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فرهنگ شهادت در جامعه و نقش آن در ثبات ،امنیت و حفظ تمامیت ارضی کشور
رضا درم دوست
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 1طلبه سطح  3حوزه علمیه (در حال تحصیل در سطح  )3استان کرمانشاه ،شهرستان گیالن غرب

چکیده
حیات مجدد شیعه و پیروزي انقالب اسالمي در عصر کنوني ،مديون ايثارگران و رزمندگاني است که در مكتب ايمان و قرآن و
تعالیم اهل بیت :درس جهاد و شهادت را آموخته و سنگر به سنگر ،بيخوف و بي پروا ،عاشقانه جنگیده اند و زخم و شهادت و
اسارت را به جان خريده اند  .فرهنگ شهادت با ايجاد روحیه بازدارندگي و مقاومت و ايستادگي در برابر هجوم دشمنان مي تواند
نقش قابل مالحظه اي در برقراري امنیت اجتماعي و ملي و همچنین حفظ تمامیت ارضي کشور داشته باشد .با توجه به
تهديداتي که همواره ازسوي دشمنان و معاندان مورد توجه کشور جمهوري اسالمي ايران بوده است ،ترويج فرهنگ شهادت و
شهادت طلبي در جامعه از اهمیت ويژه اي برخو ردار است .از اين رو بايسته است پیرامون مسئله شهادت و نقش آن در امنیت
جامعه به تدقیق بحث و بررسي انجام گیرد .اين نوشتار به دنبال يافتن پاسخ اين پرسش است که فرهنگ شهادت چه نقشي در
ثبات امنیت و حفظ تمامیت ارضي کشور دارد .با استفاده از روش کتابخانه اي به جمع آوري داده هاي مورد نیاز در اين زمینه
پرداخته شده و به روش تحلیل داده ها ،مقاله حاضر به نگارش درآمده است.
واژههای کلیدی :فرهنگ ،شهادت ،امنیت ملي ،ايثار ،تمامیت ارضي
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مقدمه
شهادت طلبي در راه خدا ،نشانه رشد و معرفت و بصیرت انسانهاي عاشق و شیداي حق است که از باطل و طاغوت و
ظلم و بي عدالتي بیزار و گريزاناند ،و حیات جاودانه و شكوهمند را بر حیات ذلیالنه و تسلیم پذيري در برابر ظلم و بي عددالتي
ترجیح مي دهند .شهید با ايمان و معرفت و شجاعت و کرامت و عزت خود جامعه مرده و ظلم پذير را به بیداري و آگداهي ظلدم
ستیزي و قیام فرا مي خواند و راه پاك زيستن و آزاد زيستن و حق طلبي و عدالت خواهي را ترسیم و مشعلي فدروزان و الگدويي
ماندگار براي جامعه خود ميگردد .در اين نوشتار ارزش و جايگاه شهادت طلبي در اسالم و نقش آن در امنیدت جامعده و حفدظ
تمامیت ارضي کشور مورد بررسي قرار گرفته است .شهادت به عنوان يك اصل تأثیرگذار در صحنه دفاعي و تعامالت بین المللي
جهان اسالم تلقي شده ،و مهمترين عامل نجات ملل ستمديده از شرّ استعمار و حكومتهاي ظالم و مستبد ،تلقي شده است که
اين ارزش متعالي به عنوان يك عامل ديني و معنوي ،عالوه بر تأثیرات و کارکردهداي تربیتدي و فرهنگدي ،ميتواندد بده عندوان
پتانسیل و نیرويي بالقوه ،همواره در راستاي حفظ ارزشهاي ديني و اهداف متعالي دين و آرمانهاي حقیقدت طلبانده و عددالت
خواهانه انقالب اسالمي باشد  .به همین علت بايد در اين خصوص بیش از پیش تحقیق و پژوهش انجام گرفته و مردم نسبت بده
نقش فرهنگ شهاد در امنیت جامعه آگاه شوند.

 -1مفهوم شناسی
در ابتدا بايسته است به بررسي مفاهیم کلي و کاربردي اين نوشتار پرداخته شود .از اين رو به تبیین مفاهیم فرهندگ،
شهادت ،امنیت و جامعه پرداخته خواهد شد.

 -1-1امنیت
 -1-1-1مفهوم لغوی
واژه «امنیت» از ريشه «أ م ن» اشتقاق يافته است و در زبان فارسي به معناي در امان بودن ،برطدرف شددن تدرس و
1

اطمینان خاطر پیدا کردن ترجمه شده است.

در میان لغت شناسان عرب زبان نیز معاني متعددي براي «امینت» بیان نموده اند .راغب اصدفهاني ،آن را بده معنداي
2
امنیت را به معناي آرامش و زوال ترس ترجمده
آرامش يافتن نفس و از بین رفتن ترس دانسته است .فیومي در مصباح المنیر،

کرده است .اين منظور در لسان العرب اين 3چنین بیان داشته است:

1

 .دهخدا ،علي اکبر ،لغتنامه دهخدا ،ج ،3ص521

2

 .راغب اصفهاني ،حسین بن محمد ،المفردات في غريب القرآن ،ص25

3

 .فیومي ،احمد بن محمد ،المصباح المنیر ،ج ،2ص124
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« امنیت ،اعتماد ،آرامش روحي و رواني است .تفكري که براساس آن  ،خطر ،ترس ،وحشت و خسران بيمعنا ميشدود.
4

فقدان مخاطرات».

با توجه به تعاريف فوق که در لسان اهل لغت ذکر شده است ،مي توان گفت به طدور کلدي معنداي لغدوي امنیدت بده
معناي آرامش ،نترسیدن ،وحشت نداشتن و اضطراب نداشتن است .چرا که واژه «امن» به معناي بي گزند و بي آسدیب و داراي
آرامش است .بنابراين واژه «امنیت» هم يعني بي گزندي و بي آسیبي يا حالتي کده در آن گزندد و خطدر و آسدیب راه نددارد و
آرامش در آن برقرار است.
 -1-1-2مفهوم اصطالحی
براي بیان معناي اصطالحي «امنیت» ،بايسته است به سراغ کالم وحي رفته و مفهوم آن را در میان آيات قرآن کدريم
کنكاش نمود .واژه امن و کلماتي از ريشه آن در قرآن بسیار زياد به کار رفته است و در موضوعات مختلدف سیاسدي ،اقتصدادي،
قضايي و ملي مورد بحث قرار گرفته است .به طور مثال خداوند متعال در سوره مبارکه نور مي فرمايد:
« خدا به کسانى از شما که ايمان آورده و کارهاى شايسته انجام دادهاند ،وعده داده است که حتماً آنان را در
زمین جانشین ديگران کند ،همان گونه که پیشینیان آنان را جانشین ديگران کرد ،و قطعاً دينشان را کده بدراى آندان
پسنديده به سودشان استوار و محكم نمايد ،و يقیناً ترس و بیمشان را تبديل به امنیت کند ،تدا جدايى کده فقد مدرا
بپرستند و هیچ چیزى را شريك من نگیرند .و آنان که پدس از ايدن نعمدت هداى ويدژه ناسپاسدى ورزندد در حقیقدت
فاسقاند».

