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مقدمه

خداوند در کنار نور فطرت و عقل، نور قرآن را برای انسان ها قرار داده است، 
نوری که خود روشن است و برای غیر خود نیز روشنگری می نماید، تحریف ها را 
؛ شبهه ها را برطرف؛  ؛ اباطیل را بر کنار تبیین؛ پنهانیها را نمایان؛ حقایق را آشکار
بیراهه رفتگان را راهنمایی و آن هایی را که راه هدایت را در پیش گرفته اند بر 

هدایتشان می افزاید.

از انحرافات  را  را متحول و بشریت  ابعاد زندگی بشر  با آمدنش همه  قــرآن 
جاهلیت در پرتو اصاحات اسام نجات داد و از تاریکی ها رهایشان نمود. 

قــرآن راه نجات بشریت را در جــای جــای خــود مطرح کــرده، امــا افسوس که 
انسان ها فراموش کــرده انــد که خیر و برکت در روی آوری و اجــرای احکام و 

فرامین حیات بخش قرآن است، چنانکه خداوند در این باره می فرماید :

 1> ْرَحُمو�نَ ْم �تُ
ُ
ک

َّ
َعل

َ
 ل

ْ
وا �تُ

ُعوُه َوا�تَّ �بِ
ا�تَّ اَرٌک �نَ اُه ُم�بَ �نَ

ْ
ل رنَ �ن

أَ
ا�بٌ ا ا ِک�تَ

>َوَهـ�نَ
»ایـن قـرآن کتـاب مبارکـی اسـت کـه مـا آن را فـرو فرسـتاده ایـم، پـس از آن پیروی 

کنید و از مخالفت با آن بپرهیزید تا مورد رحمت خداوند قرار گیرید«

1.  انعام، ۱۵۵.
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پس برای نجات بشریت از تباهی و عقب ماندگی و فروپاشی، هیچ راهی غیر از 
مراجعه و تدبر به قرآن وجود ندارد. 

امیرمومنان علی؟ع؟ می فرمایند: 

بیع القلوب« »و تفقهـوا فیه فانـه ر
در قرآن بیندیشید که بهار قلب هاست.«1

از این رو باید گفت که یکی از مهم ترین وظایف انسان ها، اندیشیدن در امور 
قرآن است و قطعا مبلغ دین باید با »تبیین معارف قرآن« بذر دستورهاى نورانی 
قرآن را در مزرعه دل ها بکارد تا رشد و نمو کند و سرانجام میوه قرآن را براى 
غذاى روح برگیرد و قوت قلب ها را در پرتو برکات قرآنی، بیمه نماید و چنین 

بهره بردارى جز از راه انس حقیقی با قرآن به دست نخواهد آمد.

حال؛ قرآن خود را »کتاب تبیین« معرفی کرده و می فرماید:

ٍء<2 ْ �ي
َ ا ِلكُِلّ �ش ا�نً �يَ �بْ ا�بَ �تِ ِک�تَ

ْ
َك ال �يْ

َ
ا َعل �نَ

ْ
ل رنَّ > َو�نَ

»و ما این کتاب را بر تو نازل کردیم که تبیین کننده همه چیز است« 

و هدف خود را »تبیین برای امت ها« مطرح می کند:

3> و�نَ
ُ
ل ع�تِ ْم �تَ �تُ ا�تِ ا�نْ ُک�نْ �ي

ل�أَ
ْ
ُم ا

ُ
ک

َ
ا ل

�نَّ ِ
�يّ َ ْ� �ب

>�تَ
گر بیندیشید« »ما آیات را براى شما تبیین کردیم ا

1.  سید رضی, نهج البالغه, خطبه۱۱0.
2.  نحل، 89.

3.  آل عمران، ۱۱8.
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تبیین همواره پراهمیت بــوده، اما در عصر حاضر اهمیت بیشتری پیدا کرده 
است تا جایی که رهبر حکیم انقاب؟بد؟ » فرمان جهاد تبیین« را صادر کرده 

یضه ای قطعی و فوری« نامیده اند. ایشان می فرمایند:  و آن را »فر

»اقــروز یک هیاهف قطعِی رهانم های قعاند جمسوری اهالقی و قعاند اهالم 
کــار تحویل  ــد  کنند، و قشغولند؛ دائــم دارن را تحریف  کم واقعّیتسا  ایــن اهــف 
قیدهند در تحریف واقعّیتسا و دروغ پـــردازی؛ … از پیشرتتسا، از نماط قثبف، 
 نشانم ای در این قجموعم ی اقپراتوری رهانم ای غرب شما 

ً
نماط قّوت، قطلما

گر یک نمطم ضعفی وجود دارد -کم  قشاهده نمی کنید؛ کتمان حمایق. قتمابًال ا
کشوری و هیچ نظاقی بدون نمطم ضعف نیسف- یک  البّتم وجود دارد؛ هیچ 
کار  این یک  و نشان قیدهند؛  بــزرگ قیکنند  برابر  را صد  کوچک  نمطم ضعف 
عجیبی اهف کم اقروز انجام قیگیرد. بم همین جسف اهف کم »جساد تبیین« 
یک تریضم اهف. »جساد تبیین« یک تریضم ی قطعی و یک تریضم ی توری 

اهف و هر کسی کم قیتواند]باید اقدام کند[...«1

یضه ای قطعی و فوری؛  حال که قرآن کتاب تبیین است، و جهاد تبیین نیز فر
بسیار مناسب است که مباحث تبیینی از قرآن برای مردم بیان شود.

در کتاب حاضر ۳۰ موضوع تبیینی با الهام از ۳۰ آیه از ۳۰ جزء قرآن انتخاب 
شده که به صــورت بسیار مختصر به برخی از مهم ترین مسائل تبیینی اشاره 

می کند. 

نکته ای که بیان آن بسیار ضروری است این است که متن این کتاب جمع آوری 
شده از آثار مختلف حجت االسالم راجی می باشد که در ابتدای هر فصل، در 
، اشاره شده است، لذا پیشاپیش از عدم هم خوانی برخی از  پاورقی به آن اثر
فصول با هم، عذرخواهی نموده و برای رفع برخی از ابهامات، 2جدول در آخر 

ارتش  پدافند هوایی  و  نیروی هوایی  کارکنان  و  فرماندهان  دیــدار  در  رهبری  مقام معظم  بیانات    .1
.۱۴00/۱۱/۱9
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کتاب آمده که جهت فهم منظومه بحث، بسیار مهم و موثر است. 

در پایان از همه عزیزانی که در گـــردآوری ایــن اثــر تــاش کــرده انــد -از جمله 
حجج اسام کشمیری، جنتی و فوجی- کمال تشکر و قدردانی را داشته و امید 

است که این قطره، در اقیانوس ظهور تاثیرگذار باشد.

اندیشکده راهبردی سعداء
میاد با سعادت حجت بن الحسن ؟جع؟

۲۷ اسفند 14۰۰
حرم مطهر امام علی بن موسی الرضا ؟ع؟



بخش اول

ــت  ــ ــی ــ امه و  چــــیــــســــی 
جــــــــــــهــــــــــــاد تـــــبـــــیـــــن





...
جــــــهــــــاد تـــبـــیـــیـــن1

این فصل، از کتاب »اصول اقتدار« اثر حجت االسالم راجی استخراج شده است.  .1





ضرورت جهاد تبیین

امروزه یکی از مهم ترین ابزار دشمن ابزار تغییر واقعیت هاست. به این صورت 
که اقدامات بزرگ جمهوری اسامی را کوچک، و ضعف های کوچک را بزرگ 

نشان می دهد. لذا رهبر معظم انقاب؟بد؟ نیز فرمودند:

»به نظر من مهم ترین چالش کشور ما یک چالش ذهنی است«1.

برای مقابله با این اقدام دشمن امروز جهاد تبیین الزم است. جهاد به معنی این 
است که ببینیم دشمن از کجا پیشروی می کند و ما نیز در همان جهت به مقابله 
با او برخیزیم. در این جنگ شناختی باید دید که دشمن برای تغییر و انحراف 

ذهن ما چه چیزی را هدف قرار داده است.

امروز دشمن آرمان ها و اصول بنیادین و همچنین اقدامات آشکار نظام را تحریف 
می کند؛ دوران سراسر ضعف پهلوی را بزک می کند؛ دستاورد ها رو کوچک نشان 
می دهد و در صدد القای این مطلب است که ریشه مشکات کشور به خاطر 
گفتمان انقاب اسامی و ایستادگی در مقابل آمریکا و استکبارستیزی و به خاطر 
عدم ارتباط با آمریکا است. رفع این گره های ذهنی و پاسخ به این تحریف ها، نیاز 

بیانات در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی، ۱۳9۷/0۱/0۱.  .1
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=39272
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ضروری به تبیین دارد.

قرآن کریم نیز در برخی از آیات هدف خودش را چنین چیزی معرفی می کند:

ْ ٍء َو ُه�ًى َو َرْحَم�تً َو  �ي
َ  ِلكُّلِ �ش

ً
ا ا�ن �ي �بْ ا�بَ �تِ ِك�ت

ْ
َك ال �يْ

َ
ا َعل �ن

ْ
ل رنَّ >�نَ

<1؛ �نَ ُمْسِلم�ي
ْ
رى  ِلل ُسشْ �ب

و ما این کتاب را بر تو نـازل کردیم که بیانگـر همه چیز، و مایـه هدایت و رحمت و 
بشارت براى مسلمانان است!

قرآن، تبیین کننده است. تبیین یعنی روشن کردن؛ قرآن مثل خورشید، می ماند، 
روی چیزی بیفتد آن را روشن می کند.

مقام معظم رهبری، جهاد تبیین را، یک جهاد قطعی، فوری و وظیفه همگانی 
دانستند. در جهاد تبیین دو گام اساسی داریم یکی اینکه ما چگونه تبیین کنیم؟ 

دیگری اینکه ما باید چه چیزی را تبیین کنیم؟

ما فکر می کنیم همه چیز روشن است، نیاز به تبیین ندارد در حالی که بسیاری 
از حقایق است که برای شما روشن شده است، برای بسیاری از افراد جامعه، 
مطلب روشن نیست. نقطه مقابله تبیین، تاریکی است. نظام سلطه، از تاریک 

بودن اذهان و دل ها بیشترین استفاده را می کند.

ما برای جهاد تبیین، نیاز به قرآن داریم. جامعۀ که با قرآن آشنا باشد، روشن 
می شود و دیگر نمی توان این جامعه را فریب داد. اسیر غرب و شرق کرد. ما 
باید برای جهاد تبیین، آستین باال بزنیم اول خودمان روشن شویم، هم ذهن و 

هم دلمان؛ بعد شروع کنیم به روشنگری در جامعه.

جهاد تبیین، مجاهده دائمی اولیای الهی در طول تاریخ بوده است. به عنوان نمونه 
حضرت زهرا؟اهع؟ بعد از رحلت پیامبر؟لص؟، به تبیین وضعیت و شرایط و دفاع 

نحل،89.  .1
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از امام زمان خود می پرداختند؛ ایشان حتی اسام و جایگاه امیرالمؤمنین؟ع؟ را با 
رفتن به منزل صحابه نبی مکرم اسام؟لص؟ تبیین  و با گفت وگو و خطبه خوانی 
در بین زنان مدینه این مهم را دنبال می کردند. یا زینب کبری؟اهع؟ مأموریت تبیین 
جریان حق، در ایام بعد از شهادت ابی عبداهلل؟ع؟ را بر عهده داشتند. بنابراین، 
جریان تبیین یک جریان خیلی مهم و مقدس و منتسب به اهل بیت؟مهع؟ و حتی 
انبیاء الهی است و اگر کسی امروز نتواند این مهم را به خوبی انجام دهد در مدینه 

هم اگر می بود نمی توانست از جریاِن حق به خوبی دفاع کند!

اماماِن هدایت، ارزش زیادی برای تبیین قائل بوده و همواره یاران و اصحاب 
خود را نسبت به حراست از مکتب تشویق می کردند. از امام حسن عسکری؟ع؟ 

نقل شده1 است:

قردی هدیم ای بم رهم ارقغان بم خدقف اقام حسن قجتبی؟ع؟ آورد. حضرت 
کسی کم هدیم  آورده بود را بین دو پاداش قخّیر نمود. آن حضرت ترقود: »در 
تو  بم  آیــا قایل هستی بیسف هــزار درهــم  آورده ای،  برایم  کم  قمابل هدیم ای 
کم بم  کنم  کرم و احسان برایف باز  ببخشم؟ یا بابی از علم و عرتان بم جسف 
کن اهف  وهیلم ی آن علم اهتداللی بر تالن ناصبی لجوج کم در روهتای تو ها
کین علم و قعرتِف اهل آن روهتا را از گرتتار شدن در  پیروز شوی و ضعفا و قسا
دام انحراف او نجات بدهی؟« آن قؤقن گفف: ».قن کلمم ای کم بم وهیلم ی آن 
کنم را انتخاب قی کنم.« اقام؟ع؟  بتوانم بر تمام دشمنان خداوند بزرگ غلبم 
را  انجام دادی!« هپس حضرت آن دانــش اهتداللی  ترقود: »انتخاب خوبی 
بم آن قرد آقوخف و بیسف هزار درهم را نیز بم او بخشید. بعد از آن کم قرد از 
خدقف اقام بم نزد آن ناصبی لجوج رتف، با اهتدالل قوی، ناصبی را قغلوب 
کرد و روهیاه نمود. پس از قدتی آن قرد خدقف اقام قجتبی؟ع؟ قشرف شد. 
آن حضرت ترقود: »ای بندۀ خدا، هیچ کس قثل تو هود بم دهف نیاورد و هیچ 
کس از دوهتان خاندان قا قعاقلم ای پر هودتر از قعاقلۀ تو انجام نــداد؛ زیرا 

ص۳۴6،  علیه السالم،  عسکری  حسن  امــام  تفسیر  از  نقل  به  ح۱6  ص۱9،  ج۱،  طبرسی،  احتجاج   .1
بحاراألنوار، ج2، ص8.
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کتاب حاصل  بــرای تو در این هود و قعاقلم چند نوع قناتع از روی حساب و 
کرم؟لص؟ و علی؟ع؟.  شد: اول، دوهتی و قحبف خداوند. دوم، قحبف پیاقبر ا
هوم، قحبف اوالد طیبین و طاهرین از خاندان این دو بزرگوار. چسارم، دوهتی 
قالئکۀ قمرب خداوند بزرگ. پنجم، دوهتی برادران قؤقِن تو از شیعیان ائمم ی 
کسب  کاتر،  و  قؤقن  هر  عــدد  بم  عمل  ایــن  وهیلم ی  بم  بلم  قعصوقین؟مهع؟. 
خیری کردی کم هر یک از آن ها هزار قرتبم از دنیا و آنچم در آن اهف برتر اهف. 

پس گوارا باد تو را، گوارا باد تو را.1

همچنین کاری که علما در طول تاریخ تشیع انجام می دادند نیز جهاد تبیین بود. 
یعنی هر زمانی که گره ای در ذهن مردم به وجود می آمد، علما ورود کرده و آن 
گره را باز و آن شبهه را برطرف می کردند. علما می دیدند چه مسئله ای مردم را 
از دین خارج می کند، ورود کرده و آن شبهه را تبیین می کردند. امروز نیز یکی از 
مهم ترین گره های ذهنی، شبهات در حوزه انقاب اسامی است، عملکرد برخی 
از مسئولین و هجمه همه جانبه دشمن، در ذهن برخی از مردم این مطلب 
را قــرار داده که »ایــران، ضعیف ترین کشور دنیا اســت« در حالی که با کمی 
مطالعه و دقت در اطراف به قدرتمندی جمهوری اسامی پی خواهیم برد. پس 
گاه و بصیر »جهاد  امروز وظیفه علما، روحانیون، اساتید، نخبگان و همه مردِم آ
تبیینی« است. جهادی که اگر در طول دوران بعد از آغاز غیبت ولی عصر؟جع؟ 

اتفاق نمی افتاد، امروز نامی از تشیع باقی نمانده بود.

ین ألف درهم أو أفتح لک بابا من العلم تقهر فالنا  ین ضعفا، عشر یک؟ ان أرد علیک بدهلا عشر
َ
َحّبُ إل

َ
ا أ قال له: أّیُ  .1

 ، ین، و ان أسأت االختیار یتک؟ ان أحسنت االختیار مجعت لک األمر یتک تنقذ به ضعفاء أهل قر الناصیب یف قر
ی لذلک الناصب، و استنقاذی ألولئک الضعفاء من  خیرتک لتأخذ أهیما شئت. فقال: یابن رسول اهلل فثوایب یف قهر
ین ألف ألف مرة!. فقال: یابن رسول اهلل فکیف  کثر من الدنیا عشر ون ألف درهم؟. قال علیه السالم: بل أ یده، قدره عشر
أختار األدون! بل أختار األفضل: الکلمة الیت أقهر هبا عدو اهلل، و اذوده عن أولیاء اهلل. فقال احلسن بن عیل؟امهع؟: قد 
ین ألف درهم، فذهب فأفحم الرجل، فاتصل خبره به علیه السالم فقال  . و علمه الکلمة و أعطاه عشر أحسنت االختیار
کتسبت مودة اهلل أوال،  کتسبت: ا کتسب أحد من األوداء مثل ما ا له اذ حضره: یا عبداهلل! ما ربح أحد مثل رحبک، و ال ا
بنی[ رابعا، و  ئکة اهلل تعایل ]املقر و مودة حممد؟لص؟ و عیل علیه السالم ثانیا، و مودة الطیبنی من آهلما ثالثا، و مودة مال

کتسبت بعدد کل مؤمن و کافر ما هو أفضل من الدنیا ألف مرة، فهنیئا لک هنیئا. مودة اخوانک املؤمننی خامسا، و ا
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عالقم اقینی؟هر؟ شنید عده ای قی گویند: »حدیث غدیری کم تا بم حال برای 
قا نمل شده اهف، هندیف نــدارد.« عالقم اقینی؟هر؟ عمرش را صرف نوشتن 

کتاب »الغدیر« کرد، تا پس از آن کسی نتواند چنین حرتی بزند.

در واقع ارزش کار عالقم از دو جسف اهف:

تبیین قسئلم غدیر و اتمان هازی روایی و نملی این اتفاق بزرگ

توجم کردن بم اتکار قردم زقان خود و برطرف کردن گره ذهنی آن ها

تبیین مسائلی که به گرٔه ذهنی مردم تبدیل شده است، تا این حد اهمیت دارد 
که شخصی مثل عامه امینی؟هر؟ همه زندگی خود را صرف این کار می کند.

آثــاری درخــور توجه، در رد و  تألیف  با  تبیینی علما،  از جهاد  نمونه دیگری 
بزرگ  آقا  بــزرگ، مرحوم  ادعاها و شبهات، پاسخگویی سه عالم  پاسخگویی 
تهرانی؟هر؟ و سید حسن صــدر؟هر؟ و محمد حسین کاشف الغطاء؟هر؟ به 

ادعای جرجی زیدان است.

جرجی زیدان در کتاب » تاریخ آداب اللغة العربیة« هخنی بدین قضمون گفتم 
کنون  کوچک و آثار قابل اعتنایی نداشف و ا کم :» شیعم طایفم ای بود  اهف 
شیعم ای در دنیا وجــود نــدارد.« بعد از اذعــان این ادعــا توهط زیــدان، هم تن 
گذاشتند هر یک در باب قعرتی  از علما در صدد رتع این ادعا برآقدند و قرار 
شیعم کاری را بر عسده گیرند؛ عالقم هید حسن صدر درباره حرکف علمی شیعم 
و نشان دادن هسم آنان در تأهیس و تکمیل علوم اهالقی تحمیق کرد کم ثمرۀ 
کار ایشان کتاب » تأهیس الشیعة لفنون االهالم« شد. عالقم شیخ قحمد حسین 
کاشف الغطاء کتاب » تاریخ آداب اللغم« جرجی زیدان را نمد کرد و بر هر چسارجلد 
آن نمدی جاقع و علمی نوشف، شیخ آقا بزرگ قتعسد شد تسرهتی برای تألیفات 
آورد.]ایــشــان  تراهم  را  الشیعة«  الی تصانیف  الذریعة   « کتاب  و  بنویسد  شیعم 
قجموعم 25 جلدی کم در آن بیش از 53 هزار کتاب تالیفی و ترجمم از علمای 

گون قعرتی شده اهف، تالیف کردند.[1 شیعم در قوضوع های گونا

نک: شیخ آقا بزرگ طهرانی، محمدرضا حکیمی، ص 2۴ .  .1



24

ل(
د او

جل
ن )

قرآ
ور 

با ن
ن 

بیی
ت

 همان کاری است که امروز به آن نیاز است و باید 
ً
نمونه های مشابه به این، دقیقا

انجام شود. برای رفع گره های ذهنی مردم باید تاش کرد و همان طور که گذشت، 
امروز مهم ترین چالش ذهنی این است که نظام جمهوری اسامی در این سال ها 
ناکارآمد بوده است؛ فلذا اگر کسی امروز در زمینه اقتدار و امیدآفرینِی ناشی از قدرِت 

واقعی کشور، ملت را روشن کرده و تبیین کند، جهادی بزرگ انجام داده است.

متأسفانه دشمن به یک نکته راهبردی دست پیدا کرده است و آن فعال کردن جریان 
ناامیدی و حس ضعف و شکست است. یعنی مردم ایران فکر کنند بدبخت ترین 
ملت ها و ضعیف ترین ملت ها هستند و انقاب اسامی و نظام اسامی آن ها را 
 
ً
به این فاکت انداخته است؛ در حالی که نه فاکتی است و نه بدبختی! اتفاقا

عزت، قدرت و سعادت نصیب ملت ایــران شده است؛ اما دشمن با رسانه قوی 
خود، وارونه نمایی می کند و یکی از کلیدی ترین مفاهیمی که دشمن با آن مردم را 
زمین گیر می کند، القاء حس ضعیف بودن و نداشتن قدرت است؛ جالب تر این که 
برای قدرتمند شدن، آمریکا را فرشته نجات معرفی می کند، در حالی که امروز نه 

ایران در موضع ضعف 4۰ سال پیش است و نه آمریکا در قدرت آن دوران.

 در پی القای دو مضمون است:
ً
دشمن مشخصا

ادامه انقاب، بن بست است. 	

تنها راه نجات، دست برداشتن از آرمان های انقاب و روی آوردن به آمریکا است. 	

ارادۀ جدی دشمن در القاء ناتوانی به جایی رسیده است که در برخی از افراد، 
تحت تاثیر القاهای ذهنی کاذب دشمن، اقدامات برآمده از روی ضعف کشورهای 

دیگر را تحسین می کنند اما قوی ترین اقدامات کشورشان را بیان نمی کنند.

بم عنوان قثال، ترض کنید قاهواره ای بم نام قا بم تضا پرتاب قی شد کم کشور 
دیگری قثل آقریکا آن را طراحی کرده بود، انگلیس آن را هاختم بود و ژاپن هم 
پرتاب قوتق آن را انجام قی داد و قا تمط پول آن را قی پرداختیم؛ آیا این نشانم 
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قدرت قا تلمی قی شد یا ضعف قا؟! نشانم اقتدار قا قحسوب قی شد یا هوءاهتفاده 
 دوقی؛ یعنی نشانم ضعف و هوءاهتفاده اهف.

ً
از هرقایم و هرزقین قا؟! قطعا

ــف بــدانــیــد رهــانــم هــایــی کــم قــأقــوریــِف نــااقــیــدهــازی قـــردم و بم  ــا جــالــب اه اق
کشاندن قلف ایران را دارند، این جریان را نشانم ی اقتداِر اقارات  اهتضعاف 
قعرتی و اظسار کردند کم ببینید ایرانی ها چمدر از اقارات کمتر اند کم نتوانستند 
کنون انجام بدهند؛آنسم قاهواره ای کم نم اقارات طراحی کرده  چنین کاری را تا
بود و نم هاختم بود و نم پرتاب. درصورتیکم قا هال هاهف قاهواره بم تضا 
کم بم تضا قوجود زنده  کشورهای دنیا هستیم  ترهتاده ایم. حتی جزء قعدود 

ترهتادیم و برگرداندیم. آیا کسی احساس قدرت کرد؟!
در حالی که یکی از مقامات حوزه هوافضاِی ایران، می گوید:1

قاهواره اقید در قدار قرار گرتف و ارتباط کاقلی با ایستگاه زقینی برقرار کرد. بعد از 
آن صحبف های قمابل قا هم کاقًال عوض شد و گفتند: »دیگر قوشک های ایران 
تا اهرائیل قی رهد.« هازقان قلل چند روز بعد، در وین نشستی با عنوان اهتفاده 
صلح آقیز از تناوری تضایی بم نام کوپس برگزار کرد. در آن نشسف برخورد کشورها 
با قا دیدنی بود؛ حتی نماینده عربستان آقد و بم شانم قن زد کم شما اتتخار اهالم 
هستید. خیلی از کشورها قی گفتند برای دانشمندان قا هم دوره قی گذارید؟ قاهم 
هیچ کدام را رد نمی کردیم. قرار شد قا قاهواره قشترک با هایر کشورها بسازیم و 
آن ها بم هرعف بم توان جمسوری اهالقی ایمان آوردند. همۀ این ها در حالی اهف 
کم در دنیا تمط پانزده کشور، قاهواره قی هازند و اجازه اضاتم شدن کشور دیگری 
خصوصا کشوری همچون ایران را نمی دهند. حتی از خرید قطعات و تجسیزاتی کم 

دارای اهتاندارد تضایی اهف، بم شدت جلوگیری قی کردند.2

این مظلومیت جمهوری اسامی است که چه کار خوبی انجام بدهد و چه کار 
بدی انجام بدهد، به هر حال متهم و محکوم به خطاست.

رضا تقی پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات دولت وقت.  .1

گردآوری و تدوین  امواج اراده ها )گوشه ای از اراده و توان ایرانی به سمت خودکفایی و پیشرفت(،   .2
میالد حبیبی و پژمان عرب، ص269.
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نمونه های مظلومیت جمهوری اسامی بسیار است. در داخل و خارج هر که 
می رسد ضربه ای به این نظام می زند.

به عنوان مثال، ماجرای کشتن حدودا ۲۰ سگ ولگردی که به مردم حمله کرده 
بودند. این اقــدام تبدیل به سوژه خبری برای رسانه ها شده بود، تا جمهوری 
اعتراضات  کنند.  متهم   ... و  گذاشتن حقوق حیوانات  پــا  زیــر  بــه  را  اســامــی 
دسته جمعی گسترده ای در سطح شهرها و هجمه های فراوانی در فضای مجازی 
علیه ایــران، صورت گرفت در حالی که این اقــدام به دستور سازمان بهداشت 
جهانی )WHO( به دلیل جلوگیری از شیوع بیماری آن ها در همه دنیاست. این 
موضوع تا حدی پیش رفت که ترامپ، رئیس جمهور وقت آمریکا، نسبت به این 

اقدام ایران را محکوم کرد و چندین تحریم به تحریم های ایران اضافه شد.

یکی از نمونه های حمله سگ های ولگرد به مردم بی گناه، مربوط به شاهین شهر 
اصفهان بود که سگها به جوانی که خود از مدافعین حقوق حیوانات بود حمله 
کرده و او را تکه تکه کردند، اما تعدادی از همشهریان او بجای عزاداری برای این 
جوان، برای سگ ها عزا گرفته و شروع به فحاشی به جمهوری اسامی کردند. اما 
رفتار دوگانه مدافعان حقوق حیوانات چند روز بعد در ماجرای کشتن شترها در 
استرالیا خود را نشان داد. به گزارش یورونیوز در سال ۲۰۲۰، استرالیا، ۵۰۰۰ شتر را 
از ترس آنکه به مناطق شهرنشین بر اثر خشک سالی حمله کنند، به رگبار بست و 
هیچ جنجال خبری و یا حتی کوچک ترین اعتراضی نسبت به این اقدام رخ نداد. 

نمونه هایی از این دست بسیار است که از آن عبور می کنیم.

و ما موظف هستیم که برای مقابله با این ترفند دشمن، قدرت و اقتدارمان را 
برای مردم تبیین کنیم.



بخش دوم

ــبــیــن ــاد ت ــ ــهـ ــ لــــــــــوازم جـ





فصل اول
جـــــــــهـــــــــاد اکـــــــبـــــــر1

این فصل، از سخنرانی حجت االسالم راجی با موضوع »اصول جامعه قرآنی« استخراج شده است.  .1





جهاد تبیین همانند سایر اقسام جهاد احتیاج به لوازمی دارد که به آن خواهیم 
پرداخت، اما مهم ترین آن لوازم جهاد اکبر و مقابله با نفس است. جهادی که با 
نیت رضای خدا انجام می شود، اگر با رعایت دستورات خداوند متعال همراه 
نباشد اعتباری ندارد. رعایت تقوا و ناظر دانستن خدا اصل ضروری و اولیه هر 

اقدامی دینی از جمله جهاد است.

انــســان نــمــی تــوانــد پــا روی ارزش هــــای دیــنــی و الــهــی بــگــذارد و مــدعــی جهاد 
فی سبیل اهلل نیز باشد. در جهاد نظامی نیز اگر انسان پا روی قوانین الهی بگذارد 

و تقوا را رعایت نکند ارزشی ندارد.

تقوا یعنی برای رسیدن به اهــداف خود از نردبان حرام باال نرویم. در جهاد 
تبیین نیز تقوا یعنی مراقب باشیم در دام دروغ، تهمت، غیبت و سایر محرمات 

نیفتیم.

تقوا طرح دین برای آبادی جامعه و آزادی بشر است. خداوند متعال در قرآن 
کریم نیز نتیجه و سود را در نهایت به نفع متقین می داند:

ْر�نِ 
�أَ

ْ
�ي ال ِ

ا �ن ّوً
ُ
ُ�و�نَ ُعل ر�ي ُ �نَ ل� �ي �ي �ن

َّ
ها ِلل

ُ
َعل ْ �ب

َرهتُ �نَ �نِ �آ
ْ
اُر ال

َ
َك الّد

ْ
ل >�تِ

1> �نَ �ي �ت
ُم�تَّ

ْ
�تُ ِلل �بَ عا�تِ

ْ
 َو ال

ً
سادا َو ل� �نَ

قصص،8۳.  .1
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اراده  کـه  می دهیـم  قـرار  کسـانی  بـراى  )تنهـا(  را  آخـرت  سـراى  ایـن  )آرى،( 
برترى جویی در زمین و فساد را ندارند؛ و عاقبت و نیتجه به نفع متقین است.

تقوا یعنی مراقبت، و این مراقبت بدون جهاد ممکن نیست. اگر جهاد نظامی، 
جهاد اصغر است، اگر جهاد سیاسی جهاد کبیر است، جهاد با نفس، جهاد اکبر 

است.

گروهی از جنگ بر می گشتند، پیامبر؟لص؟ به آنان فرمودند:

ْکَبـُر 
َ
أْل َهـاُد ا ِ

ْ
هِیـُم ال

َ
ْصَغـَر َو َبـِی َعل

َ
َهـاَد اأْل ِ

ْ
 ِبَقـْوٍم َقَضـُوا ال

ً
َحبـا »َمْر

ْفِس«1  ِجَهاُد الّنَ
َ

ْکَبُر َقـال
َ
أْل َهاُد ا ِ

ْ
 اهلِل َما ال

َ
ُسـول  یا َر

َ
َفِقیل

کبـر همچنان  مرحبـا بـه گروهی کـه جهـاد اصغـر را انجـام دادنـد و تکلیـف جهـاد ا
کبـر چیسـت؟« فرمـود:  بـر دوش آن هاسـت. آنـان گفتنـد: »یـا رسـول اهلل، جهـاد ا

»جهاد با نفس«

این روایت، اولین روایت در باب جهاد با نفس در کتاب وسائل الشیعة است.

آیت اهلل بهجت دربارۀ مطالعه کتاب »جهاد با نفس« می فرمود:

»هر روز یک حدیث از کتاب جساد النفس وهائل الشیعم را قطالعم کنید و هعی 
 عوض شده اید؛ 

ً
نمایید بم آن عمل کنید. بعد از یک هال خواهید دید کم حتما

قانند دارویی کم انسان قصرف کند و بعد از قدتی احساس بسبودی قی کند.«2

وسائل الشیعه کتابی فقهی است. شیخ حر عاملی روایات فقهی را در آن جمع 
کرده، اما ایشان به باب جهاد که می رسد، سلیقه ای عالی را به خرج می دهد و 
جهاد با نفس را هم می آورد. روایات این باب، ترجمه شده است و در کتابی با 

نام »جهاد با نفس« موجود است.

نکته مهم و جالب توجه این است که وقتی ایشان روایات جهاد نظامی را مطرح 

وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، محمد بن حسن ، ج  ۱۵، ص ۱6۱.  .1

جهاد با نفس، ترجمه علی افراسیابی، ص ۱.  .2
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می فرماید، ۳۰۷ روایت در ۷۲ باب می آورند اما برای جهاد با نفس ۹1۸ روایت 
در 1۰1 باب آمده است؛ که این نشان از اهمیت جهاد با نفس می باشد.

خداوند در قرآن می فرماید:

ِسِ�<1 �نْ اِهُ� ِل�نَ �ب ما �ي
�نَّ اإِ

اَهَ� �نَ >َو َم�نْ �ب
کسی که جهاد و تالش کند، برای خود جهاد می کند.

منظور از این جهاد، جهاد اکبر و یا همان جهاد با نفس است.

مجاهدان حقیقی و یــاران واقعی معصومین؟مهع؟ اهل جهاد با نفس بودند. 
کربا صحنه مبارزه با نفس و جهاد با نفس بود. عاشورا نقطه ای است که تمام 
جهادها در آن جمع شده است. جهاد اخاقی یاران اباعبداهلل؟مهع؟ این است که 

قبلش آلوده نبودند و در جریان کربا هم به دیگر گناهان آلوده نشدند.

آن ها توانستند با نفسشان مبارزه کنند و لیاقت پیدا کردند در کنار امامشان به 
شهادت برسند.

تقوا سالح اصلی در جهاد اکبر
بدون شک تقوا بارزترین صفت یک مجاهد عرصه تبیین است و این جهادگر 
باید تقوا را در تمام امور زندگی و تبلیغ و تبیین خود اصل اساسی قرار دهد، اگر 
تقوا باشد، تبیین اثر داشته و دیگر خصلت های پسندیده نیز می تواند در انسان 
شکل گیرد و اگر نباشد، ارکان ایمان انسان به  خطر می افتد. تقوا اسم مصدر از 
ــی«، در لغت به معنای پرهیز ، حفاظت و مراقبت شدید است . تقوا 

َ
ریشۀ »َوق

صفتی است که انسان را از گناه و نافرمانی خداوند متعال  بــاز مــی دارد و بر 
طاعت و بندگی او برمی انگیزد . تقوا، رعایت »حدود و ضوابط« شرعی است؛ 

سوره عنکبوت، آیه 6.  .1
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یعنی انسان در مقابل حرام خود را حفظ کند. خداوند در قرآن کریم می فرماید: 

وَها<1 َر�بُ �تْ ا �تَ
َ
ل ِه �نَ

َ
ک ُ�ُدوُد الّل

ْ
ل >�تِ

)آنها حدود خداست ، پس به آنها نزدیک نشوید (.

تقوا یعنی اگــر کــار پنهان شخص آشکار شــد، از خــدا و مــردم خجالت نکشد. 
آیت اهلل مجتهدی تهرانی؟هر؟ می فرمودند:

گر یک هفتم قخفیانم از همۀ کار های قا تیلم گرتتند و گفتند اعمال  »تموا یعنی ا
هفتۀ گذشتم ات در تلویزیون پخش شده، ناراحف نشویم.«2

1. تقوا در امور فردی

اولین مصداق تقوا در امور فردی این است که انسان در زندگی روزمره خود تقوا 
، معاشرت، سبک زندگی و  داشته باشد  و در تمام امور شخصی مانند ازدوج، کار

... همواره متذکر این نکته باشد که خداوند حکیم ناظر بر اعمال اوست.

تقوا در سبک زندگی
انسان مؤمن تنها در مــوارد خاص باتقوا نیست، بلکه در همه زندگی تقوا را 
رعایت می کند؛ مثا اینکه انسان فقط ظاهر اسام را در مراسم عروسی رعایت 
کند، دلیلی بر متقی بودن او نیست. درست است که عروسی نباید مکان گناه 
باشد و در آن حرامی صورت نگیرد، ولی آیا در انتخاب جهیزیه، مهریه و سبک 
و زندگی و تجمل گرایی نیز رضایت خداوند کریم مورد توجه قرار گرفته است؟ 
چه بسا مواردی که عروس و داماد هر دو از خانواده های مقید به آداب شرعی 
، امور حرام را در زندگی خود  باشند، ولی در هنگام ازدواج، با توجیهات بسیار
وارد می کنند! چه بسا تنها ماک یک خانواده  در ازدواج، مــدرک تحصیلی و 

بقره، ۱8۷.  .1

خبرگزاری میزان، کد خبر: ۳6۳880،  .2
www.mizan.news/fa/news/363880
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توانایی مالی داماد باشد و هیچ توجهی به دین و ایمان شخص نداشته باشند! 
آیا این روش و منشی بود که اهل بیت؟مهع؟ توصیه کرده اند؟ از پیامبر خدا؟لص؟ 
نقل شده است: »هر که با زنی برای مال او ازدواج کند، خداوند او را به مال 
وی واگذار می کند و هر که با او برای زیبایی او ازدواج نماید، در او چیزی را که 
خوشایند او نیست، خواهد دید و هر که با وی برای دین او ازدواج کند، خداوند 

تمامی این مزایا را برای او جمع می کند«.1

در گذشته پدر و مادر به دختر خود می گفتند: »دخترم! با لباس سفید می روی 
و با لباس سفید هم برمی گردی ؛ یعنی با لباس عروس رفتی و با لباس سفیِد کفن 
برمی گردی !« اکنون برای برخی از والدین، ازدواج به مثابه یک تجارت است 
، زیرا به احتمال زیاد طاق  و به دخترانشان می گویند: »مهریه ات را باال بگیر

خواهی گرفت. سعی کن در این جریان، تجارت پرسودی کنی!«

حال اگر تقوا حاکم بر روح و جان یک زندگی باشد، ماک ازدواج فرزند، ایمان 
و دین و اخاق داماد خواهد بود، نه اینکه آیا داماد به دانشگاه رفته است؟ آیا 

خانه از خودش دارد؟ آیا می تواند دخترمان را به سفر خارجی ببرد؟ و ... .

بهترین راه برای باتقوا شدن
اگر کسی بخواهد در زندگی خود تقوا داشته باشد و به خیل متقین بپیوندد، 
از کجا باید شروع کند؟ امیرالمؤمین؟ع؟ یکی از بهترین و به نوعی کامل ترین 
کرده اند.  نهج الباغه معرفی  کتاب  در  را  افــراد متقی  ویژگی های  از  منظومه 
خطبه 1۹۳ نهج الباغه که به خطبه متقین و یا همام معروف است، ویژگی های 

متقین را شرح می دهد.

ام، از ایشان خواست  »یکی از دوستان و شیعیان امیرمؤمنان؟ع؟ به نام َهَمّ
پرهیزگاران را توصیف کند. او از امیرالمؤمنین؟ع؟ در خواست کرد که پرهیزگاران 

وسائل الشیعه، ج ۱۴، ص ۳۱.  .1
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را آن گونه توصیف کند که او بتواند تصور دقیق و صحیحی از آن ها داشته باشد. 
امام؟ع؟ که در مرحله اول نمی خواست چنین توصیفی داشته باشد، به همام 
فرمود: »ای هّمام، از خدا بترس و نیکوکار باش؛ همان طور که در قرآن کریم آمده 
است: همانا خدا با کسانی است که پرهیزگار و نیکوکارند«؛1 اما همام از این 
پاسخ قانع نشد و به امام؟ع؟ اصرار کرد که پرهیزگاران را برایش توصیف کند. 
امام؟ع؟ که اصرار همام را دید، این خطبه را ایراد فرمود. برخی عنوان کرده اند 
که حضرت در این خطبه حدود 1۰۵ صفت از پرهیزگاران را بیان کرده اند.2 همام 
از شنیدن این اوصاف تاب نیاورد و هنوز سخن امام؟ع؟ به انتها نرسیده بود که 

ناله ای زد و بی هوش شد و در همان بی هوشی از دنیا رفت«.

بخشی از خطبه متقین )خطبه 1۹۳ نهج الباغه( به این شرح می باشد:

َو  ـَواُب  الّصَ َمْنِطُقُهـُم  َفَضاِئـِل. 
ْ
ال  

ُ
ْهـل

َ
أ ُهـْم  ِفهَیـا  ُقـوَن  ّتَ »َفاْلُ

ـا  ُهـْم َعّمَ ْبَصاَر
َ
ـوا أ

ُ
َواُضـُع. َغّض َبُسـُهُم ااِلْقِتَصـاُد َو َمْشـهُیُم الّتَ

ْ
َمل

ْت 
َ
ل ـْم. ُنّزِ ُ

َ
اِفـِع ل ـِم الّنَ

ْ
ِعل

ْ
 ال

َ
اَعُهـْم َعـیل ْسَ

َ
هِیـْم َو َوَقُفـوا أ

َ
َم اهلُل َعل َحـّرَ

َخاِء ... . 3 ْت یِف الّرَ
َ
ل ـیِت ُنّزِ

َّ
ِء، کال

َ
َبال

ْ
ْم یِف ال ْنُفُسـُهْم ِمْنُ

َ
أ

پرهیـزکاران در ایـن دنیـا صاحـب فضایـل هسـتند. گفتارشـان راسـت، لباسشـان 
میانـه روى و راه رفتنشـان، تواضـع و فروتنـی اسـت. چشـمان خویـش را از آنچـه 
خداونـد بـر آنـان حـرام کـرده، فـرو نهاده انـد و گوش هـاى خـود را وقـف شـنیدن 
علـم و دانشـی کرده اند کـه بـراى آنان سـودمند اسـت. حـال آنـان در بـال همچون 

حالشان در آسایش و رفاه است ... «.

اوصافی که موال علی؟ع؟ برای پارسایان بیان فرموده اند، نقطه اوج کمال برای 
اشخاص است، اما گام نخست برای خودسازی و تهذیب نفس چیست؟ حضرت 
آیــت اهلل بهجت؟هر؟ در جــواب این ســؤال که »تصمیم به سیر و سلوک دارم، 

سوره نحل، ۱28.  .1

مطهری، مرتضی، مجموعه آثار شهید مطهری، ج۱6، ص۳60.  .2

نهج البالغه، خطبه ۱9۳.  .3
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چه کنم«؟ می گوید: »ترک معصیت برای تمام عمر کافی و وافی است، اگرچه 
هزارسال باشد«.1 در این مرحله باید واجبات الهی را به اندازه ای که علم داریم، 
انجام داده و محرمات الهی را نیز به اندازه علم مان ترک کنیم. این مسئله باعث 
می شود خداوند علوم جدیدی به ما عطا کند و به این وسیله، در سیر و سلوک 

خود رشد پیدا کنیم.

امام صادق؟ع؟ فرمود:

ْحِم«
َّ
ـکنِی یِف الل ُع یِف َصاِحِبِه ِمَن الّسِ ْسـَر

َ
ئَی أ َعَمل الّسَ

ْ
»ال

)سـرعت اثرگذاشـتِن گنـاه در انسـان از سـرعت اثرگـذارِی کارد در گوشـت بیشـتر 
است(.2

اینکه فردی گناهی مرتکب شود، تنها اثرات اخروی برای او در پی ندارد، بلکه 
بخشی از عذاب او عقب ماندن از مسیر رشد بندگی است. برای شیطان، واپس 
ماندن انسان از مسیر رشد و کمال کم از گمراهی او ندارد. شیطان طمع نابودی 
انسان را دارد. کسانی که امروز از فاسدترین افراد روزگار هستند، روزی از یک 
گناه کوچک شروع کردند. آنان تخم مرغ دزدانی بودند که شیطان با خدعه و 

فریب، آنها را امروز به شتردزدان عصر تبدیل نموده است.

ثار اقسام گناهان از جهت آ
در حدیثی از حضرت علی؟ع؟ وارد شده است:

ُحوَها«3  ِبُذُنـوٍب اْجَتَر
َ

اّل َع اهلُل ِمـْن َقْوٍم َنْعَماَء، ِإ »َو اهلِل َما َنَز
)سوگند به خدا، هیچ نعمتی از مردمی گرفته نمی شود، مگر به علت گناه آنها(.

به سوی محبوب )دستورالعمل ها و راهنمایی های حضرت آیت اهلل بهجت؟هر؟ (، ص ۵8.  .1

اصول الکافی، ج2، ص 2۷2.  .2

دیلمی، حسن بن محمد، إرشاد القلوب إلی الصواب، ج ۱، ص ۱۵0.  .3
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گناهان از جهت نحوۀ اثری که بر جای می گذارند، باهم تفاوت دارند. شاید به 
همین دلیل است که پیشوای پارسایان، امیرالمؤمنان علی؟ع؟ در دعای کمیل به 

این مسئله نظر داشته و می فرمایند:

ُهـّمَ اْغِفْر ِلی 
َّ
ِعَصـَم. الل

ْ
ِتـک ال ـیِت َتْ

َّ
ُنـوَب ال

ُ
ُهـّمَ اْغِفـْر ِلـی الّذ

َّ
»الل

ـیِت ُتَغیـُر 
َّ
ُنـوَب ال

ُ
ُهـّمَ اْغِفـْر ِلـی الّذ

َّ
َقـَم. الل  الّنِ

ُ
ل ـیِت ُتْنـزِ

َّ
ُنـوَب ال

ُ
الّذ

ُهـّمَ اْغِفْر 
َّ
َعاَء. الل

ُ
ِبـُس الّد ْ َ

یِت ت
َّ
ُنـوَب ال

ُ
ُهّمَ اْغِفـْر ِلی الّذ

َّ
َعـَم. الل الّنِ

ْذَنْبُتُه 
َ
 َذْنـٍب أ

َّ
ُهّمَ اْغِفـْر ِلی کل

َّ
َبـاَلَء. الل

ْ
 ال

ُ
ل ـیِت ُتْنزِ

َّ
ُنوَب ال

ُ
ِلی الّذ

ا«. 1 ُتَ
ْ
ْخَطأ

َ
 َخِطیَئـٍة أ

َّ
َو کل

کـه پـرده حرمـت را مـی درد. خدایـا،  )خدایـا، بیامـرز بـرای مـن آن گناهانـی را 
بیامـرز بـرای مـن آن گناهانی را کـه کیفرهـا را فـرو می بارنـد. خدایـا، بیامـرز برایم 
گناهانـی را کـه نعمت هـا را دگرگـون می سـازند. خدایـا، بیامـرز برایـم آن گناهانی 
را کـه دعـا را بازمی دارنـد. خدایـا، بیامـرز برایـم گناهانـی کـه بـال را نـازل می کنـد. 
خدایـا، بیامـرز برایـم همـه گناهانـی را کـه مرتکـب شـدم و تمـام خطاهایـی را که 

به آنها آلوده گشتم(.

ارتباط باها و مصیبت ها با گناه و معصیت، به گونه ای است که قرآن کریم هر 
پیشامدی را که برای انسان رخ دهد، بر اثر گناه دانسته و می فرماید:

كْم َو  ��ي �ي
أَ
�تْ ا ما کَس�بَ �بِ

�تٍ �نَ �بَ كْم ِم�نْ ُمص�ي صا�بَ
أَ
>َو ما ا

ٍر<2 �ي وا َع�نْ ک�ش ْع�نُ �ي
)هر چه بال و مصیبت که به شـما برسـد، به دلیل اعمالی اسـت که انجـام داده اید 

و بسیاری از آنها را نیز خداوند عفو می کند(.

از مجموع آموزه های دینی اعم از آیات و روایات استفاده می شود که گناه، نقش 
مهم و مؤثری در نزول با دارد؛ به عنوان نمونه، امام صادق؟ع؟ فرمود:

طوسی، محمد بن الحسن، مصباح المتهجد و سالح المتعبد، ج 2، ص 8۴۴.  .1

سوره شوری، آیه۳0.  .2
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َفَسـاُد یِف 
ْ
، َظَهَر ال َطـُر ـِت اْلَ

َ
، َفـِإَذا کّف َطرِ َبْحـرِ ِباْلَ

ْ
»َحیـاُة َدَواّبِ ال

َعاِص«1 ُنوُب َو اْلَ
ُ

ِت الّذ َبْحرِ َو َذِلک ِإَذا کُثـَر
ْ
َبّرِ َو ال

ْ
ال

)زندگی موجودات دریا بر اثر باران است، هنگامی که باران نبارد، هم خشکی ها 
و هم دریاها به فساد و نابودی کشـیده می شوند و این هنگامی است که گناهان 

فراوان شود(.

ــات فــوق نمونه هایی از روایــاتــی بــود که به صــورت کلی به بیان عواقب  روای
گناه می پردازد، اما در تعدادی از روایات، به آثار و پیامدهای برخی از گناهان 
به صورت خاص اشاره شده است که در این فرصت به یک نمونه از آن ها اشاره 

می شود.

امام سجاد؟ع؟ در حدیثی که از ابوخالد کابلی روایت شده است، گناهان را به 
چند دسته تقسیم می کنند:

گناهانی که موجب تغییر نعمت الهی می شوند و عبارتند از: ظلم بر مردم، کار خیرى . 1
را که به آن عادت کرده یا عمل معروفی را ترک کند، کفران نعمت و ترک شکر.

: کشتن کسی که قتلش حرام . 2 گناهانی که پشیمانی بر جاى می گذارند و عبارتند از
است، ترک صله رحم ـ در صورتی که قادر به آن باشد، نماز را نخواند تا وقتش 
بگذرد، ترک وصیت و رّد مظالم، ندادن زکات تا زمانی که مرگ فرا برسد و زبان 

بسته گردد.

: معصیت کردن انسان خداشناس، . 3 گناهانی که نعمت را از بین می برند و عبارتند از
گردنکشی بر مردم و مسخره کردن و ریشخند نمودن آنان.

	 . : گناهانی که بهره و نصیب انسان )از فیوضات الهی( را دفع می نمایند و عبارتند از
اظهار فقر و احتیاج نمودن، خوابیدن در وقت نماز عشاء و نماز صبح، خوابیدن 
و آن دو را به جاى نیاوردن، نعمت هاى الهی را کوچک شمردن. از خداوند عزیز 

و جلیل شکایت کردن.

بحار األنوار، ج ۷0، ص ۳۴9.  .1
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: شراب خوارى، قماربازى، انجام . 	 گناهانی که پرده عصمت را می درند و عبارتند از
دادن کارى که مردم را )از روی  گناه( بخنداند، سخن بیهوده، شوخی کردن، ذکر 

عیب هاى مردم، معاشرت با کسانی که عقاید و اعمالشان مشکوک است.

: یارى نکردن کسی که دادرس . 	 گناهانی که موجب نزول با می شوند و عبارتند از
می طلبد، کمک نکردن مظلوم، امر به معروف و نهی از منکر را ضایع نمودن.

: آشکارا ظلم نمودن، . 	 گناهانی که موجب پیروزی دشمنان می شوند و عبارتند از
علنی مرتکب گناه شدن، حرام را حال شمردن، در برابر نیکان سرکشی نمودن، از 

اشرار و بدان اطاعت کردن.

: قطع رحم نمودن، قسم . 	 گناهانی که موجب تعجیل مرگ می گردند و عبارتند از
ناحق خوردن، سخن دروغ گفتن، زنا کردن، راه هاى مسلمانان را بستن، به ناحق 

ادعاى رهبرى داشتن.

لطف . 	 از  شــدن  مأیوس   : از عبارتند  و  می گردند  امید  قطع  موجب  که  گناهانی 
کــردن،  خــداونــد، ناامید گشتن از رحــمــت خـــدا، بــه غیر خــداونــد متعال تکیه 

وعده هاى الهی را دروغ پنداشتن.

گناهانی که آسمان را تیره می سازند )و موجب سلب قدرت تشخیص حق از باطل . 	1
: جادوگرى، پیشگویی و مانند آن. می گردند( و عبارتند از

: قرض کردن با این نیت که . 11 گناهانی که موجب پــرده درى می گردند و عبارتند از
ــاده روى نمودن، در پرداخت مخارج زندگی  آن را نپردازد، در مخارج زندگی زی
خانواده و فرزندان و نزدیکان بخل  ورزیــدن، بداخاقی، کم طاقتی، بی قرارى، 

تنبلی، دین داران را خوار دانستن.

