
 

 خدا بنام

  سال دفاع مقدس 8بررسی مولفه های سبک زندگی شهدای :  مقاله عنوان

 (بوشهر استان یشهدا و خاطرات هانامهوصیت محتوای بررسی ) 

 1دهقانی فرزانه

 2عرب سمیه

 چکیده 

 کنش و عملکرد کسوت ودر ميشود مطرح انسان زندگي اجتماعي و فردي ابعاد در زيستن شيوة يا زندگي سبک

 الگوي ، شهدا سيرة رد زندگي سبک بررسي. ميسازد فراهم را سعادت به دستيابي زمينۀ  ، اعتقادات و باورها بر مبتني

 سراب و جازيم دنياي در را اخروي و دنيوي حقيقي سعادت که دهد مي ارائه متعالي زندگي از را کاملي و جامع

 آن تداوم و اديع زندگي کنار در پايداري و دفاع ، جبهه ، جهاد چون مفاهيمي اهميت.  ميدهد نشان واقعيت گونۀ

وبررسي هدف پژوهش حاضر تحليل دهد مي نشان شهدا سبک به زندگي از را اي جانبه همه و گسترده ابعاد ،

نامه( است. اين پژوهش از نوع کاربردي بوده، در نظر دارد وصيت 59) استان بوشهر شهداي  وخاطرات هانامهوصيت

 هاي يافته زد . سال دفاع مقدس بپردا 8 بررسي مولفه هاي سبک زندگي شهدايبه با استفاده از روش تحليل محتوا 

 بر آن تأثير و معنويات تجلي و جسم و روح دوگانۀ ابعاد پايۀ بر را عادي زندگي با جهاد تکميلي تقابل پژوهش

 رفتهگ شکل خداوند به عشق ساخت ژرف با شهدا مشترک زندگي سبک متعدد هاي مؤلفه.  ميدهد نشان ماديات

 . ستا يافته برجسته نمودي آنها راه در پايداري و انقالب و امام ، اسالم به اعتقاد قالب در و است

 استان بوشهر  -خاطرات -نامهوصيت -دفاع مقدس - -شهدا  –سبک زندگي واژگان کليدي : 
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 مقدمه .1

 فرهنگ از گيريبهره با که است کساني طلبيشهادت و ايثارگري وامدار ايران اسالمي جمهوري نظام و انقالب ثبات

 بقاي با شهادت و ايثار روحيه ترويج لذا رسيدند؛ شهادت رفيع درجه به خويش، جان از گذشتن و فداکاري غني

 حيات از دهه چهار گذشته با آنکه ويژهبه. است کشور ملي امنيت ضامن بلکه دارد، مستقيم رابطه نظام و انقالب

 را کشور جمعيت اغلب نظام، و انقالب عليه سلطه نظام پنهان و آشکار نرم، سخت، هايتالش و اسالمي انقالب

 شهادت، و ايثار فرهنگ. دارند بيشتري نياز شهدا از جامانده به هايارزش با آشنايي به که دهندمي تشکيل جواناني

 متعهد انسان يک که است هاييارزش واالترين نتيجه و الهي مفاهيم ترينعالي زمره در متعالي فرهنگ يک عنوان به

 يا فرد کرداري و رفتاري اسلوب معناي به زندگي سبک ميان اين در(.1391، عباسيان) يابد دست آن به تواندمي

 از ايمجموعه به جامعه افراد همگاني و عمومي وفاداري معناي به جمعي و گروهي زندگي سبک و است گروه

 جمعي باورهاي و هنجارها ها،نگرش از نمادي رفتارها مجموعه اين که تنفّرهاست و عاليق ها،سليقه عادات، متُدها،

 ، گيالني موسوي. )کندمي متمايز جوامع ديگر افراد از را جامعه يک افراد و است جامعه افراد ميان در مندنظام و

1392 :83 .) 

 خود سالمتي و جان حفظ راه در که است واجب و الزم او بر و است محترم بودنش، الهي خليفه حکم به انسان  

 ارزش که آنجا تا است شده ذکر انسان جان براي فراواني اهميت کريم قرآن جمله از آسماني کتب در. بکوشد

 خسارت از صراحت به کريم قرآن از نيز ديگري آيات.  است شده ذکر بشر همه حيات با مساوي نفر يک حيات

 أ نفُس کُمْ  ت قْتُلُواْ  ال   و  » : کندمي صادر گونهاين را جان از حفاظت دستور و کندمي نهي خويش جان به انسان آوردن وارد

 دين کيان حفظ راه در مرگ طلب و جان بذل گاه فوق، موارد در انسان جان حفظ به قرآن مکرر تأکيد وجود با«. 

 از فراواني پاداش بگذرد خود حيات از راه اين در که کسي براي و شده ستايش مسلمين جامعه از خطرات دفع و

 مقدم بر ديني پيشوايان و کريم قرآن مکرر تاکيد. است شده ذکر خداوند از گرفتن روزي و جاويدان حيات جمله

 اسالم حفظ راه در جان بخشش آن مصداق که ضرورت، هنگام در شخصي منافع بر مسلمين جامعه منافع دانستن

 و( ع)علي امام دوران هايمجاهدت اسالم، صدر مسلمانان نبردهاي همچون مختلف تاريخي هايتجربه در است

 و جهاد ايثار، فداکاري، فرهنگ شدن نهادينه موجب کربال واقعه در ايشان فرزندان و ياران و حسين امام شهادت



 

 دفاع اسالمي، انقالب پيروزي فلسطين، مسئله جمله از اخير هايدهه حوادث در و شده مسلمانان جامعه در شهادت

 . کندمي نمايان دوباره را خود عراق و شام سرزمين در تکفيري هايتروريست با نبرد و مقدس

 . است ادعا اين مويّد خود، جان بر انساني و اسالمي هايارزش تقدم براي يکديگر از حاضر عصر جوانان گرفتن پيشي

