
 

 هادی ابراهیم شهید زندگی سبک

 احمدزاده نیلوفر

 چکیده
 

 دارای حیث این از شهدا و مقدس دفاع انسانی منظر. کرد ارزیابی دینی و ملی انسانی، منظر از توان می را مقدس دفاع دوران در زندگی سبک

. است کرده اسالم و انقالب تقدیم را اش زندگی ساعات از بخشی یا روانش و روح ، بدنش از بخشی حداقل یا جانش ، انسان یک که است اهمیت

 خداوند نام به خود از تر متعالی امر یک فدای را خودشان ، بیافتد نااهالن دست به کشور خاک از وجب یک حتی نخواستند و رفتند که کسانی

 .کردند

 ، ها نگرش این گذاردن هم کنار در با رزمندگان و شهدا. است مقایسه قابل نیز دینی نظر از ، ملی و انسانی منظر بر عالوه مقدس دفاع حوزه

. اسیرشدند نیز تعدای و جانباز جوانان از بساری شمار ، شهید ای عده تا شد باعث سبک این که کردند ترسیم خود برای را ای ویژه زندگی سبک

 بسیاری برای امروزه متاسفانه اما. شد جنگ های جبهه در انها حضور باعث همین و داشتند اخالقی و درست رفاقتی و دوستانه جمع شهدا بیشتر

 ؟ نه یا خواند می نماز دوستمان که نیست مهم خیلی ما از

 .میخواندند شب نماز انها همه یا بودند مذهبی های خانواده از شهدا همه که نیست اینطور هم اصال

 اما داشتند هایی لغزش خود زندگی در هم انها بلکه باشند معصوم که نیست اینگونه. گرفتند قرار الهی قرب مسیر در اما نیستند قدیس شهدا 

 را عادات این جبهه به شدن وارد با ، داشتند نامناسبی عادات و رفتارها اینکه با افراد از  بعضی. بازگشتند اصلی مسیر به دوباره که است این مهم

 اهل ، بودن پذیر مسؤلیت ، داری امانت. گشتند نائل شهادت درجه به حتی که شدند تبدیل معرفت با هایی انسان به و کرده ترک ماه یک ظرف

 دفاع ی حوزه به که است شهدا زندگی سبک های ویژگی دیگر از اسالم اجتماعی شعائر به نسبت حساسیت و مظلوم از دفاع ، بودن مسجد

 . بخشید جاودانگی مقدس

 

 هادی ابراهیم شهید ، تربیت و تعلیم ، شهدا ، زندگی سبک:  واژه کلید

 

 

 

 

 



 

 مقدمه

 عزیزترین از آنان اندو کرده ارائه اسالمی جامعه به را خدمت باالترین( ع) حسینی مکتب از متاثر زندگی سبک ارائه با مقام واال شهدای و رزمندگان

 .نمودند اسالم به تقدیم آگاهانه را آن و شسته دست ، خود جان یعنی الهی موهبت باالترین و

 استقالل ، پذیری والیت و مسئولیت ، زیستی ساده و دنیاگریزی ، طلبی عدالت ، بخشی بصیرت جمله از شهدا زندگی سبک مصادیق مهمترین

 ارائه مظهر عالیترین شهدا و رزمندگان. شود می معرفی و استخراج ، منکر از نهی و معروف به امر و نظام از پاسداری ، طلبی شهادت ، گرایی

 .است راه چراغ همواره نور راهیان برای آنها زندگی شیوه و اند بوده اسالمی - الهی زندگی سبک کننده

 شخص یک زندگی از خاصی روش( 2004)وبستر نامه لغات فرهنگ یا گروه فرد، زندگی نوعی روش -1«   ها نامه لغت در زندگی سبک»   معنای

 ( 1990)آکسفورد نامه لغت گروه یا

 ارزشهای و گرایشها کننده منعکس که زیستن سبک یا زندگی شیوه -2

 سطح ، اخالقی معیارهای ، ها سلیقه ، نگارشها ، عادت است؛ گروه یا فرد یک

 (232:1387 کنی مهدوی از نقل به 1987 هاوس رندم نامه لغات. )سازد می را گروهی یا فرد کردن زندگی طرز ، هم با که...  و اقتصادی

