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  يسلطان راخت

  .عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد ايالم، ايران

   ان يمراديعل مهرداد
  .واحد ايالم، ايران مدرس دانشگاه آزاد اسالمي

                   دهيچك
در . ندرا به خود اختصاص داده ا ياريات بسيات و روايهستند كه آ يانسان يم وااليشهادت و صداقت از جمله مفاه

 يمعان يدر لغت دارا "ديشه". ده استيگرد ين معرفيحفظ د ين برايپوالد ياز سپرها يكي، صداقت ينيفرهنگ د
ند كه در راه حق كشته يگو يد ميرا شه يدر اصطالح كس. ...و "الگو"، "گواه"، "حضور"له جماست از  ياريبس

كه در  يكس يبرا يژه ايم مقام و ارزش ويقرآن كر. كرده است يقربان ياله يز خود را در راه رضايشده، و همه چ
  .د گفته انديلت شهادت و مقام شهيرا در مورد فض يز سخنان فراوانين نيمعصوم. گذاشته است قائل استن راه قدم يا

ن مورد يات معصوميات قرآن و روايبلند در آن دو واژه يفهوم شهادت و صداقت ان مقاله، پس از اشاره به ميدر ا
از  يريكه بهره گ اندن اعتقاد يمقاله بر اگان سنده ينو. ان آن دو پرداخته استيمان رابطه يو به ب قرار گرفته يبررس

آن  يكردن دستاوردها يهم السالم و كاربردين عليات قرآن و سخنان معصوميصداقت براساس آفرهنگ شهادت و 
  .ما را به سمت كمال خود سوق دهد ياسالم تواند جامعه ياست كه م يامل مهم، عياجتماع ينه هايزم يدر تمام

  
  .اتي، رواقرآن ،شهادت ،صداقت :ها د واژهليك

  
  

  مقدمه
. انسان است يشهادت اوج تعال. م استين مفاهيزتريو از افتخارآم ياسالم ياژه هان ويشهادت، از مقدس تر واژه

ن سالح يشهادت برنده تر. ن حركت، شهادت استين و گران بهاتريعه، ارزشمندتريدرفرهنگ اسالم و به خصوص ش
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اسالم در ادوار و  شبرد مكتب سرافرازيد و در پيتوح كلمه يبوده، و در اعتال ياسالم ان امتيشرف و ك ياياح يبرا
  .داشته است ياعصار مختلف، اثر قطع
ك كلمه به يشهادت در . است يآدم يو آزادگ يانسان برجسته يايملكات فاضله و سجا ييشهادت، شكوفا

سوزد و فنا در  ياست كه م يخته اتاب و سر از پانشنا يد آن عاشق بيوستن، و شهيارت خدا رفتن و به خدا پيز
  . وندديپ يم يشگيهم يجه به بقاينتشود و در  يم "او"

قرآن، شهادت را نه تنها . ف قابل درك انسان ها از شهادت استين تعرين و كامل تريكشته شدن در راه خدا، ساده تر
  .دانسته است يدر جوار قرب اله يداند، كه آن را زندگ يمرگ نم

، و از آن خشنود و مسرور يت و به فضل خدا راضاو بهره مند اس ياز روز .ن مقام را نزد خداوند داردياالترد ويشه
است قرار  يد نه تنها مورد مغفرت الهيشه. ديشه ير براينظ يپر سود و ب يمعامله ا. مان با خداستيشهادت پ. است

  . كند يز شفاعت ميگران را نيرد كه ديگ يم
: آل عمران( ربهِم عنْد أَحياء بلْ أَمواتاً اللَّه سبِيلِ في قُتلُوا الَّذينَ تَحسبنَّ وال :دانيد زنده است، زنده جاويشه

 قت زندهياز حق يزنده باشد و كس قت اوياست كه حق يزنده آن كس ست،يجسم نزنده بودن به متحرك بودن  )169
ن فنا شده، ياز اش يرا او پيز رنجاند، يقت، خاطر آسوده او را نميسم در راه آن حقج يگر فنايخود آگاه است كه د

ق جا مانده اند، چند ين طرين معنا وامانده و از سابقون اياما آنا كه از درك ا. ات استيكه سراسر بقا و ح ييفنا
  .گذرانند يا ميسود و ثمر دن ين بازار بيرا در ا يصباح

را به دنبال دارد،  جامعه ييايمقاومت و پو  شجاعت و انتخاب آگاهانه است، هيجه سالمت روان، روحيشهادت كه نت
 يهر جامعه ا. ت باال دارديو ظرف يقدرت، قوت، صبر و استقامت، مبارزه با كفر، انسجام، آخرت خواه شهيچرا كه ر

 إِنْ :چرا كه گر شكست نخواهند خورد،يند و دن گونه باشند، مشمول رحمت و نصرت خداوند هستيكه افراد آن، ا
رْكُمنْصي فَال اللَّه بغَال لَكُم ] ين مقاله به بررسيدر ا ].كند يبر شما غلبه نم يگر كسيتان كرد، د يارياگر خدا 

ات قرآن و يو مقام شهادت را براساس آ لت صداقتيد و شهادت وصداقت پرداخته شده و فضيشه يمفهوم واقع
. مطلق است يدن به هستك شينور و نزد ل به سرچشمهين يا شدن انسان براشهادت، فن .ميان كنين بيات معصوميروا

ل اهللا يسب ير قرآن فيمقدس و به تعب يد آگاهانه و به خاطر هدفياست كه شه ناز راه كشته شد يشهادت، مرگ
ن مرگ با يد ايبا اشد؛ اوالتواند شهادت ب ينم يم كه هر مرگيريگ يجه مين نتياز عبارت فوق چن. كند يانتخاب م

  :دارد تا شهادت بر آن اطالق گردد يم دو شرط اساسن كشته شدن هيا ايكشته شدن باشد و ثان
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ن نوع مرگ باشد، و يرت انتخابگر اين معنا است كه انسان خود با بصيآگاهانه بودن به ا :آگاهانه باشد. 1
م زمان حق در ركاب اما ير لوايد، حق و باطل زمان خود را بشناسد و در زيشرط آگاهانه بودن، آن است كه شه

  .باطل بجنگده يخود عل) عج(

ن دارد و يه كفار و مشركيد در جنگ عليل اهللا اشاره به جهت و هدف شهيسب يد فيق :ل اهللا باشديسب يف .2
  )1385: يمردان. (جز اهللا در آن نباشد يچ هدفيارزش است كه ه يدارا ين معنا است كه جنگيانگر ايب

   
  ديشه يلغو يمعان
كه در راه خدا كشته شده است اطالق  ياست و در اصطالح به كسگواه و شاهد  يد در لغت به معنايشه هكلم

