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چکیده
 جانبازان و سلحشوران خود به دیده احترام، همه ي ملّت ها به فداكاران. مفاهیمی ارزشمند در همه ي جوامع بشري هستند،ایثار و شهادت
، جوهره فرهنگ ایثار و شهادت از خودگذشتگی، درآموزههاي اسالمی.می نگرند؛ لیكن شیوه هاي این تقدسگرایی و احترام متفاوت است
، اقتصادي، سیاسی، اعتقادي، آثار بسیار مثبت اخالقی، ترویج و اشاعهي فرهنگ ایثارو شهادت.اخالص و آزادمنشی هوشمندانه و هدفمند است
 جایگاه تفكر در قرآن چیست؟ چه نوع تفكري می تواند بستر: پاسخ به سواالتی مهم مینماید از جمله، در این نوشتار.فرهنگی را در بر دارد
تامّه را در ایجاد فرهنگ شهادت ایجاد كند و رویكرد و دستور قرآن به جامه عمل پوشیدن این مهم چیست؟ چه عواملی میتواند فرهنگ
شهادت را بسط دهد و آثار جامعه شناختی آن چگونه است؟ پاسخ به این پرسشها ما را بر آن داشت تا با اتخاذ رویكرد تحقیقی در سایه
. پاسخ سواالت فوق را محرز نماییم و نهایتاً رویكرد جدیدي را به ارائه دستاوردها در مسیر فرهنگ شهادت ابراز نماییم،مطالعات علمی
 جامعه، فرهنگ شهادت، تفكر، قرآن:کلید واژه
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Abstract
Sacrifice and martyrdom are valuable concepts in all human societies. All nations respect their
sacrificers, veterans and warriors. But the methods of this venerability and respect may vary. In Islamic
teachings, the essence of the culture of sacrifice, martyrdom, sincerity and bounty is intellectual and
purposeful. Promoting the culture of sacrifice and martyrdom has very positive effects including moral,
religious, political, economic and cultural effects. In this article, we aim to find answers to questions
including: what is the place of thought in Quran? What kind of thinking can make a perfect platform for
creating the culture of martyrdom and what is the approach and order of Quran in realizing this important
issue? What factors can develop the culture of martyrdom and what are its sociological effects like?
Trying to answer these questions, we may arrive through a research approach in the shadow of scientific
researches and we could attain to a new approach in the culture of martyrdom.
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مقدمه
یكی از مواهب ارزشمندي كه خالق هستی به انسانها ارزانی داشته ،قدرت تفكر است .تفكر فصل ممیّز انسان از حیوان هاي
دیگر است و به او این امان را میدهد كه با استفاده از ابزارها و مقدمات الزم ،به شناخت خود و واقعیّتهاي هستی بپردازد ،باورهاي
خود را رقم بزند ،رفتارها و سلوک این جهانی خود را بر اساس آن سامان دهد و سیر تكاملی خود را بر آن بنیاد نهد .بی گمان قرآن
كریم كه نسخه كامل و بی بدیل هدایت آدمیان به قلههاي كمال و سعادت است ،نمیتواند از توجه جدي به این ویژگی مهم انسان
بگذرد .با بررسی آیات وحی این حقیقت به دست میآید كه قرآن ،افزون بر آنكه مردم را به تفكر فرا میخواند و اهمیّت آن را در
زندگی انسان متذكر میشود ،مسیر ،منابع ،لغزشگاهها و نتایج تفكر صحیح را نیز به آنها معرفی میكند.
بر این اساس ،قرآن كریم یک نظام معین و منطقی را در باب تفكر ارایه می دهد كه هر كدام از اجزاي آن در جاي خود قرار
گرفته ،از آغاز ،انجام و سیر مشخصی تبعیت میكند .این نظام در نگاه قرآن ،مجالی وسیع و پژوهشی فراگیر میطلبد كه از حوصله
این نوشتار خارج است .لكن اهتمام به جایگاه این مهم در تفصیل شناسی فرهنگ شهادت ابعاد مهمی را در جهان بینی و گسترهي
تفكري اسالمی بر ما مترتب میكند ،كه احراز آن میتواند دریچهاي جدید به عالم علم و مبادي اسالمی ایجاد و بسط نماید.
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 )1مفهوم شناسی تفکر
 )1.1تفکر در لغت
«تفكر» مصدر ثالثی مزید از ماده «ف ک ر» است .ابن منظور در بیان معناي لغوي آن میگوید« :الفَكرُ و الفِكر :اِعمال الخاطر
فی الشییء؛ فَكر یا فِكر ،به كار گرفتن فكر در موضوع معینی است»( .ابن منظور : 6991 ،ماده فكر) جوهري ،تفكر را به تامل و
اندیشیدن معنا كرده است .فیروز آبادي نیز در بیان معناي لغوي فكر ،عبارتی مشابه عبارت ابن منظور به كار برده ،میگوید« :الفِكر
بالكسر و یُفتَحُ :اِعمال النَّظَرِ فی الشییء» .فرید وجدي هم فكر را اندیشیدن و كوشیدن در به كار گرفتن ذهن در موضوعی معین،
دانسته است .راغب اصفهانی در بیان معناي فكر میگوید:
فكر قوه اي است كه علم را به سوي معلوم رهنمون میشود و تفكر ،به حركت درآوردن این قوه بر اساس نظر عقل است كه
فقط براي انسان ،امكان پذیر است نه حیوان .تفكر فقط در چیزي به كار میرود كه تصویر كردن آن در قلب ،ممكن باشد؛ به همین
خاطر روایت شده است كه« :تَفَكَّروا فی آالءِ اللّهِ وَ ال تَفَكَّروا فی اللّهِ» زیرا خداوند از اینكه در قالب صورتی توصیف شود منزه است.
(راغب اصفهانی :6161 ،ماده فكر)
در جمع بندي گفتار لغت شناسان درباره «تفكر» میتوان گفت ،تفكر تالشی روشمند در به كار گرفتن قوه اندیشه در موضوع
معینی به منظور نیل به شناختی از آن موضوع است كه تصویر پردازي آن در ذهن ،امكان پذیر باشد.

 )1.1تفکر در اصطالح
ابن سینا در ضمن تعریف منطق به وسیلهاي براي در امان ماندن فكر از خطا و لغزش ،در بیان معناي فكر میگوید:
و اعنی بالفكرها هنا ما یكون عند اجماع االنسان ان ینتقل عن امور حاضرة فی ذهنه -متصوّرة او مصدّق بها تصدیقاً علمیّاً او ضنیاً
او وضعاً او تسلیماً -الی امور غیر حاضرة فیه؛ مراد از فكر در اینجا (منطق) حركت انسان از امور حاضر در ذهنش «چه تصورات و
چه تصدیقات ،خواه یقینی باشند یا ظنی و خواه وضعی باشند یا تسلیمی» به امور غیر حاضر است .آنگاه كه عزم چنین حركتی را
داشته باشد.
مال هادي سبزواري در تقسیم تصور و تصدیق به بدیهی و نظري و بیان اینكه نظري از طریق بدیهی و به وسیله فكر حاصل
میشود چنین میگوید:
كل ضروري و كسبی و ذا

من الضروري بفكر اخذا

و الفكر حركة الی المبادي

و من مبادي الی المراد

هر یک از تصور و تصدیق ،بدیهی و نظري میباشند و تصور و تصدیق نظري از تصور و تصدیق بدیهی و با فكر بدست می-
آیند .فكر هم حركت ذهن از مجهول به مقدمات پیشین و از آنها به سوي مطلوب است.
مرحوم مظفر هم در بیان كوتاهی ،فكر را به «حركة العقل بین المعلوم و المجحول» تعریف میكند( .مظفر6196 ،؛ )31
وي در توضیح این تعریف ،با برشمردن سه حركت بر عقل ،فكر را مجموع حركات سه گانه دانسته است كه عبارتند از:
 .6حركت از مشكل به معلومات پیشین.
 .3حركت عقل در معلومات به منظور جستجوي آنچه میتواند مشكل را حل كند.
 .1حركت از معلومات به سوي مشكل براي حل آن( .مظفر6196 ،؛ )31
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 )1.1تفکر در قرآن
مشتقات واژه فكر در هجده آیه از آیات قرآن به كار رفته است .همه موارد استعمال این واژه در قرآن ،از ابواب ثالثی مزید
است كه در یک مورد (سوره مدّثر ،آیه  )61در قالب فعل ماضی باب تفعیل (فكّر) و در بقیّه موارد ،در قالب فعل مضارع از باب تَفَعُّل
استعمال شده ،كه بیش ترین كاربرد آن هم در صیغه جمع مذكر غایب آن (یتفكّرون) است .كاربرد مصدري این مادّه در آیات قرآن
دیده نمیشود.
با بررسی این آیات به دست میآید كه واژه فكر و مشتقات آن ،هم در سوره هاي مكّی و هم در سورههاي مدنیّ قرآن به كار
رفته است ،گرچه موارد استعمال آن در سورههاي مكّی ،بیش از سورههاي مدنی است.

 )1مفهوم شناسی فرهنگ
 )1.1فرهنگ در لغت
دكتر محمد معین در بیان لغوي از واژه فرهنگ آن را به پنج معنا تخصیص داده است .6 :ادب(نفس) ،تربیت .3 .دانش ،علم،
معرفت .1 .مجموعهء آداب و رسوم .1 .مجموعهء علوم و معارف و هنرهاي یک قوم . 5 .كتابی كه شامل لغات یک یا چند زبان و
شرح آنهاست( .معین6111 ،؛ )111
دكتر حسن عمید فرهنگ را در بیان ذیل احراز مینماید .6 :علم ،دانش ،ادب ،معرفت ،تعلیم و تربیت .3 .آثار علمی و ادبی
یک قوم یا ملت .1 .كتاب لغت ،كتابی كه شامل لغات یک زبان و شرح آنها باشد( .عمید6119 ،؛ )951
به طور كلی میتوان فرهنگ را در لغت ،واژهاي فارسی ،مركب از دو جز «فر» و «هنگ» بیان نمود« .فر» به معناي شكوه و
عظمت و اگر به عنوان پیشوند به كار رود به معناي جلوه ،باال ،پیش و بیرون است.
«هنگ» از ریشه اوستایی سنگ به معناي كشیدن ،سنگینی و وقار است .واژه مركب «فرهنگ» به معناي بیرون كشیدن،
باالكشیدن و بركشیدن و مجوعه آداب و رسوم و علم و معرفت است.

