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 دمهمق
 هموواره و برخاستیم علمیه هایحوزه جوشانهمیشه سارچشمه از زمان گذر در

 و داشوتیم همیشگی پیمانی جهاد با .بودیم عقیدتی مرزهای سنگربان و پاسدار
 بوه شود تجاوز که اسالمی ایران مرزهای به و گذشتیم سامان و سر از راه این در

 بنود در نوه تکلیو،  مقتضوای بوه سرخ مسیر این در. آمدیم جهاد و رزم سنگر
 پیامبر یادگار کهو  روحانی لباس با گاهی. سپاس و تشکر منتظر نه و بودیم لباس
 با مصاف درو  بود راحل امام از نشانی کهو  بسیجی لباس با زمانی و و بود اعظم

 رکوا  بوه پا زمان هر در و بود وظیفه ایفای مهم ما برای .جستیم شرکت دشمن
 بلکوه نداشوتیم دنیوا بوه چشوم راه ایون در ام. نبودن ظالم و مظل تسلیم و بودن

 .گذاشتیم اخالص َطَبق در را جانمان
 و رزم میودان در کوه بوودیم کفوانی بر جان ۀعاشقان ۀزمزم رازدار و همراه ما

 وجودشوان نوور گواه هوی  اموا رسیدند بلوغ به و شدند بزرگ ساله  هشت دفاع
 بور کوه سوالیانی ورای از اینک. شدند دانهجاو و کردند پرواز بلکه نشد خاموش

 بوه را صودایمان پوووا  هوم که ایگونه به رسا  صدای با ایمهآمد گذشته  شما
 اعوالم مانودگانخوا  بوه را موانمانده گلو در فریاد هم و برسانیم نشینانعرش
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 بووی و رنو  عاشقیمان پیمان نه و ایمبوده شما از ایبافته جدا تافته نه ما: کنیم
 با و کردیم انقال  شما همراه. هستیم و بودیم شما همراه ما. است داشته دنیایی

 سورخمان تعهد بر راه این در و شدیم شما دردهای و هاغم شریک ماندیم. شما
 از بوی  افتخوار  با و نوشیدیم جرعهجرعه شهادت سرخ جام از. ماندیم پایدار
 پو  کوچوه در هنووز اموا شوهادت بووی و رنو  .غلتید خون به هزارمان چهار
 روحانیوت سولک در کوه آنوان. رسودموی مشوام به علمیه هایهحوز هایکوچه

 سورخ تعهد این و پایدارند خونین  عهد همان بر مسیر این در همواره انددرآمده
 .پابرجاست همچنان

*** 
 فراخنوای از کوه اسوت روحانی شهیدان حالزبان و خونرن  م  پیا کتا  این

 هایپیام و وصایا با و رسدمی زمینیان ما گوش به سترگ پوواکی با زمان و زمین
 و کرانگویبوی در کوه آنوانی. کننودموی ترسویم ما برای را سعادت خود نمایراه

 از شودن سویرا  باشوکوه و شورانگیز پرواز این آوردره و گشودند پر جاودانگی
 .بود وحیانی حکمت و معرفت سارچشمه

 و جهواد ۀعرصو مورداننیک آن شخصیت و شأن مترسی از قلم و بیان گرچه
 تلنگوری آنوان  ۀجاودان وصایای ودر سیره  کوتاه سیری اما است ناتوان شهادت

 منظور از آخورت و دنیوا سعادت دیدن و دنیا غوغای از آمدن خود به برای است
 .روحانی شهدای

 



 
 
 
 
 
 
 

 اّول بخش

 زندگى شخصىعد بُ 
 



 



 
 
 
 
 
 
 

 اّول بخش شگفتاریپ
 شوهدای اخالقوی هوایویوگوی و اوصواف زندگی  بررسی به اثر آغازین  بخ

 تحلیول و احصوا   پوووه  از بخو  این در اصلی محور پردازد.می روحانی
 از کووه اسووت روحووانی شووهدای بینوویجهووان نوووع و اندیشووه زنوودگی  ابعوواد

 حود توا اسوت. آموده دسوت به آنان هاینوشتهدست و خاطرات ها هناموصیت
 پوشوانیهم دارای دیگر هایبخ  مطالب با که دیگر ابعاد تا یمایدهشکو امکان
 د.نشون بررسی بخ  این در  است

 دربوار  قورآن دیودگاه از ایمقدموه بیوان با کتا  از بخ  این اّول فصل در
 تربیووت  شووکل همسوور  خووانواده  دربووار  شووهدا دیوودگاه بررسووی بووه زنوودگی 

 .ایماختهپرد ... و اخالقی و رفتاری هایویوگی
 بووهباتوجووه را شووهدا عرفووانی سوولو  و عبودیووت مبحوو   دوم فصوول در

 اخوالص و صوبر اسوتقامت   ائموه و قورآن بوا انو  معادباوری  هایلفهؤم
 ایم.دهکر بررسی
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 در  آن مختلوو، ابعوواد بووهباتوجووه را زیسووتیسوواده نیووز سوووم فصوول در
 هواینمونوه انبیو بورعوالوه و دهکور واکواوی روحوانی شهدای هایهناموصیت
 حووزه ایون در آنوان یهواتوصویه بوازگویی بوه بزرگوواران  این زندگی از رفتاری

 ایم.پرداخته
 



 
 
 
 
 

 :اّول فصل
 یزندگ سبک

 
 

 هایشاخص  است یاسالم یزندگ کسب از هگرفتتئنش هک شهدا یزندگ کسب
 دهشو تالش مجال این در که دارد اجتماعی و خانوادگی فردی  ابعاد در یمتنوع

 روحانی شهدای اطراتخ و وصایا در سیری با که  آن هایشاخصه ترینمهم تا
 .دشو بیان آمده  دست به

 تورینمهوم نخسوت  فصل در روحانی شهدای زندگی بکس انعکاس برای
 دوم گوام در اسوت  شوده ارائوه زیور شکل در شهدا زندگی سبک هایشاخص

 زنودگی سوبک ار دربو شهدا مورداشار  محورهای ترینجامع و ترینمهم دربار 
 شهدای وصایای از هاییبخ  بندی شاخص براساس سوم گام در و شده بح 

 است. شده ارائه و گزین  روحانی
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 خانواده .9-9
 بوه موردم آحواد تشوویق و روحوانی شهدای فشانیجان و حضور دالیل از یکی

ش  ساروحانى شهاد  ش اسوت  بووده خوانواده حریم از صیانت  جبهه در حضور
شنرگد کاپشماداا » :کنودمی بیوان چنوین خود ۀناموصیت در واهخاسالم شمد ی
شگننهتان  باشخواهدا شوشبداارا شوششیخوششامتشمعصومشزىن شوشن کواشکشبدش!اسالم

ششچاو ش بختاىراو شنفدکاشوشساتمرداىهشیهانمهکچشدیزششارشهک شلاهشماداورشامصا  
شبانشوش یبفشانرشششیخاوششساال شبادشمکمحشراشهناستشوش  نکف بشیىظدششهوى ، م



    10   سبک زندگى

 

شحملاهشاهام شبادشاشدا گ مشسدچشمهشتن کپنششمن یاشازشهکشاشتن یدو ىشوشتوا شتمنم
 «. یدشب ش

 نیوز جامعه در «حجا  حفظ و قداست» برآن افزون و باال مطلب تأیید در
 خوود ۀناموصویت در تنتانرشمحما کنممروحانى شهاد  ش  دارد واالیوی اهمیت

 «.رومم شجبدهشبهشحجنبشحفظشخنطدبهشم » نویسد:می
 حجوا  حفوظ  را جامعوه در همگوانی عفوت اصلی رکن روحانی شهدای

 از بخشوی در  نودکردموی سوفارش بودان پیوسوته و دانسوتندموی زنوان ازسوی
شایشهامن» اسوت: آمده خواهران  به خطا  یوسف روحنى شهد  ش ۀناموصیت
شماداشوشبنها  شکوهانشحجانبشحفاظشارشکن ا شسع شکوچک شازشعدیدم!شخواهدا 
 بوه بورادر ایون ۀخاضوعان و صومیمانه لحون «.کادامشاذیاتشراشهمنشاگدشببخش  

 است. ایشان به او عشق سراسر و برادرانه غیرت نشان  خواهران 
شو» :کندمی معرفی انزن برای سنگر ۀمنزلبه را حجا  تدکنىلوروحنى شهد  ش

شچداکاهش،کننا شرعنیاتشراشحجانبشکاهشاستشای شخواهدا شوشمنارا شبهشم شپ نمشامن
ش«.کنن شحفظشراشهن سنردهنیشبنی شوشاستشسنردهن شخواهدا شحجنب

ش  هشدار جامعه در عفتیبی از ننگرا و دردمندانه تداستشعل روحنى شهد  
شوشرویاهبا شهانیاسادا شایا شهان،حجانب با شوشهنعفت ب شای شجلو» دهد:می

ی شاهن م شروحنى تشوشاسالمشعل هشکهشراشاروغ  شهعنرهنی شراشزبانى شلوجش؛بر د
ی شهوام شبنزشىنسداشوشغ بتشبهشکه شکاهشمنی مشى ست،شکهشهستشکمبوایشاگدش؛بر د

ین مم شکمبوا  «.آفد
 ایون عظموت نشوانگر زن  بورای درست الگوی انتخا  دربار  مداوم تذکر

 را آن نیوز دنبور هایجبهه در کهطوریبه  است روحانی شهدای نگاه در موضوع
  نوداجامعه در فاطمی زندگی سبک ریزیپی برای الشت در و اندنکرده فراموش
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 را زهورا هفاطمو حضورت قراردادن اسوه  ل واى شجمنلشسل من روحنى شهد  ش
 و صویانت سوبب را موضووع ایون و خواسته ایرانی جامعۀ زنان از  ابعاد تمام در

شسدمشا شراشازهادششفنطماه» :اسوت دانسته انسانی واالی شخصیت به دستیابی
یا شوشکن  شحفظشراشخواتن شهخص تشوشاه  شقدارشتن نیکنرهشتمنم شاساتشىرذار

شتانشکن ا شاساالمشایا شازشپ ادویشکننا .شاارلکاهشراشزىان شهمنشهخص تش،اجنىب
 «.کن  شپ  اشراشخواتن شهخص ت

 نتوریمهوم از نیوز فرزنودان تربیوت بوه توجوه روحانی  شهدای وصایای در
 ایشوان ۀمدارانوخوانواده و نوههداتعم زنودگی سبک از نشان که است هاییمؤلفه

 مثابوۀبه نفرزندا تربیت دربار  خود همسر به خطا  اس یروحنى شهد  ش  دارد
بشدم!یدشعشهمسد» :کندمی وصیت چنین الصالحاتباقیات ش،ممچشاشىاورشت اتد
ش یهانشتانشبا ه شجنمعاهشلیتحوششراشاوشخوبشست یبنشتوست.شۀعد شبهش،امجهیخ 
شوشخا اشباهش کامتشراشاوشبشاوا.شالصنلحنتنت قبنشوشمیبدوششبدشتشبهشاوشۀواسطبه

شتانشبفدسات شتابکمشباهشراشاوشهکشنمکم شت وصشپ رشبهش کواشکشازشوشنور بشبنرشمؤم 
شمحباتشبان شموامابشاه .شالفتشخ اشدکذشوش آقدششبنشراشاوشرو شوشدا برشنایش آقدش
 بور توذکر بورعوالوه  توصویه ایون در مهوم تربیتی ۀنکت «.ىشواشاوشبهشح شازشنایزش

 این  قرآن یادگیری و خدا به اتکا و ایمان ازقبیل  فرزندان دینی تربیت هایفهمؤل
 که ستا نگران و دهدمی هشدار فرزندش شدننازپرورده دربار  شهید که تاس

 د.وش وی اسالمی صحیح تربیت مانع افراطی  محبت
 خوود رضایت صراحتا    فرزندش به خطا  نیز مداایشابداه مروحنى شهد  ش

ش!فدزىا م» :کنودمی اعوالم اسوالم و بیوتاهول راه از پیوروی بهمنوط او از را
شیعلمانشوشائماهشراهشازشد اغش راهاش بخواهشاگدشهوم ىمش راضشتوشازشوقتچ ه

شهکانیاشنیاش بدىاشضادبهشاساالمشباهشهکاش ناکشینرشکشعم ا ششنیش نکشاىتخنبشراشمتعد 
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شهکاشهدقا رشحاناش، هبنشاسالمشپنس ارشاللههنءا ش یبنش؛ بنهشنل خ بشوشطد  ب
 از و هبورد سوؤال زیور نیوز را اسوالم بوه تفواوتیبوی حتی ایشان «.یاارشش یتواىن

 باشد. اسالم پاسدار توان  حد در که خواهدمی فرزندش
 :کنودمی بیان چنین فرزندان  از را خود انتظار نیز طبنطبنی روحنى شهد  ش

شیبااداشنناا کشآمااناهشراش خواهاانشهکااشااراشاىتظاانرشا خاانىوااهشازش  هاادشمن شمساال ش»
لشازشهکش تکحدشش؛اوش ن همنش ش یااشنمکا مشقتیتشوشش.یداکشهدوعشم شبنش زى گشاو 
شىنماتش!اختادمش،ه سمش.یوى  بپشم شبهشزواتدشتنش اهشااامهشخ اشینرشیشبهشراشتکحدش
لشىنمشبهشرا شدکافشد اچشچ هاشباهشاساالمشوشنمبد اپشبهشجدشهکشگدفتمشاسالمش  هدشاو 
شهمچاو شفدزىا اىتشتانشگادفتمشىدامشامانمشمنارشىنمشبهشراشىنمتش!م شۀسمنىش. نکى

شماداشۀىنموصا تشوشیها شبادر ش وقتاش!جان شه صافشى .هوششهشتمشامنمشفدزى ا 
ش؛ هساتشما شفدزىا ش!پسدمشم، ابداهشامنش.یهوش هیبدگدششز ش یبنشکهشب ا ش،یخواى 
شۀقلشازشبناتدش بتواىشتنشیدشیبپذشراشبوا  روحنىش عنیش،مداش عملشت لئوشمسش یبنش،پس
شعماویشىانمشىنمتش!پسدمشنبم. بشراشات ن همنششافتخنرشم شوشیبدوشش پش الدشراه
شم اباداهشچاو شما »ش:ىوهاتشا هىنموصا تشارشهکاشاساتش«م ابداه»ش ت هد
شهکانیاشرادیاشوشهادناتشوشعلمش؛یاارششت لئوشمسشاوشتوش.«اارم بدمشق مشل خل

شب ا شوش بنهشپدوراگنرششنتیآزمنشۀهمشارشدوزمن  پش،امن  بشمبنرزشم ابداهشچو 
 «.م گادفتشهنارسش ل خش، ا  هدشۀهمشوشتیعموششوشم ش،م ابداهشااستن شازشهک

 خووی  معنوی میراث   فرزندان از هریک گذارینام ۀفلسف بیان ضمن شهید
 را تربیتوی هایشاخصه وی  خ وصیت در درواقع و دهدمی شرح هاآن برای را
 .کندمی ضهعر هاآن به موجز و کلیدی صورتبه

 بدان فرزندان  ایبر مرد هر که ایمسئله یناّول اجتماعی  عدب   در همچنین
 در موساویروحانى شهاد  ش  هاسوتآن دوسوتان و همساالن  حوز دارد  توجه
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 را یابیدوست در مهم ۀمؤلف و داده توجه نکته این به خوبیبه فرزندش به وصیت
شوشتادکپانشش لا خشاوساتن شو کابشفدزىا !شبهشخطنب» است: شده یادآور وی به

ششوشتدخنلص شوشعباناتشاهالشهکاش ناکش ا اپشراشخاواتشازششتد بشیبنتقواشوشتدیج  
شعمدهان شوشىبنهن شینرشکدواه بشوشی گوشبذلهشاهلشوشهستن شخ اشراهشارشمجنه ت

شوشحجادههامشهانآ شبانشوششاننسبشمدحلهبهمدحلهشحوزهشارشراشهنآ شنن ؛کىشتلفشرا
 «. کشد پدهشپدوا بشوشتقوا بشوستن اشازشوشهوشمبنحثههم

 روحوانی  دایشوه هایدلنوشته و وصایا در مهم هایشاخص دیگر از یکی
 از  فرصوتی هور در روحوانی شوهدای است  خانواده از سپاسگزاری و قدردانی

 از   ... و جبهوه در حضوور اجاز  صالح  تربیت پذیری مسئولیت تربیت  شیو 
 ضومن ساناهشمحما جوااروحانى شهاد  ش  کننودمی قدردانی شانهایخانواده

 گویود:موی و داده قرار خطا  را خوی  مادر  خانواده افراد تکتک از قدردانی
شبداارشوشخواهدشهمنشکتکتشزحمنتشازش ق رااىشق رتشم شۀستکهشقلمش یاشالبته»
شهامنش همراشیباداشلیجدششپناا شوشاجدشمتعنلشخ اوى شازش؛ى اراشراشدمیعدششمنارشو

 «.مکنشه یهشمنارمشهمنشبهشهکشى ارمشیردشیاشد چشاعنشجدشد حقشم شرم.خواستن

 ی دینىهاارزش. 9-2
 تشکیل مردم برای آن تبلیغ و آموزیعلم مسیر را روحانی شهدای حیات شالود 

 علوم  به عمل لزوم برمبنی قرآن هایتوصیه براساس ایشان این وجودبا داد می
 هوایارزش و معوارف بوه بوودنعامول در  را خود تبلیغ و علم بین اتصال ۀحلق

 کردند.می دنبال اسالمی
 بوا ایشان که است آمده ک وشکبنناششک ملشهلالتیه اروحنى شهد  ش احوال در
گاهی  در شوهیهم انقوال  از قبول بوود  کرده پیدا پهلوی رژیم بطالن از که ایآ
 ونبود و مکومح و تیوقاطع بوا را حرف   یهمگان جلسات و یسخنران مراسم
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 و گفتیم  دانستیم هفیوظ و بود خدا یرضا هک را آنچه و زدیم واهمه و ترس
 ۀخصیص ترینمهم  اینوجودبا .گذاشتیم تأثیر ایشنونده هر بر الم ک وذنف

 و دیوبگو انیواطراف بوه یبمطوال هکونیا از قبول ایشوان است. بودنملاع ایشان 
 اتیخصوصو  درواقوع و دادیمو نشوان را آن عمول بوا نود کب هاآن به یاهیتوص

 .آموختیم گرانید به خود عمل با را خو  یاخالق
 حرکوت و عمول ۀدغدغو نیوز پاورتق شمحمواروحنى شهد  ش ۀناموصیت در

شبادایشوشبنهامشتوجاهبا شاطادافمشاوضانعشبهشتواىستمم » است: مشهود خوبیبه
شوشاکادششبسا  شراشهادورشعا هشیاکشاساالمشاهم شبتداهم.شال لشص شامتفنوت ب 

یهشاوضنع یابشآواره،شم ل او شهفتشح واشکدا.شىنام شراشسور شوشابن اهشفاداوا شتخد
یدسنختشبدا ازب  شبنستنى ،شوشاسالم شآثنر شوشکشات شوشمادامشهانیخنىاهشوشهنز

شچ سات شمسالمن شیاکشجنیرنهشارشم شىقششحناشىفد؛شهدارشص هنشکدا زخم 
شوشکداىا شق انمشىن مسالمنشجان شىجانتشوشب تاهلشحدمشازشافنعشبدایشع هشیک
شىشست شایم شمح ط شارشىبوا.شکنف شای شول ش،کدامشاعنشوشىشستمشهمشم شوشرفتن 

شوشها ایتشراهنمانی ،شاسابنبشتانشه مشىبداشۀعدصشواراش؛ى ستشکنف شاعنکدا شو
ششوشهان هانیزخمشبدشبنهمشمدهم شتنش؛بنهمشحدمشم افعن شتشوی  شبادشقلبا شتقاو 

 «.اهم شصفشبدشهجومشن 
 بوا کوه شودمی دیده روحانی شهدای هایهناموصیت در انیفراو هایبخ 

 هواارزش بوه بوودنعامول بوه را آینودگان  ادبی و محتوایی متفاوت ساختارهای
 سوازی مصودا  هشوداردادن  تحوذیری  جموالت از استفاده  کندمی دعوت

 از یبخشو تنهوا   ... و مختلو، قشورهای قوراردادن مخاطوب  سازیاستعاری
 است. بح  مورد موضوع دربار  شهدا یایوصا هایسیا 
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 از برگرفتوه آن سواختار کوه ایجمله در مدتضویشم ابداهش  سروحنى شهد  ش
شهکاشحانل» :کنودمی تهیوی  بوودنعامل به را مخاطب  است دینی متون ادبیات

 «  ل قلشۀع شجدش،بنه شعنملشهکشستک ش ک لشبنرنرم؛شت وصشاستشقدارش یگوش
 دم کوه افورادی  تشبیه و سازیاستعاری از ستفادها با اصغدیروحنى شهد  ش

 خطر به و داندمی همسان نامنافق با را نیستند عامل آن به اما زنندمی هاارزش از
ش  منانفقشهکاش  بنهشموامبش ! مؤمنشیاشوشدا یاشملتشیا» دهد:می هشدار هاآن
ش ىا یاش داىاکشایله حشهدشوشاارى شیىنجورششوضعشهکشامدوزشوشىدىن شخنجدشپشتشاز
شننا ک ىماشعمالش ولاشنا یگوش ماشخواشهکشی هنآ شموامبشامدوزشهمنشدا،کىشاثد

شافادااشاساالمشمنى   بنقشیبداشنورى . بشطنقتشتواىن  ىمشخطدشموقعشهنآ شبنه  ؛
 کوه هستند هاارزش به نعامال تنها ایشان  نظر از «.بنه  مشنز ىش یاششوشستهیهن

 کوهزموانی حتی روحانی شهدای  اساسراینب دارند. را اسالم به خدمت لیاقت
 .بردندنمی یاد از را تکلی، به عمل هم باز شدند می تقیه به مجبور
 ایشوان کهیزمان که است آمده هنهسو شحس  روحنى شهد  ش حالشرح در

 یدوراهو بور بود  شده گرفتار «کراتودم کومله» چن  در کردستان  آوردگاه در
 ابتدا دیشه گرفت. قرار «یماسال یجمهور برضد یسخنران» ای «مرگ» انتخا 

 که گاهآن و عمل ۀلحظ در اما  داد یهمکار قول منافقین به داشت که کیاستی با
 آرمان  از دفاع و ضدانقال  هیعل یافشاگر به شجاعت با د ید مساعد را نهیزم

 رسید. شهادت به راه این در و پرداخت

 تیباهل .9-9
 هاآن بیشتر و گرفته جای شهدا ذات و نهاد در کودکی از بیتاهل به دلدادگی

 موضووع ایون کوه انودشوده آشونا بیتاهل معارف با تدری به زمان همان از
 حالشرح در باشد. تربیتی الگوی انقال   آیند هاینسل پرورش برای تواندمی
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ش  هوایهیئوت در کوودکی از کوه اسوت آموده عل ادااهشغالمعبنسروحنى شهد  
 و ریخوتموی اشوک موداح رشع بیت یناّول شنیدن با و کردمی شرکت مذهبی

 وضوعیت این با را او چرا گفتندمی اطرافیان کهتاجایی  رفتمی هوش از گاهی
شحس  شامنمشعنه شاو» گفت:می ایشان جوا  در درپ و ؟دیآورمی مجل  هب

 «.هوام شىنراحتشب شتدشى نورمشخواشبنشراشاوشاگدشوشاست
 خالصوانه عشوقی بیوتاهل به شو  روحانی  دایشه صایایو متون در
 خوود  جنواز دربار  خود ۀناموصیت در عدوج ش قدبنىعلروحنى شهد  ش  است

شىنراحاتشهدگادش  ىدساشهامنشاساتشبهشامجننزهشاگد» نویسد:می شهادت از پ 
شاگدشوشهستشوشبواهشمفقواشد ىشیشن اشهکشاماهکدششاقت اشزهداشفنطمهشبهشتنزهش؛  ىبنه
شیخاوااارششجنانزهش  یااشازشهکاشتقنضانمن مشهمنشازش  رسشهمنشاستشبهشیاجننزه
شاوشازش یابنش؛ىا اراشدا کىرنهشردیاشداکشهیه ش سکشبهشهکشراشید چشاىسن شدایزشش، کن 

 «.پوه بشچشم
ش  حضورت بوه خطوا  صا رزااهشاباداه مشسا  ش،حادمشم افعروحنى شهد  

ینبشب ب » :دکنمی وصیت زینب ش،بوایا شغدیبشهنمشارشهمنشکهزمنى شآ ش!ز
شاحتدام ب شحس  شۀساللشبهشوشهمنشبهشاه مىم شاجنزهشاح یشبهشایردشگذهت؛

إِ »ش!جن ب ب شه ه.شتمنمشه عهشمظلوم تشاورا شایردشکن .
ِِینِ  س 

ِم ِلِ ِم ِلِ  ِِن  س 
ِِم ِکِ م ِالِ  ِو 

ِ ِر ِح  ِم ِلِ ِب  ِِن  ِح  ش!کا شخطانبشقنسمشمداش!ک شخطنبشمقنسشمداش!عدیدمشب ب ش«.م ِکِ بِ ار 
 «.ک شحسنبشهمشم شىنقنبلشخو شروی

 خوود شهادت  نحو  دربار خداوند به خطا  غفنریشسددابروحنى شهد  ش
شباهشنمالکشمانى یاشبانشماداشوشدا  اىمشجا اشخاواتشازشمداشن!یبنرخ ا» است: آورده

شنباشهکازمانى شتنشهواشقطعهشهدارا شب ىمشهکش کشنریکشوشبفدستش  حسشمالقنت
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ششدیزششتوشراهشارشاوش  بشدایزشش،ىبنهمشهدمن هشنمکم شمالقنتشمیمواش شهانیبکامدششمس 
 «.ه شقطعهقطعهشاهم 
 ایشوان کوه اسوت آموده حسا ن هانهشام دشس  روحنى شهد  ش حالشرح در
 و باشود نداشوته بودن در سور حسین امام شجّد  مانند داشت دوست ههمیش
 او پیکور شناسایی برای کهزمانی شود. تکهتکه بدن  اکبرعلی حضرت مانند

 و دسوتبوی پیکورش و ردنودا سور بدن  دیدند رفتند  منطقه شهدای معراج به
 بوه نیوز شوهادت  شویو در را او  بیوتاهول بوه شوهید این عشق اوج .ستپا

 رساند. آرزوی 
 دوسوتان و بسوتگان کوه خواطراتی از بیتاهل با روحانی شهدای ارتباط

 از یکوی است. در قابل خوبیبه اند کرده نقل ایشان از شهادت از بعد  شهید
 ایشوان شوهادت شوب از یاخاطره در اس یشقدبنىعل روحنى شهد  ش انهمرزم

 علت وقتی شد. هناموصیت نوشتن مشغول و برخاست خوا  از که کندمی نقل
 دارد یقوین و دیده را زمان امام خوا  که داد جوا  مپرسید او از را کار این
شخا این!» اسوت: آموده شوهید ایون ۀعارفانو ۀناموصویت در شوود.می هیدش که

شازشتادبادر شتاوشعفاوشکهشااىمم شوشاارمشتوشعفوشبهشام  شول شروس نهم،شوشگننهکنر
شوشعلا شقدبان شوشسنزیشىنممشمص اقشمداشهوام شیعن شخ این!شاست.شچ دشهمه
 بوا عموری هک شهید این « سنزیشخم ن شاورا شحس  شوشحس  شایشن ،شااواش
 علیآل قربانی را او که خواسته خدا از وصیت  در ه شد خطا  لینعقربا نام

 خانودان بوه وی عشق اوج از نشان شهید  عملی  سیر در مطلب این دهد. قرار
 دارد. بیتاهل

 تحقق با همسو را اسالمی انقال  حرکت اندازچشم روحانی شهدای ۀقاطب
 و انتظار روح روازاین و انددیده زمان امام ظهور سویبه بیتاهل آرمان
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 در سال م روحنى شهاد  ش  دارد ایویوه نمود ایشان زندگی سبک در یتمهدو
شوشفانى شزىا گ شایا شارشوشاى انشارشااهاتمشآرزوشم » نویسد:می خود ۀناموصیت

شالحسا ش باشحجاتشزمان ،شامانمشها هشکاهشهامشبنریکشبدایشح اقلش،ه ى فنن
ی شکاههنرانم شام ا وارمشوشىش شول ش،مکنشتمالقنشراشالعسکدی شۀقطادششآخاد

یدام شکدبالشاهتشای شارشخوىم  «.مکنشتنمالقشراشزمن شامنمش،ر

 طلبىشهادت .9-7
 و شوناخت بر یمتک سرخ مرگ ن یگز  بیتاهل و اسالم تعالیم در شهادت

گاه  یفکور انحرافوات و تکامل موانع هیعل مبارزه در اریاخت و یآزاد یبرمبنا یآ
 و اتیوح و کنودمی انتخوا  را آن یداریوب و شوعور  منطق با مجاهد که است

 .کندمی نیتضم خیتار گستر  در را ملت کی پایداری
 بوه را آن و بخشودمی مرگ به الهی رن  عنهوریشمحم تق روحنى شهد  ش

شماد شخوامان شهکاشاساتشخوبشچه» :کندمی بیان چنین اباعبدالله از سیأت
 «.م ناکشاقتا اش  حسشامنمشبهشراهش یاشارشوشکداهشاىتخنبشارششسدخ(ش)مد شبنعدت

  حوق راه در مورگ کشویدنآغووشبوه بورای شوهدا ناپوذیروصو، اشتیا  شرح
 انتخوا  ایون و نیسوت در قابول حق راه شیفتگان برای زج که است موضوعی

شساا  روحاانى شهااد  ش اسووت  یووار وصووال و آزادی سووویبووه هجوورت سووبب
یف شمحم صنلح  ایون و کورده ترسیم اشتیا  حالت ینا از نظیرییب یتابلو هد

 تماشوای به مجال این در که است گذاشته یادگار به آینده نسل برای را ارزنده اثر
ی هشمداشخنک شب  شای شمعبوام» نشینیم:می آن شماد شتلخشۀمدشروزیشکهشاستشآفد
شآ شمنتظادشوشگاذارمما شسادشپشاتشراشعمادشلحظاهشآ شاىتظانرشارشما ش.کن شمدهشرا

شخواهمشآغو شارشراشمد شوشرفتشخواهمشمد شطد بهشخوامشم ش؛ىهشامنش،مالحظه
شااىامما ش.گ ادام شاهن شبهشهوقشبنشراشارمنشپستن شکهشگدسنهشکواک شمنىن ش،کش  
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ی شوشینرشلقنءشبهشرس   شوشهجدتشىدنیتشوشآزاایش،مد شسویبهشهجدتشای  شبدتاد
 «.استشاىتخنب

ش  اکبورعلوی حضورت از عاشوورا مکتب در هنه ن شمحم روحنى شهد  
شآقانشازشواخشىوبۀشبهشهمشم » نویسد:می حضرت آن از پیروی با و آموزدمی درس

یشزى گ شکهشآموختمشوشفتمگدششیناشهدناتشارسشاکبدعل شحضدتشسدورمشو شمنا 
شراشآ شوشرفاتشبنیا شبلکهش،گ داشفداشراشمنشمد شکهشبنهمشمنتظدشىبنی شوشاستشبنرىکبت

 «.گدفتشآغو شار
شاىسان شجان » :خووانیمموی حجتا شمصطف روحنى شهد  ش ۀناموصیت رد
شهکانیاشتانشدواباشماد شیساوبهشاىسن شخواشهکشبدتدشچهش،پسش؛رس  مشسدبهشیروزش
شیبدقادارششوشح شراهشارشمدگمشهکشبنه شدام،کش  چنشهمشم شوش؛ ین بشاوشیسوبهشمد 
ش یىبنش،پسش؛نهمبشاااهشجن شاستشخ اوى شیرضنشهکگوىهآ شوشبنه شقدآ شوشاسالم

شهکاش یاداکشبادر شیفدزىا شهکاش  نکشافتخنرش یبنشهکبلش ، بنهشىنراحتشم شىبواشار
 «!خ اشازشبدتدشی ارشیخدششچهشوشبواهشاوشجن ش اریخدششخ ا

 اموام فودایی و مورگپوی  را خوود الا ی هجنعشمجتب شس  روحنى شهد  ش
شبانشهش همشهکشتاسشدیعدششامنمش یاشرا،ااشجنشم شقلبشارشهکش یدهن چشاز» داند:می
شخا اشیاش،یببادششخاواشىداشبهشراشدیعدششامنمش خواه مشاگدشهکشگفتم مشخواشیخ ا
ل شهامنشازش،لاذاش؛نمکشتحملشراشاوشااا ازاستشغمشتواىم ىمشهکچداششدا ! بمشمداشاو 
شتندانشراشدمان یعدششامانمشهکاشخاواهم ماش  اخواى مشراشهىنموص تش یاشهکشدا یعدش

 «.  ب اىشراشزمن شامنمشبیىنش یاشق رشوش یىرذارش

 نماز .9-1
 مختلو، ابعاد که است روحانی شهدای سلوکی هایشاخصه بارزترین از یکی نماز

 عبوارت صودها از بوی  قالوب در هواآن خواطرات و هانوشتهدست و وصایا در  آن
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 دینبو هاآن ترینمهم که شده بیان آن برای مختلفی ابعاد و هاشاخصه و شده متجلی
 اّول نمواز بوه ویووه اهتموام کودکی  دوران از نماز به پایبندی و یرییادگ است: شرح
 موداومت نمازجمعوه  در شرکت نمازشب  بر مداومت و استمرار جماعت  و وقت

 عشوق نماز  در قلب خلوص نماز  به اطرافیان ۀتوصی نوافل  و مستحبی نمازهای بر
 . ... و نماز شمردنسبک عواقب نماز  به توجه پیامدهای نماز  به

 اسوالمی  اجتماعات اثرگذار بهباتوجه فردی  نماز برعالوه روحانی شهدای
 ۀناموصویت در  دنداشوت ایویووه توجوه نمازجمعه خصوصا   و جماعت نماز به

شهکاشاساتش یاشاارمشهکشک وچکشخواهش» است: آمده پوراحم یروحنى شهد  ش
شىمنزجمعاهشارشقبالشۀهفتشزاشتدمنسجمش صفشبنشهفتهشهدشوش یىبدششنایشازشراشىمنزجمعه

شداهکاشهنرژشتیمعنوششبنشراشآامشجمعهشهدشارشهکشاستشىمنزجمعهشچو ش ، نکشتکهدش
 «.اارا مشىرهشاورشگننهشوشخطنشازشراشاوشهفتهشیکشو

 و فسواد دورکننود  عامول حسا ن شم دبنقدیشمحم جوااشس  روحنى شهد  ش
شتن سادششپشاتشارشهکشارششی هنآتش» نویسد:می و داندمی نماز جامعه در را تباهی

ش،خا اشدکاذش یباناتدششوش یااشاسانسشوشهیپنشىمنز،شبنش ،یاافدوختهشگننهن شوس لۀبه
ِوِالفحشنا ِعننِیتنهِالصلوهِوِالصلوهِاقمِوِنیالدِعمودِالصلوه»شهکش کن شخنمو 

شۀننا کاورششىمانزشهکاش یااارششپانشباهشراشىمانزش ، خواى مشىمنزشهکنیاشضم ش«.رکالمن
 «.بنه  مشجنمعهشراشهن تبنهشوشفسناهن

 و جذ  هایشیوه که بینیممی  روحانی شهدای وصایای و خاطرات مرور با
  است کرده خلق را زیبایی هایصحنه  جماعت نماز به هاآن مندیهعالق ایجاد

 نمواز نیوز خوانواده اعضوای بوین در اینکه برای آبنایهنهشمد یروحنى شهد  ش
 منوزل در هک مواقعی در ایشان  داشت یاپسندیده راهکار  شود برگزار جماعت

 عمول هوم طووری و بوود پایبنود سخت منزل در جماعت نماز برگزاری به بود 
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 را جانمازهوا موثال    نباشود تحمیلی ایشان به خانواده یاعضا اقتدای هک ردکمی
 بزرگ هایسوره از یکی نماز اّول عتکر در و گفتمی اقامه و اذان و ردکمی پهن
 رسوما   گاههی  و شوند حاضر نماز برای و بگیرند وضو ههم تا خواندمی را قرآن
 بخوانند. نماز سرش پشت هک ردکنمی دعوت را افراد

 خوانودن بور ایویووه تأکیود روحوانی شوهدای  واجوب نمازهوای برافزون
ش  دداشتن نمازشب   ارزشومند بیوانی در راساخ شمحم رضنشس  روحنى شهد  
ِإِ "» است: دانسته گناه ارتکا  زا جلوگیری عامل را نمازشب

ِِن  ِالص  نِیه ِن ِتِ ِةِ ل  ِع  ِن  ِف ِالِ  ِح  ِش  ِِا   ِو 
ش  انکش ساعشالمقا ور حتاش ،یباداعاالوهشوش(54ش:بوتکعن)ش"ر ِکِ ن ِم ِالِ 

شعنمالشهکاشىمنزهابشهمچاو ش، مساتحبشیىمنزهانشوشهنىنفلهشواجب،شیىمنزهن
 «.  بخواىشراشبنه  مشروزشارشگننهشازشیدش جلوگ

 ضورورت صواد  اموام از حودیثی استناد به ام ن شس محروحنى شهد  ش
شراشىمنزش!هد  پدورشامت» :کندمی بیان را نمازشب اهمیت و وقت اّول نماز اقامۀ
ی شسبک شراشىمانزشکاهشکسا شباهشمنشهفنعت»ش:فدمنین م شصناقشامنمشکهشىشمنر
شوشااهاتهبدششتان کنرهانیشۀهماشازشاستشاذا شهنرنمشبهش1.«رس ىم شبشمنراشسبک

شخاواشکادا هادکتشبانشجمعهشهنیىمنزششوشاعنشارشوشبشتنب  شجمنعتشمنزىشویسبه
یا شاساالمشاهامنن شۀپوسا  شاىا امشبدشلدزه شخاوابشبساتدشازشهابشالشارش.ب ن از

شرسا   شوشروا شوشرو شه  زى هشسنززم نهشکهشکن  شمبنرزهشخواشىفسشبنشوشبدخ دی 
 سواززمینوه را نمازشوب خوانودن ام نا روحنى شهاد  ش «.استشواقع شایمن شبه

 آن از دشمن که دانسته سالحی و حقیقی ایمان به وصول راه و انسان روح حیات
 شود.می دشمنان پوشالی بنیاد شدنسست موجب و هراسدمی

                                                           

 تهوران  آخونودی  محمود و غفواری اکبور علوی تصحیح  کافیال  کلینی یعقو محمدبن .1
 .014  ص 3ج   7041 االسالمیة  دارالکتب
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 چشوم از دور بوه و نمازشوب ۀمخفیانو خواندن نمازشب  به تأکید برعالوه
 در کوه ستا روحانی شهدای برجستۀ هایویوگی دیگر از  دوستان و همرزمان
شاکبادشسا  روحانى شهاد  ش بسوتگان از .است شده بیان هاآن اطرافیان خاطرات
  دخوانوموی مخفیانوه را نمازشوب همیشوه ایشوان کوه است شده نقل احم ی

 شد.نمی متوجه ک هی  کهطوریبه

 اجتماعى تفاوتىبى .9-4
  یاعاجتمو رویودادهای هنجارهوا  ن یقووان بوه افوراد یدیقیب ینوع یتفاوتیب

 میکور قورآن سورانمف  یاسوالم ۀشویاند در .است جامعه در اعتقادی و یاسیس
 عموران، آل  سوور 774 و 740 اتیوآ و ازمنکورنهی و معروفامربه اتیآ لی)ذ

  ،عهیالشو وسائل کتا  از تیروا 044 حدود نییتب و ارائه )با هانیفق و محدثان
 اند.دهکر توجه گوناگون ابیرتع با یاجتماع یتفاوتیب مهم اریبس موضوع به

ش شهد    و باعبداللوها حضورت شهادت نحو  به اشاره با افشنرشعبنسروحنى 
 نبرد هایهجبه نماندنخالی و جن  شرایط به تفاوتیبی دربار  علی حضرت

ی شرختخوابشارشمبناا» است: داده هشدار شاهام شبانشجنگشارشحس  شکهشبم د
شکاهشبنشا ن  شتفانوتبا شمبنااشوش ى رس شهدناتشبهشعبناتشمحدابشارشعل شو

 «.ه شکشتهشه  شبنشوشحس  شراهشارشاکبدعل 
 آن موردم که را جوامعی شوم عاقبت خواهاسالم شمد یشس  روحنى شهد  ش

شیاجنمعه» :کندمی بیان چنین باشند تفاوتبی جامعه حقایق و اطراف مسائل به
شنا ،کنىشافانعششیخوششت سنىاىشوشهد شت، ث حشازشوشبنهن شتفنوت بشآ شمدامشهک

شخواهن شارمغن شبهشآىن شیبداشراش چنرگ بشوشبتکىشه ه،شمسلطشهنآ شبدشتجنوزگدا 
شذلت،شلبنسشوشن کش زى گشسدبلن شوشهدافتمن اىهشتواى  ىمشیاجنمعهش  چنشآورا؛

 نتیجه توانمی بزرگوار شهید این کالم در دقت با «.استشآىن شۀجنمش یتدشبن هیزش
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 گواههوی  کوه مانود خواهود مسوتعمره ایجامعوه تفواوت بوی ۀجامع که گرفت
 کند. ایفا ینقش خود سرنوشت در تواندنمی

ش  مشواغل و صونوف در جامعوه افوراد تمام زارع شغالمحس  روحنى شهد  
 حضوورت ظهووور سووازیزمینووه وظیفووۀ و سوواخته خووود مخاطووب را ختلوو،م

 اسوت: نسوتهدا همگوانی وظیفوۀ و اجتماعی مسئولیت گرو در را رعصولی
شکشانورزشخنىه،رشکنشارشکنرگدش ؛ بکوهش  تواى مشتنشوش  ىبنهشتفنوت بشمدام!شیا»
شپناگن ،شارشوشجبدهشارشسپنهشوش  بسشم رسه،شارشمعلمشجبده،شارشسدبنزشکشتدار،شار

شتانش  اکنشت افعنلشتواى  م شتنشهدک امش؛صحنهشارشمدامشۀهمشوشاجتمنعشارش روحنى
شحضادتش جدانىشاىقالبشیبداشمق مهشکهش  بدسنىشملکنشیدوزش پشبهشراشاىقالبش یا
 «.  ىدداسشکسچ هشازشراهش یاشارشوشبنه  مشاللهة بق

گاهی و بصیرت دارای جامعه افراد برخی  خواص و نمسئوال برخی اما  اندآ
شهاد  ش تفاوتنود بوی موردم مشوکالت و مسوائل دربار  بصیرتی بی با روحانى 

شوالله» خواند:می گناهکار را افرادی چنین خود ۀناموصیت در جالل شاسمنع ل
شمادامشزحماتشبنعا ش، تفانوت باشوش نقت ال بشاثدشارشهکش لئوشمسشاستشنرکگننه
 «.بشوا

 طلبىحق .9-4
  دینوی هایآموزه براساس مردم  حقو  به توجه نهایت باوجود روحانی شهدای

 ارهوایمعی براسواس را حق بلکه دیدند نمی اکثریت نظر را حق تشخیص معیار
 جوایی توا مردم قئسال و نظرات ایشان نظر در کردند.می برآورد اسالمی و الهی
 تضواد در انقوال  هوایآرموان و اسوالمی اصوول با که است مهم و احترامقابل

 هوایارزش بوه توکل ۀسای در را خود نف اعتمادبه ایشان  دیگرعبارتبه  نباشد
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  دوب باطل نظرشان در مردم نظر و حرف اگر که بودند کرده تقویت طوری الهی
 نداشت. تأثیری شانعمل و گیریتصمیم در

ش دیدگاه از  سوبب دنبایو ایعوده مخالفوت  پنیاهااىششحس  روحنى شهد  
ش یآخادششتانش،ىانح شوشی زورگوششوشملمشمقنبلشار» شود: حق کالم ماندنمسکوت

 «.م نکشبنزگوش، یآشلختش بعضشقذامشهبشگدچهشراشح شحد شوشم نکش ستناگیاشىفس
 حورف بور را اسوالم دستور  خود ۀناموصیت در نیز اصغدیشاکبدروحنى شهد  ش

شبراذار» دهود:می تذکر آیندگان برای مثال یک با و داندمی ویتاول دارای مردم
ش.باداشخواها ش پششیخوششاهتبنهشبهشعنقبتشهکش،بسنج شخواه  مشهکشطورهدشعد 
شاااهشاساتشازشراشمسانردشهامشچنا شوشبوامشطلبهشیکشهکشم شیابدشش،من همحلشعد 
شوشخا اش میااشم شامنش،نمکشازاواجشیزواش یاشبهشهکشااىستن  مشزهتش ل خش،بوام
ش.ها ى شىنراحتشخ ل شم شازشمدامشهکنیاشبنشم،نکشازاواجش یبنشن یگوش مشم شبهشقدآ 

 «.امکدششعملشخواش نیاشۀف ومشبهشم ش؛ى اراش نلکاهشچ هشهن یا

 المالبیترعایت  .9-1
 کوار بوه را خوود توجوه تموام علی  امیرالمؤمنین به یتأس با روحانی شهدای

 خواطرات در نشووند. مرتکوب الموالبیوت درمورد اتالفی کمترین تا بستندمی
 پایگواه در حووزه  در تحصیل هنگام ایشان که است دهآم ىجنریروحنى شهد  ش

 د.َر َبومی خواب  نگهبانی وسط خستگی فرط از شبی کرد.می خدمت نیز سی ب
 او جایبه و کنندنمی بیدار را او داشتند  خبر او روز هایسختی از که دوستان 

 کوه کننودموی تعوارف شوانیا بوه هرچوه روز آن یفردا صبح دهند.می نگهبانی
شحش یا» دهد:می جوا  امتناع با ایشان بخورد  صبحانه شهکاشاساتشی هانبچاهش  
 «.ستم ىشصبحنىهشخورا شمستح شام ه خوابشهکشم شوشاى اااهش ىردبنىشهب
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ش عطانئشسددابروحنى شهد  ش که است ایاندازهبه المالبیت اهمیت  ممقا  
ن!شالدن،شخ اوى ا،» :نویسدمی خود ۀناموصیت در ب  شتاوشراهشارشخواها  ماشالمشر

شتنش نبمنىش بنقشمیهناستخوا شوشگداى شپنرههپنرششب ىمشیهنگوهتشوشهومشقطعهقطعه
شساؤالشما شازش  مسالمشاگادشتنشهومشمحشدشواراشگوهتشب و شب  شبنشنمت قشروز
شبنهمشتواىستهش،« یداکش خ متشچهشوشیخوراشراشالمنلت بشىن شسنلشچن »شداى ک

 «.امزاهخجنلتشاگدچهشب هم؛شهنآ شبهش مثبتشجواب
 از  الموالبیوت بوه متعلق اموال رددرمو روحانی شهدای حساسیت و دقت

 هواینسل برای آموزنده و ماندگار درسی  هاآن ترینباارزش تا اشیا  ناچیزترین
ش  است آینده  بور شوهادت از بعود که لباسی از زمنى شغالمحس  روحنى شهد  
شازشاارمشتا شبادشهکاش لبنس» نویسد:می و نکرده غفلت نیز ماند خواهد باقی تن 

 «.  ااهشزاگان جناگبهشراشاموالشۀ بقشوش  بدگدااىشالمنلت بشبهشوشاستشنلالمت ب
ش حالشرح در  خوون بوه آغشوته خیابان از :که است آمده فتوح ن روحنى شهد  

 و بوود شکسوته هوم در موشک و بمب با را آن دشمن قبل  اتیساع که خرمشهر
 و کوچه کنار در خردسال و جوان پسران و دختران مادران  و پدران خونین اجساد
 خیوال بوه وی خورد.می مانعی به پای  ناگهان کرد.می عبور بود  افتاده خیابان

 نابواوری عوین در اما  کندمی هاخا  کنارزدن به شروع عجله با جسدی  یافتن
 آن صواحب یوافتن به امیدی چون و کندمی پیدا نفی  تجواهرا از پر صندوقی

 سوتاد توریننزدیوک بوه را آن درن بی و دیده المالیتب آن   از را صندو  ندارد 
 رساند.می

 الناسحق .9-1
 گسوترده ایاندازه به الناسحق دربار  روحانی شهدای یوصایا و هاتوصیه دایر 

 و خواطرات اصولی هوایکلیودواژه از یکوی بوه تبودیل را موضووع این که است
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 از  الموالبیوت لفوۀؤم هماننود موضووع این است. کرده بزرگواران این وصایای
 گیرد.می بر در را مباح  ترینبزرگ تا الناسحق ابعاد ریزترین

 نیز را هاآن به بودنعامل اعتقادی  مبانی آموزش با زمانهم روحانی شهدای
 اىوهنشخشنواروحنى شهد  ش اند گذاشته یادگار به آینده هاینسل برای وصایا در
گاه برعالوه خود ۀناموصیت در  درمورد را آن  موضوع حساسیت از مردم دنکرآ

شت احاللشردیهما شازشن ااىش یاشارشهکشنمک مشسفنر » :کندمی اجرایی نیز خود
شۀهماشازشما شیباداش،ارضام شوش  انکشاااشالننسح شبنبتشازشراشخواش یاشوش  بطلب
شسادششاتپشداهکاىیخا اشاگدش.  نکشتیرضنشطلبشاوستن شوشن یآهننشوشهن محل
شوش  ببخشاشماداش وارم اامشبوا،شم شازطد ش اهتبنهشوشخطنشنیشوشماکدش بت غش سک
ششوشحتمن ششراشکنرش یا شتومان شپنىصا شىفادشیاکشباهشه شاگدش حتشوش  اهشاىجنمشیج  

ش اهاتبنهشداهکىیخ اشگداششنیشوشدا برشتیرضنشمیبداشمدامشکتکتشازشبدواشتنش  ب ه
شوشداهکاش پاولشۀمحنسابشراشآ شهاوا ماشاگدشبوا،شردا یاشارموراشد قحش یاشازطد 
شمیباداشراشهان محلاشمخصوصان ششوشمادامشۀهماشتیرضانشحتمان شش .یادش برشتیرضن
 «. یبر دش

ش حالشرح در  از اشناموه آخورین در ایشوان کوه آمده عبنس روحنى شهد  
 یوادآوری را لناسویاحق خود کودکی  دور  دربار وی بود. طلبیده حاللیت همه
شبانزیتاو شکوچاهشتویشااهت مشهنبچهشبنشروزشیکش،بوامشکهشاومشالسک» :کندمی
شوشکدایمشفدارشمنشهکست.شه شهشوشهمسنیهشفال شۀه ششبهشزامشراشتو شکهشکدایمم 

شبادایمشاوشازشوشبدویا شک سات.شکانرشااىساتىم شامنش،کداشسدوص اشکم شهمسنیه
 «.بطلب  شحالل ت

 سبک در که است محورهایی از نیز الناسحق ادای یا راندیگ امانت رعایت
 آمده هدداب روحنى شهد  ش حالشرح در شود.می دیده روحانی شهدای زندگی
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 قبل او  باشد داشتهن او گردن بر دینی کسی که بود این اشدغدغه تمام ایشان که
 برگردانوده هاآن به بود  نزدش دیگران از که را هاییامانتی ترینکوچک اعزام  از

 بود.
 کنود  آمواده خوود شهادت برای را مادر آنکه برای نیز عشق روحنى شهد  ش

شمنارجان !» دهد:می توسعه اللهحق به الناسحق مقیاس از را داریامانت اصل
شىاداشهمشم شاه  ىم شپسشصنحبششبهشراشآ شبنه شگدفتهشکس شازشامنىت شهمنشاگد
شهاد  ش،بنهامشااهاتهشل نقاتشاگادشوشبنها شقنبالشه دتن شاگدش؛هستمشامنىتشهمن
 «.گدااى  بدم شخ اشبهشراشامنىتشای شهمنشوشهومم 

 کورده معنا الهی امانت بازگرداندن را خود شهادت نیز فدهنى روحنى شهد  ش
شامنىاتشما شباهشکاهشراشجسامشای شى دشم شوشاااهشامنىتشم شبهشراشجسمشای » است:
 «.بم دمشسنردشکننرشارشکهشاارمشاوستشوشاهمم شپسشاوشبهشه هشاااه

ش الناس حق احیای منظوربه  احیوای بوه را همگوان اخت نرزااهروحنى شهد  
 ظالم تواندمی که است راهی تنها این است معتقد و خواندمی فرا مظلومان حّق 

شوش نمظلوماشحقاوقشاح انیشمساتلدمشمنلمان شتأایب» بنشاند: خود جای سر را
 «.استش نمحدوم

 داده توسعه مظلوم از دفاع به را الناسحق ۀدامن نیز  ى ننارجمروحنى شهد  ش
شازش؛ یادش برشراشمظلاومشهادشاساتشهامن» داند:می ظالم با مبارزه مستلزم را آن و

شپدسات،اهاوششوشستمردشوشمنلمشهدشفدقشبدشق رت،شۀهمشبنشوش  نکشقنارشراشاوشق رتتن 
ش یاشهکش  نکشخدابشنىش بنىشسدشبدشراشیضدارششمسج شهدشوش  وبکبشبدو شوشارو شاز

ش  بنهشحنضدشبیغنشوشمنهدشیهنصحنهشۀهمشارشوشیعلوشۀوش هشوشیىبوشۀدش سشاست
شم. بنهاشعصامتآلشناتیزششم بتواىشاى خواستهشهمنشوشم شازشهکطورشآ ش یهنشتن
 «.کمسلشۀع هشهکبلش،مظلومشىهشوش  بنهشمنلمشىهشخواشهکنیاشتد  اقشۀتکى
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 اسوت  بوده روحانی شهدای توجهمورد الناسحق رعایت که اندازه همان به
 هوم دیگوران بوه حتوی و دنگذشوتمی مردم با مواجهه در خوی  حقو  از خود

روحنى شهد  ش  کنند گذشت خود حقو  از  ممکن جای تا که کردندمی توصیه
شبدرگا شباهشراشالنانسحقاوق» اسوت: نوشوته خوود ۀناموصیت در رأفت شمحموا
ششخواشتوش!خ اوى اشاست.شتسخشوشمشکلشبسشحسنبشکهشببخش  شخواتن  شولا  

پدستشو شکمانلشایشوشبفدمانشحفظشخ مترداراىششبنشراشاىقالبشای شوشبن شهمهشسد
 ایشوان «.بفدمانشعطانشمانشۀهماشباهش؛کمنلشجدشبهشتوشازشخواه مىم شچ دیش!مطل 

 و دادموی قورار خوود رفتوار ۀسورلوح الهوی رضای برای را الناسحق از گذشت
 دهود.موی نشان انسان به را حکمت هایچشمه فتار ر این با خداوند بود معتقد

 اسوت: شوده بیان خوبیبه نکته این حرم مدافع روحانی شهید یناّول وصیت در
شکهشاینجنستش؛کداشکسبشتوا م شصنلحشاعمنلشوشگذهتشوشایثنرشبنشراشالد شعلم»

 «.هوام شاىسن شمعلمشخ اوى 

 داقتص .9-90
 زنودگی سبک در که است یاخالق لئفضا نیتربزرگ از ییگوراست و صداقت
 و منطق ازطرفی  د.همی تشکیل را هامؤلفه ترینمهم از یکی روحانی  شهدای

 اسوت. کتموان به الزم حقایق برخی  خاص شرایطی در کندمی ثابت تعقالنی
 اختیار در را اطالعات برخی تا شدندمی متحمل را هاشکنجه ترینسخت شهدا

  دروغ قسوم برابور در روحوانی شوهدای از یکی قاومتم ندهند. قرار طاغوتیان
 خواطرات در  اسوت ایشوان زنودگی در صوداقت اثبوات بورای مکفی اینمونه

 سوخت طیشورا در کوه اسوت آمده ایشان پدر از نقل به صبوح روحنى شهد  ش
 تمووام  دوسووت  همووراه بووه شووهید یشووب  یاسووالم انقووال  از  یپوو مبووارزات

 هموان مدرسه مدیر .ندبرد نیب از و هردک یآورجمع مدرسه از را شاه یها کع
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 گفت: او به و گرفت را شهید سراغ و آمد هاآن ۀخان به مهیسراس و یعصبان شب 
ش هاوخشقادآ » داد: جوا  شهید !یندار خبر هاآن از تو هک نک ادی قسم قرآن به
 و اصورارها پوی در و «!بخاوراشقسامشآ شباهشید اچشهادشخنطدبهشاىسن شهکشست ى

شهامشاىقالبشوشرفتشخواه شروزهنش  همشهنه» داد: ادامه مدرسه مدیر دهایتهدی
شما شوش یهاوش ماشنه روساشوش  نک مشضدرشهکش ی همنشوسط،ش یاشوشهوا مشدوز پ
 «!خورم ىمشقسمشقدآ شبهشپوچ،شسؤالش یاشخنطدبه

 نیوز را شوخی به گفتندروغ خود  ۀناموصیت در پنرسنشحس روحنى شهد  ش
شاروغشگانهچ ها» اسوت: خوانوده هودایت مقدموۀ را صوداقت و دهکور نکوه 

شوشتیه اشۀمق مشص اقتشچداکهش،  بنهشصناقششه همش؛ هوخشبهشحت ش، ی ىروش
شرفتانرشص اقتشبنششه همشخلقششوشخ اشبنشاست.شسعناتشوشىجنتشۀکنن   تضم
 «.  بنهشمتواضعششه همشوش  کن

 حداکثری جذب .9-99
 عیاجتموا و فوردی اعموال از راقبوتم بوه پیوسوته هشودار بوا روحانی شهدای

 انقووال  بوورای افووراد جووذ  بوورای مهمووی مووال  را آن  طوواّل  و رزمنوودگان
 عقایود و قئسوال وجوود و جامعوه وضعیت از صحیح در  با و دانسته اسالمی
 اسوالم و انقال  هایآرمان مسیر در یحداکثر جذ  را خود رویکرد  متفاوت

 دادند. قرار
 از یکووی  پیووامبر حضوورت از سوویأت بووه  خلقوویخوووش و حسوونه رفتووار

 یعنوی عوموضو این و بود دشمن با نبرد گیرودار در حتی  شهدا بارز هایگیویو
 در  عملی سیر  برعالوه که خو  و سنجیده رفتار با جوان و نوجوان قشر جذ 
 از یکوی ىاااابقنی شحس  شس  روحنى شهد  ش  است متجلی نیز شهدا یوصایا

شوشجواىان ىوش» دانود:موی خلقویخووش را جوانان و جواناننو جذ  راهکارهای
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ی شآغو شارشگدمشراشجواىن   «.افاعشىاهش،بنه  شااهتهشخواشبهشجذبشحنلتشوشبر د
 را خوو  و درسوت رفتوار سع یشرضنروحنى شهد  ش  موضوع همین بهباعنایت

شاللاهحادبشىانمشباهشهامنشامادوزشچو » داند:می مردم جذ  هایمال  از یکی
 «.ااراشاثدشمدامشافعشوشجذبشارشهمنشکداارشوشرفتنرش،  هستشمسئول

 از مقودسدفواع رزمنودگان و روحانیوت از ناپسوند عمل ترینکوچک بروز
 موضووع ایون  بوود خواهد مردمی نیروهای دفع و ریزش موجب شهدا  دیدگاه
 هواینسول به شانهانوشته در که است روحانی شهدای از بسیاری راسخ اعتقاد
ش را اصولی نکات این از یکی اند داده تذکر را آن نیز بعدی شمد یروحنى شهد  
شوشجناگشازشزمان شایا شارشوشامادوز» است: کرده بیان خود ۀناموصیت در مداای
ینتشازشپنیرانهشوشبس  شوشسپنهشبهشى دوشجذبشۀمسئلش،اىقالب شمانشوشاساتشضادور
یمشام  ش،ایمن شازشمملوشقلب شبنشهمه شصانلحش دوهانیىشجاذبشبدایشالد شامدشبهشاار
شاساالمشىنرضانیت شموجابشکهشزى شسدشعمل شمنشازشمبنااش.بنه مشموف شاسالمشبدای
شرویشاساالمشباهشن خواساتما شاگدچاهشایع هشمنشب شعملشبنشکهش اى مبشنی بش.اهوش
شروگاداا شاساالمشازشمانشبا شعملشهمن شۀواسطبهشتندنشوشهوى م شپداکن هش، ورىب ن
 «.هوى م 

 اراده و زمع .9-92
 تیووتربمیتعلو و یاخالقو لئفضوا هکو متعال خداوند بزرگ هاینعمت از ییک

 سوبحان خداونود» :دنویفرمایمو علوی اموام است  اراده است  آن به وابسته
 العابودیننیوز اموام و 1.«داد قرار رومندین ماتشانیتصم در را خود فرستادگان

                                                           

   7070  تصحیح صبحی صالح  قم  هجرت  البالغهنهجحسین شری، الرضی   بن محمد .1
 .090 ص
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ِِایِ » ۀیآ هرگاه
 
ایِ أ ذ ِِه 

ِیال  نواِن  ن  نواِآم  ق  ِِاللن  ِِات  نواکِو  ِِون  ن   قِ ِم  ناد  ِیالص   را ،779 توبوه:) «ن 
 باال دعوت نیا تدرجا نیباالتر به مرا ا!یبارخدا» :فرمودندیم ندردکیم تالوت

 در نیوز  صواد امام 1.«نک مایاری استوار یااراده و میتصم ردنکعطا با و ببر
 و اسوتوار  دارا  توو ویکو مسوافر   ۀتوشوره نیبرتر هک امدانسته» :فرمودندمی دعا

 2.«است تیّ ن خلوص
 ایشووان میووان در کووه روحووانی شووهدای زنوودگی سووبک محورهووای از یکووی

 از یوکهوی  کوهطووریبوه  اسوت کوشیسخت و اراده است  ممتاز و مشتر 
 در دقوت د.کنو منصورف مبوارزه اداموۀ از را هاآن نتوانست زندگی ایهبستبن

 پوشوا  و خوورا  یهواتمحودودی و زیستیساده و ایشان زندگی هایسختی
 در حتووی کووه اسووت زنوودگی در ایشووان ناپووذیرخسووتگی ۀروحیوو گووواه   ... و

 یبخشو در شوود.موی دیوده استقامت و دردآشنایی ۀروحی این هم شانوصایای
ش ۀناموصیت از شهد   یانرروحنى  شوشراشاتخنىاهشاگاد» :خووانیمموی آموزىا هشبنز

شاوبانرهشکداىا ،شهاد  شراشفدزى تشاگدش؛بسنزشراشآ شاوبنرهشکداى ،شویدا شراشهددت
ش؛هاوشمشاغولشزراعاتشباهشاوبانرهشزاىا ،شآتاششراشاتمدرعهشاگدش؛ک شىسلشتول  
شسادخشپادچمشایا شامانشهاو!شرهبادشخاواتشها ی،شرهبدب شخواستهنىخ ای اگد

یاناشب فتا !شزم  شبدشىرذارشاستشسنلهش۰۵4۱شامنىتشکهشرا حس ن  شازشوشبکاششفد
شازشراشجدان ش نمستضاعفشوشمظلومان شاىتقانمشتانش کناشیانریشراشتاوشتانشبخواهشخ ا

 «.بر دیشمستکبدا 
                                                           

  0    ج7307هاشومی    تبریوز  بنویکشف الغمة  فةی رفةفة  اة مة بن عیسی اربلی   . علی1
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ش  بوه یدنسر اصلی عامل دو را اراده و تالش  کنف شرسولشس  روحنى شهد  
ش کناشارااهشاگادش؛ بنهاشجنمعاهش یااشیباداشی  امفشفداشبکو » داند:می اهداف

ش دید از «.استشتواىست شخواست ش؛تواى  م شاىجاویشمحما شس  روحنى شهد  
 در پیووروزی سووبب  هووم کنووار در اراده و صووبر عنصوور دو قرارگوورفتن  م اادیا

شخ اوىا شهانی شچداکاهش،  بنهشااهتهشصبدش  کنش سع» است: الهی هایآزمای 
ششیآزمانش یااشازش  ابتواىشوارم  اامشکاهشکن ششیآزمنشن یجدشش یاشبنشراشهمنشبخواه 

شاىقاالبشوشاساالمشهباشتان هارااشکاهشخواهمم شهمنشازش. ی ن بشدو  بشدبلن سش الد
 «.بنه ششه همشازشتدمحکم

 مطالعه رهنگف .9-99
 روحوانی شوهدای و اسوت بوده شهدا از یاریبس ۀدغدغ یخوانتا ک و مطالعه

 و جهاد گاه در هم و لیتحص به اشتغال زمان در هم ت سنّ  و همت نیا از متأثر
 در را یادیوز یهاکتابخانه و داشتند اهتمام مطالعه به  جن  یهادانیم در رزم
 به پولی اگر که اندکرده تیروا هاآن از یاریبس خاطرات کردند. ریدا امکان حد

 یهواکتا  با  کردندیم نهیهز مطالعه و کتا  دیخر در را آن آوردند یم دست
 بوا را جوانوان و جوانواننو و کردنودیمو درست کتابخانه منازل  در خوردهخا 
 صورتهربه و دانستندیم هیهد نیبهتر را کتا   کردندیم آشنا مطالعه و کتا 

 .کردندیم تالش یخوانکتا   یترو در ممکن
 کنود  اقتودا آنوان به و دارد پاس را خود دانیشه راه خواهدیم که یملت یبرا

گاه  وصوایا  از یتعداد است. مهم اریبس شهدا یهاتالش و اتیخصوص از یآ
 کتا  نوع انتخا  و یخوانکتا  ۀنیمدرز شهدا از که را ییهاتیروا و خاطرات

 کنیم:می بیان ادامه در  آمده
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 مختلو، هوای اکتو ۀمطالع به یزیاد ۀعالق کشوریشمحم روحنى شهد  ش
 درس ایوآ هکو ردکویم سؤال د یرسیم لیفام و اقوام از دامکهر به هرگاه و داشت

 و شودیمو ناراحوت  شونیدیمو «نه» جوا  در اگر د؟یدار مطالعه و دیخوانیم
شگاوهدش یااشااىاش،شازشچاداش   انک ماشیسپدششبطنلتشبهشراشوقتتن شچدا» گفت:می
شن ااىشارشهامشوشساتاشهامنشآخادتشتیه اشچداغشهمشهکش ی جوش ىمشبددهشبدنگدا 
گنهشوشعنقلشهخصش   نکشاستفناهشآ شازشدا ک زى گشبدتدشراهشارش  تواى م شجلاوشآ

شباهشىاناا شوشجنهالشهاخصشهکا ارحنلش،ن  ب مشروه شوشهفن ششه همشراشخوا
 «.افت  مش گمداه
 ۀدرزمینو ایشان که آمده ابوااحداریروحنى شهد  ش هایویوگی خصوص در
 بوا مأتو استعداد این داشت. توجهی شایان استعداد نیز قلمی آثار خلق و تحریر
 ۀمنطقو بوه سوفر در شوهید بود. حوادث یاتئجز تحلیل با همراه و ادیبانه ذوقی

 آن سیاسوی و اجتمواعی فرهنگی  اوضاع از تحلیلی نگارش به اماقد  کردستان
و نوواد و قوم فرهنگی فقر و محرومیت خوبیبه  آن در و کرد منطقه  نقو  و ردک 

 در ایکتابچوه صوورتبه هانوشته این  کشید تصویر به را ضدانقال  هایگروه
 فرهنگی گرشن از اینمونه تنها موارد این شد. توزیع و تکثیر شهید حیات زمان

 است. زندگی سبک انتخا  در روحانی شهدای
 آموده روحوانی شوهدای از زیوادی تعداد سیر  در  مطالعه برای ریزیبرنامه

شۀهما» :مانام دیشمحم مدا یروحنى شهد  ش سیر  است جمله آن از که است
شهاششسانعتشازش،سنلشیروزهنشازشینرش بسشوشبواشه هیدیرشبدىنمهشاوشروزشسنعنت
شیدشیپاذاىعطان ش ابدىنماهشهامشطاد ازآ شامنش،بواشکتنبخنىهشارشهبشاهشتنشصبح

شوقاتشآم ىا  ماشحامرشۀصالشیباداشکاهشهددساتن شازشکهیىحوبهش؛ااهتشینایزش
 «.گذاهت مشکمشخواشخوابشازش،آ شجبدا شیبداشوشگذاهت م
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روحانى ش است  روحانی شهدای هایدغدغه از یکی نیز کتا  نوع انتخا 
ش  و مفیود هوایکتوا  معرفوی بوه خوود ۀناموصیت در فنطم شحس  شس  هد  
شوشو  روحانىشوشعلمانشۀاربانرششکاهشراشی هانکتنبشحتمن ششو» است: پرداخته اثرگذار
شوش  ابخواىشحتمان ششراشماورا یاراشی هنمقنلهشنیشوشهستن شاسالمشیهد اشوشجنىبنزا 

شمجاالتش . اکنشمطنلعاهشنایازششنبیزششحضدتشوشزهداشفنطمهشحضدتشبنرۀارش
شکاهش  بخواىشوش یدش برشهفتهشدهشراش...شوشاسالمشپنس ارشاىقالب،ش  امشىقالب،اشنم پ
شهاد   هایکتا  نیز بددام شقدبنىعل روحنى شهد  ش «.هستن شمدمش ل خشهن یا

شیمطدادششاساتناشهانیتانبکشراشهانتنبکش یبدتدششم » :کندمی توصیه را مطددی
شراشارزىا هشاساتناش یااشتانبکشهکاشدامکا ماشه توصشاوستن بهشنتم حشارشوشااىم م

 «.بخواىن 
ش شهد    دانود:موی مطالعوه بهمنوط را روح پرورش رجنئ شاحم رضنروحنى 

 «.  ااهشپادور شهانآ شباهشعمالشوش اساالمشتابکشعاۀمطنلشبنشراششیخوششرو »
 کوه دارد کتا  درخصوص آورحیرت جملۀ دو ىصداللد شابداه مروحنى شهد  ش

شوشاولاتشهادش فدهنراشهاعورشتنبخنىاهک» است: قسمت این بمطال بخ پایان
شىجانتشجدانمشزارلجا شازشراشاىسان شتانبکش ؛ انکشمطنلعاهشنایزشش...شاستش ملت
 «.اه  م

 سالمت و ورزش .9-97
 و سوالم ۀتغذیو در دقوت و کار و تحر  ضمن تا داشتند تالش روحانی شهدای
 تعوالی کنار در جسم شاطن و سالمتی به را مردم و بپردازند هم ورزش به حالل 

 ند.هد توجه روح
ش  سوالم بودن در سالم عقل که بود باور این بر بنبنجنى ن شىنصدروحنى شهد  

 از تا گذراندیم یورزش نیادیم در را فراغت  اوقات شتریب دلیل همین به و است
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شمنىنا ش یابنشمانشجواىان » نود:ک آشونا یمذهب مسائل با را جوانان هم  مسیر نیا
 «.نن کشاقت اش علشبهشوشبنهن ش ولشینیپورش

 عالقوه کاراتوه ورزش بوه ایشان که آمده علوم روحنى شهد  ش حالشرح در
 را خود جسمی قوای و آورده روی نیز سازیبدن به حوزه دروس کنار در و داشته

 است. کردهمی تقویت
 



 
 
 
 
 

 :دوم فصل
 یعرفان سلوک و تیعبود

 
 
 کسوانی تنهوا و اسوت دشووار روحوانی هدایش عرفانی ابعاد دربار  گفتنسخن

 ایون رد خود  که کنند بیان کالم قالب در را مفهوم این عمق و عظمت توانندمی
 و رهبور موضووع ایون برای شخص بهترین باشند  مسیر آشنایراه و قدمپی  راه

 از خمینوی امام است  کرده تبیین را شهدا عرفانی مسیر که شهداست پیشوای
 ۀوجهو شک بدون و بود برخوردار یانسان کمال و مراتب با انبهجهمه یتیشخص

 از را نکتوه نیوا بوود. یالهو تیشخص نیا ابعاد نیبارزتر از یکی شانیا یعرفان
 هوایپیوام و هواکوالم مجموعوه از زیون و بزرگوار آن یعرفان آثار تعداد ۀمالحظ

 یهمگ رایز  افتیدر توانمی اندشده انیب شهدا بار در که ییهاآن وهیوبه  شانای
 بزرگوارنود  آن خواص یعرفوان ن یوب  دهنودنشوان و دارند یعرفان یبو و رن 
 ن یآفورحماسه و پرورشهادت جهاد  و مبارزه  یاجتماع یاسیس نوع از یعرفان

 پرور.یخانقاه و طلبعزلت انزوادوست  عرفان نه
 از و زیاسوورارآم یمقووام را خوودا راه در شووهادت و جهوواد مامووا حضوورت

 دارند هافاصله آن با انیملکوت یحت که یمقام  داندمی کامل انسان اتیصصوخ
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 یربوب یدید ازمندین آن ارزش افتنی و برد یپ آن به تواننمی یامکان دگاهید با و
 1است.

