
 

 ها مبانی فرهنگ شهادت و ايثار از ديدگاه اسالم و نقش رسانه

 شهادتشفاهی فرهنگ  توسعه و ترويجدر 

 1(تهرانی)زاده  رضا اسماعیل

 چکیده

ی  که هر چقدر درباره، موضوعی است فرهنگ شهادت و ايثار از ديدگاه اسالمموضوع 

 .آن پژوهش و بررسی شود باز هم کم است، زيرا حيات و عزت ملت وابسته به آن است

آشکار است و آيه شهادت و شهيد، به خوبی روشن و  در شريعت مقدس اسالم، جايگاه

که هر يك مبيّن بخشی از مفهوم واالی اين  دارد و حديث فراوانی در اين زمينه وجود

اين مقاله در پی آن است که ضمن تبيين نظر اسالم پيرامون فرهنگ . فرهنگ است

بررسی  شهادت شفاهی فرهنگتوسعه و ترويج ها را در  شهادت و ايثار، نقش رسانه

 .کند

 شهادتشفاهی،  شهيد، شهادت، ايثار، فرهنگ، رسانه، :ها کلیدواژه

 مقدمه

 .دهد هايی وجود دارد که بنيان اصلی فرهنگ آن جامعه را شکل می ارزش در تمام جوامع بشری

ای است که هر ملتی، هويت و حيات اجتماعی و سياسی خود  ها به گونه اهميت و جايگاه اين ارزش

سرزمين پاك ايران . داند های آينده می انتقال کامل آن به نسلبندی و احترام به آنها و  را در پای

آن را در  ی ههای واال و اصيلی است که نمون نيز بيش از هر جای ديگر، مفتخر به داشتن ارزش

زمان با تاريخ اين  هاست که هم و شهادت يکی از ارزش فرهنگ ايثار. توان يافت کمتر جايی می

در واقع، فرهنگ . ای برخوردار بوده است از جايگاه ويژه هميشه سرزمين شکل گرفته است و

تاريخ به  یحقيقی بشريت است که انسان در ط در حفظ حيات مهممفاهيم يکی از شهادت و ايثار 
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ی خاص، اين فرهنگ، بروز و تجلی وضعيتداليل به هايی از زمان و  لی در برههوآن محتاج بوده، 

ای  يا متجاوزی قد علم کرده است، مردانی غيور با اراده هر زمان که ظالم. بيشتری داشته است

در و  اند پوالدين و با فداکاری و ازخودگذشتگی در مقابلشان ايستاده و با ظلم و تجاوز مبارزه کرده

 .اند اند يا به پيروزی رسيده و متجاوز را سر جای خود نشانده راه هدف واالی خود کشته شده

شود  ينی فراوان يافت میيدر تاريخ ملل مختلف با هر کيش و آ یيها همصاديق حقيقی چنين مبارز

در . ها و اشعار سينه به سينه نقل شده است ها، داستان های آن حتی در قصه بعضی از نمونهه ک

بر حفظ حيات معنوی و عزت  ،های خاص ويژه در مکتب تشيع به دليل ويژگی به ،دين مبين اسالم

 .تأکيد شده است...  و فساد ،ظلم، تجاوزمسلمين در خصوص مبارزه با 

 مفهوم ايثاربررسی و تبیین 

معنای  به اين کلمهد؛ برتری دا عنی او را بر خود برگزيد وي ،يوثر ،آثر ی هباب افعال از ماداز ايثار 

بعضی ديگر، گذشت کردن از حق خود برای ديگران  بر بخشش، ترجيح دادن بعضی بذل و

 حق خود برای ديگران، گذشت کردن از به معنای بذل ودر واقع، ( 7611: 7، ج 6731دهخدا، )

يعنی برگزيدن و  2ايثار توان گفت که می .است خود ترجيح دادن ر نفعنفع ديگری يا ديگران را ب

: 6736انوری، ) غير است بر خود از روی قصد و نيتاختيار کردن و در اصطالح، اختيار کردن 

 ايثار است و ،سخا برترين درجات جود و: يدگو می السعادات جامععالمه مهدی نراقی در  .(136

مدح اهل  خدای سبحان در. احتياج به آن و وجود نياز بخشش مال با آن عبارت است از جود و

مرجح آنان را بر خود  و( 9/ حشر) «اَنفُسهِم ولَو کانَ بِهِم خَصاصه علی ثرُونَؤويُ»: فرمايد می ايثار

يعنی بذل کردن، ديگری را بر خود  ،ايثارتوان گفت که  می. اگرچه خود نيازمند باشند ،دارند می

برتری دادن و سواد او را بر سواد خود مقدم داشتن، قوت الزم و مايحتاج خود را به ديگری 

ايثار  که دهخدا آمده است ی هنام در لغت. بخشيدن و خود را برای آسايش ديگران به رنج افکندن

غرض ديگران را بر غرض خويش مقدم داشتن، ديگری را در  عطا کردن، به معنی برگزيدن،

ايثار بر  .رساندن به منفعت و دفع ضرر بر خود مقدم داشتن و آن نهايت برادری است
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کند و هم ژرفای دينی دارد و هم عطر اجتماعی و  های يك جامعه داللت می ازخودگذشتگی انسان

مراد از سخا آن . باشد سخا می دومين شکل فضيلت ،انسانی و در اصطالح دانش و اخالقهم فرهی 

است که انسان از آنچه خود بدان نياز دارد جوانمردانه بگذرد و آن را به ديگری که بدان نيازمند 

نفس  ی هملک ،است نببخشد و اين گذشتن و بخشيدن که همانا ديگری را بر خود برگزيد ،است

دوستی  نمود و نماد ديگرخواهی آدميان است و روح نوع ،ايثار .(71: 6731آقاپور، ) دشوآدمی 

جان خويش را در  ،یزيادرود که فردی يا حتی جمع  و گاه تا جايی پيش می دهد نشان میآنها را 

ايثار و ازخودگذشتگی را به جای آورند و  و کمال، دهند تا تمام راه ديگری و ديگران از دست می

در ايثار، بايد توجه داشت که . هستندشدنی ن سمبل فراموش ،ای هر جامعهمردم  از نظرفراد اين ا

رسانی و خدمت  ميل به فايده. مقابل خودخواهی استايثار  خيرخواهی نهفته است؛ به همين دليل

 خيزد، به قصد تقرب و در جهت برمی ثاراي رفتاری که از. ميل به حق است ای از به ديگران، جلوه

فارسی، ) است کمك و خدمت به ديگران، همراه با از دست دادن نعمت، فرصت، عمر و امثال آن

های  ديگران بر خود، از ارزش همچنين ايثار، ازخودگذشتگی و مقدم داشتن .(633: 6731

يعنی برتری بخشيدن و  ،حقيقت ايثار ،بنابراين .(617: 6761دهخدا، )متعالی اسالمی است 

در فرهنگ اسالمی شرط تحقق  .(73: 6711مصطفوی، ) دارد مقدم داشتن آن چيزی که فضيلت

 :در دو مورد است ايثار

 و کانَوَ لَم هِسِنفُلی اَعَ رونَثِؤيوَ» :طور که قرآن اشاره دارد همان؛ ، بخشش کردندر عين نياز ـ6

 .ولو به آن نياز داشته باشند ،هايشان کنند بر نفس ايثار می «هٌصاصَم خَهِبِ

عمل فقط و فقط بايد عشق و محبت به خداوند  ی هانگيز. استصحيح  نيت عملـ داشتن 3

عام الطَّ ونَمُيطعَ وَ»: دارد طور که قرآن بيان می همان ،ی در آن نباشدياخدغير ی هباشد و هيچ انگيز

به  «وراکُاشَلَ وَ زائاًم جَنکُمِ رديدُانُلَ هللجه اوَم لِکُمُطعِما نُنَّاسيرا، اِ تيما وَيَ ه مسکينا وَبَّلی حَعَ

دهند صرفاً به خاطر خدا و رضای او و بدون توقع و درخواست هيچ پاداش يا  نيازمندان طعام می

 .داشتی از کسی چشم

 شی در مفهوم فرهنگوکا



به معنى پروردن يا مراقبت  بيشتر است که (Cultural) التينى ی هبرگرفته از واژ فرهنگ ی هواژ

به صورت يك مفهوم مستقل نخست در  فرهنگ. باشد مانند گياهان يا جانوران مى ،از چيزى

فرانسوى  ی ههجدهم به عنوان يك واژ ی هدر اواخر سد هاى انگليسى و فرانسوى نمايان شد و زبان

لفظ  .دشنوشته   Kultur و سپس به شکل Culture ابتدا به صورت وارد زبان آلمانى شد و

براى  فرهنگ. علم آموختن است فرهنگ در زبان فارسی از مصدر فرهيختن به معنای ادب و هنر و

هايى  شامل سنتگ، فرهن توان گفت که به عبارت ديگر، می. حافظه براى انسان است نندجامعه، ما

الگوها و عقايد طبق آن  شده است و اکنون بر دهد پيش از اين چگونه عمل مى است که نشان مى

شود گاهی  و همين تکثر معنا سبب می فرهنگ دارای معانی بسياری است. بايد چگونه رفتار کرد

 361حدود  فرهنگ برای. کند دچار اشکال  لهئمربوط به اين مس امور در تفاهم اذهان را تفهيم و

ی ضعب. کنيم ه مینها اشارآی از بخشنظران ارائه شده است که در ادامه به  تعريف از سوی صاحب

شده و  های پذيرفته ها، آداب و سنن، اخالق و انديشه ها، ارزش باورها، بينش  فرهنگ را مجموعه

دستاوردهای مادی و معنوی هر جامعه،  ی همهن را آی ديگر بعض. دانند حاکم بر يك جامعه می

که  ددانن های اکتسابی می اعم از دانش، هنر، اخالقيات، قواعد، آداب و رسوم، عبادات و ديگر قابليت

 ديگر بر اين باور هستند که فرهنگ در کليت کار و بعضی يابد از نسلی به نسل ديگر انتقال می

ها، اعتقادات، هنرها، اخالقيات، قوانين،  دانستنی ی های است که دربرگيرند پيچيده ی همجموع

برای  .جامعه، کسب شده است ی انسان، به عنوان عضو که به وسيلهاست عادات و هرگونه توانايی 

و رفتارهای فنی، اقتصادی، آيينی ( ها شناخت) ها ای از آگاهی مجموعه فرهنگ ،ديگر بعضی

االمينی،  روح)کند  انسانی معينی را مشخص می ی هاست که جامع ...، مذهبی، اجتماعی و (شعاير)

اى  آن، کليت پيچيده ی هنگاران در معنى وسيع قوم معتقد است که فرهنگ 3تايلر .(617: 6733

ها و عاداتى است  اخالقيات، قانون، آداب و رسوم و ساير قابليت است که شامل معرفت، اعتقاد، هنر،

در ميان جوامع گوناگون  فرهنگى وی وضعيت. کند عضوى از جامعه کسب مى عنوان که انسان به

که  پرداخت، به نحوی يقتوان بر مبناى اصولى کلى به تحق اند که مید فرايندی می را بشرى
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 .(61: 6739تامپسون، ) قوانين تفکر و کنش بشرى باشد ی ن موضوعی درخور مطالعهآموضوع 

را  فرهنگ طبق اين دريافت، بر. است فرهنگ تعريف تايلر حاوى عناصر کليدى دريافت توصيفى

هنر و مانند آن  معرفت، اى از اعتقادات، آداب و رسوم، اشکال پيوسته  به هم ی هتوان مجموع مى

اين مجموعه به نحوی . کنند را کسب مى اى خاص آنها اعضاى جامعه عنواندانست که افراد به 

اعتقادات و آداب و رسوم، کليت  از ديدگاه وی. ردکبه روش علمى مطالعه  آن را توان است که مى

وامعى که در و آن را از ج رداى خاص اختصاص دا جامعه دهند که به اى را تشکيل مى پيچيده

المعارف الروس در معنای فرهنگ  رهيدر دا .سازد ديگر وجود دارند، متمايز مى هاى ها و زمان مکان

عبارت است از مجموعه اموری که به تمدن خاص يك گروه اجتماعی  فرهنگ»: آمده است که

، اعتقادات، شود که شامل معارف ای اطالق می فرهنگ به مجموعه ،ان ديگريبه ب .شود مربوط می

انسان به عنوان  نوع مقررات و عادات ديگری باشد که آداب و رسوم و هر، قوانين، اخالق، هنر

 تعاريف مختلف و متفاوت از .(311: 6737رفيع، ) ضوی از جامعه آن را کسب کرده استع

تاريخ در قالب  یبيانگر اين مطلب است که تمام دستاوردهای مادی و معنوی بشر در ط فرهنگ

عد مادی و معنوی هم توان فرهنگ را در دو بُ بر اين مبنا می. قابل تعبير است فرهنگ طالحاص

مانند آثار هنری،  ،مادی عبارت است از تمامی آنچه که عينی و ملموس است فرهنگ. ردکمطالعه 

معنوی يا غيرمادی نيز عبارت  فرهنگو  موسيقی و دستاوردهای صنعتی، بناهای تاريخی، خط

روسك و ... ) ها و ها، اخالقيات، دانستنی ها و انديشه قايد و رسوم، علوم و معارف، ارزشاست از ع

 مادی معموالً تحت تأثير قابل توجه و تعمق اين است که فرهنگ ی نکته( 61: 6719وارن، 

های حاکم بر جوامع، در  و ارزش زيرا نوع نگرش به هستی و جهان ،کند معنوی رشد می فرهنگ

دهد؛ برای مثال، طرز  جديد برای امور زندگی و رفاه اجتماعی به انسان جهت میساخت ابزار 

دهد يا  ها، آنان را به ساختاری خاص در معماری سوق می نگرش، نوع ارتباطات و معاشرت انسان