: در باطن نیت بد . 12 گناهانی که موجب عدم استجابت دعا می شوند و عبارتند از
داشتن، پلید بودن، دورویی و نفاق با برادران دینی، تصدیق نکردن برادران دینی 

با ترک اجابت، نمازهاى واجب را به تأخیر انداختن تا وقتشان بگذرد.1

وسائل الشیعه، ج ۱6، ص 28۱.  .1
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2ـ تقوا در امور اجتماعی

آن بخش از تقوا که کمتر مورد توجه قرار گرفته است، تقوا در ُبعد اجتماعی آن 
است. تقوای اجتماعی اهمیت ویژه ای در رشد و تعالی یک جامعه دارد. مردمی 
که خواهان رشد اجتماعی هستند، باید در مراحل مختلف از قبیل انتخابات، 
فعالیت های اقتصادی، فعالیت های فرهنگی و ... تقوا را رعایت کنند. به  عنوان 
مثال تا هنگامی که مردم روحیه  منفعت طلبی شخصی داشته باشند و در مواقع 
کمبود، شروع به احتکار اجناس و کاالهای مختلف کنند، هیچ گاه اقتصاد آنها 

رشد و توسعه نخواهد یافت.

یکی از مـــوارد مهم در رعــایــت تــقــوای اجتماعی، مسئله انتخابات اســت. اگر 
نامزد های یک انتخابات، رفتاری نابهنجار داشته باشند، طرفداران آنان نیز رفتاری 
خارج از تقوا و قوانین حاکم بر جامعه خواهند داشت. حوادث سال ۸۸ خود 
گواهی بر بی تقوایی اجتماعی است که در کشور توسط عده معدودی اتفاق 
افتاد. در کوران انقاب اسامی نیز بی تقوایی رهبران سیاسی باعث بروز اختافات 
 سودای قدرت 

ً
و تنش های زیادی گردید. رهبران گروهک های مختلف که بعضا

و ثروت داشتند، با دست مایه قرار دادن روحیه  انقابی و سیاسی مردم، به ویژه 
جوانان، با تزریق تفکر مسموم خود به پیروان خویش، قشر عظیمی از ایشان را 

منحرف کردند. در این زمینه مقام معظم رهبری؟بد؟ می گویند:

»یک وقتی در دوران طاغوت و در بعضی از هلول های زنــدان هــای دشــوار و 
گونی در آنجا زندانی بودندـ  از زندانی های  ِک آن رژیم کم زندانی های گونا هولنا
قسلمان و با تفکر اهالقی، تا بعضی کم با گرایش های حزبی و ایدئولوژی های 
گونی کم بم هرحال اهمش اهالقی بودـ  از آنسا شنیده بودیمـ  شاید خود قن  گونا
گر دیگران هم شنیده بودند کم نمل قی کردندـ  بدون واهطم هم شنیده بودم، ا
کم بعضی از اینسا قی گفتند: چمدر قی گویید »حّی علی الّصلوة«، بگویید »حّی 
علی الجساد«. تضای قبارزه، این تفکر و این نگاه را بم قسائل بم وجود آورده 
کم دائم چسبیده اید بم صلوة و قرتب قیگویید »حّی عیل الّصلوة، حّی عیل الّصلوة«، 
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خوب بگویید »حّی علی الجساد« و قردم را بم جساد ترا بخوانید. اقا تجربم های 
روزگار نشان داد کم بی اعتنایی بم نماز، چم بر هر یک انسان و چم بر هر جساد 
انسان ها قی آورد! هم جساد را تعطیل قی کند، هم جسف قبارزه را از جساد بودن 
ج قی کند و بم قبارزه  بــرای قــدرت و بــرای هــوای نفس تبدیل قی کند. آن  خــار
را رنگ جساد و قعنای جساد  کم قبارزه  یک انسان و چالش یک اقف  چیزی 

قی بخشد، همان توجم بم خداهف، کم قواقش بم نماز اهف«.1

تقوا، مانِع مکر و فریب در سیاست
شرط اساسی اسام برای انجام هر امری، رعایت تقواست؛ برای مثال در هنگام 
فوت خلیفه  دوم، عــده ای در شــورای شش نفره نزد حضرت علی ؟ع؟ آمــده و 
گفتند: »اگــر ایــن شــروط را قبول کنید، خلیفه می شوید : عمل به قــرآن ، عمل 
به سنت پیامبر؟لص؟ و عمل به سنت خلیفۀ اول و دوم ». حضرت علی؟ع؟ 
فرمودند : »من به قرآن و سنت پیامبر؟لص؟ عمل می کنم، اما بقیه  را به اجتهاد 
خود عمل می کنم«. گفتند : »فــایــده ای  نــدارد«. امــام علی؟ع؟ چون قله  تقوا 
هستند، هیچ گاه به دلیل تأمین منافع، حدود الهی را رد نخواهند کرد و این در 
حالی است که شاید اطرافیان حضرت با خود می گفتند که اگر حضرت قبول 

می کردند و دروغ مصلحتی می گفتند، بهتر بود.

مقام معظم رهبری؟بد؟ دراین باره می فرمایند:

»بحثی کم در اطراف آن چند نکتم ای عرض خواهم کرد، بحث هلوک هیاهی 
از  یکی  اقیرالمؤقنین؟ع؟  هیاهف ورزی،  این  در   .  ... اهف  اقیرالمؤقنین؟ع؟ 
خصوصیاتش این اهف: از قکر و تریب دور اهف. در جملم ای از حضرت نمل شده 
گر تموا دهف و پای قرا نمی بسف،  اهف کم: »لو ال الّتمی، لکنف ادهی العرب«؛2 ا
از همم  آحاد و قکاران عرب، قکر و حیلم را بستر بلد بودم. یک جای دیگر در قمام 

خ ۱۳8۵/06/2۷. بیانات  در دیدار دست اندرکاران ستاد اقامه  نماز، مور  .1

ح  نهج البالغه ابن ابی الحدید، ج ۱، ص  اصول الکافی، ج 8، ص ۱8؛ و تحف  العقول، ص 92؛ و شر  .2
28؛ و بحار األنوار، ج ۷۴، ص 282.
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قمایسم  قعاویم با خودشـ  چون قعاویم بم دهاء و قکر در حکوقف قعروف بود، بم 
حسب آنچم کم نمل شده، ترقود: »واهلَلّ ما معاویة بأدهی مّن«؛1 قعاویم از قن زرنگ تر 
کند؟ وقتی بنای بر رعایف تموا و رعایف اخــالق دارد،  نیسف، اقا علی؟ع؟ چم 
دهف و زبانش بستم اهف. روش اقیرالمؤقنین؟ع؟ این اهف. تموا کم نبود، دهف 
و زبان انسان باز اهف؛ قی تواند همم چیز بگوید. خالف واقع قی تواند بگوید، 
قی تواند  تعسدات  نمض  بگوید،  قی تواند  قــردم  بم  دروغ  بزند،  قی تواند  تسمف 
بکند، دل بستگی بم دشمناِن صراط قستمیم قی تواند پیدا کند. وقتی تموا نبود، 
انتخاب  تموا  با  را  اقیرالمؤقنین؟ع؟ قی ترقاید: قن هیاهف  اهــف.  این جوری 
کم در روش اقیرالمؤقنین؟ع؟ قکاری و  کــردم. این اهف  کــردم؛ با تموا اختیار 

کیزه اهف«.2 حیلم گری و کارهای کثیف و این چیزها وجود ندارد؛ پا

تقوای امام خمینی؟هر؟
امام خمینی؟هر؟ همانند اجداد طاهرین خود، همواره تقوای الهی را رعایت 
می نمود. نماز اول وقت ایشان در طول عمرشان هیچ گاه ترک نشد . نماز شب 

ایشان در سخت ترین شرایط نیز ترک نشده بود .

گروهی آقریکایی   کردند، روزی  کم اقام در پاریس، نوتل لوشاتو، اقاقف  قدتی 
 
ً
آقده بودند تا قصاحبم ای  با ایشان انجام دهند . این قصاحبم قرار بود قستمیما

گر این عمل صورت قی گرتف، بالطبع هایر کشورهای اروپایی نیز  پخش شود. ا
چنین کاری را انجام قی دادند. این اقدام قی توانسف برای نشان دادن قواضع 
و حرکف انمالب بسیار قؤثر بوده و گاقی قسم در پیشبرد نسضف قردقی برداشتم 
 روز جمعم بود . اقام؟هر؟ در آن لحظم ترقودند : »حاال وقِف انجام 

ً
شود. اّتفاقا

قستحبات )غسل جمعم( اهف. وقِف قصاحبم نیسف«. بعد از اینکم قستحبات 

خطبه 200 نهج البالغه، از سخنان آن حضرت درباره معاویه است که فرمود: »به  خدا قسم، معاویه   .1
گر غدر و مکر نکوهیده نبود، من از  گناه می کند؛ و ا زیرک تر از من نیست، ولی او خیانت مــی ورزد و 
ــت؛ و هر  کفر اس زیــرک تــریــن مــردمــان بـــودم، ولــی هــر نیرنگی معصیت اســت و هــر معصیتی نوعی 
نیرنگ بازى را در قیامت نشانه اى است که به آن شناخته می شود. سوگند به خدا که من با مکر و حیله 

غافلگیر نمی شوم و با شدت و سختی ناتوان نمی گردم«.
خ ۱۳88/6/20. خطبه های نماز جمعه  تهران، مور  .2
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روز جمعم را بم جا آوردند ، ترقودند : »حاال برای قصاحبم آقاده ام.« اقام انمالب 
هیچ گاه اقور دینی را قابل قعاوضم با هایر رتتارها نمی دید.1

امام راحل؟هر؟ با صحیفه سجادیه انس داشت . وقتی ایشان را به ترکیه تبعید کردند ، 
نامه ای به خانواده اش می نویسند و بعد از سفارش به صبر ، درخواست می کنند  که 

صحیفه را به آنکارا بفرستند. حاج  احمدآقا، فرزند امام خمینی؟هر؟، می گوید :

قفاتیح  یک بار  قــاه  چند  هر  کم  بودند  قأنوس  قفاتیح  با  بم قدری  »اقــام؟هر؟ 
 برای ایشان 

ً
ایشان پاره قی شد و قا بم ناچار قفاتیحشان را صحاتی یا قجددا

تسیم قی کردیم«.2

همچنین نقل است که امام؟هر؟ اهتمام بسیار شدیدی بر روی اعمال مستحبی 
ایام سال داشتند.

»اواخــر هال ۶۷ روزی بم اتــاق آقا وارد شــدم . دیــدم خیلی اوقاتشان تلخ اهف . 
کف نشستم . آقا بم قن گفتند: »آن  قن اوقات تلخِی ایشان را کم دیدم ، قدری ها
قفاتیح را بم قن بده«. بلند شدم و قفاتیح را آوردم . دهتکش دهف ایشان بود و 
ورق  زدن هم برایشان هخف بود . چون اوقاتشان تلخ بود ، هی ورق قی زدند؛ ولی 
آنجایی را کم قی خواهتند، پیدا نمی کردند . یک هاعف بم قغرب قانده بود. بم 
قن گفتند: »قن تا حاال خیال قی کردم اقروز آخر رجب اهف و تا حاال اعمال روز آخر 
قاه رجب را انجام قی دادم . حاال تسمیدم کم اول شعبان شده و نمی دانم اصًال باید 
چم کار کنم«. تازه قن تسمیدم عصبانیف ایشان بم خاطر این اهف کم از صبح تا 
حاال اعمال و دعاهای قاه رجب را قی خوانده  اند و حاال کم روزناقم آقده، قتوجم 
شده  اند کم اول قاه شعبان اهف و قاه رجب 2۹ روز بوده، نم هی روز . آقا هی ورق 
قی زدند تا پیدا کردند و بم قن ترقودند: »این قناجات شعبانیم را بخوانید ، خیلی 

چیزهای عالی در آن هسف«. بعد آقاده شدند کم دعا را بخوانند« .3

سرگذشت های ویژه حضرت امام خمینی؟هر؟، ج ۴، ص۳0 به نقل از خانم دباغ.  .1

روزنامه اطالعات، ش2۱822، ص ۱۴.  .2

برداشت هایی از سیرۀ امام خمینی؟هر؟، ج ۳، ص ۱0۵ )به نقل از آقای بروجردی. و حاالت معنوی،   .3
به کوشش غالم علی رجایی، ۱8 اردیبهشت ۱۳9۵(.
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تقوای مقام معظم رهبری؟بد؟
مقام معظم رهبری؟بد؟ به تأسی از بنیان گذار انقاب اسامی همواره خود را 
در محضر الهی متصور می شوند. بزرگان و اشخاص متعددی در وصف تعبد و 

زهد و تقوای حضرت آیت اهلل خامنه ای؟بد؟ سخن گفته اند.

عالقم عظیم الشأن حضرت آیف اهلل حسن زاده آقلی؟هر؟ در برابر قمام قعظم 
را قوال خطاب قی کنند. رهبری ناراحف شده  زانــو نشستم و ایشان  رهبری دو 
گر  ا نکنید! عالقم حــســن زاده قی ترقایند:  را  کــار  ایــن  بم عالقم قی ترقایند:  و 
ایشان در جای دیگر  را نمی کردم.1  کار  این  از شما هــراغ داشتم،  یک قکروه 
ترقان  بم  گوششان  ایشان  چون  باشد،  رهبر  دهــان  بم  گوش تان  ترقوده اند: 

حضرت خاتم انبیاء اهف.2

در بعد تقوای سیاسی نیز بهترین شاهد مثال، رفتار و واکنش ایشان در حوادث 
و رخداد های مختلف است. ایشان به هیچ وجه حدود و مرز های اخاق و تقوا 

را نمی شکند. در جریان فاجعۀ منا مقام معظم رهبری؟هر؟ فرمودند :

را قتوجم  بــرادری اهالقی  و  رأتــف  قا  را رعایف قی کنیم.  احترام همسایم  »قــا 
گر عربستان بخواهد بم همین رتتارش اداقم بدهد، برخورد ایران  قی شویم ؛ اقا ا

هخف و خشن اهف . ایران قدرتمند اهف، اقا این اقور را رعایف قی کند« .3

همچنین دربــاره عملکرد و تقوای مقام معظم رهبری؟بد؟ در دوران ریاست 
جمهوری ایشان، خاطرات گوناگونی از افراد مختلف نقل شده است.

پی  در  و  خــود  جمسورى  ریاهف  دوران  در  خاقنم اى؟بد؟  آیــف اهلل  »حضرت 
کردند. همیشم قبل از هفر،  کشور هفر  دعــوت رهمی دولــف زیمبابوه، بم آن 
قحل و چگونگی ضیاتف را کنترل قی کردیم. اترادى کم قحل را کنترل کردند، 
اطالع دادند کم قیزبان قصد دارد بر هر قیز غذا، قشروبات الکلی هم بگذارد؛ 

احمدی خواه، علی، جلوه آفتاب، ص ۱۱۱.  .1

همان.  .2

خ ۱۳۷0/06/2۷. بیانات در دیدار جمعی از فرماندهان سپاه، مور  .3



46

ل(
د او

جل
ن )

قرآ
ور 

با ن
ن 

بیی
ت

البتم بین خودشان و بم شما کارى ندارند.

نمی آییم.  ضیاتف  بم  قا  باشد،  قیز  هر  الکلی  قشروبات  گر  ا ترقودند:  ایشان 
قیزبان گفف کم این تشریفات قاهف و قا هم این تحمیل شما را نمی پذیریم. 
هم  غربی  رهانم هاى  در  و  برخورد  آنسا  بم  نشدند.  حاضر  شــام  در  هم  ایشان 
را  ایــن خبر  از روى دشمنی  پا شــد. رهانم هاى غربی  هــروصــداى بسیارى بم 
قسلمانان  قیان  در  ایشان  نکردن  شرکف  اینکم  از  غاتل  اقا  کردند،  قنعکس 
و  اهالقی  حکوقف  وجسم  کــار  ایــن  با  کم  قی دانستند  گــر  ا بــود.  قباهات  قایم 
تر  کــم در آن زقـــان آیـــف اهلل خــاقــنــم اى؟بد؟ بــودنــد، باال ــران  رییس جمسور ایـ

قی رود؛ هرگز این کار را نمی کردند.

غربی ها تالش قی کردند کم از ایران چسره اى ضدتمدن و غیرقتمدن در جسان 
غرب تصویر کنند و البتم قا ناراحف نیستیم کم قثًال چون قشروب نمی نوشیم، 
کم قیان قسلمانان روح تــازه ای دقیده  قتمدن نیستیم. نکتم قسم این اهف 
شد و عجیب اهف کم صاحبان قدرت در جسان اهالم قی توانند حکم خداوند 
را حتی در قوقعیف هاى دشوار، قثل ضیاتف زیمبابوه اجرا کنند و از قالقف هیچ 

قالقف کننده اى نسراهند«.1

تقوای جمهوری اسالمی
جمهوری اسامی مقتدر و مظلوم است ، همان گونه که حکومت امیرالمؤمنین؟ع؟ 
مقتدر ترین و مظلوم ترین حکومت تاریخ بود . جمهوری اسامی به نوعی نسخه  
کوچک شده حکومت علوی است و مسیری که طی می کند، تداوم یافته مسیر موالی 
متقیان است. رأفت جمهوری اسامی ایران تنها ُبعد بیرونی ندارد و شامل داخل نیز 

می شود. در ادامه نمونه هایی از برخورد رئوفانۀ اسامی تشریح خواهد شد.

برخوردی که نظام جمهوری اسامی با سران فتنۀ ۸۸  کرد؛ برخورد با منافقانی 
که از سازمان مجاهدین خلق جدا شدند و از گذشته شان توبه کردند و برخورد 

کبر  حرفی از هزاران )مجموعه مقاله ها، مصاحبه ها، سخنرانی ها،گفت وگوها و خاطرات دکتر علی ا  .1
والیتی(، ص ۴۵۷.



47

کبر
د ا

جسا
  ▪ 

ل 
ل او

ص
ت

با برخی از اعضای گروهک های تروریستی، مانند زنی که در حادثۀ اخیِر زاهدان 
و شهادت پاسداران نقش داشت ؛ گوشه ای از این برخورد رئوفانه است.  گذشت 
و رأفت جمهوری ناشی از اسامی بودن آن است. در هیچ نقطه از دنیا مشابه 

این رفتار وجود ندارد.

نظام اسامی به مناسبت اعیاد مختلف ملی و مذهبی، تعداد کثیری از محکومین 
سیاسی و غیرسیاسی را مورد عفو و بخشش قرار می دهد. در جریان فتنه ۸۸ 
 به مبارزه و آشــوب علیه 

ً
نیز بر همگان مبرهن است که حکم افــرادی که علنا

کشور اقدام کنند چیست، اما برخورد کریمانه نظام و مصلحت اندیشی درباره 
آن، باعث شده تا از محاکمه  سران فتنه فعًال خــودداری شود. این خــودداری 
به معنای فراموش کردن جرم آن ها نبوده و تنها بنابه مصلحت، به زمان دیگری 

موکول شده است.

می توان برای بررسی رأفت جمهوری اسامی در قبال حــوادث سال ۸۸، این 
کشور را با سایر کشورهای دنیا مقایسه نمود.

اتتاد.  اتفاق  ناترجام  کودتای  یک   201۶ هال  در  ترکیم  کشور  در  قثال  بــرای 
دولف وقف ترکیم پس از کودتا، 30 اهتاندار )از ۸1 اهتان در کل(، 2۷۴5 قاضی 
و دادهتان )توأم با ضبط دارایی نمدی، خانم و اقالک ایشان بم نفع دولف(، 
1۷55 رییس و قعاون رییس دانشگاه، ۴۹2 نفر از کانون قذاهب، 300 کارقند 
وزارت اقور اجتماعی، 2۷5 کارقند دتتر ریاهف جمسوری، 25۴ کارقند وزارت 
 21۷00 اطالعاتی،  کارقند   1۸0 اقتصاد،  وزارت  کارقند   1۸۴ جوانان،  و  ورزش 
قعلم غیردولتی، 15200 قعلم و کارقند وزارت ترهنگ، 1300 کارقند وزارت کار و 
کادقیسین ها را تا اطالع ثانوی  ۹000 کارقند وزارت داخلم را اخراج کرد و تماقی آ
قمنوع الخروج اعالم نمود. دولف ترکیم تا تاریخ 2۹ ژوئیم 201۶، بیش از 1۸000 
نفر را دهتگیر و زندانی کرده کم از این تعداد ۷500 نفر ارتشی و 1۴0 نفر قاضی 
دیوان عالی کشور هستند.در تاریخ 2۶ ژوئیم 201۶ دولف حکم جلب و حبس 
۴2 روزناقم نگار قعروف را صادر کرد. همچنین دولف ترکیم تا تاریخ 2۹ ژوئیم 
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201۶ گذرناقم بیش از پنجاه هزار نفر را باطل کرد تا نتوانند کشور را ترک کنند.1

جمهوری اسامی به پیروی از مکتب امیرالمؤمنین؟ع؟ که در جنگ جمل، یکی 
از سران فتنه را که در مقابل امام؟ع؟ ایستاده بود، مورد عفو قرار دادند؛ تنها 

اقدامی که برای سران فتنه در نظر گرفت، حصر خانگی بود.

منافقانی که در سال ۶۷ و قبل تر از آن در زندان توبه کردند، همه آزاد شدند . حتی 
در زمان اعدام های سال ۶۷، امام؟هر؟ فرمودند : هرکدام از اینها به صورت زبانی 
هم که توبه کردند، عفوشان کنید . هزاران نفر از منافقین تواب در سال ۶۷ عفو 

شدند. اینها بخشی از مصادیق رعایت تقوا در نظام جمهوری اسامی است .

سردار رشید اسام شهید حاج  قاسم سلیمانی؟هر؟ نقل می کند:

این شرور ،  اشرار بزرگ هیستان و بلوچستان بودیم .  از  »هال ها بم دنبال یکی 
هم در قسئلۀ قاچاِق قواد قخدر تعالیف زیــادی داشف و هم تعداد زیــادی از 
بــود . باالخره توانستیم با روش هــای پیچیدۀ  را بم شسادت رهانده  پاهداران 
کنیم . پس از ورود او و  کره دعــوت  اطالعاتی او را بم قنطمۀ خاصی بــرای قذا
همراهانش بم آنجا، دهتگیرشان کردیم و بم زندان انداختیم . خیلی خوشحال 
اعــدام  بــار  پنجاه  کم قی توانسف حکم قضایی اش قثًال  بــود  کسی  او  بــودیــم . 
این  بودیم ،  رهیده  رهبری؟بد؟  قعظم  قمام  خدقف  کم  جلسم ای  در  باشد . 
ح قاوقع را بم ایشان گفتم و قنتظر  ح کردم و خبر دهتگیری و شر قسئلم را قطر
عکس العمل قثبف و خوشحالی ایشان بودم . رهبر قعظم انمالب؟بد؟ بالتاصلم 
بــدون چون وچرا زنگ زدم  کنند!« قن  آزادش  االن بگویید  ترقودند: »همین 
و دهتور آزادی آن شرور را دادم. بالتاصلم با تعجب بسیار زیاد پرهیدم: »آقا ! 
کار را قی کردم؟ چرا دهتور  کم چرا باید این  چــرا؟! قن اصًال قتوجم نمی شوم 
کردیم؟ دهتور  گفتند: »قگر نمی گویی دعوتش  کنیم؟« رهبری  دادید آزادش 
گر قاتل پدرت  گر از کسی دعوت قی کنی و قسمان توهف ؛ حتی ا اهالم اهف کم ا
هم باشد، حق نــداری او را آزار دهــی«. قن بعد از این جملم ُخشکم زد و البتم 

خ 28 ژانویه 20۱6. روزنامه آلمانی زود دویچه ْتسایتونگ )Süddeutsche Zeitung (، مور  .1
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کنید« . چندی بعد قا هم در یک عملیات   دهتگیرش 
ً
ایشان ترقودند: »حتما

هخِف دیگر دهتگیرش کردیم« .1

دکتر سعید جلیلی که در حوادث فتنه ۸۸ دبیر شورای عالی امنیت ملی بود، 
از برخورد اسامی و والیــی مقام معظم رهبری؟بد؟ نقل  را  خاطرۀ دیگری 

می کنند  که جالب توجه است . ایشان تعریف می کند:

»در حوادث عاشورا کم در تسران اتفاق اتتاد، اترادی دهتگیر شدند ؛ اقا طبیعی 
اهف کم در این دهتگیری ها قمکن اهف آدم های بی گناه و گناهکار قخلوط 
باشند . بعد از چند روز کم گذشف، پرهیدیم: »چم شد؟« گفتند: »تفکیک اینسا 
هخف اهف و نمی دانیم چم کسانی بی گناه و چم کسانی گناهکار هستند؟ 22 
کنیم ، قمکن اهف در 22 بسمن  گر اینسا را آزاد  بسمن را هم در پیش داریم و ا
همین آشوب ها را بم راه بیندازند .« با یک نگاه قدیریِف بحران، با شکل غربی ، 
باید اینسا را نگم قی داشتند تا 22 بسمن بگذرد ؛ اقا نگاه ولی تمیِم عادل قتفاوت 
اینسا هم بی گناه  از  گــر احتمال قی دهید حتی یکی  اهــف . ایشان ترقودند: »ا
یک  حتی  ندارید  حق  »شما  ترقودند:  آقــا  شوند«.  آزاد  باید  نفر   100 هر  اهــف ، 
کارشناس اقنیتی باشد، بگوید: »نم «؛ اقا  بی گناه را نگم دارید«. شاید کسی کم 

نگاه دینی این اهف« .2

این ها نمونه های روشنی از رعایت تقوا به ویژه در امور اجتماعی است. تقوا 
یکی از مهم ترین جاذبه های جمهوری اسامی در دنیایی است که سردمدارانش 

به بدترین شیوه، اصول اولیه اخاقی را زیر پا می گذارند.

راه های به  دست آوردن تقوا

اگر انسان بخواهد به تقوا برسد، فقط یک راه دارد و آن خودسازی است.

منظومه جهاد از همین نویسنده، )به نقل از شبکه اطالع رسانی دانا، شناسه خبر: ۳۷2۳6(.  .1

منظومه جهاد، )به نقل از بخشی از سخنرانی دکتر سعید جلیلی در جمع طالب مدرسه معصومیه؟اهس؟   .2
قم، دی ماه ۱۳9۴، منتشر شده در خبرگزاری فارس(.
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قبل از آنکه انسان به مسئولیتی برسد، باید هر شب اعمال خود را محاسبه کند تا 
اگر به مسئولیتی رسید، خدمت را فراموش نکند و صد البته بعد از مسئولیت نیز 

استمرار در محاسبۀ اعمال، واجب است.

پیامبر اکرم؟لص؟ می فرمایند:

ْن 
َ
 أ

َ
ْنُفَسـُکْم َقْبـل

َ
زُِنـوا أ اَسـُبوا، َو َ ُ

ْن ت
َ
 أ

َ
ْنُفَسـُکْم َقْبـل

َ
»َحاِسـُبوا أ

ُنوا«؛1 ُتوَز
بـه اعمالتـان رسـیدگی کنیـد، قبـل از آنکـه بـه اعمـال شـما رسـیدگی کننـد، و وزن 

کنید اعمالتان را، پیش از آنکه برایتان وزن کنند.

این یعنی ما باید کارهای هر روز خود را حساب کنیم و ببینم امروز در چه اموری 
کم کاری کرده ایم و فردا دیگر در آنجا کم نگذاریم.

از جعفر کوچولو تا شیخ االسالم
کم ترا قی رهید، هنگام  کاشف الغطاء، از علمای بزرگ شیعم، شب  شیخ جعفر 
گاهی خطاب بم خود قی گفف: »در  خواب بم قحاهبۀ اعمالش قی پرداخف و 
کوچکی تو را ›جعفر کوچولو‹ قی گفتند، هپس ›جعفر‹ شدى، و پس از آن ›شیخ 
جعفر‹ و هپس ›شیخ االهالم‹، پس تا ِکی خدا را قعصیف قی کنی و این نعمف را 

هپاس نمی گویی؟!«2

پس تقوا و جهاد با نفس، اصلی مهم برای جهادگران تبیین است تا خدای ناکرده 
به گناهانی مانند دروغ و غیبت؛ جاه طلبی و مقام خواهی؛ ریا و حب نفس؛ و 

دیگر گناهان کشیده نشوند.

ح مصباح الشریعة، ترجمۀ عبد الرزاق گیالنی، ص۵۱۳. محاسبة النفس، ج2، ص۱۳؛ شر  .1

اعیان الشیعه، ج۴، ص۱0۱؛ فقهای نامدار شیعه، عبدالرحیم عقیقی بخشایشی.  .2



فصل دوم
ــی1 ــاس ــن دشـــمـــن ش

این فصل، از سخنرانی حجت االسالم راجی با موضوع »اصول جامعه قرآنی« استخراج شده است.  .1





گاهی باید مهم  اولین خبری که خدا به انسان در این دنیا داد چه بود؟ این خبر و آ
ترین و اصلی ترین خبر باشد. اولین خبری که خدا به آدم بعد از خلقت انسان داد، 
دشمن شناسی است. خدا به حضرت آدم؟ع؟ و همسرش فرمود که شیطان دشمن 
شما است از او برحذر باشید. انتخاب خدا، انتخاب دقیقی است. از میان هزار 

گاهی به انسان، یک خبر مهم را انتخاب کرد؛ آن خبر مهم دشمن شناسی است. آ

سربازی را در جنگ تصور کنید که بدون اطاع از اوضاع جبهه خودی و دشمن 
در داخل سنگر قرار دارد. اگر چنین فردی بخواهد تیراندازی کند ممکن است به 
تصور دشمن، به دوستان خود تیراندازی کند. لذا شناخت دشمن اصل شرکت 

در هر جهادی خصوصا جهاد تبیین است.

گفته می شود، تشخیص دقیق  که در بحث تشخیص دشمن اصلی  همانطور 
دشمن و جهت دشمنی، الزمه مقابله با آن است.

در روایتی از امام صادق؟ع؟ نقل شده است که فرمودند:

مَیـاِن َو َلْ ُیْطِلُقـوا َتْعِلـَم  ْلِ ـاِس َتْعِلـَم ا ُقـوا ِللّنَ
َ
ْطل

َ
ـَه أ َمّیَ

ُ
»ِإّنَ َبـِن أ

ْیِه َلْ َیْعرُِفوُه«؛1
َ
وُهـْم َعل

ُ
ل ِک ِلَکْی ِإَذا َحَ ـْر الّشِ

همانـا بنـی امیـه بـراى مـردم تعلیـم ایمـان را آزاد گذاشـت و تعلیـم شـرک را آزاد 
گر مردم را بر شرک وادار کرد آن را نشناسند. نگذاشت. بخاطر اینکه ا

الکافی، ثقة االسالم کلینی، ج 2، ص ۴۱۵؛ بحاراألنوار،مجلسی،ج۱2،ص۳۷۵.  .1
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این که نتوانیم دشمن را درست تشخیص دهیم، خود، هدف دشمن است. باید 
دشمن و فریب ها و قدم های او را بشناسیم تا در جهاد تبیین اقدامات موثر را 

انجام دهیم.

بنابر برخی از روایــات، یک سوم آیات قرآن، موضوعش دشمن شناسی است که 
اهمیت موضوع را نشان می دهد. یکی از آیاتی که خداوند متعال، آموزش دشمن 

شناسی می دهد، این آیه کریمه است که خداوند متعال به پیغمبرش می فرماید:

ُهْم  �نَّ ْعِر�نَ �تَ
َ
ل َو  ماُهْم  س�ي �بِ ُهْم  �تَ َعَر�نْ

َ
ل �نَ اَکُهْم  �ن ْ َر�ي

�أَ
َ
ل اُء  سش

�نَ ْو 
َ
ل >َو 

ْوِل<؛1 �تَ
ْ
ْ��نِ ال

َ
�ن�ي  ل

گر ما بخواهیم آنها را به تو نشان می دهیم تا آنان را با قیافه هایشان بشناسی، هر  ا
چند می توانی آنها را از طرز سخنانشان بشناسی؛ و خداوند اعمال شما را می داند!

خطاب این آیه در واقع به ماست. خدا می فرماید بندۀ من! من بخواهم دشمن 
کار تو است.  را نشان بدهم، می توانم ولی تو باید بشناسی؛ دشمن شناسی 
معموال دشمن در لباس دوست وارد می شود ولذا تشخیص او سخت است. 

دشمن شناسی را باید جدی گرفت، خصوصا دشمنان داخلی را.

روایتی از امــام صــادق؟ع؟ یا امام کاظم؟ع؟ نقل می شود که اصــول زندگی را 
مشخص می کند:

ْن 
َ
اِنَیُة أ

َ
ـَك َو الّث ّبَ ْن َتْعـرَِف َر

َ
ـا أ َ

ُ
َّول

َ
َبٍع أ ْر

َ
ـاِس یِف أ َم الّنَ

ْ
»َوَجـْدُت ِعل

اِبَعـُة  اَد ِمْنـَك َو الّرَ َر
َ
ْن َتْعـرَِف َمـا أ

َ
اِلَثـُة أ

َ
َتْعـرَِف َمـا َصَنـَع ِبـَك َو الّث

رُِجَك ِمْن ِدیِنَك«2
ْن َتْعرَِف َمـا ُیْ

َ
أ

همـۀ علـوم را در چهـار چیـز پیـدا کـردم: ۱. خـدای خـود را بشناسـی؛ 2. بدانـی 
چطـور خلـق شـده ای؛ ۳. بدانـی ارادۀ خـدا از خلقت تـو چه بـوده اسـت؛ ۴. بدانی 

ج می کند. چه چیزی تو را از دین خار

محمد، ۳0.  .1

ابوالفتح کراجکی، کنز الفوائد، ج۱، ص2۱9.  .2
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خودشناسی،  خداشناسی،  مــی شــود:  خاصه  محور  چهار  در  علوم  کــل  پــس 
وظیفه شناسی و دشمن شناسی.

اولین ضربه ای که به آدم؟ع؟ وارد شد، ناشی از دشمن نشناسی بود که باعث شد 
از بهشت اخراج شود. این نکته ای اساسی است که انسان دشمن خود را بشناسد؛ 
جهادگران تبیین باید هم دشمن را درست بشناسند و هم آن را برای مردم تبیین 
کنند. برخی از بزرگان به نکتۀ ظریفی اشــاره می کنند که شاید انسان در ابتدای 
خلقت به بهشت رفت تا خداوند برای او این تذکر مهم را یاد آوری کند که ای آدم! 

تو و نسلت باید مراقب باشید، چون دشمن دارید؛ چنان که در قرآن می فرماید:

َها<1 َطا�نُ َع�نْ �ي
َّ ُهَما السش

َّ
ل رنَ

أَ
ا >�نَ

)پس شیطان آن ها را فریب داد.(

و در آیه ای دیگر آمده است:

2> �نَ َمِع�ي ْ حب
َ
ُهْم ا �نَّ َ ِو�ي عنْ ُ�

َ
َک ل �تِ ِعرنَّ �بِ

اَل �نَ >�تَ
)به عزت تو سوگند که همۀ انسان ها را گمراه خواهم ساخت.(

این کاس دشمن شناسی بود که خداوند برای انسان برگزار کرد . اگر آن کاس 
برگزار نمی شد، هیچ گاه انسان به ماهیت ابلیس و شیاطین پی نمی برد. این 
داستان مصداقی شد برای آدم و فرزندان آدم که بدانند ابلیسی وجود دارد که 

انسان ها را فریب می دهد.

اما در تمام جهادها خصوصا جهاد تبیین باید دشمن را درست و دقیق شناخت. در 
بسیاری از مواقع دشمنی دشمن، از چهره اش مشخص نمی شود؛ به ویژه اگر منافق 

باشد که اصًال نمی توان او را شناخت. پس باید راه های شناخت دشمن را دانست:

بقره، ۳6.  .1

ص، 82.  .2
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راه های شناخت دشمن
1. اختالف و تفرقه

اولین راه تشخیص دشمن این است که به اختاف، تفرقه و دشمنی دعوت می کند:

اَء<1 صنَ عنْ �بَ
ْ
َعَ�اَوهتَ َو ال

ْ
ُم ال

ُ
ک �نَ �ي َ َع �ب و�تِ �نْ �ي

أَ
َطا�نُ ا �ي

َّ >السش
)شیطان قصد دارد در میان شما عداوت و دشمنی برانگیزد.(

هر جا صدای تفرقه ای بلند شود، باید بدانید که دشمن در آنجا کاری انجام 
داده است. انبیای الهی و ائمۀ بزرگوار؟مهع؟ به وحدت دعوت می کردند؛ اما 

شیاطین عالم و دشمنان دائم به تفرقه دعوت می کنند.

خداوند در قرآن می فرماید:

ًعا<2 �ي َها �شِ
َ
ْهل

أَ
َعَل ا َ ْر�نِ َو �ب

�أَ
ْ
� ال ِ

ا �ن
َ
ْرَعْو�نَ َعل  �نِ

�نَّ >اإِ
)فرعون در سرزمین مصر برتری جویی کرد و بین مردم تفرقه انداخت.(

کــار فرعون ایــن بــود که بین مــردم تفرقه می انداخت و حکومت می کرد. در 
دوران هــای مختلف، ساطین نیز همین کار را انجام می دادند. ساطین قاجار 
و ساطین پهلوی، کسانی بودند که بین مــردم تفرقه می انداختند تا بتوانند 
حکومت کنند. یکی از کار های دشمن همیشه این بوده است که از کوچک ترین 
که  دارد  امــروز هم دشمن سعی  کند.  تفرقه اندازی  تا حکومت داری  مسائل 
در بین امت اســام تفرقه بیندازد. اگر شیعه و سنی امت واحــد باشند، دیگر 
دشمنان نمی توانند در مقابل اسام بایستند؛ به همین دلیل یکی از شگردهای 
دشمن این است که بین شیعه و سنی، عرب و عجم، کرد و لر و... تفرقه و 
دعوا بیندازد. در اوایل انقاب نیز هر قومی از گوشه ای ندا داد که می خواهد 

مائده، 9۱.  .1

قصص، ۴.  .2
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خودمختار شود. امام خمینی؟هر؟ با بصیرتی خاص جلو این تفرقه ها را گرفت.

زقان شاه قاجار بود، حکوقف عثمانی، بزرگ ترین حکوقف اهـالقی در جسان 
بم شـمار قی آقد، کم پایتخف این حکوقف، اهتانبول ترکیم بود. در کنار هفارت 
آن  اقام جماعف  داشــف.  وجــود  کوچکی  قسجد  تسران،  در  عثمانی  حکوقف 
کم روضم خوانی را دیدم،  قسجد یا یکی از نمازخوان های آن قسجد قی گفف 
هر روز صـبح بم قسجد قی آید و روضم قی خواند و در پایان، خلیفۀ اول و دوم را 
لعنف قی دهد و روضم اش را تمام قی کند. روزی بم او گفتم: »تو چم داعی داری 
گویی را تکرار کنی؟! ]بـا توجم  کم هر روز همین روضم را بخوانی و همـان ناهـزا
بم اینکم اتراد هفارت و تبعۀ آن هفارت، بم آن قسجد برای نماز قی آقدند.[ قگر 
گفف: »روضــۀ دیگر قی دانم، ولی قن  روضم دیگری نمی دانی؟!« او در پاهخ 
یک نفر بانی دارم روزی پنج توقان ]بم پول آن زقان[ بم قن قی دهد و قی گوید 

همین روضم را با این کیفیف بخوان.«

کاهب اهف و قغازه دارد. جریان را بم او  کــردم. دیــدم بانی یک  قن پیگیری 
گفتم. او گفف: »شخصـی روزی ده توقان بم قن قی دهـد، تا در آن قسـجد چنین 
روضم ای خوانـده شود، پنـج توقان آن را بم آن روضم خوان قی دهم، و پنج توقان 
آن را خودم برقی دارم.« بـاز قن جریان را پیگیری کردم. هـرانجام قعلوم شـد کم 
از طرف هـفارت انگلسـتان روزی 25 توقان برای این روضـم خـوانی قخصـوص 
]بــرای ایجـاد اختالف بین شـیعم و هـنی و هـپس ایــران و حکـوقف عثمـانی[ 
داده قی شود، کم پس از طی قراحل و دهف بم دهف شدن، پنج توقان برای آن 

روضم خوان بیچاره قی قاند.1

حضرت علی؟ع؟ خود منادی وحدت بودند:

در جریان شورای شش نفره، ابن عباس بم حضرت علی؟ع؟ عرض کرد: »در این 
شورا شرکف نکنید. شورایی کم خلیفۀ دوم تشکیل داده، از اصل باطل اهف. 
را  ابن عباس  کم شما رأی نمی آورید.« حضرت علی؟ع؟ حرف  قشخص اهف 

تأیید کردند، اقا ترقودند: »قن دوهف ندارم در اهالم اختالف بم وجود بیاید.«

غالمرضا نیشابوری، داستان ها و حکایت های مسجد، ص9۴.  .1
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2. استفاده از شعارهای عوام پسند

دومین راه تشخیص دشمن این است که همیشه از شعارهای عوام پسند استفاده 
می کند. دشمن هیچ گاه به طور مستقیم وارد عمل نمی شود؛ از جنگ جمل که 
پیراهن عثمان را بر نیزه زدند تا جنگ صفین که قرآن بر سر نیزه کردند و بعد 
« )حکم مخصوص خداست.( حضرت علی؟ع؟ در  ِ

 هلِلَّ
َ
شعار دادند: »اَل ُحْکَم ِإاّل

جواب این شعار فرمودند:

1»
ٌ

ا َباِطل اُد هِبَ َکِلَمُة َحـّقٍ یَر «
)سخن حقی است که معنی باطلی از آن اراده شده است.(

امــروز هم آمریکا شعارهای عوام پسند حمایت از حقوق بشر سر می دهد؛ اما 
بمب اتم می سازد. ادعای دفاع از حقوق زن دارد؛ در حالی که ماهیت زن را تغییر 
داده است. بزرگ ترین ظلم به زن در همین قرن اخیر و به اسم دفاع از حقوق زن 
انجام می شود. حدود ۶۶درصــد کارگران دنیا زن هستند و ۵۰درصــد محصوالت 
غذایی را زنان تولید می کنند؛ اما از ثروت دنیا فقط 1۰درصد سهم می برند. آیا این 
دفاع از حقوق زن است؟! شعار برابری زن و مرد را فقط برای زمان کار فریاد می زنند؛ 
ولــی در حقوق رعایت نمی کنند. ســرمــایــه داران بــزرگ عالم در پشت شعارهای 
عوام پسندانه شان، زن را موجودی مطیع و ارزان قیمت می دانند؛ ولی اسام اصًال 

این طرز تفکر را قبول ندارد و برای زن ارزش و جایگاه واالیی قائل است.

3. پیمان شکنی

سومین ویژگی دشمن، پیمان شکنی است. از همان ابتدای خلقت، ابلیس آدم 
و حــوا؟ع؟ را فریب داد و گفت که اگــر از میوۀ آن درخــت بخورند، جــاودان 
می شوند و بعد سوگند یاد کرد که من خیرخواه شما هستم؛ اما ایشان بعد از 

نهج البالغه، حکمت ۱98.  .1
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رانده شدن از بهشت فهمیدند که سخنان شیطان، دروغــی بیش نبوده است. 
شیطانی  نیرنگ  ماجرای  شکسته اند.  پیمان  این گونه  همیشه  عالم  شیاطین 

، گواه این مدعاست: عمروعاص در جنگ صفین نیز

اقیرالمؤقنین؟ع؟  لشکر  هجری   3۸ هــال  صفر  هیزدهم  یــا  دوازدهـــم  صبح 
قسیای جنگ شدند. اقا عمروعاص حیلم کرد و دهتور داد تا قرآن ها را بر نیزه 
کفر، ورق هایی از قــرآن بر نیزه زدنــد و در صفوف  کنند. در صفوف جلو لشکر 
کــرد! آنــان تریاد قی زدند: »ال حکم اال  بعدی، هرکس هرچم داشــف، بر هر نیزه 
آنان  حضرت،  لشکر  روحیۀ  تضعیف  با  اشعث بن قیس،  قانند  قناتمانی  هلل«. 

کم این  کردند. هرچم اقیرالمؤقنین؟ع؟ ترقودند  را بم اختیار َحکمین ترغیب 
نیرنگ اهف و قن کالم اهلل ناطق هستم، نتیجم نداد. هرانجام قرار شد هر لشکر 

َحکمی از جانب خود قعین کند تا هر دو طرف رأی آن ها را بپذیرند.

گر ناچار هستیم،  کرد و اقیرالمؤقنین ترقودند: »ا قعاویم عمروعاص را قعرتی 
عبداهلل بن عباس؛ و اال قالک اشتر نخعی َحَکم باشد.«

ج شدند، بم هیچ کدام از  کم بعدها جزو خوار اشعث و جماعف قّراء و حاتظین 
این دو راضی نشدند و گفتند: »تمط عبداهلل بن قیس!« یعنی ابوقوهی اشعری. 
کم  الجندل«  ــة  »دوق در  عمروعاص  و  ابوقوهی  و  داد  نتیجم  قناتمین  نفاق 
قلعم ای اهف بین قدینم و شام جمع شدند و با توجم بم عداوتی کم هر دو بم 
عمروعاص،  حیلۀ  و  قکر  با  داشتند،  اقیرالمؤقنین  بم خصوص  اهل بیف؟مهع؟ 

حضرت را بم ظاهر عزل کردند.

بدین ترتیب تردای آن روز، ابوقوهی بم عمروعاص در بین جمعیف گفف: »تو 
بایسف و قعاویم را از اقارت خلع کن تا قن هم علی بن ابی طالب را خلع کنم.« 
عمروعاص گفف: »قن هرگز بر تو کم عاقل ابوبکر و عمر بوده ای و در ایمان و 
هجرت بر قن تمدم داشتم ای، هبمف نمی گیرم!« ابن عباس گفف: »ابوقوهی! 
گوش نداد و ایستاد و  گفتۀ ابن عباس  پسر نابغم تو را تریب ندهد!« ولی او بم 
انگشتر از دهف بیرون کرد و گفف: »قن علی و قعاویم را از خالتف عزل کردم.« 

کف شد. هپس ها
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عمروعاص قلعون ایستاد و گفف: »قردم شنیدید کم ابوقوهی، علی را از خالتف 
کرده و آن را برای قعاویم بن ابی هفیان  کرد. قن هم او را از خالتف عزل  عزل 
ثابف قی کنم کم هزاوارتر اهف و قن بم عنوان قنصوب کردن قعاویم، انگشتر بم 

دهف قی کنم.«1

اعتماد به دشمن، حماقتی است که از اول انقاب تا امروز نیز ضربات سهمگینی 
بر پیکر انقاب وارد کرده است.

4. ایجاد شبهه

یکی دیگر از کارهای دشمن این است که شبهه پراکنی کند؛ مثًال امروزه در فضای 
مجازی، چندهزار شبهه وجود دارد و هر روز بر تعداد شبهات اضافه می شود. 
هر اتفاقی که در جمهوری اسامی می افتد، چه خوب و چه بد، ده ها شبهه 

به دنبال آن درست می شود که مقابله با آن جهاد همه جانبٔه تبیین نیاز دارد.

5. استفادۀ ابزاری از مقدسات

افراد فاسد هر جا که بتوانند، از مقدسات سوءاستفاده می کنند. اگر موقعیت 
اگــر الزم باشد، شعار خط امــام سرمی دهند.  بطلبد، قــرآن سر نیزه می کنند. 
آنجایی که الزم است یقه ببندند و ریش بگذارند، این کار را می کنند؛ اما اگر 
. این ها  را می تراشند و...  کــروات می زنند و ریششان  حکومت عــوض شــود، 

استفادۀ ابزاری از دین است.

قعروف اهف کم اقوال یکی از بازیگران زن قبل از انمالب را توقیف کردند. یکی 
گفف: »راضــی هستی داخل خانم ات نماز بخوانیم؟« زن نگاهی  از اتــراد بم او 
گر  گر از قبل انمالب نماز قی خواندی، قن راضی ام؛ ولی ا کرد و گفف: »جوان، ا

بم خاطر عوض شدن حکوقف و گرتتن پسف نماز قی خوانی، راضی نیستم!«

ریاکاری فاتحۀ دین را می خواند. می بینی فرد ذره ای به اسام و انقاب اعتقاد 

عبدالحسین نیشابوری، تقویم شیعه، ص۴2و۴۳.  .1
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ندارد، اهل اختاس و حقوق نجومی است؛ اما چفیه می اندازد و دربارۀ شهدا 
صحبت می کند.

6. ایجاد ناامیدی

دشمن مردم را طوری مأیوس می کند که از اصاح کشور دست بکشند و به دنبال 
راهــی باشند که از ایــران بروند. به همین دلیل اســت که مقام معظم رهبری 

نزدیک به هفتاد بار در سخنرانی هایشان این آیه را خوانده اند:

ُصُرُه<1 �نْ ُه َم�نْ �ي
َ
ُصَر�نَّ الّل �نْ �ي

َ
>َو ل

)خداوند به آنانی که دینش را کمک کنند، یاری می کند.(

که بسیار امیدوار کننده است.

7. گسترش بی بند و باری

دشمنان اسام با ایجاد شبکه های ماهواره ای و انواع دیگر شبکه های هرزه نگاری 
هزینه های کانی می کنند که بتواند جوانان را به بی بند و باری و فساد بکشانند.

نتیجه گیری
این هشت ویژگی که بیان شد، از نشانه های دشمن است. اعتماد به دشمن 
ضربات سنگینی بر پیکر اسام و مسلمانان وارد می سازد. یکی از بزرگ ترین 

عبرت های تاریخ، اعتماد یاران مختار به دشمن بود.

وقتی قختار وارد قیدان شد، بم هپاهش گفف: »جمعیف شما بیشتر از جمعیف 
پیروز  بجنگیم،  الحسین  لــثــارات  یا  شعار  با  گــر  ا و  اهــف  قصعب بن زبیر  هپاه 
کار را نمی کنیم، دشمن بم قا اقان  گفتند: »قا این  قی شویم.« هپاهیان بم او 
داده اهف!« با این حیلۀ دشمن، اصحاب قختار او را تنسا گذاشتند و بم قحض 

حج، ۴0.  .1
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اینکم قختار بم شسادت رهید، قصعب هر از تن همۀ آن ها جدا کرد. در تاریخ 
آقده اهف کم حدود هفف هزار نفر را گردن زدند.

این نتیجۀ اعتماد به دشمن است. اعتماد به دشمن، به خصوص دشمنی که 
عصارۀ همۀ خباثت های معاویه ها، فرعون ها، نمرودها و مأمون هاست و امروز 

در مقابل ما قد علم کرده، خیلی ساده اندیشی و حماقت است.

کلیِد بحث نفوذ توسط شیطان، در بهشت زده شد و اوج این بحث با شکل گیری 
حکومت اسامی توسط یهودیان به وقوع پیوست. قرآن کریم بارها و بارها 
نمونه هایی از نفوذ را در بین افراد بیان می کند؛ از نفوذ سامری تا نفوذ در بلعم 

باعورا. از نفوذ در منزل حضرت لوط تا نفوذ در جنگ احد و... .

نفوذ یک جریان کامًال نرم و آرام است؛ بنابراین یکی از بهترین راه های ضربه زدن 
، دشمنان اسام بعد از  و از پا در آوردن اسام ناب می باشد. به همین منظور
پیروزی انقاب اسامی، بعد از شکست های متوالی در زمینه های مختلف، به 

بحث نفوذ روی آوردند تا از این طریق، انقاب مردمی ایران را تضعیف کنند!

رهبر فرزانۀ انقاب؟بد؟ دراین باره می فرمایند:

»االن هم شروع کرده اند و برناقم ریزی کرده اند برای نفوذ. انواع و اقسام ُطرق 
را قن قحاهبم قی کردم با خودم، دیدم شاید حدود ده راه قسم را برای نفوذ در 

کشور پیدا کرده اند و دارند عمل قی کنند؛ همین حاال دارند عمل قی کنند... .«1

بیانات در دیدار رئیس و اعضاى مجلس خبرگان رهبرى، ۱۳9۴/۱2/20.  .1
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=32587



فصل سوم

مـــــــــجـــــــــاهـــــــــدت و 
اســــــــتــــــــقــــــــامــــــــت1

این فصل، از کتاب »منظومه جهاد« اثر حجت االسالم راجی استخراج شده است.  .1





جهاد همواره با سختی و مشقت همراه هست. از طرفی نفس انسان به دنبال 
راحتی و رفاه است. لذا با دستورات و وظایف سخت با اکراه برخورد می کند و 

دوست دارد از زیر بار آن شانه خالی کند.

در طول تاریخ نیز هر زمان که در شیپور جهاد دمیده شده است، افراد زیادی 
شانه خالی کرده اند و تنها کسانی در عرصه باقی مانده اند که اهل مجاهده و 
استقامت بودند. جهاد تبیین نیز هم به مجاهدت و تاش بسیار احتیاج دارد؛ از 
مطالعه و تفکر زیاد و طاقت فرسا تا ایستادگی در برابر نامایمات. و هم باید 

در این مسیر استمرار عمل داشت تا به اهداف خود دست یافت.

خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید کسانی که گفتند خدا، مربی و رب ما 
هست. بعد استقامت کردند، مائکه بر آنها نازل می شوند و به آنها می گویند 
نترسید و غمگین مباشید، و بشارت باد بر شما به آن بهشتی که به شما وعده 

داده شده است.

ِهُم  �يْ
َ
َعل ُل  رنَّ �نَ �تَ �تَ اُموا  �ت اْ��تَ ّمَ 

ُ �ش ُه 
َ
الّل ا  �نَ ُّ َر�ب وا 

ُ
ال �ت �نَ  �ي دن

َّ
ال �نَّ  >اإِ

ْم  �تُ �ت�ي  ُک�نْ
َّ
�تِ ال

�نَّ َ �ب
ْ
ال ُروا �بِ ْسشِ �ب

أَ
وا َو ا �نُ ْ�رنَ

وا َو ل� �تَ ا�نُ �ن
 �تَ

ل�َّ
أَ
َك�تُ ا َملا�أِ

ْ
ال

1> وَعُدو�نَ �تُ
کردنـد  کـه گفتنـد پـروردگار مـا خداسـت  سـپس ایسـتادگی  در حقیقـت کسـانی 

فصلت،۳0.  .1
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فرشـتگان بر آنان فرود می  آیند ]و مـی  گویند[ هان بیم مدارید و غمین مباشـید و 
به بهشتی که وعده یافته بودید شاد باشید

جامعۀ توحیدی، فقط نمی گوید خدا مربی ما هست. مهم ترین عملیات بعد از 
پذیرش توحید، استقامت جامعه است. جامعۀ که استقامت کرد، نه می توان آن 
جامعه را ترساند، نه می توان آن جامعه را عقب راند، این جامعه با استقامت، 
قوی می شود. تمام بحران ها، تمرین های خدا برای استحکام جامعه است به 

شرط استقامت و پایداری.

تبیین، نیازمند سختی کشیدن و جهاد کردن دارد

جهاد در لغت
ریشه ی لغوی جهاد، »جهد« است. جهد به معنی کوشش و تاش است. به 
تاِش همراه با سختی، جهاد گفته می شود. اگر بخواهیم در یک کلمه جهاد 
را معنا کنیم، به آن »مــبــارزه« می گوییم. در آمــوزه هــای دینی ما، جهاد یعنی 
مبارزه برای یک هدف واال و مقدس. هر چیزی جهاد محسوب نمی شود. ممکن 
است در امور نظامی، داعش هم اهل مبارزه و کوشش باشد اما ما آن را جهاد 

نمی دانیم چون خداوند در قرآن می فرماید:

ه <
َ
ِل الّل �ي اَهُ�وا �ن�ي  َ��ب > �ب

جهاد باید در راه خدا باشد. پس جهد و کوششی را جهاد می گویند که برای یک 
هدف واال و مقدس باشد.1

و  جنگ  فــارســی  ــان  زب در  مــبــارزه.  یعنی  »جــهــاد  می فرمایند:  جهاد  تعریف  در  رهــبــری  معظم  مقام   .1
می کنم،  علمی  مبارزه ی  می کنم:  مبارزه  دارم  من  می گویی  نمی دهد.  را  مبارزه  معنای  ستیزه گری 
این ها  همه ی  می کنم،  مسلحانه  مبارزه ی  می کنم،  سیاسی  مبارزه ی  می کنم،  اجتماعی  مبارزه ی 
مبارزه است و معنا دارد. مبارزه یعنی تالش پر نیرو در مقابل یک مانع، یا یک دشمن«. بیانات در دیدار 

اعضای هیئت دولت، ۱۳8۳/۴/۱۷.
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جهاد همراه با سختی
 سختی دارد. داللت التزامی  

ً
کار بدون تاش و سختی، جهاد نیست؛ جهاد حتما

جهاد، تحمل سختی است. مقام معظم رهبری؟بد؟ جهاد را این گونه تعبیر 
می کنند:

ک پر از بنزین هفر  »در جاده ی آهفالتم انسان پایش را روی گاز بگذارد و با با
کم انسان با قانعی برخورد  کند این را قبارزه نمی گویند! قبارزه آنجایی اهف 
کند کم این قانع در جبسم های انسانی  قی شود دشمن، و در جبسم های طبیعی 
گر انسان با این قوانع درگیر شود و هعی کند آن ها را از  قی شود قوانع طبیعی. ا

قیان بردارد این قی شود قبارزه«.1

آن جهادی که در ذهن ما هست -که جهاد نظامی باشد- هم بــدون سختی 
کشیدن به دست نمی آید. در هشت سال دفاع مقدس، رزمندگان سختی های 

فراوانی کشیدند.

اداقــم  را  کــارشــان  پــرشــور،  اقــا  خستم  »بچم ها  قی کند:  تعریف  کیانی  حسین 
کــرده و بم خط انتمال قی دادیم.  کیسم شن را باید آقــاده  قی دادند. هم هــزار 
بیاید.  جلو  قی توانسف  قعینی  حد  تا  نیسان  زقین،  خــاص  وضعیف  بم دلیل 
کیسم ها را بعد از پر کردن، دهف بم دهف از آب عبور قی دادیم تا پشف نیسان 
چیده شود. نیمم های شب داخل نخلستان، بم دلیل ابری بودن هوا، خیلی 
کار  اقــا بم عنوان قسئول لجستیک هم  ــودم،  ب کم خستم  ایــن  با  بــود.  تاریک 

قی کردم و هم بم بچم ها روحیم قی دادم.

با آن باِد هردی کم قی وزید، هرقای هخف زقستان تا عمق اهتخوان هایمان 
کم هن و هال  نفوذ قی کرد. دلم برای بچم ها قی هوخف. همم -از بچم های 
گــردان- دهف در دهف هم با آن همم خستگی، در دل  گرتتم تا پیرقردهای 
کم در  کار بودند. در همان حــال، تکرم رتف پیش آن دو نفری  شب قشغول 

بیانات در دیدار اعضای هیئت دولت، ۱۳8۳/۴/۱۷.  .1
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کیسم ها را بم آن طرف  این هوز و هرقا داوطلبانم داخل آب ایستاده بودند و 
قی بردند.

با خودم گفتم بروم بم آن ها هم خداقوتی بگویم. لب آب کم رهیدم، اولش باورم 
کــردم، هر دویشان را شناختم. شسید صلبی )ترقانده  کم دقف  نشد اقا خوب 
کربال( تا هینم داخل  گــردان( و حاج کمیل کسن هال )جانشین لشکر ویژه 25 
هم  لحظم ای  بــرای  قی لرزید.  هرقا  از  صورتشان  پوهف  بودند.  ایستاده  آب 
اهتراحف نمی کردند اقا انگار نم انگار کم همم ی روز را در خط قمدم با دشمن 

درگیر بودند . حاال دیگر خستگی ام از بین رتتم بود«.1

این بــزرگــواران، این سختی ها را متحمل شدند و جهاد را به معنای واقعی و 
حقیقی انجام دادند.

چیزی که ما اکنون بیش از پیش به آن نیاز داریم، صبر و استقامت در اصول است. 
موردی که دشمنان امام حسین؟ع؟ از آن بی بهره بودند همین استقامت بود. 
، روزه، واجبات و... بودند اما اهل استقامت روی اصولشان  کوفیان اهل نماز

نبودند. بنابراین حاضر نشدند برای دینشان هزینه کنند.

تفاوت صبر با استقامت
صبر و استقامت با هم تفاوت کوچکی دارد؛ صبر در امــور اخاقی است اما 

استقامت در امور اجتماعی و اعتقادی است.

آن چیزی که امروزه خانواده ها را از هم متاشی می کند همین بی صبری است. 
مثًال خانم عصبانی است و یک جمله ای می گوید؛ آقا به جای اینکه صبر کند، 
او نیز دو تا جمله می گوید. اما مرتبه ای که باالتر از این است، استقامت است. 
استقامت، پیامبر اکرم؟لص؟ را پیر کرد. هنگامی که یاران پیامبر؟لص؟ به ایشان 

عرضه داشتند آثار پیری زودرس در چهره شما نمایان شده است فرمودند:

خبرگزاری فارس، تاریخ : ۱۳9۳/۱2/۱8، شناسه خبر: ۱۳9۳۱2۱۷00۱۷۱2.  .1
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وَن«؛1
ُ
ُت َو َعّمَ َیَتساَءل

َ
َسـال ْر َواِقَعُة َو اْلُ

ْ
َبْتِن ُهوُد َو ال »َشـّیَ

سوره »هود«، »واقعه«، »مرسالت« و »عم یتسائلون« مرا پیر کرد.

سوره های مرسات و عم یتسائلون و واقعة آیات عذاب هستند؛ ولی سوره هود 
به دلیل آیه:

ا�بَ َمَعَك...<2؛ ِمْر�تَ َو َم�نْ �ت
أُ
ْم َکما ا �تِ اْ��تَ >�نَ

استقامت کن آن چنان که دستور یافته ای و همچنین کسانی که با تو هستند.3

استقامت مسئله راحتی نیست که بتوان به آسانی از کنار آن عبور کرد.

استقامت در تبیین:

1. در برابر تمسخر دیگران:
مجاهد تبیین باید در برابر تمسخر دیگران استقامت داشته باشد و به خاطر 
، صبر می کند با اینکه می تواند راحت جواب  اسام و دین در برابر آن تمسخر

آن ها را بدهد.

نمل شده روزی، ناقم ای بم دهف خواجم نصیرالدین طوهی، این عالم بزرگ 
کلمات زشف از او بدگویی شده بــود. از جملم این هخن زشف را  کم با  رهید 
کلب. ای هگ پسر هگ. خواجم نصیر، جواب  خطاب بم او نوشتم بودند: یا 
گفتم ای  کمال قتانف نوشف. از جملم نوشف: اینکم بم قن هگ  آن ناقم را با 
صحیح نیسف؛ زیرا هگ با چسار دهف و پا راه قی رود و ناخن های دراز دارد، 
ولی قن قاقف راهف دارم و روی دو پا راه قی روم و ناخن هایم پسن اهف؛ ناطق 
هستم و خنده بر لب دارم؛ پوهف بدنم آشکار اهــف، ولی پوهف بدن هگ 
بیانگر آن  این نشانم ها  بنابراین،  بم واهطم پشم بدنش پوشیده شده اهف؛ 

الخصال، محمد بن علی بن حسین بن بابویه قمی )شیخ صدوق(، ج  ۱، ص ۱99.  .1

سوره هود، آیه ۱۱2.  .2

ح نهج البالغة، ابن أبي الحدید، ج  ۱۱، ص 2۱۳. شر  .3
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اهف کم قن با هگ ترق بسیار دارم.1

ایشان به همین منوال بقیه ناسزاگوئی ها را پاسخ داد، بی آنکه یک کلمه زشتی 
به کار برد. این استقامت به خاطر دین است چون گاهی اگر جواب داده شود، 
دین ضربه می خورد و یا آن شخص را -بنا به معرفت یا شناخت ناکافی وی- از 
پیامبر اکرم؟لص؟ و اهل بیت؟ع؟ زده می کند. در بسیاری از مــوارد، انسان به 

خاطر خدا استقامت می کند و خداوند نیز گشایش را درست می کند.

خیابان  در  روزى  قی ترقودند:  عین-صاد2  بم  قعروف  حائری  صفایی  اهتاد 
هاشمی تسران قی رتتم. جوان قوتورهواری بم همراه هوارى بر ترک، اشاره ای 
کردند کم تسمیدم قی خواهند زیر عماقم ام بزنند. براى همین بم پیاده رو رتتم. 
وقتی بم کنارم رهیدند، از کارشان قأیوس شدند. توقف کوتاهی کردند و یکی 
کردن بم عماقم ام بود. دهتی بم  کم قفسوم آن قدتوع  گفف  از آن دو، حرتی 

عماقم ام کشیده و گفتم: خبرى نشد؟

گسان ایستادند و قوتور را پارک کرده و بم طرتم آقدند. نا

از هر  کــالم قظلوقانم و  کنید.  آقــا، عفو  گفتند:  با شــرم  گرتتم و  را پایین  هرها 
خیرخواهی چنین اثر قی گذارد. با آن دو صحبف هایی شد... .

یکی از آن ها بم حوزه آقده و طلبم شد و دیگری بم جبسم رتف و قیان بر زد.3

ایشان می توانست جواب آن ها را بدهد و بگوید دلم خنک شد؛ اما بنا نیست 
در دین، دل ما خنک شود؛ ما قرار است برای این جبهه نیروسازی کنیم. ما باید 
برای امام زمان؟جع؟ سرباز بسازیم. امام حسین؟ع؟ روز عاشورا می توانست 

به خیلی ها جواب دهد، اما هیچ نفرمود.

داستان دوستان، محمد محمدی اشتهاردی، ص ۵۵8 ؛ به نقل از سفینه البحار، ج ۱، ص ۴22.  .1

در هنگام ویرایش این متن یکی از نخبه های حوزه، »حجت االسالم علی شاملو؟هر؟« که نظام فکری اش   .2
را مدیون استاد صفایی حائری؟هر؟ بود، و تمام زندگی اش را وقف گسترش فرهنگ کتابخوانی کرده بود 
-مانند خود استاد-، در تصادف از دنیا رفت، ان شاء اهلل خداوند به همسر و فرزندان و دیگر بازماندگانش 

صبری زینبی عنایت و فرزندانش را سرداران سپاه حجت بن الحسن؟جع؟ قرار دهد.
مشهور در آسمان، عزیز حیدری، ص ۵۷.  .3



71

ف
ماق

هت
 و ا

ت
هد

جا
▪  ق

م  
هو

ل 
ص

ت

گویند که روزی شخصی در مدائن به سلمان فارسی که حاکم آنجا بود گفت: ای 
سلمان، ریش تو باارزش تر است یا موی ُدم سگ من؟ سلمان اندکی تأمل کرد و 

فرمود: اگر ریش من از پل صراط رد شد، ریش من؛ وگرنه موی دم سگ تو.

2. در برابر فشارها و تهدیدات دشمن:

ُ�ل<1؛
ّ
ِم ِم�نَ الُر َعرنْ

ْ
وا ال

ُ
ول

أُ
َر ا ْر کما َص�بَ اْص�بِ >�نَ

پس همان گونه که پیامبران اولوالعزم صبر کردند، صبر کن.

پیامبر اکرم؟لص؟ و یاران راستین ایشان در تمام دوران سختی های مکه، حتی 
شعب ابی طالب به اندازه سر سوزنی از اصول پایین نیامدند و حاضر نشدند با 

ابولهب و ابوسفیان و ابوجهل برای لقمه نانی بر سر میز مذاکره بنشینند.

مهم ترین ویژگی تبیین گر که کار جهادی و پیامبرگونه انجام می دهد، استقامت 
کوه بایستد.   در مقابل معاندان و دشمنان، انسان باید مثل 

ً
اســت. خصوصا

بعضی ها زود میدان را خالی می کنند.

نماینده آیف اهلل بروجردی؟هر؟ برای تبلیغ بم روهتایی رتتند کم تساد در آنجا 
اعم از شــراب خــواری و بی حجابی و... زیــاد بــود. پس از ورود ایشان بم شسر، 
کم کم قردم این کارها را کنار گذاشتند. برخی اتراد ]خالتکار[ کم قی دیدند قردم 
دیگر بم آن ها بی توجم اند ]و بازار آنسا کساد شده اهف[ شروع بم تسمف زدن بم 
این عاِلم کردند. گفتند این عالم شراب قی خورد، اهل عمل قناتی عفف اهف، 

دروغ قی گوید و...

گر شنیدید قن زنا  ایشان روزی همم قردم را در قسجد جمع کرد و گفف: قردم ا
گر شنیدید دزدی کردم  گر شنیدید شراب قی خورم باور کنید؛ ا قی کنم باور کنید؛ ا

باور کنید؛ اقا قردم یک چیز را باور نکنید و آن اینکم قن از این روهتا رتتم ام!2

سوره احقاف، آیه ۳۵.  .1

قرآن و تبلیغ، محسن قرائتی، ص 99.  .2
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مجاهد تبیین اینگونه استقامت می کند؛ نه اینکه تا یک تهمتی یا اخمی به 
انسان کنند، انسان دلسرد بشود. اینکه مجاهده نیست. مجاهده این است که 

اگر ما را از دِر جبهه بیرون انداختند از پنجره  داخل شویم.

ــرای حضرت  اســتــقــامــت در مــقــابــل دشــمــن بــســیــار ســخــت اســـت. وقــتــی کـــار بـ
موسی؟ع؟ سخت شد، به خداوند عرضه داشت:

<1؛ َرْح ِل�ي َصْ�ِر�ي ْ ّ ا�ش
ل َر�بِ >�تُ

ح صدر عنایت کن )و بر صبر و استقامتم بیفزا(. خدایا به من شر

کسی جــز مــؤمــن اهــل مــقــاومــت واقــعــی نیست. فـــردی کــه مــؤمــن نیست با 
کوچک ترین فشار اصول خود را رها می کند.

یم؟ چرا کتک بخور

لو  را  کتک بخوریم؟ چسار نفر  در زقان شاه غیرقذهبی ها اعتماد داشتند چرا 
قی دهیم، آن ها هم دهف از هرقان برقی دارند. گاهی قارکسیسف ها تا دویسف 
نفر را هم لو قی دادند، ولی قذهبی ها قی گفتند چرا یک نفر دیگر بم خاطر قن 
زیر بدترین شکنجم ها هم نم پس نمی دادند.  کتک بخورد؟ بم خاطر همین 
هرچم تکر قی کنم قی بینم هیچ عاقلی بم جز اعتماد بم وجود خدا نمی تواند 

باعث این کار شود.2

عامل پیروزی انقاب استقامت مردم بود، عامل پیروزی در جنگ استقامت مردم 
بود، عامل عبور از تحریم ها استقامت مردم است، و امروز نیز عامل پیروزی در 

جهاد تبیین که جنگ روایت ها و تحریف هاست، مجاهده و استقامت است.

سوره طه، آیه 2۵.  .1

خاطرات عزت شاهی، ص۱۱۵.  .2



فصل چهارم
بـــــــــــــصـــــــــــــیـــــــــــــرت1

راجی  ــالم  االس اثــر حجت  و »منظومه جهاد«  کربال«  و زشتی هــای  »زیبایی ها  کتاب  از  ایــن فصل،   .1
استخراج شده است.





گاهی و اطاع کامل از مسیر و حواشی آن دارد. تا  پیمودن هر مسیری نیاز به آ
در حین پیمودن مسیر از جاده خارج نشود و در تاریکی قرار نگیرد.

پیمودن جــاده تبیین نیز نیازمند راهنمایی به نام بصیرت اســت. بصیرت به 
انسان کمک می کند که در هر لحظه ضرورت را تشخیص دهد و به وظیفه خود 

گاهی یابد. آ

خداوند در قرآن کریم می فرماید:

ْم<1
ُ
ک ِ

ّ ُر ِم�نْ َر�ب َصا�أِ َ ْم �ب
ُ
اَءك ْ� �بَ >�تَ

به راستی رهنمودهایی از جانب پروردگارتان براى شما آمده است.

ماه رمضان ماه قرآن است و قرآن در یک فرآیند پیچیده به ما قدرت و توان فهم 
عمیق مسائل را می دهد که نامش می شود بصیرت. چقدر زیبا است که انسان 
با این نگاه قرآن بخواند، می خواهم بصیر شوم. بعد فرمود این بصیرت یافتن 
به نفع شماست و هرکسی بخواهد کور بماند مِن خدا کاری برایش نمی توانم 

انجام دهم.

انعام، ۱0۴.  .1
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اهمیت بصیرت
هر انقابی که در طول تاریخ واقع شد، از دو حال خارج نیست: حالت اول، با 
نگه داشتن مردم در غفلت اتفاق افتاد که تمام انقاب های طاغوتیان این چنین 
کــه تمام  گرفت  مــردم صــورت  بــود؛ و حالت دوم، به واسطۀ بصیرت افزایی 

انقاب های الهی این گونه بوده است.

بعد از پیامبر مکرم اســام؟لص؟، به علت غفلت مردم کودتای سقیفه اتفاق 
افتاد و انقاب عاشورا درنهایِت بصیرت حسینیان و انقاب اسامی در اوج 

بصیرت مردم ایران اتفاق افتاد.

یاران شیدای اباعبداهلل؟ع؟ با بصیرتی که به آن ها عطا شده بود، می شنیدند، 
آنگاه  گرفتند؛  بهره  عبرت ها  از  و  می دیدند  می کردند،  نگاه  می اندیشیدند، 
و  پرتگاه ها  در  افتادن  از  نه تنها  به این ترتیب،  و  پیمودند  را  روشنی  راه هــای 
لغزشگاه ها در امان ماندند، بلکه چنان راهی را روشن کردند که 14۰۰ سال است 

آرزوی شیعه، محشور شدن با آنان است.

معنای بصیرت
گاهی و استفادۀ درست از عقل و منطق و در یک  بصیرت یعنی هوشیاری و آ
کلمه، بصیرت به معنای »چشِم عقل« است. در واقع، بصیرت و بینش، نوری 
، در میان مردم زندگی می کند؛ چنان که قرآن  درونی است که شخص با آن نور

کریم فرموده است:

اِس<1 � ال�نّ ِ
ِ� �ن � �بِ ْم�شِ َ  �ي

ً
ورا ُه �نُ

َ
ا ل �ن

ْ
َعل َ >َو �ب

، هنگامی که دیدۀ دل نابینا باشد که خداوند  و چه بی فایده است دیدۀ سر
می فرماید:

انعام، ۱22: »و نورى برایش قراردادیم که با آن در میان مردم راه برود…«.  .1
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>1 ِصُرو�نَ �بْ ُ َک َو ُهْم ل� �ي �يْ
َ
ل  اإِ

ُرو�نَ طنُ �نْ َ راُهْم �ي >�تَ

کسانی که بصیرت در دین دارنــد، از دین خــارج نمی شوند و به حــرام کشیده 
نمی شوند؛ مانند کاسبان قدیم که قبل از آنکه به سراغ شغل روند، ابتدا احکام 
معامات را می خواندند. حضرت علی؟ع؟ نیز در این باره به کاسبان و تاجران 

می فرمودند:

 َّ ُ
ِفْقـُه ث

ْ
ل
َ
ْتَجـُر أ َّ اْلَ ُ

ِفْقـُه ث
ْ
ل
َ
ْتَجـُر أ َّ اْلَ ُ

ِفْقـُه ث
ْ
ل
َ
ّجـارِ أ

»یـا َمْعَشـَر الّتُ
2.» ْتَجُر اْلَ

)ای گـروه تجـار، اول فقـه، سـپس تجـارت؛ اول فقـه، سـپس تجـارت؛ اول فقـه، 
سپس تجارت(.

البته دانستن احکام شرعی کافی نیست؛ زیرا در طول تاریخ، افراد بسیاری بودند 
گاه به واجبات و محرمات بودند؛ اما به دلیل فقدان بصیرت، به منجاب  که آ

عجیبی گرفتار شدند.

به  که  اســت  بن ذی الجوشن  تــاریــخ، شمر  بی بصیرت  از شخصیت های  یکی 
بزرگ ترین جنایات تاریخ دست زده است؛ اما این شخصیت مغضوب، پیشینه و 

سابقۀ درخشانی داشت که به واسطۀ بی بصیرتی، همه را از بین برد.

مشهور است که شمر شانزده بار پیاده به سفر حج رفته بود و جزء فقها بود 
و ماجرای حکم فقهی که دربارۀ موضوعی در حج صادر کرده است، در تاریخ 

بسیار معروف و مشهور است.

او جزء امرا و فرماندهان سپاه حضرت علی؟ع؟ در جنگ صفین بود که در رکاب 
امیرالمؤمنین؟ع؟ تا مرز شهادت پیش رفت و زخم برداشت و جانباز رکاب آن 

اعراف، ۱98: »آن ها را می بینی که به تو نگاه می کنند؛ اما درحقیقت نمی بینند!«.  .1

الکافی، محمدبن یعقوب کلینی، ج ۵، ص۱۵0.  .2
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حضرت؟ع؟ شد. مجروح شدن شمر در این جنگ را در بسیاری از منابع ذکر 
کرده اند.1

قسلم بن عبداهلل ضبابی قی گوید: »شمر نیز با قا ]در هپاه اقام علی؟ع؟[ بود. 
ادهم بن قحرز با وی قبارزه کرد و با شمشیر صورت شمر را زد. شمر نیز ضربتی 
یــاران خویش بازگشف و  اثرگذار نبود. پس شمر پیش  بم او زد؛ اقا ضربم اش 
آبی نوشید؛ آنگاه نیزه ای گرتف و رجزخوان رتف و بم ادهم حملم برد و با نیزه، 
ضربم ای قحکم بم او وارد کرد و گفف: ‘این ضربۀ قن در قمابل آن ضربم تو!’«2 
اقا همین ترقانده، دهف خود را بم خون اقام حسین؟ع؟ و یارانش آغشتم کرد!

 
ً
ظاهرا کــه  بــودنــد  کسانی  بلکه  نبودند؛  کفار  امــام حسین؟ع؟  اصلی  مشکل 
مسلمان بودند؛ اما بصیرت نداشتند و برای تقّرب در پیشگاه الهی به چنین 
جنایاتی دست می زدند! بنابراین الزم است که انسان بصیرتش را افزایش دهد.

قاهف.  حــق  از  حــق  تشخیص  بلکم  نیسف؛  باطل  از  حــق  تشخیص  بصیرت 
تشخیص خشکی در قمابل آب هخف نیسف؛ بلکم آنجایی کم هراب اهف، کار 

قشکل قی شود.

جنگ های امام علی؟ع؟

بـــود؛ چراکه  ــار پیامبر؟لص؟  ک از  از جهاتی سخت تر  کــار حــضــرت عــلــی؟ع؟ 
پیامبر؟لص؟در مقابل کفر مطلق می جنگیدند، و حضرت علی؟ع؟ در مقابل 
مسلمانان. جنگ جمل اولین جنگ حضرت علی؟ع؟ با خویشان پیامبر؟لص؟ 
و ســابــقــه داران در اســـام بـــود. در ایــن جنگ ام المؤمنین و ســیــف االســام و 

تاریخ االمم و الرسل و الملوک )معروف به تاریخ طبری(، ابوجعفر محمدبن جریر طبری، به تحقیق،   .1
صفین،  وقعة  ۱۳8۷ق؛  دوم،  چــاپ  ــتــراث،  دارال بــیــروت،   ،28 ص   ،۵ ج  ابراهیم،  محمدابوالفضل 
نصربن مزاحم، به تحقیق و تصحیح عبدالسالم محمد هارون، ص 268، قم، مکتبةآیةاهلل المرعشی 
النجفی، چاپ دوم، ۱۴0۴ق؛ دیوان المبتدأ و الخبر فی تاریخ العرب و البربر و من عاصرهم من ذوی 
کبر )تاریخ ابن خلدون (، عبدالرحمن بن محمد ابن خلدون، به تحقیق خلیل شحادة، ج2،  الشأن األ

ص 6۳۱، دارالفکر، بیروت، چاپ دوم، ۱۴08ق.
تاریخ االمم و الرسل و الملوک )معروف به تاریخ طبری(، ابوجعفر محمدبن جریر طبری، ج۵، ص28.  .2
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فارس االسام و... در مقابل حضرت علی؟ع؟ بودند.

جنگ دوم یعنی صّفین با خال المؤمنین و کاتب وحی، معاویه بود و نهروان که 
جنگ سوم بود، با کسانی انجام شد که جای مهر بر پیشانی هایشان حک شده 

بود. حال، روشن می شود که چرا کار حضرت علی؟ع؟ این قدر سخت بود.

ــار امـــام خمینی؟هر؟ نیز بعد از انــقــاب سخت تر از قبل از انــقــاب بــود.  ک
قبل از انقاب، مبارزه با شــاه بــود؛ امــا بعد از انقاب، با گروه ها و اشخاص 
، از مجاهدین خلق تا انجمن  مختلف مبارزه شد؛ از ملی مذهبی ها تا بنی صدر
حجتیه، از مرجع تقلید برانداز تا قائم مقام رهبری و... . وضعیت زمان رهبر 
معظم انقاب؟بد؟ نیز در بسیاری از امــور سخت تر از وضعیت زمــان امام 
خمینی؟هر؟ است. فتنه هایی مانند روزنامه های زنجیره ای، قتل های زنجیره ای، 
نوارسازان، براندازان، کنفرانس برلین، واقعۀ کوی دانشگاه و فتنۀ ۸۸ را رهبر 
معظم انقاب؟بد؟ به بهترین صورت مدیریت کردند که این، نشان بصیرت 

فوق العادۀ ایشان است.

اهمیت بصیرت تا به آنجاست که امام سجاد؟ع؟ در دعای خود برای مرزداران 
می فرمایند:

ْمُهْم ما 
ّ
ـوَن َو َعِل

ُ
ْفُهـْم مـا جْیَهل ِلـِه َو َعرِّ ـٍد َو آ ّمَ  حُمَ

َ
 َعـیل

ّ
ُهـّمَ َصِل

َّ
لل

َ
»ا

وَن«.1 ُهـْم ما ال یْبِصُر ْر ُموَن َو َبِصّ
َ
ال یْعل

)خدایا، بر محمد و آل او درود فرسـت و هرچه را نمی شناسند، به آن ها بشناسان 
و هرچـه نمی داننـد، بـه آن هـا تعلیـم ده و هرچـه بینششـان ِبـدان نمی رسـد، بـه 

آن ها بنمای(.

صحیفۀ کاملۀ سجادیه، دعای 2۷.  .1
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موانع کسب بصیرت
کسب بصیرت موانعی دارد که به برخی از آن ها اشاره می کنیم:

1. بی تقوایی
خداوند می فرماید:

1 >
ً
ا َر�ب ُه َم�نْ

َ
َعْل ل ْ �ب َه �ي

َ
ِ الّل �ت

�تَّ >َو َم�نْ �ي
)و هرکس تقوای الهی پیشه کند، خداوند راه نجاتی برای او فراهم می کند(.

 
ً
بصیرت و تقوا رابطۀ مستقیم دارند؛ ِبدان معنا که انسان های بابصیرت قطعا

ــد؛ زیــرا بصیرت فقط با کسب علم و دانــش به دست  تقوای بیشتری نیز دارن
نمی آید؛ بلکه عنایت خدا را نیز نیاز دارد.

بصیرت و تقوای امام خمینی؟هر؟

حضرت امام خمینی؟هر؟ به واسطۀ تقوای فراوان، بصیرت عجیبی داشتند.

کم اقام شب ها بعد از نماز قغرب و عشا، ابتدا یک  یکی از بزرگان نمل قی کند 
هاعف، دیداری با آقایان داشتند؛ بعد بلند قی شدند و بم همف حرم قی رتتند. 
یک شب طبق قعمول کفش های قبارکشان را برای رتتن گذاشتم بودند. بلند 
گسان برگشتند و درون اتاق رتتند. حالشان هم خوب  شدند کم بروند؛ قنتسا نا
بود و در صحف و هالقف بودند! همم تعجب کردند کم چرا اقام بم حرم نرتتند!

اطراتیان تردا در درس، علف را قتوجم قی شوند کم دیشب هفیر ایران در عراق 
بم حرم اقیرالمؤقنین؟ع؟ آقده و یک ترش نفیس هدیم کرده اهف. عدۀ زیادی 
از خبرنگاراِن همراه با آن هــا، با دوربین آقده بودند و از این قراهم، عکس و 

گزارش تسیم کرده بودند.

آن ها چون قی دانستند اقام همیشم در این هاعف قی آیند، ورود هفیر ایران 

طالق، 2.  .1
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ً
در عراق برای بم ظاهر اهدای آن ترش بم اقیرالمؤقنین؟ع؟را قخصوصا

کرده بودند  با ورود حضرت اقام؟هر؟ بم حرم قبارک اقیرالمؤقنین؟ع؟تنظیم 
کنند  چــاپ  هم  ایــران  روزناقم های  در  و  بگیرند  عکس  کنند،  تیلم برداری  تا 
و بگویند: »از وقتی آیف اهلل خمینی بم آنجا رتتند، دیگر تغییر قوضع دادند و 

عوض شدند!«

اقاقی کم هر شب قمّید بودند بم حرم اقیرالمؤقنین؟ع؟ بروند، از کجا این قاجرا 
کم حتی وقتی حالشان بد قی شود و  کم اقاقی  را قی دانستند؟! چگونم اهف 
تب دارند و حاج آقا قصطفی بیان قی کنند: »آقا! نیاز بم رتتن نیسف. حضرات 
قصطفی،  »آقـــا  قی ترقایند:  دهــیــد«،  هــالم  همین جا  از  هستند.  همم جا  کــم 
و  قی شوند  بلند  زقستان  در  نجف  هــوز  آن  در  و  نگیر!«  قــا  از  را  عــواقــی  روح 
کم در صحف و هالقف  بــرای زیــارت اقیرالمؤقنین؟ع؟ قی روند؛ اقا یک شب 
هستند، یک دتعم برقی گردند و از رتتن برای زیارت قنصرف قی شوند؟! از کجا 
قی دانستند؟! چم کسی خبر داده بود کم بناهف در همان زقان، هفیر ایران در 
کند و این ها  عراق بیاید و بم ظاهر ترشی را بم آهتان اقیرالمؤقنین؟ع؟ هدیم 
هم از حضور اقام در آنجا عکس بگیرند و تردا در روزناقم ها بزنند کم تالنی هم 

بود؟! قعنی بصیرت این اهف! 1

ــن بصیرت از تــقــوا نشئت مــی گــیــرد. داســتــان هــای بــســیــاری از اســـوۀ تــقــوا و  ای
پرهیزکاری، حضرت امام خمینی؟هر؟ نقل شده است.

شخصی نقل می کند:

وارد کاخ شدیم. انتظارش را نداشتیم؛ ولی بالتاصلم قعمر قذاتی بم قالقات قا 
آقد. قا بم او توضیح دادیم کم اقام از چسره های برجستۀ جسان اهالم هستند 
و علیم شاه قبارزه قی کنند و چون احتمال دارد، دولف ترانسم بعد از هم قاه 
اقاقف، برای ترک آنجا بم ایشان تشار بیاورد، با اجازۀ شما ایشان برای اقاقف 

پرتال امام خمینی؟هر؟، کد مطلب: ۳۱۳80، تاریخ مطلب: 22آبــان۱۳9۱، به نقل از »آیت اهلل روح اهلل   .1
درس  جلسۀ  دویست وبیست وچهارمین  در  حکیمیه،  امام مهدی؟جع؟  علمیۀ  حوزۀ  مدیر  قرهی« 

اخالق خود در محل مهدیۀ القائم المنتظر؟جع؟.



82

ل(
د او

جل
ن )

قرآ
ور 

با ن
ن 

بیی
ت

بم لیبی بیایند. قذاتی بم اقام ابراز عالقۀ زیادی کرد. برای انجام هرگونم کمکی 
کم بخواهیم، بم قا  هم تمایل نشان داد؛ حتی گفف هر هالحی هر جای دنیا 
تحویل قی دهد، حتی روی خلیج تارس. قا گفتیم: »قلف قا قلتی غنی اهف و 
احتیاج بم کمک قالی دیگران ندارد«. برای قا همیشم قذقوم بود کم از بیگانم 
 
ً
قرتبا اقــام  ]اقــا[  قــی داد.  اهالم گرایی  کم شعار  از قذاتی  بگیریم؛ حتی  کمک 

قی ترقود: »با طناِب قذاتی داخل چاه نروید«.1

، انحراف یک شخصی را که الگوی  این بصیرت است که انسانی سی سال زودتر
انقابیون است، تشخیص دهد. امام خمینی؟هر؟ با بصیرت نافذ خود، تمام 
حرکات دشمن را رصد می کرد و در مقابل کوچک ترین اقدام آنان، با قاطعیت 

عکس العمل نشان می داد.

 این قسئلم توجم قرا بم خود جلب کرده کم 
ً
رئیس جمسور آقریکا گفتم بود: »اخیرا

پیشینم و هابمۀ واژۀ جمسوری بم هم هزار هال پیش برقی گردد؛ بنابراین باید 
از تردا بم بعد، تمویم خودقان را از 1۹۸۹ بم 3000 تغییر دهیم. در عصر علم و 
دانش، تولد قسیح در یک اهطبل چم ربطی بم قبدأ تاریخ دارد؟!« چند وقف 
بعد، شاه گفف: »هجرت قحمد؟لص؟ از یک صحرا بم صحرای دیگر چم ربطی 
بم تمویم قا دارد؟!« و دهتور تغییر تمویم را از هجری شمسی بم شاهنشاهی 
گفف: »این تغییر، هتک اهالم و قمدقۀ  کنش جدی نشان داد و  داد. اقام وا
قحو اهم آن اهف. خدای نخواهتم، اهتعمال آن برای عموم، حرام و پشتیبانی 

از هتمکار و ظالم خواهد بود«.2

در واقع بحث تغییر تقویم مطرح نبود؛ بلکه استحالۀ اسام در پیش بود که 
گاهی، جلوی آن را گرفت. امام؟هر؟با بصیرت و آ

حاشیه های مهم تر از متن، علی الفت پور، ص۱9۱، به نقل از علی جنتی، ص۱۳.  .1

حاشیه های مهم تر از متن، علی الفت پور، ص۱98، به نقل از خاطرات آیت اهلل طاهری خرم آبادی،   .2
ص۱06.
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بصیرت علما

همان طور که گذشت، انسان های باتقوا بصیرت نیز دارنــد. علما و مراجع که 
جزء باتقواترین انسان ها به شمار می روند، در نهایِت بصیرت بودند.

قحمدرضا شاه در قمطعی، عاشق دختر هفیر ایتالیا شده بود و قصد داشف با او 
ازدواج کند. بم طور عام، تتوای آیف اهلل بروجردی، برخالف جمعی از تمسا، جواز 
ازدواج دائم قرد قسلمان با زن اهل کتاب بود؛ اقا هنگاقی کم دربار در این باب 
از آیف اهلل بروجردی اهتفتا کرد، ایشان با بصیرتی توق العاده، باتوجم بم اهمیف 
را این گونم قرقوم داشتند:  قوضوع، بم جای تکرار تتوای رهمی خود، جواب 

»قشسور بین اعاظم تمسای اقاقیم، حرقف ازدواج دائم با کتابیم اهف«.1

این بصیرتی است که یک مرجع تقلید دارد.

بصیرت شهدا

شهدا نیز به علت تقوای بسیارشان، به قله های بصیرت رسیده بودند.

کنار اقــام؟هر؟. او خیلی عصبانی شد. بلند شد رتف  کم آقد، نشسف  بنی صدر 
بم طرف تلویزیون و با اشاره بم بنی صدر گفف: »این آدم درهتی نیسف. خودش 
را جا زده، بــرای تریب قــردم آقــده! اقــام در این وضعیف صالح نمی داند این 
گریوانی  کند. قــردم باید خودشان بفسمند!« آن قوقع، شسید  را اعــالم  قسئلم 

نوجوانی چسارده پانزده هالم بود.2

پیش بینی شهید خوش سیرت دررابطه با تهاجم فرهنگی دشمن بعد از ناکامی 
در جنگ نیز ازجمله بصیرت های شهداست.

یکی از هم رزمان شهید خوش سیرت تعریف کرده است:

کم کم داشتیم  کربالی 5، لشکر قدس در شوشتر قنتظر بود.  قبل از عملیات 

داستان دوستان، محمد محمدی اشتهاردی، ج۵، ص۱۳6و۱۳۷ )با اندکی تصرف و تلخیص(.  .1

لحظه های بی عبور، خاطرات برگزیدٔه شهدای شهرستان بجنورد، تکتم یغمایی، ص20، خاطره ای از   .2
شهید بازرگان گریوانی.
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برای عملیات آقــاده قی شدیم. آن روز بحث پذیرش قطعناقم داغ شده بود. 
شب از نیمم قی گذشف کم از آقا قسدی دربارۀ پایان جنگ و آقریکا پرهیدم و 
اینکم هرانجام کار چم خواهد شد؟ نگاهی قعنادار بم قن کرد. در تاریکی شب 

حس کردم دارد گریم قی کند.

گفف: »تــالنــی! خدا  بغض قانع حــرف زدنــش قــی شــد. بــا همان حــال خاصش 
نکند بعد از جنگ اقام عزیز در بین قا نباشد و آقریکا کم بم قول حضرت اقام، 
هیچ غلطی نمی تواند بکند و از طریق هیاهی و نظاقی و اقتصادی نتوانسف 
کــاری انجام دهــد، خدا نکند آن روز بخواهد دهف بم تساجم ترهنگی بزند! 
آن وقف انمالب آندلسی تکرار خواهد شد ]و[ با عکس ها و نوارهای قبتذل و... 
جوان های قا را از خدا دور ]قی[ کنند. آن روز خدا بم تریاد قا برهد! حتی این 
عزیزان کم قی بینی نماز شب قی خوانند، خدای نکرده گرتتار قی شوند. خدا بم 
گریم داشف و اصًال حواهش نبود و بدون اینکم  تریاد برهد!« همچنان حالف 

خداحاتظی کند، در تاریکی، از جمع قا دور شد.1

شهید مطهری؟هر؟ یکی از افراد بابصیرت در قرن حاضر بود. او سال ها جلوتر 
از خود را می دید.

ــارۀ تیزبینی و بصیرت شهید مطهری؟هر؟  مرحوم آیــت اهلل ری شــهــری؟هر؟ درب
خاطره ای نقل فرموده اند:

راه  کــردم. در  را دیــدم. هــوارش  کم اهتاد قطسری  رانندگی قی کردم  »داشتم 
ناراحف شدم وقتی  انمالبی قی دانستم.  را  او  کم قن  از روحانی ای شد  هخن 
دیدم اهتاد این گونم پشف وی بدگویی قی کند. با اعتراض ایشان را از قاشینم 
پیاده کردم. بعد از انمالب، آن روحانِی قبارز، شد جزء حاقیان بنی صدر؛ بعدش 

هم از قخالفان انمالب شد. بصیرت و تیزبینی شسید قطسری قثال زدنی بود.«2

پابه پای شهدا، مؤسسه فرهنگی قدر والیت صص۵۳و۵۴، خاطره ای از شهید مهدی خوش سیرت،   .1
به نقل از فاتح ماووت، صص88و89.

حاشیه های مهم تر از متن، علی الفت پور، ص۱96، به نقل از خاطره ها، محمد محمدی ری شهری،   .2
ص۱۷9.
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شخص دیگری تعریف کرده است:

کم ادارۀ قراهم ]اهتمبال از اقام[ بم  کرده بودند  در نوتل لوشاتو برناقم ریزی 
دهف قجاهدین خلق باشد و آن ها تریبون دار باشند و قادر رضایی و پدر ناصر 
کنند. وقتی  صادق و حنیف نژاد نیز بم اقام؟هر؟ خیرقمدم بگویند و صحبف 
آقــای قطسری... ]با  رتــاه،  از این برناقم خبردار شدیم، در تلفن خانۀ قدرهۀ 
گفف:  گرتف و با عصبانیف[ بم حاج احمد آقا  حاضران در نوتل لوشاتو تماس 
»آقای حاج احمد آقا، اینکم قن قی گویم ضبط کن و ببر بم آقا بده ...!« احمد 
آقا گویا بم ایشان گفتم بود قا داریم حرکف قی کنیم و اقام هم راه اتتاده و هوار 
گفتم بود: »قن نمی دانم. این جملم ای را  قاشین شده اهف. قرحوم قطسری 
کم قن قی گویم بم اقام بگو!« احمد آقا پرهیده بود: »چیسف؟« گفتم بود: »بم 
گــر تــردا شما بیایید و تریبون بسشف زهرا دهف  اقــام بگو قطسری قی گوید: ’ا
قجاهدین خلق باشد، قن دیگر با شما کاری نخواهم داشف.‘« تا این جمالت را 
شسید قطسری گفف، حاج احمد آقا جا خورد و خطاب بم قرحوم قطسری گفف: 
کنید!«  کردید، قبول اهف. تردا تریبون را خود شما اداره  کاری شما  »آقــا، هر 
از  را  را بم هم ریختیم و تریبون  بعدازاین قاجرا، تمام بساط قجاهدین خلق 

دهف آنان گرتتیم.1

این ها بصیرت شهید مطهری؟هر؟ را نشان می دهد که درنهایت نیز در همین راه 
جان خود را تقدیم کرد.

2. غفلت
یکی دیگر از موانع بصیرت غفلت اســت. خداوند در آیــۀ 1۷۹ ســورۀ مبارکۀ 

اعراف فرموده است:
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خاطرات حجت االسالم والمسلمین ناطق نوری، مرتضی میردار، ص۱۴8و۱۴9.  .1
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)دل هایی دارند که بـا آن درک نمی کنند و چشـم هایی دارند که بـا آن نمی بینند 
و گوش هایـی دارنـد کـه بـا آن نمی شـنوند. ایشـان چـون چهارپایان انـد؛ بلکـه از 

آن ها گمراه تر هستند و ایشان همان غفلت زدگان اند(.

دشمن از طریق ایجاد غفلت ضربه اش را به پیکرۀ اسام خواهد زد و با سرگرم کردن 
به مسائل کوچک و بی اهمیت، ما را از مسائل بزرگ و اصلی غافل می کند. غفلت 
این است که امور پیش پاافتاده در اولویت قرار بگیرند و مسائل مهم فراموش 
شود. به تعبیر دقیق تر، غفلت توجه به اموری است که بایستۀ توجه نیستند یا 

اموری بی اصالت اند که توجه اصلی نباید به آن ها معطوف شود.

دشمن به دنبال غافل کردن ما از مطالب مهم است و هرگاه ما از دشمنِی او 
غافل شدیم، ضربۀ سختی خوردیم که یکی از آن غفلت ها، غفلت از تحرکات 

 توسط رئیس جمهور خائن بود.
ً
عراق و شروع جنگ تحمیلی، خصوصا

امیر ذاکری یکی از فرماندهان ارتش در دوران جنگ چنین می گوید:

از  را دارد، نمی  تواند یک دتعم  کشور دیــگــری  بــم  کــم قصد حملم  کــشــوری  هــر 
ازایــن رو  کند؛  کند و ادعــای جنگ  کشوری دیگری حملم  پادگان ها بم همف 
ــرای شــروع جنگ الزم اهــف کــم یکی از آن هــا حرکات  بــدون شــک اقــداقــاتــی ب
یگان ها بم همف نوار قرزهاهف. عراق تصمیم قبلی برای جنگ با ایران داشف 
کم نمی توان آن را انکار کرد؛ اقا اینکم کدام قسئوالن این قوضوع را قی دانستند، 
گزارشی را دربارۀ  قشخص بود. آقای َغَرضی، اهتاندار خوزهتان، در قجلس 
کــرد کم  کید  گـــزارش تأ کــرد و در ایــن  قصد عــراق بــرای حملم بــم ایـــران ارائـــم 
ترقاندهان نظاقی، این قوضوع را بیان قی کنند. غرضی بعد از ارائۀ گزارش در 
کم: ’قا شاخ  گفتند  کردند و  کم: »قن را در قجلس هو  گفف  قجلس، بم بنده 

آقریکا را در قنطمم شکستیم، چم برهد بم عراق!‘«2

اعراف، ۱۷9.  .1

کری یکی از فرماندهان ارتش در دوران جنگ. سایت خبر فوری، تاریخ ۱مهر96 در مصاحبه با امیر ذا  .2
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3. نبود اولویت سنجی
اولویت سنجی یکی از مصادیق بسیار مهم بصیرت اســت. چه بسیار افــرادی 

بودند که باوجود عاقه به امام حسین؟ع؟ ایشان را تنها گذاشتند.

یکی از آن اتراد ترزدق بود. او در کودکی با پدرش، غالب، خدقف اقیرالمؤقنین 
علی؟ع؟ رهید. حضرت؟ع؟ پرهید: »او کیسف؟« غالب پاهخ داد: »پسرم اهف 
کم شاعر اهف«. حضرت؟ع؟ترقود: »بم او قرآن بیاقوز کم بستر از شعر اهف«. او 

پس از این قاجرا، پاهای خویش را در بند کرد تا قرآن را حفظ کرد.1

و  ــام حسین؟ع؟2  اق ــای  رث در  ابیاتی  و  ابن قلجم  اشــعــاری در قذقف  تـــرزدق 
اصحابشان ازجملم قسلم بن عمیل و هانی بن عروه3 هرود و در اواخر عمر، کار 
بزرگی انجام داد و آن این بود کم در دوران حکوقف ولیدبن عبدالملک، ولیعسد 
هنگام  در  هشام  رتــف.  قکم  بم  حج  بم قصد  هشام بن عبدالملک،  بــرادرش  و 
کند؛ ولــی بم علف ازدحــام  طــواف بم همف حجراالهود رتــف تا آن را اهتالم 
جمعیف نتوانسف بم آن نزدیک شود. ناچار برگشف و در جای بلندی برایش 

کرهی گذاشتند و او از باالی آن کرهی، بم تماشای جمعیف پرداخف.

ــام زیــن الــعــابــدیــن؟ع؟ وارد شــد و پــس از طـــواف، بــم همف  در ایــن قــیــان اقـ
حجراالهود رتف. جمعیف با همۀ ازدحاقی کم بود، راه را باز کردند تا اقام خود 
شدند.  شگفف زده  هخف  هشام  اطراتیان  هاخف.  نزدیک  حجراالهود  بم  را 
کیسف؟!« هشام با آنکم علی بن  یکی از آن ها از هشام پرهید: »این شخص 
گــفــف: »نــمــی شــنــاهــم«. در ایــن هــنــگــام، تــرزدق  حسین؟ع؟ را قــی شــنــاخــف، 
باشساقف گفف: »ولی قن او را قی شناهم«. او بر روی بلندی ایستاد و قصیدۀ 
قعروف خود در قعرتی اقــام هجاد؟ع؟ را هــرود. هشام دهتور داد قستمرِی 

البدایه و النهایه، اسماعیل بن عمربن کثیر دمشقی، ج9، ص26۵.  .1

الشیعه،  اعــیــان  ــرد، ج۱، ص۷؛  ح مجید ط و شــر ــرزدق، مقدمه  فـ ــفــرزدق، همام بن غالب  ال دیـــوان   .2
سیدمحسن امین، ج۱0، ص268.

عز  التاریخ ،  فی  الکامل  ص۱۵6؛  گلپایگانی،  وحید  ترجمۀ  ابن طباطبا،  محمدبن علی  الفخری،   .3
الدین ابوالحسن علی بن محمد، )معروف به ابن االثیر(، ج۱۱، ص۱۴۴؛ برخی منابع، این ابیات را به 

عبداهلل بن زبیر اسدی نسبت داده اند.
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کم قنطمم ای  کنند و خودش را نیز در »عسفان« ] ترزدق را از بیف المال قطع 
کردند. قدح و هتایش اقام در تضای خفمان  اهف[ بین قکم و قدینم زندانی 
هیاهی، آن هم در حضور هشام، نم تنسا گواه شساقف و شجاعف درخوِر تمدیر 
ترزدق اهف، بلکم بر ارادت وی بم این خاندان گواهی قی دهد. زقانی کم اقام 
هجاد؟ع؟ از زندانی شدن او قطلع شد، قبلغ دوازده هزار ِدرهم برای او ترهتاد. 
ترزدق این قبلغ را پس داد و گفف: »قن قدح تو را برای رضای خدا گفتم، نم 
برای عطا!« حضرت قبلغ را بازترهتاد و ترقود: »قا اهل بیف، چون چیزی بم 

کسی بخشیم، باز نستانیم«.1

کم اقام حسین؟ع؟ را در حال خروج از قکم  اقا با وجود این، ترزدق هنگاقی 
قشاهده کرد، بم نصیحف اقام روی آورد و گفف: »کوتیان را پشف هر گذاشتم؛ 
درحالی کم دل هایشان با تو و شمشیرهایشان ضد تو بود!«2 و بعد، برای انجام 
حرکف  قتلگاه  بم هوی  غریبانم  اقــام،  آنکم  با  کــرد؛  حرکف  قکم  بم هوی  حج 

قی کرد و این نشان از نبوِد قوقعیف هنجی و نداشتن بصیرت ترزدق بود.

گاه دشمن از نبوِد اولویت سنجی در مردم استفاده می کند و آنان را به کاری 
سوق می دهد که اولویت ندارد.

