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*

َّ َ َ
َّ َ ُ ُ
َّ َ َ ْ
قال الله تعالیَ « :و ال ِذين ق ِتلوا ِفي َس ِبی ِ الل ِه فلن ُي ِض أ ْعمال ُه ْم
ُ ْ َّ َ َ َ
ْ ُ َ
َ َْ
1
يه ْم َو ُيص ِلح بال ُهم َو ُي ْد ِخل ُه ُم ال َجنة َع َّرفها ل ُهم»
سیه ِد ِ

مقدمه

ترویج فرهنگ جهاد و شهادت در جامعه اسهالمی افهزون بهر حفهظ دیهن و احیهای ارزشههای
اسالمی ،موجب تزکیه نفس در جهت رسیدن به تقرب الهی است .شههادت در راه خهدا همهواره
موردتوجه آیات و روایات بوده و خدای تعالی برای جهاد فی سبیل الله جایگاهی در ردیف ایمهان
َ
َُْ
َّ
ُ ْ ُ َ َّ
ُ
ُ
الله َو َر ُسوله َو ُتجاه ُد َ
ون ِفي َس ِبی ِ الل ِه ِبلَ ْمو ِالک ْم َو أُْ ِِلک ْم
ِ
ِِ
به خدا قرار داده است« :تؤ ِمنون ِب ِ
َ
ْ
ِذل ُک ْم خ ْی ٌر َل ُک ْم ِإ ْن ُكن ُت ْم َت ْع َل ُمون؛ 2به خدا و رسولش ایمان بیاوریهد و بها امهوال و جانهایتهان در راه
خدا جهاد کنید؛ این برای شما (از هر ریز) بهتر است اگر بدانید ».و عبارت« :فهی سهبیل اللهه»
قیدی است که بارها در مورد شهادت به کار رفته 3و بیانگر این است که جهاد بایهد در راه خهدا و
برای توحید و دفاع از حق ،راندن دشهمنان توحیهد و یها گشهایش محهیط توحیهد باشهد .فرهنهگ
شهادت نقش اساسی در شرلگیری انقالب اسالمی دارد ،که بهه تبهع آن ،سهعادت و پیشهرفت
جامعه اسالمی را تضمین خواهد نمود .در این نوشتار سعی بر آن است با بههره گیهری از آیهات و
روایات ،و نیز باتوجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقالب ،اهمیت ،ارزش و
اهداف جهاد و شهادت بررسی شود.
* دکترای تفسیر تطبیقی.
 .1محمد6-4 :؛ و کسانی که در راه خدا کشته شدند ،خداوند هرگز اعمالشان را از بین نمیبرد! بزودی آنان را ههدایت نمهوده
و کارشان را اصالح میکند؛ و آنها را در بهشت (جاویدانش) که اوصاف آن را برای آنان بازگو کرده وارد میکند.
 .2صفت.11 :
 .3بقره190:؛ نساء95:و76؛ انفال72:؛ توبه20:و.41
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 .1اهمیت جهاد و شهادت

