ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮم ،ﺷﻤﺎرۀ اول )ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،(۱۱۲ﺑﻬﺎر ۱۳۹۶

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺜﺎر و ﺷﻬﺎدت
در اﻧﺪﯾﺸﮥ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮی
زاﻫﺪ ﻏﻔﺎری ﻫﺸﺠﯿﻦ١
ﺳﻌﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ٢
ﻣﺤﻤﺪ رﺣﯿﻤﯿﺎن٣

ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ - ۱۳۹۵/۵/۱۰ :ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش.۱۳۹۵/۱۱/۹ :
 .١داﻧﺸﯿﺎر ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ
 .٢داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ
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ﭼﮑﯿﺪه
ﯾﮑﯽ از ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪﻫﺎ و ذﺧﺎﯾﺮ ﻏﻨﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺎ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺜﺎر و ﺷـﻬﺎدت اﺳـﺖ
ﮐﻪ از ﻧﺴـﯿﻢ روحﺑﺨـﺶ اﺳـﻼم در ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺟـﺎری ﺷـﺪه اﺳـﺖ .اﯾـﻦ ﻓﺮﻫﻨـﮓ ،از
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﻣﮑﺘﺐ ﺗﺸـﯿﻊ و ﺿـﺎﻣﻦ ﺑﻘـﺎ و ﺗـﺪاوم اﺳـﻼم اﺻـﯿﻞ اﺳـﺖ .ﺑـﺮای
ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی اﯾﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﺎب در ﺟﻮاﻣﻊ ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎ و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ
ﺑﺪون آنﻫﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧـﺎﺑﯽ در ﺟﻮاﻣـﻊ اﺳـﻼﻣﯽ ﺷـﮑﻞ
ﮔﯿﺮد .در ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺣﺎﺿﺮ ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه درﺻﺪد اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ اﺳﺎﺳـﯽ ﭘﺎﺳـﺦ دﻫـﺪ
ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎ و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺜﺎر و ﺷﻬﺎدت در ﺟﻮاﻣﻊ اﺳﻼﻣﯽ
از ﻣﻨﻈﺮ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮی ﮐﺪاﻣﻨـﺪ؟ ﺑـﺮای ﺷـﮑﻞﮔﯿﺮی ﻓﺮﻫﻨـﮓ اﯾﺜـﺎر و ﺷـﻬﺎدت در
ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎ و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮدهای ﻗﺎﺑﻞﺗﺼﻮر اﺳﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎ،

shahadat10425@gmail.com

 .٣داﻧﺸﺠﻮی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ )ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ ﻣﺴﺌﻮل(

mhrahimian1370@yahoo.com

۶۱

۶۲

ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ درﺻﺪد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش اﺳﻨﺎدی و ﻣﺪل ﻣﺤﻘﻖ ﺳـﺎﺧﺘﻪ
ﺑﺮای ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺜﺎر و ﺷﻬﺎدت ،ﻣﻮاردی از آنﻫﺎ را ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﺎت ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮی
ﻣﻮردﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ .ﯾﺎﻓﺘـﻪﻫﺎی اﯾـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻧﺸـﺎن ﻣﯽدﻫـﺪ ﺑـﺮای ﺷـﮑﻞﮔﯿﺮی
ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺜﺎر و ﺷﻬﺎدت در ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﻣـﺮدمداری ،ﻋـﺰتﻧﻔﺲ،
ﺧﺪاﻣﺤﻮری ،ﻋﺪم ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ و ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی آنﻫﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﻮﻧﺪ.
واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪی :ﺷـﻬﺎدت ،اﯾﺜـﺎر ،ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﺗﺸـﯿﻊ ،اﺻـﻮل دﯾـﻦ ،ﺷـﻬﯿﺪ
ﻣﻄﻬﺮی.

ﻣﻘﺪﻣﻪ
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اﯾﺜﺎر و ﺷﻬﺎدت دو ﻣﺤﻮر اﺳﺎﺳﯽ در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ و آﻧﭽﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻘﺎی اﺳﻼم
و ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺜﺎر و ﺷﻬﺎدت اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ دو ﻣﺤﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ
اﺳﻼم ﺑﺮ روی ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﺧﻮد اﯾﺴﺘﺎده و در ﻗﺒﺎل ﻫﺮ ﻃﻮﻓﺎﻧﯽ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﻧﮕﺎﻫﯽ
واﻗﻊ ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﯿﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺸﺮ و ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻣﻨﻄﻘﯽ از ﺣﻮادث و وﻗـﺎﯾﻊ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﻮاﻫﺪی اﺳﺘﻨﺎد ﻧﻤـﻮد ﮐـﻪ ﮔـﺰارۀ ﻣـﺬﮐﻮر را ﺣﻤﺎﯾـﺖ ﮐﻨـﺪ .ﻣﻘﺎوﻣـﺖ ﭘﯿـﺎﻣﺒﺮ
اﮐﺮم jو اﺻﺤﺎﺑﺶ در ﺷﻌﺐ اﺑﯽﻃﺎﻟﺐ ،ﭘﯿﺮوزی ﺧﻮن ﺑـﺮ ﺷﻤﺸـﯿﺮ در ﺣﺎدﺛـﮥ ﻋﺎﺷـﻮرا،
ﻇﻔﺮﻣﻨﺪی ﻟﺸـﮑﺮ اﺳـﻼم در ﻫﺸـﺖ ﺳـﺎل دﻓـﺎع ﻣﻘـﺪس ،ﭘﯿـﺮوزی ﺣﺰباﻟﻠـﻪ در ﺟﻨـﮓ
ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ ۳۳روزۀ ﻟﺒﻨﺎن ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﻮﻧﯿﻦ و ﺳﺮاﻓﺮازاﻧﮥ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن در ﻏﺰه ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی
ﮔﻮﯾﺎ و روﺷﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﮔﺰارۀ اﺷﺎره ﺷﺪه را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،ﮔﺮاﯾﺶ،
ﺑﺎورﻣﻨﺪی و ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ اﯾﺜﺎر و ﺷﻬﺎدت از ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺟﺎﻣﻌﮥ اﺳﻼﻣﯽ و ﺟﻬﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اﺳﺖ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،ﻓﻘﺪان ﯾﺎ ﮐﻤﺒﻮد ﺗﻌﻠﻖ و ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ اﯾﺜﺎر و ﺷـﻬﺎدت در ﻋﺮﺻـﻪﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺷـﮑﻞﮔﯿﺮی و ﮔﺴـﺘﺮش ﻣﻈـﺎﻫﺮ ﻓﺴـﺎد و ﺗﯿﺮهﺑﺨﺘـﯽ از ﺟﻤﻠـﻪ ﻓﻘـﺮ،
ﺗﺒﻌــﯿﺾ ،ﻇﻠــﻢ ،ذﻟــﺖ و ﺣﻘــﺎرت اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔــﺬار ﺑﺎﺷــﺪ )ﺟﻨـﺎبﻋﻠﯿﺰاده.(۱۱۲ :۱۳۸۸ ،
ﺷﻬﺎدت ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺪا ﮐﺮدن ﺟﺎن ﺧﻮﯾﺶ در راه ارزشﻫﺎی اﻟﻬﯽ و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺣﯿﺎت اﺑـﺪی
اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻓﺎﻗـﺪ ﻣﺎﯾـﻪﻫﺎی ﻣﻌﻨـﻮی ﺑﺎﺷـﺪ ،ﺷـﻬﺎدتﻃﻠﺒﯽ او ﻣﻌﻨـﺎﯾﯽ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .اﯾﻦ ﺧﺪاﺑﺎوری و ﻣﻌﺎد اﻧﺪﯾﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑـﻪ ﺷـﻬﺎدت ﻣﻌﻨـﺎ ﻣﯽدﻫـﺪ و از
آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻧﻮع ﺟﻬﺎنﺑﯿﻨﯽ ،ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻪ ﺣﯿﺎﺗﯽ واﻻﺗﺮ و ﻻﯾﺰال ﻣﯽرﺳـﺪ ،ﺟـﺎن ﻧﺜـﺎرﯾﺶ
ﻣﻌﻘﻮل اﺳﺖ؛ وﮔﺮﻧﻪ ﻋﻘﻼﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺮای دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑـﻪ رﻓـﺎه و زﻧـﺪﮔﯽ دﻧﯿـﺎﯾﯽ
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ﺧﻮد ﯾﺎ دﯾﮕﺮان ،از ﺟﺎن ﺧﻮﯾﺶ درﮔﺬرد )ﻣﺆﺳﺴﮥ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ.(۵ :۱۳۷۵ ،
اﻧﺴﺎن از آﻏﺎز ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﻪﻃﻮر ﻓﻄﺮی ﺑﻪ ارزشﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﮔﺮاﯾﺶ دارد و
ﺷﺨﺼﯿﺖ وی ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎر ﻓﻀﺎﯾﻞ و رذاﯾﻞ اﺧﻼﻗﯽ ﻣﺤﮏ ﻣﯽﺧﻮرد و ﻫﺮﮐﺲ در اﯾﻦ
ﺳﻨﺠﺶ ﺑﻪ اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺎﻻﺗﺮی دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ ،در ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺮدﻣﺎن و ﻧﺰد ﺧﺪای ﺧﻮد ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ رﻓﯿﻊ
و ارزﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ )دﯾﻠﻤﯽ و ﻫﻤﮑﺎران .(۵ :۱۳۸۳ ،از ﺟﻤﻠﮥ اﯾـﻦ ارزشﻫـﺎی اﺧﻼﻗـﯽ،
اﯾﺜﺎر و ﺷﻬﺎدت و ﯾﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮده ،ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺜﺎر و ﺷﻬﺎدت اﺳـﺖ ﮐـﻪ از ﻣﺆﻟﻔـﻪﻫﺎ و
ارزشﻫﺎی ادﯾﺎن اﻟﻬﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و در دﯾﻦ اﺳﻼم ﻫﻢ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺆﮐﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﻨـﯽ
ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﭼﻮن ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﻧﺸـﺎندﻫﻨﺪۀ اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ارزشﻫـﺎی
اﺳﻼﻣﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار اﺳﺖ و اﻧﺤﺮاﻓﯽ در آنﻫﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﮕﺮدﯾﺪه ،ﻫﻤﯿﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﺎب
اﯾﺜﺎر و ﺷﻬﺎدت اﺳﺖ.
ﻓﺮﻫﻨــﮓ اﯾﺜــﺎر و ﺷــﻬﺎدت در داﻣــﻦ ﺧــﻮد اﻧﺴــﺎنﻫﺎﯾﯽ را ﭘــﺮورش داده ﮐــﻪ دارای
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت و روﺣﯿﺎت واﻻ و ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .داﺷﺘﻦ ﻫﻤﺖ ﺑﺰرگ ،ﺑﺮﺧـﻮرداری از روح
ﺑﺰرگ ،ﻋﺰتﻧﻔﺲ و روﺣﯿﮥ ﻗﻮی ،ﺑﺰرﮔﻮاری و ﺑﺰرگﻣﻨﺸﯽ ،زﻫﺪﮔﺮاﯾﯽ و ﻋﺪم دلﺑﺴﺘﮕﯽ
ﺑﻪ دﻧﯿﺎ و ...از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﺗﺮﺑﯿﺖﯾﺎﻓﺘﻪ در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺜـﺎر و ﺷـﻬﺎدت
اﺳﺖ )ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽﭘﻮر.(۱۳۱ :۱۳۸۴ ،
ﺑﺮای ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﺎب اﯾﺜﺎر و ﺷـﻬﺎدت ﺑـﻪ ﻣﺆﻟﻔـﻪﻫﺎ و ﺷـﺎﺧﺺﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿـﺎز
اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺑﺪون وﺟﻮد ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎ و ﺷﺎﺧﺼﻪﻫﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧـﺎﺑﯽ
ﭼﻮن اﯾﺜﺎر و ﺷﻬﺎدت را داﺷـﺖ .در ﻗـﺮآن ﮐـﺮﯾﻢ و رواﯾـﺎت ﻣﻌﺼـﻮﻣﯿﻦ و ﺑﺰرﮔـﺎن دﯾﻨـﯽ،
ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺆﮐﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎ و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی آنﻫﺎ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﺮ ﯾـﮏ از اﯾـﻦ
ﻣﻮارد ،ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ؛ ﭼﻮن ﻓﻘﺪان اﯾـﻦ ﻣﺆﻟﻔـﻪﻫﺎ در
ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﯾﻌﻨﯽ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺜﺎر و ﺷـﻬﺎدت و ﻧـﺎﺑﻮدی ﻓﺮﻫﻨـﮓ اﯾﺜـﺎر و ﺷـﻬﺎدت،
ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺰﻟﺰل و در آﺧﺮ ﻧـﺎﺑﻮدی ﻣﮑﺘـﺐ اﺳـﻼﻣﯽ .در ﻣﻘـﺎﻻت و ﮐﺘﺎبﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑـﻪ
ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎ و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺜـﺎر و ﺷـﻬﺎدت ﺗﻮﺟـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ،وﻟـﯽ در راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ
ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی اﯾﺜﺎر و ﺷﻬﺎدت از ﻣﻨﻈﺮ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮی ،ﭘﮋوﻫﺸـﯽ ﺻـﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘـﻪ و ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪه
درﺻﺪد اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی اﯾﺜﺎر و ﺷﻬﺎدت از ﻣﻨﻈﺮ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮی
را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ؛ اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ،ﻣـﻮاردی از اﯾـﻦ ﻣﺆﻟﻔـﻪﻫﺎ را
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ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ و ﭘﮋوﻫﺶ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ را ،ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪای دﯾﮕـﺮ ﻣﻮﮐـﻮل
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﺪﻓﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه از ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ دارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﻧـﺎب اﯾﺜـﺎر و
ﺷﻬﺎدت در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮﺗﺮ ﺷﻮد و در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی اﺻﯿﻞ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﮔـﺮدد ﺗـﺎ
اﯾﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ دﭼﺎر آﺳﯿﺐ ﻧﺸﻮد و ﺳﺆاﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪه درﺻـﺪد ﭘﺎﺳـﺦدﻫﯽ ﺑـﻪ آن اﺳـﺖ
اﯾﻦﮐﻪ ،ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺜﺎر و ﺷﻬﺎدت از ﻣﻨﻈـﺮ ﺷـﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬـﺮی ﮐﺪاﻣﻨـﺪ؟ ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪه
درﺻﺪد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺜﺎر و ﺷـﻬﺎدت و
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش اﺳﻨﺎدی ،ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﺳﺆال ﺑﭙﺮدازد.

