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دعای مطالعه 
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1». �فَ الّراِحم�یٖ

گرامی ام بدار!  ج کن و به نوِر فهم  )خدایا، مرا از تاریکی های َوهم خار
خدایا، درهای رحمتت را به روی ما بگشا و خزانه های علومت را بر ما باز 

کن، به  مهربانی ات ای مهربان تریِن مهربانان!(

1 . عباس قمی، مفاتیح الجنان، دعای مطالعه.
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تقدیم به ارواح قدسِی ائمۀ معصومین؟مهع؟، به ویژه 
موال و مقتدای زمان، حضرت بقیةاهلل  االعظم؟س؟ ؛ 
انقالب اسالمی و دفاع مقدس؛ مدافعان  شهدای 
مظلوم حرم اهل بیت؟مهع؟ و زائران آستان ملکوتِی 

امام علی بن موسی الرضا؟ع؟!





خ؛ روایتی از سبک زندگی مدافعان حرم گل سر عنوان: رد پای 
نویسنده: مهدی منصوریان

تهیه و تدوین: مؤسسۀ فرهنگی هنری مطاف عشق
ویراستار زبانی و صوری: وجیهه رمضانی

ارزیاب علمی: حجت االسالم و المسلمین جواد محدثی
طراح جلد و صفحه آرا: مصطفی معمی وند

ناشر: انتشارات زائر رضوی
چاپخانه: مؤسسۀ چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی 

نوبت چاپ: اول، 1399
شمارگان: 1000

شابک:  3 -978-622-6852-59
قیمت: 200000 ریال

نشــانی: مشــهد، حــرم مطهــر، صحــن جامــع رضــوی، ضلــع غربــی، بیــن باب الهــادی؟ع؟ 
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صندوق پستی: 351-91735               تلفن: 051-32002567
سامانۀ پیامکی دریافت پیشنهادها و انتقادها: 3۰۰۰8۰2222

حق چاپ محفوظ است.

سرشناسه                             :   منصوریان، مهدی،   1363 -  
خ: روایتی از سبک زندگی مدافعان حرم/ نویسنده مهدی منصوریان،  گل سر  عنوان و نام پدیدآور          :  رد پای 

                                                   موسسه فرهنگی هنری مطاف عشق ؛ تهیه و تولید اداره تولیدات فرهنگی آستان قدس رضوی ؛ 
                                                   ویراستار محتوایی جواد نشاطی زاده ؛ ویراستار زبانی و صوری وجیهه رمضانی ؛ ارزیاب علمی جواد محدثی.

 مشخصات نشر                   :  مشهد: آستان قدس رضوی، معاونت تبلیغات، زائر رضوی  ، 1399. 
 مشخصات ظاهری           :    1۴۴ ص. ؛ 1۴/5×21/5 س م.

 شابک                                   :    2۰۰۰۰۰ ریال    : 3 -978-622-6852-59
 وضعیت فهرست نویسی  :  فیپا

ع                                 :  شهیدان -- ایران -- راه و رسم زندگی  موضو
Martyrs -- Iran -- Conduct of life  :                                 ع  موضو

ع                                 :    راه و رسم زندگی )اسالم(    موضو
Conduct of life -- *Religious aspects -- Islam  :                                 ع  موضو

ع                                 :  شیوه زندگی -- جنبه های مذهبی -- اسالم  موضو
Lifestyles -- *Religious aspects -- Islam  :                                 ع  موضو

 شناسه افزوده                     :  م ح دث ی ، ج واد،   1331 - 
Mohadesi, Javad  :                     شناسه افزوده 

 شناسه افزوده                     :  آستان قدس رضوی. اداره تولیدات فرهنگی
 شناسه افزوده                     :  آستان قدس رضوی. معاونت تبلیغات. انتشارات زائر رضوی

 شناسه افزوده                     :  موسسه فرهنگی مطاف عشق
 DSR1667        :                کنگره  رده بندی 

 رده بندی دیویی              :       955/۰8۴۰922       
کتابشناسی ملی    :  6161637  شماره 



فهرست مطالب

11 ������������������������������������������������������������� سخن ناشر

1۳ ����������������������������������������������������� فصل اول:  والدین
1۵ ����������������������������������������������������������������� مقدمه
1۸ ��������������������������������������������������������������� خاطرات
1۸ ��������������������������������������������������� 1. بوسیدن پای مادر
19 ���������������������������������������������������������� ۲. دیده بوسی
۳. پایۀ رفاقت���������������������������������������������������������� 19
۲۰ ������������������������������������������������������������� 4. خیاطی
۲۰ ������������������������������������������������������  ۵. عامل موفقیت
۲1 ����������������������������������������������������������  ۶. یک لحظه
7. اول پدر و مادر������������������������������������������������������� ۲1
۲۲ ���������������������������������������������������������� ۸. اهل عمل
۲۳ ���������������������������������������������������������� 9. خانۀ مادر
1۰. رابطۀ مادر و فرزندی����������������������������������������������� ۲۳
۲4 ���������������������������������������������� ِباْلواِلَدْیِن ِاْحسانًا �11
 1۲. ادب�������������������������������������������������������������� ۲۵
۲۶ �������������������������������������������������������� 1۳. جایگاه واال
۲۶ �������������������������������������������������������  14. سنگ تمام

۲9 ��������������������������������������������������� فصل دوم: تحصیل
۳1 ����������������������������������������������������������������� مقدمه



۳۲ ��������������������������������� 1. علم باید انسان را به تواضع برساند.
۳۲ ��������������������������������������� ۲. زکات علم و دانش را بپردازد.
۳. دانش اندوزی برای خدا باشد.����������������������������� 33
۳4 �������������������������������������������������������������� خاطرات
۳4 ������������������������������������������������������������� 1. مطالعه
۲. رشتۀ جنگل�������������������������������������������������������� ۳۵
۳۵ ������������������������������������������������ ۳. شیوۀ درس خواندن
4. اسکن�������������������������������������������������������������� ۳۶
۳۶ �������������������������������������������������������� ۵. حوزۀ علمیه
۳7 ���������������������������������������������������������� ۶. پایان نامه
۳۸ ������������������������������������������������������������ 7. تدریس
۳۸ ���������������������������������������������������� ۸. هدف تحصیلی
9. دانش آموز���������������������������������������������������������� ۳9
4۰ �������������������������������������������������������� کشور خودم  .1۰
4۰ ���������������������������������������������������������� 11. روشنگری
41 ������������������������������������������������������� 1۲. عمل به قول
4۲ ����������������������������������������������������������� 1۳. حاللیت
14. سطح علمی������������������������������������������������������� 4۳
44 ��������������������������������������������������������� 1۵. نخبه بود
4۵ ����������������������������������������������������������� 1۶. مطالعه

47 ���������������������������������������������� گناه فصل سوم: مقابله با 
49 ���������������������������������������������������������������� مقدمه
۵۲ �������������������������������������������������������������� خاطرات
1. ترانه���������������������������������������������������������������� ۵۲



۲. تنظیم سرعت������������������������������������������������������ ۵۳
۵۳ ������������������������������������������������������������ ۳. نامحرم
4. حق الناس���������������������������������������������������������� ۵4
گالیه��������������������������������������������������������� ۵۵ ۵. شیوۀ 
۶. قانون�������������������������������������������������������������� ۵۵
7. خرید��������������������������������������������������������������� ۵۶
۵۶ ��������������������������������������������������������� ۸. لقمۀ حرام
۵7 ���������������������������������������������������������� 9. هیچ وقت
۵7 �������������������������������������������������������������� 1۰. ِفَلش
۵۸ ��������������������������������������������������������� 11. حق الناس
۵9 ��������������������������������������������������������� 1۲. مال البیت
1۳. اینجا نمی مانم���������������������������������������������������� ۵9
۶۰ ������������������������������������������������������ 14. خودکار بسیج
۶1 ������������������������������������������������������������� 1۵. مانکن
۶1 �������������������������������������������������������� 1۶. امتیاز ناحق
17. بیت المال��������������������������������������������������������� ۶۲

۶۳ ������������������������������������������������� فصل چهارم: معنویت
۶۵ ���������������������������������������������������������������� مقدمه
۶۸ �������������������������������������������������������������� خاطرات
۶۸ �������������������������������������������������������� 1. دو ابزار مهم
۶۸ �������������������������������������������� ۲. نمازشب های حاج قاسم
۶9 ��������������������������������������������� ۳. بخش فراموش نشدنی
4. سرمای عجیب����������������������������������������������������� ۶9
7۰ ������������������������������������������������������������ ۵. نماز شب



71 ���������������������������������������������������������� ۶. راهیان نور
7. معراج السعادة������������������������������������������������������ 7۲
74 ������������������������������������������������������� ۸. تفسیر نمونه
9. روزی دو دقیقه����������������������������������������������������� 74
7۵ ���������������������������������������������������������� 1۰. اول وقت
11. نماز در میدان نبرد������������������������������������������������� 7۵
7۶ ������������������������������������������������������������ 1۲. داغ داغ
7۶ ��������������������������������������������������������������� 1۳. خدا
77 ��������������������������������������������������������� 14. نماز صبح
1۵. نماز شب���������������������������������������������������������� 7۸
1۶� قرآن داری؟������������������������������������������������������� 7۸
79 ���������������������������������������������������� 17. حقوق سربازی
۸۰ ������������������������������������������������������� کسی 1۸. صف تا
۸۰ ������������������������������������������������������ 19. محل عبادت
۲۰. نماز شب����������������������������������������������������������� ۸1

۸۳ ���������������������������������������������� فصل پنجم: والیت فقیه
۸۵ ���������������������������������������������������������������� مقدمه
سخن بزرگان���������������������������������������������������������� ۸۶
۸۶ �������������������������������������������������������� امام خمینی؟ق؟
امام خامنه ای)مدظله العالی(������������������������������������������� ۸7
آیت اهلل العظمی حسین نوری همدانی )حفظه اهلل تعالی( ���������������� ۸7
۸7 �������������������������������������������������� شهید قاسم سلیمانی
۸۸ ������������������������������������������������������ وصیت نامۀ شهدا
9۰ ��������������������������������������������������������������� خاطرات



9۰ �������������������������������������������� 1. چقدر مدیون این َمردیم!
91 �������������������������������������������������������� کاالی ایرانی  .۲
91 ���������������������������������������������������������� ۳. حضرت آقا
9۲ �������������������������������������������������������� کتور بگیر 4. فا
۵. قول شرف���������������������������������������������������������� 9۳
۶. میدان عمل�������������������������������������������������������� 94
94 ����������������������������������������������������� 7. معارف انقالبی
9۵ ����������������������������������������������������������� ۸. چفیۀ آقا
9. والیت مدار���������������������������������������������������������� 9۵
9۶ �������������������������������������������������������� 1۰. عکس امام
97 �������������������������������������������������������� 11. فدایی رهبر
9۸ ������������������������������������������������������ کاالی ایرانی  .1۲
1۳. فرمایش صریح���������������������������������������������������� 9۸
99 ������������������������������������������������������� 14. وصیت نامه

1۰1 ������������������������������������� فصل ششم: فعالیت های فرهنگی
1۰۳���������������������������������������������������������������� مقدمه
1۰۶�������������������������������������������������������������� خاطرات
1. هنر�����������������������������������������������������������������1۰۶
۲. خواب��������������������������������������������������������������1۰۶
1۰7 �������������������������������������������������������� ۳. آقا محمود
1۰۸ �������������������������������������������������������� 4. برای شهدا
11۰ ������������������������������������������������� ۵. شخصیت فرهنگی
11۲ ������������������������������������������������� ۶. پیوند با معصومین
11۲ ��������������������������������������������������������� 7. معلم قرآن



11۳ �������������������������������������������������������������� ۸. هدیه
114 �������������������������������������������������������� 9. اوِل برادری
11۵ ������������������������������������������������������������ 1۰. سیاسی
11۵ ����������������������������������������������������������� 11. بازیافت
1۲. آچارفرانسه�������������������������������������������������������� 11۶

فصل هفتم: رفاقت و دوست یابی�������������������������������������� 119
1۲1 ���������������������������������������������������������������� مقدمه
1۲4 ������������������������������������������������������������� خاطرات
1۲4 ����������������������������������������������������� 1. رفاقت تعطیل
1۲۵ ������������������������������������������������������ ۲. شب اول قبر
1۲۶ ��������������������������������������������������� ۳. زود رفیق شدیم
1۲7 ��������������������������������������������������������� کلمه 4. یک 
1۲7 ������������������������������������������������������� ۵. سطح علمی
۶. امتحان����������������������������������������������������������� 1۲۸
1۲9 �������������������������������������������������������� گره گشایی  .7
1۳۰������������������������������������������������������������� ۸. اشتباه
1۳۰��������������������������������������������������������� 9. قطع رابطه
کفش تمیز��������������������������������������������������������� 1۳1  .1۰
1۳۲ ����������������������������������������������������� ح دوستی 11. طر
کتابنامه�������������������������������������������������������������� 1۳۳
سایت ها�������������������������������������������������������������� 1۳۸
مسابقۀ فرهنگی سبک زندگی مدافعان حرم���������������������������� 141



 11 
خ    

سر
ل 

ی گ
د پا

ر

سخن ناشر

بسم رب الشهداء و الصدیقین

شــهید و شــهادت در قامــوس اســالم، جایــگاه عظیــم و مرتبــۀ واالیــی 
ــم  ــالص  تقدی ــق اخ ــود را در َطب ــتی خ ــرمایۀ هس ــه س ک ــس  دارد. آن ک
حضــرت دوســت می کنــد، الیــق نظــر بــه وجــه اهلل می شــود و حیــات 
کالم آن بزرگ عــارف دوران،  جــاودان می یابــد. مقــام شــهدا را بایــد در 
کــه پــس از ســال ها ســلوک عرفانــی  کــرد، آنــگاه  پیــر جمــاران مشــاهده 
کــه بــا شــهادت  و مجاهــدت در راه خــدا فرمــود: »خوشــا بــه حــال آنــان 
نــور، جــان و ســر  ایــن قافلــۀ  کــه در  آنــان  بــه حــال  رفتنــد! خوشــا 

باختنــد!«
کنــد و بیــرق شــهادت و مقاومــت بایــد  راه شــهدا بایــد ادامــه پیــدا 
بــر دوش مردانــی از تبــار شــهدا، تــا آخریــن منــزل، دست به دســت و 
کــه  گزیــر هســتیم  دوش بــه دوش حمــل شــود. بــرای تــدام راه شــهدا نا
ــت،  ــم والی ــهدای حری ــید ش ــم. س کنی ــهدایی  ــان را ش ــبک زندگی م س
ســردار ســرافراز ســپاه اســالم، شــهید ســلیمانی دراین بــاره چــه زیبــا 
کســی شــهید نبــود، شــهید نمی شــود. شــرط شهیدشــدن،  ــا  گفــت: »ت
کســی  گــر امــروز بــوی شــهید از رفتــار و اخــالق  شــهیدبودن اســت. ا
استشــمام شــد، شــهادت نصیبــش می شــود. تمــام شــهدا دارای ایــن 

ــد.« مشــخصه بودن
کوچه باغ هــای  در ایــن نوشــتار، برآنیــم تــا بــوی شــهادت را در 
کــه  کنیــم. باشــد  ســیره و زندگــی شــهدای مدافــع حــرم استشــمام 
بــا  و  بگیــرد  شــهادت  رنگ و بــوی  هــم  مــا  زندگــی  شــهدا،  به برکــت 
استشــمام عطــر آن فــوز عظیــم، در ایــن ظلمــات آخرالزمــان، دل از 
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گذاریــم و ســرمایۀ  راه  پــای در  برگیریــم و مردانــه  ایــن ظلمت کــده 
کنیــم. بی همتــا  یکتــای  محبــوب  تقدیــم   را  هســتی مان 

معاونــت تبلیغــات اســالمی آســتان قــدس رضــوی در راســتای 
رســالت خــود، مبتنــی بــر ترویــج فرهنــگ شــهادت، فرازهایــی از ســیره 
و زندگــی شــهدای مدافــع حــرم را تقدیــم عالقه منــدان فرهنــگ شــهید 

و شــهادت می کنــد.
معاونت تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی
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      فصل اول:  والدین
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مقدمه

هســتند.  جامعــه ای  و  فــرد  هــر  زندگــی  ریشــه های  مــادر  و  پــدر 
کــه بــار ســنگینی از تربیــت و پــرورش جامعــه را بــه دوش  ریشــه هایی 
بــه  را  زندگی شــان  ســرمایۀ  چشمداشــتی،  هیــچ  بــدون  و  می ِکشــند 
پــای فرزنــدان می ریزنــد. جایــگاه والدیــن به قــدری بلندمرتبــه اســت 
ــادر  ــدر و م ــه پ ــردن ب ــم، نیکی ک کری ــرآن  ــی، در ق ــدای باری تعال ــه خ ک
کــرده  ح  را پــس از بحــث توحیــد و یگانگــِی پــروردگار، این چنیــن مطــر
ــد و  ــرار ندهی ــز را شــریک او ق ــد را بپرســتید و هیچ چی اســت: »و خداون
کــه جــز او را  کنیــد.«1 »و پــروردگارت فرمــان داده  بــه پــدر و مــادر نیکــی 

کنیــد.«۲ ــدر و مــادر نیکــی  ــه پ نپرســتید و ب
ــگاه، بلندمرتبــه  ــز ایــن جای کالم حضــرات معصومیــن؟مهع؟ نی در 
کــه امام صــادق؟ع؟ تــرک نیکی کــردن بــه والدیــن  اســت، به قــدری 
را حتــی دربــارۀ پــدر و مــادِر فاجــر نیــز جایــز ندانســته اند و می فرماینــد: 
کــه خداونــد متعــال بــه احــدی اجــازۀ تــرک آن هــا را  »ســه چیــز اســت 
ــر؛ ۲�  ــا فاج ــند ی ــوکار باش ــادر، نیک ــدر و م ــه پ ــی ب ــت: 1. نیک ــداده اس ن
وفــاى بــه عهــد بــا نیکــوکار و بــدکار؛ ۳. ِاداى امانــت بــه نیکــوکار و 
بــدکار.«۳ در جــای دیگــر، نیکــی بــه والدیــن را یکــی از عبــادات مهــم 
می فرماینــد:  و  برشــمرده اند  پــروردگار  رضایــت  بــه  رســیدن  بــرای 
نشــئت  خــدا  بــه  بنــده  معرفــت  ُحســن  از  مــادر،  و  پــدر  بــه  »نیکــی 

1� >َو اْعُبُدوا اهلَل َو ال ُتْشِرُکوا ِبِه َشْیئًا َو ِباْلواِلَدْیِن ِاْحسانًا< )نساء، ۳۶(�

اُه َو ِباْلواِلَدْیِن ِاْحسانًا< )اسراء، ۲۳(�  ِاَیّ
َّ

 َتْعُبُدوا ِاال
ّ

َک َاال ۲� >َو َقَضی َرُبّ

کانا َاْو فاِجَرْیِن َو َوفاٌء ِباْلَعْهِد ِلْلَبّرِ َو  ْیِن  َحٍد ِمَن الّناِس ِفیِهَنّ ُرْخَصًة ِبُرّ اْلواِلَدْیِن َبَرّ ۳. »َثالٌث َلْم َیْجَعِل اهلُل اِلَ
ماَنِة ِاَلی اْلَبّرِ َو اْلفاِجِر« )حسن بن علی بن شعبه حّرانی، تحف العقول عن آل الرسول؟لص؟،  َ ْ

اْلفاِجِر َو َاداُء اال
ص۳۶7(�
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می گیــرد؛ زیــرا هیــچ عبادتــی، زودتــر از رعایــت حرمــِت پــدر و مــادر 
مســلمان، بــه رضایــت خــدا منجــر نمی شــود... .«1

امــا در ایــن مجــال و قبــل از پرداختــن بــه الگوهــای عملــی از 
کنیــم  کاربــردی اشــاره  کوتــاه و  زندگــی شــهدا، بایــد بــه چنــد نکتــۀ 
ــه  ــه بهتریــن شــکل، ب ــا والدیــن، ب کنیــم در ارتبــاط ب ــد تــالش  کــه بای

مرحلــۀ عمــل برســانیم.
1. نیکی کردن به والدین، قبل از ابراز نیاز آن ها باشد.

کــه معنــای آیــۀ >َو ِباْلواِلَدْیــِن ِاْحســانًا<۲ را از  ابــی والد می گویــد 
امام صــادق؟ع؟ پرســیدم، فرمودنــد: »احســان ]بــه پــدر و مــادر[ ایــن 
کنــی و مجبورشــان نکنی تــا چیزی  کــه رفتــارت را بــا آن هــا نیکــو  اســت 
کــه نیــاز دارنــد، از تــو بخواهنــد؛ هرچنــد بی نیــاز باشــند ]؛ یعنــی بایــد  را 

کنــی[.«۳ قبــل از درخواســت آنــان، نیازشــان را برطــرف 
۲. خشــنودی و خشــم والدیــن، هم تــراز بــا خشــنودی و خشــم 

خداســت.
کــرم؟لص؟ فرموده انــد: »آن کــه پــدر و مــادرش را خشــنود  پیامبــر ا
ــه خشــم  ــادر خــود را ب ــدر و م کســی که پ ــرده و  ک ــد، خــدا را خشــنود  کن

آورد، خــدا را بــه خشــم آورده اســت.«4

ُع ُبُلوغًا ِبصاِحِبها ِاَلی ِرَضی اهلِل ِمْن ُحْرَمِة  1. »ِبّرُ اْلواِلَدْیِن ِمْن ُحْسِن َمْعِرَفِة اْلَعْبِد ِباهلِل ِاْذ ال ِعباَدَة َاْسَر
کاشانی، تفسیر الصافی، ج4، ص144؛  اْلواِلَدْیِن اْلُمْسِلَمْیِن ِلَوْجِه اهلِل َتعالی...« )محمدمحسن  فیض 

محمدباقر مجلسی، بحار االنوار، ج71، ص77(�

۲. اسراء، ۲۳�

کانا ُمْسَتْغِنَیْیِن«  َک َشْیئًا ُهما َیْحتاجاِن ِاَلْیِه َو ِاْن  ال
َ
َفُهما َاْن َیْسأ ْحساُن َاْن ُتْحِسَن ُصْحَبَتُهما َو ال ُتَکّلِ ِ

ْ
۳. »َاال

)حسین نوری طبرسی )محدث نوری(، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج1۵، ص17۳(�

4. »َمْن َاْرَضی واِلَدْیِه َفَقْد َاْرَضی اهلل و َمْن َاْسَخَط واِلَدْیِه َفَقْد َاْسَخَط اهلِل« )علی بن حسام الدین متقی 
هندی، کنز العمال فی سنن االقوال و االفعال، ج1۶، ص47۰(�
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۳. مراقب نفرین و عاق والدین باشیم.
کــه عــاق ]والدیــن[  کــرم؟لص؟ فرموده انــد: »بــه فرزنــدی  پیامبــر ا
کــه  کاری می خواهــی، انجــام بــده  گفتــه می شــود: ‘هــر  شــده اســت، 

مــن تــو را نمی آمــرزم.’«1
کنیم. 4. با آن ها دلسوزانه و محترمانه رفتار 

امام صــادق؟ع؟ فرموده انــد: »چشــم هایت را جــز از روی دلســوزی 
و مهربانــی، بــه آن هــا ]یعنــی پــدر و مــادر[ خیــره نکــن و صدایــت را از 
صــدای آن هــا بلندتــر نکــن. دســت هایت را بــاالی دســت های آن هــا َنَبــر 

و جلوتــر از آنــان راه نــرو.«۲
بــه امیــد آنکــه بتوانیــم بــه حقــوق والدیــن، بــه بهتریــن شــکل، 

کنیــم و خــود را بــه مقــام رضایــت الهــی برســانیم. عمــل 

1. »ُیقاُل ِللعاّقِ ِاْعَمْل ما َشئَت َفِاّنِی ال َاْغِفُر َلَک« )محمدبن محمدبن حیدر شعیرى،  جامع االخبار، 
ص۸۰(�

ٍة َو ال َتْرَفْع َصْوَتَک َفْوَق َاْصواِتِهما َو ال َیَدَک َفْوَق 
َ

 ِبَرْحَمٍة َو ِرّق
ّ

َظِر ِاَلْیِهما ِاال  َعْیَنْیَک ِمَن الّنَ
ْ َ
۲. »ال َتْمل

کلینی رازی، االصول من الکافی، ج۲، ص1۵۸(� ْم ُقّداَمُهما« )محمد بن یعقوب 
َ

َاْیِدیِهما َو ال َتَقّد
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خاطرات

1. بوسیدن پای مادر

ــد روز،  ــد، پــس از چن ــا رفتن ــه از دنی ک مــادر حاج قاســم ســلیمانی 
گرفتیــم بــرای عــرض تســلیت بــه  بــا جمعــی از خبرنــگاران تصمیــم 
کــه ســردار  روســتای قنــات ملــک برویــم. بــا هماهنگــی قبلــی، روزی 
هــم در روســتا حضــور داشــتند، عــازم شــدیم. وقتــی رســیدیم، ایشــان 
کنــار قبــر مادرشــان نشســته و فاتحــه می خواننــد. بعــد از  کــه  را دیدیــم 
گفــت: »مــن بــه منــزل مــی روم. شــما هــم  ســالم و احوالپرســی، بــه مــا 

فاتحــه بخوانیــد و بیاییــد.«
بعــد از قرائــت فاتحــه، بــه منــزل پــدری ایشــان رفتیــم. برایمــان 
کــه  گفــت: »ایــن مطلبــی را  کــرد و  از جایــگاه و حرمــت مــادر صحبــت 
گفــت: »همیشــه دلــم می خواســت  می گویــم، جایــی منتشــر نکنیــد.« 
کــف پــای مــادرم را ببوســم؛ ولــی نمی دانــم چــرا ایــن توفیــق نصیبــم 
کــه اینجــا آمــدم، باالخــره  نمی شــد. آخریــن بــار، قبــل از مــرگ مــادرم 
کــف پــای مــادرم را بوســیدم. بــا خــودم فکــر  کــردم و  ســعادت پیــدا 
کــه خــدا توفیــق داد و ایــن حاجتــم بــرآورده  می کــردم حتمــًا رفتنــی ام 

شــد.«
ک  پــا را  گونه هایــش  بــر  جاری شــده  اشــک  درحالی کــه  ســردار 
گفــت: »نمی دانســتم دیگــر ایــن پاهــای خســته را نخواهــم  می کــرد، 

ــا فرصــت بوســیدن داشــته باشــم.« 1 ــد ت دی
سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی

کد مطلب: 9۸1۰1414۲: 1. نک: سایت خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، 
https://www�isna�ir/news
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2. دیده بوسی

مــا.  خانــۀ  می آمــد  مســتقیم  برمی گشــت،  کــه  مأموریــت  از 
می دانســت خانــم و بچه هایــش چشــم انتظار دیدنــش هســتند؛ ولــی 
ــوی رواق  ــی زد. جل ــری م ــود، س ــده ب ــه ش ک ــم  ــه ه ــد دقیق ــد چن در ح
خانــه، احوالپرســی و دیده بوســی می کردیــم. بعــد هــم خداحافظــی 
و  خانــم  بــا  دوبــاره  بعــد  خودشــان.  خانــۀ  می رفــت  و  می کــرد 

مــی زد. ِبهمــان  ســری  و  می آمــد  بچه هایــش 
قبــل از رســیدن بــه خانــه، چنــد بــار بیــن راه تمــاس می گرفــت تــا 
ــاًل زنــگ مــی زد و می گفــت:  ــم، بخــرد؛ مث ــاز داری ــر چیــزی نی گ ــد ا ببین
بــازار هســتم، چیــزی  نزدیــک  مــن  امــام هســتم...،  میــدان  »مــن 

نمی خواهیــد؟«1
شهید محمود رادمهر

3. پایۀ رفاقت

محمدرضــا پایــۀ رفاقــت بــود و هروقــت بــا بچه هــا بــرای رفتــن بــه 
هیئــت یــا تفریــح برنامه ریــزی می کردیــم، بــا مــا همــراه می شــد. تنهــا 
کــه خانــواده اش  کــه قیــد همراهــی بــا مــا را مــی زد، زمانــی بــود  جایــی 
چیــز دیگــری می گفتنــد. دعــوت مــا را رد می کــرد و بــا آن هــا می رفــت.
آن هــا  هرچــه  بــود.  مــادرش  و  پــدر  حــرف  مطیــع  به شــدت 
ــود  ــود؛ درصورتی کــه هرکــدام از مــا، ممکــن ب می گفتنــد، در اولویــت ب
کنســل  را  خانوادگی مــان  برنامه هــای  رفقــا،  بــا  همراهــی  به خاطــر 

1. مصیب معصومیان، شهید عزیز، ص4۵�
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نداشــت.1 اخالق هــا  ایــن  از  محمدرضــا  ولــی  کنیــم؛ 
شهید محمدرضا دهقان امیری

4. خیاطی

خیاطی که می کردم، محمود کنارم می نشســت و کمکم می کرد. 
بقیــۀ بچه هــا هــم آرام آرام می آمدنــد و تــا دیروقــت می نشســتند بــه 
کمک کــردن: دکمــه می زدنــد، نــخ می چیدنــد، لباس هــا را می بردنــد 
اتوشــویی و خالصــه هــر کاری از دستشــان برمی آمــد، انجــام می دادنــد.
موقــع کار خیلــی مراقبــم بودنــد؛ انــگار کــه مــن بچــۀ آن هــا هســتم. 

