
 

 

 های فردی و عبادی شهدای دفاع مقدس بازخوانی الگو

 *محمدباقرنادموالمسلمین االسالمحجت

 مقدمه

ای  یهادگیری مشهاهده 1،«نظریه یادگیری اجتمهاعی»ترین نوع یادگیری انسان از نظر واضعان  مهم
تهوان آن را  است. بر همین اساس یکی از روش های تربیت، تربیت بهه وسهیله الگوسهت کهه می

سهان از ُبعهد روحهی روانهی، حهس نامید. یکهی از نیازههای جهدی و واقعهی ان« روش الگویی»
خواهی است. بشر همواره کوشیده است که در زنهدگی خهود، الگهو و معیهاری  الگوطلبی و اسوه

ها بر اساس آن تنظیم کند. این روش در ابعهاد  برگ یند تا کردار و گفتارش را در همه شئون و زمینه
دهد،  رت عینی و عملی ارائه میمختلف زندگی کاربرد دارد و از آنجا که محتوای تربیت را به صو

شک اگر ما قادر نبهودیم کهه در  های تربیتی بسیار مؤ ر است. بی در انتقال مفاهیم و آموزش برنامه
محیط اجتماعی از طری  مشاهده رفتار و اعمال دیگران به یادگیری بزهردازیم، زنهدگی مها مختهل 

هها را از راه مشهاهده رفتهار  یادگیریهها و سهایر  هها، مهارت شد. انسان مقدار زیهادی از دانش می
ای،  یهادگیری مشهاهده کند. والدین، دیگران و نی  از طری  مشاهده پیامدهای رفتار آنان کس  می

گیری است که در آن فرد با انتخاب یک سرمش  یا الگو به تقلیهد از رفتهار  در واقع همان سرمش 
رود که پایهه و اسهاس بسهیاری از  به شمار میپردازد؛ چراکه تقلید یکی از فرایندهای روانی  آن می

های انسان است. گرایش به تقلیهد بهه قهدری در وجهود انسهان شهایع اسهت کهه برخهی  یادگیری
در این نوشتار با نگاهی گذرا به تاری  و معارف دفاع مقهدس،  2اند. روانشناسان آن را غری ه دانسته

 پردازدیم. می به تبیین الگوهای فردی و عبادی رزمندگان و شهیدان
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مقصود از الگودهی در این نوشتار، ارائه الگوهای مثبت و حقیقی است که در خهارج تحقه  
یافته و قابل مشاهده است. وقتی الگوهای زیبا در تربیت معرفی شوند، در واقع نوعی الگهوزدایی 

ههای گیرد و نوعی دل دگی و نگهرش منفهی نسهبت بهه  الگو از الگوهای کاذب و منفی انجام می
 شود.  ساختگی در مخاط  ایجاد می

 الگوهای سیره فردی و عبادی 

 الگوی خودسازی و تحول معنوی. 1

خودسازی و تهذی  نفس، از جمله مسایل مهمی اسهت کهه فهراوان مهورد تأکیهد و توجهه آیهین 
مقدس اسالم قرار گرفته است و نقش محوری و اساسی در رسیدن انسان به مدارج عالی انسهانی 

اَها»الت اخالقی دارد: و کما َْ َدسَّ اَها َوَقْد َخاَب َم َْ َزكَّ ؛ به حقیقت کهه رسهتگار شهد َقْد َأْفَ َح َم
کهه بهه زشهتی و نهاروا آلهوده  آن کس که خود را از هر ناروا و پلیهدی پیراسهت و زیانکهار شهد آن

 1«.گشت

این عمل به عنوان  در روایات آدمی به طور مکرر به پیکار با تمایالت نفسانی دعوت شده و از
افىا َُّأ ا»فرموده است:  جهاد اکبر یاد شده است؛ چنانکه پیامبر اکرم اَمناِاَةَداَنفَس و  ُُجاِةدو

ا همچنهین امهام «. مجاهد کسی است که در راه خهدا بها نفهس خهویش پیکهار نمایهد  2؛عزه ِله
ا»فرموده است:  علی ُْ

َ
ا  َِ َجاَةَد ُو ُْ ا  اااَغاَف و ْ ءو َُ ُْ َجاِةَدا  منتهای مجاههدت ایهن اسهت کهه  3؛ َنْفَس افو

