
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سبک زندگي

 سبک زندگي رزمندگان و شهداي دفاع مقدسنگاهي به 

   (مقدس دافع شهداي و صادیق سبک زندگی  رزمندگانم )

 (1هب مناسبت هفته دافع مقدس )

 سياسیمعاونت 
 سياسی اهياداره ژپوهش

 :ی در بخش های زیر قابل دسترس استهای خبری و تولیدات پژوهشفرآورده

 http://www.iribnews.irـ وب سایت خبرگزاری صداوسیما  )سرویس پژوهش (  

حمیدرضا زارعیپژوهشگر:   

«های خبری مدیریت پژوهش» تهیه شده در   
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 تعالیبسمه
   نکات برجسته 

 
 
 
 

 

 
 مقدمه 

 اند.ارائه کردهرا به جامعه اسالمی  باالترین خدمت رزمندگان و شهدای واال مقام با ارائه سبک زندگی متاثر از مکتب حسینی)ع(

سالم نمودند سته و آن را آگاهانه تقدیم به ا ش ست  ه در این مقال .آنان از عزیزترین و باالترین موهبت الهی یعنی جان خود، د

خاطرات و وصووایای رزمندگان و و ها آثار، نوشووته شووود تا ابعادی از سووبک زندگی جهادگران دماع مقد  با نباه بهمیتالش 

اگریزی و ، دنیطلبیبخشی، عدالتترین مصادیق سبک زندگی ایشان از جمله بصیرتسپس مهم گیرد.مورد بررسی قرار داء شه

راج به معروف و نهی از منکر، استخ امر، پاسداری از نظام و طلبیگرایی، شهادتپذیری، استقاللزیستی، مسئولیت و والیتساده

شود شهدا عالی .و معرمی  سبکترین مظهر ارائهرزمندگان و  سالمی بوده -زندگی الهی  کننده  شیوه زندگی آنها برای  و اندا

 1در ادامه نباهی داریم به سبک زندگی رزمندگان و شهدای دماع مقد .  راهیان نور همواره چراغ راه است.

 هانامه لغت در «زندگي سبک» معناي 

 
                                                           

 دماع معارف و علوم ملی همایش اولین برگزیده مقاالت مجموعه: در مقد ؛ دماع شهدای و رزمندگان زندگی سبک غالمعبا ، رحمانی،: از اقتبا  با - 1

 96 اسفند -مقد  دماع معارف و علوم پژوهشباه انتشارات. پرورش و آموزش در مقد 

خصوصیات اخالقی شهدا

.خواندن نمازهای واجب در اول وقت و به جماعت-

.خواندن نماز شب واتصال آن به وقت نماز صبح بطور مداوم-

.قرائت سوره واقعه هر شب قبل از خواب-

.سینه زنی ونوحه سرائیشرکت در مراسم-

.احترام به پدر و مادر-

، (۲۰۰4ناماه وبتاتر، لغات)روش نوعی زندگی فرد، گروه یاا فرهنا  -1•
(.1۹۹۰لغت نامه آکتفورد )روش خاصی از زندگی یک شخص یا گروه 

زش هاای ها و ارکننده گرایششیوه زندگی یا سبک زیتتن که منعکس-۲•
هاای اخققای، ساطح هاا، معیاارهاا، ساقی هیک فرد یا گروه است؛ عادت، نگارش

اماه نلغات. )که با هم، طرز زندگی کردن فرد یا گروهی را می سازد... اقتصادی و 
(۲3۲: 1387به ن ل از مهدوی کنی 1۹87رندم هاوس 

معناي سبک زندگي

در لغت نامه ها

 .است متفاوت منزلتی گروههای کنندهمشخص که است هایینگرش و اندیشیدن گفتن، سخن پوشیدن، لباس رفتار، هایشیوهسبک زندگی  -

 .است منزلت کسب عامل تریندر دنیای مدرن ثروت و مصرف مهم -

شر قرار با افتخار به گمنامی و خدمت بیشهدا ورزمندگان  - سبکی متفاوت از زندگی را فراروی ب شهیدان  ساالر  سید و  سی به  منت و با تا

 دادند.

