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  مقاال  مام ع 

   انشا ی شهدای کنگ ه  ومی 

 حیدر   ت ب  شه س ا 
 محمد سرمدی :هدتهیه کنن

 حمید آزادی :مدیر هنری
  فردوسی، خیابان حیدریه، تربت :دبیرخانه آدرس

 حیدریه تربت پزشکی علوم دانشگاه رازی، خیابان

WWW.SHAHIDFTH.IR 

daneshjoshohada@yahoo.com 
 

 1395اسفند ماه تار خ ان شار: 

 «.باشدمی ن  سندگا  عهده ب  علمی امان  حفظ و مطا   ها، ا ه صح  و مسئ  ی »



 

 

 

 

 

 

ت. سر گرفته ایل قراتخریب فرهنگ و ارزشهای اسالمی کشور ما در اولویت دستور کار کشورهای ابرقدرت به خصوص امریکا و اسرائ

ر با جمعیت کشو د که با آشنا کردن جوانان وباشهای زیربط در کشور میحفظ این ارزشها به عهده حکومت و به تبع آن تمام ارگان

با  مروز بایدد. نسل ادارندینی و معنوی گامی مهم در حفظ اقتدار جهموری اسالمی ایران برمی این فرهنگ اصیل و غنی از معارف

 خود تقویتدگی را درها و مشقات دوران دفاع مقدس آشنا شوند و روحیه فداکاری و ایستاای از سختیگوشهمطالعه این آثار با 

نگ نرم ر مقابل جدظ آنها های علم و دانش مدنظر قرار گرفته و با حفنمایند. آشنایی با شهدا و فرهنگ شهادت باید در تمامی عرصه

انشگاه علوم پزشکی در د 1395اسفند ماه سال   10گره شهدای دانشجو در تاریخ دشمنان ایران اسالمی ایستادگی کرد. دومین کن

ند  به من  عالقهانشجویاگردد. این کنگره که باحضور پرشکوه جمعی از اندیشمندان، اساتید، روحانیون و دتربت حیدریه برگزار می

حث و بعلمی،  نها در زندگی شخصی و اجتماعی وگردد و پیرامون مسائل کلیدی نقش شهدا و ارزشهای آاین حیطه برگزار می

در  وهیه شده تهای مختلف برای پژوهش در این بخش مقاالت منتخب به صورت کتابچه شود. با توجه به زمینهتبادل نظر می

ر درکناریه بت حیداختیار شما عزیزان قرار گرفته است. از ویژگیهای مهم این کنگره اجتماع جمع علمی و روحانی شهرستان تر

لوم پزشکی تربت ( دانشگاه عEDCدانشگاهیان علوم پزشکی تربت حیدریه بود که به همت مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی )

ای با ارزشه گاهیانحیدریه به عنوان دبیر علمی کمیته پژوهشی این کنگره به وقوع پیوست. این کنگره در راستای ارتباط دانش

، 1395 ر آذر ماهدقاالت، مباشد. از تاریخ اعالم فراخوان درخواست آثار و ع از ارزشهای مقدس آنها میشهدای انقالب اسالمی و دفا

لمی توسط یق و عمقاالت و آثار متعدد در حیطه های مختلف به دبیرخانه کنگره ارسال گردید که پس از انجام داوری های دق

 ه گردید و در کتابچهمقاله به صورت ارائه سخنرانی و پوستر پذیرفت 21اساتید برجسته دانشگاهی در سطح شهرستان تربت حیدریه 

 مجموعه مقاالت کنگره چاپ و دراختیار شرکت کنندگان درکنگره قرار گرفته است.

 

 

 

 

 پیشگفتار



 

 

 

 

 

 

 

 کنندگان ربگزار
 

 دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

 

 

 با همکاری

 (EDC)ی تربت حیدریهمرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشک

 معاونت فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

 بسیج دانشجویی شهرستان تربت تربت حیدریه

 



 

 

 نگره شهدای دانشجودومین ک پژوهشی -علمی کمیته  

 دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 کنگره پژوهشی-علمی دبیر کشاورز محسن دکتر آقای جناب

 کنگره مقاالت اجرایی دبیر سرمدی حمدم مهندس آقای جناب

 اجرایی کمیته آزادی حمید آقای جناب

 اجرایی کمیته خاکراه امیر  آقای جناب



 

 

 

 داوران هیئت

 
 دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه جناب آقای دکترحسن اژدری زرمهری

دریهدانشگاه علوم پزشکی تربت حی جناب آقای دکتر محسن کشاورز  

ت االسالم دکتر محمد رضا جواهریحج  نماینده نهاد مقام معظم رهبری 

 دانشگاه تربت حیدریه جناب آقای دکتر مهدی بشارت

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد تربت حیدریه جناب آقای دکتر سید محسن جاللی

 دانشگاه پیام نور واحد تربت حیدریه جناب آقای یونس مصباح

ضا عابدیجناب آقای علیر  دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 

 دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه جناب آقای سید احمد نظام خیر آبادی

 دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه جناب آقای مهندس محمد سرمدی

 دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه سرکار خانم طاهره شریفی

پزشکی تربت حیدریه دانشگاه علوم سرکار خانم مریم تاتاری  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

داند که کشورهای استعمارگر باشد و تمام دنیا میامروز دوره حساس حفظ ارزشهای اسالمی و خون شهدا می                           

 نتقال درستاراین و دشمنان قسم خورده ایران، سعی در تضعیف نیروی جوان و فعال کشور و نابودی ارزشهای آنها دارند. بناب

. باشدی میی اساسفرهنگ ایثار و شهادت به نسل جوان و دانشجو و افرادی که با مفاهیم شهادت آشنایی چندانی ندارند، نیاز

ت و باید اهمیت اس دی حائزها به میزان زیاشهیدان تا همیشه، برای ما، معلم و استاد اخالق هستند و به ویژه این مهم در دانشگاه

ا که این ند، چرکارگیرد. دانشجو باید با فرهنگ شهادت آشنا شود و در جهت ایجاد و ترویج آن درجامعه تالش مورد توجه قر

اع شت سال دفمی در ههای مردان و زنان غیور ایران اسالحقیقتی غیرقابل انکار است که اگر نبود تالشهای مجاهدانه و دالوری

انشجو صورت گیرد تا باید انتقال روحیه شهادت به د رسید.ه این بالندگی نمیمقدس قطع بر یقین امروز جامعه اسالمی ایران ب

ثی سازی رای خنبدانشگاه را با سنگر شهادت همسان دانسته و برای حفظ ارزشهای اسالمی محکم و پایدار بماند و این روشی 

د نگ ارزشمنر با فرهروشهای سنتی به پیکا های فرهنگی دشمنان درقبال دانشجویان است. دشمن امروزه دیگر باها و هجمهتوطئه

زشهای فوذ در ارنبال نما برنخاسته بلکه با حیله و روشهای جدید که با استفاده از تکنولوژیهای نوین و جذاب همراه است، به د

می نقالب اسالانظیر  باشد و ما وظیفه داریم درمحیط دانشگاه درجهت ترویج و استوارسازی ارزشهای بیاسالمی و تغییر آنها می

 : ده اندایران از تمامی امکانات و فرصت ها استفاده کنیم. همان گونه که مقام معظم رهبری )مدظله العالی( فرمو

 منتهی بدان که جهادی به و اقدام شهادت پذیرش آید کهدر ما پدید می یقین ، اینرسیمشهید می دانشجوی بنام که نگامیه "

 دانشجویان که است دلیل کند و بدینمی را مضاعف عمل ارزش ، و ایناست بوده بینانهروشن یو با اراده ر خود آگاهی، از سشده

 تواند راهمی حقیقت هر جویای هستند که درخشانی همیشه اند ستارگانبوده و ایثار آگاهانه ایمان در شمار سرآمدان شهید که

جامعه  درمورد شهدا و نقش شهدا در باید کنگره شهدای دانشجو نیز به منظور افزایش آگاهی دانشجویان "بیابد ا آنانرا ب خویش

راستای  تعال و دراوند ماسالمی و حفظ ارزشهای آن برپا شود. دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه نیز سعی دارد تا با اتکال به خد

رویج آن می و تدت ضمن استفاده از موقعیت های مختلف گامی موثر در حفظ ارزشهای اسالمعرفی و ترویج فرهنگ ایثار و شها

 درجامعه داشته بردارد و دین خود را به شهدا و جامعه اسالمی ادا نماید. 

رم که اره امیدوین کنگاینجانب ضمن مدد از خداوند متعال و سپاس از همت، تالش و نیت خالصانه تمامی دست اندرکاران برگزاری ا

 یم.بتوانیم با این اقدامات در دست یابی به اهداف نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران به وظیفه خود عمل نمای

 

 دکتر سعیدرضا قنبری زاده

 سرپرست دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

 

 سخ  رئی  کنگ ه

یه پرست دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدر  دکتر سعیدرضا قنبری زاده، سر

 



 

 

 پژوهشی -علمی  بی کمی   سخ 

 کنگ ه

 

 

 

لندی ، حفظ سرب. ته استف دشمن قرار گرفمروز عزت و سربلندی، استقالل و آزادی کشور ما مورد هدا                            

ت قرار در کف دس خود را جان دنیاشهدا با رهایی از تعلقات آزادی و استقالل کشور در گرو حفظ ارزشها و آرمانهای شهدا می باشد. 

هدای ش مقدس درمیان شهدای هشت سال دفاع داده و برای دفاع از جان و مال و ناموس کشور به جنگ با دشمنان پرداختند.

یز به نوبه نت حیدریه کی تربدانشجو، تاثیر شگرفی در پیروزی بر استکبار و دشمنان انقالب داشته اند. در این بین دانشگاه علوم پزش

ای ره شهددومین کنگ خود توانسته است درجهت ترویج فرهنگ شهادت و حفظ ارزشهای شهدای دانشجو گامهای مهمی بردارد.

ادت رهنگ شهفحیدریه در جهت ترویج ارزشهای اسالمی و فرهنگ اسالمی سعی در تالش برای احیای دانشجویی شهرستان تربت 

 مبانی آن ومقاومت  ضرورت دفاع وکنگره شهدای دانشجوی تربت حیدریه در محورهای  در بین دانشجویان و اساتید دانشگاه دارد.

ی نی ارزشو سیره شهدای دانشجو؛ شناخت فرهنگ و مبانقش رسانه های تصویری و فضای مجازی در نشر فرهنگ  در اسالم؛

قق توسعه ر و تحشهدای دانشجو و تقویت اقتصاد ملی و مقاومتی؛ نقش تفکر بسیجی و فرهنگ جهادی دانشجویان در پیشرفت کشو

-نیندگی ایراک زر سبتاثیر فرهنگ شهدای دانشجو دپایدار؛ مقام، امتیازات و فضایل شهیدان از دیدگاه قرآن، احادیث و ائمه؛ 

 ها؛ شهدایانشگاهداسالمی دانشجویان و جوانان؛ سیره شهدای دانشجو و تاثیر راهبردهای آن در سالمت اجتماعی دانشجویان و 

 م فرهنگی؛ا تهاجدانشجو، بسیج دانشجویی و قدرت جنگ نرم در جمهوری اسالمی ایران؛ راه و سیره شهدای دانشجو درمقابله ب

بک زندگی س هبری؛رشهدای دانشجو؛ ارزش و جایگاه شهدای دانشجو دربیانات رهبرکبیرانقالب و مقام معظم عفاف و حجاب:آرمان 

دراین کنگره از   .برگزار شد تربت حیدریه در دانشگاه علوم پزشکی 1395سال اسفند ماه  درایرانی و اسالمی و رسالت دانشجو 

ج جهت تروی امی درگت تا آثار خود را نمایش دهند. کتابچه پیش رو نیز حوزه های مختلف فرهنگی و علمی دعوت به عمل آمده اس

 و حفظ ارزشهای اسالمی و فرهنگ شهادت در بین جوامع دانشجویی می باشد. 

 

 

 دکتر محسن کشاورز                     

 آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریهتوسعه و  مدیر مرکز مطالعات 

 دکتر محسن کشاورز

 



 

  انشگاه  ر رهب ی نها  مسئ ل سخ 

 حیدر   ت ب  پزشکی عل  

 

  

 

زشکی تربت حیدریه در دومین کنگره شهدای دانشجوی شهرستان تربت حیدریه با همت دانشگاه علوم پ                            

تید و یان و اسابرگزار می گردد. ان شاءاهلل دستاوردهای برگزاری این کنگره سرمایه عظیمی برای دانشجو 1395اسفند سال 

نگ ندهی در جقش فرمانسعادت خواهد بود. استاد مسلمان و مومن انقالبی، برای ایفای کارمندان دانشگاه ها در راستای تکامل و 

هید شانشجویان داشند. بنرم و دانشجوی مومن انقالبی در نقش افسران معرکه نبرد در جنگ نرم ، نیازمند این گنجینه با ارزش می 

سخت و  ان در جنگرد. آنبرای دانشگاه ها برکات فراوانی دا تربت حیدریه، نباید از یادها بروند و فراموش گردند چون یاد آن ها

ه است. گشوده شد نقالبیجهاد در راه خدا به شهادت رسیدند، اکنون صحنه های نوینی از جهاد در راه خدا به روی جوانان مسلمان ا

سه امحبا یادآوری  دشمنان خدا، همت عالی و عزم و اراده قوی، برای پاسخگویی به نیازهای جدید در معرکه های متنوع نبرد با

راه  جانبه در اد همههای بزرگ شهیدان شکل می گیرد. کارآمدی نظام اسالمی و پایداری و اسوه قرار گرفتن در سطح جهان، با جه

طل ق علیه باحنبرد  خدا امکان پذیر می گردد. دانشجویان شهید از دانشگاه رسمی کشور به دانشگاه جهاد و شهادت در جبهه های

رهنمودهای  ز والیت وطاعت اارفتند و جاویدان شدند. دانشجویان امروز باید راه آنان را بشناسند و ادامه بدهند. بی تردید آنان با 

 یدان نبردمیف به فقیه امام خمینی رضوان اهلل تعالی علیه حجت خدا و نائب ولی عصر حضرت مهدی عجل اهلل تعالی فرجه الشر

 ت آیت اهللری حضریش عمل کردند. اکنون دانشگاهیان باید با اطاعت از ولی امر مسلمین مقام معظم رهبرفتند و به رسالت خو

 و فالح و یق رشدالعظمی سیدعلی خامنه ای حجت خدا و حجت امام زمان علیه السالم، در تداوم راه مجاهدان و شهیدان در طر

ب ات و مراتصیف درجخدا حضرت محمد صلی اهلل علیه آله و سلم در توکارآمدی نظام مقدس جمهوری اسالمی گام بردارند. پیامبر 

راتر و ف " فوقه  فلیسفوق کل ذی بر بر حتی یقتل الرجل فی سبیل اهلل فاذا قتل فی سبیل اهلل"الهی شهیدان خدایی فرموده اند : 

شته شود کراه خدا  که در دا شهید شود، زمانیبرتر از هر نیکی و نیکوکاری، نیکی و نیکوکار دیگری است تا این که انسان در راه خ

ت این . الزم اسان انددیگر باالتر از آن نیکی و نیکوکاری نیست. به حکم این حدیث نبوی شریف، شهیدان باالترین نیکوکاران جه

 ان و فضایاهینشگبهترین و بزرگ ترین شخصیت های مقدس الهی نیک اندیش و نیکو رفتار، همواره در ذهن ها و اندیشه های دا

کت کند. اه خدا حرریه در دانشگاها زنده بمانند تا جامعه در راه نیک اندیشی و رفتار و گفتار نیک پیامبر و اهل بیت و والیت فق

 رون کنگرهت را دمجاهدان شهید دانشجو، در اوج سلسله مراتب نیکوکاران جای دارند. ضرورت دارد دانشجویان امروز راه خدم

 حکام الهیجرای ااد، جستجو کنند و اهداف عالی شهیدان را پی گیری نمایند تا خود و جامعه و حکومت در جهت دانشجویان شهی

به همه  ند. ایماناقالبی ثابت قدم و استوار بمانند و رستگار گردند. شهیدان، دانشجو اسوه ها و نمونه های عالی جوانان مومن ان

قدپذیری، و ندیشی و نآزاد ا راه  اجرای آن ها ، و ابتکار و نوآوری، و هوشیاری و بصیرت وقوانین و احکام شریعت اسالمی و جهاد در 

، و  شمنان خدای با دتکلیف گرایی، و سبقت در خدمت صادقانه ، و حق گرایی ، و آرمان گرایی ، و مهرورزی به یکدیگر ، و دشمن

تیزی، و ظلم س وت از محرومان و مستضعفان، و عدالت طلبی دردمندی و داشتن دغدغه های مذهبی، و تواضع و فروتنی، و حمای

المی، و شور استهذیب نفس و خودسازی، و صبر و استقامت، و ایثار و گذشت، و سخت کوشی و تالش در راه پیشرفت و توسعه ک

ن وانان مومویش جر. تقلید و اطاعت از مرجعیت دینی و والیت فقیه ، و عشق به شهادت، از ویژگی های جوان مومن انقالبی است

 رد.بر می دا اه گامانقالبی، در دانشگاه ها ، با وفاداری به سیره شهیدان تحقق خواهد یافت. کنگره شهدای دانشجو در این ر

 جواهری  رضا محمد والمسلمین االسالمجتح                                                                                                                                                         

 مسئول نهاد رهبری در دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

 حجت االسالم والمسلمین دکتر محمد رضا جواهری

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجموهع مقاالت

ی دان   یوشج دومین کنگره شهدا

 شهرستان رتبت حیدرهی 
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 پوشش و عفاف از دیدگاه قرآن و اسالم: نقش آن در زندگی

 4محسن کشاورز، 3، طاهره شریفی3، الهه لعل منفرد1، فاطمه برجسته عسکری2، ساجده عابدینی1محمد سرمدی

 ربی، هیات علمی گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، تربت حیدریه، ایرانم-1

 ، تهران، ایران(ص) اهلل رسول محمد پاهس کاربردی علمی جامع اسالمی، دانشگاه تربیت و اندیشه مروج دانشجوی کاردانی رشته-2

 ربی، هیات علمی گروه مهندسی بهداشت عمومی، دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، تربت حیدریه، ایرانم-3

 ایران حیدریه، تربت حیدریه، تربت پزشکی علوم دانشگاه پژشکی، آموزش توسعه و مطالعات مرکز مدیر کشاورز، دکتر محسن-4

  keshavarzm1@thums.ac.irمحسن کشاورز، ایمیل:  نویسنده مسئول:

 

  چکیده

به  و اعتماد جتماعیاپوشش و عفاف جمعیت آن بوده که رابطه تنگاتنگی با امنیت  ه های اصلی هر خانواده و جامعه،یکی از دغدغ

دگی شد و بالنری بر اثر جامع نفس شخصی دارد. پوشش و عفاف از مهمترین عوامل موثر بر اعتماد و خالص سازی روح انسان بوده و

طر خدیگر از  ب هایجامعه اسالمی در همه زمینه های اجتماعی، اقتصادی، معنوی و مادی دارد. انقالب اسالمی مانند همه انقال

. ی باشدواجه مم ،شوند مصون نیست و از درون و بیرون با موانع و خطرات پیچیده و پنهان که به صورت های مختلفی ظاهر می

قالب ان ارزشی مبانی ، از راهکارهای شناختها هستند تیجه دنبال کردن خط مشی و پیروی از افرادی که بنیان گذار این ارزشدرن

 هرداخته شدپ مقاالت ی و کتابخانه ای در بین روایات، احادیث وجستجوی الکترونیکدر این مطالعه ی مروری، به . محسوب می شود

 کهعلمی  و مطالب مقاالت گردید وای مرکز مرورها و انتشارات دانشگاه یورک طراحی جستجو بر اساس راهنمشیوه . است

هت جستخراج و چکیده، ا واین یافته ها، مقاالت مرتبط پس از بررسی عناوین از مجموع دارا بودند، انتخاب شد. معیارهای ورود را 

شهادت و  دند.بو "عفاف" و "حجاب"، "قرآن"، "پوشش"در این  جستجو های  کلید واژهبررسی بیشتر، به مطالعه وارد شدند. 

قیدات و تعلقات متعالی می شود و خود را از بند  فرهنگ پربار آن باعث قرار گرفتن انسانهای پاک سرشت در مسیر معنویت و

م یی، جنگ نرگرایت دنیوی و مادی می رهاند. مسائل مهم و اساسی امروزه جوانان شامل غرب گرایی، جنبش های اجتماعی نو، قوم

 ندیشید.خود ا و بحران هویت می باشد که برای مواجهه با آنها باید سیاستهای کلی و جامعی برای حفظ فرهنگ و ارزش های

 عفاف، پوشش، قرآن کریم، زندگی اجتماعی کلید واژه:

 

 مقدمه

سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه ) حجاب و عفاف به عنوان دو ارزش در جامعه بـشرى و بـویژه جوامع اسالمى مطرح اسـت

. بدون تردید این عمل پسندیده در جامه اسالمی به خصوص برای بانوان بسیار بیشتر مورد تاکید است. (1395 تهران بزرگ،

همچنین با توجه به قوانین حقوق بشری که برگرفته از تفکرات خاص کشورهای اروپایی و امریکایی است و جنجال تساوی حقوق 

داند و از این موضع خود را طرفدار حقوق زن کشد، حجاب و پوشش و عفاف برای زن را دست و پا گیر می ن را پیش میمرد و ز

که دراصطالح فقها به کار میرود در جامعه امروزی  "ستر"کند. باتوجه به مطالعات و تفاسیر مختلف کلمه پوشش یا  معرفی می

جای
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ست که معنای دوم . کلمه حجاب در زبان عربی به دو معنای پوشیدن و پرده ا(1368 ،ی)مطهرخود را به واژه حجاب داده است  

طریق  د که ازتوان حجاب نامید و آن پوششی حجاب نامیده می شوبیشترمورد قبول است. براساس اصل لغت هر پوششی را نمی

 یکردیم تاتفاده مز همان کلمه یا پوشش اسشد و همیشه اپشت پرده واقع شدن صورت گیرد. بهتر بود کلمه ستر درمتون حفظ می

واستار خکه اسالم  رسدمی باشد این فکر به سرشاندچار اشتباه لفظی نشویم. زیرا بعضی از افراد باتوجه به معنی حجاب که پرده می

ه کشده است  فادهستاین است که زن درپشت پرده بماند، محبوس شود و از اجتماع فاصله بگیرد. تنها دریک آیه از واژه حجاب ا

از سوره ی  53ه ی آیآنهم به دالیل خاص و ازجمله شان و منزلت اجتماعی باالی افراد موردنظر و بحث سیاسی بوده است که در 

نیازی مطالبه می  ی اگر از آنها متاع و کاالی موردیعن ؛وَ إِذا سَأَلْتُمُوهُن َ مَتاعاً فَسْئَلُوهُن َ مِنْ وَراءِ حِجابٍ": است که می فرماید احزاب

آیه  توان دریمات را . قرآن به زنان پیامبر دستورات خاصی داده است که اولین این دستور"کنید از پشت پرده از آنها بخواهید

 "زنان فرق داریدما با سایر یعنی ش ؛ءِلن ِسایا نِساءَ اَلن َبِی ِ لَسْتُن َ کَأَحَدٍ مِنَ اَ": با این جمله آغاز می شود کهخطاب به زنان پیغمبر

گهداری نه معنای خود . عفاف نیز معانی مختلف داشته که باتوجه به قرآن کریم دو نتیجه دارد یکی ب(1368 ی،مطهر ،می)قرآن کر

برداشت  ی ما قابلله براو پاکدامنی و دیگری به معنای قناعت درمسائل مالی است که مورد توجه قرار گرفته است. آنچه در این مقا

ه واهد شد کخز ذکر وم اول یعنی پاکدامنی و خود نگهداری از هوی و هوس می باشد. دراین بین عوامل موثر بر عفاف نیاست مفه

کند که عفت کر می. همچنین راغب اصفهانی در کتاب مفردات القرآن ذ(1364 ی،)مجتبوتاثیر به سزایی در کرامت انسانی دارد 

جه ـوان نتـیتاف مى براى حجاب و عف در منابع مختلف از مجموع معانى ذکرشده است. حالتی نفسانی و درونی برای غلبه بر شهوت

اد ستلزم ایجماز گناه  بازداشتن انسانمى دارد.  بـاز و معصیت که انسان را از گناه بودهکه عفاف نوعى حجـاب درونى  گیری کرد

رتبط اهری مه به طور مستقیم با پوشش و حجاب ظبستر مناسب عدم آلودگی چشم و گوش و قلب و تمام اعضای او می باشد ک

ی مجموعه ها توان گفت که حجاب از زیربه طور کلی می ی حجاب، عفاف است.ی عفاف، حجاب و ریشهاست. به تعبیری میوه

ید که اشبه داشته در بـاره عفاف و حـجـاب مى فرماید: توج ،آور ارزشهاى الهى پـیام ،امام خـمینىعفاف می باشد. همچنین 

پاگیر  وها دست توان نتیجه گرفت که پوشش نه تندرنتیجه می بـراى حفظ ارزشهاى شماست. ،حجابى که اسالم قرار داده است

. بحث (1365 ،ینیکل ؛1395 ی،مانی)سلنبوده و باعث صلب آزادی نمی شود بلکه باعث سالمت اجتماعی و معنوی انسانها شود 

ع از یان جوامتوان مشاهده کرد که بحث پوشش درم. در تمام اعصار میمحسوب می شودی پوشش از مبانی مهم هر دین و مذهب

ه با امروزی ک ی مدرناهمیت خاصی برخوردار بوده است و فقط بحث امروز دنیای اسالم نیست. اما باتوجه به این بحث که در دنیا

القی ن اصول اخه همچناداده است، اسالم تنها دینی است کجاذبه های مجازی فراوان بحث اخالقیات انسانها را زیرکانه هدف قرار 

ختلف نبه های میا بر جکنند. درنتیجه با هجوم رسانه های مختلف دنخود را حفظ کرده و پیروانش از انجام دستورات آن پیروی می

فت که یکی از نتیجه گرتوان . پس می(1395 ،زاده مهدی)زندگی مسلمانان سعی در تضعیف و نابودی ارزشهای اسالمی دارند 

بی در ا به خوتباشد که نیاز است ارزشهای بدست آمده از اسالم ناب محمدی و فرهنگ شهادت ایرانی همین پوشش و عفاف می

ت شش و اثرااف و پوهای مختلف درمورد عفمحیط های اجتماعی به خصوص دانشگاهها مورد توجه قرار گیرد. در این مقاله دیدگاه

 صی و اجتماعی فرد مورد بحث قرار گرفته است. آن برزندگی شخ

 
 

 



 

 

4 
زندگی در آن نقش: اسالم و قرآن دیدگاه از عفاف و پوشش  

 روش پژوهش

شیوه .  ستا شده  پرداخته ی و کتابخانه ای در بین روایات، احادیث و مقاالتجستجوی الکترونیکدر این مطالعه ی مروری، به 

ورود را  عیارهایمکه علمی  و مطالب مقاالت گردید؛ وجستجو بر اساس راهنمای مرکز مرورها و انتشارات دانشگاه یورک طراحی 

به  سی بیشتر،جهت برر واین یافته ها، مقاالت مرتبط پس از بررسی عناوین و چکیده، استخراج از مجموع دارا بودند، انتخاب شد. 

 بودند. "عفاف" و "حجاب"، "قرآن"، "پوشش"در این  جستجو های  کلید واژهمطالعه وارد شدند. 

 
 یافته ها

 حدود پوشش-1

ست شده ا وشش در جوامع مختلف اسالمی متفاوت است. آنچه مسلم است باتوجه به قرآن کریم حدود پوشش مشخصحدود پ

 تبحر حدودفراد ماکه در متون اسالمی نیز ذکر شده است. برای زنان باتوجه با آیات مختلف که در قرآن آمده است مفسران و 

اجر  دای متعالخر نزد دتر به احتیاط فرد و جامعه اسالمی بستگی دارد که پوشش را تعیین کرده اند. باید ذکر کرد که حدود، بیش

د نامحرم ا از افرارتشان و زیورآالشده است که بدن، سر، گریبان  و ثواب آن محفوظ خواهد بود. باتوجه به آیات قرآن به زنان سفارش

یر دارد و افراد تاث ر ابعاد زندگی فردی و اجتماعی. این بدان معنی است که حد پوشش به میزان زیادی د(1368, ی)مطهربپوشند 

بدن که متهایی ازست. قسخدای متعال باتوجه به اگاهی کامل از تمام ابعاد زندگی انسان این قوانین را برای انسان مقرر داشته ا

وشیده پست که شده ادرتحریک مردان موثر است و ممکن است باعث مسائل غیر اخالقی و گناه شود در قرآن برای زنان سفارش 

اسالمی  رآن و سنت. این قوانین و حد و حدود پوشش که توسط فقها و مراجع اسالمی ذکر شده اند مطابق ق(1358 ی،)مطهرشوند 

 نی است کهدان معاست و نباید از چهارچوب قوانین اسالمی خارج شود و برای یک فرد مسلمان نیز همین مالک می باشد. این ب

و  اعث عقوبتبوانین ن مربوط به پوشش که مطابق قرآن کریم می باشد بر هرمسلمانی واجب است و تخطی از این قرعایت این قوانی

شود  م دیده میی اسالگناه برای فرد می شود. پس باید ذکر کرد که اگر تفاوتهایی در نوع و میزان پوشش درنظرات مراجع و فقها

ی و بی اخالق ث رواجمردان نیز باید حدود و پوشش اسالمی را حفظ کنند تا باع بیشتر مربوط به تفاوت در محدوده احتیاط است.

ن آقرآن به  که در معصیت در جامعه نشوند. نکته دیگر درمورد پوشش و حجاب مربوط به شان و مقام و شرایط اجتماعی زنان است

بات به استفاده از جل شان، آنها رامقام و شان سوره احزاب به زنان پیامبر به دلیل 59. درآیه (می)قرآن کرپرداخته شده است 

ر فقرا بنصبان فراخوانده است. پس پوشش و حجاب عالوه بر جلوگیری از معصیت وسیله ای برای عدم فخر و خودپسندی صاحب م

ه سور 31یه آ ه است.توان به طور مستقیم حد و حدود پوشش را برداشت کرد به دومورد اشاره شدمی باشد. از دیگر آیاتی که می

 مومنب به زنان خطا 31خداوند متعال در سوره نور آیه  :سوره احزاب به طور صریح به این بحث پرداخته اند 59نور و آیه 

 .بپوشانند نامحرمان نزد در است، پنهان معموال که را هایی دارند زینت وظیفه که فرماید می

جُیُوبِهِن َ  ن َ وَ یَحْفَظْنَ فُرُوجَهُن َ وَ ال یُبْدینَ زینَتَهُن َ إِال َ ما ظَهَرَ مِنْها َو لْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِن َ عَلىوَ قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِ"

أَخَواتِهِن َ أَوْ  إِخْوانِهِن َ أَوْ بَنی  بُعُولَتِهِن َ أَوْ إِخْوانِهِن َ أَوْ بَنیوَ ال یُبْدینَ زینَتَهُن َ إِال َ لِبُعُولَتِهِن َ أَوْ آبائِهِن َ أَوْ آباِء بُعُولَتِهِن َ أَوْ أَبْنائِهِن َ أَوْ أَبْناءِ

 وَ ال یَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِن َ عَوْراتِ الن ِساءِ لَمْ یَظْهَرُوا عَلى نِسائِهِن َ أَوْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُهُن َ أَوِ الت َابِعینَ غَیْرِ أُولِی الْإِرْبَةِ مِنَ الر ِجالِ أَوِ الط ِفْلِ ال َذینَ

گیرند  ه زنان مؤمن بگو که چشمان خویش فرولِیُعْلَمَ ما یُخْفینَ مِنْ زینَتِهِن َ َو تُوُبوا إِلَى الل َهِ جَمیعاً أَی َُها الْمُؤْمِنُونَ لَعَل َکُمْ تُفْلِحُونَ؛ و ب

هاى خود را تا گریبان فروگذارند و زینتهاى است آشکار نکنند و مقنعه خود نگه دارند و زینتهاى خود را جز آن مقدار که پید اعضاو 
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خود را آشکار نکنند، جز براى شوهر خود یا پدر خود یا پدر شوهر خود یا پسر خود یا پسر شوهر خود یا برادر خود یا پسر برادر 

ر خود که رغبت به آن ندارند، یا کودکانى که از کیش خود، یا بندگان خود، یا مردان خدمتگزاخود، یا پسر خواهر خود یا زنان هم

اند دانسته شود. اى مؤمنان، همگان به درگاه خدا خبرند. و نیز چنان پاى بر زمین نزنند تا آن زینت که پنهان کردهشرمگاه زنان بى

یا أَی ُهَا الن َبِی ُ قُلْ الزْواجِکَ  "اید:می باشد که می فرم 59و آیه دیگر مربوط به سوره احزاب آیه ی  توبه کنید، باشد که رستگار گردید

اى پیامبر! به ؛  أَنْ یُعْرَفْنَ فَال یُؤْذَیْنَ وَ کانَ الل َهُ غَفُوراً رَحیماً وَ بَناتِکَ وَ نِساءِ الْمُؤْمِنینَ یُدْنیَن عَلَیْهِن َ مِنْ جاَلَبِیبِهِن َ ذلِکَ أَدْنى

هاى بلند[ خود را بر خویش فروافکنند، این کار براى اینکه شناخته شوند بابها ]روسرى همسران و دخترانت و زنان مؤمنان بگو: جل

)قرآن "و مورد آزار قرار نگیرند بهتر است )و اگر تاکنون خطا و کوتاهى از آنها سر زده توبه کنند( خداوند همواره آمرزنده رحیم است

 . (میکر

 

 دالیل و فلسفه پوشش-2

. زمانی که انسانها برای دالیل مختلف نیاز به (1368 ی،)مطهراید در اعصار و قرنها پیش جستجو کرد ریشه و دالیل پوشش را ب

پوشانده شدن بدن خود داشتند. اما دالیل و فلسفه پوشش در دوران بعد اسالم به صورت جدی تری دنبال شد که ناشی از کرامت و 

داند. یکی از  ر شهید مرتضی مطهری فلسفه پوشش اسالمی را چند چیز میبزرگی انسان بود. باتوجه به مطالعات ازجمله کتاب دکت

تواند جنبه روانی باشد که در اجتماع امروزه به صورت بسیار بارزی مشخص است. جنبه دیگر مربوط به خانه و  این جنبه ها می

ل نیز از موارد دیگر می باشد. در اسالم خانوادگی است و جنبه های اجتماعی و باالبردن مقام زن در اجتماع و جلوگیری از ابتذا

گیرد و این که معصیت های جنسی چه از نظر بصری و لمسی و چه از انواع دیگر حجاب از یک مسئله کلی و اساسی ریشه می

امروزه در محدود شود و دریک چهارچوب قانونی و ازدواج قانونی قرار گیرد و اجتماع را تنها منحصر به کار و فعالیت سالم می داند. 

کشورهای غیر اسالمی سعی در ادغام جنبه های مختلف پوشش در خانواده و اجتماع دارند که مسائل غیر اخالقی بسیار زیادی را به 

توان  نهایت طلبی است و این نظریه که روح بشر را میانسان دارای روحیه بی .(1358 ی،مطهر ؛1368 ی،)مطهروجود آورده است 

کرد و بعد از آن آرامش و رفع مشکل را خواهیم داشت اشتباهی بیش نیست. این روحیه نه تنها در لذایذ محدود به حد خاصی 

جنسی که در همه جنبه های زندگی از جمله قدرت و ثروت نیز به خوبی در اعصار مختلف مشاهده شده است. ازپادشاهان قدیم 

 ؛1368 ی،)مطهراین روحیه بینهایت طلبی را به وضوع مشاهده کینم توانیم گرفته تا در زندگی روزمره و انسانهای عادی ما می

. باز گذاشتن زمینه دسترسی به این جاه طلبی ها همیشه میسر نیست و در نتیجه این جاست که حداقل (a1387 ابراهیم نژاد،

ی است که کشورهای غیر اسالمی ممکن است برای بیشتر جامعه اختالالت روحی و بیماریهای روانی به وجود آید. این همان نقطه ا

زیادی با آن روبه رو می باشند. اگر چه گره کوچکی را باز کردند اما گره بسیار بزرگی در طناب چرخه زندگی اجتماعی به وجود 

جای آورند که برای رفع آن نیازمند هزینه و صرف زمان زیادی است. کامل بودن دین اسالم در این نقطه به چشم می آِید که به می

گیرد. این مقوله که چرا زن باید تحت پوشش و قوانین اسالمی به صورت بیشتر باشد را درمان بیماری راه پیشگیری را در پیش می

نها نیز توان به این صورت توضیح داد که میل به خودنمایی و خود آرایی در زنان بسیار بیشتر از مردان است و درنتیجه قوانین آمی

. وبه همین دلیل است که از مختصات زنان تبر ج است. در هیچ نقطه ای از دنیا (b1387 ابراهیم نژاد،)هد بود سختگیرانه تر خوا

شما نمی توانید مردان خودنما و زنان غیر آن را بیابید و این از حکم طبیعت است در نتیجه انحراف تبرج و برهنگی مختص زنان 
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یده است. در نتیجه با درنظر گرفتن مسائل مختلف پاکدامنی همسران و صیانت از بوده و قوانین پوشش نیز برای آنها مقرر گرد

خانواده خودنمائی و آرایش زنان درمقابل مردان بیگانه باعث دلسرد شدن مردان بیگانه به همسران خود و در سطح جامعه نیز باعث 

فرزاندان آنها می شود. همچنین در این بین سست شدن روابط میان خانواده و همچنین اختالفات خانوادگی و بی سرپرستی 

بیشترین زیان را زنان خواهند کرد باتوجه به این که اگر عرضه زیاد شود عرضه کنندگان نابود خواهند شد. درنتیجه اگر درست به 

ابراهیم )باشد  مسئله نگاه شود باید زنان بیشتر به پوشش و حجاب خود توجه کنند و این در راستای مقررات و قوانین قرآن می

 .(b1387 نژاد،
 

 مزایایی پوشش-3

 نه بماند ون درخاباشد که زوظیفه پوشش که برای زنان مقرر شده است و درکشورهای اسالمی اجرا می شود به این معنی نمی

ن زبوده اند که  مختلف باشد. اگرچه در اعصار. دراسالم بحث زندانی و حبس زن نمی(1368, ی)مطهرارتباط با اجتماع را قطع کند 

اد لوه گری یجایی و را به صورت خانه نشین و محبوس می کردند اما اسالم از پوشش برای معاشرت با مردان و جلوگیری از خودنم

ستحکام ابه آن،  گرید که شامل جنبه ی روانی وآرامش مربوطکند. مزایای پوشش از جنبه های متعدد مورد بررسی قرار میمی

ات ه و مطالعفته شدگاجتماعی، کرامت و حفظ ارزش زن و جلوگیری از ابتذال آنها می باشد. باتوجه به مباحث  پیوند خانوادگی،

 واند باعثتجاب میتوان بیان کرد. در زندگی شخصی هر فرد داشتن ح مزایای پوشش و حجاب را در دو مقوله فردی و اجتماعی می

 ستفاده ازاز سوء درخانواده شود. همچنین در اجتماع نیز باعث جلوگیری ا حفظ کرامت خانوادگی و رعایت حریم شخصی انسانها

رد که در ستگی داکند. به طور کلی پارسایی و کرامت یک زن به پوشش و عوامل زیادی بزنان شده و از حریم زنان محافظت می

ر تماع بسیای آن اجتواند بر بازده کارجوامع اسالمی مختلف به صورت قوانین می باشند. جنبه های روانی پوشش در اجتماع می

. (1368 ی،مطهر ؛1395 ی،مانی)سلتاثیرگذار باشد. اسالم نیز خواستار جدایی محیط کار و فعالیت کاری با محیط زناشویی است 

ی مزایااز  ود. یکیشکند و از طرف دیگر باعث تحکیم روابط خانواده و صمیمیت زوجین می این به بهداشت روانی اجتماع کمک می

ل پوشش کد. در بسیار مهم حجاب و پوشش برای زن افزایش ارزش زن در اجتماع است که به صورت کاال از آن استفاده نمی شو

قرآن  وشش درپباعث سعادت دنیوی و اخروی انسان می شود که هدف دین اسالم می باشد. همچنین از آیات مربوط به حجاب و 

را برابر فق ندان درظور حفظ زینت زن و خویشتن داری و جلوگیری از فخر و خودپرستی ثروتمتوان برداشت کرد که به منکریم می

 ج فساد درو روا پوشش باید به عنوان یک قانون در جامعه اسالمی تلقی شود. پوشش از عوامل اصلی عدم تحریک مردان و زنان

انند مر مسلمان امع غیکند. درجوان را در جامعه تضمین میجامعه می باشد. همچنین انحرافات اخالقی را کم و  امنیت اجتماعی زن

وامع ن در آن جرامت زامریکا و اروپا زن به عنوان یک کاالی جنسی رد و بدل می شود و این به دلیل عدم وجود حریم و پوشش و ک

 می باشد.

 
 حفظ ارزش های انقالب-4

عال است باید در جوامع اسالمی حفظ و اجرا شود. امروزه غرب ارزشهای اسالمی که منتج از قرآن کریم و دستورات خداوند مت

تواند اهداف به ویژه آمریکای جهان خوار قدرت جدیدی با عنون قدرت نرم دردستور کار خود قرار داده که با کمترین هزینه می
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1جورج سوروس، به گفتهاستراتژیک و مهمی را دنبال کند.  ار داده که شامل خاومیانه و کشوهای زیادی را هدف قر ،این قدرت  

حفظ ارزشهایی که باعث ایجاد فرهنگ شهادت و بسیجی در کشور آفریقا و اروپای شرقی که ایران هم از اهداف مهم آن می باشد. 

بی ما شده است باید یکی از اهداف حکومتی باشد. درصورت ایجاد تغییر در این ارزشها دشمن به دنبال اهداف تازه تر و نابودی انقال

 نمی توانداستعمار  ی اسالمی ایران متکی به مردم است ونظام و حکومت جمهوراست که برپایه این ارزشها پایه گذاری شده است. 

 مردم را از حکومت جدا کند. یعنی با ترویج فرهنگ و ادبیات غربی و تربیت آمریکایی، به واگرایی از دین و فرهنگ و تاریخ اصیل

کند بلکه از طریق ترویج و توزیع آموزه ها و نرم از تجهیزات نظامی و زور برای تغییر رویه استفاده نمی. قدرت دهندسوق  آنها

ارزشهای جذاب و فریبنده، بنیان های ارزشی و ارکان حمایتی کشور هدف را مورد حمله قرار میدهد و در راستای اهداف مطلوب 

یرساخت ها و شبکه های تولید و توزیع اندیشه ها و هنجارها به ویژه حوزه های دهد. نقطه آغاز این تغییرات عموما زخود تغییر می

دهد. فرهنگی و اموزشی و رسانه ای می باشد. در قدرت نرم مخاطب به صورت داوطلبانه و با رضایت تن به تغییر و قدرت جدید می

اخالقی و ملی و حیثیتی را از اندیشه طرف مقابل  یعنی مخاطب را متقاعد و همسو کرده و مانع یا انگیزه مقاومت هویتی، دینی،

نها را سست کرده و با بمباران خبری آزداید. جنگ نرم درپی نابودی اندیشه و تفکر جامعه هدف است تا ارزشها و افکار و فرهنگ می

زش های اسالمی و فرهنگ . این هدف همان نابودی ار(1343 ثباتی را رواج دهد )نوروزی، و تبلیغاتی در نظام آنها تزلزل و بی

)مطهری، پوشش نیز از ارزشهای بسیار مهم جوامع اسالمی است که در قرآن به آن اشاره شده استشهادت در جامعه ایرانی است. 

. یکی از ویژگی های اصلی یک نظام اسالمی تالش برای ترویج و تحقق ارزشهای اسالمی جامعه می باشد و درحقیقت (1368

جاد آموزه های اسالمی در تمام ابعاد جامعه و به تبع آن مشروعیت یافتن حکومت از نزد مردم است که به بقا و مقدمه ای برای ای

کند. باید ذکر کرد که اینها، ارزشهایی است که بسیاری از شهیدان برای آن جان دادند و درحقیقت اینها تداوم حکومت کمک می

اید تالش و کوشش شود تا از پایمال شدن خون شهیدانمان جلوگیری گردد. اگر ارزشهای معنوی و شهدایی هستند که برای آن ب

پوشش که به عنوان یک ارزش اسالمی در جامعه می باشد کم ارزش جلوه داده شود و حفظ نشود ضعف در جامعه خواهد بود و از 

ایران به صورت بیشماری  جامعه که در غربیمزایای آن بی بهره خواهیم بود. همان طور که درجامعه مشاهده می شود پوششهای 

 توزیع می شود خود نماد جنگ نرم و تضعیف روحیه اسالمی کشور است که باید با آگاهی دادن به مردم آن را خنثی کرد.
 

 زشهای اسالمی در جامعه جایگاه عفاف و ار-5

یی برخوردار است که این ناشی از جامعه و فرهنگ عفاف و درسطح باالتر، ارزشهای اسالمی در جامعه ما از اهمیت و ارزش بسیار باال

کهن ما می باشد. مردم کشورهای اسالمی با توجه به قوانین اسالمی ارزشهای استکبار ستیزی و حمایت از مظلوم را درپیش گرفته 

م انقالب اسالمی . پوشش و حجاب از ارزشهای مه(1387 ،زاده حسن)اند که مغایر با ارزشهای کشورهای غربی و استعمارگر است 

ایران می باشد که در قانون اساسی جمهوری اسالمی نیز ذکرشده است. با توجه به فواید عفاف و پوشش درجامعه، رعایت آن، هم از 

نظر منطقی و عقلی و هم از لحاظ اسالمی حائز اهمیت است. باتوجه به مطالب ذکر شده در بخشهای قبل، عفاف به صورت کلی تر 

و مرحله ای باالتر از تنها پوشش مربوط است. در قوانین اسالمی و کشور ما با توجه به قرآن کریم و منابع اسالمی به پاکدامنی 

ازموضوعات عفاف مانند حل اختالفات خانوادگی، موضوع ازدواج و موارد اخالقی بسیار ذکر شده است که در جهت صیانت و 

مجازات های اسالمی در مورد حدود تعزیرات و کیفرهای شدید جنسی همه  پاکدامنی و حفظ ارزشهای اسالمی جامعه می باشد.

                                                           
1 های مخالف آمریکا نموده است.از جمله تای سوروس در جهان اموال خود را وقف تغییر و براندازی حکومهای زنجیرهاالصل( میلیاردر آمریکایی و صاحب بنیاد و فروشگاه.جورج سوروس )مجاری

 باشد.های واقعی و مجازی میرسانه وو نشریات  NGOها و اعطای بورس تحصیلی، تاسیس ین بودجه مورد نیاز اپوزیسیون و گروههای ایشان شامل پرداخت هزینه و تامروش
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در روح و  ،میل به رعایت پاکدامنی ،نشانگر اهمیت عفاف در اسالم است. عفاف و پاکدامنی نه تنها مختص مسلمانان که درتمام دنیا

بزرگی هستند که به صورت نامحدود در گروهها و قدرتهای  ،سرشت انسانها است. درمقابل این ارزشهای اسالمی درسطح جهان

تالش برای حذف عفاف و پاکدامنی و رواج مسائل جنسی در جهت درآمد زایی برای خود هستند. اگر به جامعه ایران امروز نگاهی 

 ارزشهای اسالمی کشور است. هر کشوری که با ارزشهای سقوط ،خواهیم دید که در محوریت متخاصمان غربی و شرقی  ،بیندازیم

مادی و دنیوی کشورهای استعمارگر مانند امریکا مقابله کند باید نابود شود، این است تفکر غرب و جوامع غربی. اما با توجه به 

پشتوانه مردم از نظام اسالمی تمام این هجمه ها خنثی شده و ارزشهای اسالمی کشور پایدار خواهد ماند. پوشش و عفاف در جامعه 

. و این مقررات شدید جنسی در اسالم نشان از اهمیت آن می باشد. (1358 ی،)مطهرجنسی دارد  رابطه مستقیمی با مسائل

ارزشهای اسالمی همیشه از اهداف پیامبران بوده است و آنها همیشه بر حفظ عفاف و پاکدامنی جامعه تاکید داشته اند. پیامبر در 

کند و را برای غیر شوهرش آشکار نمی زینت خودیمان دارد، اهر زنی که به خداوند سبحان و روز قیامت "حدیثی می فرماید

سازد و هر زنی که این کارها را برای غیر شوهرش انجام دهد، دین خود را فاسد کرده و همچنین موی سر و مچ خود را نمایان نمی

گذارد و در غیاب شوهر نمیخداوند را نسبت به خود خشمگین کرده است؛ و همچنین زر و زیور خود را در منظر و دیدگاه غیر 

اعضای بدن کند که اگر چنین کند، دینش را تباه و خدا را به خشم آورده است. برای زن، جایز نیست شوهر، خود را خوشبو نمی

دوم  ،کندرا برای مرد نامحرم آشکار سازد و اگر مرتکب چنین عملی شد، اول اینکه: خداوند سبحان همیشه او را لعنت می خود

کنند. چهارم: عذاب دردناکی برای او : دچار خشم و غضب خداوند بزرگ می شود. سوم اینکه: فرشتگان الهی هم او را لعنت میاینکه

همچنین معصومین نیز احادیث زیادی بر حفظ  .(1395, پایگاه مقاومت بسیج شهید احمد نصر الهی)در روز قیامت آماده شده است

پاداش رزمنده شهید در راه خداوند، باالتر از  "کی از سخنان امام علی علیه السالم فرمودند: پاکدامنی و پوشش گفته اند که در ی

ای از دامن، نزدیک است که فرشتهسازد. انسان پاکدامنی نیست که توان انجام گناه را دارد ولی خود را آلوده نمیپاداش انسان پاک

ظ ارزشهای اسالمی باید هم در محیط خانواده و هم در جامعه مورد توجه قرار . در پایان باید ذکر کرد که حف"فرشتگان الهی گردد

 گیرد. درحقیقت این دومحیط مکمل هم هستند و برای استواری و پایداری ارزشهای اسالمی باید به صورت موازی پیش روند.

 

 بحث و نتیجه گیری

می درجامعه اسال زمه حکومت های اسالمی و مسلمان است.ال ،توان نتیجه گرفت که پوشش و عفاف باتوجه به مطالب ذکر شده می

و  ی انسانهاجام معنوتواند به نیک بختی و فرپوشش و عفاف می ،میخته با فرهنگ شهادت و ایثار استآما به خصوص جامعه ای که 

. عفاف و ی باشدمگاهها های مختلف کشور و ازجمله دانشباالخص جوانان کشور منجر شود، که این نیازمند تالش مداوم دستگاه

گر ایران ر زمان دیبیانجامد. امروز بیش از ه تواند به رشد و بالندگی کشورهای جامعه شده و می پوشش باعث پیشرفت فعالیت

ی فرهنگ غن ار شدنداسالمی نیازمند اجرای راهکارها و مقررات اسالمی است تا توطئه دشمنان اسالم را خنثی کرده و از خدشه 

وشش و ت که بر پمی اسایرانی جلوگیری کند. قرآن کریم و روایات ائمه )ع( از مهمترین منابع در پی ریزی قوانین اسال اسالمی و

فظ انواده، ححکام خعفاف تاکید ویژه ای دارند. جامعه ای که پوشش و عفاف آن برطبق قوانین اسالمی باشد، آرامش روانی، است

 های آن خواهد بود.ختلف از ویژگیارزشهای انسانی و ترقی در عرصه های م

 

 منابع

 .17(،5)2(. فلسفه پوشش و عفاف در فرهنگ اسالمی. فصلنامه خط اول، a1387ابراهیم نژاد، محمد رضا ) -1

 .11،(4)2(. خودآرایی و خودنمایی از دیدگاه اسالم. فصلنامه خط اول، b1387ابراهیم نژاد، محمد رضا ) -2
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 در قرآن با نگاهی به روایات. دانشنامه موضوعی قرآن. (. عفاف1395احمدی سلیمانی، علی.) -3

(. چهل حدیث در مورد عفاف و حجاب. 1395پایگاه مقاومت بسیج شهید احمد نصر الهی.) -4

http://komeil.ghasam.ir/p5001/fa/news-details/288771 

بری دین و خسالمی، سرویس (. لزوم حجاب و عفاف در جامعه ا1395سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ.) -5

 اندیشه.

 حضرت علی )ع(، نهج البالغه، ویرایش محمد دشتی. -6

 .14(،6)2، (. بحران در مبانی تعلیم و تربیت غربی و راه گریز از آن. فصلنامه خط اول1378حسن زاده، صالح.) -7

 قرآن کریم -8

 (. الکافی. دارالکتب االسالمیه.1365کلینی، محمد بن یعقوب.) -9

 From http://www.ghadeer.org/Book/842/126387 (. پرسمان حجاب.1395سین.)مهدی زاده، ح -10

 (. علم اخالق اسالمی)ترجمه جامع السادات(. انتشارات حکمت.1364مجتبوی، سید جالل الدین.) -11

 (. مسئله حجاب.1368مطهری، مرتضی.) -12

 (. اخالق جنسی در اسالم و جهان غرب.1358مطهری، مرتضی) -13

انشگاهها، (. دست دردست صبح انقالب اسالمی. نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در د1343)نوروزی، محمد جواد  -14

 نشرمعارف.

 

 



 

 

 ضرورت تبیین بحث دفاع از کشور با تکیه بر مبحث اقتصاد مقاومتی

 4، محسن کشاورز3الهام آزموده، 1محمد سرمدی ،2، مجتبی داودی1فاطمه برجسته عسکری

 محیط، دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، تربت حیدریه، ایران اشت محیط، مربی گروه مهندسی بهداشتکارشناس ارشد مهندسی بهد -1

 سی بهداشت محیط، استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، تربت حیدریه، ایراندکترای مهند -2

 علوم پزشکی تربت حیدریه، تربت حیدریه، ایراند مامایی، مربی گروه مامایی، دانشگاه کارشناس ارش -3

 ایران حیدریه، تربت حیدریه، تربت پزشکی علوم دانشگاه پژشکی، آموزش توسعه و مطالعات مرکز مدیر کشاورز، دکترمحسن -4

 azmoudehe1@thums.ac.ir نویسنده مسئول: الهام آزموده، ایمیل: 

 

 چکیده

دین در  سط بزرگانهای متعددی توهای مختلف توصیهبه صلح و دوستی است و در زمان های بارز دین اسالم دعوتیکی از ویژگی

تعدی  وراه ظلم  ونع نبوده همواره به دالیل مختلف به حق خود قاگروهی از انسان ها از آنجا که  امااین باره به مسلمین شده است. 

