
 

 شهادت در اسالم و مسیحیت 

 1بستگی اجتماعی ایجاد همدر  نآو نقش 
 

 2یجیمراهللشمس

 چکیده

نیاز به ، فعلیت رسیدنجهت به  اما این قوه خدادادی، طلب آفریده بشر را کمالنهاد و نهان ، خالق متعال
تواند در  می که بشر ظرف دانسته و بر این باورند جامعه را آن، شناس ظرف مناسبی دارد که اندیشمندان انسان

دارند که هر جمع و  تأکیدنیز ؛ شدن حقیقی خود را در آن تجربه کند، در جامعه ندگی و حیات جمعیپرتو ز
ای  چون جامعهکند؛ هم قادر نیست سفره مناسبی جهت تحقق کمال انسانی پیش روی او پهن ای  جامعه

، چه اینکه فاقد شیء ؛مند باشد و از کمال بهره، د که خود کاملسازتواند مسیر رسیدن به کمال را هموار  می
 یابی هر جمع و جامعه شرط نخست کمال تردید بی، اجتماعی بستگی هم انسجام و. معطی شیء نخواهد بود

 جوامع صنعتی و تکنولوژیک عصر حاضر ویژه ، بهاصلی جوامع بشریهای  از دغدغه، به همین جهتو  است
برای ، خود شناختی انسان مبانی معرفتی واندرکاران جوامع بشری نیز با توجه به  شده و حاکمان و دست
جامعه و افراد ، آن بر د با تکیهنکن می تالش، پیش گرفته سازوکارهای متعددی را در، رسیدن به این امر مهم

نگارنده در این . دکننبستر مناسب رسیدن به کمال را مهیا ، تا در پرتو آن سازندبسته  فعال در آن را هم
شناختی بر این باور است که  از منظر جامعه، عینیهای  آموزهای دینی و واقعیت از گیری بهرهبا ، تحقیق
 در اینسعی دارد رو  . ازایناجتماعی است بستگی هم و مهم در ایجاد انسجام و مؤثر یکی از عوامل، شهادت
در گام برای این منظور تبیین کند. شهادت را در جامعه  بخشی خصوص انسجام به، کارکرد اجتماعی، تحقیق
داشت و سپس با خواهیم  اسالم و مسیحیت( ویژه به ) مروری اجمالی در معنا و مفهوم شهادت در دین، نخست

اجتماعی نشان  بستگی هم نقش شهادت را در ایجاد و تعمیق، شهادت سیدالشهدا در واقعه کربال تأکید بر
 دهیم.  می
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 مقدمه 

ها و انواع گوناگون وجود  در جوامع به شکلباورها و عقاید مذهبی و سیاسی و ملی کشته شدن در راه 
؛ ن موارد استیبی از ایز ترکیپرستانه است و گاهی ن هنیدتی دارد و گاه میده گاه جنبه عقین پدیدارد. ا

جنگ در  ؛دتی داشته استیجنبه عق در واقعه کربال نیمام حسعنوان نمونه کشته شدن و شهادت ا به
بی از یز ترکیو گاهی ن ؛کایتنام با آمریپرستانه است، مثل جنگ و هنیاز نوع م، نیدفاع از کشور و سرزم

 رانی اتفاق افتاد.یران و عراق برای نوجوانان این است که در جنگ اید مذهبی و دفاع از سرزمیعقا
ژگی باشد: ین دو ویشود که دارای ا شهادت زمانی محقق می، عییش بنا به اعتقادات اسالمی و

گاهانه، کیی  هاکی از آنیا یها  ژگیین ویاگر کشته شدنی فاقد ا. کشته شدن در راه خدا، گرییو د، مرگ آ
نی و یهای د حال بنا به آموزه نیباا ؛شود در نزد قرآن و اعتقادات شرع اسالم شهادت محسوب نمی، باشد

استبداد و  بامبارزان ، «دیا آزاده باشیدر دن کم ، دستدیستیمن نؤد و به آخرت مین نداریگر دا»نکه یا
 . داحترام هستن ، شایستهاستعمار

. کند ستم اجتماعی مییثاری است که فرد جان و تن خود را فدای نظام و سیا، کشته شدن و شهادت
ظاهر نوعی  اگرچه به. حکومت باشد این یسرزم، ا جامعهین یك دیتواند  ستم و نظام میین سیا

چنین جان دادن که  صد البته این، د استیباورها و عقاسیس و یا تثبیت تأجهت داوطلبانه در  طلبی مرگ
زا  برای جامعه آسیب تنها نهان و محققان اجتماعی شناس جامعه در اندیشه، نامیم می ما آن را شهادت

 . ن مثبتی خواهد بودبلکه دارای کارکردهای آشکار و پنها، نیست
 خودکشی با تحقیقات میدانی خود،ی، خودکشدر کتاب معروف خود،  شناس فرانسوی جامعهدورکیم، 

، ا دگرخواهانهیدوستانه  و نوع، ا قضا و قدرییانه یگرا سرنوشت، نابهنجار، خودخواهانه؛را به چهار نوع
عنی اشکال از ی ؛شود اف محسوب میو انحر ردشناسانه دا بیجنبه آس، سه مورد نخستتقسیم می کند؛

ضعف و سستی نظام اجتماعی بر این باور است که وی  .ستم استیفرد و ناتوانی او در سازگاری با س
فرد از  تنها نه، ا نوع دوستانهیعنی دگرخواهانه ی، اما در نوع چهارم. شود موجب خودکشی افراد می

ل است و برای بقا و ماندگار نظام ئاصی قاستم ارزش و احترام خیحتی برای س، ستیستم جدا نیس
ر.ک دورکیم، ) .حاضر است جان خود را فدا کند، حکومت و مانند آن، کشور، نیاعم از د، اجتماعی

ستم جدا نشده ین نرفته و فرد از سیخودکشی دگرخواهانه زمانی است که رابطه فرد با جمع از ب( 5797
ت ین نرفته و هنوز دارای مشروعیهنجارهای جامعه هم از ب .ار قوی داردیستم رابطه بسیحتی با س ؛است

ثار یا. شود بندی الزم مییو پا« ثاریا»، کند و برای رفع خطر د مییمنتها خطری جامعه را تهد. هستند
بلکه ، نکه خودکشی کندیا نه؛خودش را به کشتن دهد، ستمیخاطر حفظ س کند که فرد به جاب مییا

 (5777نژاد،  قاسم) کشتن دهدخودش را به 
در همه عصرها و ، های اجتماعی کشته شدن در جهت بقای باورها و اعتقادات و نظامهرحال،  هب
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مسلمان  تواند ن فرد مییشود. ا شهادت محسوب می، نییروان هر آیها وجود داشته است که از نظر پ نسل
م، هر جامعه یك فرهنگ بدانیك رفتار اجتماعی و یاگر شهادت و کشته شدن را باشد یا مسیحی. بنابراین 

ای زبان مخصوص  ش در همه جوامع وجود دارد، اما هر جامعهیفرهنگ خاص خود را دارد. زبان و گو
ك از جوامع یاما هر  ؛شود افت مییای  ك فرهنگ در هر جامعهیعنوان  خود را دارد. به عبارتی، زبان به

هر با این تفاوت که مع وجود داشته، ز در همه جوایزبان مخصوص خود را دارد. شهادت ن، بشری
ابتدا با مقاله  در اینتعریف خاصی برای آن داشته و دارد. نگارنده نیز ای بنا به باور و اعتقاد خود  جامعه

دهد و سپس نقش آن را در ایجاد  اسالم و مسیحیت، مورد توجه قرار می شهادت را درنگاهی گذرا مفهوم 
 کند.  ن افراد متعدد با سالیق و عواطف متفاوت در جامعه، تبیین میبستگی اجتماعی و انسجام میا هم

 شهادت در مسیحیت 
نیز  حیوانات ؛ی انسان نیستها ویژگی  از، شکل آمادگی برای دادن جان به فداکاری، بدون شک

