
 

 

 ترویج فرهنگ جهاد و شهادت بر اساس بیانیه گام دوم
 *مرضیه قنبری

ِه َفَلْن ُيِض َّ َأْعماَلُهْم »قال الله تعالی:  ِذيَن ُقِتُلوا ِفي َسِبیِ  اللَّ َو الَّ
َفها َلُهم َسَیْهِديِهْم َو ُيْصِلُح باَلُهم َة َعرَّ  1«َو ُيْدِخُلُهُم اْلَجنَّ

 مقدمه
ههای ترویج فرهنگ جهاد و شهادت در جامعه اسهالمی افهزون بهر حفهظ دیهن و احیهای ارزش

اسالمی، موجب تزکیه نفس در جهت رسیدن به تقرب الهی است. شههادت در راه خهدا همهواره 
موردتوجه آیات و روایات بوده و خدای تعالی برای جهاد فی سبیل الله جایگاهی در ردیف ایمهان 

لُکْم »است:  به خدا قرار داده ِِ
ُُ ْْ ْمواِلُکْم َو َأ ََ ِه ِبل ِه َو َرُسوِلِه َو ُتجاِهُدوَن ِفي َسِبیِ  اللَّ ُتْؤِمُنوَن ِباللَّ

تهان در راه ید و بها امهوال و جانهایهاوریمان بیبه خدا و رسولش ا 2؛ذِلُکْم َخْیٌر َلُکْم ِإْن ُكْنُتْم َتْعَلُمون
« فهی سهبیل اللهه»و عبارت: « د.یبهتر است اگر بدانز( ین برای شما )از هر رید؛ اینکخدا جهاد 

د در راه خهدا و یهبیانگر این است که جهاد باو   3کار رفتهقیدی است که بارها در مورد شهادت به 
د باشهد. فرهنهگ یهط توحیش محهیا گشهایهد و یهد و دفاع از حق، راندن دشهمنان توحیبرای توح

ی دارد، که بهه تبهع آن، سهعادت و پیشهرفت گیری انقالب اسالمشهادت  نقش  اساسی در شرل
و  اتیهاز آ یریهگ بر آن است با بههره یسعنوشتار  نیدر اجامعه اسالمی را تضمین خواهد نمود. 

اهمیت، ارزش و گام دوم انقالب،  هیانیدر ب یمقام معظم رهبر شاتیباتوجه به فرما زیو ن ات،یروا
 اهداف جهاد و شهادت بررسی شود.  

                                                           

 .ی تفسیر تطبیقیادکتر* 
برد! بزودی آنان را ههدایت نمهوده  ؛ و کسانی که در راه خدا کشته شدند، خداوند هرگز اعمالشان را از بین نمی6-4 :. محمد1

 کند. کند؛ و آنها را در بهشت )جاویدانش( که اوصاف آن را برای آنان بازگو کرده وارد می و کارشان را اصالح می
 .11 :. صفت2
 .41و20؛ توبه:72؛ انفال:76و95؛ نساء:190بقره:. 3

 فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان
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 ـ تخصصی ویژه مبلغانـفصلنامه علمی توشه ره

 و شهادت  . اهمیت جهاد1
طلبهی ازجملهه مفهاهیم ارزشهمند در تعهالیم اسهالمی اسهت کهه جهاد فی سبیل الله و شهادت

موردتوجهه بهوده و  موردتأکید آیات و روایات متعددی است. این فرهنگ از زمهان پیهامبراکرم
و استمرار و رواج یافت  آیات دال بر جهاد در راه خدا از موارد آن است. و در زمان معصومین

لَتر » ه: یهضایل بسیاری درمورد شههادت و ایثهارگری بیهان شهده اسهت. در آف ْْ لَه ا ِملَن   ِإنَّ اللَّ
ه َة ُيقاِتُلوَن ِفي َسِبیِ  اللَّ نَّ َلُهُم اْلَجنَّ ََ ُهْم َو َأْمواَلُهْم ِب َِ ُُ ْْ خداوند از مؤمنان، جانهها 1؛... اْلُمْؤِمِنیَن َأ

ه:( در راه کهن گونهه یهبرش( بهشت برای آنان باشد؛ )به اه )در براکرده، کداری یو اموالشان را خر
دار و مؤمنان را فروشهنده یخداوند خود را خر ،«شوند... شته میکشند و ک نند، میک ار مییرخدا پ

