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مکتب علمی و تربیتی که يادگار امام خمینی و عامۀ طباطبایی؟امهر؟ 
زندگـی  شـئونات  همـۀ  آن  جوهـرۀ  کـه  اسـت  تفکـری  داعیـه دار  اسـت، 
کـه مفاهیـم  گیـری آن جوهـره باعـث شـد  بشـری را در بـر می گیـرد. فرا
اساسـی و مهمـی همچـون اسـام و ايمـان، اخـاق، عرفان و سیروسـلوک 
و… در روزگار مـا معنایـی دوبـاره يافـت و جانـی تـازه گرفـت و ایـن خـود 

مرهـون مجاهـدات آن دو مـرد بـزرگ الهـی بـود.
وجـه  به هیـچ  توحیـدی«  »سیروسـلوک  ايشـان  تربیتـی  مکتـب  در 
گوشـه گیری و نشسـتن بـر سـر سـجاده و اشـتغال بـه نمـاز و اوراد و  در 
کـه  اسـت  نـاب  حقیقتـی  واجـد  سـلوک  ایـن  نمی شـود؛  خاصـه  اذکار 
تـاب کشـش در تمامـی مراتـب و شـئونات زيسـت انسـانی را دارد. همیـن 
حقیقـت اسـت کـه بـه زندگـی آدمـی -بـا همۀ ابعـاد و زوايـای متنوعش- 
معنـا و روح می دهـد. کسـب وکار مؤمـن، ارتباطـش بـا همسـر و فرزنـدان، 
مطالعه و درس خواندن او، گردش و تفريح کردن او، معاشـرت و روابط 
اجتماعـی او، سـینما رفتـن و تلویزیـون ديـدن او، حضـورش در فضـای 
اسـت.  مؤمنیـن  امروزیـن  زيسـت  از  اجزایـی  همـه  و  همـه  و…  مجـازی 
کنـد،  ایـن جزئیـات جلوه گـر  را در  کـه خـود  نـاب هنگامـی  آن حقیقـت 

می توانـد تمـام شـئون زندگـی آدمـی را در بـر بگیـرد.
ــر اســام دیــن جامــع و شــاملی اســت کــه فرامیــن  گ ــر آنیــم کــه ا مــا ب
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ظاهــری آن ناظــر بــر همــۀ امــور جــاری فــردی و اجتماعــی انســان اســت، 
پــس باطــن دیــن و حقیقــت احــکام الهــی، روح بخــش همــۀ ابعــاد زندگــی 
گــر روح نمــاز مراتــب حضــور قلــب در محضــر پــروردگار  او اســت. چنان کــه ا
اســت و نمازگــزار بــه تناســب حضــوری کــه در هنــگام نمــاز دارد بــا آن اوج 
می گیــرد و حــاوت انــس بــا محبــوب را درک می کنــد، در ســایر شــئون 
ــی  ــب اساس ــن مطل ــم درک ای ــان دارد. مه ــت جري ــن حقیق ــز ای ــی نی زندگ
اســت کــه دیــن ظاهــر و باطنــی دارد و رابطــۀ ایــن دو ماننــد جســم و روح 
اســت و در همــۀ احــکام و اعتقــادات بايــد از ظاهــر دیــن بــه باطــن آن نائل 
شــد. در ایــن صــورت اســت کــه می تــوان بالندگــی حیــات دينــی را در همــۀ 
ابعــاد زندگــی بــه نظــاره نشســت. چنان کــه در تاريــخ انقــاب اســامی مان 
شــاهد بــوده و هســتیم کــه بــزرگان انقــاب و شــهدای گران قدرمــان بــه 
چــه زیبایــی ایــن مهــم را بــه منصــه ظهــور رســانیده اند: »مــن يــک جایــی 
ــا دیروقــت روی يــک مســئلۀ  ــدم کــه شــهید شــهرياری يــک شــب ت خوان
گرد او  کنــد. شــا کار می کــرد و نتوانســت آن را حــل  علمــِی پیچیــده ای 
ــرد، بعــد کــه نتوانســت ایــن  ــادی کار ک ــغ زي ــد کــه شــهید مبال نقــل می کن
مســئله را حــل کنــد، گفــت برويــم مســجد دانشــگاه -گمانــم دانشــگاه 
شــهید بهشــتی-  رفتیــم داخــل مســجد، دو رکعــت نمــاز خوانــد بــا حــال، 
بــا توّجــه، بعــد از نمــاز گفــت فهمیــدم، راه حــل را خــدای متعــال بــه مــن 
کــرد. معنوّيــت ایــن اســت؛  نشــان داد؛ بلنــد شــد آمــد و مســئله را حــل 
ــهرياری در کار  ــهید ش ــدی ش ــلوک توحی ــت.«۱ س ــوری اس ــن ج ــدا ای راه خ
ج اســام و ايمــان را طــی کــرد و  علمــی او بــود؛ او از همیــن رهگــذر مــدار
حــاوت روح دیــن را چشــید؛ عقبــات راه سیروســلوک را طــی کــرد تــا بــه 
قلــۀ مقــام منیــع شــهادت بــار يافــت: »وقتــی انســان ایــن حرکــت را کــرد، 

بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با دست اندرکاران کنگرۀ شهدای استان زنجان،   .1
.)https://khl.ink/f/48908 :1400/7/24 )لینک دسترسی
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ایــن مســیر را پیــش رفــت، آن وقــت رســیدن بــه قّلــه ممکــن می شــود، 
می شــود.  ممکــن  اّمــا  می شــود،  حتمــی  نمی گوییــم  می شــود؛  آســان 
بــدون حرکــت در ایــن مســیر، رســیدن بــه قّلــه امکان پذیــر نیســت.«۱
از ایــن منظــر، الزم اســت تــا بســیاری از مســائل مبتابــه جامعــۀ 
ــود و  ــرآورده نش ــم ب ــن مه ــا ای ــرد. ت ــرار گی ــی ق کاوی اساس ــورد وا ــروز م ام
موضــوع تأمــل مــدام مــا قــرار نگیــرد، انقــاب مــا و زيســت مــا رنــگ و 
گــر هريــک از آحــاد مؤمنــان در میدانــی  بــوی توحیــدی نخواهــد گرفــت. ا
مشــغول انجــام وظیفــه اســت، يکــی در حــال تحصیــل، ديگــری فعالیــت 
ک  اقتصــادی، ديگــری کار فرهنگــی و… امــا همگــی يــک نقطــه اشــترا
ــه بواطــن  ــا محبــوب و نیــل ب ــد: آرزومنــد چشــیدن حــاوت انــس ب دارن
نورانــی دیــن و باالخــره رســیدن بــه فیــض عظیــم شــهادت هســتند. پــس 
بايــد راه نیــل بــه ایــن مطلــوب را يــاد گرفــت؛ اينکــه چگونــه بــه شــئون 
زندگــی روزمــره رنــگ خدایــی بزنیــم و ســلوک توحیــدی را در فعالیت هــا 

و اشــتغاالت روزمره مــان داخــل نماییــم.
مؤسســه جلــوه نــور علــوی؟ع؟ رســالت خــود را تبییــن ایــن مهــم 
بــر  تکیــه  بــا  مؤمنــان،  اجتماعــی  و  فــردی  زندگــی  مختلــف  ابعــاد  در 
عامــۀ  و  خمینــی  امــام  تربیتــی  مکتــب  در  ربانــی  معلمــان  ارشــادات 
کنــون آثــاری در ایــن زمینــه ارائــه کــرده و  طباطبایــی؟امهر؟ می دانــد؛ تا
امیــدوار اســت در آينــده توفیــق ادامــۀ ایــن مســیر را داشــته باشــد. کتــاب 

حاضــر نیــز قدمــی در همیــن راســتا اســت.
مســئلۀ شــهادت و جايــگاه شــهدا در انقــاب اســامی مــا امــر پنهانــی 
ــد  ــای ارجمن ــازان و خانواده ه ــهیدان، جانب ــه ش ــر آنک ــاوه ب ــت و ع نیس
ايشــان در بیانــات متعــدد امــام امــت؟هر؟ و رهبــر فرزانــه انقــاب فــراوان 
همــۀ  بــا  امــت  انقــاب،  نشــیب  و  پرفــراز  دوران  در  شــده اند،  تکريــم 

همان.  .1
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وجودشــان بــا شــهدا مأنــوس بودنــد و بــا ایــن حقیقــت زندگــی کرده انــد. 
نمــود ظاهــری ایــن حقیقــت مهــم آنســت کــه در هــر کــوی و بــرزن نــام 
شــهیدان بــر دیوارهــا می درخشــد و خانــوادۀ شــهیدی زندگــی می کننــد. 
از ديگــر ســو، شــور و شــوق جوانــان ایــن مــرز و بــوم در رســیدن بــه مقــام 
زندگــی  در  شــهادت  مقولــۀ  اساســًا  اســت.  وصف ناپذیــر  شــهدا  واالی 