 «.انسان با نفس خویش مبارزه کند

بر اساس آنچه در آیات و روایات آمده است، منظور از خودسازی و به طور کلی پرداختن بهه 
هها بهرای خداونهد  گیری فعالیت ها، در نظر گرفتن مقصد نهایی و جههت خویش، تصحیح انگی ه

کردند در راستای خودسازی، راه رسیدن بهه کمهال حقیقهی و  است. رزمندگان دفاع مقدس سعی
دوران جنهگ و شهرایط خهاص »فرماید:  رستگاری را طی کنند. مقام معظم رهبری در این باره می

 4«.ای از جوانان این مملکت، یک انقالب معنهوی و حقیقهی بهه وجهود آورد آن روزها برای عده
ایهن چهه روحهی »مندگان فرمهوده اسهت: نی  در وصف تحول روحی رز حضرت امام خمینی
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اند، چطور شده است که یک دفعهه ایهن جههش پیهدا شهد؛  ها ]رزمندگان[ پیدا کرده است که این
ها این طهور سهریع راه را طهی  خواهد تا به آستانه این امر برسد، چه شد که این ها زحمت می سال

 1«.کردند
 الگوی نماز و یاد خدا . 2

ین وسیله یاد خداست؛ چنانکه قرآن نی  به این مضمون اشهاره کهرده اسهت: ترین و برتر  نماز، مهم
َّلَة ِلِذكِری» ها بهه  دارد و در سهختی یاد خدا همواره مؤمن را در اوج و تعالی نگه می 2«.َو َأِقِم للصَّ

هیچ عملی ن د خداونهد،  بخشد؛ چرا که به فرموده امیرمؤمنان علی او آرامش و قوت قل  می
َلَِا»ز نماز نیست: تر ا محبوب اِمَنا ُصه ا ِل  ِ اعز  ىا َُّه َُ اإ به ََ ٌلا  َُ يَساَع َُ.»3 

ترین نمازهها را در سهنگرهای  ترین و خاشهعانه رزمندگان اسالم در دفهاع مقهدس، خالصهانه
کردنهد و  ها در هر شرایطی به امهام شهیدشهان اقتهدا می خاکی و پشت خاکری ها اقامه کردند. آن

 گوید: شتند. یکی از حاضران در صحنه نبرد میدا نماز را به پا می
لرزید. چه حال خوشی داشت بر سهر نمهاز! او  اشک پهنای صورتش را گرفته بود. به خود می

خواند و از شدت هیجان اشهک  که نوجوانی شان ده ساله بیش نبود، چنان با حضور قل  نماز می
کردم بر ا هر اصهابت گلولهه  خیال میریخت که قابل توصیف نبود. لحظاتی به او خیره شدم و  می

لرزد، ولی بعد از تمام شهدن نمهازش، بهدنش از  توپ موجی شده است که این چنین به خود می
لرزه افتاد و در حالی که لبخندی زیبایی بر ل  داشت، از کنارم گذشت و به سمت خاکری  سنگر 

ا شهنیدم، نگهاه کهردم دیهدم خود رفت. هنوز چند قدمی دور نشده بود که ناگهان صدای خمزاره ر
درست کنار رزمنده نوجوان به زمین خورده است، به عجله به سمت او رفتم و دیدم در خون خود 

 4شناور است.
های جنهگ و نبهرد  دهد که آنهان در سهختی شده است، نشان می  آنچه از نماز رزمندگان  بت

شهدند و روح خهویش را پرتهوان  یبردنهد و بها آن در یهاد خهدا مسهتغرق م حقیقتا  به نماز پناه می
گاه حتی در صحنه نبرد و زیر آتش سنگین دشمن از نمهاز غافهل نشهدند و  ها هیچ ساختند. آن می
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داد نی  برقرار بهود. هنگهامی  ای امان نمی این ارتباط عاشقانه، آنگاه که تیر و ترکش و خمزاره لحظه
ناپذیر برای باز کردن آن، بهه اسهتناد  یخورد، فرماندهان اف ون بر تالش خستگ که عملیات گره می