 و فرهنگ عاشورایی عنصر کانونی سبک زندگی شهدا و رزمندگان است.  شد جاری کربال قله از که است ایچشمه مقدس دفاع -

صیرت _ شی،ب سادهعدالت بخ سئولیت و والیتطلبی، دنیاگریزی و  ستی، م ستقاللزی شهادتپذیری، ا سداری طلبی،گرایی،   به امر و نظام از پا

 هدا و رزمندگان دفاع مقدس است.های سبک زندگی شبرخی از مولفه منکر از نهی و معروف
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  اجتماعي علوم در زندگي سبک مفهوم 

 و برتر مردیت بیان نوعی است؛ اجتماعی شده شناخته اشکال قالب در ذهنیات به بخشیعینیت زندگی، سبک         زیمل  

 .کنند درک را یکتایی این( دیبران یا) دیبری که است قالبی در یکتایی

 کنندهصمشخ که هایی استنبرش و اندیشیدن گفتن، سخن پوشیدن، لبا  رمتار، هایشیوه :زندگی سبک از وبر              وبر  

 اما پذیرد،می را تولید مبنای بر اجتماعی طبقات تمایز بر مبتنی مارکس ایده طبقه، بحث در وبر. اسووت متفاوت منزلتی هایگروه

 ار متفاوتی زندگی هایسوووبک توانمی نیز طبقه هر در وبر منزلتی گروههای مفهوم در. .... امزایدمی آن به نیز را مصووورف مفهوم

  تعریف. کرد مشاهده

 مصادیق سبک زندگي رزمندگان و شهدا به پیروي از فرهنگ عاشورا 

آمیختن کار مرهنبی با ایثار و از ، مبارزه در راه تحقق عدالتی، خدامحوری و خداجوی ،منکرازمعروف و نهیبهاحیای سووونت امر

برنامه ریزی و  ،عزت و مبارزه با طاغوت ،امشووای باط  ،احیای حکومت اسووالمی ی،مبارزه با اسووتبداد و خودرای ،خودگذشووتبی

ین مجال به مرازهایی از البوپذیری شوووهدا و (. در ا۵ :1۳۸۷ثی های قیام عاشوووورا اسوووت )محدبرخی از آموزه عم  به تکلیف

 شود:های عاشورا اشاره میرزمندگان از مر هنگ و آموزه

 دفاع مقدسی مدل مفهومی سبک زندگی اسالمی رزمندگان و شهدا ـ 

 

 ی با پیروی از مکتب عاشورابخشبصیرت -1

شهیدان، یاری ولی زمان و جهاد در رکاب او برای مبارزه با ظلم و طلبی به پیروی از سید و ساالر تشخیص به موقع حق از باط ، شهادت

سالم، از مولفهتحقق آرمان ست. شهید چمران این امق را به زیبایی ترسیم میهای ا د. او کنهای کانونی سبک زندگی رزمندگان و شهدا ا

گروهی  .تاسوعاستام. و جه  بجنبم. با همه وجود آمده ام تا در رکابت علیه کفر و ظلم! آمدهسرورم»گوید: خطاب به امام حسین )ع( می

شینپوشزرهها و توپو ها تانک با از یزیدیانبزرگ  سربازان مرها و ما شدحق و باط  روبه .در حرکتنداوان های زیاد و  ست.رو  شمن  ه ا د