 کوه اسوت دیعبوا و اخالقوی مباحو  حووز  در فصول این ابعاد ترینمهم
 خواطرات   وصایا در هاآن شتربی که است عبارت هزار هفده حدود دربرگیرند 

 فصل همانند نیز فصل این در است. شده منعک  شهدا ... و هانامه ها دلنوشته
 ذیول شوکل در عبودیت  درزمینۀ شهدا تأکید مورد هایشاخص ترینمهم  قبل

 شد. خواهد بح  آن هایلفهؤم ترینمهم دربار   لفصیتبه سپ  و شده ترسیم
 شوهدای یوصوایا از تعودادی مرور به مجزا  جدول یک در نیز فصل انتهای در

 .پرداخت خواهیم عرفانی سلو  و بندگی با  در روحانی

                                                           

    تهران  مؤسسۀ تنظیم و نشر آثوار اموام خمینویصحیفۀ ارامالله موسوی خمینی  ید روح. س1
 .779  ص 70  ج 7309



    19   عبوديت و سلوک عرفانى

 

 

 صبر و تقوا .2-9
 روحوانی شوهدای بخشد.می معنا را انسان زندگی سبک که است ایمؤلفه صبر
 در و انوداجتمواعی و فوردی هوایحووزه در صوبوری برجستۀ هاینمونه از یکی

 بودان نیز خود و هکرد سفارش تقوا و صبر رعایت به را همگان  خود هایتوصیه
 تقووا و صوبر عنصر دو  بازماندگان برای ایشان وصایای در داشتند. خاص توجه
 دارد. بارزی نمود
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ش  نویسود:موی  والدین به خطا  خود ۀناموصیت در صفدیروحنى شهد  
شعصاد(شۀساورش)شقادآ شطورکاههمان ش؛تقاواشوشصابدشباهشکانم ماشت وصشراشهمن»
شبلکاهشسات، ىشساکوتشینمعناباهشصابدش یااشوش  اکنشصبدشهمنش،پسش؛ یفدمن م
شکاهشهانآ شوشکداىا ش ن حساشیکانرششاىا ،رفتاهشکهشهنآ شکهشاستشیصبدششینمعنبه

شبانشوشکاداشنابیزششکاهشیصابدششهمان ش عنایشبکنن ؛ش نبیزششیکنرشش یبنش،اى منى ه
شساختشاىقالبش یاشن ،ی یدشیشوش یدشیشبدشکهشکداشفداهمش اىقالبشخواش  آتششسخنن 

 «. نبیزششیصبدشش ؛ کنشصبدش،پسش؛آم شگدا شو
شدم؛یاعدششرامانشوشپا ر» اسوت: آمده هنهسو روحنى شهد  ش ۀناموصیت در
شسپنسشبناشهمنشبدشبلکهش،ىهشصبد؛شبناشهمنشبدشدم!یعدششهمسدشدم؛یعدششخواهدشوشبداار
شیهوشکشتهشکهشیروزش"ش:ى فدمواش علشبهشخ اشغمبد پش وقتشچه،شخ ا!شهکدشو

ش،صابدشیجنشىهش،استشفکدشیجنشآىجن"شکدا:شدضعش علش"  کن مشصبدشچروىه
شقادآ شوشخ اشراهشارشه  کشتهشامنش،هنستیىنگوارششوشمنتیىنمالشارشصبدکدا شدایزش
شتادخاو شد چشچهشوشهدناتشجنمشازشگواراتدشد چشچهشوشاستشمنتیمالش یبدتدششاز
 «1" اوستش اریاشاز

 همسوران  مادران  صبوری  به دعوت اصلی   مخاطب وصایا از زیادی تعداد در
روحانى ش ۀناموصویت از بخشوی در صبر به توصیه هستند  شهدا خواهران و دختران
شاز» اسوت: گرفتوه قورار موردتوجوه اسوه معرفی با آبنایابداه مشصنلح شاحم هد  ش
شىاهشمردشبنه .شى اهتهشک بنششهنسدزىششازشوشبنه شصبورشوشمقنومشهکشاارمشاىتظنرشهمسدم

ششسان ش،یهانگداش یااشوش هساتنشنابیزششحضادتشهنگداا شمنشزىن شهکنیا شوشتیاحد 
شاساالمشیباداشهنیاهوارششتحملشارشایشن شهمنىن ش یبنش،پسش هنستآ ش اىسنىشنت ح
ش«.ى هن شراهشخواشبهشی یتداشوشکهشوشىورزى شغیارششچ دیشدیعدش
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ش شخاواشهمنش!عدیدمشمنار» گوید:می خود مادر به نیز محم یروحنى شهد  
یاداش،ىکن  شتنب ب شه مشهد  شاگدش،بننبدای ش؛ب نیمشجبدهشبهشم شااای شاجنزه شما شز

 «.ه شخواهمشىنراحتشهمنشتنب ب شاز
 دیگوران نوادانی برابور در صبوری به را مردم رایرن شاللهحب بروحنى شهد  ش

شهم شاهشام  وارمشوشبنه  شبدابنرشاافداشخدایب شوشىنااى شبدابدشار» :کندمی دعوت
ی شپ شهشى کوشاخالق  بودیهی «.بدخ دیا شسات دشباهشکفادشوشجدالشهدگوىهشبنشوشسنز

 نفو  یهووا بر غلبه  تقوا چراکه  دارد الهی تقوای در ریشه صبری چنین است
 اسووت. ... و شووهرت بووه میوول حتووی یووا غضووب چووون هوواییخووواه  هنگووام
  جلوو  اهقان روحنى شهاد  ش ۀنامصیتو از سطری در توانمی  اساسبرهمین
شتانشبمانىمشگمنانمش یابرذارششوش  انکىشغ تبلشم شیبدا» بود: شاهد را اتقو از رسایی
 اینکوه از شوهید درخواسوت و شوهرت بوه میول بور غلبوه «.بنه شآسواهشروحم

 دارد. وی تقوای بر داللت جسته  گمنامی در را روح  آسودگی
 ۀتزکیو به توجه و  نف تقوای اصل ینی د هایآموزه از متأثر روحانی شهدای

 نیوز ایشان وصایای در و بودند داده قرار خود حیات هایلحظه سرلوحۀ را باطن
 ویوگی هستیم. نف  با مبارزه و اتقو رعایت  دربار ایخالصانه هایتوصیه شاهد
 و کوریم قورآن آیوات بوا هواآن دنکرمسوتند تقوا  دربار  شهدا هایتوصیه اصلی

 وصووایای بررسووی بووا .اسووت شووانهووایهناموصوویت در روایووات و احادیوو 
 ایون قالب در توانیم را تقوا اصلی هایلفهؤم روحانی  شهدای از آمدهدستبه

 بیوان تقووا  الزمۀ عمل در اخالص  مؤمن توشۀ بهترین تقوا کرد: بیان هاعبارت
  بواتقوا مودارانسیاست و مدیران انتخا  متقیان  اوصاف بیان شدن متقی ثمر 
 تقواپیشوگی  الهوی  تقووای براسواس رفتار مدیریت  قواتبا شخص الگوی امام

 سازیزمینه الهی  تقوای براساس افراد سنج  تقوا  به بستگان و دوستان ۀتوصی
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 بهتورین  موؤمن سوالح بهتورین  اتقو رعایت با مهدی حضرت ظهور برای
 . ... و تقوا با جهانی سلطۀ بر غلبه  مؤمن لباس

 پوردازیم:موی زمینهدراین شهدا ارزشمند جمالت از هاییبخ  به ادامه در
ش ۀناموصیت از بخشی در شهد   شمانشبهشن!یخ ا» است: آمده فدج شبددوزروحنى 

 را نف  مهار یو «.میبسنزششراشخواشوشم نکشغلبهشخواششکسدششىفسشبدشتنشها ششق رت
 .کندمی معرفی خودسازی برای الزم عامل

 گورو در را خداونود و هستی از وسیع شناخت غالم شموس د  شروحنى شه
شااا غلباهشبانشوشىفاسشۀک اتدششبنشوشخواشدا کىگننهشبنشوش... » داند:می نف  تقوای
شوشواحا شیخا اشوش هساتشجدان شباهشع وساش هاننختش،نرهام ششىفسشبدشامهلو ششىفس

 «.ستاشهننختش یبدتدشش، یاشهکش  بنهشااهتهشخواتن 
 بوه و دانودموی انسان بزرگ دشمن را نف  علویشحس شس  روحنى شهد  ش

شهامنشبادر شاهام » دهود:موی توذکر اسوت گمراهی ایجاد که آن بزرگ خطر
 «.ن کىشارشبهشراهشازشراشهمنش  بنهشموامبش؛استشىفسیهوا

 خوود  ۀناموصویت از بخشی در آبنایىجفشمع ن شرضنشس  روحنى شهد  ش
 را شودناللوهةخلیفو راه و کندمی معرفی انسان آخرت و دنیا موفقیت رمز را تقوا

ش یابن» شومارد:موی آن با تنیدهدرهم را اخالص و داندمی عابدانه تقوای بهمنوط
شوشاىسن شمنلکشوشردیاشجدن شارشت موفقشرمدشتقواشهکشم نکش ا پشتقواشوشداهکشعبنات

شوشبن گن شتمنمش بن گشازشسن اىشۀاهن ىجنتشوشه  اللهةف خلشیسوبهشاستش راه
شیتقاواشهکشاارمشتقنضنشهمنشازشااىست .شخ اشراشمعبواشتندنشوشدا کشخ اش بن گشفقط
 «.  نکشنرکشخ اشخنطدبهش  تواى مشتنشوش  نکش ا پشراش الد

 پذیرفتوه عملشوان کوه بندگانی اصلی ویوگی فداآوریشحم  روحنى شهد  ش
شۀمبانرزششراهشارشنا کىشاساالم!شاماتشیاشوشدا یاعدششیا» :کنودمی بیان تقوا را شده
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شباهشن کىشم؛ اهشاىجنمشاسالمشمق سشهدعشخال شینرشکشسنز،سدىوهتشوش طواى
شراشنشیااششبدا پشگنهچ هشخ اوى شهکشم نکشی تقوا بشاسالمشیاعتالشوششبدا پشۀبدنى
 «.پذیدام شاتقوشاهلشازشفقطشراشاعمنلشخ اوى شخواه ؛ ىمشتقوا بشافدااشاستشهب

 مبوارزه  رستگاری عوامل از یکی عنب یشال ی سداجروحنى شهد  ش بیان در
 راه ایون در شوهادت و شوده گرفتوه نظور در موال و جوان جهواد ازطریق نف  با

شاىجانمشصانلحشعملشآی بدم شاستتن شازشتن» است: شده محسو  بزرگ افتخاری
شاها شىجنماشصنلحشعملشاى نشای شارشکهشکس شبنه  .شسف  روشتدت بب ی شوشاه  

اشکانرشباهشخا اشراهشارشجداناشارشراشخواشىفسشو شفا ایشراشخاواشجان شوشمانلشوشاد شب 
شکهشاستشبدرگ شافتخنرشراهشای شارشرس   هدناتبهشوشاستشرسترنرشکن شاللهسب ل
 «.هوام شىص ب

 فردی هایعبادت .2-2
 و یبنودگ تّیون براساس که است یفیتکال و اعمال  فردی هایعبادت از نظورم

 اّول ۀدرجو در و شتریب زین آن منافع و دارد یفرد ۀجنب اما رد یگیم صورت  تقر
 .دشویم شخص خود متوجه

 بوه هواانسان ترینحافظ و نماز فضیلت به افراد ترینمتوجه روحانی شهدای
 برگوزاری  تبلیغوی نیوروی کسوت در ایشان از بسیاری و ندبود الهی واجب این

 فوراوان توصویۀ نمواز بوه نیز ایشان وصایای در د.داشتن عهده بر را جماعت نماز
ش  است هشد شهد    خوود ۀناموصویت از بخشوی در عبا اللد شمنوچددروحنى 

شساتو شىمنزشبپده دی .شىمنزشارشکنهل شازشوشکن  شموامبتشىمنزتن شاز» است: آورده
شولا ش،اساتشىمانزشهما  شپ انمبدشقولشازشمسلمن شوشکنفدشب  شفدقشوشاستشای 

شپانشباهشراشىمانزش،پسش؛هواشآوراهشجنبهشارستشوشهواشخواى هشخ اشبدایشکهشىمنزی



21      شهداى روحانى سيرۀ عملى 

ی   و ازمنکورنهوی کلیود ایشوان «.ااراما شبانزشهانبا یشازشراشاىسن شىمنز،شکهشاار
 است. کرده معنا خداوند برای نماز برپاداشتن در را هابدی از بازماندن

 توجوه الهی واجب این برای ایاندازه تا زااهابداه مشعبنسعل روحنى شهد  ش
 بوه اجتمواعی و سیاسوی هایبرنامه کنار در را عبادی ۀبرنام داشتن و است قائل

شوش نسا سشوشیعباناشۀبدىنماشخوامان ش زىا گشار» :کندمی توصیه خود مخاطب
لشهکاشىظادش یااشازشیعبناش؛م بنهشااهتهش اجتمنع شاعانشوشقادآ شوشىمانزشوقات،شاو 
لشمیگوش مشهکنیاش.کاهشبنشاعنشوشقدآ ش؛م بخواى شبانشهفتاهشیاکشاىسن شاگدشوقت،شاو 
لشراشىمانز شروزشیکشوشبنه شخ ا شوشاعانشوشىمانزشحانلشرادیاشىخواىا ،شوقاتشاو 
شیبااداشم نااکشل اتعطشراشجمعااهشروزش؛ نسا سشۀبدىنمااشبعاا ،شىا ارا.شخواىاا  قادآ 

ش نسا سشۀبدىنماشىظنفات.شیباداشوشل مکشیاعنشیبداشى به،شیاعنشیبداشىمنزجمعه،
شبانشاگادشبنها .شخ اشیبداشنرکش عنیش اجتمنعشوشم نکشتکهدششهن یمن راهپشارشهکنیا

شرحماتشجوارشارشراشآخدتشهمشوشسنلمشی ن اىش عنیش؛ یاارششراشن اىشۀهمش  بنهشخ ا
  سیاسی و اجتماعی هایمسئولیت با ایهمپه فردی عبادت شهید  نظر از «.ح 
 باشد. اجرایی و دقیق ۀبرنام دارای باید

 بوه را انسوان که متعددی هایابزار میان از  توسلش محم علروحنى شهد  ش
کیود نمواز بور رسواند می عبودیت مقام شیاشوشدیاعدششچشامن شىاور» :کنودمی تأ

شبادر شیهانله وسشازش کیشاست؛شنایزششخ اوى شیسوبهشله وسشمحتدم!شهنوى گن 
شارشاگدچاهشهاوا،شفاوتش هدعشعذرشب و ش یىبنشجنچ هشارشکهشاستشىمنزشخ اوى 
شباهشتوجاهشی تواىانشقا رشباهش یبنشد ىشحنلشآ شارشدایزشش،  بنهش نتواىىشوشیمنرش بشحنل

شوشچشامن شىاورشهامنشکاهشخواهنىمشعنلمشپدوراگنرشازشااهت.شتعنل یبنرششحضدت
شبانشوش  اکنشعمالشوشااهاتهشاعتقناش یاشفدوعشتمنمشبهش نیاشفدائضشارشدیعدششفدزى ا 
شاصاولشاست،شىجنتشموجبشکهشید چش . بنهشیقوشبدهنىن شش، یاشاصولشبهشاعتقنا
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ش یاتداشوشهکشآ شارشوش  بکوهشآ شاطنعتشوشیدو پشارش یبنشکهشاستشای شۀگنىپن 
 «.  بنهشى اهته

  ویوو توجهوات ازجملوه وقت  اّول در آن ادای به توجه نماز  اصل برعالوه
روحنى شهاد  ش حالشرح در  است بوده شانفردی عبودیت در روحانی شهدای
 دادنمی ترجیح وقت اّول نماز بر را کاری هرگز وی که است آمده فدهنر شجواا

شآ شارشخ اوىا ش،کنرمان شباهشبع شوشمیبپداازششىمنزشبهش ااشاگد» گفت:می همیشه و
 متوجوه مشوهد سفر از برگشت در باریک ایشان «.اه م شتوف  شب شتدشمنشبهشنرک

 انوداخت تأخیر به را خود پرواز بنابراین   دارد تداخل اذان با پرواز زمان که شد
 .ندبخوا خود وقت اّول در را نماز تا

 در روحوانی شوهدای دقوت کوانون نیوز نمازشب یومیه  نمازهای از گذشته
  خوود ۀناموصویت در حسان شمحما روحنى شهد  ش است. بوده فردی تاعباد

شىمنزهاب» رسواند:موی مقصود بوه را انسوان کوه دانودمی ایوسیله را نمازشب
شهاکشکاهشچ دهانی شکن ا شساع شرسانى .م شاصل شمقص شبهشراشهمنشکهشبخواى  
ی  شاىجانمشافعاهشهادشکاهشکاوچک شگنانهشهدشچو ش،ى ه  شاىجنمشراشاستشحدامشاار
 «.ب ن یش  شآخدتشبهشکن  شسع شهویم.م شاورتدشخ اشازشوشس نهشمن الش،اه مم 

 خواطرات در کوه اسوت حودیبه نمازشب ۀاقام به روحانی شهدای اهتمام
شهاد  ش حالشرح در  است شده یاد ایشان ۀشبان تهجدهای از  زیادی روحانى 

شیهان  زماشینرش آبشیبداششیپسدعموششهمداهش هب» :است آمده اس یش محم تق
شیباداشپدرمادوراز شۀن ساشوشهابشسکوتشوشخلوتشه .شمدرعهش راهشیکشنورزش
شآبشوشایساتناشىمانزشبهشوشه شتنبب شکهح یبهش؛ااهتشیردشیاشیمعننش محم تق

شخاواشبنشبوا،شه هشجنایاشآبشن یجدششازشیدش جلوگشیبداشکهشراشیبن شاثننء،ش هم شار
ش،کا شىظدصد شىمنزشۀبدىنمشازشامشبشکهشکدا مشاصدارشمحم تق شیپسدعموشبدا.
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شباهشرفتاهشآبشهدچاهشگفات:ششپسدعمویشبهشروشوشرسنى شپنین شبهشراش ىمنزششویشامن
 «.ااراشراشخوا شیجنشىمنزشامنش ،ینورش بشمنشحسنب

 تنیّ  در خالصا .2-9
 ۀمخلصوان بنودگی  انسوان سوعادت ربنواییز و شوالوده و اساس اسالم نظر از

 و الهوی معوارف مجموعوه کوه را دین اگر است معتقد طباطبایی عالمه اوست.
 منتهوی چیوز یوک بوه قوطف  کنویم تحلیل است عملی احکام و اخالقی مسائل

 کوه دهود قرار اساس این بر را افعال  و ذات انسان یعنی  «اخالص» :شودمی
 1است. قّهار واحد خداوند برای هاآن همگی

 و انقالبوی مبوارزات و حیوات ایوام در شوهدا اخالص از فراوانی هاینمونه
 و درد نکتموا  آن هاینمونه از یکی تنها که مانده باقی خاطرات قالب در رزمی

ش حالشرح در  است آشنایان و وابستگان از  شکنجه شح ا رعلا روحنى شهد  
 بورای شبورادر  غسوالخانه تخت روی بدن  غسل هنگام که است آمده غ نث 
 اطرافیوان و شوودموی او بودن روی سواوا  هوایشوکنجه آثوار متوجه باراّولین
  واژ بودن  روی داغ فلوز بوا سواوا  گرانشکنجه که شوندمی متوجه جاهمان

 کوه هواییشوکنجه  دربوار هرگوز او کهدرحالی  اندتهگذاش داغ را «شاه جاوید»
 نبوود چیوزی رازداری ایون دلیول شوکبوی بوود. نزده حرفی احدی به بود  یدهد

 پورورش را آن خداونود  بوه تقر  برای خود جان در شهید که تینیّ  خلوص جز
 بود. داده

 و احووال تمام در اخالص به رسیدن پی رد ارزشمند جواهری همانند شهدا
 طلوب الهوی درگواه از طانهدیشاکبادعلا روحنى شهاد  ش بودند  خود مبارزات
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http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85
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شراشمبانرزهش یااشارشاخالصشهکشخواستنرمشمتواضعنىه» :کندمی اعمال در اخالص
 نومیودی ۀمایو را اخوالص کوارگران حسینروحانی شهید  و «. نىیبنمنشمنشبهشد ى

ش،راشطن  هاش عنایشمن،شۀهمش اصلشاهم شهکشاستشاخالصش یا» داند:می دشمن
 «.استشداهکش  ىنام

 دربوار  الهوی بارگاه در تواضع و فروتنی سر از م ثم شعب اللهروحنى شهد  ش
شاااشرىا شمداشد چشهمهشازشش بشما زى گشاورا شارشآىچه» گوید:می سخن اخالص

شارشااىام ىماش ااشوشباواش ماشى اهت اخالصشه ،شم شخورا الخو شبنع شو
 « ببدمشخواشهمداهشراش عملشچهشبدر شیخ اشمقنبل

 کوه خواستندمی خداوند از وجود تمام با ح   همین براساس شهدا برخی
ش دهد. قرار گمنام را هانآ شهد    پالک  بود خواسته بارها الم غشمدداااروحنى 

 انینشو شودنموی راضوی حتی او باشد. نشانبی شهید تا کند جدا شخود از را
 آرزوی بوه خیبر عملیات در شهید این بدهد.  سنگرانهم به را سکونت  محل

 .شد االثرمفقود همیشه برای و رسید اشنهیرید
 آخورین در کوه اسوت آمده اسمنع ل شاللهس فروحنى شهد  ش خاطرات در

 سواعتی توا و آمودموی بیورون سووله از شوبنیمه هر شهادت  از قبل هایشب
 سویاهی در ببیند تا کندمی تعقیب را او  سنگرانهم از کیی شبی گشت.برنمی

 و رودمی قبر شبیه گودالی در سوله  از دورشدن از بعد شهید رود.می کجا شب
 سنگرهم .کندمی گریه هایهای و گذاردمی سجده بر سر  نیای  و نماز از بعد

 حضوور متوجوه وقتوی شوهید .کندمی گریه به شروع و شودمی طاقتبی ایشان
 رنوو گویی  کندمی او به ایعارفانه و عمیق نگاه شود می گودال باالی دوست 
 .بود شده جاری چشمان  از شهادت
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 دعا و قرآن با انس .2-7
 همیشوه  عوهجام افراد هدایت در ادعیه و قرآن نق  بهباعنایت روحانی شهدای

 ۀناموصویت زا یبخشو در  کردنودمی توصیه موضوعات این در توجه به را مردم
شخ اوىا شازشاستش تنبکشمیدشکشقدآ » :است آمده سدو شاللهءعطنروحنى شهد  ش

شتانبکش یاشبنش  تواى مشهدچهش!خواهدا شوشبداارا شیاش.بن گن شتیه اشیبداشمتعنل
گنهشبنشوش یهوششمأىوس ش امانمشنىانت بشهکاشراشالبالغاهىدا ش . انکشعملشآ شبهش آ
شراشخا اشراهشماوا  پشۀىحاوشخاوا،شىباداشوشرزمشوشزها شوشتقاواشبانشوشاساتشمعصوم

 «. یارآورششخواشۀاستفناشبهشآموزا، م
 اصولی دالیول از ییکو  روحانی شهدای از جاماندههب هاینوشته بررسی با

 طور  بوه موضووع این که است قرآن حریم از دفاع جبهه  در رزمندگان حضور
 افشانرشعبانسروحانى شهاد  ش اسوت  افتهی انعکاس هاآن وصایای در مختل،
شااى ا م شهمهش!بداارا » :داندمی تعلقات همۀ از فراتر را قرآن ساحت و جایگاه

ی  الشکه شۀمسائلشمسائله،شوقتا شامانش،استشمشکلشبس نرشخنىوااهشوشاوستن شازشبد
 «.ى اراشمعننشاى نشوشاوستشوشخنىوااهشایردش،بنه شقدآ شازشافنعشوشاسالم
  البالغةهنهةج خوانودن هبو  قورآن بوا انو  کنار در متعددی هایعبارت در
کیود بسویار دعاهوا و عاشوورا زیارت ش  اسوت شوده تأ شهاد   شمحماواروحانى 
 دعوای خوانودن  برآنعالوه و کرده معرفی خودشناسی منشأ را قرآن زااهابداه م
شیبادا» :اسوت هدانسوت خودا بوه تقر  هایراه از یکی را وراعاش زیارت و کمیل
یناشخواتن شتهننخ ش یااشدایازشش ، اکنشی داسبشتوجهشآ شیمعننشبهشوش  بخواىشقدآ شز

شاسات.شخ اوىا شهاننختشساپسشوشخواشازشاىسن شهننختشأمنشش آسمنىشتنبک
شراشعنهاوراشنرتیزششوشاستشاللهشبهشیک ىداشوشعبناتشۀل وسش یبدتدششهکشل مکشیاعن

 «.  نکىشفدامو 
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 سبب را البالغهنهج و قرآن تقرائ نیز اهد شپ دزااهشابوالفضلروحنى شهد  ش
 «.می هن یاشۀزى شمنشچو ش،  بخواىشقدآ شوشالبالغهىد » :داندمی حقیقی حیات

 واضعت .2-1
 بوا خوی  عبودی سیر  در  مردم با خود رفتار در تواضع ضمن یروحان یشهدا

ش ۀناموصویت در  داشوتند خاضوعانه رفتاری نیز خداوند شوهابروحانى شهاد  
شچو شى هم،شتوشلیتحوشش سناگبهشراشامنىتش یاشهکشاارمشآرزو» یم:خوانمی ارج ن 

شغفلاتشاثادشبدشوشدامکىشاستفناهشراهتشارشامنىتش یاشازشن اىش یاشارش، یبنشهکطورشآ 
شماداشدا،کشخوارمش...شوشگذاهتمش(نرهام ششىفس)شخواشنر اختشبهشراشاوشدام.کشآلواهشراش آ
ش؛ بدسانىشقنفلاهشباهشمداشهکشخواهم مشتوشازشامشبش!نیخ اش.گذاهتشعقبشقنفلهشاز
شوشداهکاشهکاش گننهانىشۀاىا ازششباهشبا ىمشهدنات،شهنرنمشهکشاارمشآرزوشچروىه شامن

شتاوشازشبنها .شگننهنىمشۀفنرشکش یهنشتنشهواشقطعهقطعهشه ه،شبکمدتشهکشیا معنص
شازششامک مشخجنلتشچو ش،بدىردااشجبدهشپشتشبهشب ىمشازشیاقطعهشهکشخواهم م
ش.دىا یبدششکاهاشوشداهکشىظنرهشنرمکگننهشب  شبدششن کپنششیهنچشمشنبشیاع هشهکنیا

شسادشپشاتش،کپانششیهنق مشهکشنمک مشن حشنن ؛کشحملشراشب ىمشع هشیکشاارمشهدم
شبا  ش یااشنمکا ماشهادمشب هنا ؛شهعنرشمیبداشکپنششیهنالشبنشوشنن کشتکدشحشب ىم
شبا ىمشقطعانتشهکشنمک مشن حشوشهدمش؛نن کشاف شکپنششکخنششدیزششاحتدامشبنشراشآلواه
شبنهان .شنرمکاگننهشبا  شگادىظانرهشروزهابنىهشوشفتا  بشدا یااشیدبالکشکخنششیرو

شیدبالکاشباهشخواهنا  ماشهکاشبمنىا شی پنهانشدیازششارشبا ىمشقطعنتشهکشهدمسنرم
 لحون و واژگوان تمام در توانمی خوبیبه شرحی هی  بدون «.بدسن ش ن حس

 بود. شاهد را وی ۀفانراع خشوع منتهای خداوند  با مناجات این در شهید
 «البکوا  قریوب ذاکور» را او  افشنرروحنى شهد  ش استاد بها الدینی اللهآیت

 در این و «بروی شاذا شگوی ،م شبنمعننشراشاذا شکهشآ » :فرمودمی بارها و دنامیمی
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 هوم کوه اسوت افشنرروحنى شهد  ش ایشان منظور دانستندمی همه که بود حالی
 اثور در و دگویمی اذان معنا به توجه و خضوع نهایت با هم و دارد خوبی صدای

 شوده نقول گرید.می زود بسیار که شودمی ایجاد وی در خضوع از حالتی معنا 
 محضور بوه را وی عکو  وقتوی  افشنرروحنى شهد  ش شهادت از پ  که است
 و شد جاری ایشان چشمان از اشک اختیاربی کردند  عرضه بها الدینی اللهآیت
شازشزمان شامنم» :فرمود الح ینهم در و افتاد شهید عک  روی اشک اتقطر
شم ،شاهکش.کدامشمعدف شراشعکسشای شصنحبشهمشم شوشن خواستشسدبنزشیکشم 

 «.استشهوقشاهک

 الهى وقش .2-4
 نائل آن در  به خدا مردان که است لذتی این و تنیده هم در شو  با الهی عرفان

 در را منتهوابوی شوو  این تا بودند آن بر مندانهسخاوت روحانی شهدای اند.آمده
ش  شوند سهیم مردم با نیز خوی  وصایای  نجوای ابداه م شفدامدزروحنى شهد  
یم!شای» اسوت: دهکور بیان چنین خود ۀناموصیت در را خود ۀامیدواران شچاهشکاد
شغ دشوشىردااىمشرویشتوشازشتنشایکدشم شاىتخنبشخواشقدبشبهشمداشاگدشبواشبخشلذت
شکاهارحنل شکنم،م شرجوعشتوشبهشوشاورمشتوشازشحنلشای شارشول شىجویم،شالد شتوشاز

یهشسالحم شازشماداشوشبپذیدشراشامتوبهشاکنو شوشىمنشمدحمت شخواش،پسش؛اعنستشوشگد
 «.آرشهمنرشبهشارگنهتشمقدبن 

 بوا را او لقای خداوند از کوتاه  ایجمله در نیز غدوین ش  حمروحنى شهد  ش
ش،اارم ماشبادشماد شیسوبهشهکش ق مشهد» است: کرده طلب مرگ به شدنکنزدی
 «.بنه ش«الله»شیسوشبهشهمش ق م

 خداونود با رازآلود دردی را خود یدرون شو  علویشااریو روحنى شهد  ش
شچداکهشآورم،شزبن شبهشراشاروىمشبدر شاراشتواىمىم شوجهه چبهشخ ا!شای» ند:دامی
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گنه شخواشتو شپدوراگانرشایشرا،شتاوشىتواىساتمشکهشاستشای شم شاراشتدی در بشکهشآ
شبادشوایش.اهمشاىجنمشراشخواشۀوم فشوشکنمشعبناتشاارمشاوستشطورکهآ ش،مددبنىم

 «!کدامشکوتنه شتوشس دوسلوکشراهشارشوشعش شمس دشارشچق رشکهشم 
 در را الهووی شووو  در  از سوویری نیووز اراکاانى شمحمااواروحاانى شهااد  ش

شمب لشراشأسیشاوشن یپن بشنتیعننشوشخ اوى شفلط» است: آورده خود ۀناموصیت
شازشی رهنشوشىصدشبهشوصلشیهنروزىهشازشیک ش وار! امشراشنرا کنىیزششوشکن م شرجنشبه

ش ماکشم تشبنشراشهناىسن شاست.شاااهشقدارشهدناتشوشهجدتشوشجدناشراشهنملمت
شىورشش،یخوششلقنءش یىوششبنشوشکن م شخواشمتوجهشراشهنقلبش؛کن م شیکىداشخواشبه

ش طاواىشیهانساج هشهابنىرنه،شیهانىنلهشن .کاف مشبن گنىششقلبشارشنن  اطم
شهماهش،هنتوسلشوشهنمننجنتشوشاعنهنشهب،شیىمنزهنش،کاهشوشىنلهشوشرمدشبنشهمداه
 در خوود که را عرفانی مسیر از همنی روحنى شهد  ش این «.حق قتن ش یاشینیگوش

 داده نشوان مخاطوب بوه عبوارات ایون در کرده  کسب خوی  شخصی سلو 
 است.

ش شهد    را خوود عاشوقانه  مناجواتی در نیز زااهابداه مش  محم حسروحنى 
شوشی تاوشش اریاخدششهکاشحنلشخنلقن!» :کندمی معرفی خداوند با ایمعامله مشغول
شعاوضشارشن کاشیاش وااتادشمعنملاهش یااشازشیامعنملاهشچهش،م شاموالشۀفدوهن 

شنرکاشا غفدششهکشلحنشغفورا!ش.نمکشنتیاشیف اشتنشااهتمشداوا فشجن ش،مکشمنلش  هم
 «. کشرحمشخواش عنصشعب شبدشکهشقسمشتت رحمنىشبهش،م شنرکشگننهشوشتوست

ین شعبنسروحنى شهد  ش  بلکه بهشت  طمع به نه را خود عرفانی شو  عطنر
شاهش ق تاوفشم شبهش!بنرالدن» :کندمی بیان پرست  به خداوند سزاواریافتن از ناشی

ش.نمکاش ا اپشمعدفاتشتو شباهش یاطدشش یااشازشوشبشننسامشراشخاواش خاوببهشبتواىمشتن
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شهکابلشدام،کىشپدستششبدشتتشطمعشبهشوشجدنمتشآتششم بشازشراشتوشم شپدوراگنرا!
 «.ت م پدستشوش میاشپدستششسداوارشراشتو

ش شهد    خداونود هودایت بوا حوق  ویکو به پرواز شو  از نیز فلک روحنى 
شهکشااهتهشآ شدبشمداشنىتیپن بشرحمتشوشیبدرگوارششوشی وارش ام» است: گفته سخن

شهانقفاسشوشهانزىا ا شازشوشیبا رششراشمیهانحجانبشوش ناکشمتیه اشبخواهمشتوشاز
شازشهکاشبخاششتاوا شمداشام،کدششآغنزشهجدتشتوشیسوبهشهکشنو کاششوش بخششامی رهن

شتانشوشتمدانجدششعشانقشبانشهمداهشوشنبمیشی رهنشىفسشیهنخنىهشوششیخوششحجنب
 «.نمکشپدوازشهدناتششن کدک

 داشوته نموود روحوانی شهدای از بسیاری فردی سلو  در عارفانه شو  این
 از شبنیمه باریک است: آمده اح ین شحم  روحنى شهد  ش خاطرات در  است

 مناجوات بوه صوبح توا و رفته مسجد به خانه جایبه اما  رسید همدان به منطقه
 .بود مشغول خدا با عارفانه

 باوریمعاد .2-4
 اصولی هایانگیزاننده از یکی گفت توانمی روحانی شهدای وصایای بررسی با

 در ایسوتادگی کلدادشعل دضنروحنى شهد  ش  است معادباوری  شهادت مسیر در
شوشمعاناشباهشاعتقاناشبن» داند:می پذیرامکان معاد با را دشمنان ستم و جور مقابل
شباهشاعتقاناشبنشوشهوام ش  گ رسشیابن هشهدشحسنبشبهشآ شارشکهشپناا شوشجداشروز

 «.ایست مم شستمشوشجورشوشملمشمقنبلش،ع الت
ش  معرفوی شوهادت اسوتاد را معادبواوری نیز جمنلشعب الدح مروحنى شهد  

شۀرنىایشباهشىسابتشهامآ ش،اها م شهدنمتشوشهدناتشارسشمنشبهشمعنا» :کندمی
شراشمادا شچروىاهشوشسات یزششچروىاهشمانشباهشمعاناشاینکه،شخالصهش؛نشیآفدششارگنه
 «.آموزام 
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 معواد بوه قلبوی یقوین در را حقیقوی زنودگی یمقصاواشرضانروحنى شهد  ش
شحاناشتانشاارم.شدومنکاد ىکشوشحشدوىشادش،معاناشوشقبدشوشمد شبهشاعتقنا» داند:می
شمتولا شاارمشنزهتشکهشنم ب مشخواشارشراشاحسنسش یاش ااش ولش،بوامشمداهشجنىب یا
شیاعالشۀارجشوش یىوشش یاشچق رشوشکنم مشآغنزشراشخواش شر همش زى گشوشهوم م

 «.بنستیزششخ اشراهشارشهدناتشوش ملکوت

 سحرخیزی .2-1
 در اسورارآمیزی ۀنکتو زموان  آن در بیوداری استحبا  و سحرگاه فضیلت وقت

 هوایبرناموه در و داشوتند عطو  آن در  بوه روحوانی شهدای که است عرفان
 دیگوران و یابند دست سحرخیزی فیوض به تا بودند آن بر خود عبادت و سلو 

ش ۀناموصویت در  کردندمی سفارش آن به نیز را  ابداه ما شرضانروحانى شهاد  
شارشب هنا ،شبخواهنا شمعنویاتشوشاى انشازشهدچهشکهشبنه  شسحدخ د» خوانیم:می

 «.اهن م شاسحنر
ش حالشرح در  دعوای خواندن به ایشان که است آمده صبوریروحنى شهد  

 نیوز خووی  پودر به را بیداری این فضیلت و شتدا عادت جمعه صبح در ندبه
شوشننجایاشنکهیاشیجنبهشجمعهشهنیصبحشست ىشبدتدشجن !شپ ر» :بود کرده سفارش
 و « م بخاواىشاعنشوشمیبدوششى بهشیاعنشبهشبنهمش...شوش  کنشصحبتشوش  ن بنششآىجن

 .دشومی ندبه دعای در شرکت و پدر یزیسحرخ باع  جمله همین
 گورو در را هواگرفتاری رفع و خدا به قر  خنکسنرشاللهق رتروحنى شهد  ش

شخا اشباهشتانش  نکشنایشراشخ اشوش یهوشش ار بشسحدهن» ت:اس کرده بیان سحرخیزی
 «.هواشرفعشتن یهنیگدفتنرششوش یهوششکیىدا

 



 
 
 
 
 

 :سوم فصل
 یستیزساده

 
 
 از رهوایی و دنیوا مظواهر بوه نداشوتندلبسوتگی را زیستیساده دینی  هایآموزه

 معنوایبه را زیستیساده اسالم دین  درواقع  کنندیم معنا زندگی دئزا تشریفات
 دنیوا از برخوورداری عوین در کوه است گرفته نظر در ماّدی قیود از انسان آزادی

 بوه نداشوتنتگیوابسو جز چیزی زیستیساده معنای بود. تعلقبی آن به توانمی
 آن از زاهد و روحی است حالتی زهد» نویسد:می مطددیشهد   نیست. ظواهر

 زنوودگی موواّدی مظوواهر بووه دارد  اخووروی و معنوووی هووایسووتگیبدل کووه نظوور
 قلبوی احسواس و اندیشه و فکر در تنها توجهیبی و اعتناییبی این اعتناست.بی

 سادگی خوی   عملی زندگی رد زاهد یابد.نمی پایان ضمیر ۀمرحل در و نیست
 .کنودمی پرهیوز گرایویلوذت و تجمل تنّعم از و سازدمی خود ۀپیش را قناعت و

ّهاد  اکتفوا اتماّدیو از گیوریبهوره و تمتوع حوداقل به که هستند ییهاآن جهان ز 
  رفتاری  سیر بروهعال را روحانی شهدای زیستیساده روح نعکاسا 1.«اندکرده

                                                           

 .070   ص7390تهران  صدرا   البالغه،سیةی  ر نهجمطهری  . مرتضی 1

http://lib.eshia.ir/50017/1/214/استفاده
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 در  آن محورهوای تورینبرجسوته که کرد مشاهده توانمی یزن ایشان وصایای در
 :است شده ئهاار زیر شکل

 

 دنیا .9-9
 دنیوا از فهود  هاد  یآلشعلا شسا  روحنى شهد  ش ۀناموصیت از عبارتی در

شحق قاتشتانشایامآما هشمان» اسوت: شوده معرفوی انسوان اللهویةخلیفو نمای 
شفدماواهشعطانشاىسان شباهشخ اوىا شکاهشراشمقنم شوشاه مشىشن شراشخواشاللد ةخل ف
یمشىمنیششبهشاست  «.برذار
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 اسوت: کرده بیان گونهاین را مضمون این ابداه م شهعبنىعل روحنى شهد  ش
شمحال»شفدمنیا :م شمتعنلشخ اوى شکهشاى نی شزى گ شای شازشکهشاستشهکدشبنع »

شرخاتش،فدمنیا ما شراش آشع یا هشآیانتشارشکاهش«فانى شاار»شوش«اساتشلدوولعب
شوشىرداىا شجانیشکاهشبدسا مشقادآ اارالشوشجنویا ا شوشابا یشزى گ شبهشوشمبدبن ی

یشنى شوشىنراحت   «.ست ىشپد
ش  ۀناموصویت در  دنیوا به تعلقبی ایروحیه با نیز افشنرشجاللشهد  روحنى 

شا کادشارز با شوشها  پاوچشاى انشبهشعش ش!اى نشعنهقن شای» است: آورده خود
شهاوی شهاننورشاللهشاطنعتشوشى نیششوشستنیششبهشهستشفدصتشتنش.استشخویش

شپدهاکشاىبانلشباهشکاهشب مانراى شایشبچشا  .شراشزىا گ شلاذتشوشح نتشمفدومشتن
 «!گدای م 

گاهی با نیز عسکدیشعل دضنروحنى شهد  ش  انوعوم کوه دنیوا هوایجاذبه از آ
شرسا   شمانىعشمتعلقانتششوشاى نشاگد» :کندمی اعالم قاطعانه هستند انسان کمال
شىدانی شها  شآ شباهشوشگذاهتهشسدشپشتشراشآ شایوس لهشهدشبنشوى ،هشه فمشبهشم 

 «.رس  شخواهم
 ارزش و داده هشودار دنیوا اعتبواریبوی به گذریشغالمحس روحنى شهد  ش

شاستشسعناتشبنشهمداهشیا زى گ» :کندمی بیان خداوند بندگی در را دنیا حقیقی
شوش ىفسانىشیهواهانشىاهش،بنها شنفدمافدمان شوشمکحنششخ اش،آ شحناتشتمنمشارشهک

 «.فدمنشموف شاصغدشوشبدکاششجدناشارشراشمنشملتشپدوراگنرا!ش. طنى هشیهنخواهش
 در دقوت ضورورت بوه هشودار ضومن پنرسنئ ن شمحم جوااروحنى شهد  ش

 آخورت  و دنیوا خیور آوردندسوتبوه برای که کندمی توصیه حالل  مال کسب
 خورج بوه خووی  دنیایی محاسبات در تریدقیق توجه انسان که است ضروری

شبانزشحسانبشخاواشیبداش ، هستشآخدتشوشن اىشد خشخواهن ش زى گشارشاگد» دهد:
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شارشوش  انکىشخادجشارآما ،شهکاش راهاشهادشازشوشارآما شپاولشهکاشجانکهدششازش . نک
شازشیالقماهشمبانااش . ااهشقدارشکمالششراشع التشخواشمعنمالتشوشهنفدو  وشیخدش
ش شرو شوشگوهتشوشپوستشارشحدام،شۀلقمش  همشهکش  ب هشاخوششۀبچشبهشراش سکشح  
 «.بواشخواه شمؤثدشاوشۀن یآش زى گشوشاو

 زیستىساده الگوی .9-2
 توجوه هسواد زیسوت  نحو در مناسب الگودهی به روحانی شهدای وصایای در

 الگووی را ینویخم اموام حضرت افشنرشابوالحس روحنى شهد  ش  است هشد
شمبانرزهشبادر شآفاتشاى نپدسات شوشگدای تجمل» ت:اس دهکر معرفی زیستیساده
یست سناهشعدیدشامنمشمنىن شبنی ش.است یمشراشز  «.ىبنا یمشاى انشگادوشارشالشوشب نموز
 مسیر وی  نظر در  داندمی مبارزه مانع را سادگی از دوری و گراییتجمل شهید
 کوه ستا باور همین براساس گذرد.می زیستیساده شاهراه از خدا راه در مبارزه

 چنوین حوزه در خود کیشانهم به خطا  نیز ابداه م شهعبنىعل روحنى شهد  ش
بشۀکل شاز» :کندمی توصیه شراشاساالمشبادر شعلمانیشزىا گ شکاهشخاواهمم شطال 

شاى نپدسات شوشتجماالتشباهشوشاهنا شقادارشخاواشزى گ شوشکنرشۀسدلوحشوشسدمش 
 «.ىپداازى 

 اسوالم پیشوتازان نیوا  روحوانی شهدای از بسیاری  سیر در متون  برعالوه
 بوه اینجوا در کوه هسوتیم زیستیساده از انگیزیحیرت هاینمونه شاهد عملی 

 ها اشاره کردیم.برخی از آن

 گرایىتجمل با مبارزه .9-9
 رسوالت امتوداد در و زد هم بر را نامستکبر گراییتجمل بساط اسالمی انقال 

 از یکوی بگیورد. پوی  در را نیشویطا خووی ایون بوا مبوارزه توا شد آن بر خود 
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 ایون بور ایوداریپ نیز دشمن تحمیلی جن  برابر در مقاومت روشن هایفلسفه
 این به روحانی شهدای وصایای از هاییبخ  در طورکههمان  بود الهی ارزش

ش ۀناموصیت در  است هشد اشاره موضوع شفادو  نسنکشبدکاش علروحنى شهد  
شقادارشخاواشمسنئلشۀسدلوحشراشجنگش پدور! هدشملتشیا» است: آمده ( )بشنرت

شخاوا،ش زىا گنىشازش طانغوتشتجماالتش   ابدچشبانشوشخواشیهنکمکشبنشوش  اه
شوشاساالمشگجناشباهشقاواشتمانمشبانشاهام شچاو ش،  نکشمبنرزهشبهشب تدغشراشبدرگن 

 در  زنودگی از طواغوتی تجمالت برچیدن به تصریح «.استشآم هشمنشمحدومن 
 با مبارزه در وا اصلی ۀدغدغ از حاکی شهید  این منطق در مبارزه به ترغیب کنار

 بووا مبووارزه امتووداد در را جهوواد در حضووور مفهوووم وی  درواقووع  اسووت دشوومن
 است. هیافت طاغوتی گراییتجمل

یبنطلبشجوا شهنایروحنى شهد  ش  بوه خطوا  هنرمندانوه  بیوانی در نیوز ز
شبدفادضشااهت شخنطدبهشهکشآىن شبه» :دهدمی ایکوبنده هشدارهای گرایانتجمل

شوشبنلنا  مشخواشبدشردیاشیهننستیرششنیشوشمقنمشااهت شنیشوشل تحصشمثلش،ینزش امت
گنهشم:یگوش مشد ىشااىن  مشبدتدشردا یاشازشراشخوا شدجه هش یبنشهمنهنشۀهمش ! بنهشآ
شرو  باشبا  ش یآرششنایشبهشاست!شخبدشچهشآىجنشارشااى  مشخ اشوشقبدشطد بهش  بدى

شرا!شقبدشفشنرش یآرششنایشبهشاطدافتن !شارشراش یدشک ىشحضورش یآرششنایشبهشقبد!شارشراشخوا
شارشهکاشراشجدنمشۀسوزاىن شوشااغشآتشش یآرششنایشبهشوشرا!شمحشدشیصحداش یآرششنایشبه

شسوءاساتفناهشهکاش ننى دىشا مپشاتشیاشوشاارا مقانمشیاشاست!شنرا کگندشاىتظنر
گنهشوش  ب اىش!  نک م شبانشوشآراساتهشد امشبانشنمات قشیفادااشارشهامنشهکاش  بنهاشآ
شوشهامنشبانش؛  خاوىشلبانسشبنشهد اشوش ی آ مش یاگذاهتهشنیرششیبداشهکشی هنسکع
 «.  بنهشهد اشجوابشدکفشارشمه!کمحنششد مشیپن
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 هاجبهه پیام زیستى؛ساده .9-7
 گرفتوه انو  آالیو بوی و سواده زنودگی با هاحجره در علمیه هایحوزه طاّل 
 آن بلکوه نداشت  تازگی تنها نه آنان برای جبهه هایومیتمحر  روازاین  بودند

 وصوایای از بسویاری در دانسوتند.می خوی  معنوی رشد بایدهای از جزئی را
 وصو، آن بر حاکم سادگی با هاجبهه و سنگرها هوای و حال روحانی  شهدای

 هوم باز و برگشته خانه به شهید که است زمانی توجه جالب ۀنکت اما است. شده
 حالوت ایون دارد.می نگه رن  و مضیقه در را خود جبهه  بر حاکم سادگی یاد هب

 شوده مشواهده مرخصوی  دور در روحوانی شهدای از بسیاری زندگی سبک در
 وی کوه اسوت شوده نقول تانتالریشحسا روحانى شهاد  ش خاطرات در است.