5

عالمه طباطبايي اين آيه را وعده جمیل و زيبايي دانسته که خداوند به مؤمنان که عمل صالح هم دارند ،داده است .به
آنان وعده داده که به زودي جامعة صالحي مخصوص به خودشان برايشان درست ميکند و زمین را در اختیارشدان ميگدذارد و
دينشان را در زمین متمكن ميسازد و امنیت را جايگزين ترسي که داشتند ميکند؛ امنیتي که ديگر از منافقین و کیدد آندان ،و
از کفار و جلوگیريهايشان بیمي نداشته باشند ،خداي را آزادانه عبادت کنند و چیدزي را شدريك او قدرار ندهندد .بددين گونده،
خداوند ب ه مؤمنان که کارهاي صالح و شايسته انجام مي دهند و به ياري خداوند ،حكومت جهاني عدل محدور را پديدد خواهندد
آورد ،نويد امنیت و آرامش و از میان رفتن همة اسباب ترس و وحشت را داده است.

6

 -1-1-3اقسام امنیت
به اعتبارات مختلف ،تقسیمات گوناگوني را مي توان براي امنیت در نظر گرفت .تقسیم بندي که در اين نوشتار مدورد
بحث قرار دارد ،تقسیم امنیت به فردي و ملي است .در ادامه توضیحاتي پیرامون هر يك از اين دو مورد ارائه مي گردد.

4

 .ابن منظور ،محمد بن مكرم ،لسان العرب ،ج ،2ص276
ن لَهُ ْم دينَهُ ُم الَّذِّي ارْتَضى َلهُمْ وَ لَیُبَدِّّلَنَّهُمْ
ت لَیَسْتَخْلِّفَنَّهُ ْم فِّي الْأَ ْرضِّ َکمَا اسْتَخْ َلفَ الَّذينَ ِّمنْ قَبْ ِّلهِّمْ وَ لَیُمَكِّّنَ َّ
صَالِّحا ِّ
( .وَعَدَ ال َّلهُ ا ّلَذينَ آمَنُوا مِّنْكُمْ وَ عَمِّلُوا ال ّ

5

ن کَفَ َر بَعْدَ ذلِّكَ فَأُولئِّكَ هُ ُم الْفاسِّقُون) .نور55 ،
ن بي شَیْئاً وَ مَ ْ
مِّنْ بَعْدِّ خَوْ ِّفهِّمْ أَمْن ًا يَعْ ُبدُونَني ال يُشْرِّکُو َ
6

 .طباطبايي ،سید محمد حسین ،المیزان في تفسیرالقرآن ،ج ،14ص527
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امنیت فردی
انسان نیازمند امنیت و آرامش روحي و رواني است .او مي خواهد بدون دغدغه و ترس و هراس و اضطراب بده زنددگي
خود ادامه دهد و راه سعادت و کمال را بپیمايد .اسالم مي خواهد مسلمانان به چنین امنیت کاملي برسند .چنین امنیتي وقتدي
حاصل مي شود که فرد از دست و زبان ديگران در امان باشد .رسول اکرم 6در روايتي در اين باره اين گونه مي فرمايد:
«خداوند خون و مال و آبروي مسلمانان و همچنین گمان بد بردن درباره او را بر ديگران حرام کرده است».
اسالم آنچه را که موجب سلب امنیت از خود و ديگران مي شود تحريم و ممنوع ساخته است .مانندد اسدتهزا  ،عیدب
جويي ،سو ظن و بد گماني ،غیبت ،تجسس ،القاب زشت و ناپسند و ريختن آبدروي ديگدران .بندابراين مدي تدوان گفدت امنیدت
فردي ،حالتي است که در آن شخص از لحاظ جسمي و روحي ،فارغ از ترس نسبت به آسیبرسیدن به جان ،مال يا آبروي خود
يا ازدستدادن آنها زندگي کند .مهمترين مسأله در امنیت فردي ،تأمین و حفظ جدان و بقداي آن در حالدت مطلدوب و آرمداني
است؛ زيرا انسان مال را ب راي حفظ و بقاي جان خويش مي خواهد و آن را مايه بقاي حیات خود ميداند .البته در مرتبه دوم ،از
نظر هر فرد انساني ،مال تأمین کننده آسايش و رفاه در زندگي است؛ ولي در گام نخست مهمترين ارزشي کده بدراي مدال قائدل
8

است همان تأمین و حفظ حیات و جان خويش است.
امنیت اجتماعی

پیوند عمیق بین «امنیت فردي» و «امنیت اجتماعي» و تأثیرپذيري متقابل آن از يكديگر آنچنان اسدت کده سدخن
گفتن از يكي بدون بحث از ديگري دشوار است .با توجه به اينکه انسان موجودي اجتماعي است و تنها از طريدق اجتمداع مدي
تواند برخي از نیازهاي مهم خويش را برطرف کند ،ناچار است تا از اين جهت نیدز احسداس امنیدت بكندد و در جامعده کوچدك
خانواده که گاه ترکیبي از همسر و گاه همسر و فرزندان است ،احساس امنیت بكند و بتواند در اجتماع و از طريدق آن ،نیازهداي
9

عاطفي و معنوي خويش را برآورده سازد و به کماالتي دست يابد که جز از راه اجتماع دست يافتني نیست.
البته آنچه از امنیت اجتماعي مدّنظر قرار دارد ،امنیت اجتماعي فراتر از اجتماع خانوادگي است؛ زيرا مراد و مفهدوم از
امنیت اجتماعي  ،همان امنیت جان ،مال ،آبرو و موقعیت شخص از جانب عوامل اجتماعي اسدت .هدر شخصدي داراي موقعیدت
هاي اجتماعي است و دوست دارد تا از سوي اجتماع به گونهاي با او رفتار شود که جان و مال و عرض او در امان و امنیت باشدد
و چیزي آن را به مخاطره نیندازد .بايد توجه داشت که امنیت اجتماعي در اين مفهوم ،از فراگیري و جدامعیتي برخدوردار اسدت
که ديگر اقسام و انواع امنیت را نیز دربر ميگیرد؛ زيرا امنیت سیاسي ،امنیت نظامي ،امنیدت انتظدامي ،امنیدت شدغلي ،امنیدت
اخالقي و ديگر امنیت ها از مصاديق امنیت اجتماعي است؛ چرا که هر يك از اين اقسام و انواع تأمین کننده امنیت جان ،مدال و

7

(.ان اهلل حرم من المسلم دمه و ماله و عرضه و ان يظن به السو ) .برقي ،احمد ،المحاسن ،ج ،1ص287

8

 .برژينسكي ،زبیگنیو ،در جستجوي امنیت ،ترجمه ابراهیم خلیلي ،ص35

9

 .آقاپور ،علي ،بررسي عدالت ملي در جهان بشريت ،ص129

53

مجله پژوهش های معاصر در علوم و تحقیقات
سال چهارم  ،شماره  ،38شهریور 1401

عرض شخص است که مهمترين دغدغه اجتماعي انسان است .بنابراين ،مباحث امنیت در دو قسم اصلي امنیت فدردي و امنیدت
اجتماعي محدود مي شود.