  1«.بجنبمکربال  تو در یکی از اصحاب مث خواهم می آید و منآسا پیش میسی 

                                                           
 .2۷ص  یادنامه شهید چمران -1

۰

پیروی از مکتب

عاشورای 

(ع)حتینی ۰

بصیرت و اطاعت از والیت-

گانان ت ویت  روحیه خودباوری و است قل در برابر بی-

عدالت طقبی واحیای ح وق و ف را و محرومین-

وحدت و همبتتگی اجتماعی-

فرهن  سازی ایدئولوژیک-

شهادت طقبی و شهید پروری-

م ابقه با ظالم و متجاوز-

خدمت گذاران واقعی به جامعه بشری-

پرهیز از دنیاطقبی-

.......استراتژی نوین دفاعی  و-

۰

م اومت و پیروزی در 

به برابر دشمنان و نیل

ت رب الهی



 

۳ 

 

 

 

 الت طلبی و احیای حقوق فقرا و محرومینعد -2

ستم  ستمبرانستیز با  ست و  سی ا سیا شورا در عرصه رمتار  ستم و برپایی عدل یکی از در  های عا شورا به ما می .به ویژه حاکمان   عا

. تکم همان ستمکار اسسکوت کرد در ح بماند. اگرتفاوت بیان سکوت کند و تواند در برابر ستم و ستمبرینمآموزد که انسان مسلمان 

 هک ببیند را ستمبری حاکم کسی اگر )ص( مرمود: خدا رسول ای مردم!»ند: مرمودحر در یک سخنرانی در برابر سپاهیان  امام حسین )ع(

ست و با بندگان خدا می را الهی پیمان و عهد کند،می حرام را خدا حالل سول خدا مخالف ا سنت ر رمتار ستم و بیدادگری به شکند و با 

ست که این مرد را نیز با همانپس با گفتار و کردار در برابرش  ،کندمی ستد، بر خدا ستمکار  نای شور کندحاکم  )ره( امام خمینی  1«.مح

شاره معمار بزرگ سالمی در این خصوص ا شری تا آخرین قطره خون خود دماع » کنند:می انقالب ا ما برای احقاق حقوق مقرا در جوامع ب

مرمانده سپاه  )علم الهدی( در ایامی که سیدحسین»دستبیری از مقرا و محرومین سیره مستمر دلدادگان شهادت است:  2«.خواهیم کرد

هویزه بود، روزی با وانت سپاه با یکدیبر به اهواز آمدیم. حسین نزدیک کبابی ترمز کرد و رمت سفارش چندین سیخ کباب داد. به یکی از 

ضعف ست شین رمتیم و مناطق م سین در چهار یا پنج خانه را زد و هر کدام در را نیمه باز مین شان کباب و نان را به آنها سید ح کردند، ای

شادی بست. باالخره مقط دو تا از کبابداد و بدون اینکه کسی را ببینیم در را میمی شان رمتیم و مادرش با  ها باقی ماند. ظهر به منزل ای

ها را بخوری . هرقدر اصرار کردم ایشان از کبابها نخورد سین سفره را باز کرد و به من گفت، باید کبابسید ح به استقبال سید حسین آمد.

  ۳.«و غذای آن روزش تنها مقداری نان و سبزی بود

 دنیا گریزی و ساده زیستی -3
صرف کاالهای مادی سبک زندگی چبونبی پوشش و م ست. یکی از مظاهر  سبک زندگی مدرن را عمدتا در این  ،از دید متفکرین غربی ا

 .می بایست جستجو کرد مبانی

اقتصادی از میان انواع -های خاص به ویژه طبقات اجتماعیشان می دهد که چبونه گروهن تمایز( در کتاب 19۸4بوردیو )             بوردیو  

صرمی شیدنروش ،کاالهای م دهند ی را انجام مییهاانتخاب... مبلمان و تزئینات داخلی منزل و  ،آرایش کردن ،غذا خوردن ،های لبا  پو

شخص و خود را از دیبران متمایز کن مجزایروش زندگی  تا های مختلف خود را به را تحلی  کرد که گروه یهایشیوه بوردیو .دنخود را م

با تعابیر  «دنیا»ر میان تعالیم دینی از اما د  4.ندنکمتمایز می ،سازدشیوه زندگی یک گروه را مشخص می کهوسیله آن از البوهای مصرمی 