 )1.1فرهنگ در اصطالح
اصطالح فرهنگ داراي معانی و مفاهیم متنوع است و در سیر تاریخی خود ،معانی مختلفی را به خود گرفته است از جمله،
ادب ،تربیت ،دانش ،معرفت ،مجموعه آداب و رسوم و آثار علمی و ادبی یک ملّت ،كتاب لغت ،نیكویی ،پرورش بزرگی ،فضیلت،
شكوه مندي ،هنر ،حكمت ،شاخ درختی كه زیر زمین خوابانند و بر آن خاک ریزند ،و نیز تعلیم و تربیت ،آموزش و پرورش ،مكتب
و ایدئولوژي.
به دیگر سخن ،فرهنگ ،از جمله كلی ترین و فراگیر ترین مفهومها در علوم اجتماعی بوده كه تعریفهاي متعددي از آن ارایه
شده است.
در اصطالح علوم اجتماعی گفته شده است :فرهنگ یعنی علم و ادب ،آداب و سنن ،امور متداوله در میان هر قوم و ملت «اعم
از علوم ،رسوم ،آداب و سنن» كه آحاد مردم آن قوم به دریافت و عمل به آنها پایبند بودند (.معین6111 ،؛  )111و یا فرهنگ
عبارت است از مجموعه علوم ،دانشها ،هنرها ،افكار و عقاید ،اخالقیات ،مقررات و قوانین ،آداب و رسوم.
استاد محمد تقی جعفري در كتاب «فرهنگ پیرو ،فرهنگ پیشرو» پس از بررسی تعریفهاي فرهنگ از دیدگاه بیست و چهار
كتاب لغت و دایرة المعارف مشهور در بین اقوام و زبانهاي مهم جهان مینویسد:
«تحقیق در تعریف فرهنگ از دیدگاه مشهورترین دایرة المعارفها و بعضی منابع جامعه شناسی ،بیشتر براي اثبات این
حقیقت است كه نشان دهیم وجود تكامل انسانی در معناي حقیقی «فرهنگ» در میان جوامع به عنوان كیفیّت یا شیوهء بایسته و
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شایستهء حیات بشري ،تضمین شده است و اگر عده اي از خود خواهان ،سودگران یا پوچ گرایان بخواهند فرهنگ را تا حد یک
بهشت پدیده هاي مبتذل تنزل دهند و نام آن را فرهنگ بگذارند ،مبتنی بر حقیقت نبوده و ریشهاي ضد انسانی دارد ،اما آنچه
موجب بروز تعاریف متعدده شده است تنوع دیدگاه محققّان و صاحب نظران در تفسیر مفهوم فرهنگ با امعان نظر در اصل تكاملی
آن بوده است».
ایشان نمونههایی را در زبان فارسی ،براي تعریف لغوي «فرهنگ» ذكر نموده و سپس از زبان فرانسه هم مثالی را آورده ،آن
گاه فرهنگ را چنین تعریف میكند:
فرهنگ عبارت است از كیفیّت یا شیوهء بایسته و شایسته براي آن دسته از فعالیتهاي حیات مادّي و معنوي انسانها كه
مستند به طرز تعقل سلیم و احساسات تصعید شدهء آنان در «حیات معقول» تكاملی باشد.
گروهی از جامعه شناسان عقیده دارند «فرهنگ» تفكر جمعی جامعه است كه در پدیدهها و رفتارهاي اجتماعی تجلی می
یابد و تمامی امور اقتصادي ،اجتماعی ،سیاسی ،نظامی ،مادي و معنوي را متاثر میسازد.

 )1.1فرهنگ در قرآن
در قرآن كریم ،از فرهنگ به مفهوم مصطلح آن تعبیري یافت نمیشود ،ولی به طور كلی قرآن كریم از فرهنگ در یک جا به
عنوان زبان قوم یاد كرده است ،چون قرآن كریم نخست در محیط جزیره العرب نازل شده و با مردمی سر و كار داشته كه داراي
اعتقادات و رفتاري خاص بوده اند « :و مآ أرسلنا من رسول إآل بلسان قومه لیبین لهم؛ ما پیامبران را نفرستادیم ،مگر با زبان قوم
خودشان سخن بگویند» (سوره ابراهیم آیه )1در جاي دیگر از فرهنگ به عنوان حكم جاهلیت یاد كرده و در آیات بسیاري به
اعتقادات و فرهنگ رایج عصر خود حمله میكند« :أفحكم الجهلیه یبغون و من أحسن من اهلل حكما لقوم یوقنون؛ آیا حكم
جاهلیت را میجویید؟ براي گروهی كه باور دارند ،حكم چه كسی از حكم خدا بهتر است؟» (سوره مائده آیه)55
همچنین از فرهنگ به عنوان سنن یاد كرده و در آیات بسیاري سنت گذشتگان و آداب و رسوم آنها را یادآوري كرده است:
«قد خلت من قبلكم سنن فسیروا فی االرض فانظروا كیف كان عقبه المكذبین؛ پیش از شما ،سنتهایی وجود داشت( :و هر قوم،
طبق اعمال و صفات خود ،سرنوشتهایی داشتند :كه شما نیز همانند آن را دارید) پس بر روي زمین ،گردش كنید و ببینید
سرانجام كار تكذیب كنندگان (آیات خدا) چگونه بود؟» (سوره آل عمران آیه )611
اما یک پرسش مطرح است اینكه فرهنگ یک جامعه اسالمی از دیدگاه قرآن ،چگونه باید باشد و قرآن با فرهنگ موجود زمان
نزول و سایر فرهنگ ها ،چگونه برخورد كرده است؟ فرهنگهاي غیر الهی به سان فرهنگ عرب زمان نزول قرآن ،گسیختهاي از
حق و باطلاند ،حق از آن جهت كه از ادیان الهی متأثر بودهاند و باطل از آن جهت كه آن فرهنگ الهی با خرافات و عالیق مغایر
با خواست شرایع الهی ،مخلوط شده است .قرآن كریم ضمن ارائه فرهنگی فراگیر و پایه دار ،با فرهنگ موجود و به طور كلی
فرهنگهاي بشري برخوردي متناسب داشت ،بدین ترتیب كه عناصر حق را تأیید كرده و عناصر باطل را به نقد كشیده ،براي آن
ها چنانچه الزم بوده جایگزینی مناسب ارائه كرده است .عناصر فرهنگ ساز قرآنی در آیات بسیاري به تصویر كشیده شده و
نمونههاي عینی آن نیز گاه ارائه شده است .براي مثال :ترویج مسؤولیت پذیري و دفاع از كیان جامعه اسالمی ،فرهنگ جهاد و
شهادت ،عدالت محوري در گسترههاي فردي و اجتماعی ،اطاعت پذیري از مسؤوالن مورد تأیید حاكم شرع ،توجه به فضایل
اخالقی و نهادینه كردن آن و انذار از رذایل اخالقی و بسیاري دیگر.

 )1شهادت
 )1.1واژه شهادت
از ریشه «شَهِد» به معناي حضور ،مشاهده ،معاینه ي ادراک ،گواهی و خبر قاطع است(.فَمنْ شَهِد منْكُم الشَّهرَ فَلْیصمه...
سوره بقره آیه  ( )615ابن منظور 6161 ،ق،ج 1ص )311
شهید به كسی گفته می شود كه ناظر و شاهد بر اشیاء است .به عبارت دیگر شهید كسی است كه شخصی یا چیزي را مشاهده
میكند و هم براي كسی یا چیزي و هم علیه آن شهادت میدهد( .راغب اصفهانی6115 ،ص) 311
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و به عبارتی دیگر؛ شهید كسی است كه درگواهی دادن امین است .دراین معنا بیشتربه صورت مشاهده استفاده میشود ،شهید
كسی است كه درراه خدا كشته شده است ( .الحسینی الزبیدي ، 6115 ،ج 1ص)316
در برخی از آیات قرآن كریم ،كلمه شهید یعنی «كشته شده ي در راه خدا» است مانند:
"و من یطعِ اللَّه و الرَّسولَ فَأُولَئک مع الَّذینَ أَنْعم اللَّه علَیهِم منَ النَّبِینَ و الصدیقین و الشهَداء و الصالحینَ و حسنَ أُولَئک رفیقًا
"(نساء)19/
بنابراین معناي واژه ي شهید ،از معناي كشته شده ي در راه خدا فراتر میرود و هر كسی كه به مقام شهود حقیقت می
رسد و به یگانگی و حقّانیت خداوند شهادت میدهد .شهید است اگر چه در جهاد كشته نشود و با مرگ طبیعی از دنیا برود
(كرمانی 6116 ،ص)63

 )1.1شهادت در قرآن و احادیث
شهادت فنا شدن انسان براي نیل به سرچشمه نور و نزدیک شدن به هستی مطلق است .شهادت عشق به وصال محبوب و
معشوق در زیباترین شكل است .شهادت مرگی از راه كشته شدن است ،كه شهید آگاهانه و بخاطر هدف مقدس و به تعبیر
قرآن((فی سبیل اهلل)) انتخاب میكند .یعنی شهید در راهی كشته میشود كه هر دو ارزش آگاهانه و فی سبیل اهلل را داراست و
چنین مرگی است كه به تعبیر پیامبر(ص) (شریفترین و باالترین نوع مردن است (اَشرُفُ المُوًتِ قَتْلُ الشَّهادَهِ) و علی(ع) آن را
گرامی ترین نوع مردن می داند(.اَكْرُمُالمُوًتِ اَلْقُتْلُ))
شهید در لغت به معنی ((گواه)) است و در اصطالح به كسی گویند كه در مجراي شهادت قرار گرفته و در راه خدا كشته
میشود شهادت نوعی از مرگ نیست بلكه صفتی از ((حیات معقول)) است .زیرا حیات معمولی كه متاسفانه اكثریت انسانها را
اداره میكند ،همواره خود و ادامه بی پایان خود را میخواهد ،لیكن در حیات معقول فرد آن زندگی پاک از آلودگیها كه خود را
در یک مجموعه بزرگی به نام جهان هستی در مسیر تكاملی میبیند كه پایانش منطقه جاذبه الهی است .لذا شهید همواره زنده
است و حیات و ممات او همواره صفتی است براي حیات طیبه و به مصداق آیه شریفه قرآن كه میفرماید« :و ال تحسبن الذین
قتلوا فی سبیل اهلل امواتاً بل احیاءُ عند ربهم یرزقون :و گمان مبر آنان كه در راه خدا كشته شدهاند ،مردگانی هستند ،بلكه آنان
زنده و در بارگاه پروردگارشان بهره مندند( ».سوره آل عمران آیه )691
شهید همواره زنده است و مرگ او در واقع انتقال از حیات جاري در سطح طبیعت به حیات پشت پرده آن میباشد.
و یا در آیهاي دیگر میفرماید(( :و ال تقولوا لمن یقتل فی سبیل اهلل اموات بل احیاء و لكن التشعرون)) كه در این آیه نیز به زنده
بودن شهید اشاره نموده است.
در قرآن مجید ،حدود ده آیه به صورت صریح درباره كسانی كه در راه خدا كشته شده باشند وجود دارد .از جمله مسائلی كه در
این آیات به آن اشاره شده است عبارت است از زنده بودن شهید ،رزق شهید ،آمرزش گناهان شهید ،ضایع نشدن عمل شهید،
مسرت و خوشحالی شهید ،وارد شدن در رحمت الهی و رستگاري شهید .در این نوشتار كوتاه اشارهاي به آنها خواهیم داشت.