ن یهند، و در برابر اک داری میید: خداوند از مؤمنان جانها و اموالشان را خریگو رده، و میکمعرفی 
( بهه خهوبی روشهن مهییَسب   یر )ف  یهد. با توجه به تعبد متاع، بهشت را به آنان می ه 

ه کهشهود  ل  اللَّ
رد یهگ یه در راه او صهورت مهکهوششها و مجاهدتهایی است کدار جانها و تالشها و یخداوند خر

 2فر و ظلم و فساد.کردن حق و عدالت و آزادی و نجات انسانها از رنگال کاده یعنی در راه پی
سهانی کامبر!( هرگز گمان مبر یای پ»)فرماید: بعد از مرگ شهدا می خداوند متعال درمورد حیات

انههد، و نههزد پروردگارشههان روزی داده  ه آنههان زنههدهرههشههته شههدند، مردگاننههد! بلکه در راه خههدا کهه
ان باعه  یهن بیها4این آیه بیانگر این است که عاقبت جهاد، زندگی اسهت نهه مهرگ. 3«شوند. می
شهود. یو نیز موجهب شهوق بهه جههاد و آرزوی شههادت مهن در مورد شهدایشان یت مؤمنیتسل
هن معنا را اصحاب ابایقت ایحق گر یدیرهنمودنهد و بهر   ربال درکهدر روز عاشورا در  عبداللَّ

سهیره امامهان  5شهدند.یتهر مه شهد، برافروختههیتر مه که هرره امر سختگرفتند تاجاییسبقت 
جلی کامهل آن در واقعهه عظهیم عاشهورا نمود عینی فرهنگ ایثار و شهادت است که ت معصوم

گزاران علمهی و  هیشروان علوم و معارف قرآنی و از پایاز پ نیشود. أباعبدالّله الحسمشاهده می
در راه  دثار جان و مال و زندگی خهویبا مبارزه، مجاهده و ا ه آن هستند. امامیعملی معارف عال

ن یهیر و تبیثهار مهال و نفهس را، عمهال تفسهیات ایهات جهاد و قتال و آیهجری، آ 61خدا در سال 
 6اند.نموده

                                                           

 .111 :. توبه1
 .148، ص8نمونه ، ج ریمرارم شیرازی، تفسناصر . 2
 .169:.آل عمران3
 .147، ص2علوم القرآن، ، ج یسیوطی، اإلتقان فجالل الدین . 4
 .406-405، صص3القرآن، ، ج ریتفس یف انیالب بیطیب، أط نی. عبدالحس5
 .147ص عهیطبقات مفسران ش ،یشیبخشا یقیعق می. عبدالرح6
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 ارزش شهید و شهادت. 2
ههای الههی سهربلند و شهادت در راه خدا شایسته بندگان ویژه الهی است که در ابتالی به آزمهون

ای پیروز درآیند. ترویج  فرهنهگ شههادت موجهب تربیهت و پیهدایش بنهدگان صهالح و شایسهته
 دارنهد. خداونهدبه خداوند متعال است و جز رضای الهی گهام برنمهیشان شود که تمام توجه می

ِه َفَلْن ُيِض َّ َأْعملاَلُهْم »در مورد ارزش شهید و شهادت فرمودند:  متعال ِذيَن ُقِتُلوا ِفي َسِبیِ  اللَّ َو الَّ
َفها َلُهم َسَیْهِديِهْم َو ُيْصِلُح باَلُهم َة َعرَّ شهته شهدند، که در راه خهدا که سهانیکو 1؛َو ُيْدِخُلُهُم اْلَجنَّ

ارشهان را اصهالح کت نمهوده و یبهرد! بهزودی آنهان را ههدا ن نمهییخداوند هرگز اعمالشان را از ب
ایهن  « ندک رده وارد میکه اوصاف آن را برای آنان بازگو کدانش( یند؛ و آنها را در بهشت )جاوک می

دهنهد و آبهرو و عهزت  مهیارهها جهان خهود را ازدسهت یره در پکهدانی است یآیات بح  از شه
نهد بلرهه ک مسلمین، مرهون ایثار و فداکاری آنان است. خداوند نیز اعمالشان را هرگز نهابود نمهی

گر نیز در ادامهه بیهان یشگاه خدا محفوظ است. سه موهبت دیثارهایشان در پیها و ازحمات، رنج
ه رنیگر ایکند. ده هدایت میه، فوز بزرگ و رضوان اللَّ ینموده است؛ خداوند آنها را به مقامات عال

