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  چکیده:

 

ه با کفرهنگ ایثار و شهادت در صورتی موجب برقراری اعتماد و توجه و گسترش ارزش های اخالقی می شود 

می بخشد و  باورهای دینی پیوند خورده باشد. باورهای دینی به زندگی فرد معنا و مفهوم حقیقی در عرصه پاک

شهادت بر  باعث تقویت و استحکام سرمایة اجتماعی می شود.  هدف از این مقاله بررسی تآثیر فرهنگ ایثار و

باورهای دینی  می دهد که فرهنگ ایثار و شهادت برنتایج نشان . سرمایه اجتماعی با توجه به باورهای دینی است

نگ ایثار و تاثیرگذار بوده و باورهای دینی در استحکام و استقرار سرمایة اجتماعی موثر است و همچنین فره

ارتباط و همکاری  وشهادت بر سرمایة اجتماعی تاثیر دارد. افراد هر چقدر دیندارتر باشند با دیگران بیشتر تعامل 

گر تالش کنند در امور کشور مسئولیت پذیر هستند و خود را موظف می دانند که در تعالی و امنیت یکدی دارند و

ر ابتدا مفهوم در این نوشتا و این باعث سعادت و کمال جامعه می شود و این نیز خود نیز سرمایه اجتماعی است.

ابطه و پیوند سی کرده، و سپس به توضیح رسرمایه اجتماعی و باورهای دینی و فرهنگ شهادت و ایثار گری را برر

، همچنین فرهنگ ایثارگری و شهادت با باورهای دینی را که تأتیر گذار بر سرمایه اجتماعی هستند پرداخته

 شهادت طلبی شهدای بوشهر را براساس باورهای دینی بیان کرده است. 
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 مقدمه: 

در تمام جوامع بشری ارزش هایی وجود دارد که بنیان اصلی فرهنگ آن جامعه را شکل می دهد. اهمیت و جایگاه 

این ارزشها به گونه ای است که هر ملتی، هویت و حیات اجتماعی و سیاسی خود را پایبندی و احترام به آنها و 

  (1397نائیج، اسداهلل کرد. خلیلی پالندی،فرشته )  داند. )انتقال کامل آن به نسل های آینده می 

به عبارتی ثروت و دارایی اجتماعی در صورت پیوند باورهای دینی و سرمایه اجتماعی امکان پذیر است.  که موجب 

افراد یک جامعه می شود که از منافع مادی و شخصی چشم پوشی میکنند  د و تعالی و تکامل روحی و روانیرش

 و به خیرخواهی دیگران اقدام می کنند.

 شهادت در احکام و آموزه های دینی:آگاهی از فضایل و ارزش های اخالقی و شناخت جایگاه ارزش جهاد و 

روی آوردن به فرهنگ ایثار و شهادت بدون رویکردهای ایمان و تقوا ممکن نیست. و به عبارتی فضایل اخالقی و  

معنوی باعث بروز فرهنگ ایثارگری و از خودگذشتگی است. روی آوردن به مسائلی چون خداجویی، خودباوری، 

وا، امربه معروف، نهی از منکر، صداقت، بصیرت، توکل بر خدا، ترجیح رضای خدا، انجام دادن تکالیف الهی، تق

قناعت، صبر، عمل شایسته، محاسبه نفس، دانش اندوزی، پرهیز از دنیاپرستی، اعتقاد به حکومت اسالمی، اعتقاد 

دگرخواهی، کشته شدن در راه خدا باعث  به والیت فقیه، ترجیح منافع نظام به منافع شخصی، از خودگذشتگی،

مشارکت در کار گروهی، رعایت نظم، وظیفه  از وظیفهمی شود و فرد به دیگر خواهی وانجام دادن کاری باالتر 

شناسی، مبارزه با بی عدالتی، معارضه با خشونت طلبی، مبارزه با تجاوزگری، مبارزه با ظلم، تالش و سازندگی، 

ملی و مذهبی،  غرور مقاومت و ایستادگی مداومت و پشتکار، خدمت به مردم، حساسیت به نیازمندان، احساس

 دفاع از میهن می پردازد.



 

همانگونه که در نظرات فلسفی مشاهده شده است که مبانی واقعه عاشورا با تکیه بر اعتقادات و باورهای دینی و 

برگرفته از اصول توحید، قرآن، نبوت، سیرة پیامبر)ص(، امربه معروف و نهی از منکر، عزت طلبی، عدالت و ظلم 

و شهادت نیز بر باورهای دینی در بیدار کردن اسالم و ترویج اسالم نقش بسزایی داشته است.  ستیزی بوده است. و

نی باعث نهادینه شدن انگیزة ایثار و از خودگذشتگی و توجه نتیجه میگیریم باورها و اصول دی پستاثیرگزار است. 

ان دهنده اعتقاد آنها به معنای معنوی شهادت فرزندان سرزمین ایران نشبه ارزشهای واالی انسانی و الهی می شود. 

و الهی شهادت و فداکاری در رسیدن به ارزشهای واالی انسانی است. دلیل بقای کشور و حفظ و صیانت هویت 

کشورمان و شهادت طلبی و روحیه ایثارگری آنها طبق باورهای ملی و ارزشهای دینی بخاطر رشادتهای جوانان 

ی تعالی و کمال رسانده اند و در برابر غرب و فرهنگ غربی و جهان مدرن بوده است و کشور را به سو دینی

تنها دلیل ترویج شهادت طلبی در آن زمان گرایش جوانان به ارزشهای اخالقی و به عبارتی ایستادگی کردن 

زند و با دین شنا ساباورهای دینی بوده است. و دولتمردان باید تالش کنند تا جوانان را به باورها و ارزشهای دینی آ

را در بین آنها نهادینه کنند تا جوامع به سوی تعالی و کمال  گریفرهنگ از خودگذشتگی و ایثارپروری جوانان، 

خود برسد و با مفاسد اخالقی مبارزه کنند و این باعث ایجاد سرمایهای اجتماعی در جامعه می شود. و شهدای 

صبر و مقاومت و  ، عنایت به باورهای دینیهمچنین و  ایثارگری  با توجه به فرهنگاسالم و خانوادهای ایثارگران 

پیروی از والیت را به ما نشان دادند. و خانوادهای ایثارگر با اشاعة امربه معروف و نهی از خودگذشتگی و ایمان و 

می آینده ارائه نسل  و فرهنگ ایثار را به و باورها و ارزشهای دینی و اخالقی  وظیفة دینی خود را انجام  از منکر

دهند. و اساس دین اسالم برپایه ایثار و فداکاری است به عبارتی نظام توحیدی دین بر پایه ایثار و فداکاری نهاده 

شده است. بهترین الگوی هر فرد مسلمان در زندگی باید براساس قرآن و اهل بیت باشد. ایثار و فداکاری از جمله 

. در تمدن اسالمی فرد خودگرا باید که در اسالم به آن تأکید شده است. ستا  ویژگیهای بارز اخالقی و کارآمدی

  خداگرا شود .