 در و بگوذارد تبالشو روی را سورش خوا  هنگام شدنمی حاضر عنوانهی به
 دردمندانوه و شودموی یوادآور را هواجبهوه بور حواکم سادگی  خود رفتار یهتوج
شارش  اااى ىماش ؛یاگذارش ماشىادمشتبنلششیروشراشسدتن شنجنیاشارشهمن» گفت:می

 هوایزخوم و هواتورک  ایشوان  شهادت از بعد «!هستن شیچطورششهنبچهشجبده
 وی .بود کرده پنهان همه از را هاآن که هاییجراحت  شد دیده بدن  در زیادی

 مقاومت تاریخ در هاجبهه فرهن  همیشگی پیام را زیستیساده خوی   رفتار با
 .است کرده معرفی

 نیازمندان یاری و زیستىساده .9-1
 مشوخص و بفهمود را نیازمنودان و محروموان زبان تواندنمی گراییتجمل هی 

  داد نخواهود رخ نیوز محرومان یاری به اقدام نیفتد  اتفا  زبانیهم تا که است
 شواهد  بیوتاهل رسالت پیروان این روحانی  شهدای  سیر در اگر  بنابراین

 زیستیساده با ایشان که است دلیل این به هستیم  مستضعفان و محرومان یاری
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 ۀناموصویت در انود.کورده نزدیوک محرومان دنیای به را خود زاهدانه  زندگی و
ش شدکافشباهشاگادش!اارمشن ااغنشبنش سخن» م:خوانیمی جعفدیشمحس روحنى شهد  

شکاهشىبنها شوش.هنساتآ شگادا شبدشمستمن ا شوشا دش فقشگننهن شىبنهن ،شمستمن ا 
شهبشىن شهمش بعضشوشنن کشاستفناهشچطورشى اىن شهکشبنهن شااهتهشهنآ شازشیاع ه

 «.بنهن شى اهته
 نویسود:موی خوود ۀناموصویت رد اسا یشمحم رضانش سا روحنى شهد  ش

 در «.هاواشم تقساشبضانعت بشیهنطلبهش  بشصورتش  همشبهشد ىشمندلشلیوسن»
 محروموان بوه آن بخش  دنیا  امکانات از استفاده راه بهترین  شهید این منطق
 زیسوتیساده مفهوم خود که است کسی حاصل تنها رویکرد این شکبی .است

 است ضروری نکته این یانب .باشد کرده در  خود زندگی در عملی صورتبه را
 را فقور اسوالم منطوق چراکوه  نیسوت نوداری و فقر زیستی ساده در  ۀالزم که

 وجووههووی بووه و دارد فقرزدایووی بوور توصوویه پیوسووته بلکووه  شووماردنمووی ارزش
 زیسوتیسواده معنای .داندنمی استضعاف و فقر پذیرش معنایبه را زیستیساده

 فقور اموا اسوت  اقتدار سر از گذشت و نتمکّ  عین در نخواستن اسالم  نظر در
 توا نودارد فقیور اموا خواهود نموی و دارد زیسوتساده .است محرومانه گذشت
 بودتر مرگی هر از را فقر پیامبر که ب  همین فقر با اسالم  مبارز در .بخواهد

 فقر از !پسرم» :دنکنمی توصیه ی خو فرزند به علی  المؤمنینامیر 1.دندانمی
 سورگردانی و دیون کاسوتی ۀمای فقر که ببر پناه خدا به آن از  پ   مناکمبی تو بر

 2.«دانجاممی دشمنی به و استعقل 
                                                           

 .01  ص 10ج  بحاراةنتار،. محمدباقر مجلسی  1
 .379  کلمات قصار البالغهنهج. 2
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 اسراف از رهیزپ .9-4
 مراسوم در کوه بودنود نگوران نیوز خوی  شهادت از پ  حتی روحانی شهدای

 ۀناموصویت در محم پورشاحم رضنروحنى شهد  ش  بگیرد صورت اسرافی هاآن
شسافدهشقبادمشیروشبادشتمهادناشروزش  چدلمش، نکماشصورتشار» سد:نویمی خود
شاوساتشاگادش ولاش،  انکىشپوساتدشوشآ شصاد شراش پولشاستش کممشاگدش . ن ىچ

 خواسوتار شوهید «. یبپداازششص قنتشروحمشیهناشیبداشجمعهشیهنهبش  ااهت
 شود. داده صدقه محرومان به او  مراسم ظواهر در اسراف جایبه که است آن

 در اسوراف از دوری خواسوتار نیوز زااهاباداه مش  محم حس شهد  شروحنى
شازشوش  انکشبدگادارشساناهشنر بساشماداشم تدحشمجنلس» است: خود مراسم برگزاری
 «.  کنشد پدهشاسدا 

 وصویت چنوین خوود والودین بوه خطوا  ابوالقنضا شجاوااروحنى شهد  ش
شفقاداشباهشراشآ شپاولشهکابلش، کن اىشخادجشنایازششهدناتمشارش!منارمشوشپ ر» :کندمی
شوش  انکشاعنشمیبداشنایزششعوضارششوش  نکشبدگدارشسناهشراشمداسمش  تواى مشتنشوش  ب ه
 از وی  آمورزش برای فقرا یاری و قرآن و دعا تأثیر شهید  نظر از «.  بخواىشقدآ 

ش را باور این است. بیشتر مراسم برگزاری  ر دربوا نیز جل ل شمد یروحنى شهد  
شباهشقبادم» اسوت: داده نشان خود ۀناموصیت در آن  سادگی و خوی  قبر سن 
شاسادا شبانره یااراشى ارا.شتنبلوشوشسنگشبهش نج احتشوشنه بشسناهشصورتشهمن 

شزاگان  قحطاشنیاشزاگن جنگشنیشجنگشحسنبشبهشراشهنآ شپولشعوضشارشوشن  کى
ش«.  نکشدیوارش

 عدم تعلق به مادیات .9-4
 تقویوت چنوان خوود در را دنیوا هایارزش هب تعلقیبی روحیۀ روحانی شهدای

 داشوتند. آموادگی دنیوا بوا ابودی وداع و شوهادت برای لحظه هر که بودند کرده
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 تورپررنو  بواوریآخورت و خودسازی هرقدر اسالم  تعالیم طبق است بدیهی
 حالشرح در بازد.می رن  بیشتر انسان نظر در دنیا هایجلوه و هاارزش باشد 

 جبووران بوورای ایشووان کووه اسووت آمووده الحساا ن ااتساانروحاانى شهااد  ش
  رودمی «قمصر» ۀیعلم  حوز به تابستان یک در خود  درسی هایماندگیعقب

شدیااشچاو » گوینود:موی و کورده خوودداری وی پذیرش از مدرسه نئوالمس اما
 یاهکو انبار قمصر حوز  نارک «.ى اراشوجواشهمنشوىتکسشیبداشیاحجدهش یآم 

 را الحسا ن سانااتشعبانسش  ساروحانى شهاد  ش بعود دتیمو که داشته وجود
 تالش هاساعت از بعد وی .است انبار نظافت و کردنخالی مشغول که بینندمی

  درواقوع و کنودمی تبودیل حجره به را نامناسب محل آن زیاد  مشقت تحمل و
 در زنودگی هواخیلوی نظور در است ممکن .افزایدمی حوزه ظرفیت به ایحجره

 ارزش شهید  این نظر در کهدرحالی  بیاورد پایین را انسان ارزش حوزه اهک انبار
 .است شده معنا مطلو  نحو به  ناتامکا ۀهم از استفاده و زیستیساده معنایی
 



 
 
 
 
 
 
 

 دوم بخش

 ىاسیس ُبعد
 



 



 
 
 
 
 
 
 

 دوم بخش شگفتاریپ
 لمسوائ دربوار  را روحوانی شوهدای سیاسوی هوایاندیشه کتا   دوم بخ  در
 واکواوی آنوان هوایهناموصیت پایۀ بر مقدسدفاع و اسالمی انقال  روی     پی

 در را سوتشهدا کودؤم هوایتوصویه و اصولی اوصواف از که بصیرت ایم.دهکر
 وصوایا میوان از بصویرت هوایلفوهؤم تورینمهوم .یوماکرده بررسی اّول مبح 

 زموان  اتمقتضوی شوناخت نگری آینده :ستهاآن ترینمهم که شده استخراج
 فهم کشور  تعالی در ال قان نق  به باور شناسی دشمن سیاست  و دین پیوند

 .انقال  صدور و کشور استقالل از صحیح
 بررسوی شهدا وصایای در شناسیدشمن مقولۀ بخ  این بعدی مباح  در

 و شوناخت بررسوی بوه اثور از فصول سوه بح   گستردگی دلیل به است. شده
 و هافرقه ماهیت تا است شده تالش و یافته اختصاص مندش با مقابله هایشیوه
 خواننودگان بوه  روحوانی شهدای وصایای دریچۀ از را انقال  معاند هایگروه
 دهیم: نشان
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 :چهارم فصل
 رتیبص

 
 
 که است بصیرت روحانی شهدای حیات در معنایی هایمؤلفه ترینمهم از یکی

 هایجلوت و هاخلوت تمام در را فرد و درآمیخته دینی تعالیم و هاتوصیه روح با
 دیون  و بصویرت ناپوذیریتفکیک دهد.می سو  درونی بین  به طلبگی دنیای

 به را آن روحانی شهدای  سیر در تأمل با توانمی وضوحبه که است مهمی ۀمقول
 موردان ایون سیاسوی و دینی بصیرت گواه ها جبهه در حضور نف  آورد. دست

 سوو  رزم پرخوروش وادی بوه درس ۀشبان سکوت از را ایشان که تاس خدایی
 متوون در نتوامی  هاآن  سیر برعالوه را عامل و غمبلّ  قشر این صیرتب دهد.می

کی هایلفهؤم برخی .کرد مشاهده نیز وصایا  ایمهکرد ارائه زیر شکل در را دشدهتأ
 پایوان در و رداختپ یمهخوا وصایا در مندرج اساسی محورهای به آن از پ  و

 دربوار  روحوانی شهدای یوصایا از یهایگزاره رب داشت یمخواه مروری فصل
 بصیرت.
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 بصیرت الهى خاستگاه .7-9
 نظوامی جهواد میودان بوه را روحانی شهدای که مکتبی عناصر از یکی تردیدبی

 شناخت در که است بوده خداوند  اراد طول در انسان اختیار به باور  هداد سو 
 شوهدای متوون  از بسویاری در دهود.موی یواری را او فورد  بصویرت ۀرچشمس

روحانى شهاد  ش  انودکورده درخواسوت خدا از را خود بصیرت افزای  روحانی
شاحم یشصناق()شجعفد گانه شوشبصا دتشخا این!» نویسود:موی ممقا   شراشمانشآ
شکوهاششوشتاال شراهشایا شارشکاداه،شاىتخانبشراشارستشراهشبتواى مشتنشب هشافدایش
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 در ریشوه بصویرت شوهید  منطوق در دهودمی نشان آنکه ضمن دعا این «.کن م
 .کندمی معرفی درست راه انتخا  را آن پیامد دارد  الهی معارف

 شورایط و زمینوه ایجواد  ىنما ارشرمضانىعل روحانى شهاد  ش راسوتادرهمین
 قتوفیو ایون خاطربه را وی دلیل همین به و داده نسبت خداوند به را سازبصیرت

شعنهاقن شخا متشارشراش ما تشتنشاااش  توفشم شبهشهکشدکهشراشخ ا» :کندمی شکر
شارواشوشساپنسشنم.کاشخا متشهامنشبهشوشبنهمشاسالمشرزمن گن شوش  حسشامنم

شهماهشارش یابنشمانش . رسانىشنجانیاشبهشوشآوراشوجواشبهشع مشازشراشمنشهکشراشیخ اوى 
شن  ع هاشهکاش ن سدزمشارشراشنمش وتعنلکتبنرششخ اوى شدایزشش،م نکشدکهشراشخ اشحنل
شارشبنهان ، ماش امانمشاوازاهشۀع هشد ىشخواشهکشیمنارششوشپ رشازشستن ،یزش مشآ شار
 «.آوراشن اىشبهشزمن شوشعصدش یا

 بصویرت و بیون  درخواسوت خداونود از شوهادت  ۀلحظو تا شهدا برخی
شیا» خووانیم:موی ی رضانشعبا الخنل روحانى شهاد  ش ۀناموصیت در  داشتند
شبانشهکاشیىماواش یردشیجانشآ شارشراشاىسان شوشیداکاشخلا شراشن اىشهکشدر بشیخ ا

شارشامتحان ،شبانشراشهاناىسان شتاوشبداارى !شگنمشتوشیسوبهشوشنبن یارششراشتوشامتحن ،
شااهاتهشراهشتواىا  ىمشکس شاىسن شجدشبهشتوشبنرگنهشارشدایزشش، اه مشراهشخواشبنرگنه
شراشساختشسافدش یااشخوا،شنر اختشبنشاىسن شتنشیاااشقدارشسفدشمحلشراشن اىشوشبنه 
شدىا  برشراشبن گنىتشاستشتنشیفدستناشراشعظنمشنمبدا  پشد مسش یاشارشوشن کش ط
شراشتتیعننشنت، حشاورا ش یتدش بحداىشارشهکطورشهمن شن!یخ اشآورى .شتوشیسوبهشو
شوشبشننسان شما شباهشراشخواتشلحظنتش یآخدشش یاشارش،یداکشیجنرششد حقشم شبد
 بوا تقابول عامول را شویطان  بیان این در شهید «. کشاورشمنشزاشخواتشراشطن  ه

 مخاطوب بوه را آن خطور عبوارت  ترینکوتاه در و کندمی معرفی الهی بصیرت
 دهد.می هشدار
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 نگریآینده .7-2
 دنبوال را ماسال  آیند ۀدغدغ خود  باور و اندیشه در روحانی شهدای از بسیاری

 از وقتوی که است آمده  عب اللدشابخشخ روحنى شهد  ش احوال در  کردندمی
 چنین بیندازد  تعویق به نوروز عید مراسم خاطربه را خود رفتنجبهه خواستند او

 «.ىبنه شیآثنرششملمشازشکهشاستشیروزششمنشع  » است: داده جوا 
 که است جبهه به حوزه از هجرت عوامل از یکی  اسالم پیروزی اندازچشم

 تصوریح حسا ن شمحم ش  سروحنى شهد  ش  شودمی دیده وصایا از بسیاری در
شفانرکشبادشنیشام؛داهکشاىتخنبشراشراهشسهشامداهکشتکحدششهکشنجنیاشازشم » است: کرده

شۀهمشهکشبدومشن اىشازشراهش یاشارشهکششمکبشزحمتشق رآ شنیشهومش  هدشنیشهومشدوز پ
 ات عبوار ایون در «.بنه  مشاست،شاسالمشیدوزش پشهکش اصلشه  شراهشارشهن یا

 پیوروزی کورده  اشواره بودان که ایگانهسه نتای  از فارغ شهید نهایی اندازچشم
 .است اسالم

 زمان مقتضیات .7-9
 بوه زموانی شرایط و اقتضائات از را آنان صحیح در  روحانی  شهدای بصیرت

  تردیود هرگونوه از دور بوه و معنووی بیون  براسواس ایشوان است. داشته بالدن
 قودم راه ایون در کوافی ایموان بوا و داده تشخیص درستیبه ار زمان هایویتاول

گاهانه شناخت به پورعب اللد شمحم روحنى شهد  ش ۀناموصیت در برداشتند.  آ
شیباداشاىقاالبشارختشحسنسشزمن ش یاشار» است: شده تصریح زمان شرایط از
شلوجشبهشپنشآ شینرش آبشارشتواى  ىمشسکهدششوشااراشکپنششخو شبهشنج احتشه  داب س

شما شوش کنشداب سشراشارختش یاشخواشخو شبنشتواى  مش قیاششفداشهدشهکبلشبرذارا،
شاساالمش یااشخدوهان شموجشازشیاقطدهشتنشاااشمدلتمشیق رششهکشنمک مشدکهشراشخ ا
شوشنیکامدشاشهکشمیبروششراش یاشوشىدومشن اىشازشجدلشوش خنموهشارشوشبشننسمشراش واقع
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شتواىنا  ىماش غلطاشچ هاشامانمشقاولشبهشوشاى خواى هشورکشاجنىبشردیاشوشیهورو
 «.بنه  مشفنرکشتمنمشه علشیقوشیودش ىشیکشاسالمشحناشوشنن کب

 ابعاد منحصربه که هاستویتاول تشخیص شناسیزمان هایمؤلفه از یکی
 علموی  مسوائل ازقبیول  اجتمواعی و فوردی هوایحووزه بلکوه نیست  سیاسی

 بور روحوانی شوهدای از بسویاری شود.می شامل نیز را ... و اقتصادی فرهنگی 
کیود زمان شرایط بهباتوجه تکلی، شناخت  نووع درخصووص حتوی و هداشوت تأ
  انودداده توذکر شناسیویتاول ضرورت بر نیز حرکت مسیر انتخا  و فعالیت

شبادعاالوهشمان» نویسود:موی خود ۀناموصیت رد ملک شغالمدضنروحنى شهد  ش
ش ولاش،ننا کشنرکاشوشبنهان ش یاجداشینرهنکشراش یبنشجواىن شوشمیاارششنایزششنرکشهکنیا

شوشیهاناشمغادشردیاشوشفتن  بش یاجداشینرهنکشخطشارشهمهشاگدشاستش م عظشخطد
ش یابنشراشیا اجداشینرهانکشهکشنمک مشسفنر شجواىن شبهشىشوا.شسنختهش تبکمشدکف

شخاورا،شم خاواهشستکهشن هیآشارشمنشفتن  بشخطش یاشارشهمهشاگدش ولش،اااشاىجنم
شنز اىشمانشوشبدىا  ماش  باشازشاارى شراشاىقالبشیمغدهنشهکشطیهداش یاشارشمخصوصن ش

 االنفّعوو بووه انقالبووی نوپووای ۀجامعوو نیوواز «.میاااارششهااننسالماسااشبااهش یهاا 
 هوایفعالیت ویتاول بر تصریح ضمن ایشان تا است شده باع  شناس اسالم

کیود نیوز فکری نیروهای تربیت از غفلتعدم بر جهادی   ۀنشوان ایون و ورزد تأ
 است. آینده و حال زمان مقتضیات در  در شهید بصیرت

 نیوروی موردتوجوه بایود کوه ایعلمی ماهیت  دربار حتی روحانی شهدای
 ع نا شمحماواروحانى شهاد  ش ۀتوصوی در  ندداشوت دغدغه نیز گیرد قرار فکری

ش علماشهکابلش، علمشهدشىهشهمآ ش ،یبدوششعلمشاىبنلشد!یعدششملتشیا» خوانیم:می
شآ شارشخا اشیرضانشهکاش علماش؛اساتشنزمن  ىشآ شبهش  مسلمشوشسالماشۀجنمعشهک

 «.است
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 شوهدای وصایای در نیز تاریخ از ادواری فهم  هنوشتپی  هاینکته برافزون
گاهی با ایشان .رددا ویوه ایجلوه روحانی  چند خوانشی دین  سیاسی تاریخ از آ

 بنبانی شحسا نى شهاد  شروح  اندداده رائها آینده و حال گذشته  وقایع از عدیب  
شهکاشاساتشگدفتاهشقدارشیفنرشکشتدنجمشمعدضشارشدیعدششاسالمشردیاشبنر» نویسد:می

شمتعا اشاورا شارشهکاش اساالمش؛ننا کشخانمو شراش الدشدالیاششق رتشاارى شقص 
شچشامشفقاطشوشفقاطشهکش نراىکتیابدجننشبوا.شخواه شوشهستشوشبواهشموراتدنجم

شخاواشهکاشی هانگاواالشارشراشهان یهنشهیاى شوشاى اوختهشن اىشومننلمنلشبهشطمع
شاوجشل اهنبشزمن شازشدیفننپذشین اىش یاشارشدیعدششاسالمشاى .داهکشحبسشاى داهکشن  شمد

شیهانىسالشازش ولاش،استشگدفتهشقدارشتیجننشوشتجنوزراموششل قنبشاستشبهشوشگدفته
شباهشراشهان آشوشهبدخنساتشمقنبلاهشباهشزمن شل قنبشبنشهکشاى بواهشیورش غشمداا شگذهته
شخ اوىا شۀوعا شبننباهشهمشزمن شیهنل هنبشى .اهسنختشگدفتنرشیخ اوى شقددشآتش
شوشداىا کشسبکش عنلشۀىمدششمقنومتشوشصبدشارشهنآ شازش بعضشهکش اىه هششیآزمن
شخواشد ىنچشعمدشوشگدفتش ىدولشد سشمنىشن یاشضعف،شوش سستشاثدشبدشردیاش بعض
شآ شالتکمشاشوشمسانئلشهامشزمان ش یاشارشداى .کشیسپدشش دواگ بشوشبطنلتشبهشرا

 «.استشه هشدارکتشاوره

 سیاست و دین پیوند .7-7
 بوه هرگوز خووی   عرفوانی و عبادی سلو  کردندنبال ضمن روحانی شهدای

 و انفعوال ایشوان هوایهناموصویت در ند.نبود توجهبی سیاسی و اجتماعی امور
 طورد  عبوادت ۀهانوب به حتی  اجتماعی و سیاسی هایصحنه در نداشتنحضور

ش  است شده  دهود:می تذکر آمیزعتا  لحنی با چمنى شرضنشخ هروحنى شهد  
ششاتهکشوار  حساشوشمیهاوششجناگشۀصاحنشواراشوار  حسش،می گوش مشراستشگد»
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شۀدش ساشباهشچاداش ! اااى ماش خانلشعباناتشباهشفقطشراشاسالمشهک سنىکشیاشم.یهوش
 «   نک ىمشىرنهشائمهشوشنمبد پ

شهد    بوه  معنویوت و عبوادت کنوار در را موردم پاورعل جان شرضنشروحنى 
شازشاسااتشهکاانیاشراادیاشمطلاابشوش... » خوانوود:مووی فوورا اجتماعووات در حضووور
شتادوهکبنهاشهدچاهشراشجمنعنتشوشىمنزجمعهش؛ یبدى ارششخ اشبنشارتبنطشنیشنتیمعنوش
 «.  نکشبدقدار

ش  سیاسوی ۀمسوئل بوا را خوود عرفوانی سولو  رضانی شحس  روحنى شهد  
 ۀسوای در جهوانی کفور بور اسالم پیروزی خواستار و داده پیوند موعود کومتح

شما شباهشراشآ ش نیدش هاشوشعباناتشحنلتشخ اوى ا!» است: عصر امام ظهور
شیاش.خجلامشنر بسشهکشمفدستشسداغمشبهشراشمد شیزواش یاشبهش!م شخنل ش.بچشن 
شمجنها شخاو شازشیاقطادهشهدشهکزآىجنشاش!رسواىتشتبکمش حنمشیاشوشن اىبشخنل 

شیاها اشاارمشآرزوش، ناک ماشعفاوشراشگننهنىششدا،یرش مش  زمشبدشکهشاللهل سبش ف
شقم تاوفشهکاشحانلش!نان  مع بش  معشیاش. کنشقبولشت ىوراىشبهشراشب ىمشخو شتمنم
شیمدا شحضدتشرمدوششۀمق مشهکش اسالمشۀعنااىشومتکحشیبدقدارششارشیااا

ش یآخادششپدوراگانرا!شاار.شىراهشمقا مشثنباتش،مکانشتکهدشش جدنىشفدکشه علشاست
ش،توشمحبتشوشعش شبنشوشنمکشعبناتشراشتوشفقطشهکشاهشقدارشگوىهآ شراشعمدمشلحظنت

 «. کنشپدوازشیسدبلن شبنشتوشیسوهبشه ه،شی هپدورششگننهشازشهکشم شرو 

 کشور الىتعو  انقالب .7-1
  نحوو در تووانموی را روحوانی شوهدای دینی و سیاسی بصیرت از دیگری سند

شهاد  ش کرد. مشاهده آن دستاوردهای و اسالمی ال انق به هاآن نگرش روحنى 
 انقووال  پیاموودهای دنبرشوومر هنگووام خووود ۀناموصوویت در احاا ین شحم اا 

شوشامانمشهکاشساتاش یاشآزااگن شیبداشاىقالبش یاشىعمتش  سومش... » نویسد:می
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ششآ شارشدا کنرشکاشیباداشىجاسشیهن خنرجشهکشمنششورکشه ى شبنع شاىقالب شحا  
شیاکشیآرزوشوشآمنلش،آ شارشوىتکسشهکشاوشهشلیتب شیشورشکشبهشگدفتن ، مشتوحش

 رویکورد  ایون در «.استشجدن شمستضعفشتع ااش یاشازشش بشوشمسلمن شنرا ل م
 نوه شهید .داندمی نعمت  شورک آزاداندیشان و آزادگان برای را ملی عزت شهید

 اسوت معتقود بلکوه  کنودمی بررسوی تحلیلی نگرشی با را انقال  ارمغان تنها
 مظلووم هوایملوت آمال ۀنقط به و کرده طی را ارتقا به رو مسیری ایران وضعیت

 ۀمؤلفو براسواس اسوالمی انقوال  ۀنسوخ از الگویی خوان  .است شده تبدیل
 اسوالمی انقوال  نق  به وی باور و شهید ۀرانبصی ۀاندیش از نشان دستاوردها 

 دارد. یدهدستم جوامع تعالی در

 دشمن ناامیدی .7-4
 منوابع و معنووی هوایمیوراث بوه یوازیدست دنکرکوتاه و دشمن کردنمأیوس

 شومار بوه سیاسوی بصویرت مبحو  در همیشوگی و مهوم یهامحور از  ماّدی
شپ رشاز» د:نویسمی خود ینوالد به خطا  صنلح شبددوزروحنى شهد  شآید. می
ش[اگاد]ش...شاىا ه هشمتحملشره مشیدابش فداواىشزحمتشهکشمددبنىمشوشدیعدششمنارشو
شوشتادالیقاوشاوساتن شهکاش کن اشبدخاوراشواقعاهش یاشبنشچنن ش م، رسشهدناتشبه

شۀپاوزششبادشهنایشعالمتشهکشبدى شسدشهمنشازش تکحدششمبنااش؛هوى ش تد ىنامشاهمنن 
 «.اهوششن یىمنشخنلفن مشمنشۀد اىرشوش  هشبنشهکشی هنآ شف ثک

 یتأکید در  روحانی شهدای وصایای از شماریبی هایبخ  در  همچنین
 طورکوههموان توصویه این شود.می دیده ... و شهید  جناز بر نکردنگریه  مشابه

 .کندمی دنبال را دشمن امیدکردننا هدف  اندکرده تصریح بدان هاآن از یعضب
ش  کورده تقویوت را دشمن با مبارزه  انگیز خود در قدریبه وحنى رششهد  روحنى 

 کوه دهود رخ اتفواقی مپیکر تشییع مراسم در منیست راضی حتی گفتمی که بود
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 سیاسوی بصویرت تقوّو  در دغدغوه این است بدیهی شود. امیدوار بدان دشمن
 قبول تقابل این که است واضح  ازسویی دارد. ریشه دشمن با تقابل برای  شهید

 وصوایای در روحوانی شهدای که دارد دشمن ماهیت شناخت به نیاز چیز هر از
 اند.کرده تأکید آن به خود

 آگاهانه انتخاب .7-4
 و دشومن اسوت ممکون که شبهاتی به بصیرت  داشتن دلیل به روحانی شهدای
 ایجاد مردم بین در حماسه ۀروحی کاه  یا غفلت اثر بر آینده در ینفود عوامل
  دربوار کوه اسوت قضاوتی به مربوط شبهات این از یکی اند داشته هتوج کنند 

 زموان غبوار گیورد.موی صوورت جهواد بوه هاآن خروشان ح  و شهدا رویکرد
 رقوم را شوائبه این و زدایدمی را واقعه دوران حاکم فضای و هاحافظه از بسیاری

 مقابول در مقاوموت و هواجبهوه در حضوور حماسی ح  و جوش  که زندمی
 کشورگشوایی یوا و دوسوتیوطن احساس حتی یا جوانی شور از برگرفته  دشمن

گواهی کوهدرصورتی  است بوده ... و  خاسوتگاه تورینمهوم  حقیقوت فهوم و آ
 بین  براساس روحانی شهدای است. بوده شهدا حیات در جهاد مسیر انتخا 
 محر  بر و داده خپاس تاریخ شبهات به پیشاپی   خود دینی بصیرت و سیاسی

شهاد  ش ۀناموصویت در  نوددورزی تأکید جهاد انتخا  در خود اصلی روحانى 
شیبداشهکبلش،م نک ىمشمقنومتشی شورگشنکشیبداشمن» خوانیم:می فدج شىورمحم 
شهاواشااىستهشالمکش یاشوشم نک مشمقنومتشن کامشسدح شتنشاسالمشپدچمشیسدافدازش

شراشراهشایا شم، بنهاشسادارگمشهکاش ملمانتشهابشارشوش ىنااىشبنشوشوراىهکورشکشنمشکه
گنهشبنشهکبلش،میداکىشاىتخنب ش،روها شروزشارشوشح صاحشمنطا شوشدت بصاشوش آ

 شوهید «.میداکاشاىتخنبشراشآ ش اسالمشاىقالبشه  ش   ثمدبخششوشت اومشیبدا
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 ۀشوائب و دهکر بیان راه انتخا  در محور سه را صحیح منطق و بصیرت و آگاهی
 .است کرده نفی صریحا   را عزم این بودنکورکورانه یا و جاهالنه

 آمده نیز زوجاس الد شمصطف روحنى شهد  ش ۀناموصیت در پیام این مشابه
ش،اساتش  حسش ا  هدشسدورشراهشوشالد شین اىبشراهشهکشراشراهش یاشم » است:
گنهنىه ش،ااىساتمىما شاگادشوشرومم شجنکشااىمم ش،قسمشخ اشهبشام.داهکشاىتخنبشآ

 «.نمکشف اشراشجنىمشىبوامشحنضدشگنهچ ه
گاهی این  نیوز وطا اصافدنى شمحم روحنى شهد  ش ۀناموصیت در روشن آ

شاللهحدبشازشد غش گدوهشوشحدبشوشاستهشچ هشبهشاسالم!شامتشیا» شود:می دیده
شحادبشوشاللهحدبشاست:شه هشبداهشىنمشقدآ شارشحدبشاوشتندنشهکچداشش، یىشوششوارا
ِإِأال» هکش یبردوششاللهحدبشبهشطن . ه  .«الغالبونِهمِالل ِحزبِن 

ش گاهی بر نیز شنبوری ىشن   حس سشمحم تق ش  سروحنى شهد    از خوود آ
شارشهکشنمک مشافتخنرشم » است: داده خبر چنین گرفته پی  در که راهی حقانیت

شنیاشهکاشااىام مشوشواقفمشآ شت حقنىشبهشکنمال ششهکشامبدخنستهشجدناشبهشای ه عقشراه
شساالح شهمچاو شراشهادناتشنیاشوشنف کها ماشراشاهم شۀن سشمیهنگلولهشرگبنر

شراشخنل شرضنیش،مداحلشۀهمشارشهکشاارمشآ ش  امشوشوبمک مشاهم شفدقشبدشوبن هک
 «.بنهمشداهکشحنصل

 پذیریمسئولیت .7-1
 در شود.می دیده باوریوظیفه ح  از عمیقی ابعاد روحانی شهدای وصایای در

شهادشیباداشهکاش  اب اى» خووانیم:می  م ابداهشعل دضنروحنى شهد  ش ۀناموصیت
ششاه همش،پاسش؛استشه هشختهیرششهناىسن شخو ش،آ شۀیآشهدشیبداشهکبلش،قدآ شورق
شمنحاد شد  مسشازشراشاىقالبشهکش  بنهشموامبشوش  بنهشاىقالبشوشاسالمشحنفظ
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شن  امشارشهنآ شاست.شه هشناتدیزششتتن  ولئمسشبنرش ولش،رفتن شنتن ب شازشهد اشنن .کى
 «.گذاهتن شامنىتشبهشی هند چشهمن

 بور  جهواد در حضوور از خوود هودف بیوان ضومن روحانی شهدای برخی
شمد یشس  روحنى شهد  ش ۀناموصیت رد  اندکرده اعتراف خود عظیم مسئولیت

ششازش مکشقسمتشبتواىمش یهنشتنشآم مشجبدهشبهش یاشیبداشم » است: آمده امنم شحا  
شرزمشلبانسش یبنش؛استشرزمشوقتش،هنرنمش یاشم.کنشاااش  مسلمشوشاسالمشبهشراشخوا
شیبانزوشوشاساتش،اورشاز»ش:فدمواىا شامنمشهکشه شمق سشلبنسشبهشملبسشوش  پوه
ش.«نمکا ماشافتخانرشبوسهش یاشبدشوشبوسم مشاستشآ شیبناششخ اشاستشهکشراشهمن
شنىات خشمانشىانموسشوش یااشوشاسالمشبهشىتواى شاهم شهکش  پوهش لبنسش  چنش یبن
 1«.ن ک

 درموان برای وقتی حتی که شدمی باع  شهدا در مسئولیت ساحسا همین
 بوه دوبواره تا کنند شماریثانیه و قراریبی شدند می خانه به بازگشت به مجبور
روحانى ش حوالشورح در کنند. ادا انقال  به را خود دین و بازگردند جهاد میدان
ش  آمود  خانه به مجروحیت اثر در وقتی که یمخوانمی زااهابداه مشعبنسعل هد  

 و کردنودموی اشواره پوای  ترک  به اطرافیان زد.می بازگشت حرف قراریبی با
 در وی که برگردی؟ جبهه به خواهیمی شرایط این با چگونه که شدندمی متذکر
پادشگالشمثلشمدزوبومش یاشجواىن شب ن   ىم» :گویدمی پاسخ شما شهاوى   ماشپد
شخاو شۀقطادشش یآخدششتنشمنشهکشبفدم ش یبنشاهم شنم  بنششخنىهشارشتواىم مشچروىه

 «.کن م مش ستناگیاشبدابد شار

                                                           

خطا  به مردم و رزمندگان به مناسبت پیوروزی در عملیوات فوتح المبوین   . پیام امام خمینی1
 .www.imam-khomeini.ir/fa/newsprint.aspx?id=13806  دسترسی در: 0/7/7337
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 سیاسوی بصویرت هوایزمینوه دیگور از یکوی شهدا  میراث حفظ به هشدار
کیود پوذیریمسئولیت ح  بر آن در که است روحانی شهدای   اسوت شوده تأ

ش شباد» نویسد:می خود ۀناموصیت در آبنایابداه مشصنلح شاحم روحنى شهد  
شیبداشوش الدشیهناىقالبشۀاىبنلشدا یاش اسالمشاىقالبشهکشست ىش ه پوهشکسچ ه

ش ن حساشىدضاتش یاشت اومشیبداش یبنشاست.شاسالمشمق سشیاستورهنشدا کاجرا
ش،باوا تفنوت بشوش سستشهکشداکشمبنرزهشجن شوشالشبنش،آ شاهمنن شوشره شمواىعشبن
 «.استشدیعدششی اهدشۀهمشخو شوشاىقالبشبهشنىت خ

 استقالل .7-1
 بیوتاهل تعالیم ۀسای در که استقالل فهومم صحیح در  با روحانی شهدای

گاهی همواره ند کرد حاصل قرآن هایآموزه و  ارزش و اهمیت به جامعه بخ آ
شاکبدعل روحنى شهد  ش ۀناموصیت در  بودند آن هایارزش و استقالل اختشن
شاستقاللشآىکهشمردش،کن م ىشپ  اشس نس شاستقاللشملت شهدگد» است: دهآم ایاژه

شآىکاهشمردشآورا،شىخواه شاستشبهشهمشاقتصنایشاستقاللشوشبنه شااهتهشاقتصنای
ی بادر شاعتقانایشوحا تشبنها .شااهاتهشفکادیعق ا ت شاستقالل شپنیرانهشتاد

شوشب چانرگ شهدگادشبنها ،شمطاد شخا اشپدساتششفقطشاگدشوشاستشض استعمنری
شاساتشایادا شجدن ،شمستقلشکشورشتندنشوشتندنش...شکداشىخواه شپ  اشمفدومشاسنرت

شایا شبنها م.شالروشبنی شمنشاارى .شهورویشبهشتمنیلشکم ش قمتدششکشورهنیشحت شو
 حقیقوت تشوریح بوا ابتودا شوهید «.باسشوشاستشامنمشخطشارشت اومششباىقال

 استعمار با مبارزه برای گاهپای ترینمهم را آن فکر  و عقیده با آن پیوند و استقالل
 فقیهوالیت و اسالمی انقال  گفتمان براساس شدهساخته ایران و کندمی معرفی

 .دارد را جهان به الگودهی ظرفیت که داندمی مستقلی کشور تنها را
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 توداوم و حفوظ منظووربوه  خووارانجهوان با تقابل ضرورت بر شهدا برخی
شهد    داشتند تأکید استقالل  ۀناموصویت در یاحم شپورم ابداهشمیدشکشروحنى 

شراش  راستشاسالمشهکشاستشیشورشکشتندنش اسالمشدا یاشهکش  ب اى» نویسد:می خود
شوش.اساتشساتناهیاشهانآ شینایااشوشخاوارا جدان شۀهمشمقنبلشارشوشکن م شمطد 
شبنشهمشهمنشوشاااشاىتشنرشملتش  بشارشراش اسالمشفدهنگش یبنشآ شاوامشیبداشروازای 
شعمالشلبانسشبادر شۀضایفدشش یااشبهش، نیاشعلومشهنیم رسهشبهشفدزى تن شستنا فدش

 «.  بپوهنى

 شهادت به معرفت .7-90
 بصویرت محورهوای تورینمهوم از یکوی روحانی شهدای طلبیشهادت ۀروحی

 یونا وصوایای از زیوادی متوون در تووانمی را آن تجلی که است ایشان سیاسی
 موسویشیمحم هناش  سروحنى شهد  ش ۀمناوصیت در  کرد مشاهده نبزرگوارا

یهشاصال ششم شهدناتشار» است: آمده ش نیدش هاش  تواىساتشاگادشوش  انکىشىنلاهشوشگد
 «.قدآ شوشاسالمشیبداشاستشیزشدو پشهنهدناتش یاشهکش  ب ه

 چنوین شوهادت مقولۀ به را خود باور منتهای ه دکوه شغفورروحنى شهد  ش
شمعباواشءلقنشهمن شکهشواقع شکنمشبهشم شچداکهش،ىروی  شمىنکنشم شبه» :کندمی بیان
 «.رس  مشاست

 به خود دینی معرفت براساس ترتفصیلی بیانی در بدزوشمج  روحنى شهد  ش
شهاوا مشخته بداىرشزمن شیکشارش  هد» است: پرداخته شهادت حقیقت تشریح

شوشباد(کاششا)جدنشهک تدششوشیخواسنزشش:کن م شهدوعشراشاىقالبشاوشبنهم،شزمن همشو
شرزما ، ماش،اصاغد(شجدنا)ش دى مشجبدهشبهشیپنش،هدناتشازشمملوش روحشبنشبع 
ش  هدشوشطلب  مشراششیخ اشگنهآ شوشسوزا مشهمعشچو ش،کن م شیاارشزى ههب
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شوشزىا  ماشننرکشراشهنپداهشا  اااخواهشوشت مظلومشیى اشجدن ش یاشارشهوا. م
 «.نب ی مشی رهنشجسمشنلب کش یاشاز

شروح شهد    در دینوی مسوئولیت بوه اشواره ضمن نیز ب رلدیشمحم عل نى 
 معرفوی خداونود برابور در تسولیم شهادت  دربار  را خود منطق رهبر  امر برابر
شخواش مذهبشوش نیاشۀف ومشوشرهبدشامدشبهشمنشم.یبدىرداشهکشیماآم هشمن» است: کرده
 از «.ى اراش فدقشمنشیبداشم،یهوششدوز پشچهشوشمیهوشش  هدشچهشحناش؛م نک مشعمل
 برای تنها معرفت این است بدیهی و است برابر باهم پیروزی و شهادت وی نظر

 باشد. برده راه سیاسی و دینی بصیرت منتهای به که شودمی حاصل کسی
 ایون از مشوابه بیانی نیز هنهم ن شمدتض شس  روحنى شهد  ش ۀناموصیت در
 مشواهده دارد  شوهید دینوی فوتمعر در ریشوه کوه را خداونود برابور در تسلیم

شبدتدشهمنشبدایشتجنرت شهدشازشای شبنه  شااىنشاگدش؛کن  شکوهششوشجدنا» کنیم:می
شقباولشفضالششبانشخاوا شخ اشهنی شگفتمشى اىستم،شقنبلشراشخواشکهشم شاست.
یمشخواشازشچ دشه چشکهشیامعنملهشای شارش؛کن  ش؛خ اساتشازشچ دشهمهشیعن ش؛ى ار

یم،م شکهشغذای شوشکش مم شهکشىفس شوشاااهشکهشجنى  شخ اسات.شآ شازشهمهشخور
شمعنملاهشىانچ دشۀبن شای شبنشخواه م شخ اش.کن م شمعنملهشمنشبنشخ اشحنلی ابنشبنز

 ایون «.اساتشرحا مشوشرئاو شچق رشکهشعن شواقش؛اه شىجنتشراشبن هشای شبلکهشکن ،
 و دارد یشهر عتشیّ  مکتبی باورهای در عرفانی  هایریشه برعالوه باطنی شناخت

 است. شده بارور شهید نهاد در  عاشورا فرهن  از الهام با خصوصهب
 اعوزام  آخورین در :اسوت آمده رف ع شخسدوروحنى شهد  ش حالشرح در

 روز ده شودمی گفته او به وقتی و هبود کرده رفتن قصد شدید مجروحیت باوجود
 در بتواند و شود آماده اندداده سفارش برای  که ایفنری دست تا کند صبر دیگر

شحضاادتشمرااد» بووود: داده جوووا  دهوود  انجووام یشووتریب خوودمت عملیووات
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 شوعور و مکتبوی بصویرت هموین بوا و « داکاىشمبنرزهشاستشیکشبنشلابنالفض
 شوهر بوه شودهقطوع دست دو با پیکرش بعد مدتی و شد جبهه راهی عاشورایی

 .برگشت

 انقالب شدنجهانى .7-99
 بوا ند تشودا دوش بر نظامی رزم با زمانهم را تبلیغ رسالت که روحانی دایشه

گاهی  در کوه آن هوایمؤلفه صحیح در  و آخرالزمان در شدنجهانی فرایند از آ
 هوایموقعیت در را اسالم فراگیری به الهی بشارت شده  معرفی روایات و آیات

شابداه ما شعبانسروحنى شهاد  ش. شدندمی یادآور رزمندگان و مردم به مختل،
 بشارت و سازیجهانی فرایند تشریح به  خود ۀناموصیت از بخشی در ناریس
یخشطولشارش،آری» است: پرداخته آن به شهدگانهشکاهشاساتشباواهشچن  شاسالمشتنر

شگاو شباهشهکاآىشازشقبالش،خواىا ما شقادآ شوشاساالمشینریشبهشراشمسلم  شص ای 
شرهبادیشباهشاساالم شاىقاالبشکاهشحانلشکداى .م شخفهشراشآ ش،بدس ش نمستضعف
یادشراشجدان شتمنمشکهشروا مشاست،شگدفتهشجن شامنممن  شورا.آارششاساالمشۀسا طدششز
یکنشهنآ شرأسشارشوشى ستن شتنشاوشوشیک شاهمنن شکهشب اى   شکنانرشارشوشجانى شیامد

شىانخلفشفدزىا شای شصد وى ست،شاسدائ لشهمچن  شوشکنفدشیهنابدق رتشایردشاو
شۀعدصاشباهشپانشاساالم شهنیملتشوشاسالمشنبشمبنرزهشبدایشفقطشکهشجدنى شاستکبنر
شوشسات دى شارشمسلم  شبنش،هنآ شااخل شعواملشتمنمشهمچن  شوشاستشىدناهشوجوا
شاااهشکاهشراشجانى شخا اشاگادشکاهشباواشایا شآرزویامشکاهشگ ادمم شگواهشراشخ اشم 
ش،همچنا  شبر دا.شقدآ شوشاسالمشۀهم ششاهمنن شای شبنشست دشارشبر دا،شخواه م 

شزما  شوارثن شراش نمستضعفشکهشاستشاااهشوع هشخ اشکهشااى م شمنشمسلمن شملت
شخوب بهشراشخواشامتحن شآىکهشمردش،کن م ىشینریشراشبن گنىششخ اوى شوشاه شقدار
 «.بنهن شآم هشب دو شسدافدازشمختلفشهنیآزمنیششمقنبلشارشوشبنهن شاااهشپس
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 در انقوال  فراگیوری سرعت به اشاره ضمن ابداه م شمسعواروحنى شهد  ش
 کوه شوودموی یوادآور و پرداختوه انقال  سازیجهانی در شهدا نق  به جهان 
 رهوایی کوه نهوایی هودف به را آن  انقال  با احساس از دور و بصیرانه برخورد

شاها افششازشیکا شکاهشایدا شاسالم شاىقالب» رساند: خواهد است  تضعفانمس
شساویباهشتادتمانمشدچاههشسادعت شبانش،بنها م شجدن شمستضعفن شتمنمشازشافنع

پ چشراهش،هد اشخو شىثنرشبنشوشروام شپ ششه  جدنى  شهماوارشراشاىقاالبشوخامپد
یختهشبنشهنی ش؛کن م  یکانشبنشهمرنمشوشآین شخواشبهش نمننفقشهنخو شای شه  ر شامد
شما شتقنضنیش!م شبداارا شوشاوستن شىپداازى .شایدا شاىقالبشتضع فشبهشهورویشو

شماواقع شارشاحسانسشرویشازشوشىکن ا شبدخوراشاحسنس شاىقالبشبنشکهشاستشای 
شاىبانلشراشبدرگا شها  شاىقاالبشچداکاهش،ىبنه  شتفنوتب شمواقع شارشوشاىقالب 

شبسا نرشاىقاالبشه  شمقنبلشارشبدر شهدچن شیهنسخت شوشىنمالیمنتشوشکن م 
شچشامشهانابدقا رتشچنرانلشازشرهانی شبدایشاى نشمستضعفن شتمنمشاست.شکوچک
شوشتاال شبانشمرادشى ساتشم سادشایا شوشاى اوختهشاسالم شاىقالبشورص شبهشام  

 بصویرت از حواکی باارزش بیان این «.ش...شوشخواسنزیشوشاسالمشراهشارشکوهش
 است. اسالمی انقال   آیند و روپی    اندازچشم در  در شهید دینی و سیاسی

 



 
 
 
 
 

 :پنجم فصل
 یشناسدشمن

 
 

 یاهمیت دارای کریم قرآن ویوهبه و سالما دینی مبانی در دشمن شناخت موضوع
 دشومنان هایویوگی و ماهیت  قرآن از متعددی آیات در خداوند است  خاص

 رده ک آوریجمع رویارویی برای را خود قوای گاهیآ با مؤمنین تا کندمی بیان را
ِ» :برخیزند آنان با مبارزه به و کنند حفظ را خود آمادگی واِو  د  ع 

 
م ِِأ ه  ناِل  م ِاِم   َ  ْ  َ  َ ن ِس 

ِ ن  ةِم  و   .،34 :)انفال «ق 
 شومار به جامعه بقای و حیات لوازم از شناسیدشمن نیز اجتماعی ابعاد در

 از غفلوت تاریخ  طول در جوامع از یبسیار شکست علت کهطوریبه  رودمی
 است. بوده دشمن شناخت اصل
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 هوایراه و معیارهوا شناسوی دشومن موضوع اصلی هایشاخص و هامؤلفه

 در را اسوت جاماندههب روحانی شهدای هاینوشته و وصایا در که هاآن با مقابله
 :بینیممی زیر شکل

 دشمن رعب سبب ؛انقالب اسالمى ماهیت .1-9
  است رانیا یاسالم انقال  وقوع  حاضر قرن زیانگشگفت هایپدیده ازجمله

 در اجانوب دخالوت قطوع و یشاهنشواه حکوموت ینوابود آن  ثمر که یانقالب
خمینی امام یرهبر به یاسالم حکومت لیتشک آن دنبال به و کشور سرنوشت
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 جنو  آغواز سوبب  ایوران انقوال  اسوالمی ماهیوت از مستکبران هراس .بود
 شهدای شد. ایران ملت برضد و... فرهنگی نظامی  هایجن  ردیگ و تحمیلی
گاهی با روحانی  ویوگوی ایون ینتبیو بوه خوود ۀناموصویت در موضوع  این از آ

 آوردند. روی دشمن
ش  را اسوالمی انقال  ۀدامن آنکه ضمن پورمصطف شمیدشکعب الروحنى شهد  

 در و سوتهندا دنیوا بورای ارمغوانی را آن دستاوردهای گرفته  نظر در ایران از فراتر
یکن» داند:می بیمنا  اسالمی هایپیام صدور با مواجهه در را امریکا مقابل شامد

شارشراشمانشتانشداکاشل تحمشمنشبهشراشجنگش،آ ش اسالمشنم پشوشاىقالبشص ورشتدسشاز
ش یااشهان رفتاهاساتازشت اث حۀاعاناشیبداشهنابدق رتشسنزا.شخفهشورشکشااخل
ش صابنحشچن شراشخواش جدنمشۀسلطشتنش کداىشل تحمشمنشملتشوشاولتشبدشراشجنگ
ش،ماانشاىقااالبشنتیضاادورششوشمالزماانتشازشیکاا شسااببش یباا ش .ناانکشحفااظ
شۀخاوراقسامشاهامنن شنرکآهاشوشپندان شنتیکاتحدششوشهانتوطئهشهن،یى ازشاسنگ

 «.بنه  مشاىقالب
 برشومرده انآن اصلی ضع،هنقط را دشمنان هراسیاسالم روحانی  شهدای

 حجا  قالب در را ترس این هایلفهؤم ترینمهم از یخشب تا برآمدند درصدد و
 کننود. معرفوی انقوال  اسوالمی هوایپیوام ردیگ و انمسلمان اجتماعات زنان 

 و دارد مقابول دشومن از ایشوان دقیوق شوناخت از نشوان معرفوی  این تردیدبی
 .کندمی القا را ترعمیق و بیشتر شناخت  انگیز مخاطب به  دیگرازسوی

 اسالمى انقالب فرا مرزی ماهیت .1-2
 توریگسترده ۀدامن های آرمان اندازه همان به باشد  وسیع انسان ۀاندیش هرقدر

 که تعالیمی براساس روحانی  شهدای دید در مبارزه افق .گرفت دنخواه خود به
 انوود کورده کسوب عاشووورایی عوارفم در خصوصوا   و بیووتاهول مکتوب در
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 بوا دشومن  شوناخت وضووعم در است. بوده فراتاریخی و جهانی اندازیچشم
 مرزهوای زا فراتور مبوارزه افوق انقال   مردانبزرگ این وصایای متون در سیری

شهاد  ش ۀناموصویت در  شودمی معنا آن سنگرهای و کشور جغرافیایی روحانى 
شبشاوى ،ش  هادشمانشبداارا ششتد بشههدچش  ب اى» :خوانیممی عب اللد ش هعبنىعل
ش یاشارش نمننفقشوشفنرکشتنشراشهن یاشخو شدى یبدششبرذارشوشهوا مششتد بشمنشت مسئول
شم بتاواىشتانشمیبسانزششوشم ناکشآماناهشراشخاواش یابنشمنشبداارا !ش.هوى شغدقشهنخو 

شم نکشثنبتشراشاسالمشت مظلومشوشم بدسنىشن  جدنىشبهشراش ا  هدش یاشخو شرسنلت
 مخاطب وی «.استشبواهشمظلومشوشبیغدششمنش  بشارشنو کنشتشاسالمشب اىن شهمهشتن

 جهانی ایدامنه را جهاد این رسالت ۀدامن و نددامی جهانیان تمام را شهید خون
 گیرد.می نظر در

 را خوود د پوردازموی دشمن معرفی به وقتی لط ف شاصغد علروحنى شهد  ش
 تواریخ ابتودای از دشمنان او نظر در بلکه  بیندنمی روهروب عراقی بعثیان با تنها

 رودرروی صهیونیسم و غر  و شر  استکباری قطب دو امروز و اندشده تکرار
 اسوالمی  انقوال  ۀجبه  مبارز ۀدامن شهید  ینا نظر در اند.کرده علم قد اسالم
  عاشوورا واقعوۀ به کوتاه مروری با وی دارد. اریخیفرات حتی و جهانی ایگستره
شه اعلشیمع واشۀع شبنش  حسشروزشآ شارشاگدشالله!حدبشامتشیا» است: نوشته
ش فداموهاشباناشباهشراشاسالمشخواستن  مشخوىخوارا شآ شاگدشوشداک مشمبنرزهشاهدار

شوشابولدابشابوجدال،شابدهاه،شفدعاو ،شىمادوا،شل، قنبشم ن ب مشد ىشامدوزشبسپنرى ،
شارصا اشدم وى صدشینرشکهمشبنشغدب،شوشهدقشیبنرشکاستشقطبشاوشقنلبشارش، یدشی

شامانمشیهنفدمن شازشوشنه مبشصحنهشارششه همش یبنش،پسش؛هستن شاسالمشبدا   ازب
 «.م نکشاطنعت
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 شناسىدشمن ضرورت .1-9
 حفظ برای استراتویک اصل یک را شناسیدشمن خود  یوصایا در شهدا برخی

 :خووانیمموی پاورقنسامشح  رروحنى شهد  ش ۀناموصیت در اند دانسته انقال 
شموجابشفاه ومشاحسنسش  همشوشهوا مشاحسنسشجنمعهشقبنلشارشکهشیافه وم»

گنهش یبنشمنش،هکشاستش یاشسمیبنوششهىنموص تشتنشه  شوشبنرکاساتشینایااشتانشم بنهشآ
ش یااشمقنبالشارشمنشاگدش؛ىرذارى شننرکشراشمتعد شیدوهن ىشمننف ،شوشنرکنشیرششیهنمدده

گنهنىهشتوطئه، شساتکهش یابنشم، نکىشبدآبىقششراشاهم شۀىقششوشم نکىشبدخوراشآ
شازشفش ثکشه  ش یاشبهش   رسشیبداشاهم شم. بنهشتمنهنگدشآ شمت شازشراشاىقالب
شوش یمتا شافادااشبانشوش یمادششصاورتشبانش یهانشوشکنا م شاساتفناهشمختلفشطدق
شساخ ،ش یااشبادشهانه شوشها هش هیاشنر بسشخیتنرششارش یاش .یآش ا  مشبهشلو سناه
 «.استشجملشجنگ

 بورای مردموی هموت یوادآوری ضومن نیوز با یزششعجمش علروحنى شهد  ش
 دشومن کوه دهدمی تذکر دشمن  شناختی هایمؤلفه برخی برشمردن با مبارزه 

 آن شوناخت در اسوت الزم اساسوبوراین و شودمی اهرظ مختل، هایشکل به
یکانشمنشاهم » شود: داده خرج به هوشیاری یکانش؛اساتشامد شامانم،شقاولشباهشامد

شمانهدشن کشاقتضنششمننفعشهکشهدطورشوشمختلفشنلکاهشبهشطن  هشوشاستشطن  ه
 «.اش  م

  گونوهمناجوات و توصویفی لحون کارگیریبه با آهت نى شرضنروحنى شهد  ش
 بور کوه هواییزخم سپ  و کرده تبیین مخاطب برای را دشمن هایؤلفهم برخی
شچروىاهشن ااىش یاا» شمارد:برمی دشمنان از دسته این حاصل را شده وارد اسالم
شخلا شمعدفاتشوشمحبتشیبداشهکشراششن یاشیهنالشوشىشنى هشنه سشکخنششبهشراشمدام
شاهکادششده اغشوشجواهداتشوشپولش وقصنشوشاهتدشوشاسبشۀلیطوششبهشحبشازشپدش،ه ه
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شطنعتشحالوتشوشذوقشیاذرهشوش هیى شخشوعشوشخضوعش آىشهن یهنالش است
شازشهان داواه بشدکاتفشوشاوهانمشارشىاهشوشیاثادششتوباهشازشىدناهن شارشىهش. ه ىچششرا

شدکمشوشله حشازشپدشهکبلش،دکفشوشدکذشازش خنلشهنهن الش!یخبدششجاللهشجلشخ اوى 
ش یاااشازشیواشاىاا .گشااناهشراشفااسىیهااواشاسااتشوشبسااتهشراشعقاالشاسااتش.اساات
 «!استشه هشواراشاسالمشد کپشبدشافدااش یاشازشی هنزخمشچهش!هنبت مص

 برابر دشمن پایداری .1-7
کیود و تصریح دشمن برابر در استقامت هب  گفتار و عمل در روحانی شهدای  تأ

  آن شورطپی  که بود خواهد معناداری مؤلفۀ هنگامی توصیه این اما  اندداشته
ش  باشد شده طی موفقیت با  دشمن شناخت یعنی شهد   شاکبادعل شس  روحنى 

 و هوشویاری به انقال   نابودی برای دشمن تالش و نفوذ به اشاره با نیز رضوی
شىفاوذشجانهمهشارشاىقالبشوشاسالمشاهمنن » :کندمی توصیه صحنه در استقامت

شارشاهامنن شىا .اداهکاشجا اشاىقاالبشازشراشمادامشوشکاداهشارستش ىنراضشوشکداه
ش یاىبنشاىقاالبشوفناارشنرا یشامنش،اارى شىرهشتفنوت بشاىقالبشبهشراشمدامشتنشتن  فعنل
شازش یابنشىشا .شجخانرشصاحنهشازشوشباواشنر هوهش یبنشب هن .شىشن ش سستشخواشاز

 «.کداشافنعشاىقالب
 تصوریح دشومن برابور در پایوداری وجو  به عدیدیشوبکدابروحنى شهد  ش

 جهواد در حضوور بورای را خود  اراد دلیل وجوبی  امر همین به اشاره با و کرده
یادیشآ شازشوشاساتشحا شماد » :کنودمی بیوان شمادا ،شبساتدشارشامانش،ى ساتشگد

ششازشهاادناتشوشاسااتشب ماانرا شوشافتناگاان شمخصااوص شسدکشاان .شوشآزااگاان شآ  
شافاعشسات دى .شارشملمشبنشوشکنن م شحمنیتشراشح شکهشاستشسنى کشۀویاشهدنات
شارشمنىا  ش،روازایا ش؛اساتشواجابشعداقشبعث شاهم شخصوصن ششاسالمشاهمنن 
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شجداناشوشبپ وىا مشاساالمشرزمنا گن شخ الشباهشخواهمم شى ست.شصال شبهشاینجن
 «.کنم

ش  در خوود اسوتقامت به  کوتاه عبارتی در موسویش  حسش  سروحنى شهد  
یکنشبه» :کندمی تصریح دشمن قلدری ابربر شىنگ،شبنرشدیزششمسلمن شکهش ی بروششامد
 «.اهوششاسالمشیف اشخوىششوشهواشکشتهشولوش،روا ىمشهمنشیقل رششوشزور

 انقالب نابودی برای دشمن عزم .1-1
 عزم به اشاره شود می دیده روحانی شهدای متون از بسیاری در که مهمی محور

ش ۀناموصویت در اسوت. انقوال  بوردنازبین برای دشمن شعلا روحانى شهاد  
شآ شحفاظشارشوش  اب اىشراشاىقالبتن شعظمتشوشق رشدا !یعدش» خوانیم:می ابداه م 

ش ، هادشهادارشهادارا شخاو شحنصالشوشنم ه ىشاستشبهشارزا شچو ش،  بنهشوهنک
شمظلومان شخاو شبانشروزشهادشهکاشجبانرا شوشفنسقن شتمنمشبنه . مشد اسشوشمعلول
شننا کشىنبواشوشمحوشراشاسالمشوشاىقالبش یاشهکشى اهبستشهمتشمدکشى ،دش گ مشاو 

ش!مسلمن شجوا شوشمسلمن شایشتوش ولش، نشکبشآزااش ىفسشرهرذرش یاشارشبتواىن شتن
شاهام ش یااشهکاشىدسان شصبحشبهشگدمشرختخوابشراشراشهبشوشمبن شخنطدآسواه
شجنرجاوش علش،دمؤمنن  امشتیمواششهمچو شوشاااشخواه شبناشبدشراشدت چشهمه
 «.دهنست همششۀیسنشدیزششارشد چشمههشهکشبن شهجنعشو

 شوهدایی خون به اشاره با توکل شعل دضنروحنى شهد  ش  مشابه مضمونی در
 و کرده اشاره انقال  نابودی برای دشمن طمع به شده  ریخته انقال  پای به که

شیورشجمداشظانمىشکنایا» اسوت: شده یادآور مردم به را جهاد و مقاومت رسالت
ش  هادشقاولشباهشهکاش ه رساشایىقطهشبهشنرکف اششوشور غشجواىن شف اه  شبنش اسالم
ش ساختشاىقاالبشاورا شازشاورا ش یااشوشاساتشدا کااروششفصلش، بدشتشمظلوم

شهمشاستشبهشاستشعنلمشاقطنرشۀمهشزاشمنشۀخوراقسمشاهمنن شکنیاش.ااراشیشتدش ب
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ش فشانىجان شسدح شتنشهکشاستشمنشبدش؛نن کشسنقطشراش سالماشیجمدورششتنشاى اااه
 «.م بنهشى اهتهشیاقهیمضنشوشکن مشتال شقدآ شوشاسالمشحفظشراهشار

 دشمن از برائت .1-4
 تموام از کوه شوده نهادینوه روحوانی شهدای نهاد در چنان ستیزیدشمن ۀروحی
 تاآنجاکوه  برنودمی بهره هاآن از بیزاری اعالم و دشمن کردنناکام برای هازمینه
 مبارزه منظوربه  خود خاکسپاری مراسم و هادتش از پ  فرصت از حتی شهید

 رامنا یشفص ح شاللهق رتروحنى شهد  ش ۀناموصیت در برد می هرهب دشمن با
ش،ها مش  هدشوشداکشینرشیشمداشسعناتشاگدش!بداار» خوانیم:می برادرش به خطا 
شاىقاالبشوشاساالمشاهامنن شتانش یبرذارششامنه سشیروشوشداهکشمشتشراشمیهناست
شب اىنا شتنش یبرذارششبنزشراشمیهنچشمش.امبواهشدار بشآىن شازشوشآمناهششه همشهکشب اىن 

ششالهشا»ش  خوىشپدچمشوشامىدفتهشن اىشازشوراىهکورشک ش یابرذارششامنه سشیروشراش«اللهشاا 
شعنجداىااهشهاامنشازش.ش...شىبااواهشیراادشیاشد ااچشاسااالمشجاادش،هاا  شهکااشب اىناا شتاان

 «. یشوشىشاسالمشاهمنن شیهناشبنع شوش  نکىشهیگدششخواهشمن م
 در امریکوا پورچم زدنآتو  خواسوتار ىااااىجافشاصغدعل روحنى شهد  ش

یکانشپدچمشامجننزهع  تششارشامنشو» است: شده خود  جنازتشییع مراسم شباهشراشامد
شبدابادشارشراشخاواشوشم شاکم شراشستمردیششورکشهدشهکشب اىن شهمهشتنش  شکبشآتش
 «.م نکم شقدبنى شخ ا

 دشمن به هشدار .1-4
 گوویی  اسوت دشمن با مستقیما   روحانی شهدای سخن روی وصایا  برخی در

 اسحنق شمحم ش  سروحنى شهد  ش ۀناموصیت در اند گرفته قرار آنان رودرروی
شاارا،شنز اىشما شامثانلشوشم شخو شبهشبنروره  شیبداشاسالمش یاشاگد» است: آمده



    010   شناسىدشمن

 

ششیاشپس شباهشهکاچداشش،میى ارششواهمهشه  شتهکشازشمنشچو ش،راشمنش  شکبشن ! امص  
ِ»شمتعنل:شیخ اشقول ال  واِو  ول  ق  ِِت  ن  م  ِِل  ل   َ يِیق  ِِف  یل  ب  ِِالل   ِِس  ا   نو  م 

 
ِِأ نل  ِِب  ینا   ح 

 
نِأ ک  

ل  ِو  ِِن  ِال 
ِ ون  ر   ْ ش  شهادنات»ش:یمطدادشش مدتضاش  هادشاساتناشقاولشبهشنیشوش(۰45ش:بقده)ش«ت 

شبانشیاعا هشهکاشاساتشخاوبشچهش، یبننبداش1؛«اجتمنعشد کپشبهشاستشخو ش یتدرش
ش  هماشهامشما شوشهوى شردا یاشنت حشبنع ش،خواشخو شثنریاشبنشوشخواشهدنات

 «.هومشىنئلشهدناتشض فشبهشهمشم شهکنیاش  امشبهشاهم، مشااامهشراشراه
 نویسود:موی هواابرقدرت به خطا  نیز یاحم شمحم هنایروحنى شهد  ش

ششوشهنابدق رتشتمنمشبهشاستشهش اریشهنهىنموص تش یا» شب اىن شهکشهنآ شمداورا  
ششوشم بمانلشکخانششباهشراشهانآ شۀپاوزششتنشىشستشم ىخواهشپنیشازشمن شملالشتمانمشحا  

ش،هادناتشوشخاو شنم اپش؛مانشنم پشاستش یاش.میدش برشهنآ شچنگشازشراشمستضعف
 «.اایآزششسدخشنم پ

 دشمن اتوانىن .1-1
 هواینسل برای دشمن ناتوانی اصل تعلیم  روحانی شهدای از بسیاری رویکرد

 داده بشارت حقاهل به  قرآن از پیامی قالب در حقیقت این چراکه  است آینده
 بوه او نبوودنصلمت دلیل به دشمن ضع، و سستی . در دیدگاه شهدا است شده

 .است الهی قدرت پایگاه
ششیا» خووانیم:موی ک دنى ن شمظددروحنى شهد  ش ۀنامتوصی در شیاشوشامصا  
شتواىا  ىماشملمشچو ش،ختیرشش  خواهشفدوشیروزششهکش  ب اىشن! اىشیهنمنلمشتمنم
شازشچاو ش،م جنرا ماشاسالمشاهمنن شبنش  مؤمنشمنشوشکن م ىشره شوشنورا بشاوام

                                                           

  7   ج7304  تهران  صدرا  از  یوگاه فلسفه تاریخ قیام م انقالب رهوی. مرتضی مطهری  1
 .740 ص
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شآبشینیاارششازشهکاشمیااآموختهشعلم ارشعبنسشازشوشگدفتهشارسش  حسشتبکم
 «.ن کشینرشیشراشاسالمشتنشىدناشق مشآتششینیارششبهشوشگذهت

ش  رابطوههمویندر خوود ۀناموصیت از بخشی در نیز منف شرضنروحنى شهد  
شراشاللهشت مکحنششخواهن  مش،خواهن شبنطلشنل خشبهشاللهشاهمنن » است: نوشته
شمستضاعفن شوشمحدومن ش یاشهکنیاشازشغنفلش،ن یبدااشاللهشعنهقن شوجواشازشذرهذره
شوشنمات قشروزشوشمعاناشباهشمن یاشقنلبشارشآىن شنرکشوشنن ک مشدکفشاللهشت مکحنششبه
 «.استشتوأمش الدشده اىرشبن

شباه» اسوت: آموده پورحس  شعبنسروحنى شهد  ش ۀناموصیت از بخشی در
شیاش: ی اوشبرشاسات.شافتخنرشمنشیبداشهدناتشاهم !شیاش :ی بروشش یبنشهمشاهم 
شهساتن شزمان شامانمشسادبنزشهکاشجواىان ش یااششات کشبنشراشمنش!اسالمشاهمنن 

شزمن شامنمشسدبنزا شوشجواىن ششت کشبنشهکبلش ، نکشب ب  شاىقالبشبهش  تواى ىم
شکتحادششخواتان شه اعلششاتد بشراشمانشوش  انک ماشاىقاالبشجذبششتد بشراشمنشملت

شهکش اىقالبشهمشآ ش؛میاارش بدىمشباىقالشازشاستشجواىن ش یاشرفت شبنشمنش . اه م
شیاش یااخواىا هشورکاشبنها . ماشزمان شامانمشبیىنشوشامتشچشمشىورشرهبد 
 «! ن خمشامنمشوشاىقالبشوشاسالمشاهمنن شیاش!  مننفق

 دشمن با مبارزه سالح معنویت؛ .1-1
 دشومن برابور در مقاوموت ابوزار روحانی  شهدای وصایای از فراوانی شمار در

 سالح کاراترین  ام دیشدجیاروحنى شهد  ش ۀناموصیت در  دارد ّدیمافرا ماهیت
ش... » :اسوت شوده معرفوی دشومن بوه تشبیهی هایعبارت قالب در ایران ملت
شنىنا یىمن مش اىشین اىشبهشراشتیمعنوششوشعش شسال شدا ،یاشیگدابنط شامتشامدوز

شننا .ک ماش قل صاشوشد تشپ شه،اىنئتشنپدستن  اىشه علشراشمن یاشخلوصشد همششو
شرائا شوشمن یاشقنئ شوجواشنتکبدششازش یاشهکشبفدمن شتواىن  ىمشهمشهدگدشوشااىن  ىم
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شفدوخاتشنعقبشسطوتشبهشراشن اىشسلطنتشهکشوهمشاست؛شعش شعنه شوشاخالص
دشو ک  ش]بانشتانشسانختش  عجاشأىانمشقلاوبشصانف شمنءشبهشراشتمنمشصال شوشدکهشه 

شحضادتشجااللشبساتشوشلجمانشمساتشخا ا،شوشد اخشیگواراشهدبتشىوه   [
شطن  هاشهاد ششسادشبدشاستش«دمی یاشفوق»شکه[ش]راشق رتششهکش یبنشوشمیهوششاوست