کردند، تمام بــازار بم قخالفف با رژیــم بستم  کم اقــام؟هر؟ را دهتگیر  بار اولــی 
شد؛ ولی وقتی ایشان را برای دوقین بار گرتتند و برای تبعید بردند، این اتفاق 
ک در  نیفتاد. قضیم ازاین قرار بود کم بعضی از بزرگان اصناف، پیش قعاون هاوا
ک بم  بازار دعوت شده و قول داده بودند بازار بستم نشود؛ در قمابل هم هاوا

هشتاد نفر از آن ها تذکرۀ کربال داد.3

درصورتی که آن زمان، کربا رفتن در اولویت نبود؛ ولی عده ای اولویت را درست 
تشخیص ندادند.

تاریخ گزیده، مستوفی، حمداهلل مستوفی، ص۷۱0؛ کشف الغمه، اربلی فی معرفة االئمة، علی بن عیسی   .1
اربلی، ج2، ص80.

اخبار الطوال، ابوحنیفه دینوری، ص2۴۵.  .2

خاطرات حاج احمد شهاب، حکیمه امیری، ص۱۵2.  .3
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بچه ها شهید می شوند، تو رفتی درس بخوانی؟!

اما در نقطۀ مقابل، شهدا اولویت را درست تشخیص دادند. شخصی تعریف 
می کند:

کــاوه برگم  کــم  کــرده بـــودم. شــرط رتتنم ایــن بــود  کنکور دانشگاه ثبف نام  در 
کند. آن روز، دلم عجیب شور قی زد. با یک دنیا اضطراب  قرخصی ام را اقضا 
و تشویش، ناقۀ دانشگاه را نشانش دادم. بی هیچ حرتی، آن را گرتف و خواند. 
کم اصًال انتظارش  کرد  کــاری  گسان  نگاه قعنا داری بم قن و برگم انداخف و نا
پــاره پــاره شده و بمایای آن، روی زقین  را نداشتم. ناقم در البــم الی دهتانش 
پخش وپال شد. با خودم گفتم: »البد چون قی خواهم از تیپ بروم و باز بسداری 

بی هرپرهف قی قاَند، کاغذ دانشگاه را پاره کرد«.

دو روز بعد، دیدم چاره ای ندارم؛ جز اینکم خودم دهف بم کار شوم. پیگیری کردم 
کاوه در پادگان نبود، از قعاونش  کم  تا از قشسد برایم جانشین آقد. در ترصتی 
کنم. بعد از اعالم  کنکور شرکف  گرتتم و راهــِی قشسد شدم تا در  تسویم حساب 

نتایج، قعلوم شد کم قبول شده ام. اول قسر هم رتتم هراغ درس و دانشگاه.

قدتی گذشف. خبر قجروحیف کاوه را از یکی از رتما شنیدم. با ناراحتی پرهیدم: 
»کجا قجروح شده؟!«

کــرده انــد؟«  کجا بستری اش  گفف: »تــوی تک حــاج عــمــران«. پرهیدم: »حــاال 
گفف: »توی بخش قغز و اعصاب بیمارهتان قائم؟جع؟«.

بدون قعطلی رتتم عیادتش. اتاق شلوغ بود. چند نفر دیگر قبل از قن آقده 
بودند. با اینکم ضعیف شده بود، آن لبخند همیشگی و زیبا، گوشۀ لبش بود. 
کنم؛  گریم  کنم و زارزار  گردنش و او را بغل  دلم قی خواهف دهف بیندازم دور 
ولی نگاه بچم ها و حیا قانع قی شد. پرونده اش را ورق زدم. دکترها نوشتم بودند 
نباید کار هنگین انجام دهد و حرکتی داشتم باشد. ترکش های نارنجک کم بم 

هرش اصابف کرده بودند، در جای خیلی حساهی قرار گرتتم بودند.

گفتم: »توی  کــرد.  ــاَرم هــؤال  کــار و ب کم رتتم، احوالم را پرهید و از  نزدیکش 
دانشگاه درس قی خوانم«.
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گویی تمام وجــودم را  کرد و  کم قرا زیــروُرو  گفف  تا این حرف را زدم، جملم ای 
شسید  و  قی دهند  خون  جبسم  قی روند  بچم ها  »ناقور!  گفف:  کشید!  آتش  بم 

قی شوند، آن وقف تو قی روی دانشگاه درس بخوانی؟!«

گر هرکس دیگری قی زد، آن طور در قن اثر نمی گذاشف. بدون   این حرف را ا
ً
یمینا

شک، او رضای خدا را در نظر داشف و خیر و صالح دنیا و آخرتم را قی خواهف؛ 
برای همین بود کم حرتش قرا دگرگون کرد. گویی از خوابی هزارهالم بیدار شده 

بودم!1

من دانشگاه برو نیستم!

برادر شهید مجید جعفری تعریف می کند:

بچۀ درس خوان و باهوشی بود. با رتبۀ خوبی در دانشگاه علوم پزشکی ایران 
قبول شد. قا خوش حال بودیم و اتتخار قی کردیم بم برادرقان. چند روز بعد از 
اعالم نتایج کنکور، یک روز عصر کم باهم نشستم بودیم، بم او گفتم: »داداش، 
کی قــی روی تسران بــرای ثبف نام؟« او در حال نوشتن چیزی بود.  ان شــاءاهلل 
هرش را باال گرتف و نگاهم کرد. لبخند زد و چیزی نگفف. برای قن عجیب بود. 

لبخندش از رضایف نبود.

گفتم: »با اجــازه!« چند بیف  دهف بــردم و یکی از نوشتم هایش را برداشتم و 
شعر بود. نگاهم بم شعر بود کم زیرچشمی بم او نگاه کردم و گفتم: »جوابم را 
را  »ثبف نام دانشگاه  گفتم:  را؟« دوبــاره  گفف: »جــواب چم چیزی  نـــدادی؟« 
کی را روی دهتم ریخف و گفف: »حمید جان!  قی خواهی چم کار کنی؟« آب پا

قن دانشگاه برو نیستم«.

با ناراحتی گفتم: »همم آرزویشان اهف رشتۀ پزشکی قبول بشوند، آن وقف تو!«

رشید  داداش  اهلحۀ  درحالی کم  دانشگاه؛  بروم  قی توانم  »چطور  داد:  جواب 
روی زقین قانده؟«2

حماسۀ کاوه، حمیدرضا صدوقی، ص 2۳8تا2۴0.  .1

پسران گل بانو، فاطمه روحی، خاطره ای از شهید مجید جعفری، ص۱۳۳و۱۳۴.  .2
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شهید چمران هم دکترای پاسمای هسته ای در آمریکا را رها می کند و برای دفاع 
از کشورش به ایران می آید و مزدش را به زیباترین صورت می گیرد.

4. جهالت
یکی دیگر از موانع بصیرت جهل است.

کم بم دلیل بی بصیرتی در اثر  در تاریخ اهــالم شخصی بم نــام ذوالــکــالع بــود 
بی اطالعی از قاهیف جریان های قوجود جاقعم قنحرف شد و بم جریان باطل 
و  هاده اندیشی  علف  بم  کم  بــود  بانفوذی  شخصیف های  از  ذوالــکــالع  گروید. 
و  پیوهف  قعاویم  لشکر  بم  صفین  جنگ  در  هیاهی،  صحیح  بینش  تمدان 
تصور  قی جنگید،  باطل  جبسۀ  در  گــرچــم  ا وی  شــد.  شــام  هپاه  ترقاندهان  از 
قی کرد در حال دتاع از حق و حمیمف اهف و در راه خدا قی جنگد.1 ذوالکالع 
وقتی عمار یاهر را در قیان نیروهای علی؟ع؟ دید، بم یاد هخن رهول گراقی 
کشف«. این اقر  گــروه هتمکار خواهند  کم ترقود: »عمار را  اهــالم؟لص؟ اتتاد 
کم عمار را  روحیۀ او و بسیاری از نیروهای تریب خوردۀ قعاویم را قتزلزل کرد؛ چرا

در آن هوی قیدان و در قیان یاران علی؟ع؟ قی دیدند.2

وقتی قعاویم با چنین شبسم ای در لشکرش قواجم شد، بم ذوالکالع پاهخ داد: 
کم عمار تا آخر در جبسۀ علی؟ع؟ بماند و بم قا قلحق نشود؟«  »از کجا قعلوم 
گمراه کننده ای،  و  هــاده  پاهخ  چنین  برابر  در  جاهل  و  بی بصیرت  ذوالــکــالِع 
کنار قعاویم، پرچم دار باطل، علیم علی؟ع؟، پرچمدار  بم آهانی قانع شد و در 

حق، جنگید تا کشتم شد.3

گفتۀ رهول  قدتی بعد، عمار یاهر در هپاه علی؟ع؟ بم شسادت رهید و صدق 
کشتم شدن  شــد.  آشکار  یارانش  و  علی؟ع؟  حضرت  راه  حمانیف  و  خــدا؟لص؟ 
ذوالکالع پیش از شسادت عمار، هبب خوش حالی قعاویم شد؛ زیرا بم خوبی 

اخبار الطوال، ابوحنیفه احمدبن داود دینوری، ص2۱۳.  .1

اسد الغابة، عزالدین ابوالحسن علی بن محمد بن عبدالکریم، معروف به ابن اثیر، ج۴، ص ۱۳۵.  .2

الکامل فی التاریخ ، عز الدین ابوالحسن علی بن محمد، )معروف به ابن االثیر(، ج۳، ص۳۱.  .3
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از  را قی دید، نیمی  زنــده قی قاند و شسادت عمار  گر ذوالکالع  ا کم  قی دانسف 
هپاه قعاویم بم علی؟ع؟ قی پیوهتند.1

حماقت و جهالت، نور حق را از چشمان انسان می گیرد و نمی گذارد بصیرت 
شکل گیرد.

5. لجاجت
لجاجت به معنای پافشاری و اصرارکردن بر سخن یا رفتاری، نوعی ستیزه جویی 
است. انسان لجوج کسی است که به دور از عقل و بصیرت، بر سخن یا رفتاری 
اصرار می ورزد و این گونه در دامن خرافات و تعصب می افتد و در برابر هرگونه 

تغییرات مثبت، واکنش منفی نشان می دهد.

تفاوت لجاجت با جهالت

لجاجت بسیار خطرناک تر از جهالت است؛ زیرا جهالت ناشی از عوامل عارضی 
ازجمله طغیان هوای نفس است؛ بنابراین ممکن است با ازبین رفتن این عوامل 
به سبب پیدا شدن مانع در برابر آن ها یا در اثر حائل شدن زمان طوالنی بین 
تصمیم و انجام گناه و...، فرد متوجه زشتِی اعمال سابق خود شود و از آن افکار 
و اعمال پشیمان شود؛ درحالی که لجاجت ازروی عناد و تکبر است و از بدذاتی 
ناشی می شود؛ پس با فروکش کردن هوس ها از بین نمی رود و هیچ گاه به شخص 
لجوج ندامت فوری دست نمی دهد؛ بلکه تا مادامی که شخص زنده است، این 

حالت زشت نیز زنده خواهد ماند؛ مگر آنکه خدا او را هدایت کند.

ثمرۀ تفاوت این دو صفت در عقوبِت اعمالی است که از روی لجاجت یا جهالت 
انجام می گیرد؛ چون گناهانی که از روی جهالت باشد، به شرط توبه بخشیده 
از روی لجاجت رشد یافته اند، بخشش پذیر  که  گناهانی  می شود؛ درحالی که 

نیستند؛ چنان که خداوند در قرآن می فرماید:

اخبار الطوال، ابوحنیفه احمدبن داود دینوری، ص22۱.  .1



93

ت
صیر

▪  ب
م  

سار
 چ

صل
ت

ّمَ 
ُ �ش هتٍ 

َ
هال َ �ب وَء �بِ و�نَ الّسُ

ُ
ْعَمل �نَ �ي �ي ِ �ن

َّ
ِلل ِه 

َ
الّل  �

َ
�تُ َعل ْو�بَ

َما ال�تَّ
�نَّ >اإِ

ِر�ي�ب ...<1
و�نَ ِم�نْ �تَ ُ و�ب �تُ �ي

کار  کـه  )پذیـرش توبـه از سـوی خـدا، تنـا بـرای کسـاین اسـت 

توبـه  ود  ز سـپس  می دهنـد؛  اجنـام  جهالـت  وی  ر از  را  بـدی 

می کنند...(.

لجاجت نوعی بیمارِی اخاقی است که تأثیرات منفی بسیاری در زندگی شخص 
و آیندۀ او به جا می گذارد و پذیرش توبه در صورتی است که اعمال زشت، ناشی 

از جهالت باشد، نه از روی لجاجت.2

امیرالمؤمنین علی؟ع؟ فرموده اند:

ْت  ِبِه َو صاَر
ْ
 َقل

َ
ِذی راَن اهلُل َعـیل

َّ
کُس ال ا ّجَ َو َتـاَدی َفُهَو الّر

َ
»َمْن ل

ِسِه«.3
ْ
أ  َر

َ
ْوِء َعیل ُة الّسَ داِئَر

)هرکس لجاجت کند و بر آن پافشـاری ورزد، او همان بخت برگشـته ای است که 
گوار بر فراز سرش قرار گرفته  خداوند بر دلش پردۀ ]غفلت[ زده و پیشـامدهای نا

است(.

دشمنان در مقابل پیامبران و ائمۀ اطهار؟مهع؟ لجاجت داشتند که یک نمونۀ آن، 
لجاجت عمر سعد در روز عاشورا در مقابل پیشنهادهای امام است.

و یا داستان شرط بندی هارون الرشید با همسرش نیز ازجمله عبرت های تاریخ 
است که به وضوح عاقبت لجاجت را نشان می دهد.

قــأقــون پــس از کشتن بـــرادرش اقــیــن بــا قـــادر او زبــیــده خــاتــون قــالقــات کــرد و 

نساء، ۱۷.  .1

هــمــدانــی، ج ۴،  ــوی  ــوس م بــه تــرجــمــۀ ســیــدمــحــمــدبــاقــر  ــزان، سیدمحمدحسین طــبــاطــبــائــی،  ــی ــم ال  .2
ص۳۷8و۳۷9.

بحار األنوار )ط - بیروت(، ج ۳۳، ص: ۳0۷.  .3
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نمی شنید.  جوابی  قی کرد،  عذرخواهی  هرچم  ولی  خواهف؛  تــراوان  عذرهای 
در این بین، قتوجم شد کم قادر زیر لب هخنانی قی گوید؛ ولی او قعنای آن را 
قتوجم نمی شود. قأقون گفف: »قادر قرا نفرین قی کنی؟« گفف: »نم«. قأقون 
همچنان اهرار ورزید تا بداند قادرش چم قی گوید؛ تا اینکم زبیده چنین گفف: 
»قن قطلبی را بم یاد قی آورم کم تمام قمدرات کشتن پسرم از همان قاجرا رقم 
قی خوَرد و آن قاجرا این اهف: روزی با پدرت شطرنج بازی قی کردیم، بم شرط 
آنکم هرکس ُبرد، آنچم از ترد بازنده خواهف، عملی کند. در این بین، پدرت بر 
قن پیروز شد و شرط عجیبی برای قن گذاشف. او گفف:‘باید دور قصر را برهنم 
و عریان بگردی!’قن هرچم عذر خواهتم، قبول نکرد و باالخره خواهتۀ او را 

عملی کردم.

پس از آن، دوباره شروع بم بازی کردیم و این دتعم قن بر او غالب آقدم و بم وی 
گفتم: ‘باید در آشپزخانۀ قصر با قبیح ترین و زشف ترین کنیزان عمل زناشویی 
کم خــراج یک  گفف  کرد و حتی  را انجام بدهی!’ پــدرت هرچم بم قن التماس 
هال قصر را بم قن قی دهد، قن قبول نکردم و دهف او را گرتتم و بردم قیان 
از قادر تو ]یعنی[ »قراجل« پیدا  کنیزی بدشکل تر  گشتم و  آشپزخانم و خوب 
 این عمل را 

ً
نکردم و گفتم:‘باید با این کنیز، آن عمل را انجام بدهی!’ او اجبارا

انجام داد و نطفۀ تو قنعمد شد. حاال در ذهنم این قاجرا بم یاد آقد و داشتم زیر 
َعن اهلل اللجاجه’. خدا لعنف کند انسان لجوج را کم بم تشار 

َ
لب بم خود قی گفتم: ‘ل

و اصرار، هبب قتل پسر خودم شدم!1

6. دنیاطلبی
هرکس دنیاطلب شد، بصیرتش را به کلی از دست داد که عمر سعد یک نمونه از 
هزاران است و در نقطۀ مقابل، انسان های بابصیرت، هیچ گاه دنیاطلب نشدند.

درجۀ تشویقی بنی صدر را پس داد!

قاجرا  شد.  عام  و  خاص  شسرۀ  بنی صدر  از  شیرودی  شسید  ناترقانی  قاجرای 

بنی العباس،  و  البرامکة  اخبار  فی  الناس  اعــالم  ؛  ص۷2  ج۱،  دمیرى،  کمال الدین  الحیوان،  حیاة   .1
التلیدى، ص۱06و۱0۷.
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ازاین قرار بود:

و  انمالب اهالقی در جنگ نداشف  کم چندان عالقم ای بم پیروزی  بنی صدر 
نیروی دهف پروردۀ آقریکا و ایادی آن ها در کشور بود، در ابتدای جنگ دهتور 
انبار  و  پادگان تخلیم  انبار قسمات  و  کشور تخلیم شده  پادگان های  بود  داده 

قسمات قنسدم شود.

شسید شیرودی کم این دهتور بنی صدر را بم ضرر ایران قی دانسف، از دهتورش 
کم در اختیار  کــرده و بم همراه دو خلبان همفکر خود و با بالگردی  هرپیچی 
 
ً
داشتند، از ترقان بنی صدر هرپیچی کرده و قسئولیف تمرد از دهتور را شخصا

پذیرتف.

او در طول این قدت، دوازده هاعف پرواز داشف و بم عنوان تنسا قوشک انداز، 
جلوتر از دو خلبان دیگر، بم اهــداف دشمن حملم برد و قوتمیف های زیادی 

کسب کرد.

بنی صدر کم انتظار قوتمیف این خلبان نام آور کشور را نداشف، تالش کرد تا او را 
بم همف خود جلب کند؛ برای همین بم او ارتمای درجم داد؛ اقا ناقۀ شجاعانۀ 
کشوری  شسید شیرودی بم بنی صدر نشان از عدم دنیاطلبی او داشف. شسید 
گفف: »هرت بم  کنار شسید شیرودی ایستاده بود،  کم در لحظۀ نوشتن ناقم 
گذاشف و دِر آن را بسف و  کف  کرد و در پا کاغذ را تا  باد اهف پسر!« شیرودی 
گفف: »برعکس، هرم بلند اهف!« او در ناقم نوشتم بود: »بسمم تعالی. اینجانب 
بــرای احیای اهــالم و  کنون  تا کرقانشاه قی باشم و  پایگاه هوانیروز  کم خلبان 
کــرده ام، قنظوری جز پیروزی  کلیۀ جنگ ها شرکف  حفظ قملکف اهالقی در 
اهالم نداشتم و بم دهتور رهبر عزیزم بم جنگ آقــده ام؛ لذا تماضا دارم درجۀ 
گرتتم و قرا بم درجۀ هتوان یارهّوقی  کم بم اینجانب داده شده، پس  تشویمی 
کم قبًال داشتم ام، برگردانید. در صورت اقکان، اقر بم رهیدگی این درخواهف 

بفرقایید«.1

چلچراغ، راضیه تجار، ص60و6۱.  .1
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بصیرت عاشوراییان

حماسه  آفرینان عاشورا، بی  هدف و کورکورانه به کربا نیامده بودند. آنان اهل 
بصیرت بودند؛ هم در زمینۀ درستی و حّقانیت راه و رهبرشان، هم دربارۀ درک 
اینکه وظیفه شان جهاد و یاری امام است.1 یاران اباعبداهلل؟ع؟ مانند مسلم، در 
نهایِت بصیرت بودند. در زیارتی که برای مسلم بن عقیل است، می خوانیم: »َو 

ِبینی «.2  ِللّنَ
ً
ِبعا نَی َو ُمّتَ  ِبالّصاحِلِ

ً
ْمرَِک ُمْقَتِدیا

َ
ٍة ِمْن أ  َبِصیَر

َ
َک َقْد َمَضیَت َعیل

َ
ّن

َ
أ

ــِذی زاَدیِن 
َّ
ِ ال

مُد هلِلَّ َ حلْ
َ
همچنین، زمانی که ُبریر در مقابل دشمن ایستاد، گفت: »ا

ِفیکْم َبِصیَرًة«3.

ــام حــســیــن؟ع؟ قــمــر بــنــی هــاشــم، حضرت  ــار امــ  بــابــصــیــرت تــریــن یـ
ً
ــا قــطــعــا امـ

ابوالفضل؟ع؟بود. امام صادق؟ع؟ در ضمن حدیثی فرموده اند:

کان عّمنـا العّبـاس نافـذ البصیـرة صلـب االیـان جاهـد مع أیب  «
عبد اهلل و ابیل بالء حسـنا و مضی شهیدا«.	

گاهانـه و  عمـوی مـا عبـاس، انسـانی بابصیـرت و ژرف نگـر و آراسـته بـه ایمانـی آ
اسـتوار و عمیق بود؛ بـه همراه ابی عبـداهلل؟ع؟ ]دلیرانـه[ مبارزه کـرد و ]در آزمون 
سـخت زندگـی[ بـا بـه جـان خریـدن رنج هـا و گرفتاری هـای بسـیار ]در راه خـدا، 
سرفراز و سـربلند سـر برآورد و پس از جهادی شـجاعانه،[ جان را در راه خدا هدیه 

کرد.

او در کربا، پرچمدار قهرمان و کارآمد اردوگاه آزادی بود و پس از شهادت یاران 
فداکار حسین؟ع؟ و قهرمانان هاشمی، آنگاه که آب را ناجوانمردانه تحریم 
کردند، گام به پیش نهاد و رو به ساالرش حسین؟ع؟ کرد و اجازۀ پیکار خواست.

پیام های عاشورا، جواد محدثی،  ص2۵۵.  .1

بحار األنوار، محمدباقر مجلسی، ج 9۷، ص۴2۷.  .2

بحار األنوار، محمدباقر مجلسی، ج ۴۵، ص۵.  .3

ابصار العین، فی أْنصاِر الُحسین؟مهع؟، شیخ محمد سماوی، ص۳0.  .4



فصل پنجم
ایثار و شهادت طلبی1

این فصل، از کتاب »زیبایی ها و زشتی های کربال« اثر حجت االسالم راجی استخراج شده است.  .1





از جمله مهم ترین لوازم جهاد تبیین داشتن روحیه ایثار و فداکاری، و در باالتری 
حد آن شهادت طلبی است. چرا که این جهاد به دنبال نجات افراد از دام دشمن 
و انحرافات اوست. این امر مهم احتیاج به از خودگذشتگی و آمادگی برای بذل 

جان دارد.

در  پیغمبر؟لص؟  بستر  در  قرارگرفتن  امیرالمؤمنین؟ع؟،  امتحانات  از  یکی 
امیرالمؤمنین؟ع؟و  لحظه  ایــن  اســت.  بــوده  بــه مدینه  از مکه  شــب هجرت 
پیغمبر؟لص؟در روایات ما تشبیه شده به جریان ذبح حضرت اسماعیل؟ع؟، 
توسط حضرت ابراهیم؟ع؟، آن شب، شب با عظمتی بود. در آسمان غوغایی 
 برادر هم بودند، 

ً
بود. خداوند متعال به دو ملک مقرب خودش که با هم اتفاقا

فرمودند: »آیا حاضرید شما برای هم جان بدهید؟« این دو ملک تأملی کردند و 
چیزی نگفتند. خدا فرمود: »بروید زمین؛ ببینید علی بن ابی طالب؟ع؟ چگونه 

برای برادرش جان می دهد؟«1

»من در میان شما پیمان برادرى ایجاد کردم و عمر یکی را طوالنی تر از دیگرى قرار دادم، کدام یک از   .1
شما دو نفر، زندگی دیگرى را بر خود مقدم می شمرید )و عمر طوالنی را براى دیگرى می خواهید( هر 
یک از آن دو، حیات خویش را برگزیدند، در این هنگام خداوند به آنها وحی فرستاد چرا شما همانند 
علی بن ابیطالب نبودید من میان او و محمد بــرادرى بر قرار ساختم و او در بستر پیامبر خوابید و 
جان او را بر جان خویش مقدم شمرد، به زمین فرود آیید، و او را از دشمنانش حفظ کنید، آنها هر دو 
فرود آمدند جبرئیل باالى سرش و میکائیل پایین پایش بود و جبرئیل صدا می زد: آفرین آفرین! چه 
کسی همانند تو است اى علی؟! خداوند متعال با تو نزد فرشتگان مباهات کرد«)این حدیث ثعلبی را 
با همین تفصیل، غزالی در احیاءالعلوم جلد ۳ صفحه 2۳8 و گنجی در کفایة الطالب صفحه ۱۱۴ و 
الصفوری در نزهة المجالس جلد 2 صفحه 209 و ابن صباغ مالکی در الفصول المهمه صفحه ۳۳ و 
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بعد این آیه نازل شد؛ یک فضیلت برجسته از امیرالمؤمنین؟ع؟، فرمود:

ه<
َ
ا�تِ الّل اَء َمْرصن عن ِ �ت ْ َسُ� ا�ب �نْ ر� �نَ سشْ اِس َم�نْ �ي

>َو ِم�نَ ال�نَّ
و از مردم کسی است که برای کسب خشنودی خدا، جان خود را می فروشد.1

مسئله ایثار جان امیرالمؤمنین؟ع؟ است برای رضایت خدا؛ خدا به این ایثار 
امیرالمؤمنین؟ع؟ مباهات می کند؛ این ایثار آن قدر باعظمت است که تا قیامت 
، یک سند زده است در قرآن کریم، همه باید خبردار شوند که  خدا برای این ایثار

این آقا، آن شب چه غوغایی کرد.

بعد خدا دست برنمی دارد از عشق بازی با امیرالمؤمنین؟ع؟ می فرماید:

اد< ِع�ب
ْ
ال  �بِ

�نٌ ُه َروأُ
َ
>َو الّل

خداوند نسبت به بندگان مهربان است.2

ایثار به معنای ازدست دادن نیست، بلکه به دست آوردن است. من می خرم! با 
خدا معامله می کنی، و کسی که با خدا معامله کرد؛ به دست می آورد، نه اینکه 

از دست می دهد.

یف ایثار تعر
ایثار از مقام های واالی انسانیت بوده و معنایش این است:

»بخشش به کسی، در چیزی که خود فرد به آن نیاز دارد.«3

سبط بن جوزى حنفی در تذکره الخواص صفحه 2۱ و شبلنجی در نوراالبصار صفحه 82 و ...نقل کرده 
اند.) الغدیر، ج 2، ص ۴8((

بقره،20۷.  .1

همان.  .2

جامع السعادات، مالمهدی نراقی، تعلیق و تصحیح سیدمحمد کالنتر، ج2، ص۱22.  .3
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و  استیثار  آن،  اســت و در مقابل  ایثار و دیگرگزینی، عمل متعالی و اخاقی 
خودگزینی قرار دارد که جزء رذائل اخاقی محسوب می شود.

ایثار از زیبایی های کرباست. ایثار حسینیان در روز عاشورا بی نظیرترین ایثار 
تاریخ بود. البته ایثار در بین اهل بیت؟مهع؟، فضیلتی دائمی است.

ایثار اهل بیت؟مهع؟
یکی از اوصاف واالی اهل بیت ایثار و فداکاری است که می تواند الگوی همۀ 

انسان ها باشد.

سه روز روزه

یکی از نمونه های ایثار شگفت آور اهل بیت؟مهع؟، مربوط به جریانی است که 
خداوند در سورۀ انسان به آن اشاره می فرماید:

از  با جمعی  گــراقــی؟لص؟  اقــام حسین؟مهع؟ بیمار شدند. پیاقبر  و  اقــام حسن 
یارانشان بم عیادت دو نــوه و دو نــور دیــدۀ خــود آقــدنــد. در آن دیـــدار، رهول 

خدا؟لص؟بم حضرت اقیر؟ع؟ترقودند:

کنی،  گر برای شفایاتتن و بسبودی ترزندانف قی توانستی نذری  »علی جان، ا
خدا از هر قسر و کراقف، آنان را هالقف ارزانی قی داشف«.

گر دو  کم ا کرد  اقیرالمؤقنین؟ع؟در همان لحظم با خدایش عسد بسف و نذر 
ترزندش هالقتی یابند، هم روز روزه بــدارد. پس از حضرت علی؟ع؟، حضرت 
زهرا؟اهع؟ نیز نذر کرد و آنگاه، تضم، خادقۀ ایشان همان نذر را کرد. طبق بعضی 

از روایات اقام حسن و اقام حسین؟مهع؟ نیز نذر کردند کم روزه بگیرند.

چیزی نگذشف کم هر دو شفا یاتتند و خانوادۀ اقام علی؟ع؟ برای وتای بم نذر 
آقاده شد؛ اقا در خانم غذایی برای روزه داری یاتف نمی شد. اقام علی؟ع؟ هم 
صاع جو تسیم کردند. حضرت زهرا؟اهع؟ یک هوم آن را آرد کرد و نان پخف. هنگام 
اتطار، قسکینی بر در خانم آقد و گفف: »السالم علیکم اهل بیف قحمد؟مهع؟ ...؛ 
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هالم بر شما ای خاندان قحمد؟مهع؟، قستمندی از قستمندان قسلمین هستم. 
غذایی بم قن بدهید. خداوند بم شما از غذاهای بسشتی قرحمف کند«.

او دادنــد؛  بــم  را  بــر خــود قمدم داشتند و هسم خــود  را  آن هــا همگی قسکین 
قوقع  گرتتند.  روزه  همچنان  را  دوم  روز  نداشتند.  آب  جز  چیزی  درحالی کم 
اتطار، وقتی کم نان جو را برای غذا آقاده کرده بودند، یتیمی بر در خانم آقد. 
این بار نیز ایثار کردند و غذای خود را بم او دادند و بار دیگر با آب اتطار کردند. 
بــاز هسم  آقــد.  در خانم  بر  اهیری  غــروب  گرتتند. هنگام  روزه  نیز  را  بعد  روز 
کم صبح شد، حضرت  غــذای خود را بم او دادنــد. پس از انجام نــذر، هنگاقی 
بــود، بم خدقف پیاقبر  گرتتم  بــزرگــوارش را  اقیر؟ع؟ درحالی کم دهف دو پسر 
کرم؟لص؟رهید. هنگاقی کم پیاقبر؟لص؟ آن ها را قشاهده کرد، دید از شدت  ا

گرهنگی قی لرزند. پیاقبر؟لص؟ اشک ریختند و ترقود:

»این حالی را کم در شما قی بینم، برای قن بسیار گران اهف«.

هپس برخاهتند و با آن ها حرکف کردند. هنگاقی کم وارد خانۀ حضرت زهرا؟اهع؟ 
شدند ایشان را در قحراب عبادت دیدند؛ درحالی کم از شدت گرهنگی ضعیف 
شده و چشم هایش بم گودی نشستم بود. پیاقبر گراقی؟لص؟ اندوهگین شد. 

در همین هنگام جبرئیل اقین نازل شد و گفف:

»ای قحمد، این هوره را بگیر. خداوند با چنین خاندانی بم تو تسنیف قی گوید«.

هپس هورۀ »هل أتی« )انسان یا دهر( را بر او خواند1 کم از جملم آیات آن این 
آیم اهف کم:

2>
ً
را ��ي

أَ
 َو ا

ً
ما �ي �ت  َو �ي

ً
ا �ن ِ� ِمْسک�ي ِ

عاَم َعل� ُ��بّ
َ

ْطِعُمو�نَ الّط ُ >َو �ي

الغدیر، عبدالحسین امینی، ج۳، ص۱۵۷. و تفسیر نمونه، ناصر مکارم شیرازی، ج2۵، ص۳۴۳تا   .1
.۳۴۵

انسان، 8.  .2
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تعجب خدا از ایثار یک خانواده

مـــردی نــزد رســـول خــدا؟لص؟آمــد و نالید کــه چند روز اســت گرسنه مــانــده. 
پیامبر؟لص؟ کسی را نزد همسرانش فرستادند که اگر غذایی هست به او بدهند؛ 
ولی همگی گفتند: »جز آب، چیزی برای خوردن نداریم«. پیامبر؟لص؟ فرمود: 
»چه کسی امشب این مرد را پذیرایی می کند؟« امیرالمؤمنین علی؟ع؟گفت: 
»من حاضرم«. سپس نزد همسرش فاطمه؟اهع؟، آمد و پرسید: »برای خوردن چه 
چیزی داریم؟« فاطمه؟اهع؟ پاسخ داد: »فقط کمی غذا برای کودکان داریم؛ ولی 
ما ایثار می کنیم و میهمان را بر خود مقّدم می داریم«. علی؟ع؟ فرمود: »بچه ها 
را بخوابان و چراغ ها را خاموش کن«. سپس غذا را نزد میهمان برد و برای اینکه 
میهمان متوجه نشود، دهانش را می جنباند تا میهمان گمان کند که او نیز غذا 
می خورد. وقتی میهمان از غذا دست کشید، امام چراغ را کنار ظرف غذا آورد و 

دید ظرف هنوز پر از غذاست.

صبح روز بعد، در مسجد، پیامبر خدا؟لص؟پس از نماز نگاهی به علی؟ع؟ کرد 
و به شدت گریست و فرمود:

َبارَِحـَة 
ْ
ال ِفْعِلکـُم  ِمـْن  ّبُ  الـّرَ َعِجـَب  َقـْد 

َ
ل ْؤِمِنـنَی  اْلُ ِمیـَر 

َ
أ »یـا 

ی 
َ
أ خصاَصـه1  هِبـِم  لـوکان  و  ْنفِسـِهْم 

َ
ا َعـیل  ون  ُیوثـر َو  

ْ
أ اْقـَر

َسـَن َو  َ  َو َفاِطَمـَة َو احلْ
ً
اَعـٌة َو َمـْن یـوَق ُشـّحَ َنْفِسـِه یْعـِن َعِلیـا َمَ

ْفِلُحوَن«. ولِئک ُهُم اْلُ
ُ
َسـنَی؟مهع؟ َفأ ُ احلْ

یـا امیرالمؤمنیـن؟ع؟، پـروردگار از کار دیشـب شـما تعجـب کـرده اسـت؛ و این آیه 
گرچـه خـود بـه آن  را خواندنـد: »کسـانی کـه دیگـران را بـر خـود مقـدم می دارنـد، ا
نیازمندنـد، آنـان، علـی؟ع؟، فاطمـه؟اهع؟، حسـن؟ع؟، حسـین؟ع؟؛ اهـل بخـل 

نیستند و قطعًا رستگار خواهند شد.«2

حشر، 9.  .1

بحار األنوار، محمدباقر مجلسی، ج۴۱، ص28.  .2
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ایثار در روایــات، به عنوان خوی و خصلت ابــرار و برگزیدگان الهی، نیکوترین 
کامل ایثار  احسان و اعلی مراتب ایمان شمرده شده اســت. چنان که الگوی 

حضرت علی؟ع؟ می فرمایند:

1» »الیثار شیمة األبرار
کان است(. )ایثار خوی نیکان و پا

مصادیق ایثار
ایثار فضیلتی است که با داشتن آن، جامعه دینی خواهد شد و اگر ایثار در 

جامعه نبود، آن جامعه دیگر هیچ ارزشی نخواهد داشت.

انواع ایثار
ایثار مال

حضرت امام زین العابدین؟ع؟به انگور عاقه داشتند و از آن خوششان می آمد؛ 
<2 که وصول به  و�ن ِ��بُّ

ا �تُ وا ِمّمَ �تُ �نِ �نْ ّرَ َ��تَّ� �تُ �بِ
ْ
وا ال

ُ
ال �ن �نْ �تَ

َ
درعین حال بر اساس آیۀ >ل

»بر« و »نیکی« را در گرو انفاق از چیزی که انسان آن را دوست می دارد دانسته، 
حضرت همین میوۀ مورد عاقۀ خود را »انفاق« می کردند.

امام صادق؟ع؟ فرمودند:

انگور  قمداری  روزی  قی آقد.  خوششان  انگور  علی بن الحسین؟ع؟از  حضرت 
کنیز حضرت[ قمداری از آن را خرید  قرغوب و زیبا بم قدینم آوردنــد و ام ولــد ]
و بم هنگام اتطار نزد ایشان آورد. حضرت؟ع؟از آن خشنود شد. قبل از اینکم 
کنند، هائلی بم در خانم آقد. حضرت؟ع؟بم آن  دهتشان را بم همف آن دراز 

ح آقاجمال الدین خوانسارى بر غرر الحکم و دررالکلم، ج ۱، ص۱۵9. شر  .1

آل عمران، 92.  .2
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کنیز ترقودند: »این انگور را برای او ببر«. کنیز گفف: »ای قوالی قن، قمداری از 
این انگور او را کفایف قی کند«. حضرت؟ع؟ترقودند: »نم بم خدا قسم. همم اش 
کنیز قمداری از همان انگور خرید  را بــرای او بفرهف«. چون تــردا شد، باز آن 
و آورد و باز هائلی آقد و قثل آنچم دیــروز بود، انجام شد. حضرت؟ع؟دهتور 
دادند و کنیز هم انگور را برای او ترهتاد. باز کنیز انگور را خرید و در شب هوم آن 

را برای حضرت آورد؛ ولی دیگر هائلی نیاقد. حضرت؟ع؟ ترقودند:

» ْمُد هلِلَّ َ »َما َفاَتَنـا ِمْنُه َش ٌء َو احلْ
)چیزی از آن از ما فوت نشد و الحمدهلل(.1

ــام  ــار امــ ــ ــث ــ ــه دربــــــــارۀ ای ــ ــت ک ــ ــام صـــــــادق؟ع؟ اسـ ــ ــ ــر از ام ــگـ در روایــــتــــی دیـ
سجاد؟ع؟می فرمایند:

ُمُر 
ْ
ـِذی یُصـوُم ِفیـِه یأ

َّ
یـْوُم ال

ْ
َسـنِی ؟ع؟ِإَذا کاَن ال ُ کاَن َعـیِل ْبـُن احلْ «

َسـاِء  ْعَضاُؤَها َو ُتْطَبـُخ َو ِإَذا کاَن ِعْنَد اْلَ
َ
ِبَشـاٍة َفُتْذَبـُح َو ُتْقَطـُع أ

 
ُ

َّ یُقـول ُ
ِق َو ُهـَو َصـاِئٌ ث ـَر یـَح اْلَ ُقـُدورِ َحـیّتَ جِیـَد ِر

ْ
 ال

َ
کـّبَ َعـیل

َ
أ

 
َ

ِت َعیل
ْ
ٍن َحـیّتَ یأ

َ
ِل ُفال ٍن َو اْغرُِفـوا ِل

َ
ِل ُفـال ِقَصـاَع اْغرُِفوا ِل

ْ
َهاُتـوا ال

رٍ َفیکوُن َذِلک َعَشـاَءُه«2 ْبزٍ َو َتْ
َت ِبُ َّ یْؤ ُ

ُقـُدورِ ث
ْ
آِخرِ ال

علی بن الحسـین؟ع؟ در بسـیاری از روزهایـی کـه روزه می گرفتنـد، امـر می کردنـد 
که گوسـفندی قربانـی کنند. سـپس گوشـت آن را خـرد کننـد، بپزنـد و هنگامی که 
شـب فرامی رسـید، پیش از اینکه افطار کنند، خود تقسـیم غذا میان مستمندان 
را به عهده می گرفتنـد. وقتی همۀ غذا تمام می شـد، می فرمود برایشـان مقداری 

نان و خرما بیاورند و فقط با همان افطار می کردند.

اصل انفاق، خالی کردن انباری دل است، نه انباری خانه.

شهدا که الگوی خود را اهل بیت؟مهع؟ می دانستند نیز مانند آن بزرگواران اهل ایثار بودند

بحار األنوار، محمدباقر مجلسی، ج۴6، ص90، حدیث ۷۷.  .1

بحار األنوار، محمدباقر مجلسی، ج ۴6، ص۷2، حدیث ۵۳.  .2
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سهمیه
یکی از دوستان شهید رضا شکری پور تعریف می کند:

چند هسمیۀ حج داده بودند بم هپاه. یکی از آن ها قال او بود. بم او گفتم: »رضا، 
خوش بم حالف! قن توی خواب هم نمی بینم برم قکم«. رضا آقد و گفف: »تو 
ک عالم. بمیع؟! قن؟« گفف: »آره دیگم!« گفتم:  بمیع یادم قی کنی؟« گفتم: »خا

»چطوری؟« گفف: »خیلی هاده«.

رتتم بود بم جای اهم خودش، اهم قرا نوشتم بود. از آن روز بم بعد بچم ها بم او 
قی گفتند: »حاج رضا«.1

اورکت
درباره ایثار سردار شهید حاج ابراهیم همت تعریف می کنند:

قالجم بود و هرقای اهتخوان هوزش. اورکف ها را آوردیم و بین بچم ها قسمف 
گم قوند، قن هم قی پوشم«. ]بم همم  کردیم. نگرتف. گفف: »... همم بپوشن. ا

رهید بم جز حاج ابراهیم همف[ تا آن جا بودیم، قی لرزید از هرقا.2

دستور به کارگزینی
گفتم بود از حموقش روی  کارگزینی  کم بود، بم  کری، شسردار  شسید قسدی با

پول کارگرهای دتتر بگذارند. بی هروصدا، طوری کم خودشان نفسمند.3

 مسئولین باید این افراد را الگوی خود قرار دهند، نه آنکه به فکر 
ً
همه، خصوصا

حقوق نجومی برای خود باشند. پذیرش مسئولیت در جمهوری اسامی، با دیگر 
کشورها متفاوت است. در اینجا برای استقرار این پرچم خون ها ریخته شده 
است، کودکانی یتیم شده اند، همسرانی بی شوهر شده اند و پدران و مادران 
، پاره های تنشان را از دست داده اند. مسئولین باید بدانند که برای آنکه  داغدار

ققنوس و آتش، حسن سجادی پور، ص 28.  .1

یادگاران، ج2، کتاب شهید محمد ابراهیم همت، مریم برادران، ص6۴.  .2

کری، طه فروتن، ص ۱2. یادگاران، ج ۳، کتاب مهدی با  .3
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آنان راحت پشت میز ریاست بنشینند و به مردم خدمت کنند، چه بهایی داده 
شده است.

در کشور سه هزار صندلی با پست مهم در سه قوه وجود دارد که مسئولین بر 
روی آن ها نشسته اند. برای استقرار این نظام و ماندنش، حدود ۲1۹ هزار انسان 
 ، پاک به شهادت رسیده اند. یعنی برای هر صندلی ۷۳ شهید. به تعبیری دیگر
برای هر صندلی یک کربا برپا شده است! خوش به حال مسئولی که خدمت کند 

. تا شرمندۀ شهدا نشود و این محقق نمی شود مگر با ایثار

حضرت علی؟ع؟می فرمایند:

1» »غایُة اَلکارِِم اِلیثاُر
)نقطۀ اوِج خصلت های اخالقی، ایثار است(.

روحانی ایثارگر
کار2، در هال های قبل از پیروزی انمالب اهالقی، برای  یکی از روحانیون تدا
قناهب  و  هالم  آشاقیدنی  آب  آنجا  رتــف.  کشور  روهتاهای  از  یکی  بم  تبلیغ 
کنان ِده برای تسیۀ آب، بسیار در زحمف بودند و بودجم ای هم  نداشف و ها
قنزل  قــم،  بــم  قراجعف  از  پــس  ایــشــان  نداشتند.  لولم کشی  آب  تأقین  بـــرای 
کرد  قسکونی خویش را تروخف و با پولش هزینۀ لولم کشی آن روهتا را تأقین 
و خود در خانم ای اجاره ای هکنی گزید و تا وقتی کم از دنیا رتف، قستأجر بود. 

پس از وی، ترزندان او نیز تا قدتی قستأجر بودند.3

الحیاة، محمدرضا حکیمی ، ترجمٔه احمد آرام، ج ۱، ص۴۳۵.  .1

ظاهرًا ایشان برادر آیت اهلل مشکینی، رئیس فقید مجلس خبرگان رهبری بوده اند.  .2

کبر دهقان، ص۳00. هزار و یک نکته اخالقی از دانشمندان، ا  .3
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از ایثار »مال« تا ایثار »جان«
پدر شهید رضا باقری، دربارۀ روحیۀ ایثار فرزندش می گوید:

زقانی کم آقوزش رانندگی قبول شد، اوایل پیروزی انمالب اهالقی بود. روزی 
داشتم،  را  آن  خرید  توانایی  گــر  ا کم  هسف  هــواری  پیکان  قاشین  یک  گفف 
کار قی کردم هم پدر و قــادر در قواقع نیاز از آن  قی خریدم و با آن قاشین هم 
اهتفاده قی کردند. قادر و خواهرش برای اینکم بتواند قاشین را بخرد، قمداری 
کم خــودروی  کــردم و بم او دادم  طال داشتند، تروختند و قن هم قبلغی تسیم 
او  از  نــبــود.  از قاشین  گــذشــف، خبری  اقــا قدتی  کند؛  را خــریــداری  قّدنظرش 
پرهیدم: »چرا قاشین را نخریدی؟« پاهخ داد: »پدرجان، انگار قسمف نبود کم 
قاشین را بخرم. همین کم اقدام کردم برای خرید قاشین، با خانواده ای قواجم 
شدم کم صاحبخانم اهباب و اثاثیۀ آن ها را بیرون ریختم بود. آن پول را بم آن 

خانواده دادم«.

با اینکم تا حال دروغی از او نشنیده بودم، رتتم و خانواده را پیدا کردم و بررهی 
کردم. درهف بود. کرایۀ گذشتۀ آن خانواده را پرداخف کرده بود و آن ها بم خانۀ 
اجاره ای خود برگشتم بودند. صبح روز بعد، رضا بم قن گفف: »قن دیشب خواب 
عجیبی دیدم. در عالم خواب، هید عبداهلل قمدم پناه را دیدم کم قبلغی وجم 
کم این پول را حضرت هیدالشسدا؟ع؟ برای تو هدیم  گفف  نمد بم قن داده و 

ترهتاده اهف«.

روز دیگری در هوای هرد زقستان، با یک پیراهن بم خانم آقد. تعجب کردم، 
چون رضا بم تازگی لباس زقستانی خریده بود و حاال در هوای هرد بدون لباس 
قی آقد. از او پرهیدم کم لباهف چم شده اهف؟ گفف: »در چسارراه گلوبندک، 
بم کسی برخوردم کم لباس قناهب نداشف و از هرقای هوا بم خود قی لرزید. قن 

تصمیم گرتتم کم لباهم را بم او هدیم بدهم«.1

نوید شاهد، پایگاه جامع فرهنگ ایثار و شهادت استان البرز،کد خبر: ۴۱۴۱۵9.  .1
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ایثاِر جان

، ایثار جــان اســت. الگوها در ایــن زمینه بسیار  مهم ترین و باالترین نــوع ایثار
زیادند. از یاران پیامبر اکرم؟لص؟گرفته، تا یاران باوفای اباعبداهلل؟ع؟از شهدای 
دفاع مقدس گرفته، تا شهدای مدافعان حرم. همچنین آتش نشانانی که نهایت 
ایثار را از خود نشان می دهند و هر بار با جان خود از مردم حفاظت می کنند. به 
برکت تفکر حسینی در کشور ایران، در مشاغل مختلف، ایثارگر بسیار است که 

یکی از آن گروه ها آتش نشان های عزیز و ایثارگر هستند.

تش نشان ایثار آ
25 اردیبسشف 13۹2، شسید اقید عباهی، یکی از شسدای آتش نشان، زقانی 
کم برای اطفای حریق در طبمۀ دهم یک هاختمان قسکونی قشغول بود، با 
دختربچم ای ۹ هالم روبم رو شد کم قصد داشف از ترِس آتش، خود را از طبمۀ 
کار، با قشاهدۀ این  کند. این آتش نشان تدا دهم هاختمان بم بیرون پرتاب 
کسیژنش روی صورت  ــراردادن قاهک ا از قـ صحنم، بم همف او رتــف و پس 
دختربچم، او را برای انتمال بم قحل اقن بم همکارش تحویل داد؛ ولی خود 
دچار دودزدگــی شدید شد. در اثر این حادثم، وی دچار قرگ قغزی شده و بم 

شسادت رهید.1

، اگر این کار را نمی کرد، کسی او را توبیخ نمی کرد؛ اما نشان داد  این شهید عزیز
که ایثار را از مکتب امام حسین؟ع؟آموخته است و مکتب اباعبداهلل این گونه 

سربازانی ایثارگر تربیت می کند.

خوابیدن روی سیم خاردار
شهید مهدی زین الدین، فرماندۀ لشکر 1۷ علی بن ابی طالب؟ع؟، دربارۀ ایثار 

رزمندگان می گوید:

ج خبر، 2۵ تیر ۱۳9۵، کد خبر: 2۱۱028۴۷6۷986۱۱۴6۷۱. جام جم آنالین، تاریخ در  .1
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نتوانستیم  و  کردیم  برخورد  با قانع هیم خاردار  کم  برای عملیات  بودیم  رتتم 
قعبر را باز کنیم. با تمام این اوضاع واحوال، عملیات باید انجام قی شد. قسئول 
دهتم، برادران را جمع کرده و نظرخواهی کرد و بم این نتیجم رهید کم یک یا دو 
نفر باید روی هیم خاردار بخوابند و دیگران از رویشان رد شوند. همۀ برادران 
رزقنده برای خوابیدن بر روی هیم خاردار داوطلب شدند، قسئولشان دو نفر 
را انتخاب کرد. آن دو نفر بم جای اینکم بر پشف بر هیم خاردار بخوابند تا درد 
کمتری بکشند، بم صورت بر روی هیم ها خوابیدند. وقتی از آن ها هؤال کردند 
اینکم بچم ها  »بــرای  گفتند:  کم چرا بم صورت، روی هیم خاردار خوابیده اند؟ 
کم همۀ رزقندگان رد  نگاهشان بم صورتمان نیفتد تا خجالف بکشند«. وقتی 

کبر!1 شدند، تکم های گوشف آن برادران را از الی هیم خاردار درقی آوردند. اهلل ا

حضرت علی؟ع؟ می فرمایند:

اِتِب المَیاِن«  َمَر
َ

ْعیل
َ
ْحَسُن الْحَسـاِن َوأ

َ
»الیَثاُر أ

)باالتریِن احسان ها، ایثار است و ایثار باالترین مرتبۀ ایمان است(.2

ثار و فواید ایثار آ
رضایت خداوند

، نمونۀ بارز این ماجراست. حضرت ابوذر  ماجرای ایثار حضرت علی؟ع؟در نماز
تعریف می کند:

نــمــاز قــی خــوانــدم، هائلی وارد قسجد  بــا رهـــول خـــدا؟لص؟ در قسجد  روزی 
کــرد؛ ولی کسی چیزی بم او نــداد، او دهف خود  شد و از قــردم تماضای کمک 
کم قن در قسجد رهول  گفف: »خدایا، تو شاهد باش  کرد و  را بم آهمان بلند 
تو تماضای کمک کردم؛ ولی کسی جواب قساعد بم قن نداد«. در همین حال 

کتاب چهل خاطره، ص 28 .  .1

تصنیف غررالحکم و دررالکلم، عبدالواحدبن محمد، تمیمی آمدى، ص۳96، حدیث 9۱62.  .2
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اقیرالمؤقنین علی؟ع؟ کم در حال رکوع بودند، بم انگشف کوچک دهف راهف 
خود اشاره کردند. هائل نزدیک آقد و انگشتر را از دهف آن حضرت بیرون آورد. 
پیاقبر؟لص؟ کم در حال نماز بودند، این جریان را قشاهده کردند. هنگاقی کم 
گفتند: »خداوندا،  کردند و چنین  غ شدند، هر بم هوی آهمان بلند  از نماز تار
برادرم قوهی از تو تماضا کرد کم روح او را وهیع گردانی و کارها را بر او آهان هازی 
و گره از زبان او بگشایی تا قردم گفتارش را درک کنند و نیز قوهی درخواهف 
کرد هارون را کم برادرش بود، وزیر و یاورش قرار دهی و بم وهیلۀ او نیرویش را 
زیاد کنی و در کارهایش شریک هازی. خداوندا، قن قحمد، پیاقبر و برگزیدۀ تو 
ام. هینۀ قرا گشاده کن و کارها را بر قن آهان هاز. از خاندانم، علی را وزیر قن 

گردان تا بم وهیلۀ او، پشتم قوی و قحکم شود«.