زم را های العملستور الدبی تفاوت نمانده و  نسبت به چنین وضعیی همچون اسالم را بر می گزینند، از این رو دین کامل به دیگران

ارزش ها  وز کشور اروحیه جنگ طلبی نفی شده است، همواره دفاع  در دین مبین اسالمصادر کرده است. از طرفی با وجود اینکه 

وجه به تمروزه با ااست.  ری بر آن شدهمتخاصم مقوله ای بسیار ارزشمند تلقی شده و تاکید بسیا ت هایدر مقابل تجاوز افراد و دول

ن ه و در عیفظ کردحمبحث مقبولیت بین المللی و از آنجا که برخی کشورهای متخاصم تمایل دارند وجهه خود را در جهان امروز 

ت. اس وت شدهر متفاحال قادر به اعمال نظر و قدرت و دخالت در کشورهای دیگر باشند، شیوه های نفوذ و تهاجم با گذشته بسیا

وظایف  گانگان جزرابر بیهای نوین جنگ و تجاوز و همچنین اتخاذ استراتژی مناسب جهت دفاع از کشور در ببنابراین آگاهی از شیوه

ول پیروزی خاصم از ارهای متهای ناعادالنه ای که کشوهر ایرانی می باشد. از این رو با توجه به فشارهای اقتصادی ظالمانه و تحریم

د مقاومتی بحث اقتصاماند،  می تا کنون به منظور نابسامان کردن شرایط اقتصادی و ایجاد نارضایتی بر ملت ما روا داشتهانقالب اسال

نه بین های ظالماتحریم وبه عنوان یک راهکار موثر و کارآمد به منظور سروسامان دادن اقتصاد کشور و بی اثر کردن تاثیر فشارها 

 . یم پرداختی خواهمقاله به تبیین ضرورت بحث دفاع از کشور با تکیه بر مبحث اقتصاد مقاومت المللی مطرح شده است. در این

 دفاع از کشور، اقتصاد مقاومتی، تحریمکلید واژه: 

 

 مقدمه

خداوند می  208دین اسالم نه تنها دین صلح و آرامش است بلکه دعوت کننده به آن نیز هست. به طور مثال در سوره بقره آیه 

و یا درسوره یونس  "ای اهل ایمان همگی داخل در صلح و آرامش در آیید " یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه یعنی ید:فرما

. از طرف دیگر در "کند و خداوند همه شما را به صلح و سلم دعوت می "یعنی   واهلل یدعوا الی دارالسالم خداوند می فرماید: 5آیه 

اعتقادی، خواسته در مقابل ظالم مردم با هر  تاکید داشته و ازاستقالل کشور حفظ از جان، مال، سرزمین و دفاع جاهای مختلفی بر

 آنجا تا است راهبرد اولین دفاع در واقع در دین مبین اسالم، .کنندقلمداد امرى مقدس را دفاع از سرزمین  سر تعظیم فرونیاورده و

 در را ابتدایی جنگ هیچ تواننمی اسالم تاریخ نظران صاحب از برخی ی عقیده به و شده محدود شدت به درآن ابتدایی جنگ که

 امنیتی، و نظامی راهبرد ترین اصلی عنوان به دینی نگاه در دفاعی ابزارهای و دفاع اهمیت اینرو، از. ذکر کرد مسلمانان تاریخ طول

 ناوهای و ها زیردریایی و پیشرفته هواپیماهای به دشنه و سنگ از بشر هایسالح و افزارها جنگ که چنان هم .است بیشتر بسیار
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ه تجاوزان اختصاص بدستور به مقاومت در برابر ممتحول شده اند.  نیز دفاعی ابزارهای و راهبردها است، شده تبدیل پیکر غول

بى و قادات مذهى اعتشرى و بقاداند. در مکتب قرآن، حیات بمکتب اسالم ندارد، بلکه هر مل تى آن را مشروع و حق مسل م خود مى

الناس بعضهم ببعض  اهلل ولوال دفع" :گویدفطرى بشر در دفاع دانسته شده است. قرآن در اینباره مى اماکن مقدس مرهون حس

 هی کشیدهبود، زمین به فساد و تباهجوم و تجاوز ناصحیح ن ای دراگر دفاع عده "العالمیناهلل ذوفضل علی االرض ولکن لفسدت

، قرآن کریمساخت ) اکولی فضل خداوند، دستور دفاع را مجاز و مباح و واجب ساخت و زمین را از لوث وجود متجاوزان پ .شدمی

قَدِیٌر * ْم لَهلل عَلَى نَصْرِهِاوا وَإِن َ هُْم ظُلِمُأُذِنَ لِل َذِینَ یُقَاتَلُونَ ِبأَن َ "(. همچنین در سوره حج خداوند می فرماید: 251سوره بقره، آیه 

لَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ ضٍ ل َهُد ِمَتْ صَوَامِعُ وَبِیَعٌ وَصَاسَ بَعْضَهُم بِبَعْهلل الن َافْعُ ال َذِینَ أُخْرِجُوا مِن دِیَارِهِمْ بِغَیْرِ حَق ٍ إِال أَن یَقُولُوا رَب ُنَا اهلل وَلَوْال دَ

 . "یزٌ مَن یَنصُرُهُ إِن َ اهلل لَقَوِی ٌ عَزِ یُذْکَرُ فِیهَا اسْمُ اهلل کَثِیرًا وَلَیَنصُرَن َ اهلل

آنان  بر پیروزى اند و البته خدابه کسانى که جنگ بر آنان تحمیل شده رخصت ]جهاد[ داده شده است چرا که مورد ظلم قرار گرفته

ما  گفتند پروردگارکه مى]آنها گناهى نداشتند[ جز این هایشان بیرون رانده شدندهمان کسانى که بناحق از خانه .سخت تواناست

سیار بدر آنها  ام خدانها و مساجدى که ها و کلیساها و کنیسهکرد صومعهخداست و اگر خدا بعضى از مردم را با بعض دیگر دفع نمى

ند نیروم دهد چرا که خدا سختکند یارى مىشد و قطعا خدا به کسى که ]دین[ او را یارى مىشود سخت ویران مىبرده مى

شود که ادیان الهى براى حفظ معلوم مىبا توجه به مطالب گفته شده،  (.40، 39)قرآن کریم، سوره حج، آیه  ناپذیر استشکست

کاتب آسمانى رسمیت حق دفاع در همه مو  موجودیت خود و حراست از اعتقادات دینى و مراکز عبادى خود از حق دفاع برخوردارند

ارهای دین ه بر پایه معیهایی در سراسر دنیا می باشد کیکی از معدود نظامی اسالمی ایران ظام جمهور(. ن1395)جواد ورعی،  دارد

ده روبرو ش دجی متعدبا مشکالت داخلی و خارمبین اسالم و با تکیه بر مردم ساالری دینی شکل گرفته و از ابتدای تاسیس خود، 

المی حکومت اس ایه هایراق بر ملت ایران دقیقًا در زمانی که پتوان به جنگ تحمیلی هشت ساله رژیم بعث عاست. به طور مثال می

یتی دیدات امنریخی تههای تا در غرب ایران از دیگر مثال های تروریستیدر حال شکل گرفتن بود اشاره کرد. همچنین فعالیت گروه

ر ملت بور ناروا طالب به ی دراوایل انقآمد. از طرف دیگر تحریم های ظالمانه که ازسوی کشورهای غربدر اوایل انقالب به شمار می

ی ملت ایران مبی با ایران تحمیل شد و بسیاری از آن ها کماکان ادامه دارد. از دیگر مثال های بارز خصومت برخی کشورهای غر

ذشته بسیار الب گانق که از باشد. متاسفانه باید ذکر شود که نه تنها این خصومت ها و دشمنی ها از بین نرفته بلکه در طول سالیانی

ا هه جنگ ها داخل جبهه هم "به گفته مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای )مدظله العالی( تر ادامه دارد. پررنگ تر و زیرکانه

جامع مست، در اهای تصمیم گیری نیست. بسیاری از مسائل جنگ، داخل خانه هاست، در راه هاست، داخل دل هاست، در مجموعه

دنی خود زبینش مثال  با توجه به مطالب گفته شده مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای )مدظله العالی( با ."تبین المللی اس

ه به ر این مقالدفته شده گنام نهادند. از این رو با توجه به مطالب  "اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل "را به عنوان سال  1395سال 

رداخته یگانگان پهجمه ب آن با مبحث اقتصاد مقاومتی به عنوان یکی از اشکال دفاع در برابراهمیت مفهوم دفاع از کشور و ارتباط 

 خواهد شد.
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 بحث

 تغییر رویکرد دشمنان و اهمیت مبحث دفاع از کشور 

شور ما د. کرومی ه شمارهمانطور که در مقدمه بیان شد، مبحث دفاع از کشور در تمامی ادیان و ملل دنیا امری مقدس و با اهمیت ب

تهاجم  ختلف مورده های می منطقه ای از این امر مستثتی نبوده و همواره به شیونیز با توجه به شرایط استراتژیک و موقعیت ویژه

صم رهای متخاخی کشوکشورهای متخاصم قرار گرفته است. در جهان امروز با توجه به مبحث مقبولیت بین المللی و از آنجا که بر

اشند، ای دیگر بکشوره هه خود را در جهان امروز حفظ کرده و در عین حال قادر به اعمال نظر و قدرت و دخالت درتمایل دارند وج

گ های شی و جنکهای معمول گذشته مانند لشکر شیوه های نفوذ و تهاجم با گذشته بسیار متفاوت شده است و کشورها از روش

م عمال تحریاز طریق اهایی مانند جنگ نرم، تهاجم فرهنگی، فشارهای اقتصادی پرهزینه کمتر استفاده کرده و بیشتر به سمت روش

نطقه خود در م ه اهدافروند که از این طریق باعث هرج و مرج در کشورها شده و با تحت فشار قرار دادن مردم آن کشور بو... می

یدن به قالل و رسمواره استهها ترین هدفب یکی از اصلیکنند. در ایران بعد از انقالرسند و پایگاه خود را مستحکم میمورد نظر می

فته از دست ر ونگلیس اخودکفایی بوده است. از طرفی به دلیل برچیده شدن پایگاه های برخی کشورها از جمله آمریکا، اسراییل و 

ی کامال های ه شیوهکه ب رآن شدنددیدن منافع خود در ایران و همچنین عدم توانایی برای رویارویی مستقیم با ایران، این کشورها ب

ایط را ر مردم شردنگرش  وغیر مستقیم تفکر مستقل و روحیه انقالبی و استقالل جویانه مردم را هدف قرار دهند و با تغییر دیدگاه 

بتدای از ا بستهبری واهای خبرای دخالت و حضور دوباره خود در کشور فراهم کنند.  لذا با تبلیغات گسترده و استفاده از بنگاه

های رزشکشور و ا فاع  ازدهای مختلف فرهنگی قرار داده اند تا سد آهنین ملت را برای انقالب تا به اکنون مردم ما را مورد هجمه

 یم.ها مانند جنگ نرم، اقتصاد مقاومتی آشنا شو انقالب مختل کنند. در این راستا الزم است با برخی اصطالح

 

 جنگ نرم

های کشورهای متخاصم برای گسترش سلطه خود بر کشورهای مختلف نامید. در واقع طرحی نوین از استراتژین تواجنگ نرم را می

راستای  در رابطه با مسایل مختلف سیاسی و اجتماعی هدف قرار گرفته و از آن درهای اجتماعی گروه در حین این فرایند تفکر

ها ارزش نشان دادنبا مطلوب  در این زمینه جبهه استکبار .ده می شوداستفاتغییر ساختارهای حکومتی و سیاسی کشورهای هدف 

امروزه  می آید.بر کمتر توسعه یافتهتوسعه کشورهای  الگویو فرهنگ غرب در پی تجویز نظام ارزشی و حکومتی خود به عنوان 

ها و امنیت ملی یک کشور ید علیه ارزشترین نوع تهدترین و پیچیدهترین، خطرناکهزینهترین، کمترین، کارآمدموثر ،جنگ نرم

نقطه هدف این  ها، عواطف و احساسات یک ملتها، ارزشباورو در این راستا  ها رسیدتوان با کمترین هزینه به هدفچون می ،است

عبدللهی،  ) های غربی، این امر سرعت بیشتری به خود گرفته استشدن و رواج ارزش. با تشدید روند جهانیشودفرآیند محسوب می

های های مجازی، بازی، شبکهایهای تلویزیونی و رادیویی ماهوارهشبکهتوان به  (. از مهمترین ابزارهای جنگ نرم می1395

تفاوت کردن مردم های نهادینه شدن در ذهن مردم تالش در جهت بیکامپیوتری و غیره اشاره کرد که با تغییر مفاهیم و ارزش

های انقالب اسالمی و در نتیجه فراهم آوردن شرایط نفوذ و نامید کردن مردم در جهت رسیدن به آرماننسبت به سرنوشت کشور 

توان به فرهنگ مصرف گرایی در مردم اشاره کرد. (. از دیگر اثرات جنگ نرم می1395حمادی، ) کنندکشورهای متخاصم عمل می

ی اجتماعی و تشدید رفتارهای غلط فردی و های محیط زیست و فاصلهیتوان به تحدید منابع، آلودگاز جمله عوارض این پدیده می

گرایی از نظر دارد. مصرففراوانی عواقب روانی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی  ،گرایی-مصرف. اشاره کرد "اسراف"اجتماعی چون 
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لج شدن تولیدات داخلی و واردات ایجاد کند. از نظر اقتصادی باعث ف افراداحساس عزت نفس تاثیر منفی در روانی ممکن است 

 همچنینکاالهای غیر ضروری به جامعه شود. از نظر اجتماعی ممکن است به ترویج مدگرایی و آسیب های ناشی از آن ختم شود. 

(. ملت ایران از دیرباز با 1395مزروعی، ) از نظر سیاسی ممکن است سیاست بسیاری از کشورها و رهبران آنها را زیر سوال ببرد

توجه به آموزه های دینی و ملی و تاکید فراوان خانواده ها بر استفاده صحیح از منابع در دسترس همواره به این مهم توجه ویژه ای 

سوره  31داشته است. از اهمیت پرهیز از اسراف همین بس که چندین آیه در این رابطه در قرآن کریم آمده است. به طور مثال آیه 

بیاشامید ولى اسراف  هاى الهى بخورید واز نعمت "یعنی "کلوا و اشربوا و ال تسرفوا انه ال یحب المسرفین "اعراف که می فرماید: 

های اند و در موقعیت-همچنین بزرگان دین ما هم تاکید ویژه ای بر این امر داشته ."نکنید که خداوند مسرفان را دوست ندارد

به طور مثال حضرت امام حسن عسکری علیه السالم در مورد پرهیز از اسراف می مختلف از ایشان احادیث مختلفی نقل شده است. 

بر تو باد به میانه روى و از اسراف بپرهیز که از کارهاى "یعنی  "علیک باالقتصاد و ایاک واالسراف فانه من فعل الشیطنة" فرمایند: 

اخیر این فرهنگ ناب با توجه به هجمه فرهنگی دولت  های(.  متاسفانه در سال5188)امام حسن عسکری، غررالحکم/ شیطان است

های متخاصم دستخوش تغییراتی شده است. در کشورهایی مانند کشور ما که جز کشورهای در حال توسعه دسته بندی می شود و 

متعددی در های شود، آسیبمیتأکید گرایی و در عین حال بر مصرف  نداردوجود زایی آمدتولید و دری جهت زیر بنای مناسب

ای با بصیرتی بی نظیر با مطرح کردن موضوع اقتصاد از این رو رهبر معظم انقالب اسالمی حضرت امام خامنهکند. جامعه بروز می

 مقاومتی بر اهمیت هرچه بیشتر استقالل کشور و جلوگیری از نفوذ بیگانگان تاکید کردند.

 

 اقتصاد مقاومتی

ن دیدار، رهبر معظم مطرح گردید. در همی 1389رینان با مقام معظم رهبری در شهریور سال این واژه اولین بار در دیدار کارآف

ر فشا »لیل دی نیز دو را معنا و مفهومی از کارآفرینی معرفی و برای نیاز اساسی کشور به کارآفرین« اقتصاد مقاومتی »انقالب 

ر دیدار با دایشان همچنین  .(1389مقام معظم رهبری، ) را معرفی نمودند« آمادگی کشور برای جهش »و « اقتصادی دشمنان

های تها و خصوممنیاقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادی که در شرایط فشار، در شرایط تحریم، در شرایط دش :دانشجویان فرمودند

قاومتی به معنی ماد اقتصبه زبان دیگر،  .(1391)مقام معظم رهبری،  شدید می تواند تعیین کننده رشد و شکوفایی کشور باشد

رصت فرهایی به چنین فشا و در شرایط آرمانی تبدیل اثر کردن تاثیر آنها تالش برای کنترل و بی اً های فشار و متعاقبتشخیص حوزه

برای  و تالش بر تولید داخلی کشور و خارجی کاهش یابد هایهمچنین برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی باید وابستگی .است

 رویارویی در معموالً اقتصاد عنو این مقاومتی، اقتصاد از اقتصاددانان از برخی تعریف به بنا(. 1393 ) عبدللهی، اکید گرددخوداتکایی ت

 ایستادگی سلطه، اقتصادی اهداف مقابل در و نیست منفعل که گیردمی قرار کشور یک کننده مصرف و وابسته اقتصاد با تقابل و

 اقتصاد، نوع این داومت برای. دارد اهداف و بینی جهان اساس بر آن سازی بومی و موجود اقتصادی ایساختاره تغییر در سعی و نموده

 داشت توجه و کرد رکتح منابع این به کشور اقتصاد اتکای از رهایی و نفتی منابع از استفاده محدودکردن سمت به بیشتر هرچه باید

 دشمن نرم جنگ ینهمچن و اقتصادی جنگ برابر در و باشد داشته وجود جنگی که کندمی پیدا معنا شرایطی در مقاومتی اقتصاد که

 اقتصاد مهم و اساسی محورهای برخیبا توجه به نکات ذکر شده،  .(1393)قنبری،  کندمی پیدا معنا مقاومتی اقتصاد که است

 (:1393؛ نریمانی، 1392، سیاست هاى کلى اقتصاد مقاومتی)ویژه نامه  از عبارتند مقاومتی

 ملی ازتولید حمایت 
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 (اقتصاد سازی آزاد و دولتی اقتصاد سازی محدوداساسی ) قانون 44 اصل های سیاست 

 نوین ازفناوری واستفاده نخبگان به توجه 

 :از عبارتند اصل این ذیل مناسب اجرایی های سیاست بعالوه برخی

 اقتصاد سازی مردمی-1

-فعالیت در افراد همه موثر حضور برای زمینه تا گیرد قرار کار دستور در مردم آحاد زیتوانمندسا بایستمی اول گام در کار، این برای

 زنجیره ازی،س خوشه سازی، شبکه گوناگون اشکال به تواندمی فعالین میان همکاری و وحدت  د.شو فراهم اقتصادی مولد های

 و شده محقق اقتصادی یساز مردم هایآرمان ها،فعالیت انمی جمعی هاینظم محوریت با لیکن د.گیر قرار کار دستور در...  و مینأت

 .یابد می ارتقاء فشارها و هاتحریم برابر در اقتصادی مقاومت و پایداری سطح

 

 نفت درآمد به وابستگی عدم-2

 دارد، دنبال به را ورکش وابستگی که مواردی تمامی که گیرند قرار بازبینی مورد ایگونه به بایستی اقتصادی حوزه کارهای و ساز

 میزان تا نمود رمتکث و متنوع را ها حوزه این توانمی تر اهمیت کم درموارد. نمایند گیریتصمیم آن درخصوص و شده شناسایی

 که هایی ستسیا از برخی. گیرد قرار نظر مد کامل سازی جایگزین است ممکن نیز خاصی درموارد .یابد کاهش کشور وابستگی

و  رانزیتیت درآمدهای و مالیات مانند؛ نفت جای به جاری درآمدهای جایگزینی ز:ا عبارتند هستند طرح قابل خصوص دراین

 .کوچکتر شریک چندین به عمده شریک یک از تجاری شرکای گسترشنیز

 

 ایران تجاری شرکای بندی اولویت

 همبستگی با ییکشورها از سویی. وندش داده ترجیح دیگران بر باید ایدئولوژیک همسویی با کشورهایی نیز و منطقه کشورهای

 و تهدیدات با اجههمو سبب به منطقه دیگر، سوی از و دارند علیه یکدیگر بر طرفینی توافقات در ورود به کمتری تمایل بیشتر،

 جمح با رافیایی،لحاظ جغ به مجاور و همسایه کشورهای از بلوکی واقع در. است خوردهگره هم به مشترک، امنیتشان هایفرصت

 و غذا مثل دار ولویتا های فعالیت رشته و صنایع هایزمینه در کشور اگر. داشت خواهد بیشتر پایداری تر، بزرگ جمعیت و اقتصاد

 شود، نایل تواند-یم  ها زمینه این در بسیاری صنعتی و فنی های پیشرفت به و شده مبدل عمده کننده صادر به کند پیشرفت دارو،

 دیگری مهم زمینه ود نیز نظامی صنایع و انرژی حوزه. یابدمی کاهش کشور به فشار و تحریم امکان و شده تضمین کشور بقای لذا

 و فرهنگی رویکرد ببس به نیز حوزه این در. است فرهنگی صنایع هم بعدی اولویت. بگیرند قرار ویژه توجه مورد بایستی که هستند

 مبنای و نمود صادر هانج به را اسالمی واالی تربیتی و فرهنگی مبانی مناسب یاییپو و تحرک با توانمی اسالمی انقالب ساز گفتمان

 .قرارداد جدی چالش مورد را سلطه نظام فکری

 

 داخلی کاالی خرید و واردات بر تولید اولویت سازی فرهنگ

 فرهنگی مفاهیم بایستی نیز دیحوزه اقتصا در مبارزه و جهاد همچون مقاومت، فرهنگ حوزه عام مفاهیم تبلیغ و ترویج بر عالوه

 فرهنگی موانع با موارد بسیاری در که است مهمی مسأله داخلی کاالی و خرید واردات بر تولید ترجیح. یابد توسعه و بسط مناسبی

. گیرند رقرا توجه محور بایستی نیز  ...و میانه مصرف ترویج درعین اسراف نفی ثروت، تولید و کار تبلیغ درعین تکاثرنفی . روبروست

 امر اقتصادی مفید فعالیت و قرارگرفته نظر مد نظامی جهاد همانند اقتصادی جهاد که شود مطرح مساله چنان فرهنگی لحاظاز 
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 خواهد میسر اقتصادی جهاد راه امتداد با تنها که است مقاومتی اقتصاد اهداف از ای گوشه اینها .باشد داشته را خدا راه در مجاهدت

 .(1390یارمحمدیان،  ؛1393)فشاری،  است ملتی هر آرزوی ،کفایی خود و مقاوم و ایمن اقتصادی پایدار، نسبتا طیشرای ایجاد. شد

ها و فشارهای اقتصادی دشمنان و از . اول خنثی سازی اثرات تحریمشونددر واقع در اقتصاد مقاومتی دو موضوع اصلی به طور همزمان دنبال می

-باشد. به عبارت دیگر اقتصاد مقاومتی یعنی تشخیص حوزهف کالن نظام که همان پیشرفت، تعالی و عدالت میسوی دیگر حرکت در مسیر اهدا

های فشار و در شرایط تحریم تالش برای کنترل و بی اثر کردن آن و در شرایط آرمانی تبدیل چنین فشارهایی به فرصت و اعمال مدیریت های 

ن موضوعی است. در واقع هدف در اقتصاد مقاومتی آن است که بر فشارها و ضربه های اقتصادی از عقالیی و مدبرانه پیش شرط و الزام چنی

تحقق اقتصاد است.  این سوی نیروهای متخاصم که سد راه پیشرفت جامعه است غلبه کرد و مفهوم حقیقی دفاع از کشور در عصر کنونی

کرده، وابستگی به سایر کشورها را کاهش داده و موجب اتکای جامعه به نیروی  مقاومتی زمینه را برای دستیابی به استقالل اقتصادی فراهم

فکری و انسانی خود می شود. در واقع در این برنامه باید با حفظ وحدت و همدلی و مبنا قرار دادن اقتصاد مقاومتی در برنامه های کشور، 

های عبور از مقطع حساس و سرنوشت رهبر معظم انقالب اسالمی آن را از راه دشمن را از اهداف خود ناامید سازیم. در واقع اقتصاد مقاومتی که

ر دانش ساز کنونی نامیدند و برتحقق آن تاکید دارند، ترسیم جایگاهی توسعه یافته برای ایران اسالمی است که با نقش تاثیرگذار اقتصاد مبتنی ب

این مقطع ماندگار تاریخی و حساس ملت ایران را به افق های نوید بخش و  و علم در ارتقاء هویت ملی، قدرت سیاسی و استقالل کشور، در

حرکت و تصمیم گیری در جبهه اقتصادی کشور با تفکر جهادی و با روحیه آرمان های مورد نظر خواهد رساند. در این راستا باید بدانیم که 

 (.1392؛ خسروانی 1392)سیف،  ن دفاع مقدس استبسیجی امکان پذیر است و باور کنیم که عرصه اقتصاد مقاومتی شبیه دورا

 

 نتیجه گیری

 .دین مبین اسالم و دیگر ادیان و مکاتب الهی بر ضرورت دفاع از کشور تاکید دارند 

 گ نرم، هایی همچون جنهای سخت و پرهزینه به سمت روشجلوه خصومت دشمنان در عصر حاضر از لشکرکشی و جنگ
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 مقاومتی به  تصاداق در عصر حاضر و نیاز به تغییر رویکرد در تقابل با آن، ضرورت توجه به مفهوم جنگی شرایط پذیرش

  طلبد.اقتصادی را می دفاع ترجمان عنوان
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 پیشرفت جامعه است غلبه کند. 

 باشد. این هدف درواقع یکی از مصادیق حقیقی دفاع از کشور در عصر کنونی می 
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 جهاد و شهادت در کالم پیامبر خدا )ص( و امام رضا )ع(

 1محمد رضا جواهری االسالم والمسلمینحجت

 ی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایرانعضو هیات علم -1

 javaheri@ferdowsi.um.ac.ir نویسنده مسئول: محمد رضا جواهری، ایمیل: 

 

 چکیده 

م از درون لیه السالعمام علی ابا مطالعه رفتار و گفتار پیامبر خدا صلی اهلل علیه آله و سلم و  "شهادت"و  "جهاد"احکام و امتیازات 

لبی طشهادت  و در فرهنگ دینی دو رکن جهاد مقدس "سریه"و  "غزوه"احادیث پیرامون غزوات صدر اسالم کشف می گردد. چون 

یک  ژوهش تنهاپر این را در برداشته است. پیامبر خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم نخستین آموزگار جهاد و شهادت بوده اند. د

تا قرن  رن سومحدیث نبوی مربوط به جهاد و شهادت ترجمه و شرح شده است. سند حدیث از امام رضا علیه السالم در آغاز ق

نبوی  ک حدیثابع حدیثی شیعه استخراج و تبیین گردیده است. روش تحقیق توصیفی است. محور تحقیق یچهاردهم از درون من

ند. محتوای قل کرده انلسالم ااست که امام رضا علیه السالم از پدران خویش از امام سجاد علیه السالم از امیرمومنان امام علی علیه 

هادت شر جهاد و اه برتگی های شهیدان را در بر دارد. بی تردید آگاهی از جایگحدیث، امتیازات و خصائص جهادگران و غزاه و ویژ

و  ر می سازدپایدا در سنت پیامبر و اهل بیت علیهم السالم، شوق و نشاط جهاد و شهادت را در بین پیروان اهل بیت پدیدار و

اجر  وجاهدت ماستنباط اصول و قوانین  ،برکات جهاد و شهادت ،نهادینه می کند. هدف از این پژوهش نشان دادن ویژگی ها

هیدان را یاد ش مجاهدان و شهیدان از درون حدیث پیامبر خداست. درنگ و تامل در پیام های این حدیث نبوی اهمیت و ضرورت

 آشکار می سازد و نقش کاربردی در تداوم راه شهیدان دارد.

 جهاد، شهادت، سنت نبوی، حدیث رضوی. کلیدواژه:

 مقدمه

ماسه شهیدان، حماسه آفرین است. باالترین اثر آگاهی از فضیلت ها و امتیازات بی نظیر مجاهدان و شهیدان حماسه آفرینی یاد ح

در جامعه است. جامعه اسالمی همیشه نیازمند یاد شهیدان است چون یاد شهیدان جامعه مرده و افسرده و بی حرکت و بی حال را 

اخت امتیازات و خصوصیات مجاهدان و شهیدان باعث ایجاد و گسترش روح ایثار و تقویت نشاط زنده و امیدوار و پویا می سازد. شن

مردم در جهاد و شهادت می گردد. استاد شهید مطهری می نویسد: همه گروههای خدمتگزار دیگر مدیون شهداء هستند ولی شهداء 

mailto:javaheri@ferdowsi.um.ac.ir
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ا دیگران ن است تسوخته شدن و فانی شدن و پرتو افکندمدیون آن ها نیستند . . . مثل شهید مثل شمع است که خدمتش از نوع 

(. در این 1393هری، در این پرتو که به بهای نیستی او تمام شده است بنشینند و آسایش یابند و کار خویش را انجام دهند )مط

تن آن در م فتهپژوهش از سنت نبوی تنها یک حدیث پیرامون جهاد و شهادت بررسی سندی می گردد و سپس محتوا و حقایق نه

بیین فرین آن تآئولیت توصیف و تحلیل می شود. با مطالعات حدیثی، اعتبار سند حدیث نبوی و مفاد بلند و روشنگر و راهگشا و مس

و رفتار  ند. گفتارابوده  می گردد. پیامبر خدا صلی اهلل علیه و آله وسلم و اهل بیت علیهم السالم راهنمایان مکتب جهاد و شهادت

ز چهارده معصوم، در جهان اسالم ا ن علیهم السالم بهترین منبع آگاهی بخش و روشنگر راه و رسم جهاد و شهادت است.معصومی

سوه افعل این  وا قول سیزده تن آنان در راه خدا شهید شده اند. شایسته است پیروان اهل بیت برای تداوم راه جهاد و شهادت، ب

ت حوزوی ا مرجعیویژه در حوزه جهاد و شهادت آشنا شوند تا بتوانند در عصر غیبت بهای بزرگ جهانی و جامع و جاویدان به 

 والیت فقیه در راه تکامل و سعادت گام بردارند.

 پیامبر خدا بنیانگذار و آغازگر قانون جهاد و شهادت

شناخت  ستین برایبع نخت نبوی منراه جهاد و شهادت با وحی الهی و رفتار و گفتار پیامبر خدا آغاز شد؛ بنابراین وحی الهی و سن

 هم احادیثثی و ففرهنگ جهاد و شهادت است. بهترین راه برای شناخت منطق اسالم در ارتباط با جهاد و شهادت، مطالعات حدی

 سم جهاد واه و رنبوی پیرامون جهاد و شهادت می باشد. در این میان احادیث مربوط به غزوات صدر اسالم بیشتر در شناخت ر

 ت موثر و سودمند است.شهاد

 

 یافته ها

 ربط جهاد و شهادت

با هم پیوند بنیادین دارند. جهاد راه شهادت است و تنها مجاهد در راه خدا می تواند به درجه  "شهادت"و  "جهاد"در منطق اسالم 

ایگاه عالی شهادت قرار می شهادت برسد. جهاد ظرف و بستر شهادت است. فقط انسان مجاهد در راه خدا با رعایت قانون جهاد در ج

. استاد شهید می باشندگیرد و از فضیلت ها و امتیازات آن برخوردار می شود. بنابراین جهاد و شهادت به هم وابسته و پیوسته 

مرتضی مطهری همین ارتباط را یادآوری کرده و می نویسد: در اسالم آن چه منجر به شهادت یعنی مرگ آگاهانه در راه هدف 

است . . . قرآن کریم سه مفهوم مقدس را در بسیاری از آیات خود  "جهاد"گردد به صورت قانون درآمده است و نام آن  مقدس می
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. انسان قرآن، موجودی است وابسته به ایمان و وارسته از هر چیز دیگر. این موجود "جهاد "و  "هجرت" ،"ایمان"توام آورده است: 

ود هجرت می کند و برای نجات ایمان جامعه و در حقیقت برای نجات جامعه از چنگال اهریمن وابسته به ایمان برای نجات ایمان خ

(. حقیقت این به هم پیوستگی جهاد و شهادت و مجاهد و شهید در احادیث پیامبر و 1393بی ایمانی، جهاد می نماید )مطهری، 

 سنت فرا گرفته اند. اهل بیت تبیین گردیده است پیروان اهل بیت این ارتباط را از قرآن و

 حدیث نبوی در راه برگشتن از نبرد ذات السالسل

نها این جا ت ست. درااحادیث نبوی جهادی که از پیامبر خدا در پیش و پس از غزوات صدر اسالم و در صحنه نبرد صادر شده زیاد 

 لسالسل دراگ ذات ن حدیث در پایان جنیک حدیث نبوی پیرامون جهاد و شهادت، مطالعه و تحلیل و تفسیر و تبیین می گردد. ای

بی طالب ی بن اراه بازگشت به مدینه صادر شده است. در این حدیث شریف گفتگوی دو مجاهد بزرگ گزارش می شود. پرسشگر عل

فتگوی گاسخ و پعلیه السالم و پاسخگو پیامبر خدا حضرت محمد صلی اهلل علیه و اله و سلم می باشند. بی شک این پرسش و 

ها و  فضیلت وگامان جهاد و شهادت، منبع معتبر و بسیار مهم برای شناخت حقیقت و اهمیت جهاد و شهادت و ویژگی ها پیش

 امتیازات مجاهدان و شهیدان است.

 سند حدیث

است. این حدیث نبوی حاوی پرسش و پاسخ امام علی علیه السالم و پیامبرخدا صلی اهلل علیه و اله وسلم در موضوع و مسئله جهاد 

این حدیث نبوی علوی، از طریق عالم آل محمد علیهم السالم به ما رسیده است. گزارش این گفتگو در کالم و بیان امام رضا علیه 

السالم وجود دارد. امام رضا علیه السالم از پدران خویش از پیامبر خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم، متن و محتوای پرسش و پاسخ 

سالم و رسول خدا در راه برگشتن از نبرد ذات السالسل به مدینه را به اصحاب خویش ابالغ نموده اند. این حدیث امام علی علیه ال

در آغاز قرن سوم هجری در بیان و نگارش امام رضا علیه السالم جای گرفته است. متن حدیث به تفصیل در کتاب منسوب به امام 

ر قرن های بعد محدثان بزرگ شیعه این حدیث نبوی را از صحیفه االمام الرضا علیه (. د1406رضا علیه السالم وجود دارد )نجفی، 

السالم نقل کرده اند. در قرن ششم محمدبن محمد شعیری بخشی از این حدیث را در کتاب خود ثبت کرده است )جامع االخبار ، 

( و . 1418آورده است )حسینی موسوی،  (. محمدبن ابی طالب حسینی موسوی در قرن دهم همین حدیث را در کتاب خود283ص

عالمه مجلسی در قرن یازدهم همه این حدیث شریف و تمامی گفتگوی امام علی علیه السالم و پیامبر خدا صلی اهلل علیه و اله 

ی نیز در (. محدث نوری استاد حاج شیخ عباس قم100وسلم را از صحیفه االمام الرضا علیه السالم نقل کرده است )بحاراالنوار،  ج

(. صاحب مفاتیح 1408آغاز قرن چهاردهم هجری قمری این حدیث را درجامع حدیثی خویش ثبت نموده است )محدث نوری، 
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الجنان حاج شیخ عباس قمی نیز در نیمه دوم قرن چهاردهم در کتاب حدیثی خود همین حدیث را نوشته است . )حاج شیخ 

حدیث نبوی جهادی که در این نوشتار ترجمه و شرح می گردد، حدیث رضوی (. بر طبق اسنادی که ذکر شد این 1414عباس، 

است و امام رضا علیه السالم این حدیث را از اجداد خویش نقل کرده اند. نخستین بار در صحیفه االمام الرضا علیه السالم و سپس 

 در کتاب های حدیثی محدثان امامیه، متن این حدیث ثبت شده است .

 متن عربی حدیث

ذکر  شهادت عین کلمات و جمالت متن عربی این حدیث شریف با اعراب آن در متون برای استفاده پژوهشگران حوزه جهاد و

یهم السالم ل محمد علآعالم  گردیده است. دقت در متن کالم نورانی رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله و سلم و امام علی علیه السالم و

وی محمدی عل ن حدیثم برای درک حقایق نهفته در آن الزم است. مطالعه و قرائت متن زیبای ایامام هشتم امام رضا علیه السال

 سجادی و رضوی علیهم السالم راهنمای مومنان و روشنایی بخش تفکر و منش پیروان اهل بیت خواهد شد.

 ترجمه حدیث

ما السالم فرمود: در میان خطبه ای که امیرمومنان امام رضا علیه السالم از پدران خویش نقل کرده اند که علی بن الحسین علیه

علی بن ابی طالب علیه السالم برای مردم می خواند و آنان را بر جهاد تشویق می کرد. جوانی ایستاد، پس گفت: ای امیرمومنان از 

السالم فرمود: پشت سر فضل و نیکی و کمال جنگ جویان و رزمندگان و سلحشوران در راه خدا به من خبر دهید. امام علی علیه 

شتر پیامبر سوار بودم و ما از غزوه ذات السالسل بر می گشتیم، پس من از پیامبر  "عضباء"رسول خدا صلی اهلل علیه و اله و سلم بر 

کنند خدا خدا صلی اهلل علیه و اله و سلم درباره آن چه تو از من سئوال کردی پرسیدم. پیامبر فرمود: رزمندگان زمانی که اراده نبرد 

برائت از آتش جهنم را برای آنان بنویسد، هنگامی که آماده نبرد شدند خداوند با آنان بر فرشتگان مباهات و مفاخره نماید، وقتی که 

خانواده و اهل بیت آنان با آنان وداع و خداحافظی کنند دیوارها و خانه ها بر آنان می گریند، و همان طور که مار از پوستش خارج 

ز گناهان شان خارج شوند. و خداوند عزوجل بر هر یک از آنان چهل هزار فرشته موکل گرداند که وی را از روبرو و از پشت سر شود ا

و ازراست و از چپ حفظ کنند. و هیچ کار نیک و حسنه ای انجام ندهند مگر این که دو چندان ثبت شود ، و برای هر روز جهاد او 

ار سال که هر سال سیصدو شصت روز است  عبادت کنند نوشته شود ، و هر روزش عمر دنیاست ، عبادت هزار مردی که خدا را هز

و زمانی که در حضور دشمن و برابر او قرار گیرند دانش اهل دنیا از ثواب الهی و پاداش خدا به آنان قطع شود و عقل و دانش انسان 

نند و در برابر دشمن قرار گیرند و سرنیزه ها به طرف دشمنان راست شود ها به آن نرسد، و هنگامی که نبرد با دشمنانشان را آغاز ک

و نشانه رود و دندانه تیرها درست شود و کمان ها باال رود و مرد مجاهد به سوی دشمن پیش رود، فرشتگان با بال های شان دور 
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عا کنند، پس منادی فریاد خواهد زد: بهشت در زیر آنان را گرفته و برای نصر و پیروزی و ثبات قدم و پایداری آنان در پیشگاه خدا د

سایه های شمشیرهاست! پس اثر هر نیزه و ضربت بر شهید سبک تر و آسان تر و گواراتر از آب خنک در روز گرم تابستان است. و 

را برانگیزد پس به هنگامی که شهید با نیزه یا ضربت دشمن از اسبش بیفتد به زمین نرسد تا خداوند عزوجل همسری از حورالعین 

او از آن چه خداوند برایش از کرامت و بزرگواری فراهم و آماده ساخته است بشارت و مژده دهد و زمانی که به زمین برسد به او 

بگوید: خوش آمدی! به فراخی و آسایش رسیدی! مرحبا به روح پاکی که از بدن پاک خارج شد، مژده باد تو را به نیکی و شادباش. 

شارت می دهم که همانا برای تو آن چیزی است که چشمی ندیده است و گوشی نشنیده است و بر قلب بشری خطور نکرده به تو ب

است، و خدای عزوجل می گوید: من جانشین مجاهد شهیدم در خانواده اش، و هرکس آنان را خوشنود سازد مرا خوشنود و راضی 

ن ساخته است . و هنگامی که روز قیامت فرا برسد شهید از قبرش خارج نموده است و هرکس آنان را خشمگین کند مرا خشمگی

می گردد در حالی که شمشیرش را بر کشیده و از رگ های گردنش خون می ریزد، رنگ رنگ خون است و بو و رایحه بوی مشک، 

اه مجاهدان و شهیدان باشند. به او در پهنه قیامت گام بر می دارد. پس سوگند به کسی که جانم در دست اوست اگر پیامبران به ر

ا دلیل آن چه از بهاء و زیبایی و نور و ظرافت و نیکی آنان می بینند پیاده شوند تا آنان بر سفره های آماده از جواهر بیایند و بر آن ه

ای که دو همسایه با بنشینند، و هر مرد مجاهد از شهیدان هفتاد هزار از خانواده و اهل بیت و همسایگانش را شفاعت کند به گونه 

هم بستیزند و دعوا کنند که کدام یک به او نزدیک ترند، پس آنان با او وبا حضرت ابراهیم علیه السالم بر مائده و سفره ی آماده و 

 غذا و نعمت های جاویدان می نشینند پس به کرامت و لطف خدای تعالی در هر صبح و شب نگاه کنند.

 تبیین پیام های حدیث

دیث نبوی ویژگی ها و فضیلت ها و جایگاه و ارزش جهاد و شهادت ، آموزش داده شده است . این حدیث دارای متن در این ح

معتبر و زیبای بسیار روشنگر برای فهم درجه و مقام و میزان احترام مجاهدان و شهیدان در پیشگاه پروردگار است. از این حدیث 

جهادگران و شهیدان را درک کرد و فهمید.  با مطالعه این حدیث و آگاهی از سرفصل شریف می توان جایگاه برتر و قداست و مقام 

های آن،  نشاط جهاد و شهادت در نهاد اهل ایمان و تقوی ایجاد و تقویت می کند،  با دقت در این حدیث شریف و درک مقام 

شهیدان آشکار می گردد. درس ها و پیام های  مجاهدان و شهیدان راه خدا، وظایف و مسئولیت های حاکمان و مردم نیز در قبال

این حدیث شریف بسیار مهم و راهگشاست. باید آموزه های دینی این حدیث در ارتباط با جهاد و شهادت را شناخت. منزلت الهی 

کفار و مشرکان رزمندگان و دالور مردان و مجاهدان و سلحشوران و مبارزان در راه خدا و شهیدان جبهه های نبرد با دشمنان خدا )
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و منافقان( در این حدیث بیان شده است. آگاهی از این درس ها و پیام ها روح جهاد و شهادت را گسترش خواهد داد و موجب 

 کوشش و تالش بیشتر در وفاداری به راه و رسم شهیدان و قدردانی از آنان می گردد.

 سه بخش مهم

رحله شهادت. م غاز تاآن در سه بخش قابل تقسیم و تدوین است: مرحله نخست از وضعیت مجاهد در راه خدا از آغاز کار تا پایان آ

 دوم از شهادت تا قیامت. مرحله سوم از قیامت تا ابدیت.

 از جهاد تا شهادت -الف 

 جاهدانی وداع منقش لحظه ها"، "ارزش آمادگی و تجهیز برای نبرد"، "اراده و همت مجاهد"در این حدیث نبوی اهمیت و ارزش 

وز رش کار هر احترام و ارز"، "ارزش هر حسنه مجاهدان"، "تکلیف فرشتگان موکل الهی برای مجاهدان"، "با اهل بیت خویش

لم سو اله و   علیهآموزش  داده شده است. پیامبر خدا صلی اهلل "سطح ثواب مجاهدان در زمان رویارویی با دشمنان"و  "مجاهدان

تصمیم  ز اراده وهاد، اجعلیه السالم درباره فضیلت غزاه و رزمندگان و مجاهدان، درجات اهل  در پاسخ پرسش امیرمومنان امام علی

 بر جهاد تا مرز شهادت را نشان داده اند. 

 اراده  مجاهد  ارزش و اثر همت و

غزوکتب اهلل لهم هموا بال ذااه ارسول اهلل درباره ارزش و اثر همت و اراده مجاهدان در نبرد و جنگ با دشمنان خدا فرموده اند: ان الغز

، اراده و ه از حدیثین جملبرائه من النار. زمانی که رزمندگان اراده نبرد کنند خداوند برای آنان برائت از آتش نویسد! به حکم ا

افران ر کر برابدقاومت متصمیم و همت انسان ها بر حضور در جبهه های نبرد با دشمنان و انگیزه نیرومند مجاهدان بر ایستادگی و 

د بر و نیرومن ده جدیو مشرکان و منافقان، موجب بخشش گناهان گذشته آنان و اخذ سند برائت از جهنم می گردد. تنها همت و ارا

 جهاد تا مرز شهادت باعث کسب امتیاز بزرگ رهایی از آتش جهنم است. 

 آمادگی و تجهیز برای نبرد

آمادگی و مجهز شدن مجاهدان برای نبرد با دشمنان فرموده اند: فاذا تجهزوا لغزوهم  پیامبر خدا صلی اهلل علیه و اله و سلم در ارزش

با هی اهلل تعالی بهم المالئکه. زمانی که برای نبرد با دشمن و جنگ مقدس آموزش می بینند و آماده و تجهیز می شوند. خداوند به 
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شی و در هنگام تالش برای آمادگی جهت نبرد با دشمن، باالتر از آنان بر مالئکه مباهات می نماید. جایگاه مجاهد در پادگان آموز

 فرشتگان است و خداوند به آنان بر مالئکه مفاخره می کند. 

 نقش لحظه های وداع با اهل بیت

ر خدا صلی امبیابد. پی ایش میمقام  مجاهد در لحظات وداع با خانواده اش، پدر و مادر و همسر و فرزندان و برادران و خواهران،  افز 

ما تخرج کن ذنوبهم مخرجون اهلل علیه و اله و سلم در این زمینه فرموده اند: فاذا ودعهم اهلوهم بکت علیهم الحیطان و البیوت و ی

ن شان از گناها وکنند  الحیه من سلخها. هنگامی که اهل بیت رزمندگان با آنان وداع کنند دیوار ها و خانه ها بر مجاهدان گریه

 ر و دیوارردد. دگاز پوست خارج شوند. در مراسم وداع اهل بیت مجاهدان، هماهنگی فیزیک و متافیزیک نمایان می  همچون مار

در  ر راه خدادجویان خانه ها برای مجاهدان می گریند و این گریه نشان دهنده رفعت مقام مجاهد در راه خداست. مجاهدان و جنگ

ناهان گرفتار گ انی اشن نبرد از همه گناهان پاک می شوند. انسان غیر معصوم در زندگآستانه خروج در خانه و حرکت به سوی میدا

هان او ی همه گنار جهادکوچک و بزرگ می گردد، اما زمانی که عزم جهاد در راه خدا کرد و در هنگام وداع با اهل بیت در آغاز سف

نبرد  نه هاید. بنابراین همه مجاهدان حاضر در صحآمرزیده می شود . او از پوست گناهان خارج می گردد و پاک خواهد ش

دد و پاک می گر شخصیت های مقدس و خارج شده از گناهان می باشند. آری همه گناهان گذشته از کارنامه مجاهدان محو و رفع

 پا در راه نبرد می گذارند و به درجات عالی می رسند. 

 مالئکه پشتیبان مجاهدان

سلم این  ه و اله و علیان و جنگجویان، در جهاد و دفاع مقدس آنان خواهند بود. پیامبر خدا صلی اهللمالئکه محافظان الهی رزمندگ

فه و ه و من خلین یدینقش فرشتگان را بیان کرده و فرموده اند: یوکل اهلل عزوجل بکل رجل منهم اربعین الف ملک یحفظونه من ب

ت سر ش رو و پشرا پی اهدی از رزمندگان، چهل هزار ملک را موکل نماید اوعن یمینه و عن شماله. خداوند عزوجل برای هر مرد مج

یرو می دگان نو راست و چپ محافظت کنند. هر مجاهدی چهل هزار محافظ دارد همین ویژگی مجاهد در راه خداست که به رزمن

ری مردان در یا امدادهای غیبی بخشد و رعب و وحشت در دل دشمنان می افکند و مجاهدان را امیدوار می سازد. این خصوصیت،

ار یمحافظ و  وهمراه  ودر صف مجاهدان در راه خدا قرار دارند  "مالئکه اهلل"خدا در صحنه های جهاد و شهادت را نشان می دهد. 

 آنان اند، چون خداوند به آنان ماموریت و وکالت محافظت از مجاهدان را داده است. 
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 ارزش هریک روز حضور در جبهه

ندان چو دو  "جرضعیف ات"جاهد و رزمنده در راه خدا اعتبار و ارزش و اجر الهی بیشتر از سایر زمان ها دارد. خداوند این عمل م

ی نبرد بهه هاجشدن پاداش را به عمل مجاهدان داده است. پیامبر خدا در ایضاح اجر عمل مجاهد و ارزش هر روز حضورش در 

یوما، و  ئه و ستونالث ماثه و یکتب له کل یوم عباده الف رجل یعبدون اهلل الف سنه کل سنه فرموده اند: ال یعمل حسنه اال ضعفت ل

و دو  ایش تضعیفکه بر الیوم الف سنه کل سنه ثالث مائه وستون یوما،  والیوم مثل عمرا لدینا. حسنه ای انجام نمی دهد جز این

صت شل سیصد و هر سا ه هزار سال خدا را عبادت نمایند نوشته شودبرابر گردد و برای هر روز فداکاری اش، عبادت هزار  مردی ک

عرکه ماهدان در ضور مجروز و هر روز آن مثل عمر دنیا!! از این فراز حدیث، ارزش متعالی و اجر بی بدیل و پاداش شگفت انگیز ح

ی انان بر مل مسلمذهن و دل و عم نبرد با دشمنان را آشکار می سازد. این اجر کالن و ثواب عظیم، شوق جهاد و شهادت را در

ندارد.  یان آن رارک و بانگیزد. زمان رویارویی مجاهد با دشمن پاداش الهی باال و باالتر می رود به حدی که علم بشری قابلیت د

ل الدنیا عن اه طع علمهم انقپیامبر خدا صلی اهلل علیه و اله و سلم این حقیقت را این گونه بیان فرموده اند: اذا صاروا بحضره عدو

از درک و  دانش بشر و. عقل ثواب اهلل ایاهم. زمانی که برابر دشمن قرار می گیرد علم اهل دنیا از ثواب الهی به آنان قطع می گردد

 شمارش پاداش مجاهد در لحظات رویارویی با دشمنان خدا و ارزش الهی آن ناتوان است. 

 دعای فرشتگان برای مجاهدان

و نبرد و زد و خوردهای مجاهدان با دشمنان و دریافت نیزه ها و تیرها، ماموریت مالئکه اهلل که وکالت حفاظتی در هنگام مبارزه 

دارند ادامه می یابد. پیامبر خدا صلی اهلل علیه و اله و سلم در این زمینه فرموده اند: فاذا برزوا لعدوهم و اشرعت االسنه و فوقت 

فتهم المالئکه باجنحتهم و یدعون اهلل بالنصر و التثبیبت، فینادی مناد: الجنه تحت ظالل السیوف السهام و تقدم الرجل الی الرجل ح

روح حماسه و جهاد و شهادت را در دل اهل ایمان نیرومند می سازد. در این بخش از  "الجنه تحت ظالل السیوف"! جمله زیبای 

سالح  "سیوف"نشان داده شده است. واژه  "بهشت"و  "شمشیر"میان سخن پیامبر خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم پیوند استوار 

رزمندگان را بیان می کند. قدرت نظامی و اسلحه های برتر در دستان مجاهدان، ابزارهایی برای رهایی جامعه از جهنم و ورود به 

اسالم این افتخار را دارد که قانون اما ما می گوییم "بهشت است. اسالم دین صلح است اما استاد شهید مرتضی مطهری می نویسد: 

(. باید برقراری صلح و عزت و کرامت و همزیستی شرافتمندانه موانعی دارد باید آن ها را برطرف ساخت 28. )جهاد ، ص"جهاد دارد

جنایت  ، باید رویاروی کافران و مشرکان و مستکبران و جنگ طلبان و آتش افروزان و متجاوزان و زورگویان ایستاد. الزم است

مجازات کرد. ظالمان و مفسدان و حرام زادگان و اشراری  "قدرت گلوله"هدایت و اصالح نمی شوند با  "قدرت کلمه"کارانی را که با 
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که مانع رشد و تکامل انسان ها و برقراری عدالت و صلح و برپایی احکام و قوانین الهی اند، تنها با شمشیر آرام می شوند. آری در 

ت از ایمان جامعه و گشودن راه بهشت به روی مردم، جز با قدرت گلوله و استفاده از شمشیر امکان پذیر نیست. مواردی حفاظ

رزمندگان با به کارگیری اسلحه در جایگاه خاص آن، جامعه را بهشتی خواهند ساخت و خود به بهشت خواهند رفت. شمشیر 

تکامل و سعادت جامعه اسالمی با قدرت شمشیر مجاهدان باز می شود. مجاهد شهید، حماسه ساز و حماسه آفرین است. راه برای 

 باید حرامیان و جهنمیان تنها با زور شمشیر از سر راه رشد و سعادت مردم برداشته شوند.

 از شهادت تا قیامت -ب 

رد، در که نبر معردر این حدیث نبوی، وضعیت شهیدان از لحظه شهادت تا قیامت تبیین  گردیده است. حال معنوی شهیدان د

نند. کک نمی هنگام جانبازی و تیرخوردن و مجروح شدن و کشته شدن را جز شهیدان و معصومین علیهم السالم به درستی در

جود وله و سلم آلیه و آرامش و خوشحالی شهیدان زمان اصابت گلوله و سرنیزه و ضربات دشمنان ، در بیان پیامبر خدا صلی اهلل ع

 دارد.

 نشاط شهید

مجاهد شهید هرگز از ضربه دشمن بر بدن خویش نگران نیست و دغدغه تیر خوردن در میدان نبرد را ندارد. او همه دردها و رنج ها 

و سختی ها و سرنیزه ها و گلوله ها را با آرامش کامل و بی ترس و نگرانی تحمل می نماید. پیامبر خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم 

هنگام ضربت خوردن چنین توصیف فرموده اند: فَتَکُونُ الط َعْنَةُ وَ الض َرْبَةُ عَلَى الش َهِیدِ أَهْوَنَ مِنْ شُرْبِ الْمَاءِ  نشاط و آرامش شهید را

ت. چه الْبَارِدِ فِی الْیَوْمِ الص َائِفِ. پس اثر هر نیزه و ضربت بر شهید سبک تر و آسان تر و گواراتر از آب خنک در روز گرم تابستان اس

تشبیه زیبایی ! انسان بسیار تشنه در هوای داغ تابستان زمانی که بر آب سرد و خنک برسد چه لذت و نشاطی دارد؟ منطق شهید با 

همان مجاهد در راه خدا است که در میدان نبرد کشته می شود . شهید امتیازات بزرگ و  "شهید"منطق افراد معمولی تفاوت دارد. 

اهد در شوق شهادت آرام ندارد و در پی مرگ آگاهانه مقدس با هدف الهی است. او با آگاهی و خصوصیات بی نظیری دارد. مج

آرامش و سکینه در عرصه جهاد با دشمنان خدا گام بر می دارد. او همه چیز را زیبا می بیند. او منطق عارف عاشق و مصلح و 

ش و سکینه و اطمینان و یقین قرار دارد. از این رو به استقبال خردمند را با هم دارد. او در زمان ضربت خوردن از دشمن، در آرام

سرنیزه ها و گلوله می رود همان گونه که لب تشنه در تابستان به سوی آب سرد می رود. در گفتار رسول خدا درباره موضع شهید 

سکون و سکینه و وقار و سهولت می آمده است. هون به معنای  "اهون"در برخورد با ضربت هایی که بر بدنش وارد می گردد، واژه 

(. در کالم پیامبر خدا صیغه افعل تفضیل از ماده هون آمده است: اهون. حال و وضع شهید در هنگام ضربت 1378باشد )زکریا، 
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خوردن ها، با شرایط تشنه لبان در هوای گرم تابستان در هنگام نوشیدن آب سرد و خنک سنجیده شده است. شهید هنگام ضربت 

 دن در میدان نبرد بسیار آرام و باوقار است و تحمل گلوله ها برایش بسیار سهل و آسان است. خور

 روح پاک و کرامت و مقام بی نظیر شهید 

االترین اران در بنیکوک فضیلت ها و امتیازات و دارایی های شهیدان هیچ تشبیهی در جهان ندارد. شهید در سلسله مراتب ارزش ها و

رموده نه نبرد فدر صح رد. پیامبر خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم در ارتباط با لحظات به شهادت رسیدن مجاهددرجه قرار می گی

گیزد ن را برانورالعیحاند: و هنگامی که شهید با نیزه یا ضربت دشمن از اسبش بیفتد به زمین نرسد تا خداوند عزوجل همسری از 

سد به ه زمین بربانی که و بزرگواری فراهم و آماده ساخته است بشارت و مژده دهد و زمپس به او از آنچه خداوند برایش از کرامت 

ادباش. نیکی و ش را به او بگوید: خوش آمدی به فراخی و آسایش رسیدی! مرحبا به روح پاکی که از بدن پاک خارج شد، مژده باد تو

ر نکرده ری خطوه است و گوشی نشنیده است و بر قلب بشبه تو بشارت می دهم که همانا برای تو آن چیزی است که چشمی ندید

ر دویند. است. شهیدان در همان لحظه شهادت توسط حورالعین پذیرایی می گردند و حورالعین به شهیدان خوش آمد می گ

سیدی! رآسایش  ووجود دارد. مرحبا یعنی: خوش آمدی! به گشایش و فراخی  "مرحبا"نخستین کلمات حورالعین به شهیدان واژه 

هند. شارت می دبیند و حورالعین فرستادگان برگزیده الهی اند که در مقتل به شهیدان می رسند و به آنان مرحبا و شادباش می گو

ان پس از رای آندر بشارت حورالعین به شهیدان جایگاه عالی آنان توصیف می گردد. به شهیدان بشارت و مژده می دهند که ب

و  وق العادهنزلت فمدنیا چشمی ندیده و گوشی نشنیده و بر قلب انسانی خطور نکرده است. جایگاه و  شهادت چیزهایی است که در

های  ن از نعمتشهیدا شگفت انگیز شهیدان در این بشارت حورالعین به آنان نهفته است. در ادامه حدیث به تفصیل نیز برخورداری

 بی پایان الهی در عالم برزخ یادآوری شده است. 

 د جانشین شهید در میان خانواده اشخداون

خاندان  م دارند .احترا بی تردید خانواده و بستگان و فامیل و بازماندگان مجاهدی که در میدان نبرد حق علیه باطل شهید می شود

ت هل بیان ادر می شهیدان در پرتو شهادت مجاهد فی سبیل اهلل درجه و مقام پیدا می کنند. پروردگار جهانیان خلیفه شهیدان

 اوست. این حقیقت را پیامبر خدا در این حدیث گزارش کرده اند: 

دْ أَسْخَطَنِی. خدای عزوجل می گوید: من یَقُولُ الل َهُ عَز َ وَ جَل َ أَنَا خَلِیفَتُهُ فِی أَهْلِهِ وَ مَنْ أَرْضَاهُمْ فَقَدْ أَرْضَاِنی وَ مَنْ أَسْخَطَهُمْ فَقَ

اده اش، و هرکس آنان را خوشنود سازد مرا خوشنود و راضی نموده است و هرکس آنان را خشمگین جانشین مجاهد شهیدم در خانو
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کند مرا خشمگین ساخته است. اهل بیت شهید، والدین و همسر و فرزندانش در پرتو برکات خالفت الهی قرار می گیرند. خدای 

خانواده شهیدان تعظیم کند و قدردان آنان باشد و نیازهای  متعال خلیفه جانشین شهید در خانواده اوست. جامعه اسالمی باید به

آنان را برطرف سازد. خانواده شهید مقام ارجمند و عظیمی دارند به گونه ای که رضایت و خشم آنان معیار خوشنودی و خشم 

وشا باشند تا جای شهیدان پروردگار می گردد بنابراین مدیران و آحاد مردم در شهر شهیدان باید در خدمت به خانواده شهیدان ک

در میان خانواده آنان خالی نماند. خداوند خلیفه شهیدان در میان خانواده آنان است پس خانواده شهیدان تنها نیستند، زیرا خداوند 

 یاور آنان است.