حیوانات این رفتار در . پذیرند می کمال اشتیاق خطر نابودی خود را با، برای دفاع از نوزادان خود
فداکاری جانی هرچند مورد احترام  بنابراین. وجود داردنیز  خوددفاع از همنوعان  در حتی، جتماعیا

حیوانات،  در مقایسه با انسان، از این نظر. تنهایی برای نشان دادن ویژگی انسانی کافی نیست به، است
برد و  می جامعه فراتر خانواده و و از سطح دفاع از فرزند، در شکل آمادگی برای دادن جان فداکاری را

بر ، انسان هولی دفاع و فداکاری جانی ویژ ؛حاضر است آن را تا مرحله دفاع از معنویات گسترش دهد
در اینجا . اساس ایمان به حقیقت استوار است و این اصل بر دو پایه ایمان و حقیقت بیان شده است

فداکاری و شهادت در  نی نیست و بنابراینهای دی ویژه انسان، الزم است توجه شود که دفاع از معنویات
 . ندارد انحصار پیروان ادیان قرار
برای فداکاری به نیز مسیحیت  ویژه به، دیگرادیان  بلکه، اسالم تنها نه کهاست شهادت اصطالحی 

، نظاره( است و اسم فاعل آن، دیدار، گواهی) به معنی لفظی شهادت 1مارتیردوم اصطالح .گیرند می کار
2رمارتی

گواه که در و ، شاهد، شهیدبه معنای  کلمه مارتیر. گواه و شهید است، ناظر، به معنای شاهد 
عزتی، ) .3با گواه است اصاًل یک کلمه یونانی است و در یونانی مرادف، رود می مسیحیت به کار

  (567، ص5735

حواس( و  وسیله به) نظارت و گواهی ظاهری، ( بر دو معنای دیدن«ش ه د»از ریشه ) کلمه شهادت
یک اصطالح ، رود و کلمه شهادت بر اساس معنای لغوی آن می دل و درون( به کار وسیله به) باطنی

                                                           

1. Martyrdom 

2. Martyr 

3. Witness 
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دیدن و ، کلمه مارتیر .نیز چنین تحولی را پیموده است کلمه مارتیردوم. شرعی اسالمی شده است
به کار رفته  نه ایده() مکرر به معنای دیدن و گواهی دادن به یک واقعه، گواهی دادن در عهد جدید

تحول مفهوم شهادت در مسیحیت و انجیل در حد وسیعی تحت تأثیر مفهوم آن در یهودیت و  .است
عمل انفرادی مبتنی بر تقوا و مقاومت در ، شهادت، در یهودیت عهد تورات و پس از آن. است تورات

یت م، هدف از شهادت در یهودیت. شد می برابر شیطان تلقی بانی اخالقی و معنوی مردم تکامل و تقو
رشد یافت و دوره بعد به وجود آمد و  نسبتاً ، این تحول در هدف شهادت در یهودیت. و جامعه بود

پس از آنکه مسیحیت . یافته در دوران یهودیت متأثر شد مسیحیت در این رابطه از مفهوم شهادت تکامل
خود را مقلد ، شهیدان مسیحیت. ی یافتاین مفهوم حتی تکامل بیشتر، شهیدان فراوانی را عرضه کرد

 یکی از شهدای اولیه. کردند می از او تقلید، و در تحمل رنج و مشقت و پذیرش شهادت، عیسی تلقی
1ایگناتیوس، مسیحیت

که از  استشهید کسی که معتقد بود  میالدی( بود 101متوفی ) اسقف انطاکیه 
 .تقلید کند، در تحمل مشقت، عیسی

فرهنگ و ادبیات شهادت در مسیحیت به وجود آمد و رشد ، اد شهدا در مسیحیتبا زیاد شدن تعد
رشد فرهنگ خاص شهادت و مقابر شهدای مسیحیت مورد احترام وسیع قرار گرفت ، در نتیجه. کرد

بلکه ، این نظریه که شهدا هرگز نخواهند مرد. روز تولد آنان تلقی شود، سبب شد که روز شهادت شهدا
 نیز در مسیحیت مورد توجه بود و شاید به همین دلیل بود که روز شهادت آنان روزاند   هبرای همیشه زند

مورد ، بسیار جدی مسئلهیک  عنوان به شهادت 2طلبی مسیحیت در دوره اصالح. شد می تولدشان تلقی
مکرر درصدد تبیین مفهوم صحیح  طور بهبه همین دلیل مسیحیت کاتولیکی . قرار گرفت توجه آنها

 . دت و شهید برآمدشها

شود  رئیس گروه اسالم کنفرانس اسقفان سوئیس گفت: در مسیحیت به افرادی لقب شهید داده می
، رائمی دی آلن. قاتل خود را بخشیده باشد، که این اطمینان را داشته باشیم فرد در زمان به قتل رسیدن

ی دارد و آن این است که تا زمانی ا مفهوم شهادت نظریه رهمسیحیت کاتولیک دربااظهار داشته است که 
حق نداریم ، قاتالن خود را بخشیده است یا نه، که مشخص نشود فردی که جان خود را از دست داده

شود که قاتل خود را  شهید به معنای واقعی به کسی گفته می، نزد مسیحیان. فرد قربانی را شهید بنامیم
شهیدان به سه گروه ، ه مفهوم شهادت در مسیحیتبا توجه ب( 5796ایسنا، شهریور ) .بخشیده باشد

این گروه . مانند استفن مقدسهستند،  ایمان و عمل، شهیدان اراده، گروه نخست: شوند می تقسیم
. کشته شدند در این راه از دین و ایمان خود دفاع کردند و و مرگ را پذیرفتند، کسانی بودند که با اراده

                                                           

1. Ignatius 

2. Reformation 
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بودند که از آنهایی این گروه . لوچیای مقدس، مانندهستند،  ونه عمل شهیدان اراده و ایمان، گروه دوم
گاهانه انتخاب  هستند شهیدانی، گروه سوم. مرگ نجات یافتند که اراده بر فداکاری نداشتند و مرگ را آ

  .خاطر دین خود به مرگ رسیدند ولی به، نکردند

 شهادت در اسالم

شهادت به مفهوم  حتی؛ کاتب مذهبی و ادیان نیستنثاری( ویژه م جان) شهادت به مفهوم گسترده
از ابتدا اهمیت فراوانی برای ، تشیع خصوص به، ولی اسالم ؛ویژه اسالم و تشیع نیست نیز آنخاص 

بسیاری از صحابه و بستگان پیامبر و تمام . ل شدئشهادت در استوار کردن و دفاع از حق وحقیقت قا
یازده امام معصوم . شهادت در راه تأمین این هدف نایل آمدندبه درجه رفیع ، پیشوایان بالفصل تشیع

در تاریخ اسالم  مؤثریشهادت نقش بسیار  اساساً . یا با شمشیر به شهادت رسیدندسم شیعیان از طریق 
شاید به . صادق است، این مطلب از ابتدای ظهور اسالم تا زمان معاصر. دو تاریخ امت مسلمان دار
علت تشویق اسالم به جهاد با جان و  به، شناسان غیرمسلمان اسالم سیاری ازاین جهت بوده است که ب

استقرار عدل و  هعلت عالقه فراوان مسلمانان ب و بهآن، نفس برای برقراری حق و حقیقت و دفاع از 
جانبه رهبران اسالمی و امت مسلمان در تفهیم اسالم و  های همه علت فداکاری و به، کنی ظلم ریشه

 . اند معرفی کرده مسلمانان را بنیادگرا و اسالم را دین شمشیر، لح واقعیبرپایی ص

توان  ل اسالمی بر اصول ایدئولوژیکی اسالمی استوار است و اعتبار آن را میئشهادت مانند دیگر مسا
سلم( به معنی صلح و ) «س ل م»در درجه اول، اسالم از ریشه  .از قرآن و سنت اسالمی به دست آورد

 الله( و آمادگی برای هرگونه فداکاری در) جانبه در برابر تمام حقیقت تسلیم کامل و همه ؛ستتسلیم ا
استقرار حاکمیت این حقیقت. بنابراین شهادت اعتبار و ارزش اساسی خود را مدیون اصل اساسی توحید 