ذكر شده  يند وجوه مختلفيگو يد ميشود شه يكه در راه خدا كشته م ين نكته كه چرا به كسيان اياما در ب .گردد يم
  :رايند، زيگو يد ميدر راه خدا شه به كشته :گفته است يراغب اصفهان .است

  .مشهود است يد به معناين صورت شهيد كه در ارحمت، شاهد او هستن مالئكه. 1
  .شاهدان او در بهشت اند يتگان الهخدا و فرش .2
  .دهد يگذشته شهادت م ير از ملت هاامبيامت، او به همراه پيدر روز ق .3
  .او نمرده، شاهد زنده و حاضر است. 4
  .كرده، تا كشته شود اميحق ق اقامه يد برايشه. 5
   )374 :ق711 ،ينصاراال(. است ياله يبر نعمت ها و كرامت ها ناظر و شاهد  د،يشه .6

ده شده در يان كردن آن چه كه به چشم دي، بيگواه دادن، يگواه: يبه معن "شهاده" است، يز مصدر عربين شهادت،
ه در كشت: ديد شدن، كشته شده در راه خدا، و شهيشه: ز شهادتيو ن  خدا، يگانگيدادن به  ي، گواهينزد حاكم و قاض

  )1355، يسينف ؛1377دهخدا،  ؛ 1360ن، يمع ؛1369د، يعم( .هيقصاص و د يكشته شده ب  راه خدا،
 واژه. اضر بودن و گواه بودن با مشاهده چشمح: ف نموده اندين گونه تعريرا ا "هشهاد"  لغت شناسان زبان عربي،

و كاربرد آن در  )73 :انعام( والشَّهادةِ الْغَيبِ عالم: هيرود، مثل آ يرت مفرد به كار محضور به صو يمعنبه  شهاده
راغب  ؛398: ق1410، يديفراه. (د، گواه و حاضر استيسته تر و شهياست، و با مشاهده شا ينه اوليدن و معايد

است، و  يد از أسماء اهللا الحسنيبه اعتقاد صاحب لسان العرب، شه )4/74:  ، همانيشيقر ؛466: مان، هياصفهان
طلب : هدو تش. دايقتل شه: و استشهد. باشد ياسم آن م  و شهادت،. ل اهللا، و جمع آن شهداءيسب يد، مقتول فيهالش

ن يرحمت، شاهد او هستند كه در ا مالئكه: ند كهيگو يد مين جهت شهدر راه خدا از آ و به كشته شده. الشهاده
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امبر يامت او به همراه پيدر روز ق. و در بهشت اندشاهدان ا يخدا و فرشتگان اله. مشهود است يد به معنايصورت شه
  )3/240: ق1414ابن منظور، . (ستاو نمرده، شاهد زنده و حاضر ا. دهد يگذشته شهادت م ياز ملت ها

د، يشه  شاهد، شهداء،( يواژه ها. شود يده ميم ديات قرآن كريمورد در آ 160و مشتقات آن در  "شهد"ماده 
   )1/468: ، همانيروحان. (باشند يات ميقات به كار رفته در آاز جمله مشت) مشهد و شهود

  صداقت  يلغو يمعان
 يكه در لغت نامه ها  گرفته شده، "ق.د.ص"شه ياز ر "صداقه" ي، واژه صداقت، مصدر عربياز لحاظ لغو صداقت،

ز خود مصدر ين "دقص"، معنا كرده اند، و يو درست ياستر ياز رو يداشتن، دوست ي، دوستيدوست: آن را به يفارس
 ؛1369 د،يعم( .ندهياد راست گويز: يعنيق يصد. ض كذبي، و نقيو درست يراست گفتن، راست: ياست، به معن يعرب
م خوان است كه ه يو درست يراست يزبانان به معن يمفهوم صداقت در اصطالح فارس )1377دهخدا،  ؛1360ن، يمع

  .باشد يصدق م ف واژهيبا تعر
است كه از آن  يزيا چير و يت و ضميمطابقت قول با ن: الصدق«: سدينو ين واژه ميف ايتعر صاحب المفردات در

ن دو شرط ياز ا يكيت، و صدق مورد خبر، و هرگاه يصدق ن يعنين هر دو با هم است يخبر داده شده است و ا
به سخن راست، و  يا گاهيشود و  يف نميا به صدق توصيست بلكه ينباشد و جدا شود، آن سخن به تمامه صدق ن

اد سر ياو ز ياست كه صدق و راست يكس: قيا بنابر دو نظر مختلف، و صديشود و  يبه سخن دروغ وصف م يزمان
است  يق كسيز صديد و نيگو يند كه هرگز دروغ نميق گوياز آن جهت صد يزده است، و گفته شده، به چنان شخص

شود كه  يگفته م يق به كسين گفته اند، صديزند و هم چن يماز او سر ن يدارد، دروغ ييكه چون عادت به راست گو
راغب (» .دارد يد و صدق خود را با عمل و كردارش ثابت و محقق ميگو يم يرا به راست يزيبا قول و اعتقادش چ

  )479: ق1412، ياصفهان
  صدقٍ مخْرَج وأَخْرِجنى قٍصد مدخَلَ أَدخلْنى رب وقُل. ابل دروغ استراست مق: گر، صدقيد يفيو در تعر

، مراد از صدق، خبر )33 :زمر( ... بِه وصدقَ بِالصدقِ جاء والَّذي :ايدر عمل است؛ و  ين راستيا) 80: اسرا(
هم . و محبتش راست است يوستق، آن كه ديرف): قيصد(و  باشد، يمان به آن ميق، ايد از تصدراست است، و مرا

رالصدق يكث يحق و به قول ق كنندهيار تصديآن را بس يطبرس .مبالغه است غهيوسته راست گو، صيپ: "قيدص"ن يچن
  )4/117: 1371، يقرش. (فرموده است

ق و يق، مصدق، تصديصادق، صد« يواژه ها. م به كار رفته استيبار در قرآن كر 155آن،  و مشتقات "صدق"واژه 
  )1/472: 1368، يروحان. (باشند يات مير آاز جمله مشتقات به كار رفته د» صدقه
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  مراتب صداقت
در كتب .شمندان را به خود جلب كرده استياست كه توجه تمام اند ياخالق يدل ربا يصداقت و شهادت از واژه ها

   .ميده يقرار م يبررس ا موردن قسمت آن ها ريشده است كه در ا انيب يصدق اقسام ومراتب يبرا ياخالق
  گفتار صداقت در. الف
 يكس. است يو اخرو يويدن زهيپاك يزندگ ييد طاليكل  ،يراست گفتار. است يصداقت، راست گفتار ن مرتبهينخست

ا و آخرت است، به يدن ن كنندهيكه تأم يلتيسول خدا، فضر يا: كند يرسد و عرض م يم) ص(خدمت رسول خدا 
ن باره فرموده يدرا) ع( يو امام عل )2 ،يخ عباس قميش. (دروغ نگو: در پاسخ فرمود) ص(امبر خدا يپ. م نمايمن تعل