تمــام ایــن کارهــا را می کردنــد کــه مبــادا مــن به ســختی بیفتــم.۲
شهید محمود رادمهر

 5. عامل موفقیت

کار یــا مأموریــت برمی گشــت، قبــل از اینکــه بــه خانــۀ  وقتــی از ســر 
کاری داشــتند،  گــر  خودمــان بیایــد، ســری بــه خانــۀ مــادرش مــی زد. ا
انجــام مــی داد و بعــد می آمــد خانــه؛ بااینکــه خانــۀ مــادرش خیلــی از 

مــا دور بــود و نزدیــک بــه یــک ســاعت راهــش دورتــر.
کــه برمی گشــت، بااینکــه می دانســت مــا چشــم انتظار  از مأموریــت 
کــه اول ســری بــه  دیدنــش هســتیم؛ تمــاس می گرفــت و خبــر مــی داد 
کــه رســیدگی بــه  مــادر می زنــد. همــۀ ایــن احترام هــا بــه ایــن خاطــر بــود 

1. محدثه علیجانزاده روشن، ابووصال، ص4۶�

۲. مصیب معصومیان، شهید عزیز، ص۳۰�



 21
     

رخ
س

ل 
ی گ

د پا
ر

پــدر و مــادر را عامــل موفقیــت در کارهــا می دانســت.1
شهید رضا خرمی

 6. یک لحظه

ناراحتــی مــن برایــش خیلــی مهــم بــود؛ ولــی وقتــی پــای پــدر و 
کامــاًل حفــظ  مــادرش بــه میــان می آمــد، ســعی می کــرد احتــرام آن هــا 
کــه به خاطــر مســئله ای ناراحــت شــده بــودم، از مهــدی  شــود. یــک بــار 
ــا  ــذارد؛ ام ــان بگ ــواده اش در می ــا خان ــه ب ــئله را محترمان ــتم مس خواس
گفــت: »می ترســم حتــی بــرای یک لحظــه، پــدر و مــادرم  قبــول نکــرد، 

ناراحــت بشــوند.«۲
شهید مهدی حسینی

7. اول پدر و مادر

ــد  ــه، بای ــت اول  از هم ــاد داش ــت، اعتق ــه برمی گش ک ــت  از مأموری
بــه دست بوســی پــدر و مــادرش بــرود. یــادم هســت یــک بــار وقتــی 
کارهــای خودمــان برســیم، بعــد شــب  گفتــم: »اول برویــم بــه  آمــد، 

بــرای شــام می رویــم خانــۀ پــدر و مــادرت.«
کارهــای  بعــد  دیدوبازدیــد،  و  دست بوســی  اول  »نــه!  گفــت: 

» . شــخصی
خانــۀ پــدر و مادرشــان در روســتای دوروان بــود. وقتــی رســیدیم 
نزدیــک خانــه، دیــد مــادر نشســته اســت. محمــود قدم هایــش را تنــد 

1. نک: محمد پاشازاده، لبخند حاج قاسم، ص۳۸�

۲.  نک: سیدمحسن پیام، مرد میدان، ص۳4�



 22
     

رخ
س

ل 
ی گ

د پا
ر

کــه زودتــر بــه مــادر برســد و الزم نباشــد مــادر بــرای اســتقبال، چنــد  کــرد 
قــدم جلوتــر بیایــد. تــا ایــن حــد ســعی می کــرد احتــرام پــدر و مــادرش را 

کنــد.1 حفــظ 
شهید محمود نریمانی

8. اهل عمل

کــه شــما احتــرام پــدر  می گفــت: »بــرای مــن خیلــی مهــم اســت 
کیــد داشــت.  کنیــد.« روی ایــن مســئله خیلــی تأ و مــادرم را حفــظ 
احتــرام  مــادرش  و  پــدر  بــه  بــود و خیلــی  اهــل  عمــل  خــودش هــم 

می گذاشــت.
کالس  از  بــود. هروقــت خســته  دانشــگاهش در شــهر دیگــری 
می خواســتند،  او  از  کاری  مــادرش  و  پــدر  همیــن  کــه  برمی گشــت، 
کاری  کیفــش را روی پلــه می گذاشــت و می رفــت دنبــال  همــان جــا 
کــم کاری  نــه  و  می انداخــت  پشــِت گوش  نــه  بودنــد.  خواســته  کــه 

کننــد. کافــی بــود پــدر یــا مــادرش لــب تــر  می کــرد. 
می آمدیــم  تهــران  از  جمعه هــا  و  پنجشــنبه ها  ازدواج،  از  بعــد 
گــر  آمــل. به محــض رســیدن، به ســراغ پــدر و مــادرش می رفــت تــا ا
بــاغ  بــه  نبــود،  منــزل  پــدرش  هــم  گــر  ا انجــام دهــد.  دارنــد،  کاری 

کنــد.۲ کمکشــان  کارهــا  در  تــا  می رفــت 
شهید هادی جعفری

1. نک: سیدمحسن پیام، ُدّر دوران، ص۳۸�

۲. نک: سایت رجانیوز، شهدای مدافع حرم، تاریخ دسترسی: ۲1آذر1۳9۵؛ شبکۀ اطالع رسانی دانا، 
حرف های خواندنی همسر مدافع حرم، تاریخ دسترسی: ۲4بهمنhttp://dana�ir/647186( ،1۳94(؛ 

کد مطلب: ۶4۲۲۵� سایت صبح، مدافعان حرم، هادی جعفری، 
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9. خانۀ مادر

کــرده و مــادرش تنهــا بــود.  پــدر ابوالفضــل ســال ها قبــل فــوت 
خیلــی بــه مــادرش خدمــت می کــرد و همیشــه بــه فکــر مــادر بــود.

کــرده بــود، دوســتان بــه ابوالفضــل می گفتنــد  کــه ازدواج  اوایــل 
دو  »می خواهــم  می گفــت:  ابوالفضــل  بگیــرد.  ســازمانی  خانــۀ  کــه 

کــه مــادرم تنهــا نباشــد.« کنــار هــم بگیــرم  واحــد آپارتمــان، 
کنــار هــم بگیــرد، به  چــون نتوانســت در محلــۀ خراســان دو واحــد 
کــرد و هــر روز از قیام دشــت  قیام دشــت رفــت و آنجــا منزلــش را تهیــه 
کارش، دو ســاعت راه را می آمــد و ســختی های فراوانــی را  تــا محــل 
تحمــل می کــرد؛ ولــی ارزشــش را داشــت، این طــور می توانســت بــه 

کنــد.1 مــادرش خدمــت 
شهید ابوالفضل نیکزاد

10. رابطۀ مادر و فرزندی

بیــن مــن و مــادرم اختالفــی افتــاده بــود. از ایــن ُقدبازی هــای 
بــود.  کــرده  کــه میــان مــن و خانمــم و مــادرم را شــکراب  جوانانــه 
یک ماهــی می شــد کــه خانــۀ مــادرم نمی رفتــم. یــک روز عصــر، محمــود 
کــن. دارم می آیــم خانــه ات.« گفــت: »چایــی را آمــاده  گرفــت و  تمــاس 
می کردیــم.  بــاز  ویــژه ای  حســاب  محمــود  روی  خانــواده  کل 
محمــود هــم، بــرای حفــظ جایــگاه مــادر، خیلــی اهمیــت قائــل بــود.

1. پایگاه اطالع رسانی خبرِی تا شهدا، »منش های اخالقی شهید ابوالفضل نیکزاد از زبان دوستان«، تاریخ 
دسترسی: ۳مرداد1۳9۵:

http://www�tashohada�ir/news/id28985
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گفــت:  ــرد،  ک ــه صحبــت  محمــود آمــد، چایــی اش را خــورد و شــروع ب
»از مــادر خبــر داری؟«

که سری به او نزدم.« گفتم: »یک ماه می شود 
ــا دلخــور اســت و حتــی جــواِب  ــادر از دســت م گفــت: »م خانمــم 

ســالم مــا را هــم نمی دهــد.«
مــادرم،  و  »رابطــۀ شــما  گفــت:  و  کــرد  بــه خانمــم  رو  محمــود 
رابطــۀ مادرشــوهر و عــروس اســت؛ ولــی رابطــۀ مرتضــی و مــادر، رابطــۀ 
گــر مــادرم چهــار تــا هــم تــوی ســرش زد، او  مــادر و فرزنــدی اســت. ا

بایــد ســرش را بینــدازد پاییــن و بگویــد: ‘چشــم.’«
ــا از خــِر شــیطان پیــاده  گفــت ت گفــت و  خالصــه آن قــدر برایمــان 
شــدیم و همــان شــب راه افتادیــم به طــرف منــزل مــادر. دســت مــادرم 
کــه اشــتباه از طــرف مــا  کــردم  را بوســیدم، حاللیــت طلبیــدم و اعتــراف 

بــوده اســت.1
شهید محمود رادمهر

>
ً
واِلَدْیِن ِاْحسانا

ْ
11. >ِبال

علیرضــا محبــت و ارادت بی نظیــری بــه پــدر و مــادرش داشــت. 
ــار، پــدر و مــادرش را زیــارت می کردیــم؛ ولــی  ــا ســه ب مــا هفتــه ای دو ت
گویــا یــک ســال هســت  کــه بــا پــدر و مــادرش روبــه رو می شــد،  هــر بــار 
کــه آن هــا را ندیــده اســت: پــدرش را در آغــوش می کشــید، ســر و روی 
بــه  بغــض  و  می بوســید  را  پــدر  دســت  می کــرد،  بوســه باران  را  پــدر 
گلــو، بــا پــدرش حــال و احوالپرســی می کــرد. بعــد از آن، می رفــت در 
آشــپزخانه ســراغ مــادرش، دســت و روی مــادر را می بوســید و از آغــوش 

1. نک: مصیب معصومیان، شهید عزیز، ص۵۳�
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مــادرش دل نمی َکنــد.
کنــار خــودش می نشــاند. وقتی کــه  دســت مــادر را می گرفــت و 

کــف پاهــای پــدر را بوســه باران می کــرد. پــدر می نشســت، 
کــه تلفنــی بــه او خبــر  دو ســال بعــد از ازدواجمــان، اولین بــاری 
دادنــد مــادرش به دلیــل افزایــش فشــارش، در بیمارســتان بســتری 
روی  نتوانســت  و  افتــاد  فشــارش  شــد.  بــد  حالــش  خیلــی  اســت، 
پاهایــش بنــد شــود. آب قنــد بــه او دادم. از او خواســتم خــودش را 

کنــد. این قــدر بی تابــی  نبایــد  گفتــم  کنــد،  کنتــرل 
گفــت: »مــن تحمــل مریضــی مــادرم را نــدارم. نمی توانــم طاقــت 

کــه حتــی یــک ســرفه بکنــد.«1 بیــاورم 
کاری از دســتش  گفــت و ســریع بــه بیمارســتان رفــت تــا هــر  ایــن را 

برمی آیــد، در راِه خدمــت بــه پــدر و مــادرش انجــام دهــد.
شهید علیرضا نوری

 12. ادب

بارهــا شــده بــود وقتــی مــن از خریــد برمی گشــتم، محمدامیــن 
از  را  ســنگین  وســایل  پاییــن.  می آمــد  مــن  بــه  کمک کــردن  بــرای 

می ایســتاد. کنــار  جــا  همــان  و  برمی داشــت  ماشــین  داخــل 
ــل و  ــاورم داخ ــین را بی ــن ماش ــا م ــید ت ــول می کش ــه ط ــد دقیق چن
کارم  ــا  ــار می ایســتاد ت کن کنــم. محمدامیــن همین طــور  درهــا را قفــل 
تمــام شــود و قبــل از او، وارد خانــه شــوم؛ مبــادا در همیــن حــد، بــه 

که  کد مطلب: ۵۸۵۵۲؛ سایت مشرق نیوز، »شهیدی  1. نک: سایت صبح، مدافعان حرم، علیرضا نوری، 
گفت: ‘من اول به عقد سپاه درآمدم’«، تاریخ دسترسی: ۲۶مرداد1۳9۶: روز خواستگاری اش 

https://www�mashreghnews�ir/news/763443
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کــرده باشــد. تــا ایــن حــد ســعی می کــرد ادب و  پــدرش بی احترامــی 
کنــد.1 ــا رعایــت  ــارۀ م ــرام را درب احت

کریمیان شهید محمدامین 

13. جایگاه واال

مقیــد بــود هروقــت از قــم برمی گشــت، به محــض ورود بــه خانــه، 
دســت مــن را می بوســید. هرچــه ســعی می کــردم دســتم را بکشــم، 

فایــده نداشــت.
کار  کارهــا نیــازی نیســت. شــما چــرا ایــن  می گفتــم: »پســرم، ایــن 

را می کنــی؟«
می گفــت: »بعــد از خــدا، شــما و بابــا باالتریــن جایــگاه و بیشــترین 
گفتــه اســت: ‘بعــد از مــن،  گــردن مــن داریــد. خــدا خــودش  حــق را بــه 

پــدر و مــادر.’ مــن هــم بایــد احتــرام شــما را نگــه دارم.«۲
کریمیان شهید محمدامین 

 14. سنگ تمام

ــی  ــادی اینجــا نبــود؛ ول کــه می آمــد، مــدت زی ــود. از قــم  طلبــه ب
از همیــن زمــان اســتفاده می کــرد تــا بــاری از روی دوش مــا بــردارد: 
پله هــا را می شســت، طــی می کشــید، جــارو مــی زد، پتوهــا را می بــرد 
مــادرش می گفــت: »این هــا ســنگین  بــه  داخــل حمــام می شســت. 

اســت، شــما نمی توانــی.«

1. نک: مهدی منصوریان، بزرگ مرد، ص1۵�

۲. نک: مهدی منصوریان، بزرگ مرد، ص1۶�
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کــه امــروز پســرها  کارهایــی انجــام مــی داد  ســنگ تمــام می گذاشــت. 
ــد.1 ــام می دهن ــر انج کمت

کریمیان شهید محمدامین 

1. نک: مهدی منصوریان، بزرگ مرد، ص۶۲�
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       فصل دوم: تحصیل
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مقدمه

کســب دانــش یکــی از زیربناهــای پیشــرفت جوامــع  تحصیــل علــم و 
کــه بیشــترین تأثیــر را در عــزت، قــدرت،  بشــری اســت. مســئله ای 
بنابرایــن  می کنــد؛  ایفــا  جامعــه  فرهنــگ  ســطح  ارتقــا  و  اقتصــاد 
توصیه هــای  معصومیــن؟مهع؟  حضــرات  فرمایشــات  در  می بینیــم 

اســت. شــده  دانش افزایــی  و  دانش انــدوزی  بــه  فراوانــی 
گرامــی اســالم؟لص؟ اهمیــت آن را تــا آن حــد زیــاد قلمــداد  رســول 
می فرماینــد:  و  برگزیده انــد  آن  بــرای  را  واجــب  تعبیــر  کــه  می کننــد 
»طلــب دانــش بــر هــر مســلمانی واجــب اســت. خداونــد جوینــدگان 
دانــش را دوســت دارد.«1 و در جایــی دیگــر، آن را بــا تمــام خوبی هــا، 
و  خوبی هــا  همــۀ  ســرآمِد  »دانایــی،  می کننــد:  مقایســه  این گونــه 
نادانــی، ســرآمد همــۀ بدی هاســت.«۲ امام صــادق؟ع؟ نیــز در تعبیــری 
کســب علــم  زیبــا، یکــی از خواســته های امــام معصــوم از جوانــان را 
جوانــی  نــدارم  »دوســت  می فرماینــد:  و  کرده انــد  بیــان  دانــش  و 
از شــما ]شــیعیان[ را جــز بــر دو حــال ببینــم: یــا دانشــمند باشــد یــا 

دانش آمــوز.«۳
کــه علــم به تنهایــی  کســب علــم ایــن اســت  امــا مســئلۀ اصلــی در 
نمی توانــد ســعادت انســان را به همــراه داشــته باشــد و ضرورتــًا نیــاز 
کــه بتوانــد دانش انــدوزی را در مســیر صحیــح  بــه پیوســت هایی دارد 

کلینی رازی، االصول  ُکّلِ ُمْسِلٍم َاال ِاّنَ اهلَل ُیِحّبُ ُبغاَة الِعْلِم« )محمدبن یعقوب  1. »َطَلُب الِعْلِم َفِریَضٌة َعَلی 
من الکافی، ج1، ص۳۰(�

ِه« )محمدباقر مجلسی، بحار االنوار، ج74، ص17۵(� ُکّلِ ّرِ 
َ

ُس الّش
ْ
ِه َو اْلَجْهُل َرأ ُکّلِ ُس اْلَخْیِر 

ْ
۲. »َاْلِعْلُم َرأ

مًا« )محمدبن حسن طوسی،   غاِدیًا ِفی حاَلْیِن ِاّما عاِلمًا َاْو ُمَتَعّلِ
ّ

۳. »َلْسُت ُاِحّبُ َاْن َاَرى الّشاّبَ ِمْنُکْم ِاال
االمالی، ص۳۰۳(�
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قــرار بدهــد و انســان را بــه ســعادت دنیــا و آخــرت برســاند.
ــه چنــد نکتــۀ  ــات حضــرات معصومیــن؟مهع؟ ب ــر بیان ــا مــروری ب ب
می توانــد  کــه  می یابیــم  دســت  زمینــه  ایــن  در  اساســی  و  کلیــدی 

کســب دانــش باشــد. روشــنای راه مــا، در مســیر 

1. علم باید انسان را به تواضع برساند.

زمینــه  ایــن  در  حکیمانــه  و  کوتــاه  علــی؟ع؟  امیرالمؤمنیــن 
کــه هــر دانش انــدوزی، می توانــد پــس  ح می کننــد  معیــاری را مطــر
کســب علــم پیمــوده اســت، در معــرض  کــه در راه  از مدتــی، مســیری 
آورد.  دســت  بــه  را  آن  نادرســتی  یــا  درســتی  و  دهــد  قــرار  ســنجش 
امــام؟ع؟ می فرماینــد: »انســاِن بلندمرتبــه، چــون بــه فهــم و دانایــی 
ج  رســد، متواضــع می شــود.«1 یعنــی هــرگاه انســان از مســیر تواضــع خــار

کــه مســیر اشــتباهی را پیمــوده اســت. شــد، بایــد بدانــد 

2. زکات علم و دانش را بپردازد.

کــه می تواند  پــس از کســب دانــش، انســان بــه مرحله ای می رســد 
آنچــه آموختــه اســت، در معــرض اســتفادۀ دیگــران قــرار دهــد؛ امــا 
می شــوند،  مواجــه  آن  بــا  مرحلــه  ایــن  در  بســیاری  کــه  مســئله ای 
بیــان  کــه در  اســت. خساســتی  انتشــار علــم  و  تعلیــم  خساســت در 
معصومیــن؟مهع؟ برخــالِف آن توصیــه شــده اســت؛ به عنوان مثــال، 
و  برگزیده انــد  علــم  بــذل  بــرای  را  زکات  تعبیــر  امام علــی؟ع؟ 
ــتگان آن  ــه شایس ــم ب ــوزش عل ــر و آم ــش، نش ــد: »زکات دان می فرماین

ِفیُع َتواَضَع« )عبدالواحد بن محمد تمیمی آُمدى ، غرر الحکم و درر الکلم، ص۲۸۵(� َه الّرَ
َ

1. »ِاذا َتَفّق
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و وادارکــردن ]نفــِس[ خــود، در عمــل بــه آن اســت.«1 در جــای دیگــر، 
»علــم  می فرماینــد:  و  خوانده انــد  تمام نشــدنی  گنجینــه ای  را  علــم 

ج کــردن تمــام نمی شــود.«۲ کــه بــا خر گنــج بزرگــی اســت 

3. دانش اندوزی برای خدا باشد.

کیــد دارنــد، ایــن  کــه امام صــادق؟ع؟ بــه آن تأ یکــی از نکاتــی 
کــه در تمــام مراحــل دانش انــدوزی، انتشــار علــم و عمــل بــه  اســت 
ــه  کارهایمــان در مســیر الهــی باشــد و ب ــه  ک دانــش، فرامــوش نکنیــم 
کارهایمــان رنــگ الهــی بدهیــم. ایشــان می فرماینــد: »هرکــس بــراى 
کنــد و بــرای خــدا آن را بــه دیگــران  خــدا دانــش بیامــوزد و بــه آن عمــل 
گوینــد:  آمــوزش دهــد، در ملکــوت آســمان ها بــه بزرگــی یــاد شــود و 
کــرد و بــراى خــدا آمــوزش  ‘بــراى خــدا آموخــت و بــراى خــدا عمــل 

داد.’«۳
ــن؟مهع؟ را  ــرات معصومی ــات حض ــم فرمایش ــه بتوانی ــد آنک ــه امی ب
ــربلندی  ــش و س ــب دان کس ــیر  ــم و در مس ــرار دهی ــان ق ــنای راهم روش

کنیــم. جامعــۀ اســالمی، بیش ازپیــش تــالش 

ْفِس ِفی اْلَعَمِل ِبِه« )عبدالواحد بن محمد تمیمی آُمدی، تصنیف  ِه َو ِاْجهاُد الّنَ 1. »َزکاُة الِعْلِم َبْذُلُه ِلُمْسَتِحّقِ
غرر الحکم و درر الکلم، ص44(�

َکْنٌز َعِظیٌم ال َیْفَنی« )عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی، غرر الحکم و درر الکلم، ص۶۶و۸۵(� ۲. »َاْلِعْلُم 

َم 
َ
َم هلِِل و َعِمَل هلِِل و َعّل

َ
ماواِت َعظیمًا َفِقیَل َتَعّل َم هلِِل ُدِعَی ِفی َمَلُکوِت الّسَ

َ
َم اْلِعْلَم و َعِمَل ِبِه و َعّل

َ
۳. »َمْن َتَعّل

کلینی رازی، االصول من الکافی، ج1، ص۳۵(� هلِِل« )محمدبن یعقوب 
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خاطرات

1. مطالعه

نمی کــرد.  تلــف  را  وقتــش  کــه  بــود  طلبه هایــی  آن  از  محمــد 
به شــدت منظــم بــود. صبح هــا، بعــد از نمــاز نمی خوابیــد. روزی بعــد 
ــش را  کتاب های ــی از  ــره. یک ــل حج ــد داخ ــح، آم ــت صب ــاز جماع از نم
کلیــد موتــور برداشــت و رفــت بیــرون. ســاعت هفت ونیــم  به همــراه 
شــد.  تکــرار  روزی  دوســه   کارش  ایــن  مدرســه.  برگشــت  کــه  بــود 

ع را از خــودش پرســیدم. کنجــکاو شــدم و موضــو
کجا می روی؟« گفتم: »محمد، صبح ها 

گفــت: »مــی روم بــاغ نظــر درس بخوانــم. بایــد بــرای امتحانــات 
آمــاده بشــوم.«

که یک ماه دیگر وقت هست!« گفتم: »امتحان؟ تا آن موقع 
کار فرهنگــی می کنــم،  کــه در واحــد شــهدا  گفــت: »باشــد. مــن 

نبایــد از نظــر درســی ضعیــف باشــم.«
از روز بعــد همراهــش رفتــم. پــارک ُپــر بــود از عطــر بهارنارنــج، 
ــد. مــن و محمــد هــم  عــده ای هــم مشــغول ورزش صبحگاهــی بودن
ک پشــتِی پــارک، نشســتیم و مشــغول درس خوانــدن  زیــر نــور چــراغ ال

شــدیم.1
شهید محمد مسرور

1. نک: مهدی ُدریاب، قصۀ دل کندن، ص4۶و47�
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2. رشتۀ جنگل

گفتــم: »رشــتۀ جنــگل  بعــد از قبولــی در دانشــگاه، بــه محمــود 
پیگیــر  کــه  باشــم  کــرده  مشــورتی  او  بــا  خواســتم  شــده ام.«  قبــول 

تحصیــل در ایــن رشــته باشــم یــا نــه.
گفتــم اینکــه چــه رشــته ای قبــول بشــوی،  گفــت: »یــک بــار بــه تــو 
کــه قبول  مهــم هســت؛ ولــی زیــاد نــه. مهــم ایــن اســت در هــر رشــته ای 
شــدی، تمــام تالشــت را بکنــی و در رشــتۀ خــودت بهتریــن باشــی. 
گــر امام زمــان؟جع؟ مهنــدس جنــگل خواســتند،  کــه ا طــوری باشــی 

کننــد.«1 تــو را انتخــاب 
شهید محمود رادمهر

3. شیوۀ درس خواندن

شــیوۀ خاصــی بــرای درس خوانــدن داشــت و در هیــچ اوضاعــی، 
کــه ســه روز بــه امتحــان  آن را تغییــر نمــی داد. برایــش فرقــی نمی کــرد 
را می خوانــد، خالصه بــرداری  کتــاب  یــا ســه ســاعت.  باشــد  مانــده 

می کــرد و همــان خالصه هــا را مطالعــه می کــرد.
کــه خالصه نویســی ها را فقــط بــرای خــودش  این طــور هــم نبــود 
نگــه دارد. بــدون هیــچ بخــل و توقعــی، خالصه نویســی ها را در اختیــار 

دیگــران قــرار مــی داد.۲
شهید محمدرضا دهقان امیری

1. نک: مصیب معصومیان، شهید عزیز، ص49�

۲. محدثه علیجانزاده روشن، ابووصال، ص۵۰�
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4. اسکن

کــه موفــق بــه درس خوانــدن نمی شــد، آخــر شــب  گاهــی اوقــات 
کتــاب نــگاه عمیقــی می انداخــت  می نشســت و فقــط بــه صفحه هــای 

کِل صفحــه را بــه ذهــن می ســپرد. و 
آنکــه  بــدون  را می دانســت،  کــه می پرســیدیم، جــواب  ســؤال 

کــرده باشــد! کتــاب را مطالعــه  تمــام متــن 
کتــاب را در ذهنــم اســکن می کنــم،  می گفــت: »مــن صفحــات 

کتــاب در ذهنــم باقــی می مانــد.«1 این جــوری مطالــب 
شهید محمود رادمهر

5. حوزۀ علمیه

بعــد از کلــی کارکــردن در بــازار، حــاال بــه فکــر ادامــۀ تحصیــل افتاده 
بــود و شــبانه دیپلمــش را گرفتــه بــود. بــرای ادامــۀ کار آمــده بــود بــا مــن 
گفــت:  کــن.«  کنکــور دانشــگاه شــرکت  گفتــم: »تــوی  کنــد،  مشــورت 
اینکــه  اول  دلیــل:  دو  بــه  دانشــگاه  بــروم  نمی خواهــم  »حقیقتــش 
مگــر چقــدر دکتــر و مهنــدس و متخصــص می خواهیــم؟ این همــه 
ــود از  ــدس را می ش ــر و مهن ــه دکت ــم...؛ دوم اینک ــل داری غ التحصی فار
گــر امثــال شــهید مطهــری را نداشــته باشــیم،  ــی ا کــرد؛ ول ج وارد  خــار

کنیــم؟!« بایــد چــه کار 
کلــی برایــش توضیــح دادم و به قول معــروف بــا او اتماِم حجــت 
دروس  ســختی  از  و  گفتــم  طلبه هــا  ضعیــف  مالــی  وضــع  از  کــردم: 
گــوش داد؛ ولــی انــگار مــال دنیــا و مــدرک  حــوزه. همــه را به دقــت 
دانشــگاهی برایــش اهمیتــی نداشــت. بــه همیــن دلیــل هــم، بــا ارادۀ 

1. نک: مصیب معصومیان، شهید عزیز، ص۲9و۳۰�
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قــوی وارد حــوزۀ علمیــه شــد.1
شهید محمدهادی ذوالفقاری

6. پایان نامه

از  اســتراتژیک،  اطالعــات  رشــتۀ  ارشــد،  کارشناســی  مــدرک 
بــه  عالقــه اش  به دلیــل  ولــی  داشــت؛  امام حســین؟ع؟  دانشــگاه 
کنکــوِر رشــتۀ علــوم سیاســی را  کتاب هــای تســت  ج عالــی،  کســب مــدار
کــه  کــرده بــود و بــا خــودش بــرده بــود ســوریه. بهمــن 1۳91 بــود  تهیــه 

کــرد. بــه تهــران برگشــت و در آزمــون سراســری شــرکت 
نتایــج اولیــه اعــالم شــد و چــون رتبــۀ خوبــی به دســت آورده بــود، 
ح  رشــتۀ علــوم سیاســی و روابــط بین الملــل در دانشــگاه های مطــر

تهــران را در لیســت انتخــاب رشــته اش قــرار داد.
برنامه ریــزی کــرده بــود کــه وقتی نتایج نهایی انتخاب رشــته اعالم 
شــد، بــرای ثبت نــام بــه تهــران بیایــد، ثبت نــام کنــد و تــرم اول را مرخصی 

بگیرد و به ســوریه برگردد. می گفت: »آنجا ســرمان شــلوغ اســت.«
از  بعــد  روز  پنــج  ۵اردیبهشــت1۳9۲،  آزمــون  نهایــی  نتایــج 
شــهادتش اعــالم شــد؛ زمانی کــه اســماعیل در دانشــگاه عشــق، تحــت 
نظــارت و راهنمایــی اســتادش عبــاس؟ع؟ بــا پایان نامــۀ »دفــاع از 

کــرده بــود!۲ کســب  حــرم«، رتبــۀ برتــر را 
شهید اسماعیل حیدری

گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی، پسرک فالفل فروش، ص۵۶تا۵۸� 1. نک: 

کد مطلب: ۶4۲9۳؛ سایت نوید شاهد )پایگاه  ۲. نک: سایت صبح، مدافعان حرم، اسماعیل حیدری، 
جامع فرهنگ ایثار و شهادت(، استان ها، مازندران، سردار شهید حاج اسماعیل حیدری، تاریخ دسترسی: 

۳1مرداد1۳9۵:
http://mazandaran�navideshahed�com/fa/news/389892
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7. تدریس

انــواع اطلس هــای جغرافیایــی را خریــده بــود و مطالعــه می کــرد. 
عالقــۀ عجیبــی بــه جغرافیــا و مباحــث زمین شناســی داشــت. بــرای 
کــه در دبیرســتان رشــتۀ علــوم تجربی  کــرد  همیــن، هرچــه پــدرم اصــرار 

بخوانــد، قبــول نکــرد.
کــه داشــت،  رفــت رشــتۀ ریاضــی و بــا عالقــه و پشــتکار خوبــی 
کامــل  درســش را خوانــد. خــوب هــم درس می خوانــد. تــا مطلبــی را 
نمی فهمیــد، از آن رد نمی شــد؛ بــه همیــن خاطــر، خیلــی مســلط و 

کنــد. خــوب می توانســت تدریــس 
گرد هــم مــی آورد خانــه  کلــی شــا کــه می خوانــد هیــچ،  خــودش 
مــی داد.  درس  رایــگان  هــم  را  همــه  مــی داد.  درس  آن هــا  بــه  و 
کــرده باشــد.1 کمکــی  می خواســت بــه دوســتانش در یادگیــری علــم 
شهید محمود رادمهر

8. هدف تحصیلی

بودیــم.  آورده  کاغــذ  روی  را  تحصیلی مــان  هــدف  و  برنامــه 
چــه  و  کنیــم  انتخــاب  بایــد  را  راهــی  چــه  آینــده  در  اینکــه  دربــارۀ 
کنیــم، خیلــی حــرف می زدیــم.  مســیری را در راه تحصیــل بایــد طــی 
کــه مــا بایــد بعــد از  نتیجــۀ تمــام حرف هــا و مشــورت هایمان ایــن بــود 
دروس مقدماتــی حــوزه، وارد فضــای دانشــگاهی بشــویم. ورودمــان 

بــه مؤسســه امام خمینــی؟ق؟ هــم بــه همیــن خاطــر بــود.
گــر توانســتیم، مدتــی بــه آلمــان برویــم  کــه ا گذاشــته بودیــم  قــرار 

1. مصیب معصومیان، شهید عزیز، ص۳۲�
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ــه حــرف غربی هــا  ک ــم  ــاد بگیری ــه مهــد فلســفه اســت. بخوانیــم و ی ک
ــکوالر،  ــالمی و غیرس ــفۀ اس ــا فلس ــم ب ــور می توانی ــت و چط ــًا چیس واقع
ــا  ــی م ــه دانشــگاه ها وارد شــویم؛ یعنــی درواقــع یکــی از اهــداف اصل ب
ــا  ــه ب از ورود بــه حــوزۀ فلســفه و ادامــۀ تحصیــل در ایــن رشــته، مقابل

علــوم غربــی و ســکوالری بــود.
ــاز  در ایــن مســیر هــم، موفــق بودیــم. در حــوزه، طلبه هــای ممت
بیــن چنیــن  تــرم اول، در  مــا  در رشــتۀ فلســفه تحصیــل می کننــد. 
ــی  ــا معدل ــم، ب کردی کســب  ــی را  طلبه هایــی، رتبــۀ اول و دوم تحصیل

ــه بیســت.1 نزدیــک ب
کریمیان شهید محمدامین 

9. دانش آموز

ضمــن اینکــه خوش اســتعداد بــود، بــرای یادگیــری و تحصیــل 
کــه  تــالش زیــادی هــم می کــرد. بعضــی وقت هــا از صبــح ســاعت هفــت 
کالس رفتــن می شــد، تــا ســاعت یازده ونیــم  مشــغول درس خوانــدن و 

شــب از او خبــر نداشــتیم.
وقتــی بــا مــادرش تمــاس می گرفــت و مــادر ابــراز نگرانــی می کــرد، 

کالس بــوده ام.« می گفــت: »از صبــح تــا االن یکســره 
مؤسســۀ  در  عصرهــا  بــود،  حــوزوی  دروس  مشــغول  صبــح 
امام خمینــی؟هر؟ رشــتۀ فلســفه می خوانــد و شــب ها در خوابــگاه آیت اهلل 

خوانســاری؟هر؟ اخــالق و نقــد فیلــم و زبــان انگلیســی.
گرفت. مدرکش را آورد خانه  برای زبان انگلیســی مدرک تافل هم 

کنم.« و گفت: »با این مدرک، از االن می توانم انگلیســی تدریس 

1. نک: مهدی منصوریان، بزرگ مرد، ص۲۸�
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کن.« گفتم: »خوب است عزیزم! تدریس را شروع 
گفــت: »نــه. هنــوز زود اســت. مــن هنــوز بایــد درس بخوانــم. 