 ايثار روحيه بر داللت که شودمي يافت توجهي قابل و مهم نکات استان بوشهر  شهداي هاينامهوصيت و خاطرات در

 با که نکات اين ترينمهم .باشدمي شهدا اين زندگي سبک و تفکر نوع بيانگر و داشته ايشان شخصيت در شهادت و

 هاسفارش در دقت و هاسخنراني ويدئويي هايفايل مشاهده شهدا، بستگان و همرزمان کتبي و شفاهي خاطرات مطالعه

پاسخ به اين  دنبال به تحقيق ايناست که در ادامه به آن پرداخته مي شود . در حقيقت  فهم قابل آنان هايوصيت و

  کدامند ؟  استان بوشهر  شهداي زندگي سبک در شهادت و ايثار فرهنگ هايمولفهسوال است که مهمترين 

 مبانی نظری پژوهش-2

 . شهادت2-1

آيه به موضوع جهاد اشاره شده است . در حديث شريف از رسول اکرم)ص( ، دروسائل الشيعه  29در قر آن کريم در 

کشته شود. هر کس در راه خدا نقل شده است : باالتر از هر نيکي، نيکي ديگري است تا آنکه انسان در راه خدا 

(. درلسان قرآن ومعصومين)ع(، شهادت گزينش  10/11: 1414کشته شود باالتر از آن نيکي وجود ندارد)حر عاملي ، 

مرگ سرخ متکي بر شناخت و آگاهي بر مبناي آزادي و اختيار در مبارزه عليه موانع تکامل و انحرافات فکري است 

که شگرف ترين اثرات و خلل ناپذيرترين واکنش هاي نسل هاي به هم پيچيده . شهادت مکتب سازنده اي است 

 تاريخ را دا راست.

منطق شهيد را به منطق افراد معمولي نمي شود سنجيد. شهيد را نمي شود در منطق افراد معمولي گنجاند. منطق او 

باالتر است .منطقي است آميخته با منطق عشق از يک طرف و منطق اصالح و مصلح از طرف ديگر. يعني دو منطق 

ماع خودش و منطق يک عارف عاشق لقاي را اگر با يکديگر ترکيب کنيد،منطق يک مصلح دلسوخته براي اجت

(. شهداي مدافع حرم نيز جمعي از برگزيدگان 461: 1388پروردگار خودش ، از آنها منطق شهيد در مي آيد)مطهري،

زمانه ما هستند که دربيان رهبر انقالب داراي چند امتياز ويژه مي باشند: اول غيرت وتعصب دفاع از حريم اهل بيت، 



 

ومني بايد وجود داشته باشد. دوم بصيرت است. دشمن را بايد در مرزهاي خودش سرکوب کرد. غيرتي که در هر م

 (.1395جوان هايي که به سوريه و عراق رفتند، اين بصيرت را داشتند. سوم شوق شهادت است)حسيني خامنه اي،

 . سبک زندگی2-2 

شناسان جامعه شناسان ودر ميان روان را چه کسي به کار برده است،سبک زندگي بار اصطالح نخستين اينکه  

(، 1864ـ  1920)3ماکس وبر اند سبک زندگي از اصطالحات ابداعيشناسان مدعياختالف است. برخي جامعه

شناسان جعل و ابداع اين در مقابل، برخي روان(. 106،ص 1387شناس مشهور فرانسوي است)مهدوي کني، جامعه

شناسي فردي نسبت گذار رويکرد روانشناس اتريشي و بنيانروان (1870 ـ 1937)4اصطالح را به آلفرد آدلر

شناسانه و شناسانه، روانرويکرد جامعه سه توان ازبندي کلي ميدر يک دسته. ( 51:1391،شريفي)دهندمي

 شناسانه نام برد.دين

مي  "يکد يگرند  افراد جامعه ازالگوهايي از کنش که تميز دهنده ي  "رويکرد جامعه شناسانه، سبک هاي زندگي را

 (4: 2002داند)چني،

شکل گرفته  رويکرد روان شناسانه ، واژه سبک زندگي را براي اشاره به شخصيت اصلي فرد که در دوران کودکي

 (.64: 1392و اينک نيز واکنش و رفتار فرد را کنترل مي کند، به کار برده است)باينگاني وهمکاران،

ز باورها و ارزش ااسانه، سبک زندگي، مجموعه اي از رفتارهاي سازمان يافته است که متاثر براساس رويکرد دين شن

فتاري يک فرد رهاي پذيرفته شده و همچنين متناسب با اميال و خواسته هاي فردي و شرايط اجتماعي، وجهه غالب 

 (. 49:  1391يا گروهي از افراد شده است)شريفي،

که معطوف به ابعاد  هاي هر فردهنگي، به مجموعه رفتارها و الگوهاي کنشسبک زندگي در حوزه مطالعات فر

هاي فرد است. سبک کيف نظام باورها و کنش دهنده کم وشود و نشانهنجاري و زندگي اجتماعي باشد، اطالق مي

طورکلي ت و بهرفتارهاي فرد و در تعامالت و ارتباطات وي با ديگران، طبيع ها وتوان در تمامي کنشزندگي را مي
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مشاهده کرد.  گيري است، مالحظه واجتماعي اطراف وي که معموالً قابل مشاهده، توصيف و اندازه محيط

ها و رفتارهاي افراد که اهميت نگرش ها،( در واقع سبک زندگي راهي است براي تعريف ارزش8 : 1388)حاجياني، 

 (258: 1381شهري، د. )محمدي رييابمي روز افزايشهاي اجتماعي روزبهآن براي تحليل

مشاهده در ميان افراد  اي از رفتارهاي قابل مشاهده يا قابل استنتاج ازسبک زندگي را مجموعه( 1981:28)5سوبل 

هاي ها است که در متن و زمينهاي از اعمال و نگرشهاي زندگي مجموعهمعتقد است سبک 6همچنين چني .داندمي

 (1: 1996چاني ،  (هستند درک خاص قابل

شود. اند، سبک زندگي ناميده ميرفتارهايي که با قشربندي حيثيتي و اعتباري مرتبط گويندو همکاران مي7لسلي 

