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مقــدمه

 دنیـای غرب بـا همه ی ادعاهـای خود در زمینـه ی حقوق 
بشـر، همچنان در وادی ظلم به زنان قـدم برمی دارد. آمارهای 
تکان دهنـده از کتک خوردن زنان، آزار جنسـی آنان، تبدیل 
شدنشـان به وسـیله ی تعّیش مردان، و... در این جوامع، نشان 
می دهد که دنیای به ظاهر متمدن غرب، همان جامعه ی جاهلیت 
است که دخترکشی و زن آزاری شاخصه ی آنها بود، لیکن اینان 
با کت و شلوار اتو کشیده و کراوات و پاپیون، آن اخالقیات فاسد 

را اعمال می کنند.
اسـالم که در آن فضـای آکنـده از عقب ماندگی فرهنگی و 
خشونت گرایی مردان و دخترکشی، پایه ریزی گردید، بیشترین 
عنایت را به حقوق زنان بویژه در درون خانواده ها داشت. لطف 
بـزرگ خداوند، حمایت از زنان و هویت انسـانی بخشـیدن به 
آنان و قائل شـدن حقوق ویژه برایشان بود. مؤمنین به تبعیت 
از احـکام الهی و خواسـت خداوندی، خوش رفتـاری، احترام، 



اهتمام به ادای حقوق زنان، کرامت و عّزت آنان را در موقعیتهای  
همسری، مادری، خواهری و نقشهای دیگر، مّدنظر داشته و به 
آنها عمل می کنند. ممکن اسـت در جاهایی هنوز ظلم به زنان 
وجود داشته باشـد اّما اینها از آموزه های اسالمی نیست بلکه 

جزیی و به روال عادات و سّنت های غلط و قبیله ای است.
رزمنـدگان دفاع مقدس، در این عرصه نیز خاطرات بسـیار 
درس آموز و برجسـته از خود به یادگار گذاشـته اند. به غیر از 
احترام به مادر، که فوق العاده بود، در نقش شوهر، حقاً و انصافاً، 
الگویی از رفتار شایسته یک مرد در مقابل همسرش را به نمایش 
گذاشـتند. همراهی با همسـر، مهربانی و کمک به او در تمامی 
امور منزل، محبت و صله با خویشـان همسر، لطف و محبت و 
مهربانی با او، چیزهایی است که در شهدای دفاع مقدس- آنها 
که متأهل بودند- با لطافت و زیبایی وجود دارد. اینطور نبود که 



عاطفه و عشق و احساسی نسبت به همسر خود نداشتند که در  
جبهه ها حضور مستمر داشتند. بلکه در تقابل عشق به همسر 
و فرزندان و تکلیف خدایی، دومی را برمی گزیدند، در عین حال 
شیدای همسران خود بودند. گاه صحنه های دلدادگی و محّبت 
آن چنان زیبا و آرمانی هستند که انسان مبهوت رفتار جّذاب، 
عاشـقانه و متعالی آنان می شود. خاطراتی که از زبان همسران 
برخی شـهدای دفاع مقدس، این روزها منتشـر می شود، بُعد 
لطیف روحی و تقّید عاشقانه ی شهدا را به حفظ حرمت و کرامت 
و حقوق همسـران خود، بخوبی نشان می دهد. این بُعد از رفتار 
انسانی شهدای دفاع مقدس و سـبک زندگی خانوادگی آنان، 
الگوست برای جستجوگران پاکیها و زیباییها، که راه اینجاست 

و شهدا ستاره هایی هستند که راه را نشان می دهند. 
مؤسسه فرهنگی هنری قدروالیت