، از طرف ديگر .سازد نوع نگرش زنان به حقوقشان، آنان را در انتخاب نوع لباس يا رفتار رهنمون می

برای مثال، وارد شدن و جای گرفتن يك . گذارد معنوی تأثير می فرهنگ دی نيز درما فرهنگ

های جديدی را با خود خواهد آورد و  ارزش اًمادی است، طبع فرهنگ تکنولوژی جديد که در شمار



فرهنگ  ،از سوی ديگر .(661: 6733االمينی،  روح) هايی را نيز متزلزل خواهد ساخت ارزش

ی بخشدر ذيل به  ست؛ثر اؤنها در فهم معنی فرهنگ بسيار مفيد و مآناخت که ش داردخصوصياتی 

 :کنيم نها اشاره میآاز 

فرهنگی را از نسل  بدين صورت که  افرادِ هر نسل، ميراث ؛آموختنی و اکتسابی استـ 6

 توان گفت که فرهنگ می ،به عبارت ديگر .سپارند کنند و به نسل بعدی می گذشته دريافت می

ها و  از عادت فرهنگ ،به معنايی ديگر ؛شود يست و از راه توارث نيز به فرد منتقل نمیغريزی ن

 .آموزند می حيات خويش یتجربياتی تشکيل يافته است که افراد در ط

مربوط به زنده بودن آن است و  فرهنگ پذيرندگی ی هتوان گفت که جنب می ؛زنده است ـ3

 .مساوی با مرگ آن است فرهنگف توق

کند؛ بر اين اساس است که  يعنی به خودی خود عمل می ،فطرت ثانوی انسان است ـ7

 .سازند را می فرهنگ های ها، بايدها و نبايدها و اهداف و عادات، پايه ارزش

 .ها مرتبط است فراتر از سواد و تحصيالت است؛ زيرا با فطرت و سرشت انسان ـ1

نوع بينش و  ی هکنند ط اجتماعی و تضمينرواب ی هکنند دهنده است؛ يعنی تنظيم هويت ـ6

 .پذير است فرهنگ نگرش

کند و  ها از يك گروه به گروه ديگر فرق می متنوع است، تدابير و روش فرهنگ نسبی است؛ ـ1

 .ای دارد هر قومی طرز تفکر و عادات ويژه

قال خود را به ديگران انت( فرهنگ) هر گروه انسانی ميراث اجتماعی ؛شدنی است منتقل ـ3

ها از نسلی به نسل ديگر منتقل  انسان ی هبدين مفهوم که امور فرهنگی بر اثر تالش و عالق، دهد می

 .شود می

غريزی به رفتار آموخته است که الگوهای  ی هشامل گذر از مرحل، فرهنگ ؛خاص انسان استـ 3

مفهومی تجريدی از  ،در واقع .شود میآن از يك شخص يا نسل به شخص يا نسل ديگر منتقل 

 .(79ـ76: 6733فياض، )هاست  رفتار انسان ی همشاهد



انفرادی  ی هدهد جنب ها و تجربياتی که فرهنگ را تشکيل می يعنی عادت؛ اجتماعی است ـ9

 .ندارد

حوادث بزرگ طبيعی و تحوالت سياسی در تحول فرهنگی  ،ها مانند جنگ ؛اجتماعی وضعيت

 .هستندثر ؤم

فرهنگ چگونگی مقابله با  بدين صورت که ؛های اساسی حيات است نيازمندیگوی  پاسخ ـ61

های انسان به او  خواسته برای انطباق آن با شکل طبيعت را حوادث و تحوالت طبيعی يا تغيير

 .آموزد می

ولی اين تحول به  ،های فرهنگ است پذيری يکی از ويژگی تحول يعنی؛ پايدار است ـ66

بودن آن  پايدار و ديرپا ی هرسد جنب گيرد که به نظر می حسوس صورت میغيرم ای آرام و اندازه

 .است تر قوی

 مجموعه هر فرهنگ با توجه به بدين صورت که ؛هاست معيارها و ارزش ی هکنند مشخص ـ63

 مرزبندی و در، گيری نسبت به مسائل و موضوعات مختلف موضع ،خصوصيات و موقعيت خود

اساسی موجود است و بر اساس  هر فرهنگ حاوی تعاريفی از مفاهيم .کند گذاری می ارزش ،نتيجه

 در .(361: 6731منصوری، ) دهد شکل می وضعيت زندگی فردی و اجتماعی را ،آن نظام رفتاری

بر مبنای اين  .ستاك يفکتفرهنگ در دو وجه غربی و شرقی نيز قابل  ،تر بندی کلی يك تقسيم

غربی همان بينش  فرهنگ منظور از اريخی و سياسی دارد،ت های بندی که در خود رهيافت تقسيم

 های آن عبارت يونان و روم بعد از ميالد مسيح و اروپای بعد از رنسانس است که برخی از ويژگی

اصالت قدرت، اصالت ماده، اصالت زندگی، نظم فکری و عملی، اصالت مصرف، ميل به : از است

 .تحليل عقالنی، خودمداری و اومانيسم

( خداوند)از قبيل طالب و تابع قطب بزرگ ازلی  هايی، ويژگی، فرهنگ شرقی با آن مقابلدر 

؛ ميل به تحليل عاطفی؛ (اصالت روح)وجوی روح و يافتن راز خلقت  ؛ در جست(اصالت وحدانيت)

 توان مفهوم در يك فرايند کلی می( 63: 6739داوری اردکانی، ) ... گرايی و ناسيوناليستی و قوم

 ها و نظام اعتقادات يك جامعه ارزش را مجموعه افکار و اعمال، بايدها و نبايدها، هنجارها،فرهنگ 



مذاهب، ايدئولوژی تشريفات مذهبی، ميراث،  ها، آداب و رسوم، که مشتمل است بر سنت دانست

های مشترك ديگر دانست که ممکن است از اين نوع مفاهيم  ديدگاه ها يا عبادت ی همهزبان و 

 ی هکنند عامل اصلی تعيين عنوانشناسان بر مفهوم فرهنگ به  سان، انسان بدين .باشد شده مستثنا

يافته در تمام  ارتباط نظام را اين تعريف با تعريف يونسکو که فرهنگ .اند کيد کردهأرفتار انسان ت

 يزتوسعه ن از ديدگاه .(61: 6713پالمر و ديگران، )همخوانی دارد  ،داند می های زندگی جنبه

 ،سياسی بلکه در بطن هويت فرهنگی نظام ها نيست، سازگار افکار و انديشه ی همجموع ،فرهنگ

اين باورها . شود فرهنگ می که باعث پارادوکسيکال کردن هستمتضادی از باورها  ی مجموعه

تاريخی باورهای فرهنگی  ی هتوجه به اينکه در هر دور ناشی از آبشخورهای متفاوتی است و با

ترين و  يکی از مهم ،در واقع. گيرد گوناگونی شکل می های سياسی نظام ی دارند،اساسحالتی 

اجتماع و نظام سياسی از  را عناصر متفاوت هرزيفرهنگ است،  ،ها نظام حفظ ی هترين وسيل اصلی

 .(676: 6731عظيمی، ) خورند می فرهنگ به يکديگر پيوند ی صهرع طريق

 فهوم فرهنگ شهادت و ايثار م

گاه ديدتوان سه  فرهنگ شهادت می در تعريف. تعاريف متعددی از فرهنگ شهادت شده است

های  ساس آن مقاطع و ويژگیاتوان بر میو از شهادت  قبل از شهادت، حين شهادت و بعد: داشت

يك  ياديد يا اينکه به هم پيوسته  اين مقاطع را جدا توان می. ارائه داد و زمان مورد نظر، تعريف آن

ت شهاد. بررسی کردشود،  منتج میبه شهادت و مواردی که  مقطع را مبنا قرار داد يا اينکه عوامل

فرهنگ شهادت مجموعه آثار، اصول و معارفی  .ندهست د و شهدا معرف آن فرهنگشوبايد معرفی 

در يك . ی عملی آنهاست ن سيرهيّاست که معرف و برآمده از حيات معنوی شهيدان راه خدا و مب

آداب و  ها، باورها، مجموعه آگاهی از فرهنگ شهادت عبارت استتوان گفت که  تر می تعبير کلی

 يعنی مرگ کمال، ی درجه و واالترين ترين به عالی انسان که موجب وصل اعتقادات و اعمالی

شهادت و شهيد، سيره، روش  ی هدربارمانده از شهدا  یهر گونه آثار باق. دشو در راه خدا می آگاهانه

فرهنگ بنابراين،  ؛استو مقدس آنان بخشی از اين فرهنگ  و باالخره تربت پاك و پيام شهيدان

هلل لقاءا حيات مادی به حيات معنوی عبور از ررا د که انسان دنيویاست ای  شهادت تعيين عاشقانه



فرهنگ شهادت نيز فرهنگ مادی در بحث بر اين مبنا، ( 33: 6733معدنی، ) «.رساند می

و ( شهدا ی هو موز شهيد، وسايل و آثار به جای مانده ی همقبر مانند تربت و ،فيزيکی ی هوجه)

توان گفت که فرهنگ  بر اين اساس، می .مطرح است( ها و اعتقادات ارزش باورها،)فرهنگ معنوی 

مثل باورها، ( معنوی)غيرمادی  مانده از شهيد، اعم از آثار باقیشهادت و ايثار عبارت است از 

گرفته از قرآن و  اعتقادات، خلقيات، رفتارها و اهداف و ديگر وجوه معنوی و الهی شهيد که الهام

تربت پاك شهيد، وسايل  :از است باشد و آثار مادی آن که عبارت می( ع) معصومينی  سيره

و  ر چيزی که قابل مشاهدهه ها، مراسم مربوط به شهيد، آثار مکتوب و شخصی، اسامی خيابان

 .شهيد باشد و يادآور لمس بوده

 شهید از ديدگاه قرآن

به صورت مشتقات  بار 611شهد  ی هدر قرآن کريم ماد .تعامل داردشهيد  ی هادبيات دينی با واژ

به  بار يك ،ی آن شهيدينامثن و بار 31جمع آن شهدا  و بار 76شهيد  ی هواژ ،مختلف ذکر شده

و علم به  مرتبه به معنای حضور در يك محل، گواهی 16در قرآن کريم شهيد . کار رفته است

 و آماده به خدمت مشاهده و ديدار، به دست آمدن و حاصل شدن چيزی چيزی، اقرار و اعتراف،

به شهيد و  مستقيم يا غيرمستقيموجود دارد که در قرآن کريم آيات بسياری . آمده است ،بودن

توان در اين مقاله  ولی از آنجايی که نمیباشد،  میمربوط آنها  و خصائل شهادت و فضائل و مناقب

قرآن به مقام شهيدان . ای کنيم شود که به آنها مختصر اشاره ی آنها را آورد، سعی می همه

بِما  قُون فَرِحينَرْزَيُم بِّهُِرَ ندَعِ حياءٌلْ أََا بَأَمواتً اللَّهِ يلِِی سبَِلُوا فِنَّ الَّذينَ قُتِبَحسَوال تَ»: دپرداز می

م ال هُ لَيهِم وَعَ م أَالخَوفٌهِِنْ خَلْفِم مِّهِقُوا بِِحِلالَّذينَ لَم يَرُونَ بِستَبشِيَ وَ هِن فَضلِمِ اللَّهُ مُاتَاهُءَ

/ عمران آل) «نينَأَجرَ الْمؤْمِ ضيعُيُال  اللَّهَ أَنَّ فَضلٍ وَ نَ اللَّه وَمِّ هبِنعمَستَبشرُونَ يَ حزَنُونَيَ

 حياءٌل اَبَ تُامواَ اهللِ بيلِِی سَفِ لُقتَن يُمَوا لِولُقُال تَ وَ» :و در جای ديگر آمده است (636ـ619

ر پندار و گفتار اول، د: که در اين آيات چند نکته مستتر است( 661/ بقره)« رونشعُن ال تَلکِوَ

هدا بعد از شهادت برای هميشه جاودان ش حياتدوم، . کار برده را ب شهدا نبايد لفظ مرگ ی بارهدر

اين سوره جايگاه شهيد را  ،در حقيقت .نخواهيم داشت ما توان درك زندگی شهدا راسوم، . است



: در جای ديگر آمده است .تواند مقام رفيع شهيد را درك کند بشر نمی دهد تا جايی که نشان می

« نقيازِالرَّ يرُخَ وَهُلَ اهللَ نَّاِ وَ ناًسَحَ زقاًرِ اهللُ مُهُنَّقَرزُيَلَ واو ماتُا اَلوُتِقُ مَّثُ اهللِ بيلِی سَوا فِرُهاجَ ذينَالَّوَ»

روزی  د، رزق ونبرای رضای خدا هجرت را برگزين اين آيه پاداش کسانی که درکه  (63/ حج)

ايجاد انگيزه اين آيه  ،درحقيقت. گيرند پاداش را از خدا می کند، يعنی برندگان خاص معرفی می

در . کند ، تقويت میمقابل اهريمنيان ايستادگی کنند در خواهند ی کسانی که می روحيهکند و  می

 «ظيماًعَ جراًأَ هِتيِؤنُ وفَسَب فَغلِو يَل اَقتَيُفَ اهللِ بيلِی سَل فِقاتِن يُمَوَ»: ديگری آمده است ی آيه

خدا در راه خدا با دشمن  دستوربه  کسی کهشود  در اين آيه به صراحت اشاره می( 31/ نساء)

ن و اآنکه مستضعفيا  ،سازدزمين استوار  دين خدا را در کن کند و ظلم و فساد را ريشه تا جنگد می

 ،شود کشته يا پيروز د، هر گاه اين مجاهد راه خدادهچنگال اهريمنان نجات  از را نامحروم