روزمــرۀ جوانــان انقابــی حضــور پررنگــی دارد.
گــر شــهادت فريضــه ای مهــم  ولــی همــۀ ســخن در آن اســت کــه ا
در قبــال ســایر فرايــض دينــی اســت و همــۀ فرايــض ظاهــر و باطنــی 
دارد کــه ارزشــش بــه باطــن آن اســت، مراتــب شــهادت و بواطــن ایــن 
فريضــۀ مهــم دينــی چیســت؟ آيــا اصــًا شــهادت پیشــنهادی و راهــی 
اســت بــرای زندگــی کــردن يــا گزينــه ای اســت بــرای ُمــردن؟! آيــا شــهادت 
مقامــی بیــرون از زندگــی اســت يــا منزلــی از منــازل آن و جهــت و معنــای 
ــا،  ــی م ــق آن در زندگ ــر عمی ــؤاالت و تأثی ــن س ــه ای ــخ ب ــت پاس آن؟ اهمی

پرداختــن بــه موضــوع شــهادت را ضــروری می ســازد.
بــر  بنــا  داشــت  بنــا  مؤسســه  کــه  بــود  مدت هــا  دلیــل  همیــن  بــه 
ــن  ــون ای ــی؟امهر؟ پیرام ــه طباطبای ــت و عام ــام ام ــدی ام ــب توحی مکت
مهــم مطالبــی را ارائــه نمايــد. شــهادت ســردار رشــید اســام، حــاج قاســم 
ســلیمانی -کــه به حــق نمــادی از ظهــور مقــام شــهادت در فرزنــدان ایــن 
انقــاب بــود- تلنگــری شــد تــا از محضــر اســتاد محمدتقــی فیاض بخــش 

درخواســت نماییــم تــا بــه تبییــن ایــن موضــوع بپردازنــد.
سـاحت  بـه  باشـد  ارادتـی  ابـراز  يک سـو  از  اثـر  ایـن  آنکـه  امیـد  بـه 
شـهیدان انقـاب و خصوصـًا مدافعـان حريـم اهـل بیـت؟مهع؟، و از سـوی 
ديگـر، تبییـن حقیقـت مقام شـهادت محملی باشـد برای بزرگداشـت آن 
کـه ایـن معنـا در جای جـای زندگی شـان جـاری و سـاری بـود. عزیـزان، 

مؤسسۀ جلوۀ نور علوی؟ع؟
آبان 1400



ارزش شــهادت در جامعــه ای  و  گفتــن پیرامــون مقــام شــهید  ســخن 

کــه شــهدای فراوانــی را طــی ســالیان متمــادی تقديــم اســام نمــوده و 

پیکرهــای گلگــون بســیاری را بــا چشــم اشــکبار و قلــب دردمند مشــايعت 

کــرده، ســخنی گــزاف می نمايــد؛ امــا شــهادت ســردار رشــید اســام، حــاج 

قاســم ســلیمانی آن چنــان قلب هــا را جريحــه دار کــرد کــه طنیــن آن عالــم 

اســام را بــه خــروش آورد؛ تــا بــه آنجــا کــه رهبــر معظــم امــت هــم -کــه 

ديــده نشــده بــود در ماتــم شــهیدی آشــکارا چنیــن بگرينــد-، در غــم ایــن 

شــهادت عظیــم آشــکارا گريســتند و امتــی نیــز در شــهادت آن عزیــز بــه 

ســختی گريســت. مــوج ســوگ شــهادت حــاج قاســم آن چنــان زخمــی بــر 

ــم، اعــم از  دل هــا زد کــه شــراره های خشــم و ســوز آن همــۀ آزادگان عال

مســلمان و غیرمســلمان را برانگیخــت؛ همــگان بــا فريــاد و مشــت های 

گــره کــرده از دشــمنان ابــراز انزجــار کردنــد و در غــم فقــدان ایــن بزرگ مــرد 

بــه ســوگ نشســتند و گريســتند.

پیرامــون ایــن حادثــۀ بــزرگ ســخن بســیار گفتــه شــد و تحلیل هــای 

گــون از ابعــاد مختلــف سیاســی، نظامــی، راهبــردی، اجتماعــی و…  گونا

ح شــده و می شــود. مــا در ایــن مقــال بنــا بــر تکــرار مکــررات نداريــم؛  مطــر

بلکــه آنچــه در حادثــۀ شــهادت ســردار ســلیمانی مــورد توجهمــان قــرار 
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کــه در ایــن نقطــه از  گرفــت، ظهــور حقیقتــی ملکوتــی و باطنــی اســت 

خ نمــود و موجــب حیــرت جهانیــان شــد. بــه تعبیــر  تاريــخ به وضــوح ر

رهبــر انقــاب، شــهادت او »قیامتــی بــه پــا کــرد. معنوّيــت او، شــهادت 

ديــد  بــه  واقعــه  ایــن  در  آنچــه  آری!  کــرد«۱.  برجســته  ایــن  جــور  را  او 
مــوج  برخاســتن  و  مــردم  قلب هــای  عظیــم  انقــاب  آمــد،  همــگان 