 .... اه مورد ستایشو گاگاهی مورد مذمت  ؛شودیاد می یمختلف

پدر و مادر مرهمند » :گویدایشان خطاب به والدین خود می .کنداز کسانی است که دنیا را خوب برای ما تعریف می همت ؛شهیدسردار 

وقتی که  .ن باشداگرددنیا چیزی نیست که انسان از آن روی .مردان عادی زندگی را دوست دارم انچون است که من هم ! واضحو مهربان

سرای باقی می )ص(پیامبر  شتزار  ه دنیا ببیزار گردم. لکن دل شود من از این مزرعه پربار چبونه می« الدنیا مزرعه اآلخره»دانند دنیا را ک

 وار شهیدوار زیستن و حسینعلی م.م کنگو خویشتن را  اش شومقدر که آلودهآنزندگی را دوست دارم ولی نه من  ،پسندمبستن را نمی

 ۵.ستن است و من این البو را نیز دوست دارمراز بنده هوا و هو   ومنالبوی یک م شدن را دوست دارم.

ستفاده می شهید خرازی ساده بود که از هر لبا  خود مدت زیادی ا شیدن چنان  شد. وقتی به کرد به حدی که کهنه میدر لبا  پو

گفت: درست است که من اختیار دارم به اندازه نیازم از بیت المال مسلمین بردارم، اما کردند که لبا  جدیدی ببیرد، میایشان اصرار می

  6کنم.ها استفاده مید امکان از همین لبا دهم و تا حبه خودم اجازه نمی

                                                           
 .۳04ص  4، جتاریخ االمم و الملوک -1

 .۵4ص  12صحیفه نور، ج  -2

  در: باشباه خبرنباران جوان.« الهویزة هور الشهدای سید نامه زندگی»نک:  -۳

 .۸۷ :1۳۸۷ ، مصلنامه تحقیقات مرهنبی:حمیدی نفیسه و ، مهدیبه نق  از مرجی (1۳۸2، م )ماضلیو  4

 .21صفحه  صالرهیامتبان و -۵

 .۳۵۷ص ( 1۳۸۸) اسماعی ؛ آشنایی با دماع مقد  اقتبا  از منصوری الریجانی، -6
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 های فرهنگ عاشوراییپذیری در راستای احیای ارزشمسئولیت -۴
 

و دماع از اسالم و )هستم( مسئول  یاینجانب از آنجا که مرد»نویسد: نامه خود میدر وصیت شهید علی باقری اهل خوراسگان اصفهان

شووهدا . «کوتاه کنم... مانام تا دسووت غارتبران را از سوورزمینهای جنگ آمدهدانم به جبههمیمیهن عزیر را یک وظیفه شوورعی و اسووالمی 

 ...گفتند ما مرزند داریم یا مرزندمان هنوز به دنیا نیامده استنمی

شهدا  رسید.و به شهادت  دیدشد؛ مرزندش را نزندشان، ایشان راهی سوریه گفتندکه چند ساعت به تولد مر خانواده شهید سجاد طاهرنیا

  ...  گفتند که مرزند ما مریض است؛ مرزندت در تب بسوزد و به خاطر عم  به تکلیف زن و مرزند را ببذاری و بروینمی

در زمان رژیم شاه به شهادت رسید. خودش و دیبر برادرش حمید به عملیات رمتند. حتی وقتی بردارش حمید  شهید باکرییکی از برادران 

به شهادت رسید نتوانست جنازه او را به عقب برگرداند و دست آخر هم خودش به شهادت رسید. جنازه هیچ کدام هم برنبشت. نه جنازه آن 

تیم؛ داند پس ما رمگفتند اینجایی که هستیم کسی قدر ما را نمیشهدا نمی. ر حمید و مهدی شدبردار را ساواک برگرداند و نه خبری از پیک

اش های سرهنبیبود و هیچ وقت خودش را کنار نکشید. حتی وقتی به تهران احضار شد و درجهحاضر مانند شهید صیاد شیرازی که همیشه 