هنوز دعای پیاقبر؟لص؟ پایان نیاتتم بود کم جبرئیل نازل شد و گفف:

ُمو�نَ  �ي �ت �نَ �ي �ي دن
َّ
وا ال َم�نُ

آ
�نَ ا �ي دن

َّ
ُه َو ال

ُ
كْم اهلُل َو َرُ�ول ما َول�ي

�نَّ >اإ
1> کاَه َو ُهْم راکُعو�نَ و�نَ الرنَّ �تُ وأ وَه َو �ي

َّ
الصل

ولّی شـما تنها خدا و رسـول او و کسـانی هسـتند که ایمان آورده اند؛ همان کسانی 
که نماز را بر پا می دارند و در حال رکوع نماز، زکات می پردازند«.2

برکت در زندگی

از دیگر فواید ایثارگری، برکت در زندگی است. برکت، به معنای زیــادی پول 
و ثروت نیست؛ بلکه به معنای مبارک بودن آن هاست. خداوند به مال ایثارگر 
برکت می دهد؛ درحالی که عقل آدمی نمی تواند آن را درک کند. با مثالی ساده 
می توان مفهوم برکت را بیان کرد: گوسفند درسال یک بار زایمان می کند و هر 
بار هم یک بره به دنیا می آورد؛ اما سگ در سال دو بار زایمان می کند و هربار 
هم، حداقل ۶یا۷ بچه. به طور طبیعی شما باید گله های سگ را ببینید که یک 
یا دو گوسفند در کنار آن است؛ ولی در واقع برعکس است. گله های گوسفند را 

مائده، ۵۵.  .1

تفسیر نمونه، ناصر مکارم شیرازی، ج ۴، ص۴22.  .2
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می بینید و یک یا دو سگ در کنار آن ها؛ چون خداوند برکت را در ذات گوسفند 
قرار داده و از ذات سگ برکت را گرفته است.

برکت این گونه است که به حساب نمی آید:

1> ِر ِ�سا�بٍ �ي
عنَ اُء �بِ سش �تُ َم�نْ �ي ْررنُ َه �ي

َ
�نَّ الّل >اإِ

برکتی عجیب به واسطه یک ایثار
قرحوم هید باقر شفتی، قعروف بم »حجف االهالم«، عبادتش زیاد بود. همیشم 
گرهنگی  گاهی نیز بم خاطر تمر، از  گریم قی خواند و  قناجات خمسم عشر را با 

غش قی کرد.

کرده بود و برای خانوادۀ خود قی برد. در بین راه بم هگی  روزی جگری تسیم 
رهید کم از ترط گرهنگی بی حال شده بود و شیر نداشف تا بم بچم هایش بدهد. 
ایشان بم حال حیوان ترحم کرد و جگر را بم آن حیوان داد. هید باقر قی گوید 
کم بعد از ترحم بم آن حیوان، وضع قالی اش بسیار خوب شد. بم حدی کم اتراد 
کم در هال،  زیادی تحف تکفلش بودند و دارای اقالک تراوانی شد بم طوری 
هفده هزار توقان بم پول آن زقان، قالیات قی داد. تتحعلی شاه قی گفف: »از 
یا   نمی گیرید 

ً
واقعا را  »ایــن قبلغ  ایشان ترقود:  کنیم«.  قالیات شما صرف نظر 

قی خواهید از دیگران زیادتر بگیرید؟« تتحعلی شاه گفف: »آنچم از شما گرتتم 
راضی  ایشان  و جبران قی شود«.  قالیات دیگران هرشکن شده  در  نمی شود، 

نشد و ترقود: »قن قالیات خود را قی دهم«.2

ایثار این است که انسان دیگران را بر خود مقدم بدارد؛ حتی اگر طرف مقابل، 
یک حیوان باشد.

آل عمران، ۳۷.  .1

کبر دهقان، ص 296. هزار و یک نکته اخالقی از دانشمندان، ا  .2
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، رسیدن به عزت است، زیرا از ویژگی های خوبان، همواره ایثار  از آثار دیگر ایثار
بوده است و خداوند خوبان خود را عزیز می کند:

1 > �نَ �ي ِم�نِ ُموأْ
ْ
هتُ َو ِلَرُ�وِلِه َو ِلل ِعرنَّ

ْ
ِه ال

ّ
>َو ِلَل

)عّزت از آِن خدا و از آِن پیامبر او و از آِن مؤمنان است(.

عزت شهدا در دنیا و آخرت به واسطۀ ایثار و فداکاری آن هاست. آنان بهترین 
کاالی خود را که جان شیرینشان بود، ایثار کردند.

به صــورت بسیجِی  را  بمباران شیمیایی، ماسک خــود  امــاکــی، هنگام  شهید 
بغل دستش می گذارد و خودش شیمیایی می شود.

مــقــام معظم رهــبــری؟بد؟ در جمع مـــردم گــیــان، دررابــطــه بــا شهید اماکی 
فرمودند:

»شسید اقالکِی شما، جانشین ترقاندۀ لشکر گیالن، هنگاقی کم در قیدان جنگ 
شیمیایی زدند و خودش هم آنجا در قعرض شیمیایی بود، بسیجِی بغل دهتش 
بــرداشــف، بسف بم صورت  را  نــداشــف. شسید اقالکی قاهک خــودش  قاهک 

بسیجی همراهش! قسرقان یعنی این«.2

اوج ایثار در کربال
شهدا ایثار را از مقتدای خود، حضرت اباعبداهلل؟ع؟و یاران باوفایش آموخته اند. 
اباعبداهلل  بازمی گردد. شب عاشورا، حضرت  کربا  ایثار و فداکاری ها به  اوج 

الحسین؟ع؟در جمع اصحاب خود فرمودند:

منافقون، 8.  .1

ی رشت، ۱2اردیبهشت۱۳80.
ّ

بیانات در دیدار جوانان و فرهنگیان در مصال  .2
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ْصحـایِب... َو هـذا 
َ
 ِمـْن ا

ً
یل َوال َخْیـرا ْو

َ
 ا

ً
ْصحابـا

َ
ـُم ا

َ
ْعل

َ
»َفـِایّنِ ال ا

ُجـٍل ِمْنُکـْم ِبَیِد   َر
ُّ

ُخـْذ ُکل
ْ
ُذوُه مَجـًا َو ِلَیأ ِ

َّ
 َقـْد َغِشـَیُکْم َفات

ُ
یـل

ّ
الل

ُقـوا یف َسـواِدُکْم   َو َتَفّرَ
ً
 َخْیـرا

ً
یعـا ُکُمـاهلل مَجِ ْهِلَبْیـیِت َفَجزا

َ
ُجـٍل ِمـْن ا َر

وا َعْن 
ُ
َذَهل

َ
ین ل صاُبـو

َ
ـْو ا

َ
ُبوَنن َو ل

ُ
ـا َیْطل

َ
َقـْوم ِاّن

ْ
َو َمداِئِنُکـم َفـِاّنَ ال

ی«1؛ ِب َغْیر
َ
َطل

من اصحاب و یارانی بهتر از یاران خود ندیده ام... . از این سـیاهی شب استفاده 
کنیـد و هریک از شـما دسـت یکی از افـراد خانـوادۀ مـرا بگیریـد و به سـوی آبادی و 
شـهر خویـش حرکـت کنیـد و جـان خـود را از مرگ نجـات بخشـید؛ زیـرا ایـن مردم 
گر بـر من دسـت بیابند بـا دیگـران کاری نخواهند  فقط در تعقیـب من هسـتند و ا

داشت. خداوند به همۀ شما جزای خیر و پاداش نیک عنایت کند.

اما بااین وجود، یاران شیدای امام جان امام را بر خود مقدم دانستند و در این 
راه پرارزش، به شهادت رسیدند:

> �ب
آ
ُهْم َو ُ�ْس�نُ َما

َ
>ُطو�ب� ل

کسی که اهل ایثار باشد، بالطبع عفو کننده نیز هست و دیگران را بر خود مقدم 
می دارد و آن ها را می بخشد.

شهادت طلبی و ایثار جان
، ایثار جان است. دشمنان  همان طور که بیان شد مهم ترین و باالترین نوع ایثار
اسام به خوبی درک کرده اند تا زمانی که در جامعه ای مثل جامعۀ ایران روحیۀ 

شهادت طلبی وجود داشته باشد، دستشان کوتاه خواهد بود.

باید کاری کنیم که در خانواده و اجتماع روحیۀ شهادت طلبی پایدار بماند.

وقعة الطف، ابومخنف کوفی، ص۱9۷.  .1
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ک َخیَر َما 
ُ
ل
َ
ْسأ

َ
أ ِإیّنِ  ُهّمَ 

َّ
لل

َ
رهول خدا؟لص؟ قردی را دید دعا قی کند و قی گوید: »ا

ل« خدایا از تو قی خواهم بسترین چیزی را کم بم بندگان شایستم ات قرحمف 
َ
ُتْسأ

گر دعایف قستجاب شود،  قی کنی بم قن قرحمف کنی، حضرت بم او ترقود: ا
خونف در راه خدا ریختم قی شود. )و بم تیض شسادت قی رهی(.1

شیخ صــدوق اعتقاد دارد که پیامبر؟لص؟ و همۀ ائمه؟مهع؟ شهید شده اند و 
عامان شهادت آنان را نیز معرفی کرده است و در پایان می نویسد:

�نَُّهْم  اَل اإِ و�نَ َو َم�نْ �تَ
ُ
ول �تُ �نَُّهْم َم�تْ

أَ
؟مهع؟ ا �تُ ّمَ �أِ

�أَ
ْ
ل
َ
� َو ا �بِ

ل�نَّ
َ
َر ا �بَ

�نْ
أَ
ْ� ا »�تَ

َه 
َ
لّل

َ
�بَ ا

ْ� ک�نَّ �تَ َُهْم �نَ �ب
َُهْم َو َم�نْ ک�نَّ �ب

ْ� ک�نَّ �تَ وا �نَ
ُ
ل �تَ �تْ ْم �ي

َ
ل

ِم«2 ْ�لاَ �إِ
ْ
ل
َ
ِ� َع�نِ ا  �بِ

َ َرحب ِ� َو �نَ َر �بِ
ْ� ک�نَ �تَ َه �نَ

َ
لّل

َ
�بَ ا

َو َم�نْ ک�نَّ
پیامبر و امامان خبـر داده اند که آنان در راه خدا کشـته می شـوند و هرکس بگوید 
آنـان شـهید نشـده اند، آنـان را تکذیب کـرده اسـت و هرکـس آنـان را تکذیـب کند، 
خدا را تکذیب کرده اسـت و هرکس خدا را تکذیب کند، به او کافر شـده و از اسـالم 

ج شده است. خار

عامه مجلسی نیز در بحار األنــوار فصلی به عنوان »ان االئمة ال یموتون اال 
بالشهادة« نوشته و جریان شهادت معصومین را در آن ذکر کرده است.

خداوند در قرآن به این روحیۀ شهادت طلبی مؤمنان اشاره می فرماید:

ُهْم  ِم�نْ ِ� �نَ �ي
َ
َه َعل

َ
وا َما َعاَهُ�وا الّل اٌل َصَ��تُ �نَ ِر�بَ �ي ِم�نِ ُموأْ

ْ
>ِم�نَ ال

لًا<3 ِ��ي �بْ
وا �تَ

ُ
ل

َ
�ّ ُر َو َما �بَ ِ طن �تَ �نْ ُهْم َم�نْ �ي ُ� َو ِم�نْ ْ��بَ

� �نَ �نَ َم�نْ �تَ
بـرای  خـدا  بـا  عهدشـان  سـر  بـر  کـه  هسـتند  رادمردانـی  مسـلمانان  میـان  )در 
فرارنکردن از میدان جنگ، صادقانه ایسـتادند. برخی شان شهید شدند و برخی 

منتظر شهادت اند. اینان به هیچ وجه تغییر عقیده ندادند.(

مستدرک الوسائل، جلد ۱۱، حدیث ۱229۵.  .1

شیخ صدوق، اعتقادات، ج۵، ص99.  .2

احزاب، 2۳.  .3
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روحیۀ شهادت طلبی یکی از ویژگی های یــاران امــام زمــان؟جع؟ اســت. علی 
بن عبدالحمید از امام صادق؟ع؟ نقل کرده است که در وصف یاران حضرت 

مهدی؟جع؟ فرموده اند:

درخواست شهادت می کنند و آرزو می کنند در راه خدا کشته شوند. شعار آنان ’یا 
لثارات الحسین‘ است.

... و در آخر
بحث را با مطلبی از حاج قاسم سلیمانی به پایان می رسانیم؛

از حاج قاهم پرهیدند بسترین دعا چیسف؟

حاج قاهم گفف: »شسادت.« آن نفر قی گوید: »کم خب عاقبف بم خیری کم بستر 
اهف.« ایشان قی گوید: »قمکن اهف کسی عاقبف بم خیر شود ولی شسید نشود؛ 

 عاقبف بم خیر هم قی شود.«1
ً
ولی کسی کم شسید بشود حتما

روایت حبیب، قسمت ششم، به نقل از سردار رحیم صفوی.  .1



فصل ششم

ــودی  ــ ــا خ ــ وحــــــدت ب
بـــا  ــقــــــابــــــلــــــه  ــ ــ م و 

ــی1 ــ ــلـ ــ دشــــــمــــــن اصـ

کتاب »راه هــای نفوذ دشمن« و »دوگانه های سرنوشت ساز« اثر حجت االســالم راجی  این فصل، از   .1
استخراج شده است.





موفقیت در هر جبهه و در هر جهادی احتیاج به وحدت دارد. وحدت که یکی 
از لوازم مهم جهاد است به معنی تشخیص دشمن اصلی است. لذا نه تنها باید 
بتوانیم همفکران خود را بپذیریم، بلکه باید با سعه صدر و پذیرش بــاال، از 
ایجاد تفرقه توسط دشمن بین ما و سایر افرادی که اختافات جزئی با ما دارند 

جلوگیری کنیم.

متاسفانه برخی در برهه های مختلف نه تنها دشمن اصلی را فراموش می کنند 
بلکه حتی به جای دشمن فرعی، سرگرم اختافات جزئی  و تفاوت های کوچک 

می شوند.

یکی از زیبایی های خلقت، تفاوت ها و اختافاتی است که به طور طبیعی در 
طبیعت ما، یا در طبع ما وجود دارد. شما یک فرش را نگاه کنید، چقدر زیباست، 
این زیبایی در اثر تفاوت بین رنگ ها پدیدآمده است. اما آن زیبایی در فرش، 
در اثر ترکیب آن تفاوت ها است. پس تفاوت و اختاف در این گونه موارد نه تنها 
بد نیست بلکه الزم و ضروری است. چرا مرد و زن با هم ازدواج می کنند؟ چون 
زن و مرد تفاوت هایی دارند، تمام زیبایی زندگی پذیرش این تفاوت ها، ترکیب 

این تفاوت ها و مدیریت این تفاوت و اختافات است.

مشکل از آنجا شروع می شود که آدم ها نخواهند این تفاوت را بپذیرند، یا این 
تفاوت ها و اختافات را عامل دشمنی و کینه توزی در جمع خودشان یا جامعۀ 



120

ل(
د او

جل
ن )

قرآ
ور 

با ن
ن 

بیی
ت

خودشان قرار دهند. ما امروزه ایرانی داریم با ترکیب جمعیتی متفاوت و زبان ها 
و گویش ها و سلیقه های متفاوت، ایــن ترکیب تــرک، لر و کــرد، عــرب و فارس 
و... ایرانی زیبا را خلق کرده است. اما مشکل آنجاست که دشمنان بشریت، 
این ترکیب تفاوت ها را می خواهند تبدیل به تعارض و ضدیت کنند. جامعه را 

ساخی کنند؛ از این ترکیب زیبا در بیاورند، آنها را گروه گروه کنند.

نقطه شکست جوامع، عدم مدیریت صحیح تفاوت ها و تبدیل ترکیب تفاوت ها 
به تعارض تفاوت ها هست. پس خیلی باید روی ترکیب این تفاوت های طبیعی 
در جامعه فکر کرد؛ حاال کدام عامل هست که می تواند قوی ترین عامل برای 
را عامل وحدت می دانند.  نژادپرستی  باشد؟ بعضی ها  بین تفاوت ها  ترکیب 
این هنر نیست، هنر آنجاست که شما بتوانی با پذیرش همۀ اختافات، یک 
ترکیب ایجاد کنید. مثل اینکه آقا همۀ فرش سفید باشد، این قشنگ هست، یا نه 
ترکیب رنگ های متفاوت، به فرش زیبایی داده است؟ نژاد یا گوش به تنهایی 

نمی تواند عامل پایدار و قوی برای حفظ وحدت و شکوه یک جامعه باشد.

مهم ترین عامل مستحکم برای ترکیب یک جامعه، همدلی جامعه است؟ پس 
هم زبانی کافی نیست برای حفظ یکپارچگی جامعه؛ همدلی کار خداست1، 

بعد خدا می فرماید همدلی با محوریت والیت محقق می شود؛ فرمود:

کُروا 
ادنْ َو  وا  �تُ ّرَ �نَ �تَ ل�  َو   

ً
عا م�ي َ حب ِه 

َ
الّل ِل  َ��بْ �بِ ِصُموا  اْع�تَ >َو 

كْم  و�بِ
ُ
ل �نَ �تُ �ي َ  �ب

�نَ
َّ
ل
أَ
ا ْعداًء �نَ

أَ
ْم ا �تُ  ک�نْ

دنْ کْم اإِ �ي
َ
ِه َعل

َ
ْعَم�تَ الّل �نِ

َرهتٍ ِم�نَ  ا ُ��نْ �ن َ ْم َعل� �ش �تُ  َو ک�نْ
ً
ا وا�ن �نْ ِ� اإِ ْعَم�تِ ِ �ن ْم �بِ ْ��تُ ْص�بَ

أَ
ا �نَ

 �ِ ا�تِ �ي
آ
ا كْم 

َ
ل ُه 

َ
الّل �نُ  �ي �بَ �ي ِلک  ها ک�ن ِم�نْ کْم 

�نَ �تَ �نْ
أَ
ا �نَ اِر 

ال�نَّ
2> ُ�و�نَ ْه�تَ کْم �تَ

َّ
َعل

َ
ل

ٌم<  رنٌ َ�ک�ي �ي ُ� َعرن
�نَّ ُهْم اإِ �نَ �يْ َ  �ب

�نَ
َّ
ل
أَ
َه ا

َ
ِهْم َو لِک�نَّ الّل و�بِ

ُ
ل �نَ �تُ ْ �ي َ �تَ �ب �نْ

َّ
ل
أَ
 ما ا

ً
عا م�ي َ ْر�نِ حب

�أَ
ْ
�ي ال ِ

�تَ ما �ن �تْ �نَ �نْ
أَ
ْو ا

َ
ِهْم ل و�بِ

ُ
ل �نَ �تُ ْ �ي َ  �ب

�نَ
َّ
ل
أَ
>َو ا  .1

)األنفال : 6۳ (
آل عمران، ۱0۳.  .2
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یعنی همگی با هم به ریسمان خدا یعنی والیت چنگ بزنید، و متفرق نشوید. 
بعد خدا یادشان می آورد که به خاطر دین دشمنی ها، تبدیل به الفت قلبی شد. 
 به رسمیت می شناسد؛ از جهنم تفرقه خدا شما را 

ً
این همدلی ها را خدا رسما

نجات داد لذا پیغمبر؟لص؟ در اولین اقدام، در مدینه، جامعه را یکپارچه کرد. 
عقد اخوت بین مؤمنین برقرار کرد.

مدیریت والیت و شیوه حکمرانی والیت، جامعه را یک پارچه می کند. همان طور 
حضرت زهرا؟اهع؟ فرمودند: »امامت ما، عامل یکپارچگی جامعه است«1 چقدر 
مسئله انسجام جامعه مهم است، از بین همۀ کارکردهای مدیریت والیت، به 

ایجاد یکپارچگی جامعه حضرت اشاره کردند.

اما مدیریت طاغوت چگونه جوامع را مدیریت می کند؟ بر اساس سیاست تفرقه 
بنداز و حکومت کن. مدل مدیریت فرعون این طوری بود که جامعه را تک پاره 

و ساخی کرده بود.2

در میدان جنِگ سخت، تشخیص موقعیت دشمن چندان دشوار نیست. می توان 
دشمن را دید و حرکات او را سنجید و متناسب با عملیات او، واکنش مناسب 
نشان داد؛ اما در جنگ های غیر سخت، دیگر تشخیص دشمن و سنجیدن رفتار 
او بسیار دشوار است. دشمن که گاهی در قالب یک دوست با چهره ای به ظاهر 
خیرخواهانه وارد عمل می شود، باعث فریفتن بخشی از نیروهای خودی می شود 
و چه بسا دوســتــان با یکدیگر دشمن شوند و از دشمن واقعی غفلت ورزنــد. 
قرآن های بر سر نیزه را می بینند و قرآن ناطق را تنها می گذارند. عدم تشخیص 
درست و دقیق دشمن، می تواند لطمات بزرگ و سهمگینی در پی داشته باشد. 

تاریخ اسام تاکنون با آسیب های بزرگی از این ناحیه روبرو شده است.

َقة« )االحتجاج، ج۱، ص99( ُفْر
ْ
 ِلل

ً
َمانا

َ
» ِإَماَمَتَنا أ  .1

عا< )قصص،۴( �يَ ها �شِ
َ
ْهل

أَ
َعَل ا َ ْر�نِ َو �ب

�أَ
ْ
�ي ال ِ

ْرَعْو�نَ َعلا �ن �نَّ �نِ >اإِ  .2
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ایجاد وحدت در برابر تهدیدهای داخلی و خارجی
حضرت علی؟ع؟ نه در اندیشه حقوق شخصی خویش، بلکه به فکر اسام و 
جامعه اسامی بود. بعد از رحلت پیامبر اکرم؟لص؟ دین اسام با تهدیدهای 
خارجی و داخلی مواجه بود. خارج از مرزهای اسامی، خطر هجوم امپراتوری 
روم و ایران و از داخل، خطر توطئه های منافقان وجود داشت. این تهدیدها 
ــن رو حضرت  اساسی بود و می توانست به دین نوپای اســام ضربه بزند؛ ازای
علی؟ع؟ می کوشید تا از تفرقه در جامعه اسامی جلوگیری کرده و وحدت را 

استوار سازد. امام علی؟ع؟ در نامه ای به ابوموسی اشعری می نویسد:

ـِة  ّمَ
ُ
اَعـِة أ  مَجَ

َ
ـاِس [ َعـیل ْحـَرَص ]الّنَ

َ
ـم - أ

َ
 - َفاْعل

ٌ
ُجـل یـَس َر

َ
»َو ل

ا ِمّنِ ...«1 َفِتَ
ْ
ل
ُ
ٍد؟لص؟ َو أ ّمَ حُمَ

)بـدان کـه در فراهـم سـاختن امـت پیامبـر؟لص؟ و یکپارچگـی آنهـا بـا یکدیگـر، 
کسی از من حریص تر نیست(.

امام؟ع؟ برای حفظ وحدت با خلفا همکاری می کرد و به آنها مشاوره می داد. 
خود حضرت؟ع؟ در نامه ای، دلیل همکاری خود با دستگاه حکومتی زمان را 

این چنین بیان می فرماید:

»به خدا سـوگند، هرگز فکـر نمی کردم و بـه خاطرم خطـور نمی کرد که عـرب بعد از 
پیامبـر؟لص؟، امـر امامـت و رهبـری را از اهل بیـت او بگرداننـد )و در جـای دیگـر 
قـرار دهنـد و بـاور نمی کـردم( آنهـا آن را از من دور سـازند! ... دسـت بر روی دسـت 
گذاردم تا این که با چشم خود دیدم گروهی از اسـالم بازگشته و می خواهند دین 
گـر اسـالم و اهلش را  محمـد؟لص؟ را نابـود سـازند. )در ایـن جـا بـود( کـه ترسـیدم ا
یـاری نکنـم، شـاهد نابـودی و شـکاف در اسـالم باشـم کـه مصیبـت آن بـرای مـن 
از رهـا سـاختن خالفـت و حکومـت بـر شـما بزرگ تـر بـود؛ چـرا کـه ایـن بهـره دوران 
کوتـاه زندگـی دنیاسـت کـه زایـل و تمـام می شـود؛ همـان گونـه کـه »سـراب« تمام 
می شـود و یا همچـون ابرهایی کـه از هم می پاشـند. پس بـرای دفع ایـن حوادث 

نهج البالغه، نامه ۷8.  .1
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به پا خاستم تا باطل از میان رفت و نابود شد و دین پابرجا و محکم گردید«.1

متأسفانه امروزه گروهی با تفسیر اشتباه از سیره اهل بیت؟مهع؟، وحدت جهان 
اسام را در برخی از مناطق به خطر انداخته اند و به بهانه محبت کردن به 
اهل بیت؟مهع؟ و بغض نسبت به دشمنان ایشان، حاضرند اسام را از بین ببرند. 
اما در سیره و رهبری اهل بیت؟مهع؟ همواره حفظ اسام سرآمد تمام رفتارها و 

اقدامات بوده است که به تعدادی از آنان اشاره می شود.

صلح امام حسن؟ع؟

یکی از شاخص ترین اقدامات در حفظ اسام، صلح پرشکوه امام حسن؟ع؟ 
است که ایشان به دالیل متعددی مجبور به امضای تفاهم نامه با معاویه شدند 
که یکی از مهم ترین این دالیل، بروز حمله قریب الوقوع از جانب رومیان به 
منطقه شامات بوده است. رومیان که در نزدیکی مرز منطقه شامات و سوریه 
فعلی بودند، آماده حمله به مسلمین و بازپس گیری این مناطق بودند؛ اما امام 
شیعیان توجه به دشمن اصلی دارند و می دانند که اگر معاویه باشد، حداقل، 
نام اسام باقی خواهد ماند؛ ولی اگر به جنگ با معاویه پرداخته شود و رومیان 

به منطقه حمله کنند، دیگر حتی نامی از اسام باقی نخواهد ماند.

مشاوره دادن امام سجاد؟ع؟ به خلفا

ــاری رســانــدن به  ــرای ی ــرای حفظ اســام و تشیع و ب امــام زین العابدین؟ع؟ ب
مسلمانان، هر زمان که حکام از امام؟ع؟ چاره جویی می کردند، ایشان برای 
رشد و تعالی مسلمانان و جامعه اسامی، آنچه را که به مصلحت اسام بود، 

متذکر می شدند.

در عصر عبدالملک پارچم هایی کم شعار قسیحیف و تبلیغات آنان بم نام اب، 
ابن، روح المدس بر آنسا نمش بستم بود، رواج یاتف. حتی طرازهای قصری را 

نهج البالغه، نامه 62.  .1
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هم بم تملید از روقیان چنان نمش قی زدند کم قوجب اعتراض قسلمانان شد. 
عبدالملک دهتور داد بر طرازهای قصری بم جای عالقف تثلیث، آیم »شهد اهلل 
 این پارچم ها قبادلم قی شد و صادر قی گشف. این 

ً
« بنویسند و ظاهرا انه ال اله اال هو

خبر بم اقپراتور روم رهید. وی خشمگین شد و با هدایایی از عبدالملک خواهف 
آنسا را بم صورت اول بازگرداند، ولی عبدالملک ترتیب اثر نداد و اقپراتور تسدید 
کم در آن شتم و ناهزا بم پیاقبر؟لص؟ باشد.  کم هکم هایی ضرب قی کند  کرد 
باتوجم بم اینکم پول قملکف اهالقی در آن هنگام )بم ویژه در شاقات و قصر 
کم در روم ضرب قی شد، عبدالملک هخف ناراحف شد  و ...( هکم هایی بود 
و راه چاره نداشف. از اقام هجاد؟ع؟ چاره خواهف. اقام هجاد؟ع؟ برای حل 
قشکل دهتور دادند کم هکم هایی ضرب شود کم یک روی آن »اشهد انه ال اله اال 
 رهــول اهلل« باشد و هپس چگونگی قالب گیری و 

ً
اهلل« و روی دیگر آن »قحمدا

ضرب هکم را یادآور شد.1

از دیگر کمک های اقام هجاد؟ع؟ بم خلفا قی توان بم جریان عبدالملک اشاره 
نمود. پادشاه روم برای عبدالملک بن قروان ناقم ای نوشف بم این قضمون 
کم: »تو گوشف شتری را خوردی کم پدرت بر آن هوار شد و از قدینم ترار کرد! 
قن با هیصد هزار لشگر با تو هخف خواهم جنگید!« عبدالملک پس از دریاتف 
ایــن ناقم بــم حــّجــاج نــوشــف: »بــم هــوی علی بــن الحسین زین العابدین؟ع؟ 
نماینده ای بفرهف و بم او وعده های تراوان بده و آنچم را کم قلک روم برای 

قن نوشتم، برایش بنویس«.

کرد. حضرت علی بن الحسین؟ع؟ بعد از  حجاج ترقان عبدالملک را اطاعف 
خواندن ناقم ترقود: »برای پادشاه روم بنویسید: خداوند لوح قحفوظی دارد کم 
هر روز هیصد قرتبم بم آن توجم قی کند و در هر توجسی کسی را قی قیراند یا زنده 
قی کند، عزیز بر قی گرداند یا ذلیل قی کند. قن اقیدوارم یکی از همین توجسات 

کار تو را تمام کند«.

را  آن   
ً
نیز عینا بــرای عبدالملک ترهتاد و عبدالملک  اقــام؟ع؟را  حجاج پیام 

کبر، تاریخ تحلیلی اسالم، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسالمی، نوبت اول، ۱۳۷9، ج2، ص  حسني، علی ا  .1
.۱۱۴
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برای پادشاه روم ارهال کرد. پادشاه روم بعد از خواندن ناقم گفف: »این تمط 
ج شده باشد«.1 قی تواند از زبان یکی از پیاقبران خدا خار

این مطلب نشان دهنده اعتقاد و اعتراف عبدالملک بن مروان به جایگاه بلند 
حضرت علی بن الحسین؟ع؟ است. او می داند جواب تهدید پادشاه روم را باید 
از امام بگیرد و امام نیز در چنین وضعیتی برای بقای اسام از راهنمایی او دریغ 

نمی فرماید.

تشخیص اولویت
ائمه اطــهــار؟مهع؟ بین دشمن خــارجــی کــه مخالف اســام اســت و آرزویـــی جز 
ازبین بردن اسام ندارد، با دشمن داخلی، تفاوت قائل بودند و اولویت را در 
یاری رساندن به دشمن داخلی در برابر دشمن خارجی می دیدند. در دوران 
مختلف دشمنان اصلی اســام، با تغییر دادن ذهــن مــردم، و جابه جا کردن 
دشمن اصلی و فرعی و یا تغییر دادن اولویت ها سعی در حکمرانی ظلمانی 

خود بوده اند.

دشمن اصلی را بشناس

در کتاب شریف نهج الباغه آمده است که

در زقان خالتف اقیرالمؤقنین؟ع؟ شخصی نزد ایشان آقده و گفف: »کیَف َدَفَعکْم 
َحّقُ ِبِه؟« )چم اتفاقی اتتاد کم جایگاه شما را درحالی کم 

َ
ْنُتْ أ

َ
َقاِم َو أ َقْوُمکْم َعْن َهَذا اْلَ

ک 
َ
َسٍد، ِإّن

َ
َخا َبِن أ

َ
حق با شما بود، غصب کردند؟!( حضرت علی؟ع؟ ترقودند: »یا أ

 یِف َغیرِ َسَدد« )ای برادر بنی اهد، تو پریشان صحبف قی کنی و 
ُ

َوِضنِی، ُتْرِسل
ْ
َقِلُق ال

َ
ل

یِب 
َ
ْطَب یِف اْبِن أ َ ّمَ الْ

ُ
حرف را در غیر جایش قی زنی(. آنگاه در اداقم ترقودند: »َو َهل
َقد« )بگذار در رابطم با قعاویم با تو صحبف کنم ...(. 2

َ
ُسْفیاَن َفل

بحار االنوار،  ج ۴6، ص ۳2 )به نقل از مناقب ابن شهر آشوب(.  .1

نهج  البالغه، خطبه ۱62.  .2
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این سخن موالی متقیان بدین معناست که اکنون چرا به دنبال مسائل حاشیه ای 
هستید و امور غیر الزم را دنبال می کنید. باید در هر زمان اولویت را تشخیص 
داد و اقدام فوری را در پیش گرفت. دشمن اصلی معاویه است و مسئله اصلی 
بحث درباره اوست. حال اگر امروز کسی نزد امام علی؟ع؟ می رفت و ایشان 
آیا  بــود؟  از دشمن چه کسی  را بشناس! منظور  می فرمودند دشمن زمانه ات 

دشمن امروز کسانی به جز آمریکا، اسرائیل و ظالمان عالم هستند؟!

تدبیر میرزای شیرازی
کنین هنی قذهب هاقرا کم از قیرزای شیرازی رنجشی در دل داشف  یکی از ها
و بم علل ناقعلوقی بم آن رادقرد تاریخ، کینم قی ورزید، در یک ترصف قناهب 
اثر  او در  را قجروح هاختم و  قیرزاقحمد شیرازی ترزند ارشد قیرزای شیرازی 
کمترین  کرده و  ضربات وارده درگذشف. قیرزای شیرازی در آن واقعم هکوت 

کنشی نشان نداد. وا

کــم بـــرای ایــجــاد اخــتــالف قیان  دشــمــنــان قسلمانان و عــواقــل خــارجــی آنـــان 
گروه های قسلمان لحظم شماری کرده و از هر ترصتی هود قی بردند، خواهتند 
آنان  کرده و تتنم ای ایجاد نمایند.  از این حادثم بم نفع خویش بسره برداری 
با قتل ترزندشان  رابطم  بم هاقرا رتتم و خواهتار دهتورات قیرزای بزرگ در 
شدند. آن بزرگوار با دوراندیشی خاصی انگیزه آنان را از این قسئلم تسمیده و با 
کمال قاطعیف بم آنان ترقود: قی خواهم خوب بفسمید کم شما حق ندارید در 
هیچ یک از اقور قربوط بم قا قسلمانان و هرزقین های قا قداخلم کنید. این یک 

قضیم هاده اهف کم قیان دو برادر اتفاق اتتاده اهف.

از  رهید،  عثمانی  هنی قذهب  خلیفم  بم  اهتانبول  در  قاجرا  این  کم  هنگاقی 
گشتم و بم والی بغداد دهتور داد  قوضع هوشمندانم قرجع شیعیان شادقان 
 بم حضور قیرزا رهیده و ضمن تشکر بم خاطر بزرگواری و دوراندیشی 

ً
کم شخصا

وی، از وقوع این حادثم عذرخواهی و از قیرزای شیرازی دل جویی نماید.1

گزیده سیماى فرزانگان، ص 2۴6 ) به نقل از شیخ آقابزرگ(، ص 28.  .1
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دشمن اصلی و دشمن فرعی زمانه
دشمن اصلی زمانه

انقاب اسامی ایــران به دلیل ماهیت اسامی آن و به چالش کشاندن سایر 
مکاتب سیاسی، به ویژه لیبرالیسم و سوسیالیسم و همچنین به دلیل تأثیرات 
گاهی امت های مسلمان و مستضعف جهان، به دنبال  عمده ای که در بیداری و آ
داشــت، منافع استکبار جهانی و نظام سلطه را به مخاطره انداخت؛ ازایــن رو 
از همان ابتدای پیروزی خود با توطئه ها و دسیسه های نظام سلطه از قبیل 
ترورهای شخصیت های انقابی، کودتای نظامی، جنگ تحمیلی، تحریم های 
اقتصادی و سیاسی و نظامی و تکنولوژیکی و ... مواجه شد و هم اکنون نیز 
آمریکا با اختصاص دادن بودجه های کان، به صورت علنی از هرگونه اقدامی 
برای به چالش کشاندن و ایجاد مشکات مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، 
استکبار  و  نظام سلطه  به طورقطع  ایــران حمایت می کند.  در   ... و  اقتصادی 
جهانی به سردمداری آمریکا و دیگر ابرقدرت ها، دشمن اصلی انقاب و بشریت 

و فرعون و یزید زمانند.

در اوج جنگ و حمله صــدام به ایــران، امــاِم هوشیار و بصیر انقاب، فرمود: 
»هرچه فریاد دارید، بر سر امریکا بزنید«. ایشان به درستی بین همه متخاصمان 
را تشخیص داده و هــمــواره در  اســامــی، دشمن اصلی  بــه ساحت جمهوری 
سخنرانی ها و رهنمودهای خود، تأکید بر مبارزه همه جانبه با آمریکا داشتند. 
ایشان به روشنی برای مردم تشریح کردند که اگر جنگی در منطقه وجود دارد و 
اگر صدام و آل سعود و وهابیت در حال فتنه انگیزی هستند، باید ریشه آن را در 

واشنگتن و نیویورک جست.



128

ل(
د او

جل
ن )

قرآ
ور 

با ن
ن 

بیی
ت

دشمن فرعی زمانه

که به تبعیت  گروه ها، طیف ها و کشورهایی هستند  دشمن فرعی ما افــراد، 
از دشمن اصلی، با نظام جمهوری اسامی مبارزه کرده و در پی تضعیف و یا 
براندازی نظام هستند که از میان آنها می توان گروهک های سیاسی در داخل 
، و نیز برخی گروه های روشنفکرنما را نام برد. همچنین برخی  و یا خارج کشور
از نظام سلطه علیه  بــه تبعیت  بــه تحریک و  کــه  اســامــی منطقه  کشورهای 
جمهوری اسامی موضع گیری کرده و یا فعالیت می کنند و در نهایت گروه های 

تروریستی و تکفیری که امروزه در منطقه فعال هستند، از جمله آنها می باشند.

مقام معظم رهبری؟بد؟ درباره دشمن فرعی بودن گروه های تکفیری معتقدند:

گروه های تکفیری علیم اهــالم و شیعم و تشیع تالش  »اقــروز در بخش هایی، 
قی کنند؛ اقا اینسا دشمنان اصلی نیستند. دشمن اصلی آن کسی اهف کم اینسا را 
تحریک قی کند و پول در اختیارشان قی گذارد و وقتی انگیزه اینسا ضعیف شد، 
گون آنسا را انگیزه دار کرده و تخم شکاف را بین آن گروه نادان و  بم وهایل گونا

قردم ایران قی اتشاند«.1

نظام سلطه همواره در پیشبرد اهداف خود در ایران، به تحریک عناصر داخلی 
پرداخته و از طریق آنها دست به اقداماتی همچون کودتا و یا کشاندن بخشی 
از مــردم به خیابان ها زده اســت )انــقــاب هــای رنــگــی(. ایــن عناصر داخلی را 
می توان به عنوان دشمن فرعی نام برد که به تحریک و به تبعیت از دشمن 

اصلی، دشمنی می کنند.

بازی در زمین دشمن

گاهی و بینش سیاسی مــردم است.  از جمله برکات جمهوری اسامی، رشــد آ
مــردم که اکنون بعد از گذشت بیش از 4۰ سال از ظهور انقاب، به خوبی با 

بیانات رهبر انقالب در مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی؟هر؟، ۱۳9۳/0۳/۱۴.  .1
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نظریه های گوناگون آشنا شده و فرصت اداره کشور را به افراد و سایق مختلف 
داده اند، می توانند مسائل مختلف و نیز عملکرد مسئولین را در قبال مشکات، 
تجزیه وتحلیل نمایند. بدون شک یکی از بارزترین صفات مردم ایــران، شعور 
و تحلیل سیاسی آنهاست. مردم به خوبی و با رعایت احترام مسئولین، آنها را 
 
ً
از پایین ترین رده تا باالترین رده، با ادله و بیانی محکم مورد انتقاد و بعضا
تشویق قرار می دهند. مردم می دانند که اگر بحث و جدلی وجود دارد، مربوط 
به خود مردم ایران است و به هیچ کس اجازه دخالت نمی دهند؛ اما در این بین 
بعضی از افراد کم خرد، با مطرح کردن برخی از مسائل ملی با بیگانگان، پای 
آنها را به مسائل کشور باز می کنند. این افراد بازماندگان تقی زاده های دوران 
مشروطه هستند و امروز در قالب پست ها و سمت های مختلف، تفکر غرب زده 

خود را به بدنه جامعه تزریق می کنند.

همه مردم در هر حزب و گروه سیاسی که باشند، باید بر این نکته توجه داشته 
باشند که بحث و جدل سیاسی تنها مربوط به داخل مرزهای کشور است و اگر 
روزی بیگانه ای قصد تجاوز به کیان جمهوری اسامی را داشته باشد، بر همه 

ملت ایران واجب است که از آن به نحو احسن دفاع کنند.

در ایــن بــاره نقل اســت که روزی، نوکری بــود که همیشه از اربــاب خــود کتک 
مــی خــورد. یک روز عــده ای آمدند و به اربــاب گفتند: غریبه ها دارنــد نوکرت 
را می زنند. به ســراغ آنها رفت و با آنها درگیر شد و نوکر را نجات داد. خاک 
لباس های او را تکاند و به داخل خانه آورد. مردم گفتند: این همان نوکری است 
که تا دیروز کتکش می زدی ! گفت: آن مربوط به داخل خانه بود، اما این مربوط 

به بیرون است. نمی خواستم دشمن شاد شوم.

درباره کشور نیز همین مسئله وجود دارد. شاید در داخل کشور سایق مختلفی 
وجود داشته باشد و به برخی از مسئولین انتقاد داشته باشیم، اما هنگامی که در 

مقابل دشمن اصلی قرار می گیریم، متحد و یکپارچه خواهیم بود.





فصل هفتم
شـــــــــــجـــــــــــاعـــــــــــت1

این فصل، از کتاب »دوگانه های سرنوشت ساز« و »زیبایی ها و زشتی های کربال« اثر حجت االسالم   .1
راجی استخراج شده است.





یکی از مهم ترین ویژگی های مجاهدین راه تبیین، شجاعت است. هیچ جهادی 
را پیدا نمی کنید که فردی با ترس و بزدلی بتواند در آن پیروز شود.

انسان باید همانطور که در جهاد نظامی توان و جرأت ایستادگی در مقابل تیر 
و گلوله ها را دارد، در جهاد تبیین نیز شجاعت ایستادگی در مقابل طعن ها و 

ناسزاها و نفرین ها را داشته باشد.

کسی که دلــش پر اســت از تــرس از غیر خــدا، نمی تواند واقعیت های عالم را 
به درستی ببیند. بزرگترین واقعیت این عالم، خدا و نصرت خدا است. وقتی 
کسی از غیر خدا ترسید، نمی تواند به خدا تکیه کند. اولین اثر ترس از خدا، 
شجاعت است. حرکت حضرت موسی؟ع؟ از جنس جهاد تبیین بود. لذا حضرت 
موسی؟ع؟ به خــدا عرضه داشــت بـــرادرم! هــارون را با من بفرستد چــرا که او 
فصیح تر هست1، اینجا دیگر تیغ زبان باید برنده باشد. بتوانید خوب روشنگری 

کنید.

در ماموریت جهاد تبیین حضرت موسی؟ع؟، خداوند متعال به او فرمود:

ى<2 ُ� َط�ن
�نَّ  اإِ

ْرَعْو�نَ ل�  �نِ ا اإِ َه�ب
>ادنْ

به سمت فرعون بروید چرا که او طغیان کرده و از حد گذرانده.

قصص، 2۴.  .1

طه،۴۳.  .2
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بعد فرمود:

1>� �ش �نْ َ ْو �ي
أَ
ُر ا

َ
ّک

�نَ �تَ َ ُه �ي
َّ
َعل

َ
 ل

ً
ا �ن ِ

�يّ
َ
 ل

ً
ْول� ُه �تَ

َ
ول� ل �تُ > �نَ

کـه بتوانیـد روی او اثـر بگذاریـد[ یا سـر به راه شـود و  طوری بـا او سـخن بگوییـد، ]
متذکر یا بترسد.

در جهاد تبیین کاری کن دشمن بترسد. اما با این حال موسی و هارون از این 
نگران بودند که ممکن است این مرد قلدر زورمند مستکبر که آوازه خشونت و 
سر سختی او همه جا پیچیده بود قبل از آن که موسی؟ع؟ و هارون؟ع؟ اباغ 
دعوت کنند، پیش دستی کرده، آنها را از بین ببرد. لذا، »گفتند: پروردگارا! از این 
می ترسیم که بر ما پیشی گیرد )و قبل از بیان حق، ما را آزار دهد( یا طغیان کند« 

و نپذیرد! خداوند فرمود:

رى<2
أَ
ْ�َمُع َو ا

أَ
ما ا

ُ
�ن�ي  َمَعک

�نَّ ا اإِ
ا�ن �ن

>ل� �تَ
نترسید من با شما هستم، هم می شنوم و هم می بینم«

چقدر به انسان شجاعت می دهد، با خــدا بــودن. تو بدانی خــدا می شنود و 
می بیند. آیا توجه به حضور خدا، برای ما شجاعت آفرین نیست؟

خداوند متعال در توصیف بندگان مجاهدی که آنها را دوست دارد می فرماید:

 �
َ
َعل هتٍ 

َّ
ل دنِ

أَ
ا  �ُ و�نَ ِ��بُّ ُ َو�ي ُهْم  ِ��بُّ ُ �ي ْوٍم  �تَ �بِ ُه 

َ
الّل ِ�ي 

�ت
أْ
ا �يَ َسْو�نَ  �نَ  ...<

 �
َ
ِه َول

َ
ِل الّل �ي �ي َ��بِ ِ

اِهُ�و�نَ �ن َ �ب ُ �نَ �ي ِر�ي ا�نِ
َ
ك

ْ
� ال

َ
هتٍ َعل ِعرنَّ

أَ
�نَ ا �ي ِم�نِ ُموأْ

ْ
ال

ٍم...< ؛3 ��أِ
َ
ْوَم�تَ ل

َ
و�نَ ل ا�نُ �نَ َ �ي

به زودى خدا گروهی ]دیگر[ را می  آورد که آنان را دوسـت مـی دارد و آنان ]نیز[ او 

همان،۴۴.  .1

همان، ۴6.  .2

مائده، ۵۴.  .3
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را دوست دارند ]اینان[ با مؤمنان فروتن ]و[ بر کافران سـرفرازند در راه خدا جهاد 
می کنند و از سرزنش هیچ مالمتگرى نمی  ترسند.

بدون شجاعت، جهاد تبیین ممکن نیست، چون یا نمی توان حق را بگویی یا 
درست نمی توانی حق را بازگو کنی. جهاد بدون شجاعت امکان ندارد. ترسوها، 
نمی توانند به جهاد بروند. در جهاد تبیین هم، شجاعت و نترسیدن از غیر خدا، 

اصل اساسی است.

یکی از فضایل مهم اخاقی شجاعت است. فردی که خود را قرآنی و شیعه و 
مسلمان می داند، باید شجاع باشد. در طول تاریخ هم، مؤمنان همیشه بر پایۀ 

شجاعت جلو رفته اند.

شیعه نــمــاد شجاعت اســـت. در ســیــرۀ اهــل بــیــت؟مهع؟ می بینید کــه تــمــام این 
بزرگواران و همچنین یارانی که تا آخر با ایشان ماندند، شجاع بودند.

گی های افراد شجاع ویژ

1. مبارزه با نفس
حضرت علی؟ع؟ می فرمایند:

َب َهَواُه«1
َ
اِس َمْن َغل لّنَ

َ
ْشـَجُع ا

َ
»أ

اولین ویژگی که اگر فردی داشته باشد، به عنوان فردی شجاع شناخته خواهد 
شد، غلبه بر هوای نفس است.

قوی ترین دشمن انسان، ابلیس است. اگر انسان بتواند در مبارزه، پشت ابلیس را 
 شجاع ترین فرد خواهد بود. پس گام اول برای شجاع بودن، 

ً
بر خاک بزند، قطعا

این است که شمشیر برداریم و با شیطان بجنگیم. شجاع ترین انسان های تاریخ 

بحار األنوار، ج6۷، باب ۷6، حدیث ۵؛ مستدرك الوسائل، ج۱2، ص۱۱۱، باب 8۱، حدیث ۱۳6۵8.  .1
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کسانی بودند که توانستند شیطان را مغلوب کنند. گاهی  چشم بستن به روی 
نامحرم، بیشتر از دردست گرفتن اسلحه برای جنگ با دشمن ظاهری، شجاعت 
، یعنی مبارزه با همین دشمن ظاهری  می خواهد. آن هایی که در جهاد اصغر

موفق شدند، کسانی بودند که ابتدا در مبارزه با نفس پیروز شده بودند.

بعضی از مــردم، همۀ خطاهای فرزندانشان را با جمات »جــوان اســت« یا 
»جوانی کــرده«، توجیه می کنند. مگر خیلی از شهدا از صدر اسام تا به االن 
جــوان نبودند!؟ مگر بیشترین شهدای دفــاع مقدس از بین جوانان نبودند!؟ 
الگوی یک جوان، باید افرادی مثل شهید کاوه، شهید همت، شهید باکری و... 
باشند؛ نه جوانانی که در شبکه های مجازی با هدف تخریب اعتقادات جوانان 

فعالیت می کنند.

شجاعت به زور بازو و خال کوبی نیست؛ شجاعت، ایستادن و زمین نخوردن 
در مقابل دشمن، به خصوص ابلیس، اســت. وقتی شخص این قدر ضعیف و 
 ذلیل است که حتی نمی تواند روزه بگیرد، بزرگ شدن دور بازویش چه فایده ای 

دارد؟! متأسفانه ارزش ها در حال جابه جاشدن هستند.

تعریف شجاعت از دید علما و عرفا با نظر اکثر مردم متفاوت است:

قلک شاه هلجوقی بر تمیسی گوشم نشین و عارتی عزلف گزین وارد شد. حکیم 
هــرگــرم قطالعم بــود و هــر برنداشف و در بــرابــر پــادشــاه تــواضــع نــکــرد. هلطان 
کیستم؟! قن آن هلطان  »آیــا نمی دانی قن  گفف:  و بم حکیم  خشمگین شد 
قمتدری هستم کم تالن گردن کش را بم خواری کشتم و تالن یاغی را بم زنجیر 

کشیدم!«

حکیم خندید و گفف: »قن نیروقندتر از تو هستم؛ زیرا قن کسی را کشتم ام کم 
تو اهیر چنگال بی رحم او هستی!« شاه با حیرت پرهید: »او کیسف؟!« حکیم 
کشتم ام و تو هنوز اهیر  بم نرقی پاهخ داد:  »آن نْفس اهــف! قن نفِس خود را 
گر اهیر نبودی، از قن نمی خواهتی پیش پای تو  نفس اقــارۀ خود هستی و ا
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ک اتتم و عبادت خدا بشکنم و هتایش کسی را کنم کم چون قن انسان  بم خا
اهف.« قلک شاه از شنیدن این هخن شرقنده شد و عذر خطای خود خواهف.1

داستان تکان دهنده امیر

مبارزه با تمایات ناپسند نفسانی قهرمانان بسیاری دارد که در زمان ما نیز 
، داستان  وجود دارند و می توانند سرمشق ما در زندگی قرار گیرند. داستان زیر

قهرمانی در عصر ما می باشد.

م زندگی 
ّ

»نوجوانی خوش هیما بم نام »اقیر« در خانواده ای بسیار ثروتمند و قرت
قی کرد. پدر و قادرش هر دو پزشک بودند، اقا بم ارزش هــا و دهتورهای دین 
چنانکم باید پایبند نبودند. آنسا صبح زود از خانم بیرون قی رتتند و تمط آخر 
شب برای اهتراحف بم خانم بر قی گشتند. آنسا برای آنکم اقیر احساس تنسایی 
نکند، دخترخالم  او را کم او نیز هم هّن اقیر بود، بم ترزندخواندگی پذیرتتند و 
او را در خانم  خویش جای دادند. از آن زقان، آراقِش زندگِی اقیر بم هم خورد؛ 
چرا کم دخترخالم اش همانند زلیخا، همواره خود را بم اقیر عرضم قی داشف و 
درخواهف عمل ناقشروع قی کرد؛ ولی اقیر، یوهف وار اقتناع قی ورزید و خود 
را بم چنین گناه بزرگی آلوده نمی کرد. او از این وضعیِف پیش آقده بسیار نگران 

بود کم نکند هرانجام تسلیم شود و گوهر عفاف خود را از دهف دهد.