بسیاری از  .نثاری بر اساس جهاد و مبارزه در درجه دوم، شهادت عبارت است از جان .است
  Holy Warصطالحکه ترجمه ا« جنگ مقدس مذهبی» اشتباه جهاد را به شناسان غیرمسلمان به اسالم

که ممکن است اصطالح جنگ مذهبی در مسیحیت به کار رود و به کار  درحالی ؛اند تعریف کردهاست، 
م هرگز بردن آن در مورد اسالم، قطعًا، بر اساس مقایسه آن با مسیحیت است و درست نیست؛ زیرا اسال

تر از  جنگ را برای تحمیل دین و مذهب تجویز نکرده است و عالوه، جهاد دارای مفهومی کاماًل گسترده
 گیرد.  میجنگ نظامی است و تمام مبارزه در راه استقرار حق و عدالت و صلح را فرا

و  شود که مفهوم جهاد درست فهمیده شود می در صورتی فهمیده تنها، مفهوم شهادت در اسالم
شود که مفهوم امر به معروف و نهی از منکر درست  می صورتی درست درک رمفهوم جهاد نیز تنها د

، شود که معروف و منکر می در صورتی فهمیده و مفهوم امر به معروف و نهی از منکر نیز فهمیده شود
ده درست فهمی، نما حقیقت و حقیقت، عدل و ظلم، حق و باطل، صحیح و غلط، درست و نادرست

ه و تحلیل زیکل اسالم تج چارچوبدر  دمفهوم شهادت در اسالم مانند دیگر مفاهیم اسالمی بای. شود
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جهاد و جنگ در  و شناسان غیرمسلمان در مورد مفاهیم شهادت شاید علت اصلی اشتباه اسالم. شود
  باشد. مقایسه سطحی این مفاهیم اسالمی با مشابه آنها در ادیان دیگر، اسالم

در  اغلب وحدود پنجاه بار در قرآن به کار رفته ، «ش ه د»از ریشه  شهید و دیگر مشتقاتکلمه ش
و ، به معنای اصطالحی، رابطه بین شهید و شهادت. نمونه و ناظر است، معانی متفاوت به معنای گواه

ات مشتق الزم است یادآوری شود که کلمه جهاد و .جهاد و مجاهد در اسالم و قرآن بسیار روشن است
این کلمه در معانی ، در اکثر این موارد .حدود چهل بار به کار رفته است، در قرآن «ج ه د»دیگر 

 . متفاوت کوشش و مبارزه است

گواهی دادن و نمونه و ، عبارت است از دیدن، شهادت در معانی لغوی قرآنی، هرصورت به
رابطه بین معنای  . ازآنجاکهشود می دهد و نمونه می گواهی، بیند می شهید کسی است که. الگوسازی

رسد  می به نظر، شود می لغوی و اصطالحی در اصطالحات و منقوالت شرعی و دینی همیشه مراعات
و با شهادت  دهد می کند و با جهاد و زندگی خود به آن گواهی می بیند و مشاهده می که شهید حقیقت را

  .دگرد می شناس ونه کامل انسان حقیقتشود و برای امت سرمشق و نم می نثاری خود الگو و جان

قتل و مقتول بلکه ، کلمه شهادت و شهید در قرآن به معنای اصطالحی به کار نرفتهاست که  گفتنی
شهید به معنای  که در قرآن در معنی شهادت واست ای  کشته در راه خدا( کلمه) الله فی سبیل

ن نخواسته است شهادت و شهید را تنها در این است که قرآ، شاید علت. به کار رفته است اصطالحی
  .مبارزه منتهی به مرگ به کار برد

 شرایط شهادت در فقه اسالمی 

شهید نامیده ای  گ مسیحیت هر مرگی شهادت نیست و هر کشتهندر فره، ه مالحظه شدک چنان
و  استخاصی در فقه شیعه نیز شهادت بر مبنای نظری . بلکه این نام مبتنی بر شرایطی است، شود نمی

 کنیم: می شهید نامیدن افراد نیز مبتنی برای شرایطی است که در اینجا به چند مورد اشاره
. جان دادن الزم نیست انتخابی باشد هرچند خود  ، د باشدامبتنی بر جه یانتخاب دبای شهادت. 1

تخاب این ان. صورت گیرد چارچوبتواند تصادفی و اتفاقی و خارج از  هرصورت شهادت نمی به
 .کند می از آن فراربه نوعی و ، با مرگ مبارزه قتیدرحق شهید. نه مرگ، درحقیقت انتخاب جهاد است

 فداکاری جانی تنها. اهداف و کیفیت آن استوار باشد و بر شناخت جهاد دبای این انتخاب. 2
ت شهادت در حقیق ظاهر انتحاری نیز بعضی اعمال به بنابراین. است پذیر جهاد توجیه چارچوبدر 

  .هستند

در این رابطه . ندکناهدافی را خارج از خود مرگ برای مرگ تعقیب  دهر دو بای، جهاد و شهادت .3
  .شود می شهادت شناخته، در موارد خاص مرگ بدون جنگ نیز

اسالم باشد و شهادت و جهاد باید در راه تأمین این  تأیید  این اهداف باید اهدافی مقدس و مورد .4
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اسالمی  تأیید  هر دو از، جهاد و شهادت( و هم اهداف) بنابراین باید هم وسیله. ورت گیرداهداف ص
 .دنبرخوردار باش

. هر دو باید بر اساس نیت خاص نهایی تقرب به خدا و جلب رضایت او باشد، جهاد و شهادت. 5
زیرا شهادت  ؛شود می متفاوت، مرگ غیرشهادت بابر اساس این شرایط و شرایط دیگر است که شهادت 

 . مرگ نیست

 تفاوت شهادت با مرگ انتحاری

، نوعی انتخاب، چه در شهادت و چه در خودکشی یا مرگ انتحاری، ازآنجاکه در بروز و ظهور مرگ
مرگ  برای پیشگیری از سوءتفاهم باید توجه داشته باشیم که خودکشی یا به تعبیر دیگر، نهفته است

ی در هدف دیگر و استپایان دادن به زندگی  لکن هدفش، است مرگ انتخابی نیز درحقیقت انتحاری
 ؛وجود ندارد در آن شرایط شهادت، انتخاب وجود دارد، گونه مرگ در این اگرچه. ورای آن وجود ندارد

آنچه ؛ گیرد می صورت، مرگی است که بر اساس تمام شرایط الزم در شهادت، مرگ شهادتیچون 
تنهایی و  زیرا نه مرگ و نه حیات به ؛نه مرگ است و نه مرگ انتخابی، شهادت را در اسالم اهمیت داده

چیزی جز پایان حیات نیست و حیات غیرمفید چیزی جز ، مرگ. نه خوب است و نه بد، خود خودی به
عدل و ، جهاد و مبارزه برای استقرار وتحکیم حقیقت، کند می آنچه زندگی را ارزشمند. مرگ نیست

ارزشی است که در زندگی و مرگ ، کند می آنچه حیات و مرگ را از ارزشمند، یبترت این به. هاست خوبی
مبارزه و ایثار ، و با فداکاری، کسی که زندگی خود را در راه تأمین هدفی مقدس مصرف. وجود دارد

شهید ، مجاهد. شهید است، مجاهد است و اگر در این راه جان سپارد، در زمان حیات، کند می زندگی
کند و شهید با تأمین این  می مجاهد برای تأمین هدف مقدس زندگی. مجاهد کشته، و شهیدزنده است 

شاید به این علت است که شهید همیشه زنده است و جهاد هرگز  .رسد می به زندگی ابدی، هدف
هدفی را تأمین کرد که با ، با شهادت خود امام حسینبر همین اساس، شاید و  پذیر نیست شکست

 .امکان تأمین نداشت، در آن شرایطش ادامه حیات

، اختیار کرده است، مساوی ارزشمند است طور بهشهید کسی است که یکی از دو انتخاب را که 
بدون قدرت انتخاب  و اجبار به، اگر فردی در جریان مبارزه خود .بدون آنکه الزم باشد به مرگ برسد