جهاد فی سبیل الله و شهادتطلبهی ازجملهه مفهاهیم ارزشهمند در تعهالیم اسهالمی اسهت کهه
موردتأکید آیات و روایات متعددی است .این فرهنگ از زمهان پیهامبراکرم موردتوجهه بهوده و
آیات دال بر جهاد در راه خدا از موارد آن است .و در زمان معصومین استمرار و رواج یافت و
َّ َّ َ ْ َ
َ
له اْلتر ِملن
فضایل بسیاری درمورد شههادت و ایثهارگری بیهان شهده اسهت .در آیههِ « :إن الل
ْ ْ
َ
ین َأ ْْ ُُ َِ ُه ْم َو َأ ْمو َال ُه ْم ب ََ َّن َل ُه ُم ْال َج َّن َة ُيقات ُل َ
ون ِفي َس ِبی ِ َّالله...؛1خداوند از مؤمنان ،جانهها
ال ُمؤ ِم ِن
ِ
ِ
و اموالشان را خریداری کرده ،که (در برابرش) بهشت برای آنان باشد؛ (به ایهن گونهه کهه ):در راه
خدا پیرار میکنند ،میکشند و کشته میشوند ،»...خداوند خود را خریدار و مؤمنان را فروشهنده
معرفی کرده ،و میگو ید :خداوند از مؤمنان جانها و اموالشان را خریداری میکند ،و در برابر ایهن
َّ
متاع ،بهشت را به آنان میدهد .با توجه به تعبیر (فی َسبیل الله) بهه خهوبی روشهن مهیشهود کهه
خداوند خریدار جانها و تالشها و کوششها و مجاهدتهایی است کهه در راه او صهورت مهیگیهرد
2
یعنی در راه پیاده کردن حق و عدالت و آزادی و نجات انسانها از رنگال کفر و ظلم و فساد.
خداوند متعال درمورد حیات بعد از مرگ شهدا میفرماید(« :ای پیامبر!) هرگز گمان مبر کسهانی
کهه در راه خههدا کشههته شههدند ،مردگاننههد! بلرهه آنههان زنههدهانههد ،و نههزد پروردگارشههان روزی داده
میشوند 3».این آیه بیانگر این است که عاقبت جهاد ،زندگی اسهت نهه مهرگ4.ایهن بیهان باعه
تسلیت مؤمنین در مورد شهدایشان و نیز موجهب شهوق بهه جههاد و آرزوی شههادت مهیشهود.
َّ
حقیقت این معنا را اصحاب اباعبدالله در روز عاشورا در کهربال در نمودنهد و بهر یرهدیگر
سبقت گرفتند تاجاییکه هرره امر سختتر مهیشهد ،برافروختههتهر مهیشهدند 5.سهیره امامهان
معصوم نمود عینی فرهنگ ایثار و شهادت است که تجلی کامهل آن در واقعهه عظهیم عاشهورا
ّ
مشاهده میشود .أباعبدالله الحسین از پیشروان علوم و معارف قرآنی و از پایهگزاران علمهی و
عملی معارف عالیه آن هستند .امام با مبارزه ،مجاهده و ایثار جان و مال و زندگی خهود در راه
خدا در سال  61هجری ،آیات جهاد و قتال و آیهات ایثهار مهال و نفهس را ،عمهال تفسهیر و تبیهین
6
نمودهاند.
 .1توبه.111 :
 .2ناصر مرارم شیرازی ،تفسیر نمونه  ،ج ،8ص.148
.3آل عمران.169:
 .4جالل الدین سیوطی ،اإلتقان فی علوم القرآن ، ،ج ،2ص.147
 .5عبدالحسین طیب ،أطیب البیان فی تفسیر القرآن ، ،ج ،3صص.406-405
 .6عبدالرحیم عقیقی بخشایشی ،طبقات مفسران شیعه ص.147
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 .2ارزش شهید و شهادت

