  کردن ا نه ی  نهاد ی  برا یی  اجرا ی  و راهکارها یمذهب ی  ها بر مراسم و برنامه

امـر  یـنشدن مراسم شهدا، مشـارکت داوطلبانـه مـردم در ا ینهبر نهاد یرگذارثأعامل ت ینتر مهم
مراسم  ی  برگزار ی  خاص در هر شهر برا ین مکانییمستلزم تع یعلماست که آن هم براساس نظرات 

ن برنامـه ییبه تع یازبرنامه خاص ن یکشدن  ینهنهاد ی) معتقد بود که برا١٣٨٧شهداست. پارسونز (
د در یـ  اسـت و معتقـد اسـت بـا  برنامـه یاجرا یها و مکان مشخص برا تین نوع فعالییو تع یزمان
متفاوت مخاطبان توجه کرد. در مصاحبه  ی  ها قهیو سل یفرهنگ ی  ها ط و ارزشیمحها به  ی  زی  ر برنامه

شهدا را محل دفن شهدا و قبرستان آن شـهر  یها  برنامه یبرگزار یمکان مناسب برا یبا خبرگان برخ
ک مکـان ی  ساخت  یباشد، برخ ین مکانید چنی  شاخص با یمعتقدند منزل شهدا یاند، برخ دانسته

ا یـ  هم مساجد و تکا یاند و برخ ن کار مناسب دانستهی  ا ی  ادبود شهدا را برای   ی  هر شهر برا مناسب در
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ن یـین شهدا تعی  ادبود ای   ی  ک مکان خاص برای  هر حال اگر در هر شهر  به  یاند؛ ول را مناسب دانسته
  رگذار است. یکردن مراسم شهدا تأث نه ی  گردد در نهاد

کردن فرزندان و انتقال ارزش احتـرام بـه  یکردن مراسم شهدا با اجتماع نه ی  در نهادها   نقش خانواده
  ل بـهیـ  آنـان و تبـد ی  هـا ن به شهدا و خانوادهی  ز والدیآم رفتار احترام یقشهدا به فرزندان که آن هم از طر

گهـر  کیـ)، ن١٣٧۵( ی)، چلبـ١٣٧٨فرهنگ شدن آن است، مطرح شد که مطابق با نظرات پارسونز (
کننده فرزنـدان  ین عامل اجتماعی  تر ن و مهمیعنوان اول ) بود که خانواده را به١٣٩۵( یگان) و شا١٣۶٩(
 ی  هـا و هنجارهـا توانـد ارزش یبر فرد داشته و مـ یل کودکی  ر را در اواین تأثی  شتریدانستند. خانواده ب یم

مناسب و مشـارکت در  ی  و رفتار ی  ، فکریدتیعق ی  کند. خانواده با ارائه الگوها یجامعه را در آنها درون
کنـد و  یجاد می  به آن رفتار ا ش مثبت نسبت ی  در فرزندان گرا یو مذهب یفرهنگ یمل ی  ها مراسم و برنامه
  کند. ین مینده تضمی  گونه رفتارها را در آ نی  استمرار انجام ا

و  یبه لحاظ داشتن بودجـه و امکانـات مـالت یو حاکم یاسیس  ها نشان داد که نظام  مصاحبه یجنتا
کـردن آنهـا،  یـی  ها کالن و اجـرا ی  ریگ میها و نهادها و قدرت تصم بر سازمان ی  رگذاری، قدرت تأثیغیتبل
ت یکه مقبول یا مراسم خاص داشته باشد؛ البته به شرطی  ک برنامه ی  کردن  نه ی  در نهاد یتواند نقش مهم یم

ران یـ  شدن مراسم تاسـوعا و عاشـورا در ا نه ی  نهاد وۀکردن آن داشته باشند. با مطالعه نح یی  الزم را در اجرا
 ی  هـا در برنامه نوالئم مسیت و حضور مستقیجانبه حاکم ت همهی  نقش دولت کامًال آشکار است و حما

هـم  یات علمـیـ  ظـرران کـرد. نیـ  ن مراسم در ای  شدن ا نه ی  به نهاد یکمک فراوان نیحس امام  ی  عزادار
ک ی  که  یباشد. البته زمان یک رفتار خاص می  کردن  نه ی  نهاد ی  برا ی  گذار هی  کننده نقش دولت در سرما دیی  تأ

رد، مگر به یآن را بگ ی  تواند جلو یت هم با آن مخالف باشد، نمیاگر حاکم یگر حتی  رفتار نهادمند شد د
  آن، موفق به حذف آن رفتار شود. ی  گر به جای  د ی  ا رنامهن کردن بی  گزی  مرور زمان و با جا

کردن مراسم بزرگداشت شهدا، نقش مداحان و سخنرانان است.  ینهثر بر نهادؤعوامل م یگراز د
شه همراه یا جشن همی   ی  اعم از عزادار یمذهب ی  ها مراسم و برنامه ی  ران برگزاری  ا یدر فرهنگ اسالم

نه موضوع مـورد یدر زم ی  ا سوگواری   ی، مذهبیبوده که اشعار حماس یمذهب ینانبا مداحان و سخنرا
اند.  شده میشتر آنان یب ی  مند ن موجب لذت و بهرهیبر دادن اطالعات به مخاطب نظر خوانده و عالوه 

