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 چكیده

بر همین اساس . اند کرده به عنوان پاسداران سنگرهای ایدئولوژیک، همواره از دین و کیان میهن اسالمی دفاع انروحانی

که قصد نابودی نظام نوپای دینی را داشت ـ این  ر جریان جنگ تحمیلی و تجاوز رژیم عراق به کشور اسالمی ـبود که د

انقالب اسالمی و حکومت دینی سر از پا نشناختند و مردانه به سوی  های قشر آگاه و متدیّن در راه پاسداری از ارزش

ین ارزش فرهنگ ایثار و شهادت از دیدگاه اسالم، ارزش این مقاله بر آن است تا ضمن تبی .های نور شتافتند جبهه

ارتقا و  دررا های علمیه  هنقش حوزو مقام معظم رهبری بررسی کند و ( ره)شهادت و شهدای روحانی را از دیدگاه امام 

 .در جامعه تبیین کند شهادت و ایثارشفاهی فرهنگ تبیین اصولی و دقیق 

 

 شفاهیفرهنگ  های علمیه، جامعه، ت، حوزهروحانیت، ایثار، شهاد :ها کلیدواژه

 همقدم

به  حوزهتا جایی که است بوده  جهاد علمی و عملی فرزانگان و فرهیختگاندار  میراثاز هزار سال پیش  های علمیه حوزه

ها  شهد اعتقاد و باور دینی را در کام جان تفکرات ناب دینی، توانست بذر ایمان را در جامعه بکارد، ی عنوان سرچشمه

شیعی  ی های علمیه حوزه ی ساله دار تالش هزار وحانیت معاصر، وامرو، ر از این .تردید را بشکند بریزد و امواج الحاد و

به عبارت . ها را یافته است و بسیج توده ها به آن، قدرت تسخیر قلب از آن منبع فیاض اعتبار کسب کرده و با اتکا ،است

دند تا به کربهایی ارائه  علمی گران های را به طهارت و تقوا گذراندند و مجموعه انشهزاران انسان برگزیده، عمر دیگر،

جهاد با . عالمان دین است ی حوزه میراث جهاد مخلصانه عالوه بر تمامی این موارد،. دیابتدریج، ملت به روحانیت اعتماد 

به . سیاسی کشور قرار داد ات اجتماعی ومستبدان و استعمارگران شرقی و غربی، حوزه را در پیشانی مبارز ستمگران،

تاکنون علیه ستم صورت گرفته، یک یا چند عالم  اآغاز غیبت کبر هایی که از ها و جنبش شهادت تاریخ، در تمام قیام

این  بارز ی ؛ چهرهاند پای جان ایستاده اند و تا آفرین بوده ها نقش اند یا در آن قیام ها را بر عهده داشته قیام شیعه، رهبری

روحانیت در این دوران حساس بود که . کفار و اجانب علیه ملت ایران دید ی توان در جنگ تحمیلی هشت ساله امر را می

ثابت کرد که  حضور علما و حتی مراجع تقلید در خطوط نبرد و در کنار رزمندگان، بار دیگر شیعه در دفاع مقدس با
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جویانِ سپیدسیرت، در  حق این. گیرد میقرار  اقشار مختلف ملت ها در کنار ها و لحظه صحنه ی همیشه و در همه

خورشید  ی خمینی بزرگ را به سرچشمه ی پیروان دلداده و جنگیدند یهای حق علیه باطل، با مزدوران رژیم بعث جبهه

 کردند و میت برپایی مجالس دعا و نیایش، فضای جبهه را سرشار از نور و معنوی آنان با. معرفت و معنویت رهنمون شدند

رشید ما،  است که شبستان زندگانی ملت سبببه همین . برومند اسالم، نقش بسزایی داشتند در تشجیع رزمندگان

 ی توان گفت که حماسه می ،شک بی .هایشان نورانی است همواره از نام و یاد روحانیان و از تابش چلچراغ روشن اندیشه

ایمان، همواره با روحانیان متعهد و. خواهد ماند ماندگار و پایدار ،این سرزمین روحانیان در دفاع مقدس، همواره در تاریخ

در جنگ تحمیلی نیز . اند های جاوید آفریده اسالمی خود دفاع کرده و حماسه ، از اسالم و میهنوضعیتترین  در سخت

ای به صبحِ  دریچه ایستادگی کردند وپاسداران راستین مکتب تشیع علوی، با تمام توان در برابر متجاوزان  روحانیان، این

 ی ها، شورانگیزترین حماسه که در جبهه اینان بودند. با شهامت ایران اسالمی گشودند مسیحاییِ تاریخ فراروی مردمِ

نقش  ،رو از این .شهادتند ایثار و ی روحانیان، شمع شبستان شهامت و استقامت و سرمستان باده .بشری را آفریدند

در اثر رهبری و پشتیبانی روحانیان فداکار . است فاع مقدس و مبارزه با دشمنان اسالم و انقالب، قابل توجهروحانیان در د

سرخ  های ناهای رستن و پیوستن و نیز مید استقالل را نوشیدیم و کوچه هایی از زالل آزادی و مدار بود که جرعه و مردم

های  بالیم و قله سرافراز و سربلند در میان امت اسالم به خود می اینک، ما. ایمان را طی کردیم های امن تکامل و جاده

را بر دوش  ت و هدفمبار ه کنیم و مردانه، کوله شکوه و عزت اسالمی و نیز استقالل و خودکفایی را طی می بلند

استکبار توان گفت که کتاب مقدس هشت سال دفاع مقدس ملت ایران در برابر متجاوزان و  یم بنابراین، .گیریم می

مجاهد فراوانی  در این کتاب، نام روحانیانِ. های عالمان بزرگ است ها و شجاعت اوراق زرین حماسه ی جهانی، دربردارنده

آنان گاهی با اشک دیده، زمانی . اند بوده های ایثار و پیکار کسانی که همراه و همراز دالورمردان میدان ،خورد به چشم می

از دعا و سعادت، همراهی خود را با رزمندگان اسالم نشان  لبریز های تی با دسگاهبرکت، و  با سخنانی سراسر سبز و با

 .دان داده

 و ايثار شهید معاني لغوي 

. معنی حاضر بودن در یک محل گرفته شده است به در اصل ،شهد در لغت عرب با مشتقات متعدد ی شهید از ریشه

کسی است که شخصی یا چیزی را  شهید ،به عبارت دیگر. اشیا است شود که ناظر و شاهد بر شهید به کسی گفته می

و به عبارتی  .(862: 5731 ،راغب اصفهانی)دهد  علیه آن شهادت می کند و هم برای کسی یا چیزی و هم مشاهده می

ید شه .شود استفاده می به صورت مشاهده این معنا بیشتر در ؛گواهی دادن امین است شهید کسی است که در ،دیگر

 (.865: 2ج ، 5721 ،الحسینی الزبیدی)راه خدا کشته شده است  کسی است که در

بخشش،  معنای بذل و به این کلمه .دبرتری دا یوثر به معنای او را بر خود برگزید و، آثر ی از ماده ،باب افعالاز ایثار 

 (.7566 :7ج ، 5736،  ادهخد) است بعضی دیگر، گذشت کردن از حق خود برای دیگران بر ترجیح دادن بعضی

 نفع دیگری یا دیگران را به خود ترجیح دادنو  حق خود برای دیگران گذشت کردن از به معنای بذل و ، ایثاردر واقع

  .است



 فرهنگ شهادت و ايثار  يمفهومتبیین 

ز شهادت، قبل ا: گاه داشتدیدتوان سه  در تعریف فرهنگ شهادت می. تعاریف متعددی از فرهنگ شهادت شده است

توان  می. های آن و زمان مورد نظر، تعریف ارائه داد توان براساس آن مقاطع و ویژگی می و از شهادت حین شهادت و بعد

منتج  یک مقطع را مبنا قرار داد یا عوامل و مواردی که به شهادت یا این مقاطع را جدا دید یا اینکه به هم پیوسته

فرهنگ شهادت مجموعه آثار،  .هستند د و شهدا معرف آن فرهنگشوید معرفی شهادت بافرهنگ  .بررسی کرد شود، می