 يمان حتيجد عبد طعم االيال«: ديمان را نخواهد چشيا را ترك نكند، مزه ييكه دروغ گو ياست كه بنده تا زمان
  )2/113 :1365، ينيكل(» .ترك الكذبي

: اب شد و عرض كردير شرفامبيبه محضر پ يمرد«. د شده استيار تأكيبس ييگر به موضوع راست گويات ديدر روا
» .دروغ نگو: امبر فرموديپ. اموزيا و آخرت است، به من بير دنيخ ين كننده يرا كه تأم يرسول خدا، خصلت يا
  )9/85: ق1408، يمحدث نور(

. ژه داشتنديت وين مسئله عنايشان نقل شده است، به ايكه از ا ييخطبه ها و حكمت ها  ز در نامه ها،ين) ع( يامام عل
: فرمود) ع( يامام عل. ديآ يبه دست م يراست گفتار هيانسان ها در سا يمند دگاه آن حضرت، عظمت و شكوهيد از
ن يدر ا )1/37: 1366، يآمد. (كه سخنانش راست باشد، مقامش شكوهمند است ي؛ كس»من صدق مقاله جل قدره«

  .ديآ يبه دست م ييگوراست  هيانسان ها در سا يمعتقد است عظمت و بزرگ) ع( يكالم، امام عل
  صدق در كردار. ب

ده يان قول و فعل ديم يدر رفتارش تعارض يباشد، و چنان چه فرد يمنطبق با سخن و يستيعمل و رفتار انسان با
را نكوهش نموده، و كارشان را موجب خشم  ين افراديم چنيقرآن كر. مينام يرا فاقد صدق در كردار م يشود، و

 تَفْعلُونَ ال ما تَقُولُوا أَنْ اللَّه عنْد مقْتاً كَبرَ تَفْعلُونَ ال ما تَقُولُونَ لم آمنُوا الَّذينَ أَيها يا :ديفرما يداند و م يم ياله
را  يزينزد خدا سخت ناپسند است كه چ. ديده يد كه انجام نمييگو يم يزيد، چرا چيمان آورده ايكه ا يكسان يا[

  )3و2ه يآ: صف( ].ديد و انجام ندهييبگو
منكم االجتهاد و الصدق و  رواير ألسنتكم ليكونوا دعاه الناس بغ«: ت شده است كه فرموديروا) ع(از امام صادق 

، يمجلس( ].ننديرا از شما بب يزكاريو پره يد، تا كوشش، راستيك فرا بخوانير زبانتان به كار نيمردم را به غ[ ».الورع
1404 :67/309(  
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 يد و در چگونگينما يم يت معرفين محور اصالح شخصيتر يالسالم، اصالح كردار را اصل هيعل يحضرت عل
ما يناه و من احسن فينه كفاه اهللا امر ديه و من عمل لديرته اصلح اهللا عالنيمن اصلح سر«: ديفرما يت مياصالح شخص

اصالح  ش رايرفتار خو ي، اگر كسيآر )424حكمت  :نهج البالغه(» .ن الناسينه و بين اهللا احسن اهللا ما بينه و بيب
  . او را با مردم اصالح كند كند، خداوند سبحان رابطه

، موجبات سقوط و انحطاط جامعه را يت آدميش شخصيمهلك است كه ضمن فرسا يكردار و گفتار، سم يدوگانگ
ث السرائر و سوء يح اال«: ت بر پس رفت جامعه فرموده استيشخص يرگذاريدر تاث مآن امام هما. آورد يفراهم م

 يامام عل ين نگرانيق تريعم )112خطبه : نهج البالغه(» .و الترادونالضمائر، فال توازرون و التناصحون و التباذلون 
ن يمن ا ينگران: ديفرما يكوبنده م يرياست كه در تعب يش نفاق و رفتاريدايدرون و برون، و پ ياز ناهماهنگ) ع(

ان، عالم يكم كل منافق الخياخاف عل يو لكن«: ديآورده ا يست و به نفاق روين يكي است كه گفتار و كردارتان باهم
روانش، ظاهرشان يپ  كرد، يه ميآن حضرت توص )27نامه : نهج البالغه(» .ما تنكرون فعليقول ما تعرفون و ياللسان، 
فاجعلوا طاعه اهللا شعارا دون «: نديگران را فراهم ننمايد يظ تر از باطنشان قرار ندهند تا موجبات گمراهيرا غل

ن صداقت يبنابرا )189خطبه : نهج البالغه(» .راً فوق اموركمين أضالعكم و أميفاً بيال دون شعاركم و لطيشعاركم و دخ
را  يو اجتماع يفرد ين مراتب صداقت است، و توجه به آن، موجبات رشد و بالندگيتر يدر كردار و رفتار از اصل

  .آورد يد ميپد
  شه و پنداريق در اندصد .ج
سازد و  يم يت و فكر آدميرا ن ياساس هر عمل. تن يكردار انسان ها همانند جان است برا يشه برايزه و انديانگ

در  صداقت را  ،ييبايفتح به ز سوره 18 هين باره آيدر ا. ر اوستياز ضم قت برآمدهياعمال و رفتار انسان، در حق
 فَأَنْزَلَ قُلُوبِهِم في ما فَعلم الشَّجرَةِ تَحت يبايِعونَك إِذْ الْمؤْمنينَ عنِ اللَّه رضي دلَقَ :دينما يف ميتوص يحالت درون

كردند از آنان  يعت مير آن درخت با تو بيكه مومنان، ز يخدا هنگام يبه راست[ قَرِيباً فَتْحاً وأَثَابهم علَيهِم السكينَةَ
به آن ها  يكينزد يروزيآرامش فرو فرستاد و پشان بود، بازشناخت و بر آنان يآن چه در دل هاخشنود شد، و 

  ].پاداش داد
شود كه  يواقع م يتعال يخدا يمرض يعت مومنان موردنظر است، چون عمليت و صدق آن در بين جا حسن نيدر ا

عت يت و خلوص آن ها در بياز صدق ن يتعال يخدا: ن است كهيه ايآ يپس معنا. ت در آن صادق و خالص باشدين
  )4/138 :1377، يطبرس( .كردنشان با تو آگاه است

 زهيت و انگيرفته است كه با نيپذ يتنها در صورت.. .هم چون هجرت، جهاد، شهادت و يارزشمند و پرارج يكارها
 يروشن م  نقل كرده است،) ص(كرم اامبريدر بحاراالنوار از پ يكه مجلس يتين مطلب را در روايا. به انجام برسد ياله
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اهللا و رسوله و  ياهللا و رسوله، فهجرته ال يفمن كانت هجرته ال يما نو يات و انما لكل امريانما االعمال بالن«: شود
 يبرا ات تو بسته است،يبه ن ياعمال آدم[ ».هيما هاجر ال ينكحها فهجرته اليبها او امرا يصيا يدن يمن كانت هجرته ال