کردنهد. دربهاره سهردار  ، ذکر و یاد خدا را هم بهه نیروهها توصهیه می«ِإْن َتْنُصُرول لهّٰللَ َيْنُصْرُكْم »آیه 
اند:  در عملیات والفجر هشت نقل کرده شهید علی قوچانی، فرمانده محور لشکر امام حسین

ها کهرد و گفهت: وقهت نمهاز  ر شده است. رو بهه بچههدر اوج درگیری با دشمن، متوجه شد ظه»
 1«.است، به ترتی  نماز بخوانید

رزمندگان آنقدر در حال و هوای بندگی و عبودیت سیر کرده بودند که همه سوز و گدازشان تا 
آخرین لحظه، بندگی و عبادت خدا بود. همرزم شهید عبدالحسین ای دی که تا لحظه شهادت در 

 کند: چنین توصیف می و هوای معنوی شهید و اهتمام او به نماز را اینکنار او بود، حال 
خت مجروح شده بود و اصهال  حهال خهوبی نداشهت. او را روی سعبدالحسین از ناحیه سر 

خهورد و نفسهش بنهد  ههای شهدیدی می های تختش بسته بودند که به زمین نیفتد. گهاه تکان نرده
بخهش تها حهدودی  شک و پرستار و ت ری  داروهای آرامشد. با آمدن چند پ  آمد یا بیهوش می می

«. حهاجی! خهاک تهیمم بیهاور»آرام گرفت. ن دیک اذان صبح بود که ناگهان مرا صدا زد و گفت: 
آوردم، بعد درخواست مهر نماز کرد. مهر را روی زانوهایش گذاشت و با گفتن تکبیرةاالحهرام بهه 

ز او بودم منتظر بودم که سالم نمهاز را بدههد و نماز مشغول شد. من محو حاالت چهره و ذکر نما
صهدا در حهال خوانهدن  بگویم قبول باشه، اما هر چه منتظر ماندم، سالم نماز را نهداد او آرام و بی

   2تشهد به شهادت رسید و از شانه چزش به روی تختش افتاد.
ذکهر خداونهد بهر  ای، دیدند و در هر مکان و هر لحظهه رزمندگان یاد خدا را تنها در نماز نمی

شان جاری بود. همسر سردار شهید عباس بابایی، درباره همیشگی و پررنگ بودن یهاد خهدا  زبان
چرخاند  داشت بخورد، کلی در دستش می عباس میوه را که برمی»گوید:  در زندگی همسرش می

 3«.خورد کرد، نمی الله! تا کلی نگاهش نمی گفت: سبحان کرد و می و براندازش می
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 لگوی اخالص و خدامحوریا .3

های واالی اسالمی که رزمندگان در دفاع مقدس بهدان آراسهته بودنهد، اخهالص و  یکی از ارزش
گهر اسهت کهه  روحیه خدامحوری در همه امور است. اخالص، گوهر بسهیار ارزشهمند و معج ه

پذیرد و تنهها  کند. خداوند تنها عمل خالصانه بندگان را می نهایت ارزشمند می عمل انسان را تا بی
به عقیده بنیانگذار انقهالب  1نمایاند. های هدایت را به ایشان می کند و راه از مخلصان حمایت می

اسالمی، یکی از عوامل اصلی در پیروزی رزمندگان دفاع مقدس، صداقت و اخالص آنهان بهود. 
المبین خطاب  تحایشان پس از عملیات ف 2رفتند. ها  برای خدا و نصرت دین اسالم به جبهه می آن

ههایی کهه  شما با این اخالص و ایثار، جمهوری اسالمی را بیمه کردید. فتح»به رزمندگان فرمود: 
تهوان آن را سهنجید و بها  نصی  شما شده است خصوصا  در فتح مبین، گرچه با هیچ معیاری نمی

قت شما و ایهن هاست، این صدا توان توصیف کرد؛ لکن آنچه که باالتر از همه آن هیچ زبانی نمی
 3«.اخالص شما در بارگاه ح  تعالی است

های مختلفی همچون تالش برای گمنهامی، صهفای  اخالص رزمندگان و فرماندهان به شکل
هی پیهدا کهرد. دربهاره  منت و بی آالیشی، خدمت بی باطن، بی ادعها در دوران دفهاع مقهدس تجلف
یهک گهروه »ن آمهده اسهت: گری ی سرلشکر شههید احمهد متوسهلیا اخالص و شهرت گمنامی، 