نگرانی بسیار شدید،  ایــن  در  و  با نفس و شیطان  قبارزه  ایــن قیدان  در  اقیر 
ناقم ای بم قجلم »زن روز« قی نویسد و از آنسا راه چاره قی جوید؛ اقا یک هفتم 
بعد از نوشتن ناقم، یک شخصیف قعنوی را در خواب قی بیند کم بم او قی گوید: 
»اقین، بم دانشگاه اصلی برو. وقتف را تلف نکن«. بدین ترتیب، اقیر کم اینک 
قفتخر بم عنوان »اقین« شده بــود، عــازم جبسم نور قی شود و پیش از رتتن، 
ناقم ای دیگر برای قجلم »زن روز« قی نویسد و هرانجام، چسار روز پس از اعزام 
کربالی ۴ در قیماتگاه شلمچم، شسد شیرین شسادت را  بم جبسم، در عملیات 

قی نوشد و بم دیدار پروردگار نائل قی شود.2

محمود حکیمی، هزار و یك حکایت تاریخی، ج۳،  تهران: قلم، ۱۳66، ص69.  .1

محمدی مقدم، فرید، درس نامه عفاف، ص ۱2۵ـ  ۱29 )با تصرف و تلخیص(.  .2
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کسانی در مقابل دشمن بیرونی می توانند مقاومت و شجاعت از خود نشان 
دهند که دشمن درونی را شکست داده باشند. امام شهیدان نیز خارج از این 
چارچوب عمل نکرده و قبل از اینکه به جنگ با دشمنان بزرگ عصر خود برود 

و قبل از این که بت شاه و بت آمریکا را بشکند، بت نفس خود را شکسته بود.

پیامبر مکرم اســام؟لص؟ قبل از این که به پیامبری برسند، در مراحل عالی 
نیز به عنوان  امیرالمؤمنین علی؟ع؟  اوج مبارزۀ  گرفته بودند.  خودسازی قرار 
شجاع تریِن افــراد، مبارزه با شیطان بــود. اولین گام بــرای پیروزی بر دشمنان 
بیرونی این است که انسان از شیطان درونی لطمه و شکست نخورد و در کارزار 

جنگ با ابلیس پیروز گردد.

 افرادی هستند که در مقابله با شیطان نفس 
ً
کسانی که از دشمن می ترسند، غالبا

شکست خورده اند و در مقابل، کسانی که در مقابل شیطان نفس و ابلیس پیروز 
 در مقابل دشمن بیرونی نیز پیروز خواهند شد. اگر امروز نگاه 

ً
شده اند، قطعا

قهرمانانۀ شهید حججی همۀ دل ها را به خود جذب می کند، برای این است که 
این چشم ها در خلوت، خود را آلوده  گناه نکرده است. این شجاعت و دلیری که 
در رفتار او بود، حاصل خودسازی و ممارست هایی است که در جنگ با نفس 
، قهرمانان جهاد اصغر نیز هستند. داشته است. به راستی که قهرمانان جهاد اکبر

2. شجاعت در بیان حق
گفتن حق  دومین ویژگی فرد شجاع -خصوصا در جهاد تبیین- شجاعت در 
اســت؛ مثًال اگر فــردی با یک دروغ بتواند ثــروت خوبی به دست بیاورد، باید 
شجاعت به خرج دهد و حقیقت را بگوید. پیامبر مکرم اسام؟لص؟ می فرمایند:

 َنْفِسـَك«1
َ

ْو َعیل
َ
ّقَ َو ل َ »ُقِل احلْ

)حق را بگو، گرچه به ضررت باشد.(

بحار األنوار، ج۷۱، ص۱۵۷.  .1
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یعنی اگر حقیقت برخاف نظر تو، یا حتی بر ضد نفس تو هم هست، باید آن را 
بگویی. در داستانی از ابوذر غفاری می خوانیم:

شجاعت عجیب حضرت علی؟ع؟ در بیان حق

ابوذر وارد قجلسی شد، دید قعاویم و همۀ هران بنی اقیم نشستم اند. خندید! 
گفتند: »چرا خندیدی؟!« گفف: »یاد یک حدیث اتتادم!« گفتند: »باید حدیث 
گفف: »حدیث داریم: وقتی دیدید رئیس حکوقف اهالقی قعاویم  را بگویی.« 
ک بر هر این کشور!« این  اهف و همۀ دهف اندرکاران، از بنی اقیم هستند، خا

قطلب بم قعاویم خیلی برخورد؛ چون با آن حدیث آبروی بنی اقیم رتف.

کم شنیدی یا اینکم  گفتند: »یا باید بگویی این حدیث را از  گرتتند و  دور او را 
قعلوم قی شود این حدیث را باتتی تا آبروی قا را بریزی!« ابوذر گیر کرد. گفتند: 
کــی اهـــف؟« گفف: »عــلــی بــن ابــی طــالــب؟ع؟.« حضرت را آوردنـــد و  »شــاهــدت 
کم  کم نم! اقا این را شنیده ام  گفتند: »تو شاهد این حدیث بــودی؟« ترقودند 
پیغمبر؟لص؟ ترقود: »ابوذر هرچم قی گوید، راهف اهف. آهمان بر کسی هایم 

نیفکنده کم راهف گوتر از ابوذر باشد.«1

با این جمله، جان ابوذر نجات پیدا  کرد؛ اما نکتۀ مهم این است که حضرت 
علی؟ع؟ از هم پیمانشان به دروغ دفاع نمی کنند.

جهاد تبیین با گفتن حق اتفاق می افتد و این شجاعت است. امام صادق؟ع؟ 
می فرمایند:

ـْنُ  ُ
ْ

ـَجاَعِة َو َکاَن ال
ّ

ـْدُق َمـَع الَش ـَکاَن الِصّ
َ
ْشـیاُء ل

َ
أْل ِت ا یـَز ـْو َتَ

َ
»ل

َکِذِب«2
ْ
َمَع ال

گر خصلت ها از یکدیگر متمایز شـوند، هرآینه راستی با شـجاعت باشد و بزدلی  )ا
با دروغ.(

محسن قرائتی، درس هایی از قرآن، ج۱، تهران: مرکز فرهنگی درس هایی از قرآن، ۱۳6۷، ص۵.  .1

علی بن محمد لیثی، عیون الحکم و المواعظ، ص۴۱۷، حدیث ۷08۴؛ ابوالفتح آمدی، غرر الحکم،   .2
حدیث ۷۵9۷.
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یعنی کسی که دروغ می گوید، ترسوست. انسان های ضعیف ترس هایی دارند، 
مثل تــرس از دســـت دادن شهرت، از دســـت دادن محبوبیت، تــرس از پیشرفت 
دیگران، ترس از دســت دادن مال و موقعیت اجتماعی و... که برای احتراز از 
آن ترس ها دروغ می گویند. انسان شجاع به  دروغ گفتن نیازی ندارد. دروغ، گناه 

بزرگی است؛ اما غالب مردم خیلی راحت دروغ می گویند.

در حدیثی از امام باقر؟ع؟ می خوانیم:

ـَك 
ْ
ِتل َمَفاِتیـَح   

َ
َجَعـل َو  ْقَفـااًل 

َ
أ ـرِّ 

ّ
ِللَش  

َ
َجَعـل  

َّ
َوَجـل َعَزّ اهلَلَّ  »ِإَنّ 

اِب«1 َر
ّ

َکِذُب َشٌرّ ِمَن الَش
ْ
اَب َو ال ـَر

ّ
ْقَفاِل الَش

َ
أْل ا

)خداونـد متعال بـراى شـر و بـدى، قفل هایـی قـرار داده و کلیـد آن قفل ها شـراب 
است. دروغ از شراب هم بدتر است.(

در دنیای امروزی، دروغ لحظه به لحظه بیشتر می شود و جریان های دروغ پرداز 
از وقــتــی شبکه های مــجــازی و  فعالیت خــود را گسترش مــی دهــنــد؛ بــه ویــژه 

ماهواره ای و امثال این ها عمومیت پیدا کرده است.

3. شجاعت در برابر دشمن
سومین مصداق شجاعت، شجاعت در مقابل دشمن است.

وصیت حجربن عدی

حجر بن عدی یکی از اصحاب برجستۀ پیاقبر خدا؟لص؟ و از هواداران خالص 
اقیرالمؤقنین؟ع؟ بود. پس از اینکم قأقوران قعاویم او را بازداشف کردند و بم 
علی؟ع؟  اقیرالمؤقنین  از  کم  خواهتند  یارانش  و  او  از  بارها  انداختند،  زنــدان 
بیزاری بجویند تا آزاد شوند، اقا ایشان اقتناع کردند. رتتارهای او زقانی کم در 

بند بود و قبل از شسادتش، این شجاعف را بم خوبی نشان قی دهند:

طبق برخی نمل ها، وقتی قأقوران آقاده شدند آنان را بم قتل برهانند، ترزند 

الکافی، ج2، ص۳۳8.  .1
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گر بم کشتن پسرم  حجر بم  نام هّمام نیز همراه پدر بود. حجر بم جالد گفف: »ا
همام نیز قأقوریف داری، او را زودتر از قن بم قتل برهان.« جالد نیز چنین کرد. 
وقتی بم حجر گفتم شد کم چرا چنین خواهتی و داغدار ترزند نوجوان خویش 
شدی، گفف: »ترهیدم پسرم وقتی شمشیر را بر گردن قن ببیند، وحشف کند و 
دهف از والی اقیرالمؤقنین؟ع؟ بــردارد و در نتیجم، در روز قیاقف قن و او در 

بسشف برین کم خداوند بم صابران وعده داده اهف، همراه هم نباشیم.«1

بخواند.  نماز  رکعف  دو  تا  خواهف  قسلف  بکشند،  را  او  خواهتند  کم  هنگاقی 
نمازش کمی طول کشید. پرهیدند: »چرا طول دادی؟ آیا از قرگ قی ترهی؟!« 
بم  را  نمازی  هیچ  و  خــوانــده ام  نماز  بم دنبالش  گرتتم ام،  وضــو  »هــرگــاه  گفف: 

کوتاهی این نماز ادا نکرده ام.«

کم پس از شسادتش با غل و زنجیر و با تنی خون آلود  کرد  او همچنین وصیف 
دتنش کنند تا با این حال در روز رهتاخیز بم قخاصمم با قعاویم برخیزد.2

سخن گفتن از این شجاعت ها آسان است، اما انجامش کار هرکسی نیست.

ــران به لطف الهی همیشه ایــن شجاعت را داشته  و دارنـــد. مــردم در  مــردم ای
بسیاری از کشورهای دنیا در برخورد با دشمن این گونه نیستند و اگر جنگی 
ویــژگــی شجاعت،  مخصوص  می کنند.  ــرار  ف یــا  می شوند  پنهان  بیفتد،  اتــفــاق 
برابر دشمن می ایستند.  در  که محکم  ایرانی هاست  و به خصوص  مسلمانان 
نقطۀ مقابل مسلمانان،  یهودیان هستند که در طول تاریخ ضعف و ترسشان بر 

همگان اثبات شده است.

خداوند در قرآن به همین بحث اشاره می کند و می فرماید:

الشیعه، ج۴، بیروت: دارالتعارف، ۱۴06، ص۵۷۱؛ سید علی خان  اعیان  امین عاملی،  سید  محسن   .1
شیرازی، الدرجات الرفیعه، بیروت: مؤسسة الوفاء، ۱98۳، ص۴2۷.

کر، تهذیب تاریخ دمشق، ج۴،  یوسف بن عبداهلل القربطی المالکی، االستیعاب، ج۱، ص۳۳۱؛ ابن عسا  .2
ص89.
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 �
َ
َمّ ل

ُ اَر �ش ْد�بَ
أَ
�

ْ
وُکُم ال

ُّ
َول ْم �ي

ُ
وك

ُ
ل ا�تِ �تَ �نْ �ي ى َو اإِ

دنً
أَ
� ا

َّ
ل ْم اإِ

ُ
وك

ّ
ُر صنُ �نْ �ي

َ
>ل

1> َصُرو�نَ �نْ �ي
)دشـمنان، به ویژه یهودی هـا، هرگـز نمی توانند به شـما ضربـۀ کاری بزننـد؛ ولی 
گر هم با شـما پیکار کنند، فوری پـا به فرار  کمی دردسـر برایتان درسـت می کنند. ا

می گذارند. هیچ وقت هم رنگ پیروزی را نمی بینند!(

پیامبر اکرم؟لص؟ درباره ایرانیان می فرمایند:

ْبَنـاِء 
َ
أ ِمـْن   

ٌ
رَِجـال ْتـُه 

َ
َتَناَول

َ
ل یـا  َر

ُ
ِبالّث  

ً
قـا

َّ
ُمَعل یـُن  لّدِ

َ
ا َکاَن  ـْو 

َ
»ل

َفارَِس«2
گر دین به ثریا آویخته باشد، مردمانی از ایران آن را به دست خواهند آورد.( )ا

جوانان ایرانی در هشت سال دفاع مقدس این فرمایش را ثابت کردند ودین 
خدا را احیاء

شجاعت امام خمینی؟هر؟

شهدا الگوهایی از میان اهل بیت؟مهع؟ و علما داشتند. الگوی روز شهدا حضرت 
امام؟هر؟ بود که به  جرئت می توان گفت جدای از معصومان، انسانی شجاع تر 
از ایشان پیدا نمی شود. ایشان در دوران هشت سال جنگ تحمیلی، زمانی 
کــه تــهــران مــوشــک بــاران مــی شــد، حاضر نشد حتی یــک  بــار بــه پناهگاه بــرود. 
به امــام؟هر؟ گفتند: »آقــا، در محلۀ جماران پناهگاه زده انــد. بروید آنجا پناه 

بگیرید.« فرمود: »هر وقت همۀ مردم ایران پناهگاه داشتند، من هم می روم.«

در برگۀ دیگری از تاریخ از قول آیت اهلل بهاءالدینی؟هر؟ نقل شده است:

در زقان رضاشاه، کم کسی جرئف حرف زدن نداشف، در قدرهۀ تیضیم نشستم 
بودیم کم یکی از قأقوران شاه وارد قدرهم شد و شروع بم تحاشی و توهین بم 

آل عمران، ۱۱۱.  .1

فضل بن حسن طبرسی، احتجاج، ج۳، ص208.  .2
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کرد. همۀ طلبم ها از ترس بم حجره هایشان رتتند. قن شاهد بودم  قمدهات 
اقام خمینی؟هر؟ کم بیسف و چند هال بیشتر نداشف، جلو آقد و چنان هیلی بر 

صورت او نواخف کم عینکش چسارتکم شد!1

از این روایات تاریخی معلوم می شود که ایشان در جوانی نیز بسیار شجاع بود:

گفف: »این خمینی  م، وزیر دربار 
َ
پس از قیام پانزده خرداد، شاه بم اهداهلل َعل

م گفف: »یادتان هسف وقتی شما بم قنزل 
َ
کیسف کم آشوب بم راه انداختم؟!« َعل

آقای بروجردی در قم وارد شدید، همۀ علما بلند شدند، اقا یک هیدی بلند 
م گفف: »این همان اهف!«2

َ
نشد؟!« شاه گفف: »بلم.« َعل

اکنون این حکایت شنیدنی از نحوۀ برخورد امام؟هر؟ با شاه را بخوانید:

زقانی، بسائیان در ابرکوه قسائلی را بم وجود آورده بودند و در خالل آن، تنی 
شدند.  کشتم  بسائیان،  وقــف  رهبر  اتــنــدی،  شوقی  بم دهتور  جماعف  از  چند 
رژیم پسلوی عده ای را بم عنوان قاتل و قؤثر در این واقعم دهتگیر کرد و حتی 
صحبف بود کم قرار اهف آنان اعدام شوند. آقای بروجردی؟هر؟ وارد عمل شد 
 بم اقام؟هر؟ گفتم بود کم شما از طرف قن 

ً
تا از اعدام اتراد قمانعف کند. ظاهرا

بم نزد شاه بروید و از قول قن بگویید کم قاتالن ابرکوه )ابرقو( باید آزاد شوند. 
اقام هم پذیرتف کم این قأقوریف را انجام دهد. ایشان هوار یک بنز هفیدرنگ 
قی شود و نزد شاه قی رود. دتتر آقای بروجردی هم با دربار شاه هماهنگی های 
الزم را بم عمل قی آورند. دربار و دهتگاه هلطنف در آن روز بم گونم ای بود کم هر 
 با قاشین قشکی وارد شود و وقتی بم دربار قی رود، 

ً
ترد قراجعم کننده، باید حتما

یک هرنشین بیشتر نداشتم باشد و باید در ورودی اول کاخ از قاشین خودش 
پیاده شود و با قاشین قخصوص آنجا بمیۀ راه را تا قمابل اتاق انتظار طی کند 
و قدت ها در آنجا قنتظر بماند تا قوعد قالقات ترا برهد. بعد از آن کالهش را 
کفشش باید واجد تالن  بــردارد و باقی تشریفات قعمول را بم جا آورد. لباس و 

قرآن،  از  تهران: مرکز فرهنگی درس هایی  قرائتی، ج2،  سید جواد بهشتی، خاطرات حجت االسالم   .1
ص22.

همان، ص۳۳.  .2
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خصوصیات باشد و وقتی وارد اتاق شاه شد، بایستد تا بم او اجازۀ نشستن دهند. 
حتی وضعیف بم گونم ای بود کم قبل از قالقات، قجموعۀ این آداب را بم ترد 
گفتم بود:  کاخ، بم نگسبان  تعلیم قی دادند! وقتی اقام بم تسران رتف، دم در 
آقــده اهــف!« بم ایشان  بــروجــردی  از طــرف آیف اهلل العظمی  »بگویید روح اهلل 
قی گویند: »آقاجان، باید قاشین شما عوض شود! باید رنگش قشکی باشد!« 
گر نمی شود کم  اقام قی ترقاید: »نم، قن داعی ندارم کم قاشین را عوض کنم. ا

برقی گردم!«

کم نماینده ای از طرف آقای   اطالع قی دهد 
ً
نگسبان بم داخل قی رود و ظاهرا

بروجردی آقده اهف. قبول قی کنند کم اقام با همان قاشین غیراهتاندارد وارد 
شود. وقتی ایشان وارد اتاق انتظار قی شود، قنتظر نمی قاند و بی قمدقم وارد 
اتاق شاه قی شود. بم ایشان قی گویند: »باید کالهتان را بردارید.« اقام ترتیب اثر 
نمی دهد و بدون برداشتن عماقم و هرزده بم اتاق شاه قی رود و روی صندلی 

قخصوص شاه در پشف قیز قی نشیند!

کمال  در  قــی شــود،  وارد  قحمدرضا  وقتی  اهــف،  نشده  اتــاق  وارد  شــاه  هنوز 
کم تنسا صندلی قوجود در اتاق اشغال شده اهف. این اهف  تعجب قی بیند 
کم دهتور قی دهد صندلی دیگری بیاورند. صندلی قی آورند و شاه قی نشیند و 
کم از ُبعد اخالقی الزم دانستم انجام قی دهد و بعد  اقام هم قختصر احتراقی 
از آن بی درنگ وارد اصل قوضوع قی شود و قی گوید: »حضرت آیف اهلل العظمی 
تعبیر  بم کار بردن  شوند.«  آزاد  باید  ابرقو  بسائیان  قاتالن  ترقودند  بــروجــردی 
»ترقودند« در حضور شاه و اهتعمال آن برای غیر او جرئف زیــادی قی طلبید 
و اقام از این جسف طعنۀ بزرگی بم شاه زد. در تاصلم ای کم اقام با شاه قالقات 
کم ایشان بدان لب نمی زند.  داشتم، برای ایشان یک اهتکان چای قی آورند 
’شاه  بگویید:  و  برهانید  هالم  ایشان  بم  قن  قول  »از  قی گوید:  پاهخ  در  شاه 
»قاتالن  قی کند:  تکرار   

ً
قجددا اقــام  برنمی آید!‘  دهتش  از  کــاری  کم  قشروطم 

بسائیان ابرقو باید آزاد شوند!« بعد از جا برقی خیزد و بدون خداحاتظی از اتاق 
ج خبر قالقات  ج قی شود و بم قم قراجعف قی کند. بعضی از روزناقم ها بم در خار
کم شاه بالتاصلم،  کردند و حتی این نکتم را هم اتزودند  اقــام و شاه قبادرت 
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دهتور آزادی قاتالن را صادر قی کند.

م قی گوید قوقعی کم آقای خمینی بلند شد و رتف، شاه رو بم قن کرد 
َ
اهداهلل َعل

و گفف: »قن نفسمیدم این شاه بود یا قن شاه بودم! دیگر این طور اتراد را در 
قصر راه ندهید!« 1

یکی دیگر از داستان شگفت از شجاعت امام؟هر؟ گفت وگوی سرهنگ مولوی 
با ایشان در زندان است:

»در نوروز هال ۴2 بم قناهبف هالگرد شسادت اقام صادق؟ع؟ قراهمی باشکوه 
در قدرهم تیضیم قم بر پا شده بود. کماندوهای شاه قعدوم، بم طالب و قردم 
حملم کرده و جنایاتی را قرتکب شدند کم روی تاریخ را هیاه کردند. ترقانده این 
ک تسران بود. حضرت اقام؟هر؟ در روز  دژخیمان، هرهنگ قولوی، رئیس هاوا
کم قصادف با 13 خرداد همان  هال بود، در قدرهم تیضیم هخنرانی  عاشورا 
تاریخی و قسمی را در جمع ده هاهزار نفر ایراد ترقودند. در ضمن آن هخنرانی 
کم عمده خطاب شان بم شاه بود، از قاجرای جنایات بار تیضیم صحبف کردند. 
وقتی قی خواهتند از هرهنگ قولوی نام ببرند، ترقودند: »... آن قردک آقد در 
قدرهم تیضیم، حاال اهمش را نمی برم. آن وقف کم دهتور دادم گوش هایش را 

ببرند، آن وقف اهمش را قی برم ...«.

دو روز بعد، یعنی 15 خرداد 13۴2 اقام را دهتگیر کرده و در هلولی در پادگان 
کردند. قرحوم حاج آقا قصطفی؟هر؟ از حضرت اقام  عشرت آباد تسران زندانی 
وارد  زندانی شــدن، هرهنگ قولوی  اول  کم در همان هاعتسای  نمل قی کرد 
آقا تازگی دهتور  گفف:  شد و با همان ژهف قلدر قآبانم و بالحن قسخره آقیز 

نداده اید کم گوش کسی را ببرند؟!

گین خود را بزند و بم خیال خودش، با این  او با این هخن خواهتم بود کم نیش زهرآ
طعنم، روحیم اقام را تضعیف کند؛ ولی اقام؟هر؟ بعد از چند لحظم هکوت، هرشان 

را بلند قی کنند و با لحنی قطمئن و قحکم قی ترقایند: »هنوز دیر نشده اهف«.

جواد امامی، خاطرات آیت اهلل مسعودی خمینی، تهران: مرکز اسناد انقالب اسالمی، ۱۳8۱، ص228.  .1
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کم  کم هرهنگ با خوش رقصی ها و توانایی هایی  در آن روزها انتظار قی رتف 
 بم  قمام ریاهف 

ً
ک، از خود نشان قــی داد، ارتما یاتتم و احیانا در رابطم با هــاوا

کم همم چیز قعکوس شد. هرهنگ بم   ک برهد، ولی دیری نگذشف  کل هــاوا
یکی از قناطق دور اتتاده آذربایجان انتمال یاتف و بعد از چندی شایع شد کم 
در حادثم هموط هلی کوپتر هالک شده اهف. بدین گونم، بدون آنکم خیلی دیر 

شود، در حمیمف گوش او بریده شد«.1

همین شجاعت بود که امام؟هر؟ را امام کرد و شهدا به عشق ایشان زیر تانک 
می رفتند.

مقایسه  دو رهبر

برای نشان دادن شجاعت امام، می توان برخورد ایشان و صدام را در جریان 
دفاع مقدس مقایسه کرد و به شجاعت امام پی برد. صدام علی رغم برخورداری 
از حداکثر نیرو و توان، دچار ترس و رعب زاید الوصفی بود که حتی اطرافیان او 
نیز از این جریان مطلع می شدند. برای نمونه ژنرال »حسین کامل مجید«، وزیر 
صنعت و صنایع نظامی رژیم بعث و داماد معدوم صدام پس از فرار به اردن 
در زمستان سال 1۳۷4، طی مصاحبه ای مفصل با نشریه »السفیر« چاپ بیروت 

گفته است:

کم نیروهای ایــران در  »در عملیات »شــوش- دزتــول« ]تتح المبین[، هنگاقی 
هپاه  این  پشتیبانی  واحدهای  کردند،  پیش روی  عــراق  چسارم  هپاه  قنطمم 
کم قن هم  رزقی نیز از بین رتف و چیزی نمانده بود کم صدام و همراهان او، 
جزء آنسا بودم، بم اهارت نیروهای ایرانی درآیند. در آن لحظات، رنگ از چسره 
صدام پریده و بسیار نگران بود. صدام بم قا نگاه کرد و گفف: از شما قی خواهم 

در صورتی کم اهیر شدیم، قن و خودتان را بکشید ... .«2

بــود.  و صــابــت  نهایت شجاعت  در  امـــام خمینی؟هر؟  مقابل، حــضــرت  در 

همان، ص ۱0۵.  .1

خ 8۷/8/26، ص 9 )فرهنگ مقاومت(. روزنامه کیهان، شماره ۱92۳2, مور  .2
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حجت االسام رحیمیان که سال ها محضر حضرت امام خمینی؟هر؟ را درک کرده 
است، در خاطرات خود می نویسد:

»قکرر اتفاق اتتاد کم در حین تشرف بم خدقف شان, در همان جای همیشگی 
صدای ضدهوایی یا انفجار، زقین را قی لرزاند. یک بار هاعف حدود هشف و ده 
دقیمم صبح بود کم قوج انفجار ناشی از اصابف قوشک بم نزدیک ترین نمطم 
کم در اتاق بم شدت باز شد و بم پشف  بم جماران، چنان همم جا را تکان داد 
کم نزدیک در نشستم بودم، خورد. در آن حال، قن تمام توجسم بم  اینجانب 
کنشی در چسره اقام؟هر؟ ندیدم. بعد هم  اقام؟هر؟ بود، ولی هیچ گونم تغییر و وا
باتوجم بم اینکم با دهتگاه قخصوصی بم طور قداوم، قلب حضرت اقام؟هر؟ 
تحف کنترل بود و کمترین تغییر در تپش قلب قبارکشان، روی صفحم قانیتور 
کــردم. قعلوم شد  از پزشکان قراقب، تحمیق  از یکی  قنعکس و ثبف قی شد، 
کم این حوادث و صداهای قسیب کم برای یک لحظم هم کم شده، قلب همم 
ُکــُه  ــرِّ َ ُ

اِســِخ؛ الت کم قصداق بارز »َکاَلَبِل الــّر را تکان قــی داد، در قورد حضرت اقام 
الَعواِصُف«1 بودند، نم تمط در ظاهر چسره پرصالبف شان کمترین تغییری ایجاد 

کنده از ایمان و توکل شان نیز  نمی کرد، حتی در دهتگاه های عصبی و قلب آ
 ما 

ّ
لَ� ا اإِ �ن �بَ ص�ي �نْ �ي

َ
کم او بم حمیمِف>... ل هیچ گونم لرزشی بم وجود نمی آورد؛ چرا 

ا ...<2 واصل شده و چون تمط از »خدا« قی ترهید و تنسا، اراده »او«  �ن
َ
ُه ل

ّ
�بَ الَل �تَ

َ
ك

کم بر هستی یاتتم بود، دیگر در وجودش جایی برای ترس جز »او« یاتف  را حا
نمی شد.«3

شهدای عزیز ما نیز بسیار شجاع بودند و خداوند هم آن ها را به بهترین صورت 
پذیرفت. انسانی که ترسو باشد، تا آخر پای امام زمان؟جع؟ نخواهد ایستاد، 
کــه شجاعت  همان طورکه تــا آخــر پــای جمهوری اســامــی نماندند. آن هــایــی 

ح ُاصول الکافی، ج 9، ص ۱8۱. مازندرانی، مالصالح، شر  .1

خ نمی دهد، مگر آنچه خداوند برای ما نوشته و مقّرر  سوره توبه، آیه ۵۱: »... هیچ حادثه ای برای ما ر  .2
داشته است...«.

رحیمیان، محمدحسن، در سایه آفتاب، ص ۱08.  .3
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داشتند، توانستند از جمهوری اسامی دفاع کنند و اکنون هم ایستاده اند؛ اما 
راحت ترین کار برای افراد ترسو این است که جمهوری اسامی را کنار بگذارند؛ 
چون در این صــورت، هم مشهور می شوند و هم حقوق نجومی می گیرند و 
اختاس می کنند. اما روحیه ای که انقابی باشد، نه دنبال اختاس است و نه 

دنبال حقوق نجومی.

نمونه هایی از شجاعت

امروز هم مقام معظم رهبری؟بد؟ همان شجاعت را دارد. ایشان در یکی از 
سخنرانی هایش فرمود:

کم نطق خیلی  کــرده ام: در یکی از قجاقع بین المللی  این خاطره را بارها نمل 
ُپرشوری در آنجا علیم تسلط قدرت ها و نظام هلطم در دنیا ایراد کردم و آقریکا 
و شوروی را در حضور بیش از صد هیئف نمایندگی و رؤهای دولف ها، بم نام 
کوبیدم و قحکوم کردم، بعد از آن نطق، عدۀ زیادی آقدند، تحسین و تصدیق 
کم  کشورها  از هــران  گفتند: »همین هخن شما درهــف اهــف.« یکی  کردند و 
گفف: »همۀ  کشتند، نزد قن آقد و  یک جوان انمالبی بود و البتم بعد هم او را 
کم بم خودتان نگاه  حرف های شما درهــف اهــف، قنتسی قن بم شما بگویم 
نکنید کم از آقریکا نمی ترهید، همۀ این هایی کم در اینجا نشستم اند، از آقریکا 

قی ترهند. بعد هرش را نزدیک قن آورد و گفف: ’قن هم از آقریکا قی ترهم.«1

یکی از شخصیت های جالب قبل از انقاب، فردی به اسم صمصام در اصفهان 
بود که چند نمونه از شجاعتش را می خوانیم:

کم ظاهری غلط انداز داشــف و تظاهر بم دیوانگی قی کرد.  ِرنــد بــود  او تــردی 
ــگــران، قتوجم  یــا الاقـــل همۀ دی ــگــران،  گــویــی نمی خواهد دی کــم  ــود  ب عاِلمی 

عالم بودنش شوند.

حسن صدری مازندرانی، حکایت ساللۀ زهــرا؟اهس؟، ص89؛ بیانات در دیدار با فرماندهان و پرسنل   .1
نیروی هوایی ارتش، ۱9بهمن۱۳68.



149

ف
اع

شج
  ▪ 

م 
هفت

ل 
ص

ت

نمل قی کنند کم روزی طبق شیوۀ قعمولش بدون دعوت قبلی و بم صورت هرزده 
بم قجلس روضۀ قسمی کم قماقات و قسئوالن شسر ازجملم اهتاندار و ترقاندار 
ک اصفسان هم در آن حضور داشتند، وارد قی شود و باالی  وقف و رئیس هاوا
کم دیروز علوتۀ اهبم تمام شده بود. هرچم توی شسر  قنبر قی رود و قی گوید 
دنبال جو گشتم تا بدهم بخورد، گیرم نیاقد. گشتم و گشتم. خیابان چسارهوق، 
چسارباغ، پل تلزی، خالصم هر جا رتتم، قغازه ها بستم بود. تا رهیدم بم قحلۀ 
جلفا. دیدم یک قغازه باز اهف. رتتم دیدم شیشم هایی گذاشتم اند بیرون قغازه 
گفتم: »علفی، جویی،  گفتند: »آبجو.«  و قی تروشند. پرهیدم: »این ها چیم؟« 
گندقی، چیزی ندارید بدهم این حیوان زبان بستم بخورد؟« گفتند: »نم. تمط 
آبجو داریم.« گفتم: »عیبی ندارد. کمی آبجو بدهید بم این حیوان.« آوردند و 
گذاشتند جلوی دهانش. حیوان اول یک بویی کشید و بعد هرش را بلند کرد و 
تکان داد. هر کار کردیم نخورد کم نخورد. هرچم اصرار کردم، تایده ای نداشف. 
گفتم: »حیوان! اصًال تو قی دانی این چیم؟! این چیزی  آخرش عصبانی شدم 
اهف کم اهتاندار قی خورد، ترقاندار قی خورد، رئیس شسربانی قی خورد، همۀ 
رئیس رؤهای کشور قی خورند.« یکسو دیدم تا اهم اهتاندار آقد، حیوان شروع 

کرد بم خوردن آبجو.

و  بلند  بم شدت عصبانی شده  اهتاندار وقف  گویا  اینجا قی رهد،  بم  کم  قصم 
قی شود کم از قجلس بیرون برود، اقا صمصام با زرنگی اداقم قی دهد: »آقای 
اهتاندار، تشریف داشتم باشید! خاتمۀ قنبر اهف و قی خواهم برای اعلیحضرت 
کنم.« با این حرف، اهتاندار قجبور قی شود بماند. صمصام هم  آریاقسر دعا 
بلند قی گوید: »خدایا! ده  هال از عمر جناب قستطاب آقای اهتاندار کم کن و بم 

عمر شاهنشاه آریاقسر بیفزا!«1

 ، در آن زمان، بیان چنین سخنانی از زبان یک فرد معمولی یا یک منبری دیگر
عواقب بسیار سختی به دنبال داشت.

عقیلی،  سیداحمد  ۱۳88؛  یــاس،  عطر  قــم:  صمصام،  چهرۀ  از  غــبــارروبــی  هوشنگی،  مجید  نــک:   .1
تخت فوالد اصفهان، اصفهان: سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان، ۱۳89.
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پس از واقعۀ 15خرداد13۴2 روزی صمصام طبق روال قعمول خود وارد یکی از 
قجالس روضۀ بزرگ شسر شد و روی قنبر رتف و گفف:

گفتم پا روی ُدِم هگ نگذار! ولی  »قن صد دتعم بم این هید )اقام خمینی( 
قبول نکرد کم نکرد. و گرتتار شد!«

ک قی روند  قــأقــوران هــاوا قــی آیــد.  پایین  از قنبر  بالتاصلم  و  را قی گوید  ایــن 
هراغش و قی خواهند بازداشتش کنند، ولی او قی گوید قن تنسا با اهبم قی آیم. 
آن ها هم کم قی بینند حریف او نمی شوند، قی پذیرند و صمصام هوار بر اهبش 
ک قراجعم قی کند. در اتاق بازجویی، بازجو از او قی پرهد: »چرا بم  بم ادارۀ هاوا
اعلیحضرت توهین کردی؟« صمصام با انکار قی پرهد: »چم توهینی؟!« بازجو 
قی گوید: »همین کم گفتی بم خمینی گفتم ام پا روی دم هگ نگذارد.« صمصام 
پوزخندی قی زند و قی گوید: »اهتغفراهلل! قگر اعلیحضرت هگ اهف کم شما 
چنین برداشتی کرده اید؟« بازجو کم چنین قی بیند، دهتور قی دهد صد ضربم 
شالق بم صمصام بزنند؛ ولی صمصام خود را از تک وتا نمی اندازد و قی گوید: 
بــوده ام.  بی عمل  عالِم  چــون  هستم!  ضربم ها  ایــن  قستحق  قن  بزنید!  »بلم، 
کنم!«  آنکم خودم بم حرف خودم عمل  اقر و نسی قی کردم، بدون  بم دیگران 
قی پرهند: »چطور؟« قی گوید: »همین کم بم هید گفتم پا روی دم هگ نگذارد، 

ولی خودم گذاشتم!«1

سالطین بزدل

تــرس و زبونی ساطین و پادشاهانی  نقطه مقابل شجاعت علما و شــهــداء، 
است که علی رغم برخورداری از امکانات مختلف، یارای مقابله با متخاصمان 
، دوران قاجار و  را نداشتند. در بین همه  ادوار پادشاهی و سلطنت در کشور

پهلوی سیاه ترین دوران برای ایران است.

در مورد خصایص مظفرالدین شاه قاجار مطالب فراوانی گفته و نوشته شده 
، ترس اوست که بسیاری از  است. یکی از بارزترین ویژگی های این شاه قاجار

نک: مجید هوشنگی، غبارروبی از چهرۀ صمصام؛ سید احمد عقیلی، تخت فوالد اصفهان.  .1
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نزدیکان وی در مورد این موضوع اتفاق نظر دارند. اعلم الدوله ثقفی، پزشک 
مخصوص مظفرالدین شاه، در خاطرات خود می نویسد:

صداهای  و  برق  و  رعد  از  قی ترهید.  همم کس  و  همم چیز  از  »قظفرالدین شاه 
کم برای اولین بار پیش او قی آقدند  گسانی قی ترهید. از آدم هــای ناشناهی  نا
کم هنوز صورت نگرتتم بود، قی ترهید.  قی ترهید ... ؛ حتی از تجسم وقایعی 
کنترل اعصاب خود را  کم زقینم وحشف برایش تراهم قی شد،  در هر قوضوع 
کف قــی رتــف. در این گونم قــوارد،  از دهــف قــی داد و صبر و قــرارش بم کلی از 
نوعی تشنج اعصاب عارضش قی شد کم برای تسکین آن قحتاج بم قعالجم و 

اهتعمال دوا بودیم«. 1

هزینه سنگین »ترس«
تاریخ گواه است که اگر ملتی از مستکبری بترسد، باید هزینه  هنگفت این بزدلی 
را بپردازد.امروزه بر کسی پوشیده نیست که افــرادی که وجهه روشنفکری به 
خــود گرفته اند، ترسوترین افــراد یک حکومت هستند. آنــان بــرای تــرس خود 
حاضرند کشورشان را به دست چپاول بیگانگان بسپارند. آنها به محض اینکه 
کسی تهدیدی کند، روحیه  مقاومت خود را از دست می دهند و تنها ادعای 
شجاعت و دلیری دارند. کسانی که روحیه انقابی و جهادی دارند، شجاع ترین 
افراد هستند. آنها حتی اگر ابرقدرت های عالم نیز تهدیدشان کنند، خللی در 
روحیه و رفتار آنها وارد نمی شود. آنها از خدا می ترسند و از غیر او ترسی ندارند.

هزینه سازش هایی که به دلیل ترس اتفاق افتاده است را باید از ترکیه پرسید که 
وارث بزرگ امپراطوری عثمانی بود، اما اکنون پس از سه دهه التماس و دادن 
امتیازهای متعدد برای پذیرش در اتحادیه اروپــا، هنوز پشت دِر این اتحادیه 
انتظار می کشد. هزینه سازش  را باید از دولت سعودی پرسید که برای جلب نظر 
رئیس جمهور جدید آمریکا و همچنین موافقت او با ولیعهدی پسر ملک سلمان، 

خ ۱۳90/۵/2، ص ۱۷. روزنامه رسالت، شماره ۷۳۱9، مور  .1



152

ل(
د او

جل
ن )

قرآ
ور 

با ن
ن 

بیی
ت

مجبور می شوند بیش از ۵۰۰ میلیارد از بودجه خود را به آمریکا هدیه دهند. 
بارها و بارها و به طور علنی این سخن از زبان شخص ترامپ و وزرای وی شنیده 
می شود که »این گاو شیرده )عربستان( را باید تا آخر دوشید«. این کشور ثروتمند 
با ترسی که از امریکا دارد، خود را به مستعمره ای برای آمریکا تبدیل کرده است. 
هزینه سازش را باید از یاسر عرفات که از اولین رهبران ستم ستیز فلسطین بود، 
پرسید که به علت ترس، از مبارزه دست کشید و راه سازش با صهیونیست ها را 
پیش گرفت. فرجام او چه بود؟ او پس از دست دادن با دشمن، محبوبیت و 
نفوذش را در میان فلسطینی ها از دست داد و در نهایت به طرز مشکوکی از دنیا 

رفت.



فصل هشتم
خــــــــوش اخـــــالقـــــی1

این فصل، از سخنرانی حجت االسالم راجی با موضوع »اخالق تشکیالتی« استخراج شده است.  .1





در جهاد تبیین یکی از مهمترین شیوه ها، تخاطب و گفتگوی واقعی است. 
پیش شــرط و الزمــه اصلی بــرای ایــن گفتگو اخــاق و برخورد خــوب در بحث 
اســت. تاثیر خوش اخاقی در این است که اگر در یک گفتگو، حتی اگر فرد 
مقابل با نظر شما کاما مخالف باشد، شما را به عنوان یک انسان خوش اخاق 
و مهربان قبول داشته باشد. در این صورت یقینا زمینه پذیرش برای فرد مقابل 

بیشتر ایجاد می شود.

از  بـــود. یکی  ــرم؟لص؟ در اوج خــوش اخــاقــی  اکـ الــگــوی مسلمانان، پیامبر 
تحریفاتی که در دنیای غرب، نسبت به پیغمبر؟لص؟ انجام شده است این 
است که پیامبر؟لص؟ را با خشونت معرفی کرده اند، در حالی که پیغمبر؟لص؟ 
فوق العاده، اخاق اجتماعی واال و باالیی داشتند، جذب پیغمبر به دین خدا؛ 
با این نفوذ بر دل ها بــود. اخــاق اجتماعی ایشان خیلی ها را عاشق ایشان 
می کرد. دلش برای همۀ جامعه می تپید. در حق جامعه پدری می کرد، برای 
همین به او پدر امت گفته می شود. پدری که تمام تاش خودش را می کند برای 
سعادت فرزندانش. رابطه بسیار عمیق بین ایشان و امت وجود داشت. این 
. بعضی ها دل بزرگند، یعنی همان  ، اخاق یک پدر دلسوز است اخاق پیغمبر
قدر که بــرای بچه خــودش دلسوزی می کند، همان قدر بــرای تک تک آدم ها 

دلسوزی می کند. پیغمبر؟لص؟ اخاقش این طوری بود.

خداوند در جای جای قرآن؛ از این اخاق پیغمبر؟لص؟ حرف می نزد و امت را 
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باخبر از این اخاق پدری و دلسوزانه او می کند. خداوند می فرماید:

ْم 
�تُّ ِ� َما َع�نِ �يْ

َ
رنٌ َعل �ي ِ ِسُكْم َعرن �نُ �نْ

أَ
اَءُکْم َرُ�وٌل ِم�نْ ا ْ� �بَ >�تَ

ٌم<1 �نَ َرُءو�نٌ َرِ��ي �ي ِم�نِ ُموأْ
ْ
ال ْم �بِ

ُ
ک �يْ

َ
ٌص َعل َ�ِر�ي

)به یقین، رسولی از خود شما بسـویتان آمد که رنجهای شما بر او سخت است؛ و 
اصرار بر هدایت شما دارد؛ و نسبت به مؤمنان، رئوف و مهربان است!(

یعنی رنج شما، رنج پیامبر است. شما ناراحت بشوی، او ناراحت می شود. تا 
حاال شده شما را کسی اینقدر دوست داشته باشد؟ از ناراحتی شما، ناراحت 

بشود؟ بعد خدا دست بر نمی دارد از اخاق اجتماعی پیغمبر می فرماید:

�نَ < �ي ِم�ن ُموأْ
ْ
ال ْم �بِ

ُ
ک �يْ

َ
ٌص َعل >َ�ر�ي

جوش شما را می زند

یعنی برای او فرقی نمی کند شما مومن باشی یا کافر2، او دلش برای بشریت 
می تپد. در ادامه از دلسوزی خاص پیغمبر؟لص؟ برای مومنین سخن می گوید 
این آقایی که دلش برای هدایت بشریت می تپد، برای مومنین که دیگر مهربانی 

خاصی دارد. می فرماید:

ٌم<3 �نٌ َر��ي > َروأُ

توبه،۱28.  .1

عالمه طباطبایی؟هر؟ : »معناى آیه این است: هان اى مــردم! پیغمبرى از جنس خود شما مردم   .2
بیامده که از اوصافش یکی این است که از خسارت دیدن شما و از نابود شدنتان ناراحت می شود، و 
دیگر اینکه او در خیرخواهی و نجات شما چه مؤمن و چه غیر مؤمن حریص است، و اینکه او نسبت 
به خصوص مؤمنین رؤوف و رحیم است، و با اینکه اوصافش چنین است آیا باز هم جا دارد که از او 
سرپیچی کنید؟ نه، بلکه سزاوار است که از او اطاعت کنید، چون او رسولی است که قیام نکرده مگر 
با امر خدا، اطاعت کردن از او اطاعت خدا است، آرى، جا دارد به او نزدیک شوید و با او انس بگیرید، 
چون او هم مثل خود شما بشر است، پس بهر چه دعوت کرد بپذیرید، و هر خیرخواهی که نمود بکار 

ببندید.« )ترجمه تفسیر المیزان، ج9، ص۵6۱(
توبه،۱28.  .3
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آیا ما اینگونه پیغمبر را به جهان معرفی کردیم؟ مردی با اوج مهربانی. مردی 
 ، با دلی به وسعت تپیدن برای تمام بشریت. بعد این اخاق اجتماعی پیغمبر
چقدر بین ما رواج دارد؟ ما خودمان چقدر دلمان برای هم می تپد. این اخاق 

اجتماعی و خوش اخاقی در قلب دین ما قرار دارد.

؟ص؟ مدل تبیینی پیامبر
تبیین پیامبر؟لص؟ با روی گشاده و اخاقی خوش اتفاق می افتاد. خداوند در 

قرآن خطاب به پیامبر اکرم؟لص؟ می فرماید:

َ�ْوِلك<1 وا ِم�ن ْ
صنُّ �نَ �نْ �بِ ل�َ

ْ
ل �تَ

ْ
�نَ ال ل�ي ا عنَ

طنًّ �تَ �نَ ْو ُک�نْ
َ
>َو ل

کنده شده  گر درشـتخوى و سـختدل بودى، قطعًا همه از گرد تو پرا )اى پیامبر، ا
بودند.(

خداوند به پیامبر؟لص؟ نمی فرماید که اگر به تو معجزات را نمی دادیم، مردم 
از تو فاصله می گرفتند، امــا خداوند در ایــن آیــه بر ُخلق پیامبر؟لص؟ تأکید 
می کند و به ایشان می فرماید: »اگر بداخاق بودی، همه از کنارت می رفتند.« 
این نشان می دهد که خوش خلقی پیامبر؟لص؟ همه را جذب کرد و مردم گرد 
پیامبر؟لص؟ را فراگرفتند. اخاق نیکوی نبوی در رواج اسام و سرپاماندن آن 

بسیار نقش آفرین بود.

امام حسین؟ع؟ می فرمایند:

ُللُق احَلَسُن ِعباَدٌة«
َ
»ا

)خوش اخالقی عبادت است.(

در بیان گهربار امام؟ع؟ اهمیت خوش خلقی تا آنجاست که برای انساِن آراسته به 

آل عمران، ۱۵9.  .1
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آن، عبادت محسوب می شود. بنابراین، فرد مسلمان نباید فقط نماز و روزه و حج 
را عبادت بداند؛ بلکه خوش اخاقی با خانواده و دیگران نیز جزء عبادات است.

خوش اخالقی علما
مرحوم واله؟هر؟ که از اساتید شاخص اخاق بودند، می فرمودند:

وقتی یکی از کتاب های آیف اهلل قیرزا جواد آقا تسرانی؟هر؟ تازه چاپ شده بود، هید 
بزرگواری آن را قطالعم قی کند و پس از قطالعم، بم آن ِاشکال قی گیرد و بم آقا ناهزا 
گر  قی گوید. وقتی آقا، آن هید بزرگوار را قی بیند، با هعۀ صدر بم آن هید قی گوید: »ا
 اجازه داشتم، دهف شما را قی بوهیدم« و هپس قی اتزاید: »شنیده ام کم قرا 

ً
شرعا

ج نیسف: یا بم حق اهف، پس قرا  ناهزا گفتم ای! این عمل شما از دو حال خار
گاه کرده ای؛ یا بم ناحق اهف، پس بسانم ای دهف قن  بیدار کرده  و بم اشتباهم آ
داده ای کم وقتی تردای قیاقف دهف قرا گرتتند و خواهتند بم هوی جسنم ببرند، 

بم همین بسانم جدت قرا یاری کند.« اخالق ایشان چنین بود.1

این نمونه ای از اخاق نبوی است که ایشان در زندگی پیاده کرده بود.

از شکنجه اسراء ایرانی تا شهادت
دربارۀ اخاق مرحوم حجت السام ابوترابی؟هر؟ نیز نقل کرده اند:

آقای ابوترابی وقتی در اردوگــاه اهرا در عراق بود، زیر شدیدترین شکنجم ها 
کم بسیار ایشان را  ــاه  قــرار داشــف؛ اقا هیچ گاه آه ونالم نکرد. اتسر ارشــد اردوگ
شکنجم قی کرد، ترتیع درجم گرتف و هرهنگ شد؛ لذا برای او قراهم جشن در 
اردوگاه برگزار کردند و همۀ اتسران عراقی بم او تبریک  گفتند. آقای ابوترابی از 
کنند. بعد  کوچک درهف  کیک  کمی آرد و شکر، یک  دوهتانش خواهف تا با 
کیک را در یک پارچم پیچید و بم دتتر هرهنگ برد. آقای ابوترابی ارشد اردوگاه 
بود و بم نمایندگی از دیگر اهرای ایرانی وارد اتاق هرهنگ شد. هرهنگ قثل 
همیشم با حالتی غرورآقیز گفف: »چم شده؟ اقروز در جشن قا چم قی خواهی؟« 

خاطراتی از آییمه ی اخالق، مرتضی عطایی، ص۴۳.  .1
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کم  گفف: »قا و اهرا شنیده ایم  کیک برداشف و  آقای ابوترابی پارچم را از روی 
کیک را از هسمیۀ آرد و شکر  بــرای عرض تبریک این  گرتتم اید.  ترتیع درجــم 
کردیم.« از آن روز، در نتیجۀ اخالق نیکوی آقای  خودقان برای شما درهف 

ابوترابی، رتتار آن هرهنگ با همۀ اهرا تغییر کرد.

بود.  کاظم عبداالقیر  آقــای  اهــرا در تکریف 5،  کرده اند قسئول شکنجۀ  نمل 
خوش اخالقی آقای ابوترابی تحولی در او بم وجود  آورد کم از کار خود توبم کرد و 
بعدها، جزء شسدای قداتع حرم  شد. این ها همم از آثار اخالق نبوی و نیکوهف.1

حضرت علی؟ع؟ می فرمایند:

ُغ 
ُ
 االخالِق احَلَسـَنةِ َفِإّنَ الَعبَد اُلؤِمـَن یبل

َ
نُفَسـُکم َعیل

َ
ِّوضوا أ »َر

2» َجَة الّصاِئِ القاِئِ سـِن ُخلِقِه َدَر حِبُ
)خودتـان را بـا خوش اخالقـی تمریـن و ریاضـت دهیـد؛ زیـرا بنـدۀ مسـلمان بـا 

خوش اخالقی اش به درجۀ روزه گیر شب زنده دار می رسد.(

طبق این فرمایش اگر اخاق انسان خوب باشد، صاحب درجه و مقامات عالی 
خواهد شد. بنابراین باید انسان خودش را به خوش اخاقی عادت دهد.

