
 

 خانواده در مقدس دفاع شهید فرماندهان فتارشناسیر

* االسالموالمسلمینرضاآبیارحجت

 اشاره
 یخانواده است. رتتارهرای یاعضا یو تکر ی، معدویده، مح  رشد روحمحیط خانوا

 روحیره و شخصریت یگیرر زنرد، در شرک  یکه در این محیط حساز از اتراد سر م
با تمرکج برر  یترهدگ یساز یرو، پدیده جهان دارد. از این یخانواده نقش مهم یاعضا

الگرو و  یهویرت، بر یبر یسرانها، بر آن است تا انسان معاصرر را بره ان کانون خانواده
، یانسران یهویرت بخشریدن بره زنردگ یبررا یترهدگ تبدی  کدد. نخبگان ترهدگ یب
های ترهدگری از ارزشها و قهرمانان خود،  کوشدد از رهگذر مطرح کردن اسطوره یم

شهیدان  یو سبک زندگ یرتتار یها رو ترویج و تبیین مهارتاز این محاتظت نمایدد.
 یسراز در سرال  یو محبوب جامعه ما، ضمن ایدکه گام مؤثر یعید یبه عدوان الگوها

بخرش در ایرن کرانون تسثیرگرذار اسرت،  و آرامرش یدیدر یکردن رتتارهرا و نهادیده
برا نگراهی بره زنردگی آورد.  یخانواده را نیج تراه  مرنهاد  یرشد و بالددگ یها هدزمی

نسبت به  شهداهمسران  بیشتر توان گفتخانوادگی ترماندهان شهید دتاع مقدز، می
. تهر  درسرت از انردشتهمددی و خوشبختی دایتدوران زندگی با شهید، احساز رضا

های اسالم و شداخت دقیق روحیات و رتتارهای زنان همراه با معیرار قرراردادن  آموزه
های موتقیت و خوشربختی را در زنردگی شرهیدان ترراه   تقوا و رضایت الهی، زمیده

را در  ترمانردهان شرهید یاز اصول رتترار برخیتار بر آن است آورده است. این نوش
 قرار دهد. یخانواده مورد بررس
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 ه. پیشگیری از گناه در خانواد۰

یکی از صفات بددگان شایسته و عبادالرحمران، نردادن شرهادت برر خرالف حرق و 
ِذيَن اَل َيْهَه »ترماید:  مش ول نشدن به لهو و لعب است؛ چدانکه قرآن می وَر َو َو اَلَّ ُدوَن الرُ َّ

وا ِكَراماً  ْغِو َمُرَّ وا ِبالَلَّ دهدد )و در مجالو باطر   و کسانی که شهادت به باط  نمی 1؛ِإَذا َمُرَّ
کددد ؛ و هدگامی که با ل و و بیهرودگی برخرورد کددرد، بجرگوارانره از آن  شرکت نمی

د محریط کوشرد کددرد؛ بلکره می این اتراد نه تدها خرود از گدراه دوری می«. گذرند می
پیرامونی خود را نیج از آلودگی گداه، پاک کددد و برای محقرق شردن ایرن امرر نیرج از 

 شود: ها اشاره می برند که به برخی از آن های مختلفی بهره می روش

 الف. امر به معروف و نهی از منکر

 سازی بستر تربیتی اتراد، بره عدروان اسالم، امر به معروف و نهی از مدکر را برای سال 
یکی از واجبات دین مطرح کرده است. توجه اسالم به این مسئله تا جایی اسرت کره 

شان گداهی صورت گیررد، ولری واکدشری از  ، کسانی را که پیش چش پیامبر اعظ 
خدای متعال بدرده ضرعیفی را »دین معرتی کرده و ترموده است:  خود نشان ندهدد، بی

مرؤمن ضرعیفی کره دیرن »سؤال شرد: از آن حضرت «. دارد که دین ندارد، دشمن می
بیدرد، ولری نهری از  آن کو که گدراه را می»حضرت ترمود: «. ندارد، چه کسی است؟

   2«.کدد مدکر نمی
ترین مصادیق دیدداری اسرت. دیدرداری  نهی از مدکر و پیشگیری از گداه، یکی از مه 