ت بهه یت و روحانینان خاطر و نشاط معنویآرامش روح، اطم؛ دینما وضع حال آنها را اصالح می
ه رنین موهبت ایآخر ند.ک ش دعوت مییافت خویبخشد و در جوار رحمتش آنها را به ض آنها می

   2ند.ک دانش وارد مییآنها را در بهشت جاو
شان است که مشمول رحمهت الههی واقهع ر حال شهدا بعد از شهادتدرحقیقت این آیات بیانگ

رسند و خداوند متعال گناهانشهان را عفهو نمهوده، شوند، به سعادت ابدی و کرامت آخرت میمی
خداوند متعال در جای دیگهر شههدا را بهه رحمهت و رضهای  3شوند.مورد مغفرت الهی واقع می

اٍت َلُهْم ِفیها »دهد: های بهشتی مژده میالهی و نیز باغ ُهْم ِبَرْحَمٍة ِمْنُه َو ِرْضواٍن َو َجنَّ ُرُهْم َربُّ ُيَبشِّ
ِعیٌم مق ی از یش(، و باغههایت )خهویه خهود، و رضهایپروردگارشان آنها را به رحمتی از ناح4؛میَْ

لُرُهْم » .«ه در آن، نعمتهای جاودانه دارنهد کدهد  بهشت بشارت می بشهارت مقابهل انهاار « ُيَبشِّ
افر و فاسهق و مخهالف اسهت. کهاست و اناار از برای  ین صالح متقیبشارت از برای مؤمن است

ُهْم ِبَرْحَمٍة ِمْنهُ » درواقهع خداونهد متعهال  5ر رحمت داللت بر عظمهت و بزرگهی او دار.ریتن« َربُّ
هها ه در آنکهی یههادهد؛ بهشتواسطه رحمت و مهر خود به رضوان در آخرت آنان را مژده می به

                                                           

 .6-4 :. محمد1
 .404-403، صص21ج همان، . مرارم شیرازی، 2
 .226، ص18، ج، المیزان فی تفسیر القرآن الرریم. طباطبایی3
 .21 :. توبه4
 .196، ص6القرآن ، ج ریتفس یف انیالب بیطیب، أطعبد الحسین . 5
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 ـ تخصصی ویژه مبلغانـفصلنامه علمی توشه ره

 1دانند.یشه در آن جاوینشدنی است و همی دائمی و تمامیها تنعم

 اهداف جهاد و شهادت. 3

 شود:  جا به برخی از آنها اشاره می جهاد در راه خدا دارای اهداف متعالی است که در این
  طلبی عدالت. 1/3

لُدوا  َو ال»در آیهه: . خداونهد کن نمودن فساد در زمین است هدف از جهاد در راه خدا ریشه  ِِ
ُْ ُت
لِنین ِِ ِْ لِه َقِريلٌ  ِملَن اْلُم ْرِض َبْعَد ِإْصالِحها َو اْدُعوُه َخْوفًا َو َطَمعًا ِإنَّ َرْحَمَت اللَّ و در  2؛ِفي اْْلَ

د بهه یهتها، و امیم از مسهئولید! )بهیهد بخوانیم و امید، و او را با بینرن پس از اصالح آن فساد نیزم
هرگونهه فسهاد و تبهاهی در ؛ «است کاران نزدیکورا به نینید( زیرا رحمت خدکی ررحمتش. و نی

دسهتور بهه  زمین را بعد از انجام اصالحات در آن، رد نموده است. درحقیقت خداوند در این آیهه
بهاره مقام معظم رهبری در ایهن 3دهد.می  ن ساختن ظلم از میان آنانک اصالح امور مردم، و ریشه

 رنین فرمودند:
ی  ساد الزم و ملزوم یردیگرنهد؛ فسهاد اقتصهادی، اخالقهی و سیاسهی، تهودهعدالت و مبارزه با ف

زننده بهه  ی ویرانگر و ضربه ی حرومتها عارض شود، زلزله ررکین کشورها و نظامها و اگر در بدنه
ترین حرومهت تهاری   ی مال و مقام و ریاست، حّتی در َعَلهوی وسوسه ...مشروعّیت آنها است؛ 