در یک تعبیر . عملی آنهاست ی هن سیراصول و معارفی است که معرف و برآمده از حیات معنوی شهیدان راه خدا و مبیّ

ات و اعمالی که موجب ها، باورها، آداب و اعتقاد مجموعه آگاهی توان گفت که فرهنگ شهادت عبارت است از می، تر کلی

مانده از  یهر گونه آثار باق. دشو کمال، یعنی مرگ آگاهانه در راه خدا می ی هترین و واالترین درج وصل انسان به عالی

. استشهادت و شهید، سیره، روش و پیام شهیدان و تربت پاك و مقدس آنان بخشی از این فرهنگ  ی هشهدا دربار

هلل عبور از حیات مادی به حیات معنوی لقاءا رکه انسان دنیوی را داست ای  عاشقانهفرهنگ شهادت تعیین  بنابراین،

مانند تربت و  ،فیزیکی ی وجهه)در بحث فرهنگ شهادت نیز فرهنگ مادی  ،بر این مبنا .(88 :5732 معدنی،) رساند می

بر  .مطرح است( ها و اعتقادات ارزش ا،باوره)و فرهنگ معنوی ( شهدا ی هشهید، وسایل و آثار به جای مانده و موز ی مقبره

مثل ( معنوی)مانده از شهید، اعم از غیرمادی  که فرهنگ شهادت و ایثار عبارت است از آثار باقی توان گفت می ،این اساس

 ی سیره گرفته از قرآن و و دیگر وجوه معنوی و الهی شهید که الهام ها باورها، اعتقادات، خلقیات، رفتارها و هدف

ها، مراسم مربوط  تربت پاك شهید، وسایل شخصی، اسامی خیابان :ند از باشد و آثار مادی آن که عبارت می( ع) ینمعصوم

 . به شهید، آثار مکتوب و هر چیزی که قابل مشاهده و لمس بوده و یادآور شهید باشد

 منظر اسالم شهید از 

 و بار 81جمع آن شهدا  و بار 71شهید  ی واژه ،شدهبه صورت مشتقات مختلف ذکر  بار 561شهد  ی در قرآن کریم ماده

مرتبه به معنای حضور در یک محل، گواهی و علم  51شهید در قرآن کریم . به کار رفته است بار 5آن شهیدین  ایمثن

در . آمده است ،شدن چیزی و آماده به خدمت بودن به چیزی، اقرار و اعتراف، مشاهده و دیدار، به دست آمدن و حاصل

مربوط  آنها آن کریم آیات بسیاری وجود دارد که مستقیم یا غیرمستقیم به شهید و شهادت و فضائل و مناقب و خصائلقر

. یمکنای  نها اشارهآشود که مختصر به  سعی می ،وردآنها را آ ی همه هتوان در این مقال که نمی نجاییآولی از  باشد، می

ما بِِ قُون فَرِحینَرْزَبِّهِم یُرَ ندَعِ أَمواتَا بلْ أَحیاءٌ لُوا فی سبِیلِ اللَّهِنَّ الَّذینَ قُتِبَحسَوال تَ»: پردازد قرآن به مقام شهیدان می

  هعمَبِنِ رُونَستَبشِیَحزَنُونَ م یَال هُ م وَلَیهِِعَ خَوفٌ النْ خَلْفهِم أََم مِِّهِِقُوا بِلْحَالَّذینَ لَم یَرُونَ بِِستَبشِیَ و هِن فَضلِمِ اللَّهُ مُاتَاهُءَ

ن مَا لِلوُقوُال تَ وَ» :مده استآجای دیگر  و در (535-561 /آل عمران) «نینَؤْمِأَجرَ الْمُ ضیعُیٌال  اللَّهَ أَنَّ فَضلٍ وَ مّنَ اللَّه وَ

در پندار و  ،اول :یات چند نکته مستتر استآدر این  (515 /بقره)« نَروُشعُن ال تَلکِوَ حیاءٌل اَبَ تُامواَ ل اهللِبیِی سَفِ لُقتَیُ

ما  سوم،. شهدا بعد از شهادت برای همیشه جاودان است حیات دوم،. کار برده شهدا نباید لفظ مرگ را ب ی دربارهگفتار 

تواند  بشر نمی دهد تا جایی که این سوره جایگاه شهید را نشان می ،در حقیقت .نخواهیم داشت توان درك زندگی شهدا را

ا زقًرِ م اهللُهُنَّقُیرزُلَ وااتُو مَوا اَلُتِقُ مَّثُ اهللِ بیلِی سَا فِروُهاجَ ذینَالَّوَ»: مده استآدر جای دیگر  .کندمقام رفیع شهید را درك 



 د، رزق ونبرای رضای خدا هجرت را برگزین این آیه پاداش کسانی که که در( 12 /حج)« قینَازِالرَّ یرُخَ وَهُلَ اهللَ نَّاِ ا وَنًسَحَ

کند و  ایجاد می این آیه انگیزه ،حقیقت در. گیرند خدا می را ازخود کند، یعنی برندگان پاداش  عرفی میروزی خاص م

ها  ترین و گویاترین واژه روشن، همچنین .کند ، تقویت میمقابل اهریمنیان ایستادگی کنند در خواهند کسانی که می

 ی خصوص ائمه به ،بزرگواران ی آن یای الهی، سیرهو اول (ص) توان از کلمات پیامبر اکرم یمرا شهادت  ی درباره

نقل شده است که شهید به ( ص) از پیامبر .کنیم نها اشاره میآی از بخشد که در اینجا به کراستنباط ( ع) معصومین

 (.1 :55ج  ،ق 5518 ،حرعاملی)کند  اهلل نظر می وجه

گیرد  ین افتادن مورد رحمت خدا قرار مین حضرت نقل شده است که شهید پیش از بر زمآو در جای دیگری از 

از نوشیدن آب خنک در روز  را زخم ناشى از نیزه و ضربت بر شهید( ص)پیامبر خدا  .(85 :8 ق، ج 5512، نوری)

متقى )کند  را شفاعت می از بستگان خود شهید هفتاد نفر معتقد بود که( همان) .دانست تر می تابستان، براى او آسان

 (5 :5ج  ،ه ق 5737، هندى

 (ره)شهادت از ديدگاه امام خمیني 

روز خوشى و سعادت ما روزى است که از این دنیاى آلوده ». داند شهادت را سبب خوشبختی انسان می( ره)امام خمینی 

زندگانى در این روزگار براى مسلمین  .عید ما و روز سعید ما در شهادت است. و انباشته از درد و رنج و بال راحت شویم

. ایم خواهیم و براى همه گونه حوادثى آماده حکومت جباران و ستمکاران را نمى ی ما زندگى در سایه. وش و گوارا نیستخ

از دیدگاه ایشان رسیدن به فوز  شهادت در اسالم ي فلسفه( 567 :5  ج ،5725 ،امام خمینی)« .شما هم باید آماده باشید

 الحادى، این است که رجال مکتب و هاى انحرافى توحید با مکتب و مهاى مکتب اسال یکى از فرق». عظیم الهی است

کنند،  از شهادت استقبال مى .یَا لَیتَنِى کُنتُ مَعَهُم فَأَفُوزَ فَوزاً عظیماً: دانند ، شهادت را براى خودشان فوز عظیم مىتوحید

مؤمن در این عالم در . تر از این عالم است هاى باالتر و نورانی چون قائل هستند به اینکه مابعد این عالم طبیعت، عالم

بین مکتب ما، مکتب توحید، با سایر  های این یکى از فرق. رود زندان است و بعد از شهادت از زندان بیرون مى

آنهایى که به خدا اعتقاد . شوند قدم مى علماى متعهد ما براى شهادت پیش. ندا هاى ما شهادت را طالب جوان. هاست مکتب

ما و شاگردان مکتب توحید از شهادت . آنها از شهادت باید بترسند ،و به روز جزا، آنها باید بترسند از موت ندارند

ما باکى از ». دارد که از شهادت باکی نداریم و با صراحت بیان می (527ـ528 :3  ج ن،ماه)« .ترسیم هراسیم؛ نمى نمى

باکى از این نداریم که شهادت نصیب عزیزان  ،م ریخته شده استهاى ما در راه اسال هاى طیب جوان این نداریم که خون