بسیاری نیرج برر  آید؛ بلکه تسثیر نه تدها یکی از عوام  مه  تحکی  خانواده به شمار می
سالمت روابط خانوادگی و استحکام آن دارد. در نظر گرتتن رضای الهی و عمر  بره 
دستورات اسالم بدون توجره بره تعارترات معمرول و مرسروم خرانوادگی، از جملره 

ترین دمی  موتقیت شهیدان در انجام این تریضه مه  دیدی در محیط  ها و مه  ظراتت
 خانواده است. 
در غیبت گداه به نسبت درباره حساسیت این شهید  3مد حسن تایده،همسر شهید مح

                                                           

 .۳5. ترقان: 1

 .355، ص36؛ ج وسائ  الشیعه. محمد بن حسن حر عاملی؛ 2
ایشرران جانشررین تیرر   .شررد متولررد بیرجدررد در 3۳۳3 سررال اسررفدد در . شررهید محمدحسررن تایررده3

 به شهادت رسید. 3۳65عملیات والفجر یک در سال  مشهد بود که در جوادامئمه
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 گوید:  خانواده می
مرن هر  از «. چه خبرر؟»خوردی  که از من پرسید:  روزی بر سفره با یکدیگر غذا می

. او نگراهی بره .رتتن به مدجل یکی از اقوام و خریدهایی که داشرتدد، تعریرف کرردم.
دانیرد کره غیبرت کرردن،  شما بهتر از من می»سفره انداخت و با نرمی خاصی گفت: 

یعدی گوشت مرده برادر دیدی خود را خوردن. دوست داری چدین گوشتی در سرفره 
 1«.ما باشد؟ پو بیا غیبت نکدی 

زندگی مشترک، مح  رشد معدوی اعضای خانواده است و این مسئله مه ، در سرایه 
 آید.  عم  به دستورات الهی به دست می

 المال به بیت ب. توجه خاص
المرال  های پیشگیری از گدراه، دقرت و مواظبرت برر مصررف بیت یکی از دیگر روش

ویژه توجره  های اخالقری بره درباره رعایت ظراتت 2است. مادر شهید مصطفی طالبی،
 گوید: المال از سوی شهید می خاص به مصرف بیت

هرای  . کمکدر زمان جدگ، یک کامیون خوراکی آورد و داخ  زیرزمین خانه ریخت
هرا را بره  مردمی به جبهه بود. از آنجا که مکان مداسبی بررای نگهرداری نداشرتدد، آن

برد. روزی برادر کوچکش میث ، حسابی گریره  آورد و به تداوب، به جبهه می خانه می
هرا، یرک  کد ، رتت  و از میان همران خوراکی تکرد. من ه  برای ایدکه او را ساک می

و دادم. مصرطفی کره آمرد و موضروع را متوجره شرد، ابرراز شکالت برداشت  و بره ا
ناراحتی کرد. همان لحظه از خانه بیرون رتت ترا ماندرد همران شرکالت را بخررد و 
بیاورد. آن روز جمعه بود و مصطفی آنقدر گشته بود تا یک شکالت مث  همان پیردا 

 3.«المال مسلمین است و گداه دارد بیت»گفت:  کدد و سر جایش بگذارد. می

 در احکام شرعی   ج. عدم تعارف با افراد

رعایت احکام شرعی و دستورات الهی، وظیفه هر مسلمانی است. از آنجا کره انسران 
نوعان خود تسثیرپرذیر اسرت، همدشریدی برا اتررادی کره  به سبب سرشت خود، از ه 

                                                           

 .5۵۳؛ صاتالکیان. خدیجه ابول اوم؛ 1
همدان  . ایشان ترمانده گردان لشکر انصارالحسینشد متولد 3۳۳9 خرداد در. شهید مصطفی طالبی 2

ها تحم  عوارض ناشی از مجروحیت شیمیایی، شربت شهادت  پو از سال 3۳۳4بود که در خرداد ماه 
 شید و به لقاءاّله پیوست.نو
 .9؛ ص 5ایدک شوکران) . مرجان تومدوند؛3
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اهمیت هستدد و در عم  به احکرام و مسرائ  شررعی، برا  نسبت به مسائ  شرعی ک 
تواند تسثیرات سوئی بر زندگی آدمی بگذارد. از این رو بررای  کددد؛ می عم  میسستی 
سازی محیط خانواده از گداه، باید در برخورد با این اتراد به صرورت جردی، امرا  پاک

