روز به روز باید یاد شهدا و تکرار نام شهدا و نکته یابی و نکته سنجی زندگی شهدا در جامعه ما رواج پیدا کند.

ثیب٘بت رٞجز ٔؼظٓ ا٘مالة ()93/11/27
اٍ٘یشٞی فذاوبری در را ٜخذا  ٚضٟبدت در ایٗ را ،ٜدر سطٛح ٌ٘ٛبٌ ٖٛدر خبٔؼٟی ٔب رٚاج ٌ ٚستزش داضتٝ؛ ایٗ خیّی
ٔطّت ّٕٟٔی است .استبد دا٘طٍبٔ ٜیزٚد ضٟیذ ٔیطٛدٙٞ ،زٔٙذ ٔیزٚد ضٟیذ ٔیطٛد ،دا٘طدٔ ٛیزٚد ضٟیذ ٔیطٛد .ثسیبری اس ایٗ ٘بْ
آٚراٖ ػزصٟی دفبع ٔمذّس ٔب  -و٘ ٝبٟٔبیطبٖ سیٙتجخص خیبثبٟ٘بی ٔب ٔ ٚزاوش ٔب  ٚػىسٟبیطبٖ سیٙتجخص ٔحیطٟبی س٘ذٌی
ٔب است  -یب اغّجطبٖ ،دا٘طدٛیب٘ی ثٛد٘ذ؛ ثؼضی اس ایٟٙب حمیمتبً ٘ٛاثغ ثٛد٘ذ؛ ٙٞزٔٙذا٘ی ثٛد٘ذٔ ،ؼّّٕب٘ی ثٛد٘ذ ،اسبتیذی ثٛد٘ذ؛
رفتٙذ  ٚخبٖ خٛدضبٖ  ٚػٕز خٛدضبٖ را  -ارسضٕٙذتزیٗ چیشی و ٝا٘سبٖ اس أٛر ٔبدّی در اختیبر دارد یؼٙی س٘ذٌی خٛدضبٖ را
 در را ٜخذا ،در را ٜاٞذافٞ ،ذی ٝوزد٘ذ ،تمذیٓ وزد٘ذ؛ ایٗ ثسیبر ٔ ٟٓاست.خّسبت ثشرٌذاضت ،ادأٟی حزوت خٟبدی  ٚادأٟی ضٟبدت است .اٌز ٘بْ ضٟیذاٖ ٔب تىزار ٕ٘یطذ ،تدّیُ ٕ٘یطذ٘ذ  ٚاحتزاْ
ث ٝآٟ٘ب  ٚخب٘ٛادٟٞبی آٟ٘ب در خبٔؼٟی ٔب ثٟصٛرت یه فز ًٙٞدرٕ٘یأٔذ  -و ٝخٛضجختب٘ ٝثٟصٛرت فز ًٙٞدرآٔذ- ٜ
أزٚس ثسیبری اس ایٗ یبدٞبی ارسضٕٙذ ٌ ٚزا٘جٟب فزأٛش ضذ ٜثٛد؛ ایٗ ارسضٍذاری ػظیٕی و ٝثب حزوت ضٟبدت در یه
خبٔؼ ٝثٟٛخٛد ٔیأیذ ،ث ٝفزأٛضی سپزد ٜضذ ٜثٛد٘ .جبیذ ثٍذاریذ ایٗ اتّفبق ثؼذ اس ایٗ  ٓٞثیفتذ؛ رٚسثٟزٚس ثبیذ یبد ضٟذا ٚ
تىزار ٘بْ ضٟذا ٘ ٚىتٟیبثی ٘ ٚىتٟسٙدی س٘ذٌی ضٟذا در خبٔؼٟی ٔب رٚاج پیذا وٙذ ٚ .اٌز ایٗ ضذ ،آ٘ٛلت ٔسئّٟی ضٟبدت