فرهنگ ایثارگری و ازخودگذشتگی در صورتی ترویج می یابد و موجب تعالی و گسترش ارزشهای اخالقی می شود 

ز عاشورا برگرفته از باورهای که با باورها و ارزش ها و احکام دینی پیوند داشته باشد مثال شهادت امام حسین در رو

دینی چون توحید و معاد و ایمان به نبودت و انجام امر به معروف و نهی از منکر، مبارزه با ظلم بوده است و این 

امر موجب بیداری اسالم شده است. و بعد از چندین سال هنوز ایثارگری و شهادت ایشان الگویی جوانان اسالمی 

رگری باعث حفظ هویت ملی و صیانت دین و ارزشهای اخالقی و بقا و پایداری جوامع است. و ترویج شهادت و ایثا

اسالمی می شود. و جوامع اسالمی همواره در حال تالش هستند که ارزشهای اخالقی و فرهنگ شهادت و ایثارگری 

ینی در ارتباط باشند که را در بین جوانان نهادینه کنند و در صورتی این امر تحقق میابد که با باورها و ارزشهای د



 

خود نیز عاملیست که موجب سرمایه اجتماعی می شود. و همکاری و تعاون و روحیه مسئولیت پذیری را بین 

جوانان ایجاد می کنند و آنها خود را در مسائل و مشکالت جامعه شریک می دانند و خیر دیگران را بر خود ترجیح 

 مل یافتة بوجود می آید.می دهند و در نتیجه جامعه ایده آل و تکا

حال برای روشن شدن موضوع سواالتی مطرح می شود که در طول این مقاله به تفسیر و توضیح آنها پرداخته شده 

 است.

  فرهنگ ایثار و شهادت طلبی با باورهای دینی مطابقت دارد؟ در اسالم آیا 

عاملی می شود؟ آیا سرمایه اجتماعی بر سعادت ارتباط فرهنگ ایثارگری و شهادت با باورهای دینی باعث بروز چه 

 و تعالی جامعه کمک می کند؟

جوامع اسالمی امروزه بخاطر هجوم فرهنگ غربی و دنیاطلبی از ارزشهای اخالقی چون فرهنگ ایثار و شهادت دور 

بین رفتن  شده اند و این بخاطر دور بودن از مبانی و باورهای دینی بوده است و این عامل باعث گسستگی و از

می شود.  چون از خودگذشتگی نظم جامعه می شود اما دین باوری و باورهای دینی باعث ترویج ارزشهای اخالقی

و توجه به فرهنگ ایثارگری و شهادت طلبی متاثر از باورهای دینی است که باعث تعالی و سرمایه اجتماعی می 

 شود.

د و باور به یکتا پرستی وجود دارد که سبب می شود فرد در آموزه های اعتقادی اسالم، عواملی همچون توحی 

موحد، تمامی روابط و پیوندهای خود را در جهت رضایت الهی در سطح خانواده، خویشان، دوستان، همسایگان و 

 . بین مسلمانان، مومنان و سایر انسان ها تنظیم کند

 

 ی، مطابق با باورهای دینیتاثیر و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت بر جامعه و سرمایه اجتماع 

فرهنگ ازخودگذشتگی و ایثارگری از تعهد و تعلق داشتن به اصول و فروع دین متاثر است. نهادینه کردن دین در 

امور جامعه خود سرمایه اجتماعی است که روابط را پایدارتر، مشارکت بهینه، اعتماد و باعث بروز منافع متقابل 

متدین باشد و ارزشهای اخالقی مقید باشد به تعامل و همکاری بیشتر د هر چقدر راد جامعه می شود.  افرابین اف

 د. و جامعه به سوی سعادت و کمال در حرکت است.ناهمیت می ده

فرهنگ ایثار و شهادت، بستر مورد نیاز برای شکل  گیری عالی ترین سطح از سرمایه اجتماعی در جامعه اسالمی 

می تواند آثار و برکات فراوانی را به دنبال داشته باشد. در این مقاله به چگونگی پیوند آورد که این امر می را فراهم 

 باورهای دینی با فرهنگ شهادت و ایثارگری می پردازد که خود سرمایه اجتماعی را در پی دارد.



 

راهم فرهنگ ایثار و شهادت، در جوامع اسالمی طبق نیازهای بشری، موجب شکل گیری و تعالی بخشیدن و ف

نمودن سطح درستی از سرمایة اجتماعی می شود. نتایج نشان می دهد که باورهای دینی از فرهنگ ایثار و شهادت 

تاثیرپذیر بوده اند. به عبارتی فرهنگ ایثار و شهادت بر باورهای دینی تاثیرگذار بوده و باورهای دینی در استحکام 

بر سرمایة اجتماعی تاثیر دارد. و برای  هنگ ایثار و شهادتو استقرار سرمایة اجتماعی موثر است و همچنین فر

 مفهوم سرمایة اجتماعی می پردازیمابتدا به  واضع شدن این مطلب

در عین حال، در برگیرنده ارزش ها و هنجارهای مشترک الزم برای رفتار اجتماعی است  سرمایه اجتماعی الف: 

های مدنی منعکس شده است؛  یگر و در حس مشترک مسئولیتکه در روابط شخصی افراد در اعتماد آنان به یکد

. ) نائیج، اسداهلل کرد. خلیلی پالندی،فرشته جامعه را چیزی بیشتر و فراتر از جمع افراد می سازد امری مهم است که

(1397)) 

نند که سرمایه اجتماعی را ویژگی های زندگی اجتماعی، شبکه ها، هنجارها و اعتماد بین گروهایی تعریق می ک

( همانمشارکت کنندگان در این گروها را به کار موثرتر با یکدیگر برای تعقیب اهداف مشترک قادر می کند. )

پاتنام نظریه پرداز مطرح مفهوم سرمایه اجتماعی معتقد است فکر اصلی نظریه سرمایه اجتماعی این است که 

ویژگی های سازمان اجتماعی از قبیل شبکه ها، شبکه ها دارای ارزش است. به اعتقاد وی سرمایه اجتماعی به 

 (همانهنجارها و اعتماد اشاره دارد که هماهنگی و همکاری برای کسب سود متقابل را آسان می کند. )

 :ب. تعریف دین و باورهای دینی

باورهای دینی: مجموعه اقدامات، رفتارها، باورها و نگرش هایی است که در ارتباط با اصول دین، فروع دین و دیگر  

حیطه های مرتبط با مذهب، عنوان می شود. باورهای دینی به معنای خاص، همیشه باورهای مشترک جماعت 

همراه با آنها، به خود می بالد. این باورها معینی است که از گرایش خویش به آن باورها و عمل کردن به مناسک 

نه اینکه به عنوان امری فردی است که توسط همه اعضای جماعت پذیرفته شده باشد، بلکه در حکم امری متعلق 

به تمامیت گروه تلقی می شوند و جزئی از وحدت گروه را تشکیل می دهند. باورهای دینی به خصوص در سطح 

اعی گوناگون دچار تغییراتی شود. )نائیج، اسداهلل کرد. خلیلی ل زمان بر اثر عوامل اجتمهنجارها، ممکن است در طو

 (1397پالندی،فرشته )

هر مکتبی برای نجات، سعادت و تامین نیازها و تکامل انسان برنامه ای از نظر عقیده، اخالق و عمل ارائه می دهد 

دینی، مجموعه ای از باورها و اعتقادات است که به اطالق می شود. دین و باورهای  "دین "که به مجموعه آن