 عاشورا فرهنگ از پیروی به رزمندگان و شهدا زندگی سبک مصادیق

 خودگذشتگی از و ایثار با فرهنگی کار آمیختن ، عدالت تحقق راه در مبارزه ، خداجویی و خدامحوری ، ازمنکر نهی و معروف امربه سنت احیای 

 آموزههای از برخی تکلیف به عمل و ریزی برنامه ، طاغوت با مبارزه و عزت ، باطل افشای ، اسالمی حکومت احیای ، خودرایی و استبداد با مبارزه ،

 (. 5: 1387) محدثی. است عاشورا قیام

 کنم عمل الطالب ابی ابن علی پدرم و اهلل رسول جدم روش و سیره به و کرده منکر از نهی و معروف به امر خواهم می» نیزفرمود( ع) حسین امام

». 

 با...  و ها مروت ، ها رشادت ، ها پهلوانی ، ها قهرمانی داشتن با که است مردی احوال بیانگر بلکه قهرمان، شهیدی یاداور تنها نه رو پیش مقاله

 .یافت اکمال شجاعت مدال دریافت

 هر وار یوسف ، زندگی های راه کوره در...  و هنری و ورزشی های عرصه در مایه کم الگوهای از تاثیرپذیری با ما جوانان و نوجوانان که عصری در

 .باشد ظلمانی شب در چراغی تواند می ها ابراهیم زندگی بر مروری. است کمین در میش لباس در گرگی و پیش در چاهی را گامشان

 از را این اما گشت چیره خود نفس بر. است شده ایثار و عشق و خلوص تدریس اموزگار خود که است والیت مکتب ی اموخته دانش ابراهیم

 .اموخت( ع) علی موالیمان از بلکه نه ولی پوریای

 .کرد می گری جلوه...  و دوستی قهرمانی،میهن ، مردانگی صفات با ایرانی جوان ، اسالم ظهور از پیش تاریخ در

 موجب ، بود فراگرفته( ع) بیت اهل از که...  و شهادت ، دیانت ، صداقت ، نجابت ، پاکی ، ایثار چون درسهایی فراگرفتن با  اسالم، ظهور از بعد

 .است ادعا این بر گواهی مقدس دفاع و اسالمی انقالب دوره. گردید فضایل اسمان تارک بر ایرانی جوان نام درخشیدن

 .یافتند دست او وجود اعماق به و رفته فراتر او ظاهر از دیگر برخی و بردند می لذت ظاهرش زیبایی و عظمت تماشای با برخی

 



 

 

 زندگینامه

 

 پدرش و بود خانواده فرزند چهارمین او. امد دنیا به خراسان میدان حوالی سعیدی اهلل ایت شهید محله در 1336 سال اردیبهشت اول در ابراهیم

 .داشت او به خاصی عالقه حسین محمد مشهدی

 نوجوان ابراهیم. کرد تربیت و داد پرورش وجه بهترین به را خود فرزند بقالی شغل با که پدری. بود شناخته درستی به را خود پدر منزلت نیز او

 .برد پیش را زندگی بزرگ مردان همانند موقع همان از و داد دست از را پدرش که بود

 .کرد سپری زند خان کریم و ابوریحان مدارس در را دبیرستان و طالقانی مدرسه در را دبستان دوران

 .کرد اغاز را خود درسی غیر مطالعات دبیرستان پایانی سالهای همان از. شود نائل ادبی دیپلم دریافت به توانست 1355 سال

 دوران در. بود موثر بسیار ابراهیم شخصیت رشد در جعفری تقی محمد عالمه استاد شاگردی و همراهی و اسالمی وحدت جوانان هیئت در حضور

 سازمان در انقالب از پس. بود کار به مشغول تهران بازار در علم تحصیل با همزمان او. داد نشان خود از بسیاری های شجاعت انقالب پیروزی