و ٝثٔ ٝؼٙبی ٔدبٞذت تٕبٔؼیبر در را ٜخذا است ،در خبٔؼٔ ٝب٘ذٌبر خٛاٞذ ضذ ٚ .اٌز ایٗ ضذ ،ثزای ایٗ خبٔؼ ٝدیٍز ضىست
ٚخٛد ٘خٛاٞذ داضت  ٚضىست ٔؼٙب ٘خٛاٞذ داضت؛ پیص خٛاٞذ رفت .ػیٙبً ٔثُ ٔبخزای حسیٙجٙؼّی (ػّیٟبِسّالْ)؛ أزٚس
 1300سبَ یب ثیطتز اس ضٟبدت حضزت اثبػجذاهلل (ػّیٟبِسّالْ) ٔیٍذرد  ٚرٚسثٟزٚس ایٗ داستبٖ ثزخستٟتز  ٚس٘ذٞتز ضذ .ٜایٗ
داستبٖ در ثطٗ خٛد دارای یه ٔضبٔیٙی است و ٝایٗ ٔضبٔیٗ ثزای حیبت اسالٔی خبٔؼ ٝضزٚری است .اٌز ایٗ ٔضبٔیٗ
ٌستزش پیذا ٕ٘یىزد ،اس اسالْ  ٚاس لزآٖ  ٚاس حمبیك ٔؼبرف اسالٔی  ٓٞأزٚس خجزی ٘جٛد .ایٙدب ٕٞ ٓٞیٙدٛر است؛ ٍ٘ذاریذ
٘بْ ضٟذا  ٚیبد ضٟذا فزأٛش ثطٛد یب در خبٔؼٟی ٔب و ٟٝٙثطٛد؛  ٚاِجتّ ٝثب اثتىبرات؛ ایٗ خّسبت ثشرٌذاضتی و ٝآلبیبٖ ثٟٛخٛد
ٔیأٚریذ  -و ٝخیّی ثبارسش است  -صزفبً یه خّسٟی تزحیٓ ثبضى٘ ٜٛیست؛ ایٗ خّسبت ،دارای ٔضبٔیٗ ٚیژٞی خٛدش
است؛ ثبیستی ضٟبدت را ٔؼٙب وٙذ ،ضٟیذ را ٔؼزّفی وٙذ ،فز ًٙٞضٟبدت را در خبٔؼٔ ٝب٘ذٌبر وٙذ.
در ٔٛرد ضٟیذ خذای ٔتؼبَ ٔیفزٔبیذ و ٝایٟٙب س٘ذٞب٘ذ َٚ :ال تَمِٛٛا َِِٕٗ یمتَُُ فی سَجیُِ اهللِ أَٛاتَٚ )2 (.ال تَحسَجََّٗ اَِّذیَٗ لُتِّٛا فی
سَجیُِ اهللِ أَٛاتًب ثَُ اَحیأءٌ ػِٙذَ رَثِّ ِٟٓیزسَل *ٖٛفَزِحیَٗ ثِٕأ ءات ُُٟٓاهللُ ِٔٗ فَضِّ )3 (.ٝایٟٙب آیبت لزآٖ است؛ ایٟٙب صزیحِ در یه
ٔؼبرفی است و ٝاس ایٗ ٔؼبرف ٞیچ ٔسّٕب٘ی ٕ٘یتٛا٘ذ چطٓ ثپٛضذٞ .ز وسی ث ٝاسالْ  ٚث ٝلزآٖ اػتمبد دارد ،ایٗ ٔؼبرف ثبیستی
