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هرچند دست تقدیر یکی از مهربانان
 )فاطمه میر(  را از ما گرفت
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مقدمه:
شهادت	از	مقدس	ترین	واژه	های	اسالمی	و	از	افتخار	آمیزترین	مفهوم	ها	است.
شهادت	برنده	ترین	سالح	برای	احیای	شرف	و	کیان	امت	اسالمی	بوده	و	در	
اتالی	کلمه	ی	توحید	و	در	پیشبرد	مکتب	سرافراز	اسالم،	اثر	قطعی	داشته	است.
شهادت	روشنگر	عشق	سوزان	بندگان	صالح	و	شکستن	قفس	جهان	ماده	و	آزاد	
شدن	و	رهیدن	از	منزل	فانی	و	زندگی	پست	و	پوشالی	دنیا	و	روی	آوردن	به	

سرای	جاودانه	و	همیشگی	است.
شهید	جلوه	ی	خدا	را	نظاره	گر	است	و	دل	از	همه	چی	می	گسلد	چرا	که	همه	
چیز	را	در	یک	حقیقت	واحد	می	بیند	و	دیگر	چیزها	برای	او		فانی	و	بی	ارزش	
است.	شهیدان	عارفان	وارسته	ای	هستند	که	بر	ریسمان	لطف	دوست	چنگ	

زدند	و	مشتاقانه	شربت	لقای	او	را	چشیدند.
در	مطالب	کتاب	حاضر	سعی	کرده	ایم	به	بررسی	ویژگی	های	شهید	پروانه	و	تا	
آنجایی	که	در	توان	این	بنده	حقیر	بوده	و	با	کمک	دوستان	پژوهشگرم	ریحانه	
نجاران	و	فاطمه	قاسم	نژاد	و	جناب	آقای	فیض	آبادی،	جناب	آقای	خدادادی،	
جناب	آقای	پور	غالم،	سرکار	خانم	راضیه	جعفری	نوزاد،	سرکار	خانم	راضیه	
حسین	زاده،سرکار	خانم	قربانیون،	سحر	خان	احمدلو،	مهدیه	یزدی	نیا	و	ریحانه	

خلیل	زاده	و		تمامی	دوستان	دیگری	که	ما	را	در	این	تحقیق	یاری	نمودند.	

اللهم	ارزقنا	الشهاده:
	خدایا	به	ما	توفیق	شهادت	را	عطا	کن

یکتا	میر
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تعریف جهاد �
در	فرهنگ	اسالمی	جهاد	به	معنای	تالش	است	»کلمه	جهاد	به	معنای	بذل	جهد	
و	کوشش	در	دفع	دشمن	است	و	بیشتر	بر	مدافعه	به	جنگ	اطالق	می	شود«.1

جهاد	بیانگر	ارزش	و	اهمیت	زیاد	است	در	چنین	جنگی	است	که	دفاع	و	تالش	
انسان	عبادت	محسوب	می	شود.	

خداوند	میفرماید	:آنهایی	که	باید	در	در	راه	خدا	پیکار	کنند	که	آماده	اند	زندگی	
پست	دنیا	را	با	زندگی	ابدی	و	جاویدان	سرای	دیگر	مبادله	نمایند.2

وجوب جهاد و دفاع �
					رزمندگان	اسالم	با	فرمان	رهبر	انقالب	مردانه	وارد	جبهه	های	جنگ	شدند	

و	با	دشمن	به	پیکار	پرداختند		انجام	
مسئولیت	 احساس	 و	 پذیری	 اطاعت	 اساس	 بر	 الهی	 تکلیف	 و	 وظیفه	 این	
اجتماعی	مبتنی	بر	احکام	خدا	است	.	شهید	با	اطالع	از	تشریع	حکم	جهاد	که	
برهمه	مومنان	واجب	است	در	جبهه	حضور	می	یابد	و	عمال	وقوال	به	این	آیه	
اشاره	و	عینیت	می	بخشد	و	جان	خود	را	در	سلوک	عبودیت	تقدیم	می	کند.	
»کتب	علیکم	القتال	و	هو	کره	لکم	و	عسی	ان	تکرهوا	شیا	و	هو	خیرلکم	و	عسی	

ان	تحبو	شیا	و	هو	شرلکم	واهلل	یعلم	و	انتم	ال	تعلمون«3

اهمیت و فضیلت جهاد  �
قرآن	کریم	می	فرماید:

»آنها	که	ایمان	آوردند	و	هجرت	کردند	و	با	اموال	و	جانهایشان،	در	راه	خدا	
جهاد	نمودند،	مقامشان	نزد	خدا	برتر	است	و	آنها،	به	موهبت	عظیم	رسیده	اند.	