 .شد منتقل پرورش و اموزش به ان از بعد و بدنی تربیت

 .پرداخت بوم و مرز این فرزندان تربیت به فداکار معلمی همچون دوران ان در ابراهیم

 .ایستاد مردانه و نکشید پس پا میدانی هیچ در هرگز. بود نظیر بی کشتی و والیبال در. کرد شروع باستانی یا پهلوانی ورزش با. بود ورزش اهل او

 این در او های رشادت. کرد مشاهده جنوب سوزان های دشت تا غرب گیالن و دراز بازی کشیده فلک به سر ارتفاعات در میتوان را او مردانگی

 . میکند تداعی جنگ قدیمی یاران ذهن در هنوز مناطق

 .نشدند تسلیم اما کردند مقاومت فکه های کانال در حنظله و کمیل گردان های بچه همراه به روز پنج مقدماتی والفجر در

 .ندید را او کسی دیگر و شد همراه خدا با تنها تنهای ، عقب به باقیمانده بچهای فرستادن از بعد 1361 سال بهمن 22 در سرانجام

 که سالهاست ابراهیم. کرد مستجاب را دعایش هم خدا و خداست محبوب یاران صفت گمنامی که چرا بماند گمنام میخواست خدا از همیشه او

 .نور راهیان برای باشد خورشیدی تا ماند فکه در غریب و گمنام

 

 پدرش زمان ان امیریه ی محله در اوباش و اراذل از ای عده وقتی خاطر همین به بودند حساس خیلی حالل روزی به نسبت اش خانواده و ابراهیم

 .رفت قند کارخانه وبه فروخت را مغازه باشد داشته حاللی کاسبی نمیگذاشتند و کردند اذیتش  را

 «.میکشید حالل رزق برای که بود هایی سختی بخاطر کرد تربیت خوبی های بچه پدرم اگر» :  بود گفته بارها ابراهیم

 اما. بود مشخص پسر این شخصیتی رشد در ان ثمره که بود برقرار انها بین عجیب محبتی. بود فراتر پسر و پدر ی رابطه از ابراهیم با پدر دوستی

 .نشد طوالنی زیاد دوستانه رابطه این

 .است قهرمان ها ورزش از بسیاری در که داد نشان دبیرستان اوایل همان از ابراهیم



 

 

 وارسته عارفی که نجار حسن حاج به معروف توکل حسن حاج ی زورخانه به ها شب و کرد اغاز را باستانی ورزش ابراهیم دبیرستان دوران اوایل

 .اموخت می ها جوان به ورزش کنار در را اخالق و ایمان درس انقالب، از قبل اوضاع ان در حسن حاج. میرفت بود

 .میکرد بازی نفره تک را والیبال اوقات بیشتر و نمیشد او حریف ها بچه از هیچکس و بود والیبال مشغول همیشه ورزش های زنگ در

 و مسجد به مرور به و کرد می ورزش جذب را انها میشد رفیق بودند دینی مسائل دنبال به نه و داشتند مذهبی ظاهر نه که هایی بچه با ابراهیم

 و بند بی و گناه از دست ابراهیم بخاطر انها از بسیاری که حدی تا داشتند ابراهیم به زیادی بسیار عالقه او های ای محله هم. میکشاند هیئت

 .شدند جبهه روانه و شسته باری

 را شهریور 17خیابان. بود باریده تهران در شدیدی باران که وقتی. نداشت خودش نفس شکستن جز هدفی و میداد انجام زیادی کارهای ابراهیم

 را شلوارش پاچه رسید سر ابراهیم موقع همان که کنند چه که بودند مانده و بروند خیابان طرف ان به خواستند می پیرمرد چند بود گرفته اب

 نمی شرم احساس خود کار این از او بود مشغول بارکشی به نیز بازار در ابراهیم. برد خیابان طرف ان به را ها ان پیرمردها کردن کول با و زد باال

 .کرد

 رهایی برای ابراهیم که جایی تا. شود می انها معنوی سریع رشد باعث کار این و شود می دیده بزرگ گناهی ترک بزرگان از بسیاری زندگی در