 از قیامت تا ابدیت -ج 

دنیا  ی آنان درست. آرحنه ی کشته شدن آنان اشهیدان روز قیامت در وضعیت ویژه ای قرار دارند. از خاک برخاستن آنان یادآور ص

است. در  ره شدهدر آخرین لحظات پیش از شهادت، سالح در دست داشته و به خاک و خون کشیده شده اند و بدن هاشان پاره پا

ند: وَ موده افر ر آخرتقیامت در همان حال برانگیخته می گردند. پیامبرخدا صلی اهلل علیه و آله و سلم در کیفیت حشر شهیدان د

ی عَرْصَةِ الْقِیَامَةِ. و فِر َائِحَةُ رَائِحَةُ الْمِسْکِ یَخْطُو وْنُ الد َمِ وَ اللَلل َوْنُ مًا اإِذَا کَانَ یَوُْم الْقِیَامَةِ یَخْرُجُ مِنْ قَبْرِهِ شَاهِراً سَیْفَهُ تَشْخُبُ أَوْدَاجُهُ دَ

ش خون ی گردنج می گردد در حالی که شمشیرش را بر کشیده و از رگ هاهنگامی که روز قیامت فرا برسد شهید از قبرش خار

 می ریزد، رنگ رنگ خون است و بو و رایحه بوی مشک، او در پهنه قیامت گام بر می دارد.

 گ سرخ خونبا رن در این فراز حدیث نبوی شمایل شهیدان در هنگام ورود به عرصه قیامت توصیف شده است. شهید در روز قیامت

مشک  وی عطرا بدن خونین و بوی خوش مشک گام برمی دارد و جهانیان شهیدان را با رنگ سرخ خون و بدن خون بار و بو ب

 خواهند شناخت. 

 تکریم شهیدان ازسوی پیامبران

ترین در قیامت مردم جهان شهیدان را با چهره خونین وخوش بو مشاهده خواهند نمود. همه به شهیدان ادای احترام می نمایند. بر

انسان ها در تاریخ حیات بشر روی کره زمین پیامبران الهی اند. انبیای الهی نیز به شهیدان در صحرای محشر احترام می گذارند. 

اءُ عََلى أَنْبِیَپیامبر خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم در تبیین برخورد پیامبر با شهیدان فرموده اند: فَوَ ال َذِی نَفْسِی بِیَدِهِ لَوْ کَانَ الْ

بَهَائِهِْم حَت َى َیأْتُوا إِلَى مَوَائِدَ مَِن الْجَوَاهِرِ فَیَقْعُدُونَ عَلَیْهَا. پس سوگند به کسی که جانم در دست  طَرِیقِهِمْ لَتَرَج َلُوا لَهُمْ لِمَا یَرَوْنَ مِنْ
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زیبایی و نور و ظرافت و نیکی آنان می بینند پیاده اوست  اگر پیامبران به راه مجاهدان و شهیدان باشند. به دلیل آن چه از بهاء و 

 شوند تا آنان بر سفره های آماده از جواهر بیایند و بر آن ها بنشینند.

ا راهشان ب د و دربه معنای پیاده شدن از مرکب سواری و پیاده رفتن است . پیامبران الهی که در قیامت سواره باشن "ترجل"

 ی روند .یاده می احترام کرده و تعظیم می نمایند و به احترام آنان پیاده می شوند و پشهیدان مواجه شوند به آنان ادا

 شفاعت خاندان و همسایگان

عت ان را شفایگان شاز ویژگی های شهیدان، توانایی شفاعت  در قیامت است. آنان با اذن خدا و لطف پروردگار، بستگان و همسا

رند. در فاعت دادر اندیشه رهایی خویش از عذاب جهنم اند، شهیدان قدرت و حق شخواهند کرد. در قیامت که همه نیازمند و 

و سلم  لیه و آلهعاهلل  قیامت شهیدان می توانند چشمان گریان و نگران خانواده و همسایگان خویش را شاد سازند. پیامبر خدا صلی

بُ ارَیْنِ یَخْتَصِمَانِ أَی ُهُمَا أَقْرَ حَت َى إِن َ الْجَجِیرَتِهِ هِ وَینَ أَلْفًا مِنْ َأهْلِ بَیْتِدرباره شفاعت شهیدان فرموده اند: یَشْفَعُ الر َجُلُ مِنْهُمْ سَبْعِ

زار از از شهیدان هفتاد ه شِی َةٍ. هر مرد مجاهدل ِ بُکْرٍَة وَ عََلى فِی کُتَعَا فَیَقْعُدُونَ مَعَهُ وَ مَعَ ِإبْرَاهِیمَ عََلى َمائِدَِة الْخُلْدِ فَیَنْظُرُونَ إِلَى الل َهِ

زدیک ک به او نیکدام  خانواده و اهل بیت و همسایگانش را شفاعت کند به گونه ای که دو همسایه با هم بستیزند و دعوا کنند که

لطف ت و س به کرامشینند پبا حضرت ابراهیم علیه السالم بر مائده و سفره و غذا و نعمت های جاویدان می ن ترند، پس آنان با او و

ه است. یامت آمددر فراز پایانی حدیث شریف نبوی، تبیین پایان کار شهیدان در قتعالی در هر صبح و شب نگاه کنند. خدای 

و لطف  به کرامت وشینند شهیدان با انبیاء الهی با حضرت ابراهیم علیه السالم بر سفره نعمت های بی پایان و جاویدان الهی می ن

 ذای آمادهغده دارای می رسند. مائده سفره چیده ش "مائده الخلد"به  "موائد جواهری"شهیدان پس از همه جانبه خدا می نگرند. 

 د.هند بواست. سراسر بهشت در بردارنده مائده الهی است و شهیدان همراه با پیامبران از نعمت الهی برخوردار خوا

 

 نتیجه گیری

و دو مفهوم نورانی و مقدس اند. جهاد مسئولیت شهید است. شهید در فرهنگ اسالمی دو واژه ارزشمند  "شهادت"و  "جهاد"

قداست خویش را از فداکردن آگاهانه تمام هستی خود در راه هدف مقدس الهی کسب می کند. در این تحقیق تنها یک حدیث 

ت. جوانی از نبوی ترجمه و تفسیر شده است. در این حدیث نبوی حقایق و اصول مهمی پیرامون جهاد و شهادت نهفته اس

امیرمومنان امام علی بن ابی طالب علیه السالم از فضیلت ها و خصائص مجاهدان و رزمندگان و جنگجویان در راه خدا پرسیده است. 
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امام علی علیه السالم نیز در پاسخ وی سخنان پیامبر خدا را یادآوری کرده اند. امام به جوان پرسشگر می فرمایند شبیه همین سوال 

ن از پیامبر خدا پرسیده ام و پاسخ آن را گرفته ام و اکنون همان پاسخ را برای تو بیان می کنم. امام علی علیه السالم در تو را م

 "غزاه در راه خدا"بازگشت از غزوه ذات السالسل از پیامبر خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم درباره امتیازات و ویژگی های مجاهدان و 

م رسول اهلل بهره برده اند. در این حدیث نبوی مسائل مهم فرهنگ و شهادت از همت مجاهد بر جهاد تا شهادت پرسیده اند و از کال

تبیین شده است . امتیازات و آثار جهاد در راه خدا و حضور رزمندگان در جبهه های نبرد با دشمنان خدا ، در این حدیث نبوی به 

های شهید و دستاورد های شهادت در این حدیث گزارش می گردد. در این جهانیان آموزش داده شده است. همچنین ویژگی 

تحقیق سند این حدیث نبوی حاوی مباحث جهاد شهادت، از قرن سوم تا قرن چهاردهم از کتب و جوامع حدیثی شیعه، شناسایی و 

ن صلی اهلل و علیه و آله و سلم نوشته شد. مطالعات حدیثی نشان داد این پرسش و پاسخ امام علی علی علیه السالم و پیامبرا

 پیرامون ارزش جهاد و جنگ را امام رضا علیه السالم در آغاز قرن سوم به پیروان اهل بیت آموخته اند.
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  هایاهدانشجویان شرکت کننده و غیر شرکت کننده در اردوهای راهیان نور دانشگمقایسه سالمت معنوی 

 1393تربت حیدریه در سال 

 2حسن رمضانی، 1هاشم حشمتی

ران، کی تهران، تهوه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشهداشت و ارتقاء سالمت، گردانشجوی دکتری تخصصی آموزش ب-1

 .ایران

 انشجوی رشته بهداشت عمومی، دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، تربت حیدریه، ایراند -2

 (Hasanramzani71@gmail.com تربت حیدریه.) یدانشگاه علوم پزشکنویسنده مسئول: حسن رمضانی، 

 

 چکیده

 بر سالمت ناگونیسالمت دانشجویان و به ویژه سالمت معنوی آن ها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است از طرفی  عوامل گو

ی المت معنوسور بر معنوی تأثیر دارند، از جمله شرکت در مراسمات مذهبی، از سویی تأثیر اردوهای فرهنگی به ویژه راهیان ن

 کننده شرکت غیر و کننده شرکت دانشجویان در معنوی سالمت نشجویان مشخص نمی باشد، لذا مطالعه حاضر با هدف مقایسهدا

ر سال دی تحلیلی که حیدریه انجام شد. این مطالعه از نوع مقطعی با رویکرد توصیف تربت های دانشگاه نور راهیان اردوهای در

با  رد()شاهد و موروهگاز دو  گیریاین پژوهش نمونه انجام شد. در  های تربت حیدریهگاه دانش اندانشجوینفر از  80بر روی  1393

ی المت معنوایای سپبه منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه مقیاس روا و  استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انجام گرفت.

ل مورد تجزیه و توسط آزمون تی مستق SPSS19رم افزارپولوتزین و الیسون استفاده شد. سپس داده های جمع آوری شده توسط ن

روه تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج مطالعه نشان داد که میانگین سنی دانشجویان شرکت کننده در مطالعه در گ

 ±27/11ه مورد )بود. آزمون تی مستقل نشان داد میانگین نمره سالمت معنوی  گرو5/22±64/2و در گروه مورد85/19±52/1شاهد

دانشجویان  بین دو گروه از (. سالمت معنویP<0/001( بود) 30/59±32/32( به طور معنی داری بیش از گروه شاهد)75/86

تر رفتن سالمت معنوی باعث باال )شرکت کننده و غیرشرکت کننده در اردوی راهیان نور( متفاوت بود و حضور در اردوی راهیان نور

الهامات  مبتنی بر طراحی مداخالت و اردوی راهیان نوربرگزاری  ور ارتقاء سالمت معنویبه منظ لذا پیشنهاد می شود .می شود

 قرار گیرد. تأکید مورد  دینی

 

 سالمت معنوی، اردوی راهیان نور، دانشجویان  کلید واژه:

 مقدمه

 دلیل به پزشکی، علوم های باالی گروه بسیار شغلی حساسیت به توجه دوران دانشجویی از دوره های مهم زندگی است از طرفی با

شود)بهنام پور،  دانشجویان دوچندان می اهمیت توانمندی و سالمت این گروه از جامعه، سالمتی و انسانها جان با مستقیم ارتباط

در همین رابطه، بیش از یک دهه است که اردوهای فرهنگی راهیان ابعاد سالمتی، سالمت معنوی است.  یکی از مهمترین(. 2012

های انقالب اسالمی، ایجاد حس معنوی شهادت، آشنایی با دفاع مقدس، تأکید بر آرمان -با هدف تبیین تفکر مذهبینور 



 

 

 دومین کنگره شهدای دانشجوی تربت حیدریه
33 

ی های اسالم شناسی و مسئولیت پذیری در افراد، تقویت خودباوری، تعمیق هویت دینی و ملی و ایجاد نگرش مثبت به ارزشوظیفه

ز اان یافته ای سازمگرفته و در مقاطع مختلف بخصوص روزهای آغازین هر سال، گروهدر جامعه در دستور کار متولیان امور قرار 

اثیرات این اردوها ت. بررسی (2009محمد زاده، اقشار مختلف مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس را مورد بازدید قرار می دهند)

 جمشید،د )اهد بومات بهتر توسط اولیای امور خودر دسترسی به اهداف مورد نظر، وسیله ای مناسب برای آگاهی و اتخاذ تصمی

2011.) 

بر اساس منابع اسالمی و نظرات دانشمندان مسلمان، التزام عملی به اعتقادات مذهبی و شرکت در مراسم دینی و معنوی عامل 

اضطرابی، تنش ها و آشفتگی حاالت  اسالم، دین مبین دیدگاه (. از2007کربالئی، بازدارنده بسیاری از اختالالت و آشفتگی ها است )

 نفاق، ناسپاسی، و کفر گناه، به شیطان، آلودگی و نفس هوای از پیروی بصیرت، خدا، نداشتن یاد از های روانشناختی ریشه در غفلت

(. با توجه به ارتباط مهم بین اعمال مذهبی و 2000حسینی، ) هستی دارند جهان پیرامون تعقل و تفکر عدم ناامیدی، و و یأس

، استفاده از مراسم مذهبی نظیر شرکت در اردوهای راهیان نور، ضیافت اندیشه و ترویج فرهنگ شهادت معنویاخص های سالمت ش

عمل به اعتقادات اسالمی از کامل ترین روش های  (.2010پورقانع، سودمند است) معنویسالمت افزایش به طور راهبردی برای 

اسالمی انسان مؤمن فردی ذاکر، صابر، خویشتن دار است و به هرگونه خیر و شری که  است. در روانشناسی یارتقای سالمت روان

اکوچکیان، و یاد خداست ) "ذکر "(. اوج پیشرفت روان درمانی در اسالم عبارت از 2006پناهی، راضی می باشد) است، خواست خدا

یانه، که رابطه پایایی با سالمت و بهبودی دارد مورد (. در سال های اخیر معنویت به عنوان یک جنبه مهم از کنش انسان گرا2011

(. در طول  دهه ها، سالمتی بر اساس ابعاد خاصی)سالمت جسمی،سالمت روانی و سالمت 1990توجه قرار گرفته است)دووین، 

مهم از  ، یک بعدOsmanو Russellاجتماعی(تحلیل شده بود. پیشنهاد گنجاندن بعد سالمت معنوی در مفهوم سالمت از سوی 

(. انسان دارای بعد شناختی، عاطفی، 2010زندگی فردی و گروهی را فرا روی صاحب نظران درگیر در امر سالمت قرار داد)مرندی، 

اجتماعی و معنوی می باشد، عدم توجه به هر یک از این ابعاد سبب حذف بخش مهمی از وجود انسان می شود و بعد معنوی در هر 

(. تعریف سالمت معنوی بسیار دشوار است. بدون شک معنی کامل 2000ود را نشان می دهد)فرتیناش، انسانی به طریق مختلف خ

سالمت معنوی منحصر به اثر دعاها و حاالت روحی در بهبودی بیماریها و جانشین شدن آن برای درمانهای رایج طبی و یا طب 

(. 2007میان سالمتی جسمی و روحی اذعان دارد)صالحی،  (. دانش پزشکی امروزه به ارتباط تنگاتنگ2010مکمل نیست)مرندی، 

تحقیقات متعددی ارتباط بین جسم، روان و روح و تاثیر اعتقادات و خواسته های فردی به سالمت جسمی را نشان داده اند)میری، 

، روانی و اجتماعی را (. سالمت معنوی، یکپارچگی و تمامیت فرد را تعیین می کند و نیروی یگانه ای است که ابعاد جسمی2008

( و 2006(. در مطالعات متعددی معنویت در سالمت عمومی تاثیر بسزایی داشته است)هیلز، 1999هماهنگ می کند)فرنسلر، 
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پیشگیری از پیدایش بیماری های جسمی و روانی با اعتقادات مذهبی، به خدا و یک قدرت مافوق و مطابق، پیشنهاد شده 

(. با توجه به این که به نظر می رسد تا اکنون مطالعه ای ارتباط بین شرکت در اردوهای 2006، ؛ خداپناهی2007است)یانگ، 

 شرکت دانشجویان در معنوی سالمت راهیان نور و سالمت معنوی را مورد بررسی قرار نداده است مطالعه حاضر با هدف مقایسه

 طراحی و اجرا شد.1393 سال در حیدریه بتتر های دانشگاه نور راهیان اردوهای در کننده شرکت غیر و کننده

 

  ها روش و مواد

ه و غیر ت کننداین مطالعه از نوع مقطعی با رویکرد توصیفی تحلیلی است که برای مقایسه سالمت معنوی در دانشجویان شرک

وهش را دانشجویان پژ جامعه آماری این انجام شد.1393شرکت کننده در اردوهای راهیان نور دانشگاه های تربت حیدریه در سال 

نفر گروه 50ورد و نفر گروه م50نفر بودند که 100تشکیل می دادند که تعداد کل این جامعه آماری  های تربت حیدریهدانشگاه 

پرسشنامه توسط  40در راهیان نور)گروه مورد( و  دانشجویان شرکت کننده پرسشنامه توسط  40پرسشنامه ، 80شاهد که در کل 

تفاده از روه با اساز دو گ گیریدر این پژوهش، نمونه  .در راهیان نور )گروه شاهد( جمع آوری شدشرکت کننده  غیر دانشجویان

سال  سفند ماهابه تحصیل در  تمام دانشجویان شاغل معیارهای ورود به پژوهش شامل  روش نمونه گیری تصادفی انجام گرفت.

ز اوری داده ها آهای شهر تربت حیدریه بود. به منظور جمع نشگاه در یکی از رشته های دانشگاهی دا 1393-1394تحصیلی 

(. این 2012وی، تایید شده استفاده شد)هروی کریم83/0پرسشنامه مقیاس سالمت معنوی پولوتزین و الیسون با آلفای کرونباخ

 (6 تا 1 بانمره) وافقمم کامالً تا مخالفم کامالً  از ای گزینه شش صورت لیکرت به سؤاالت این سوال است. پاسخ20پرسشنامه  شامل 

یل شد. توسط آزمون تی مستقل تجزیه و تحل  SPSS 19داده های جمع آوری شده توسط نرم افزار .است شده بندی دسته

 د.شفظ خواهد رمانه حوارد مطالعه شدند و اطالعات آنها نزد محققین به صورت محآگاهانه  شفاهی و رضایت همچنین دانشجویان با

 

 ها یافته

بود. در گروه شاهد از   5/22±64/2و در گروه مورد 85/19±52/1میانگین سنی دانشجویان شرکت کننده در مطالعه در گروه شاهد

نفر مورد مطالعه  40درصد( از مادران آن ها دارای تحصیالت ابتدایی تا سیکل و در گروه مورد از 5/87نفر) 35نفر مورد مطالعه  40

 30نفر مورد مطالعه 40دران دارای تحصیالت ابتدایی تا سیکل بودند.  در گروه شاهد از درصد(از ما5/62نفر) 25

درصد( پدران تحصیالت ابتدایی 5/47نفر)19نفر مورد مطالعه  40درصد(پدران تحصیالت ابتدایی تا سیکل و در گروه مورد از 75نفر)

درصد( دارای شغل 5/87نفر) 35( خانه دار و در گروه مورد درصد5/97نفر) 39تا سیکل دارند. در گروه شاهد شغل بیشتر مادران 
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درصد( کشاورز و کارگر و در گروه مورد شغل بیشتر پدران 5/52نفر) 21خانه دار بودند. در گروه شاهد شغل بیشتر پدران 

 درصد(آزاد بود.5/27نفر)11درصد(کارمند و 5/27نفر)11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

از گروه  عنی داری بیش( به طور م75/86 ±27/11آزمون تی مستقل نشان داد میانگین نمره سالمت معنوی  گروه مورد )

 (.P<0/001( بود) 30/59±32/32شاهد)

 

 ه(مقایسه سالمت معنوی در گروه اعزام شده به راهیان نور و گروه افراد اعزام نشد2جدول شماره)

 نتیجه آزمون تی مستقل انحراف معیار میانگین نمره نام متغییر

 T=-5/08 27/11 75/86 گروه مورد

P<0/001 
 32/32  30/59 گروه شاهد

 

 لعه(مشخصات دموگرافیک گروهای مورد مطا1جدول شماره)

 شاهد  مورد متغییر

  

 

 تحصیالت مادر

 درصد تعداد درصد تعداد 

 15 6 5/2 1 بی سواد

 5/62 25 5/87 35 ابتدای تا سیکل

 5/22 9 10 4 دیپلم و باالتر

 

 تحصیالت پدر

 

 5/12 5 0 0 بی سواد

 5/47 19 75 30 ابتدای تا سیکل

 40 16 25 10 دیپلم و باالتر

 

 شغل مادر

 5/87 35 5/97 39 دارخانه 

 10 4 5/2 1 کارمند

 5/2 1 0 0 آزاد

 

 شغل پدر

 

 20 8 5/52 21 کشاورز و کارگر

 5/27 11 25 10 کارمند

 5/27 11 5/22 9 آزاد

 25 10 0 0 بیکار
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 بحث 

نتایج  د.ن نوربوبین دانشجویان شرکت کننده و غیرشرکت کننده در اردوی راهیانمره سالمت معنوی  هدف مطالعه حاضر مقایسه

 دارطور معنا نده بهگروه شرکت کننده در اردوی راهیان نور در مقایسه با گروه غیرشرکت کن سالمت معنوی مطالعه نشان داد که

تی که با با مطالعا نتایج . اگرچه پژوهشی اختصاصاً در رابطه با تأثیر حضور در اردوی راهیان نور یافت نشد، امادباالتر رفته بو

 گرفتند که ارتباط نتیجه همکارانش انجام دادند، الهی و کریم که در مطالعه ای از جمله همسو استموضوعات مشابه انجام شده 

جود دارد و اعتقاد وپرستاری  دانشجویان در اسالمی با افسردگی و تنش اعتقادات مل بهبین حضور در مراسم مذهبی و ع معناداری

 و ، صغری کربالییر یک مطالعه. د(2005)کریم الهی، و عمل به باورهای اسالمی با کاهش حاالت افسردگی دانشجویان همراه است

ر برد و عمل جود دات روان دانشجویان رابطه ای مهم ونتیجه گرفتند که بین اعتقادات اسالمی و سالم همکارانش انجام دادند،

اب های ش اضطراساس اعتقادات اسالمی به شکل حضور در اردوها و مناسک مذهبی و معنوی و یا انجام فرایض دینی باعث کاه

 تند که عمل بهرفگنتیجه  همکارانش انجام دادند، کیان و . در مطالعه ای دیگر، رحیمی(2008هرفته،  )کربالییدرونی می گردد

بی با کاهش اضطراب و مذه درمانی مذهبی مؤثر است و تبعیت از اعتقاد روان با استفاده از ها بیماری در درمان مذهبی اعتقادات

سالمت  هبی در ارتقای. به عالوه، مطالعات دیگری نیز بر اهمیت تدابیر و اقدامات مذ(2007)کیان رحیمی، تنش درونی همراه است

ست که اخشنودی  در این زمینه می توان استدالل نمود که جوهره اعمال مذهبی آرامش و های زندگی تأکید دارندو کاهش تنش 

طالعه میانگین نمره مدر این  .(2012)کیم اسپون، دست یابی به این دو ضربه گیر مهمی برای فشار روانی و نامالیمات زندگی است

در میان  و در مطالعه که امین شکوری و همکارانش 30/59±32/32ه شاهدو میانگین نمره گرو 75/86 ±27/11گروه مورد 

د)مظفریان، بو1/76 ±12انجام دادند، میانگین نمره سالمت معنوی دانشجویان1392دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس در سال

تیجه نند به این م داددواری انجا(. در مطالعه ای که فرینگ و همکارانش در رابطه با ارتباط بین سالمت معنوی، مذهب و امی2014

یافته های این  (. با توجه به2011دست یافتند که بین مسائل دینداری و سالمت معنوی رابطه مستقیم دارد)بهرامی دشتکی، 

دم ربوط به عدارند منتوان نتیجه گرفت که یکی از مهم ترین دالیلی که دانشجویان احساس شادی در ارتباط با خداوند تحقیق می

انند تونند میت می کشناخت کافی از خود و خداوند است، ولی زمانی که این دانشجویان در اردوهای زیارتی مثل راهیان نور شرک

 خود را بیابند و خدا را بهتر بشناسند.
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 نتیجه گیری

وی ور در اردو حض وت بودبین دو گروه از دانشجویان )شرکت کننده و غیرشرکت کننده در اردوی راهیان نور( متفا سالمت معنوی

ی بر خالت مبتنحی مدا. این نتایج بر اهمیت برگزاری اردوی راهیان نور، طراباعث باالتر رفتن سالمت معنوی می شودراهیان نور

امات ل به التزویت عمو تق معنویالهامات دینی و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت به عنوان راهکارهایی متناسب برای ارتقای سالمت 

  نی تأکید دارد.دی
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 چکیده

م ه دلیل عدبن انقالب یری مناسبات جدید در منطقه و جهان شد. دشمنان ایگشکلبروز شرایط نوین و  انقالب اسالمی ایران باعث

ستقیم، مواجهه م ناکامی در ی مواجهه مستقیم را برای مقابله با آن به کار گرفتند. پس ازهاروششناخت این انقالب، ابتدا انواع 

فاع رسی نقش دوهش برهاجم فرهنگی و نبرد نرم تبدیل گردید. هدف از این پژتغییر روش دادند و راهبرد دشمن از نبرد سخت به ت

 جستجویروری، به در این مطالعه ی مباشد. یممقدس، فرهنگ ایثار و شهادت و شهدای دانشجو در برابر تهاجم فرهنگی 

های گذشته لباشد که در طی ساوع مینتایج بیانگر این موض. است پرداخته شده  ی و کتابخانه ای در بین کتب و مقاالتالکترونیک

 یثاراست و اایثار  منشأایم ایمان جوانان و مردم مورد هدف قرار گرفته است، چرا که ایمان که در معرض تهاجم فرهنگی بوده

ده تهی ش معنوی وجود داشته باشد و مردم از درون خألر جایی رخ خواهد داد که دبخش قدرت دفاعی است. تهاجم فرهنگی توان

ار نثاری، شهادت و ایثهایی همچون عاشورا، مقاومت، جانارزش ،باشند؛ در حالی که مردم ایران که به فرهنگ غنی متکی هستند

 دارند.

 : ایثار و شهادت، تهاجم فرهنگی، دفاع مقدس.کلید واژه

 

 مقدمه

ته است انقالب شده است و در حال حاضر نتوانسی جهانی هاعرصهتاز داری به سرپرستی آمریکا یکه یهسرمادر عصر حاضر که نظام 

دهد، بر  ومتی بوده را شکستمدل جدید حک دهندهارائهحکومت عدالت و معنویت و  دارپرچمنوپای جمهوری اسالمی ایران را که 

انقالب  د. پیروزیراز دابآن است تا از طریق تهاجم و ناتوی فرهنگی این نظام را از پای درآورد و از رسیدن به اهداف واالی خود 

 آنان، یک امشروعند که قدرت جدید مقابل منافع ناسالمی در ایران سبب شده است که سلطه گران بیشتر از آن جهت خوفناک باش

ختلف مو تعابیر  م جهان اسالم باشد. موضوعی که مقام معظم رهبری از آغاز دهه هفتاد شمسی با ادبیاتمذهبی به نا -گروه سیاسی

 زد و آنانن نظام گوش؛ خطر آن را برای مسئولی"جنگ نرم"و اخیراً  "شبیخون فرهنگی"، "ناتوی فرهنگی"، "جم فرهنگیتها"مانند 

ام ر برکت نظپهه از عمر یی فرا خوانده است. شواهد و قرائن زیادی وجود دارد که دشمن و دنیای غرب در این برجوچارهرا برای 

ه اسی افزودصادی و سییژه فرهنگی، اقتوبهشدت این جنگ و تهاجم خود در همه قلمروها  مقدس جمهوری اسالمی ایران بر دامنه و

 (. 1391است )سبحانی فر، 

تلفیق جمهوریت و اسالمی بودن موجبات بسط و  بر اساسرشد گفتمان دینی در پی بازخوانی تفکر دینی از سوی انقالب اسالمی 

 ازند فکری جوامع مسلمان متناسب با تحوالت ابزاری و فناوری مدرن گردید. ی روارتقاگسترش کمی و کیفی هنجارهای دینی و 
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هانی توانست یابیم. انقالبی که با برد جیدرماستکبار جهانی با انقالب اسالمی ایران و دامن زدن به نبرد نرم را  رو علت مقابلهین ا

فرد )نجاتی من ی معرفی نمایدو تجربه واقعی مردم ساالری دینیک نیروی سوم در معادالت جهانی عرضه کند  عنوانبهابتدا خود را 

سابق( از  ظامی را )شوروین درتر قابیک  اندتوانسته(. بدیهی است طراحان نظم نوین جهانی که با هزاران ترفند 1395و همکاران، 

ود مواجه نافع خمیدی در برابر سر راه خود بردارند و سبب فروپاشی کمونیسم در سطح جهانی شوند، مایل نیستند با قدرت جد

ل منافع ه قدرت جدید مقابنگران باشند ک جهتآن ازتر یشبگردند. پیروزی انقالب اسالمی ایران سبب شده است که سلطه گران 

ی، دوستنوعیزی، ستظلمی قوی مثل خداپرستی، هاارزشنامشروع آنان، جهان اسالم باشد. قدرتی که از نظر فرهنگی با داشتن 

لوژی اسالمی دانند که از مقابله مستقیم با ایدئوتواند در برابر با فرهنگ غربی قد علم کند؛ لذا چون مییمادری، مساوات و عدالت بر

ین انه کنند و کوشند با ترفندی قدیمی و غیر مستقیم، در ارکان جوامع اسالمی از جمله جامعه ما رخیمیی نخواهد برد، جابهراه 

و ذخایر غنی، فرهنگ ایثار و شهادت  هاپشتوانه(. یکی از 1391، د و در برهه فعلی جنگ نرم )موسویباشیمنگی ترفند، تهاجم فره

داوم های مهم مکتب تشیع و ضامن بقا و تیژگیواسالم در جامعه جاری شده است. این فرهنگ، از  بخشروحاست که از نسیم 

ت وجود ثار و شهادالسالم درباره اهمیت فرهنگ اییهعلیات فراوانی از معصومین اسالم اصیل است. آیات متعددی از قرآن کریم و روا

ناسبات ش هزینه مت، کاهدارد. بدون تردید در کنار آثار و برکات فراوانی که برای این فرهنگ در طول حیات اسالم وجود داشته اس

چنین  ین رو است کههمهنگ در جامعه است. از یج ارزشمند این فرهای اجتماعی هدفمند نیز از نتااجتماعی و تسهیل کنش

ین فرهنگ اعنوان یکی از منابع سرمایه اجتماعی از منظر اسالم مطرح است. همچنین از دیدگاه بزرگان دینی نیز فرهنگی به

بعد  ه بر اینتواند موجب پیشرفت و تقویت نظام اسالمی گردد. در این میان مقام معظم رهبری هموارعنوان سرمایه اجتماعی میبه

پیشرفت  ری اسالمی ودر تداوم نظام جمهو مؤثری مختلف این فرهنگ را عامل هامؤلفهاز فرهنگ ایثار و شهادت توجه داشته و 

 (.1392دانند )غفاری هشجین، کشور می

  

 اهمیت و ضرورت پژوهش 

و جهان شد. دشمنان این انقالب به دلیل عدم  یری مناسبات جدید در منطقهگشکلانقالب اسالمی ایران باعث بروز شرایط نوین و 

ی مواجهه مستقیم را برای مقابله با آن به کار گرفتند. پس از ناکامی در مواجهه مستقیم، هاروششناخت این انقالب، ابتدا انواع 

طرح  موازات به(.  1395تغییر روش دادند و راهبرد دشمن از نبرد سخت به تهاجم فرهنگی و نبرد نرم تبدیل گردید )نجاتی منفرد، 

نظام و مردم به اهمیت فرهنگ و لزوم  اندرکاراندستاز سوی مقام معظم رهبری، توجه مسئولین،  "تهاجم فرهنگی غرب" مسئله

های متعالی انقالب اسالمی بیشتر گردید. یقیناً طرح مسئله تهاجم و شبیخون فرهنگی در جریان صیانت و حراست از ارزش

های اسالمی، تصادفی نیست. دشمن پس از شکست در جنگ هشت ساله، امید به ی دشمنان علیه فرهنگ و ارزشیی فرهنگآراصف

رواج فرهنگ مبتذل خود بست تا با اشاعه آن بتواند عقبه انقالب اسالمی یعنی نوجوانان و جوانان را بمباران فرهنگی نماید )موسسه 

رود که قبل از آن نیز در چهره یمهای امپریالیسم به شمار یگرسلطهدیگری از  (. در واقع تهاجم فرهنگی چهره1376قدر والیت، 

های نظامی، اقتصادی و سیاسی در های نظامی، اقتصادی و سیاسی در حد خود را به نمایش گذارده است. امروزه شیوهگریسلطه

بسیار نرم، راه سلطه سیاسی،  صورتبهموفقیت، های تهاجم فرهنگی قادرند در صورت یی ندارد. شیوهکاراهای فرهنگی حد شیوه

اقتصادی و حتی نظامی بیگانگان را هموار و هموارتر سازند. تاریخ نیز به ما نشان داده است که از دو قرن پیش با رشد عقالنی بر 

ن متمرکز کرده است و ی حمله بر جان و خاک سایر ملل، حمله خود را بر فرهنگ آناجابهاساس معیارهای عینی در بشر، استکبار 
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در چند سال اخیر  متأسفانه(. 1372ترین عامل و سالح برای نفوذ در روح و حیات فکری همان عناصر روانی است )ذکاوتی، مهم

ایم. از دهه هفتاد تاکنون، استکبار های فرهنگی مواجه شدهرغم بیانات مکرر و حکیمانه رهبر کشور، در برخی موارد با آسیبعلی

ترین ابزار جنگ روانی و یزی و استفاده از پیشرفتهربرنامهبرای مقابله با اسالم و از هم پاشیدن حکومت دینی در کشور، با جهانی 

ارتباط جمعی، اقدام به تهاجم و تخریب فرهنگی ملت ما نموده تا بلکه بتواند عقاید و باورهای دینی مردم را سست و ملت ما را 

تفاوت نماید. با گذشت بیش از سه دهه از پیروزی انقالب اسالمی، یبمبانی و اصول انقالب اسالمی نسبت به حفظ و پاسداری از 

های غربی و مدپرستی و خودباختگی روزافزون برخی جوانان و سقوط ها و رسانهی ضد ارزشی ماهوارههابرنامهیرگذاری تأثشاهد 

با  توأمین برهه کشور ما بیش از هر زمان دیگر به یک جهاد فرهنگی های انقالبی و معنوی در جامعه اسالمی هستیم. در اارزش

 (.1390تحول اقتصادی و اجتماعی نیاز دارد )امیری، 

 

 پیشینه پژوهش

خی از ه نتایج برهای مختلفی انجام شده است که در ادامه بدر ارتباط با موضوع تهاجم فرهنگی، ناتوی فرهنگی و جنگ نرم، پژوهش

سرمایه اجتماعی در  مثابهبهیثار و شهادت انقش فرهنگ "ای با عنوان شود: غفاری هشجین و دژگیر در مقالهها اشاره میآن

منابع  عنوان یکی ازاند که فرهنگ ایثار و شهادت به بیان کرده "پیشرفت نظام جمهوری اسالمی ایران از دیدگاه مقام معظم رهبری

 وین عزت أمتسالمی، انقالب اسالمی، در ابعاد مختلف از جمله حفظ و تثبیت نظام اسرمایه اجتماعی در اسالم، بعد از پیروزی 

ت نظام و تثبی در دشمن شناسی و دشمن ستیزی و عامل مقاومت و پیروزی در دفاع مقدس در تداوم مؤثراستقالل کشور، عامل 

قتصادی، اد مختلف اایثار و شهادت در ابع ی گوناگون فرهنگهامؤلفهجمهوری اسالمی نقش داشته است و همواره نیز از طریق 

بط پور در (. علویان و ضا1392المللی سبب پیشرفت نظام جمهوری اسالمی ایران شده است )غفاری هشجین، علمی، نظامی و بین

وری جمه یرش تحقق جنگ نرم دربرای درک و پذ "جنگ نرم علیه جمهوری اسالمی ایران؛ توهم یا واقعیت؟"ای با عنوان مقاله

های دشمن در گذارییهسرماتشریح  .2های سخت، نیمه سخت و نرم های جنگ. مقایسه و تفاوت1اسالمی ایران از سه زاویه 

ن ر ابعاد مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی؛ آ. عینی نمودن جنگ نرم د3ی جنگ نرم افزارسختافزاری و های نرمحوزه

قدس بر حفظ و استمرار یر دست آوردهای فرهنگی دفاع متأث"(. جمالی در پژوهش 1394)علویان،  اندرا مورد واکاوی قرار داده

ب اسالمی تمرار انقالکلی دست آوردهای فرهنگی دفاع مقدس بر حفظ و اس طوربهبه این نتیجه رسیده است که  "انقالب اسالمی

حفظ و  ردهای فرهنگی دفاع مقدس همه عواملد که دست آودههای انجام شده نشان میتأثیر قابل توجهی داشته است و بررسی

 (.1394استمرار انقالب اسالمی را تحت تأثیر قرار داده است )جمالی، 

 

 روش تحقیق هدف و 

وش باشد. ریمهدف این پژوهش، بررسی نقش دفاع مقدس، فرهنگ ایثار و شهادت و شهدای دانشجو در برابر تهاجم فرهنگی 

ذا ی باشد. لنادی مشده در این پژوهش، مروری بوده و روش جمع آوری اطالعات به صورت کتابخانه ای و اس تحقیق به کار گرفته

ش، یپژوهشی، هما -در ابتدا برای بررسی ابعاد مختلف موضوع به کنکاش در مآخذ مرتبط اعم از مقاالت مختلف مجالت علمی 

اط حلیل ارتبتده به شپرداخته شد. سپس با توجه به مطالب جمع آوری  کنفرانس، بزرگداشت ها؛ روزنامه ها و سایت های اینترنتی

 دفاع مقدس، فرهنگ ایثار و شهادت و شهدای دانشجو در راستای مقابله با تهاجم فرهنگی انجام گردید.
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 یافته ها

ی دت افتخاره شهادرج با توجه به جایگاه باالی موضوع ایثار و شهادت در بین مردم کشورمان، در دوران دفاع مقدس رسیدن به

زرگداشت ا در بربسیار بزرگ برای شهروندان محسوب می شد و این حس و نگرش هم، همچنان به قوت خود باقی است که نماد آن 

هادت شایثار و  نگتوان مشاهده نمود. برای شروع بحث در ارتباط با نقش دفاع مقدس، فرهشهداء و مراسم مرتبط با این عزیزان می

 شود.ای به تعداد شهداء و جانبازان و اسرای دوران دفاع مقدس میاشارهابتدا ، انشجوو شهدای د

 تعداد شهداء و جانبازان در دوران دفاع مقدس

ذکر  مآخذ اساس برمار آدرباره تعداد شهدای دوران دفاع مقدس آمارهای متفاوتی ارائه شده است که در ادامه به ذکر جزئیات این 

تحمیلی  هدای جنگآمار کلی شود. باید توجه کرد که در برخی مآخذ دیگر این آمار متفاوت ذکر شده است. ششده، پرداخته می

نفر 11814 ،هانفر در حمالت دشمن به شهر 16154نفر در درگیری مستقیم با دشمن، 155081نفر بوده که شامل 213255 تعداد

 7054فر متأهل، تعداد ن 55996نفر مجرد، تعداد  155259آمار تعداد  از این .نفر بوده است 9889در حوادث متفرقه و سایر موارد 

 29تا  24نفر بین  22703 ، تعدادساله 23تا  20نفر بین  87106 ، تعدادساله 19تا  15نفر بین  65575ساله و کمتر، تعداد 14نفر 

از به یادگار گذاشت، جانبنفر  554858نگ همچنین این ج(. 1393)قنبری،  اندساله و باالتر بوده 30نفر  30817 ، تعدادساله

درصد و 25مانده جانباز  باقی نفر( 221943) درصد 40درصد و  25جانباز زیر  نفر( 332915) درصد 60از این تعداد  کهیطوربه

در تاریخ هم نقش مهمی  نفر است 42041ها البته در این میان آزادگان کشور )اسرای جنگ تحمیلی( که آمار آن. باالتر هستند

یاری از توجه این است که آمار جانبازان مطرح شده از سوی بنیاد شهید آمار واقعی نیست چرا که بساند. نکته قابلجنگ ایفا کرده

بال اثبات نام خود در لیست جانبازی و قربانیان جنگ نکرده و گروهی هم به دنقربانیان جنگ تحمیلی هیچ اقدامی برای ثبت

 شهید 3500ش از با شهدای دانشجو در دوران دفاع مقدس آمار اعالم شده بی ارتباط(. در 1393)قنبری،  جانبازی خود هستند

 .باشدیمدانشجو 

 های فرهنگی دفاع مقدس در راستای تقابل با تهاجم فرهنگیدستاورد

های مقدس با وجود هزینه اعباشد، دروان دفترین هدف تهاجم فرهنگی، ضربه زدن به فرهنگ و باورهای مردم میمهم ازآنجاکه

له با ها برای مقابورددستافرهنگی در بین مردم و رزمندگان اسالم شده است که این  مباحثمالی و جانی بسیار زیاد، باعث تقویت 

 شود:ی از این موارد ذکر میباشد. در ادامه برختهاجم فرهنگی بسیار حائز اهمیت می

ن آه است. در ری بوداز برکات مهم دوران دفاع مقدس، تقویت اعتماد به نفس و خودباو ی:الف: فرهنگ اعتماد به نفس و خودباور

اره نماییم. ، کشور را ادیژه جوانان خداجووبههای خود بر توانمندی یهتکدوران به این نتیجه رسیدیم که باید خود را باور کنیم و با 

 ای داشته استیندهفزاهای نوین دفاعی، نمود جتماعی، اقتصادی و فناوریی مختلف اهاعرصهی، بعد از جنگ در خودباوریر این تأث

 (.1389)منصوری الریجانی، 

یت )ع( بود. بهلا: میدان نبرد و سنگرهای رزمندگان، آکنده از حضور خدا و ب: رشد باورهای دینی و فضائل اخالقی در جامعه

های جامعه در این تفاوتیبطر ایمان و معنویت معطر کرده بود و حتی عه ها رزمندگان، فضای کشور را بیدارزندهشبها و نیایش

د فضایل (. از برکات دیگر دفاع مقدس، رش1394ها ایجاد شد )جمالی، فضای معنوی به خود آمده و تحول عمیق درونی در آن

بوده است  ل انسانی خانواده آنانتأثیر اخالق رزمندگان و فضای های اجتماعی تحتاخالقی و معنوی در افراد و تقویت ارزش

 (.1389)منصوری الریجانی، 
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کر، یک فه، یک تفکر بسیجی، ایدئولوژی کارآمد دفاع مقدس بود. بسیج یک اندیش ج: توسعه فرهنگ و تفکر بسیجی در جامعه:

ن تفکر ل. ایمسئو منطق و یک منظومه فکری است. پایه اول این تفکر، اعتقاد به مسئولیت انسان است. انسان موجودی است

 ز بصیرت واست ا مسئولیت انسان، جزء بینات اسالم است. دومین پایه که در کنار این می باشد و مکمل پایه اول است عبارت

ای یالبانقروحیه  ها ناشی از همینینی. بسیج حرکت برخاسته از ایمان، عشق، از اعتماد به نفس و توام با ابتکار است. اینبروشن

همه  ج شامل حالکنیم به روحیه بسیجی، روحیه جوان، مبتکر، پیشرو، دارای اعتماد به نفس. مفهوم بسییما از آن تعبیر است که م

هانی ا تهاجم فرهنگی استکبار جیت تفکر بسیجی در این است که یک ضرورت اساسی برای مواجه باهمشود. ها میاین زمینه

 (.1394 ویژه شهدای دانشجو دارای نمود زیادی بوده است )جمالی،فاع مقدس بهباشد که این تفکر در شهدای انقالب و دیم

اعث شد بکشور  دفاع از موجودیت اسالم و انقالب اسالمی و حفظ تمامیت ارضی ر: فرهنگ احساس تکلیف برای دفاع در مردم:

وطئه تاه به این قرار دهند. مردم ما که آگ بودی اسالم و موجودیت انقالب اسالمی را هدفاش با تحمیل جنگ، نااستکبار و ایادی

 (.1389نظامی دشمنان بودند، با حضورشان در جبهه، مانع تحقق آن شدند )منصوری الریجانی، 

ها و احزاب سیاسی کشور بود؛ ویژه گروهاز برکات مهم دفاع مقدس، تحکیم وحدت ملی بین آحاد ملت به د: تحکیم وحدت ملی:

  (.1389نی، اده بودند )منصوری الریجانظام و امنیت کشور قرار د مصالححزبی و صنفی خود را در خدمت  که همان منافعیطوربه

 صی و فردی،نافع شخمیت کارهای خود قرار داده بودند و اولوهمه مردم جنگ را در  ز: فرهنگ ترجیح منافع ملی بر منافع شخصی:

و تأثیر  چنان بر افکار عمومی غالب شده بود که هر کسی ارزشه، آنفدای مصالح دفاع مقدس شده بود. فرهنگ جهاد و مبارز

ها با حوادث دفاع مقدس پیوند داشت کرد و همه توفیقات و موفقیتهای دفاعی خود تعریف میاجتماعی و سیاسی خود را با توانایی

 (. 1390)بهداروند، 

سالمی و قوع انقالب ای است که به دلیل ومفهومثار و شهادت فرهنگ ای ی و از خودگذشتگی:طلبشهادتژ: گسترش فرهنگ ایثار و 

کر شده، دفاع (. عالوه بر موارد ذ1392هشت سال دفاع مقدس در فرهنگ جامعه، رایج و نهادینه شده است )ضرغام بروجنی، 

: تقویت فرهنگ توان به این موارد اشاره کردها میمقدس دارای اثرات مثبت فرهنگی دیگری هم بوده است که از بین آن

های بزرگ در جهان، ا قدرتبی در جهان، فرهنگ مبارزه خواهاسالمی در نسل جوان، اشاعه فرهنگ دوستوطنی و خواهاسالم

 گسترش فرهنگ مقاومت و پایداری در برابر دشمن و مشکالت.

 

 عوامل تهاجم فرهنگی 

های شورها عناصر و ابزاری که به نحوی ردپای ک: زمینهزاامل برونالف( عوتوان به دو دسته تقسیم کرد: عوامل تهاجم فرهنگی را می

های مختلف، زدایی از طریق روشزا هستند. از جمله اعزام مستشرقین، تالش برای دینشود، عوامل برونها دیده میخارجی در آن

های شورگذاران و طراحان کسیاست ایجاد روحیه خودباختگی فرهنگی، ساخت و فروش وسایل ارتباط جمعی مثل ماهواره و ...

ها، عناصر و زمینه زا:ب(عوامل درونآورند. را به اجرا در می کنند و افراد داخلی آنریزی میجو این عوامل را طراحی و برنامهسلطه

زا وامل درون، عکنندابزاری که ریشه داخلی داشته و غیر مستقیم یا مستقیم به پذیرش تهاجم فرهنگی از خارج به داخل کمک می

وانان جنا آگاهی  های مثل بیکاری، فقر اقتصادی، نابسامانی خانوادگی، غفلت مسئولین فرهنگی و اجتماعی وهستند. از جمله زمینه

 (.1380؛ نگارش، 1373نژاد، ها )مسگرو نوجوانان و موارد مشابه این
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 های تهاجم فرهنگیشیوه

ها در ادامه ذکر باشد که برخی از این شیوهصدد تهاجم فرهنگی به جوامع مدنظر میهای مختلفی دراستکبار جهانی با شیوه

 :شودمی

دارد. رمیفرهنگی خود، گام ب ار با تربیت افراد مورد نیاز در کشورها در جهت پیاده کردن سلطهمآموزها؛ استعتربیت دست

، شاعران، قلماهلن، ، اساتید دانشگاه، بزرگامانند سیاستمداران عوامل تأثیرگذار در جوامع، کردنکوشند با بیگانه استعمارگران می

 . را در مسیر نشر و نفوذ فرهنگ بیگانه قرار دهند هاملی خودشان، آن – مداحان و ... از هویت فرهنگی

 .رویج الگوهای زندگی غربیت

 برای نفوذ ذهبی در جوامع دینی، مسیر راعتقادات مزدائی و ایجاد شک در اتضعیف باورهای دینی؛ مهاجمان فرهنگی با ایمان

عنوان یک سلسله ف( معرفی دین بهال: های مهاجمان از این قرارندیکسازند. برخی از تشکی، آماده میبا فطرت آدم فرهنگ بیگانه

یر فداکاری، هایی نظفی ارزشمعر. ب( ها آزاد استپندارهای مربوط به زندگی شخصی افراد، که هرکس در داشتن یا نداشتن آن

نحصار ج( ا. ستندعنوان اموری اعتباری که پایه و اساسی نداشته و تابع یک سلسله شرایط فرهنگی خاص هو ... به یدامنپاک ،ایثار

 .مسیر معرفت و شناخت به حس و تجربه

د در سطح رهنگ خوفسترش دین را مانعی برای گ کهییازآنجاترویج تفکر جدایی دین از سیاست و تضاد بین علم و دین؛ استکبار 

 . اعی نفی کندعنوان جریان اجتمعنوان عنصری جدای از سیاست جلوه دهد و آنرا بهکند، دین را بهداند، لذا سعی میاجتماعات می

 . شودیمایجاد نیازهای کاذب در میان اقوام و ملل؛ این امر در راستای تغییر فرهنگ مصرف در جوامع هدف، انجام 

 .رسمی کشورهاییر زبان تغ

 انجامد، مهاجمین فرهنگی، بهاب میبه دین گریز شدن و انحراف از دین اصیل و ن یساز فرقه که ازآنجاهای ساختگی؛ ترویج فرقه

 .ورزند؛ تا با دور کردن مردم از دین ناب، بتوانند فرهنگ خود را گسترش دهنداین کار مبادرت می

جویانه های بزرگ را مانع اهداف سلطهگیرد که شخصیتن کار از آن جهت صورت میهای بزرگ جوامع؛ ایتخریب و ترور شخصیت

 (.www.article.tebyan.net) دانندخود می

  

 های مقابله با تهاجم فرهنگیراه

 گردد:یها اشاره ماست که به برخی از آن شدهیانی بی مختلفهاحلبرای مقابله و مبارزه با تهاجم فرهنگی راه

هاجم، مهاجم فرهنگی دشمن و هم برای یورش به فرهنگ تهم برای مبارزه با : جانبه تهاجم فرهنگی و اهداف دشمنهمهشناخت  -

 باشد. چنانچه امامشناخت دشمن و اهداف او از تهاجم فرهنگی از الفبای مبارزه و نخستین گام در این زمینه می

 "آورندیهجوم نم اشد شبهات بر اوکسی که عالم و آگاه به زمان خود ب :ابسالعالم بزمانه ال تهجم علیه اللو"فرماید: صادق)ع(می

 (. 1386)مجلسی، 

تواند چون ینی و سیاست میبینشی درست در زمینه تعالیم د ریزییتقویت باورهای دینی و پ: تقویت بینش دینی و سیاسی مردم -

م را به ازد و مردساامید فظت نماید و سود جویان غرب را ناکام و نسنگری نفوذناپذیر مردم را در برابر بمباران فرهنگی دشمن محا

ب ُهُْم یهْدِیهِمْ رَ"فرماید: یباز دارد. قرآن کریم در این باره م هایروی و ناهنجارجو از ک سازدصحیح رفتاری رهنمون  یریگجهت

سخن از هدایت انسان در  ،این آیه در .(9م سوره یونس، آیه )قرآن کری "کندیپروردگارشان به سبب ایمانشان هدایتشان م: بِإِیمَانِهِمْ

ان در ش نهال ایمالبته در کنار پرور یابدیها نجات مو لغزش هایبکاریپرتو ایمان به میان آمده است که فرد مؤمن از بسیاری فر

 ی است.نگی نیز ضرورمؤمنین، آگاه ساختن آنان به مسائل سیاسی روز و تبیین هدف شوم دشمن در یورش فره یهادل
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م امعقول مردنرها ساختن  واز غرایز گوناگون است  یچیدهپای درهمانسان مجموعه: های مشروعاشباع نیازهای طبیعی انسان از راه -

امعه باز جخویش و  هرچه بیشتر و به هر شکل ممکن از این نیروهای غریزی و مقدس آنان را از تالش درسازندگی یریگدر بهره

 یسوآوردن به برای روی و جلوگیری از ارضای غرایز در حد مشروع، یا ناتوانی دربرآوردن نیازهای طبیعی نیز زمینه را رددایم

 (. www.shadat-ir.blogfa.comآورد )یمخرب دشمن فراهم م یهابرنامه

د و به آن کنن قید و عاملمند و خود را آگاهی یاب یاگر مردم به این اصل مهم دینی و عقل: گسترش امر به معروف و نهی از منکر -

ذ برای نفو یاز روزنهمبارزه کند و مردم را به نیکی دعوت نماید دشمن هرگ هایهر کس در محدوده زندگی خویش با فساد و زشت

وَیْأمُرُونَ  ی الْخَیرِنَ إِلَنْکُْم أُم َةٌ یدْعُووَلْتَکُنْ مِ"فرماید: می بارهینخداوند متعال درا(. www.lailatolgadr.ir) نخواهد یافت

دارد که امر به معروف این آیه بیان می(. 104عمران، آیه لآ)قرآن کریم، سوره  ."بِالْمَعْرُوفِ وَینْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

فرماید: قیقت میحوضوع و ر اشاره به اهمیت این ممقام معظم رهبری د و نهی از منکر از لوازم و واجبات اجتماع سالم و صالح است.

مت ، قوام حکوماندیست، جامعه اسالمی به امر به معروف و نهی از منکر زنده ما هامسئله امر به معروف تکلیف همیشگی مسلمان

 (www.shadat-ir.blogfa.com) باشداسالمی به امر به معروف و نهی از منکر می

تولیان ست خودسازی مدینی برای مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن، گام نخ یسازدر اجرای فرهنگی:خودسازی متولیان فرهنگ -

جلسی، )م السنتکمبفرماید: کونوا دعاة الناس باعمالکم، وال تکونوا دعاًه دیگر سازی است. امام صادق)ع(می ،فرهنگی و گام بعدی

1386.) 

ین آن را دکه پیشوایان  حقیقت ناگواری ،جامعه است هاییدهه پلیدترین پدتنگدستی از جمل: تالش برای زدودن فقر اقتصادی -

حراف و رای آغاز انو دانشمندان فقر را عاملی ب :کادالفقر ان یکون کفراً"فرماید: اند. پیامبر اکرم)ص( میکفر دانسته سازینهزم

 (.1386)مجلسی، " دانندیبزهکاری م

 فرهنگی.  هاییتعالنوین در عرصه ف یآوراستفاده از فن-

تهاجم فرهنگی  سازییها با رویکرد تقویت هویت دینی و ملی و خنثفرهنگی آن یهابرنامه سازییداخلی و غن یهاتقویت رسانه -

 دشمن.

 فرهنگی.  یهاتقویت مساجد و کانون -

 (.www.shadat-ir.blogfa.com) شناخت کامل فرهنگ اسالمی و ملی -

 (.www.article.tebyan.net) باال بردن توان رقابتی صنایع اطالعات و سرگرمی در مقابل همتاهای خارجی-

وجود داشت و  "تهاجم فرهنگی"به نام  یاتوان به آن دست یافت این است که هر چند در گذشته هم مقولهآنچه در مجموع می

ارتباطات، شدت، سرعت و پیچیدگی بیشتری  یاما امروزه این امر با گسترش فن اور یماسلمانان بودهشاهد شبیخون فرهنگی به م

است هیچ فرهنگ رقیبی را  یقطبو خواستار نظامی تک پروراندیسرپرستی جهان را در سر م یهپیدا کرده است و آمریکا که داع

واسطه انقالب  نیست و در رأس کشورهای اسالمی، ایران به یناتحمل نکرده که قطعًا فرهنگ اسالمی نیز از این قاعده مستث

اسالمی و مخالفت علنی آن با استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا مورد هجوم بیشتری قرار گرفته و خواهد گرفت و در ناتوی 

حوزه فرهنگی کشور باید با شده و متفاوت از گذشته وارد عمل خواهد شد. بنابراین مدیریت کالن  یدهصورت سازمانفرهنگی به

توان در مقابل غول عظیم به دست کسانی باشد که معتقدند می" ناتوی فرهنگیتهاجم و "ضرورت مقابله با حساسیت و اعتقاد به

ی هنوز هم با مشکالت بسیار یافزار، در بعد نرمیافزارها علیرغم پیشرفت در بعد سختغرب ایستاد و باور دارند که غربی یارسانه

http://www.shadat-ir.blogfa.com/
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هر چند نباید دشمن را نادیده گرفت و بایستی در این  باشندیو سست م یرپذو از این لحاظ بسیار ضربه کنندیدست و پنجه نرم م

راستا تمام ترفندهای فرهنگ مهاجم تبیین و شناخته شود و متناسب با آن ابزار کافی فراهم گردد و از آنجا که تهاجم فرهنگی 

 صورت تهاجمی و نه تدافعی با آن مقابله کردبا تولیدات فرهنگی متناسب با فرهنگ ملی و دینی و به فرایندی فرهنگی است باید

(www.shadat-ir.blogfa.com.) 