وسیله کلمات بیان شده و به صورت اندیشه های منسجم و منظم در افکار افراد شکل می گیرد و زمانی تداوم و 



 

حیات می یابد و قابل تشخیص است که جلوه هایی از این باورها در رفتارهای ظاهری فرد نمایان شود. )موسی 

 ( 108:1391پور،

و باورهای دینی نقش بسزایی در وهنجارها با توجه به تعاریف سرمایه اجتماعی متوجه می شویم که ارزش ها  

 معنایی حقیقی سرمایة اجتماعی نهادینه شده است. و دین باوری تاثیرگزاری بر سرمایة اجتماعی دارد زیرا در دین

ذشتگی و انفاق و ایثار و مسئولیت پذیری در امور زیرا مسائل دینی چون امر به معروف و نهی از منکر، از خودگ

جوامع اسالمی باعث ایجاد همکاری و همدلی و مشارکت می شود و خود امری بر سعادت و کمال جامعه میشود 

 است. و در نتیجه خود عاملی بر ایجاد سرمایه اجتماعی

) دین این قدرت را دارد که به صورت محسوس و نامحسوس، روابط و هنجارهای اجتماعی قوی مبتنی بر نفع 

ط و عدالت محوری را براساس رویکرد  الهی و عقالیی، خیرخواهی، اعتماد در روابفردی و جمعی همراه با نگاه 

 ( 230،1393د و همکاران:توحیدی برای زندگی دنیوی و اخروی جوامع انسانی تضمین کند.)عیسی نژا

وم سرمایه اجتماعی در کنار مشارکت های غیررسمی دینی و سازمان ها و ادین و باورهای دینی یکی از عوامل مق

نهادهای دینی به شمار می رود. سرمایه اجتماعی در واقع، نوع ارتباط انسان با جهان و محیط پیرامون خود است 

ها با یکدیگر در مناسبات اجتماعی است. سرمایه اجتماعی در این نگاه را که بخش اعظم و مهم آن روابط انسان 

می توان به دو نوع سرمایه اجتماعی درون گروهی و برون گروهی تقسیم کرد. سرمایه اجتماعی درون گروهی در 

ابط ارتباط و پیوندهای درونی فرد شکل می گیرد تا مسلمانان و مومنان در جامعه دینی با مستحکم کردن رو

درونی، در مسیر جامعه مطلوب الهی گام بردارند. سرمایه اجتماعی برون گروهی در ارتباطهای گسترده افراد و 

پیوندهایی شکل می گیرد که با سایر انسانها در جهت برآوردن نیازهای یکدیگر برقرار می کنند تا تمامی افراد در 

. تاکید اصلی اسالم به شکل گیری سرمایه اجتماعی درون جوامع گوناگون در کنار یکدیگر با مسالمت زندگی کنند

گروهی در خانواده است، چرا که شکل گیری چنین سرمایه ای در خردترین سطح موجب می شود تا افراد در 

محیط گسترده تر جامعه، روابط بین خود را گسترش دهند و سرمایه اجتماعی بین گروهی شکل گیرد.)موسوی 

به روابط صحیح و خیر خواهانه هم برای افراد جامعه خود اد در گرایش به باورهای دینی پس افر (16:1394مقدم،

هم برای جوامع اسالمی دیگر و انسانهای دیگر اقدام می کنند. و اسالم همواره تأکید دارد که فرد ابتدا باید به 

احکام الهی انجام می دهد و  خودشناسی بپردازد و در این مرحله به خداشناسی می رسد و همه افعالش را مطابق

سعادت و کمال نود را مکمل با سعادت دیگری می داند و در رسیدن به قرب الهی به یکدیگر تالش می کنند که 

 سرمایه اجتماعی همین همکاری و تعاون است که جامعه را به تکامل می رساند.



 

یه اجتماعی وجود دارد که در ابعاد در آموزهای دینی اسالم، عناصر، مولفه ها و شاخص هایی از جنس سرما

ه های اعتقادی اسالم، عواملی همچون توحید و باور به یکتا و احکامی متبلور می شود. در آموز اعتقادی، اخالقی

پرستی وجود دارد که سبب می شود فرد موحد، تمامی روابط و پیوندهای خود را در جهت رضایت الهی در سطح 

مسایگان و بین مسلمانان، مومنان و سایر انسان ها تنظیم کند. در آموزه های اخالقی خانواده، خویشان، دوستان، ه

یز از رذایل و زشتی های اسالم نیز مولفه ها و شاخص هایی در زمینه انصاف به فضایل و نیکی های اخالقی و پره

با دیگران با تفاهم و مسالمت ود دارد که سبب میشود رابطه مومنان با یکدیگر، همدالنه و خیرخواهانه و اخالقی وج

آمیز باشد. به صورت کلی، از دو دیدگاه می توان به تبیین رابطه مفاهیم دین و باورهای دینی و سرمایه اجتماعی 

پرداخت: اول اینکه خود دین به عنوان مکتب، ایدئولوژی و کل جامع، سرمایه ای اجتماعی است که باید سعی کرد 

نوع دیگر پرداختن به رابطه باورهای  تمامیت جامعه را مبتنی بر ارزش های آن ساخت. آن را در جامعه رشد داد و 

دینی و سرمایه اجتماعی، توجه به ارزش ها، سرمایه ها و ابزارهای مترقی دین مانند خدامحوری، عدالت، انصاف 

دی و انباشت سرمایه اجتماعی است )محم ورزی و... برای رشد و پرورش جوامع انسانی و به نوعی کاشت و

ایی ضبه عبارتی بسیاری از امور جامعه که تحت نظارت مستقیم قانون یا مراجع قانونی و ق  (46:1395همکاران،

نیست، تحت نظارت باورها و عقاید فرد است که بخشی از آنها از دین گرفته می شود. دین به عنوان منبع مهار و 

نندة بسیاری از رفتارها و پویایی های فرد و جامعه است و می تواند با تکیه بر ارزش ها و هدایت درونی، کنترل ک

ت که متناسب با هر سهنجارها، محرک بسیاری از ابعاد سرمایه های اجتماعی باشد. دین، نظامی از مسئولیت ها

وع به پاسخهای مناسب فرد طراحی می شود که در آن وظایف فرد دقیقا مشخص است و براساس موقعیت های متن

 (.1397) نائیج، اسداهلل کرد. خلیلی پالندی،فرشته ) مبادرت می ورزد

پی کسب و پس یک فرد مومن و موحد در مرحله اول دینداری که همان ایمان به یگانگی خداوند است و در 

مواره تالش می رضایت خدا و قرب الهی است و رضایت خدا در گرو رضایت بندگان خدا از فرد است و مومن ه

کند که دیگر مسلمانان را از خود خوشنود کند و این اقدام می تواند فراگیر باشد و سرمایة اجتماعی چون ایثار و 

 تعامل و جهاد و همکاری را ایجاد کند.