هســتم.«1 دانش آمــوز  هنــوز 
کریمیان شهید محمدامین 

10. کشور خودم

مصطفــی از همــان بچگــی بااســتعداد بــود. بیســت ســال بیشــتر 
کنــد. بــرای  ح یــک زیردریایــی را ابــداع  نداشــت؛ ولــی توانســته بــود طــر
کلــی پیگیــری  ثبــت طرحــش، چنــد بــار بــه بنیــاد نخبــگان مراجعــه و 
ح  گفتــه بودنــد: »ایــن طــر کــردم؛ ولــی متأســفانه نتیجــه ای نداشــت. 
هزینــۀ سرســام آوری دارد و زمــان زیــادی هــم، بــرای ســاختش الزم 

اســت.«
کانــادا فرســتاد. تأییــد شــد؛ ولــی از ارائۀ  ح را بــرای  پیش نویــس طــر
ــرد، می گفــت: »مــن دوســت دارم  ک ــادا صرف نظــر  کان ــه  کامــل ب ِح  طــر

کشــور خارجــی!«۲ کشــور خــودم ارائــه بدهــم، نــه یــک  ح را بــه  ایــن طــر
شهید سیدمصطفی موسوی

11. روشنگری

کــرد. حرفــش ایــن بــود:  ــا مــن مشــورت  قبــل از ورود بــه حــوزه، ب
»همــه پیشــنهاد می کننــد وارد دانشــگاه شــوم؛ ولــی مــن امــروز می بینــم 

1. نک: مهدی منصوریان، بزرگ مرد، ص۲۸و۲9�

۲. نک: سایت مشرق نیوز، جوان ترین شهید مدافع حرم به روایت پدر و مادر، تاریخ دسترسی: 
۲1آذر1۳9۵:

https://www�mashreghnews�ir/news/664933
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ســنگر دفــاِع از دیــن خالــی اســت. مــن دوســت دارم طلبــه بشــوم؛ چــون 
کــه روشــنگری کننــد.« حــوزۀ علمیــه االن نیــاز بــه عمارهایــی دارد 

کافــی اســت  کــرد.  کــرد. روشــنگری  واقعــًا هــم بــه حرفــش عمــل 
را  روشــنگری هایش  تــا  بخوانیــد  را  وصیت نامــه اش  از  خــط  چنــد 
فتنه گــران  کردن  رســوا و  والیی مانــدن  بــه  توصیــه  از  کنیــد.  لمــس 
کــرده  کوتــاه و صریــح بیــان  داخلــی تــا ماهیــت مدافعــان حــرم، همــه را 

اســت تــا روشــنای راه بازمانــدگان باشــد.1
کریمیان شهید محمدامین 

12. عمل به قول

وقتی خواســت وارد حوزه بشــود، گفتم: »حاال که دوســت نداری 
امام زمــان؟جع؟  ســرباز  می خواهــی  نــرو.  باشــد  بــروی،  دانشــگاه 
کــه تــو  بشــوی، قبــول؛ ولــی رفتــن بــه حــوزه شــرط دارد. ایــن لباســی 
ــوی جامعــۀ  ــادی دارد. شــاید ت ــرار اســت بپوشــی، ارزش و بهــای زی ق
دارد.  ویــژه ای  ولــی جایــگاه  باشــد؛  نداشــته  امــروز، خیلــی خریــدار 
بــه  می خواهــی  گــر  ا اســت.  آمــده  پیامبــر؟لص؟  تــن  از  لبــاس  ایــن 
ــه فکــر ایــن  کنــی و ب کتفــا  مســئله گفتن و نمــاز جماعــت اقامه کــردن ا
گــر  کــه امــورات زندگــی ات بگــذرد، مــن اصــاًل رضایــت نــدارم. ا باشــی 
می توانــی افــق نــگاه و هدفــت را بــه افــق نــگاه علمــای برجســتۀ قدیــم 

ــرو.« ــی، ن ــر نمی توان گ ــرو؛ ا ــی، ب کن ــوف  معط
گفتــم: »بــرو ببیــن مطهــری  تک تــک علمــا را برایــش مثــال زدم، 
کــرد، آیــت  اهلل  کــه مطهــری شــد، عالمــه طباطبایــی چــه کار  کــرد  چــه کار 

کردنــد.« کــرد. ببیــن علمــای بــزرگ شــیعه چــه کار  بروجــردی چــه کار 

1. نک: مهدی منصوریان، بزرگ مرد، ص1۸�
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گفت: »من همۀ تالشم را می کنم.«
کرد.1 و واقعًا به قولش عمل 

کریمیان شهید محمدامین 

13. حاللیت

بــود  شــده  قــرار  دادخــواه.  آقــای  به نــام  داشــتیم  اســتادی 
کــه بعضــی از بچه هــا موافــق نبودنــد، ازجملــه امیــن.  امتحانــی بگیــرد 
گفتــن نداشــتند؛ ولــی امیــن حرفــش را صریــح زد و  بقیــه خیلــی روی 
گفــت: »شــما  کــرد و  اســتاد ناراحــت شــد. آقــای دادخــواه رو بــه امیــن 

کالس برویــد بیــرون.« از 
بــه  را بســت و رفــت. به نوعــی بی احترامــی  کتــاب  امیــن هــم 
اســتاد شــد. تــا یــک هفتــه بعــد هــم، ایــن روال ادامــه داشــت و امیــن 

نمی آمــد. کالس  ســر 
کــه امین پشــیمان شــد؛ ولــی یادم  یــادم نیســت چــه اتفاقــی افتــاد 
کــه تــا مدتــی، بابــت آن رفتــارش، مــدام از اســتاد عذرخواهــی  هســت 
می کــرد. زنــگ مــی زد یــا حضــوری از اســتاد حاللیــت می طلبیــد. وقتــی 
هــم اســتادمان بــه رحمــت خــدا رفــت، تــا همیــن اواخــر، فرصتــی پیــدا 
کاری از  می کــرد، بــرای ایشــان قــرآن و نمــاز می خوانــد. خالصــه هــر 

کنــد.۲ دســتش برمی آمــد، انجــام مــی داد تــا آن اشــتباه را جبــران 
کریمیان شهید محمدامین 

1. نک: مهدی منصوریان، بزرگ مرد، ص19�

۲. نک: مهدی منصوریان، بزرگ مرد، ص۲7�
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14. سطح علمی

علمــی  اصطــالح  یــک  اینکــه  به محــض  هســتند  بعضی هــا 
کالس  دیگــران  جلــوی  و  می کننــد  تکــرارش  مــدام  می گیرنــد،  یــاد 
می گذارنــد. ســعید بااینکــه از نظــر علمــی ســطح خوبــی داشــت، یــک 
گــر بحــث علمــی می شــد، نظــر  کارهایــی را از او ندیدیــم. ا ــار چنیــن  ب
کامــاًل علمــی وارد بحــث می شــد؛ ولــی غیــر از ایــن مواقــع،  مــی داد و 
خوبــی  ســواد  نمی کــرد  احســاس  کســی  کــه  می کــرد  رفتــار  جــوری 
ــا او نشســت  ــر یــک طلبــۀ ســال دوِم حــوزه ب گ کــه ا ــود  دارد. جــوری ب
کــه ســعید در ســطوح عالــی  و برخاســت می کــرد، احســاس نمی کــرد 

اســت. تحصیل کــردن  مشــغول 
کــه می خواســتم محــدودۀ یکــی از دروس  یــادم هســت یــک بــار 
کســی نتوانســت  گشــتم؛ ولــی  امتحانــی را بدانــم، تمــام خوابــگاه را 
کنــد. آن درس هــم طــوری بــود  محــدودۀ دقیــق درســی را مشــخص 
کــه  کتــاب نبــود  کــه انتهــای محــدودۀ امتحانــی، جــای مشــهوری از 

کــرد. بتــوان از روی فهرســت پیــدا 
وقتــی ســراغ ســعید رفتــم، چنــد لحظه تمرکــز کرد و گفــت: »مرحوم 
کتــاب را بــه هشــت بخــش تقســیم  شــیخ انصــاری مســئلۀ چهــارم 
کــه می رســد، ســه  می کنــد. در ایــن هشــت قســمت، بــه بخــش چهــارم 
مســئله را بررســی می کنــد: مســئلۀ اول فــالن مطلــب اســت، مســئلۀ دوم 

کتــاب اســت.« فــالن مطلــب اســت و مســئلۀ ســوم انتهــای محــدودۀ 
درس  پیچ درپیــچ  مســائل  روی  علمــی،  لحــاظ  از   یعنــی 
این قــدر  بــود،  حــوزوی  دروس  ســخت ترین  از  کــه  االصــول  کفایــة 
تســلط داشــت؛ ولــی تــا وقتــی از او ســؤال نمی کــردی، ایــن ســطح 

علمــی را بــروز نمــی داد.
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بعــد از اینکــه محــدودۀ آن درس مشــخص شــد، رفتیــم ســراغ تلخیــص. 
از روی تلخیــص هــم، محــدوده را دقیــق مشــخص کردیــم. بعــد رفتیــم 

ســراغ بقیــۀ درس ها.
ســطوح  پایه هــای  بــرای  اســت  خــوب  »چقــدر  گفــت:  ســعید 
گرفتــه  کــه دیگــر وقــت طلبه هــا  انجــام بدهیــم  را  کار  ایــن  عالــی، 
کــه  کردیــم بــرای پایه هــای هفــت و هشــت و ُنــه  نشــود.« بعــد شــروع 
کتــاب و  ســطوح عالــی حــوزه هســتند، محــدودۀ درس هــا را از روی 
گذاشــتیم، چنــد عکــس  کــه  کردیــم. ثمــرۀ  وقتــی  تلخیــص مشــخص 
کــه االن هرکــدام از بچه هــا نیــاز داشــته باشــد، برایــش  شــده اســت 
خــودش  از  ســعید  کــه  اســت  باقیات صالحاتــی  ایــن  و  می فرســتیم 

گذاشــت.1 به جــای 
شهید سعید بیاضی زاده

15. نخبه بود

و  بــود. شــما بچه هــای خوابــگاه  ســعید جــزو نخبــگان حــوزه 
کنیــد و بپرســید: »کدامتــان قبــل از شــهادت ســعید،  مدرســه را جمــع 
»در  می گوینــد:  همــه  اســت؟«  بــوده  نخبــگان  جــزو  می دانســتید 

فهمیدیــم.« تشــییع  مراســم 
کــه ســعید جــزو نخبــگان حــوزه  گفــت  ســخنراِن مراســم وقتــی 
کردنــد بــه خندیــدن. فکــر  بــوده اســت، همــۀ بچه هــا آرام آرام شــروع 
گرم کــردن مراســم، ایــن حــرف را می زنــد. مــن بــه بچه هــا  کردنــد بــرای 
گفتــم: »واقعــًا جــزو نخبه هــا بــوده اســت. شــهریۀ نخبــگان می گرفــت.«
کــه  مــن خــودم در مراســم تشــییع و از زبــان آقــای مانــدگاری فهمیــدم 

1. نک: مهدی منصوریان، راز انگشتر، ص17�
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ســعید جــزو راویــان مؤسســۀ ســیرۀ شــهدا بــوده اســت. دورۀ روایتگــری 
کــه رفیــق صمیمــی ســعید بــودم،  رفتــه و اعــزام هــم شــده اســت. مــن 

بعــد از شــهادتش این هــا را فهمیــدم.
در  را  خــودش  کــه  مبــادا  نمــی داد؛  بــروز  اصــاًل  را  مســائل  ایــن 

ببینــد.1 برتــر  دیگــران،  بــا  مقایســه 
شهید سعید بیاضی زاده

16. مطالعه

بــرای مراســمی رفتــه بودیــم. ســعید در  یکــی از روزهــا، باهــم 
کشــید.  کــرد و زحمــت  طــول روز، بــرای برپایــی مراســم خیلــی تــالش 
کار بــود.  بعــد از مراســم هــم، تــا ســاعت حــدود دوازده شــب مشــغول 

ــد. ــد و خوابیدن ــته بودن ــا خس ــۀ رفق هم
کــرد  کتابــش را برداشــت و شــروع  کارهــا، تــازه  ســعید بعــد از اتمــام 
کار، امشــب بی خیــال  گفتیــم: »بعــد از این همــه  بــه مطالعه کــردن. 

درس بشــو.«
ــن  ــت. ای ــردن برنداش ــت از مطالعه ک ــت و دس ــده نداش ــی فای ول
کــه روِز بعــد، نــه امتحــان داشــت و نــه برنامــۀ درســِی  در حالــی بــود 
ولــی  بــود؛  ســال  روزهــای  تمــام  مثــل  روِز درســی،  یــک  ویــژه ای. 
کالس  ــِر  ــه س ــدون مطالع ــت ب ــت نداش ــودش، دوس ــۀ خ ــق برنام طب

ــود.۲ ــر ش حاض
شهید سعید بیاضی زاده

1. نک: مهدی منصوریان، راز انگشتر، ص۲۰�

۲. نک: مهدی منصوریان، راز انگشتر، ص۳۰�
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       فصل سوم: مقابله با گناه
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مقدمه

بــه  بــرای رســیدن  کــه  از مــا، شــبیه آن بیمــاری هســتیم  بســیاری 
نســخۀ  طبــق  و  کــرده  مراجعــه  پزشــک  بــه  بهبــودی،  و  ســالمتی 
گذشــت  کــرده اســت؛ ولــی پــس از  پزشــک، مصــرف داروهــا را آغــاز 
زمــان زیــاد از مصــرف دارو، هنــوز طعــم ســالمتی را نچشــیده اســت. 
غافــل از اینکــه قبــل از مصــرف داروهــا، بایــد بــه توصیه هــای پزشــک، 
دربــارۀ پرهیــز غذایــی، عمــل می کــرد تــا زمینــه ای بــرای اثربخشــِی 
کــه مــا درزمینــۀ  داروهــا فراهــم شــود. ایــن همــان ماجرایــی اســت 

ــم. ــدا داری ــا خ ــاط ب ارتب
جایــگاه  بــه  رســیدن  و  خــدا  بــا  ارتبــاط  بــرای  مــا،  از  بســیاری 
»نســخه های  به عنــوان  را  مســتحبی  و  واجــب  عبــاداِت  معنــوی، 
معنــوی« انجــام می دهیــم؛ ولــی به دلیــل توجه نکــردن بــه مســئله ای 
گنــاه«، اثربخشــِی مناســبی از آن هــا دریافــت  بنیــادی به نــام »دوری از 

نمی  کنیــم.
بســیاری  درمی یابیــم  روایــات،  و  آیــات  بــه  گــذرا  نگاهــی  بــا 
و  می برنــد  بیــن  از  را  مــا  عبــادی  اعمــال  کــه  هســتند  گناهــان  از 
بی ثمــر  را  خــدا  بــا  ارتبــاط  زمینــۀ  در  مــا  طاقت فرســای  تالش هــای 
گناهانــی ماننــد: ارتــداد، نفــاق، حســد، غــرور، انــکار والیــت،  می کننــد، 

تــرک نمــاز و... .
گناهانــی عنــوان  کفــر را یکــی از  کریــم،  خداونــد حکیــم در قــرآن 
کــه باعــث ازبین رفتــن اعمــال می شــود: »و هرکــس بــه ایمــان  می کنــد 
زیــان کاران  از  آخــرت  و در  باطــل شــده  به یقیــن عملــش  کفــر ورزد، 
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خواهــد بــود.«1
گناهــان برشــمرده اند و  امام باقــر؟ع؟ حســادت را یکــی از ایــن 
کــه حســد، حســنات و نیکی هــا را می خــورد،  می فرماینــد: »به درســتی 

ــد.«۲ ــود می کن ــزم را ناب ــش، هی ــه آت آن چنان ک
کــرم؟لص؟ تــرک نمــاِز بــدون عــذر را موجــب ازبین رفتــن  پیامبــر ا
نمــازش  عــذر  بــدون  »کســی که  و می فرماینــد:  برشــمرده اند  اعمــال 
کنــد، عمــل خــود را از بیــن بــرده اســت.«۳ در جــای دیگــر  را تــرک 
ــته اند و در  ــال دانس ــودی اعم ــث ناب ــت را باع ــه والی ــتن ب اعتقادنداش
روایتــی خطــاب بــه امیرالمؤمنیــن علــی؟ع؟ می فرماینــد: »]یــا علــی،[ 
کنــد، عملــش را  کســی که بــدون اعتقــاد بــه والیــِت تــو، خــدا را مالقــات 

ــود ســاخته اســت.«4 ناب
تــرک  و  گنــاه  بــا  زمینــۀ مقابلــۀ  نکتــه در  امــا شــاید مهم تریــن 
بــرای  برنامه ریــزی  و  رذایــل  دربــارۀ  گاه بــودن  آ اخالقــی،  رذایــل 
گناهــان و رذایــل از توشــۀ اعمــال اســت. اینکــه انســان بــرای  حــذف 
از  هیــچ گاه  و  باشــد  داشــته  برنامه ریــزی  مســیر،  ایــن  طی کــردن 
کــه  اصــالح اشــتباهاتش ناامیــد نشــود. ایــن همــان نکتــه ای اســت 
بــه  مــردم  بــه آن توصیــه فرموده انــد: »امیدوارتریــن  امام علــی؟ع؟ 
گاه شــود،  کــه هــرگاه بــر بدی هــای خــود آ کســی اســت  اصــالِح نفــس، 

یماِن َفَقْد َحِبَط َعَمُلُه َو ُهَو ِفی اآلِخَرِة ِمَن اْلخاِسِریَن< )مائده، ۵(� ِ
ْ

1� >َو َمْن َیْکُفْر ِباال

ُکُل الّناُر اْلَحَطَب« )عبدالحمیدبن هبة اهلل بن ابی الحدید معتزلی،  َکما َتْا ُکُل اْلَحَسناِت  ۲. »ِاّنَ اْلَحَسَد َیْا
ح نهج البالغه اِلبن ابی الحدید، ج1، ص۳17(�  شر

ی َتفوُتُه ِمْن َغْیِر ُعْذٍر َفَقْد َحِبَط َعَمُلُه « )حبیب اهلل هاشمی خویی، منهاج البراعة  الِة َحّتَ ۳. »َمْن َترَک الّصَ
ح نهج البالغة، ج7، ص4۰۰(� فی شر

 ِبَغْیِر َوالَیِتَک َفَقْد َحِبَط َعَمُلُه« )محمدبن علی بن بابویه قمی )شیخ صدوق(، 
َ

4. »َو َمْن َلِقَی اهلَل َعّزَ َو َجّل
امالی الصدوق، ص49۵؛ محمدباقر مجلسی، بحار االنوار، ج۳۸، ص1۰۶(�
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ورزد.«1 شــتاب  آن هــا  برطرف ســاختن  در 
دربــارۀ  کامــل  گاهــی  آ و  شــناخت  بــا  بتوانیــم  آنکــه  امیــد  بــه 
کــه در وجودمــان نهادینــه شــده اســت، بــا الگــو  گناهــان ریــز و درشــتی 
قــرار دادن ســیرۀ اهل بیــت؟مهع؟ و ســبک زندگــی شــهدای واالمقــام، 

گناهــان برســانیم. خــود را بــه مرتبــۀ مقابلــۀ بــا تمــام 

ِل َعْنها« )عبدالواحد بن محمد تمیمی  َحّوُ َع ِاَلی الَتّ 1. »َاْرَجی الّناِس َصالحًا َمْن ِاذا َوَقَف َعَلی َمساِویِه ساَر
آُمدى، تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص۲۳۶(�
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خاطرات

1. ترانه

گرفتیــم برویــم  بــا تعــدادی از رفقــای مســجد مالبــرات تصمیــم 
کردیــم و چنــد روز بعــد، راه  کاروانــی زیارتــی ثبت نــام  مشــهد. در 
افتادیــم. محمــد هــم، همــراه مــا بــود. آن موقــع پانــزده ســال بیشــتر 
گذاشــت  کــه راننــده نــوار ترانــه  نداشــت. نیم ســاعتی نگذشــته بــود 
و  بودیــم  مــا بچه مســجدی  زد.  اساســی  مــا ضدحــال  بــه همــۀ  و 
کار خــودش را می کــرد و  بقیــه هــم زائــر امام رضــا؟ع؟؛ امــا راننــده 
ــگار ســاقدوش عــروس دارد  کــه ان ــود  ــزن و بکوبــی راه انداختــه ب ب

می بــرد!
ــم  ک ــط را  ــدای ضب ــا ص ــت ت ــده خواس ــت و از رانن ــو رف ــد جل محم
ــم و  ــد درآمدی ــت محم ــم پش ــا ه ــرد. م ــی نک ــده اعتنای ــی رانن ــد؛ ول کن

کوتــاه آمــد. کردیــم و باالخــره راننــده  اعتــراض 
کــرد و  کــه دوبــاره صــدای ترانــه را زیــاد  چنــد دقیقــه نگذشــته بــود 

گفــت: »ایــن نباشــد، مــن خوابــم می گیــرد.«
کــه دیــد حــرف زدن بــا او بی فایــده اســت، از روی صندلــی  محمــد 
هزاروهشــت صد  تمــام  نشســت.  اتوبــوس  آخــر  رفــت  و  شــد  بلنــد 

کیلومتــر راِه شــیراز تــا مشــهد را همــان جــا مانــد و جلــو نیامــد.
کــه بــرای برگشــت هــم، بــا همیــن  گفتــه بــود  کاروان  مســئول 
کــه ایــن را شــنید، در اولیــن فرصــت رفت  ماشــین برمی گردیــم. محمــد 
ــت،  ــع برگش ــد. موق ــی خری ــوار مذهب ــد ن ــک و چن کوچ ــارژی  ــط ش ضب
گذاشــت و حــس و حــال زیارتمــان را  راننــده دوبــاره برایمــان ترانــه 
کوچکــش جــدا نشــد و حــاِل  کازرون، از ضبــط  گرفــت؛ ولــی محمــد تــا 
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ــرد.1 ک زیارتــش را حفــظ 
شهید محمد مسرور

2. تنظیم سرعت

در مأموریت هــای مختلفــی بــا محمــود همــراه بــودم. در حفــظ 
ماشــین های  بــا  رانندگــی  در  داشــت.  خاصــی  دقــت  بیت المــال، 
کــه در مصــرف بنزیــن  ســازمانی، طــوری ســرعتش را تنظیــم می کــرد 

شــود. صرفه جویــی 
به دلیــل  کنــم، هــم  رانندگــی  زیــاد  بــا ســرعت  گــر  »ا می گفــت: 
کــرده ام و هــم مصــرف بنزیــن را افزایــش داده ام و بــه  گنــاه  بی قانونــی 

بیت المــال ضــرر زده ام.«۲
شهید محمود رادمهر

3. نامحرم

می کردیــم.  زندگــی  دوطبقــه  خانــه ای  در  عمویــم  خانــوادۀ  بــا 
مــادر محمــد، هــم زن عمویــم بــود، هــم خالــه ام. مــن و محمــد هــم، 
کــه  بزرگ تــر  شــدیم.  بــزرگ  باهــم  و  بودیــم  هم سن وســال  تقریبــًا 
کامــل بــه خانــۀ  کم رنگ تــر شــد. مــن بــا حجــاب  شــدیم، ارتباطمــان 

عمــو می رفتــم و رفتارهــای او هــم، مثــل قبــل بچگانــه نبــود.
رفتــم، همین کــه  پاییــن  پله هــا  از  کــه مثــل همیشــه  بــار  یــک 
محمــد متوجــه ورود مــن شــد، قبــل از اینکــه نگاهــش بــه مــن بیفتــد، 

1. نک: مهدی ُدریاب، قصۀ دل کندن، ص۲4�

۲. نک: مصیب معصومیان، شهید عزیز، ص1۰۸�
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کــرد! از درب حیــاط رفــت بیــرون، یــا بهتــر بگویــم، فــرار 
کــردم. چنــد روز بعــد، دوبــاره همیــن  از ایــن کارش خیلــی تعجــب 
ــورد و  ــخصیتم برخ ــه ش ــد، ب ــتش را بخواهی ــد. راس ــرار ش ــارش تک رفت
ــه و تصمیــم  ــا چشــم اشــک بار برگشــتم خان ــی شــدم. ب ــی عصبان خیل

گرفتــم ایــن رفتــارش را بــه خالــه بگویــم.
گفتــم:  ــا ناراحتــی  کاری بــه خانه مــان آمــد، ب ــه بــرای  وقتــی خال
»هروقــت می آیــم بــه شــما ســر بزنــم، محمــد از خانــه فــرار می کنــد! 

مــن هــم دیگــر نمی آیــم خانه تــان تــا او راحــت باشــد.«
کــه لبخنــد روی لب هایــش نشســته بــود، نگاهــی بــه مــن  خالــه 
غ رســیده اســت.  گفــت: »محمــد دیگــر بــزرگ شــده و بــه ســن بلــو کــرد و 
می گویــد: ‘دخترعمــو نامحــرم اســت.’ می خواهــد شــما اذیــت نشــوی، 

بــرای همیــن از خانــه مــی رود بیــرون... .«1
شهید محمد مسرور

4. حق الناس

ــال را به هــم  ــازی فوتب ــا ب ــم، یکــی از بچه ه ــه بودی ک دبیرســتان 
بــه  بــا زانــو، چنــان زدم  ریخــت، مــن هــم خیلــی ناراحــت شــدم و 
کــه موقــع برگشــت از مدرســه، لنگان لنــگان راه می رفــت. پاهایــش 
ــت:  گف ــد،  ــه را فهمی ــود قضی ــه محم ک ــم  ــتن بودی ــال برگش در ح

ــم.« ــش ببری ــش را برای کیف ــل  ــم، الاق کنی ــش  کمک ــم  ــا بروی »بی
خواســتیم  کــه  خانه شــان  نزدیــک  کردیــم.  هــم  را  کار  همیــن 
کار را  گفــت: »بــرادرم عمــدًا ایــن  کنیــم، محمــود بــه او  خداحافظــی 

1. نک: مهدی ُدریاب، قصۀ دل کندن، ص۲۲و۲۳�
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کــرد! از تــو می خواهــم او را ببخشــی.«
گردنم بماند.1 گناه بزرگی به نام حق الناس به  نخواست 

شهید محمود رادمهر

5. شیوۀ گالیه

دل  درد  و  می شــدم  ناراحــت  آدم هــا  بعضــی  دســت  از  گاهــی 
می گفتــم. را  گالیه هایــم  و  می کــردم 

کنــد. آتــش  می گفــت: »خــدا عاقبــت همــۀ مــا را ختــم بــه خیــر 
می زنــد!« حلقــه  دورمــان  دارد 

که غیبت نکنم.۲ به این شکل به من می فهماند 
شهید محمدرضا دهقان امیری

6. قانون

قــرار بــود امســال بــه مناطــق عملیاتــی جنــوب برویــم؛ ولــی ســه 
کنســل شــد. قــرار بــود  روز قبــل، به دلیــل مأموریــت حمیــد، برنامــه 
کــرد و َتــرک  مــن را برســاند؛ مثــاًل عجلــه هــم داشــتیم. موتــور را روشــن 
مثــل  داریــم.  کــه عجلــه  انگارنه انــگار  ولــی  موتــورش ســوار شــدم؛ 

کــرد! همیشــه خیلــی آرام رانندگــی 
کســی داخــل  بــود و  بــه چراغ قرمــز. صبــح  راه رســیدیم  وســط 
خیابان هــا تــردد نمی کــرد. دوربینــی هــم نبــود. چنــد راننــده بــدون 
کــه  گفــت: »خیلــی بــد اســت  توجــه، از چراغ قرمــز رد شــدند، حمیــد 

1. نک: مصیب معصومیان، شهید عزیز، ص۲9�

۲. نک: محدثه علیجانزاده روشن، ابووصال، ص41�



 56
     

رخ
س

ل 
ی گ

د پا
ر

را  قانــون  بعضی هــا  نیســت،  مأمــور  و  اســت  صبــح  اول  االن  چــون 
بــرای همه کــس و همه جــا هســت. اول  رعایــت نمی کننــد! قانــون 
کارگــر،  گرفتــه اســت تــا  صبــح و آخــر شــب نــدارد. از مســئوِل باالدســت 

کنیــم.«1 همــه بایــد قانــون را رعایــت 
شهید حمید سیاهکالی مرادی

7. خرید

گوشــی مــن  کــه  باهــم رفتــه بودیــم خریــد. وســط بــازار بودیــم 
ــرای  ــه از مغــازۀ روبه رویــی، ب ک ــردم  ک ــه حمیــد اشــاره  زنــگ خــورد. ب
دیــدم  کــه  بــودم  صحبت کــردن  مشــغول  بخــرد.  جــوراب  خــودش 
کــه تمــام شــد، پرســیدم: »چــه شــد؟ چــرا زود  نرفتــه برگشــت. تماســم 

برگشــتی؟ جــوراب نخریــدی؟«
گفــت: »حجــاب خانــم فروشــنده  شــانه هایش را بــاال انداخــت و 

کــن.«۲ چنــدان جالــب نبــود، جلــو نرفتــم. شــما بــرو داخــل و خریــد 
شهید حمید سیاهکالی مرادی

8. لقمۀ حرام

زمانی کــه رضــا در مشــهد مأمــور بــود، بــا همســرم رفتیــم زیــارت. 
ــه  ــرد در س ــی نمی ک ــود و فرق ــرویس ب ــم، ِسلف س ــه بودی گرفت ــه  ک ــی  هتل
کش رایــگان بود. وعــده، چقــدر غــذا بخوریــم. به یــک معنــا، خوردوخورا

گفتم: »برای غذا بیا هتل ما.« به رضا 

1. نک: محمدرسول مالحسنی، یادت باشد، ص199و۲۰۰�

۲. نک: محمدرسول مالحسنی، یادت باشد، ص۲۰1�
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گــر مــن از آن غــذا  گفــت: »نــه! شــما بــرای دو نفــر پــول هتــل داده ایــد. ا
کــرده ام.«1 بخــورم، شــکمم را از لقمــۀ حــرام پــر 

شهید رضا خرمی

9. هیچ وقت

چنــد مــاه بــود کــه مســئولیت یکــی از گردان هــای امام حســین؟ع؟ 
را برعهــده داشــتم. یکــی از نیروهایــم وارد دفتــر شــد و بــا کلــی حجــب و 
حیــا و مقدمه چینــی گفــت: »مــن یــک عذرخواهــی بــه شــما بدهــکارم!«

گفتم: »مگر چه شده است؟«
گفــت: »چنــد روز پیــش رفتــه بــودم واحــد عملیــات، پیــِش محمود 
رادمهــر و شــروع کــردم از شــما انتقادکــردن. همــان اول بســم اهلل، جلوی 
کــه بــه مــن می گویــی،  گفــت: ‘ایــن حرف هایــی  گرفــت و  حرف زدنــم را 
گفــت: ‘خــب چــرا اول بــا  گفتــم: ‘نــه.’  گفتــه ای؟’  بــه حاجــی هــم 
گــر دربــارۀ فرمانــده یــا هــر مســئولی  ح نمی کنــی؟ آدم ا خــودش مطــر
اثــر نــداد،  گــر ترتیــب  نقــدی دارد، اول بــه خــودش می گویــد؛ بعــد ا
براســاس سلســله مراتب، پیگیــری می کنــد. ضمنــًا، دیگــر هیچ وقــت 

اینجــا یــا هــر جــای دیگــری، پشــت ســر فرمانــده ات حــرف نــزن!’«۲
شهید محمود رادمهر

ش
َ
10. ِفل

کامپیوتــرم بــه مشــکل  کــه  مشــغول نوشــتن پایان نامــه بــودم 

1. نک: محمد پاشازاده، لبخند حاج قاسم، ص۶۵�

۲. نک: مصیب معصومیان، شهید عزیز، ص۵۵�
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گرفتــم. قــرار شــد در اولیــن فرصــت بیایــد  برخــورد. بــا محمــد تمــاس 
ــود  ــرار ب ــه ق ک ــزاری  گفتــم: »داری می آیــی، نرم اف و نگاهــی بینــدازد. 