 «.م وبکب
 مقیواس در دشومن بوا مبوارزه موقعیوت تبیین با فق د شاحم روحنى شهد  ش

شوشفدزىا اىمشهبا» نویسود:موی خووی  نسول بوه خطوا  کفر  و حق بین جن 
شبانشجنگشوشمبنرزهشحنلشارشایدا شملتشمتمنشاکنو شکهشهومم شیناآورشفدزى زااگنىم

شآىان شچاهش؛ایامگدفتهشقدارشکفدشعل هشح شۀجبدشارشهمهش،بننبدای ش؛اسالمن شاهمنن 
شۀىنح اشازشهامشىباداشایا شاستورشوشآىنىن شسدشپشتشارشکهکسنى شچهشوشمدزى شارشکه

شىنیب شخوىخاوارشاهم شبدشغنلبشاگدش،پسشاست؛ش ههشصنارشزمن شامنمشبدح  
شراشخاواشىنقنبلشجن شراهشای شارشاگدشوشهست مشپ دوزشسنخت مشسدىرو شراشاوشوشه یم

شوشها هشپ ادوزشهامشبانزشآما یم،شىنئالشهادناتشبدر شسعناتشبهشوشاااهشاستشاز
یشبدر شافتخنر  راه  این در شهادت یا و دشمن بر غلبه  شهید این باور در «.ماار

 در شوهادت  هبو عقیوده از کارآمدتر سالحی و شودمی محسو  پیروزی ود هر
 ندارد. وجود دشمن با مبارزه
 



 
 
 
 
 

 :مشش فصل
 یانحراف یهاانیجر

 
 

 انقوال  مختلو، ادوار در اتدیوتهد نیتورمهوم از یکوی یانحرافو یهاانیجر
 هموواره و داده نشوان را خوود ماهیوت خاصوی شوکلبوه زموان هر در  اسالمی
 هدایشو د.کنو خوارج خوود مسویر از را یاسوالم یجمهوور هکو است کوشیده
 االنفّعو و انحرافوی هوایجریوان انقوال   حفوظ پیشوتازان جایگاه در روحانی

 فرصتی هر در تا داشتند تالش و یافته خود الهی آرمان مقابل ۀنقط را ضدانقال 
  دارنود اعوالم هاآن باطل راه از نیز را خوی  یتبّرا ها آن ماهیت افشای ضمن
 برابور در شوفافی گیوریموضوع روحانی شهدای وصایای متون در  اساسبراین

 شود.می دیده ضدانقال  و انحرافی هایجریان از دوری
 قال ضودان و انحرافی هایجریان دربار  شدهمطرح هایشاخص ترینمهم

 :است شده ترسیم زیر شکل در روحانی شهدای هاینوشته در مندرج
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 انحرافى هایجریان چهرۀ بازنمایى .4-9
  مناسوب ایهوموقعیوت در توا بودنود درصودد چیز هر از قبل روحانی شهدای
 هوایهناموصویت در موضووع ایون و دنبشناسوان مردم تود  به را انحرافی جریان

شاگاد» :خوانیممی فتنح شیوسفروحنى شهد  ش ۀناموصیت در دارد  نمود انایش
یبان شهامنش،ه مشهد  شروزی یا شراشکسا شگد شازطاد شما شب اى ا شقطعان شش؛ىر د
 «.هومم شهد  شامکداهشمخنلفتشهنآ شبنشم شوشهستن شای ض شکهکسنى 

ش  انقوال ضد  خود ۀناموصیت از بخشی در زااهعدبشمحم روحنى شهد  
شموامابشاحاوالشۀهمشار» است: داده هشدار آن خطر به و دهنامی ان  شیطان را
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شوشنن ک مش زى گشمنشخواشهمداهشهکشی هنطن  هش گنهش . بنهشاىسشوشج شطن  ه
ش ناکپداشعهیهانشهکاشهانآ ش؛ ىاتدشکخطدىنششنر بساشهستن ،شمنشخواشمثلشمنهدشىظدشاز
شاارهکلشراش تکمملشیهنت هخصشیىحوبهشهکشهستن شآ ش پشارشهکشهنآ ش؛نن ک م
شراشهانجبداهشطد بهشمدامشل سش یاشجلوشهکشنن کشینرشکشخواهن  مشهکشهنآ ش؛نن ک
شننا ؛کش  با بش الداشوشمق سشجدناش یاشبهشراشنهآ شگوىنگو شغنت تبلشبنشوشدى  بر
شراش  نط هشخطشوشطن  هشاىسن .شجسمشوشلکهشارشهستن شی هنطن  هشهمهشهن آ

شتمانمشبانشوش  بشننساشراشی خا اشخاطشوشخ اوى شوش  نکشمبنرزهشهنآ شبنشوش  بشننس
 «.ست ىشىجنتشراهشخ اوى شراهشجدش راهشهکش  بنهشآ ش حنمشوهشک

 شخصوویت در را نفووا   چهوور گیپیچیوود مد یااهش حساانعلروحاانى شهااد  ش
 دشواری کار چهره این شناسایی که کندمی اعتراف و شودمی یادآور ضدانقال 

 در بتواند  خون که دارد امید  ظری، و هوشمندانه تعبیری در حالبااین است.
شهکاشمانشباداارا !» باشود: داشته کوچک هرچند نقشی ضدانقال   چهر افشای
شها  ختاهیرششبنش وارم امش ولشم، نکشروه ششتد بشهدچهشراش  مننفقشۀنف قشم ىتواىست
 «.بنهمشاااهشاىجنمش، مکشق رشبهشن هدچشد ىشراشفه ومش یاشبتواىمشخوىم

 برائت اعالم .4-2
 انقال   از بعد و قبل گوناگون هایصحنه در مختل، انحا  به روحانی شهدای

شهاد  ش  انودداده نشوان انقال  و ضددین هایجریان از را خود برائت روحانى 
 ۀمنطقو در کوه انحرافوی افراد با را خود خط صراحتا    ن حسسنااتشمد یشس  
شارشهککسنى شخطشبنشد حقشخط» :کندمی جدا مشغولند انقال  علیه توطئه به وی

شاگادشسات.ج اش نبنها مشهد اشخو شه  منلیپنشبنع شوشکنن  مشتوطئهشمنطقه
شجان باش لا خشبدىنا ،شماورا باشینهابدچسبشبخواهن شوشکنن شتوطئهشموقعشکی
شخجنلتش ا  هدش یاشگدمشخو شازشهمنشى اهتم.شرابطهشهنآ شبنشهدگدشم ش؛کنن  م
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شۀهکساتشیپدلاوشباهشوش ا  هادش یااشگلرو شخو شبهشهنءاللها شخ اش   کش ىم
 «.ب ه شىجنتشفسناشازشراشهددش یاشوشن کشسدىرو شراشهنآ شۀهمشزهداشحضدت

یم ن شمحم ام  روحنى شهد  ش  از را خوی  برائت  خود ۀناموصیت در کد
شعادضشایادا شهادیفشمدامشخ مت» است: کرده اعالم چنین انقال  به خائنان

شاگادشوشهساتن شاىقاالبشباهشخانئ ش،اىصنر شوشاعوا شوشفتنهشافدوزآتششکهشکنمم 
یدش،ااراشهنهخصشای شبهشارااتشایذرهشکس   «.اىر دششمداشتنبوتشز

 را التقاطیون از بیزاری اعالم صراحتا   بننبشفخدش  محم حسروحنى شهد  ش
اش نطالتقشیهنگدوهکشتمنمشازشمکن مشه توص» است: کرده وصیت همگان به شتباد 
 «. جوی شیدارش بشو

روحانى ش ۀناموصویت در  تشوییع مراسم در حضور با مخالفت گیریموضع
ش ش یااشی  ساعش  هادشۀىنموص تشطب شم » شود:می دیده کنمداى شمسعواهد  
لشازشهکا سنىکشم؛یگوش مشراشت وص شارشچاهشوشمانهدشارشچاهشنو ،کتانششاىقاالبشاو 

ش یااشارشراشخاواشخواهنا  مشمننفقنىهشنیشاى پدااختهشمبنرزهشبهشاىقالبش یاشبنشبنط ،
شما شنابوایاشمجانلسشنیاشجننزهع  تششارشهکشستم ىش راضشچ هشب هن ،شجنشاىقالب

شخاواهمشراشهانآ شجلاوشنمات قشیداافاشنن ،کشتکهدششبخواهن شاگدشوشنن کشتکهدش
 «.نمک مشبنزخواستشهنآ شازشوشدفتگ

 دل در را ضودانقال  توموار زدنبرهم آرزوی سم ع ن شاصغدروحنى شهد  ش
 برد خواهد بین از را آنان منافع آت  مثل  بماند زنده اگر که کندمی اعالم و دارد

 .شاندن خواهد فرو هاآن جگر بر زهری خون  شود  شهید اگر و
 عناصور تووزیکینوه شواهد نیز نرم جن  عرصۀ در  نبرد هایجبهه برافزون

شاللاهرحماتروحانى شهاد  ش شوهدا  این از یکی هستیم  افسران با ضدانقال 
 در جمهووری ریاسوت دفتر و صداوسیما مرزیبرون واحد در که است پورعل 
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 هفاصول دفتور کار از هالیبرال خط ایافش با و پرداخت خدمت به کردستان امور
 وی از که ایکینه با ضدانقال  درنهایت و شد مشغول ارشاد وزارت در و گرفت

 .رساند شهادت به 7334 سال بهمن در را او  گرفت دل به
 روحووانی شووهدای وصووایای از بسوویاری در ضوودانقال  از برائووت اعووالم

 ها آن تربیش در و شده ارائه نامنحرف هویت تحلیل با همراه و تحلیلی صورتبه
 اسوت. شوده داده یجوّد  هشودارهایی موردم بوه برائوت  علت تشریح حین در

 توجهقابل محور ن امعاند از تبّرا اصل به همگانی مسئولیت احساس برانگیختن
 ست.وصایا این

 از  خوووی  مووادر بووه وصوویت در مجاانورشعظ ماا شحساا روحاانى شهااد  ش
 راه وی  شهادت در صبوری با که خواسته وی از و کرده یاد التقاطی هایجریان

شوشخواست م شراشهم  شهمشهمنشکهشااىم مشنار!م» دهد: ادامه آنان از تبّرا در را او
شکاداشخواه شافنعشه فمشوشراهمشازشوشریختشىخواه شاهکشایذرهشهدناتمشازشبع 
شگدامل شوشل بدالشوشف ای شوشمجنه شلبنسشبهشاکنو همشکهشاسالمشاهمنن شبدابدشارشو
یمشازشوشایستناشخواه شاى ارآم هشطلبسلطنتشو شوشاىقاالبشوشاساالمشمق سشحد

 «.اکدششخواه شافنعشامنم
 یواد سووگند شهدا خون قبال در مسئولیت به اسع یشىصداللهروحنى شهد  ش

گنهشمدامشازش بعضشوشهنگدوهکشکهش اا» :کندمی شخاطشت روحنىشخواهن  مشىنآ
یکانشخو اساتشراشمن یاشوشکنن شخنرجشصحنهشازشراشامنم اشوشامد شا  ااخلاشنلعم 

شبداباادشارشآخاادتشارشماانشم. مساائولشهااد اشبداباادشارشسااوگن شواللااهشبااهشکنناا ،
شه اعلشکهاششهن پداکنعهیهنشوشیسنزشعهیهنشوشهد اشخو شحدمتشازشا کدشىیپنس ارش

شم یااارشش جاوابشچاهشاشاساتش قا حقشاسالمشهمن شکهش اسالمشیجمدورششمیرژش
ش  هماشازشساوگن شخ اشبهشراشهمنشى ارا.شیسواشدریاشم،یاارششدیزششبهشسدشکهشوقتآ 
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شوشح واشازشیپنس ارششوش اسالمشیجمدورششیهنهیپنشم تحکشارشوش ی آشخواشبهشحنا
 «.  بنهشکوهنشهد اشخو شوشاسالمشثغور

 ضدانقالب تبلیغات برابر در هشیاری .4-9
 در خصووصهبو  ضودانقال  از تبوّرا اعوالم در روحانی شهدای اصلی ۀدغدغ

گاه  خود وصایای  ۀناموصویت در. اسوت بووده بوزرگ خطور این از مردم کردنآ
شازشهاانبچااهشکااهشکناا مشکاانری» خوووانیم:مووی ذوالفقاانریشاحماا روحاانى شهااد  ش

 «.ىر دى شیناشراشهنآ شکداارشوشنررفتشوشبمنىن شاورشض اىقالب
ش گواهی بوه دعووت با زااهعدبشاحم روحنى شهد    اصول بوه  بصویرت و آ

شاهام شبنی » است: کرده اشاره هاآن با مبارزه برای قال ضدان هویت شناسایی
شزىنا ما شضادبهشاساالم شاىقاالبشباهشکهشافداایشوشن  کشهننسنی شلبنسشهدشارشرا

شاامشارشکااهشکن اا شباانزشراشخااواشگااو شوشچشاامش.گ دىاا شقاادارشهاامنشۀمباانرزششهاا  
 گرفتواری از پیشوگیری برای که است معتقد شهید «. ى فت شمداورشهنیگدوهک

 شهید  این منطق در کنیم. باز را خود گوش و چشم است الزم  نامنحرف امد در
 دارد. دنبال به را ضدانقال  هایتوطئه از مصونیت اندیشه  و بصیرت اصل

 معوارف و احادیو  سوالح نیوز الحس ن سنااتشعبنسشس  روحنى شهد  ش
 کوه دهودموی تذکر و داندمی کارساز ضدانقال  تأثیر با مقابله برای را اسالمی

 ۀجامعو  آینود صویانت توا کنویم مجهوز کارآمد ابزار این به را خود فرزندان باید
 شود. تضمین نامنحرف از اسالمی

 هوایتوطئوه کوردنخنثوی برای را هاییراهکار معصوم شرضنروحنى شهد  ش
 قرائوت و مسواجد پرکوردن و اسوالمی اندیشیهم جلسات قالب در ضدانقال 

شارش،بسا  شجلسانتشوشاسالم شاىجم شجلسنتشتشک ل» است: کرده بیان قرآن
شخانل شراشمساج هنش!اللاهحادبشباداارا ش.بنها ما شمؤثدشخ ل شوح تشتشک ل
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ی  یاناشوشبخواى ا شمساج شارشوشجمنعاتشبانشراشتن ىمنزهنیشکن  شسع شوشىرذار شز
شازشاللاهحادبشباداارا شکاهشکنا م شتال شخ ل شاهم شکهشب اى  شوشبخواى  شقدآ 

ش،همچنا  شوشآورىا .شیروشفساناهنشباهشوشهاوى شاورشخوبشعمنلاشازشوشمسج هن
شهدچاهشراشبسا  شج یا شسانختمن شهما یردشینریشبنشکن  شسع ش!بس ج شبداارا 
شحانلشهماهشارشکاهشاهامما شتاذکدشهمنشبهشوشبدسنى  شاتمنمشبهشوشکن  شهدوعشزواتد

ی شوشبنه  شموامب  «.بکشن شراحت شىفسشمننفقن شوشهنض اىقالبشکهشىرذار

 ضدانقالب به هشدار .4-7
 واسوطهبی و کرده ضدانقال  متوجه را خود یوصایا از بخشی روحانی شهدای

 و تواریخ در ثبت مستقیم  گفتگوی این دفه و حکمت  اندگفته سخن هاآن با
 در بیشتری تأثیر شیوه این چراکه  است بوده نامنحرف گوش به خود پیام رساندن

روحاانى شهااد  ش ۀناموصوویت در دارد. پووی در مخووال، و موافووق مخاطووب
 اسوت: شوده یواد طلبانفرصت لفظ با ضدانقال  از  زااهعل جن شمحم حس 

شجانشاىقاالبشۀسافدششنانرکشارشوش یااداهکاشراشنرکاش  همشطلبن فدصتشهمنشامدوز»
شۀسافدششنانرکش یااآما هش؛اىقاالبشدکافشىاهشوش  هستشجنگشدکفشىهش !یاداهکشخو 
شهکاش  اب اىشطلبان !فدصاتشیاش .یااداهکاش بااىقالشمنهدبهشراشخواتن شوشاىقالب

شجنرالشارش یابنشنیاش  منانفقشهمچاو ش . انکش زى گش  تواى ىمشآزاااىهشوقتچ ه
  آینود شوهید «.  انکشفادارشغادبشوشهادقشیشاورهنکشباهش یابنشنیاشوش  نکش زى گ

 درنهایوت نیوز اینان که است معتقد و کرده معرفی خوردهشکست را ضدانقال 
 کنند. فرار ایران از منافقین نندما شوندمی مجبور

ش شهد    گوذرابودن ضودانقال   بیوداری ۀدغدغ با اهداف شحسنعل روحنى 
 پیشونهاد هواآن بوه را صحیح راه به بازگشت و شودمی یادآور را دنیا هایفرصت

شنیاشاىا بواهشتفنوت بشنیشحنلتنبهشکهش آىنىشبنشااهتمش مطلبش،  همچنشو» دهد:می



    000   هاى انحرافىجريان

 

ش آىانىشنیشوشاى بواهشمخنلفشاىقالبش یاشبنشعنناشیروشازشنیشوش ااىىنشوشجدلشیروشاز
شاکناو همش:اى بواهشمنت(محد ششتدکشوشواجبنتشاىجنم)ش هدعشمسنئلشبهش اابنلشکه
شغفلاتش یاشازشش بشخواهم مشآىن شازش؛استشص تشخقنبلش خوببهشبنطلشازشح 

شن ااىشزواگاذرشوشنهکوتشلذاتشارشه  غدقشوشیو اىشیآرزوهنشوشخوابشازشوشىکنن 
ِ»شکه:شاهن شىجنتشراشخوا ِز ِم ِِایِ نِ الد  ِر  شامتحان شمحالشوشعباورشمحلشن اىش«.ةِ ر ِخِ اآلِةِ ع 

شۀل وسشهمهش،عبناتشوش اوستشوشمقنمشوشهغلشفدزى ،شوشزى گ شلیوسنشتمنمشاست.
ش؛  بنهاشموامبش؛استشمشکلشامتحن ش یاشازشه  دو  بشوش.امتحن شیبداشاوست
شى اهاتهشیسواش منى پششردیاشکهشیروزشش یىشوششمن  پششه .شتمنمشهمنشبدشحجت
 «.اساتشبخشان هشوشغفانرشخ اوىا شکاهش یوى  بپشگنمش پشامنمشصفو شبهشبنه .

 مخاطووب کوه درنهایوت خصوووصهبو شوهید  ۀهدایتگرانوو و دلسووزانه رویکورد
 بلنود روح از نشان  کندمی دعوت خدا سویبه بازگشت و توبه به را ضدانقال 

 دارد. وی اخال  مکارم و
 منوافق افوراد  چهور معرفوی بوه اّول وهله در روحانی شهدای شناسیدشمن

 شویطانی قشر این مخر  آثار و هاویوگی به وصایا برخی در است. بوده متمرکز
ین شمجتب شس  روحنى شهد  ش  است هشد توجه ششمدنجد  خطرهوای بیان در ممق  

شبدخاوراشارشکاهشاساتشای شمننفق  شچددۀشتدی خطدىنکشاز» است: نوشته منافقین
ش،جنمعاهشجانریشمسانئلشهماۀشوشاقتصنایشمکتب ،شاجتمنع ،شس نس ،شمسنئلشبن
شآغانزشاللاهکاالمشبانشراشخواشگفتنرش،مخنلفن شاوشراهشوشخ اشکالمشبنشخواشکهحنل ار
شاىسان شهادشکاهشاهنا ما شىشان شقادآ شپ ادوشوشبنایمن شراشخواشچنن آ شوشکنن م 

شوشاىب انشراهشازشراشمادامشارىت جاهشوشهوام شاىحدا شوشاهتبنهشاچنرشاى یش سناه
 «. ىاارشم شبنزشمؤمن  
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 شهدای  مبارز برای دیگری راه تاریخ  ۀحافظ در نامستکبر هایجنایت ثبت
 را تدبیر این س  بنقدیشاحم شس  روحنى شهد  ش  است بوده استکبار با روحانی

شنایاشباهش ، انکشهیاگدشش  اساتخوششوش یاافتناشم شنایشبهشاگد» است: داده نشان چنین
شۀارجاشباهشخباد ازخا ابش  منانفقشاستشبهشهکش اسالمشیجمدورششحدبش ا  هد
شجمداورس رئاشنایاشباهش؛ بدشتشمظلومش  هدشنایشبهش؛  فت بش ى  رسشهدناتشع رف
شباهش؛  بدىشزهداشبدشتشبهشیسدششبنهند.ش  هدشدیوزشىخستشنایشبهشوشی رجنش  هد
شۀج اها شاساتش،  حساشۀکاتهکاتشبا  ش،اصاغد علاشۀپانرشپانرهشیگلوشنای

شبانشمن شمسال ششخ.یتانرششطاولشارشقات حقشوشحا شیهد اشتمنمشنایشبهشوشابوالفضل
 «.نفتیشخواه ش ک تسشالتن شهن یاشیناآورشی

 انقالبضد فرجام .4-1
 اشواره ضدانقال  ۀمقول به که روحانی شهدای آثار از جاماندههب متون بیشتر در

 ضودانقال  بر حق ۀجبه پیروزی و آنان برای ذلت و خواری فرجام است  شده
ش ۀناموصویت  اسوت دهکور معرفوی الهی بشارتی را شاللاه صافروحانى شهاد  

 افورادی را ضودانقال  ابتودا ایشوان سوت مدعا این بر خوبی ۀنمون اسمنع ل 
 نوور کوه داده بشوارت سپ  و دارند اصرار خود عناد بر عامدانه که کرده معرفی

شارشوشاىا خدیا هشایگوهاهشباهشکهش یهنآ شامدوز» رسید: واهدخ دنیا تمام به خدا
شخ اوىا شکاهشب اىنا شبنی شىشنوى شراشح شسخ شتنشاى گذاهتهشپنبهشخواشهنیگو 
شکفادشى نیا .شخاو شراشمشدکن شوشکنفدا شاگدچهش،رسنى م شاى نشتمنمشبهشراشخواشىور

شراشمانشخ اوىا شمبنها شغنفالشایلحظهشاگدشوشبداهشیور شمنشبدشتوا شۀهمشبنشجدنى 
 «.ول مئمسشآین هشهنیىسلشوشىسلش ایشبدابدشارشوشبخش  شىخواه 

 اموام بوه نهضوت تحویول انودازچشوم بدگانى شغالمشمحمواروحنى شهد  ش
 و داده قرار مخاطب روی پی  ضدانقال  با گونهبسی   مبارز برای را زمان
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 بوا مبوارزه سوردمداران نیوا  بسویجیان به خطا  خود ۀناموصیت از بخشی در
ش!ن  ج بساشایش:کاهشاستش یاشن  ج بسشبنشبع مشصحبت» نویسد:می ضدانقال 

شامانش،نمکاشت وصاشهامنشباهشهکاشهساتمشکوچکشل  خشم ش!امنمشچشمن شىورشای
شخنجدهانیشوش  منانفقشهانیضادبهشبانش، یااارششفکاشارشجان شهکاشهمنش؛مجبورم
شامانمشآقانشتاساشهباشراشىدضاتش یاشتنش  نکشنرییشراشامنمشوش  ن ىنششعقبشاستعمنر

 «.  اهشلیتحوششزمن 
 پیروزی روحانی  شهدای یقرآن منطق طبق  ضدانقال  با مبارزه راه نهایت

 بوا پیوروزی ایون هواآن از بسویاری فوردی زنودگی در اما  است بوده حق ۀجبه
 آموده عدیدپاورشرحمان روحنى شهاد  ش حالشرح در  است شده امضا شهادت

 و مختلو، مجوال  در  ضودانقال  بوا بولتقا در یجوّد  مبوارز نیوا که است
 تموام بوا و خواندمی خبریازخداب و منحرف را وملهک حز  خود هایسخنرانی

 کرد.می تالش مردم میان هاآن  چهر افشای در هراسی و ترس هی  بدون و توان
 یدشوه و محاصوره را او تهوران در  هماهنو  اقودامی در ضودانقال  سرانجام

 کوهطووریبوه  کورد تشودید ضدانقال  علیه را مردم داحات وی شهادت ند.کرد
 این در است بدیهی کنند. تر  را منطقه سیاه رویی با شدند مجبور بیگانه عوامل

 یافتوه تحقوق آن بطنوی معنایبه  حق پیروزی در شهید بشارت نیز  عملی  سیر
 است.

ش بشارت  در ضدانقال  نابودی دربار  ابداه م ش یىورال ش  سروحنى شهد  
 بخشی در وی  است شده بیان خداوند بودن«خیرالماکرین» صفت تبیین ضمن

 هواآن نق  دلیل به انحرافی هایجریان از را دخو نفرت خوی   ۀناموصیت از
ششهان ناکپداشعهیهانشاز» است: داده نشان هاپراکنیشایعه در شازش.  انکشیورشاشا شجا  

شهکاشهامشهامنشخواها  ماشالامشهکاشمتنفادمشیقا رشهباشض خل ش  مننفقشسنزمن 
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ش  منانفقش  هماش:  ایبروششوش  بدسانىشمادامشبهشمداشنم پش،  خواى مشمداشۀىنموص ت
ش54شراش علاشامانمشتواىساتن شخاواشخوارخو شوش  پلشۀچددششبنشهکشبواى شض خل 

شغادبشوشقهادشماداور ششیهانکگدوهشاستهباستشهن یاش.نن کش  ىشخنىهشسنل
ششخواشۀ یافدىگشاربنبشیهبدشرششهبشاااه، شمستضاعفشوشمسالمن شمادامشهکاش سکا

شاشها شاسالمشهبشمدت شیروزششى دشعنقبتشوشاااشبیفدششگوىنگو شیهنچددهشبنشراشدا یا
ش:اىا خواى هشورکش ولش،نن کاارشخ ههشراش مدامشوش اسالمشاىقالبش یاشخواهن  م
وا» ر  ک  م  ر ِِو  ک  م  اللِ ِالل   ِِو  یر ِِ  ِو  ِِخ  ین  ر  اک  م 

 «.(45عمدا :ش)آلش«ال 
 



 
 
 
 
 

 :مهفت فصل
 نیمنافق با مبارزه و یزیاستکبارست

 
 

کیود  عمود اموا اسوت  خارجی و داخلی عدب   دو دارای استکبار  اسوتکبار بور تأ
 شویطانی اسوتعمار ایون اسوت. آن نفووذ و قدرت ۀدامن وسعت دلیل به  جهانی
 بوارز ۀنمون .کندمی دنبال را بشر اکثریت دنکشاناستضعافبه و جهان بر تسلط

 و مزدورانوه هوایسیاسوت در  حاضور عصور در تووانمی را شیطانی هدف این
 در و قرآن هایآموزه در بود. شاهد آن ایادی و امریکا متحد  ایاالت امپریالیستی

 تهواجم و مووردظلم کوه هستند کسانی ناتضعفمس از منظور  اسالم دینی منابع
 هستند. نامستکبر با مقابله و دفاع به موظ، هاملت و اندگرفته قرار استکبار

 در مبوارز و استکبارسوتیز هواییانسوان را هاآن وحیانی  تعالیم است بدیهی
 روحوانی شوهدای  سیر برعالوه واقعیت این است. کرده تربیت عدالتیبی برابر

 خووبیبوه نیز هاآن وصایای در فت یا تجلی نبرد میدان در یجّد  حضور در که
 ۀمقولو بوه روحانی شهدای ۀظریفان توجه وصایا  متون بررسی در است. آشکار

 بوه ابتودا کوه آمده دست به داخلی نفا  و جهانی ۀسلط بعد دو هر در  استکبار
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 خوواهیم آن محورهوای تورینمهوم تبیین سپ  و آن اصلی هایشاخص ترسیم
 پرداخت.
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 استکبار بازنمایى چهرۀ .4-9
 امریکا متحد  ایاالت خود وصایای در خود  واالی بصیرت با روحانی یشهدا

 مردم هشیاری خواستار و هدانست حاضر عصر در استکبار حقیقی ظهرم و نماد را
شام نا شمجتبا روحانى شهاد  ش  اندشده آنان مکرهای و هاحیله انواع مقابل در

 چراکه  است دهش خمینیامام وجود خاطرهب مردم شکرگزاری خواهان گدمن 
شاستشامنم» است: کرده پیدا رهایی امریکا استعمار سلطۀ از کشور او رهبری با
یکنش،بدر شطن  ه ششکشورشوشملتش یاشازشراشغنرتردشیامد شراشملامشسانلش۰5۱۱شکها

ش ه کشاشفساناشهنیراهشبهشمنشخ اشلطفشبهشىرذاهتشوشکداشکوتنهشاشبواشکداهشتحمل
 غارتگر لفظ کاربردنبه با شهید «.م بکنشراشدیعدششىعمتش یاشهکدش یبنشمنشوشمیهوش

 کوه دشومن مخملوی هوایدست فریب ردمم که است آن خواهان  امریکا برای
 حقیقوت و ماهیوت زیورا  نخورنود را شوودموی دراز دوستی برای ظاهربه گاهی

 است. اولچپ و غارتگری  امریکا آن رأس در و استکبار جریان
ش  دغدغوۀ داشوتن و فراملوی تفکرات با  ن حسش عب العلش  سروحنى شهد  

شوشعادبشامات» خوانود:موی فرا استکبار با مقابله به را جهانیان  جهان مظلومان
شۀزااحادامشطفالش یااش،ل اسادائشهکاشهامنشیباداشاساتشىناگش یاش!مسلمن شامت
لاشوش  سادزمشوشنا کشتنرومانرشراش  فلسطشمدامش،دم وى صد شراش  مسالمشۀقبلاش  او 

شمسالمن شهانآ شمرادش؛اها  ماشقادارشفشانرشدیازششراشلبنان شمدامشااراش؛ن کشاهغنل
شازش  اخواه ماشک شهمنش  یآورش ىمشبدشامشهمنشهکشستن  ىشمسلمن شمردش ستن  ى

شوشهاانحساا هاانهشوشفداا هنش  ااخواه مااشکاا شتاانش  ی ااآشدو  اابشغفلااتشخااواب
ششوشهن  حسهنه ش ننا کش مداىاکحشدةالعدبیجدشش  مسدزشبدشهنکىنمبنرششوشهنامص  
 «.ن کشثبتشخیتنرشش یبنشراش  ىنرشوشتلخشعیوقنش یا
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 مستکبران با مبارزه ضرورت .4-2
 پیوامبران مشوی خطوی امتداد در  استکبار با مبارزه رسالت بودنبدیهی باوجود

 هوایداللوت بیوانگر روحوانی شوهدای وصایای از یزیاد هایبخ   الهی
شهاد  ش  اسوت منوافقین و نابرمسوتک بوا مبوارزه ضورورت بور التزامی روحانى 

 هور ظرفیوت و توانوایی براساس را استکبار مقابل در همقابل تبنرهمسشاسمنع ل
ش جدنىشبنرکاستشه علشهکشاستشواجبشوشازمشمنشبد» :داندمی واجب گروهی و فرد
شىاوعش یچنا شباهشمبانرزهش یااشکهشىمنى شىنگفتهش.م نکشمبنرزهشصفتگد ش نمنلمشو

 «.ش...شوش قلمش، جنىش، منلشهوا: مشم تقس
 مورز بودون  مبارز وجو  حسننورایشبنقدیشمحم عل شس  روحنى شهد  ش

شکاهشن ااىشیجانکشهادشارش... » اسوت: شده یادآور مسلمانان ۀهم بر را استبداد با
شواجابشهامنشۀهماشباهشاارا،شوجواشایهمنلمنىشوشیاستب ااشومتکحشگد،نجهکه

شوشاىا اااهشقدارشخواشنذبکشۀطدش سشدیزششارشهکشراش مظلومنىشتنش  بجنرشهنآ شبنشاست
شبادر شوش  سانرشمسالمن شفداشهدشۀف ومشنجنیاشارش.  اهشىجنتشنن ک مشنجهکه

شیدشرنولچپاشهانه ش یاىبنش؛بنها شملامش یتدوششهنه ش یىبنشمسلمن ش عنیشاست؛
شراهشارشتواىا  ماشهکاتنآىجنشش یابنش ؛بنهاشیىانبدابدششوش ىنع التشهنه ش یىبنش؛بنه 
 در تنهوا وجوو  این که است مبرهن «.بدااراشگنمشخ اوى شومتکحشنفت یتحق 

 روسوتازاین  باشد داشته استوار و بینواقع ایعقیده که دواندمی ریشه تفکری
 از خوود ۀناموصویت در را تفکور این ابزار موسویشحس شس  روحنى شهد  ش که

شبشاویمشب  واقعشکهشک شصن شراشمنشعق  ۀشخ این!» است: دهش خواستار خداوند
شمانشباهشوشبنیسات مشاساتوارشوشمقانومشکوه شهمچو ش،مننفق  شهنیتوطئهشبدابدشارشو

 «.ىشویمشخستهشاسالمشاهمنن شاهمن شازشکهشک شعطنشبدابنریشوشصبدشى دوی



    009   استکبارستيزى و مبارزه با منافقين

 

 بوه را فورد کوه است مهمی عامل روحانی شهدای ۀاندیش در ذلت از رهایی
 در عاشوورا  فرهن  اصلی پیام این ذلت  پذیرشعدم دارد.می وا ستم با ارزهمب

 نوشوته زااهتمانمشعل شحدمشم افعروحنى شهد  ش  دارد بسیاری نمود وصایا متون
شبانشمقنبلاهشبادایشوشمسالم  شک ان شوشىوام سشازشافنعشمق سشه  شبدای» است:

یاامشآ شرأسشوشاسااتکبنر یاامشاساادائ ل،شساافنکشوشجعلاا شرژ شوشکااشکااواکشرژ
ی شتوا شارشهدچهش،صد وى ستشۀپ شجننیت یامشایا شسادشبادشاار یاناشجعلا شرژ شفد
شوشىر اداشرساوبشاىقالب ان شهانیک ناهش.کن ا شآ شىثنرشراشىفدتتن شوشخشمشوشبکش  
شذلاتشعل شۀه عش؛هست مشطنلباب شب شعل شۀه عشمنشۀهمشکهشىکن  شفدامو 

 شیعه عزتمندی به شهید  نای ۀیشاند در استکبار با مبارزه ضرورت «.پذیداىم 
 توروی  را «الذلوه مون هیهوات» نودای پیوام این گردد.برمی ذلت نکردنقبول و

 ایون پوشوید. چشم نیز جان گوهر از راه این در است سزاوار کهحدیبه  کندمی
شۀ الکشاز» سوت:ا مشوهود نیوز کنکانشمحمواروحنى شهد  ش ۀناموصیت در تفکر

ش یااش،امانمشراهشوشهد اشهراشۀاهن ااامهشهکشخواهم مشاللهحدبشخواهدا شوشبداارا 
شىانبواشوشوبکسادششراشض اىقالبش نتواى مشهدچهشوشبنهن شجدن شارشمقنومتشۀاسوش

یکنشینایاشاهن شبهش مکمحشمشتشوشسنزى  شاسالمشرزمن گن شبدىن .ش(  مننفق)شامد
شباهشآ شصا ورشیباداشوش  نکشینرشیشخواشخو شۀقطدش یآخدششتنشراش اسالمشاىقالبشو

 «.  بنهشوهنکشجدن 

 استکبار هدف .4-9
 هموواره 7300 خرداد همان از  دشمن راهبرد از روشن در  با روحانی شهدای

 بر مکرر صورتبه خود  وصایای در و کردند قیام استکبار با مبارزه به هوشیارانه
 خود ۀناموصیت در عموىب شمصطف   شروحنى شهد  اندکرده تأکید این موضوع

شازهدسوشهکشمیبدش مشسدشبهش زمنىشارشمنشد!یعدششخواهدا شوشبداارا شیا» است: نوشته
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یکنشخصوصهبش ، مننفقشوشفنرک شیبداشهمهشخوىخوار،شیهوروشوشنرکتیجننشیامد
شغیاارشش تیجنانشگوىاه چهاشازشوشاىا اااهشهامشاساتشبهشاستشدیعدششاسالمشیىنبوا
شغفلاتش ماکشداهکىانشیخا اشاگادشست.اشمنشاو شبدش  سنرشۀف ومش یاشوشى ارى 

شبانشوشم اهاشهامشاساتشباهشاساتش،پاسش؛زاشخواهن شضدبهشدیعدششاسالمشبهشم، نک
شامانمشدمن یعدششرهبدشوشفق هوایتشخطشازشیدو پشبنشوش اىقالبشاولتش یاشازشتیحمن
 «.م نکشینرشیشراشدیعدششاسالمش، ن مخ

شهاد  ش ۀناموصیت در  شمند هاینقشه دربار  هشیاری به سفارش روحنى 
شوشهاوا ماشاحسنسشجنمعهشقبنلشارشیافه وم» شود:می دیده نیز پورقنسمشح  ر
گانهش یابنشسام؛یبنوششهىنموصا تشتانشه شموجبشفه، ومشاحسنسش  هم شم بنهاشآ
شاگادش.ىرذارىا شننرکشراشمتعد شیدوهن ىشمننف ،شوشنرکنشیرششیهنمددهشوشبنرکاستشینایا
گنهنىهشوطئهتش یاشمقنبلشارشمن شآبشبادشىقاششراشاهام شۀىقشاشوشم ناکىشبدخاوراشآ
 «.م بنهشتمنهنگدشآ شمت شازشراشاىقالبشستکهش یبنش،م نکى

 ۀوسویل هر به  نامستکبر با مبارزه به را همگان عبنس شمحم روحنى شهد  ش
شاهمنن شبنشق رتشتمنمشبنش یاارششی تواىنشوشق رتشهکشی همن» خواند:می فرا ممکن
شبهشخواشاعمنلشوشزبن شبنشوشمنلشبنشى ارى ش   جنرشق رتشهک سنىکشوش  بجنرشخ ا

شاىقاالبش یااشه علشن اىشسدتنسدشارشهکشرنىه بشیشورهنکشتنشنن کشکمکشاىقالبش یا
شتندانشیجمداورششوماتکحشاگادشمانشببدىا .شش پاشازشینرشکاشىتواىن شنن ،ک مشغ تبل
شراش الماساشیجمداورششچاو شامانشدا،کا ىماشغ اتبلشمانشه علش سکشم، خواست م

 «.اىا داهکاشل تحمشمنشبهشراشجنگش یاشوشنن ک مشمخنلفتشمنشبنش،میاداهکشاىتخنب
 ملوت تقاضوای  جن  تحمیل و ایران بر نمستکبرا تمرکز دلیل  شهید اعتقاد به

 در جهانی استکبار که آیدبرمی بیان این از است. اسالمی حکومتی داشتن برای
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 بوه اسوالمی حاکمیوت استقرار و کیلتش از را خود هراس  مختل، هایصحنه
 است. رسانده ثبت

شامادوز» دارد: روشونی  اشار مطلب این به پورم دزای شمحم روحنى شهد  ش
شبادشخ اشرحمتشامنش،ه هشایدا شۀصحنشواراشمتفنوتشهنیحدبهشازشجدنى شاستکبنر

شاهامنن شکاهشبا اى مشراشایا ش.گشتن شسدکوبشایردیشازشپسشیک شوشگشتشینراشمن
شاوسات شوشبدااریشراهشازشالذش؛کنن شواژگو شراشمنشاىقالبشکهشارص اى شنوزهشاسالم
شىانبواشراشمانشاىقاالبشاهن خوشم شوشاى ازى م شمنشم ن شارشاغتشن شوشاى ه هشوارا

 «.سنزى 

 ستیزیظلم و روحانیت .4-7
 و هواوعوظ بوه پوشواندن عمول جاموۀ و خودا فرموان به عمل جبهه  در حضور

 موردم بوه مسوجدها و منبرها در روحانیان خود که بود قالبیان و دینی هایآموزه
 را تریسنگین بار خود وصایای در روحانی شهدای  اساسبرهمین  آموختندمی
 را هواآن خواص صوورتبوه و کورده احساس خوی  کیشانهم و خود دوش بر

یف شمدتضا روحانى شهاد  ش  نودددا قورار استکبارسوتیزی اصلی مخاطب شهاد
شهادشبادای» اسوت: کورده بیوان اآشکار خود ۀناموصیت در را دغهدغ این رهننى 
شآ شبدابادشارشوشبب نا شمانلمشازشراشملما شکاهشاستشتحملغ دقنبلشد ،عمتشروحنى 
شهادشبادایشکاهشبنها شقادآ شوشاساالمشمتوجاهشملامشاگدشخصوصهبش؛کن شسکوت

گنهشلمن مس  در مسوئولیت احسواس  شهید این منطق در «.ى ستشتحملقنبلشآ
 جوشد.می روحانیت دل از اّول ۀوهل در  ستیزیظلم برابر

شملمشیبداشمن نم قشوشحدکتمن » است: معتقد واقع شغالمدضنروحنى شهد  ش
شوش اساالمشیهاناماتش یرهانشیباداشهکابلشسات، ىشرادا یاشباهشتجنوزشوشفسناشو

 «.استشملمشبنرشدیزششازش نمستضعف
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 پووذیری مسووئولیت ایوون امتووداد در معنااویشمحم حساا  روحاانى شهااد  ش
 اعوالم اسوتعمار بوا مبوارزه در را خوود هموت صراحتبه روحانی یک لباس در

یداش،کن مشکمکشایدا شاسالم شجمدوریشبهشبنی شمن» :کندمی شاساالم شىظانمشای شز
شافانعشآ شازشاهامنن شتمانمشبدابادشارشبنیا ش؛روساتروباهشجدنى شاستکبنرشتمنم بن

 «.کن م

 ستیزیظلمرسالت  .4-1
 علمیه هایحوزه متوجه اّول گام در را استکبارستیزی ئولیتمس روحانی شهدای

 جموع نود کرد بیوان همگانی رسالتی را الهی تکلی، این دامنۀ سپ  و ندستدان
 در تبلیغووی و آغووازی حرکووت کووه اسووت ایوون از حوواکی دیوودگاه ایوون میووان

 هموۀ  اداموه در و باشد موردتوجه همواره روحانیت ازسوی باید استکبارستیزی
 قووا تموام با و دهش وارد عمل میدان به  دینی تکلی، این هب لبیک منظورهب مردم

 کنند. علم قد ظلم و استکبار برابر در
ش  خداونود ازجانب تعلیمی را ستیزیظلم  دبنرشاکبدیشرحمن روحنى شهد  

شساتمشوشملامشبدابادشارشکاهشآماوخت شبنا گنىتشتمنمشبهش!خ این» است: کرده نابی
شراشآىچاهشتانشروم مشجبدهشبهشوشىکدامشسکوتشوم فهشببدحسشم شوشىکنن شسکوت

 «.گ اداشقادارشتاوشموراپسان شکهشام  وارمشکنم.ش فهوماىجنمشبتواىمشآموخت شم شبه
 مخاطوب و قشور بوه اختصواص و اسوت همگانی الهی تعالیم که است بدیهی

 ندارد. خاصی
 آن  میوو کوه اسوت درختوی همانند روحانی یشهدا ۀاندیش در ستیزیظلم

شاصاغدروحانى شهاد  ش بواور در تمثیلی تفکر این بود. خواهد اجتماعی لتعدا
  دربوار او از جماعوت نمواز در  دوسوتان از یکوی که روزی است  زااهموس 
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شایجنمعه» گفت: پاسخ در وی و کرد سؤال شهادت از پ  آرزوی  ترینبزرگ
 «.ىشواشملمشکس شبهشتنشبنه شع التشآ شارشکه

 و اسوت نامستضعف حقو  تحقق برای گامی تردیدبی همگانی زیستیظلم
شمحما جوااروحانى شهاد  ش  شود خواهود خوتم اجتمواعی عدالت به روازاین
شحقوقشح نیاشمستلدمشمنلمن شتأایب» است: کرده تصریح نکته این بر نراار اخت

 «.استش نمحدومشوش نمظلوم
 یواری  جامعوه اعضوای فردفرد که است الزم اجتماعی عدالت تحقق برای

  دهنود قرار خود باور و منطق ۀسرلوح را آن و دانسته همگانی تکلیفی را مظلوم
 :اسوت کورده معرفوی اسالمی  سیر را شیوه این ارجمن ى نشمحم روحنى شهد  ش

شبادشقا رتشۀهماشبنشوش  نکشقنارشراشاوشق رتتن شازش؛ یدش برشراشمظلومشهدشاستشهمن»
شمساج شهادشوش  اوبکبشبادو شوشارو شازش،پدساتاهاوششوشساتمردشوشمانلمشهدشفدق
شارشوشیعلوشۀوش هشوشیىبوشۀدش سشاستش یاشهکش  نکشخدابشنىش بنىشسدشبدشراشیضدارش
شهامنشوشما شازشهکاطورشآ ش یهانشتانش  بنهاشحنضدشبیغنشوشمنهدشیهنصحنهشۀهم

شمانلمشىهشخواشهکنیاشتد  اقشۀتکىشم. بنهشعصمتآلشنتیزششم بتواىش،اى خواسته
 «.ش...شکمسلهع هشهکبلش،مظلومشىهشوش  بنه

 در کوه است یهمگان تفاوتیبی ستیزی ظلم بسط ساززمینه عوامل از یکی
شیمداا روحاانى شهااد  ش  اسووت دهدا هشوودار آن بووه روحانیووت توواریخ طووول
 همگوان به خود ۀناموصیت در  تاریخی ۀدغدغ همین با یسبدوارششخواه اسالم
شهاد شت، ث حشازشوشن بنهشتفنوت بشآ شمدامشهکشیاجنمعه» دهد:می انذار چنین

شوشباتکىشها ه،شمسالطشهانآ شبادشتجانوزگدا شنا ،کنىشافانعششیخوششت اىسنىشو
شتواىا  ىماشیاجنمعاهش  چناشآورا؛شخواهنا شارمغان شباهشآىان شیباداشراش چنرگ ب

شاسات.شآىان شۀجنماش یتدشبن هیزششذلت،شلبنسشوشن کش زى گشسدبلن شوشهدافتمن اىه
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پا پاشیهانیگدفتانرششوشباالشمنتظدش یبنشدى ، خ ىمشبدشنر کپشبهشهکش مدامش یا ش ار
شیهانرىا شوشهانیگدفتانرشش،مدامش یاشبهش توجد بشوش سستش ع طبشۀج ىتشبنهن .
 «.استشفداوا 
 



 
 
 
 
 

 :مهشت فصل
 یمدارتیوال

 
 

 و عوادل فقیوه حکوموت یامعنوبوه دارد  اماموت اصول در ریشه که فقیهوالیت
 موذهب ارکوان از  زموان و عصور هر در که است اسالمی ۀامعج بر شناسدین

 فقیوهوالیت اصل ضرورت تبیین برای بسیاری اثباتی ۀادل آید.می شمار به شیعه
 است. شده ارائه شیعه دینی مبانی در

 بیوتاهول و قورآن مکتوب در که دانشی و ادله براساس روحانی شهدای
 خووبیبوه را آن ضورورت نود بود کورده کسوب فقیوهوالیوت اصل درخصوص

 از یکوی دلیول هموین بوه داشوتند. بواور بدان دینی عقالنیت با و هکرد احساس
 فقیهوالیت ۀمسئل بر تأکید  روحانی شهدای وصایای اشترا  وجوه ترینپررن 

 را ایهناموصویت کمتور اسوت. اسوالمی ۀجامعو رهبوری از تبعیوت ضرورت و
 دباشو نشده داده اختصاص وضوعم این به آن از بخشی که کرد مشاهده توانمی
 در را روحوانی شوهدای وصایای در شدهاشاره مباح  پربسامدترین ادامه در که

 :بینیممی زیر شکل



016      شهداى روحانى سيرۀ عملى 

 

 امامت امتداد در فقیهولیت .1-9
 ۀائم و انبیا رسالت با اسالمی انقال  رهبری پیوند بر وصایا متون از سیاریب در

کید اطهار شیاک» نویسد:می خنتم شسع  شس  روحنى شهد  ش  است شده تأ
شامانمشباهشراشنم اپش یااشه هشهکش هدصورتبهشخواهم مشهمنشازشوشاارمشامنمشیبداشنم پ

شوش الداشاىقاالبش یاشراهشارشهکشى ارمشش بشجن شیکشافسوسشد!یعدششامنمش . بدسنى
شوشننا کشامقطعاهقطعاهشبانرشهفتناشاگدشخ اشهبشم.کنشف اشاستشن اىبشراهشکهشراهتن 
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شماداشهکاشخاواهم ماشامانمشآ شازشوشاارم ىماشبادشهامنشازشاستش،بسوزاىن مشسپس
 «.ن ینفدمشهفنعتشمداشنمت قشروزشارشوشببخشن 

 امور وحودت بوه روحوانی  شوهدای هاینوشته و وصایا از فراوانی تعداد در
کید زمان ماما دستور و هفقیولّی  روحنى شهد  ش ۀناموصیت در  است شده تأ

شعملا شوشاهکدششگو شکنمال ششارششن  خمشامنمشستوراتا» :خوانیممی اس یشمحموا
شسفنرهاششوشخ اساتشنم اپشوشزمان شامانمشفدمان ش،شان یاشفدمان شهکش یسنزش

شوش  انکشنرییاشوش یاب ارششاوساتشراششان یاش موافقانش،پاسش؛هنساتآ شسافنر 
 «. یسنزششاورشصحنهشازشوش  نکشمخنلفتشراشمخنلفشن 

 ایوران: ملت به جعفدیشحنج شمحس روحنى شهد  ش ۀتوصی است همچنین
شوشنش اب باشوشجدات باشتقاوایشوشتقاوا بشعلمشهکش  نکشاىبنلشراشامنمشخطشطفق»

 «.بواشىخواه ش نفکش نس سش یاشوشىرد 
 فقیوهولوّی  والیوت امتوداد به باور با خواهاسالم شیمد ش  سروحنى شهد  ش

 و خمینووی امووام هویووت بووه تطبیقووی نظووری  بیووتاهوول رسووالت بووا همسووو
ش نا خمش،امنمن شوشن اىبشوارثشوشبیىنشبدشسالم» است: داده ارائه معصومین

ششچاو شهانهابشوشخدوها  ماشد هشچو شروزهنشهکشاسالمشجدن شرهبدشد، بک شجا  
شبادشساالمشاسات.شمشاغولشخ اوىا شبانششین اىشوشاعنشبهشسجناشامنمشبدرگوار 

ششچو شهکشیابدمدا  «.ااراشالشارشسنلهش54شیاراهنشوشکداهشوتکسش علش ج  

 فقیهولیت تقویت .1-2
 را شانپذیریوالیت هناموصیت صفحات میان در آنکه از پی  روحانی دایهش

 بواور بوه د.ناندرسو ظهوور ۀمنص به را باور این هاجبهه در حضور با کنند  ثبت
  آن ۀنتیجو کوه شود خواهود ریخته درختی پای به هاآن خون  روحانی یشهدا



018      شهداى روحانى سيرۀ عملى 

ش نظر به  بود خواهد فقیهوالیت تقویت شهاد ا» :بدداما شىظدعل روحنى شهد  
 «.استشفق هوایتشا  وهمشکهشاى یختهرششارخت شپنیشراشخوىشن 

ش شهد    شوهید خوون محصوول را فقیوهوالیوت تیوتثب روحنى شعل روحنى 
ش ه رساشت تثبشبهش  هدشهدارا شخو شبنشهکشه فقتیواششل اصشخطشاز» است: دانسته
ش،ع  شتشاشممعظاشت اروحنىشاساتشخواۀىوباباهشد احقشۀطلباش ایش .یىرداشمنحد 

 «.ش...شبوسم مشراشعظنمشمداجعشوشدیعدششامنمشمخصوصن ش
 اسوالم سنگر پای به خون اهدای فقیه ولّی  به خطا  را خود پیام نیز برخی

ش«ی رش حش  حس»شکهش ی بروششوش  بدسنىشدمیعدششرهبدشبهشمداشسالم» اند:کرده اعالم
شاساالمشردسانشازشخاوىمشۀقطادشش یآخادششتانشوشفشنگش یآخدششتنشامنمن!شاست:شگفته
 «.ااهتشبدىخواهمشاست

 و فوردی زنودگی هوایصحنه در چنان را فقیهوالیت به سفارش شهدا برخی
 خوود قبر سن  حتی شهادت  از پ  که اندکرده ساری و جاری خود اجتماعی

 روی کوه شوعری بیت در توانمی را نکته این اند.داده قرار آن تبلیغ ۀوسیل هم را
 کرد: مالحظه شده نوشته سواریشاصغدروحنى شهد  ش قبر ن س

شم شداقبشبدش اىدشپنش ارااىش احششسوءم شخم ن شبدشااراشکهشهد

 فقیهولّى  از اطاعت .1-9
 بوا هاروضه و هابرمن پای کودکی از که مردمی برای توالی عشق و شور تردیدبی

 روحوانی شوهدای اسوت. یافته ریشه هاجان در اند گرفته خو بیتهلا عشق
 را مردم و دهکر توجه نیز آن عملی عدب   به والیت  ۀمسئل به قلبی رویکرد برعالوه

شی اللاهروحانى شهاد  ش  انوددهشو رهنمون والیت از ملیع مفهوم در  سویهب
شمادام!شای» :کندمی دعوت شعور به شعار ۀلمرح از را مردم صراحت به ستنری

ششآ ش؛«هفق ض وایتشبدشمد »شاه  م شهعنرشهمهشای  شامانمشزمن ،شای شارشفق هول  
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شکاهشىشاوی شخنرجشاستشائمهشوایتشخطشکهشامنمشخطشازش،پسش؛استشعدیدمن 
شىاواه شوشاوامدشکهشاستشای شبهشخطشای شازشپ دویشاارا.شهمداهشبهشراشآخدتشهالکت

شاستشالد شمنتمحد ششهمن شکهشراشىواه شوشاطنعتشراشاوامدشااىسته،شراشعدیدشامنمشآ 
 «.کن مشتدک

 در مقابلوه بوا تاسو برابر هدنب ش  حسروحنى شهد  ش بیان در والیت حفظ
شکاهشراشاىقاالبشوشتیواش» :کنندمی پایمال را شهدا خون که مذهبیبی افراد برابر
شبانرشرادیاش . اکنشتیاحمنشوشحفاظشوجاواشۀهمشبنش،هد استشیهنخو شۀعصنرش
شاهنا شقدارشچهیبنزششراشهد اشزحمنتشمذهبشاسمشبهشامذهبشمشتشکیش یىرذارش

 «.ب اىن شبالشوشىکبتشنمعهجشیبداشراشجنگشوشزىن شجنشجنمعهشارشراشخواشو
 گوذاردمی یجا بر را خود عملی آثار زمانی شهدا دیدگاه در والیت به لبیک

روحانى ش نخووریم. را دشومن فریوب و آموده میدان به هوشیارانه شود باع  که
ش شدو اپشهکاشبواشم خواهش سنىکشۀاستشازش... » نویسد:می س  ی شرسولشس  هد  
شاساتشموقاعشآ شاى .گفتهش کلبشراش ن خمشفدزى  شوشاوشیى اشوشهستن ش  حس
شوشداکشم خواهشغلبهشهنآ شبدشوشخوراشم ىخواهشراش مننفقشوشابدق رتشچ هشفدیبشهک
 «.هوى  مشىنبواشهنآ 

  ىظادیشموسا روحنى شهاد  ش ۀناموصیت در والیت  از هوشیارانه اطاعت
شمنشب  اریشامدوز» دارد: دنبال به را بیتاهل شفاعت و عزت که است اعتیاط
شهباشعمالشنباشهلهنءالا شتنشاستشفق هوایتشامدشازشاطنعتشوشامنمشامدشازشاطنعتشار

شحضادتشموراهافنعتشوشبنها مشعدیادشبنعظماتشپ شارنهشارشعدیادشامنمشفدام  
یمشقدارش معصوم شوشفنطمه  «.بر د

 نیوز تبلیغوی نیروی جایگاه در  رزمی هایفعالیت برافزون روحانی شهدای
 را رزمنودگان حضوور شوهدا  ایون از فراوانوی تعداد داشتند. حضور هاجبهه در
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شحمادهروحانى شهاد  ش ۀناموصویت در  انودکرده معرفی والیت اصل محصول
شتوا  مشهکشی جنشارشىندم شچداشىدنام شجبدهشارشچداشق م» :خوانیممی س  آبنای

شاللاهوجاهشعنهقن شاى ،گفتهش کلبشدیعدششوشمحبوبشامنمشفدمن شبهشهک سنىکش  بشار
شطاولشهانسانلش یهانش،یبراداشافادااش یاشاىبنلشجبدهشپشتشارشاگدشکهشداکش ا پشرا
شباهشم، ناکشکارششبدتادشراشهانت اواقعشوشم ناکشدکافشهاوا ماشهکاشی جنشارشش ؛کب

 «.ش...شمیىبن شالش...شوشنستیرششوشمقنمشپول،ش، زى گشخنىه،شمنىن ش،ن اىشیهنسداب

 پذیریولیت در بصیرت .1-7
 خود عملی  سیر در روحانی شهدای که است بصیرتی عط، ۀنقط شناسیزمان

 را والیوت که گاهآن ىعمت شجواا()شد جدنىمروحنى شهد  ش  اندیافته دست آن بر
 و امووام بووا همراهووی در را آن مفهوووم دانوود مووی ملووت از شووهید خووون ۀمطالبوو
شچاهشمانشازشهاد اشخاو شهکاش یابنردش» اسوت: کورده معنوا جبهه نگذاشتنخالی

شوشاساالمشرواىبنلاهششاه همشوش یىرذارششتندنشراشامنمشهکشخواه  مشمنشازش؛خواه  م
شامانمشچاو ش، یىرذارشش خنلشراشهنجبدهشوجهچ هبهشبداارا شوش  بنهشاسالمشتبکم
شامانمشخاطشدو اپشهشا همشوشاساتشى اىستهشآم  جبدهشبدشلکمششراشیامسئلهشچ ه

 شوهید ایون «.  انکشاعانشراشاوششاه همشوش یاىبدششنایاشازشوقتچ هشراشامنمشوش  بنه
 شورایط بهباتوجه است. گرفته نظر در والیت یاری در را زمان ضرورت روحانی

 این است. بوده برهه آن در پذیریوالیت عملی مفهوم جبهه در حضور دوره  آن
 چراکوه  است اهمیت حائز شهید دیدگاه در شناسیزمان که معناست بدان نکته

 شود. ایجاد مفهوم این در متغیری رویکرد  متفاوت شرایط در است ممکن
 در بفهمانود دشومنان بوه کوه است این ىظ دیشمد یروحنى شهد  ش دغدغۀ

شباهشدم کاپشاگدشهکشنمکم شت صوش» است: هشتدا کافی بصیرت خود پذیریوالیت
شفانرکشوش  منانفقشتانش یبرذارششبنزشراشچشمنىمشسپداىمکخنشبهشهنرنمشبهش،آم شداز ه
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شراشامانمشوشاىا باواهشمامانشمقلا شوشىدفتاهشراهش یااشبهشوراىهکورشکش ا  هدشهکشبفدمن 
 «.هننسن م 

 و جوامع نگواهی با والیت  ۀمسئل یتاهم دربار  خود انذار در شهدا برخی
 را دشومن طموع و خواسوت موردم بوه  بینودمی را هادستدور که اندازیچشم

  کننود پوذیریوالیوت اهمیوت متوجوه پوی ازبوی  را هاآن تا کنندمی عرفیم
شرزمنا گن شنایاشباهشپدور!قددمن شملتشیا» د:سوینمی هدبنشحمدهروحنى شهد  ش

شتندانشراشامانمشداهکىانشیخا اشنا کىشد.یاعدششامانمشفدمن شبهشگو شوش  بنهشجبدهشار
یکنش عنیش،مسلمن شامتش اصلشاهم شیآرزوش یاشهکش یبرذارش  «.ستامد

 جامعه در ولیت نقش .1-1
 حیو  از آن ابعواد نتبیوی نیازمنود اّول ۀوهلو در اموری هور به سفارش تردیدبی

 مختلو، ابعاد به جامعه  در موضوع یک پیامد و نق  بیان در است. اثرگذاری
 فقیوه والیوت ۀمسوئل بوه خوود ۀتوصوی در روحوانی شوهدای رد.ک توجه باید آن

 مختصور نسبتا   معرفی هناموصیت متن در  فرصت تنگنای باوجود تا انددهکوشی
 و ترینهکوتا از یکی کنند. عرضه مردم به والیت جایگاه از یجامع حالدرعین و

 ذوالفقانریشمحما هنایروحانى شهاد  ش ۀجمل در توانمی را وصایا ترینجامع
شمانه شکیشمنىن شهمن» است: نوشته رهبری مخالفان به خطا  که کرد مشاهده

 بیوان تمثیلوی عبوارت این «.ااى  ىم شراشفق هوایتشق رش،ااى ىم شراشآبشق رشکه
 دوام که است ماهی برای آ  ۀمنزلبه  جامعه فردفرد برای فقیهوالیت که داردمی

 است. آن به وابسته او معنوی حیات بقای و
 بیوان بوه ر هشدا و انذار مقام در  وهستنىکشی دآقن هشالله ىبروحنى شهد  ش

ش!دا یاشۀپنخنستهبشوشفیهدششملتشیاشه، فقتیواششامن» :است پرداخته والیت نق 
شدایباشامانش،ااهاتش  ىخواهبدششوش یاارش بدىمشه فقتیواششازشاستشهمنشهکشااىم م
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ی بدىشه فقتیواششازشاستشوقتچ هشه:کشنمک مشعدضشهمنشبهشیناآورشی شاگدشهکش ار
شهکاشها ش  اخواهشاچنرش عذابشبهش، یبداارششیرهبدششتیحمنشازشاستشداهکىیخ ا
 «.ست ىش کممشنفت یىجنتشردیا

ش ۀناموصیت در شکاهش  اب اى» :مخووانیموی زااهىقا شسا دوسروحنى شهد  
ش یاگدااوگنىاهشوشتفدقاهشاثادشارشفقاطش،هوا مشهمنشب ىصشکهشهکستش یتدشبدر 
شاخاتال شبانهمشیخبادششمسانئلشیسادشکیاشاثادشارشکاهشاساتشآ شخنطدبهش.است

گنهش،پسش؛  کن م شواحا شصافشکیاشارشوش یبداارشش یگدااوگنىهشازشاستش  بنهشآ
 «.  کنشحدکتشه فقتیواششسدشپشت

ش  کورده معنوا والیوت در را اسالم نجات راه ىعمت ش محم علروحنى شهد  
شوشاساالمشىجانتشراهشتندانشمحصل!شبداارا شوشخواهدا شقددمن !شامتشیا» است:

شوش کهاباتش نا خمشاماتشامانمشازشجنىباهههماشیدو اپشاىقالب،شی ىدنشیدوزش پ
 «.استشمحم شل اصشاسالمشهمن شهکشاستشامنمشخطشارشقدارگدفت 

 ۀمسوئل بوه آمیوزبشوارت رویکورد بوا ی بنقدش سشمحمواش  سروحنى شهد  ش
ش پدور هادشملاتشباهشهادناتمشازشپسشهکشایتوص ه» دهد:می تذکر چنین والیت
شمحفاو شوشمصاو شاجنىابشهادشازششاورتن کش  اخواه مشاگدشهکشاستش یاشاارم

 «. یبدى ارششه فقتیواشش بنى پشتشازشاستشهدگدشبمنى ،
 و شوودموی معنا تنیّ  خلوص در پذیریوالیت انتهای و ابتدا شهدا  باور در
شهد  ش  است آنان وصایای خطوط تمام بر حاکم روح  اخالص درواقع روحنى 

ش... » :کنودمی تأکیود کتهن این بر خود ۀناموصیت در اى اى شمنایعشابوالقنسم
شکن ا .شافانعشبنا شارشهانیملتشحقوقشوشاسالم شاىقالبشوشامنمشراهشازشخ اشبدای
شاخدهبانشوش ا کنشآهننشقدآ شوشاسالمشاحکنمشبنشراشخواشۀخنىوااشوشفدزى ا شخ اشبدای
 «.ش...ش  بنهشاوشبدایشهمهشوشهمه



 
 
 
 
 
 
 

 سوم بخش

 ىاجتماع عدبُ 
 



 



 
 
 
 
 
 
 

 مسو بخش شگفتاریپ
اند ابعاد و مباح  اجتماعی که شهدای روحانی در وصایای خود  بدان پرداخته

رو از بیان و تنوع زیادی است  به دلیل محدودیت کّمی کتا  پی  دارای گستره
نظر کرده و تعدادی از مباح  مورد نیاز جامعه اموروز را همۀ موضوعات صرف

مشاهده اسوت. وحودت و  ایم که نمای کلی آن در شکل زیر قابلگزین  کرده
انسجام از دیدگاه شهدای روحانی اولین مطلب بخ  سوم کتا  اسوت کوه در 

های افزای  انسجام و علل شیوع تفرقه در جامعه از دیدگاه شهدا بیوان آن زمینه
اختصاص به مقولۀ مهوم جهواد و برپوایی   شده است. مبح  بعدی این بخ 

ادت و جهاد از منظور شوهدا بیوان حکومت الهی دارد  در این فصل جایگاه شه
 شده است.