)به نقل .زندگي فقط موجودي افراد نيست؛ بلکه چگونگي نمايش اين موجودي از جانب آنهاست سبک

 (.36: 1394ازکالنتري،

  .ددانکنيم، مياي که از آن طريق زندگي را زندگي ميشيوه زندگي را نيز سبک (  2002)  8کريستنسن

ها است؛ کند: سبک زندگي محصول و معلول باورها و ارزشچنين بيان مياين الزامات سبک زندگي را يشريف

ظاهري  هايو محيط بيروني در سبک زندگي تأثيرگذار است؛ سبک زندگي ناظر به رفتارها و نمود عوامل دروني

ماعي انسان است؛ فردي و اجت شدهو بيروني هويت انسان است؛ گستره سبک زندگي به وسعت همه رفتارهاي نهادينه

تدريج ک زندگي بهزندگي آنان تلقي کرد؛ سب توان سبکرفتارهاي موقتي يا موردي يک فرد يا گروه را نمي

نفساني است، يعني اقناعي و خودجوش  سبک زندگي همچون ملکات گردد؛تدريج هم زائل ميشود و بهحاصل مي

 امري کامالً فردي است و نه امري کامالً تحميلي و اجباري نيست؛ سبک زندگي نه گيرد وتکلف انجام ميو بي

 .(52:  1391اجتماعي؛ سبک زندگي جنبه نمادين و نمايشي دارد)شريفي، 

اي مشترکي را مي توان حس کرد: اول، به طور کلي با وجود آشفتگي تعاريف نظري سبک زندگي، وجود محوره

تشابه و تمايز.درواقع سبک زندگي منظومه ي معني داري از يک سري عناصر مرتبط است که کلي را پديد مي 
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آورند که از کل هاي ديگر متمايز است.دوم: سبک زندگي هم به پديده هاي عيني مثل رفتار وهم به ذهنياتي مثل 

بک زندگي با وجود تبعيت از سليقه هاي شخصي، ماهيت جمعي دارد وفرد از ارزش و نگرش ناظر است. سوم: س

بين اين الگوهاي جمعي انتخاب مي کند.چهارم: سبک زندگي به نظر بسياري نمادين بوده و بازتاب فرايندها و ماهيت 

 هايي مثل فرديت، هويت و شخصيت اجتماعي است و دست آخر اينکه افراد دربرابر سبک زندگي منفعل

 (.210:  1386نيستند)مهدوي کني،

 . نظریه های سبک زندگی2-3 

هايي مانند تقسيم ساعات عرصه کننده فرد دربنديشده و طبقهبنديسبک زندگي را شامل اعمال طبقه  1بورديو 

 داند کهاثاثيه و خانه، آداب سخن گفتن و راه رفتن مي هاي معاشرت،روز، نوع تفريحات و ورزش، شيوهشبانه

(.ميدان ها حالت منشي خاصي درافراد وگروه 135:  1385)جنکينز،ترجيحات افراد است.  يافتهيافته و تجسمعينيت

ها ايجاد مي کنندکه بورديو به آنها ريختار مي گويد. ريختار در بردارنده ي خلق وخوهاي خاصي است که تعامل 

 (.121آنها با محيط رفتار را شکل مي دهد)همان، 

م ديگري که به نظر بورديو در سبک زندگي محوريت دارند سليقه است که فرمول مولد سبک زندگي است از مفاهي

که باعث تمايز بخشي افراد از يکديگر مي شود. سليقه ها و ترجيحات زيباشناختي متفاوت، سبک هاي زندگي 

ليقه نيز دچار تغيير مي شود. بنابراين متفاوتي را ايجاد مي کنند.از نظر وي هرگاه موقعيت اجتماعي فرد تغيير کند، س

مي توان چنين نتيجه گرفت که از نظر بورديو سبک زندگي افراد نتيجه ي موقعيت اجتماعي آنان است. بورديو از 

چهار نوع سرمايه سخن مي گويد: سرمايه ي اقتصادي،فرهنگي،نمادين و اجتماعي. دربحث سبک زندگي سرمايه ي 

ر اشکال سرمايه مي داند. او سرمايه ي فرهنگي را شامل سليقه هاي خوب، شيوه و راه و فرهنگي را مهم تر از ديگ

رسم پسنديده، پيچيدگي شناختي، شناختن و توانايي پذيرش محصوالت فرهنگي مشروع از قبيل هنر ، موسيقي 

بورديو ،ترجيحات افراد در کالسيک ، تئاتر، ادبيات و...و تسلط يافتن بر هر نوع از نظام هاي نمادين است.در انديشه 

محدوده ي توانايي ها ويا ناتواني ها به فراخور ميزان سرمايه ي اقتصادي و فرهنگي بروز مي يابند وسبک هاي زندگي 

متمايزي را باز توليد مي کنند. از طرفي سرمايه هاي فرهنگي و اقتصادي همسان، مي تواند منشا سبک هاي زندگي 

(. گيدنز در بحث از سياست زندگي به سبک زندگي هم مي پردازد. سياست زندگي، 245: 1390مشابه شود)بورديو،



 

يکي از "خود"سبک زندگي است. به زعم وي عنصر محوري و گريز ناپذيرسبک زندگي انتخاب است. در سطح

: 1385مولفه هاي اساسي فعاليت هاي روز مره همان انتخاب هايي است که به طور عادي به عمل مي آوريم)گيدنز،

(. بر خالف جهان پيشا مدرن در دنياي مدرن ، افراد مجبور هستند دست به انتخاب بزنند. سبک زندگي را مي 119

توان به مجموعه اي کم وبيش جامع از عملکردها نيز تعبير کردکه فرد آنها را به کار ميگيرد چون نه فقط نيازهاي 

وي براي هويت شخصي خود برگزيده است در برابر ديگران جاري او را برمي آورند بلکه روايت خاصي را هم که 