 .رفت می کارش محل به ژولیده ظاهری با نامحرم نگاه و شیطان ی وسوسه از

 .دیگر دینی هر یا باشد مسلمان شخص ان رد نمیک فرقی او برای و کرد می نیازمندان صرف را درامدش کل ، حقوق گرفتن از بعد ابراهیم

 به مملکت اینده که چرا کنیم فعالیت مدارس در باید باشند انقالبی هم بعدی های نسل و بماند پایدار انقالب است قرار اگر:»  گفت می ابراهیم

 «.اند نکرده حس را طاغوت دوران شرایط که شود می سپرده کسانی

 «.باشند ها دبیرستان خصوصا و مدارس در باید انقالبی نیروهای ترین زبده و بهترین:»  میگفت همچنین 

 مادیات نمیکرد فکر که چیزی تنها به اما کمتر حقوقی با رفت دردسر پر کاری سراغ به و کرد رها را دردسر کم کاری ابراهیم خاطر همین به 

 . بود

. کرد می تهیه پنیر و نان اموزان دانش برای خودش جیب از او. کرد تدریس به شروع تهران محروم منطقه راهنمایی مدارس از یکی در ابراهیم

 صحیح رفتاری و گیرا کالمی ، نورانی و زیبا چهره. بود بچها رفتار و اخالق برای معلمی بلکه ، ورزش معلم تنها نه ابوریحان دبیرستان در ابراهیم

 .امد می مدرسه حیاط به را تفریح های زنگ و داشت جذبه موقع به خندید، می موقع به بود قوی بسیار کالسداری در. ساخت کامل معلمی او از

 .شد انتخاب دبیرنمونه عنوان به ابراهیم 58-59 سال

 بارها. نمود می پا بر را جماعت نماز و کرد می قطع را ورزش ، رسید می اذان به ورزش کار وقتی. خواند می وقت اول را نمازش همیشه ابراهیم

 .کرد می جماعت نماز به تشویق را همه خودرو توقف با و میگفت اذان رسا صدایی با ابراهیم اذان هنگام جبهه در یا سفر مسیر در

 هنگام در را( س) زهرا حضرت تسبیحات. بود بزرگوار بانوی یاد به وقت همه و همیشه و داشت( س) زهرا حضرت به خاصی ارادت ابراهیم

 بسیار او زیبای و دلنشین صدای ان با ابراهیم( س) صدیقه حضرت های روضه. گشود می را او مشکالت از بسیاری گره و کرد می زمزمه گرفتاری

 .بود مشهور

 

 



 

 

 مجروح بار چندین ابراهیم راه این در. کرد خود میهن از دفاع صرف را خود وقت تمام او. شد روانه جبهه سوی به ابراهیم شد اغاز جنگ وقتی

 .نکشید دست جنگ از اما شد

 هنگام و کردند یاری را او و امدند ابراهیم سمت به ها عراقی با نبرد در انها که حدی تا بود دیگران با او رفتار همانند عراقی اسرای با ابراهیم رفتار

 .شدند افسرده و ناراحت سخت او از جدایی

 .داد اسیران به را بود مانده باقی برایشان که ابی و غذایی مواد بیشتر بودند دشمن کمین در کمیل کانال در رزمانش هم و ابراهیم که هنگامی

 درست راه به را مردم از بسیاری براهیم. بیمار شفای و حاجات شدن براورده تا گرفته مردم مشکالت رفع از. دارد فراوانی معجزات ابراهیم شهید

 .است عاجز ان نوشتن از قلم که است زیاد انقدر معجزات این.گرداند برکت و خیر از مملو را انها زندگی و کرد هدایت

 گوشه هر در. شد بیشتر شهید این از مردم اگاهی ، بود ابراهیم دوستان خاطرات و زندگی از حالی شرح که " ابراهیم بر سالم " کتاب انتشار با

 .دارند او به نسبت خاصی ارادت و شناسند می را هادی ابراهیم نام همه کشور این از

 من. جذابه خیلی. جالبه خیلی کتاب این. هادی ابراهیم شهید به مربوط خواندم کتابی من:»  فرموندند سپاه مسوالن جمع در ای خامنه اهلل ایت