 .از اول پیدایش اسالم تاکنون بوده است (ع) امیرالمؤمنین ی است که در شیعه  اى مرضیه ی این یک شیوه. ما شده است

مرد دنیا، با  بزرگ و مرد اسالم بزرگ (ع) امیرالمؤمنین ،در صدر اسالم. شیعه همیشه مقارن بوده است ی اسالم با حماسه

پیروزی ملت ( ره)از دیدگاه امام  (761ـ711 :6  ج ،مانه)« .اسالم را شکوفا کرد ،مجاهدات بزرگ خود اسالم را رشد داد

اسالم . پیروزى ما براى این بود که همه رو به خدا کردند و شهادت را طلب کردند». به سبب داشتن فرهنگ شهادت است

اى  این رمز پیروزى ،و ما از این به بعد باید این رمز را حفظ کنیم. آنها ی ا قوه نداشتیم در مقابل قوهوالِّا م ،ما را پیروز کرد



گمان نکنید که حاال تمام شد مطلب و دوباره برگردید به حاالت  ،که قدرت اسالم است حفظ کنیم و وحدت کلمه را

این نهضت را با گرمى، این نهضت را با تمام قوا حفظ خیر، تمام نشده است و اآلن باید وحدت را حفظ کنید و  ،اولیه

ها باید  ها باید قیام کنند و ملت ملت». داند و آن را رمز بقا می (558 :مانه) «.شما را سعادتمند کند ی خداوند همه. کنید

نى، ارزش قائل رمز پیروزى این است که شهادت را آرزو کنند و به حیات، حیات مادى، دنیایى، حیوا .را بفهمند« رمز»

هاى عرب را، در  تواند پیش ببرد، این رمزى است که قرآن آورده است و ملت ها را مى این رمز است که ملت. نباشند

یک انسان الهى ساخت که با آن  ،قرآن انسان ساخت .هاى بزرگ سلطه داد صورتى که در کمال ضعف بودند، بر دولت

امام  (115ـ117 :نماه)« .باید این رمز را پیدا کرد. ها غلبه کرد وریتبر امپرا قدرت الهى پیشبرد کرد و کمتر از نیم قرن

از ترور نترسید، از شهادت  ،مصمم باشید! عزیزان من! خواهران من! برادران من». داند شهادت را عزت ابدی می( ره)

و از مردن بترسند که مردن را  آنها از شهادت بترسند. شهادت عزتِ ابدى است، حیات ابدى است. ترسید نترسید و نمى

دانیم براى چه  دانیم و حیات جاودانه را بهتر از این حیات مادى مى ما که انسان را باقى مى. دانند و انسان را فانى تمام مى

 (855: 3  ج ،مانه)« !بترسیم؟

 (ره)هاي علمیه در دفاع مقدس از ديدگاه امام خمیني  نقش حوزه

که قیام  در تمام این مدت پنجاه سال آن». داند ا را همواره در طی تاریخ علیه طاغوت زمان میقیام علم( ره)امام خمینی 

آن وقت البته این . توانستند ملت هم همراه علما بود تا آن اندازه که مى. هیچ کس ،کرد بر ضد اینها علما بودند و ال غیر

حبس  ،کشته دادند. ا نهضت شد و شکست خوردندلکن از طرف علم. شد نهضتى که حاال پیدا شده است نبود و نمى

ضد دربار را . ندا اینها ضد درباری. ند، خیر، اینها دربارى نیستندا گویند اینها درباری پس اینکه مى .تبعید شدند ،شدند

به طورى  ،کرداألسف این بیشتر از آن حرف اول تأثیر  دربارى معرفى کردند، براى اینکه اینها را از نظر مردم بیندازند و مع

این هم یکى از کارهایى . ها برگشتند از علما بسیارى از جوان. شانیبسیار ،که در زمان رضاخان بسیارى از مردم برگشتند

در صورتى که تاریخ خود ما، »: دارند و در جای دیگر بیان می( 715: 3  ج ،5725 ،امام خمینی)« .بود که اینها کردند

هر  ،ما این صد سال اخیر را که مالحظه کنیم ـ طور بوده جلویش هم همینـ خیر همین چند سال، این صد سال ا

. بود  ضد سلطان آن وقت رجنبش تنباکو ب. جنبشى که واقع شده است از طرف روحانیون بوده است بر ضد سالطین

در زمان خود ما چندین  .ایجاد کننداند  خواسته عدالت می البته با قبول داشتن رژیم، ،جنبش مشروطه بر ضد رژیم بود

یک دفعه از خراسان، یک دفعه از آذربایجان، یک دفعه از : روحانیون بر ضد رضاخان، چندین دفعه ،نفر قیام کردند

البته . که ما اینها را شاهد بودیم و اینها همه قیام بر ضد رضاخان بود ،اطراف ایران را دعوت کردند به قم ی اصفهان و همه

بزرگان  از دو نفر. کنم بود گمان مى ـ در سُنقُر ـ علماى آذربایجان را گرفت و برد. ست اینها راقدرت او داشت و شک

ها آنها در  مدت. اینها را بردند در سنقر، یا آنجاها طرف کردستان مرحوم انگجى،و  مرحوم آمیرزا صادق آقا ،علماى آنجا

ا صادق آقا آمد قم ماند و دیگر نرفت به آذربایجان و در بعد هم که رهایشان کردند، مرحوم آمیرز. آنجا تبعید بودند

اگر »: کنند اهداف اسالم معرفی می ی برنده ایشان روحانیت را عامل پیش( 815ـ817: 2  ج ،مانه)« .جا فوت شد همان



هدت مجا ،این مجاهدت روحانیون است که از خود شما هستند. روحانیون نبودند، ما اآلن از اسالم اطالعى نداشتیم

آمده، باز  آنهاست که براى ما اسالم را تاکنون نگه داشته است و در هر مسئله و گرفتارى که براى اسالم پیش مى

در همین مدتى . شدند شدند یا سرکوب مى حاال یا موفق مى ،کردند ها بودند که قیام مى ها بودند و همین قدم همین پیش

ها همه، مبدأش  مختلفى بر ضد رضاخان و محمدرضا شد و این قیام هاى که من اطالع دارم و من شاهد بودم، قیام

شدند یا کم موفق  مجتمع نشده بودند، موفق نمى شد، لکن چون ملت باز درست با هم روحانیون بودند؛ از آنجا شروع مى

روطه خواهد شد این طایفه را حفظ نکنید، بدانید که سرنوشت شما سرنوشت زمان مش ـ اگر ملت ما ـ اگر شما. شدند مى

 (766: 51  ج ،مانه)« .که روحانیون این کار را درست کردند و دست استبداد را کوتاه کردند

 (ره)تجلیل از شهداي روحاني از ديدگاه امام خمیني 

خصوصاً شهداى  ،شهیدان ی الم خدا و رسول خدا بر ارواح طیبهس»: دارند در تجلیل از شهدای روحانی بیان می( ره)امام 

پاسداران شهیدى که ارکان عظمت و افتخار انقالب  ،درود بر حامالن امانت وحى و رسالت. ها و روحانیت یز حوزهعز

سالم »: فرمایند و در جای دیگر می( 837 :85  ج ،مانه)« .اند اسالمى را بر دوش تعهد سرخ و خونین خویش حمل نموده

اند و بر  خود را به دم شهادت و مرکب خون نوشته ی و عملیه  یهعلم ی سازان همیشه جاوید روحانیت که رساله بر حماسه

افتخار و آفرین بر شهداى حوزه و . اند ناس از شمع حیاتشان گوهر شبچراغ ساخته ی منبر هدایت و وعظ و خطابه

پاى حقیقت ات دنیا را از تمنیّ  تعلقات درس و بحث و مدرسه را بریدند و عقال ی نبرد رشته ی روحانیت که در هنگامه

سالم بر آنان که تا  .ندا هباالن به میهمانى عرشیان رفتند و در مجمع ملکوتیان شعر حضور سرود علم برگرفتند و سبک

صادقى شدند که بند بند حدیث صداقتشان را قطرات   ه به پیش تاختند و براى قوم و ملت خود مُنذرانکشف حقیقت تفقِّ