د به عنوان مهاجر يترد يت خدا و رسولش باشد، بيكه هجرتش تنها به ن يكس. ت كرده استيست كه نهركس همان ا
 يار گرفتن همسريا در اختيا يت به چنگ آوردن متاع دنيشود، و آن كس كه به ن يخدا و رسولش شمرده م يبه سو

   ].آن هجرت كرده است زهيهمان است كه به انگ يو به سوهجرت كند، هجرت ا
  هم السالمين عليت معصوميدت در قرآن و رواشها
از  ين قسمت به برخيدر ا. اشاره نموده استآن د و مقام يرامون شهيشهادت، پ به مسئله يات فراوانيرواات و يآ
  :ميينما يات اشاره ميآ
 النَّ وبسينَ تَحلُوا الَّذي قُتبِيلِ فاتًا اهللاِ سولْ أَمب اءيأَح نْدع برقُونَ ِهمرْزي ]دان راه خدا مرده يد كه شهيهرگز نپندار

   )169: آل عمران( ].شدند و در نزد پروردگارشان متنعم خواهند بود) يابد(ات ياند، بلكه زنده به ح
النْ تَقُولُوا ومقْتَلُ لي يبِيلِ فس اللَّه اتولْ أَمب اءينْ أَحلَكرُونَ ال وتَشْع ]د، ييشته شدگان در راه خدا، مرده نگوبه ك

    )154: بقره( ].ديكن يچرا كه زنده اند، لكن شما درك نم
َينالَّذلُوا وي قُتبِيلِ فس لَّ فَلَنْ اللَّهضي مالَهمأَع يهِمدهيس حلصيو مالَهب ملُهخدينَّةَ وا الْجرَّفَهع ملَه ]ه و آنان كه در را

د يفرما يت كرده و امورشان را اصالح ميگرداند، آن ها را هدا يع نميخدا كشته شدند، هرگز خداوند اعمالشان را ضا
  )4-6: محمد( ].كه قبال به آن شناسانده، وارد خواهد كرد يو در بهشت

ْنملْ وقَاتي يبِيلِ فس قْتَلْ اللَّهفَي أَو بغْلي فوفَس يهنُؤْت يماً راًأَجظع ] ا يو هر كس در جهاد در راه خدا كشته شد و
   )74: نساء( ].م كرديبه او عطا خواه يميد، اجر عظيفاتح گرد

تأمل و تدبر در . آورد يشهدا به ارمغان م ين اجرها را برايح است كه ايتفكر صح هيانتخاب آگاهانه شهادت، در سا
 يبخش راه درست و سعادت بخش برا يخ و روشنيتار شهيان همدان زندگيآن است كه شه انگريات قرآن، بيآ

   . باشند يم يجوامع بشر
  هم السالمين عليات معصوميشهادت در روا

ت و يمقام، شخص يو چگونگ يستيآنان نقل شده است كه چ يد و مقام وااليرامون شهيپ يات متعدديث و رواياحاد
  :ميينما يها اشاره م از آن يكند كه به پاره ا يت شهدا را بازگو ميهو

ن مرگ ها، كشته شده يبا شرافت تر[ ».اشرف الموت قتل الشهاده«: مودندنقل فر) ص(از رسول خدا ) ع(امام صادق 
  ) 8: 1389، يمجلس(  ].ق شهادت استيبه طر
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ل بر بر فوق ك«: فرمودند) ص(امبر اكرم ياست كه پ) هم السالميعل(به نقل از پدران بزرگوارش ) ع(از امام صادق 
است تا  يبرتر يكي، نيكيباالتر از هر ن[» ...س فوقه بريل اهللا عزوجل فليسب يل اهللا، فاذا قتل فيسب يقتل الرجل في
باالتر از آن  يا يكوكاريكه در راه خداوند عزوجل كشته شد، ن يپس هنگام. ن كه شخص در راه خدا كشته شوديا
    )10: 1389، يمجلس( ].ستين

) هما السالميعل(ن يبن الحس يفرمود كه عل) ع(امام باقر . ه وجود دارديد دو دسته آيگناهان شهدر مورد آمرزش 
كه در  يخون يخداوند عزوجل، محبوب تر از قطره  يبرا يچ قطره ايه: فرمود) ص(رسول اهللا «: فرمود يمكرر م
  ) 8: 1401، يحرعامل( ».ستيخته شود، نيراه ر

 يد در قبرش مورد امتحان و ابتالء قرار نميچرا شه: دنديپرس) ص(امبر اكرم ياز پ« :نقل است كه) ع(از امام صادق 
  )6: 1401، يحرعامل( ».بود يامتحان و ابتالء او كاف يبرا) هنگام شهادت(سرش  ير بااليشمش: رد؟ فرموديگ
  شهادت يستيچ

در مبارزه  يشناخت و آگاه بر ينش مرگ سرخ متكي، شهادت گز)ع(ن يت معصوميدراسالم و لسان قرآن و اهل ب
ك ملت يات يكند و روح يانتخاب م يدارياست كه مجاهد با منطق و شعور و ب يه موانع تكامل و انحرافات فكريعل

  . دينما ين ميخ را تضميو تار
به عنوان  يد، در نظام اجتماعيخون شه. گردد يمه جان جامعه وارد مياست كه به كالبد ن يشهادت خون دوباره ا

از راه  يشهادت، مرگ. خواهد بود يسازندگو  يقت، آگاهيغ صدق و صفا، حق و حقين، عامل تبلين و موثرترياتريگو
 . كند يل اهللا انتخاب ميسب ير قرآن فيمقدس و به تعب يد آگاهانه و به خاطر هدفيكشته شده است كه شه

ن يختن اوليد كه با ريگو يمات ين روايااز  يات وجود دارد؛ دسته ايد، دو دسته روايدر مورد آمرزش گناهان شه
 يالشهاده تكفر كل ش« :)ص(امبر يپ. "حق الناس"و  "نيد"شود مگر  يده ميد، همه گناهان او بخشيقطره خون شه

هراق ياول ما «): ص(امبر يپ) 10298 :1389 ،يهند يمتق( ].نيپوشاند مگر د يشهادت، همه گناهان را م[» نياالالد
ده يشود، همه گناهانش بخش يخته مين ريد كه به زمين قطره خون شهياول[ »نيله ذنبه كله االالدغفريد يمن دم الشه

د كه به يخون شه ن قطرهيشود كه با اول ياستفاده مات يروا ياما از پاره ا) 11109 :همان( ]ي شود مگر حق الناسم
د را به رخ او يگناهان شهچ از يخداوند هو ) 6/10: 1387، يعامل(شود  يده ميزد، تمام گناهان او بخشير ين ميزم
  .كند يسازد و بدون حساب وارد بهشت م يو او را گرفتار مشكالت قبر نم كشد ينم