ت در مراسـم آنهـا شـرک ی  شـتریاند، عده ب تر و مشهورتر بوده ا سخنرانان جذابی  ن مداحان ی  هرچه ا
کیرسان (مداح و سخنران) بر مخاطب امیاد پی  ر زیتأث  هم به یات علمی  اند. نظر کرده یم د دارند و ین تأ
ان، ظاهر جذاب، قدرت استدالل، یرند؛ ازجمله قدرت بیگ یرسانان در نظر م امیپ ی  برا یی  ها یژگی  و

شـوندگان  ا شـوند و مصـاحبهشتر جذب شهدیشود افراد ب یکننده به گفتار خود و... که باعث م عمل
کـردن مـوارد  یـیاجرا ی  هم بـرا یشنهاداتیشوندگان پ داشتند. مصاحبه یادیز یدکأنقش ت ینهم به ا

  شود:  یاز آنها اشاره م ید ارائه دادند که به برخیاد شهیذکر شده توسط بن
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 ل از آنها.یبه خانواده شهدا و تجل یدگیرس −

 ثارگران.ی  شهدا و ا ۀنوادز با خایآم برخورد خوب و احترام −

 شهدا و دفاع مقدس. ی  ها موزه ی  باسازی  ز و زیجاد، تجهی  ا −

ان یب ی  برا ی  ان توانمندی  شهدا و راو ی  برا یتوانند مبلغان خوب یکه م ی  و آموزش افراد یی  شناسا −
 با شهدا. مرتبط ی  ها ها و برنامه ادوارهی  آنان به  ی  خاطرات شهدا باشند و معرف

 ی  بـردار مقـدس جهـت بهـره  دفـاع ی  و کامـل از شـهدا یغنـ یرسان اطالع ی  ها گاهی  جاد پای  ا −
 ن.یان و محققی  دانشجو

ها و مراکـز مختلـف  ها، سازمان مدارس، دانشگاه یه فرهنگی  و تغذ یغیتبل ی  ها تیانجام فعال −
 .ی  و هنر یفرهنگ ی  ها تیر فعالی  ، پوستر، عکس و ساCDه ی  لم، تهیمرتبط با ساخت ف

هـا در  گونـه مراسـم و برنامـه نیـ  ادواره شهدا و کمک به برگزارکننـدگان ای   ی  ت از برگزاری  حما −
 ها، شهرها و روستاها. محالت، مناطق، شهرستان

ج، یبسـ ها بـا سـپاه، ادوارهی  و  یفرهنگ ی  ها تیفعال یو هماهنگ ی  زی  ر جلسات برنامه ی  برگزار −
هـا جهـت اثرگـذارتر  گونـه برنامـه نی  اندرکاران ا گر دستی  ما و دیآموزش و پرورش، صدا و س

 ها. ن برنامهی  شدن ا

 .یق قانونی  شهدا از طر ی  ها تالش در جهت رفع مشکالت خانواده −

د بـا او ی  اگران بی  د است و دیاد شهیمراسم شهدا بن یاصل ینکه متولی  جا انداختن ا ی  تالش برا −
 هماهنگ باشند.

ج ی  آموزان در ترو دانش ی  جذب همکار ی  ا شهردار مدرسه برای  س یار پلیمانند هم یطرح ۀارائ −
 خاص در مدارس. ی  ها مراسم و برنامه ی  شهدا و برگزار ی  ها ارزش

 بزرگداشت مراسم شهدا. یجمع ی  ها برنامه ی  محتوا ی  ه و ارائه الگویته −

 نه.ین زمی  د در ایاد شهیبن ی  ها یمش ها و خط استیها و ارائه س ن برنامهی  با برگزارکنندگان ا ی  ارهمک −

 مراسم شهدا و ابالغ آن به برگزارکنندگان. ی  سازمان در برگزار ی  ها استیها و س یمش ن خطی  تدو −

در سـطح کشـور و انتخـاب،  بزرگداشت شـهدا ی  اجرا شده برا ی  ها ن برنامهیانه بیسال ی  داور −
 ده.ی  برگز ی  ها ق مراسمی  و تشو یمعرف

کننـدگان در  ن شـرکتیع در بـیـ  اد و تـوزی  زان زیم  شهدا به ی  ها و نمادها ه سمبلیف و تهی  تعر −
 شهدا. ی  ها مراسم

آن  ی  ون و ائمه جماعات مسـاجد در خصـوص شـهدایدادن اطالعات و منابع الزم به روحان −
 خود. ی  ها ی  استفاده در سخنران ی  رامحل ب
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  امیـ  اد و نـام شـهدا در ایـ  ذکـر  ی  زی  ر جهت برنامه یغات اسالمیجلسه با سازمان تبل  ی  برگزار −
 .یمذهب ی  ها تیئمحرم توسط ه

 یمـذهب ی  هـا تیئارت توسط هی  مراسم دعا و ز ی  برگزار ی  شهدا برا ی  ها با خانواده یهماهنگ −
 نه.ین زمی  به آنها در ا یاز دادن کمک مالینزل آنان و در صورت ندر م

 .ی  عزادار ی  ها تیئد در هیشه ی  ر شهدا و نمادهای  ع پوسترها و تصاوی  توز −
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