 )1.1.1آیات شهادت
والتقولوا لمن یقتل فی سبیل اهلل اموات بل احیاء و لكن ال تشعرون
ترجمه :آنان را كه در راه خدا كشته میشوند ،مرده میخوانید آنها زندهاند و شما درنمییابید.
والذین قتلوا فی سبیل اهلل فلن یضل اعمالهم
ترجمه:و آنان كه در راه خدا كشته شدند اعمالشان را باطل نمیكند.
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سیهدیهم و یصلح بالهم
ترجمه :زود است كه هدایتشان كند و كارهایشان را به صالح آورد.
وید خلهم الجنة عرفها لهم
ترجمه :و به بهشتی كه بر ایشان وصف كرده است داخلشان سازد( .سوره محمد (ص) آیات )1، 5،1
ان اهلل اشتري من المومنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنة یقاتلون فی سبیل اهلل فیقتلون و یقتلون وعداً علیه حقا فی التوریة و
االنجیل و القرآن و من او فی بعهده من اهلل فاستبشرواببیعكم الذي با یعتم به و ذلک هم الفوز العظیم(سوره توبه آیه )666
ترجمه :خدا از مومنان جانها و مالهایشان را خرید ،تا بهشت از آنان باشد در راه خدا جنگ میكنند چه بكشند چه كشته
شوند وعده اي كه خدا در تورات و انجیل و قرآن داده است به حقبه عهده اوست و چه كسی بهتر از خدا به عهد خود وفا خواهد
كرد بدین خرید و فروش كه كردهاید شاد باشید كه كام یابی بزرگ است.
من المومنین رجال صدقوا ما عاهدواهلل علیه فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیال(سوره احزاب آیه )31
ترجمه  :از مومنان مردانی هستند كه به پیمانی كه با خدا بسته بودند وفا كردند بعضی بر سرپیمان خویش جان باختند و
بعضی چشم به راهند و هیچ پیمان خود دگرگون نكردهاند.
تو منون بااهلل و رسوله و تجاهدون فی سبیل اهلل بالموالكم و انفسكم ذ لكم خیر لكم ان كنتم تعلمون(سوره صف آیه )66
ترجمه :به خدا و پیامبرش ایمان بیاورید و در راه خدا با جان و مال خویش جهاد كنید و این براي شما بهتر است اگر دانا باشید.
یستبشرون بنعمة من اهلل و فضل و ان اهلل ال یضییع اجرالمومنین(سوره آل عمران آیه )616
ترجمه :آنان (شهدا) را مژده نعمت و فضل خدا میدهند و خدا پاداش مومنان را تباه نمیكند.
فرحین بما اتاهم اهلل من فضله و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم اال خوف علیهم و ال هم یحزنون(سوره آل عمران آیه
)615
ترجمه :از فضیلتی كه خدا نصیبشان كرده است شادمانند و به آنها كه در پی شان هستند وهنوز به آنها نپیوستهاند بشارت
میدهند كه بیمی بر آنها نیست و اندوهگین نشوند.
والذی ن هاجروا فی سبیل اهلل ثم قتلوا اوماتوا لیرزقنهم رزقاً حسناً و ان اهلل لهو خیرالرازقین(سوره حج آیه )51
ترجمه :و كسانی كه در راه خدا جهاد كردند یا مهاجرت كردند سپس كشته شدند یا خود مردند خدا به رزقی نیكو روزي میدهد
زیرا خدا بهترین روزي دهندگان است.
وال تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهلل امواتا بل احیاء عندربهم یرزقون (سوره آل عمران آیه )619
ترجمه :كسانی را كه در راه خدا كشته شدهاند مرده مپندار ،بلكه زندهاند و نزد پروردگارشان به ایشان روزي میدهند.
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 )1.1حیات شهید
یكی از ویژگیهایی كه قرآن شریف براي شهیدان ذكر كرده است ،مساله حیات و زنده بودن آنها است .حال باید بدانیم كه
منظور قرآن از این حیات چه نوع حیاتی است؟ و مقصود قرآن چیست؟ آیا منظور از حیات ،حیات مادي است؟ یا این حیات
مخصوص به روح و روان شهدا است؟ آیا این حیات به جسم شهید هم مربوط می شود یا خیر؟ و دهها سوال دیگر كه باید مورد
بررسی قرار گیرد و به آنها پاسخ داده شود.
حیات در لغت به معناي ((زنده بودن)) آمده است .و در اصطالح از دیدگاههاي مختلف تعاریفی از آن ارائه گردیده است.
اما مراد از حیات شهیدان كه خداوند در قرآن فرموده چیست؟
در ذیل آیه  651سوره بقره تحت عنوان(( وَالَ تَقُولُواْ لِمَنْ یُقْتَلُ فِی سَبیلِ اللّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْیَاء وَلَكِن الَّ تَشْعُرُونَ)) كه به زنده بودن
شهیدان اشاره كرده و اقوال مختلفی از طرف مفسرین ارائه گردیده است.
برخی گفتهاند كه منظور این است كه شهدا بزودي در قیامت زنده خواهند شد .برخی نیز گفتهاند كه  :كشته شدگان در راه
خدا ،داراي هدایت و ایمان و دین صحیح هستند ،نمردهاند و زنده هستند .برخی دیگر گفتهاند :مقصود این است كه ،چون از
شهیدان ،نام نیک در این دنیا باقی مانده است زنده میباشند .مفسرین دیگر نیز اقوال دیگري را آوردهاند كه هر كدام به نوعی بیان
كننده حیات شهدا میباشد و همه این اقوال به زنده بودن آرمان و اهداف شهیدان در جامعه باور دارند.

 )3.1رزق و روزی شهید
خداوند در قرآن كریم در سوره آل عمران در آیات  619تا  616می فرماید:
و ال تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهلل امواتاً بل احیاء عند ربهم یرزقون ،فرحین بما آتاهم من فضله و یستبشرون بالذین …
در این آیات خداوند بعد از اینكه میفرماید شهیدان را مرده مپندارید اشاره میكند به اینكه شهیدان زندهاند و نزد
پروردگارشان روزي میخورند(عند ربهم یرزقون) كه در این قسمت از آیه به ارتزاق شهیدان اشاره شده است .لذا اگر نوعی حیات
مجازي براي شهیدان فرض نمائیم با ارتزاق منافات دارد پس باید حیات را حقیقی در نظر گرفت .زیرا ارتزاق از ویژگیهاي
موجود زنده و حقیقی است و چون خداوند درباره شهیدان گفته است كه نزد پروردگارشان ،ارتزاق می كنند لذا شهید نمی تواند
زنده حقیقی نباشد .
در این آیات ،سپس خداوند می فرماید  :شهدا به خاطر آنچه كه خداوند از فضل خود به آنها ارزانی نموده است خوشحال
وشادمانند  ،ودر تفسیر مجمع البیان آمده است كه این خوشحالی به خاطر نعمتهاي بهشتی است كه خداوند نصیبشان نموده
است.
وبرخی نیز گفتهاند این خوشحالی بخاطر رسیدن آنها به مقام حقیقی والیت و عبودیت است.
در ادامه آیات آمده است كه  :شهدا به آن مومنانی كه هنوز به آنها نپیوستهاند و بعد در پی آنها به راه آخرت خواهند
شتافت مژده و بشارت میدهند كه از مردن نترسید واز خوف از دست دادن متاع دنیا غم مخورید  .وآنها را به فضل و نعمت خدا
بشارت میدهند و این كه خداوند اجر اهل ایمان را ضایع نمیكند .
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بنابراین شهدا به واسطه نعمتهاي خدادادي مسرور و خوشحالند و میخواهند این خوشحالی را با دیگران كه به آنها ملحق
میشوند تكمیل نمایند و مایلند كه به آنها بشارت داده شود كه ترس و اندوهی به خود راه ندهند.
در تفسیر مجمع البیان براي این موضوع سه دلیل ذكر نمودهاند:
 .6شهدا از وضع برادران مومن خود كه در دنیا زندهاند و در راه خدا به جهاد مشغول هستند اظهار سرور مینمایند.
 .3قول دوم این است كه نامهاي به شهیدان ارائه میشود كه در آن اسامی برادران ایمانی آنها ،كه به درجه شهادت نایل و به آنها
ملحق خواهند شد  ،ثبت است و شهیدان با دیدن این اسامی خوشحال خواهند شد.
 .1مراد از(( لم یلحقوا بهم)) مومنانی هستند كه در فضل ومقام به آنها نرسیدهاند ولی به واسطه ایمان ،مقامی عظیم دارند.
در همین رابطه حدیثی از پیامبر (ص) نقل گردیده است كه بی مناسبت نیست آن را ذكر نماییم وآن این كه:
از پیامبر اكرم (ص) نقل شده است كه شهید داراي سه خصلت است:
عند اول قطرة من دمه یكفرعنه كل خط ویري مقعده فی الجنة ،و یزوج من الحور العین ،و یومن من الفزع االكبر ومن عذاب القبر،
ویحلی حلی االیمان
یعنی با ریختن اولین قطره خون شهید همه خطاها وگناهانش بخشیده و نادیده گرفته میشود ودیگر این كه جایگاه خود را
در بهشت میبیند و از همسران بهشتی اختیار میكند و هم چنین از فزع اكبر ( گریه و زاري ) و عذاب قبر در امان است و از
لباسهاي بهشتی بر او میپوشانند.
این حدیث و امثال آن دال بر جاودانگی و جایگاه رفیع و حیات حقیقی شهیدان دارد.
در حدیث دیگري از پیامبر (ص) نقل شده است كه رسول اكرم (ص) در روز احد باالي سر ((مصعب بن عمیر)) ایستاد و براي او
دعا كرد و سپس گفت:
انّ رسول اهلل یشهد انّ هوالء شهداء عند اهلل یوم القیام فاتوهم زوروهم وسلمو علیهم فوالذي نفسی بیده  ،ال یسلم علیهم احد الی
یوم القیامه  ،االّ ردّوا علیه  ،یرزقون من ثار الجن ووتح
یعنی رسول خدا گواهی میدهد كه شهدا شاهدان من نزد خدا در روز قیامت هستند .بیایید و ایشان را زیارت كنید  ،بر
اینان سالم كنید ،كه سوگند به آن كه جانم در دست اوست  ،هیچ كس نباشد كه بر آنها سالم كند اال اینكه جوابش را می-
دهند .وآنها از میوههاي بهشتی وهدایاي آن روزي داده میشوند.
این حدیث نیز داللت بر زنده بودن شهدا دارد و نیز داللت بر لزوم زیارت آنان دارد.
در آیه دیگري از قرآن كریم نیز به روزي شهدا اشاره شده است آن جا كه می فرماید:
والذین هاجروا فی سبیل اهلل ثم قتلوا اوماتو لیرزقنّهم اللّه رزقا حسنا وان اللّه لهو خیر الرازقین لیدخلنّهم مدخال یرضونه (.سوره
حج آیه  51و ) 59
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یعنی آنان كه در راه رضاي خدا ،از وطن هجرت نمودند و در راه دین خدا كشته شدند و یا مرگشان فرا رسید ،البته خداوند ،رزق
و روزي نیكوئی در بهشت ابد نصیبشان میگرداند كه همانا خداوند بهترین روزي دهندگان است .خداوند به آنان در بهشت منزلی
عنایت كند كه بسیار به آن راضی و خوشنود باشند.
در این آیه پس از این كه از رزق و روزي شهدا با نام رزق حسن و نیكو یاد میكند جایگاه آنان را در بهشت معرفی و آنرا مقام
رضوان و رفیع میداند .حقیقت رزق شهدا در جهان دیگر بر ما پوشیده است لیكن میدانیم كه رزق آنها از جانب خداست.