اﻟﻒ .ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮی
 .۱ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ
 .۱-۱ﻣﻔﻬﻮم اﯾﺜﺎر
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اﯾﺜﺎر در ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺑﺮﮔﺰﯾﺪن ،ﻏﺮض دﯾﮕـﺮان را ﺑـﺮ ﻏـﺮض ﺧـﻮد ﻣﻘـﺪم داﺷـﺘﻦ و
ﻣﺎﻧﻨﺪ آن اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی از ﺧﻮد ﮔﺬﺷﺘﻦ و ﺗـﺮﺟﯿﺢ و ﺑﺮﺗـﺮی دادن ﺑـﻪ آﻧﭽـﻪ
ﻣﻄﻠﻮب دﯾﮕﺮان اﺳﺖ و در اﺻﻄﻼح ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :ﺑﺨﺸﺶ ﻣﺎل ﺑـﻪ ﮐﺴـﯽ ،ﺑـﺎ وﺟـﻮد
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آن )ﻓﻬﯿﻤﯽ.(۵۴۲ :۱۳۸۷ ،
ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم اﯾﺜﺎر ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:

اﯾﺜﺎر ﯾﮏ اﺻﻞ ﻗﺮآﻧﯽ اﺳﺖ .اﯾﺜﺎر ﯾﻌﻨﯽ ﮔﺬﺷﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻘﺪم داﺷﺘﻦ دﯾﮕﺮان ﺑﺮ ﺧـﻮد
در آﻧﭽﻪ ﻣﺎل ﺧﻮد اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و ﺑﻪ آن ﮐﻤﺎل اﺣﺘﯿﺎج را دارد و در ﻋﯿﻦ ﮐﻤـﺎل اﺣﺘﯿـﺎج،
دﯾﮕﺮی را ﺑﺮ ﺧﻮد ﻣﻘﺪم ﻣﯽدارد .اﯾﺜﺎر ﯾﮑﯽ از ﺑﺎﺷـﮑﻮهﺗﺮﯾﻦ ﻣﻈـﺎﻫﺮ اﻧﺴـﺎﻧﯿﺖ اﺳـﺖ و
ﻗﺮآن ،ﻋﺠﯿﺐ اﯾﺜﺎر را ﺳﺘﻮده اﺳﺖ )ﻣﻄﻬﺮی.(۲۵۷ :۱۳۸۶ ،

 .۲-۱ﻣﻔﻬﻮم ﺷﻬﺎدت

ﺷــﻬﯿﺪ و ﺷــﻬﺎدت از ﻣــﺎده »ش ه د« اﺧــﺬ ﮔﺮدﯾــﺪه اﺳــﺖ .ﺷــﻬﺪ در ﻟﻐــﺖ ،ﻣﻌــﺎﻧﯽ
ﻣﺘﻌﺪدی دارد .ﻣﺼﺪر ﺷﻬﺎدت ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺣﻀﻮر ،ﻋﻠﻢ ﺑـﻪ اﻣـﻮر ﻇـﺎﻫﺮی ،ﺷـﻬﺎدت دادن،
ﺧﺒﺮ ﻗﺎﻃﻊ دادن و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮدن اﺳﺖ .ﺷﻬﯿﺪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در راه ﺧﺪا ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد
و ﯾﺎ ﻣﺠﺎﻫﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﺮﯾﻖ ﺣـﻖ ﺟـﺎن ﻣﯽﺳـﭙﺎرد )اﺑﺮاﻫﯿﻤـﯽ .(۲۷ :۱۳۸۷ ،در اﺳـﻼم،

ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن آ ﮔﺎﻫﺎﻧﻪ و اﻧﺘﺨﺎبﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ در راه آرﻣﺎﻧﯽ ﻣﻘﺪس و ﭘﺎک ،ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺗﻌﺒﯿـﺮ ﻗـﺮآن
ﮐﺮﯾﻢ »ﻓﯽ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻠﻪ« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﺷﻬﺎدت ﻧﺎم دارد و ﮐﺴـﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﭼﻨـﯿﻦ ﻣﻘـﺎﻣﯽ
دﺳﺖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ،ﺷﻬﯿﺪ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﻣﺮگ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ و ﻗﺪاﺳﺖ دارد
ﮐﻪ از ﺳﻮﯾﯽ آ ﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷـﺪ و از ﺳـﻮی دﯾﮕـﺮ ،رﺿـﺎﯾﺖ و ﺧﺸـﻨﻮدی ﺧﺪاوﻧـﺪ را در ﭘـﯽ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ )ﻧﯿﺮی.(۲۱ :۱۳۸۴ ،
ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﺷﻬﺎدت ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
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ﻣﺮﮔﯽ ﺷﻬﺎدت اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﻄﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﯾﺎ ّ
ﻇﻨﯽ ﯾﺎ ﯾﻘﯿﻨﯽ ،ﻓﻘﻂ ﺑـﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﻫﺪﻓﯽ ﻣﻘﺪس و اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻗﺮآن »ﻓﯽ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻠﻪ« ،از آن اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺷﻬﺎدت دو رﮐﻦ دارد :ﯾﮑﯽ اﯾﻦﮐﻪ در راه ﺧﺪا و ﻓﯽ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫـﺪف ،ﻣﻘـﺪس
ﺑﺎﺷﺪ و اﻧﺴﺎن ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺟﺎن ﺧﻮد را ﻓﺪای ﻫﺪف ﻧﻤﺎﯾﺪ .دﯾﮕﺮ اﯾﻦﮐﻪ ،آ ﮔﺎﻫﺎﻧـﻪ ﺻـﻮرت
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ )ﻣﻄﻬﺮی.(۷۱ :۱۳۸۷

 .۲ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮی :ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺜﺎر و ﺷﻬﺎدت
ﻫﺮ ﻣﮑﺘﺐ و آﺋﯿﻨﯽ و ﻫﺮ ﻣﻠﺖ و ﻗﻮﻣﯽ دارای ﻓﺮﻫﻨﮓ وﯾـﮋهای اﺳـﺖ ،ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ ﮐـﻪ
ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و ارزشﻫﺎ و ﺿﺎﺑﻄﻪﻫﺎ و زاوﯾﻪﻫﺎ و ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺮ ﮐﺎرﻣﺎﯾـﻪ و ﻣﺒﻨﺎﻫـﺎ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﺑﺪون ﻓﻬﻢ اﻟﻔﺒﺎی آن ﻓﺮﻫﻨﮓ ،درک و ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﮑﺎﺗﺐ و ﻣﻠﻞ ﻣﯿﺴﺮ
ﻧﯿﺴﺖ.
ﻫﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ﺟﻬﺎنﺑﯿﻨﯽ ﺧﺎﺻﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎ و ﺗﺸﺨﺺﻫﺎ و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و
ﻣﺒﻨﺎﻫــﺎ و ﺑﺮداﺷــﺖﻫﺎ و ادراکﻫــﺎﯾﺶ در راﺑﻄــﻪ ﺑــﺎ آن ﺟﻬــﺎنﺑﯿﻨﯽ ﺗﺤﻠﯿــﻞ و ﺟﻤﻊﺑﻨــﺪی
ﻣﯽﺷﻮد .ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﮥ اﯾﻦﻫﺎ ﺑﺮ اﺳـﺎس ﻫﻮﯾـﺖ و ﺧﻮاﺳـﺘﮕﺎه و ﻫـﺪف ﮐﻠـﯽ آن ﺟﻬـﺎنﺑﯿﻨﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد )ﻫﺎﺷﻤﯽ .(۱۳ :۱۳۸۸ ،در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻢ ،وﺿﻊ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺻـﻮرت
اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ارزشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﮥ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ،ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ
ً
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺜﻼ اﯾﺜﺎر و ﺷﻬﺎدت را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ارزشﻫﺎی اﺳـﻼﻣﯽ ﻣﺴـﺘﻘﺮ

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺍﻳﺜﺎﺭ ﻭ ﺷﻬﺎﺩﺕ...

