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Abstract   
Background and Aim: Ontological and epistemological foundations in the field of self-sacrifice and 

martyrdom culture are referred to the collection of Islamic knowledge that are used to determine the aims, 

principles, areas, stages, factors, obstacles, and methods of sacrifice and martyrdom culture which are explained 

and investigated in the field of nature of being, the reason for being, and the purpose of being. 

Methods: This study was performed by the library study method and searching related keywords in Persian 

and English databases, and the main topics were extracted and categorized.  

Results: Among the most important foundations of the ontology of the social system of the Holy Qur'an, the 

principle of monotheism, purposefulness, being hierarchical, the existence of mutual relations in the universe, and 

obedience of the legislative system to the developmental system can be mentioned, and the summary findings can 

be the main basis of the values of the self-sacrifice and martyrdom culture. 

Conclusion: The main basis of these values in Islam is the three principles of monotheism, justice, and 

resurrection. Self-sacrifice and martyrdom are formed through the Islamic values established in society, and until 

Islamic values and axes are not dominant in society, it is not possible to expect the formation of a self-sacrifice 

and martyrdom culture in society. 
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   دهكیچ
شوند که یاطالق م یشناختی در حوزه فرهنگ ایثار و شهادت به مجموعه معارف اسالمشناختی و معرفتمبانی هستی ف:هدزمینه و 

 تیکه در حوزه ماه رندیگیو شهادت مورد استفاده قرار م ثاریفرهنگ ا یهاموانع و روشها، مراحل، عوامل، اهداف، اصول، ساحت نییتع یبرا

  .گرددیم یو بررس نییتب یهست تیو غا یهست ییچرا ،یهست

ای فارسی های دادهر پایگاهدای و جستجوی کلمات کلیدی و مرتبط موضوعی مطالعه با استفاده از روش مطالعه کتابخانه نیا :هاروش

 .بندی گردیدانگلیسی انجام شد و موضوعات اصلی استخراج و دستهو 

بودن، وجود  یلسله مراتبس ،یهدفمند ،یتمندیغا د،یاصل توح د،یقرآن مج ینظام اجتماع یشناسیهست یمبان نیاز مهمتر ها:یافته

های فرهنگ واند مبنای اصلی ارزشتها میخالصه یافتهتوان نام برد و یرا م نیاز نظام تکو عینظام تشر تیتبع ،یروابط متقابل در جهان هست

 .ایثار و شهادت باشد

مستقر  یاسالم یهاارزش قیز طرو شهادت ا ثاریعدل و معاد است. ا د،یها در اسالم، سه اصل توحارزش نیا یاصل یمبنا گیری:نتیجه

و شهادت  ثاریفرهنگ ا یریگکلشتوان انتظار یدر جامعه حاکم نباشد، نم یاسالم یها و محورهاکه ارزش یو تا زمان ردیگیدر جامعه شکل م

 . را در جامعه داشت

 
 

  .و شهادت ثاریشهادت، فرهنگ، فرهنگ ا ثار،یا :هاکلیدواژه
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 مقدمه
ترین مسئله از مسائل جهان بینی، برجسته، شناسیهستی

های ناظر به هستی، مبدأ مسئولیت تنظیم و ارائه پاسخ به پرسش
 اءمنش و و مقصد هستی را بر عهده داردهستی، جریان هستی 

هد. در دقرار میبحث و بررسی  را مورد اعتبارهای الهی و انسانی
و نبوت  و، وحی دتوحیمبتنی بر اسالم، اعتقاد به جهان بینی الهی 

نسان هدایت اجهان شناختی و موجب ارکان  معاد از اصول مسلم و
 (. 1) رودبه جانب خیر، کمال و سعادت به شمار می

ر خود، یثار به معنای از خود گذشتن و مقدم داشتن دیگران با
، در مکتب اسالم، شهادت. های متعالی اسالمی استاز ارزش

ادت شود و داشتن روحیه شهترین مصداق ایثار شمرده میکامل
تعبیری  قرآن کریم با. مندی از ملکه ایثار خواهد بودطلبی، بهره

ه زندگی داند کآن را هنر مردانی میزیبا از روحیه شهادت طلبی، 
پایدار آخرت و رضایت و خشنودی حق تعالی را بر زندگی محدود نا