(. هيچ کس قادر نيست از تحوالت ناشي از گسترش نوگرايي در امان بماند يا گزينشي 120مجسم مي سازد)همان،

بر خالف آن ها داشته باشد.به گونه اي که نوگرايي متاخر حتي بر مردمي که در سنتي ترين سکونت گاه هاي ممکن 

(.گيدنز بر اساس  64:1393بخش پيشرفته جهان زندگي مي کنند ،تاثير گذاشته است)برگر و همکاران،خارج از 

معتقداست سبک هاي زندگي، الگوهاي ساختارمند رفتار بوده و افراد به عنوان  9داللت هاي نظريه ي ساختاربندي

ست که ياختار اجتماعي، خالقيت عامالن عامالن اجتماعي در بازتوليد وتغيير آنها نقش اساسي دارند. هرچند ممکن ا

يا افراد را در بازتوليد يا تغيير سبک هاي زندگي محدود نمايد، ليکن عامالن نيز از توانايي تغيير ساختارها برخوردار 

 (.1394،به نقل از رضايي و همکاران،10،1988بوده وقدرتمندتر از ساختارها عمل مي کنند)امبيربايرو ميشکي

ز گزينش يا ايجاد سبک هاي زندگي تحت تاثير فشارهاي گروه ومدل هاي رفتاري آنها وهمچنين زير به عقيده گيدن

نفوذ اوضاع و احوال اجتماعي و اقتصادي ، صورت مي گيرد. از نظر گيدنز وجود رسانه ها در دنياي جديد به تکثر 

يل الگوپذيري از رسانه ها، افراد به انتخاب ها و چندگانگي سبک هاي زندگي بيشتر دامن مي زند. درنتيجه به دل

سمت تجربه ي اين سبک هاي زندگي نو پيش مي روند. اما گيدنز نظريه ي خود را با رويکردي انتقادي از تکثر 

سبک هاي زندگي همراه مي کند. به نظر وي نظام مدرن با اينکه سبک هاي زندگي متفاوتي را پيش روي فرد قرار 

وي حمايت چنداني نمي کند. در پسا سنت به دليل بازانديشانه ترشدن جامعه ، فرد  مي دهد اما از انتخاب هاي

بحراني دائمي در چگونگي رفتارمواجه است. اين،گرچه به توسعه عامليت مي انجامد، يعني اينکه  با"خود"درسطح

ه ي بخشي از فرايند دگرگوني يافته رابايد ازطريق کاوش هاي شخصي دريابيم و آن را به مثاب"خود"درجوامع جديد

تماس متقابل بين تغييرات شخصي و اجتماعي بسازيم واستوار نگه داريم. ولي در اثر وقوع چنين فرايندهاي شخصي 

                                                           

9theory structuration  

10Embirayer&Misch  



 

 1384وقتي سنت نتواند براي افراد کاري کند، ترکيب قدرتمندي از رهايي و نگراني شخص را دربرمي گيرد)گيدنز،

بک زندگي نتيجه ي همه ي انتخاب ها و گزينش هايي است که شخص (. به نظر مدافعان پست مدرنيسم ، س60:

 نسبت به زندگي خود انجام مي دهد که شامل انتخاب کار و فعاليت هاي مربوط به فراغت نيز مي شود.

 سبک زندگی مشترک شهدا.2-4

تعامل و ارتباط فرد در زندگي روزمره در چهار بخش قابل بررسي است : ارتباط انسان با خداوند ، ارتباط انسان با 

خويشتن ، ارتباط انسان با انسانهاي ديگر و ارتباط انسان با طبيعت و جهان خارج . اين چهار بخش ، ابعاد فردي و 

سرداران شهيد نشان ميدهدکه نقش سه تعامل برجسته است و  اجتماعي سبک زندگي انسان را ميسازد . بررسي سيرة

اين امر به معني حذف و نبود تعامل با طبيعت پيرامون نيست ؛ بلکه اين بخش در خاطرات به دليل اهميت زندگي 

مشترک در حاشيه قرار گرفته است و کم رنگ شده است . بر اين اساس يافته هاي اين پژوهش در سه گروه طبقه 

يشود . يافته ها نشان ميدهد که ارتباط و تعامل شخصيت شهيد با خداوند ، ژرف ساخت رفتاري وي را شکل بندي م

ميدهد ؛ بدين ترتيب باورها و اعتقادات فردي شهيد شکل ميگيرد و شباهتهاي چشمگيري را در مقايسه با سبک 

 زندگي ديگر شهدا نشان ميدهد . 

 تعامل فرد با خداوند  -1

باورها و اعتقادات فرد که پشتوانۀ کنش و عملکرد اوست ، در اين بخش شکل مي گيرد . واضح است که در جهان 

بيني الهي و اسالمي ، آنچه خط مشي فرد قرار مي گيرد و الگوي رفتاري او را تبيين مي کند ، نحوة ارتباط او با 

ه عشق به خداوند ژرف ساخت رفتار شهدا را شکل خداوند است . بررسي ارتباط شهدا با خداوند نشان مي دهد ک

داده است و اصول اخالقي مندرج در بطن زندگي آنها را پديد آورده است .تجلي عشق به خداوند به شکلهاي صفات 

 گوناگون و رفتار متناسب با آنها در عملکرد و نگرش شهدا قابل بررسي است : 

که شخصيت شهيد را شايستۀ صفات متقي در آيات آغازين سورة بقره و خطبۀ همام علي )ع (  تقوا و خدا ترسي

ترک نفس و فرار از من  -توکل ، رضا و اطاعت -مي نمايد . اخالص و پرهيز از ريا خواستن همه چيز را براي خدا 

به شکلهاي مختلفي در سيرة  انجام تکاليف مذهبي و مستحبات -شيطاني  و دوري از وابستگي هاي شرک آلود دنيا 

-نماز شب خواندن -پرداخت خمس  -اداي نماز اول وقت  - يابد : عشق به نماز جماعت و مسجد شهدا نمود مي