ــاور.« ــش و بی ــز روی فل ــاوری، بری ــم بی برای
گفــت: »فاطمــه، ایــن فلــش مــال مــن نیســت.  کــرد و  مکثــی 
امانــت واحــد شهداســت. آمــدم خانــه، فلــش خــودت را می گیــرم و 

می ریــزم.« برایــت  بعــد 
ــا  ــس حرف ه ــاًل هــم از ایــن جن ــود. قب ــم عجیــب نب ــش برای حرف
کــه در شــبکه های  تحویلــم داده بــود. همیــن چنــد وقــت پیــش بــود 
گــروه خانوادگــی راه انداختــه بــودم. محمــد را هــم عضــو  اجتماعــی، 
گذاشــت:  پیغــام  برایــم  کنــد،  تــرک  را  گــروه  اینکــه  از  قبــل  کــردم. 
ــرای واحــد شــهدای حــوزه  »خواهرجــان، شــرمنده... اینترنــت مــن ب

کنــم.«1 کارهــای شــخصی مصرفــش  اســت. نمی توانــم بــرای 
شهید محمد مسرور

11. حق الناس

کســی خریــده بــود و قــرار بــود بــرای روز طبیعــت  عمــو زمینــی را از 
اختیــار  در  هنــوز  زمیــن  از  بخشــی  برویــم.  آنجــا  بــه  )ســیزده به در( 
ــرار داشــت. ــح بّنایــی در آن ق ــود و مقــداری آجــر و مصال ــک اول ب مال
بزرگ ترهــا  و  شــدند  بــازی  مشــغول  بچه هــا  رســیدیم،  وقتــی 
ــد  ــاختمانی، چن ــح س ــن مصال ــت و از بی ــو رف ــار. عم ــدارک ناه ــر ت درگی
نــه  کــه  کنیــم. آجرهایــی  کبــاب درســت  کــه روی آن هــا  آورد  آجــر 

کنیــم. قیمــت آن چنانــی داشــتند و نــه قــرار بــود خرابشــان 
از  گفــت: »بایــد  بــه عمــو  را دیــد،  آقــا مهــدی همین کــه آجرهــا 

1. نک: مهدی ُدریاب، قصۀ دل کندن، ص۸4و۸۵�



 59
     

رخ
س

ل 
ی گ

د پا
ر

صاحبــش رضایــت بگیریــد؛ وگرنــه گناهــش پــای مــا نوشــته می شــود.«1
شهید مهدی حسینی

12. مال البیت

مدتــی  تــا  شــد  فراهــم  زمینــه  یک مرتبــه  بــود،  ســوریه  وقتــی 
کنــارش باشــم. در آن ایــام، هــر شــب حــدود ســاعت ده و یــازده  در 

کار. ســر  می رفــت  دوبــاره  صبــح  پنــج  ســاعت  و  خانــه  می آمــد 
کــه تــا وقتــی  گذاشــته بودنــد  یــک ماشــین هــم در اختیــارش 
خانــواده اش در منطقه انــد، مشــکل تــردد نداشــته باشــد. بااین حــال، 
کــه مــا رفتیــم، هزینــۀ بنزیــن ماشــین را از جیــب خــودش  از روزی 

کــه بیت المــال، مال البیــت نشــود.۲ حســاب می کــرد. مراقــب بــود 
شهید مهدی حسینی

13. اینجا نمی مانم

مهمانــی.  اقــوام  از  یکــی  خانــۀ  رفتیــم  کــه  بــود  ســالش  پنــج 
ــاق بودنــد.  داخــل یکــی از اتاق هــا تلویزیــون بــود و بچه هــا داخــل ات
گفــت:  یک مرتبــه دیــدم محمــود بــا ناراحتــی از اتــاق بیــرون آمــد و 

»بابــا، مــن تــوی ایــن خانــه نمی مانــم! از اینجــا برویــم.«
کرده است؟« گفته یا دعوا  کسی چیزی  گفتم: »پسرم، 

گفــت: »نــه بابــا. تلویزیــون این هــا، خانم هــای لخــت و ناجــور 
نشــان می دهــد.«

1. نک: سیدمحسن پیام، مرد میدان، ص4۲�

۲. نک: سیدمحسن پیام، مرد میدان، ص7۰�
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کــردم محمــود را  کــه در منزلشــان ماهــواره دارنــد. ســعی  تــازه فهمیــدم 
کــه فقــط آن شــب را بمانیــم و وقتــی مهمانــی تمــام شــد،  کنــم  راضــی 
برگردیــم خانــه؛ ولــی می گفــت: »مــن اصــاًل دیگــر ایــن خانــه را دوســت 

نــدارم.«
کــه صاحب خانــه متوجــه  مــا هــم بــدون بی احترامــی، طــوری 
اشــتباهش بشــود و درعیِن حــال، احتــرام متقابــل رعایــت شــده باشــد، 

کردیــم و بــه خانــه برگشــتیم.1 خداحافظــی 
شهید محمود نریمانی

14. خودکار بسیج

یــک روز در خانــه تلفنــی صحبــت می کــردم و خواســتم شــماره ای 
بــود،  کــه جلــوی دســتم  را  کنــم. باعجلــه خــودکاری  یادداشــت  را 
کــه  گرفــت و اجــازه نــداد  برداشــتم. محمــود ســریع خــودکار را از دســتم 

کلمــه بنویســم! بــا آن خــودکار، حتــی یــک 
گفت: »شماره را بگو، حفظ می کنم.«

گفتم: »چرا؟«
گفت: »این خودکار برای بســیج اســت. اشــتباهًا همراهم آورده ام 

خانه.«
کــرد از ایــن خــودکار به هیچ وجــه اســتفاده نشــود و مراقــب  کیــد  تأ

باشــم تــا محمدهــادی هــم، آن را برنــدارد و از آن اســتفاده نکنــد.۲
شهید محمود نریمانی

1. نک: سیدمحسن پیام، ُدّر دوران، ص۵�

۲. نک: سیدمحسن پیام، ُدّر دوران، ص۵۸�
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15. مانکن

رفتــه بودیــم بــرای خریــد عروســی. مــن و زهــرا وارد یکــی از مغازه هــا 
ــز.  ــت روی می ــد را گذاش ــیک و جدی ــاس ش ــد لب ــنده چن ــدیم و فروش ش
کــه یک لحظــه متوجــه  ح هــا را وارســی می کردیــم  داشــتیم باهــم طر

شــدیم محمــد نیســت و بیــرون مغــازه ایســتاده اســت.
رفتم جلوی در و باتعجب گفتم: »محمد، چرا نمی آیی داخل؟!«

»بــه  گفــت:  بــود،  نمایــان  چهــره اش  در  ناراحتــی  درحالی کــه 
خانــم فروشــنده بگــو یــک چیــزی بکَشــد روی ایــن مانکــن! خیلــی 

گذاشــته اســت اینجــا.« زشــت اســت بــدون لبــاس 
ــاس  ــتپاچه لب ــول و دس ــود، ه ــده ب ــه ش ــازه متوج ــه ت ک ــازه دار  مغ

کــرد... .1 زنانــه ای برداشــت و تــِن مانکــن 
شهید محمد مسرور

16. امتیاز ناحق

آمادگــی  بــرای  بــار،  یــک  وقــت  چنــد  بایــد  نظامــی  نیروهــای 
کــرده و آزمــون یــا  جســمانی، بــه واحــد تربیت  بدنــی ســازمان مراجعــه 

بدهنــد. تســت  به اصطــالح 
ــادی داشــت و معمــواًل در برنامــۀ ورزشــی  ــح مشــغلۀ زی عبدالصال
پــادگان حاضــر نبــود. بااین حــال، به دلیــل قــدرت بدنــی و آمادگــی 
کــه داشــت، از پــِس امتحانــات ورزشــی به  خوبــی برمی آمــد. خوبــی 
یــادم هســت در یکــی از دفعــات تســت ســالمت جســمانی، حــدود 
چهل وپنــج مرتبــه شــنا رفــت و بقیــۀ مراحــل آزمــون را هــم خــوب طــی 

1. نک: مهدی ُدریاب، قصۀ دل کندن، ص1۰4�
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کــرد و امتیــاز الزم را به دســت آورد.
مــن بــرای اینکــه نیروهــا تشــویق شــوند و انگیــزۀ بیشــتری پیــدا 
کــرده بودنــد،  کســب  کننــد، بــرای بیشترشــان امتیــازی بیــش از آنچــه 
ثبــت می کــردم؛ مثــاًل بــرای عبدالصالــح به جــای عــدد چهل وپنــج، 
ــا زبانــی  کــرد و ب کســی که اعتــراض  نوشــتم: پنجــاه مرتبــه شــنا. تنهــا 
کنــم  دوســتانه، امــا جــدی، از مــن خواســت تــا همــان عــددی را ثبــت 
بــا اصــرار او،  ع بــود.  کــه مطابــق حــق و واقعیــت اســت، شــهید زار
پنجــاه را خــط زدم و نوشــتم: چهل وپنــج. دلــش نمی خواســت حتــی 

یــک امتیــاز را به ناحــق به دســت بیــاورد.1
ع شهید عبدالصالح زار

17. بیت المال

بســیاری از نیروهــا حوصلــۀ تنظیــف روزانــۀ ســالح را نداشــتند. 
کننــد و بــا  کــه فــردا دوبــاره بایــد تیرانــدازی  توجیهشــان هــم ایــن بــود 

کار نیســت. ایــن حســاب، فعــاًل نیــازی بــه ایــن 
ــت  ــد از بازگش ــه بع ک ــود  ــری ب ــن نف ــر روز اولی ــح ه ــی عبدالصال ول
از میــدان تیــر، بــه مــن مراجعــه می کــرد و روغــن و پارچــۀ مخصــوص 
تنظیــف را تحویــل می گرفــت. بادقــت ســالحش را تمیــز و روغــن  کاری 
کم  توجهــی او دچــار فرســودگی یــا خرابــی  کــه مبــادا اســلحه، بــا  می کــرد 

شــود و نســبت  بــه بیت المــال مدیــون شــود.۲
ع شهید عبدالصالح زار

1. نک: سیدحمید مشتاقی نیا، عبد صالح، ص74�

۲. سیدحمید مشتاقی نیا، عبد صالح، ص7۶�
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فصل چهارم: معنویت
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مقدمه

رســیدن بــه آرامــش و دوری از اضطــراب و ناامیــدی، یکــی از مســائلی 
کــه انســان ها ســال های ســال به دنبــال آن بوده انــد و بــرای  اســت 
علــوم  روش هــای  اقســام  و  انــواع  دســت به دامان  آن،  بــه  رســیدن 

شــده اند. تجربــی 
کلیدواژه هــای  وقتــی در متــون دینــی ســیر می کنیــم، روش هــا و 
ــش  ــاز آرام ــد زمینه س ــدام می توان ــه هرک ک ــم  ــردی می یابی کارب ــم و  مه
کــه همه وهمــه  کلیدواژه هایــی  و رفــع اضطــراب از وجــود مــا باشــد. 
رنــگ و بــوی معنویــت دارد و حــوِل محــور ارتبــاط بــا خــدا ســیر می کند.
گــذرا، اشــاره  کوتــاه و  مــا در ایــن مجــال بــه چنــد نمونــه از آن هــا، 
می کنیــم. بــه امیــد آنکــه بتوانیــم بــرای خــود و جامعــه، زمینــه ای 

کنیــم. بــرای رســیدن بــه آرامــش فراهــم 
1. ایمان

را در  آرامــش  کــه  کســی اســت  در ســورۀ فتــح می خوانیــم: »او 
کــرد تــا ایمانــی بــه ایمانشــان بیفزاینــد.«1 دل هــای مؤمنــان نــازل 

۲. ذکر به معنای یادآوری و در برابر غفلت
در ســورۀ رعــد در ایــن زمینــه می خوانیــم: »آن هــا ]کســانی که بــه 
کــه ایمــان آورده انــد و دل هایشــان  کســانی هســتند  خــدا برمی گردنــد[ 
گاه باشــید تنهــا بــا یــاد خــدا،  بــه یــاد خــدا مطمئــن ]و آرام[ اســت. آ

دل هــا آرامــش می یابــد.«۲

ِکیَنَة ِفی ُقُلوِب اْلُمْؤِمِنیَن ِلَیْزداُدوا ِایماًنا َمَع ِایماِنِهْم< )فتح، 4(� ِذی َاْنَزَل الّسَ
ّ
1� >ُهَو اَل

ِذیَن آَمُنوا َو َتْطَمِئّنُ ُقُلوُبُهْم ِبِذْکِر اهلِل َاال ِبِذْکِر اهلِل َتْطَمِئّنُ اْلُقُلوُب< )رعد، ۲۸(�
َ
۲� >َاّل
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۳. توکل به خدا
کــه  از جایــی  را  او  در ســورۀ طــالق دراین بــاره می خوانیــم: »و 
کنــد، ]خــدا[ او را  گمــان نــدارد، روزی می دهــد و هرکــس بــر خــدا تــوّکل 
کفایــت می کنــد. خــدا فرمــان خــود را بــه انجــام می رســاند و بــرای هــر 

چیــزی، انــدازه ای قــرار داده اســت.«1
4. تقوا و پرهیزکاری

کــه دوســتان  گاه باشــید  خداونــد در ســورۀ یونــس می فرمایــد: »آ
کــه ایمــان  خــدا نــه ترســی دارنــد و نــه اندوهگیــن می شــوند. آنانــی 
آوردنــد و ]از مخالفــت فرمــان خــدا[ پرهیــز می کردنــد، بــرای ایشــان در 

زندگــی دنیــا و آخــرت، بشــارت اســت.«۲
کریم ۵. تالوت قرآن 

]بــه  کافــر شــدند،  کســانی که  فرقــان می خوانیــم: »و  در ســورۀ 
کــرم؟لص؟[ نــازل  ــر او ]رســول ا گفتنــد: ‘چــرا قــرآن یکجــا ب اعتــراض[ 
ــت  ــا قلب ــم[ ت کردی ــازل  ــج ن ــا آن را به تدری ــه ]م ــت؟’ این گون ــده اس نش
گردانیــم و آیــات آن را بــه آهســتگی ]بــر تــو[  را به وســیلۀ آن اســتوار 

خواندیــم.«۳
این هــا گوشــه ای از عوامــل معنــوی اســت کــه می توانــد زمینه ســاز 
آرامــش در زندگــی مــا باشــد. بــه امیــد آنکــه بتوانیــم بــا نگاهــی بــه 

ْل َعَلی اهلِل َفُهَو َحْسُبُه ِاّنَ اهلَل باِلُغ َاْمِرِه َقْد َجَعَل اهلُل ِلُکّلِ َشْی ٍء 
َ

1� >َو َیْرُزْقُه ِمْن َحْیُث ال َیْحَتِسُب َو َمْن َیَتَوّک
َقْدرًا< )طالق، ۳(�

ــُم اْلُبْشــرى  ِفــی  ــوَن  * َلُه ُق ــوا َیّتَ کاُن ــوا َو  ذیــَن آَمُن
َ
ــوَن  * اّل ــْم َیْحَزُن ــْم َو ال ُه ۲� >َاال ِاّنَ َاْوِلیــاَء اهلِل ال َخــْوٌف َعَلْیِه

ْنیــا َو ِفــی اآلِخــَرِة< )یونــس، ۶۲تــا۶4(�
ُ

اْلَحیــاِة الّد

ْلنــاُه َتْرِتیــاًل<  ــؤاَدَک َو َرّتَ ــِه ُف ــَت ِب ــَک ِلُنَثّبِ َکَذِل ــَدًة  ــًة واِح ــْرآُن ُجْمَل ــِه اْلُق َل َعَلْی ــّزِ ــْو ال ُن ــُروا َل َکَف ِذیــَن 
ّ
۳� >َو قــاَل اَل

)فرقــان، ۳۲(�
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الگوهــای عملــی از زندگــی شــهدا، بــا عمــل بــه ایــن عوامــل، زمینه ســاز 
معنویــت و آرامــش در زندگــی و جامعــۀ ایمانــِی خــود باشــیم.
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خاطرات

1. دو ابزار مهم

کربــال و خاتم االنبیــا  حضــور مؤثــر حاج قاســم ســلیمانی در قــرارگاه 
کشــور، وی  در دوران پایانــی جنــگ و پــس از آن، در منطقــۀ شــرق 
بــه  کــرد.  ح  از فرماندهــان عالی رتبــۀ ســپاه مطــر را به عنــوان یکــی 
همیــن ســبب، در ســال 7۶ از ســوی ســردار سرلشــکر دکتــر ســیدرحیم 
صفــوی، ایشــان به عنــوان فرمانــدۀ نیــروی قــدس انتخــاب و معرفــی 
شــد. در ایــن مرحلــه، فصــل جدیــدی از زندگــی ایــن ســردار دالور ســپاه 
ــه ای  ــن جمل ــه، اولی ــۀ معارف ــاد دارم در جلس ــه ی ــورد. ب ــم خ ــالم رق اس
کــه وارد جنــگ شــدم، دو ابــزار مهــم در  گفــت، ایــن بــود: »از ابتــدا  کــه 
کوله پشــتی ام بــود: 1. خلــوص؛ ۲. تــوکل.  همیشــه بــا ایــن دو، خــودم 

کــرده ام.« را آمــادۀ خدمــت 
کنــار  کــرد، خدمتگــزار مــردم و در  قاســم ســلیمانی خالصانــه عمــل 
ــودِن حــاج قاســم، الگویــی  ــود. امیــد اســت خصلــت مردمی ب آن هــا ب
و  َاعمــال  به واســطۀ  خداونــد  شــود.  کشــور  مســئوالن  تمــام  بــرای 

کــردارش بــه او عــزت داد و محبــوب شــد. 
سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی

2. نمازشب های حاج قاسم

ــب  ــدم نمازش ــت ندی ــم، هیچ وق ــا حاج قاس ــت ب ــال ها رفاق ــی س ط
شــهید ســلیمانی قطع شــود. آن هم نه نمازشــب عادی، نمازشــب های 
او همیشــه بــا نالــه و اشــک بــه درگاه خــدا بــود. مــن بــا شــهید ســلیمانی 
رفت وآمــد داشــتم، حتــی بارهــا در منزلشــان ]مهمــان بــودم و آنجــا[ 
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خوابیــدم. اتــاق مهمانــان بــا اتــاق حاج قاســم فاصلــه داشــت؛ امــا مــن بــا 
ــرای نمــاز بیــدار می شــدم.  اشــک ها و صــدای ناله هــای او ب

سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی

3. بخش فراموش نشدنی

خوانــدن نمــاز اول وقــت، یکــی از بخش هــای فراموش نشــدنی 
ــا آخــر عمــرش تــرک نکــرد. هــر  کــه ت زندگــی محمــود بــود. مســئله ای 
ــر مســائل دیگــر ترجیــح مــی داد. در  ــود، نمــاز را ب کاری ب جــا مشــغول 
کــه نمازشــان را اول  وصیت نامــه اش هــم بــه بچه هــا تذکــر داده اســت 

وقــت بخواننــد.
کودکــی محمــود داشــت. از  ــام، ریشــه در  ــد و اهتم این همــه تقّی
کنــار  کــه می شــد، اول وقــت می ایســتاد  همــان بچگــی، موقــع نمــاز 
ســجاده ای  دوشــش،  روی  می انداخــت  را  بابابــزرگ  عبــای  پــدرم، 
نمــاز می خوانــد.  بلندبلنــد  و  پهــن می کــرد  بابابــزرگ  مثــل ســجادۀ 
بــرای  شــروعی  می خوانــد،  بابابــزرگ  کــه  وقتــی  اوِل  نمازهــای 

بــود.1 محمــود  مقیدشــدن 
شهید محمود رادمهر

4. سرمای عجیب

کــه همــراه بــا محمــود، بــرای مأموریتــی بــه نقطــۀ  ســال 9۰ بــود 
کشــور اعــزام شــدیم. شــب بــود و بــرای تأمیــن،  صفــر مــرزی، در غــرب 
کمینــگاه رفتــه بودیــم. هــوا به شــدت ســرد بــود و همه مــان از ســرما  بــه 
گرفتیــم تــا اذان صبــح، همــان جــا بمانیــم؛  می لرزیدیــم. تصمیــم 

1. نک: مصیب معصومیان، شهید عزیز، ص۲۳�
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ولــی بــرای خوانــدن نمــاز، خودمــان را بــه پایــگاه برســانیم تــا مجبــور 
نباشــیم در ســرمای شــدید نمــاز بخوانیــم.

کــه صــدای اذان بلنــد شــد. دوروَبــرم را  ســاعتی نگذشــته بــود 
کــردم؛ ولــی خبــری از محمــود نبــود. نــگاه 

رفتــم بیــرون. دیــدم در آن ســرمای عجیــب و غریــب وضــو گرفتــه 
و بــا پــای برهنــه، روی ســنگالخ ها مشــغول خوانــدن نمــاز اول وقــت 

شــده اســت.
اول  نمــاز  ازدســت دادن  بــه  حاضــر  به هیچ وجــه  می دانســتم 
کــه در شــرایط نامناســب، حاضــر بــه  وقــت نیســت و بارهــا دیــده بــودم 
ــرای نمــاز،  ــردم ب ــاور نمی ک ــی ب ــرک نمــاز اول وقــت نشــده اســت؛ ول ت

ایــن ســرمای شــدید را هــم بــه جــان بخــرد.1
شهید محمود رادمهر

5. نماز شب

محمــد در حــوزۀ علمیــه حجــره داشــت و شــبانه روز همــان جــا 
همــان  از  یکــی  خانــه.  می آمــد  شــب ها  بعضــی  باوجودایــن،  بــود؛ 
کــه آمــده بــود خانــه، نزدیکی هــای ســحر از خــواب بیــدار  شــب هایی 
گــر پتــو  شــدم. شــب ســردی بــود. از روی عالقــۀ پدرانــه بلنــد شــدم تــا ا
کنــم. وقتــی  کنــار رفتــه اســت، آن را صــاف و مرتــب  از روی بچه هــا 
ســراغ محمــد رفتــم، دیــدم در رختخــواب نیســت. بقیــۀ اتاق هــا را 
گشــتم؛ ولــی نبــود. رفتــم داخــل حیــاط. دیــدم در آن ســرمای  هــم 
گوشــۀ حیــاط انداختــه و مشــغول  کوچکــی  استخوان ســوز، زیرانــداز 

ــاز شــب اســت. ــدن نم خوان

1. مصیب معصومیان، شهید عزیز، ص7۳�
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کــه تمــام شــد، گفتــم: »باباجــون! تــوی ایــن ســرما  کــردم نمــازش  صبــر 
ایســتادی بــه نمــاز؟ خــب چــرا داخــل اتــاق نمــاز نمی خوانــی؟!«

گفــت: »می خواهــم باعــث آزار  لبخنــدی همــراه بــا خجالــت زد و 
کســی نشــوم.« و اذیــت 

گفــت: »نمــاز تــوی خلــوت و تاریکــی،  کــرد و دوبــاره  کمــی ســکوت 
صفای دیگــری دارد.«1

شهید محمد مسرور

6. راهیان نور

بــا  برگشــت،  مســیر  در  بــود.  نــور  راهیــان  اردوی  آخــر  روز 
هماهنگی هــای انجام شــده، قــرار شــد در ماهشــهر بازدیــدی از بنــدر 
کــه رســیدم ماهشــهر  امام خمینــی؟هر؟ داشــته باشــیم. اذان ظهــر بــود 
از  یکــی  میزبانمــان  و  بودیــم  طلبــه  همــه  مــا  شــدیم.  بنــدر  وارد  و 

بــود. کشــتی رانی  شــرکت  مهندس هــای 
گفــت: »مســجد همیــن نزدیکــی بنــدرگاه اســت. ابتــدا  مهنــدس 
کــه واردات غــالت انجــام می دهنــد و بعــد  کشــتی هایی را می بینیــم 

ــرای نمــاز جماعــت.« می رویــم مســجد ب
همین کــه  اســکله.  به ســمت  رفتیــم  و  شــدیم  اتوبــوس  ســوار 
برایمــان  جرثقیل هــا  و  کشــتی ها  از  مهنــدس  تــا  ایســتاد  اتوبــوس 
بگویــد، دیــدم محمــد بــا نــگاه بــه خورشــید، جهــت قبلــه را تعییــن 
بعــد هــم  نمــاز دورکعتــی خوانــد،  انداخــت و دو  را  کــرد، چفیــه اش 

خــودش را بــه جمــع مــا رســاند و مشــغول بازدیــد شــدیم.

1. نک: مهدی ُدریاب، قصۀ دل کندن، ص4۳�
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حرکــت  مســجد  به طــرف  و  شــدیم  اتوبــوس  ســوار  بازدیــد،  از  بعــد 
گهــان صدایــی از زیــر  کــه نا ج شــده بودیــم  کردیــم. تــازه از بنــدرگاه خــار
گردشــوفر  کــرد و به همــراه شا ماشــین بلنــد شــد. راننــده ســریع توقــف 
گــرم بــود و مــا مجبــور  پیــاده شــدند. هــوای داخــل اتوبــوس خیلــی 

شــدیم یکی یکــی پیــاده شــویم.
مخزِن روغن سوراخ شده بود و نیاز به تعمیر داشت.

ماشــین  ولــی  شــدیم؛  معطــل  گــرم  هــوای  در  یک ســاعت ونیم 
کشــتی رانی، بــه  درســت نشــد و مجبــور شــدیم بــا چنــد ماشــیِن شــرکت 
کــه باالخــره بــه مســجد رســیدیم و نمــاز  مســجد برویــم. عصــر شــده بــود 

خواندیــم.
کشــید و حســابی برنامۀ  تعمیر ماشــین تا ســاعت یازده شــب طول 

مــا را به هــم ریخــت و همه مــان خســته شــدیم.
کــه از به تأخیرافتــادن نمــاز مــا خیلــی ناراحــت شــده بــود،  محمــد 
گفــت: »ببینیــد! از نمــاز اول وقتتــان زدیــد، خــدا این طــوری بــه شــما 

نشــان داد... .«1
شهید محمد مسرور

7. معراج السعادة

کــرده بــود:  در ایــن آخریــن ســفر رفتــار و اخــالق او خیلــی تغییــر 
معنوی تــر شــده بــود.

تغییــر  این قــدر  »چطــور  کــردم:  ســؤال  بــرادرم  از  شــب  یــک 
کــردی؟«

کســی  گــر  گفــت: »کتابــی هســت به نــام معــراج الســعادة. واقعــًا ا

1. نک: مهدی ُدریاب، قصۀ دل کندن، ص۸1تا۸۳�
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می خواهــد بــه معــراج یــا بــه ســعادت برســد، بایــد هــر شــب یــک صفحــه 
ــد.« ــاب را بخوان کت از ایــن 

کتــاب، بــرای مــا می خوانــد  کتــاب خــودش را آورد و از روی  بعــد 
کنیــد تــا بــه ســعادت برســید.« و می گفــت: »بــه ایــن توصیه هــا عمــل 
کنیــد ســکوت شــما، بیشــتر از  ــاًل یــک شــب می گفــت: »ســعی  مث
کــه آیــا  کنیــد  حــرف زدن باشــد. هــر حرفــی می خواهیــد بزنیــد، فکــر 
کــه خیلــی از صحبت هــای  ضــرورت دارد یــا نــه. بی دلیــل حــرف نزنیــد 

ــاه و دروغ و... ختــم می شــود.« گن ــه  مــا، ب
در  اینکــه  زد.  حــرف  زیــاد  خنــدۀ  و  شــوخی  دربــارۀ  بعــد  شــِب 
و...  لهجــه  به خاطــر  را  افــراد  نکنیــم.  را مســخره  کســی  شــوخی ها 
موردتمســخر قــرار ندهیــم؛ البتــه خــودش هــم، قبــل از همــه، ایــن 

می کــرد. رعایــت  را  مــوارد 
کوچــه و خیابــان  کــه در  کــرد  شــِب دیگــر دربــارۀ ایــن صحبــت 
ســرتان را بــاال نگیریــد. بــا صــدای بلنــد، در جلــوی نامحــرم حــرف 
گــر ]زن[ بــا نامحــرم، زیــاد و  کنیــد ســربه زیر باشــید. ا نزنیــد. ســعی 
گوهــر یــک  کنــد، حیــا و عفــت او از دســت مــی رود.  بی دلیــل صحبــت 

زن، در حیــا و عفــت اوســت.
روز بعــد بــه میــدان انقــالب و پاســاژ مهســتان رفــت تــا مقــداری 
وســایل الزم بــرای عــراق را تهیــه کنــد. آن شــب وقتــی بــه خانــه آمــد، یــک 
هدیــه بــرای مــا آورده بــود، کتــاب معــراج الســعادة را بــه مــا هدیــه داد.