بــه تب وتــاب  را  کــه قلب هــا  بــود  بــود، و همیــن  معنويــت در جامعــه 

کــه مــردم مــا در دوران پرفــراز و نشــیب انقــاب  انداخــت؛ تجربــه ای 

گــون بارهــا شــاهد بوده انــد. مقــام و موقعیــت  گونا و در شــهادت های 

ظاهــری شــهید و نحــوۀ شــهادت او بــا آن خیــزش معنــوی بی ارتبــاط 

ــزش  ــرای آن خی ــام ماج ــای تم ــری گوي ــت ظاه ــن موقعی ــا ای ــت، ام نیس

باطنــی هــم نیســت. در واقــع مــوج عظیمــی کــه شــهادت ســردار رشــید مــا 

در عالــم اســام و حتــی در میــان ديگــر آزادگان جهــان درانداخــت، ایــن 

پرســش اساســی را در ذهن هــا تقويــت می کنــد کــه عامــل اصلــی قداســت 

کــه ريختــه شــدن خــون او در دل هــا ايجــاد  شــهید و شــور و خروشــی 

می کنــد، آيــا تنهــا بــه واســطۀ مظلومیــت و يــا غــم حادثــۀ کشته شــدن او 

گــر چنیــن اســت، پــس چــرا تاطــم امواجــی کــه  در میــدان نبــرد اســت؟ ا

شــهادت ها در قلب هــا ايجــاد می کننــد، متفــاوت اســت؟ يــا مســئله چیــز 

ديگــری اســت و مقامــات و مراتــب شــهید و تأثیــر او در عوالــم ُملــک و 

ملکــوت بســیار عمیق تــر و پیچیده تــر از ایــن ســخنان اســت، و خــروش 

ــت؟! ــوت اعاس ــک از ملک ــراره ای کوچ ــی ش ک ــم خا عال

ایــن پرســش هــای اساســی مــا را بــر آن داشــت تــا در حــد بضاعــت، بــه 

کــه معتقديــم  کاوی مســئلۀ شــهادت و ابعــاد باطنــی آن بپردازيــم؛ چرا وا

آنچــه در حادثــۀ شــهادت شــهید در عالــم ملــک و در دل هــای مــا زمینیان 

دسترسی:  )لینک   98/10/18 قم،  مردم  با  دیدار  در  بیانات  رهبری،  معظم  مقام   .1
.)https://khl.ink/f/44628
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خ داده و می دهد، صرفًا انعکاســی اســت از عوالم باال، و جلوه ای اســت از  ر

خروش ملکوت و غوغای ملکوتیان؛ به قول حکیم متأّله میرفندرسکی:

چـــرخ با این اختران، نغز و خوش و زیباســـتی

باالســـتی در  آنچـــه   دارد  زیـــر  در  صورتـــی 

ــان مــعــرفــت ــ ــردب ــ گــــر بـــا ن صـــــورت زیـــریـــن ا

ــود يکتاستی ــل خـ اصـ بــا  ــاال هــمــی  بـ رود  بــر 

از همیــن رو در ایــن مختصــر تــاش بــر ایــن اســت تــا صرفــًا اشــاراتی 

از ُبعــدی ديگــر بــه مســئلۀ شــهادت داشــته باشــیم؛ آن هــم نــه نگاهــی 

ســطحی و از بیــرون، بلکــه در حــّد توان مــان، از درون بــه بیــرون و از باطن 

بــه ظاهــر بــه مســئلۀ شــهید و شــهادت و جهــاد و مجاهــدت نظــر  اندازيــم. 

ــز ظاهــر و باطنــی  گــر شــهادت از اعظــم فرائــض دينــی اســت و دیــن نی ا

دارد، بنابرایــن شــهادت هــم ظاهــر و باطنــی و باطــن آن هــم بواطنــی بــه 

عظمــت دیــن دارد. ســیر از باطــن بــه ظاهــر، روح و معنــای دیــن را بــه 

ارمغــان مــی آورد و حقیقــت شــهادت را کــه از اعظــم فرائــض دينــی اســت 

بــه منصــۀ ظهــور می رســاند. همچنیــن ســعی نموديــم کــه در حــد بضاعت 

خــود، چارچوبــی عملــی و تربیتــی ارائــه نماییــم، تــا بــرای نیــل بــه آســتان 

مقــام منیــع شــهادت و ســلوک در ایــن ســیر راه گشــا باشــد.

بــه امید آنکه بدین وســیله شــايد گوشــه ای از حق عظیــم بنیان گذار 

همــۀ  دل  محبــوب  و  شــهادت  کاروان  »سلســله جنبان  آن  انقــاب، 

شــهیدان«۱ امام خمینی؟ق؟ و شــهدا، جانبازان و آزادگان بزرگوار، به ویژه 
مدافعان حرم و شــهید عزیزمان حاج قاســم ســلیمانی را ادا کرده باشیم.