گیوری و نحوو  های شکلفصل دیگر این بخ   مبارزه با انواع فساد  زمینه
مقابله با آن از دیدگاه شهدای بزرگوار موورد بازنموایی قورار داده اسوت. فریضوه 

در این  .حیاتی امربه معروف و نهی از منکر موضوع فصل دوازدهم کتا  است
بواره را بوازگو هوایی از اقودامات شوهدا درایونبیان وصایا  گوشهفصل افزون بر 

داری از دیودگاه شوهدای ایم. دو فصل پایانی ایون بخو  عودالت و موردمکرده
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کید قورار أروحانی را به همراه بیان مصادیقی از رفتار آنان در زمان حیات مورد ت
 ایم.داده

 
 



 
 
 
 
 

 :منه فصل
 انسجام و وحدت

 
 

 و رسوواندمووی را شوودنیکووی و یکپووارچگی یگووانگی  فهووومم لغووت در وحوودت
 اعتقادی رکاتمشت بر تکیه با اسالمی ملت و امت که معناست بدین دراصطالح

 کنند. دوری گونگونا اختالفات از   ... و قبله  قرآن مانند  دینی و
 در وحودت اهمیوت و مفهووم از کوه درستی در  براساس روحانی شهدای

 مقوام در چوه هموواره کردنود  کسوب دینی معارف ۀسای در جامعه و فرد تعالی
 ترینمهم که داشتند ویوه توجه بدان رزمی نیروی جایگاه در چه و تبلیغی نیروی

 زیور شکل در توانمی را آنان خاطرات و هانوشته و وصایا در وحدت هایهلفؤم
 .کرد ترسیم
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 وحدت و ولیت .1-9
 ۀمسوئل بور آن در کوه یافوت تووانمی نیروحا شهدای از را ایهناموصیت کمتر

 هسوتیم  روهروبو وحودت  کلیدواژ اب وقتی اما  باشد نشده تصریح فقیهوالیت
شموسا روحانى شهاد  ش  شاهدیم والیت موضوع و آن میان را جدانشدنی رابطۀ

شهکاش  اب اىشراشرهبدش یاشوشامنمش یاشق رشهمن» :نویسدمی مردم به خطا  ابداه م 
ش بنى پشاتشازش.اساتشه افقتیاواششیرهبادشش  هماشگادوشارشهمنشیدوزش پشوشوح ت
 «.ه ش  خواهشفننشهکش یبدى ارششاستشاسالمش  راستشت روحنى
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روحانى ش  انودکورده تصوریح والیوت از پشتیبانی به خود وصایای در شهدا
 و معاصوور  دور در اسوالم غربوت وضووعیت از تبیینوی بوا اکبدىاااااشعلا هاد  ش
 راهکوار را والیوت ۀسوای در وحدت انقال   بودینا برای جانبههمه هایهجمه

شوشها هشواقعشغدیبشعدیدشاسالمشزمنىهشای شارشواقعن ش» ند:دامی بحران از رفتبرون
شهمرا شبنی ش،پسش؛بنهن م شاسالم شاىقالبشىنبواسنخت شارص اشاهمنن شۀهم

یشىنبواشراشازخ اغنفلشمنلمشاهم شوش ب ه شهمشاستشهبشاست شراشوح تشوش سنز
 را وحودت شوهید «.بنها  شفق هوایتشپشت بن شهم شهشوشىکن  شفدامو شهگنه چ

 دسوت کنار در آن  فراموشیعدم بر هشدار با و دانسته مداوم و همیشگی اصلی
  کنودمی ترسیم مخاطب ۀاندیش در را آن از مستمر سیمایی دادن  هم دست به

 است. دهش معرفی آن از پشتیبانی و فقیهوالیت  آن ۀزمین که سیمایی
 ثبوت بورای میودانی را خوود وصوایای متون اینکه برعالوه روحانی شهدای

 این نیز شهادت از پ   اندهددا قرار وحدت ۀمسئل در اسالمی لاصی هایبین 
شهاد  ش  انودکورده منتقول جهوان این به باال عالم از را وحیانی ۀدغدغ روحانى 

 ابهامات از ایهاله میان در مفقوداالثری و انتظاریچشم هاسال از بعد بدوىس 
 پذیرش در اشخانواده و گرددبرمی جامعه میان به استخوانی قطعه با شبهات  و

 خود فرزند به خوا  عالم در باعظمت شهید این گاهآن شوند.می تردید دچار او
شما ش؛آقانشحضادتشباهشکماکشبدایشآم هشپ کدمشکن   ىم شتش  عشچدا» گوید:می
 را خوود پیکورهپوار حضوور هدف نیز باال عالم در شهید «.وح تشبدایشامآم ه
 گونهمکاشفه کرامت این .کندمی معرفی والیت یاری برای هم آن  وحدت اصل
 والیت یاری درصدد هم شهادت از بعد حتی روحانی شهدای که دهدمی نشان

 یوادآور موا بوه نیوز هموادّ  عالم در تصرف با حتی را مقدس ۀدغدغ این و هستند
 وند.شمی
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 پیروزی و شکستعیار  .1-2
 رقوم اسالمی نظام برای را پیروزی سرنوشت که هاییمؤلفه میان در روحانی شهدای

شمصاطف روحانى شهاد  شانود. داشوته ایویووه تمرکوز وحودت اصل بر زد  دخواه
 اجمواع و وحودت به سفارش درخصوص پیامبر از روایتی به استناد با جدنى ی ه

ِالِ » نویسد:می ِم ِج  ِِةِ اع  ِر  ِِةِ م ِح  ِِةِ قِ ر ِف ِالِ ِو  ِع  ِذ  شاوىا خ شرحمتشۀمنیشیرنىر شوشوح تشکهش1اب 
شپ ادوزشچ ادشهماهشارش  بنهاشهمنهنگشوشمتح شاگدش.استشالد شعذابشموجبشتفدقهشو

 عوذا  کوه اسوت بدیهی و داندمی تفرقه ۀنتیج را الهی عذا   شهید «.بواشخواه  
 عوذا  ایون از نمودی هم ادنی همین در بلکه  نیست آخرت جهان به مختص الهی

 در اسوت. لمو قابول جامعوه افوراد میوان افتورا  از حاصول هایمشقت قالب در
 و خصوومانه رویکووردی آن اعضووای باشووند  گریووز در هووم از هووادل کووه ایجامعووه

 امنیوت درنتیجوه و کنود اعتماد دیگری به تواندنمی کسی و دارند هم به ناجوانمردانه
 دیگوری یار کسی هاسختی و حوادث در  افتدمی مخاطره به افراد اجتماعی و روانی

 هواآسویب ایون از هریوک مانود.موی گرفتوار کوه است تنهایی در انسان و شودنمی
 باشد. الهی عذا  و خشم از مصداقی تواندمی

 حفوظ عواقوب برابر در  روحانی شهدای ۀمبشران هدیدگا در مقابل  ۀنقط در
روحانى ش  اسوت آموده میان به نظام زیپیرو و دشمن نابودی از سخن وحدت 
شراشخ اوىا شهسات  شکاهشهدجانشوشهدحانلشار» نویسود:موی مدا ویشعلا هد  ش

شوشوحا تشهما  شکهشکن  شحفظشراشیکپنرچر شوشوح تشهم شهشوشىکن  شفدامو 
شوشکوتانهشاسالم شاىقالبشوشاسالمشاهم شعمدشکهشهوام شبنع شهمنشیکپنرچر 

 معنوای آن در که است بشارتی دشمن  عمر شدنترکوتاه و کوتاه «.هواشتدکوتنه
 شووأن وحوودت  اصوول بوورای شووهید دارد. جریووان ظلووم نووابودی و باطوول زوال
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 میان وحدت که نحواینبه  است شده قائل پیروزی سرنوشت در ایکنندهتعیین
 بود. خواهد دشمن نابودی ضامن امت 

ش  ارهاشو مطلوب هموین بور مشوابه بیوانی در اسکن ریشحس روحنى شهد  
شوش یااشوشاساالمشحفاظشیبداشوشبنهن شمتح شکهشخواهم مشمدامشۀهمشاز» :کندمی
ش یاىرذارشش.دىا  ىرشفنصالهشوحا تشازشوشبنهان شکپنرچاهیشکننا ،شکوهاششد  م

 «.هوى شدوز پشهمنشبدشاهمنن 
 را وحودت مسوتقیم  صوورتبوه آنکوه ضمن معصوم شرضنروحنى شهد  ش

  بوردمی نام را وحدت منادیان از ییهانمونه  کندمی معرفی پیروزی مهم عامل
 الگووگیری لزوم بر تأکید عین در و ... و باهنر  رجایی بهشتی  شهیدان ازجمله

 موؤثر عوامول از هم را بسی  جلسات و اسالمی انجمن بزرگوار  شهدای این از
شمدامشخ ل شاستشچ دیشهمشوح تش!بداارا » :کندمی عرفیم وحدت ایجاد در
شهاد  شهمچاو شراشوحا تش.آیا م شهمنرشبهشپ دوزیشعواملشتدی مدمشازشیک شو

شوشبنها  شپ دوزشهم شهشتنشکن  شحفظشغ دهشوشرحمنى شبنهند،ش ،یرجنشبدشت ،شایمن 
 «.آی  شئ فنشحنلشهمهشارشاهمنن شبد

 تووجهیبوی و تفرقه منذرانه  رویکردی با ىدنوى یشحم  رضنروحنى شهد  ش
شهکاش  نکىشفدامو شراشوح ت» د:شماربرمی انقال  شکست عامل را وحدت به
شاىقاالبشیهن سختش یاش یبنشمنشتفدقه.شجدشبهشست ىش راهشاىقالبش یاشیىنبواشراه
شن ااىش یااشارشهکاشاساتشفدمواهشخوا شخ اوى شدایزششم، نکشتحملشخ اشخنطدبهشرا
 هاسختی تحمل لزوم درخصوص شهید این بیان از «.ست ىش راحتشاىسن ،شیبدا
 و فرساسوتطاقوت و دشووار  وحودت حفوظ و ایجواد کوه آیدبرمی خدا راه در

 و هودف ۀنقطو آنکه مگر  بگیرد دوش هب را بار این راحتیبه نیست قادر هرکسی
 دهد. قرار او راه در مجاهده و خداوند را خود حرکت جهت
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 جهوان موقعیوت تشوریح ضومن (یموساو)شن  ادنىک شمظددروحنى شهد  ش
 کوه کنودمی اعوالم و دانسته الهی تمنّ  و موهبت را دین کفر  فشارهای و اسالم
 فردفورد بور مدارانوه والیوت نظوام پیوروزی بور است ضمانتی که وحدت حفظ

شمسالمن !شوشماؤم شخاواهدشوشباداارشیا» :است واجب اسالمی ۀجامع اعضای
شوشاتحاناشاساتشواجبشهمنشیکنیکشبدشوشاستشاسالمش یاشبدابدشارشفدکشتمنمشامدوز

تشهمنشبدشخ اشهکش  نکىشفدامو شدا !یاشفیهدششممداشیاش . بنهشااهتهشوح ت شمن 
شیرهبادششوشداکاشتمانمشهامنشبادشراشىعمتششوشاااشقدارشهمنش یاشراشاسالمش یاشوشىدنا
 «.فدمواشتیعننش ن خمشامنمشچو 

 شهدا و انبیا میراث ؛وحدت .1-9
گاهی با روحانی شهدای معاصر  دور در  گسوترش در وحودت کارکردهوای از آ

 میوان یکپارچگی و وحدت تحکیم برای را تالشی هرگونه  اانبی توحیدی پیام
 برداشتند. گام حداکثری جذ  مسیر در ممکن جای تا و بستند کار به مردم

 انقوال  خوود  ۀناموصیت در نیز  ىنرگنىشىنمم شمحم عل روحنى شهد  ش
 اموام یواری  آن از قودردانی ۀالزمو کوه دانودمی شهید هزاران میراث را اسالمی
شباهش  هدشهدارا شخو شبنشهکشراشاىقالبش یاشق ر» است: وحدت حفظ و خمینی
شراشخاواشوحا تش. یاىرذارششتندانشراشد بکش ن خمشامت،شامنمشوش  ب اىشآم هشاست
شحفاظش.  بنهشت روحنىشبن  پشتشوش یبرذارششننرکشراش ئجدشاختالفنتشوش  نکشحفظ

 عمودتا   کوه ار یجزئ اختالفات کنارگذاشتن شهید «.ستاشهمنشۀعد شبهشاىقالب
 وحودت توداوم و تحقوق مصودا  اسوت  شخصی قئسال و فردگرایی از ناشی

 هوم باز شهید است. روحانیت از پشتیبانی آن دیگر رکن که وحدتی  شماردمی
  شوهدا ازسووی آن بوودنمیراث ماهیت دلیل به انقال  حفظ که کندمی تأکید
 میراث حفظ ۀجنب زا وحدت حفظ ضرورت بر پیام این  درواقع  ستا ما ۀوظیف
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 در مسوئولیت و بودنهمگانی دلیل به رسالت این که است بدیهی و دهکر تأکید
 است. سازسرنوشت و خطیر اندازه چه تا  آیندگان قبال

 استکبار با مبارزه شرط وحدت؛ .1-7
 ظوالم نه اسالم است. ظالم کنیریشه و ظلم با مبارزه خداوند امر و دین دستور

 اسووالم  مبووین دیوون ماهیووت را. مظلومیووت در مانوودن نووه و کنوودمی تأییوود را
  انگیوز با روحانی شهدای  روازاین  است ظالمان با سازشعدم و ناپذیریظلم

 بوه مربووط بخو  در طورکوههموان گذاشوتند. نبورد میدان به پا استکبارستیزی
 روحوانی شوهدای وصوایای بیشوتر در آموده  شهدا وصایای در استکبارستیزی

 بوا وقتوی کوه اینجاسوت جالوب ۀنکت است. برجسته استکبار با مبارزه رب تأکید
 ۀمقولو دو میان معنادار ارتباطی یم رومی وصایا متون سراغ به وحدت  کلیدواژ
ین شغالمحس  روحنى شهد  ش  دیآمی دست به استکبارستیزی و وحدت  هنپور

شیاشوشخ اضا شوشوررالکاش  منانفقشیاشهمنشامن» :نویسدمی خود ۀناموصیت در
شۀ اروحشارشتدلادلشیاذرهش  اتواى ىماشهکاچداشش،باناشىنرتان ش!جدان شیهنابدق رت
شازشملاتش یااشچاو ش، یاآورششوجواشبهش یآفدشحمنسهشملتش یاش اىقالبشوش اسالم
شبادش   اوبکشیبداش،تدوسته پهمبهشوشمتح شوشداهکشدکفشاسالمشبهشوشگذهتهشد چشهمه
ش ینا امشارشراش ما عظشاجتمنعنتشوشختهیرششهننبن  خشبهش یملح شوش  منحدفشهمن
 بور تسلط به قادر که کندمی اعالم نامستکبر به خطا  دیشه «.اى اااهشلک تش

 میوان ملوی اتحاد وجود را ناپذیریسلطه این دلیل و بود دننخواه اسالمی ملت
 اجتماعوات در را وحودت ایون تجلوی ۀنقط و شماردبرمی مردم مختل، اقشار
 .نددامی نامنحرف و ناملحد با مبارزه هدف با  هاخیابان و میادین در عظیم

 آغواز در کوه اسوت آموده طدمنسب شاحم عل روحنى شهد  ش حالشرح در
 بوه  بوود کورده جوزم را خوود عوزم جبهوه به رفتن برای کهدرحالی سالگی هفده
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یم،شوح تشبنهمشمنشتن» :گفت چنین اشخانواده شازشق مشیکشتواى ىم شاهم شاار
 روحوانی شوهید ایون «.بادومشجناوبشمادامشکمکشبهشبنی شم شبر دا.شراشمنشخنک

 و وحودت حقیقوت از جوامعی در  به زندگی  از محدود ۀتجرب و سن باوجود
  شوهید ایون نظر در آورد. زبان بر را آن و بود رسیده استکبارستیزی در آن نق 

 از مقود یوک  انوداز به حتی  دشمن تسلط برابر در کنندهتضمین عاملی وحدت
 بود. خواهد میهن خا 

 نمواز صوفوف در کوه را وحودتی نیوز غضانفدیشمحم شس  روحنى شهد  ش
 :شوماردبرموی دشمن ناکامی عامل شود می ایجاد اسالمی امت میان جماعت

شیباداشاعانش ، انکشبدگادارشتادوهکبنهاشهدچاهشراشهانىمنزجمعاهشوشجمنعاتشىمنز»
شوشاتحاناشبنش  نکش سعشوش  نکىش فداموششلبنن شبهشراشخواتن شیهنکمکشوشرزمن گن 
 «.  ى هشن یجوشبدنىهشوشاهمنن شستاشبهشبدنىهش، همبستر

 تقویووت منظوووربووه  وحوودت بوور ییوکمووا زااهل ااجلشباادکاشروحاانى شهااد  ش
ش ىانراحتشهمهش؛اارى شالتکمششهمه» :کندمی تأکید نامستکبر با نبرد هایجبهه
اشتکهدششوشاىسجنمشوشوح تشبنشوشبنهمشهمهش یبنش.اارى  شباهشراشاهام شخاوا،شنلفع 
شپشتشارشم، رسنىشهمشبهشحضورشجبدهشارشهکشىبواشمق ورشنىن ش احشاگدشوشمیارآورششزاىو
 «.م نکىشفدامو شراشزماششیهنت فعنلشجبده

 هاابرقدرت برابر در ایستادگی برای الزم ابزار نیز کنکنشمحمواروحنى شهد  ش
شیاکشعناوا باهشم » :رددا توصیه آن بر و کرده معرفی آن حفظ و کلمه تدوح را
شتمانمشوشن یآهاننشوشاوساتن شوشجواىان شتمانمشباهش،خ اشىداشارشکوچکشوشد حقشفدا

شۀلماکشوحا تشد اچشهادشازشقبالشهکشمیگوش مشدا یاشملتشتمنمشبهشوشمنارا شوشپ را 
ش. نستیبنشهنابدق رتشتمنمشبدابدشارشخواش پنرچریکشوشاتحناشبنشوشداهکشحفظشراشخوا
 «.توشراهشارشهدناتش،یآرشش؛توستشراهشارشهدناتش،شمیاى  مشهکشید چشتندنشبه



 
 
 
 
 

 :مده فصل
 هاارزش تیحاکم و اسالم از دفاع

 
 

 برهۀ هر در هستند  بیتاهل مکتب لیغیتب نیروهای و شاگردان که روحانیان
 آنوان  عبوارتیبوه  اندداشته وشد بر را دینی هایارزش از صیانت پرچم یزمان

 شهدای من  و سیره در که است بدیهی  روازاین  آیندمی شمار به اسالم مظهر
 اسوالمی هوایآمووزه و دینوی هایمؤلفه به تقید و دقت میزان باالترین روحانی 

 شوهدای از جامانودهبوه خواطرات و هوادلنوشوته از باشود. شوده ثبت و زارشگ
 قورار موردتأمول را اسالم از دفاع ۀدغدغ توانمی بیان آشکارترین به نیز روحانی

 شوهید ۀدردمندانو و خالصانه هایتوصیه حاوی  خاطرات و هانوشته بیشتر داد.
 و جبهه در حضور نف  آنکه از گذشته است. اسالم دینی هایارزش از دفاع در

 تواریخی فراخووان و فریاد صریح خود الهی  دین پای به نخو نثار برای آمادگی
 توانمی را ایویوه هایشاخصه  اینوجودبا آید.می شمار به اسالم از دفاع یبرا
 ینتورمهم که کرد احصا روحانی شهدای هایهناموصیت در مکتو  خطوط از

 است: شده ترسیم زیر شکل در مؤلفه این محورهای
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 خون قیمت به ،اسالم از دفاع .90-9
 به که است یهایبخ  وحانی ر شهدای وصایای متون از یبسیار اشترا  وجه
 عبوارات  ایون از بسویاری در دارد. اختصاص خدا راه در جهاد و اسالم از دفاع

  شودمی امضا خون با تنها که انددانسته خوی  جان را حراست این بهای شهدا
ش شهد   شکپانششخو شبه» نویسد:می اخت نرآبنایشهعنع خ هشمحم شه خروحنى 

ش یآخادششتانشوشفشانگش یآخادششتانشوشىفاسش یآخادششتنشهکشنمک مشنایشسوگن شهد ا
شهکاشاارمشلتئمساشخ اوىا شازشوشمکانشافنعشقدآ شوشاسالمشازششیخوششخو شقطدات
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شتیاعننشنرکاگندشۀبنا ش یااشباهشراشاهم شمقنبلشارشهجنعتشوشهدنمتشاستقنمت
 «. یفدمن

ش شیاکشىاهش،ما شها  شتهک» نویسد:می تنزیکشابداه مشمحم روحنى شهد  
شازشهکاشبنیا شاارا،شخو شبهشنج احتشاسالمشچو شبلکهشبوا،شرفت ن  ازمشوشه  شتهک

شدکافشباهش...شبدسا شاعاالشۀارجشبهشوشن کشره شاسالمشتنشگذهتشخواشىفسشوشخو 
 «.ش...ش  بنهشاسالم

 عاشوورا  معوارف ویووهبوه  بیوتاهل مکتب در سیر با روحانی شهدای
 آن حفوظ بور  اسواسبورهمین و کرده معرفی بیتاهل خون میراث را اسالم
 بوه اشواره با  خود ۀناموصیت در بدمئ شپننهعل روحنى شهد  ش اند.کرده توصیه
کیود آن از حراسوت ضورورت بر  بیتاهل خون میراث این  اسالم ارزش  تأ

یخت شبنشاسالمش؛بکوه  شاسالمشخطشار» است: کرده شمنن ؤمشازشت شهدارا شخو شر
یخت شبنشوشرس  هشمنشاستشبهشهه عشجواىن شو شوشاکبادعلا شوشاصغدعل شخو شر

 «.استش هرس شمنشاستشبهشایردشامنمن شوشاىب نشوش علشامنم
ش شهد    اسوالم  دسوتورات از اطاعت به توصیه ضمن فال شس دوسروحنى 

 خواهود اسوالم حافظ شهدا خون که کندمی اعالم خدا دین دشمنان به قاطعانه
ش  زىشچنگشقدآ شوشاسالمشبه» نیستند: آن برابر در مقاومتی هی  به قادر هاآن و بود
ش یااش . ابکنشخا اشعباناتشوش یانموزش بشعلمشوش  کنشعملشآ شبهشوش  بخواىشقدآ شو

ش،  بکنش  تواى ىمشیکنرششچ هشکهش  ب اىشمننفقن !شایشم:یگوش مشمننفقن شبهشراشحد 
 «.بدواش  بشازشاسالمشکهشگذارا ىمشمنهنشخو شچو 

 دینى مسئولیت ؛جهاد .90-2
 پا انقال   تاریخ حساس برهۀ در که بوده کسانی ممتاز یوگیو پذیریمسئولیت

 کوه مقودس حو  این روحانیت قشر در  اینوجودبا گذاشتند. جهاد اندمی در
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  است بوده مضاع، ند باش هداشت حضور رزمی و تبلیغی سنگر دو در زمانهم
 همراه انسان در مسئولیت ح  بیداری نوعی با اسالم از دفاع به توصیه که آنجا

 ۀناموصیت در  شهدا عبارات ترینعمیق حالدرعین و موجزترین از یکی است.
شىروی ا شها ش!باداارا شوشخواهدا » :است پورمحم یشعبنسعل روحنى شهد  ش

شچاهشاساالمشوشاىقاالبشبادایشنماشبروی ا شکادا شچهشمنشبدایشاسالمشوشاىقالبشای 
 بوا و بینودمی بدهکار اسالم به را خود که است کسی باور از  انبی این « میکدا
 دیون هوایارزش از پاسبانی صرف را خود همت تمام تا آمده میدان به باور این
 .کند

 خوون از وراثوت در را دیون احسواس ایون  ىعمتش محم علروحنى شهد  ش
ش یااشاارامنىاتش ا ، هادشخاو شوارثان شمن» است: کرده جستجو تاریخ شهدای
شباهش ت ولئمساشنو کتانشش ملتاشوشقومشچ هشهکشمیاارشش  قیشوشمیاهه شتوشبدر شامنىت
شتیاعننشقمان  توفشن!یخ اشاست.شى اهتهشاو شبدشمن،شت ولئمسش ن سنرشوش بدرگ
شمانشباهشوساته پش ،کهاباتش ن خمشدمن ، بکشامنمشهکش«یالمهکشوح ت»شبنشتنش ک
شم ناکشرهانشراشهن پدستمقنمشوشهن خواخواهشگذاهته،شننرکشراشاختالفنتش ،یگوش م
 «.م شین  بش اسالمشیجمدورششبهشوشقدآ شوشاسالمشبهشفقطشو

 اصولی هودف را دیون نواموس از حفاظت چوب اریشمدتض روحنى شهد  ش
 نواچیز را خوود خودمت حالعین رد و کندمی اعالم جبهه در حضور برای خود
شیاده ااىرشوشها  شمن شمسال ششاه ، مشاىجنمشهکشینرشکشهدشارش سکشهد» شمارد:می
ششبانش   اجنرشوشجبداهشبهشآم  شازشم شه  شوشاارا شاساالم،شاهامنن شوشن  امصا  
شاساالمشباهشخا متشوشىانموسشازشحفنماتشوشاسالمشمدزوبومشازشحداستشوشحفظ
 «.بنهمشداهکشاسالمشبهشید ىنچشخ متشفم ضعشب  شبنشبتواىمشتنشاست
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 اسالم مظلومیت برای جهاد .90-9
 زمانی  موقعیت و شرایط بر اشراف با زمان  شناسانالماس جایگاه در روحانیت

 برخووی میووان در  ازسووویی و غوور  و شوور  دشوومنان طمووع مووورد را اسووالم
 شوهدای وصوایای برخوی در .انوددهیود مظلووم و غریوب داخلوی زدگانغفلت

 نظور بوه و گرفتوه صوورت تعمودی صوورتبوه مظلومیت این بر تأکید روحانی
 اسوت بوده مردم گوش در بیداری ناقوس نواختن تصریح  این از هدف رسدمی

 در .دهنود قورار خوود تحرکوات ۀسورلوح را خودا دیون از دفواع  ازپی بی  تا
ش زندگی خاطرات شهد    اسوت آموده رواینحسنشبنقدیشمحم عل شس  روحنى 

 و رفت روستا جامع مسجد به معطلی بدون شنید  را امام فرمان وقتی ایشان که
شفدم ا  ىما شراشاسالمشمظلوم تشص ایشمرد» :زد فریاد و ایستاد جمعیت جلو

شازشپادشراشهانجبداهشکاهشکداى شاعالمشامنمش!استشکداهشاهغنلشراشمنشهددهنیشاهم 
شجبداهشباهشاساالمشازشافنعشبدایشامنمشفدمن شبهشوشامگدفتهشراشتصم ممشم ش.کن  شى دو

 «!اللهبسمشی ،ب نشم شبنشخواه م شهدکسش؛رفتشخواهم
 خوود ۀناموصویت در مشوابه بینشوی بوا همسا شمحما ىب  شروحنى شهد 

شاسالمشامتش؛استشمظلوم تشارشاسالمشکهشرومم شجبدهشبهشحنل شار» نویسد:می
شوشاسالم شملتشازشتنشرومم شاست.شمظلوم تشارشحس  شامنمشاست؛شغدبتشار

شجاورشهنیکنخشبدشتوح  شپدچمشه  بدافداهتهشوشکفدشتمنمشىنبوایشتنشکنمشافنعشقدآ 
شراشاىقاالبشایا شقا رشکهشکنمم شتوص هشایدا شقددمن شوشمبنرزشمدامشهمنشبهشستم.شو

شوشافانعشوشآما هشاساتشباهشبسا نریشجواىان شخاو شبانشاىقالبشای شچو ش،ب اى  
 «.استشواجبشهمهشبدشآ شازشىرد اری

 نوابودی بورای دشومن عوزم در را اسوالم غربت اکبدىاااشعل روحنى شهد  ش
 از صویانت راه در  وحودت حفظ با همه که کندمی یتوص و هدرک معنا انقال 
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شۀهماشوشها هشواقعشغدیبشعدیدشاسالمشزمنىهشای شارشواقعن ش» بیایند: میدان به اسالم
شهمرا شبنیا ش،پاسش؛بنهان ما شاساالم شاىقالبشىنبواسنخت شارص اشاهمنن 
یشىنبواشراشازخ اغنفلشمنلمشاهم شوشب ه مشهمشاستشهبشاست شراشوح تشوشمسنز
 «.مبنه شفق هوایتشپشت بن شهم شهشوشمىکن شفدامو شهگنه چ

 فرزندان جهادی تربیت .90-7
 ۀدغدغو  روحوانی شوهدای و است بشر تربیت برای جامع دستورالعملی اسالم

روحنى ش  اندهانستد اسالمی انقال  آوردره  اسالمی تربیت ۀمسئل دربار  را خود
ش  از بعود نسول تربیوت لیتمسئو که پدری مقام در جعفدیحنج شمحس هد  

 یادگووار بووه خووود فرزنوود بووه خطووا  اّول وهلووۀ در را توصوویه ایوون دارد  را خووود
شبادایشوشىکا شفداماو شگانهها چشراشاسالم شاخالقشوشآاابشینسدم!» گذارد:می

شقادآ شوشاساالمشینریشازشستاشگنهه چشوشک شمخنلفتشىفستشبنشخویششموفق ت
 «.بدى ار

 انقوال  فرزنودان ردیگ به را دعوت این ۀمندا ه دیشرضنعل روحنى شهد  ش
ش! اساالمششاورکشۀن یآشی هن امشیاشوشهنىوجوا شیا» است: نوشته و داده توسعه

شینرشیشراشهنآ ش،رزمن گن شامنمشبهشدا کاعنششوشخواى  ارسشبنشنمک مشه توصشهمنشبه
شراشاساالمشوش  بنهاش اساالمشوش یهاوششت تدبش اسالمش یبنشهکش  هستشهمنش ؛ نک
 از دفواع و یواری بورای ایمقدمه اسالمی  تربیت نیز منطق این در «.  نکشینرشی

 است. شده دانسته اسالم
  دینی تربیت هایلفهؤم جایگاه در اسالمی احکام شهدا  وصایای برخی در

ش  اسوت هبوود شوهید توجه و نظردم  در کنویانى شمحم مدا یروحانى شهاد  
 های کالسیهم به را پیام  خواهدمی وی از  خود پدر به اختصاصی وصیتی
 بوه تعهود  دونب علم چراکه  کنند علم کسب دنیوی منافع برای مبادا که برساند
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شاساتشحق قاتشایا شب نىردشهمهش،اوستنىمشوشم شهدنات» :خوردنمی اسالم درد
یمما شمانشبنها .شاساالم شاحکنمشوشاسالمشبخشت اومشمنشخو شهنی شکه شتانشم اد

 «.بمنى شزى هشاسالم

 اسالم از بصیرانه دفاع .90-1
 بصویرتی اسوت  موردتوجه اسالم از روحانی شهدای ۀمدافعان رویکرد در آنچه
 بواوجود روحوانی شوهدای بیشوتر انود.داده نشوان خوود از راه ایون در که است

 توانمی قاطعانه کهطوریبه  اندبوده برخوردار عمیقی بین  از اند   وسالسن
 میودان بوه را هواآن معنووی هیجوان از بی  لی عم عقل که رسید داوری این به

 جریان هاآن وصایای خطوط در روشنیبه  بصیرت ّو ق این است. کشانده جهاد
 سوردرگمی  و حیرانوی روزگوار بوه اقرار ضمن اهدف شاصغدروحنى شهد  ش  دارد

شخاواتشن!یبنرخا ا» :است شاکر اسالم از دفاع سویبه او هدایت از را خداوند
شم تواىسات ىماشوشمیباواشمنى هشدت حشارشزمن شازشمقطعش یاشارشمنشکهش هستشهنه 

شهواش  هدشن هیآشتنشم بمنىش نقبشکهشااىست م ىمشوشم کنش   تعشفه ومشخوامن شیبدا
شدکهاشراشتاوشبمنىا (.ش)زىا هشبمنىا ش بنقشن هیآشتنشمیبشوشش  هدشنیشوشبدوا(ش  بش)از
یاشزارلجا شازشراشمانشهکشم نک م شبنطالشه اعلشحا ش ا  امشباهشوشیداکاشاورشنتمنا 
گنهشوشیداکشآهننشخوامن شۀف ومشبهشراشمنش؛یشنى ک شافانعشاسالمشازشهکشیداکشمن آ
 «.م نک

رعل شرضنعل روحنى شهد  ش  اسوالم سوازبودنآخرت بر کوتاه  عبارتی در ا 
شم هساتشخوامان شمنشوشست ىشسنزآخدتشاسالمشمنىن ش راهشچ ه» :کندمی تأکید

 بورای کافی توجیهی ۀادل  خود طنب در جمالت این «.میزشسن مشراشآخدتمن شهک
 .کندمی القا مخاطب به را اسالم از دفاع لزوم
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 اسوالم حفوظ درموورد توا داشوته آن بور را شهدا برخی معادباورانه نگاه این
 در آباانایع ساا شعباانسعلاا روحاانى شهااد  ش  دهنوود ارائووه ارزشووی ارزیووابی

شاق قهشیکش!خ اینشکهشآین م شحد شبهشمههشاى نشآ » است: آورده خود ۀناموصیت
شحاناشبا ه م.شجن شتوشراهشارشوشکن مشجدناشتنشاى نشبهشبدگداا شراشمنش،روزشوشسنعتشو
یم شاساتشرویشاستش،ااراشاحت نجشمنشبهشاىقالبشوشاسالمشکه شولشراشىقا شبراذار

 « چهشکهشبچسب مشراشاى نشۀىس شوشکن م
 بوا مبوارزه اسوالم  یقوتحق به احم یشمحم هنایروحنى شهد  ش بصیرت

 در الهوی پیوام را سوتیزیظلم  خود ۀناموصیت در وی  است کرده معنا را ظلم
شبدایشراشهدناتشاسالم» است: شهادت آن منتهای که کندمی معرفی اسالم دین
شوشىدوىا شملامشبانرشدیازشش،ماؤم شهنیاىسن شمخصوصن شش،هناىسن شهکشاااهشقدارش یا
شباهشوشااىا ما شحادامشراشرفات دبانرملمیزششوشراشلممشخ اوى ش.ىشوى شخوارشوشل ذل
 «.ىدوى شملمشبنرشدیزششگنهچ هشهکشاه م شاستورشخواشدوا  پ

 در دشمن دفع وجو   عدیدیشابوبکدروحنى شهد  ش ۀبصیران دیدگاه برمبنای
شواجابشعاداقشبعثا شاهام شخصوصن شش،اسالمشاهمنن شافع» است: جهاد قالب
شرزمنا گن شخ الشبهشخواهمم شى ست.شصال شبهشاینجنشارشمنى  ش،روازای شوشاست
 «.کنمشجدناشوشبپ وى مشاسالم

 هوایشاخصوه تورینمهوم از هموواره سونجیویتاول و شناسیزمان عنصر
 وصوایای موتن حتوی و عملی رویکرد در خوبیبه که شودمی محسو  بصیرت
 نویسود:موی خانتم شاللاهرو روحانى شهاد  ش  شودمی دیده روحانی شهدای

ین» شباهشهانی ش،ىادویمشما شامثانلشوشما شاگدش؛استشبلن شامنمش«ىنصدشم شهل»شافد
 «.کداشجبدا شهوام شراشارسشامنش،ىبنه شجبدا قنبلشکهشبخوراشایضدبهشاسالم
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 براسواس را درس کوالس بور جهواد تورجیح قدبانى شمحما روحنى شهد  ش
شنارمشوشپ ر» است: شده متذکر خود والدین به وصیت با زمانی  شرایط اقتضای

شایا شهامشبن هش؛بب ن  شروحنى تشلبنسشارشمداشااهت  شآرزوشهمنشعدیدم!شاوستن شو
شااىم.ىم شهدناتشلبنسشوشروحنى تشلبنسشب  شفدق شه چشم شامنش،ااهتمشراشآرزو
شوقتا شکانم،شتبل اغشاساالمشبادایشوشبپوهامشروحنى اتشلبانسشم شکهشبنه شبننشاگد

شبانش،ها مشهاد  شاگادشوش.ومرشما شاسات،شازمشجبدهشارشوجوامشکهشکدامشاحسنس
 «.کنمم شخ متشاسالمشبهشخوىمشیخت رش

 نیوز فدقنى شمحم روحنى شهد  ش ۀناموصیت در را بین  و بیان همین مشابه
شد،کافشبهشاسالمشهکش ی گوش مشوشگفتهشهمنشوشبوامشطلبهشکیشم » :کنیممی مشاهده

بشمنشنت خصوصشردیاشوششهیاى  شخو شبهشسالماشزمن ،ش یاشارش ولش،ااراشنز ىشطال 
 «.استشى نزمن شدشت بشمن

 اسالم از دفاعتقدم  .90-4
 بور خوود  هوایجگرگوشه با سخن ترینصمیمانه حین  شهدا وصایای متون در

 را تفکور ایون  ورزنودموی تأکیود خوود ۀپدرانو عشق به الهی آیین و اسالم تقدم
  خوود ۀناموصویت در صوراحتا   جددما شاسا اللد شاحما شس  روحنى شهد  ش

شوشخ اشازشک ل شبنه ،شعدیدتدشهدچهشفدزى » است: کرده بیان موجر عبارتی ضمن
 «.ى ستشعدیدتدشاسالم

 هر بر الهی دین تقدم بر ش دختر به خطا  زااهحس شمج  روحنى شهد  ش
شجبداهشباهشمانشاگادشاختادم!» گوذارد:موی صوحه چنین آن حفظ ضرورت و چیز
شها رشکادبالشهاد ایشوشائماهشزحمانتشوشرفاتم شب  شازشخ اشای شرفت م،ىم 
شاوساتشب شاتدشراشاساالمشولا شاارا،شاوساتتشچق رشپ رتشکهشااى م شرفت.م 
یداشعدیدکم!ش.ااارش  «.استشعدیدتدشوشبناتدشچ دیشهدشازشاسالمشز
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ش شهد    پسور بوه خطوا  خوود ۀناموصویت در اسا اللد شم دااوواروحنى 
شهمچاو شااهت،شکمکشبهشاحت نجشاسالمشاگد» :کندمی سفارش چنین کوچک 

شب انی .شبنبانشپا ششوشهاویشهد  شتنشک شافنعشاسالمشازشوشگ دشاو شبهشاسلحهشبنبن
 «.بنبنشتو:شهم شر شاوستشىک .شتاذیشراشمنمن 

 اسالم نهایى پیروزی .90-4
 در رضوا و تسولیم ۀروحیو باوجود اسالم  عاقبت به روحانی شهدای اندازچشم
 گاهی هرچند  است بوده مبشرانه و انهامیدوار کامال   نگاهی الهی  خواست برابر

 هشودار بانقدیشعلا روحانى شهاد  ش  شودمی همراه بخ جهت انذارهایی با
شهامنشازشراشآ شراحتا باهشخوراهقسمشاهم شمبنااش.ب اى  شراشاسالمشق ر» دهد:می

 «.بر دا
 اموا  نیسوت اسوالم شکسوت قبوول به حاضر تنتالریشحس روحنى شهد  ش

 رنجی هر تحمل و دشمن تانک زیر رفتن با را اسالم یپیروز بهای است حاضر
ش،دمیپاذ ماشراشاهم شبن شارشاسنرتش.دمیپذ ىمشهدگدشراشاسالمشستکه» بپردازد:

ش ولش،دمیپذ مشجن شبهشراشاهم شضدبنتشتمنمش.نم ببشد اسشراشاسالمشتواىم ىمش ول
شدیزشش ولش،روم مشتن یهنکتنىشدیزششهبشدا.کشىخواهمشتحملشهدگدشراشاسالمشبهشضدبه
 «.هدگدشزورشوشملمشبنر

 بررسوی به اسالم  پیروزی ۀدغدغ با  آپوى هشبنقدیشاللهحجتروحنى شهد  ش
 اسوت: برشومرده خصووصدرایون مهموی عامل را وحدت و پرداخته آن عوامل

 «.استشاسالمشپ دوزیشعواملشازشیک شهمبستر ش.بنه  شااهتهشکلمهشوح ت»
شرضانروحانى شهاد  ش ۀناموصویت در تووانمی را اسالم پیروزی دیگر لعام
پیوامبر روایت براساس را آن که کرد مشاهده مفدک ش

شبننباه» :کنودمی بیوان 
یدشبدشتش،اکدمشپ نمبدشۀفدموا شجداناشارشاساالمشعادتشوشهمش دهنستشۀسنیشز
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ششالهشا»شبنىگشتنشراشاسالم شجدناشپدچمش1است. شارشافکن ،ش  طنشجدن شارش«اللهشاا 
ی شىرنهشدازاهت  «.اار

 معنوایبوه مواّدی پیوروزی هموان صورفا   روحانی شهدای منطق در پیروزی
 حضورت عاشوورایی ۀاندیشو برمبنوای هواآن بلکوه  نیسوت دشومن بردنازبین

 .انوددانسوته اسوالم پیوروزی بوارز مصودا  نیز را شهادت نف   دالشهدایس
شکاهشراشهانی آ شتانشرویامم شمن» سد:نویمی وط اصفدنى شمحم روحنى شهد  ش

یمشها یمش هد شهنآ شکشت شارشاگدشوشبکش مشکنن م شپ کنرشاسالمشبدض  شوشپ ادوز
شوجاهها چباهش،کنا شپنیمنلشراشاسالمشاستوراتشخواستشکس شاگدشمدام!شایشهمن
 «.ى ه  شاجنزه

ش ۀناموصویت در تووانمی را تفکر همین شبدداما شابوالقنسامروحانى شهاد  
یکانشوشهواشس لشبنی شکهشاستشهد  ا شهم  شخو » کرد: مشاهده )محموا( شامد

شبدافداهتهشجدن شسداسدشارشراشاسالمشپدچمشتنشببداشراشستمردا شایردشوشهنابدق رتشو
 «.کن 

 اسوالم آن از را نهوایی پیروزی تنها نه شهدا برخی که است این جالب ۀنکت
شهاد  ش  انودردهکو معرفوی رهوایی راه تنهوا را اسوالم بلکوه  انددانسته روحانى 

یم شاااشخواها  ماشت مسئولشهمنشازشاسالمشهکتنآىجنش» نویسد:می ملک شعب الکد
شآ شدا کااجداششوشاساالمشدفت یپذش،ی رهنشراهشتندنشهکشنمک مشسفنر شهمنشبهشوش  نک
 «.بنه  مشجنمعهشار

 اکبر جهاد مقدمۀ ؛اصغر جهاد .90-1
  خوانودیمو اصوغر جهاد  یهایسخت ۀهم وجودبا را دشمن با جهاد امبریپ

 را انسان عمر از سال چند ای و روز چند است نکمم جن  ۀجبه در جهاد چون
                                                           

 .000   ص0   ج7303  قم  دارالحدی   ان الحکم زریشهری  . محمد محمدی ری1
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 یشوگیهم یدرونو یهواطاغوت و ینفسان یهاخواه  با جهاد یول  ردیدربرگ
 انسان  جاهمه در باالخره و بازار و ارک محل و خانه در نهان  و ارکآش در است 

 نیز روحانی شهدای  موضوع این بهباتوجه .ندک بارزهم  کسر  ارامّ  نف  با دیبا
 بخو  این در که هویداست آثارشان در که دارند جهاد نوع دو هر به ژرفی نگاه

 کنیم:می اشاره نآ از هایینمونه به
 ملزوموات و داندمی دشوار را نف  با جهاد اکبدیشاللهعننیتروحنى شهد  ش

شجداناش.رفاتشطادفشهباش یابنش؛استشتسخشىفسشبنشجدنا» شمارد:می بر را آن
شطدفشان هباش یابنش؛ساختن شرادیاشدهانی چشوشدا کىنلهشهبمه ىشوشا(تقوش)شاصغد
 «.رفت

 پیروزی را جن  مسیر در نلغزیدن شرطپی  ح  ریشرحمن روحنى شهد  ش
شهکاشمیهوششدوز پشبدکاششجدناشارشکهشراشمنش کشکمکشن!یخ ا» داند:می اکبر جهاد در
 «. یلغدششم ىخواهشاصغدشجدناشارش،میهوششدوز پشبدکاششجدناشارشاگد

 از البوه و عجوز بوا را مسیر این در پیروزی شهدا اکبر  جهاد سختی دلیل به
ش انودجمله آن از که خواستارند متعال خداوند  :پاورىسانجشاکبادروحانى شهاد  

شکاهشکنا شیانریشماداشاکبدشجدناشارشخواهمم شبخشن هشوشقنارشخ اوى شازشعنجداىه»
 «.بر دمشراشخواشىفسنى شهواهنیشجلوشبتواىم

 اسالم تبلیغ برای جهاد .90-1
 محسوو  آن بخو هویوت عنصور درحقیقوت و روحانیوت جاری نبض تبلیغ

 امانوت ایون  دیون هوایآموزه تبلیغ به موظ، را خود روحانی شهدای شود.می
 موسااویشمحماا شساا  روحاانى شهااد  ش  دانسووتندمووی کوورما رسووول و خوودا

شمانشباهشپ انمبدشوشخا اشازطاد شکهشاستشامنىت شقدآ شوشاسالمشای » نویسد:می
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شبنی شهویم،شقدآ شوشاسالمشف ایشمنشتمنمشاینکهشولوش،هستشکهشهدىحویبهشوشرس  ه
 «.کن مشحفظشراشآ 

 اشواره جهواد تبلیغ اهمیت از مختلفی ابعاد به روحانی شهدای وصایای در
ش  است شده  را جبهوه بوه آمدن خود ۀمناوصیت در ااوایشمحم روحنى شهد  

 دهکور قلمداد است دین تبلیغ که اسالم پرچم برافراشتن فقیه ولّی  یاری برعالوه
شبادایش؛امآما هشجداناشباهشزمن شحس  شینریشبدایشکهشگواه شخواش!خ این» است:

ششالهشا»شپدچمشبدافداهت   «.امآم هشجدناشبهش«اللهشاا 
 رسوالت بورعالوه  رویکرد ینهم با آبنایخلفشراه یشقنارروحنى شهد  ش

شباداارا شهامنشوش... » :کنودمی بیوان نیوز را زنان رسالت  اسالمی جامعۀ مردان
شزمن شامنمش یاششسدبنزا شن هیآشارش  بتواىشتنش  ب هشپدور شراشخواش یبنش!دمیعدش
ش یابنش ، اىدشاجادشهاد اشخاو شباهش  اخواه ماشاگدش!دیعدششخواهدا شهمنش.  بنه
 «. یدش برشعد هشبدشراشاوشرسنلتشوارنبیزش

 جهواد کنوار در را اسالمی احکام آموختن ام ن شمحم حس روحنى شهد  ش
یا شوجاواشتمانمشبنشراشاسالمشاحکنمشاارمشاىتظنرشهمنشاز» است: کرده بیان شوشب نموز
ی بدر ش،ای شکهشبجنر  شخواشۀنرشام ششىفسشبنش.کن  شاجدا  «.استشجدناشتد

 



 
 
 
 
 

 :میازده فصل
 فساد با مبارزه

 
 

 در  افسوواد و فسوواد بووا مبووارزه در یعملوو اقوودام ضوومن روحووانی شووهدای
 را فساد با مبارزه دغدغۀ و داشته توجه نیز موضوع این به خوی  هایهناموصیت

 کوهطووریبوه  نودبود درآمیختوه الهوی تبلیغ با همسو و خود طلبگی رسالت با
 بوه منحصر را وظیفه این هرچند  دیدندمی فسادستیزی معادل را طلبگی مفهوم

 محورهوای دانسوتند.می امت ۀهم انسانی و شرعی تکلی، و ندانسته روحانیت
 :اندجمله آن از که احصاستقابل اشهد هایهناموصیت متون از عمیقی

 فساد با مبارزه ضرورت .99-9
 از کوه تلخوی ۀتجربو بوا و فساد آثار و هویت کامل تشناخ با روحانی شهدای

 0244 تاریخ در هاآن افسادگری و فاسد رژیم حاکمیت  دور در کشور وضعیت
 پو  برآمدند. امور اصالح درصدد اسالمی انقال  ظهور با داشتند  ایران ۀسال

 بوا که خارج و داخل فاسدان با مبارزه برای جدیدی فصل نیز نهضت پیروزی از
 بوا روحانی شهدای شد. آغاز بودند ستیز در اسالمی جمهوری اصالحگر نظام
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 مبارزه ضرورت بیان به را محوری خوی  ۀناموصیت در هدف  و نگرش ینهم
شهاد  ش  انودداده اختصواص نبرد این تداوم به آیندگان ۀتوصی و فساد با روحانى 
شفتنهش  زمشارشهکش  نکشجدناشنفدا کشبنشمؤمنن !شیا» نویسد:می سناات ش  حیش  س
شفادکشازشاساتشىچاهچننشوشگادااشخا اش یااشهماهش یا آشوشىمنىا شرادیاشیفسناشو
گنهشوشد بصشن اعمنلششبهشخ اش ى ، شک  بوا دنبور بورای مؤمنان به توصیه «.ستاشآ

 سوفارش این در شهید .است فساد کنیریشه هدف با شهید  این بیان در کافران
 نوابودی و الهوی آیین بسط هدف با که خواهدمی خود دینی برادران از حماسی 

 را فساد با مبارزه دیگر عبارتبه  دهند ادامه انفاسد با را خود جهاد فتنه  و فساد
 داند.می الهی آیین گسترش در مانعی

شگاولشمسالمن !شملاتشای» نویسد:می غضنفدیشمحم شس  روحنى شهد  ش
ی شراشض اىقالبشوشىناا شافداا شایمان ب شوشمفس شافدااشاستشآلتشراشخواشوشىخور
ی شپننهشخ اوى شبهشرج مشه طن شهدشازشوشى ه  شقدار شخواسنزیشراهشارشهم شهشوشببد
شیاناشفنس شعنوا شنبشنبشکتشارشراشهنآ شخ اوى شکهشىبنه  شکسنى شازشوشبنه  شتوبهشو

 «.استشکداه
 آن و نگریسته تروسیع اندازیچشم از را فساد با مبارزه ضرورت شهدا برخی

 در هادنب شحسا روحانى شهاد  ش  انودبخشویده امتوداد دیگر عالم  گستر تا را
شاسات.شاىقاالبشیاساتنوراهنشحفظشهمنشۀف وم» است: آورده خود ۀنامتوصی
یتشخ اشاحکنمششبدا پشارشوش  بکوه شها   اسالمشارشبکوه  شبنه  .شااهتهشج  
شارش،قادآ شۀفدماواشباهشوشفننساتشاارشن اىشکهشاستش تبنهشوشفسناشارشکهشجدن شتمنم
شحا اکثدشنیشصبحشتنش هبشکهش  ن ب مش ، کنشحسنبشکهشراشعمدتن شتمنمشنمت قشروز
ِیِ »ش؛استشىبواهششتد بشروزشکی م  ایِ ِو  ه  ن  و  م ِِر  وایِ ِل  ث  ب  ِِل  ال  یِ ِإ  ش  ِِةِ ع  و 

 
اِأ اه  نح  )ىنزعانت:شش«ض 

 «   کنشگدفتنرشراشخواتن شن اىشوزرششکیشارشچداشآخدش؛(54
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  حووز بوه آن  اجتمواعی حیثیوت باوجود را فساد با مبارزه روحانی شهدای
 در و فاسودان ۀفتنو و شور از ایمنوی در را آن ضورورت و برگردانده فردی تربیت
 اند.کرده بیان حسا  روز سربلندی و باریسبک در  تروسیع بعدی

 فساد با مبارزه در ولیت نقش .99-2
 مبارزه و والیت میان روحانی شهدای که است نسبتی تبیین ت اهمی حائز محور

 اصوالحگری و ادسوتیزیفس ۀسرچشوم را والیوت درواقوع  و شده قائل فساد با
 تووانموی را رویکرد این بارز ۀنمون  اندهکرد تأکید زوالبی نق  این بر و دانسته

ش  شین  بشیالحظه» کرد: مشاهده ابداه م شموس روحنى شهد  ش ۀناموصیت در
شارشهکاشمیباواشمانحطش ملتاشم. هساتشهکشوشم هستشچهشم،یبواشهکشم،یبواشچهشمنشهک

ش ملتاشراشمانشوشارآما شباهشاللهرو ش  آستشازشخ اشاستش ولش،میبواشورغوطهشفسنا
شوششاورکشچ هشم؛یبواشسلطهشتحتشم؛یبواشتدسوش ملتشا.کدششاسوهشوشالروشوشهجنع

شوشاللاهرو شیوااششهماتشباهشحاناشوشداکا ىماشحسانبشمنشملتشیروش ملتشچ ه
شبانشحنضادارحانلشوشم هساتشىموىاهشهانملاتشۀهمشیبداشهکشمیه ش ملتشاوشیرهبدش

یکن ش  ب اىشراشرهبدش یاشوشامنمش یاشق رشهمنشوشم جنرشارش،ن اىششورکش یتدشیقوش،امد
ش بنى پشاتشازشاسات.شه افقتیاواششیرهبدشش  همشگدوشارشهمنشیدوزش پشوشوح تشهک

 «.ه ش  خواهشفننشهکش یبدى ارششاستشاسالمش  راستشت روحنى
ش یمشس  روحنى شهد    ادفسو با مبارزه در را اسالم از پاسداری نیز موای شکد

 بوه و کنودمی معرفوی کننودهتعیین نقشی را والیت نق  راه  این در و کرده معنا
 از اطاعوت میوان و بگذارند تنها را امام نباید که دهدمی هشدار اللهحز  مردم

شبنیا شپنسا ارا شهامن» است: شده قائل معنادار ارتباطی هافتنه نابودی و رهبری
شمدامشای شسدمش شبنی شروحنى و شبجنر  .شفسناشبنشوشبنه  شاسالمشپنس ارشح ،به

شمدامشاهن .شیناشمدامشبهشىحواحس بهشراشاسالم شارهناشکهشکنن شکنریشبنی شوشبنهن 
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ی شتندنشراشامنمشالله!حدب شراشساتهشمملکاتشای شازشهدکجنشارشایفتنهشهدشوشىرذار
 «.کن  شخفهشىطفهشار

ش  نقو  بور احتصربه  موجز عبارتی در خنىکوکشام ن شبداتروحنى شهد  
شپنیان با شاروا» دهد:می گواهی فساد زارلجن از کشور کشیدنبیرون در والیت

شکشا  شب دو شفسناشوشلج شازشراشمملکتشای شکهشخم ن شامنمشاىقالب،شکب دشرهبدشبد
 رفوتبرون  شهید این ۀاندیش در «.ه شاللهةمالئکشپنیرنهشکهشرسنى  شایمدتبهشبهشو
 .کندمی تبدیل پاکان پایگاه به را کشور است   الانق رهبری حاصل که فساد از

ش  هموین مشوابه نقشوی  دیگور عبواراتی بوا زااهحسا شمج ا روحنى شهد  
شوشملامشراشجدان شهکاشیعصدششارش،یآرش» است: شده قائل والیت برای را مضمون

شفدزىا ا شازشوشن ی  توحشۀساللشازشیمداشداه،کشیکتنرششیگدش اابنلشوشفسناشوشبتکى
شوشداکشنم قشزاهملمتشجدن ش یاشارششیخوششوجواشوشالمکشىورشبنش  حسش  راست
ش تأسشبهششیوشکشالبنخترن شوشهنگداا شکنیاشدا.کش ىوراىشراشن دجش یاشازشیاگوهه

شوشىورافشان شپادچمشوشنا یبدااشجدن شازشراش تبنهشوشملمشتنشروى  مشاوشاىبنلشبهشاوشاز
گعطد ششالهشا»ش  آ شهکاشب اىن شکمالئشتنشارآورى شاهتدازشبهشجدن شتمنمشارشراش«اللهشاا 
شواهباش فیهادششوجاواشچاهشخلا ش پاشارشخ اوىا شوشباواشچهشاىسن شخلقتشعلت
 و کنودمی وصو، تواریکی و فساد در ر غ را معاصر جهان ابتدا شهید «.است
 که بردمی نام توحید ۀسلسل و بیتاهل مکتب وارث عنوان اب والیت از سپ 
  اداموه در و است کرده قیام تاری جهان چنین در اصالح و روشنایی ایجاد برای

 .کندمی گوشزد والیت از تبعیت به مردم ۀوظیف بر
شعلا شروحانى شهاد   فسادسوتیزی  مسویر در والیت از تبعیت ضرورت به
ینر شاوش؛بان شخ اشرو شرهبدتشتنبعش!مسلمن شملتشیا» است: دهکر توجه نیز بنز

شملماتشوشفساناشازشراشهامنشوش ماش سکشچهشاوشجدش؛ کشحسنبشنمبدت پشچو شرا
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ش ىعمتاشهادشازشهکاشراشاوشدکهاشوش کاشگاو شۀدیآوششراشفدمنىششآورا شدو  بش هنه
شش،آورشیجنبهشتایدو پشبنشاست،شدتدیعدش شوشل ذلشل ئاسدا بنشمثلشتنشبن شمنتظدشواا 

 نقو  تشوبیه بوا شوهید «.نا کشحفاظشتوشیبداشراشاوشتنشبخواهشخ اشازش.یهوشخوار
 و هدرکو تصریح شاهی ظلمت و فساد از او بخشینجات بر  پیامبر هب رهبری
 کوتواهی  صوورت در کوه اسوت الزاموی او فرامین از تبعیت که دهدمی هشدار
شهد   شد. خواهد ایران ۀجامع نصیب اسرائیلبنی خواری شغالمحس  شروحنى 

ین   فرموان از تبعیوت را جهاد میدان در خود حضور علت آنکه ضمن نیز هنپور
 هبرشومرد هاانحراف و فسادها از او نجات را رهبری نق   کندمی عالما والیت

 بوا و اسوت کورده هودایت عشق و سعادت راه به را او  والیت که است معتقد و
 است: کرده اعتراف خود گردن بر والیت حق بر  خداوند با گونهمناجات لحنی

شهاناىحادا شوشنارستىش یعقنشوشفسناهنشازشمداشهکشامآم هشجبدهشبهش سکشفدمن شبه»
شما شبهشراش  یورزششعش ش سکشچهشبهشوشست یزششچروىهشوشسعناتشراهشوشآوراشدو  ب

شحا شچق رشد،یعدشش ن خمش،الشأ م عظشرهبدش یاشهکش ااى مشتوشن!یخ اشااا.شىشن 
شهکاشهواش  هدشیدشکلششارشاىسن شهکشبناتدش یاشازشسعناتشاارا.شمنشگدا شبدشتمن ششو

 را سوعادت بواالترین شوهید « بنه شدیعدشش ن خمشمت،اشامنمشد،کلششآ شفدمنى ه
 موتن ایون باشود. والیوت دسوت بوه اشرهبری که ددانمی لشکری در شهادت

 شوهادت در را وی آرموان منتهوای پوذیری والیت ضرورت بر تصریح برعالوه
 .کندمی معرفی فسادستیزی و اصالحگری برمبتنی

 الهى در فسادستیزی امداد .99-9
 ایون اهمیوت است. خداوند از موهبتی ل ئفضا ردیگ مانند ستیزیفساد ۀروحی

 بور  خود وصایای در ویوه صورتبه روحانی شهدای که است حدیبه فضیلت
 ىاااااسمنع لشعب الدسولشروحنى شهد    اندکرده تصریح نعمت این بودنالهی
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شاایوششازشراشمانشوشکاداشمانشبدشلطفشىظدشکهشراشخ ای شسپنسشوشحم شو» نویسد:می
شبانشبتاواى مشهامشمانشنتشاااشتوف  شمنشبهشکهشراشخ ای شهکدشآورا.شایمن شواایشبهشفسنا
یمشق مشراهشای شارش،هست مشگننهکنرشبس نرشایبن هشاینکه  ۀهم میان از دیشه «.بداار

 ایموان سوویبه هدایت و فساد از نجات خاطربه را او الهی  توجهات و نعمات
 گنهکواری  بنود متواضوعانه را خوود اس سوپ ایون تبیوین در و گویودموی شکر

 به را فسادستیزی ۀروحی و شده حال  شامل الهی هدایت و امداد که خواندمی
 .است داشته ارزانی وی

 جهواد  بوه مؤمنان دعوت از بعد نیز سناریشابداه م شعبنسشروحنى شهد  
 ادآوری ادامه در و خواندمی دین آیین گسترش و زمین در فساد کنیریشه را هدف

 در را مؤمنوان کوه دهودمی بشارت و دارد نظارت فاسدان بر خداوند که شودمی
شزما  شارشکاهشکن ا شجداناشکنفدا شبنشمؤمنن !شیا» کرد: خواهد یاری فسادستیزی

شکفادشازشاساتشچننىچاهشگاداا.شخا اش یااشهمهشآی  شوشىمنى شایردشفسنایشوشفتنه
گنهشوشبص دشاعمنلشن شبهشخ اشکش  ى ، شپشتشخ اشای شبهشکنفدا شآ شاگدشوشستاشآ
ی شغمشمؤمنن شهمنشپسشکداى ، شکاهشساتاشهامنشیانرشخا اشالبتاهشکهشب اى  شوشم ار
ی  ی شوشرینشبدتد  «.استشینورشبدتد

شهد    فسواد  برابور در قیوام بوه الهوی نگرشوی بوا واقع شغالمدضنشروحنى 
 اهمیتوی او بورای بدهود  نظوری هور دیدگاهی هر و هرک  که کندمی یادآوری

 حرکوت ایون بوودنالهوی بر تأییدی که سیدالشهدا ندای به تنها چراکه رد ندا
 شوده معطوف او یاری و خداوند به تنها نظرش  اندازچشم و سپرده گوش است

شوشمیهاوش ماشآواهمش  حسشبنشهمشمنش؛ن یبروششخواهن  مشهدچهشبرذار» است:
شهکبلشست، ىشردا یاشبهشتجنوزشوشفسناشوشملمشیبداشق نممن شوشتمن کحدششم:ی گوش م
 از شوهید «.اساتشملامشبانرشدیازششازش نمستضعفشوش اسالمشیهنامتش یرهنشیبدا
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 کوه کنودموی تصوریح و جویودموی تبّرا باشد  فساد برانگیختن او حرکت اینکه
 بدیهی است. نگرفته پی  در مفسدان دست از نامستضعف رهایی جز مقصدی

 قیووام واگووذاری و ونوودخدا بووه توکوول شووهید  ایوون بیووان فحوووای در کووه اسووت
 شود.می متبادر مخاطب ذهن به  الهی قدرت به اشفسادستیزانه

 فساد با مبارزه در روحانیت نقش .99-7
 نیوروی لبواس در و عمول میودان در آنکوه بورعالوه روحانی شهدای از بسیاری

 اند کرده ثبت جبهه کتا  در را ماندگاری و درخشان هاینق  نیز تبلیغییرزم
 ایون بسواچوه انود.نورزیوده غفلت مهم محور این از نیز خود وصایای نمتو در

 هوایجریوان در روحانیوت موؤثر نقو  بوه گذاشوتنصحه برای صرفا   نه تأکید
 بووده حووزه آیندگان و رسانهمد به رسالت این گوشزدکردن برای بلکه انقالبی 

شهد    باشد  خووی  ۀطلبو کیشوانهوم بوه خطوا  ب را شمحم عل شروحنى 
شیاشهان!داهکا زىا گشتندنشهنحجدهشارشوشهنداهکمبنرزهشفسناشوشملمشبن» :نویسدمی
شراشهامنشخا منتشوشزحمانتشقا رشهان ل خشهنوزشوش یبدش مشهنرى شهنوزشهکشهمن
شهنت ولئمسشخ اشخنطدبهش:میگوش مشهمنشبهشبداارش یتدشکوچکشعنوا بهشااىن ! ىم
 «.ش...ش یهوششمتحملشراشهنرى شوش یدشیبپذشرا

 همگانى وظیفۀ ؛فسادستیزی .99-1
 نود بود فسواد بوا مبارزه پیشتاز والیت خط امتداد در روحانیت عمل  ۀصحن در
 مسوئولیتی فسادسوتیزی  رسوالت کوه اندشده یادآور خود وصایای متون در اما

  شوودنموی محودود و مرزبنودی خاصوی زمان و قشر هی  به که است گیرهمه
شهد   شبانش وارم اام» نویسود:موی خوود ۀناموصویت در را ب شاباداه مشروحنى 

شهباش همراشوشهواشجنایاشاللهحدبشمدامشهمنش  بشارش م عظشتکحدششم شهدنات
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شمحاوشروزگانرشۀصاحنشازشراش تبانهشوشفساناشوشملمشوش یدش بدگشجنگشسال ش،بنریک
 از و داده قورار اللوهحوز  مردم ۀهم را خود مخاطب بیان  این در وی «. یسنزش

 فساد محو و کردنکنریشه برای همگی شهادت   از بعد که است خواسته هاآن
 مسووئولیت فراگیووری بوور شووهید  درواقووع  بیاینوود میوودان بووه روزگووار ۀصووحن از

 .کندمی تصریح آن بودنهمگانی و فسادستیزی
 مخاطوب انسوان  لفوظ با را جامعه آحاد چننریشبداریشایوبشروحنى شهد  

 هوایدام از خوود رهانودن با همسو  هاآن ناگهانی تغییر واستارخ و دهدمی قرار
شیاکشوش یها شن کتشیکشبنشاىسن شهکشاستش ه ىدسشآ شوقتشنیآ» است: شده فساد
شد زىجشوشغلشوشاه  شىجنتشهن ب بختشوشفسناشمنجالبشازشراشخواش، ىنگدنىشد  تغ

شنیاآشنبا  یبنزششراشخاواش اىسانىشقات حقشوشن کبششخواشیپنشوشاستشازشراشاسنرت
شنت احشبادشقا مشىاوش اىسانىشوشاه شرخشهمنشارش یج شیتول شهکش ه ىدسشآ شوقت

 « برذارا
شهد    اموت اصوالح که عاشورا قیام هدف به اشاره با همتشمحم شروحنى 

شامانمشنیاآ» شوود:موی یوادآور مسولمانان بوه کلی خطابی با است  بوده اسالمی
شما شۀد ااىرشوشها  »شه:کشداکىشن  بش  چن یاشراشنمش قشۀد اىرشوشه  ش  حس
ششامتشاصال شهکبلشست، ىشستمردیشوشفسنا شما شه  ش خ استشنمبد پشمج  
شوضاعشباهشهکاشمانشم  هساتش  چنا یااشمنشنیآش« استشدکازمنىد شوشمعدو بهامد

شچاهشمیباواشعنهاوراشوشتنسوعنشروزشاگدش،میاارششااعنشوشم هستشتفنوتب شمسلمنىن 
 خوود مخاطبان ۀهم از  سیدالشهدا قیام هدف یادآوری با شهید « میداک م

 فسادسوتیزی میوزان و دهنود تطبیق شاخص و معیار این با را خود که خواهدمی
 ایگسوتره را فسواد با مبارزه تکلی، ۀدامن درحقیقت شهید .کنند ارزیابی را خود

 .کندمی تأکید آن بر و معرفی همگانی



 
 
 
 
 

 :مدهدواز  فصل
 ازمنکرینه و معروفامربه

 
 

 در یهمگوان نظوارت و نتورلک زمیانکوم  رکوازمنینهو و معوروفامربوه ۀضیفر
 فرموامکوح جامعوه در را یرونویب و یدرونو اصالحات تا است اسالم تیمکحا

 ضومانت ایو یهمگان نظارت اصل جایگاه در ازمنکرنهی و معروفامربه سازد.
 امکوحا یاجورا حسون بور نظوارت خداوند و است مطرح اسالم نیقوان ییاجرا

 و فورد هور  رونیوااز  است نهاده یاسالم ۀجامع اقشار فردفرد  عهد بر را یاله
 دوشکیم و دانسته  یخو مراقب را یاسالم امت داریب چشمان همواره یگروه

 نگذارد. پا ریز را هاآن و دهکر تیرعا را یاسالم نیقوان انکاالمیحت
 هواینوشوته و وصوایا در خوود  دینی رسالت امتداد در نیز روحانی شهدای

 را هواآن توانمی  کلی نگاه یک در که اندکرده زیادی تأکید موضوع این به خود
 کرد: ترسیم زیر شکل قالب در
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 میوان تبلیغوات در حتوی و منوابر و هواسوخنرانی در هماره روحانی شهدای

 شوانملیع  سیر در که اندداشته تأکید معروفامربه به توجه ضرورت به جبهه 
 وصوایای متون در سیری همچنین  بود. شاهد را آن از یفراوان موارد توانمی نیز
 ۀمقولو اسوت. آنوان ۀاندیشو در موضووع ایون اهمیوت  دهنودنشوان ا شهد این

 در باشود  هواهناموصیت صفحات در آنکه از بی   ازمنکرنهی و معروفامربه
 برخوی نیوز و هواناموهزنودگی در تأمول با است. داشته نمود ایشان رفتاری  سیر
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 دسوت بوه معوروفامربه درخصوص محورهایی شهدا  این وصایای هایبخ 
 است: شرح این به که آیدمی

 همگانى تکلیف .92-9
و نهوی از  معروفامربه راه هایسختی برای را خود آنکهدرعین روحانی شهدای

شنى شهاد  روح  اندردهدعوت ک آن اجرای به را همگان بودند  کرده تربیتمنکر 
 است: دهکر بیان شهدا ۀهم پیام را مسئله این خود  ۀناموصیت در هدنب شحس 

شراشهاناىسن شىفس،ش . کنشىفسشبنشمبنرزهشکهشاستش یاشهد اشۀهمشهمنىن شم شنم پ»
شد مساشارشراشهماهشوش  اکنشکنتادلشراشبا ىتن شیاعضنش؛  کنشاقتش.کن م شب بخت

 «.  بنهشکوهنشازمنکدىد شوشمعدو امدبهشارشوش  بکشنىش الد
 تکلیوو، مخاطووب را مووردم همووۀ نیووز رفتاانرخااو شعلاا شروحاانى شهااد  

شننا کما شگننهشنایزششهکشسنى کشبن» :کندمی سفارش بدان و داده قرار معروفامربه
شاساتوراتشباهش.  نکىشفدامو شحتمن ششحتمن ششراشدکازمنىد شوشمعدو امدبهش.  ن ىنش
 «.  نکشعملشاوشرسولشوشخ ا

 توور  و معووروفامربووه وجووو  حووالی در جل لوىاا شخل االشد  روحاانى شهاا
 در کوه اسوت معتقود و دارد نظور الهی امتحان بر که کندمی توصیه را ماتمحّر 
شاىجانمشباهشراشهامنشۀهماشو» هسوتیم: الهوی آزمون به ابتال حال در  حاالت تمام

شامتحان شحانلشارشلحظهشهدشارشمنشۀهمش.کنمم شسفنر شمنتمحد ششتدکشوشواجبنت
 «. مهست

 حتوی را وجووبی امر این فراموشی ۀدغدغ همس شحم  رضنشروحنى شهد  
شهاعنر» دهود:موی هشدار مردم به همگانی صورتبه نیز خوی  ۀناموصیت در
ش ،یااشۀازماشهکشاهوششن احش یاشفدوعشىشوا.شفدامو ش«دکازمن ىدشوشمعدو امدبه»

شیباداشدا کااساتفناهش چراوىرشوشخا اشیهنهدوشکمشوشخ اشیهنمعدو شهننخت
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 خصوصووا   و دیوون فووروع احیووای اسووت معتقوود وی «.سااتهنآ ش عملااشتحقاا 
 ضمانت را الهی هایمعروف عملی تحقق ۀزمین تواندمی که است معروفامربه
 کند.

