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»از پدرم، موسی بن جعفر شنیدم که گفت: از پدرم جعفر بن محمد شنیدم که گفت: از پدرم محمد بن علی 
شنیدم که گفت: از پدرم علی بن الحسین شنیدم که گفت: از پدرم حسین بن علی شنیدم که گفت: از پدرم 

امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب شنیدم که گفت: از پیامبر شنیدم که گفت: از خدای عزوجل شنیدم که گفت:

اِبی
َ

ِمَن ِمْن َعذ
َ

َل ِحْصِنی أ
َ

 الَلُ ِحْصِنی َفَمْن َدخ
ّ

َل ِإَلَه ِإَل
 )ال اله اال اهّلل دِژ من است؛ پس هرکس به دِژ من درآید، از عذاب من ایمن خواهد بود.(«

چون کاروان به راه افتاد، امام فریاد زدند: 

َنا ِمْن ُشُروِطَها
َ

ِبُشُروِطَها َو أ
)با وجود شرط های آن و من از شرط های آنم.(«

أمالی صدوق، ص ۲۳۵
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مقدمه

یز رفت و مهه ما را در غصه و هبیت عمیق فرو برد؛ غصه  حاج قاسم عز
از دوری مؤمین حقییق و سرداری شجاع که هم دالور میدان جنگ بود و 

هم بزرگمرد مسجد و حمراب و ایثار و حمبت.
و اما هبیت عمیق از اینکه ســردار دل ها چه داشــت که با رفتنش این 
خیــت و آشــویب در دل های ایرانیان و مســلمانان  مهــه قلب هــا را بــه هم ر
پــا کــرد؟ او چــه کــرده بود که توانســت با شــهادت ســاده و  و جهانیــان بر
یب آالیشش این طور بر معادالت جهاین اثربگذارد و حرکت مقاومت را به 

یک آن چندین گام به پیش ببرد؟
بســیاری از مــا در ایــن فکــر فــرو رفتــم کــه چــه باید کــرد تــا مانند وی 
شــد؟ چــه کنــم کــه در راه ســربازی و جانبازی بــرای موالمیــان امام عصر 
ارواحنافــداه چــون حاج قاســم ســربازی شایســته باشــم و خوشــنودی 
حضرتش را حتصیل کرده و در راستای حتقق اهداف متعایل آن حضرت 

خود و دیگران را پیش ببرمی؟
حاج قاسم چگونه زندگی کرد که رضایت نائب امام زمان و رهبر معظم 
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انقاب اســامی را به دســت آورده و قلب حضرت آقا را نیز چنان تکان 
داد که خطاب به خانواده ســردار فرمود: »مصیبت شــهادت حاج قاســم 
شــاید برای من ســخت تر از مشا هم باشــد ولیکن باید حتمل کرد و باید از 

این مرحله عبور کنم«.
برخــی می گفتند که ِســّر  این موفقیت ها شــهادت وی بــود؟ ویل وقیت 
کــم؛ مهــه  یــخ را ورق زدمی دیــدمی شــهیدان فراواننــد و حاج قاســم ها  تار
یزند ویل مهه بسان و قامت وی نیستند، پس چیزی دیگر جز  شهیدان عز

 در میان است.
ً
شهادت نیز حتما

برخــی می گفتنــد والیــت مداری و بصیرت حاج قاســم منشــأ مهه این 
برکات اســت، وی مرد اطاعت از ویل فقیه و پشــتیبان مهیشه در صحنه 
ایشان بود؛ از این رو به این درجات رسید. ویل باز هم می بینم که ادعای 
یژگی هــای احنصاری  والیــت مــداری بــا حضور مهیشــگی در صحنــه از و
حاج قاســم نبوده و نیســت؛ دیگراین هم هستند که به این صفت مشهور 

یدند. بودند ویل چننی دل ها را تکان ندادند و اثری شگفت نیافر
مــا هــر چه جســتم و جســتم فقط به این حقیقت رســیدمی کــه امتیاز 
حاج قاســم که مادر شــهادت و بصیرت و والیت مداری وی نیز  می باشد 
کبر وی بود؛ چنانکه رهبر معظم انقاب فرمودند:  اخاص و توحید و جهاد ا
گر اخاص نباشد این جور دل های مردم  »این نایش از اخاص است؛ ا
متوجه منی شــود. دل ها دســت خداســت اینکه دل ها اینجور مهه متوجه 
می شــوند این نشــان دهنده این اســت که یک اخاص بزرگی در آن مرد 
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وجود داشــت. مرد بزرگی بود خدا ان شــاء اهلل درجاتش را عایل بکند.«
یســت و با یاد او  او ســال ها با عشــق خداوند و در طلب وصال وی ز
زندگــی کــرد و بــرای او ســوخت و ســاخت و در مهنی راه هم شــهید شــد؛ 

چنانکه در وصیتنامه اش خطاب به خداوند نوشت:
یــز مــن! جســم مــن در حــال علیل شــدن اســت. چگونــه ممکن  »عز
]است[کیس که چهل سال بر درت ایستاده است را نپذیری؟ خالق من، 
حمبوب من، عشــق من که پیوســته از تو خواســم سراسر وجودم را مملو از 

عشق به خودت کین؛ مرا در فراق خود بسوزان و مبیران. 
یزم! من از یب قراری و رسوایِی جاماندگی، سر به بیابان ها گذارد ه ام؛  عز
مــن بــه امیــدی از ایــن شــهر بــه آن شــهر و از این صحــرا به آن صحــرا در 
زمســتان و تابســتان می روم. کرمی، حبیب، به َکَرمت دل بسته ام، تو خود 
می داین دوستت دارم. خوب می داین جز تو را منی خواهم. مرا به خودت 

متصل کن!
... معبــود من، عشــق من و معشــوق مــن، دوســتت دارم. بار ها تو را 
دیدم و حس کردم، منی توامن از تو جدا مبامن. بس است، بس. مرا بپذیر، 

اما آچننان که شایسته تو باشم.«
کبر و عشــق و ســوز بود که والیت مداری و شــهادت او را  این جهاد ا
یــده بــود. و مهنی  رنــگ و بــویئ دیگــر زده و حــال و هــوایئ دیگــر در او آفر
نورانیت و خداجویئ و خداخواهی وی چراغی برای ما بازماندگان شد که 

می. راه  وی را ادامه دهم و به سوی آن مقصد عایل قدم بردار
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•••
آری! انقــاب اســامی شــاخه ای از درخــت تنــاور اســام اســت و 
پیشــوایان آن از چشــمه زالل قرآن و عترت نوشیده اند و پیروان ایشان نیز 
به برکت انقاب از آب گوارای اسام سرمست و سیراب گشته و راه خود 

را یافته اند.
ســردار شــهید اثبــات کــرد کــه حکومــت اســامی و انقاب اســامی 
ظرفیــت ســاخنت مــرداین را دارد کــه از ظلمتکــده عامل دنیــا دل کنده و رو 
به ســوی عامل نور پرواز منایند. حاج قاســم شاگرد مکتب انقاب اسامی 
و ارادمتنــد معمــار کبیــر ایــن انقاب بــود و در پرتو تعالم حیــات خبش آن 

یخ توانست چننی بال بگشاید و آمساین شود. بزرگمرد تار
زندگی شهید سلیماین حمکی بسیار خوب برای مهه کساین است که 
خــود را انقــایب و حــزب اللهــی و پیــرو خط امــام یــا ... می نامند؛ حمکی 
بــرای مهــه ماســت تا ببینــم و بدانم کــه انقایب بودن به حرف و ســخن 
و هیاهــو نیســت، معیار عمل اســت و اخــاص و پیروی کامــل از قرآن و 
کبر و مبارزه با نفس و شیطان  اهل بیت؟مهع؟ و قدم زدن در عرصه جهاد ا
درون و سپس ایستادگی دربرابر مستکبران جهان. فقط کساین می توانند 
خــود را در مســیر انقاب اســامی و پیرو خط رهبرمعظــم انقاب بدانند 
کــه ایــن شــاخصه های اصیل را دارا باشــند؛ چرا که به عمــل کار برآید به 

سخنداین نیست.
•••



   مکتب سلیمانی    11   

در این چند صفحه ابتدا نگاهی گذرا می افکنم بر مکتب حاج قاسم 
کبر  ین توحید و جهاد ا ســلیماین، مکتیب که در آن شــهادت با شــهد شــیر
آمیخته اســت و ســپس مروری می منایم بر حکایایت دلنشــنی از شــهیدان 
مکتب ســلیماین، شــهیداین که چون او عاشق و دلباخته خداوند بوده و 
کبر چیده  ین شهادت در جهاد اصغر  را از درخت تنومند جهاد ا میوه شیر
بودند و با تکیه بر خداوند و عشق و حمبت و توسل و ایثار راهی به سوی 
عــامل نــور و طهــارت گشــوده بودند تــا ســیره و روش اهلی ایشــان راهنما و 

الگویئ برای ما زندانیان عامل خاکی باشد.
یز پیرو واقعی راه  امیدوارمی که خداوند ما را هم چون این شهیدان عز
کرم و اهل بیت؟مهع؟ قرار دهد و مهچون او آتیش از عشق و حمبت  پیامبر ا
خود بر خرمن قلب ما زده و ما را نیز راهی دیار وصال خود گردانده و خامته 
کار ما را با شهادت در راه خودش نوراین کرده و ما را با پاکی و طهارت به 

یش بپذیرد. حمضر خو

آمنی رب العاملنی 
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مکتب  سلیمانی

رهبر معظم انقالب اسالمی حضرت آیةاهلل خامنه ای؟دم؟:
بــه شــهید حاج قاســم ســلیمانی به چشــم یک فــرد نگاه نکنیــم؛ به 
چشــم یــک مکتــب، یــک راه و یــک مدرســه درس آمــوز نــگاه کنیم.

)98/10/27(
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اوج کمال انسان در تعالیم انبیاء الهی
هَّلِل«1

َ
 ِف َسِبیِل ا

ُ
ُجل لّرَ

َ
 ا

َ
ِ ِذی ِبّرٍ  َبّرٌ َحّتَ یْقَتل

ّ
کل هَّلل؟ص؟ : َفْوَق 

َ
 ا

ُ
 َرُسول

َ
»َقال

همــۀ انســان ها ذاتــًا ســعادت طلب و کمال جو هســتند و هیچ 
انســانی را در عالم پیدا نمی کنید که در مســیر زندگی خود به دنبال 
هدفــی جــز نفع، ســعادت، لذت و خوشــی خــود قدم بــردارد. تنها 
تفاوتی که بین انسان ها مشاهده می شود این است که در تشخیص 
کــه بایــد به ســوی آن حرکــت کننــد بــا یکدیگر  ســعادت و کمالــی 
اختالف دارند. برخی سعادت و کمال خود را در لذت های زودگذر 
دنیوی همچون مال و مقام و اعتبار می بینند و برخی دیگر، کمال 
خــود را در لــذت کســب علم و دانــش و تحصیــالت و علوم مادی 
کــه در چند روز زندگی دنیا همراه انســان  می داننــد، همان علومی 
اســت ولــی در هنــگام رفتن از ایــن عالم بــه عوالم بعدی با انســان 
همراهــی نمی کند. برخی دیگــر نیز ســعادت را در اصالح اخالق و 

1.  الکافی ج2
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رفتار خود می دانند و برخی لذت و کمال و ســعادت را در گشودن 
پنجره هایی به عالم غیب، قدرت بر تصرفات ماورایی و خبردادن 
از گذشــته و آینــده و امثــال آن می پندارنــد. عده ای نیــز تالش خود 
را صرفًا وقف رســیدن به نعمت های حسی و لذت های جسمانی 
کــرده و به صورت نســیه در عالم  عالــم آخرت و بهشــت جســمانی 

تالش می کنند تا بعد از مرگ به بهشت دست یابند. 
در این میان بزرگترین خدمتی که انبیا و اولیای الهی به بشریت 
کرده انــد ایــن اســت که باالتریــن درجۀ ســعادت و کمال را به بشــر 
معرفی کرده و قله ای را که خداوند متعال انسان را برای رسیدن به آن 
خلق نموده است، نشان داده اند. این قله، همان قلۀ توحید است 
که همانا از همۀ این کماالت و سعادت ها برتر و عالی تر است. قلۀ 
توحیــد همان جایی اســت که انســان باید تالش کرده و به ســمت 
آن حرکــت کنــد. البتــه تحمــل زحمت و ســختی برای رســیدن به 
بهشت و نعمت های اخروی ارزشمند است و اصاًل قابل مقایسه با 
تالش برای امور گذرا و فانی دنیا نیست؛ ولی پیامبران الهی انسان 
ا  ِتَ ْ َ

ِری ِمْن ت ْ َ
اٌت ت

ّ
را به بهشــتی برتر از بهشت حســی آخرت که َجَن

1 اســت دعوت کرده اند؛ بهشــتی که نصیب کســانی است 
 اُر ْنَ

َ ْ
ال

 .کَبُر که به مقام توحید راه پیدا  کنند و رضواٌن ِمَن اهَّلِل أ
توحید یعنی خداوند متعال را در همۀ کماالت و خوبی ها، یکتا 

1.  سوره مبارکه توبه آیه 72
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و یگانــه دیدن؛ یعنــی اعتراف به اینکه هیچ خیری، هیچ کمالی و 
هیچ صفت پســندیده ای در عالم هســتی نیســت مگر اینکه فقط 
و فقــط متعلق به خداوند اســت و ما انســان ها و دیگــر مخلوقات، 
کــه بــه مقــدار ظرفیــت و وجودمان  تنهــا بســان آینه هایــی هســتیم 
جمــال و کمــال الهــی را در خود منعکس می کنیــم ولیکن حقیقتًا 
مالک هیچ کمال و جمالی نیستیم. توحید یعنی انسان بداند که 
غیرخدا ارزش اســتقاللی ندارد و پس از آنکه دانســت کســی غیر از 
خدا چیزی ندارد و هرچه هست ِملک اوست؛ خودش را از تعلق و 
دلبســتگی به غیرخدا جدا کند و دل و جان را تنها تســلیم او کند.  
توحید حقیقی یعنی بند قلب انسان فقط به خداوند متصل باشد 
و فقــط بندگــی او را بنمایــد، از هرچه رنگ تعلق پذیرد آزاد باشــد و 
در تمــام مســیر زندگــی اش با کســی غیــر از خدا قلبــًا رابطۀ محبت 
برقرار نکند مگر اینکه کسی یا چیزی را به خاطر ربط با خدا دوست 
داشته باشد. به پیامبر اکرم؟ص؟ و اهل بیت آن حضرت؟مهع؟ عشق 
بورزد چراکه وجود آن ها وجودی الهی اســت و رنگ و بوی خدایی 
دارد. به فرزند، همسر و نزدیکان و برادران و خواهران ایمانی به خاطر 
اینکــه ربط و رابطۀ با خداوند متعال برقرار کرده اند و در وجود آن ها 
حقیقت ایمان تبلور یافته اســت، محبت داشــته باشــد و به دیگر 
موجودات نیز از این باب که آینۀ وجود خداوند هستند، به مقداری 
که با باری تعالی ارتباط و اتصال دارند محبت بورزد. همان گونه که 
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جناب سعدی می سراید:
به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست
عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست

توحیــد یعنــی انســان در زندگــی تنهــا بــرای خداونــد کار کنــد و 
مقصــد و مقصــودی جــز رضای الهی نداشــته باشــد و چیــزی را در 
کنــار خداونــد دارای ارزش نبینــد. مهمتریــن هدیــۀ انبیــا و اولیای 
الهــی این اســت که بشــر را به ایــن حقیقت واقف کرده اند که بشــر 
بفهمــد همه کارۀ عالم، خداوند اســت و پــس از آن، تالش کند این 
حقیقــت را در قلــب و جان خود جــای دهد و این حقیقت را که از 
کــه در عالم چیزی  نظــر معرفتــی به آن رســیده، قلبًا نیز شــهود کند 
شیرین تر و ارزشمندتر از شهود این حقیقت و دلدادگی به خداوند 

نیست.
دین یعنی برنامۀ رســیدن به توحید. دین دار واقعی کسی است 
که هر روز که از عمرش می گذرد با عمل به دستورات و هدایت های 
انبیا و اولیا یک قدم به توحید نزدیک تر می شــود و به این حقیقت 
که خودش و دیگر مخلوقات چیزی ندارند، بیشتر اعتراف می کند. 
دین دار هر ساعتی که از عمرش کم می شود عبودیت و بندگی اش 
بیشــتر می شــود، فقــر درونــی خــود را بیشــتر احســاس می کنــد و در 
مقابــل، عظمت و غنا و اســتقالل پــروردگار را بهتر لمس می نماید 
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و بیشــتر و بیشــتر حضور در محضر خداوند متعــال را درک می کند 
که خدا در همۀ عالم حاضر بوده و از  که این حقیقت را  تا آن زمان 
رگ گردن به او نزدیک تر است و او در برابر خداوند متعال از خودش 
هیچ اســتقاللی ندارد، با تمام وجود می چشــد. این مسیری است 
کــه انبیــای الهی به روی بشــریت گشــوده اند و آن ها را به ســوی این 
حقیقت دعوت کرده اند. وقتی انســان در این مســیر قدم می گذارد 
و لحظــه به لحظــه به توحید نزدیک تر می شــود در نهایت به جایی 
می رســد که دیگر در عالم هستی هیچ چیزی را مستقل از خداوند 
نمی بینــد و بــه هرجــا کــه نــگاه می کنــد کماالت خــدا را مشــاهده 

می کند و در همۀ آینه ها پرتو نور او را می بیند. 
یــا تــو بینم یــا بنگــرم در به صحرا بنگرم صحرا تو بینمبــه در
نشــان از قامت رعنــا تو بینم1به هر جا بنگرم کوه و در و دشت

گــر انســان از خواب غفلــت برخیزد و آینه هایی کــه در اطرافش  ا
که همۀ عالم هرچه دارند از خورشید  هست را آینه ببیند و بفهمد 
عالم تاب دارند، آن وقت است که در عالم هستی تمام َسر و ِسّرش 
با خداوند خواهد بود و با او مشغول خواهد شد. البته انسان به این 
نگاه توحیدی و این دریافت عمیق از عالم هستی راه پیدا نمی کند 
مگــر زمانــی که قلب او از شــرک خالص شــود و با تقــوا و مجاهده و 

1. دیوان دوبیتی های باباطاهر.
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گذاشــتن بــر هــوای نفس، منــزل به منــزل مراتب ترقی  ریاضــت و پا
به سوی خداوند را طی کند و از عوالم مختلف بگذرد و حجاب ها 
و پرده هــا را کنــار بزند. این حجاب هــا، تنها حجاب های ظلمانی 
نیســت بلکــه بــه تعبیــر شــریف امیرالمومنیــن؟ع؟ در مناجــات 
شعبانیه؛ انسان باید حجاب های نورانی را نیز کنار بزند همان گونه 

که حضرت در دعا به درگاه الهی عرض می کرد: 
وِبنا ِبضیــاِء َنَظِرها 

ُ
ْبصاَر ُقل

َ
ِنــْر أ

َ
ْیَک َو أ

َ
ْنِقطــاِع إل

ْ
 ال

َ
َکمال »إهلــى َهــْب ىل 

َعَظَمِة َو 
ْ
 إىل َمْعــِدِن ال

َ
وِر َفَتِصل

ّ
وِب ُحُجــَب الُن

ُ
ُقل

ْ
ْبصاُر ال

َ
َق أ ــِر ْ َ

ْیــَک َحّت ت
َ
ِإل

َقًة بِعّزِ ُقْدِسَک«1)خدایا! کمال جدایی از مخلوقات 
َّ
واُحنا ُمَعل َتصیَر أْر

کــن، و دیــدگان  کامــل بــه خــودت بــه مــا ارزانــی  را، بــراى رســیدن 
دل هایمــان را بــه پرتــو نگاه به ســوى خویش روشــن کن، تــا دیدگان 
قلب هــای مــا  پرده  هــاى نــور را بشــکافد و بــه سرچشــمه و معــدن 

عظمت متصل شود و روح های ما به عّز قدس تو آمیخته گردد(. 
وقتــی انســان حجاب هــای ظلمانــی و نورانــی را کنــار می زنــد و 
پرده هــا از مقابــل دیدگانــش برمی خیــزد، در حالــت جذبــه ای قــرار 
می گیرد که از خود بی خود شــده و بیهوش و مدهوش می گردد و در 
آن حــال، در برابــر نور جمال الهــی طاقت نمی آورد و به تعبیر همین 
مناجــات زیبــای امیرالمومنیــن در ماه شــعبان، مصــداق این فراز 

می شود: 

1. مناجات شعبانیه.
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الِلک«)خدایا  جاَبک، َولَحْظَتُه َفَصِعَق ِلَ
َ
ْن ناَدیَتُه َفأ ِن ِمَّ

ْ
ى َواْجَعل ِ

ٰ
»ِإهل

مــرا از کســانی قــرار ده کــه آوازشــان دادی، پس پاســخت دادند، به 
آن ها توجه فرمودی، پس در برابر بزرگی ات مدهوش شدند(. 

آن چنانکه موسی؟ع؟ از خداوند تقاضا کرد که توفیق مالقاتش 
ین أنظر إلیک 1 و چون خداوند تجلی  کــرد:  رّب أر را بیابــد و عرض 

. ً
فرمود: موسی بیهوش بر زمین افتاد  َو َخّرَ ُموىس  َصِعقا

کــه اهــل معنــا از آن به فنــاء تعبیــر می کننــد و در  ایــن بیهوشــی 
گاهــی بــه صعقــه و فــزع و. . . از آن یــاد می شــود،  ادبیــات دینــی 
وسیله ای است برای تطهیر قلب و جان انسان. هر صعقه ای چون 
صاعقه بر درون انســان وارد می شــود و آلودگی های آن را می سوزاند 
و هربار که کســی توفیق بهره منــدی از این تجلیات جاللی الهی را 
پیــدا می کند، مقداری ناخالصی شــرک از وجــودش بیرون می آید؛ 
مانند هنگامی که انســان به زیارت اهل بیت؟مهع؟ مشــرف می شود 
یــای نــور آن ها وارد می گردد و شستشــو می یابد و بســیاری از  و در در

ک می شود. آلودگی ها از وجودش پا
تــا وقتی که بارقه ها و صاعقه های الهی پی درپی می آید و قلب 
ک می کند و به تعبیر قرآن این شــخص  انســان مؤمن را به طور کل پا
صین یعنی کســانی که خالص ســازی 

َ
صین می شــود؛ مخل

َ
از مخل

شــدند و ناخالصی هــا از وجودشــان بیــرون رفتــه و موحــد حقیقی 

1.  سوره مبارکه اعراف آیه 143.
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گشــته اند، اینجاســت که دعای امام سجاد؟ع؟ در حق این مؤمن 
مستجاب می شود که فرمود: 

ْخِلْصــن  ِباِلَصــِة َتْوحیــِدک«1 )خداونــدا! مــا را به وســیلۀ توحید 
َ
»ا

خودت خالص بفرما(. 
راه ســعادت همین است که انبیا و اولیا به ما دستور دادند و ما 
در این عالم چاره ای غیر از پیمودن این مســیر نداریم. انســان باید 
بــا قــدم مجاهده، عبودیت و توســل بــه ذیل عنایــات حجج الهی 
و پیامبــر؟ص؟ و ائمــه؟مهع؟ و بــا تعبد و اطاعت محض از دســتورات 
ایشــان این مســیر را قدم به قــدم طی کند و حجاب هــا را کنار بزند 
تــا خداوند متعال چشــم و دل او را به انوار خــودش باز کند و با این 
صعقه های ملکوتی او را مســت عشــق و محبت خودش بفرماید و 
که فرمود در عالم  کند و به آنجا برساند  ک  کرده و پا قلبش را تطهیر 
آخرت هیچ کسی در امان نیست و کسی نجات پیدا نمی کند مگر 

کسی که با قلب سلیم به درگاه الهی وارد شده باشد. 
 2 ٍب َسِلمٍی

ْ
َت اهَّلَلَّ ِبَقل

َ
 َمْن أ

َّ
 َبُنوَن ِإل

َ
 َول

ٌ
 َینَفُع َمال

َ
َیْوَم ل

قلب سلیم قلبی است که در او جز خداوند متعال چیز دیگری 
گر انســان در ایــن زندگی دنیا این قلب ســلیم را  یافــت نمی شــود. ا
یافــت و توفیــق پیدا کرد که هرآنچه غیر خــدا را از وجود خود خارج 

1.  مناجات الراجین.

2. سوره شعرا، آیات89-88.
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کند، در عالم آخرت به رستگاری کامل می رسد.  امام صادق؟ع؟ 
فرمودند:

َحٌد ِســَواُه«1 )قلب ســلیم 
َ
یَس ِفیِه أ

َ
ُه َو ل ّبَ َق َر

ْ
ــِذی یل

َّ
ل

َ
ــِلمُی ا لّسَ

َ
ــُب ا

ْ
َقل

ْ
ل

َ
»ا

قلبــی اســت که بــه لقاء الهی می رســد در حالــی که جز خــدا در او 
نیست(. 

گر انسان در عالم دنیا، با پای اختیار و قدم مجاهده این مسیر  ا
را طی نکند و همت عالی نداشته باشد باالخره او را با مرگ از این 
عالم می برند و قدم به قدم و به زور و اجبار این منازل را طی خواهد 
کــرد و بــه بــرزخ خواهد رفــت و از آن جا با نفخ صور بــه عالم قیامت 
وارد می شــود و چون قلب ســلیم ندارد به فزع و صعقۀ عالم آخرت 
دچــار می شــود.  فزع و صعقۀ عالــم آخرت هزاران بــار از مجاهده و 
کشــی هایی که مؤمنین در عالــم دنیا دارند  تحمل ســختی ها  و بال
دشوارتر خواهد بود. پس باالخره انسان ها به سوی خدا در حرکتند 

و به لقاء اهلل خواهند رسید. 
ِقیِه 2 ) ای انســان 

َ
ال ُ َ

کْدًحا ف ک  ِبّ کاِدٌح ِإىَلٰ َر ــک 
ّ

ْنَســاُن ِإَن ِ
ْ

هَیا ال
َ
یــا أ

تو با ســختی و کوشش به سوی پرورگارت در حرکت هستی و به هر 
حال به لقاء او خواهی رسید(. 

انبیا الهی آمده اند و انسان ها را تشویق کرده اند که مسیر حرکت 

1.  الکافی، ج2، ص16.

2. سوره انشقاق، آیه 6.
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به ســوی خــدا را با قدم اختیــار و مجاهدۀ خودشــان در این زندگی 
دنیــا طــی کننــد و در همین عالم دنیا به لقاء اهلل دســت پیدا کنند 
و با قلب وســیع و گشــاده به عالم ملکوت بروند و انوار او را در خود 
گر انســان قلب خــود را با مجاهده گشــایش ندهد و  جــای دهنــد. ا
همین طــور بــا وجود تنــگ و تاریک از این عالــم رحلت کند و کوچ 
نمایــد وقتــی که وارد عالم برزخ و قیامت می شــود در آنجا در مقابل 
کتی می افتد  انــوار عظمت الهی تاب نمی آورد و بــه بیچارگی و فال
که هیچ کســی طاقت تحمل آن را نخواهد داشــت.  در آن جا همۀ 
ک  انســان ها آرزو می کنند که  ای کاش مثل اولیا الهی وجودشان پا
کرده و از هر  و طاهر بود و در دنیا به وســیلۀ عبودیت خود را خالص 
ک شــده بودند؛ تا هنگامی که وارد عالم  بدی و ســیئه ای مطهر و پا

آخرت می شوند از مشکالت این سفر دور و دراز در امان باشند. 
این نهایت ســیر بشــر در این عالم دنیا اســت و هر انسان مؤمنی 
برای رسیدن به این مقام باید آستین همت را باال بزند و از خداوند 
متعــال تقاضا کند که او را با دســت عنایت خــودش هدایت کند 
کمال دو  و به مقام لقاء اهلل برســاند. راه رســیدن به این ســعادت و 

چیز است:
اول اینکه انســان حقیقت توحید را بفهمد و در طول شــبانه روز 
دائمــًا به یاد خداوند متعال باشــد، به یــاد خدای حقیقی، خدایی 
کــه در برابــر او هیــچ موجــودی مســتقل نیســت و همۀ عالــم و همۀ 
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کمــاالت و همــۀ ذرات ِملــک مطلــق اوســت و کســی در مقابــل او 
نمی توانــد ذره ای ادعای اســتقالل کنــد. توجه به حقیقت توحید، 
توجــه بــه خداونــد متعــال و ســر ذلــت فــرود آوردن در برابــر خداونــد 
متعال، یکی از ارکان حرکت به سوی خداست که از آن به عبادت 

و صالة یاد می شود.  
قــرآن از اقامۀ صالة به عنوان یک محور اساســی در دینداری یاد 
کــرده و می فرماید مؤمن باید همیشــه صالة را به پــا دارد. مؤمن باید 
نه تنها نمازهای یومیه و هفده رکعت نماز واجب را به جا آورد، بلکه 
در تمام زندگی ســعی کند مشــغول عبادت و یاد خدا باشد و دوام 
ذکر خدا و توجه به خداوند و توجه به عبودیت خود در برابر خداوند 
را در همۀ ساعات زندگی استمرار ببخشد. البته تا انسان به کمال 
نرســد هیــچ گاه نمی تواند همواره به یاد خدا باشــد چون موجودات 
کــه به آن ها نــگاه می کند از  عالــم دنیــا را آینه نمی بینــد و هنگامی 
یاد خداوند غافل می شــود و توجه اش از خداوند برداشــته می شود. 
به همین دلیل ممکن اســت بر سر سجادۀ عبادت لحظاتی به یاد 
خداونــد باشــد و در طول روز نیز گهگاهی خداونــد را یاد کند، ولی 
هنگامی که مشــغول زندگی طبیعی خودش اســت دائمًا به غفلت 
صین هستند که در تمام شبانه روز 

َ
دچار می شود. فقط و فقط مخل

و در همــۀ حــاالت، بــه یــاد خــدا هســتند و این دعــا کــه در زیارت 
امین اهلل آمده در حقشان مستجاب شده است:
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ْمِدک َو َثَناِئــک« )خداوندا! مرا این طور قرار  ْنیا ِبَ
ّ

ًة َعِن الُد
َ
»َمْشــُغول

بده که در دنیا به حمد و ثناء تو مشغول باشم و هیچ گاه به جز حمد 
و ثناء تو به چیزی نظر نکنم(. 

صین هســتند که چون دنیــا را آینه می بینند به هرجا 
َ
فقــط مخل

نگاه می کنند پرتو کمال خدا را در آن می بینند و در نتیجه همیشه 
کمال  که می بینند از  ل را 

ُ
گ مشغول حمد و ثنای خداوند هستند؛ 

و جمــال الهی مدح می کنند و برای خداوند شــکر به جا می آورند، 
ســالمت و صحت را که می بینند به یاد او هســتند و هر نعمتی که 
در هرجایــی می بیننــد جــز بــه او توجــه نمی کننــد. این یــک رکن از 

ارکان حرکت به سوی خداست. 
رکــن دوم بــرای تحقــق توحید این اســت که انســان بــا مجاهده 
تــالش کند دلبســتگی خود را بــه غیر خدا ِبُبــرد و قطع نماید. یکی 
از بهتریــن راه های دل کندن از نعمت های دنیــا، جدا کردن آن ها از 
خود اســت که از آن به انفاق و زکات تعبیر می شــود. انفاق و زکات 
فقــط متعلــق به مال نیســت گرچه یکــی از مهم تریــن مصادیق آن 
کــه شــرعًا نیز واجب اســت پرداخــت زکات مالی اســت. اما انفاق 
و زکات بــه »هرگونــه دل کندن از نعمتــی از نعمت های خدا« گفته 
می شــود. انســان گاه در راه خدا آبروی خود را خرج می کند و زکات 
می دهد، گاه مالش را پرداخت می کند و گاه از ســالمتی خود مایه 

می گذرد. 
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هــر چیزی که انســان انفــاق کند و از آن قطع تعلــق نموده و خود 
را از آن جــدا نمایــد، آهســته آهســته تعلــق قلبــی اش نســبت به آن 
گر بخواهیم کاری کنیم که از درون به  موضوع نیز از بین می رود. ما ا
دنیا دلبســتگی نداشته باشــیم باید از بیرون، آن را از خودمان جدا 
گر بخواهیم به جاه  کنیم و خودمان را در معرض انفاق قرار بدهیم. ا
و مقام و امثال این ها دلبستگی نداشته باشیم باید در جاهایی که 
گردیده  رضای خداوند اســت و طبق برنامۀ انبیاء الهی مشــخص 
و دســتور داده شــده؛ یعنی بر اســاس شــاخصه های دین، از آبروی 
خودمان هزینه کنیم. وقتی انسان از این آبرو هزینه می کند در قلب 
و درون خود نیز دلبستگی و تعلقش به این آبرو از بین خواهد رفت. 
در بین همۀ انواع انفاق و گذشت، گذشتن از سالمتی، باالترین 
که  کارهایی  گذشــت اســت. در بین همۀ انواع ایثار و  نوع انفاق و 
انســان می تواند خــودش انجام بدهد و چیــزی را از خود جدا کند، 
ازجان گذشــتن ســخت ترین و مهم تریــن انفــاق اســت و لــذا امــام 

صادق؟ع؟ فرمودند:
 ِف َســِبیِل اهَّلِل 

ُ
ُجل لّرَ

َ
 ا

َ
ِ ِذی ِبّرٍ ِبــّرٌ َحّتَ یْقَتل

ّ
کل هَّلل؟ص؟: َفــْوَق 

َ
 ا

ُ
 َرُســول

َ
»َقــال

 
َ

 َحّتَ یْقُتل
ً
ِ ُعُقوٍق ُعُقوقا

ّ
یَس َفْوَقُه ِبّرٌ َو ِإّنَ َفــْوَق کل

َ
 ِف َســِبیِل اهَّلِل َفل

َ
َفــِإَذا ُقِتــل

یَس َفْوَقُه ُعُقوٌق«1 )رســول خدا؟ص؟ 
َ
ِلک َفل

َ
 ذ

َ
ا َفَعل

َ
َحَد َواِلَدیِه َفِإذ

َ
 أ

ُ
ُجل لّرَ

َ
ا

فرمود: باالى دســت هر نیکوکارى یک نیکی اســت تا اینکه مرد در 

1.  الکافی ج2.
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راه خدا کشــته شــود و چون در راه خدا کشــته شــد، برتر از آن عمل 
بهترى نیســت، و روى هــر ناجوانمردى ناجوانمردی دیگر اســت تا 
کرد، باالى آن  کسی یکی از پدر و مادر خود را بکشد و چون چنین 

ناجوانمردی دیگر نباشند(. 
کلیــد رســیدن به توحیــد، انفاق و ایثــار اســت و واالترین درجۀ 
انفاق و ایثار، ایثار جان اســت. لذا بهترین وســیله برای رســیدن به 
مقام توحید و بهترین کار و عمل اختیاری که انسان بتواند در عالم 
ظاهر انجام دهد جانفشــانی در راه خداســت. به این دلیل اســت 
که گفته اند برترین کاری که انسان در این عالم ظاهر می تواند برای 
حرکت به  ســوی خداوند و جان دادن در راه او انجام دهد شــهادت 
اســت و کاری بهتــر و ارزشــمندتر از شــهادت، در بیــن ایــن اعمال 
ظاهــری که مصداق ِبّر و نیکوکاری اســت، یافت نمی شــود. مؤمن 
بایــد همیشــه و در همــۀ زندگی، همۀ مایملکش را در کف دســت 
کــه خداوندا همــۀ این ها  داشــته باشــد و بــه درگاه الهــی ابــراز کند 
متعلــق بــه توســت و آماده ام کــه از این هــا دل بکنم. مؤمــن همواره 
بایــد آمــادۀ ایثــار مال و آبرویش باشــد. مؤمن باید آمــادۀ ایثارکردن و 
گذشتن از تعلق به فرزند، همسر، خانه و کاشانه و باالتر از همه باید 
همیشــه آمادۀ ایثار جانش باشــد. انسان مؤمن، در هر موقعیتی که 
بر اســاس دســتورات الهی شایسته و پسندیده اســت جانش را فدا 
کف اســت و از این فرصت اســتفاده می کند تا جان  کند، جان بر 
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که از  خود را به محضر خداوند متعال تقدیم  کند و باالترین ایثاری 
او ســاخته اســت را انجام  دهد تا از برکات معنوی این جان فشانی 

در راه خدا بهره مند گردد. 
پــس اجمــااًل در مبحث اول به این نکته رســیدیم که ســعادت 
انســان در رسیدن به توحید اســت. راه رسیدن به توحید اول توجه 
بــه توحید و ربوبیت خداوند متعال و دوم ایتاء زکات و دل کندن از 
غیر خداســت. بهترین راه برای دل کندن از غیر خدا این اســت که 
انسان انفاق و گذشت کند و باالترین چیزی که در این عالم ظاهر 
می توان از آن گذشت و آن را ایثار نمود، گذشتن از جان و شهادت 

در راه خداوند متعال است. 



   30     مکتب سلیمانی  

توحید در کالم امام خمینی؟ق؟

یــن اعتقادات  زش تر ین و با ار کــه مهم تر یشــه و اصــل مهــه عقاید  • ر
ماست، اصل توحید است.1 

وع امیانیه  کثــر فر که اصِل اصول معارف اســت، و ا •حقیقــت توحیــد، 
وحّیه و صفــات نورانّیۀ قلبّیه از آن  کاملۀ ر و معــارف     اهلیــه و اوصاف 

منشعب شود.2   
می  کر که در قرآن  •اعتقادات من و مهه مســلمنی مهان مســائیل اســت 
آمده اســت و یا پیامبر اســام؟ص؟ و پیشــوایان حبق بعد از آن حضرت 
ین و با  کــه مهم تر یشــه و اصــل مهه آن عقایــدـ   کــه ر بیــان فرموده انــد 

ین اعتقادات ماست ـ اصل توحید است. 3 زش تر ار
•اهــل معرفــت مى گوینــد حــق تعــاىل بــراى حمبــوب خــود رفــع حجب 
کرامت هاىي اســت.  مى کنــد. و خــدا مى دانــد در ایــن رفع حجــب چه 
غایــت آمــال اولیــا و هنایــت مقصــد آن هــا مهــنی رفــع حجــب بــوده. 
رگــوار در مناجــات  جنــاب امیــر املؤمنــنی؟ع؟، و اوالد معصومــنی آن بز
نقطاع إلیــك، و أنر  کمــال ال »شــعبانیه« عــرض مى کننــد: إهلــي، هب يل 
ق أبصار القلوب حجــب الّنور،  أبصــار قلوبنــا بضیاء نظرهــا إلیك حّت تــر

قة بعّز قدســك. خداوندا، 
ّ
واحنــا معل فتصــل إىل معــدن العظمــة، و تصیر أر

1.  صحیفه امام، ج 5، ص 388.

2.  توحید از منظر امام خمینی، ص 2.

3.  صحیفه امام، ج5، ص387.
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که اولیا از تو خواســتند و خواهش منودند  ایــن نورانیــت بصیرت قلوب 
ىت اســت؟ بار اهلــا، این  بــه نورانیــت آن واصــل بــه تو شــوند چــه بصیر
که در لسان امئه معصومنی ما متداول است چیست؟ این  حجب نور 
ى است که غایت  ل و عّز قدس و کمال چه چیز معدن عظمت و جا

رگواران است .1 مقصد آن بز
کننــد به آن  کــه مــردم را هدایــت  •پیغمبرهــا بــراى مهــنی آمــده بودنــد 
کمــال مطلق و از ایــن حیرت هــا و از این  کــه مى رســند، بــه آن  راهــى 
سرگشــتگي ها جنــات پیدا مى کنند، براى جنات انســان اســت از این 
ظلمــت طبیعــت بــه نــور، بلكــه از حجاب هــاى نــور و ظلمــت بــراى 

ماوراى ایهنا. در دعاى شعبانیه مى خوانید:
ْیَك 

َ
وِبنا ِبِضیــاِء َنَظِرها ال

ُ
ْیَك َو اِنْر اْبصــاَر ُقل

َ
 الْنِقطــاِع ال

َ
َکمال اهِلــى َهــْب ىل 

ور؛ وِب ُحُجَب الّنُ
ُ
ُقل

ْ
َق ابصاُر ال ِر ْ َ

َحّت ت

که دیــدگان قلــوب ما، چشــم هاى قلب  کــن بــه آجنــاىي  مــا را هدایــت 
مــا، حجاب هــاى نوراىن ]را[ هم از بنی بردارد، به تو برســد. اســام آمده 
که  کــه دارد، از ایــن حجاب هاىي  لــى  کــه انســان را از این ضا اســت 
تــر از مهــه حجــاب خودبیىن اســت، ]خارج  کــه باال دارد، حجاب هــاىي 
که  که انسان خودش را مى بیند منى تواند به آن راهى  کند[... مادامى 

وى این .2 راه هدایت است دست پیدا بكند، باید پا بگذارد ر

1.  شرح چهل حدیث، ج1، ص 422.

2.  صحیفۀ نور،  ج 12. 
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کالم مقام معظم رهبری؟دم؟: توحید در 

کار دعــوت  •حرکــت انبیــا، حرکــت برای توحید اســت؛ اصــًا اســاس 
انبیــا، دعوت به توحید اســت. عقیدۀ به توحید، یک پایه و اســتوانه  
که زندگى را مى سازد. در درجه  یا زمینۀ اسایِس یک جهان بیىن است 
که توحیــِد خالــص، یعــىن نــی عبودّیــت  اّول، توحیــِد خالــص اســت 

غیرخدا. این آن توحید خالص است.1 
گذشــت و ایثار کرده است. ایثار، یعىن ندیدن و  •شــهید در قبال خدا، 
گر او  ِى شــهید است. ا به حســاب نیاوردن خود. این، اّولنی موضع گیر
خــود را به حســاب مى آورد و در معــرض نابودی و خطر قرار منى داد، به 

این مقام منى رسید.2

1.  بیانات در دیدار طالب حوزه های علمیه استان تهران 1396/6/6.

2.  بیانات در دیدار جمعی از خانواده های شهدا 1376/2/17.
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انواع شهادت و مراتب آن
مســلمًا از نگاه دین مقدس اســالم ارزش عمل به پیکره و ظاهر 
آن نیست. پیکره و ظاهر عمل در جان و دل انسان تأثیر دارد و برای 
خود قیمت و منزلتی داراســت اما آن چیزی که مهم تر و تأثیرگذارتر 
است نیت و انگیزه ای است که در درون انسان برای انجام آن عمل 
ا  َ ّ

کید شده که »ِإَن وجود دارد. در روایات متعددی بر این حقیقت تا
یات«1 )ارزش اعمال به نیت هاست(. در آموزه های دین   ِبالِنّ

ُ
ْعَمال

َ ْ
ال

یا به جا آورده شود و انسان نیت کند  مبین اسالم اگر عملی از سر ر
کار خیری انجام بدهد تا دیگران ببینند و بشــنوند، این عمل فاقد 
قیمــت و ارزش اســت. در تعابیر دیگری در روایات آمده اســت که 
که  کارها و اعمال انســان ها به میزان اخالصی اســت  ارزشــمندی 
در آن عمــل وجــود دارد. اخــالص مصــدر بــاب افعــال و بــه معنــی 
خالص ســازی اســت، مؤمــن در هنگامی کــه می خواهــد عملــی را 

1.  وسائل الشیعه ج1.
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کند تا هدفش از این عمل، حرکت به سوی  انجام دهد باید تالش 
توحید باشد؛ یعنی دل کندن از غیر خدا و توجه به خداوند. 

گر انسان در عملی که انجام می دهد اصاًل به خدا توجه نداشته  ا
باشد بلکه بیشتر به دنبال این باشد که غیر خدا را در وجود خودش 
پررنگ تر کند این عمل فاقد ارزش اســت و او را به ســمت سعادت 
یا انجــام می دهد در  ســوق نمی دهــد. انســانی که عملــی را از ســر ر
حقیقــت در درون قلب و جانش، برای مردم، جدای از خدا ارزش 
کــه با ایــن کار، توجه مردم  و قیمتــی فــرض کرده و در تالش اســت 
کنــد، و در مقابــِل اعتماد به  را بیشــتر بــه خودش، جلــب و جذب 
خداونــد، اعتمــاد به مــردم را در درون خودش پررنگ تــر کند. لذا با 
کارانه، به جای اینکه به بهشت و عبودیت تقّرب پیدا  این عمل ریا

بکند، از توحید دور شده و به جهنم نزدیک می شود. 
ممکن اســت شــخص مســجد بســازد، روضه برگزار کند و نماز 
بخواند و ظاهر عملش ارزشــمند باشــد اما چون شــخص برای غیر 
خــدا در برابــر خــدا قــدر و قیمتــی قائــل اســت و نّیت او این اســت 
کنــد، طبیعتــًا عمــل او باال  کــه تفکرشــرک آمیز درونــش را پررنگ تــر 
کــه کار خیر را به نّیت کمــک به مردم  نمــی رود. همچنین انســانی 
انجــام نمی دهــد و بــرای دل خــودش کار می کنــد؛ یعنــی کارهــای 
خیر را انجام می دهد تا خودش راضی باشــد و در قلبش احســاس 
که من چه انسان خوبی هستم و به خودستایی در درون خود  کند 
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مشغول شود این عمل نیز باال نخواهد رفت. 

مقام معظم رهبری در خطبه های مناز مجعه درباره حاج قاسم سلیماىن 
مى فرمایند:

اخــاص برکــت دارد. هــر جا اخــاص بود، خــدای متعال بــه اخاص 
کار برکت پیدا مى کند، رشــد و منو  بنــدگان خملصــش برکت مى دهــد، 
که اثر آن به مهه مى رســد، برکات  کار به حنوی مى شــود  پیدا مى کند، 
آن در میان مردم بایق مى ماند. این نایش از اخاص اســت. نتیجۀ آن 
اخــاص، مهنی عشــق و وفــاداری مردم، مهنی اشــک و آه مردم، مهنی 

وحیۀ انقایب مردم است.1 حضور مردم، مهنی تازه شدِن ر

به تعبیر روایات شخصی که عملش منشأ عجب و خودپسندی 
و ازخودراضی شــدن باشــد، عملــش مقبــول درگاه الهــی نیســت. 
کــه انســان در آن عمل از خود بیــرون بیاید  عملی ارزشــمند اســت 
کــرده و خداخواهــی و خدامــداری و  و »منّیــت« خــود را تضعیــف 
خداجویــی را در وجود خود، تقویت و تشــدید کند. در این حالت 
گر انسان  است که عمل موجب رشد و سعادت انسان ها می شود. ا
پــس از انجــام کاری، حالت عبودیت و بندگــی  در وجودش زیادتر 
شــد و عظمت خدا را بیشــتر احساس کرد و بیشتر به این حقیقت 

1.  خطبه های نماز جمعه تهران 1397/10/27.
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کــرد که فقیر و ذلیل و سرشکســته و نادار بــوده و همه کاره  اعتــراف 
خداوند است، این ها نشانۀ  قبولی عمل است؛ یعنی کار او صعود 
گــر بالعکس شــخص بعــد از انجــام کار خیری،  کــرده اســت، امــا ا
احســاس کرد که برای خودش کســی است و  شأن منزلتی دارد و از 
انکسار و شکستگی او در برابر خداوند متعال کاسته شد در اینجا 
معلــوم می شــود ایــن عمل بــاال نرفتــه اســت. امیرالمومنین؟ع؟ در 

تعابیر بسیار زیبایی در این باره می فرمایند: 
ــوُن اخَلالص«1 )نجــات و خالص یافتن با اخالص 

ُ
»بالخــالِص َیک

است(. 
کسازی کند تا از اغراض  انسان باید دائمًا نّیت خود را تطهیر و پا
و مفاســد غیرالهــی بیــرون بیایــد و از تنگنای عالم کثرت به ســوی 

عالم توحید خالصی یابد. 
در تعبیر دیگری حضرت می فرمایند: 

»بالخالِص ُترَفُع العمال«2 )با اخالص است که اعمال انسان باال 
می رود(. 