برگزاري جلسه هاي قرآن و  -استخاره قبل از انجام هر کار خلوت مناجات در شب احيا و شهادت امام علي )ع ( 



 

راه اندازي کانون تبليغ و نشر حجاب و -لميزان ، تفسير نمونه و نهج البالغهمطالعۀ کتابهاي مذهبي تفسير ا -احکام 

ن از سوي ديگر عشق به خداوند در دين اسالم و مذهب شيعه نمودي آتالوت قر-اعتقاد به کار فرهنگي در اين زمينه 

ائمه ، امام ، انقالب و حب بر اين اساس عشق به   .کامل مي يابد و زمينۀ دستيابي انسان را به سعادت فراهم مي سازد

وطن از ديگر مفاهيم ارزشي هستند که در امتداد يکديگر شکل مي گيرد و مفهوم جهاد و پايداري در راه اين ارزشها 

  .را نهادينه ميسازند

محبت و ياد ائمه و الگوسازي از آنها، شيعۀ راستين امام علي )ع ( ، عشق به حضرت زهرا )ع ( ، عشق به امام حسين 

عشق و -، عشق به امام رضا ) ع ( و زيارت ايشان   ، آرزوي زيارت ايشان ) ع ( و برپاداشتن مراسم روضۀ هفتگي

تالش در راه انقالب  و فعاليت سياسي در زمان -عالقه به حضرت امام و خوشحالي ديدار ايشان ، اعتقاد به واليت 

 با مخالفان و توجيه لزوم حضور در جبهه  اهميت و تقدم جهاد بر حج و خانواده و بحث و گفتگو-شاه 

تعامل فرد با خویشتن  -2

در تعامل فرد با خويشتن ، شناختي کامل از خود شکل ميگيرد و صفات و ويژگيهايي متعالي در وجود انسان نهادينه 

ميشود . شناخت نقاط قوت شخصيت و تقويت آن و تالش براي رفع نقاط ضعف ، برخورداري از روحيۀ انتقادي و 

زندگي از ويژگيهاي برجسته اي است که در سيرة انتقادپذيري وشخصيت کامل و همه جانبه با توجه به همۀ ابعاد 

 سرداران شهيد مشاهده ميشود . 

صفات و ويژگيهاي رفتاري شهدا منبعث از جهان بيني الهي و تعامل آنان با خداوند شکل گرفته است و نحوة تعامل 

ر به نظر ميرسد اما بررسي آنان را با ديگران تحت تأثير قرار ميدهد ؛ به گونه اي که طبقه بندي و تفکيک آنها دشوا

دقيق ، ارتباط و تأثيرپذيري مؤلفه هاي مختلف سبک زندگي شهدا را از اعتقادات الهي آنان اثبات مينمايد . پاکي و 

نظم در امور زندگي -عفت و پاکيزگي نفس-آاليشي روح  حساسيت ، پاکي و بي-دينداري نهادينه از زمان کودکي 

-و ميانه روي در آن  سادگي پوشش -ساده زيستي  -روزانه و انجام يک به يک آنها، يادداشت برداري از کارهاي 

تواضع و فروتني ؛ مانند نگفتن سمت فرماندهي و خود را سرباز -بينش سياسي عميق و حب وطن -تعلقي به دنيا  بي

شجاعت و  -ت رشاد-آگاهي از آينده و رؤياي صادقه ديدن -آگاهي از زمان شهادت  -امام زمان جلوه دادن 

-مهرباني و دوري از خشونت -روحيۀ خستگي ناپذير: کم خوابي ، پرکاري ،از سختي کار نهراسيدن  -غيرتمندي 

جديت در انجام -خوش خلقي و پسنديدگي اخالق  -جاذبۀ معنوي شهيد  -روحيۀ شاد، شوخ طبعي و بي تکلفي 

صبر و خويشتن داري ،استقامت ، ايجاد  -همۀ کارها  جديت و عميق بودن در -مسئوليت و مانع نشدن تفکر خانواده 



 

-حجب و حيا و آرامش و سکون  -شرايط سخت براي افزايش توان استقامت  تميزي و آراستگي صميميت و صفا

کسب روزي حالل و  -راستي گفتار  -پرهيز از غيبت  -پرهيز از اسراف  -اهل عمل بودن و دوري از شعارگرايي

غنيمت وقت و فرصت : استفاده از کوچکترين -و افطاري دادن در ماه رمضان  -ميهمان دوستي -دوري از حرام 

 -عالقه و تمايل به ادامۀ تحصيل -بخشندگي -فرصت براي نماز و قرآن خواندن با استدالل اينکه وقت کم است 

 به خدمت برجسته هاينمونه شهدا: دوستينوع–توجه به همۀ ابعاد زندگي -تمايل به برخورداري از نعمتهاي دنيا 

 محرومان رسانيخدمت به را اطرافيان خود، وصيت در که برد نام توانمي را شهيدي کمتر. اندمحرومان و مردم

 در شهادت و ايثار فرهنگ هايشاخصه ديگر از خطرپذيري و هاسختي از استقبال: خطرپذيري. باشد نکرده سفارش

 مقابل در ايستادن الزمه را آن اسالمي انقالب معظم رهبر که است بوشهر استان  شهداي زندگي سبک الگوي

 آماده جنگي ميادين در حضور براي که رزمنده اي هر است پرواضح.  داندمي باطل يجبهه توزانهکينه هايدشمني

 براي که روحانيّوني تا مهمّات، و سالح کاربران و عملياتي - رزمي نيروهاي از اعم ايتجربه و تخصص هر با شودمي

 مورد منطقه شرايط از آگاهي با عزيمت از قبل شوند،مي حاضر مقدم خطوط در معنوي فضاي ايجاد و اعتقادي تغذيه

 رضايت با مختلف خدمات ارائه و مجاهدت از پس و کنندمي آماده اييجسمي آسيب هر پذيرش براي را خود نظر،