 تهاجم فرهنگیدر برابر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت 

ین بباشد که این فرهنگ در میطور که قبالً ذکر شد گسترش فرهنگ ایثار و شهادت از عوامل اصلی مقابله با تهاجم فرهنگی همان

ن نگ در میایک فره ایجاد کردن و سپس توسعهجوانان دوران دفاع مقدس و انقالب اسالمی و دانشجویان بسیار نمود داشته است. 

ای سریع کنندهتبر است. البته بعضی از حوادث تاریخ در ایجاد و گسترش یک فرهنگ نقش یک جامعه، فعالیتی تدریجی و زمان

ها و نهضت در جوامع، حوادث بزرگی نظیر حماسه عاشورا،فرهنگ ایثار و شهادت د. مثالً در خصوص توسعه و گسترش دارن

ره( و ام خمینی )هبری امرهایی که بعد از آن در طول تاریخ تشیع به وقوع پیوسته و در زمان معاصر، پدیده انقالب اسالمی با قیام

 ان و فلسطیندر رشد و تسریع و گسترش فرهنگ شهادت در میان جوامع از جمله لبن ساله، 8سپس جنگ تحمیلی و دفاع مقدس 

گذار یرتأثسیار بشهادت،  . در برهه زمان فعلی برای مقابله با ترفندهای مختلف تهاجم فرهنگی، ترویج فرهنگ ایثار واندنقش داشته

 گردد:یژه جوانان ذکر میوبه های ترویج این فرهنگ در بین جامعه وخواهد بود که در ادامه راه

خداوند  مر قرآن کرید :منظور تقویت ایمان، اعتقاد و یقین مردم نسبت به مبدأ و معادالش برای اشاعه و تعلیم معارف حقه قرآنی بهت

با  )ع(ی وسز اینکه، مابعد  .کند که از سوی فرعون مأموریت داشتند از طریق سحر با موسی مبارزه کنندداستان ساحرانی را نقل می

ایمان  ع() ها به سجده افتاده و گفتند: ما به پروردگار موسی و هارونها را باطل کرد، آنمعجزه الهی )انداختن عصای خود( سحر آن

رختان دکشیدن بر  ها را به قطع دست و پا و به صلیبوقتی فرعون، آن کهیطورآوردیم. و ایمان آنان ایمانی محکم و استوار شد. به

ما آمده  شنی که برایسوگند به آن کسی که ما را آفریده، هرگز تو را بر دالیل رو»ها قاطعانه در جواب گفتند: تهدید کرد، آن نخل،

ادت را قانه مرگ با شهخواهی بِکُن و... در نهایت در مقابل تهدیدات هولناِک فرعون، عاشو هر حکمی که می ،«مقدم نخواهیم کرد

. های او نیستوعده وپذیرا شدند. و این چیزی جز تأثیر مستقیم ایمان و یقین قلبی به خداوند سبحان  ترین وضعآن هم با فجیع

ریم، ک)قرآن  ندکوشا باش متنوع در ترویج و تعلیم ایمان و معنویت مردم یهابنابراین بر مسئوالن فرهنگی جامعه است که از روش

 (.73-70سوره طه، آیه 

اوان صائب فرممجاهدت و شهادت در راه خدا، مستلزم تحمل مشقات و  :صبر و استقامت در مؤمنینتالش برای تقویت روحیه  -

های مردان الهی را که همراه در مؤمنین، یکی از ویژگی یطلباست. قرآن کریم، در مورد تأثیر این عامل بر روحیه و فرهنگ شهادت

رسید، ها میدر برابر آنچه در راه خدا به آن گاهیچها هآن»فرماید: میکردند، ویژگی صبر دانسته و ها شرکت میپیامبران در جنگ

 (.146عمران، آیه )قرآن کریم، سوره آل سست و ناتوان نشدند و خداوند استقامت کنندگان را دوست دارد

ها و مقدسات وا ارزش که غیرت، نیرویی است که هر انسانی را به دفاع از به این دلیل :قویت روحِ غیرت در جامعه اسالمیت -

خداوند غیور و غیرتمند است و انسان غیرتمند را دوست دارد. وقتی که « ان اهلل غیور و یحب الغیور»فرمودند:  . امام صادقداردمی

تفاوت شوند، قهراً در فرهنگی، ملی و مذهبی خود بی یهاای رخت بربندد و افراد جامعه نسبت به ارزشتعهد و غیرت از جامعه

. ضعیف و حقیرانه خواهد بود یالعملاز خود نشان نخواهند داد یا اگر هم نشان بدهند، عکس یالعملقابل تهاجم دشمن هیچ عکسم

تواند به آن جامعه چشم فرما شد، دیگر هیچ مهاجمی نمیای حکمام ا اگر روحیه غیرت دینی و احساس مسئولیت و تعهد در جامعه
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در مقابل  (ع) امام حسینه، اشاعه و ترویج فرهنگ عاشورا )که حاکی از احساس تعهد شدید و غیرت طمع داشته باشد. در این رابط

این  . درعنوان بهترین راهکار مورد استفاده قرار گیردتواند بهبند و باری حاکمان وقت و اشاعه آن به سایر جامعه اسالمی بود( میبی

 در جامعه و عدم مداهنه و مسامحه در برخورد با مروجین آن، ضروری استغیرتی رابطه، مبارزه مستمر با عوامل رواج بی

(www.tafahoseshohada.ir.) 

محبت  عشق و :در قلب مردم (عیت)بدنیوی و تقویت عشق و دل دادن به معبود واقعی و تقویت محبت اهل هاییبستگزدودن دل -

یت و حصار است و عشق این برد. خودپرستی، محدودودپرستی بیرون میدر این رابطه، انسان را از خود و خ یژهوو به یطورکلبه

ت. روحش صبر، خودپسند و متکبر اسشکند. تا انسان از خودش بیرون نرفته، ضعیف، ترسو، بخیل، حسود، بدخواه، کمحصار را می

صائص و این خ ،تر خودی را شکسپا بیرون نهاد و حصا« خود»نشاط و هیجان ندارد، همیشه سرد است و خاموش ام ا همینکه از 

 (.45: 1362)مطهری،  گرددصفات زشت نیز نابود می

 تبع آن شهدای انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی و تبیینویژه شهدای کربال و بهبه :شهدا هاییسازداشتن یاد و حماسهزنده نگه -

، صنعت، اند از راه علم، از راه فلسفهدمت کردهتمام کسانی که به نحوی به بشریت خیم. این مطلب که ما مدیون خون شهدا

ین جهت هم اندازه شهدا بر بشریت ندارد، به همحقی به کسیچبر بشریت حقی دارند ولی ه ینوعاکتشافات و اختراعات و... به

های دیگر که همه گروه ست. چراا هار گروهها درباره شهدا بیش از سایف خالصانه آنها و ابراز عواطالعمل احساس آمیز انسانعکس

یازمند گزاری برای ارائه خدمت خود، نن هستند، هر خدمتها نیستند یا کمتر مدیومدیون شهدا هستند ولی شهدا مدیون آن

و با  گی خودمحیطی مساعد و آزاد است تا خدمت خود را انجام دهد ولی شهید، آن کسی است که با فداکاری و از خودگذشت

دن و دمتش از نوع سوخته شخمثل شمع است که  ،کند. مثل شهیدخود محیط را برای دیگران مساعد می سوختن و خاکستر شدن

را  کار خویش ویابند بفانی شدن و پرتو افکندن است، تا دیگران در این پرتو که به بهای نیستی او تمام شده بنشینند و آسایش 

ماند، هیچ ریک میمحفل بشریت را روشن کردند. اگر این محفل تا، سوختند و اندیتانجام دهند. آری شهدا، شمع محفل بشر

 (.1373)مطهری،  توانست کار خود را آغاز کنددستگاهی نمی

 

 یطلبعوامل تضعیف فرهنگ شهادت

عنوان عوامل تضعیف فرهنگ تواند بهها، می، فقدان یا تضعیف آنی ذکر شدطلبآنچه در تبیین عوامل تقویت فرهنگ شهادت

 .شوندبیرونی تقسیم می و عوامل درونیی  و دستهها را از هم تفکیک کنیم به دطلبی تلقی شود. اگر بخواهیم آنشهادت

 یمان، یکی ازادر شرایط ضعف  :ترس الف(: گرددها برمیکه غالباً به ضعف ایمان و بینش افراد در توحید عملی آن وامل درونیع -

ترساند، از می است، فقط شیطان است که پیروان خود را ترس و تقویت آن در ابعاد مختلف های نفوذ شیطان در انسان، القاءشیوه

است که غالباً در جایی  نی این ترس این. نشا(175، آیه عمرانآلوره سقرآن کریم، ) ها نترسید و از من بترسید اگر ایمان داریدآن

دا( است ر در راه خر امر به معروف و نهی از منکر، جهاد و پیکای )نظیشود که مکلف به انجام یک تکلیف اجتماعبه انسان القاء می

 . اندازدکه احتماالً و گاهی قطعاً ضرری، متوجه او شده و آسایش و راحتی او را به خطر می

که این هم به است  یاگراییدن، یکی دیگر از موانع ایجاد و رشد فرهنگ شهادت در جامعه اسالمی :دنیاگرایی )با تمام مظاهر آن(ب( 

ای شرکت کرده در تشییع جنازه)ع(  علی یر المؤمنینام. گرددضعف ایمان و باور آنان نسبت به سرای آخرت و روز حسابرسی بر می

ویی مرگ در دنیا، بر غیر ما نوشته شده و گویی حق بر غیر ما واجب گشته، گویی این گبود. صدای خنده مردی را شنید، فرمود: 
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ها را گذاریم و میراث آنها را در قبرشان میگردند، آنسوی ما باز میهزودی بهبینیم، مسافرانی هستند که بمی مردگانی را که

ایم و هدف مصائب سنگین و آفاتی که هر اصل ای رافراموش کردهها جاودانیم، ما هر واعظ و اندرز دهندهخوریم، گویی بعد از آنمی

بنابراین یکی از عوامل بازدارنده حرکت سریع دنیاگرایی، یاد مرگ و احوال قبر و برزخ و قیامت . ایمفتهکند قرار گرو فرع را نابود می

کم و تمایل و گرایش به مسائل معنوی و اخروی از جمله پیکار  هایبستگاست و وقتی این یادآوری با معرفت و بینش همراه شد، دل

نیز از عوامل تضعیف روند توسعه فرهنگ شهادت  این :ضعف روحیه غیرت دینیج(  .شوددر راه خدا و شهادت در آن راه بیشتر می

ها گفته شد بیایید در راه خدا نبرد کنید یا حداقل از حریم خود به آن فرماید:است. خداوند در قرآن کریم در خصوص منافقان می

ها در آن شود( آندانیم جنگی نمیکردیم )ام ا میروی میاز شما پی داد دانستیم جنگی روی خواهدها گفتند، اگر میدفاع کنید، آن

 کنندنیست و خداوند به آنچه کتمان می یشانهاگویند که در دلتر بودند تا به ایمان، به زبان خود چیزی میهنگام به کفر نزدیک

آید که اگر از این آیه بر می. (www.shahadat-ir.blogsky.comبه نقل از   167، آیه عمرانآلقرآن کریم، سوره ) تر استآگاه

 .کردندکردند و اگر غیرت ناموسی داشتند حداقل از خود و از ناموس خود دفاع میها غیرت دینی داشتند از دین الهی دفاع میاین

می در این رابطه عوامل بیرونی مؤثر در تضعیف توسعه فرهنگ شهادت که آنان نیز با ضعف ایمان و اعتقاد و معرفت افراد جامعه اسال -

تضعیف اعتقادات و باورهای دینی مردم از طریق تحریف حقایق و معارف و شبهه افکنی و القاء این مطلب که الف( : تأثیرگذار هستند

ها، بند و باری و آزادی ارتباطات نامشروع، از طریق فیلمرویج فساد و بیتب( . دین در اداره زندگی بشر ناتوان و ناقص است

تولید و توزیع و گسترش مصرف مواد مخدر و مسکرات، که هر کدام از موارد ذکر شده در تضعیف ج( موارد دیگر.  ت ومطبوعا

براین با توجه به موارد ذکر شده )عوامل تقویت و تضعیف فرهنگ شهادت( برای توسعه بنا .کافی هستند ییزدا یرتروحیه دینی و غ

های علمیه ها، حوزه، دانشگاهمدارساعم از خانواده، مراکز آموزشی مثل  یم و تربیت،این فرهنگ مقدس الزم است که مسئوالن تعل

و تمام افرادی که در فرهنگ مردم تأثیرگذار هستند، تالش خود را متمرکز بر ارائه معارف قرآنی در همه جوانب و تبیین مناقب و 

راه را از چاه باز  )ص(بهای پیامبر اسالم دو سفارش گران نمایند تا در سایه معرفت به این )ع(جوانب مختلف زندگی معصومین 

(. تهاجم فرهنگی و www.shahadat-ir.blogsky.com) ها در آن تقویت شودشناخته و غیرت دینی و روحیه دفاع از ارزش

بعد جنگ نرم است. ترین باشد ولی بعد فرهنگی مهمجنگ نرم دارای ابعاد مختلفی مثل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی می

گیری از ساز و کارها و آید. زیرا عامالن جنگ نرم در پی آن هستند تا با بهرهتهاجم فرهنگی، مقدمه جنگ نرم به شمار می

های پایه )نگرش ی، خودباوری و ...(، نگرشخواهعدالتیزی، ستدشمنهای بنیادی جامعه )خدامحوری، های فرهنگی بر ارزشروش

کومت، روابط اجتماعی و ...(، ترجیحات اسالمی )اخالقی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و ...(، آداب و رسوم، منش و به بیگانگان، ح

کنند تا هویت و فرهنگ اسالمی ما را به صورتی هنرمندانه و رو تالش میینازایر بگذارند و آن را تغییر دهند. تأثرفتار اجتماعی 

بینی های غربی مانند جهانها از راه ترویج ارزشآن را خرد و ناچیز جلوه دهند. غربی کمدست نامحسوس از میان بردارند و یا اینکه

های اسالمی است، سعی دارند به هدف بنیادین خود که تخریب اومانیستی، لیبرالیستی و سکوالریسم که در تضاد کامل با ارزش

، از دیدگاه شدهانجاممطالعات  بر اساس(. 1394کاری،  ضابط پورو بینی و نظام ارزشی اسالم است، دست پیدا کنند )علویان جهان

 -2اخالص  -1اساسی است که عبارتند از:  مؤلفه 8فرهنگ ایثار و شهادت دارای  "ایاهلل خامنهیتآحضرت "مقام معظم رهبری 

 -8وا و پرهیزکاری تق -7عزت طلبی  -6ی طلب عدالت -5خواهی آزادی -4ی کوشسختمقاومت و  -3گذشت و فداکاری 

های مثبت و گوناگونی برای جامعه انسانی در جهت تقرب تواند آثار و پیامدهایی میی. مسلماً این فرهنگ با چنین ویژگیشناسزمان

باشد. های شهدا می(. آنچه که ذکر شد بخشی از ویژگی105: 1392ی داشته باشد )غفاری هشجین، جمعدستهالهی و تقویت تالش 
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یرگذار بوده است و باعث شده است که این افراد در تأثها در بین دانشجوهای دوره انقالب و دفاع مقدس هم بسیار ین ویژگیوجود ا

جهانی و ظلم و ستم وارد  استکبارراستای منافع ملت ایران از عزیزترین دارایی خود که جان و جوانی خودشان بود، برای مبارزه با 

یی که هامؤلفهشود. با توجه به برداری سایر آحاد جامعه از چنین افرادی مییری این فضا هم باعث الگوگمیدان مبارزه گردند. شکل

ها را در خود تقویت کنند و این افراد را الگو خود قرار دهند تا به نحو احسن بتوانند ذکر گردید باید جوانان و دانشجویان این ویژگی

هایی است که با فرهنگ ینی و ملی خود دفاع کنند. فرهنگ ایثار و شهادت یکی از ارزشهای ددر برابر تهاجم فرهنگی از ارزش

دیگر یکی از ای برخوردار بوده است. به بیانعاشورایی و قیام امام حسین )ع( برای مبارزه با ظلم و ستم عجین شده و از جایگاه ویژه

بوده است. همین فرهنگ ایثار و شهادت باعث ناکام ماندن علل موفقیت رزمندگان اسالم در دوران دفاع مقدس همین عامل 

های ناب های زیادی را صرف از بین بردن ارزشهای دشمنان ایران و اسالم شده است. به این منظور استکبار جهانی سرمایهبرنامه

ایی عجین شده است، مانع مهمی ها که با فرهنگ عاشوراسالمی به ویژه فرهنگ ایثار و شهادت نموده است، چرا که این گونه ارزش

های مختلف ها و راهباشد. با توجه به اینکه استکبار جهانی با هزینهدر برابر اهداف استثماری و تهاجم فرهنگی دشمنان بوده و می

و جوانان را های مختلف، مردم درصدد بیگانه ساختن جوانان و نوجوانان با هویت اسالمی و ملی خود هستند، باید با برگزاری مراسم

هایی که باعث شد شهدا و رزمندگان اسالم با این روحیه و تفکر، افتخارات دهنده فرهنگ ایثار و شهادت و ارزشهای شکلبا ارزش

های مهم برای مبارزه با تهاجم فرهنگی، مسلح کردن جوانان به بدیل را در دوران دفاع مقدس شکل دهند، آشنا کرد. یکی از راهبی

ن و تکیه آنان بر فرهنگ غنی ایرانی و اسالمی به خصوص فرهنگ ایثار و شهادت می باشد. ترویج فرهنگ ایثار و شهادت سالح ایما

همان ترویج فرهنگ امام حسین )ع( است که اگر از خودگذشتگی شهدا، جانبازان و اسراء، امام خمینی و مقام معظم رهبری در 

شدیم. زنده نگه داشتن یاد ایثار و رو میهایی روبهاری زمان فعلی نبود و با چالشزمان حال نبود، وضعیت امنیت کشور به پاید

های دارد و از این رو تهدیدات فرهنگی به دنبال ایجاد انواع بحرانشهادت انسان را در برابر هرگونه تهاجم فرهنگی مصون نگه می

ی است. هدف اصلی از این نوع تهدید، حذف باورمندی جامعه فرهنگی به سیاسی در جامعه برای دستیابی به اهداف و اغراض سیاس

ریزی باشد. از آنجا که تهاجم فرهنگی به تدریج و با برنامهو سلب اراده و روحیه متفاوت و در مجموع استحاله فرهنگی و سیاسی می

شود، کمتر از ای که مورد تهاجم واقع میتواند بسیار خطرناک و کارساز باشد زیرا جامعهشود، میدقیق طی سالیان طوالنی انجام می

پذیرد. یقیناً در ارتباط با تخریب باورهای اسالمی به کارگرفتن نشریات، دهد و فرهنگ جدید و دروغین را میخود مقاومت نشان می

ین و موارد دیگر ابزار های اجتماعی از قبیل تلگرام، اینستاگرام، واتس آپ، الهای گروهی و در زمان حاضر شبکهها و رسانهروزنامه

 مناسبی برای استکبار جهانی است. 

باشد. چرا که بسیاری از افراد تهاجم فرهنگی را های مبارزه با تهاجم و ناتوی فرهنگی میپیرایش چهره فرهنگی کشور یکی از راه

انه و به دور از خرافه را در ذهن نسل بینهای ایمان روشنهای فرهنگی باید پایهیک توهم می دانند. بر این اساس دولت و دستگاه

ای روشن را در دل و ذهن مردم استوار کند. تجربه اکثر کشورها نشان جوان تقویت و ایمان به دین، انقالب و استقالل کشور و آینده

رین تاثیری که تدهد که هرگاه روحیه ایثار و فداکاری در میان مردم ضعیف بوده، دشمن در تهاجم خود موفق بوده است. مهممی

های شهدا در فرهنگ شهادت و ایثار بر امنیت کشور دارد، تاثیر فرهنگی و نرم است. فرهنگ شهادت و شرح حال زندگی و رشادت

تواند نسلی مومن تربیت کرده که در هنگام خطر به مانند صورتی که بتواند به خوبی و کامل به نسل جوان منتقل گردد، می

ان جهاد و شهادت بشتابند. همچنین در صورتی که فرهنگ ایثار و شهادت به طور واقعی و درست در پشتیبان مطمئن به مید

شوند که عزت و آزادی فعلی کشورمان مدیون خون شناسد و متوجه میجامعه بیان گردد، جامعه و نسل جوان هویت خود را می
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تواند های تاریخی خود نوعی فرهنگ دینی و ملی است و میشهدای گرانقدر است. فرهنگ شهادت طلبی به واسطه ریشه و خاستگاه

 ای برای حفظ تمامیت ارضی کشور، استقالل و شرف آحاد مردم در مقاطع متفاوت تاریخی باشد.کنندهنسخه شفابخش و معجزه

 

 نتیجه گیریبحث و 

ا به توطئه از ه است، لذید شدمنااب اسالمی ایران با توجه به اینکه استکبار جهانی از حمله نظامی و موفقیت آن در برابر اندیشه انقال

م ایم ایمان جوانان و مردهای گذشته که در معرض تهاجم فرهنگی بودهدرون جامعه ایران عزیزمان روی آورده است. در طی سال

 یز دقیقاًفرهنگی ن بخش قدرت دفاعی است. هدف تهاجمیثار تواناایثار است و  منشأمورد هدف قرار گرفته است، چرا که ایمان 

در  اجم فرهنگیباشد تا با تضعیف روحیه ایثار در صورت حمله نظامی بتواند به کشور و مردم ما آسیب بزنند. تههمین موضوع می

 غنی متکی ه فرهنگمعنوی وجود داشته باشد و مردم از درون تهی شده باشند ولی مردم ایران که ب خألجایی رخ خواهد داد که 

گردد که استکبار هایی باعث مینثاری، شهادت و ایثار دارند. وجود چنین ارزشهایی همچون عاشورا، مقاومت، جانشهستند، ارز

ر و رهنگ ایثارویج فجهانی در رسیدن به اهداف خود موفق نشود. با توجه به مطالب گفته شده و بررسی مآخذ مختلف در راستای ت

 گردد:داتی به شرح زیر ارائه میشهادت و مقابله با تهاجم فرهنگی پیشنها

 ژه برای نسل جوان و دانشجویانها در جامعه به ویشناساندن و معرفی شهدا و اهداف آن

انی با المللی؛ چرا که هم اکنون استکبار جهای، ملی و بینتاکید بر وحدت و جلوگیری از تفرقه )چه به صورت فردی، محلی، منطقه

گ الم و فرهنی مبارزه با استهاجم فرهنگی مبناباشد و می درصدد رسیدن به اهداف شوم خود میایجاد اختالف بین کشورهای اسال

 .شود( ناب دینی است تا به اساس اسالم آسیب زده 

 .مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن است هایراهکاریکی دیگر از ترویج سبک زندگی شهدا 

ها رسانهرا که این یدرای و مکتوب برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت؛ چهای دیداری، شناستفاده هدفمند و منصفانه از رسانه

 .ویژه جوانان را با سیره شهدا آشنا کنندتوانند با تبیین زندگینامه و رفتار معنوی شهدا اقشار مختلف جامعه بهمی

ها روز به روز وارهکمک کنند تا این یاد های مقابله با تهاجم فرهنگی است و همه بایداز راه دیگر های شهدا یکیبرگزاری یادواره

سطوح جغرافیایی اعم از روستا تا  ها این است که باید در تمام. نکته قابل اهمیت در ارتباط با برگزاری این یادوارهپربارتر برگزار شود

عات گر تاکنون اطالااست و نسل جوان تشنه پذیرش فرهنگ ایثار و شهادت ریزی دقیق و هدفمند برگزار گردد. سطح ملی با برنامه

 ها بوده است.مینههای نادرست در این ارتباط و تفریط و افراط در برخی زبرنامه ناشی ازاست، کافی به جوانان داده نشده 

 و در محیط دانشگاهویژه شهدای دانشجمطالعه و مدنظر قراردادن وصیت نامه های شهدا به

 ها و همراهی جوانان در این بازدید هاگرمی دادن به آنو دل برگزاری بازدید از خانواده شهدای دانشجو

اطق جنگی با شنیدن و یدکنندگان منبازدآموزان. برگزاری اردوی راهیان نور برای آحاد جامعه به ویژه برای دانشجویان و دانش

زنند گر میود تلندا کردند، به خدیدن سرگذشت افرادی که به خاطر اهداف مقدس، جان خویش را برای دین، کشور و وحدت ملی ف

دیگر قرار یانببه. ردارندجهانی قدم ب استکبارکه مبادا با رفتار و گفتار خود سرباز دشمن شوند و در راستای اهداف تهاجم فرهنگی 

 گردد.گرفتن در فضای دوران دفاع مقدس، باعث تقویت روحیه مقاومت در برابر تهاجم فرهنگی می

شبکه های اجتماعی همچون تلگرام، الین، واتس آپ، وایبر و سایر شبکه ها برای ترویج و معرفی شهدا، فرهنگ استفاده از ظرفیت 

توان ارتباطات مردم مقابله با این تهدیدات. در جامعه امروزی نمیکارهای های تهاجم فرهنگی و ارائه راهایثار و شهادت و معرفی راه

گذاریم و کنیم که بر یکدیگر تاثیر میها در دهکده جهانی زندگی میبه بیان معروف همه انسانهای جهانی را محدود کرد و با شبکه
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که های اجتماعی دارای پتانسیل بسیار باالیی می باشد و همچون شمشیر دو لبه می افتد. شبرسانی بسیار سریع اتفاق میاطالع

واهد شد و در صورت توجه و برنامه ریزی درست برای آن، باشد که اگر به آن توجه نشود به صورت یک تهدید جدی تلقی خ

 فرصتی ارزشمند برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت می باشد.

 فراد جامعهاهای فرهنگی کشور؛ چرا که برخی از مسئولین و تبیین و توضیح وضعیت تهاجم فرهنگی برای مسئولین به ویژه حوزه

نجام ای در کشور باشد. به بیان دیگر باید پیرایش فرهنگو این تفکر خود خطر بالقوه میدانند وجود تهاجم فرهنگی را یک توهم می

 بگیرد.

 

 منابع:
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 چکیده

ت. با گرفته اس ی قراربال جامعه امروزمورد استق ،اده گسترده از آن هاشبکه های اجتماعی با توجه به کارکردهای متنوع و استف

واند می تست که اه ها ، مشکالتی نیز وجود دارد که عدم آگاهی کامل در رابطه با فرهنگ استفاده از این شبکتوجه به این موضوع

عرفی و جتماعی  ماه های تهدیدات موجود در شبک آسیب ها و تهدید هایی را برای خانواده ها بوجود آورد. در این مقاله آسیب ها و

ت یگر مقاالدعه به روش هایی جهت پیشگیری و کاهش این آسیب ها ارائه گردیده است. روش تحقیق این مطالعه اسنادی و با مراج

ی و المت روانسر ر بعوامل موث ،انجام شده در این حوزه می باشد. در این مقاله به تعریف خانواده و جایگاه های آن در جامعه

ین با لداوعدم آشنایی  تهدید ها و آسیب های ناشی از شبکه های اجتماعی بر خانواده و ... پرداخته شده است. ،اجتماعی خانواده

ی العات شخصشتن اطبرقراری رابطه و یافتن دوست و به اشتراک گذا ،شبکه های اجتماعی و حضور فرزندان آنها در این شبکه ها

اهش کیشگیری و جهت پ در نتیجه روش هایی ،ی تواند بستری از آسیب ها و تهدیدات را برای کل خانواده ایجاد نمایدتوسط آنها م

ست. طبق ردیده اگاجتماعی و ... در جهت استفاده صحیح از شبکه های اجتماعی ارائه  ،این آسیب ها در ابعاد مختلف فرهنگی

ای و آسیب ه جتماعیفی والدین به چگونگی استفاده فرزندان آنها از شبکه های اعدم توجه کا ،نتایج بدست آمده در این پژوهش

وصی ه حریم خصنونی بنفوذ غیر قا ،انتشار اطالعات شخصی ،روانی اجتماعی ناشی از فضای مجازی مانند ارتباطات پنهانی نادرست

وانین قلی و وضع م ده رسانهتبلیغات آموزنرای والدین، های آموزشی بپیشنهاداتی از قبیل استفاده از کارگاه  نشان می دهد کهافراد 

 .الزم است، در جهت آشنایی هرچه بیشتر خانواده ها با تهدیدات شبکه های اجتماعی پیشگیری کننده

 خانواده ها، اجتماعی، آسیب های شبکهکلید واژه: 

 

 مقدمه

ن بستر تربیت و تندرستی انسان است و از آن جهت که زیر خانواده مهمترین نهاد اجتماعی و مقدس ترین، عظیم ترین و پایدارتری

بنا و ریشه همه نهاد های اجتماعی است، قدرتمند ترین کانون اثرگذار و موثر ترین مرکز برای ساماندهی یا نابسامانی اجتماعی و 

 زندگی سازنده سلول اجتماع، بنیادین پایه . این نهاد اجتماعی( 1389)محدثی، عامل تشکیل و سیستم دهی به جامعه می باشد 

 و اجتماعی پیوندهای استوار شالوده و است اجتماعی های ارزش و ها، هنجارها سنت حفظ اصلی کانون جامعه، بنای خشت انسان،

 فرآیند خانواده، در انسان (.1393خدامرادی،است ) اجتماعی پرورش و انسانی عواطف ظهور بروز و برای کانونی و خویشاوندی روابط

 آنچه. گیردمی یاد دیگران با روابطش در را هایی نقش باالخره و است نبایدها و بایدها از ای مجموعه که آموزدمی  را پذیری امعهج

 از های اجتماعی ارزش. است اجتماعی و خانوادگی های ارزش ویژه به ها ارزش به توجه است، برخوردار اهمیت از درخانواده
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. داد زوال سوق سوی تعالی یا به و کرد کنترل را جامعه توان می آنها طریق از که هستند ماعیاجت نظام عناصر ترین اساسی

 شوند، می جامعه و ارتباطات خانواده و ها ارزش تقویت و گیری شکل پیدایش، موجب که را عواملی باید ها خانواده بنابراین،

 تمامی در آن رتأثی و اجتماعی کوچک بنیان این ی العاده فوق اهمیت ی دهنده نشان فوق تعاریف (.1389کفاشی،  بشناسند )

در   که صمیمیتی یراز است، برخوردار تر وسیع معنایی از ما کشور در خانواده مفهوماست؛  فرزندان ویژه به زندگی افراد شئون

 به زدن های ضربه شیوه زه،امرو .شود نمی دیده غرب جمله از کشورها از بسیاری های خانواده در است حاکم ایرانی ی خانواده

 و آرا و خانواده نبنیا به فروپاشی افزاری نرم جنگ طریق از کنند می سعی دشمنان و یافته تغییر کشور یک ملی هویت و فرهنگ

 فرزندانشان با وقت صرف برای چندانی والدین فرصت که امروز شهری و ماشینی دنیای دست یابند. در بوم و مرز آن جوانان عقاید

 فرزندانشان مودنن سرگرم برای را ترین راه ساده والدین ها، باعث شده است خانواده بودن فرزندی تک دیگر طرف از و ارندند

-می قرار فرزندشان تیاراخ در را اینترنت و شخصی ی تاپ، رایانه لپ همراه، تلفن همچون ابزارهایی که صورت بدین نمایند؛ انتخاب

 در ولی برد، می سر به انهخ امن محیط در فیزیکی نظر از تنها فرزند که آن شود؛ حال مشغول آنها با ارک به خود اتاق در او تا دهند

 عوامل و مواردی مواجه اب و نهد می قدم پیرامونش محیط از تر بزرگ مراتب به دنیایی به ویژه اینترنت به وسایل این طریق از عمل

 زمان از مجازی یاجتماع . شبکه های(1392)ابراهیم پور، نیستند  آگاه آنها وجود از مادران و از پدران بسیاری که شود می

 همزمان، سریع رتباطا برقراری امکان ایجاد واسطه به تاکنون و 2003 سال تا خود تکاملی روند در ،90 دهه اواخر در ظهورآنها

 دراین را اریبسی اجتماعی و سیاسی هنگی،فر اقتصادی، کاربردهای آن گسترده انتشار و از اطالعات زیادی حجم به دسترسی

 این شبکه ها نسل(. 1393)رسول زاده،نموده اند  جلب خود به دنیا سراسر از را کاربر میلیونها توجه و زده رقم جدید زیست جهان

. کنند باز جا ممرد یزندگ در خوبی به اند توانسته ندارند، زیادی خیلی عمر اینکه با که هستند اجتماعی روابط فضای از جدیدی

 در دور بسیار های فاصله از و اند آمده هم کنار مجازی فضای در متفاوت اجتماعی های گروه از و مختلف سنین در بسیاری مردم

 ینا واقعی، فضای بر یرگذاریتاث بعد و اعضا تعداد روز افزون رشد دلیل به. کنند می برقرار ارتباط هم با طریق این از واقعی، دنیای

طبق نتایج (. 1391شده اند ) رحیمی، تبدیل جهانی به محلی پدیده هایی از یک دهه، طی در و یافته چشمگیری اهمیت ها شبکه

 از که است طقهمن یا کشور یک جمعیت از درصدی نشانگر که است بدست آمده در مرکز آمار ایران ضریب نفوذ اینترنت )شاخصی

 این هدف (.1393است )سایت آمار ایران،  افزایش یافته 39,4به  12از  1393سال  تا1387کنند ( از سال می استفاده اینترنت

 های شبکه تحقیق این مسئله محوری دیگر، عبارت به. خانواده های ایرانی است بر اجتماعی آسیب های شبکه های بررسی مقاله،

 و خود استنباط وزمره،ر های کنش بر که است اثیراتیت افراد خانواده و روزمرة زندگی در آن کارکردهای و پیامدها نوین، اجتماعی

 و ها ویژگی و اجتماعی های رسانه توضیح به ابتدا مسئله، این به پاسخگویی برای گذارد لذا، می شان اجتماعی روابط نیز

 قرار بحث مورد اجتماعی ایه رسانه و افراد خانواده رابطه درباره مباحثی ادامه، در و پرداخت دنیای امروزخواهیم در آن کارکردهای

 میگیرد.

 

 پیشینه تحقیق

 از مصون و فضای ایمن وجود معلول چیز هر از بیش را مجازی فضای در کار و کسب پیشرفت و توسعه یاسمی نژاد و همکاران

 هایادهد و خصوصی بودن حریم مصون حق اینترنت، از استفاده سهولت و کاربران بودن ناشناس به توجه با. اند دانسته تعدی

 به افراد خصوصی حریم به تجاوز زیرا شده است، تبدیل بشر حقوق مسایل انگیزترین چالش از یکی به مجازی فضای در شخصی
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 به و اجتماعی های شبکه در حضور به کاربران که تمایل معتقد است (. دلیلی1390یاسمی نژاد، )است  یافته افزایش سرعت

. باشند ظهور نو فرصت این از منافع کسب دنبال به مجازی های فناوری حوزه بازاریابی تا گردیده موجب اطالعات نهادن اشتراک

 اطالعاتی های دستگاه و ها سازمان که است جذاب آنچنان حوزه این در فعالیت و قدر وسیع آن ها شبکه این در اطالعات تبادل

 اقصی در را کاربران رایگان، فضاهای و خدمات ی ارایه با و نمودند اجتماعی-اقتصادی های فصل با سر آمیخته را آن در فعالیت

اجتماعی  های شبکه قالب در آمده وجود به فرصت سازی بومی. نمودند ترغیب اجتماعی های شبکه در به شرکت جهان نقاط

 مجتمع حتی در و محالت در شهروندان اطالعات تبادل منظور به ایمن ی رویه یک برقراری با مجازی خدمات ی ارایه و محالت

 های عرصه در شهروندان و حضور مشارکت امکان فرصت، این از مندی بهره با رو، این از. گیرد می بر در را قوتی نقاط مسکونی های

 شهر ی بهینه مدیریت در آگاهانه مشارکتی شهروند با هر و یافته تحقق محوری محله سیاست و رفاهی اجتماعی، فرهنگی، مختلف

 (.1389 دارد )دلیلی، می بر گام خود

 قرار تهدید مورد ار اجتماعی تواند امنیت می مجازی فضای که یافتند دست نتیجه این به خود پژوهش نژاد و همکاران در یاسمی

 که جا آن تا شود رفتهگ کار به رسانی ی اطالع عرصه در قدرتمند ابزاری عنوان به تواند می که این وجود با اینترنت زیرا دهد،

 نیز خطرهایی و تهدیدها د،دار که فوایدی تمام با مدرن این فناوری ولی شود، می برده نام هم اطالعات انفجار عنوان به آن از گاهی

 مجازی فضای و نترنتای کامپیوتر، ی حوزه به مربوط جرایم از ای عمده امروزه، بخش که طوری به. است داشته بشر و جامعه برای

 عصر عنوان به دیدج عصر معرفی با اکبریان و ارای کشتی .(1390نژاد،  اند )یاسمی قرار داده دفه را اجتماعی امنیت که است

 و مختلف اشکال به دنیا سراسر با ارتباط برقراری دسترسی، برای محدودیت سریع، حداقل و ساده بسیار ورود ارتباطات، پرشتاب

 فرهنگی، علمی، ،اقتصادی های فعالیت در شرکت و مختلف طالعاتیا های پایگاه به دسترسی و مکانی، زمانی محدودیت وجود عدم

تغییرات  به منجر گاهی آن حد بی پذیری انعطاف و عمل وسعت. اند شمرده بر آن بدیل بی های ویژگی از را...  مذهبی و هنری،

 آنجا تا آورد رمغان میا به جدید یهنجارها ناخواسته یا خواسته جوامع، دیگر با آشنایی که چرا است؛ شده جامعه ارکان در اساسی

 چالش با مقابله ایبر توان می راهکارهایی که جمله از. گردد می رنگ کم محدوده آن در خودی ی جامعه های ارزش و هنجارها که

 شخص هر توسط اجتماعی کنترل نوعی به عنوان منکر از نهی و معروف به امر و اجتماعی نظارت گرفت نظر در چنینی این های

 .(1390ارای،  باشند)کشتی می دینی ی جامعه هنجارهای و ها ارزش حفظ جهت

 

 روش تحقیق 

آوری لعه و گردین مطاااین مطالعه اسنادی و با مراجعه به دیگر مقاالت انجام شده در این حوزه می باشد. همچنین برای انجام  

 تفاده گردیده است.اس SID ،magiran ،google scholarمقاالت از پایگاه های اطالعاتی 

 

 بحث

  اجتماعی های شبکه مفهوم

محور  حول کاربران اینترنتی سایتها، وب این در .هستند اینترنتی های سایت وب از جدیدی نسل مجازی، اجتماعی های شبکه

 نوع با متناسب اجتماعی، های دهند. شبکه می تشکیل را آنالین جماعت های و میشوند جمع هم با مجازی صورت به مشترکی

 های فایل و ویدیوها کردن آپلود قابلیت آنالین، های اینترنتی، بازی های خبرخوان قبیل از را دیگری امکانات فعالیتشان موضوع
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الیسون و بوید معتقدند  (.1390زاده، قاسمدارند )  هایشان گزینه در نیز شخصی را رسانه های سایر با ارتباط برقراری و کامپیوتری

ماعی خدماتی مبتنی بر وب هستند که اجازه می دهند افراد بتوانند در چارچوب یک سیستم مشخص پروفایل های شبکه های اجت

نیمه خصوصی و عمومی بسازند، با سایر کاربرانی که در آن سیستم حضور دارند به تبادل نظر و اطالعات بپردازند و لیست پیوندهای 

 (.2007مشاهده کنند )الیسون ،  خود و دیگر افرادی که در آن سیستم هستند را

 

 اجتماعی شبکه های فواید

بودن،  هزینه ، کموسعت و فکری، دسترسی رشد و دیگران نظر با دوستی، تبادل روابط در پایداری و شخصی، تداوم دانش و آگاهی

فوری،  ص، ارتباطتخص و تمهار به نیاز بدون گیری گرایی، بهره انسانی، تعامل سازی شبکه و گرایی بودن، جمع ای رسانه چند

 های پتانسیل هک گفت توان می اساس این بر (.1391آذربخش، مداومت ازجمله فواید شبکه های اجتماعی می باشد ) و پیوستگی

 به برایش را القیتخ و تسهیل تسریع، و داده قرار تأثیر را تحت انسان زندگی گوناگون های جنبه که مفیدی کاربردهای و مثبت

 روی گسترش حال در جهانی ی شبکه این اما است؛ جهانی ی شبکه آسای این معجزه های توانایی از بخشی آورد، می ارمغان

 (.1393فخریان, ود )ش مبدل ناپذیر جبران و بزرگ خساراتی به تواند می گاهی که بالقوه است خطرات وجود آن و دارد نیز دیگری

 

 اجتماعی شبکه های آسیب های

 رد شبهات القای و دینی ضد تاز: تبلیغا عبارتند خانواده و فرد بر مجازی اجتماعی هایشبکه منفی اثرات و امدهاپی خالصه، طور به

 هویتی،ارحام، بی صله و انوادهخ نهاد اجتماع، تضعیف واقعی های محیط از ماندن دور و افراد، انزوا خصوصی حریم افراد، نقض عقاید

 آن نتیجه که اجتماعی هایشبکه و چت اینترنت، به رفتاری جوانان، اعتیاد و نوجوانان ینب در شخصیت اختالل و هویت بحران

 و (بیکاری) شغل کردن رها ه،روزمر فعالیتهای شدن مختل انزوا، اطرافیان، با اجتماعی روابط کاهش خوابی،بی اضطراب، افسردگی،

 در مبتذل هایفایل دندا ضابطه، قرار و مرز بدون هایدوستی واقعیت، از آنها گرفتن فاصله و جوانان وقت شدن است، تلف... 

 هایشبکه و اینترنت هب فکری و روانی شدید غربی، وابستگی اخالقی و ارزشی هاینرم و هنجارها کاربران، انتقال عموم دسترس

 اینترنت ورود با شد.فی می باعاط و فکری گسست و درد چشم انزوا، چاقی، عصبی، فشارهای قبیل از جسمانی هایاجتماعی، آسیب

 کننده خیره پیشرفت و دهدمی رخ فیزیکی و عاطفی فکری، جدایی فرزندان و والدین بین هاخانواده درون به اجتماعی هایشبکه و

 خانواده هایبنیان . تهدیداست گذاشته بانوان و دختران ویژه به هاخانواده زندگی بر را زیادی نامحسوس و محسوس تأثیرات فناوری

 سایر و شوهر و زن وابطر سردی فحشا، منزل، از فرار طالق، جوانان، تجر د ازدواج، سن افزایش مانند خانوادگی هاینارضایتی و

 ذایقه و زندگی سبک ها، تغییرارزش جوانان، تعارض و نوجوانان بین نامتعارف ارتباطات خانوادگی، گسترش مشکالت و مسایل

ز از دیگر جنسی نی اختالالت و جنسی فکری، انحرافات نگری سطحی فکری، رواج شبهات گسترش و تاعتقادا جوانان، تضعیف

 (.1391عاملی، تهدیدات شبکه های اجتماعی می باشد )

 

 اجتماعی  هایراه های پیشگیری از آسیب های شبکه

 در که شودمی ادپیشنه ذیل شرح به راهکارهایی اجتماعی هایشبکه و مجازی فضای هایآسیب کاهش و پیشگیری منظور به

 شود. واقع ثمربخش تواندمی مناسب و موقع به اجرای صورت
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 مورد در هاخانواده و والدین به رسانیاطالع و نمودن آشنا منظور به فرهنگی امور مصادر سوی از آموزشی جلسات برگزاری-1

 جهت در هادانشگاه و مدارس در آموزشی هایکالس برگزاری-2مجازی.  اجتماعی هایشبکه و اینترنت ویژه به جدید هایفناوری

 شویقت-3آنها.  از صحیح استفاده ینحوه و جدید هایفناوری معایب و مزایا مورد در جوانان و نوجوانان کودکان، به دادن آگاهی

 از والدین استفاده سطتو ارهارفت گونه این تقویت و اجتماعی هایفعالیت در شرکت جهت نوجوانان در جذابیت ایجاد و فرزندان

 نمودن راهمف-4سایبری.  فرهنگ دنش نهادینه برای نشریات و مجالت ها،روزنامه شنیداری، و دیداری هایرسانه مانند هاییظرفیت

 و اختس-5شهر.  تمحال در فراغت اوقات گذراندن جهت جوانان و نوجوانان برای هزینه کم و سالم ورزشی و تفریحی هایمکان

 سوی از آموزنده هایآگهی پخش-6آن.  مزایای و معایب بررسی و مجازی فضای موضوع با هاییبرنامه و هاسریال و هافیلم خشپ

 آگاهی افزایش جهت رد تلویزیون و رادیو در اسالمی تبلیغات سازمان و اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت نظیر فرهنگی هایارگان

 به خانه از بیرون فضای در فرزندان با بیشتری وقاتا گذراندن-7مجازی.  فضای و اینترنت از ناشی خطرات خصوص در هاخانواده

 و راحیط-8برند. ن پناه مجازی فضای به کمبود این جبران جهت و نکنند خالء احساس روانی، و عاطفی نظر از فرزندان که طوری

 استفاده-9آنها.  یبالقوه خطرات و رنتاینت جدید، هایفناوری با آموزاندانش آشنایی با ارتباط در درسی هایکتاب از بخشی تدوین

 هایسازی نجاره-10 شخص. هر توسط اجتماعی کنترل نوعی عنوان به منکر از نهی و معروف به امر جمله از دینی هایآموزه از

 نسبت و بوده مسل ط دنیا روز هایوریفنا به حدودی تا یدبا والدین-11مجازی.  فضای و اینترنت از استفاده فرهنگ ترویج و مثبت

 را الزم و کافی شناخت و آگاهی مجازی فضای و اینترنت از ناشی هایآسیب و تهدیدات خود، فرزندان ارتباط جدید هایشیوه به

 درباره آموزشی کوتاه هایبرنامه خشپ-12آید.  عمل به جلوگیری آنان پنهانی ارتباطات و جرایم از بسیاری انجام از تا باشند داشته

دهند، می قرار خود لگویا را آنها جوانان عموماً که محبوبی ورزشکاران و هنرمندان زبان از مجازی فضای و اینترنت معایب و مزایا

 مردم تخصصی آموزش برای ریزیبرنامه-13تخصصی.  هایهمایش برگزاری برای علمیه هایحوزه و هادانشگاه امکانات از استفاده

 مسووالن و انمعلم مربیان، جذاب والدین، ملی و دینی هایبرنامه ارایه و وجود ابراز و مجازی فضای به ورود برای وانانج خصوصاً

 هب که آنچه یا ترمهربان نیآنالی جهان ایجاد و سایبری تهدیدات از جلوگیری در مهمی نقش توانندمی آموزشی و تربیتی فرهنگی،

 (1391نمایند )دژبانی, ایفا شود،می دهخوان «سایبری مهربانی» اصطالح

 

 نتیجه گیری

 های شبکه. است کرده پیدا ما جامعه جوان نسل بین در توجهی قابل جایگاه اخیر هایسال در مجازی فضای طریق از ارتباط

 اقتصادی، ابعاد روی حتی و دارند نقش هویت، دهی شکل در. تأثیرگذارند( اجتماعی و فردی) افراد زندگی مختلف ابعاد در اجتماعی

 تواننمی اند،داشته زندگی مختلف ابعاد در تاکنون که نقشی به توجه با امروزه. تأثیرگذارند هم جوامع سیاسی و فرهنگی اجتماعی،

 آن شرط به شودمی محسوب بشری هایاندیشه و افکار یتوسعه برای مناسب ابزاری اینترنت حاضر حال در. گرفت نادیده را هاآن

 و مالی مشکالت دچار تا باشند داشته اختیار در کافی اطالعات مجازی دنیای به ورود برای باید افراد. شود استفاده صحیح راه در که

 یدرجه در سایبری فضای تهدیدات به نسبت هاخانواده و جوانان هوشیاری لزوم و مجازی فضای در سالم ارتباطات. نشوند اجتماعی

 از جلوگیری برای و باشدمی مهم بسیار فرزندان رفتار به والدین توجه و اجتماعی هایآسیب از پیشگیری. دارد قرار اولویت نخست

 به فرزندان رفتار در تغییر که باشند آگاه و باشند مسلط دنیا روز های فناوری به حدودی تا باید والدین ها،خانواده پاشیدگی هم

 شیادان نفوذ راه گیرد، شکل ناصحیح صورت به آنها شخصیت و فکری بنیان که نگامیه و آنهاست فکر طرز در تغییر ایجاد معنای
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 خود فرزندان ارتباط جدید های شیوه به نسبت ها خانواده چنانچه لذا،. شودمی باز خانواده امن محیط و افراد خصوصی حریم به

 .آیدمی عمل به جلوگیری آنان پنهانی ارتباطات و جرایم از بسیاری انجام از باشند، داشته را الزم و کافی شناخت و آگاهی

 

 منابع

 , جوانان میان اشتغال در و ملی تولید بر اجتماعی های شبکه تاًثیرات به نظری رویکردی,  (1391محمد) علی آذربخش، -1

 .6 شماره. رسانه و جوان مطالعات فصلنامه

 شناسی. خالقیت ملی کنفرانس اولین ،خالقیت ظهور ی عرصه مجازی فضای ،( 1387)  انسیه، ابری، -2

ایرانی  ,  ی خانواده ینکم در مجازی اجتماعی های شبکه پدید؛ نو های آسیب ( ,1392ابراهیم پور , سمیرا , خزایی , کامیان) -3

 .نخستین کنگره ملی فضای مجازی و آسیب های اجتماعی نوپدید
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 چکیده

 در را خود یشینپ مفهوم و معنا جغرافیایی، مرزهای که عصری در و است گرفته لقب اطالعات انفجار عصر که یامروز دنیای در

ن دهند و اقتدار ملی هر کشور در بعد فرهنگی آرفته از دست می رفته بشری، حیات در مبنایی تحول و معرفت از جدیدی ساختار

بینانه و استراتژیک خواهد بود. چنین است که هر ندایی از های فرهنگی، رویکردی واقعیابد، پاسداری از ارزشمی جلوه و ظهور

در  گیرد.ر میزویر قراتزهرآگین اتحادیه جهانی زر و زور و  هایطوفانرهایی و هر پرچمی از آزادگی در گستره گیتی، مورد هجوم 

ی حاضر یک طالعهم ن ستاره آسمان فرهنگ رهایی، مشعل پرفروغ فرهنگ شهادت است.ترین و فروزانتریدرخشان این میان

وایات رو کتب مربوط به  نیکالکتروجستجوی موضوعی در پایگاههای اطالعاتی و منابع معتبر یک  ازطریقاست که  ژوهش مروریپ

دارا  ی ورود راکه معیارهاو محتوی علمی  تانجام شد. مقاالو گردآوری مطالب شناسایی مطالعات منتشر شده رای ب و احادیث

زنده . دش و استخراج پس از بررسی عناوین و خالصه آنها، مطالعهمرتبط با موضوع، آنها مطالب از مجموع بودند، انتخاب شدند. 

یثارگرانة اماسة حنگهداشتن یاد و نام شهید و بزرگداشت زمان و مکان شهادت و مدفن و الگوسازی از شخصیت و سیرة زندگی و 

های اری در محیطترسیم دقیق مفهوم شهادت، باعث پیدایش الگوهای رفت .شهید، بخشی از وظائف جامعه نسبت به شهید می باشد

ر د کلیدی دن افرابه عنوا شهادت طلبی و الگوپذیری از شهیدان ،نگرش دانشجویان به موضوع شهادت. عینی و اجتماعی خواهد شد

رهای شناسایی و بررسی راهکا ،در جامعه نقش برجسته سازمان بسیج مستضعفینم می باشد. بسیار مه سرنوشت جامعه

. دناصی دارسترده و خفرهنگ ایثار و شهادت نمود گ در ارتقاء یبسیجافراد  می باشد.توانمندسازی، تقویت و خودباوری، ارتقاء 

هادت اری از ارزش شدر پاسد موثرعاملی  آموزش مدرسه ای تعلیم و تربیت برنامه های درسی و در فرهنگ ایثار و شهادتگنجاندن 

ه روز بر ند و روز بهای ارزشمند آن کوتاهی نمی کناکنون نیز که دشمنان از هیچ ابزاری برای تهاجم علیه انقالب و آرمانمی باشد. 

صوص انبه به خجی همه داشتن آمادگ حجم و تنوع این تهدیدات افزوده می شود؛ راهکار اساسی مقابله با این قبیل تهدیدات، لزوم

تواند نقش یبسیجیان م دانشجویان و اعی است. ترویج و نهادینه نمودن فرهنگ ایثار و شهادت در میانهای فرهنگی و دفدر بخش

 به سزایی در برقراری امنیت در جامعه داشته باشد.

 شهادت، شهید، فرهنگ، ارزش. :کلید واژه
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 مقدمه

ی شهید کس، ان استاژه های فرهنگ اسالمی و از مقد س ترین مفاهیم معارف الهی است. شهادت اوج کمال انسشهادت از برترین و

 .نددبه دریای بیکران هستی مطلق می پیورا کند و قطرة وجودش که تمام هستی خود را یکجا نثار معبود میاست 

وقه بر ؛ باالتر از فهلل فلیس سبیل ا یقتل فی سبیل اهلل، فاذا قُتِلَ فی فوق کل  ذی بر ٍ بر ٌ حتی"رسول خدا صلی اهلل علیه و آله فرمود: 

افت یر و نیکی دا، خیهر خیر و نیکی، خیر و نیکی وجود دارد تا انسان در راه خدا کشته شود که باالتر از کشته شدن در راه خ

ز بین استی را ست روحی می بخشند و ضعف و شهیدان، مقاومت و پویایی جامعه را تضمین می نمایند و به جامعه ظرفی. "نشود

در . دخبری بو یخش الهمی برند. اگر خون شهیدان نبود که شجره طیبه رسالت را سیراب نماید نه از اسالم و نه از مکتب توحید ب

 پس باید .ستا «شهید»ترین عنوان، در راستای تکامل انسان، از دیدگاه متون اسالمی عنوان  یک جمله می توان گفت که پر محتوا

 اقدامات اساسی صورت پذیرد. نهادینه سازی فرهنگ ایثار و شهادتدر جهت 

 

 اهمیت و پیشینه موضوع

 طالعاتا انفجار صرع که امروز پرفتنه دنیای هزاره سوم در حالی آغاز شده که مهمترین چالش های آن، از نوع فرهنگی است. در

 در مبنایی تحول و عرفتم از جدیدی ساختار در را خود پیشین مفهوم و معنا رافیایی،جغ مرزهای که ایزمانه در و است گرفته لقب

های یابد، پاسداری از ارزشدهند و اقتدار ملی هر کشور در بعد فرهنگی آن جلوه و ظهور میرفته از دست می رفته بشری، حیات

یتی، گدر گستره  ر ندایی از رهایی و هر پرچمی از آزادگینین است که هبینانه و استراتژیک خواهد بود. چفرهنگی، رویکردی واقع

ترین ستاره ن و فروزانتریدرخشان و در این میان گیرد.انی زر و زور و تزویر قرار میهای زهرآگین اتحادیه جهمورد هجوم توفان

 آسمان فرهنگ رهایی، مشعل پرفروغ فرهنگ شهادت است.