شهاد   نامۀوصیت از بخشی در   نحوو شواهد  پاورقنسامشعل دضانشروحنى 
لشازشمازى گ شارشن هب» هستیم: معروفامربه وضوعم اب وی ۀمواجه شبانش،بچر شاو 
یاهشاماورشارشهماوارهشمحال،اهلشاطالع یضاشباهشراشمادامشوشاهکادششهادکتشخ د شۀفد

مانتشازشراشآىان شوشخاواشوشاعوتش«ازمنکدىد شوشمعدو امدبه» شتخلفانتشوشمحد  
شازشتادبنفض لتشراش«ازمنکدىد شوشمعدو امدبه»شبن هشچداکهشام...کداهشمنعشمعمول
شخاوب باهشاساتشکفانی شجداناشىاوع شهمشجنگشای شاینکهشبدشوشنمب م شچ دشهمه
شازشوشهها شاعادامشهانجبدهشبهشق مشبهشق مشمفدوضشمسئول تشای شرفعشبدایشوشواقفم

شىکنمشکوتنه شویشاوامدشازشجنگشای شارشاه شتوف قمشکهشخواهمم شمتعنلشخ اوى 
رشبدایمشکهشراشآىچهشو رشوشمق     شوهید  ایون قمنطو در «.بپاذیدمشاساتشفدماواهشمقد 

 ازمنکورنهوی و معوروفامربوه رسالت از برخاسته و همگانی تکلیفی نیز جن 
 معوروفبوهامور تکلیو، با همسو را جهاد در حضور و باطل با جهاد وی است.

 است. کرده توصیه آن به را همگان و دریافته

 شایسته و متناسب برخورد .92-2
 دربووار  را مووردم  آمیووزعتووا  لحوون بووا نیووز همااتشمحماا شروحاانى شهااد  

شمانشنیاآش ولاش... » اسوت: داده هشودار ازمنکورنهوی وضوعم به نبودنتفاوتبی
شچاهشىا اراشمان یباداشفدقا شوشم هساتشسستشىمنزمن شبهشهکشمنشم  هستش  چن یا

شداکاىشن  ابش  چنا یااشراشنمش قشۀد اىرشوشه  ش  حسشامنمشنیآش!م بخواىشموقع
ششامتشاصال شهکبلش،ست ىشستمردیشوشفسناشم شۀد اىرشوشه  »شه:ک شنمبد اپشمج  

ش  چنا یااشمانشنیاآش« استشدکازمنىد شوشمعدو امدبهشم شه  ش؛ستاشخ ا
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شتنسوعنشروزشاگدش،میاارششااعنشوشم هستشتفنوتب شمسلمنىن شوضعشبهشهکشمنشم  هست
 « میداک مشچهشمیبواشعنهوراشو

شهد   حالشرح در  دوسوت کوه اسوت آموده قننقساتنى شمحما یشروحنى 
 اثور بور و منکورازنهوی مناسوب ۀشویو از اسوتفاده بوا را خوود نمازبی و بددهان

 صفوف در که بود کرده تبدیل مؤد  و خواننماز جوانی به  بیدارگرانه رفتارهای
 کرد.می رفتار احترام نهایت با مردم با و شدمی حاضر جماعت نماز

 پادگوان سیاسی و عقیدتی واحد در اى اى شمنایعشابوالقنسمشهد  شروحنى 
 است خواندنترانه حال در همواره جدید  سربازان از یکی که شد متوجه شوشتر

 چنوان اطراف  هایبیابان در سرباز با مالقاتی در وی ندارد. جهاد به اعتقادی و
 ینیپوا را سورش سرباز آن بینندمی همه که کندمی او با تأثیرگذاری هایصحبت
 سرباز آن ک هی  دیگر  آن از بعد .کندمی گریه هب شروع بیابان وسط و انداخته

شآقانی» :گفوتموی دوسوتان  به همیشه سرباز آن ندید. خواندنترانه مشغول را
 از تنهوا معروفویامربوه چنین که است بدیهی «.اااشىجنتمشوشکداشآامشمداشمنایع

 آید.برمی هاست نیکی به عامل خود دیگران  از قبل و دارد حق نف  که کسی

 به تعالیم دینى بودن عامل .92-9
  اّول ۀوهل در که کند دعوت هانیکی به را مردم تواندمی کسی دینی  تعالیم طبق
 معروف به را دیگران که را عملیبی عالمان صراحتا   قرآن باشد. بدان عامل خود
 در نیز روحانی شهدای. کندمی سرزن  ندارند  پایبندی بدان خود و خوانندمی
 در دانسوتند.موی مقوّدم را خوود معوروفامربوه به عمل در  خودسازی لاّو  گام

 بخشی در است  فریضه این اخالقی شرطپی  که معروف به بودنعامل اهمیت
شاهام شوشارو شاهام » خووانیم:می عدیدیشعل شروحنى شهد   نامۀوصیت از

شکادا کا یشهرششوشاسالمشبنشىبداشۀآمناشوشىنشستهشپنشازشایلحظهشوشاستشب  ارشب دو 
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ا»شۀآیشمسلمنىن شفدافداشبدشاست.شگ ت شسداسدشارشتوح  یشع لشىظنم یِ ِی 
 
ناأ ِِه  ین  نذ 

ِال 
وا ن  م ِِآم  ِِل  ون  ول  ق  اِت  ِِم  ِِال  ون  ل   ْ ف  شایمان !اهالشایش:کاهشهاومم شمتذکدشراش(5ش:)صفش«ت 
شپنیا اریشبادایشممحد ششمنهشارشچداشکن   ىم شعملشب ا شکهشگوی  م شراشچ دیشچدا
یهشحس  شدضتى شىدضاتشقانىو شاجداارآما  بهشبدایشول ش،کن  م شزاریشوشگد

 را معوروف بوه عمول  قورآن ۀآی به استناد با شهید « خ دی م ىشپنشبهشحضدتشآ 
 عدالت نظام استمرار الزمۀ که دهدمی هشدار و ردهک یمعرف ایمان اصلی معیار

 است. نیحسی نهضت هایارزش خصوصا    هانیکی به عمل جهان  در
شهد    تایبواد شهرسوتان موقت ۀجمع امام کهزمانی عبنس ن شعبنسشروحنى 

شاستشعملشاخالق،شاروسشارشبن هشمالک» گفت:می  شاگردان به خطا  بود 
شرعنیاتشخواتان شحا شارشامادوزشازشکدایا ،م شرعنیتشکمتدشحنلتنبهشاگدشراشای شو

 «.کن  
شهاد   نامۀوصیت در معروف  به گراییعمل اهمیت خصوص در شروحانى 

شغیاارشش وهشاکشچ هاشازشاسالمشحفظشخنطدبه» است: آمده عل  وست شک ومدث
شاهالشمان»شهاواشگفتهشکهشهمشبنرشهدارا شهکش  نکشثنبتشعملشارش یبنشراش یاشوش  نکى
شسادح شتانشوشداکاشثنباتشعمالشۀمدحلاشارش یابنشوشىا اراشیا هیفنش،«م ست ىشوفهک

شنایازششواجبانتشباهشهکانیاشرادیاشۀمسائلش.داکشحفظشراشاسالمشوشرفتشش پشهدنات
شخا اششارنه پشارش،  ى هشت اهمشاگدشهکش  نکىشکتدششراشروزهشوشىمنزشوش  اهشت اهم
 «.ااهتش  ىخواهش جوابشچ ه

 معروفامر به  ۀمقدم ؛معرفت .92-7
 بوه آمور بورای ضروری شروط  جز ازسویی منکر  شناخت و معروف از آگاهی

 بوه امور در اّول قودم دیگور ازسووی و آیودیمو شمار به منکر از ناهی و معروف
گاه منکر یا معروف از را فرد نتوان کهزمانی تا زیرا  هاستنیکی  شناخت و کرد آ
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 ایجواد وی بیون  و روش تغییور در عمیقوی تأثیر داد  او به مسئله دربار  را الزم
 بوا زموانهوم توا داشوتند توالش همواره روحانی شهدای  روازاین  شد نخواهد

 ایون گواهی .ببخشوند ایشوان بوه نیز را الزم معرفت ها نیکی به مردم اخوانیفر
 از بخشوی بوه نظور  اندکرده دنبال نیز خوی  شهادت از بعد تا حتی را دغدغه
شمادامشیا» :کنودمی ثابوت را ادعا این  عصمتشعل شروحنى شهد   ۀناموصیت
شچ هاشهکاش  انکشىرنهشم شاستن شبهش! یاارششاو شبدشراشجننزهشهک سنىکشیاش!آب اىن 

شااهاتمشهکاشراش یاشم ش!  نکشىرنهشامه هختهیرششخو شبهش!مدامشیاش!امىبداهشخواشبن
شیاش!آباا اىن شماادامشیاش!ااهااتمشجاان شیااکشهکااشف ااحش؛ااامشهیااه شخاا اشراهشار
شازشهکاش  انک ىماشحسشراشجس مش ن سنرشنیآش! یاارششاو شبهشمداشۀجننزششهک سنىک

ش اولشنتیمعنوششفقطش، یبننبداشاست شمنى هشهمنشیبداشمداحمتشتندنش،آ شت خنص
 «.هستن 
 بوا کوه خووانیمموی جانى شفتنح ان شعب اللهمالشروحنى شهد   حالشرح در

 موردم توا بود تالش در روز و شب  داشت اسالمی فرهن  از ایشان که شناختی
گواهی بواالبردن دغدغوه  ایون از را خود هدف و کند باسواد را روستا  از موردم آ
 از و ردکوموی یوانب دشمنان و شیاطین هایدسیسه بر غلبه برای  سالمیا دان 
گاهان خواستمی مردم  کنند. مجاهدت اسالم از دفاع در هآ

شهد   بیان در را دغدغه همین مشابه یمشروحنى   کوه بینویمموی عب اللد شکد
یکنشهکش جنرش یا» نویسد:می مردم به خطا  شبادش طنى هشیهنق رتشردیاشوشامد
شرا،ىا اش آشامثانلشوشکخانششۀمسائلشهبش ربطشاب ا شش،ى اداهکشل تحمشمنششورکشوشملت
ش یااشارشیاهابدهش یتادشکوچاکش ساکشاگدشوشاستشفدکشوشاسالمشجنگشتندنشهکبل

شقات حقش یهنش ،کنشتعم شیدشکفش وابسترشهدگوىهشازش خنلشوشاوبنرهش،ااراشمسئله
شراشخاواش،ننختهاشبا و شبسانشهکشىوجواىن شوشجواىن شتمنمشبهشا.هوششروه ششیبدا
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شص تشاخشقا رتشخواشهمنشکه:شمکن مشه توصش،نن ک مشتلفشردا یاشمننفعشیبدا
شراششیخاوششساعناتشراهش،شاهیاى شوشدکافشبانش  اتواى ماشوش یااارششراشبنطالشوشح 

ش  تحقشب و شاگدش، یبننبداش؛ یهوششده نىنلکشردا یاشتوسطشست ىشازمشوش  بنزهننس
ش . بنهاشجوابراوشتواىساتش  اىخواهش اوى خششرنه پشارشفدااش ، اهشااامهشهمشبنز
گانهشبانشاوبانرهشوش کنشجنایاشهمنشارشیاهبدهشح اقلشسخنن ش یاشهکش وارم ام ش آ

 «.  کنشاىتخنب

 ازمنکرنهى و معروفامربه در روحانیان نقش .92-1
 اسوت. انسوانی هواینیکی و الهی معارف به مردم فراخوانی روحانیت  رسالت
 مختلو، هوایصوحنه در  تغییورغیرقابل اصل نهمی براساس روحانی شهدای

 خوود در فضویلت و اخوال  هوایچشومه بوه را موردم هدایت ۀدغدغ اجتماع 
 دیوده تکلیو، احسواس ایون نیوز ایشوان وصایای متون در کهطوریبه  داشتند

 در  دانسوتندموی معوروفامربوه ۀفریضو اّول مخاطوب را خوود چوون  شودمی
شهد   ۀناموصیت ش یابنشت اروحنىشىدانا» خوانیم:می ی  رهخ هشرضنشروحنى 
شآماناهشمادامشارهاناشوشاما ااش،کماکشیباداشراشخواشوشبنه شمدامشرهنمواشوشراهنمن
 «.بواشخواه شمسئولش،صورت یدا غارشش؛سنزا

 صوراحتا   را خوود پوذیریمسوئولیت ۀروحی قوی لشیعب ش تقشروحنى شهد  
شمانش! روحانىشا باداارششیا» سوازد:موی آشوکار خووی  کسووتانهوم به خطا 

ش اساالمشاىقاالبششبدا پشمقنبلشارش؛م ولئمسشجنمعهشاىحدا شمقنبلشارش؛م ولئمس
شارش؛م ولئمساشهانارز شوشاىقاالبشوش دهنرافاىقاالبشمقنبالشارش؛م ولئمسشدا یا

 «.م ولئمسشجواىن شوشىوجواىن ش،کواکن شیفکدششۀیتغذ
شهد    خوود همودرس دوسوتان به خطا  نیز ینریعل شاللهاحسن شروحنى 

شساالح شکاهشبحا شوشارسشسانردشبنی شطد ازیکشکهشهمنی  » :کندمی توصیه
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شوشها ایتشسانردش،ایرادازطاد شوشکن ا شحفظشراشاستشاىقالبشۀآین شبدایشى هبد ش
شآ شچاداش.هنساتجبداهشارشسانردشایا شاصلشاکنو شکهش  کنشپدشراشمدامشروهنردی

شب نینا شتنشرفت  م شهن هنیخنىهشارشبهشخواهششوشتمننشبنشروزیشیکشبنی شکهکسنى 
شسانردهنیشباهشعنهقنىهشاینکشبشننسن ،شراشاسالمشوشفدابر دى شراشاسالم شمسنئلشو

ینب ا شمشاتنقنىهشراشعدیادا شایا ش،پسش اى آم هشجدنا یا شوشار شازشهانجبداهشىرذار
شرزمنا گن شهمپانیشوشو هما شوشهاواشخانل شخبادهشوشکنرکداهشتبل غ شى دوهنی
شحا شایثانر،ش؛اساتشوم فاهشفاوقشعمل شایثنر،شکهش اى  بشوش  کنشایثنرگدیشاسالم،
اشحا ی شخاواشتو"ش.استشمؤم شتکنملشىدنی  یا اشبخاوا شلمفص   «."مجمالشز
 شود می یادآور خود یاران به را هاجبهه در حضور تکلی، که حالدرعین ایشان

 دو ایون پوذیرش  لفافوه در و دانودنموی ساقط ایشان از را معروفامربه تکلی،
 شود.می منجر انسان تکامل به که داندمی عملی ایثار نوعی  باهم ار مسئولیت

 خود  ۀطلب دوستان به خطا  نیز سدهک شعلویشحس  شس  شروحنى شهد  
 بوه معوروفامربوه تأثیرگذاری افزای  برای را خوی  کاربردی نکات ترینمهم

بشبداارا شبنشم شسخ » است: کرده ثبت یادگار شباهشهمچنان شکاهشاستشای شطال 
شقا رتشازشاستفناهشتندنشکهشب اىن شامنش،اهن شااامهشخواشۀب  ارگداىشوشتبل غ شکنرهنی
شقوایشوشبصدیشوشسمع شى دوهنیشازشکهشبدتدشچهش؛ى ستشمف  شچن ا شمدامشسمع 
یوىویساشهنادشسانردشارشوشکننا شاساتفناهشى ادشمدامشاىتظنرشوشاهت نق شهنادشوش سننر
شوشگ ادا ماشبدشارشراشتدیوس عشۀاایدششغنت،تبل شگوىهای شب اىن شوشبکوهن شس نمنی 

 «.ااراشسطو شتمنمشارشب شتدیشاثد

 معروفامربه قیمت .92-4
 در کوه اسوت اهمیوت حوائز ایانودازهبوه روحانی شهدای نظر در معروفامربه

 نبورد هوایمیودان بوه را خوود بحو   و درس  سواد هوایحجره از مسیر همین
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شهاد   کشیدند.  خوود ۀناموصویت از بخشوی در عظ ما شمالمحما شروحانى 
شبا ا شرسولششوشخ اشهکشراشآىچهشاارمشفه ومشوشهستمش روحنىشیکشم » د:گویمی
شافتخانرشمیباداشهاومشهامششتهکشراهش یاشارشاگدشوشمیبروششمسلمنىن شبهشاى اهفدموششامد

شجوابراوشنمات قشارشفادااشوشاماااهشاىجانمشراشخواشۀف ومش،ىش شب ىصشاگدشوشاست
 «.بواشخواهم

شهد  روحنى  جوان قیموت به را اسالمی معارف به امر بهای فنضلشمحم ش 
شیدوزش اپشمقا سافانعشارشوشپاداازشاسالمشبه» :کندمی توصیه بدان و نهدمی ارج
شۀهماشبانشسپسشوش یىمنشعطنشاسالمشش جشبهشهکشخواهشم عظشق رتشخ اشازشوشخواه
شازشوشاساتشبناتدشسنلهشهفتناشعبناتشازشهکشاستشینرشکشهکشبتنزشاهم شصفشبدشقوا
شوشمعدو امدبهشمنىن ش،بنه شوار  حسش نک مشتوشهکشینرشکشتنشخواهشىصدتشیخ ا
ش ،یگداشلتئىنشهدناتشهدبتشراهش یاشارشاگدشهکشستنا یاشملمشمقنبلشوشدکازمن ىد
ش؛اساتشداواه بشهکاش ىبنهاشن اىشل قلشمتنعشدکفشبهشوشیخورششیروزششپدوراگنرتشىدا
شیدوزش اپشوشىصادتشوشاسالمشیسدبلن شه  ،شهکشبنه شه  شهدناتشمبنااش،پس
 مصوداقی و عاشورا منطق از میراثی را جبهه در حضور نیز شهید این «.بنه  م

 است. کرده توصیه بدان و تهدانس خود ۀزمان در معروفامربه از
ش حالشرح در شهد    در ایشوان کوه آموده ارفعا شلاهلارحماتشسا  روحنى 

 بوه سورش پشوت بوه بواتوم برخوورد تعل به تهران  در انقال  از قبل تظاهرات
 را اشبینوایی کوه دید شدیدی آسیب چنان چشم ۀناحی از  اسالم منافقین دست

 داد.می ادامه مردم میان در روفمعامربه به همچنان اما  داد دست از
 ۀفریضو بورای را جوان  اخیور هوایسوال در کوه روحوانی شهدای از یکی

 بوا  شوهادت از قبول ایشان بود. ل ل خشروحنى شهد   داد  دست از ازمنکرنهی
 بوه اینامه معروف امربه ۀفریض فراموشی و جامعه وضعیت از دردمندی نهایت
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شباهشکشمم شکهشاراهنی شخ اشبهشآقنجن !» است: آمده آن در که بود نوشته رهبری
شاذیاتشماداشبنهم،شاااهشاىجنمشهمنشرضنیتشخال دشبشکنریشىکن شکهشاراشای شۀاى ازش

شوشمعاادو امدبااهشراشحساا  شاماانمشق اانمشعلااتشبنرهاانشخواتاان شدمرااش.کناا م ى
یحشازمنکدىد  ی شکهشىفدموای شبنرهنشخواتن شمردشىفدموای  شتشد شاصال شراهشبدتد

شااعانیشوشکداىا شتاوب خشماداشکاهکسانى شتمانمشیعنا شاست شلسنى شتذکدشجنمعه
 جورم بوه والیوت سورباز ایون « فدمنا ىما شراشهامنشحد شاارى ،شگدیاىقالب 

 مزاحموان برابور در کوهزموانی تهوران  شور  هایهمحل از یکی در ازمنکر هین
 مواه چنودین از پو  و شد مجروح سختیبه سرد سالح اب  دایستا مردم نوامی 
 در شوهید این خون رسید. شهادت به بیمارستان در عمیق  هایجراحت تحمل

 هوایغفلوت  دور در را روحانیوت قشر مظلومیت نهایت کهحالیدر اخیر  ۀده
 احیای در مداروالیت جوان این یجّد  عزم از نشان دهد می نشان مدرن زندگی

 .است معروفامربه
 



 
 
 
 
 

 :دهمسیز  فصل
 یاریو مردم یدارمردم

 
 
 است. گرفته شکل هاانسان میان روابط و اجتماعی حیات براساس آفرین  نظام
 و بشور زنودگی مواعیاجت ابعواد تقویت  انبیا فرستادن هایحکمت از یکی

 وضوحبه  یاسالم منابع ۀمطالع با .است بوده هاانسان میان پیوند و الفت ایجاد
 انسوان  یمعنوو هوایجنبوه بور تنهوا نوه اسوالم کوه رسید یجهنت این به توانمی

 یادیوز تیعنا بلکه  کندمی تأکید خدا با انسان ۀرابط و افراد یتقوا ات یاخالق
 موردم مشوکالت به رسیدگی و جامعه امور  ادار و مردم انیم یاجتماع روابط به

 دارد.
 موردم وصول ۀحلقو هموواره  بیوتاهل  سیر امتداد در روحانی شهدای

 توا مسوجد از اجتمواعی  هوایعرصوه رد تأثیرگوذار حضوور ضومن و انودبوده
 و سوالمت تقویوت بوا همسوو  همودلی و برادری به را همگان نبرد  هایجبهه
 تووانمی را روحیه این هایتجلی از یکی .اندکرده توصیه یاسالم ۀجامع نشاط

 نموودار اسوت الزم موضووع بوه ورود از بولق اموا  دیود هاآن وصایای متون در
 کنیم: ارائه را داریمردم دربار  شهدا وصایای محتوایی
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 تورکلوی محورهای  داریمردم درخصوص وصایا محتوایی نمودار بهباتوجه

گاهی مردم  با مناسب لتعام یعنی  وصایا  محرومان  به کمک مردم  به بخشیآ
 :کنیممی بیان ادامه در را مردم آزار از اجتنا  نیز و گذشت و ایثار

 مردم با تعاملحسن  .99-9
 هووایبرخورد در را خلووق حسوون مووذکور  تعووالیم براسوواس روحووانی شووهدای
 برخوی در  بورآنعوالوه بودنود. داده قورار شوانرفتار ۀسورلوح خوود  اجتماعی
شروحنى شهد    است دهش توصیه نیز مردم با معاشرت حسن به  ایشان وصایای
 نویسود:می اشانقالبی دوستان به خطا  خوی  ۀناموصیت در یىدااشمحس 
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شاساتشاسات،شجنگشسال شازشتدى هبد ششهکشراشغنت تبلشۀى بد ششسال ش یاشهکشی همن»
ش ؛ هساتشرابطاهشارشمدامشبنشهکشی همنش؛  نک مشت فعنلشجبدهشپشتشارشوش یاگدفته
 در را دغدغوه هموین نظیور «. یهوششروهروبشمدامشبنش اسالمشخالقاشبنش  نکش سع

شهد   ۀناموصیت شباداارا » هسوتیم: شواهد یاحم شپورگلبدارش ىجفعلشروحنى 
شدىا ، برشسدمشا شهامنشازشمدامشهکش  نکشینرشکش!مقنومتشگدوهشوش اسالمشاىجم 

 را معاشورت حسون ایشان «.هوى شدار بشاىقالبش یاشازشمدامشهکش  نکىشینرشکش ول
 نیکوو اخوال  از موردم کوه اسوت شده متذکر و دانسته دهیالگو قابل ایمؤلفه

 گرفت. خواهند سرمشق
 خووانیم:موی نیوز  وممانىشمحم مالشحنج شمنموستنشهد   نامۀوصیت در

شوشداهکاشرفتانرش خاوبشوشمحباتشبنشم شااواششبنشهمشوشهمشبنشهمشبداارا شهنءاللها »
ک  شوشه توصشپسدا شبهشبنهن .شردی یکشبن  پشت شزلساواشوشموامابشهکاشنمکا مشتأ

شااهاتهشراشت م صامشمنلکشواخشیهنخنىوااهشوشهمسدا شبنشوشبنهن شخواشخواهدا 
 «.بنهن 

 فوارغ کوه بود معتقد مردم  با تعامل در نیز عظ م شمحم مالشروحنى شهد  
 حشر مردم مختل، اقشار با مانعی هی  بدون و آزادانه باید مقامی و ستپ   هر از
گاه هاآن دردهای و مشکالت از بتواند تا کند نشر و شهکشهستمشیمداشم » شود: آ
شالتکمشاشوشبادومشراهش تیمحا واشچ هاشب و شوشآزاااىهش یبنشملتش  همشن  مشار
 «.نم ببشنه عبهشراشهنآ 

شهد   نامۀوصیت در شمن» خوانیم:می هنروین شن  نممکشم  سلمحمشروحنى 
شهک سنىکشبنشتنشبمنىمشروستنش یاشارش یبنشم شوشمیبداارششگنمشت حقنىشراهشارش یبنشهمه
شخواشجن شراهش یاشارشاگدش حتش؛بنهمشفقداش حنمشوشمکنشمبنرزهشکنند مشملمشفقداشبه
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 قیموت بوه حتوی اسوت  موردم از حمایوت خواسوتار شهید «.ب همشاستشازشرا
 داند.می ضروری را آن و جان  دادنستازد

 مردم آگاهى ۀدغدغ .99-2
گاهی ۀغدغد با همواره طلبگی یز و تبلیغ رسالت  عموومی اذهوان بوه بخشویآ
 اتوبوس مانند کوچکی مجامع از حتی شهدا برخی کهجاآنتا است  بوده عجین

گاهی برای هم خیابان و شروحانى شهاد   حوالشورح در  بردنودموی بهره ممرد آ
 مشوهد طاّل  از جمعی با ایشان که است آمده خداسنى ()ش هوسشسنلمشمحم 

 و بوود کورده ایجواد صهیونیسوم خطر دربار  مردم روشنگری برای را تشکیالتی
 حتی ایشان کند. آشنا قرآن تفسیر و اسالم اصول و مبانی با را مردم تا دوشیکمی
 را هواآن و نوشتمی غذکا روی خودکار با را امام هایاعالمیه 7333 سال در

 کرد.می پخ  مردم بین
گاه ۀدغدغ شروحانى شهاد   ناموۀوصویت در تووانموی نیوز را موردم سوازیآ
شخاویششوجاواشتمنم» کرد: مشاهده خود کیشانهم به خطا  رجنئ شاحم رضن

شۀطلبشوشروحنى شبداارا شبهشوشاه  شقدارشاسالم شاىقالبشبهشخ متشبدایشخنلصشرا
یاا شگداماا شراشماادامشایاا شکااهشبرااویمشسااخن شخااویش شازشایناان شارهااناشارشوشب ار
یا شارسشامنمشحضدتشىمنین گن شوشامنمشهنیتوص ه شازشیاذرهشاگادشب اى ا شوشبر د
یا ش علاشامانمشهمچو شراشامنمشوشکن  شهکشوشهوی شخنرجشاینن شتفکد شوشبرذار
ی شخانرجشفق اهوایاتشخطشازشراشملتشاستهوشىنخخ ای شمسائولشآخادتشارش،سانز
 «.هست  

شهد   گواهی بوه را جامعوه اقشوار ۀهم فدهنر شجوااشروحنى   در توالش و آ
شاىقالبششبدا پشارشمدامشۀهمش یبن» است: فراخوانده انقال  حقیقت صدور مسیر

شعا لششبانشورشه پشنر ،کشبنشنرگدکشارسش،شبنشمحصلش؛بنهن شوهنکشش ازپش ب
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شما شهکاش نم پش.ش...شعملششبنشهمداهشعلمشبنشعنلمشبناخده،شوششتشکشبنششنورزکشو
شباهشراشاسالمشت حقنىشم بتواىشتنشم ب هشهنخو ش یبنشمنشهکشاستش یاشاارمشملتمشیبدا

 «.م نکشثنبتشردیاشیهنملت
 در برخوی کوه اسوت حودیبه روحانی شهدای باور در ارزش و اهمیت این

 برسانند. مردم به را خود فرهنگی خدمات تا داشتند تالش مالی  نیازمندی عین
شهد    سیر در  زنودگی اموور کوهدرحوالی که است آمده زارع شاس اللهشروحنى 

 زیواد  زحموت بوا پودر شود موی توأمین کوچک  مغاز یک از ایشان خانوادگی
 کتا  جعبه چند شهید اما  کند شروع را کاری تا دید تدار  وی برای ایسرمایه

 راه بوه کتوا  فوروش بسواط خانوه در جلوو و کورد تهیوه مطدادیشهد   آثار از
 جوا  در فروخت. روستا مردم به خرید قیمت   نص،   را هاکتا  ولی  انداخت
 و زد لبخنود «؟ضورر یوا برسوانی سوود مون بوه است قرار تو» که: پدر اعتراض
ش یااشىخاورا.شجنىتان شباهشضدرشجن !شآقن» داد: جوا  و بوسید را پدرش صورت
 «.ااریشدی خبهعنقبتشکنر،ش یاشنبش؛روستنستشفدهنگشسطحشبنابدا شبدای

 روحوانی شوهید کوه شوودموی باع  مردم بیداری  انگیز کالن  مقیاسی در
 حمزه امامزاده به ورود هنگام را شاه وقتی  کدمنى شرضنشدزا م همچون دیگری

 چنوین را خوود هودف تاریخ به خطا  دهد می قرار گلوله هدف حرم داخل در
شباهش  همچنشوشملتشبهش،خلوقمشبهش خ متشخوامشۀ  عقشبننبهشنو کاش» کند: اعالم
شوشبواى شخوابشهمهش  ی روششآغنزشارشوشدامکشینرش آبشراشتخمش یاشم ش.امکداهشاولت
شواىانت حشاىاواعشآ شدیازششارشهکاشراشیثمدش بشکخششارختشم شه ى .ش ار بشحنا
شراشجانىورا ش یااشوشامزشششاهیرششازشبواىا ،شه هشجمعشبنهمشارى هشیااهنشوش وحش
 «.دامکشآواره
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 مردم منافع حفظ .99-9
 خداوند ازسوی نابخشودنی حقوقی اسالمی  معارف در الناسحق و المالبیت

 و توبوه بوا خداونود فضول بوه الهی حقو  بخش  دینی  هایآموزه در .هستند
 درگاه در مردمی حقو  کهدرحالی  اندشده معرفی گذشتقابل حق  رحمانیت

 رضوایت کسوب گورو در  خصوصدراین الهی عفو و نیستند بخش قابل الهی
 در و انودداشوته ویوه دقت مقوله این به روحانی شهدای است. شده اعالم مردم

 اختصواص موردم از رضوایت کسب به را بخشی خود وصایای متون از بسیاری
 در را معنووی و حقو توا ماّدی ابعاد در الناسحق سطح از رضایت این اند.داده

شهد    گیردبرمی  اسوت: آورده خود ۀناموصیت در وئ بدنشعب ل شعل شروحنى 
شبسا نرشالد شعذابش؛ىبنه  شخنئ شینشتفنوتب شخواشمل تشوشاسالمشوشاىقالبشبه»

شکاهشىدىجنى ا شراشهانآ شمانارا شوشپا را شوشهاد  ا شهانیبچاهشالش؛استشسخت
شوش  حسشکدا اذیتشهنآ شکدا اذیتشوشخ استشرو شرىجنى  شهنآ شرىجنى  

 «.تاسشخ اشرسولشوشمعصوم  شۀائم
 بورادر کوه بواریوک کوه است آمده راستروشعل شروحنى شهد   حالشرح در
 و دفتامی دست  از ناخواسته یآجر بود  آمده اییبنّ  زمین سر   به وی با  کوچک

 د:دهوموی توذکر حتینارا و اخم با و کشدمی درهم را  نابروا شهید .ندشکمی
 «!بواشمدامشمنل»

  اسوت نبووده مواّدی منوافع صورف و آجور تکه بهمنحصر مردم منافع حفظ
 را کشوور نواموس و امنیت ۀمسئل ملی  اندازیچشم در روحانی شهدای برخی

شروحانى شهاد   خواطرات در  پروراندندمی سر در را آن ۀدغدغ و داشته مدنظر
 برگشوتن برای آمد می مرخصی به هروقت که است شده نقل فدواضح شعبنس

 او قوراریبوی و عجلوه هموه این به مادر که باریک شت.دا عجله بسیار جبهه به
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شکادایمشپ  اشراشاختدشچدنرشمنشجن !شمنار» دهد:می جوا  شهید کندمی اعتراض
شبر دى ،شراشهمنشعدوسشینشاختدشاگدش...شبواشب دو شخنکشازشفقطشسدهن شموهنیشکه
شآباناا ،شنتاشاهام ش ااشبدىا  م شکجنشراشاوشبب ن شکهشرویىم شاىبنلشن شارشامشتن

شارششتددا شىدویم،شاگدشب نین  شتددا شبهشتدسن م شکن  م شفکدشآم ه!شجلوشو...شاهواز
 « ىدویمشکن م شچهشگ دى .م شهم

 در وقتوی کوه اسوت شوده نقول فاال ش غالمعلشروحنى شهد   خاطرات در
 پرداخوت از را وی گمور  مسوئول بود  خود تلویزیون عبوردادن مشغول گمر 

 هزار ده گفتید» گفت: و شد خیره او به یتجّد  با وی اما  کرد معاف گمر  حّق 
 را پوول و بورد جیب در دست سپ  «؟است تلویزیون این گمرکی ۀهزین تومان
شچ هاشمنش؛مدامشۀ بقشمثلشهمشم » گفت: حال همان در و گذاشت پیشخوان روی
 «.بپداازمش یبنشهمشم شپداازى ، مشردا یاشهدچهش؛میى ارششمدامشبنش فدق

 ایثار و گذشت .99-7
 تاریخ  خاطر در را بسیاری هایروایت مردم برای ایثار از روحانی شهدای  سیر

 است آمده  فضلشل نئ کمشروحنى شهد   حالشرح در  است کرده ثبت انقال 
 را وی زموین تصورف قصود کوه فوردی با خود حّق  از دفاع برای پدرش وقتی که

شکاهشهامنشکاهشااىامم شکس شهدشازشبدتدشم » گفت: پدر به رو شد  درگیر داشت 
یختهشعدقشوشکداهشکنرشآه ذوبشارشراشخواشعمدشۀهم شزما  شمتدشچن شخنطدبهشای ،ر

شخاواشجان شازشاارىا شجبداهشم ن شمدامشهنیجوا شجن !شپ رشامنش،گوی  ىم شاروغ
ی ىم شزم  شمتدشچن شازشهمنشوقتشآ ش؛گذرى م   داندمی که درحالی وی «!گذر

 فقیر مرد و بگذرد خود حّق  از خدا خاطربه پدر که دارد انتظار است  پدر با حق
 بدارد. ممقّد  خود بر را همسایه
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 موردم برای هاشب وی که است شده نقل زااهمحم یشهدننزشهد   درمورد
 هوایخوانواده بوه موادرش بوا و دوخوتموی لباس شیخ  کوت روستای محروم

 و بوافیقوال  دوزی گول اطی خیو وی کورد.موی کموک عیالوار و بضاعتبی
 یواد نیوز را شیشوهوپشم با دوزیلحاف داشت دوست و بود بلد را نویسیماشین

 کار یناپذیرخستگی صورتبه که بود دیگران به کمک  تاشم قدریبه او د.بگیر
 گفت:می جوا  در کند  استراحت قدری خواستمی او از مادر وقتی کرد.می

 مشقت همه این حالی در شهید این «.استشه هشمىص بشکهشاستشسعنات شای »
 بوا مقایسوه در دختور یک جسمی هایضع، شرایط با که شماردمی سعادت را

 تردیودبوی کشد.می دوش به مردم یاری برای نیز را مردانه هایمسئولیت مردان 
 اللوهوجوه براسواس و موردم برای شهید ایثار و گذشت ۀروحی از نشان سیره این

 است.

 محرومان به کمک .99-1
 بووده روحوانی شوهدای داریموردم هوایمؤلفوه ترینمهم از نیازمندان به کمک
 کوه دهودموی نشوان شوهدا این از بسیاری نامۀزندگی در تأملی ازسویی  است.
 باوجوداین  اند.برخاسته جامعه مستضع، حتی و متوسط اقشار از ایشان بیشتر
 سومتبوه نیواز دسوت هرگز ایشان که شدمی باع  قناعت و طبع مناعت خوی
 نکنند. دراز کسی

 ایشان همسر که است آمده تدداى شاسکنرهشاحم شروحنى شهد   خاطرات در
 از پور و متروکوه زیرپلوۀ یوک در کوه شودمی آشنا ایبیوه خانم با نمازجمعه در

 محول زن  این وضعیت از اطالع محض به شهید است. کردهمی زندگی آشغال
 شود.می سکونتقابل راحتیبه که کندمی استفادهقابل و تمیز نانچ را او زندگی
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شهد   حالشرح در  صوورتبه و شبانه ایشان که آمده رضنئ شاحم شروحنى 
 هواآن خانوۀ در به مخفیانه و کردمی تأمین را محل مستمندان نیازهای  ناشناس

 برد.می
 برفوی  و سرد روزی که خوانیممی صنلح شعل شروحنى شهد   خاطرات در

 را علوت او از تعجوب بوا پودر آیود.می خانه به کت بدون و پاره آستینی با قم از
 پودر «.اوشبهشااامشى اهت؛شکتشاوستم» گوید:می جوا  در او و شودمی جویا

شهامنشبلاه،» دهود:موی جووا  وی و «؟بوود تورمحتواج تو از یعنی» گوید:می
 «.ى اراشراشتواىنی ش ایشاوشپ رشول شبخدی،شکتشم شبدایشتواى  م 

شهاد   بوه مربووط نیازمنودان  یاری در دیگر خاطر  شعبا الوهنبشروحانى 
 شولوغی متوجوه مدرسوه کالس پنجر  از وقتی نوجوانی  در که است اللد فتح

 وضعیت همسرش که خانمی که شودمی خبردار و شده روستا هایخانه از یکی
 در منزلشان به را خود پیاده پای با است  حملوضع حال در ندارد مناسبی مالی
 دواندوان و کنودمی تهیوه نووزاد لباس و نبات مقداری خانه از و رساندمی شهر
 دهد.می او به را هدایا و رساندمی مرد خانۀ به را خود

شهد    را افتادگوان از دسوتگیری نیوز )ما بد(شاولچا  شاصاغدعلا شروحنى 
 دیدنود کوچوه در را ایشان روزی بود  داده قرار خوی  اجتماعی من  سرلوحۀ

 کرد. حمل اشخانه در تا او برای را پیرزنی سبد که
 داشوت  نیازمنودان بوه کوه خاصوی توجوه با نیز کشوریشمحم شه خشهد  

 توا و آوردموی خوود خانوۀ به مشکل  به رسیدگی برای را نفر یک روز هر با  یتقر
 ایشوان رویۀ به نزدیکان یبرخ که گاهی کرد.می همراهی را او اش گرفتاری رفع

 «.استشبنزشهمهشرویشبهشمنشخنىۀشارب» گفت:می جوا  در کردندمی گالیه
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 از دور و خالصوانه قودریبوه روحانی شهدای امدادهای برخی میان این در
 بواخبر آن از اطرافیان ایشان  شهادت از بعد گاهی که افتاده اتفا  دیگران چشم

ی شوحنى شهد  رش به مربوط خاطرات در شدند.می  مواه چنود که است آمده ه د
 و آوردمی او خانۀ در به را شهید به خود بدهی مبلغ فردی ایشان  شهادت از بعد
 نیست. دنیا این در دیگر او طلبکار که شودمی متوجه تازه

 محاسوبه آن گسوتر  و عظموت از فوارغ کوار  و نّیوت نفو  الهی دیدگاه در
 موردم میوان در بواالتری جایگواه از کوه روحوانی شوهدای برخوی اموا شود می

 محروموان یواری در توریبوزرگ هوایقودم نسوبت هموان بوه بودند  برخوردار
 بورای انقوال   اوایول بناناکوک شملک شهلاله ایتشروحنى شهد   داشتند برمی

شرجوع» گفت:می و خواندمی را سیدالشهدا حضرت از روایتی خود نیروهای
شهانىعماتشایا شازشکن ا شساع شخ اسات؛شهنیىعمتشازشکنرهن،شارشهمنشبهشمدام
شهامنشمثالشهامشمانشاگاد» گفتند:می ایشان به شوخی به دوستان «.ىشوی شخسته
شوشاساتشبانزشمدامشرویشهبشتن خنىهشارشهبشىصفشازشبع شیکشسنعتشتنشکهشبنه م
شمثلشکهشمنشول شکن  ،م شرس  گ شمشکالتشن شبهشهمشهمنشوشکنن م شمداجعهشمدام
شخساتهشمادامشرجاوعشازشبادوا،شاجدایا شکانرشارشآامشوقتا شهدحنلبهشم.ى ست شهمن
شىفدشهدشب اى  ،شىعمتشیکشراشای شنهمشاگد» گفت:می جوا  در ایشان «.هوام 
شهامنشبادایش،کنا م شمطاد شهمنشبدایشراشهنیشگدفتنریشوشمشکالتشوشآی م شکه

یا ،شافادااشایا شمشاکالتشحالشبادایشکهشق م شهدشوشاستشحسنه ش خاواشبداار
شاستشکس شخستهش.کن م شایجناشتن بدایشجنمعهشارشب شتدشفعنل تشبدایشایاىر ده

شاى انی شماداشوشاجدشاىبنلشبهشواقعن ششاگدشهمنشامنش،کن شکنرشاى ویشمداشوشاجدشبدایشکه
ی شکهشهغل شخنطدبهشکهشىبنه  شای شاىبنلشبهشفقطشوشىبنه   شاه  ،شاىجنمشکنریشاار
 «.بواشخواه شهمشبخشلذتشتن بدایشمدامشبدایشکنرشوشهوی ىم شخستهشمطمئنن ش
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 گریزیمردم به هشدار .99-4
 بوا تعامل در نظر دقت دربار  دارند  قرار های باالرده در کهکسانی به  وصایا در

 ۀناموصویت در  شودمی دیده های فراوانیتوصیه داریمردم اصول حفظ و مردم
شهد   شعمالشامانمشیهانگفتهشبهش! سئوامشیا» خوانیم:می عل دااهشع لشروحنى 

شوش  انکشدکافشملتشیاراهنشبهشنن .کىشتیاذشنایزششراشمدامش مسئواشازش بعضش.  نک
 «.  ب اىشگدارخ متشهکبلش،  ى اىشملتش یاشمکحنششراشخواتن 

شهاد    مقاموات بوه خطوا   مشوابه مضومونی در عنانیت شاحما شروحنى 
 هواآن آزار از و دباشون داشوته توجوه مردم ایترض به که دهدمی هشدار کشوری

شایداىا شفداشیکشعنوا هبشهمنشازش!کشورشمسئولشمقنمنتشایشهمنشوش... » بپرهیزند:
یاا .شىرااهشخشاانواشوشراضاا شخااواشازشراشایاادا شملااتشکاانمماا شتقنضاان شاااشهبااشاار

ششاگدشوشبدس  ش نمستضعف شىکن ا شمسئول تشاحسنسشهمنشوشهواشپنیمنلشکس شح  
پ چ شخواشبهشدبوطمشکنرشازشو شراشهامنشجلاوشق نماتشفاداایشامتشهم  ش،کن  شسد

 «.گدفتشخواهن 
پ اادا شمحماا شروحاانى شهااد    بووه خطووا  مشووابه  ایدغدغووه بووا نیووز پ د

 لحنوی با اند نکرده تجربه را آن و ندارند گزاریخدمت ۀروحی که طلبانیقدرت
ش؛بنه م شمدامشازشایردشگدوه شبدایشایردمشصحبت» دهد:می هشدار آمیزعتا 
شوشخورىا ما شراشه طن شفدیبشگنهرنه شوشهوى شب  ارشاى ىخواستهشهنوزشکهشهنآ 
شکنمم شعدضشاوستنىهشهنآ شبهش؛کنن م شخ نىتشخواشمملکتشوشای شوشىنموسشبه
ی شه طنتشازشاستش،هوی شب  ارشکه شىکن ا ،شکانریکمشىکن  ،شفدوه گدا ش،بداار

شىرذارىا شکاهشخواهمم شعنجداىهشمدامشتمنمشازشم ش.ق رای شىکن  شىنراض شراشمدام
شتانشوش...شبدسانىن شخاواشجدایشبهشراشهنآ شوشبمکن شراشمدامشخو شهنفدو گدا شای 
یشاهشاساالم شۀجنمعاشازشراشفسناشتواىن م  یان شازشما ش.کننا شکا ر شمحتادمشبنزار
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شلاشوشبنهان شآساواهشای هستمشملتشای شبرذارى شوشىکنن شفدوه گدا شخواهمم 
 «.ش...شى هن شآزارشراشهد  اااهشمنارا 
شهد   نامۀوصیت در شکنا شلعناتشخا ا» اسوت: آموده جنک ن شبنقدشروحنى 
ادام،شکاههنرنم شاارمشیق  شبن هش!مدامشایش،پسش؛کن م شبنزیپنرت شکهشراشکس  شم 
شبادایشکاهشحاناشساوگن شخ اوىا شباهشامانش،اعمنلمشجدشى ارمشخواشهمداهشچ ده چ

شاوساتش،بنویسامشهىنموصا تشخاواهمم شوشماهگدفتشاستشارشراشمقلشبنرپنجم  
شکننا شفکدشى ؛اهه شواقعشموقع ت شچهشارشکهشبنهن شمتوجهش علشه ع ن شکهشاارم
یبانی شوشاى نشیناشبنهن .ش  حسشیناشبهشو شفادقشاافاداشبا  شوشىبنهان شاى انشهانیز

ِ»شاینکهشجدش،ىرذارى  ن  مِإ  ک  م  کر 
 
ِِأ ند  تقاکِ ِالل   ِِع 

 
شش«مأ شهادکسشتقوایش.(۰۵)حجدات:

شتقاواشى سات،شهادطشهساتمشرئا سشم شاینکهشاست.شبدتدشخ اوى شىداشاستشب شتد
شمانشاساتشبهشهد اشخو شازشاىقالبشای شکهشکدا مسئول تشاحسنسشوشاستشهدط
شىفاوذشهجنمعشب  شارشمغدضشوشمفس شافدااشبکوه مش.بنه مشآ شحنفظشبنی شوشرس  ه
شایمنى شوشارااهشه چشمنلمشافدااشکهشبنیست  شمحکمش نممنلشعل هش  تواىم شتنش.ىکنن 
 «.ى ارى 
 



 
 
 
 
 

 :مچهارده فصل
 یطلبحق و یخواهعدالت

 
 
 معرفوی بشوری جواموع در عدالت بسط و تحقق  انبیا بعثت اهداف از یکی
 شوده آمیخته انسان سرشت با طلبیعدالت و جوییحقیقت چراکه  است شده

  آن تحقق برای شهیدان ساالر بدانیم که ب  همین جوییحق اهمیت در است.
ِ» شعار با

 
ِأ ِر ِتِ ِال  ِو  ِِن  ِالِ ِأن  ِح  ِِق  ِیِ ِال  ِم ِْ  ِِ  ِبِ ِل  ِِو 

 
ِأ ِاط ِب ِالِ ِن  ِِل  ِِیناهِ َ ِیِ ِال   روز میدان به پا 1«  ِن ِع 

 الگووی هموین براسواس زد. رقم را تاریخ جاودان ۀحماس آن و گذاشت عاشورا
 نهوال توا داشوت توالش باطل طوفان که ایبرهه در روحانی شهدای آزادمردی 

 آمدنود میدان به خود بین  و آرمان تمام با درآورد  پای از را حق انقال  نوپای
 غور  و جنوو  هوایجبهوه سنگرهای در را خواهیعدالت پرچم طلبانهحق و

 در حوق  احیوای بوا همسوو مجاهوده و حرکوت ایون  درآوردند اهتزاز به کشور
 وصوایا  هوایلفوهؤم استخراج با که دارد نمود روشنیبه آنان وصایای و هانوشته

 :کنیم ارائه زیر شکل در توانیممی را موضوع این کلی الگوی
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 تأموولقابول محورهوای آسومانی  موردان ایون هوایهناموصویت بررسوی در

 پردازیم:می هاآن دربار  بح  به که دارد وجود تریکلی

 حق پیروزی بشارت .97-9
 ن آ دشوواری و کرد قبول را آن انسان که است امانتی بار حق  مسیر در مقاومت

گواهی بوا خداونود .خوردب را آن جوان بهوای بوه که است زمانی  راه مشوقت از آ
 بوه امور نهایت که است داده بشارت بارها قرآن در جویی عدالت و خواهیحق

 بوا روحوانی شوهدای شود. خواهود منت  حق راه مجاهدان و صابران اریرستگ
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 سو  شهادت میدان به را هاآن که را یبینش خود  وصایای در روشن  باور نهمی
 کردند. ثبت تاریخ دل در داده 

  اسوت شوده اشاره حق پیروزی بر خداوند بشارت به وصایا  از بسیاری در
شهد   ِإ» است: نوشته خود ۀناموصیت در هد  یشاکبدعل شس  شروحنى  نِن  ِ  ِالل 

ِیِ  ِح  ِیذ ِالِ ِب  اتِ ق ِیِ ِن 
ِلِ  ِِیفِ ِون  ِِ  ِلِ یبِ س  ِکِ ِاِ ف ِص 

 
ِیِ ن ِبِ ِم ِه ِنِ أ نر ِم ِِان  ِص  شش...شوص  شازشمادامش(5)صاف:

ش،اشاوشىشجانایاشاستوارهن شمن یاشارش خللش نمص ومشوش نمجدوحشوشهد اشکثدت
ش یااشازش هداساش،لاذاش میاروش ماشبدشتشبهشوشم بدحقشمنشهکشاستش یاشىهشمردشدایزش

 «.هنستحد ش یاشازشتدبدر شح شادشیزشش،میى ارششتلفنت
ششالمنس شعبنسعل شروحنى شهد   شیا» نویسود:می خود نامۀوصیت در ممق  

ِإِ »ش :یافدمن ماشقادآ شهکشاستشدوز پشح شحتمن ششهکش  ب اىشدا !یاشملت
ِِن  نو  ِع  نِد  ِ  ِالل 

ِ ِح   «(.4۱)روم:شش«ق 
 ضمنی  اشار با و داده توسعه را اندیشه این ۀدامن فق د شاحم شروحنى شهد  

ِ» توبه: سور  20 آیۀ لاّو  بخ  به ل  ِِق  ل  بِ ِه  ر  ِت  نون  ناِص  ن  ِِب  ال  ند  إِ ِإ  نن ِِح  س  ح  ِییال   ؛ِ...ِن 
 دیوتوانیم یزیچ فتح، ای و )بهشت ییکوین دو از یکی جز منافقان شما ایآ :بگو

شکاهشهاومم شیناآورشفدزى زااگنىمشوشفدزى اىمشبه» :نویسدمی «د؟یربَ  انتظار ما بر
شهمهش،بننبدای ش؛اسالمن شاهمنن شبنشجنگشوشمبنرزهشحنلشارشایدا شملتشتمنمشاکنو 

شارشکاهکسانى شچاهشوشمدزىا شارشکاهشآىن شچهش؛ایمگدفتهشقدارشکفدشعل هشح شۀجبدشار
شىنیبشۀىنح شازشهمشىبداشای شاستورشوشآىنىن شسدشپشت شصانارش زمانشامانمشبدح  

ش،سانخت مششسادىروىشوشها یمشخوىخوارشاهم شبدشغنلبشاگدش،پسشاست؛ش هه
شبدر شسعناتشبهشوشاااهشاستشازشراشخواشىنقنبلشجن شراهشای شارشاگدشوشهست مش دوزپ

یشبدر شافتخنرشوشه هشپ دوزشهمشبنزشآم یم،شىنئلشهدنات  «.ماار
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 انقالب حقانیت بر تأکید .97-2
 دین حقانیت اثبات جبهه در حضور  روحانی شهدای از بسیاری ۀناموصیت در

شهد    است اسالم شینرشیاشباهشتانشمیروش مشمن» نویسد:می پورسنجىشاکبدشروحنى 
یکنشکد پشبدشراشضدبنتش یآخدششخ ا شراشاساالمشت احقنىشوشم بدىششمنىنى پهمشوشامد
 «.م کنشثنبت

 پیشوین آیوۀ تحقق ساززمینه را اسالمی انقال  شهدا  دینی تعالیم بهباتوجه
شىظانمشباناشدوز اپ» :نویسودموی م  ابداهش یىورال ش  سشروحنى شهد   دانند می
شوماتکحشسانزناه زمش، نا خمشامانمشیهبادشرششهباشدا یااش اساالمشیجمدورششع ل

شهاد   بیان در «.یمد شحضدت  آموده ساناریشابداه ما شعبانسشروحنى 
شوشصابدشباهشتوصا هش،حا شبهشرس   شراهشارشراشمسلمنىن شخ اشطورکههمن » است:

شقادارشعظ ما شاجادشآ شبادایشوشکن م شمشکالتشوشهنسخت شمقنبلشارشاستقنمت
شوشحقنى اتشباهشوشگاذراما شاىقالبمان شازشسانلشپان شبهشىدایکشکهشمنشاست،شاااه

شضاعفشخاواشازشکمباوا،شگوىاهها چشمقنبلشارشىبنی ش،ایمبداهشپ شآ شبوا اسالم 
 اسوتقامت و پایداری دین  حقانیت برابر در را خود رسالت شهید «.اه مشىشن 

 بور نهوادنصوحه  نووعیبوه بواور ایون دانود.موی هاسختی و هاناکامی برابر در
 دارد. خود دل در را دین در حقیقت محوربودن

 در مقیاس جهانى طلبىحق .97-9
گواهی با روحانی شهدای  ینودا جهوانی  جوویسولطه هواینظوام هوراس از آ
شروحانى شهاد   .دادنود گسوترش جهوانی مقیاسی سویبه را خود طلبیعدالت
 اسوالمی انقال  حقانیت اثبات برای را عمیق و انهخالق معیاری همت شهلعبناال
شحا شمنشهکش  ب اىشپسشمخنلفن ،شمنشبنشن اىشتمنمشهکش یهنوشم ش وقت» شمارد:برمی
 «.م هست
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شهد    رفع ۀمرحل تا را طلبیعدالت اسمنع ل شعل (شه خ)شىرد ارشروحنى 
 منطوق هبو اسوتناد بوا و شوده متوذکر آن بر و گرفته پی  در کفر سرنگونی و فتنه

شنم اقشفادکشتمانمش سادىروىشتانشهکاشحانلش، یبننبدا» نویسد:می قرآن ۀستیزانظلم
ِ»شتنشوشفتنهشرفعشتنشقدآ شد تعبشبهشوشمیاداهک ون  ک  ِِی  ین  ل   ِِالد  ل   ِِک  ش عنایش،(۵3)اىفانل:شش«ل 
شم ن بنشاش یىبنشبنه ،شح شوشض اسالمشهکهدششوشهدچهش سدىروىشوشاسالمشیبدقدارششتن
شجدان شقلالش یتادشمدتفاعشفادازشبدش،اااهشمنشاستشبهشامتشامنمشهکشراش پدچمش یبنشو

ششوشحولشبهش هست شرزمنا گن شتوا شوشمسلمن شملتشۀارااشبهشوشپدوراگنرشحضدتشۀقو 
 «.میارآورششاهتدازشبهش،طلبن ح شوشد فدستک

شهد   بیان در قرآن معارف براساس محورمعاد طلبیحق شاکبادعل شروحنى 
ِ»ش :فدمنیاما شاللهش... » است: دهش تأکید نیز عبنس  ن  ِِإ  نان  س  ن   

نيِاْل  ف 
ِِل  ال  ِإ  نر  س 

ِخ 
ِ ین  ذ 

واِال  ن  واِآم  ل  م  ع  ِِو  ا   ح  ال  اِالص  نو  اص  و  ت  ِِو  ق  ح  نال  اِب  نو  اص  و  ت  ر ِِو  نب  الص  شش«ب  ش.(۵-5)عصاد:
ین شوشا سدشخشارشهم شهشاىسن  شهادشارشحا شگفات شوشحصانلشعمالشبهشجدش،استشز
 «.زمن شوشهدایط

 طلبىحق آغاز ۀنقط .97-7
 کوه اسوت روحانی شهدای عمل و نگاه در جهانی و انتهابی رسالتی جوییحق

ِِایِ » نظیر: آیاتی و قرآن تعالیم براساس
 
ایِ أ ِیذ ِالِ ِه  واِن  ن  نواِآم  نِق  س  ف  ن 

 
نِم ِکأ ل  ه 

 
أ اِم ِکیو  نار  ِن 

ا ه  ود  ق  ِِو  اس  ةِ ِالن   ار  ج  ح 
ال  لِ ِو  ایع  ئِ ِه 

ل  ِِةِ کم  ظ  ل  ادِ ِغ  د  ِِش  ِیِال  ون  ص  اِ  ِاللِ ِْ  م ِِم  ه  ر  م 
 
ِِأ ِیو  نون  ل   ْ ِف 

ا ِیِم  ون  ر  م   حوق راه در مبوارزه ۀروحیو ایجواد خاسوتگاه را خانوه  ،3 )تحوریم: «ؤ 
 خطوا  جعفدیحنج شمحس شروحنى شهد   رویکرد همین با اند.کرده معرفی

 اماعوز بورای را زمینه شهید  مادر به دلداری با که کندمی وصیت خود همسر به
شماداشهکاشهانءاللها » کنود: فوراهم نیوز دیگور هایخانواده در  جبهه به فرزندان

شتنشبن شخن ا شوشب هشیال ارششراشمنارمش!ىبوامش خوبشهمسدشتیبداشاگدش ؛بخش م
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شهانجبداهشباهشبنطالشه اعلشحا شۀمبانرزششیباداشراشفدزى اىشان شننا کشرغبتشردا یا
 «.بفدستن 

شهد   شتاو» نویسود:می خود مادر به طا خ یما  مستق فدقنى شمحم شروحنى 
شی،اااشاساتشحا شراهشهمن شهکشخ اشراهشارشراشخواشىنقنبلشفدزى شکیشاگدشمنار!شیا
 تربیوت شوهید «!  انکشهیاگدششم شیبداشمبنااشدا.کشصبدشوشاااشرزمن هش۲5شینبزش
 که خواهدمی او از و شودمی یادآور وی به ه بود مادر دامان در که را خود ینبیز

 و خوانواده جایگواه بوه ایاشاره  یادآوری این .کند ایستادگی حق راه در صبورانه
 دارد. وی طلبیحق در مادر نق 

 :کنودمی وصویت خووی  پودر بوه پاورهنهم شعقوبیش  سشروحنى شهد  
شما شیهانیبا شازشخاواهم ماشىباوام،شهامنشیبداش خوبشفدزى شم شاگدچهشپ ر!»