خّٛی چطٕص ثبضذ .ایٗ آیٟی ضزیف ٝلزآٖ ٔیٍٛیذ ایٟٙب س٘ذٞب٘ذ؛ حیبت ایٟٙب یه حیبت ٚالؼی است ،یه حیبت ٔؼٛٙی است
٘ ٚشد خذای ٔتؼبَ ٔزسٚلٙذ؛ یؼٙی دائٓ تفضّّبت اِٟی دارد ث ٝایٟٙب ٔیزسذ؛ فَزِحیَٗ ثِٕأ ءات ُُٟٓاهللُ ِٔٗ فَضِّ .ٝآٖ طزف ٔزس س٘ذٌی
ٔ ٚزي چ ٝخجز است؟ ا٘سبٟ٘ب اس آٖ ػبِٓ ٘ ٚطئٟی ٔد َٟٛچٔ ٝیذا٘ٙذ؟ در ٔٛرد ضٟذا ٔیذا٘یٓ و ٝایٟٙب خزسٙذ٘ذ ،خٛضحبِٙذ،
ٔسزٚر٘ذ؛ فَزِحیَٗ ثِٕأ ءات ُُٟٓاهللُ ِٔٗ فَضِّ .ٝثؼذ اس ایٗ ثبالتز َٚ :یستَجطز َٖٚثِبَِّذیَٗ َِٓ یّحَمٛا ثِِٟٓ؛( )4یؼٙی ثب ٔب دار٘ذ حزف ٔیش٘ٙذ،
خطبة ٔیىٙٙذ ثٔ ٝب :اَِّب خَٛفٌ ػََّیَٚ ِٟٓال  ُٓٞیحشَ٘ )5 (.ٖٛخیّی ٔ ٟٓاست؛ ایٗ ٌٛضی و ٝثتٛا٘ذ ٘ذای ّٔىٛتی ضٟذا را ثطٛٙد،
ایٗ ٌٛش را ثبیذ در خٛدٔبٖ ثٟٛخٛد ثیبٚریٓ .آٟ٘ب دار٘ذ ثٔ ٝب ثطبرت ٔیذٙٞذٔ ،ژدٔ ٜیذٙٞذ ،خٛف  ٚحشٖ را ٘فی ٔیىٙٙذ :اَِّب
خَٛفٌ ػََّیَٚ ِٟٓال  ُٓٞیحشَ٘ٔ .ٖٛب ثز اثز ضؼفٟبی خٛدٔبٖ دچبر خٛف ٔیطٛیٓ ،دچبر حشٖ ٔیطٛیٓ؛ ایٟٙب ثٔ ٝب ٔیٍٛیٙذ و ٝضٕب

خٛف ٘ذاریذ ،حشٖ ٘ذاریذ یب در ٔٛرد خٛدضبٖ ٔیٍٛیٙذ یب در ٔٛرد ٔب  -ثٙبثز اختالفی و ٝحبال در تفسیز ایٗ آیٟی ضزیفٝ
ٕٔىٗ است ٔطزح ثطٛد  -خٛف  ٚحشٖ را ثزٔیذار٘ذ؛ چ ٝدر ایٗ ٘طئ ،ٝچ ٝدر آٖ ٘طئ .ٝثزای یه ّّٔت چمذر ٔ ٟٓاست و ٝدر
حزوت خٛد ،در پیطزفت خٛد حمیمتبً دارای خٛف ٘جبضذ ،دارای حشٖ ٘جبضذ ،ثب أیذ حزوت وٙذ؛ ایٗ پیبْ ضٟذا است ثٔ ٝب؛
و ٝثبیذ ایٗ پیبْ را ضٙیذ .ضٕبٞب ثب ایٗ خّسبت ،ثب ایٗ اختٕبػبتی و ٝتطىیُ ٔیذٞیذٛٔ ،ظّفیذ ایٗ پیبْ را ثٌٛ ٝضٟب ثزسب٘یذ.