رود  نمى  اهى کرده است و حقاً از روحانیت راستین اسالم و تشیع جز این انتظارىپیکرشان گو ی خون و قطعات پاره پاره

 ،مانه)« .ها را بدهد و مُهر ختام دفترش شهادت باشد مردم، خود اولین قربانی ی که در دعوت به حق و راه خونین مبارزه

ذکر عارفان و  ی آنان که حلقه»: کنند میدر یک تجلیل زیبا، شهدای روحانی را این چنین تجلیل ( ره)امام ( 835 :85  ج

اند و آنان از  حضورشان آرزویى جز شهادت ندیده ی اند در خلسه ها و روحانیت را درك کرده دعاى سحر مناجاتیان حوزه

مشتاقان و طالبان هم به  ی البته همه. اند شهادت نخواسته ی عطایاى حضرت حق در میهمانى خلوص و تقرب جز عطیه

عمل و زندگى جز  ی ها مانده است و در خانه چون من عمرى در ظلمات حصارها و حجاب ،یکى .اند ت نرسیدهمراد شهاد

سحر  ی ها را دریده است و با سپیده سیاه هوس ی یابد و دیگرى در اول شب یلداى زندگى سینه ت نمىورق و کتاب منیّ

ام، چگونه از وصف  ها به وجود نیامده عدم  تمو حال من غافل که هنوز از کَ. عشق عقد وصال و شهادت بسته است

تردیدى نیست . شنویم، بگذارم و بگذرم ساالران وجود وصفى کنم؟ من و امثال من از این قافله فقط بانگ جرسى مى قافله

ترین پایگاه محکم اسالم در برابر حمالت و  هاى علمیه و علماى متعهد در طول تاریخ اسالم و تشیع مهم که حوزه

اند تا مسائل حالل و حرام الهى را  عمر خود تالش نموده ی علماى بزرگ اسالم در همه. اند ها بوده روی حرافات و کجان

 (835: 85  ج، مانه) «.بدون دخل و تصرف ترویج نمایند



 هاي علمیه در جامعه  ي حوزه تحقق فرهنگ شفاهي ايثار و شهادت به وسیلههاي فراروي  چالش

 ها  باني ديني در نوآوريبه م يتوجه بي ـ1

توجهی  بیهای علمیه،  ی حوزه ایثار و شهادت به وسیله شفاهی ارتقا و تبیین اصولی و دقیق فرهنگاولین آسیب فراروی 

اهمیت خالقیت و  باعث شده گسترش و سرعت تغییرات در سراسر جهان ،تردید بی. هاست نوآوری در به مبانی دینی

 شانهای ترند که بتوانند از فرصت ا در این دنیای پیچیده افرادی در رقابت با سایرین موفق، زیرشودنوآوری بیش از پیش 

نوآوری به  ی از نظر تاریخی سابقه .نیستپذیر  به بهترین نحو استفاده کنند و این جز با افزایش خالقیت و نوآوری امکان

ای الهی است که باید از طریق انسان  نوآوری عطیه ،سو گردد، زیرا از یک قدمت آفرینش انسان و ظهور دین الهی بازمی

ی  ای به جامعه دانش و معرفت تازه ،ای با توجه به مقتضیات زمانی ادیان الهی در هر دوره ،د و از سوی دیگرشومتجلی 

نوآوری دینی نوعی ، در واقع. استکردند و یکی از دالیل استمرار نبوت همین تکامل تدریجی  بشریت عرضه می

در چنین . مفید و بدیع حل کند شکلخواهد مسائل موجود را به  می که رود، اجتهادی شکنی و اجتهاد به شمار می عادت

 :مسیری نیز موانع جدی وجود دارد، از جمله

 ضعف یا عدم اعتماد به نفس( الف

 ترس و نگرانی و عدم امنیت روانی( ب

 تمایل به همرنگی و همگونی( پ

 عدم تمرکز ذهنی( ت

و تبیین اصولی و دقیق فرهنگ شفاهی ایثار و شهادت به  برای تحقق نوآوری دینی در ارتقا ،دیگر گاهیدیداز 

 :الزم است، از جمله یو نیز تقویت آن، شرایطهای علمیه  ی حوزه وسیله

 اجتماعی و عمومی ی فضای خالقانه( الف

 مدت و پرهیز از روزمرگیبلندوجود تفکر استراتژیک و ( ب

 برداری از نوآوری تم حمایت و بهرهوجود سیس( پ

 منابع انسانی و مانند متغیرهای ساختاری، فرهنگی ،هایی محرك داشتن( ت

 نگري  عدم آينده ـ2

عدم  های علمیه، ی حوزه ارتقا و تبیین اصولی و دقیق فرهنگ شفاهی ایثار و شهادت به وسیلهدومین آسیب فراروی 

توان به  نگری را می نگری چیست؟ آینده حال، آینده .ینده استآامعه در حال و ورده ساختن نیازهای جآنگری و بر آینده

 ،آن ی ریزی و مدیریت فعال تعریف کرد که در نتیجه یند برنامهاانداز گسترده و فراتر از حال در فر داشتن افق و چشم

 . ی در آینده استایدئولوژ و مانند دین، نهاد، نظام ،بازشناسی احتمالی جایگاه، کارکرد و نقش چیزی

 :ند ازا نگری عبارت های آینده مؤلفه

 آفرینی تحول ـ5

 نوآوری و نوسازی ـ8



 تیوری فعال و فعال بهره ـ7

 پذیری تحول ـ5

 :، از جملهدرکارکردهای خاصی داهای علمیه  ارتقا و تبیین اصولی و دقیق فرهنگ شفاهی ایثار و شهادت در حوزه

 ( هاد علمی ـ آموزشین)تولید دانش و معرفت دینی ( 5

 (پرورش مدیریتی)زایش و رویش عمل و رفتار دینی در مناسبات و داد و ستدهای انسانی  ،تولید و پرورش( 8

 (تبلیغی ـ دعوتی)تولید و توزیع پیام دینی  (7

 اشکالای در این رویکرد بر. کند ها معرفی می یا فراروایت یایمان بیم آن را مظهر سمدرنی در تعریف پست 2لیونارد

کثرت در معرفت و  ،یابد اخالقی، ارزشی وجود ندارد و آنچه اعتبار و مشروعیت می و از جمله معرفت دینی ،خاص معرفت

های  ها و انگاره ها، دیدگاه م را در مفهوم نفی نظریهسمدرنی ی پستعضبه همین دلیل است که ب. نسبیت در حقانیت است

 .جوهر سیالیت و عدم قطعیت قائلند ،ای همین نوع معرفت در این چارچوباند و بر بخش و کلیت بخش خالصه کرده

داللت مشابهی  ی مطرح کرده است نیز دربردارنده ،مدرن فرانسوی ، متفکر پست3شکنی را که دریدا مفهوم ساخت

های دینی  آموزهو  ردافتنی وجود نداین های مطلق و دست ای ساخت در چنین رویکرد و اندیشه. ماهیت و معناست ی درباره

ی از عضبه اعتقاد بحداقل روند و بدین سبب  ای از نسبیت یا عدم قطعیت و نقصان فرومی و هنجارهای اخالقی در هاله

 ،بینی توحیدی است م را باید در واقع چالشی در برابر ایمان و تقوا که در رأس جهانسمدرنی نظران مسلمان، پست صاحب

باید های علمیه  ارتقا و تبیین اصولی و دقیق فرهنگ ایثار و شهادت را در حوزه ،یوضعیتین در چن بنابراین،. به شمار آورد

های بالقوه و بالفعل در ابعاد و  ظرفیت ی به حساب آورد که تحقق آن مستلزم به کارگیری همه گکاری بس ستر

 .های گوناگون مرتبط با موضوع و طراحی و اجراست زمینه

 گرايي در ساحت انديشه و فرهنگ با ابراز انقالب ارتباطات کثرت ـ3

ظرفیت و قابلیت  بنابراین،. گر عصر حاضر، تحقق انقالب ارتباطات است ترین توصیف شده شاید آشناترین و شناخته

یان البته جر. گو واقع شدن به عنوان یک ظرفیت و قابلیت اساسی باید مورد توجه و اهتمام قرار گیرد و مخاطب گفت