باال رفتــن یعنــی مقبول شــدن در درگاه الهی، یعنــی تأثیرگذاری 
عمل در ترقی انسان به سوی خداوند متعال. 

حضرت در تعبیر دیگر می فرماید: 

1.  الکافی،  ج2، ص 468.

2.  غررالحکم، ص 155.
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 الُعّمال«1 )به واســطۀ  اخالص، عمل کنندگان 
َ

»بالخالِص َتَتفاِضل
دارای مراتب متفاوتی می شوند و با یکدیگر فرق می کنند(. 

ممکن است دو نفر به ظاهر نماز بخوانند و نمازشان نیز به ظاهر 
یکســان باشد اما یکی اخالص بیشتری داشته باشد، طبیعتًا نماز 

شخص بااخالص از دیگری، با فضیلت تر و برتر خواهد بود.  
در تعبیر زیبای دیگری آمده است: 

»علیک بالخالص فاّنه سبب قبول العمال و شرف الطاعة«2 )بر تو باد 
بــه اینکــه نیتت را خالص کنی و هدفت را در زندگی همان توحید 
که ســبب پذیرفته شــدن اعمال آن اخالص   و عبودیت قرار بدهی 

است(. 
کارهــای انســانی تــا  کــه در قیمت گــذاری  از اینجــا می فهمیــم 
بــه نّیــت و انگیــزۀ آن توجه نکنیــم نمی توانیــم دربــارۀ آن، قضاوت 
صحیحی داشته باشیم و ارزش اعمال فقط به پیکر آن ها نیست. 
حتی شــهادت نیز در این مورد اســتثنا نشــده اســت. انســان هایی 
کــه برای خداوند، در مســیر خدا قــدم می گذارند و توفیق شــهادت 
نصیب شان می شود به حسب مراتب اخالصی که دارند بهره شان 
از شــهادت متفــاوت خواهــد شــد. گاهی کســی در جنگ کشــته 
می شــود ولــی هیچ غــرض الهی نــدارد و فقط و فقط بــه دنبال این 

1.  تنبیه الخواطر، ج 2، ص 119.

2.  غررالحکم.
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است که در جنگ تالش کند و پس از آن، در ازای تالشش بهره ای 
از غنیمــت ببــرد و درآمــدی تحصیل کند؛ چنین کســی در منطق 
اســالم شــهید محســوب نمی شــود و کشته شــدن او نیــز در جنــگ 

ارزشی ندارد.
 به همین شکل گاهی افرادی وارد عرصۀ  جنگ می شوند که به 
دنبال پول نیســتند ولی چون تالش می کنند که شــجاعت خود را 
اثبات کنند و برای اینکه دیگران آن ها را به عنوان شــخص ترسو به 
شمار نیاورند زحمت کشیده و در میدان جنگ استقامت به خرج 
می دهند و کشــته می شــوند، چنین اشخاصی نیز در منطق اسالم 

شهید نیستند.
شهید کسی است که برای خدا وارد میدان جنگ شده و در راه 
 ِف 

ُ
 ِف َسِبیِل اهَّلِل«. اما کسانی که »امَلقُتول

ُ
خدا کشته می شود »امَلقُتول

َسِبیِل اهَّلِل« بوده و واقعًا شهیدند باز دارای مراتب هستند و به حسب 
اینکه چه مقدار نیت الهی در کارشان بیشتر باشد و چه میزان توجه 
به خداوند داشــته باشــند و چقدر در این جان باختن و جان دادن 
به دنبال توحید حرکت  کنند دارای درجات مختلفی خواهند شد. 
گاهی ممکن است کسی جانش را در راه خدا فدا کند و راحتی 
و خوشــی بهشــت های حســی آخرت را به این زندگی دنیا ترجیح 
بدهد تا به نعمت های بهشتی برسد، چنین کسی نیز شهید است 
گر  زیرا به هر حال بر اساس امر خدا و اطاعت او وارد میدان شده و ا
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امــر خــدا نبود، او در پــی مال دنیا و جاه و اعتبار و شــهرت دنیایی 
می رفت و هیچ گاه جان خود را هدیه نمی کرد.  اما تفاوت بسیاری 
است بین کسی که جان خود را می دهد تا به لذت های جسمانی 
بهشت آخرتی برسد و کسی که واقعًا عاشق و دلباختۀ امر خداوند 
است و وارد میدان جنگ می شود تا جان خودش را به خاطر عشق 
و محبت به خداوند فدا  کند و چون خدا را دوست دارد و به دنبال 
اوســت، به خاطر خدا از جانش نیز می گذرد. پس تفاوت شــهدا نیز 

مانند تفاوت هر گروه دیگری تابع اخالص است. 

مقــام حاج قاســم ســلیماىن  واال  دربــاره شــهید  رهبــری  مقــام معظــم 
مى فرمایند:

کار دارنــد مى کنند برای حاج قاســم؛ این برای مشا  مى بینیــد مــردم چه 
کــه مردم قدر پدر مشا را دانســتند و ایــن نایش از   اســت... بدانید 

ّ
تســال

گــر اخــالص نباشــد، ایــن جور  اخــالص اســت؛ ایــن اخــالص اســت. ا
که دل ها  دل های مردم متوّجه منى شــود؛ دل ها دســت خدا اســت؛ این 
این جور مهه متوّجه مى شوند، نشان دهندۀ این است که یک اخالص 

بزرگى در آن مرد وجود داشت.1

 اما این اخالص چگونه به دست می آید؟ چگونه ممکن است 

1.  بیانات در منزل سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، 1398/10/13.
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کند  انسان وارد عرصۀ  جنگ شود و به توفیق شهادت دست پیدا 
و در هنگام رفتن به جبهه و قرارگرفتن در مقابل تیرهای دشمن، از 
کامل برخوردار باشد و ارزشمندترین بهره ها را از شهادت  اخالص 

ببرد؟ 
واقعیت مطلب این است که اخالص چیزی نیست که یک باره 
حاصــل شــود. اخــالص محصــول مجاهدت هــا و زحمت هایــی 
اســت که انســان در طول زمان کشیده است.  انسان باید به تدریج 
آرام آرام تعلــق خــود را از غیرخــدا کم کنــد و ذره ذره خــود را خالص 
گر انســان تالشــی مســتقل و پیگیر در راه دل کنــدن از دنیا  گرداند. ا
داشــته باشــد در هر عملــی اخــالص او از عمل قبل بیشــتر خواهد 

شد. 
ما توان این را نداریم که یک باره و در یک عمل، همه چیز را کنار 
یــم و فقــط و فقط برای خدا کار کنیم. کســی که در وجودش  بگذار
کــه در انجام  دلبســتگی بــه غیر خدا مــوج می زند، ممکن نیســت 
عمــل خود، فقط خــدا را نّیت کند مگر اینکه جذبه ای از عشــق بر 
قلبش وارد شــود و به واسطۀ  جذبۀ عشق، به شکل گذرا، موقتًا تنها 
خــدا در وجــودش حکومــت کنــد و به دنبال غیر خدا نباشــد وگرنه 
به صــورت طبیعی برای اینکه انســان خدامدار شــود و در اعمالش 
خداوند را مدنظر قرار دهد باید به صورت تدریجی و آهسته آهسته 

حقیقت اخالص را در وجود خود شکوفا کند. 
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به تعبیــر دیگر انســانی می توانــد باالترین درجات اخــالص را در 
یــک عمل محقــق کند که ســال های ســال مشــغول خالص کردن 
خــود و اخالص ورزیدن در اعمالش باشــد و هر روزبه مرتبۀ باالتری 
از اخالص راه پیدا کند. پیگیری خلوِص  نّیت در مجموعۀ  اعمال 
و در سرتاسر زندگی، آهسته آهسته انسان را به سمت درجات باالتر 
سوق می دهد.  هر روز خداوند امتحان جدیدی برای بندۀ  مؤمنش 
کند. با  ک  در نظر می گیرد تا او وجود خودش را از تعلق به چیزی پا
توجه به این مقدمه به خوبی متوجه می شویم چرا از جهاد در میدان 
جنــگ به جهــاد اصغر و از مبارزه با نفس به جهاد اکبر تعبیر شــده 

است. چنان که از امام صادق؟ع؟ روایت شده است: 
َهاَد  ِ

ْ
ل

َ
 ِبَقْوٍم َقَضــُوا ا

ً
 َمْرَحبــا

َ
ــا َرَجُعــوا َقال ّمَ

َ
یٍة َفل ــِی؟ص؟ َبَعــَث ِبَســِر لّنَ

َ
ّنَ ا

َ
»أ

 
َ

کَبُر َقال
َ ْ
ل

َ
َهــاُد ا ِ

ْ
ل

َ
هَّلل؟ص؟ َو َمــا ا

َ
 ا

َ
 یا َرُســول

َ
کَبــُر ِقیل

َ ْ
ل

َ
َهــاُد ا ِ

ْ
ل

َ
ْصَغــَر َو َبــِق ا

َ ْ
ل

َ
ا

ْفِس«1)رســول خــدا؟ص؟ لشــکریانی را بــراى نبردی فرســتاد  لّنَ
َ
ِجَهــاُد ا

وقتی بازگشتند، فرمود: آفرین بر گروهی که جهاد کوچک تر را انجام 
دادند؛ و حال آن که جهاد بزرگ تر باقی مانده اســت. گفته شــد: اى 
رســول خدا! جهاد بزرگ تر چیســت ؟ فرمود: جهاد و مبارزه با نفس 

خویشتن(. 
به تعبیر دستۀ دیگری از روایات، اصحاب پرسیدند:

ْرِء َنْفَسُه«)آیا جهادی  َ ملْ
َ
 َنَعْم ِجَهاُد ا

َ
یِف. َقال َهاِد ِبالّسَ ِ

ْ
ل

َ
 َو ِجَهاٌد َفْوَق ا

َ
»أ

1.  الکافی،  ج 5، ص 12.
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باالتر از جنگ با شمشیر هم هست؟ حضرت فرمودند: بلی. باالتر 
از آن جهاد با نفس است(. 

کارزار و  کــه رفتــن بــه میــدان جنــگ و   تصــور مــا بــر ایــن اســت 
شمشیرزدن و تیرخوردن و تیراندازی کردن باالترین جنگ است اما 
پیامبر اکرم؟ص؟ می فرمایند: این جنگی کوچک تر اســت و جنگی 
بزرگتر و برتر نیز وجود دارد که همانا جنگ با نفس اســت. جنگ با 
گذاشتن بر هواهای نفسانی در همین زندگی روزمره.  نفس یعنی پا
یعنی انسان در همه جا رضای خدا را مدنظر داشته باشد، تمایالت 
کنــد و لحظه بــه لحظه  و تعقــالت شــخصی خــودش را زیــر پــا لــه 
خــودش را خالص تــر گرداند. جهاد اصغر یا همــان جهاد کوچک، 
گر انسان با اخالص وارد میدان  خود نمونه ای از جهاد اکبر است. ا
جنــگ شــود، در ایــن میدان، هم با دشــمن جنگ می کنــد و هم با 
نفــس خودش می جنگد. این شــخص واقعًا ایثــار می کند، چراکه 
گرما و سرمای شدید هوا، درد و زخم و جراحت و دوری از خانواده را 
گر با اخالص باشد نمونه ای از  تحمل می کند. پس جهاد اصغر نیز ا
جهاد اکبر است؛ اما اصل این است که انسان با نفس خود بجنگد 
کنــد و همانا ایــن جنگ، جهاد اکبر اســت.  و نیــت خالــص پیدا 
که همــراه جهاد با  جهــاد اصغر وقتی ارزش محســوب می شــود 
نفس و ایســتادن در مقابل تمایالت نفســانی باشــد وگرنه کسی که 
به جنگ می رود چون جنگ را دوســت دارد یا کســی که در جنگ 
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حضور پیدا می کند به خاطر اینکه غنیمتی از جنگ به دست  آورد 
یــا شــخصی که به جنگ می رود تا پهلوانی خــودش را اثبات کند؛ 
این اشخاص با نفسشان مقابله نکرده و جهاد اکبر انجام نداده اند 
و بــه همین دلیــل جهاد اصغر آنان نیز بی قیمت بــوده و در راه خدا 
گر این اشــخاص در جنگ کشــته شــوند، شــهید  نیســت و حتی ا

محسوب نخواهند شد. 
در صورتــی انســان حقیقتــًا می توانــد در میــدان جهــاد اصغــر 
کــرده و از تمایالت نفســانی خــودش در میدان جنگ و  ایســتادگی 
جبهه گذشت کند که اهل جهاد اکبر باشد. اهل جهاد اکبر بودن 
که با نفس خویش مبارزه  کسی  یعنی اهل مبارزۀ  با نفس بودن؛ آن 
می کند به هر مقداری که در میدان جهاد اکبر پیروز و موفق  شود به 
گر روزی  همان میزان اخالصش بیشــتر خواهد شــد.  این شخص ا
در میدان جنگ خارجی و در مقابل دشمن خارجی قرار  گیرد چون 
گر  اخالصــش بیشــتر اســت، بهــره اش از جنــگ بیشــتر می شــود و ا
شهید شود به همان مقداری که در راه جهاد اکبر قدم برداشته و با 
خودش اخالص به همراه آورده به همان مقدار بهره اش از جهاد اکبر 
نیز بیشتر می شود. از این بحث به یک نکتۀ  بسیار مهم می رسیم و 
آن این است که همۀ شهدا با یکدیگر هم درجه و هم مرتبه نیستند. 
که عمــل صالــح دارند با  »بالخــالص یتفاضــل العمــال« )کســانی 

اخالص تفاضل پیدا می کنند( 
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در راه خداونــد برخــی بــر برخــی دیگــر فضیلــت پیــدا می کننــد 
تابــع  شــهدا  درجــات  نیســتند.  مســتثنی  دراین بــاره  شــهیدان  و 
اخالصشــان است و درجات اخالص، تابع عشق و محبتی است 
که اشــخاص در هنگام عمل دارند و به وسیلۀ  خلوص نّیت است 
کــه آن محبــت و دلدادگــی حاصــل می شــود. حــاال ایــن محبت و 
کــه انســان انجــام  گاه به خاطــر مجاهدت هایــی اســت  دلدادگــی 
داده و ذره ذره خــودش را خالــص کرده اســت و گاهــی نیز به خاطر 
عنایت الهی اســت که جذبه و بارقۀ عشــق و محبتی پدید می آید 
و اخالصــی رقــم می خــورد، اما درجــات شــهدا تابع میــزان ایمان و 
گر  اخالصی اســت که نســبت به خــدا داشــته اند و اخــالص آنان ا

محصول جذبه نباشد تابع جهاد اکبر است. 

رهبــر معظــم انقــاب؟دم؟ در دیــدار بــا خانــوادۀ شــهید ســلیماىن؟وضر؟ 
فرمودند:

ون خــودش در آن جهاد  گر چناچنــه در در  »حاج قاســم ســلیماىن ایــن ا
ود؛ پس  وز نشــده بود، این جور منى توانســت ]جلوی دمشن[ بر کبر پیر ا

ىن است«1.  و ىن، مّتكى به جماهدت های در و جماهدت های بیر

کــه هرکســی که بــه میــدان جنگ  بنابرایــن نبایــد گمــان کنیــم 
رفت و شــهید شــد حتمًا با شهادت به باالترین درجه دست یافته 

1. بیانات در منزل سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی 1398/10/13. 
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اســت؛ چه بسا کسی از نعمت شهادت محروم باشد ولی به خاطر 
جهادی که با نفس خود کرده و در عرصۀ  جهاد اکبر حضور داشته 

به درجاتی برتر و عالی تر از برخی شهدا دست پیدا کرده باشد. 
در کتاب شریف کافی روایت شده است که: 

َنــا 
َّ
َقل

َ
ک َمــا أ ــُت ِفــَدا

ْ
ِب َجْعَفــٍر؟ع؟ ُجِعل

َ
ــُت ِل

ْ
: ُقل

َ
ْعــَن َقــال

َ
ــَراَن ْبــِن أ »ُحْ

ْعَجــَب ِمْن َذِلک 
َ
ُثک ِبأ َحّدِ

ُ
 َل أ

َ
 أ

َ
ْفَنیَناَهــا َفَقــال

َ
 َشــاٍة َمــا أ

َ
ــِو ِاْجَتَمْعَنــا َعل

َ
ل

ُت 
ْ
ُت ُجِعل

ْ
َراُن َفُقل  ُحْ

َ
َثًة َقال

َ
َشــاَر ِبیِدِه َثال

َ
 َو أ

َ
ْنَصــاُر َذَهُبوا ِإّل

َ ْ
ل

َ
وَن َو ا َهاِجــُر ُ ملْ

َ
ا

ُت 
ْ
 َفُقل

ً
 َشِهیدا

َ
یْقَظاِن َبایَع َو ُقِتل

ْ
ل

َ
َبا ا

َ
 أ

ً
ارا هَّلُل َعّمَ

َ
 َرِحَم ا

َ
اٍر َقال  َعّمَ

ُ
ک َما َحال ِفَدا

 
ُ

ُه ِمْثل
َ

ّن
َ
ى أ ک َتَر

َّ
َعل

َ
 ل

َ
ــَهاَدِة َفَنَظــَر ِإىَل َفَقال

َ
لّش

َ
 ِمَن ا

َ
ْفَضل

َ
ِف َنْفــِی َما یَشٌء أ

هَیاَت«1)حمران بن اعین گوید: به امام باقر؟ع؟ عرض 
َ
هَیاَت أ

َ
َثِة أ

َ
ال

َ
لّث

َ
ا

گــر در خوردن  کــردم: قربانــت، چه اندازه ما شــیعیان کم هســتیم، ا
گر گوســفندی  گوســفندى شــرکت کنیم آن را تمام نکنیم. )یعنی ا
طبخ شود و همه ما از آن ها تناول کنیم باز هم قادر به خوردن تمام 
آن نیستیم از کم بودن عده( حضرت فرمود: خبرى شگفت تر از این 
بــه تــو نگویم ! مهاجرین و انصار )پــس از پیغمبر از حقیقت ایمان( 
بیرون رفتند مگر )با انگشت اشاره کرد( سه تن،)سلمان و مقداد و 
کردم: قربانت شــوم. حال عمار چگونه  گوید: عرض  ابوذر( حمران 
بــود؟ فرمــود: خــدا رحمــت کنــد: أبا الیقظان )عمــار( بیعــت کرد و 
شهید کشته شد. من با خود گفتم: چیزى بهتر از شهادت نیست 

1.الکافی، ج 2، ص244.
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)پس چرا عمار هم مثل آن سه تن نباشد؟( حضرت بمن نگریست 
و فرمود: مثل اینکه تو فکر می کنی عمار هم مانند آن سه تن است، 

هیهات، هیهات )که او مثل آن ها باشد((. 
کــرم؟ص؟ در  عمــار در آغــاز حــوادث بعــد از شــهادت پیامبــر ا
قلبــش تزلزلــی پیــدا شــد و در ســاعات اولیــه نیــز همــراه حضــرت 
امیرالمومنیــن؟ع؟ نبــود و بعــدًا بــه حضرت ملحق شــد. حضرت 
کرد، بلکه ایشــان فرمودند خدا عمار را  نفرمودند عمار آن موقع چه 
رحمــت کند، بیعــت کرد و در نهایت نیز با شــهادت از دنیا رفت، 
عاقبت کار او ختم به خیر شــد گرچه در آن زمان در درجۀ  ســلمان 

و ابوذر و مقداد نبود. 
ســلمان و ابوذر به حســب ظاهر شهید نشــدند، اما عمار شهید 
شــد؛ ولی امام؟ع؟ فرمودند اصاًل چنین نیســت که عمار در درجۀ  
ســلمان و ابــوذر قرار داشــته باشــد. زیرا عمار، شــهید جهــاد اصغر 
هســت و قیمــت شــهادت در جهــاد اصغــر تابــع اخالص اســت و 
اخــالص انســان نیــز تابع میــزان مجاهــدۀ او بــا نفس و تالشــش در 
عرصــۀ  جهاد اکبر اســت.  عمــار در طول زندگی گرچه مقام بســیار 
بســیار باالیــی داشــت و اهــل اخــالص بــود امــا مراتــب اخــالص و 

توحید او به سلمان و ابوذر و مقداد نرسیده بود. 
کــرد که همۀ  آن ها  پس شــهدا نیــز مراتبی دارنــد و نمی توان ادعا 
با هم یکســان هســتند. در حکایاتی که از زندگی شهدا باقی مانده 



   مکتب سلیمانی    47   

انســان به وضوح می بینــد که این بزرگواران بــا یکدیگر تفاوت هایی 
داشــتند و دریافت هــای معنوی شــان، مجاهدت هایشــان، نمــاز 
شــب خواندن هایشــان و ایثارکردن هایشــان با هم متفاوت اســت. 
بارهــا افــراد در خواب هــای صادقــه یا مکاشــفاتی بعد از شــهادت 
که درجات و مراتب  کرده اند  که شهدا، خود بیان  شهدا، دیده اند 
متفاوتی دارند و برخی باالتر هستند و برخی پایین تر. درس اساسی 
کــه در منطق  کــه ایــن حقیقت به همــراه دارد این اســت  و مهمــی 
اســالم شــهادت هدف نیســت بلکه وســیله اســت و البته بهترین 

وسیله در میان انواع ایثارها و نیکوکاری. 
انســان مؤمن باید در زندگی به دنبــال توحید و عبودیت محض 
در درگاه الهی باشــد و همیشــه و همیشــه به جهاد اکبر و جنگ با 
گردد و همیشه جان برکف و آمادۀ  شهادت باشد اما  نفس مشغول 
شهادت را به عنوان یک مقصد نداند و آن را وسیله ای برای رسیدن 
به توحید و عبودیت ببیند و همواره پیشاپیش خود را آماده کند تا 
در روزی که ان شاءاهلل با توفیق الهی قرار است وارد عرصۀ  شهادت 
کامل وارد این عرصه  شود و جام شهادت را سر بکشد، با اخالص 
شــود و در هنگام شــهادت در وجودش چیزی جز خدا نباشد، و نه 
کرده باشــد بلکه پاداش بهشــتی هم در  تنها دنیا را از قلبش بیرون 
نظرش نباشــد؛ در هنگام شــهادت حتی خودش را نخواهد و فقط 

و فقط خدا را بخواهد.
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یز مرحوم حاج قاســم سلیماىن  که شــهید عز یباىي  دقیقا  مهان دعای ز
چند ساعت قبل از شهادتشان با معرفت و از عمق جان نوشته بودند 

که:  گذاشته بودند  که حمل اقامتشان بود  وی آینۀ  اتایق  و ر
»اهلــى ل تکلــن. خداوندا مــرا بپذیر . خداوندا عاشــق دیدارمت. مهان 
کشیدن منود. خداوندا  که موىس را ناتوان از ایســتادن و نفس  دیداری 

کیزه بپذیر.« کیزه بپذیر. احلمدهَّلل رب العاملن. خداوندا مرا پا مرا پا

مؤمــن بایــد به دنبال لقــاء اهلل و حال فنا و عبودیتی که گذشــت 
باشد زیرا تا حال فنا و عبودیت برایش حاصل نشود، خلوص کامل 

در او محقق نخواهد شد. 
کــه خــدا را عبــادت  امیرالمومنیــن؟ع؟ فرمودنــد: انســان هایی 

می کنند سه دسته اند:
 َعَبُدوا اهَّلَل َرْهَبًة 

ً
ِإّنَ َقْوما ــاِر، َو ّجَ َك ِعَباَدُة الّتُ

ْ
 َعَبــُدوا اهَّلَل َرْغَبًة َفِتل

ً
»ِإّنَ َقْومــا

َك ِعَباَدُة اَلْحَراِر«1
ْ
 َفِتل

ً
را

ْ
 َعَبُدوا اهَّلَل ُشک

ً
ِإّنَ َقْوما َعِبیِد، َو

ْ
َك ِعَباَدُة ال

ْ
َفِتل

 برخــی از این هــا خدا را به  جهت خــوف از آتش جهنم  عبادت 
می کنند و در این عبادت ترس از جهنم و عذاب الهی کار می کند؛ 
کــه از ترس  ایــن نــوع عبادت هــا، عبادت عبیــد یا غالمانی اســت 
تنبیــه مــوال کار می کنند. عده ای دیگر هســتند که خــدا را به طمع 
ثــواب عبــادت می کننــد، این هــم عبادت بوده و ارزشــمند اســت 

1.  نهج البالغه،  حکمت 237.
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امــا ایــن عبــادت، عبادت تجار اســت مانند کســانی کــه به دنبال 
تجارتنــد و چیــزی را می دهنــد تــا چیــزی را بــرای خــود به دســت 
َجرا  و کســانی 

ُ
آورنــد. به تعبیــر برخی دیگــر از روایات، این عبادت أ

کار می کنند تا مزد بگیرند. دســتۀ سوم  اســت که اجیر می شــوند و 
کــه ُحّبًاِ هلل، از ســر محبت به  از عبادت کننــدگان عده ای هســتند 
ک و  خداوند عبادت می کنند. این عبادت عبادت انســان های پا
آزاد است که افضل عبادات است. این مضمون از دیگر امامان نیز 

در روایات متعددی نقل شده است.
انسان وقتی وارد عرصۀ  شهادت می شود ممکن است قصدش 
تجارت باشد یعنی بخواهد جانش را بدهد و چیزی را بگیرد، این 
نّیت هم ارزشمند است و این شخص شهید هم به حساب می آید 
که از  و ما به مقام او غبطه می خوریم اما باالتر از این، کســی اســت 
ســر محبت و عشــق به خدا و اولیاء خدا جان خود را فدا می کند و 
به دنبال این نیست که چیزی در ازای این فداکاری دریافت کند.

کسی که کاری می کند تا در ازاء آن کار پاداشی بگیرد هنوز برای 
کارهایش قدر و قیمتی می بیند،  خودش ارزش قائل اســت و برای 
لــذا تــالش می کند که با عمل خــود، پاداش را به دســت بیاورد؛ اما 
گردانیده و چون  انســان موحد حقیقی خود را از غیر خدا، خالص 
عاشــق خداســت در عالم هســتی فقــط خواهان خود خداســت و 
برای غیر خدا اســتقاللی نمی بیند و  حتی برای خودش نیز قیمت 
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و ارزشــی قائــل نیســت و در ســویدای قلبــش، خود را دارای  شــأن و 
کار خیــر را انجام  منزلتــی نمی بینــد که نیــت کند خدایــا من ایــن 
می دهم تا در عوضش تو به من چنین چیزی بدهی، بلکه می گوید: 
کــه انجام می دهم مــن عبدم و تو موال من فقیر هســتم و  »هــر کاری 
تــو غنی مــن باید بندگی کنم و جایگاه و منزلتــی ندارم که بخواهم 
گر به دســت من  در ازای عمل از تو تقاضایی بکنم. عمل خیر هم ا
جاری می شود در حقیقت تو بر من منت نهادی و توفیق انجام این 
کردی، من چگونه می توانم در قبال عمل  عمل خیر را به من روزی 
خیری که در حقیقت نعمت تو است در وجود خودم، طلبکار مزد 

و پاداش باشم!«

تــو بندگی چو گدایان به شــرط مزد مکن
که خواجــه خود روش بنده پــروری داند1

عمل انسان موحد، عملی است شکرًا و حبًا. حضرت فرمودند 
عبادت شکری و عبادت حبی، عبادت آزادمردان است. آزاد مرد 
که می کنم شکرانۀ  نعمت تو را به  کارهایی  که: »خدایا  عقیده دارد 
جا می آورم من به تو بدهکار هستم و باید این کارها را بکنم و طلبی 
از تو ندارم«؛ اما آن کسی که برای مزد و پاداش کار می کند احساس 
می کنــد در قبــال عملــش اخالقًا طلبــی دارد و یا به دنبــال قیمت و 

1.حافظ .
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گر کســی بخواهد در شــهادت به باالترین  اجر عمل می گردد. پس ا
درجات برســد باید اخالصش را بیشــتر کند و نیتش در شــهادت، 
که  محبت خدا و شــکر او باشــد و این تنها وقتی حاصل می شــود 
انســان در میــدان جهاد اکبر نفســش را صیقل داده باشــد و نیتش 
را روز به روز خالص تر کرده باشــد.  شــهادت وســیله ای است برای 
رســیدن به آن عبودیت که باید به بهترین شــکل از آن استفاده کرد 
ولیکن اگر شهادت را صرفًا جان دادن تفسیر کنیم و به مراتب نّیت 
انســان در مســیر شــهادت توجه نکنیم ممکن اســت در شــهادت 
نیز از ارزشــمندترین و باالترین بهره هایی که باید نصیب ما بشــود، 

محروم بمانیم. 
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اهمیت اخالص در کالم امام خمینی؟ق؟

کم     است،  یاد مى کند، ولو حجم مادیش  که حجم عمل را ز • آن چیزی 
آن »هلل« بــودن و اخــاص اســت. یــک عمــل ممكــن اســت به     حســب 
حجم مادیش بســیار کم باشــد، لكن به حســب معنا از مهۀ     اعمال، یا 
اهَّلل«     یک عبارت  اله إل یادتر باشــد. »ل کثر اعمال، حجم معنویش ز از ا
یادتر و  کثر     اذکار، ز کلمه ای اســت؛ لكن عظمتش از متام اذکار، یا ا چند 
حجم معنویش از مهه بیشتر است. افعال وقى که     »اخاص« مهراهش 
باشــد   ]  حجم معنــوی پیــدا مى کند     [  »اخاص«     بــه منزلــۀ روح عمــل 

است.1
تر است این است که اخاص     داشته  • وظیفه ای که از مهۀ وظایف باال

باشمی. 
گر نّیت خود را خالص کنید، عمل خود را صالح منایید حب نفس و  مشا ا
کنید، مقامات عالیه و درجات رفیعه برای مشا  حب جاه را از دل بیرون 
گرفته  که برای بندگان صالح خدا در نظر  هتیه و آماده مى شود. مقامى 
شــده، متام دنیا و مافهیا با آن جلوه های ســاختگى، در مقابل آن به قدر 

پشیزی ارزش ندارد.2 
گــر توانســتید، خــود را  • بكوشــید بــه چنــنی مقامــات عالیــه برســید و ا
یق دهیــد تا آجنا که به مقامات عالیــه و درجات رفیعه هم  ید و تــر بســاز

1.  صحیفۀ امام،  ج 10، ص 242.

کبر، ص 49. کتاب جهاد ا   .2
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یب اعتنا باشــید و خدا را برای رســیدن به این امور عبادت نكنید، بلكه 
یاىي اســت، او را خبوانید و در مقابل او سجده  چون ســزاوار عبادت و کبر
کرده و  که »حجب نور« را پاره  ک بسایید آن وقت است  کرده، سر به خا

به »معدن عظمت« دست خواهید یافت.1
که دو رکن رکنی عبادات است،  • هر چه مرتبه اخاص و حضور قلب، 
کامل تــر باشــد، روح منفــوخ در آن طاهرتــر و کمال ســعادت آن بیشــتر و 
صــورت غیبیــه ملكوتیــه آن منورتــر و کامل تر خواهد بــود و کمال عمل 
اولیــا؟مهع؟  به واســطه جهات باطنیه آن بــوده و ااّل صورت عمل چندان 

مهم نیست.2 
کــه بــرای خداســت، این هــا دامئ اســت؛ مهیشــگى اســت.  • چیزهــاىي 
کــه بــرای طبیعــت و ماده اســت، خود مــاده و طبیعــت از بنی  چیزهــاىي 
ونــد. . . . توجه  مــى رود. آن هــاىي که برای اوســت، آن هــا هم از بنی مى ر
کــه اغراضتــان یــک اغراض مــادی نباشــد؛ اغراض اهلى باشــد.  کنیــد 
اغــراض اهلى داشــتید، مادی هم دنبالش هســت، اما ایــن مادی دیگر 
گر دارای[ اغراض مادی شدید،  که دنبالش هســت. ]ا اهلى شــده است 
هرچــه هــم بگوییــد برای خــدا، درســت خنواهد شــد. عمده این اســت 
کــه اغــرایض را مهه قشــرهای ملت، دولت، جملس مهه غرض هاشــان را 
غرض اهلى کنند تا مهه مسائل، مسائل اهلى بشود. آن وقت ما راه یافتمی 

1.  تهذیب نفس وسیروسلوک ازدیدگاه امام خمینی، ص 569.

2.  سّر الّصلوه. ص 15.
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که انبیا مى خواستند.1  گوشه ای از آن چیزی  به یک 
• »ســعى کنید که انگیزه ها، انگیزه های اهلى باشــد. سعى کنید که به 
یق  کشــور خودتان، هر جا هستند، تزر مردم خودتان، هرجا هســتند، به 

کنید که انگیزه هایشان اهلى باشد.«2 
گیــری صوفیانه دلیل پیوســن به حق اســت، و نه  گوشــه  •پســرم! نه 
ود     در جامعــه و تشــكیل حكومــت، شــاهد گسســن از حــق. میزان  ور
گرفتار  که  در     اعمال، انگیزه های آن ها اســت. چه بســا عابــد و زاهدی 
دام     ابلیس است و آن دام گستر، با آچنه مناسب او است چون خودبیىن     و 
ور و ُعْجب و بزرگ بیىن و حتقیر خلق اهلل و     شرک خّی  خودخواهى و غر
و امثال آن ها، او را از حق دور و به شرک مى کشاند. چه بسا متصدی 
امور حكومت که با انگیزۀ اهلى به معدن قرب حق     نائل مى شود، چون 
کرم؟ص؟ و  تر چون نــی ا تــر و واال داود نــی و ســلیمان پیامبــر ؟امهع؟ و     باال
واحنا  خلیفه     بر حّقش عیل بن ابیطالب؟ع؟ و چون حضرت مهدی     ـ ار
ْقَدِمــه الفــداء ـ در عصــر حكومــت جهــاىن اش. پــس میزان     عرفــان و  ِلَ
حرمان، انگیزه اســت. هر قدر انگیزه ها به نور فطرت     نزدیكتر باشــند و 
از ُحجب حّى ُحجب نور وارســته تر، به مبدأ نور     وابســته ترند تا آجنا که 

کفر است.3 سخن از وابستگى نیز 

1.  صحیفۀ امام، ج 20، ص 241.

2.  صحیفه امام، ج20، ص205.

3.  صحیفۀ امام، ج 18، ص 512.
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اهمیت اخالص در کالم مقام معظم رهبری؟دم؟:

• شــرط شــهادت و شــرط واجب جماهد یف ســبیل اهلل بودن این است که 
حرکت او هلل باشد؛ یعىن فقط برای خدا باشد و در این مسیر اخاص داشته 
خیته شــدۀ حســنی بن عیل؟ع؟  باشــد. اینكه مى بینمی اثر خوِن به ناحق ر
یخ است، به خاطر اینست که »شهید« کیس است  یک اثر ماندگار در تار
کــه جــان خــود را در َطبق اخــاص مى گــذارد و تقدمی اهــداف عالیۀ دین 
گر هر چه هــم که در  مى کننــد. از صفــا و صــدق برخوردار اســت. انســان ا
زبان و بیان بتواند خود را طرفدار حق نشان دهد، وقى پای منافع شخیص 
یزانش بــه میان آمد، عقب مى کشــد  بــه خصــوص پــای جان خــود و عز
کاری  و حاضــر نیســت آن هــا را فــدا کند. آن کیس کــه قدم در میــدان فدا
مى گذارد و خالصانه و خُملصانه هسى خود را در راه خدا مى دهد، »حٌق 
عیل اهلل« خود خدای متعال بر عهده گرفته است که او را زنده نگه بدارد. 
کشته شــدگان در راه خدا زنده مى مانند. یک ُبعِد زنده ماندن آن ها مهنی 
است که نشانۀ آن ها، جای پای آن ها و پرچم آن ها هرگز منى خوابد. ممكن 
اســت چند صباحى با زور و دخالت قدرت های زورگو نشــانه های آن ها 
کمرنگ شــود، اما خدای متعال طبیعت را اینطور قرار داده است، سنت 
کان و صاحلان و حمدثان مبانــد. اخاص چیز  کــه راه پــا اهلــى بر این اســت 
عجیی اســت. لذا است که به برکت حسنی بن عیل؟ع؟ و خون به ناحق 

خیتۀ آن بزرگوار و اصحابش دین در عاَل بایق مى ماند.1  ر

کتاب شهادت مرگ تاجرانه.   .1
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کاری  یــن  عظمی تر و   - کــرد  کــه  کاری  آن  امــام،  مــن!  یــزان  •عز
بــه  می -  نزدیــک خودمــان ســراغ دار کــه مــا در زمــان معاصــر و  بــود 
و  گر اخاص نبــود، شــخصیت عظــمی  ا برکت اخاص بود؛ اخــاص ! 
کارها را پیش ببرد، کایف نبود.  جوهر مستحكم امام هم برای این که این 
که مهه قدرت های استكبار هم از  یشه داری را  یک حكومت فاسد و ر
آن محایت مى کردند، از این سرزمنی، از بیخ و بن برَکَند؛ مردم را از شّر آن 
حكومــت راحــت کند و یــک حكومت اهلى به وجــود آَورد!. این، جز به 

برکت اخاص امام، ممكن نبود.1
•در اســام، نقطــۀ اصــیل و حمــوری بــرای اصــاح عــال، اصــاح نفس 
که  انســاىن اســت. مهه چیز از این جا شــروع مى شــود. قرآن به آن نســیل 
ق بزنــد، فرمــود: »قوا  یــخ را ور مى خواســت بــا دســت قدرمتنــد خــود، تار
کنیــد، به خودتان  انفســكم«، »علیكم انفســكم«. خودتــان را مراقبت 
کنید؛ »قد افلح من زّکهیا«.  یــد و نفــس خودتان را اصاح و تزکیه  بپرداز
گر جامعۀ اسامى صدر اول اسام، از تزکیۀ انسان ها شروع نشده بود و  ا
در آن به اندازۀ الزم، آدم های مصفا و خالص و یب غش وجود نداشتند، 
اســام پــا منى گرفــت، گســترش پیدا منى کــرد، بــر مذاهب مشــرکانۀ عال 
گر انسان های  یخ در خط اسام به حرکت منى افتاد. ا پیروز منى شد و تار

مزکا و مصفا نباشند، جهاد نیست.2

1.  بیانات در دیدار جمعی از بسیجیان 1376/9/5.

2.  بیانات در دیدار مسئوالن بنیاد شهید، جمعی از اساتید و دانشجویان دانشگاه ها 
و اقشار مختلف مردم ، 1369/5/24.
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شهادت 
از برترین وسیله ها برای نیل به برترین هدف

چنان که بیان شــد شــهادت هدف نیســت بلکه وسیله است. 
که در این بحث باید مدنظر قرار بگیرد این  یکی از فروعات مهمی 
است که ما در زندگی نیز همیشه شهادت را به عنوان ابزار ببینیم نه 
به عنوان هدف. گاهی این سوء تفاهم پیش می آید که فکر می کنیم 

انسان در شهادت به باالترین درجۀ ممکن انسانی می رسد.
برخــی از شــهیدان عزیــز در جبهه های جنگ تحمیلــی آن قدر 
لطیــف می شــدند که دیگر روحشــان طاقت مانــدن در این عالم را 
نداشــت و هر لحظــه آرزوی شــهادت می کردند تا پــرواز کنند،ولی 
برخــی هــم به تصــور اینکــه بــا شــهادت بــه باالترین درجــه ممکن 
می رسند به درگاه خدا اصرار می کردند که خدایا به ما زودتر شهادت 
که  که برخی از شــهیدان  کن و فوری ما را ببر؛ در اینجا بود  را روزی 
افق دیدشــان باالتر بود می گفتند دعا کنید تا کامل شــویم و سپس 

شهید گردیم.
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شــهید عزیــز حســینعلی عالــی؟وضر؟ از شــهیدان بســیار نورانی 
یــخ دفــاع مقــدس اســت و در همــان جوانــی  و خــوش قلــب در تار
مکاشــفه های عجیبــی داشــت و زمیــن بــا او ســخن می گفــت و 
اســراری را بیــان می کــرد. در خاطرات این شــهید عزیز آمده اســت 
شــب های عملیــات بعضی دعا می کردند کــه در همین عملیات 
شــهید بشــوند ایشــان به بچه ها می گفت که: »دعا کنید اول کامل 

شویم و بعد شهید شویم«.
کــه انســان از خــدا تقاضــای شــهادت بکنــد و  خــوب اســت 
کــه اهل بیــت؟مهع؟ به ما  تقاضــای شــهادت جــزء دعاهایی اســت 
آموختند اما تقاضای شــهادت نبایــد محور و هدف همه دعاهای 
مــا قــرار گیــرد؛ چنانکــه در ادعیه ائمــه؟مهع؟ محور و هدف نیســت 
و در میــان مجموعــه ای از دعاهــا و حاجاتــی که انســان از خداوند 
و »محــروم  اهلل«  فــی ســبیل  تقاضــای »شــهادت  تقاضــا می کنــد 
نمانــدن از نعمــت شــهادت« نیز قــرار دارد.  ما باید تــالش کنیم در 
گفتارمان برای هر چیزی به همان مقدار وزن و قیمت قائل  رفتار و 
که اهل بیت؟مهع؟ وزن و قیمت قائل بودند. آن ها از خداوند  باشیم 
متعال تقاضای شــهادت می کردند و در ضمن ادعیه شــان عرض 

می کردند: 
ْوِلَیاِئك«1 

َ
َك َمَع  أ َت َراَیِة َنِبّیِ ْ َ

 ِف َســِبیِلَك ت
ً
 َوَفاِت َقْتال

َ
َعل ْ َ

ْن ت
َ
َك أ

ُ
ل

َ
ْســأ

َ
»أ

1.  الکافی، ج 4، ص 75.



   مکتب سلیمانی    59   

)خدایا! از تو می خواهم که مرگ مرا کشته شدن در راهت قرار دهی 
که در زیر پرچم پیغمبرت با دوستانت کشته شوم(. 

ولیکن محور و هدف اصلی در ادعیه شان »قتل فی سبیل اهلل« 
نبوده اســت. محور ادعیه توحید، عبودیت و خلوص و رسیدن به 
درجۀ توکل و توســل و چشم بســتن از غیر خدا اســت و دیگر چیزها 
به عنوان طریق و راه مطرح می باشــند. البته همان طور که گذشت 

شهادت بهترین اسباب در بین انواع ایثار و گذشت است.
کــه هرچه  بــه همیــن دلیل انســان نبایــد از خداونــد تقاضا کند 
ســریع تر شهید بشــود بلکه همین طور که شــهید عزیزمان می فرمود 
باید از خدا تقاضا کند که خداوند او را به کمال برساند و خاتمۀ او 

را شهادت قرار بدهد.
کــه انســان از  یــم  کــرم و اهل بیــت؟مهع؟ ندار در ادبیــات پیامبــر ا
خداوند تقاضای مرگ زودرس کند ولو با شهادت. همیشه سفارش 
شــده اســت که از خدا تقاضا کنید عمر طوالنی به شــما عطا شــود 
زیرا دنیا مزرعۀ آخرت است و انسان هرچه بیشتر عمر کند بیشتر در 
مســیر طاعت خدا قدم برمی دارد و برای آخرتش کاســبی می کند و 
بیشتر در جهاد اکبر پیش می رود و در نهایت ان شاءاهلل که خداوند 
خاتمــۀ کارش را شــهادت قــرار بدهــد و زمانی که قرار اســت از این 
که در هنگام  عالم ســفر کند ســفرش با شــهادت باشــد و چه بهتر 
شهادت با دستی پر از اخالص سفر کند تا شهادتش بیشترین اثر را 
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در تحول وجودی او داشته باشد. این مطلب، معنی همین جمله 
اســت که »شهادت وسیله اســت و نه هدف« و آنچه اهمیت دارد 
و اصل است جهاد اکبر است و جهاد اصغر در دل جهاد اکبر معنا 

پیدا می کند. 
بنابراین کسانی که نعمت شهادت روزی شان می شود به میزان 
گــر انســان بــا شــهادت، زودتــر از دنیــا  خلوصشــان بهــره می برنــد و ا
کند درحالی که به آن درجه از خلوص نرسیده است،  رحلت پیدا 
طبیعتــًا از بعضی توفیقات محروم می شــود؛ مگــر اینکه خداوند با 

جذبه ای او را ببرد.
در برخــی از روایــات  فضائلــی بــرای شــهداء طرح شــده اســت. 
خداوند متعال به واســطۀ ایثاری که شــهدا در راه خداوند می کنند 
پاداش های خاصی را از هنگام شــهادت تا قیامت به ایشــان عطا 
می کنــد. طبیعتًا این پاداش ها برای همۀ شــهدا یکســان نیســت و 
گر شــهیدی واقعــًا و به تمام  به میــزان خلوص آن ها بســتگی دارد، ا
معنی »شــهید فی سبیل اهلل« باشــد و با همه وجود اخالص داشته 
باشد و اثری از غیر خدا در کار او نباشد، وعدۀ بسیار عظیمی به او 
داده و فرموده اند که در کنار بقیۀ نعمت های بهشتی، خداوند نظر 

به وجه اهلل را به او روزی می دهد. 
هَّلِل«1 )نظر به وجه اهلل می کند(

َ
ْن یْنُظَر ِإىَل َوْجِه ا

َ
»أ

1.  تهذیب االحکام.
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 نظــر بــه وجه اهلل همان حــال عبودیت و فنایی اســت که در آن، 
شــخص کامــاًل از ما ســوی اهلل بریده می شــود و به لقاءاهلل می رســد. 

