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 چکیده

و  بیعلم و دانش، تهذ لیبا تحص دبای آموزان دانش و بود ˈمن الذله هاتهیˈ دهیفهم دیشعار شه

در نوع  توانندیهر کدام م یرانیآموزان و نوجوانان اشورزش را سرلوحه کار خود قرار دهند. امروز دان

 یاهدر خانواد 1346در سال  یفرزند محمد تق ده،یفهم نیباشند، محمد حس دهیفهم کیخود 

، به مدرسه 1352در سال  نیدر محله پامنار شهر قم چشم به جهان گشود. محمد حس یمذهب

و اول و دوم  ییکرد. سال پنجم ابتدا یط یروحانمعلم  کیرا با  ییرفت و کالس اول تا چهارم ابتدا

دوران  نیشهر گذراند. در هم نیانتقال خانواده اش به کرج در دو مدرسه در ا لیرا به دل ییراهنما

کشور، دچار  گریجوان و نوجوان د هاونیلیمانند م ز،ین یبود که به واسطه حوادث انقالب، روح و

تالش شده است که ضمن بیان اصول و مفاهیم نقش  . در پژوهش پیشرودیگرد یمیتحوالت عظ

مورد  ینترنتیا یهارسانه تیبه روا دهیفهم نینامه محمد حس ینوجوانان در دفاع مقدس، زندگ

 .ردیقرار گ یابیو ارز یبررس
 
 

 .ینترنتیا یهارسانه ده،یفهم نینوجوانان، دفاع مقدس، محمد حس واژگان کلیدی:
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 مقدمه
ساله و جنگ هشت یلیدفاع مقدس، جنگ تحم یهابا نام ران،یاست که در ا رانیا هیعراق عل یلیمعاصر، جنگ تحم یهاجنگ نیاز مهمتر یکی

و حملته  نیجنگ با دستتور صتدام حست نی. اشودیفارس شناخته م جیصدام و جنگ اول خل هیقادس یهاو در جوامع اعراب با نام شودیم ادی

در مترداد متاه  رانیا یاز سو 5۹۸قطعنامه  رشیسال جنگ، باالخره با پذ ۸آغاز شد و پس از  رانیبه ا 135۹ رویدر شهر عراق ینظام یروهاین

که داشت با قبول آتش بتس از  یفروان یها بیبا تمام فراز و نش ه،یعراق عل یلیهشت سال جنگ تحم بیترت نی. بددیرس انیبه پا 136۷سال 

پترور  دیمرز شه نیزنان و مردان ا یها یها و فداکارو خاطرات رشادت ادیها، هنوز حال، با گذشت سال نیبا ا یول د،یبه اتمام رس رانیا یسو

جنتگ  نیو خاطره هشت ستال دفتاع مقتدس، هفتته آغتاز ادیداشت  یگرام یمنظور برا نیمانده و خواهد ماند. به هم یها باقهنوز در خاطره

اند. وقتوع جنتگ کرده یهفته دفاع مقدس نامگذار ران،یا یاسالم یجمهور میهرماه را در تقوم ۷تا  وریشهر 31 یعنی رانیا هیعراق عل یلیتحم

. هرچنتد کتهب بتا رودیمعاصر شتمار مت خیمهم تار دادیرو نی، دوم135۷در سال  رانیا یانقالب اسالم یرزیپس از پ ران،یا هیعراق عل یلیتحم

بته  دادیترو نیحال، ا نیدر ع یداشت ول یرا در پ یفراوان یو مال یجان یخسارات ها رانیپهناور ا نیارتش بعث عراق به سرزم انهیتجاور وحش

از مقابل متجاوزان و ظالمتان نخواهتد بتود و ح تور گستترده و  ینیحاضر به عقب نش یو سخت طیدر هر شرا رانینشان داد که ملت ا انیجهان

 یلتیجنگ هشت ساله تحم دانیمسلح در م یروهایارتش و ن یروهایدر کنار ن انیدانش آموزان و دانشجو ژهیداوطلبانه اقشار مختلف مردم به و

  .1ادعا است نیسند ا نیخود محکم تر ران،یا هیعراق عل

 
 فرهنگ شهادت طلبی جوانان و نوجوانان و نقش آن در دوران دفاع مقدس -2

هتای ممتتاز برختوردار استت. فراینتد ایتن تتاثیر در وهتاثیر شگرف فرهنگ پربار شهادت در گستره جهان بینی اسالم ناب محمدی)ص( از جل