کنند ه میکسانی که حیات دنیا را با آخرت معامل»د: دنیا برگزیدن
شته شود کجنگد، باید در راه خدا بجنگند و کسی که در راه خدا می

 کرد ایت خواهیمعناو یا پیروز شود، به زودی پاداش عظیمی به 
رد که افراد روحیه شهادت طلبی این قابلیت را دا(. »2( )74،4/ءنسا)

د که در ای از ایمان و معرفت برسانو جامعه اسالمی را به درجه
از غیر  اثر حقیقی ندانند. پس اءعالم، جز خدای خود کسی را منش

هند کوشا خوا هراسند و نسبت به انجام تکالیف و اوامر او نیزاو نمی
 (.3« )بود

های جهان شناسی فرهنگ جهاد از نظر جهان شناختی،
انا » ائیفلسفی را پشت سر گذاشته و به حریم کبری ماتریالیستی و

یم و به سوی گشته است. ما از خدا هست وارد« انا الیه راجعون هلل و
تن گردیم. چطور آمدن و چطور بودن و چطور بازگشاو باز می

ی تنها هویت اصیل انسان جهان بینی هستند.االت این ؤترین سممه
خدا،  خلق یابد که انسان در خدمت حق تعالی،در صورتی تجلی می

 صراط مجاهده در راه خدا و صراط مستقیم باشد. انحراف از
تقیم، راه مس و شقاوت است. «ضالّین» و «علیهممغضوب»، مستقیم

تمند سعادملتی که این راه را طی کند  راه کمال و سعادت است.
 (. 4) باشدمی

ص مرهون خلورا پیروزی سالکین راه خدا امام خمینی )ره( 
شهادت  وجهاد داند. مینیت آنان، ایمان سرشار و عزم استوارشان 

رهنگ فبنابراین جهان بینی  مسیر از ملک تا ملکوت است. تفسیر
جهاد و شهادت بازگشت عالم  جهاد و شهادت، توحیدی است.

 . (4) و تجلی غیب استطبیعت به غیب 
 

 ادبیات نظری
 وجود شدن، هستی، ،طبیعت فلسفی ، مطالعه«شناسیهستی»

 زیر مجموعه« شناسیانسان»و « خداشناسی». تاس یا حقیقت

شناسی مهمترین مبانی هستی ؛شوندمی محسوب «شناسیهستی»
رئالیسم معرفتی، نیازمندی عالم امکان، هدفمندی  :اسالم عبارتند از

هستی، سیرتکاملی جهان ماده، حاکمیت نظام علت و معلول و سبب و 
  (.5) مسبب بر جهان هستی، فناپذیری جهان طبیعت و ایمان به غیب

قلمرویی از دانش فلسفی است (، Ontology) شناسیهستی
بیان که موضوع اصلی آن تبیین چیستی و چرایی ِواقعیت وجود )

ر مبانی نظری تحول . دغایی آن( است ماهیت هستی و علت
می بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوری اسال

وصیف تشناسی به شرح ذیل معرفی و ایران، مهمترین مبانی هستی
 اند:شده
 تجهان هستی واقعیت دارد؛ ولی هستی به طبیعت منحصر نیس. 

 ب حقیقی رجهان و یگانه مالک، مدبّر و  اءو منش اءخداوند مبد

 ت.ودات عالم اسهمة موج

 حض م نیاز )عالم امکان(، فقر و ویژگی ذاتی جهان موجودات
ات شود موجودذاتی سبب می الوجود است. این فقربه واجب

الوجود اجبنیز به ذات غنی و ءنه تنها در پیدایش، بلکه در بقا

 د.طور ابدی محتاج بماننبه

 تی در جهان هستی در عین وحدت، کثرت وجود دارد اما کثر
 د.گردغیر اصیل که در نهایت به وحدت باز می

 دات آفرینش جهان هستی، غایتمند و خداوند غایت همة موجو
 .است

 ا به خداوند خیر بنیادین هستی است و همة موجودات عالم ر
ودات کند. لذا تمام موجها هدایت میسوی کمال شایستة آن

 .جهان هستی از هدایت الهی برخوردارند

  لهی بر انظام احسن برخوردار و اراده و سنن جهان آفرینش از
 .جهان هستی حاکم است

  تبر جهان هستی حاکم اسنظام علت و معلول و سبب و مسبب. 