هركس در راه خدا كشته شود، [ »تاتهيئا من سيعرفه اهللا شيل اهللا لم يسب يمن قتل ف« :فرمود )ع( امام صادق
  )6/9: همان] (.دهد ياز گناهانش را به او نشان نم يزيچ خداوند، 
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ببارقه  يكف«: ندارد؟ فرمود يشود و گرفتار يد در قبر از او سوال نميچرا شه: دند كهيپرس) ص(از رسول خدا 
، يهند يمثق( ].است يكاف يو يگرفتار يرها بر فراز سر او برايدرخشش برق شمش[ ».رأسه فتنه يوف عليالس

   )6/6: 1387، يحرعامل ؛11741 :1389
 يلفتون وجوههم حتيالصف االول فال يقاتلون فين يافضل شهداء الذ«  :نقل است كه فرمود )ص(امبر ياز پ

ن فال حساب طمو يعبد ف يهم ربك، فاذا ضحك ربك اليضحك اليمن الجنه،  يالغرف العل يتلبطون فيقتلوا اولئك ي
گردانند تا  ياز دشمن برنم يكنند و رو يهستند كه در خط مقدم با دشمن مقاتله م ين شهدا كسانيباالتر[ ».هيعل

 يزند و هركس كه در موضع يآرامند، پروردگار تو به آنان لبخند م يبهشت م يآنان در باالخانه ها. كشته شوند
   )6/2889: 1383، يشهر ير( ].پروردگار به او لبخند زند، حساب ندارد

 يدارند، با اعطا يد حق و حقوقيكه از شه يتوان گفت كه خداوند به كسان يات مين دو دسته از روايان ايدر جمع م
 يرد بهشت مل اهللا بدون حساب و كتاب وايسب ين فيجه مقتوليت آن ها را به دست آورده اند، و در نتينعمت، رضا

گناهان  جه همهيد برگشته، و در نتيبه مقات مطلق يد، روايات مطلق و مقياصول در تعارض روا ا طبق قاعدهيشوند و 
  )102: 1382 ،يوطيس( .ن بخشنده خواهد شدير از ديد غيشه

  خداست ياياول ين مرگ و آرزويشهادت، بهتر
ثار و ياست كه با ا يشهادت، فوز بزرگ. اء اهللا، شهادت استياول يشگيهم ين مرگ و آرزوي، بهتريات اسالميدر روا

اشرف « :رسول خدا فرمود. آورد ين به پرواز در مييبه دست آمده است و انسان را به اعال عل ياز جان گذشتگ
   )100/2876: تا يب  ،يمجلس( ].ن مرگ، شهادت استيف تريشر[ ».الموت شهاده

تته يمن م يف اهون عليده اللف ضربه بالسيطالب ب ينفس ابن اب يان اكرم الموت القتل، و الذ«: فرمود) ع( يامام عل
طالب  يكه جان پسر اب يقسم به كس. است) در راه خدا(ن مرگ، كشته شده يبهتر[» .ر طاعه اهللايغ يالفراش ف يعل

زان يم( ].ر طاعت خداستيمن آسان تر از مردن در بستر در غ يبرا) خوردن(ر يدر دست اوست هزار ضربه شمش
   )6/2876 :حكمهال
هر  يباال[ »رس فوقه بيفل ل اهللايسب يل اهللا، فاذا قتل فيسب يقتل الرجل في يبر، حت بر يفوق كل ذ» : امبر فرموديپ
كه در راه خدا كشته شد، باالتر از آن  يوقت. ن كه انسان در راه خدا كشته شوديوجود دارد تا ا يگريد يكي، نيكين
   )2/2887: همان] (.وجود ندارد يگريد يكين
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ن را از ه، آينهج البالغه، هنگام روبه رو شدن با سپاه معاو 171 در خطبه) ع( يخدا بوده و عل ياياول يشهادت آرزو
ان من و شما را به يخواهم كه پا يمن از خدا م: ديگو يبه مالك اشتر م 53 ان نامهيكند و در پا يخدا طلب م

  )ولك بالسعاده و الشهاده يختم ليان ( .سعادت و شهادت ختم كند
تگان آنان از كنند كه زندگان و وابس يدهد كه آنان آرزو م يدان، اجر و مزد ميخداوند پس از مرگ، آن قدر به شه

 يو حت )27: سي( الْمكْرَمينَ منَ وجعلَني ربي لي غَفَرَ بِما يعلَمونَ قَومي لَيت يا   :ن همه اجر و مزد آگاه شونديا
ن ين آرزو را ايا  اسالم، يرسول گرام. د گردنديا برگردند و در راه خدا جنگ كنند و شهيآرزو دارند كه دوباره به دن

قسم به آن [» .اء ثم اقتليا، ثم اقتل ثم احيل اهللا ثم احيسب ياقتل ف يده لوددت انيب ينفس يوالذ«  :كند يان ميگونه ب
كه جانم در دست اوست، همانا دوست دارم در راه خدا كشته شوم و دوباره زنده گردم، سپس كشته شوم و  يكس

    )10564: 1389  ،يهند يمثق( ].دوباره زنده گردم و باز كشته شوم
  .مقام آن ها در عالم آخرت است يدان و بزرگيعظمت شه ت كنندهيان آرزو، حكيا

  م صداقت و شهادتيان مفاهيم رابطه
داقت، الزم و ملزوم قرآن، شهادت و ص يبه گواه. انده شده استيدر قرآن نما يم و شهادت، به خوبيتعامل مفاه

همان گونه كه ذكر . امبران قرار دارديگاه پيخداوند متعال، پس از جان و شهدا نزد يقيگاه صديو جا گر هستند،يهمد
كه با گفتن  يمومن. ت او استيخداوند و ربوب يگانگيكردن قول به  يدادن و عمل يشهادت، گواه ياز معان يكيشد، 
الاله اال "قت يحق مان صادق باشد و بهين عهد و پيچنان چه بر سر ا  بندد، يم يمان بندگين با خداوند متعال پيشهادت
 69ه يدر آ  :كند يشتر روشن ميمطلب گفته شده را ب يشواهد قرآن. ا رفته استيد از دنيعمل پوشاند، شه جامه "اهللا

 والشُّهداء الصديقينَو النَّبِيينَ منَ علَيهِم اللَّه أَنْعم الَّذينَ مع فَأُولَئك والرَّسولَ اللَّه يطعِ ومنْ: ديفرما يم  نساء سوره
خواهند بود كه خدا  يكسان امبر اطاعت كنند، در زمرهيا و پكه از خد يو كسان[ رفيقًا أُولَئك وحسنَ والصالحينَ