 مهربان به آنان تذکر داد و از تعارتات معمول پرهیج کرد.
 گوید: می 1آبادی یکی از نجدیکان شهید یونو زنگی

آمرد، بره آشردایان و  جدگ، چدد بار حاج یونو به مرخصی آمد و هر بار میدر زمان 

برو از حاجی سؤال کن که چرا به مدرجل مرا »زد. روزی به شوهرم گفت :  اقوام سر می

او نیج رتته و از حاجی درباره علت نیامدنش سؤال کرده بود. حاج یرونو «. آیی؟ نمی

را انجرام دادی و بردهی خمرو هر وقت حساب سال خودت »در جواب گفته بود: 

وقتری موضروع را متوجره شردی ، «. مالت را پرداخت کردی، به مدجل شما مری آیر 

همسرم رتت و حساب مالش را انجام داد و به حاج یونو هر  اطرالع دادیر . از آن 

 2زد. آمد، به ما ه  سری می به بعد هر وقت به مرخصی می

با حفظ حرمت تررد مقابر ، یکری از  کدار گذاشتن تعارتات مرسوم خانوادگی همراه
های رتتاری این شهید عجیج بوده است کره بررای رضرای خردا ترذکر داده و  ظراتت

 عواقب و تسثیر آن را نیج به خداوند متعال سپرده بود.

 د. تذکر و جریمه در مقابل ارتکاب گناه

اه انجرام یکی دیگر از راهکارهای پیشگیری از گداه، تذکر زبانی و عملی در مقاب  گدر
ویژه تذکر عملی ماندد قراردادن جریمه برای گداه صورت  شده است. تذکر زبانی و به

شود ترد خاطی هر گاه در معرض ارتکاب خطا و گدراه قررار گیررد،  گرتته، سبب می
 با یادآوری آن تدبیه و جریمه از ارتکاب مجدد پرهیج کدد.

م  شهید در برابر گداه در محریط الع درباره عکو 3اص ر کالته سیفری مادر شهید علی

                                                           

 . ایشان ترمانده تی  امام حسینشد متولد کرمان شهر در 3۳43 سال در آبادی زنگی یوسف شهید. 1

 به شهادت رسید.  3۳6۵در سال  ۵ثاراّله کرمان بود که در عملیات کربالی  43در لشکر

 .33ص  ؛حاج یونو. محمد ناصری؛ 2

. ایشران ترمانرده گرردان لشرکر شرد متولد سبجوار در 3۳۳3 سال در سیفری کالته اص ر علی شهید. 3

 به شهادت رسید. 3۳65خراسان بود که در عملیات خیبر در سال 
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 گوید: خانه می
شرد، حتمران بره او ترذکر  اگر کسی در محیط خانه زبانش به دروغ یرا غیبرت براز می

اص ر برای ایدکه از بروز گداه در میان اعضرای خرانواده جلروگیری کدرد،  داد. علی می

ده را طرح جالبی را اجرا کرد. روزی صددوقی درست کرده بود. همه اعضرای خرانوا

هر کو از این به بعد خدای ناکرده غیبت کرد و یا دروغ گفرت، »جمع کرد و گفت: 

آوری  هرای جمرع باید مقداری پول به عدوان جریمه داخ  این صرددوق بیدردازد. پول

آمد که اتراد این کارهرا  البته ک  پیش می«. شود شده ه  صرف کمک به رزمددگان می

باع  شد که اعضای خانواده غفلت نداشته باشردد و اص ر  را بکددد، اما این طرح علی

 1وارد گداه نشوند و به یکدیگر ه  در مورد گداه نکردن تذکر بدهدد.