هرصورت عامل  به. نه جهاد در راه حق و، نیمتوانیم وی را شهید راه دفاع از حق بدا می، کشته شود
  .انتخاب نهانی در جهاد و شهادت ضروری است

در جهاد  .دفاع در راه حفظ حقیقت. 2؛ جهاد و مبارزه برای استقرار حقیقت. 1: مبارزه بر دو نوع است
 .یستکه در دفاع این احتمال چندان ضروری ن درصورتی؛ احتمال پیروزی ظاهری بسیار ضرورت دارد

 :بعدی است برای درک مفهوم جهاد و شهادت در اسالم، الزم است توجه شود که انسان موجودی سه
کند و امکانات  را تقویت می انسانت یامکانات جسمانی، حیوان .روحانیت .7؛ انسانیت. 7 ؛حیوانیت .1
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همیشه  .بخشد را تحکیم می شروحانیت، دهد و امکانات انسانی وی را رشد می انسانیت وی، حیوانی
ها تأمین اهداف  بخشد و سرانجام هدف اصلی از رشد انسان امکانات بعدی را تکامل می، امکانات قبلی

آمیز است و  جویانه و مسالمت صلح، جهاد و دفاع، موارداز در بسیاری  .عالی روحانی و معنوی است
پس از  آیند. علی نگ از پای درمیکسانی نیستند که در میدان ج فقطضرورتًا مرگ به دنبال ندارد. شهدا 

 اقتباس از مفهوم شهادت در اسالم مسیحیت، همان() .در بستر جان سپرد، ضربت

 اجتماعی و اهمیت آن بستگی هم 

برای ، اما این قوه خدادادی، نهاده است ها به ودیعتطلبی را در سرشت انسان کمالخالق متعال قوه 
جامعه همان ظرفی ، شناس دارد که به اعتقاد اندیشمندان انساننیاز به ظرف مناسبی ، به فعلیت رسیدن

پر واضح است که . شدن حقیقی خود را در آن تجربه کند، تواند در طول حیات جمعی می است که بشر
هم قادر نیست سفره مناسبی را جهت تحقق کمال انسانی پیش روی بشر پهن ای  هر جمع و جامعه

چه اینکه فاقد  ؛یدن به کمال انسانی را هموار کند که خود کامل باشدتواند راه رس ای می جامعه؛ دکن
شرط کمال هر ترین  ابتدایی، اجتماعی بستگی هم تردید انسجام و بی. معطی شیء نخواهد بود، شیء

جوامع صنعتی و  ویژه ، بهاصلی جوامع بشریهای  از دغدغه، به همین جهت .استای  جمع و جامعه
خود برای  شناختی انسان ده و جوامع بشری نیز با توجه به مبانی معرفتی وش تکنولوژیک عصر حاضر

ی عام و مشترکی ها ویژگی  کند با تکیه بر می پیش گرفته و تالش سازوکاری را در، مهم این رسیدن به
ه بستر مناسب رسیدن ب، بسته نموده تا در پرتو آن جامعه و افراد آن را هم، نظیر زبان و نژاد و امثال آن

 . دسازکمال را مهیا 
. داند که دیگران در پی آن هستند می راهکارش را غیر از آنی، این دغدغه تأیید  خداوند متعال ضمن

که خداوند حکیم  سوره آل عمران باشد 103 آیه، اجتماعی بستگی هم آیه دربارهترین  شاید مناسب
ه   فرماید: می ه بیانگون سازوکارش را نیز این، اجتماعی بستگی هم ضمن مهم دانستن

َحْبل  الَلَّ ُموا ب  َواْعَتص 
ُقوا یَجم   ْعَمَت  َواْذُکُرواًعا َواَل َتَفَرَّ ه  َعلَ  ن 

َف بَ یالَلَّ ْذ ُکْنُتْم َأْعَداًء َفَأَلَّ ْخَواًنا َوُکْنُتْم َعَلی یُکْم إ  ه  إ  ْعَمت  ن  ُکْم َفَأْصَبْحُتْم ب  ب  َن ُقُلو
ْنَها  ُحْفَرة   َشَفا ار  َفَأْنَقَذُکْم م  َن الَنَّ َك م  هُ  ُن یبَ ی َکَذل  ُکْم َتْهَتُدوَن یَلُکْم آ الَلَّ ه  َلَعَلَّ شود، از  حظه میکه مال چنان .ات 

، خونی، قومی مشترکات ازجمله، انسانی یها ویژگی  هیچ یک از در این آیه،منظر خالق عالم و آدم 
 از برخاسته ها ویژگی  این از یک هیچ زیرا ؛است نشده شناخته بستگی هم عامل... و زبانی، نژادی

ای  عده کردن ایی و جمعهرچند در مواردی موجب همگر، در نتیجه. نیستها   انسان مشترک فطرت
. گردد جدایی و گسست عامل، امر خود این و حتی ممکن است کند می خارج را بیشتری هعد، شود می

 از و است آن به عملی التزام و اسالم دین از عقیدتی پیروی، گرفته قرار تأکید مورد آیه این در که عاملی
 آیه خداوند متعال در این. پرهیزندبنه تفرقه از هرگو، ی خواسته است که به ریسمان الهی چنگ زدههمگ

محور دین اسالم و  ، حولبسته و در قالب امت اسالمی صورت هم همگی به از مسلمانان خواسته

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_103_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A2%D9%84_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_103_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A2%D9%84_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_103_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A2%D9%84_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_103_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A2%D9%84_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86
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نه آنکه هر یک ، جمع شوند و به ریسمان الهی چنگ بزنند، صورت یک اجتماع واحد به، آنهای  آموزه
 . بیاورنداز آنها جداگانه و فردی مؤمن شوند و ایمان 

و با صراحت  کردند تأکید بستگی همبر اهمیت ، و بیانات متعددها   نیز در خطبه منینؤامیرالم
کمال  به و ظرف رسیدن شود میموجب انحطاط جوامع ، انسجام و همدلی فقدانبیان داشتند که 

 تگی راگسیخ همدلی و ازهمناآن حضرت حتی قالب بروز و ظهور این . کند می انسانی را متزلزل
 22خطبه . بیان کردند، پشت کردن و کمک نکردن به یکدیگر در جامعه، بخل و حسد، توزی کینه
 که چنان ناراضی بود؛در میان مسلمین  بستگی هم دهد که آن حضرت از نبود می نشان البالغه نهج
سخنان داغ ؛ شما پراکنده است یها و افکار و خواسته، تان جمعیها که بدن یمردم یا...  فرماید: می

در . اندازد یاعمال سست شما دشمنانتان را به طمع م یول، شکند یسخت را در هم م یها شما سنگ
  !م کردین و چنان خواهیچن دییگو یمجالس و محافل م

رعایت تقوا و پایبندی به ، در جامعه مسلمین بستگی هم تردید یکی از عوامل مهم  ایجاد بی
ه در معارف بلند الهی داریم که اگر کسی مبنای اندیشه و ک چنان ؛های الهی و اسالمی است ارزش

خداوند محبت او را در دل ، های الهی سامان دهد و رفتار خود را بر پایه ارزش هدرا خدا قرار د شعمل
لیف أش این است که تر  س  . پیوستگی در جامعه قرار خواهد داد مه به أو او را منش دهد میهمگان قرار 

اشاره این حقیقت  بهانفال  سوره 33آیه  خدای متعال در؛ ا در دست قدرت الهی است والغیرتنه، قلوب
رض  َجم یف   ما َأنَفقَت  َلو :فرماید ، میکرده

َ
فَت بَ یاأل م َولیًعا ما َأل  ه  ن  َن ُقلوب  هَ  ک  َف  الل  هُ َنُهم یبَ  َأل  ن   ؛م  یَحک ز  یَعز إ 

توانستی!  نمی، های آنان الفت دهی کردی که میان دل ت صرف میروی زمین اسکه آنچه را  هر ریعنی اگ
 .او توانا و حکیم است .ولی خداوند در میان آنها الفت ایجاد کرد