 کرد. ریزی ستادی میداد وبرنامهمیرمت و طرح را گرمتند، با لبا  بسیجی به سپاه می

 تقویت روحیه خودباوری و استقالل در برابر بیگانگان -٥

ستق  دارید؛ خود می» شما خود یک مکتب و یک مکر م ست به مردم ببوید که  ضت ما توان ستید و تنها به نه توانید بر روی پایه خود بای

شید شته با شهید مطهری(. «خود اکتفا دا ست.  1) سلطه بیبانبان بر جامعه ا ستقالل و حریت از  شهدا ا سب برای  ...ثمره خون  زمینه منا

ست. شهدا به وقوع پیو ست نیامد بلکه با جوانمردی و تقدیم خونهای پاک و مطهر  سانی بد سعه به آ شد و تو صه ظهور  ر دماع مقد  عر

های بازدارندگی موشوووکی امروز ایران مرهون مجاهدت و تالشقدرت طلبی رزمندگان اسوووالم بود. برای نمونه خودباوری و اسوووتقالل

ستبی شهید طهرانیخ سهناپذیر  سمقدم و یاران حما شهید گرانقدر ا شهید طهرانی مقدم را میت. ساز آن  توان در نامه عمق نگاه 

شاهده کرد. او در پایان نامه ستنویس او به رهبر معظم انقالب م صه آقا رفتی»د: سینومی خود د سراغ فینال طرح و خال م 

ستیابی به  ؛نقطه اوج بازدارندگی و اقتدار این نظام الهی سرائیل و د سریع در برد هدف ا شک فوق  ستیابی به مو یعنی د

   2«.موشک حامل ماهواره

 بازماندگان میانتقویت روحیه شهادت طلبی و شجاعت گستری در  -6

شهادت مرحوم  سه ویژه  ضرت امام در جل ست. ح شهامت در بین مردم ا شهادت و  شهداء، تقویت روحیه  ضائ  و برکات خون  از دیبر م

ضعفین در رأ  »ند: مرمودمطهری )ره(  ست شهامت بوده. قتال در راه خدا و راه م شهادت توأم با  صر وحی تا کنون بر  سالم از ع برنامه ا

اینان که شکست و مرگ خود را لمس  ۳.لَکُم ال تُقاتِلونَ مِی َسبی ِ اللَّهِ وَ المُستَضعَفینَ مِنَ الرّجالِ وَ النّساءِ وَ الولدانِ اسالم است. مَاهای برنامه

ر موی هاند. از خواهند انتقام ببیرند یا به خیال خام خود مجاهدین در اسووالم را بترسووانند، بد گمان کردهنموده و با این رمتار غیر انسووانی می

صمم و مبارزی به وجود میشهیدی از ما و از هر قطره خونی که به زمین می سانهای م شجاع را ترور ریزد، ان شما مبر تمام امراد ملت  آید. 

سته با اکنید و الّا ترور مرد هر چه بزرگ باشد، برای اعاده چپاولبری سودی ندارد. ملتی که با اعتماد به خدای بزرگ و برای احیای اسالم بپاخ

  4«.کند. ما برای مداکاری حاضر و برای شهادت در راه خدا مهیا هستیماین تالشهای مذبوحانه عقببرد نمی

                                                           
 پیرامون انقالب اسالمی.( 1۳62مطهری، مرتضی )و  1

 farsi.khamenei.irدر:  نویس شهید طهرانی مقدم خطاب به رهبر انقالبنامه دستنک:  -2
  جنبید؟[ مردان و زنان و کودکان مستضعف نمىو چرا شما در راه خدا ]و در راه نجات -۳
 .1۷9، ص: ۷صحیفه امام، ج -4
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خواهم که اگر من شهید شدم برای من گریه نکند چون که دشمنان از مادرم می»گوید: خود می نامهدر وصیت اهلل ابراهیمیامان»شهید 