 )3.1آمرزش گناهان شهید
در قرآن كریم درباره بخشش گناهان شهید چنین آمده است.
فالذین هاجروا و اخرجوا من دیارهم و اوذوا فی سبیلی و قاتلوا و قتلوا ال كفّرن عنهم سیئاتهم و الدخلنهم جناتٍ تجري من تحتها
االنهار ثواباً من عند اهلل و اهلل عنده حسن الثواب ( سوره آل عمران آیه )659
آنان كه از وطن خود هجرت كردند و از دیار خود بیرون رانده شدند و در راه خدا رنج كشیدند ،جهاد كردند و كشته شدند ،همانا
بديهاي آنان را میپوشانیم و آنان را به بهشتهایی كه از زیر درختان آن نهرهاي آب ،جاري و روان است ،داخل میكنیم و این
پاداشی است از جانب خدا و پاداشی كه از جانب خدا باشد نیكوست .در این آیه اشاره شد كه خداوند همه بديهاي كشته
شدگان در راه خدا را نادیده میگیرد و بعالوه از جانب خود به آنان نیكوترین پاداش را عطا میكند.
در همین رابطه احادیثی نیز ذكر شده است كه به برخی از آنها اشاره مینمائیم.
قال النبی(ص) :فاذا ودَّعهم اهلوهم بكت علیهم الحیتان و البیوت ،تخرجون من ذنوبهم كما تخرج الحیة من سلخها.
یعنی چون رزمندگان با اهل و خانواده خود خداحافظی كنند ،ماهیها و خانهها ،بر آنها میگریند و از گناهان خود خارج می-
شوند ،همانگونه كه مار ،از پوست خود خارج میشود.
در حدیث دیگري كه قبالً ذكر شد و پیامبر شش خصلت را براي شهیدان ذكر نمودند اولین خصلت این بود كه :اولین قطره خونی
كه از شهید بر زمین ریخته میشود گناهانش بخشیده و آمرزیده میگردد .كه این لفظ در احادیث دیگري هم تكرار شده است.
امام صادق(ع) نیز در روایتی میفرمایند :من قتل فی سبیل اهلل لم یعرفه اهلل من سیئاته
یعنی كسی كه در راه خدا به شهادت نائل شود ،هیچ یک از گناهان و بديهایش به او ارائه نخواهد شد یعنی از همه آنها چشم
پوشی خواهد شد .
و در تفسیر آیه ان ال خوف علیهم و ال هم یحزنون ( سوره آل عمران آیه )615
نیز آوردهاند كه به شهیدان بشارت می دهند كه از گناهان گذشته خوفی نداشته باشند .زیرا خداوند گناهانشان را با شهادت پاک
می سازد.
و در حدیثی دیگر از پیامبر(ص) سوال شد كه چرا شهید مورد آزمایش و سوال واقع نمی شود؟ پیامبر(ص) فرمود زیرا شهید در
زیر برق شمشیر آزمایش خود را به پایان رسانده است.

 )3.1پاداش عمل شهید
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خداوند در چند مورد به پاداش بزرگ و ضایع نشدن عمل شهید در قرآن اشاره فرموده است .از جمله:
و الذین قتلوا فی سبیل اهلل فلن یضلَّ اعمالهم سیهدیهم و یصلح بالهم و یدخلهم الجنة عرفها لهم( .سوره محمد آیه )1-1
یعنی كسانی كه در راه خدا كشته شدند ،خداوند هرگز اعمالشان را ضایع نگرداند و آنان را به سعادت هدایت كند و امورشان را
اصالح نماید و به بهشتی كه قبالً مقامات آن را به آنها شناسانده است ،واردشان می سازد .
و جالب است كه خداوند قبل از این قسمت از آیه میفرماید :اگر خدا می خواست ،از كفار انتقام میكشید و همه را بدون زحمت
جنگ شما ،هالک میكرد ،این براي آزمایش خلق نسبت به یكدیگر است ( .سوره محمد آیه )1
در آیهاي دیگر میفرماید:
و من یقاتل فی سبیل اهلل فیقتل او یغلب فسوف نوتیه اجراً عظیماً ( .سوره نساء آیه )611
یعنی كسی كه در راه خدا جهاد كند ،و در راه خدا شهید گردد ،یا پیروز شود ،پاداش بزرگی به او عطا خواهیم كرد.
از آیات ذكر شده چنین برداشت می گردد كه خداوند خود ضایع نشدن عمل شهید را تضمین كرده است و این گونه نیست كه اگر
به ظاهر در جهاد شكست خورده باشند خون آنها ضایع شده باشد .بلكه در هر حال پیروز میشوند.
در آیه دیگري خداوند پیروزي یا شكست رزمندگان و شهید شدن یا نشدن آنها را یكی از دو نیكی قلمداد مینماید.
قل هل تربصون بنا اال احدي الحسنیین و نحن نتربص بكم ان یصیبكم اهلل … (سوره توبه آیه )653
یعنی بگو آیا درباره ما جز یكی از دو نیكی را انتظار دارید .یا به شهادت میرسیم و یا پیروز میشویم .در هر حال خداوند خون
شهید را تضمین كرده و آن را هدر نمیداند.
در زمان پیامبر(ص) نیز منافقین میگفتند اگر مومنین نزد ما بودند و به جنگ نمیرفتند ،نمیمردند و كشته نمی شدند ،و
خداوند در جواب آنها فرمود :كه این آرزوهاي باطل را حسرت دل آنها خواهد كرد و خداست كه زنده میكند و یا میمیراند
در هر وقت كه بخواهد.
لو كانوا عندنا ما ماتوا و ما قتلوا لیجعل اهلل ذلک حسره فی قلوبهم واهلل یحیی و یمیت( .سوره آل عمران آیه )651
در هر حال خداوند خون شهیدان را پاداشی نیكو كه همانا دخول در بهشت است عطا خواهد فرمود.
و یدخلهم الجنة عرفها لهم (سوره محمد آیه ) 1
و در آن مقام به رحمت الهی نائل و به سوي خدا در بهشت خواهند بود.
لئن متّم او قتلتم اللی اهلل تحشرون ( .سوره آل عمران آیه )651
در بیان مقام و درجات عالی شهدا و فضیلت شهادت و اجر عمل آنها احادیث فراوانی از ائمه معصومین نقل شده است كه این
مبحث را با ذكر ترجمه یک حدیث از پیامبر(ص) به پایان میرسانیم.
رسول گرامی اسالم فرمودند:
نیروهاي رزمنده هنگامی كه تصمیم به شركت در جنگ میگیرند ،خداوند مصونیت آنها را از آتش تضمین میكند .و چون
آماده جنگ شوند ،فرشتگان به وجود آنها افتخار میكنند .هنگامی كه با خانواده خود وداع میكنند ماهیها و خانهها گریه میكنند
و از گناهان خود خارج میشوند همان گونه كه مار از پوست خود خارج میشود .خداوند چهار هزار فرشته را برآنها میگمارد تا از
جلو و پشت سرآنان را محافظت نمایند.
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كار نیكی انجام نمیدهند مگر اینكه مضاعف شود .در مقابل هر روز در جبهه ثوابی برابر عبادت هزار مرد عابد … براي ایشان
مینویسند .چون با دشمن روبه رو میشوند قلم همه اهل دنیا از درک ثواب آنها عاجز است .و چون به مبارزه با دشمن می-
ایستند و تیرها را آماده نشانه رفتن به دشمن میكنند و با یكدیگر درآویزند فرشتگان بالهاي خود را بر سر آنها میگسترانند و
براي پیروزي و ثابت قدمی آنها دعا میكنند .هنگام ضرب و زخم ،همسر بهشتی و نعمتهاي الهی بر او فرود میآید .مرحبا به
روح پاكی كه از بدنی پاک و مطهر خارج شد ،بشارت باد بر تو كرامتها و نعمتهایی كه هیچ چشمی ندیده و هیچ گوشی
نشنیده است و بر قلب هیچ كسی خطور نكرده است.