  وسراسر آن آیت و جهان آفرینش دارای نظامی یک پارچه 
 .تو قدرت و حکمت و مهر نامتناهی خداوند اس نشانة علم

 و در  عالم ماده و همة موجودات وابسته به آن وجود تدریجی

 .داناومزمان دارند و همواره در حال شدن و دگرگونی و حرکت مد

 حم، های آن، اموری در حال تزاجهان طبیعت و همة واقعیت
 و فناشدنی هستند. پذیرمحدود، پایان

ای مرکب از معرفت و دین است؛ و آن معرفت دینی واژه
ارند از آن دین د ،است که مخاطبان یک دین و خردمندانمعرفتی 

 (. 6د )آیدست میمراجعه به منابع دین به و آن فهمی است که با
ها درباره دینی عبارت است از مجموعه شناختشناسی فتمعر

مندان دینی بدان نایل که عالمان و اندیشه های مختلف دینبخش
ترین مباحث اساسی مهمترین و. اندشده و از دین برگرفته

شناسی دینی، مبحث ارزش معرفت دینی است؛ بدین معنا معرفت
های صادق و های دینی، معرفتتوان در معرفتکه چگونه می

های کاذب و غیرحقیقی تمیز داد؟ آیا معیاری حقیقی را از معرفت
شناسی دینی یک حوزه معرفت برای کشف حقایق دین وجود دارد؟

پژوهی نیز، ارتباطی عمیق و با مسائل دین وای است میان رشته
 پژوهیزیربنای بسیاری از مسائل فلسفه دین و دینشته، تنگاتنگ دا



 و همکاران رنجبر / 120

 2 ، شماره4 دوره، 1400                                 نشریه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت

)ویکی فقه،  شناسی عام جستجو نمودو نیز معرفت آنرا باید در 
است  معرفت دینیشناسی دینی دانشنامه حوزوی( موضوع معرفت

های گرفته شده رهو معرفت دینی مفهوم عامی است که بر تمام گزا
، شود؛ در نتیجه، معارف فقهی، کالمی، تفسیریمی اطالق شریعت، از

  .دآینشمار می... همگی مصادیق معرفت دینی به حدیثی و
 

 پیشینه در منابع اسالمی

شناسی فرهنگ ایثار و شهادت در قرآن مبانی هستی

 کریم

ینی عناوشناختی از منظر قرآن کریم را در  اهم مبانی هستی
مندی تکوینی، بودن هستی، فقر نظام هستی، قانون مخلوق»چون 

 ادیابزارانگاری هستی، تداوم هستی پس از مرگ، مادی و فرام
 (.7توان یافت )می« بودن هستی

 (:8ست )ای از آیات قرآنی در این ارتباط ارائه شده اگزیده 
  :راگر د»هستی شناسی قرآن بر مبنای توحید استوار است 

مانا هآسمان و زمین غیر از خدای یکتا خدایانی وجود داشت 
یافت، پس )از نظم ثابت خلل و فساد در آسمان و زمین راه می

توصیف  عالم( بدانید که پادشاه ملک وجود خدای یکتاست و از
 («.22/)انبیاء و اوهام مشرکان پاک و منزه است

  :)وح راى هان »جهان آفرینش هدفمند و غایتمند است )معاد
اضى و او رآرام یافته! به سوى پروردگارت بازگرد که تو از او 

شت و به به بندگان من درآى ةاز تو راضى است. پس در زمر
 («.28-30/)فجر من داخل شو

 و  خالق»بندی: ریزی و زمانمخلوق بودن هستی با برنامه
ا و هپروردگار شما به حقیقت خداست که جهان را از آسمان

ر زمان در شش روز )یعنی مقداساس تفسیر المیزان. بر ازمین 
گاه ذات شش روز یا شش مرتبه وجودی( خلق فرمود. آن

نیکو  مقدسش بر عرش فرمانروایی قرار گرفت، امر آفرینش را
 («.3/)یونس دهدترتیب می

  :چه را بین ها و زمین و آنما آسمان»استمرار و توالی آفرینش
کمت و مصلحت خلق( و جز هاست جز به حق )و برای حآن