 بيلِی سَم فِلتُتِن قُئِلَ وَ»: آمده استدر جای ديگری . خداوند به او اجر و پاداش عظيم خواهد داد

در جای ديگری  (663/ عمران آل) «ونعُجمَيَ امّمِ يرٌخَ هٌحمَرَ وَ اهللِ نَمِّ هٌرَغفِمَم لَتُّو مُاَ اهللِ

 اهللِ بيلِی سَل فِتِقَن يُمَ وَ هِاالخربِ نياالدُّ هَيوالحَ شرونَيَ ذينَالَّ بيل اهللِی سَفِ لُتِقَليُفَ»: خوانيم می

منان را مشخص ؤدر اين آيه ابتدا تکليف م (31/ نساء)« ظيماًعَ جراًأَ تيهِؤنُ وفَسَب فَغلِو يَل اَقتَيُفَ

در اين  کسانی که دنيای مادی را بر آخرت ترجيح دادند، بايد جهاد کنند و اگر کند که در برابر می

شهدا را  ،در آيات فوق .دهد يم میداند و پاداش عظ هر دو را پيروز می ،فاتح يا جهاد کشته شوند

ر در نزد اخو پيروز واقعی اين دنيا و آن دنيا و روزی کند و آنها را و بيدار معرفی می مهمهايی  انسان

کند و خداوند  ها معرفی می فاتح و دارای مقام بلند و شاهد بر ديگر امت مند و خداوند و سعادت

: ها به اين افراد وعده داده شده است و بهترين پاداش داند را بر خود مفروض میا پاداش شهد

 مُهُ كَولئِأُ وَ اهللِندَعِ هجَرَدَ مُعظَأَم هِسِنفُأَ م وَهِموالِأَبِ اهللِ بيلِی سَوا فِهدُجَ روا وَهاجَ وا وَنُامَءَ ذينَلَّاَ»

رستگاران معرفی کرده و جهادگران با مال و جان در راه خدا را  اين آيه در (31/ توبه)« زونَئِآالف

به که را يعنی کسانی  ؛نزد خداوند بلند است را مقامشان درزي ،مين کردهضت سعادت آنها را

آنها را سعادت  کند و پاداش تشويق می ،کنند تفاوت نيستند و در برابر کافران قيام می بیمستبدان 

 .کرده است یو مقام بلند و رستگاری معرف



 يثار در احاديثجايگاه فرهنگ شهادت و ا

و اوليای ( ص) از کلمات پيامبر اکرمتوان  ی شهادت را می ها درباره ين واژهو گوياترين تر روشن

استنباط کرد که در اينجا به بخشی  (ع)معصومين  ی هخصوص ائم به ،بزرگواران آن ی هالهی، سير

حر عاملی، )کند  اهلل نظر می نقل شده است که شهيد به وجه( ص)پيامبر از . کنيم از آنها اشاره می

و در جای ديگری از آن حضرت نقل شده است که شهيد پيش از بر زمين  .(9 :66ج  ،ق 6113

زخم ناشى از ( ص)پيامبر خدا  .(31: 3، ج 6113نوری، )گيرد  افتادن مورد رحمت خدا قرار می

 .(همان)دانست  میتر  ناز نوشيدن آب خنك در روز تابستان براى او آسا را نيزه و ضربت بر شهيد

 .(6: ق 6737متقی هندی، )کند  را شفاعت می از بستگان خود شهيد هفتاد نفرمعتقد بود که  و

 بلند و ی هشهادت و مقام شهيد آمده است، همه درج ی بارهاحاديث ديگری که در و در اين حديث

معرفی  ان شاهد جامعهرا به عنو دهد که بهترين نيکی است و شهيد عظيم شهيد را نشان می مقام

 یسرپرستخداوند  کند تا جايی که رضايت خداوند را با کارش جلب میشهيد کند که  می

آخرت شفاعت است که اين مقام از  بلندترين مقام در. گيرد شهيد را خود به عهده می ی هخانواد

توانند  کنند، يعنی می کار شهدا با آنان برابری می پيغمبران، بزرگان و امامان است که در اين آنِ

ی  خود را جانشين و سرپرست خانواده( ص)در حديث ديگری پيامبر . کنندا شفاعت هفتاد نفر ر

ای  قطره هيچ: معتقد است( ع)امام باقر .(36باب : ق 6113حر عاملی، )کند  شهيد معرفی می

همان، ج ) نيست ،شود خونی که در راه خدا ريخته ی تر از قطره برای خداوند عزّ و جلّ محبوب

تواند چون پيامبران و اولياى خدا دست  يابد که به اذن خدا مى شهيد به مقامى دست مى .(3: 66

 ددان ين نيکی را شهادت میباالتر( ع) امام صادق .قيامت شفيع آنان باشد ديگران را بگيرد و در

در روهی است که و از ديدگاه اين امام همام، شهيد جزء سه گ .(61 :611ج  ،6711 مجلسی،)

مقام و منزلت شهيد تا آنجاست که  .(1  :همان) شود می روز قيامت شفاعتشان نزد خدا پذيرفته

عاملی،  حر)پوشاند  ی شهادت گناهان فرد را می خداوند به وسيله: فرمايد بيان می( ع)امام صادق 

 شود، شهيد است مى ى که وارد بهشتکس يناول :دارد بيان می( ع)امام رضا  .(9: 66ق، ج  6113

 .(6 :61ج  ،6711مجلسی، )



 جايگاه ايثار و شهادت در مکتب تشیع

 اين امر از ابتدایتوان گفت  که می تا جايی نقش بسيار حساسی در تاريخ تشيع داردو ايثار شهادت 

شناسان  اسالم بوده است که بسياری از دليلشايد به همين . ظهور شيعه تاکنون وجود داشته است

 ی هغيرمسلمان، به علت تشويق شيعه به جهاد با جان جهت دفاع از حق و حقيقت و به علت عالق

رهبران شيعی، شيعيان  ی هجانب کنی ظلم و فداکاری همه هفراوان شيعيان برای استقرار عدل و ريش

و  ايثاربنابراين،  .(763  :6713عنايت، ) کنند تشيع را بنيادگرا معرفی می را فنائيك و مکتب

که در گسترش آن نقش مؤثری داشته  است جمله نمادهای فرهنگی سياسی شيعه از، شهادت

( ع) ائمه با مروری بر تاريخ زندگانی. شيعه اعتقاد خاصی به شهادت داردبدون ترديد، . است

اين ارزش بزرگ، با نام . اند شده يم که تمامی آنها به دست دشمنان، مقتول يا مسمومياب درمی

تشيع آميخته شده است و شيعيان لقب سيدالشهدا را برای  در فرهنگ سياسی (ع) علی بن حسين

 گرم و زيرا شهيد با ايثار قطرات خونش در جامعه، خونِ ،دانند تر می مناسب او از هرکس ديگری

مطهری، ) دارد برمی کند و سدها و موانع را راه خدا را باز می اندازد و ای را به جريان می زنده

که  (ص) ويژه دوران پس از رحلت پيامبر به ،اسالم نگاهی به تاريخ صدر نيم .(66: ب 6711

مدی او کارد تاريخ اسالم است، کاربر ی عرصهطلبانه در  شهادت ی هترين حادث ی بزرگ دربردارنده

که خالفت اسالمی و ( ع) پس از شهادت امام علی .کشد شناخت ايثار و شهادت را به تصوير می

های مشهور عمروعاص  سفيان افتاد و حيله بن ابی چون معاويه ،تربيت انسانی به دست کسانیپايگاه 

 ممکن، ی هخلقی بسيار را فريفت، تنها وظيفه اين بود که به هر وسيل ،در کنار اموال سرشار معاويه

. گردد معاويه رسوا ها شناسانده شود و سلطنت شوم اموی و دستگاه پليد خيانت ها نمايانده و حيله

قيام و نهضت در آن زمان  با سنجش دقيق اوضاع به اين نتيجه رسيد که از (ع) امام حسن

 حقيقت مغلوبی  هغلب ثيری در پيروزی وأآنچنان ت فداکاری و حتی شهادت او زيرا ،خودداری کند

 آسای آيين شيعه در رمز موفقيت برق بنابراين، .(93: الف 6711مطهری، ) نداشت فريب غالب بر

 در طلبی فرهنگ ايثار و شهادت حقيقت ی ههای شيفت انسان  قلب رسيدن به اهداف خود و گشودن

 است، نينيالحس احدی مکتبی که جهاد در راه خدا پلی برای رسيدن به در. است اين مکتب



بر  تعاليم اعتقادی شيعه منطبقتوان با قاطعيت گفت که  پس می. شکست معنا و مفهوم ندارد

مخاطبانش شود، با  هر قدرتی که مانع رسيدن اين تعاليم به ،رو اين انسانی است؛ ازفطرت پاك 

گاه به ضرب شمشير در جهان پيش  مذهب تشيع هيچ. شود ای از ميان برداشته می چنين روحيه

های پاك را به خود جلب و جذب  انسانی دارد که دل های قدر تعاليم و ارزش نرفته، اين مکتب آن

آن جهت که زنده  شهيد از .(633 :همان)کند زور سرنيزه بر مردم حکم  ندارد که به کند و نيازی

 در حضرت التعين در کنار زده و های تعينی را حجاب تر، به تعبير روشن ،صاحب حيات است و

مولوی، ) تعين خواهد بود محيط بر نگرد، تعين می التعين به از تعين وارد شده و موقعيت احاطه بر

ايمن و ملکوت اعلی  در هجرت از زندگی عالم ادنی و جهان سفلی به وادیو  .(69ـ61: 6733

ای است که  شهادت واژه :معتقد استشهيد مطهری  .(11ـ69: 6736امام خمينی، ) سترسيده ا

. گرفته است اين کلمه را فرا ،ای از نور دارد، در عرف خاص اسالمی هاله در اسالم قداست خاصی

ها  ها توأم با قداست و عظمت است، چيزی که هست معيارها و مالك عرف ی هکلمه در هم اين

در راه  واقعاً شهادت نائل آيد، يعنی ی هاز نظر اسالم هر کس به مقام و درج. متفاوت است

به يکی از  ،کشته شود های واقعی بشری برقراری ارزش ی ههای عالی اسالمی، به انگيز هدف

ممکن است در سير صعودی خود نائل شود،  ات و مراتبی که يك انسانترين درج ترين و راقی عالی

فداکاری و ازخودگذشتگی خود و با سوختن و خاکستر شدن  شهيد کسی است که با. رسيده است

ثل شمع است که خدمتش از نوع مَ ،ثل شهيدمَ. کند ديگران مساعد می خود محيط را برای

شده  يگران در اين پرتو که به بهای نيستی او تمامشدن و پرتو افکندن است تا د سوختن، فانی

 (ره)عالمه طباطبايی  .(33: 6713مطهری، ) بنشينند و آسايش يابند و کار خويش را انجام دهند

درخصوص  به حيات ممکن است مراد»: نويسد حيات شهيد را نوعی حيات حقيقی دانسته، می

ن به معاد امعتقد ازی بسيار اين معنا را و ندکه تنها اين طايفه حيات برزخی دار شهدا اين باشد

 شريفه، ی هآي به حيات در اينکه مراد سخن کوتاه آن آگاه باشند و از هرچند هم بسيار جاهلند،

هايی که  در دورهی قابل توجه اينجاست  نکته( 361[: تا بی]طباطبايی، )« .حيات حقيقی است

اجتماعی است، قرائت و ادبيات عاشورا  لحاظگر به  کنش ای سياسی و اسالمی، جامعه ی هجامع



فرهنگ  ی هجويانه و حماسی عاشورا، شاخص وجه مبارزه ای سياسی و فعال به خود گرفته و صبغه

تاريخی، جامعه غيرسياسی ـ  یدر شرايطی که به هر دليل اجتماع د وگرد  مکتوب يا شفاهی می

 ی هشهادت و واقع ی هپويا و زايند ی هالنه بر جنبانگيز، سوگوارانه و منفع بار، غم وجه فاجعه د،شو می

 .شود عاشورا برجسته می

به اين  طلبی در هر عصر و دوران ايثارگری و شهادت ی هدر اصل، برداشت سياسی از واقع

نشينان و منفعالنی که به  حاشيه بخشد و در تحرك فکری میپويايی الزم را  ،نادر ی هپديد

عزادارای و  گريه وممکن است از  ،اين زاويه از. شود میمد واقع اکار اند، روزمرگی خو گرفته

برداشت معنوی، بلکه به عنوان يك اقدام سياسی  شهدا نه به عنوان يك ی هبزرگداشت ياد و خاطر

که  (ع)ن توان از جمالت مختلف امام حسي د و ضرورت اين تلقی و رويکرد را میشو برداری بهره

 استنباط و برداشت نمود ده،کرخود ايراد  ی هطلبان ت شهادترای تبيين هدف قيام و حرکب

 .(313: 6766فريشلر، )

 

 شهادتفرهنگ شفاهی نقش رسانه در توسعه و ترويج 

آن که  یها موجب شد ترکشکه  ها بود ملت ایبر یمانند انفجار بمب، ه رسانه ی کننده امواج خيره

ها را نسبت به همه  بود، نگرش ملت...  و یونيزيتلو ،یا ماهواره ريشده از تصاو حاصل ناتيهمان تلق

 ،ادراك و رفتار آنها ی هبر پهن یفرهنگ ميعظ یها موجسبب به راه انداختن دگرگون سازد و  زيچ

و  نياديبن راتييتغ موجبامر  نيهم. آنان شود یاجتماع یو چه در زندگ یخصوص یزندگچه در 

ارتباط  ليوسادر واقع،  .دشآنها  یو خصوص یسست شدن ادراك مؤثر در رفتار اجتماع ،جهيدر نت