محمدتقی فیاض بخش
آبان 1400

مقام معظم رهبری، پیام به مراسم تجلیل از جانبازان و ایثارگران، 68/11/19 )لینک   .1
.)https://khl.ink/f/2265 :دسترسی





فصل اّول

وی سالکان ز شهادت؛منهتای آر





شهادت؛ مرگ عاشقانه

در حیــات دنیــوی، آنچــه کــه همــۀ انســان ها -از مؤمــن و کافــر، و صالــح 
و فاســد- کمتریــن ترديــدی در آن ندارنــد، مســئلۀ مــرگ اســت. اصــواًل 
عالــم مــاده و مادی گرایــی بــا فنــا و نابــودی در هــم آمیختــه اســت. 
گــر بــه دنبــال حیــات دنیــوی حیــات  از همیــن رو در بــاور مؤمنــان، ا
اِء  �نَ �نَ

ْ
ا ِلل

َ
اِء ل �قَ �بَ

ْ
ْم ِلل �قُ ِل�قْ َما �نُ

�نَّ اخــروی نباشــد، زندگــی پــوچ و ابتــر اســت: »�إِ
۱». َع�قٍ

ْ
ل �قُ ِل  ِ �ن

َم�نْ َو  �قٍ  عنَ
ْ
ل �بُ َد�ِر  �ي  ِ

�ن ْم 
ُ
ك

�نَّ �إِ َو 

پــس، انســان های بــزرگ معنــای زندگــی را در کوچــه پس کوچه هــای 
اســت؛  مــردن  خــوب  بــزرگ،  مــردان  هنــر  می کننــد.  جســتجو  مــرگ 
چنان کــه در بیانــات اولیــای الهــی؟مهع؟ اســت کــه هرکــس بــه آن صــورت 
و حالــی در حیــات جــاودان محشــور می گــردد کــه در آخریــن لحظــات 
کــرم؟ص؟ در این بــاره فرمــود:  زندگــی دنیــوی خــود بــوده اســت؛ پیامبــر ا
ایــن  بــر   .۲».�ِ �ي

َ
َعل ما�قَ  َما   �

َ
َعل  �ُ َ ح�ش ُ َو�ي  ،�ِ �ي

َ
َعل  َ َعا�ش َما   �

َ
َعل ُل  �بُ �لّ�َ ُمو�قُ  َ »�ي

ــد. خ نماي ــات آن ر ــن لحظ ــد در آخری ــی باي ــر زندگ ــی ه ــاس، زیبای اس

غرر الحكم، ص272؛ »امام علی؟ع؟: همانا شما براى ماندگارى آفریده شده اید، نه براى   .1
نابودى؛ و در منزلی هستید که باید از آن کوچ کنید، و جايى که از آن به جاى دیگر برسید«.
مجموعۀ وّرام، ج2، ص133؛ »آدمی آن گونه که زندگی کرده است، می میرد و بر همان   .2
ٍء  �ي � �ش

َ
حالی که ُمرده است، برانگیخته می شود«؛ ایشان همچنین فرمود: »َم�ن ما�قَ َعل

�نْ 
أَ
َه لِ�ي �

ْدُع �للّٰ
ُ
ِه، � ا َرُسوَل �للّٰ »�يٰ

ٰهاَد�ةَ َمَعَك.« 
َّ �ي �ل�ش �نٖ

�ةَ ْررنُ َ �ي
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را در پــی  ایــن، زیباتریــن زندگی هــا زیباتریــن مرگ هــا  بــر  عــاوه 

در  خطیــر-  يــا  و  حقیــر  -خــواه  امــری  هــر  اوج  نقطــۀ  زیــرا  مــی آورد؛ 

گــر زندگــی صحنــۀ  لحظــات پايانــی آن معلــوم می گــردد. بــه بیــان ديگــر، ا

حرکــت و تکاپــوی آدمــی بــه ســوی کمــال اليقــش اســت و انســان در ایــن 

دنیــا مســافری اســت بــه ســوی اوج مقامــات الهــی، پــس نقطــۀ اوج 

گــر سرنوشــت محتــوم  ایــن ســیر، لحظــات پايانــی آن اســت. بنابرایــن، ا

ــا مــرگ گــره خــورده اســت، شــهادت زیباتریــن شــکل ختــام  همه کــس ب

حیــات دنیــوی و درخشــنده ترین جلــوۀ شــروع حیــات اخــروی اســت: 
۱». هاَد�قِ

َّ �ل�ش ُل  �ق �قَ �لَمو�قِ  َ��نُ  �ش
أَ
�«

همیشــه در طــول تاريــخ، شــهادت منتهــای آرزوی مــردان خــدا و 

هــدف مجاهدت هــای ايشــان بــوده اســت. ایــن حقیقــت در بیانــات 

�نَّ  »�إِ اســت:   نمايــان  تمــام  حــرارت  و  شــور  بــا  علــی؟ع؟  امیرالمؤمنیــن 