کشته شدن در راه خدا بهترین  شود نباید برای او گریه کرد چونشوند و کسی که در راه خدا شهید مییاسالم و منامقین شاد و خوشحال م

 «.  سعادت است و شما هم امتخار کنید که یکی از مرزندانت در راه خدا دادید

 پذیریهای والیتبرترین نمونه -۷
ضرت عبا  بن علی )ع( که به حق بزرگترین مظهر و البوی کام  والیت پذیری و اطاعت از رهبری  ستح سر از مرامین مرماندهی ا ، هرگز 

ش ن ابرنتامت و با ارائه سیمای زیبایی از اطاعت و شکوه و دالوری سرمشق تمام جوانمردانی شد که از خود گذشتند تا به امام و رهبر زمانه ا

نایب بر حق امام عصوور  -شووهداء انقالب اسووالمی و دوران دماع مقد  نیز به پیروی از مرامین حضوورت امام خمینی )ره(  برآورند. مریاد لبیک

های تبلیغاتی دشمنان قسم خورده انقالب، گوش نداده و یک دل و یک جان، به جبهه شتامتند و لحظه ای به وساو  شیطانی و بوغ -)عج( 

  عم  کردند. و والیان امرتعالی مبنی بر اطاعت از او به پیمان خود با خدای 

سین خرازی در مورد  شهید حاج ح شید؛ ببینید امام چه کاری به خط و خط»گوید: والیت امام خمینی )ره( میمقام سردار  شته با بازیها ندا

وجود نازنین امام دارد؛ ما درباره سیاست باید به او  . اگر کسی مسؤولیتی دارد، از برکت خون شهدا دارد؛ از...گوید، مسیر امام کدام است، می

 1«اقتدا کنیم

 .رشد و ترویج مکارم اخالقی )ارزشی( و سجایای رفتاری -۸
 تدین، عبادت، الهی، بینی جهان اسوا  بر گراییآرمان تقوا، معنوی قدرت ایمان؛ اخالص، شوخصوی، هایخواسوته و عواطف از بریدن دل

 فهوظی انجام صرف، هیجان و احسا  نه استدالل و منطق و تعق  السالم، علیهم اطهار ائمه به نسبت پیروی و ارادت نماز، و قرآن با انس

صیرت؛ طلبی، شهرت نه تکلیف و شخیص قدرت ب صلحت ترجیح قوی، ت شور م صلحت بر دین و ک صی، م  یب مرگ، از هرا  عدم شخ

  2است. های برجسته شهدا بودهاز ویژگی دشمن برابر در ایستادگی و انقالب از نبودن طلبکار و ادعایی

 ی نوین دفاعی.ایجاد تفکر بسیجی یا استراتژ -9
سیجی از ایدئولوژی سالمی حضرت امام راح  )ره( تفکر ب شق رهبر کبیر انقالب ا سه ع ست که در مدر شورا بوده ا های کارآمد مرهنگ عا

ها را در تاریخ رقم زدند و امروز قداسوووت و طهارت بسووویج مرهون ایثار و زیباترین حماسوووهیامتبان این مدرسوووه، عینیت یامته و تربیت

امروزه استراتژی های دماعی و تهاجمی بر اسا  مبانی کالسیک و های شهدا و بسیجیان مخلص دوران دماع مقد  است. طلبیشهادت

شکلی از  شوند؛ اما در دماع مقد ، دنیا با  سانی و اراده درونی او نقش اول را در دماع علوم نظامی تعریف می  شد که نیروی ان دماع مواجه 

ای است که در محام  علمی و نظامی جهان به عنوان یک استراتژی نوین مورد داشت. عنصر ایمان و عشق به خدای متعال، امروزه مقوله

  ۳.مطالعه است

 .ل کفارمقابم و مرصوص در سد محک  -10
صادیق  شمنان از دیبر م ستونی محکم در برابر هجوم و تجاوز د صوص و  سین )ع(، ایجاد بنیانی مر ضرت اباعبداهلل الح عینی پیروی از ح