سرزمین پاک ایران نیز بیش از هر جای دیگری مفتخر به داشتن ارزش های واال و اصیلی است که نمونه آن را در 

تر جایی می توان یافت. فرهنگ ایثار و شهادت نیز یکی از ارزش هایی است که با فرهنگ عاشورایی و قیام امام کم

 (. 106:1391حسین)ع( برای مبارزه با ظلم و ستم، عجین شده و از جایگاه ویژه ای برخوردار است.)موسی پور،

 ی است که سببدلیلو عتقادی به شمار می آید. تقویت باورهای دینی از جمله مهمترین مسئله ا امروزه بنابراین

با گرایش به  وگردیده.  ی شهداو آرمانها آشنایی جوانان با تاریخ، نمادها و اسطوره های پایداری و اندیشه ها



 

فرهنگ ایثار و شهادت را در وجود جوانان نهادینه شده است و می تواند مبنایی برای یادگیری  باورهای دینی

رمایه اجتماعی باشد که به کارگیری این سرمایه عظیم و توسعه  آن می تواند جایگاهی محکم چگونگی تولید س

دهای اجتماعی دیگر باشد. در همین خصوص در این نوشتار عالوه بر معرفی فرهنگ ایثار و ابرای توسعه آن در نه

و ترویج فرهنگ ایثار و به توضیح مسئله مهمی چون تاثیر باورهای دینی بر گسترش و باورهای دینی شهادت 

 شهادت پرداخته است.

 : فرهنگ ایثار و شهادت. پ

فرهنگ، مجموعه ای پیچیده از خصوصیات اصلی، فکری و غیر مادی است که به عنوان شاخص جامعه و گروه 

گفته می شود، به معنای ساختار  "مرگ قهرمانانه "اجتماعی مطرح می شود. فرهنگ شهادت که در اصطالح به آن

اجتماعی و فردی آموخته شده ای است که در ارتباط با یک گروه اجتماعی و براساس باورها و اعتقادات مذهبی 

پیروی می شود. به عبارتی فرهنگ شهادت به معنای آن است که فرد با عنایت به حضور خداوند و با دارا بودن 

اورهای خود فدا می کند تا از این طریق به انی و معنوی، جان خویش را در راه ارزشها و بسارزش های واالی ان

باالترین وظیفه خود در قبال جامعه و اعتقادات خود عمل کرده باشد. از این رو، فرهنگ شهادت به عنوان فلسفه 

  (1397ر می شود، گر چه ذاتش مرگ است. )نائیج، اسداهلل کرد. خلیلی پالندی،فرشته )یا نگرشی از زندگی تعبی

رضایت معبود حقیقی است و جان و جسم خود را وقف دیگران می کند و با از خودگذشتگی به  فرد موحد در فکر

حضور درگاه الهی و جاودانگی می رسد. و به ارزشهای واالی معنوی و به معرفت حقیقی دست پیدا می کند و با 

 ی گیرد.ایثار و از خودگذشتگی باعث آرامش و سعادت خلق اهلل می شود و مورد لطف خدا قرار م

فرهنگ، مجموعه ای است از عقاید، آداب و رسوم و سایر جنبه هایی که بیشتر بر ابعاد و جنبه های معنوی و 

معرفتی وجود انسان توجه دارد. ازآنجا که مفهوم فرهنگ را شامل آداب و رسوم محلی دانسته اند، اما محور اصلی 

اط انسان با خدا و جهان و طبیعت، یعنی اصول دین، توحید و فرهنگ را باورها و عقاید مربوط به خدا، انسان، ارتب

معاد می دانند که با ترویج ارزش هایی نظیر مشارکت، صداقت، اعتماد و ایثار موجب می شود که سرمایه اجتماعی 

ه از باالیی بین افراد ایجاد شود. عالمه طباطبایی بیان می دارد که در فرهنگ قرآنی آنچه که فرد را وامی دارد ک

مال حاصل از کسب حالل خود در راه خدا بگذرد و در جهاد با باطل شرکت نموده و ایثار و فداکاری نماید و خود 

را در معرض خطر بیندازد و سرانجام تا در آغوش گرفتن شهادت و نثار جان و هستی خویش پیش برود، این است 

وجودی، قدرت و عزتی مستقل از او قائل نیست. در این که او همه چیز را در عالم از آن خدا می داند و به هیچ م

فرهنگ متعالی است که گذشتن از مال و جان و ایثار و فداکاری در راه خدا به اوج خود می رسد و انگیزه های 



 

دیگر نظیر در نظر گرفتن منافع دنیوی ایثار و فداکاری و معروف شدن و نیک نامی نزد مردم و حتی منافع و 

 (98:1394رنگ می بازد. )شوفازی و کرمی، پاداش اخروی

پس به طور خالصه فرهنگ، مجموعه ای است از عقاید، ارزش ها و باورهایی که بیشتر بر مبانی معنوی و معرفتی 

وجود انسان توجه دارد. مفهوم فرهنگ شامل بایدها و نبایدها و اصول و آداب و رسوم عرفی به شمار می آورند، اما 

لی فرهنگ را باورها و عقاید مربوط به خدا، انسان و مبانی عقیدتی و پرداختن و پذیرش مبانی محور و موضوع اص

دینی ، توحید و معاد می دانند که این عوامل باعث رواج ارزش های فرهنگی نظیر مشارکت، صداقت، اعتماد و 

ه به این دیدگاه می توان گفت: پس با توج ایثار می شود که سرمایه اجتماعی باالیی بین افرادبه وجود می آورد.

باورهای دینی خود ایجاد کننده فرهنگ از خودگذشتگی و ایثار است که خود سرمایة اجتماعی یک جامعه به 

 شمار می رود.

 

 توضیح مختصر از شهادت و آرمانهای ایثارگران:

شهید نامی از نامهای خداوند تعالی است و به معنای کسی است که چیزی از او پوشیده و غایب نیست. شهید 

اسالم  نیز مظهر نامی از نامهای خداوند است. مهمترین انگیزه های شهید را ،که در راه خداوند، تا آخرین نفس بر 

 می انگیزد، عبارتند از: 

 خریداری بهشت به بهای شهادت 

 ازعذاب الهی ترس 

 طلب رضای خداوندی 

 فرمانبرداری از امر الهی 

 غیرت 

 مورد ظلم قرار گرفتن)مظلومیت( 

 پاسداری از مراکز عبادت، 

 محو فساد در زمین،  

 مشول حب خداوند به مجاهدین واقع شدن،

 بهره مندی از اجر عظیم 

 دستیابی به مرتبه واال و بلند 

 ر مومنان و منزلت رفیع آنان،عدم تساوی رتبة مجاهدان با دیگ 



 

 اندک و حقیر بودن بهرة دنیا،  

 برخوردار شدن از هدایت خداوند در راهیابی با راههای الهی

 رانده شدن از وطن و سرزمین خویش، خاص گردانیدن برای خدا 

 به نیکی دست یافتن 

 شرمندگی از همردیفی با زنان و اطفال در عدم جهاد.... 

 

موارد نامبرده پاره ای از انگیزه های جهاد و شهادت در قرآن بود و ما آنچه از احادیث اهل بیت در این زمینه  

 استفاده می شود، مواردی چند است: 

 جهاد یکی از مراتب امر به معروف و نهی از منکر است.

 جهاد دری از درهای بهشت است. 

 جهاد موجب فزونی ایمان است.

 یه های ایمان است.جهاد یکی از پا

 جهاد، رفتن به سوی خداوند است.