از ﻣﻨﻈﺮ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮی ،ﻣﻨﻄﻖ ﺷﻬﯿﺪ ،ﻣﻨﻄﻖ ﺳﻮﺧﺘﻦ و روﺷﻦ ﮐـﺮدن اﺳـﺖ ،ﻣﻨﻄـﻖ
ﺣﻞ ﺷﺪن و ﺟﺬب ﺷﺪن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮای اﺣﯿﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ،ﻣﻨﻄﻖ دﻣﯿﺪن روح ﺑﻪ اﻧﺪام
ﻣﺮدۀ ارزشﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،ﻣﻨﻄﻖ ﺣﻤﺎﺳﻪآﻓﺮﯾﻨﯽ اﺳﺖ ،ﻣﻨﻄﻖ دورﻧﮕﺮی ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺴـﯿﺎر
دورﻧﮕﺮی اﺳﺖ )ﻣﻄﻬﺮی.(۸۷ :۱۳۸۷ ،
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در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ارزشﻫﺎ و ﻣﺤﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ در ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺣـﺎﮐﻢ
ﻧﺒﺎﺷــﺪ ،ﻧﻤﯽﺗـﻮان اﻧﺘﻈــﺎر ﺷــﮑﻞﮔﯿﺮی ﻓﺮﻫﻨــﮓ اﯾﺜــﺎر و ﺷــﻬﺎدت را در ﺟﺎﻣﻌــﻪ داﺷــﺖ.
زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺜﺎر و ﺷﻬﺎدت ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﺑﻌـﺎد اﺻـﻠﯽ ﺟﻬـﺎد و ﻣﺒـﺎرزه
ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻـﺪر اﺳـﻼم ﺑﺮﻣﯽﮔـﺮدد .اﻣـﺎ اﯾـﻦ ﻓﺮﻫﻨـﮓ در زﻣﺎنﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ
ﻓﺮاز و ﻓﺮودﻫﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﺑﺘﺪای ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی آن را ،اﮔـﺮ ﻫﻤـﺎن اﺑﺘـﺪای درﺧﺸـﺶ
اﺳﻼم در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿـﺮﯾﻢ ،ﺑﻌـﺪ از ﯾـﮏ ﻓـﺮاز در ﻃـﯽ ﺟﻨﮓﻫـﺎی ﭘﯿـﺎﻣﺒﺮ jو ﺑﻌـﺪ از آن،
ﺟﻨﮓﻫــﺎی ﺣﻀــﺮت ﻋﻠــﯽ hﺑــﺎ ﻓــﺮودی ﮐﻮﺗﺎهﻣــﺪت ﻣﻮاﺟــﻪ ﺷــﺪ .اﻣــﺎ ﻧﻘﻄــﮥ اوج و
ﺗﺎرﯾﺨﯽﺗﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﺎت اﯾﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﺎب ،ﻫﻤﺎن ﻋﺎﺷﻮرای ﺳﺎل  ۶۱ﻫﺠﺮی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در
واﻗﻊ ،اﯾﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ رﺳﻤﯿﺖ ﯾﺎﻓـﺖ و ﻧﻬﺎدﯾﻨـﻪ ﺷـﺪ و ﺗـﺎ اﻻن اداﻣـﻪ دارد) .ﻏﻔـﺎری ﻫﺸـﺠﯿﻦ و
ﻫﻤﮑــﺎران (۱۵ :۱۳۹۰ ،ﻣﺆﻟﻔــﻪﻫﺎ و ﺷــﺎﺧﺺﻫﺎی ﺷــﮑﻞﮔﺮﻓﺘﻪ در اﺳــﻼم ،در اواﯾــﻞ ﺗﻮﺳــﻂ
ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺧﺎﺗﻢ ﮔﺴﺘﺮش داده ﺷﺪ؛ وﻟﯽ در ﺳﺎل  ۶۱ﻫﺠﺮی در زﻣـﺎن اﻣـﺎم ﺣﺴـﯿﻦ ،hاﯾـﻦ
ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎ و ﺷـﺎﺧﺺﻫﺎ در ﺣﺎﻟـﺖ ﮐﻢرﻧـﮓ ﺷـﺪن ﺑﻮدﻧـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺎ اﯾﺜـﺎر و ﻓـﺪاﮐﺎری اﻣـﺎم
ﺣﺴﯿﻦ ،hاز اﯾﻦ اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ .وﻗﺘﯽ در اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ،اﯾﺜﺎر و ﺷـﻬﺎدت
ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﻨﻈﻮر ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺸﯿﻊ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﺷﻬﺎدت اﺑﺎﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺤﺴـﯿﻦh
اﺳﺖ .ﺟﺎﻣﻌﮥ اﻣﺮوز ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺜﺎر و ﺷﻬﺎدت اﺳﺖ .آﻧﭽﻪ ﺑﺎﻋـﺚ ﺑﻘـﺎی
اﺳﻼم و ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺜﺎر و ﺷﻬﺎدت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺷﻬﺎدت ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﮐﺸـﺘﻪ
ﺷﺪن در راه ﺧﺪاوﻧﺪ ،در دﯾﻦ و ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﻲ ،ﺑﻪوﯾﮋه ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺷﯿﻌﻪ ،ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﻠﻨـﺪي
دارد و اﯾﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﺎﺷﻮرا ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﮔﺴﺘﺮدهای
ﺷﻮد )ﺻﻔﺮی.(۱۰۱ :۱۳۸۹ ،
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ ،ﺑﺮای اﯾﻦﮐﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺜﺎر و ﺷﻬﺎدت در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷـﮑﻞ ﺑﮕﯿـﺮد ،ﻧﯿـﺎز ﺑـﻪ
ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎ و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴـﺖ ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﻣﺆﻟﻔـﻪ و ﺷﺎﺧﺼـﻪﻫﺎ ،از ارزشﻫـﺎی اﺳـﻼﻣﯽ و
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺸﯿﻊ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ارزشﻫﺎ ،از ﺳـﻪ ﻣﺒﻨـﺎ در اﺳـﻼم ﺗﺤـﺖ
ﻋﻨﻮان ﺗﻮﺣﯿﺪ و ﻣﻌﺎد و ﻋﺪل ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷـﻮد ،ﯾﻌﻨـﯽ ﻓـﺮدی ﮐـﻪ از ﺟـﺎن ﺧـﻮد ﮔﺬﺷـﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ اﯾﺪه آل ﺑﺮﺳﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﺒﻨﺎ ﺳﺮﭼﺸـﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ .ﻓـﺮد ﺑـﺎ
اﻋﺘﻘﺎدی ﮐﻪ ﺑﻪ وﺣﺪاﻧﯿﺖ ﺧﺪا دارد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﻤﺎد و ﺑﺎوری ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا دارد و از اﯾﻦ
ﻧﻈﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ وﻋﺪهﻫﺎی اﻟﻬﯽ اﻋﺘﻤﺎد دارد و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎدی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌـﺎد
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و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺮدﮔﺎن و زﻧﺪه ﺷﺪن آنﻫﺎ و ﻣﻘﺎم ﺷﻬﯿﺪ و ﺟﺎنﺑﺎزی و اﻣﺜـﺎﻟﻬﻢ دارد ،ﺧـﻮد را
ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻓﺮﯾﻀﻪ ﻣﯽداﻧﺪ و وﻗﺘﯽ اﯾﻦ اﻣـﺮ و اﯾـﻦ ﻧـﻮع دﯾـﺪﮔﺎه در ﺟﺎﻣﻌـﻪ
ﻋﻤﻠﯽ ﺷﺪ ،ﺷﺎﻫﺪ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ ﻧـﺎب در ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺗﺤـﺖ ﻋﻨـﻮان ﻓﺮﻫﻨـﮓ اﯾﺜـﺎر و
ﺷﻬﺎدت ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ .ﭘﺲ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺜـﺎر و ﺷـﻬﺎدت در ﺟﺎﻣﻌـﻪ را ﻣﯽﺗـﻮان ﺑـﺎ ﻣﺤﻮرﯾـﺖ
ﺗﻮﺣﯿﺪ و ﻣﻌﺎد و ﻋﺪل ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﺮد و ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﺤﻮر از ﺧﻮد ،ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎﯾﯽ را در
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﮐـﻪ در ﺻـﻮرت ﺗﻮﺟـﻪ و ﭘـﺬﯾﺮش
ﻋﻤﻮﻣﯽ آن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﺑﺎر ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ،ﮐﻪ ﻧﺎم اﯾـﻦ ﻓﺮﻫﻨـﮓ اﯾﺜـﺎر و ﺷـﻬﺎدت
اﺳﺖ.
ﻣﻮﺿــﻮع ﺑﻌــﺪی اﯾﻦﮐــﻪ ،ﺗــﺮوﯾﺞ ﻓﺮﻫﻨــﮓ اﯾﺜــﺎر و ﺷــﻬﺎدت ﺑــﺪون اﯾــﺪﺋﻮﻟﻮژی
ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ و ﻧﻘﺶ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژیﻫﺎ در اﺷﺎﻋﮥ آن ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺨﻦ از
ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪﺳﺎزی اﯾﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮔﺮدد .ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی اﺳـﻼﻣﯽ،
اوج ﺗﺠﻠﯽ رﻓﺘﺎر اﯾﺜﺎرﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴـﺎن از ﻋﺰﯾﺰﺗـﺮﯾﻦ ﮐـﺎﻻی ﺧـﻮد ﮐـﻪ ﺟـﺎن
اوﺳﺖ درﮔﺬرد ،ﻣﺜﻞ اﻣﺎم ﺣﺴـﯿﻦ hﮐـﻪ ﺟـﺎن و ﻣـﺎل و ﺧـﺎﻧﻮادۀ ﺧـﻮد را در راه اﺳـﻼم
ﮔﺬاﺷﺖ و در آﺧﺮ ﺑﺎ ﺷﻬﺎدت ﺧﻮدش ﻣﺆﻟﻔـﻪﻫﺎی اﺳـﻼﻣﯽ را در ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺟـﺎﻧﯽ ﺗـﺎزه داد
)ﻫﺎﺷﻤﯽ .(۲۱۹ :۱۳۸۹ ،ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺳﻪ ﻣﺤﻮر اﺻﻮل دﯾﻦ ﺗﺤﺖ ﻋﻨـﻮان ﺗﻮﺣﯿـﺪ و
ﻣﻌـﺎد و ﻋــﺪل را در ﻧﻈـﺮ ﻣﯽﮔﯿــﺮد ﮐــﻪ ﺷـﮑﻞدﻫﻨﺪۀ ﻣﺆﻟﻔــﻪﻫﺎی اﺳـﻼﻣﯽ ﻫﺴــﺘﻨﺪ و اﯾــﻦ
ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎ ،ﺑﺎﻋـﺚ ﺷـﮑﻞﮔﯿﺮی ﻓﺮﻫﻨﮓﻫـﺎﯾﯽ ﭼـﻮن ﻓﺮﻫﻨـﮓ اﯾﺜـﺎر و ﺷـﻬﺎدت در ﺟﺎﻣﻌـﻪ
ﻣﯽﺷﻮد.
اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﻨﺪه اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﭘﯿﺶ آﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺳﻪ اﺻﻞ از اﺻﻮل دﯾـﻦ
را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺜﺎر و ﺷﻬﺎدت ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده و ﺑـﻪ دو اﺻـﻞ
اﻣﺎﻣﺖ و ﻧﺒﻮت ،ﻧﭙﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﺟﻮاب اﯾﻦﮐﻪ ،ﺳـﻪ اﺻـﻞ ﺗﻮﺣﯿـﺪ ،ﻋـﺪل و ﻣﻌـﺎد ﻋﺎﻣـﻞ
ﺷﮑﻞدﻫﻨﺪه ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺜﺎر و ﺷـﻬﺎدت ﻫﺴـﺘﻨﺪ ،درﺣﺎﻟﯽﮐـﻪ دو اﺻـﻞ ﻧﺒـﻮت و اﻣﺎﻣـﺖ
اﺻﻮﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺜﺎر و ﺷﻬﺎدت را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﺴـﺘﺮش دادهاﻧـﺪ و ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرﺗﯽ،
ﻧﻘﺶ ﮔﺴﺘﺮشدﻫﻨﺪه داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ،در اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺜﺎر و ﺷـﻬﺎدت
ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺳﻪ اﺻﻞ اول را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داده اﺳﺖ .اﺻﻞ ﺗﻮﺣﯿـﺪ،
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در ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﺧﺪاﻣﺤﻮری و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی آن و ﻣﻮارد دﯾﮕﺮی ﻫﻤﭽﻮن
آنﻫﺎ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ دارد و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺪۀ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎ ﺷﮑﻞ
ﻣﯽﮔﯿﺮد و در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺻﻞ ﻣﻌـﺎد ﻫـﻢ ،وﺿـﻊ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺷـﮑﻞ اﺳـﺖ .ﯾﻌﻨـﯽ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ
آﺧﺮت ﮔﺮاﯾﯽ و زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺲ از ﻣﺮگ اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﯾﺜـﺎر و ﺷـﻬﺎدت ﻣﻔﻬـﻮم ﭘﯿـﺪا ﻣﯽﮐﻨـﺪ.
ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﻋﺪم ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ و ﻋﻤﻞ ﺻـﺎﻟﺢ و ﻣـﻮاردی از اﯾـﻦ ﻗﺒﯿـﻞ ،از اﯾـﻦ اﺻـﻞ
ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﺻﻞ دﯾﮕﺮ ﻋﺪل اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻣﺤﻮر ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن اﺳـﺖ.
ﻣﺜﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ hﮐﻪ ﻋﺪاﻟﺖ را در رأس اﻣﻮر ﻗﺮار ﻣﯽداد؛ ﭼـﻮن ﺑـﺪون وﺟـﻮد
ﭼﻨﯿﻦ اﺻﻠﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﺎﺑﯽ ﭼﻮن اﯾﺜﺎر و ﺷﻬﺎدت در ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺷـﮑﻞ
ﮔﯿﺮد و ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﻋﺰتﻧﻔﺲ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻇﻠﻢ ﺑﻪﻧﻮﻋﯽ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾـﻦ اﺻـﻞ اﺳـﺖ.
ﻣﺠﻤﻮع اﯾﻦ ﺳﻪ اﺻﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺜـﺎر و ﺷـﻬﺎدت و
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﺑﺎﻋﺚ اﺳﺘﻘﺮار ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﺎب اﯾﺜﺎر و ﺷﻬﺎدت ﻣﯽﮔﺮدد.
در ﻣﺪل ﺣﺎﺿﺮ ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در ﻣﺮﺣﻠﮥ اول ﺳﻪ اﺻﻞ ﺗﻮﺣﯿﺪ و ﻋﺪل و ﻣﻌﺎد در اﺳـﻼم را
ﻣﻄﺮح ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ ﻣﺆﻟﻔـﻪﻫﺎﯾﯽ را ﻧﺸـﺎن داده ﮐـﻪ از اﯾـﻦ ﺳـﻪ اﺻـﻞ ،ﺗﺤـﺖ ﻋﻨـﻮان
ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪهاﻧـﺪ و ﺑﻌـﺪ ،ﺷـﺎﺧﺺﻫﺎﯾﯽ ﮐـﻪ از اﯾـﻦ ﻣﺆﻟﻔـﻪﻫﺎ ﻣﻨﺘﺸـﺮ
ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺼﻪﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﻌﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺷـﺎره ﻣﯽﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ ﺟﻤـﻊ
ﻫﻤﮥ اﯾﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎ و ﺷﺎﺧﺼﻪﻫﺎ ،آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﺎب اﯾﺜـﺎر و ﺷـﻬﺎدت را در ﺟﺎﻣﻌـﻪ
ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد.
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﺤـﺚ ﺑـﺎ ﻋﺎﺷـﻮرا و ﺷـﻬﺎدت اﻣـﺎم ﺣﺴـﯿﻦ hﺑـﻪ ﺑﯿﺎﻧـﺎت ﺷـﻬﯿﺪ
ﻣﻄﻬﺮی اﺳﺘﻨﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ:
ﻻزم اﺳﺖ ﻣﺎ از ﺧﻮد ﺳﺆال ﺑﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ راﺑﻄﻪای ﻣﯿﺎن ﺣﺴـﯿﻦ ﺑـﻦ ﻋﻠـﯽ hو ﻧﯿـﺮو
ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺳﻼم و زﻧﺪه ﺷﺪن اﺻﻮل و ﻓﺮوع دﯾﻦ وﺟﻮد دارد؟زﯾـﺮا ﻣـﯽداﻧﯿﻢ ِﺻـﺮف اﯾﻦﮐـﻪ
ﺧﻮﻧﯽ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﻮد ،ﻣﻨﺸﺄ اﯾﻦ اﻣﻮر ﻧﻤﯽﺷـﻮد .ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﯿـﺎن ﻗﯿـﺎم و ﻧﻬﻀـﺖ و ﺷـﻬﺎدت
ً
ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ hو اﯾﻦ آﺛﺎری ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﻢ و ﻣﺪﻋﯽ آن ﻫﺴـﺘﯿﻢ و واﻗﻌـﺎ ﺗـﺎرﯾﺦ ﻫـﻢ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ دارد ،ﭼﻪ راﺑﻄﻪای وﺟﻮد دارد؟ ﺷـﻬﺎدت ﺣﺴـﯿﻦ ﺑـﻦ ﻋﻠـﯽh
ﺣﯿﺎت ﺗﺎزهای در اﺳﻼم دﻣﯿﺪ ،اﺛـﺮ و ﺧﺎﺻـﯿﺖ ﯾﮏﺳـﺨﻦ ﯾـﺎ ﺗﺎرﯾﺨﭽـﻪ و ﯾـﺎ ﺷﺨﺼـﯿﺖ
ﺣﻤﺎﺳﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در روح ﻣﻮج ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآوردّ ،
ﺣﻤﯿﺖ و ﻏﯿﺮت ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورد،

ﺷﺠﺎﻋﺖ و ﺻﻼﺑﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورد .در ﺑﺪنﻫﺎ ،ﺧﻮنﻫـﺎ را ﺑـﻪ ﺣﺮﮐـﺖ و ﺟﻮﺷـﺶ در
ﻣﯽآورد و ﺗﻦﻫﺎ را از رﺧﻮت و ﺳﺴـﺘﯽ ﺧـﺎرج ﻣـﯽﮐﻨـﺪ ،و آنﻫـﺎ را ﭼﺎﺑـﮏ و ﭼـﺎﻻک
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮنﻫﺎ در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎﯾﯽ رﯾﺨﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﻮن ﻓﻘﻂ ﺟﻨﺒﮥ ﺧﻮنرﯾﺰی
دارد ،اﺛﺮش ﻣﺮﻋﻮﺑﯿﺖ ﻣﺮدم اﺳﺖ ،اﺛﺮش اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﯿﺮوی ﻣﺮدم و ﻣﻠﺖ ﻣﯽﮐﺎﻫﺪ و
ﻧﻔﺲﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺳﯿﻨﻪﻫﺎ ﺣﺒﺲ ﻣﯽﺷﻮد .در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ،ﯾـﮏ ﺳﻠﺴـﻠﻪ ﭘﺪﯾـﺪهﻫﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﺻﻔﺎ ﻣﯽدﻫـﺪ و ﺟـﺮأت و ﺷـﻬﺎﻣﺖ ﻣﯽدﻫـﺪ .ﺑﻌـﺪ از ﺷـﻬﺎدت اﻣـﺎم
ﺣﺴﯿﻦ hﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ ،ﯾﮏ روﻧﻘﯽ در اﺳﻼم ﭘﯿﺪا ﺷﺪ )ﻣﻄﻬﺮی،۱۳۷۶ ،
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در اﯾــﻦ ﭘــﮋوﻫﺶ و ﻣــﺪﻟﯽ ﮐــﻪ ﺳــﺎﺧﺘﮥ ﻣﺤﻘــﻖ اﺳــﺖ ،وﻗﺘــﯽ ﺑﺤــﺚ از ﻣﺆﻟﻔــﻪﻫﺎ و
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺜﺎر و ﺷﻬﺎدت ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮی ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ روﻧﻘـﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ hدر اﺳﻼم ﺑﻪ وﺟﻮد آورده ،ﭼﻮن ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ روﻧﻖﻫﺎ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐـﻪ
ﺟﺎن ﺗﺎزهای ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺜﺎر و ﺷﻬﺎدت ﺑﺨﺸﯿﺪ و ﺑﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی
اﯾﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﺎب را در ﭘﯽ دارد ،ﺟﺎن ﺗﺎزهای ﺑﺨﺸﯿﺪ و آﻧﻬﺎ را از اﻧﺤﺮاف ﻣﺼﻮن داﺷﺖ.
در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه درﺻﺪد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﻣﺤﻘﻖﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎ
و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺜﺎر و ﺷﻬﺎدت ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﺎﺷـﻮرا،
از ﻣﻨﻈﺮ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮی ﺗﺄﺛﯿﺮ دارﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪﻧﻮﻋﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺜﺎر و ﺷﻬﺎدت ﺑﺎ اﺳـﺘﻨﺎد ﺑـﻪ اﯾـﻦ
ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎ و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد را ،ﺑﺎ روش اﺳﻨﺎدی ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪوﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗـﺮار دﻫـﺪ؛
اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﺑﻪ ﻫﻤﮥ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎ اﺷﺎره ﻧﻤﯽﮔﺮدد و ﺑـﻪ ﻣـﻮاردی ﭼﻨﺪﮔﺎﻧـﻪ ﺑﻪﺻـﻮرت
ﻣﺒﺴﻮط اﺷﺎره ﻣﯽﮔﺮدد.