حضرت رسول؟ص؟ فرمودند: 
ّ َو َشــِهیٍد«1 )شــهید   َنــِیٍ

ّ
ِل

ُ
َراَحــٌة ِلــک

َ
ــا ل َ ّ

ْن َیْنُظــَر ِإىَل َوْجــِه اهَّلِل َو ِإَن
َ
»أ

نظــر می کنــد بــه وجه خــدا و ایــن آرامــش و راحتی هر شــهید و نبی 
می باشد(.

راحتــی و آرامــش هــر نبــی و شــهیدی نظــر بــه وجــه اهلل اســت. 
چنان که پیش تر بیان شد سعادت، خوشی و لذت حقیقی همان 
»معرفــت اهلل« و »النظر اىل وجه اهَّلل« اســت. در این روایت شــریف نام 
کنــار انبیــا آمــده و شــهدا در مقــام خلــوص و طهــارت و  شــهدا در 
ک شدن از شرک، با انبیاء هم قدم شدند و توفیق نظر »اىل وجه اهَّلل«  پا
را پیدا کردند این درجه درجۀ شــهدایی اســت که به تمام معنا فی 
سبیل اهلل شهید شدند و در وجودشان جز سبیل خدا چیز دیگری 
گر انســان از این مقام قتل فی سبیل اهلل نزول کند  نبوده اســت. اما ا
گر بخشی  به همان مقدار پاداش شــهادت او نیز کاســته می شــود؛ ا
از وجودش »ف سبیل اهَّلل« باشد و بخشی  »ف سبیل النة« به فرمایش 
امیرالمؤمنیــن و امــام صــادق؟امهع؟ عمل او عمل تجــار خواهد بود، 
و چــون فقــط بــرای خدا نیســت بهره اش نیــز به همان مقــدار کمتر 
گــر مؤمن عملــش از ترس خــدا باشــد عملش عمل  خواهــد شــد. ا

1.  وسائل الشیعه،  ج 15، ص 16.
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عبید است و بهره اش نیز به همان مقدار است؛ مگر اینکه خداوند 
تفضل نموده و با جذبه ای او را برده و به آن درجات خاص برساند.

یکــی از نکاتــی کــه در بــاب شــهادت بســیار ارزشــمند اســت و 
انســان را ترغیب می کند که توفیق پیدا کرده و به ســمت شهادت 
حرکت کند و جهاد فی سبیل اهلل را از خداوند متعال تقاضا نماید 

حقیقتی است که حضرت امیرالمؤمنین؟ع؟ فرمودند:
ْوِلیاِئِه َو ُهَو ِلَباُس 

َ
ــِة أ اّصَ ِة َفَتَحُه اهَّلُل خِلَ ّنَ َ ْبَواِب الْ

َ
َهــاَد َباٌب ِمْن أ ِ

ْ
»َفــِإّنَ ال

َوِثیَقُة« 1)بی تردید جهاد دری است 
ْ
ُتُه ال ِصیَنُة َو ُجّنَ َ ْقَوى َو ِدْرُع اهَّلِل احلْ الّتَ

که خداوند به روی ویژگان از دوستانش برگشوده  از درهای بهشت 
کدامنی و پرهیزکاری، و زره امان  است. آری، جهاد لباس برازندۀ پا

بخش الهی، و سپر محکم اوست(. 
اســت.  اخالص آفریــن  جنــگ،  جبهه هــای  و  جهــاد  فضــای 
هنگامی که ما در شلوغی و ازدحام دنیا تالش می کنیم تا اخالص را 
به دست آوریم و آرام آرام از این دنیا قطع تعلق کنیم، آن چنان زرق 
و برق دنیا در فضای زندگی مادی فراوان اســت و اموری که انســان 
یــاد اســت که گاهــی بــرای تحصیل این  را از خــدا غافــل می کنــد ز
اخالص، ســال های سال باید زحمت بکشــیم اما با همۀ تالش ها 
بــاز هــم در گیــرودار همین دنیا متوقف می شــویم. اما وقتی انســان 
وارد فضای جهاد می شــود جداشــدن از خانه و کاشانه و دل کندن 

1.  نهج البالغه،  خطبه 27.
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از خانــواده و پــدر و مادر و گاهی همســر و فرزنــدان و رفتن به میدان 
جنگ، اولین مرحلۀ دل کندن از دنیا و مجاهده  ای  بزرگ و ایثاری 
گر انســان شــهید نشــود، همیــن دل کندن از  عظیــم اســت و حتی ا

خانواده زمینۀ اخالص در مسائل دیگر را فراهم می کند.  
پــس از آنکه انســان وارد جبهه شــده و از امکانــات و لذت های 
زندگی متعارف شــهر و روســتای خود جدا می شــود، طبیعتًا زرق و 
بــرق دنیا در چشــمش کمتر می شــود و غفلت هــا به مراتب کاهش 
پیــدا می کنــد. عالوه بــر آن، چون در آن محیط انســان دائمــًا آمادۀ 
شــهادت اســت و هر لحظه احتمــال می دهد که حادثــه ای اتفاق 
بیفتد و جانش را از دست بدهد دائمًا به یاد مرگ است و این دوام 
یاد مرگ، در دل کندن از دنیا تأثیر شــگرفی خواهد داشــت و سبب 
می شــود انســان راحت تر از این دنیا دل بکند.  در کنار همۀ این ها 
وقتــی انســان در جبهــۀ جنــگ قــرار می گیــرد نه تنها حــال خودش 
این گونه است بلکه برادران ایمانی او نیز که در آن محیط قرار دارند 
و اطراف انســان هســتند، توفیــق دل کنــدن از خانــواده و قرارگرفتن 
در محیط ســاده و بی آالیشــی که دوام یاد مرگ در آن جاری اســت 
کنــار همدیگــر جمــع  ک وقتــی در  را داشــته اند.  ایــن دل هــای پــا
می شــوند و بــه یکدیگــر گــره می خورنــد، رود خروشــانی از معنویت 
را بــه جریــان می اندازنــد و حــاالت معنوی به شــدت در میان شــان 
افزایــش پیدا می کند؛ و تمام کســانی که تجربــۀ رفتن به جبهه ها را 



   64     مکتب سلیمانی  

دارنــد این حقیقــت را گزارش می کنند که انســان حال معنوی اش 
بســیار متفاوت اســت و عشــق در او خیلی بیشــتر طلوع می کند و 
اصاًل قابل مقایســه با برگشــتن به زندگی عادی نیست و بسیاری از 
رزمندگان با اخالصی که این معنویت ها را در جبهه ها تجربه کرده 
بودند هنگامی که به زندگی عادی خود بازمی گشتند، تحمل شهر و 
توجه به دنیا برایشان سخت بود و به همین خاطر دوام نمی آوردند 
و با شوق و ذوق دوباره به عرصۀ جان فشانی در جبهه های جنگ 
بازمی گشــتند و علی رغــم اینکه مجــروح و بیمار بــوده و به معالجه 
و اســتراحت نیاز داشتند بازهم ترجیح می دادند به دنبال برادرانی 
گر قرار اســت  کــه در جبهــه مشــغول جهــاد هســتند بروند و حتــی ا

استراحت کنند در همان فضا برای استراحت مستقر شوند. 
 ایــن نکتــه دربارۀ هویت جبهه های جنــگ حق علیه باطل که 
در زیــر پرچــم اســالم و پیامبــر و امــام یا نائــب امام و بــه امر مجتهد 
جامع الشــرایط رقم می خورد  ســبب می شود که ما اخالص شهدا و 
حاالت ایشان را با خودمان مقایسه نکنیم و گمان نکنیم اگر شهیدی 
کــه در میــان مــا زندگی می کــرد اخالصــش خیلی بــاال نبود  زمانــی 
اکنون نیز که شهید شده، چه بسا اخالص چندانی نداشته باشد!
فضای جبهه فضای معنویت آفرینی و جذبه است. بسیاری از 
کســانی که در این فضا حضور پیدا می کردند پیش از اینکه شهید 
شوند تحوالتی پیدا می کردند. انسان وقتی در احواالت آن ها تأمل 
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می کند در می یابد که  گاهی راه چندده ســالۀ یک سالک الی اهلل را 
در عــرض چنــد ماه یا چند ســال طی کردنــد. از وصیت نامه هایی 
کــه قبــل از شهادتشــان نوشــتند و خاطراتی که از برخی شــهدا نقل 
کــه ایــن تحــوالت چقدر  می کننــد می تــوان به راحتــی متوجــه شــد 

عمیق و سریع طی شده است. 
بهتریــن راه ســلوک به ســمت خداونــد متعال راه عشــق و جذبه 
اســت. همــۀ کارهــا نیــز مقدمه ای اســت بــرای اینکه جذبۀ عشــق 
در قلب انســان حاصل شــود و یکی از مهمترین اســباب تحصیل 
محبــت و جذبــۀ عشــق، خلــوت بــا خداونــد و دورشــدن از زرق و 
بــرق دنیاســت. جبهه محل تجلــی جذبات الهی بوده و هســت و 
کــه در آن محیــط قــرار می گرفتند گاهی به ســرعت در  لــذا کســانی 
گاهــی با اینکــه در زندگی عادی  وادی اخــالص پیــش می رفتند و 
خود چندان حاالت معنوی خوبی نداشــتند یا مراتب عالی تقوا را 
طی نکرده بودند، در جبهه به سرعت از نردبان ترقی باال می رفتند و 
که به وجود می آمد اخالصشان  به واسطۀ همین جذبات و عشقی 
آن چنــان اشــتداد پیــدا می کرد که چه بســا بعضًا با شهادتشــان به 
همــان مقــام خلوص و طهارت دســت می یافتند. به هــر حال باید 
اصــل شــهادت را غنیمــت دانســت و همیشــه از خداونــد متعــال 
شــهادت را تقاضا کرد و البته شهادت با اخالص و خلوص را باید 
از خــدا طلــب کرد تــا خداوند تا جایی که امــکان دارد در این عالم 
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به انسان مهلت بدهد تا در عرصۀ جهاد اکبر بیشتر و بیشتر تالش 
کار به لطف الهی با شهادت و با اخالص  بکند و پیش برود و آخر 
تام از این دنیا سفر کند و هدفش هم از این شهادت، فقط لقاء اهلل 

باشد و به کمتر از »لقاء اهلل« و »نظر الی وجه اهلل« قانع نشود. 
با همۀ این مراتبی که شهدا در جبهه های جنگ پیدا می کردند 
کســانی  که به واســطۀ آن محیط حاصل می شــد باز هم  و نورانیتی 
کبــر بیشــتر کار کرده  کــه قبــل از رفتــن بــه جبهــه در عرصــۀ جهــاد ا
بودند تفاوتشان در بین شهدا مشخص بود. وقتی زندگی بهترین و 
برجسته ترین شهیدان جبهه را مرور می کنیم می بینیم این ها همان 
که بیشتر از دیگران سابقۀ مجاهدۀ با نفس دارند.  کســانی هستند 
کبر تأثیرگذاری بســیار روشــنی  که در این جهاد ا یکی از چیزهایی 
داشته و ما می توانیم در شهیدان دفاع مقدس آن را مشاهده کنیم، 

تأثیر َنَفس اولیاء خدا و مجالست با آن ها در این شهیدان است. 
 اصل دلبســتگی شدید شهیدان به امام امت حضرت روح اهلل 
الموسوی الخمینی؟وضر؟ ، جذبه ای در وجود این شهدا ایجاد کرد. 
اینکه انسان براساس پیروی از ولی فقیه که نائب حجت خداست 
که قلب  عزم میدان جنگ می کند، خود به تنهایی سبب می شود 
انســان بــه خدا گره بخــورد و از نورانیت و معنویــت ولی فقیه و امام 

امت  نیز بهره مند شود. 
جاذبــۀ ملکوتــی امام شــهداء، تأثیر بســیار مهمــی در تحوالت و 
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سلوک معنوی شهدا داشت و این عشق و محبتی که در بین آن ها 
بود خود را در حالت های مختلف نشان می داد؛ عالوه بر این اصل 
کلی، کسانی که در زندگی خود، پیش از مرحلۀ شهادت، با برخی 
کنار مرتبط بودند و در ســایۀ تربیت  از صاحب نَفســان در گوشــه و 
و هدایــت آنان نیز عمــل می کردند یا عده ای که ارتباط حضوری با 
برخــی دیگــر از اولیــاء خدا داشــتند و یا از کتاب ها و آثــار و معارف 
آن ها اســتفاده می کردند وجود معنــوی خاص تری را در جبهه ها به 

دست آوردند. 
ارتبــاط بیشــتر بــا اولیاء خــدا دو تأثیر مهم در این شــهیدان عزیز 

داشت: 
اول اینکــه معرفت افزایــی ایجــاد می کــرد و نــگاه آن هــا را تغییــر 
می داد زیرا همان طور که گذشت این مسئله که شهید در شهادت 
به دنبــال لقــاء اهلل باشــد و تنها به مفهوم توحید و لقاء اهلل بیندیشــد 
و آن را از خــدا تقاضــا بکنــد و بر همان اســاس تــالش کند که نیت 
کنــد و عبودیــت و ذلــت و  خــودش را لحظــه بــه لحظــه خالــص 
سرشکســتگی خودش را افزایش بدهد در مراتب و درجات شــهید 

بسیار مهم و مؤثر است. 
تأثیــر دیگــر، تأثیــر معنــوی ارتباط با اهل معناســت که انســان را 
به طــرف حقیقت توحیــد می کشــاند و توفیق انســان را در اخالص 
گر زندگی شهیدانی را که توفیقات خاصی داشتند  بیشتر می کند. ا
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و دارنــد مطالعــه کنیــم، ردپای جهات معنوی را همه جا مشــاهده 
خواهیــم کرد. از مرحوم شــهید اندرزگو و شــهدای انقــالب تا امثال 
شــهیدان ابراهیــم هــادی و تورجــی زاده و نیــری و حســین زاده تــا 
شــهدای مدافع حرم مثل مرحوم شــهید حججی و مرحوم شــهید 
عزیز سردارحاج قاســم ســلیمانی در همۀ این ها، ردپــای حضور در 

نزد اولیاء خدا به آسانی دیده می شود. 
کسانی هم که شاید به ظاهر به محضر صاحب نفسان نرسیده اند 
گــر دارای مقامــات خاصــی شــدند همگی بــه برکت این بــوده که  ا
خودشان در ظرف خود و در حد خود به جهاد اکبر مشغول بودند. 
چرا که شهید هرچه می دانست عمل می کرد و عمل او، معلم او بود 
و او را روز به روز پیش می برد و مطالب جدیدتری برایش منکشف 

می شد. 
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امروز   چه باید کرد؟
کنــون چــه بایــد بکنیــم؟ دِر شــهادت همیشــه باز اســت و  امــا ا
انســان نباید از شهیدشــدن ناامید شــود و لذا همیشــه باید از خدا 
که خدایا مرگ من را با شــهادت قرار بده و من را از این  کند  تقاضا 
فیض بزرگ محروم نفرما! اما تا زمانی که موعد شــهادت نرســیده و 
خداونــد تقدیــر کرده کــه در این دنیا بمانیم بایــد دقت کنیم که در 
عرصۀ جهاد اکبر عقب نیفتیم و در این عرصه همیشه تالش کنیم 
زیرا اصل، همان جهاد اکبر اســت. طبق برخی از روایات کســی در 
عرصۀ جهاد اکبر مشغول تالش و آماده جانفشانی در راه خدا باشد 
گــر حتــی با مرگ عادی بمیرد بازهم به درجۀ شــهدا خواهد رســید  ا
کــه او همــواره در حال مبارزه با نفس و همیشــه آمادۀ شــهادت  چرا
بوده است.  خداوند متعال چنین کسی را هم درجۀ شهدا می داند 

و او را با شهدا محشور و هم نشین می فرماید.
در روایتی حضرت فرمودند: اگر کسی از شیعیان ما باشد، یعنی 
تقوای الهی پیشه کند و در زندگی به دنبال رضای خداوند بگردد و 
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از اهل بیت؟مهع؟ پیروی  کند و شیعه به معنای واقعی باشد؛ چنین 
کسی حتمًا شهید محسوب می شود.

و چــه دلنواز اســت مجله مقام معظم رهبری خطاب به ســردار شــهید 
که فرمودند: حاج قاسم سلیماىن 

که آقاى سلیماىن باشید، در نظر ما شهید زنده اید. 1 خود مشا هم 

در روایات آمده است: 
یٌق َشهیٌد قلُت: أیّن یکوُن  »قال احلسُن بُن عل؟ع؟: ما ِمن ِشیَعِتنا إّل ِصّدِ
کتــاَب اهَّلل: الذیَن آَمُنوا  و 

ُ
: أ ما َتتل

َ
ذلــک و ُهم مُیوُتوَن عل ُفُرِشــِهم ؟! فقال

 
َ

و ل
َ
؟ع؟: ل

َ
ّ قال ُ

م ؟! ث ِ ّبِ َهداُء ِعنَد َر
ُ

یُقوَن و الّش ّدِ ولئک ُهُم الّصِ
ُ
ِباهَّللِ  و ُرُسِلِه أ

َهداَء«2)امام حسین؟ع؟ 
ُ

 اهَّللُ  الّش
َّ

َقل
َ
یِف ل  ِبالّسَ

َ
ن ُقِتل َتکِن الشهاَدُة إّل مِلَ

فرمود: هیچ یک از شیعیان ما نیست. مگر این که صّدیق و شهید 
اســت. عرض کردم : چگونه چنین چیزى ممکن اســت. در حالی 
کــه آنان در بســترهاى خــود می  میرند؟ حضرت فرمــود: مگر کتاب 
کــه بــه خــدا و فرســتادگان او ایمــان  خــدا را نخوانــده اى : »کســانی 
آورده اند همانان صّدیقان و شهیدان در نزد پروردگارشان هستند«؟ 
که با  سپس فرمود : اگر شهادت فقط اختصاص به کسانی داشت 
شمشیر کشته شوند در آن صورت خداوند شهدا را تقلیل داده بود(. 

.1376/5/13  .1

2. بحار األنوار، ج82، 6/173.
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پس رسیدن به درجۀ شهدا یقینًا شدنی است. در روایت دیگری 
امام صادق؟ع؟ به ابوبصیر فرمودند: 

ــُت َو ِإْن َماَت 
ْ
 ُقل

َ
ْمِر َشــِهیٌد َقال

َ ْ
ل

َ
 َهَذا ا

َ
یَت ِمْنکْم َعل َ ملْ

َ
ٍد ِإّنَ ا ّمَ َبــا ُمَ

َ
»یــا أ

ُق«1 )اى  ِه یْرَز ّبِ  ِفَراِشــِه َحّىٌ ِعْنَد َر
َ

هَّلِل َو ِإْن َماَت َعل
َ
 ِإی َو ا

َ
 ِفَراِشــِه َقال

َ
َعل

ابامحّمد! مردۀ شما در این مسیر والیت شهید است. عرض کردم: 
اگر چه بر بستر بمیرد؟ فرمود: آرى، به خدا سوگند اگر چه بر بستر هم 

بمیرد زنده اى است که نزد خدا روزى می خورد(. 
کــه در خدمت امــام صادق؟ع؟  در روایــت دیگری آمده اســت 

عرض کردم: 
َشِهیٌد َحیُث َماَت«2 )دعا کنید که 

َ
ْؤِمُن ل ُ  املْ

َ
َهاَدِة َفَقال

َ
»اْدُع اهَّلَل ِلى ِبالّش

شــهید شوم. حضرت فرمودند: مؤمن هرجا بمیرد شهید محسوب 
می شود(. 

البتــه بــا همه این هــا باز هم کشــته شــدن در راه خــدا فضیلتی 
افزون است که خداوند فقط روزی برخی می فرماید:

ِرُم اهَّلُل 
ْ

یٌق َشِهیٌد َو ُیک ِت ِصّدِ ّمَ
ُ
 ُمْؤِمٍن ِمْن أ

ُّ
ُکل  :

َ
ُه َقال

َ
ّن

َ
َعْن َرُسوِل اهَّلِل؟ص؟ أ

ِذیَن آَمُنوا ِباهَّلِل َو 
َّ
 َو ال

َّ
 اهَّلِل َعّزَ َو َجل

َ
 َقْول

َ
َّ َتال ُ

ِقِه ث
ْ
ْیِف َمْن َشاَء ِمْن َخل َذا الّسَ ِبَ

گرامی ؟ص؟  م  3)از پیامبر  ِ ّبِ َهداُء ِعْنَد َر
ُ

یُقوَن َو الّش ّدِ ولِئَك ُهُم الّصِ
ُ
ُرُسِلِه أ

1.  الکافی، ج 8، ص 164.

2.  محاسن، ج 1، ص 164.

3. بحاراالنوار، ج 97، ص 50.
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روایت شــده اســت: هر مؤمنی از اّمت من صّدیق و شــهید است و 
کرام نموده )و توفیقش را  خداوند هر کس را بخواهد با این شمشیر ا
بیشــتر می نماید(. ســپس حضرت این آیه را تالوت فرمود: کســانی 
که ایمان به خدا و پیامبرانش آوردند ایشــانند صدیقان و شــهیدان 

در نزد خداوند(.
پس اواًل شــهادت به معنای همان کشته شدن در راه خدا است 
و انســان نباید از نائل شــدن به این فیض ناامید باشــد و باید واقعًا 
از خــدا بخواهد کشته شــدن در راه حــق را روزی او قرار بدهد. ثانیًا 
گر کســی به حســب ظاهر توفیق نداشــت به قتل در راه خدا برسد،  ا
رسیدن به اصل درجۀ شهدا ممکن است؛ به شرط اینکه انسان در 
میدان جهاد اکبر قدم بردارد.  باب میدان جهاد اکبر و کارزار با نفس 
و شیطان همیشه باز است و هیچ چیزی نمی تواند جلوی انسان را 
بگیرد. کسی که در عرصۀ جنگ نرم و کار فرهنگی تالش می کند؛ 
که حتی در عرصۀ جنگ نرم  کســی  او هم مشــغول جهاد اســت.  
هــم کاری از او برنمی آیــد اما در خانه از پدر و مادر پیرش نگهداری 
کرده و با نفسش مبارزه و مجاهده می کند و در راه خدمت به پدر و 
مادر سختی ها را تحمل می کند و یا زحمت تحصیل درآمد حالل 
را متحمل می شود و خون دل می خورد تا از عبودیت خداوند خارج 

نشود، او نیز می تواند با شهدا محشور شود. 
پس وظیفۀ ما در شرایط فعلی چند چیز است:
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 1. باید همواره از خداوند تقاضا کنیم که بر ما منت بگذارد و خاتمۀ 
کار مــا را با شــهادت )به معنــای کشته شــدن در راه اهلل( قرار بدهد.

 2. از او تقاضــا کنیــم که ما را در این شــهادت، بــا اخالص تام و 
تمام همراه بفرماید.

 3. از او تقاضــا  کنیــم خدایا عمر طوالنی به ما ارزانی کن و توفیق 
تالش بیشتر در راه خودت و مبارزه و جهاد را به ما ببخش.

 4.  بایــد تمــام تالش مــان را بــه کار ببریم تا هنگامی کــه خداوند 
نعمــت شــهادت را بــه مــا عطــا نکــرده، در عرصــۀ جنــگ نــرم بــا 

دسیسه های دشمنان بجنگیم.
یــم، در هر صورت  گــر توانایــی جهــاد در این عرصــه را ندار  5. و ا
کبــر در هر روز و در هر مکانی  کبر را از دســت ندهیم. جهاد ا جهــاد ا
ممکــن اســت و همه جــا عرصۀ جنگ با نفس اســت که بزرگترین 

دشمن می باشد؛ همان گونه که حضرت فرمود: 
ت َبَن َجْنَبیک«1 )دشمن ترین دشمنانت، 

َّ
ْعدی َعُدّوک َنْفُسک ال

َ
»ا

نفس توست که در میان دو پهلویت قرار دارد(. 
کنیــم و خودمــان  مــا بایــد همیشــه از خــدا تقاضــای شــهادت 
نیــز به دنبــال جهاد با نفس و تحصیل اخالص باشــیم تا ان شــاءهلل 
خداونــد متعــال هــم اخــالص و خلــوص را روزی مــا بفرمایــد و هم 

خاتمۀ کار ما را با شهادت به سرانجام برساند. 

1.  بحاراالنوار، ج 67، ص 64.
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جهاد اکبر در کالم امام خمینی؟ق؟:

کم  یــز! در راه ذکــر خــدا و یــاد حمبوب حتمل شــاق هرچــه بكىن  • ای عز
کــردی. دل را عــادت بــده به یاد حمبوب، بلكه به خواســت خدا صورت 
اهلل[ صــورت اخیر  الــه اال قلــب صــورت ذکــر حق شــود و کلمه طیبــه ]ال
گــردد که از ایــن، زادی هبتــر برای ســلوک اىل اهلل و  و کمــال هنــاىي نفــس 
مصلحــى نیكوتــر برای معایب نفس و راه هبتــری در معارف اهلیه یافت 
یق  یه و معنویه هسى و سالک طر گر طالب کماالت صور نشود. پس ا
آخرت و مسافر و مهاجر سیر اىل اهلل هسى، قلب را عادت بده و به تذکر 

کن با یاد حق تبارک و تعاىل.1 حمبوب و دل را عجنی 
کلمه اســت و آن »معرفة اهلل «.  • متــام مقاصد انبیا، برگشــتش به یک 
گر    گر دعــوت به عمل صالح شــده اســت، ا      متــام، مقدمــۀ ایــن اســت. ا
گر دعوت به معارف شده     است،    دعوت به هتذیب نفس شــده اســت، ا
که در فطــرت     مهۀ  کــه آن نقطــۀ اصــیل را  متــام برگشــتش بــه این اســت 
انسان ها هست، حجاب را ازش بردارند تا انسان برسد به او، و     او معرفت 

حق است، مقصد عاىل مهنی است.2 
کــه تــا انســان در قیــد اســارت نفــس و شــهوات آن اســت و  • بــدان 
گردن اوســت، به هیچ یک از  سلســله های طوالىن شــهوت و غضب در 
مقامات معنوی و روحاىن نایل منى شــود... بلكه این اســارت و رقیت 

1.  اربعین حدیث، ج 1،.279.

2.  صحیفۀ امام، ج20، ص 16.
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باعث مى شود که انسان سر پیچ از اطاعت نفس نباشد در هیچ حال.1
• مقصد قرآن و حدیْث تصفیۀ عقول و تزکیۀ نفوس است برای     حاصل 

شدن مقصد اعای توحید.2 
کمال  کند، هنایت مرتبه رشــد و  گر آدمى خبواهد در مســیر اهلى رشــد  • ا
که  کمال مطلوب هنگامى اســت  گفت:  کجاســت؟ در جواب باید  او 
انسان از مرتبه حیس و خیاىل بگذرد و به مرتبه عقاىن برسد و در هنایت 
 و عیل« و 

ّ
ســیر، به مقام »قرب اهلى«، »وصول به مقام حضور حق جل

»مرتبۀ لقاءاهلل« برسد.3 
بــه  اســت،  اخــاص  مقدمــۀ  کــه  شــیطان،  تصــّرف  از  •   خلــوص 
که ســالک در ســلوکش خداخواه شــود  حقیقت     حاصل نشــود مگر آن 
که منشأ متام مفاسد و اّم األمراض     باطن  و     خودخواهى و خودپرسى را، 
کامــل و به     تبع او  یــر پــا هند؛ و این بــه متام معىن در غیر انســان  اســت، ز
ىل ســالک  ــص أولیاء؟مهع؟ در دیگر اشــخاص میسور     نیســت. و

ّ
در خل

نباید مأیوس از الطاف باطنۀ حق باشد که یأس     از روح اهلل سرآمد مهه 
کبائر     است؛ و آچنه از برای صنف  سردی ها و سسى ها است و از اعظم 

رعایا نیز ممكن است قّرة العنی اهل     معرفت است.  
که با هر جّدّیى     هســت  یق آخرت الزم و حمت اســت    پس، بر ســالک طر
کند  معارف و مناســک خود را از تصّرف شیطان و نفس اّماره     ختلیص 

1.  شرح چهل حدیث، ص 258.

2.    توحید از منظر امام خمینی، ص 6.

3.  آداب الصلوة، ص56.
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و با کمال دّقت و تفتیش در حرکات و سكنات و طلب     و مطلوب خود 
کند و غایت ســیر و حتصیــل و مبادی حرکات     باطنّیــه و تغّذیات  غــور 
روحّیــه را بــه دســت آورد و از حیله های نفس و     شــیطان غفلت نكند و 
از دام های نفس اّماره و ابلیس غافل نشود، و     در مجیع حرکات و افعال 
گاه     آن را سر خود و رها نكند؛  کامل به خود داشته باشد و هیچ  سوءظّن 
چه بســا باشــد که با اندک مساحمه ای     انسان   را مغلوب کند و به زمنی 

کت و فنا دهد؛     زند و سوق به ها
گر غذاهای روحاىن از تصّرف شــیطان خالص نباشــد و     دست  که ا یرا     ز
او در فراهم آمدن آن ها دخیل باشد، عاوه بر آنكه ارواح و     قلوب با آن ها 
کمال الیق خود نرســند، نقصان     فاحش برای آن ها  بیت نشــوند و به  تر
دســت دهد و شــاید صاحب خود را در سلک     شــیاطنی یا هبامئ و سباع 
کمال انســانّیت و  که مایۀ ســعادت و     رأس املال  منســلک مناید و آچنه 
وصول به مدارج عالیه اســت نتیجۀ     منعكسه دهد و انسان را به هاویۀ 

مظلمۀ شقاوت سوق دهد.1
کمال  کند، هنایت مرتبه رشــد و  گر آدمى خبواهد در مســیر اهلى رشــد  • ا
که  کمال مطلوب هنگامى اســت  گفت:  کجاســت؟ در جواب باید  او 
انسان از مرتبه حیس و خیاىل بگذرد و به مرتبه عقاىن برسد و در هنایت 
 و عیل« و 

ّ
ســیر، به مقام »قرب اهلى«، »وصول به مقام حضور حق جل

»مرتبۀ لقاءاهلل« برسد.2 

1.  آداب الصلوة، فصل پنجم. 

کتاب اداب الصاله امام خمینی.  .2
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جهاد اکبر در کالم مقام معظم رهبری؟دم؟:

که مهنی معنوّیت و عرفان و توّســل و فناء  گفت   
ً
• شــاید بشــود قاطعا

بویب  یف اهلل و حمو در معشــوق و ندیدن خود در مقابل اراده ذات مقّدس ر
که ماجرای عاشورا را هم این طور باعظمت و ُپرشكوه و ماندگار  است 
کــرده اســت. بــه عبــارت دیگــر، ایــن جانــِب اّول - یعىن جانــب جهاد و 
یده و خملوق آن جانِب دوم است؛ یعىن مهان روح عرفاىن  شهادت - آفر
و معنــوی. خییل ها مؤمننــد و مى روند جماهدت مى کنند، به شــهادت 
هم مى رسند - شهادت است، هیچ چیزی کم ندارد - اما یک شهادت 
هم هست که بیش از روح امیان، از یک دل سوزان، از یک روح مشتعل 
و بیتاب در راه خدا و در حمّبت پروردگار و غرقه در ذات و صفات اهلى، 
سرچشمه مى گیرد. این گونه جماهدىت، طعم دیگری پیدا مى کند. این، 

حال دیگری مى خبشد. این، اثر دیگری در تكوین مى گذارد.1
کبر پیروز  گر چناچنه در درون خودش در آن جهاد ا • قاسم سلیماىن این ا
نشده بود، این جور منى توانست ]جلوی دمشن[ برود؛ پس جماهدت های 

ىن است.2 ىن، مّتكى به جماهدت های درو بیرو
گر چناچنه  • این حرف من نیست، حرف یک رزمندۀ مهداىن است که ا
از سمی خاردار مى خواهى رد بشوی، اّول باید از سمی خاردار نْفست عبور 
کاری اجنــام بدهمی؛ این را  گرفتار خودمان هســتمی، منى توانمی  کــىن. وقى 

1.  بیانات معظم له در مورخۀ  1376/9/13.

2.  بیانات مقام معظم رهبری در بیت سپهد شهید حاج قاسم سلیمانی 1398/10/13.
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آن ها به ما یاد دادند؛ این را آن جوان 20 ســاله یا ٢5 ســالۀ رزمنده به ما 
گرفتمی؛ این یک ثروت عظمی است.1  تعلمی داد، از آن ها یاد 

کبر که از مهه سخت تر است، جهاد با نْفس است، مهان چیزی  •جهاد ا
که هوّیت ما را، باطن ما را حفظ مى کند.2 است 

 جهــاد واقعــى و شــهادت در راه خــدا جز با مقدمــه ای از مهنی 
ً
• اساســا

اخــاص و توجــه  اىل اهلل و جــز با حرکــت به مست انقطــاع اىل اهلل حاصل 
منى شود.3

•هیچ  ملى  بدون  سرمایه  و گوهر معنویت  به  کمال  منى رسد. باید مراقب  
یرا حفظ این  پشــتوانه  معنوی ، جهاد  گران هبا بــود ز ایــن  ذخیــره  معنوی  

کبر و بسیار سخت تر از جنگ  با دمشن  و جهاد اصغر است 4 ا
• هــر کــدام از مــا در درون خودمان و از وجود خودمان شــیطاین دارمی 
که مهان »من« ماســت، مهان منیت ماســت، مهان خودخواهی ها و 
هوس ها و هوسراین های ماست. چه چیزی ما را از دست این شیطان 
جنات خواهد داد؟ جز ارادۀ دیین و امیان قوی و دیل که با تزکیه و اخاق 
اهلی آشنا شده باشد؟ این، خییل قّوت و شجاعت الزم دارد. شجاعت 

این مبارزه، بیشتر از شجاعت مبارزۀ با هر دمشن بیروین است.5

1.  بیانات معظم له در مورخۀ 1395/12/16.

2. بیانات در مراسم دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه امام حسین؟ع؟، 1395/3/3.

3.  دیدار جمعی از خانواده های شهدای مدافع حرم، 1394/8/3.

4.  دیدار جمعی از خانواده های شهدای استان مرکزی با رهبر انقالب، 1379/8/24.

5.  دیدار جمعی از ایثارگران و خانواده های شهدا ، 1370/7/17.
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• رهبرانقــاب در دیــدار بســیجیان ســه عنصــر اســایس را بــرای حرکــت 
که عبارتند از »بصیرت«، »اخاص« و »عمل  موفق آن ها برمى مشارند 
به هنگام«؛ و ایشــان در ادامه شــرط رســیدن به این عناصر را جهاد با 
گر خبواهمی این سه عنصر را تأمنی کنمی، باید در درون  نفس مى دانند، »ا
کبر. جهــاد با نفس  خودمــان بــا خودمــان جماهــدت کنمی؛ یعــىن جهــاد ا

می1. که امروز مهۀ ما به آن احتیاج دار تایش است 
می  •هر کدام از ما در درون خودمان و از وجود خودمان شیطاین دار
که مهان »من« ماســت، مهان منیت ماســت، مهان خودخواهی ها 
و هوس هــا و هوســراین های ماســت. چــه چیزی ما را از دســت این 
شــیطان جنــات خواهد داد؟ جز ارادۀ دیــین و امیان قوی و دیل که با 
تزکیه و اخاق اهلی آشــنا شــده باشد؟ این، خییل قّوت و شجاعت 
الزم دارد. شــجاعت ایــن مبــارزه، بیشــتر از شــجاعت مبــارزۀ بــا هر 
دمشــن بیــروین اســت. آن هــایی کــه در مبارزه هــای با دمشنــان بزرگ 
پیروز می شوند، کساین را به خاک می نشانند و قدرت هایی را نابود 

می کنند، گرفتاری بزرگشان در مبارزه با نفس خودشان است.2
•تفاوت دیگر از حلاظ روشن نبودن صحنۀ درگیری است، »جهاد با 
نفس، جهاد در میدان های تیره ]اســت[، نه میدان های شــّفاف. در 
جنگ، میدان شّفاف است. دمشن در آن سو است، خودی در این 
ســو. دمشن، شــناخته شده اســت؛ خودی هم شناخته شده است. 

1.  بیانات در دیدار بسیجیان استان قم ، 1389/8/2.

2.  دیدار جمعی از ایثارگران و خانواده های شهدا، 1370/7/17.
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ابــزار دمشن هم معلوم اســت؛ نقشــه دمشن هم قابل حدس اســت. 
یید آن جا جان در خطر  ین جنگ با دمشن، آن جاست. نگو آسان تر
است. در مهه جهادها، جان در خطر است. وانگهی، جان مهیشه 
ین چیزی نیســت که انسان می دهد. انسان هایی هستند که  یزتر عز
روزی صدر بار آرزوی مرگ می کنند. گذشته ایی وجود دارد، باالتر از 

گذشت جان. زمحت هایی وجود دارد، باالتر از زمحِت دادِن جان.1
گر ملیت خبواهد راه عزت و شــرف را، راه خدا را، راه زندگی هبتر را،  *ا
راه رســیدن به آرمان های ماّدی و معنوی را طی بکند، باید بر نفس 

خود مسلط باشد.2
•فرامــوش منی کــم خاطرۀ جوان نوزده یا بیســت ســاله ای که بعد از 
شــهادتش وصیت نامــۀ او را دیــدم. او نــوۀ یکی از علمــای معروف و 
مراجــع تقلیــد زمــان خود بــود و آن مرجــع تقلید و عامِل معــروف، اهل 
ســلوک و معرفت و توحید مشرده می شــد. وقیت وصیت نامۀ جوان را 
خواندم، این طور فهمیدم که این جواِن نوزده، بیست سالۀ دانشجو، 
در رســیدن به آن حالت حضور، کشــف و عروج معنوی و روحی - 
یــای حقیقــیت، آرزوی آن را  چیــزی کــه هــر ســالک و عارف و هر جو
گر از پدربزرگ جمهتد و عارف خود که شــاید شــصت، هفتاد  دارد - ا

سال هم در آن راه زمحت کشیده بود، جلوتر نباشد، عقب تر نیست.3

1.  18( بیانات در مراسم صبحگاه لشکر سیدالشهداء؟ع؟، 1377/7/26.

2.  دیدار جمعی از ایثارگران و خانواده های شهدا، 1370/7/17.

3.  بیانات در دیدار دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی  1382/2/22.
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کــس ایــن  کــه مهــه  گذشــت یــک چیــز عظیمــى اســت  •قــدرت بــر 
کــه  کســاىن  کمــى از آن را دارنــد. ایــن  قــدرت را ندارنــد و بعــی هــم 
کــه جــان خودشــان را حاضرنــد  قــدرت در آن هــا بــه حــدی مى رســد 
مى کننــد.  پــرواز  این هــا  شــهداء،  یعــىن  کننــد،  قربــاىن  خــدا  راه   در 
 یــک جــوان شــانزده هفــده ســالۀ جماهــد یف ســبیل اهلل در آن ســال های 
یــخ زد و متام شــد و آن  کــه در تار یق بــود   یــک بر

ً
اســتثنایئ جنــگ واقعــا

آثار عظیمى داشــت. یک جوان مى نشســت یک وصیت مى نوشــت 
کــه وقــى مــن ایــن وصیت نامه هــا را مى دیدم مثــل اینكه یــک عارف 
کتاب ها و این نوشــته های بزرگ  که ما ایــن  گاهــى  بــزرگ آنرا نوشــته، 
عرفــا را نــگاه مى کــردمی رنــگ و بــوی ســخن ایــن شــهداء رنــگ و بوی 
که مــن یقــنی دارم این ها  ســخن آن عرفــای واصــل را داشــت، در حــاىل 
کتاهبــا را هــم نشــنیده اند و آن مطالــب را از زبــان هیچكــس  اســم آن 
نشــنیدند، بلكــه جوشــش درون خــود اوســت و شــكوفاىي آن گل وجود 
که با ایثــار حتقق پیــدا مى کند.   بــىن آدم و آن حقیقــت انســانیت اســت 
مــن وقــى به این خاطــرات نگاه مى کردم، مى دیــدم از روزی که مثًا از 
کرده، اول یک آدم عادی است،  هتران رفته و شروع به نوشن خاطرات 
کشــیده به طرف جهبه و از خاطره اش مى شــود  منهتا احساســات او را 
گهان عوض شــده و اصًا  وز به شــب عملیات مانده نا فهمید 10، 20 ر
که این مهان  کام، و نوشــن یک نوری و یک تپیش وجود دارد  در حلن 
کرده و دارد مى رود جلو و مى  درخشد.1  ایثار است. یعىن خودش را آماده 

1.  بیانات در جلسه نهم تفسیر سوره بقره 1370/8/1.
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کــم نیســت و از  گــر چــه در حــوادث انقــاب، شــگفى های یب نظیــر  • ا
کــه بــه انقــاب اســامى منهتــى  آغــاز هنضــت بــزرگ ملــت ایــران - 
شــد - تــا پیــروزی انقــاب و از پیــروزی انقــاب تــا امــروز، در طــول 
زه و انقــاب، حــوادث شــگفت انگیز و یب نظیــر یكــى پــس  دوران مبــار
از دیگــری چشــم و دل را بــه خــود متوجــه مى کنــد؛ امــا در میــان ایــن 
 حــوادث شــگفت انگیز، مســئلۀ شــهید یــک ویژگــى اســتثنایئ دارد. 
بوط به وجود نوراىن شــهید اســت، شــگفى است. انگیزۀ  که مر هر آچنه 
که در دنیای مادی و در میان این مهه  او بــرای حرکــت به مست جهاد - 
کنــد و به مست  انگیــزۀ رنگارنــگ جــذاب، یک جــواىن برخیزد، قیاِم هلل 
میــدان جماهــدت حرکــت بكند - این خود یک شــگفى اســت؛ پس از 
آن، تاش او، در معرض خطر قرار دادن خود در میدان های نبرد، کارهای 
برجستۀ او در میدان ها، شجاعت ها و شهامت هایئ که هر سطری از آن 
مى تواند یک سرمشق ماندگار و نوراىن باشد هم یک شگفى است؛ و 
کنار رفن پرده ها و حجاب های مادی  پس از آن رسیدن به شوق وافر و 
که در حرکات شــهدا، در حرف های  و دیدن چهرۀ معشــوق و حمبوب - 
شــهدا و در روزهای نزدیک به شــهادت، مهیشه جلوه گر بود و نقل های 
فراواىن در این زمینه هســت - این هم یكى از شگفى هاست. در میان 
یز مشا ]شیرازی ها و فاریس ها[، در یک وصیت نامه ای  مهنی شهدای عز
که شــهید مى گوید: من بیقرارم، بیقرارم! آتیش در دل من است  خواندم 
کرده اســت؛ به هیچ چیز دیگر آرامش پیدا منى کمن مگر به  که مرا بیتاب 
یز! این سخن یک جوان است! این مهان  لقاء تو؛ ای خدای حمبوِب عز
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چیزی اســت که یک ســالک و یک عارف، بعد از سال ها جماهدت و 
یاضت ممكن است به آن جا برسد؛ اما یک جوان نوخاسته، در  سال ها ر
میدان نبرد و در میدان جهاد آن چنان مشمول تفضل اهلى قرار مى گیرد 
کــه ایــن ره صد ســاله را یكشــبه مى پیماید و این احســاس بیقــراری و 
شــوق، از ســوی پروردگار پاســخ مناســب مى یابد. خود این شــوق هم 
لطــف خــدا و جاذبــۀ حضــرت حق متعــال اســت. این شــگفى بزرگى 

است.1

1.  بخشی از بیانات معظم له در مورخۀ 1387/2/13.
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نمونه هایی از
 توجهات شهدا

 به جهاد اکبر
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1
 شهید قاسم سلیمانی

بخشی از وصیت نامه شهید سردار حاج قاسم سلیمانی
ای خدای عزیز  و  ای خالق حکیم بی همتا ! دستم خالی است 
و کوله پشتی سفرم خالی، من بدون برگ و توشه ای به امید ضیافت 
عفــو و کرم تو می آیم. من توشــه ای برنگرفته ام؛ چــون فقیر ]را[ در نزد 

کریم چه حاجتی است به توشه و برگ؟! 
کرم تو؛ همراه خود  ساُرق، چاُرقم پر است از امید به تو و فضل و 
کی ها، یک  دو چشــم بســته آورده ام کــه ثــروت آن در کنار همــه ناپا
ذخیره ارزشمند دارد و آن گوهر اشک بر حسین فاطمه است؛ گوهر 
اشــک بر اهل بیت است؛ گوهر اشک دفاع از مظلوم، یتیم، دفاع از 

محصوِر مظلوم در چنگ ظالم. 
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خداوندا! در دســتان من چیزی نیست؛ نه برای عرضه ]چیزی 
دارنــد[ و نــه قــدرت دفــاع دارنــد، امــا در دســتانم چیــزی را ذخیره 
کرده ام که به این ذخیره امید دارم و آن روان بودن پیوسته به سمت 
کردم، وقتی آن ها را برایت  تو اســت. وقتی آن ها را به ســمتت بلند 
بر زمین و زانو گذاردم، وقتی ســالح را برای دفاع از دینت به دست 
کــه امیــد دارم قبــول کرده  گرفتــم؛ این هــا ثــروِت دســت من اســت 

باشی. 
خداوندا! پاهایم سست است، رمق ندارد. جرأت عبور از پلی که 
از جهّنم عبور می کند، ندارد. من در پل عادی هم پاهایم می لرزد، 
وای بــر مــن و صــراط تو کــه از مو نازک تر اســت و از شمشــیر ُبرنده تر؛ 
که ممکن اســت نلرزم، ممکن  اما یک امیدی به من نوید می دهد 
اســت نجــات پیدا کنم. من با این پاها در َحَرمــت پا گذارده ام دوِر 
خانــه ات چرخیــده ام و در حرم اولیائت در بین الحرمین حســین و 
عباســت آن ها را برهنه دواندم و این پاها را در ســنگرهای طوالنی، 
کــردم و در دفاع از دینت دویــدم، جهیدم، خزیدم،  خمیــده جمع 
گریســتم، خندیدم و خنداندم و گریســتم و گریاندم؛ افتادم و بلند 
شدم. امید دارم آن جهیدن ها و خزیدن ها و به ُحرمت آن حریم ها، 

آن ها را ببخشی. 
خداوندا! سر من، عقل من، لب من، گوش من، قلب من، همه 
اعضــا و جوارحم در همین امید به ســر می برنــد؛ یا ارحم الراحمین! 
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که شایســته دیدارت شــوم.  کیزه بپذیر؛ آن چنان بپذیر  مرا بپذیر؛ پا
جز دیدار تو را نمی خواهم، بهشت من جوار توست، یا اهلل!
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پنج شنبه )98/10/12( ساعت 7 صبح 
دمشــق بــا خودرویی که دنبالم آمده عازم جلســه می شــوم، هوا 

ابری است و نسیم سردی می وزد. 
ساعت 7:45 صبح به مکان جلسه رسیدم. مثل همه جلسات 
گروه های مقاومت در سوریه حاضرند. ساعت 8  تمامی مسئولین 
صبــح همــه با هم صحبت می کنند… درب باز می شــود و فرمانده 
بــزرگ جبهــه مقاومت وارد می شــود. با همان لبخند همیشــگی با 
یکایــک افــراد احوالپرســی می کنــد دقایقی بــه گفتگــوی خودمانی 
ســپری می شــود تا اینکه حاج قاســم جلسه را رســمًا آغاز می کند… 
هنوز در مقدمات بحث اســت که می گوید؛ همه بنویســن، هرچی 
می گم رو بنویسین! همیشه نکات را می نوشتیم ولی این بار حاجی 
کید بر نوشــتن کل مطالب داشــت... گفت و گفت… از منشــور  تأ
گروه هــای مقاومــت در پنج  پنــج ســال آینــده… از برنامــه تک تــک 

 شهید قاسم سلیمانی
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ســال بعــد… از شــیوه تعامل با یکدیگــر… از… کاغذها پر می شــد و 
کاغذ بعدی…ســابقه نداشت این حجم مطالب برای یک جلسه. 
آن هایی که با حاجی کار کردند می دانند که در وقت کار و جلسات 
بسیار جدی است و اجازه قطع کردن صحبت هایش را نمی دهد، 
اما پنج شنبه اینگونه نبود… بارها صحبتش قطع شد ولی با آرامش 

گفت؛ عجله نکنید، بگذارید حرف من تموم بشه... .
 ســاعت 11:40 ظهرزمان اذان ظهر رسید با دستور حاجی نماز و 
ناهار ســریع انجام شــد و دوباره جلســه ادامه پیدا کرد!. ساعت 3 
عصرحدود هفت ســاعت! حاجی هر آنچه در دل داشت را گفت 

و نوشتیم. پایان جلسه… 
مثــل همــه جلســات دورش را گرفتیــم و صحبت کنــان تا درب 
خــروج همراهیــش کردیــم. خوردویــی بیــرون منتظــر حاجــی بــود. 
حاج قاســم عــازم بیــروت شــد تــا سیدحســن نصــراهلل را ببینــد.... 
ســاعت حدود 9 شب حاجی از بیروت به دمشق برگشته شخص 
همراهش می گفت که حاجی فقط ساعتی با سید حسن دیدار کرد 
کرد امشب عازم عراق است و  کردند. حاجی اعالم  و خداحافظی 
هماهنگی کنند. ســکوت شد… یکی گفت؛ حاجی اوضاع عراق 
خوب نیســت، فعاًل نرین! حاج قاســم با لبخند گفت؛ می ترســین 

شهید بشم! باب صحبت باز شد و هرکسی حرفی زد: 
- شهادت که افتخاره، رفتن شما برای ما فاجعه ست! 
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- حاجی هنوز با شما خیلی کار داریم
و  آرام  خیلــی  شــد،  ســکوت  دوبــاره  و  کــرد  مــا  بــه  رو  حاجــی 
شمرده شــمرده گفت: میوه وقتی می رســه باغبــان باید بچیندش، 
گر روی درخت بمونه پوسیده می شه و خودش میفته!  میوۀ  رسیده ا
بعد نگاهش رو بین افراد چرخاند و با انگشــت به بعضی ها اشــاره 

کرد؛ اینم رسیده ست، اینم رسیده ست... .
ساعت 12 شب هواپیما پرواز کرد. ساعت 2 صبح جمعه خبر 

شهادت حاجی رسیدحاج قاسم عزیز واقعًا رسیده بود… .1

1. خبرگزاری مهر به نقل از یکی از مسئوالن لشکر فاطمیون.