 جهاد لباس تقوی و زره محکم خداوندی است.

 شهادت رزق الهی است.

 (khomeini.ir-www.imamجهاد مایه عزت اسالم است.  )

 

شده است که شادت طلبی آنها برگرفته از باورهای در زیر به ذکر سیره و وصیت نامة برخی شهدای بوشهر اشاره 

 دینی آنها است.

o  به دنیا آمد.« بوشهر»در استان « خارک »در جزیره 1345سردار شهید بیژن گرددر سال 

ایشان خانواده را به پیروی از ارزشهای اسالمی وصیت می کند و شهادت خود را نوعی از ایثار و شهادت امام حسین 

 ابل یزیدیان زمان به شهادت رسیدند.می داند که در مق

http://www.imam-khomeini.ir/


 

همسر عزیزم بعد از شهادت من صبر زینب وار داشته باش زیرا تنها چیزی که برایم اهمیت و ارزش دارد آن لحظه 

 ای است که با یک خداحافظی از تو و فرزندانم جدا می شوم و به لقاءاهلل می پیوندم.

 واره پیرو خط امام و والیت فقیه باشید از جمیعا حاللیت می طلبم.برادران حزب اهلل راه شهدا را ادامه دهید و هم

 خواهرانم،حجاب اسالمی خود را حفظ کرده و در مراسمات مذهبی و معنوی شرکت فعال داشته باشید.

در آخر کار همسر عزیزم،از فرزندانم مهدی و فاطمه بخوبی مواظبت نما و به آنها بگو که پدرت برای اسالم بدست 

 . ان زمان به شهادت رسیده است. )وب سایت انجمن گفت و گوی دینی(یزیدی

o   ای متدین و مذهبی در یکی از محالت جنوبی بوشهر، در خانواده 1335شهید علیرضا ماهینی در سال

 .چشم به جهان گشود

شهید ماهینی، شهادت خود را برگرفته از قرآن می داند که جلوی استکبار و ظلم ایستادگی کند. و به دفاع   

از میهن و کشور می پردازد. من در شرایطی که استکبار جهانی، به سرکردگی آمریکا، انقالب اسالمی ایران، 

ان و رهبری امام عزیزمان خمینی بزرگ به دست مردم مسلمان و مبارزم” اهلل“انقالبی که برای حاکمیت قانون 

بخش تمامی آیات قرآن باشد را با شدیدترین تهدیدات و حمالت تبلیغاتی و تواند تحققصورت گرفته و می

سیاسی و نظامی مورد هجوم قرار داده و مزدور منافقش، صدام را به جنگ با مردم مسلمان ما فرستاده، 

 نم دینم را نسبت به این انقالب ادا کنم. تواتشخیص دادم که با شرکت در جنگ می

اید! قدری بیندیشید و در چگونگی و شما ای کسانی که از مسیر اسالم منحرف و به مکاتب الحادی کشیده شده

 خلقت تدبر و تفکر کنید. آیا دوام جهان هستی بدون خالقی توانا قابل تصور است؟ 

آن را ورق بزنید تا ببینید که هیچ مکتبی بهتر از اسالم قادر نیست خواهید به دفاع از خلق به پا خیزید، قراگر می

گونه با امپریالیسم گوی نیازهای خلق باشد. کدام مکتب و کدام انقالب را در قرن حاضر سراغ دارید که اینکه پاسخ

ه کنید و از دست و پنجه نرم کند و مردم را بر علیه امپریالیسم تا این حد و وسعت بسیج نماید؟ لختی اندیش

 خواهد.آخرت بترسید. خداوند هیچ نیازی به ما ندارد و اوست که بیش از هر کس دیگر سعادت ما را می

 khakriz.roshd.ir  

 
o ای مستضعف امّا متدیّن و پرهـیزکار ش در خانوده -ه 14/3/1342حسین بسریا( در ” ) شهید نادر مهدوی

دیده به جهان ” واقع در استان بوشهر” در شهرستان دشتی” بحیری، از توابع دهستان “در روستای نوکار 

 وصیت نامه شهید نادر مهدوی که شهادت طلبیش در باورهای دینیش به وضوح دیده می شود. .گشود

بن علی)ع( های پاکدل و معصوم، همچون حسینبرادران عزیز و خواهرانِ محترمه! امـروز اسالم با خون انسان

روزی رسول اکرم)ص( باقیمانده است. بهای این مکتب، تحمل اسارتِ )ع( و با زحمات شبانهبن الحسنو قاسم



 

شده امام رضا)ع( و دیگر شهدای اسالم بوده است.  بن جعفر)ع( سمبل مقاومت و ایثار، جگر پاشیدهموسی

خورده ما، منانِ قسمگذشتگان، با جان و همه وجود، از این مکتب دفاع کردند و به ما سپردند. اما امـروز، دش

ها، به طور مصمّم، عزم نابودی قرآن کریم دارند و راه یزیدبن معاویه سفیان و عمروعاصبن ابیفرزندان معاویه

های کوکیِ کنند. امروز دشمن ما صدام نیست؛ امروز دشمن ما حزب بعث نیست؛ اینها عروسکرا دنبال می

دانیم. شرق و غرب، گذشته از ر جهانی، به سرکردگیِ آمریکا میاستکبارند و ما دشمنِ واقعی خود را استکبا

اند. بدانید که امـروز، شرافت و عزّت، در اختالفاتِ درونیِ خود، متّحدانه موضعی خصمانه در برابر اسالم گرفته

 .نپرورانند سایه جهاد و ایثار و شمشیر است. بکشید دشمنانِ اسالم و دین خدا را؛ تا فکر تجاوز و غارت را در سر

نماید. امروز، وسیله امتحان ما جنگ و بسیج خداوند گاهی با غضب و گاهی با رحمتِ خود، ما را امتحان می

دهد و خواب گران را فدای خـیزد و ندای الاله االّ اهلل را سر میاست. بر هر فرد مسلمان که سحرگاه بر می

ان، شرکت کرده، یا با شهادت و یا با مدفون نمودنِ کند، واجب است که در این امتحشرافت و انسانیت می

 .دشمن، پـیروزمندانه به درآید

ظاهرزندگان! آگاه باشید که قافله مرگ، همچنان در دریای مرگ شنا کنید تا به ساحل پیروزی برسید. ای به

کنید این  به مقصد نیستی در حرکت است؛ شما نیز امور دنیوی را کنار گذاشته و بدان ملحق شوید. سعی

مرگ را با چشمان باز و جسورانه انتخاب نمایید. قبل از آنکه در چنگال مخوفش گرفتار شوید، دل از دنیا 

برکنید و پا در عرصه مـیدان بگذارید و بر علیه دشمنانِ اسالم برَزمید که در این نبرد، چه کشته شوید و چه 

 .بکشید، پیروزید

روم. به جبهه رفتن یعنی به معشوقِ ( پای در چکمه کرده به جبهه میحسین)عاکنون، من به پیروی از امام

خدمتی که بدان قادرم، و چه انشاءاهلل با شهادتم، به وظیفه الهی خود که خود پیوستن. امـیدوارم چه با قلیل

یا پروردگار عالم برایم منظور داشته عمل نمایم. عزیزانم! حسینِ زمان شدن، سخت است. حسینِ زمان شدن 