شهادت در راه خدا شایسته بندگان ویژه الهی است که در ابتالی به آزمهونههای الههی سهربلند و
پیروز درآیند .ترویج فرهنهگ شههادت موجهب تربیهت و پیهدایش بنهدگان صهالح و شایسهتهای
میشود که تمام توجهشان به خداوند متعال است و جز رضای الهی گهام برنمهیدارنهد .خداونهد
َّ َ
َ
َّ َ ُ ُ
َّ َ َ ْ
متعال در مورد ارزش شهید و شهادت فرمودندَ « :و ال ِذين ق ِتلوا ِفي َس ِبی ِ الل ِه فلن ُي ِض أ ْعملال ُه ْم
َّ َ َ
ْ َ ُ ْ ُ َ
َ َْ
بال ُهم َو ُي ْد ِخ ُل ُه ُم ْال َجنة َع َّرفها َل ُهم؛1و کسهانی کهه در راه خهدا کشهته شهدند،
يهم و يص ِلح
سیه ِد ِ
خداوند هرگز اعمالشان را از بین نمهیبهرد! بهزودی آنهان را ههدایت نمهوده و کارشهان را اصهالح
میکند؛ و آنها را در بهشت (جاو یدانش) که اوصاف آن را برای آنان بازگو کرده وارد میکند» ایهن
آیات بح از شهیدانی است کهه در پیرارهها جهان خهود را ازدسهت مهیدهنهد و آبهرو و عهزت
مسلمین ،مرهون ایثار و فداکاری آنان است .خداوند نیز اعمالشان را هرگز نهابود نمهیکنهد بلرهه
زحمات ،رنجها و ایثارهایشان در پیشگاه خدا محفوظ است .سه موهبت دیگر نیز در ادامهه بیهان
َّ
نموده است؛ خداوند آنها را به مقامات عالیه ،فوز بزرگ و رضوان الله هدایت میکند .دیگر اینره
وضع حال آنها را اصالح مینماید؛ آرامش روح ،اطمینان خاطر و نشاط معنو یت و روحانیت بهه
آنها میبخشد و در جوار رحمتش آنها را به ضیافت خو یش دعوت میکند .آخرین موهبت اینره
2
آنها را در بهشت جاو یدانش وارد میکند.
درحقیقت این آیات بیانگر حال شهدا بعد از شهادتشان است که مشمول رحمهت الههی واقهع
میشوند ،به سعادت ابدی و کرامت آخرت میرسند و خداوند متعال گناهانشهان را عفهو نمهوده،
مورد مغفرت الهی واقع میشوند 3.خداوند متعال در جای دیگهر شههدا را بهه رحمهت و رضهای
ُ َ ِّ ُ ُ ْ َ ُّ ُ ْ َ ْ َ ْ ُ َ ْ
َ َ َّ َ
ات ل ُه ْم ِفیها
ان و جن ٍ
الهی و نیز باغهای بهشتی مژده میدهد« :يبشرهم ربهم ِبرحم ٍة ِمنه و ِرضو ٍ
َ
ْ ِع ٌیم مقیم؛4پروردگارشان آنها را به رحمتی از ناحیه خهود ،و رضهایت (خهو یش) ،و باغههایی از
ِّ
بهشت بشارت میدهد که در آن ،نعمتهای جاودانه دارنهد »ُ « .ي َبش ُلر ُه ْم» بشهارت مقابهل انهاار
است بشارت از برای مؤمنین صالح متقی است و اناار از برای کهافر و فاسهق و مخهالف اسهت.
ْ
« َر ُّب ُه ْم ِب َر ْح َم ٍة ِمن ُه» تنریر رحمت داللت بر عظمهت و بزرگهی او دار 5.درواقهع خداونهد متعهال
بهواسطه رحمت و مهر خود به رضوان در آخرت آنان را مژده میدهد؛ بهشتههایی کهه در آنهها
 .1محمد.6-4 :
 .2مرارم شیرازی ،همان ،ج ،21صص.404-403
 .3طباطبایی ،المیزان فی تفسیر القرآن الرریم ،ج ،18ص.226
 .4توبه.21 :
 .5عبد الحسین طیب ،أطیب البیان فی تفسیر القرآن  ،ج ،6ص.196
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نعمتهایی دائمی و تمامنشدنی است و همیشه در آن جاو یدانند.