   94     مکتب سلیمانی  

یکی از نزدیک ترین افراد به حاج قاسم می گوید: 
»حاج قاســم حضرت زهرایی بود. خیلی جاها در جنگ و بعد از 
جنگ با توســل به حضرت زهراء ؟اهع؟ مشــکالت را حل می کرد. یک 
فاطمیه هم در روستای خود در کرمان ساختند که در آن مراسم می گیرند. 
از همه این ها بگذریم، باید به نماز شب  های حاجی اشاره کنم. 
هر شب نماز شب می خواند، آن هم با ناله و گریه و نجوا. من خودم 
شــاهدم؛ چون در همــه مأموریت ها من با حاجی بــودم. اگر خیلی 
خسته هم بود باز یک ساعت می خوابید، بیدار می شد و بعد شروع 
می کرد به نماز. واقعًا این صحنه عشق بازی و نجواهای حاجی در 
نماز شب هایش تماشایی بود. ما هم که می خواستیم نماز بخوانیم 
در مواجهــه بــا ایــن حال حاجــی از خــود بی خود می شــدیم و دیگر 
نمی توانستیم نماز بخوانیم و فقط مبهوت حاجی بودیم. باید در آن 

صحنه باشید تا متوجه حرف من بشوید! «1

1. هفته نامه صبح صادق، نصراهلل جهانشــاهی، پاســدار بازنشسته، راننده و همسایه 
حاج قاسم سلیمانی.
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گردان مرحوم  ایشــان بــا مرحوم آقا ســیدکمال موســوی که از شــا
انصــاری همدانــی1 بــود و در نجــف بــه منــزل امــام هم رفــت و آمد 
می کــرد و بــا حاج  آقا ســیدمصطفی خمینی، فرزند امام هم حشــر و 
نشر داشت، مرتبط بود. بنده چند سالی مرحوم سیدکمال را زیارت 
کردم. ایشان از مخلصان علمای وارسته و اهل معنا و مجاهده بود. 
کرمان بود و حاج قاســم سلیمانی  مرحوم ســیدکمال موســوی اهل 

1. حاج شیخ محمدجواد انصاری همدانی فقیه و عارف معاصر شیعه بود. وی در ابتدا 
که عارفی در  گرایشــی به عرفان نداشــت، روزی در دوران طلبگی در همدان می شــنود 
لباس اهل علم به همدان آمده و عده ای دور وی جمع شــده اند. وی به قصد ارشــاد 
که »غیر از راه  او هوادارنش وارد جلســه می شــود و حدود 2 ســاعت ســخنرانی می کند 
گر باشد انحراف محض است.« عارف در پایان سخنان وی  ع راه دیگری نیست و ا شر
کــرده و بــه او می گوید: »بــه زودی تو خود آتشــی به دل ســوختگان عالم  نگاهــی بــه او 
خواهــی زد!« پــس از این رویــداد تحولی در درون وی ایجاد می شــود و برای یافتن پیر 
گرفته بارها برای دعا و  کناره  و مرشــد و راهنمایی در مســیر عشــق الهی عمومًا از مردم 
گرما راهی بیابان می شــود یا به زیارت حرم حضرت فاطمه معصومه  ع در ســرما و  تضر
که نهایتًا پس از توسالت مکرر فتح بابی از توسل به پیامبر اسالم برای  به قم می رفت 
که مرحوم آقا ســید علی قاضی دربارٔه وی  وی حاصل می گردد و به درجه ای می رســد 
گرفته است.« می گوید: »ایشان در این راه استادی نداشته و توحید را مستقیمًا از خدا 
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هم باایشان ارتباط داشت و این نشان می دهد جوهره سردار شهید 
حاج قاسم سلیمانی، جوهره دیگری بود.1

1.  بخشــی از یادداشــت شــفاهی آیــةاهلل محمد باقر تحریری، اســتاد اخــالق و عرفان و 
تولیت حوزه علمیه مروی، درخصوص ابعاد معنوی شــخصیت حاج قاســم ســلیمانی 

به نقل از سایت »فرهیختگان«.
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آیةاهلل شهید دستغیب

حضــرت آیــةاهلل شــهید دســتغیب بــا مرحوم آیــةاهلل آقــای حاج 
شــیخ حســنعلی نجابت1 از دوران نوجوانی آشــنا بود و آمد و رفت 
داشــتند و از لحــاظ خانوادگــی به هم مربوط بودنــد. آیةاهلل نجابت 
بــرای ادامــه تحصیــل بــه نجــف اشــرف مشــّرف می  شــوند و پس از 

1.  آیــةاهلل حــاج شــیخ حســنعلی نجابت شــیرازی، در ســال 1296 در شــیراز بــه دنیا آمد. 
گیری دروس حوزوی پرداخت و در  تحصیالت ابتدایی را در شیراز گذراند و پس از آن به فرا
سن 15 سالگی برای ادامه تحصیل عازم عراق شد. در نجف پس از گذراندن سطح، معقول 
را نزد آیةاهلل علی محمد بروجردی و فقه و اصول را نزد آیةاهلل ســید ابوالحســن اصفهانی، 
آیةاهلل ســید عبدالهادی شــیرازی، آیةاهلل علی محمد بروجردی و آیةاهلل ســید ابوالقاسم 
گرد دو عارف  گذراند و در 28 ســالگی به اجتهاد رســید. وی در اخالق و عرفان شــا خویی 
برجســته شیعه ســیدعلی آقای قاضی و شــیخ محمدجواد انصاری همدانی بوده است.

1
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مدتی با مرحوم آیةاهلل عالمه سید علی آقا قاضی1 که از عرفای بزرگ 
گاه  بودند آشــنا شــده ضمن تحصیل علوم دینیه از معانی عرفان آ

گشته دلباخته مرحوم قاضی می  شوند. 
که برای ادامه تحصیل به نجف اشرف  شهید آیةاهلل دستغیب 
مشــرف می  شــوند به برکت مرحوم آیةاهلل نجابــت به محضر مرحوم 
عالمــه قاضــی می  رســند و مدتی هــر دو بزرگوار از محضــر آن عارف 
واال مقام بهره می  گیرند. شــهید دســتغیب  پس از اتمام تحصیل و 
رســیدن به مقام اجتهاد به شــیراز مراجعت می  کند. آیةاهلل نجابت 
پس از رحلت مرحوم قاضی به همدان می  آیند و ســلوک خود را به 
رهبری آیةاهلل انصاری پی می  گیرند. ســفری هم به شــیراز می  آیند و 
گاه می  کنند و از این به بعد هر دو نفر از برکات  شهید دستغیب را آ
مرحــوم آیــةاهلل انصــاری بهــره وافــی گرفته بــه مقامات عالیــه  ای در 

عرفان می  رسند.2

کم نظیر ترین عرفای عالم اســالم می باشــد و استاد  1.  آیةاهلل حاج ســید علی قاضی از 
که در احواالت ایشان  بســیاری از بزرگان معاصر در وادی عرفان ناب اســالمی بوده اند  
ک،آیت الحــق و .. را می  کتاب های ارزشــمندی از جملــه عطش ،کوه توحید،مهرتابنا

توان نام برد.

2.  نقل از دکتر حسن اردشیری الجیمی
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روزی آیةاهلل دســتغیب از عارف نامدار آیةاهلل انصاری همدانی 
درخواســت نمود که او را در رســیدن به مقام فنا یاری کند و خیلی 
اصرار کرد. وقتی آیةاهلل دستغیب جهت انجام کاری از اتاق بیرون 
کرده فرمودند: »این ســید  رفتند، آیةاهلل انصاری؟هر؟ رو به دیگران 
برای رسیدن به مقام فنا خیلی اصرار می کند ولی نمی داند که مقام 
فنای او باعث شــهادت و کشته شدنش به وسیله دشمنان اسالم 

می شود!«1

کتاب مجمع ملکوتیان.   .1

آیةاهّلل شهید دستغیب

2
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1
شهید سیدعلی اندرزگو

شــهید اندرزگــو انســان عجیبــی بــود و بــا بزرگانــی مثــل آیــةاهلل 
گردان عــارف واصــل آیــةاهلل  فخــر تهرانــی، آیــةاهلل کشــمیری )از شــا
سیدعلی آقا قاضی( و برخی دیگر از بزرگان و عرفان در ارتباط بود و 

همین مسئله باعث شد دید وسیعی در وی بوجود آید. 
آیةاهلل کشــمیری1 وعدۀ شهادت ایشــان را داده بودند که امسال 

شما در ماه رمضان میهمان جدت خواهی بود. 

کشــمیری )1303-1378ش( از عارفان شیعه و  1.  آیةاهلل حاج ســیدعبدالکریم رضوی 
گردان ســید علی آقا قاضی طباطبایی و مرحوم ســید هاشم حداد است. وی در  از شــا

سال 1378ش درگذشت و در حرم حضرت معصومه ؟اهع؟ مدفون شد.
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گســترده  ســید علــی بنابــر توصیــه بــزرگان، در حیــن فعالیــت 
انقالبی، اهل ذکر و چله نشینی عارفانه نیز بود. 

در برخــی مواقع، در ماه های رجب و شــعبان و رمضان، خلوت 
عارفانــه ای بــرای خــود ایجــاد می کرد و مشــغول ذکــر و یاد پــروردگار 

می شد، او بنابر توصیه اساتید، نماز شبش را ترک نکرد. 
ایــن یــک عنایت بــود که شــهید اندرزگــو والدت و شــهادتش با 

موالیش امیر المؤمنین؟ع؟ مطابقت داشت. 
همســرش از روزهای آخر اینگونه می گوید: آقا یک دست لباس 
روحانی نویی داده بود دوختند و پوشــید، عمامۀ  مشــکی ســیدی 
را بر ســر گذاشت. خیلی زیبا شــده بود. رفت جلوی آینه و نگاهی 
به ســر و وضع خودش انداخت. باورم شــد که این یکی دیگر چهرۀ 

اصلی اوست و هیچ تغییر و گریمی در کار نیست! 
گفتــم:  خیلــی خوشــم آمــد بــا خنــده نگاهــی بــه او انداختــم و 
»می گم حاج آقا، چه خوبه این لباس رو بپوشید!« برگشت، نگاهی 
گفت: »نه خانم!  انداخت و لبخندم را با تبسمی زیبا پاسخ داد و 
این لباس زیبا و نو، باید بماند برای روزی که حضرت امام خمینی 
بــا پیــروزی وارد مملکــت شــوند، آن روز بــا ایــن لباس به اســتقبال 
امام خواهیم رفت، آن روز که مردم با خوشــحالی به اســتقبال امام 

می آیند. «
کرد و ادامه داد: »آن روز از شــما هم به عنوان این  خنده ای زیبا 
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که همسر یک مبازر بودید، استقبال گرمی خواهد شد. « 
ولــی حــال و هوایــش چیز دیگــری می گفت. حالش ایــن بود که 

دارد به شهادت نزدیک می شود. 
»دوســتش می گفــت: مــن آخرین بــار ســه روز قبل از شــهادت، 
ایشــان را در مشهد دیدم. ســالم و علیکی کردیم. گفت: »ولی این 

دفعه بر نمی گردم«
گفتم: » یعنی می خواهی بمانی«

کرد و به این سؤالم دیگر جواب نداد. 1 سکوت 

کتاب چریک تنها. 1. برگرفته از 
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وقتــی شــهید اندرزگــو در زمــان شــاه بــه نجف مشــّرف می شــود 
و ســپس خدمــت حضــرت امــام مــی رود و دربــارۀ قیــام با اســلحه 
علیــه شــاه را می پرســد. ایشــان فرمــود: نزد آقای کشــمیری بــرو و به 
دســتورالعمل او عمل نما. اندرزگو محضر اســتاد می رســد و پیغام 
امام راحل را می رساند. ایشان می فرماید: فردا بیا تا جوابت را بدهم؛ 
فــردا کــه به محضر ایشــان می رســد، می فرمایند: به قیام مســلحانه 
ت چیســت؟ می فرماید: عمرتان 

ّ
احتیاجی نیســت، می گویــد: عل

کوتاه اســت و شــمارا رژیم شاه می کشد. به نقلی دیگر فرمود: شمارا 
با دهان روزه می کشند.1 

کتاب چریک تنها. 1.  برگرفته از 

شهید سیدعلی اندرزگو

2
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آیةاهلل شهید مطهری

مسئلۀ سیر و سلوک مرحوم شهید مطهری و گرایش او به عرفان، 
طبعــًا  رابطۀ مســتقیم بــا همان بینش و کتب فلســفی و اســاتیدی 
داشت که نزد آنان فلسفه را خوانده بود و در همین زمینه هم مرحوم 
مطهری به کاوش و تحقیق مشــغول بود و هر جا اســمی از اهل سیر 
و ســلوک می شــنید، به ســراغ او می رفت و برای همین منظور چند 
بــار بــه من گفــت که می خواهــد بــرادرم را مالقات کند و ســرانجام 
هم با اشــتیاق فراوان به دیدار برادر بزرگم مرحوم آیةاهلل ســیداحمد 
گردان برجســته و مبّرز مرحوم آیةاهلل حائری  خسروشــاهی، که از شا
و آیــةاهلل خوانســاری بــود و در مــدت اقامــت خــود در حــوزۀ علمیۀ 

1
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قــم اهل ســیر و ســلوک بــود، شــتافت و از حضور در جلســه و حتی 
گفت وگو در مســائل عرفانی لذت می برد و حالت جذبه و شــوق به 
گرفته  گرایش در اواخر عمرش اوج بیشــتری  او دســت می داد. این 
بود و با اینکه سعی و کوشش در پنهان کردن آن داشت، ولی رنگ 

رخساره خبر می داد از سّر ضمیر.1

1.  مصلح بیدار، ج 1، ص 304.



   108     مکتب سلیمانی  

که رجال مذهبی و سیاسی از جمله آقای مفتح و  در جلسه ای 
گردانندگان حســینیۀ ارشــاد حاضر بودند و جلسۀ مهمی  برخی از 
کشــور بــه   بــود و ظاهــرًا می خواســتند بــرای دانشــجویان خــارج از 
مناســبتی پیام دهند؛ نزدیک ســاعت 11 شــب که جلسه به جای 
گفتــه بودند: من  حساســی رســیده بود، آقای مطهری بلند شــده و 

دیگر وقت خوابم گذشته و نمی توانم بنشینم، باید بروم و بخوابم. 
بعــدًا بعضی هــا همیــن را بــرای ایشــان دســت گرفتــه بودنــد که 
آقــا حاضر نیســت یک ســاعت از خوابــش را کم کند. مــردم غافل 
همیشــه اهل بصیرت را ســرزنش می کنند. آن ها نمی دانســتند که 
ایشان حاضر نبودند حال نماز شبشان را از دست دهند و شب با 
کسالت در حضور خدا حاضر شوند و می خواستند توجه و حضور 

قلب داشته باشند.1

1.  همان، ص 361.

آیةاهّلل شهید مطهری

2
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قبــل از خــواب شــب، حــدود یک ربــع قــرآن تــالوت می کردند. 
تهّجــد نیمــه شــب هــم داشــتند. معمــواًل  نمــاز شــب ایشــان ترک 
نمی شــد. حتی یک محل ثابت برای نماز شــب داشــتند. در آنجا 
تابلوی »اهلل« با نئون سبز رنگی داشتند که در هنگام نماز شب آن را 
گریه  روشن می کردند و یک حال خیلی عرفانی و معنوی داشتند. 

و انابه هم داشتند. 
در خصــوص عبــادات، ایشــان معتقــد بــود که عبــادت چیزی 
کــه بگوییــم هــر چه بیشــتر بهتــر، بلکه امــری کامــاًل کیفی  نیســت 
است. می فرمودند: سعی کنید وقتی به عبادت بپردازید که نشاط 
یــد و هنــگام خســتگی و مــالل ســراغ عبــادت نروید.  عبــادت دار
همیشــه ایشان ذکر می گفتند. خصوصًا وقتی که در اتومبیل بودند 
و کار دیگری نمی توانســتند بکنند این ذکر را مرتبًا تکرار می کردند: 
ِعَباِد«. من خودم که گاهی ایشان را 

ْ
ْمِری ِإىَل اهَّلِل ِإَنّ اهَّلَلَّ َبِصیٌر ِبال

َ
ُض أ َفِوّ

ُ
»أ

این طرف و آن طرف می بردم، دائمًا این ذکر را از ایشان می شنیدم.1

کیهان، 12و13 اردیبهشت 1377. 1. دکتر علی مطهری؛ فرزند استاد؛  روزنامۀ 

آیةاهّلل شهید مطهری
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آقــای مطهــری بــه نمازشــان خیلــی اهمیــت می دادنــد و وقتــی 
می خواســتند نماز بخوانند، بــا لباس خانه نمــاز نمی خواندند. ما 
معمــواًل وقتی نماز می خوانیم، خصوصًا نماز صبح، از رختخواب 
کــه بر می خیزیــم، با همان لباس خانه نماز صبح را می خوانیم. اما 
که می خواســتند نماز بخوانند، لباس می پوشــیدند  ایشــان صبح 
و عمامه بر ســر می گذاشــتند و خودشــان را برای نماز می آراســتند. 
کار بدین ســبب بود که می خواســتند از همــان آغاز که  شــاید این 
کنند. این حالت آمادگی  لباس می پوشیدند، آمادگی روحی پیدا 

قبل از نماز، مسلمًا تأثیر روحی بسزایی دارد. 1

1.  همان، ص 379.

آیةاهّلل شهید مطهری

4
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کثــر ماهــا  مرحــوم مطهــری تظاهــر بــه تقــدس نمی کــرد. شــاید ا
نمی دانســتیم اهــل تهجــد اســت، ولــی خانــم ایشــان ذکــر می کرد 
کــه اتــاق خاصــی داشــت. شــب ها گاهــی صــدای ناله هــای او را 
َفْجِر 

ْ
َفْجِر ِإَنّ ُقْرآَن ال

ْ
می شنیدیم. در دل شب قرآن می خواند. َوُقْرآَن ال

1 .کاَن َمْشُهوًدا

1.  پیام زن، سال هفتم، شمارۀ 74، اردیبهشت 1377، ص 38.

آیةاهّلل شهید مطهری
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بدون اینکه مســتقیمًا با من حرف بزننــد، به صورت مثال های 
گــر من از  ســاده و پرمعنــا مــرا به تقــوا و فضیلت دعــوت می کردند. ا
مسائل مادی حرف می زدم و یا بعضًا شکایتی می کردم، با صدای 

آرام این شعر را برایم می خواندند:
گــر لــذت تــرک لــذت بدانــی  دگــر لذت نفس لذت نخوانی ا

مناجات های شبانه و نمازهای ایشان حالت عجیبی داشت. گاه 
با خود زمزمه می کردند: تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز. 
قبل از خواب حدود 20 دقیقه قرآن می  خواندند و حدود ساعت 
10 می خوابیدند. هر شــب »مســّبحات« را یعنی سور حدید، حشر،  
صــف، جمعــه، تغابن و ســورۀ »ســّبح اســم ربــک االعلــی« را - که 
می فرمودند ســورۀ امیرالمؤمنین؟ع؟ اســت- قبــل از خواب تالوت 
می کردند. هنوز زمزمۀ بعضی از آیات او در گوشــم هســت مثل این 
 

ُ
ُسول کُم الَرّ ْغِنیاِء ِمنکْم َوَما آَتا

َ ْ
ًة َبَن ال

َ
 یکوَن ُدول

َ
آیۀ سورۀ حشر:... کى ل

کــْم َعْنــُه فانتــوا...  . حاالت نیمه شــب بخصوصی  ا َفُخــُذوُه َوَمــا َنَ
گر بعضًا ما داخل اتاق ایشــان می رفتیم تا  داشــتند بــه گونه ای کــه ا

آیةاهّلل شهید مطهری

6
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یــم )مثــاًل کتابی از بچه هــا آنجا می ماند( ایشــان اصاًل  چیــزی بردار
متوجه نمی شدند. 1

1. ســعیده مطهری؛ فرزند اســتاد؛  فصلنامۀ شــورای فرهنگی و اجتماعی زنان، ســال 
سوم، شمارۀ 10، زمستان 1379، ص 54-55.
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کــه ایشــان به شــهادت رســیدند، پس از آنکــه ما از  در آن شــبی 
محل ترور و بیمارســتان با هزار حســرت و اندوه به منزل بازگشتیم، 
ساعت 2/5 بعد از نیمه شب بود که زنگ ساعت از اتاق ایشان به 
صدا درآمد؛ معلوم شد که استاد برای اقامۀ نماز شب، قباًل ساعت 

را کوک کرده بودند. 1

1.  همان، ص 55.

آیةاهّلل شهید مطهری
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پس از نماز، خصوصًا نماز مغرب و عشــا، ســجده های طوالنی 
ُض  َفِوّ

ُ
داشــتند و در آخــر قنوت همیشــه این دعــا را می خواندنــد: »أ

ِعَباِد«. 
ْ
ْمِری ِإىَل اهَّلِل ِإَنّ اهَّلَلَّ َبِصیٌر ِبال

َ
أ

یکــی از مأموران شــهربانی رژیم پهلوی که مســئولیت حفاظت 
از منــزل یکــی از مهره های رژیم طاغوت را به عهده داشــت، شــبی 
درصدد برمی آید که بداند چرا در ساعتی معین چراغ اتاق پدرم که 
مشرف به کوچه است، روشن می شود. از این رو دقیقًا اوضاع را زیر 
نظر می گیرد. او پشــت پنجره صدای مناجات و عبادت ایشــان را 
می شنود. آن قدر این صدا و این لذت وصل برای او شیرین می آید 

که شب های دیگر ناخواسته به سوی این اتاق کشیده می شود. 1

1. سعیده مطهری؛ فرزند استاد؛ همان.

آیةاهّلل شهید مطهری

8



   مکتب سلیمانی    117   

تعّبــد و نماز شــب ایشــان هیــچ گاه ترک نمی شــد. مــن بارها با 
ایشــان بــودم و می دیــدم که هر شــب قبــل از خواب، مقــداری قرآن 
می خواند. من در تمام عمرم آیات ]عظام[ و فقها و آدم های خوب 
زیادی را دیده ام، اما کسی که به قدر ایشان نسبت به خود عبادت، 

وقت عبادت و حضور قلب در عبادت مقید باشد، ندیده ام. 1

1. آیةاهلل اردبیلی؛  نامۀ مفید، سال پنجم، شمارۀ 17، بهار 1378، ص 5.

آیةاهّلل شهید مطهری
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روزی به مسجد درآمدم. استاد، با اینکه هوا گرم بود، با عمامه و 
قبا و عبا در حال اقامۀ نماز بودند. واقعًا نماز اقامه می کردند. شاید 
به علت آنکه با تمرکزی عجیب و خضوع و خشوعی جالب توجه 
نماز می خواندند، به هیچ وجه متوجه ورود من نشدند. استاد نماز 
گونه ای آمیختــه با توجه و خضوع برگــزار می کردند که حالت  را بــه 

ویژۀ ایشان مرا به خود مجذوب ساخت. 
به جای اینکه به ایشــان اقتدا کنم، مشــغول تماشــای نمازشان 
شــدم. تــا از نمــاز فــارغ شــدند، ادعیــه و تعقیبــات و تســبیحات 
را ادامــه دادنــد. حالــی کــه از پشــت ســر در نمــاز ایشــان بــه وضوح 
گویا قیامت و احوال  احســاس می کردم، غیرقابل توصیف اســت. 
که ویژۀ علمای واقعی و  آن را شــهود می کردند و حالت و خشــیتی 
خدا آشناســت، حتی از قفا در قد و باالی آن ســرو ســهی، انسان را 

مجذوب خود می ساخت. 1

1.  حجة االسالم حجتی ؛ روزنامۀ اطالعات، شمارۀ 24739، 12 اردیبهشت 1389.

آیةاهّلل شهید مطهری
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از همۀ رفتارهای آقا، تقید ایشان به نماز شب برایم خاطره انگیزتر 
اســت. یــادم هســت که دو مــاه در مشــهد بودیم و آقــا کتاب »علل 
گرایــش به مادی گری« را می نوشــتند. من جزوه های آقا را به دســتور 
ایشان برای حضرت آیةاهلل خامنه ای می بردم. آقای مطهری جایی 
را در نزدیکی میدان عدل پهلوی )عدل خمینی( اجاره کرده بودند. 
ساعت سه نیمه شب، مرا صدا می زدند و با هم به حرم می رفتیم. 
آقــا نمــاز شــب می خواندنــد و بعــد از اذان صبــح که نمــاز صبح را 
می خواندیم، به خانه برمی گشتیم. به یاد ندارم که حتی یک شب، 
نماز شب ایشان ترک شده باشد. گاهی می شد که بعد از سخنرانی 
در شهری، تا دیروقت جواب سؤاالت را می دادند و واقعًا به شدت 
خســته می شدند، اما امکان نداشت خواب بمانند و حتمًا مدتی 

پیش از اذان بیدار می شدند و نماز شب می خواندند. 1

کریمــی؛ راننــدۀ اســتاد ؛ ماهنامــۀ شــاهد یــاران، شــمارۀ 5 و 6، فروردین و  1.  غالمرضــا 
اردیبهشت 1385، ص 59.

آیةاهّلل شهید مطهری
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مطهــری بــه واقع یک انســان متقــی و متعبــد بود. یــادم نمی رود 
کــه بارهــا در قــم و بعــدًا هــم در تهــران می دیــدم کــه عصــر روزهــای 
جمعــه مقیــد بــود دعــای ســمات را بخواند. مکــرر دیدم از جلســه 
برمی خاســت، مفاتیح پیدا می کرد، در گوشه ای می نشست و دعا 

را می خواند. 1

1. آیةاهلل محمد واعظ زاده خراسانی؛  سه گفتار پیرامون استاد شهید مطهری، ص 152.

آیةاهّلل شهید مطهری
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آن شــهید در یک ماه رمضان به نجف آباد تشریف آورده بودند؛ 
مــن هنــوز گریه هایــی که ایشــان بعــد از نماز شــب در کنــار حجرۀ 

مدرسۀ نجف آباد می کردند، فراموش نمی کنم. 1

1. آیةاهلل ابراهیم امینی؛  مصلح بیدار، ج 2، ص 108.

آیةاهّلل شهید مطهری
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مرد بســیار دقیق و ظریفی بود و به شدت تحت تأثیر هیجانات 
عرفانــی و معنــوی قــرار داشــت. بــا دیــوان حافــظ و اشــعار عرفانی 
مأنــوس بــود. با قرآن زیاد مأنوس بود. تصــور می کنم این طور بود که 
گــر هر شــب مقــداری قــرآن نمی خوانــد، نمی خوابید. البتــه این را  ا
من در تعدادی از ســفرهایی که با ایشــان به مشهد داشتم، یا با هم 
بــه فریمان رفته بودیم، یا در مشــهد که با ایشــان بــودم )با هم بیتوته 
کــرده بودیــم( دیــده بــودم. اهــل تهجــد بودنــد و نماز شــب باحالی 
می خواندنــد. تربیت هــای رجال معنوی که روی ایشــان اثر داشــته 
اســت،من به حــال آقای مطهری غبطــه می خوردم؛ زیــرا واقعًا این 

لطفی که خداوند در حق ایشان کرده، یک چیز عجیبی است. 1

1. حضرت آیةاهلل خامنه ای؛  همان، ص 311.

آیةاهّلل شهید مطهری
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ایشــان هنگامی که به مشــهد می آمدند، گاهــی اوقات به منزل 
ما وارد می شدند. البته ایشان در مشهد آشنا داشتند و جا و مکان 
هــم داشــتند، منتها بــه خاطر عالقــه ای که من به ایشــان داشــتم و 
خودشــان هم ایــن عالقۀ من را می دانســتند، مســتقیمًا به منزل ما 
که ایشان شب ها می خوابیدند، با یک در فاصله  می آمدند. اتاقی 
داشــت با اتاقی که من می خوابیدم. ایشــان همیشــه وقت خواب، 
مقید بودند به خواندن قرآن. نیمه شب صدای ایشان را می شنیدم 
گریه می کردند. البته نماز  که در هنگام تهجد و خواندن نماز شب 
شــب خوان زیاد داریم، اما نماز شــب خوانی که در آن نیمه شب با 

گریه کند، کم داریم.  آن حال اشک بریزد و 
یــک شــب ایشــان در منزل ما بود. نصف شــب از صــدای گریۀ 
ایشــان، خانوادۀ ما از خواب پریده بودند. البته اول ملتفت نشــده 
بودند صدای کیســت، اما بعد فهمیدنــد که صدای آقای مطهری 

است. 
ایــن بزرگــوار هر شــب مقید بــود که قبــل از خواب قــرآن بخواند، 

آیةاهّلل شهید مطهری
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عــادت دیرینی بود که آن را ترک نمی کرد. اهل نافله و اهل توجه در 
حــال نمــاز بود. یک وقتــی در حالت دل گرفتگی، بــه من و یکی از 
دوســتانمان که در منزل ایشــان بودیم و صحبت می کردیم، گفت: 
که بروم قم و مشــغول ریاضت و عبادت و عرفان  من دوســت دارم 

بشوم؛ این کشش روحی او بود. 1

1. حضرت آیةاهلل خامنه ای؛ همان، ص 316-320.
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در منزل، هر یکی دو ســال یک بار ایشــان صــدای افراد خانواده 
را ضبــط می کردنــد. نکتۀ بــه یاد ماندنی ایــن بود که هــرگاه از خود 
ایشــان می خواستند که صدایشــان را ضبط کنند، همیشه با اذان 
آغاز می کردند و بعد اشــعاری دربارۀ عشــق الهی، مرگ و بی ارزشی 
دنیــا می خواندنــد. بعضی از این اشــعار که صدایشــان هم موجود 

است، این هاست:
 طفیل هستی عشــقند آدمی و پری   

ببـــــری ســعادتی  تــا  بنمــا  ارادتــی 
تا آنجا که می گوید:

به یمن همت حافظ امید هست که باز  
لیلة القمــــری لیــالی  اســــامر  اری 

و یا:
بروید گل و بشکفـــــد نوبهــاردریغا پس از ما بســـی روزگار

تا آخر اشعار. 
باز در همین ُبعد معنویت، خوب اســت اشــاره کنم که شــهید 

آیةاهّلل شهید مطهری
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مطهــری بــه طــور شــفاهی وصیت کــرده بودند کــه وقتی جنــازۀ مرا 
از زمیــن بلنــد می کنید، نوار ســورۀ تکویــر عبدالباســط و اذان آقای 
صبحــدل را )البته یک اذان دیگر ایشــان، نــه اذانی که رادیو پخش 
کــرده بودند. البته  یــد، و هــر دو را در یک نــوار آماده  می کنــد( بگذار
کسی این وصیت را  گهانی از میان ما رفتند،  چون ایشان به طور نا

به یاد نداشت و اجرا نشد.1
 

1. حجة  االسالم دکتر محمد مطهری؛  استاد مطهری از نگاه خانواده، ص 63.
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ایشــان در حــدود ســال 1350 خوابــی می بیننــد و در آن خواب، 
کســی بــه ایشــان معرفــی می شــود. ایشــان از عالمــه طباطبایــی در 
ایــن مورد ســؤال می کننــد و عالمــه می فرمایند: فرد مــورد نظر، آقای 
سیدمحمدحسین طهرانی است. از آن زمان بود که شهید مطهری 
با مرحوم آقای طهرانی مراوداتی داشــتند. البته قبل از آن نیز اســتاد 
مطهری ایشــان را دورادور می شــناختند. ســن آقای طهرانی حدود 
هشت سال کمتر از شهید مطهری بود. شهید مطهری در مقابل هر 
کسی خضوع نمی کردند، اما در مقابل مرحوم آقای طهرانی خاضع 

بودند و احترام خاصی برای ایشان قائل بودند. 1

1. دکتر علی مطهری؛ فرزند استاد؛  استاد مطهری از نگاه خانواده، ص 41.

آیةاهّلل شهید مطهری
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شهید عبدالحسین برونسی

شــهید برونســی می گوید:کنــار یکــی از زاغه مهمات ها ســخت 
مشــغول بودیم. تو جعبه هــای مخصوص، مهمات می گذاشــتیم. 
ودرشــان را می بســتیم. گــرم کار، یــک دفعــه چشــمم افتــاد بــه یک 
خانــم محجبــه، با چــادری مشــکی! داشــت پابه پای مــا مهمات 

می گذاشت توی جعبه ها. 
که میان جبهه. اصاًل  گفتم: حتمًا از این خانم هاییــه  بــا خودم 
کــه هیــچ زنــی را نمی گذارنــد وارد آن منطقه  حواســم بــه ایــن نبــود 
بشــود. بــه بچه ها نگاه کردم. مشــغول کارشــان بودنــد وبی]توجه[ 
می رفتند ومی آمدند، انگارآن خانم را نمی دیدند. قضیه، عجیب 

1
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کنجکاو  برام ســؤال شــده بود. موضوع، عادی به نظر نمی رســید. 
شــدم بفهمــم، جریان چیســت! رفتــم نزدیک تــر، تــا رعایت ادب 
شده باشد. سینه ای صاف کردم و خیلی با احتیاط گفتم: خانم! 
کــه ما مردها هســتیم، شــما نباید زحمت بکشــید. رویش  جایــی 
طــرف من نبــود. به تمام قد ایســتاد و فرمــود: »مگرشــما درراه برادر 
من زحمت نمی کشــید؟« یک دفعه یاد امام حســین؟ع؟ افتادم و 

اشک توی چشمام حلقه زد. 
خدا بهم لطف کرد، که سریع موضوع را گرفتم و فهمیدم جریان 
چیســت. بی اختیار شــده بودم و نمی دانســتم چــه بگویم. خانم، 
همان طور که روشان آن طرف بود، فرمود: »هرکس که یاور ما باشد. 

البته ما هم یاری اش می کنیم«.1

کوشک. ک های نرم  کتاب خا 1. نقل از 
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فرمانده کل ســپاه آمده بود منطقه ما، قبل از عملیات رمضان. 
تــوی رده هــای بــاال، صحبت از یــک عملیات ویــژه و ایذایــی بود. 
باالخــره هــم از طرف خود فرماندهی ســپاه واگذار شــد به تیپ ما، 

یعنی تیپ هجده جواداالئمه؟ع؟. 
همــان روز، مســوول تیپ یک جلســه اضطراری گذاشــت، تازه 
آنجــا فهمیدیــم موضــوع چیســت؛ دشــمن تانک هــای T- 72 را 
گــردان مکانیزه خیلی قوی، پشــت خط  کــرده بود. دو  وارد منطقــه 
مقدمــش انتظــار حمله به مــا را می کشــیدند. بچه هــای اطالعات 
عملیات ، دقیق و خاطر جمع می گفتند: اون ها خودشون رو آماده 

کردن که فردا تک سنگینی بزنن بهمون. 
فــردا بنــا بود حمله کننــد و مو هــم الی درزش نمی رفت. در این 
صورت هیچ بعید نبود عملیات رمضان، شــروع نشــده، شکست 
بخورد! توی جلسه، بعد از کلی صبحت، بنا را بر این گذاشتیم که 
همان وقت برویم شناسایی و شب هم برویم تو دل دشمن و با یک 

عملیات ایذایی، تانک های T- 72 را منهدم کنیم. 

ونسی شهید عبدالحسین بر

2
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این تانک ها را دشمن ، تازه وارد منطقه کرده بود و قبل از آن توی 
هیچ عملیاتی باهاشــان ســر و کار نداشتیم. خصوصیت تانک ها 
کــه آرپی جی به شــان اثر نمی کرد، اگر هم می خواســت اثر  ایــن بود 
کند، باید می رفتی و از فاصله خیلی نزدیک شلیک می کردی، و به 

جای حساس هم باید می زدی. 
آن روز بحــث کشــید بــه ایــن که چه تعــداد نیرو بــرای عملیات 
کار  گــردان مامــور ایــن  کننــد؟ ســه  برونــد، و از چــه طریــق اقــدام 
شدند. فرمانده یکی شان عبدالحسین بود. وقتی راه افتادیم برای 
شناســایی، چهــره او با آن لبخند همیشــگی و دریایــی اش گویی 

آرام تر از همیشه نشان می داد. 
تا نزدیک خط دشــمن رفتیم. یک هفته ای می شد که عراقی ها 
کار می کردنــد. دژ قرص و محکمــی از آب در آمده  روی ایــن خــط 
یــادی توی چشــم مــی زد، جلوتــر از موانع هم،  بــود. جلــو دژ موانــع ز
درســت ســر راه ما، یک دشــت صاف و وســیع خودنمایی می کرد. 
گــر مشــکل موانــع را می توانســتیم حل کنیــم، این یکی ولــی کار را  ا
حســابی پر دردســر می کــرد. با همه این احــوال، بچه ها بــه فرمانده 

تیپ می گفتند: شما فقط بگو برای برگشتن چه کار کنیم. 
مــا می رفتیم تو دل دشــمن کــه عملیات ایذایــی انجام بدهیم. 
برای همین مهم تر از همه، قضیه ســالم برگشــتن نیــرو بود. فرمانده 
کــرد. عماًل هــم کارهایی صــورت دادیم،  تیــپ چنــد تــا راهنمایی 
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حتی گرایمان را، رو حساب برگشتن تنظیم کردیم. 
از شناســایی که بر گشــتیم، نزدیک غروب بود، بچه ها رفتند به 

توجیه نیروها. من و عبدالحسین هم رفتیم گردان خودمان. 
گــردان دیگــر راه بــه جایــی نبردنــد؛ یکــی شــان بــه خاطــر  دو تــا 
شناســایی محــدود، راه را گــم کرده بــود؛ یکی هم پــای فرمانده اش 
رفته بود روی مین. هر دو گردان را بی سیم زدند که بکشند عقب. 
حاال چشم امید همه به گردان ما بود، و چشم امید ما به لطف و 
عنایت اهل بیت عصمت و طهارت؟مهع؟. شاید اغراق نباشد اگر 
بگویم بیشــتر از همه، خود عبدالحســین برونســی حال توسل پیدا 
کرده بود. وقت راه افتادن، چند دقیقه ای برای پیدا کردن پیشــانی 
کرد. یعنی پیشانی بند زیاد بود، او ولی نمی دانم دنبال  بند معطل 
چــه می گشــت. بــا عجلــه رفتــم پهلــوش. گفتــم: چــه کار می کنی 

حاجی؟ یکی بردار بریم دیگه. 
حتی یکی از پیشانی بندها را برداشتم و دادم دستش، نگرفت. 
 گفــت: دنبــال یکــی می گــردم که اســم مقدس بــی بی توش باشــه! 
حال و هوای خاصی داشت. خواستم توی پرش نزده باشم. خودم 
هم کمکش کردم. باالخره یکی پیدا کردیم که روش با خط سبز، و 

با رنگ زیبایی نوشته بود: یا فاطمه الزهرا؟اهع؟ ادرکنی. 
اشــک توی چشــم هاش حلقه زد. همان را برداشــت و بســت به 
گــردان آماده حرکــت بود. با  پیشــانی اش. چنــد دقیقه بعــد، تمام 
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که انقالبی شــده بود ما بینمان.  گرم بچه ها راه افتادیم. حقا  بدرقۀ 
ذکر ائمه؟مهع؟ از لب هامان جدا نمی شد. 

آن شــب تنها گردانی که رســید پای کار، گردان ما بود؛ سیصد، 
چهارصد تا نیروی بسیجی، دقیقًا پشت سر هم، آرام و بی صدا قدم 
بر می داشــتیم به ســوی دشمن، توی همان دشــت صاف و وسیع. 
ســی، چهل متر مانده بود برســیم به موانع، یک هو دشــمن منور 
زد، آن هم درست باالی سر ما! تاریکی دشت به هم ریخت و آن ها 
انگار نوک ستون را دیدند. یک دفعه سر و صداشان بلند شد. پشت 
بندش صدای شلیک پی در پی گلوله ها، آرامش و سکوت منطقه 
را زد به هم. صحنه نابرابری درست شد؛ آن ها توی یک دژ محکم، 
کریز بودند، ما توی یک دشت صاف، همه  پشت موانع و پشت خا
ک  خیز رفته بودیم روی زمین، تنها امتیازی که ما داشتیم، نرمی خا

ک فرو رفتند.  آن منطقه بود؛ طوری که بچه ها خیلی زود توی خا
دشمن با تمام وجودش آتش می ریخت. آرپی جی یازده، گلوله 
کار انداخته  تانک، دولول، چهار اول، و هر اســلحه ای که داشت، 
بود. عوضش عبدالحســین دســتور داده بود که ما حتی یک گلوله 
هــم شــلیک نکنیــم. اوضــاع را درســت و دقیــق ســنجیده بــود. در 
ایــن صورت هیچ بعید نبود که دشــمن ما را با یــک گروه چند نفره 
شناســایی اشتباه بگیرد، و فکر کند که کلک همه را کنده است. 

اتفاقًا همین طور هم شد. 
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حــدود یــک ربع تا بیســت دقیقه، ریختن آتش، شــدید بود رفته 
رفتــه حجمــش کم شــد، و رفته رفته قطع شــد. خودم هــم که زنده 
گر بوی علمیات به مشــامش  مانده بودم، باورم نمی شــد. دشــمن ا
می رسید، به این راحتی ها دست بردار نبود. یقین کرده بودند که ما 
یک گروه شناسایی هستیم. به فکرشان هم نمی رسید که سیصد، 

چهارصد تا نیرو، تا نزدیک شان نفوذ کرده باشند. 
کنار عبدالحســین دراز کشــیده بــودم. گفت: یک  من درســت 

خبر از گردان بگیر، ببین وضعیت چطوره. 
ســینه خیــز رفتم تا آخر ســتون. ســیزده، چهــارده تا شــهید داده 
بودیم. با آن حجم آتش که دشمن داشت، و با توجه به موقعیت ما، 
این تعداد شهید، خودش یک معجزه به حساب می آمد. بعضی ها 
بدجوری زخمی شده بودند. همه هم با خودشان کلنجار می رفتند 
کــه صــدای نالــه شــان بلند نشــود. حتی یکی دســتش را گذاشــته 
کــه صداش در نیاید. ســریع  بــود الی دندان هایــش و فشــار می داد 
چفیــه اش را از دور گردنــش بــاز کردم. دســتش را بــه هر زحمتی که 
بود، از الی دندان هاش کشیدم بیرون و چفیه را کردم توی دهانش. 
مابین بچه ها، چشمم افتاد به حسین جوانان. صحیح و سالم 
بود بردمش عقب ســتون. به اش گفتم: هوا رو داشــته باش که یک 

وقت صدای ناله کسی در نیاید. 
پرسید: نمی دونی حاجی می خواد چی کار کنه؟
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با تعجب گفتم: این که دیگه پرسیدن ندارد؛ خب برمی گردیم. 
گفت: پس عملیات چی می شه؟

گفتم: مرد حســابی! با این وضع و اوضاع، عملیات یعنی خود 
کشی! 

منتظر ســوال دیگری نماندم. دوباره به حالت ســینه خیز، رفتم 
سر ستون، جایی که عبدالحسین بود. به نظر می آمد خواب باشد. 
گذاشــته  کشــیده بود، پیشــانی اش را  که به ســینه دراز  همان طور 
بود پشت دستش و تکان نمی خورد. آهسته صداش زدم. سرش را 

بلند کرد. گفتم: انگار نمی خوای برگردی حاجی؟
چیزی نگفت. از خونسردی اش حرصم در می آمد باز به حرف 

آمدم و گفتم: می خوای چه کار کنیم حاج آقا؟
آرام و با لحنی حزن آلود گفت: تو بگو چه کار کنیم سید؟ تو که 
خودت رو به نقشــه و کالک و قطب نما و اصول جنگی و این جور 

چیزها وارد می دونی! 
این طور حرف زدنش برام عجیب بود. بدون هیچ فکری گفتم: 

خوب معلومه، بر می گردیم. 
سریع گفت: چی؟! 