ستند. قرآن کریم در ستکبرین و بیبانبان از خدا غام ، بر ب صبانه م شهادت خود، راه بر نفود و هجوم غا ست. آنها با جهاد و  سالم ا  4یه آ ا

َصفًّا کَأَنَّهُم بُنیانٌ مَرصوصإِنَّ ا»مرماید: سوره صف می شهدا با اهداء حیات خود، بنیان مرصوصی را  4«.للَّهَ یُحِبُّ الَّذینَ یُقاتِلونَ می َسبیلِهِ 

شتش خونهای مقد   سدی که در پ ستحکمی بر پایه ایمان و ایثار و  ستون م سالیان متمادی، مقاوم خواهد ماند.  پی امکندند که برای 

                                                           
 .۳6۳: 1۳۸۸الریجانی، و منصوری  1

 .اختتامیه دومین کنبره شعر کتاب دماع مقد ؛ در: علیرضا مختارپور، دبیرک  نهاد کتابخانه های عمومی کشورو نک: سخنرانی  2

 .۳2۵: 1۳۸۸الریجانی، و منصوری  ۳

 .داردکامران، مانند بنیان و سدّی آهنین همدست و پایدارند بسیار دوست میخدا آن مؤمنان را که در راه او در صف جهاد با و  4
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بدانید تا کفر هست، اسالم در جنگ و ستیز با آن است و اگر روزی، با وجود کفر، مبارزه از » چباه متزلزل نخواهد شد.شهداء خوابیده، هی

 1)شهید جالل امشار(« انقالب ما کنار گذاشته شد، انقالب از مسیرش خارج گشته است

  .شناسایی و شناساندن دقیق هدف فرهنگ حسینی )ع( -11
شورا در دماع مقد  باید جلوهبرای پی بردن به  صیتنامهعمق تأثیر مرهنگ عا شتهها و یادگارهای دماع مقد  یعنی و ت ها و خاطراها، نو

ها و ها، گروهانشوووهدا همچنین تابلوهای جبهه و جنگ، اسوووامی اماکن، مقرها، سووونبرها، مناطق عملیاتی و محورها، لشوووکرها گردان

با بررسی اینبونه مصادیق و آثار به جا مانده . ا و شعرها و شعارهای جنگ را مطالعه و بررسی کردهها و رمز عملیاتالخصوص عملیاتعلی

تند گرمهای مرتفع کربال سرچشمه میهایی بودند که از قلههای دماع مقد  همچون چشمهاز دماع مقد  به این نتیجه برسیم که جبهه

کربال،  2۵لشکر سیدالشهدا، لشکر د. های نوجوانان و جوانان رزمنده جاری بودر رگو گویی خونی که در روز عاشورا بر خاک کربال چکید 

محرم،  61ابوالفض . تیپ  ۵۷هاشم؛ تیپ قمر بنی 44امام حسین، تیپ  14، لشکر انصارالحسین )ع(، لشکر هللعاشورا، لشکر ثارا ۳1لشکر 

 2ها است.... برخی از این جلوه وسیدالشهدا، گردان حبیب ابن مظاهر  10اکبر، گردان گردان علی

 .، ایثار و آزادگیسمبل جوانمردی -12
سانی حضرت امام حسین )ع(، آزادگیاز ویژگی از  پرهیز همیشبیایشان است. ستیزی بی نظیر اوظلمو پذیری ناستم ،های برجسته و ان

منشور رهایی بخش « الذله منا هیهات»ایشان با شعار  توان یامت.ذلت را نه تنها در کالم امام که در سیره حیات آن بزرگوار می  خواری و

های بارزی از این صفت ارزشمند حسین )ع( سمب  جوانمردی و آزادگی است و جلوهند. برای همبان به یادگار نهادجاودانه و ستم سوز را 

دشمن در آن شرایط سخت بیابان، رضایت ندادن به  پدیدار شد که شبفت انبیز است. از آن جمله: سیراب ساختن ایشاندر روز عاشورا از 