 هجمعی و گروهی روزگار گذراند صورت دسته دهد که انسان همواره به تاریخ زندگی بشر گواهی می
 .اند مطالب زیادی گفته، ره علت یا علل آندربا. و حیات اجتماعی را بر زندگی فردی ترجیح داده است

داند و بر این باور  طلبی انسان می علت این ترجیح را سعادت و کمال، اندیشمند بزرگ اسالمی، فارابی
هرچند زندگی . تواند کمال انسانی را برایش به ارمغان آورد زندگی باالجتماع است که می»است: 

قاضی، ) .«سعادت محتوم و کمال مطلوب راهبر نتواند بود لکن انسان را به، انفرادی ناممکن نیست
جلب کرده و  را از دیرباز نظر اندیشمندان، ی آنها ویژگی  جامعه و شناخترو  ازاین 1(555، ص5778

گروهی  دارند. تأکیدی آن ها ویژگی  و بر شناخت اند وگو پرداخته گاه بر سر چیستی و ماهیت آن به گفت
پای  شپندارند و جمعی بر اعتباری بودن و دارای ماهیتی مستقل و آثار ویژه می را موجود حقیقیجامعه 
ولی همگان ؛ گردانند ی آن را به افراد برمیها ویژگی  دانند و آثار و جمع جبری افراد میفقط آن را ، فشرده

                                                           

 .555نهادهای سیاسی، ص  . ابوالفضل قاضی، حقوق اساسی و1
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و بدون های اجتماع و امری حیاتی برای جامعه است  از ضرورت بستگی هم براین باور اتفاق دارند که
 بستگی هم رَّ آن را باید در معنا و مفهومس  . استمرار ندارد هیچ جمع و گروهی توان استحکام و، آن

ولیت متقابل ئبه معنای احساس مس بستگی هم »در فرهنگ علوم اجتماعی آمده است: . وجو کرد جست
گاهی و اراده داشته باشند تواند شامل  ی میبستگهم همچنین . بین چند نفر یا چند گروه است که آ

کلی یا حتی وابستگی متقابل حیات و منافع بین آنان  طور بهها و  پیوندهای انسانی و برادری بین انسان
 یا گروه یک سطح در، آن رساند که بر پایه ای را می پدیده بستگی هم، شناختی و به زبان جامعه ؛باشد
 بستگی ، هماساس این بر. یکدیگر نیازمند متقابل طور به و اند وابسته یکدیگر به اعضا، جامعه یک

بخش خویشتن  گروه وحدت خود را حفظ کند و با عناصر وحدت که است آن معنای به اجتماعی
  (088، ص5735آلن بیرو، ) .«نوایی یابد تطابق و هم

 لغتدر شناختی است.  یکی از مفاهیم کلیدی در مطالعات اجتماعی و جامعه 1،بستگی اجتماعی هم 
های مشترک  نای وحدت، وفاق و وفاداری است که ناشی از عالیق، احساسات، همدلی و کنشبه مع
که از آگاهی و  است احساس مسئولیت متقابل بین چند نفر یا چند گروه در اصطالح نیز به معنای ؛است

تگی متقابل طور کلی و حتی وابس ها به اراده برخوردار باشند و شامل پیوندهای انسانی و برادری بین انسان
بستگی  هم ،شناسان جامعه ( از نظرگاه6 شماره، 5770 مجله حصون، زمستان) .حیات و منافع آنها باشد

دورکیم . اند بسته واسطه تعهدات فرهنگی و اجتماعی به یکدیگر هم افراد به ،به وضعیتی اشاره دارد که در آن
تحت عناوین متفاوتی، به این موضوع  دیگران نیز بستگی اجتماعی است. پیش از وی پرداز هم نظریه

و معنا کردن آن به پیوند درونی و خونی، به نوعی « عصبیت»خلدون با طرح نظریه  اند. ابن پرداخته
مبتنی بر پیوندهای خویشاوندی ناشی از روابط سببی و نسبی تأکید داشته، آن را  بستگی اجتماعی   هم

را در باب ملت  هاییمونتسکیو نیز نظر. داند ی اجتماعی میها ثبات یا تحوالت و دگرگونی و محور انسجام
است. وی به موضوعات مختلف اجتماعی، ازجمله نظم در توالی و تعدد علل  مطرح کردهو جامعه 

تأثیرپذیری اعضای جامعه از مناسبات متفاوت اجتماعی و  همچنین دربارهاست.  کردهاجتماعی، توجه 
فته و خاستگاه واقعی جامعه را برآیند تالقی رسوم، عادات، افکار و آداب و رسوم حاکم بر آنها سخن گ

 آن، نوعی الزمه اجتماعی که سازمان موضوع ، بهها  حکومت انواع تحلیل در وی. است ها دانسته  آرمان
 سیاسی اقتدار و سلطهاند   کوشیدهها   حکومت همواره است؛ زیرا داده نشان است، توجه ملی بستگی هم

اتحاد، هماهنگی، تعادل و انسجام  یشرط ایجاد و بقا. بسته خود بگسترانند و مردم هم سرزمین رب را خود
 (07-76، ص5737ریمون آرون، ) های اجتماعی است. یافته گروه اجتماعی، تعادل قوا و یا تعامل سامان

عیت و مذهب و و نیز جم، نهاد اقتصاد و تأثیر متقابل آن بر روابط و مناسبات اجتماعی همونتسکیو ب
                                                           

1. Social solidarity 
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ارتباط منطقی برقرار ، جمعیت و اخالق، تأثیر آنها بر سازمان اجتماعی پرداخته تا بتواند بین اقتصاد
. داند می را اساس وحدت هر اجتماعیها   روح کلی ملت، اجتماعی خودهای  وی در تحلیل. دساز

ه و اجزای متفرق آن را به همانند چتری است که کل جامعه را زیر پوشش خود قرار داد، روح کلی ملت
شناسان و  در ادبیات مردم« فرهنگ»معادل ، این مفهوم کلی در ادبیات مونتسکیو. هم پیوند زده است

 (57-56ص، 5733ریتزر، ) .باشد می شناسان انسان
آنچه در این راستا برای دانشمندان علوم اجتماعی اهمیت دارد، شناخت عوامل و مکانیسم پدیدار 

گی اجتماعی در جوامع است. دورکیم سعی دارد تقسیم کار اجتماعی را یکی از عوامل مهم بست شدن هم
بستگی اجتماعی را نوعی نظم خودبنیاد اجتماعی و  بستگی اجتماعی معرفی کند. وی هم پدیدآورنده هم

  (30و37ص، 5769دورکیم، ) هماهنگ هستند.، افراد با هم پیوند یافته، داند که در آن اخالقی می

 اجتماعی بستگی هم تقویتدر  مؤثر عوامل

 علم و آگاهی .1

گاهی کامل به عقاید ها و   بخشد که در بحران بصیرت به انسان می ینوع، ها  باورها و ارزش و علم و آ
شود، نادیده  ی و فرعی را که گاهی موجب شکست و سقوط میئهای لغزنده، مسائل جز فراز و نشیب

های نفوذ دشمن مسدود  درخشان و مسئولیت خود بیندیشد تا سرانجام راه های اصیل و بگیرد و به هدف
اگر کسی که چیزی را همواره بر این بوده است که  تاکید معصومینگردد و اتفاق و اتحاد به وجود آید.