کتــاب را داریــم و بــه توصیــۀ هــادی، آن را می خوانیــم  هنــوز ایــن 
و ســعی در عمل کــردن آن داریــم.1

شهید محمدهادی ذوالفقاری

گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی، پسرک فالفل فروش، ص1۰۶و1۰7�  .1
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8. تفسیر نمونه

کــرده بــود؛ برخــالِف  کــه بودیــم، بــا قــرآن انــس پیــدا  دبیرســتانی 
کــه در ایــن ردۀ ســنی، وقتشــان را بــه بازیگوشــی  خیلــی از بچه هایــی 

و بطالــت می گذراننــد.
کتــاب شــریف تفســیر  کــرده بــود بــه مطالعــۀ  یــادم هســت شــروع 
بــود به صــورت موضوعــی،  باعــث شــده  نمونــه. همیــن مطالعــات 
کنــد و بتوانــد در جــای مناســب، از آیــات  ــر آیــات قــرآن تســلط پیــدا  ب

ــد.1 کن ــتفاده  اس
شهید محمود رادمهر

9. روزی دو دقیقه

یکــی از آشــنایان مــا وضــع حجــاب مناســبی نداشــت. طــوری 
برخــوردش  احمــد  ولــی  او دوری می کردنــد؛  از  بعضی هــا  شــاید  کــه 
کــه او ناراحــت شــود. متفــاوت بــود. نگاهــش را برنمی گردانــد، طــوری 
کنــد.  راهنمایــی  را  او  صحیــح،  برخــورد  بــا  داشــت  دوســت 
کاًل از دیــن  گــر برخــورد درســتی نداشــته باشــیم، شــاید  می گفــت: »ا

بشــود.« زده 
گفــت: »اوضــاع زندگــی  کــه بــا او احوالپرســی می کــرد،  یــک بــار 
کمــی توضیــح داد، احمــد  چطــور اســت؟ چــه کار می کنیــد؟« وقتــی او 
کاری  گفــت: »نکتــه ای را برادرانــه از مــن به یــادگار داشــته بــاش: هــر 
خواســتی، انجــام بــده، فقــط در روز، دو دقیقــه بــرای قــرآن وقــت 

ــه از قــرآن هــم بخــوان.« بگــذار و یــک آی

1. مصیب معصومیان، شهید عزیز، ص۳4�
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کــه محجبــه شــده اســت. می گفــت:  همــان دخترخانــم را اخیــرًا دیــدم 
»هروقــت به یــاد احمــد آقــا می افتــم، اشــکم جــاری می شــود.«1

شهید احمد مکیان

10. اول وقت

»همــۀ  می گفــت:  می خوانــد.  وقــت  اول  همیشــه  را  نمــازش 
هــر  یعنــی  می شــود.«  حــل  صبحمــان  نمــاز  بــا  مــا،  گرفتاری هــای 
ــل  ــی ح ــح، می توان ــاز صب ــدن نم ــا خوان ــی، ب ــته باش ــاری ای داش گرفت

کنــی؛ چــون نمــاز صبــح نشــانۀ مردانگــی اســت، ســختی دارد.
کنــار نمــاز صبــح، نمــاز شــب.« این هــا را می گفــت  می گفــت: »در 
ــی  ــت؛ ول ــب هس ــاز ش ــل نم ــه اه ک ــدم  ــن می فهمی ــرد. م ــل می ک و عم
کــه مــن بااینکــه رفیــق  کار را می کــرد  طــوری در خفــا و تنهایــی ایــن 
صمیمــی احمــد بــودم؛ حتــی یــک رکعــت نمــاز شــبش را هــم ندیــدم.۲
شهید احمد مکیان

11. نماز در میدان نبرد

کــه بــه نمــاز  یکــی از ویژگی هــای بــارز حاج محمــود، توجهــی بــود 
اول وقــت داشــت. در هــر وضعیتــی بــود، ســعی می کــرد نمــازش را 
اول وقــت بخوانــد؛ حتــی ایــن خصوصیــت را در اوج عملیــات هــم، 
کــرده  کــه یادداشــت  رعایــت می کــرد. ایــن را بــا خوانــدن خاطراتــی 
بــود، فهمیــدم. قریــب بــه ایــن مضمــون نوشــته بــود: »در میــدان نبــرد 
کــه نمــاز اول وقــت را به جــا نیــاورده ام. بــا خــودم فکــر  متوجــه شــدم 

گمنامی، ص۵۵� 1. نک: مهدی منصوریان، سند 

گمنامی، ص۵۶� ۲. نک: مهدی منصوریان، سند 
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گــر االن بــه شــهادت برســم، بی نمــاز شــهید شــده ام؛ درحالی کــه  کــردم ا
داشــتم بــه عقــب برمی گشــتم، در حــال دویــدن، نمــازم را خوانــدم تــا 
گردنــم نباشــد. وقتــی از عملیــات برگشــتیم، نمــازم را  الاقــل ِدینــی بــه 

کــردم.«1 احتیاطــًا اعــاده 
شهید محمود هاشمی

12. داغ داغ

همیشه نماز را داغ داغ و اول وقت می خواند.
را  نمــاز  اول  بــود،  پهــن  غــذا  ســفرۀ  و  می گفتنــد  اذان  وقتــی 
می خوانــد. می گفتیــم: »غذایــت ســرد می شــود. بیــا اول غــذا بخــور.«

می گفت: »این جوری نمازم سرد می شود!«
ــارک  ــین را پ ــریع ماش ــم، س ــم بودی ــان ه ــاز در خیاب ــت نم ــر وق گ ا
بــه  می رســاند.  مســجد  نزدیک تریــن  بــه  را  خــودش  و  می کــرد 
گــر نمــاز را اول  بچه هــا هــم همیــن توصیــه را می کــرد، می گفــت: »ا
عاقبت به خیــر  و  مــی آورد  خوش شانســی  برایتــان  بخوانیــد،  وقــت 

۲ می شــوید.«
شهید رضا خرمی

13. خدا

کــه  محمــود واقعــًا خــدا را بــاور داشــت: نــه مثــل بعضــی از مــردم 

1. نک: خبرگزاری تسنیم، بازگشت عاشقانه در نبرد برای اقامۀ  نماز اول وقت، تاریخ دسترسی: 
www�tasnimnews�com/fa/news/1482082 :1۳9۶1۵مرداد

۲. نک: محمد پاشازاده، لبخند حاج قاسم، ص1۸�
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ذکــر خــدا را بــه زبــان دارنــد، ولــی در عمــل، خبــری از خــدا و دیــن در 
کارشــان نیســت. یــادم هســت حتــی وقتــی بــاغ می رفتیــم، یــاد خــدا از 

کالمــش جــدا نمی شــد. ذهــن و 
بــاغ  بــاغ شــویم، می گفــت: »وقتــی داخــل  اینکــه وارد  از  قبــل 
کاری  َة ِإال ِبــاهلِل.’ هــر  می رویــد، بگوییــد: ‘ِبْســِم اهلِل ال َحــْوَل َو ال ُقــّوَ
می کنیــد، بــرای خــدا باشــد. بیــل دســت می گیریــد، بگوییــد: ‘خدایــا! 
کــن.’  گــر خیــری در آن هســت، بــه مــن عطــا  بــرای تــو بیــل می زنــم. ا
کــه بــه درخــت می دهیــد، بــرای خــدا  بیــل را به قصــد میــوه نزنیــد. آب 

باشــد.«
کــه محصــول خوبــی از بــاغ  کارهــا فقــط بــرای زمانــی نبــود  ایــن  
گــر تــو بیلــت را زدی و آب هــم زیــر درخــت  داشــته باشــیم. می گفــت: »ا
ناراحــت  هیــچ  شــد،  خشــک  درخــت  یــا  نــداد  محصــول  و  ریختــی 
تــو  شــود.  خشــک  درخــت  اســت  دانســته  مصلحــت  خــدا  نبــاش. 
فقــط تالشــت را بکــن. باقــی بــه دســت خداســت. مــا فقــط وســیله ای 

هســتیم تــا ارادۀ خــدا انجــام بگیــرد.«1
شهید محمود رادمهر

14. نماز صبح

اهمیــت  خیلــی  صبــح،  نمــاز  مخصوصــًا  وقــت،  اول  نمــاز  بــه 
بیــدار و  از اذان صبــح  نیــم ســاعت قبــل  مــی داد. خــودش حــدودًا 
ــرای نمــاز  کــه می شــد، مــن را ب مشــغول رازونیــاز می شــد. زمــان اذان 

مســجد. می رفــت  خــودش  و  می کــرد  بیــدار 
کــه داخــل خانــه نمــاز صبحــش را می خوانــد،  بعضــی وقت هــا 

1. نک: مصیب معصومیان، شهید عزیز، ص۳7�
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بعــد از نمــاز می نشســت و دعاهایــی را آرام زمزمــه می کــرد. خــودش 
ــه روی  ک ــه ای  ــه ضرب ــی از س ــد؛ ول ــی می خوان ــه دعاهای ــت چ نمی گف
کــه می رفــت، می فهمیــدم دعــای عهــد  پایــش مــی زد، یــا ســجده ای 

ــده.1 ــورا می خوان ــارت عاش ــا زی ی
شهید محمود نریمانی

15. نماز شب

بیــن  از  بودیــم.  هم اتــاق  محمــود  بــا  مأموریت هــا  از  یکــی  در 
کســی بــرای نمــاز شــب بیــدار نمی شــد. مــن خوابــم ســبک بــود.  ماهــا، 
بیــدار می شــدم، مخصوصــًا وقتی کــه شــیفت ها  کم تریــن صــدا،  بــا 
عــوض می شــد. بلنــد می شــدم و بــه جابه جایــی شــیفت ها نظــارت 

می کــردم.
یــک بــار بیــدار شــدم، دیــدم ســه تــا تخــت خالــی اســت. بــا خــودم 
کیســت؟!«  ســوم  نفــر  شیفتشــان،  ســر  رفتنــد  کــه  نفــر  »دو  گفتــم: 
کــردم، دیــدم آقــا محمــود در اتــاِق  کنجــکاو شــده بــودم و وقتــی بررســی 

کنــار، مشــغول خوانــدن نمــاز شــب اســت.۲
شهید محمود نریمانی

16. قرآن داری؟

در منطقــۀ شــیخ نجــار ســوریه، داخــل ســاختمانی چهارطبقــه 
کوچک تــر بــود،  مســتقر بودیــم. هــوا خیلــی ســرد بــود و اتــاق مــا چــون 

گــرم می شــد. راحت تــر 

1. سیدمحسن پیام، ُدّر دوران، ص۳7�

۲. نک: سید محسن پیام، ُدّر دوران، ص۲۲�
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کوله پشتی هایشــان را برداشــتند و  شــبی محمــد و تعــدادی از بچه هــا 
بــرای خــواب آمدنــد اتــاق مــا. مــن و محمــد روبــه روی هــم خوابیدیــم. 

کــه ســرمان ســمت دیــوار بــود و پاهایمــان روبــه روی یکدیگــر. طــوری 
بیــدار شــدم، دیــدم محمــد حــال خوبــی  از خــواب  کــه  صبــح 
گفــت: »دیشــب اصــاًل خــوب  کــرد و  نــدارد. خــودش ســِر صحبــت را بــاز 

نخوابیــدم.«
داری؟«  قــرآن  َکت  ســا داخــل  »تــو  گفــت:  »چطــور؟«  گفتــم: 
ــودم را  ــی خ ــتم؛ ول ــزرگ داش ــی ب کم قرآن ــا ــل س ــت. داخ ــت می گف راس

گفتــم: »مگــر تــو علــم  غیــب داری؟!« بــه تجاهــل زدم و 
کــن. مــن وقتــی پاهایــم  ک را جابه جــا  گفــت: »جــان خــودت ســا

کتــاب دعــا باشــد، خوابــم نمی بــرد.« به ســمت قــرآن یــا 
جابه جــا  را  کم  ســا بگــذارم،  َسربه ســرش  اینکــه  بــرای  شــب 
نکــردم تــا عکس العملــش را ببینــم. موقــع خوابیــدن، بــرای اینکــه 
بی احترامــی بــه قــرآن نکــرده باشــد، پاهایــش را عمــود بــر بدنــش، 
کــه به ســمت دیگــر باشــد، شــبیه بــه »ِال« انگلیســی.1 طــوری گذاشــت 
شهید محمد مسرور

17. حقوق سربازی

گرفــت، آمــد پیــش  کــه  تــازه ســرباز شــده بــود. اولیــن حقوقــش را 
گفــت: »ایــن اولیــن  گذاشــت جلــوی پــدر و  کــه روحانــی بــود.  پــدرم 

کنیــد.« ــًا خمســش را حســاب  درآمــدم هســت. لطف
آن زمــان هجــده ســال بیشــتر نداشــت. حقــوق ســربازی هــم 

1. نک: مهدی ُدریاب، قصۀ دل کندن، ص1۵۵و1۵۶�
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کــه دوســت داشــت  کــم بــود؛ ولــی آن قــدر برایــش مهــم بــود  خیلــی 
شــود.1 انجــام  خمســش  حســاب وکتاب  به موقــع  و  دقیــق 

شهید محمود رادمهر

18. صف تاکسی

کــرد بــه مــن  کســی ایســتاده بودیــم و منتظــر. رو  تــوی صــف تا
کــه در صــف  گفــت: »مرتضــی، فکــر می کنــی چنــد نفــر از این هــا  و 
کــه یــک روزی، بایــد در صــف  ایســتاده اند، بــه ایــن فکــر می کننــد 

بماننــد؟!« منتظــر  و  بایســتند  قیامــت  حســاب وکتاب 
کســی بــه آن فکــر  کمتــر  کــه  نگاهــش بــه عمــق مســائلی بــود 

می کــرد.
کــه  یــک بــار پرســیدم: »محمــود، هدفــت از فعالیت هــای رزمــی 

انجــام می دهــی، شــهادت اســت؟«
گــر قــرار اســت  گفــت: »هدفــم شــهادت نیســت؛ ولــی آرزو می کنــم ا

بمیــرم، مردنــم بــا شــهادت باشــد.«۲
شهید محمود رادمهر

19. محل عبادت

مــا ســعی می کردیــم کمــی قبــل از اذان از خــواب بیــدار شــویم و هــر 
بــار می دیدیــم ســعید در رختخــواب نیســت. بــدون ســروصدا می آمــد 
کمتــر رفت وآمــد داشــتیم و  کــه مــا  داخــل ســالن پذیرایــی، جایــی 

1. نک: مصیب معصومیان، شهید عزیز، ص4۶�

۲. نک: مصیب معصومیان، شهید عزیز، ص۳7و۳۸�
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ــغول  ــرد و مش ــن می ک ــجاده اش را په ــود. س ــوت ب ــج و خل ــی دن به قول
نمــاز شــب و عبــادت می شــد.

اســت،  مانــده  باقــی  ســعید  از  کــه  وســایلی  و  لباس هــا  االن 
به نوعــی  و  کرده ایــم  قفســه بندی  برایــش  و  جــا  همیــن  آورده ایــم 
کرده ایــم.1 بنــا  عبادتــش،  محــِل  در  جــا،  همیــن  را  ســعید  یادبــوِد 
شهید سعید بیاضی زاده

20. نماز شب

کــه صدایــی  نیمه هــای شــب بــود و ســر ُپســت نگهبانــی بــودم 
کــرد. صــدا از ســمت وضوخانــه بــود. دیــدم پاســداری  توجهــم را جلــب 
گرفتــه و دارد به ســمت مــن می آیــد. آهســته رفتــم و یک مرتبــه  وضــو 

جلویــش ســبز شــدم. عبدالصالــح بــود.
گفــت: »چــه جــوری متوجــه حضــور مــن شــدی؟ معلــوم می شــود 

آدم زرنگــی هســتی!« زود جــواب دادم: »بچــۀ تهرانــم دیگــر!«
ســاعت نگهبانــی مــن بــه اتمــام رســیده بــود و بایــد می رفتــم 
کــه  کنــم. همــراه مــن آمــد. نفــر بعــدی را  ــا نگهبــان بعــدی را بیــدار  ت

کنــم. فرســتادیم ســر پســت، خواســتم اســتراحت 
نــداری؟«  خــواب  »شــما  گفتــم:  او  بــه  خداحافظــی  موقــع 
کنجــکاو شــدم  کــه بایــد بــروم و انجــام بدهــم.«  گفــت: »کاری دارم 
کــه از خوابیــدن و اســتراحت کردن  کار واجبــی دارد  این وقِت شــب چــه 
یــا  اســت  آمــده  پیــش  مأموریتــی  البــد  اســت!  مهم تــر  برایــش  هــم 

کنــد! کنتــرل  را  جایــی  می خواهــد 

1. نک: مهدی منصوریان، راز انگشتر، ص۵1�
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کــردم.  تعقیبــش  آهســته  رفــت،  بیــرون  آسایشــگاه  دِر  از  وقتــی 
ــه  ک ــاختمانی  ــت س ــت پش ــردم. رف ک ــت  ــرش حرک ــت س ــه گام پش گام ب
و  کــرد  پیــدا  خلوتــی  گوشــۀ  داشــت.  قــرار  آن  در  غذاخــوری  ســالن 

نمــاز.1 بــه  ایســتاد 
ع شهید عبدالصالح زار

1. نک: سیدحمید مشتاقی نیا، عبد صالح، ص۸7و۸۸�
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فصل پنجم: والیت فقیه
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مقدمه

منافــع، ســلیقه ها و عالیــق  افــراد،  انســانی همــواره شــامل  جامعــۀ 
از  دوری کــردن  بــرای  به طوری کــه  اســت؛  متعــارض  و  گــون  گونا
گزیــر بایــد به ســمت یــک حکومــت حرکــت  اختالف هــا و درگیری هــا، نا
داشــته  مســتحکم  و  اصولــی  ریاســتی  و  نظــام  کــه  حکومتــی  کنــد: 
باشــد و بتوانــد امنیــت و نظــم و حرکــت به ســمت تعالــی و معنویــت را 
به همــراه داشــته باشــد. ایــن مهــم انجــام نخواهــد شــد؛ مگــر بــا وجــود 
امیــری شــجاع و مدبــر.  در اندیشــۀ سیاســی شــیعه، زعامــت سیاســی 
گــذار شــده اســت و رســالت  در عصــر غیبــت، بــه فقیــه جامع الشــرایط وا
حکومــت و تطبیــق امــور مســلمانان بــا شــریعت، برعهــدۀ ایشــان قــرار 

گرفتــه اســت.
آنچــه در ایــن زمینــه مهــم اســت، حفــظ جایــگاه و تقویــت والیــت 
کــه والیــت فقیــه، بــدون پشــتوانۀ جامعــه نمی توانــد  فقیــه اســت؛ چرا
اهــداف و وظایــف اصلــی خــود را به ثمــر رســانده و درنتیجــه ممکــن 
ج شــود، بــه  اســت جامعــه از مســیر امنیــت و دیــن و معنویــت خــار
شــهدا،  وصیت نامــۀ  و  بــزرگان  ســخنان  البــه الی  در  دلیــل  همیــن 
توصیه هــای فراوانــی را دربــارۀ پشــتیبانی از ولــی فقیــه می بینیــم. 
در ادامــه به عنــوان تبــرک و تیّمــن، بــه چنــد نمونــه از آن هــا اشــاره 
کــرد. بــه امیــد آنکــه بــا حمایــت و پشــتیبانی از ولــی فقیــه و  خواهیــم 
کــم جامعــۀ اســالمی، بتوانیــم بــه تقویــت مدیریــت جامعــۀ اســالمی  حا

ــیم. ــام باش ــهدای واالمق ــرو ش ــیر، ره ــن مس ــم و در ای کنی ــک  کم
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سخن بزرگان

کســی والیــت فقیــه را مــردود  ــر  گ آیت اهلل العظمــی بروجــردی؟هر؟: »ا
بدانــد، نه تنهــا منکــر فقــه تشــیع، بلکــه منکــر ضــروری فقــه اســالم 

اســت.«1
دســتغیب؟هر؟:  سیدعبدالحســین  آیــت اهلل  محــراب،  شــهید 
ــا امام زمــان؟جع؟ اســت.«۲ ــا والیــت فقیــه، مخالفــت ب »مخالفــت ب
عصــر  »در  ســبحانی)حفظه اهلل تعالی(:  جعفــر  آیت اهلل العظمــی 
غیبــت، بــه حکــم روایــات و احادیــث، امــور وظایــف امامت بــه مجتهد 
گــذار شــده اســت. اجــرای احــکام الهــی و پیاده کــردن  جامع الشــرایط وا
نظــام اســالمی، بــدون هدایــت و نظــارت فقیــه امکان پذیــر نیســت.«۳

امام خمینی؟ق؟:

مــن بــه همــۀ ملــت، بــه همــۀ قــوای انتظامــی، اطمینــان 
گــر بــا نظــارت فقیــه  کــه امــر دولــت اســالمی، ا می دهــم 
ــر ایــن مملکــت نخواهــد  ــه باشــد، آســیبی ب ــت فقی و والی
گوینــدگان و نویســندگان نترســند از حکومــت  وارد شــد. 
فقیــه  والیــت  فقیــه.  والیــت  از  نترســند  و  اســالمی 
کــه اســالم مقــرر فرمــوده اســت و ائمــۀ مــا نصــب  آن طــور 
کســی صدمــه وارد نمی کنــد، دیکتاتــوری  فرموده انــد، بــه 
کــه برخــالِف مصالــح مملکــت  کاری  بــه وجــود نمــی آورد، 

1. احمد آذری قمی، والیت فقیه از دیدگاه فقهای اسالم، ص۶۳�

۲. نک: سیدعبدالحسین دستغیب، والیت، ص191�

۳. علی رفیعی، اهمیت، جایگاه و مفهوم والیت فقیه، ص11تا1۶ )فصل دوم: جایگاه والیت فقها در 
کالم فقها(.
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کنیــد بــا ایــن  اســت، انجــام نمی دهــد.1 ...شــما موافقــت 
والیــت فقیــه. والیــت فقیــه بــرای مســلمین یــک هدیــه ای 

کــه خــدای تبارک وتعالــی داده اســت.۲ اســت 

امام خامنه ای)مدظله العالی(:

»والیــت فقیــه جایــگاه مهندســی نظــام و حفــظ خــط و جهــت 
ایــن  اســت.  راســت  و  چــپ  بــه  انحــراف  از  جلوگیــری  و  نظــام 
اساســی ترین و محوری تریــن مفهــوم و معنــای والیــت فقیــه اســت.«۳

آیت اهلل العظمی حسین نوری همدانی )حفظه اهلل تعالی(: 

کبــری، به گونــه ای طراحــی شــده  »بافــت فقــه در دوران غیبــت 
ــرای اجــرای قوانیــن فقهــی، در تمــام ابــواب  ــّی ب کــم و ول کــه بایــد حا
کارآمــد اســت.«4 فقــه وجــود داشــته باشــد و فقــه بــدون ولــّی، فقیــه نا

شهید قاسم سلیمانی:

امــام دو رکــن و ثقلیــن ارزشــمند را بــرای مــا بــه یــادگار 
دیگــری  و  اســالمی  جمهــوری  نظــام  یکــی   گذاشــت: 
مثــل  یکدیگــرن،  ملــزوم  و  الزم  این هــا  فقیــه.  والیــت 
خیمــه و تیــرک وســط خیمــه اســت. خیمــه بــدون تیــرک 

1. سیدروح اهلل خمینی، صحیفۀ امام، ج1۰، ص۵7�

۲. سیدروح اهلل خمینی، صحیفۀ امام، ج1۰، ص4۰۶�

۳. پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای)مدظله العالی(، بیانات در 
مراسم پانزدهمین سالگرد رحلت امام خمینی؟ق؟، 14خرداد1۳۸۳�

4. پایگاه خبری آفتاب، توصیه های آیت اهلل نوری همدانی به ائمۀ جمعه، تاریخ دسترسی: 
۲7مهر1۳۸4: 

https://aftabnews�ir/fa/news/19778
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کــه نداریــم، خــب والیــت فقیــه  پابرجــا نمی ماَنــد. تعــارف 
کامــاًل معلــوم و مشــخص  کشــور  را برداریــم، تاریــخ ایــن 
کــه مرحــوم  اســت. مراجــع از قبــل هــم بودنــد. در زمانــی 
حائــری، مرجــع بــزرگ و مؤســس حــوزۀ علمیــه در قیــد 
قــم چــه  حیــات بودنــد، رضاشــاه در حضــور مراجــع در 
کــرد وارد حــرم حضــرت  کــرد؟ زن هــای بی حجــاب را وادار 
شــجاع،  و  برجســته  روحانــِی  وقتــی  شــدند.  معصومــه 
ــه ایــن وضعیــت اعتــراض  یعنــی مرحــوم شــیخ بافقــی، ب
را زد! مگــر می شــود  او  بــا چکمــه  آمــد و  کــرد، رضاشــاه 
ایــن نظــام و حکومــت بــدون والیــت فقیــه ســرپا بمانــد؟! 
بــا ِصــرف مرجعیــت نمی شــود. مرجعیــت اســاس شــیعه 

ــت.1  ــت اس ــا والی ــت ب ــا حکوم ــت؛ ام اس

وصیت نامۀ شهدا

زمانی کــه  تــا  بدانیــد  »شــما  کــی:  ارا حســینی  خ الدیــن  فر شــهید 
دنبالــه روی مراجــع تقلیــد و پشــتیبان والیــت فقیــه هســتید، دشــمنان 

کننــد.«۲ بــر شــما تســلط پیــدا  نمی تواننــد 
گــر بخواهیــم حرکتمــان، حرکتــی  شــهید سیدســعید خاتمــی: »مــا ا
اســالمی و در اســتمرار حرکــت انبیــا و ائمــه؟مهع؟ باشــد، بایــد بــا جــان و 

1. . ابوذر مهروان فر، برادرقاسم، ص۲1و۲۲�

گزیدۀ موضوعی وصیت نامۀ شهدا )14(، به نقل  از:  ۲. سیدحبیب حبیب پور، والیت فقیه: 
سایت راسخون، پیروی و پشتیبانی از والیت فقیه در وصیت نامۀ شهدا )۲(، تاریخ دسترسی: 

۲۶فروردین1۳94:
https://rasekhoon�net/article/show/1048889
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مــال، پشــتیبان ولــی فقیــه باشــیم.«1
شــهید محمدخلیــل خواجه ئیــان: »به عنــوان وظیفــۀ شــرعی، 
کــه همیشــه در  توصیــه ام بــه امــت اســالم و شــهیدپرور ایــن اســت 
صحنــه و ســنگر، علیــه دشــمنان خارجــی و داخلــی، نســتوه و مقــاوم 
کــه امــروز  کربــالی حســین بن علی؟ع؟ را  بــوده و راه خونیــن شــهدای 
همــان خــط امــام عزیــز، خمینــی بت شــکن و والیــت فقیــه می باشــد، 

ادامــه دهنــد.«۲
کهــن: »پشــتیبان والیــت فقیــه باشــید؛  شــهید محمــد دانشــی 
کــه موجــب پیشــرفت انقــالب اســالمی اســت،  چــون مهم تریــن عاملــی 

وجــود والیــت فقیــه اســت.«۳
شــهید احمــد صنعتــی: »دنبالــه رو والیــت فقیــه باشــید؛ چــون 
والیــت فقیــه اســتمرار حرکــت انبیاســت و همیــن والیــت فقیــه بــود 
کــه مــا را از زیــر ســیطرۀ رژیــم جنایتــکار پهلــوی بیــرون آورد و مــا را بــه 

گزیدۀ موضوعی وصیت نامۀ شهدا )14(، به نقل  از:  1. سیدحبیب حبیب پور، والیت فقیه: 
سایت راسخون، پیروی و پشتیبانی از والیت فقیه در وصیت نامۀ شهدا )۲(، تاریخ دسترسی: 

۲۶فروردین1۳94:
https://rasekhoon�net/article/show/1048889

گزیدۀ موضوعی وصیت نامۀ شهدا )14(، به نقل  از:  ۲. سیدحبیب حبیب پور، والیت فقیه: 
سایت راسخون، پیروی و پشتیبانی از والیت فقیه در وصیت نامۀ شهدا )۲(، تاریخ دسترسی: 

۲۶فروردین1۳94:
https://rasekhoon�net/article/show/1048889

گزیدۀ موضوعی وصیت نامۀ شهدا )14(، به نقل  از:  ۳. سیدحبیب حبیب پور، والیت فقیه: 
سایت راسخون، پیروی و پشتیبانی از والیت فقیه در وصیت نامۀ شهدا )۲(، تاریخ دسترسی: 

۲۶فروردین1۳94:
https://rasekhoon�net/article/show/1048889
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کــرد.«1 اســالم و قــرآن نزدیک تــر و از خــواب غفلــت بیــدار 

خاطرات

1. چقدر مدیون این َمردیم!