بــه فکــر ناجور بودن اوضــاع و به فکــر درد زخمی ها بــودم. خاطر 
جمع تر از قبل گفتم: بر می گردیم. 

گفت: مگر می شه برگردیم؟! 
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زود تــوی جوابــش گفتــم: مگــر مــا می توانیــم از ایــن دژ لعنتی رد 
بشیم؟! 

چیــزی نگفــت. تا حرفــم را جا بیندازم، شــروع کــردم به توضیح 
دادن مطلــب: مــا دو تــا راه کار بیشــتر نداشــتیم، بــا ایــن قضیــه لــو 
گــوش به زنگ شــدن دشــمن، هــر دو تا راه  رفتن مــون و در نتیجــه، 

بسته شد دیگه. 
کــردم و ادامه دادم: خــود فرماندهی هم گفت  به ســاعتم اشــاره 
گر تا ســاعت یک نشــد عمل کنین، حتمــًا برگردیــن؛ االن هم  کــه ا
که ســاعت دوازده و نیم شــده. توی این چند دقیقه، ما به هیچ جا 

نمی رسیم. 
این که اسم فرمانده را آوردم، به حساب خودم انگشت گذاشتم 
رو نقطه حســاس، می دانســتم در سخت ترین شــرایط و در بهترین 
کــه ما دژ  شــرایط، از مافوقــش اطاعــت می کنــد. حتــی مــوردی بود 
عراقی ها را شکســتیم و تا عمق مواضع آن ها پیش رفتیم. در حال 
مســتقر شــدن بودیم که از رده های باال بی سیم زدند و گفتند: باید 

برگردین. 
در چنین شرایطی، بدون یک ذره چون و چرا برگشت. حاال هم 

منتظر عکس العملش بودم، گفت: نظرت همین بود؟
پرسیدم: مگه شما نظر دیگه ای هم داری؟

کت مانــد. جور خاصــی که انــگار بخواهد  چنــد لحظــه ای ســا
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گریه اش بگیرد، گفت: من هم عقلم به جایی نمی رسه. 
ک های  دقیقًا یادم هست همان جا صورتش را گذاشت روی خا
نــرم و رملی کوشــک. منتظر بــودم نتیجه بحــث را بدانم. لحظه ها 
همین طور پشت سر هم می گذشت. دلم حسابی شور افتاده بود. 
کت بود و چیزی نمی گفت، پرسیدم: پس چه کار  او همین طور سا

کنیم آقای برونسی؟
حتی تکانی به خودش نداد. عصبی گفتم: حاج آقا همه منتظر 

هستن، بگو می خوای چه کار کنی؟! 
باز چیزی نشــنیدم، چند بار دیگر ســوالم را تکرار کردم. او انگار 
نه انگار که در این عالم اســت. یک آن شــک برم داشــت که نکند 
گوش هــاش از شــنوایی افتــاده انــد یا طور دیگری شــده؟ خواســتم 
بــاز ســوالم را تکــرار کنــم، صــدای آهســته ناله ای مــرا به خــود آورد. 
 صــدا از عقــب می آمد. ســریع، با ســینه خیز رفتم البه الی ســتون. 
حول و حوش ده دقیقه گذشــت. توی این مدت، دو، ســه بار دیگر 
هــم آمــدم پیــش عبدالحســین. اضطــراب و نگرانــی ام هــر لحظــه 
بیشــتر می شد. تمام هوش و حواســم پیش بچه ها بود. نمی دانم او 
که جوابم را نمی داد. با غیظ می گفتم: آخه این چه  چش شده بود 

وضعیه حاجی؟ یک چیزی بگو! 
که آمدم پهلوش، یک دفعه سرش را  هیچی نمی گفت. بار آخر 
بلنــد کرد. به چهره اش زیاد دقت نکردم، یعنی اصاًل دقت نکردم؛ 
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فقط دلم تند و تند می زد که زودتر از آن وضع خالص شویم. دشمن 
بیکار نشسته بود؛ گاه گاهی منور می زد، و گاه گاهی هم خمپاره یا 

گلولۀ دیگری شلیک می کرد. 
باالخره عبدالحسین به حرف آمد. صداش با چند دقیقه پیش 
کرده  گریه  گرفته بود؛ درســت مثل کســی که شــدید  فــرق می کــرد، 

باشد. گفت: سید کاظم! خوب گوش کن ببین چی می گم. 
بــه قول معروف دو تا گوش داشــتم، دو تــا هم قرض کردم. یقین 
کند. شــش دنگ حواســم  داشــتم می خواهد تکلیفمان را یکســره 

رفت به صحبت او. گفت: خودت برو جلو. 
با چشم های گرد شده ام گفتم: برم جلو چه کار کنم؟! 

گفت: هر چی که می گم دقیقًا همون کار رو بکن؛ خودت می ری 
سر ستون، یعنی نفر اول. 

که رسیدی،  کرد و ادامه داد: سر ستون  به سمت راستش اشاره 
اون جــا درســت بــر می گردی ســمت راســتت، بیســت و پنج قدم 

می شماری. 
کید گفت: دقیق بشماری ها.  مکث کرد. با تأ

مــات و مبهوت، فقــط نگاهش می کردم. گفت: بیســت و پنج 
قدم که شمردی و تموم شد، همون جا یک عالمت بگذار، بعدش 

بر گرد و بچه ها رو پشت سرخودت ببر اون جا. 
یــک آن فکر کردم شــاید شــوخی اش گرفته! ولــی خیلی محکم 
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حــرف می زد؛ هم محکم، هم با اطمینان کامل. باز پی صحبتش 
را گرفت؛ وقتی به اون عالمت که ســر بیســت و پنج قدم گذاشــته 
بــودی، رســیدی؛ این دفعــه رو به عمق دشــمن، چهــل متر می ری 

جلو. اون جا دیگه خودم می گم به بچه ها چه کار کنن. 
از جام تکان نخوردم. داشت نگاه می کرد. حتمًا منتظر بود پی 
کــدام از حرف هاش، یک عالمت بزرگ ســوال بود  دســتور بروم. هر 
توی ذهن من. گفتم: معلوم هست می خوای چه کار کنی حاجی؟

به ناراحتی پرسید: شنیدی چی گفتم؟
گفتم: شنیدن که شنیدم، ولی... 

آمد توی حرفم. گفت: پس سریع چیزهایی رو که گفتم انجام بده. 
کــم مانــده بــود صــدام بلنــد شــود. جلــو ی خــودم را گرفتــم. بــه 
اعتراض گفتم: حاج آقا! اصاًل حواست هست چی داری می گی؟
کار، خود کشــیه،  گرفتــم: ایــن  امانــش نــدادم و دنبــال حرفــم را 

خودکشی محض! محکم گفت: شما به دستور عمل کن. 
هــر چه مســاله را باال و پایین می کردم، با عقلــم جور در نمی آمد 
شــاید بــرای همیــن بود کــه زدم بــه آن درش، توی چشــم هاش نگاه 

کردم و گفتم: این دستور خودکشی رو به یکی دیگه بگو. 
گفت: این دســتور رو به تو دادم، تو هم وظیفه داری اجرا کنی، و 
حرف هم نزنی. لحنش جدی بود و قاطع. او هم انگار زده بود به آن 
درش. تــا آن لحظــه چنین برخوردی ازش ندیده بودم. توی شــرایط 
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کرده بودم. چاره ای جز انجام دستور نداشتم. دیگر الم تا  گیر  بدی 
کام حرفی نزدم. ســینه خیز راه افتادم طرف سرســتون. آن جا بلند 
شــدم و برگشــتم ســمت راســت. شــروع کردم به شــمردن قدم هام؛ 

یک، دو، سه، چهار.... 
کردم دقیق بشمارم.  با وجود مخدوش بودن فکر و ذهنم، سعی 
ســر بیســت و پنج قدم، ایســتادم. عالمتی گذاشــتم و آمدم ســراغ 
گردان. همه را پشت سر خودم آوردم تا پای همان عالمت. به دستور 
کردم؛ رو به عمق دشمن، چهل متر می ری جلو. با  بعدی اش فکر 
کمک فرمانده گروهان ها و فرمانده دسته ها، گردان را حدود همان 
چهــل متــر، بردم جلو. یک دفعــه دیدم خودش آمد. ســید و چهار، 
پنــج تــا آرپی جــی زن دیگر هــم همراهش بودنــد. رو کرد به ســید و 

پرسید: حاضری برای شلیک. 
گفت: بله حاج آقا. 

گفتم اهلل اکبر، شــما رّد  که من  عبدالحســین گفت: به مجردی 
انگشت من رو می گیری و شلیک می کنی به همون طرف. 

پیرمــرد انــگار ماتــش بــرده بود. آهســته و با حیرت گفــت: ما که 
چیزی نمی بینیم حاج آقا ! کجا رو بزنیم؟

کــه کجــا رو بزنــی؟ به همــون طرف  کار داری  گفــت: شــما چــه 
شــلیک کــن دیگه. به چهار، پنج تا آر پــی جی زن دیگر هم گفت: 
شــما هم صدای تکبیر رو که شــنیدین، پشت سر سید به همون رو 
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به رو شلیک کنین. 
رو کرد به من و ادامه داد: شما هم با بقیه بچه ها بالفاصله حمله 

رو شروع می کنین. 
من هنوز کوتاه نیامده بودم. به حالت التماس گفتم: بیا برگردیم 

حاجی، همه رو به کشتن می دی ها! 
خونسرد گفت: دیگه کار از این حرف ها گذشته. 

کرد به سید آر پی جی زن. گفت: آماده ای سید جان.  رو 
پیرمرد گفت: آماده آماده. 

پرسید: قبضه رو از ضامن خارج کردی؟
گفت: بله حاج آقا. 

عبدالحســین ســرش را بلنــد کرد رو به آســمان. این طــرف و آن 
طرفش را جور خاصی نگاه کرد. دعایی هم زیر لب خواند. یک هو 

صدای نعره اش رفت به آسمان؛ اهلل اکبر! 
طوری گفت اهلل اکبر که گویی خواب همه زمین را می خواست 
بریزد به هم. پشت بندش سید فریاد زد: یا حسین؛ و شلیک کرد. 

کــه منفجر شــد و روشــنایی اش  گلولــه اش خــورد بــه یــک نفربــر 
منطقــه را گرفــت. بالفاصلــه چهــار، پنــج تا گلولــه دیگر هــم زدند و 

پشت بندش، با صدای تکبیر بچه ها، حمله شروع شد. 
دشــمن قبل از اینکه به خودش بیاید، تار و مار شــد. بعضی ها 
می خواســتند دنبــال عراقی ها بروند، عبدالحســین داد زد: بگردید 
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دنبــال تانک هــای T- 72 ، مــا ایــن همــه راه رو فقــط بــه خاطــر اونا 
اومدیم. 

باالخــره هم رســیدیم به هدف، وقتی چشــمم بــه آن تانک های 
پوالدیــن افتاد، از خوشــحالی کــم مانده بود بال در بیــاورم. بچه ها 
هــم کمی از من نداشــتند در همان لحظه هــا، از حرف هایی که به 

عبدالحسین زده بودم، احساس پشیمانی می کردم. 
افتادیم به جان تانک ها، توی آن بحبوحه، عبدالحسین رو کرد 
که  به سید و گفت: نگاه کن سید جان، این همون T- 72 هست 

می گن گلوله به اش اثر نمی کنه. 
یــک آرپی جی زد به طرف یکی شــان که کمانــه کرد. بچه های 
دیگــر هــم همیــن مشــکل را داشــتند کمی بعــد آمدند پیــش او. به 
اعتــراض گفتند: مــا می زنیم به این تانک ها، ولــی همه اش کمانه 

می کنه، چه کار کنیم؟
بــه شــوخی و جــدی گفت: پــس خداوند عالم شــما رو ســاخته 
بــرای چــی؟ خوب بپر باالی تانک و نارنجک بنداز تو برجکش، برو 

از فاصله نزدیک بزن به شنی هاش. 
خــودش یک آرپی جی گرفــت و راه افتاد طرف تانک ها. همان 
طــور که می رفــت گفت: باالخره این هــا رو باید منفجر کنیم، چون 

علیه اسالم جمع شون کردن این جا... 
آن شــب، دو گردان زرهی دشــمن را کاماًل منهــدم کردیم. وقتی 
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برگشتیم دژ خودمان، اذان صبح بود. 
گوشــه ای  کــس  کــه خواندیــم، از فــرط خســتگی، هــر  نمــاز را 
خوابید، من هم کنار عبدالحسین دراز کشیدم. در حالی که به راز 

دستورهای دیشب او فکر می کردم، خوابم برد. 
از شــدت گرمای آفتاب، از خواب بیدار شــدم. دو، سه ساعتی 
خوابیده بودم. هنوز احســاس خســتگی می کردم که عبدالحسین 

کار داری باهام؟ صدام زد. زود گفتم: جانم، 
بــه بغــل گردنش اشــاره کرد و مثل کســی که دارد درد می کشــد، 

گفت: اینو بکن. 
تازه متوجه یک تکه کلوخ شدم، چسبیده بود به گردنش، یعنی 
توی گوشــت و پوســتش فــرو رفته بود! یــک آن ماتم بــرد. با تعجب 

گفتم: این دیگه چیه؟
گفــت: از بــس که خســته بودم هــوای زیر ســرم رو نداشــتم، این 
گردنم و منم نفهمیدم، حاال هم به این حال و  کلوخه چســبیده به 

روز که می بینی، در اومده. 
به هر زحمتی بود، آن را کندم. دردش هم شدید بود، ولی به روی 
خودش نیاورد. خواســتم بلند شــوم، یک دفعه یاد دیشــب افتادم؛ 
گویی برام یک رویای شــیرین اتفاق افتاده بود، یک رویای شــیرین 

و بهشتی. 
گرفتم. صورتش  عبدالحســین داشت بلند می شد، دســتش را 
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را برگردانــد طرفــم. توی چشــم هاش خیره شــدم. ِمــن و منی کردم و 
گفتم: راستش جریان دیشب برام خیلی سوال شده. 

عادی پرسید: کدوم جریان؟
ناراحت گفتم: خودت رو به او راه نزن، این »بیســت و پنج قدم 

به راست و چهل متر به جلو«، چی بود جریانش؟
از جاش بلند شــد. گفت: حاال بریم ســید جان که دیر می شه، 

برای این جور سوال و جواب ها وقت زیاد داریم. 
گفتم: نه،  خواه ناخواه من هم بلند شدم، ولی او را نگه داشتم. 

همین حاال باید بدونم موضوع چی بود. 
که  از عالقه زیادش به خودم خبر داشتم، رو همین حساب بود 
کنــم. آمد چیزی بگوید که یک  جرات می کردم این طور پافشــاری 
دفعه حاج آقای ظریف پیداش شــد سالم و احوالپرسی گرمی کرد 

و گفت: دست مریزاد، دیشب هم گل کاشتین! 
منتظر تکه، پاره های تعارف نماند. رو به من گفت: بریم سید؟

طبــق معمول تمام عملیات های ایذایــی، باید می رفتیم دنبال 
مجــروح یــا شــهدایی که احتمــااًل جا مانــده بودنــد. از طفــره رفتن 
عبدالحســین و جواب ندادنش به ســوالم، حســابی ناراحت شده 

بودم. دمغ و گرفته گفتم؛ آقای برونسی هست، با خودش برو. 
عبدالحســین لبخنــدی زد و گفــت: اون جاها رو شــما بهتر یاد 

داری سید جان، خوبه که خودت بری. 
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دلخور گفتم: نه دیگه حاج آقا! حاال که ما محرم اسرار نیستیم، 
برای این کار هم بهتره که نریم. 

ظریــف آمد بیــن حرفمان. بــه ام گفت: حاال مــن از بگو، مگوی 
شما بزرگوارها خبر ندارم، ولی آقای برونسی راست می گه. 

تــا حرفش بهتر جا بیفتــد، ادامه داد: تو که می دونی وقتی نیرو تو 
خطر می افته، حاجی خیلی حساس می شه و موقعیت محل توی 

ذهنش نمی مونه؛ پس بهتره تا دیر نشده زود راه بیفتی که بریم. 
دیگر چیزی نگفتم. ظریف راه افتاد و من هم پشت سرش. 

خــود ظریــف نشســت پشــت یک پــی ام پــی، من هــم کنارش. 
دو، ســه تا پی ام پی دیگر هم آماده حرکت بودند. ســریع راه افتادیم 

طرف منطقه عملیات. 
گیــر شــده بودیم. بــه ظریف  کــه دیشــب زمین  رســیدیم جایــی 

گفتم: همین جا نگه دار. 
نگه داشت. پریدم پایین. روبه رومان انبوهی از سیم خاردارهای 
گاه یاد دســتور  حلقــوی و موانــع دیگــر، خودنمایی می کــرد. ناخودآ
دیشب عبدالحسین افتادم؛ بیست و پنج قدم می ری به راست. 

سریع سمت راستم را نگاه کردم. بر جا خشکم زد! 
کمی بعد به خودم آمدم. شروع کردم به قدم زدن و شمردن قدم ها، 
شماره ها را بلند، بلند می گفتم، و بی پروا: یک، دو، سه، چهار.... 
درســت بیســت و پنــج قــدم آن طــرف تــر، مابیــن انبــوه ســیم 



   146     مکتب سلیمانی  

خاردارهای حلقوی، موانع دیگر دشــمن، می رســیدی به یک معبر 
کی! فهمیدم ایــن معبر، در واقــع کار عراقی ها  یــک بــود و خا کــه بار
بــوده بــرای رفت و آمد خودشــان و خودروهاشــان. ما هم درســت از 
همیــن معبر رفتــه بودیم طرف آن هــا. بی اختیار انگشــت به دهان 

گرفتم و زیر لب گفتم: اهلل اکبر! 
صدای ظریف، مرا به خود آورد. با تعجب پرسید: چرا هاج واج 

موندی سید؟ طوری شده؟
انگار صداش را نشــنیدم. باز راه افتادم به سمت جلو؛ یعنی به 

طرف عمق دشمن، و دوباره شروع کردم به شمردن قدم هام. 
چهــل، پنجــاه قــدم آن طــرف تــر، موانع تمام می شــد و درســت 
می رسیدی به چند متری یک سنگر. رفتم جلوتر. نفربری که دیشب 
ســید به آتش کشــیده بــود. نفربر فرماندهی؛ و آن ســنگر هم ســنگر 
فرماندهــی بــود، که بچه ها با چند تا گلولــه آر پی جی، اول حمله، 
کــرده بودند. بعدًا فهمیدیم هشــت، نه تــا از فرماندهان  منهدمــش 
دشمن همان جا و داخل همان سنگر، به درک واصل شده بودند! 
ظریــف پــا بــه پام آمــده بود. تــازه متوجــه او شــدم. با نــگاه بزرگ 

شده اش گفت: خیلی غیر طبیعی شدی سید، جریان چیه؟! 
واقعًا هم حال طبیعی نداشــتم. همان جا نشســتم. نگاه ســید 
لبریز سوال شده بود. آهسته گفتم: بچه ها رو بفرست دنبال کارها، 

خودت بیا تا ماجرا رو برات تعریف کنم. 
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رفت و زود برگشت. هر طور بود، قضیه عملیات دیشب را براش 
گفتم. حال او هم غیرطبیعی شده بود. گاه گاهی، بلند و با تعجب 

می گفت: اهلل اکبر! 
وقتــی ســیر تــا پیاز ماجــرا را گفتــم، ازش پرســیدم: حــاال نظرت 

چیه؟ عبدالحسین چطوری این چیزها رو فهمیده؟
گریه اش گرفت. گفت: با اون عشق و اخالصی که این مرد داره، 
باید بیشــتر از اینا ازش انتظار داشــته باشــیم؛ اون قطعًا از عالم باال 

دستور گرفته.... 
اگرســّر آن دســتور ها بــرام فــاش نشــده بــود، ایــن قــدر حســاس 
نمی شدم، حاال ولی لحظه شماری می کردم که عبدالحسین را هر 
گفتم: من تا ته و توی این  چه زودتر ببینم. تو راه برگشــت به ظریف 

جریان رو در نیارم، آروم نمی شم. 
گفت: با هم می ریم ازش می پرسیم. 

گفتــم: نه، شــما نبایــد بیای؛ من بــه خلق و خوی فرماندم آشــنا 
گر بفهمه شــما هم خبردار شدی، بعید نیست که دیگه برای  ترم، ا

همیشه راز اون دستورها رو پیش خودش نگه داره و فاش نکنه. 
گفت: راست می گی سید، این طوری بهتره. 

مکثــی کــرد و ادامه داد: شــما جریان رو می پرســی و ان شــاء اهلل 
بعدًا به من هم می گی. 

همین که رسیدیم پشت دژ خودمان، یک راست رفتم سراغش. 
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گردان، تک و تنها نشسته بود و انگار انتظار مرا  تو سنگر فرماندهی 
کار پرســید. زود جوابی ســر هم کردم و به اش  می کشــید. از نتیجه 
گفتــم. جلوش نشســتم و مهلت حــرف دیگری نــدادم. بی مقدمه 

پرسیدم: جریان دیشب چی بود؟
گفتــم: تــا نگــی، از جــام تکــون  طفــره رفــت. قــرص و محکــم 

نمی خورم، یعنی اصاًل آروم و قرار نمی گیرم. 
مــی دانســتم رو حســاب ســید بودنــم هم کــه شــده، روم را زمین 
نمی زند. کم کم اصرار من کار خودش را کرد. یک دفعه چشم هاش 

خیس اشک شد. به ناله گفت: باشه، برات می گم. 
انــگار دنیایــی را بــه ام دادنــد. فکر می کردم یکســره اســرار ازلی و 

ابدی می خواهد برام فاش شود. حس عجیبی داشتم. 
وقتی شــروع به تعریف ماجرا کرد، خیره صورت نورانی اش شده 
بودم. حال و هوایش آدم را یاد آســمان، و یاد بهشــت می انداخت. 
کی  می شــد معنــی از خــود بی خــود شــدن را فهمید. با لحــن غمنا
گفــت: موقعــی که عملیات لو رفــت و توی آن شــرایط گیر افتادیم، 
حســابی قطع امید کردم. شــما هــم که گفتی برگردیــم، ناامیدی ام 
بیشــتر شــد و واقعــًا عقلم بــه جایی نرســید. مثل همیشــه، تنها راه 
امیدی که باقی مانده بود، توسل به واسطه های فیض الهی بود. توی 
ک های نرم اون منطقه  همان حال و هوا، صورتم را گذاشتم روی خا
و متوســل شــدم بــه وجود مقــدس خانم حضرت فاطمــه زهرا؟اهع؟. 
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کردم.  چشــم هام را بســتم و چند دقیقه ای با حضرت راز و نیاز 
حقیقتــًا حال خــودم را نمی فهمیدم. حس می کردم که اشــک هام 
که راهی پیش  تند و تند دارند می ریزند. با تمام وجود می خواستم 
پــای ما بگذارنــد و از این مخمصــه و مخمصه های بعــدی، که در 
نتیجه شکســت در این عملیات دامنمــان را می گرفت، نجاتمان 

بدهند. 
در همــان اوضــاع، یــک دفعه صدای خانمی به گوشــم رســید؛ 
کــه هــزار جــان تــازه بــه آدم می بخشــید. بــه من  صدایــی ملکوتــی 

فرمودند: فرمانده! 
یعنــی آن خانــم، به همین لفــظ فرمانده صدام زدنــد و فرمودند: 
این طور وقت ها که به ما متوسل می شوید، ما هم از شما دستگیری 

می کنیم، ناراحت نباش. 
لرز عجیبی تو صدای عبدالحسین افتاده بود. چشم هاش باز پر 
از اشــک شــد. ادامه داد: چیزهایی را که دیشــب به تو گفتم که برو 
ســمت راســت و برو کجــا، همه اش از طرف همــان خانم بود. بعد 
من با التماس گفتم: یا فاطمه زهرا ؟اهع؟، اگر شما هستید، پس چرا 

خودتان را نشان نمی دهید؟! 
فرمودند: االن وقت این حرف ها نیست، واجب تر این است که 

بروی وظیفه ات را انجام بدهی. 
عبدالحسین نتوانست جلو خودش را بگیرد. با صدای بلندی 
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گر اون  زد زیر گریه. بعد که آرام شــد، آهی از ته دل کشــید و گفت: ا
ک های نرم زیر صورتم گل شــده  لحظه زمین رو نگاه می کردی، خا

کرده بودم....  گریه ای که  بود، از شدت 
حالش که طبیعی شــد، گفت: ســید، راضی نیستم این قضیه 

رو به احدی بگی. 
گفتــم: مــرد حســابی مــن االن کــه بــا ظریــف رفتــه بودیــم جلــو و 
موقعیــت عملیــات رو دیدیــم، یقین کردیم که شــما از هــر جا بوده 

دستور گرفتی، فهمیدم که اون حرف ها مال خودت نبوده. 
پرسید: مگر چی دیدین؟

کــردم. گفت: من  هــر چــه را دیده بــودم، مو بــه مو بــراش تعریف 
خاطر جمع بودم که از جای درستی راهنمایی شدم. 

کــرد. خیلی زود  خبــر آن عملیات، مثــل توپ توی منطقه صدا 
خبرش به پشت جبهه هم رسید. 

یادم هســت همــان روز چند تا خبرنگار و چند تــا از فرماندهان 
رده بــاال آمدنــد ســراغ عبدالحســین. ســوال همــه یکــی بــود؛ آقای 
برونسی شما چطور این همه تانک و نیرو رو منهدم کردین، اون هم 

با کمترین تلفات؟! 
کاره بــودم، بریــن از  خونســرد و راحــت جــواب داد: مــن هیــچ 

بسیجی ها و از فرمانده اصلی اونا سوال کنین. 
کاره  گفتند: ولی ما از بســیجی ها که پرســیدیم، اونا گفتن همه 
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عملیات، آقای برونسی بوده. 
خندید و گفت: اونا شکسته نفسی کردن. 

اصرارشــان به جایی نرســید. عبدالحسین حتی یک کلمه هم 
نگفت؛ نه آن جا، هیچ جای دیگر هم راز آن عملیات را فاش نکرد. 
حتی آقای غالمپور از قرارگاه کربال آمد که: رمز موفقیت شما چی 

بود؟
کــه عبدالحســین داد، ایــن بــود: رمز موفقیــت ما،  تنهــا جوابــی 
کمک و عنایت اهل بیت عصمت و طهارت؟مهع؟ بود و امدادهای 

غیبی. 
را داشــتم، عقیــده ای  او  کــه توفیــق همراهــی  در تمــام مدتــی 
داشت که هیچ وقت عوض نشد؛ همیشه درباره امدادهای غیبی 
می گفــت: بــه هیــچ کس نگو ایــن چیزهــا رو، چــه کار داری به این 

حرف ها؟
بعــدش می گفــت: اگر هم خواســتی این اســرار رو فــاش کنی، و 

برای کسی بگویی، برای آینده ها بگو، نه حاال.1

کوشک. ک های نرم  کتاب خا 1. نقل از 
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شهید ابراهیم هادی 

بــاران شــدیدی در تهــران باریده بــود. خیابان 17 شــهریور را آب 
گرفته بود. چند پیرمرد می خواســتند به ســمت دیگر خیابان بروند 
کنند. همان موقع ابراهیم از راه رسید. پاچه شلوار  مانده بودند چه 
را باال زد. با کول کردن پیرمردها، آن ها را به طرف دیگر خیابان برد. 
یــاد انجام مــی داد. هدفی جز شکســتن  کارهــا ز ابراهیــم از ایــن 
نفــس خــودش نداشــت. مخصوصًا زمانــی که خیلی بیــن بچه ها 

مطرح بود! 

1
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نشســته بودیــم داخل اتاق. مهمان داشــتیم. صدایــی از داخل 
کوچه آمد. ابراهیم ســریع از پنجره نگاه کرد. شــخصی موتور شــوهر 

خواهر او را برداشته و در حال فرار بود! 
بگیــرش... دزد... دزد! بعــد هــم ســریع دویــدم دم در. یکــی از 

بچه های محل لگدی به موتور زد. دزد با موتور نقش بر زمین شد! 
تکه آهن روی زمین دست دزد را برید و خون جاری شد. چهره 
زرد دزد پر از ترس بود و اضطراب. درد می کشــید که ابراهیم رسید. 

کرد و گفت: سریع سوار شو!  موتور را برداشت و روشن 
رفتند درمانگاه، با همان موتور. دســتش را پانسمان کردند. بعد 
هــم با هم رفتند مســجد! بعد از نمــاز کنارش نشســت؛ چرا دزدی 
می کنــی! ؟ آخــه پــول حرام کــه... دزد گریــه می کرد. بعــد به حرف 
آمــد: همه این هــا را می دانم. بیکارم، زن و بچه دارم، از شهرســتان 

آمده ام. مجبور شدم. 
ابراهیم فکری کرد. رفت پیش یکی از نمازگزارها، با او صحبت 
کرد. خوشحال برگشت و گفت: خدارا شکر، شغل مناسبی برایت 

شهید ابراهیم هادی 

2
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فراهم شــد. از فردا برو ســرکار. این پول را هم بگیر، از خدا هم بخواه 
که کمکت کند. همیشه به دنبال حالل باش. مال حرام زندگی را 

به آتش می کشد. پول حالل کم هم باشد برکت دارد. 
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قبــل از عملیات مطلع الفجر بــود. جهت هماهنگی بهتر، بین 
فرماندهان سپاه و ارتش جلسه ای در محل گروه اندرزگو برگزار شد. 
من و ابراهیم و سه نفر از فرماندهان ارتش و سه نفر از فرماندهان 
ســپاه در جلســه حضور داشــتند. تعدادی از بچه ها هــم در داخل 
حیــاط مشــغول آمــوزش نظامــی بودنــد. اواســط جلســه بــود، همه 
گهــان از پنجره اتاق یــک نارجک به  مشــغول صحبــت بودند که نا

داخل پرت شد! 
دقیقــا وســط اتــاق افتاد. از تــرس رنگم پرید. همینطــور که کنار 
اتاق نشسته بودم سرم را در بین دستانم قرار دادم و به سمت دیوار 

چمباتمه زدم! 
برای لحظاتی نفس در ســینه ام حبس شد! بقیه هم مانند من، 

هر یک به گوشه ای خزیدند. 
لحظــات بــه ســختی می گذشــت، امــا صــدای انفجــار نیامد! 
خیلی آرام چشــمانم را باز کردم. از البه الی دســتانم به وســط اتاق 

نگاه کردم. 

شهید ابراهیم هادی 

3
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صحنــه ای کــه می دیدم باورکردنی نبود! خیلی آرام چشــمانم را 
باز کردم. از البه الی دستانم به وسط اتاق نگاه کردم. 

صحنه ای که دیدم باورکردنی نبود! آرام دســتانم را از روی ســرم 
برداشــتم. ســرم را باال آوردم و با چشــمانی که از تعجب بزرگ شده 

بود گفتم: آقا ابرام... ! 
بقیه هم یک یک از گوشه و کنار اتاق سرهایشان را بلند کردند. 

همه با رنگ پریده وسط اتاق را نگاه می کردند. 
صحنه بسیار عجیبی بود. در حالی که همه ما در گوشه و کنار 

اتاق خزیده بودیم، ابراهیم روی نارنجک خوابیده بود! 
در همین حین مســئول آمــوزش وارد اتاق شــد. با کلی معذرت 
خواهی گفت: خیلی شرمنده ام، این نارنجک آموزشی بود، اشتباه 

افتاد داخل اتاق! 
ابراهیــم از روی نارنجــک بلند شــد، در حالی که تــا آن موقع که 
سال اول جنگ بود، چنین اتفاقی برای هیچ یک از بچه ها نیفتاده 

بود. 
گویی این نارنجک آمده بود تا مردانگی ما را بسنجد. 

بعد از آن، ماجرای نارنجک زبان به زبان بین بچه ها می چرخید.
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ســال اول جنگ بود به مرخصی آمدم. با موتور از ســمت میدان 
ســر آســیاب به ســمت میدان خراســان در حرکــت بودیــم. ابراهیم 

عقب موتور نشسته بود. 
از خیابانی رد شدیم. ابراهیم یکدفعه گفت: امیر وایسا! من هم 

سریع آمدم کنار خیابان. با تعجب گفتم: چی شده؟! 
گر وقت داری برویم دیدن یه بنده خدا؟!  گفت: هیچی، ا

من هم گفتم: باشه، کار خاصی ندارم. 
با ابراهیم داخل یک خانه شدیم. چند بار یا اهلل گفت و وارد یک 

اتاق شدیم. 
چند نفر نشسته بودند. پیرمردی با عبای مشکی باالی مجلس بود. 
به همراه ابراهیم سالم کردیم و در گوشۀ اتاق نشستیم. صحبت 

حاج آقا با یکی از جوان ها تمام شد. 
ایشان رو کرد به ما و با چهره ای خندان گفت: آقا ابراهیم راه گم 

کردی، چه عجب این طرف ها! 
ابراهیم ســر به زیر نشســته بود. با ادب گفت: شــرمنده حاج آقا، 

شهید ابراهیم هادی 

4
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وقت نمی کنیم خدمت برسیم. 
که ایشــان، ابراهیم را  همینطــور که صحبت می کردند فهمیدم 

خوب می شناسد. 
حاج آقا کمی با دیگران صحبت کرد. 

وقتــی اتــاق خالی شــد رو کرد بــه ابراهیم و با لحنــی متواضعانه 
گفت: »آقا ابراهیم ما رو یک کم نصیحت کن!« 

ابراهیــم از خجالت ســرخ شــده بود ســرش را بلند کــرد و گفت: 
حاج آقا تو رو خدا ما را رو شرمنده نکنید. خواهش می کنم اینطوری 

حرف نزنید. 
بعــد گفــت: مــا آمده بودیــم شــما را زیارت کنیــم. ان شــاء اهلل در 

جلسه هفتگی خدمت می رسیم. 
بعد بلند شدیم، خداحافظی کردیم و بیرون رفتیم. 

کم نصیحت  گفتم: ابرام جون، تو هم به این بابا یک  در بین راه 
می کردی، دیگر سرخ و زرد شدن نداره! 

با عصبانیت پرید توی حرفم و گفت: چی می گی امیر جون، تو 
اصاًل این آقا را شناختی!؟

گفتم: نه، راستی کی بود!؟ 
جــواب داد: ایــن آقــا یکــی از اولیــای خداســت، امــا خیلی هــا 

نمی دانند ایشون حاج میرزا اسماعیل دوالبی1 بودند. 

که امــروزه از محله های جنوب  1.  حــاج محمداســماعیل دوالبــی در روســتای دوالب 



   مکتب سلیمانی    161   



   162     مکتب سلیمانی  

ســال ها گذشــت تا مردم حاج آقای دوالبی را شناختند. تازه با 
خواندن کتاب طوبی محبت فهمیدم که جمله ایشــان به ابراهیم 

چه حرف بزرگی بوده.1 

کشاورزی اشتغال داشت و در  شرقی شهر تهران است به دنیا آمد. در جوانی به شغل 
عین حال به صورت آزاد به دانش آموزی در جلسات علمای دینی معاصر مانند آیةاهلل 
سید محمد شریف شیرازی، آیةاهلل شاه آبادی استاد حضرت امام قدس سره ، آیةاهلل 

تقی بافقی، شیخ غالمعلی قمی و شیخ محمدجواد انصاری می پرداخت.

کتــاب زیبای »ســالم بر ابراهیم«  در شــرح احواالت شــهید  1.  ایــن بخــش، برگرفتــه از 
ابراهیم هادی می باشد.
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شهید احمد نیّری

رفتار و عملکرد احمد با بقیه فرق چندانی نداشت. یک زندگی 
ساده و عادی مثل همه داشت. در داخل جمع همیشه مثل بقیه 

افراد بود. با آن ها می خندید، حرف می زد و. . . 
احمد هیچ گاه خودش را برتر از بقیه نمی دانست. در حالی که 

همه می دانستیم که او از بقیه به مراتب باالتر است. 
کــه درگیــر مســائل انقــالب شــدیم  از همــان دوران راهنمایــی 

احساس کردم که از احمد خیلی فاصله گرفته ام! 
دیگــر  گونــه ای  بــه  را  خداونــد  احمــد  کــه  می کــردم  احســاس 

می شناسد و به گونه ای دیگر بندگی می کند! 

1
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مــا نمــاز می خواندیــم تــا رفــع تکلیــف کــرده باشــیم، امــا دقیقــًا 
می دیدم که احمد از نماز خواندن و مناجات با خدا لذت می برد. 
شاید لذت بردن از نماز برای یک انسان عالم و عارف، طبیعی 
باشــد امــا بــرای یک پســر بچۀ دوازده ســاله عجیب بود. من ســعی 

می کردم که بیشتر با او باشم تا ببینم چه می کند. 
امــا او رفتــارش خیلــی عــادی بــود. مثــل بقیــۀ افــراد می گفــت و 
می خندیــد. من فقط می دیدم، وقتی کســی راه را اشــتباه می رفت 
خیلی آهســته و مخفیانه به او تذکر می داد، او امر به معروف و نهی 

از منکر را ترک نمی کرد. 
فقط زمانی برافروخته می شــد که می دید کسی در جمع غیبت 
می کنــد و پشــت ســر دیگــران حــرف می زنــد. در ایــن شــرایط دیگر 
مالحظۀ بزرگی و کوچکی را نمی کرد. با قاطعیت از شخص غیبت 

کننده می خواست که ادامه ندهد. 
مــن در آن دوران نزدیک تریــن دوســت احمد بودم. مــا رازدار هم 
گفتم: احمد، من و تو از بچگی همیشــه با هم  بودیم. یک روز به او 

بودیم. اما یه سؤالی ازت دارم! 
مــن نمــی دوم چرا تــوی این چند ســال اخیر، شــما در معنویات 

کردی اما من. . .  رشد 
لبخنــدی زد و می خواســت بحث را عوض کنــد. اما من دوباره 

سؤالم را تکرار کردم و گفتم: حتمًا یه علتی داره، باید برام بگی؟ 
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بعد از کلی اصرار سرش را باال آورد و گفت: طاقتش رو داری؟! 
با تعجب گفتم: طاقت چی رو!؟ 

گفت: بشین تا بهت بگم. 
گفت: یه روز با رفقای محل و بچه های  کشــید و  نفس عمیقی 

مسجد رفته بودیم دماوند. شما توی او سفر نبودی. 
همۀ رفقا مشغول بازی و سرگرمی بودند. یکی از بزرگ ترها گفت: 

احمد آقا برو این کتری رو آب کن و بیار تا چای درست کنیم. 
بعــد جایــی رو نشــان داد و گفــت: اونجــا رودخانه اســت. برو از 

اونجا آب بیار. 
من هم راه افتادم. راه زیاد بود. کم کم صدای آب به گوش رسید. 
نســیم خنکــی از ســمت آب بــه ســمت مــن آمــد. از البــه الی 

درخت ها و بوته ها به رودخانه نزدیک شدم. 
تا چشمم به رودخانه افتاد یک دفعه سرم را انداختم پایین و همان 
کار کنم!  جا نشســتم! بدنم شــروع کرد به لرزیدن. نمی دانستم چه 
همــان جا پشــت درخت مخفی شــدم. کســی آن اطــراف من را 

نمی دید. درخت ها و بوته ها مانع خوبی برای من بود. 
گــرده شــده از تعجب منتظــر ادامــۀ ماجرای  مــن بــا چشــمانی 

احمد بودم. 
چرا این قدر ترسیده بود؟! 

گنــاه بزرگی انجام  احمــد ادامــه داد: من می توانســتم بــه راحتی 
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کنــار رودخانه چندین دختر جوان  دهم. در پشــت آن درخت و در 
مشغول شنا کردن بودند. 

من همان جا خدا را صدا زدم و گفتم: خدایا کمکم کن. خدایا 
االن شیطان به شدت من را وسوسه می کند که من نگاه کنم. هیچ 
کــس هــم متوجــه نمی شــود. اما خدایــا من به خاطــر تو از ایــن گناه 

می گذرم. 
کتری خالی را برداشتم و سریع از آنجا دور شدم بعد هم از جایی 
دیگر آب تهیه کردم و رفتم پیش بچه ها، هنوز دوســتان مســجدی 

مشغول بازی بودند. 
کــردن آتش شــدم. چوب ها را  برای همین من مشــغول درســت 
جمع کردم و به سختی آتش را آماده کردم. خیلی دود توی چشمم 

رفت. اشک همین طور از چشمانم جاری بود. 
یــادم افتــاد که حــاج آقا گفته بــود: هر کس برای خــدا گریه کند 

خداوند او را خیلی دوست خواهد داشت. 
همین طور که داشتم اشک می ریختم گفتم: از این به بعد برای 

خدا گریه می کنم. 
حالــم خیلــی منقلــب بــود، از آن امتحــان ســختی کــه در کنــار 

رودخانه برایم پیش آمده بود هنوز دگرگون بودم. 
همیــن طــور کــه اشــک می ریختــم و با خــدا مناجــات می کردم 

خیلی با توجه گفتم: یا اهلل یا اهلل. . . 



   مکتب سلیمانی    167   

به محض تکرار این عبارت یک باره صدایی شنیدم که از همه 
گاه از جا بلند شــدم و بــا حیرت به  طــرف شــنیده می شــد. ناخودآ

اطراف نگاه کردم. 
صــدا از همــه ســنگریزه های بیابــان شــنیده می شــد. از همــۀ 

درخت ها و کوه و سنگ ها صدا می آمد! 
ک و  وِح« )پا الِئکِة َوالُرّ َ  املْ

ّ
نــا َو َرُب

ّ
ُب وٌس َر

ّ
وٌح ُقُد

ّ
همه می گفتند: » ُســُب

ئکه و روح(.  مطّهر است پروردگار ما و پروردگار مال
وقتی این صدا را شنیدم ناباورانه به اطراف خیره شدم. از ادامۀ 

بازی بچه ها فهمیدم که آن ها چیزی نشنیده اند! 
کــه از وحشــت می لرزید بــه اطراف  مــن در آن غــروب، بــا بدنــی 

می رفتم، من از همۀ ذرات عالم این صدا را می شنیدم! 
احمــد بعــد از آن کمی ســکوت کرد. بعــد با صدایــی آرام ادامه 

داد: از آن موقع کم کم درهایی از عالم باال به روی من باز شد! 
احمد این را گفت و از جا بلند شد تا برود. بعد برگشت و گفت: 
محســن، این هــا را بــرای تعریــف از خــودم نگفتــم. گفتم تــا بدانی 

انسانی که گناه را ترک کند چه مقامی پیش خدا دارد. 
بعد گفت: تا من زنده ام برای کسی از این ماجرا حرفی نزن!1

کتاب عارفانه.  .1
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روز یکشنبه مورخ 1364/10/29 در سنگر نزدیک سحر در عالم 
خــواب دیــدم که آقای حق شــناس1 بــا دعاهایش نمی گذاشــت ما 
کــردم.  آقا خیلی صورت  شــهید شــویم. خیلی به آقا تضــرع و زاری 

پر نور و مهربانی داشت و به من خیلی احترام خاصی گذاشت. 2

1.  آیــةاهلل حاج میــرزا عبدالکریــم حق شــناس تهرانی تحصیــالت مقدماتــی و ادبیات را 
نــزد آیــةاهلل محمدرضــا تنکابنی و بخشــی از معقــول را از آیةاهلل مهدی آشــتیانی و فقه 
و اصــول را در قــم نــزد آیةاهلل ســید محمدتقی حجت و آیةاهلل ســید احمد خوانســاری 
گرفت. مدتی نیــز از درس فقه و اصول  و آیةاهلل ســید حســین طباطبایی بروجردی فرا 
حضرت امام  بهره مند شــد و مراوداتی نیز در بحث اخالق با وی داشــت. او همچنین 
گردان آیةاهلل ســید علی حائری و آیةاهلل شیخ محمدحسین زاهد و درس عرفان  از شــا

آیةاهلل محمدعلی شاه آبادی بود. 
آیــةاهلل حق شــناس اجــازه اجتهــاد خــود را از افرادی چــون آیةاهلل ســید محمد حجت 
کرد و افزون  کوه کمری، آیةاهلل عبدالنبی عراقی و آیةاهلل محمدعلی شاه آبادی دریافت 

بر زبان عربی به زبان های فرانسه و انگلیسی هم مسلط بود.

کتاب عارفانه.  .2

شهید احمد نّیری
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او از همۀ امکانات مادی که در اختیارش بود پلی ساخت برای 
کمال. برای رسیدن به هدف خلقت. برای رسیدن به معبود. 

این جوان در همین نزدیکی ها بود. در محله ای در جنوب شهر، 
در کنار بازار مولوی. 

البتــه مــن از قرن های گذشــته ســخن نمی گویــم! اهل افســانه و 
اســطوره سازی هم نیســتم. من از کسی حرف می زنم که در همین 

ایام معاصر در کنار ما زیست. 
کار کرد.  مانند ما در همین دوران زندگی کرد. درس خواند، 

او به ســادگی زندگی کرد و به ســادگی بار سفر را به سوی مقصد 
بست و رفت. 

کســی او را نشــناخت. حتــی  کــه  آن قــدر ســاده و بــی آالیــش 
خانواده اش! هیچ کس او را نشناخت. 

امــا تفــاوت او بــا امثــال ما »یقیــن« او بــود. او راه را شــناخته بود. 
فهمیــده بــود کــه در دنیــا بــه دنبال چــه چیزی باشــد. بــرای دقایق 
عمــرش برنامه داشــت. زندگی اش بــا آنچه خداوند برای انســان ها 

شهید احمد نّیری
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ترسیم کرده منطبق بود. 
او پله های کمال را یکی پس از دیگری طی می کرد و فاصله اش 

را با اهالی دنیا بیشتر کرد. 
می گفت: چرا این گونه اید؟! کمی باال بیایید، بیایید تا ببینید 

آنچه دیدنی است! چرا به این ویرانه دل خوش کرده اید؟ چرا؟ 
او می گفــت و مــا خفتــگان در دامــان غفلــت، فقط بــه او نظاره 

می کردیم! 
هــر چــه می گذشــت نورانّیــت باطــن او در کالم و رفتــارش تأثیــر 

بیشتری می گذاشت؛ زیرا او اسیر دام دنیا نشد. 
گــر بــرای خــدا کار کنیــد و  بــرای مــا از بــاال می گفــت. از اینکــه ا
اخالص داشــته باشــید، چشــمه های حکمت الهی به سوی شما 

جاری می شود. 
و مــا مطمئــن بودیــم که خــودش بــه تمام وجــود از چشــمه های 

حکمت الهی نوشیده است. 
او اهل آســمان شــده بود و با اهل زمین کاری نداشت. اما دلش 
به حال ما می سوخت. می گفت: روزی باید از این منزل برویم. پس 

چرا مهیای سفر نشده ایم؟! 
و مــا قــدرش را ندانســتیم. تــا اینکــه او هــم مانند بقیــۀ خوبان با 

کاروان شهدا به آسمان ها رفت. 
وقتی که پیکرش در بازار و مســجد تشــییع شــد باز هم کســی او 
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که می گفتند: فقط یک نفر او  را نشــناخت. از برخی علما شــنیدم 
را شناخت. 