 معرفی کتاب این در که شخصیتی. هایم کتاب توی بگذارم و بردارم کارم میز روی از امد نمی دلم ها مدت تا و خواندم را ابراهیم بر سالم کتاب

 که برجسته های شخصیت قبیل این از. کنید پیدا را ها شخصیت این بگردید. کند می جذب را انسان مغناطیس مثل... دارد جاذبه خیلی شده

 ...« دارند ها حکایت اما. نیستند هم گردان فرمانده حتی. نیستند هم سردار

 و برد می رنج واقعی های اسطوره نبود از ، غرب هویت بی جامعه که روزگاری در. دادند ادامه را او راه و پذیرفتند تاثیر ابراهیم از زیادی افراد

 جوامع همه برای میتوانند که داریم واقعی قهرمان ما سازد می پوشالی قهرمان صدها و عنکبوتی مرد و من بت و ارنولد خود مخاطبان برای

 که کرد ثابت همگان به نسل این های فشانی جان و انقالب سوم نسل جوانان های واکنش و اخیر سالهای رخدادهای. باشند واقعی الگوی انسانی

 . ترند انقالبی 1357 پرشور جوانان از نچشیده انقالب و ندیده جنگ جوانان این

... .  هادی شهید اصل برابر کپی هستند، تحمیلی جنگ شهدای اصل برابر کپی که دارد جوانانی ، ندارد هادی ابراهیم اگر ما انقالب سوم نسل

 او و بپوشد لباس کند رفتار او مانند باشد ابراهیم مانند میکرد سعی همیشه. داشت هادی ابراهیم به عجیبی عالقه که است جوانی از حکایت این

 .است سوم نسل هادی ، حرم مدافع شهید ذوالفقاری هادی محمد. داد قرار خود الگوی را

 

 " هادی شهید نامه وصیت "

 

 الصدیقین و الشهداء رب بسم »

 عطا من بیان به قدرتی کنم می تمنّا منان خداوند از سخن آغاز از قبل ، دانم می اندرز و پند و وصیت محتاج کس هر از بیشتر را خود چه اگر

 و توفیق و گرفتم قرار الهی رحمت عفو مورد و شد پیدا لیاقی اگر من جمالت که چرا ببرم قلم به دست ، شهید یک زبان از بتوانم که فرماید

 .شود می خوانده شهید وصیای پرافتخارآفرین عنوان به ، کردم پیدا را شهادت سعادت

 



 

 

 مورد را خود همیشه داشتم سعی و بوده تو رضای برای کردم چه هر تاکنون انقالب شروع از مدت این طول در که گیرم می گواه را تو خدایا

 .دهم قرار ها آزمایش مقابل در آموزش و آزمایش

 .بپذیری متکبرین بر مستضعفین پیروزی و عزیز اسالم راه در را ناقابل جان این امیدوارم

 از هایی نشانه چه مدت این در من که این خاطر به ؛ دادم نمی اهمیتی ولی ، برم می رنج هایم استخوان متعدد های شکستگی از چند هر خدایا

 .ام دیده ، اند نهاده گام راه این در و خالصانه که هایی آن به نسبت تو رحمت و لطف

 را تو کس هر که دانم می قدر همین  ولی کنم ستایش چگونه تو عظمت برابر در دانم نمی ، کارم و کس همه و معشوقم و معبودم ای ، خدایا

 می و کردم احساس خود در خوبی به را این و شتابد می تو سوی به و شسته چیز همه از دست ، شد عاشقت کس هر و شد عاشقت ، شناخت

 .کنم

 قرار ها شکنجه ترین سخت زیر یا و کنند ام تکه تکه اگر که است ور شعله وجودم در چنان انقالب کبیر رهبر و اسالمی انقالب به عشق خدایا

 در همیشه که دهم می تذکر امر مسئولین خصوصاً ملت تمامی به مسلمان ملت آحاد از فردی یک عنوان به و گذاشت نخواهم تنها را او گیرم،