 ِ �ن �ي
الّ�َ �قٍ �بِ ��بَ ل�نُ �نَ

اأَ
َ
ِدِ�، ل �يَ �ب�ي طاِل�بٍ �بِ

أَ
�نِ � ُس ��ب �ن �ي �نَ �ن

َّ
ُل، و�ل �ق كَ�َم �لَمو�قِ �ل�قَ

أَ
�

ِه.«۲
َ
�لّل ِ� طاَع�قِ  �ي

عنَ �ن�ي  ���شِ  �ل�نِ  �
َ
َعل �قٍ  �قَ ِم�ي ِم�ن   َّ �ي

َ
َعل هَو�نُ 

أَ
�

از حضرتــش؟ع؟ روايــت اســت کــه بعــد از جنــگ احــد بــه محضــر 

رســول خــدا؟ص؟ عرضــه داشــت: »يــا رســول اهلل، در جنــگ احــد و در آن 

لحظــات ســخت، هنگامــی کــه تعــدادی از مجاهدیــن بــه فــوز شــهادت 

نائــل آمدنــد و مــن از کاروان جــا مانــدم، ایــن امــر بــر مــن ســخت گــران 

آمــد؛ بــا ناراحتــی بــه شــما عرضــه داشــتم کــه چــرا بــه فــوز شــهادت نائــل 

کنز  کس با هر چیزى بمیرد، خداوند او را با همان برمی انگیزد«؛  ِ�«؛ »هر  �ي
َ
ُه عل

َ
ُ� �لّل َ ع�ش َ �ب

العّمال، ج15، ص681، ح42721.
کــرم؟ص؟: شــرافتمندانه ترين مــرگ،  مــن ال یحضــره الفقیــه، ج4، ص402؛ »پیامبــر ا  .1

اســت«. شــهادت 
نهج البالغة )للصبحی صالح(، ص180؛ »همانا ارجمندترين مرگ، کشته شدن است.   .2
من  بر  شمشیر  ضربت  هزار  اوست،  دست  در  ابى طالب  پسر  جان  آنكه  به  سوگند 

که با طاعت خدا همراه نباشد«. آسان تر است از جان دادن در بستر 



 23 فصل اول: شهادت؛ منتهای آرزوی سالکان

نیامــدم؟! و شــما فرموديــد: »بــر تــو نیــز مــژده بــاد که شــهید خواهی شــد!« 

پرســیدم پــس چــرا وعــدۀ الهــی محقــق نشــد؟ رســول خــدا؟ص؟ فرمــود: 

ــو  ــر ت ــز شــهید می شــوی؛ در آن صــورت صب ــو نی ــد کــه ت »دیــری نمی پاي

ا  چگونــه خواهــد بــود؟« در اينجــا حضــرت چنیــن پاســخ می دهنــد: »�يَ
۱»!�

ْ
ك

ُّ َ�ى َو �ل�ش ْ �ش �بُ
ْ
ِك�نْ ِم�نْ َمَو�ِط�نِ �ل

َ
ِ�! َو ل �بْ

َ
� ِم�نْ َمَو�ِط�نِ �لّص

َس َهدنَ �يْ
َ
ِه، ل

َ
َرُ�وَل �لّل

ــان  ــاه رمض ــم م ــحرگاه نوزده ــش در س ــدای حضرت ــد در آن ن هرچن

«۲ اســرار بی پايانــی نهفتــه اســت، امــا در همیــن پیــام  �قِ ْع�بَ
َ
ك

ْ
ِ �ل

ّ �قُ َو َر�ب �نْ »�نُ

کوتــاه اشــاره ای نیــز بــه آن وعــدۀ شــیرین رســول خدا؟ص؟ ديده می شــود.

بـــروم ویــــــران  مـــنـــزل  کـــزیـــن  روز  آن  خــــرم 

ــروم ــان بـ ــانـ ــان طــلــبــم وز پـــی جـ ــ ــت ج ــ راحـ

کــه بــه جــایــی نــبــرد راه، غريب ــم  گــرچــه دانـ

ــف پريشان بــروم ــوش آن زل ــوی خ مــن بــه ب

چـــون صــبــا بـــا دل بــیــمــار و تـــن بــی طــاقــت
ــان بــــروم۳ ــ ــرام ــ بـــه هـــــــــوادارای آن ســــرو خ

اهــل معنــا همیشــه بــه او -کــه سرسلســلۀ عارفــان و اســتاد اول ســالکان 

عالــم اســت- اقتــدا نموده انــد و قــدم در راهــش نهــاده و نــدا ســرداده اند: 