٘ىتٟی خٛثی را ثزادرٔبٖ( ٌ )6فتٙذ وٚ ٝلتی خّسٟبی تطىیُ ٔیطٛد در ثشرٌذاضت ضٟیذاٖ ،آٟ٘بیی و ٝضزوت ٔیىٙٙذ در ایٗ
خّسٞ ،ٝزچ ٝدارای ارج ٔ ٚمبْ ثبضٙذ ،ثیص اس آ٘چ ٝآٟ٘ب ث ٝآٖ خّس ٝثزوت  ٚفبیذ ٚ ٜػظٕت ثذٙٞذ ،آٖ خّس ٝاست و ٝث ٝآٟ٘ب
خیز  ٚثزوت ٞ ٚذایت ٔ ٚؼزفت ٔیذٞذ؛ ٚالغ لضی ٝایٗ است .وبری وٙیذ و ٝایٗ خّسبت ،ایٗ ثزوبت را داضت ٝثبضذ؛ ایٟٙب را
ٌستزش ثذٞذ ،ایٗ فز ًٙٞرا در خبٔؼٌ ٝستزش ثذٞذّّٔ .ت ایزاٖ وبر ثشرٌی ا٘دبْ داد؛ وبر ػظیٕی ا٘دبْ داد .در د٘یبیی وٝ
ٔجتٙی ثز ٔذار سٚر  ٚسٚرٌٛیی  ٚچپبٍِٚزی لذرتٕٙذاٖ  ٚسٚرٔٙذاٖ است ّّٔ ٚتٟبی ٔستضؼف در ٔٙبطك فزاٚا٘ی اس ػبِٓ دائٕبً
در سیز فطبر ایٗ سٚرٔٙذاٖ لزار دار٘ذ ،در ایٗ د٘یب یه ٔٛخٛدی ،یه ٛٞیتی سز ثّٙذ وزد و ٝصزیحبً ،ثذٔ ٖٚالحظ ،ٝثب
ضدبػت وبُٔ ایٗ حزوت غّط ػبِٓ را  -و ٝحزوت سّطٍٟزی است ٔ ٚب اس آٖ تؼجیز ٔیىٙیٓ ث٘ ٝظبْ سّط٘ - ٝفی وزد؛ ایٗ
وبر ّّٔت ایزاٖ استّّٔ .ت ایزاٖ ٘ظبْ سّط ٝرا ؤ ٝجتٙی ثز سّطٍٟز ٚ

سّطٟپذیز است٘ ،فی وزدٔ .جٙبی د٘یبی لذرتٕٙذِ

چپبٍِٚز ،ثز تمسیٓ د٘یب ث ٝسّطٍٟز  ٚسّطٟپذیز است؛ أزٚس ٕٞ ٓٞیٙدٛر است ،در دٚرا٘ی و ٝا٘مالة اسالٔی ثٟٛخٛد آٔذ
ٕٞ ٓٞیٙدٛر ثٛد  ٚدر ط َٛتبریخ ٕٞ ٓٞیٙدٛر ثٛد ٜاست؛ اِجتّ ٝأزٚس ضذیذتز اس دٚراٟ٘بی ٌذضت ٝاست؛ چ ٖٛأزٚس
اثشارٞبی سّط ،ٝلبثُ ٔمبیس ٝثب صذ سبَ پیص ٞ ٚشار سبَ پیص  ٚپٙح ٞشار سبَ پیص ٘یست؛ ِذا سّطٍٟزاٖ أىبٖ تسّّط ثیطتزی
ثز ٔظّٔٛبٖ  ٚثز ٔستضؼفبٖ دار٘ذ  ٚاس ایٗ أىبٖ دار٘ذ ثٟطٛر وبُٔ استفبدٔ ٜیىٙٙذ؛ ٔٙبثغ را ٔیجز٘ذ ،فزٍٟٙٞب را ٘بثٛد ٔیىٙٙذ،
ا٘سبٟ٘ب را تذِیُ ٔیىٙٙذ ،در ثیٗ ّّٔتٟبی ٔظّٔ ٚ ْٛحزٌ ْٚزسٍٙی را ٌستزش ٔیذٙٞذ؛  ٚفدبیغ فزاٚاٖ دیٍز .در ٔمبثُ ایٗ
حزوت ،یه ٛٞیتی ثٟٛخٛد آٔذ ث٘ ٝبْ ا٘مالة اسالٔی ؤ ٝتّىی ثٛد ثٔ ٝجب٘ی ٚحیٔ ،جب٘ی اِٟی ،اخالق اِٟی ،حزوت اِٟی ٚ
آ٘چ ٝلزآٖ ثب صزاحت دارد آٖ را ثیبٖ ٔیىٙذ؛ ایٗ حزوت ّّٔت ایزاٖ است .ایٗ حزوت ثحٕذاهلل رٚسثٟزٚس  ٓٞتٛسؼ ٝپیذا