معظــم  رهبــر  بــه  ســلیمانی  حاج قاســم  شــهید  ارادت  و  عشــق 
همــه  را  عالقــه  و  عشــق  ایــن  نیســت؛  پوشــیده  کســی  بــر  انقــالب 
می دیدنــد. جالــب اینکــه ایــن رفتارهــا تصنعــی و ســاختگی هــم نبــود. 
حتــی وقتــی در خلــوت دســت بــه قلــم می شــد تــا نامــه ای بنویســد، 
بخشــی  در  ســلیمانی  شــهید  می کــرد.  ابــراز  را  عالقــه  ایــن  هــم  بــاز 
از نامــه اش بــه آقــای احمــد یوســف زاده، عالقــه اش بــه رهبــری را 

می نویســد: این طــور  و  کــرده  مکتــوب 
کــه بــه احتــرام همــۀ مجاهدیــن و  درود می فرســتم بــر مــردی 
گــردن آویختــه  شــهدا، قریــب ســی ســال چفیــۀ یــادگار آن روزهــا را بــه 
کنــد و بــر  تــا عشــق بــه ایــن راه و مــرام و فرهنــگ را بــه همــه یــادآوری 
هــر نوشــتۀ شــما بوســه می زنــد و در باالتریــن جایــگاه فقاهــت، حکمت 
کلمــات را نثارتــان می کنــد. چقــدر مدیــون ایــن  و اندیشــه، زیباتریــن 
ایــران و  بــرای  َمردیــم و بــدون او تاریکیــم. خداونــدا، وجــودش را 

اســالم حفــظ بفرمــا! ۲

گزیدۀ موضوعی وصیت نامۀ شهدا )14(، به نقل  از:  1. سیدحبیب حبیب پور، والیت فقیه: 
سایت راسخون، پیروی و پشتیبانی از والیت فقیه در وصیت نامۀ شهدا )۲(، تاریخ دسترسی: 

۲۶فروردین1۳94:
https://rasekhoon�net/article/show/1048889

۲. . ابوذر مهروان فر، برادرقاسم، ص۲1�
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2. کاالی ایرانی

حرف هــای آقــا خیلــی بــرای محمــود مهــم بــود. هــم خــودش 
کنــد، هــم دیگــران را بــه  کمــال بــه آن هــا عمــل  ســعی می کــرد تمــام و 

کار تشــویق می کــرد. ایــن 
از  بعــد  بــود.  داخــل  ســاخت  اجنــاس  خریــد  نمونــه اش 
ــه  ک ــود  ــن ب ــر ای ــدش ب کی ــی،1 تأ کاالی ایران ــارۀ  ــا درب ــای آق صحبت ه
تمــام اجنــاس خانه مــان ایرانــی باشــد. ایــن را بــه اقــوام هــم می گفــت. 
کاالی جدیــدی در خانــۀ اقــوام می دیــد، می گفــت: »ایرانــی اســت  گــر  ا

دیگــر؟! مبارکتــان باشــد.«
گــر می گفتنــد: »ایرانــی نیســت.« بــا شــوخی می گفــت: »پــس  ا

نباشــد!« مبارکتــان 
گــوش نمی دهیــد؟ مگــر ایشــان امــام  می گفــت: »چــرا حــرف آقــا را 
کاالی ایرانــی، وظیفــه ای شــرعی اســت، نــه  مســلمین نیســتند؟ خریــد 

پیشــنهادی از طــرف رهبــری.«۲
شهید محمود نریمانی

3. حضرت آقا

عشــق و عالقــه اش بــه حضــرت آقــا را به وضــوح می دیدیــم. یــک 
کــه  دوآتیشــه  اصالح طلب هــای  آن  از  رســید.  مهمــان  برایمــان  بــار 

1. پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای)مدظله العالی(، حمایت از 
کاالی ایرانی در بیانات سالیان اخیر رهبر معظم انقالب:

http://farsi�khamenei�ir/video-content?id=39337

۲. نک: سیدمحسن پیام، ُدّر دوران، ص۵7�
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اعتقــادی بــه والیــت فقیــه و حضــرت آقــا نداشــتند. خانــۀ مــا هــم، 
دســت از حرف هــای سیاســی و حزبــی برنداشــت و چنــد جملــه ای 

ــت. گف ــا  ــرت آق ــه حض ــاب ب خط
امیــن می خواســت جــواب بدهــد، ولــی به دلیــل حــرف پــدرم، 
ایــن  پیش بینــی  مهمان هــا  آمــدن  از  قبــل  پــدر  نگفــت.  چیــزی 
گفتــه بــود: »این هــا مهمان انــد و  کــرده بــود و بــه امیــن  حرف هــا را 
گــر حرفــی زدنــد و الزم شــد جوابــی داده بشــود،  احترامشــان واجــب. ا

مــن خــودم جــواب می دهــم، شــماها چیــزی نگوییــد.«
کنــد.  امیــن از شــدت ناراحتــی رفــت داخــل اتــاق تــا اســتراحت 
کــه رفتنــد، رفتیــم داخــل اتــاق. امیــن از جــا بلنــد شــد و از  مهمان هــا 
کــرده بــود، یک مرتبــه  کــه تحمــل  شــدت ناراحتــی و فشــار عصبــی ای 

کــرد.1 غــش 
کریمیان شهید محمدامین 

4. فاکتور بگیر

کــه رفتــه بــود  رفتــه بــود شــیراز. در یکــی از مناطــق، شــب اول 
کــرده بــود. منبــر، مثــل همیشــه بــرای ســالمتی حضــرت آقــا دعــا 

گفتــه بودنــد: »مــا اینجــا رســم نداریــم  هیئت امنــا بعــد از منبــر 
کار  ــن  ــد، ای ــب های بع ــم از ش ــما ه ــم. ش کنی ــا  ــا دع ــرت آق ــرای حض ب

را نکنیــد.«
گفتــه بــود: »مــن بــه تشــخیص خــودم منبــر مــی روم.  امیــن قاطــع 

کنــم یــا نکنــم!« شــما نمی توانیــد بــه مــن بگوییــد دعــا 

1. نک: مهدی منصوریان، بزرگ مرد، ص14�
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به عنــوان  زیــادی  پــول  ایــن مســجد  کــه  بودنــد  گفتــه  دوســتانش 
کتــور  فا را  دعــا  یــک  شــب،  ایــن ده  روحانــی می دهنــد.  بــه  هدیــه 

نمی افتــد. اتفاقــی  بگیــرد، 
گــر  گفتــه بــود: »ایــن پول هــا اصــاًل بــرای مــن اهمیتــی نــدارد. ا
گرفتــن پــول، بــرای حضــرت آقــا دعــا نکنــم، همــان  قــرار اســت بــرای 
کــه اصــاًل تبلیــغ نکنــم و منبــر نــروم!« بعــد هــم از آنجــا آمــده بــود  بهتــر 
کســی حاضــر بــود بــرای تبلیــغ بــرود.1 کمتــر  کــه  عال َمرودشــت، جایــی 
کریمیان شهید محمدامین 

5. قول شرف

کــه دانشــگاه امام حســین؟ع؟ قبــول شــد. همــان  ســال 79 بــود 
گفتــم: »ببیــن محمــود، مــن مخالفتــی بــا  موقــع خیلــی محکــم بــه او 
گــر روزی بخواهــی پشــت پــا بــه رهبــری  دانشــگاه رفتنــت نــدارم؛ امــا ا
به عنــوان  هیچ وقــت  کنــی،  حرکــت  فقیــه  والیــت  مخالــف  و  بزنــی 
مــا  تــوی خانــۀ  را  پایــت  نــداری  دیگــر حــق  و  نمی پذیرمــت  پســرم 

بگــذاری.«
کــه ذره ای پایــش  ســرش را انداخــت پاییــن و قــول شــرف داد 
کــج نگــذارد و تــا آخریــن لحظــۀ عمــرش، در خــط رهبــری و والیــت  را 

کــرد. کــه خــوب هــم بــه آن عمــل  فقیــه باشــد. قولــی 
کــرد: »علــی و محمــد  حتــی در وصیت نامــه اش هــم بــه آن اشــاره 
کــه  کــه چقــدر شــما را دوســت دارم، همان طــور  عزیــزم، خــدا می دانــد 
گفتــه ام؛ امــا خــدا و پیغمبــر  خودتــان می دانیــد و بارهــا ایــن را بــه شــما 

1. نک: مهدی منصوریان، بزرگ مرد، ص۵9�
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خــدا؟ص؟ و ائمــه؟مهع؟ و ولــّی فقیــه را بیشــتر از شــما دوســت دارم... .«1
شهید محمود رادمهر

6. میدان عمل

کســی تعــارف نداشــت و تمام قــد  دربــارۀ والیــت فقیــه و نظــام بــا 
گــر طــرف مقابــل از بســتگان نزدیکــش بــود. دفــاع می کــرد؛ حتــی ا

آقــا مهــدی حمایــت عملــی خــودش را از والیــت، در فتنــۀ ۸۸ 
پــس  پــا  و  ایســتاد  خطــر  صحنه هــای  در  تمام قــد  کــه  داد  نشــان 
نکشــید. در یکــی از صحنه هــا، پــودر اشــک آور روی صورتــش پاشــیده 
امــا  تــا چنــد ســاعت، چشــم هایش بســوزد؛  کــه باعــث شــد  بودنــد 

کننــد.۲ نتوانســتند از میــدان دفــاِع از والیــت بیرونــش 
شهید مهدی حسینی

7. معارف انقالبی

گوشــش مــی زد، ناراحــت نمی شــد؛ ولــی  کســی ســیلی بــه  گــر  ا
موضــع  فــورًا  می شــنید،  رهبــری  ضــد  بــر  حرفــی  کوچک تریــن  گــر  ا
ــی( داشــت. ــه امام خامنه ای)مدظله العال ــادی ب می گرفــت. عالقــۀ زی
می شــد،  پخــش  رســانه  از  ایشــان  صحبت هــای  وقتی کــه 
می کــرد.  دعــوت  ســکوت  بــه  را  همــه  بودیــم،  کــه  کجــا  هــر  در 
کــه از محبیــن  کنــد  دوســت داشــت محمدهــادی را طــوری تربیــت 
معرفــت  ایشــان  بــه  نســبت  و  باشــد  امام خامنه ای)مدظله العالــی( 

1. نک: مصیب معصومیان، شهید عزیز، ص44�

۲. نک: سیدمحسن پیام، مرد میدان، ص۵۳�
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کســب کنــد؛ البتــه ســعی داشــت بــه ایــن اهــداف جامــه عمــل بپوشــاند؛ 
کوتــاِه صحبت هــای آقــا را بعضــی وقت هــا در خانــه  کلیپ هــای  لــذا 
پخــش می کــرد تــا فضــای خانــه بــا معــارف انقالبــی مأنــوس بشــود.1
شهید محمود نریمانی

8. چفیۀ آقا

گفتنــد:  گذاشــتم، از قــول همســر  وقتــی پیکــرش را داخــل قبــر 
ــا او  گرفتــه اســت، ب ــا  کــه از آق کــرده چفیــه ای  »محمودرضــا ســفارش 
گرفتــه اســت.  دفــن شــود!« جــا خــوردم. نمی دانســتم از آقــا چفیــه 

رفتنــد چفیــه را از داخــل ماشــین آوردنــد.
مانــده بــودم بــا پیکــرش چــه بگویــم، همیشــه در ارادت بــه آقــا، 
گذاشــتم،  کــه روی پیکــرش  خــودم را باالتــر از او می دانســتم. چفیــه را 

ــرد پایــش هــم نرســیده ام در ایــن چنــد وقــت!
َ

گ فهمیــدم بــه 
گفــت: »شــیعیان در  یــادم هســت یــک بــار، چنــد ســال پیــش 
کشــورها، بــدون وضــو بــه تصویــر آقــا دســت نمی زننــد و مــا  بعضــی از 

اینجــا، از شــیعیان عقــب افتاده ایــم!«۲
شهید محمودرضا بیضایی

9. والیت مدار

علــی به خاطــر والیــت، راهــی ســوریه شــد و یکــی از خصوصیــات 

1. سیدمحسن پیام، ُدّر دوران، ص۳۳�  

کد مطلب: ۳9999؛ خبرگزاری فارس،  ۲. نک: سایت صبح، مدافعان حرم، محمودرضا بیضایی، 
کار آسانی نیست«، تاریخ دسترسی: ۲۸بهمن1۳9۲: »جان فشانی اصاًل 

www�farsnews�com/news/13921127001609
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کــه در صــدر تمــام خصوصیــات بــود، والیت مــداری بــود. ــارزش  ب
ایشــان در زمــان فتنــه، در بندرعبــاس، در پــروژه ای عهــده دار 
کــه رهبــری می  خواهــد در  ح شــد  امــور جوشــکاری بــود. وقتــی مطــر
ــردازد،  ــه بپ ــارۀ فتن ــی درب ــی نکات ــه بررس ــود و ب ــر ش ــه حاض ــاز جمع نم
کــرد تــا  ایشــان از بندرعبــاس بــه تهــران آمــد و در نمــاز جمعــه شــرکت 
ــام  ــی انج ــت اقدام ــا هس ــر بن گ ــنود و ا ــا را بش ــای آق ــک حرف ه از نزدی

گوش به فرمــان والیــت باشــد. شــود، 
هنگامی کــه حضــرت آقــا در خطبه  هــای نمــاز جمعــه، خطــاب بــه 
حضــرت ولّی عصــر، فرمودنــد: »مــوالی مــن، آقــای مــن، جســم ناقصــی 
کــه آن را هــم، تقدیــم بــه انقــالب می کنــم!« علــی بــه پهنــای  دارم 
صــورت اشــک می ریــزد و در جریــان فتنــه، بــه یــاری رهبــر می  شــتابد.
گــر بخواهــم بگویــم چــه چیــزی علــی را بــه مقــام شــهادت  ...ا
کــه صداقــت، ایمــان، نمازهــای شــب و ]از همــه  رســاند، بایــد بگویــم 

مهم تــر[ والیت مــداری ایشــان بــود.1
شهید علی عسکری طاقانکی

10. عکس امام

کــه حاج مجیــد بــرای برنامه ریــزی دربــارۀ مســابقات  یــک روز 
ورزشــی بــه خانــۀ مــا آمــده بــود، نگاهــش بــه عکــس حضــرت آقــا افتــاد 

کــه روی دیــوار نصــب شــده بــود.
گذاشــتی؟  گفــت: »چــرا فقــط عکــس امام خامنــه ای را  باتعجــب 

کجاســت؟!« پــس عکــس امام خمینــی 

1. نک: خبرگزاری تسنیم، »َده سال منتظر شهادتش بودیم«، تاریخ دسترسی: 7فروردین1۳94:
www�tasnimnews�com/fa/news/690531
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گفتم: »االن عکسی از امام خمینی در خانه ندارم.«
گــر  گفــت: »ا کــه منظــورش چیســت،  حاجــی برایــم توضیــح داد 
کــه مرضــی  کنیــم، آن هایــی  فقــط عکــس امام خامنــه ای را اســتفاده 
بــه  فقــط  مــا  می کننــد  فکــر  هســت،  دلشــان  تــوی  انقــالب  دربــارۀ 
شــخص وابســته هســتیم و چــون امام خمینــی از دنیــا رفتنــد، مــا دیگــر 
بــا امــام کاری نداریــم. فکــر می کننــد بــا تغییــر رهبــری، مــا هــم راهمــان 
کنیــم،  گــر عکــس هــر دو بزرگــوار را اســتفاده  عــوض می شــود؛ ولــی ا
ــت  ــم والی ــت و ه ــم اس ــان مه ــری برایم ــم رهب ــه ه ک ــود  ــوم می ش معل

ــان امام خمینــی شــروع شــده اســت.« ــه از زم ک ــه  فقی
روز،  آن  فــردای  بــه همیــن خاطــر،  داشــتم،  قبــول  را  حرفــش 

کــردم.1 عکــس امــام و آقــا را باهــم بــه دیــوار خانــه نصــب 
شهید مجید صانعی موفق

11. فدایی رهبر

کننــد. مــن و  قــرار بــود مخالفیــن نظــام، جلــوی دانشــگاه تجمــع 
هــادی هــم، قــرار بــود بــه مقــر بســیج برویــم و منتظــر دســتور باشــیم؛ 
کــه رســیدیم، اغتشاشــگران بــه رهبــر  امــا درســت در مقابــل دانشــگاه 

کردنــد... . معظــم انقــالب جســارت 
 . رفــت...  دانشــگاه  در  به ســمت  و  شــد  پیــاده  ســریع  هــادی 
قــرار  ســنگ ها  آمــاج  یک بــاره  بــود...  گرفتــه  اشــک  را  چشــمانش 
گرفــت... یــک پاره آجــر، محکــم بــه صــورت هــادی و زیــر چشــم او 
ــاره بلنــد شــد،  خــورد... خواســت برگــردد، امــا روی زمیــن افتــاد. دوب

گنجینۀ شهدای جهان اسالم، شهید مجید صانعی موفق، تاریخ دسترسی: ۲9تیر1۳9۶: 1. نک: سایت 
http://martyrsofislamicworld�blog�ir
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دور خــودش چرخیــد و بــاز روی زمیــن افتــاد... .
شــد  باعــث  ضربــه،  شــدت  رســاندیم.  بیمارســتان  بــه  را  او 
گونــه اش پــاره شــود و تــا زمــان شــهادت، وقتــی هــادی لبخنــد مــی زد، 

بــود. او قابل مشــاهده  بــر صــورت  ایــن زخــم  جــای 
ــان  ــۀ درم ــا هزین ــد: »بی گفتن ــد و  کردن ــری  ــتان پیگی ــا دوس بعده
کــه همــۀ هزینه هــا را از خــودش داده  خــودت را بگیــر.« امــا هــادی 

بــود، لبخنــدی زد و پیگیــری نکــرد.1
شهید محمدهادی ذوالفقاری

12. کاالی ایرانی

خیلــی آقــا را دوســت داشــت. ایــن دوست داشــتن فقــط زبانــی 
گــوش بدهــد.  نبــود. در عمــل هــم، ســعی می کــرد بــه حرف هــای آقــا 
کــه بعــد از ســفارش رهبــری بــه خریــد  یکــی از نمونه هایــش ایــن بــود 
گرفتــه بــود و برایــش یــک  کاالی ایرانــی و اقتصــاد مقاومتــی، تصمیــم 
کــه بعــد از ازدواج، وقتــی خواســتند در خانــۀ مســتقلی زندگــی  آرزو بــود 
کاالی ایرانــی باشــد؛ حتــی  کــه تهیــه می کننــد،  کننــد، همــۀ وســایلی 

گــر بــد باشــد.۲ ا
شهید احمد مکیان

13. فرمایش صریح

و  نظــام، محکــم  و  انقــالب  از  دفــاع  و  در بحث هــای سیاســی 

گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی، پسرک فالفل فروش، ص44تا47�  .1

گمنامی، ص9۶� ۲. مهدی منصوریان، سند 
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را  حرفــش  منطــق  و  ل  اســتدال بــا  عصبانیــت،  بــدون  بــود.  اســتوار 
داشــت. جالبــی  روش  هــم،  رهبــری  صحبت هــای  دربــارۀ  مــی زد. 
آقــا،  صحبت هــای  دربــارۀ  کــه  هســتند  بعضی هــا  می دانســت 
موضــع دارنــد؛ بــه همیــن خاطــر، وقتــی حرفــی از رهبــری می خواســت 
ــرای مخاطــب  ل و منطــق حــرف را ب ــا اســتدال به میــان بیــاورد، اول ب
جــا می انداخــت، وقتــی مخاطبــش حــرف را قبــول می کــرد و قانــع 

می شــد، آن وقــت فرمایــش صریــح حضــرت آقــا را بیــان می کــرد.1
ع شهید عبدالصالح زار

14. وصیت نامه

ــه  ــود؛ ب ــاس ب ــری حس ــام رهب ــه و مق ــت فقی ــه والی ــح ب عبدالصال
همیــن دلیــل، اولیــن جمــالت وصیت نامــه اش را بــه همیــن مســئله 

اختصــاص داد و این طــور نوشــت:
درود بــر امــام امــت، نایــب بــر حــِق امام زمــان؟جع؟، حضــرت 

امام خامنه ای)حفظه اهلل تعالــی(.
را  اســالمی  انقــالب  ایــن  کــه  باشــد  حواســتان  مــن،  عزیــزان 
کنیــم. ایــن  بــه امانــت بــه مــا ســپردند و نکنــد در امانــت، خیانــت 
کــه از ایــن انقــالب و  امانــت، امانــت الهــی  اســت. وظیفــۀ همــۀ ماســت 

کنیــم. پاســداری  آن،  دســتاوردهای 
کــه ایــن مــاه، از خورشــیِد  دســت از ایــن مــاه تابــان برنداریــد؛ چرا

ــد... . ــاب می نمای ــه و بازت گرفت ــور  ــاب ن عالم ت
»پشــتیبان والیــت  فرمودنــد:  امام خمینــی؟ق؟  کــه  همــان  طــور 

1. نک: سیدحمید مشتاقی نیا، عبد صالح، ص۳۶و۳7�



 10
0   

خ  
سر

ل 
ی گ

د پا
ر

ــی  ــتیبان واقع ــد«1، پش ــیبی نرس ــما آس ــت ش ــه مملک ــا ب ــید ت ــه باش فقی
کــه  کنیــد  باشــید و نکنــد روزی بــه خــود آییــد و خــود را ‘تــواب’ معرفــی 

ــت. ــل نیس ــان جه ــم، پای آن روز ه
که از این آزمایش بزرگ، سربلند بیرون آییم.۲ کند  خدا 

ع شهید عبدالصالح زار

1. نک: سیدروح اهلل  خمینی، صحیفۀ امام، ج1۰، ص۵۸؛ مؤسسۀ مطالعات و پژوهش های سیاسی، 
پایگاه جامع تاریخ معاصر ایران، »ثقلین امام خمینی؟ق؟«:

http://revolution�pchi�ir/show�php?page=contents&id=7403

۲. سیدحمید مشتاقی نیا، عبد صالح، ص17۲�
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         فصل ششم: فعالیت های فرهنگی
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مقدمه

کــه  مقوله هایــی  هــم  تنیده انــد.  در  مقولــۀ  دو  دیــن  و  فرهنــگ 
می تواننــد در یکدیگــر تأثیرگــذار بــوده و در ســاخت جامعــه، همــراه 
کــه  یکدیگــر باشــند. رابطــۀ بیــن ایــن دو مقولــه به گونــه ای اســت 
دیــن می توانــد بــا تبییــن مســائل معرفتــی، در ترســیم راهبردهــای 
در  می توانــد  جامعــه  فرهنــگ  طرفــی،  از  و  بگــذارد  تأثیــر  فرهنگــی 
راســتای تبییــن ابعــاد و زوایــای معرفتــِی دیــن اســالم راهگشــا باشــد.
کــه  لــذا فعالیت هــای فرهنگــی، علی الخصــوص فعالیت هایــی 
جنبــۀ دینــی و معنــوی داشــته باشــد، یکــی از مهم تریــن فعالیت هــای 
یــک جامعــه اســت. شــاید بــه همیــن دلیــل در آیــات و روایــات، بــه 
انجــام فعالیت هــای فرهنگــی از قبیــل دعــوت و تبلیــغ و هدایــت، 
ســفارش ویــژه شــده اســت؛ به عنوان مثــال، خداونــد حکیــم پیرامــون 
کیســت  دعــوت و تبلیــغ بــرای دیــن اســالم، در قــرآن می فرمایــد: »و 
کار شایســته  کنــد و  کــه به ســوی خــدا دعــوت  خوش گفتارتــر از آن کــس 

کــه مــن از مســلمانانم؟!«1 گویــد  انجــام دهــد و 
ویــژه ای دارد،  نــگاه  نیــز، خداونــد حکیــم  در مســئلۀ هدایــت 
ــا هدایــت تمــام بشــریت  ــر ب کــه هدایــت یــک انســان را براب ــا جایــی  ت
گویــی  برشــمرده اســت: »هرکــس انســانی دیگــر را حیــات بخشــد، 

همــۀ مــردم را حیــات بخشــیده اســت.«۲
امیرالمؤمنیــن  بــه  خطــاب  نیــز  اســالم؟لص؟  گرامــی  رســول 
»ای  می فرماینــد:  انســان ها  هدایــت  جایــگاه  زمینــۀ  در  علــی؟ع؟، 

ِنی ِمَن اْلُمْسِلِمیَن< )فصلت، ۳۳(� ْن َدعا ِاَلی اهلِل َو َعِمَل صاِلحًا َو قاَل ِاّنَ 1� >و َمْن َاْحَسُن َقْواًل ِمّمَ

ما َاْحَیا الّناَس َجِمیعًا< )مائده، ۳۲(� ۲� >َو َمْن َاْحیاها َفَکَاّنَ
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ــو  ــرای ت کنــد، ب کســی را هدایــت  ــو  ــد بــه دســت ت گــر خداون علــی...! ا
غــروب می کنــد.«1 و  ع  آن طلــو بــر  ازآنچــه خورشــید  اســت  بهتــر 

تعبیــر  انســان ها،  هدایت کــردن  بــرای  نیــز  امام صــادق؟ع؟ 
اســتفاده  را  قتــل  تعبیــر  انســان ها،  گمراه کــردن  بــرای  و  زنده کــردن 
گمراهــی نجــات دهــد و  کرده انــد و می فرماینــد: »کســی که فــردی را از 
کســی که فــرد را  کنــد، به تحقیــق او را حیــات بخشــیده و  او را هدایــت 

کشــته اســت.«۲ گمراهــی بکشــاند، او را  از هدایــت بــه 
بــا ایــن نــگاه، بــه فعالیت هــای فرهنگــی توجــه شــود،  وقتــی 
اهمیت و تأثیرگذاری آن در ســاخت جامعۀ دینی و اســالمی مشــخص 
بــر  انقالب)مدظله العالــی(  معظــم  رهبــر  کیــد  تأ زمــان  آن  می شــود؛ 
مقولــۀ فرهنــگ و فعالیت هــای فرهنگــی بیشــتر درک می شــود، آنجــا 
مهم تــر  گــر  ا نظامــی  کارزار  از  فرهنگــی،  »...کارزار  می فرماینــد:  کــه 
کمتــر نیســت.«۳ و در جــای دیگــر  ک تــر نباشــد،  گــر خطرنا نباشــد و ا
می فرماینــد: »ایجــاد فرهنــگ و اندیشــۀ  صحیــح در جامعــه، جهــاد 

اســت.«4
و  ایثــار  فرهنــگ  تبییــن  و  جهــاد  مقــام  در  واالمقــام  شــهدای 
واقعــی  اعتــالی  بــه  را  اســالمی  جامعــۀ  و  برداشــتند  گام  مقاومــت 

کلینی  ْمُس« )محمدبن یعقوب 
َ

ّنَ َیْهِدَی اهلُل َعَلی َیَدْیَک َرُجاًل َخْیٌر َلَک ِمّما َطَلَعْت َعَلْیِه الّش َ َ
... ال 1. »یا َعِلّیُ

رازی، االصول من الکافی، ج۵، ص۲۸(�

۲. »َمْن َاْخَرَجها ِمْن َضالٍل ِاَلی ُهًدی َفَقْد َاحیاها َو َمْن َاْخَرَجها ِمْن ُهًدی ِاَلی َضالَلٍة َفَقْد َقَتَلها« 
)محمدبن مسعود عیاشی، تفسیر العیاشی، ج1، ص۳1۳(�

۳. بیانات در دیدار اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی، 19آذر1۳9۲، به نقل  از: پایگاه اطالع رسانی دفتر 
حفظ و نشر آثار حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای)مدظله العالی(.

4. بیانات در دیدار جوانان و دانشجویان سیستان و بلوچستان، 1۲شهریور1۳۸1، به نقل  از: پایگاه 
اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای)مدظله العالی(.
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را  مســئله  ایــن  اهمیــت  بتوانیــم  نیــز  مــا  آنکــه  امیــد  بــه  رســاندند. 
کــرده و در مســیر فرهنگ ســازِی دینــی، ماننــد شــهدا،  به درســتی درک 

برداریــم. گام 
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خاطرات

1. هنر

را  از نوجوان هــا  کار فرهنگــی در مــدارس، تعــدادی  بــا  محمــد 
جــذب مســجد کــرده بــود. عصــر جمعــه بــود کــه می رفــت ســالن. جلــوی 

گفــت: »ســید، می آیــی برویــم ســالن؟« حجــره مــرا دیــد و 
کفــش ورزشــی ام را برداشــتم و رفتیــم.  بــدون معطلــی لبــاس و 
نوجوان ها با محمد صمیمی شــده بودند؛ اما از چشــم بعضی هایشــان 

شــیطنت می باریــد.
گهــان بچه هــا ســِر خطایــی  بــازی شــروع شــد. وســط بــازی، نا
از همیــن  یکــی  بــود، دعوایشــان شــد.  زده  اشــتباه ســوت  داور  کــه 
کــرد و چنــد فحــش  نوجوان هــا چشــمش را بســت و دهانــش را بــاز 
کــم نیــاورد و چنــد فحــش  کــرد. او هــم  آب نکشــیده نثــار دوســتش 

داد. ناموســی 
گفتــم: »بهتــر نبــود روی چنــد تــا نوجــوان  بعــد از بــازی بــه محمــد 

کار می کــردی؟!« ســالم 
کــه تــوی راه اســت!  کــه تــوی راه اســت  کســی که  گفــت: »ســید، 

کنیــم... .«1 گــر هنــر داریــم، بایــد این هــا را درســت  امــا ا

2. خواب

جهــادی  اردوهــای  و  نــور  راهیــان  اردوهــای  در  کــه  ســعیدی 
تــا  زمیــن  بودیــم،  دیــده  خوابــگاه  در  کــه  ســعیدی  بــا  می دیدیــم، 

1. نک: مهدی ُدریاب، قصۀ دل کندن، ص144و14۵�



 107
     

رخ
س

ل 
ی گ

د پا
ر

کســی را بــه خــواِب  آســمان تفــاوت داشــت. مــا وقتــی می خواســتیم 
کــه  زیــاد مثــال بزنیــم، می گفتیــم مثــل ســعید. طــوری می خوابیــد 
بــاالی ســرش و می گفتــم: »پاشــو،  مــن می رفتــم  بعضــی وقت هــا، 

یــک اســتراحتی بــه باِلــش بــده و دوبــاره بخــواب!«
حــاال همیــن ســعید، وقتــی وارد اردوی جهــادی یــا اردوی راهیان 
ــا  ــور می شــد، بــدون اغــراق خوابیدنــش در شــبانه روز می شــد یــک ی ن
کار و فعالیــت. اینجــا  دو ســاعت و تمــام وقتــش را می گذاشــت بــرای 
ــا تمــام وجــود،  ــام خســتگی را نمی فهمیــد و ب ــگار دیگــر چیــزی به ن ان

کار فرهنگــی مایــه می گذاشــت.1 بــرای 
شهید سعید بیاضی زاده

3. آقا محمود

کار فرهنگــی و تربیــت بچه هــای محــل تــالش می کــرد،  بــرای 
کاری از دســتش برمی آمــد، انجــام مــی داد.  وقــت می گذاشــت و هــر 
کــه تــوی پایــگاه  بچه هــا هــم اســتقبال خوبــی داشــتند. چهارشــنبه ها 
کــرده بــود، نیــم ســاعت قبــل  کالس هــای فرهنگــی بــر پــا  و مســجد 
کالس هــا، پاشــنۀ در خانــه را می کندنــد، زنــگ می زدنــد و  از شــروع 

می گفتنــد: »پــس چــرا آقــا محمــود نمی آیــد؟«
تربیتــی  و  فرهنگــی  کار  پــای  را  بچه هــا  کــه  حالــی  عیــن  در 
کــه برنامــۀ  مــی آورد، بــه آن هــا شــخصیت هــم مــی داد. مــاه رمضــان 
قرائــت قــرآن در مســجد برقــرار بــود، بچه هــا را یکــی در میــان بیــن 
کوچک ترهــا هــم  بزرگ ترهــا می نشــاند تــا نوبــت قرائــت قــرآن، بــه 
برســد. بــه آن هــا می گفــت: »یکــی در میــان بیــن بزرگ ترهــا بنشــینید. 