1

 .3اهداف جهاد و شهادت

جهاد در راه خدا دارای اهداف متعالی است که در اینجا به برخی از آنها اشاره میشود:
 .3/1عدالت طلبی

هدف از جهاد در راه خدا ریشهکن نمودن فساد در زمین است  .خداونهد در آیههَ « :و ال ُت ُِْ ُ
لدوا
ِ
َ ْ ُ ُ َ ْ ً َ َ َ ً َّ َ ْ َ َ َّ َ
2
َ
َْ َ ْ
ْ َْ
لن ْال ُم ِْ ِِ ِلنین؛ و در
له قريل ٌ ِم
الحها و ادعوه خوفا و طمعا ِإن رحمت الل
ِفي اْلر ِض بعد ِإص ِ
ِ ِ

زمین پس از اصالح آن فساد نرنید ،و او را با بیم و امید بخوانیهد! (بهیم از مسهئولیتها ،و امیهد بهه
رحمتش .و نیری کنید) زیرا رحمت خدا به نیروکاران نزدیک است»؛ هرگونهه فسهاد و تبهاهی در
زمین را بعد از انجام اصالحات در آن ،رد نموده است .درحقیقت خداوند در این آیهه دسهتور بهه
اصالح امور مردم ،و ریشهکن ساختن ظلم از میان آنان میدهد 3.مقام معظم رهبری در ایهنبهاره
رنین فرمودند:

عدالت و مبارزه با فساد الزم و ملزوم یردیگرنهد؛ فسهاد اقتصهادی ،اخالقهی و سیاسهی ،تهودهی
ررکین کشورها و نظامها و اگر در بدنهی حرومتها عارض شود ،زلزلهی ویرانگر و ضربهزننده بهه
ََ
مشروعیت آنها است؛  ...وسوسهی مال و مقام و ریاستّ ،
ّ
حتی در علهویترین حرومهت تهاری
یعنی حرومت خود حضرت امیرالمؤمنین کسانی را لغزاند ،پس خطر ُبهروز ایهن تهدیهد در
جمهوری اسالمی هم کهه روزی مهدیران و مسهئوالنش مسهابقهی زههد انقالبهی و سادهزیسهتی
میدادند ،هرگز بعید نبوده و نیست؛ و این ایجاب میرند که دستگاهی کارآمد با نگهاهی تیهزبین و
رفتاری قاطع در قوای سهگانه حضور دائم داشته باشد و بهمعنای واقعی با فساد مبارزه کند ،بهویژه
4
در درون دستگاههای حرومت.

َّ َّ َ ُ
َ َ ْ َ ْ ُ َّ َّ َ َ ْ َ ُ ْ َ ْ
َ َ َ َ ْ َْ ُ َ
له ذو
لکلن الل
خداوند میفرماید :آیه« « :و لو ال دفع الل ِه الناس بعضهم ِببع ٍض لُِد ِت اْلرض و ِ
َ ْ ََ ْ َ
عال ِم َین؛ 5اگر خداوند ،بعضی از مردم را به وسیله بعضی دیگر دفع نمیکرد ،زمین را
فض ٍ علی ال

فساد فرامیگرفت ،ولی خداوند نسبت به جهانیان ،لطف و احسان دارد» خداونهد متعهال از نظهر
 .1فضل بن حسن طبرسی ،مجمع البیان فی تفسیر القرآن ، ،ج ،5ص.24
 .2اعراف.56 :
 .3محمد حسین طباطبایی،المیزان فی تفسیر القرآن ، ،ج ،8ص.160