1

0

 -1-2جامعه
 -1-2-1مفهوم لغوی
در زبان فارسي ،واژه «جامعه» از زبان عربي اخذ شده و به معاني جماعت ،انبوهي ،اشتراك ،وفداق عمدومي و شدباهت
زيستي گروهي از جانوران يا گیاهان يك منطقه جغرافیايي با شراي مساوي بهکار رفته است« .لفظ جامعه» در لغت ،اسم فاعل
مونث از مصدر «جَمع» به معناي گردکردن ،گردهم آوردن ،فراهم کردن يا فراهم آوردن و برهم افدزودن اسدت .و بندابراين ،بده
1

معناي گردآورنده ،فراهم کننده يا آورنده ،برهم افزاينده و در برگیرنده خواهد بود.

1

اين واژه «عرفاً» به معناي «گروه» و علي الخصوص «گروهي از انسان ها» به کار مي رود ،خواه آن گروه از مدردم کده
در يك روستا يا دهكده يا شهر يا استان و يا کشور زندگي مي کنند ،به طور مثال «جامعه ايراني» و خواه آن گروه از مدردم کده
داراي يك دين يا مذهب هستند مثالً «جامعه مسیحیان» و خواه گروهي که حرفه و شغل واحدي دارند مانند«جامعه معلمدان»
2

و خواه همه ي انسان هايي که بر روي زمین به سر مي برند مثالً «جامعه بشري يا جامعه بشريت».
 -1-2-2مفهوم اصطالحی
بروس کوئن ،يكي از جامعه شناسان صاحب نظر ،در اين باره مي نويسد:
«اجتماع عبارت است از گروهي از مردم که در يك منطقه خاص جغرافیايي اسكان دارند و داراي فرهنگ و
شیوه زندگي مشترکي اند ،به وحدت خاصّ میان خود آگاهند و به طور جمعي يك هدف را دنبال ميکنند .نمونههايي
از اجتماعات عبارتند از :حوزههاي شهري ،شهرها ،شهرستانها ،محلهها و روستاها».

3

انديشمندان اسالمي در تعريف جامعه و اجتماع بر اين باورند که جامعه يعني مجموعهاي از افراد انساني که با نظامات
و سنن و آداب و قوانین خاص به يكديگر پیوند خورده و زندگي دسته جمعي دارند ،جامعه را تشكیل ميدهندد .زنددگي دسدته
جمعي اين نیست که گروهي از انسان ها در کنار يكديگر و در يك منطقه زيست کنند و از يك آب و هوا و يك نوع مواد غذايي
استفاده نمايند؛ زندگي انسان که اجتماعي است به معني اين است که ماهیت اجتماعي دارد .آيت اهلل مصباح يدزدي در تبیدین
معناي اصطالحي اجتماع مي نويسد:

10

 .راش ،مايكل ،جامعه و سیاست ،ترجمه منوچهر صبوري ،ص201

11

 .دهخدا ،علي اکبر ،لغت نامه ،ج ،3ص1452

12

 .مصباح يزدي ،محمدتقي ،جامعه و تاريخ از ديدگاه قرآن ،ص21

13

 .کوئن ،بروس ،مباني جامعه شناسي ،ترجمه رضا فاضل ،ص303
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« منظور از زندگي انسان به صورت دسته جمعي و اجتماعي يعني اينكده داراي ماهیدت اجتمداعي هسدتند.
يك طرف نیازها ،کارها و فعالیت ها ،ماهیت اجتماعي دارند که جز با تقسیم کارها و برطرف کردن نیازها با توجده بده
قوانین و نظام هاي خاصي امكان پذير نیست .به طور کلي مي توان گفت :که جامعه شامل جمع کثیري از انسدان هدا
مي باشد که به خاطر يك سلسله اي از نیازها و خواسته هاي خود و تحت نفدوذ يدك سلسدله از عقايدد و تفكدرات و
4

آرمان ها در هم ادغام شده و يك زندگي مشترکي دارند».

1

 -1-3شهادت
 -1-3-1مفهوم لغوی
«شهادت» يك واژه عربي است که از ريشه سه حرفي «ش ه د» اخذ شده است .معنداي مصددريِّ آن« ،خبدردادن» و
معناي اسم مصدري اش« ،خبر» است .لغت شناسان عرب زبان ،شهادت را به معناي خبر قطعي ،گواهي دادن ،سوگند ،شدهادت
در راه خدا ،دنیايي که مشاهده ميشود در قبال عالم غیب که مشاهده نميشود ،دانسته اند .شهید فدردي اسدت کده مدي بیندد
5

وشهادت مي دهد پس شاهد است.

1

بنابراين شهید واژه اي است که به معناي حاضر ،ناظر ،گواه ،امین در شهادت ،خبدر دهنددر راسدتین ،آنكده از علدم او
6

چیزي فوت نشود ،آگاه ،محسوس و مشهود و نمونه و الگو از آن ياد ميشود.

1

 -1-3-2مفهوم اصطالحی
شهادت باالترين درجة کمال و شكوهمندانه ترين مرگي است که هر مجاهد راه حقي آنرا آگاهانه و با افتخار بدر مدي
گزيند و بهترين معني و زيبايي و را به زندگي پس از مرگ مي بخشد .در حقیقت ،شهادت ،مرگ دلخواهى است که مجاهدد بدا
همه آگاهى و همه منطق و شعور و بیدارى و بینايى خويش ،خود انتخاب مىکند .گويي شهید حقیقدت را بده صدورت فیزيكدي
درك مي کند و مي بیند و محكم و راسخ حاضر و آماده است؛ آنچنان که آن را نه تنها با زبدان خدود شدهادت مدي دهدد ،بلكده
حاضر است براي حق و حقیقت ،جنگ و دفاع کند و زندگي خود را در راه عقیده اش فدا کند .با دفاع و فداکردن جدانش بدراي
حقیقت ،به يك اسطوره و اسوه براي ديگران تبديل مي شود که سزاوار تكريم و احترام است.