انقالب  آسیب در ی نقطه. الزاماً جریان عاری از سلطه و عادالنه نیست ،کند توصیف می 4گونه که هابرماس همان ،گو و گفت

باید به آن های علمیه  ی حوزه ارتقا و تبیین اصولی و دقیق فرهنگ ایثار و شهادت به وسیله ی زمینهارتباطات که در 

ساز درهم ریختن مرزهای  چون انقالب ارتباطات که زمینه ،ه و فرهنگ استگرایی در ساحت اندیش توجه شود، کثرت

غیرقابل تصور حجم اطالعات و منابع در دسترس و بالطبع منتفی شدن مصونیت فیزیکی فکر و  ی توسعه ،جغرافیایی

آن از یکدیگر  د و کارکرد مثبت و منفیشواندازها شده است باید به دقت ارزیابی و تحلیل  فرهنگ و باورها از دست

در ارتقا و تبیین اصولی و دقیق روشن و مهمی  یها داللت ی شناخت دقیق این کارکردها دربردارنده. بازشناخته شود

جهانی شدن و حاکمیت فرهنگ واحد جهانی در . استهای علمیه  ی حوزه فرهنگ شفاهی ایثار و شهادت به وسیله

                                           
2
- Elmore John Leaonard  

3
- Derrida 

4
- Habermas  



وم را تهدید سطری است جدی که آشکارا نسل جوان و نوجوان جهان خ ،های فرهنگی تر شدن ریشه  هرچه سست ی سایه

. ارزشی باشد فرهنگ دینی در ورزش باید  ناظر بر تربیت دینی ـ یارتقا ،در برابر این چارچوب و این پدیده. کند می

تر  ان که پیشتحوالت فکری زم. عصر حاضر انقالب ارتباطات نیست ی گرایی فرهنگی تنها محصول تحوالت فناورانه کثرت

اگر مدرنیزم . آید منادیان تنوع و کثرت فرهنگی به حساب می ءم هم جزسمدرنی یعنی پست شد،بحث  ی آن درباره

تنوع و کثرت فرهنگی در  پس...  د وآی وجود می ی به عرصه ،غیریت ی م با داعیهسمدرنی پست ،فرایت داشت ی داعیه

گرایی فرهنگی منتهی خواهد شد که مخاطرات  و به نسبیت ردم داسدرنیم شه پیوند ناگسستنی با پستیدنساحت نظر و ا

  .آن مورد توجه است

 مسسکوالري و ستیزي دين ـ4

ترویج های علمیه،  ی حوزه ارتقا و تبیین اصولی و دقیق فرهنگ شفاهی ایثار و شهادت به وسیلهچهارمین آسیب فراروی 

 در دو جهتِ ،گریزی آنان است ساز دین خاصه میان جوانان که زمینه ،ستیزی و سکوالریسم به اشکال علنی و ضمنی دین

 . شوند مکمل و متمم یکدیگر تعقیب می

ماندگی، فقر،  همچون تعصب، تصلب، خشونت، تفرقه، عقب ی،های داران و ویژگی نسبت دادن شرور عالم به دین( الف

ی  نظریه هتوان ب می، نمونه برای ؛همراه آن جلوه دادن دینی و همزاد و ی هرا مالزم اندیش. .. پذیری و عدالتی، ظلم بی

 .مطرح شد، اشاره کرد 5ونتهانتینگ ی به وسیلهها که پس از فروپاشی کمونیزم  برخورد تمدن

این  زیرا ،تفکر اسالمی باید به ستیز برخاست این نظریه منادی این پیام روشن و دعوت صریح است که با اسالم و

ی غربی بر جهان و برقراری نظم جدید جهانی را با  بالمنازع فرهنگ و اندیشه ی ی است که سیطرههای دین واجد اندیشه

 . کند می مواجهدشواری 

ویژه اسالم که با اتکا به دستاوردهای فناوری نوین  به ،طبیعی است تحریک عواطف و احساسات مردم جهان علیه دین

امر دعوت به دین و تربیت دینی را با دشواری خاصی مواجه  ،گیرد مدتری انجام میاارتباطات به طرز گسترده و کار

 . سازد می

گری، رفاه و لذت  گری، اباحیدینی، الابالی دینان و توجیه و تحسین بی دینی و بی نسبت دادن خیر و خوبی به بی( ب

 . شاخص جهان معاصر استو ارز گیری ب از جهت ،های فراوانی برای جوانان است و جاذبه ؤکه دارای تألل...  آنی، شهوت و

دینانه به شدت  زندگی سکوالر و بی ی د که در آن شیوهنکن بوم زندگی را در عصری تجربه میو جوانان این مرز 

 . شود تشویق و ترغیب می

با ناپذیر بودن انقالب معنوی و تأکید بر تربیت دینی و اخالقی نسل جوان  زمین بر ضرورت اجتناب امروزه در مغرب

نماد این انقالب معنوی را باید در آثار و . شود محیطی تأکید می فرهنگی و زیست ،های عظیم روانی، اجتماعی نبحرا جودو

 .باید مشاهده کرد...  و 8، آندره مالرو7، فوکایاما6آرای ژان فوراستیه
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ي  ر و شهادت به وسیلهارتقا و تبیین اصولي و دقیق فرهنگ ايثا ي عدم انتقال الگوي آموزش مطلوب در زمینه ـ5

  هاي علمیه حوزه

آن قرائت و تفسیر متون به  ی در این مرز و بوم به روش مدرسی بوده است که به وسیلهاین خصوص و سنت حاکم در 

تربیت دینی   ی شاخصه. طالب علوم دینی رواج داشته است ی  استاد و مباحثه و جدال و گاه رونویسی به وسیله ی وسیله

سوادی،  آموزی، همگانی ساختن دانش، مبارزه با جهل و بی تشویق و ترغیب به علم: است از و بوم عبارتدر این مرز 

 .ی نقد و نقادی دعوت به ایمان توأم با عقل و بصیرت، مبارزه با جمود فکری، آزاداندیشی و فراهم ساختن زمینه

  هاي علمیه ي حوزه وسیله فرهنگ شفاهي ايثار و شهادت بهشناسي انتقال  عدم توجه به آسیب ـ6

 های انتقال فرهنگ دینی در نهاد آموزش عمومی؛ ترین آسیب مهم

 ي نظم و پژوهش در عرصه ـ1ـ6

 هاي آن ها و مراتب و اولويت ابهام در فرهنگ ديني و شاخص ـ1ـ1ـ6

جام پذیرفته است، داری ان های دین شاخص ی دربارهمراکز پژوهشی حوزوی که  مند روحانیان و مطالعات ارزش رغم به

و تربیتی  یهای آموزش سند مصوب و معتبری که به وضوح وظایف دستگاه باره در این ،ناهای علمیه و روحانی هنوز حوزه

های  سنجی مقیاس مند همایش مبانی نظری روان شزمجموعه مقاالت ار در. وجود ندارد ،ذیربط را تعیین کرده باشد

 عارضهای متفاوت و گاه مت مقاالت حاوی دیدگاه فقطمنتشر کرده است نیز دینی که پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 

 .بندی منقِّح و معتبری نرسیده است به جمع در نهایت،و  نقل شدهنویسندگان 

و تبیین اصولی و دقیق بر ارتقا  (ع)امروزه باید تبیین شود که اولویت عناصر فرهنگ دینی با رویکرد اهل بیت 

گویی، تقیّد  جاب، راستحد به احکام، اخالق اسالمی، چیست؟ آیا تقیّ های علمیه ی حوزه به وسیلهفرهنگ ایثار و شهادت 

هایی باید  در شرایط و مناطق مختلف با چه شاخص ،اولویت دارند؟ اگر اولویت دارند...  به نماز، تفکر، مشارکت سیاسی و

  ؟تعیین شود

 تعلیم و تربیت ي پردازي و تولید علم ديني در عرصه نظريه ـ2ـ1ـ6

های علوم انسانی در دوران جدید مورد توجه  ترین عرصه های مختلف آن به عنوان یکی از مهم علوم تربیتی و شاخصه