ها و دستاوردهای تاریخی از صدر اسالم تاکنون، بیتانگر ایتن یافته های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، نظامی و اقتصادی قابل مشاهده است.حوزه

اهداف و حفظ ارزش ها و مقابله با دشتمنان واقعیت شگرف است که فرهنگ شهادت طلبی به عنوان کارآمدترین و مؤثرترین عنصر در پیشبرد 

فرهنگ شهادت طلبی یعنی باور به خدا و معاد، اعتقاد راسخ بتر درستتی و بتر حتد بتودن راه استالم نتاب  داخلی و خارجی مطرح بوده است.

ری و اعتقتاد بته احتدی محمدی)ص(، ایستادگی در مقابل دشمن، ایثار و فداکاری جهت حفظ ارزش های انقالب و اسالم ناب، خستگی ناپتذی

قل لن یصیبنا اال متا کتتب ال لنتا هتو مولینتا و علتی ال »خداوند در آیات مبارك خویش می فرماید: الحسنیین )پیروزی یا شهادت راه خدا(.

او متوالی ماستت و  ،رستدنمتیبگو: هرگز به ما جز آنچه خدا برای ما مقرر داشته «.فلیتوکل المؤمنون. قل هل تربصون بنا اال احدی الحسنیین

 ؟بریدمیمومنان باید بر خدا توکل کنند. بگو: آ یا برای ما جز یکی از این دو نیکی )پیروزی یا شهادت( را انتظار 

 بود: عقیده این بر اسالمی جمهوری بنیانگذار( ره)خمینی امام 

                                                           
 به سایت زیر مراجعه شود "هشت سال دفاع مقدس"برای اطالعات بیشتر مقاله ای با عنوان  1 
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ر شهادت نصیب شد، سعادت است و اگر پیروزی نصیب شد، کنیم. اگکنیم و پیشروی میما بندگان خدا هستیم و در راه او، سبیل او حرکت می

 .2سعادت است و ملتی که با فرهنگ شهادت طلبی آراسته شده، شکست ناپذیر است

 یلینوجوانان و جنگ تحم -3
از ختود گذشتتگی  هنر ملّت فهیم و غیور ایران به ویژه جوانان و نوجوانان این مرز و بوم، آفرینش تابلوهای عظیم ایثتار و معنویتت، شتجاعت و

 است. برای درك به این مطلب، کافی است از تایخ هشت ساله ی دفاع مقدس را ورق بزنیمب دورانی که همه ملت ایران، حتی نوجوانان عزیزمان،

بته های عظیم صفا و معنویت را در آن به تصویر کشیدند. نوجوانان بسیاری چون شهید محمد حسین فهمیده، درستی فرامتوش ناشتدنی جلوه

تاریخ آموختند. به این معنی که هر فردی، در هر سنی که باشد و هر چند نوجوان، اگر قلبش، حرم عشد به خداوند شود، تفسیر ایتن عشتد را 

. نوجوانان میهن اسالمی ما با الگو قرار دادن کسانی چون شهید فهمیده، می توانند از همین دوره آغازین زنتدگی، نقتش نگاردمیبه خون خود 

 .3ی زیبای عشد به خداوند و ائمه ی معصومین علیهم السالم را با عبادت و ترك گناه در دل و جان شان ترسیم کنندها

 

 مناسب ینوجوانان و انتخاب الگو -4
ل العبتاس، یکی از مباحث مهم در زندگانی نوجوانان و جوانان عزیز ما، مسأله الگوبرداری است. سیر در زندگانی بزرگانی، چون ح رت ابوالف ت

سازد که آنان بهترین الگو برای زندگی مادی و معنوی نوجوانتان ح رت علی اکبر و ح رت قاسم علیهم السالم ، ما را به این نکته رهنمون می

سیزده یتا  و جوانان هستند. یکی از نوجوانانی که نام او در تاریخ خون بار کربال، جاودان گشته، ح رت قاسم بن حسن علیه السالم است. او در

چهارده سالگی در عرصه خونین کربال، چندین تن از دشمنان دین را به خاك مذلت افکند و خود نیز شربت شهادت نوشید. در دفاع مقدس نیز 