 )3.1فرهنگ شهادت
فرهنگ ایثاروشهادت ،مجموعه دستاوردهاي نظري وفكري است كه قابلیت اكتساب داشته و بر اساس موازین الهی و از طریق
همسان كردن رفتارها و ارزشها و هنجارها در جامعه موجب انسجام یک جامعه والیی میشود و نیز به سبب نوع نگرش ،بستري
ازكمال و حركت به سوي قرب الهی را براي افراد مهیا می سازد .این امر ،جامعه والیی را از جوامع دیگر متمایز میسازد ؛ به تعبیر
دیگر فرهنگ ایثار و شهادت ارزشهایی را مطرح و نهادینه میسازد كه در آن افراد یک جامعه به منظور تحقّق خواستها و اهداف
الهی خود بر اساس ارزشهاي الهی حاضر به جان فشانی و حضور در صحنههاي مجاهده میشوند.
دوران هشت سال دفاع مقدس ،به عنوان نقطه عطفی در نمایاندن توان ،شجاعت و استعداد بی نظیر جوانمردان و غیرتمندان
ایران زمین به شمار میرود؛ در این دوران جامعه توانست با اتكاي بر آموزههاي دینی در این آزمون الهی ،پیروزمند ظاهر شود.
دستاوردهاي دیرین تاریخ ،مبین این واقعیت است كه ایثار و شهادت به عنوان كارآمدترین عنصر فرهنگی در تأثیر بر فرآیندها و
پدیدههاي اجتماعی تلقی میشود .اعتالي فكري و معنوي جامعه منوط به مؤلّفههایی است كه در ساختار جامعه ،ترسیم وجهت
یابی میشوند ودر راستاي این هدف ،تأثیر فرهنگ ایثارو شهادت بر حركت و پویایی ،آزادي و آزادگی ،تعهد ومسؤلیت و حتّی
ارزشهاي ملی و مذهبی بسیار بارز و برجسته است.
هدف از ترویج فرهنگ ایثار و شهادت  ،فروزان نگه داشتن این چراغ رهایی بخش ،براي هر زمانی است كه دشمنان خیره
سر  ،قصد و آهنگ نابودي دین و ایمان و تعرّض به میهن و ناموس نمایند؛ و لیكن الزمهي تحقّق این هدف مهم  ،ترویج و
گسترش سیره و روش زندگی رهایی بخش شهدا و ایثارگران است .چنان چه واقعیت وزیبایی درونی و ظاهري فرهنگ
ایثاروشهادت با شیوههایی اثر بخش براي عامه مردم به ویژه نسل جوان به تصویر كشیده شود و در عمق وجود آنانی كه ،ایثارو
شهادت را تجربه نكردهاند ،ریشه دواند ،میتوان شاهد الگوپذیري هرچه بیشتر از این گنجینه گران مایه بود.

 )3تطبیق فرهنگ شهادت و جایگاه تفکر
 )1.3تفکر و فرهنگ شهادت در منظر قرآن
در تبیین جایگاه نخبگان یا متفكران در ایجاد فرهنگ شهادت ابتدا قسمتی از جمالت حضرت سیدالشهدا (ع) را كه در خطاب به
نخبگان و عالمان دین ایراد نمودهاند را بیان میكنیم و سپس ابعاد مختلف این مسئله را از دیدگاه قرآن بررسی مینمائیم.
حضرت فرمودند« :شما گروهی كه به نخبگان مشهورید و عالمان دین خوانده میشوید ،به خاطر خداست كه در نزد مردم هیبت
دارید و بزرگان و ضعفا از شما حساب میبرند ،احترامتان میگذارند و شما را بر خودشان ترجیح میدهند .در حالی كه هیچ
فضیلتی بر آنها ندارید و هیچ خدمتی به مردم نكردهاید .مردم براي شما احترام میگذارند و شفاعت شما را میپذیرند .شما به
نام دین است كه اعتبار و نفوذ كلمه دارید .و با هیبت و كبكبه رفتار میكنید .به راستی چگونه به این اعتبار و احترام اجتماعی
رسیده اید .فقط به این علت كه مردم از شما توقع دارند كه به حق خدا قیام كنید .اما شما در اغلب موارد از انجام وظیفه و احقاق
حق الهی كوتاهی كردهاید و حق رهبران الهی را كوچک شمردهاید. ...

12

دومین همایش بین المللی مدیریت و فرهنگ توسعه
حضرت ابا عبداهلل الحسین(ع) در این سخنان جایگاه تفكر و نخبگان و عالمان دین را در جامعه بیان نمودهاند كه فعل این گروه
میتواند در تحقق و ایجاد فرهنگ شهادت از جایگاه ویژهاي برخوردار باشد.
فرهنگ شهادت در منصه ظهور ،تفكري قرآنی را به بسط خویش وام دار است .چرا كه تا نمادینه شدن و ارزشمند شدن این
فرهنگ ،توسل و تمسک به همراهی روح حاكم بر جامعه امري اجتناب ناپذیر است .قرآن كریم به همین سبب دو اصل را در
سایهء تفكري كه میتواند بستر تامّه را در ایجاد فرهنگ شهادت ایجاد كند معرفی میكند:

 )1.1.3اصل تمسّک به حبل اهلل
قرآن كریم در سوره آل عمران آیه  651میفرماید :وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِیعًا وَالَ تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَیْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء
فَأَلَّفَ بَیْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىَ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِکَ یُبَیِّنُ اللّهُ لَكُمْ آیَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

 )1.1.1.3ترجمه
همگان دست در ریسمان خدا زنید و پراكنده نشوید و از نعمتی كه خدا بر ،شما ارزانی داشته است یاد كنید :آن
هنگام كه دشمن یكدیگر بودید و او دلهایتان را به هم مهربان ساخت و به لطف او برادر شدید و بر لبه پرتگاهی از آتش
بودید ،خدا شما را از آن برهانید خدا آیات خود را براي شما این چنین بیان می كند ،شاید هدایت یابید.
ترجمه فوالدوند
و همگى به ریسمان خدا چنگ زنید ،و پراكنده نشوید و نعمت خدا را بر خود یاد كنید :آن گاه كه دشمنان (یكدیگر) بودید،
پس میان دل هاى شما الفت انداخت ،تا به لطف او برادران هم شدید و بر كنار پرتگاه آتش بودید كه شما را از آن رهانید .این
گونه ،خداوند نشانههاى خود را براى شما روشن مىكند ،باشد كه شما راه یابید.
ترجمه مجتبوي
و همگى به ریسمان خداى -توحید ،دین و كتاب خدا -چنگ زنید و پراكنده نشوید ،و نعمت خداى را بر خود یاد كنید آنگاه
كه با یكدیگر دشمن بودید پس میان دلهاى شما همدمى و پیوند داد تا به نعمت وى -اسالم و الفت -با هم برادر گشتید ،و بر
لبه پرتگاهى از آتش بودید پس شما را از آن رهانید .خدا این چنین آیات خود را براى شما روشن بیان مىكند تا مگر راه یابید.
ترجمه مشكینی
و همگى به ریسمان خدا (به دین و كتاب و آورندگان وحى) چنگ زنید و پراكنده نشوید ،و نعمت خدا را درباره خود به یاد آرید
آن گاه كه با هم دشمن بودید پس میان دلهاى شما الفت افكند ،پس به نعمت او برادر یكدیگر شدید .و شما بر لب گودالى از
آتش بودید پس شما را از آن برهانید .خداوند این چنین نشانههاى (توحید و قدرت و حكمت) خود را براى شما روشن مىكند
شاید هدایت یابید.

 )1.1.1.3شان نزول
در دوران جاهلیت دو قبیله بزرگ در مدینه به نام "اوس" و "خزرج" وجود داشتند كه بیش از یكصد سال! جنگ و
خونریزى و اختالف در میان آن دو جریان داشت ،و هر چند وقت ناگهان به جان یكدیگر مىافتادند و خسارات جانى و مالى
فراوانى به یكدیگر وارد مىكردند .یكى از موفقیتهاى بزرگ پیامبر (صلی اهلل علیه و آله) پس از هجرت به مدینه ،این بود كه به
وسیله اسالم صلح و صفا در میان آن دو ایجاد كرد ،و با اتحاد آنها ،جبهه نیرومندى در مدینه به وجود آمد .اما از آنجا كه
ریشههاى اختالف فوق العاده زیاد و نیرومند و اتحاد تازه و جوان بود ،گاه بیگاه ،بر اثر عواملى ،اختالفات فراموش شده شعلهور
مىشد ،كه بزودى در پرتو تعلیمات اسالم و تدبیر پیامبر (صلی اهلل علیه و آله) خاموش مىگشت .مىگویند :روزى دو نفر از قبیله
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"اوس" و" خزرج" به نام "ثعلبة بن غنم" و "اسعد بن زراره" در برابر یكدیگر قرار گرفتند ،و هر كدام افتخاراتى را كه بعد از
اسالم نصیب قبیله او شده بود برمىشمرد" .ثعلبه" گفت :خزیمة بن ثابت (ذو الشهادتین) و حنظله (غسیل المالئكه) كه هر كدام
از افتخارات مسلمانانند ،از ما هستند ،و همچنین عاصم بن ثابت ،و سعد بن معاذ از ما مىباشند .در برابر او "اسعد بن زراره" كه
از طایفه خزرج بود گفت :چهار نفر از قبیله ما در راه نشر و تعلیم قرآن خدمت بزرگى انجام دادند :ابى بن كعب ،و معاذ بن جبل،
و زید بن ثابت ،و ابو زید ،به عالوه "سعد بن عباده" رئیس و خطیب مردم مدینه از ما است .كم كم كار بجاى باریک كشید ،و
قبیله دو طرف از جریان آگاه شدند ،و دست به اسلحه كرده ،در برابر یكدیگر قرار گرفتند ،بیم آن مىرفت كه بار دیگر آتش
جنگ بین آنها شعلهور گردد و زمین از خون آنها رنگین شود! خبر به پیامبر رسید ،حضرت فورا به محل حادثه آمد ،و با بیان و
تدبیر خاص خود به آن وضع خطرناک پایان داد ،و صلح و صفا را در میان آنها بر قرار نمود .این آیات در اینجا نازل گردید و به
صورت یک حكم عمومى همه مسلمانان را با بیان مؤثر و مؤكدى دعوت به اتحاد نمود.