کسانی را لغزاند، پس خطر ُبهروز ایهن تهدیهد در  المؤمنین  میریعنی حرومت خود حضرت ا
زیسهتی  ی زههد انقالبهی و ساده جمهوری اسالمی هم کهه روزی مهدیران و مسهئوالنش مسهابقه

میدادند، هرگز بعید نبوده و نیست؛ و این ایجاب میرند که دستگاهی کارآمد با نگهاهی تیهزبین و 
معنای واقعی با فساد مبارزه کند، بهویژه  ائم داشته باشد و بهگانه حضور د رفتاری قاطع در قوای سه

 4های حرومت. در درون دستگاه
لَه ُذو » »آیه: فرماید:  خداوند می ْرُض َو لِکلنَّ اللَّ َدِت اْْلَ َِ َُ اَس َبْعَضُهْم ِبَبْعٍض َل ِه النَّ َو َلْو ال َدْفُع اللَّ

رد، زمین را ک مردم را به وسیله بعضی دیگر دفع نمی اگر خداوند، بعضی از 5؛َفْضٍ  َعَلی اْلعاَلِمیَن 
خداونهد متعهال از نظهر « گرفت، ولی خداوند نسبت به جهانیان، لطف و احسان دارد فساد فرامی

                                                           

 .24، ص5القرآن، ، ج ریتفس یف انیجمع البم رسی،طبفضل بن حسن . 1
 .56 :. اعراف2
 .160، ص8القرآن، ، ج ریتفس یف زانیطباطبایی،الممحمد حسین . 3

4. https://farsi.khamenei.ir/audio-content?id=44368 
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وسهیله انسهان بها فضل خود حس جلب نفع و دفع ضرر را در نهاد بشر به ودیعت نهاده تها بهدین
 1، در مقام جنگ بر آمده و به ستیز قیام نمایهد.هرره مخالف مصالح فردی و یا اجتماعی او باشد

ه در جهان پیوسته اعمال زور الزم اسهت، بایهد متجهاوز را دفهع کدر حقیقت آیه بیانگر این است 
نیهاز  ار بهردن زور بهیرهه اخهالق و تربیهت انسهانها را از بکرد؛ در عمر دنیا روزی نخواهد بود ک
 شر و فتنه و برپایی عدالت معرفی نمهوده اسهت: خداوند متعال از اهداف مجاهدت را دفع2ند.ک
ه» يُن ِللَّ ی ال َتُکوَن ِفْتَنٌة َو َيُکوَن الدِّ نید! تا فتنه )و بهت پرسهتی، و کار رو با آنها پی 3؛َو قاِتُلوُهْم َحتَّ

این آیه بیانگر این است که ههر « سلب آزادی از مردم،( باقی نماند؛ و دین، مخصوص خدا گردد.
هها گونه فتنهای در جایی مانع پیشرفت دعوت و رسالت حق شد، باید با مجاهدت اینزمانی فتنه

 را از میان برد.
هایی کهه ههر های آنان نموده است تا فتنهآیات دعوت به جهاد در برابر دشمنان برای براندازی فتنه

اسهالمی  مقام معظهم رهبهری در اهمیهت عهدالت در جامعهه4اندازند، خاتمه یابد.روز به راه می
های الهی است و در جمههوری ی بعثت  ی همه های اّولّیهعدالت در صدر هدفرنین فرمودند: 

بنابراین از اههداف جههاد در راه خهدا و شههادت،  5.اسالمی نیز دارای همان شأن و جایگاه است
ری کن نمودن فساد در زمین است که باید با ترویج ایهن فرهنهگ، در برقهرابرپایی عدالت و ریشه

 بیشتر عدالت در جامعه تالش نمود.
 آزادی و استقالل روحیه تقویت. 2/3

یابی بهه آزادی منهوط بهه تأکید دین اسالم بر آزادی و حریت انسان از بندگی غیر خداست. دست 
حفظ حقوق انسانی افراد در جامعه است و برای اسهتقالل و آزادی بایهد مجاههدت نمهود. امهام 

ه خدا آن را به روی دوسهتان کراه خدا، دری از درهای بهشت است،  جهاد در»فرمودند:  علی
سهی کم و سپر مطمئن خداوند است، رجهاد، لباس تقوا و زره مح مخصوص خود گشوده است.