آورند و  ديانسان پد خيبار در تار نياول یتازه را برا ینسل توانند یند که مدار یچنان قدرت یجمع

 انگريب امر نيا. شود یاز آن م یتابع تشيکه ماه رديگ یشگرف م ريچنان تأث ليوسا نياز ا هجامع

 یها ارزش ی هکنند نييانسان، تع ی يلهوسبه شده  است که براساس آن ابزار ساخته یساالر فن یوعن

که  شود یها م از انسان یديقشر جد شيدايموجب پ د، ولی از طرف ديگر،شو می یاجتماع یهست

و تعادل  کنند یم یتجل جديد یها دارند، به صورت قدرت ليوسا نيکه از ا یاصبا شناخت خ



شدن انسان  یو ته یگانگياز خود ب یآن نوع ی هجيو نت زنند یهم م موجود در هرم قدرت را بر

همواره در پی تکامل  گريد ی هبه دور یا با انتقال از دورهبشر  .(363: 6731 ، و رضی آشنا) است

ی  و در اين دوران از توسعه یصنعت ی به توسعه یکشاورز ی هتوسعای از  در دوره. بوده است

امر سبب شده است  نيو همرسيد شکل  نيتر شرفتهيبا پ یگروه یها رسانه ی هتوسعصنعتی به 

 .سازد ريرا دگرگون و متغانسان  که روح و روان

، اگرچه ستين یا امروز موضوع ناشناخته یايها در دن کارکرد و نقش رسانهبدون ترديد، 

بحث  یاجتماع یها در ابعاد گوناگون زندگ رسانه فيوظای  بارهدردانشمندان علوم ارتباطات 

جذاب مورد  یبه عنوان موضوع تواند یمبار از منظر دينی  اين ها رسالت رسانهبررسی اما  اند، دهکر

 .رديتوجه قرار گ

و متوسط  نيياز اجبار طبقات پا یناشکه  ستميس یدائم يیزا تنش ليغرب به دل یايدر دن

است که نظام  یدر حال نيااست؛ جامعه  ی هتود یساز و سرگرم یروان ريدخت  رسانه دائماست، کار 

از . کند ینم دييتأ یاسالم ی هصرف را به عنوان رسالت رسان یخود سرگرم یتيترب رشبا نگ یاسالم

آحاد جامعه و  بيکه هدفش تهذ داند یم تيپراهم ،مند امر ارزش كينظر رسانه را به عنوان  نيا

 یبرادين  که یاوج ی هنقط ،اساس نيبر ا .آنهاست یروح یو تعال یفرهنگ یها نهيزم ليتسه

رسوخ و نفوذ دادن اسالم ناب و  زيو ن یگستر ارزش تمتصور است انطباق کامل آن با رسالرسانه 

از  .(716: 6737، مبارزه با فقر و فساد و تبعیض)مخاطبان است  یملحقاتش در زندگ ی ههم

 به همين دليلو  رساند یم گرانيرا به د نيد یاست که صدا يیمانند بلندگوهه رساننظر دين، 

و  ها نييآ عيبه تشر یو اله یبشر انياد ی هاهتمام همشك،  بی. آن احترام قائل است یبرا نيد

 یساخت، توسعه و آبادان جيمورد نظر، ترو یها پندها و درس دنيگفتن و شن ،یجمع یها عبادت

به  نيد ی هاز عالق يیها آن، نمونه به قرائت کتاب مقدس و آموزش قيوتش ،یمذهب یها مکان

مرحوم . ابدي میمصداق  زين ديجد یها است که در رسانه یسنت یها رسانه يیاز توانا یمند بهره

و معتقد  داند یم یرا ممکن، بلکه ضرور ديجد یها استفاده از رسانه ،یمطهر  یمرتض ديشه استاد

ارتباط با نسل  جاديا یبرا ،نيبنابرا. مخصوص خود آن زمان است یهر زمان تيهدا ليوساکه است 



 .نو وجود ندارد یها وهيو ش لياز وسا یمند جز بهره یا نو چاره

 امياز جنس پ م،يکه از آن داشته باش یفيبا هر تعر ن،يدتوان گفت  از اين منظر است که می

 ،رو نياز ا ؛شود یو عملکردها آشکار م ها شياآن در گر ی هجيست و نتها نشيب نيد ی هشير. است

و  شندينديها چگونه ب که انسان ديبگو خواهد یم نيد. آن است یذات ی هصيخص یطلب گسترش

 یبه رسانه به عنوان ابزار نيد ،نيبنابرا. ندارد ینمخاطب مع افتنيجز با  نيچگونه عمل کنند و ا

 .کند ینگاه م شيخو اميو گسترش پ اتيح ی هادام یبرا

 نياست و از ا یعيطب ،نيد یاز سو اميانتقال پ یبرا یابزار عنواناستفاده از رسانه به  ،نيبنابرا

 یبرا یطرف یخود را ابزار ب ر،يتفس نيتر انهيگرا یها در ماد را رسانهزي ،وجود ندارد یجهت منع اصول

ممکن است دين در بخشی از موارد برای  .آنهاست ی ههم از جمل نيکه د دانند یم یاميانتقال هر پ

هرچند  ،دانست يیزدا تيرا صرفاً محدود ینيد یها آموزه  ريتأث يدنبازا باشد، ولی  رسانه محدوديت

گفتارها و  ها، یريگ ميتصم یرا برا يیها تيضوابط و محدود ینيها و احکام د به ارزش یبند یپا

 ی،نيدو  یاخالق یها از آموزه یبه شمار فراوان یواقعالتزام  شك یاما ب ،کند یم ليکردارها تحم

: 6737اسماعيلی، ) انجامد یها م رسانه شترياست که به تحرك ب یو موجب تعهدات زا تيمسئول

39). 

 ديبا زيآن ن یها رمجموعهياست، ز نيبر د یمبتن یاسالم یکه حکومت جمهور يیاز آنجا

. باشد ینيد یمحتوا ديبا دهد یبه جامعه ارائه م  سانهکه ر يیمحتوا ن،يباشد؛ بنابرا نيبر د یمبتن

ها و الگوها  ارزش ،یفرهنگ مل تيعالوه بر حفظ و حراست از هودر کارکرد دينی خود بايد   رسانه

رهبر پرقدرت گام بردارد و از  كين ابه عنو ینيمعرفت د ريرا اشاعه دهد و در مس ینيد یو نمادها

 ی به وسيله ديامر با نيا. کند یريدر اجتماع جلوگ یو رفتار یادراک نياديبن یها هيسست شدن پا

و  یـ اجتماع یـ اقتصاد یاسينظران در امر س و صاحب یپردازان اسالم هيو نظر ینيرهبران د

ترديد، سنت  بی .شود یريجلوگ یاسالم ليرفتن فرهنگ اص غمايتا از به  رديانجام پذ یفرهنگ

ی رسانه توسعه و  ها و الگوهای اسالمی است که بايد در عرصه ارزشی وقف يکی از همين  حسنه

مقصود البته بايد توجه داشت که . گسترش يابد و اين رسالت رسانه در قبال اين ارزش دينی است



به احساس  در واقع، رسالت. است فهيمتفاوت از کارکرد و وظ یزيعرصه، چ نياز رسالت در ا

اطالعات و اخبار  ی عدم ارائه ايا و گردانندگان آنها نسبت به ارائه ه که رسانه شود یگفته م یتعهد

به  یعملو  یو التزام درون یا حرفه یها تيرسالت را روح حاکم بر فعال توان یم. کنند یاحساس م

 اي نيتعهد رسانه در برابر د. دانست یذات فياهداف خاص در ضمن انجام وظا ايهدف  گرفتن پی

 فرهنگ ايثار و شهادتروست که  از اين .شود یم محسوبمقوله  نياز هم زينها  کردن رسانه ینيد

ای که از جنس دين است به بهترين  تواند از طريق رسانه دينی می ی به عنوان يك سنت حسنه

ی اين اصل مسلم اسالمی  ترويج و توسعه  نقش رسانهدر اينجا . نحو ممکن توسعه و گسترش يابد

 .است

شفاهی ی فرهنگ  توانند نقش مهمی در گسترش و توسعه ها می گفت رسانه توان بنابراين، می

برای تبيين هرچه بيشتر اين موضوع ابتدا الزم است که قدری . در جامعه داشته باشند شهادت

 .بيشتر با رسانه و مفاهيم آن آشنا شويم

 

 تعريف رسانه

 ليتشک یاصل ی ههست انسان است که یگروه یزندگ یمهم و اساس مفاهيماز  یکيارتباط 

و بدون فرهنگ، جامعه  دش ینم داريبدون ارتباط، هرگز فرهنگ پد زيرااست؛  یساختمان اجتماع

مانند خانواده، اجتماعات  ،کوچك و بزرگ یاجتماع یها در نظام رو، نياز ا .يافت ینم جودو

باورها و  ها، نگرش ،ها مهارت ،ها ارتباط در انتقال دانش ،یالملل نيو ب یکشور ،یشهر ،يیروستا

و رفتار  ها زشار د،يها، عقا شناخت رييو تغ یريگ به شکل تواند یو م رددامهمی ها نقش  ارزش

و  یاجتماع راتييتغ یاصل یاز ابزارها یکيارتباط به عنوان  ل،يدل نيبه هم. دشوانسان منجر 

 .(61: 6733اميرتيموری، ) مطرح است یاسيس

که به طور  ديآ یدر م یبه صورت فرهنگ عموم یجامعه وقت كيدر  یاجتماع یها یآگاه

با داشتن سطح  یارتباط جمع ليوسااين . ی صورت گيردارتباط جمع ليوسا قيمستمر از طر

خود انتقال مخاطبان  را به یاجتماع یها یآگاه زانيم نيشتريب توانند یدر جامعه م عيپوشش وس



 یارتباط جمعدارد که  بيان می یاجتماع یشناس رواندر کتاب  4که ژان استوتزل دهند؛ چنان

عبارت است از انتقال بنابراين، از ديدگاه او ارتباط جمعی  .ستها توده انيارتباطات در مهمان 

 .از افراد در آنِ واحد یبه تعداد فراوان ها شهياند

 و ها دهيعبارت است از رساندن اطالعات، ا یارتباط جمعمعتقد است که  5رپکال. یژوزف ت

ها در  از انسان یاديز ادعدت ی هلياطالعات به وس نيا افتيو در یارتباط ليوسا قيها از طر برداشت

و  ساتياصطالح ارتباطات به تأسبايد توجه داشت که  .(11: 6731محسنيان راد، ) زمان كي

از . انسان را به عهده دارند یانتقال افکار و اخبار و رفتارها ی هفيد که وظراختصاص دا یليوسا

 .(19  :همان) رود یبه کار م ها اميپ افتيانتقال و در انيجر یمعرف یاصطالح ارتباط برارو،  اين

و مکتوب به  یو بصر یسمع یها اميانتقال پ یبرای شخصريغ ليبه مجموعه وسابنابراين، در کل 

 نيشاخص ا. نباشند ايدولت باشند  ی هخواه در سلط شود، یگفته م كيمردم در مناطق دور و نزد

بايد توجه داشت که  .(376: 6736  آقابخشی و ديگران،) ها ارتباطاتشان با جمع است رسانه

ط با ابترا یاست که هدف آن برقرار یارتباط لينوع وسا ی هکنند مشخص یجمع  اصطالح ارتباط

رو،  از اين .(36: 6713 کازنو،) بلکه جمع را در نظر دارد ست،يگروه کوچك ن ايمخاطب  كي

ها  انسان انيامر ارتباطات م ليهرچه سبب تسه در واقع،. ارندياز نظر نوع بس یجمع  ارتباط ليوسا

 ون،يزيتلو و،يراد. دارد یجا فيتعر نيخود قرار دهد، در ا اميرا مخاطب پ یاديشود و جمع ز

 یجمع  ارتباط ليوسا ی هدر زمر یبه نوع هجمعه هم ینمازها و مطبوعات، مساجد ها، یخبرگزار

رسانه را ابزار . به ابزار است ازيبلکه ن رد،يگ یخود به خود صورت نم ،روشن است که ارتباط. ندهست

ناآشنا،  یاديارتباط است که در آن افراد ز ینوعی در واقع ارتباط جمع .اند ارتباط دانسته

در مجامع  یسخنران .مشارکت دارند ستند،يقابل شمارش ن یو نامتجانس که به آسان رمشخصيغ

 جمله است نياز ا اتيو نشر یونيزيتلو ،يیويراد یها برنامه قياز طر اميپ لارسا اي یعموم

ی آن توضيح داديم برای انتقال، به  اين ارتباطات جمعی که درباره .(61: 6733اميرتيموری، )

است که فرستنده به کمك آن معنا و  یا لهيرسانه وسدر واقع، . ابزاری به نام رسانه نياز دارند
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حامل  ی هليرسانه وس گر،يبه عبارت د. کند یمنتقل م رندهيرا به گ( اميپ)نظر خود  مفهوم مورد

 و،يراد ،یريو تصو ینوار صوت لم،يکتاب، روزنامه، مجله، عکس، ف. است رندهياز فرستنده به گ اميپ

 دياطالعات جدبا توجه به اينکه  .(61  :همان) تندهس سانهاز ر يیها نمونه...  ماهواره و ون،يزيتلو

کاربرد  یاز اهداف اصل یکي ،گردد یعمل م یبرا زشيانگ جاديا ،جهيدر نگرش و در نت رييباعث تغ

به ذهن آگاه  ینيع یايدن ی هدربار یشواهد انضمام ی هارائارسال اطالعات،  یبرا یگروه یها رسانه

و  ها تيمز یدارا كيمشترك، هر  یها یژگيعالوه بر و یجمع یها رسانه. است اميپ ی هرنديگ