ب .ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎ و ﺷﺎﺧﺼﻪﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺜﺎر و ﺷﻬﺎدت
ﺑﺮای ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﺎب اﯾﺜﺎر و ﺷﻬﺎدت ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎ و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺼﻪﻫﺎ از ﻣﺒﺎﻧﯽ اﺳﻼﻣﯽ رﯾﺸﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ،ﺑـﻪ ﻣـﻮاردی از
اﯾﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎ و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﺑﯿﺎﻧﺎت ﺷـﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬـﺮی ﺑﻪﺻـﻮرت ﻣﺒﺴـﻮط ﭘﺮداﺧﺘـﻪ
ﻣﯽﺷﻮد:

 .۱ﻣﺆﻟﻔﮥ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ و ﭘﺮﻫﯿﺰﮐﺎری
اﻋﻤﺎل و رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ از اﻧﺴﺎن ﺳﺮ ﻣﯽزﻧﺪ ،ﻫﺮﮔﺎه اﯾﻦ اﻋﻤـﺎل و رﻓﺘﺎرﻫـﺎ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮازﯾﻦ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻬﯽ و ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻌﻘﻮل و ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺸـﺮی ﺑﺎﺷـﺪ ،در ﻗـﺎﻣﻮس دﯾـﻦ
اﺳﻼم و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻗﺮآﻧﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺢ ﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻟﺬا ،ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ و در اداﻣـﻪ،
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان و اﺋﻤﮥ ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ kﻫﻤﮕﺎن را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ اﻋﻤﺎل ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻌﺎﻟﯽ و ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ و
زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﺻﻔﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺳﻔﺎرش و ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و از رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺿـﺪوﻧﻘﯿﺾ و

ﻣﺨﺎﻟﻒ آن ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺳـﻘﻮط ﻣﯽﺷـﻮﻧﺪ ،ﻧﻬـﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ .ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻋﻤـﻞ ﺻـﺎﻟﺢ ﻫﻤـﮥ
رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻧﯿﮑﻮ ،ﺷﺮﻋﯽ و ﻋﺒﺎدات واﺟـﺐ و ﻣﺴـﺘﺤﺐ را ﺷـﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷـﻮد ﮐـﻪ ﺑﺨﺸـﯽ از
ﻋﻨﺎﺻﺮ و ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﻌﻨـﻮی را ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨـﺪ )ﺧـﺪاﯾﺎر،۱۳۹۳ ،
 .(۱۶ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣﺆﻟﻔﮥ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ و ﭘﺮﻫﯿﺰﮐﺎری از اﯾﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ:

۷۱

ـ أﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ
ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ

ـ دوری از ﻓﺴﺎد

ﭘﺮﻫﯿﺰﮐﺎری

ـ دوری از ﺑﺪﻋﺖ

و

ـ ﺗﻘﻮا
ازﺟﻤﻠـﻪ ﻣﻬﻢﺗــﺮﯾﻦ ﺷــﺎﺧﺺﻫﺎ ﺑــﺮای ﺷــﮑﻞﮔﯿﺮی و اﺳــﺘﻤﺮار ﻓﺮﻫﻨــﮓ ﻧــﺎب اﯾﺜــﺎر و
ﺷﻬﺎدت در ﺟﻮاﻣﻊ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﺤﺚ أﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ اﺳـﺖ .اﻣﺮﺑـﻪﻣﻌﺮوف و
ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از دﺳﺘﻮر دادن ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐـﻪ در ﻧﻈـﺮ ﻋﻘـﻞ و ﺷـﺮع،
ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ و ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎزداﺷﺘﻦ از اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ،ﻋﻘﻞ ﯾﺎ ﺷﺮع ﺑﻪ
ﺑﺪی و ﻧﺎرواﯾﯽ آن ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ )ﻧﮕﺎرش .(۱۱۱ ،۱۳۸۶ ،اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬـﯽ از ﻣﻨﮑـﺮ از
واﺟﺒﺎت ﺿﺮوری دﯾﻦ اﺳﻼم اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻓﺮﯾﻀﻪ ﺑﻪ ﺣـﺪی ﻣـﻮرد ﺗﺄﯾﯿـﺪ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ ،ﮐـﻪ
ﺳــﻌﺎدت ﺟﺎﻣﻌــﻪ را در ﮔــﺮو اﺟــﺮای آن و ﺗــﺮک آن را ،ﻣﻮﺟــﺐ ﮔﻤﺮاﻫــﯽ و ﺷــﻘﺎوت
داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ .اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ از ﮔﺴـﺘﺮۀ زﯾـﺎدی ﺑﺮﺧـﻮردار اﺳـﺖ و در ﺗﻤـﺎم
ﺷﺌﻮن زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ،ﻗﺎدر ﺑﻪ دﺧﺎﻟﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ )زﻧﺠﺎﻧﯽ و ﻋﻨﺎﯾﺘﯽ.(۹ ،۱۳۸۶ ،
ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺼﮥ أﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
أﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻼح اﺳﺖ .ﻣﺘﺮوک ﺷﺪن أﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﯽ از
ﻣﻨﮑﺮ در ﺟﺎﻣﻌﻪای ،ﻋﺎﻣﻞ ﻓﻨﺎ و اﺿﻤﺤﻼل و ﺗﺒﺎﻫﯽ آن ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ )ﻣﻄﻬﺮی.(۳۲۱ ،۱۳۷۶ ،

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺍﻳﺜﺎﺭ ﻭ ﺷﻬﺎﺩﺕ...

 .۱.۱أﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ

 .۲-۱دوری از ﻓﺴﺎد

۷۲
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ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﻧـﺎب اﯾﺜـﺎر و ﺷـﻬﺎدت در
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻻزم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،دوری ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﻓﺴﺎد اﺳﺖ .ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮی اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ را ﺑﺎ آوردن
ﻣﺜﺎﻟﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ:
ﻧﻤﻮﻧﮥ ﻋﯿﻨﯽ »ﻓﺴﺎد اﺧﻼق« و ﺷﺎﻫﺪ زﻧﺪۀ آن» ،اﻧﺪﻟﺲ« اﺳـﻼﻣﯽ )اﺳـﭙﺎﻧﯿﺎی ﻓﻌﻠـﯽ(
اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎر ﻏﺮب ﺑﺎ ﻧﻘﺸﮥ ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﺴﺎد ﺟﻨﺴﯽ در آن ﺳـﺮزﻣﯿﻦ ،ﺟﻮاﻧـﺎن ﻣﺴـﻠﻤﺎن را
اﺑﺘﺪا در ُﺑﻌﺪ اﺧﻼق و ﺳﭙﺲ اراده و اﻧﺪﯾﺸﻪ ،ﺑﻪ ﺗﺒﺎﻫﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ
و اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻏﺎرﺗﮕﺮان ﺟﻬﺎﻧﯽ را در ﻣﯿﺎن ﻣﻠﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎن اﻧﺪﻟﺲ ،ﺗﻀﻌﯿﻒ و راه را
ﺑﺮای ﺟﺪا ﺳﺎﺧﺘﻦ اﯾﻦ ﻋﻀـﻮ زﻧـﺪه و ﮐﺎرآﻣـﺪ از ﭘﯿﮑـﺮ ﺗﻤـﺪن اﺳـﻼﻣﯽ ﻫﻤـﻮار ﺳـﺎﺧﺖ.
آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻣﻄﻬﺮی دراﯾﻦﺑﺎره ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻫﻤﯿﻦﮐﻪ ﺧﻮب اﺧﻼق ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ را ﻓﺎﺳﺪ ﮐﺮدﻧـﺪ،
ﻫﺠﻮم آوردﻧﺪ و ﻗﺘﻞﻋﺎﻣﯽ از ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﺳﺘﺎو ﻟﻮﺑﻮن ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ
ﻓﺎﺟﻌﻪای دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺧﻮدش ﻧﺪﯾﺪه اﺳﺖ« )ﻣﻄﻬﺮی.(۳۱۷ ،۱۳۷۶ ،
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺜﺎر و ﺷﻬﺎدت را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،رﺳﻮخ
ﻓﺴﺎد در اﺑﻌﺎد ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﻮاﻣﻊ اﺳﺖ و راهﮐﺎر در ﻗﺒﺎل آن ،دوری از ﻓﺴﺎد اﺳﺖ.

 .۳-۱دوری از ﺑﺪﻋﺖ

ﺷﺎﺧﺺ دﯾﮕﺮی ﮐـﻪ در ﻓﺮآﯾﻨـﺪ ﺷـﮑﻞﮔﯿﺮی ﻓﺮﻫﻨـﮓ اﯾﺜـﺎر و ﺷـﻬﺎدت ﻧﻘـﺶ دارد،
دوری از ﺑﺪﻋﺖ اﺳﺖ .در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم ،اﺻﻄﻼح ﺑﺪﻋﺖ از ﭘﺮﺑﺴـﺎﻣﺪﺗﺮﯾﻦ اﺻـﻄﻼﺣﺎﺗﯽ
ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺴﻠﻤﺎن ،در ﺳﺘﺎﯾﺶ و ﻧﮑﻮﻫﺶ رﻗﯿﺒـﺎن و ﻣﺨﺎﻟﻔـﺎن ﺑـﻪ
ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ )ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ .(۱۷۸ ،۱۳۹۲ ،ﺑﺪﻋﺖ در ﺷﺮع ،از ﻧﻈـﺮ اﺻـﻄﻼح ﻓﻘﻬـﺎ ﺑـﻪ ﻧـﻮآوری
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،اﻋﻢ از اﯾﻦﮐﻪ ﻧـﻮآوری در ﻓﻌـﻞ ﯾـﺎ ﮐـﻼم و ﻋﻘﯿـﺪه
ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ ﺑﺮ ﻫﺮ ﻧﻮع اﻧﺪﯾﺸﮥ ﻧﻮ ،ﻓﻌﻞ ﻧﻮ و ﮐﻼم ﻧﻮ ﮐﻪ در ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻧﯿﺴﺖ و وارد ﺷﺮﯾﻌﺖ
ﺷﻮد و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﺒـﺎرت ﺑﯿـﺎن ﺷـﻮد ﮐـﻪ ﺧﺪاوﻧـﺪ ﻓﺮﻣـﻮده اﺳـﺖ ،ﺑـﺪﻋﺖ اﻃـﻼق ﻣﯽﺷـﻮد
)ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ.(۴۸ ،۱۳۹۳ ،
ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮی ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺ دوری از ﺑﺪﻋﺖ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ و در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آن ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﻧﻮآوری در ﻏﯿﺮ اﻣﺮ دﯾﻦ ﻋﯿﺒﯽ ﻧﺪارد .ﯾﮏ ﮐﺴﯽ در ﺷﻌﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻮآور ﺑﺎﺷـﺪ ،ﯾـﺎ

در ﻫﻨﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻮآور ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻧﺪارد؛ وﻟﯽ در دﯾﻦ ،ﻧﻮآوری ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺪارد ،ﭼﻮن
آورﻧﺪۀ دﯾﻦ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ .ﻧﻮآوری ﯾﺎ ﺑﺪﻋﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺴﯽ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﺟﺰء دﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ،
ﺑﻪ ﻧﺎم دﯾﻦ وارد دﯾﻦ ﺑﮑﻨﺪ ،ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ ﻣﺮدم ﺧﯿﺎل ﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ ﺟﺰء دﯾﻦ اﺳﺖ .ﻋﮑﺴﺶ ﻫﻢ
ﻫﺴﺖ ،ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﺟﺰء دﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﺎری ﺑﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﻣـﺮدم ﺧﯿـﺎل ﮐﻨﻨـﺪ اﯾـﻦ ﺟـﺰء دﯾـﻦ
ﻧﯿﺴﺖ )دژاﮐﺎم.(۱۱۸ ،۱۳۸۰ ،

۷۳

 .۴-۱ﺗﻘﻮا

 .۲ﻣﺆﻟﻔﮥ ﻣﺮدمداری
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷـﮑﻞﮔﯿﺮی ﻓﺮﻫﻨـﮓ اﯾﺜـﺎر و ﺷـﻬﺎدت در ﺟﻮاﻣـﻊ
اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ را اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﺆﻟﻔﮥ ﻣﺮدمداری اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺧﻮد اﯾـﻦ ﻣﻘﻮﻟـﻪ دارای
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻗﺮارﻧﺪ:

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺍﻳﺜﺎﺭ ﻭ ﺷﻬﺎﺩﺕ...

ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻘﻮا و دوری از ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا اﻧﺴﺎن را از آنﻫـﺎ ﻣﻨـﻊ ﮐـﺮده اﺳـﺖ ،ﯾﮑـﯽ
دﯾﮕﺮ از ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺜﺎر و ﺷﻬﺎدت در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻘﻮا ،ﺳـﭙﺮی
ﭘﻮﻻدﯾﻦ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﻨﻮد ﺟﻬﻞ و ﺷﯿﻄﺎن و ﺷﺎﻟﻮدۀ اﺳﻼم اﺳﺖ ،اﻧﺴﺎن را در ﻫﻤـﮥ ﺟﻬـﺎت
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﻮق ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﻪ ﮐﻤﺎل ﺳﻌﺎدت ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ .ﻣﻘﺪﻣﮥ ﻫﻤﻪ ﻋﺮوجﻫـﺎ ،ﺷـﻬﺎدتﻫﺎ و
وﺻﻠﺖﻫﺎﺳﺖ و ﻣﺎﯾﮥ ﺑﺮﺗﺮی اﻧﺴﺎن ﺑﺮ دﯾﮕﺮان ﻣﯽﺷﻮد )زﻣﺎﻧﭙﻮر.(۵ ،۱۳۷۸ ،
ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮی ،در راﺑﻄﻪ ﺑـﺎ ﺗﻘـﻮا ﺑـﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑـﯽ از ﺷـﺎﺧﺺﻫﺎی اﺳﺎﺳـﯽ در اﺳـﻼم
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
ﻻزﻣﮥ ﺧﺮوج اﻧﺴﺎن از زﻧﺪﮔﯽ ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ،از اﺻـﻮل
ﻣﻌﯿﻦ و ﻣﺸﺨﺼﯽ ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﺪ؛ اﻟﺒﺘﻪ ﻻزﻣﮥ ﭘﯿﺮوی از اﺻﻮل ﻣﻌﯿﻦ و ﻣﺸﺨﺺ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺧﻮد را در ﭼﺎرﭼﻮب ﻫﻤﺎن اﺻﻮل ﻣﺤﺪود ﮐﺮده و از ﺣﺪود آنﻫﺎ ﺗﺠﺎوز ﻧﮑﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮی
آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻫﻮا و ﻫﻮسﻫﺎی آﻧﯽ او را ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ از ﺣـﺪود ﺧـﻮد ﺗﺠـﺎوز ﮐﻨـﺪ،
ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺧﻮد را ﻧﮕﻬﺪاری ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻧﺎم اﯾﻦ ﺧﻮد ﻧﮕﻬﺪاری ﮐـﻪ ﻣﺴـﺘﻠﺰم ﺗـﺮک ﺑﺮﺧـﯽ از
اﻓﻌﺎل و ﮔﻔﺘﺎر اﺳﺖ ،ﺗﻘﻮا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺼﻮر ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻘﻮا از ﻣﺨﺘﺼﺎت دﯾﻦداری اﺳﺖ
از ﻗﺒﯿﻞ ﻧﻤﺎز و روزه ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻘﻮا ﻻزﻣﮥ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ اﺳﺖ )ﻣﻄﻬﺮی.(۷۱ ،۱۳۸۹ ،

ـ اﺟﺘﻨﺎب از ﻏﯿﺒﺖ

۷۴

ﻣﺮدمداری

ـ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم
ـ اﺟﺘﻨﺎب از ﺧﻮدﻣﺤﻮری

 .۱-۲اﺟﺘﻨﺎب از ﻏﯿﺒﺖ
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دوری از ﻏﯿﺒﺖ ،از ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐـﻪ در ﻓﺮآﯾﻨـﺪ ﺷـﮑﻞﮔﯿﺮی ﻓﺮﻫﻨـﮓ
اﯾﺜﺎر و ﺷﻬﺎدت ﻧﻘﺶ دارد .ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﺻـﻠﺢ در ﻣﻌﺎﺷـﺮت ،ﺿـﺮورت دارد از
ﺑﻌﻀﯽ رذاﯾﻞ اﺧﻼﻗﯽ ،ﮐﻪ آﻓﺖ و آﺳﯿﺐ ﺟﺪی ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪﺷﺪت
دوری و ﺧﻮدداری ﮐﻨـﯿﻢ .ازﺟﻤﻠـﮥ اﯾـﻦ زﺷـﺘﯽﻫﺎی اﺧﻼﻗـﯽ و رﻓﺘـﺎری ﮐـﻪ در ﻗـﺮآن و
ً
رواﯾﺎت ﻣﺆﮐﺪا ﺑﺮ آن ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﺷﺪه ،ﺑﺤﺚ ﻏﯿﺒﺖ اﺳﺖ )ﺧﺪاﯾﺎر.(۳۳ ،۱۳۹۳ ،
ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻏﯿﺒﺖ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﯾﮏ آدم ﺷﺮﯾﻒ ،ﯾﮏ آدم ﻗﻮی ،ﯾﮏ آدﻣﯽ ﮐﻪ در روح ﺧﻮدش اﺣﺴـﺎس ﻋـﺰت و
ﻗﺪرت و ﻗﻮت و ﺷﺮف ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻫﻤﺎن ﻋﺰت و ﺷﺮﻓﺶ اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدﻫﺪ ﮐﺎری ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺴﺖ
را ،ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﺮدم ﻏﯿﺒﺖ و ﺑﺪﮔﻮﯾﯽ ﮐﻨﺪ .آدمﻫﺎی ﺿﻌﯿﻒ ،زﺑﻮن ،ذﻟﯿـﻞ ،ﻋـﺎﺟﺰ و
ﻧﺎﺗﻮان ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ وﻗﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻏﯿﺒـﺖ ﮐـﺮدن ﻣﯽﮔﺬراﻧﻨـﺪ و ﭘﺸـﺖ ﺳـﺮ اﯾـﻦ و آن ﺑـﺪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .ﻏﯿﺒﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺠﺰ اﺳﺖ )ﻣﻄﻬﺮی.(۲۳۷ ،۱۳۸۱ ،