پذیر شدن در زیر خمپاره دشمن، امکانتکهها و تکهیزیدیانِ زمان را نابودکردن، جز با ساییدن تن در زیر تانک

، کتابتان قرآن و رهـبرتان ”نیست. امت قهرمان! همچون گذشته، جـز برای خدا کار نکنید؛ هدفتان فقط اهلل

 .خمیـنی باشد

ام. هیچگونه ناراحـتی من شهید شدم، بدانید که کمال سعادت را یافته پدر! مادر! برادر! همسر! و خواهرانم! اگر

 .امبه خود راه ندهـید. بدانید که این مرگ را آگاهانه انتخاب نموده
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 در لغت به معنای برگزیدن ، غرض دیگران را بر غرض خویش مقدم داشتن و مانند آن است. به  :ایثار

عبارتی، به دنبال از خودگذشتگی و ترجیح برتری دادن به آنچه مطلوب دیگران است. بدین معنا که یک 

رزشهای مقدس و انسان با اعتقاد، در راه اعتالی اسالم و پایداری در راه اقامه شعائر دینی و دفاع از ا

برافراشتن پرچم توحید، با تمام امکانات مادی و معنوی خود تالش کرده و حتی از بذل جان و مال خویش 

در راه حفظ و حراست از هدف مقدس، دریغ نورزد و تکامل خود را با مروری بر منابع دینی در می یابد. 

ل به معنای از خود گذشتگی در اموال گرفته  ایثار، دارای مراتب و درجات گسترده ای است، از ایثار در ما

( ایثار در مال 106:1391تا عالی ترین مرتبه ایثار که همان ایثار جان و جهاد در را خدا است. )موسی پور،

می تواند تا آنجا پیش رود که دیگران نیز در اموال انسان شریک باشند و همان گونه که خود در آن اموال 

یز این چنین باشند. کاهش هزینه تعامالت و قراردادهای اجتماعی و تسهیل تصرف می کند، دیگران ن

کنش های هدفمند اجتماعی از نتایج پر ثمر فراگیری این فرهنگ در جامعه است. از همین روست که 

ایثار را به عنوان یکی از مولفه های اساسی در نظریه سرمایه اجتماعی از منظر اسالم معرفی می کنند. 

مفاهیم دینی از جایگاه برجسته ای برخوردار است؛ چنانچه امیرالمومنین )ع( ایثار را باالترین  ایثار در

درجه ایمان و زیور زهد برشمرده اند. بی شک واالترین مرتبه ایثار، شهادت و جان خود را در کف اخالص 

حضور در صحنه گذاشتن در عرصه های مجاهدت در راه خداست. اینجاست که مجاهد به وظیفه خود که 

پیکار حق علیه باطل است، عمل می کند و با تمام توان درصدد محو باطل برمی آید و سرانجام کار هرچه 

باشد، محبوب اوست؛ خواه بدون هیچ گونه آسیبی از صحنه جهاد خارج شود و در انتظار کارزاری دیگر و 

ا اینکه اعضای بدن خویش را در راه ایفای وظیفه در نوبتی دیگر باشد؛ خواه مجروح و مصدوم شود و ی

دوست، قربانی نماید و خواه اینکه در این بازار پررونق لقای الهی، به فوز عظیم شهادت نائل آید. )موالئی 

و با توجه به فرهنگ ایثار و شهادت و نهادینه کردن آن در باورهای دینی (. 79:1395آرائی و باقری کنی،

یدن به تعامل و همکاری که خود سرمایه اجتماعی است دست پیدا می توان راهکار مناسبی برای رس

کنین.  زیرا چنین جامعه ی که همه افراد آن در پی رفع نیاز یکدیگر و خود گذشتگی و ایثار و تعامل و 

 جهاد می کنند به سعادت نزدیکتر می شوند .

یه اجتماعی است که در سایه سایر فرهنگ بی تردید، سرمایه اجتماعی حاصل از این فرهنگ، بسیار ممتازتر از سرما

ها حتی فرهنگهای برآمده از سایر ادیان الهی شکل می گیرد و علی القاعده وقت نوبت به عقالنیت ابزاری حاکم 

بر جوامع غربی می رسد، سخن نابجایی نیست اگر بگویید عناصر سرمایه اجتماعی از این منظر هزاران پله سقوط 



 

تبیین فرهنگ ایثار و شهادت باید گفت که این فرهنگ دربرگیرنده عالی ترین و غنی ترین  می کند. بنابراین، در

مضامین متعالی است که در بطن و در متن خود، مجموعه ای از باورهای ماورائی و معنوی را داراست که راه 

الی ترین نمونه انسانی به سعادت انسان و جوامع انسانی را به طور کل در برمی گیرد. در فرهنگ ایثار و شهادت، ع

کسی گفته می شود که خود را همیشه در محور خداوند حاضر ببیند و رسالت و دین خود از زیستن را مجاهدت 

در راه او ببیند. مجاهدتی که فارغ از نیازهای این دنیا دارای ابعاد ماورائی برای شخص کنشگر است و در عین 

 (.108:1391امع انسانی در بردارد.)موسی پور،حال، نتایج بزرگ هر دو جهانی برای جو

فرهنگ ایثار و شهادت از آن دسته مفاهیم ناب اسالمی است که مرز روشنی میان نظریات سرمایه اجتماعی از 

منظر اسالم و اندیشه متعارف ترسیم می نماید و به عنوان یکی از مولفه های سرمایه اجتماعی در اندیشه دینی، 

ای اجتماعی را در جامعه فراهم می آورد. فراگیری و گسترش فرهنگ ایثار و شهادت در اسباب تسهیل کنش ه

جامعه، می تواند از طرق اسباب ایجاد سرمایه اجتماعی را در جامع اسالمی فراهم آورد: الف( کاهش هزینه تعامالت 

ه نموده و اسباب تسهیل اجتماعی؛ مناسبات و کنش های اجتماعی، تعامالت و قراردادهای اجتماعی را کم هزین

آنها را فراهم می آورد و در چنین فضایی است که انتظار می رود سرمایه اجتماعی به معنایی که از آن در اختیار 

است در جامعه شکل گرفته، تقویت و تثبیت شود. خلق اعتماد از اثراتی است که فرهنگ ایثار و شهادت را به 

ایجاد سرمایه اجتماعی در جامعه  اسالمی را به طور کامل فراهم خواهد آورد.  ارمغان آورده و بستر مورد نیاز برای

نهادینه شدن فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه اسالمی را تقویت خواهد کرد که مومن نسبت به سایر مومنان 

دریغ  دارای مسئولیت است و موظف به رفع نیازهای ایشان است و در این مسیر حتی از جان خویش نیز نباید

( ب( گسترش مشارکت عمومی؛ 106:1391ورزد که درغیر این صورت، شریک شیطان خواهد بود. )موسی پور،

حس مسئولیت عمومی و ایثار و از خود گذشتگی برای حضور در جهاد فی سبیل اهلل برای زنده نگاه داشتن ارزش 

تواند یکی از مولفه های اساسی سرمایه ها و آرمان های اسالمی و محافظت از حدود و ثغور جامعه اسالمی، می 