 ديم یسادن ،یارتباط جمع ليمشترك وسا یها یژگيو ی هدربار. خاص خود هستند یها تيمحدود

  کرده ليمنحصر به فرد تبد یرا به ابزار یارتباط جمع ليوسا ،ليذ یها یژگيو معتقد است که

 :کنيم ست که به بخشی از آنها اشاره میا

 .است اديز نسبتاً یارتباط جمع ليوسا رندگانيتعداد گ ـ6

 .متنوع است اريبس رندگانيگ بيترک ـ3

 .ديآ یبه وجود م اميتکثر پ ینوع ،یارتباط جمع ليوسا قياز طر اميبا ارسال پ ـ7

 .است عيسر اميپ عيتوز ـ1

 .(13: 6731محسنيان راد، ) کننده کم است مصرف یبرا نهيهز ـ6

 مخاطب فيتعر

مخاطب مهم است، توجه به نوع  یدر بررس آنچه. دارد و مختلفی متعدد یمخاطب معنا ی هواژ

او  یبرا اميکه پ یخاص یبر گروه اجتماع رسانه ريتأث یابيدر ارز ديبادر اينجا  یعني ،مخاطب است

و  یگروه یوابستگ ،یا رسانه یوابستگ یها یژگيمخاطبان با و معموالً .دکر ديتأک ،شده است هيته

که کسی است مخاطب  در کل. شوند یمشخص می شناخت روان یها یژگيو و یشناخت تيجمع

 در مخاطب .(336: 6731ويندال و ديگران، ) آورد یم یرو ینيمع ی رسانه یداوطلبانه به محتوا

 :شود یم یبند طبقه ريسه مدل ز

از مردم که به لحاظ زمان و مکان  یعيوس ی همدل مجموعاين  در :6توده ی مثابه مخاطب بهـ 6

                                           
6
- Audience as mass 



هستند، در  گريکدياز  یشناخت اندک ايو فاقد شناخت  کنند یطور خودکار عمل م  از هم جدا و به

در مدل  اصلیسؤال  .است 7ها در معرض رسانه بودنناشتراك آ وجهتنها  .شوند ینظر گرفته م

 کنند؟ یمصرف م یا مردم چه رسانه :است نيشده اادي

 ی هليوس  و به هيکه بر پا یعنوان موجودات  مردم به، مدلاين  در :8محصول ی ثابهم به مخاطبـ 3

 یمضر رو راتيتأث دايجا یمدل قدرت رسانه را برا نيا .شوند یمالحظه م کنند، یرسانه عمل م

 کند؟ یرسانه با مردم چه م :است نيمدل ا نيدر ا یسؤال اصل .کند یافراد منعکس م

عنوان   ، مردم بهاست عنوان عامل  مخاطب به که مدلاين  در :9عامل ی ثابهم مخاطب بهـ 7

مردم با  :است نيا یسؤال اصل. کنند ی مورد نظر خود را انتخاب می رسانهو آزاد،  گر نشيعوامل گز

 نيطرفداران ا .ندآزاد باش یرونيعوامل ب ريکه مردم از تأثگونه نيست  اين البته کنند؟ یرسانه چه م

شده  نييتع یو فرهنگ یاجتماع یها حوزه ی به وسيله یتا حدود طبند که کنش مخادقمعتمدل 

 .(691: 6993وبستر، ) است

 شهادت فرهنگ شفاهیرسانه در توسعه و ترويج  تیاهم

 گريکديبه  را یعموم یها تيو فعال یشخص یها زندگ رسانهتوان گفت که  در يك نگاه کلی می

ی زندگی و نوع کنش و  ی شيوه رسانه دربرگيرنده .دهند یما را شکل م یو آگاه زنند یم ونديپ

 یها رسانهکنند بايد توجه داشت که  رغم مزايايی که برای رسانه ذکر می به. تعامل با جامعه است

هستند و به صورت کاال به بازار  یدار هيسرما ی هشرفتيپ ديمحصول سازمان تول ،سو كياز  یجمع

ها، هنجارها،  افکار، ارزش ی هبه عنوان کاال، خود قادر به ارائ ،گريد یسو و از شوند یعرضه م

را ارائه  یهمراه خود فرهنگ خاص یو محصول فکر االهر ک رايهستند؛ ز التيها و تما نگرش

 انيم ی هرابط یخوبه ب یمعرفت بدون آگاهدر کتاب خود به نام  10فرانتس دروگه. دهد یم

تمام  ،طرف كيها از  که رسانه کند یم ديها را مشخص و تأک و رسانه یدار هيسرما ی هجامع

به حساب  یدار هيسرما داتياز تول ینوع خاص؛ بنابراين، را دارند یدار هيسرما ديمفروضات روش تول
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8
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9
- Audience as factor 
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- Franz Drvgegh  



تکامل  ريبه اجبار تحت تأث گر،يد داتيدر همان حال، مانند تمام تولو از سوی ديگر،  نديآ یم

ما  ی هروزمر یها در زندگ رسانهتوان گفت که  می .(69: 6737اعزازی، ) ر دارندقرا ديتول یروهاين

بر اين اساس است . رديگ یشکل م ها تيکه در آن هو آورند یبه وجود م یطيو مح کنند ینفوذ م

خود را تحت نفوذ  یفرد یو ما زندگ شود یم بيها ترک رسانه ی هبا تجرب یشخص ی هتجربکه 

آحاد جامعه بر  م،يرمستقيو غ ميها مستق رسانه .ميکن یمند بنا م قدرت ینهادها ی هکنند تيهدا

به  نهايا ی ههم. یو اجتماع یاسيخانواده، دوستان و سرانجام، کارگران، رهبران س. گذارند یم ريتأث

زندگی پيرامونی ما  یواقع طيمح ی دهنده  شکلواقع ها در  رسانه .رسانه هستندنفوذ تحت  ینوع

توان گفت  می. مؤثرند اريبس یرفتار یها معموالً در به وجود آوردن الگوها رسانهرو،  از اين. هستند

به همين دليل است که رسانه  .شود یم ديناپد اي رديگ یها شکل م رسانه دييبا تأ یگروه تيهوکه 

با . ه باشددر جامعه داشت فرهنگ ايثار و شهادتتوسعه و ترويج  تواند مؤثرترين نقش را در می

فرهنگ خاص خود را دارند و  ها، یتکنولوژ ی مهه یطور کل  و به ها که رسانهنيتوجه به ا

اهداف مثبت و  یچنانچه برا ند،هستگان خود هندد و تفکر سازمان شهيو اند نشيب ی هدهند انتقال

در  توانند یکه دارند، م يیها يیبه کار روند، با توجه به توانا ی، مانند فرهنگ شهادت و ايثارانسان

 یو آموزش یتيترب یبه عنوان مکمل نهادهاو  مؤثر باشند یاجتماع یها ینجاررفتارها و ناه رييتغ

ای  کننده های غيرانسانی و شيطانی به کار روند، تأثيرات ويران اگر در جنبه جامعه عمل کنند و

قدرت  نياز هم دارند، یو استثمار یاستعمار یکه خو یستياليکه صاحبان جوامع امپر چنان دارند،

پس  .اند آوردهدر افتهي سازمان نظام كيبهره گرفته و آن را به صورت  یارتباط جمع ليپرنفوذ وسا

. فرهنگ ايثار و شهادت را توسعه و ترويج دادتوان به شکل مؤثرتری  با استفاده از رسانه می

فرهنگ ايثار و توسعه و ترويج ها در اين رهيافت سه ويژگی دارند که هر سه ويژگی در  رسانه

 :ند ازا ها عبارت اين ويژگی. شهادت در جامعه مؤثر است

 شهادتفرهنگ شفاهی نقش قدرت تأثیرگذاري رسانه در توسعه و ترويج 

تر  انسان را بسته یفکر طيمح م،يگردزبه عقب با شتريب قدربه دوران گذشته، هر نگاهی  با

تحت  شتريمحدود بوده و انسان ب اريافکار نسبت به امروز بس ی هدهند عوامل شکل، زيرا مينيب یم



های وسيع و حتی  آنقدر عوامل تأثيرگذار، طيف ؛ اما در حال حاضر،سنتی بوده است ینهادها ريتأث

نمود و  نييها تع افکار انسان یريگ در شکل یعوامل مشخص توان یم یسخته ب متضادی دارند که 

ست و شدت و ضعف اعوامل مؤثر متعدد  یامروز طيگفت در مح ديکرد، بلکه با هيبدان تک فقط

افکار و احساسات بشر  نيرفتار، کردار و همچنترديد،  بی .داردبستگی  یو مکان یزمان اوضاعآنها به 

 ،یاجتماع ،یوابسته به مسائل اقتصاد و کامالً رديگ یشکل م کند، یم یکه در آن زندگ یاز اجتماع

ترين آنها باشد،  يکی از اين عوامل تأثيرگذار که شايد مهم .باشد یآن م ینهادها نيو همچن یاسيس

  قدرت رسانه مفهوم. شود رسانه است و آنچنان تأثيری دارد که از آن به عنوان قدرت رسانه ياد می

و  اسىيکه در جهت منافع صاحبان قدرت س چنان ،دهى به افکار عمومى شکل ىيتواناتوان در  را می

در  یجزء عوامل دگرگون يیتنهاه ب یگروه یها امروزه رسانه. بيان کرداقتصادى در جامعه است، 

مردم به  ديدر عصر جد. اند شده ... و یـ فرهنگ یـ اجتماع یـ نظام یـ اقتصاد یاسيس یها نهيزم

 ندكو اندك ا گيرند یم که فرهنگ خود را از آن یبه طور نگرند، یالگو م كيبه چشم  ها رسانه

ه تنوع در چهر. خواهد کرد هيها تجز فرهنگ کوچك و خرده یها اقشار مردم را به فرهنگ

 یتنوع فرهنگ نيخواهد شد و هم شتريب زيها ن شود، تنوع در فرهنگ شتريب یارتباط یها رسانه

شده  یو اجتماع یاقتصاد ی ـنظامی ـ اسيس یها و نهادها در نظامها و تنوع  فرهنگ سبب خرده

با توجه البته نهادی که  نگرند، مینهاد  كيبه چشم  یارتباط جمع ليامروزه به وسارو،  از اين .است

امروزه تا جايی که  اند قرار داده تأثيرنهادها را تحت  یدارند، تمام ليوسا نيکه ا یبه قدرت

 یها کرده و سرچشمه ماليپا ديانحصارات جد یحصارات گذشته را با برقراران د،يجد یها رسانه

 ،ديجد یها رسانهبه عالوه، . اند دهکرمنتقل  گريبه گروه د یگروه اجتماع كيقدرت و نفوذ را از 

که  آورند یرا به وجود م ینينو یو ارتباط یفکر یها وهيش و کنند یم جاديا یا مراکز قدرت تازه

 جملهو مظاهر آن، از  یزندگ یها نهيدر تمام زم یا ژهيو و جديد یها درك و برداشت ی هننديآفر

شناخت  سهم بسزايی در یفکر ی هانگار نيا شيدايپ .هستند ... اقتصاد، فرهنگ و است،يس

سطوح  ی هدر هم باًيتقر و آموزش و پرورش ی هنيتحول در زم نيه است، اما ااشتد ها تيواقع

ذکر مثالی در اين زمينه به تقريب ذهنی  .داشته است یخطرناک یامدهايآن، پ ريو نظا یزندگ



خود  رامونيپ های تياز واقع یذهن ی هانگار كياز ما در وجود خود  كيهر . کند بهتر کمك می

 یو برخ یداريبه صورت د یاست که برخ یريمنطبق بر اطالعات و تصاو ها تيواقع نيکه ا ميدار

برخی هم فقط ادراکاتی است که به صورت ملموس هستند،  گريد یبرخو  یداريبه صورت شن

 ی هلياز آنها وس ريو غآيد  براساس اطالعات به دست آمده از اطرفمان، در ذهن ما به وجود می

چون  ی،مانند کلمات کنند؛ یم فيو تعر ريتفس ها تيهستند که روابطمان را با آن واقع یربط

 دهيچيپ یساده و برخ یميمفاه یدارا یکه برخ...  آموزش و پرورش و ،يیبايخانواده، پدر، فرزند، ز

 طيمح یکه وقت یبه طور د،يبه وجود آ یقو ینظام ارتباط كياطالعات از  نيحال اگر ا .باشند یم

 ايگردد  رييو تغ یدستخوش دگرگون ديفرهنگ جد ی هگونه اطالعات و ارائ نيما در اثر برخورد ا

 ره،يو غ یو آموزش یاسيکند، مانند خانه، مدرسه، نظام س ريياطرافمان تغ طيمح های تيواقع

 .سازد ی و دانش ما را دچار تزلزل و دگرگون عاتاطال یتمام

اطراف خود در دوران قبل از  طيو مح ها تيکودك از واقع كي یذهن ی هبه طور مثال، انگار

 یحس ريتصاو انيرا از م ها تيها و واقع هاو انگار. محدود بود اريبس یارتباط جمع یها هجوم رسانه

. آورد یبه دست م نهايمحل و امثال ا یمعلم، خانواده، روحان: مانند ،منابع محدود ی يلهوسبه 

و  ويکودك آن دوره راد. کرد یم یالگوساز یمحدود های تياز امکانات و واقع یو ،نيبنابرا

ر بيشت یخود آشنا سازد، حت طيخارج از مح های تينداشت تا او را با واقع اريدر اخت ونيزيتلو

 توانست یکه م يیزهايافراد و چ ،نيبنابرا. بودند دهياز محل سکونت خود ند ريغ یطيمردم، مح

کودك قبل  ،جهيدر نت ؛موارد وجود نداشت یکم بود و در بعض اريبس رديگ رارآن مردم الگو ق یبرا

محدود بود و  اريبس کرد یدر ذهن خود خلق م که یريتصاو ی،ارتباط جمع یها رسانه ی هاز توسع