1.	المیزان،	ج1،	ص582
نْیَا	بِاْلِخَرةِ....	 	الَِّذیَن	یَْشُروَن	الَْحیَاَة	الُدّ 2.	نساء،	74	ـ	َفْلیَُقاتِْل	فِي	َسبِیِل	اهلَلّ

3.	بقره،	216	ـ	حکم	جهاد	بر	شما	مقّرر	گردید	و	حال	آنکه	بر	شما	ناگوار	و	مکروه	است،	
لکن	چه	بسیار	شود	که	چیزی	را	مکروه	شمارید	ولی	به	حقیقت	خیر	و	صالح	شما	در	آن	
بوده،	و	چه	بسیار	شود	چیزی	را	دوست	دارید	و	در	واقع	شّر	و	فساد	شما	در	آن	است،	و	

خدا	)به	مصالح	امور(	داناست	و	شما	نادانید.	
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پروردگار	آنها	را	به	رحمتی	از	ناحیه	ی	خویش	و	خشنودی	و	باغ	های	بهشتی	
که	در	آن	نعمت	های	جاودانه	دارند،	بشارت	می	دهد.	همواره	و	تا	ابد	در	این	
باغ	ها)	و	درال	به	الی	نعمت	ها(	خواهند	بود،	زیرا	نزد	خداوند	پاداش	عظیم	

است«.	1

  ارزش مجاهد در راه خدا �
رسول	خدا)ص(	فرمود:	»مجاهدان	در	راه	خدا،	رهبران	اهل	بهشت	اند.2

شهید	و	شهادت
شهادت	نتیجه	ی	عشق	و	ارادت	به	خدا	است	و	شهادت	طلبی	فضیلتی	است	
فردی	که	از	ایمان	و	اعماق	وجود	انسان	حق	محور	و	خداجوی	سرچشمه	
گرفته	و	از	درجه	یقین	او	حکایت	دارد،	اما	تاثیر	خود	را	در	صحنه	اجتماع	نشان	
داده	است	و	دشمنان	را	از	دست	اندازی	به	امنیت	اجتماعی،	ایمان	و	ناموس	

مردم	باز	می	دارد.	

 شهید پس از شهادت                                               �
پیامبر	اکرم	)ص(	فرمود	:	از	طرف	خدا	برای	شهید	هفت	خصلت	و	ویژگی	

)در	نظر	گرفته	شده(است:	
اول:	اولین	قطره	ای	که	از	خونش	ریخته	می	شود	،	تمامی	گناهانش	بخشیده	

می	شود.
دوم:	جایگاه	خود	را	در	بهشت	می	بیند.
سوم:	از	حوریان	با	او	ازدواج	می	کنند.

چهارم: از	وحشت	بزرگ	روز	قیامت	در	امان	می	باشند.
پنجم:	از	عذاب	قبر	در	ایمن	اند.

	بَِأْمَوالِهِْم	َوأَنُْفِسهِْم	أَْعَظُم	 1.	توبه،20-	22	-	الَِّذیَن	آَمنُوا	َوَهاَجُروا	َوَجاَهُدوا	فِي	َسبِیِل	اهلَلّ
ُرُهْم	َربُُّهْم	بَِرْحَمةٍ	مِنُْه	َورِْضَواٍن	َوَجنَّاٍت	لَُهْم	 	ۚ	َوأُوَلٰئَِک	ُهُم	الَْفائُِزون)20(	یُبَِشّ َدَرَجًة	ِعنَْد	اهلَلّ

	ِعنَْدُه	أَْجٌر	َعِظیٌم)22(		 	اهلَلّ فِیَها	نَعِیٌم	ُمقِیٌم)21(	َخالِِدیَن	فِیَها	أَبًَدا	ۚ	إَِنّ
2.	مستدرک	الوسائل،	ج	2,ص	244