شکر جنیانیاری سانی ل سپاه در تیرر  یکی از یارانش  ،ر شمر که پیش از برخورد دو  صر پلیدی چون  اجازه ندادن به کشتن ناگهانی عنا

 از آن جمله است.  قرار گرمته بود

 .امر به معروف و نهی از منکر عزم راسخ در -13

ضرت ر ست.سیره ح سین )ع( نیز مرمود:  سول و اولیاء اهلل امر به معروف و نهی از منکر ا خواهم امر به معروف و نهی از منکر می»امام ح

در میان امور معروف و شایسته نماز اهمیت بسزایی دارد.  ۳«.کرده و به سیره و روش جدم رسول اهلل و پدرم علی ابن ابی الطالب عم  کنم

تالوت و انس با قرآن از دیبر  4.درصوود وصوویتنامه شووهدا به نماز خواندن تاکید دارد 4۵ ای کهبوده به گونهتوصوویه همه شووهدا اقامه نماز 

 که شمایی همه کنم،می وصیت شما همه به»است:  خود آوردهنامه شهید سید مجتبی علمدار در وصیتهای شهیدان بوده است. توصیه

شتر ار قرآن خوانید، می را صفحه این شتر بخوانید، بی سید، بی شنا شتر ب شق بی شتر بورزید، ع شته قرآن به معرمت بی شید،ب دا شتر ا  بی

منزلتان شود، بهتر است قرآن را  هایطاقچه و دکورها زینت نه باشد، مونستان و انیس قرآن کنید سعی کنید، درمان قرآن با را دردهایتان

خوانده و میهایی اسووت که همواره به آنها ملتزم بوده و دیبران را بدان مرامملو از معروفنامه شووهدا باری وصوویت ۵«.زینت قلبتان کنید

 داشتند.منکرهایی که دیبران را از ارتکاب آن باز می

                                                           
 ؛ در: خبرگزاری دماع مقد .«شد جاری کربال قله از که ای چشمه مقد  دماع» و نک:  1
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 .ام مقدس اسالمیپاسداری از نظ -1۴ 
پرداختند، رزمندگان و مبارزین عاشق و  )ص(یان با اهدای باالترین موهبت هستی خود به حراست از آیین پاک نبوی ئهمچنان که عاشورا

باکی که به سوووی شووور آمرین ایران اسووالمی از بسوویجیان سوواده و صووادق گرمته تا پاسووداران حریم حرمت نظام و ارتشوویان مقتدر و بی

شتامتند سالمی از هیچ تالشی دریغ نکردند. ،یار ستاوردهای نظام جمهوری ا سیر محامظت از د ستان چه بخواهیم» در م چه نخواهیم  دو

ها ببویند شاید بعضی. مسئولیت انقالب بر دوش ماست، اگر در اثر سستی و کاهلی، انقالب ضربه بخورد، گویی به اسالم ضربه خورده است

ته است شها را به وسیله این انقالب به ما ارزانی دادانند خداوند یکی از بزرگترین موهبتاین انقالب برای ما چه کرده است، آنها شاید نمی

 دامغان(. از هراسانی، حیدر شهید )بسیجی 1.«و آن سربلندی یک ملت و استقالل و آزادی اوست

 سخن آخر 

های واالی حماسه حسینی نائ  آمد تا ارزش به معتقد )ره( به تربیت یاران ومادار وانقالب اسالمی ایران به رهبری حضرت امام خمینی

 ؛اسالم را بیمه کرد)ع( سیدالشهدا خون شد. بدانجا که با تاسی به اهداف سیدالشهدا به احیای این نهضت بزرگ در قرن معاصر منجر 

د که ی باشیانسانهابرای ین البوی زندگی ربهت تواندسبک زندگی شهدا می ند.زنده نبه داشتو اسالم را  را پیموده ایشانراه ی ما نیز شهدا

 د.دارنهای الهی گام بر میر مسیر خواستبینی توحیدی دبا پذیرش جهان
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