آن هم کسی بود که این جوان را در دامن خود تربیت کرد؛ استاد 
العارفین، آیت الحق حضرت آیةاهلل حق شناس. 

که ایشــان در مراســم ختم حضور یافتند و در  مردم وقتی دیدند 
منزل این شهید نیز حاضر شدند و ابعادی از شخصیت او را برای 

مردم بیان کردند، تازه فهمیدند که چه گوهری از دست رفته! 
حضرت آیةاهلل حق شــناس کرامــات و خاطرات عجیبی از این 

بنده مخلص پروردگار بیان کردند و گفتند: 
آه آه، آقا، در این تهران بگردید، ببینید کسی مانند این احمد آقا 

پیدا می شود یا نه؟ 
آری، احمــد آقــا نوزده بهار در کنار ما بود تا راه درســت زیســتن و 

کی را بیاموزیم، یادش گرامی! درست سفر کردن از این عالم خا
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کجــا آمــده گل پرپــر از  آمــده ایــن  بــال  و  کــرب  ســفر  از 
امــروز ســوم اســفند ســال 1364 اســت. جمعیــت این شــعار را 
مــی داد و پیکــر شــهید را از مقابــل منزلش به ســمت مســجد امین 
الدوله حرکت داد. بعد هم از مسجد به همراه جمعیت راهی بازار 

مولوی شدیم. 
گردان آیةاهلل  که بیشــتر آن ها از جوانان مســجد و شــا جمعیــت 
حق شــناس بودنــد شــدیدًا گریــه می کردنــد و طاقــت از کــف داده 

بودند. 
کــه به خدمــت حضــرت آیــت الحق، حــاج آقا  مــن مدتــی بــود 
حق شــناس ایــن اســتاد اخــالق و ســلوک الــی اهلل می رســیدم و از 

جلسات پر بار این استاد استفاده می کردم. 
ســال ها بود که به دنبال یک اســتاد معنوی می گشــتم و حاال با 
راهنمایــی برخی علمای ربانی تهران توانســته بــودم به محضر این 

عالم خود ساخته راه پیدا کنم. 
گرد خود را بسیار دوست  شنیده بودم که حضرت استاد این شا

شهید احمد نّیری
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داشــته، برای همین تصمیم گرفتم که در مراسم تشییع این شهید 
عزیز شرکت کنم. 

مراســم تشــییع به پایان رســید. پیکر شــهید را به ســوی بهشــت 
زهرا؟اهع؟ بردند. من هم به همراه آن ها رفتم. 

در آنجا به دلیل اینکه شــهید در حین نبرد به شــهادت رســیده 
بود، بدون غسل و کفن با همان لباس نظامی آمادۀ تدفین شد. 

چنــد ردیــف باالتــر از مــزار عــارف مبــارز، شــهید چمــران، برای 
تدفین او انتخاب شد. من جلو رفتم تا بتوانم چهرۀ شهید را ببینم. 
درب تابوت باز شــد. چهرۀ معصوم و دوســت داشتنی شهید را 

دیدم. شاداب و زیبا بود. 
که از  گویی به خواب عمیقی فرو رفته! اصاًل چهرۀ یک انســانی 
دنیا رفته را نداشت. تازه دوستان او می گفتند: از شهادت او شش 

روز می گذرد! 
دســت این شــهید به نشــانۀ ادب روی ســینه اش قرار داشــت! 
یکی از همرزمانش می گفت: در لحظۀ شهادت ترکشی به پهلویش 
اصابت کرد. وقتی به زمین افتاد از ما خواست که او را بلند کنیم. 
وقتی روی پایش ایستاد رو به سمت کربال دستش را به سینه نهاد 
و آخریــن کالم را بر زبان جاری کرد: »الســالم علیــک یا ابا عبداهلل« 
بعــد هم بــه همان حالت بــه دیدار اربــاب بی کفن خــود رفت. 

برای همین دستش هنوز به نشانۀ ادب بر سینه اش قرار دارد! 
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گردان استاد،  ب علوم دینی و شا
ّ

برای من عجیب بود. چرا طال
که معمواًل انسان های صبوری هستند در فراق این دوست، طاقت 

از کف داده اند!؟ 
پیکر شــهید را داخل قبر گذاشــتند و لحد را چیدند. شــخصی 

که آخرین لحد را گذاشت، و بیرون آمد، رنگش پریده بود! 
پرسیدم: چیزی شده؟! 

گهان بــوی عطر  کــردم نا گفــت: وقتــی آخریــن ســنگ را عــوض 
فضای قبر را پر کرد. باور کنید با همۀ عطرهای دنیایی فرق داشت!
امروز مراســم ختم این شــهید اســت. رفقا گفته اند: خود اســتاد 
حق شــناس در مراسم حضور می یابند! فراق این جوان برای استاد 

بسیار سخت بود. 
من در اطراف درب مسجد امین الدوله ایستادم. می خواستم به 
همراه استاد وارد مسجد شوم. دقایقی بعد این مرد خدا از پیچ کوچه 
گردان به مســجد نزدیک شــد.  عبــور کــرد و به همراه چند تن از شــا
این پیر اهل دل در جلوی درب مســجد سرشــان را باال آوردند و 

نگاهی به اطرافیان کردند. 
بعــد بــا حالتی ناالن و افســرده گفتنــد: آه آه، آقا جــان. . . دوباره 
آهی از سر حسرت کشیدند و فرمودند: »بروید در این تهران برگردید 

و ببینید کسی مانند این احمد آقا پیدا می کنید؟!« 
. . . شــب موقع نماز فرا رســید. در شــب های دوشــنبه و غروب 
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جمعــه ایشــان مجلــس موعظــه داشــتند. یــک صندلــی برایشــان 
می گذاشتند و این مرد وارسته مشغول صحبت می شد. 

آن شب بین دو نماز سخنرانی نداشتند، اما از جا بلند شدند و 
روی صندلی قرار گرفتند. 

بعد شــروع به صحبت کردند. موضع صحبت ایشان به همین 
شهید مربوط می شد. 

در اواخــر ســخنان خود دوباره آهی از ســر حســرت در فــراق این 
شهید کشیدند. بعد در عظمت این شهید فرمودند: »این شهید را 

دیشب در عالم رؤیا دیدم. از احمد پرسیدم چه خبر؟ 
کــه )از بــرزخ و. . . ( می گویند حق  بــه مــن فرمــود: تمام مطالبــی 
اســت. از شــب اول قبر و ســؤال و. . اما من را بی حســاب و کتاب 

بردند. «
بعــد مکثــی کردنــد و فرمودند: »رفقــا، آیةاهلل العظمــی بروجردی 
حســاب و کتاب داشتند اما من نمی دانم این جوان چه کرده بود. 

چه کرد که به اینجا رسید!« 
گــوش می کــردم. به  مــن بــا تعجب به ســخنان حضرت اســتاد 
راســتی این جوان چه کرده بود که اســتاد بزرگ اخالق و عرفان این 

گونه در وصف او سخن می گوید!؟ 
بعد از مراســم ختم به یکی از دوســتان شــهید گفتم: این شهید 

چند ساله بود؟ 
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گفت: نوزده سال! 
دوباره پرسیدم: در این مسجد چه کار می کرد؟ طلبه بود؟ 

گردان اخالق و  او جــواب داد: نــه، طلبۀ رســمی نبــود. اما از شــا
عرفان حضرت استاد بود. در این مسجد هم کار فرهنگی و پذیرش 

بسیج را انجام می داد. 
تعجب من بیشــتر شــد. یعنی یک جوان نوزده ســاله چگونه به 

این مقام رسیده که استاد این گونه از او تعریف می کند؟ 
آن شب به همراه چند نفر از دوستان و به همراه آیةاهلل حق شناس 

به منزل همان شهید در ضلع شمالی مسجد رفتیم. 
حاج آقا وقتی وارد خانه شدند در همان ورودی منزل رو به برادر 
شــهید کردند و با حالتی افســرده خاطره ای نقــل کردند و فرمودند: 
بــه جز بنــده و خادم مســجد، این شــهید بزرگوار هم کلید مســجد 

راداشتند. 
بعــد َنفســی تــازه کردنــد و فرمودنــد: من یــک نیمه شــب زودتر از 
ســاعت نماز راهی مســجد شــدم. به محــض اینکــه در را باز کردم 

دیدم شخصیت در مسجد مشغول نماز است. 
حضرت آقای حق شناس مکثی کردند و ادامه دادند: من دیدم 
یک جوان در حال سجده است، اما نه روی زمین! بلکه بین زمین 

و آسمان مشغول تسبیح حضرت حق است!
حاج آقا حق شــناس در حالی که اشــک در چشمانشــان حلقه 
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زده بود ادامه دادند: من جلو رفتم و دیدم همین احمد آقا مشــغول 
نمــاز اســت. بعــد کــه نمــازش تمام شــد پیش مــن آمد و گفــت: تا 

زنده ام به کسی حرفی نزنید. 
از  برخــی  کــه  بــود  حق شــناس  آقــای  حضــرت  تأییــد  از  بعــد 

نزدیک ترین دوستان این شهید لب به سخن گشودند. 
آن هــا آنچــه را بــه چشــم خــود دیــده بودنــد بیــان کردنــد و من با 

تعجب بسیار، فقط گوش می کردم. 
آیا یک جوان می تواند به این درجه از کمال بشری دست یابد!؟1 

کتاب عارفانه.  .1
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ســال اول دهــۀ شــصت بــود. شــرایط کشــور بــه دلیــل جنــگ و 
دشــمنان داخلــی و خارجــی انقــالب بســیار پیچیــده بــود. مــن با 
احمد آقا در محل دوســت بودم. خانۀ ما در کوچۀ جنوبی مســجد 
امین الدوله و خانۀ احمد آقا در کوچۀ شمالی مسجد قرار داشت. 

من چهار ســال از ایشــان کوچک تر بودم، اما شــخصیت ایشان 
گذاشــته بود. احمد آقا بســیار به نماز اول وقت  بســیار در من تأثیر 
اهمیت می داد. به صورتی که موقع نماز همۀ کارها را ترک می کرد. 
گویــی  آن روزهــا را فرامــوش نمی کنــم. احمــد آقــا هنــگام نمــاز 
هیچ کــس را جــز خداوند نمی دید. از همۀ دنیا فارغ بود و عاشــقانه 

مشغول مناجات با پروردگار می شد. 
ایــن اخــالق او در تمــام نوجوان هایــی که اطــراف او بودنــد تأثیر 
گذاشــته بود. بچه هــا هم به نماز اول وقت مقید شــده بودند. البته 
این هــا همــه از تأثیــرات اســتادی مانند حــاج آقا حق شــناس بود. 
ایشــان برای ما داســتان ها و روایت های بســیاری در فضیلت نماز 

اول وقت و با حضور قلب می گفت. 

شهید احمد نّیری

5
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مــا در محلــۀ چهــار راه مولــوی و ســید اســماعیل تهــران بودیــم. 
شــرایط محــل بســیار روی بچه هــا تأثیر داشــت. روحیــۀ الت بازی 
و... اما عجیب بود که همۀ بچه ها احمد آقا را به عنوان یک استاد 

قبول داشتند. 
شــب ها بعــد از نمــاز داخــل مســجد دور هــم جمع می شــدیم و 

احمد آقا برای ما احکام می گفت. 
بعد هم کمی صحبت و نصیحت و بعد از هم جدا می شدیم. 
احمد آقا یک استاد کامل و یک راهنمای راه خدا داشت. ما در 
مســجد دیده بودیم که بارها آیةاهلل حق شناس ایشان را صدا می زد 

و آهسته و به طور خصوصی او را نصیحت می کرد. 
ندیــده بــودم که احمــد آقا کســی را در جمع نصیحــت کند. به 
کار کاغذهای کوچکی بر می داشــت و معایب اخالقی  جــای این 
گردهایش  ما را داخل آن می نوشت. بعد آن را به طور مخفیانه به شا

تحویل می داد. 
در انتهــای مســجد امین الدوله یــک فرو رفتگی در دیــوار وجود 

که از دید نمازگزاران دور بود.  داشت 
روز بــه روز روحیــات معنــوی احمــد آقــا تغییــر می کــرد. هــر چــه 
کار به جایی  جلــو می رفتیم نمازهای احمــد آقا معنوی تر می شــد. 
رســید که موقع نماز ســعی می کرد از بقیه فاصلــه بگیرد! آنجا یک 
نفر می توانســت نماز بخواند. احمد آقا بیشــتر بــه آنجا می رفت و از 
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همان جا به جماعت متصل می شد. 
یک بار وقتی احمد آقا نماز را شروع کرد به آنجا رفتم و در کنارش 

مشغول نماز شدم. دقایقی بعد از این کار خودم پشیمان شدم! 
احمد آقا بعد از اینکه نماز را شــروع کرد به شــدت منقلب شد. 
یــد، گویــی یک بندۀ حقیــر در مقابل یک ســلطان با  بدنــش می لرز

عظمت قرار گرفته. 
نمــاز احمــد آقــا آن گونه بود که مــا از بزرگان دین شــنیده بودیم، 
گر ایشــان  او در نمــاز عبــد ذلیــل در مقابــل پــروردگار جلیــل بود. و ا
در زندگــی بــه مراتــب باالی کمال رســید، به دلیل همیــن افتادگی 
در پیشــگاه پــروردگار بود. در روایات ما نمــاز را معراج مؤمن معرفی 
کرده انــد. مــن بــه نمازهای خودم که نــگاه می کنم اثــری از عروج به 

درگاه خدا را نمی بینم. 
گردان احمد آقا این بود که تمام  امــا اعتقاد قلبی من و همۀ شــا
نمازهای ایشــان به خصوص در این ســال های آخر نشان از معراج 
داشــت! یعنــی هــر نمــاز احمــد آقا یــک پلــه او را بــه خــدا نزدیک تر 

می کرد. 
کتوم بــود، یعنــی از حــاالت درونی خود  البتــه احمــد آقا بســیار 
گر کســی به وضعیــت او دقت می کــرد، حتمًا  حرفــی نمــی زد. امــا ا

متوجه باطن نورانی اش می شد. 
من یک بار از خود ایشان شنیدم که حدیث: »نماز معراج مؤمن 
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اســت« را خواند. و بعد خیلی عادی گفت: بچه ها باید نماز شــما 
معراج داشته باشد تا حقیقت بندگی را حس کنید. 

که: احمد آقا آیا این معراج برای شــما  کردم  من آن شــب اصرار 
اتفــاق افتــاده؟ معمــواًل در ایــن شــرایط به نحــوی زیرکانــه بحث را 
عوض می کرد اما آن شــب بعد از اصرار من ســرش را به نشانۀ تأیید 

تکان داد. 



   مکتب سلیمانی    183   

در سر رسید به جا مانده از احمد آقا جمالت عجیبی به چشم 
می خورد. او در این ســر رســید کارهای روزانۀ خود را در سال 1363 

نگاشته است. در برخی صفحات آمده: 
»امروز نماز بســیار بســیار عالی بود. « در نماز صبح حال بســیار 

خوشی ایجاد شد« و. . . 
فرامــوش نمی کنــم. یــک بــار حضــرت آیــةاهلل حق شــناس نمــاز 
خواندن ایشان را دید. آن موقع احمد آقا در سنین نوجوانی بود. بعد 
به حجة االســالم حاج حسین نیری )برادر احمد آقا( گفت: من به 

حال و روز این جوان غبطه می خورم! 
و من شک ندارم که همۀ این ها از توجه فوق العاده احمد آقا به 

نماز نشأت می گرفت. او بندۀ واقعی پروردگار بود. 

شهید احمد نّیری

6
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با احمد آقا و چند نفر از بچه های مسجد راهی بهشت زهرا؟اهع؟ 
شــدیم، همیشــه برنامــۀ ما به ایــن صورت بود که ســریع از بهشــت 
زهرا؟اهع؟ بر می گشتیم تا به نماز جماعت مسجد امین الدوله برسیم.  
اما آن روز دیر راه افتادیم. گفتیم: نماز را در بهشت زهرا؟اهع؟ می خوانیم. 
بــه ابتــدای جــاده رســیدیم. ترافیک شــدیدی ایجاد شــده بود. 
ماشــین در راه بندان متوقف شــد. احمد نگاهی به ســاعتش کرد. 

بعد دربارۀ نماز اول وقت صحبت کرد اما کسی تحویل نگرفت! 
احمد آقا از ماشین پیاده شد! بعد هم از همۀ معذرت خواهی کرد! 

گفتیم: احمد آقا کجا می ری؟!
جواب داد: این راه بندان حاال حاال باز نمی شــه، ما هم به نماز 
اول وقــت نمی رســیم، مــن با اجــازه می رم اون ســمت جــاده، یک 

مسجد هست که نمازم رو می خوانم و بر می گردم مسجد! 
احمد آقا باز هم معذرت خواهی کرد و رفت. 

او هر جا که بود نمازش را اول وقت و با حضور قلب اقامه می کرد. 
در جــاده و خیابــان و. . . فرقی برایــش نمی کرد. همه جا ملک خدا 

بود و او هم بندۀ خدا. 

شهید احمد نّیری

7
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یک بار به احمد آقا گفتم: شما این مطالب را از کجا می دانید. 
قضیــه شــهادت جمال و زنده بــودن ابوالفضــل و چندین ماجرای 

دیگر که از شما دیده ام. 
احمد آقا طبق معمول حرف از مراقبه و محاســبه زد. می گفت: 
کــن که گناه نکنی، تا می توانــی مراقب اعمالت  تــا می توانی دقت 
کــه همۀ زمــان و مــکان در خدمت تو  بــاش. آن وقــت خواهــی دید 

خواهند بود. 
بعــد نگاهی بــه من کرد و ادامــه داد: »باید بیاییــد باال تا بعضی 
چیزها را ببینید! باید بیایید باالتر تا بتوانم برخی چیزها را بگویم!« 
بعد حرفی زد که هنوز هم فهمیدن آن برایم دشوار است. گفت: 
که به افراد  خدا به من عمر افراد را نشان داده! خدا به من فیوضاتی 

می شود را نشان داده! 
من می بینم برخی افرادی که جمعه شــب ها به جلســات حاج 
آقا حق شناس می آیند انسان های بزرگی هستند که باطن انسان ها 

را به خوبی می بینند. لذا به اعمالت دقت کن. 

شهید احمد نّیری

8
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بیشــترین مطلبی که از احمد آقا می شــنیدیم دربارۀ خودسازی 
بود. یک بار به همراه چند نفر از بچه ها دور هم نشسته بودیم. 

احمد آقا گفت: بچه ها، کمی به فکر اعمال خودمان باشیم. 
بعد گفت: بچه ها یکی از بین ما شهید خواهد شد. خودسازی 

داشته باشیم تا شهادت قسمت ما هم بشود. 
ک  بعد ادامه داد: بچه ها، حداقل ســعی کنید ســه روز از گناه پا
باشید. اگر سه روز مراقبه و محاسبۀ اعمال را انجام دهید حتمًا به 

شما عنایاتی می شود. 
کنیم تا ما هم حسابی  کار  کردند: چه  بچه ها از احمد آقا سؤال 
بــه خــدا نزدیــک شــویم، احمــد آقا گفــت: چهــل روز گنــاه نکنید، 

مطمئن باشید که گوش و چشم شما باز خواهد شد. 
کــه می فرماید:  و ایــن اشــاره ای به همان حدیث معروف اســت 
کــس چهــل روز اعمالــش بــرای خــدا خالــص باشــد خداونــد  هــر 

چشمه های حکمت را بر زبان او جاری خواهد کرد. 

شهید احمد نّیری

9
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احمد آقا به دالیلی اظهار لطف بیشتری به من داشت. خانوادۀ 
ما بسیار شلوغ بود و خانۀ کوچکی داشتیم. 

برادر من هم شــهید شــده بــود برای همین خیلی بــه تربیت من 
دقــت می کرد. همیشــه برخــی صحبت هــا را از طریق مــن به دیگر 

بچه ها انتقال می داد. 
به یاد دارم یک بار به من گفت: به این رفقای مســجد بگو دروغ 
نگوینــد. وقتــی کالم دروغ از دهان کســی خارج می شــود به قدری 

بوی گند در فضا منتشر می شود که اصاًل تحمل آن را ندارم!

شهید احمد نّیری

10
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کــرده بودند. گفته بودنــد تو را تــرور می کنیم. حتی به  تهدیــدش 
محل کار احمد آقا زنگ زده بودند و گفتند: تو را می کشیم! 

آمــده بــود مســجد و بــرای بچه هــا صحبــت کــرد. تقریبــًا اوایــل 
تابســتان ســال 1364 بود. آن زمان احمد آقا در اوج مسائل معنوی 

بود. 
بعد از جلسه برای من و یکی از بچه ها گفت: ظاهرًا تقدیر خدا 

بر شهادت من است. توی همین چند روز آینده! 
کردیم. آن موقع ما چهارده ســاله بودیم، گفتیم:  خیلــی تعجب 

احمد آقا یعنی چی؟ شما که جبهه نیستی! 
گفت: بله، اما من در تهران شهید می شوم. به دست منافقین. 

مــا به حرف هــای احمد آقا کامــاًل اعتماد داشــتیم. برای همین 
خیلی ناراحت شدیم. 

گــوار در محل بودیم، شــب ها وقتی در  هــر روز منتظــر یک خبر نا
مسجد، چشم ما به احمد آقا می افتاد نفسی به راحتی می کشیدیم 

و می گفتیم: خدا را شکر. 

شهید احمد نّیری
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تا اینکه یک شــب بعد از نماز، وقتی پریشــانی را در چهره ام دید 
به من گفت: ناراحت نباش، قضا و قدر الهی تغییر کرده، من فعاًل 

شهید نمی شوم. 
بعد ادامه داد: من چند ماه دیگر در کنار شما خواهم بود. 

نمی دانید چقدر این خبر برای من خوشحال کننده بود. بعدها از 
برادر احمد آقا شنیدم که این قضیه خیلی جدی بوده و برای همین 
آن چنــد روز احمــد آقــا به صورت مســلح در محل حضور داشــته. 
مســجد امیــن الدولــه در ماه رمضان و در تابســتان ســال 1364 
عجیــب بــود. نــوای مناجات هــای مرحــوم ســید علی میــر هادی، 
ســخنرانی های انســان ســاز حــاج آقا حق شــناس، زندگــی در کنار 

احمد آقا و. . . 
کــه یکی از به یــاد ماندنی ترین ایام  این هــا شــرایطی را پدید آورد 
عمر من شــد. حاضرم هر چه خدا می خواهد بدهم و یک بار دیگر 

آن ایام نورانی تکرار شود. 
سحرها بعد از خوردن سحری دوباره به مسجد می آمدیم و بعد 

از نماز با احمد آقا قرآن می خواندیم. 
آن موقع من و ایشان تنها بودیم. بسیاری از نصیحت های انسان 

ساز ایشان مربوط به آن سحرهای نورانی بود. 
در ایــام تابســتان و اوایل پاییز 1364 حال و روز احمد آقا بســیار 

تغییر کرده بود. نمازهای او از قبل عجیب تر شده بود. 
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در زمان اقامۀ نماز جماعت صورتش از اشــک خیس می شــد. 
بدنش به شدت می لرزید. 

کــه دیگر تــوان مانــدن در قفــس دنیا  ماننــد پرنــده ای شــده بــود 
را نداشــت. مــن بــا خــودم می گفتــم: بعــد از ایــن احمد آقــا چگونه 

می خواهد زندگی کند؟ 
کرامات و یا مشاهدۀ اعمال افراد و...  در همان ایام وقتی دربارۀ 
صحبــت می کــردم کمتر جواب می داد و می گفت: برای کســی که 
می خواهد به ســوی خدا حرکت کند این مسائل سنگریزه های راه 

است. 
یا مثال می زد که خداوند به برخی از سالکان طریق و انسان های 
وارســته عنایاتــی مانند چشــم برزخی و یا طــی االرض عطا کرد؛ اما 
که این مسائل را از آن ها بگیرد!  آن ها با تضرع از خداوند خواستند 

چون این ها نشانۀ کمال انسان نیست! 
احمــد آقا می گفت: بــزرگان ما عالقه دارند زندگــی عادی مانند 

بقیه مردم داشته باشند. 
کــه برخی آرزوی آن  یادم هســت و می گفت: همین طی االرض 
را دارند از اولین کارهایی است که یک مؤمن می تواند انجام دهد، 

اما اهل سلوک همین را هم از خدا نمی خواهند!1 

1.  مطالب این بخش، برگرفته از کتاب زیبای »عارفانه« در شرح احواالت شهید احمد 
نیری می باشد.
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شهید چمران

صین بود
َ
چمران از ُمخل

غاده همسر لبنانی شهیدچمران می گوید: مصطفی همیشه من 
را در نامه هایــش بــا عنــوان » طائــر قدس« خطاب می کرد و همیشــه 
می گفت: »من شــمع هســتم و می خواهم بســوزم و نــور بدهم«. من 
می گفتــم نــه! مــن می خواهم پروانه بشــوم و دور این شــمع بســوزم و 

هروقتی شما سوختی من با شما می سوزم. 
مــن می گفتــم بعــد از تو نمی توانــم این زندگــی را تحمــل کنم. او 
می گفت شما طائر قدس هستی؛ مقصودش این بود که تو در شمع 

متوقف نشو. 

1
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شــهید چمران در بخشــی از این نامه؛ که همســرش غاده اخیرًا 
کنده از عشق می گوید:  منتشر کرد، با سوزی آ

 خــدای مــن! از تــو می خواهــم کــه غــاده را حفــظ کنــی و او را در 
تنهایی ترک نکنی، من سعادت غاده را دوست دارم و حتی بعد از 

مرگ دوست دارم او را در پرواز ببینم، پرواز در معراج... 
کم بر طوفان  شــمع محکوم به قدرت طوفان است. پرنده اما حا
اســت. تو پرواز می کنی تا باال بروی و به شــمس و نور مطلق برسی و 

وقتی می رسی به آفتاب، شمع و آرامش را به یاد می آوری... 
 وقتــی از مصطفــی می پرســیدم: مقصودت از »شــمس« که من 
می رسم چیست؟ گفت: تو می رسی به یکی از اولیاء اهلل که خیلی 

بزرگ است. وقتی به ایشان می رسی همیشه به یاد من باش... 
بعد از شــهادتش خیلی بر من ســخت گذشت و در ایران تنها و 

غریب بودم. 
بــه هرحــال خدمت حضــرت امــام خمینی که رســیدم ایشــان 
فرمودند ایران بمانید زیرا هجرت باید به داراالســالم باشــد. خیلی 
برای من سخت بود. مدام من را برای تلویزیون و مصاحبه می بردند، 
اما قلبم به این ها راضی نبود من دنبال چیزی دیگر می گشــتم. من 
همیشه منتظر ولی ای از اولیاءاهلل که کمکم می کند بودم؛ همانطور 

که مصطفی گفته بود. 
یک شــب نامه ای از شــهید مطهری را خواندم و در آن اشــاره ای 
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به »رســاله لب اللباب« شــده بود. خیلی جذب این کتاب شدم و 
شــروع کردم به گشــتن صاحب آن. البته نمی دانســتم زنده هست 
یــا ُمــرده و یا کجاســت. شــروع کردم به پرســیدن. گفتند ایشــان در 

مشهد است.
به مشهد رفتم ولی هرجا پرسیدم، کسی نمی شناخت. در حرم 
امام رضا؟ع؟ از این طلبه ها که رد می شدند می پرسیدم که آیا شما 
آقا سید محمدحسین حسینی طهرانی را می شناسید؟ بیشترشان 
می گفتند نه نمی شناســیم! بعد از چنــد روز یکی از طلبه ها گفت 

استاد من، ایشان را می شناسد. 
آدرس اســتاد او را گرفتــم و رفتم پیشــش. گفتم آقــای طهرانی را 
می شناســید و می توانید آدرســی از ایشــان بدهید؟ تلفن ایشــان را 
داد. دو روز این شــماره دســتم بود و می ترســیدم زنگ بزنم! یک روز 
گریه و التماس  کردم و رفتم پیش حضرت امام رضا؟ع؟. با  غسل 
گفتم من نمی دانم از ایشــان چه می خواهم و چرا دنبالش این همه 
مــدت می گــردم! اگر صالحم نیســت نگذارید این مالقــات انجام 
بشــود. زنگ زدم، عالمه طهرانی خودشان تلفن را برداشتند. گفتم 
می خواهــم با آقای سیدمحمدحســین حســینی طهرانی صحبت 

کنم. گفتند بفرمایید. گفتم می توانم شما را مالقات کنم؟
فرمودند شما کجا هستید؟ گفتم مشهد. فرمودند این آدرس من 
اســت. بعدازظهر ساعت چهار تشــریف بیاورید. رفتم خدمتشان 
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کــرد و منتظرشــان شــدم. وقتــی وارد  و یکــی از آقازاده هــا اســتقبال 
شــدند عمامه ســبز روی سرشــان بود. با خــودم گفتم من ایــن آقا را 
کــردم تا ایــن لحظه  می شناســم! کجــا دیدمشــان! امــا هرچی فکر 

نمی دانم. اما خیلی آشنا بودند. 
گریه می کــردم. بعد آقا  بــرای یک مدتی ســکوت بود و مــن فقط 
شــروع کرد به سوال پرســیدن که از من چه می خواهید؟ من گفتم: 
نمیدانــم فقط این رســاله لب اللباب شــما را خوانــده ام و وقتی که 
خواندم از آن وقت دنبال شما می گشتم و حس کردم خیلی به شما 
که در راه خدا دستم را بگیرید و من را ببرید. فرمودند  احتیاج دارم 
شما از کجا هستید؟ گفتم از لبنان. البته خودم را به نام خانم جابر 

معرفی کرده بودم و اسم چمران را نیاوردم. 
گفتم تنها هستم و شوهرم  گفتند با چه کسی زندگی می کنید؟ 

شهید شده است. 
گفتنــد شــوهرتان لبنانــی بود یا ایرانــی؟ گفتم ایرانــی. گفتند در 
کدام ارگان بود؟ من سکوت کردم. گفتند چه کاره بوده است؟ و من 
چندبار ســکوت کردم. گفتند متوجه نمی شوی من چه می گویم؟ 
دیگر چاره نداشتم و گفتم نماینده امام در مجلس دفاع اعلی بود. 
گفتنــد: کارش آنجا نماینده امام بود؟ گفت: فرمانده چی بود؟ 

سپاه یا ارتش؟ 
من گفتم: جنگ های نامنظم. 
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گفتند: کار دیگری نداشتند؟ 
گفتم: چرا )دیگر نمی توانستم مقابل ایشان نگویم( گفتم نماینده 

مجلس و وزیر دفاع بود. 
فرمودند: اسمشان چه هست؟ و من در حالی که گریه می کردم 

گفتم شهید چمران. 
وقتی اسم مصطفی را آوردم مرحوم عالمه سه بار فرمودند: »خدا 
رحمتش کند! خدا رحمتش کند! خدا رحمتش کند. من ایشان را 
هیچ وقت مالقات نکردم ولی هر وقت اسمش را شنیدم دلم باز شد و 
صین بودند.«

َ
با روحش به پرواز می رفتم. ایشان از ابرار بودند و از مخل

من گفتم آقا شما من را قبول می کنید؟ نه برای اینکه زن چمران 
هســتم! شــخصیت من را تعظیم می کنند من خسته شده ام فقط 

برای اینکه زن چمران هستم! 
فرمودند: نه من گفتم تشریف بیاورید قبل از اینکه بدانم. ایشان 
فرمودند: من از خیلی وقت است منتظر شما بودم! هنوز که هنوز است 
نمی فهمم چه ســری داشت و ای کاش می پرسیدم. االن پشیمانم 
چرا سوال نکردم که چرا گفتند از خیلی وقت ها منتظر شما هستم. 
آقا فرمودند: وقتی ایشان در پاوه محاصره بودند وقتی شنیدم در 
رادیو با بچه ها در تهران به مسجد رفتیم و با رفقا برایشان دعا کردیم 

تا آزاد بشود.1

1. به نقل از فایل صوتی منتشر شدۀ همسر شهید چمران.
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شهادت یک ساعت بعد از توبه
هم ســگ خرید و فروش می کرد، هم دعواهاش حســابی ســگی 

بود!
یک روز داشــت می رفت سمت کوهسنگی برای دعوا)!( و غذا 
که دید یک ماشین با آرم »ستاد جنگ های نامنظم« داره  خوردن، 

تعقیبش می کنه. 
شــهید چمران از ماشین پیاده شد و دست اونو گرفت و گفت: 

فکر کردی خیلی مردی؟!
رضا گفت: بر و بچه ها که اینجور میگن!

چمران بهش گفت: اگه مردی بیا بریم جبهه!
به غیرتش بر خورد، راضی شد و راه افتاد سمت جبهه!

مدتی بعد…. 
که یک دفعه دید داره صدای  شهید چمران تو اتاق نشسته بود 

دعوا میاد!
چند لحظه بعد با دســتبند، رضا رو آوردن تو اتاق و انداختنش 

شهید چمران

2
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رو زمین و گفتن: »این کیه آوردی جبهه؟!«
رضــا شــروع کرد به فحش دادن. )فحشــای رکیــک!( اما چمران 

مشغول نوشتن بود!
وقتــی دیــد چمران توجه نمی کنــه، یه دفعه ســرش داد زد: آهای 

کچل با تو ام!
یک دفعه شهید چمران با مهربانی سرش رو باال آورد و گفت: بله 

عزیزم! چی شده عزیزم؟ چیه آقا رضا؟ چه اتفاقی افتاده؟
رضا گفت: داشتم می رفتم بیرون که سیگار بخرم ولی با دژبان 

دعوام شد!
چمران: آقا رضا چی می کشی؟! برید براش بخرید و بیارید!

چمران و آقا رضا تنها تو سنگر…
گفــت: میشــه یــه دو تــا فحــش بهــم بــدی؟!  رضــا بــه چمــران 

ِکشیده ای، چیزی؟!
شهید چمران: چرا؟!

رضا: من یک عمر به هرکی بدی کردم، بهم بدی کرده!
تا حاال نشده بود به کسی فحش بدم و اینطور برخورد کنه..

که هر  شــهید چمران: اشــتباه فکر می کنــی! یکی اون باالســت 
چــی بهــش بدی می کنم، نه تنها بدی نمی کنه، بلکه با خوبی بهم 
جــواب میده! ِهی آبرو بهم میده. تو هم یکیو داشــتی که ِهی بهش 
گفتم:  بدی می کردی، ولی اون بهت خوبی می کرده! منم با خودم 
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بذار یک بار یکی بهم فحش بده و منم بهش بگم بله عزیزم! تا یک 
کمی منم مثل اون )خدا( بشم!

رضا جا خورد!  …رفت و تو سنگر نشست. 
آدمی که مغرور بود و زیر بار کسی نمی رفت، زار زار گریه می کرد! 
تــو گریه هاش می گفت: یعنی یکی بــوده که هر چی بدی کردم بهم 

خوبی کرده؟ اذان شد. 
رضــا اولیــن نماز عمرش بــود. رفت وضو گرفت. ســر نماز، موقع 
قنوت صدای گریه اش بلند شد! وسط نماز، صدای سوت خمپاره 

اومد. پشت سر صدای خمپاره هم صدای زمین افتادن اومد.
رضــا رو خدا واســه خودش جــدا کرد! )فقط چنــد لحظه بعد از 

توبه کردنش(.1

1. به روایت سایت ره یافتگان به نقل از حجةاالسالم داستان پور.



   200     مکتب سلیمانی  

عاشقانه های شهید چمران

1. توکل و رضا
»ترا شــکر می کنم که از پوچی ها، ناپایداری ها، خوشــی ها و قید 
ک حــوادث رهــا  و بندهــا آزادم کــردی و مــرا در طوفان هــای خطرنــا
ننمــودی، و درغوغای حیات، در مبارزه با ظلم و کفر غرقم کردی، 
لــذت مبــارزه را بــه من چشــاندی، مفهــوم واقعــی حیــات را به من 
فهمانــدی... فهمیــدم که ســعادت حیــات در خوشــی و آرامش و 
آســایش نیســت، بلکه در جنگ و درد و رنج و مصیبت و مبارزه با 

کفر و ظلم و باالخره در شهادت است. 
خدایا ترا شکر می کنم که به من نعمت »توکل« و »رضا« عطا کردی، 
گرداب ها، آنچنان به  ک تریــن  و در ســخت ترین طوفان ها و خطرنا
کــه بــا سرنوشــت و همــه پســتی ها و  مــن اطمینــان و آرامــش دادی 
بلندیهایش آشتی کردم و به آنچه تو بر من مقدر کرده ای رضا دادم. 
خدایــا در مواقــع خطــر مرا تنها نگذاشــتی، تــو در کویــر تنهایی، 

شهید چمران

3
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انیس شــب های تار من شــدی، تو در ظلمت ناامیدی، دســت مرا 
که هیچ عقل و منطقی قادر به محاســبه  کردی...  گرفتی و کمک 
پیــش بینــی نبود، تو بــر دلم الهام کردی و به رضا و توکل مرا مســلح 
یــک مجهــور و  نمــودی، و در میــان ابرهــای ابهــام و در مســیری تار

ک مرا هدایت کردی«.  وحشتنا

2. دنیا
»دنیــا میــدان بــزرگ آزمایش اســت که هدف آن جز عشــق چیزی 
نیســت. در این دنیا همه چیز در اختیار بشــر گذاشــته شده، وسایل 
و ابــزار کار فــراوان اســت، عالی تریــن نمونه هــای صنعــت، زیباترین 
مظاهرخلقت، از ســنگریزه ها تا ســتارگان، از سنگدالن جنایتکار تا 
دل های شکســته یتیمان، از نمونه های ظلم و جنایت تا فرشــتگان 
حــق و عدالــت، همه چیــز و همه چیز در این دنیــای رنگارنگ خلق 
شده است. انسان را به این بازیچه های خلقت مشغول کرده اند. هر 
کسی به شأن خود به چیزی می پردازد، ولی کسانی یافت می شوند که 
سوزی در دل و شوری در سر دارند که به این بازیچه راضی نمی شوند. 
و می پرســتند.  دارنــد  را دوســت  زیبــای خلقــت  نمونه هــای  ایــن 

3. تو مرا عشق کردی
»خدایا تو مرا عشق کردی که در قلب عشاق بسوزم. تو مرا اشک 
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کــردی کــه در چشــم یتیمــان بجوشــم. تــو مرا آه کــردی که از ســینه 
بینوایــان و دردمنــدان به آســمان صعود کنم. تو مــرا فریاد کردی که 
کلمه حق را هر چه رســاتر برابر جباران اعالم نمایم. تو مرا در دریای 
مصیبت و بال غرق کردی و در کویر فقر و حرمان تنهایی سوزاندی. 
خدایا تو پوچی لذات زودگذر را عیان نمودی، تو ناپایداری روزگار را 
نشان دادی. لذت مبارزه را چشاندی. ارزش شهادت را آموختی«. 

4. سه طالقه
»مــن دنیــا را طــالق دادم. خــدای بــزرگ مــرا در آتــش عشــق و 
محبــت ســوزاند. مقیاس هــا و معیارهــای جدیــد بر دلم گذاشــت 
و خواســته های عــادی و مــادی و شــخصی در نظــرم حــذف شــد. 
روزگاری گذشــت که دنیا و مافیها را ســه طالقه کردم و ازهمه چیز 
خود گذشــتم. از همه چیز گذشــتم و با آغوش باز به استقبال مرگ 
رفتم و این شــاید مهمترین و اساســی ترین پایه پیــروزی من در این 

امتحان سخت باشد«. 

5. آفرینش دریا
یا را آفریــدی، کوه ها را آفریدی و  »خدایــا تو را شــکر می کنم که در
یا بنشــینم و تا افق بی  مــن می توانــم به کمــک روح خود در مــوج در
نهایت به پیش برانم و بدین وسیله از قید زمان و مکان خارج شوم 



   مکتب سلیمانی    203   

و فشــار زندگــی را ناچیــز نمایــم. خدایا تو را شــکر می کنــم که به من 
چشــمی دادی کــه زیبایی هــای دنیــا را ببینــم و درک زیبایــی را به 
که زیبایی هایت را و پرســتش زیبایی را  کردی تا آنجا  من رحمت 

جزیی از پرستش ذاتت بدانم«. 

6. قربانی فرزند آدم
»ای خــدای بــزرگ، ای آنکــه نمونــۀ بزرگــی چــون حســین؟ع؟ را 
بــه جهــان عرضــه کــرده ای، ای آنکه بــرای اتمام حجت بــه کافران 
وجودت... ســیاهی ها و تباهی ها را به آتش وجود حسین ها روشن 
نمــوده ای، ای آنکــه راه پرافتخــار شــهادت را، برای آخریــن راه حل 
انسان ها باز کرده ای، ای خدا، ای معشوق من، ای ایده آل آرزوهای 
مــردم عــارف، بــه مــن توفیــق ده تا مثل مخلصــان و شــیفتگان، در 
کســتر مــادی آزاد گردم. ای حســین؟ع؟،  راهــت بســوزم و ازیــن خا
من برای زنده ماندن تالش نمی کنم و از مرگ نمی هراســم، بلکه به 
شــهادت دل بســته ام و از همه چیز دست شسته ام، ولی نمی توانم 
که ارزش های الهی و حتی قداست انقالب بازیچه دست  بپذیرم 

سیاستمداران و تجار ماده پرست شده است. 
قبول شهادت مرا آزاد کرده است، من آزادی خود را به هیچ چیز 

حتی به حیات خود نمی فروشم. 
خدایــا ابراهیم را گفتی که عزیز ترین فرزندش را قربانی کند، و او 
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اسماعیل را مهیای قربانی کرد... 
هنگامی که پدر کارد را به گلوی فرزندش نزدیک می کرد، ندا آمد 
دســت نگه دار. ابراهیم آزمایش خود را داد، ولی اســماعیل هنوز به 
آن درجه تکامل نرسیده بود که قربانی شود، زمان زیادی گذشت تا 
قربانــی کاملی که عزیزترین فرزنــدان آدم بود، به درجه ارزش قربانی 
شدن رسید، و در همان راه خدا قربانی شد و او حسین بود. خدایا 
تو به من دســتور دادی که در راه تو قربانی شــوم، فورًا اجابت کردم و 
مشــتاقانه به سوی قرارگاه عشق حرکت کردم... اما تو می خواستی 
کــه این قربانی هر چه باشــکوه تر باشــد، لــذا دوســتانم را و فرزندم را 
و عزیزتریــن کســانم را بــه قربانی پذیرفتــی... و مرا در آتش اشــتیاق 

منتظر گذاشتی... «

7. افزایش ظرفیت
»خدایــا از تــو می خواهم که طبع ما را آنقدر بلند کنی که در برابر 
هیچ چیز جز خدا تسلیم نشویم. دنیا ما را نفریبد، خودخواهی ما را 
کور نکند. سیاهی گناه و فساد و تهمت و دروغ وغیبت، قلب های 
مــا را تیــره و تــار ننمایــد. خدایا! بــه ما آنقــدر ظرفیت ده کــه در برابر 
پیروزی ها سرمســت و مغرور نشویم. خدایا به من آنقدر توان ده که 
کوچکــی و بیچارگــی خویــش را فرامــوش نکنــم و در برابرعظمت تو 

خود را نبینم«. 
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8. بی نیاز
»خدایا از آنچه کرده ام اجر نمی خواهم و به خاطر فداکاری های 
خود بر تو فخر نمی فروشــم، آنچه داشته ام تو داده ای و آنچه کرده ام 
تو میسرنمودی، همه استعدادهای من، همه قدرت های من، همۀ 
که ارائه دهم،  وجود من زادۀ ارادۀ تو است، من از خود چیزی ندارم 

از خود کاری نکرده ام که پاداشی بخواهم. 
کــه غرش رعد آســای مــن در بحبوحــه طوفان  خدایــا هنگامــی 
کــه فریاد  حــوادث محــو می شــد و بــه کســی نمی رســید، هنگامی 
ناپدیــد  دروغ هــا  و  تهمت هــا  و  میــان فحش هــا  در  مــن  اســتغاثه 
می شد... تو ای خدای من، ناله ضعیف شبانگاه مرا می شنیدی و 
بر قلب خفته ام نورمی تافتی و به استغاثه من لبیک می گفتی. تو ای 
خدای من، در مواقع خطر مرا تنها نگذاشتی، تو در تنهایی، انیس 
شب های تار من شدی، تو در ظلمت نا امیدی دست مرا گرفتی و 
که هیچ عقل و منطقی قادر به محاســبه  کردی. در ایامی  هدایت 
نبــود، تــو بر دلم الهــام کردی و به رضــا و توکل مرا مســلح نمودی... 
خدایــا تــو را شــکر می کنــم که مرا بی نیــاز کردی تــا از هیچکس و از 

هیچ چیز انتظاری نداشته باشم. 

9. خدایا، فقط تو
گاه دلم رفت تا محبت کسی را به دل بگیرد، تو او را خراب  »هر 
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کــردی، خدایــا، به هر که و به هرچه دل بســتم، تو دلم را شکســتی، 
عشــق هــر کســی را که بــه دل گرفتم، تو قــرار از من گرفتــی، هر کجا 
خواستم دل مضطرب و دردمندم را آرامش دهم، در سایه امیدی، 
و بــه خاطر آرزویــی، برای دلم امنیتی به وجــود آورم، تو یکباره همه 
را برهــم زدی، و در طوفان های وحشــتزای حــوادث رهایم کردی، تا 
هیچ آرزویی در دل نپرورم و هیچ خیری نداشته باشم و هیچ وقت 
کردی  آرامش و امنیتی در دل خود احساس نکنم... تو این چنین 
تــا بــه غیر از تــو محبوبی نگیــرم و به جز تو آرزویی نداشــته باشــم، و 
جــز تــو به چیزی یا به کســی امید نبندم، و جز در ســایه تــوکل به تو، 
آرامــش و امنیت احســاس نکنم... خدایا تــرا بر همه این نعمت ها 

شکر می کنم. 
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1
 شهید محمدحسین یوسف الهی

یک بار »برادر محتاج« مســئول قرارگاه را برای شناسایی منطقه 
بــه هور بردم. محمد حســین مســئول شناســایی بود و می بایســت 

برای توجیه همراه ما بیاید. 
ســه تایی ســوار قایق شــدیم، او ســکان را به دســت گرفت و راه 
کــه می رفتیــم زیر لب اشــعاری را  افتادیــم. داخــل هــور همین طور 
زمزمه می کرد. کم کم صدایش بلندتر شــد و به طور واضح خطاب 

به محتاج شروع به خواندن کردن:
»مــن مســت و تــو دیوانــه، مــا را که بــرد خانه 

صــد بــار تو را گفتــم، کم خور دو ســه پیمانه 
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نمی بینــم هوشــیار  را  کــس  یکــی  شــهر  در 
دیوانــه  و  شــوریده  دیگــر  از  بتــر  یــک  هــر 

ت جــان بینــی 
ّ

جانــا بــه خرابــات آ، تــا لــذ
جان را چه خوشی باشد بی صحبت جانانه 

هر گوشــه یکی مستی، دســتی زده بر دستی 
بــا ســاغر شــاهانه  هــر هســتی  آن ســاقی  و 

تــو وقف خراباتی، دخلت می  و خرجت می 
زیــن وقــف بــه هشــیاران مســپار یکــی دانــه 

ای لولــی بــر بــط زن، تــو مســت تری یــا مــن؟ 
ای پیش چو تو مســتی افســون من افسانه... 