 )1.1.1.3تفسیر نور
 )1.1.1.1.3نکتهها
حضرت علىّعلیه السالم مىفرماید :قرآن ،حبل اللّه است.
واز امام صادقعلیه السالم نقل شده است كه فرمود« :نحن حبل اللّه» ما اهلبیت ،حبل اللّه هستیم.
و در روایت دیگرى آمده است :علىّبن ابىطالبعلیهما السالم حبل اللّه است.
تألیف دلها تنها به دست خداست« .فالّفَ بینَ قلوبكم» قرآن خطاب به پیامبر مىفرماید« :لو اَنفقتَ ما فِى االرضِ جَمیعاً ما اَلّفتَ
بینَ قلوبِهم» »اگر همهى سرمایههاى زمین را خرج كنى نمىتوانى بدون خواست او بین دلها ایجاد الفت نمایى( ».سوره انفال
آیه )11

 )1.1.3اصل والیت
قرآن كریم در سوره مائده آیه  55میفرماید :إِنَّمَا وَلِیُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِینَ ءَامَنُواْ الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلَوةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّكَوةَ وَهُمْ
رَكِعُونَ

 )1.1.1.3ترجمه
جز این نیست كه دوست شما خداست و رسول او و مؤمنانی كه نماز میخوانند و همچنان كه در ركوعاند انفاق میكنند.
ترجمه فوالدوند
ولىّ شما ،تنها خدا و پیامبر اوست و كسانى كه ایمان آوردهاند :همان كسانى كه نماز برپا مىدارند و در حال ركوع زكات
مىدهند.
ترجمه مجتبوي
همانا دوست و سرپرست شما خداست و پیامبرش و كسانى كه ایمان آوردهاند ،آنان كه نماز را برپا مىدارند و زكات مىدهند در
حالى كه در ركوعاند.
ترجمه مشكینی
جز این نیست كه سرپرست و ولىّ امر شما خدا و فرستاده اوست و كسانى كه ایمان آوردهاند ،آنها كه نماز را برپا مىدارند و در
حالى كه در ركوعاند زكات مىدهند( .مصداق منحصر به فرد این عموم طبق روایات فریقین على علیه السّالم و بخشیدن
انگشترى او در حال ركوع است(

14

دومین همایش بین المللی مدیریت و فرهنگ توسعه
ترجمه بهرام پور
ولىّ و سرپرست شما تنها خدا و رسول اوست و كسانى كه ایمان آوردهاند همانها كه نماز را برپا مىدارند و در حال ركوع زكات
مىدهند (على علیه السّالم)

 )1.1.1.3شان نزول
از "عبد اللَّه بن عباس" چنین نقل شده :كه روزى در كنار چاه زمزم نشسته بود و براى مردم از قول پیامبر (صلی اهلل علیه
و آله) حدیث نقل مىكرد ،ناگهان مردى كه عمامهاى بر سر داشت و صورت خود را پوشانیده بود نزدیک آمد و هر مرتبه كه ابن
عباس از پیغمبر اسالم (صلی اهلل علیه و آله) حدیث نقل میكرد او نیز با جمله" قال رسول اللَّه" حدیث دیگرى از پیامبر (صلی
اهلل علیه و آله) نقل مىنمود .ابن عباس او را قسم داد تا خود را معرفى كند ،او صورت خود را گشود و صدا زد اى مردم! هر كس
مرا نمىشناسد بداند من ابوذر غفارى هستم با این گوشهاى خودم از رسول خدا (صلی اهلل علیه و آله) شنیدم ،و اگر دروغ
مىگویم هر دو گوشم كر باد ،و با این چشمان خود این جریان را دیدم و اگر دروغ مىگویم هر دو كور باد ،كه پیامبر (صلی اهلل
علیه و آله) فرمود" :على قائد البررة و قاتل الكفرة منصور من نصره مخذول من خذله" ،على (علیه السالم) پیشواى نیكان است ،و
كشنده كافران ،هر كس او را یارىكند ،خدا یاریش خواهد كرد ،و هر كس دست از یاریش بردارد ،خدا دست از یارى او برخواهد
داشت .سپس ابوذر اضافه كرد :اى مردم روزى از روزها با رسول خدا (صلی اهلل علیه و آله) در مسجد نماز مىخواندم ،سائلى وارد
مسجد شد و از مردم تقاضاى كمک كرد ،ولى كسى چیزى به او نداد ،او دست خود را به آسمان بلند كرد و گفت :خدایا تو شاهد
باش كه من در مسجد رسول تو تقاضاى كمک كردم ولى كسى جواب مساعد به من نداد ،در همین حال على (علیه السالم) كه
در حال ركوع بود با انگشت كوچک دست راست خود اشاره كرد .سائل نزدیک آمد و انگشتر را از دست آن حضرت بیرون آورد،
پیامبر (صلی اهلل علیه و آله) كه در حال نماز بود این جریان را مشاهده كرد ،هنگامى كه از نماز فارغ شد ،سر به سوى آسمان
بلند كرد و چنین گفت ":خداوندا برادرم موسى از تو تقاضا كرد كه روح او را وسیع گردانى و كارها را بر او آسان سازى و گره از
زبان او بگشایى تا مردم گفتارش را درک كنند ،و نیز موسى درخواست كرد هارون را كه برادرش بود وزیر و یاورش قرار دهى و
بوسیله او نیرویش را زیاد كنى و در كارهایش شریک سازى .خداوندا! من محمد پیامبر و برگزیده توام ،سینه مرا گشاده كن و
كارها را بر من آسان ساز ،از خاندانم على (علیه السالم) را وزیر من گردان تا به وسیله او ،پشتم قوى و محكم گردد" .ابوذر
مىگوید :هنوز دعاى پیامبر (صلی اهلل علیه و آله) پایان نیافته بود كه جبرئیل نازل شد و به پیامبر (صلی اهلل علیه و آله) گفت:
بخوان ،پیامبر (صلی اهلل علیه و آله) فرمود :چه بخوانم ،گفت بخوان" :إِنَّما وَلِیُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا  ...البته این شان
نزول از طرق مختلف نقل شده كه گاهى در جزئیات و خصوصیات مطلب با هم تفاوتهایى دارند ولى اساس و عصاره همه یكى
است.

 )1.1.1.3تفسیر نور
 )1.1.1.1.3نکتهها
در شأن نزول آیه آمده است :سائلى وارد مسجد رسول خدا صلى اهلل علیه وآله شد و از مردم درخواست كمک كرد .كسى
چیزى به او نداد .حضرت على علیه السالم در حالى كه به نماز مشغول بود ،در حال ركوع ،انگشتر خود را به سائل بخشید .در
تكریم این بخشش ،این آیه نازل شد.
ماجراى فوق را ده نفر از اصحاب پیامبر مانند ابن عباس ،عمّار یاسر ،جابربن عبداللّه ،ابوذر ،اَنسبن مالک ،بالل و ...نقل كردهاند و
شیعه و سنّى در این شأن نزول ،توافق دارند .عمّار یاسر مىگوید :پس از انفاق انگشتر در نماز و نزول آیه بود كه رسولخداصلى
اهلل علیه وآله فرمود« :مَن كنتُ مواله فعلىّ مواله»
پیامبر اكرمصلى اهلل علیه وآله در غدیرخم ،براى بیان مقام حضرت على علیه السالم این آیه را تالوت فرمود .و خود على علیه
السالم نیز براى حقّانیّت خویش ،بارها این آیه را مىخواند .ابوذر كه خود شاهد ماجرا بوده است ،در مسجد الحرام براى مردم
داستان فوق را نقل مىكرد.
كلمهى «ولىّ» در این آیه ،به معناى دوست و یاور نیست ،چون دوستى و یارى مربوط به همه مسلمانان است ،نه آنان كه در
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حال ركوع انفاق مىكنند.
امام صادقعلیه السالم فرمودند :منظور از «الّذین آمنوا ،»...علىعلیه السالم و اوالد او ،ائمّهعلیهم السالم تا روز قیامت هستند .پس
هركس از اوالد او به جایگاه امامت رسید با این ویژگى مثل اوست ،آنان صدقه مىدهند در حال ركوع.
مرحوم فیض كاشانى در كتاب نوادر ،حدیثى را نقل مىكند كه بر اساس آن سایر امامان معصوم نیز در حال نماز و ركوع به فقرا
صدقه دادهاند كه این عمل با جمع بودن كلمات «یقیمون ،یؤتون ،الراكعون» سازگارتر است
امام باقرعلیه السالم فرمود :خداوند پیامبرش را دستور داد كه والیت علىعلیه السالم را مطرح كند و این آیه را نازل كرد.
بهترین معرّفى آن است كه اوصاف وخصوصیّات كسى گفته شود ومخاطبان ،خودشان مصداق آن را پیدا كنند( .آیه بدون نام
بردن از علىعلیه السالم ،اوصاف و افعال او را برشمرده است).
امام صادق علیه السالم فرمود :على علیه السالم هزاران شاهد در غدیر خم داشت ،ولى نتوانست حقّ خود را بگیرد ،در حالى كه
اگر یک مسلمان دو شاهد داشته باشد ،حقّ خود را مىگیرد.
والیت فقیه در راستاى والیت امام معصوم است .در مقبولهى عمربن حنظله ازامام صادقعلیه السالم مىخوانیم :بنگرید به آن
كس كه حدیث ما را روایت كند و در حالل وحرام ما نظر نماید و احكام ما را بشناسد .پس به حكومت او راضى باشید كه من او
را بر شما حاكم قرار دادم« .فانّى قد جعلته علیكم حاكماً»

تحلیل
با تمسّک به حبل اللّه و توسل به اصل والیت اتحاد و روح حاكم بر جامعه در مسیر الهی مستدام ،و بدین سبب فرهنگ ایثار
و شهادت در جامعه به صورت ارزش ،و در نهایت در وجود افراد جامعه درونی میشود .و با وجود چنین فرهنگی افراد با حفظ
كیان جامعه می توانند عالوه بر حفظ وحدت و همدلی ،همیار و پشتیبان یكدیگر باشند ،و جامعه را به سمتی هدایت نمایند كه
همگی با هم در راستاي ایجاد و بستر زمینه سازي الزم و كافی جهت ظهور حضرت حجه ابن الحسن عسكري (ع) گام بردارند.