4. https://farsi.khamenei.ir/audio-content?id=44368

 .5بقره.251 :
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فضل خود حس جلب نفع و دفع ضرر را در نهاد بشر به ودیعت نهاده تها بهدینوسهیله انسهان بها
هرره مخالف مصالح فردی و یا اجتماعی او باشد ،در مقام جنگ بر آمده و به ستیز قیام نمایهد.
در حقیقت آیه بیانگر این است که در جهان پیوسته اعمال زور الزم اسهت ،بایهد متجهاوز را دفهع
کرد؛ در عمر دنیا روزی نخواهد بود که اخهالق و تربیهت انسهانها را از برهار بهردن زور بهینیهاز
کند2.خداوند متعال از اهداف مجاهدت را دفع شر و فتنه و برپایی عدالت معرفی نمهوده اسهت:
ُ ُ ْ َ َّ
ون ِّ
ون ف ْت َن ٌة َو َي ُک َ
َ ُ َ
َ
الد ُين ِل َّله؛ 3و با آنها پیرار کنید! تا فتنه (و بهت پرسهتی ،و
«و ِ
قاتلوهم حتی ال تک ِ
سلب آزادی از مردم )،باقی نماند؛ و دین ،مخصوص خدا گردد ».این آیه بیانگر این است که ههر
زمانی فتنهای در جایی مانع پیشرفت دعوت و رسالت حق شد ،باید با مجاهدت اینگونه فتنههها
را از میان برد.
آیات دعوت به جهاد در برابر دشمنان برای براندازی فتنههای آنان نموده است تا فتنههایی کهه ههر
روز به راه میاندازند ،خاتمه یابد4.مقام معظهم رهبهری در اهمیهت عهدالت در جامعهه اسهالمی
رنین فرمودند :عدالت در صدر هدفهای ّاو ّلیهی همهی بعثتهای الهی است و در جمههوری
اسالمی نیز دارای همان شأن و جایگاه است 5.بنابراین از اههداف جههاد در راه خهدا و شههادت،
برپایی عدالت و ریشهکن نمودن فساد در زمین است که باید با ترویج ایهن فرهنهگ ،در برقهراری
بیشتر عدالت در جامعه تالش نمود.

1

 .3/2تقویت روحیه استقالل و آزادی

تأکید دین اسالم بر آزادی و حریت انسان از بندگی غیر خداست .دستیابی بهه آزادی منهوط بهه
حفظ حقوق انسانی افراد در جامعه است و برای اسهتقالل و آزادی بایهد مجاههدت نمهود .امهام
علی فرمودند« :جهاد در راه خدا ،دری از درهای بهشت است ،که خدا آن را به روی دوسهتان
مخصوص خود گشوده است .جهاد ،لباس تقوا و زره محرم و سپر مطمئن خداوند است ،کسهی
ّ
که جهاد را ناخوشایند دانسته و تر کند ،خدا لباس ذلت و خواری بر او میپوشاند ،و درار بال و
مصیبت میشود و کورهک و ذلیهل مهیگهردد ،دل او در پهرده گمراههی مانهده و حهق از او روی
 .1محمد حسینی همدانی،انوار درخشان در تفسیر قرآن ،ج ،2ص.273
 .2علی اکبر قرشی ،تفسیر احسن الحدی  ،ج ،1ص.466
 .3بقره.193 :
 .4محمد حسین طباطبایی ،همان ،ج ،9ص.75
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میگرداند؛ به جهت تر جهاد ،به خواری محروم و از عهدالت محهروم اسهت 1».مقهام معظهم
رهبری رنین فرمودند:

ّ
ّ
استقالل ملی به معنی آزادی ملت و حرومت از تحمیل و زورگویی قدرتهای سهلطهگر جههان
است و آزادی اجتماعی بهمعنای ّ
حق تصمیمگیری و عمل کردن و اندیشیدن بهرای همههی افهراد
جامعه است؛ و این ههر دو از جملههی ارزشههای اسهالمیاند و ایهن ههر دو ّ
عطیههی الههی بهه
ّ
ّ
انسانهایند و هیچکدام تفضل حرومتها به مردم نیستند .حرومتها موظف بهه تهأمین ایهن دو
ّ
اند ،منزلت آزادی و استقالل را کسانی بیشتر میدانند که برای آن جنگیدهاند ،ملت ایران با جههاد
رهلسالهی خود از جملهی آنها است .استقالل و آزادی کنونی ایران اسهالمی ،دسهتاورد ،بلرهه
ً
خونآورد صدها هزار انسان واال و شجاع و فداکار است؛ غالبا جوان ،ولی همه در رتبههای رفیهع
ً
انسانیت .این مر شجرهی ّ
ّ
طیبهی انقالب را با تأویل و توجیههای سادهلوحانه و بعضا مغرضهانه،
2
نمیتوان در خطر قرار داد.