 «.ایمدر وقت معیّن نیافریده

  گسترش و تکامل جهان: کل هستی و اجزای آن که هر دو
جانبه عالم غیب و شهود هستند پیوسته در حال گسترش همه

فرماید: سوره الذاریات می 47که در آیه چنان-هستند
آسمان را با دست و  «وسِعُونَوَالسَّمَاءَ بَنَیْنَاهَا بِأَیْدٍ َوإِنَّا لَمُ»

م و توانایی خاص خود آفریدیم و ما گسترش دهنده آن هستی
ا شََوإِْن مِْن »سوره الحجر نیز فرموده است  21در آیه  یٍْء إِلَّ

و هیچ چیز نیست مگر  «قَدٍَر مَعْلُومٍعِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِ
اى ازهرا جز به اند هاى آن نزد ماست و ما آنآنکه گنجینه

 (.9فرستیم )معین فرو نمى

  :به خاطر کارهایى که »وجود روابط متقابل در جهان هستی
اند، فساد در خشکى و دریا آشکار شده است، مردم انجام داده

تا )خداوند( کیفر بعضى اعمالشان را به آنان بچشاند، شاید )به 
انسان، در طبیعت اثر  اعمال(«. 41/د )رومسوى حقّ( بازگردن

گذارد. اعمال نارواى انسان، مانع از سودبخشى آب و خاک مى
 ت.هاى ناگوار اسو عامل بروز پدیده

 ریع( تشریع بر اساس تکوین است: )قوانین اسالمی )عالم تش
پس »با فطرت و خصوصیات تکوینی انسان هماهنگ است(: 

لهى اطرت با گرایش به حقّ به این دین روى بیاور، )این( ف
ى است که خداوند مردم را بر اساس آن آفریده است، برا
ى آفرینش الهى دگرگونى نیست، این است دین پایدار، ول

 («.30/)روم دانندبیشتر مردم نمى

  :انید ه نخومرد را خدا راه در شدگان کشته»شهید زنده است
 («.154)بقره، کنیداند و لکن شما درک نمیبلکه آنان زنده

 اه و هرکس در ر»نزد خداوند پاداشی عظیم دارند:  شهیدان
اشی نگد، پس کشته شود یا پیروز گردد به زودی پادجخدا ب

 .(«74/)نساء بزرگی به او خواهیم داد

  :م وپیشگا که کسانی»مراتب واالی شهیدان در درگاه الهی 
 تندسبقت گیرندگان در راه دین و جهاد در راه دین خداهس

 مقام به که اندکسانی و اندالهی درگاه مقربان هاآن .(10/)واقعه
 احدییت درگاه کنندگانشفاعت ،(11/واقعه)اند نزدیک الهیقرب

 ،(72/اءنس)اولیاءاهلل  و پیامبران با همنشین (18/عمرانآل)
( 96،90/نساء) عظیم پاداش و رحمت کنندگاندریافت

 (.10) (74/نساء -11/رستگارانند )واقعه

  آن مجیدهای فرهنگ ایثار و شهادت در قرمؤلفهسایر مبانی و 

هادت با شهای فرهنگی آموزه ای،در مطالعه ستاری ساربانقلی
 (:  11ت )را به شرح زیر برشمرده اس کریمگیری از متن قرآنبهره
o بودن ویژه شهید زنده 

o سفارش ویژه خداوند به جهاد و شهادت 

o گذاری ویژه خداوند به شهادت و جهادرزشا 

o دت در مفاهیم قرین شها، مال و جانان، هجرت و جهاد با ایم
 کریمقرآن

o فکر گسترش تو  اخالص نیت ،ااهلل بودنسبیلفی، خدامحوری
 رعایت تقوا و عدالت   و توحیدی

o  ق حتحمل رنج ها و شداید و صبر و استقامت و پایداری و
 اهللسبیلمداری فى

o فتنه و شر رفع 

o رهاسازى مستضعفان موحد 

o  از خدا و رسول و مقام والیتاطاعت 

o رعایت عهد و پیمان حتی با کافران 

o پرهیز از درگیری و کشمکش بین خود 

o ا به منزله قطع دنیادوستی و ری و از تجاوز از حدود الهی پرهیز
 ت شهادت طلبیاآف

o نشاط و امید به رحمت حق 

شناسی در سبک زندگی افراد مؤثر است. هر فرد چه هستی»
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هرگونه نگاهی و نظری  ،صورت ناآگاهانهو چه بهصورت آگاهانه به
که به عالم هستی دارد، مسیر و اهداف و خود را بر اساس آن 