 )1.3فرهنگ شهادت و جامعه در منظر قرآن
 )1.1.3عوامل رشد
عالوه براین كه در آموزه هاي دینی تالش میگردد تا ریشهها و موانع ایثار و شهادت را خشكانده و به جاي آن حب الهی
وایمان و اعتقاد به خدا و روز رستاخیز ،جایگزین گردد ،عواملی وجود دارند كه بستررا براي ایثار و از خود گذشتگی فراهم
میسازد .این عوامل عمدتاً اعتقادي یا فرهنگی میباشند.

 )1.1.1.3اعتقادی:

)1.1.1.1.3

اصل قداست عدالت و تنفّر از ستم
در تعالیم قرآن وسنّت  ،عدالت امر مقدسی است و ظلم و ستم از امور چیز زشت و ناخوشایند .این آموزهها و تعالیم به گونه
اي است كه اگر عدالت (آرمان نهایی همه ي انبیاء) به خطر افتد و ظلم وستم جایگزین آن شود  ،احساسات فطري و پاک
انسانها ،علیه ظلم و به نفع عدالت برخاسته خواهد شد .براي اثبات مدعا نمونههایی ازاین آموزهها بیان می شود« :لَقَد أَرسلْنَا
رسلَنَا بِالْبینَات و أَنزَلْنَا معهم الْكتَاب والْمیزَانَ لیقُوم النَّاس بِالْقسط» (ما رسوالن خود را با دالیل روشن فرستادیم ،و با) آنها
كتاب (آسمانی) و میزان (شناسایی حقّ از باطل و قوانین عادالنه نازل كردیم تا مردم قیام به عدالت كنند)(سوره حدیدآیه  )35از
این آیه استفاده میشود كه هدف از ارسال پیامبران و انزال كتابهاي آسمانی ،اقامة عدل و قسط به وسیله ي مردم است.در آیه
ي دیگر  ،خداوند ما را به اجراي عدالت و احسان به بندگان دستور داده است«:إِنَّ اللَّه یأْمرُ بِالْعدلِ و الْإحسنِ و إِیتَاء ذي الْقُرْبی و
ینْهی عنِ الْفَحشَاء و الْمنكَرِ و الْبغْیِ یعظُكُم لَعلَّكُم تَذَكَّرُونَ» ( خداوند به عدل و احسان و بخشش به نزدیكان فرمان میدهد و
ازفحشا و منكر و ستم ،نهی میكند خداوند به شما اندرز میدهد ،شاید متذكّر شوید) ( سوره نحل آیه)95
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 )1.1.1.1.3اصل وجوب دفاع و وجوب جهاد با ظالمان
در نظام پرورشی مبتنی بر فرهنگ اسالم كه هدف غایی خلقت انسان ،عبادت و نیل به مقام عبودیت(به استناد آیه :وما خَلَقْت
الجِنَّ والْانس إِلَّا لیعبدون" ذاریات )" 51/است ،ایثاروجهاد وشهادت داراي جایگاه رفیع و قابل تأمل است( باقري  6111 ،ص )11
جهاد با دشمن،یكی از فروع دین مقّدس اسالم است و با فرمان امام واجب میشود و زمانی كه بالد مسلمین یا مرزهاي آن مورد
هجوم قرار گیرد ،برمسلمانان ،واجب است كه از آن به هر وسیلهاي كه ممكن است با بذل جان و مال خویش دفاع نمایند .این
دفاع مشروط به اذن امام معصوم یا نایب خاص و عام او نیست( .خمینی 6111 ،ص  )131درقرآن مجید بارها فرمان جهاد
ومقاتله با دشمن صادر شده است.

 )1.1.1.1.3اصل ارزش دادن به شهید و شهادت
عالوه بر مطالب ذكر شده كه حس ایثار و از خود گذشتگی را در انسان تقویت میكند  ،باور داشتن امور ذیل كه در ارزش شهید
و شهادت است  ،انسان را مشتاق كشته شدن در راه خدا میسازد و آن را همانند اولیاي الهی در دعاي خویش از خدا میطلبد.
چرا كه :شهیدان زنده و غرق در نعمت خدایند.
ابن مسعود از پیامبر اكرم نقل میكند كه خداوند به ارواح شهیدان احد خطاب كرد و از آنها پرسید :چه آرزویی دارید؟ آنها
گفتند :پروردگارا! ما باالتر از این چه آرزویی میتوانیم داشته باشیم كه غرق نعمتهاي جاویدان توایم و در سایه عرش تو مسكن
داریم ،تنها تقاضاي ما این است كه بار دیگر به جهان برگردیم و مجدداً در راه تو شهید شویم ،خداوند فرمود :فرمان تخلّف ناپذیر
من این است كه كسی دوباره به دنیا بازنگردد ،عرض كردند :حاال كه چنین است تقاضاي ما این است كه سالم ما را به پیامبر
برسانی و به بازماندگان مان  ،حال ما را بگویی و از وضع ما به آن ها بشارت دهی كه هیچ گونه نگران نباشند در این هنگام آیات
ذیل نازل شد(سیوطی 6151 ،ه ،ج)91:3
"و ال تَحسبنَّ الَّذینَ قُتلُوا فی سبِیلِ اللَّه أَمواتاً بلْ أَحیاء عنْد ربهِم یرْزقُونَ فَرِحینَ بِما آتاهم اللَّه منْ فَضْله و یستَبشرُونَ بِالَّذینَ لَم
یلْحقُوا بِهِم منْ خَلْفهِم أَالَّ خَوف علَیهِم و ال هم یحزَنُونَ * یستَبشرُونَ بِنعمةٍ منَ اللَّه و فَضْلٍ و أَنَّ اللَّه ال یضیع أَجرَ الْمؤْمنینَ"
امام علی بن موسی الرضا از امیر مؤمنان علی(ع) چنین نقل میكند كه هنگامی كه حضرت ،مشغول خطبه بود و مردم را تشویق
به جهاد میكرد ،جوانی برخاست و عرض كرد :اي امیر مؤمنان! فضیلت جنگ جویان در راه خدا را براي من تشریح كن امام در
پاسخ فرمود :من بر مركب پیغمبر و پشت سر آن حضرت سوار بودم و ازغزوه ذات السالسل بر میگشتیم همین سؤالی را كه تو از
من نمودي من از پیامبر كردم .پیامبر فرمود :هنگامی كه جنگجویان ،تصمیم بر شركت در میدان جهاد میگیرند خداوند
آزادي از آتش دوزخ را براي آنها مقرّر میدارد .و هنگامی كه سالح بر میدارند و آماده میدان میشوند فرشتگان به وجود آنها
افتخار میكنند و هنگامی كه همسر و فرزند و بستگان آنها با آنها خداحافظی میكنند ،از گناهان خود خارج می شوند .ازاین
موقع آنها هیچ كاري نمی كنند مگر اینكه پاداش آن ،مضاعف میگردد و دربرابر هر روز پاداش عبادت هزار عابد براي آنها
نوشته میشود  ...و هنگامی كه با دشمنان روبرو میشوند ،مردم جهان ،نمیتوانند میزان ثواب آنها را درک كنند .و هنگامی كه
گام به میدان براي نبرد بگذارند و نیزهها و تیرها رد و بدل شود ،و جنگ تن به تن شروع گردد ،فرشتگان با پر و بال خود اطراف
آنها را میگیرند و از خدا تقاضا میكنند كه در میدان ،ثابت قدم باشند ،در این هنگام منادي صدا می زند« :الجنة تحت ظالل
السیوف» «بهشت در سایه شمشیرها است» دراین هنگام ضربات دشمن بر پیكر شهید ،سادهتر و گواراتر از نوشیدن آب خنک در
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روز گرم تابستان است وهنگامی كه شهید ازمركب فرو می غلطد ،هنوز به زمین نرسیده ،حوریان بهشتی به استقبال او می-
شتابند و نعمتهاي بزرگ معنوي و مادي كه خدا براي او فراهم ساخته است ،براي او شرح می دهند .و هنگامی كه شهید به
روي زمین قرار می گیرد ،زمین می گوید :آفرین بر روح پاكیزهاي كه از بدن پاكیزه پرواز می كند ،بشارت باد برتو « :انّ لک ما ال
عین رأت و ال اذن سمعت و ال خطرعلی قلب بشر» (نعمت هایی در انتظار تو است كه هیچ چشمی ندیده و هیچ گوشی نشنیده
و بر قلب هیچ انسانی خطور نكرده است) وخداوند می فرماید :من سرپرست بازماندگان اویم ،هركس آنها را خشنود كند مرا
خشنود كرده است و هركس آنها را به خشم آورد مرا به خشم آورده است( .ابوالفتوح رازي، 6151 ،ج  5ص )651

 )1.1.1.3فرهنگی
 )1.1.1.1.3نمایه سازی وصایای شهدا
وصیت نامه از سنّت هاي مؤكّد در فرهنگ اسالمی ماست و در جریان دفاع مقّدس وصیت نامهها ازعرف عادي خارج شده و
تغییرات محتوایی یافتند .به طوري كه رزمندگان اسالم دروصیت نامه هاي خود به اعتقادات و آرمانها ،ارزشها و انگیزههاي و
مسائل مهم اجتماعی و سیاسی و دینی توجه مینمودند.
وصیت نامه از جمله آثار به جاي مانده از شهداي انقالب اسالمی است كه در نوع خود بی نظیر و حاوي اطّالعات بسیار
ارزشمندي بوده است .یكی از مسائل بسیار مهمی كه در خصوص این آثار باید مورد توجه قرار گیرد مسئله دسترسی و اشاعه
اطّالعات آن ها در سطح وسیع است كه این دسترسی با توجه به انبوه اطّالعات و مدارک جزازطریق نمایه سازي میسر نخواهد
بود .نمایه سازي فرآیند تعیین و توصیف محتوایی مدرک در قالب كلید واژه هاي موضوعی متناسب و مرتبط است به نحوي كه
كلید واژه ها بیان كننده محتوا و موضوع مدرک باشند .در این فرآیند مفاهیم از مدرک استخراج شده و در قالب عناصر زبان
نمایه سازي ارائه گردد.