خداوند متعال در قرآن کریم یری از اهداف شهادت و جهاد را روحیه آزادیخهواهی و نیهز آزادی
َّ َ ْ ُ ْ َ ْ
مستضعفان دانسته است و ذیل آیهَ « :و ما َل ُک ْم ال ُتقات ُل َ
ض َع ُِین؛3ررا در
ون ِفي َس ِبی ِ الل ِه و المِت
ِ
راه خدا ،و (در راه) مردان و زنان و کودکانی که (به دست سهتمگران) تضهعیف شهدهانهد ،پیرهار
نمیکنید» ،تحریک و تشویق به جهاد و قتال برای آزادی هر انسهان مستضهعف و نهاتوانی نمهوده
است که به دست کفار به استضعاف کشیده شدهاند 4.تقویت روحیه استقالل و آزادیخهواهی از
عوامل مؤ ر در پایداری و مقاومت در برابر سلطه بیگانگان است که موجب جههاد در راه رسهیدن
به آرمانهای واالی اسالم خواهد شد.
 .3/3تقویت عزت ملی

اهمیت حفظ ارزشهای دینی به حدی است که امام علی عدم حساسیت نسبت بهه قهوانین
الهی و ارزشهای انسانی را مامت نمودند و فرمودند« :میبینید پیمانها و قهوانین الههی شرسهته
شده است اما به خشم نمیآیید درحالیکهه اگهر تعههدات پهدارنتان نقهد گهردد ،ناراحهت مهی
شوید 5».مقام معظم رهبری در اهمیت عزت ملی رنین فرمودند:
 .1نهج البالغه ،خطبه.27
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ّ ّ
عزت ملی ،روابط خارجی ،مرزبندی با دشمن :این هر سه ،شاخههایی از اصهل عهزت هسهتند.
ّ
تحقق یافته یها در آسهتانهی ظهورنهدّ :
تحهر
صحنهی جهانی ،امروز شاهد پدیدههایی است که
جدید نهضت بیداری اسالمی بر اساس الگوی مقاومت در برابر سلطهی آمریرها و صهیونیسهم؛
شرست سیاستهای آمریرا در منطقۀ غهرب آسهیا و زمینگیهر شهدن همرهاران خهائن آنهها در
منطقه؛ گسترش حضور قدرتمندانهی سیاسی جمهوری اسالمی در غرب آسهیا و بازتهاب وسهیع
ّ
آن در سراسر جهان سلطه .دولت جمهوری اسالمی باید مرزبندی خود را با آنها بها دقهت حفهظ
ّ
کند؛ از ارزشهای انقالبی و ملی خود ،یک گام هم عقبنشینی نرند؛ از تهدیهدهای پهو آنهان
ّ
نهراسههد؛ و در همهههحال ،عه ّهزت کشههور و ملههت خههود را در نظههر داشههته باشههد و حریمانههه و
ّ
مصلحتجویانه و ّ
1
البته از موضع انقالبی ،مشرالت قابل حل خود را با آنان حل کند.
 .3/4تقویت معنویت