ایشان در جای دیگری می فرمایند:

»النساُن َعبُد الحسان« 3
) انسان بنده احسان است.(

مردم بندۀ محبت هستند و اگر از انسان محبت ببینند، جذب می شوند. اگر 
افراد مذهبی و اهل مسجد به مردم محبت نکنند، به طبع مردم جذب محبت 
افراد غیرمذهبی می شوند؛ به خصوص جوان ها بیشتر در معرض محبت افراد 

گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی، ...تا شهادت، ص 2۴.  .1

ابن شعبۀ حرانی، تحف العقول، ص۱۱۱.  .2

غررالحکم و دررالکلم، ح 26۳.  .3
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غیرمتدین قرار می گیرند؛ پس باید با اخاق خوش، جذبه و کشش به سمت 
مذهب را بیشتر کرد؛ همان گونه که کریم اهل بیت، امام حسن مجتبی؟ع؟، با 

مرد شامی چنین کردند:

قردی از اهل شام وارد قدینم شد. بر اثر تبلیغات هوء قعاویم و دیگر دشمنان 
اهل بیف، آن قرد کینم ای عمیق از اقام علی؟ع؟ و ترزندانش در دل داشف. یک 
روز کم اقام حسن؟ع؟ را هوار بر َقرکب دید، زبان بم ناهزا گشود و با صدای بلند، 
آن حضرت را لعن و نفرین کرد؛ اقا اقام در برابر یاوه گویی های او هکوت پیشم 
اقــام نزد او  کردند. وقتی قرد شاقی بم هخنان زشف و ناپسندش پایان داد، 
رتتند و با لبخند بم او هالم کردند و قسربانانم ترقودند: »جناب آقا! بم گمانم در 
گر بی لباس باشی، لباهف  گر گرهنم باشی، هیرت قی کنیم و ا این شسر غریبی. ا
گر حاجتی داشتم باشی، آن را  گر تراری باشی، پناهف قی دهیم و ا قی دهیم و ا
برآورده قی کنیم. حاال خوب اهف اهباب و وهایلف را برداری و نزد قا بیایی و تا 

هنگام رتتنف از قدینم، قیسمان قا باشی کم این برای تو بستر اهف.«

و  شد  دگــرگــون  جوانمردانم  و  قحبف آقیز  هخنان  ایــن  شنیدن  از  شاقی  قــرد 
پشیمان از برخورد نادرهتش. درحالی کم از نداقف قی گریسف، گفف: »گواهی 
قی دهم کم تو جانشین خدا در زقینی. خدا بستر قی دانسف کم رهالف خویش 
را بم عسدۀ چم کسی قرار دهد. تو و پدرت علی، قنفورترین قردم نزد قن بودید و 

کنون قحبوب ترین قردم نزد قن هستید.«1 ا

از همین سبب است که امام صادق؟ع؟، ما را بدین مطلب رهنمون شده اند:

یُن االسـالَم االخالُق احَلَسـَنُة فیما َبنَی الّناِس«2 ا یَز »إّنَ ِمّ
)آنچه موجب زینت اسالم می شود، خوش اخالقی در بین مردم است.(

بر این اساس، هر چیزی زینتی دارد و زینت اسام هم خوش اخاقی است. از 

بحاراالنوار، ج ۴۳، ص ۳۴۴.  .1

عبداهلل بحرانی اصفهانی، عوالم العلوم، ج20، ص۷۴2.  .2
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تبیینی، اخاق محوری است؛ یعنی هم اخاقشان خوب  ویژگی های مجاهد 
 چنین مجاهدی با این ویژگی می تواند 

ً
است و هم دغدغۀ اخاق دارند. طبیعتا

برای اسام و شیعه و برای امام زمان؟جع؟ یار پرورش دهد. این اشتباه است 
که عده ای فکر می کنند فقط با خواندن »دعای ندبه« و »دعای کمیل« و به 
مسجد رفتن می توانند بــرای آن حضرت، یار تربیت کنند. چه فایده دارد که 
در خانواده، پدر و مادر به مراسم مذهبی بروند و فرزندشان در میهمانی های 
نامناسب شرکت کند؟! برای پیشگیری از شکاف بین پدران و مادران مذهبی با 
فرزندان، آنان باید به فرزندشان نیکی کرده و با اخاق نیکو با او رفتار کنند. 

بدین ترتیب فرزند با میل باطنی خود جذب امام زمان؟جع؟ می شود.

حدیثی منحصر به فرد
در بین احــادیــث، حدیثی اســت کــه هــم به لحاظ راوی روایـــت و هــم متن، 

منحصربه فرد است:

ُبـو 
َ
َثَنـا أ

َ
، َحّد

َ
َسـِن َقـال َ ُبـو احلْ

َ
َثَنـا أ

َ
، َحّد

َ
َسـِن َقـال َ ُبـو احلْ

َ
َثَنـا أ

َ
»َحّد

ْحَسَن  
َ
َن  أ

َ
َسـِن:  أ َ َسـِن َعِن احلْ َ َسـُن َعِن احلْ َ َثَنا احلْ

َ
، َحّد

َ
َسـِن َقال َ احلْ

َسن«1 َ ُق احلْ
ُ
ل ُ َسِن ، الْ َ احلْ

)ابوالحسـن2 از ابوالحسـن از ابوالحسـن حدیث کرد برای ما که او از حسن شنید 
که او گفت از حسن شـنیدیم که از امام حسـن؟ع؟ شـنیده بود: »همانا نیکوترین 

نیکویی، خلق نیکوست.«(

با توجه به این روایت می توان نتیجه گرفت که اگر خدا به شخصی اخاق نیکو 
داده، در واقع بهترین نیکی ها را به او داده است. شهید سید حسن مدرس؟هر؟ 

بحار األنوار، ج 68، ص۳86، باب 92.  .1

حسن های موجود در روایت چه کسانی هستند؟ أبو الحسن اول، محمد بن عبد الرحیم التستری.   .2
أبو الحسن دوم، علی بن أحمد البصری التمار. أبو الحسن سوم، علی بن محمد الواقدی. حسن اول، 
حسن بن عرفه العبدی. حسن دوم، حسن بن أبی الحسن البصری. و حسن سوم، حضرت امام حسن 

مجتبی؟ع؟
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علی رغم اینکه در عالم سیاست شخصی قاطع بود ولی دارای اخاق نیکو و 
زبانزد بود. درباره اخاق نیکوی ایشان گفته اند:

در زقان جنگ جسانی، شسید قدرس؟هر؟ بم اهتانبول هفر کرد. دولف عثمانی 
ایشان  گــن اختصاصی در اختیار  وا ایــشــان، دهتور داد یک  بم  احــتــرام  بــرای 
گر در بین راه خواهتند، بتوانند اهتراحف کنند. قرحوم قدرس  گذاشتم شود تا ا
کــرد و برای  کــرد و چــای خــوش عطری دم  هم بلند شد و قلیان تمیزی چــاق 
از هیمای هادۀ قرحوم قدرس  برد. رئیس قطار  کارقندان و قحاتظان قطار 
گفف: »یک چای دیگر هم بدهید.« قرحوم  کرد او قسوه چی اهف و بم او  تکر 
کمال خوش رویی چای دوم را برد. وقتی قطار بم قمصد رهید،  قدرس هم با 
رئیس قطار پیش آقد و بم قترجم گفف کم قی خواهد پول چای را بدهد. قترجم 
گفف: »پول الزم نیسف.« رئیس قطار گفف: »قایل نیستم ضرری قتوجم پیرقرد 

قسوه چی بشود!«

با  را  بــرای اهتمبال آقدند و قرحوم قــدرس  از هیئف  در همین وقــف، جمعی 
گن  این وا گفف: »اصــًال  بردند. قترجم بم قسئول آن قطار  احترام پیشاپیش 
توق العاده برای همین قرد قحترم بم قطار اضاتم شده اهف.« رئیس قطار کم 
هم از این قاجرا شرقنده شده و هم از تروتنی قرحوم قدرس تعجب کرده بود، 

رو بم دوهتان گفف: »بم خدا هوگند، ... قا آقایی بم این بزرگواری ندیده ایم.«1

بداخالقی در خانه
توجه به رفتار مناسب فقط محدود با افراد غریبه نیست بلکه باید در ارتباط با 
افراد آشنا بویژه خانواده خوش اخاق بود. داشتن اخاق نیکو در خانه در دین 

اسام از اهمیت باالیی برخوردار است.

شخصی بم قحضر اقام رضا؟ع؟ آقد تا دربارۀ خواهتگار دخترش کسب تکلیف 
کم  اهــف  آقــده  دخــتــرم  خواهتگاری  بــم  خویشاوندانم  از  »تـــردی  گفف:  کند. 
کنون چم کنم؟ آیا دخترم را بم او بدهم یا خیر؟« اقام در پاهخ  بداخالق اهف. ا

سید محمد محیط طباطبایی، محیط ادب، یغما، ص۳۷۷.  .1
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گر بداخالق اهف، دخترت را بم ازدواج  ِق« )ا
ْ
ل ُ ِّوْجُه ِإنْ کانَ َسئَی الْ او ترقودند: »ال ُتَز

با او درنیاور.(

، اخاق خوب است و اگر کسی  با این بیان، اولین ماک برای انتخاب همسر
بداخاق باشد، نباید با او ازدواج کرد.

آیت اهلل مظاهری در کتاب ارزشمند تربیت فرزند از دیدگاه اسام به نقل از یکی 
از بزرگان می آورند:

تردی را قی شناختم کم بسیار خوب بود. در خواب دیدم کم روز قیاقف شده و 
او بم شکل هگ درآقده اهف. بم او گفتم: »تو کم آدقی خوب و باایمان و باتموا 

بودی! چرا هگ شده ای؟«

گفف: »وای از بداخالقی در خانم! وای از بداخالقی در خانم! وای از بداخالقی 
در خانم!«

بعد بم قن گفف: »بیا برویم قبرم را نگاه کن.«

جلو رتتم و دیدن تم قبرش هوراخ اهف!

کم تمام روغن  گذاشتند، قبر چنان قرا تشار داد  گفف: »وقتی قرا داخــل قبر 
گر هوراخ تنگ نبود، روغن ها را نشانف  گرتتم شد و در این هوراخ رتف. ا قن 

قی دادم.«1

متأسفانه بسیاری از افــراد در بیرون از منزل بسیار خــوش اخــاق هستند؛ اما 
به محض ورود به منزل، با اهل منزل بداخاقی می کنند! لذا با ورود آنان، بدن 
اهل منزل می لرزد. این حکایت، نشان دهندۀ وضع این گونه افراد پس از مرگ 

 درس آموز است:
ً
است. جریان تکان دهندۀ سعد بن معاذ نیز واقعا

ــزد پیاقبر خـــدا؟لص؟ آقــدنــد و بــم ایــشــان خبر قــرگ هعد بن قعاذ را  گــروهــی ن
دادند. پیاقبر؟لص؟ با اصحاب براى تجسیز هعد حرکف کردند و درحالی کم در 

تربیت فرزند از نظر اسالم، ص۱0۱.  .1
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چارچوب دِر غسال خانم قرار داشتند، بم غسل دادن بدن هعد ترقان دادند. 
هنگاقی کم او را حنوط و کفن کردند و بر تختم اى براى حمل بم هوى بمیع قرار 
دادند، حضرت با پاى برهنم و بدون عبا دنبال جنازه حرکف کردند. هپس گاهی 
طرف راهف جنازه را بر دوش قی گرتتند و گاهی طرف چپ را تا بم قبر رهیدند. 
پیاقبر وارد قبر شدند و با دهف قبارکشان لحد چیدند و از اصحاب خواهتند 
غ  ک بم ایشان دهند تا روزنم هاى بین لحد را بگیرند. چون تار کم هنگ و خا
ک روى لحد ریختم شد و قبر بم طور کاقل بستم شد، حضرت؟لص؟  شدند و خا
ترقودند: »قن قی دانم بــم زودى جنازه قی پوهد؛ ولی خدا بنده اى را دوهف 
دارد کم هرگاه کارى قی کند، قحکم و اهتوار انجام دهد. لذا در چینش لحد و 

ک دقف کردم.« بستن روزنم هاى آن با هنگ و خا

بسشف  حــالــف!  بــم  خوشا  »پــســرم،  گفف:  قـــادرش  هعد بن قعاذ،  دتــن  هنگام 
کرم؟لص؟ ترقودند: »زیاد خوشحال نباش و برای خدا تکلیف  گوارایف!« پیاقبر ا
کنون در تشار اهف.« اصحاب هبب را پرهیدند.  کم هعد هم ا قشخص نکن 

ترقودند: »هعد با خانواده اش بداخالق بود.«1

گاه ما به راحتی از کنار داستان فوق می گذریم اما به واقع می دانیم سعد بن معاذ 
چه کسی بود؟

بــود. در  کبار صحابۀ رهــول اهلل؟لص؟ بم شمار قی آقد. زعیم قبیلۀ اوس  از  او 
جنگ های قسمی نظیر بدر و احد و خندق حضور داشف. در غزوۀ بّواط در هال 
او هپردند. قستجاب الدعوه  را بم  دوم هجرت، پیاقبر؟لص؟ حکوقف قدینم 
گر چیزى  بود. در جنگ خندق، بعد از آنکم قجروح شد، دعا کرد: »خداوندا، ا
کم قن  از جنگ قا با قریش باقی بماند، قرا زنــده نگم دار بــراى جنگ دیگرى 
دوهف دارم با قوقی کم پیغمبر تو را رنج داده و او را تکذیب کرده اند، نبرد کنم. 
گر جنگ پایان یاتتم باشد، قرا ]در این واقعم[ شسید ترقا و نیز قرا  خداوندا، ا

قکش، قگر بعد از اینکم چشم قرا بم تباهی بنی قریظم )یسود( روشن کنی!«2

بحار األنوار، ج2۱، ص2۵۷.  .1

۱. ابن اثیر، ترجمۀ الکامل، ترجمۀ ابوالقاسم حالت و عباس خلیلی، ج۷، ص206.  .2
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وقتی هعد چنین دعا کرد، خون بند آقد و بعد از پایان جنگ و بعد از پایان غائلۀ 
یسود، خون ریزی شروع شد. پیاقبر قضاوت برخورد با یسودیاِن پیمان شکِن 
ترقودند:  پیاقبر؟لص؟  قضاوتش  از  بعد  کــردنــد.  ــذار  گـ وا او  بــم  را  بنی قریظم 

»خداوند این حکم تو را تأیید و اقضا کرد.«

قدت ها بعد از شسادت هعد بن قعاذ، رهول خدا؟لص؟ ترقودند: »خدا رحمف 
گر  ا و  کــاتــران  گلوهاى  در  بــودى  اهتخوانی  کم  بم درهتی  هعد!  اى  را  تو  کند 
قی قاندى، قنع قی کردی گوهالم ای را کم ارادۀ نصب او خواهند کرد در بیضۀ 
اهالم کم قدینم اهف، قانند گوهالۀ قوهی.« صحابم گفتند: »یا رهول اهلل، آیا 
اراده خواهند کرد در قدینۀ تو گوهالم برپا کنند؟« حضرت؟لص؟ ترقودند: »بلی، 
گر هعد زنده قی بود، نمی گذاشف کم چنین کنند؛ ولی  واهلل اراده خواهند کرد، و ا
خواهند کرد و حق تعالی نخواهد گذاشف کم تدبیر ایشان قستمر شود. بم زودى 
خدا تدبیر ایشان را باطل خواهد کرد.« صحابم گفتند: »یا رهول اهلل، قا را خبر 
کم تدبیر ایشان چگونم خواهد بــود.« حضرت ترقودند: »بگذارید تا تدبیر  ده 

حق تعالی در این باب ظاهر شود.«1

گر هعد زنده  قی بود، نمی گذاشف  از کالم رهول خدا؟لص؟ قشخص قی شود کم ا
رهول  جــان دادنــش،  هنگام  در  حتی  کنند.  غصب  را  اقیرالمؤقنین؟ع؟  حق 
گذاشتند و  خــدا؟لص؟ بــم بالین او حاضر شدند و هــر هعد را بــر زانـــوی خــود 
کــرده و  ترقودند: »السی! هعد در راه تو هختی ها دیــده و رهــول تو را تصدیق 
حموق اهالم کم بر ذقۀ او بوده، ادا کرده اهف. روح او را چون ارواح دوهتان 
خود قبض ترقاى.« هعد این بانگ بشنید و چشم باز کرد و گفف: »الّسالم علیک 
یا رهول اهلل! گواهی قی دهم کم تو رهول خدایی و حق رهالف بگذاشتی« و هر 

خود را برگرتف و بر زقین نساد و عذر بخواهف و بعد، از دنیا رتف.«

کــرد:  آقــد و خدقف پیاقبر؟لص؟ عــرض  ــرود  ت از شــســادت هعد، جبرئیل  بعد 
گشاده شد؟«  کم درگذشف و درهــاى آهمان بم روى او  »کیسف از اصحاب تو 

ج۴،  القلوب،  حیاة  المجلسی،  از:  به نقل  ص۴8۱؛  العسکری؟ع؟،  اإلمــام  إلــی  المنسوب  التفسیر   .1
ص۱2۷۱.
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 او را غسل دادند و بر او نماز خواندند. پیاقبر در تشییع جنازۀ او 
ً
پیاقبر شخصا

حاضر شدند و عبا از دوش و کفش از پا درآوردند. در تشییع او اصحاب گفتند: 
»یــا رهـــول اهلل، هعد قــرد بزرگ جثم  اى بــود و در دهــف قا بسیار هبک اهــف.« 
حمل  را  هعد  جسد  کــم  را  قالئکم  قی نگریستم  »قــن  تــرقــودنــد:  پیاقبر؟لص؟ 

قی کردند.«1

کــرد و درهـــاى آهمان  پیغمبر؟لص؟ تــرقــودنــد: »عــرش در قــرگ هعد جنبش 
گشوده شد و هفتادهزار ترشتم تشییع جنازۀ او کرد.«2

با  وجود این، چون با خانواده اش بداخالق بود، تشار قبر داشف. البتم از قرائن 
برقی آید کم او چندان هم بداخالق نبوده اهف؛ چون کسی کم خیلی بداخالق 
باشد، اصًال بم این جایگاه ها نمی رهد. بلکم گاهی در خانم ترش رویی قی کرده 
اینکم؛ در جساد تبیین اصل اهاهی خوش اخالقی اهف و  اهــف. هخن آخر 
همانطور کم اهل بیف؟مهع؟ تبیین خود را با اخالق خوب انجام دادند، هربازان 

آنان در این دوران نیز باید با حسن خلق تبیین و تبلیغ دین را انجام دهند.

لسان الملک سپهر، ناسخ التواریخ )زندگانی پیامبر؟لص؟(، ج2، ص۱06۴.  .1

ناسخ التواریخ )زندگانی پیامبر؟لص؟(، ج2، ص۱06۴.  .2



فصل نهم
مــــــــــــــــــــــــــــــردم داری1

این فصل، از کتاب »منظومه جهاد« اثر حجت االسالم راجی استخراج شده است.  .1





اساس و مبنای جمهوری اسامی ایران بر پایه مردم ساالری دینی است. یعنی 
اتکای واقعی جمهوری اسامی به حمایت و همراهی مردم به آن وابسته است. 
اساسا اهداف بزرگ اجتماعی، بدون مشارکت مردم، بدون نقش آفرینی مردم 
ممکن نیست. ما می خواهیم برویم جهان را نجات بدهیم، آیا بــدون نقش 

آفرینی مردم این هدف بزرگ ممکن است؟

دشمنان انقاب نیز امروز به دنبال فاصله انداختن بین مردم و نظام اسامی آن 
ها هستند. در چنین فضایی،  عاوه بر ضرورت خوش اخاقی که در بخش های 
دیگر گفته شد، ضروری است به اهمیت مردم داری و محبت به توده و آحاد 
مردم توجه داشت. همه افراد جامعه، در هر بخشی که مشغول به کار بوده 
و در ارتباط با مردم هستند باید ضرورت خدمت به مردم را درک کرده و آن ها 
را ولی نعمت خود بدانند. باور به اینکه محبت به مردم محبت به خداست، 

برای همه ما ضروری است.

در ادبیات حضرت امام؟هر؟ مردم محورند، چون این مردم هستند که باید این 
بار بزرگ را کمک کنند تا برداشته شود. انقاب جهانی پیغمبر؟لص؟ با مدل 

مردم داری محقق شد. خدا به پیغمبرش می فرماید:
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1> �نَ �ي ِم�ن ُموأْ
ْ
َعَك ِم�نَ ال �بَ

اَ�َك ِلَم�نِ ا�تَّ �ن َ صنْ �ب �نِ
>َو ا�نْ

و بال و پر خود را برای مؤمنانی که از تو پیروی می کنند بگستر!

بخشی از مردم داری، خدمت رسانی به خلق است.

داستانی از خدمت رسانی در قرآن
در قرآن، داستان های فراوانی دربارۀ خدمت رسانی به مردم مطرح شده است 

که البته الگوی خدمت رسانی به مردم، حضرت موسی؟ع؟ معرفی می شوند:

حضرت موسی؟ع؟ در دفاع از مظلوم و نجات جان او، مجبور به کشتن مأمور 
ستمگر حکومت فرعون می شود و فرار می کند و تحت تعقیب قرار می گیرد. 
خود را به َمدین می رساند و کنار یک چاه در َمدین زیر سایه ای می نشیند. از 
، تحت تعقیب فرعونیان است. در همان لحظه  طرفی، گرسنه و از طرف دیگر
می بیند که دو دختر با گوسفندانشان در گوشه ای ایستاده اند. موسی؟ع؟ از آن ها 
می پرسد که چرا آنجا ایستاده اند؟ دختران به حضرت موسی جواب می دهند که 
منتظرند مردان نامحرم از کنار چاه کنار بروند تا آن ها بتوانند به گوسفندانشان 
از  فــرار  به واسطۀ  گرسنگی  آن وضعیت  بــا  موسی  اینجا حضرت  بدهند.  آب 
دست مأموران فرعون، بی اعتنا به آنان نمی گذرد؛ بلکه گوسفندان آن دختران 
را می گیرد و به آن ها آب می دهد. بعد آن ها را به دختران تحویل می دهد و 
خودش می آید و زیر سایه می نشیند. حضرت موسی دستانش را به طرف آسمان 
بلند می کند و می گوید: »خدایا من به هر خیری که تو برسانی محتاج و فقیرم. 
چیزی به من برسان.« در روایت آمده است که منظور حضرت موسی فقط نان و 

غذا بوده است؛ اما خدا همه چیز به او داد: شغل، زن، فرزند و... .

حضرت مــوســی؟ع؟ بــا آن وضعیت خطرناک و در حــال گرسنگی، بــه مــردم 
خدمت کــرد. یکی از دالیــل اینکه خــدا چنین افـــرادی را به پیامبری مبعوث 

شعرا،2۱۵.  .1
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می کند، خدمت رسانی آنان به مردم است. این ویژگی همۀ پیامبران بوده است 
می گوید  اسحاق بن عمار  می کردند.  خدمت  مستضعفان  و  محرومان  به  که 

امام صادق؟ع؟ فرمودند:

ای اهحاق! هرکم این خانم )کعبم( را یک بار طواف کند، خداوند برای او هزار 
حسنم قی نویسد و هزار هیئم از او قحو قی کند و هزار درجم او را باال قی برد و 
هــزار درخــف بــرای او در بسشف قی کارد و ثــواب آزادکـــردن هــزار بنده را برایش 
قی نویسد تا بم قلتزم قی رهد، هشف دِر بسشف را برای او قی گشاید و هپس بم او 

قی ترقاید: »از هر کدام از آن ها کم خواهتی وارد شو.«

گفتم: »تدایف شوم. همۀ این ها برای کسی اهف کم طواف قی کند؟«

 ِمْن َهَذا؟« )بلم، آیا بم تو خبر ندهم از چیزی کم 
ُ

ْفَضل
َ
ا ُهَو أ ْخِبُرَک ِبَ

ُ
 أ

َ
 َفال

َ
ترقود: »َنَعْم أ

از این هم باتضیلف تر اهف؟«

عرض کردم: »آری.«

َغ َعَشَرَة« )هرکس 
َ
 َحیّتَ َبل

ً
 َو َطَوافا

ً
ُه َطَوافا

َ
ْؤِمِن َحاَجًة َکَتَب اهلُل ل ِخیِه اْلُ

َ
ترقود: »َمْن َقَضی أِل

حاجتی برای برادر قؤقنش برآورده کند، خداوند برای او ]ثواب[ طواتی و طواتی 
و طواتی و... قی نویسد.( ]حضرت همین طور شمرد[ تا بم ده طواف رهید.1

کسی منکر اهمیت خدمت رسانی به مردم نیست؛ اما بعضی خدمات نیز درست 
نیست. برای مثال، اگر کسانی هزینۀ حج واجب خود را صرف بیمارستان سازی 
یا مدرسه سازی کنند، خدمت  به مردم محسوب نمی شود. این افراد اگر بمیرند 
و به حج واجب نرفته باشند، مسلمان از دنیا نرفته اند؛ زیرا حج بر آنان واجب 
بوده است و نرفته اند. اما اگر کسی قبًال حج تمتع رفته است، ضرورتی ندارد 
دوبــاره بــرود و می تواند هزینۀ حج را صرف خدمت رسانی به مــردم کند. اگر 
حج تمتع بر کسی واجب شده است، باید بــرود؛ ولی اگر حج واجب را رفته 
کند. خدمت به  بــرای او مستحب اســت، باید اولویت بندی  و رفتن به حج 

محمد بن حسن )شیخ حرعاملی(، وسائل الشیعه، ج۱۳، ص ۳0۴.  .1
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محرومان و مستضعفان نیز مصادیق و روش های بسیاری دارد. در بیان حضرت 
موسی بن جعفر؟ع؟ آمده است:

ِمُنوَن 
ْ
ـاِس، ُهـُم ال ْرِض َیْسـَعْوَن یِف َحَواِئـِج الّنَ

َ
 یِف اأْل

ً
ِ ِعَبـادا

»ِإّنَ هلِلَّ
ِقَیاَمة«1

ْ
َیْوَم ال

)بـرای خداونـد در روی زمیـن، بندگانـی اسـت کـه در راِه رفـِع حاجت هـای مـردم 
تالش می کنند. آنان در روز قیامت، ایمن اند.(

مردم داری شهداء
شهدای واالمــقــام کشور ما نمونه های شاخص خدمت به مــردم و محرومان 
بودند. دغدغۀ شهدا، علما، بزرگان و عرفا همه در وادی خدمت به مردم و 
محرومان همیشه بوده و هست. در جبهه نمونه های بسیاری از خدمت رسانی 

رزمندگان و حتی فرماندهان به عنوان الگوی نسل امروز وجود دارد:

، یکی دو شب می دیدم ظرف های شام را یکی شسته است.  توی تدارکات لشکر
نمی دانستیم کار کیست. یک شب، مچش را گرفتیم. آقا مهدی بود. گفت: »من 

روزها نمی رسم کمکتون کنم؛ ولی ظرف های شب با من.«2

از نحوۀ خدمت رسانی شهید مهدی باکری در زمانی که شهردار ارومیه بود، نقل 
کرده اند:

گفتم: »تــوی این  گفف: »قــن قــی رم بــیــرون.«  بــاران خیلی تند قی آقد. بم قن 
گفف: »قی خوای  کردم. باالخره  کجا قی خوای بری؟« جواب نداد. اصرار  هوا 
بدونی؟ پاشو تو هم بیا.« با لندرور شسرداری راه اتتادیم توی شسر. نزدیکی های 
کوچم پس کوچم هایش پر از آب  ترودگاه یک حلبی آباد بود. رتتیم آنجا. توی 
و گل بود و آِب وهط کوچم صاف قی رتف توی یکی از خانم ها. دِر خانم را کم 

همان، ج  ۱6، ص ۳66.  .1

یادگاران، کتاب شهید زین الدین، ص۴۴.  .2
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زد، پیرقردی آقد دم در. قا را کم دید، شروع کرد بم بدوبیراه گفتن بم شسردار. 
قی گفف: »آخم این چم شسرداریم کم قا داریم؟ نمیاد یم هری بسمون بزنم، ببینم 
چی قی کشیم!« آقا قسدی بسش گفف: »خیلی خب پدرجان. اشکال نداره. شما 
یم بیل بم قا بده، درهتش قی کنیم؟« پیرقرد گفف: »برید بابا شماهام! بیلم کجا 
بود؟!« از یکی از همسایم ها بیل گرتتیم. تا نزدیکی های اذان صبح توی کوچم، 

راه آب قی کندیم.1

همسر شهید حسن طهرانی مقدم تعریف می کند:

توی بخشیدن، بم کم راضی نمی شد. حاجی نمایندگِی قجاز حاتم طائی توی 
برقی گشف، همیشم  بم خانم  و دیــر  کم خستم  بــود. شب ها  قــرن بیسف ویکم 
گرتتن  گفتن قشکالت و  یکی دو تا قشتری جلوی خانم اش ایستاده بود برای 
ج  کــم از تــوانــش خــار کــم قی توانسف، خــودش قـــی داد و آن هــا  کمک. آن هــا را 
از دِر خانم اش  کسی دهف خالی  اتــراد خّیر دیگر.  بودند، قعرتی قی شدند بم 
کسی نمی آقد و چیزی نمی گفف هم، حاجی هرش درد  گر  برنمی گشف؛ حتی ا

قی کرد برای کمک2.

یکی از دوســتــان ایــشــان می گوید هــر مــوقــع بــا شهید طهرانی مقدم بـــودم و 
مستضعفی از ایشان درخواست کمکی داشت کم نمی بخشید:

گر  کم راضی نمی شد. حتی ا دهف خودش نبود انگار. توی بخشیدن هم بم 
آن پنجاه هزارتوقان تنسا قوجودی کیفش بود، بازهم یک لحظم برای دادنش 

قردد نمی شد.3

مردم دوستی یک پزشک
کتاب فریاد در تاکستان کتابی است که خاطرات دکتر مرتضی شیخ در آن آمده 
اســت. خوب است در دانشگاه ها به خصوص در دانشگاه های پزشکی، یک 

کری، ص۱۵. طه فروتن، یادگاران، کتاب شهید مهدی با  .1

فائضه غفاری حدادی، مردی با آرزوهای دور برد، ص 6۵.  .2

همان، ص 6۵.  .3
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واحد درسی به این گونه کتاب ها اختصاص داده شود. در بخشی از این کتاب 
آمده است:

هاعف یک نیمم شب بــود. همراه دکتر رتتیم بــرای ویزیف یک قریض. توی 
کوچکی  چوبی  دِر  کم  رهیدیم  خانم  یک  بم  پایین شسر  کوچم پس کوچم های 
داشف. پدرم تا کمر خم شد تا توانسف وارد خانم شود. قن اقا هنوز کوچک بودم 
ُکرهی دراز کشیده بود و  و راحف تر وارد شدم. یک پیرزن نحیف و ترتوت زیِر 
نالم قی کرد. همراهش هم یک زن قیان هال بود کم هرووضع قناهبی نداشف. 
پدر، پیرزن را قعاینم کرد، خیلی دقیق و باحوصلم. زیر لب گفف: »خدا را شکر« 
و رو بم  همراه قریض هم گفف: »با اجازۀ شما.« راه اتتادیم طرف در. پدرم خیلی 
کرهی بود و از  کم روی  گوشۀ هینی قسی بزرگی  گذاشف  آرام یک قشف هکم 
ج شد. همراه قریض آقد توی حیاط دنبال قا و گفف: »ببخشید آقای  اتاق خار
دکتر، حال قریض قا خوب قی شود؟ نسخم اش چی؟ نسخم نمی دهید؟ « دکتر 
لبخندی زد و گفف: »بم لطف خدا، قریض شما هیچ قشکلی ندارد. تمط دچار 
ضعف عموقی شده اهف. آن پول هایی کم جسارت کردم و گذاشتم توی هینی 
را ببرید برای قریض، قیوه های خوب بخرید و خوب بشویید و بدهید بخورد. 
ان شاءاهلل خوب قی شود.« همراه قریض هرش را انداخف پایین و گفف: »خدا 
عمرتان بدهد دکتر! انگار درد قا را خیلی زود تسمیدید.« دکتر خودش پول کم 

نگرتف، پول قیوه ها را هم داد...!1

چه ایرادی دارد که پزشکان از انسانی که مشکل مالی دارد، پولی برای درمان 
نگیرند و حتی پولی هم به بیمار بدهند؟ مگر بزرگان پزشکی ما چنین نکردند؟ 

دکتر شیخ نه تنها از بیمار پول نگرفت، بلکه به او کمک هم کرد.

در داستان دیگری دختر مرحوم دکتر شیخ تعریف می کند:

روزی قتوجم شدم پدر قشغول شستن و ضدعفونی کردن انبوه هر نوشابم های 

کستان، محمد خسروی، ص ۷9. فریاد در تا  .1



175

ی
دار

دم 
 قر

 ▪  
سم

ل ن
ص

ت

گرتتم اهف؟ چرا هر نوشابم ها را  گفتم: »پدر، بازی تان  تلزی اهف. با تعجب 
گفف: »دخترم، قردقی  او  را درآورد.  کم اشکم  و پدر جوابی داد  قی شویید؟« 
کنند تا آلودگی را از  کم قراجعم قی کنند، باید از هر نوشابم های تمیز اهتفاده 
جاهای دیگر بم قطب نیاورند. این هر نوشابم های تمیز را آخر شب در اطراف 
کم تمیز اهف اهتفاده  کم قراجعم قی کنند، از این ها  قطب قی ریزم تا قردقی 
کنند. آخر بعضی ها  خجالف قی کشند کم چیزی داخل صندوق قطب نیندازند.1

ایشان نه مرجع تقلید بودند و نه روحانی و نه انسان عجیب؛ بلکه پزشکی 
بودند که به وظیفۀ خودشان خوب عمل می کردند. نام ماندگار برای افرادی 
مانند دکتر شیخ و دکتر قریب اســت. در جریان زلزلۀ بم نیز پزشکان دلسوز 
 جهاد کردند. پزشک هایی هستند که به کشورهای 

ً
بسیاری به آنجا رفتند و واقعا

آفریقایی می روند و در آن فقر عجیب مردم، به آنان خدمت می کنند. همۀ این 
کار ها جهاد اجتماعی محسوب می شوند. هرکس در هر شغل و منصبی می تواند 
با خدمت به مردم، این اصل اجتماعی را برقرار نگه دارد. فراموش نکنیم در 

تمام جهادها علما همیشه پیشگام بوده اند.

از قول حاج ما محمدصالح برغانی نقل شده است که می فرمود پدرم گفت:

کــرم؟لص؟ نشستم اند و علما نیز در قحضر حضرت  در خــواب دیــدم پیغمبر ا
ی جای دارد. تعجب کردم کم این همم 

ّ
نشستم اند و قمدم بر همم، ابن تسد حل

علما با آن قماقات و شسرت، چگونم اهف کم همم در قماقی پایین تر از ابن تسد 
جای دارند، با اینکم ابن تسد را در قیان علما چندان شسرتی نیسف! ازاین رو راز 
کم  قوضوع را از پیاقبر خدا؟لص؟ پرهیدم. ایشان ترقودند: »علف این اهف 
گر از قال تمرا نزد ایشان  دیگر علما هنگاقی کم تمیر بم آنان قراجعم قی کند، ا
بود، بم او قی دادند؛ وگرنم جواب قی کردند. اقا ابن تسد هرگز تمیران را از نزد 

خود، قحروم بازنمی گردانید.«2

همان، ص۳۴ )با اندکی تصرف(.  .1

کبر دهقان، هزار و یک نکته اخالقی از دانشمندان، ص ۳۱6. ا  .2
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خالصه تمام دین در این جمله
امام حسن عسکری؟ع؟ می فرمایند:

ْخَوان«1 مَیـاُن ِباهلِل َو َنْفُع اْلِ ْلِ ْیَس َفْوَقُهَما َشْ ٌء ا
َ
َتـاِن ل

َ
»َخْصل

)دو خصلت است که باالدست ندارند: ایمان به خدا و نفع رساندن به برادران.(

شاید بتوان گفت تمام دین در این دو جمله جمع شده است: خدامحوری و 
انسان دوستی. خدمت به مردم از اصولی است که باید بین افراد جامعه ترویج 

پیدا کند.

یکی از فرماندهان سابق نیروی انتظامی می گوید:

روزی خدقف آیف اهلل العظمی تاضل لنکرانی شرتیاب شدم. ایشان ترقودند: 
»قن پنجاه هال اهف دارم اهالم قی خوانم. بگذار خالصم اش را برایف بگویم: 
واجباتف را انجام بده، بم جای قستحبات تا قی توانی کار قردم را انجام بده.« 

گر در قیاقف کسی از شما هؤال کرد، بگو تاضل گفتم بود.«2 بعد هم گفتند: »ا

شهید مظلوم دکتر بهشتی دربارۀ مردمی بودن حاج شیخ ابراهیم نجف آبادی 
می گوید:

از  از تضالی برخاهتم  را. ایشان  ابراهیم  آقــای حاج شیخ  کند  خدایش رحمف 
قم بود، عالمی ارزنده و خدوم و قردقی کم این قدرهۀ علمّیۀ تعلی نجف آباد 
را ایشان هاختم و برای اینکم با هزینۀ کمتر هاختم بشود، هنگ ها و آجرها را 
قی آوردند هر خیابان قی ریختند و قبل و بعد نماز خود ایشان با قردم این ها را 

پای کار قی آوردند.

نمل  قن  بــرای  نجف آباد  دوهتان  بــود.  بودنش  قردقی  ایشان  ویژگی های  از 

تحف العقول عن آل الرسول؟مهع؟ ابن شعبه حرانی، حسن بن علی ، ص ۴89.  .1

نیروی  سابق  فرمانده  قالیباف،  محمدباقر  از  نقل  به  لنکرانی؟هر؟  فاضل  آیــت اهلل  حضرت  سایت   .2
انتظامی 86/۴/۱.

http://www.lankarani.com/far/news/show_news.php?&id_news=31
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اتفاق  گاهی  بــود.  ــاده  آق قــردم  بم  خدقف  در  همیشم  حاج شیخ  کم  قی کردند 
قی اتتاد کم زن و شوهری نصفم شب دعوایشان قی شد. همۀ آن ها کم در قنزل 
هستند حریف نمی شوند کم دعوا را بخوابانند، باألخره یک نفر در هاعف دو بعد 
از نیمم شب قی آید در قنزل حاج شیخ را قی زند و ایشان را بیدار قی کند و صدا 
قی زند: »آهای حاج شیخ! خانۀ کربالیی علی دعواهف، بین زن و شوهر. برویم 

این ها را آشتی بدهید.«

قی آقد  قی پوشید.  را  لباهش  برویم.  قی گفف  ]بلکم[  صبح،  نمی گفف  ایشان 
وارد خانم قی شد. با رویی گشاده و خندان قی گفف: »تعًال چای را درهف کنید 
ببینم.« قی نشسف پای هماور. یک چای خودش قی خورد یک چای بم آن ها 
قــی داد. زن و شوهر را باهم آشتی قــی داد، دعــوا را تمام قی کرد و بلند قی شد 

قی رتف خانم.

گــر روحــانــی در قتن جاقعم زنــدگــی قی کند و بــا وجـــدان جاقعم رابــطــم برقرار  ا
قی کند، برای این اهف کم بم راهتی با قردم زیسف قی کند.1

در بین جهادگراِن تبیین هر که مردمی تر است موفق تر است، و در بین حکومت 
. ها نیز هر حکومتی که مردمی تر مستحکم تر

سیمای فرزانگان، ص۳68.  .1





فصل دهم
غــــــــیــــــــرت دیــــــنــــــی1

این فصل از کتاب »زیبایی ها و زشتی های کربال« اثر حجت االسالم راجی استخراج شده است.  .1





انگیزه و عامل ورود انسان به هر جــهــادی، غیرت دینی اســت. آغــاز حرکت 
انقاب و تــداوم آن در سایر دوران ها از جمله دوران دفــاع مقدس،  ناشی از 

غیرت دینی مردم ما نسبت به مقدسات بوده است.

همان طور که رزمندگان و شهدای ما با یک فرمان امام؟هر؟ در جبهه های جهاد 
حاضر شدند و جان خود را فدا کردند، امروز نیز در جهاد تبیین همان غیرت 
دینی عامل خیزش جوانان و آحاد مردم برای مقابله با اهداف دشمن است. 
دشمنی که قصد دارد در فضای باورها و افکار اهداف شوم خود را پیش ببرد. 

،  رزمندگان این جهاد تبیین خواهند بود. انسان های غیور

. نفی غیر خدا، نفی غیر ولی خدا؛ بعد تازه جالب این  غیرت یعنی نفی غیر
جاست که نفی غیر خدا، راه رسیدن به خداست. یکی از آیاتی که غیرت دینی را 

برای ما شرح و بسط می دهد این آیه کریمه هست؛ خداوند متعال می فرماید:

ُهُم 
َ
ِه ل

َ
� الّل

َ
ل وا اإِ

ُ ا�ب �ن
أَ
ُ�وها َو ا ْع�بُ َ �نْ �ي

أَ
و�تَ ا اعنُ وا الّطَ �بُ

�نَ �تَ ْ �نَ ا�ب �ي دن
َّ
>َو ال

اِد<1 ْر ِع�ب ِ
ّ سش �بَ

رى  �نَ سشْ �بُ
ْ
ال

و کسـانی کـه از عبـادت طاغـوت پرهیـز کردنـد و بـه سـوى خداونـد بازگشـتند، 
بشارت از آن آنهاست؛ پس بندگان مرا بشارت ده!

اول اجتناب از طاغوت، عالی ترین نوع غیرت دینی است. نفی غیر ولی خدا، 

زمر،۱۷.  .1
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نفی حاکمیت غیر ولی خدا. چون اجتناب از عبودیت طاغوت یعنی اجتناب 
از حاکمیت و اطاعت از طاغوت.1 عبودیت اینجا به معنای سجده و رکوع و 
تقدیس طاغوت نیست. اگر این نفی عبادت طاغوت محقق شد، حاال نوبت 
می رسد به بازگشت به سمت خدا. راه بازگشت به سمت خدا، کجاست؟راه 
بازگشت به خدا؛ از مسیر نفی طاغوت می گذارد. بعضی ها حاال می خواهند 
راه را دور بزنند، از بی راهــه به خدا برسند؛ کسی که غیرت دینی نــدارد، نه 

خداشناس است نه ولی شناس.

اهمیت غیرت
»غیرت« یکی از کماالت انسانی است که دست پرتوان آفرینش، اسباب آن را در 
وجود آدمی تعبیه کرده است. ازنظر لغوی، غیرت به معنای حساسیت  شدید 
، از آنچه که به انسان تعلق دارد، اعم از ناموس و دین  است برای قطع نظر غیر

و... .

پیامبر اســام؟لص؟ غیرت را جزء ایمان دانسته اند و می فرمایند: »ان الغیره 
 
ً
من االیمان«.2 غیرت ورزی در حّد عالی آن، الزمۀ انسانیت آدمیان، مخصوصا

مؤمنان پرهیزکار است. امیرمؤمنان علی؟ع؟ فرموده اند:

َمْنُکـوُس  ـُه 
ّ
َفِاَن َیغـاُر  ال  َمـْن   ، َیَغـْر

ْ
َفل مؤِمـِن 

ْ
ِلل َیغـاُر  اهلَل  »ِاَنّ 

ِب«3
ْ
َقل

ْ
ال

)خداونـد بـرای مؤمـن، غیـرت مـی ورزد، پـس او نیـز بایـد غیـرت آورد. هـر کـس 
غیرت نورزد، دلش وارونه است(.

شاید مراد از وارونگی دل این باشد که شخص بی غیرت از حالت طبیعی انسان 

 َفَقْد َعَبَدُه«)تاویل االیات، ص۵02(
ً
ارا َطاَع َجّبَ

َ
»َمْن أ  .1

بحار األنوار، محمدباقر مجلسی، ج۷۱، ص۳۴2.  .2

بحار األنوار، محمدباقر مجلسی، ج۷9، ص۱۱۵.  .3
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خارج شده و به ورطۀ پوچی و تباهی سقوط کرده است.

ــا امــام حــســیــن؟ع؟ عــلــی رقــم آنکه  ــای غــیــرت دیــنــی بــاعــث شـــد، ت ــرورت هـ ضـ
می دانستند جنایت بارترین ظلم عالم علیه ایشان و خانوادٔه مظلومشان انجام 
می شود؛ اما غیورانه از عزت و شرف اسام به دفاع و حمایت برخاستند؛ زیرا 
حضرت بر این مطلب اشراف کامل داشت که وجود غیرت در جامعۀ انسانی تا 
آنجا ضروری و حیاتی است که شارع مقدس اسام، در تشریع احکام نیز به آن 

عنایت داشته است. رسول خدا؟لص؟ فرموده اند:

ْغَیـَر ِمـَن اهلِل َو 
َ
َحـٌد ا

َ
 احُلـدوَد َو  مـا ا

ّ
ـراَم َو َحـَد َ

ْ
َم احل ال َو ِاَنّ اهلَل َحـَرّ

َ
»ا

فواِحَش«1
ْ
َم ال ِتـِه َحَرّ ِمْن َغْیَر

گاه باشـید کـه خداونـد، محرمـات را حـرام و حـدود را وضـع کـرد و هیچ کـس  )آ
غیورتر از خدا نیست که از روی غیرت، زشتی ها را حرام کرده است(.

بر همین اساس، خداوند به هر غیرتمندی نظر لطف و مرحمت دارد. همان گونه 
که امام صادق؟ع؟ می فرمایند:

2»  َغیورٍ
َّ

ُبّ ُکل »ِاَنّ اهلَل َغیُوٌر ُیِ
)خداوند، غیور است و هر غیرتمندی را دوست دارد(؛

لذا امام حسین؟ع؟ به عنوان غیورمرد عرصٔه دین، به طور خاص محبوب خداوند 
متعال شد.

ذکر این نکته ضروری است که به طور معمول، انسان با شنیدن واژۀ غیرت، در 
ذهنش ناموس و حریم خانواده تداعی می شود؛ درحالی که مرز غیرت از این 
حد فراتر رفته است و انواع و اقسام دیگری را نیز شامل می شود که گاه اهمیت 

بحار األنوار، محمدباقر مجلسی، ج۷۳، ص۳۳2.  .1

فروع کافی، محمدبن یعقوب کلینی، ج۵، ص۵۳۵.  .2
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آن هــا از غیرت ناموسی بیشتر اســت؛ مانند غیرت دینی که به واسطۀ دفــاع و 
پاسداری از ارزش های دینی، به عنوان بهترین نوع غیرت محسوب می شود.

فاتی که در مسیر حق و عدالت و 
ّ
غیرت دینی آن است که انسان در برابر تخل

احکام الهی صورت می گیرد، خاموش ننشیند و بی تفاوت از کنارشان نگذرد؛ 
ف هرچه شدیدتر شــود، باید که جوشش و خــروش بیشتری داشته 

ّ
بلکه تخل

باشد. کسانی که خونسرد و بی رمق از کنار این امور می گذرند، فاقد غیرت دینی 
هستند.

تحسین غیرت دینی در قرآن
ــارۀ بعضی از جنگجویان با ایمان که فاقد وسایل الزم براى  قــرآن مجید درب

شرکت در میدان جنگ بودند، می فرماید:

ُد ما  �بِ
َ
�تَ ل�َ ا

ْ
ل ُهْم �تُ

َ
ْ�ِمل ِل�تَ ْوَک  �تَ

َ
ا ا ما  �نَ ِادن �ي دن

َّ
ال  �

َ
>َو ل� َعل

ل�ّ 
َ
 ا

ً
ا �ن ْمِع َ�رنَ

َ
صنُ ِم�نَ الّد �ي �ن ُهْم �تَ �نُ ْع�يُ

َ
وا َو ا

َّ
َول ِ� �تَ �يْ

َ
ُكْم َعل

ُ
ْحِمل

َ
ا

<1؛ و�نَ �تُ �نِ �نْ ُ ُ�وا ما �ي �بِ
َ �ي

بـر کسـانی که وقتی نـزد تـو آمدند کـه آن هـا را ]بـراى میـدان جهاد[ بـر مرکبی سـوار 
کنی و تو گفتی مرکبی که شـما را بر آن سـوار کنم، ندارم و آن ها از نزد تو بازگشتند؛ 
که چیزى که در  درحالی که چشمانشان از اندوه اشـکبار بود، ایرادى نیست؛ چرا

راه خدا انفاق کنند، نداشتند.

این چه عاملی است که فردى را که ابزار و وسایل جهاد را نمی یابد چنان منقلب 
می کند که بی اختیار مانند ابر بهار اشک بریزد؟ توجه به این نکته ضروری است 
که »تفیض« در این آیه به معناى فروریختن فراوان است و آن چیزى جز غیرت 

دینی نیست.

سوره توبه، آیه 92.  .1
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درخطبۀ ۲۷ نهج الباغه نیز به یکی از مظاهر غیرت که در باالترین حّد آن قرار 
دارد، اشــاره شده است. حضرت علی؟ع؟ بعد از شنیدن خبر تهاجم سربازان 
معاویه به شهر انبار در سال ۳۸ هجرى و سستی مردم و مقابله نکردن با لشکر 
معاویه و غارت زیورآالت یک زن مسلمان و یک زن غیر مسلماِن در پناه اسام، 

بر فراز منبر می فرمایند:

 
ً
وما

ُ
 َمـا َکاَن ِبـِه َمل

ً
َسـفا

َ
 َمـاَت ِمـْن َبْعِد َهـَذا أ

ً
 ُمْسـِلما

ً
أ ّنَ اْمـَر

َ
ـْو أ

َ
»َفل

1»
ً
 َکاَن ِبـِه ِعْنِدی َجِدیرا

ْ
َبل

ک[ از شّدت تأّسف بمیرد، جاى  گر مسلمانی به خاطر این حادثه ]بسـیار دردنا )ا
سرزنش ندارد؛ بلکه به نظر من سزاوار است(.

غیرت دینی، عامل بسیار مهّمی بــراى دفــاع از حریم قوانین اســام و احیاى 
معروف و از میان بردن منکر است.

یادگار صفین

شخصی به نام محیی الدین ِاربلی می گوید:

قن و پدرم در قسوه خانم ای نشستم بودیم. ترد قمابل قا درحال چرت زدن بود 
کم کالهش از هرش اتتاد و زخمی بزرگ روی هرش ظاهر شد. از او هؤال کردیم: 
»جریان این زخِم کاری روی هر شما چیسف؟« گفف: »این زخم یادگار جنگ 
صفین اهف«. خنده قان گرتف. از جنگ صفین قرن ها قی گذرد، تو کجا و جنگ 
کم بــاور نکنید؛ اقا قن بــرای شما تعریف  گفف: »حق داریــد  کجا؟!« او  صفین 
قی کنم: زقانی بود کم بم همف قمصدی حرکف قی کردم. در راه همسفری پیدا 
کم کم قتوجم شدم او دشمن  کردم. از هر دری صحبف قی کردیم. در بین راه 
گر قن در جنگ صفین قی بودم، شمشیر  کم قی گفف ا اقام علی؟ع؟ اهف؛ چرا
گر در جنگ  خود را با خون علی؟ع؟ و یارانش هیراب قی کردم! قن هم گفتم ا

نهج البالغه، خطبه 2۷.  .1



186

ل(
د او

جل
ن )

قرآ
ور 

با ن
ن 

بیی
ت

صفین قی بودم، شمشیر خود را بم خون قعاویم و یاران او هیراب قی کردم. با 
همدیگر درگیر شدیم، جنگ و دعوای شدیدی درگرتف. شمشیرها را کشیدیم 

و بم جان هم اتتادیم تا اینکم ضربم ای بم هرم اصابف کرد و بی هوش شدم.

کشید؛ اقا وقتی بم هوش آقــدم، هرم را بر داقــان آقای  نمی دانم چمدر طول 
کم طرف دعوای قن هم بم درک واصل شده  کردم  قحترقی دیدم و قشاهده 
کــردم، ترقودند : ‘چــون تو قا را یــاری کردی،  اهــف. بم صــورت آن آقا کم نگاه 
کم او را یاری  کسی  را یــاری قی کند  کردیم؛ چنان کم خداوند  قا نیز تو را یــاری 
کــرده بــاشــد.’ دیــدم آقــا دهــف بم زخــم هــای بدنم قی کشیدند و زخم ها توری 
خوب قی شد و وقتی کم دهف بر هرم کشیدند، زخم هرم التیام یاتف و دردی 
احساس نمی کردم؛ ولی جای زخم روی هرم قاند و آن آقا ترقودند:‘هرگاه کسی 
از تو دربارۀ جای زخم هؤال کرد بگو یادگار جنگ صفین اهف، چون تو دوهف 
داشتی در جنگ صفین شرکف کنی. آن آقا وجود نورانی حضرت صاحب الزقان 

اقام قسدی؟جع؟ بودند«.1

غیرت دینی این گونه از جانب امام عصر؟جع؟ تأیید می شود. به راستی اگر 
غیرت دینی نباشد، دینی هم وجود ندارد. در همین راستا، قرآن مجید با لحن 
تحریک آمیزی تاش می کند غیرت مسلمانان را برافروزد تا از اسام و مسلمانان 

بی یاور دفاع کنند:

�نَ ِم�نَ  �ي َع�ن صنْ ُمس�تَ
ْ
ِل اهلِل َو ال �ي لُو�نَ �ن� َ��ب ا�تِ �ت ْم ل� �تُ

ُ
ک

َ
>َو ما ل

2>... دا�نِ
ْ
ِول

ْ
ساِء َو ال اِل و ال�نِ �ب الّرِ

)شـما را چـه شـده اسـت کـه در راه خـدا و مـردان و زنـان و کـودکان مسـتضعف 
نمی جنگید...(.

واقعۀ عاشورا نمادی از غیرت دینی

واقعۀ عاشورا نیز نمادی دیگر از غیرت دینی اســت. امام حسین؟ع؟ به این 

نک: بحار األنوار، محمدباقر مجلسی، ج۵2، ص۷۵.  .1

سوره نساء، آیه ۷۵.  .2
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حقیقت اصیل پی بردند و با اهدای جان خود در این راستا تاش کردند تا دین 
خداوند را زنده کنند. در واقع، علت برجستگی و ارزشمندی واقعۀ کربا، به 
همین جهت است که امــام از هر چه داشتند، بــرای خدا گذشتند و حاضر به 
شهادت مردان و اسارت زنان و خانوادۀ خود شدند. اسارت و درد و رنج های 
بسیاری که خانوادۀ امام حاضر به تحمل آن شدند، از همین غیرت دینی است 

که باعث شده است حضرت زینب؟س؟ پس از آن واقعه بگویند:

»ما رأیت اال مجیال«1
)چیزی جز زیبائی ندیدم(.