های علمیه  اما در حوزه یافته است،گیری  رشد چشم ،های علمی و پژوهشی گسترده و با تالش هدانشمندان قرار گرفت

های تخصصی علوم تربیتی  های فلسفی اومانیسم و سکوالریسم ترویج شد و رشته که دیدگاه زمانی. مورد غفلت واقع شد

ریزی درسی، سنجش و  شناسی یادگیری، برنامه شناسی رشد، روان شناسی، روان از قبیل روان ،در این مرز و بوم

ثار و شهادت به ارتقا و تبیین اصولی و دقیق فرهنگ ای ی زمینه در ،گیری در همین قالب فلسفی شکل گرفت اندازه

نی بر فلسفه و تعلیم و تربیت روحانیان به تپردازی علمی مب به صورت جامع شاهد نظریههای علمیه   ی حوزه وسیله

های دینی در این عرصه، آسیب مهم  از دیدگاه  های برخاسته ایم؛ فقدان نظریه نبوده (ع)بیت   صورت جدی با رویکرد اهل

                                                                                                                                        
7
- Fukuyama  

8
- Andre Malrauy  



 . زند را رقم می این بخش ی یندهآاست که همچنان 

 و میداني ي عدم توجه جدي به پژوهش و مطالعات نظرـ 3ـ1ـ6

ی و رشناسی تا چه حد مورد توجه بوده است؟ تا چه حد مطالعات نظ این سؤال اساسی وجود دارد که مطالعات و آسیب

های مطرح خاصی  پژوهش باره در این ؟دبررسی ش مورد مطالعه قرار گرفت و ،میدانی روحانیان و مراکز پژوهشی مرتبط

 . سراغ نداریم و خود موضوعی بسیار مهم است

 هاي بیروني عرصه ـ2ـ6

 عدم توجه و اهتمام کافي به نهاد آموزش عمومي و نقش تربیتي و فرهنگي آن ـ1ـ2ـ6

 هاي علمیه  ي حوزه فرهنگ شفاهي ايثار و شهادت به وسیلهفقدان نظام هماهنگ انتقال  ـ2ـ2ـ6

به فضای مشترك و هماهنگ در های علمیه  ی حوزه اصولی و دقیق فرهنگ شفاهی ایثار و شهادت به وسیله ارتقا و تبیین

ها و  دستگاه ی کننده سویی و ایفای نقش هماهنگ مجموعه تعامالت نهادهای تأثیرگذار نیاز دارد و توفیق آن، مستلزم هم

 .ه استشدتوجهی انجام نل قابسفانه در این خصوص نیز اقدام أمسئول است که مت ینهادها

 هاي متولي فرهنگ ايثار و شهادت  با دستگاههاي علمیه به عنوان مولد فرهنگ ديني  جدايي میان حوزه ـ3ـ2ـ6

جداسازی آموزش از نهاد های علمیه،  ی حوزه ارتقا و تبیین اصولی و دقیق فرهنگ ایثار و شهادت به وسیلهدر فرایند 

ه و روحانیان یهای علم ناپذیر شده است و این مراکز را از تخصص حوزه و آسیب جبرانه، موجب خسران یهای علم حوزه

ی  مانند برای اشاعه های علمیه را از فرصت گسترده و بی همچنین حوزه ؛در انتقال فرهنگ دینی محروم ساخته است

 و ها تبلیغ و انتقال باورها، ارزشاگر غایت اصلی نهاد روحانیان و مراکز حوزوی تعمیق و  ،ده استکرفرهنگ دینی محروم 

 .باشدآن به جامعه  ی رفتارهای دینی به معنی گسترده

 هاي دروني عرصه ـ3ـ6

 باشد يابي قابل ارزش کهه و نظام یهاي علم انداز مصوب حوزه کالن و چشم ي فقدان طرح و برنامه ـ1ـ3ـ6

. ای خطیر و کالن است ، مسئلههای علمیه ی حوزه لهارتقا و تبیین اصولی و دقیق فرهنگ شفاهی ایثار و شهادت به وسی

منجر به  ،راهبرد اساسی و کالن ایران اسالمی باشد ،سازی بر مبنای فرهنگ و تفکر اسالمی اگر تالش و تدبیر برای تمدن

خواهد  ای های اسالمی خواهد شد که زیربنای هر توسعه تربیت نسلی توانمند و خودباور و مؤمن ملتزم به مبانی و ارزش

 .بود

انتقال فرهنگ دینی نیز ـ که باید در این فرایند مالحظه  ،که اصول خاصی برای این امر در ایران نیست نجاییآاز 

که مبانی و اصول و الگوهای متقن و علمی همراه با تأمین و تضمین لوازم آن  زمانیتا . دچار همین کاستی است ـ دشو

مند و قابل  ای عملیاتی، اجرای آن به صورت نظام گونهه ش تعریف نشده باشد و برزابرای انتقال فرهنگ دینی از طریق 

باقی ای و پراکنده به عنوان آسیب اساسی  ابهام و سردرگمی و اقدامات مقطعی و سلیقه ،بینی نشده باشد یابی پیش ارزش

 . خواهد ماند



 هاي مرتبط با دفاع مقدس عرصهن در برخي ااي و اجباري روحانی اي و کلیشه حضور حاشیه ـ2ـ3ـ6

ها و ساز و کارهای  قرار گرفته است؟ مجاری و روشفرهنگ ایثار و شهادت  یروحانیت و فرهنگ دینی در کجای ارتقا

های آن وجود  انتقال آن چیست؟ چه نوع فضای عاطفی و معنوی در آن جاری است؟ چه نوع تنوع و انعطافی در روش

ها  ای با روش اجباری، موجب نقض غرض در این فعالیت ی غالباً به صورت کلیشهحضور روحانیان و فرهنگ دین دارد؟

در حاشیه قرار گرفته است نه در متن و  های مرتبط با دفاع مقدس عرصهروحانیان و فرهنگ دینی در برخی . شود می

موضوعات و  ی ههم ی،طریق رتوجهی به امکان ضرورت انتقال فرهنگ دینی از ه توجهی یا کم بافت اصلی آن؛ بی

این در حالی است که در برخی . هاست های مستقیم و مستقل، از همین نوع آسیب اکتفا به فعالیت ،های تأثیرگذار زمینه

 . ها استفاده کنند زشرکنند حتی از علوم تجربی به عنوان محملی برای انتقال ا از کشورها تالش می

 ليهاي فرهنگي، مديريتي و ما ضعف پشتیباني ـ3ـ3ـ6

های محتوایی و فرهنگی،  به پشتیبانیهای علمیه   حوزه ی  ارتقا و تبیین اصولی و دقیق فرهنگ ایثار و شهادت به وسیله

های سازمانی مناسب، جایگاه شغلی  از قبیل پست ،آموزشی مناسب و مؤثر، پشتیبانی مدیریت کافی مواد آموزشی و کمک

و   خانه های مجهز، کتاب مالی، امکانات مناسب از نظر فضای پرورش، اردوگاه های تدارکاتی، و نیز پشتیبانی...  مناسب و

 .زند یند مطلوب لطمه میاقطعاً ضعف و کاستی در این موارد به فر. نیاز دارد...  مراکز سمعی و بصری، سالن اجتماعات و

ايثار و شهادت در شفاهي  هاي علمیه در ارتقا و تبیین اصولي و دقیق فرهنگ حوزهپیش روي راهکارهاي 

 جامعه 

 راهکارهاي کالن معطوف به اصالحـ 1ـ1

ی ئبه راهکارهای خرد و جز ها عرصه ی توان در همه کنونی نمی یها راهکارهای معطوف به اصالح آسیب ی ارائهبرای 

را برای هر یک از ی کارشناسی عمیق و موردی  مواجههو ها  ها، اقتضائات، زمینه تعدد و تنوع و تفاوت آسیب زیرا ،پرداخت

 .سازد ها ضروری می این آسیب

 :ند ازا کالن معطوف به اصالح عبارت یراهکارها

 نظر ي در عرصهـ 1ـ1ـ1

 هاي انتقال فرهنگ ديني ها و اولويت تعیین شاخص ـ1ـ1ـ1ـ1

، ی علمیهها ی حوزه ارتقا و تبیین اصولی و دقیق فرهنگ شفاهی ایثار و شهادت به وسیلهروی  ترین آسیب فرا مهم