1. مهدی منصوریان، راز انگشتر، ص۳۳�
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کنــد، بگوییــد: ‘ایــن جــای مــن اســت.  گــر کســی خواســت شــما را بلنــد  ا
ــد.’«  کردی ــر شــما جــای مــن بنشــینید، یعنــی جــای مــن را غصــب  گ ا
جــای  و  نشــود  بچه هــا  پاپیــچ  کســی  تــا  بــود  کافــی  جملــه  همیــن 

پایشــان در جلســات قــرآن تثبیــت شــود.1
شهید محمود رادمهر

4. برای شهدا

کردنــد به نــام »رهــروان شــهدا«.  هیئتــی را در مســجد راه انــدازی 
هــر هفتــه بــا بچه هــا دور هــم جمــع می شــدند و بــه عشــق شــهدا، 
برنامــۀ هیئــت را پیگیــری می کردنــد. هــادی در ایــن هیئــت مداحــی 

ــتند. ــت داش ــه او را دوس ــرد. هم ــم می ک ه
کــه همــراه بــا برخــی دوســتان انجــام  کارهــای مهمــی  امــا یکــی از 
داد، نصــب تابلــوی شــهدا در کوچه هــا بــود. مــن اولیــن  بــار از ســیدعلی 
کاری  کــه می گفــت: »بایــد بــرای شــهدای محــل  مصطفــوی شــنیدم 

انجــام دهیــم.«
کاری؟« گفتم: »چه 

به خاطــر  امــا  اســت؛  اســم شــهید  بــه  کوچه هــا  »بیشــتر  گفــت: 
را  شــهدا  ایــن  هیچ کــس  آن هــا،  شــهادت  از  دهــه  ســه  گذشــت 
کنیــم تــا  کوچــه نصــب  نمی شناســد. الاقــل تصویــر شــهید را در ســِر 
مــردم بــا چهــرۀ شــهید آشــنا شــوند. یــا اینکــه زندگی نامــه ای از شــهید 

کوچــه برســانیم.« بــه اطــالع اهــل آن  را 
تصاویــر  و...  شــهید  بنیــاد  و  مســاجد  طریــق  از  شــد.  آغــاز  کار 

شــد. جمــع آوری  محــل  شــهدای 

1. مصیب معصومیان، شهید عزیز، ص۳۸�



 109
     

رخ
س

ل 
ی گ

د پا
ر

نرم افزارهــای  دیگــر  و  فتوشــاپ  بــا  کار  ایــام،  همــان  در  هــادی 
کارهــا  گرفتــن ایــن  گرفــت. اســتعداد او بــرای فرا کامپیوتــری را یــاد 

بــود. زیــاد 
تصاویــر شــهدا را اســکن و ســپس در یــک انــدازۀ مشــخص طراحــی 

کردنــد، بعــد هــم، َبنــر تهیــه می شــد.
کــه ایــن تصاویــر را به صــورت  بــا یــک نجــار هم صحبــت شــد 
کار خیلــی ســریع بــه نتیجــه رســید. هــادی وانــت  قــاب چوبــی درآورد. 

کار را به اتمــام می رســاند. پــدرش را مــی آورد و بــا یــک دریــل و... 
شــهدا  قرمزرنــگ  تابلوهــای  بــا  مــا،  محــل  کوچه هــای  بیشــتر 
مزیــن شــد. یــادم هســت برخی هــا مخالــف ایــن حرکــت بودنــد، حتــی 

بســیج! از بچه هــای 
کار را می کنیــد؛ ولــی یکســری از اراذل و  می گفتنــد: »شــما ایــن 
اوبــاش، ایــن تصاویــر را پــاره می کننــد و بــه شــهدا اهانــت می کننــد.«
امــا حقیقــت چیــز دیگــری بــود. ارادت مــردم بــه شــهدا، فراتــر از 
تصــورات دوســتان مــا بــود. االن بــا گذشــت چندیــن ســال از آن روزهــا، 
هنــوز یــادگار هــادی و دوســتانش را روی دیوارهــای محــل می بینیــم.
هیچ کــس بــه ایــن تابلوهــا بی احترامــی نکــرد. برعکــِس آنچــه 
هــم  دیگــر  محــالت  از  تابلــو،  نصــب  بــرای  تقاضــا  می شــد،  تصــور 
رســید. در بســیاری از محــالت، ایــن حرکــت آغــاز شــد. بعــد هــم بســیج 

کــرد.1 شــهرداری، حرکــت عظیمــی را در ایــن زمینــه آغــاز 
شهید محمدهادی ذوالفقاری

گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی، پسرک فالفل فروش، ص49و۵۰�  .1



 110
     

رخ
س

ل 
ی گ

د پا
ر

5. شخصیت فرهنگی

و  کــه شــخصیت های فرهنگــی  کــردم  بارهــا مشــاهده  را  ایــن 
کــرده  کار فرهنگــی، به خصــوص در مســجد را تجربــه  کــه  افــرادی 
تفکــرات  و  دیدگاه هــا  شــوند،  وارد  مســئولیتی  و  کار  هــر  در  باشــند، 
فرهنگــی خودشــان را بــروز می دهنــد. هــادی نیــز همین گونــه بــود. 
کارهــای فرهنگــی و اردویــی تجربیــات خوبــی داشــت. او در زمینــۀ 
کنــار رزمنــدگان عراقــی بــا داعــش مبــارزه  کــه در  همــان ایامــی 
کــه نشــان از روحیــۀ  کــرد  ح هــای فرهنگــی را ارائــه  می کــرد، برخــی طر

ــاالی فرهنگــی او بــود. ب
یــک بــار پیشــنهاد داد بــرای یکــی از مراســم های عیــد، بــرای 
کار را به خود  کنیــم. مــا هــم ایــن  رزمنــدگان حشدالشــعبی هدیــه تهیــه 
کردیــم. او هــم بــا مراجعــه بــه چندیــن مرکــز فرهنگــی،  گــذار  هــادی وا

کــرد. هدیــۀ خوبــی تهیــه 
...هادی به عنوان تصویربردار، به جمع نیروهای حشدالشعبی 
پیوســته بــود. او تصاویــر و فیلم هــای خاصــی را از نزدیک تریــن نقطــه 

بــه ســنگر تکفیری هــا تهیــه می کــرد.
کارهــای او، رســاندن آب و تغذیــه بــه نیروهــای درگیــر در  از دیگــر 

خــط مقــدم بــود.
اما مهم ترین کار فرهنگی هادی، برگزاری نمایشگاه دستاوردهای 

حشدالشــعبی در ایام اربعین بود.
عراقــی،  رزمنــدگان  فرهنگــی  کارهــای  داشــت  اصــرار  هــادی 
ــن را  ــی اربعی ــذا راهپیمای ــود؛ ل ــانده ش ــیعیان رس ــردم و ش ــالع م ــه اط ب

کار تشــخیص داد. بهتریــن زمــان و مــکان بــرای ایــن 
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واقعــًا هــم تفکــر فرهنگــی او جالــب بــود. هــادی یــک چــادر در نیمۀ راه 
کــرد و نمایشــگاِه تصاویــر نبــرد بــا داعــش را  کربــال راه انــدازی  نجــف بــه 

کربــال قــرار داد. بــا چینــش مناســب، در مقابــل دیــد زائــران 
خیلــی  نمایشــگاه  ایــن  بــرای  »هــادی  می گفــت:  ناجــی  بــرادر 
کاروان هــا از راه می رســیدند. هــادی  کار عقــب بــود و  کشــید.  زحمــت 

کار را بــه نتیجــه برســانیم.« کمتــر بخوابیــم و  کــه شــب ها  گفــت 
از ســه ســاعت نخوابیــد.  بیــش  طــی چنــد شــبانه روز، هــادی 
ــه  ــا همین ک ــت؛ ام ــیاری داش ــب بس ــد و مخاط ــام ش ــی انج کار به خوب
ــی  گمنام ــق  ــت! او عاش ــف برگش ــه نج ــادی ب ــد، ه ــاز ش ــگاه آغ نمایش
کار  کســی بفهمــد برگــزاری ایــن نمایشــگاه مهــم،  بــود و نمی خواســت 

ــت. ــوده اس او ب
بعد از تجربۀ موفق این نمایشگاه، به سراغ سیدکاظم آمد.

ح جدیــدی بــرای برگــزاری نمایشــگاِه دســتاوردهای  هــادی طــر
کــرده بــود. می خواســت در فضایــی  نبــرد بــا داعــش، در نجــف آمــاده 

گســترش دهــد. کار فرهنگــی را  مناســب، 
کــه تصاویــر و فیلم هــای ایــن مبــارزۀ مقــدس،  اعتقــاد داشــت 
بــه دیــد عمــوم مــردم  بایــد  آینــدگان ثبــت شــود و هم زمــان  بــرای 

رســانده شــود.
اینکــه  به دلیــل  امــا  کــرد؛1  کار  خیلــی  ح  طــر ایــن  روی  هــادی 
ح نبــود، بــه ســرانجام نرســید. کافــی بــرای انجــام ایــن طــر نیــروی 
شهید محمدهادی ذوالفقاری

گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی، پسرک فالفل فروش، ص1۰۸تا11۰� 1. نک: 
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6. پیوند با معصومین

کــه از هــادی دیــدم، مربــوط می شــد بــه  کار فرهنگــی  مهم تریــن 
کــه به خاطــر آن بــه ایــران برگشــت. هــادی تعــداد زیــادی چفیــه  کاری 
کــرد و بــا  و پیشــانی بند بــا نــام مقــدس »یــا فاطمــه الزهــرا؟اهع؟« آمــاده 

خــودش بــه عــراق آورد.
او می دانســت بهتریــن کار فرهنگــی بــرای رزمنــدگان، پیونــددادن 
آنــان بــا حضــرات معصومیــن، به خصــوص مــادر ســادات، حضــرت 

زهــرا؟اهع؟ اســت.1
شهید محمدهادی ذوالفقاری

7. معلم قرآن

تعلیــم  از جنــس  کوچــک«، خاطراتــی  »ســبو  از مســجد  کمــال 
فعالیت هــای  کــه  بــود  دینــی داشــت. در همیــن مســجد  تربیــت  و 
ــال آخــر، تــالش  ــد س ــود. ایــن چن ــی اش شــروع شــده ب مذهبــی و قرآن
کــودکان و نوجوانان  کــرد همــان جــا، محفلــی بــرای آمــوزش قــرآن، بــه 

تشــکیل دهــد.
کــه می رفــت، وقــت زیــادی بــرای ایــن  به خاطــر مأموریت هایــی 
کــم، بیشــترین اســتفاده را  کار نداشــت؛ ولــی از همیــن فرصت هــای 
آمــوزش  قــرآن  بــه بچه هــای شش هفت ســاله، روخوانــی  و  می کــرد 
می کــرد.  تشویقشــان  کوچــک،  ســوره های  حفــظ  بــرای  و  مــی داد 
همیــن برنامــه را داخــل خانــه، بــرای محمدحســین و فاطمــه هــم 

اجــرا می کــرد.

گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی، پسرک فالفل فروش، ص11۰�  .1
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شبســتان مســجد ســبو کوچــک ســالیان ســال بــا صــدای کمــال عجین 
کــه پــس از هــر نمــاز جماعت، در مســجد  شــده بــود: جــوان ســربه زیری 
می پرداخــت.  مجیــد  کالم اهلل  از  جــزء  یــک  قرائــت  بــه  و  می مانــد 
قــاری،  ایــن  صــوت  کــه  می دهنــد  شــهادت  مســجد  گلدســته های 
در  را  کالم اهلل  و  می پیچــد  مســجد  ملکوتــی  فضــای  در  هــم  هنــوز 

می کنــد.1 طنین انــداز  شبســتان 
کمال شیرخانی شهید 

8. هدیه

کتاب خوانــی داشــت. یــک بــار وقتــی  کتــاب و  عالقــۀ بســیاری بــه 
کتابخانــۀ بزرگــی دارد. انــواع و اقســام  کــه  بــه اتاقــش رفتــم، دیــدم 
کــرده و در  ع شــهدا را از انتشــارات مختلــف تهیــه  کتاب هــا، بــا موضــو

کتابخانــه اش داشــت.
اینجــا  را  شــهدا  کتــاب  این همــه  »چــرا  گفتــم:  ابوالفضــل  بــه 

گذاشــتی؟«
کار فرهنگــی می کنیــم. وقتی کــه مهمــان داریــم،  گفــت: »مــا اینجــا 

کتاب هــا را به عنــوان هدیــه، بــه مهمان هایمــان می دهیــم.«۲ ایــن 
شهید ابوالفضل نیکزاد

کد مطلب: ۵۰74۳؛ سایت جوان آنالین، »فرزند ایران،  کمال شیرخانی،  1. سایت صبح، مدافعان حرم، 
جانباز سوریه، شهید عراق«، تاریخ دسترسی: 1بهمن1۳9۳:

www�javanonline�ir/fa/news/699224

۲. نک: سایت مشرق نیوز، »منش های اخالقی شهید ابوالفضل نیکزاد از زبان دوستان«، تاریخ دسترسی: 
۳مرداد1۳9۵:

www�mashreghnews�ir/news/607996
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9. اوِل برادری

کــه رفتیــم حــرم حضــرت معصومــه؟اهع؟. داخــل  عیــد غدیــر بــود 
حــرم هــر ســال، عقــد اخــوت را به صــورت یــک برنامــۀ عمومــی اجــرا 
دســت های  بودیــم.  یکدیگــر  کنــار  آنجــا  ســعید  و  مــن  می کننــد. 
ــا ایــن نیــت  ــرادری خواندیــم. ب گرفتیــم و عقــد اخــوت و ب یکدیگــر را 

کــه بــرادری و رفاقتمــان، تــا وقتــی زنــده هســتیم، باقــی بمانــد.
»کارت  گفــت:  ســعید  بیــرون.  آمدیــم  حــرم  از  مراســم،  از  بعــد 

هســت؟« همراهــت  بانکــی 
گفتم: »بله.«

کتــاب  کتاب فروشــی. ســعید ده دوازده جلــد  باهــم رفتیــم در یــک 
کــردم بــرای  کتاب هــای متنوعــی هــم بــود. مــن اول فکــر  برداشــت. 
کتــاب می خــرد؛ ولــی وقتــی از  کــه ســفارش داده انــد،  دوســتاِن طلبــه 
کتاب فروشــی آمدیــم بیــرون، در مســیر، هــر جوانــی را می دیــد، ســالم 
کار،  و احوالپرســی می کــرد، بعــد از عیــد غدیــر برایــش می گفــت و آخــِر 

کتــاب بــه او هدیــه مــی داد. یــک 
کیســۀ  گفتــم: »نامــرد، از  کــردم و  مــن بــه شــوخی رو بــه ســعید 

می بخشــی؟!« خلیفــه 
می خندیــد و می گفــت: »ایــن تــازه اوِل بــرادری ماســت! بــرادِر 
کنــد.  گــوش  بزرگ تــر، نبایــد روی حــرف مــن حــرف بزنــد، بایــد حــرف 

کار شــریک هســتی.« تــازه شــما تــوی ثــواِب ایــن 
بعــد از آن، رفتیــم مغــازۀ پارچه فروشــی. ســعید از پــول خــودش 
بــه  را  پارچه هــا  حــرم.  جلــوی  آورد  و  خریــد  چــادری  پارچــۀ  تــا  دو 
ــادر  ــدون چ ــای ب ــه خانم ه ــادر ب ــل چ ــئول تحوی ــه مس ک ــی داد  خادم
کــه آمدنــد بــرای ورود بــه حــرم  گفــت: »اولیــن و دومیــن خانمــی  بــود. 
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کــه  از شــما چــادر بگیرنــد، ایــن دو چــادر را هدیــه بدهیــد و بگوییــد 
هدیــۀ عیــد غدیــر اســت.«1

شهید سعید بیاضی زاده

10. سیاسی

یکــی دو ســالی مســئول بخــش سیاســی بســیج بــود. شــرط فعالیــت 
در بســیج، شــرط معدل بود؛ یعنی کســانی که خوب درس می خواندند، 
می توانســتند در بســیج و فعالیت هایــی کــه بــرای شــهدا انجــام می شــد، 

به عنــوان خــادم و نیــروی عملیاتــی شــرکت داشــته باشــند.
کــه در  کارهایــی را  ســعید ضمــن اینکــه خــوب درس می خوانــد، 
واحــد سیاســی بایــد انجــام مــی داد، بــه بهتریــن شــکل اجــرا می کــرد. 
کــه الزم بــود طلبه هــا بداننــد، جــدا  بخش هــای مهــم روزنامه هــا را 
کلیپ هــای سیاســی و  می کــرد و روی تابلــو می گذاشــت. فیلم هــا و 
ســخنان مهــم رهبــر معظــم انقالب)مدظله العالــی( را بــرای بچه هــای 
ــه از دســتش برمی آمــد،  ک کاری  ــرد و خالصــه هــر  مدرســه آمــاده می ک
ــه  ــی جامع ــی و اجتماع ــای سیاس ــا فض ــا را ب ــا طلبه ه ــی داد ت ــام م انج

کنــد.۲ آشــنا 
شهید سعید بیاضی زاده

11. بازیافت

ــود، بچه هــای مدرســه  ــه جــزء بازیافتی هــا ب ک کاغذهــا و وســایلی 
جــدا می گذاشــتند. ســعید وقتــی مســئول امــور مالــی در بعضــی زمینه هــا 

1. نک: مهدی منصوریان، راز انگشتر، ص۶1�

۲. نک: مهدی منصوریان، راز انگشتر، ص۳4�
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شــده بــود، ایــن بازیافتی هــا را جمــع می کــرد و چنــد وقــت یــک بــار 
مــن  تحویــل  می آمــد،  به دســت  راه  ایــن  از  کــه  پولــی  می فروخــت. 

ــم. کن ج  ــر ــه خ ــِی مدرس ــای فرهنگ کاره ــرای  ــا ب ــی داد ت م
را  کیهــان  روزنامــۀ  ک  اشــترا پول هــا،  همیــن  از  هســت  یــادم 

گرفتیــم.
تــا  مدرســه  از  پیــاده روی  رفتــن  بــرای  داشــتیم  برنامــه ای 
جمکــران. یکــی دو مــاه یــک مرتبــه ایــن برنامــه را اجــرا می کردیــم 
کرایــۀ برگشــت، حــدود صدهــزار تومــان هزینــه  و بــا هزینــۀ تغذیــه و 
ــد ایــن  ــه بچه هــا پیشــنهاد دادن ک ــم  ــود نرفتــه بودی ــی ب داشــت. مدت
کــردم بــه حســاب مالــِی بخــش فرهنگــی، دیــدم  هفتــه برویــم. نــگاه 
همیــن  از  ســعید  کــه  می شــدیم  منصــرف  داشــتیم  نداریــم.  پولــی 
پول هــای بازیافتــی، صدهــزار تومــان آورد و برنامــۀ پیــاده روی بــه راه 

افتــاد.1
شهید سعید بیاضی زاده

12. آچارفرانسه

ــا  ــط ب ــای مرتب کاره ــود.  ــی ب ــای فرهنگ کاره ــۀ  ــح آچارفرانس صال
آماده ســازی فضــای فکــه، بــرای مراســم عاشــورا، آن  هــم در بیابانــی 
بی  آب وعلــف و در فقــدان دسترســی بــه بســیاری از امکانــات، راحــت 
بــر زمین مانــده را دســت می گرفــت و  کاِر  و آســان نبــود. صالــح هــر 
تــا  بــود،  ســختی  کار  هروقــت  می رســاند.  ســرانجام  بــه  جدیــت  بــا 

می گفتیــم: »صالــح برویــم؟« بــا جــان ودل از جــا برمی خاســت.
کاری.  یــک بــار بــا تمــام خســتگی هایش بلنــد شــد بــرای انجــام 

1. مهدی منصوریان، راز انگشتر، ص۲7�
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کــه اینجــا نشســتند،  آرام بــه مــن گفــت: »چــرا ایــن پنج شــش نفــِر دیگــر 
آن هــا  »بــذار  داد:  را  جــواب خــودش  بعــد خــودش  نمی کننــد؟«  کار 
کار  کنیــم؛ مگــر نــه اینکــه مــا دنبــال  کار  بنشــینند و مــا به جــای آن هــا 

و خدمــت بیشــتر بــرای شــهدا و زائریــن شــهدا هســتیم؟!«
بــه همیــن دلیــل بــا آنکــه پاســدار بــود، در راهیــان نــور می آمــد 
کار می کــرد.1 زیردســت بچه هــای بســیجی، بــدون  هیــچ ادعایــی، 
ع شهید عبدالصالح زار

1. نک: سیدحمید مشتاقی نیا، عبد صالح، ص۳9و4۰�
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فصل هفتم: رفاقت و دوست یابی
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مقدمه

یکــی از مســائلی کــه در دیــن اســالم، توجــه ویــژه ای بــه آن شــده اســت، 
بحــث هم نشــین و دوســت یابی اســت. ایــن مســئله به قــدری اهمیــت 
گرامــی اســالم؟لص؟ دراین رابطــه می فرماینــد: »ریشــۀ  کــه رســول  دارد 
عقــل پــس از ایمــان، دوســتی بــا مــردم اســت.«1 امیرالمؤمنیــن علی؟ع؟ 
نیــز ناتوان بــودن در دوســت یابی و حفــظ دوســتان را از مســائل مهــم 
کســی  زندگــی بشــری برشــمرده اند و می فرماینــد: »ناتوان تریــن مــردم 
کســی  که در دوســت یابی، عاجز و ناتوان باشــد و ناتوان تر از او،  اســت 

کــه دوســتان به دســت آورده را از دســت بدهــد.«۲ اســت 
ــتی  ــه دوس ک ــری اســت  کیــد و اهمیــت، تأثی ــل ایــن تأ شــاید دلی
و هم نشــینی بــا مردمــان نیک کــردار، در زندگــی انســان می گــذارد و 
ــا شــقاوت انســان را در پــی داشــته باشــد و مســیر  می توانــد ســعادت ی
ایــن  گرامــی اســالم؟لص؟ در  زندگــی انســان را تغییــر دهــد. رســول 
خواهــد  دوســتش  روش[  ]و  دیــن  بــر  »انســان  می فرماینــد:  زمینــه 
کســی دوســت  کــه بــا چــه  بــود؛ بنابرایــن هریــک از شــما، بایــد بنگــرد 
می شــود!«۳ و در جــای دیگــر، تأثیــر دوســتی را تــا پــس از پایــان زندگــی 
کســی محشــور  دنیایــی برشــمرده اند و می فرماینــد: »انســان همــراه 

کــه او را دوســت بــدارد.«4 می شــود 

ُد ِاَلــی الّنــاِس« )محمدبن حســن حــر عاملــی، تفصیــل وســائل الشــیعة الــی 
ُ

ــَوّد یمــاِن الّتَ ِ
ْ

ُس اْلَعْقــِل َبْعــَد اال
ْ
1. »َرأ

تحصیــل مســائل الشــریعة، ج1۶، ص۲9۵(�

ِمْنُهــْم«  ِبــِه  َظِفــَر  َمــْن  ــَع  َضّیَ َمــْن  ِمْنــُه  َاْعَجــُز  َو  ْخــواِن  ِ
ْ

اال ْکِتســاِب  ا َعــِن  َعَجــَز  َمــْن  الّنــاِس  »َاْعَجــُز   .۲ 
)علی بن ابی طالب؟ع؟، نهج البالغه، حکمت 1۲(�

۳. »َاْلَمـــْرُء َعَلــی دیــِن َخـــِلیِلِه َفْلَیْنُظــْر َاَحُدُکــْم َمــْن ُیخاِلــْل« )محمدبن حســن  طوســی )شــیخ الطائفة(، االمالــی، 
ص19۲(�

« )احمدبن محمد بن خالد برقی، المحاسن، ج1، ص۲۶۳(� 4. »َاْلَمـْرُء َمَع َمْن َاَحـّبَ
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امیرالمؤمنیــن علــی؟ع؟ نیــز سرنوشــت خیــر و شــّر زندگــی انســان 
گــرو هم نشــینی بــا دوســتان خــوب برشــمرده اند و می فرماینــد:  را در 
»خیــر دنیــا و آخــرت، در رازدارى و دوســتی بــا نیــکان جمــع شــده اســت 

و شــّر و بــدى، در افشــاى راز و دوســتی بــا اشــرار.«1
کــه اهمیــت و تأثیــر دوســت و هم نشــین مشــخص شــد،  حــال 
و  باشــیم  خــوب  دوســِت  شــناخت  بــرای  راهــکاری  به دنبــال  بایــد 
مســیر یافتــن دوســتان خــوب را بشناســیم. امیرالمؤمنیــن علــی؟ع؟ 
ــد  کرده  ان ح  ــام »ســبقت در خیــر« را مطــر کار، معیــاری به ن ــرای ایــن  ب
کار خیــر  کــه در  کســی اســت  و می فرماینــد: »بهتریــن بــرادران تــو، 
گیــرد و تــو را هــم، به ســوى خیــر بکشــاند و تــو را بــه نیکــی  ســبقت 
کنــد.«۲ و در دو روایــت زیــر، معیــار  وادارد و بــر انجــام آن یــارى ات 
ــد:  ــد و می فرماین کرده  ان ح  ــر ــتی« را مط ــزه از دوس ــودن انگی »خدایی ب
»کســانی که بــرای خــدا، دوســتی و بــرادری می ورزنــد، دوستی شــان 
دوام می یابــد؛ زیــرا عامــل آن دوســتی، پایــدار اســت.«۳ امــا »دوســتی 
کــه به ســبب دنیــا دوســت شــده اند، بریــده می شــود؛ زیــرا  برادرانــی 

عوامــل آن دوســتی ها، زود از بیــن مــی رود.«4
امام صــادق؟ع؟ نیــز معیــار ســنجش دوســِت خــوب را در زمــان 

ْشراِر«  َ ْ
ذاَعِة َو ُمواخاِة اال ِ

ْ
ّرُ ِفی اال

َ
ّرِ َو ُمصاَدَقِة ااَلْخیاِر َو ُجِمَع الّش ِکْتمـاِن الّسِ ِخَرِة ِفی 

ْ
ْنیا َو اال

ُ
1. »ُجِمـَع َخْیُر الّد

)محمدبن محمدبن نعمان عکبری بغدادی )شیخ مفید(، االختصاص، ص۲1۸(�

َع ِاَلی اْلَخْیِر َو َجَذَبَک ِاَلْیِه َو َاَمَرَک ِباْلِبّرِ َو َاعاَنَک َعَلْیِه« )عبدالواحد بن محمد  ۲. »َخْیُر ِاْخواِنَک َمْن ساَر
تمیمی آُمدى ، تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص417(� 

ُتُهْم ِلَدواِم َسَبِبها« )عبدالواحد بن محمد تمیمی آُمدی، 
َ

ْخواُن ِفی اهلِل َتعاَلی َتُدوُم َمَوّد ِ
ْ

 ۳. »َاال
تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص4۲۲(�

ُتُهْم ِلُسْرَعِة اْنِقطاِع َاْسباِبها« )علی بن محمد لیثی واسطی، 
َ

ْنیا َتْنَقِطُع َمَوّد
ُ

 4. »ِاْخواُن الّد
عیون الحکم و المواعظ، ص۵۳(�
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کســی که  تــو[  »]از دوســتان  و می فرماینــد:  برشــمرده اند  عصبانیــت 
ک شــود و دربــارۀ تــو بــد نگویــد، او را به عنــوان  ســه بــار بــر تــو خشــمنا

کــن.«1 دوســت خــود، انتخــاب 
بــه امیــد آنکــه بتوانیــم دوســتان خوبــی بــرای زندگــی ایمانــی 
کمــک کار مــا، در رشــد معنــوی و  کنیــم تــا بتواننــد  خــود، انتخــاب 
کــه بتواننــد مــا  رســیدن بــه ســعادت باشــند. دوســتانی از جنــس شــهدا 

کننــد. را بــرای رســیدن بــه مراتــب بــاالی انســانیت آمــاده 

کراجکی  ِخْذُه ِلَنْفِسَک َخِلیاًل« )محمدبن علی  1. »َمْن َغِضَب َعَلْیَک َثالَث َمّراٍت َو َلْم َیُقْل ِفیَک ُسوًء َفاّتَ
طرابلسی، معدن الجواهر و ریاضة الخواطر، ص۳4(�
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خاطرات

1. رفاقت تعطیل

در دورۀ دبیرســتان، چهــار ســال بــا محمــد رفیــق بــودم. باهــم بــه 
پایــگاه مقاومــت بســیج ثــاراهلل و مســجد حاج رضــا می رفتیــم. خالصــه 

رفاقتمــان طوالنــی بود.
وقتــی وارد حــوزه شــد، ســه چهار ســالی همدیگــر را ندیدیــم تــا 
کازرون افتــاد و محمــد را آنجــا دیــدم.  کتابخانــۀ حــوزۀ  کارم بــه  اینکــه 
ــدن  ــی از دی ــرد. خیل کار می ک ــه  کتابخان ــود و در  ــده ب ــوزه ش ــد ح کارمن
کتابــی  گــرِم صحبــت شــدیم.  یکدیگــر خوش حــال شــدیم و حســابی 
کــردم.  پیــدا  حــوزه  کتابخانــۀ  قفســۀ  در  می گشــتم،  دنبالــش  کــه 
کتابخانــه، فقــط بایــد در  کتاب هــای مرجــع بــود و طبــق قانــون  از 

کتابخانــه از آن اســتفاده می کــردم. محیــط 
ــت  گذش ــاعتی  ــد س ــدم. چن ــردن ش ــغول مطالعه ک ــتم و مش نشس
کتــاب را می بــرم  گفتــم: »مشــکلی نیســت.  و خســته شــدم. بــا خــودم 

ــم.« ــه و شــب باقــی اش را می خوان خان
کتــاب را بــه محمــد نشــان دادم و  کتابخانــه،  موقــع خــروج از 
امانــت می بــرم و  را الزم دارم.  کتــاب  بــرم؛ ولــی  بایــد  گفتــم: »مــن 

برمی گردانــم.«
»متأســفانه  گفــت:  جــدی  خیلــی  محمــد  نابــاوری،  عیــن  در 
ع اســت.« کتابخانــه ممنــو کتــاب از  امکانــش نیســت! خــروج ایــن 
کــه  گفتــم: »محمــد، بــرای مــا  کشــیدم و  دســتی بــه محاســنم 

دیگــر از ایــن حرف هــا نمی زننــد، مــا باهــم رفیــق هســتیم!«
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کار، مــن را  ــا ایــن  ــی شــما ب گفــت: »رفیــق هســتیم، باشــد؛ ول محمــد 
کــه نمی توانــم جبرانــش  گردنــم می ماَنــد  مدیــون می کنــی و حقــی بــه 

کنــم.«
اصــاًل چنیــن انتظــاری نداشــتم. رفیــق خوبــی بــود؛ ولــی همین که 
گفــت:  بحــث قانــون و بیت المــال به میــان آمــد، بــا زبــان بی زبانــی 

»رفاقــت تعطیــل.«1
شهید محمد مسرور

2. شب اول قبر

ســجاد دوســت صمیمــی مــن بــود. از ده ســالگی تــا روز شــهادت، 
همــراه و دوســت هــم بودیــم. مــا باهــم بچه محــل، هم پایگاهــی، 

بودیــم. هم مدرســه ای  و  هم هیئتــی  هم مســجدی، 
کمیــل، تــکاور  ســجاد به عنــوان بســیجی نمونــۀ پایــگاه مقاومــت 
نیــروی ویــژۀ تیــپ صابریــن هــم بــود. مــن طبــق قــرار بــا ســجاد، بعــد 