  ].كو همدمان انديستگان اند و آنان چه نيدان و شايان و شهيامبران و راست گويبا پ] يعني[داشته  يشان را گراميا
 ربهِم عنْد والشُّهداء الصديقُونَ هم أُولَئك ورسله بِاللَّه آمنُوا والَّذينَ: ديفرما يد ميحد سوره 19ه يز در آيو ن

ملَه مرُهأَج مهنُورو... ]ش يان اند و پيمان آورده اند، آنان همان راست گويا يامبران ويكه به خدا و پ يو كسان
گاه يجا يات با معرفين آيخداوند عزوجل در ا ]...شان راست اجر و نورشانيا] و[ردگارشان گواه خواهند بود و پرو

د يفرما يم ميل را ترسيبد يب يتيموقع  و شهادت در وجود آنان، ين و حصر نمودن كمال صدق و راستيمومنان راست
، يقرطب. (قان هستنديمعتقداند كه شهدا همان صداز مفسران  يعده ا. صداقت است  به دست آوردن آن، كه الزمه

1364 :16/292(  
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شود كه بعد از  يروشن م] »نين، شهدا و صالحيقين، صديينب«منظور همان [نساء،  سوره 69 هيب مذكور در آياز ترت
  )3/462: 1374  ،يرازيمكارم ش( .ستين يباالتر از مقام صدق و راست يمقام نبوت، مقام
 ين مييتب يگريد ان صداقت و شهادت را به گونهيست و سوم سوره احزاب، رابطه ميبه يگر، آيد ياز سو

 بدلُوا وما ينْتَظرُ منْ ومنْهم نَحبه يقَضَ منْ فَمنْهم علَيه اللَّه عاهدوا ما صدقُوا رِجالٌ الْمؤْمنينَ منَ  :ديفرما يد و مينما
از آنان به شهادت  يبرخ. اند كه به آن چه با خدا عهد بستند، صادقانه وفا كردند يمومنان مردانان ياز م[ تَبديالً
دفاع ند كه يگو يمفسران م ].دل نكردنيتبد] خود را يده يهرگز عق[انتظاراند و ] نيهم[از آن ها در  يدند و برخيرس

امبرش يكه با خداوند و پ ين در برابر عهدكه مومنا يمان است، و عهديصداقت در ا از حق تا مرز شهادت، نشانه
به  .است يو وفادار يد نشانه درست كارنمودن آن، خو يبستند، خود را ملزم دانسته، و به آن عمل كرده اند، و عمل

 .عهد كرده بودند، به ثبوت رساندند) ص(و رسول خدا  يتعال يگر، صدق خود را در آن چه با خدايعبارت د
  )21/92: 1412 ،يطبر(

محدود نشده، بلكه آنان با  يك گفتار شفاهيعهد مومنان تنها به «  :سدينو يه مين آير هميعالمه فضل اهللا در تفس
هر نوع  يابيامكان راه  ين حالتيش متعهد بودند، و در چنيآال يخالص و ب يتيو با ن) عقل و جوارح(تمام وجود 
  )18/287 : 1419  فضل اهللا،(» .گردد يممكن م ريغ يدغل و ناپاك

آمده اسراء  ه هشتادم سورهيرد، در آيگ يد، سرچشمه ميتوح مان وياسالم كه از روح ا ياصول ياز دستورها يكي
پروردگارا، در ورود به [ ...صدقٍ مخْرَج وأَخْرِجنى صدقٍ مدخَلَ أَدخلْنى رب وقُل  :ديفرما ياست، آن جا كه م

 يرا جز با صدق و راست يو اجتماع يچ كار فرديه...] ت فرمايعنا يو راست يمن درست و خروج از آن به يهر كار
 يو امانت، روش اصل يتو صداقت و درس يان ندهم، راستيپا يرا جز به راست يچ برنامه اين هيهم چن  آغاز نكنم،
ن است كه يا "روج از صدقدخول و خمراد از ". رديز با آن صورت گيچ كارها باشد و آغاز و انجام همه من در همه
  د كه عمل هم بكند،يبگو يزيرد، چيوجودش را بگ يند، و صدق سراپايبب يامور زندگ يت را در تماميصدق و واقع

انجام ندهد مگر آن را كه  يكند و عمل يد آن چه را كه عمل نميد، چنان نباشد كه بگويبكند كه همان را بگو يو عمل
   )13/176: 1362، يطباطبائ(» .ن استيقين مقام، مقام صديو امان دارد و بدان معتقد است يا

  گر شهادت ياقسام د
را در ياست كه اخ يا از الفاظ مستحدثن معنيامده، و ايقرآن ن يچ جايشده در جنگ در ه كشته يد به معنايشه واژه

  )29/4: ييطباطبا. (مصطلح شده است ياسالم جامعه
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گر را يد يا ارزش هايرون برده، و پاره از از مرگ ها ين جهاد بيشدن در ح كشته رهيات شهادت را از دايروا يبرخ
  :ميپرداز يات مين رواياز ا يتيروا ين بخش، به بررسيدر ا. ن گستره وارد كرده انديز در اين

 ياذا جاء الموت طالب العلم و هو عل«: كند كه فرموده است ينقل م) ص(را از حضرت محمد  يتي، روايد ثانيشه
حر ( ].د استيكند، شه يات ميلت بدرود حيكه در راه كسب دانش و فض يدانش پژوهش[ »داًيه الحال مات شههذ
  )1/122: 1409، يعامل
  و صداقت يشهادت طلب يزه هايانگ

  :ن گونه برشمرديو صداقت را ا يشهادت طلب يزه هايتوان انگ يبه طور خالصه م
  . اهللا است يوست به لقا و تقرب اليبه وجود اهللا و پ ش روح و آمرزش گناهان با نظريشهادت، پاال -
و  يريو ذلت ناپذ يو قبول در امتحان اله ياله يسنت ها ا و اشاعهياز منكر و اح يف و نهشهادت، امر به معرو -
 .است ياستعمال يثار در راه ارزش هايا

و انجام  يج حق طلبيترو يبراك احساسات يو تحر ينيق حماسه آفريجامعه از طر يبرا يالگوساز  شهادت، -
 .ت در مقابل سرنوشت جامعه استيو حساس يت اجتماعيمسئول

 .در آحاد مردم است يانقالب هيت روحيكر اجتماع و تقوين به پق خويشهادت، تزر -

 . ن نوع مردن استيباترين و زين و هنرمندتريشهادت، انتخاب بهتر -

 . ف استيتكل يو ادا يه بستر شهادت طلبل اهللا كيسب يجهان ف شهادت، حضور در صحنه -

اهللا و اثبات عشق  يفن يو فنا ين مراحل عرفانين و واالتريق در آخريطر يو ط ير و سلوك معنويشهادت، س -
 )1385 :يمردان( .به معشوق است يقيحق

ت يدر نهاشرفت فرد و ي، منجر به پيآموزد و آموختن هدف زندگ يرا م يبا داشتن صداقت، انسان هدف زندگ -
 .شود يشرفت جامعه ميپ