در فرهنگ اسالمی ،انگیزه الهی برای کسب رضای خدا شاخصه اصهلی در رسهیدن بهه کمهال و
تقویت معنویت است و آنره موجب سلب معنویت از انسان میشود ،دلبسهتگی بهه زخهارف
دنیوی و تعلقات قلبی به امور مادی است؛ همرنانکه در حدیثی از امام صهادق در توصهیف
وارستگان رنین آمده است« :اولیای الهی) زهد از دنیا اختیار کردند تا دلشان بهرای آخهرت فهارغ
شود» 2.در بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری ،معنویت به معنی برجستهکردن ارزشههای معنهوی
ّ
از قبیل :اخالص ،ایثار ،توکل ،ایمان در خهود و در جامعهه اسهت ،و اخهالق بهه معنهی رعایهت
فضیلتهایی رون خیرخواهی ،گاشهت ،کمهک بهه نیازمنهد ،راسهتگویی ،شهجاعت ،تواضهع،
ّ
اعتماد به نفس و دیگر ّ
معنویهت و اخهالق را جهتدهنهدهی همههی
خلقیات نیرو است .ایشان
حرکتها و ّفع ّالیتهای فردی و اجتماعی و نیاز اصهلی جامعهه دانسهتهانهد و قائلنهد معنویهت و
اخالق هرره بیشتر در جامعه رشد کند ،برکات بیشتری به بار میآورد که نیازمند جهاد و تالش و
نیز فرهنگسازی صحیح در جامعه است .در درجهه اول بایهد خهود انسهانهها رفتهار اخالقهی و
معنوی داشته باشند ،و در درجهه دوم زمینهه را بهرای رواج آن در جامعهه فهراهم نماینهد .تقویهت
معنویت در جامعه نیازمند همراری نهادهای اجتماعی است .مقام معظم رهبری فرمودند:

باید عیار ّ
معنویت و اخالق را در فضای عمومی جامعه بههگونههای رشهمگیر افهزایش داد .ایهن
پدیدهی مبار را رفتار و منش حضهرت امهام خمینهی در طهول دوران مبهارزه و پهس از پیهروزی
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انقالب ،بیش از ههر ریهز رواج داد .رویرهرد دینهی و اخالقهی در جمههوری اسهالمی ،دلههای
مستعد و نورانی بهویژه جوانان را مجهاوب کهرد و فضها بهه سهود دیهن و اخهالق دگرگهون شهد.
ّ
مجاهدتهای جوانان در میدانهای سخت از جملهه دفهاع مقهدس ،بها ذکهر و دعها و روحیههی
برادری و ایثار همراه شد و ماجراهای صدر اسالم را زنده و نمایان در برابر رشم همه نهاد .پهدران
و مادران و همسران با احساس وظیفهی دینی از عزیزان خهود کهه بهه جبههههای گونهاگون جههاد
میشتافتند دل کندند و سپس ،آنگاه که با پیرر خونآلهود یها جسهم آسهیبدیدهی آنهان روبههرو
شدند ،مصیبت را با شرر همراه کردند.

1

روحیه شجاعت برگرفته از ارتباط با خداوند متعال است که موجب نگرش توحیهدی مهیشهود و
باع فداکاری و شهادت در راه رضای الهی خواهد شد.
 .3/5تقویت اراده ملی

اراده یک ملت نقش مؤ ری در تحول جامعه دارد و پایداری و مقاومت بهرای رسهیدن بهه ههدف،
موجب ازبین رفتن موانع و مشرالت خواهد شد .امهام علهی در وصهف خهود در پایهداری و
اراده قاطعشان رنین فرمودند« :سوگند به خدا اگرتمام عرب به جنگ بها مهن بپهاخیزد ،هرگهز در
صحنه نبرد به آنها پشت نخواهم کرد 2».امام با همین روحیه مقاومت و اراده بهاال در خطهاب
به یاران که از اراده ضعیفی برخوردار بودند ،رنین فرمودند:
وقتی در تابستان فرمان حرکت بهسوی دشمن میدهم ،میگویید هوا گهرم اسهت؛ مهلهت ده تها
سوز گرما بگارد ،و آنگاه که در زمستان فرمان جنگ میدهم ،میگویید هوا خیلی سهرد اسهت.
وقتی شما از گرما و سرما فرار میکنید .بهخدا سوگند از شمشیر بیشتر گریزانید.