 از درجه اين تواندمي که است راسخ عزم و قوي اعتقادي بنيه از برخورداري. کنندنمي دريغ نيز خود جان از خاطر

 و ديگران تکريم معني به مردم با مدارا و داري مردم: داريمردم. نمايد قبول قابل رزمندگان براي را خطرپذيري

 راز و رمز است؛ مکتبي معاشرت و مسلماني اخالق هايضرورت از يکي ديگران، هايرنج و دردها در شدن شريک

 حمايت و مودّت و رحمت و رأفت از برخورداري و «مردمي پايگاه» او براي و است مسلمان يک اجتماعي حيات

 تحمل و حوصله رأفت، و محبت تواضع، گذشت، و بخشش اخالقي، خوش( 1382 محدثي،) آوردمي فراهم را مردم

 شهدا از بسياري زندگي سبک عملي سيره در که( 1382 محدثي،) است داريمردم نمودهاي از رسيدگي و تفقد و

 بر ايشان تاکيد به اشاره ، استان بوشهر  شهداي جمله از ، شهدا رفتار جاي جاي: مداريواليت. باشدمشاهده مي قابل

 از پرهيز. است خود زندگي سرلوحه در ايشان منويات دادن قرار العيننصب و زمان فقيه ولي از شنويحرف

 ريا از پرهيز گمنامي، به تمايل يروحيه از حاکي استان بوشهر  شهداي عملي رفتار و وصايا ها،مصاحبه: طلبيشهرت

 از ايشان زندگي سبک و شخصيتي الگوي از گيريبهره و شهدا يعارفانه سلوک به تأسي. است طلبيشهرت و

 جمله از شهيدان اين حيات در مطلوب و پسنديده هايويژگي شدن فراگير که است امروز جامعه ضروري نيازهاي



 

 تأمين را جامعه عمومي مصلحت و خير و کاسته جناحي و شخصي هايدرگيري از تواندمي طلبيشهرت از پرهيز

 .نمايد

 

 

 

 

  

 تعامل فرد با انسانهای دیگر  -3

به ترتيب اهميت و ميزان تعلق ، تعامل فرد با انسانهاي ديگر طبقه بندي مي شود . افراد خانواده ، شامل والدين و 

خواهرو برادران که خانوادة نخست فرد را تشکيل ميدهند و همسر و فرزند که خانوادة دوم را تشکيل مي دهند ، در 

ان ، دوستان و مردم عادي مورد توجه قرار ميگيرند . اجراي درجۀ نخست قرار ميگيرند و پس از آن اقوام ، آشناي

فرامين الهي و دستورات شريعت اسالم و تأسي به سيرة ائمهو پيشوايان دين به نحوي بارز در سيرة سرداران شهيد در 

ي و تعامل با ديگران مشاهده ميشود . رعايت اين موازين و تکرار و توصيه به ديگران به صورتهاي مختلف گفتار

 عملي ، ارزشهاي اصيل و ماندگاري را در سيرة شهدا عميق و ريشه دار مي سازد . 

 تعامل فرد با خانواده -

دو گروه خانوادة نخستين و دومين در اين بخش بررسي ميشوند و نمونه هاي بارزي از چگونگي رفتار شهدا ارائه 

 مي شود . 

 خانوادة نخستین : والدین و دیگر اعضای خانواده -

تعامل و ارتباط با والدين و ديگر اعضاي خانواده برپايۀ محبت و عشق به آنها با توجه به الگوهاي رفتاري شريعت 

 اسالم شکل ميگيرد و با محبت  متقابل آنها کامل ميشود . مؤلفه هاي مختلف اين ارتباط در سيرة 

 شهدا به شکلهاي زير نمود مييابد : 

توجه به نيازهاي عاطفي و مادي والدين -پرستاري از مادر بيمار و توصيه به آن  -محبت به والدين و احترام به آنها 

 احترام به ديگر اعضاي خانواده و الگوسازي از آنها -اطاعت از امر و نهي والدين  -به خصوص مادر 

فرزندان خانوادة دومین : همسر و -



 

ازدواج و مسائل مربوط به آن که از مقدمات کار تا چگونگي زندگي مشترک و ارتباط با اعضاي خانواده را 

دربرميگيرد ، ابعاد مهمي از سبک زندگي مشترک سرداران شهيد را روشن ميسازد . هرچند اين مهم ، بخش اصلي 

رح ميشود و در برابر مفاهيم جهاد و پايداري در زندگي شهدا را دربرميگيرد ، اما در کنار ساير ابعاد زندگي آنها مط

برابر دشمن در درجۀ دوم اهميت قرارميگيرد . بررسيها نوعي تقابل جهاد و زندگي خانوادگي مشترک را نشان ميدهد 

که ازنوع تکميلي است ؛ بدين شرح کهاين تقابل از نوع تضاد نيست ، بلکه تجلي دو بعد معنوي و مادي وجود انسان 

ه در آن بعد معنوي و روحاني به عنوان عاملي اساسي ، در زندگي مادي تأثير گذاشته و آن را کامل ميکند . است ک

بدين ترتيب زندگي عادي شهيد ، رنگي الهي مي گيرد که به ظاهر قبول آن دشوار مينمايد . نکتۀ دوم که چند بعدي 

زندگي است . بدين ترتيب ارتباط با ديگر اعضاي بودن زندگي مشترک را نشان ميدهد ، توجه به ساير جنبه هاي 

 خانواده و تعامل سازنده با ديگر افراد بر اساس آموزه هاي ديني ، زندگي مشترک را کامل ميکند . 