 . شود يم يدر فرد متجل.. .شجاعت، جسارت، اخالص، قناعت و يه يبا صداقت، روح -

 . كند يجاد ميبا را در فرد ايز يصداقت، منش و خو -

  ثار و شهادتيج فرهنگ ايترو يعوامل و راه كارها
آن  يثار و شهادت را خشكانده، و به جايو موانع اشه ها يگردد تا ر يتالش م ينيد ين كه در آموزه هايعالوه بر ا
 يوجود دارند كه بستر را برا ين گردد، راه كارها و عوامليگزيز، جايمان و اعتقاد به خدا و روز رستاخيو ا يحب اله

  .گردد يان ميل بين عوامل به شرح ذيا. سازد يفراهم م يثار و از خودگذشتگيا
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  اصل قداست عدالت و تنفر از ستم. 1
م به ين آموزه ها و تعاليا. ينديز زشت و ناخوشاياست و ظلم و ستم، چ يم قرآن و سنت، عدالت امر مقدسيدرتعال
ن آن شود، احساسات يگزيبه خطر افتد و ظلم و ستم جا) ايانب همه ييآرمان نها(كه اگر عدالت  است كه يگونه ا
ن آموزه ها ياز ا يياثبات مدعا نمونه ها يبار. واهد شده ظلم و به نفع عدالت برخاسته خيو پاك انسان ها، عل يفطر

ن ياز ا )25: ديحد( بِالْقسط النَّاس ليقُوم والْميزَانَ الْكتَاب معهم وأَنْزَلْنَا بِالْبينَات رسلَنَا أَرسلْنَا لَقَد  :شود يان ميب
گر، يه ديدر آ. مردم است لهيكتاب، اقامه قسط و عدل به وس ارسال رسل و انزال شود كه هدف از يه استفاده ميآ

و  )90 :نحل( والْإِحسانِ بِالْعدلِ يأْمرُ اللَّه إِنَّ  :و احسان به بندگان دستور داده استعدالت  يخداوند ما را به اجرا
 :هود( النَّار فَتَمسكُم ظَلَموا الَّذينَ لَىإِ تَرْكَنُوا وال :ميك نشويم و به ستمگران نزديكن يفرمان داد كه از ظلم دور

ر بار ظلم يزند و زيان، آن گاه كه حق و عدالت در خطر افتد، به پا خيشوايت از پيفه دارند به تبعيمسلمانان وظ )113
 السعاده و الموت اال يال ار يان«: ر كربال فرموديدر مس) ع( ين بن عليرا رهبر آزادگان جهان، حسيز و ذلت نروند،

ر يعز خ يالموت ف«: ن، تارك سخن اوست كه فرموديو ا )2/2880 :1383، يشهر ير(» .ن االبرماياه مع الظالميالح
، يمطهر(  ].، بهتر از ورود در آتش استيرفتن ننگ است و شكست ظاهريمرگ، بهتر از پذ[ ».ذل ياه فين حم

1372 :17(   
دادن و جهاد در راه حق  ياري يبرا« :ش فرموديطاب به اصحاب خون موضوع خيطالب در هم يبن اب يامام عل 

د، يالحد ياب ابن( ».ديدر برابر ناحق ده يا تن به ذلت و خوارين دنيد؟ مرگ بهتر از آن است كه در ايمنتظر چه هست
1385 :6/90(  

  ق آنياصل وجوب جهاد با ظالمان و تشو .2
ا ين يكه بالد مسلم يشود و زمان يواجب م) ع(ست و با فرمان امام ن مقدس اسالم اياز فروع د يكيجهاد با دشمن، 

كه ممكن است با بذل مال و  يله ايرد، بر مسلمانان، واجب است كه از آن به هر وسيآن مورد هجوم قرار گ يمرزها
: 1368، ينيخم يموسو( .ستيب خاص و عام او نيا ناي) ع(ن دفاع مشروط به اذن امام معصوم يا. نديجان دفاع نما

  )باب وجوب جهاد/97 :تا ي، بيسمجل؛ 327
 واغْلُظْ والْمنَافقينَ الْكُفَّار جاهد النَّبِي أَيها يا: م بارها فرمان جهاد و مقاتله با دشمن صادر شده استيدر قرآن كر

هِملَيع )73 :توبه(  
لُواقَاتي وبِيلِ فس وا اللَّهلَماعاللَّ أَنَّ وه يعمس يملع )244 :بقره(  
َّينَ إِننُوا الَّذينَ آمالَّذرُوا واجوا هداهجي وبِيلِ فس اللَّه كونَ أُولَئرْجي تمحر اللَّه... )218 :بقره(  
امو لُونَ لَا لَكُمي تُقَاتبِيلِ فس ينَ اللَّهفتَضْعسالْمو... )75 :نساء(  
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 النَّبِي أَيها يا :ديق نماين امر تشوين را بر ايومنفرمان داده است كه م) ص(مبر غيخداوند به پ  وه بر دستور جهاد،عال
در نهج ) ع( يامام عل )65 :انفال( ].ق كنين را به جنگ تشويامبر، مومنيپ يا[ ...الْقتَالِ علَى الْمؤْمنينَ حرِّضِ

الجهاد باموالكم و  ياهللا اهللا ف«: ديفرما يكند و م يق ميجهاد با مال و جان و زبان تشو البالغه، مسلمانان را به
   )47  :نامه(» ل اهللايسب يانفسكم و السنتكم ف

الْمجاهدينَ علَى  اللَّه فَضَّلَ  :ان شده استيب ييلت هايفض  ق مسلمانان به جهاد و ثواب عمل آن ها،يتشو يو برا
   )95 :نسا(  ].داد ير جهاد كنندگان، برتريغ) مومنان(خداوند جهادكنندگان را بر [ أَجراً عظيماًالْقَاعدينَ 

  ج فرهنگ شهادتينتا
شجاعت و شور و   ،ي، جوان مرديداري، آگاهين فرهنگ منشأ بيا. است يفراوان يارزش ها يفرهنگ شهادت، دارا

 را به جامعه ياست و خدمات بزرگ و جنبش درآورده نشاط مردم شده، و جامعه را از حالت سكون به حركت
  .ت ارائه نموده استيبشر

. هستند يات واال و متعاليات و روحيخصوص يرا پرورش داده، كه دارا ييفرهنگ شهادت در دامن خود انسان ها
و  ييزهدگرا  ،يو بزرگ منش ي، بزرگواريقو هياز روح بزرگ، عزت نفس و روح يداشتن همت بزرگ، برخوردار

تامل و . ثار و شهادت استيافته در فرهنگ ايت يترب يات انسان هاين خصوصياز مهم تر.. .ا ويبه دن يعدم دلبستگ
، نقش عوامل يرانيت جوانان ايبه هو ين عوامل مختلف در شكل دهين آن است كه از بيشهادت، مب يستيتدبر در چ