 

 روش تحقیق

و  الکترونیکع معتبر جستجوی موضوعی در پایگاههای اطالعاتی و منابیک  طریق ازاست که  مروریژوهش مطالعه ی حاضر یک پ

که ی حتوی علممو  انجام شد.  مقاالتو گردآوری مطالب شناسایی مطالعات منتشر شده رای ب کتب مربوط به روایات و احادیث

و  هنها مطالعن و خالصه آپس از بررسی عناویمرتبط با موضوع، ب آنها مطالاز مجموع دارا بودند، انتخاب شدند. معیارهای ورود را 

 .  داستخراج ش

 

 بحث

تا از باوری پشتیبانی کند یا  میردمییا  ،بیندمی شکنجهو  آزارباخته کسی است که برای طرفداری، نپذیرفتن، زهد، شهید یا جان

... و در اصطالح دینی  شهید در لغت به معنی گواه، حاضر، ناظر و . دیکشنری(  -)مریام وبستر خواسته ی گروهی بیرونی را برآورد

به کسی اطالق می شود که با انتخاب آگاهانه، و بر اساس حجت شرعی، در راه خدا به شهادت می رسد و در قانون اساسنامه بنیاد 

شهید به کسی گفته می شود که جان خود را در راه انقالب اسالمی و حفظ "قالب اسالمی این گونه تعریف شده است، شهید ان

دستاوردهای آن یا دفاع از کیان جمهوری اسالمی در مقابل تهدیدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقالب و اشرار نثار نموده یا 

 خدامعنای کشته شدن در راه گوناگون است و ازجمله تعریف جامع آن می توان به تعریف شهادت در متون اسالمی  ."دمی نمای

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%B1
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DA%A9%D9%86%D8%AC%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF#cite_note-1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF#cite_note-1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
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طبق احکام  (.2007 -وینترسشود که جان خود را در راه خدای مسلمانان فدا کند )اشاره کرد. در اسالم شهید به کسی گفته می

بدون  امامان شیعهو  پیامبر اسالمو روایات از  احادیثبعضی ندارد و حتی در اسالم کسی که به شهادت رسیده نیاز به غسل و کفن 

 و کندمی معنا را بیداری شهادت، باشند. الناسحقگوی شوند.  هر چند همچنان باید پاسخمی بهشتهیچ سؤال و جوابی وارد 

 های زندگی بگریزد.افروزد، تا تاریکی از شانهادت مشعلی است که خداوند در جان برگزیدگانش برمیشه .سازدمی شفاف را بینایی

 .(154البقره / ) «وال تقولوا لمن یقتل فی سبیل اهلل. اموات بل احیاء و لکن ال تشعرون»ک انتخاب است: ی که ن،مرد یک نه شهادت

 زیارت را وایشان بیایید. هستند قیامت روز در خدا نزد من شاهدان شهدا، که دهدمی گواهی خدا در بیان مقام شهیدان، رسول

آنها سالم کند، اال اینکه جوابش را  بر که نباشد کس هیچ اوست، دست در جانم آنکه به سوگند که کنید سالم اینان بر کنید،

شهادت، اوج تعالی انسان است.  (.417 ص ،1 ج االسرار، کشف) شوندهای بهشتی و هدایای آن روزی داده میدهند و آنها از میوهمی

در فرهنگ اسالم و بخصوص تشیع، ارزشمندترین و گرانبهاترین حرکت، شهادت است. شهید کسی است که با نثار جان خود، 

احیای تفکر شهادت در فضای ذهنی جامعه، باعث  (.1379 علی نژاد، ) رخت اسالم را آبیاری کرده و فساد را ریشه کن می کندد

های فردی و اجتماعی و تبدیل آن به یک فرهنگ خواهد بود. بدین لحاظ، تفکر جاری های معنوی در حرکتوجود آمدن سرمایهبه

صورت رفتارهای اجتماعی نمایان خواهد شد که تصویر روشنی از این مسئله در عمق جان افراد شکل گرفته ایثارگری زمانی به

سوره  169تا  175به مقام واالی شهیدان اشاره شده است چنانچه در آیات  نیز  قرآن از آیات فراوانیدر  (.1389خلجی، )باشد

اند بلکه زنده به حیات ابدی شدند و در نزد خدا متنعم خواهند البته نپندارید که شهیدان راه خدا مرده» آورده شده است:  عمرانآل

اند و بعداً اند و به آن مؤمنان که هنوز به آنها نپیوستهنصیبشان گردیده شادمان(، آنان به فضل و رحمتی که از خداوند 169بود )آیه

و آنها را  (170در پی آنها به راه آخرت خواهند شتافت مژده دهند که از مردن هیچ نترسند و از فوت متاع دنیا هیچ غم مخورند )آیه

   (.سوره آل عمران )قرآن کریم،(« 171ا هرگز ضایع نگرداند )آیه بشارت به نعمت و فضل خدا دهند و اینکه خداوند اجر اهل ایمان ر

امام صادق)ع( از رسول الل ه )ص( نقل  :احادیث و روایات متعددی پیرامون شهید و مقام واالی آنان نقل شده است همچنین در

رسول الل ه )ص( فرمودند: هیچ قطره  ".اشرف الموت قتل الش هادة؛ با شرافت ترین مرگها، کشته شدن به نحو شهادت است" :فرمودند

شهادت که نتیجه سالمت روان، روحیه  .) ریخته شود( نیست ای برای خداوند عز  و جل  محبوبتر از قطره خونی که در راه خدا

ارزه با شجاعت و انتخاب آگاهانه است، مقاومت و پویایی جامعه را به دنبال دارد، چرا که ریشه در قدرت، قوت، صبر، استقامت، مب

کفر، انسجام، آخرت خواهی و ظرفیت باال دارد و این عوامل در مجموع، مقاومت جامعه را باال برده و اجتماعی را متحرک و پویا و 

سازنده می سازد. شهیدان، مقاومت و پویایی جامعه را تضمین می نمایند و به جامعه ظرفیت روحی می بخشند و ضعف و سستی را 

ر جامعه ای که افراد آن این گونه باشند، مشمول رحمت و نصرت خداوند هستند، و دیگر شکست نخواهند خورد از بین می برند و ه

در مکتب توحید، آن چیزی دارای  ".ان ینصرکم الل ه فال غالب لکم؛ اگر خدا یاریتان کرد، دیگر کسی بر شما غلبه نمی کند"که: 

هر مقدار از عمر انسان که برای خدا صرف شود. هر کاری که برای  ،شکل گیرد ارزش و ماندگاری است که در راه خدا و برای خدا

خدا انجام گیرد، مالی که در این راه هزینه شود. از ارزش واقعی و ماندگاری برخوردار است و در این راستا هر چه انجام کاری برای 

ر گونه اهتمام و تالش در راه خدا مصداق جهاد فی سبیل خدا سخت تر و نیت خالص تر باشد ارزش و اثر آن بیشتر است. بنابراین ه

گذاری شده است و فرهنگ ایثارگری و  در این مکتب، از خود گذشتگی در راه خدا و دفاع از حق در باالترین حد، ارزش. اهلل است

د، عالی ترین نگرش را در عزم جهاد فرماندهان شهی .شهادت طلبی در متن اسالم از درخشش و ویژگی برجسته ای برخوردار است

به مسائل گوناگون داشته اند و در ادامه با نائل آمدن به فیض شهادت، از فعل و شعور دائمی برخوردار شده، و به مقام درک حقایق 

  ،جهاد مقد س شهید و خون پاکی که در این راه به زمین ریخته می شود، عامل بقای جوامع انسانیاعمال و معانی نفسانی، رسیدند. 

ز آنجا ا .تداوم ارزش های مقد سی است که انسانیت و شرف و عدالت و آزادی در پرتو آنها، جان و رمق می گیرند و استمرار می یابند
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که شهید برای خدا و در راه خدا، هستی خود را برای نجات و سعادت جامعه فدا می نماید، هر چند پاداش اصلی خود را از خداوند 

مدیون شهید است و باید با تمام وجود  ،بنابر حکم عقل، جامعه نیز به لحاظ حقی که شهید بر گردن آنان دارد دریافت می کند، اما

زنده نگهداشتن یاد و نام شهید و بزرگداشت زمان و مکان شهادت و مدفن و الگوسازی از . دین خود را در قبال شهید ایفاء نماید

این نکته افزودنی است که . ید، بخشی از وظائف جامعه نسبت به شهید می باشدشخصیت و سیرة زندگی و حماسة ایثارگرانة شه

فایده انجام این نوع وظائف عمدتًا به خود مردم باز می گردد و در حقیقت این ما هستیم که نیازمند شهدا هستیم نه آن که شهدا 

با بزرگداشت یا غفلت مردم از آنان کم و زیاد نمی شود. نیازمند بزرگداشت ما باشند. اجر و مقامی که شهدا نزد پروردگارشان دارند 

بزرگداشت و تکریم شهید در جامعه یعنی بزرگداشت و تکریم فرهنگ شهادت و تمام نیکی ها و ترویج روحیه ایثارگری و فداکاری 

سرزمین اسالمی، همواره  فرهنگ و روحیه ای که قوام بقاء جامعه و نظام وو  برای ارزش ها و دفاع از جامعه و سرزمین اسالمی

های خود به منظور حفظ  و این مطلبی است که تمام ملل و کشورها در چارچوب جهان بینی و ارزش ،نیازمند به آن می باشد

ترسیم دقیق  (.1394،مولوی) استقالل و دفاع از موجودیتشان در برابر بیگانگان و مهاجمان مورد توجه و اهتمام جدی آنان قرار دارد

نگرش دانشجویان به . (1389خلجی،) های عینی و اجتماعی خواهد شدمفهوم شهادت، باعث پیدایش الگوهای رفتاری در محیط

، ها پژوهشبسیار مهم می باشد.  به عنوان افراد کلیدی در سرنوشت جامعه شهادت طلبی و الگوپذیری از شهیدان ،موضوع شهادت

یان در سه حوزه شهادت طلبی، نگاه نشان می دهد که دانشجویان به طور معنا داری، به سمت موافق طیف، تمایل دارند، اما دانشجو

سعیدی ، که باید مورد بررسی قرار بگیرد )به دفاع مقدس و الگوپذیری از شهدا، به سطح مطلوب )موافقت( نرسیده اند

. فرهنگ ایثار و شهادت نمود گسترده و خاصی دارد در ارتقاءدر جامعه نقش برجسته سازمان بسیج مستضعفین . (1389رضوانی،

ارتقاء بسیج در این حوزه می تواند بر امنیت پایدار و  بنابراین، شناسایی و بررسی راهکارهای توانمندسازی، تقویت و خودباوری

با آن که در شریعت مقدس اسالم، جایگاه شهادت و شهید، به خوبی روشن و آشکار  (.1389صفری، ) جامعه کمک فراوانی نماید

هایی کوتاه، به تنها جملهاخته شده و کمتر پرد شهادت در نگاه عرفانبه  است و آیه و حدیث فراوانی در این زمینه وجود دارد؛

پس بدون ، گرددشود که به مفهوم شهادت باز میهای صوفیه یافت میالی متون عرفانی و کتابصورت جسته و گریخته، در البه

های اولیه عمر به عنوان تعیین کننده و رکن اساسی  تعلیم و تربیت در سال (.1384نیری،) شک باید بدان توجه بیشتری شود

عبدالمحمدی، ) های اجتماعی فرهنگی اقتصادی در بین جوامع مختلف است دگرگونی سعادت انسانها و منشاء تغییرات و تحوالت و

در  دارای جایگاه برجسته ایکه  نظریات تحولی نگراست، و مدافعان امور ارزشی انتزاعی  جزئی از فرهنگ ایثار و شهادت. (1378

 (.1391موسی پور، ) وره کودکی مقدور و موثر نیستبر این باور تاکید می کنند که آموزش امور انتزاعی در د اند آموزشیسیستم 

فرهنگی به شکلی  که امور ارزشی را با آنکه اموری انتزاعی هستند، می توان با رویکرد حال آنکه در پژوهش ها به اثبات رسیده است

موثر در دوره کودکی آموزش داد. این ادعا با تمرکز بر ظرفیت تخیلی کودکان و ظرفیت انتقال مفاهیم توسط اسطوره و داستان در 

و باید تالش  ثر از برنامه های درسی و آموزش مدرسه ای استأفرهنگ دارای ویژگی هایی است که مت. دوره کودکی بنا شده است

 (.1394سبحانی نژاد ، نمود پیدا نماید )برنامه درسی مدارس ابتدایی ترویج و اعتالی فرهنگ ایثار و شهادت کرد که در 

 

  نتیجه گیری

های ارزشمند آن کوتاهی نمی کنند و روز به روز بر حجم و ی تهاجم علیه انقالب و آرماناکنون نیز که دشمنان از هیچ ابزاری برا

تنوع این تهدیدات افزوده می شود؛ راهکار اساسی مقابله با این قبیل تهدیدات، لزوم داشتن آمادگی همه جانبه به خصوص در 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF#cite_note-winters_conclusion-4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF#cite_note-winters_conclusion-4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF#cite_note-winters_conclusion-4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF#cite_note-winters_conclusion-4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF#cite_note-winters_conclusion-4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF#cite_note-winters_conclusion-4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF#cite_note-winters_conclusion-4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF#cite_note-winters_conclusion-4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF#cite_note-winters_conclusion-4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF#cite_note-winters_conclusion-4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF#cite_note-winters_conclusion-4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF#cite_note-winters_conclusion-4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF#cite_note-winters_conclusion-4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF#cite_note-winters_conclusion-4


 

 

تشهاد های ارزش اصول و مبانی بررسی  
66 

بسیجیان می تواند نقش به  دانشجویان،  شهادت در میان های فرهنگی و دفاعی است. ترویج و نهادینه نمودن فرهنگ ایثار وبخش

 سزایی در برقراری امنیت در جامعه داشته باشد.
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 چکیده

کن مال ممه کترین درجان خویش را فدا کند، به باالهای اسالمی ج های عالی اسالم با انگیزه تثبیت ارزش که در راه هدف فردی 

های آن، درک زیبایی شهادت و تبیین جلوه ه یبررسی مسئل .سرباز الیق و حقیقی اسالم به شمار می رود دست یافته باشد و ،است

نسانی، ار حقایق نگری دقیق داز مفهوم واقعی حیات در اندیشة انسان خواهد داشت. تبیین و روشنگری مسئلة شهادت با ژرف

ی م های انسانترین و تأثیرگذارترین عوامل پیدایش تحول اجتماعی و فرداز نظر رابطة انسان با ماورای طبیعت، از مهم امخصوص

 و اسارت و ذلت یوغ زا بشریت، آزادی و استقالل سرخ هایپرچم برافراشتن در است مقدس تالشی شهیدان، تعظیم و تکریم. باشد

و هر شهید، « هاستمرگ در راه ارزش شهادت،» که، زیرا عدالت؛ و توحید مکتب هایارزش احیای راستای در ستا بلندی گام

 و زادیآ عدالت، به که نیآنا همه رسالت میان، این در درخشد.مشعلی است که در بلندای عزت و سرافرازی یک ملت، جاودانه می

 وسیله هر با شهادت را تگیوارس و ایستادگی فرهنگ از که است آن دارند، مانای پیامبران بزرگ آرمان به و اندیشندمی رهایی

؛ باشد می ابل توجهقجاودانه بودن شهید و تاثیر پذیری جامعه از خون او، از جمله مضامین مهم  .کنند پاسداری و صیانت ممکن

ست دگون قابل گونان که این هدف از راههای یدبطوری که حفظ پرچمی که شهید برافراشته میسر نخواهد شد، مگر با ادامه راه شه

شعرای  به  ن می توانین میاکه از ا بسیاری قلم فرسایی کردندیافتنی است مانند شعر، مقاله، کتاب، رسانه ها و ....  در زمینه شعر 

ر د و شهادت دشهی از جمله شعرای فلسطینی هستند که به موضوع« معین بسیسو»و « حبور احمد د». اشاره ای داشت فلسطینی 

 وافت، شوق یه رواج هنگامی که فرهنگ شهادت در جامع. اشعارشان پرداخته و متون شعری خود را از این موضوع سرشار نموده اند

انان زت مسلمکه سبب مسابقه و رقابت بر سر کسب این مقام می شود. رشادت و شهادت، سبب ع می آیدشعفی در قلوب بوجود 

ناامید  وم، مأیوس ای اسالرهنگ جهاد و شهادت طلبی، لرزه بر اندام دشمنان می افتد و آنها را از نفوذ در دژهبا گسترش ف. می شود

واج فرهنگ رگسترش و  تنها پس .می کند و چه بسیار پر برکت است برای مسلمانان و چه وحشتناک است برای دشمنان اسالم

 .خواهد داشت جهاد و شهادت است که استقرار عدل جهانی را بدنبال

 شهید، شهادت طلبی، جلوه های شهادت. کلید واژه:

 

 مقدمه

به شهادت تاریخ، دین مقد س اسالم که کامل ترین نسخه الهی برای هدایت، شفای امراض درونی و کمال بشر است، از بدِو پیدایی 

با بررسی قرآن کریم  .بوده است و خواهد بودتاکنون، از طرف دشمنان حق  و عدالت و معرفت، در معرض انواع حمله ها و تهاجم ها 

)علیهم السالم( می توان گفت که فرهنگ شهادت طلبی، یکی از مهم ترین راهکارهای اجتماعی دین برای  و روایات معصومان



 

 

 دومین کنگره شهدای دانشجوی تربت حیدریه
69 

ز ا و نین هآینی در با تزکیه مؤمنان و تقویت روح ایمان، تعب د و غیرت د تحصیلِ هدفِ پیشین است بدین بیان که این فرهنگ،

 ارجامعه دینی  سالمی،اتقویت روحِ ایثار و تعاون و صبر و والیت پذیری و احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه 

(. 1374،المیب اسآیین انقال) اقتدار، عز ت و استحکام می بخشد و بدین صورت از دین و ارزش های متعالی آن پاسداری می کند

برای  ه باشد.، فرهنگ شهادت طلبی و تأثیری است که این فرهنگ می تواند در حفظ دین داشتمقالهین موضوع مورد بحث درا

ا، خود و او با خد رابطه وروشن شدن مطلب، ابتدا به بحث انسان، دین، و شهادت پرداخته شده تا جایگاه و مسؤولیت انسان در عالم، 

، و حث قرارگرفتهب)علیهم السالم( مورد  طلبی از منظر قرآن و اهل بیت در بخش دیگر، شهادت (.1389)خلجی، دنیا مشخ ص شود

 هنگ شهادتثار فرآعوامل تقویت و نیز موانع ایجاد و رشد روحیه شهادت طلبی بیان شده است. بخش آخر نیز به بیان اسرار و 

 رای تقر ببورهایش ار او و انجام دستاز آنجا که عامل شهادت طلبی مؤمنان، عشق به خدا و شوق دید طلبی اختصاص یافته است.

انسانیت  ، دفاع ازک کلمهبیشتر به او و تقوای مطلوب او و محب ت و رحمت به بندگانش در دفاع از حقوق فطری و الهی آن ها و در ی

د و ار می رومن به شانسان ها است، شهادت طلبی، از مطلوب ترین و ارزشمندترین روحیات و ملکات فاضله انسانی نزد خدای سبحا

 (.1361،ی نورصحیفه) فرهنگ آن از محبوب ترین فرهنگ ها نزد او است

 

 اهمیت موضوع و پیشینه مقاله

های سازنده، آمیزش خطوط انحرافی و جریانات  ترین عوامل بازدارنده روند تکاملی جامعه و بزرگترین آفت انقالب و حرکت از مهم

ست. حق و باطل گاه آنچنان بهم می آمیزد که تمیز و جدائی آنها از یکدیگر محتاج به منفی با مایه های اصیل و پاک و بر حق ا

ایجاد سیل و موج قوی است تا الشه ها را از درون دریای جامعه به بیرون پرتاب کند و گوهرها و مرجان ها و یاقوت ها را در درون 

تشخیص و جدائی آنان ساده است و گاه آنچنان بهم مخلوط  حق و باطل گاه مانند کف و آب هستند که(. 1391،پورملکی) بپرورد

انتخاب آگاهانه شهادت در سایه تفکر (. 1374،آیین انقالب اسالمی) شده اند که باید با حرکتهای تند و پرحرارت از هم جدا شوند

رکت و تکانی را بوجود می صحیح در چنین مواردی نقش خود را ایفاء می کند، شهادت چنان حرارت و سوزی می آفریند و چنان ح

شهادت شجاعانه نقش جدا کردن و شناساندن و سرانجام  .آورد که حق و طرفدارانش از باطل و پیروانش به خوبی جدا می شوند

 رشد و نمو حق و نابودی باطل را به طور احسن و اکمل در جامعه ایفاء می کند و با این اثر، اجتماع را از رکود و جمود و انزوا خارج

مگر نه این است که مرگ به (. 1361،ی نورصحیفه) می سازد و با تصفیه عمیق، پویایی و بالندگی و کمال جامعه را تضمین می کند

سراغ همه خواهد آمد و گریزی از آن نیست، پس چه بهتر آنکه با مردن معامله ای انجام شود و در برابر دادن سرمایه حیات و 

اگر در راه خدا کشته »  :خداوند در قرآن می فرماید(. 1374،آیین انقالب اسالمی) بزرگ عائد شود قربانی شدن، سود و نتیجه ای

شهادت که نتیجه سالمت روان، روحیه  )قرآن کریم(.« شوید یا بمیرید، آمرزش و رحمت خدا بهتر از هر چیزی برایتان خواهد بود

به دنبال دارد، چرا که ریشه در قدرت، قوت، صبر، استقامت، مبارزه با  شجاعت و انتخاب آگاهانه است، مقاومت و پویایی جامعه را

کفر، انسجام، آخرت خواهی و ظرفیت باال دارد و این عوامل در مجموع، مقاومت جامعه را باال برده و اجتماعی را متحرک و پویا و 

معه ظرفیت روحی می بخشند و ضعف و سستی را سازنده می سازد. شهیدان، مقاومت و پویایی جامعه را تضمین می نمایند و به جا

از بین می برند و هر جامعه ای که افراد آن این گونه باشند، مشمول رحمت و نصرت خداوند هستند، و دیگر شکست نخواهند خورد 

مکتب توحید، آن  در(. 1376)رحیمی،« کندان ینصرکم الل ه فال غالب لکم؛ اگر خدا یاریتان کرد، دیگر کسی بر شما غلبه نمی»که: 

چیزی دارای ارزش و ماندگاری است که در راه خدا و برای خدا شکل گیرد. هر مقدار از عمر انسان که برای خدا صرف شود. هر 
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کاری که برای خدا انجام گیرد، مالی که در این راه هزینه شود. از ارزش واقعی و ماندگاری برخوردار است و در این راستا هر چه 

برای خدا سخت تر و نیت خالص تر باشد ارزش و اثر آن بیشتر است. بنابراین هر گونه اهتمام و تالش در راه خدا  انجام کاری

در این مکتب، از خود گذشتگی در راه خدا و دفاع از حق در باالترین حد، ارزشگذاری شده است  .مصداق جهاد فی سبیل اهلل است

دستاورد (. 1361،ی نورصحیفه) ای برخوردار استالم از درخشش و ویژگی برجستهو فرهنگ ایثارگری و شهادت طلبی در متن اس

)ص( و مهمترین ویژگی آن احیاء فرهنگ شهادت  اساسی حضرت امام خمینی در رهبری انقالب اسالمی، احیاء اسالم ناب محم دی

به خوبی می توان دریافت که اگر فرهنگ شهادت  و ایثارگری بود. با مروری گذرا در فرایند نهضت امام خمینی و قوام نظام اسالمی

طلبی و ایثارگری نبود، نه انقالب به پیروزی می رسید و نه نظام اسالمی دوام می یافت، همانگونه که در صدر اسالم نیز اگر این 

هادت و ایثارگری سکه بنابراین موضوع ش(. 1374،آیین انقالب اسالمی) ویژگی نبود نه اسالم شکل گرفته بود و نه دوام می یافت

پربهایی است که در یک روی آن باید واالترین ارزشهای الهی را مشاهده کرد و در روی دیگر آن دستاوردها و آثار و برکات بی بدیل 

... و در اصطالح دینی به کسی اطالق می شود که با انتخاب آگاهانه، و بر اساس  شهید در لغت به معنی گواه، حاضر، ناظر و .را

شهید »جت شرعی، در راه خدا به شهادت می رسد و در قانون اساسنامه بنیاد شهید انقالب اسالمی این گونه تعریف شده است، ح

به کسی گفته می شود که جان خود را در راه انقالب اسالمی و حفظ دستاوردهای آن یا دفاع از کیان جمهوری اسالمی در مقابل 

در تفکر شیعی، برترین کامیابی، (. 1391،پورملکی)« د انقالب و اشرار نثار نموده یا می نمایدتهدیدات و تجاوزات دشمن و عوامل ض

بزرگترین پیروزی، واالترین مقام، باالترین امتیاز، عظیم ترین فوز، نیکوترین نیکی، رفیع ترین مرتبت و عالی ترین رتبت و گرانمایه 

شهید، گرانبهاترین اوقات و شکوهمندترین لحظه ها و زیباترین زمانها،  ترین درجه، رسیدن به فیض عظمای شهادت است و برای

... به مرگ شرافتمندانه نائل گردد، و جام شهادت را به لب گرفته و آن  ساعتی است که پیروزمندانه به دست دشمنان پست بیگانه

عینیت یافته و شکل گرفته مکتب تشیع و الگو اینک او شهید است، یعنی تجس م و (. 1376)رحیمی، را به بهای جان خریداری نماید

جهاد مقد س شهید و خون پاکی که در این راه به زمین ریخته می شود، عامل بقای جوامع انسانی و  .و معیاری برای همه بشریت

 می یابندتداوم ارزش های مقد سی است که انسانیت و شرف و عدالت و آزادی در پرتو آنها، جان و رمق می گیرند و استمرار 

شهید چون شمع می سوزد و با نور خویش، ظلمات و تاریکی های زندگانی بشر را روشن می کند و راه رشد (. 1361،ی نورصحیفه)

  .و سالمت و سعادت جامعه انسانی را صاف و هموار می سازد

 

 شهید وشهادت طلبی

هید و شاهمیت و ارزش  نکه به سوی انسان بیاید ورود نه آشهادت مرگی است، انتخاب شده، مرگی که انسان به سوی آن می

از مقد س ترین مفاهیم  شهادت از برترین واژه های فرهنگ اسالمی و(. 1391پورملکی،) گیردشهادت نیز از همین جا سرچشمه می

ش وجود ه یرقط د ومعارف الهی است. شهادت اوج کمال انسان است، آنگاه که انسان تمام هستی خود را یکجا نثار معبود می کن

ی فوق کل  ذی بر ٍ بر ٌ حت»د: رسول خدا صلی اهلل علیه و آله فرمو(.  1361،ی نورصحیفه) به دریای بیکران هستی مطلق می پیوندد

ا ان در راه خدرد تا انسجود داویقتل فی سبیل اهلل، فاذا قُتِلَ فی سبیل اهلل فلیس فوقه بر ؛ باالتر از هر خیر و نیکی، خیر و نیکی 

)ص(  یغمبراکرمپهمچنین (.  1415،العروسی الحویزی) کشته شود که باالتر از کشته شدن در راه خدا، خیر و نیکی یافت نشود

 «.اشرف الموت قتل الشهادة؛ شهادت برترین مرگ ها است»  :فرمود
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  شهادت در قرآن

  :مائیمنت به برخی از آیات اشاره می آیات فراوانی در قرآن کریم به مسئله شهادت اشاره نموده است، در این قسم

ده اند، بلکه زنده اه خدا مرره شهیدان وال تحسبن  ال ذین قتلوا فی سبیل الل ه امواتاً بل احیاءٌ عند رب هم یرزقون ؛ هرگز نپندارید ک -1

 «. به حیات )ابدی( شدند و در نزد پروردگارشان متنع م خواهند بود

زنده اند،  را کهچ مرده نگوئید ل الل ه امواتٌ بل احیاءٌ ولکن التشعرون؛ به کشته شدگان در راه خدا،وال تقولوا لمن یقتل فی سبی-2

 )قرآن کریم(. « لکن شما درک نمی کنید

ه خدا کشته که در را م؛ و آنانوال ذین قتلوا فی سبیل الل ه فلن یضل  اعمالهم سیهدیهم و یصلح بالهم ویدخلهم الجن ة عر فها له -3

اًل به آنان شتی که قبدر به ود، هرگز خداوند اعمالشان را ضایع نمی گرداند، آنها را هدایت کرده و امورشان را اصالح می فرماید شدن

 )قرآن کریم( .« شناسانده وارد خواهد کرد

ردید گیا فاتح  وه شد کشت و من یقاتل فی سبیل الل ه فیقتل او یغلب فسوف نؤتیه اجراً عظیماً؛ و هر کس در جهاد در راه خدا -4

به  رای شهداءبها را اجر عظیمی به او عطاء خواهیم کرد. نتیجتاً، انتخاب آگاهانه شهادت در سایه تفکر صحیح است که این اجر

 )قرآن کریم(.  «ارمغان می آورد

 :یمنمائ اره میاحادیث و روایات متعددی پیرامون شهید و مقام واالی آنان نقل شده است که به پاره ای از آنها اش

ن مرگها، کشته شدن به نحو ( با شرافت تری7اشرف الموت قتل الش هادة؛)» :امام صادق)ع( از رسول الل ه )ص( نقل فرمودند  -1

 (. 1403،ی مجلسیعالمه)« شهادت است

  :از امام صادق)ع( به نقل از پدر بزرگوارش )علیهم الس الم( است که پیامبر اکرم)ص( فرمودند -2

ر نیکی، نیکی برتری هاالتر از ب...؛ وق کل  بر  بر  حت ی یقتل الر جل فی سبیل الل ه، فاذا قتل فی سبیل الل ه عز  و جل  فلیس فوقه بر ٌف» 

م یستنتر از آن ی باالاست، تا اینکه شخص در راه خدا کشته شود، پس هنگامی که در راه خداوند عز  و جل  کشته شد، نیکوکاری ا

 (. 1403،ی مجلسیعالمه)...« 

ای خداوند طره ای برقدند: هیچ امام باقر)ع( فرمود: که علی بن الحسین )علیهما السالم( مکر ر می فرمودند: رسول الل ه )ص( فرمو -3

 (.1403،ی مجلسیعالمه) عز  و جل  محبوبتر از قطره خونی که در راه خدا) ریخته شود( نیست

  :بر اکرم)ص( پرسیدنداز امام صادق)ع( است که از پیام -4

چرا شهید در قبرش مورد امتحان و ابتالء قرار نمی گیرد؟ فرمود: شمشیر باالی سرش، )هنگام شهادت( برای امتحان و ابتالء او 

در اسالم و لسان قرآن و اهل بیت معصومین)ع(، شهادت گزینش مرگ سرخ متکی بر شناخت (. 1415،العروسی الحویزی) کافی بود

مبنای آزادی و اختیار در مبارزه علیه موانع تکامل و انحرافات فکری است که مجاهد با منطق و شعور و بیداری انتخاب  و آگاهی بر

شهادت مکتب سازنده ای است که شگرفترین اثرات و (. 1376)رحیمی، می کند و روحیات یک ملت و تاریخ را تضمین می نماید

در حقیقت، شهادت خون دوباره ای است که به کالبد نیمه  .چیده تاریخ را داراستخلل ناپذیرترین واکنش های نسل های بهم پی

جان جامعه وارد می گردد، خون این عنصر خلیفه اللهی در نظام اجتماعی به عنوان گویاترین و مؤثرترین عامل تبلیغ صدق و صفا، 

د از شهادت محمد بن ابی بکر به عبدالل ه بن عباس حق و حقیقت آگاهی و سازندگی خواهد بود. از این روست که امام علی)ع( بع

به خدا سوگند، اگر عالقه من به هنگام پیکار با دشمن در شهادت نبود و خود را برای مرگ در راه خدا، آماده نساخته  :می نویسد

 (.1415،العروسی الحویزی) «بودم، دوست می داشتم حتی یک روز با این مردمی که محمد بن ابی بکر را تنها گذاشتند، روبرو نشوم
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شهادت یکی از حقایق قرآنی است که در موارد متعدد یادشده، دارای » :مرحوم استاد عالمه طباطبائی در تفسیر المیزان می گوید

معانی وسیعی است. حواس عادی ما و نیروهای وجودی ما تنها صورت افعال را تحمل می کند. حقایق اعمال و معانی نفسانیه، کفر و 

یمان، شقاوت و سعادت، خیر و شر، حسن و قبح، و آنچه از دسترس حس مخفی است و تنها با قلوب کسب می شود، اینها از دید ا

انسان خارج است که نه بر آن احاطه و نه از آن احصاء است برای حاضرین چه رسد برای غایبین، اما شهیدان به ادراکی می رسند 

مجد و عظمت واالی شهادت همواره تجلی (. 1361،ی نورصحیفه)« لع و در کنارشان حضور دارندکه بر اینها اشراف و از اینها مط

تاریخ شهادت، تاریخ عقیده و جهاد و اگر شهادت در کربال و نهضت خونین عاشورا نمی بود، این  .بخش حیات ام تها بوده است

آیین انقالب ) یغمبر پیدا کرده اند بوجود نمی آمداخالص و دوستی که میلیونها انسان از صمیم قلب نسبت به اهل بیت پ

شهیدان جانهای خود را فدا کردند، جان بر کف نهادند، اما دینشان را از دست ندادند، تنها هدف آنها، اطاعت از (.  1374،اسالمی

تواند دم از منطق شهید  انسان تا زمانی که در حصار مادی خود و زمانش فرو رفته باشد، نمی .ندای حق و احیای دین الهی بود

منطق شهید را با  :بزند. چرا که او را در حریم این معنا راهی نیست مگر به عشق. بنابر گفته استاد بزرگوار شهید مرتضی مطهری

منطق افراد معمولی نمی شود سنجید. شهید را نمی شود در منطق افراد معمولی گنجاند. منطق او باالتر است. منطقی است 

شهید مصداق عینی شهادت است با انتخاب آگاهانه و در کمال خلوص، هستی خود را یکجا (. 1389)خلجی، ا منطق عشقآمیخته ب

درک مقام شهید از (. 1374،آیین انقالب اسالمی) بقا و حیات، پیوند می یابد ه یبه آفریدگار جهان تقدیم می کند و به سرچشم

وال تقولوا »وحی الهی است که شمه ای از این مقام را برای ما بازگو فرموده است: توان و ظرفیت فهم ما خارج است و تنها منبع 

لِمَن یُقتَلُ فی سَبیل اهلل اَموات بل احیاء ولکن التشعرون؛ برای کسانی که در راه خدا کشته می شوند نگویید مردگانند )کلمه اموات 

وال تحسبن َ الَذین قُتِلوا فی سَبیل اهلل »)قرآن کریم(.  ما درک نمی کنیدرا درباره شهدا به کار نبرید( بلکه آن ها زنده اند، لکن ش

کسانی را که در راه خدا کشته شده اند مرده می پندارید، بلکه زنده اند و نزد پروردگارشان روزی  امواتاً بل احیاءٌ عند رب هم یرزقون؛

اگر نبود در شأن و عظمت شهدای معظم فی  »ینه می فرماید: )قد س سر ه( در این زم امام خمینی)قرآن کریم(. « داده می شوند

سبیل اهلل جز این آیه کریمه، که با قلم قدرت غیب بر قلب مبارک نورانی سید رسل صلی اهلل علیه و آله وسل م نگاشته و پس از تنزل 

سته شود و قلبهای ماواری اصفیاءاهلل مراحلی به ما خاکیان صورت کتبی آن رسیده است، کافی بود که قلم های ملکوتی و مُلکی شک

ارتزاق عند الر ب »ما خاکیان محجوب یا افالکیان چه دانیم که این (. 1361،ی نورصحیفه ) از جوالن در حول آن فرو بسته شود

من  چی است. چه بسا مقامی باشد که خاص مقربان درگاه او جل  و عال و وارستگان از خود و ملک هستی باشد، پس مثل« شهدا

آیین انقالب ) وابسته به عالئق و وامانده از حقایق چه گویم و چه نویسم، که خاموشی بهتر و شکستن قلم اولی است

در این آیه کریمه بحث در زندگی پس از حیات دنیا »امام خمینی همچنین پیرامون نکاتی از همین آیه می فرماید:  (.1374،اسالمی

ارای نفس انسانی به اختالف مراتب از زندگی حیوانی و مادون حیوانی تا زندگی انسانی و نیست که در آن عالم همه مخلوقات د

این (. 1389)خلجی، است« ضیافة اهلل»و ورود در « حیات عند الر ب»مافوق آن زنده هستند، بلکه شرف بزرگ شهدای در راه حق، 

صیف و تحلیل کرد، این حیات و این روزی غیر از زندگی در حیات و این ضیافت را با قلم های شکسته ای مثل قلم من نمی توان تو

بهشت و روزی در آن است. این لقاء اهلل و ضیافة اهلل می باشد. آیا این همان نیست که برای صاحبان نفس مطمئنه وارد است 

از شهدا که نمی (. 1361،ی نورصحیفه ) «که فرد بارز آن سید شهیدان سالم اهلل علیه است« فادخلی فی عبادی و ادخلی جن تی»

اند، و از  «عند رب هم یرزقون»مستانه شأن و در شادی وصولشان  ه یشود چیزی گفت. شهدا شمع محفل دوستانند. شهدا در قهقه

پروردگارند. اینجا صحبت از عشق است و عشق؛ « فادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی»هستند که مورد خطاب « نفوس مطمئنه ای»
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درباره مقام شهید احادیث بسیاری از معصومین علیهم السالم نقل شده (. 1391،پورملکی) «مش بر خود می شکافدو قلم در ترسی

ان اهلل کتب القتل علی قوم و » :حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السالم فرمود .است که در اینجا به مواردی از آن ها اشاره می شود

ی عالمه) ا کَتَبَ اهلل لَه فَطوبی للمجاهدین فی سبیل اهلل و المقتولین فی طاعته؛الموت علی آخرین و کل  آتیةٌ منی تُه کم

خداوند برای گروهی کشته شدن و برای گروهی دیگر مرگ را مقرر فرموده است و هر کدام به اجل مقرر خود به  (1403،مجلسی

امام زین )قرآن کریم(. « ا و کشتگان در راه اطاعتشآنگونه که خدا مقد ر فرموده می رسند. پس خوشا به حال مجاهدان در راه خد

هیچ  ما من قطرٍة احب ُ الی اهلل عز وجل  من قطرة دٍم فی سبیل اهلل؛» :العابدین علیه السالم از قول جدش رسول اهلل)ص( می فرمود

از آنجا که (. 1403،ی مجلسیهعالم « )قطره ای در پیشگاه خداوند محبوب تر از قطره خونی که در راه خدا ریخته می شود، نیست

شهید برای خدا و در راه خدا، هستی خود را برای نجات و سعادت جامعه فدا می نماید، هر چند پاداش اصلی خود را از خداوند 

ود دریافت می کند، اما بنابر حکم عقل، جامعه نیز به لحاظ حقی که شهید بر گردن آنان دارد. مدیون شهید است و باید با تمام وج

زنده نگهداشتن یاد و نام شهید و بزرگداشت زمان و مکان شهادت و مدفن و الگوسازی از  .دَین خود را در قبال شهید ایفاء نماید

این (. 1389)خلجی، شهید، بخشی از وظائف جامعه نسبت به شهید می باشد یهایثارگران یهزندگی و حماس یهشخصیت و سیر

گردد و در حقیقت این ما هستیم که نیازمند شهدا جام این نوع وظائف عمدتاً به خود مردم باز مینکته افزودنی است که فایده ان

هستیم نه آن که شهدا نیازمند بزرگداشت ما باشند. اجر و مقامی که شهدا نزد پروردگارشان دارند با بزرگداشت یا غفلت مردم از 

تکریم شهید در جامعه یعنی بزرگداشت و تکریم فرهنگ شهادت و تمام بزرگداشت و  (.1391،پورملکی) آنان کم و زیاد نمی شود

نیکی ها و ترویج روحیه ایثارگری و فداکاری برای ارزش ها و دفاع از جامعه و سرزمین اسالمی. فرهنگ و روحیه ای که قوام بقاء 

تمام ملل و کشورها در چارچوب جهان  جامعه و نظام و سرزمین اسالمی، همواره نیازمند به آن می باشد. و این مطلبی است که

های خود به منظور حفظ استقالل و دفاع از موجودیتشان در برابر بیگانگان و مهاجمان مورد توجه و اهتمام جدی  بینی و ارزش

یع و واالی یکی از مسائلی که در قرآن مجید برای بیان حیات عالی شهداء و اشاره به مقام بسیار رف(. 1376)رحیمی، آنان قرار دارد

مقام عند رب هم، عالی ترین مقام انسانی است و به عبارت (. 1361،ی نورصحیفه)« عند رب هم یرزقوناست »آنها آمده است، جمله 

دیگر کمال نهائی انسان است که هیچ حائلی میان انسان و خدا، وجود ندارد. در واقع اتصال به مقام ربوبی و لقاء الهی و نهایت کمال 

ها گاهی از آن باالتر، که عاشق را در جوار معشوق جای دهند و این، همان چیزی است که انسانست. چه جایگاه و منزلانسان ا

گفته شده است، چرا که شهید با شهادت « فوز عظیم »به شهادت (.  1415،العروسی الحویزی) حقیقتاً در جستجوی آن هستند

در جوار)عند رب هم( باشد، رسیده است. و در این مسابقه نهایی، پیروز شده و بعد از خود به هدف نهایی که لقاء پروردگار و مقام 

تحقیقاً مرگ، طلب کننده ای است با »  :امام علی )ع( می فرماید(. 1374،آیین انقالب اسالمی) مسابقه نهائی دیگر آزمایشی نیست

ها کشته ترین مرگ را ناتوان نخواهد نمود. راستی که گرامی شتاب، ایستنده از چنگال مرگ نخواهد رفت و فرار کننده از مرگ، آن

شدن ـ در راه خداـ است. سوگند به آن که جان پسر ابوطالب، در دست اوست که هزار ضربت شمشیر بر من، آسان تر از مرگ بر 

به هستی مطلق است. شهادت، فناشدن انسان برای نیل به سرچشمه نور و نزدیک شدن (. 1415،العروسی الحویزی) «بستر است

-انتخاب می«  فی سبیل الل ه»شهادت، مرگی از راه کشته شدن است، که شهید آگاهانه و به خاطر هدفی مقد س و به تعبیر قرآن: 

تواند شهادت باشد. اواًل، باید این مرگ با کشته شدن از عبارت فوق چنین نتیجه می گیریم، که هر مرگی نمی(. 1376)رحیمی، کند

 .فی سبیل الل ه باشد -2آگاهانه باشد.  -1 :ثانیًا، این کشته شدن هم دو شرط اساسی دارد تا شهادت بر آن اطالق گرددباشد و 

آگاهانه بودن به این معنا است که انسان خود با بصیرت، انتخابگر این نوع مرگ باشد. و شرط آگاهانه بودن آن است، شهید، حق  و 
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« فی سبیل الل ه»قید (. 1389)خلجی، خود علیه باطل بجنگد« امام زمان»زیر لواء حق، در رکاب باطل زمان خود را بشناسد و در 

گردد. است و در اصطالح به کسی که در راه خدا کشته شده باشد اطالق می« گواه»اشاره به جهت و کلمه شهید در لغت به معنای 

آمده « لسان العرب المحیط»ه مختلفی بیان گردیده است در کتاب گویند، وجو شهید می« راه خدا»در اینکه چرا به کشته شده در 

 :گویندبه کشته در راه خدا شهید می :است

 .برای اینکه، مالئکه رحمت، شاهد او هستند که در این صورت شهید، به معنای مشهود است -1

 .برای اینکه خدا و فرشتگان الهی، شاهدان او در بهشت اند  -2

 .دهد، او به همراه پیامبر، از مل ت های گذشته شهادت میبرای اینکه در روز قیامت  -3

 .برای اینکه او نمرده، شاهد زنده و حاضر است -4

 .برای اینکه شهید برای اقامه شهادت حق ، قیام کرده تا کشته شده است -5

قت پر محتوی ترین عنوان در حقی(. 1374،آیین انقالب اسالمی) های الهی استها و کرامتبرای اینکه شهید، ناظر و شاهد بر نعمت

ها و  در راستای تکامل انسان، از دیدگاه متون اسالمی، عنوان شهید است. شهید با قطرات خون سرخ و زیبایش، راه اصلی انسان

خط اصیل سعادت بشر را عالمت گذاری می کند تا رهروان، در وسط راه گم نشوند، بلکه از پی او با نشانه به پیش بروند و به 

شهید آن طائر بلند پرواز قدسی است که فضا و عرصه گیتی را برای پرواز خود ناچیز و (. 1376)رحیمی، ابدی دست بیابندسعادت 

(.  1391،پورملکی) کندگشاید و به سوی باغات بهشتی و منازل عالیه جهان ابدی پرواز میکوچک می بیند و از این رو پر می

مادی و کثیف برای دفاع از ارزشهای واالی انسانی و شکافتن قفس کالبد مادی و حرکت شهادت، پایان بخشیدن به حیات طبیعی و 

به مقام بلند شهود الهی است و دست شستن از بودن در حال هشیاری و آزادی و دست یافتن به شدن است، و خالصه شهادت 

شهادتی که از  .به ابدیت و بقاء پیوسته است نوعی مرگ نیست، بلکه صنعتی است از حیات معقول و او کسی است که از فنا رسته و

روی ایمان و آگاهی و در رابطه با خدا و در حال نیایش پدید آید، توأم با عشق است، زیرا که پرستش وی در خون تبلور یافته و 

ده و در زیر میدان رزم، محرابش گشته و با خون سرخش وضو ساخته و در زیر رگبار گلوله خصم به ستایش معشوق خود مشغول ش

آسمان نیلگون شفق گونه به جهاد در راه حق به قیام برخاسته، که چنین عبادتی به منتهای خلوص رسیده و از بندگی به عشق 

مقام شهادت از ملزومات مقام   .داندعمیق دست یافته که نه تنها عابد است، بلکه عاشق، و نه تنها خدا را معبود، بلکه معشوق می

که قرآن کریم وعده تجل ی نور حق را بدان نوید می دهد. و این ارث از موالیان و اولیاء الل ه به ما رسیده است. این  خلیفه الهی است

شهادت ارثی است که از موالیان ما که (. » 1389)خلجی، کالم با فرازی از سخنان امام خمینی ـ قد س سر ه ـ مزین خواهد شد

در راه مکتب پر افتخار اسالم با خون خود و جوانان عزیز خود از آن پاسداری می کردند به حیات را عقیده و جهاد می دانستند و 

ای است بس عظیم که در عقل کوچک ما در سخنان عارفانه امام، شهید کلمه(. 1376)رحیمی، «ملت شهید پرور ما رسیده است

دهد. عشق شهید، عشق حقیقی است که با اره میها حیات دوب گنجد. شهید باران رحمت الهی است که به زمین خشک جاننمی

هیچ چیز عوض نخواهد شد. شهید چشمه فیض الهی است که در دنیا پدیدار شده، شهید ساغری است که آبش خون و خونش روان 

 استاست. از مداد علماء، شهدا برخیزند و از خون شهداء مداد علما سیراب می شوند. شهید گلواژه عشق و مقام رفعت انسان 

کند و مانع رسیدن اوست به محبوب.  خداوند فیاض است و شهادت نبض واالی او. شهید، تن برایش سنگینی می(. 1391،پورملکی)

شهید نگرشی است واال، خونی است جوشان، با نوری منور و دلی لبریز از عشق به خدا. شهید آیینه تاریخ است، کسی وجود او را 

 آفریند و شهادت حیات امتاو شهادت را می(.  1389)خلجی، اند شهید را بفهمد که چون او شوددرک نمی کند. تنها کسی می تو
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با پیکری خونین به « فاستقم کما امرت»ها را. شهید مظهر عشق الهی است. او با وضوی خون، با نماز عشق، با سجده حق، با ندای 

نمی شود چیزی گفت. شهدا شمع محفل دوستانند. شهدا در  از شهداء»  .سوی محبوب خود می رود و ندای حق را لبیک گوید

فادخلی فی  »اند، و از نفوس مطمئنه ای هستند که مورد خطاب « عند ربهم یرزقون»قهقهه مستانه شان و در شادی وصولشان 

 (.1376می،)رحی« پروردگارند. اینجا صحبت از عشق است و عشق و قلم در ترسیمش برخود می شکافد« عبادی و ادخلی جنتی
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 چکیده

ه بار داخلی سب و ککیر کشور ایران در معرض تحریم های اقتصادی ناعادالنه قرار گرفت و محدودیت هایی در فضای در سالهای اخ

وهش حاضر ست. پژاوجود آمد. پژوهش حاضر با هدف توصیف اقتصاد مقاومتی در اندیشه و کالم مقام معظم رهبری انجام گردیده 

ومتی از قتصاد مقاه با اژوهش متون، نوشته ها و بیانات مقام معظم رهبری در رابطاز نوع مروری می باشد که برای رسیدن به هدف پ

بررسی  SID،Ensani  ،Magiranاینترنت و کتب جمع آوری گردید. همچنین مقاالت علمی و پژوهشی در دسترس از پایگاه های 

اقتصاد  در زمینه بیانات مقام معظم رهبری "و  "اقتصاد مقاومتی"گردید. کلمات کلیدی مورد استفاده در مطالعه حاضر شامل 

ورد استفاده و تجزیه و مقاله که در راستای هدف پژوهش بود، م 5مورد از سخنان مقام معظم رهبری و  11بود. در نهایت  "مقاومتی

ل استفاده اشتند شامد اکیدتتحلیل قرار گرفت. در ارتباط با اقتصاد مقاومتی برخی از مهم ترین عواملی که رهبر معظم انقالب بر آن 

 و صالحآفرینی، او کار بهینه و درست از سرمایه انسانی و مالی، پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، تقویت تولید ملی، ارتقای خالقیت

ی کشور و قطع وابستگ تصادیاق ویژه و آزاد مناطق عمل حوزه کشور، حمایت از صادرات کشور، توسعه مالی نظام جانبههمه تقویت

ا بت انطباق قابلی جه به نفت بود. می توان نتیجه گرفت که اقتصاد مقاومتی یک مفهوم نیست بلکه یک فرایند پویا است کهبود

 شرایط مختلف را دارد و در هر برهه ای از زمان کاربردی و موثر است.  

 اقتصاد مقاومتی، مقام معظم رهبری. کلمات کلیدی:

 

 مقدمه

النه علیه کشور ایران در سالهای اخیر باعث ایجاد محدودیت هایی در فضای کسب و کار داخلی اعمال تحریم های سیاسی ناعاد

شده است. این شرایط سبب شد تا گفتمان اقتصاد مقاومتی برای نخستین بار توسط رهبر انقالب اسالمی مطرح گردد و بیان کردند 

ما "ظم انقالب در دیدار با جمعی از کارآفرینان اظهار داشتند که که باید در کشور ایران یک اقتصاد مقاومتی ایجاد شود. رهبر مع
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ی اهریمنی ، سلطههد با فشار اقتصادی و با تحریم خواامروز در مقابل یک فشار جهانی قرار داریم. دشمنی وجود دارد در دنیا که می

ای را حل ی انرژی هستهکنند اگر ما مسئلهای بهانه است. آن کسانی که خیال میی انرژی هسته. مسئلهتحمیل نمایدخود را 

کنند، ی حقوق بشر را مطرح میکنند، مسئلهای را مطرح میی انرژی هستهکردیم، مشکالت حل خواهد شد، خطا میکنند. مسئله

در بیاورند؛ خواهند یک ملت را به زانو ی فشار است، میکنند، که اینها بهانه است. مسئله، مسئلهمسائل گوناگون را مطرح می

گویند ما طرفمان ملت ایران نیست! دروغ همین تحریم اقتصادی است. می ،میخواهند انقالب را زمین بزنند. یکی از کارهای مهم

ی ملت با نظام جمهوری اسالمی رابطهو  گویند؛ اصالً طرف، ملت ایران است. تحریم برای این است که ملت ایران به ستوه بیایدمی

ی موارد دیگر محاسباتشان غلط است. از نظر نظام سلطه، شناسند؛ مثل همهاصالً این است. البته ملت ما را نمی قطع شود. هدف

(. اقتصاد مقاومتی 1389)مقام معظم رهبری،  "است گناه بزرگ ملت ایران این است که خودش را از زیر بار سلطه آزاد کرده

از اقتصاد است که در جهت رویارویی با تحریم های اقتصادی از سوی مقام معظم  گفتمانی علمی و نظری برای نمونه سازی گونه ای

(. اقتصاد مقاومتی گفتمان و الگوی اقتصادی است که ضمن مقاوم 1394رهبری مطرح گردیده است )مدرس خیابانی و سامنی،

نظام سلطه را داشته باشد و در عین حال سازی و تقویت اقتصاد ملی در برابر تهدیدها، توان تحریم شکنی با رویکرد عقب راندن 

(. مقام معظم رهبری به عنوان نظریه پرداز تمدن نوین اسالمی با 1395گرا باشد )قوامی، زا و برونپیشرو، فرصت ساز، مولد، درون

اد مقاومتی و مطرح نمودن مفهوم اقتصاد مقاومتی و با تبیین نظریه اقتص 80طرح مساله خطر جنگ اقتصادی در نیمه دوم دهه 

(. رهبر معظم انقالب در 1392، 1383، 1382بخش مهم و عمده نظریه اقتصاد مقاومتی را به انجام رسانده اند )مقام معظم رهبری، 

یک مفهوم مشترک فرض کرد. ایشان معتقد ریاضت اقتصادی  را بااقتصاد مقاومتی  توصیف اقتصاد مقاومتی معتقد هستند که نباید

اقتصاد نمی باشد و برخی از مردم به اشتباه چنین فرض می کنند که ریاضتی یکی از شاخه های اقتصاد مقاومتی اقتصاد هستند که 

 ندارند ریاضتی یکی از شاخه های اقتصاد مقاومتی است در حالی که این دو اصطالح کامال متفاوت بوده و هیچ ارتباطی به یکدیگر

دهد و اجازه یمقاومتى یعنى آن اقتصادى که به یک ملت امکان م اقتصادرهبری از نظر مقام معظم  .(1392)مقام معظم رهبری،

از فرهنگ  یک الگوی بومی و علمی است که برآمده و دهد که حت ى در شرائط فشار هم رشد و شکوفائى خودشان را داشته باشندمی

(. بر اساس نظریه مقام 1392،1391معظم رهبری، )مقام  است کشور ایرانمتناسب با وضعیت امروز و فردای  وانقالبی و اسالمی 

 تضعیف از معظم رهبری اهمیت و ضرورت اقتصاد مقاومتی شامل مقابله با هجمه ها و تهدیدهای اقتصادی خارجی، پیشگیری

د اقتصا اسالمی، اقتصاد مقاومتی پاسخگوی ظرفیت های فراوان مادی و معنوی کشور،  نظام از مردم دلسردی و کشور اقتصاد

می باشد )مقام معظم رهبری،  بحرانهای اقتصادی جهانیی کشور و مقابله با دیرپاو  مشکالت مزمنمقاومتی راه حلی برای حل 

به بررسی مفهوم اقتصاد مقاومتی پرداخته است  شش ضرورت اجرای اقتصاد مقاومتیسلیمانی در پژوهشی با عنوان  (.1392،1391
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یدات داخلی، اصالح مدیریت های اجرایی و عملیاتی با نگرش رسیدن به خودکفایی و اتخاذ و توجه به کیفیت، قیمت و تنوع تول

تدابیری برای خوداتکایی را از عوامل مهم برای رسیدن به پیشرفت اقتصادی می داند. سلیمانی معتقد است بسط گفتمان اقتصاد 

د ایران که مصمم است تا اقتصاد وابسته به نفت را مقاومتی که از سوی رهبر معظم انقالب مطرح شده است برای کشوری مانن

(. تراب زاده جهرمی، 1391متحول کند و به سمت قطع وابستگی از نفت حرکت نماید یک نقشه سازنده می باشد )سلیمانی، 

بنیاد توانستند سجادیه و سمیعی نسب در مطالعه خود با تحلیل سخنان رهبر معظم انقالب و با استفاده از روش نظریه پردازی داده 

مدل مفهومی سخنان ایشان را پیرامون ابعاد، ویژگی ها و الزامات اقتصاد مقاومتی استخراج نمایند. نتایج مطالعه آنان نشان داد 

اقتصاد مقاومتی نوعی آمادگی روحی و عملی در جهت مقابله با حمالت اقتصادی دشمنان و پاسخ به آنان در کوتاه ترین زمان 

ایرانی و پیشرفت در دراز مدت است و  –اقتصادی در چهارچوب الگوی اسالمی  –به سوی طراحی الگوی اسالمی ممکن و حرکت 

(. 1392مختص زمان تحریم و جنگ نمی باشد بلکه چشم اندازی بلند مدت دارد )تراب زاده جهرمی، سجادیه، سمیعی نسب، 

راضی نبودند.  1393ند رشد و پیشرفت اقتصاد مقاومتی در سال بررسی بیانات مقام معظم رهبری نشان می دهد که ایشان از رو

 گفته مکر ر آن ذکر و است شده اعالم مقاومتى اقتصاد از زمانی که سیاستهاى "رهبر معظم انقالب این مطلب را مطرح نمودند که

 این از ستایش و حمایت مقام در گوناگون مسئوالن مختلف و هاىدستگاه مجلس، ها،مختلف از جمله دولتى مسئولین است، شده

 کردن تعریف نیست؛ کافى ستایش که گویدمی من به بنده ىتجربه لکن شده، گفته مکر ر و اندبرآمده مقاومتى اقتصاد سیاستهاى

 اقتصاد این مزایاى از خصوصى جلسات در یا عمومى منبرهاى در نشینند،مى آیند،مى افرادى بله،. است الزم حرکت نیست؛ کافى

(. تذکرات 1393، مقام معظم رهبری) "نمود کرد و عمل اقدام باید ام ا است، درست هم غالباً  و کنندمی بیان را مطالبى قاومتىم

 زمینه آن در مسئوالن جدی عملی اقدامات ضرورت و مقاومتی اقتصاد با شعارگونه برخورد از پرهیز مقام معظم رهبری در ارتباط با

 مقاومتی اقتصاد یمسئله یدرباره «همدلی نبود» یدرباره خود نگرانی از 94 خرداد ماه در ایشان. است ادامه داشته 1394تا سال 

 آدم است؛ همدلی در ما مشکل اما است، زبانیهم کشور در خوشبختانه مقاومتی، اقتصاد مورد در"گفتند. ایشان فرمودند  سخن

 کشور مشکالت حل  کلید که کنیم بگیرد... و باور انجام باید هم همدلی است، نیزباهم این... نباشد همدلی باشد، زبانیهم ترسدمی

الزامات (.  رهبر معظم انقالب نامه ای به رئیس جمهور نوشته و در این نامه بر 1394، مقام معظم رهبریاست ) داخل کشور در

د مقاومتی تاکید شده است. ایشان در این نامه جدی گرفتن و پیگیری همه جانبه اقتصا ایشان بر دوبارهاجرای برجام و تأکید 

ها هر چند از باب رفع ظلم و احقاق حقوق مل ت ایران کار الزمی است، لیکن گشایش اقتصادی و بهبود  رفع تحریم"فرمودند: 

است که مراقبت امید  .ی اقتصاد مقاومتی میس ر نخواهد شـدجانبهمعیشت و رفع معضالت کنونی جز با جد ی گرفتن و پیگیری همه
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(. با توجه 1394، مقام معظم رهبریتمام دنبال شده و به تقویت تولید ملی توجه ویژه صورت گیرد ) تیشود که این مقصود با جد

 به مطالبی که در باال اشاره شد پژوهش حاضر با هدف توصیف اقتصاد مقاومتی در اندیشه و کالم مقام معظم رهبری انجام گردید.