انگیزة ازدواج -

پيوند  -شرط شهيد براي تداوم حضور در جبهه -شرايط ازدواج  -رسيدن به آرامش و همدلي  -رسيدن به تکامل 

تفهيم شرايط سخت زندگي در تنهايي و دوري  -لزوم کمک زن در پشت جبهه - -جنگ از ديدگاه شهيد زندگي و 

 دينداري ، عفت و پاکي -از همسر 

چگونگی ازدواج و مراسم آن -

 -تناسب معنوي و اعتقادي زن و شوهر -آن  نقش معنوي خواب و رؤيا در آگاهي از ازدواج و شکل گيري

خودآگاهي و ديگرآگاهي : تالش براي شناخت عميق همسر و معرفي کامل و همه جانبۀ خود ؛ از قبيل خصوصيات 

اخالقيو شرح وضعيت اقتصادي و استفاده از شيوه هايي همچون يادداشت انتظارات خود از همسر آينده و بيان نقاط 

خواستگاري و نشان سادة  -عاد معنوي ازدواج نماد مادي دانستن حلقۀ ازدواج و توجه به اب -قوت و ضعف خود 

مراسم سادة ازدواج و توجيه دفن آداب و سنتهاي غلط ازدواج ، هديه دادن کتاب به ميهمانان و نصب -ازدواج 

  -قرآن کاغذنوشته و پارچه نوشتۀ اخالقي مذهبي بر روي ديوار ، رعايت مستحبات مانند باوضو بودن و خواندن 

زيارت حرم امام -شروع زندگي در يک اتاق استيجاري -جهيزيۀ اندک مورد نياز و تأکيد بر آن تهيۀ   -تکريم زن 

 رضا ) ع ( و زيارت قبور شهدا 

 تعامل با همسر -



 

بررسي سيرة سرداران شهيد ، الگويي متعالي را در زمينۀ چگونگي تعامل با همسر ارائه ميدهد . از ويژگيهاي اين 

زندگي مشترک چند بعدي ، کوتاهي آن است . دوران کوتاهي که هرچند با سختيها و اندوه دوري و جدايي همراه 

سران شهدا را متأثر از آرمانهاي شهدا هدفمند مي است ، اما لذتي بهشتي صفت و ماندگار دارد و مسير زندگي هم

سازد . مؤلفه هاي رفتاري شهدا در تعامل با همسر موارد متعددي را دربرميگيرد . محبت و دوستي با همسر و احترام 

ايجاد و تثبيت محبت -ايراد نگرفتن از غذا  -خوش خلقي ، شوخي و خنده با همسر -به او مسئوليت در برابر خانواده 

مراقبت و  -تأسي به زندگي حضرت علي )ع ( و حضرت فاطمۀ زهرا  -اهل بيت در دل خانواده با زيارت بردن آنها 

تعليم ديني -« در اسالم به هديه دادن سفارش شده است » هديه دادن به همسر با توجيه آن  -پرستاري از همسر بيمار 

مستحبات بعد از انجام واجبات و پيشي گرفتن در انجام کار  و اخالقي همسر ؛ مانند توصيه به خواندن قران و انجام

دعوت خانواده به صبر و تحمل سختيها براي رضاي خداوند ، نهي از غيبت ، توصيه به دوري از نامحرم و  -خير 

خواندن نماز جماعت با همسر و تالوت قرآن ، تأکيد بر عفت زن در اسالم و رعايت حجاب  -محدود نمودن رابطه 

حل -تعليم نظامي همسر و توصيه به شجاعت -نتظار مطلوب و خدايي از همسر : تقوا ، رضا و توکل به خداوند ، ا

دلجويي از همسر و تالش براي رفع نگراني -اختالف نظر با  همسر با مهرباني ، منطق و استدالل به قرآن و احاديث 

اجبارنکردن همسر -ادت و توصيه به صبر و برباري تالش براي وابسته نشدن همسر به شهيد : يادآوري زمان شه وي

مراعات سالمت همسر با توجه به  -توجه به آسايش خانواده  و تالش براي تأمين زندگي آنها -به انجام کاري 

توصيه به همسر -انتقادپذيري و انتقادکردن از همسر-کمک به همسر و مشارکت در انجام کارهاي منزل-جزئيات 

فراهم کردن امکان تجربۀ -وفاداري و درک حقيقت وجودي  تشويق به ادامۀ تحصيل اوو براي رشد و پيشرفت 

موقعيت هاي خاص براي همسر و تعليم نامستقيم ؛ مانند بازديد خانواده از مناطق جنگي خطرناک و تداوم زندگي 

سادگي  -قبول شفاعت همسر  -شه به ازدواج بعد از شهادتتوجه به آيندة همسر و توصي- مشترک نزديک جبهۀ نبرد

 زندگي مشترک 

تعامل با فرزند -

محبت به فرزند و عالقه به او ويژگي برجسته اي است که در رفتار شهدا به خوبي مشاهده مي شود ؛عمل به تعاليم 

تسلط مي يابد؛ موارد متعددي از دين اسالم و توجه به الگوهاي ديني تربيت فرزند در شکهاي گوناگون رفتار شهدا 

خوشحالي از  .قبيل نحوة رفتار در هنگام تولد فرزند تا آينده نگري براي او تأثير اين مهم را به خوبي نمايان ميسازد

-مهرباني با فرزند و عالقه به او  -آرزوي سالم و صالح بودن فرزند  -و کم اهميت بودن جنسيت او  تولد فرزند



 

رعايت اصول تربيتي در برخورد با فرزندان : رفتار بزرگانه با -براي فرزند ؛ ازقبيل نامهاي مذهبي انتخاب نام نيکو 

 -صبر و حوصله در برخورد با لجاجت فرزند  -رفتار عاقالنه و منطقي با فرزند -بچه ها و باال بردن شخصيت آنها 

توجه  -هديه دادن به فرزند  -يد فرزند را در خواب شفا دادن شه -بازي با فرزند  -مراقبت و پرستاري از فرزند بيمار 

 به آيندة فرزند و ترسيم خط مشي او 

تعامل با دیگران -

ارتباط و تعامل با ديگران يکي ديگر از ابعاد زندگي مشترک شهدا است . تعامل احترام آميز با اقوام ، دوستان ، 

آشنايان و مردم عادي و مراعات حقوق آنها بر اساس آموزه هاي ديني ، ابعاد ديگري از زندگي همه جانبۀ شهدا را 