گرفتند. وقتی دورشان شلوغ شهد،  خبرنگاری حاج احمد را گیر انداخته بودند و ازش مصاحبه می
انهد. برویهد بها  ها عملیهات کرده ای نیستیم. این ها اشاره کرد و گفت: ما که کاره حاجی به رزمنده

 4«.شد و رفتکنش نبود، سوار جیپ  ها مصاحبه کنید ... با اینکه دوربین ول این
ههای  رتبه به صورت ناشناس و گمنام در فعالیت در دوران دفاع مقدس گاهی فرماندهان عالی

پرداختنهد. اگهر  شدند و همزای آنان به کار و فعالیت می عمومی نیروهای بسیجی خود حاضر می
توانست تشخیص دهد چه کسهی فرمانهده و چهه کسهی فرمهانبر  شناخت، نمی ها را نمی کسی آن

. آنان، مصداق انسان مخلص در پیشگاه خداوند بودند که به جه  او، از ههیچ کهس توقهع و است
انتظار پاداش و قدردانی نداشتند. یکی از شاهدان، اخالص و گمنامی سردار شهید ابراهیم همت 
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صدای شرشر آب در آن ساعت از ش  مرا بهه سهمت خهود جله  »کند:  گونه توصیف می را این
نصف ش  بود. یواش یواش کنار تانکر آب رفهتم. انگهار کسهی در حهال  کرد. حدود ساعت دو
ها را جمع کهرده  های بچه تر رفتم، دیدم حاج ابراهیم ظرف سر و صدا ن دیک ظرف شستن بود. بی

   1«.هاست است و مشغول شستن آن
 الگوی تواضع و فروتنی.  4

ملکهه شکسهته نفسهی باشهد؛ تواضع ن د علمای علم اخالق، به این معناسهت کهه انسهان دارای 
ای که برای خود م یتی نسبت به دیگران نبیند و با کردار و گفتار خهویش دیگهران را به رگ  گونه به

ترین صهفات نیکهوی   از دیدگاه قرآن کریم نی  تواضع، از برجسته 2بشمارد و به آنان احترام بگذارد.
، این اسهت ن خداوند به پیامبر اکرمانسانی است که همه مؤمنان باید به آن آراسته باشند. فرما

ََ للُمؤِمنيَ»که بال خویش را برای پیروان مؤمنت فرود آور:  ََ ِم َبَع َِ لتَّ ََ ِلَم  3«.ولخِفض َجناَح
ای بهود  های رزمندگان، تواضع بسیار و همهه جانبهه بر اساس تأکید قرآن کریم یکی از ویژگی

چک و ب رگ، اوج فروتنی و تواضع را به نمهایش دادند. در حضور دیگران، کو که از خود نشان می
داشتند و از خودسهتایی، خودپسهندی و غهرور بهه  گذاردند. هرگ  خود را بر دیگران مقدم نمی می

هها  ها باعث زیبایی و محبوبیهت آن کردند. همین روحیه تواضع و خاکساری آن شدت احتراز می
ا»فرموده است:  در جامعه شده بود؛ چنانکه امام علی أعو َا تو ْؤِمِنا ُته ُو ُْ ََّْيِ ا  َِ ا َسنو َْ بهتهرین  4؛ َ

 «.زینت انسان با ایمان، تواضع و فروتنی است
در دفاع مقدس کسانی بودند که چه بسا در جایگاه فرماندهی قرار داشتند، ولی به جای آنکهه 

د. یکهی از بالیدنه کردند و به این عنهوان می خود را فرمانده بدانند؛ خدمتگ ار بسیجیان معرفی می
ای که گوی تواضع و فروتنی را از دیگران ربوده بود، شهید عبهاس بابهایی بهود.  فرماندهان برجسته

 گوید: شخصی از دوستان شهید می
( به پایگاه آمدند و در سهالن مشهغول C130ای از بسیجیان با دو فروند هواپیمای ) روزی عده
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خواستم بهه داخهل سهالن بهروم کهه شههید  یاستراحت بودند. من به قصد دیدن یکی از اقوامم، م
بابایی را با لباس بسیجی و یک سینی چای در دست دیدم. بهه او سهالم کهردم و خواسهتم سهینی 

کنم کهه در  ها هسهتم و افتخهار مهی چای را از دست ایشان بگیرم، ولی او گفت: من نوکر بسیجی
 1خدمت آنان باشم.