کژ می شد و مژ می شد  چون کشتی بی لنگر 
فرزانــه  و  عاقــل  صــد  ُمــرده  او  حســرت  وز 

گفتم ز کجایی تو، تسخر زد و گفت  ای جان 
فرغانــه  ز  نیمیــم  ترکســتان  ز  نیمیــم 

دل  و  جــان  ز  نیمیــم  گل،  و  آب  ز  نیمیــم 
ُدردانــه  همــه  نیمــی  یــا،  در لــب  نیمیــم 

که منم خویشــت  که رفیقی کن با من  گفتم 
کــه بنشناســم مــن خویــش ز بیگانــه  گفتــا 

خّمــارم  خانــه  در  دســتارم  و  ســر  بــی  مــن 
یک سینه سخن دارم، هین! شرح دهم یا نه... «
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حــاالت عجیبی داشــت، انــگار توی این عالم نبــود بندۀ خدا، 
محتاج که با این حاالت محّمد حســین آشنایی نداشت، خیلی 
تعّجــب کــرده بــود. نگاهی بــه او می کرد و نگاهی به مــن. رو کرد به 
مــن: »این حالــش خوب اســت؟!« گفتم: نگران نبــاش، این حال 
و احوالش همین طور اســت. با اشــعار عارفانه ســر و ســّری داشت 
و بــا توجــه به محتوای اشــعار، حاالت معنوی خاّصی به او دســت 
می داد. گاهی سر شوق می آمد و می خندید و گاهی هم می سوخت 

و می گریست. 
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کــه در مهــران مســتقر بودیــم، موقعیــت منطقــه خیلــی  زمانــی 
ک بــود، چــون هم ما به شناســایی می رفتیم و هــم عراقی ها  خطرنــا
کریز مــا تا آنجا که  گشتی هایشــان را جلــو می فرســتادند. فاصلۀ خا
که  گاهی می شــد  کریز هم جنگل بود.  خیلی زیاد بود و بین دو خا
عراقی ها با تعداد زیادی نیرو جلو می آمدند تا شــاید بتوانند یکی از 
بّچه های واحد شناســایی را اســیر کنند و برای گرفتن اطالعات با 

خودشان ببرند. 
آن شــب هــوا بارانی بــود. من، مهدی شــفازند و محّمد حســین 
طبق معمول داخل یک سنگر خوابیده بودیم. نیمه های شب باران 
خیلی شدید شد؛ به طوری که آب داخل سنگر نفوذ کرد. من وقتی 
بیدار شــدم، دیدم همه جا خیس شــده اســت. خواستم بّچه ها را 
گوشــه ای  کنــم، دیدم محّمد حســین نیســت، فقط مهدی  بیــدار 

خواب است. 
فکــر کــردم حتمًا محّمد حســین زودتر از من متوّجــه آب افتادن 
ســنگر شــده و تنهایی برای درســت کردن آن بیرون رفته اســت. با 
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عجلــه خــارج شــدم تــا به او کمــک کنم امــا در کمال تعّجــب او را 
ندیدم. باران هم آن قدر شدید می بارید که چیزی نگذشت لباسم 
کاماًل خیس شــد. همانطور که نگران و مضطراب داشــتم اطراف را 
نگاه می کردم و دنبال محّمد حسین می گشتم یک دفعه احساس 
کــردم پشــت تانکر آب چیزی تــکان می خورد. گفتم شــاید به نظرم 
کــرده ام، اّما با ایــن حال برای اطمینان بیشــتر  رســید و من اشــتباه 
کمــی بــه تانکر نزدیک شــدم. دیدم بلــه! مثل اینکه یک نفر پشــت 
آن مخفــی شــده اســت. با خــودم گفتم حتمــًا گشــتی های عراقی 
هستند و محّمد حسین را هم اسیر کرده اند. به خاطر همین سعی 
کنــم. چند لحظــه همان طور، بــدون هیچ  کــردم بــا احتیاط عمل 
عکس العملی، سر جایم ایستادم و به جلو چشم دوختم. لباسش 
عراقی نبود. مطمئن شدم از بّچه های خودی است و حرکاتش هم 
مشــخص بــود پناه نگرفته اســت. آهســته و با احتیاط جلــو رفتم و 
که در جا خشکم  خودم را به پشت تانکر رساندم. صحنه ای دیدم 
که داخل یکی از چاله های پشت تانکر به  زد او محّمد حسین بود 
نماز ایســتاده بــود؛ آن هم در آن باران شــدید. لحظاتی بدون اینکه 
بخواهم، محو حرکاتش شــدم. واقعًا چه چیز باعث شــده بود که او 
نیمــه شــب زیــر باران، خواب را رها کند و در آن شــرایط ســخت به 
نماز بایستد. از تماشای حاالت عرفانی اش سیر نمی شدم. آن قدر 
که اصاًل متوّجه حضور من نشــد. دیگر چیزی  در خودش غرق بود 
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به نماز صبح نمانده بود، به طرف سنگر برگشتم، مهدی هم بیدار 
شده بود. 

کــرد. صبــح وقتــی  آن شــب بــاران بخشــی از ســنگر را خــراب 
داشــتیم همه با هم آن را درست می کردیم، محّمد حسین اصاًل به 
که شــب متوّجه من نشــده اســت.  روی خودش نیاورد. معلوم بود 
خیلی دلم می خواســت راجع به آن نماز زیر باران برایم حرف بزند، 
اّما مطمئن بودم امکان ندارد و باالخره همۀ این اســرار را با خودش 

برد. 
آری!  نمــی رود  ســر  از  تــو  کــوی  هــوای 

باشــد  وطــن  بــا  گشــته  ســر  دل  را  غریــب 
یار با ماست چه حاجت که زیادت طلبیم؟ 

دولــت صحبــت آن مونــس جــان مــا را بس 
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زندگــی یوســف الهی سراســر معنــوی بــود. به عبــادت اهمیت 
فراوانــی مــی داد و هیــچ چیــز مانــع ارتباطــش بــا خــدا نمی شــد. به 
تمام نیروهایش عشــق می ورزید و مانند یک پدر برایشــان دلسوزی 
می کرد. هر وقت بّچه ها برای شناسایی می رفتند آن ها را تا ابتدای 
محور همراهی می کرد و همان جا منتظرشان می نشست تا برگردند. 
یک شــب در منطقۀ مهران؛ من، محّمد حســین و یکی دیگر از 
بّچه ها به نام سید محمود برای شناسایی رفته بودیم. سید محمود 
جلــو رفت و من و محّمد حســین بــاالی رودخانــۀ گاوی منتظرش 
کــرد. در این فاصلــه محّمد  ماندیــم. ســید حدود دو ســاعت دیــر 
حســین به گوشه ای رفت و ســرگرم نماز و عبادت شد. این حالت 
که هیچ وقت، حّتی در منطقۀ خطر نیز  او خیلی برایم عجیب بود 

از عبادت و راز و نیاز با خدا غافل نمی شد. 
رفتــار و کــردار او به گونه ای بود کــه لحظه به لحظه زندگی اش را 

جزء به جزء حرکاتش انسان را به یاد خدا می انداخت. 
رنج هایی کشیده ام که مپرسبی تو در کلبۀ گدایی خویش 
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بگذار دنیا برای اهلش بماند! 
آخریــن بــاری که محّمد حســین از منطقــه به کرمان آمــده بود، 
بــا هم توی شــهر دنبال کارهای روزمّره رفتــه بودیم، گفت: »مهدی! 
هیــچ تــا بــه حال شــده یــک بنز یا یک ماشــین مــدل بــاالی دیگر را 
ببینی و از ته دل آرزو کنی که ای کاش یکی از آن ها مال من بود؟«

گفتم: »راستش زیاد روی این قضیه فکر نکرده ام، اّما خب! من 
یک انسانم. ممکن است گاهی از دلم بگذرد و بخواهم که من هم 
بنز، خانه و امکانات راحت داشــته باشــم. « محّمد حسین مکثی 
کن این ها را برای  گفت: »ســعی  کرد و با لحنی دوســتانه و برادرانه 
اهلــش ببینی، خانه، ماشــین لوکــس، تجّمالت و تشــریفات برای 
دوستداران دنیا است. برای آن ها که طالبش هستند ما که این راه 
را انتخاب کرده ایم و به جنگ آمده ایم، را همان چیز دیگری است، 

بگذار دنیا برای اهلش بماند. « 
یادم است یک بار دیگر که با محّمد حسین صحبت می کردیم، 
می گفت: »مهدی! معتقدم دو نفر که خیلی با هم دوست هستند 
و همیشــه با یکدیگرند، بعد از شــهادت یا وفات یکی از آن ها، باز 
هــم ایــن دوستی شــان ادامه پیدا می کنــد، مثاًل می تواننــد از طریق 
گر آن شــخصی که زنده  خواب با هم ارتباط داشــته باشــند، حّتی ا
اســت، مشــکلی داشته باشد؛ دوستش می تواند به او کمک کند و 
راهنمایــی اش کند. من خودم هر وقت در طول جنگ به مشــکلی 
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برخــورده ام، متوّســل بــه خانــم فاطمــۀ زهــرا؟اهع؟ شــده و دوســتان 
شــهیدم را در خــواب دیــده ام. آن ها هــم راهنمایــی ام کرده اند و راه 

حل مشکالت را پیش رویم گذاشته اند. « 
وقتــی محّمــد حســین آن را گفــت، همــان جــا از او قــول گرفتم 
اگر خداوند توفیق شــهادت نصیبش کرد، فراموشــم نکند، بگذارد 
دوســتی مان پــا برجا بمانــد و در گرفتاری ها کمکم کند. او هم قول 

کرد.  داد و چقدر خوب به وعده اش وفا 
بعد از شــهادتش هر بار به مشــکلی بر می خورم به خوابم می آید 
و راهنمایــی ام می کنــد و وقتی به توصیه هایش عمــل می کنم، گره 

کارهایم باز می شود.1 

1.  کتاب حسین پسر غالمحسین.
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در ســال 1362 بعــد از عملیــات خیبــر، لشــکر ثــاراهلل در محــور 
شلمچه مستقر شــد. بین مواضع رزمندگان اسالم و دشمن حدود 
چهــار کیلومتــر آب فاصله بود و رزمندگان برای شناســایی مواضع 
دشــمن می بایســت از آن عبور کنند. یک شــب که با موســایی پور 
کــه هر دو لباس غواصی داشــتند و غواصــی می کردند،  و صادقــی 
بــه شناســایی رفتــه بودیــم، آن ها از ما جدا شــدند و به جلــو رفتند. 
کار شناسایی شــان طول  کردیم  کردند، فکر  که تأخیر  بعد از مدتی 
کشــیده، لــذا منتظرشــان ماندیــم، وقتــی تأخیرشــان طوالنــی شــد 
فهمیدیم برایشان اتفاقی افتاده است. با قایق به جلو رفتیم. هرچه 
گشتیم اثری از آن ها نبود. وقتی کاماًل از پیدا کردنشان ناامید شدیم 
و فرصــت زیادی هم برای مراجعت نداشــتیم بدون آن ها به عقب 
برگشــتیم. حسین یوســف الهی با دیدن قایق ما به جلو آمد. وقتی 
کــردم، خیلی از این قضیه ناراحت شــد.  ماجــرا را بــرای او تعریف 
شــهادت بچه ها یک مصیبت بود و اسارت شــان مصیبتی دیگر و 
که منطقه با اسارت بچه ها لو می رفت و دیگر  آن مصیبت این بود 
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امــکان عملیــات نبــود. حســین ســعی کرد هر طور شــده خبــری از 
بچه ها بگیرد. او ما را برای پیدا کردن بچه ها به اطراف فرستاد ولی 

همه دست خالی برگشتیم.
حســین به خاطر حساســیت موضوع با »حاج قاســم سلیمانی« 
فرمانده لشــکر تماس گرفت و او را در جریان این قضیه گذاشــت. 
حاج قاسم هم خودش را سریعًا به جلو رساند و با حسین به داخل 
ســنگری رفــت و مشــغول صحبــت شــدند، وقتــی بیــرون آمدنــد 
حسین را خیلی ناراحت دیدم، پرسیدم: چی شد؟ گفت: حاجی 
می گوید چون بچه ها لباس غواصی داشته اند، احتمال اسارتشان 
یــاد اســت؛ لذا مــا باید زود قــرارگاه مرکــزی را خبر کنیم. پرســیدم:  ز
می خواهی چه کار کنی؟ گفت: هیچ، من به قرارگاه خبر نمی دهم. 
گفتم: حاجی ناراحت می شــود. گفت: من امشــب تکلیف لشکر 
و ایــن دو نفر را روشــن می کنم و فردا می گویم بــرای آن ها چه اتفاقی 
افتاده اســت. بعد از اینکه حاج قاســم رفت، بــاز بچه ها با دوربین 
همه جا را نگاه کردند و تا جایی که امکان داشت جلو رفتند، ولی 

فایده ای نداشت.
صبــح روز بعــد که در محوطه مقــر بودیم، حســین را دیدم که با 
خوشــحالی بــه مــن می گفت: »هــم اکبر موســایی پور را دیــدم و هم 
صادقــی را.« پرســیدم: »کجــا هســتند؟« گفــت: »جایی نیســتند. 
دیشــب آن هــا را در خــواب دیــدم که هــر دو آمدنــد. اکبر جلــو بود و 
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حســین پشــت ســر او.« بعد گفت: »چهره اکبر خیلی نورانی تر بود. 
گر تــوی آب هم بود نماز  کبر ا می دانــی چــرا؟« گفتم: »نــه.« گفت: »ا
شبش ترک نمی شد؛ ولی حسین اینطور نبود. نماز شب می خواند، 
ولــی اگر خســته بــود نمی خواند، دلیل دیگرش هم ایــن بود که اکبر 
کــه ازدواج بــود عمــل کرده بــود. ولی  نامــزد داشــت و بــه تکلیفــش 
صادقی مجرد مانده بود.« بعد گفت: »دیشــب اکبر توی خواب به 
من گفت: ناراحت نباشید عراقی ها ما را نگرفتند، ما برمی گردیم.« 
گر اسیر نشــده اند چطور برمی گردند؟« گفت: »احتمااًل  پرســیدم: »ا
شهید شده اند و جنازه هایشان را آب می آورد.« پرسیدم: »حاال کی 
می آیند؟« گفت: »یکی شــب دوازدهم و دیگری شــب ســیزدهم.« 

پرسیدم: »مطمئن هستی؟« گفت: »خاطرت جمع باشد.«
شــب دوازدهم از اول مغرب مرتب لب آب می رفتم و به منطقه 
کــه شــاید خــواب حســین تعبیــر شــود و آب جنازه  نــگاه می کــردم 
بچه ها را بیاورد ولی خبری نمی شد. اواخر شب خسته و ناامید به 
ســنگر برگشــتم و خوابیدم. حوالی ساعت 4 صبح با صدای زنگ 
تلفن صحرایی از خواب پریدم. اکبر بختیاری که آن شب نگهبان 
بــود، مضطــرب و شــتابزده گفت: »حــاج حمید زود بیــا اینجا یک 
چیزی روی آب اســت و به این ســمت می آید.« حاج اکبر مســئول 
خط و حسین هم لب آب ایستاده بودند. مدتی صبر کردیم، دیدیم 
جنازه شــهید صادقی روی آب اســت. حســین جلو رفت و آن را از 
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آب گرفت. شــب ســیزدهم هم حدود ســاعت دو یا ســه شــب بود 
کبر را به ســاحل آورد و خواب حســین کاماًل  که موج های آب پیکر ا

تعبیر شد.
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1
شهید مجتبی علمدار 

کنــد در ظاهــر آدمــی  کاری  ندیــدم ســید بــرای هــوای نفســش 
که بر می داشــت  معمولی بود مثل بقیه زندگی می کرد اما هر قدمی 
بــرای رضــای خــدا بود. ســعی می کــرد به همــه کارهایــش جلوه ای 

خدایی بدهد. در همه کارهایش خداوند را ناظر می دید. 
بــه ایــن ســخن امام راحل؟ق؟ بســیار عالقــه داشــت. خیلی این 
جمله را دوســت داشــت. همیشــه تکرار می کرد. آنجا که فرمودند: 

»عالم محضر خداست، در محضر خدا معصیت نکنید.«
مدتی بود که در گردان مسلم نماز جماعت نداشتیم. برای همین 
به همراه سید مجتبی برای نماز جماعت به گردان مالک می رفتیم. 
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در آنجا حاج آقا غالمی، بعد از نماز جماعت مباحث اخالقی 
را بیان می فرمودند. 

یک شــب در حال برگشــتن به گردان مسلم بودیم. سید گفت: 
»از شما خواهش می کنم هر وقت ایرادی در من دیدی، یا مشکلی 

داشتم، حتمًا به من بگویید.« 
پیامبر؟ص؟ می فرماید: »مؤمن آینه مؤمن است.«

سید سعی می کرد این حدیث شریف را هم برای خودش و هم 
دربارۀ دیگران رعایت کند واقعًا آیینه عملی اخالق بود. 

روز دیگــر گفــت: »بیا با هم تالش کنیم. بیا مشــغول تزکیۀ نفس 
شویم.«

بعــد کمــی مکث کرد و گفــت: »من راهــش را فهمیــده ام با ذکر 
شروع می شود.«
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یــاد فوتبال بازی می کردیــم. بارها توی فوتبال بــه رفتار او  بــا هم ز
دقت می کردم. هیچ گاه از محدودۀ اخالق خارج نشد. 

بارهــا دیــده بــودم که نفس خــودش را مورد خطاب قــرار می داد. 
می گفت: »کی می خوای آدم بشی!؟«

کردیم فراموش نمی کنم. من هر  که با هم فوتبال بازی  بار اولی را 
چه می خواستم از او توپ را بگیرم نمی شد. آن قدر قشنگ دریبل 

می زد که همیشه جا می ماندم. 
کــردم! هر بار که به من نزدیک  من هم از قانون نامردی اســتفاده 
می شد پایش را می زدم تا بتوانم توپ را بگیرم. از طرفی می خواستم 

ببینم این آدم خود ساخته عصبانی می شود یا نه! 
یک بار خیلی بد رفتم روی پای ســید. نقش بر زمین شــد. وقتی 

بلند شد دیدم دارد ذکر می گوید! 
کــردم.  بعــد از بــازی رفتــم پیــش ســید و از او معــذرت خواهــی 
خندید و گفت: »مگه چی شده؟! ُخب بازیه دیگه، یک موقع من 

به تو می خورم، یک موقع برعکس. بعد هم خندید و رفت.«

شهید مجتبی علمدار 

2
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در سالم کردن همیشه پیش قدم بود. ندیدم سر کسی داد بزند. 
سر سفره همیشه دو زانو و با ادب می نشست. 

آداب خوردن و آشــامیدن را همیشــه رعایت می کرد. همیشه به 
کم قانع بود. چیزهای خوب را به دیگران می داد و باقی مانده اش را 

برای خودش قرار می داد. 
در جمع دوســتان همیشه به دنبال مظلوم ترین و تنهاترین افراد 

بود! سعی می کرد با آن ها رفیق شود. 
کارها ابتدا فکر می کرد  یک بار ســید را بی وضو ندیدم. در همۀ 

بعد تصمیم می گرفت. 
کمتر دیدم که لباس نو بپوشــد. همیشــه لباس نو را به دوستان و 
جوان ترها می داد. وقتی لباس چند بار شسته می شد و به اصطالح 

از سکه می افتاد آن وقت خودش می پوشید. 
که برای تزکیه نفس بر می داشت »از همان  این ها قدم هایی بود 

دوران دفاع مقدس«. 

شهید مجتبی علمدار 

3
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با وانت آمده بود اهواز، از آنجا مستقیم آمده بود هفت تپه، یک 
گردان مسلم، با ماشین آمد تا جلوی چادر ارکان  راست آمد به مقّر 

گروهان سلمان. 
این بندۀ خدا را می شناختم، نامش آقا بیژن بود؛ از کاسب های 

مؤمن شهر ساری و مسئول یکی از اصناف شهر. 
ایشــان با سید علی دوامی، معاون گردان مسلم، رفاقت دیرینه 
داشــت. ســید بــه او گفته بود که مــا از لحاظ امکانــات و تدارکات 
مشــکل داریم. ایشــان هم یک وانت پر از شــیرینی و روغن و برنج و 

دیگر مواد غذایی با خودش آورده بود. 
آقــا بیــژن غــروب بــود کــه رســید به هفــت تپــه. شــب را در چادر 
ارکان مانــد. بعد از نماز و شــام شــروع کردیم بــه صحبت و گفتن و 

خندیدن. 
شب به یاد ماندنی و خاطره انگیزی بود. بچه ها خیلی شوخی 

کردند. خیلی خندیدیم. 
شوخی و خنده بود، اما گناه و مسخره کردن و. . . نبود. ساعت 

شهید مجتبی علمدار 
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دوازده شب بود که نور فانوس را کم کردیم و خوابیدیم. 
ظهر روز بعد آقا بیژن را دیدم. آماده می شد تا برگردد. من را صدا 
کرد. به کنار ماشین رفتم. از دور به بچه ها، که آمادۀ نماز جماعت 

می شدند، خیره شد. 
بعد گفت: »شما، نگاه من را به جبهه و جنگ تغییر دادید!«

دیشب تا نیمه شب با هم گفتیم و خندیدیم، وقتی موقع خواب 
شد به خودم مغرور شدم، فکر می کردم من خیلی با خدا هستم. 

بــا خــودم گفتــم: »این ها هم یک مشــت جــوان بیکارنــد، جمع 
شدند اینجا و مشغول تفریح هستند.« 

بعــد مکثی کرد و گفت: »من دیشــب خوابم نمی برد وقتی همه 
شــما خوابیدید بیدار بودم. ســاعت ســه صبح و دو ساعت مانده 
به اذان سید مجتبی از خواب بیدار شد و از چادر بیرون رفت بعد 

وضو گرفت و برگشت. 
در انتهای چادر با حالتی خاضعانه مشغول نماز شب شد. بعد 
از او مهرداد بابایی از چادر بیرون رفت. بعد حسن سعد، بعد سید 

علی دوامی و. . . همه در چادر مشغول نماز شب بودند. 
در زیــر نــور فانوس قطرات اشــکی را که از صــورت این بچه ها بر 
روی زمیــن می چکیــد، می دیــدم. واقعــًا از خــودم بدم آمــد من فکر 
می کردم خیلی باالتر از این بچه ها هســتم اما حاال مطمئن هســتم 

کرده اند. «  که آن ها راه صد ساله را یک شبه طی 
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راســت می گفــت: ایــن بچه هــا مصــداق واقعــی احادیــث اهل 
بیــت؟مهع؟ بودنــد. آن گاه که دربارۀ انســان های وارســته می فرماید: 

»شیران در روز و زاهدان در شب هستند.« 
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رفتم وضو بگیرم و آماده شوم برای نماز صبح، آرام حرکت کردم 
تا به نماز خانۀ گردان رسیدم. هنوز ساعتی تا اذان صبح مانده بود 

جلوی نمازخانه یک جفت کتانی چینی بود. 
توجهم به آن جلب شــد. نزدیک که رفتم متوجه شــدم کسی در 
نمازخانه مشــغول مناجات با خداوند اســت. او به شــدت اشــک 

می ریخت. 
آن قــدر شــدید گریــه می کــرد که به فکر فــرو رفتم. با خــود گفتم: 
گریــه  گونــه  کــه در دل شــب ایــن  کســی اســت  »خدایــا ایــن چــه 

می کند؟!« 
خواســتم بروم داخل، ولی گفتم خلوتش را به هم نزنم. پشت در 
ایستادم. گریه های او در من هم اثر کرد. ناخواسته به حال او غبطه 

خوردم. خودم را سرزنش می کردم و اشک می ریختم. 
گفتــم: »ببیــن ایــن بچــه بســیجی ها چطــور قــدر این  بــا خــودم 
کــرده اند. هنوز  لحظــات را می داننــد. ببیــن چطور با خــدا خلوت 

نتوانسته بودم تشخیص دهم آن فرد چه کسی است؟« 

شهید مجتبی علمدار 

5
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از جلــوی نمازخانــه رفتــم و موقــع اذان برگشــتم و وارد نماز خانه 
شدم. او رفته بود. 

وقتی به محل مناجات آن شخص رسیدم باورم نمی شد! هنوز 
محل مناجات او از اشک چشمانش خیس بود! 

خیلی دوست داشتم بدانم آن شخص چه کسی است. کفش 
کتانی او حالت خاصی داشت. 

روز بعد به پاهای بچه ها خیره شــدم. باالخره همان کتانی را در 
پای او دیدم؛ سید خوبی های گردان، سید مجتبی علمدار. 
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ســید مجتبــی علمــدار عالقــه ویــژه ای بــه روحانیــت داشــت. 
می گفت: »ســکان کشــتی مبارزه، در این نظام اســالمی به دســت 
روحانیت است«. روحانیت را قطب تأثیرگذار جامعه می دانست. 
که برگزار می شــد از روحانیون اســتفاده می کرد.  ســید در مراســمی 
یکبار سید مجتبی بچه های هیئت بنی فاطمه؟مهع؟  را به روستای 
ایرا، در اطراف شهر آمل، برد. هدف زیارت و دیدار با عالمه حسن 
زاده آملــی بــود. یکــی یکی بچه هــا را فرســتاد داخل اتــاق. خودش 

همان پایین مجلس در کنار درب ورودی نشست. 
حضــرت عالمــه در باالی مجلس نشســته بودنــد. عالمه قبل از 
شــروع صحبــت نیم خیز شــد و درب اتــاق را نگاه کرد. بعد اشــاره 
کنار  کرد که سید جلو برود و نزد ایشان بنشیند. سید هم رفت و در 
عالمه نشســت. عالمه روی شانه او زد و چیزی گفت. از دور دیدم 
ســید ســرش را به حالــت ادب پایین گرفته. بعد از اتمــام دیدار، به 

سید گفتم: عالمه به شما چی گفت؟
ســید جواب درستی نداد. هرچه اصرار کردم پاسخی نشنیدم. 

شهید مجتبی علمدار 

6
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این اخالق سید بود. همیشه کمتر از خودش حرف می زد. از نفری 
کــه جلوتــر نشســته بود ماجــرا را پرســیدم. گفت: وقتــی عالمه روی 
دوش سید زد به او گفت: »بنده در چهره شما نوری می بینم. بیشتر 
مواظب خودتان باشــید. « آن شــب همه ما برگشــتیم و وقتی ســوار 

شده و حرکت کردیم سید دوباره به حضور عالمه رسید. 
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سید اواخر عمر می گفت: »خوابی دیده ام که تعبیرش رفتن من است. 
خواب دیدم رفته ام سوریه برای زیارت، بچه های شهید هم بودند در 
جلسه ای و می گفتند: برگه سید هم امضاء شده، آمدند برای بردن من!«
یکــی از بچه هــای هیئــت بــه منــزل عالمــه حســن زاده آملــی1 
کــه باطــن افــراد را از ظاهرشــان می خواننــد، تلفــن زد  روحانــی ای 
کــه دو مــاه پیــش همــراه هیئتــی از ســاری  کــه: حــاج آقــا ســیدی 
کنید برای  خدمتتان رسیدند، بد جوری مریض شده اند شما دعا 
شفاعتشان. عالمه حسن زاده آملی سید مجتبی را به خاطر آوردند 
و فرمودنــد: ســید خودش دنیــا را نمی خواهد. دنیا به چه کار ســید 
کرد برای سید، ولی او دیگر با دنیا  می آید؟ من در قلبم دعا خواهم 
کاری ندارد، می دانم که جایگاه خودش را دیده و آماده سفر است. 

1.  حسن حسن زاده آملی )حسن طبری آملی( مشهور به عالمه حسن زاده آملی )زادٔه 
1307، ایــران، آمل، مازندران(، فیلســوف متأله، فقیه، عــارف، منجم و مدرس دروس 
حوزوی است. وی را عالمه ذوالفنون و عالمه دهر نیز می نامند و وی در ادبیات، علوم 
غریبه، ریاضی، هیئت و طب تبحر و از خود اشعار حکیمانه ای نیز دارد. وی به غیر از زبان 
فارسی و زبان مازندرانی به زبان فرانسوی و عربی نیز تسلط دارد. اشعاری نیز به زبان های 
فارسی، طبری و تازی سروده است. آیةاهلل سید محمدحسن الهی طباطبایی، آیةاهلل 
محمدتقی آملی، آیةاهلل ســید محمدحســین طباطبایی از اســاتید ایشان می باشند.

شهید مجتبی علمدار 

7
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شهید محمودرضا   بیضایی

معمواًل توی اتاق پذیرایی درس می خواندیم. پذیرایی مان اتاق 
بزرگی بود که فقط مواقعی که مهمان داشتیم یا می خواستیم درس 

بخوانیم، اجازه داشتیم به آنجا برویم. 
یک بار بعد از نصف شب بود که برای مطالعه به اتاق پذیرایی 
رفتم. دیدم محمود رضا قبل از من آمده و آنجاســت. داشــت نماز 
شــب می خواند. آن موقع دوازده ســیزده ســال بیشــتر نداشــت. جا 
خــوردم. آمــدم بیــرون و به اتاق خودم رفتم. شــب بعــد، باز محمد 
رضا توی پذیرایی بود و نشــد آنجا درس بخوانم. چند شــب پشت 
ســر هم همین طور بود؛ محمود رضا بعد از نیمه شــب بلند می شد 
و می آمــد تــوی اتــاق پذیرایــی و نمــاز می خوانــد. هــر شــب هــم که 
می گذشــت، نمــازش طوالنی تر از شــب قبل بود. یادم هســت یک 
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شــب نمــازش حدود دو ســاعت طول کشــید. صبــح روز بعد به او 
گفتــم: »این طوری کســر خواب پیدا می کنی و صبح توی مدرســه 
ُچــرت می زنــی. ضمنًا تو هنــوز به تکلیف نرســیده ای و نماِز یومیه 
بهت واجب نیســت، چه برســد به نماز شــب!« محمود رضا قبول 

نداشت. 1

کتاب تو شهید نمی شوی.   .1
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شهید علی سیفی

مــدت کوتاهــی بعــد از شــفا یافتــن، علــی دوبــاره راهــی جبهــه 
گر کســی علی  شــد. ارتبــاط علی با عالم بــاال همچنان برقرار بود. ا

را می شناخت، متوجه می شد که این اتفاقات از او بعید نیست.
که از دوســتان و همرزمان علی بود، ماجرایی را از  آیةاهلل عابدی 

قول یکی از روزنامه نگاران نقل کرد.
ایــن شــخص می گویــد: در یکــی از خطــوط پدافنــدی منطقــه 

مهران، همراه با علی مستقر بودیم.
یک روز متوجه رفتار غیر عادی علی شدیم. هر چه اصرار کردیم 
حرفــی نــزد. فقط گفت: باید بروم خدمت آیةاهلل اشــرفی اصفهانی1 

گذرانــدن دوره مکتب خانه، در  1.  آیةاهلل شــهید اشــرفی اصفهانــی از نوجوانی و پس از 
دوازده سالگی به توصیه پدرش، از خمینی شهر عازم اصفهان می شود و دروس حوزه 
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در کرمانشاه.
ظاهرًا در خواب پیغامی از امام عصر0 شنیده بود که باید منتقل 
می کــرد. موالی ما بــه علی می فرمایند: بروید خدمت آقای اشــرفی 

اصفهانی و پیام ما را برسانید...
علــی صبــح رفت پیــش فرمانده محــور و درخواســت مرخصی 
که با علی بیشــتر آشــنا شــدم، از او و  کرد. این ها را بعدها  ســاعتی 

برخی دوستان شنیدم.
علی راهی کرمانشاه و مستقیم به منزل آیةاهلل اشرفی می رود. روز 

جمعه بود.
پاسدارها می گویند: چیکار داری؟

می گوید: پیامی برای حضرت آیةاهلل دارم...
کیســتی؟ می گــه یــک بســیجی و آن هــا راهــش  می گوینــد تــو 

نمی دهند...
از علی آقا اصرار و از پاسداران امتناع. در نهایت علی آقا تصمیم 

به بازگشت می گیرد.

را آغــاز می کند. و طی ده ســال ســکونت در حوزه علمیه اصفهــان، دوره های مقدمات 
و ســطح فقــه و اصول را نزد اســاتیدی همچون آیةاهلل ســید مهدی درچــه ای و آیةاهلل 
کــرده، دوره عالی و  ســید محمــد نجف آبــادی به پایــان می برد. ســپس به قم هجــرت 
اجتهــادی فقه و اصول را نزد آیةاهلل عبدالکریم حائری یزدی، آیةاهلل ســید محمدتقی 
خوانســاری، آیــةاهلل ســید صدرالدین صــدر، آیةاهلل ســید محمد حجت، آیةاهلل ســید 

حسین طباطبایی بروجردی و حضرت امام خمینی فرامی گیرد.
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هنوز از کوچه دور نشده بود که، آیةاهلل اشرفی دوان دوان از منزل 
بــدون عمامــه و عبا بیــرون آمده و خطــاب به محافظــان می گوید: 
شــما یک جوان را ندیدید که ســراغ مرا گرفته و پیامی آورده باشــد. 

پاسدارها ماجرا را گفته و سریع می روند تا او را پیدا کنند...
آیةاهلل همان ســر کوچه منتظر ماند تا ایشان را آوردند. محافظان 
می گفتند: آن ها همدیگر را در آغوش کشیدند و رفتند داخل منزل.
آیــةاهلل عابــدی در مورد اولین حضور علی در منزل آقای اشــرفی 
ادامــه می دهــد: پــس از دقایقــی ســکوت، آیــةاهلل اشــرفی این شــعر 

حافظ را خواند:
بگــو   مــا  یــار  خبــر  راســتان  پیــک  ای 

گل بــه بلبــل دســتان ســرا بگــو احــوال 
مــا محرمــان خلــوت ُانســیم، غــم مخور  

بگــو... آشــنا  ســخن  آشــنا  یــار  بــا 
بــر ایــن فقیــر، نامــۀ آن محتشــم بخــوان 

گــدا حکایــت آن پادشــه بگــو... بــا این 

گر دوباره خدمت آن  آخر این شعر می رسد به اینجا که خالصه ا
یار رسیدی، سالم ما را برسان.

این شعر را آقای اشرفی می خواند. آیةاهلل اشرفی اصفهانی کسی 
اســت کــه رهبــر فقیــد انقــالب راجــع بــه ایشــان می فرماینــد: من از 
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ارادتمندان آقای اشرفی بودم.
کــم بــود. شــهید ســیفی در پاســخ شــعر  ســکوت در جلســه حا
کــه بیانگر حاالت  ایشــان، غزل دیگــری از حافظ می خواند. غزلی 

درونی و پاسخی به غزل آیةاهلل اشرفی است:
کــه مپــرس کشــیده ام  کــه  درد عشــقی 

مپــرس کــه  چشــیده ام  هجــری  زهــر 
کار آخــر  و  جهــان  در  گشــته ام 

مپــرس کــه  برگزیــده ام  دلبــری 
درش  ک  خــا هــوای  در  چنــان  آن 

مپــرس کــه  دیــده ام  آب  رود  مــی 
دوش  دهانــش  از  خــود  گــوش  بــه  مــن 

مپــرس کــه  شــنیده ام  ســخنانی 
کــه مگوی ســوی مــن لــب چه می گــزی 

مپــرس کــه  گزیــده ام  لعلــی  لــب 
خویــش  گدایــی  کلبــه  در  تــو  بــی 

مپــرس کــه  کشــیده ام  رنج هایــی 
عشــق  ره  در  غریــب  حافــظ  همچــو 

مپــرس کــه  رســیده ام  مقامــی  بــه 
در ایــن شــعر ابیاتــی هســت کــه می گوید: دیشــب بــه خدمتش 

رسیدم و موالیم را در آغوش گرفتم و سخنانی شنیده ام و...



   242     مکتب سلیمانی  

ایــن به معنای این اســت که علی ســیفی مرتب بــه خدمت آقا 
می رسیده. البته نمی توان ادعاهایی در مورد رویت امام را باور کرد، 
گر کســی شــهید سیفی را می شناخت و با روحیات معنویش  ولی ا

آشنا بود این ادعا باور کردنی بود.
خالصه در آن جلسه، بعد از خلوت شدن اتاق، پیغام به آیةاهلل 

اشرفی منتقل می شود.
ایــن اولیــن و آخریــن دیدار این دو دلــداده نبود. آن هــا بعد از آن 
بارها با هم دیدار داشــتند، هر چند که مدت این آشــنایی طوالنی 

نشد.
حتــی یکــی دو مــورد نیــز از علــی ســیفی دعــوت شــد تــا قبــل از 

خطبه های نماز جمعه کرمانشاه برای مردم صحبت کند.
بــار دیگــر آیةاهلل اشــرفی اصفهانی بــه علی می گوید که تشــریف 
کتابی می نوشــت در  بیاورید اینجا. ظاهرًا آیةاهلل اشــرفی اصفهانی 

رابطه با امدادهای غیبی در جبهه. به علی هم می گوید که بیا.
کرمانشــاه، فرزاد می گفت: ما  ک نیا می روند  اینجــا هم با فرزاد پا
رســیدیم دم درب منــزل، آقــا خودشــان در را باز کرد، با من ســالم و 

احوالپرسی کرد.
بعد گفت: به به ســالم، علی آقا خوش اومدی، اســتقبال گرمی 
از علی کرد. تعجب کردم. علی یک طلبه ســال دوم و ایشــان یک 

مجتهد کامل؟!
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در حالــی کــه تــا آن موقــع یکــی دو بار بیشــتر علی را ندیــده بود. 
دعوت کردند رفتیم داخل. کمی صحبت کردیم.

فرمودند: خوب نحوه شــفا یافتنت رو بگو تا بنویسم. یک مقدار 
کــرد. آقا هــم یادداشــت کرد. وســط صحبــت، آقا  علــی صحبــت 

خودش رفت چایی آورد. گذاشت جلوی ما. خیلی احترام کرد.
عملیات مسلم ابن عقیل نزدیک بود. رفت و آمد هم در منزل آقا 
زیاد بود علی گفت: آقا اگه اجازه بدید، ما بر می گردیم مابقی ماجرا 

رو تعریف می کنیم.
آیةاهلل اشرفی گفت: علی آقا می روید و این ناقص می مونه.

گفتیم: یعنی چی ناقصش می مونه؟! ما هفته بعد بر می گردیم. 
فرمودند: خالصه اگه بروید ناقص می مونه!

کردیــم و برگشــتیم. دو روز بعــد از آن، آیــةاهلل  مــا خداحافظــی 
اشــرفی اصفهانی در محراب نماز جمعه کرمانشــاه شــهید شد. آن 

مطلب هم ناقص ماند. همانطور که آقا گفته بودند.
کــه بعدهــا در دست نوشــته های آیةاهلل شــهید اشــرفی  شــنیدم 
اصفهانــی بــه ماجرای او اشــاره و نوشــته شــده که علی ســیفی، آن 

طلبه مراغه ای که شفا یافته امام زمان؟جع؟ بود... .1

کتاب »بیا مشهد«. 1. برگرفته از 
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1
شهید علی بلورچی

بخشی از وصیت نامه شهید بلورچی
 بل احیاٌء 

ً
بسم اهَّلل الرحن الرحمی. ول تسنب الذین قتلوا ف سبیل اهَّلل امواتا

ّبم یرزقون.  و عند ر
 عبده و رسوله و 

ً
یک له و اشهد اّن ممدا اشــهد ان ل اله اهَّلل وحده ل شــر

 و ابناه املعصومن حجج اهَّلل. 
ً
اشهد اّن علیا

»مــا انســان ها چند صباحی به ایــن دار دنیا آمده ایــم تا امتحان 
که کدامین ما بهترین و زیبا ترین اعمال را انجام می دهیم.  شــویم 
آن انسان هایی می توانند بهترین عمل را انجام دهند که هم صراط 
مستقیم را به نحو احسن بشناسند و هم در حین عبور از آن اخالص 
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عمــل را حفظ کنند. صراط مســتقیم نیســت ، مگــر راه علی؟ع؟ و 
اوالد علــی؟ع؟ و طریقه چگونه خالص گشــتن را نیز می بایســت از 
همینان آموخت که همه عالم ممزوجست به والیت تامه ایشان.«

بکوشــید خــود را هرچــه بیشــتر بــه دامــان اهل بیــت و عصمت 
یــد و از چشــمه پــر فیض این خانــواده نهایت بهــره را ببریم و  بینداز
درک مقــام امامــت و والیت را بکنیم که در این صورت همه چیز را 

 هیچ. 
ّ

داریم و اال
بکوشید در جهادتان اخالص را حفظ کنید و همواره به یاد خدا 
و الطــاف کریمانه او باشــید. دنیــا و محبــت آن را از قلوبتان خارج 
ســازید و بــا این عمل ریشــه شــک و تــرس را از قلوبتــان بزدایید. در 

تمامی امورتان تقوی پیشه کنید و آنی از یاد خدا غافل نباشید. 
تا آنجا که توان دارید پایه های عقیدتی خود را در جبهه و چه در 
پشــت جبهه، با مطالعه و تحقیق قوی نمائید که دشــمن از همین 
کافی نداشــته باشــید یقین الزمه را  که تا شــما علم  می ترســد، چرا 
نخواهید داشــت و نهایتًا روحیه واالی شــهادت طلبی و عشــق به 
کــرد و این عین  جهــاد در راه خــدا درون شــما رشــد و نمــو نخواهد 
ذلــت و زبونی نفس اســت پس با دریافت معــارف صحیح قرآنی و 
عمل به آن ها خود را هر چه بیشتر بارور سازید و با این عمل حضور 

خویش را در جبهه های رزم علیه دشمنان اسالم تداوم بخشید. 
کنید. هر چه از عمر  کنید تا جوان هستید خود را اصالح  سعی 
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می گذرد ســیاهی های قلب بیشــتر می شــود و صفای درونی کمتر. 
تــالش کنیــد قلبتــان را روز بــه روز و لحظــه بــه لحظه جــال داده، به 
آنجا برسانید که جز خدا و محبت او در آن چیزی نباشد. مطمئن 

باشید که آسان است، اما کمی همت و مردانگی می خواهد. 
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یکی از حالت های اخالقی علی این بود که دفترچۀ »محاســبۀ 
نفس« هم داشت. هر روز کارهایی را که کرده بود، محاسبه می کرد 
و توی دفترچه می نوشــت، محاســبات نفســش هر روز دو قســمت 
داشــت، یــک قســمت محاســبه بــود، یــک قســمت هــم نتیجــه و 
توصیه. احساس من این است که آن قسم نتیجه، حرف های حاج 
آقــا حق شــناس بود. من خــودم مکرر ایــن دفترچه را دســتش دیده 

بودم، ولی هیچ وقت حساس نشدم بپرسم که چه کار می کند. 