َما َما�قَ   �
َ
َعل  � �نِ

ِم�قْ
أَ
� َو   ، �بِ� َطاِل�بٍ

أَ
� �نَ  �بْ َعِلّ�َ   �ِ �يْ

َ
َعل �قَ  �يْ ْح�يَ

أَ
� َما   �

َ
َعل  � �نِ ْح�يِ

أَ
� ُهّمَ 

َّ
»�لل

لاُم.«۴ َ�ّ
ْ
ِ� �ل �يْ

َ
�بِ� َطاِل�بٍ َعل

أَ
�نُ � ِ� َعِلّ�ُ �بْ �يْ

َ
َعل

قاســم  حــاج  عزیزمــان،  ســردار  در  باشــکوه  چــه  حقیقــت  ایــن  و 

ــرای  خ نمــوده بــود: »فاطمــۀ عزیــزم! ایــن چنــد صفحــه را ب ســلیمانی ر

همان، ص220؛ ترجمه: »ای رسول خدا! اینجا موطن صبر نیست؛ بلكه از مواطن   .1
مژده و شكر بر چنین نعمت وااليى است!«.

که رستگار شدم«. کعبه  مناقب آل أبى طالب؟مهع؟، ج 2، ص119؛ »سوگند به خدای   .2
3. ديوان حافظ، غزل 402.

مصباح المجتهد، ص207؛ »بار الها! زندگی ای به من عطا کن که علی آن گونه زیست   .4
که علی رحلت نمود.«؛ تعقیبات نماز صبح. و مرا آن چنان بمیران 
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تــو می نويســم، چــون می دانــم مقدســانه مــرا دوســت داری؛ نمی دانــم 
چــرا ایــن حرف هــا را برايــت می نويســم، امــا احســاس می کنــم در ایــن 
کنــم. آه!  بــاز  کســی عقــدۀ دل  بــا  تنهایــی و غربــِت عمــرم نیــاز دارم 
مــرگ خونیــن مــن! عزیــز مــن! زیبــای مــن! کجایــی؟! مشــتاق ديــدارت 
محــو  خــود  در  مــرا  وجــود  تمــام  تــو،  انفجــار  بوســۀ  وقتــی  هســتم… 
می کنــد، دود می کنــد و می ســوزاند. چقــدر ایــن لحظــه را دوســت دارم! 
آه… چقــدر ایــن منظــره زیبــا اســت! چقــدر ایــن لحظــه را دوســت دارم! 
در راه عشــق جــان دادن خیلــی زیبــا اســت… خدايــا! ســی ســال بــرای 
کــردم؛ بــرای ایــن لحظــه بــا تمــام رقبــای عشــق  ایــن لحظــه تــاش 
ایــن  چقــدر  فرســتادم.  واســطه ها  برداشــته ام؛  زخم هــا  درافتــاده ام؛ 

منظــره زیبــا اســت! چقــدر ایــن لحظــه را دوســت دارم…«۱
عاشقان را سر شوريده به پیکر عجب است

دادن سر نه عجب، داشتن سر عجب است!

گر افتد روى خاک تِن بی سر عجبی نیست 
اســت۲ عجب  پیکر  بــه  عشق  ره  ســربــاز  ســِر 

اهـل  غبطـۀ  مـورد  همیشـه  اصغـر  جهـاد  میـدان  در  شـهیدان  مقامـات 

نعـم  بـا مشـاهدۀ  روايـات، مؤمنـان  بـر  بنـا  کـه  اسـت؛ چـرا  بـوده  ايمـان 

خ و قیامـت هرگـز آرزوی بازگشـت بـه ایـن دنیـای  گـون الهـی در بـرز گونا

پرفتنه و مصیبت را ندارند؛ اما شهید با مشاهدۀ عظمت مقام شهادت 

و مراتـب خاّص الخاصـی کـه خداوند به شـهدای اسـام عنايـت می کند، 

نـه يک بـار، بلکـه ده بـار آرزو می کنـد بـه دنیـا -بـا همـۀ شـور و شـرش- 

�قَ 
�نَّ َ ُل �لحب د�نُ َ�ٍد �يَ

أَ
بازگـردد و بـاز هـم بـه فـوز شـهادت نائـل شـود: »ما ِم�ن �

 �ُ
�نَّ اإِ

�نَ ِد؛  ه�ي
َّ �ل�ش  �َ �ي

عنَ ٍء  �ي
َ �ش ِم�ن  ر�نِ 

�لاأَ  �
َ
َعل ما  ُه 

َ
ل �نَّ 

أَ
َو� ا،  �ي �ن

ُ
�لّ�  �

َ
ل �إ َع  �حبِ �يَ �ن 

أَ
� ِح�بُّ  ُ �ي

فرازی از نامۀ سردار سلیمانی به دخترشان.  -1
2- شعری از عبدالجواد جودی خراسانی .
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.«۱؛ تا در آن مقاماتی  ��َم�قِ
َ
َ�ى ِم�نَ �لك َ َ� َمّ���قٍ ِلما �ي َل َع�ش �قَ �ق �يُ