7

14

 .مصباح يزدي ،محمدتقي ،جامعه و تاريخ از ديدگاه قرآن ،ص65

15

 .معلوف ،لوئیس ،المنجد ،ج ،1ص406

16

 .فیومي ،احمد ،المصباح المنیر ،ج ،3ص324

17

 .راغب اصفهاني ،حسین بن محمد ،مفردات راغب ،ص267
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 -1-4فرهنگ
 -1-4-1مفهوم لغوی
در علم لغت واژه فرهنگ از دو جز «فَر» و «هنگ» شكل گرفته است .از اين رو بايد معناي هر يك از اين دو جز به
صورت جداگانه بررسي شوند تا معناي آن روشن گردد .جز اول آن به معناي شكوه ،عظمت ،شأن و شوکت و جالل است .جدز
8

دوم نیز به معناي کشیدن ،سنگیني ،وقار و وزن در کتب لغت آمده است.

1

ترکیب اين دو جز باهم بدين معنا است که فرهنگ يعني بیرون کشیدن .مراد از آن ،بیرون کشیدن تمدام دانسدتني
ها و استعدادهاي مردم يك جامعه به منظور پیشرفت آن است .در واقع مي توان گفت فرهنگ به معناي مجموعه علوم و هنرها
9

و استعدادهاي يك ملت است که نتیجه آن ،در اعمال و رفتار ملي نمايان مي شود.

1

 -1-4-2مفهوم اصطالحی
نخستین تعريفي که از فرهنگ ارائه گرديد ،توس يك جامعه شناس انگلیسي به ندام تدايلور در سدال  1871بیدان

0

شده است .در اين تعريف اين چنین آمده است:
« فرهنگ عبارت است از مجموعه پیچیده اي از علوم ،دانش ها ،هنرهدا ،افكدار ،اعتقدادات ،قدوانین و مقدررات ،آداب و
1

رسوم ،سنت ها و به طور خالصه کلیه آموخته ها و عاداتي که يك انسان به عنوان عضو جامعه اخذ ميکند».
تعريف فوق از ديدگاه يك جامعه شناس غربي بود .اما فرهنگ از نظر اسدالم بده يدك مجموعده از اعتقدادات و اصدول
اخالقي و ارزش هاي انساني گفته مي شود که برمبناي عدالت ،مصلحت و حكمت الهي به منظور هدايت انسان ها و رسیدن بده
سعادت در زندگي دنیا و آخرت توس خداوند متعال ارائه گرديده است .فرهنگ در هر جامعه بر اساس اصدول و روش هداي آن
جامعه شكل مي گیرد .فرهنگ از سه بخش باورها ،ارزش ها و رفتارها تشكیل مي شود .فرهنگ در آمدوزه هداي اسدالمي داراي
سه اصل و پايه است که عبارتند از اصول دين؛ که شامل مواردي مانند توحید و نبوت و معاد مي شدود .اصدول اخالقدي؛ کده در
برگیرنده ارزش هاي انساني بوده و حسن و قبح افعال و رفتار را تعیین مي کند .احكام عملي؛ که سبك رفتدار و کدردار و شدیوه
2

عملكرد انسان در طول حیات را بیان مي کند.

2

18

دهخدا ،علي اکبر ،لغت نامه ،ج ،8ص173

19

 .معین ،محمد ،فرهنگ معین ،ص182

20

. Taylor

21

 .تیلور ،ادوارد ،فرهنگ ابتدايي ،ص69

22

 .مصباح يزدي ،محمدتقي ،تهاجم فرهنگي ،ص71
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 -1-5فرهنگ شهادت
فرهنگ شهادت در حقیقت عبارت است از شرايطي که مردم يك جامعه با توجه به باورهدا و اعتقدادات قلبدي خدود و
میل و عالقه شديد به سرزمین و وطن خويشتن ،از تمام هستي و جان خود دست کشیده و آن را در راه حفظ میهن و دفداع از
تمامیت ارضي سرزمین خود بذل مي کنند .افرادي که از روحیه شهادت طلبي برخدوردار باشدند ،بدا وجدود آگداهي نسدبت بده
خطراتي که از سوي دشمن جان آن ها را تهديد ميکند ،در راستاي حفظ باورها و اعتقادات خود به مقابله با دشمن مي روند و
3

تمام تالش خود را در اين مسیر به کار مي گیرند.

2

 -2نقش فرهنگ شهادت در ثبات امنیت جامعه
حفظ امنیت جامعه و تمامیت ارضي يك کشور به عوامل متعددي وابسته است .يكي از مهمترين مؤلفه هايي که تأثیر
غیرقابل انكاري در تحقق اين مهم دارد ،فرهنگ شهادت طلبي و ايثارگري است .جامعه اي در تأمین امنیت ملي خود موفق تدر
است که در کنار برخورداري از تجهیزات و امكانات مادي ،مردمانش نیز در راه رسیدن به اهداف ملي از جان خود نیز بگذرندد و
کشته شدن در راه حفظ آرمان ها را يك ارزش بدانند .از اين رو ،مي توان گفت چندین معادلده اي شكسدت ناپدذير اسدت و بده
خوبي ميتواند در مقابل دشمن به پیروزي برسد و آن را شكست دهد.

2

4

در ادامه به نقش فرهنگ ايثار و شهادت و تأثیرگدذاري آن در ثبدات امنیدت جامعده و حفدظ تمامیدت ارضدي کشدور
پرداخته مي شود.
 -2-1تربیت نسل شهادت طلب
مهم ترين تأثیري که فرهنگ ايثار و شهادت بر امنیت ملي کشور دارد ،تأثیر فرهنگدي و ندرم اسدت .فرهندگ ايثدار و
شهادت در صورتي که بتواند به زيبايي به نسل جوان منتقل شود ،ميتواند نسلي مؤمن تربیت نمايد که در هنگامه خطدر مانندد
پیشینیان خود به میدان جهاد و ايثار و شهادت بشتابند.
فرهنگ ايثار و شهادت هم به جهت بازدارندگي ،امنیدت ملدي کشدور را از تهداجم نظدامي تدأمین مديکندد و هدم بدا
عطرآگین کردن فضاي کشور و مقابله با تهديدات نرم دشمن ،باعث تربیدت نسدلي مدؤمن و شدهادت طلبدي مدي گدردد کده در
هنگامه خطر به دفاع از اسالم مي پردازند .نشر و ترويج فرهنگ ايثار و شهادت همچنین مي تواند نسلي شجاع و ايثارگر تربیدت
نمايد تا مانند شهدا در میدان جهاد علمي نیز نقش آفريني کنندد .از ايدن رو ،دسدتگاه هداي فرهنگدي کشدور و در رأس آنهدا

23

 .جعفري ،محمدتقي ،امام حسین ،شهید فرهنگ پیشرو انسانیت ،ص125

24

 .اخوان کاظمي ،بهرام ،امنیت در نظام سیاسي اسالم ،ص69
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آموزش و پرورش بايد کوشش کنند با معرفي هر چه بیشتر شهدا به نسل جوان ،آنان را با فداکاري هاي اين شهدا آشكار نمايند
5

و اين کار را مقدمه تربیت جوانان و سازندگي کشور قرار دهند.