ششوشیبرذرش  «. نکشتمنمشم شۀاربنرششراشخواشت بتدششوشیپ رششح  
 انبی طلبیحق از مصداقی را مادری حّق  نیز کالىتدیشمحس شوحنى شهد  ر

شکاهشعدیادشمانارشازشخصوصن ششطلبم،م شحالل تشگدام شۀخنىوااشتمنمشاز» :کندمی
ش ششم شوشااراشم شگدا شبهشبدرگ شح    «.اارمشاعنشوشبخشششام  شىکدام،شاااشراشاوشح  

شهد   کیود موادر و ردپو حقوو  بر فال شبداتعل شروحنى  شوشپا رشاز» دارد: تأ
ششىتواىستمشچو ش،مکن مششیبخشنشوشعفوشطلبشمنارم شنمکاشاااشراشمانارمشوشپ رشح  

 «.بنهن شصبورشهدناتمشبدشه م،ش  هدشاگدشخواهمم شهنآ شازشو

 خواهىعدالت و الناسحق .97-1
 اهجایگو در را النواسحق خود وصایای و سیره در تا انددهکوشی روحانی شهدای

روحانى ش  دهنود قورار مخاطوب موردتوجه خواهیعدالت بارز مصادیق از یکی
 خوود حوّق  در دیگوران بخشو  را آتو  از رهایی شرط اس اللد شاحم شهد  
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ش ه بخشاشم شبدشالننسح شاگدشکهشاارمشبخشششیتقنضنشهمهشازشمج اا ش» داند:می
 «.بسوزمشخ اشغضبشآتششبهش یبنش،ىشوا

 اهتمام الناسحق اهمیت تعلیم به نیز خود نامۀوصیت در حتی شهدا برخی
شاز» نویسد:می خود مخالفان به خطا  ایاژهشاکبدعل شروحنى شهد    اندداشته
شازشپاسشکاهشهادط شباهشگفتاه،شاروغا شما شسادشپشاتشکاهش گدوهشهدشوشهدکس
شکننا ،شتکدارشهمشبنزشاگدشول ش،گذهتشخواهمشکنن ،شتکذیبشحق قتشه  روه 
 «.رفتشخواهمشجدن شازشىنراض 
 اندازه یک به همه نظر در آن ارزش و است مشخص واقعبه گاهی الناسحق

 گواهی حتوی کوه رسودموی جوایی به آن رعایت در انسان گاهی اما  دارد جلوه
 و بیون  سوطح بوه د رومو ایون کوه داندمی دیگران به متعلق هم را خود حقو 

روحنى ش  است مربوط ورزیعدالت و شناسیحق بادررابطه انسان نف  تهذیب
شگادفت » گفوت: و نگرفوت داد او به برادرش که را ایچفیه خوهنویشعل شهد  
ششچف هشای  شخاطشارشکهشهنی بچهشهستم.شاهوازشپنیرنهشارشم ش؛ى ستشم شح   شممقا  
ش اهچفشما شاگادشبا ه.شهانآ شباهش؛کنن م شعدقشم شازشب شتدشهستن شمجنو شۀجدیدش

ششب ن ازم  «.هوام شضنیعشهنآ شح  
شهد    را قناعوت و خوود حقوو  بوه بوودنراضی حنم یشاللهرفعتشروحنى 

شهادکسش؛ىکن  شکشمکششعمدشروزشچن شبدای» داند:می الناسحق رعایت ۀالزم
ششبهشطمعشچشمش؛هواشقنىعشخوا شحقوقشبه شساع شوشبنها  شى اهاتهشایرادا شح  

 «.بب نن شآسنیششهمنشازشایردا شکن  

 طلبىحق از مصداقى ؛جهاد .97-4
 رسوالت امتوداد روحانیوت  خووان  در تحمیلوی جنو  هوایجبهوه در جهاد

 بوه قدم حالی در آنان  اساسبراین و شده معنا سیدالشهدا حضرت طلبیحق
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 جوووییحووق از آشووکاری مصوودا  را حضووور ایوون کووه گذاشووتند جهوواد میوودان
شهاد    اندکرده تصریح نیز خود وصایای در مهم این بر و دانستندمی شروحانى 
ین شجتب م شراشتوش!سدشای» نویسد:می عاشوراییان فرهن  به اقتدا با رجزگونه اکبد
شکنم.م شافتخنرشاااىتشازشوشاهمم شح شراهشار

 «.کدبالیتشبب نمشداآخش اىشششف ایتشراشخواشهست شىموام
شهد    در شهادت حقیقت از تبیینی اندیشه  همین با عدیدیشابوبکدشروحنى 

شآ شازشوشاساتشحا شماد » اسوت: داده ارائوه خوود ۀناموصویت در را حق مسیر
یدی شهادناتشوشاساتشب منرا شوشافتناگن شمخصوصشمدا شبستدشارشامنش،ى ستشگد

ششاز شارشملمشبنشوشکنن م شحمنیتشراشح شکهشاستشکسنى شۀویاشهدناتش؛آزااگن شآ  
ش؛اساتشواجابشعاداقشبعثا شاهام شخصوصان شش،اساالمشاهامنن شافعشست دى .
شاساالمشرزمنا گن شخ الشبهشخواهمم شى ست.شصال شبهشاینجنشارشمنى  ش،روازای 

 سوتیزانظلوم روزی و جویوانحوق  ویوو را شوهادت وی «.کنمشجدناشوشبپ وى م
 برخوی شومارد.می واجب را بعثی دشمن با مقابله اساسبراین و کندمی معرفی

 کفور و اسوالم میوان مبارزه معادل را کشور هایجبهه در جهاد روحانی شهدای
 جبهه  دعای مراسم در سخنران وقتی خداسنى شمحم شروحنى شهد    اندنستهدا

 صوحبت بهشوت  وعود و یموین اصوحا   دربوار واقعوه  سور آیات تفسیر در
 زد: نهیوب تنود لحنی با و برخاست جا از و شد متورم گردن  هایرگ کرد می

شوشفادکشوشاساالمشجنگشراشجنگش یاشمنشآم یم شجبدهشبهشبدشتشبدایشمنشمردشآقن!»
 «.ش...شم نک مشعملشخواشۀف ومشبهشوشم ااى مشبنطلشوشح ش  ب

 و حوق میوان مورز کوردنمشخص را رزم  انگیز روحانی شهدای از بسیاری
شهد    اندکرده معرفی باطل  در که ایهناموصیت در مدااین شاصغدعل شروحنى 

شىباداش ا  مشارشاارمشاوست» است: نوشته گذاشت  یادگار به خود از زهیهورالهو
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شکاه:شکنا شساؤالشد احقشۀبنا شازش تعنلیبنرشش وقتشوشمکنش تعنلشح شم تسلشراشجنىم
شیعنهاوراشخنطدبهشعنهورا؛شنرتیزششمفدومشخنطدبهشم:یبروشش« یه ش  هدشچدا»

 «.کن م شروه شراشبنطلشوشح ش  بشمدزشکهش ن حس
 سود:نویموی مورز ایون روشونی بوه اشاره با اهداف شحسنعل شروحنى شهد  

ش، ىااباواهشمانت(محد ششکتدششوشواجبنتشاىجنم)شهدع شمسنئلشبهشاابنل شهکشآىنى »
شازشش باشخاواهمم شآىن شازش.استشص تشخقنبلشخوب هبشبنطلشازشح شنو کاششهم
شوشوتانهکشذیالذاشارشها  غادقشازشوشوی اىشآرزویشوشخوابشازشوشنن کىشغفلتش یا

 «.اهن شتىجنشراشخواشن اىشزواگذر
شهد    حوق احیوای بوا همسوو را جهاد عظمت  اصلشحم حس مشروحنى 

 مخاطوب بوه را امانوت بوار ایون رسواندنسورانجامبه ضرورت و شودمی یادآور
شبنزشسدشآ شدفت یپذشازشنهنیارششوشهنوهکشهکش رسنلت» دهد:می تذکر خود ۀناموصیت
ش؛بدسانى شاىجانمشباهشراشعظمانشوشم عظاشرسانلتش یاشتنشبدافداهتشق شاىسن ش،زاى 

شرسانلتشوشعشا شیساوباهشرفات شرسانلتشوشست یزشمدااىهشوشست یزشبدر شرسنلت
شوشثنریاشوشمن یاشوشرسنلتش  خورهشبهشوست  پشرسنلتشوشح ش یطدششارشبدااهت گنم

 «.بدسانى شن یاپنشباهشراشفه ومش یاشآخدشبهشتنش یبنشوشدفتیپذشاىسن ش،یآرشش.هجنعت
 شوده معنوا حوق طریق در برداشتنگام به شهید بیان در که رسالت این تردیدبی

 آن سراسور در طلبویحوق روح که شودمی ختم مطلو  مقصد به زمانی است 
 آن رزم هوایجبهه در شهادت ۀلحظ تا روحانی شهدای که اصلی  باشد جاری

 و داشوته ظرن در را خدا رضای مبارزه  راه سراسر در هاآن کردند. دنبال مردانه را
 ۀناموصویت در مطلب این  شمردند خود شرعی ۀوظیف را خود جهادی حرکات

شوشخا اشیرضانشیبادا» :است مشخص روشنیبه اسکن ریشعل شروحنى شهد  
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شهکاشاارمشراشآ ش  اامشام.آما هشبنطالشه اعلشح شىبداش ا  مشبهش، هدعشۀف ومشاىجنم
 «. یفدمنشقبولشم شازشراشنبلىنقشخ متش یاشمتعنلشیخ ا

 تقابول و دنیوا حیوات وضوعیت از شورحی بوا فداوسا شعل شروحنى شهد  
 که کندمی تصریح و آورده میان به را اسالمی جهاد پای دنیا  مظلومان و ظالمان

 کننود موی دنبوال را کشورگشوایی هدف که ظالمان مقابل ۀنقط در اسالم آرمان
 ۀجاودانو یزنودگ شهدا که است دلیل همین به و است عدالت تحقق منحصربه

 برابور در هادج و ظلم ناپذیریتسلیم قیمت به دنیا  فانی سرای برابر در را آخرت
شاى انشۀروزششچنا شزىا گ شااا ازاساتشبنشراشجنوااىهشزى گ شمن» :اندبرگزیده باطل
ی ه شحتا شوشىشا هشکانرا جننیاتشای شتسل مشهدگدشوشىپذیدفتهشراشذلتشوشىنگشوشخد
یدشازشهمشراشهنی امت شزىا هشراشاساالمشحکوماتشوشکاداهشخانرجشینغ ان ش ایاشبنرشز
شوشلبنان شوشایادا شگنانهبا شمادامشچروىاهشکاهشب ن ا م شوشای ی شخواتن شوشایمکداه

شاگادشاارىا  شها ف شکشورگشانی شجادشآینش.کشن م شخو شوشخنکشبهشراشفلسط  
شبنیا شچاداشپاسشگاوی م ما شچاهشمانشپاسش،خواهن م شراشع التشوشاسالمشواقعن ش
ی شاطالعشردمشبکشن  شخو شوشخنکشبهشراشاممدششگوىهای  شبدویا شب ن   ىم شوشى ار
شجدان شارشخا اشاحکانمشها  اجداشازشغ ادشاساالمشها  شآینش!بب ن  شراشهنآ شآثنر

ش،هاواشاجاداشجدان شراشخواهنا ىم شوشتدسن م شخ اشاحکنمشازشهنآ شپسشاست 
 «.ستاشهن ضدرششهبشچو 

 حق شناخت اهمیت .97-4
 آن در  و حوق شوناخت بورای زمان هایانسان ترینا عطشن روحانی شهدای

 هوایدشوت بوه هواحجوره از را هاآن که بود مقدس عط  این شکبی .اندبوده
شهاد   حوالشورح در داد. سوو  جهواد وسیع ش)محما بنقد(شهانهپورشروحانى 
شامجنانزهشکاهشخواهمم شخ اشاز» گوید:می همسرش به که است آمده زااهخلف 
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شخانکششازش،ىشساتشخنکستدشای شهدجنشتنشب ه  شبناشبهشراشدمتکسخنششهمنشوشبسوزا
شهد    همچنین «.بروی شلب کشح شبهشکهشپنخ دابهشاىسنى   اللد حب بشروحنى 

 هور کوه بوود یافته شهرت «ینبحق قتشمحم » به دوستان  میان سبب این به
شگاذرگنهشاى ن» گفت:می که داشت معروفی ۀجمل و بود حق جستجوی در لحظه

یابشاى ان،شبهشبست شالشوشستا شىجانت،شراهشتندانشجدان .شحقانی شازشغفلاتشوشفد
 «.استشاى نپدست شزىج دهنیشوشبن شازشگسست 

شهد   شباه» اسوت: نوشوته خود ۀناموصیت در هد  یآلشعل شس  شروحنى 
شامزاهشپانشپشاتشتعلقنتشۀهمشبهشوشامکش  هشکنهنىهشوشخنىهشازشاستشحق قتشاىبنل

یانبمشراشحق قاتشاینجانشتانشامآم هشو شراشزىا گ شوشماد شحق قاتشکاهشامآما هش؛ار
شتانشامآما هش؛مکنشمقنیسهشبنذلتشمد شبنشوشکنمشلمسشراشبنعدتشمد ش؛کنمشمشنه ه
شوشمنىا  شباهشعشا شبانشمأتاوششزىا گنى شبانشراشآ شوشکنمشاحسنسشراشبنهدافتشح نت
 «.هماشقدارشم دا شارش،پوس   

شهد    :کنودمی اعتوراف مشوابه اتیمناجو در نیز بنرداکبدیشرحمن شروحنى 
شم شوشىکنن شسکوتشستمشوشملمشبدابدشارشکهشآموخت شبن گنىتشتمنمشبهشتوش!خ این»

شآماوخت ،شما شباهشکهشراشآىچهشتنشروم مشجبدهشبهشوشىکدامشسکوتشوم فهشبدحسب
 «.کنمش فهومشاىجنمشبتواىم

 خودا منحصوربه را حوق شوناخت قودرت اساکن ریشح ا رشروحنى شهد  
 جوییحق  کندمی تصریح شهدا ۀطلبانحق تنیّ  بر رهگذر  همین زا و داندمی
 خوود برگزیودگان بوه را آن خداونود که است الهی ویوگی شهید  این ۀاندیش در

 راه شوهادت مقوام بوه و کورده طوی را کمال مسیر وسیله بدان تا دهدمی ارمغان
شخاواتشتاوشن!خ ایشکن م.م شق نمشچهشبدایشکهشااى م شخواتشتوشخ این!» یابند:
گنه شکهشهست شهنه شتوش!خ اینشبنطل.شکس شچهشوشاستشح شکس شچهشکهشهست شآ
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پدشگلستن شای شهنیگلشچروىه شچروىاهشکهشىنمدیشوشهنه شتوشخ این!شهوى .م شپد
پدشهن هنیگلشمدام شکهشهنه یشتوشخ این!شوشکداى .شایستناگ شبنزشامنشاى ،ه هشپد
شارشهادناتشآرزویشفقطشاارى  شتوشازش آرزویشچهشوشچ ستشاسالمشسپنهشهنیتى  ش
 «.ش...شخواستنرى شراشبوا شتوشمقبولشوشتوشراه

  جوییحق و خواهیعدالت وضوعم در شهدا وصایای از مذکور محورهای
 عودل  و حوق وحیوانی مفواهیم  دوبوار بازخوانی با تا داردمی آن بر را مخاطب

 پرتالطم دنیای این در و کند بازسازی حق مسیر در مجاهده برای را خود زندگی
 و حوق معیارهوای بهتور در  بورای را خوود شده  پیچیده هم در باطل و حق که

 کند. تربیت اجتماعی و خانوادگی فردی  هایمقیاس در ظلم با مبارزه
 



 
 
 
 
 

 :مپانزده فصل
 یروحان یشهدا منظر از داقتصا

 
 

 اقتصوادی اخوال  و احکام و اقتصاد  دربار فراوانی مباح  اسالم مبین دین در
 شده نهاده انسان توحیدی فطرت و توحید براساس آن پایۀ و بنیان که دارد وجود
 اقتصوادی حقو  و اقتصادی روابط اصلی خطوط قرآن یآسمان کتا  در .است
 امر تداوم برای انسان نیاز به خداوند گوییپاسخ بر صراحتبه و شده تبیین افراد

ِ» است: گذاشته صحه معاش ق ِِو  ِل  ِِیفِ ِم ِکِ ان ِکِ م ِِد  ض  ِِاْل  ر  اِو  ن  ل   ْ نلِ ِج  نایفِ ِم ِک  ناِه   ْ ِیم  ِش 
ِیلِ قِ 

اِل  ِِم  ش  ِکِ ت  ون   .،74 اعراف:) «ر 
 نظور از کوه اسوت ممسلّ » فرماید:می اقتصاد مفهوم تبیین در ینیخم امام
 تنظویم بوا هواانسوان زنودگی در هواپیچیودگی و مشوکالت تموام حول اسالمی

 در را مشوکالت بلکوه  شد نخواهد و شودنمی خاص شکل به اقتصادی روابط
 کلیود کوه بوود غافول نبایود معنویوت از و کورد حل باید اسالمی نظام یک کل

 1.«درهاست
                                                           

 .037  ص 0  ج همانالله موسوی خمینی  روح . سید1
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 را روحوانی شهدای سیر  و اندیشه در ولموردقب اقتصاد اصلی هایشاخص
 نشوان تووانمی زیر شکل قالب در  هاستآن خاطرات و هانوشته از برگرفته که
 :داد

 
 که است یانهگراعدالت اقتصادی روحانی  شهدای دیدگاه از اقتصاد ماهیت

 موتن در شوود. منجور همگوانی رفاه افزای  و فقیر و غنی بین شکاف کاه  به
 تووانموی هواآن میان در غور از که شودمی دیده محورهایی شهدا  سیر و وصایا

 اقتصواد دکفوایی خو بوا همسوو را هواآن اقتصوادی اندیشۀ و سلو  از منشوری
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 ایون از برخوی  کورد مشواهده ... و ثروت عادالنۀ توزیع فقر  کاه   مقاومتی
 از: نداعبارت محورها

 اقتصاد به معنوی نگرش .91-9
 پیودا واالتوری ارزش نیز حرکتمسیر باشد  ترمتعالی هدف هرچه است بدیهی

 زنودگی کسوب و شوهاندی در اقتصواد هوایمؤلفوه ترینبرجسته از یکی .کندمی
 اکثر در است. اقتصاد به الهی رشنگ و معنویت قراردادناصل  روحانی شهدای

 دنیا به دلبستگی دربار  انذار درخصوص هاییبخ  وحانی ر شهدای وصایای
شهد    است هآمد میان به سخن ماّدی حیات بودن ابتال ۀوسیل و شحس شروحنى 

ش  اب اى» نویسود:می ماّدی رامو  دربار قرآن دیدگاه کارگیریبه ضمن اسکن ری
شتانشساتاشهامنشامتحان شوششیآزمنشۀیمنش،همنشاوااشوشهنمنلشکهشست ىش یاشجدشکه

شبادر شاجدشخ استشداىشالبتهشوش.خ اشامدشبهشنیش یاارششعالقهشهنآ شبهشکهشهواشمعلوم
 «.  مؤمنشیبدا

 شووهدا  عرفووانی عوودب   از گذشووته  دنیوووی امووور در آخوورت قووراردادنهوودف
 که است دیدگاه این شود.می یادآور هاآن اقتصادی ۀسیر در را فمندهد دیدگاهی

 بوا همسوو و خداونود بندگی هاآن نظر در را اقتصادی و ماّدی هایفعالیت تمام
 هامحرومیت و زندگی هایتلخی و دهدمی قرار آخرت برای اندوختن و عبادت

شهاد    کنودمی آسان انسان نگاه در را یاساش یالا هادنبشروحانى   آبانایار
شراشهامنشهدچن ش،  ىخواهشراشن اىش... » نویسد:می معنوی دریافت همین براساس

شراساتشساخ شوشبنه شرفتهشهمنشازشهکشن اىشازشید چشبدش یىشوششکاى وهننششوش یبجوش
 «.  نکشنرکشآخدت(ش)ارشنفت یناا پشیبداشوش ی گوششارستشو

 از شهدا نظرگاه در که است اسالمی اقتصاد ارکان از یکی معاش بودنحالل
 عودب   دو در را مسوئله ایون برخوی و اسوت برخووردار اهمیوت ضریب باالترین
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 بووا ابداه ماا شهااعبنىعل شروحاانى شهااد    انوودداده تووذکر ملووی و یخووانوادگ
شاساالم شاماتشوشخانىواهشازشوش... » د:نویسوموی شودهبیان مطالب درنظرگرفتن

شوشپانکشاگادشلقماهشکاهشبدوىا شپانکشوشحاللشروزیشوشرزقشطلبشارشکهشخواهمم 
شساختشىانکهبدهشیهنک خوراششوشغذاهنشازش،لذاش!وایشص شوشوایش،ىبنه شحالل

 «.بپده دی 
 شغل چندین که شاهدیم بدوىس شعب الحس  شروحنى شهد   عملی  سیر در

 در شودید مالی نیاز و فقر باوجود دارد  وجود شبهه آن درآمد در آنکه خاطربه را
 کوار در جبوین عر  و یمین کّد  با که روزی تا کندمی رها خود عیالواری زندگی

 کودکوان  دهوان در لقمه کهدرحالی و آوردمی خانه به و کرده تهیه غذایی اییبنّ 
 «.استشحاللش ىنشی ؛بخورش» گوید:می افتخار با گذارد می

 هامحرومیت برابر در نفس عزت .91-2
 گفتموان ایجواد بورای هواسوختی و هوامحرومیوت تحمل طلبگی  زی اقتضای
 انودداشته ایساده زندگی طلبه شهدای بیشتر است. مردم با تأثیرگذار و ملموس

 را دنیوا اموور بوه تووجهیبوی اصول د نواهبود مالی تمکن دارای که انآن حتی و
 اقتصوادی رویکرد در .بودند داده قرار خود معنوی هایباور و هاهاندیش ۀسرلوح
 در چوه و فردی بعد در چه  نف  عزت و انیانس کرامت به توجه طلبه  شهدای

 است. ایویوه اهمیت حائز  اجتماعی و ملی ابعاد
 را خوود ۀروحی تنها نه دشمن  امکانات و هادارایی برابر در روحانی شهدای

 سوخره بوه را مواّدی هایجلوه آن ۀهم  ماّدیفرا نگاهی با بلکه ند نداد دست از
شهد    دنگرفت  حضورت بوا مناجواتی در ساداج ش ل اسامنعشهاناگن شروحنى 

شیاکهدششتاوشاماتشهکاشبنرادش!جن ش  حس» است: کرده بیان چنین سیدالشهدا
شاهاام شیهاان کااافبماابشوشد کااپغااولشیمنهاان هواپشازشىااهش؛اىقالبناا شنمبدا  ااپ
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ش، یاآشش پشامتشیبداشهکشیاحناثهشهدشوش.اوشی ن م هشیهنبمبشازشىهشوشهداسن  م
ش زىا گشد ىشخواشوشسنزا. مشتد  آهنشراشا ارااهشوشعدمشوشتدراسخشمنىشیاشارشراشاو
شساهشراشن ااىشوشهسات شجان شازشاساتشاستشخو شچهشوش!امداهکشنمعنشگوىه یاشرا

شه اعلش  اامشوشم باشبا و شوشآزااها  شنت احشاسنرتشوش وبن  قشازشوشااا شطالقه
شۀهماشباهش؛بدافداهات شماد شوشخطادشۀصاحنشارشراشح شپدچمش؛   جنرشستمردا 
 ایون «.ش...شرفات شهادناتشاساتقبنلشباهشدورغاشوشسادورشبنشوشگفت شىهشهنطنغوت
 وقتوی و داندمی او یایاول و خداوند منحصربه را برتر قدرت و سلطنت دیدگاه 

 نگواه در دنیا اقتصادی امور که است بدیهی گرفته  شکل شهید در باوری چنین
 هواهراس ۀهم که است نگرش این تنها خدا. بندگی برای است ابزاری صرفا    او
 برابر در را انسان نف  کرامت و برد خواهد بین از را هاقحطی و هامحرومیت از

ش یىورالا ش  ساشروحانى شهاد   بخشد.می استحکام ماّدی فقرهای و هاناداشته
شسکاچ هاشاز» اسوت: گذاشته یادگار به خود از شیوایی بیان هبارینادر ابداه م 

شماداشمانش،نا کبشیاقتصناشۀمحنصدششراشمنشن اىشاگدش.خ اشجدهبش  بنهشى اهتهش هداس
شم ممحاد ششفدزى شمنش،ن کبش ىظنمشۀمحنصدششاگدشوشاستش علشامنممن شوشم رمضنى

 «.  حسشامنممن شو

 داخل تولید به توجه .91-9
شاللهآیتشهد   همانند بزرگی علمای زندگی از را نظیریکم معنوی سلو  تاریخ
 ۀعمامو از ایشان  استفاد  گروهی نگاه از شاید است. کرده ثبت خود در م رس
 مدرن ۀنقلی ۀوسیل که کالسکه جایبه گاری از استفاده و آن کردنرن  و کرباس

 زیسوت از نشوان اصوفهان  در ایشوان نماینودگی  دور در هوم آن بود  زمان آن
 درسوی کوالس  زندگی از سبک این درواقع اما  باشد تاریخ مجاهد آن ۀنعارفا
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 برابور در اسوتقالل راهکارهای از یکی و داخلی تولید تقویت  شیو آموزش برای
 شود.می محسو  دشمن
 جوایبوه ایشان که شاهدیم نیز یبافق مرحوم نظیر دیگری ناروحانی  سیر در

 میوان رفوت موی شومار بوه خوارجی تولید کاال این کهزمانی در قند از استفاده
 خارج مملکت از پول نباید که بود معتقد و درکمی تقسیم جهرم خرمای طاّل 

 برود. هاخارجی جیب در و شود
 و کنودمی رن کم را ملی تولیدات هایزشار دشمن  برابر در خودباختگی

 هایتهساخ به احترام که است حالی در این کاهد.می مردم میان در آن اعتبار از
 اقتصادی هایهجمه برابر در مقاومتی رویکرد تواندمی ملی  تولیدات و خودی

 تولیودات بوه گودایی دسوت درازکوردن و ملوی تولید به کردنپشت باشد. نهبیگا
 .کنودمی بیگانگوان هوایچکمه لگدمال را ملی غرور و عزم رفتهرفته  غیرایرانی

 اقتصوادی مقاومت ۀاندیش از ن دشم با نظامی نبرد ۀبحبوح در روحانی شهدای
 عوزت و اقتصوادی استقالل میان دوسویه ارتباط به  نآ دلیل که نبودند غافل نیز

ش محماشروحانى شهاد   ۀناموصویت در را مهوم ۀدغدغو ایون  گورددبرمی ملی
شهنکایاشىاهش،  شین  بشآزااشهکشااراشارز ش زى گش وقتشتندن» :خوانیممی اسمنع ل 

شراشبانرباتکىشوش  ىنرش زى گشآ شوش یبدششسدشبهشدیتدوششوشروزورزششبنرشدیزششارشعمدشیک
 «. یدشیبپذش زبوىشوشیخوارششبنشهمداه

 در اقتصوادی مشوارکت خصووصرد یجوّد  هایگیریجهت شهدا  سیر در
 بوا صوحنه در حضوور آن  خواص ویوگوی کوه شوودموی دیوده المنفعهعام امور

 بوه توانمی هاآن میان از  ندارد هاآن ارزش به گمان کسی که است هاییحداقل
 در کوه کورد اشاره ىص دیشحس شروحنى شهد   سفالی قلک ارزشکم هایسکه
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 بنوا  ۀعلمیو ۀمدرسو تسواخ برای سخاوتمندانه را خود اندازپ  ۀهم کودکی
 .کندمی عرضه
 او توالش شواهد نیوز فنانی شمحم حس شروحنى شهد   زندگی خاطرات در

 بورد موی رنو  خوود اتوا  سق، ۀچک از که هستیم پیرزنی ۀخان بازسازی برای
 از بعود پیورزن آنکوه توا داردموی پوشویده را خوود هویوت که شرایطی در همآن

 سولو  در شوهید برد.می پی خود ۀخان ناشناس ایبنّ  هویت به  ایشان شهادت
 را عبودیت و عرفان مسیر شود  معتک، و ببرد پناه انزوا ۀگوش به هنکآ بدون خود

 طوی محروم و پذیرآسیب قشر برای همآن  تولیدی و سازندگی تحرک قالب در
 است. کرده

 یاقتصاد نگریآینده .91-7
 بسونده اسوالمی جمهوری استقرار و انقال  پیروزی به تنها نه روحانی شهدای

 تمودن و ظهوور سواززمینوه جامعوۀ تشوکیل برای ایمقدمه را آن بلکه  ندنکرد
 ۀجامعو محور  موتور و ملی اقتصاد باور  این براساس گرفتند. نظر در اسالمی

  روازاین  کند ضمانت را ملی عزت و استقالل که است قوامی نیازمند اسالمی 
 ارکان ۀتوسع و حفظ بر  آیندگان به خود وصایای از بسیاری در روحانی شهدای

 بوه خطوا  اباوتداب ش عبنساعلشروحنى شهاد    انددهکر تأکید کشور اقتصادی
شهامنشاستشبهشمنششورکشۀن یآش... » نویسد:می آموزاندان  خصوصهب  جوانان

شوش یانورش اربشچدخششبهشراشتکمملش یاشچدخش یبنشهکش  هستشهمنشوشاستشدا یعدش
بشراشن هیآشیهنىسلش یبنشهکش  هستشهمن شهامنشوش  ااهشجنمعهشلیتحوششوش  نکشت تد
 «.  انکشصنارشردیاشیشورهنکشبهشراشاىقالبش یاش یبنشخواى ىتن ارسشبنشهکش  هست

 بورای توالش و نقو  این اهمیت بر تأکید سپ  و فعلی نسل به آینده واگذاری
 اسوت دیودی افق چنین تنها .است شهید این هایهتوصی میراث آن  دهیجهت
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 و کنود جلوگیری امروز هایسرمایه اتالف و اسراف از تا داردمی آن بر را فرد که
 شوهدا است. آفریده نیز آیندگان برای را آن اوندخد که بنگرد امانتی ۀمثاببه بدان

  شویو را اسوراف از دوری و زیسوتیساده  ایدوراندیشانه باور و دیدگاه چنین با
 تواننمی تردیدبی را اقتصادی نگریآینده مفهوم حقیقت دادند. قرار خود زندگی

 بورره کوه دیودگاهی  کورد جسوتجو ممتاز دیدگاه این جز دیگری ایدئولوژی در
 فرمایند:ایشان می  است واداشته تحیر به نیز را انقال معظم 

 از بعضاى از کاردماى پخا  پريروزهاا ديروز را اىبرنامه يک تلويزيون

  بنده که شهدا
 
 شاهيدان آن ۀدرباار  آنچه ديدم؛ اىدقيقه چند تصادفا

 را انساان باود  شاده درج شاهيدان آن ۀناموصايت در يا شدمى گفته

 
 
 درس مان گويادمى ؛کندمى متحير شهيد اين روحى عظمت از واقعا

 شده براي  خرجى که ا من خواندندرس اين که ترسممى و خواندم

 باشاد؛ من گردن به اين و بوده المالبيت بر تحميل ا شده اىهزينه و

 مان بانک هاىپول بفروشيد  مرا موتورگازى   شدم شهيد من که وقتى

 اسات؛ درس هاااين آن! جاىبه المالبيت به بدهيد يدبرو بگيريد  را

 1.است درس هااين

روحانى ش  گیالنوی ۀطلبو ۀناموصویت به اند کرده یاد آن از ایشان که درسی
 اشورفیه ۀآسوتان فقیود ۀجمعو اموام پودرش بوه خطا   ام ن ن شمحم تق شهد  

شبنىاکشازشاارمشپاولشهدچاهشوشبفدوها  شراشامموتورگانزیشجن !شآقن» :است مربوط
ی بر شطادزشایا شبانشهانی شچاو شاه ا ،شتحویالشالمانلب اتشباهشراشتمانمششوش د

                                                           
های در دیدار با اعضوای سوتادهای برگوزاری کنگور  شوهدای اسوتان ای. بیانات امام خامنه1

  دسترسوووووی در: 2/1/7392کهگیلویوووووه و بوووووویر احمووووود و خراسوووووان شووووومالی  
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=34514. 
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ششخواى  ارس شجاوابشتاواىمىما شم شوشکنمشمصد شالمنلب تشازشکهشىبواشم شح  
شحنضدشعل شحضدتشکهشااى  م شبدتدشم شازشخواتن شهمنشبرویم.شراشالننسح 
 «.بمنى شروه شهخص شکنرشبدایشلحظهشچن شالمنلب تشچداغشىش 

 احتکار از پرهیز .91-1
 بور آن مخور  آثوار و احتکوار دربار  دین معارف از که دریافتی با طلبه شهدای
 که گاهآن و سنگر ۀشبان سکوت در حتی داشتند  جامعه و فرد اقتصادی سالمت

 را فسوادآمیز عمول ایون بوا مبارزه ۀدغدغ دند لغزانمی هناموصیت کاغذ بر قلم
  انودشومرده خود خون به خیانت مصادیق از یکی ار احتکار کهجاییتا  داشتند

کید پدستاقنربشمحم حم  شروحنى شهد   شهد اشخو شبهشمبناا» است: کرده تأ
پ چ شامنمشفدام  شازشوشهواشخ نىت شوشاحتکانرشباهشاساتشجنمعاهشارشوشکن ا شساد

شراضا شهامنشازشالفا اشلاهشارواحننشااعظمشاللهةبق شحضدتشکهش...شبدى  شکنریکم
 را آن معوادل و هبورد کوار بوه احتکوار کنوار در را کاریکم شهید «.ه شىخواه 
 ایبور اسوت بزرگوی هشودار نکته این است. دهکر معرفی شهدا خون به خیانت
 مراتوب خردترین تا کالن مدیریتی سطوح ۀهم در اسالمی ۀجامع در کهکسانی
 را کاراحت روح از مصداقی کاریکم باشند.می مردم به خدمت دارعهده  شغلی

 بصویرتی بوا روحوانی شوهید ایون  شودمی مالحظه طورکههمان و دارد خود در
 اسوت. داده هشودار بودان و کرده ترسیم انقال  آیندگان رویپی    را آن عمیق 
 شوودمی دیده نیز دیگر شهدای وصیت در پیام  فحوای همین با ایتوصیه چنین

شوش فدوهاگادا شوشنرکحتا» :احم یشحس  شروحنى شهد   است جمله آن از که
شخاو شۀثمادششاىقاالب،ش یاشهکش  نکشتیحمنش اسالمشاىقالبشازشوش  نکىش نکنرهک

ا ششم،کن شنىت خشداهکىنشیخ اشاىقالبش یاشبهشمنشاگدشاست.شف کگلرو ش ا  هد شاو 
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شاىقاالبش یااشباهشهکش سکشن ش ثنىشوشمیااااهشه رشبهشوشگذاهتهشپنشدیزششراش ا  هدشخو 
 «.ش...شاستشداهکشنىت خشامنمشوشالماسشبهشبدى ،شضدبه

 ممنوع! جویىبهانه .91-4
گواهی و مستضوع، هوایخانواده در زندگی باوجود روحانی شهدای رتشبی  از آ

 بوه آ  ناخواسوته گاه که صبربی افراد منفی تبلیغات از همواره  مردم مشکالت
 مجال  و امنبره در آنان از بسیاری اند.دهبو ناخشنوده ریزند می دشمن آسیا 

 شرایط تحمل و خواندندمی فرا  انقال اهداف مسیر در پایداری به را مردم خود
 از را موردم هواآن اند.کرده معنا خداوند بندگی و جهاد با همسو را معاش دشوار
 و داشوته برحوذر یاقتصواد شرایط دربار  اندیشیمنفی و مشکالت نماییبزرگ

شقنسامشسا  شروحنى شهد    کردندمی دعوت بیشتر تالش به را مردم  آن جایبه
 و کوورده یواد «زدننووق» لفوظ بووا ایعوده اندیشوویمنفوی از صووراحتبوه فضال 

شگاو شکمبواهانشوشعنتیهانشوشرنىرن  بشغنت تبلشوشهنزا ى ش یاشبه» نویسد:می
شسادشارشراشرادیاشمسانئلشنیاشهان ساختشتحمالشى اهات شوش راحتشبهشل مشوش  نکى
 «.اشو  مشخ اشازشغفلتشبنع شکهش  ى هشراهشخواشبهشی  ىنامشوشسأیشوش  پدوراىى

 خداوند از دوری و غفلت جز چیزی را هامحرومیت برابر در زدننق پیامد شهید
 بیند.می نزدیکی پیوند  حق از دوری و ناامیدی میان و داندمین

 اابتد و دارندمی عرضه آن مخال، مفهوم در ابتدا را هشدار این شهدا برخی
 بوه خطا  را خود انذار سپ  و کرده وص، زدننق از پرهیز در را صابران  شیو

روحانى ش  ندکنمی بیان ندارند  انقال  در سهمی عملکردی لحاظ به کهکسانی
شاوهشان شبادشاىقاالبش یااشبنرشهکشی هنآ » نویسد:می س  ی شرسولشس  شهد  
شجنگش یاشارشوشاىقالبش یاشارش سدمشهکشی هنآ ش ولش،نن ک مشوشداهکشصبدش،بواه

شهانآ شکاه ارصورتشزىن ؛ مشى شوشى ارى شصبدشوشخواهن  مشد چشهمهشاى ،ى اهته
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ش شوشهاد اشوشمستضاعفشوش اىقالباشمادامشوشى ارىا ش زاىى شوشىظدشامدنرشچ هشح  
 «.اااشىخواهن شهنآ شبهشراشاجنزهش یاشمجدوحن 
 که است کسی باور شده  بیان شهید از کوتاهی عبارت در که دیگری دیدگاه

 انسوانی  اراد منطوق از برخاسته تفکر این  داندمی کمبودها مسئول را افراد خود
شهد   کالم در که است شکمباوایشاگاد» شوود:موی دیوده تداساتشعل شروحنى 
ین مم شکمبواشکهشمنی مشى ست،شکهشهست  درواقوع تفکور طورز ایون به باور «.آفد

 بوه را هواکاسوتی و هانقص همواره که نسلی  است معاصر انسان  گمشد کلید
 و تراشویبهانوه جوز کواری و دهدمی نسبت اجتماع و حاکمیت ازاعم  دیگران

 متوجوه را کمبودهوا و نوواقص ایون عامول شوهید این گیرد.نمی پی  در زدننق
  خوود در زهاندا چه تا نسبت این که است واضح و داندمی جامعه افراد تکتک
 آفریودن دارد. دنبوال بوه را مضواع، تالش آفرین  و خودجوشی ضرورت پیام

 اسوت  هشوداردهنده کوه حوالدرعوین عودمی  اموری ایجاد معنایبه کمبودها
کیود و گذاردمی صحه هم انسان قدرت بر خوبیبه  و حرکوت بوا کوه کنودمی تأ

 آن  وجودآورنودهبو موا خوود طورکههمان را اقتصادی کمبودهای توانمی تالش
 باشیم. هم آن  برندازبین هستیم 

 جمهووری ظواهری مرزهای از فراتر شهدا دیدگاه در اسالمی اقتصاد  گستر
 اسوالمی هوایارزش بوه بندپای مستضع، هایملت ۀهم دربرگیرند  و اسالمی

 اقتصوادی مقاوموت آیود می میان به اقتصاد ۀمسئل وقتی لحاظ همین به .است
شروحانى شهاد   روشن در  به توانمی منظر این از شد. خواهد مه هاآن شامل
شارز ش زىا گشکاهش  کنشتوبه» برد: پی مقاومتی اقتصاد از   کالىش صناقشم ابداه

شوشقانیفدشاشارشىفادشهادارا شروزشهادشکنا .ش زى گشذلتشبنرشدیزششاىسن شکهشى اراشراش یا
شکاهشل االش یااشبهش،استشحنکمشف ضعشبدشیقوشوشدى  م مش گدسنرشازش...شوشن آس
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شهانه ش کاشتنشخورا شالشخو شوشکداشتحملشهوا مش کشتنش؛استششتد بشزورهن 
شتحملشوشتنبششتد بش یاشازشم شکنن   مشعنمقتلشراشگننه بشمدامشلبنن شارشکهشم بنه

شتىنراحاشچ هاشکاهشخاواهم ماش ا  هدشۀخنىوااشخصوصن شش،دا یاشمدامشازشوشى ارم
 «.ستاشمنشبنشیدوزش پشکهچداشش،ىبنهن 
 



 
 
 
 
 
 
 

 چهارم بخش

 یتگر یهدا و ىتیر یمد نقش
 



 



 
 
 
 
 
 
 

 چهارم بخش پیشگفتار
 شوهدای کوه جامعوه راهبوری و مدیریت ابعاد بررسی به کتا  از بخ  این در

 حق هایجبهه در سازنده و حداکثری حضور دربار  مقدسدفاع ایام در روحانی
 شهدای ویوهبه و روحانیت نق  بررسی پردازیم می اندداده صورت باطل علیه

 و جهاد در حضور به مردم برانگیختن و تشویق قالب در  بخ  این در روحانی
 انقوال  کوه شورایطی در مشارکت و حضور برای مردمی بسی  نبرد  هایجبهه

 شرعی هایجنبه تبیین و بخشیمشروعیت و است مردم حضور نیازمند اسالمی
 است. قدسمدفاع هایصحنه در مشارکت دینی و

 اسوت  مشوهود مقدسدفاع مراحل همۀ در روحانی شهدای مدیریتی نق 
 اهمیوت درخصووص دینی مفاهیم تبیین و وعظ با یهاّول هایگام در موضوع این

 حضوور توا مختل، هایدسته و هاپایگاه قالب در نیروها بسی  نبرد  در حضور
 .است بررسیقابل فرمانده و رزمنده یک جایگاه و لباس در

 یاسالم و ینید ارزش کی است  یمل  دیپد کی کهنیا برعالوه مقدسدفاع
 دفاع موضوع یاعتقاد و یفکر  یمعنو مختل، ابعاد نییتب .رودیم شمار به زین

 تیوروحان و نیود بزرگان علما  موردتوجه که بود یرسالت  مقدسدفاع دوران در
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 یکوی  جبهه یبانیپشت و هاجبهه در حضور یبرا مردم قیتشو گرفت. قرار ریبص
 گرفت. عهده بر نایروحان ۀجامع که بود یفیوظا نیترمهم از

 



 
 
 
 
 

 :شانزدهم فصل
 یروحان یشهدا یراهبر و تیریمد

 
 

 کسوی تواننمی سیاسی  منصب و جایگاه هر از فارغ  یروحان یشهدا  ریس در
 و ویواپ نگرشوی بوا آنوان یافوت. هودایتگری و اجتماعی ۀروحی فاقد و منفعل را

 و هواپیام سویبه را هاجریان تا اندکوشیده و داشته حضور مردم یانم در سازنده
 افکار در منحصر هدایتگری این  گستر کنند. هدایت انقال  و دینی هایآرمان

 تبلیغی و رزمی مختل، ابعاد در نیز نبرد میدان در بلکه  است نبوده مردم  تود و
 یادگوار بوه خوود از جهواد آینودگان برای میراثی یحت و زمانهمر بر بزرگی تأثیر

 .اندگذاشته
 از هواییمؤلفوه روحانی  شهدای وصایای و سیره در سیری با بخ  این در

 بررسی ... و نظامی  رفتاری نظری  هایحوزه در را ایشان مدیریت و هدایتگری
 شده ارائه زیر شکل در  آنان تأکید مورد هایشاخص ترینمهم که کرد خواهیم

 :است
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 عمومى افکار دهىجهت .94-9
گاهی با روحانی شهدای  بوه  افکوارعمومی هودایتگری نق  اهمیت از کامل آ

شهاد   حوالشورح در  نودشددمی دارو اجتماعی هایعرصه شعل دضانشروحانى 
 بوا متهجدانوه و عارفانوه ارتبواط برقوراری ضومن ایشوان کوه خوانیممی ه بنى 

 دوازده کوهزمانی وی داشت. خود روستای مردم نمیا در عمیق نفوذی خداوند 
 کند. افشا روستای  مردم برای را شاه ماهیت گرفت تصمیم نداشت  بیشتر سال

شاصاال ششوشکدامم شفکدشاوشتصم مشبهشروستنشراهشارشىنبنوراىهشم » گوید:می  دوست
شحنضادشحتا شوشنا کنشگاو شسنلهشاوازاهشپسدیشبهشروستنشداممشکهشکدامىم شبنور
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شباهشبواىا شاوختاهشچشمشکهشای مشراشجمع تشوقت شامنش،بشنوى شراشسخننىششى هوش
شهادمن هشمخنمشخ نلشازشاااى ،م شگو شراشکالمششمشتنقنىهشوشاوشهنیلبشحدکت
یشاهشوشاساتشخا ای شکانریشکانر،شایا شکهشااهتمشیق  ش،ای وجوابنشه م. شا ر
 افکارعمومی یتهدا ۀدغدغ شهید «.حق قتشبنشعل دضنشزالشۀرابطشبهشگداابدم 

 است. کرده حرکت راه این در شجاعانه و داشته سر در کودکی همان از را
 هموین از ایجلووه نیوز یوساف شحس شروحنى شهد   به مربوط خاطرات در
 یبویعج استعداد ایشان که معتقدند وی اطرافیان  شودمی دیده تالش و دغدغه

  ادار  مکو سون اوجودبو هکویطووربوه  اسوت داشته امور نیتدو و تیریمد در
 است. برآمده آن تیلئومس عهد  از یخوببه و گرفته عهده به را روستا ۀتابخانک

 هدایتگری کلید استقامت .94-2
 و اسوتقامت اصل به توجه در تأملیقابل هایمؤلفه روحانی شهدای وصایای در

 از بخشی در صنلح شاحم شروحنى شهد    شودمی دیده آن به مخاطب تشویق
شم بتاواىشتانشساتنایاشاساتوارشوشثنباتش یاشازشش بش یبن» گوید:می خود ۀنامیتوص
شهناوزشهکاچداششم، ناکشثنباتشهاناولتشوشمللشۀهمشبدشراشخواشیدشیىنپذم تسلشۀ روح

ش یااشوشکنا م شاعاوتشخا اشراهشارشجدناشوشمبنرزهشبهشوشستناهیاشثنبتش...شامنممن 
شپدچمشه  بدافداهتهشوشعنلمشۀ لکشازشستمشوشملمشه   کشهیرششتنشهمچنن شتکحدش
ِِال ِال»  «.ااهاتشخواها شاااماهشن ااىشىقنطشۀ لکشارش«الل رسولِمحمد»شوش«الل ِاال 

شهاد   از تورخالصوه بیوانی در را استقامت به تصریح  شواهد هنایان شروحانى 
شوشمصانئبشحاوااث،شمقنبالشارشهکاشاساتش یااشاماتشباهشما شت وص» هستیم:

 «.  بنهشااهتهشیرش ایپنشوشصبدشوشاستقنمتش،مبواهنک
شهد    معرفوی استقامت در را بهشت بهای نیز عسردیشحس ش  سشروحنى 

 دسوت بوه حیوات در که معارفی از  خود ۀناموصیت از مهمی بخ  در و کرده
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شارشم خاواه ماشمانشاگدشهکشهوا مشمعلومشجه؛ ىت» :کندمی استنتاج چنین آورده 
شساتیبن مشم، بنهشمحشورشنءالله اولشبنشوشم بنهشااهتهش خوبشیجنشتیاب شجدن 

شوشاهاامنن شآىچااهشوشزجدهاانشهاان،ت اامحدومشتماانمش،ارجاانتش یاااشساابکشراهشار
شخا اشیباداشراشهماهشننا ،ک ماشجانایاشمانشراهشسدشارشغدبشوشهدقشنرا کتیابدجنن
شبانش؛میىشاوششمنحد شیاذرهشامتشامنمشیرهبدششوشاللهشم مستقشخطشازشوشم نکشتحمل
ش: بدشاتشمظلومش  هدشقولشبهشهکشم اهشااامهشخ اشهراشبهش،لکتوششوشاستقنمتشوشصبد
 «."بدنىهشبهشىهش،اهن  مشبدنشبهشراشبدشت"

 و موردم  توود از را خوود مخاطوب ۀدامنو نیوز هکدای شسع  شروحنى شهد  
 و اسوتقامت و صوبر بوه را هواآن و داده توسوعه انقالبوی نهادهوای به  همرزمان

شیىدناهانشرادیاشوش سانزى گشجدناش،پنس ارا شسپنه» است: کرده توصیه پایداری
شهامنش.نمک مشسفنر شی ارشیپنشوشاستقنمتشوشخ اشراهشارشصبدشبهشراشهمنش! اىقالب

شهمنشوشهوا مششتد بشنن ش قیشتن هنیت ولئمسشفدااش؛  هستشاىقالبش یاشسنزا ن هیآ
 «. یهوششآمناهش یبنشحناشاز

شهد    نبورد  هوایجبهوه در خوود تیزیسو بۀتجر با سم ع ن شجعفدشروحنى 
 در تا دکشمی تصویر به اشهناموصیت از بخشی در ار خود همرزمان استقامت

شتانشروا مش اسالمشیجمدورششهکشکنیا» :شود ثبت اسالمی انقال  جهاد ریختا
شۀقلاش یتادشبلنا شارشراش الداشعا لشپادچمشوش کنش یردشیجنشراشخواش ت گشسداسدشار

شمنتقالشیمد شامنمشومتکحشبهشراش اسالمشومتکحشوشارآوراشاهتدازشبهشجدن 
شزمان شجبنرا شیهنستمشوشهنملمشمقنبلشارشپدهورشوشدیعدششجواىن شهکشم ن ب مشن ،ک

شاساتشبهشیدوزش پشنیشىوهن  مشهدناتش یدش هشهدبتشنیشوشنن ک مشمقنومتشخوا
ششۀپوزششوشآورى  م  یوصوف با بیان این در «.منلن  مشکخنششبهشراشامثنلدمشوشن  امص  

 شکسوت و شوهادت بوه رسویدن ۀمرحل تا  ظالمان برابر در مقاومت رویکرد از
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 یوا معنووی پیوروزی بوه رسیدن را استقامت ۀنتیج شهید هستیم. روهروب دشمن
 تشوویقی و همگوان بورای بشوارتی توصویه  ایون کنوه در .کنودمی معنوا دنیایی

 شود.می دیده امور در استقامت حفظ درخصوص
شهد   اشروحنى   مسولمانان اسوتقامت در را معاصور اسالم اصلی نیاز زیتبد 

شباهشد اچشهادشازشش باشاساالمشامدوز» باشد: هاجبهه در باید آن گاهتجلی که دیده
ش یاتج شسانلش۰5۱۱شازشپاسشاساالمشامادوزش.اساتشنزمن  ىشی ارشیپنشوشمقنومت

شباهش یبنشمنشدوزامش.کن م ش ا پشاستمدارشجدناشارشاوشنت حشوشاستشداهکش ا پشنت ح
شاوهامن شبادشهکاشعظمانباسش ت لئوشمسش؛م نکشعملششیخوششد خطشیهنت لئوشمس

شزمان شازشبدهاهش یاشارشوشداهکش ا پشنمعنشهنجبدهشارشاستقنمتشنایفدششامدوزشاى .ىدناه
شبادش،استشن یىمنشهنجبدهشارشخ اشاستشوشخ اشمحبتش،خ اشیص اشخ ا،شسدشهک

شزاها ا شوش ن حساشعنهاقن شعناگنه مشبهشهکشاستشواجبش!مسلمن شیاش،توشوشم 
شوشم یبراوشش اکلبشبدرگوارشامنمشوشدیعدششاسالمشیى اشبهشوشم بشتنبشروزشدا  هشوشهب
شبانیزششچاهشوشمیببن شثنق مشاوشبنشوشمیبداارششراشخواشمسلمن شبداارشۀافتنا  زمبهشسال 

شراهش یاشارشوشااهتم مشجن شهناهشن کشیاش؟ست چشسپدا جن شیکشراهش یاشارشهک
 «!دامک مشف ا

 جهاد فرهنگ ترویج .94-9
 رمودی و خواهآرمان فرد ۀاندیش در  زمان هایویتاول شناخت پی در هدایتگری

 و جبهوه در حضوور ویوتاول از صحیح در  با روحانی شهدای گیرد.می شکل
 از یکوی کردنود.موی تشوویق رزم هوایمیودان هب را مردم همۀ جهاد  در شرکت
 حقیقوت بوازگویی مقودس  دفاع در حضور به مردم تبلیع هایشیوه تریناصلی
 ۀعارفانو نگواه و شهودی معرفت حاصل تردیدبی که است انمخاطب برای جبهه

روحانى ش ۀناموصویت در  باشودموی دفاع و شهادت ۀمقول به شهدا و رزمندگان
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 حقیقوت از نادری شرح خداوند  با عاشقانه نجوای ضمن ابداه م شعل شهد  
 را جبهه نه بیند می جبهه نیازمند را خود ایشان کهحدیبه  آیدمی چشم به جبهه

ش،نمکا ماش ن سنرشاحسنسشالمشارشوشگ دام شالمشهدوقت» :دوخ حضور محتاج
شبتواىمش،ن اىشوبدققزرشۀهمشازشاورشوشکپنششیفضنشآ شارشتنشآورم مشجبدهشیسوبهشرو
شبنها ،شنزمنا  ىشما شوجواشبهشجبدهشهکآىشازشش پشببخشم.ش ک تسشتوشنایشبنشراشالم

شراشخاوامشاارا،شنج ااحتشیبساتدششبهشهکشیمنرش بشهمنىن ش،هستمشجبدهشنزمن  ىشخوام
شقفاسشمیباداشن ااىشبراذراىم.شآىجنشارشراشعمدمشازش م تشسنلشهدشهکشااىم مشنزمن  ى

شۀمشانه شازشوشاها  ماشآزارشماداشوبدقشزرقش؛نم ب مشبستهاستشراشخوامش؛است
شح  ش یاشازشراشآخدتشن شوشآبناشراشهن ین اىشوشنن ک مشآ شیف اشراشخواشهکشیافداا

شارشباهش خساترش یاشازشراشروحمشهکشید چشتندنشوشهوم مشنجهکهشنن ،ک مشخداب
شرادمیاشیآرزوهانشتمانمشبادشآرزوش یااشوشخ استشراهشارشهدناتشیآرزوشآورا م

شطلابشهادناتش  اتوفشخ اوىا شازشهکآىشمردشخواىم ىمشیىمنزششوشااراشت ارجح
 «.مکن

شهد   یدیشاحم یشاللهحب بشروحنى   تورصوریح اموا مشوابه بیانی در اسفد
شجبداهش؛اساتشحا شتشانرن شزالشۀچشمشوشعنهقن شم عناگنهشجبده» نویسد:می

شنهم عناگاشآىجانش؛هاواما شبدااهاتهشخا اشوشاىسان شم ان شۀفنصلشهکشاستشجنی 
ش.هساتن شرفات شحانلشارشاوشسویبهشوشاى یشن م شاوشبهشفقطشکهشاستشاللهشعنهقن 

شمد شلحظهشهدشوشاااهشقدارشخواشجلوشآی نهشهمچو شراشبوا شمد شیناشبهشوشمد شآىن 
شمقنبالشارشوش مکوچکشمنشاگدش.استشااىشرنهشجبدهشهکشراست بهش.شن کم شاىتظنرشرا

یمشق رتشخواشازشاهم  شوشآیا مارم شپنیشازشت دشکیشبنشوش(خ استشازشهکبل)شى ار
شوشکخششب نبن شارشاگدشوشبدسنى مشتواى مىم شجدن شمدامشگو شبهشراشسخننىمن شاگد
شاسالحهشوشکتنىشوشتو شاگدشوشببنراشرویمن شبهشوشبدس شآتششبنرا شاگدشوشهست مشگدم
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یم شهاننبن ب شوشهنوهکشفدازوىش بشارشاگدشوشبجنر مشاهم شبنشهنآ شۀوس لبهشهکشى ار
شراش یردکایشهکشبداارا شمحبتشوشاوستن شبدخوراشجدشى ستشخبدیشمحبتشوشمددشاز

شسانردهنشااخالش،فدمنساتمکحشاینجنشارشایهىاقدشمحشزى گ شوشاهن م شال اری
یامم شجنیشبهشراشمتعنلشخ اوى شارگنهشبهشى نیششوشرازوى نز  در هجبهو نقو  «.آور
 دادننشوان بورای شهید ۀدغدغ نگربیا خوبیبه «دانشگاه» واژ  در نفوس تربیت

 و هودایتگری خووی .اسوت حقیقوت سوویبوه انسان تکامل در برمیان مسیری
 لئفضوا شرح با وقتی  جبهه هایرن  و سادگی وص، در شهدا تربیتی مدیریت
 بوه را مخاطوب شوود موی همراه سنگرها ۀعابدان و صمیمیت فضای و اخالقی

 .دهدمی سو  سو نآ به و داردوامی جهاد ۀتجرب دربار  تأمل
 مخاطوب دادنسوو  در یروحوان یشوهدا یتگدر هدا یکارهاراه گرید از

 و رنو  هرگونه از عاری سند نیترمهم این شان هایهناموصیت جهاد  یسوبه
شهاد   ۀناموصیت از یبخش در  است تعلقات  آموده ابداه ما شقنسامشروحنى 

شىنراحاتشما شهادناتشارشهکاشخاواهم ماشدا یاعدششوشاوستن شهمنشازشو» است:
ش،هاد اشدایرشوشم شۀاسلحش یىرذارششوش  اهشااامهشراشاسالمشراهشخواهم مش.  بنهى

شدایراشوشباداارمشوشحق ادشوشهن«ی هنا س»ش،هن«یم ا»ش،هن«ابوالقنسم»شچو هم
ب  «.فت  بش  زمشبدشاسالمشردیاشیاهد شوش  هدشطال 

 انفرادی رزم و پیشتازی .94-7
 جبهوه عوازم حووزه درس هایکالس از شانبیشتر آنکه باوجود روحانی دایهش

 یادگوار بوه خووی  از نظیوریبی و ستودنی اویرتص انفرادی رزم در  بودند شده
 نظامی   ورزید و چاال  ینیرو همپای  هاآن شجاعت ویوگی این که گذاشتند

 است. هداشت شهادت برای کامل شو  و آمادگی  توکل در ریشه تردیدبی



111      شهداى روحانى سيرۀ عملى 

 همورزم قوول از هزاا تقاشابانذرشروحنى شهاد   حالشرح در  اساسبرهمین
 میانودوآ   روسوتاهای از یکوی در 7334 سوال در وقتوی کوه بینویممی ایشان

 حملوه روسوتا بوه منوافقین و آینوددرمی منافقین  محاصر به اسالمی جهادگران
 دسوت بوا و شودمی مقدپی  شجاعانه شهید ند رسانمی آزار مردم به و کنندمی

 منافقوان بوه هحملو بوه  کوم بسویار امکانات با را خود دوستان از تن چند خالی
 تون سه است  بوده شهید خودجوش رزم حاصل که نبرد این در .کندمی تشویق

 منوافقین  محاصور از روسوتا و شووندموی اسویر دیگر تن سه و کشته منافقین از
 .دیابمی نجات جهادگران جان و دآیدرمی

 بورای شوبی کوه شوده ثبوت غ انث شح ا رعلا شروحنى شهد   خاطرات در
 بوه کوامال   عراقی تیراندازتک که کردندمی عبور ایتنگه از باید  منطقه شناسایی