 

 روش پژوهش

س اه بر اسار پایگهتجوی مطالعات اولیه بر مبنای هدف پژوهش در چند پایگاه اینترنتی انجام گردید. راهبردهای جستجو در جس

ه در مطالعه حاضر بود. کلمات کلیدی مورد استفاد SID،Ensani  ،Magiranکلمات کلیدی بود. سایر پایگاه های اطالعاتی شامل 

ز سخنان مقام معظم امورد  11بود. در نهایت  "مقام معظم رهبری در زمینه اقتصاد مقاومتیبیانات "و  "اقتصاد مقاومتی"شامل 

 انتخاب دفرآین و جستجو مقاله که در راستای هدف پژوهش بود مورد استفاده و  تجزیه و تحلیل قرار گرفت. فرآیند 5رهبری و 

  اد گردید.قلمد تحقیق متغیر ترین مهم بود. اقتصاد مقاومتی بر اساس کلیدواژه اصلی یعنی اقتصاد مقاومتی بررسی متون و مقاالت

 

 یافته ها

رهبر معظم انقالب معتقد هستند یکی از مهم ترین بخش های اقتصاد مقاومتی حمایت از محصوالت صنعتی و کشاورزی داخلی و 

ح فرمودندکه باید واحدهای تولیدی کوچک به طور خالصه و جامع، تولید ملی است. ایشان راه حمایت از تولید ملی را این طور تشری

و زود بازده فعال شوند تا رقابت در میان کارخانه ها برای تولید محصوالت با کیفیت داخلی افزایش پیدا کند و این امر باعث 

قل ممکن خواهد استقبال مردم از خرید ساخت داخل خواهد شد و واردات برخی از اقالم که کشور توانایی تولید آنها را دارد به حدا

(. فرهنگ سازی در استفاده از منابع فسیلی از دیگر مسائلی 1391، مقام معظم رهبریرسید و از خروج ارز جلوگیری خواهد شد )

بود که رهبر فرزانه انقالب بر آن تاکید داشتند. همچنین ایشان بر دانش بنیان کردن نفت و گاز و... تاکید داشته و معتقد هستند که 

رکت های دانش بنیان به اندازه ای است که عالوه بر تاثیرگذاری بر سایر مولفه های اقتصاد مقاومتی، یکی از مهم ترین و اهمیت ش

موثرترین مولفه های اقتصاد مقاومتی می باشد. ایشان شرکت های دانش بنیان را به عنوان راهکاری برای جایگزینی درآمدهای 

ه اگر ما بتوانیم از فرصتی که امروز وجود دارد استفاده نماییم و تالش کنیم نفت را با فعالیت نفتی مطرح نمودند و تصریح نمودند ک

مقام معظم های اقتصادی درآمدزای دیگری جایگزین نماییم در این صورت بزرگترین حرکت اقتصادی را انجام داده ایم )

محور اصلی خالصه نمود.  4ن اصلی اقتصاد مقاومتی را در (. در مجموع بر اساس یافته های پژوهشگران می توان ارکا1391،رهبری

توزیع عادالنه  -3کار، تالش و مدیریت جهادی -2تحکیم پایه های ایمانی و فرهنگی  -1محور اصلی ارکان اقتصاد مقاومتی شامل  4
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نین در مجموع بیانات مقام (. همچ1393اصالح الگوی مصرف می باشد )انجمن اقتصاد اسالمی حوزه علمیه، -4امکانات و مواهب و 

 معظم رهبری سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به شرح زیر می باشد. 

 حداکثر به و کارآفرینی توسعه نظورم به کشور علمی و انسانی هایسرمایه و مالی منابع و امکانات کلیه سازیفعال و شرایط تأمین -

 نقش و درآمد ارتقاء بر تأکید و جمعی هایهمکاری تشویق و تسهیل با اقتصادی هایفعالیت در جامعه آحاد مشارکت رساندن

 .متوسط و درآمدکم طبقات

 جایگاه ارتقاء منظور به آورینو ملی نظام ساماندهی و کشور علمی جامع نقشه اجرای و سازیپیاده بنیان، دانش اقتصاد پیشتازی -

 .منطقه در بنیاندانش صاداقت اول رتبه به دستیابی و بنیاندانش خدمات و محصوالت صادرات و تولید سهم افزایش و کشور جهانی

 بستر یجادا اقتصاد، پذیریقابتر تقویتِ کار، نیروی توانمندسازی تولید، عوامل تقویت با اقتصاد در وریبهره رشد قراردادن محور -

 .کشور مناطق هایمزیت یایجغراف در متنوع هایقابلیت و ظرفیت کارگیری به و استانها و مناطق بین رقابت

 ارتقاء و انرژی شدت کاهش وری،بهره و اشتغال تولید، افزایش جهت در هایارانه سازیهدفمند اجرای ظرفیت از استفاده -

 .اجتماعی عدالت هایشاخص

 زا انسانی سرمایه سهم فزایشا اب به ویژه ارزش، ایجاد در آنها نقش با متناسب مصرف تا تولید زنجیره در عوامل عادالنه بریسهم -

 .تجربه و کارآفرینی خالقیت، مهارت، آموزش، ارتقاء طریق

 و راهبردی خدمات و محصوالت یدتول به دادن اولویت و ،(وارداتی اقالم در بویژه)اساسی  کاالهای و هانهاده داخلی تولید افزایش -

 .خاص و محدود کشورهای به ابستگیو کاهش هدف با وارداتی کاالهای تأمین مبانی در تنوع ایجاد

 (.کاال و هاولی مواد)تولید  کیفی و کمی افزایش بر تأکید با راهبردی ذخایر ایجاد و درمان و غذا امنیت تأمین -

 ریزی برنامه با مراهه داخلی کاالهای مصرف ترویج و مصرف الگوی اصالح کلی هایسیاست اجرای بر تأکید با مصرف مدیریت -

 .تولید در پذیری رقابت و کیفیت اءارتق برای

 در پیشگامی و ملی اقتصاد در باتث ایجاد ملی، اقتصاد نیازهای به پاسخگویی هدف با کشور مالی نظام جانبههمه تقویت و اصالح -

 .واقعی بخش تقویت

 آوری. ارز خالص با و افزوده ارزش تناسب به خدمات و کاالها صادرات از و هدفمند جانبه همه حمایت -

 کاال صادرات تولید، تسهیل و گسترش پیشرفته، هایفناوری انتقال منظور به کشور اقتصادی ویژه و آزاد مناطق عمل حوزه توسعه -

 .خارج از مالی منابع و ضروری نیازهای تأمین و خدمات و

 گاز. و نفت صادرات از حاصل درآمد پذیری ضربه با کشور و مقابله اقتصاد پذیری آسیب کاهش و مقاومت قدرت افزایش -
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 افزوده. ارزش وگاز و افزایش نفت راهبردی ذخایر افزایش -

 مالیاتی. درآمدهای سهم افزایش با دولت درآمدی نظام کشور و اصالح عمومی هایهزینه در جویی صرفه -

 .نفت به دجهبو گیوابست قطع تا گاز و نفت صادرات از حاصل منابع از ملی توسعه صندوق سهم ساالنه افزایش -

  ارزی ی،تجار پولی، هایحوزه در فسادزا هایزمینه و هافعالیت اقدامات، از جلوگیری و آن سازیسالم و اقتصاد سازیشفاف -

 نشان اعطای و مولد اشتغال و ریگذا سرمایه کارآفرینی، وری،بهره ثروت، تولید افزوده، ارزش ایجاد در جهادی فرهنگ تقویت -

 .زمینه این در برجسته خدمات دارای اشخاص به قاومتیم اقتصاد

 و فراگیر گفتمان به آن تبدیل و ایرسانه و آموزشی علمی، هایمحیط در بویژه آن سازی گفتمان و مقاومتی اقتصاد ابعاد تبیین -

 .ملی رایج

 .بازار بر نظارت هایشیوه روزآمدسازی و گذاریقیمت و توزیع نظام سازی روان و شفاف -

 (.1393آن )انجمن اقتصاد اسالمی حوزه علمیه، ترویج و داخلی محصوالت کلیه برای استاندارد پوشش افزایش -

 

 بحث ونتیجه گیری

مفهوم "( اشاره نمود. ایشان معتقد هستند 1391در تبیین و توصیف اقتصاد مقاومتی الزم است که به دیدگاه مقام معظم رهبری )

اقتصاد مقاومتی قبل از علم، دین و نقل، یک مفهوم  همچنینای مشخص نیست. مطلق و دارای اندازه ،مقاوم بودن یک مفهوم طیفی

عقلی است. شاهد بر این مدعا این است که در هر جای دنیا اصل بر استحکام، مقاومت و قوام است و این یک اصل عقلی است. با 

ها و ساختارهای خویش سازی بافتها همواره سعی در مقاومتمام آن نگاهی به سایر اقتصادهای دنیا نیز متوجه آن خواهیم شد که

های گیری تمام تئوریاند و این امر با تکامل دانش همواره در مسیر خویش رو به پیشرفت بوده است؛ بدین معنا که جهتداشته

های سازی بافتت سایر کشورها جهت مقاومسازی است. به این مفهوم استفاده از تجربیاجدید، نیل به این هدف، یعنی قوام و مقاوم

های کلی ابالغی اقتصاد مقاومتی نیز استفاده از فنون و ادبیات رایج اقتصادی به نماید و در متن سیاستاقتصادی کشور الزم می

تحریم  به دورهمدت نبوده و بلکه یک پروسه و راهبرد کالن است و مربوط  خورد. لذا اقتصاد مقاومتی یک برنامه کوتاهچشم می

زمانی، باز هم تمام عناصری که در سند  ـ ها پایان یابند و با لحاظ نمودن شرایط مکانیاگر تمام هجمه. بر این اساس نخواهد بود

عنوان یک راهبرد توجه ها بهسیاست های کشور خواهد بود و باید به اینهای کالن اقتصاد مقاومتی وجود دارد جزو برنامه سیاست

یک (. در مجموع رهبر معظم انقالب بیان می دارند که مجموعه سیاست های اقتصاد مقاومتی 1391)مقام معظم رهبری، "شود

. است.. ایرانمتناسب با وضعیت امروز و فردای  و است کشور ایراناز فرهنگ انقالبی و اسالمی  الگوی بومی و علمی است که برآمده
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یک تدبیر بلندمدت  بلکه نیست ایران و شرایط کنونی کشور یتمربوط به وضعقالب اسالمی نظریه اقتصاد مقاومتی رهبر معظم ان

مشکالت را برطرف  و ی مسائل اقتصادی برآورده کندتواند اهداف نظام جمهوری اسالمی را در زمینهمی که برای اقتصاد کشور است

و برنامه های اقتصاد  هاسیاستاین بدان معنا است که  است وپویا  یک عامل نماید. ایشان معتقد هستند که اقتصاد مقاومتی

قابل انطباق با شرایط گوناگونی است که ممکن و  قابل تکمیلارائه نشده است و به صورت یک چارچوب بسته و متحجر  مقاومتی

شکنندگی  و رساندپذیری میعماًل اقتصاد کشور را به حالت انعطافنظریه اقتصاد مقاومتی  .ای از زمان پیش بیایداست در هر برهه

از بیانات مقام معظم رهبری می توان کاربرد  (.1392، مقام معظم رهبرینماید )می برطرف های گوناگون اقتصاد را در مقابل تکانه

م شکند اقتصاد مقاومتی را در جامعه استنباط نمود. به طوری که اجرای این نظریه می تواند تحریم های اقتصادی ناعادالنه را در ه

می توان نتیجه گرفت که اقتصاد مقاومتی یک مفهوم نیست بلکه یک فرایند پویا است که  و اقتصاد کشور ایران را به جلو برد.

 قابلیت انطباق با شرایط مختلف را دارد و در هر برهه ای از زمان کاربردی و موثر است. 
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 چکیده

برداری از اموال شایستگی الزم برای  بهره و به این معنا است که افرادشاخص های مهم عدالت اقتصادی  کارآیی اقتصادی از 

جلوگیری یع حقوق اموال داشته باشند و از هرگونه تضیرا عمومی و منابع طبیعی، استفاده مناسب و نیز استفاده عمومی از آنها 

 دپژوهش حاضر در نظر دارد که کارآیی اقتصادی کارکنان در محل کار را مورد بررسی قرار دهد تا با استفاده از نتایج آن بتوان کنند.

نمونه  این مطالعه مقطعی و تحلیلی بوده کهه و مقدمات اصالح الگوی مصرف را فراهم کند. راههای مصرف بهینه را مشخص نمود

ابزار جمع آوری داده ها نفر از کار کنان حوزه های دانشگاه را تشکیل می دهد.  100آماری آن با روش کوکرین با جامعه محدود 

انجام  19نسخه  SPSSنرم افزار بود. تجزیه و تحلیل داده ها با  %75با روایی تایید شده و ضریب پایایی پرسشنامه محقق ساخته 

کنان در بیمارستان مشغول به کار کار در صد 50در صد آنان متاهل بودند.  87نفر مرد بودند و  56 نفر ازکارکنان زن و 44شد. 

 میانگین ،56/0±10/0 امتیاز کارآیی اقتصادی کارکنان در محل کار دارای تحصیالت لیسانس بودند. میانگین   در صد 60بودند و 

 ، P=00/0 1با ) گروه دو این کارآیی بین که شد آورد بر 57/0± 0/0 6و میانگین امتیازات زنان  52/0±10/0 مردان امتیازات

02/3=tود داشت. از نظر تحصیالت بین امتیارات اکتسابی گروههای مختلف تحصیلی، تفاوت معنی دار ج( تفاوت معنی دار آماری و

در  .بر آورد کردند متوسط و خوبد در صد کارکنان تنظیم شرایط محیط کارخود را  در ح 61در این مطالعه . آماری وجود نداشت

اطالعات صحیح و پرهیز  ارائه ،در صد 60، در مورد انجام کار بر اساس شرح وظایف درصد 64مورد پرهیز از هدر دادن منابع انرژی 

بی ارزیا متوسط و خوبدر صد کار کنان خود را در حد  60و رعایت حقوق ارباب رجوع  از رساندن آسیب به مشتری در محل کار

می . کارآیی اقتصادی کارکنان در محیط کار در متوسط تا خوب قرار داشت. باالبودن نرخ کارآیی اقتصادی در محیط کار کردند

جلوگیری از تضییع حقوق دیگران و به نوعی ایجاد بهره وری اقتصادی در محل کار کمک کننده باشد که باعث بهبود تواند در 

منطبق با آموزه های  در محیط های کاریه و منجر به اجرایی شدن بر نامه اقتصاد مقاومتی ، اقتصادی شدشاخص سالمت اجتماعی

 .می شود اسالمی

 کارآیی اقتصادی، آموزه های اسالمی، اقتصاد مقاومتی.کلید واژه: 
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 مقدمه

اقتصادی است که رابطه نزدیک با عدالت اجتماعی رفتاری روابط  حوزه در افرادعدالت اقتصادی به منزله  مراعات حقوق اقتصادی 

. به این بوده و یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی می باشد گر افراد در فعالیتهای اقتصادیداشته و شامل اصول اخالقی است که هدایت

ز اسراف و تبذیر جلو معنا که چگونه هر فردی برای زندگی کسب معاش کند، کاال و خدمات را با دیگران مبادله کند و چگونه ا

نی ، عدالت اقتصادی مصداقی از عدالت در معنای وسیع آدر اندیشه اسالمی و آموزه های های قر .(1388فراهانی فرد، گیری کند )

اند. عدالت، مخصوصا ها و رعایت حقوق افراد دانستهآن است. اندیشمندان اسالمی، عدالت را توازن، تعادل، تساوی، رعایت استحقاق

 (.1388فراهانی فرد، رود )شمار میالت اقتصادی، ویژگی بسیار مهم دولت اسالمی است و در کنار تقوا، شاخص جامعه اسالمی بهعد

را در جامعه رعایت کنند، مشکل فقر و اند که اگر مسلمانان به اصل عدالت وفادار باشند و آنمعصوم بر این نکته تأکید ورزیده امامان

اگر میان مردم عدالت اجرا »فرماید: السالم( می)علیه یابند. امام باقررود و همه به آسایش و رفاه دست میمیان مىبیچارگى مردم از 

عدالت اقتصادی بحث کار آیی اقتصاد مقاومتی و به تبع آن، یکی از شاخص های مهم  .(1388نوری ، ) «شدند.نیاز مىشد، بىمى

برداری از اموال عمومی و منابع طبیعی، استفاده مناسب  و بتوانند شایستگی الزم برای  بهرهاقتصادی افراد است به این معنی که 

های مندی از آنها برای نسلمعنی هدر دادن فرصت بهرهنیز استفاده عمومی از آنها داشته باشند و از هرگونه تضییع حقوق اموال به

اجرای معیار های عدالت اقتصادی فقر از بین رفته  و توازن و تعادل نسبی در این صورت با  .(1389عیوضلو، آینده جلوگیری کنند )

ای که عدالت اقتصادی برقرار نباشد، رابطه محسوس میان تالش افراد و میزان درآمد و شود. در جامعهبین اقشار اجتماعی برقرار می

ندی از امتیازات انحصاری، بخش قابل توجهی از مهای مناسب و بهرهرفاه وجود نخواهد داشت و گروهی با دسترسی به موقعیت

خود اختصاص خواهند داد و بدین طریق، فاصله بین اقشار اجتماعی با سرعت روزافزونی بیشتر خواهد شد؛ اما وقتی منابع را به

-ها و فرصتود و موقعیتکننده درآمد و رفاه، تالش صادقانه و مجد انه افراد خواهد بعدالت اقتصادی برقرار باشد، عامل عمده تعیین

های یکسان در اختیار همه قرار خواهد گرفت؛ تا افراد برحسب میزان تالش و پشتکار خود، بتوانند از منابع موجود استفاده بهینه 

عالوه بر آن ایجاد کار آیی اقتصادی موجب تزکیه باطنی شده و حس برادری و نزدیکی بین افراد را تقویت می کند  داشته باشند.

و « توازن»در این میان معیار کارایی به عنوان یکی از شرایط تحقق عدالت اقتصادی و در نتیجه به عنوان جزئی از  .(1384دیر باز، )

در نظام اسالمی با توجه به  (.1384دیرباز، اقتصادی و الزمه رعایت قوام عدالت اقتصادی به شمار می رود )« حق مال»برقراری 

ی اقتصادی به مفهوم کارایی فنی یا کارایی تخصیصی به معنی تغییر منابع تولیدی یا کاالها به نحوی است داوریهای ارزشی، کارای

از تولید کاال و خدمات یا مصرف درست و بهینه  آن را نتیجه دهد که در چهارچوب حفظ قوام  که سطح رضایتمندی )مطلوبیت(

ر گرفته می شوند. بنابراین در این نگرش حفظ مصالح حقیقی فردی و اقتصادی جامعه و پایداری و تعادل حقیقی اقتصاد به کا



 

 

دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه کارکنان در اسالمی های آموزه اساس بر اقتصادی کارآیی بررسی  

86 
در اقتصاد متعارف بیش از همه به تأمین منافع فردی و خواسته های فردی تکیه گردیده و  .(1381قیصری ،اجتماعی مدنظر است )

تلقی می شود. اما در اقتصاد اسالمی  بهینه اجتماعی ،لذا هر ترکیبی که باعث حداکثر شدن مطلوبیت تعریف شده بر این مبنا گردد

 حداکثر سازی مطلوبیت حقیقی بر اساس میزان تحقق مصالح فردی و اجتماعی در چهارچوب موازین شرعی مورد توجه قرار گرفته

شرط تصرف در مال با رعایت معیار کارایی و « قوام » در این رابطه و بر اساس منابع مختلف اسالمی عبارت  .(1383چهرام،است )

شواهدی زیادی در قرآن  در مورد  (.1383چهرام ،عاقالنه بودن تصرف تلقی می گردد که موجب ایجاد رشد اقتصادی می شود )

و در  "انسانها از هر گونه تصرف غیر عاقالنه بر اموال نهی گردیده اند "سوره نساء 5معیار کارایی اقتصادی وجود دارد. بر اساس آیه 

اسراف  یاد شده است که به معنی هزینه های اضافی و بیهوده و غیر معقول در تولید یا مصرف کاالها و  سوره اعراف از 31آیه 

در منابع مختلف اسالمی آمده است که  ارزش  .(1387زراء نژاد،خدمات می باشد که معادل عدم رعایت کارایی اقتصادی است )

انجام کار به بهترین نحو بهره برداری از مال باشد که بیشترین ثمربخشی گذاری عملکرد اقتصادی افراد باید بر اساس حسن اجرا و  

با توجه به مسائل فوق پژوهش حاضر در نظر  .(1381زاهدی اصل ، را در جهت تحقق هدف فردی و یا اجتماعی در بر داشته باشد )

اده از نتایج آن بتوان راههای مصرف بهینه را دارد که کار آیی اقتصادی کارکنان در محل کار را مورد بررسی قرار دهد تا با استف

مشخص نمود و با طراحی بر نامه های مداخله ای بر اساس مشارکت کارکنان مقدمات اصالح الگوی مصرف را فراهم کرد که خود 

 می شود.و اقتصاد مقاومتی  موجب تحقق حماسه اقتصادی

 

  روش پژوهش

و  شکیل دادهیدریه تجامعه آماری آن را کار مندان دانشگاه علوم پزشکی تربت حاین مطالعه مقطعی و از نوع تحلیلی بوده که  

ته ساخ محقق پرسشنامه ورد شد. ابزار جمع آوری داده هاآنفر از کار کنان بر 100نمونه آن به روش کوکرین با حجم جامعه محدود 

سته پاسخ در مورد بسوال  16تصادی کارکنان شامل محقق ساخته کارآیی اق پرسشنامه است. کنان بودهبررسی کارآیی اقتصادی کار

بر آورد  %75از آزمون مون و بگی مصرف، استفاده موثر از منابع محیط کار و ... بود که پایایی آن از روش آزهالگوی مصرف کاال، بهین

سط نرم اده ها توحلیل دجریه و تپرسشنامه در اختیار کار کنان قرار گرفته ، توضیحات الزم در مورد تکمیل آن انجام گرفت .ت شد.

 و با آزمون آماری تی مستقل انجام شد. 19نسخه  SPSSی  آمارافزار 
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 نتایج

ان مشغول به کار بودند و نفر ازکار کنان در بیمارست 50صد آنان متاهل بودند. در 87نفر مرد بودند و  56ن زن و نفر ازکارکنا 44

 بودند. لیسانسدارای تحصیالت   صد موارددر 60

 

 : توزیع فراوانی کار کنان مورد مطالعه بر حسب محل خدمت و مدرک تحصیلی 1جدول 

مولفه مورد 

 سنجش

مورد  حیطه

 سنجش
 فراوانی مطلق

 محل خدمت

 38 معاونت بهداشتی

 12 دانشگاه

 50 بیمارستان

 100 جمع

 مدرک تحصیلی

 3 فوق لیسانس

 60 لیسانس

 12 فوق دیپلم

 25 دیپلم

 100 جمع

 

 

ب و خو ر را در حدیی اقتصادی در محل کارآکاز دهی مولفه های کارآیی اقتصادی در امتیادر صد موارد(  60)کنان اکثریت کار

 بر آورد کردند. متوسط
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 یی اقتصادی کارکنان در محل کارآ: توزیع فراوانی  امتیازات مربوط به  مولفه های کار 1جدول 

 موضوعات مورد سنجش ردیف

 بسیار کم کم متوسط زیاد

 تعداد تعداد تعداد تعداد

 2 22 46 30 پرهیز از هزینه های اضافه برای انجام خدمات مشخص 1

 2 8 50 40 پرهیز از اسراف برای مصرف کاال 2

 2 8 45 45 توانایی نگهداری درست  اموال 3

 4 6 58 32 پرهیز از هدر دادن منابع انرژی )آب ، برق ، ....( 4

 2 8 49 41 دادن  اطالعات صحیح  به مشتریان در زمینه فعالیت و کار 5

 2 6 53 39 انجام هر کار به بهترین نحو ممکن 6

 2 12 53 33 تنظیم شرایط محیط کار برای بازدهی بیشتر 7

 2 5 53 41 تنظیم قوانین و مقررات برای انجام درست خدمات 8

 2 4 54 40 یفعمل در محیط کار بر اساس شرح وظا 9

10 
حل مایجاد عدل و شرایط یکسان برای همه مشتریان و ارباب رجوع در 

 کار
41 52 4 3 

 1 14 46 39 شکر گذاری از نعمت های خداوند 11

 - 6 52 42 مشورت در امور برای جلوگیری از ضرر و کوتاهی در فعالیت 12

 1 14 66 19 انفاق و کمک به نیاز مندان 13

 - 12 64 24 موثر از وقتاستفاده  14

 - 17 54 29 به کار گیری عوامل موثر افزایش کار آیی در محیط کار 15

 - 4 50 46 (سرافااستفاده از وسایل و امکانات محیط کار به نحو مطلوب )دور از  16

این دو گروه با  کارآیی بر آورد شد که بین 0/ 57± 0/0 6و میانگین امتیازات زنان  52/0± 0/ 10میانگین امتیازات مردان 

(001/0=P  02 /3 =t  .تفاوت معنی دار آماری وچود داشت ) 

 از نظر تحصیالت بین امتیارات اکتسابی گروههای مختلف تحصیلی، تفاوت معنی دار آماری وجود نداشت.
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 محل کار : توزیع فراوانی امتیازات اکتسابی سطح کار آیی اقتصادی کار کنان مورد مطالعه در 2نمودار 

 

 بحث و نتیجه گیری

تحقق کارآیی اقتصادی در محل کار باعث می شود که کلیه  کارکنان شاغل سازمانی بتوانند از مواهب عمومی و امکانات پایه در 

محل کار به نحوی مناسب بهره مند شوند که در واقع این امر شرط الزم برای جلوگیری از تضییع حقوق و اموال دولتی و شخصی 

وری الزم به خود اگر چنین نباشد گروهی اندک در هر سازمان می توانند بخش قابل توجهی از منابع را بدون بهره شمار می رود.به 

در صد کارکنان تنظیم شرایط محیط کارخود  61در این مطالعه  و شکاف اجتماعی بین کار کنان بیشتر خواهد شد. اختصاص دهند

ردند که آموزشهای بدو خدمت وضمن خدمت در مورد شناخت کامل محیط سازمانی، فهم و بر آورد ک حد متوسط و خوبرا در 

منجر شود )زاهدی اصل، یندهای کاری آدرک فرهنگ سازمانی، بر آیند صحیح ازامکانات محیط کار می تواند به ارتقاء کیفیت فر

در صد  81منوعان و همکاران نیازمند می باشد که کمک به ه ،از امور مهم دیگردر کارآیی اقتصادی کارکنان در محل کار (.1381

کارکنان در حد متوسط بر آورد شدند و این می طلبد که صندوق های حامی کارکنان در محل کار تشکیل شده و به نوعی با 

در مشارکت خودشان اسباب حمایت مالی و برطرف کردن نیازمندی ها در محل کار فراهم شود که برطبق اصول ارتقاء سالمت 

تصفیه اموال بوده و به  و تزکیه باطنی، تکامل روحی، آنچه که در این مورد نصیب کارکنان می گردد محل های کاری می باشد.

درصد کارکنان در  64در مورد پرهیز از هدر دادن منابع انرژی  تقویت حس برابری و برادری در محیط کار کمک می کند.

که می بایست دوره های آموزشی اصالح الگوی مصرف، طراحی پیام های جذاب و متقاعد خودارزیابی در حد متوسط برآورد شدند 

در صد کارکنان  60آنچه که عجیب  به نظر می رسد در این مطالعه  کننده با بر چسب نحوه مصرف بهینه  انرژی انجام گیرد.

انجام می دادند که خود این  متوسط و خوبوظایف خود را بر اساس عمل به شرح وظایف درخواستی و محوله  به ایشان در حد 

      به نظر  مقوله مانند تقسیم  کار، عملکرد وظیفه ای و ... می تواند مقوله ای مهم برای ارتقاء عملکرد حر فه ای کارکنان باشد.
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واند کمک شایانی سیستم های ارزشیابی و مدیریت خصوصا استفاده از سیستم مدیریتی مبتنی بر عملکرد می ت تغییرمی رسد که 

 به تعهد کارکنان به شرح وظایف سازمانی باشد.

ی کارآیی ولفه هاو رعایت حقوق ارباب رجوع  از دیگر م دادن اطالعات صحیح و پرهیز از رساندن آسیب به مشتری در محل کار

وره برقراری د ردند.ارزیابی ک متوسط و خوبدر صد کارکنان در این مقوله خود را در حد  60اقتصادی کارکنان می باشد که حدود 

هم را این م های آموزشی ضمن خدمت در رابطه با تحوالت نظام اداری در قالب آموزشهای بدو خدمت و ضمن خدمت می تواند

ای ز نظریه هاستفاده در این معاونت با ا برآورده کند که از وظایف مهم معاونت توسعه و توانمندسازی نیروی انسانی می باشد.

نه سازی گی بهیمدیریت سیستماتیک و اصول اخالق حرفه ای می بایست به طور دائم محتوای آموزشی در رابطه با چگون عمومی

 اشد.برد و زن مرکنان کاوظایف شغلی تهیه شده و از طرق گوناگون اطالع رسانی به کار کنان انجام شده تا ملکه ضمیر ناخودآگاه 

ای کارکنان طراحی درجه بر 360و همانند ارزشیابی در نظام آموزشی، سیستم ارزشیابی سیستم های ارزشیابی باید دگرگون شده 

زیابی و د مورد ارار دارکگردد و هر کارمند از دیدگاه مدیر، همکاران، مشتریان داخلی و خارجی و تمامی افرادی که با آنها سر و 

 ود فرد دروده که خاستفاده از چک لیستهای خود ارزیابی بیکی از راههای مهم پیشرفت حرفه ای کارکنان  حسابرسی قرار گیرد.

تجدید  نای آموزشبه مع خود ارزیابی فواصل زمانی کوتاه مدت بتواند آنها را مرور کرده و به نوعی صادقانه خود را ارزیابی کند.

گر کارمندی ن مسائل امام ایتبا . ه داردشونده برای هر کارمند به شمار می رود و می تواند وجدان حرفه ای او را آگاه و به موقع نگا

 طرف کردن ان و بربه ایجاد توازن و تعادل نسبی بین اقشار مختلف کارکن کارآیی اقتصادی در محل کار داشته باشد می تواند

 ل کارر محدتصادی تعارض های ناخواسته در محل کار، جلوگیری از تضییع حقوق دیگران و به نوعی ایجاد عدالت و بهره وری اق

یر را  ترین تدابو  مهم در واقع اسالم مهمترین معضل اقتصادی را نا کارآمدی استفاده از منابع موجود دانسته وکمک کننده باشد 

ه و اعمال ری از گناجلوگی وگسترش روابط کار، تأکید بر دستمزد عادالنه متناسب با کاردانی و کار انجام یافته، جلوگیری از اسراف 

 (.1381که خود از ارکان اقتصاد مقاومتی است )زاهدی اصل ،  داندناشایست می 
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 گسترش سبک زندگی اسالمی نقش خانواده در
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 خراسان رضوی، مشهد، ایرانشناسی، زیست کارشناسی آموختهدانش-1

 Email.:mh1335@gmail.com نویسنده مسئول: منصوره بخشی، ایمیل:

 

 چکیده

با  خانواده د.سازمی فرد است، رهنمون آموزشگاه نخستین که خانواده زندگی را به سبک ذهن دینی، گیری فرهنگشکل ضرورت

 نتیجه اسالمی زندگی تاثیرگذار باشد. سبک زندگی سبک در اصالح تواندمی و اجتماعی تربیتی،  اقتصادی، فرهنگی هاینقش

ید تول به با تشویق ادهنیز خانو اقتصادی در عرصه .است خانواده تربیتی عرصه ترینمهم که است اسالمی هایآموزه بر اساس تربیت

مانند  اسالمی فرهنگ صحیح انتقال با نوادهخا همچنین .باشد می اسالمی زندگی سبک ساز زمینه مصرف صحیح بیشتر و مدیریت

 است. جتماعادر  و ظهور آن بروز عرصه پردازد، کهمی اسالمی زندگی سبک سازی-نهادینه به ملی و غیرت عزت مندی روحیه

 اقتصاد. فرهنگ، تربیت، اسالمی، خانواده، زندگی سبک :کلید واژه
 

 مقدمه

ز ا، خانواده ل اسالمهای اسالمی را نشانه گرفته است و از آنجا که در دین کام ترین ارزشهاست که سبک زندگی غربی، مهم-سال

که  چند راهی ند. هرارزش واالیی برخوردار است، مروجان سبک زندگی غربی، تخریب بنیان خانواده ها را مورد هدف قرار داده ا

 نوادگی کمابط خاامی ندارد. در فرهنگ غربی روغرب سال ها پیموده است، اکنون به بن بست رسیده است وخانواده درغرب انسج

ده های اسالمی بکشانند. تعهدی را به میان خانوااند این بی قیدی و بیزند و آنها تصمیم گرفتهرنگ است و بی بندوباری موج می

ا ی جامعه رن اساسبرای نجات سبک زندگی دینی خودمان، باید به ارزشمند بودن نقش خانواده پی برده و تالش کنیم تا این رک

انسان  و تکاملی جتماعیاسالم نگه داریم. ما باید به دنبال رهبری سبک زندگی باشیم و با ریشه یابی در فرهنگ اسالم، ارزش های 

تولید  ود،خودمانبدانش  را ارائه بدهیم. مطابق با دستورات خداوند سبک زندگی اسالمی را طراحی کردهو اگر نیاز به نرم افزار و

ز این ایی کنیم. ا شناساهای موجود در خانواده رمو از غرب پیروی نکنیم. باید با پررنگ کردن نقش خانواده در جامعه، ظرفیتکنی

می میی اسالرو در این مقاله کوشش خواهد شد تا به این سوال اصلی پاسخ گوید که خانواده چه نقشی درگسترش سبک زندگ

 تواند ایفا کند؟

 بک زندگیالف:  بررسی لغوی س

 پردازیم.ابتدا به معنای لغوی دو واژه سبک و زندگی می

 معنای لغوی واژه زندگی: زنده بودن، حیات و مدت عمر بیان شده است.

 معنای لغوی واژه سبک: در لغت نامه معانی گوناگونی برای واژه سبک درج شده است.

 ه و متناسبرازندبای که -تطابق با معیار شناخته شده، شیوه نوع، روش، طرز و شیوه. سبک اثاثیه، شکل دادن یا طراحی چیزی،

یر در شخص تعبشود بخصوص در رفتار اجتماعی، نحوه عرضه، بخصوص در موسیقی یا یکی ازهنرهای زیبا و شیوه مپنداشته می

 (.13412:9،1377نوشتار یا گفتار )دهخدا،

 ب:  بررسی معنای اصطالحی سبک زندگی

ها و تعاریف مختلف و گاه متضادی وجود دارد و اندیشمندانی که به تعریف سبک زندگی زندگی، دیدگاه در مفهوم اصطالحی سبک

 اند.اند به اقتضای نوع نگرشی که دارند تعریفی از سبک زندگی ارائه کردهپرداخته
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 تعریف صاحبنظران غربی ازسبک زندگی

 (.34:1392یانگرانه در میان افراد است )ولی زاده،سوبل: سبک زندگی، مجموعه ای ازرفتارهای قابل مشاهده و ب

هایی ننده گروهداند که مشخص کهایی میهای رفتار، لباس پوشیدن، سخن گفتن، اندیشیدن و نگرشوبر: سبک زندگی را شیوه

 (.25:1392،رضایی ؛فرخانی دوست منزلتی متفاوت است )حسن

ک زندگی اخص سبدادن زندگی شخصی، الگوی تفریح و مصرف را بهترین ش المونت و همکارانش: نیز ضمن تاکید بر شیوه سازمان

 (.1392،186:25،رضایی؛فرخانی) می دانند

گی فرد هوای زند وه حال بآلفرد آدلر: به عنوان اولین کسی که این واژه را در روانشناسی ابداع کرد؛ از این اصطالح برای اشاره 

 شودمی شامل را دنیا به نسبت فرد نگرش و دیگران، به نسبت فرد هایاحساس اره،استفاده کرد. سبک زندگی هدف فرد، خودپند

 .(97 :1391، جی فیست)

 یا جامعه متمایز یزندگ شیوه دهنده نشان زندگی سبک وی نظر به. کندمی تعریف کاال خرید الگوی براساس را زندگی لیزر: سبک

 مصرف شده اریخرید کاالی که ای شیوه به و کندمی خرید آن در نندهک مصرف که است ایشیوه دهنده نشان و اجتماعی گروه

 (.10:1389 است )خوشنویس، جامعه در کننده مصرف زندگی سبک دهنده بازتاب شود،می

ای تالش در راست دانست که فرد یا گروه براساس انگیزه های درونی خود وهای رفتاری میزیمل: سبک زندگی را مجموعه صورت

 (.1387، کنی مهدوی)اد توازن میان شخصیت ذهنی و زیست محیط عینی و انسانی خود برگزیده است برای ایج

ت رابطه شده اس هایی که در زمینه سبک زندگی در غرب انجامنکته حائز اهمیتی که وجود دارد این است که نظریات و پژوهش

 تند.ویکرد مادی به انسان و جهان مبتنی هسگرایی و درجه انتخاب افراد دارد و عمدتأ بر رتنگاتنگی با مصرف

 نسبت دین وسبک زندگی

ن پس دین هما مستغنی نیست -ی که براصل اعتقادی استواراستبرنامه زندگ -هرگزانسان )اگرچه به خدا نیز معتقد نباشد(ازدین 

 تعال برایمه خدای کآن راهی است روش زندگی است و از آن جدایی ندارد. قرآن کریم معتقد است که بشر از دین گریزی ندارد و 

 یمخدا را  اهر راستی هاند ب را پذیرفته (اسالم)حق  او باز کرده تا با تعلیمات آن به سعادت برسد. منتهای امر، کسانی که دین

ر قرآن ند د(. خداو21-22،:1379روند )طباطبایی، می و بیراهه کرده خدا را کج اند، راه را نپذیرفته حق دین که و کسانی پیمایند

مشخص یک سبک و  سوره آل عمران( از یک دین واحد با احکام واحد و 19)آیه« دین حق نزد خدا اسالم است»کریم می فرماید: 

گی است. بک زندسروش زندگی منتج می شود. در سبک زندگی غربی سبک زندگی به مثابه دین است؛ اما در اسالم دین به مثابه 

امه م دین برنبگویی . یک شیوه زندگی کردن است، اما شیوه زندگی که مورد نظر خداوند است. اینکهدین یک نوع زندگی کردن است

معنای  ه اصالزندگی است، کاستن از نقش دین است. اسالم یعنی دین زندگی، دین در زندگی. باچنین نگاهی مشخص می شود ک

وه ون اگر شیدند؛ چیز دین را در قالب سبک زندگی ترویج کردقیق دین، کیفیت زندگی و چگونه زیستن است. پیامبر اسالم )ص( ن

(. در واقع 41-39:،1393زندگی دیندارانه ترویج پیدا می کرد، تفکر دین دارانه و دین مدارانه هم گسترش پیدامی کرد )کوشکی،

م )حالل، اسال کام خمسهمی توان گفت بین دین و سبک زندگی نسبت تساوی برقرار است و تمام اعمال و رفتار ما در حیطه اح

 حرام، مکروه، مستحب و مباح( ارزیابی و ارزش گذاری می شود.

 تعریف صاحبنظران اسالمی از سبک زندگی

درحوزه علوم انسانی ما دانش سبک زندگی قدمت چندانی ندارد و نظریه پردازی زیادی حول آن صورت نگرفته است و مبنا بیشتر 

گمان پذیرش منفعالنه نظریات غربی از سبک زندگی برای جوامع مسلمان،که گی بوده است؛ بیبر همان نظریات غربی از سبک زند

ای ارزشمنددرحوزه سبک زندگی بهره مند هستند شایسته نیست. سعی نگارنده براین است که بابررسی نظریات صاحب خودگنجینه

 سبک  اهمیت درباره تعابیر ترینعالمانه و ترینور،که دقیقنظرانی چون آیت اهلل خامنه ای به عنوان سکانداراین گفتمان مهم درکش

 یزدی مصباح اهلل اند و دیگر عالمان دینی چون آیت کرده بیان  را تمدنی حرکت و جامعه سازی و خودسازی در آن نقش و زندگی

 سبک از است عبارت اسالمى وممفه با پیشرفت ابعاد از یکى»ازدیدگاه مقام معظم رهبری  برسیم. زندگی از سبک تعریفی به ...و
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(. ایشان ازسبک 23/07/1391 رهبری بیانات  «)-است یکدیگر اخراى عبارةٌ اینها - زیستن ىشیوه اجتماعى، رفتار کردن، زندگى

زندگی به عنوان باطن فرهنگ یک جامعه یادکردند؛ و از دو عنصر هدف و ایمان به عنوان اجزای اصلی تشکیل دهنده سبک زندگی 

 دراصالح سبک زندگی است )بیانات گام بردند. ایشان سبک زندگی  را به عنوان معیارخودشناسی فرد دانستند که نخستین نام

واژه سبک زندگی که درادبیات امروزی به مثابه »(. آیت اهلل مصباح یزدی نیز در تعریف سبک زندگی فرمودند: 23/07/1391 رهبری

ی و موارد کاربرد گستره وسیعی را در بر می گیرد؛ یعنی از رفتارهای خاصی که هر فردی واژه کلیدی مطرح شده است از نظر لغو

-گزیند تا رفتارهای خانوادگی، فامیلی، محلی، شهری، کشوری و بین المللی قابل اطالق است. ازاین منظرمیبرای زندگی خود برمی

 گرفت. واژة نظر در را هاسبک تعدد ها،ویژگی این اختالف اساس بر و کرد تعریف انسان رفتاری هایویژگی توان سبک زندگی را

. است اجتماعی و جمعی رفتار یک منظور بلکه نیست؛ نظر مورد فرد که باشد هاویژگی این متضمن تواندمی اسالمی زندگی سبک

 (. بر6:1392مصباح یزدی، ) «..شودمی بررسی جامعه در رایج روش معموالً  و نیستند ملحوظ افراد همة نیز اجتماعی مسائل در

 از متأثر که یافتهسازمان رفتارهای از ایمجموعه»: کرد تعریف صورت این به را زندگی سبک توانمی شناسانه دین رویکرد اساس

 غالب وجهه ی محیطی، وضعیت و فردی هایخواسته و امیال با متناسب همچنین و شده، پذیرفته هاینگرش و هاارزش و باورها

 (.49:1391)شریفی،  «اند.شده افراد از گروهی یا فرد یک اریرفت

 

 اهمیت بحث از سبک زندگی اسالمی

 رسیدن به رستگاری اخروی:-1

 )بیانات« دهیم. اهمیت زندگى سبک به باید - است نجاح و فالح و رستگارى انسان، هدف که - کنیم نگاه معنویت منظر از اگر ما»

 (.23/07/91رهبری

 وردن زندگی راحت دنیوی و امنیت روانیبه دست آ-2

 باز اخالقى، و روانى تامنی از برخوردار زندگى راحت، زندگى براى باشیم، نداشته هم اعتقادى معنوى رستگارى و معنویت به اگر »

 ثال دربرای م (.23/07/91رهبری )بیانات« است مهمى و اساسى ىمسئله مسئله، بنابراین. است مهم زندگى سبک به پرداختن

 دین. ای که بازار آن بر دروغ و بی اعتمادی بنا باشد؛ همه ضرر خواهند کرد نه فقط افراد دیندار و متجامعه

 تمدن سازی اسالمی-3

 اسالمى نوین سازىتمدن معناى به را جانبههمه پیشرفت اگر ما»سازی اسالمی است. سبک زندگی نرم افزار جامعه سازی و تمدن

 ...اما.ستا اساسى و اصلى و متنى بخش دیگر، بخش یک است؛ ابزارى بخش  بخش، یک: دارد بخش دو نوین تمدن این بگیریم

 بخش ین،ا. کردیم عرض که است زندگى سبک همان که می دهد؛ تشکیل را ما زندگى متن که است چیزهائى آن حقیقى، بخش

 آشپزى، نوع اک،خور نوع مصرف، الگوى لباس، نوع مسکن، نوع ازدواج، سبک خانواده، ىمسئله مثل است؛ تمدن اصلى و حقیقى

ه سبک زندگی غربی ای تمدن غرب را مدیون ارائ(. می توان موفقیت و مانایی چند سده23/07/91رهبری )بیانات« تفریحات و...

اید ملی خود بل تکااحبرای جوامع تحت سیطره خود دانست. انقالب اسالمی نیز برای وصول به تمدن اسالمی در مرحله فعلی از مر

ید ب بیرون آاری غربتواند سبک زندگی دینی و اسالمی را تولید کند تا از حالت انفعالی در برابر سبک زندگی و الگوهای رفت

 (66:1392سبزواری، )مشکانی

 نفوذ بیگانگان سدراه -4

 تغییراتی توسعه درحال از کشورهای ریبسیا نیز همچون ایران غربی، جامعه و ورود جدید زندگی شدن جهانی دامنه با گسترش

 مدرنیته با عنوان در غرب که و تحوالت تغییرات عبارتی نیست؛ به باید روشن که چندان آن انداز و دامنه چشم که است یافته

 و چون شتهگذا بر جای ایران دیگر جهان، از جمله بر نقاط و ارتباطات اطالعات دنیای از طریق را تاثیراتی داده روی شدن وجهانی

 وجود آورده به مردم را در زندگی هایی بحران نشده سازی فرهنگ در بستر وارد شده آن و برای برنخاسته از درون تحوالت این

اجتماعی و ...که از جمله  وساز، رفتارهای وساخت فرهنگی، معماری پوشش، خودباختگی گرایی، نحوه مصرف از جمله. است
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(. بنابراین ما برای اینکه استقالل و 45:1389زندگی برای جوامع درحال توسعه هستند )رضایی،پیامدهای اصلی سبک های جدید 

 هویت خود را به عنوان مسلمان ایرانی حفظ کنیم باید به دستورات اسالم درخصوص سبک زندگی رجوع کنیم.

 هاراهی برای انتقال ارزش-5

یغ ارزش ها و برای تبل ش آنهابینیم بیشترین تالص( و ائمه اطهار دقت کنیم، میاگر به شیوه تبلیغی پیامبران، به ویژه پیامبر اسالم)

ه همین بملی است. بلیغ عتباورهای اسالمی، ازطریق اثرگذاری بر اسلوب و شیوه زندگی مردم بود. اصوأل اثرگذارترین شیوه تبلیغی، 

ا ده اید چریمان آوراای کسانی که »نیست سرزنش می کند. دلیل خداوند در قرآن کریم مومنانی را که گفتارشان مطابق رفتارشان 

ا تتارتان دعوت کنید مردم را به غیرگف»(. امام صادق هم در حدیثی می فرمایند: 2آیه )صف،« کنید؟گویید که عمل نمیسخنی می

« تهمین اسپرهیزگاری، تالش و مجاهدت، نماز و نیکوکاری را از شما ببینند؛ به درستی که دعوت کننده واقعی 

سوی حق به  ها و دعوت دیگران به (. احادیث چنینی، نشان می دهد که نقش سبک زندگی در ترویج ارزش1369،2:78)کلینی،

 (.51-50،:1392مراتب بیشتر از نقش دعوت های گفتاری است )شریفی،

 انواع سبک زندگی وریشه اختالف 

 هایارزش نوع و رگم از پس حیات و انسان خدا، جهان، به انسان اهنگ نوع. هاستارزش و باورها معلول و محصول زندگی سبک

 نوع دو توانمی روشنی به و نگاه ننخستی در دلیل، همین به. دارند او هایگزینش و هاانتخاب بر مستقیم تأثیری او، شدةپذیرفته 

در نگاه  (.1391 شریفی، غیرمؤمنانه ) ندگیز هایسبک و مؤمنانه زندگی هایسبک: ساخت متمایز یکدیگر از را زندگی سبک کلی

ز یر حرکت اسمقابل قرآنی نیز شاید بتوان دو نوع سبک وحیات شناسایی کرد حیات خبیثه که ریشه در شرک و عدم توحیددارد؛ در

. مقام وده می شخدا محوری به حق خدا و سپس به دین و در نهایت به سیره و روش برآمده از دین حنیف که حیات طیبه نامید

دل سبک ت از ممعظم رهبری نیز تفسیر توحیدی از زندگی و سبک زندگی بر مبنای خدامحوری را مطرح نمودند و آن را متفاو

ه بی اسالمی ک زندگزندگی انسان مدارانه غربی دانستند. سبک زندگی غربی به عنوان نماد سبک زندگی اندیشه اومانیستی با سب

 دربعضی جهات کامال متفاوتند. عنوان نماد سبک زندگی توحیدی،

 روش پژوهش

شیوه . ستا شده  پرداخته ی و کتابخانه ای در بین روایات، احادیث و مقاالتجستجوی الکترونیکدر این مطالعه ی مروری، به 

ورود را  عیارهایمکه و مطالب علمی  مقاالت گردید؛ وجستجو بر اساس راهنمای مرکز مرورها و انتشارات دانشگاه یورک طراحی 

به  سی بیشتر،جهت برر واین یافته ها، مقاالت مرتبط پس از بررسی عناوین و چکیده، استخراج از مجموع دارا بودند، انتخاب شد. 

 بودند. "سبک زندگی اسالمی" و، "خانواده"در این  جستجو های  کلید واژهمطالعه وارد شدند. 