 افتيکودك از اطراف خود دراين که يی ها اميپ. شد یم رييکمتر دچار تزلزل و تغ یفرهنگ و

 یها اميکه مطالب و پنيا ايبود  کنواختير بيشتبود که  انهيبه صورت گفتار عام اياصوالً  کرد، یم

 یموضوع ی هاگر کودك دربار برای مثال، رفت؛ یبه شمار م گرانيمطالب د ديياو تأ ی هشد افتيدر

همان  دأييت زيخارج از آن ن طيدر مدرسه و مح کرد، یم افتيدر یامياز خانواده، پدر و مادر خود پ

تولد  یابتداکه کودك از  شد یدر جامعه موجب م يیرأ هم نيا. کرد یم تيبود و آنها را تقو ها اميپ



و  نداشکه افراد جامعه هماهنگ ب شد یامر باعث م نيو هم رديبا جامعه قرار گ یشکل در جهت هم

که  ديجد یها با هجوم رسانهولی امروزه  ؛اطراف خود محدودتر سازند طيتصورات خود را از مح

 یعني ،ندستناهماهنگ ه ده که مخاطبان آنهامانگاره به وجود آ نياست ا اريتعداد آنها بس

 .اند از حالت هماهنگ خارج شده و ذهن مخاطبان را هم متفرق کرده ديجد یگروه یها رسانه

کوچك و ناهماهنگ  یها ند، گروهکن افتيدر یو مشابه کساني یها اميکه مردم پنيا یامروزه به جا

 یدگيچيپس هرچه جامعه پ. ندکن یارسال م گريکدي یخود را برا یذهن ريتصاو عيوس زانيبه م

 رهنگجامعه به ف یو با انتقال کل شود یم تر عيتر و وس متنوع زيداشته باشد، فرهنگ آنها ن یشتريب

 کند یم عيرا منعکس و تسر نديفرا نيا ديجد یارتباط یها ارتباطات، رسانه ديپرتنوع عصر جد

 .(339: 6736 تافلر،)

 ،11لزينظر م از. ی انبوه است ی جامعه رو، يکی از نظريات رايج در اين زمينه نظريه از اين

 :دارد که عبات است از ژگىيچهار و 12انبوه در مقابل مفهوم همگان ی هجامع

 .است اديز اريدهندگان بس دهينسبت به عق رانيگ دهيتعداد عقـ 6

است و به طرزى  هيسو كيارتباط  .اندك است افتىيدر هاى امين واکنش آزادانه به پاامکـ 3

 .است که امکان واکنش فورى و مؤثر وجود ندارد افتهي سازمان

نوع اعمال  نيى اراست که بر مجا ىيها تحت کنترل قدرت دهيعمل به عق اي دهيتحقق عقـ 7

 .نظارت دارند

 ندگانينما اينهادها  نياقتصادى و نظامى استقالل ندارد و ا اسى،يتوده نسبت به نهادهاى سـ 1

 .دهند کاهش مى د،يبه دست آ دهيعق رىيگ آنها هر نوع استقاللى که ممکن است از راه شکل

گو و است که در اجتماعى از همگان بحث و گفت نيا لزيم رىيگ جهينت ها یژگيو نيبه ا وجهت با

 ی هر جامعمقابل، د ی هدر نقط. دهند مى شبحث را گستر ها صرفاً ابزار برتر ارتباط است و رسانه

هاى مختلف  گروه اي گانو هم نديآ ها ابزار اصلى و مسلط برقرارى ارتباط به حساب مى رسانه ،انبوه

هاى جمعى  ى رسانهاند و همگى در معرض محتوهستها  حکم بازارى براى رسانه شتريمخاطب ب
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 .شناسد اى کلى و فاقد انسجام است و فرستنده را نمى مخاطب توده ،انبوه ی هجامع در. قرار دارند

شناختى افراد است نه  روان هاى یژگيوضعى مبناى برقرارى ارتباط و اثربخشى آن و نيدر چن

 قدرتى مطلق مخاطبان و قدرت بى ،وضع نيا ی هجينت .اجتماعى هاى یها و وابستگ خصلت

 دترىيجد برداشت .و نفوذ خود دارند اريها را تحت اخت کسانى است که رسانه ايجمعى  هاى رسانه

به نظر  .سازى مشاهده کرد برجسته ی يهتوان در قالب و نظر انبوه را مى ی هجامع ی يهاز نظر

 نياگرچه ا ،ها از قدرت اثرگذارى قوى برخوردارند اند رسانه کار کرده نهيزم نيمحققانى که در ا

 .مطلق و منحصر به فرد نباشد ريقدرت تأث

 اسى،يس ی هحوز رحداقل ددارند که  بيان می 14و دونالد شاو 13ول مك کامبزسمک رو، از اين

 ها تيواقع نيآگاهى ما از ا .نديآ دست دوم به حساب مى هاى تيواقع ميشناس موضوعاتى که ما مى

آن  فقطفراد عادى جامعه و ما به عنوان ا رديگ ت مىئهاى جمعى نش اول از رسانه ی هدر وهل

هاى جمعى ارزش خبرى شناخته شده  رسانه قيکه از طر ميشناس ملى را مى استياز س ىيها جنبه

گستردگى استفاده از  هب ميموضوع به طور مستق نياست ا هىيبد .و به ما انتقال داده شده است

ها در  رسانهنقش  ،باشد شتريگستردگى ب نيشود و هرچه ا جامعه مربوط مى كيها در  رسانه

اى  جامعه نيبارز چن ی هنمون کايآمر .خواهد بود شتريآن ب تياهم زانيو م تيواقع رىيگ شکل

بحث  تيمطبوعات اولو .است اديز کايآمرقدرت مطبوعات در  ،از نظر مك کامبز و شاو .است

 نييتعمطبوعات  .کند قانونى محدود نمى چيرا ه اسىيقدرت س نيکند و ا مى يينعمومى را تع

ممکن  گرياقتدار در جوامع د نيا .حرف بزنند و فکر کنند زىيکند که مردم راجع به چه چ مى

مك کامبز و  قياز تحق شيمطالعاتى پ .باشد ها نيماندار اياحزاب  شان،ياست خاص جباران، کش

 سورين و)آورد  «ها سازى رسانه برجسته»عنوان  باتوان آنها را  شاو صورت گرفته است که مى

کارکرد  دييتجربى در تأ قيقحت نياما به طور مشخص نخست .(319: 6993تانکارد، 

 15ليه  در چپل 6913 سال شود که در مىمربوط  قيدو تحق نيها به ا سازى رسانه برجسته

 غاتىيتبل ی هسازى را در مبارز برجسته ،مك کامبز و شاو .انجام گرفته است ىجنوب اىيفرنيکال
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فرض مطرح شد که  نيا ،مطالعه نيدر ا .ردندکمطالعه  کايدر آمر 6913جمهورى سال  استير

ها  نگرش ىينما کنند و بر بزرگ مى نييرا تع اسىيس ی ها همبارز هاى تيهاى جمعى اولو رسانه

اهالى  انينفره از م صداى  مصاحبه با نمونه ،مطالعه نيا .گذارند اثر مى اسىينسبت به موضوعات س

 نيبراى ا افراد نيانتخاب ا. نگرفته بودند به چه کسى رأى بدهند ميکه هنوز تصم بود ليه چپل

 ريممکن است تحت تأث گرياز افراد د شتريب ها نگرفته ميتصم شد منظور صورت گرفت که تصور مى

جمعى که  ی محتواى پنج رسانهاز  ليتجل ،مصاحبه نيزمان با ا هم .رنديسازى قرار گ اثر برجسته

که  ونىيزيلوت ی هخبرى و دو شبک ی هپنج روزنامه، دو مجل) دادند دهندگان را پوشش مى رأى نيا

شد پنج مشکل اصلى کشور  دهياز افراد نمونه پرس .، صورت گرفت(کردند اخبار شامگاهى پخش مى

اخبار مربوط  ريموضوعات اصلى و سا ی هدهند هاى افراد به پانزده مقوله که نشان پاسخ .ندنکرا ذکر 

پانزده  نيبه ا زين تهاى خبرى مرتبط با انتخابا محتواى رسانه .دش ميبود، تقس اسىيس ی هه مبارزب

هاى خبرى به  محتواى رسانه نيهمچن. ديشد و درصد هر مقوله مشخص گرد ميمقوله تقس

همبستگى  .سازى را نشان داد مطالعه اثر برجسته نيا هاى افتهي .شد ميو فرعى تقسی اصل مقوالت

موضوع مهم  كيدهنده از آن موضوع به عنوان  موضوع و تلقى رأى كيها به  رسانه ديتأک انيم

ها به  رسانه ديتأک انياى قوى م حاکى از رابطه ها افتهي نيا ،نظر محققان قبط .بود 913/1

 تيدهندگان در خصوص برجستگى و اهم و قضاوت رأى اسىيس ی هموضوعات مختلف مبارز

 .انتخاباتى است کاريموضوعات مختلف پ

مخاطب به عنوان  ،سازى انبوه و برجسته ی هجامع هاى هيدر حالى که در نظر ب،يترت نيا به

کند و نسبت به  مى افتيرا در اميشود و موجود منفعلى است که پ در نظر گرفته مى اميپ ی هرنديگ

استفاده و خشنودى  دگاهيو فاقد اثر است، در د ريواکنش وى با تأخ ايدهد  آن واکنشى نشان نمى

از همين  .ديآ به حساب مى يك ،در معنابخشى و معناسازى ميو سه نندهيدر حکم آفر خاطبم

معناسازى با  .توان در توسعه و ترويج فرهنگ شهادت و ايثار استفاده کرد مفهوم معناسازی می

 :همراه است ريز هاى یژگيو

تا چه حد با گذشته، حال و  اميپ هنکيشود و برحسب ا شروع مى ريگ اميمعناسازى با پـ 6



 .کند خورد، از آن استفاده مى مى وندياو پ ی هنديآ

 ديدهد تا بگو اجازه مى ريگ اميکند، بلکه به پ نمى داورى شيپ اميپ ريتأث ی هربامعناسازى درـ 3

 .چه اثرى بر او داشته است اميپ

بلکه به عنوان عاملى در  ام،يپ ی هواسط اياجتماعى را نه به عنوان مانع  ی هنيمعناسازى زمـ 7

 .کند تا به جهان معنا دهد استفاده مى امياز پ نهيدر آن زم ريگ اميکه پ رديگ نظر مى

است که  ىياطالعات معنا .بخش باشد آگاهى ريگ امياست که از نظر پ زىياطالعات چـ 1

 .را پر کند شيخو اىيهاى دن سازد تا شکاف مى ريگ اميپ

ويندال و ) شود مى نىيب شيپ تيموقعبه دارد و با توجه بستگی  تيموقعمعناسازى به ـ 6

سازی آن منطبق با فرهنگ شهادت و  بنابراين، با لحاظ اين نکات و بومی .(393: 6731ديگران، 

رو، بايد گفت که با استفاده از  از اين. توان به توسعه و ترويج اين امر در جامعه کمك کرد ايثار می

 .فرهنگ ايثار و شهادت در جامعه کمك کردتوان به توسعه و ترويج  تأثيرگذاری رسانه میقدرت 

 شهادتفرهنگ شفاهی پذيري کردن رسانه در توسعه و ترويج  نقش قدرت جامعه

، به رسد به نظر میکوچك  اريبس ،یارتباط ليشگرف وسا یها شرفتير اثر پبجهان پهناور امروزه 

نقش  فيتوص یبرادادند و بعضی ديگر « یجهان ی هدهکد»قب عضی به آن لکه ب یا گونه

 .اند نام نهاده «عصر ارتباطات»برهه را  نيانسان، ا یاجتماع یارتباطات در زندگ ی هکنند نييتع

هرگز  ،یاجتماع یحاکم بر زندگ وضعيتانسان امروز به لحاظ تمامی اين عوامل سبب شده است 

پيوند تنگاتنگ . بداند یکه او را دربرگرفته است، مستغن یجمع  ارتباط ليخود را از وسا تواندن

پيش از شروع . پذيری شده است ميان رسانه و جامعه سبب به وجود آمدن بحث رسانه و جامعه

است که فرد  یروند 16یريپذ جامعه. پذيری آشنا شويم ی جامعه بحث الزم است که قدری با واژه

در . فرد دارد یرفتارها یريگ در شکل ینقش اساس رو، اين ؛ ازشود یآماده م یگروه یزندگ یبرا

 یو نقش گروه یتا انتظارات هنجار ننديب یکه افراد چگونه آموزش مشود  تبيين آن گفته می

شناسان  جامعه 6911ی هده ليدر اوا .(631: 6736ملوين و ديگران، ) رنديمتعلق به خود را بپذ
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 یريپذ جامعه دياز نظر معنا، به لغت جد 17تيترب ی هواژ. کردنداز اين واژه استفاده شناسان  و روان

ن ه آب دنيفرد به منظور شکل بخش یزندگ ی هبر دخالت فعال در عرص یبود و هر دو به نوع هيشب

 یريتفسی ريپذ جامعه ی هبه واژ تيترب ی هواژ ليتبد 18گريبه قول کورت دانز یول ند،داللت داشت

 ی هطيما از ح گر،يبه عبارت د. است استيدر علم س یديشدن افق جد باز یبه معنا ؛ستين یلغو

بنابراين، او برای انفکاك بين اين دو و . ميا شدهوارد  یقلمرو علوم اجتماعبه اخالق،  ی هفلسف

 ها و فنون توجه دارد، به ارزش هدف اساساً تيترب ی هواژ دارد که جلوگيری از خلط مبحث بيان می

ارچوب هدر چ. کند یاشاره م یو اثربخش یچگونگ ی هبه مسئلی ريپذ جامعه ی هکه واژ یدر حال