  (577حکمت ) رود. اساس خودداری کند، اختالف از میان می داند، ساکت بماند و از اظهارنظر بی نمی

 ت و تفاهممشور .2

قدر ضروری و پسندیده است و در ایجاد مودت و محبت اجتماعی  آن، مشورت و تفاهم در مسائل
آل ) .ددر کارها با اصحاب خود مشورت کن دهد می دستور نقش مؤثری دارد که خداوند به پیامبر

و اگر با مردم  درس انسان خودرأی به هدف نمی فرماید: میامیرالمومنین نیز در این باره  (559عمران، 
 نظر آن حضرتاز  (565حکمت ) می تواند زمینه رسیدن به هدف را فراهم نماید، مشورت کند

شود  می البالغه استفاده در نهجبیانات آن حضرت از  محکمی است که شبیه ندارد.ای  پشتوانه مشورت
 آن. ی عظیم هستنددر معرض خطر، دانند می و عقیده خود را برترین دارندی أکسانی که استبداد ر

ی أخاطر ر دن چشمه هدایت است و کسی که ]بهکر: مشورت فرماید می در جای دیگر حضرت
( همچنین 755حکمت ) .افکند می خویشتن را به خطر، شخصی[ خود را مستغنی از دیگران بداند

در ، دکنشود و کسی که با مردان مشورت  می هالک، ی خویش مستبد باشدأکسی که در رفرمودند: 
ناپذیری  های جبران شکست، مادی ترک مشورت در مسائل معنوی و .های آنان شریک خواهد شد عقل

انسان را در ، مشورت با مردان خودساخته و صالح و صاحبان افکار عالی، آورد و در مقابل می به بار
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 موال دهبه فرمو. بخشد می کند و از مواجهه با خطا مصونیت می شناخت موارد خطا و اشتباه کمک
 (50حکمت ) .شناسد می موارد خطا را، دیگران استقبال کند کسی که از افکار، علی

 مهربانی و مدارا .3

های جلب محبوبیت و اصالح اجتماع به  از راه توان می مدارا و مهربانی و نیز عفو و گذشت را
د و آرامش و روابط گیر می راها   ها و کشمکش بسیاری از جدال یجلو، چون این صفات ؛حساب آورد

و ، مدارا و سازگاری با مردم نصف ایمان فرماید: می پیامبر اکرم. دکن می انسانی را جایگزین آنها
  (008ص، 37ج، بحاراالنوار) .مهربانی با آنها نصف عیش و راحتی زندگی است

 صفا و یکرنگی .4

اتحاد و اتفاق در جامعه  لوازمان از تو می نیزتوجه دادن به صفا و یکرنگی و روح برادری و مسئولیت را 
 پیامبر اکرم و داند ، نفاق و دورویی را زشت و منفور میدر همین راستااسالم  که ؛ چناندانست

بنابراین صفا و  کسی که در دنیا دورو و منافق باشد، در آخرت دو زبان از آتش خواهد داشت! فرماید: می
 جامعه خواهد بود.  در انسانی شایسته د و روابطیکرنگی، عامل بسیار مؤثری در تأمین اتحا

 دوستی و پیمان برادری نوع .5

بنابراین میان برادران خود  (58حجرات ) .راستی اهل ایمان برادر یکدیگرند به فرماید: می قرآن
 .امید که مورد رحمت و لطف او واقع شوید ؛اصالح و آشتی برقرار کنید و خدا را در نظر داشته باشید

 ون همان(حص)

 اجتماعی بستگی هم ایجادهای  روش
نبوده و  ان امور اجتماعیپرداز نظریه و شناسان جامعه دغدغه فقطاجتماعی  انسجامو  بستگی هم 

های  با روش، و گردانندگان جوامع و کشورها نیز آن را مهم و مطلوب دانسته بلکه حاکمان، نیست
 :کنیم میها اشاره  روش اینچند نمونه از . به نندمتفاوت سعی دارند که آن را در جامعه ایجاد ک

  اجبار. 1

این روش عمومًا . عمال زور و فشار استا  ، گسیختگی( ازهم) جلوگیری از تجزیهراه ترین  معمول
 . چندان پایدار نخواهد بود، ایجادشده از این طریق بستگی هم بخش نیست و چندان نتیجه

 دشمن مشترک .2

در پی یافتن دشمن جلوگیری از تفرقه، و  بستگی هم وحدت و ایجاده برای افتد ک کم اتفاق نمی
 . آیند مشترک برمی
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 گرایی ملی .3

های جمعی و گروهی مثل  خصوص ورزش به) های ورزشی مسابقه وسیله ، بهپرورش حس ملی
 . تواند در حد باالیی به وحدت و انسجام گروهی کمک کند می، متمرکز فوتبال(

  بخشی آگاهی. 4

گاهی مردم ارتقایبستگی،  هم ایجاد راهترین  مؤثرترین و انسانی های  ارزش شناختدر  سطح آ
 بستگی هم اما در اینکه چه عاملی در پیدایش( 555-509صص ،5737پور،  رفیع) .است واقعی

ها و  تعادل ارزش»بر  تالکوت پارسونز، «تقسیم کار اجتماعی» بر امیل دورکیم، اجتماعی نقش دارد
فارابی بر  در میان متفکران اسالمی نیز .دارند تأکید« ستیز و رقابت»بر  زیمل و کوزر، «یطمح

، و عامل ثبات و پایداری آن، محبتبستگی،  هم نویسد: عامل موجده می، داشته تأکید« محبت»
 و گاهی به اراده است که، همانند محبت والدین به فرزند، محبت نیز گاهی به طبع است. عدالت است

در مدینه فاضله  وی معتقد است:؛ گردد ناشی می، محبت ارادی از اموری چون اشتراک در فضیلت
شود و اشتراک در فضیلت نتیجه عقاید و اعمال  محبت در درجه اول با اشتراک در فضیلت حاصل می

د از: نا عبارت، اما عقاید مشترک که سزاوار است اهل مدینه در آن اشتراک داشته باشند ؛مشترک است
 . ااشتراک در بین مبدأ و منته (ج؛ ااشتراک در منته (ب؛ اشتراک در مبدأ (الف

اتفاق در ارتباط ، اتعالی است و اشتراک عقیده در منته اشتراک در امر باری، اشتراک عقیده در مبدأ
واسطه  هاشتراک عقیده در مورد افعالی است که ب، ابا سعادت است و اشتراک عقیده در بین مبدأ و منته

داشته باشند و این  نظر اتفاق ها اندیشه این در فاضله مدینه اهل چنانچه .شود می تحصیل سعادت آنها
ضرورتًا محبت را در پی ، تکمیل گردد، شود واسطه آنها سعادت تحصیل می نظر با افعالی که به اتفاق

  (38ص، 5976فارابی، ) .«خواهد داشت
، محبت»گوید:  می، دانسته بستگی هم د فارابی محبت را عاملخواجه نصیرالدین طوسی نیز همانن

ترین عنصر  های عاطفی است که اصلی ری از وابستگیبرخوردا و بوده طبیعی اجتماعیوجودآورنده  به
 (757ص، 5767طوسی، ) .«باشد اجتماعی می بستگی هم های مهم در ایجاد از شاخصه

عواطف در جامعه » بودند کهو بر این باور  نداشتد تأکید« عواطف و احساسات»بر ، استاد مصباح
اسالمی محصول روابط متقابل اعضای جامعه در پرتو ایمان و اعتقاد به خدا و عمل به دستورات و 

 (90ص، 7ج، 5737مصباح یزدی، ) «قوانین دینی است
ن امری ضروری است و بدو، گروهی بستگی هم بدان جهت است که انسجام اجتماعی و همه و این

اگرچه افراد در کنار  ؛پدید نخواهد آمد، که بتواند ره سعادت و کمال را هموار کند جامعه مطلوب، آن
بلکه آنانی که سازوکار ، البته نه همه افراد ؛و به اهداف مالی و حیوانی خود برسند یرندهم قرار گ

 . اجتماعی بیشتری دارند
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 اجتماعی بستگی هم نقش شهید کربال در
یک نمونه عینی ، در این بخش از مقاله، و انسجام اجتماعی بستگی هم شدن اهمیتپس از روشن 

در طول کنیم.  ، ذکر میجامعه شیعی داشت بستگی هم ثیر عمیقی در انسجام وأکه ترا  هایی از شهادت
و  هبود ینظیر وحدت و انسجام فکری و عملی بی باشاهد اجتماعی شیعی ، یانشیعزندگی تاریخ 
این واقعیتی است که  ؛را باید مرهون قیام غرورانگیز عاشورا دانستحقیقت این نیست که شکی  .هستیم