بایسرت  ایجاد ابتکار و خالقیت در محریط خانره بررای پیشرگیری از برروز گدراه، می
متداسب با شرایط و ترهدگ خانه و خانواده باشد. ایدکه ابتکار مورد نظر طوری باشرد 
که ضمن توجه دادن اعضای خانواده به پرهیج از گداه، به حفظ شخصریت و حرمرت 
اتراد نیج کمک کدد؛ از جمله نکاتی اسرت کره در سریره ایرن شرهید بجرگروار دیرده 

 شود. می

 . پرهیز از دلبستگی به دنیا و توجه به زندگی اخروی2

کره در  دنیا، پلی برای رسیدن به زنردگی جاویرد اخرروی اسرت؛ از همرین روسرت
اند که آدمی هر چه در آن بکارد، در زنردگی  ای تشبیه کرده روایات نیج آن را به مرزعه

أ»کدد:  اخروی همان را برداشت می ََ َر ْاآل َرَعة   َ َيظَْم ن  وری مفیرد از ایرن دنیرا و  بهرره 2«.الدُّ
سازی برای زندگی جاوید اخروی، نیازمدد رعایت مسائلی است که به برخی از  توشه
 رود.  ا اشاره میه آن

 گرایی زیستی و پرهیز از تجمل الف. ساده

هرایی  زیستی در زندگی به معدای آنچه نیاز انسان است، یکی از ویژگی قداعت و ساده
بره عدروان  بیرت ای کره اه  گونه است که اسالم به آن بسیار اهمیت داده است؛ به

ج بره رعایرت آن توصریه پیشگامان عم  به این اص  مه ، همواره پیروان خرود را نیر
                                                           

 .3۳۵؛ صوقت قدوت. طیبه دلقددی؛ 1
 .33۳، ص 3؛ ج مجموعه ورامتراز، مسعود بن عیسی؛  . ابن ابی2
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ْ»باره ترموده است:  در این کردند. پیامبر اکرم می ققع  بقيْالقظنر مَّ ْا  يقظر  بهتررین امرت  1؛َر
درباره آیره شرریفه  نق  است شخصی از امیرالمؤمدین«. کدددگان هستدد من، قداعت

بةً » ُه َحياًة َطيِّ يْالَقنظَعةْ »سؤال کرد. حضرت ترمود:  2«َفَلُنْحِيَينَّ «. مدظور قداعرت اسرت 3؛هر
شود انسان در سرایه رحمرت الهری،  توجه به این اص  تسثیرگذار در زندگی سبب می
گونه که در دنیا سربلدد و خوشبخت و  زندگی بابرکت و سودمددی را داشته باشد؛ آن

زیستی و رعایت کفاف در زندگی مشرترک، یکری از  در آخرت سعادتمدد باشد. ساده
 ندگی خانوادگی شهداست.های ز ترین جلوه درخشان

زیسرتی توسرط ایشران  دربراره رعایرت اصر  ساده 4همسر شهید یوسرف کالهردوز
 گوید: می

توانست بهترین امکانات را داشته باشد و تا آخر عمرر در رتراه و آسرایش  یوسف می
مرن بررای شرما بهتررین ماشرین و خانره را »زندگی کدد. روزی پدرم بره او گفرت: 

گرذارم ترا  مکاناتی را که مزم داشته باشید، در اختیار شما میکد  و هر ا خریداری می
هرا کره مرال  پردر  این»یوسف هر  خیلری خونسررد گفرت: «. به راحتی زندگی کدید

ام،  ام... خدا را هر  شرداخته ماند؛ من دیگر خودم را شداخته دنیاست و به دنیا باقی می
 5«.کد  ید، تشکر میها برای من ارزش نیست، و از ایدکه به تکر من هست این

زیستی و دوری از تجم  در حال تمکن و داشتن مال و امروال، از جملره  رعایت ساده
های مه  این خاطره است. در سیره این شهید عجیج، راحتی برای خردمت بهترر و  پیام

 یا دیگر توجیهات مرسوم، جایگاهی نداشته است.
ز زبران مرادرش، شردیدنی نیرج ا 6زیستی شهید سید محمدتقی رضروی قداعت و ساده
 گوید: است. ایشان می

                                                           

 .46۳؛ ص نهج الفصاحهه؛ . ابوالقاس  پایدد1

 .9۳. نح : 2

 .559؛ تصحی  صبحی صال ؛ حکمت البالغه نهج. محمد بن حسین شریف الرضی؛ 3

. ایشان قائ  مقام سپاه پاسداران بود کره شد متولد قوچان در 3۳5۵ سال  در  کالهدوز یوسف شهید. 4