رفتار یــاران اباعبداهلل؟مهع؟ در روز عاشورا نیز از جلوه های زیبای غیرت دینی 
بود. آنان به واسطۀ این غیرت، امام خود را تنها نگذاشتند و باشنیدن ندای امام 

مظلومشان، ندای لبیک سردادند.

ــوان گــفــت کــه تــمــام جــنــگ هــای پــیــامــبــر؟لص؟، جنگ های  بــه طــور کــلــی مــی ت
امیرالمؤمنین؟ع؟، صلح امام حسن؟ع؟ و جنگ امام حسین؟ع؟ به خاطر همین 

غیرت دینی معصومین؟مهع؟ بوده است.

دفاع مقدس و دفاع از حرم حضرت زینب؟س؟ نیز اوج غیرت دینی شیعه در 
زمان ماست و باعث شده است که رزمندگان راهی جبهه ها شوند.

ُمردۀ زنده نما

غیرت دینی فریضه ای است که در هیچ وضعیتی ترک شدنی نیست؛ حتی اگر 
 
ً
انسان نتواند عمًال جلوی متجاوزان به حریم دینی را بگیرد، موظف است قلبا
از آنان نفرت داشته باشد که این هم جلوه ای از غیرت دینی است و آنانی که 
حتی این مرحله از غیرت را در جان خود راه نداده اند، »مردۀ زنده نما« هستند.

اللهوف علی قتلی الطفوف، علی بن موسی ابن طاوس، ص20۱.  .1
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امام صادق؟ع؟ می فرمایند:

خداوند قتعال، دو ترشتم را قأقور کرد تا شسری را با اهلش ویران کنند. زقانی 
ع در برابر خداوند بود.  کم بم شسر رهیدند، تردی را یاتتند کم در حال دعا و تضر
یکی از آن دو ترشتم بم دیگری گفف: »این ترد عابد را نمی بینی؟ ]آیا قی خواهی 
شسر را با او ویران کنی؟[« آن دیگری گفف: »قی بینمش؛ ولی آنچم را کم خدا 
بم قن دهتور داده اهف، انجام قی دهم«. آن قلک گفف: »ولی قن تا زقانی کم 
از خداوند قتعال کسب تکلیف نکنم، دهف بم کاری نمی زنم«. پس بم خداوند 
ع بود.  قتعال عرض کرد: »در آن شسر تردی را دیدم کم در حال عبادت و تضر
]آیا با وجود او شسر را ویران هازیم؟[« خداوند ترقود: »بم آن چیزی کم دهتور 
« )چون آن ترد، بم   ِلی َقّطُ

ً
ْر َوْجُهُه َغَضبا  َلْ َیَتَغّیَ

ٌ
دادم عمل کنید: »َفــِإّنَ َذِلَک َرُجل

ک و خشمگین نشده  هیچ عنوان بم خاطر قن ]بر هیچ گناه و خطایی[ غضبنا
اهف ]و هیچ اقداقی در تغییر آن گناهان انجام نداده اهف[(.1

مؤمن واقعی اهل غیرت است و هر کجا که ببیند علنی به جنگ خدا رفته اند، 
نمی تواند آرام بگیرد.

نمونه هایی از غیرت دینی
کوکتل مولوتوف

کــری بــم قــن گفف: »اقــشــب بیا بــا تو  در پــادگــان هــربــاز بـــودم. روزی قسدی بــا
کنیم«.  کوکتل قولوتوف درهف  کنیم و با آن  کمی بنزین تسیم  کار دارم. باید 
کــم تمام  گــذشــف خبر رهــیــد  نفسمیدم آن هـــا را بـــرای چــم قــی خــواهــد. قــدتــی 
کم  قــشــروب تــروشــی هــای شسر یکی پــس از دیــگــری آتــش قــی گــیــرد. آنجا بــود 

 
َ

ْهِل َمِدیَنٍه ِلَیْقِلَباَها َعیل
َ
َکنْیِ ِإیَل أ

َ
بحار األنوار، محمدباقر مجلسی، ج9۷، ص86، حدیث 60: »ِإّنَ اهلَل َبَعَث َمل  .1

ْیُتُه 
َ
أ  َقْد َر

َ
اِعَی َفَقال

َ
ى َهَذا الّد  َما َتَر

َ
َخرِ أ

ْ
ا ِلل َحُدُهَ

َ
 أ

َ
ْیِه َفَقال

َ
ُع ِإل  َیْدُعو اهلَل َو َیَتَضّرَ

ً
ِدیَنِه َوَجَدا َرُجال َیا ِإیَل اْلَ ا اْنَتَ ّمَ

َ
ْهِلَها َفل

َ
أ

ّبِ ِإیّنِ   َیا َر
َ

یّبِ َفَعاَد ِإیَل اهلِل َتَباَرَک َو َتَعایَل َفَقال ِجَع ِإیَل َر ْر
َ
 َحیّتَ أ

ً
ْحِدُث َشْیئا

ُ
ِکّنِ اَل أ

َ
 َو ل

َ
یّبِ َفَقال یِن ِبِه َر َمَر

َ
ا أ ْمِضی ِلَ

َ
ِکْن أ

َ
َو ل

ْر   َلْ َیَتَغّیَ
ٌ

َمْرُتَک َفِإّنَ َذِلَک َرُجل
َ
ا أ  اْمِض ِلَ

َ
ْیَک َفَقال

َ
ُع ِإل  َیْدُعوَک َو َیَتَضّرَ

ً
نا

َ
ِدیَنِه َفَوَجْدُت َعْبَدَک ُفال ْیُت ِإیَل اْلَ اْنَتَ

.»  ِلی َقّطُ
ً
َوْجُهُه َغَضبا



189

نی
 دی

ت
غیر

  ▪ 
م 

ده
ل 

ص
ت

کری چم کار قی خواهف بکند.1 تسمیدم قسدی با

ــوار دارد. در  ــزرگ ایــن حــرکــت نــشــان از غــیــرت دیــنــی فــوق الــعــادۀ ایــن شهید ب
دورانی که قانون شاهنشاهی فساد را ترویج می کرد، می بایست این عزیزان، 

آتش به اختیار جلو می رفتند.

پزشک یهودی
هلیمان برجیس پزشکی یسودى بود کم بعدها بسایی شد. او در کاشان عالوه بر 
کار طبابف، داروخانم هم داشف و بم قسلمانانی کم ضد بسائیف بودند، داروى 
اشتباهی قــی داد و آنــان را قی  کشف. بم وهیلٔم ایــن شخص، حــدود صدنفر از 
گوش عــده  اى از  کم  کم بم  کشتم شده بودند. حمیمف  قسلمانان در آن زقــان 
ازطرف  و  نداشتند  کاشان رهید و چون چــاره اى  و قتعسد  با غیرت  قسلمانان 
دولف هم نااقید بودند، تصمیم بم قتل او گرتتند. آن ها پی ترصف قی گشتند تا 
تصمیم خود را عملی کنند. هشف نفر هم پیمان شدند تا این کار را انجام دهند 
و هلیمان برجیس را بم هزاى اعمالش برهانند. باالخره قوتق شدند و بم بسانۀ 
طبابف، وی را بم قنزلی کشانده و او را بم قتل رهاندند. و هپس خودشان را در 
اختیار قأقوران انتظاقی قرار دادند. بم قجرد دهتگیرى آن ها و اطالع قردم، 
کردند.  کاشان بستم شد و قــردم از علماى شسر تماضاى آزادى آن هــا را  بــازار 
کاشان براى رهایی از دهف قردم آن هشف نفر را بم تسران قنتمل  شسربانی 

کرد.

آیف اهلل بروجردى و چند تن از علمای دیگر، اقداقاتی را براى آزادى آن ها انجام 
دادند. بسایی ها وکیلی بم نام دکتر عبداهلل رازى داشتند. وى بم دتاع از دکتر 
کم بنا بود  کشید. روزى  کمم طول  برجیس قی پرداخف. چند روز جریان قحا
گسان هم نفر از گروه تدائیان اهالم وارد دادگاه  دادگاه رأى خود را صادر کند، نا
گفف: »قطمئن باشید تا بــرادران شما  شدند. شسید نواب صفوی بم قتسمان 
زنده هستند، این دادگاه هیچ غلطی نمی  تواند بکند«. باحضور نواب صفوی، 

کری(، طه فروتن، ص۳. یادگاران، ج۳ )کتاب مهدی با  .1
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جلسٔم دادگاه بم هم ریخف و زدوخورد بین قأقوران و هوادان نواب درگرتف. 
جسف وجوی قأقوران برای دهتگیری نواب تا بازار اداقم یاتف؛ اقا قوتق بم 
دهتگیری وی نشدند. باالخره در تاریخ 21 شسریور 132۹، دادگــاه با شنیدن 

دتاعیات وکالی طرتین، رأی بم تبرئٔم این قسلمانان با غیرت و قتعسد داد.1

شهید نواب صفوی و یارانش غیرت دینی بسیار عجیبی داشتند. به عنوان مثال، 
شهید نــواب صفوی پول جمع کرد و اسلحه ای خرید تا با آن کسروی، همان 
شخصی که به پیامبر اکرم؟لص؟ و اهل بیت؟مهع؟ توهین کرده بود را بکشد تا 
دیگر کسی نتواند به این راحتی به مقدسات اهانت کند. این نمونٔه غیرت دینی 

است.

غیرت امام خمینی؟هر؟ به معصومین؟مهع؟
ایشان  عشق  بــود.  وصف ناشدنی  اهل بیت؟مهع؟  به  امام خمینی؟هر؟  عاقۀ 
به خاندان رسالت، زبــان  زد خــاص و عــام بــود. همۀ نزدیکان امــام، ایــن را از 

ویژگی هایشان به شمار آورده اند.

او که در سهمگین ترین مصائب و بایا، ازجمله مرگ فرزند جوان و دانشمندش، 
مثل کوه استوار بود و حتی اشکی بر گونه های مبارکش جاری نشد؛ ولی در عزای 

 گریه می کرد.
ً
ساالر شهیدان و ذکر مصیبت اهل بیت؟مهع؟ شدیدا

با اینکه مــردم دنیا بر گریۀ امــام تفسیرهای مختلفی داشتند و تبلیغات سوء 
انجام می دادند؛ اما امام باکی نداشت که حتی تصویرش درحالی که غمگین 
است و گریه و نالۀ جانسوز برای ابی عبداهلل؟ع؟ دارد، در معرض دید همگان 
قرار بگیرد. به همین مقدار در دفاع از پیامبر؟لص؟ و اهل بیت؟مهع؟ حساس 
بود. هیچ گاه به کسی اجازه نمی داد که به پیامبر و خاندان ایشان کوچکترین 

اهانتی کنند.

کبری، ص۱2۱ . غیرتمندى و آسیب ها، محمود ا  .1



191

نی
 دی

ت
غیر

  ▪ 
م 

ده
ل 

ص
ت

حساسیت امام؟هر؟ در زمانۀ کنونی در دفاع از مقام شامخ ائمه؟مهع؟ محتاج 
بیان نیست. موضع گیری ایشان در برابر مسئلۀ سلمان رشدی، بر همگان روشن 
است. امام راحل؟هر؟ در جریان سلمان رشدی تا مرز رو در رویی با استکبار غرب 
پیش رفت و در ضمن فتوای تاریخی خود، از همۀ مسلمانان غیور دعوت به 

قیام علیه این توطئه استکباری کرد:

بم اطالع قسلمانان غیور هراهر جسان قی رهانم کم قؤلف کتاب آیات شیطانی 
کم علیم اهالم و پیاقبر و قرآن تنظیم و نشر شده اهف، همچنین ناشرین قطلع 
از قحتوای آن، قحکوم بم اعدام قی باشند. از قسلمانان غیور قی خواهم تا در 
 آن ها را اعدام نمایند تا دیگر کسی جرات نکند 

ً
هر نمطم کم آنان را یاتتند، هریعا

بم قمدهات قسلمین توهین نماید و هرکس در این راه کشتم شود، شسید اهف.1

 ، پــس از صــدور فــرمــان قتل سلمان رشـــدى، مسئوالن سیاست خــارجــی کشور
خدمت حضرت امام؟هر؟ رسیدند عرض کردند: »آقا این فتواى شما با قوانین 
دیپلماسی و موازین بین المللی سازگار نیست«. امام فرمودند: »به َدَرک. آبروى 
رســول اهلل؟لص؟ رفت، هرچه می خواهد به هم بخورد. اى کاش خودم جوان 

بودم، می رفتم او را می کشتم!«2

ماجرای کتاب کشف االسرار

قرحوم حاج هیداحمد خمینی، از قول پدر بزرگوارشان اقام خمینی؟هر؟ درباره 
کتاب کشف االهــرار قی گویند: »در حال رتتن بم قدرهۀ تیضیم بودم  تدوین 
کتاب اهرار هزارهالم بحث قی کنند.  کردم عده ای دارند راجع بم  کم قشاهده 
گسان بم ذهنم آقد قا داریم درس اخالق قی گوییم و حال آنکم این بحث ها  نا

در حوزه ها، نفوذ کرده اهف«.

کم بم قدرهۀ تیضیم برگردند و از آن زقان  اقــام، از همانجا تصمیم قی گیرند 

صحیفٔه نور، ج2۱، ص86.  .1

خاطرات حجت االسالم قرائتی، ج 2، ص۱0۱ .  .2
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دیگر بم درس نرتتند. در طول قدتی حدود یک قاه الی چسل روز، همۀ کارهای 
خود را کنار گذاشتند و کتاب کشف االهرار را در پاهخ بم کتاب اهرار هزارهالۀ 
حکمی زاده نوشتند. این کتاب در هال 1332 نوشتم شد. اقام ترقودند کم نام 
ایشان در پشف کتاب نوشتم نشود؛ بلکم بم عنوان پاهخ حوزۀ علمیم این کتاب 

قنتشر شود. تا قدت زیادی کسی نمی دانسف نویسندۀ این کتاب کیسف؟1

حاج احمد آقا قی گویند خدقف اقام عرض کردم در این کتاب عصبانی هستید؟ 
ترقودند: »در آن قوقع نبودى کم چم توهین هایی بم اهالم قی  شد!2

غیرت علوی حضرت امام؟هر؟ باعث شد که بعد از آن کسی نتواند این گونه به 
پیامبر؟لص؟ و ائمۀ اطهار؟مهع؟ توهین کند.

در جلسم ای اقام؟هر؟ همراه با عده ای از روحانیف و طالب حضور داشتند. اقام 
نزدیک هماور نشستم بود. شخصی هخنی را بر زبان راند کم قشعر بم توهین بم 
قمام ائمم؟مهع؟ بود. اقام چنان برآشفف کم هماور را برداشف و بم طرف گوینده 

پرتاب کرد.3

البته این غیرت مثال زدنی حضرت امام خمینی؟هر؟ به واسطۀ شجاعت باالی 
ایشان به دست آمده بود؛ همان طورکه امام علی؟ع؟ می فرمایند:

ُة«	 َغیَر
ْ
ـَجاَعِة ال

َ
ُة الّش َر َ َ

»ث
)غیرت، ثمره و حاصل شجاعت و قهرمانی است(.

غیرت دینی در پاسخ به اعلی حضرت
ــرده بــودنــد و زنــان  ک کشف حــجــاب، در تــســران، قـــدارس را قختلط  در دوران 
قجبور  نیز  را  روحانیون  کنند.  حجاب  کشف  قی کردند  قجبور  را  دخــتــران  و 

فصلنامٔه حضور، مؤسسٔه تنظیم و نشر آثار امام خمینی؟هر؟، ج۱، ص۱2.  .1

پابه پای آفتاب، امیررضا ستوده، ج۱، ص60.  .2

سرگذشت های ویژه از امام خمینی؟هر؟، مصطفی وجدانی، ج2، ص۵6.  .3

عبد الواحد تمیمی آمدی، تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص260.  .4
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همسرانشان.  با   
ً
خصوصا کنند؛  شرکف  قجالسی  چنین  ایــن  در  کم  قی کردند 

کم یکی شان رتتم بود پیش قرحوم آقای  حضرت اقــام؟هر؟ تعریف قی کردند 
کاشانی گفتم بود کم »ترقودند« شما باید در آن قجلسی کم چیز اهف، شرکف 
کنید. ایشان ترقوده بودند »تالن خوردند«. او گفتم بود کم آن باالیی ها گفتند. 

گفتم بودند قن هم همان باالیی ها را قی گویم.1

دینی  و غیرت  ، مدیون مجاهدت ها، شجاعت  قــرن حاضر در  قــدرت شیعه 
مراجع و علماست که با این ابهت و قدرت به دست ما رسیده است. آنان هر 
کجا که احساس کردند نقشه ای برای تضعیف شیعه کشیده شده است، با تاش 

طاقت فرسا، آن را خنثی می کردند.

سه عالم در مقام دفاع از حریم شیعه
کتاب  خ قشسور، بــدون غــرض یا با غــرض، در  جــرجــی زیــدان، نویسنده و قــور
دربــارۀ شیعم هخنی بدین قضمون  العربیم،  اللغم  آداب  تاریخ  قشسور خــود، 
کنون  کوچک و آثار قابل اعتنائی نداشف و ا گفتم اهف: »شیعم، طایفم اى بود 
آقــابــزرگ تسرانی و دو هم ردیف  کم  ــدارد«. ایــن شد  نـ شیعم اى در دنیا وجــود 
کاشف الغطاء،  شیخ قحمدحسین  و  ــدر  ص هیدحسن  عــلــمــی اش،  دوهـــف  و 
کارى را  هم پیمان شدند تا هر یک در باب قعرتی شیعم و ترهنگ غنی تشیع 

برعسده گیرند و هخن این نویسندۀ جاهل را بم دهان او باز پس بکوبند.

قرار شد عالقم هیدحسن صدر دربــارۀ حرکف علمی شیعم و نشان دادن هسم 
آنان در تأهیس و تکمیل علوم اهالقی تحمیق کند. ثمرۀ کار او، کتاب »تاهیس 
الشیعم لفنون االهالم« شد. این کتاب بم هال 13۷0 ه ق در ۴۴5 صفحم چاپ 
شد. شیخ آقابزرگ در چاپ آن نیز دخالف داشف؛ اقا عالقم شیخ قحمدحسین 
کاشف الغطاء قرار شد کتاب تاریخ آداب اللغم العربیم جرجی زیدان را نمد کند و 
اشتباهات وى را بازگوید و این کار را کرد و نمدى جاقع و علمی بر هر چسار جلد 
گردانید و قؤلف  کتاب نوشف و قطالب قشتبم را بم اصول اصلی آن ها باز  آن 

سخنرانی حضرت امام خمینی؟هر؟ در جمع واعظان و خطیبان مذهبی،  29اسفند۱۳6۷.  .1
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کرد؛ البتم پس از  را بم اشتباهات و خطایش حتی خطابم هاى اقالیی قتوجم 
اَءُهْم...< 1کوشش قؤلف را در  �ي

ْ �ش
أَ
اَس ا

ُسوا ال�نَّ �نَ �بْ
آن، بم دهتور این آیۀ قرآن >ل� �تَ

تألیف آن کتاب هتود. اقا شیخ آقابزرگ از قیان این هم یار علمی قتعسد شد، 
الشیعم«  تصانیف  الی  »الذریعم  کتاب  و  بنویسد  شیعم  تألیفات  براى  تسرهتی 
کم بم صورت الفبایی تدوین شده  را تراهم آورد. قجموعٔم 25جلدی الذریعة 
اهف، شاقل بیش از 11هزار صفحم اهف و در آن بیش از 53 هزار کتاب تألیفی و 

گون قعرتی شده اهف. 2 ترجمم از علمای شیعم در قوضوع های گونا

الغدیر حاصل غیرت دینی
کم  غدیری  »حدیث  قی گویند:  شیعم  قخالفان  کم  بــود  شنیده  عالقم اقینی 
شیعیان قی گویند، هند ندارد. ایشان در قدت ۴0 هال از 3۶0 عالم اهل هنف 
کم در 11 جلد تنظیم شده اهف. عالقم اقینی حدیث  هند غدیر را آورده اهف 
قی داند.  پیاقبر؟لص؟  از  قنمول  حدیث  قتواترترین  و  یمین آورترین  را  غدیر 
وی بدین قنظور، هند حدیث را از صحابم و تابعان تا علمای قرن چساردهم 
قمری با تکیم بر قنابع اهل هنف ذکر قی کند. ایشان برای نوشتن این کتاب، بم 
کرده اهف.  کتابخانم های کشورهای قختلف ازجملم هند، قصر و هوریم هفر 
ایشان قی ترقاید: »برای نوشتن این کتاب، 10 هزار کتاب را از باء بسم اهلل تا تاء 
تمف خوانده ام و بم بیش از 100هزار کتاب قراجعم قکرر کرده ام«. هزاران نفر در 

همان زقان، با خواندن این کتاب شیعم شده اند.3

بی غیرتی شاه
 
ً
در مقابِل غیرت باالی مراجع و بزرگان، بسیاری از پادشاهان ایــران، خصوصا

 غیرت دینی بودند.
ً
خاندان پهلوی، فاقد کوچک ترین حد غیرت، مخصوصا

بم هنگام برگزاری جشن هنر شیراز در هال 135۶، نمایش های بسیار شرم آوری 

سوره شعراء، آیه ۱8۳.  .1

نک: شیخ  آقا بزرگ طهرانی، محمدرضا حکیمی، ص2۴.  .2

قدح نوش، محمد لک علی آبادی، ص29.  .3
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انجام شد. بعدها آنتونی پارهونز هفیر وقف انگلیس در ایران گفتم بود: »قن 
گر چنین  بم خاطر دارم این قوضوع را با شاه در قیان گذاشتم و بم او گفتم: »ا
و  کارگردانان  قی شد،  اجــرا  انگلستان  قنچستر  شسر  در  قثال  بم طور  نمایشی، 

هنرپیشگان جان هالم بم در نمی بردند«. شاه تمط خندیده بود!1

غیرت دینی در برخورد با رئیس ساواک
ک بم دیــدن آیــف اهلل قاضی طباطبایی آقــده بــود. قسئولین همم  رئیس هــاوا
نشستم بودند. یکی از آن ها گفف: »اعلی حضرت بم روحانیف خیلی عالقم قند 
اهف، تمط یک هید یاغی ای هسف کم قیام کرده ]قنظورش اقام خمینی؟هر؟ 
را قی شنوند، بلند قی شوند و قی خواهتند  آیــف اهلل قاضی این جملم  تا  بــود.[ 

صندلی را بم همف او پرت کنند.2

اینکه انسان نتواند ببیند به مرجع تقلید و مقدسات توهین می شود، همان 
غیرت دینی است.

عکس العملی در برابر توهین به حضرت زهرا؟اهع؟
یکی از فیلم سازان تعریف می کرد:

کم  تــاالر اندیشم تیلمی را نمایش دادنــد  کم در  احتماال زقستان هال ۶۸ بود 
کران از وزارت ارشاد نگرتتم بود. هالن پر بود از هنرقندان، تیلمسازان،  اجازٔه ا
گاهانم، بم حضرت زهرا؟اهع؟  گاهانم یا ناآ نویسندگان و... . در جایی از تیلم، آ
بی ادبی قی شد. قن این را تسمیدم. البد دیگران هم همین طور؛ ولی همم الل 
شدیم و دم بر نیاوردیم. با جسان بینی روشنفکری خودقان قضیم را حل کردیم. 
انتمادی اهــف بر ترهنگ   قنظوری دارد و 

ً
طــرف هنرقند بزرگی اهــف و حتما

کف بنشیند و داد زد: »خدا لعنتف کند! چرا داری  قردم؛ اقا یک نفر نتوانسف ها
توهین قی کنی؟!« همٔم هرها بم هویش برگشف. در ردیف های وهط آقایی بود 
چسل وچندهالم با هیمایی بسیار جذاب و نورانی. کالهی قشکی بر هرش بود. 

خاطرات آیت اهلل طاهری خرم آبادی، ص۱06.  .1

سایٔه طوبا؛ نگاهی به زندگی شهید مهراب آیت اهلل قاضی طباطبایی، سعید لواسانی، ص۵0.  .2
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اورکتی هبز بر تنش. از بغل دهتی ام هعید رنجبر پرهیدم: »آقا را قی شناهی؟« 
گفف: »هیدقرتضی آوینی اهف«.1

غیرت یــک ارزش اســت؛ از غیرت بــه نــامــوس گرفته تــا غیرت دیــنــی. حضرت 
علی؟ع؟ دراین باره می فرمایند:

ُة اُلؤِمِن ِباهلل ُسـبحاَنُه«2 »َغیَر
)غیرت مؤمن به خاطر خداست(.

شهید غیرت
طلبۀ شهید، علی خلیلی که در راه غیرت دینی به شهادت رسید، الگوی غیرت 
برای همۀ ماست. این شهید بزرگوار قبل از نائل شدن به درجۀ رفیع شهادت، 
دربــارۀ درگیری خود با اشــراری که سال ۹۰ قصد تجاوز به دو خانم را داشتند، 

می گوید:

ح قاجرا  کم پنج الی شش نفر دارند دو تا خانم را اذیف قی کنند. شر ...دیدیم 
یادم نیسف. بچم ها قی گویند کم داشتند بم زور هوار قاشینشان قی کردند کم قا 
رهیدیم. بچم های همراه قن، کوچک بودند. آن قوقع هوم راهنمایی بودند. 
آن ها ایستادند و قن از قوتور پیاده شدم و رتتم بم آن ها تذکر دادم؛ ولی گالویز 
کتک خوردند. دراین حین یک  کم همراه قن بودند هم  شدیم. آن دو هم نفر 
چاقو، نمی دانم از پشف بود یا از جلو، نثار قا شد. قن همان جا اتتادم. چاقو در 
کم چاقو  گردن و نزدیک شاهرگم خورد. قن همان جا اتتادم. آن هایی  ناحیۀ 
کردند. یکی از این دانش آقوزهایی کم همراه قن بود،  زده بودند، همگی ترار 
قوتورهواری بلد بود و دنبال آن هــا رتــف. شمارۀ پالک آن هــا را برداشف. قن 
حدود نیم هاعتی در خیابان اتتاده بودم. بعد از نیم هاعف، دو نفر از بچم های 
شمال شسر داشتند از آنجا رد قی شدند. قا را دیدند و هوار کردند و بم اورژانس 

کیان زمین، ج۱۴ )سیدمرتضی آوینی(، محمدحسین عباسی ولدی، ص۱2 . افال  .1

تصنیف غررالحکم و دررالکلم، عبدالواحد تمیمی آمدی، ص9۱، حدیث ۱۵6۳.  .2
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تلکۀ هوم تسرانپارس بردند... .

اثر  بــر  ــروردیـــن13۹۴  3تـ در  هم هال و نیم  حــدود  از  بعد  خلیلی  علی  بــاالخــره 
جراحات وارده در آن حادثم، بم شسادت رهید و بم همۀ انسان ها غیرت دینی 

را عمًال نشان داد.1

خلیلی و خلیلی ها شهید می شوند اما نمی گذارند دست ناپاکی به ناموس شیعه 
دراز شود.

بوکسور با غیرت
مسلمان  قهرمان  کلی،  محمدعلی  از  می توان  غیرت،  با  انسان های  دیگر  از 
پرآوازۀ بوکس آمریکا نام برد که غیرت دینی و تعصب خاص او به اسام، زبان زد 
خاص و عام قرار داشت. او نه تنها در رینگ بوکس قهرمان بود؛ بلکه درمیان 

مردم شخصیتی واالتر از یک قهرمان داشت.

ــم »خــیــابــان نـــاقـــداران« یا  در قنطمۀ هــالــیــوود لــس آنــجــلــس، خیابانی بــم اه
اتراد  نام  این خیابان،  کف  کم در  دارد  »پیاده روی قشاهیر هالیوود«2 وجود 
قشسور را برای قدردانی از آنان با رنگ طالیی داخل یک هتارۀ صورتی رنگ 
قی نویسند و قردم و گردشگران هر روز اهم آن ها را قی بینند. این پیاده رو، یک 
کف  کم بین بولوار هالیوود و خیابان وین قرار دارد. در  جاذبۀ توریستی اهف 
تسیم کننده،  قوهیمی دان،  کارگردان،  بازیگر،   2500 از  بیش  نام  پیاده رو،  این 

ورزشکار، گروه های تئاتری و شخصیف های تخیلی نوشتم شده اهف.

آقریکایی  قسلمان شدۀ  و  اتسانم ای  بوکسور  کلی،  قحمدعلی  بم  کم  زقانی 
کم هتاره ای نیز برای وی بگذارند تا اهمش در این خیابان  پیشنساد دادنــد 
ثبف شود و قردم هر روز اهمش را با خط طالیی در داخل یک هتاره ببینند، بم 

انجام این کار راضی نشد!

هالیوودی ها از اینکم قحمدعلی راضی نشده بود اهمش در این خیابان ثبف 

ج خبر: ۴ فروردین ۱۳9۳، شمارٔه:۱۳9۳0۱0۴0002۳9. به نقل از خبرگزاری فارس، تاریخ در  .1
2. Hollywood Walk of Fame.
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شود، خیلی تعجب کرده بودند؛ زیرا این اولین باری بود کم شخصی از انجام 
این کار هر باز زده اهف و این کار آن قدر بین هتارگان خواهان داشف و دارد کم 

کمیتم ای برای انتخاب نام ها تشکیل شده اهف.

کار نشده اهــف، قاطعانم در  کم از او پرهیدند چرا راضــی بم انجام این  زقانی 
پاهخ گفف: »اهم قن، همان نام پیاقبرم قحمد؟لص؟ اهف و قن بم هیچ وجم 
کم بم نام پیاقبر اهــالم؟لص؟ بی احتراقی شود و بر روی زقینی  حاضر نیستم 

نوشتم شود کم هر روز قردم بر روی آن پا قی گذارند«.

بنابراین از جانب هالیوود تصمیم گرتتم شد کم هتاره ای را بر روی دیوار قزین 
بم نام قحمدعلی کلی ایجاد کنند. این اولین هتاره ای بود کم برای شخصی 
بــر روی دیـــوار نصب قــی شــد؛ درحــالــی کــم نــام دیگر اتـــراد بــر روی زقین نمش 

قی بسف.1

آری، شیعیان با الگوگیری از مقتدایشان حسین بن علی؟ع؟ در قله غیرتمندی 
ــاران بــاوفــایــش درس غــیــرت دیــنــی را  ــد. آنـــان از ابــاعــبــداهلل؟ع؟ و یـ ــ قـــرار دارن
آموخته اند. یارانی که بارها و بارها مورد امتحان قرار گرفتند و روسفید بیرون 
آمدند. امام؟ع؟ برای آزمودن آنان در شب عاشورا نور خیمه را کم کرد و بیعت 
 بیعت خود را تجدید کردند؛ 

ّ
از آنان برداشت و آن دالوران با خطبه های غرا

تا آخرین قطره خون کنار امــام خویش ایستادند و در کاس غیرت و ایمان، 
باالترین نمره را گرفتند و رستگار شدند؛

2> �بٍ
آ
ُهْم َوُ�ْس�نُ َما

َ
َ� ل

>ُطو�ب

ج خبر: ۱6خردادماه۱۳9۵. به نقل از خبرگزاری فارس، تاریخ در  .1

کیزه ترین ]زندگی[ نصیبشان است؛ و بهترین سرانجام ها. سوره رعد، آیه 29. پا  .2
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« )به کالم  َ
 و ال َتنُظر ايل َمن قال

َ
نُظر ايل ما قال

ُ
این بخش، طبق فرموده حضرت علی؟ع؟ که می فرمایند: » ا  .1

نگاه کنید و نه به گوینده آن( نام کتاب بر گوینده مقدم شده است.





منابع

قرآن کریم.. ۱
نهج البالغه.. 2
2۵ سال در کنار پادشاه، خاطرات اردشیر زاهدی، داماد محمدرضا شاه،وزیر اسبق امور . ۳

خارجه، آتابای، ابوالفضل، تهران، عطائی، ۱۳8۱.
اإلحتجاج علی أهل اللجاج، طبرسی، احمد بن علی، مصحح: موسوی خرسان، محمد . ۴

باقر، چاپ اول، نشر مرتضی، مشهد، ۱۴0۳ ق.
إرشاد القلوب إلی الصواب، دیلمی، حسن بن محمد، قم، الشریف الرضي، ۱۳۷۱.. ۵
عبداهلل، . 6 بن  یوسف  المالکی،  القربطی  عبدالبر  ابن  األصحاب،  معرفة  في  االستیعاب 

دارالجیل، بیروت، ۱۴۱2 ق.
أسد الغابة فی معرفة الصحابة، ابن اثیر، عزالدین ابوالحسن علی بن محمدبن عبدالکریم، . ۷

دارالکتاب ال ع ربی، بیروت، ۱۴2۷ ق.  
اسرار موفقیت، مجتهدی سیستانی، سید مرتضی، چاپ هشتم، ناشر: الماس، ۱۳88.. 8
کلینی، تهران، دفتر مطالعات . 9 اصول  الکافی)ط - اإلسالمیة(، محمد بن یعقوب شیخ 

تاریخ و معارف اسالمي، ۱۴2۱ ق.
اعترافات، عطائی اصفهانی، محمدعباس، قم، نشر حضرت عباس، ۱۳9۳.. ۱0
اعتقاداة االمامیة، محمد بن علی بن بابویه )شیخ صــدوق(، مترجم محمد علي ابن . ۱۱

سیدمحمد الحسني، تهران، علمیه اسالمیه، ۱۳۷۱.
اعیان الشیعه، امین عاملی، سید  محسن، بیروت: دارالتعارف، ۱۴06 ق.. ۱2
کیان زمین، سید مرتضی آوینی و محمدحسین عباسی ولدی، نشر شاهد، ۱۳8۴.. ۱۳ افال
األمالي، طوسی، محمد بن الحسن، قم، دارالثقافة، ۱۴۱۴ ق.. ۱۴



202

ل(
د او

جل
ن )

قرآ
ور 

با ن
ن 

بیی
ت

امام علی؟ع؟ خورشید بی غروب، سراج، محمد ابراهیم، ویرایش محمد هادی خالقی، . ۱۵
تهران، نبوی، ۱۳۷6.

امواج اراده ها )گوشه ای از اراده و توان ایرانی به سمت خودکفایی و پیشرفت(، عزیزی، . ۱6
راضیه، گردآوری و تدوین: میالد حبیبی و پژمان عرب، انتشارات راه یار، ۱۳99.

با . ۱۷ پیوند  فرهنگی  موسسه  مشهد،  علیرضا،  صــادقــی،  اســت،  نزدیک  ج  صبرفر اندکی 
امام؟هر؟، ۱۳86.

کر، چاپ هشتم، نشر الهوت، ۱۳9۳.. ۱8 آداب الطالب، برخوردار فرید، شا
بحار األنــوار، مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی ، چاپ دوم: ناشر: دار إحیاء التراث . ۱9

العربي ، بیروت ، ۱۴0۳ ق. 
ششم، . 20 چــاپ  غالمعلی،  رجایی،  به کوشش  امام خمینی؟هر؟،  سیرۀ  از  برداشت هایی 

م وس س ه  ت ن ظی م  و ن ش ر آث ار ام ام  خ م ی ن ی ؟هر؟، تهران، ۱۳۷8.
بهجت؟هر؟(، . 2۱ اهلل  آیــت  حضرت  راهنمایی های  و  )دستورالعمل ها  محبوب  به سوی 

ساعی، سید مهدی، قم، دفتر آیت اهلل العظمی بهجت؟هر؟، ۱۳86.
پابه پای آفتاب، ستوده، امیر رضا، چاپ هفتم، پنجره، تهران، ۱۳9۱.. 22
خ، . 2۳ ر چاپخانه  تهران،  ابوترابیان،  حسین  ترجمه  محمدرضا،  پهلوی،  تاریخ،  به  پاسخ 

.۱۳۷۱
پندهایی از تاریخ، محمدی اشتهاردی، محمد، قم، دارالکتاب، ۱۳۷۵.. 2۴
تا دانشگاه هویزه، علوی، سید علی اصغر، چاپ اول، ناشر: بسیج دانشجویی دانشگاه . 2۵

امام صادق؟ع؟، ۱۳92.
تا شهادت، گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی، چاپ سوم، نشر ابراهیم هادی، تهران، . 26

.۱۳98
تاریخ تمدن اسالم، جرجی زیدان، ترجمه علی جواهرکالم، تهران، امیر کبیر، ۱۳۷2. 2۷
ناصر . 28 ترجمه  دانــالــد،  رهیل،  و  یوسف  احمد  حسن،  اســالمــی،  تکنولوژی  مصور  تاریخ 

موفقان، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۷۵.
ابن شعبه حرانی، حسن بن علی، مترجم صادق . 29 الرسول؟مهع؟،  آل  العقول عن  تحف 

حسن زاده، قم، آل علی؟مهع؟، ۱۳82.
الملل، . ۳0 بین  انتشارات  هجدهم،  چاپ  حسین،  مظاهری،  اســالم،  نظر  از  فرزند  تربیت 

.۱۳9۵
تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، تمیمی آمدى، عبد الواحد بن محمد، مصحح: درایتی، . ۳۱

مصطفی ، چاپ اول، دفتر تبلیغات ، قم ، ۱۳66.
ــام . ۳2 ــی اإلمـــــام الــعــســکــری؟ع؟، حــســن بــن عــلــی، مـــدرســـة االمــ ــ الــتــفــســیــر الــمــنــســوب إل
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المهدی؟جع؟.
تفسیر برهان، بحرانی، سید هاشم، ۵ جلدی، قم، مؤسسة البعثة، مرکز الطباعة و النشر، . ۳۳

۱۴۱۵ ق.
اإلسالمیة، . ۳۴ الکتب  دار  ناشر:  اول،  چــاپ:  نوبت  ناصر،،  شیرازی،  مکارم  نمونه،  تفسیر 

تهران، ۱۳۷۴.
تقویم شیعه، نیشابوری، عبدالحسین، قم، موسسه احیاء التراث الشیعی، ۱۳8۴.. ۳۵
تمدن اسالم و عرب، گوستاو لوبون، ترجمه سید هاشم حسینی، تهران، اسالمیه، ۱۳۵8.. ۳6
تمدن اسالم و عرب، گوستاو لوبون، ترجمه سید هاشم حسینی، تهران، اسالمیه، ۱۳۵8.. ۳۷
تهذیب التهذیب، ابن حجر عسقالنی، احمد بن علی، دار صادر، بیروت، ۱۳2۵ ق.. ۳8
تهذیب نفس و سیر و سلوک از دیدگاه امــام خمینی؟هر؟، خمینی، روح اهلل، موسسه . ۳9

تنظیم و نشر آثار امام خمینی؟هر؟، ۱۳9۱.
اعربی، . ۴0 التراث  احیاء  دار  موسسه  حسن،  بن  علی  کر،  ابن عسا دمشق،  تاریخ  تهذیب 

بیروت ۱۴0۷ ق.
جامع السعادات، مالمهدی نراقی، تعلیق و تصحیح سیدمحمد موسوی کالنتر، مؤسسة . ۴۱

األعلمي للمطبوعات، بیروت - لبنان، ۱۴۱۱ ق.
جزوه درس اخالق، انتشارات نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران، خرداد ۷۱.. ۴2
جلوه آفتاب، احمدی خواه، علی، قم، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، . ۴۳

معارف، ۱۳9۴
جهاد با نفس )ترجمه کتاب جهاد النفس وسائل الشیعه(، مولف حرعاملی، محمد بن . ۴۴

حسن، ترجمه علی افراسیابی، نشر نهاوندی، ۱۳80
خاطرات . ۴۵ و  سخنرانی ها،گفت وگوها  مصاحبه ها،  مقاله ها،  )مجموعه  هــزاران  از  حرفی 

کبر والیتی(، تهران، بین الملل، ۱۳9۱ دکتر علی ا
ناشر: مشهور، قم، . ۴6 مازندرانی، حسن، چاپ چهارم،  زهــرا؟اهع؟، صــدری  حکایت ساللۀ 

۱۳89
الحیاة، محمدرضا حکیمی ، ترجمة احمد آرام، چاپ ششم، دفتر نشر فرهنگ اسالمی، . ۴۷

قم، ۱۳8۴ ش
خاطرات ارتشبد حسن طوفانیان، ضیاء صدقی، زیبا، ۱۳8۱. ۴8
انقالب اسالمی، . ۴9 امامی، تهران، مرکز اسناد  آیــت اهلل مسعودی خمینی، جواد  خاطرات 

۱۳8۱
خاطرات حجت االسالم قرائتی، سید جواد بهشتی، نوبت چاپ: ششم ، مرکز فرهنگی . ۵0

درس هایی از قرآن ، تهران، ۱۳89.
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خاطرات عزت شاهی، کاظمی، محسن، شرکت انتشارات سوره مهر، ۱۳98.. ۵۱
از آیینه ی اخــالق، عطایی، مرتضی، نوبت چاپ: چهارم، نشر الف، مشهد، . ۵2 خاطراتی 

.۱۳8۵
داستان دوستان، محمدی اشتهاردی، محمد، نوبت چاپ:دوم، ناشر: موسسه بوستان . ۵۳

کتاب، قم، ۱۳۷8.
داستان ها و پندها، آیت اهلل محمدی اشتهاردی، محمد،نشر پیام عدالت، ۱۳8۷.. ۵۴
الدین . ۵۵ جمال  سید  ناشر:  قم،  نیشابوری،  غالمرضا  مسجد،  حکایت های  و  داستان ها 

اسدآبادی، ۱۳۷۷.
داستان های مثنوی، محمد محمدی اشتهاردی، موعود اسالم،  ۱۳92.. ۵6
در ســایــه آفــتــاب )یــادهــا و یــادداشــتــهــایــی از زنــدگــی امـــام خــمــیــنــی؟هر؟(، رحیمیان، . ۵۷

محمدحسن، سوره مهر، ۱۳88.
الدرجات الرفیعه، سید علی خان شیرازی، بصیرتي المطبعة الحیدریه و مکتبتها،بیروت: . ۵8

مؤسسة الوفاء، ۱98۳م.
مشهد، . ۵9 ما،  اعتقاد  ناشر:  اول،   : چاپ  نوبت  فرید،  مقدم،  محمدی  عفاف  درس نامه 

.۱۳9۴
درس هایی از قرآن، محسن قرائتی، تهران: مرکز فرهنگی درس هایی از قرآن، ۱۳6۷.. 60
که حسین؟ع؟ به انسان ها آموخت، عبدالکریم هاشمی نــژاد، مشهد، به نشر، . 6۱ درسی 

.۱۳9۳
زندگانی و شخصیت شیخ انصاری، انصاری، مرتضی ، فارس الحجاز، ۱۳8۴.. 62
سفینة  البحار و مدینة الحکم و اآلثار، قمی، شیخ عباس، دارالمرتضی . 6۳
سالم بر ابراهیم، گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی، پیام آزادی، ۱۳9۱.. 6۴
انتشارات . 6۵ نعمت اهلل،  حسینی،  شمشیر،  بر  خون  پیروزی  پرچمدار  سیدالشهداء؟ع؟، 

عصر انقالب، چاپ اول، ۱۳8۱.
السیره النبویه، ابن هشام، عبدالملک بن هشام،، ادیب مصطفوی، ۱۳69.. 66
سیمای فرزانگان، مختاری، رضا، بوستان کتاب قم، ۱۳۷۵.. 6۷
ح ُاصول الکافی، مازندرانی، مالصالح، کلینی، محمد بن یعقوب، صدرالدین شیرازی، . 68 شر

تحقیقات  و  مطالعات  مؤسسه  عالی،  آمــوزش  و  فرهنگ  وزارت  ابراهیم،  بن  محمد 
فرهنگی )پژوهشگاه(، تهران، ۱۳66.

خ وان س اری ، . 69 آق اج م ال   دررالــکــلــم،  و  الحکم  غــرر  بــر  خــوانــســارى  آقاجمال الدین  ح  شــر
م ح مدبن حسین، چاپ پنجم ، م وس س ه  ان ت ش ارات  و چ اپ دان ش گ اه  ت ه ران، تهران  

ح مصباح الشریعة، گیالنی، عبدالرزاق ، پیام حق، ۱۳8۷.. ۷0 شر
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ابوالفضل . ۷۱ محمد  تصحیح  و  به تحقیق  معتزلی،  أبی الحدید  ابــن  نهج  البالغه،  ح  شــر
ابراهیم، الیقی، غالمرضا، کتاب نیستان، ۱۳9۳.

شیخ آقابزرگ طهرانی، حکیمی، محمدرضا، تهران، نوبت چاپ: پنجم، ناشر: دلیل ما، . ۷2
قم، ۱۳82.

امام  . ۷۳ آثــار  و نشر  تنظیم  تهران، مؤسسه  امــام خمینی؟هر؟، 22 جلدی،  نــور،  صحیفه 
خمینی؟هر؟، ۱۳89.

العقد الفرید، ابن عبد ربه اندلسی، دارالکتب العلمیه، 2006 م.. ۷۴
قم، . ۷۵ تهرانی،  ذهنی  جــواد  محمد  علی،مترجم  بن  محمد  بابویه،  ابــن  الشرایع،  علل 

مومنین، ۱۳80.
عوالم العلوم و المعارف،  بحرانی اصفهانی، عبد اهلل بن نور اهلل ، چ اپ  دوم ، م درس ه  االم ام  . ۷6

ال م ه دی، قم، ۱۴2۵ ق .
عیون الحکم و المواعظ، علی بن محمد لیثی واسطی، قم، موسسه علمی فرهنگی دار . ۷۷

الحدیث، ۱۳۷6.
غبارروبی از چهرۀ صمصام، مجید هوشنگی،، قم: عطر یاس، ۱۳88.. ۷8
الغدیر فی الکتاب و السنة و االدب، امینی عبدالحسین، نوبت چاپ: اول، ناشر: مرکز . ۷9

الغدیر للدراسات االسالمیة، بیروت، ۱۴۱6ق.
غررالحکم و دررالکلم، تمیمی آمدى، عبدالواحد بن محمد، قم، دار الکتاب اإلسالمي، . 80

۱۴۱0 ق.
قم، . 8۱ ادب،  گلستان  ناشر:  اول،  چــاپ:  نوبت  محمود،  کبری،  ا آسیب ها؛  و  غیرتمندى 

.۱۳90
الفتوح، ابن اعثم کوفی،محمد بن علی؛ محقق: شیری، علی ناشر:دار االضواء، بیروت، . 82

۱۴۱۱ ق.
فرهنگ اسالم در اروپا هونکه، زیگرید، ترجمه مرتضی رهبائی، تهران، دفتر نشر فرهنگ . 8۳

اسالمی، ۱۳60.
کستان، خسروی راد، محمد، چاپ دوم، نشر عیدگاه، ۱۳96.. 8۴ فریاد در تا
قرآن و تبلیغ، قرائتی، محسن، تهران، چاپ هفتم، مرکز فرهنگی درس هایی از قرآن، . 8۵

.۱۳88
ققنوس و آتش: ش ه ی د ح اج  رض ا ش ک ری  پ ور، سجادی پور، حسن، ع اب د، تهران، ۱۳8۳.. 86
الکامل فی التاریخ، علی ابن محمد ابن اثیر، ۱۳ جلدی، بیروت، دار صادر، ۱۳8۵.. 8۷
کتاب ۴0 تدبیر )مروری بر مقاطع بحرانی تاریخ جمهوری اسالمی ایران(، الفت، محمد . 88

علی،نشر پرستا )وابسته به موسسه فرهنگی هنری پرستای حق(، ۱۳89.
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کراماة العلویه، میرخلف زاده، علی،قم، مهدی یار، ۱۳80.. 89
کنز الفوائد، ابوالفتح کراجکی، قم، دارالذخائر، ۱۴۱0 ق.. 90
قم، . 9۱ دارالحدیث،  ســوم،  و  چهل  چاپ  محمد،  ری شهری،  محمدی  محبت،  کیمیای 

.۱۳92
گزیدٔه سیمای فرزانگان، مختاری، رضا، نوبت چاپ: چهارم، ناشر: بوستان کتاب، قم، . 92

.۱۳86
اللهوف علی قتلی الطفوف، ابن طاووس، علی بن موسی، ترجمه: عزیزی، عباس؛ نوبت . 9۳

چاپ : نهم، انتشارات صاله، ۱۳86.
صــدرا، . 9۴ انتشارات  نهم،  چــاپ:  نوبت  مرتضی،  مطهری،  مطهری  شهید  آثــار  مجموعه 

تهران؛ ۱۳۷8.
محیط ادب،،طباطبایی، سید محمد، یغما، ۱۳۵۷.. 9۵
مردی با آرزوهای دور برد، فائضه غفاری حدادی، نشر شهید کاظمی، ۱۳9۱.. 96
مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، نورى، حسین بن محمد تقی ، نوبت چاپ: اول، . 9۷

ناشر: مؤسسة آل البیت؟مهع؟ ، قم ، ۱۴08 ق .
مشهور آسمان، حیدری، عزیزاهلل، انتشارات لیلة القدر، قم، ۱۳9۵.. 98
مصباح المتهجد و سالح المتعبد، طوسی، محمد بن الحسن، 2 جلدی، تهران، المکتبة . 99

االسالمیة.
ج االصفهانی، قم، مکتبه الحیدریه، ۱۴2۳.. ۱00 مقاتل الطالبیین، أبوالفر
مناقب آل أبي طالب، ابن شهرآشوب، محمد بن علي، ناشر: المطبعة الحیدریة، نجف، . ۱0۱

.۱۳۷6
منظومه جهاد، راجی، سید محمد حسین، قم، معارف، ۱۳98.. ۱02
منهاج الکرامة فی معرفت االمامة، عالمه حلی، حسن بن یوسف، علی حسینی میالنی، . ۱0۳

انتشارات الحقایق، قم، ۱۴۳۷.
کر و . ۱0۴ میراث اسالم )یا آنچه مغرب زمین به ملل اسالمی مدیون است(، آرنولد، توماس وا

گیوم، آلفرد، ترجمه مصطفی علم، تهران، کتابفروشی مهر، ۱۳2۵.
موسسه . ۱0۵ حمیدرضا،  شیخی،  مترجم:  محمد،  شهری،  ری  محمدی  الحکمه،  میزان 

علمی فرهنگی دار الحدیث، قم، ۱۳89.
نشر . ۱06 تهران،  تقی،  محمد  سپهر،  لسان الملک  پیامبر؟لص؟(،  )زندگانی  التواریخ  ناسخ 

اساطیر، ۱۷ جلد، ۱۳80.
نفح الطیب من غصن األندلس الرطیب، المقری، احمد بن محمد، ۱0 جلدی، بیروت، . ۱0۷

دارلفکر، ۱۴۱9.
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النوادر، حسینی راوندى، فضل اهلل بن علی، قم، دارالحدیث، ۱۳۷۷.. ۱08
۱09 ..)https://navideshahed.com( نوید شاهد، پایگاه جامع فرهنگ ایثار و شهادت
نهج  الفصاحه، پاینده، ابوالقاسم، چاپ چهارم ، ناشر: دنیاى دانش ، تهران ، ۱۳82.. ۱۱0
وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، محمد بن حسن ، نوبت چاپ: اول ، مؤسسة آل؟مهع؟ ، . ۱۱۱

قم ، ۱۴09 ق .
وفیات االعیان و ابناء ابناء الزمان، ابن خلکان، احمد بن محمد، منشورات شریف رضی، . ۱۱2

قم، ۱۳6۴.
وقعة الطف، ابومخنف کوفی، لوط بن یحیي، مؤسسة النشر االسالمي، قم، ۱۳6۷.. ۱۱۳
هاله ای از نور، خاطراتی از سرلشکر شهید یوسف کالهدوز، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد . ۱۱۴

اسالمی، ۱۳۷6.
کبر، نوبت چاپ: اول، حرم، قم ۱۳9۳.. ۱۱۵ هزار و یک نکته اخالقی از دانشمندان، دهقان، ا
هزار و یك حکایت تاریخی، محمود حکیمی، تهران: قلم، ۱۳66.. ۱۱6
هنر تحریم ها، نگاهی از درون میدان، نفیو، ریچارد،ترجمه سید علی صادقی، انتشارات . ۱۱۷

پیام محراب، ۱۳99.
کری، طه فروتن، روایت فتح، ۱۳8۱.. ۱۱8 یادگاران، ج ۳، کتاب مهدی با
یادگاران، ج۱0، کتاب شهید مهدی زین الدین، احمد جبل عاملی، روایت فتح، ۱۳8۱.. ۱۱9
یادگاران، ج۱2، کتاب شهید محمد بروجردی،عباس رمضانی، روایت فتح، ۱۳8۱ ش. ۱20
یادگاران، ج2، کتاب شهید محمد ابراهیم همت، مریم برادران، روایت فتح،۱۳8۱.. ۱2۱
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