3

مقام معظم رهبری در تقویت اراده ملی فرمودند:

ّ
انقالب به یک انحطاط تاریخی طوالنی پایان داد و کشور که در دوران پهلهوی و قاجهار بشهدت
ّ
تحقیر شده و بشدت عقب مانده بود ،در مسیر پیشهرفت سهریع قهرار گرفهت؛ در گهام نخسهت،

رژیم ننگین سلطنت استبدادی را به حرومت مردمی و مردمساالری تبدیل کهرد و عنصهر ارادهی
ّ
ّ
مهدیریت کشهور وارد کهرد؛
ملی را که جانمایهی پیشرفت همهجانبه و حقیقی اسهت در کهانون

ّ
مهدیریت کهرد؛ روحیهه و بهاور ممها
آنگاه جوانهان را میهداندار اصهلی حهوادو و وارد عرصههی
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 .2نهج البالغه ،نامه.45
 .3نهج البالغه ،خطبه  ،27ص .75
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میتوانیمم را به همگان منتقل کرد ».ترویج فرهنگ ایثار و شههادت بایهد بههصهورت یهک مسهیر
تربیت دینی ترسیم شود تا فرد برای دسترسی به مقامات عالیهه دیهن ،از سهختیهها بگهارد و بهه
مطلوب خود برسد و این نیازمند تقویت روحیه خودباوری در انسان است.

1

 .3/6ایجاد الگوهای اسالمی
ُ
َ
َّ
َّ َّ َ ُ
خداوند متعال در مورد جایگاه شهدا رنین فرموده استَ « :و ال ت ِْ َِ َبن ال ِذين ق ِتلوا ِفي َس ِبی ِ الل ِه
ُ
َْ ً َْ َ ْ ٌ ْ
یاء ِعن َد َر ِّب ِه ْم ُي ْر َزقون؛(2ای پیامبر!) هرگز گمهان مبهر کسهانی کهه در راه خهدا کشهته
أمواتا ب أح

شدند ،مردگانند! بلره آنان زندهانهد ،و نهزد پروردگارشهان روزی داده مهیشهوند ».از ابهنعبهاس
روایت شده که این آیه درمورد کشتگان جنگ بدر است که در آن رهارده نفر از مسهلمانان کشهته
شدند و هریک که کشته ميشد ،میگفتند« :فالنی مرد» 3.خداوند با نزول این آیه فرمود :آنان که
به خلوص نیت در راه خدا به جهاد کشته شدند ،درحقیقت زندگانی در قهرب پروردگهار خهود ،و
4
مقرب بارگاه او هستند که به نعمتهای سبحانی ،روزی داده شوند.
شناخت الگوهای گاشته جهت ترویج فرهنگ ایثهار و شههادت از اهمیهت بسهزایی برخهوردار
است؛ همرنانره مقام معظم رهبری نیز در بیانیه گام دوم انقهالب اسهالمی بهه ایهن مههم اشهاره
نمودهاند و فرمودند« :برای برداشتن گامهای استوار در آینده ،باید گاشته را درست شهناخت و از
تجربهها درس گرفت؛ اگر از این راهبرد غفلت شود ،دروغها بهجای حقیقت خواهند نشسهت و
5
آینده مورد تهدیدهای ناشناخته قرار خواهدگرفت».
مطالعه و بررسی تاری پرافتخار اسالم و اصحاب پیامبراکرم که در برابهر ایشهان بهه شههادت
رسیدند ،بیانگر عظمت رهبری قرآن ،و ا ر حیهرتانگیهز آن در رهبهری و ههدایت جامعهه عهرب
است .قرآن کریم جامعه عصر جاهلی را از زندگی منحط جاهلی به اعالترین مرحله علم ،کمال
و انسانیت رساند و به آنان درس ایثار و از خودگاشتگی داد؛ بههطهوریکهه در راه دیهن و اههداف
عالیه انسانی کورکتهرین اعتنهایی بهه از دسهتدادن مهال و جهان نرردنهد ،در مهرگ فرزنهدان و
همسران کورکترین اندوه و تأسفی بر خود راه ندادند 6.بنابراین شناخت گاشهته و آیهات دال بهر
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عظمت شهادت و ایثار ،موجب تصحیح نگرش انسان به این امر مقدس شده و باعه تشهویق و
تحریک برای احیای ارزشهای انسانی خواهد شد.
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