اقتصادی را به ارمغان آورد.  -اجتماعی یعنی مشارکت عمومی را بیش از پیش افزایش داده، امنیت اجتماعی

بنابراین، می توان این گونه بیان داشت که فرهنگ ایثار و شهادت، بستر مورد نیاز برای شکل  گیری عالی ترین 

جامعه اسالمی را فراهم آورد که این امر می تواند آثار و برکات فراوانی را به دنبال  سطح از سرمایه اجتماعی در

داشته باشد. ج( سرمایه اجتماعی و کاهش فقر؛ به نظر می رسد ساختارهای غنی شبکه های اجتماعی بنا شده 

ند و این بدین معناست براساس فرهنگ ایثار و شهادت مالی در جوامع اسالمی، دارای روابط عمودی با یکدیگر هست

که فقرا در تعامل با شبکه های متنوع، ناهمگن و بزرگتر قرار دارند. در چنین شرایطی است که انتظار می رود 

مطابق با این فرهنگ ناب، نیاز فقیران در تعامل با شبکه های اجتماعی غنی تر، با سهولت تر بیشتر و هزینه 



 

می شود هر چه شبکه های اجتماعی که در اختیار یک شبکه مشخص کمتری برطرف شود. بر همین اساس، ادعا 

قرار دارد، به طور کارآمدتری مورد استفاده قرار می گیرد. بنابراین، می توان این گونه برداشت کرد که در صورت 

قعیت فراگیری فرهنگ ایثار و شهادت مالی و گستردگی شبکه اجتماعی، انتظار بر این است که جوامع اسالمی از مو

 (.www.navideshahed.comبهتری برای مقابله با فقر برخوردار باشند. )

با توجه به این موضوع می تواند دریافت که فرهنگ ایثار و شهادت تامین کننده سرمایه اجتماعی باشد در صورتی 

پیوند باشد. داشتن روحیه ایثار گری و ترویج آن از هزینه های   تحقق می یابد که با باورها و ارزش های دینی

گزاف که برای ایجاد تعامل صرف شود کم می کند. و فرد همواره خود را مسئول و شریک در امور کشور می داند 

 تسریعو مزایای دیگر از رواج فرهنگ ایثار تعامالت عمومی را افزایش می دهد و حرکت جامعه را به سوی کمال 

می بخشد و در نهایت فقر را از بین می برد زیرا با نهادینه شدن فرهنگ ایثارگری و دانستن آن به عنوان یک باور 

دینی افراد در پی رفع نیازهای دیگری در تالش هستند .و جهاد و همکاری ایجاد می شود که سعادت و سرمایه 

 اجتماعی را در پی دارد.

جینه های فرهنگ اسالمی است، جنگ تحمیلی و هشت سال دفاع مقدس و فرهنگ ایثار و شهادت یکی از گن  

به تبع آن، پیروزی انقالب به مدد شهادت طلبی و ایثارگری رزمندگان تحقق یافته است و این مهم، نمونه ای از 

و با  جلوه های اعجاب انگیز فرهنگ ایثار و شهادت است. فرهنگ ایثار و شهادت برکات فراوانی برای جامعه دارد

نائیج، اسداهلل کرد.  معرفی و تعمیق فرهنگ شهادت، عقاید و آرمانهای شهدا در سطح وسیع، فراگیر می شود. )

(  احترام انبیا، تقرب در جوار الهی، آمرزش گناهان و شفاعت اطرافیان از جمله (1397خلیلی پالندی،فرشته )

فرهنگ ایثار و شهادت و تقویت و بازتولید ارزش ها و وعده های خداوند برای شهیدان است. بنابراین، ترویج 

هنجارهای اجتماعی، نقش چشمگیری دارد. این عامل، به لحاظ گستره اجتماعی بودن آن در شکل گیری، تحکیم 

 (235:1393و تقویت روابط اجتماعی و نیز در ارتقای سرمایه اجتماعی در جامعه موثر است. )عیسی نژاد و همکاران،

تر تاثیرگذار، در ترویج از خودگذشتگی و شهادت طلبی  ثار و شهادت بر باورهای دینیفرهنگ ایو پیوند  پس ارتباط

تعهد و تعلق داشتن به اصول و فروع دین متاثر است. نهادینه کردن فرهنگ ازخودگذشتگی و ایثارگری از و  است.

 بین افراد پایدارتر، مشارکت بهینه، اعتماد باعث می شود روابط دین در امور جامعه خود سرمایه اجتماعی است که

به سوی  در نظر گرفتن منافع متقابل بین افراد جامعه می شود. و انگیزه آنها را در گرایش و باعث بروزرا بیشتر 

با  در پی کسب رضای خداوند دیندارتر باشندی و پیشرفت جامعه بیشتر می کند. افراد هر چقدر ارزشهای متعال

 تعامل و ارتباط دارند و این باعث سعادت و سرمایه اجتماعی می شود. دیگران بیشتر 
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در جوامع اسالمی پیوند فرهنگ ایثار با باورها و ارزشهای دینی عاملی بر بروز سرمایه اجتماعی است. زیرا افراد 

دیگران را مطابق باورهای عقیدتی و دینی و اخالقی خود در رفع نیازهای دیگران می پردازند و غرض و خواست 

بر خواست خود ترجیح می دهند و در مسائل جامعه خود را ملزم و مسئول می دانند و در کمال و سعادت جامعه 

 تالش میکنند و به همکاری و تعامل می پردازند که این نیز باعث ایجاد سرمایه اجتماعی می شود. 

متدین تاثیر می گذارد و باعث اعتماد اجتماعی، باورهای دینی و فرهنگ ایثار و شهادت بر تعالی یک جامعه اسالمی 

 انسجام اجتماعی و مشارکت اجتماعی می شود.

دین و باورهای دینی یک پدیدة اجتماعی است که یکی از نقش های مهم آن سوق دادن گروها به سوی تعالی و 

اعث پیوند ارتباط بین کمال و محکم شدن روابط اجتماعی افراد جامعه اسالمی می شود. دین و باورهای دینی ب

یدن به حق و نفی خدا و انسان می شود و فرد جویایی ارزشهای اخالقی برای کمال و تعالی می شود و برای رس

باورهای صحیح  رهنگ و نگرش و دیدگاه بخاطر اشاعةخودگذشتگی و ایثار می کند که این ف وجود مادی خود از

 دین است که باعث تعالی فرد و جامعه می شود.

به مشارکت در امور اجتماعی و توجه  در مکتب ناب اسالم باورها و اصول دینی بی شماری است که افراد جامعه را

 به سرنوشت همدیگر تشویق و ترغیب می کنند. 

تعاون و همکاری و مسئولیت پذیری از مواردی هستند که در دین اسالم به مشارکت اشاره فرموده است. چنین 

سی غیر از خودش را مورد توجه قرار دهد باعث دوستی و همکاری و سرمایة اجتماعی را باوری که فرد سود ک

افزون میکند. به عبارتی مکمل بودن باورهای دینی با فرهنگ شهادت و ایثارگری باعث سرمایة اجتماعی می شود. 