از شــهادتش، ســه شــب بــر ســر مــزارش مانــدم.
قــرار ایــن همراهــی هــم، از روزهــای دبیرســتان و قــول و قــراری 
دبیرســتان،  دوران  در  ســجاد  و  مــن  دادیــم.  به هــم  کــه  شــد  آغــاز 
سه شــنبه ها یــا پنج شــنبه ها بــه قــم و جمکــران می رفتیــم. در یکــی 
از ایــن ســفرها، صحبــت از مــرگ و شــب اول قبــر پیــش آمــد و اینکــه 
گفــت: »قــول  چــه مراحلــی دارد و چقــدر ســخت اســت. ســجاد بــه مــن 
گــر مــن از دنیــا رفتــم، تــو ســه شــب تــا صبــح، ســر قبــرم بیایــی و  بــده ا

ــم نگــذاری.« تنهای
ــد بیایــی.«  ــو بای ــردم، ت ــو ُم ــر از ت ــر مــن زودت گ گفتــم: »ا مــن هــم 

1. نک: مهدی ُدریاب، قصۀ دل کندن، ص۳۶و۳7�
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گذاشــتیم. کــرد و باهــم قــول و قــرار  آقاســجاد قبــول 
گذشــته، چنــد بــار صحبــت ایــن قــول شــد. ایــن  در ســال های 

اواخــر، بازهــم قولمــان را یــادآور شــد.
گفتم: »حاجی بی خیال! سه شب زیاد است.«

چیــزی نگفــت؛ ولــی معلــوم بــود ناراحــت شــده اســت. تــا اینکــه 
خبــر شــهادتش را شــنیدم. ســه شــب تــا صبــح رفتــم ســر مــزارش. قــرآن 
و دعــا و فاتحــه خوانــدم. صبــِح بعــد از آن ســه شــب، موقــع رفتــن، بــه 

کــردم!«1 کــه بــه تــو دادم، وفــا  گفتــم: »رفیــق، مــن بــه قولــی  ســجاد 
شهید سجاد زبرجدی سهراب

3. زود رفیق شدیم

خوابگاه هــا،  و  مدرســه ها  در  کــه  اســت  ایــن  ماجــرا  طبیعــت 
را  کی دارنــد، زود همدیگــر  کســانی که باهــم شــباهت و وجــه اشــترا

می شــود. برقــرار  دوســتی  و  می کننــد  پیــدا 
کمیــل و چنــد نفــر از دوســتان دیگــر،  مــن، محمدامیــن، شــیخ 
به خاطــر اینکــه اخــالق و اعتقاداتمــان شــبیه بــه هــم بــود، زود باهــم 
کمان هــم چنــد ویژگــی اساســی بــود: عالقــۀ  انــس گرفتیــم. وجــه اشــترا

بــه شــهدا، روحیــۀ بســیجی، هیئتــی، والیــی و درس خــوان بــودن.۲
کریمیان شهید محمدامین 

کد مطلب۶77۵4؛ خبرگزاری تسنیم،  1. نک: سایت صبح، مدافعان حرم، سجاد زبرجدی سهراب، 
»سردار غریب با دعای خیر یک شهید آسمانی شد«، تاریخ دسترسی: ۲۸مهر1۳9۵:

1۲1۶۳17/www�tasnimnews�com/fa/news

۲. مهدی منصوریان، بزرگ مرد، ص۲۵�
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4. یک کلمه

والیــت فقیــه و بحــث رهبــری بــرای امیــن یــک خــط قرمــز بــود. 
گفــت: »فالنــی چنیــن نظرهایــی  یــادم هســت امیــن بــا ناراحتــی آمــد و 

ــارۀ رهبــری دارد و ایــن حرف هــا را زده اســت.« درب
کــه تــا دیــروز، باهــم رفیــق بودیــم و  کســی بــود  ایــن بنده خــدا 

نشســت و برخاســت داشــتیم.
خــط  را  بنده خــدا  ایــن  دور  فــردا،  از  دیگــر  »مــن  گفــت:  امیــن 

نشــد.1 هم صحبــت  او  بــا  کلمــه  یــک  آن هــم،  از  بعــد  می کشــم.« 
کریمیان شهید محمدامین 

5. سطح علمی

احســاس  شــما  کــه  می کــرد  رفتــار  طــوری  رفاقــت،  عالــم  در 
نمی کــردی در مقایســۀ بــا شــما، ســطح علمــی باالتــری دارد. بااینکــه 
ــه دوم  ــا طلبــۀ پای ــر ب گ ــی ا ــود؛ ول کــرده ب دروس ســطح حــوزه را تمــام 
نشســت و برخاســت داشــت، هیــچ ابــراز برتــری در مقایســۀ بــا او نشــان 

نمــی داد.
کــه آمــدم خوابــگاه آیــت اهلل  نمونــه اش خــود مــن. از روز اولــی 
خوانســاری، بــا ســعید دوســت شــدم و ارتبــاط داشــتم. حــدود یــک 
گذشــت تــا فهمیــدم ســعید  ســاِل تحصیلــی از دوســتی و رفاقتمــان 
ــر اســت. آن هــم به خاطــر امتحانــات فهمیــدم.  یــک پایــه از مــن باالت
گفتــم:  موقــع امتحــان، دیــدم بــا مــا بــرای امتحــان همــراه نمی شــود، 
ســاعت  »خــب  گفــت:  امتحــان؟«  نمی آیــی  مــا  بــا  چــرا  »ســعید، 

1. نک: مهدی منصوریان، بزرگ مرد، ص۶۰�
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دارد!« فــرق  امتحانمــان 
گفتم: »مگر پایۀ چند امتحان می دهی؟«

گفت: »پایۀ هشت.«
گفتم: »مگر تو پایۀ هفت نیستی؟!«1 با تعجب 

شهید سعید بیاضی زاده

6. امتحان

کــه  »اســتصحاب«  به نــام  هســت  حــوزوی  دروس  در  بحثــی 
اســت. ســخت  و  پیچیــده  مقــداری 

ع  چیــزی بــه امتحــان نمانــده بــود و مــن اســتصحاب های نــو
اول و دوم و ســوم را درســت نفهمیــده بــودم. ســعید آمــد بــاالی ســرم و 
گفتــم: »گیــر افتــادم تــوی اســتصحاب!« پرســید: »چــه کار می کنــی؟« 
و  بــود  مانــده  باقــی  وقــت  خــودش  امتحــاِن  تــا  ســاعت  یــک 
کتابــش  پنج شــش ســاعتی تــا امتحــاِن مــن. وقتــی دیــد مشــکل دارم، 
گذاشــت  کنار من. حدود نیم ســاعت وقت  کنار و نشســت  گذاشــت  را 

گفــت. و تمــام مطالــب را به صــورت خالصــه و جمع وجــور برایــم 
کــه این طور ازخودگذشــتگی  کمتــر دوســت و رفیقــی پیــدا می شــود 
کنــد و مثــل ســعید، لحظــات حســاِس قبــل از امتحانــش را بــه دیگــری 

اختصــاص دهد.۲
شهید سعید بیاضی زاده

1. نک: مهدی منصوریان، راز انگشتر، ص 1۶�

۲. مهدی منصوریان، راز انگشتر، ص۵۳�
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7. گره گشایی

کــه پایان نامــۀ شــما،  گرفتنــد  از حــوزۀ علمیــۀ قــم بــا مــن تمــاس 
یکــی از پایان نامه هــای برتــر شــناخته شــده اســت و فــالن روز بیاییــد 

کنیــد. ــا در مراســم تجلیــل از پایان نامه هــای برتــر، شــرکت  قــم ت
و  بــودم  شــده  ســعید  مزاحــم  مختلــف  کارهــای  بــرای  قبــاًل 
کنــم؛  نمی خواســتم ایــن بــار مزاحمتــی بــرای درس خواندنــش ایجــاد 
کــه در قــم داشــتم،  بــه همیــن دلیــل، بــه حــدود شــش نفــر از دوســتانی 
کننــد. می گفتــم هــر  گرفتــم تــا به جــای مــن در مراســم شــرکت  تمــاس 
چیــزی به عنــوان هدیــه دادنــد، بــرای خودتــان؛ ولــی به دلیــل اینکــه 

کســی قبــول نکــرد. ــزار می شــد،  ســاعت هفــت شــب همایــش برگ
کنــم،  ح  ناچــار زنــگ زدم بــه ســعید و بــدون اینکــه مســئله را مطــر

گفتــم: »فــالن روز تــا چــه ســاعتی کالس داری؟« کــردم و  احوالپرســی 
گفت: »تا ساعت هفت.«

کــه  گفتــِن حرفــم منصــرف شــدم. حرفمــان  گفــت، از  کــه  ایــن را 
گفــت: »پــس ایــن ســؤال ها را  کنــم،  تمــام شــد، خواســتم خداحافظــی 

بــرای چــه پرســیدی؟ چــه کار داشــتی؟«
گفتــم  کــرد تــا باالخــره  خواســتم حرفــی نزنــم، ولــی آن قــدر اصــرار 
کــرد به جــای مــن در  کــه فــالن همایــش هســت. بــدون درنــگ قبــول 

کنــد. مراســم شــرکت 
کــه در حــق دوســتانش انجــام  کارهایــی بــود  ایــن یــک نمونــه از 

گره گشــایی می کــرد.1 مــی داد و به نوعــی 
شهید سعید بیاضی زاده

1. نک: مهدی منصوریان، راز انگشتر، ص۵4�



 13
0   

خ  
سر

ل 
ی گ

د پا
ر

8. اشتباه

کــه وارد هیئــت عــزاداری شــده بودیــم. بــا بچه هــای  مدتــی بــود 
هیئــت هــم، خیلــی رفیــق بودیــم. تــا اینکــه یکــی از دوســتان بــرای مــا 
کــه در ایــن هیئــت بــرای  کــه روشــی  کــرد بــه ایــن مضمــون  صحبتــی 
عــزاداری انتخــاب شــده، اشــتباه اســت و شــما داریــد اشــتباه عمــل 

می کنیــد.
کســی  کــه  قبــول نمی کردیــم  و  هــم شــور جوانــی داشــتیم  مــا 
کــه  بگویــد: »کار شــما اشــتباه اســت«؛ حتــی بــه او برگشــتیم ]گفتیــم[ 

را می زنــی. ایــن حرف هــا  چــرا 
دیــد  و  شــنید  را  بنده خــدا  ایــن  حرف هــای  وقتــی  احمــد  ولــی 

کــرد. قبــول  را  حرفــش  می زنــد،  حــق  حــرف 
بچه هــای هیئــت از رفقــای صمیمــی مــا و احمــد بودنــد و ســخت 
کــرد و  کار را  بــود ایــن حرف هــا را بــه آن هــا بزنیــم؛ ولــی احمــد ایــن 
اشــتباهات بچه هــا را تذکــر داد؛ حتــی وقتــی دیــد حاضــر نیســتند از 
کارهــای اشتباهشــان دســت بردارنــد، دور رفاقــت بــا آن هــا را خــط 

ــرد.1 ک کشــید و قطــع رابطــه 
شهید احمد مکیان

9. قطع رابطه

کــه احمــد اصــرار داشــت بــا این هــا  دو تــا از دوســتانمان بودنــد 
کنیــم. بــرای حرفــش چنــد دلیــل داشــت: اول اینکــه  قطــع رابطــه 
بددهــن بودنــد و فحــش می دادنــد، دوم اینکــه پاســوربازی می کردنــد 

گمنامی، ص4۰� 1. مهدی منصوریان، سند 
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کــه از همــه مهم تــر بــود، اینکــه تقّیــدی نســبت بــه نمازشــان  و ســوم 
نداشــتند. انــگار نمــاز را تفریحــی می خواندنــد.

کــه رفاقــت بــا آن هــا، به مــرور روی اخــالق و اعتقــادات  می دانســت 
مــا اثــر می گــذارد.1

شهید احمد مکیان

10. کفش تمیز

کــرده بودیــم تــا برنامــۀ خوبــی  کلــی تمریــن  گــروه ســرود،  همــراه بــا 
کنیــم. بــرای اجــرای ســرود، جلــوی بچه هــای مدرســه و پــدر  را اجــرا 
و مادرهــا، لحظه شــماری می کــردم. باالخــره روز موعــود رســید و یــک 
ســاعت بــه جشــن باقــی مانــده بــود. مدیــر مدرســه بــرای بازدیــد از کارهــا 
آمــده بــود. وقتــی بچه هــای گــروه را دیــد، مــن را صــدا زد و گفــت: »تــو بــا 
ایــن کفش هــای پــاره ات می خواهــی بایســتی جلــوی جمــع، ســرود اجــرا 

کــه نمی شــود. آبــروی مــا مــی رود!« کنــی؟ نــه نــه! این طــور 
کفشــی نــدارم و اصــاًل مگــر مــردم  گفتــم: »غیــر از ایــن،  هرچــه 
کــه  کار دارنــد. شــما را بــه خــدا بگذاریــد همیــن یــک بــار  کفــش مــا  بــا 
گــروه بمانــم«، هیــچ فایــده ای نداشــت. کــرده ام، در  این همــه تمریــن 
کــردم و اشــک تــوی چشــمانم حلقــه زد. نفهمیــدم صالــح  بغــض 
کفشــی تمیــز و ســالم  کــی برگشــت. دیــدم لبخندزنــان،  کــی رفــت و 
گفــت: »یــادت باشــد بعــد از مراســم، پــس  گذاشــت،  را جلــوی پایــم 

بدهــی!«۲
ع شهید عبدالصالح زار

گمنامی، ص۵1� 1. مهدی منصوریان، سند 

۲. سیدحمید مشتاقی نیا، عبد صالح، ص۲۵�
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ح دوستی 11. طر

کــه در بدزبانــی و ُقلــدری، ُشــهرۀ  جوانــی در همســایگی او بــود 
محــل بــود. اهــل نمــاز و روزه هــم نبــود. صالــح اصــرار داشــت بهانــه ای 
ح دوســتی بریــزد. خیلی هــا می گفتنــد: »تالشــت  کــرده و بــا او طــر پیــدا 
یــک  می کــرد.  را  خــودش  کار  صالــح  ولــی  می مانــد«؛  بی نتیجــه 
کــه نمی توانســت از آن دســت بــردارد،  مبنــا بــرای خــودش داشــت 
کــه نبایــد نســبت بــه ایــن جــواِن منحــرف، بی تفــاوت  می گفــت: »مــن 

کشــید. کــرد و زحمــت  باشــم.« خیلــی وقــت صــرف 
ح دوســتی بریــزد و او را از راه اشــتباهی  باالخــره توانســت بــا او طــر

کــرده بــود، نجــات بدهــد.1 کــه در زندگــی اش انتخــاب 
ع شهید عبدالصالح زار

1. سیدحمید مشتاقی نیا، عبد صالح، ص۳4�
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کتابنامه

قرآن کریم�� 1
بــن  هبــة اهلل  بــن  ابــی � ۲ عبدالحمیــد  معتزلــی،  ابن ابی الحدیــد 

بــه  تحقیــق  الحدیــد،  ابــی  اِلبــن  البالغــه  نهــج  ح   الحدیــد،  شــر
کتابخانــۀ  قــم:  چ1،  ج1و۶و1۲،  ابراهیــم،  محمدابوالفضــل 

14۰4ق. نجفــی؟هر؟ ،  مرعشــی  آیــت اهلل  عمومــی 
ابن شــعبه حّرانــی، حسن بن علی بن شــعبه،  تحــف العقــول عــن � ۳

کبــر غفــارى، چ۲،  آل الرســول؟لص؟، به تحقیــق و تصحیــح علی ا
قــم : دفتــر انتشــارات اســالمی وابســته بــه جامعــۀ مدرســین  حــوزۀ 

علمیــۀ قــم، 14۰4ق .
آذری قمــی، احمــد، والیــت فقیــه از دیــدگاه فقهــای اســالم، چ۳، � 4

ــم، 1۳7۲ش. ــم: دار العل ق
و � ۵ به تحقیــق  المحاســن،  احمد بن محمدبن خالــد،  برقــی، 

الکتــب  دار  قــم:  چ۲،  ج1،  محــدث،  جالل الدیــن  تصحیــح 
1۳71ق. االســالمیة، 

خاطــرات � ۶ )مجموعــه  حاج قاســم  لبخنــد  محمــد،  پاشــازاده، 
پاســدار شــهید مدافــع حــرم، رضــا خّرمــی(، چ1، تهــران: مؤسســۀ 

1۳9۶ش. مبیــن،  فرهنگی هنــری 
پاســدار � 7 )مجموعــه  خاطــرات  دوران  ُدّر  سیدمحســن،  پیــام، 

شــهید مدافــع حــرم، محمــود نریمانــی(، چ1، تهــران: مؤسســۀ 
1۳9۶ش. مبیــن،  فرهنگی هنــری 

پیــام، سیدمحســن، مــرد میــدان )مجموعــه  خاطــرات پاســدار � ۸
تهــران: مؤسســۀ  مهــدی حســینی(، چ1،  شــهید مدافــع حــرم، 
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1۳9۶ش. مبیــن،  فرهنگی هنــری 
تمیمــی آُمــدى ، عبدالواحد بن محمــد، تصنیــف غــرر الحکــم و درر � 9

ــم، به تحقیــق و تصحیــح مصطفــی درایتــی، چ1، قــم: دفتــر  الکل
تبلیغــات اســالمی، 1۳۶۶ش.

ــم، � 1۰ ــم و درر الکل ــرر الحک ــد، غ ــدى ، عبدالواحد بن محم ــی آُم تمیم
به تحقیــق و تصحیــح ســیدمهدی رجایــی، چ۲، قــم: دار الکتــب 

االســالمی، 141۰ق.
موضوعــی � 11 گزیــدۀ  فقیــه:  والیــت  ســیدحبیب،  حبیب پــور، 

1۳9۲ش. شــاهد،  تهــران:  چ1،   ،)14( شــهدا  وصیت نامــۀ 
الــی � 1۲ الشــیعة  وســائل  تفصیــل  محمدبن حســن،  عاملــی،  حــر 

تحصیل مســائل الشــریعة، ج1۶، چ1، قم: مؤسسة آل البیت؟مهع؟ 
اِلحیــاء التــراث ، 14۰9ق.

خمینــی، ســیدروح اهلل، صحیفۀ امــام، ج1۰، چ۵، تهران: مؤسســۀ � 1۳
تنظیم و نشــر آثــار امام خمینــی)س(، 1۳۸9ش.

ُدریــاب، مهــدی، قصــۀ دل کنــدن )داســتان زندگــی طلبــۀ مدافــع � 14
حــرم، شــهید محمــد مســرور(، چ1، قــم: راد اندیشــه، 1۳9۶ش.

دســتغیب، سیدعبدالحســین، والیــت، چ1، قــم: دفتــر انتشــارات � 1۵
اســالمی وابســته بــه جامعــۀ مدرســین حــوزۀ علمیــۀ قــم، 1۳9۲ش.

رفیعــی، علــی، اهمیــت، جایــگاه و مفهــوم والیــت فقیــه، چ1، قــم: � 1۶
معــارف، 1۳۸۸ش، به نقــل   از: ســایت مؤسســۀ مطالعاتــی صــراط 

. مبین
ــف: � 17 ــار، چ1، نج ــع االخب ــدر،  جام ــعیرى، محمدبن محمدبن حی ش

مطبعــة حیدریــة، بی تــا.
صــدوق )شــیخ صــدوق(، محمدبن علی بن بابویــه قمــی، امالــی � 1۸
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کتابچــی، 1۳7۶ش. الصــدوق، چ۶، تهــران: 
ــی، چ1، قــم: دار � 19 طوســی )شــیخ الطائفة(، محمدبن حســن ، االمال

الثقافــة، 1414ق. 
علی بن ابی طالــب؟ع؟، نهــج البالغــه، به کوشــش محمدبن حســین � ۲۰

و  به تحقیــق  )ســید رضــی(،  الرضــی  الشــریف  بغــدادی  موســوی 
تصحیــح صبحــی ســالم، چ1، قــم: هجــرت، 1414ق.

علیجانــزاده روشــن، محدثــه، ابووصــال )روایــت زندگــی شــهید � ۲1
شــهید  قــم:  چ۳،  امیــری(،  دهقــان  محمدرضــا  حــرم،  مدافــع 

1۳9۶ش. کاظمــی، 
و � ۲۲ به تحقیــق  العیاشــی،  تفســیر  محمدبن مســعود،  عیاشــی، 

مکتبــة  تهــران:  چ1،  ج1،  محالتــی،  رســولی  هاشــم  تصحیــح 
1۳۸۰ق. االســالمیة،  العلمیــة 

فیــض کاشــانی، محمدمحســن بن مرتضی کاشــانی، تفســیر الصافــی، � ۲۳
به تحقیــق و تصحیــح حســین اعلمــی، ج4، چ۲، تهــران: مکتبــة 

الصــدر، 141۵ق.
کراجکــی طرابلســی، محمدبن علــی، معــدن الجواهــر و ریاضــة الخواطــر، � ۲4

به تحقیــق و تصحیــح احمــد حســینی، چ۲، تهران: المکتبــة المرتضویة، 
1۳94ق.

کلینــی رازی، محمد بن یعقــوب، االصــول مــن الکافــی، به تحقیــق � ۲۵
کبــر غفــارى و محمــد آخونــدى، ج1و۲و۵، چ4،  و تصحیــح علی ا

تهــران: دار الکتــب االســالمیة، 14۰7ق.
فالفل فــروش � ۲۶ پســرک  هــادی،  ابراهیــم  شــهید  فرهنگــی  گــروه 

حــرم  مدافــع  شــهید  جانبــاز  طلبــۀ  خاطــرات  و  )زندگی نامــه 
محمدهــادی ذوالفقــاری(، چ1، تهــران: شــهید ابراهیــم هــادی، 
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1۳94ش.
المواعــظ، � ۲7 و  الحکــم  عیــون  علی بن محمــد،  واســطی،  لیثــی 

به تحقیــق و تصحیــح حســین حســنی بیرجنــدی، چ1، قــم: دار 
1۳7۶ش. الحدیــث، 

ســنن � ۲۸ فــی  العمــال  کنــز  علی بن حســام الدین،  هنــدی،  متقــی 
ســقا،  صفــوه  و  حیانــی  بکــری  به تصحیــح  االفعــال،  و  االقــوال 
ــم، بیــروت: مؤسســة الرســالة، 14۰9ق، به نقــل  ج1۶، چــاپ قدی

کتابخانــۀ دیجیتــال نــور.   از: 
مجلســی، محمدباقــر، بحــار االنــوار الجامعــة لــدرر اخبــار االئمــة � ۲9

التــراث  احیــاء  دار  بیــروت:  چ۲،  ج۳۸و71و74،  االطهــار؟مهع؟، 
14۰۳ق. العربــی، 

ســبک � ۳۰ از  )روایت هایــی  صالــح  عبــد  ســیدحمید،  مشــتاقی  نیا، 
ع بهنمیــری(، چ1، قم:  زندگــی شــهید مدافــع حرم، عبدالصالــح زار

ــق، 1۳97ش. ــاف عش ــی مط ــۀ فرهنگ مؤسس
ــهید � ۳1 ــرات ش ــه  خاط ــز )مجموع ــهید عزی ــب، ش ــان، مصی معصومی

کاظمــی،  شــهید  قــم:  چ۳،  رادمهــر(،  محمــود  حــرم،  مدافــع 
1۳97ش.

عکبــری � ۳۲ محمدبن محمدبن نعمــان  مفیــد(،  )شــیخ  مفیــد 
کبــر غفــارى و  بغــدادی، االختصــاص، به تحقیــق و تصحیــح علی ا

المفیــد،141۳ق. دار  قــم:  زرنــدى، چ1،  محمــود محرمــی 
مالحســنی، محمدرســول، یــادت باشــد )شــهید مدافــع حــرم حمید � ۳۳

ســیاهکالی مــرادی به روایــت همســر شــهید(، چ1۳، قــم: شــهید 
کاظمــی، 1۳97ش.

منصوریــان، مهــدی، بزرگ مــرد )روایت هایــی از ســبک زندگــی � ۳4
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ــۀ  ــم: مؤسس ــان(، چ1، ق کریمی ــن  ــرم، محمدامی ــع ح ــهید مداف ش
فرهنگــی مطــاف عشــق، 1۳97ش.

منصوریــان، مهــدی، راز انگشــتر )روایت هایــی از ســبک زندگــی � ۳۵
مؤسســۀ  قــم:  چ1،  بیاضــی زاده(،  ســعید  حــرم،  مدافــع  شــهید 

1۳97ش. عشــق،  مطــاف  فرهنگــی 
گمنامــی )زندگــی و خاطــرات شــهید � ۳۶ منصوریــان، مهــدی، ســند 

معــارف،  نشــر  دفتــر  قــم:  چ۲،  مکیــان(،  احمــد  حــرم،  مدافــع 
1۳9۶ش.

نــوری طبرســی )محــدث نــوری(، حســین، مســتدرک الوســائل � ۳7
و مســتنبط المســائل، ج1۵، چ1، قــم: مؤسســة آل البیــت؟مهع؟  

التــراث، 14۰۸ق. اِلحیــاء 
ح نهــج البالغة، � ۳۸ هاشــمی خویــی، حبیــب اهلل، منهــاج البراعــة فــی شــر

به تحقیــق و تصحیــح ابراهیــم میانجــی، ج7، چ4، تهــران: مکتبــة 
االســالمیة، 14۰۰ق.
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سایت ها

1. پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت اهلل العظمی 
خامنه ای)مدظله العالی(:

www�Khamenei�ir
۲. پایگاه اطالع رسانی خبرِی تا شهدا:

www�tashohada�ir
۳. پایگاه خبری آفتاب:

www�aftabnews�ir
4. پرتال فرهنگی راسخون:

www�rasekhoon�net
۵. خبرگزاری تسنیم:

www�tasnimnews�com
۶. خبرگزاری فارس:

www�farsnews�com
7. سایت جوان  آنالین:

www�javanonline�ir
۸. سایت خبری رجانیوز:

www�rajanews�com
9. سایت صبح )گروه فرهنگی هاتف(:

http://www�sobh�org
گنجینۀ شهدای جهان اسالم: 1۰. سایت 

www�martyrsofislamicworld�blog�ir
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11. سایت مشرق نیوز:
www�mashreghnews�ir

1۲. سایت نوید شاهد )پایگاه اطالع رسانی فرهنگ ایثار و شهادت(:
www�navideshahed�com

1۳. شبکۀ اطالع رسانی دانا:
www�dana�ir
14. مؤسســۀ مطالعــات و پژوهش هــای سیاســی، پایــگاه جامــع تاریــخ 

معاصــر ایران:
www�revolution�pchi�ir
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مسابقۀ فرهنگی سبک زندگی مدافعان حرم

توضیحات شرکت در مسابقه
ســال  دوازده  بــاالی  افــراد  و  اســت  شــده  ح  طــر موجــود  متــن  از  پرســش ها   *

کننــد. شــرکت  مســابقه  در  می تواننــد 

کنید: * به روش های زیر می توانید در مسابقات فرهنگی شرکت 

کافــی اســت به ترتیــب نــام  کار،  1. ارســال پاســخ بــه ســامانۀ پیامکــی: بــرای ایــن 
گزینه هــای صحیــح پرســش  ها را به صــورت یــک عــدد چهار رقمــی،  مســابقه و شــمارۀ 
پیامکــی  ســامانۀ  بــه  خــود  خانوادگــی  نــام  و  نــام  بــا  همــراه  راســت،  بــه  چــپ  از 

کنیــد. ارســال   ۳۰۰۰۸۰۲۲۲۲

مثال: سبک زندگی مدافعان حرم  1۳۲4 احسان رضوانی پور

۲. مراجعه به بخش مسابقات پرتال جامع آستان قدس رضوی:

haram.razavi.ir

۳. پاســخ بــه پرســش ها در پاســخ نامه: پاســخ نامۀ تکمیل شــده را می توانیــد بــه 
صندوق هــای مخصــوص مســتقر در پایگاه هــای اطالع رســانی فرهنگــی بیندازیــد یــا 

کنیــد. بــه صنــدوق پســتی ۳۵1- 917۳۵ ارســال 

* هزینــۀ ارســال پاســخ نامه از طریــق قــرارداد »پســت جواب قبــول« پرداخــت 
کنیــد. کــت و تمبــر اســتفاده  شــده اســت و الزم نیســت از پا

کتاب است. * آخرین مهلت شرکت در مسابقه، یک ماه پس از دریافت 

کامــل و صحیــح و به صــورت روزانــه انجــام  از بیــن پاســخ های  * قرعه کشــی 
برنــدگان  گفته شــده به اطــالع  از طریــق ســامانۀ پیامکــی  نیــز  می شــود و نتیجــۀ آن 

می رســد.

کنید. گانه ارسال  تذکر: پیشنهادها و انتقادهای خود را در پیامکی جدا

تلفن: ۳۲۰۰۲۵۶9 - ۰۵1
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پرسش ها

کار  پرســش اول: شــهید محمــود رادمهــر در وصیت نامــه اش بــه چــه 
کرده اســت؟ کیــد  مهمــی تأ

کسب تحصیل  .1
۲. نماز اول وقت

۳. فعالیت فرهنگی
4. مطالعه 

بــرای  ذوالفقــاری  محمدهــادی  شــهید  توصیــۀ  دوم:  پرســش 
اســت؟ بــوده  چــه  ســعادت  و  معــراج  بــه  رســیدن 

1. پرهیز از حسادت
کتاب معراج السعادة ۲. خواندن 

۳. نیکی به والدین
4. تحصیل تقوا

عامــل  مهم تریــن  کهــن،  دانشــی  محمــد  شــهید  ســوم:  پرســش 
دانســته اند؟ چــه  را  اســالمی  انقــالب  پشــرفت 

1. وجود والیت فقیه
۲. روحیۀ انقالبی

۳. وجود نیروی جوان
4. ایمان به خدا

ریشــۀ  کــرم؟لص؟  ا پیامبــر  فرمایــش  اســاس  بــر  چهــارم:  پرســش 
ایمــان چیســت؟ از  پــس  عقــل، 

1. راست گویی
۲. رازداری

۳. دوستی با مردم
4. وفاداری
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پاسخ نامه مسابقۀ فرهنگی سبک زندگی مدافعان حرم

........................... : نام و نام خانوادگی: ............................................... نام پدر

.......................... : تحصیالت: ......................... استان: .......................... شهر

: .............................. شماره همراه: ............................. تلفن ثابت با کد شهر

نظر سنجی کتاب سبک زندگی مدافعان حرم

پرسش  

اول

دوم

سوم

چهارم

ع                                                           موضو

پیشــنهادات و انتقــاد هــا: .........................................................
���������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������

ح جلد، اندازه و ...( میزان رضایت از جذابیت ظاهری) طر

میزان شیوایی مطالب

قابلیت فهم مطالب

ع و مطالب میزان جذابیت و تازگی موضو

میزان تأثیرگذاری و مفید بودن مطالب

میزان تناسب محتوا با نیاز شما

ع میزان تناسب پرسش ها با موضو

کلی میزان رضایت 

1

2

3

4

5

6

7

8

گزینه

ف
دی

ر

کم
ی 

خیل

کم

سط
تو

م

اد
زی

اد
 زی

لی
خی

4                 ۳               ۲                 1
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