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امیرحسینشمشیری

 ایران کردستان، سنندج، مدرس شهید پردیس فرهنگیان، دانشگاه دانشجوی



 چکیده

های  لذا برای حفظ و انتقال ارزش«. اوج افتخارات ملت ایران است»ساله دفاع مقدس به فرموده مقام معظم رهبری  دوران هشت

ریزی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی  فاع مقدس و فرهنگ ایثار و شهادت به نسل آینده بایستی این فرهنگ با جدیت در برنامهد

اگر بخواهیم انقالب و کشور بیمه باشد، باید این شور و شوق، این »کشور مدنظر قرار گیرد. به فرموده مقام معظم رهبری 

برای تبیین نقش و جایگاه فرهنگ ایثار و شهادت که در جنگ متبلور « قویت کنیم.روز ت حرکت عمومی و بسیج ملت را روزبه

ارتباط، حرکت جدی تحقیقاتی  شد، بیش از هر چیز نیازمند بررسی درست دستاوردهای هشت سال دفاع مقدس هستیم. دراین

نگ، این حرکت کند بوده است، رغم گذشت چند سال از پایان ج رسد. گرچه علی و علمی پیرامون موضوع ضروری به نظر می

مانده و از آفت تحریف مصون بماند  سنگ در ذهن ملت ایران باقی عنوان میراثی گران هرحال فرهنگ ایثار و شهادت باید به اما به

ی های معنوی و اخالقی با شمیم عطر خون شهیدان تأثیر به سزایی در اخالق جوانان داشته و امید و انگیزه برا زیرا نشر ارزش

مبارزه با استکبار جهانی و همچنین ترویج فرهنگ عاشورایی را به همراه دارد. هرگونه ورود به عرصه دفاع مقدس، یعنی ورود 

توان در محضر آنان وارد شد، چراکه آنان شاهدند و ما مشهود. با توجه به مطالب  به عالم قدسیانی که جز با طهارت نمی

است. این سؤال که ایثار و « های حفظ و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل آینده راهبررسی »ذکرشده، عنوان مقاله حاضر 

های حفظ این فرهنگ و انتقال آن به نسل آینده چگونه است؟ سؤاالتی است که نگارنده در این  شهادت چیست؟ و اینکه راه

آوری اطالعات در این پژوهش به شیوه  که روش جمعمقاله قصد دارد برای آن پاسخی مناسب ارائه نماید. الزم به یادآوری است 
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