 در حادثه سقوط هواپیما به شهادت رسید.  3۳63در مهر ماه 

 .53؛ صیک سجده تا بهشت تکوری؛. اص ر 5

امنبیا بود  د. ایشان معاون قرارگاه خات ش متولد مشهد در 3۳۳4 سال در رضوی محمدتقی سید شهید. 6

 به شهادت رسید. 3۳63در سال  33که در عملیات کربالی 
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آقا تقی بعد از ازدواج به تربت حیدریه و از آنجرا هر  بره اهرواز رترت. مردتی از او 
خبری نداشت  تا ایدکه در ایام عید برای دیدن او به اهواز رترت . وقتری وارد خانره او 

تری از زنردگی شدم، خیلی تعجب کردم. آقا تقی در سپاه مسئولیت داشت و انتظار به
ام گرتته برود. تمرام زنردگی او در دو عردد پترو و تعردادی ظررف و  او داشت . گریه

گفت  که ترصتی برای رتاه و آسایش خودتران  شد. هر بار به او می ظروف خالصه می
 1«.تر است جدگ، واجب»گفت:  بگذارید، می

ری زنردگی بروده زیستی شهید رضوی، به معدای استفاده کردن از امکانات ضرو ساده
است. درک شرایط جامعه و ترجی  دادن جدگ و جهاد به داشتن یک زندگی راحرت 

تواند بیانگر درک درستی از مفهوم قداعت از سروی ایرن  به عدوان تکلیف شرعی، می
 شهید باشد. 

 حمایت از تولید داخلی و پرهیز از استفاده از اجناس لوکس خارجی ب.
توجه و حمایت از تولید داخلی و پرهیرج از اسرتفاده از زیستی،  یکی از مصادیق ساده

درباره دقت و توجه  2اجداز لوکو خارجی است. همسر شهید عبدالمهدی م فوری
 گوید:  شهید به استفاده از اجداز داخلی می

ایرن همره وسرای  و »ام اقردام کرردی ، بره مرن گفرت:  روزی که برای بردن جهیجیه
حرتش این بود که این همره وسرای  بررای یرک «. خواهی؟ امکانات را برای چه می

زندگی ساده، زیاد است. بامخره هر  تقرط امکانرات ضرروری زنردگی را بره خانره 
های اتاق را نصب کدی . با مهربرانی بره مرن  خواستی  پرده خودمان بردی . آن روز می

ه سراده شود چدد پرد ها می پول اینها خیلی تجمالتی است. با  خان ، این پرده»گفت: 
 یادم هست که چدد دست استکان ترانسوی داشت . همران موقرع بره«. خریداری کرد
زهرا جان، چرا ما نباید از تولیدات خودمان استفاده کدری ؟ امن نظرام مرا، »من گفت: 

 3«.هاست ها مال غربی اسالمی است و این استکان
ل خواسته خود درباره گرایی به همسر و انتقا نوع ادبیات شهید در بیان مصادیق تجم 

                                                           

 .۵۵؛ ص ها ستاره. اص ر تکوری؛ 1

ثراراّله  43. ایشان ترمانده گردان لشکرآمد دنیا به کرمان در 3۳۳۵ سال در م فوری عبدالمهدی شهید. 2

 به شهادت رسید.  3۳6۵در سال  4بود که در عملیات کربالی 

 .44؛ ص ها کوچه پروانه. اص ر تکوری؛ 3
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هرای  پرهیج کردن از استفاده از اجداز خارجی، از جمله نکات جالب توجه و ظراتت
 زیستی است. اخالقی شهید در رعایت مسئله ساده

 . توجه به شرایط اقتصادی اطرافیان ج
زیستی و قداعت، توجه به شررایط اقتصرادی اطراتیران در  یکی دیگر از مصادیق ساده

نیج درباره دنیراگریجی،  1امسالم ترهاد بازیار ی است. مادر شهید حجتعین تمکن مال
 گوید:   زیستی و توجه به شرایط اقتصادی اطراتیان این شهید بجرگوار می ساده

گفرت:  کرردم، می اصالن دوست نداشت لباز نو و تاخر بپوشد. وقتی به او اصررار می
هرا  گونره لباز رت خرید اینبرخی دوستان من از نظر اقتصادی ضعیف هستدد و قد»