 .۲-۲ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم

از ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﻪ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی اﯾﺜﺎر و ﺷﻬﺎدت ﻧﻘـﺶ اﺳﺎﺳـﯽ دارد،
ﺷﺎﺧﺼﮥ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ اﺳـﺖ .اﻧﺴـﺎن ،ﻣﻮﺟـﻮدی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ اﺳـﺖ و ﺑـﺮای ﻫﻤﺰﯾﺴـﺘﯽ
ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ ﻧـﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑـﻪ ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ دﯾﮕـﺮان اﺳـﺖ .ﺗﻮﺳـﻌﮥ ﻫﺮﭼـﻪ ﺑﻬﺘـﺮ رواﺑـﻂ ﺻـﺤﯿﺢ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻓﺮاد ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ اراﺋﮥ ﺗﺮﺑﯿﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺑﺮﭘﺎﯾـﮥ ﻓﺮﻫﻨـﮓ آن ﺟﺎﻣﻌـﻪ

دارد .ازآﻧﺠﺎﮐﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺎ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ،ﺑﺮ ﭘﯿﺮوان اﯾﻦ ﻣﮑﺘﺐ ﻻزم اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﺤﻮۀ ﻣﻌﺎﺷﺮت ﻣﻄﻠﻮب اﻓﺮاد ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﮐﻪ ﻣﻨﻄﺒـﻖ ﺑـﺮ ﻣـﻮازﯾﻦ اﺳـﻼﻣﯽ اﺳـﺖ،
اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ .ازاﯾﻦرو ،ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ kﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻟﮕﻮی ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺑﻮده و اراﺋﻪ ﺳﯿﺮۀ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ آﻧﺎن،
ﯾﮏ ﺿﺮورت اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ )ﻧﻘﯽزاده و ﻗﺎﺿﯽزاده.(۸۱ ،۱۳۹۴ ،
ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ارزش ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
اﯾﻤﺎن ،ﻣﻘﺪﻣﮥ ﺧﺪﻣﺖ ﺑـﻪ ﺧﻠـﻖ ﻧﯿﺴـﺖ ،ﻋﺒـﺎدت ﻣﻘﺪﻣـﮥ ﺧـﺪﻣﺖ ﺑـﻪ ﺧﻠـﻖ ﻧﯿﺴـﺖ،
ﺑﺮﻋﮑﺲ اﺳﺖ ،ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ ﻣﻘﺪﻣﮥ اﯾﻤﺎن اﺳـﺖ ،ﺧـﺪﻣﺖ ﺑـﻪ ﺧﻠـﻖ ﻣﻘﺪﻣـﮥ ﻋﺒـﺎدت
اﺳﺖ ،ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ ﻣﻘﺪﻣﮥ ﻋﺎﻗﻞ ﺷﺪن اﺳﺖ ،ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ ﻣﻘﺪﻣﮥ ﺳﺎﯾﺮ ارزشﻫـﺎی
اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ آنﻫﺎ را در ﻣﺴﯿﺮ اﯾﻤـﺎن ﺑﯿﻨـﺪازﯾﻢ ،ﺗـﺎ
آنﻫﺎ را در ﻣﺴﯿﺮ ﺧﺪاﭘﺮﺳﺘﯽ ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ ،ﺗﺎ آنﻫﺎ را در ﻣﺴﯿﺮ ﺳﺎﯾﺮ ارزشﻫﺎ ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ .ﯾﮑﯽ از
ّ
ً
ارزشﻫﺎی ﻗﺎﻃﻊ و ﻣﺴﻠﻢ ،ﮐﻪ اﺳﻼم آن را ﺻﺪدرﺻﺪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و واﻗﻌﺎ ارزﺷﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ
اﺳﺖ ،ﺧﺪﻣﺘﮕﺰار ﺧﻠﻖ ﺧﺪا ﺑﻮدن اﺳﺖ )ﻣﻄﻬﺮی.(۳۸ ،۱۳۶۷ ،
از دﯾﮕﺮ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﺎب اﯾﺜﺎر و ﺷﻬﺎدت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
آن ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ،اﺟﺘﻨﺎب از ﺧﻮدﻣﺤﻮری اﺳﺖ .ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾـﻦ ﺷـﺎﺧﺺ
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:

َ ّ
ّ
َ
َ
َ
» َ
ﻻﯾ ْﺠﺮی ِﻻ َﺣ ٍﺪ ِاﻻ َﺟﺮی َﻋﻠ ْﯿ ِﻪ َو ﻻ َﯾ ْﺠﺮی َﻋﻠ ْﯿ ِﻪ ِاﻻ َﺟﺮی ﻟﻪ ﺣﻖ« ،ﻟﻪ ﻫـﯿﭻﮐﺲ ﻗـﺮار
داده ﻧﺸﺪه ،ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﻋﻠﯿﻪ او ﻧﯿﺰ ﻗﺮار داده ﺷـﺪه و ﻋﻠﯿـﻪ ﻫـﯿﭻﮐﺲ ﻗـﺮار داده ﻧﺸـﺪه،
ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﻟﻪ او ﻧﯿﺰ ﻗﺮار دادهﺷﺪه ،ﺣﻘـﻮق ﻣـﺮدم ﺑـﺮ ﻣـﺮدم ﯾـﮏﻃﺮﻓﯽ ﻧﯿﺴـﺖ ،ﻣﺘﺒـﺎدل
اﺳﺖ .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﺣﻘـﯽ دارد ،ﻣﻌـﺎدل آنﻫـﻢ ﺣﻘـﯽ از آنﻃـﺮف ﺑـﺮ ﻋﻬـﺪۀ او
ﻫﺴﺖ .ﻫﺮﮐﺲ ﺑﻪ ﻫﺮاﻧﺪازه از اﺟﺘﻤﺎع ﻃﻠﺒﮑﺎر اﺳﺖ و اﺟﺘﻤﺎع را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧـﻮد ﻣﻮﻇـﻒ
ﻣﯽداﻧــﺪ ،ﺑــﻪ ﻫﻤــﺎن ﻧﺴــﺒﺖ ،ﻣــﺪﯾﻮن اﺟﺘﻤــﺎع اﺳــﺖ .ﺣــﻖ و ﺗﮑﻠﯿــﻒ دوشﺑــﻪدوش
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮﻧﺪ .اﯾﻦﻃﻮر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ ﺣﻖﻫﺎ را ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ داده ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﻤـﮥ ﺗﮑﻠﯿﻒﻫـﺎ را
ﺑﺮ دوش ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ» .ﺣﻖ« ﺑﻬﺮه اﺳﺖ و »ﺗﮑﻠﯿﻒ« زﺣﻤﺖ و ﮐـﺎر و
ﻣﺸﻘﺖ .ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ از اﺟﺘﻤﺎع ﺑﻬﺮهای ﻣﯽﺑﺮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺘﺤﻤﻞ زﺣﻤﺖ و ﺑﻪ
دوش ﮐﺸﯿﺪن ﺑﺎر اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺎﺷﺪ )ﻣﻄﻬﺮی.(۱۰۲ ،۱۳۸۵ ،

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺍﻳﺜﺎﺭ ﻭ ﺷﻬﺎﺩﺕ...

 .۳-۲اﺟﺘﻨﺎب از ﺧﻮدﻣﺤﻮری

۷۵

 .۴-۲وﻓﺎی ﺑﻪ ﻋﻬﺪ
۷۶

از دﯾﮕﺮ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﺎب اﯾﺜـﺎر و ﺷـﻬﺎدت در
اﺳﻼم و رواﯾﺎت ﺑﻪ آن ﺗﺄ ﮐﯿﺪ واﻓﺮی ﺷﺪه ،وﻓﺎی ﺑﻪ ﻋﻬﺪ اﺳﺖ .ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬـﺮی در راﺑﻄـﻪ
ﺑﺎ وﻓﺎی ﻋﻬﺪ در اﺳﻼم ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:

در ﻣﺴﺌﻠﮥ ﭘﯿﻤﺎن ،ﯾﮏ ﺑﯿﺎﻧﯽ ﻫﺴﺖ در ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺑﺮای ﺷـﻤﺎ ﺑﺨـﻮاﻧﻢ ﺗـﺎ
ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﯽ ،hﻣﺴﺌﻠﮥ وﻓﺎی ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎن ،ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﮥ ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
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در ﻓﺮﻣﺎن ﻣﻌﺮوﻓﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﺧﻮدش و ﺑﻪ ﻣﻘﯿﺎس اﻣـﺮوز ،ﺑـﻪ اﺳـﺘﺎﻧﺪار ﺧـﻮدش،
ﻣﺎﻟﮏ اﺷﺘﺮ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ،ﯾﮑﯽ از دﺳﺘﻮرﻫﺎﯾﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا ﺑﺎ ﻣﺮدﻣـﯽ ﻋﻬـﺪ و ﭘﯿﻤـﺎن
ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﯽ و ﺑﻌﺪ ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ دﯾﺪی ﻣﻨﻔﻌﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻬﺪ و ﭘﯿﻤﺎن را ﻧﻘﺾ ﮐﻨـﯽ ،آن
را ﻧﻘﺾ ﻧﻤﺎﯾﯽ .ﺑﻌﺪ ،ﺣﻀﺮت اﺳﺘﻨﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﮥ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﺸﺮی ﻋﻬﺪ و ﭘﯿﻤﺎن ﮐﻪ،
اﮔــﺮ ﺑﻨــﺎ ﺑﺸــﻮد ﭘﯿﻤــﺎن در ﻣﯿــﺎن ﺑﺸــﺮ اﺣﺘــﺮام ﻧﺪاﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ ،دﯾﮕــﺮ ﺳــﻨﮓ روی ﺳــﻨﮓ
ﻧﻤﯽاﯾﺴﺘﺪ.
َ ْ َ َ ْ َ ََْ َ َ َْ َ َ ُ ﱟ َ َ ُ ْ َ ً َْ ََْ ْ َ ُ ْ َ ﱠ ً َ ُ ْ
ﻋﺒﺎرت اﯾﻦ اﺳﺖ» :و ِان ﻋﻘﺪت ﺑﯿﻨﻚ و ﺑﯿﻦ ﻋﺪو ﻟﻚ ﻋﻘﺪة او اﻟﺒﺴﺘﻪ ِﻣﻨﻚ ِذﻣﺔ ﻓﺤﻂ
َﻋ ْﻬ َﺪ َك ﺑ ْﺎﻟ َﻮﻓﺎء« اﮔﺮ ﺑﺎ دﺷﻤﻦ ﺧﻮدت ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺴﺘﯽ ﯾﺎ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ّ
ذﻣﻪ ﻗﺒﻮل ﮐﺮدی ،ﺑﻪ
ِ ِ
َ ْ َ ﱠَ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َْ َ َ ُ ﱠ ً َ َ ْ َ ْ َ
ﭘﯿﻤﺎﻧﺖ وﻓﺎدار ﺑﺎش »و ارع ِذﻣﺘﻚ ِﺑﺎﻻﻣﺎﻧ ِﺔ واﺟﻌﻞ ﻧﻔﺴﻚ ﺟﻨـﺔ دون ﻣـﺎ اﻋﻄﯿـﺖ« ﻋﻬـﺪۀ
ﺧﻮدت را ﮐﻪ ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺴﺘﯽ ﺑﻪ اﻣﺎﻧﺖ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻦ و ﺧﻮدت را ﺳﭙﺮ ﻗـﻮﻟﯽ ﮐـﻪ دادهای ﻗـﺮار
ﺑﺪه )ﻣﻄﻬﺮی.(۲۳۸ ،۱۳۸۱ ،

 .۳ﻋﺪم ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ
از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺜﺎر و ﺷﻬﺎدت در ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣـﯽآورد و
در ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری آن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ دارد ،ﻋﺪم ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ اﺳﺖ .ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺸـﺎن ﻧـﺪادن ﺑـﻪ
دﻧﯿﺎ و زرقوﺑﺮق آن ،در ﮐﺴـﯽ ﭘﺪﯾـﺪ ﻣﯽآﯾـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺎور ﮐﻨـﺪ دﻧﯿـﺎ و ﺗﻌﻠﻘـﺎت آن ﭘـﻮچ و
ﺑﯽارزش اﺳﺖ و آﻧﭽﻪ ﻧﺰد ﺧـﺪا اﺳـﺖ ،اﺻـﯿﻞ و ﻣﺎﻧـﺪﻧﯽ و دارای ارزش اﺳـﺖ )ﻣﺼـﺒﺎح،
.(۱۴ ،۱۳۹۱
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻋﺪم ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از:

ـ ﻋﺪم دﻧﯿﺎﭘﺮﺳﺘﯽ
ﻋﺪم ﺗﻌﻠﻖ
ﺑﻪ دﻧﯿﺎ

۷۷

ـ ﻗﺎﻧﻊ ﺑﻮدن
ـ دوری از ﺣﺴﺪ

 .۱-۳ﻋﺪم دﻧﯿﺎﭘﺮﺳﺘﯽ

در اﺳﻼم ،راﺑﻄﮥ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ ،راﺑﻄﮥ ﮐﺸﺎورز ﺑﺎ ﻣﺰرﻋﻪ ،راﺑﻄﮥ ﺑﺎزرﮔﺎن اﺳﺖ ﺑﺎ
ﺑﺎزار ﺗﺠﺎرت ،راﺑﻄﮥ ﻋﺎﺑﺪ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﻌﺒﻮد ﺑﺮای ﮐﺸﺎورز ،ﻣﺰرﻋﻪ ﻫـﺪف ﻧﯿﺴـﺖ وﻟـﯽ
وﺳﯿﻠﻪ ﻫﺴﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ و ﮐﺎﻧﻮن زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺸﺎورز ،ﺷﻬﺮ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ از اﯾـﻦ
ﻣﺰرﻋﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ وﺳﺎﯾﻞ ﺧﻮﺷﯽ و ﺳﻌﺎدﺗﺶ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آورد .ﯾﮏ ﮐﺸﺎورز ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺮود و زﻣﯿﻦ را ﺷﺨ ﻢ ﺑﺰﻧﺪ ،ﺑـﺬر ﺑﭙﺎﺷـﺪ و زﻣـﯿﻦ را آﺑـﺎد ﮐﻨـﺪ .ﺑﻌـﺪ ﮐـﻪ
ﻣﺤﺼﻮل روﯾﯿﺪ ،اﮔﺮ ﻋﻠﻒ ﻫﺮزه ای ﭘﯿﺪا ﺷﺪ ،وﺟﯿﻦ ﮐﻨﺪ و ﺑﻌﺪ درو و ﺳﭙﺲ ﺧﺮﻣﻦ
ﮐﻨﺪ .ﮐﻼم ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﺖ » :اﻟﺪﻧﯿﺎ ﻣﺮزرﻋﺔ اﻻﺧﺮة« دﻧﯿﺎ ﮐﺸﺘﺰار ﻋﺎﻟﻢ آﺧﺮت اﺳـﺖ.
ﺑﻠﻪ ،اﮔﺮ ﮐﺸﺎورز ﻣﺰرﻋﻪ را ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﻘﺮ ﺧﻮد اﺷﺘﺒﺎه ﮐﻨﺪ ،ﺧﻄﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﺰرﻋﻪ
را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﻮدن ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی اﺷﺘﺒﺎه ﮐﻨﺪ .ﺑﺎزار ﺑﺮای ﯾﮏ ﺑﺎزرﮔﺎن،
ﺟﺎی ﮐﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﻋﻤﻞ و ﺗﻼﺷﯽ را ﺑﺮای ﺳﻮد و درآﻣﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﮐـﺎر
اﻧﺪازد و ﺑﺮ آﻧﭽﻪ دارد ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ .دﻧﯿﺎ ﻫﻢ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿـﺰی اﺳـﺖ )ﻣﻄﻬـﺮی،
.(۱۷۷ ،۱۳۸۶

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺍﻳﺜﺎﺭ ﻭ ﺷﻬﺎﺩﺕ...

از ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﮑﺴﺖ و ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ در ﻋﺮﺻﮥ ﺟﻬﺎد و دﻓـﺎع ،واﺑﺴـﺘﮕﯽ ﺑـﻪ ﺟﻬـﺎن ﻣـﺎدی و
دﻧﯿﺎدوﺳﺘﯽ اﺳﺖ .از ﻧﻈﺮ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ،دﻧﯿﺎدوﺳﺘﯽ و دلﺧﻮش ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺣﯿﺎت دﻧﯿﺎ ،ﺷﻮق
ﺑﻪ ﺟﻬﺎد و دﻓﺎع را در دل ﻣﯽﻣﯿﺮاﻧﺪ ،آدﻣﯽ را ﺑﻪ ﮐﻨﺪی و ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ واﻣﯽدارد و از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ
ﻣﺼﺎف ﺑﺎ دﺷﻤﻦ ﻣﻨﺼﺮف ﻣﯽﺳﺎزد )ﺗﻘﯽ زاده اﮐﺒﺮی.(۱۶۰ ،۱۳۸۰ ،
ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮی ،ﻫﻢ ﺑﺮ ﻋﺪم دﻧﯿﺎﭘﺮﺳـﺘﯽ ﺑـﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑـﯽ از ﺷـﺎﺧﺺﻫﺎی ﺷـﮑﻞﮔﯿﺮی
ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺜﺎر و ﺷﻬﺎدت ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺪﻧﻈﺮ اﺳﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮده و در اﯾﻦ راﺑﻄـﻪ ،ﺑـﺎ
اراﺋﮥ داﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ:

 .۲-۳ﻗﺎﻧﻊ ﺑﻮدن

۷۸

در ادﺑﯿﺎت ﻋﺮب ،ﻗﻨﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم راﺿﯽ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﻘﺪار اﻧﺪﮐﯽ از ﺑﺨﺸﺶ و رﺿﺎﯾﺖ
دادن ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﺧﻮﯾﺶ ،ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣـﯽرود .در ﻣﻨـﺎﺑﻊ راﯾـﺞ اﺧـﻼق اﺳـﻼﻣﯽ» ،ﻗﻨﺎﻋـﺖ« در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺮص آﻣﺪه و ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﻠﮑﮥ ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﻣﻮﺟﺐ آن ،اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺎز ﺧـﻮد ﺑـﻪ
اﻣﻮال را ،ﻣﺤﺪود ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺧﻮد را در ﻣﺸﻘﺖ و ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﻘـﺪار ﺑﯿﺸـﺘﺮ از آن
ﻧﻤﯽاﻧــﺪازد .ﻗﻨﺎﻋــﺖ ،ﺧــﻮد آﺛــﺎر ﻓﺮاواﻧــﯽ را ﺑــﻪ دﻧﺒــﺎل دارد و از ﺳــﻮی دﯾﮕــﺮ ،ﻣﻮﺟــﺐ
ﭘﯿﺶﮔﯿﺮی از ﺑﺴﯿﺎری رذاﯾﻞ اﺧﻼﻗﯽ ﻣﯽﮔﺮدد )دﯾﻠﻤﯽ.(۱۱۷ ،۱۳۸۳ ،
ﻗﻨﺎﻋﺖ ،ﯾﮑﯽ از ﻓﻀﺎﯾﻞ ﻣﻬﻢ اﺧﻼﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ دﯾﻨـﯽ ﺑـﺮ آن ﺗﺄ ﮐﯿـﺪ ﻓـﺮاوان
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻊ ﺑﻮدن ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻋﺒﺎرﺗﯽ از اﻣـﺎم ﻋﻠـﯽh
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
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ﯾﻚ ﻧﻮع دﯾﮕﺮ ،ﺑﺮدﮔﯽ و آزادی ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎل و ﺛﺮوت اﺳﺖ .ﺗﻤـﺎم ﻋﻠﻤـﺎی
اﺧﻼق ،ﺑﺸﺮ را از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮدۀ ﻣﺎل و ﺑﻨﺪۀ ﺛﺮوت ﺑﺎﺷـﺪ ﺑﺮﺣـﺬر داﺷـﺘﻪاﻧﺪ ،ﺗﺤـﺖ ﻫﻤـﯿﻦ
ﻋﻨﻮان ﮐﻪ ای اﻧﺴﺎن! ﺑﻨﺪه و ﺑﺮدۀ ﻣﺎل دﻧﯿﺎ ﻧﺒﺎش .ﺑﺎز ﺟﻤﻠﻪای دارد ﻋﻠﯽ ،hﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ُ َ
» َا ﱡﻟﺪ ْﻧﯿﺎ ُ
دار َﻣﻘ ﱟﺮ« دﻧﯿﺎ ﺑﺮای ﺑﺸﺮ ﮔﺬﺷﺘﻦﮔﺎه اﺳﺖ ﻧﻪ ﻗﺮارﮔﺎه .ﺑﻌﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
دار َﻣ َﻤ ﱟﺮ ﻻ
َ ُ
َ ّ ُ
ﻼن« ﻣﺮدم در دﻧﯿﺎ دو ﺻﻨﻒ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ:
»واﻟﻨ ٌﺎس ﻓﯿﻬﺎ رﺟ ِ
َ
َ
ٌ
َ ْ ََ َ َ ُ ْ َ ْ َ َ
َ ْ
ﺘﺎع َﻧﻔ َﺴ ُﻪ ﻓﺄ ْﻋ َﺘﻘﻬﺎ« ﻣﺮدم ﮐﻪ در اﯾـﻦ ﺑـﺎزار دﻧﯿـﺎ و
ﺑﺎع َﻧﻔ َﺴ ُﻪ ﻓﯿﻬﺎ ﻓﺄوﺑﻘﻬﺎ و رﺟﻞ اﺑ
» َر ُﺟﻞ
ﮔﺬﺷﺘﻦﮔﺎه دﻧﯿﺎ ﻣﯽآﯾﻨﺪ دو دﺳـﺘﻪاﻧﺪ :ﺑﻌﻀـﯽ ﻣﯽآﯾﻨـﺪ ﺧﻮدﺷـﺎن را ﻣﯽﻓﺮوﺷـﻨﺪ ،ﺑـﺮده
ﻣﯽﮐﻨﻨــﺪ و ﻣﯽروﻧــﺪ .ﺑﻌﻀــﯽ دﯾﮕــﺮ ﻣﯽآﯾﻨــﺪ ﺧﻮدﺷــﺎن را ﻣﯽﺧﺮﻧــﺪ ،آزاد ﻣﯽﮐﻨﻨــﺪ و
ﻣﯽروﻧﺪ )ﻣﻄﻬﺮی.(۲۸ ،۱۳۸۸ ،

 .۱-۳دوری از ﺣﺴﺪ

ﺷﺎﺧﺺ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی و اﺳﺘﻤﺮار ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺜﺎر و ﺷﻬﺎدت ،ﻧﻘﺶ
ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری دارد و در ﻣﮑﺘﺐ اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ اﺷﺎرۀ ﮔﺴـﺘﺮدهای ﺷـﺪه ،ﺷـﺎﺧﺺ
دوری از ﺣﺴﺪ اﺳﺖ .ﺣﺴﺪ ،آرزوی زوال ﻧﻌﻤﺖ از ﮐﺴﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺳـﺰاوار داﺷـﺘﻦ آن
اﺳﺖ .ﺷﺨﺺ ﺣﺴﻮد ﻋﻼوه ﺑﺮ آرزوی ﻗﻠﺒﯽ ،ﭼﻪﺑﺴﺎ در زوال و ﻧﺎﺑﻮدی آن ﻧﻌﻤﺖ ،اﻗـﺪام
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻄﺮﺳﺎز و ﮐﻠﯿﺪی ﮐﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺘﻌـﺪدی را در ﭘـﯽ دارد ،ﺣﺴـﺪ
اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﮐﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﯽ و روﺣﯽ ﻓﺮد را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ
و ﻣﻮﺟــﺐ اﺧــﺘﻼل و ﺑــﺮﻫﻢ رﯾﺨﺘﮕــﯽ اﻣــﻮر ﻋــﺎدی زﻧــﺪﮔﯽ ﻣﯽﺷــﻮد ،ﺣﺴــﺎدت اﺳــﺖ.

ﺣﺴﺎدت ،ﺑﺤﺮان روﺣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﻫﻤـﻪ ،ﺧـﻮد ﺣﺴـﻮد را آزار ﻣﯽدﻫـﺪ و ﺗـﺎ ﺣـﺪ
ﻋﺬاب ،اﺿﻄﺮاب داﺋﻢ و ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻓﺘﺎدن ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﯽ ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﺴﺎدت ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ،ﺑﺮ ﻓﺮد از ﻟﺤﺎظ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ دﯾﻨﯽ واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ
از اﯾﻦ اﻣﺮ دوری ﮐﻨﺪ )ﻣﻬﺪی ﭘﻮر .(۱۳۴ ،۱۳۹۱ ،ﺷـﺎﺧﺺ دﯾﮕـﺮی ﮐـﻪ زﻣﯿﻨـﻪﻫﺎی دوری از
ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺜﺎر و ﺷﻬﺎدت را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﺣﺴﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻬﯿﺪ
ﻣﻄﻬﺮی در ﻧﻘﻞ داﺳﺘﺎﻧﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:

 .۴ﻣﺆﻟﻔﮥ ﺧﺪاﻣﺤﻮری
آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺆﻟﻔـﻪای ﮐـﻪ در ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ ﻣـﺪﻧﻈﺮ اﺳـﺖ و ﻧﻘـﺶ اﺳﺎﺳـﯽ را در ﻓﺮآﯾﻨـﺪ
ﺷــﮑﻞدﻫﯽ ﺑــﻪ ﻓﺮﻫﻨــﮓ اﯾﺜــﺎر و ﺷــﻬﺎدت ﺑــﺮ ﻋﻬــﺪه دارد ،ﻣﺆﻟﻔــﮥ ﺧــﺪاﻣﺤﻮری اﺳــﺖ.
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻗﺮارﻧﺪ:
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داﺳﺘﺎن ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻌﺮوﻓﯽ در ﮐﺘﺐ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ :در زﻣـﺎن ﯾﮑـﯽ از ﺧﻠﻔـﺎ ،ﻣـﺮد
ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪی ﻏﻼﻣﯽ ﺧﺮﯾـﺪ .ﯾﮏ ﺷـﺐ درد دل ﺧـﻮد را ﺑـﺎ ﻏـﻼم در ﻣﯿـﺎن ﮔﺬاﺷـﺖ و
ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺣﺎﺿﺮم ﺗﻮ را آزاد ﮐﻨﻢ و اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﭘﻮل ﻫﻢ ﺑﺪﻫﻢ ،ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﯾﻚ ﺗﻘﺎﺿﺎ.
ﻏﻼم ﮔﻔﺖ :ﻫﺮﭼﻪ ﺗﻮ ﺑﮕﻮﯾﯽ اﻃﺎﻋﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ .ﻣﺮد ﮔﻔﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐـﻪ
در ﯾﮏ ﻣﻮﻗﻊ و ﺟﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﻣـﻦ دﺳـﺘﻮر ﻣـﯽ دﻫﻢ ،ﺳـﺮ ﻣـﺮا از ﺑـﯿﺦ ﺑﺒـﺮ .ﻏـﻼم
ﮔﻔﺖ :آﺧﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﮔﻔﺖ :ﺧﯿﺮ  ،ﻣﻦ از ﺗﻮ ﻗﻮل ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر
را اﻧﺠﺎم دﻫﯽ .ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ﻏﻼم را ﺑﯿﺪار ﮐﺮد ،ﮐﺎرد ﺗﯿﺰی ﺑﻪ او داد و ﺑﺎﻫﻢ ﺑﻪ ﭘﺸـﺖﺑﺎم
ﯾﮑﯽ از ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻫﺎ رﻓﺘﻨﺪ .در آﻧﺠﺎ ﺧﻮاﺑﯿﺪ و ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﺳﺮ ﻣﻦ را ﺑﺒﺮ و ﻫـﺮ ﺟـﺎ
ﮐﻪ دﻟﺖ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮو .ﻏﻼم ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ﭼﻪ؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ اﯾﻦ ﻫﻤﺴـﺎﯾﻪ
را ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺒﯿﻨﻢ .ﻣﺮدن ﺑﺮای ﻣﻦ از زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ .ﻣﺎ رﻗﯿﺐ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻮدﯾﻢ و او
از ﻣﻦ ﭘﯿﺶ اﻓﺘﺎده و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰش از ﻣﻦ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ .ﻣﻦ دارم در آﺗﺶ ﺣﺴﺪ ﻣﯽﺳﻮزم،
ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﻗﺘﻠﯽ ﺑﻪ ﭘﺎی او ﺑﯿﻔﺘﺪ و او را زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﮔـﺮ ﭼﻨـﯿﻦ ﭼﯿـﺰی ﺷـﻮد ،ﻣـﻦ
راﺣﺖ ﺷﺪه ام .راﺣﺘﯽ ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﻢ اﮔـﺮ اﯾﻨﺠـﺎ ﮐﺸـﺘﻪ ﺷـﻮم،
ً
ﻓﺮدا ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺟﻨﺎزهاش در ﭘﺸﺖﺑﺎم رﻗﯿﺒﺶ ﭘﯿﺪاﺷﺪه ،ﭘﺲ ﺣﺘﻤﺎ رﻗﯿﺒﺶ او را ﮐﺸﺘﻪ
اﺳﺖ ،ﺑﻌﺪ رﻗﯿﺐ ﻣﺮا زﻧﺪاﻧﯽ و ﺳﭙﺲ اﻋﺪام ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻘﺼﻮد ﻣﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷـﻮد!
ً
ﭘﺲ اﯾﻦ ﯾﮏ ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ واﻗﻌﺎ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﺣﺴﺪ ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽ ﺷﻮد )ﻣﻄﻬﺮی،
.(۱۳۸۶ ،۲۲