 .ننماید منحرف ، دارید که جهتی و هدف از را شما روشی و مسئله هیچ و باشید بوده قرآن و اسالم جهت

 را خود اجر هم تا نمایید پاک بغض و حسادت ، ریا و شرک هر از را اعمالتان و نموده خالص را خود نیت کارهایتان در کنید سعی که این دیگر

 را خود تا نکنید فراموش هرگز را این. باشید داده انجام ، خواهند می امام و اسالم ، خداوند که چنان آن را خود مسئولیت بتوانید هم و ببرید

 .شود نمی ساخته جامعه ، ندهیم تغییر و نسازیم

 برکاته و اهلل رحمه و علیکم و والسالم

 «  پور هادی ابراهیم

 نوشته مزار سنگ روی که گمنام شهید عنوان و ان صاحب عکس دیدن با ها خیلی که است یادبودی( س) زهرا بهشت شهدای گلزار 26 قطعه در

 ، هستند دل اهل که کسانی و تهران شرق جنوب های بچه برای که شهیدی. شوند می هادی ابراهیم مفقوداالثر شهید زائر و روند می ، شده

 .است عزیز خیلی

 .دارد دیگری هوای و حال خواندند را ابراهیم بر سالم کتاب که هایی جوان برای شهید این البته 

 

 

 

 

 

 

 



 

  نتیجه

 که بدانجا تا آمد نائل حسینی حماسه واالی ارزشهای به معتقد و وفادار یاران تربیت به( ره) خمینی امام حضرت رهبری به ایران اسالمی انقالب

 . شد منجر معاصر قرن در بزرگ نهضت این احیای به سیدالشهدا اهداف به تاسی با

 بهترین تواند می شهدا زندگی سبک. داشتند نگه زنده را اسالم و پیموده را ایشان راه نیز ما شهدای ؛ کرد بیمه را اسالم( ع) سیدالشهدا خون

 . دارند می بر گام الهی خواستهای مسیر در توحیدی بینی جهان پذیرش با که باشد انسانهایی برای زندگی الگوی

 خط ما فکری و رفتاری ابعاد اگر. رسند می بخواهند که هدفی هر به باشند متحد هم با همه اگر که است معنا این به مقدس دفاع زندگی سبک

 دنبال به را خداجویی تفکر والیتمداری و استقالل ، باوری معاد ، تردید بدون. امد خواهد بدست مطلوب نتیجه قطعا کند دنبال را درستی مشی

 . است داشته

 زیستی ساده اسالمی زندگی سبک. کنیم می مقاومت نرم جنگ برابر در ما امروز و جنگیدند سخت جنگ با مقدس دفاع دوران در رزمندگان

 . اند اموخته( ع) ائمه از را شیوه این رزمندگان و است

 دین فروع از که تبرا و تولی واقع در. میگرفتند الفت بیت اهل داران دوست با و مبارزه دشمنان با ، رسیدند می باالتری جایگاه به چه هر انها

 با ها خانواده. است اجتماعی خانواده بودن درگیر واسطه به مقدس دفاع زندگی شیوه و اسلوب همچنین داد نشان انها به خوبی به را راه است

 .کردند سازی الگو جامعه برای جنگ میدان به خود جوانان فرستادن

 

 

 

 منابع

 

 .هادی ابراهیم شهید ،تهران،نشر1 ابراهیم بر ،سالم(1396)هادی، ابراهیم شهید فرهنگی گروه .1

 .هادی ابراهیم شهید ،تهران،نشر2 ابراهیم بر ،سالم(1397)، هادی ابراهیم شهید فرهنگی گروه .2

 .هادی ابراهیم شهید فروش،تهران،نشر فالفل ،پسرک(1397)هادی، ابراهیم شهید فرهنگی گروه .3

 .9:00،22،اذر،www.yjc.ir،1395عترت، و قران هنری فرهنگی روهگ .4

 .17:49، 9،خرداد،www.Markazi.iqna.ir،1395 احسان، منصوری .5

 .9:00 ،31،شهریور،http://www.iribnews.ir، 1397زارعی،حمیدرضا، .6

 