های ثابرت او و  یکی از برنامه«. را ندارند. اگر من بپوش ، شاید احساز حقارت کددد
دوستانش، جلسات قرآن بود. آن هفته قرار بود جلسه در مدجل ما برگرجار شرود. مرن 
اتجون بر چای، مقداری شیریدی ه  تهیه کرده بودم. بعد از پایان جلسه و رترتن همره 

خیلی از اترادی که در جلسه بودند، توان خریدن شریریدی »، ترهاد به من گفت: اتراد
را نداشتدد که بخواهدد برای نوبرت خرود و برگرجاری جلسره قررآن، برا شریریدی از 

از آن به بعرد هرر وقرت «. کددد دیگران پذیرایی کددد؛ آن وقت احساز شرمددگی می
کررد  ادی . او خیلی ساده زنردگی مید رسید، ما ه  تقط چای می نوبت به مدجل ما می

 2و اصال اه  تجمالت نبود.
توجه به اطراتیان و بستگانی که از نظر اقتصرادی وضرعیت مداسربی ندارنرد، چره در 

های مهر   های خانوادگی و چره در دیگرر محاتر ، یکری از جدبره ها و تجمع  مهمانی
 شود. فاده میزیستی است که از سیره این شهید بجرگوار است رعایت اص  ساده

 توقعی و قناعت در شروع زندگی مشترک . کمد
نیج درباره توجره شرهید میثمری بره اصر   3امسالم عبداّله میثمی همسر شهید حجت

 گوید: زیستی و قداعت می ساده
                                                           

. ایشان ُمبلِّغ تعالی در جبهه برود کره در مدطقره آمد دنیا به میانه در 3۳43 سال در بازیار ترهاد شهید. 1

 شهادت رسید. به 3۳65هورالهویجه در سال 

 .۳6 ؛ صسازان همیشه جاوید حماسه. عبدالکری  اباذری؛ 2

امنبیرا  در قرارگاه خات  . ایشان نمایدده امامشد متولد اصفهان در 3۳۳4 سال در میثمی عبداّله  شهید. 3

 به شهادت رسید.  3۳6۵در سال  4بود که در عملیات کربالی 
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مان گذشته بود. روزی آقا عبداّله به مدجل پدرم آمد تا اجرازه بگیررد و  مدتی از ازدواج
مان را شرروع کدری . مرادرم بره او گفرت:  و زندگی مشترک مرا به خانه خودش ببرد

ترر ایدکره جهیجیره خاصری هر   همه مه مری  هدوز خیلی کارها را بلد نیست و از »
خواسرت بره دور از هرر گونره  ، اما آقا عبداّله که می«ندارد. بگذارید یک وقت دیگر

مرا کره چیرج خاصری نیراز »تجمالت، زندگی ساده و معمولی را آغاز کدری ؛ گفرت: 
نداری . یک اتاق که داری  و یک ترش و یک یخچرال؛ چیرج بیشرتری هر  کره نیراز 

صه مادرم را راضی کرد و ما زندگی ساده و صمیمی خودمان را در یک خال«. نداری 
 1اتاق کوچک و با لوازم ضروری زندگی شروع کردی .

ویژه در ابتردای  توقعی نسبت به همسر و خرانواده او و رعایرت اصر  قداعرت بره ک 
هرای ایرن  زندگی از سویی و معیار قرار دادن آرامرش از سروی دیگرر، از جملره پیام

 تسثیرگذار است.خاطره 
از آنجایی که ترماندهان شهید، همواره رضایت الهی را معیرار و مرالک انجرام اعمرال 

دادند، از همان آغاز زندگی مشترک با در نظر داشرتن شررایط جامعره و  خود قرار می
کوشیدند زنردگی سراده  توقع مردم از یک رزمدده و وضعیت معیشتی عموم مردم، می

ته باشدد. اگر چه در برخی موارد امکان داشرت برا اسرتفاده از و به دور از تجملی داش
اموال پدری، سرمایه شخصی و یا وضعیت مالی همسر و خانواده وی، زندگی مرتهی 

ها و ضرروریات  را تشکی  دهدد؛ اما با مالک قرار دادن زنردگی بجرگران، بره حرداق 
   .گان شدندر و آیددزندگی، اکتفا کردند و امروز به الگویی سازنده برای نس  حاض
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