پوشاند، و درار بال و  ند، خدا لباس ذّلت و خواری بر او میک  ه جهاد را ناخوشایند دانسته و ترک
گهردد، دل او در پهرده گمراههی مانهده و حهق از او روی  و ذلیهل مهی کورهکشود و  مصیبت می
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مقهام معظهم  1«وم و از عهدالت محهروم اسهت.رجهاد، به خواری مح  گرداند؛ به جهت تر می
 رهبری رنین فرمودند: 

گر جههان  های سهلطهاستقالل مّلی به معنی آزادی مّلت و حرومت از تحمیل و زورگویی قدرت
ی افهراد  گیری و عمل کردن و اندیشیدن بهرای همهه حّق تصمیم معنای است و آزادی اجتماعی به

ی الههی بهه  اند و ایهن ههر دو عطّیهه ی ارزشههای اسهالمی جامعه است؛ و این ههر دو از جملهه
ها موّظف بهه تهأمین ایهن دو ها به مردم نیستند. حرومتکدام تفّضل حرومتیند و هیچ ها انسان

اند، مّلت ایران با جههاد  دانند که برای آن جنگیدهبیشتر می اند، منزلت آزادی و استقالل را کسانی
ی آنها است. استقالل و آزادی کنونی ایران اسهالمی، دسهتاورد، بلرهه  ی خود از جمله ساله رهل
های رفیهع  آورد  صدها هزار انسان واال و شجاع و فداکار است؛ غالبًا جوان، ولی همه در رتبه خون

لوحانه و بعضًا مغرضهانه،  های ساده ی انقالب را با تأویل و توجیه ی طّیبه انسانّیت. این  مر شجره
 2 توان در خطر قرار داد.نمی

خهواهی و نیهز آزادی خداوند متعال در قرآن کریم یری از اهداف شهادت و جهاد را روحیه آزادی
ینَو ما َلُکْم ال ُتقاِتُلوَن ِفي َسِبیِ  ا»مستضعفان دانسته است و ذیل آیه:  ُِ َتْضَع ِْ ِه َو اْلُم ررا در 3؛للَّ
ار رهانهد، پی ه )به دست سهتمگران( تضهعیف شهدهکانی کودکراه خدا، و )در راه( مردان و زنان و 

تحریک و تشویق به جهاد و قتال برای آزادی هر انسهان مستضهعف و نهاتوانی نمهوده  ،«نیدک نمی
خهواهی از وحیه استقالل و آزادیتقویت ر 4اند.است که به دست کفار به استضعاف کشیده شده

عوامل مؤ ر در پایداری و مقاومت در برابر سلطه بیگانگان است که موجب جههاد در راه رسهیدن 
 های واالی اسالم خواهد شد.به آرمان

 ملی عزت تقویت. 3/3

عدم حساسیت نسبت بهه قهوانین  های دینی به حدی است که امام علیاهمیت حفظ ارزش   
بینید پیمانها و قهوانین الههی شرسهته می»های انسانی را مامت نمودند و فرمودند: الهی و ارزش

کهه اگهر تعههدات پهدارنتان نقهد گهردد، ناراحهت مهی آیید درحالیشده است اما به خشم نمی
  مقام معظم رهبری در اهمیت عزت ملی رنین فرمودند: 5«شوید.
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هایی از اصهل عهزت هسهتند.  ر سه، شاخهعّزت مّلی، روابط خارجی، مرزبندی با دشمن: این ه
ی ظهورنهد: تحهّر    هایی است که تحّقق یافته یها در آسهتانه ی جهانی، امروز شاهد پدیده صحنه

ی آمریرها و صهیونیسهم؛  جدید نهضت بیداری اسالمی بر اساس الگوی مقاومت در برابر سلطه
رهاران خهائن آنهها در گیهر شهدن هم و زمین غهرب آسهیا ۀمنطق های آمریرا در شرست سیاست

ی سیاسی جمهوری اسالمی در غرب آسهیا و بازتهاب وسهیع  منطقه؛ گسترش حضور قدرتمندانه
آن در سراسر جهان سلطه. دولت جمهوری اسالمی باید مرزبندی خود را با آنها بها دّقهت حفهظ 

آنهان  نشینی نرند؛ از تهدیهدهای پهو  و مّلی خود، یک گام هم عقب های انقالبیارزش کند؛ از
حال، عههّزت کشههور و مّلههت خههود را در نظههر داشههته باشههد و حریمانههه و  نهراسههد؛ و در همههه