ت يشهادت در اوج هو ين عوامل معنوياست و از ب.. .خ وين، زبان، تمدن، تاريهم چون سرزم يبرتر از عوامل يمعنو
  .قرار دارد يرانيت جوانان ايبه شخص يده

  تيهو يابيو باز "رزقونيعند ربهم "مقام 
آن ها آمده است،  يع و وااليار رفيشهدا و اشاره به مقام بس يات عاليان حيب يد برايكه در قرآن مج ياز مسائل يكي

انسان  يگر، كمال نهائيبه عبارت د .است ين مقام انسانيتر يربهم، عالمقام عند . است "رزقونيعند ربهم " جمله
ت كمال انسان ينها يو لقاء اله يدر واقع اتصال به مقام ربوب. ان انسان و خدا، وجود ندارديم يچ حائلياست كه ه

است كه  يزيمان چن هيو ا دهند ياز آن باالتر، كه عاشق را در جوار معشوق جا يگاه و منزلگاهيچه جا. است
  .آن هستند يدر جست و جو قتايانسان ها حق

خته يكه از او ر يخون ن قطرهيا نخستب« :دان هفت خصلت مقرر كرده استيشه يخداوند برا: فرمود كه) ص(امبر يپ
بار از رد و آن ها غيگ ير مقرا يان بهشتيشود، سرش در كنار دو حور از حور يشود، تمام گناهانش بخشوده م يم

از . ديگو يخود مرحبا م يبه همسران بهشت او هم متقابال. نديگو يخوش آمد مكنند و به او  يد پاك ميشه چهره
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، او يبهشت يشوند، با عطرها يكه وارد بهشت م يانيكنندگان بهشت ييرايپذ. پوشانند يبر اندامش م يبهشت يلباس ها
 يبهشت كه م يشود، در هر كجا يبه روحش گفته م. نديب يگاه خود را، در بهشت ميجا. كنند ين ميرا عطرآگ

 ،يحر عامل( ».است يديامبر و شهيهر پ يبرا ين موضوع خشنوديا كند، يبه وجه اهللا نظر م. راحت كناست يخواه
1409: 10 (  

در پروردگار و مقام  يكه لقا ييد با شهادت خود به هدف نهايگفته شده است، چرا كه شه "ميفوز عظ"به شهادت 
  .ستين يشيگر آزمايروز شده است و بعد از آن، ديپ  ،يين مسابقه نهايده و در ايباشد، رس) عند ربهم(جوار 
ستنده از چنگال مرگ نخواهد رفت و فرار يا. است با شتاب يمرگ، طلب كننده ا قايتحق«: ديفرما يم) ع( يامام عل

سوگند به . در راه خدا است -ن مرگ ها كشته شدنيتر يكه گرام يراست. كننده از مرگ، آن را ناتوان نخواهد نمود
نهج (» .مرگ بر بستر است ر بر من آسان تر ازيآن كه جان پسر ابوطالب، در دست اوست كه هزار ضربت شمش

  )123خطبه  :البالغه
و  ن مرتبه كماليم شهادت شكل دهد، به باالتريو عظ يش را در پرتو فرهنگ غنيت خويكه هو ين، جوانيبنابرا

  . ن خواهد نموديش را در پرتو فرهنگ شهادت تضميا و آخرت خويد و سعادت دنيسعادت خواهد رس
  جه ينت

اما چون   است، يگريد يرتقاك سبب ايهر عهج و اشايباهم ارتباط متقابل دارد و ترو  فرهنگ شهادت و صداقت،
  . قت كامل استز با صدايثار و گذشت از جان و مال و همه چياوج فرهنگ شهادت، ا نقطه

خدمات به  يد در تمامين شاخص بايا. است يزيو ظلم ست يمهم فرهنگ صداقت و شهادت، عدالت خواه شاخصه
 از و مقدمهيش نيآن چه پ.ز هستيرا اگر عدالت باشد، همه چيز رد،يگمحور و مبنا قرار   رمسلمانان،يمسلمانان و غ

فرهنگ صداقت  در گذارد ير مياعتقاد در عملكردها تاث را فرهنگ ويز. است يصداقت، شهادت است، فرهنگ ساز
 يصداقت از شاخص ها. ت استيز اهميحا يخدمت رسان ين ها برايامور و انتخاب بهتر يت بنديو شهادت، اولو

صادق باشند اما صداقت نداشته باشند و صدق از دهان آن ها تجاوز  يچه بسا كه افراد. ديآ يت به شمار ميشخص
ظاهر و باطن،  يان، هماهنگينهان و ع درون و برون، موازنه يآشت: ت ازن نگرش صداقت عبارت اسيدرا. ديننما

 يمولفه ها. دوند مستحكم گوهر و صدف وجويتطابق علم و عمل، مطابقت گفتار و كردار، و پ  شه و گفتار،يتوازن اند
ن مولفه ها يا. رديگ يرا در بر م يآدمنش و منش يب يگفتار، رفتار و پندار است كه ساحت ها رندهيصداقت در برگ
و عالم واقع، به سان  يكاربرد ير منفك هستند اما در مبانيگيكدياز  يو در عالم تئور ينظر ياگرچه در مبان

ست كه يش برنده نيگر نه تنها پيد يك مولفه و غفلت از مولفه هايكنند، و توجه به  يوسته عمل ميبه هم پ ينديفرا
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فوق الذكر است  يبه ساحت ها ين مولفه ها با توجه راهبرديب يلذا هماهنگ خواهد داشت، يپ را در يميسران عظخ
با و دل ربا در يز يانيدر ب) ص(امبر خدا ياز زبان پ) ع( يامام عل. آورد يرا فراهم م يو رستگار يكه امكان بالندگ

 يچ بنده ايه[ ».م لسانهيستقي يم قلبه حتيقستيم قلبه و اليستقي يمان عبد حتيستقم االيال«  :ن باره فرموده استيا
اموزد، مگر آن كه زبانش راست ين يچ كس راستيآموزد، و قلب ه يمگر قلبش راست  ن را تجربه نكند،يمان راستيا

مان بدون داشتن ستون يا مهيو خ مان است،يه صداقت ستون ان كيباتوجه به ا) 175خطبه  :نهج البالغه] (.شود
ه صداقت از ن كيباالخص ا ساده و آسان نخواهد بود، يتون امرن سيا يمت ندارد، استوارسازصداقت، توان استقا

در  يفرهنگ يپرورش مولفه ها. است يفرهنگ ينديز فراين يشگيفرهنگ است و صداقت پ ن حوزهيمت يمولفه ها
 يم يدچار فسردگ ن غفلتيبرخوردارند كه با كوچك تر ياست كه از چونان ظرافت و لطافت يگرو مجموعه عوامل
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