شهید علی بلورچی

2
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مــن و علی خیلی بــا موتور این طرف و آن طــرف می رفتیم. یک 
یاماها 100 داشت، خیلی هم تند رانندگی می کرد. از الی ماشین ها 
تنــد و تیــز می رفت. یک بار بهش گفتم »یه خــرده یواش تر برو، رحم 
کــن به خودت. « گفت: »نه من می دونم که کی قراره کشــته بشــم، 
خیالــم راحته که با تصادف و این جــور چیزا نمی میرم. « خندیدم 
و گفتــم: »خــب برای خــودت خیالــت راحته، ولــی ممکنه طوری 
تصــادف کنــی کــه تــو زنــده بمونــی و مــن بمیــرم. « می گفــت: »من 

مطمئنم، می دونم کی کشته می شم. « 
از جلســه حــاج آقــا حق شــناس کــه بــر می گشــتیم، خیلــی بهم 
سفارش می کرد، می گفت: »سعی کن این مسجد را بیایی، من هم 
نیستم، خودت سر بزن، یک بار گفت: »این حاج آقای حق شناس 
یــک چیزایــی یادت مــی ده که جای دیگه گیــرت نمی یاد. « گفتم 
»مثاًل چی؟« گفت »من می تونم سیدها را رو تشخیص بدم، بدون 
کــه ازشــون بپرســم. « مثاًل تــوی خیابــان یــک نفــر را می دیدم،  ایــن 
می گفت: »این ســیده« واقعًا هم می پرســیدیم و درست بود. بهش 

شهید علی بلورچی

3
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که تشــخیص مــی دی؟ مدل چهره اســت؟  گفتــم: »چی می بینی 
ترکیب صورت و چشــم و ابروی آدمه؟« گفت: »نه، یه نور ســیادت 

توی چهره ها می بینم که شماها نمی بینید. «
از جلســه حــاج آقــا کــه بــر می گشــتیم، صحبت هایمــان درباره 
بحث های جلسۀ ایشان بود. ارتباط علی با حاج آقا که بیشتر شد، 
کــه جبهه می رفــت، از آنجــا برای من نامه می نوشــت.  زمان هایــی 
تــوی نامه هــا حرف هــای اخالقــی و عرفانــی مــی آورد. وقتــی اولیــن 
کــردم. پیش خــودم گفتم:  کــه نامه اش دســتم رســید، تعجب  بــار 
»عجــب حوصله ای داره این علی، نشســته روضه عرفانی نوشــته. 
« بعــد می گفتــم: »البد این دفعه حال داشــته نوشــته. « اما هر دفعه 
گر نامه اولش یک صفحه  که نامه هایش می آمد، طوالنی تر می شد. ا
بود، نامه های بعدی سه، چهار صفحه بود، احساس می کردم الزم 
می دیده که این چیزها را برای من بنویسد. یک بار بهم گفت: »این 
نامه هایی رو که می دم، به هیچ کس نده، این نامه ها اختصاصیه.«
که  خیلــی چیزهــا بــرای علــی مشــهود بــود. رفتارهایی داشــت 
خیلی هــا، حتــی بعضــی از رفقــا، از آن ســر در نمی آوردنــد. یک بار 
تــوی جبهه، من پشــت موتور بــودم، علــی راننده موتور بــود. گفت: 
»می خــوای مــا رو نبینــن. « گفتــم: »می خــوای و جعلنــا بخونــی؟« 
کــه بــرای دشــمنه؟«. گفت: »دوســت و  گفــت: »آره«. گفتــم: »اون 
گر ایمان داشــته باشــی، بخونی کســی تو  دشــمن نداره، اون آیه رو ا
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را نمی بینه. نه دوست می بینه، نه دشمن. « آن آیه را خواند و ما رد 
شدیم و کسی هم متوجه نشد که ما رد شدیم. 1

کتــاب »تنهای تنها« در شــرح احواالت شــهید علی  1.  مطالــب ایــن بخش،برگرفتــه از 
بلورچی می باشد.
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شهید حسینعلی عالی 

شــهید »بشــارتی« تعریــف می کــرد، بــا حســین برای شناســایی 
رفتیــم. وقــت نمــاز شــد. اول برادر عالــی نمــاز را با صوتــی حزین و 
دلــی شکســته خواند. بعد به نگهبانی ایســتاد و من نمــاز خواندم. 
در قنــوت از خدا خواســتم که یقینم را زیاد کنــد. پس از نماز دیدم 

حسین می خندد. بهم گفت: »می خواهی یقینت زیاد بشود؟«
با تعجب گفتم: »بله! اما تو از کجا فهمیدی؟«

خندید و گفت: »چه قدر؟«
گفتم: »زیاد.«

گفت: »گوشت رو بگذار روی زمین و گوش کن.«
کــه زمیــن بــا مــن حــرف می زنــد،  کــردم. شــنیدم  کار را  همــان 
نصیحتم می کند و می گوید: »مرتضی! نترس. عالم عبث نیست و 
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کار شما بیهوده نیست. من و تو هر دو عبد خداییم، اما در دو لباس 
و دو شکل. سعی کن با رفتار ناپسندت خدا را ناراضی نکنی و ...«
زمیــن ُمــدام برایــم حــرف می زد. ســپس حســین لبخنــدی زد و 

گفت: »مرتضی! یقینت زیاد شد؟«.1

1. خبرگزاری رسمی دفاع مقدس.
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1
شهید عبدالمهدی کاظمی

»مرضیــه بدیهــی«، همســر شــهید مدافــع حــرم »عبدالمهــدی 
کــه بــا شــهید علمــدار آشــنا و بــه ایــن  کاظمــی«، دبیرســتانی بــود 
کــه حتی از  شــهید و زندگــی  نامــه اش عالقه منــد می شــود؛ آن قــدر 
کــه در تقــوا و انقالبی گــری  خداونــد، تقاضــای همســری می کنــد 
همچــون او باشــد. »خــواب دیــدم شــهید علمــدار با جوانــی دیگر 
کوچــۀ مــا شــدند. وقتــی بــه مــن رســیدند دســت روی شــانۀ  وارد 
آن جــوان زدنــد و گفتنــد: ایــن جــوان همان کســی اســت که شــما 
 از مــا درخواســت کردیــد و متوســل بــه امــام زمــان؟جع؟ شــدید.«
مرضیــه  می آیــد،  خواســتگاری اش  بــه  عبدالمهــدی  کــه  روزی 
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بــه  علمــدار  شــهید  خــواب  آن  در  کــه  می بینــد  را  کســی  همــان 
او نشــان داده بــود. البتــه ایــن ارادت هــا منحصــر بــه او نبــود. در 
کاظمــی متوجــه می شــود  همــان جلســۀ اول صحبــت بــا شــهید 
کــه عبدالمهــدی نیــز همیــن چنــدروز پیش خانــۀ شــهید علمدار 
 بــوده و بــا بچه هــای بسیج شــان بــه دیدار مادر شــهید رفته اســت. 
 گفته هایش به آن جا می رســد که عبدالمهدی روز خواستگاری به 
او می گوید: »من یک سرباز ساده ام. دوست دارم همسرم هم ساده 
باشــد و ســاده زندگی کنــد و انتظــار و توقع بیجایی از من نداشــته 
باشــد. « مرضیــه هم در جوابش می گوید: »مــن ایمان تو و تقوایت را 
می خواهم. همین ها کافی هستند. مال دنیا برای من هیچ است! 

خیالتان راحت باشد.«
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که آن جا به  گلســتان شــهدا  یک روز بعد از عقدمان رفته بودیم 
مــن گفت: »حرف مهمی با شــما دارم که در مراســم خواســتگاری 
گر بگویــم حتمــًا جوابتان منفی  عنــوان نکــردم، چون می ترســیدم ا
گفــت: »شــما در جوانــی مــرا از  گفتــم: »چــه حرفــی؟«  می شــود. « 
دســت می دهید و من شــهید می شــوم. « نگاهی بــه عبدالمهدی 
کــردم و گفتــم: »با چه ســندی این حــرف را می زنید؟ مگر کســی از 
آینــده خودش خبر دارد؟« عبدالمهدی گفت: مــن قبل از ازدواج، 
زمانــی که درس طلبگــی می خواندم، خواب عجیبــی دیدم. رفتم 
کردم. ایشان  خدمت آیةاهلل ناصری و خواب را برای ایشان تعریف 

شهید عبدالمهدی کاظمی
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از من خواستند که در محضر آیةاهلل بهجت1 حاضر شوم و خواب را 
برای وی تعریف کنم. وقتی به حضور آیةاهلل بهجت رســیدم، نوید 

شهادتم را از ایشان گرفتم.«

1.  آیــةاهلل حــاج شــیخ محمدتقــی بهجــت فومنــی )زادٔه 2 شــهریور 1295 در فومــن – 
درگذشــتٔه 27 اردیبهشــت 1388 در قم(، از عرفای نامدار و از مراجع تقلید سرشــناس 
گردان آیةاهلل محمدحســین غــروی اصفهانی )مشــهور به  شــیعه بودند. ایشــان از شــا
کمپانی( و عارف نامدار شــیعه آیةاهلل ســید علی آقای قاضی بود و از جانب آیةاهلل سید 

گرفته بودند. گیالنی  علی قاضی لقب فاضل 
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کاظمــی دیگر خواســتۀ آیةاهلل بهجــت در این  تغییــر نام شــهید 
کــه مرضیه بدیهی بــه آن اشــاره می کند؛ »اســم کوچک  دیــدار بــود 
شــهید کاظمی ابتدا فرهاد بود. آیةاهلل بهجــت از او می خواهند که 
نامشــان را به عبدالمهدی یا عبدالصالح تغییر دهند که همسرم، 

نام عبدالمهدی را انتخاب می کند.« 
سال ها از ازدواج شان می گذرد و عبدالمهدی که دیگر صاحب 
دو فرزنــد بــه نام های فاطمه و ریحانه شــده، کم کم هوای ســوریه به 
ســرش می زنــد؛ هــوای دفــاع از حــرم همســر شــهید می گوید: »ســه 
روز قبــل از آمدنش از ســوریه خــواب دیدم رفته ام بــه حرم حضرت 
زینــب؟اهع؟. عکس همۀ شــهدا بــه دیوارهــای حرم بــود. همان طور 
کــه نــگاه می کردم، دیدم عکــس عبدالمهدی هم بین آن هاســت. 
کــه به مــن وارد شــد، داد زدم »وای، عبدالمهدی شــهید  از شــوکی 
یــد. اتفاقا دو، ســه  شــد.« از خــواب پریــدم. دســتانم خیلــی می لرز

شهید عبدالمهدی کاظمی

3



   مکتب سلیمانی    259   



   260     مکتب سلیمانی  

ســاعت بعــدش، زنــگ زد. خواســتم خوابــم را تعریــف کنــم، ولــی 
گفتــم نگرانــش نکنم. فقط گفتــم: عبدالمهدی، خوابــت را دیدم. 
گفتــم: »وقتــی آمــدی، تعریــف می کنــم.«  گفــت: »چــه خوابــی؟« 
و حاال مرضیه مانده است و جای خالی عبدالمهدی و خوابی که 

هیچ گاه نتوانست برای او تعریف کند... 
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این جا آرامشی دیگر دارد
تفریــح ما گلســتان شــهدا بود، چه قبــل از این که بچه دار شــویم 
و چــه بعــدازآن. همیشــه وقتی می خواســت بچه هــا را جایی ببرد، 
گلســتان شــهدا را انتخاب می کــرد. به او می گفتــم، یک بار هم این 
کــه گلزار شــهدا به آدم  بچه هــا را بــه پــارک ببر، می گفت: »آرامشــی 

می دهد، پارک نمی دهد. این جا پر از یاد خداست.«

شهید عبدالمهدی کاظمی

4
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منتظرت هستم
گرفتــه  از شــهادت عبدالمهــدی، دلــم خیلــی  بعــد  روز  یــک 
بــود. گفتم بروم ســراغ آن دفتــری که خاطرات مشــترک مان را در آن 
می نوشــتیم. به محــض بازکــردن دفتر، دیــدم برایم یک نامه نوشــته 
بــا ایــن مضمون که »همســر عزیزم! من به شــما افتخــار می کنم که 
مرا ســربلند و عاقبت به خیر کردی و باعث شــدی اســم من هم در 

فهرست شهدای کربال نوشته شود. آن دنیا منتظرت هستم!«

شهید عبدالمهدی کاظمی

5
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1
شهید مهرداد عزیزاللهی

متن کامل مصاحبه با نوجوان شهید مهرداد عزیزاللهی
رب اشــرح لی صدری و یســرلی امری و احلل عقدة من لســانی 

یفقهوا قولی. 
-بــا ســالم بــر امــام زمــان؟جع؟ و نائــب بــر حقــش قلــب تپنده 
مســتضعفان جهــان امام خمینی و شــهدای راه حــق و حقیقت و 

مجروحین و معلولین. 
-مهــرداد عزیزاللهی هســتم. اعزامی از اصفهان که 14 ســالمه. 
کــه باعث شــد به جبهــه بیــام... واقعــًا اون برادرایی که  انگیــزه ای 
قبــاًل جبهــه بودنــد و می آمدند برای ما تعریــف می کردند جبهه چه 
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خاصیت های خوبی داره... که مثاًل هر کســی بره ســاخته میشه از 
هــر لحاظ و دیگــه اون ناخالصی ها و اون گناهــاش در اونجا... در 
جبهه معصیت نمی شد... من به جبهه اومدم شاید کمکی در راه 

ک بشه.  خدا بکنم و گناهانم پا
- چند وقت است در جبهه هستی؟

کــه در جبهــه هســتم. 3 مــاه آن را در  -اآلن حــدود 8-9 ماهــه 
کردستان بودم. 

- در کردستان چه کار می کردید؟
-در کردستان جنبه تبلیغاتی بوده که ما کار می کردیم. 

گــردان تخریــب هســتید چــه کارهایی  کــه در  - در ایــن مــدت 
انجام داده اید؟

که می شد  کاری  کاری نکردیم. هر  -تو این مدت البته ما هیچ 
خدا می کرد. ما فقط وسیله بودیم. 

-همیــن حــاال کــه مــا داشــتیم با موتــور از خــط می آمدیــم. یک 
خمپاره تقریبًا 5 متری ما خورد. قشنگ 5 متری موجش ما را تکان 
داد و یک ترکش هم نخوردیم ما فقط وسیله بودیم در این جبهه ها. 
کاره ایم. ضعیفیم در مقابل این قدرت ها. فقط خداست که  هیچ 

ما را یاری می کند. 
- در محورهــای مختلــف عراق که میــن می گذارند مین خنثی 

کردید آیا برای محورهای خودمان مین کاشتید؟
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-خنثی بله کردیم. 
- یــک مقدار در عملیات بیــت المقدس بود که برای برادرامون 
در فتح خرمشهر وهله اول و دوم و سوم که معبر باز کردیم. عملیات 
رمضــان بــود کــه معبــر بــاز کردیــم در تیــپ نجف اشــرف کــه واقعًا 
یــادی بر ما شــد همین عملیــات که معبر بــاز نکردم در  معجــزات ز

گردان بودم. 
- وقتــی می آمــدی جبهــه پــدر و مــادرت راضــی بودنــد، از آن ها 

اجازه گرفتی؟
-پدر و مادر من اتفاقًا زمینه آمدن به جبهه را خودشــان درســت 

کردند. 
-واقعًا از آن ها تشکر می کنم که اجازه دادند بیام جبهه. به بقیه 
پدر و مادرها هم می گم این قدر احساساتی نباشند. وابسته نباشند 
کــه فرزندشــون بیاد جبهــه... بگذارند فرزندشــون بیاید، خودشــان 
بیاینــد ســاخته بشــن در این جبهه هــا. به نظر من هــر کس حداقل 

باید یک هفته بیاد و جبهه ها را حتی به صورت تماشا نگاه کند. 
- تا حاال رفتی برای مین گذاری؟

-بله رفتیم ولی از نظر امنیتی درست نیست بگم کجا... 
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مهــرداد در اوایــل انقــالب 10-12 ســال ســن داشــت. یــک روز 
کــه بــرای اولیــن انتخــاب رئیــس جمهــوری می خواســتیم بــه پــای 
یــم، بــه ما گفت: »بــه چه کســی رأی می دهید؟«  صنــدوق رأی برو

گفــت: »اشــتباه می کنیــد! روزی خواهــد  گفتیــم: »بنــی صــدر! «. 
کــرده و بــا چــادر از مــرز بیرون مــی رود.« کــه بنــی صــدر آرایش   آمــد 
خدا شاهد است انگار همین دیروز بود این جمله را گفت. همیشه 

با بنی صدر مخالف بود و با آن سن کم ، بصیرت زیادی داشت.

شهید مهرداد عزیزاللهی

2
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1
شهید محمدرضا تورجی زاده 

بخشی از وصیت نامه شهید تورجی زاده
در بخشی از وصیت نامه شهید تورجی زاده آمده است: »امشب 
که قلم بر کاغذ می رانم، ان شــاهلل هدفی جز رضای دوست و انجام 
وظیفــه نــدارم؛ در راه وظایفــی کــه بر عهده ام گذاشــته شــده از ایثار 
جــان هیــچ دریغی ندارم. زمانــی که قدم اول را در این راه برداشــتم 
به نیت لقای خدا و شــهادت بود، امروز بعد از گذشــت این مدت 
که دلی هوای ماندن در  که این دنیا محلی نیست  راغب تر شده ام 

آن را بنماید. 
که لباس مقدس ســپاه را به این عشــق و نیت  خدایا شــاهدی 
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کفنی باشــد آغشــته به خون. خدایا معیار  که برای من  کردم  به تن 
سنجش اعمال خلوص است. من می دانم اخالصم کم است، اما 
گر گناه و معصیت کورم کرده، بینای  اگر مخلص نیستم امیدوارم. ا
رحمتم. با لطف و کرم خود مرا دریاب که با لیاقت فرســنگ ها راه 

است. 
هم رزمانم، سخنی با شما دارم. همیشه گفته ام: 

کـه بـر تـن کرده ایـد خلعتی  بسـیجی ها، سـپاهی ها ایـن لباسـی 
اسـت از جانـب فرزنـد حضـرت زهـرا ؟اهع؟ پـس لیاقـت خـود را بـه 
روز  دهیـد.  قـرار  خـود  سـرلوحه  را  امـور  در  نظـم  برسـانید.  اثبـات 
را  شـب  نمـاز  بیفزاییـد،  خـود  روح  صفـای  و  معنویـت  بـر  روز  بـه 
وظیفـه خـود بدانیـد، حافظـی بـر حـدود الهـی باشـید، در اعمـال 
کـه جبهـه حـرم خداسـت؛ در ایـن حـرم بایـد از  کنیـد  خـود دقـت 

بـود.  بـه دور  کی هـا  ناپا
عزیزانــم، امــام را همچــون خورشــیدی در بــر بگیرید، بــه دورش 

بچرخید، از مدارش خارج نشوید که نابودیتان حتمی است. 
قبــرم  روی ســنگ  دارم  آوردنــد دوســت  مــن  از  گــر جنــازه ای  ا
که چراغ و فرش و  بنویســید: یا زهرا؟اهع؟. خدایا در قبر مونســم باش 
مونســی به همراه ندارم. خدایا ما را از ســلک شهیدان واقعی که در 
جــوار خودت در عرش الهی در کنار موال حســین؟ع؟ هســتند قرار 

بده«.
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شهدا وصیت می کردند شهید تورجی زاده برایشان دعای کمیل 
بخواند. 

پــس از عزیمــت بــه جبهــه در جمــع رزمنــدگان بــه مداحــی و 
نوحه ســرایی پرداخــت و بســیاری از رزمنــدگان جذب نــوای گرم و 
دلنشین او می شدند و در وصیت نامه های خود تقاضا داشتند در 

مراسم هفته آن ها محمدرضا دعای کمیل را بخواند. 
این عالقه و تقاضاهای رزمندگان بود که باعث شد وی هیئت 
کــه هــر دوشــنبه در جبهــه در  گــردان یــا زهــرا؟اهع؟ را تاســیس کننــد 
گــردان و در هنــگام مرخصــی در اصفهان برگزار می شــد که  محــل 
ایــن هیئــت بعدها بــه هیئت محبــان حضرت زهــرا؟اهع؟ و هیئت 

رزمندگان اسالم شهر اصفهان تغییر نام داد. 
شــهید تورجــی زاده بــه نمــاز اول وقت اهمیــت فراوانی مــی داد و 
قرآن کریم را بســیار تالوت می کرد؛ همیشــه دو ســاعت قبل از نماز 
گریه هایش بعضًا موجب  صبح بــه راز و نیاز می پرداخت. صدای 
بیــدار شــدن دیگران می شــد. ایــن عبــادت و راز و نیاز بــا معبود تا 

طلوع آفتاب ادامه داشت. 

شهید محمدرضا تورجی زاده 

2
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که در  گونه ای  شــهید تورجی زاده در جبهه بارها مجروح شــد به 
میان دوســتان به شهید زنده معروف شــد و هر بار پیش از بهبودی 

کامل باز به جبهه عزیمت می کرد. 
سرانجام شهید تورجی زاده 5 اردیبهشت سال 66 در ارتفاعات 
شــهر بانه در اســتان کردستان حین فرماندهی گردان یا زهرا؟اهع؟ در 
ســنگر فرماندهی به شــهادت رســید. جراحتی که سبب شهادت 
وی شــد همچــون حضرت زهرا؟اهع؟ بــود: جراحاتی بر پهلــو و بازو و 

ترکش هایی مانند تازیانه بر کمر وی. 

شهید محمدرضا تورجی زاده 

3
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یکــی از همرزمــان شــهید محمــد تورجــی زاده در خاطره هایــش 
نقل می کند: »شــهید تورجی زاده در نخســتین روزهای سال 63 به 
گــردان مــا آمد و بعــد از صحبت هایی که بین مان رد و بدل شــد او 
را پذیرفتــم. علت حضورش را در این گردان ســوال کردم. فهمیدم 
به خاطر بعضی مســائل سیاسی از گردان قبلی خارج شده است. 
کــه با او صحبــت کردم فهمیــدم نیروی پختــه و فهمیده  ای  کمــی 
اســت، گفتــم: به یک شــرط تو رو قبــول می کنم، باید بی ســیم چی 
کرد و به گردان ما ملحق شــد؛ مدتی گذشت.  خودم باشــی! قبول 
محمد با من صحبت کرد و گفت: می خواهم بروم بین بقیه نیروها. 

گفتم: باشه اما باید مسئول دسته شوی. قبول کرد. 
کــه مســئولیت قبــول می کــرد؛ بچه ها  ایــن نخســتین بــاری بود 
خیلی دوســتش داشتند. همیشه تعدادی از نیروها اطراف محمد 
بودند. چند روز بعد گفتم محمد باید معاون گروهان شــوی. قبول 
نمی کــرد، بــا اصرار به من گفت: به شــرطی که سه شــنبه ها تا عصر 
کاری نداشــته باشی، با تعجب گفتم: چطــــور؟  چهارشــنبه با من 

شهید محمدرضا تورجی زاده 

4
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بــا خنــده گفت: جان آقای مســجدی نپرس، قبــول کردم و محمد 
معاون گروهان شد. مدیریت محمد خیلی خوب بود. 

کــردم و گفتم: باید مســئول  مدتــی بعــد دوبــاره محمــد را صــدا 
کار  که من این  کرد  گروهان بشــی. رفت یکی از دوســتان را واســطه 
گر مســئولیت نگیری باید از گردان بری، کمی فکر  را نکنم. گفتم: ا
گفــت: قبول می کنــم، اما با همان شــرط قبلــی، گفتم: صبر  کــرد و 
که شــرط می گذاری؟ اصاًل بگو ببینم بعضی  کن ببینم. یعنی چه 
که نگوید. من هم  که نیستی کجا می روی؟ اصرار می کرد  هفته ها 
اصرار می کردم که باید بگویی کجا می روی. باألخره گفت: حاجی 
تا زنده هستم به کسی نگو، من سه شنبه ها از این جا می رم مسجد 

جمکران و تا عصر چهارشنبه بر می گردم. 
با تعجب نگاهش می کردم. چیزی نگفتم. بعدها فهمیدم مسیر 
900 کیلومتری دارخــوئیــــن تا جمکـــران را می رود و بعد از خواندنن 
نماز امام زمـــان؟جع؟ بر می گردد. یکبار همراهش رفتم. نیمه های 
شــب بــرای خــوردن آب بلنــد شــدم. نگاهی بــه محمــد انداختم. 
ســرش به شیشــه بود. مشــغول خواندن نافله بود. قطرات اشــک از 
چشــمانش جــاری بود. در مســیر برگشــت با او صحبــت می کردم. 
می گفت: یک بار 14 بار ماشین عوض کردم تا به جمکران رسیدم. 

بعد هم نماز را خواندم و سریع برگشتم«.
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دوســتی می گفت:  مدتی بعد از شهادت تورجی خدمت آیةاهلل 
میردامــادی1 اســتاد محمد بــودم. تورجی ارادت خاصی به ایشــان 
داشــت. حضرت آقا می دانســت که من از دوستان محمد هستم. 
بعــد از کمــی صحبت گفت: چند شــب قبل شــهید تورجــی را در 

خواب دیدم!
این عالم در حالی که اشــک در چشــمانش حلقه زده بود ادامه 
داد:  بــه او گفتــم: محمــد،  ایــن همــه از حضــرت زهــرا؟اهع؟ گفتی و 
خواندی چه ثمری داشت؟ شهید تورجی بالفاصله گفت: همین 
کافی  کــه در آغــوش فرزنــدش، امــام زمــان؟جع؟ جــان دادم برایــم 

است! 

1.  سّیدبحرالعلوم میردامادی عالم فاضل عارف، در ِسِده ماربین ]خمینی شهر فعلی[ 
متوّلد شــد. جهت تکمیل علوم دینی به اصفهان آمده و نزد آقا ســّید احمد مقدس، 
شیخ محمدحسن عالم نجف آبادی، شیخ محّمد حسین رشتی، شیخ محّمدحسین 
کوپائی،  مشــکینی، حاج آقا رحیم ارباب، سیدمحمدرضا خراســانی، سّید صدرالّدین 
میرزا علی آقا شــیرازی و میرسیدعلی موسوی بهبهانی تحصیالت خود در فقه و اصول 
کالم و اخالق را انجام داده و ســپس به قم هجرت نموده و نزد آیات عظام  و ادبیات و 
حــاج آقــا حســین بروجــردی، عاّلمــه طباطبائــی، امــام خمینــی و سّیدشــهاب الّدین 

مرعشی نجفی به کسب فیض پرداخت.

شهید محمدرضا تورجی زاده 

5
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1
شهیدمحمدرضا   پرتونیا

او در حــد فرمانــدۀ تیم و لشــکر بــود. در مورد شــهید محمدرضا 
پرتونیا یک نمونه عرض می کنم1:

کن بودیم در آن جا خانواده متمول  ما در منطقه نیاوران تهران سا
کــه بــه عنــوان امــام جماعــت فعالیــت  ثروتمنــدی از علمــا بودنــد 
گر برای من به هر دلیلی  داشــتند. یکــی از آن عالمان گفته بود کــه ا
اتفاقــی افتاد)فــوت و بیماری یا...( و من نتوانســتم برای اقامه نماز 
بیایــم، این نوجوان به جای من به عنوان امام جماعت بایســتد. با 

کف. 1.  به نقل از آقای  سعید عا
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این که در آن منطقه افراد مطرحی بودند، اما این عالم بزرگوار در این 
نوجوان چه دیده بود، معلوم نیست. 

شــهید حاج حســین طاهری که در لشکر رســول اهلل؟ص؟ در حد 
فرماندۀ گردان بود و همگان ایشان را به خوبی می شناختند، دربارۀ 

شهید پرتونیا ماجرایی شنیدنی دارد: 
شــهید محمــد رضــا پرتو نیــا وقتی بــرای آخریــن بــار می خواهد 
بــه جبهــه بــرود با مخالفت پدر روبــه رو می شــود و در نهایت پدر به 
گر رفتی و برگشتی، دیگر به جبهه نروی.  شرطی اجازه می دهد که ا

شهید هم با توجه به اعتقاداتی که دارد این شرط را می پذیرد.
ایشــان اواخــر بهار ســال 1365 بــه خدمت رفــت، طبیعتًا وقتی 
رزمنده ها دورۀ خدمتشان تمام شد بسیجی ها ترخیص می شدند 
و بــر می گشــتند. آن موقــع هم دو ســه نفر بیشــتر باقــی نمی ماندند. 
کــه می رفت. او  گردان همیشــه آخرین کســی بود  معمــواًل فرمانــده 
کارها را انجام می داد و شرایط را برای پذیرش نیروهای جدید  همه 
آمــاده می کرد و بعــد به مرخصی می رفت. حاج حســین تقوی این 
خصوصیــت را داشــت بعضــًا می گفتنــد 5 الــی 6 مــاه در منطقــه 

می ماند و بر نمی گشت.
شــب  آخــر  بــوده،  خوابیــده  خــودش  چــادر  در  حســین  حــاج 
گــوش  کــه محمــد رضــا در آن بــود بــه  صــدای آه و نالــه از چــادری 
می رسید)شــهید محمــد رضــا پرتو نیــا تقّید خاصی به نماز شــب 
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داشــت نماز شــبش ترک نمی شد، هر شــب یک ظرف آب در کنار 
خود می گذاشت تا وضو بگیرد و نماز شب بخواند(. حاج حسین 
ابتــدا فکــر می کند شــاید او دارد با خدا راز و نیــاز می کند ولی وقتی 
نزدیک می شــود می بینــد او از کمر درد به خــود می پیچید. وقتی از 
که خودم نمی توانم پماد به  گفت: من  او پرســیدم چرا پماد نزدی؟ 
پشت خودم بزنم. پرسیدم چرا به من نگفتی؟ گفت:چون فرمانده 
بودید، ترســیدم خالف ادب بشــود. فرمانده پمــادی آورد و خودش 
بــه کمــر او مالیــد. در عملیات بعدی این فرمانــده و محمدرضا در 
که اتفاقًا در ماجرای کمردرد  یک روز شهید شدند. یکی از کسانی 
محمدرضــا در قــرارگاه بــود و از طریــق حاج حســین از ایــن جریان 
مطلــع شــده بود، بعدهــا در خواب حاج حســین را دید که جایگاه 
رفیعــی در کاخ و قصــری بزرگ دارد. وقتــی از علت این همه ُابهت 
پرســیده بود، حاج حســین گفته بود: تمام این ها به خاطر خدمت 

به این شهید جلیل القدر است و محمد رضا را نشان داده بود.
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که میهمان داشــتیم،  پــدر محمد رضا نقــل می کند: یک شــب 
کــه بیاید با  محمدرضــا از اتاقــش بیــرون نیامــد. حالــش ایــن نبود 
جمعــی دربــارۀ دنیــا صحبــت کنــد. بــا ناراحتــی رفتــم کــه از اتاق 
کــردم،  دیدم یــک نور از  صدایــش کنــم. بــه محــض اینکــه در را باز 
اتــاق بیــرون زد. نــوری که نور چراغ و المپ نبود. ایــن نور از صورت 

محمدرضا متصاعد شده بود. 

شهیدمحمدرضا پرتونیا

2
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که از محمدرضای 16 ســاله شــنیدم از جمله معرفتی  مطالبی 
کــه بــه قرآن، نهج البالغه و صحیفۀ ســجادیه داشــت، باعث شــد 
تا به ســراغ همرزمان این نوجوان بروم. یکی از دوســتان محمدرضا 
که بعدها به کســوت روحانیــت در آمده بود،  می گفت: محمدرضا 
کالس  جبهــه  در  بــود.او  طهرانــی  عالمــه  کتاب هــای  عاشــق 
معادشناسی گذاشته بود. کتاب معادشناسی ایشان  را باز می کرد 
و می خواند. در همان شرایط چهار یا پنج جلد از کتاب ده جلدی 
کتاب ها  معادشناســی را بــا هــم خواندیــم. حالش موقــع خوانــدن 
طبیعی نبود. توضیح می داد و گریه می کرد. حتی بعضی وقت ها از 
شــدت  فشارهای وارده، غش می کرد. بیشتر در مباحثی که مربوط 

به گردنه های سخت عالم برزخ و عذاب های اخروی بود. 

شهیدمحمدرضا پرتونیا

3
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1
شهید صیاد شیرازی

بخشی از وصیت نامه سردار صیاد شیرازی
خداونــدا! این تو هســتی کــه قلبم را ماالمال از عشــق به راهت، 

اسالمت، نظامت و والیتت قرار دادی. 
خدایــا! تــو خود می دانی که همــواره آماده بــوده ام آن چه را که تو 
گر این  خود به من دادی، در راه عشقی که به راهت دارم، نثار کنم. ا

نبود، آن هم خواست تو بود. 
پروردگارا! رفتن در دســت تو است؛ من نمی دانم چه موقع خواهم 
رفت، ولی می دانم که از تو باید بخواهم مرا در رکاب امام زمانم قرار دهی 
و آن قدر با دشمنان قسم خورده ات بجنگم تا به فیض شهادت برسم. 
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یک روز در یکی از قرارگاه ها صیاد از من پرســید: »فالنی! میزان 
شــرکت رزمنده ها در نماز جماعت به چه صورت اســت؟« گفتم: 
کثــر رزمنده هــا در نمــاز جماعــت ظهــر و عصــر و مغرب و عشــاء  »ا
شــرکت می کنند، ولــی تعداد شــرکت کنندگان در نمــاز جماعت 

صبح کم است.« 
کــن که فردا قبــل از اذان صبح در  ایشــان گفــت: »به همه اعالم 

حسینیه حاضر باشند.« و من این کار را کردم. 
صبح همه در حسینیه حاضر شدند و صیاد بلند شد و گفت: 
»بــرادران! شــما به دســتور من که یک ســرباز کوچک جبهه اســالم 
هستم، قبل از اذان صبح در حسینیه حاضر شدید، ولی به امر خدا 
که هر روز صبح با صدای اذان، شما را به نماز جماعت می خواند، 

توجه نمی کنید! « این کار خیلی حاضران را تحت تاثیر قرار داد. 

شهید صیاد شیرازی

2
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خیلی اشکش را نگه می داشت ، توی چشمش ، همسرش فقط 
یکبــار گریــه اش را دید ، وقتی امام رحلت کرد. دوســتش می گفت: 
»مــا که توی نماز قنــوت می گیریم از خدا می خواهیم که خیر دنیا و 
آخــرت را بــه ما اعطا کند و یا هر حاجت دیگــری که برای خودمان 
باشــد اما صیاد تو قنوتش هیچ چیزی برای خودش نمی خواست. 
بارها می شنیدم که می گفت )اللهم احفظ قاعدنا اخلامنه ای( بلند هم 

می گفت از ته دل...«

شهید صیاد شیرازی

3
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اوایل جنگ بود. در جلسه ای بنی صدر بدون »بسم اهلل« شروع 
کــرد بــه حــرف زدن ، نوبت که به صیاد رســید به نشــانۀ اعتراض به 
گفت: »من در جلســه ای  کل قوا بود ،  که آن زمان فرماده  بنی صدر 
کــه اولین ســخنرانش بی آنکه نامی از خدا ببــرد ، حرف بزند ، هیچ 

سخنی نمی گویم.«

شهید صیاد شیرازی

4
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کثافت فرقی نمی کند«. االن کســی  می گفــت: »پول برای من با 
ایــن حرف ها را باور نمی کند ، اما علی بعد ازپیوســتن به دانشــگاه 
افســری ، همه حقوق خود را به من می داد می گفت: مادر ، من یک 
جــور گلیــم خــود را از آب بیــرون می کشــم ، اما شــما 5 تا پســر و 2 تا 
یــد. البته بعــد از ازدواج نیز باز بخشــی از حقوقش را برای  دختــر دار
ما می فرســتاد و تا وقتی شــهید شد  این مقرری قطع نمی شد. علی 
که تازه همین  می گفت بابا چطور با این حقوق ناچیز بازنشستگی 
چند وقت پیش شــد 120 هزار تومان ، می تواند این خانواده شــلوغ و 

پر رفت و آمد را بچرخاند. 

شهید صیاد شیرازی

5
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قــرار بــود صبــح روز عیــد غدیــر بــرود بــه خدمــت آقــا و درجــۀ 
سرلشــگری اش را بگیــرد. همــه تبریــک گفتند خــودش می گفت: 
»درجه گرفتن فقط ارتقای ســازمانی نیســت و قتی آقا درجه را روی 
دوشم بگذارند. حس می کنم ازم راضی هستند. وقتی ایشان راضی 
باشد امام عصر؟جع؟ هم راضی اند. همین برایم بس است. انگار 

مزد تمام سال های جنگ را یکجا بهم داده اند.«

شهید صیاد شیرازی

6
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کسپاری ، خانواده اش نماز صبح را خواندند  صبح روز بعد از خا
و از آن طرف رفتند بهشت زهرا؟اهع؟ ، سر قبر صیاد. اما پیش از آن ها 
کســی دیگری هــم آماده بود. آقا که گفت: »دلــم برای صیادم تنگ 

شده ، مدتی است ازش دور شده ام.«

شهید صیاد شیرازی

7



   مکتب سلیمانی    287   

ســپهبد شــهید علی صیاد شــیرازی حدود 17 سال با حضرت 
آیــةاهلل بهاءالدینــی1 مــراوده داشــت و دســت پــرورده ایشــان بــود. 
و  یــده در اخــالق  ورز اســتادی  را  او  ایــن مکتــب  او در  گردی  شــا
اخالص ساخته بود. آقا از او تعبیر می کرد: »آقای صیاد یک روحانی 
 اســت کــه یــک مشــت روحانی را بــه دور خــود جمع کرده اســت«.
وقتی طلبه های شیراز خدمت آیةاهلل بهاءالدینی رسیده و از ایشان 
کن، درسی به ما بده«  گفته بودند: »ما را هدایت  درس خواستند و 
یــد از صیــاد شــیرازی درس  آیــةاهلل بهاءالدینــی فرمــوده بودنــد: »برو
یــد و هم  گــر صیاد شــیرازی شــدید، هــم دنیا دار زندگــی بگیریــد، ا

آخرت«2. 

1.  آیــةاهلل حاج ســیدرضا بهاءالّدینــی )1376ـ1287ش(، فقیه و معلــم اخالق و عرفان 
گردان شــیخ عبدالکریم حائری یزدی، سید محمد حجت، سید محمد  عملی و از شــا
تقی خوانساری و آیةاهلل بروجردی بود. بیشترین اشتغال و شهرت آیةاهلل بهاءالدینی، 
کــه تا روزهای آخر حیاتش  بحث هــا و درس هــای اخالقی عمومی یا خصوصی وی بود 

ادامه داشت.

گردان آیةاهلل بهاءالدینی(. کاشانی )از شا 2. آقای حسین حیدری 

شهید صیاد شیرازی

8
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1
ججی  شهید محسن ح

بخشی از وصیت نامه شهید حججی
بســم اهلل النــور... َصلی اهلل علیــک یا ُاماه یا فاطمه الزهرا«ســالم 
علیک«. َوالَتحَسبن الذیَن ُقتلوا فی َسبیل اهلل َامواتا، َبل احیاء عند 

َرِبهم ُیَرزقون.
هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق

ثبت اســت بــر جدیــده عالــم دوام ما...
 چند ســاعتی بیشتر به رفتن نمانده است، هرچه به زمان رفتن 
نزدیک تر می شوم قلبم بی تاب تر می شود...نمی دانم چه بنویسم 
و چگونه حس و حالم را بیان کنم...نمی دانم چگونه خوشحالی ام 
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را بیــان کنــم و چگونــه و بــا چه زبانی شــکر خدای منــان را به جای 
بیاورم...بــه حســب وظیفه چند خطی را به عنــوان وصیت با زبان 

قلم می نویسم...
نمی دانم چه شــد که سرنوشــت مرا به این راه پر عشق رساند... 

نمی دانم چه چیزهایی عامل آن شد...
بــدون شــک شــیر حــالل مــادرم، لقمــه حــالل پــدرم و انتخاب 

همسرم و خیلی چیزهای دیگر در آن اثر داشته است...
گذرانــده ام... و   عمریســت شــب و روزم را بــه عشــق شــهادت 
همیشه اعتقادم این بوده و هست که با شهادت به باالترین درجۀ 

بندگی می رسم...
خیلی تالش کردم که خودم را به این مقام برســانم اما نمی دانم 

که چقدر توانسته ام موفق باشم...
 چشــم امیدم فقط به کرمخدا و اهلبیت است و بس امید دارم 
ایــن رو ســیاه پرگنــاه را هم قبــول کنند و بــه این بنده ی بــِد پرخطا 

نظری از سر رحمت بنمایند...
گر این چنین شد؛الحمداهلل رب العالمین... که ا

گر روزی خبر شهادت این بنده حقیر سرا پا تقصیر را شنیدید؛  ا
علت آن را جز کریمی و رحیمی خدا ندانید...

کــه رو ســیاهی چــون مــرا هــم مــی بخشــد و مــرا یــاری  اوســت 
می کند...
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رهبــر معظــم انقــالب اســالمی خطــاب بــه خانــواده این شــهید 
کــرده، ببینید چــه غوغایی در  فرمودنــد: »خدا شــهید شــما را عزیز 
کشــور راه افتاده به خاطر شهادت این جوان. شهدا خیلی هستند؛ 
همه شــهدا هم پیش خدای متعال عزیزند لکن یک خصوصّیتی 
کارش بــدون  در ایــن جــوان وجــود داشــته -خداونــد هیچ وقــت 
ک ایــن جوان و به  حکمــت نیســت- اخالص این جــوان و نّیت پا
موقــع حرکــت کردن این جــوان و نیاز جامعه به این جور شــهادت، 
این موجب شــده که خدای متعال، نام این جوان شــما را -شهید 
شما را- بلند کرده است؛ بلندمرتبه کرده است. کمتر شهیدی را ما 
سراغ داریم که این جور خدای متعال او را در چشم همه عزیز کرده 

باشد. خداوند جوان شما را عزیز کرده است«.

شهید محسن حججی 

2
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حجت االسالم احمد لقمانی می گوید:
»در اســتان اصفهان حســینیه ای وجود دارد که 40 شــب روضه 
برگــزار می کــرد، شــهید حججــی بــه مــدت دو ســال جــزو خادمان 
این حســینیه بــود. او از نجف آباد حــدود 50 کیلومتر را طی می کرد 
تــا بــه اینجــا بیایــد، وقتی بــرای پذیــرش آمــد دو نکته گفــت، یکی 
که جلوی چشــم مردم  کارها بگذارید  اینکه خواهشــا من را پشــت 
کار ســخت در این حســینیه هســت را به من  نباشــم و دوم هر چه 
بگوییــد انجــام دهــم. بعضی از شــب ها آنقدر خســته می شــد که 
وقتــی از شــرمندگی از او عذرخواهی می کردیم، می گفت:برای امام 

حسین؟ع؟ باید فقط سر داد.«

شهید محسن حججی 

3
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شهید بزرگوار حججی ذکری از عالمه حسن زاده آملی گرفته بود 
َة 

َّ
ذ

َ
ک ل

ُ
ل

َ
ْسأ

َ
ُهّمَ إیّن أ

َّ
که مرتب آن را تکرار می کرد و آن ذکر این است:  »الل

ْوَق ِإىَل لقاِئک«1.
ّ

َظِر ِإىَل َوْجِهک، َوالَش
ّ
الَن

1. آیةاهلل احدی.

شهید محسن حججی 

4
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1
 شهید مصطفی احمدی روشن

 از حرم امام رضا؟ع؟ آمدیم بیرون. نیمه شب بود؛ زمستان. هوا 
عجیب سرد بود. پیرمرد می رفت سمت حرم. 

 - سالم حاجی! 
کرده بود. آب توی  جوابمان را داد. از زور سرما خودش را مچاله 
کرد،  گردنــش را بــاز  چشــم هایش جمع شــده بــود. مصطفی شــال 

انداخت دور گردن پیرمرد. 
 - حاج آقا! التماس دعا. 
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اذان را گفته بودند. زود مهر برداشــتم و رفتم برای نماز. برگشــتم، 
مصطفی هنوز نیامده بود. مثل همیشه کله اش را کرده بود توی جا 
مهری و مهرها را زیر و رو می کرد. دوتا مهر پیدا کرد، فوت کرد و یکی 

را داد دستم. گفتم »این چیه؟«
بشکن زد، گفت »این مهر کربالست. بگیر حالش رو ببر.«

خیلی وقت ها روی مهرها ننوشته بود »تربت کربال«.
می گفتم »از کجا فهمیدی مال کربالست؟«
می گفت »مهر کربال از قیافه اش پیداست.« 

 شهید مصطفی احمدی روشن

2
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فنی-مهندســی  نیروهــای  دنبــال  نظامــی  ارگان هــای  از  یکــی 
کار  بــود. مصطفــی داوطلــب شــد و رفــت. روی ســوخت موشــک 
می کردنــد. بعضی از آن هایی که آنجا بودند، تخصص نداشــتند. 
کار می بردند، غیرعلمی بود. مصطفی باهاشــان  که به  روش هایی 
کوتاه نمی آمد. رئیس و مســئول هم نمی شــناخت.  بحث می کرد. 

بهشان می گفت مثل زمان جنگ جهانی دوم کار می کنید.
می دید که بیت المال را هدر می دهند. جلویشــان می ایســتاد. 

به یک سال نکشید زد بیرون. 

 شهید مصطفی احمدی روشن

3



   مکتب سلیمانی    297   

کمک بگیریم.  کانون نهج البالغه  رفتیم قم از دفتر مراجع برای 
گفتم »بریم خونۀ آیةاهلل حسن زاده آملی.«

سرظهر بود. حاج آقا آمد جلوی در. گفت »شما عقل ندارید دم 
ظهر در خونه مردم رو می زنید؟«

گفتم: »حاج آقا، دانشــجو اگه  اخــالق حاج آقا را می شــناختم. 
عقل داشت، دانشگاه نمی رفت.«

حاج آقا گفت: »پس بفرمایید داخل.«
رفتیم توی اتاق. حاج آقا گفت: »آقاجان، دم ظهر ســه تا جوون 

سبیل کلفت در زدن، من پیرمرد ترسیدم، گفتم بفرمایید تو.«
مصطفی به شوخی گفت: »حاج آقا، دیدی ترسیدی؟«

حاج آقا با لهجه خاصش گفت: »پشه چو پر شد، بزند پیل را.«
گفتم: »مصطفی، پشه هم شدی.«

از کانون نهج البالغه گفتیم. حاج آقا خیلی تحویلمان گرفت، 
گفت: »احســنت، آقاجان کارتان برای معارف شــیعه خیلی عالی 

است.«

 شهید مصطفی احمدی روشن

4
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بلند شدیم برویم »ما روبوسی می کنیم، بعد میریم.«
رفتــم جلــو. حــاج آقــا به شــوخی زد زیــر گوشــم. انتظار داشــتم. 
خندیدم و گفتم: »پیامبر اسالم گفتن قصاص اون دنیا از این دنیا 

سختتره. بذارید همینجا تالفی کنم.«
حاج آقا گفت: »خب طوری نیست، بیاید من رو ببوسید.«

ســه دور حاج آقا را بوســیدم. صدای خنده مصطفی بلند شد: 
»من هم می خوام.«

حاج آقا گفت: »چه کار کنم؟ بیاید.«
حاج آقا مصطفی را که بوسید با دست راست چندبار کشید به 
طرف چپ و راست صورتش، تعجب کردم؛ انگار که نازش کند. 
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رفته بودیم سخنرانی حاج آقا خوش وقت1. بعد از سخنرانی، دور 
حاج آقا جمع شــدیم. مصطفی پرسید: »حاج آقا، ظهور نزدیکه؟« 

حاج آقا گفت: »تا شما توی نطنز چه کار کنید.«
که ما آن جا چی  مصطفی گفت: »یعنی ظهور، ربط به این داره 

کار می کنیم؟« 
حاج آقا گفت: »بله، ارتباط داره؛ شما برید نطنز کار کنید، کوتاه 
نیایــد. یــه ثانیــه رو هم از دســت ندید. با چــراغ خدا برید ســرکار، با 

چراغ خدا هم برگردید.« 
بهانه زیاد بود برای این که کار را ول کنیم و برویم، ولی مصطفی 

1.  آیةاهلل حاج شــیخ عزیز خوشــوقت )زادٔه 10 مهر 1305 - درگذشــتٔه 2 اســفند 1391 در 
گردان عاّلمه  شــهر مکه( مجتهد، از روحانیون معاصر بود. او در حکمت و عرفان از شــا
گران آیةاهلل ســید حســین بروجردی و  ســید محمدحســین طباطبایی و در فقه از شــا
حضــرت امام خمینی  بود. ایشــان با عرفایی چون آیــةاهلل بهجت، آیةاهلل محمدجواد 

انصاری همدانی و حاج هادی ابهری مأنوس بود.

 شهید مصطفی احمدی روشن

5
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گفته بــود رهبر چقــدر پیگیر  خــواب و خــوراک نداشــت. حاج آقــا 
بحــث هســته ای اســت. ورد زبان مصطفی شــده بــود: »باید کاری 

کنیم، از دغدغه های آقا کم بشه.«
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عصــر روز اربعیــن،  آیــةاهلل خوشــوقت بــه منزل شــهید مصطفی 
احمــدی روشــن رفــت و بــا خانــواده ایــن شــهید راه علــم،  دیــدار و 
گــزارش »وطن امروز«، شــهید احمــدی روشــن از  کــرد. بــه  گفت و گــو 
گردان درس اخالق آیةاهلل خوشوقت بوده است. بر همین اساس  شا
این استاد اخالق به منزل احمدی روشن رفت و یک ساعت درباره 

این شهید بزرگوار با خانواده وی سخن گفت.1

کتاب به وقت نوترون.   .1

 شهید مصطفی احمدی روشن

6
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