در نظر  یبه طور انتزاع یاخالق یها روابط فرد با نظام ی همسئل ،یريپذ مطالعات مربوط به جامعه

 دشو یمی بررس یفرهنگ یها و ارزش یاجتماع یبلکه با توجه به هنجارها شود، یگرفته نم

 ینوعی ريپذ شناسان از مفهوم جامعه از جامعه عضیب یهر حال، تلق به .(66: 6937دانزيگر، )

 یمعرف یفرهنگ یانتقال فرهنگ و الگوها نديرا فرا یريپذ جامعه گريد عضیب. است تيو ترب ميتعل

از  ای همجموعخود، بر  ی هجامع یوحدت و همبستگ جاديا یبرا یجوامع انسان یعنياند؛  دهکر

به نسل  یفرهنگ یفرهنگ را به شکل الگوها نيو ا کنند یتوافق م ادهاها، هنجارها و نم ارزش

 شيرا به عنوان کارکرد جامعه در حفظ خو یريپذ جامعه گر،يد یتعداد. کنند یمنتقل م ديجد

حفظ و تداوم  ی هفيبه وظ د،يانتقال فرهنگ به نسل جد قياند که نظام حاکم از طر دهکر یمعرف

شناسان نيز مورد توجه بوده است  از طرف ديگر، اين اصطالح از سوی انسان .کند یاقدام م شيخو

شناسان  اما جامعه ،دانند یمی ريپذ فرهنگ یرا به معنا یريپذ شناسان جامعه انسانکه  تا جايی

بهتر در  یزندگ یرا برا یو رد،ف یکه ضمن شکل دادن رفتارها دانند یم یرا روند یريپذ جامعه

است که  یريپذ جامعه یاجتماع تيشناسان بر واقع ه از جامعهگرو نيا ديتأک. سازد یاجتماع آماده م

 نيبا توجه به ا .دهند یجامعه انطباق م یهنجار یآن، خود را با ساختارها ی هليافراد به وس

 یعنياست ـ  يیمبنا یامری ريپذ جامعه نکهيبه ا توجهبا : گرفت جهينت نيچن توان یم ف،يتعار

 یانتقال فرهنگ از نسل یبرا یجامعه و فرهنگ خاص آن است ـ عامل كيدر  یريپذ جامعه نديفرا
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 كيو در  کند یحاکم کمك م محرکت به ثبات و دوام جوامع و نظا نياست و هم ديبه نسل جد

: 6731اخترشهر، ) جامعه به فرد است یها انتقال هنجارها و ارزش نديفرا یريپذ کالم آنکه جامعه

ترين ابزارهای  ها دخيل هستند، زيرا يکی از مهم بينيم باز در اينجا نيز رسانه بنابراين، می .(611

در بحث رسانه و جامعه، باز دو . هستند ها ی امروزی رسانه ها و هنجارها در جامعه انتقال ارزش

 که است یاجتماع یقشربندمؤلفه بيانگر ارتباط تنگاتنگ ميان رسانه و جامعه است، اولی بحث 

 طيشرا نيزو  یاجتماع یرا در قشربند یعيوس یموجبات دگرگون یارتباط جمع ليوسا شيدايپ

 یها در صعود ستاره ژهيو به ،امر را نيا. فراهم ساخت یبرتر اجتماع یها تيارتقا و احراز موقع

 گر،يد یاز سو .(736: 6713کازنو، ) دکرمشاهده  توان یم یهرم اجتماع ی هبه اوج قل یهنر

افراد،  اريو جامعه و قرار دادن آن در اخت طيمح ی بارهها با فراهم آوردن اطالعات الزم در رسانه

و با توجه به امکان  آورند یآن را فراهم م ی بارهموجبات نظارت بر امور جامعه و اظهار نظر در

و  ها تيلئوجهت احراز مس در توانند یم لهيوس نه ايافراد ب د،يدر جوامع جد یاجتماع یارتقا

در  ینقش مؤثر  رسانه ی هشد نظام کنترلاز سوی ديگر، . ندنکباالتر و برتر تالش  یها تيموقع

 اافراد ب یو هماهنگ یکپارچگي جاديدر ا ینقش مهم یجمع یها رسانهدر واقع، . ددار یريپذ جامعه

 یروش موجود برا نيتر مناسب یجمع یها رسانه 19یپا نيبه نظر لوس. دارند یاسينظام س

ها در  ، رسانه20یهوستن ران ی هبه گفت. روند یبه شمار م یهستند و عامل قاطع نوساز یريپذ جامعه

: 6736عالم، ) دارند یميافکار مردم نقش مستق زيو ن یاصل یها یريگ شکل دادن به سمت

تنوع  یارتباط جمع ليکه وسا یزماندر واقع، در . ی استاجتماع یها گروهبحث ديگر،  .(633

 ها توده نيب یکسانموجب ي یعني ،ساز بودند گوناگون نداشتند، جمع یها برنامه كيکمتر و هر 

هر جمع  ل،يوسا نيشدن ا یاما با تخصص ،ندکرد یحل ممخاص را مض یها گروه تيو هو ندشد یم

 ليمرحله است که وسا نيدر ا. خاص خود را داراست یارتباط ی هليا وسيگروه خاص، روزنامه  اي

 يی،از سو .(13ـ11: 6713کازنو، ) سازند یرا فراهم م یگروه تيموجبات احراز هو یارتباط جمع
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 ی،اجتماع یها که گروه دهد ینشان م یبه خوب 21پل الزارسفلد رينظ ،از دانشمندان یمطالعات بعض

 ای به افراد، نقش واسطه یارتباط یها اميحزب در انتقال پ ايانجمن  ،کارخانه  مثل خانواده، اداره،

 یاسيس یها یريگ و جهت یپرورش و گسترش افکار عموم ی هنياغلب در زم ،سبب نيبه هم .دارند

 یها با توجه به نقش گروه. ديآ یم انيسخن به م یبر افراد معمول عقايد رهبران از نفوذ ،یو انتخابات

مانند  ،از دانشمندان معاصر علوم ارتباطات بعضی ،یارتباط یها اميانتقال پ یدر چگونگ یاجتماع

 یرا بر افراد خنث یتماعاج یها گروه راتيدارند که وجود توده، تمام تأث دهيعق 22مك کوئل سيدن

معتمدنژاد، ) ندهست یا خود در واقع جزء نظام ارتباطات توده یاجتماع یها چون گروه ،کند یم

پذير کردن اصولی  استفاده از توان رسانه در قالب جامعهتوان با  رو، می از اين .(636ـ637: 6736

 .دادی همين فرهنگ شهادت و ايثار، آن را در جامعه توسعه و ترويج  و بايسته

 شهادتفرهنگ شفاهی ي رسانه در توسعه و ترويج  نقش انتقال هنجارها به وسیله

ن ه آکه ب ديآ یبرم یمثال اياز آن قانون، قاعده  ،رو نياز ا ؛دهد یم  ايگون یمعنا نيدر الت 23هنجار

مالك و ضابطه و ابزار سنجش و  هنجارها به عنوان یعني .(313: 6731بيرو، ) شود یرجوع م

برای هنجار تعاريف  .شده است یسرمشق نظم در موارد گوناگون به کار رفته و از آن استفاده م

و  یدستور ،يیانشا یايسلسله قضا كمتعددی ارائه شده است؛ گروهی آن را با ديد اجتماعی، ي

و هماهنگ با جامعه  ستهيرا در شناخت کارها و اعمال شا یکه انسان اجتماع دانند می یا قاعده

 اينوع ملموس  ،یفلسف شتريبنگاهی با  بعضی آن را .(667: 6731خو،  آراسته)  دهد یم یاري

؛ از دارند بيان می (ابديدر آن راه  یکه قضاوت ارزش نهيدر هر زم)باشد ديفرمول مجرد آنچه با

برحسب  که مدل و آرمان، قاعده، هدف یمعناهای  از ديدگاه آنها هنجار بايد دربرگيرنده ،رو نيا

 یانيب ايقانون، فرمول را هنجار بعضی ديگر  .(313: 6731بيرو، )، باشد ديآ یموارد از آن برم

 هيو با تک ابدي یم یدستور یدر آن صورت معناکه  برندیباشد، به کار م ديآنچه با ی بارهمجرد در

 .(319  :همان) کند یم زيتجو ،باشد ديو اخالق با شهيآنچه را از نظر اند ،یارزش یها بر قضاوت
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و تر است  كينزد ی هانيم ايامر متوسط  یهنجارها به معنانظران معتقدند که  بعضی ديگر از صاحب

البته بايد توجه داشت  .(همان) ابدي یوضع درست و منطبق با اکثر موارد را م كيمعادل  يیمعنا

اصطالح هنجار با  رايز ،ستيمعنا ن نيا یو لزوماً دارا درست باشد کامالً تواند یامر نم نياکه 

 دهند یپس هنجارها چنان معنا م د،ياب یارتباط م هستيبا ايرفتار درست  ی رهدربا یتوقعات اجتماع

المعارف علوم  رهيدادر  .(369: 6713آبرکرامبی، )در کار است  يیو فتوا تيرضا ت،يکه مشروع

 ی هليوسه هستند که ب يیخطوط راهنما اي یفکر یها هنجارها مدل»: آمده است زين یاجتماع

آدام و ديگران، )« .ميکن یم یابي کنترل و ارزش ،یرا از لحاظ فکر گرانيآن، ما اعمال خود و د

6936 :611) 

حاکم شده و بر  يیرفتارگرا ینوع رسد یمذکور به نظر م فيدر تعاربا توجه به آنچه گفته شد، 

که  یدر اعمال و رفتار توان ینم فقطکه هنجار را  یداشته است، در حال ريآن تأث سندگانينگرش نو

 ديبا گر،يبه عبارت د. ديرا با آن سنج یعمل انسان فقط ايجو کرد و جست ،زند یاز انسان سر م

 رفتهيپذ یا که در جامعه شهياند ايرفتار، عمل  یها وهيعبارت است از ش یاعاجتم یگفت هنجارها

: 6713 ساروخانی، ) رديپذ یشدن فرد تحقق م یاجتماع ندايو انطباق با آن در فراست شده 

شدن و  یاجتماع ،یريپذ جامعه ،گريبا جامعه و به عبارت د یکه مفهوم هماهنگ نجاستيا .(367

پس . دشو یآن دو مشخص م انيم ی هو رابط ودر یهنجار به کار م فيدر تعر یعمل اجتماع

کار به  یهستند که به عنوان ضوابط مشترك عمل اجتماع یهنجارها احکامتوان گفت که  می

 به یبند یکه حاصل پا دهد یاز خود بروز م ینيمع یها یمند قاعده یانسانرفتار در واقع،  .روند می

آبرکرامبی، ) تابع قواعد است انيعمل آدم ،یمعن نيبه ا ؛مشترك است یهنجارها ايانتظارات 

 یجو و بررسو جست زيو احساس ن شهياند یها وهيهنجار را در ش توان بنابراين، می .(369: 6713

ی تاريخی  ی تعامل هنجار و رسانه در غرب پيشينه نحوه .به عمل و رفتار بسنده نکرد فقطکرد و 

و آرا در قرون  ديبر نشر عقا ینياعمال کنترل د ،یحيدر سنت مسکه  طوالنی دارد، به طوری

 چيتولوزا امر کرد که هموسوم به  یروحان یشورا یالديم 6339در سال . زبانزد است یوسط

و مقدس را در تملك داشته باشد و مقرر کرد  یمذهب یکتاب تواند ینم ،سايکلجز اصحاب ه ب س،ک



شايد بتوان  .(6176: 6731دورانت، )خوانده شود  ینيبه زبان الت ديکه کتاب مقدس فقط با

حاکم بر  یهنجار یها یتئور یا سهيمقا یبررس یتالش برا نيو پابرجاتر نينخستگفت که 

طرح  كيدر چهارچوب  26و شرام 25پترسون ،24برتيس ی وسيلهبه م  6961ها در سال  رسانه

 یاصل یسه نفر، چهار تئور نيا. انجام شد کايدر آمر ساهايکل یمل یمربوط به شورا یمطالعات

ساخت و عملکرد  یارهايرا به عنوان مع یروس سميو کمون یاجتماع تيمسئول ،یبراليل ،یاستبداد

به دفاع از مدل  یتا حدود برتيکتاب س .(6917ديگران، پيترسون و ) کردند یها بازشناس رسانه

تحول  یخيمراحل تار ینوشته شده است و به نوع یاجتماع تيمسئول یعني ی،براليلی  هشد اصالح

 ی هانيگرا یآزاد یها مدل یبرتر یخاص و با ترفند دهد یرا نشان م یبراليتا ل یها از استبداد رسانه

هنجارها از دو راه توان گفت که  در کل می .اندينما یم یروس و یاستبداد یها را بر مدل یغرب

 یدارند که گاه یگوناگون يیاجرا یها و ضمانت شوند یاخذ و جذب م ،یريپذ جامعه یجذب ذهن

خود را بر اجرا و  یها نقش کنترل نظارت نيو ا کند یجلوه م یرسمريغ گاهی و یبه صورت رسم

 .کنند یهنجارها اعمال م تيرعا

 :کرد ميبه چند دسته تقس توان یهنجارها را م

و  شود یگذاران وضع م قانون یموضوعه و مدون که از سو نيقوان اي یقانون یهنجارها ـ الف

مربوط به  های جامعه و نظام یعني ،آنها معموالً خارج از فرد یو ضمانت اجرا گردد یرسماً اجرا م

 .شود یآن اعمال و نظارت م

و الزام آنها در  ابندي یم نيزمان در جامعه نشو و نما و تکو یکه در ط یاخالق یهنجارها ـ ب

دارند  یو مذهب ینيمنشأ د اي نهند یبه عنوان عضو جامعه شکل و کارکرد دارند و اثر م یون آدمرد

 نيانو قو یقانون یدر هنجارها زين یو زمان شوند یو نظارت م یريگ یپ یمراجع مذهب یکه از سو

 .، مانند فرهنگ ايثار و شهادترنديگ یم یموضوعه جا
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آنها، هم مربوط به خارج از  تيدو، آداب و رسوم است که الزام و اجبار در رعا نيا یانيحد م ـ ج

خو،  آراسته) است( مربوط یها تيخلق و خو و ترب) یدرون رشيو هم متضمن پذ( جامعه)فرد 

6731 :667). 