 

 یافته ها

  و نهاد خانواده اسالمی زندگی سبک

 بر اساس ، و اجتماعی از مدنی اعم حقوقی احکام همه که خاطر است همین به .است خانواده زندگی اسالمی، قالب زندگی سبکدر 

 مدنی اگر حقوق .آید بار نمی به درستی دهیم، نتایج بر فرد تطبیق را بخواهیم و قواعد حقوق اگراین .شود می تنظیم خانواده قالب

زیرا  ...است، و مرد دو برابر زن است، ارث و غیرعادالنه کنیم، ظالمانه فرد پیاده روی را بخواهیم ثالهمو ام ارث، دیه را مثل اسالمی

 می شناخته رسمیت به و اعتقادات نیات فرد صرفَا در حوزه .ندارد فرد رسمیت در اسالم .است شده تنظیم خانواده قواعد برای این

 یک شود، و طالق می و کانون و محور اصل خانواده و تشکیل باشد، خانواده دگیزن دین، سبک ای اگر در جامعه بنابراین .شود

 روستاهای و چه بزرگ درشهرهای بسنجیم، چه خود را فعلی فضا، جامعه در این اگر بخواهیم .گردد و منفور می غیر شایع استثنای

 معنای شود و فرد به می کاسته خانواده و اهمیت رزشو ا هر روز از جایگاه که شویم می متوجه نگاه با یک .وجود دارد دور، نوسان

 ریخته آفرینش براساس اش و عملی و مواد اعتقادی بوده آدمی بر فطرت مبتنی دینی اسالم .کند پیدا می و جایگاه ارزش غربی

 ساختمان دیگر عبارت دارد؛ به کامل سازگاری آن با انسان سرشت کند که می دعوت سبکی به در زندگی رو است، از این شده



 

 

اسالمی زندگی سبک گسترش در خانواده نقش  
96 

و  ازدواج در زمینه دین خواهد؛ مثال دستورهای می را دینی دعوت های خواسته همان که گشته مجهز قوا و ابزاری با انسان وجودی

 های گرایش که کندرا تایید می چیزهایی همان دارد؛ زیرا دین مطابقت است انسان ساختار وجودی چه آن با و پوشاک خوراک

(. از 15:1355ندارد )طباطبایی، وجود و حال گذشته نسل میان اقتضا، تفاوتی دراصل باشد.می آن وجوی تدر جس انسان درونی

است،  (ع)معصومان و ائمه( ص) پیامبر حضور عصر از ترضروری زمان دراین دینی هایآموزه به بازگشت طباطبایی عالمه دیدگاه

و تا  قرار گرفته غرب تأثیر فرهنگ تحت شدیدأ غربی کشورهای با و روحی جسمی بر اثر امتزاج زمان دراین مسلمانان اغلب زیرا

 و اجرای اسالم فرهنگ به رسد، جز مراجعهنمی نظر به درمانی راه و هیچ. اندافتاده سبک زندگی اسالمی دور از حدودی

و  (. بررسی40-39دارد ) همان:وجود  اسالمی زندگی سبک در زمینه که بخش حیات و آموزشی تربیتی های و روش هادستورالعمل

 معصومین تعلیماتی های روش کارگیری و به کنونی زندگی سبک اصالح ضرورت و غرب از منظر اسالم نهاد خانواده میان مقایسه

حضور  دنیا و در هر جای شده شناخته است نهادی ساخت. خانواده، خواهد روشن از پیش خانواده، بیش را در حوزه السالم علیهم

دیگر  جامعه به ای ها از جامعه از ویژگی در بسیاری حال کند؛ در عین می پیروی مشابهی و بیش کم از قوانین جا و در همه دارد

 خانواده اعضای.گذاردمی تأثیر برآن حاکم وفضای و برخانواده ناخواه خواه بر جامعه حاکم فرهنگ چرا که .دارد اساسی های تفاوت

 آزادی اندیشه براساس غرب که است این حقیقت .کنندمی پیروی اجتماعی محیط درهمان رایج یهاو سنت نیز از آداب، رسوم

 به که خانواده تشکیل اساس .استقرارداده ها خانواده فرا روی را و هولناک تاریک ای و آینده ریخته هم را به خانواده مطلق، اصول

ندارد؛  و مفهومی معنا زمین است، دیگر در مغرب انسان معنوی و عاطفی، روحی نیازهای خاطر و تأمین امنیت منظور ایجاد

 اصلی نقش. باشد تواند نمی دیگری چیز جنسی های و استفاده مادی اغراض به جز رسیدن بنیاد خانواده از هدف غرب درنگرش

 از ناشی ها نابسامانی نای همه. است شده آن رانی، جایگزین و هوس شده، عیاشی فراموش کلی به فرزند است تربیت که خانواده

 کرده تبدیل وتجارت ابزارکسب هارا به وآن دور ساختهبه شان اولیه از فطرت را و دختران زنان که است حدو حصر غرب بی آزادی

 دیار واقع آن و نویسندگان اندیشمندان، فرهیختگان همه اعتراض مورد که است ایگونه به غربی درکشورهای جاری اوضاع. است

 .کرد توصیف بتوان که است چیزی آن از غرب، بیش درجوامع آزادی نوع این (. پیامدهای 218-216ت )صابراحمد،:اس شده

 جنین؛ افزایش سقط مسری؛ افزایش بیماری های ودختران؛ شیوع زنان ودختران؛ خودفروشی زنان خانواده؛ ابتذال نظام فروپاشی

 کامل انحالل سوی به درغرب است؛ خانواده درغرب خانواده اوضاع از اندکی مایدورن جنسی بندوباری وب ی نامشروع؛ ناامنی اوالد

در  انتها تا آغاز از را آن ابعاد و تمام بوده جانبه و همه بسیار عمیق خانواده به اسالم غرب، نگرش فرهنگ درمقابل.کند می حرکت

نهاد  تحکیم به مختلف از جهات هادستورالعمل دراین .رددا خاصی هایدستورالعمل مورد و در هر داده قرار توجه مورد مراحل همه

 باموضوع ونظایرآن اجتماعی،تربیتی،روانشناختی،اقتصادی اخالقی، درمسائل اسالمی و احادیث کریم قرآن .اند پرداخته خانواده

 به خانواده شدردان عظیمی گردد،تحول استخراج وتخصصی دقیق صورت اموربه این اگر. استگفته سخن فراوان خانواده

 بااختالف، بدبینی باشد؛ حاکم آن بر فضای و وفاداری دوستی، صداقت که سعادتمنداست منظراسالم از ایخانواده .وجودخواهدآمد

 می دانسته خود هاینشانه از و شوهر را زن بین دلی و هم ایجاد محبت متعال خدای .پاشدمی ازهم خانواده شیرازه وخودمحوری،

خداوند،  هاینشانه از (. یکی21روم:«)و رحمه  موده بینکم و جعل الیها لتسکنوا ازواجا انفسکم من لکم خلق أن آیاته ومن»  :فرماید

 برقرار و رحمت مودت تان و همسران شما بیارامید و میان آفرید تا درکنارشان همسرانی خودتان از جنس شما برای که است این

 عمل. است شده انسانی جوامع گیردامن امروزه که است گوناگونی معضالت گشایرد خانواده، راهدر مو اسالم ساخت. بنابراین، تعالیم

 که است ای فاضله مدینه به بازگشت درجامعه السالم علیهم معصومین وتربیت تعلیم های روش واجرای درزندگی اسالمی سبک به

 آن گام به گام خود دستورهای و در داده اهمیت خانواده بنیان تحکیم به اسالم که قدر آن .اند داده را آن و عده و بزرگان انبیا همه

 آمیزی و محبت عاطفی فضای خواهد یک ازهر چیز می قبل اسالم. است نداده بها خانواده استقرار به مکتبی نموده، هیچ دنبال را

 (.18:1391یزدی، حمصبا ) پایدارتر گردد پیش از بیش آن اعضای بین پدید آید و روابط خانواده در محیط
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 خانواده تشکیل اساس ازدواج

 ر داشت درانتظا ازدواج مقدمه تحقق سبک زندگی اسالمی است. چطور ممکن است بدون توجه به معیارهای اسالمی ازدواج کرد و

یرا می شود ز دهی شمرترین اجتماع انسانخانواده به سبک رفتاری موردنظراسالم عمل شود؟ درمکتب اسالم خانواده به عنوان کهن

بر اساس  ن دراسالمآاحکام از آغاز آفرینش، انسان به صورت زوجی ازمرد و زن و در قالب خانواده قدم به گیتی نهاده است. ازدواج و

 وال پیوندسبب ز فطرت الهی گرایش زن و مرد به یکدیگر بنا گردیده است. از اینرو، رویگردانی از این فطرت وسنت اجتماعی

و  مسائل، فرعی قیهو ب است خانواده تشکیل ازدواج، همان فایده ترین (.  مهم21:1385سقوط جامعه می شود )مقدادی،اجتماعی و 

 یلتشک همان اول ی جهاست، در دو درجه همه غرایز بشری، اینها یا ارضای تولید نسل است؛ مثل مساله این دو یا پشتوانه ی درجه

 غریزه ارضای را آن زا هدف برخی. دارد وجود مختلفی های ازدواج دیدگاه اهداف . درباره(9/12/1380بیانات رهبری است ) خانواده

  آلمانی شناس معهجا مولیر .(172:1360الری، موسوی«)دانن می خانواده دو معامله و تجارت را ازدواج هدف دیگر دسته و جنسی

 (. از232:1349)کینگ، «عشق و فرزند داشتن به میل قتصادی، ا نیاز: کشاند می ازدواج سوی به را افراد عامل سه »دارد: می بیان

 در بلکه ؛ است سىجن تمت عات از گیرى بهره خانواده، تشکیل از اصلى هدف نیستند، قائل قداست خانواده براى که کسانى نگاه

 عمتنو  دالیل و ها حکمت ىده، داراخانوا تشکیل ، اسالمى احادیث و قرآن نگاه از اما ؛ ندارد وجود این جز هدفى موارد، از بسیارى

 و مود ت جاد(، ای11شوری آیه  نسل) بقاى (، امکان21است؛ ازجمله: آرامش روانی)روم: دینى و اجتماعى اخالقى، روانى،

( و.... 21:1390شهری، ری توحیدمحوری )محمدی اجتماعى وگسترش ( سازندگى98:1392(، انسان سازی)مظاهری،21رحمت)رم:

 این ترین مهم شدبا می برخوردار خاصی اهمیت از کدام هر که است شده ذکر خانواده تشکیل برای متعدد اهداف ماسال منظر از

 ای اسالمیبا مالک ه است. برای داشتن خانواده موفق باید قدم اول را درست برداریم و آن انتخاب همسر آرامش به رسیدن اهداف

(. افرادی که 29:1391آذرکسب،  ) یح، حسن خلق، تقو و سالمت جسمی وروانی استترین آنها، ایمان و باورهای صحاست که مهم

حأ شد و اصطالدشان باکنند قبل ازازدواج در مورد همسرشان مطالعه نمایند و همسری بیابند که ازنظر روحی متناسب باخوسعی می

دقبال ی توانستنمراکه  ند. درغیراین صورت،مشکالتیکفو او باشد، بخشی از مشکالت بعد از ازدواج تربیت فرزنداشان را حل کرده ا

 به ملزم را رفینط ازدواج درمساله اسالم دیدگاه (. از50:1372)شرفی کنند.حفظ می موکول کرده،  ازدواج حل کنند،به بعداز

 و بزنند رقم را خود ندهآی تدبیر و درایت و عقل با بلکه. نشود گذارده احساسات با خانواده زیرین خشت تا نموده همفکری و تحقیق

 نمایند. حفظ را خود دین نصف وسیله بدین و کنند انتخاب

 نقش خانواده درگسترش سبک زندگی اسالمی

وزه ها وهم چنین نگاه حهم پوشانی این  کنیم؛چهار حوزه تربیتی، فرهنگی، اجتماعی ، اقتصادی دسته بندی می در نقش خانواده را

الک گزینش ه است. متار ها و روابط فردی واجتماعی، جداسازی کامل مباحث را عمأل ناممکن ساختنظام مند اسالم به رف جامع و

 باشد.موضوعات طرح شده ارتباط آنها با نقش خانواده درسبک زندگی اسالمی می

 نقش تربیتی خانواده

سازد؛ و تربیت می است، را میکه همان سبک زندگی اسال،تربیت صحیح مبتنی برفطرت، سبک زندگی مطلوب و حیات طیبه جاوید

-های انبیاء، سبک زندگی خاصی را از زندگی دنیایی میغلط مبتنی برعوامل فرهنگی تحمیلی،سراب اجتماعی و بیگانه از هدایت

توان گفت که سبک زندگی اسالمی، یک نوع روش ها و احساس پوچی در زندگی پیامد آن است. میآفریند،که اضطراب ها و ناآرامی

کانون خانواده  محل تربیت افراداست؛  (.172:1392)فقیهی ص زندگی است که نتیجه تربیت براساس آموزه های اسالم استخا

های بشری وهمه نیازهای روحی انسان ها ناکام خواهد ماند؛ درخانواده سه دسته انسان واگرخانواده ای درجامعه نباشد؛ همه تربیت

اند ودیگرکودکان که نسل بعدی این این خانواده هستند، یکی زن هاکه مادران این خانواده اصالح می شوند، یکی مردهاکه پدران

 مسیر بنابراین والدین ابتدا باید به تربیت واصالح سبک رفتاری خود بپردازند تا بتوانند در  (.50:1388)حدادی، جامعه هستند

 از کودک الگوپذیری این که این برای ه تربیت الگودهی است؛تربیت فرزندان به سبک اسالمی موفق عمل کنند زیرا بهترین شیو

 گویند ومی مادر و پدر چهآن .است خانواده گفتاردر و بودن کردار یکی عامل ترینمهم گیرد صورت نحواحسنبه  خانواده در والدین
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. انسانها عموما با (16:1389 )رهبر، است برخوردار خاصی اعتبار از و شده تلقی حجت یمنزله به کودک برای کنندمی عمل آن به

 می )ص( رسول گیرند.حضرتراه صحیح زندگی فاصله می نادرست از تربیت نامناسب و اما دراثر فطرتی صحیح متولد می شوند؛

 آورندمی بار مجوسی یا و نصرانی ، یهودی را او که هستند او مادر و پدر این شود می متولد توحیدی فطرت با انسانی هر »:  فرماید

 نقش (. اگردرخانواده119:2،1408 )طبرسی است نموده خلق آن به را مردم خداوند که خدایی فطرت همان:  فرمودند سپس «.

 تربیتی امور کارشناسان امروزه .یابدنمی بروز تربیتی مشکالت شود؛ انجام موقع وبه درست ارزشها، سازی ودرونی سازی فرهنگ

 پیش را خود کار ارزانتر هم و تر ای ریشه هم کنیم، آغاز ها پیشگیری و ازبسترسازی را خود هایگذاری سرمایه ما اگر که معتقدند

 در امر این چه هر است بدیهی .دارد آمادگی پذیری تربیت برای تولد آغاز از فطرت براساس (. انسان24:1382)شاملی، بریم می

 دارد آمادگی تاثیراتی نوع هر دریافت برای کودک مغزدوران کودکی  در .بود دخواه تر درخشان آن نتایج گیرد انجام تر پایین سنین

 در باشد شده کسب کودکی دوران در که اخالقی .نمایدمی جذب فورا گیرد، قرار اختیارش در چه هر کودک اصل همین روی

 زمانی چه از است، ساله چهار من فرزند .گفت و رفته دانشمندی نزد مادری گویند.گذاردمی بجای خود از مهمی اثرات بعدی زندگی

 زمانی از زیرا ، اینموده تلف بیهوده را او عمر ای نکرده آغاز را او تربیت تاکنون اگر داد: جواب دانشمند ؟ بپردازم او تربیت به باید

یتی مهمی که بایددرسبک برخی نکات ترب به دراینجا .گرددمی آغاز وی تربیت ،زمان شود می ظاهر فرزند لب بر تبسم اولین که

 (1389کنیم.) خاموشی،می زندگی اسالمی موردتوجه قرارگیرد اشاره

 شود.مقدمات تربیتی قبل ازتشکیل جنین ونطفه پایه گذاری می 

 شود.وع میکودک شر گیرد و با ذکر اذان و اقامه درگوششود و درخانواده شکل می سن شروع تربیت کودک از گهواره آغاز می 

 م سازی تعلی ر زمینهدگردد و نقش مهمی ا شیر مادر باعث ایجاد ارتباط روانی عمیق و محکم بین شیرخوار و مادر میتغذیه ب

 وتربیت دارد.

 کنیم. تالش ربیتی کودکبرای رشد معنوی وت دای مادی کودک کافی نیست بلکه بایپرداختن تنها به امور جسمی و نیازه 

 و در مورد د لزومر به مقدارالزم و در جای خود صرف شود مفید است و اگر بیش از حدر امر تربیت محبت مانند غذاست؛ اگ 

 غیرمناسب مصرف شود، نه تنها سودمند نیست، بلکه زیانهای خطرناکی خواهد داشت.

 .به مراحل تربیتی سفارش شده درروایات توجه شود؛هرسنی اقتضائات تربیتی خودرادارد 

 تاثیرگذار ا نهادبسارپررنگ است چون هنوزآموزش رسمی کودک شروع نشده و خانواده تنه هفت سال اول تربیتی نقش خانواده 

 است.

 آیدمی بار اجتماعی فردی دهید، شرکت گروهی هایبازی در کافی قدر به را فرزندتان اگر. 

 هنگام به اگر. باش پاکیزه خود خواهی،می پاکیزگی اگر و باش مؤدب خودت خواهی،می ادب فرزندت از اگر دورانت: ویل گفته به

 بخواهیم اگر. داشت یخواه نگاه او حافظه در را سخت و زننده گفتار تقلید، راه از بگویی، درشت سخنان و بری کار به شدت خشم،

 .(188:1388)جوهری، شویم درستکار باید خود شود، کار درست او

 نقش اقتصادی خانواده

 ایفا نقش آن در توانند می همه و است ما امروز عمومی وظایف از یکی اقتصاد، هاییهپا ساختن مقاوم معنای به مقاومتی اقتصاد

 به باشد، چنین اگر که کنند، حرکت هم همراه و هم با باید تولیدگرایی، و گراییمصرف مهم مقوله (. دو1/1/93رهبری )بیانات کنند

 کشورمان در مستقیم یرغ و مستقیم صورت به گراییمصرف خوی که شاهدیم روزها این متأسفانه اما رسید، خواهیم پایدار توسعه

 توانمی ولیدومصرفت رادردوحوزه خانواده اقتصادی است. نقش ربوده تولیدگرایی از را سبقت گوی و است تبلیغ و ترویج حال در

 کرد: بررسی

تحریکی مرد و زن، به کار و تولید است.  تولید: در روند توسعه اقتصادی، نقش خانواده مهم است، از آن بابت که دارای جنبه-1

اندازد، در او احساس مسئولیت را بیدار کرده، و انگیزه کار و تالش بیشتر برای سعادت اصوال نفس ازدواج، آدمی را به حرکت می

 است نهادی رینت(. خانواده عالوه برنقش تولیدی که دارد، مهم322:1384درآمدزایی بیشتر ایجاد می کند)ملک زاده، و خودونسل،
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 مادر و پدر اگر. کندمی دقت خود مادر و پدر رفتارهای به ابتدا ازهمان کودک. باشد اثر داشته خودباوری ملی در تواندمی که

آید.و این خودباوری ملی او را به حمایت از می بار خودباور و گیردمی الگو والدین، خودباوری این از نیز کودک باشند، خودباور

ها با خرید لوازم خانگی ایرانی که نقش مهمی در اقتصاد کشور دارد؛ و همچنین تولیدات نده ایرانی سوق می دهد.خانوادهتولیدکن

فرهنگی ماننداسباب بازی وبازی های رایانه ای، و هنرهای دستی داخلی عالوه بر حمایت از تولیدکننده داخلی، مانع نفوذ فرهنگ 

 .(65-58:،1391و انانی، ند)رئیسیشوبیگانه به خانواده هایشان می

پدیده مصرف گرایی سوغات .است ختهگسی لجام گراییمصرف مامسئله جامعه عمومی درفرهنگ جدی های ازآسیب مصرف: یکی-2

ینه ای یست؟هزشوم غرب ونظام سرمایه داری است که درراستای منافع آنهاشکل گرفته است .عطش مابرای خریدآخرین مدل هاچ

 که ابعادی از (. یکی28:1391همراهمان پرداخت می کنیم پاسخ به کدام خواسته واقعی وطبیعی ماست؟)آذرکسب که برای گوشی

 مصرف در هاخانواده اگر. است فمصر و تولید در غربی کاالهای از تقلید بگذارد، اثر جامعه در گراییمصرف ترویج در تواندمی

 کاالهای شبیه که الهاییکا مصرف برای تقاضا شود،می سبب باشند، غربی که نندک استفاده کاالهایی از خود نیاز مورد کاالهای

 فرهنگ و شود بیشتر جامعه در غربی کاالهای مصرف فرهنگ روز به روز شود،می سبب امر این و بیاید وجود به بازار در است، غربی

 مقاومتی اقتصاد رکانا از یکی مصرف، مدیریت یئله(. مس162:1391وانانی، کند)رئیسی نفوذ جامعه و هاخانواده داخل به غربی

 هاخانواده و مردم آحاد هم غیردولتی، هایدستگاه هم دولتی، هایدستگاه هم. تبذیر و اسراف از پرهیز و متعادل مصرف یعنی است؛

 مقابل در بالشک مصرف، در تعادل یمالحظه و اسراف از پرهیز امروز. است جهاد واقعاً این که کنند؛ توجه مسئله این به باید

 تعادل یمسئله این دیگرِ  بُعد دارد.یک را الل هسبیلفی جهاد اجر این که کند ادعا می تواند انسان است؛ جهادی حرکت یک دشمن

 باشند، داشته توجه دولتی هایدستگاه یهمه را این کنیم؛ استفاده داخلی تولید از ما که است این مصرف مدیریت و مصرف در

 کاالهائی مصرف بر را یداخل تولید مصرف هم مردم آحاد. بگمارند این بر را همت نکنند؛ مصرف را ایرانی غیر تولید هیچ کنند سعی

 که (. هنگامی3/5/91رهبری، بیانات  ببندند ) را خارجی کاالهای مصرف راه مردم خود. بدهند ترجیح خارجی معروف مارکهای با

 به والدین عمل این گزیند،برمی را رانیای کاالی فرزندان حضور در و روندمی بازار به خرید برای فرزندان راههم به گراملی مادر و پدر

 اثری مسل ماً است، سویهیک اثرپذیری این چون و است اثرگذار کودک ذهنی الگوهای و هنجارها گرفتن شکل بر ناآگاهانه صورت

 الگو کودک برای ناخواسته دهند،می انجام که اقتصادی صحیح عمل با مادر و درپ ترتیب، این به. گذاشت خواهد کودک بر ژرف

 به توانندمی والدین دیگر، طرف از. داد خواهد بروز را خودش اقتصادی رفتارهای الگوها، همین اساس بر آینده در کودک و شوندمی

 نهادهای از یکی تواندمی ادهخانو بنابراین،. دهند آموزش نشانفرزندا به را ایرانی کاالی انتخاب در ملی خودباوری این آگاهانه صورت

بکی دعوت می کندکه ارزش (. دستورات اسالم مارابه س42:1391وانانی، آید)رئیسی شمار به جوامع در اقتصادی پذیریفرهنگ مهم

ه کت.درحالی طرح اسعنوان ارزش مهایی چون قناعت، زهد، ساده زیستی، ترجیح دنیا بر آخرت اعتدال در اقتصاد خانواده و...به 

ایت کند. رعیم، تشویق را که در راستای اهدافش استمدگرایی، تجمل گرایی، ظاهرگرایی غرب با تخریب این ارزشها، به دنیاطلبی، 

ت و غصه شسئله معیو که ماعتدال در اقتصاد خانواده برای افراد و جوامع دو ارمغان مهم دارد: بشر را از بزرگترین رنج تاریخی ا

ر و بی حتی کف ودهد؛ همچنین جامعه وفرد را از عوارض شوم فقرکه سوء اخالق و فساد و فحشا تامین مایحتاج است نجات می

 .(102:1392دارد )عبدالهی،دینی است، محفوظ نگه می

 نقش اجتماعی

 سلول یک مثل است؛درست انسانی هجامع مبنای عرصه بروزسبک زندگی جامعه است. خانواده .است امراجتماعی یک زندگی سبک

 و قهری بطور سلولها بیماری و فساد و نابودی که شده تشکیل سلولها از انسان بدن که همچنان .است انسانی پیکره مبنای که

 طور همین شود،می منتهی انسان بدن کل برای خطرناکی جاهای به کند پیدا توسعه اگر و است بدن بیماری معنایش طبیعی،

 اجتماع یبدنه و اجتماع یپیکره سلولهای از یکی ایخانواده هر. اندخانواده سلولها این که شده، تشکیل سلولهایی از هم جامعه

)حدادی،  بود خواهد سالم جامعه یپیکره آن یعنی جامعه، یبدنه داشتند، درست رفتار اینها وقتی بودند، سالم اینها وقتی. است

 نقش پذیرى جامعه در تفریط و افراط طالق، و خانواده نظام گسیختگى خانواده، در کودکان جتماعىا سرمایه (.  فرسایش35:1388
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 امروزى هاى خانواده در فرزندان، بر خانواده نظارت ضعف و اجتماعى تربیت عوامل دیگر و خانواده میان ناهماهنگى جنسیتى، هاى

 (.1392 )حیدرى، کند ایجاد مانع خانواده، محیط در کودکان بمطلو اجتماعى تربیت مسیر در تواند مى که است مسائلى از

 و خانواده سالمت باارتقای بنابراین دارد؛ خانواده نادرست عملکرد یا نا مناسب ساختار در ریشه اجتماعی هایبحران از بسیاری

ق وحقوق خانوادگی ومسائل برداشت. آمیختگی اخال گام افرادجامعه زندگی سبک می توان دراصالح آن مهم کارکردهای احیای

زیرا درجامعه ای که از تربیت وارزش های اخالقی  زناشویی ،درقرآن ، ویژگی مثبتی است که تاثیری عمیق درزندگی اجتماعی دارد؛

های پایه هرقدر شد. فراوان خواهد قانون شکنی رایج و کنند ومحروم است، افرادبه آسانی ازقانون ومقررات اجتماعی تخلف می

 ترقانون کم تخلف از هم جرم و گیرند ومی قرار تکامل بیشتر تعالی و مسیر باشد، هم نفوس انسانی در درجامعه استوارتر خالق ،ا

نظمی اجتماعی است که  موجد مرد، روابط زناشویی بین زن و استقرار (. تشکیل خانواده و65-64،:1391یزدی، خواهدشد )مصباح

خانواده برای اجتماعی کردن  ناشناخته ماندن نسل است. درنتیجه، و هاقاعدگیحذف کننده بی و ،روابط هرج ومرج در مانع بروز

 موثر ،کامالشخصیت اجتماعی ایجاد در انضباط توام است، و نواهی والدین به کودک که بامهر و اوامر فرزندان نقش مهمی دارد.

(.  1384 زاده، ملک) «تامن بگویم توکه هستی. به من بنمای، دکت رااول کو تو» گرامی گویند: مربیان رفتار به همین جهت، است.

 مهم ترین نقش های  اجتماعی خانواده که مرتبط باسبک زندگی  اسالمی است رامی توان این چنین شمرد:

 .فرزندآوری وبقای نسل که حاصل آن بقای جامعه انسانی است 

 شود.جامعه است؛ازخانواده شروع می جامعه پذیری که همان هم نوایی وسازگاری باهنجارهای 

 گیرد.کاهش بزه کاری اجتماعی که ازطریق تربیت اسالمی  صورت می 

 .نظم اجتماعی که دردستورات اسالم جایگاه ویژه ای دارد 

 شود.نظارت اجتماعی دردستورات اسالم ازخانواده شروع می 

 فاضل ) انوادگی استروابط خ کند؛تجربه می زندگی خود در دفر ترین روابط اجتماعی که معموال هراساسی روابط اجتماعی از 

 .(1392، قانع

 نقش فرهنگی خانواده

 مرده میمصداق خارجی فرهنگ ش بخشی ازجلوه عینی و سبک زندگی نیز دهد واصلی سبک زندگی راتشکیل می فرهنگ جوهر

فی شده هنگی معروده حیات فربه عنوان شال نواده،خا یعنی فرهنگ درقالب سبک زندگی نمایان می گردد. درهمه مدنیت ها شود،

انتقالش  امعه ویک ج عناصراصلی یک تمدن وفرهنگ در حفظ اصول و و هاتمدن و هاانتقال فرهنگ. (12،:1387جمعه، اماماست)

دی واجتماعی قتصاانقش فرهنگی خانواده ازنقش .(1387اکبری، علی حاج)گیردبه برکت خانواده انجام می ،به نسل های پی درپی

خلی ولیدداآن مهم تراست.درحوزه اقتصاداگربخواهیم مصرف تولیدات داخلی به معنای واقعی محقق شودبایدفرهنگ مصرف ت

ده می شود با (. کودکی که زا1/1/1393رهبری بیانات) درذهن مردم جابیفتد.درحوزه اجتماعی قانون گرایی یک فرهنگ است.

 شدن رهنگیف.شودمی منتقل کودک به ازخانواده سویه یک صورت باربه اولین برای گیفرهن های وپدیده نیست فرهنگ آشنا

   :است دوصورت خانواده،به ازطریق کودک

 گفتار والدین صورت می گیرد. و کردار و اقتباس رفتار ناآگاهانه:که ازطریق سرمشق قراردادن و 

 (1391وانانی، رئیسی) گیرد.می آگاهانه:که با آموزش مستقیم وامر و نهی وتشویق وممانعت صورت 

 ، خانواده رادردرون شود ، بایدآن تلقی فرهنگی کار یک عنوان دارد ، به که ومراتبی ازمنکر، دردرجات ونهی معروف اگر امر به 

برای . یکی ازبهترین نقش های خانواده (1385، محدثی) دهیم ، سرایتهستیم و تاثیرگذاری درارتباط با آنان که آحادی به نسبت

 از نهادینه سازی سبک زندگی اسالمی،سرایت دادن روحیه عزتمندی وغیرت ملی درحوزه فرهنگی واجتماعی است.ملت ما

خانواده های  این ادعا هشت سال دفاع مقدس است. آیا نمود وپذیرد وهیچ ذلت وظلمی رانمی است؛ غیرتمند نظرسیاسی کامال

-224:،1392 شریفی، ) به کارگیرند؟ تغذیهو  پوشش دیگرسبک زندگی مانند موسیقی،این غیرت ملی رادرحوزه های  ایرانی نباید

هدف  نشانه ای ازخودباختگی فرهنگی است. ارزش ها، و باورها تقلید از سبک زندگی غربی و عدم التزام به رفتارهای مطابق با (225
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 شریفی،) ازهویت اسالمی افراد و جوامع اسالمی است اسالم از تاکید به عدم تشبه به کفار و همشکلی با دشمنان دین، محافظت

 عمیقی و غنی فرهنگ دارای زیرا بگیرد؛ یاد و کند تقلید دیگران از را خود زندگی روشهای که ندارد نیازی ایران، (. ملت48:1392

 زندگی یک تواندمی و دارد را خود بومی و مل ی اصیل سنتهای دارد، را الهی دستورات دارد، را قرآنی آموزشهای دارد، را اسالم. است

 (.14/03/1376رهبری دهد )بیانات ترتیب خود برای را عز ت با همراه و مرف ه باشکوه، زیبا، شیرین،

 

 نتیجه گیری

 همچنین و شده، پذیرفته هاینگرش و هاارزش و باورها از متأثر که یافته سازمان رفتارهای از ایسبک زندگی اسالمی مجموعه

اند.وفرهنگ جامعه دهش افراد از گروهی یا فرد یک رفتاری غالب وجهة محیطی، وضعیت و فردی هایخواسته و امیال با متناسب

 شمار به امعهج در اسالمی زندگی سبک تحقق برای گام نخستین خانواده، در زندگی سبک براساس آن ارزیابی می شود. اصالح

اقتصادی  زش های مطلوببسیاری ازار تواندخانواده می شود.امعه ازخانواده شروع میج پذیری افرادپذیری وجامعهرود. فرهنگمی

 هایبنیان گیریشکل ازسزمینه نقش به سزایی دارد. خانواده تربیت نیروی انسانی کارآمد در زیرا رابه افراد جامعه منتقل کند؛

 هایانسان پرورش یلدل به جوامع انسانی توسعه عامل مترینمه روحی، نشاط و روانی تعادل ایجاد در موثر عامل فرزندان، شخصیت

. است بعدی نسل به رزشهاا و فرهنگ انتقال عامل و اقتصادی پویایی ساززمینه عاطفی، پروری باز محل مهمترین مقاوم؛ و کارآمد

 ر قالب سبک زندگیهنگی غرب دفر تهاجم مقابل در سد مقاومترین و هنجارها حفظ عامل مهمترین همواره کارآمد و سالم خانوادة

ی  رهنگ اسالمای با فههای خانواده برای ساخت جامعهست. و بر تمام مسئوالن و مربیان و مبلغان الزم است که از ظرفیت و بوده

 د:رسکه نمود عینی آن درسبک زندگی آنان است استفاده شود. ازجمله راهکارهایی که در این زمینه به نظر می

 رد.ها و نقاط ضعف جهت اصالح مورد توجه گیها بررسی شود و آنگاه کاستیگی فعلی  خانوادهوضعیت سبک زند 

 ها معرفی شود.سبک زندگی اسالمی درقالب الگوهای رفتاری معصومین)ع( به خانواده 

 اره چه ود بفهرستی از مشکالت وکمبودهای اجتماعی ناظر به سبک زندگی تهیه شود و هرکس متناسب با تخصص و تجربه خ

 جویی بپردازد.

 .خانواده به عنوان محل تجلی سبک زندگی جامعه درراس برنامه ریزی مبلغان ومسئولین قرارگیرد 

 عی ساسایی و شود شنشود یا کمبود شناخت هایی را که موجب ترک روش مطلوب میهایی را که موجب رفتار دینی میشناخت

 کنیم آنها را در جامعه گسترش دهیم.

 تاری ن سبک رفترین مساله عمل گرایی و نشان دادیابد؛ مهماسالمی با سخنرانی و همایش تنها، گسترش نمی سبک زندگی

 باشد.صحیح توسط داعیه داران تبلیغ می
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 چکیده

 دنیوی و توان به سعادتآن می پرتو است که در قرآن کریم، پاسخگوی تمام نیازهای مادی و معنوی انسان در مسیر رشد و کمال

تحقق به خورد که چشم می به حیطه زندگی مادی انسان در دستوراتی نیز کام،اح، عالوه بر آیات قرآن از این رو در نائل شد. خرویاُ

 عامل سالمتی ترینتغذیه به عنوان مهم ؛است بقا و رشد برایآفرینش او می انجامد. یکی از این موارد مبحث تغذیه  هدف

است. دراین ورد توجه اسالم میفیت تغذیه بسیار ک از این رو نوع و دارد؛ انسانتأثیر بسزایی در روند تکامل روح و جسم  ،فیزیولوژیک

جستجوی ی مروری، به در این مطالعه در این حیطه می پردازیم. روایات  احکام و دستورات ارزشمندی در قرآن و مقاله مروری به

رورها و ممای مرکز هنجستجو بر اساس راشیوه .  است پرداخته شده ی و کتابخانه ای در بین روایات، احادیث و مقاالتالکترونیک

افته این یجموع از مشد.  دارا بودند، انتخابکه معیارهای ورود را و مطالب علمی  مقاالت گردید؛ وانتشارات دانشگاه یورک طراحی 

ن در ایهای  د واژهکلیها، مقاالت مرتبط پس از بررسی عناوین و چکیده، استخراج و جهت بررسی بیشتر، به مطالعه وارد شدند. 

 آیه 300در بیش از  چنان اهمیتی برخوردار است که موضوع تغذیه در قرآن کریم ازبودند.  "روایات" و "قرآن"، "تغذیه" جستجو

دنیوی  ،دیی چون حرام و حالل، فضایل و فوایمعیارها توان آنها را بر اساسکه می ؛به طور مستقیم یا غیر مستقیم مطرح شده است

قرآن  در های غذایی به ترتیب نیاز بدنحتی اولویت .نمودشکل تقسیم بندی  رنگ و، یا حیوانیو اخروی و همچنین منشأ گیاهی و 

 وزه واتی چون ربول عبادق روایات به ارتباط غذای پاک انسان با ایمان، روحیه حق پذیری، استجابت دعا و در آیات و ذکر شده است.

 قارچ، ر،اهانی چون سیگی و انجیر خرما، انگور، عسل، مصرف شیر، ن به عالوه بر آعمل صالح اشاره شده است.  نماز، اخالق خوب و

 شکرگزاری، دوری لهخوردن نیز قرآن مسئ رابطه با آداب در .سفارش شده استروایات  مصرف میوه جات در آیات و زیتون و و کدو

برای حفظ و سالمت،  شریعت مقدس اسالم در پناه یک جسم سالم که .نمایدمطرح می را  روی زیاده و اسراف خوردن و در عجله از

تعالی خود را در  ومدارج و مراتب رشد  روح الهی انسان قادر خواهد بود اصول تغذیه صحیح طراحی نموده است، آن را بر پایه

 بر بوده وروی آگاهی  زآموزه های دینی ا همچنین توصیه های غذایی در .برساند محدوده زمانی عمر تعیین شده، به اکمال و اتمام

بع غذایی منا نه ازاستفاده بهی جهت ابقای سالمتی، طول عمرانسان و ی این اصول درمنطق علمی بیان شده که همه پایه اصول و

 .موجود در طبیعت است

 .روایات، قرآن ،: تغذیهکلید واژه
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 مقدمه

هایی است که لعملها و دستور اجامع برنامه وده وب قرآن کریم، پاسخگوی تمام نیازهای مادی و معنوی انسان در مسیر رشد و کمال

 نسان،ندگی مادی ازدستوراتی نیز در حیطه  در کنار بیان احکام، از این رو توان به سعادت دنیوی و اخروی نائل شد.در پرتو آن می

 او به شما مادی و معنویو کمال  ان مقدمه و ابزاری مهم در جهت تحقق هدف آفرینشخورد که به عنودر آیات قرآن به چشم می

به  و ری توجه نمودهبه تمام نیازهای بش ،اسالم نیز به عنوان کامل ترین دین شناخته شده ی بشری .(1387خادمی، ) رودمی

 روح عنایت داشته است. سالمت جسم به اندازه ی سالمت دین و

تأثیر بسزایی ، عامل سالمتی ترینتغذیه به عنوان مهم و ستا رشد و بقا برای تغذیه نیازمند خلقی، جنبه سبب به که انسان، آنجا از 

) محمودی،  باشد یممائده  بنام قرآن در ای سوره که آنجا تا دارد غذا به خاص قرآن نگاه ،در روند تکامل روح و جسم او دارد

 و انسانی طبع با ارسازگ و سالمغذاهای  از استفاده ارزش سوی دیگر از و شده تغذیه تاکید اهمیت به سو یک از قرآن در(. 1386

قرآن کریم،  " (طعامه یال االنسان فلینظر "آیه را در تغذیه علم بتوان شاید. است گرفته قرار توجه اجتماع مورد در تغذیه بهبود

 (.1386یاوری، ) خالصه کرد "بنگرد خویش غذای به باید انسان "فرماید که می ،عبس(24

 ستایش قابل و اصاحترام خ از حاکی خود مصنوع به صانع سوگند .است آمده پروردگار سوگندهای ردیف در قرآن در غذا به سوگند

 و دهد می فرمان پاک و سالم از غذاهای استفاده به؛ لذا است قائل تغذیه و غذا جمله از قوانین حیات برای عالم پروردگار که است

  (.1383وحیدی، ) دهد می قرار نکوهش مورد ،رنددا می محروم غذاها گونه این از را و دیگران خود که آنان

ا غیر مستقیم مطرح به طور مستقیم ی آیه 300چنان اهمیتی برخوردار است که در بیش از  موضوع غذا و تغذیه در قرآن کریم از

، «شرب»، «أکل»ندکلماتی مان گرچه لفظ غذا و تغذیه و یا مشتقات آن دو در هیچ جای قرآن به کار نرفته است، اما .شده است

مکارم شیرازی ) اشدموضوع تغذیه در ارتباط ب با مطرح در قرآن، ، و مشتقات آنها می تواند به نحوی با مسائل«طعام»، «رزق»

موضوع  رآنی این واژه بااما در تمام کاربردهای ق، بار در آیات قرآن به کار رفته است 109همراه مشتقات آن  «أکل» واژه. (1374

توان ن آیات میبا بررسی ای شود.مفاهیم مختلف دیگری را شامل می مربوط و قابل انطباق نبوده و بسیاری از مشتقات،تغذیه انسان 

وردن مال خنهی از  آیه به عنوان جنبه ارشادی امر تغذیه و وجوب استفاده از غذاهای پاک و حالل و انذار و 41گفت که حدود 

بار در آیات قرآن به کار رفته که در بخشی از این کاربردها  123نیز « رزق» ماده باشد.می ،هایی که نام خدا برده نشدهحرام و ذبح

 به معنی نوشیدن هر« اکل» در مقابل« شرب»واژه  بار در قرآن کریم به کار رفته است. 48مربوط به موضوع تغذیه است. ماده طعم 

مورد در  39اشتقاق،  18ی آیات قرآن روشن می شود که ماده شرب با در بررس .مایع یا شبه مایع است، خواه مادی باشد یا معنوی

 .(1387خادمی،  ) آیات مختلف مطرح شده است

 تشکیالت وسیعی را ،سالمت انسان نقش انکارناپذیری دارد که به علت اهمیت این موضوع سازمان ملل متحد ءارتقا تغذیه درحفظ و

 سال در دستورالعمل یک هرم غذایی مطرح و 1992 درسال. (سایت فائو) ستاختصاص داده ا غذا تحت عنوان سازمان جهانی

که این  نمود آن ایجاد تغییرات اساسی در ،کارآزمایی های بالینی مطالعات اپیدمیولوژیکی و استفاده از ویلت با پروفسور 2001

همه چربی  ،این هرم در .می باشد ( نزدیک تر)ص اعظم آموزه های پیامبر قرآن و شده در غذایی ذکر تغییرات به تقسیم بندی مواد

ویژه روغن زیتون که درقرآن کریم به آن قسم یادشده است؛ قابل توجه ه به مصرف روغن های گیاهی ب تاکید داند و نمی بد را ها

تغذیه  بر رگذارعوامل تاثی .است نیاز عادات غذایی مورد تغذیه مطلوب مستلزم برخورداری انسان از. (1384والترسی، ) می باشد

که به موجب آنها شکلی  ؛مذهب همه مهم تر از اقتصادی، اعتقادات و از: پیشینه تاریخی، فرهنگ، موقعیت اجتماعی و عبارتند

مهم  یکی از عادات غذایی نیز رعایت اصول بهداشتی در. (1384سام، ) گیرد جامعه شکل می خانواده و وعده غذایی در مطلوب از

دیدگاه  از .بچشد لذت زندگی را تا چگونه باشد چه اندازه و تا بداندکه تغذیه ی او طول عمراست. انسان باید ی وترین عوامل شاداب

نظر پروتئین،  از تغذیه، انتخاب مناسب غذا غذا، خوب جویدن، اعتدال در قبل از داب تغذیه مثل شستن دست هاآ ،بهداشت ؛علم

بیش  درنیز  ائمه اطهار اکرم و بررسی متون اسالمی می بینیم پیامبر که با ؛غذیه استاصول اساسی ت از ،نمک کربوهیدرات، چربی و
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عنایت به اینکه آموزه های  با. (1386خدادادی، ) نموده اند طول عمر سیزده قرن قبل توصیه های تغذیه ای جهت سالمت تن و از

ادامه به  تغذیه نقل گردیده است که در مورد ت فراوانی درروایا آیات و توصیه های تغذیه ای است و از مسلمانان سرشار دینی ما

 هدف تعیین اصول تغذیه از دیدگاه قرآن و روایات انجام دهیم. آن شدیم تا مطالعه ای با بر شد اشاره خواهد آنها

 

 روش پژوهش 

 مطالب و، اینترنت طریق لی ازبانک های اطالعاتی داخ الکترونیکی منابع کتابخانه ای وی جستجو این پژوهش مروری بوده که با

با  ده است. جستجوشجمع آوری اطهار ائمه  واکرم  احادیث پیامبرو قرآن، کتب تفسیر منابعی چون  تغذیه از مرتبط با مقاالت

 یبانکها سایر و گوگل در موتور جستجوی ترکیبی صورت به یا تنهایی به "تغذیه" و "روایات " ،"قرآن" های واژه کلید استفاده از

 علوم مقاالت طالعاتا بانک لمی جهاد دانشگاهی و مدلیب )ع اطالعات بهداشت، پایگاه منابع وزارت بر مشتمل فارسی الکترونیکی

 جستجوی مچنینهگرفت.  صورتکشور(  نشریات اطالعات ان و مگیران )بانکایر علمی مدارک و اطالعات پژوهشگاهان(، ایر پزشکی

 همچنین و ینی قرآنید کتب با رابطه در فارسی دسترس در منابع و بررسی ای کتابخانه مجالت آرشیو به مراجعه با غیر الکترونیکی

 انجام گردید. قرآن و طب ساالنه سمینارهای و ،آموزشی و پژوهشی -علمی مجالت در شده چاپ مقاالت

 

 یافته ها

 اهمیت تغذیه از منظر قرآن و حدیث

ستقیم یا غیر مستقیم مبه طور  آیه از قرآن کریم 300که در بیش از است  همیتی برخوردارچنان ا همان گونه که گفته شد تغذیه از

 بار16 حدود جمعاً و تاس شده یاد برتر قندی مواد ترکیب یا گیاهی منشأ با غذایی مواد از مورد 49 حدود قرآن در .مطرح شده است

 مورد یک و شیر از ارب 2و  گوساله گوشت از بار 2 ماهی، گوشت از بار 2 و گوشتی حالل مواد عنوان به حیوانی های دهرفرآو از هم

یا  «دهن»عنوان  هب مؤمنون سوره 20 آیه در فقط ها چربی یعنی غذایی ماده نوع سومین از که حالی در است. شده یاد عسل از هم

 چربی یا شتحالل گو حیوانات رشی حیوانی های روغن غالب چون منشأ و است زیتون روغن به مربوط هم آن که شده یاد روغن

 و گیاهی منشأ با ربا یک (مستقل موارد چربی از مورد دو ذکر جمعاً گفت توان می لذا ؛باشد آنها می گوشت ضمیمه که است هایی

 را نیپروتئی مواد وردم 16 و ها هیدروکربن یا ای نشاسته مواد مورد 49 کنار در چربی و گوشت مورد ده و حیوانی( منشأ با بار یک

 موادغذایی از سیاریب انواع مجید قرآن در. (1383نوری، دانست ) بهداشتی و سالم غذائی برنامه یک از مناسبی نسبت بتوان شاید

 برخی ادامه به ه درک( نحل تین، و زیتون سوره جمله )از است آسمانی آمده کتاب این در آن نام به مختلفی های سوره و شده ذکر

  .شود می اشاره احادیث و قرآن در شده ذکر ییغذا مواد ویژگی های

 جستجو سلع در باید را عمر طول اکسیر؛ غذا هم و دواست هم :است شده ذکر زیر خواص احادیث و قرآن در عسل برای :عسل

 دهان آفت بهبودی جبمو؛ دارد خوبی میکروبی ضد اثر نیز خود و باشد غذایی نمی مادة این در رشد به قادر ها میکروب اغلب؛ کرد

 کلیه ادراری های سنگ شدن شکسته موجب و بوده کبد اعمال کنندة تقویت؛ کند می خنثی بدن در را مختلف سموم اثر؛ شود می

 .(1362ایری، جز) کنند نمی استشفا عسل چیزی مانند به مردمفرمایند:  می نیز السالم علیه صادق امام گردد. می مثانه و

 را غذا و آب جای تواند یم که چیزی تنها: فرمایند می شیر مورد در پیامبر .است آمده قرآن در بار دو شیر معنای به لبن کلمه: شیر

 وشنائی؛ ربخشد می فاص را انسان ذهن و کند می زیاد را انسان عقل شیر که خوانیم می در روایات همچنین. است شیر بگیرد کامالً

 .(1368حرعاملی، ) گرداند می محکم را پشت و کرده تقویت را قلب. کند می طرفبر را کاری فراموش و نسیان و افزاید می را چشم

 میان به بحث خرما از یمقرآن کر در متعددی اردمو .است گرفته قرار توجه کریم مورد قرآن در که باشد می هایی میوه جمله از :خرما

 .(1363رازی، مکارم شی) میوه ی نخل منظور است دموار از برخی درو  است نخل() خرما درخت منظور موارد از برخی که آمده
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 زیادی ریبوفالوین، مقدار و سدیم از سرشار منبعی با قندی مواددرصد  15 شامل که است درصد 65 انار میوه انرژی ارزشر: انا

 D ,C  های ویتامین از سرشار انار .است مفید ریه و سینه برای انار شیرین نوع .است فسفر و کلسیم ث، ویتامین نیاسین، تیامین،

,B ,A (1380نظری، ) قرآن کریم آمده است بار در 3نام آن  است و. 

 کتاب در ندخداو اهمیت آن بخاطر و است شده یاد آن از صریح بطور مختلف قرآن آیات در بار شش که است ای میوه: زیتون

 .(1362جزایری، خورده است ) قسم آن به اش آسمانی

درصد  50 دارای خشک انجیر .است شده یاد آن از درقرآن یکبار و خورده آن قسم به قرآن در خداوند که است هایی میوه از :انجیر

 قرار. باشد می انآس و سریع جذب و هضم باعث بخش، انرژی غذاهای از است سلولز و گلوکز حاوی که این بخاطر قندی است و مواد

 و A های ویتامین با همراه را چربی و پروتئینی قندی، یعنی مواد انسان اصلی غذای نوع سه هر تقریباً کنار زیتون در آن گرفتن

  .شود می شاملB  و Cگروه 

 زمینی انگور میوه به طآن مربو مورد 7 که شده یاد آن از قرآن در مختلف مفاهیم با بار 11 حدود که است هایی میوه از یکی ر:انگو

 .(1363مکارم شیرازی، )ت اس شده منظور بهشتیان میوه عنوان به آن مورد یک و بوده

قیقات ورد که تحخآنها احادیثی به چشم می  مورد آموزه های اسالم در همچنین سیر، قارچ، کدو ازجمله گیاهانی هستندکه در

قارچ  رمایند:ف صرف قارچ میم رابطه با بزگوار در پیامبر همچنین  درمان بیماری ها پی برده اند. به نقش درمانی این موارد در اخیر

ف  قارچ ان به مصرایش گاهی قارچ وجود داشته و سفره ی پیامبر روایت شده است که بر نیز از علی )ع( ازگیاهان بهشتی است و

د، سیر کنی مداوا سیر با اربخورید وخود  پیامبر بزرگوار نقل شده که سیر مصرف سیر از در رابطه با. (1372زرگر، ) عالقه داشته اند

صرف می مره سیر می خوردم. همچنین ائمه اطهار )ع( هم هموا ،فرشته صحبت نمی کردم اد بیماری است که اگر من بادوای هفت

 ،فونی شودد بدنش عدر این رابطه امام رضا )ع( می فرمودند هرکس می خواه دیگران را توصیه به مصرف آن می نمودند. کردند و

بخورید،  مودند کدومصرف کدو پیامبر اسالم به حضرت علی می فر در رابطه با. (1370شیخ طبرسی، بخورد ) هفته ای یک بار سیر

 است من بوده از پیامبران قبل کدو غذای من و شاد می کند. می شود و دل غمناک را رویش زیبا بخورد خلقش نیکو و هرکس کدو

ل )حال یاه خوارگزه ی مصرف گوشت حیوانات اسالم به مسلمانان اجا در کنار همه ی آنچه بیان شد در. (1366میزرای نوری، )

ترک  از نسان همهمچنین در آموزه های پیامبر ا گوشت( آن هم به شرط اذن از خدای متعال هنگام ذبح حیوان داده شده است.

 نیاز دح در گوشت مصرف به توصیه ضمن اسالم. (1386محمودی، ) هم از خوردن زیاد گوشت نهی شده است خوردن گوشت و

 تحریم شده خوک گوشت ،کریم قرآن آیه چهار در .شمرده است مجاز غیر انسان برای  را حیوانات از بعضی گوشت مصرف بدن،

: فرمایدمی  173 آیه بقره سوره در کریم، قرآن. است خوک گوشت مصرف از پرهیز در تایید و اهمیت نشانه تکرار این .است

 که کس آن. است دهحرام کر شود، گفته آن بر ذبح هنگام به خدا غیر نام که را و آنچه خوک گوشت و خون و مردار تنها خداوند،"

 ."است ومهربان بخشنده خداوند. نیست او بر گناهى نباشد، متجاوز ستمگر و که درصورتى شود، مجبور

 محیط آن مردم ابتالى همه مورد از بیش که خون اضافه به حرام هاى گوشت از سه قسمت ترتیب این به: است آمده نمونه تفسیر در

 و خوک گوشت و خون مردار، مانند ؛مخفى نیست کسى بر و دارند ظاهرى پلیدى بعضى که کند، ذکر مى اینجا در را است بوده

همان  ت.اس رحیم و غفور خداوند فرماید مى آیه پایان در و کردند مى ها بت براى که هایى قربانی مانند دارند پلیدى معنوى بعضى

قوسیان ) است داده را آن از استفاده اجازه شدید ضرورت موارد در رحمت خاصش با کرده تحریم را ها گوشت این که خداوندى

 دهدکه غذا می قرار تأثیر تحت رو آن از را آدمی شخصیت غذا که شود می داده توجه نکته این به اسالمی فرهنگ در. (1389مقدم، 

 وجود همه است که در خون همین و دهد می ماهیت تغییر و تبدیل خون به پیچیده دفرآین یک در خورد می انسان ای که لقمه و

 آدمی های گرایش و نگرش بینش و در رو این از. دهد می شکل را وی تفکرات و اندیشه قلب و مغز در و یابد می جریان آدمی خلقی

تغذیه به  ی و جایگاه ویژه انسان در نظام آفرینش،با توجه به هدف خلقت جهان هست در فرهنگ دینی،. کند می ایفا را مهمی نقش

چنانکه در  عنوان ابزار و وسیله ای معرفی شده تا انسان را در جهت رشد و کمال سوق دهد نه آنکه خودش هدف زندگی باشد.
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ن مخواه، بلکه زندگی را برای خورد :بل أطلب األکل لتحیا ال تطلب الحیاة لتأکل،» حکمتی منسوب به امام علی)ع( آمده است:

 .(1387خادمی، ) «خوردن را برای زندگی بخواه

 سبب به د.دار همراه خود به را زشت کردار و زشت پندار حرام لقمه و سازد می را نیک کردار حالل، لقمه اسالمی دانشمندان نظر به

 و احکام درباره و دارد تعلق ها دنیحوزه خور به نبوی و قرآنی های آموزه از مهمی بخش که است بنیادین و شگرف تأثیرات همین

 به توجه خوردن، آداب ترین مهم از .است شده جامعی بیان و کامل و دقیق های سخن حالل و حرام های خوردنی تا خوردن آداب

 این و به برد می فرو گلو در و خورد می را چه چیزی که بنگرد باید انسان که معنا این به .است خوردن در اصلی عنصر عنوان به غذا

 مهم از یکی بنابراین. باشد می ناپاک و حرام یا و است طیب و حالل می خورد که را خورکی و لقمه آیا که باشد داشته توجه مطلب

 های نشانه از ای نشانه جهان هرچیزی در .است خوردن و خوراک بودن نشانه نقش به توجه آنها ترین اساسی و خوردن آداب ترین

 جایگاه و خدا عظمت شناخت به را او فکری و عمل هر و باشد داشته نظر در را خدا تفکری، و کار هر در ایستب می آدمی و خداست

 در عجله از دوری شده، به آن بسیاری اهمیت و پرداخته بدان قرآن که خوردن آداب دیگر از. سازد آشنا اش وظیفه و هستی در خود

 زدگی که شتاب .نماید اجتناب ورزیدن شتاب از و بخورد غذا آرامش و نینهأطم با بایست می خورد می که غذا شخصی .است خوردن

 معنای تواند به می هم و باشد وی شدن بزرگ از پیش یتیم مال خوردن معنای به هم تواند می ؛شده اشاره بدان نساء سوره 4 یهآ در

 آن از که اشاره کرد آن در روی زیاده و اسراف ئلهمس به توان می خوردن آداب دیگر از .باشد خوردن روش یعنی خوردن در شتاب

 های نعمت و غذا دادن هدر و پاش و ریخت معنای به تبذیر که چنان است خوردن در روی زیاده به معنای اسراف .است شده نهی

بیشتر می  هر کس در خوردن به کم بسنده کند، سالمتش» از امیر مؤمنان)ع( نیز روایت شده. (1386شریفی، است ) خدادادی

در روایتی از حضرت  شادابی چهره است. از دیگر فوائد ظاهری کم خوری،. (8803غرر الحکم، ) «شود و اندیشه اش سامان می یابد

غذا بر سینه سنگینی  خوری، از سیر شدن حذر کن زیرا اگرهنگامی که غذا می» عیسی)ع( نقل شده که خطاب به زنی فرمودند

 ؛کند می بیان خوردن برای قرآن که آدابی دیگر از. (3214بحاراالنوار، ) «طراوت چهره از میان می رود د،کند و از اندازه فزون شو

 وی محبت جلب و نعمت افزایش موجب که آورد جا به شکری نعمتی، هر در تا آموزد می انسان به خداوند. است شکرگزاری مسئله

 ،دهد می قرار تکاملی مسیر در را آن و افزاید می را خویش جسم و جان بر ذاغ که تاثیر این بر افزون شکرگزاری با آدمی .شود می

 به را خوردن لذت روی از و پرخوری و بارگی شکم همچنین قرآن .گردد برخوردار تری بیش نعمت از شخص تا شود می موجب

 حیوانات و جانواران مقام در و اند ردهک عدول خویش انسانی ازجایگاه ویژگی این با های انسان که داند می حیوانی خوردن معنای

در رابطه با تاثیر غذا بر روحیه  حق پذیری، استجابت دعا، (. 1386) شریفی،  نوشیدن ندارند و خوردن جز هدفی که اند نشسته

این روایت  رد.روایات چنین آمده است: در مورد تأثیری که غذا بر روحیه حق پذیری می گذا اخالق نیکو نیز در قرآن و قبول نماز و

آری شما حاضر به شنیدن سخن حق نیستند زیرا شکم های شما از "معروف امام حسین)ع( در روز عاشورا قابل استفاده است که 

 احادیث بعضی . در"کنیدهای شما مهر زده است و هرگز حقایق را درک نمیغذاهای حرام پر شده است در نتیجه خداوند بر دل

 که( ع)پیامبر  حدیث این جمله از .شود می دیده موعظه پذیرش عدم و قساوت و سنگدلی و اضافی ذایغ میان رابطه نیز دیگر

 و حق شنیدن از را گوش و سازد می تنبل حق اطاعت از و کند می قساوت پر را قلب که بپرهیزید اضافه غذای از"فرمایند: می

گر نیز رابطه میان غذای اضافی و سنگدلی و قساوت و عدم پذیرش در بعضی احادیث دی (.334)بحاراالنوار،  "کند. می کر موعظه

انسان را در  .2 آورد؛قساوت می .1 از احادیث چنین برداشت می شود که غذای اضافه سه پیامد سوء دارد: و موعظه دیده می شود.

به همین جهت است که روزه باعث رقت ؛ گیردگوش شنوا را در برابر مواعظ از انسان می .3 انجام عبادات و طاعات تنبل می کند؛

کند و شود و به عکس هنگامی که شکم پر است فکر انسان درست کار نمیقلب و آمادگی بیش تر انسان برای شنیدن مواعظ می

از جمله در  در روایات متعددی آمده که یکی از شرایط استجابت دعا پرهیز از غذای حرام است. .بیندخودش را از خدا دور می

دوست دارم دعایم  احب ان یستجاب دعائی:" دیثی از پیامبر)ص( آمده که ایشان در پاسخ به شخصی که به ایشان عرض کرد:ح

میزان الحکمه )  "غذای خود را پاک کن و از غذای حرام پرهیز نما طه ر أکلک و التدخل بطنک الحرام:" فرمودند:. "مستجاب شود

در قرآن رابطه غذای  غذاهای مختلف آثار اخالقی متفاوتی دارند. در روحیات انسان مؤثر است،با توجه به اینکه نوع تغذیه . (3328
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که طی آن به رسوالن دستور استفاده از غذاهای پاک و به دنبال آن انجام اعمال صالح داده شده  پاک و عمل صالح مطرح شده است

بدیهی است برای قبولی نماز شرایط زیادی الزم است از جمله . (51، است و مسلماً نماز در رأس اعمال صالح قرار دارد )مؤمنون

حالل است که انسان را با جسمی  و برد و این غذای پاکاما غذای حرام پاکی قلب و صفای دل را از بین می حضور قلب و پاکی دل.