گونه است.  شناسی اسالمی و الهی نیز همینکند. هستیطراحی می
های متفاوت با این ها و جامعهها و گروهبینی انسان هراندازه جهان

و در قوانین و مقررات با امر تطابق داشته باشد و هماهنگ باشد 
این نگرش نگاه کنند به همین میزان سبک زندگیشان و مشی 

گردد تا آرام آرام انسان و تر میمرحله اسالمیبهحیاتشان مرحله
 .(12) شوندجوامع الهی می

  

در احادیث معتبر  ایثار و شهادت شناسیمبانی هستی

 اسالمی

 نسبت بهالسالم، در احادیث و سخنان ائمه اطهار علیهم
ق و دیگری لشود: یکی خاشناسی از دو وجود بحث میهستی

مت مخلوق؛ چراکه هستی و جهان آفرینش مظهر صُنع الهی و عظ
 .(13) تعالی استخالقیت حق

  

 السالممبانی ایثار و شهادت در کالم امام علی علیه

  ام گرفتهن« اهللالرانح الی»)ع( علیامام طالب شهادت در کالم 
رواز است؛ یعنی کسی که به سوی خدا بال گشاده، جانب او پ

رفتن گجوید، مشتاق آرام ای که آب میکند و چنان تشنهمی
  .نهج البالغه( 181)خطبه  در آغوش خدا است

 (در سخنانی میعامام علی ) :هرکس خود را بشناسد، »فرماید
(« 430عیون الحکم و المواعظ، ص ت )سا خدایش را شناخته

 ابراین خودشناسی مقدمه خداشناسی است.بن

 فرمایدمی ،راهلل و ترغیب یارانش به این امسبیلجهاد فیة دربار :
وی جهاد دری است از درهای بهشت که خداوند آن را به ر»

ت خواص دوستان خود گشوده و لباس تقوا و پرهیزگاری اس
ز آن تعالی و سپر قوی او است. پس هرگاه امحکم حق ةو زر

 «پوشاند ذلت و ردای بال را بر او میة دوری کند، خداوند جام
 (.نهج البالغه 27 ةخطب)

 «ها و زمین و آنچه در میان آن دو دهم که آسمانگواهى می
کند و شاهدهایى هایى است که بر تو داللت میهست، نشانه

شرح نهج )« دهدخوانى، شهادت میاست که بر آنچه فرا می
 (.255،ص 20البالغة،ج 

 

در توصیف  های خداشناسیترین برهانقوی فطرت از

 السالمامام حسن مجتبی علیه

خداوند متعال وجودی است که همه » :حضرت فرمود آن
برند، بویژه هنگامی ها به او پناه میموجودات در نیازمندی و سختی

. که امید از غیر او قطع گردد و همه وسائط و اسباب را ناچیز ببیند
فطرت خداشناسی، انسان را در تنگناها به سوی واجب الوجود یعنی ]

؛ یعنی یاری و کمک «... اهللبسم»گویی: که میاین[ کندهدایت می
 خواهم در همه کارهایم از خداوندی که عبادت )خضوع و کرنش(می

 برای غیرش سزاوار نیست، او فریادرسی است که به هنگام دادخواهی
 «.گویدر کسی بخواندش پاسخ مینماید، و اگدستگیری می

 

شناسی اسالم در نامه امام حسین تجلی مبانی معرفت

 حنفیهالسالم به محمدابنعلیه

 رخواهانهای، در جواب به نصیحت خیسید و ساالر شهیدان در نامه
قریر تحنفیه، انگیزه خود را از قیام چنین برادرشان محمدابن

 بنز حسیناین وصیّتى است ا؛ الرحیمالرحمناللّهبسم»فرمودند: 
ه: حسین وف به ابن حنفیّطالب به برادرش محّمد، معرابىبنعلى

ارد اى که شریکى نددهد که معبودى جز خداى یگانهشهادت مى
ق حنیست، و محمّد بنده و فرستاده اوست که از جانب حق به 

مبعوث شده است و این که بهشت و دوزخ حق است و روز 
ها را خواهد آمد، و خداوند خفتگان در قبر -ن شکبدو -رستاخیز