شهادت »نویسد:  باره می خربوطلی دراین نمونه عنوان ، بهندا هدکردانشمندان و مورخان نیز بدان اشاره 
ل و تبلور شیعه گرد بزرگ، در کربال امام حسین ید و سبب ترین حادثه تاریخی بود که منجر به تشکَّ

یک سازمان قوی با مبادی و مکتبی سیاسی و دینی مستقل در صحنه اجتماع  عنوان به شد که شیعه
فاجعه کربال سبب »نویسد:  فیلیپ حتی نیز می (37ص، 5753خرطوبی، ) .«اسالم آن روز جلوه کند

 (755ص، 7ج، 5990حتی فلیپ، ) .«جان گرفتن و بالندگی شیعه و افزایش هواداران آن مکتب گردید

 مکانسیم تأثیرگذاری
؟ چگونه توانست انسجام اجتماعی به جامعه اسالمی هدیه دهد اما واقعه نینوا و عاشورای حسینی

 توان گفت که این نهضت از دو طریق توانسته است این پیامد مهم را به همراه داشته باشد: می
گاهیالف(  احیای دین محمدی و ، تچه اینکه ماهیت این نهض ؛بخشی و روشنگری از طریق آ

جو  های کمال افراد و انسان، های الهی خود های معنوی و آموزه اسالم ناب بود و اسالم ناب نیز با ارزش
« ان المؤمنون اخوة» :بخش اسالم این است زیرا ندای روح ؛دهد طلب را در کنار هم قرار می و سعادت

 ترین انسجام است.  باالترین و مستحکم، برادری

پاسداشت یاد و خاطره شهدای کربال و عزاداری و سوگواری برای  .ز طریق عزاداری و سوگواریاب( 
حتی به بهای ، از آن غافل نشدند گاه یچه کهدر بین شیعیان یک سنت گردید ، و یارانش علی بن حسین

 بستگی هم این سنت برکات و آثار فراوانی به همراه داشت که انسجام اجتماعی و .از دست دادن جان
 . گروهی ازجمله آنهاست

آن ، کارکردهای آشکار های کنشگران دارای دو نوع کارکرد است: ها و کنش  توضیح اینکه فعالیت
. شده و مورد انتظار است شناخته(، کنشگران) کنندگان در فعالیت کارکردهایی هستند که برای شرکت

گاه نیستند، دگان در آن فعالیتکنن هایی هستند که شرکت نتایج فعالیت، کارکردهای پنهان  .از آن آ
 (309ص، 5730گیدنز، )

نیز دارای دو نوع کارکرد آشکار و پنهان  و شهدای کربال سوگواری و عزاداری برای امام حسین
، احیای فرهنگ عاشورا، ازجمله: زنده نگه داشتن یاد شهدا ؛بسیار است آن کارکردهای آشکار .است

، آن قصد به و ندباخبر آن از سوگواران که مذکور کارکردهای بر افزون اام؛ …احیای فرهنگ ایثار و
ترین  کارکردهای پنهان نیز دارد که برجسته، سوگواری برای شهدای کربال دهند می انجام سوگواری را
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 . گروهی و انسجام شیعیان است بستگی هم اخوت و، آنها
ای آشکار از این  نمونه، ب اسالمی ایرانخود منشأ حرکات دیگری گردیده که انقال، بستگی این هم

بوده  5756از محرم سال مردم ایران،  چه اینکه اوج حرکات مردمی و جنبش اجتماعی ؛واقعیت است
این نهضت نیز مبتنی بر  یبقا، تنها شروع نهضت اسالمی ایران از عزاداری و عاشورا بوده است نه .است

باید بدانید که اگر بخواهید نهضت »د: ، فرمودناشاره کرده به آن که امام خمینی این سنت است؛ چنان
 (775ص، 55امام خمینی، ج) را حفظ کنید. (عزاداری و سوگواری) ها باید این سنت، شما محفوظ بماند

ترتیب، یکی از پیامدهای اجتماعی نهضت عاشورا، انسجام اجتماعی است که پس از شهادت  این به
و این از  ؛شیعی هدیه داده شد جامعه خصوص ال، به جامعه اسالمی و بهو یارانش در کرب امام حسین

حادثه کربال حتی مایه پشیمانی و »گوید:  باره می ه نیکلسن دراینک چنان ؛نگاه محققان پنهان نمانده است
زیرا این واقعه شیعیان را متحد کرد و برای انتقام حسین همصدا شدند و صدای آنان در  ؛تأسف امویان شد

 (765ص، 5حسن ابراهیم حسن، ج) «.همه جا و مخصوصًا عراق و بین ایرانیان انعکاس یافت

 اجتماعی بستگی هم نقش شهادت سردار سلیمانی در

نسبت به جوامع ، های اسالمی با برخورداری از ارزش نیز پیش از انقالب، جامعه مسلمان ایران
س از پیروزی انقالب اسالمی به رهبری امام اما پ؛ بیشتری برخوردار بوده است بستگی هم دیگر از
تر و با استحکام بیشتری رخ  این انسجام بسیار پررنگ، های دینی به برکت اجرای ارزش، خمینی

 خوبی توانستند در برابر به، انسجام الهیو  بستگی هم تا جایی که ملت ایران به پشتوانه این، نمایانده
اما ؛ شیرینی ظفر را بچشند، و سرانجام کنندساله مقاومت  جنگ هشت ویژه ، بههجمه سنگین دشمنان

 های با پدیده، خصوص در دو دهه اخیر ها به تر شدن ارزش رنگ نوعی هم کم پس از اتمام جنگ و به
ختگی اجتماعی پیش رفته و موجب تشتت یگس اجتماعی متعددی مواجه شده است که گاه تا مرز ازهم

های الهی در حیات  اما هر بار با بروز و ظهور یکی از ارزش؛ نقالب شدهدر میان افراد و حتی نیروهای ا
دفاع از . ده استکرتر  بسته تر شده و جامعه اسالمی را هم پررنگ بستگی هم وحدت و ، اینجمعی
ازجمله عوامل مهمی ، ازخودگذشتگی، ایثار، شعائر دینی شهادت یهای دینی و حفظ و احیا ارزش

صد البته این مفاهیم از . در جامعه اسالمی است بستگی هم سیار باالیی جهتاست که دارای ظرفیت ب
 . دکرطریق رفتار و عمل فرد یا افراد در جامعه ظهور و بروز خواهد 

عامل ایجاد بدون شک یکی از مصادیق بارز  حاج قاسم سلیمانی، شهادت سردار سرافراز
جامعه اسالمی ایران در اثر هجمه  ی کهیدر روزها .و انسجام در جامعه اسالمی است بستگی هم

جایی که بدخواهان به گمان اینکه  تا، بود گسیختگی قرار گرفته خطر ازهم معرض در، سنگین دشمنان
شادمانی پرداخته و هریک سهم  و آشکارا به سرور، نظام اسالمی در ورطه اضمحالل قرار گرفته است

طلبان و منافقان و پشتیبانان مادی و  سلطنت و تنددانسمیبیش از دیگری ، تیخود را در این موفق
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که چشم امیدشان به  هم کسانیحتی میان  این در، و معنوی آنان خود را آماده حضور در ایران کرده بودند
قد پایبند  که تمام شهادت سردار سلیمانی، نوعی نگران شده بودند این نظام اسالمی بوده و هست نیز به

همه ، مثل بیرقی سرخ، قدم برداشته بود هات آنیو چهل سال در راه اجرای و تثب های الهی بود به ارزش
و نخ تار انسجام جامعه را  کردبه دور خود جمع ، با احساسات و سالیق مختلف نظام راباختگان به  دل

 . گره زد بستگی هم به ریسمان محکم

یقت! ناگفته نماند که این حرکت نظیر پیکر او درحقیقت خود گواه صادقی بود بر این حق تشییع بی
که رهبر فرزانه  بدن؛ چنان تواند نشانی آشکار باشد بر تعهد ارزشی و دینی آن سردار خونین مردمی، خود می