ن نی  در برابر سایر بسیجیان زیردسهت خهود الدی تواضع و فروتنی سرلشکر شهید مهدی زین
 کند: گونه با خدا نجوا می زبان د بود. او تواضع خود را این علی بن ابیطال  17در لشکر 

ترسم که مرا در روز قیامت با شرمندگی تمام پیش روی بسیجیانی کهه تحهت  خدایا! از آن می
قهابلم عبهور دههی و بهه بهشهت رضهوانت گاه آنان را فوج فوج از م امر من بودند، نگه داری و آن

ترسهم. از  هدایت کنی و مرا با نهایت ذلت به جهنم بیفکنی! برادران! به خدا از آن روز حسرت می
ترسم که بسیجیان و رزمندگانم به من بگویند: مههدی چهه کهردی کهه از قافلهه شههدا جها  آن می

 2ماندی و چنین گرفتار غض  الهی شدی؟

 کریم الگوی انس با قرآن. 5

نگاهی به سیره شهدا، بیانگر آن است که این ع ی ان یا با قرآن کریم انس مستقیم داشهتند و یها  نیم
های الهی بوده است. در مجمهوع، جلهوه آیهات الههی را  ها براساس آموزه سیره و سبک زندگی آن

ن با حفهظ و توان در اخالق، رفتار و سبک زندگی این ع ی ان مشاهده کرد. برخی از این ع ی ا می
گذاشتند و عمهل بهه ایهن معهارف نهاب سهب   پایان می یا تالوت آیات الهی گام به این دریای بی

شد تا در جوانی و یا حتی نوجوانی ره صدساله را یک شبه طی کنند و بهتهرین عاقبهت، یعنهی  می
ه  َربیُع َو فی»درباره برکات انس با قرآن کریم فرموده است:  شان شود. امام علی شهادت نصی 

الٌء َغْیُرُه؛ ْلَقْل   ج  ، َو ما ل  ْلم  ، َو َینابیُع اْلع  های دانش، در قهرآن اسهت و  ها و چشمه بهار دل 3اْلَقْل  
 «.برای قل  و فکر جالیی ج  قرآن نتوان یافت

رزمندگان اسالم با تالوت قرآن و تهدبر در آیهات آن، جهان تشهنه خهود را از یهاد خهدا لبریه  
پوشهاندند. فرمانهدهان در  لعت لطافت و سهبکبالی را بهر قامهت روح خهویش میکردند و خ می

کردند تا به قرآن تمسک جویند و آیاتی خاص را تهالوت  های دشوار به رزمندگان توصیه می لحظه
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نمایند. در زمان شروع عملیات کربالی پنج شهید احمد کاظمی فرمانده لشکر هشت نجهف در 
« آیاالکرسهی»جمعی  کند که دسته در سنگر تاکتیکی پیشنهاد میاین عملیات، به اعضای حاضر 

احمهد »اند:  درباره انس همیشگی سرلشکر خلبان احمد کشوری بها قهرآن نیه  نوشهته 1بخوانند.
کشوری همیشه دلش با قرآن بود. بعد از انقالب هم در برخی پروازها، احمد بها صهوت دلنشهین 

طقه نظهامی بهود و احتمهال خطهر وجهود داشهت، همهه کرد. با آنکه من شروع به تالوت قرآن می
دادنهد و لهذت  ها را روشن کهرده بودنهد و بهه صهدای تهالوت احمهد گهوش می سیم بالگردها بی

 2«.بردند می
های متعدد استمداد از قرآن در خاطرات شهید مههدی سوسهن، مسهئول محهور گهردان  جلوه

 زند:  ارالله  موج می 41غواص لشکر  410
انس با آیات قرآن داشت. گاهی که آتش دشهمن بهه   گرم آتش و خون هممهدی در گرما

َو »کهرد و آیهه  ها اشهاره می شد، مهدی با دست بهه بچهه های خودی زیاد می طرف بچه
ًل َفَأْغَشنْيَناُهْم َفُهنْم َا ُيْبِصنُروَن  َْ َخْ ِفِهنْم َسنده ًل َوِمن َِ َأْيِديِهْم َسده را « َجَعْ َنا ِمَ َبْي