مدت را برای تقویت و بلندگیری  شاخص فرهنگ دینی است که هر گونه اقدام اساسی و تصمیم ی دربارهاختالف نظر 

انداز مطلوب ترسیم  توان چشم میه و ن را ارزیابی کرد توان وضع موجود نه می ؛تعمیق آن دچار مشکل خواهد ساخت

 .ودمن

 مرتبط با دفاع مقدسهاي  ي حضور در عرصههاي علمیه برا توانمندسازي حوزه ـ2ـ1ـ1ـ1

سازی و تدبیر و مجاهدت برای ارتقا و تعمیق تربیت دینی در جامعه و سطوح و  زمینههای علمیه،  رسالت اساسی حوزه

 ،های علمیه از باالترین سطح آن تبلیغی حوزه ی و، آموزشیهای پژوهش رسد تالش به نظر می .های گوناگون است الیه



گرفته تا سطوح، همه برای توسعه و تعمیق تربیت دینی جامعه و گسترش عینی و عملی باورها،  افتراد و یعنی اجتها

های فراوانی  های علمیه دارای توانمندی امروزه حوزه. زندگی فردی و اجتماعی است ی ها و احکام الهی در عرصه شزار

های علمیه در این عرصه یکی  ورود جدی روحانیان حوزه. استارتقا و تبیین اصولی و دقیق فرهنگ ایثار و شهادت برای 

های علمیه برای ورود به این مقوله باید خود را  حوزه. برای تحول در این عرصه است یها و راهکارهای اساس از ضرورت

ی ناب  اندیشه ایجادمد و توانمند برای اخود در تربیت محققان کار یبیش از پیش آماده کنند و با اصالح نظام آموزش

تخصصی مرتبط در  ی رشته ایجاد. همتی مضاعف از خود نشان دهنددفاعی، های  در عرصه (ع)اسالم با رویکرد اهل بیت 

ای است که  های علمیه و بررسی نظریات رایج و تولید علم دینی در این عرصه، راهکارهای بایسته متن نظام آموزشی حوزه

ا و تبیین اصولی و دقیق فرهنگ شفاهی ایثار و ارتق ی در مقوله را هیهای علم توان ورود روحانیان و حوزه بدون آن نمی

 . انتظار داشتشهادت 

 مدت راهکارهاي کوتاه ـ2ـ1

 و تربیتي يها و محتواي آموزش هاي علمیه به اصالح برنامه توجه حوزه ـ1ـ2ـ1

باید به عنوان هنگ شفاهی ایثار و شهادت ارتقا و تبیین اصولی و دقیق فرهای علمیه باید توجه داشته باشند که  حوزه

ن در اای روحانی باید توجه داشت که نقش حاشیه. گیری کالن مورد توجه و اهتمام قرار گیرد یک رویکرد و جهت

های  ها و شیوه البته در روش. های علمیه و روحانیان نیست های ورزشی مانع ایفای رسالت فرهنگی عمیق حوزه عرصه

و از افراط و تفریط و اقدامات سطحی و صوری  شودهای آن نیز توجه  و حساسیت ها ظرافت به ا، بایدتحقق این راهکاره

 . دگردپرهیز 

 هاي علمیه در اين خصوص هاي حوزه دهي و تقويت توانمندي سامان ـ2ـ2ـ1

های  یان و حوزهی روحاناساسهای اصیل و  انتقال فرهنگ دینی و تقویت و تعمیق تربیت اسالمی در جامعه، از رسالت

های  نهادهای فرهنگی و تربیتی در تسخیر رژیم منحوس پهلوی قرار داشت، حوزه ی در دورانی که همه. علمیه است

برای حفظ و  مصائب کوشی و تحمل انواع مشکالت و علمیه و روحانیان متعهد و اصیل بودند که با مجاهدت و سخت

های علمیه به عنوان خاستگاه اصلی فکر و ایمان  حوزه. کردند میهای الهی و بسط فرهنگ دینی تالش  تقویت ارزش

های فرهنگی و تربیتی مسئول بدانند و عالوه  ها و احکام الهی باید خود را در برابر کاستی کانون بسط و نشر ارزش ،دینی

در نظر گ دینی را ی فرهن ها و نهادهای فرهنگی ـ تربیتی و آموزشی، وضعیت اشاعه بر نظارت و ارشاد کالن دستگاه

های  زمینهویژه از طریق  به ، وضع مطلوب، خود نیز به تعمیق و تقویت فرهنگ دینی در جامعه ی مطالعه غیر ازو  بگیرند

های علمیه، در دوران قبل از پیروزی انقالب به برکت  اندیش از حوزه های روشن ی از چهرهعضب .ساختاری موجود بپردازند

دهی  ت وارد این عرصه شدند، ولی پس از پیروزی انقالب اسالمی نسبت به تقویت و ساماندرست و عمیق این حساسی

 . سازی غفلت رخ داد و این امر دچار آسیب جدی شد خصوص تفکر ناب حوزوی در مراکز اندیشه هب ،این ارتباط

 راهکارهاي بنیادين و بلندمدتـ 3ـ1



 گي ـ تربیتيطراحي و تحقق تحول بنیادين با رويکرد فرهن ـ1ـ3ـ1

ارتقا و تبیین اصولی و دقیق فرهنگ وضعیت کنونی  ،ترین و کارسازترین راهکارهایی که در بلندمدت ترین، مهم اساسی

گیری و تحقق رسالت دین در قبال  پی ،را اصالح خواهد کرد های علمیه ی حوزه شفاهی ایثار و شهادت به وسیله

ها و  زمینه یادین اگر به درستی بر مبنای اصول صحیح طراحی شود واین تحول بن .کسوتان جهاد و شهادت است پیش

ارتقا و تبیین اصولی و دقیق  ی قطعاً به چرخش اساسی در مباین نظری و نگرش به مقوله ،لوازم تحقق آن نیز فراهم گردد

دین معنی است که تحول بنیادین در این مقوله، ب. گذاری صحیح منجر خواهد شد و هدففرهنگ شفاهی ایثار و شهادت 

هایی که باید ترسیم شود ـ و تعمیق و تقویت هویت اسالمی و  انتقال فرهنگ دینی ـ به معنی جامع آن براساس شاخص

ها و  یند تولید برنامها، نظام نیروی انسانی و فریریزی کالن آموزش رنامهبها، ساختارها، رویکرد  اریذگ انقالبی در متن هدف

عناصر و عوامل آموزشی ـ تربیتی و ورزشی  ی در این صورت همه. ین نهاد را تشکیل خواهد داداساسی ا فاهیممحتوای م

 . این جهت تعریف و تدارك گردد با سو و هماهنگ باید هم

 سويي فرابخشي در انتقال فرهنگ ايجاد هماهنگي و هم ـ2ـ3ـ1

های  عرصهنتقال فرهنگ دینی به مخاطبان در گیری نهادها و عوامل مؤثر در ا جهت سویی و تعارض و حتی تضاد در ناهم

های کالن و برخی  گذاری رغم سیاست بههای جدی موجود است که  از آسیب مرتبط با فرهنگ شفاهی ایثار و شهادت

حداقل در این دو  ،سویی ایجاد هم. دهد همچنان روند تربیتی فرهنگی کشور را تحت تأثیر خود قرار می ،اقدامات

 ییها اینها مجموعه. رسد ضروری به نظر می، تربیت بدنی ی نهاد تبلیغات دینی و مجموعه :پذیر مدیریت ی مجموعه

نتایج  د،نسو باش های فرهنگ اسالمی و اشاعه و انتقال آن با هم هماهنگ و هم ها و شاخص هستند که اگر در اولویت

 .ندآور خوبی به بار می

 

 پیشنهادها و راهبردها

ي  شفاهي ايثار و شهادت به وسیله و تبیین اصولي و دقیق فرهنگ ند و چگونگي ارتقايافر ي تشکیل سامانه ـ1

  هاي علمیه حوزه

یابی به تصویری شفاف از  م انقالب اسالمی، با هدف دستری چها امروزه روحانیان باید با توجه به رویکرد دهه ،تردید بی