 1جویانه و البّته از موضع انقالبی، مشرالت قابل حّل خود را با آنان حل کند. مصلحت

 معنویت تقویت. 4/3

در فرهنگ اسالمی، انگیزه الهی برای کسب رضای خدا شاخصه اصهلی در رسهیدن بهه کمهال و 
بسهتگی بهه زخهارف شود، دلره موجب سلب معنویت از انسان میتقویت معنویت است و آن

در توصهیف  که در حدیثی از امام صهادقرناندنیوی و تعلقات قلبی به امور مادی است؛ هم
اولیای الهی( زهد از دنیا اختیار کردند تا دلشان بهرای آخهرت فهارغ »وارستگان رنین آمده است: 

ههای معنهوی کردن ارزشانیه گام دوم مقام معظم رهبری، معنویت به معنی برجستهدر بی 2«.شود
از قبیل: اخالص، ایثار، توّکل، ایمان در خهود و در جامعهه اسهت، و اخهالق بهه معنهی رعایهت 

هایی رون خیرخواهی، گاشهت، کمهک بهه نیازمنهد، راسهتگویی، شهجاعت، تواضهع،  فضیلت
ی  ی همهه دهنهده و است. ایشان معنوّیهت و اخهالق را جهتاعتماد به نفس و دیگر خلقّیات نیر

انهد و قائلنهد معنویهت و های فردی و اجتماعی و نیاز اصهلی جامعهه دانسهتهها و فّعالّیتحرکت
آورد که نیازمند جهاد و تالش و  اخالق هرره بیشتر در جامعه رشد کند، برکات بیشتری به بار می

هها رفتهار اخالقهی و در درجهه اول بایهد خهود انسهان سازی صحیح در جامعه است.نیز فرهنگ
را بهرای رواج آن در جامعهه فهراهم نماینهد. تقویهت   معنوی داشته باشند، و در درجهه دوم زمینهه

 مقام معظم رهبری فرمودند:  معنویت در جامعه نیازمند همراری نهادهای اجتماعی است.
ای رشهمگیر افهزایش داد. ایهن  گونههه بههباید عیار معنوّیت و اخالق را در فضای عمومی جامع

از پیهروزی  ی مبار  را رفتار و منش حضهرت امهام خمینهی در طهول دوران مبهارزه و پهس  پدیده
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از ههر ریهز رواج داد. رویرهرد دینهی و اخالقهی در جمههوری اسهالمی، دلههای  انقالب، بیش 
اخهالق دگرگهون شهد.  ویژه جوانان را مجهاوب کهرد و فضها بهه سهود دیهن ومستعد و نورانی به

ی  های جوانان در میدانهای سخت از جملهه دفهاع مقهّدس، بها ذکهر و دعها و روحیههمجاهدت
برادری و ایثار همراه شد و ماجراهای صدر اسالم را زنده و نمایان در برابر رشم همه نهاد. پهدران 

ونهاگون جههاد های گ ی دینی از عزیزان خهود کهه بهه جبههه و مادران و همسران با احساس وظیفه
رو  ی آنهان روبهه دیده آلهود یها جسهم آسهیب شتافتند دل کندند و سپس، آنگاه که با پیرر خون می

   1شدند، مصیبت را با شرر همراه کردند.
شهود و روحیه شجاعت برگرفته از ارتباط با خداوند متعال است که موجب نگرش توحیهدی مهی

 شد. باع  فداکاری و شهادت در راه رضای الهی خواهد
 قویت اراده ملیت. 5/3

اراده یک ملت نقش مؤ ری در تحول جامعه دارد و پایداری و مقاومت بهرای رسهیدن بهه ههدف، 
در وصهف خهود در پایهداری و  موجب ازبین رفتن موانع و مشرالت خواهد شد. امهام علهی

هرگهز در  سوگند به خدا اگرتمام عرب به جنگ بها مهن بپهاخیزد،»اراده قاطعشان رنین فرمودند: 
با همین روحیه مقاومت و اراده بهاال در خطهاب  امام 2«صحنه نبرد به آنها پشت نخواهم کرد.