قدر و  ای، این برکات عظیم و قیامتی را که در تشییع جنازه آن شهید گران الله خامنه حضرت آیتانقالب، 
 :دی در جمع مردم قم فرمودند 57در تاریخ و دانستند او نتیجه معنویت ، همراهانش به پا شد

و آن ، نجف و کربال، بغداد، های عراقی را در کاظمین های ایرانی را و همچنین آن بدرقه آن بدرقه»
از روح مطهر آن شهید بزرگوار از اعماق دل . دیدید، قطعه شد تشییعی را که نسبت به این پیکر  قطعه

کیدا ایشان ب«. کنم تشکر می زنده ، نظیر های بی بر اینکه شهادت حاج قاسم سلیمانی و آن تشییع تأ
خواستند وانمود کنند که انقالب  ای می عده»خاطرنشان کردند: ، را به رخ دنیا کشید بودن انقالب

حاج  اما شهادت، کنند این اتفاق بیفتد ای هم سعی می اسالمی در ایران تمام شده است و البته عده
 «. این حقیقت برای همگان آشکار شدن داد که انقالب زنده است و قاسم نشا

ثیر مستقیم داشته أت بستگی هم شخصیتی سردار سلیمانی در این وحدت وهای  ویژگی، تردید بی
 از چشم اندیشمندان اجتماعی سکوالر مغفول، در این پدیده نادر تاریخی اما آنچه معموالً ؛ است

و از  ندرف است که اگر قاتالن این سردار سرافراز اسالم از آن باخبر بودثیر شگأاین ت أمنش، ماند می
او ، و در تاریکی شب ندزدمین ای هرگز دست به چنین حرکت ناجوانمردانه، بودند چنین پیامدی مطلع

، اساس شواهد و اسناد فراوان چون بر؛ کردند کینه خود ترور نمیهای  ها و گلوله را با موشک
 چیزی برای آنها مطلوب است! بیش از هر، انسجام در میان ملت ایران اسالمی فقدان وگسیختگی  ازهم

ساله این فرمانده رشید اسالم  در حقیقت اعتقادات و اعمال و رفتار چهل، ثیر این شهادتأت أمنش
ل سوره آ 587رفتار عملی خود سامان داده بود؛ همان که خدا در آیه بود که در پرتو آن مبنای نظری و 

ه  َجم   فرمود:عمران 
َحْبل  الَلَّ ُموا ب  ُقوا ۚ یَواْعَتص  ْعَمَت  َواْذُکُرواًعا َواَل َتَفَرَّ ه  َعلَ  ن 

َف بَ یالَلَّ ْذ ُکْنُتْم َأْعَداًء َفَأَلَّ َن یُکْم إ 
ْخَواًنا َوُکْنُتْم َعَلٰی  ه  إ  ْعَمت  ن  ُکْم َفَأْصَبْحُتْم ب  ب  ْنَها ۗ  ُحْفَرة   َشَفاُقُلو ار  َفَأْنَقَذُکْم م  َن الَنَّ َك  م  هُ  ُن یبَ ی َکَذل  ُکْم یَلُکْم آ الَلَّ ه  َلَعَلَّ ات 

دهد که تنها مستمسک وی در حیات فردی و  خوبی نشان می ساله سردار به لتالش چه .َتْهَتُدوَن 
ها ایرانی و خارجی بود که در تشییع جنازه و  الله بود؛ شاهد صادقش نیز عشق میلیون اجتماعی، حبل

اش به نمایش گذاشتند. صد البته این الفت تنها در ید قدرت خداست که  مراسم بزرگداشت چندروزه
رض   یف   ما َأنَفقَت  َلو: فرماید می

َ
فَت  ما ًعایَجم األ م َن یبَ  َأل  ه  ن   ُقلوب  هَ  َولک  َف  الل  هُ  َنُهمیبَ  َأل  ن   م  یَحک ز  یَعز إ 

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_103_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A2%D9%84_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_103_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A2%D9%84_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_103_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A2%D9%84_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_103_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A2%D9%84_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86
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دهد که در خلوت و جلوت،  ها قرار می ؛ و خداوند نیز محبت کسانی را در دل انسان(67 :األنفال)
ن  دهند.  بر مدار رضای خدا و خواست او قرار میخود را در محضر خدا دیده و اعمال و افکار خود را  إ 

ذ ُلوا َو  آَمُنوا َن یال  حات   َعم  ال  ْحمُن  َلُهُم  ْجَعُل یَ َس  الص  ا الر  این وعده خداوند است که محبت  (96: مریم( ُودًّ
 . بردار نیست این وعده کذب. دهد می دیگران قرارهای  شایسته و باایمان را خدا در دل افراد

 پایانی سخن
ی ها ویژگی  از، در شکل آمادگی برای دادن جان فداکاری، گونه که در ابتدای مقاله اشاره شد همان

 کمال اشتیاق را با یشخطر نابودی خو، برای دفاع از نوزادان خودنیز  حیواناتچه اینکه  ؛انسان نیست
 بنابراین. وجود داردنیز  ودخدفاع از همنوعان  در حتی، حیوانات اجتماعیاین رفتار در . پذیرند می

 ویژگی. تنهایی برای نشان دادن ویژگی انسانی کافی نیست به، فداکاری جانی هرچند مورد احترام است
از  آمادگی برای دادن جان راو فداکاری، انسان در این زمینه، آن است که نسبت به حیوانات انسان خاص

، برد و حاضر است آن را تا مرحله دفاع از معنویات می فراتر، خانواده و جامعه، سطح دفاع از فرزند
، بر دو پایه ایمان و حقیقت بوده و نسانمنحصر در ا فداکاری ؛بدیهی است که این چنینگسترش دهد

دین مداران  و استشهادت ، فداکاری ایننام ، بلکه همه ادیان آسمانی، در مکتب اسالم. ستاستوار 
 . د و کارکردهای فراوانی برای دین و متدینین داشته باشدیتواند فوا یم بر این باورند که این پدیده نیز

تالش کردم در حد ، بعد از کاوش اجمالی در مفهوم شهادت در اسالم و مسیحیت، در این تحقیق
آفرینی  اجتماعی نقش بستگی هم چگونه در ایجاد، دینی - امکان نشان دهم که این پدیده اجتماعی

افراد جامعه ، نظیر خون و سرزمین و امثال آنبستگی،  هم ف برخی دیگر از عواملتواند برخال کرده، می
تا به برکت شهادت شهیدی چون  هدبا آرامش کنار هم قرار د، برادر انو چون سازدبسته  را هم

گسیختگی  به ازهم تنها نهو  کنندوخم کمال انسانی را طی  پیچرراه پ نند وک سر را روزگار سیدالشهدا
شهادت   توسط و انسجام ایجادشده بستگی هم در پرتو، متزلزل نگردد شان د و حیات مادیوننش مبتال

چشم به لطف خداوند ، تا در ساحل امن الهی آرام گرفته یرندرا پی گ شان  حیات معنوی، شهیدان
 . سبحان داشته باشند

فراوان خواهد  وردهایااثر و ره، صدالبته شهادت در هر عصر و زمان که باشد و هر شهیدی
مثل شهید  ، کسیدر جهان اسالماست. شان متعدد  گذاری اثر شانشهدا به اندازه عظمت ماا؛ داشت
دیگری مثل سردار شهید  و ؛عصر و زمان خود نخواهد بود بهو منحصر  استاثرش جهانی ، کربال

و ، ایجادای  منطقهملی و  بستگی هم توانسته، اش سلیمانی در عصر خود و به اندازه سعه وجود معنوی
استفن مقدس و لوچیای مقدس با اراده  در مسیحیت نیز شهیدانی چونند. راه آزادگان جهان را هموار ک

 هم در استقرار دین، و با شهادت خود نندتا از دین و ایمان خود دفاع ک مرگ را پذیرفتند، و اختیار خود
  . آفرین بودند گروهی مسیحیان نقش بستگی هم و هم در ندسهم داشت خویش
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