2

جامعه اي که سست اراده و فاقد روحیه مقاومت ،ايثار و فداکاري باشد و به هر نحوي نگران از دست دادن جان خدود
باشد ،به راحتي از دشمن شكست مي خورد و در نهايت امنیت ملي اين جامعه مخدوش خواهد شد .به بیان ديگر امروزه مسدأله
مهم اين نیست که کشوري با هواپیما ،زيردريايي ،کالهك هسته اي يا موشك مي تواند امنیت ملي خدود را تدأمین کندد ،بلكده
عموماً کشوري مي تواند امنیت ملي خود را تأمین کند که مردمانش داراي روحیه مقاومت ،ايثار و فداکاري باشند و حاضر شوند
با انگیزه بسیار باال در برابر دشمنان متجاوز ايستادگي کنند .امنیت بدون ايثار و فداکاري ،پايداري چنداني ندارد .کسي به ايثدار
و از خود گذشتگي اعتقاد راسخ قلبي نداشته باشد ،در انتخاب بین منافع اعتقادي و ملي و منافع شخصي ،دومي را برمي گزيندد
6

و آنچه را که منافع او را هرچند زودگذر به دنبال داشته باشد ،ترجیح مي دهد.

2

نشر فرهنگ ايثار و شهادت همچنین مي تواند نسلي شجاع و ايثارگر تربیت نمايدد تدا مانندد شدهدا در میددان جهداد
علمي نیز نقش آفريني کنند .از اين رو ،دستگاه هاي فرهنگي کشور بايد کوشش کنند با معرفي هر چه بیشدتر شدهدا بده نسدل
جوان ،آنان را با فداکاري هاي اين شهدا آشنا نمايند و اين کار را مقدمه تربیت جوانان و سازندگي کشور قرار دهند تا با تربیدت
7

نسلي شهادت طلب ،در مواقع خطر ،از کیان اسالم دفاع نمايند.

2

بنابراين مي توان گفت يكي از مهمترين تأثیراتي که فرهنگ ايثار و شهادت بر امنیت کشور دارد ،تأثیر فرهنگي و نرم
است .فرهنگ شهادت و شرح حال زندگي و رشادت هاي شهدا در صورتي که بتواند به زيبايي به نسل جوان منتقل شدود ،مدي
تواند نسلي مؤمن تربیت نمايد که در هنگامة خطر مانند پیشینیان خود به میدان جهاد و شهادت بشتابند .مقام معظدم رهبدري
درباره فرهنگ شهادت و اهمیت نهادينه سازي آن در جامعه مي فرمايد:
«درس بزرگ شهیدان و ايثارگران عزيز که لحظه اى نبايد از آن غفلت شود ،آن اسدت کده جدان را و همده
آنچه را که براى ما عزيز است ،بايد هرگاه که الزم شود ،سدپر بدالى ارزش هداى اسدالمى کندیم و بدا همده وجدود از
حاکمیت اسالم که مايه عزت و شرف و آزادگى است دفاع نمايیم .دفاع از اسالم ،امروز نیز مانند صدر اسدالم ،جدز بدا
گذشت و فداکارى و ايثار و شهادت ممكن نیست؛ و جان و مدال و تدالش و داندش و آبدرو و همده داشدته و اندوختده
مسلمانان صادق بايد هرگاه الزم شود ،در راه دفاع از آن حقیقت روشن و مقدس صدرف شدود .همده آحداد ملدت ،بده
خصوص کارگزاران حكومت اسالمى ،بايد اين درس را از شهیدان همواره به ياد داشته باشند و از خداى متعال توفیدق
در اين راه را بخواهند».

8

2

25

 .خوشفكر ،غالمرضا ،نقش امنیت در جامعه ،ص120

26

 .شاعري ،محمدحسین ،جامعه شناسي شهادت طلبي ،ص94

27

 .روشن دل ،جلیل ،امنیت ملي و نظام بین المللي ،ص63

28

 .اعظمیان بیدگلي ،مولود ،ارتقا فرهنگ شهادت و ايثار در بین نسل جوان ،ص193
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 -2-2تقویت روحیه بازدارندگی از هجوم دشمن
از ديگر نقش هاي فرهنگ شهادت در امنیت جامعه را مي توان اين گونه تشريح کرد که فرهنگ شدهادت مدي تواندد
موجب تقويت روحیه بازدارندگي از هجوم و حمله دشمنان شود .به بیان سادهتر ،امنیت کشور را از تهداجم ندظامي تدأمین مدي
کند.
شهادت از دو طريق مي تواند بر امنیت تأثیر گذار باشد .اولین تأثیر ايثار و شهادت و فرهنگ شهادت طلبي بدر مقولده
امنیت به مفهوم سنتي آن است .روحیه شهادت طلبي هم نقش بازدارندگي دارد و دشمن را از تهاجم باز مي دارد و هدم باعدث
مي شود در هنگامة هجوم ،جوانان و مردان اين ديار به میدان جنگ شتافته  ،از حريم اسالم حراست و پاسداري نمايند .تجربده
اکثر کشورها نیز نشان مي دهد که هرگاه روحیه ايثار و فداکاري در میان مردم ضعیف بوده اسدت ،دشدمن نده تنهدا در تهداجم
خود موفق بوده ،بلكه توانسته است بخش هايي از خاك کشور مورد هجوم را نیز از آنان جدا نمايد .از اين رو ،روحیة فداکاري و
9

شهادت طلبي سد محكمي در برابر تهاجم دشمن به شمار مي آيد.

2

از نظر شهید مطهري روحیه شهادت طلبي نشان دهنده آمادگي در پاسداري از ارزش ها و حريم سرزمیني و حفاظت
از تمامیت ارضي کشور اسالمي است .اين خصیصه از نظر ديني نشانه حقانیت دولت و ملتي است که ايدن راه الهدي را برگزيدده
است.