امر به معروف و نهي از منکر با خوشرويي و  -همسايگان  مراعات حقوق -ترسيم ميکند . صلۀ رحم و ديدار اقوام 

  -توجه به خانوادة شهدا و ايثارگران و دلجويي و رفع نياز انها  -توصيه به مردم براي ادامۀ راه شهدا  -خوش اخالقي

مراقبت  پاسخ به انتظارات مردم در-احترام به مردم -خدمت به مردم و محروم نوازي و مسئوليت انساني دانستن آن 

برقراري ارتباط -توجه به نيروهاي زيردست  -احترام به بچه ها و دوستي با آنها -از کردار و گفتار و الگوسازي 

 کمک به ضعفا و فقيران  -اجتماعي با ديگران و تحکيم دوستي 

گیری نتیجه .3

و وصيت نامه مؤلفه هاي سبک زندگي مشترک در سيرة سرداران شهيد بر اساس روايت همسران شهدا در خاطرات 

تعامل با   .در سه بخش تعامل با خدا ، تعامل با خويشتن و تعامل با ديگران قابل بررسي استهاي شهداي استان بوشهر 

 خاطرات مذکور کم رنگ شده است  طبيعت پيرامون به دليل اهميت ساير بخشهاي زندگي مشترک در

ارتباط و تعامل شخصيت شهيد با خداوند ، ژرف ساخت رفتاري وي را تشکيل ميدهد . عشق به خداوند به شکل بروز 

 صفاتي همچون تقوا ، اخالص ، توکل و رضا و انجام واجبات و مستحبات ديني مشاهده ميشود . 

انقالب اسالمي و حب وطن از ديگر مفاهيم اعتقادي هستند که در امتداد تعهد به اسالم ، عشق به ائمه ، حضرت امام و 

 .عشق به خداوند شکل ميگيرند و جهاد و پايداري را در راه اين ارزشها در شخصيت شهيد نهادينه ميسازند

در بخش تعامل فرد با خويشتن ، صفات و ويژگيهاي متعالي در ذات شخصيت شکل مي گيردکه شناخت کامل 

 و شخصيت کامل و همه جانبۀ شهيد را نشان ميدهد .  خويشتن



 

در بخش تعامل فرد با ديگران اجراي فرامين الهي و دستورات شريعت اسالم و تأسي به سيرة ائمه و پيشوايان ديني 

مشاهده ميشود . در اين بخش تعامل فرد با افراد خانوادة نخستين ، خانوادة دومين و ديگران با محبت و احترام متقابل 

سائل مختلفي را از طرح انگيزه ، شرايط و چگونگي ازدواج با ديدگاه شکل ميگيرد . ازدواج در سيرة سرداران شهيد ، م

اعتقادي و سنت شکن مطرح ميکند و الگويي سازنده و گاهي نامتعارف را ارائه ميدهد . توجه به همۀ جوانب زندگي 

ردگي ابعاد در کنار توجه به اعضاي خانواده و اهميت همۀ آنها بعد از جهاد و پايداري در برابر دشمن نوعي گست

 زندگي و تأثير پذيري آن را از مفاهيم معنوي و روحاني نشان ميدهد . 

 

 

 

 

 

 منابع و ماخذ.4

(، ذهن بي خانمان:نوسازي و آگاهي،ترجمه :محمدساوجي،، 1393برگر،پ .بريجيت،ب و هانسفريد،ک)

 تهران:نشرني

 چاووشيان،چاپ اول،تهران،،نشرني(،پي يربورديو،ترجمه ليال جوافشاني و حسن 1385جنکينز،ريچارد)

 .تحقيقات استراتژيک شناسي هويت ايراني، تهران، انتشارات پژوهشکده، جامعه(1388 ) حاجياني، ابراهيم

 يمقام معظم رهبر سايت ، بيانات در ديدار جوانان استان خراسان شمالي، وب( 1391)اي، سيد عليهخامن

اسالمي،مجموعه -(،زمينه شناسي سبک زندگي ايراني1394نيا،محمد)رضايي،ابراهيم،جعفري،احمد،صادقي نقدعلي 

 مقاالت چهارمين کنفرانس الگوي اسالمي ايراني پيشرفت



 

فصلنامه علمي پژوهشي  عنوان شاخصي براي ارزيابي سطح ايمان،الف، سبک زندگي به (،1391)شريفي، احمدحسين 

 49 ـ 62 ص، ص91معرفت فرهنگي اجتماعي، سال سوم، شماره سوم، تابستان 

- 34صص مربيان، فصلنامه مسلح، نيروهاي در شهادت و ايثار فرهنگ ترويج هايرهيافت ،(1391) حسين. عباسيان

58. 

(،مولفه هاي سبک زندگي اسالمي درحوزه کسب وکار،فصلنامه پژوهشنامه اخالق 1392کالنتري،ابراهيم وهمکاران)

 33-58،صص22،شماره 

 (،تجددوتشخص،ترجمه ناصرموفقيان،تهران:نشرني1384گيدنز،آنتوني)

 موعود، مشرق مهدويت، و دين با آن نسبت و زندگي سبک چرايي و چيستي ،(1392) رضا. سيد گيالني، موسوي

138-123. 

 (،مفهوم سبک زندگي و گستره آن در علوم اجتماعي،فصلنامه تحقيقات فرهنگي،سال1387مهدوي کني،محمدسعيد)

 199-230،صص 1اول،شماره

 .ميزان الحکمۀ، قم، دارالحديث االولي(1381 )محمدي ري شهري، محمد

 

 

Chaney, David, 1996 , Lifestyle, London, Routledge, p. 1. 

Christensen, P., 2002, Multiple identities, differences in lifestyle and how it effects our 

ecological footprint, website: 

Sobel, M., 1981 , Lifestyle and Social Structure: Concepts, Definitions, and Analyses, 

Academic press, p. 28. 

 

 