در روایات زیادی، رابطه میان  کند.سالم و روحی پاک در سجاده نورانیت قرار داده و موجبات رضایت و قرب الهی را فراهم می

بسیاری از غذاها با اخالق خوب و بد و تأثیر آنها بیان گردیده است. به عنوان مثال در حدیثی از امام صادق)ع( از قول پیامبر آمده: 

از این  ایی است شبیه به کبک که گوشت لذیذی دارد. دراج پرنده ".کسی که دوست دارد خشم او کم شود گوشت دراج بخورد"

فرمایند: امام صادق)ع( در بیان حکمت حرمت خون می شود که خشم و بردباری با تغذیه مرتبط است.تعبیر به خوبی استفاده می

تا آنجا که  .شوداین که خداوند خون را حرام کرده به خاطر آن است که سبب جنون و سنگدلی و کمبود رأفت و مهربانی می"

رزق حالل  رابطه با در. (163 /16و مستدرک،  100 /3)وسائل الشیعه،  "در و مادرش را به قتل برساندفرزند و یا پد ممکن است فر

 جزء سبعون العبادة": به طور مثال  دراین رابطه رسول گرامی اسالم می فرمایند. آیات فراوانی در دست است حرام هم احادیث و و

 مَنْ": فرموده اند حضرت همچنین". است حالل رزق طلب آن بخش هترینب و است بخش عبادت هفتاد: الحالل طلب جزء وافضلها

 درهای خداوند ،بخورد روزی حالل طور به خود دسترنج از کس هر :شاء ایها من یدخل الجن ة ابواب له فتح حالالً کد یده من اکل

 و مُسلم کل علی فریضة الحالل طلب"ه اند: دفرمو درجایی دیگر و ".شود وارد میخواهد دری هر از که می گشاید او روی به بهشت را

 او برای و می ایستد او سر بر ای بخورد فرشته حالل از هرکس و تاس واجب مسلمانی زن و مرد هر بر حالل روزی طلب: مُسلمه

 برای داشته و توجه یاربس خود پیروان تغذیه به نیز الهی ادیان سایر. (102، جلد ) بحاراالنوار شود فارغ خوردن از تا کند می  استغفار

 گوشت مسیحیت و ازجمله اینکه یهود .اند نموده بیان غذایی مواد از استفاده خصوص نحوه در را دستوراتی آنها روان و تن سالمت

 آن گوشت از ت.اس شما نجس برای )خوک(  حیوان این"که  است آمده الویان سفر در تورات، کرده اند و در اعالم حرام خوک را

 :درسول اکرم می فرماین هامصرف میوه  مورد شد در آنچه ذکر عالوه بر. (1389قوسیان مقدم، )" لمس نکنید را آن الش و مخورید

سالم می  فرزند را زیبا و شده و انار باعث افزایش مایع تولید نسل برای مرد طراوت می نماید و پر شفاف و سیب پوست انسان را"

با زیتون چرب کنید  خود را زیتون بخورید و ترنج است. ر ایام دولتش بخور که برترین میوه ها انار ود نیز فرموده اند میوه را کند و

آنچه در اینجا از اصول وآداب تغذیه بیان شد تنها بخش کوچکی از . (1384محمدی ری شهری، ) که آن از درختی خوشایند است

روی  که توصیه های غذایی درآموزه های دینی از ته ها نشان داده اندیاف حدیث آمده است می باشد. آنچه در این باره در قرآن و

استفاده بهینه  انسان و جهت ابقای سالمتی، طول عمر منطق علمی بیان شده که همه ی این اصول در پایه اصول و بر آگاهی بوده و

 سیره ی نبوی است امل اسالم وتک توصیه مضری دیده نمی شود که این امری بر منابع غذایی موجود در طبیعت است و از

 (.1386خدادادی، )

 

 نتیجه گیریبحث و 

قرآن کریم در خصوص بُعد جسمانی انسان که جایگاه و میزبان روح مقدسی است که از جانب خالق یکتا در این کالبد جسمانی 

مندی از یک تغذیه مناسب و حفظ و های دارد و در پی آن آگاهی از اصول تغذیه صحیح به منظور بهراهتمام ویژه دمیده شده است،

صیانت از امانت ارزشمند الهی از هر گونه بیماری امری کامالً ضروری به شمار می رود. انسان با علم به ابعاد نفس و ظرائف و لطائف 

جسمی خود در  قادر خواهد بود در طول زندگانی و حیات دنیوی خود از حداکثر توان و ظرفیت روحی و و تأثیرپذیری آنها بر هم،

از امانت الهی به طور شایسته پاسداری کرده و شکر ؛ جهت پرورش و اعتالی روح الهی به نهایت رشد و کمال بهره مند گردیده

مندی از سالمت تن و روان است که نوع تردید الزمه رسیدن به چنین هدفی بهرههای خدا را آن طور که باید به جا آورد. بینعمت

)ص( منشأ بروز و ظهور هر گونه بیماری را مربوط  چنانکه پیامبر اسالم نقش اساسی در تحقق آن ایفا می کند. ه،غذا و روش تغذی

غذاهای متعدد و ". ک و کم خوری در رأس همه داروها قرار داردامعده خانه همه بیماریها است و امس" اند:به آن دانسته و فرموده

توان آنها را بر اساس معیارهایی چون حرام و حالل، دنیایی و آخرتی و یا غذاهایی که اهل یاند که ممتنوعی در آیات قرآن ذکر شده
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بر مواد غذایی و  همچنین غذاها بنا تقسیم بندی کرد. ،بهشت از آن بهره مند می شوند و غذاهایی که مخصوص دوزخیان است

اشاره  (28)فاطر/ های مختلف غذاها ند. حتی در قرآن به رنگا تقسیمقابل منشأ گیاهی و حیوانی آنها یا( و 4)رعد/ فضایل و فواید

 آن ذکر شده های غذایی به ترتیب نیاز بدن نیز درتواند مالک تقسیم آنها قرار بگیرد. حتی اولویتشده که رنگ و شکل نیز می

 .(32ـ 24)عبس/ اندها بیان شدهها، سپس قندها و در آخر ویتامینابتدا پروتئین به عنوان مثال در سوره مبارکه عبس، است؛

همه در قرآن  ها،ها و خوردنیآیند و یا محصول زراعت و آشامیدنیهمچنین غذاهای دریایی، غذاهایی که از صید شکار به دست می

 .اشاره شده اند

 خصوص در سالما های آموزه. است آشامیدن و خوردن در بهداشتی های آموزه تندرستی رعایت و سالمت عوامل ترین مهم از یکی

 ندی های توصیه د.شو می محسوب پیشوایان دین علمی معجزه آنها صدور عصر گرفتن نظر در با باشد و می ارزش با بسیار تغذیه

غذیه از منظر اهمیت ت .باشد می نیز انسان سالمت روان کننده تضمین کهبل جسم سالمت موجب تنها نه خصوص تغذیه در اسالم

ه وایات ائمرآن و رقطبق آیات که نگی تغذیه صحیح و اصول و آداب تغذیه و همچنین تقسیم بندی انواع غذا آیات و روایات و چگو

المخلوقین  شود که خالق متعال، حکمتش بر خلقت موجودی به نام انسان که احسناستفاده می )ع( مطرح شد، چنین معصومین

م برای دس اسالدر پناه یک جسم سالم که شریعت مق و ردیده استتعلق گرفته که از دو بعد جسمانی و روحانی تشکیل گ ،است

مراتب رشد و تعالی  ومدارج  روح الهی انسان قادر خواهد بود اصول تغذیه صحیح طراحی نموده است، حفظ و سالمت، آن را بر پایه

احکام  و دینی وراتتدس از تبعیت با کامل انسان که به امید آن برساند. خود را در محدوده زمانی عمر تعیین شده، به اکمال و اتمام

 نماید. تضمین را جسمی خود و روحی سالمت آنها دقیق رعایت و هستی خالق
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 آثار یاد شهیدان و ظرفیت ها و برکات

 1رضا جواهری محمد االسالم والمسلمینحجت

 ی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایرانعضو هیات علم -1

 javaheri@ferdowsi.um.ac.ir نویسنده مسئول: محمد رضا جواهری، ایمیل: 

 

 چکیده 

بوده اند  اد شهیدانیگامان و اهل بیت علیهم السالم پیش شهیدان؛ نباید هرگز فراموش شوند، پیامبر خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم

و  رژی معنویمی انو یادآوری شهیدان سیره نبوی و سنت معصومین علیهم السالم است. عنصر شهادت همواره به فرد و جامعه اسال

تماعی سی اجات سیانیرو و توانایی برای حرکت در راه پیشرفت تکامل و سعادت می بخشد . درک حیات طیبه و رسیدن به حی

ت ها و فیرظیاد شهیدان  الهی، وابسته به شناخت شهیدان و آگاهی از خدمات و کارها و اقدامات آنان و دلبستگی به راه آنان است.

هایی را  مهارت آثار و درس های مثبت بزرگ و بی پایان و ابدی دارد. محقق در این تحقیق سیاسی اجتماعی، کوشش کرده است

شهادت  ات حوزهرا نشان دهد. با مطالع "ذکر شهادت"هیدان نهفته است کشف کند و بشناسد و بشناساند و قدرت که در یاد ش

یژه وشکالت محقایق بی بدیل یاد شهادت برای جوانان و دانشگاه روشن می گردد. باید بحران های نسل جوان و معضالت و 

 ومت و رشد و سال یاد شهیدان و توجه به میراث شهادت، ضامن حرکت دانشجویان و گرفتاری های گوناگون آنان را درمان نمود.

 پویایی است و عامل حفاظت و نجات و رستگاری آنان خواهد شد.

 یاد شهیدان ، ظرفیت ها ، درس ها ، دانشگاهیان ، اهل بیت علیهم السالمکلید واژه : 

 

 مقدمه 

می تواند در  "ذکر شهیدان"ها و مراسم یادبود شهیدان چیست؟ چگونه  یاد شهیدان چه فایده و آثاری دارد ؟ ظرفیت های جشنواره

افراد و جامعه تحول ایجاد کند؟ بی تردید یاد شهیدان استعداد دستاوردهای بزرگ و مثبت فراوانی دارد . اگر مجالس یادبود 

طعا منافع و فوائد بی نظیر و شگفت شهیدان از سوی انسان های با دغدغه شهادت و هدفمند و با دلسوزی و صداقت برپا گردد، ق

انگیزی خواهد داشت. برگزاری مراسم، فقط با هدف داشتن مراسم و گزارش دهی و سیاه کردن صفحات و تنظیم کارنامه و عکس
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ادت و عب مل صالح وعهیدان برداری و مصرف بودجه ها و انجام تکلیف اداری، از آثار سازنده و با شکوه یاد شهیدان می کاهد. یاد ش 

قیق دامه ریزی و برن ان روشن گردداقدام بسیار با ارزش است و قطعا اجر و پاداش بزرگ خواهد داشت. باید اهداف جشنواره شهید

دان د یاد شهیسودمن برای تحقق اهداف بلند و الهی آن صورت گیرد. الزم است همه ظرفیت ها و آثار مثبت و پیامدهای سازنده و

زشی لمی و آموسی و عیت و ضرورت مراسم یاد شهیدان آشکار شود. بی تردید آثار تربیتی و اخالقی و سیاشناسایی گردد،  تا اهم

گان مراسم گزار کنندشک بر فراوانی در یاد شهیدان نهفته است. توجه به آن آثار می تواند مراسم یادبود شهیدان را شکوفا سازد. بی

ازم، رایط و لوت از شیک خواهند بود. از این رو الزم است با آگاهی و درک درسیادمان شهیدان در پاداش آثار الهی مثبت آن شر

دمان شهیدان ه آثار یاحقق همتبرای برپایی مراسم پربار و موثر و تحول آفرین اقدام گردد . سزاوار است همه امکانات و ابزارها برای 

د. مراسم شدید دار ن نیازشجو و بهره وری از زندگی و سیره آنابه کار گرفته شود. نسل جوان کشور و دانشجویان به یاد شهیدان دان

ه است و آنان ن نهی کردشهیدا برای "اموات"یادمان شهیدان باید این نیاز مبرم را برآورده سازد. قرآن در دو آیه از به کاربردن واژه 

 هان است.جموزنده یاد شهیدان در (. همین حقیقت ، آ169،  آل عمران، آیه 154می شمارد )سوره بقره آیه "احیاء"را 

 فرهنگ سازی یاد شهیدان ، درسیره نبوی در یادبود حمزه سیدالشهدا در صدراسالم

پیامبر خدا و اهل بیت علیهم السالم پیشگامان آموزش یادآوری شهیدان بوده اند. یادمان شهیدان در فرهنگ سیاسی معرفتی پیامبر 

ضرت  حمزه از شهیدانی است که پیامبر و اهل بیت همواره یاد او را زنده نگهداشته اند. خدا در مدینه جایگاه ویژه ای داشت. ح

پیامبر خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم خود به زیارت قبر حمزه می رفته اند و دخترشان فاطمه زهرا سالم اهلل علیها نیز قبر آن 

زیارت قبر حمزه سیدالشهداء نموده اند. روشن است که دستور به  حضرت را زیارت می کرده است و به مسلمانان سفارش و تاکید بر

زیارت، فرمان بر زنده ماندن یاد شهیدان و لزوم و دیدار با شهید و تجدید پیمان با شهید است. بنابراین یاد شهیدان سیره نبوی و 

نکنند. زیارت قبور شهیدان و مراسم  سنت رسول اهلل و اهل بیت است و پیروان اهل بیت باید این اصل مهم سیاسی را فراموش

یادبود آنان و جشنواره های منطقه ای و ملی در یادمان شهیدان و چاپ زندگینامه و آثار شهیدان و نشر خاطرات دوستان شهیدان، 

دا چنان ریشه در همین سنت نبوی دارد. حمزه بن عبدالمطلب شهادت طلب بزرگی بود که در راه خدا و دفاع از اسالم و پیامبر خ

لقب گرفت. پیامبر خدا پس از جنگ احد بارها به زیارت قبر  "سیدالشهدا"فداکاری نمود که در میان شهیدان اسالم در عصر پیامبر 

من زارنی و لم  "حمزه رفت و همه ی مسلمانان عصر خویش و آیندگان را به زیارت قبر حمزه فرا خواند و تشویق نمود و فرمود: 

)مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل؛ سفینه البحار و مدینه الحکم و اآلثار(. هر کس مرا زیارت نماید "جفانییزرعمی حمزه فقد  

و عمویم حمزه را زیارت ننماید بر من جفا کرده است. پیامبر خدا پیش از جنگ احد از شهادت حمزه خبر دادند و او آماده شهادت 

* تفصیل وسائل الشیعه الی  273، ص 2ود و بین دو چشمانش را بوسید)الخصال ، جشد و پیامبر پیش از شهادت با او معانقه نم
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( . فاطمه زهرا سالم اهلل علیها پیوسته هفته ای چند بار به زیارت قبر حمزه می 879، ص 2تحصیل مسائل الشریعه ، ج

( . پیامبر خدا صلی اهلل علیه و آله و 412، ص 2( و قبر او را مرمت و اصالح می کرد)الخصال ، ج9، ص 3رفت)الطبقات الکبری ، ج

یا فاطمه انا اهل بیت اعطینا بسبع خصال لم یعطها احد من االولین "سلم به دختر خویش فاطمه ی زهرا علیها السالم فرمودند: 

. ای فاطمه ! ما (575، ص 2)الخصال ، ج"قبلنا و الیدرکها احد من االخرین بعدنا . . . و شهیدنا سیدالشهداء و هو حمزه عم ابیک

اهل بیت هفت خصلت عطا شده ایم که به هیچ کس قبل و بعد از ما از اولی ها و اخری ها داده نشده است . . . و شهیدمان 

سیدالشهداء، او حمزه عموی پدرت است. فخر و مباهات پیامبر خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم به حمزه و دادن لقب بزرگ 

ش بی نظیر از حمزه ی شهادت طلب است و او را در جایگاه عالی معنوی به عنوان سرمشق و نمونه ی سیدالشهداء به وی، ستای

شهادت طلبی قرار می دهد و ترویج یاد شهیدان است. امام علی السالم نیز در گزارش هفتاد فضیلت و منقبت بی همتای خویش 

(. اما 338، ص 1)سفینه البحار و مدینه الحکم و اآلثار ، ج"فی الجنهو اما السابعه و العشرون فعمی حمزه سیدالشهداء "فرموده اند: 

علی قائمه "منقبت بیست و هفتم این است که عمویم حمزه سیدالشهداء در بهشت است. همچنین امام باقر علیه السالم فرموده اند: 

شته شده است: حمزه شیرخدا و شیر پیامبر . . . بر قائمه ی عرش نو "العرش مکتوب حمزه سیدالشهدا و اسد رسوله و سیدالشهداء

خدا و سیدالشهداء است. یادآوری حمزه با لقب زیبا و بی نظیر سید و ساالر شهیدان در عصر رسالت، عامل یادآوری شهیدان و 

 جذب مسلمانان به سوی شهادت بوده و در ترویج فرهنگ شهادت طلبی بسیار تاثیر گذاشت.

 پیامبر خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم بر انگیزنده رویش ها در راه حقیاد شهادت عمار یاسر در بیان 

یاسر و سمیه پیشگامان شهادت در راه خدا بوده اند. عمار فرزند شهید است و پدر و مادرش پیش از هجرت در مکه به شهادت 

د و دیدن او یادآور پدر و مادر شهیدش بود. رسیدند. او یادگار دو شهید بود که همواره در غزوات صدر اسالم حضور یافت و زنده مان

راه رفتن او در بین مسلمانان،  حماسه شهادت والدین با ایمانش را در ذهن آنان زنده می ساخت. پیامبر خدا صلی اهلل علیه و آله و 

حاب خویش، سخن سلم از سرنوشت عمار و حسن عاقبت و وفاداری و پایداری اش در مسیر جهاد و شهادت تا پایان عمر، با اص

گفتند. عمار همان گونه که پیامبر خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم خبر دادند زیست و همواره مشعل دار والیت و امامت ماند و 

سالگی در جنگ صفین در سپاه امیر مومنان امام علی علیه السالم رویاروی معاویه قرار  93هجری قمری در  37سرانجام در سال 

دت رسید. زندگی عمار درس های زیادی برای همه مسلمانان دارد. وفاداری اش به راه و رسم نبوت و امامت و تفکر گرفت و به شها

شهادت، برای همه به ویژه برای بازماندگان و بستگان شهیدان انقالب اسالمی راهنمای سبک زندگی اسالمی است. امام رضا علیه 

عمار علی الحق "که  پیامبر خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم در وصف عمار فرمودند: السالم از پدر و اجداد خویش نقل کرده اند 

)عیون اخبار الرضا علیه السالم "حین یقتل بین الفئتین ، احدی الفئتین علی سبیلی و سنتی و االخری مارقه عن الدین خارجه عنه
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(. عمار بر حق است آن هنگام که 284، ص 1المعجزات ، ج* اثبات الهداه بالنصوص و  326، ص 22* بحاراالنوار ،ج 66، ص 2، ج

میان دو گروه شهید می شود، یکی از دو گروه راه و سنت مرا می پویند و گروه دیگر از دین به کژ راهه افتاده اند و از آن بیرون 

هداف بلند تربیتی و معرفتی داشت. رفته اند. این پیش بینی و یاد شهادت عمار، از سوی پیامبر خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم، ا

پیامبر خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم با این روش تربیتی، راه درست آینده در عصر امامت را به همگان نشان داده اند. این سخن 

ی پیامبر پیامبر راهگشای معیار تشخیص ریزش ها و عامل رویش ها برای اصحاب پیامبر و آیندگان شد. توجه به همین رهنمود اله

 اعظم می تواند در طول تاریخ تا قیامت، همواره یادآور شهادت و راهنمای مذهب حق گردد.

 ارزش و اثر یاد صالحین

یاد انسان های صالح آثار زیادی در بهبود زندگی عموم مردم می گذارد. این نقش بزرگ یاد صالحین در کالم پیامبر و اهل بیت 

)بحاراالنوار ، "عند ذکر الصالحین تنزل الرحمه"امبر خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم فرموده اند: علیهم السالم تبیین شده است. پی

،  5* مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ، ج 120، ص 5* ریاض السالکین فی شرح صحیفه الساجدین ، ج 349، ص 93ج

(. در هنگام یادآوری صالحین و سخن 54، ص 3و اآلثار ، ج* سفینه البحار و مدینه الحکم  196، ص 7* منهاج البراعه ، ج 275ص

گفتن از آنان و شناختن و شناساندن آنان، رحمت الهی نازل می گردد. در این حدیث شریف نبوی، نتیجه ی بسیار سودمند یاد 

مرحوم می باشد، ، رق ت مقتضی احسان به  "رحمت"می باشد.  "رحمت"صالحین آموزش داده شده است. اثر نهایی یاد صالحین 

رحمت گاهی در رق ت تنها و گاهی در احسان تنها و مجرد از رق ت به کار می رود. زمانی که صفت خداوند شود احسان مجرد از رق ت 

اراده می گردد، از این رو رحمت الهی انعام و افضال، نعمت دادن و فضیلت بخشیدن است و رحمت آدمی رق ت و عاطفه و رافت 

به معنای دلسوزی و نرم  "رحمت بشری"(. 191* المفردات فی غریب القرآن ، ص 368ییس اللغه ، ماده رحم ، صاست)ترتیب مقا

به معنای احسان و نعمت دادن است. با یاد صالحین رحمت فرود می آید. هر  "رحمت الهی"دلی و عاطفه ورزی و رافت باشد و 

ی شود. مراسمی که برای یاد صالحین برگزار می گردد، زمینه ساز نزول انسانی از صالحین یاد کند، از رحمت الهی برخوردار م

رحمت الهی است. شهیدان در باالترین درجه و رتبه انسان های صالح جای دارند. با یاد شهیدان، دلسوزی و نرم دلی و عاطفه ورزی 

لطف الهی بر یاد کنندگان شهیدان سرازیر  و مهربانی در دل انسان ها پدید می آید و از سوی خدای سبحان نیز نعمت و احسان و

می گردد و فراخی و گشایش و آسایش در زندگی و رهایی از جهنم و ورود به بهشت روی خواهد داد. فیض کاشانی در شرح و 

د. تفسیر این حدیث می نویسد: رحمت الهی دخول به بهشت و لقاء اهلل است و در هنگام یاد صالحین عین این رحمت فرود نمی آی

لکن سبب نزول رحمت، که انگیزش و رغبت قلبی و حرکت حرص بر اقتدای به صالحین و خویشتن داری از مالبس قصور و تقصیر 

است، پدیدار خواهد شد. مبدا رحمت، فعل خیر است و مبدا فعل خیر، رغبت می باشد و مبدا رغبت، ذکر صالحان است. معنا و 



 

 

شهیدان یاد وآثار  برکات و ها ظرفیت  
118 

(. در بررسی عقلی اثر یاد 17، ص 4همین است)المحجه البیضاء فی تهذیب االحیاء ، ج مفهوم نزول رحمت در هنگام یاد صالحان

صالحان همین حقیقت روشن می گردد، یاد صالحین و دلبستگی و اقتدای به صالحین، می تواند صالح پرور شود. شهیدان، صالحان 

نشجو صالحین دانشگاهی اند. باید این صالحین را هر شهر و هر محله بوده اند. شهدای هر قشر صالحین همان قشرند. شهدای دا

شناخت. جشنواره شهدای دانشجو، ذکر جمیل صالحین و شهیدان دانشگاهی است. با یاد شهیدان دانشجو، گرایش به راه و رسم 

 خواهد شد.آنان در سلوک دانشجویی پدیدار می گردد و با پیروی از آنان و ادامه راه آنان، رحمت الهی بر دانشجویان نازل 

 اسوه شناسی

 له وسلم وآلیه و یاد شهیدان یاد اسوه های حسنه الهی است. قرآن کریم آخرین و بهترین پیامبر خدا حضرت محمد صلی اهلل ع

روردگار و پیروی از (. شهیدان با اطاعت از پ21برای جهانیان می شناسد)سوره احزاب ، آیه "اسوه حسنه"آغازگر راه شهادت را 

سیدند. ه شهادت ره خدا بامامان و به فرمان مرجعیت و والیت فقیه در میدان جهاد فی سبیل اهلل، گام برداشتند و در راپیامبر و 

فتار گرفتار و  ه ها وشهیدان سرمشق زندگی و نمونه و الگوهای عملی برای بشریت می باشند. باید اندیشه و انگیزه ها و انگیخت

اهد تردید مج ست. بین را شناخت، زیرا آگاهی از سلوک شهیدان راهنمای صراط مستقیم الهی اشهیدان و به ویژه اهداف الهی آنا

ست. پس مگان ابرای ه "اسوه حسنه"در راه خدا که در راه خدا شهید شده است و شهید حقیقی است که ارکان شهادت را دارد 

ین می گو را تامه و الازمندی عمومی و دائمی بشر به اسوباید با زندگی الهی شهید آشنا شد و به راه حق پیوست. یاد شهیدان نی

اسی و لزوم ت اسوه شنر ضروردنماید. باید اسوه ها را شناخت و در پیمودن راه اسوه ها صبر کرد. امیر مومنان امام علی علیه السالم 

اسی بنبیه و عالی المتی اهلل تاحب العباد الفتاس بنبیک االطهر االطیب فان فیه اسوه لمن تاس ی و "پیروی از اسوه نبوی فرموده اند: 

پاکیزه ترین انسانهاست،  (. به پیامبر که پاکترین و285و ص 284،  ص 16)نهج البالغه ، خطبه یک * بحاراالنوار ، ج"المقتص الثره

ست که ا، انسانی تعالی تاسی کن و او را اسوه قرار بده زیرا او برای هر اسوه جویی اسوه است و بهترین بندگان در پیشگاه خدای

ه یامام علی عل ا دارد.هنقش بی بدیلی در زندگی انسان  "اسوه شناسی"پیامبرش را اسوه قرار دهد و از اثر پیامبر پیروی نماید. 

 ویدانهانی و جاجامع و السالم در این حدیث، فرمان بر اسوه شناسی را صادر نموده اند. پیامبر خدا و اهل بیت اسوه های حسنه ج

سوه ست و با ااشته ابرای بشریت بوده و خواهند بود. شهید آن مجاهد مخلصی است که آگاهانه در راه اهداف مقدس الهی گام برد

و  سوه شناسیابزرگ  شناسی و اسوه قرار دادن پیامبر خدا و اهل بیت، در راه خدا کشته شده است. بی تردید یاد شهیدان ظرفیت

 الی را در بردارد.بهره مندی از اسوه های بزرگ 
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 آموزش سبک زندگی اسالمی

خم  ر پیچ ودبرای جامعه اسالمی خواهند بود. یاد شهیدان راهنمای سبک زندگی اسالمی  "سبک زندگی"شهیدان آموزگاران 

رفیت ظیدان، گرفتاری های مردم در زندگی دنیوی است. شهیدان نمونه و سرمشق سبک زندگی اسالمی می باشند. جشنواره شه

 کمک به بهبود سبک زندگی مردم در شهرها و روستاها و محالت را دارد.

 پایداری نشاط انقالبی

ان عه در ایرو جام بقای روح سلحشوری و رزمندگی ونشاط انقالبی، در گرو یاد شهیدان انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی است. فرد

ان نیز می و یاد آن وده اندباست. شهیدان، حماسه ساز و حماسه آفرین اسالمی باید انقالبی بمانند. یاد شهیدان، راه انقالبی ماندن 

می، قالب اسالراز انطتواند حماسه ساز گردد. کودکان و نوجوانان و جوانان کشور باید تربیت انقالبی شوند. شناخت شخصیت های 

 ای انقالبدرس ه هنگ جهاد و شهادت والهام بخش روح و نشاط انقالبی است. یاد شهیدان در میان نسل جوان از سرفصل های فر

ط انقالبی ردد و نشاگده می اسالمی است. دانشگاه با یاد شهیدان انقالبی خواهد ماند. همواره با یاد شهیدان، یاد اهداف شهیدان زن

یدواری و ب و امدر راه رسیدن به هدف ها پدید می آید. یاد شهیدان ضامن تداوم انقالب اسالمی و پایداری هدف های انقال

 حاکمیت نشاط انقالبی بر جامعه می گردد.

 درس ایثار و فداکاری

ی معه اسالمدر جا شهیدان خادمان بزرگی بودند که جان خویش را در راه خدا و برای فراهم ساختن زمینه خدمت جهت سایرافراد

و ایثارگری  ا و خدماتهنفشانی یاد شهیدان، یاد جافدا کرده اند. از این رو باالترین فداکاری و کار نیک را شهیدان انجام داده اند. 

ت را دمخ روح ایثار و های آنان است. بنابراین یادشهیدان در بستگان و دوستان و همسایگان و هم کاران و هم سن و ساالن آنان،

 ایجاد و تقویت می نماید و هرفرد و هر صنفی، متناسب با تخصص و توانش خدمت و فداکاری خواهد نمود.

 شنودی و رضایت خانواده شهیدخ

خانواده شهید با مراسم و جشنواره های شهیدان، مشاهده می کنند که شهیدان شان فراموش نشده اند، خوشحال و شادمان می 

گردند. جامعه باید از خانواده شهیدان قدردانی و حمایت کند و همواره در مشکالت زندگی آنان را یاری نمایند. نباید همسرو 

ن و والدین و بازماندگان شهیدان، فراموش شوند. در واقع در یاد شهیدان، یاد خانواده شهیدان جای دارد. اهل بیت شهید به فرزندا

 گردن همه مردم حق دارند، با یاد شهیدان راه شکر خدمات و  ایثار شهیدان گشوده می گردد.
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 رهایی از غفلت ها و فراموشی هدف ها

حالی  نبلی و بیقف و ت، پیامدهای خطرناک و زیان های فراوان دارد. غفلت، موجب رکود و سکون و توغفلت از یاد شهیدان راه خدا

ان، در د شهیدو خواب می گردد در نهایت غفلت عامل نا امیدی و ریزش و سقوط و لغزش ها خواهد شد. مردم با غفلت از یا

هیدان شاد خدا و ت از یدامه غفلت راه گمراهی را می گشاید. غفلروزمرگی و دنیاگرایی و تجمل گرایی و تشریفات جای می گیرند. ا

غفله اضر  ال"د: خدایی برای فرد و جامعه ضرر دارد. امیرمومنان امام علی علیه السالم درباره نقش وخطر غفلت فرموده ان

 غفلت فرموده اند: ات استمرار(. غفلت زیان بارترین دشمنان است. همچنین در خطر128، ص 1)غررالحکم و دررالکلم ، ج"االعداء

ا کور می سازد. بی تردید (. تداوم غفلت، بینایی و دیده و بصیرت ر22، ص 4)غررالحکم و دررالکلم ، ج"دوام الغفله یعمی البصیره"

 ست.ااه حق رمجالس یادواره شهیدان، غبار غفلت از دل ها می زداید و عامل بیداری و هوشیاری و بصیرت و پایداری در 

 وزش و یادآوری باالترین واجب و بزرگ ترین معروفآم

اد و ان در ایجزرگ آنبشهیدان انقالب اسالمی برای ایجاد و تثبیت نظام اسالمی به شهادت رسیدند. یاد شهیدان، یاد حماسه های 

ه دآور هزیندان یاهیتکلیف بزرگ دینی و میهنی و وظیفه همگانی است. یادواره ش "حفظ نظام اسالمی"تعالی نظام اسالمی است. 

وه ها و فراد و گرن از اهای سنگین برقراری نظام اسالمی در ایران است. با خون شهیدان، انقالب اسالمی پدید آمد. انتظار شهیدا

 ت از نظامراه حفاظ هدت دراقشار گوناگون در جامعه اسالمی، به کارگیری همه ابزارها و امکانات در ادامه راه شهیدان خدایی و مجا

هم ترین معروف و مو کوشش در راه کارآمدی نظام اسالمی، باالترین عمل صالح و بزرگ ترین  "حفظ نظام اسالمی"اسالمی است. 

 م کوشش درو لزو واجب الهی است. با یادشهیدان نقش برجسته آنان در تاسیس نظام اسالمی، روشن می گردد، الهام بخش ضرورت

 کار آمدی آن است.راه حفظ نظام اسالمی و پایداری و 

 مصون سازی فرد و جامعه در برابر تهاجم فرهنگی دشمنان

دشمنان انقالب اسالمی در راه تهاجم همه جانبه علیه راه شهیدان قرار دارند. آنان با همه ظرفیت ها و نیروهای خویش درصدد 

و آثار شهیدان را از بین ببرند. یاد شهیدان  نابودی دستاوردهای خون شهیدان برآمده اند. دشمنان می خواهند نام و یاد شهیدان

نقشه های بیگانگان و توطئه های استکبار جهانی و صهیونیسم و منافقان را خنثی می سازد. میراث معنوی شهیدان، سرمایه بزرگ 

است. مخاطب اصلی و سخت ترین خاکریز و سد در برابر اقدامات فرعون ها و مستکبران و متجاوزان و کافران و مشرکان و منافقان 

دشمنان در تهاجم فرهنگی، جوانان و دانشجویان کشورند. یاد حماسه های شهیدان انقالبی و پیوند با شهیدان خدایی، ضامن 
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بیداری و بصیرت افزایی و سالمت وپاکی و خودسازی انقالبی نسل جوان است. جوانان با یاد شهیدان در عرصه کارزار و نبرد با 

 هند یافت. یاد شهیدان، مانع نفوذ دشمنان و پیشرفت آنان خواهد بود و جوانان را در برابر دشمنان بیمه میکند.دشمنان توفیق خوا

 سایر پیامدهای یاد شهیدان

، "یشجاعت علموآوری ونشاط عملی و علمی در راه تولید علم وجنبش نرم افزاری وابتکار ون"، "افزایش بهره وری در دانشگاه ها"

انشجویان نفس در د تقویت اخالق اسالمی و تزکیه"، "حرکت در راه بومی سازی علوم"، "اسالمی سازی دانشگاه هاجهاد در جهت "

ی و کارآمد هدفمندی"، "جرات مناقشه و رویارویی با علوم انسانی غربی و طرح رویکردهای اسالمی"، "وحرکت در راه تربیت دینی

ش ایفای نق اهیان درتوانمندی دانشگ"، "پیشگیری از ارتجاع روشنفکری"، "سالمیپژوهش های دانشگاهی در  راه  کارآمدی نظام ا

مسلمان  وظیفه شناسی وفهم درست رسالت دانشجوی"، "سالمت فکری جنبش دانشجویی"، "مثبت در تحوالت سیاسی اجتماعی

ج ان یان وترویوتوکل دردانشجوایجاد روح خودباوری  "، "اشنایی با میراث معنوی یر افتخار شهیدان"، "وتالش درتحقق ان

ل وارث صیرت نسب"، "توانمندی انجام وظایف استادان در نقش فرماندهی ودانشجویان درنقش افسری جنگ نرم"، "دردانشگاه ها

 امتصبر واستق افزایش"، "انگیزش ودفاع ازارزشها"، "رهایی از انفعال وبی تفاوتی "، "بازشناسی وبازیابی هویت فرهنگی"، "انقالب

گی برای ایه درزندکسب سرم"، "توانایی اسیب شناسی انقالب اسالمی واسیب زدایی"، "احترام وتعظیم نسبت به نسل انقالب "، "

صل افکیک بین انایی تتو"، "توانایی تشخیص انقالبی از انقالبی نمایان ومنافقان"، "اراستگی به اخالق اسالمی واخالق حرفه ای

زشها یران درارغافل مدتدرک "، "انحراف شناسی وتوانایی ارزیابی رفتار وگفتار جناح ها ودولتمردان"، "انقالب از عملکرد مدیران

هایی ر"و  "القانش و اخنشان دادن سازگاری علم وایمان و تقوی و تعامل علم و دین و د"، "وفهم موارد و زمینه های اغفال مردم 

 وانشجویان رهنگ دفز پیامدهای زنده ماندن یاد شهیدان در ذهن و فکر و نیز ا "ازآفات و خطرات فراوان علم منهای وحی الهی

 استادان وحاکمیت یادشهیدان در فضای دانشگاه ها است.

 

 نتیجه گیری

یاد شهیدان یک اصل بزرگ در فرهنگ سیاسی شیعه و یک قانون سازنده و راهگشا و مسئولیت آفرین است. این اصل ریشه در 

خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم و اهل بیت علیهم السالم  در قرن اول هجری دارد. سیره نبوی و سنت رسول گفتار و رفتار پیامبر 

اهلل و اهل بیت، منشاء و مبداء این برنامه تربیتی است. سفارش و تاکید بر زیارت قبر شهیدان در کالم معصومین علیهم السالم، 

است. یاد شهیدان ظرفیت ها و آثار سازنده و مثبت زیادی برای تربیت سیاسی  آموزش دهنده ضرورت و اهمیت یاد شهیدان خدایی
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و اصالح فرد و جامعه اسالمی دارد. در این تحقیق شرایط و لوازم سودمندی مجالس و مراسم و جشنواره های یادمان شهیدان و 

تثبیت انقالب اسالمی بوده است. اکنون نیز  دستاوردها و برکات آن تبیین و تحلیل گردید. خون شهیدان عامل ایجاد و پیروزی و

 یاد شهیدان می تواند ضامن بقا و پایداری و تداوم انقالب اسالمی و صدور انقالب اسالمی به جهان گردد .

 منابع

 قرآن کریم . -1

 نهج البالغه . -2

 هـ ق( ، الطبقات کبری ، دارصادر ، بیروت . 1380ابن سعد ، ) -3

لی عسگری وحید رمسجدی ، ع( . ترتیب مقاییس اللغه ، ترتیب و تنقیح محمدرضا 1378کریا ، ابوالحسین )احمد بن فارس بن ز -4

 پژوهشکده حوزه و دانشگاه ، قم.

مد خوانساری، مقدمه و ( غرر الحکم و درر الکلم، ترجمه و شرح جمال الدین مح1366تمیمی آمدی، عبد الواحد بن محمد،) -5

 ینی ارموی، دانشگاه تهران، تهران، چاپ اول.تصحیح میر جالل الدین حس

 ( ،  سفینه البحار و مدینه الحکم و اآلثار ، اسوه ، قم .1414حاج شیخ عباس ) -6

 شر الکتاب ، تهران .ن( ، المفردات فی غریب القرآن ، دفتر 1404راغب اصفهانی ، ابوالقاسم حسین بن محمد بن مفضل ) -7

ار د،  رحیم ربانی شیرازی، تصحیح عبدال ( تفصیل وسائل الشنیعه الی مسائل الشریعه1402، ) شیخ حر عاملی ، محمدبن حسن -8

 احیاء التراث ، بیروت .

 ( . اثبات الهداه بالنصوص و المعجزات ، اعلمی ، بیروت . 1425شیخ حرعاملی ، محمدبن حسن ) -9

 ان .دی الجوردی ، نشر جهان ، تهر( عیون اخبار الرضا علیه السالم ،  تصحیح مه1378شیخ صدوق ) -10

 زه علمیه ، قم .( الخصال جامعه مدرسین حو1363شیخ صدوق ، ابوجعفر محمدبن علی بن حسین بن بابویه قمی ، ) -11

 ء،سسه الوفار االنوار الجامعه لدرر اخبار االئمه االطهار علیهم السالم، موم(،بحا 1983 -هـ. ق 1403عالمه مجلسی، محمد باقر ،) -12

 بیروت، چاپ سوم. -لبنان

ر انشارات بر غفاری ، دفتفیض کاشانی ، محمدبن مرتضی )بی تا( . المحجه البیضاء فی تهذیب االحیاء ، تصحیح  علی اک -13

 اسالمی حوزه علمیه ، قم .

الم ، تحقیق لیه الس( ریاض السالکین فی شرح صحیفه الساجدین ع1409کبیرمدنی شیرازی ، سیدعلی خان بن احمد ، ) -14

 محسن حسینی امینی ، دفتر انتشارات اسالمی ، قم .

هاشمی خویی ، میرزا حبیب اهلل )بی تا( . منهاج البراعه فی شرح نهج البالغه ، تحقیق ابراهیم میانجی ، مکتبه االسالمیه ، قم . -15



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجموهع مقاالت

ی دان   یوشج دومین کنگره شهدا

 شهرستان رتبت حیدرهی 
 

 )پوستر(



 

 



 

 

 شهیدان و انس با قرآن و نماز 

 3محدثه حیدری فرد، 1، فرشته نجفی 2، محمد سرمدی1طاهره شریفی

 ربی، هیات علمی گروه مهندسی بهداشت عمومی، دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، تربت حیدریه، ایرانم-1

 ربی، هیات علمی گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، تربت حیدریه، ایرانم-2

 موز دبیرستان صداقت مشهد، مشهد، ایراندانش آ-3

 tahmasb16@yahoo.comنویسنده مسئول: محدثه حیدری فرد، مشهد، ایران، 

 

 چکیده

 پنج مسلمانان که است هانیانج آفریدگار قابلم در بـندگی اظـهـار بـرای سجود و اطاعت ،نیاز ،پرستش یمعنا به لـغت در نـمـاز

ت انسرا برطرف کند و بهترین های جهل و مشکال تواند ظلمته میکتابی است ک ؛قرآن کریم آورند. می جا به آنرا روز شبانه در بار

دا این بود که با قرآن و نماز های اخالقی شه یکی از ویژگی آن است.تدب ر و تفک ر در آیات  ،تفاده از این کتاب هدایت، خواندنراه اس

 م قرآن و سخنان امامان واهمیت باالیی دارد زیرا آنها مفاهی آنهاهای اخالقی گیالگوبرداری از شهدا و ویژ بسیار مأنوس بودند.

ابیم.  این خرت دست یآر دنیا و توانیم به سعادت دگیری از آموزه های آن میبردند و ما با بهرهپیامبران را در زندگی خود به کار می

ی و لکترونیکاجستجوی ی مروری، به در این مطالعه. جام شدمطالعه با هدف بررسی مهارت انس با نماز و قرآن در شهدا ان

اه رات دانشگرها و انتشاجستجو بر اساس راهنمای مرکز مروشیوه . استپرداخته شده  کتابخآنهای در بین روایات، احادیث و مقاالت

ط االت مرتبافته ها، مقیاین ز مجموع ادارا بودند، انتخاب شدند. که معیارهای ورود را و مطالب علمی  مقاالتگردید؛ یورک طراحی 

 "قرآن"، "نماز"ستجو این  جهای  کلید واژهپس از بررسی عناوین و چکیده، استخراج و جهت بررسی بیشتر، به مطالعه وارد شدند. 

تی حطوری که  هدادند؛ بقرآن اهمیت زیادی میماز اول وقت و خواندن روزانه نتایج گویای آن است که شهدا به ن بودند. "شهید " و

 نخستین نماز ، انسان لاعما میان از و در وصیت نامه های خود دیگران را نیز به این امر توصیه کرده اند.  نماز، ستون دین است

 ازب  زشتى و فحشاء از انسان را و کند مى زنده را مرده  هایقرآن دل .گیرد-می قرار رسیدگی مورد که در روز رستاخیز، است عملی

 لذا انس با این دو فریضه ی الهی در زندگی هر انسانی می تواند بسیار مفید و باارزش باشد. .داردمى

 شهیدان، انس،  قرآن،  نماز کلید واژه:

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 بررسی معنای شهید و شهادت از منظر قرآن کریم و روایات 

 3، مهناز عرب زاده2، ملیحه پاشیب1ایمان سید محرمی

 ایران دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، تربت حیدریه، کارشناس ارشد مشاوره،-1

 ارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، تربت حیدریه، ایرانک-2

 ارشناس مشاوره، دانشگاه پیام نور تربت حیدریه، تربت حیدریه، ایرانک-3

  Iman_moharrami@yahoo.comنویسنده مسئول: ایمان سید محرمی، ایمیل: 

 

 چکیده

لت و عدا حق دشمنان تاکنون، از طرف ایشترین نسخه الهی برای هدایت و کمال بشر است، از بدوِ پیددین مقد س اسالم که کامل

 و روایات آن کریم. پژوهش حاضر با هدف بررسی معنای شهید و شهادت از منظر قرها بوده استو معرفت، در معرض انواع تهاجم

 ی کتابخانه ای برای جمع آوری اطالعات استفاده گردید.و از روش مطالعه تحلیلی بوده -. پژوهش حاضر توصیفیانجام گردید

 و پژوهشی ت علمیجستجوی مطالعات اولیه بر مبنای هدف پژوهش در قرآن کریم، روایات معتبر، چند پایگاه اینترنتی و مقاال

،  SID،Ensani ساس کلمات کلیدی بود. سایر پایگاه های اطالعاتی شاملصورت گردید. راهبردهای جستجو در هر پایگاه بر ا

Magiran  عد از بود. ب "تشهاد"و  "شهید"، "روایات "، "قرآن کریم"بود. کلمات کلیدی مورد استفاده در مطالعه حاضر شامل

لیل وصیف و تحتدند و ش، وارد مطالعه جمع آوری مطالب و آیات و روایات، در نهایت آنهایی که در راستای پژوهش مورد نظر بودند

همیت شهید و شهادت، اآمده است و در روایات بسیاری در زمینه  کریم قرآن در بار 150 آن مشتقات و " شهادت " ی گردید.  واژه

عالی  درجاتبه  نسان راتوان نتیجه گرفت، شهادت میراثی جاودانه و افتخاری تمام ناشدنی است که امطالب فراوانی آمده است. می

 رساند. انسانی  می

 

 قرآن کریم، روایات، شهید، شهادت کلید واژه:

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 بررسی ضرورت دفاع و مقاومت و مبانی آن در اسالم از دیدگاه قرآن کریم

 2، هاشم حشمتی1علی زاهدی

 بت حیدریه، ایرانارشناس قرآنی، اداره قرآن و عترت، مدیریت فرهنگی، دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، ترک-1

 رانن، تهران، ایی آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت،گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهرادانشجوی دکتر-2

 ali_zahedi69@yahoo.comنویسنده مسئول: علی زاهدی، ایمیل: 

 

 چکیده

ی موال مطرح این س ست، از طرفی آیات جهاد در قرآن کریم بیان شده است، لذابر اساس مبانی اسالمی جان انسان بسیار شریف ا

با هدف  ه حاضرشود که اسالمی که دین دوستی، برابری و برادری است، چرا گاهی حکم جنگ و جهاد می دهد؟ بنابراین مطالع

ائده، مل عمران، ارکه آسی آیاتی از سور مبتعیین ضرورت دفاع و مقاومت و مبانی آن در اسالم از دیدگاه قرآن کریم بر اساس برر

فاهیم مه، و ... طائده، مطه و حج طراحی و اجرا شده است. در این مطالعه، بر اساس بررسی آیاتی از سوره  مبارکه آل عمران، حج، 

حق  م با روحیهاسال. مورد نظر مورد بررسی و به روش تحلیل محتوا، داده ها استخراج شده و مورد بحث و بررسی قرار گرفته است

ای ز فلسفه هیکی ا طلبی، ظلم ستیزی، اصالح جامعه، حکم مقابله با ظالمی را که آزادی انسانها را سلب کرده است، می دهد و

 ندارد اسالمی رحمت و رافت با منافاتی هیچ که است عقالیی حکم یک اسالم در جهاد جهاد را مبارزه با فساد مطرح می کند. حکم

ی کند و نهایتا اینکه ماسالم برای جهاد نیز حد و حدودی را مطرح  .آن طلبیخشونت نه است دین این کمال یندهده نشان و

یم ت قرآن کرگر آیااسالم نه تمامًا طرفدار جنگ است بطور کلی و نه صلح را بطور کلی و در هرشرایطی توصیه می کند و از دی

ی ی پیدا نمس آزادنگاه محل عبادت بندگان خدا نیز از بین خواهد رفت و هیچ کداریم که اگر جلو یک عده مفسد گرفته نشود آ

ه ایمان د. آنان کمی ده کند تا در کنار دیگر بندگان به عبادت خدا بپردازد و خداوند وعده نصرت و پیروزی مومنان بر مفسدان را

جر خداوند ا ستند وگر کشته شوند، شهید راه خدا هراسخ دارند از جنگیدن و کشته شدن هیچ هراسی ندارند چرا که می دانند: ا

خواهد  از آن حق نهایی جزیلی را برای مجاهدان راهش در نظر گرفته است و خداوند در میدان جنگ یار و یاور آنان بوده و پیروزی

 بود.

 دفاع و مقاومت، قرآن کریم، جهاد.کلید واژه: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 عی در جوانان فرهنگ پایداری، ارزش ها و روابط اجتما
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 چکیده

ز اش همیشـه سـرفراىپذیر است که با عنایت به صدق و پاکتعهد وتالش متعهدانه است. جوان انسانى مسؤولیت صداقت،عشق و جوانى دوران

چـالش  وانان یکـی ازججامعه ما، جامعه ای جوان است. بیشتر افراد جامعه را جوانان زیر سی سال تشکیل می دهند. بنابراین،  ها است.میدان

 نشـگاهیها و در عین حال فرصت های اساسی در جامعه ایران محسوب مـی گردنـد. ولـی متأسـفانه جوانـان موضـوع هیچکـدام از دروس دا

نی نبـوده قاعـده مسـتث نیستند. مشکالت جوانان در تمام عصرها و نسل ها در رأس مسایل و  امور جوامع خود بوده اند و جامعه ما نیز از ایـن

ضـعیت حقـوقی وو نهادهای فرهنگی و مذهبی، مکمل این  است. بدین وسیله زمینه برای سازگاری تدریجی جوانان در جامعه فراهم می شود

وان انان، بـه عنـگ جوانان به عنوان بخشی از فرهنگ عمومی جامعه به همان میزان توسعه یافته و مستقل می شود که گروه جوهستند. فرهن

ی از ارزش هـا گروه سنی و اجتماعی مستقل در جامعه پذیرش می یابد. فرهنگ جوانان تجلی استقالل، نوعی از احساس زندگی و نوع خاصی

ای یـز در عرصـه هـانقالب اسالمی و در هشت سال دفاع مقدس دارای نقش انکار ناپذیری بودند و هم اکنـون نویژه است. جوانان در پیروزی 

ه ارزش بـی اعتنـایی بـ ودارای جایگاه ویژه ای می باشند. متأسفانه در جامعه، شاهد بروز کجرویها  دفاعی  اقتصادی، فرهنگی، گوناگون علمی،

بـا توجـه بـه  انـی بتواننـدکه باید برای آنهاریشه یابی گردد و دنبال راهکار عالج بـود. تـا جوانـان ایر ها در عده ای خاص از جوانان می باشیم

 عد از ارائه تعاریفیین مقاله، باستعدادها و توانایی های ویژه ای که دارا می باشند رسالت خود را در زمینه توسعه و اعتالی کشور ایفاء نمایند. ا

وابـط ر، جوانـان در یآسـیب هـای اجتمـاع و  عوامل بروز ناهنجاری هاانشمندان مختلف، به بیان مفاهیم ارزش ها، از دوره جوانی از دیدگاه د

 اد بـه نفـس واجتماعی و نقش ارزش های انسانی در تقویت آن، هویت ایرانی و اسالمی، چگـونگی تقویـت آن و جایگـاه آن در تقویـت اعتمـ

بیان نتایج  ،اسالم از نگاه گرایی جوانبنیان های اخالقی و ارزشی جوانان، ارزش سرمایه ی جوانی، خودباوری جوانان، نقش خانواده در تحکیم 

بـه نفـس و  چند پژوهش ملی در مورد مشکالت و نیازهای اجتماعی جوانان، نقش باورهای مـذهبی و اعتقـادی در سـازندگی روحـی، اعتمـاد

 ردازد.به مطالب گفته شده به بیان راهکارهای عملی در این زمینه ها می پآرامش در جوانان می پردازد و در انتها با توجه 

 جوانان، فرهنگ، خانواده، ارزش، مذهب، روابط اجتماعی، پایداری: کلید واژه
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 چکیده

پژوهش  است. ودهب دانشجو عنصر بالندگی و آفرینی و نقش دانشگاه مقدس، دفاع سال هشت دوران در تأثیرگذار های حوزه از یکی

  وری بود ونوع مر مطالعه حاضر ازحاضر با هدف بررسی نقش دانشگاه و دانشگاهیان در دوران جنگ و دفاع مقدس انجام گردید. 

ی و قاالت علمممچنین ری اطالعات از قرآن کریم، متون، کتاب ها، مجالت، روزنامه ها و اینترنت استفاده گردید. هبرای جمع آو

عه حاضر شامل بررسی گردید. کلمات کلیدی مورد استفاده در مطال SID،Ensani  ،Magiranپژوهشی در دسترس از پایگاه های 

ستفاده و تحلیل امورد از مقاالت که در راستای هدف پژوهش بود مورد  9د. بو "جنگ"و  "دفاع مقدس"، "دانشگاه"، "دانشجو"

 ت رسیدند.فیع شهادربر اساس آمار موجود تعداد زیادی از دانشجویان در طول دوره هشت ساله دفاع مقدس به مقام  قرار گرفت. 

هدای سیاری از شرود بیمم شده بودند و احتمال ها اعزابر اساس نتایج تعدادی از دانشجویان به طور مستقیم از دانشگاه به جبهه

ر بر تاثیرگذا ومل موثر دانشگاه و دانشگاهیان از جمله عوامی توان نتیجه گرفت  دانشجو در قالب اقشار دیگر محاسبه شده باشند.

 کشور می باشند و تداوم انقالب اسالمی یکی از مهم ترین انگیزه های آنان برای حضور در جنگ بوده است.

 دانشجو، دانشگاه، دفاع مقدس، جنگ کلید واژه:

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 مقدس دفاع دوران به نگاهی نقش رسانه در جنگ نرم با

 1امیر خاکراه
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ش های بزار و روا اهیتط سایبر، با تغییر بنیادین مبه ویژه فناوری های معطوف به محی ،توسعه فناوری های اطالعات و ارتباطات

طرح شدن رد و منوین جنگی، تغییر و تحوالت بنیادین در انواع مختلف تهدیدهای امنیتی به وجود آورده است؛ پایان جنگ س

ند که از ه کار گیری را بن جدید این عرصه سبب شده تا کشورها در راستای تامین منافع ملی ابزار و راه های جدیدعناصر و بازیگرا

دیشه فکر و ان تسخیر آن جمله می توان به استفاده حداکثری از جنگ نرم و عملیات روانی اشاره کرد؛ در حقیقت جنگ نرم با هدف

ی قدام روانارگونه لقه های فکری و فرهنگی جوامع ایفا می کند. جنگ نرم که شامل هملت ها، نقش تاثیرگذاری در سست نمودن ح

دارد.  کست وا میشال یا و تبلیغات رسانه ای است، جامعه یا گروه هدف را نشانه می گیرد و بدون درگیری نظامی، رقیب را به انفع

م و ازی متراکتنش س و قابلیت های فضای مجازی به منظور امروزه نیز با توجه به تمرکز نظام سلطه بر بهره گیری از ظرفیت ها

ختل سازی ما هدف گسترده قومی، فرقه ای، اجتماعی و ایجاد بی اعتمادی میان جامعه و حاکمیت و تهاجم شبکه های تاکتیکی ب

ر ان است. دی ایرالممدیریت امور جاری کشور، جنگ نرم سایبری یکی از مهمترین جلوه های تهدید آفرین امنیت ملی جمهوری اس

های فندی بسترو پدا این راستا  به نظر می رسد می توان با شناخت عمیق و برآورد عملیاتی تهدید ها، با اتخاذ رویکرد آفندی

 مود. ن فراهم نیه دشمراهبردی و عملیاتی را به منظور بهره گیری از قابلیت های فضای مجازی در راهبرد عملیات نرم سایبری عل

 جنگ نرم، فضای مجازی، رسانه، دفاع مقدس :ژهکلید وا
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 چکیده

زش برایش بی ار و همه چیز جز رضایت خداوند را درنظر داردست که حقیقت را درک کرده و به آن آگاه شده و حق و حقیقت امر شهید کسی ا

کسی است  برسد. شهید است. او برای پیوستن به ابدیت و نایل شدن به رضایت آفریدگار تالش می کند تا از این کالبد برهد و به لقای محبوبش

تقـال فـی شـده اش اننی مقدس های آن افکار و اهداف یکجا به وجود کباره در راه افکار مقدس نفی می کند، بنابراین همهکه همه وجودش را ی

مـردن  االترین نـوعمی یابد. شهید در راهی کشته می شود که هر دو ارزش آگاهانه و فی سبیل اهلل را دارا است و چنـین مرگـی شـریفترین و بـ

وینـد زیـرا گود شهید مـی گفتار روزمره برای شهیدان نباید لفظ مرگ را بکار برد. به کسی که در راه خدا کشته می ش است. بنابراین در پندار و

ای هـاعمـال امـت  خداوند و فرشتگان گواهی می دهند که او اهل بهشت است زیرا در روز قیامت از وی می خواهند که بـا پیـامبر )ص( دربـاره

هسـتند کـه  طالبی که در قرآن از شهید آورده شده است، شهدا از هر جهت دارای چنـان عظمـت و شـکوهیپیشین شهادت بدهد. باتوجه به م

قـامی فـوق رای آنـان، مزندگی دیگران را نمیتوان با زندگی آنان مقایسه نمود و همچنین خداوند به آنان توجه خاصی دارد و نشان می دهد که ب

ن را آری میکنـد و ه از رحمت و لطف خداوند بهرمند می شوند. خون شهید نهـال آزادی را آبیـاتصور ما است و به گونه ای است که بدون واسط

یـدا پدم محبوبیـت سرسبز و خرم نگه میدارد بنابراین او ازهمه بیشتر بر همگان حق دارد و به همین جهت است که بیشتر از همـه در بـین مـر

ین فـداکاری است که همه ی گروه هایی که به نحوی بـه بشـریت خـدمت میکننـد رحـکرده و در دل آنها جای گرفته است و این به  آن دلیل 

وبـه آنهـا  احیا میکند شهید هستند. این شهید است که با فداکاری و از خود گذشتگی و با ایثار وجود خویش فضایل ومکارم و آزادی را درجامعه

 رونق می بخشد.

 ، نفس مقدس، حقیقت اسالمشهید، قرآنکلیدواژه: 
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 آن تبیین و مطرح نایرا اقتصادی به وضعیت دادن سامان و سر برای رهبری معظم مقام سوی از که است راهکاری مقاومتی، اقتصاد

ای که از سرمایه نهه گوبمدیریت امور اقتصادی است،  مقصود از اقتصاد مقاومتی، است. شده گذاشته دانشگاهیان و حوزویان عهده بر

 ودامه دهد اشمنان ملی و مردمی به بهترین شکل استفاده شده و ملت از نظر اقتصادی خودکفا گردیده و به مقاومت در مقابل د

تصادی با عنی برخورداری از مزایای اقاقتصاد مقاومتی ی ،اثر کند. به نوعیشمن را خنثی و بیهای تحریم و محاصره اقتصادی دتوطئه

زدایی و سازی، بحرانمفهومی است که درپی مقاوم ،ه مقاومت و مبارزه در مقابل دشمنان مستکبر و متجاوز. اقتصاد مقاومتیادام

های ال مدیریتگانی و اعمقطعًا باور و مشارکت هم .شودترمیم ساختارها و نهادهای فرسوده و ناکارآمد موجود اقتصادی مطرح می

 از الزامات چنین موضوعی است.شرط و عقالیی و مدبرانه، پیش

 

 : اقتصاد مقاومتی، امور اقتصادی، دیدگاه مقام معظم رهبریکلید واژه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