3

0

در جنبه دفاعي ،از آن لحاظ که بازدارنده دشمن از فكر تهاجم و يا تداوم اشغال سرزمین اسالمي محسوب مي گدردد،
موجب ميشود در مقابل اقدامات خصمانه خود ،مردمي را تصور کند که هر زمان آمداده شدهید شددن در راه حفدظ ارزشهداي
اسالمي و تمامیت ارضي خود هستند .از اين رو ،اسدتراتژي فرهندگ شدهادت تأثیرگدذار در جامعده جهداني اسدت و اسدتراتژي
بازدارنده دفاعي براي تحول ساختارهاي سیاسي و نظامي به شمار ميرود که هدر دو مهدم بدر مفهدوم بنیدادي شدهادت اسدتوار
ميباشند و نقش بسزايي در ثبات امنیت جامعه و حفظ تمامیت ارضي کشور ايفا مي کنند.

1

 -2-3عدم ترس از مقابله با دشمن
از ديگر نقش هاي فرهنگ شهادت در حفظ امنیت جامعه اين است که منجر بده زوال تدرس و هدراس از مواجهده بدا
دشمن مي شود .يكي از نشانه هاي نهادينه شدن فرهنگ شهادت که در قرآن کريم نیز مدورد اشداره قدرار گرفتده ،نترسدیدن از
دشمن است .در سوره مبارکه يونس به اين نكته اشاره شده است و چنین مي فرمايد:

29

 .معدني ،سعید ،مقدمه اي بر مفهوم فرهنگ شهادت ،ص196

30

 .شهرويي ،شهروز ،شهید و شهادت از ديدگاه شهید مطهري ،ص128

31

 .غفاري ،زاهد ،گفتمان ايثار و شهادت در انقالب اسالمي ،ص89
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«أَالَ إِّنَّ أَوْلِّیَا َ اللَّهِّ الَ خَوْفٌ عَلَیْهِّمْ وَالَ هُمْ يَحْزَنُونَ ؛ آگاه باشید! يقیناً دوستان خدا نه بیمى بر آنان است و نه اندوهگین
مىشوند».

3

2

براساس آيه فوق ،روحیه شهادت طلبي باعث مي شود انسان در پرتو نور معرفت و ايمان و عمدل پداك ،خداوندد را بدا
چشم دل ببیند و به دلیل همین نزديكي با معبود خويش که قدرت مطلق است ،غیر از او در نظرش کوچك و ناتوان جلوه مدي
کند .از اينجا روشن مىشود که چرا آنها ترس و اندوهى ندارند ،زيرا خوف و ترس معموال از احتمال خطراتى که ممكدن اسدت
در آينده او را تهديد کند ،ناشى مى شود ،همانگونه که غم و اندوه معموال نسبت به گذشته و فقدان امكاناتى است که در اختیدار
داشته است ،اولیا و دوستان راستین خدا از هر گونه وابستگى و اسارت جهان ماده آزادند .بنا بر اين غم هدا و تدرس هدايى کده
3

ديگران را دائماً در حال اضطراب و نگرانى نسبت به گذشته و آينده نگه مىدارد در وجود آن ها راه ندارد.
کوتاه سخن اين که غم و ترس در انسان ها معموال ناشى از روح دنیا پرستى است ،کساني که به دنبال شدهادت در راه
خدا هستند ،از اين روح تهى بوده و هیچ علقه اي به دنیاي مادي ندارند .به بیان ديگر مي توان چنین گفت که اولیداى خددا آن
چنان غرق صفات جمال و جالل او هستند و آن چنان محو مشاهده ذات پاك او مىباشدند کده غیدر او را بده دسدت فراموشدى
مى سپردند ،روشن است در غم و اندوه و ترس و وحشت حتما نیاز به تصور فقدان و از دست دادن چیزى و يا مواجهه با دشدمن
و موجود خطرناکى دارد ،کسى که غیر خدا در دل او نمىگنجد و به غیر او نمىانديشد و جز او را در روح خود پذيرا نمدىشدود،
4

چگونه ممكن است غم و اندوه و ترس و وحشتى داشته باشد.

3

 -2-4عدم ترس از مرگ
يكي ديگر از نقش هاي نهادينه سازي فرهنگ شهادت در جامعه و تأثیر آن در حفظ امنیت ملي اين است کده منجدر
به فقدان ترس از مرگ نزد افراد مي شود و در نتیجه بدون هیچ هراسي جان خود را براي محاظت از خاك سرزمین خدود مدي
دهند.
يكي از شیوههايي که استراتژيستهاي نظامي براي ترغیب مردم به حضور در صحنه جنگ و دفداع از وطدن فدرا روي
سیاستمداران قرار ميده ند ،ايجاد ترس و وحشت از دشمن و نماياندن آن به عنوان خصمي وحشتناك است ،تا از رهگذر ايجاد
نفرت و دشمن هراسي ،آنان را به مشارکت در جنگ فراخوانند .لیكن بنیانگذار جمهوري اسالمي ايدران ،مرحدوم امدام خمیندي
برخالف رويههاي موجود ،مردم را به نترسي و بيباکي از دشمن تجاوزگر و همچنین از مرگ به رغم بهرهمندي او از سدالحهاي
پیشرفته و برخورداري از حمايت قدرتهاي بزرگ فرا خوانده است و در اين رابطه ،اتكا به سالح ايمان و اتكال بده ذات اليدزال
الهي را عاملي آرامش بخش براي ملت مسلمان و انقالبي ايران ميداند .ايشان در اين خصوص چنین بیان داشته است:

32

 .يونس62 ،

33

 .مكارم شیرازي ،ناصر ،تفسیر نمونه ،ج ،8ص334

34

طباطبايي ،سید محمد حسین ،المیزان في تفسیرالقرآن ،ج ،10ص129

35

 .محمودي ،ايوب ،بررسي نقش تربیتي فرهنگ شهادت طلبي ،ص243
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« هدف ،خارج کردن رعب و وحشت از دل مستفعضفان و محرومان و ملل مسلمان است .با درس فداکاري و
رشادت به مستضعفین جهان ميآموزيد که وعده خدا بر حكومت پابرهنگدان جهدان اسدت .در قداموس شدهادت ،واژه
وحشت نیست .ملت ما اکنون به شهادت و فداکاري خو گرفته است و از هیچ دشمني و هیچ قدرتي و هیچ توطئدهاي
هراس ندارد .هراس آن دارد که شهادت ،مكتب او نیست .ترس مال آن است که براي شهادت حاضر نباشد .ملتي کده
6

براي خدا قیام کرده و شهادت را طلب ميکند ،از هیچ نميترسد».