عنوان  با یپرداز یتئور سری كيها،  حاکم بر رسانه یهنجارها ليو تحل انيب یبرارو،  از اين

 یدهايو نبا دهايبا کوشد یم ها یتئور نيا. طرح شده است «ها رسانه یهنجار یها یتئور»

حاکم بر جامعه  یو فرهنگ یاقتصاد ،یاجتماع ،یاسيها را بر اساس نظام س رسانه یعملکردها

ت دولت از او انتظار دکن یمرا ترسيم دولت، رسانه و جامعه  ی هرابط ها یتئور نيا. کند نييتب

ها را در جوامع  رسانه یحاکم بر آنها و توقعات مربوط به نقش اجتماع طيها، ضوابط و شرا رسانه

و شعور  یعملکرد ،یاجتماع ی ـعلم یها هيدر کنار نظر ها یتئور نيا. دکن یم یگوناگون بررس

  .دهد یم ليرا تشک یدر ارتباطات جمع یپرداز هينظر یاصل ی هحوزعامه چهار 

 یدر ط برخیو  شوند یجامعه نهاده م انيفرمانروا یهنجارها از سو یبرخ بايد توجه داشت که

 معمول در یها یدئولوژيو ا انياز جانب اد زين رخیو ب ابندي یم یضرورت وجود جيزمان و به تدر

قابل  ريغ ی نکته. ندياب یجامعه شکل و عمل م یفرهنگ یها زمينهو موافق  ندشو یم جيجامعه را

مناسبت  یاجتماع یها ها، عرف معمول و ارزش است که هنجارها با آداب، رسوم، سنت نيانکار ا

رو،  از اين. که بخشی از فرهنگ دينی ماست ، مانند فرهنگ ايثار و شهادت(661: همان) دارند

گوناگون در به وجود آمدن هنجارها در جوامع که  یاجتماع یها نهادها و سازمانتوان گفت که  می

 یآن به نوع یريگ در شکل كيقابل انکار دارند و هر  ريآن جوامع در ارتباط است، نقش غ اتيبا ح

هاست يا  فرهنگ ايثار و شهادت جزء ارزش: يد کهآ حال اين سؤال پيش می .هستند ميسه

 .دری بيشتر بررسی کنيمهنجارها؟ برای پاسخ به اين پرسش بايد مسئله را ق

به  زين یموارد همراه هم و گاه ی ازاريدارد و در بس كينزد یارتباط با هنجارش از آنجا که ارز

صدق  زيها ن ارزش ی بارههنجارها در ی هاز موارد مذکور دربار یاريبس د،نور یبه کار م گريکدي یجا

و  است تر یفلسف یمفهوم ارزشکرد که  انيگونه ب نيدو را ا نيا زيبتوان وجه تما دياما شا ،کند یم

عمل  ی هو در مرحل است تر یکاربرد یمفهومدارای که هنجار  ینظر قرار دارد، در حال ی هدر مرحل



 .قرار دارد

 یريگ شکل نياعمال فرد و همچن ايعمل  شه،ياند نييعوامل در تب نيتر یاديارزش را از بن

 .(311: 6731ساروخانی، ) اند دانسته یاجتماع اتيح

 كي ل،يم كي یدر ارضا( شخص اي شهياند ز،يچ) ءیش كي يیتوانا زانيارزش م گر،يد یاز سو

جو کرد که و جست یانسان یها شهيدر اند ديپس اساس ارزش را با. انسان است یتمنا كي و ازين

 .(116: 6731بيرو، ) دکن یمی ابيرا ارز یخارج ءیش كي( ارزش)نفع 

 گريد یاز حاالت امور به برخ یبرخ حيگسترده به ترج ليها را تما ارزشهوفشتده رو،  از اين

ارتباط دارند،  گريانسان که با همد یها دارد که از مجموع ارزش دهيعق یو. کند یم فيتعر

 .(73: 6731مرتضوی، ) ديآ یبه وجود م یارزش یها نظام

 نييدر تب یو عامل و مالک ستها شهيکه در اند ابدي یم یذهن یارزش مفهوم ب،يترت نيبد

بنابراين، فرهنگ ايثار و شهادت بيشتر از اينکه . است یاجتماع اتيح یريگ و عمل و شکل شهياند

 .ی اجتماعی است شده هنجار باشد يك ارزش شناخته

و تفکر، احساس و تعقل، عمل و رفتار افراد  شهيها در هر جامعه مالك اند هنجارها و ارزش پس

 و الزام به آن، از تيرعا نيو ا باشند یآن م تيافراد ملزم به رعا ی هکه هم باشد یآن جامعه م

که نقش  یگوناگون ینهادهابايد توجه داشت که . شود یم ليمختلف بر افراد جامعه تحم های راه

از  رايز روند، یمورد به شمار م نيدر ا یکردن را در جامعه بر عهده دارند، از عوامل اساس یاجتماع

 تيها، فرد را به طور نامحسوس و ناخودآگاه به رعا هنجارها و ارزش نيکردن ا یدرون قيطر

 .ندکن یجامعه وادار م یها هنجارها و ارزش

سرعت و  ايفارغ از شدت و ضعف  27یهنجار یها یها بر تئور رسانه ريکه تأث رسد یبه نظر م

 نيقرار گرفته، قواعد حاکم بر ا وگوها گفت اساس شده و مقبول است و آنچه رفتهيپذ یامر ی،کند

 .است یرگذاريتأث

 یآنها در کشورها یغاتيخود که بر خالف نقش تبل یها با توجه به نقش اطالعات رسانهرو،  از اين
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 28النگفريتس . ندردا یا جامعه سهم عمده یاسيس جوّ یريگ در شکل  ست،يمحدود ن یصنعت

و احزاب را به  مداران استيس کنند، یم ميرا ترس ها دگاهيها د که رسانههستند  معتقد( 6961)

ها شکل  که بر اساس آن بحث و جدل ـ کنند یرا مطرح م یمسائل جار کنند، یم یرفجامعه مع

ها  رسانه نيکه از ا یاطالعات ی هويش  ،دو نيبه نظر ا. آورند یرا به وجود م یخاص و جوّ ـ رديگ یم

حال به  نيدر ع یول کند، یو متبلور م تيرا تقو یقبل یها ر مواقع تالشبيشتدر  شود، یپخش م

: 6736اسدی، ) آورد یها به وجود م هم در نگرش یراتييتغ ست،يآن آسان ن انيکه ب ینحو

توانند هنجارها را به جامعه انتقال دهند که  ها زمانی می البته بايد توجه داشت که رسانه .(316

باشد، مانند فرهنگ ايثار و شهادت که در تطابق کلی با  موجود یها ارزشدر تطابق با هنجارها 

اثر دارد که با الگوها و  شتريب یزمان اميپبايد به اين اصل بديهی توجه داشت که . بافت جامعه است

حداقل  ايتناسب داشته باشد  اميپ ی هرنديگ یها ها و آرمان ها، ارزش نگرش ،یادراک یها ارچوبهچ

از . رودب شيمجدد آن آرام آرام پ یريگ باشد و بعداً در جهت شکلا الگوه نيبا امتناسب  ،در آغاز

علت آن است که . آغاز کند که مخاطب قرار گرفته است يیاز جا ديرسان با اميپ اند گفته ،رو نيا

دائم  یول ،آهسته اريبس ها زهيها و انگ عادات، ارزش ها، یطرز تلق ،یرفتار یالگوها ها، تيشخص

 یرفتار یاست که الگوها نيا ها یها و طرز تلق نگرش رييتغ یبرا وهيش نيبهتر. کنند یم رييتغ

آن را در  ميتوان یم جيبعد به تدر یول د،فته شوريما پذ اميتا پ ميريبگ ظرموجود در افراد را در ن

که  يیها ارزش :ند ازا اصول و هنجارها عبارت نيا .(661 :همان) ميجهت مناسب دگرگون کن

 ديبا اي کنند یم یرا رهبر یاند و رفتار نظام ارتباط جامعه یازهايکارها و ن ژهيو ت،يماه یمبنا

 :دانست یارزش یها شيموجد گرا قيبه دو طر توان یرا م یارتباط یها نظامرو،  از اين. بکنند

و  یاجتماع یکارها ژهيند و الجرم در وهست متعلق یها به ساخت نظام ارتباط از ارزش یگروه

 .شوند یآن منعکس م اميپ یمحتوا

 یارهايمع یعني شود، یمربوط م یدر داخل نظام ارتباط اميپ انيها به جر گروه ارزش نيدوم

 .براساس آن استوار است ها اميپ ميکه انتخاب و تنظ یهنجار
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از اند و  جامعه یها و هنجارها ارزش ی هکنند ها منعکس است که رسانه نياعتقاد بر ا ،سو كياز 

کارکرد کلی و  .(31و  69: 6761لی جان، ) دانند یها م اعمال ارزش ی هليآنها را وس گر،يد یسو

کردن هنجارها  یدرون. توان در درونی کردن هنجارها ديد مهم رسانه را در اين خصوص می

و به  آورد یفراهم م ـ مظهر آن است نيکه قوان ـ انسان را با خواست جامعه یموجبات آشت

 رشيبا پذ ت،يو در نها سازد یم یضرورريآن غ نيرا جهت تضم یانسان عيوس یروين یريکارگ

هنجارها و  ث،يدر راه حراست از موار یها خود به عنوان عامل ، انسان(هنجارها)عناصر کنترل  یقبل

 نيمند و مؤثر در راه تأم قدرت ع،يسر یابزار یارتباط جمع ليو وسا کنند یم یجامعه تجل نيقوان

 .(31ـ36: 6731ساروخانی، )منظور است  نيا

فرهنگ انتقال  یبرا یها ابزار مناسب رسانهتوان گفت که  با توجه به مباحثی که بيان شد، می

و همچون  رنددا یافراد نقش مثبت یريپذ ها در جامعه رسانه. باشند میبه مخاطبان ايثار و شهادت 

ی فرهنگ اخالق ليو پروراندن فضا یانسان یاالو یها ارزش یمد در خدمت اعتالامؤثر و کار یابزار

ها و  انتقال ارزش نديدر فرا توانند یم ها گفت رسانه توان یم ن،يبنابرا. رنديگ میقرار ايثار و شهادت 

 نياما سؤال ا .مؤثر باشنداز جامعه به فرد ی ـ برای نمونه فرهنگ ايثار و شهادت ـ نيد یهنجارها

را به فرد  فرهنگ ايثار و شهادت یها و هنجارها ارزش توانند یها تا چه حد م رسانه :است که

توان گفت که حد آن را ميزان آشنايی و تطابق جامعه و فرد با آن  در جواب می منتقل کنند؟

 .کند ارزش مورد نظر تعيين می

 نتیجه

شود که ناظر و  شهيد به کسی گفته میشهادت در لغت به معنای حضور در يك محل است و 

د عليه آن شهادت شهيبنابراين، . کند کسی است که شخصی يا چيزی را مشاهده میشاهد بر 

به صورت  بار 611شهد  ی هدر قرآن کريم ماد .ادبيات دينی با اين واژه تعامل دارد. دهد می

، ينی آن شهيدامثن و بار 31جمع آن شهدا  و بار 76شهيد  ی همشتقات مختلف ذکر شده که واژ

مرتبه به معنای حضور در يك محل، گواهی و  16در قرآن کريم شهيد . به کار رفته است بار يك

علم به چيزی، اقرار و اعتراف، مشاهده و ديدار، به دست آمدن و حاصل شدن چيزی و آماده به 



توان  که می بسيار بلند و ملکوتی است تا جايیمقام شهيد  ،احاديثدر . آمده است ،خدمت بودن

بوده است که دليل شايد به همين . ظهور شيعه تاکنون وجود داشته است اين امر از ابتدایگفت 

دفاع  تشويق شيعه به جهاد با جان جهت برقراری و سببشناسان غيرمسلمان به  اسالم بسياری از

فداکاری  نيزکنی ظلم و  استقرار عدل و ريشه بهفراوان شيعيان  ی از حق و حقيقت و به علت عالقه

بنابراين،  .کنند تشيع را بنيادگرا معرفی می رهبران شيعی، شيعيان را فنائيك و مکتب ی هجانب همه

فرهنگ ايثار و شهادت در جامعه يك فرهنگ بلند و متعالی است که بايد در جامعه گسترده شود 

ی  های ويژه ابليترسانه با ق. های گسترش آن استفاده از توان و پتانسيل رسانه است و يکی از راه

ها و هنجارها، نقش مهم و  پذيری و انتقال ارزش خود و با استفاده از سه رويکرد تأثيرگذاری، جامعه

 ،نچه گفته شدآبه  توجهبا . مؤثری در توسعه و گسترش فرهنگ ايثار و شهادت در جامعه دارد

 آگاهیانه است که ، رسشهادتشفاهی نشر و گسترش فرهنگ ها در جهت  يکی از مؤثرترين شيوه

، مشروط بر اينکه با توان و اپذير استن ضرورتی اجتنابکارکردها و پتانسيل آن در اين امر يافتن از  

 .سازی کرد ای بومی پتانسيل آن به خوبی آشنا بود و آنها را به صورت شايسته و بايسته
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