اع شهیدانی هم چون محمدحسین فهمیده که امام خمینی)ره(، او را رهبر خود نامیدند، با پیروی از شهدای کربال، فصل ماندگاری از تاریخ دفت

 .4مقدس را رقم زدند که برای همیشه ماندگار خواهد بود

 دهیفهم نینامه محمد حس یزندگ. 5
وی دوران کودکی  ای مذهبی در محله پامنار شهر قم چشم به جهان گشود.در خانواده 1346محمد حسین فهمیده، فرزند محمد تقی در سال 

که وی نیز سه سال بعد از شهادت محمد حسین، شهید شد، با صفا و صمیمیت و در زیر  را همراه سایر فرزندان خانواده و درکنار برادرش داوود

، به مدرسه رفت و کالس اول تا چهارم ابتتدایی را بتا یتک 1352محمد حسین در سال  سایه محبت و توجه پدر و مادری مهربان، سپری کرد.

به دلیل انتقال خانواده اش به کرج در دو مدرسته در ایتن شتهر گذرانتد.در  معلم روحانی طی کرد. سال پنجم ابتدایی و اول و دوم راهنمایی را

محمتد  ها جوان و نوجوان دیگر کشور، دچار تحوالت عظیمی گردیتد.همین دوران بود که به واسطه حوادث انقالب، روح وی نیز، مانند میلیون

                                                           
  :شود مراجعه زیر سایت به "مقدس دفاع دوران در آن نقش و طلبی شهادت فرهنگ"مقاله ای با عنوان  بیشتر اطالعات برای 2 

www.navideshahed.com 

  : شود مراجعه زیر سایت به "همیدهف حسین محمد شهید...  ساله سیزده رهبر"ای با عنوان  مقاله بیشتر اطالعات برای 3 
 www.askdin.com 

 :شود مراجعه زیر سایت به "نوجوان روز و فهمیده محمدحسین شهادت " عنوان با ای مقاله بیشتر اطالعات برای 4 
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عالقه زیادی داشت و با وجود این که به سن تکلیف نرستیده بتود،  حسین فهمیده، نوجوانی خوش برخورد، شجاع، فعال، کوشا بود و به مطالعه

  .5خواند و احترام خاصی برای والدینش قایل بودنماز می

 
 حسین فهمیده پس از پیروزی انقالب5-1

بسیجیان جان بر کف ال ، به خیل عظیم به فرمان امام خمینی رحمه 135۸شهید فهمیده، پس از پیروزی انقالب با تشکیل بسیج در آذر سال 

پیوست. پس از حوادث کردستان، با وجود سن کم و جثه کوچکش راهی آنجا شد، ولی برادران کمیته به علت کمی سن، او را بازگرداندند. این 

با زمان را گذراند. محمد حسین، شهریور همان سال هم135۹های رزمی، تابستان سال قهرمان کوچک آرام ننشست و با شرکت در آموزش

 .6های جنوب رساندشروع جنگ تحمیلی عراق بر ضد ایران، خود را به جبهه

 آموزگار ایثار 5-2

با سختی   محمدرضا زخمی شد و محمدحسین .در خط مقدم جبهه، شهید فهمیده به اتفاق دوستش، محمدرضا شمس در یک سنگر بودند

های عراقی که به طرف رزمندگان هجوم آورده و درصدد او با مشاهده تانک فراوان او را به پشت خط رساند و به جایگاه پیشین خود بازگشت.

ها حرکت کرد. در محاصره و قتل عام آنها بودند، تاب نیاورد و در حالی که تعدادی نارنجک به کمر بسته و در دستش گرفته بود، به طرف تانک

رو، بدون در اراده محکم و پوالدین محمدحسین خللی وارد کند. ازایناین هنگام، تیری به پایش خورد و او را مجروح ساخت، ولی نتوانست 

آمد، خود را به تانک پیشرو رساند و با استفاده از الی تیرهایی که از هر سو به طرفش میهیچ تردیدی تصمیم خود را عملی ساخت و از البه

ای صورت گرفته است. تانک، مهاجمان عراقی گمان کردند حمله نارنجک، موفد شد آن را منفجر کند و خود نیز تکه تکه شد. پس از انفجار