 به یاران که از اراده ضعیفی برخوردار بودند، رنین فرمودند:
گویید هوا گهرم اسهت؛ مهلهت ده تها دهم، میسوی دشمن میوقتی در تابستان فرمان حرکت به

گویید هوا خیلی سهرد اسهت. دهم، میدر زمستان فرمان جنگ می سوز گرما بگارد، و آنگاه که
   3خدا سوگند از شمشیر بیشتر گریزانید.کنید. بهوقتی شما از گرما و سرما فرار می

 مقام معظم رهبری در تقویت اراده ملی فرمودند: 
بشهّدت انقالب به یک انحطاط تاریخی طوالنی پایان داد و کشور که در دوران پهلهوی و قاجهار 

تحقیر شده و بشّدت عقب مانده بود، در مسیر پیشهرفت سهریع قهرار گرفهت؛ در گهام نخسهت، 
ی  تبدیل کهرد و عنصهر اراده ساالری مردم رژیم ننگین سلطنت استبدادی را به حرومت مردمی و

جانبه و حقیقی اسهت در کهانون مهدیرّیت کشهور وارد کهرد؛  ی پیشرفت همه  مایه مّلی را که جان
و بهاور ممها   ی مهدیرّیت کهرد؛ روحیهه دار اصهلی حهوادو و وارد عرصهه جوانهان را میهدانآنگاه 
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صهورت یهک مسهیر ترویج فرهنگ ایثار و شههادت بایهد بهه «توانیمم را به همگان منتقل کرد. می
هها بگهارد و بهه تربیت دینی ترسیم شود تا فرد برای دسترسی به مقامات عالیهه دیهن، از سهختی

 1و این نیازمند تقویت روحیه خودباوری در انسان است.مطلوب خود برسد 

 اسالمی الگوهای ایجاد. 6/3

ِه  »خداوند متعال در مورد جایگاه شهدا رنین فرموده است:  ِذيَن ُقِتُلوا ِفي َسِبیِ  اللَّ َبنَّ الَّ َِ ِْ َو ال َت
ِهْم ُيْرَزُقون شهته که در راه خهدا کهسهانی کگمهان مبهر )ای پیامبر!( هرگز 2؛َأْمواتًا َبْ  َأْحیاٌء ِعْنَد َربِّ

عبهاس از ابهن «شهوند. انهد، و نهزد پروردگارشهان روزی داده مهی ه آنان زندهرشدند، مردگانند! بل
شهته که در آن رهارده نفر از مسهلمانان کشتگان جنگ بدر است که این آیه درمورد کروایت شده 
ه کداوند با نزول این آیه فرمود: آنان خ 3«.فالنی مرد»گفتند:  شد، میشته ميکه ک کشدند و هری

شته شدند، درحقیقت زندگانی در قهرب پروردگهار خهود، و کبه خلوص نیت در راه خدا به جهاد 
  4مقرب بارگاه او هستند که به نعمتهای سبحانی، روزی داده شوند.

شناخت الگوهای گاشته جهت ترویج فرهنگ ایثهار و شههادت از اهمیهت بسهزایی برخهوردار   
رنانره مقام معظم رهبری نیز در بیانیه گام دوم انقهالب اسهالمی بهه ایهن مههم اشهاره است؛ هم

های استوار در آینده، باید گاشته را درست شهناخت و از برای برداشتن گام»اند و فرمودند: نموده
جای حقیقت خواهند نشسهت و ها بهها درس گرفت؛ اگر از این راهبرد غفلت شود، دروغ تجربه

 5«آینده مورد تهدیدهای ناشناخته قرار خواهدگرفت.
ه در برابهر ایشهان بهه شههادت ک مطالعه و بررسی تاری  پرافتخار اسالم و اصحاب پیامبراکرم

انگیهز آن در رهبهری و ههدایت جامعهه عهرب  رسیدند، بیانگر عظمت رهبری قرآن، و ا ر حیهرت
مال کجاهلی به اعالترین مرحله علم،  است. قرآن کریم جامعه عصر جاهلی را از زندگی منحط

ه در راه دیهن و اههداف کهطهوریو انسانیت رساند و به آنان درس ایثار و از خودگاشتگی داد؛ بهه
ردنهد، در مهرگ فرزنهدان و ردادن مهال و جهان نتهرین اعتنهایی بهه از دسهت کورکعالیه انسانی 

براین شناخت گاشهته و آیهات دال بهر بنا 6ترین اندوه و تأسفی بر خود راه ندادند. کورکهمسران 
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عظمت شهادت و ایثار، موجب تصحیح نگرش انسان به این امر مقدس شده و باعه  تشهویق و 
 های انسانی خواهد شد.تحریک برای احیای ارزش
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