 و ستمکارى و من از سرِ مستى و طغیان و فساد انگیزى ،انگیزدبر مى
خواهم تم. مىقیام نکردم، تنها براى اصالح در امّت جدّم به پا خواس

 بنعلى امر به معروف و نهى از منکر کنم و به روش جدّم و پدرم
را پذیرفت، رفتار نمایم. هر کس سخن حقّ معلیه السالم( )طالبابى

س کپس خداوند به پذیرش )و پاداش( آن سزاوارتر است، و هر 
ن مردم کنم تا خداوند میان من و ایدعوت مرا نپذیرفت، صبر مى

ن است این وصیّت م .به حق داورى کند که او بهترین داوران است
او توکّل  ت. بربه تو اى برادر! توفیق من جز از ناحیه خداوند نیس

 (.14« )کنم و بازگشتم به سوى اوستمى
م ناب احیای اسال وباز شناساندن اسالم واقعی از اسالم صوری 

قیام  ، هدف متعالیدر برابر اسالم تحریف شده اموی( ملسو هيلع هللا ىلص)محمدی
ن او، و یارا( ع)در سخنان امام حسین .ه استبود( عسیدالشهداء)

ناسی، دت در محورهای خداشمفاهیم بلندی از فرهنگ ایثار و شها
مراهی گندگی، اصالت دین و زرسالت انبیاء، نقش وحی و قرآن در 

نم، گذاران، زندگی ابدی و حیات پس از مرگ، بهشت و جهبدعت
 وحساب و جزا و عذاب، شفاعت، حقانیت امامان برای والیت 

استفاده  مردم نسبت به حج الهی، نفاق دنیاپرستان، ةخالفت، وظیف
نی دینی مبا) شود... دیده می ید دینی برای اغفال مردم واز عقا

  شهادت(. ورسانی فرهنگ ایثار پایگاه اطالع -فرهنگ ایثار و شهادت

شناختی رابطه انسان با هستی ،در سخنی (امام زین العابدین)ع»

که انسان از این کند و اینرا در مجاری بندگی خداوند تبیین می
طریق رابطه خود را با خالق جهان به بهترین نحو تنظیم نمایند: 

اى بندگان خدا! از خدا پروا دارید، و بیندیشید و براى آنچه از براى »
ما را بیهوده نیافریده و اید، کار کنید؛ زیرا خداوند، شآن آفریده شده

[ او خود را به شما شناسانْد، و بلکه] هدف، رهایتان نکرده است؛بی
پیامبرش را سوى شما فرستاد، و کتابش را بر شما فرو فرستاد که 

هایش. پس، از خدا ها و مثالدر آن است حالل و حرام او، و حجّت
و فرموده است: پروا کنید؛ زیرا که پروردگارتان بر شما حجّت آورده 

آیا براى او دو چشم قرار ندادیم، و یک زبان و دو لب؟ و دو راه »
این، حجّتى است بر ( 8-10/بلد) )حقّ و باطل( را به او نشان دادیم
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توانید، پرواى خدا دارید، که هیچ نیرویى نیست، شما. پس تا می
حف العقول، ص )ت مگر به یارى خدا، و توکّل نشاید کرد، جز بر او

274( »)13). 

 

شناسی در کالم امام محمد باقر تفسیر آیات هستی

 السالمعلیه

ن از سدیر صیرفی، روایت شده که گفت: شنیدم که حمران ب
 ضات و األربدیع السّماو» درباره آیه )ع(اعیان از حضرت محمد باقر

ت. پرسید؟ ها و زمین اس(؛ او آفریننده آسمان117/2)البقرة،  ...«
ویش خداوند تمامی چیزها را با علم خ»جواب فرمود: حضرت در 

ر حالی که دها را آفرید ها و زمینبدون مشابه قبلی آفرید، آسمان
وند متعال ای قول خداقبل از آن، آسمان و زمینی نبود. آیا نشنیده

عرش  (؛ یعنی7،11/)هود« و کان عرشه علی الماء»د: را که فرمو
وده زمین بر روی آب مستقر ب خداوند پیش از آفرینش آسمان و