3

در قرآن کريم نیز به اين مطلب تصريح شده است که شهدا زنده هستند و همدین سدبب تقويدت روحیده شدجاعت و
نهراسیدن از مرگ نزد افرادي که به دنبال شهادت هستند شده و در نتیجه با تمدام تدوان خدود در مسدیر حفاظدت از تمامیدت
ارضي کشور گام برمي دارند .در سوره مبارکه آل عمران در اشاره به اين نكته چنین بیان گرديده است:
«وَ ال تَحْسَبَنَّ الَّذينَ قُتِّلُوا في سَبیلِّ اللَّهِّ أَمْواتاً بَلْ أَحْیا ٌ عِّنْدَ رَبِّّهِّمْ يُرْزَقُون ؛ و هرگز گمدان مبدر آندان کده در راه خددا
7

کشته شدند مردهاند ،بلكه زندهاند و نزد پروردگارشان روزى داده مىشوند».

3

براساس آيه فوق ،مرگ ،فنا و نابودي تلقي نميشود ،بلكه گذر از نشئهاي به نشئه ديگر ،و غروب از دنیاي فاني ،بدراي
طلوع در جهان ابدي ميباشد ،بر اين مهم تأکید داشته است که ترس از مرگ نزد کساني است که به جهان غیدب و بده دنیداي
جاويد پس از مرگ ،اعتقاد ندارند.

8

3

بنابراين ملت انقالبي و شهید پروري که شهادت را با آغوش بداز اسدتقبال مينمايدد و اعتقداد بده آن دارد کده مندزل
شهیدان در مأل اعلي و در جوار رحمت حق تعالي است نه تنها از مرگ هدراس نددارد ،بلكده آن را رسدتگاري بدزرگ ميداندد و
همین روحیه خداترسي است که موجب بي باکي از غیر ذات اقدس او ميگدردد و در نهايدت موجبدات پیدروزي آندان را فدراهم
ميسازد .لذا جامعه اي که شهادت طلبي در آن نهادينه شده باشد ،نه تنها از شهادت هراسي ندارد که به آن نیز عشق مديورزد.
رهبر معظم انقالب آيتاهلل خامنه اي در اين باره چنین بیان داشته است:
«اين قدرت خداي تبارك و تعدالي اسدت کده جوانهداي مدا را عاشدق شدهادت کدرده اسدت .مدرگ بدراي
دنیاپرستان جنايتكار است نه پويندگان راه حق .اين ملت پیش ميبرد براي اينكه خوف از مدرگ نددارد؛ الهدي اسدت.
کساني که الهي هستند ،خوف ندارند از هیچ چیز .از خدا ميترسند و دنبال اين که احكام خدا را در کشورشان ايجداد
کنند و متحقق کنند ،بپا خاستند .ملتي که شهادت را ميخواهند ،او را از چه ميترسانند؟ او را از مردن ميترسدانند؟
اين ها شهادت را شرف خودشان ميدانند .آن ها ما را از مردن ميترسانند؟ مردن بدراي آن هدا تدرس دارد کده قائدل
نیستند به ماورا طبیعت .مگر شهادت هم نگراني دارد؟ ما دوستانمان که شهید شدند در جوار رحمت حدق هسدتند.

36

 .موسوي خمیني ،سید روح اهلل ،ايثار و شهادت در مكتب امام خمیني (ره) ،ص125

37

 .آل عمران169 ،

38

 .مكارم شیرازي ،ناصر ،تفسیر نمونه ،ج ،4ص93
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شما پیروزيد براي اين که ايمان داريد .شما پیروزيد براي اين که شدهادت را در آغدوش ميگیريدد و آن هدايي کده از
9

شهادت و از مردن ميترسند آن ها شكست خوردهاند».

3

 -2-5افزایش بصیرت
از ديگر نقش هاي فرهنگ شهادت در جامعه ،افزايش بصیرت و آگاهي است .پیروي از اهداف عالیده اسدالم و برپدايي
احكام و تعالیم نوراني آن و ترويج باورها و ارزش هاي معنوي و  ...با اهداف و اغراض خودخواهانه و منفعت هاي مادي و دنیدوي
صاحبان زر و زور و تزوير تضاد پیدا مي کند و اين تضاد ،موجب به مخاطره افتادن خواسته ها و امیال نفسداني ايدن گدروه مدي
گردد.
در اين میان ،دنیاطلبان و سردمداران کفر و الحاد ،براي برداشتن موانع و عواملي که سد راه آنها به حساب مي آيند از
هیچ تالشي فروگذاري نمي کنند .از منظر ايشان ،هدف وسیله را توجیه مي کند و براي رسیدن به مقاصدشان با همه امكانات و
توانشان و از هر طريقي بحران آفريني مي کنند؛ گاهي با ابزار نظامي نظیر کودتا ،تهاجم نظدامي ،تدرور و کشدتار و  ...گداهي بدا
محاصره و تولید بحران هاي مختلف اقتصادي ،گاهي با مقابله سیاسي و ايجاد دست اندازها و اختالف هاي سیاسدي در داخدل و
0

خارج کشور و گاهي نیز با تهاجم فرهنگي و به تعبیر مقام معظم رهبري «شبیخون فرهنگي».

اگر جبهه اسالم در برابر اين گونه اقدامات عملي و خوف آفريني ها که در قالب توطئه ها و فتنه هاي مختلف صدورت
مي گیرد ،تدبیر و برنامه اي علمي و عملي نداشته باشد ،مقهور اين قدرت هاي پوشالین مي شود؛ چنان کده امدروزه بسدیاري از
کشورهاي جهان و حتي دول پیشرفته ،مقهور قدرت پوشالین استكبار جهاني؛ يعني آمريكا شده اند .اما از آن جدايي کده اسدالم
کامل ترين و جامع ترين دين الهي است و براي کوچك ترين مسائل و به ظاهر کم اهمیت ترين آن هدا برنامده نظدري و عملدي
دارد.

4

1

قطع يقین براي مسائل دفاعي و حفظ جان و مال و ناموس و اعتقاد مسلمانان برنامه ها و راهكارهاي دقیق عملي
دارد .از جمله مترقي ترين راهكارهاي عملي اسالم عزيز در مسیر بحران زدايي از جامعه اسالمي ،مسأله ايثار و شهادت است که
2

واجد يك مبناي تئوريك بسیار قوي و حساب شده ،مبتني بر عقل و وحي خداوند و کالم معصومان :است.
وقتي جامعه اي واجد روحیه متعالي ايثار و شهادت باشد ،در برابر هر نوع بحران و چالشي توان ايستادگي و مقابلده را
دارد:
الف) در وضعیت بحران اقتصادي ،جامعه ايماني و دين مدار ،با ايثار مال و ثروت خود و تقسیم آن بدراي بهدره منددي
همه اقشار جامعه در برابر بحران آفرينان مقابله کرده و شكست را پذيرا نخواهد شد.