القی چون صداقت و به عبارتی تاثیر باورهای دینی بر گسترش فرهنگ شهادت و ایثار باعث گسترش ارزشهای اخ

 اعتماد و ایثارگری و شهادت طلبی می شود که این منوال جامعه را به سوی نظم و کمال می رساند.

در احکام اسالمی به جمع گرایی توجه دارد مثال در خمس و زکات به ایثار و از خودگذشتگی در حق دیگران 

انفاق و ایثار در مال و ثروت است. اما فرهنگ غربی شهادت، سفارش کرده است. اولین راه در ترویج فرهنگ ایثار و 

و ریخت و پاش های اسرافی و تجملگرایی روحیه ایثار و فداکاری را در جامعه از بین می برد. و دولتمردان باید 

دهند که آموزه های دین اسالم و باورها و ارزشهای دینی را اشاعه دهند. و امعه و خانواده را به گونة سوق نظام ج

رایش به ارزشهای اخالقی و ایثار و فداکاری و از خودگذشتگی دلیلی می شود بر همکاری و تعامل و همبستگی گ

و مسئولیت پذیری می شود. و همه افراد خود را موظف می دانند که در امور کشور مشارکت کنند و جامعه را به 

بروز تعالی و کمال و  ری و شهادت طلبی باعثا امر ایثارگسوی کمال و تعالی می رساند و تلفیق باورهای دینی ب



 

باورهای دینی مانند امر به معروف و نهی از  جامعه ایده آل می شود که خود نشان دهندة سرمایه اجتماعی است.

منکر و انفاق و اعتقاد به رستاخیز و آمرزش گناهان و کفاره و زکات همه عاملی هستند که فرهنگ ایثار و شهادت 

ی دینی تاثیرپذیر است. و باورهای دینی خود باعث ایجاد سرمایه های اجتماعی چون تعامل و همکاری از این باورها

 و مسئولیت پذیری و مشارکت در امور کشور است و باعث سعادت جامعه می شود.

 

 نتیجه گیری:

ترش ترویج از طبق پژوهش حاضر باورهای دینی بر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت طلبی تاثیر بسزایی دارد و گس

بشر می شود که خود از سرمایه های اجتماعی طلبی باعث سعادت جامعه و کمال خودگذشتگی و ایثارگری و ایثار 

به شمار می رود. پس دین داری با سعادت و سرمایه اجتماعی ارتباط دارد. که دین پروری و دینداری افراد یک 

ت و همکاری و تعامل و انسجام اجتماعی و اعتماد و جامع باعث اشاعة ایثارگری و ازخودگذشتگی و مشارک

همبستگی  مشارکت افراد را در مسائل جامعه بیشتر میکند که خود از موارد سرمایه اجتماعی است. در جامعه 

و با اشاعة از خود تعالی و تکامل جامعه با گرایش به فرهنگ ایثار و شهادت طلبی ب دین پروری و دینداری 

ماعی برقرار می شود این نیت اجتمجامعه را به همکاری و تعامل وا می دارد که در نتیجه اگذشتگی و ایثار 

ولفه های اعتقادی و دینی و باعث پدیدار . و اصول و مهمکاری و مسئولیت پذیری یک سرمایة اجتماعی است

در راه درست ت و این مبانی و اصول دینی طبق فرهنگ ایثارگری و شهادمی شود. سرمایه های اجتماعی شدن 

تحقق می یابند. )افرادی که دیندارترند با دیگران بیشتر تعامل و ارتباط دارند و این امر خود موجب بهبود اعتماد 

نائیج، اسداهلل کرد. خلیلی  ر جامعه می شود.)و مشارکت گروهی و در نتیجه افزایش سطح سرمایه اجتماعی د

ر اعتقاد و یقین قلبی و باطنی دارند مسئولیت پذیر و همدل و همکاکسانی که در دین (. (1397پالندی،فرشته )

 و اعتقادات دینی هاباوربه  دین اسالم،  تمایل به  ارزشهای اخالقی،  ایثارگرا و شهادت طلب هستند. و با هستند

توجه  و عملی بیشتر توجه دارد و اشاعه دین محوری باعث می شود که افراد به فعل اخالقی یمعقوله عمل در 

داشته باشند. و رکن اصلی هر فرهنگ، ارزشها و باورهای هست که به جهانبینی فرد بستگی دارد. زمانی که 

توحیدی و فرهنگی برگرفته از ایثار باشد، انسان خود را در ارتباط با خدا می داند.  و در جهت حفظ  هجهانبینی

ل می گیرد. که باعث می شود فرد توجه بیشتری به این رابطه تالش کرده و ارزشهای اخالقی واالیی در فرد شک

ارزشهای اخالقی و تعادل و تعامل و مسئولیت پذیری در جامعه داشته باشد. وجود ارزشهای اخالقی و دینداری 

در جوامع باعث ایجاد اعتماد اجتماعی می شود و افرا جامعه و وظیفه کار را نوعی تکلیف می دانند. باورهای دینی 

تعهد و تعلق به اصول و فروع دین  و کارها به سازتماد اجتماعی را تقویت دهد که  در می تواند اعدر صورتی 



 

 اهمیت بدهد. باورهای دینی و دین باعث می شود که اعتماد اجتماعی در جامعه نهادینه شود و در این صورت می

ما با پیوند ارزشهای اجتماعی با باورهای  توان جامعه را از آسیب ها و فسادهای اخالقی و اجتماعی در امان داشت. و

جامعه اخالق مدار  در نتیجه جامعه ایده آل تالش کنیم. و بنای تعامل و تعادل ایجاد کرد و در می توانیم دینی

گیرند و به منافع د که منافع شخصی خود را نادیده بروانی افراد جامعه منجر می شو –می شود و آمادگی روحی 

. و در صورتی سرمایه اجتماعی افزایش میابد  که سطح باورها و اعتقادات مردم به ارزشها باشندجمع توجه داشته 

و آرمانهای کشور افزایش یابد.  و ضروری است که فرهنگ ایثار و شهادت و ترویج باورهای دینی به طور واقعی در 

شناسند و در رسیدن به کمال و تعالی جامعه نهادینه شود. تا جامعه و نسل جوان، هویت واقعی و حقیقی خود را ب

 سازییای سنت های اسالمی و تصویررزش ها و باورهای دینی و احابه تالش کنند. و همواره جوامع اسالمی باید 

د و از خرافه گویی و تعصب و جانبداری در نبپرداز در بین جوانان منطقی و واقع گرایانه از الگوهای شهادت و ایثار

خودداری کنند و به ترویج فرهنگ ایثار و شهادت مطابق باورهای دینی در زمینه های  اشاعه فرهنگ شهادت

د شهدا اجتماعی و فرهنگی با ساخت فیلم و مستندات جنگی در سینما بیان رشادت ها و برگزاری یادوارها و یادبو

 بپردازند.و...رمانها و ارزشهای شهدا شار وصیت های شهدا و آتو ان

جام شده فرهنگ ایثار و شهادت بر باورهای دینی و سرمایه اجتماعی، تاثیرگذار بوده و باورهای طبق بررسی های ان

دینی باعث تعالی سرمایه اجتماعی میشود. در صورتی باورهای دینی در جامعه اسالمی تاثیر گذار هستند که افراد  

 به اصول و فروع دین تعلق و تعهد داشته باشند. 
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