ها را رها کردند و پا به فرار گذاشتند. در نتیجه، حلقه محاصره شکسته شد و پس تر تانکرو، روحیه خود را باختند و با سرعت هر چه تمامازاین

 .۷کردند سازیاز مدتی، نیروهای کمکی رسیدند و آن قسمت را از وجود متجاوزان پاك

 حرکت به سوی جهاد 5-3

کرد. هنگامی که عراق به ایران حمله کرد و شهرهای جنوب کشورمان را حسین فهمیده رادیوی کوچکی داشت و مرتّبا اخبار جنگ را دنبال می

این مردم کمک کرد. باالخره به اشغال درآورد او بسیار ناراحت بود و حتی بع ی شب ها از ناراحتی نمی خوابید و به مادرش می گفت: باید به 

                                                           
 :شود مراجعه زیر یتسا به "(135۹ - 1346) فهمیده حسین محمد: زندگینامه " عنوان با ای مقاله بیشتر اطالعات برای 5 

www.hamshahrionline.ir 

 :شود مراجعه زیر سایت به " فهمیده حسین محمد شهید نامه زندگی" عنوان با ای مقاله بیشتر اطالعات برای 6 

www.noorportal.net 

 :شود مراجعه یرز سایت به "امروز نوجوانان برای زیبا الگویی فهمیده شهید" عنوان با ای مقاله بیشتر اطالعات برای  7
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ای قلم را زمین گذاشت و برای به دست گرفتن سالح راهی جبهه شد. او رفت تا حماسه( حسین 5۹در اولین روزهای سال تحصیلی )مهر سال 

 .۸ای نورافشانی کندخلد کند که در آسمان پرافتخار تاریخ ایران اسالمی چون ستاره

 خصوصیّات اخالقی شهید 5-4

کرد. نسبت به همه به خصوص بزرگ ترها مؤدّب ای گشاده و باز برخورد میشهید فهمیده بسیار خوش برخورد و خنده رو بود و با همه با چهره

به  و نسبت به وفای جستمیای قائل بود. از تظاهر و خودنمایی به شدّت بیزاری بود. برای خانواده خود، به ویژه پدر و مادر، احترام فوق العاده

رفت و بسیار شد در خود فرو میکرد. از دروغ و ناسزا بدش می آمد. هنگامی که ناراحت میداد حتما عمل میعهد حسّاس بود و به قولی که می

گ را خیلی دوست داشت و در همه حال با مردم به ویژه افراد تن هایلباس تمیز و مرتّب می پوشید. او مردم و به خصوص انقالب .رازدار بود

 .۹کرددست در حدّ توان هم دردی و همراهی می

 تربیت صحیح اسالمی 5-5

ای متدیّن و مذهبی و ف ای شهر مقدس قم و نیز داشتن زمینه مساعد روحی و معنوی، شخصیت شهید فهمیده به دلیل داشتن خانواده

دیدار با خانواده او، با اشاره به حماسه شهید فهمیده، در این  سرشار از معنویّت و فرهنگ غنی اسالم بود. مقام معظّم رهبری، مدّظله العالی، در

بروز چنین حوادثی که ناشی از تربیت صحیح و اصالت های خانوادگی است، صرفا در محیط های اسالمی جلوه گری و »زمینه فرمودند: 

خوشا به حال »بول قطعنامه دادند، می فرمایند: از همین روست که ح رت امام خمینی رحمه ال در پیامی که پس از ق«. کندنورافشانی می

 .10آنان که با شهادت رفتند و خوشا به حال مادرانی که چنین فرزندانی را در دامان خود پروراندند

 خبر شهادت حسین فهمیده 5-6

تانک عراقی رفته آن را منفجر کرده  کند که نوجوانی سیزده ساله با فداکاری زیرهای خود اعالم میصدای جمهوری اسالمی ایران با قطع برنامه

کنند، جمالت و خود نیز به شهادت رسیده است . امام قدس سره در پیامی که به مناسبت دومین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی صادر می

ها زبان و قلم بزرگ تر ای است که با قلب کوچک خود که ارزشش از صدرهبر ما آن طفل سیزده ساله فرمایند:معروف خود را پیرامون او می

به این ترتیب و با  است، با نارنجک ، خود را زیر تانک دشمن انداخت وآن را منهدم نمود و خود نیز شربت شهادت نوشید.محمد حسین فهمیده