َع �نَ �حبِ �ن �يَ
أَ
َم�نَّ� � �قَ َ �ي

کـه خداونـد رمزگونـه و تنهـا اشـاره وار از آن يـاد می کنـد، در عالی تریـن 

کنـار سـایر شـهیدان، از دسـتان مقتـدا  مراتـب قـرب و در بهشـت لقـا در 

کوثـر بنوشـد و بـا قهقـۀ  و محبوبـش امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟ از چشـمۀ 

ا<۲ بـر لـب نهـد و دائمـًا بـه وجـه اهلل بنگـرد کـه:  ا ِدهٰا�قً �ݩً
ݨْ
ا

ݦݨَ
ك مسـتانه اش >وݩَ

ِدٍرݤ<۳. َ ݩقݧ �ݧ �قݨْ مݦُ ٍك  ݭي �ݫ ٖ َملݫ َد  ِع�نْ  ٍ ِد ِ�ْد�ق َ عݧ
�ݨقݨْ مݦَ  � ݭٖ

�ݨن �ݪٍ 54 
َ ݧ هݧ َو�نَ ٰا�قٍ  �ݦݩݩنّ َ � حب ݭٖ

�ݨن �نَ  �ي �قٖ
�ݩقَّ مݩُ

ْ
�ل >ِ��نَّ 

چون جان تو می ستانی چون شّکر است مردن
مــردن۴ اســت  ز جــان شیرین شیرین تر  تو  با 

شهادت؛ عیار درجات ایمان

مراتــب ايمــان بــا مرتبــۀ نــگاه مؤمــن بــه شــهادت شــناخته می شــود. شــوق 

بــه شــهادت هــم مرقــات اســت و هــم میــزان؛ يعنــی از يک ســو نردبــان 

ــاری  ــر معی ــوی ديگ ــت و از س ــان اس ــات ايم ــی در درج ــردان اله ــود م صع

بــرای ســنجش مرتبــۀ خلــوص ايمــان. جبهه هــای نبــرد، میــدان مســابقۀ 

به  که  نیست  کس  »هیچ  فرمود:  خدا؟ص؟  پیامبر  ص13؛  ج 11،  الوسائل،  مستدرک   .1
بهشت رود و ]در عین حال[ دوست داشته باشد به دنیا برگردد و از آنچه بر روى 
آرزو  )شهادت(،  کرامت  مشاهدۀ  اثر  بر  که  شهید،  مگر  شود؛  برخوردار  است  زمین 
که  است  روایت  خدا؟ص؟  رسول  از  همچنین  شود«؛  کشته  بار  ده  و  برگردد  می کند 
ا َوما  �ي �ن

ُ
�لّ� َها 

َ
ل �نَّ 

أَ
� َولا  ا،  �ي �ن

ُ
�لّ�  �

َ
ل �إِ ُع  �حبِ �قَ ها 

�نَّ
أَ
� ها  ُ�ّ�َُ �ي  �ٌ �ي

ِه حنَ
َ
�لّل َد  ها ِع�ن

َ
ل مو�قُ  �قَ ٍس  �ن �نَ »ما ِم�ن  فرمود: 

.«؛ »هیچ کس  هاَد�قِ
َّ ِل �ل�ش صن َ�ى ِم�ن �نَ َ ا؛ ِلما �ي �ي �ن

ُ
�ي �لّ� ِ

َل �ن �قَ �ق �يُ
َع �نَ �حبِ �ن �يَ

أَ
َم�نَّ� � �قَ َ ُ� �ي

�نَّ اإِ
َد؛ �نَ ه�ي

َّ ا �ل�ش
ّ
ل ها، �إِ �ي �ن

که بدان خشنود است، برخوردار باشد و ]با  که بمیرد و نزد خداوند از خیرى  نیست 
اين حال[ دوست داشته باشد به دنیا برگردد- گرچه دنیا و هرچه در آن است، از آِن 
او باشد-، مگر شهید که بر اثر مشاهدۀ فضیلت شهادت، آرزو می کند به دنیا برگردد 

تا یك بار دیگر کشته شود«؛ میزان الحكمة، ج6، ص66.
.»] 2. النبأ، 34؛ »و جام هايى لبريز ]از بادۀ طهور

در   .)54( دارند  جای  بهشتی  نهرهای  و  باغ ها  در  »پرهیزگاران  55؛  و   54  ، القمر  .3
.» جایگاه صدق نزد خداوند مالک مقتدر

کبیر شمس، غزل 2037. 4. ديوان 