۷۹

ـ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا

۸۰

ﺧﺪاﻣﺤﻮری

ـ ﺑﯽﻧﯿﺎزی از ﻏﯿﺮ ﺧﺪا
ـ ﺗﻮﮐﻞ ﺑﺮ ﺧﺪا

 .۱-۴اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا
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در ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺧﻼق اﺳﻼﻣﯽ ،اﯾﻤﺎن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ ﺻﻔﺖ ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ ﻫﺪاﯾﺖﮔﺮ ،ﻣﻮرد
ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﻓﺮاوان واﻗﻊ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺒـﺎدی و ﻣﻘـﺪﻣﺎت آن ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ ﻋﻠـﻢ و
ﯾﻘﯿﻦ ﻧﯿﺰ ،ﺑﻪﺷﺪت ﻣـﻮرد ﺗﺮﻏﯿـﺐ و ﺗﺸـﻮﯾﻖ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ و اﺑﺰارﻫـﺎ و راهﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آدﻣﯽ را ﺑﻪ اﯾـﻦ ﺻـﻔﺎت ﻧﻔﺴـﺎﻧﯽ ارزﺷـﻤﻨﺪ ﺑﺮﺳـﺎﻧﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ ﺗﻔﮑـﺮ و ﺧـﻮاﻃﺮ و
اﻟﻬﺎﻣﺎت ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ،ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋهای در ﻧﻈـﺎم اﺧﻼﻗـﯽ اﺳـﻼﻣﯽ دارﻧـﺪ )دﯾﻠﻤـﯽ و ﻫﻤﮑـﺎرش،
.(۶۵ ،۱۳۸۳
ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮی ﺑﻪ اﺻﻞ اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑـﯽ از ﺷـﺎﺧﺺﻫﺎی اﺳـﻼﻣﯽ،
ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺧﺎص داﺷﺘﻪ و دراﯾﻦﺑﺎره ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:

اﻧﺴﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون داﺷﺘﻦ اﯾﻤﺎن و آرﻣﺎن ،زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﮐﺎری ﻣﻔﯿﺪ
و ﺛﻤﺮﺑﺨﺶ ﺑﺮای ﺑﺸﺮﯾﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .اﻧﺴﺎن ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﯾﻤﺎن ،ﯾﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﻮﺟـﻮدی
ﻏﺮق در ﺧﻮدﺧﻮاﻫﯽ درﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻوﻗﺖ از ﻻک ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻓﺮدی ﺧﺎرج ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﯾﺎ،
ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﻮﺟﻮدی ﺳﺮﮔﺮدان ﮐﻪ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺧـﻮﯾﺶ را در زﻧـﺪﮔﯽ در ﻣﺴـﺎﺋﻞ اﺧﻼﻗـﯽ و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻤﯽداﻧﺪ )ﻣﻄﻬﺮی .(۳۳ ،۱۳۶۹ ،از ﻣﻨﻈﺮ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻣﻄﻬﺮی ،اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﺎ ﺳﻪ
ﭼﯿﺰ ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ :اﻋﺘﻘﺎد ﻗﻠﺒﯽ ،اﻗﺮار ﺑﻪ زﺑﺎن ،و ﻋﻤﻞ ﺑﺎ اﻋﻀﺎ و ﺟﻮارح )ﻣﻄﻬﺮی،
.(۳۷ ،۱۳۸۰

 .۲-۴ﺑﯽﻧﯿﺎزی از ﻏﯿﺮ ﺧﺪا

ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﺎب اﯾﺜـﺎر و ﺷـﻬﺎدت را در

 .۳-۴ﺗﻮﮐﻞ ﺑﺮ ﺧﺪا

ﺗﻮﮐﻞ ﺑﺮ ﺧﺪا از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣـﺆﺛﺮ در ﺷـﮑﻞﮔﯿﺮی ﻓﺮﻫﻨـﮓ اﯾﺜـﺎر و ﺷـﻬﺎدت
اﺳﺖ .ﺗﻮﮐﻞ از ﻣﺎده »وﮐﻞ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی واﮔﺬار ﮐﺮدن ﯾﺎ واﮔﺬاﺷﺘﻦ ﮐﺎر ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ دﯾﮕﺮی
اﺳﺖ و »ﺗﻮﮐﯿﻞ« ﺑﻪﺻﻮرت ﺧﺎص ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮدن ﯾﺎ ﺳﭙﺮدن ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺪاﺳﺖ .از
ﻧﻈﺮ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ،ﯾﮑﯽ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﺳﻌﺎدت و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در اﻧﺴﺎن ،ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﺗﻮﮐﻞ ﺑﺮ
ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ .ﺗﻮﮐﻞ ﺑﻪ ﺧﺪا ،ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﯽ در ﺗﻘﻮﯾﺖ روح ﺑﺸﺮ اﺳﺖ .در ﻗﺮآن ﻧﯿﺰ ،آﯾﺎت
زﯾﺎدی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺗﻮﮐﻞ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﻗﺮآن ﻧﻈﺮ دارد ﮐﻪ ﺑﺸﺮ
را وادار ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ و ﺗﺮسﻫﺎ و ﺑﯿﻢﻫﺎ را از اﻧﺴﺎن ﺑﮕﯿﺮد ،ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﻧﺘﺮس و ﺗﻮﮐﻞ ﺑﻪ ﺧﺪا
ﮐﻦ و در ﻫﻤﮥ اﻣﻮر ،ﺗﮑﯿﻪات ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻮﮐﻞ ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆﺛﺮی در اﻣﻮر
ﻣﻌﻨﻮی و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ آدﻣﯽ دارد و ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﻪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آﺛﺎر زﯾﺎنﺑـﺎری در ﺗﺮﺑﯿـﺖ
روﺣﯽ و ﻣﺎدی او ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ )ﻓﻘﻬﯽزاده و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ.(۲ ،۱۳۹۳ ،

۸۱
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ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورد ،ﺷﺎﺧﺺ ﺑﯽﻧﯿﺎزی از ﻏﯿﺮ ﺧﺪاﺳﺖ .ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮی در راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ
ﺷﺎﺧﺺ ﺑﯽﻧﯿﺎزی از ﻏﯿﺮ ﺧﺪا ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﺑﺪون ﺷﮏ ،ﻣﺎ در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮدﻣﺎن اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﻢ ﺑﻪ ﺧﻮراک و ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻬﺘـﺮ ،اﺣﺘﯿـﺎج
ّ
دارﯾﻢ ﺑﻪ ﭘﻮﺷﺎک و ﻫﺮﭼﻪ ﻋﺎﻟﯽﺗﺮ ﺑﻬﺘﺮ ،اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﺴﮑﻦ و ﻫﺮﭼﻪ ﻣﺠﻠـﻞﺗﺮ ﺑﻬﺘـﺮ.
ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﻢ ﺑﻪ زن و ﻓﺮزﻧﺪ ،اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﻢ ﺑﻪ ﺗﺠﻤﻼت زﯾﺎد زﻧﺪﮔﯽ و ﺑﻪ ﭘـﻮل
و ﻣﺎدﯾﺎت ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ .اﻣﺎ در ﯾﮏ ﺟﺎ ﻣﺎ ﺳﺮ ﯾﮏ دوراﻫﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ ،اﺣﺴـﺎس
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮاﻓﺖ و ّ
ﻋﺰت و ﺳﯿﺎدت و آﻗﺎﯾﯽ ﺧﻮدﻣﺎن را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﻢ ،وﻟـﯽ
ﺑﺎ ﻓﻘﺮ ﺑﺴﺎزﯾﻢ ،ﻧﺎن ﺑﺨﻮرﯾﻢ وﻟﯽ ﻧﺎن ﺧﺸﮏوﺧﺎﻟﯽ ،ﻟﺒﺎس ﺑﭙﻮﺷﯿﻢ ﻟﺒﺎس ژﻧﺪه ،ﺧﺎﻧﻪ داﺷﺘﻪ
ّ
ﻣﺤﻘﺮ ،ﭘﻮل ﻧﺪاﺷـﺘﻪ و در ﻣﻀـﯿﻘﻪ ﺑﺎﺷـﯿﻢ و ﯾـﺎ از ّ
ﻋـﺰت و
ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺧﺎﻧﮥ ﺗﻨﮓ و ﮐﻮﭼﮏ و
ّ
آﻗﺎﯾﯽ و ﺳﯿﺎدت ﺧﻮدﻣﺎن ﺻﺮفﻧﻈﺮ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺗﻦ ﺑﻪ ﯾﮏ ذﻟﺖ ﺑﺪﻫﯿﻢ ،ﺗﻦ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺪﻫﯿﻢ،
آن وﻗﺖ ﺗﻤﺎم ﻧﻌﻤﺖﻫﺎی ﻣﺎدی ﺑﺮای ﻣﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣـﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﺑﺴـﯿﺎری از اﻓـﺮاد ﻣـﺮدم
ّ
ً
اﺳﺎﺳﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺗﻦ ﺑﻪ ذﻟﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎدﯾﺎت زﻧﺪﮔﯽﺷـﺎن ﺧﯿﻠـﯽ
ّ
زﯾﺎد ﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﻦ ﺑﻪ اﯾـﻦ ذﻟـﺖ ﻣﯽدﻫﻨـﺪ ،وﻟـﯽ درﻋﯿﻦﺣـﺎل
ﻫﻤﯿﻦ آدم در ﻋﻤﻖ وﺟﺪاﻧﺶ ،اﺣﺴﺎس ﯾﮏ ﺳﺮﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﻣﻄﻬﺮی.(۲۵ ،۱۳۸۸ ،

ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﮐﻞ ﺑﺮ ﺧﺪا ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
۸۲

ﺗﻮﮐﻞ ﮐﻪ ﺧﻮدش ﯾﮏ ﻣﻔﻬﻮم اﺧﻼﻗﯽ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .اﺳـﻼم ﻣﯽﺧﻮاﻫـﺪ ﻣـﺮدم
ﻣﺴﻠﻤﺎن ،ﻣﺘﻮﮐﻞ ﺑﺮ ﺧﺪا ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺗﻮﮐﻞ در ﻗـﺮآن ،ﯾـﮏ ﻣﻔﻬـﻮم زﻧـﺪه ﮐﻨﻨـﺪه و ﺣﻤﺎﺳـﯽ
اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﻗﺮآن ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺸﺮ را وادار ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ و ﺗﺮسﻫﺎ و ﺑﯿﻢﻫﺎ را از
اﻧﺴﺎن ﺑﮕﯿﺮد ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻧﺘﺮس و ﺗﻮﮐﻞ ﺑﺮ ﺧﺪا ﮐـﻦ ،ﺗﮑﯿـﻪات ﺑـﻪ ﺧـﺪا ﺑﺎﺷـﺪ )ﻣﻄﻬـﺮی،
.(۵۸ ،۱۳۸۱

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
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اﯾﺜﺎر و ﺷﻬﺎدت دو ﻣﺤﻮر اﺳﺎﺳﯽ در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و آﻧﭽـﻪ ﺑﺎﻋـﺚ ﺑﻘـﺎی
اﺳﻼم و ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺜﺎر و ﺷﻬﺎدت اﺳﺖ .ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ دو ﻣﺤﻮر اﺳـﺖ
ﮐﻪ اﺳﻼم ﺑﺮ روی ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﺧﻮد اﯾﺴﺘﺎده و در ﻗﺒـﺎل ﻫـﺮ ﻃﻮﻓـﺎﻧﯽ اﯾﺴـﺘﺎدﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨـﺪ .در
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ،در ﻣﺮﺣﻠﮥ اول ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ از اﯾﺜﺎر و ﺷﻬﺎدت ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ اﻧﺪﯾﺸﮥ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬـﺮی
اراﺋﻪ ﺷﺪ و در ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺑﻌﺪ ،ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ،اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ﮐﻪ
ﺑــﺮای ﺷــﮑﻞﮔﯿﺮی و در اداﻣــﻪ ،ﺣﻔــﻆ ﻓﺮﻫﻨــﮓ ﻧــﺎب اﯾﺜــﺎر و ﺷــﻬﺎدت ﺑــﻪ ﻣﺆﻟﻔــﻪﻫﺎ و
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻣﺒﺎﻧﯽ و ارزشﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻫﺴﺖ ،ﻧﯿـﺎز اﺳـﺖ و ﺑـﺪون اﯾـﻦ
ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎ و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ،ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺜﺎر و ﺷﻬﺎدت ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در ﻣﻘﺎﻟﮥ
ﺣﺎﺿﺮ ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه درﺻﺪد ﺑﺮآﻣﺪه ﺗﺎ ﺑـﻪ ﭼﻨـﺪ ﻣﺆﻟﻔـﻪ و ﺷـﺎﺧﺺﻫﺎی آنﻫـﺎ ﮐـﻪ در ﻓﺮآﯾﻨـﺪ
ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺜﺎر و ﺷﻬﺎدت ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ داﺷـﺘﻨﺪ ،ﺑـﺎ ﺗﻤﺮﮐـﺰ ﺑـﺮ اﻧﺪﯾﺸـﮥ ﺷـﻬﯿﺪ
ﻣﻄﻬﺮی ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد .ﺑﻪﻋﺒﺎرتدﯾﮕﺮ ،در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺳﻌﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾـﻦ ﺳـﺆال
ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎ و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺜﺎر و ﺷﻬﺎدت
در ﺟﻮاﻣﻊ اﺳﻼﻣﯽ از ﻣﻨﻈﺮ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮی ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟ و ﺟﻮاﺑﯽ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﻟـﮥ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﻪ آن
دﺳﺖﯾﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪ اﯾﻦﮐﻪ ،ﺑﺮای ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﺎب اﯾﺜﺎر و ﺷﻬﺎدت در ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻧﯿﺎز ﺑـﻪ
ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ .اﻗﺴـﺎم اﯾـﻦ ﻣﺆﻟﻔـﻪﻫﺎ و ﺷـﺎﺧﺺﻫﺎی آن زﯾـﺎد ﺑـﻮد و ﺑـﻪ ﻫﻤـﯿﻦ دﻟﯿـﻞ،
ّ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه درﺻﺪد ﺑﺮآﻣﺪ ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﻣﺮدمداری و ﺧﺪاﻣﺤﻮری و ﻋﺪم ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ
و ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ و ﺷﺎﺧﺼﻪﻫﺎی آنﻫﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و ﻣـﺪﻟﯽ ﮐـﻪ در اﺑﺘـﺪای اﯾـﻦ
ﺑﺤﺚ آورده ﺷﺪه ،ﺑـﻪﻧﻮﻋﯽ ﻣـﺪﻟﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻓﺮآﯾﻨـﺪ آن ،ﺷـﮑﻞﮔﯿﺮی ﻓﺮﻫﻨـﮓ اﯾﺜـﺎر و
ﺷﻬﺎدت اﺳﺖ .ﺑﻪﻋﺒﺎرتدﯾﮕﺮ ،در اﺑﺘﺪای اﯾﻦ ﻣﺪل ﺑﻪ ﺳﻪ اﺻﻞ از اﺻﻮل دﯾﻦ ﮐﻪ ﺑـﻪﻋﻨﻮان

اﺻﻮل ﺷﮑﻞدﻫﻨﺪۀ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻪﺷﺪه و ﺑﻌﺪ در ﻗﺴـﻤﺖ ﺑﻌـﺪی اﯾـﻦ ﻣـﺪل ،ﺑـﻪ
ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺳـﻪ اﺻـﻞ ﺣﺎﺻـﻞ ﻣﯽﺷـﻮد ،ﭘﺮداﺧﺘـﻪ ﺷـﺪه و در اوﻟﻮﯾـﺖ ﺑﻌـﺪی،
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻣﺪلﻫﺎ ﻣﻮرد ﮐﻨﮑﺎش ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﮐـﻪ ﺣﺎﺻـﻞ اﯾـﻦ ﻓﺮآﯾﻨـﺪ،
ﺑﺎﻋﺚ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﺎﺑﯽ ﭼﻮن ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺜﺎر و ﺷﻬﺎدت ﺷﺪه اﺳﺖ.