خواستند سمت دشمن سالح سنگین به کهار ببرنهد،  ها می مانی هم که بچهخواند. ز می
ََ   ِإْذ َرَمْيَت   َو َما َرَمْيَت »آیه  خواند و بها دسهت بهه سهمت دشهمن  را می« َرَمی  لل َّ َ   َو لِک

 3کرد. اشاره می
ی  تهرین دسهتاو آفهرین بهود کهه خیلهی اوقهات بهه مهم ای معج ه انس رزمندگان با قرآن، به اندازه

مههدی بها یکهی از »شهد:  ها تبدیل می ها و ناراحتی رزمندگان برای آرامش یافتن و تحمل سختی
ها بحثش شده بود و خیلی عصبانی بود. فورا  از سر جایش بلند شد و قرآنش را برداشهت و از  بچه

ا بها های اطراف، خودش ر چادر زد بیرون. تا دو سه ساعت ازش خبر نداشتیم. رفته بود توی بیابان
قرآن آرام کند. وقتی برگشت، خیلی آرام شده بود. با اینکه مقصر نبهود، امها از آن شهخص مقابهل 

 4«.عذرخواهی کرد
 الگوی انس با دعا و مناجات. 6

انسان در همه حاالت زندگی به دعا نیازمند است؛ چراکه دعا بهترین وسیله تقرب بهه خداونهد و 
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هها محسهوب  یات قرآن کریم، دعا از برتهرین عبادتطل  رحمت و عنایت از اوست. بر اساس آ
کننهد و از  گیرند، خاضعانه دعها می گاه که در برابر دشمن قرار می و مجاهدان راه خدا آن 1شود  می

منهدی از امهدادهای غیبهی بهه درگهاه خداونهد  و برای بهره 2طلبند خداوند، پایداری و پیروزی می
های مخفیانه ایهن شههید  ان شهید بابایی، درباره مناجاتیکی از همرزم 3کنند. متعال استغا ه می

 گوید: می
ها نگهبان پاس دو که نوبت پاس داشت، مهرا از خهواب بیهدار کهرد و گفهت در  یکی از ش 

کنم برایش مشهکلی پهیش آمهده اسهت. پرسهیدم:  ضلع جنوبی قرارگاه شخصی است که فکر می
هها انداختهه اسهت و پیوسهته گریهه  کاو خهودش را روی خا»گفهت: «. کنهد؟ مگر چه کار می»

داد، رفهتم. بهه  درنگ لباس پوشیدم و همراه سرباز به طرف محلی که او نشان می من بی«. کند می
سزس آهسته به طرف صدا ن دیک شدم، صدا به نظهرم آشهنا آمهد. «. تو همین جا بمان»او گفتم: 

 4ارگاه بود.تر که رفتم، او را شناختم. تیمسار بابایی، فرمانده قر ن دیک
نسبت به دعا و نیایش به پیشگاه الهی توصیه شده اسهت.  در روایات مأ ور نی  ائمه اطهار

ا»فرموده است:  پیامبر اسالم ُِ اَ ا َْلْب ٍِ أُا   ا ُسه أابو فِناَ انو ا ُأد  أاقو ُو أْؤِمِناَ اَع ُو
ُْ ا  عااِسَلحو  5؛ ُدُّ

ها و  و سهتون )خیمهه( دیهن و نهور آسهمان دعا و راز و نیاز به درگاه خداوند، اسلحه انسان با ایمان
 «.زمین است

تر اسهت.  انتهای خداوند محتهاج شک انسان در عرصه نبرد، به دعا و استمداد از قدرت بی بی
ترین  ها، فرصت خالصانه هشت سال دفاع مقدس و لحظات ناب هجرت، غربت و خلوت جبهه

ماز و قرآن، دعا و تضرع وسیله دیگهری بهود ها و دعاها را پدید آورد. در کنار ن و زیباترین مناجات
بخشهید و  داشت، به آنهان قهدرت روحهی می که یاد خدا را همواره در دل رزمندگان زنده نگاه می

 ساخت.  تر می های نبرد را برای آنان آسان تحمل سختی
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