وزدٜ؛ ایٗ حزوت پیص رفت.ٝ
ٔب ٔذّػی ٘یستیٓ و ٝتٛا٘ستیٓ اٞذاف اسالٔی را در وطٛر پیبد ٜوٙیٓ؛ ٔب ایٗ را اصالً ادّػب ٕ٘یىٙیٓٔ .ب در ثسیبری اس ٔٛارد تٛا٘بیی
ٞبیٕبٖ ٔحذٚد ثٛد ٜاست  ٚآ٘چ ٝرا ٔیخٛاستیٓ ػُٕ وٙیٓ٘ ،تٛا٘ستیٓ در آٖ حذّ ٔٛرد ػاللٟی خٛدٔبٖ ػُٕ وٙیٓ أّب حزوت
خٛدٔبٖ را ادأ ٝدادیٓ؛ ٔب ث ٝسٕت ایٗ لّّ ٝداریٓ حزوت ٔیىٙیٓ .سؼی وزد٘ذ ٔب را اس ایٗ حزوت پطیٕبٖ وٙٙذ٘ ،تٛا٘ستٙذ؛
سؼی وزد٘ذ ٔتٛلّف وٙٙذ٘ ،تٛا٘ستٙذ؛ سؼی وزد٘ذ ٔب را ث ٝػمت ثزٌزدا٘ٙذ٘ ،تٛا٘ستٙذ .ثّ ،ٝث ٝلّّ٘ ٝزسیذیٓ أّب اس ایٗ دأٔ ،ٝٙجبِغ
سیبدی حزوت وزدیٓ  ٚپیص رفتیٓ  ٚایٗ حزوت ادأ ٝدارد  ٚایٗ اٍ٘یش ٜادأ ٝدارد  ٚایٗ اٍ٘یش ٜرٚسثٟزٚس ا٘طبءاهلل ثیطتز
خٛاٞذ ثٛد ٔ ٚتٛلّف ٕ٘یطٛد .یه رٚسی ثؼضیٟب فىز ٔیىزد٘ذ  ٚثؼضیٟب  ٓٞث ٝسثبٖ ٔیأٚرد٘ذ و ٝآلب ضٕب ایٗ ثچّٟٟبی
دا٘طد ٛرا داریذ ٔیجزیذ خج - ٟٝدرحبِیىٔ ٝب ٕ٘یجزدیٓ ،خٛدضبٖ داضتٙذ ثب ضٛق ٔیزفتٙذ؛ آٟ٘بیی  ٓٞو ٝخّٛیطبٖ ٌزفتٔ ٝیطذ،
ثب ا٘ٛاع تالضٟب  ٚتزفٙذٞب افزاد پیزأ ٖٛخٛد را ٚادار ٔیىزد٘ذ و ٝاخبس ٜثذٙٞذ ثز٘ٚذ  -دا٘طٍبٟٞب خبِی ٔیطٛد ،ػّٓ ٔتٛلّف
ٔیطٛد؛ حزوت آٟ٘ب  ٚتالش آٟ٘ب ٔ ٚدبٞذت آٟ٘ب ٔٛخت ضذ ؤ ٝب در حزوت ػّٕی خٛدٔبٖ؛ اس سبیز حزوبتی و ٝدر خبٔؼٝ
ثٟٛخٛد ٔیأیذ ،پیطتز  ٚثیطتز خّ ٛثزٚیٓ .ثحٕذاهلل أزٚس ٔب در حزوت ػّٕیٕبٖ در سطح وطٛر ،یه ٚضؼیت لبثُ لجِٛی
داریٓ؛ یه ٚضؼیت افتخبرآٔیشی داریٓ؛ آٖ رٚس تصّٛر ٕ٘یطذ؛ آٖ رٚس ضبیذ ٌفتٔ ٝیطذ و ٝاٌز چٙب٘چ ٝایٗ ٘خج ،ٝایٗ ٙٞزٔٙذ،
ایٗ دا٘طد ،ٛایٗ استبد ،ایٗ ٔؼّّٓ ثزٚد ث ٝخج ٚ ٟٝوطت ٝثطٛد ،خأل ثٟٛخٛد ٔیأیذٔ .ؼّ ْٛضذ و ٝثزوبت ضٟبدت  ٚخٟبد در راٜ

خذا خیّی ثیص اس ایٗ حزفٟب است .آٟ٘ب رفتٙذ[ ،أّب] أزٚس ثحٕذاهلل ثزخستٍب٘ی ثٟٛخٛد آٔذ٘ذ و ٝدر ػبِٓ ػّٓ ،در سٔیٟٟٙبی
ٙٞز ،در ثخطٟبی ٌ٘ٛبٌ ،ٖٛثزخستٟب٘ذ؛ یؼٙی لبثُ ٘طبٖ دادٖ در سطح ثیٙبِّّٕی  ٚخٟب٘ی ٞستٙذ .ایٟٙب ثزوبت حزوت ٚ
ٔدبٞذت یه ّّٔت است  ٚایٗ ادأ ٝخٛاٞذ داضت؛ پیص خٛاٞذ رفت  ٚادأ ٝخٛاٞذ داضت.