۸۳

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات

ﮐﺘﺎبﺷﻨﺎﺳﯽ

 .۱ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ.
 .۲اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ،ﻧﺒﯽ اﻟﻠﻪ ،ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻔﻬﻮم ﺷﻬﺎدت در داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺟﻨﮓ )ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠـﯽ ﺗـﺮوﯾﺞ
ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺜﺎر و ﺷﻬﺎدت( ،اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن.۱۳۸۷ ،
 .۳ﺗﻘﯽزاده اﮐﺒﺮی ،ﻋﻠﯽ ،ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻌﻨﻮی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ،اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺳﻼﻣﯽ.۱۳۸۰ ،
 .۴ﺟﻨﺎب ﻋﻠﯿﺰاده ،ﺣﯿﺪر ،ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺜﺎر و ﺷﻬﺎدت در ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻧﺸـﺮﯾﮥ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ و
ارﺗﺒﺎﻃﺎت ،ﺷﻤﺎره.۱۳۸۸ ،۱۴
 .۵ﺧﺪاﯾﺎر ،دادﺧﺪا ،ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺢ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻌﻨﻮی از دﯾﺪﮔﺎه ﻗﺮآن ،ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﮥ اﺧﻼق ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﺷﻤﺎره،۲۷
.۱۳۹۳
 .۶دﯾﻠﻤﯽ ،اﺣﻤﺪ و آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯽ ،ﻣﺴﻌﻮد ،اﺧﻼق اﺳﻼﻣﯽ ،ﻗﻢ :اﻧﺘﺸﺎرات دﻓﺘﺮ ﻧﺸﺮ ﻣﻌﺎرف.۱۳۸۳ ،
 .۷زﻣﺎﻧﭙﻮر ،ﻣﺠﯿﺪ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺷﻬﺪا ،اﻧﺘﺸﺎرات ﺗﻨﺪﯾﺲ.۱۳۷۸ ،
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ازﺟﻤﻠﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی و اﺳﺘﻤﺮار ﻓﺮﻫﻨـﮓ اﯾﺜـﺎر و
ﺷﻬﺎدت ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 .۱ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎ و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨـﮓ اﯾﺜـﺎر و ﺷـﻬﺎدت از ﻣﻨﻈـﺮ ﺷـﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬـﺮی در ﮐﺘـﺐ
درﺳﯽ آورده ﺷﻮد.
 .۲ﺑﺮﮔﺰاری ﻫﻤﺎﯾﺶﻫﺎ و اﺟﻼسﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾـﺖ ﻓﺮﻫﻨـﮓ اﯾﺜـﺎر و ﺷـﻬﺎدت از دﯾـﺪﮔﺎه
ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮی.
 .۳اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻣﺠﺮب در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺻﺪاوﺳـﯿﻤﺎ ﺑـﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗـﺮوﯾﺞ ﻣﺆﻟﻔـﻪﻫﺎی
ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺜﺎر و ﺷﻬﺎدت از ﻣﻨﻈﺮ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮی.
 .۴اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺮاﺳﻢﻫﺎی دﯾﻨﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺎﺷﻮرا و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﻣﮑﺎنﻫـﺎی زﯾـﺎرﺗﯽ و
ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺟﻨﻮب ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺜﺎر و ﺷﻬﺎدت.

۸۴
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 .۸زﻧﺠﺎﻧﯽ ،ﻋﻤﯿﺪ و ﻋﻨﺎﯾﺘﯽ ،ﻟﻄﻔﻌﻠﯽ ،اﻟﮕﻮی اﻣﻨﯿﺖ در ﺟﺎﻣﻌﮥ اﺳﻼﻣﯽ و ﺳﺎزوﮐﺎر اﻣـﺮ ﺑـﻪ ﻣﻌـﺮوف و ﻧﻬـﯽ از
ﻣﻨﮑﺮ ،ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﮥ ﻧﮕﺮش راﻫﺒﺮدی ،ﺷﻤﺎره .۱۳۸۶ ،۸۰-۷۹
 .۹ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯿﭙﻮر ،ﺳﯿﺪ ﺧﻠﯿـﻞ ،ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺜﺎر و ﺷﻬﺎدت در اﺳﻼم و دﯾـﺪﮔﺎه ﺣﻀـﺮت اﻣـﺎم ﺧﻤﯿﻨـﯽ )ره(
)ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎ( ،اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﻘﺶ ﮔﺴﺘﺮ.۱۳۸۴ ،
ُ
 .۱۰ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ ،ﺟﻌﻔﺮ ،ﺑﺪﻋﺖ از دﯾﺪﮔﺎه ﻗﺮآن و ﺣﺪﯾﺚ ،ﻧﺸﺮﯾﮥ اﺳﻮه.۱۳۹۳ ،
 .۱۱ﺻﻔﺮی ،ﺟﻠﯿﻞ ،ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﻘﺶ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺜﺎر و ﺷﻬﺎدت ﺑﺮ ارﺗﻘﺎی ﻣﻌﻨﻮی ﺑﺴﯿﺠﯿﺎن ،ﻧﺸﺮﯾﮥ ﺣﺼﻮن ،ﺷﻤﺎره ،۲۷
.۱۳۸۹
 .۱۲ﻋﻤﯿﺪ زﻧﺠﺎﻧﯽ ،ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﯽ ،ﻣﺒﺎﻧﯽ اﻧﺪﯾﺸﮥ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﻼم ،اﻧﺘﺸﺎرات ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮓ و اﻧﺪﯾﺸـﮥ اﺳـﻼﻣﯽ،
.۱۳۸۵
 .۱۳ﻏﻔﺎری ﻫﺸﺠﯿﻦ ،زاﻫﺪ و دژﮔﯿﺮ ،ﻣﺮﯾﻢ ،ﻧﻘﺶ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺜﺎر و ﺷﻬﺎدت ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﮥ ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان از دﯾـﺪﮔﺎه ﻣﻘـﺎم ﻣﻌﻈـﻢ رﻫﺒـﺮی ،ﻓﺼـﻠﻨﺎﻣﮥ ﭘﮋوﻫﺶﻫـﺎی اﻧﻘـﻼب اﺳـﻼﻣﯽ،
ﺷﻤﺎره.۱۳۹۲ ،۵
 .۱۴ﻏﻔﺎری ﻫﺸﺠﯿﻦ ،زاﻫﺪ و اﻓﻀﻠﯿﺎن ﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﻮﺳﯽ ،ﮔﻔﺘﻤﺎن اﯾﺜﺎر و ﺷﻬﺎدت در اﻧﻘـﻼب اﺳـﻼﻣﯽ ،ﺗﻬـﺮان:
اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ.۱۳۹۰ ،
 .۱۵ﻓﻘﻬﯽزاده ،ﻋﺒﺪاﻟﻬﺎدی و دﯾﮕﺮان ،ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﻣﻌﻨﻮی ﺗﻮﮐﻞ ﺑﻪ ﺧﺪا در ﻗﺮآن و رواﯾﺎت ،ﻧﺸـﺮﯾﮥ ﺑﺼـﯿﺮت و
ﺗﺮﺑﯿﺖ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺷﻤﺎره.۱۳۹۳ ،۳۰
 .۱۶ﻓﻬﯿﻤﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﺻﺎدق ،ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺜﺎر و ﺷﻬﺎدت و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی آن )ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﺗـﺮوﯾﺞ
ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺜﺎر و ﺷﻬﺎدت( ،اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن.۱۳۸۷ ،
 .۱۷ﻣﻄﻬﺮی ،ﻣﺮﺗﻀﯽ ،ﻗﯿﺎم و اﻧﻘﻼب ﻣﻬﺪی )ﻋﺞ( ،اﻧﺘﺸﺎرات ﺻﺪرا.۱۳۸۷ ،
 .۱۸ــــــــــ  ،ﺣﻤﺎﺳﮥ ﺣﺴﯿﻨﯽ )ﺟﻠﺪ دوم( ،اﻧﺘﺸﺎرات ﺻﺪرا.۱۳۷۶ ،
 .۱۹ــــــــــ  ،ﺣﻤﺎﺳﮥ ﺣﺴﯿﻨﯽ )ﺟﻠﺪ اول( ،اﻧﺘﺸﺎرات ﺻﺪرا.
 .۲۰ــــــــــ  ،ﭘﺎﻧﺰده ﮔﻔﺘﺎر ،اﻧﺘﺸﺎرات ﺻﺪرا.۱۳۷۶ ،
 .۲۱ــــــــــ  ،ﺗﻘﻮا ،ﻣﺠﻠﮥ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺟﺎﻣﻌﮥ اﺳﻼﻣﯽ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﺎن ،ﺷﻤﺎرۀ .۱۳۸۹ ،۲
 .۲۲ــــــــــ  ،اﻧﺴﺎن ﮐﺎﻣﻞ ،اﻧﺘﺸﺎرات ﺻﺪرا.۱۳۶۷ ،
 .۲۳ــــــــــ  ،اﺣﯿﺎی ﺗﻔﮑﺮ اﺳﻼﻣﯽ ،اﻧﺘﺸﺎرات ﺻﺪرا.۱۳۸۰ ،
 .۲۴ــــــــــ  ،اﻣﺎﻣﺖ و رﻫﺒﺮی ،اﻧﺘﺸﺎرات ﺻﺪرا.۱۳۷۰ ،
 .۲۵ــــــــــ  ،آزادی ﻣﻌﻨﻮی ،اﻧﺘﺸﺎرات ﺻﺪرا.۱۳۷۸ ،
 .۲۶ــــــــــ  ،ﻗﯿﺎم و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﻬﺪی )ﻋﺞ( ،اﻧﺘﺸﺎرات ﺻﺪرا.۱۳۸۷ ،
 .۲۷ــــــــــ  ،اﻧﺴﺎن و اﯾﻤﺎن )ﺟﻠﺪ اول( ،اﻧﺘﺸﺎرات ﺻﺪرا.۱۳۶۹ ،
 .۲۸ــــــــــ  ،ﺣﮑﻤﺖﻫﺎ و اﻧﺪرزﻫﺎ )ﺟﻠﺪ اول( ،اﻧﺘﺸﺎرات ﺻﺪرا.۱۳۸۵ ،
 .۲۹ﻣﻬﺪی ﭘﻮر ،ﻣﻬﺪی ،ﺣﺴﺪ و آﺛﺎر آن در زﻧﺪﮔﯽ ،ﻧﺸﺮﯾﮥ ﻣﺒﻠﻐﺎن ،ﺷﻤﺎره .۱۳۹۱ ،۱۵۵
 .۳۰ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ،اﻣﯿﻦ ،ﺗﻄﻮر ﺷﻨﺎﺳﯽ واژۀ ﺑﺪﻋﺖ ،ﭘﮋوﻫﺸﯽ در ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﻗـﺮآن و ﺣـﺪﯾﺚ ﺑـﺮ ﺗﮑـﻮﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ و
واژهای از ادﺑﯿﺎت دﯾﻨﯽ ،ﻧﺸﺮﯾﮥ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﻗﺮآن و ﺣﺪﯾﺚ داﻧﺸﮕﺎه اﻟﺰﻫﺮا )س( ،ﺷﻤﺎرۀ .۱۳۹۲ ،۱
 .۳۱ﻣﺆﺳﺴﮥ ﻧﺸﺮ آﺛﺎر اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ،اﯾﺜﺎر و ﺷﻬﺎدت در ﻣﮑﺘﺐ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )س( ،اﻧﺘﺸﺎرات ﻋﺮوج.۱۳۷۵ ،
 .۳۲ﻧﻌﻤﺘﯽ ﭘﯿﺮ ﻋﻠﯽ ،دلآرا و ﻃﺎﻫﺮ ،ﻣﻬـﺮی ،ﻏﯿﺒـﺖ و ﭘﯿﺎﻣـﺪﻫﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ آن در ﺗﻌـﺎﻟﯿﻢ اﺳـﻼﻣﯽ ،ﻧﺸـﺮﯾﮥ
ﺑﺼﯿﺮت و ﺗﺮﺑﯿﺖ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺷﻤﺎرۀ .۱۳۹۴ ،۳۲

 .۳۳ﻧﯿﺮی ،ﻣﺤﻤﺪ ﯾﻮﺳﻒ و ﺧﯿﺮاﻧﺪﯾﺶ ،ﺳﯿﺪ ﻣﻬﺪی ،ﺷﻬﯿﺪ و ﺷـﻬﺎدت در ﻋﺮﻓـﺎن اﺳـﻼﻣﯽ ،ﻓﺼـﻠﻨﺎﻣﮥ ﻋﻠـﻮم
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﺮاز ،ﺷﻤﺎرۀ .۱۳۸۴ ،۴۲
 .۳۴ﻧﻘﯽزاده ،ﺣﺴﻦ و ﻗﺎﺿﯽزاده ﻫﺎﺷﻤﯽ ،زﻫﺮا ﺳﺎدات ،ﺑﺮرﺳﯽ اﻟﮕﻮی ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻌﺎﺷﺮت ﺑﺎ ﻣﺮدم از ﻣﻨﻈﺮ اﻣﯿﺮ
ﻣﺆﻣﻨﺎن ﻋﻠﯽ در ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ ،ﻧﺸﺮﯾﮥ ﻣﻌﺮﻓﺖ ،ﺷﻤﺎرۀ .۱۳۹۴ ،۲۰۸
 .۳۵ﻧﮕﺎرش ،ﺣﻤﯿﺪ ،ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﺎﺷﻮرا ،ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﮥ ﭘﯿﺎم ،ﺷﻤﺎرۀ .۱۳۸۶ ،۸۶
 .۳۶ﻧﺒﻮی ،ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ،ﻋﺰت ﺣﺴﯿﻨﯽ ،ﻧﺸﺮﯾﮥ ﻣﺒﻠﻐﺎن ،ﺷﻤﺎرۀ .۱۳۸۱ ،۲۸
 .۳۷ﻫﺎﺷﻤﯽ ،ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ ،راهﮐﺎرﻫﺎی ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺜﺎر و ﺷﻬﺎدت )ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻫﻤـﺎﯾﺶ ﻣﻠـﯽ ﻓﺮﻫﻨـﮓ
اﯾﺜﺎر و ﺷﻬﺎدت( ،اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه زﻧﺠﺎن.۱۳۸۹ ،
 .۳۸ﻫﺎﺷﻤﯽ ﻧﺠﻒآﺑﺎدی ،ﺳﯿﺪ رﺿﺎ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺷﻬﺎدت ،اﻧﺘﺸﺎرات ﺑﻨﯿﺎد ﺷﻬﯿﺪ.

h

۸۵

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺍﻳﺜﺎﺭ ﻭ ﺷﻬﺎﺩﺕ...