: دوه فرمپس حمران عرض کرد: آیا قول خداوند متعال در قرآن را ک
الحظه (، م26،72/)الجنّ «عالم الغیب فال یظهر علی غیبه أحدا»

إال »: یهآدانم و در ادامه آن آری، می»ای؟ حضرت فرمود: فرموده
ه بد (، ذکر شده است. سوگن27،72/)الجنّ «من ارتضی من رسول

عالم » از برگزیدگان خداوند است و اما تفسیر (ملسو هيلع هللا ىلص)خدا که محمد
خلوقاتش این است که خداوند تواناست به مقدراتی که از م «الغیب

یش از ها را در علم خودش، پیش از آفرینش و پپنهان است و آن
ین علمی اآفریند و آن که به فرشتگان فرمان دهد، در عالم قضا می

وجود بر  اوند است و زمانی که اراده کند، لباساست که در نزد خد
ل شود از پوشاند و زمانی که بداء و تغییر در علم خدا حاصآن می

 و قضا کند. اما علمی که خداوند آن را در عالمآن صرف نظر می
حضرت  قدر آفریده و آن را امضا کرده است، آن علمی است که به

 /یتاریخ طبر) است رسیده)ع( بیتو سپس به ما اهل (ملسو هيلع هللا ىلص)رسول
 (207-209 ،4/؛ الکامل فی التاریخ5،456

جلّ بندگان را نیافرید زّوخداى ع»فرماید: امام صادق)ع( می
که او را بشناسند، و چون شناختند به عبادت و بندگى مگر براى آن

دت جز او بى او بپردازند، و چون بنده او شدند با این عبادت از عبا
 (.9، ص 1ائع، ج علل الشر)« نیاز شوند

 

 بحث
، و مقوله «هستی»شناسی یا علم الوجود؛ بررسی حقیقت هستی

های ایمان به خداوند، مکتب تربیتی اسالم بر شالودهاست. « وجود»
در اسالم، آنچه دین مبین اسالم استوار است. و سایر اصول و فروع

گردد، منجر به شهادت، یعنی مرگ آگاهانه در راه هدف مقدس می
 است. مجاهد فی« جهاد»ه صورت یک اصل درآمده و نام آن ب

های اهلل که در راه انجام وظیفه و پاسداری از دین خدا و ارزشسبیل
دارد و اگر در این راه به فیض عظمای شهادت نایل می الهی گام بر

سعادت ابدی و زندگی جاوید در محضر ربوبی حق رسیده  ، بهگردد
  (.15) است

برگزیدن و برتری  و ای مقدم داشتن دیگری برخودایثار به معن
نیت چون اخالص و  هاییپیش زمینهاز اسالم  درو  دادن است

 (.16) بیانگر رشد و معرفت انسانی است خدایی و هدفمندی برخوردار و

جامعه  ایمان و معنویت مردم شهادت ریشه در اخالص و ایثار و
 ود.شمی سطح جامعه آن دراخالق و معنویت موجب گسترش و دارد 

تأکید  ونهی از منکر  با احیاء فریضه امر به معروف واین فرهنگ 
 بر وصایجاد روحیه معنوی، موجبات مسائل اخالقی و  یتمحور بر

 شهادتشود. میالخصوص نسل جوان علی و جامعهاستقامت در 
های ارزش وهای معنوی، مبدأ و معاد، عرفان انگیزه ،طلبی با اخالق

 (.17) تنگاتنگ دارد اسالمی رابطه مستقیم و

 

 گیرینتیجه
ه س، اسالمی یهاارزش ایثار و شهادت بر اساسبنای اصلی م

های زشاست. ایثار و شهادت از طریق اراصل توحید، عدل و معاد 
ها و شگیرد و تا زمانی که ارزاسالمی مستقر در جامعه شکل می

 گیریکلتوان انتظار شنباشد، نمیمحورهای اسالمی در جامعه حاکم 
بر ی . تحقق این مبانفرهنگ ایثار و شهادت را در جامعه داشت

ضایت رپیامبران و پیشوایان معصوم، کسب  و اساس ایمان به خدا
 (.18) دباشاز بین رفتن گناهان میو خدا، ریشه کن نمودن باطل، 

 

که نمایند بدین وسیله نویسندگان تصریح می تضاد منافع:
گونه تضاد منافعی در مطالعه حاضر وجود ندارد.هیچ
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