4

3

39

 .دژگیر ،مريم ،فرهنگ ايثار و شهادت در انديشه آيت اهلل خامنه اي ،ص89

40

 .همان ،ص95

41

 .معدني ،سعید ،مقدمه اي بر مفهوم فرهنگ شهادت ،ص250

42

 .شاعري ،محمدحسین ،جامعه شناسي شهادت طلبي ،ص242
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ب) در مواقع ايجاد تفرقه و تهاجم سیاسي ،جامعه اسالمي با ازخودگذشتگي و عبور از خواسدته هدا و مندافع سیاسدي

4

گروه خود و بر اساس وحدت کلمه اسالمي و وحدت ملي در برابر اين بحران نیز مستحكم تر از پیش خواهد ايستاد.
ج) زماني که دشمن از طريق تهاجم فرهنگي و با استفاده از ادبیاتي نظیر تساهل و تسامح ،آزادي و جامعه مددني بده
معناي غربي آن ،قصد تخريب بنیادهاي فكري و ارزشي جامعه را دارد ،جامعه اسالمي براي حفظ ارزش هدا و فرهندگ اصدیل و
غني خود که بر گرفته از دين اسالم است ،از تمام تالش و عزت و آبروي خود مايه مي گذارد و با احیاي دستور «امر به معدروف
5

و نهي از منكر» جامعه را به يك میدان نظارت عمومي بدل مي سازد ،تا اين تهاجم نیز خنثي گردد.
د) اما در عالي ترين نوع ،در برابر تهاجم نظامي دشمن ،که به قصد براندازي کامل و دفعي نظام اسدالمي صدورت مدي
گیرد .جامعه اسالمي بر اساس توصیه و فرمايش خداوند به جهاد في سبیل اهلل ،باالترين ايثارگري را از طريق شدهادت طلبدي و
6

از جان گذشتگي به نمايش مي گذارد و دشمن خود را مقهور و ناکام مي سازد.

4

 -2-6تقویت روحیه مقاومت
از ديگر تأثیرات فرهنگ شهادت در امنیت جامعه اين است که نهادينه ساختن اين فرهنگ در جامعه مي تواند سدبب
تقويت روحیه مقاومت و سخت کوشي بین افراد شود .اگر انسان چنین روحیه اي را در خود پرورش دهد مدي تواندد بدا سدخت
کوشي و تالش در مقابل دشمنان بايستد و اجازه تجاوز به حريم مسلمانان را ندهد .تا زماني که يدك انسدان روحیده مقاومدت و
7

ايستادگي نداشته باشد ،نمي تواند وارد میدان جهاد گردد.

4

روحیه مقاومت داراي دو بعد دروني و بیروني است .تا زماني که يك انسان نتواند در مقابدل بدارزترين دشدمن دروندي
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بودند که توانستند در وهله اول در مقابل نفس امّاره که عبارتند از شهوات ،خودخواهي ها ،خودپرستي ها ،دنیا طلبدي و غدرور و
حسد بايستند و مقاومت نمايند در نتیجه به تبع آن به قوايي دست يافتند که توانستند با تمام وجود در مقابل دشمنان بیروندي
8

يعني دشمنان دين اسالم و راه خداوند ،مقاومت نمايند.

4

43

 .روشن دل ،جلیل ،امنیت ملي و نظام بین المللي ،ص213

44

 .غفاري ،زاهد ،گفتمان ايثار و شهادت در انقالب اسالمي ،ص159

45

 .همان ،ص160

46

 .اخوان کاظمي ،بهرام ،امنیت در نظام سیاسي اسالم ،ص198

47

 .محمودي ،ايوب ،بررسي نقش تربیتي فرهنگ شهادت طلبي ،ص86

48

 .همان ،ص88

63

مجله پژوهش های معاصر در علوم و تحقیقات
سال چهارم  ،شماره  ،38شهریور 1401

نتیجه گیری
بنابر تعلیمات پیشوايان شیعه ،شهادت و جانبازي در راه پايداري دين خدا و نجات جوامدع انسداني از ظلدم و سدتم و
برقراري حق و عدالت ،بر حفظ جان مقدم شناخته شده است .دين همواره شجاعت و اسدتقامت و صدبر را سدتايش نمدوده و از
مؤمنان مي خواهد که شجاع و پا برجدا و اهدل جهداد و اسدتقامت و صدبر باشدند ،فدداکاري و مبدارزه در راه حدق و فضدیلت ،از
آموزه هاي اصیل مذهب شیعه است .انسان شیعي با الهام از تعالیم وسیره پیشوايان خود آموخته که در راه احیاي دين و مبدارزه
با طاغوت و جبهه کفر و شرك و ستم سكوت ننمايد.
شیعه همواره مدافع حق عدالت و عدالت و آزادي بوده و زندگي را در پناه حق و عددالت ميجسدته اسدت و همدواره
جامعه را به قیام و جهاد و ايثار و ظلم ستیزي و اقامه قس و عدل فرا ميخوانده است .در افق آرمانها و تعالیم شدیعه همدواره
انسانهاي حقیقت طلب و عدالت جو و از خود گذشته که در رأس آن پیشوايان شیعه قرار دارند ،براي ساختن جامعه ايمداني و
عقالني که سرشار از صفا و يكرنگي و اخوت و عدالت و فضیلت باشد جهاد و ايثار و فداکاري نمودهاند.
از منظر شیعه ،جهاد راهي براي پاك بودن و آزاد زيستن و با حقیقت همراه بودن و از ظلم و ظلمدت بنددگي رهدايي
يافتن است .شناختن زمینهها و تعالیمي که ميتواند چنین انسانهاي آسماني و ايثارگري را پرورش دهد ،راهنمدايي اسدت کده
مي تواند راه نجات و حقیقت طلبي و عدالت خواهي را براي ما هموار کند .شهدا راه حق و عدالت و عزّت و حیات واقعي همواره
مانند مشعلي فروزان هستند که ياد و خاطره آنان با طلوع و غروب ستارگان تجديدد ميشدود و نهضدتهاي عمیدق اجتمداعي و
انقالبهاي آزادي خواهانه و عدالت گرايانه را بر ميانگیزد.
شهیداني که اگر فداکاري هاي آنان نبود ،امنیت جامعه اسالمي روز به روز بدا مشدكالت بیشدتري مواجده مدي شدد و
تمامیت ارضي کشور به خطر مي افتاد .اين امر تنها مربوط به هشت سال دفاع مقدس نمي شود و در سدالیان اخیدر نیدز شداهد
رشادت ها و دالوري هاي رزمندگان اسالم در جبهه هاي حق بر علیه باطل بوده ايم کده منجدر بده ايجداد امنیدت و آرامدش در
جامعه کنوني شده است.
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