 )1.1.1.1.3موزه شهداء
موزه در حقیقت بازتاب كلیه فعالیتهاي انسان از محیط طبیعی و فرهنگی اوست .در همه تمدنها از عقب افتاده ترین تا
پیشرفته ترین آنها ،اشیاء ،مواد ،نمونههاي زیبا ،گرانبها ،كمیاب وعجیب را جمع آوري مینمایند .هم چنین میراثهاي فرهنگی
و ذخایر طبیعی در محلی انباشته و جهت استفاده ي عموم مهیا میگردند .نقش حیاتی موزه در جوامع بشري ،نقشی بدیع،
ماندگار و مروج ناب ترین پدیدههاي فرهنگی است .موزهها از معدود مراكز حافظ یادگاران نسل گذشته و در حقیقت فرزندان
هنر و تاریخ هستند .هر یک از اشیاء در عین بی زبانی به هزار زبان سخن میگویند زیرا اسناد معتبري ازهنر ،فرهنگ وتاریخ را
ارائه میدهند .خداوند درقرآن دربارهي اهمیت زنده نگه داشتن یاد اصحاب كهف چنین میفرمایند«:وكَذلک أَعثَرْنا علَیهِم لیعلَموا
أَنَّ وعد اللَّه حقٌّ و أَنَّ الساعةَ الریب فیها إِذْ یتَنازعونَ بینَهم أَمرَهم فَقالُوا ابنُوا علَی هِم بنْیاناً ربهم أَعلَم بِهِم قالَ الَّذینَ غَلَبوا علی
أَمرِهم لَنَتَّخذَنَّ علَیهِم مسجِداً» این چنین مردم را متوجه حال آنها كردیم ،تا بدانند كه وعده خداوند (درمورد رستاخیز) حق
است و در پایان جهان و قیام قیامت شكّی نیست! درآن هنگام كه میان خود دربارهي كارخویش نزاع داشتند ،گروهی می-
گفتند«:بنایی برآنان بسازید (تا براي همیشه از نظر پنهان شوند ! واز آنها سخن نگویید) كه پروردگارشان از وضع آنها آگاه تر
است»! ولی آنها كه رازشان آگاهی یافتند(وآن را دلیلی بر رستاخیزدیدند) گفتند« :ما مسجدي دركنار (مدفن) آنها می-
سازیم(تا خاطره آنان فراموش نشود) (كاشانی، 6111 ،ج  5ص)131
یک موزه با مجموعهاي كه در خود اندوخته است بیش از هر چیز مبین گذشته «دفاع مقدس» است.
آثار به جاي مانده از شهدا ،آثاري واجد ارزشهاي تاریخی و فرهنگی و وجود یک رابطه خویشاوندي و هویتی ما بین هر چیزي با
دورهاي خاص از تاریخ یک ملّت یا تمدن كه به نوعی روایتگر كیفیت بخشی ازآن عهد،چگونگی زندگی ،رویدادي خاص ،نوعی
تفكّر و در مجموع ،ساختارهاي تاریخی و فرهنگی و اجتماعی یک دوران برخوردار كرد .مصداق كلّیتهاي فوق در آثار و اشیاء بر
جاي مانده از ایام انقالب ،سالیان دفاع مقدس و در رأس آن میراث شهداء نیز قابل بحث و بررسی است.
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در واقع هویت و شخصیت این آثار مرهون وابستگی آنان به زمانی است كه در آن ،مكانی ویژه براي فردي خاص ،رویداي
منحصر به فرد رخ داده است و آن مفهوم شهادت و یا عروج است .این آثار با توجه به ارزش سندي خود و متّصل به اشخاص و
مكانها و لحظاتی كه بخش مهمی از تاریخ یک ملّت رقم زده اند داراي هویت گردیده ،از شكل جنس «به یک اثر» تبدیل می
موزهي
شود.
شهداء میتواند یكی ازگنجینههاي ارزشمندي باشد تا به وسیله آن به تداوم و استمرار یاد و نام شهیدان پرداخت.

 )1.1.1.1.3تقویت فعالیتهای فرهنگی مساجد
مساجد از بدو تأسیس عالوه بر این كه جایگاه عبادت و محل اداي فرائض دینی مسلمانان بود ،به عنوان یک كانون فراگیر،
مركز تمام فعالیتهاي آموزشی ،سیاسی و اجتماعی آنان نیز به شمار میآمد .اما هیچ یک از معابد موجود آن زمان ازچنین
عملكردهایی برخوردار نبود .اسالم برحضورمسلمانان درمسجد و مشاركت در امور تأكید فراوانی دارد و آیات قرآن و احادیث
منقول در دین بیانگر وجود رابطه بین حضور درمسجد و روحیه ایثارگري و شهادت طلبی و گرایش به ارزشهاي اسالمی است.
هر امري كه خالص و درجهت رضایت و تقرّب به خداوند باشد ،نوعی عبادت و بندگی محسوب میشود .اعتقاد به وحدانیت
خداوند و نفی هرگونه شرک موجب تقرّب روح به خداوند است .به خاطر همین پیوستگیهاست كه مسجد محل سجده در برابر
خدا محراب خواهد داشت و فرد با سجده دربرابر عظمت الهی ،به جنگ با شیاطین درونی و بیرونی میرود و مسجد ،مشهد
خونین بهترین بندگان خدا می شود .در مسجد ،تمام امور عبادي ،اعم از ،تعلیم دروس قرآنی ،و سیاست گزاري ،تجهیز مجاهدان
اسال م ،سازماندهی و تدارک جنگ ،قضاوت ،و ...برگزار میشود .نماز كه از فرایض مسلمانان است ،به جماعت برگزار می شود .لذا
مسجد به وسعت یک مكتب جامع ،رسالت جهانی مییابد و به مرتبه خانه خدا در روي زمین میرسد«ان بیوتی فی االرض
المساجد ».اما نقش اساسی مسجد كه همان ساختن یک انسان ایثارگر و شهادت طلب است كه در طول هشت سال دفاع مقدس
به خوبی دیده شده است و دشمنان به دنبال انزوا كشیدن این پایگاه بزرگ اجتماعی مسلمانان هستند .طوري كه دكتر حیدر
علی كرمن ،استاد اعظم فراماسونري در نشریه داخلی«محفل وحدت» به اهمیت مسجد و این سدي كه در برابر توطئههاي آن-
هاست ،اشاره میكند«:صداي اذان كه از ردیف مسجد بلند میشود مگر غیر از صداي الصلوه است كه میگوید من زنده ام و
نمردهام و نخواهم مرد؛ این بانگ تخدیر كننده ي افكار و اذهان روشنفكران ،براي ما به منزله فریادي است كه روشنگري ما را به
یاد آوري و اخطار میكند».

 )3.1.1.1.3زنده نگه داشتن فرهنگ عاشورا
مهم ترین عامل در اشاعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت ،توجه به اعتقادات مردم و پروراندن باورهاي دینی در آنهاست .اركان
اصلی دین ما توحید و معاد میباشد و نبوت نیز براي نشان دادن راه تربیت آدمی براي شناخت خدا و رسیدن به مقصد و معاد
است .روزعاشورا ،روزحماسه ،شجاعت ،دالوري ،ابتال و آزمایش بزرگ الهی ،روز فداكاري وعزّت است .ازآن جایی كه امام حسین(ع)
درقیام عاشورا توانست فرهنگ ایثار و شهادت طلبی را زنده كند و رنگ جاودانه زند كه تا قیامت ،هرآزادي خواهی با یاد حماسه
عاشورا در خط خون و قیام وعزّت و اقتدار فریاد می زند :الْموت اولی منْ ركوبِ الْعارِ والْعار اولی منْ دخولِ النّارِ
مرگ ،بهتر از پذیرفتن ننگ است وشكست ظاهري ،بهتر از ورود در آتش است .این فرهنگ نقش به سزایی بر روي جوانان
ما دارد .چرا كه منطق امام زنده ماندن شریعت الهی است .ارزش و اعتباروعظمت شخصیت امام حسین و نهضت آن بزرگوار،
امروزه همه را تحت تأثیر قرار داده ،به طوري كه بیشتر توجهها و اندیشههاي حق طلبان و آزادي خواهان را از هر مسلک و
عقیدهاي به خود معطوف كرده تا آن جا كه مهاتما گاندي از رهبران آزاد اندیش جهان در خصوص اهداف خود براي پیروزي
كشورهندوستان می گوید «:من زندگی امام حسین آن شهید بزرگ اسالم را به دقت خواندهام و توجه كافی به صفحات كربال
نمودهام و بر من روشن است كه اگر هندوستان بخواهد یک كشور پیروزگردد ،بایستی از سرمشق امام حسین پیروي كند»
هم چنین اقبال الهوري استقالل و نجات پاكستان را مرهون قیام عاشورا دانسته است و دراین باره چنین سروده است:
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رمز قرآن از حسین آموختیم ****** زآتش او شعله ها افروختیم
تا قیامت قطع استبداد كرد ****** موج خون او چمن ایجاد كرد
خون او تفسیر این اسرار كرد****** ملّت خوابیده را بیدار كرد (بهشتی  6113 ،ص )11
عالئلی از اندیشمندان اهل تسنّن در خصوص امتیازات تشیع نسبت به تسنّن می گوید :شیعه هر سال خاطرهي عاشورا را به
منظورهاي تربیتی و دینی تجدید میكند و این زنده یادي است بسیار مهم و سازنده كه با نمایش جانبازيهاي دالوران كربال،
روح شهامت وفداكاري به انسانها میدهد وآنها را برضد قدرتهاي ستمگر بسیج می كند ،از این رو ما معتقدیم كه فقط با
آموزش و پیگیري نهضت حسین است كه می توانیم درراه مبارزه با استعمارگران غرب و شرق و حكومتهاي دست نشانده آنان
موفّق گردیم(.فرحی 6111ص )516

نتیجه گیری
منظر قرآن بر جایگاه تفكر از چنان جایگاه و ارزشی برخوردار است كه بسیاري از آیات سورههاي مكی و مدنی در همین راستا ایراد
شده است .از طرفی قرآن كریم ضمن احراز ابعاد و زوایاي شهادت ،جایگاه شهید ،و فرهنگ مترواش از آن ،به ابراز جایگاه شهید و
شهادت و فرهنگ شهادت می پردازد .همچنین بسط و گسترش فرهنگ شهادت در دیدگان قرآن كریم معلول علتی است كه آن را
توسل به حبل اهلل و اصل والیت ابراز مینماید ،و در نهایت اصول اعتقادي و فرهنگی را از آثار فرهنگ شهادت در جامعه بیان نموده
و بدین سبب عوامل حاكم بر این مهم را ایجاد و آشكار مینماید.
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