ٔٗ ػمیذٞی راسخ دارْ ثز ایٙى ٝیىی اس ٘یبسٞبی اسبسی وطٛر ،س٘ذ ٍٝ٘ ٜداضتٗ ٘بْ ضٟذا است؛ ایٗ یه ٘یبسی است ؤ ٝب -
چ ٝآدٟٔبی ٔمذّسٕأة ٔ ٚتذیٙی ثبضیٓ؛ چ ٝآدٟٔبیی ثبضیٓ و ٝخیّی ٔ ٓٞمذّسٕأة ٘یستیٓ ،أّب ث ٝسز٘ٛضت ایٗ وطٛر  ٚثٝ
سز٘ٛضت ایٗ ٔزدْ ػاللٕٟٙذیٓ ٞ -زخٛر و ٝفىز ثىٙیذ ،ثشرٌذاضت ضٟذا ثزای آیٙذٞی ایٗ وطٛر ،حیبتی  ٚضزٚری است.
فز ًٙٞضٟبدت یؼٙی فز ًٙٞتالش وزدٖ ثب سزٔبیٍٟذاری اس خٛد ثزای اٞذاف ثّٙذٔذّت ٔطتزن ثیٗ ٟٕٞی ٔزدْ؛ و ٝاِجتّٝ
در ٔٛرد ٔب آٖ اٞذافٔ ،خصٛظ ّّٔت ایزاٖ ٘ ٓٞیست ،ثزای د٘یبی اسالْ ثّى ٝثزای خٟبٖ ثطزیت است .ایٗ فز ًٙٞدر خبٔؼٝ
ای اٌز خب افتبد ،درست ٘مطٟی ٔمبثُ فز ًٙٞفزدٌزایی غزثی أزٚس [است] وٟٕٞ ٝچیش را ثزای خٛد  ٚثب ٔحبسجٟی ضخصی
ٔیسٙدٙذ؛ ثزای ٟٕٞچیش یه لیٕت اسىٙبسی  ٚپِٛی لبئّٙذ  ٚآٖ ،ث ٝدست آٚردٖ آٖ پ َٛاست؛ ایٗ درست ٘مطٟی ٔمبثُ آٖ
فز ًٙٞاست؛ یؼٙی « َٚیؤثِز َٖٚػَّی اَ٘فُسِ»ِٟٓ؛( )7ایٟٙب وسب٘ی ٞستٙذ و ٝایثبر ٔیىٙٙذ؛ فز ًٙٞایثبر ،فزٌ ًٙٞذضت ،فزًٙٞ
ٔبیٌ ٝذاضتٗ اس خٛد ثزای سز٘ٛضت خبٔؼ ٚ ٝثزای سز٘ٛضت ٔزدْ .ایٗ فز ًٙٞاٌز ػٕٔٛی ضذ ،ایٗ وطٛر ٞ ٚز خبٔؼٟبی وٝ
ایٗ فز ًٙٞرا داضت ٝثبضذٞ ،زٌش ٔتٛلّف ٘خٛاٞذ ضذ؛ ث ٝػمت ثز ٘خٛاٞذ ٌطت  ٚپیص خٛاٞذ رفت.