، به 11شماره  ،44، ردیف 24این کلمات، حسین و فداکاری و شجاعت او جاودانه شد. بقایای پیکر شهید حسین فهمیده در بهشت زهرا، قطعه 

 11شودخاك سپرده می
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 شهید فهمیده در بیان رهبری 5-۷

مقام  باشد.دفاع مقدس می هایت: زنده نگه داشتن یاد حادثه شهادت دانش آموز بسیجی، شهید فهمیده از اصالفرمایندمیرهبر معظم انقالب ، 

فرمودند: بروز چنین حوادثی که از تربیت صحیح واصالت های خانوادگی معظم رهبری دردیدار با خانواده او در رابطه با فداکاری و شجاعت او 

 .12کنداست ، صرفا درمحیط های اسالمی جلوه گری و نور افشانی می

 فهمیده از نگاه شهید آوینی شهید 5-۸

محمد حسین فهمیده را این سید شهیدان اهل قلم ، حاج مرت ی آوینی، در قسمتی از برنامه پنجم روایت فتح با نام شهری درآسمان شهادت 

توا کند: خرمشهر، از همان آغاز خونین شهر شده بود. خرمشهر، خونین شهر شده بود. آیا طلعت را جز از منظر این آفاق میگونه زیبا ترسیم می

د و به آب و باد و های شیطان تکه تکه شن نگریست ؟ آنان درغربت جنگیدند و با مظلومیت به شهادت رسیدند و پیکرهای شان زیر تانک

یابند. گردش خون در رگ های زندگی شیرین است . اما ریختن خاك و آتش پیوست . اما... راز خون آشکار شد. راز خون را جز شهدا در نمی

ندارد. آن در پای محبوب ، شیرین تر.... شایستگان آنانند که قلبشان را عشد تا آن جا انباشته است که ترس از مرگ جایی برای ماندن 

 .13شایستگان جاودانانند. حکمرانان جزایر سرسبز اقیانوس بی انتهای نور، که پرتوی از آن همه کهکشان آسمان دوم را روشنی بخشیده است

 . نتیجه گیری6

رود. هرچند می، دومین رویداد مهم تاریخ معاصر شمار 135۷قوع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، پس از پیرزی انقالب اسالمی ایران در سال و

کهب با تجاور وحشیانه ارتش بعث عراق به سرزمین پهناور ایران خسارات های جانی و مالی فراوانی را در پی داشت ولی در عین حال، این 

ور یداد به جهانیان نشان داد که ملت ایران در هر شرایط و سختی حاضر به عقب نشینی از مقابل متجاوزان و ظالمان نخواهد بود و ح ور

گسترده و داوطلبانه اقشار مختلف مردم به ویژه دانش آموزان و دانشجویان در کنار نیروهای ارتش و نیروهای مسلح در میدان جنگ هشت 

باشد که در این مقاله . یکی از این دانش آموزان شهید حسین فهمیده  میساله تحمیلی عراق علیه ایران، خود محکم ترین سند این ادعا است

زنده نگه داشتن یاد حادثه شهادت دانش آموز بسیجی ، شهید فهمیده از : شهید فهمیده در بیان رهبری گی نامه اش پرداخته شده است.به زند

باشد . بروز چنین حوادثی که از تربیت صحیح واصالت های خانوادگی است ، صرفا درمحیط های اسالمی جلوه اصالت های دفاع مقدس می

 کند.گری و نور افشانی می
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Abstract  

Slogan Shahid Fahmideh, yet, we avoid humiliation, and students should study science, refinement and 

exercise, their job title. Today's children and young adults, each of which can in itself be a discerning, 

Mohammad Hosein Fahmideh, son of Mohammad Taqi, in 1967 in a religious family, was born in the 

neighborhood Pamenar city of Qom. Mohammad Hosein in 1973, went to school in the first primary to 

fourth primary, but with a spiritual teacher in the. Primary Five years, and first and second of high school, 

because her family moved to Karaj in two schools in the city spent. At the same time that, due to the 

events of the revolution, his soul, like millions of other young country, have been enormous changes. The 

research is leading efforts, there are some fundamental role of young people in war, Biography 

Mohammad Hosein Fahmideh, according to online media, examined and evaluated. 
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