گیری از  مللی، شناسایی نقاط ضعف و قوت با بهرهال ای و بین داخلی، منطقه ی وضعیت و روند معنویت در عرصه

 .دکنناقدام  هاها و تهدید اندیشی در جهت رفع چالش برای چاره هاپیشنهاد

 :اهداف راهبردی ممیزی تعلیم و تربیت باید با رویکرد ذیل باشد

 نی مرتبطهای بالقوه و بالفعل منابع انسا ها و ظرفیت ایجاد بانک جامع اطالعاتی از توانمندیـ  الف

یابی به  ها و دست ه و استفاده از فرصتههای مرتبط و تعیین چگونگی مواج طرح و ضعفشناسایی نقاط قوت  ـ ب

 تصویری شفاف از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب 

رهنگ و تبیین اصولی و دقیق فارتقا  ی ها و نهادهای مرتبط با مقوله و سامانه ها ی ظرفیتیافزا توانمندسازی و توان ـ ج



 شفاهی ایثار و شهادت

 های علمیه در این زمینه  های حوزه افزایش سهم و توان مدیریت بخشـ  د

 مداایجاد یا مهندسی مجدد موارد مرتبط و اجرایی در این زمینه و ارزیابی با استفاده از منابع انسانی کار ـ ـه

 دار تعلیم و تربیت قابل سنجش و شمارش های معنی تی اطالعات از منابع و مراجع ذیربط و استناد به کمیّرگردآو ـ و

 مورد تأیید شورای عالی انقالب فرهنگی مکاناال علمی حتی ی شده های تعریف توجه و اتکا به شاخص ـ ز

 گیری مبهم، موضعی، پراکندگی و جزیی در این خصوص نگری و پرهیز از نتیجه جامع

های مرتبط  و تعیین آن در پژوهشو ضعف سازی نقاط قوت  هداشتن صراحت، وضوح و نگرش منصفانه در برجست ـ ح

 ها  ها و استفاده از فرصت و نیز تعیین چگونگی مواجهه با چالش

 ای و جهانی منطقه ـ  ی ملی ای بودن ممیزی در این مقوله در عرصه ی و مقایسهاساستوجه به نیاز ـ  ط

 :این حوزه با رویکردهای کمّی و تحلیل تولیدات پژوهشی در  توجه به شاخص ـ ی

 های انسانی شاخص

 های مالی شاخص

 های ساختاری شاخص

 های عملکردی شاخص

 وری های بهره شاخص

 :های کیفی در این زمینه با رویکرد توجه به تحلیل شاخص ـ ك

 و تبیین اصولی و دقیق فرهنگ شفاهی ایثار و شهادت به گذاری و تعیین راهبردهای ارتقا یند سیاستاکیفیت فر

 های علمیه  ی حوزه وسیله

 دهی موارد مرتبط دهی و سازمان کیفیت سامان

 رسانی در این زمینه  کیفیت نظام اطالع

 میزان استفاده از نتایج تحقیقات در این خصوص

 های علمیه در این حوزه  میزان مشارکت دانشمندان و محققان حوزه

 های تحقیقاتی در این زمینه مصرف بودجه ی نحوه

ارتقا و تبیین اصولی و دقیق های علمیه در  زان توجه به ایجاد راهکارهای مناسب جهت جذب نخبگان حوزهمی ـ ل

 و تعیین نقاط قوت و ضعف های علمیه  ی حوزه فرهنگ ایثار و شهادت به وسیله

و تهدیدهای  انداز و استفاده از فرصت کنترل چشم های هدفیابی به  ها، راهبردها و الزامات دست تعیین سیاست ـ م

 پیش رو 

 علمی، آموزشی و پژوهشی  مهم یها ها و مؤسسات و انجمن تعامالت با سازمان ـ 8

و تشریح الگوهای تأثیرگذار غیرمعرفتی ارتقا و تبیین اصولی و دقیق فرهنگ شفاهی ایثار و شهادت  به توجه ـ7



 .های تعلیمی الگوی روش و الگوی تعامل رفتاریگو،  و مانند الگوی شخصیتی، الگوی گفت ،(ع)اهل بیت  ی سیره اساسبر

  جهینت

های  وری از سیاست بهره ،ها در جهت ارتقای کیفی نظام آموزشی مطلوب نچه گفته شد یکی از مؤثرترین شیوهآبه  توجهبا 

ر در عص. دیگر کشورهای جهان، چگونگی تحقق آنها و سازوکارهای دخیل در آن موارد است یپژوهش و علمی، آموزشی

آگاهی یافتن  ،شود و تبادل اطالعات نقش زیربنایی در پیشبرد امور دارد می یدهنام «عصر اطالعات و ارتباطات»کنونی که 

به عبارت دیگر، گسترش سریع  .ناپذیر است ضرورتی اجتناب ،های مختلف علوم و فنون هاز آخرین پیشرفت دنیا در زمین

ون مبادالت گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و انسانی میان ملل دنیا، های علمی و صنعتی و افزایش روزافز پیشرفت

  ه است و این نیاز در عمل به پیدایش تعداد زیادی سازمانکرد  از هر زمان دیگری به یکدیگر نیازمندبیش کشورها را 

 ـ های خود عالوه بر فعالیت المللی نیز های بین سازمان. گوناگون منجر شده است های هدفالمللی با  کوچک و بزرگ بین

از طریق تشکیل سمینارها و که فرهنگی ملل عضو  و دسترسی وسیع به آخرین اطالعات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی

ی  یابند تا آمار و اطالعات دقیقی در حوزه و زمینه این امکان را می ـ شود های مختلف حاصل می ها و اجالس کنفرانس

و تجزیه و تحلیل  ذکورگذاران هر حوزه نیز با استفاده از اطالعات م ریزان و سیاست ، برنامهمحققان. دست آورنده خود ب

برداری از منابع و  و در جهت بهره آورند میریزی الزم را به عمل  خود، برنامه های تسیاس های هدفآنها، متناسب با 

های علمی و  وری از سیاست بهره ،حرکت کیفیها در این  از مؤثرترین شیوه. دارند یی بیشتر گام برمیاهمچنین کار

های مرتبط با فرهنگ شفاهی جهاد و  عرصه ها در ارزش ی اشاعه ی تحقیقی موجود در کشور و کشورهای جهان در زمینه

  .دارد ای اهمیت ویژه آنهااست که چگونگی تعامل و ارتباط با  شهادت

 منابع

 قرآن کريمـ 

 .التراث العربی حیاءالدارا: ، بیروت2ج  ،تاج العروس(. 5721) یسیدمحمد مرتض الحسینی الزبیدی،ـ 

چاپ  ،التراث العربی ءحیااالدار :بیروت ،55ج  ،الشريعه الشیعه الي تحصیل مسائل وسائل (.ق 5518) حر عاملی، محمدبن حسنـ 

 .پنجم

 .(ره)خمینی  ثار امامآنشر و تنظیم  ی سسهؤم :، تهرانامام ي صحیفه .(5725) اهلل ، روحخمینی ـ

 .دهخدا ی نامه لغت ی سسهمؤ: تهران، 3ي، ج فارس ي نامه لغت (.5736) اکبر  ، علیدهخداـ 

چاپ  ،انتشارات مرتضوی :تهران خسروی حسینی، ی ، ترجمهمفردات في غريب القرآن (.5731)بن محمد  راغب اصفهانی، حسینـ 

 .سوم

مکتبه التراث : بیروت ،کنزالعمّال فى سنن االقوال و االفعال .(ق.ه 5737) بن حسام، على الدین علی المتقیءمتقى هندى عالـ 

 .االسالمیه

زاده میمندی، دفتر  زیر نظر دکتر مسعود حاجی ،هاي ترويج آن اي بر فرهنگ شهادت و شیوه مقدمه (.5732) معدنی، سعیدـ 

 .تحقیقات و مطالعات بنیاد شهید انقالب اسالمی ی تحقیق و پژوهش اداره

 .السالم آل البیت علیهمی  مؤسسه: قم ،الوسائل مستدرک. (5512) نوری، میرزا حسینـ 



 

 

 