 را راه توا نودبردموی بین از را تیراندازتک آن باید رزمندگان است. بوده مسلط آن
یاتشایا شح ا رل عش... » گوید:می فرمانده کنند. باز عبور برای شقباولشراشمأمور
شرفات.شىاورشکاوهشینشقن یکلهشۀمنطقشبهشوشکداشب  ارشىمنزشبدایشراشهنبچهشصبحش؛کدا
شبالفنصالهشامانش،قداراها شه  شراشت داى ازتکشآ شه شموف شرس  ،شمنطقهشبهشوقت 
شاوشوشهال کشح  رعل شسدشبهشایگلولهشبنشوشه شجنیردینششهنعداق شازشایردشیک 
 پیوروزی امیود که حادی و خطرنا  شرایط چنین در شهید اقدام «.داکش  هدشرا

 رزم در خطری هر پذیرش برای وی ۀمشتاقان رویکرد گواه بوده  کم بسیار آن در
شهاد   پیام مفهوم که اینجاست است. بوده انفرادی ششعبنسا شروحانى   در ممقا  
شاگاد» شود:می ملموس مخاطب برای انفرادی رزم درخصوص وی  ۀناموصیت

شخاواهمشىفاسش یآخادششتانشوشداکاشىخواهمشاهم شبهشپشتشهدگدش، یبدوششهمنشۀهم
 «.اااشخواهمشخو شوش  جنر
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شهد    نگواهی با جبهه  در را خود فردی حضور عب الشنهشمصطف شروحنى 
ش!باواشى یا هشخاواشباهشچ دهنشچهشهددهنشای شآفتنب» است: کرده وص، عرفانی
یختهشهنه  ش!ى اهاتشکاهشراشآام انى شچهشلقنءشقهوشوشىبواشکهشهنخو شچهشه  ر
شما شبانشکاسها چش.تندانش؛بوامشتندنشرزمن گن ،شغوغنیشای شم ن شارش؛تندنشم شامن
شها هشاوشوجواهان شۀهمشکهشآىن شم ن شارش،ه چشایردشوشخوامشوشبوامشخوامش.ىبوا
شحانلارعا  شوشبواىا شهمهشبنشکهشآىن شم ن شارشس نهشروی شبنشتندنشوشخجلشم ش.بوا
شىرانهشراشاینان ش:گفتم شم شبهشیک شک نىن  شآىن شکهشمتح دشم شوش.واى بشواشبنشفقط
شطلب م شى دوی شچهشکدا ىرنهشای شوشىشواشىص بشایردشای ىشن شهنی شچو شک ،
 شوهدای انفرادی رزم ۀروحی خاستگاه درحقیقت ها جمله این در تأمل «.ش...شو

 آن بوزرگ آفت که مدرنی دنیای در چراکه  کندمی مشخص خوبیبه را روحانی
 فوردی دنیوای در روحوانی شوهدای اسوت  فردمحورانه هاینگرش و فردگرایی

 و توحیود حقیقوت شهود به  الهی ذات در محو و عارفانه کامال   نگاهی با خود 
 حیو  ایون از رزمنودگان جمع میان در را خود که شهیدی اند.آورده روی جهاد

 افراد ترینقدمپی  تردیدبی هستند  داخ ذات در غر  یاران باقی که بیندمی تنها
 الهی قر  عاشقان ۀقافل از مبادا تا است انفرادی رزم برای مجاهد ترینمشتا  و

 بازماند.
 دیوده نیوز رضانی حانجشمحسا شروحنى شهاد   ۀناموصیت در بیانی چنین

شاستشم شیآرزوشوصنلشم ؛شمعب شسنردشوشاستشم شۀخنىشجبدهش،یآرش» شود:می
شخانکشارشاسانرتشازشوشنری بشوشمیتندنش.نرمیاش یاشبن یغدششازشارامن ،شیدش حقشم شو
ش!بنساتیزششنر بساشکاهشم شیبداش  یابداهش پشسنردشی بنیزششبهشحنلتنبهشنیآش...شدارم ب
شش،یآرش شهامشآىجانش؛عنهاقنىهباسشاساتشیاواژهشعنجدم.شلغتش یاشح توضشازشا شج  

 «.ش...شصفنشوشاستشعش شازشمملوش؛مسلخشهمشوشاستشمعب 
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 بوه جووحقیقوت و عارفانه هایرشنگ چنین در ریشه  انفرادی رزم تردیدبی
 ۀخواطر در تووانموی را انفرادی رزم از دیگری ۀنمون است. داشته جبهه و جهاد

شهد   شهادت   محاصور در رزمنوده چهوار  کرد تماشا روستنی شاحم شروحنى 
 بواقی شوانبورای ایگلولوه و بوود تانوک شانرویهروب بودند  گرفته قرار دشمن
شهد   بود. نمانده  شودت از اموا  داشوت دیگر ۀگلول دو هنوز روستنی شروحنى 

 و برخاسوت جوا از شهید ناگهان کند. بلند سر توانستنمی کسی دشمن  آت 
شباهشراشگلولهشاوش یاشتن» گفت: جمله یک تنها برگردد  که کردند اصرار او به هرچه
  زد هواعراقوی مهموات سونگر به را هاگلوله از یکی او «!گدام بدىمشىدىمشه  

و . ... برخاسوت عظویم غبواری و پیچیود فضا در مهیب انفجاری  بعود سوال هن 
 ارگلوز بوه را او پیکور از ایقطعه و کردند کش، را وی پال   تفحص یهاگروه

شسپردند. بروجرد شهدای
  جزیور در ایشوان کوه آموده لاوا شرضنزااهشمحم شروحنى شهد   احوال در

 بوا را ایرانوی هوایکمپرسوی از یکوی دشمن شب یک .بود جاده مسئول جنونم
  خوورد تورک  مبووالن آ انفجوار پوی در و کورد منفجور تانوک مستقیم ۀگلول

 هایشب مبادا که بود این رزمندگان نگرانی نبود. عقب به انتقالقابل کهطوریبه
 کوه داد اطمینوان انیروهو از یکوی د.ننوک منفجور هم را آمبوالن  هاعراقی بعد 

 و بیواورد را آن و بورود نفور یوک اسوت کوافی و کند حرکت تواندمی آمبوالن 
شهد    کند. منتقل عقب به را المالبیت آمبوالن  که کرد قبول رضنزااهشروحنى 

یمشعقابشراشآ شبنیا شهاواما شاگاد» گفوت: وی بوه فرمانده اما شاگادشامانش،ب انور
 کوهدرحالی  بود آورده عقب به را والن آمب  شهید فردا  شب «!ه چشهوا،ىم 
 است. خریده جان به را بزرگی خطر چه دانستندمی خوبیبه همه
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شاصاغدعلا شروحانى شهاد    خواطر در تووانمی را انفرادی رزم دیگر ۀنمون
  جواد در کوهزموانی شهید  همرزمان از یکی از نقل به نشست. تأمل به طنهدی

 متر 724 از شتریب دشمن با هاآن ۀفاصل ند بود «زهیهورالهو» عمق در «خند »
شاصغدشوشم ش ىردبنىشىوبت» د:یباریم شانسر بر خمپاره و گلوله باران و شدینم
شبانرا شدیازششوشباواشفنصلهش ىردبنىشمحلشتنش تجمعشسنردشازشمتدش۵۱۱شح واش .ه
شیباداش  ماکشسانردشاصغد!»شگفتم:شم.یداک مش طشراشفنصلهش یاش یبنشگلولهش یه 
شهکاش ساکهدششتانشمیداکاش  یاوششبهشهدوعشدا.کىشقبولش.«توشیبداش عقبشسنردشوشم 

ششازش  مکشسنردشبدس ،شزواتد شمجباورشهواشارشمعل شیهنشکتدششخنطدبهشبنه .شاوشآ  
ش ه اخوابش  زماشیروشهکاشبانرکیاشم. بخوابش  زمشیروشبنریکشمتدشچن شهدشمیبوا

شارش میااشدام،کاشرانهىشخاوبشست؛ ىشاصغدش میاشدام،کشبلن شراشسدمش وقتشبوام،
ش  ماکشسنردشارشخوا شهکنیاشخنطدبهشاوش .ها مشن کتشاستشمیبداش  مکشسنرد
شبواش ه بىخواش  زمشرویش،خمپنرهشفدواشهنرنمشبنهم،شیتدشام شیجنشارشم شوشبنه 

 «.بواشاااهشااامهشراش  یاوششو

 جهادی مدیریت ۀکلیدواژ  ؛ایثار .94-1
 هواجملوه برخی اما  است خورده گره جلیت و ایثار مفهوم با شهدا  سیر و منطق

 .کنودمی معنوا را ایثوار نمواد تواریخ  ۀحافظو در ایشوان وصایای و خاطرات در
 در عظیم نقشی ود ب اخالص همراه که روحانی شهدای ایثار یهاجلوه تردیدبی

 .داشت خواهد کمال مشتاقان و جهادگران هدایتگری
 آموده ایشوان بورادر از قولن بوه یبنقدششمنهنءاللهشروحنى شهد   حالشرح در
شازشتاانزهشهاا .شمجاادو شپاانشۀ ااىنحشازشبااداارمش«5شوالفجااد»شنت ااعملشار» :اسووت

شوششکتادششزخامشازشباواشدپاشبا ىششباوا.شآما هشخنىهشبهشوشه هشص تدخشمنرستن  ب
شازشپاسشروزشچنا شآورا. ماشاراشباهشراشمان هماهشقلابشم اومششیهنىنلهشهنهب
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شجبداهشوشاساتشش پاشارش بدرگشنت عملشهکشداکشاعالمشویرااشیروزشش،یوشص تدخ
شى اهاتشرفت راهشتوا شهنوزشهنکیبناش«منهنءالله»شاست.شرزمن گن شحضورشنزمن  ى
شخانىوااهشاصادارشها .شرفات شۀآماناشوشبستشراششکسنششبوا،شنفته ىشنملکشیبدبواشو
شجبداهش راهاشمصا ومشبا  شهمان شنبشاوشوشى اهتشیسواشبداارمشااهت ىرهشیبدا

 «ه .
 رشگوزا نیوز شوهادت ۀلحظو تا ایشان ایثار روحانی شهدای رخیب  سیر در

 در رزمنودگان کوهزمانی ی بناشقالتشیمحم ش موسشروحنى شهد    است شده
 رودمی بیرون کانال از سروصدابی شوند  آماده هاقایق تا بودند شده جمع کانال

 اگهوانن اموا بوود  خوالی هاقمقمه چون  بیاورد همرزمان  برای آ  مقداری تا
 نشیند.می شهید پیشانی بر آن  ترک و شودمی منفجر عراقی هواپیمای راکت

 ۀحافظو در اللدا فاتحشعبا الوهنبشروحنى شهد   نیز را ایثار از دیگر ۀنمون
 بوورادرش شهیدشوودن از ایشووان کووههنگووامی  اسووت کوورده ثبووت جهوواد توواریخ

 بورای ایعوده ههمورا خواهنودموی او از  دوستان شود می لعمّط  عبدالرحمان
 جووا  ایثارگرانوه نگواهی اموا داغدیوده قلبوی بوا او بورود. برادرش پیکر آوردن

شوشسنلمشى دوهنیشبهشمنشحنضدارحنلش.رس  شخواشه  شبهشعب الدحمن » دهد:می
یمشى نزشب شتدشزى ه شپ کادشآورا شبادایشراشیاعا هشجان شى ستمشحنضدش،بننبدای ش؛اار
 «.ب ن ازمشخطدشبهشبداارم

 بورای خوود  مقوام و هویوت داشوتنپنهوان در تووانموی را ایثار ادابع برخی
شروحانى شهاد   حوالشورح در  آورد دسوت بوه اطرافیان با بهتر ارتباط برقراری

شفانوشۀجبدشارشاوشبن» است: آمده رزمندگان از یکی از نقل به جل ل شیمحم مد 
شیروزششنم.کشتنفسشتنفسششیفضنشارشکهشبواشه هشبم ىصشافتخنرش یاشوشبوامشهمداه

ش.هساتمشمحورشک پشااا:شجوابش  یاارشش ت ولئمسشچهشفنوشۀجبدشارش:می  پدسشاوشاز
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شنت اعملشوشطد شمسؤلش م فدمشآىکهشتنشپدااختمشوجوپدسشبهشوشىش مشقنىعشم شامن
شافانعشنیرش بشوش خنکش فدمنى هشلبنسشارشد ىشدیالغ شپ تشارشاوشهستن .شفنوشمحور
 «.هننختن  ىمشراشاوشهن ل خشامنش،بواشکداه

 هواییجلووه نیز روحانی شهدای وصایای متون از بسیاری در سیره  برعالوه
شهاد    شوودمی دیده شهادت از پ  حتی ایثار  از  ابداه ما شاحما شروحانى 

شخاواهم ماشهمنشاز» است: نوشته مراسم مخارج  دربار خود  خانواد به خطا 
ش،  انکشکماکشجبداهشباهشراش آشوش  انکىشخدجشمدگمشارششتد بشپولشوشی غذاشموااشهک

شجبداهشباهشراشآ شاگادش ولش،ى اراشیردشیاشنرکشن کشد سشراشمدامشمکهشهکنیاشجدشچو 
شرسا  مشهمنشاااشبهشآخدتشروزشارشهمشوش یاداهکشاسالمشبهشکمکشهمش،  نکشکمک
 «.بمنى ش خنلشم شسنردشىرذارى شهکشخواهم مشبدااراىمشازشو

 اجتماعىی هاجریان مدیریت .94-4
 پایگواه موردم  نوزد عموومی اقبوال زا برخورداری با روحانی شهدای از یبسیار

 از و دانسته مردم هدایتگری برای هاییظرفیت را ... و مدرسه و خطابه و مسجد
 پوی  اجتمواعی یوا سیاسی خاص اقتضای هرگاه  اینوجودبا بردند.می بهره آن

 میوان در سوازینجریا ضمن تا شدندمی آن بر و بوده حرکت پیشتازان آمد می
شهد   حالشرح در  بپردازند نیز امور مدیریت به مردم  شخ )هاشىرد ارشروحنى 
 الزموانصواحب مسوجد در ایشوان روزی کوه است آمده اسمنع ل ش( عل

 گوشوزد موردم بوه را نیمنوافق کگروهو مضورات و خطورات و داشت یسخنران
 نیمنوافق هیوعل انبوهجهموه تکحر به را مردم نیز یسخنران اتمام از پ  رد.کیم

 تکحر نیمنافق دست از «یمسجدالنب» گرفتنپ  یبرا مردم  یشاپیپ و دعوت
 یسوبه «نیمنافق بر مرگ»  وبندک یصدا با یاهال از نفر هزار چند از  یب کرد.
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  یریودرگ بدون و شهید ۀهوشمندان مدیریت با توانستند و کردند تکحر مسجد
 کنند. کوتاه شهر از را نافقینم ستد و بگیرند پ  را «یمسجدالنب»

 نوجووانی  دور در تووانموی را هاسازیجریان در شهدا مشارکت دیگر  جلو
 انقوال  اوایل  مک سن باوجود ایشان  کرد مالحظه اس یشجوااشروحنى شهد  

 هواخیابوان بوه پهلوی منحوس رژیم علیه امام فرمای  به ایران غیور مردم که
 در و داشوت حضوور کوبنوده شوعارهای بوا راتتظواه صوفوف در ریختند می

 پیشواپی  برگردد  خانه به که خواستمی او از پدر وقتی خطرنا  هایموقعیت
شکوچکشوشبدر شهنه،شعل هشتظنهدات» گفت:می جوا  در و کردمی حرکت همه
 «.ى ارا

 به 7304 سال در وی که است شده ثبت کردستان شهید یناّول حالشرح در
 در سواوا   شود زنودانی مالکان و هاخان با مخالفت و مونیستیک عقاید اتهام

 در وی .بوازدارد حوق گفتن از را وی نتوانست اما  داد آزار و شکنجه را او زندان
 شهرسوتان سواوا  محوب  در هاشکنجه شدت از  بعد سال اردیبهشت بیستم

 ۀحربو را تهموت و سوازیشوایعه همچنان ساوا  العّم  رسید. شهادت به سقز
 کرده خودکشی علومی رشید محمدمال که کردند شایعه بارینا و هساخت خوی 

 بودون را شوهید جسود زودبواوران  فریفتن و ماجرا ابهام بر افزودن برای و است
 و شوکنجه شودت ایون شوک بودون کردند. دفن آیچی آبادعلی در ردمم حضور

 نقو  و نفووذ قودرت از ساوا  هراس گواه ضدانقال   ازسوی ایشان شهادت
 است. داشته منطقه مردم در شهید مؤثر

 هودایت در معنووی اسوتعداد و هوشمندی از برخوداری با روحانی شهدای
 در را خوود گواهی توأثیر ایون باشوند. مؤثر مردم نفوس در بودند توانسته قلو  
 در حضوور یوا رژیوم بوا مبارزه سویبه مردم هایتوده همگانی حرکت و بیداری
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 اتفا  شخص درون در  هدایتگری و مدیریت نف  نیز گاه و دادمی نشان جبهه
شهد   از ایخاطره در  افتادمی  ایشوان :کوه است آمده ن اصغدىشمحمواشروحنى 

 ایون در مسئولی و بود رضا امام 07 مستقل پیت واحد غاتیتبل مسئول زمانی
 گیتوازبوه که یشخص بود قرار بود. خود برای جانشینی انتخا  درصدد  پایگاه

 ایو یاخالقو لحواظ از برادر دو نیا معلوم قرار از شود. مسئول نآ نیجانش  آمده
 بوه واردتوازه بورادر  دربوار مسوئول آن یروز نداشوتند. تفواهم باهم یکار الاقل

 کنم یم جاجابه را ینیجانش فرصت نیاّول در» د:یگویم محمواشروحنى شهد  
 مسوئول آن یهواحرف به دیشه «.ستمین گاهیجا نیا یبرا یمطلوب عنصر چراکه
 داشوته تسولط نفووس بور بوود توانسته خودسازی با ازآنجاکه اما  دهدمی گوش
 :گویودموی جووا  در بوود  یاخالقو کمواالت یدارا و مودبر یمرد نیز و باشد

ششوش یاارششت مسئولشنجنیاشهمنشبداارم!» شراشنت جنىششکهشاستش یاشهمنش ع طبشح  
شتانشبرذارش.یدش برشم تصمشبدتدشتنشبرذراشزمن شب هشاجنزهشامنش، کنشاىتخنبشخوات

شثنباتشوشمحادرشتیابداشنت جنىشاشازشیتهن ه هنشوشتصوراتشمنهشاوش کیش طشار
ش؛کا شجنهجنبشراشاوش، کنشخ متشتت مسئولشارش ىحواحسبهشآىکهشیبداشبع شهوا.
 بورادر «. بنهاشها هشساوءتفنهمشاچانرشوشکاداهشاهاتبنهشنت جنىششارموراش یهن

 نودادم. رییتغ را نمیجانش و دارم گوش محمود حاج ۀیتوص به» د:یگویم مسئول
 نمیجانش یستگیشا و دمبر یپ یحاج انیب صحت به که بود نگذشته ماه دو هنوز

 .«دمیفهم را
 کوه اسوت آمده ساوا  زندان در غفنریشروحنى شهد   حضور خاطرات در

  زنودانیان اذیوت و آزار بورای زنودان والنئمس  زمستان سرد روزهای از یکی در
 هوم و بوود زیرانوداز هوم کوه دادنود پتوو یک هرکدام به و بردند را هاآن پتوهای

 شوب ده ساعت بخوابد. آنجا در سرما شدت از توانستنمی ک هی  وانداز.ر
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 و هواچپوی زد. محکوم را در و رفوت زنودان در   پشوت به غفاری روحانی شهید
 اینکوه توا نداشوت اعتوراض تئوجر کو هوی  و بودنود ایستاده هم مجاهدین

 گفوت: هواآن بوه غفانریشحسا  شروحنى شهد   و شدند حاضر زندان والنئمس
 آنکوه بورای زندان ولئمس «ب ه  .شراشآقنین شپتوهنیش؛استشسداهن شآقنین شای »

 هاکمونیست و منافقین این از چرا دیگر شما شیخ! آقای» گفت: کند ایجاد نفا 
شهاد   «؟کنیودمی دفاع ش؛هساتن شهدچاه» گفوت: جووا  در غفانریشروحانى 

یا شراشآقنین شای شینش.کنن ىم شفدقشهنمسلمن شبنشهنکموى ست شاگادشیانش،بکشا  شببد
شفکادشهامنشاگادش...شاساتشسداشهواش؛ب ه  شراشهن پتوهنیشبمنىن شزى هشاستشقدار
ی شقبولشراشهنآ  شاىسانى شهادایطشازشبنیا شاىسان شولا ش،ىا ارمشقباولشهامشم شى ار

 اعتوراض توا کورد توالش زندان ولئمس «.ب ه  شراشهن پتوهنیش؛بنه شبدخوراار
 روشونگرانه بالفاصوله شوهید اموا  بدهود جلووه شخصی ۀمطالب نوعی را شهید

شآما یمشکاهشاینجنش.آم یمىم شاینجنشبنه مش«م »شخواست مم شاگدشمن» داد: جوا 
شوشکننا ما شاعتاداضشهمرا شى ه ا شراشپتوهنشاگدش.بوایمش«من»شکهشاستشآ شبدای

 زنودان  ی ئور بوا مقابله در شهید پیشتازی با «!اى اختشخواه مشراهشبهشجنجنل
 شدند مجبور هاآن درنتیجه و شد شلوغ زندان حیاط و گرفت اوج صداها کمکم

 عنووانبوه صلوات صدای شد  آورده زندان داخل به که پتوها برگردانند. را پتوها
 او بوه هامارکسیست از تعدادی هواقع این از بعد .شد بلند مسلمان زندانیان نماد

شهد   و بخوانند نماز تا کردند مراجعه  آمووزش هواآن به را نماز غفنریشروحنى 
 داد.

 



 
 
 
 
 

 :دهمهف فصل
 انقالب از یبانیپشت

 
 
 حضوور چراکوه  اندبوده مردم اسالمی  انقال  پیروزی ارکان ترینمهم از یکی
 و همراهوی و اسوالمی حکوموت برپوایی بورای آموادگی و صوحنه در آنان مؤثر

 نقشوی کوه بوود آنوان فوداکاری و فشوانیجوان و اموام حضورت رهبری پذیرش
 سوهم شویعه روحانیان بارهدراین .کرد ایفا انقال  ثمرنشستنبه در انکارغیرقابل

گواهی و هدایت در بزرگی  داشوتند. مبوارزات هودایت نیوز و موردم بوه بخشویآ
 رویوداد أثیرگوذارترینت مردموی  پشوتیبانی ۀسوای در اسالمی انقال   همچنین

 رهبری پیوند شود.می بیشتر روزروزبه آن  جلو که آیدمی شمار به جهان معاصر
 گوواه تواریخ و بوده اسالمی انقال  هایپایه تقویت ارکان مؤثرترین از  مردم و

 خواص عنایتی مردم به ایران  اسالمی نهضت ابتدای از خمینی امام که است
 هواآن خوود دسوت به و مردم بیدارکردن و روشنگری ازطریق را انقال  و هاشتد

 بوه و داشوتند اموام بوه فراوانی عالقۀ و عشق نیز مردم متقابال   دانستند.می میسر
 هایینمونه کردند.می پیروی خاطر اطمینان با ایشان رهنمودهای از سبب همین
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 همچنوین و انقوال  پیوروزی ایبور موردم فداکاری در توانمی را تبعیت این از
 امصوّد  متجواوز ارتو  برابر در ساله هشت دفاع در قامتتاس و گسترده شرکت

 انقووال  از پشووتیبانی در مووردم نقوو  اهمیووت تبیووین در ایشووان کوورد. جسوتجو
 موردم دسوت به که است انقالبی اسالمی  انقال  که است این مهم» :فرمودند
 موردم برسوانند. آخور بوه را آن بایود مردم  اندکرده انقال  مردم گرفته  صورت

 اسوالمی نظوام و نموده سرنگون را او رژیم و اندکرده بیرون را شاه  اندکرده قیام
 پوای بایود موردم  پو   انودکورده آن جوایگزین است مستضعفین نفع به که را

 توربوزرگ و بیشوتر دشمن  باشد  بزرگ عمل هرچه .بایستند اندکرده که کاری
 1.«است

 در موردم نقو  بوه نهادنارج ضمن تا داشتند تالش روحانیان اساس اینبر
 از پشوتیبانی با همسو را انآن  انگیز اسالمی  انقال  ثمرنشستنبه و گیریشکل

  روحوانی شوهدای وصوایای بررسوی بوا دارند. نگه پویا و زنده همواره انقال 
 زیور شوکل لوبقا در را جبهه در حضور به مردم تشویق هایشاخص ترینمهم
 :کرد ارائه توانمی

                                                           

 .23-20  ص 79ج  همان،ی خمینی  الله موسوروح . سید1
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 ویتاول و اهمیت اثبات و نبرد هایجبهه در خود حضور با روحانی شهدای

 موضوع این بودنحیاتی نیز خود هاینوشته و وصایا در  موضوع این ضرورت و
 از  نبورد هوایصوحنه در حضوور برای مردم تشویق برای و داده تذکر مردم به را

 :پردازیممی هاآن تشریح به ادامه در که اندکرده هفاداست مختلفی هایشیوه

 مسئولیت حس برانگیختن .94-9
 مردم مسئولیت ح   مختل، هایصحنه در که دداشتن تالش روحانی شهدای

 براسواس را هواآن و کورده تحریک اسالمی انقال  دستاوردهای حفظ دربار  را
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 وصوایای از دغدغوه ایون  دهنود حرکوت مسویر مۀادا در مکتبی باورهای همان
شروحاانى شهااد   ۀناموصوویت اسووت جملووه آن از کووه اسووت مشووخص ایشووان

شیهانیجنىبانزششبدابادشارشم، ناکىشیپنسا ارششاىقالبشازشاگد» :غواص شمحم عل 
 «.م ولئمسش ى ، غلتشخو شارشوشه هشهکتهکتشهن یهنب  شهکشرزمن هشجواىن 

شهد    انقال  از مردم گریمطالبه ۀروحی نیز پورمحم یش عبنسعلشروحنى 
 خوود همواره باید که دهدمی هشدار پذیرمسئولیت منطقی با و برده سؤال زیر را
ش ی اىروشش هاشباداارا !شوشخاواهدا » ببینویم: بدهکار انقال  و اسالم برابر در را

ش میداکاشچاهشاساالمشوشاىقالبشیبداشمنش  یبروشش داکشچهشمنشیبداشاسالمشوشاىقالب
شاىقاالبششابدا پشبادایششتد بشهکش  نکش یتشوششراشخواش ا فدزىشاىقالب،شحفظشیبدا

 «.نا کشیاکىداشراشزمان شامانمشفدجشهکش  بخواهشخ اشازشوشبداارى شگنمش اسالم
شآخاد» یم:دشواه عنبدیشداللهیعدششروحنى شهد   وصیت در را مطالبه همین نظیر
شیدوزش اپشنیاشصالحشمنتظادشوشگذاهات شاساتشیروشاستشوشزا ى شوشىشست ش ه

شوش ی ن بشجبدهشبهشبشوا،شتمنمشجنگش  خواه مشاگدشبدا. ىمشش پشازشیرشنکشىشست 
شاساتقاللشبهشوشیدوزش پشچو ش،  نکشسدهیکشراشجنگشنرکشوشوبکسدششراشاهم شۀتوطئ
شامانمشزمان ش یااشارشاگادشهکاش  بنهاشمطمائ شاارا.شزحماتشنفت یااستشیآزااشو

ش نا خمشامانمشحضدتش،شبیىنشهکشداک مشراشینرشکشهمن شدا،ک مشمدورشعصد
شمقنوماتشوشمنىا  ارصحنهشوشامنمشازشیدو پشبنشراشهد اشاروا ش  نکش سعش.کن م 
بشاىقالبشن ،هستشصحنهشارشمدامشتنشچو ش،  نکشخشنواشاستقنمتشو ش اسنساشۀضد
 «.خورا ىم

 اسوالمی انقال  که تکلیفی به صراحتا   اس اللد شاحم شس  شروحنى شهد  
شروزشهدش اسالمشاىقالب» است: کرده اشاره گذاشته دنیا مسلمانان تمام دوش بر
شیافاه ومش،مسالمن شفداشکیشجنیرنهشارش .یمن پ مشراشتکنملششد سشوشرفتهشجلوشبه
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شخاواشۀاررابطاشد ىشوشاىقالبشبناررابطهشجدن شمسلمنىن شتمنمشاو شبدش  سنربس
شۀفا ومشنکاهیاشاىقاالبشباناررابطاهش.کنا م ش ن سنرشمنشتکتکشاو شبدشهخص

شوششافادواىشحدکتشبدشروزبهروزشوشجلوبدا بهشوشصنارکداىششوشااهتنشىرنهزى ه
 «.استشمنشگدا شبدشکداىش اسالمشوشااا اصنلتششتد بشهدچهشآ شبه

 و شور  از که تهدیدهایی به هشدار ضمن اسمنع ل شد ارىرشروحنى شهد  
 ار افوراد مسوئولیت و کرده اشاره آن جهانی فرایند به است  انقال  متوجه غر 

شوشباداارا » اسوت: شوده متذکر کامل پیروزی تا انقال  ۀتوسع و حفظ قبال در
شمداورشبانشوشاهاوشش جدانىشتانشروا ماشااراشاساالمشهکاشحانلشمسلمن !شخواهدا 
شسانزناه زمشوشبدسانى شخاواشموعاواشوشناهیدشیاشعظماتشوشمج شبهشراشمنشا اوبنره

شهانباتشوشهانمانلمشباهشوشهاواشیمد شحضدتش،زهداشدیعدششع لشومتکح
شاگادش  اب اىشوشهاواشواقعشمظلومشهکشگذاهتشتندنشردبنریاشراشآ ش یىبنشاه ،شخنتمه
شوشمضدوبشاهمنن شیهنهالقشدیزشش ا شیه شمنش همرشه ،شمظلومشردیاشبنرشاسالم
شفدکشتمنمش سدىروىشتنشهکشحنلش، یبننبداش؛میهوش مشغدبشوشهدقشمنلیپنشقت ارحق

ِ»شتنشوشهفتنشرفعشتنشقدآ شد تعبشبهشوشمیاداهکشنم ق ون  ک  ِِی  ین  ن  ِِالند  ل  ن  ِِک  ل  شش«ل  ش(۵3)اىفانل:
ش یبننبداشبنه ،شح شوشض اسالمشهکهدششوشهدچهش سدىروىشوشاسالمشیبدقدارششتنش عنی
ش یتادشمدتفاعشفادازشبدش،اااهشمنشاستشبهشامتشامنمشهکشراش پدچمش یبنشوشم ن بنشش یىبن
ششوشحولشبهش هستشجدن شقلل شتوا شوشمسلمن شملتشۀارااشبهشوشپدوراگنرشحضدتشۀقو 

 «.میارآورششاهتدازشبهشطلبن ح شوشد فدستکشرزمن گن 
 سوازانآینوده بوه خوود  ۀناموصویت در نیوز فتحا شغالمدضنشروحنى شهد  

 دوش بر دشمنان برابر در انقال  حفظ خصوص در که مسئولیتی دربار  انقال 
شاىقالبن ش یاشۀن یآش  امشکهشخواشهمسنا شبهشکهش نم پ» است: داده هشدار دارند 
گانهشوشنر هوهاشخاوبم!شبداارا شکه:شاستشای شاارم شارشاساالمشاهامنن ش . بنهاشآ
 «.  اهشقدارشخواتن شخطشراشامنمشطخش ، هستشرهبدشۀن یآش  امشکهشهمنشوشى اکم  
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 انقالب از انحراف مورد در هشدار .94-2
 ارد د قورار انقالبوی هور دشمنان موردطمع همیشه که یجّد  هایآسیب از یکی
 شهدای است. گرفته شکل آن ۀپای بر قیام که است هاییارزش از انحراف ۀمسئل

گاهی با روحانی  از انحوراف خطور آسیب  این ابعاد و دشمن ۀدسیس از کامل آ
 از بخشوی در  کردنودموی یوادآوری موردم به مختل، هایصحنه در را انقال 
 اسوت: شوده تصریح هدغدغ این به عل دااهشاسمنع لشروحنى شهد   ۀناموصیت

شدیاعدششامنمشفدمن شاطنعتشازشوش یهوششمنحد شاىقالبشراهشازشىخواستهیخ اشمبناا»
ششازشن ازا بشتفدقهشخواستشوشه ش ا پشهمنش  بشارش کسشاگدشمبنااش . ىرداابشرو شحا  

شازشبعا شکاهش ی هامنشوش  کنشحفنمتشاىقالبشازش یبنشکهش ی همنش . ىکنشافنعشخوا
 و امام فرمان از تبعیت را انحراف از جلوگیری راه شهید «.  بجنرشکفنرشبنش یبنشمن

 از حفاظوت کوه شوودموی یوادآور و کنودمی معرفی اندازانتفرقه برابر در مقابله
 .است آنان  عهد بر تکلیفی انقال  

 و پایبنوودی میووزان  پورمحماا علاا شمحم رضاانشروحاانى شهااد   دیوودگاه از
 زدنو آنوان اجر مقدار  کنندتعیین اند تهبس انقال  با مردم که عهدی به وفاداری

 از انحوراف صوورت در که دهدمی هشدار ایشان  درواقع  بود خواهد پروردگار
 و داد خواهند دست از را خود پاداش شده  بسته انقال  هایارزش با که پیمانی

شعدیادشاسالمشبهشاستواریشپ من شکهشآىنى شای» شد: خواهد بسته آنان بر نجات راه
شاسات،شکب دشخم ن ش،منشعدیدشامنمشاستشبهشآ شرهبدیشکهشایدا شاسالم شقالباىشو

ی ش!ای بسته شهمن شبهشکهشای منى هشوفناارشپ من شای شبهشچق رشتنشکهشاعمنلتن شبهشبنرد
شىجانت شراهشها چشایردشکهشب اى  شوشااهتشخواه  شپدوراگنرشىداشپناا شوشاجدشق ر

شخا ایشهم شاهشکاهشکنا مشعمالشیطاورششاینا شومنیفشبهشفقطشآىکهشمردشى ست،
 «.ب اى مشاعمنلمن شمدىنشراشعدوجل
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 خوط تغییور و انقوال  از انحوراف دربار  نیز عسکدیشحس شروحنى شهد  
 بود خواهد منحرفان انتظار در الهی عذا  که داده هشدار مردم به انقالبی مشی

 بشوارت موعوود حکومت به اتصال را انقال  حفظ اندازچشم  ادامه در و
شکاهش ا کنشعاوضشراشخواشخطشاىقالبمن ،شازشحسنسشۀبدهشای شارشمبناا» دهد:یم

شبنی شصورتارای شوشاستشقدآ شوشاسالمشبهشکدا پشتشاىقالب،شبهشکدا پشتشای 
شبنها مشىردا ار شراشاىقالبشای شهمشکننرشارش  یب نشبکش  .شراشالد شعذابشاىتظنر

 «.اه مشتحویلشعصدشامنمشبهشراشآ شپدچمشو

 انقالب حفظ هایراه تبیین .94-9
 بوه منجور کوه روشونی هوایراه سویبه را مردم هدایت ۀدغدغ روحانی شهدای

 توا ندوشویدک ی خوو وصوایای در و نبردنود یواد از هرگوز شوود  انقال  حفظ
 ۀناموصویت  کننود معرفوی موردم بوه انقوال  حفظ برای را هاراه ترینکاربردی

شهد   ش  اوماش... » است: توجهقابل رابطهیندرا محم یعل شاکبدعل شروحنى 
شوشباوا  اساالمشاصانلتشاسات.شآ شاصانلتشحفاظشوشاىقاالبش یااشحفظشراه،
شخاواهدا شوشباداارا شاسات.شتبکمشاصولشبهشبن بوا یپنشگدوشارشآ شوشبوا  تبکم

شازشگدفتاهینرشیاشالت،کمششارشوهشمن کشوشچشممن شوش من  امشهک زمنىشتنشد!یعدش
شوشااهاتهشااامهشىدضتشمطمئنن ششراست،شوشچپشالقنئنتش ب وشبنه ،شاسالمشتبکم

شوشهادقشنتابکمشبهشی  امشم بخواهشیروزششاگدشوشکن م شحفظشد ىشراشخواشاصنلت
 حفوظ شوهید «.اساتش اساالمشاىقاالبشمد شروزشروز،شآ شم، بنهشااهتهشغدب

 :نویسودمی ادامه در و داندمی انقال  حفظ ضامن را مکتبی اصالت و استقالل
ش،آ ش تباکمشیهانپشاتواىهشازشحفنماتشوشاىقالبش یاشحفظش ،یطدشش  مسوش... »
گنهن شوشتبکمشۀوابستشمفسدا ش عنی شت اروحنىش عنایش،آ ش  قاواىشباهشخبدگن شوشآ

ش،خاواشساخنن شوشخاواشیهانتکاحدششبانشیعصادششهادشارشهکاشاستش ار بشوشمبنرز
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شىوع،شهدشازش اىحدافشهدگوىهشجلوشوشداهکشاعوتشدیعدششاسالمشبهشراشجنمعهشیهنىسل
شوبکسادششراشمنحدفان شوشاىا ایساتناهش...شوشدم نل سوسش، غدبشوش هدقشاسالمشمثل
شهنآ شازشوشحفنمتشراشت روحنىش یبنشهوا،شحفظشاىقالبشم خواه مشاگدش.اى کداه

شکاهشىردبن شیهوراشعنصدشازشراهش یاشارش.م کنشاطنعت ش  قاواىشۀوابساتشىردبان شاا
 دیگور کاربردی راهبرد ایشان «.م ىبنهشغنفلشاشاستش اسالمشومتکحشارشاسالم

 جامعه  آن با اتصال صورت در که داندمی روحانیت با پیوند را انقال  حفظ در
 شد. خواهد صیانت اصول از انحراف خطر از

شهد    را والیوت و محکوم ایمان عامل دو نیز اسکن ریشاحم رضنشروحنى 
شکاه زمانىشتانشکاهش  اب اىشممسال ششراش یا» است: دانسته انقال  حفظ هایراهکار

شد اچشچ هاشکاهش یااارشش امانمش  چناشوشاساتشهامنشارش یپوااشمن یاشوشرو   یا
ِیِ »شکاهشدیعدششاسالمشوشست ىشمدمششیبداشخ ا جد نْ  ِِول  ِِو  ِیِ ال  نْ  ِِیل  نلِ ع  شف اتکلشراش«  ِی 

شهامشراشردیاشیهنجبدهشبلکهش، یدوزش پشجنگشارشتندنشىهش ؛یدوزش پش ،یاکداهشاىتخنب
ا شش،ااراشکاهش ت حسنساشوشت ااهمشۀهماشبانشعداقشۀجبدشکدا.ش  خواهشفتح شتندانشاو 
ی بدر شثنى ن ششوشست ىشمن ۀجبد شیارششعاداقشۀجبداشباوا؛شىخواها شهامشمنشۀجبدشتد
شیبعا شۀجبداشکهشاستکبنرشبنشنر عتمنمشیىبداشارشمنشپدخدو شحدکتشیروشبدشاست
شااآزششراشن ااىشوشباواشم خاواهشدوز اپشهامشبانزشکاهش  ب اىشممسل ششوشاستشل اسدائشآ 

 «.کداشم خواه

 پیروزی در مؤثر عاملى ؛مردم .94-7
گاهی با روحانیت  کار شودنمی مردم پشتیبانی نبدو» اینکه برمبنی امام نظر از آ

 سازسرنوشت نق  به و دانستندمی انقال  در مؤثر عاملی را ایران ملت 1 «کرد

                                                           

 .31  ص همانالله موسوی خمینی  روح . سید1
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 نیوز شوانایوصوای متوون در قلبی باور این و داشتند باور انقال  حیات در انآن
شهد   ۀناموصیت در  دارد نمود شیا» :خووانیممی هنهم شمحس شس  شروحنى 
ش جداانىشاىقااالبشبااهشهکااشاىقااالبش یاااشخااواهدا !شوشبااداارا شیاشوشاسااالمشملاات
شوش یادش خپانباهشآ شازشتیحمنشیبداشاارا.شهمنشبهشنج احتشاست،شمتصلشیمد 

شش ن خمشامنمشآ ،شرهبدشوشاىقالبش یاشتیحمنشازشاست شاىقاالبش یااشهامعشهکااا
شهامنشاگدچاهش ، بنهشح شدو پشوش  نکشنملکشاطنعتشاوشاوامدشازشوش یبدى ارششاشاست

 بوه انقوال  نیواز بور تأکیود «.بدىنا شتدماتشوشاهن شننماهشوشنن کشقطعهقطعهشرا
 عظیمی رسالت یادآوری معنایبه بلکه  نهضت ضع، نشان نه مردم  پشتیبانی

 در والیوت اصول با شهید این بیان در که لتیرسا  دارند دوش بر مردم که است
 قمیوت بوه حتوی انقوال   از یواری در تا داردمی آن بر را مردم و شده تنیده هم

 ننشینند. پای از هم شدنقطعهقطعه
 رویکورد و بوودنمنفعول دربوار  احما یشپاورگلبدارش ىجفعلشروحنى شهد  

 موؤثر نقشوی صواحب انقوال   در را اقشوار ۀهمو و دهدمی هشدار تفاوتیبی
ش . وهاکبش  هساتشهکاشیسنردششهدشارش ؛ ىبنهشتفنوت بش!مدامشیا» شمارد:برمی

ش  انکشت افعنلشهمهشوشهمهش،جبدهشارشسدبنزش،مدرعهشارششنورزکش،نرخنىهکشارشنرگدک
شحضاادتش جدانىشاىقاالبشسانزمق ماهشوشبدساا شی ىدانشیدوزش اپشباهشاىقاالبشتان

 همگووی سوورباز  و کشوواورز و کووارگر  شوهید ایوون نظوور در «.اشوو شیمدا 
 ضومن بیوان این شوند.می محسو  زمان امام جهانی حکومت سازمقدمه

 نیوز را قشور ایون مسئولیت  کندمی معرفی هانهضت  سازند عامل را مردم آنکه
 شود.می یادآور

شهد    روازاین  در حضوور بوه را مردم صراحت  با المنس شعل دضنشروحنى 
 خوود پشتیبانی طریق این از تا کندمی دعوت نمازجمعه مانند  دینی اتاجتماع
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 در حضوور پشوتیبانی راه تنهوا ایشوان نظور از کنند. ثابت والیت و انقال  از را
 و انقوال  پشوتیبان نیوز جبهوه پشت در توانندمی مردم آحاد بلکه  نیست جبهه

شىمنزجمعاهشوشجبداهشارشخاواشتکهادششبانش یابنشملتشهمن» باشند: آن هایارزش
شوش  هادشهادارا شخاو شۀثمادششهکاشاىقالبشوشرهبدشازش،شتد بشهدچهشراشخواش بنى پشت

شسات، ىشآما  جبداهشباهشفقاطشوشفقطشهمنشدا کثنبتشوش  نکشثنبتشاست،شمعلول
شوشامنمان شوشنمبد اپششانتیفدمنشوشقدآ شبهشعملشۀل وسبهشجبدهشپشتشارشهکبل

 «.  نکشثنبتشراشآ ش  تواى مشرهبدمن 
شهد  روش  مؤثر عاملی را صحنه در مردم حضور منکوی شزااهل جلشبدکاششحنى 

شازشردیاشیک » است: داده تذکر نق  این استمرار به و دانسته انقال  پیروزی در
شهامنشمدام!شاست.شبواهشمدامشبوا ارصحنهشاىقالب،ش یاشیدوزش پشارشمؤثدشعوامل

ششنىنتیجدششازشوش  بنهشصحنهشارشن کمنشکش یبن شتفنوت بشداهکىنشیخ اشناامبشوشلعمط 
شمادا،شوشز شبادر ،شوشکوچاکشها .ش  اخواهشبنزخواستشنمت قشیفدااشهکش  بنه
نلِ کِ »ش...شوشنسبکشنرمن ،کش، روحنىشوش ارتششوش ج بسشوش سپنه ِِم ِک  ِِراع  نلِ کِ ِو  ِم ِک 

ِم ِ ِئِ س  ِِول  ِع  ِِن  ِر  نیِ ع   َِ شۀفا ومۀشاىا ازششبهش یبنشیکهدششهکشاستشید چشاىقالبشۀن یآش1«.  
شۀنا یآش.م ناکشیدیارشبدىنماهشآ شیباداشح صاحش یموازششبداسنسشوشداکشرنکششیخوش
شچاداشاست.شداهکشىردا شیمق ارششمداشهکشاستشید چشاىقالبش یاش فدهنرشوش علم
شمردشبنهن  شداهکشل تحصشکتدششوش ه شکشارسشازشاستشمنشجواىن شازشیاع هش یبن
شقا رآ شساتیبن ماشوشاساتشمانشاو شبهشاىقالبش یاش میاارشش فیومنشمنشهکنیاشىه

شجدن شارشراشلنمکشع لشوشقسطشوشنورى  بشفیتشدششزمن شامنمشتنشم شکبشزحمت
 «.بنشنىن ش دسکشبه

                                                           

 .30  ص 10   جهمان. محمدباقر مجلسی  1
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 شهیدان میراث ؛انقالب .94-1
 میوراث بوه آن در کوه یافوت تووانمی روحانی شهدای از را ایهناموصیت کمتر

  لیودواژک بوا وقتی اما باشد. نشده داده هشدار آن دربار  مردم تکلی، و شهیدان
 هواآن کوه آیودمی دست به شود می تأمل ایشان وصایای متون در انقال  حفظ

 از را آن از صویانت و داننودموی شوهید خوون میراث را انقال  اصل درحقیقت
شهاد   ۀناموصویت از بخشی در کنند.می مطالبه مختل، اقشار شاکبادشروحانى 

 اسوت: شوده بیوان ارتشی و سپاهی برادران به خطا  ابتدا مطالبه این خوهنب 
شیاش . انکشمحنفظاتشاىقالبتان شازش! ارتشاش، ج بساش، ساپنهشبداارا شیاشهمن»

شوش یااارششىراهشآم هشاستشبهش  هدشهدارا شخو شمت قشبهشهکشراشاىقالبش یاشمدام!
ش)امانم(شراشاوش   انک ماشمحنفظتشخواشقلبشازشچروىهشهمنش . نکشآ شیف اشجن 
 شوهید  خوون از داریمیوراث رسالت تبیین در شهید «.  ب اىشخواشقلبشازشبدتد

 و دهودمی قرار مخاطب را شهید همرزمان ابتدا و گرفته نظر در را مراتبیسلسله
 ۀنکتو .شوودموی خواسوتار موردم ۀهمو از یهمگوان صوورتبوه را مطالبه سپ 

 از محافظوت را شوهید میراث از صیانت راه لفافه در شهید  این اینکه توجهقابل
 .است کرده اعالم خود قلب ۀمثاببه  والیت

 بهوایخوون را انقوال  از پاسوداری نیوز ام نا شمحم حس شروحنى شهد  
شوشباداارا » اسوت: کرده تصریح آن به  خود خون قمیت به حتی و دانسته شهدا

ی شتنشاىقالبشای شازش!عدیدشخواهدا  شاىقالب ش؛کن  شپنس اریشخواشخو شۀقطدششآخد
 «.استشمعلولشوشهد  شهدارا شبدنیخو شکه

 بعود را ن خوو تداوم رسالت  کوتاه بیانی در فتنح ن شحس  شروحنى شهد  
 او خوون کوه کننود کاری خواهدمی هاآن از و شودمی یادآور مردم به شهادت از

شباهشچنن آ شمداشخو شرسنلتشهدناتمشازشبع » شود: انقال  درخت آبیاری ۀوسیل
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شقالباىشوشاسالمشارختشینرش آبشیبداش خوبشۀل وسشبتواى شخوىمشهکش  رسنىشمقص 
 «.بنه 

یمشس  شروحنى شهد    سسوتی دربار  مردم به آمیز عتا  لحنی با حس ن شکد
ششارشچداش!مسلمنىن شیا» است: داده هشدار شهدا میراث از پاسداری در شخواشح  

شحا شهکاشمانشهساتن !شمصممشخواهن شفدکشارشفنرکشهک ارصورتش   هستشسست
شنه روساشآىجانشارش،م رفتاشن ااىش یاشازشاگدشهکشم نکشتال شمیاارششتوا شتنش یبنشم هست
شاماانمشوشزهااداشفنطمااهشوش علااشوشمحماا شحضاادتشوشخاا اشش پااش؛م ىبنهاا
ش.م بنهاشهاد اشنانرکشارشن اىشآ شارشهکشم نکشینرشکش یبنش. الشد ا سشوشزمن 
شماثال ششداى ؛کشتال شچق رشهکش  نکشنلعهمطشراشآىن ش زى گش؛  اهشااامهشراشهد اشراه

شوشداکاشمبانرزهشاساالمشاهامنن شبانشچروىهشهکش  ن ببشراش بدشتشتدکاششروحنى شهد  
 یوادکردن با یو «.ىدفتشو دش بشصحنهشازشوشداکشتحملشراشسدزىششوشتدمتشهدگوىه

 دهدمی تذکر شدند  متحمل انقال  حفظ برای را هاسختی ۀهم که شهدایی از
 کسوب بوا بایود  بنوابراین  هسوتند مسئول هاآن میراث و شهدا قبال در مردم که

گاهی  حفوظ و شوناخت در را خوود رسوالت شهدا  زندگی ابعاد در  و بیشتر آ
 بوا همسو شهدا خون از داریمیراث شهید  این نظر در کنند. دنبال هاآن میراث

 تفکور و سویره از بهتور ختشنا و مطالعه به نیاز اّول قدم در  انقال  از صیانت
 دارد. آنان

 ابوزاری را انقوال  خوود  ۀناموصویت در نیز عسردى نشاوشااوشروحنى شهد  
 معرفوی شهدا میراث برابر در افراد پایبندی میزان سنج  و همگان امتحان برای
شباهشعانلمشپدوراگانرشبدر شبدکنتشازشدا یاش اسالمشاىقالبشکهش  ب اى» است: کرده
شوشاىقاالبشموامابشلاذاش؛اااهشقدارشامتحن شمعدضشارشراشمنشۀهمشکهشاستشمنشملت
شوشمعلاولشهادارا شیهانرىا شوش  هادشهادارا شخو شحنصلشکهش،آ شیوراهنناست
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شسادافدازش الداشامتحن شازش،صورت یدا ارغشکهش  بنهشاستش...شوشد اسشوشمجدو 
 «.استشنىکنرا یزششاىتظنرشارشوراگنرپدششعذابشوشآم ش  ىخواهشدو  ب

 معرفوی شوهیدان خوون  ثمر را انقال  نیز پورم دزای شمحم شهد  روحنى ش
 و باشوند حسواس شوهدا خوون نشودنپایمال به که خواهدمی مردم از و کندمی

 ۀمثابوبوه انقال  از شهدا  همسران و فرزندان و مادران دل التیام برای تا بکوشند
شهادارا شخاو شبانش،کدایمشمنشکهشاىقالب شبنه شیناتن » کنند: صیانت شهدا میراث
شراشعدیادا شایا شخاو شکهشىکن شرس  .شمدحلهشای شبهشایردشعدیدا شوشىوجوا شهد  
شاهاکشباهشوشااغ ی هشمنارا شچشمشاهکشبهشوشیت مشکواکن شسداشآهشبهشکن م.شپنیمنل
ی شلحظنتشارشکهشىوعدوسنى شچشمن  شب انی مشه ى ،شکنمتلخشخویششزى گ شه د

شهد  ا شخو شحدمتشب نی مشبنه م.شهد  ا شوشامنمشاسالم،شاىقالب،شراست  شپ دو
یم.شىرهشرا شاساالمشراهشارشراشخواهان شجان شمظلومنىهشکهشراشهد  اى شراهشب نی مشاار

یمشپنسش کداىزى هشراشاسالمشای شاینجنشتنشوشاهکدششه یه  «.اار

 انقالب بودنبرحق .94-4
 و تردید چارد را هااراده برخی است ممکن انقالبی هر در وقایع سیر و زمان گذر

 برای را خود تالش تمام منافقان و دشمنان که موقعیتی در خصوصا    کند سستی
 شوهدای .بودنود گرفتوه کار به انقال  از مردم کردندلسرد هدف با شبهه ایجاد

 دربوار  را مردم شبهات مناسب  هایموقعیت در تا کردندمی تالش نیز روحانی
 در را مووورد ایوون و کننوود تمووام هوواآن بوور را حجووت و دهنوود پاسووخ انقووال 

شهاد   کردند می دنبال نیز خود هایهناموصیت  در ابداه ما شموسا شروحانى 
شتمانمشهامنشبدشخ اشحجتشامدوزشقددمن !شملتشیا» نویسد:می خود ۀناموصیت
شاساتشباهشسال شمدااىهشهکشبدتدشچهشست؛ ىشدفتهیپذشیعذرششسکچ هشیبداشوشاست

شماذلتشکخانششباهشراشاساالمشاهامنن شۀپاوزششوش  انکشینرشیشراشزمن ش  حسشوش یدش گ
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شنیاش،  آماش الداشاسات.شنهامشآ شازشیدوزش اپشوش  هساتشبدحا شهمنشدایزشش،  بمنل
 ایموان سست افراد مقابل جوییبهانه درهای بستن ضمن ایشان «.  العنلمرب

  اسوت قطعوی آن پیوروزی و انقوال  بوودنبرحق که کندمی اعالم قاطعیت با
 ناکام را دشمن و آورده روی والیت یاری به که است مردم ۀهم  عهد بر بنابراین 

 بورای الزم شورطپوی  انقال   حقانیت  دربار حجتاتمام  بیان این در کنند.
گواه را آینوده سوازانفرهن  شهید است. شده دانسته انقال  از مردم پشتیبانی  آ

 دربوار  را نایشوا ایودئولوژی بایود ابتودا  موردم پشتیبانی جلب برای که کندمی
 بوا را بهانوه و عذر راه و داد پاسخ هاآن شبهات به و کرد محکم انقال  حقانیت

 بست. جویانبهانه بر عقالنی منطق
 مردم بر حجتاتمام راه خود  ۀناموصیت در مدداب شمصطف شروحنى شهد  

 پیوامبر بشوارت مورور و اسوالم تواریخ بازخوانی  را انقال  حقانیت دربار 
شوشىفاوذشۀنا زمشنمبد اپ» :اسوت کورده انتخوا  ایران در اسالم گسترش  دربار

شقان ش اقش، الداش وحاشبداسانسشوش یاا ماشآماناهشنمال شکشدا یاشارشراشاسالمشگستد 
شمانىعشهکاشراش عانملشتندانشوشهوا مشمسلمن شدا یاش،یکىداشۀن یآشارشهکشااىست م
شوش سنسانىشماتوکحشهمان ش عنیش؛بداشخواه ش  بشازشهوا مشآ شد مسشوشتکحدش
شوشداکاشخواهنا شنم قش  زممشدقشارش مدامش،گذهتشخواه شهکشی هنسنلشارشبع 
شراشمانشگذهاتهشارشهکهمچنن شوشسنختشخواهن شآمناهشی ىدنشیدوزش پشیبداشراشنه زم

شارشهکشهمچنن شقسمشخ اشبهشم. نک مشمسلمن شراشهنآ شمنشحنلشارش،داى کشمسلمن 
شهامنشبادشمکحنششد ىشن  داىیاشخ،یتنرششۀن یآشارش ،یداکشسنقطشراشدا یاشمکحنششهمنشآغنز
 آغواز در ایرانیوان بور اعورا  ۀغلبو به اشاره با شهید «.سنختشخواهن شسنقطشرا

 طبوق ایرانیوان  و عرا  هایعر  میان جن  این در که دهدمی بشارت اسالم 
 آن از پیوروزی و شوودموی ثابوت انقال  بودنبرحق  پیامبر وحیانی بشارت
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 توا هکوشوید  آن تطبیوق و تاریخ در سیری با شهید بود. خواهد اسالمی  انقال
 بوه را هواآن راه ایون از و کنود تموام موردم بور انقال  حقانیت دربار  را حجت

 د.خوانَ  فرا اسالمی انقال  از پشتیبانی
شهد    بور را حجوت  قاطعانوه بیوانی در نیز ابوااحداریشحم  رضنشروحنى 

شۀهماشخانصشهادایطشایا شار» اسوت: داده بشارت و ردهک تمام انقال  دشمنان
یبا ،عاوامشوشها طنتشهانما تشازشبع شوشاى بدگدفتهشچددهشازشىقنبشمننفقن  شارشفد
شتنا بناشآىکاهشازشغنفالش؛اىا کش  هشصفشخواشخ نلشبهشا ،مطلقهشوایتشمقنبل
شییانرششبهشوشزوایبهشراشهنآ شۀخب ثشۀهجدششمن،شۀرزمن شامتشاخالصشوشایمن شۀتوفن 
 در موؤثر عامول را موردم اخوالص و ایموان شوهید «.کاداشخواه شسدىرو شح 

 بوه را انقوال  حقانیوت طریوق این از و شماردبرمی انقال  دشمنان سرنگونی
 رساند.می اثبات
 



 
 
 
 
 

 :دهمهج فصل
 مقدس دفاع تیمشروع

 
 
 کوه تجواوز دهد.می روی دشمن تهاجم و هجوم برابر در که است حرکتی دفاع

 آموده امبریوپ از روایتوی در. اسوت توح  پایۀ بر و غیرانسانی منطقی ا  اساس
ِ» فرمودند: که است ِیِالل   ِِإن  ض  لِ ِبغ  ِیِرج  ل  لِ ِدخ  ن  ِیبِ ِیفنِ  ِیع  نلیالِوَِ   خداونود  قات 

 1.«نجنگوود او و ننوودک حملووه او بوور اشخانووه در هکوو را یموورد داردیموو دشوومن
دوا»ِد:نفرمایمی دشمن با قابلهم راتبم  دربار نیز یعل  نیرالمؤمنیام ِفیِجاه 

ِ بیل  یدیِالل  ِس 
 
ِِمکبأ إن  م ِِف  اِل  رو  قد  واِت  د  جاه  َ ِِف  ن  س 

أل  ِِمکب  ن  ا  مِف  اِل  درو  ق  اِت  جاهندو  لنوبِ ِف 
ق    مکب 

 بوا نتوانسوتید اگور و کنیود مقابلوه و جهاد جوارحتان، )و هادست با خدا راه در
 احسواس ندشم به) دیکن مجاهده تانهایدل با الاقل،) دینتوانست اگر و زبانتان

 2.«ید،کن انزجار و دشمنی

                                                           
 .00  ص 0  همان  ج ایتن اخبار الةضابن بابویه قمی )شیخ صدو ،   علی بن . محمد1
 البیوتآل ة  قوم  مؤسسورستورک التسا ل م رست بط المسا لمحمدتقی نوری   بن . حسین2

 .1١  ص 11   ج 7041الحیا  التراث  
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 مشوروعیتتبیین  به دینی  هایآموزه و تعالیم این براساس روحانی شهدای
کیود و تصوریح تبلیغی و رزمی مختل، هایصحنه در مقدس دفاع   داشوتند تأ

 موضووع ایون در روحوانی شهدای وصایای متون از رصدشده محورهای برخی
 از: نداعبارت

 مقدس دفاع مشروعیتتبیین  .91-9
 هسوتیم روهروبو متعددی روایات و آیات با روحانی  شهدای وصایای ربیشت در
 شوده اشواره شوهادت هایارزش و دشمنان با جهاد هایفضیلت به هاآن در که

 از بخشی مرور به نمونه برای متون  آن محتوایی مضامین تشابه بهباتوجه است.
شهد   ۀناموصیت شوش یااحناشاگاد» شوود:موی بسنده غالم ش غالمعلشروحنى 

شارماوراشامانش ، نکشتکحدشش یبنشهکشن یگوش مشراش یاشمنشبهشم،یبنردششهمشراشقدآ شنتیآ
م ِ»ش :یگوش مش  مننفقشوشفنرک وه  ل  ات 

نیِق   َ ِِح  ِِال  نون  ک  نةِ ِت  ن   َ شش«ف  شرادیاشوش(۰3۵)بقاده:
ش،مسنئلش یاشبهبنتوجهشن .نک مشجدناشبهشب تدغشراشاىسن شیىحوبهشیکهدششهکشنتیآ

ش.منى  ىمش بنقشسکچ هشیبداشیابدنىهشوشعذرشوش یآ مشش پشتکحدششوشجدناشۀازم
شباهشراشخاواشامکادششوهشکشوشىدنامش ا  مشراشق مش،مسنئلش یاشکارششبنشد ىشد حقش یا
شجماعشارشهکشآم هشماستشبهش  توفش یاشهمش ااشبدسنىم.شابنعب اللهشعنهقن شل خ
شکاهشاىا ىداناهشگانمشی هنعدصهشارش،نن یاشهکشاستشواضحشوشبنهمشن یخ اجوشش یا

ش پشوشمقنبلشارشارششهدنات  793 آیوۀ به تصریحی صورتبه شهید «.نن  ب مشروش 
 در حضور و مقدسدفاع هم دیگری آیات که شده متذکر و دهکر اشاره بقره سور 
 .نداکرده امر بدان و بخشیده مشروعیت را جهاد

 خودسازی فرصت .91-2
 زندگی هایفرصت و آنات ۀهم در تهذیب  مسیر سالکان نیا  روحانی شهدای

 بهتورین را مقودسدفواع  اسواسبوراین و انودداشوته خودسازی به ایویوه توجه
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 اشواره نآ بوه نیوز خوی  وصایای در حتی و دریافته نف  تهذیب برای فرصت
 مکتوب ایون نشوانی پرورانند می سر در خودسازی ۀاندیش کهکسانی تا اندکرده

  ورنودآ روی جهاد میدان به مضاع، شوقی با و دریافته ایشان کالم از را تربیتی
شهاد   ۀناموصیت در  خووانیم:موی یراوارزش الش عبا اللدشعب الدضانشروحنى 
شجان  هشباهشوشهاوا ماشنفتهکهاشقلابمشهوا، مشىواختهشجنگشپور هشهک هنرنم»
شکمحاش یبدتادششجنگش.کن م شمشخصشهمشازشراشىنمداشوشمداشجنگ،شدایزشش ،یآ م
شۀهماش، تدان  امشیهاعنرهنشۀهماشجناگشارشاسات.شگذهاتهازجن شن ی ف اشیبدا

شباهشوشدایارش ماشفدوشهن خواخواهشوشغدورهنشوشهنی خواىمنشۀهمشوشپوچشیااعنهن
بشبنشهکشاه  مشاجنزهشح شمدا شهاد شبانشجناگشهکاشزابتانشاهام شبدشهدناتشۀحد

 «.اهوش مشمبناله
ششعبنسشروحنى شهد    آورده جوانوان بوه خطوا  خوود ۀناموصیت در ت مدو 

شخ اشبدایشوشکن  شکنرشعدیدشاسالمشبدایشکهشخواهمم شعدیدشجواىن شهمنشاز» است:
یا ما شبادشکاهشهدق م شوشهست  شکهشهدجنشارشوشکن  شحدکتشهنجبدهشسویبه ش،اار

شساع ش، آی اما شهنجبدهشسویبهشخ اشراهشارشکهشوقت شوشبنه شآ شارشخ اشرضنیت
شآ شارشخا اشرضانیتشکاهش ه  ىشاىجنمشعمل شوشىشوی شه طن شۀوسوسشاچنرشکن  
 «.ىبنه 

 حرکت اصلی عامل و هانگیز نیز یاحم آبناش جنى علشمحم شروحنى شهد  
 اسوت: کورده بیوان تزکیوه و خودسوازی مقودس دفواع در حضوور برای را خود

شىاهشوشرفاتمشجبداهشباهشمقنمشوشهددتشخنطدبهشىهشم شهکش ااى مشخوبشتوشن!یخ ا»
ش،دا کادشکفشهانهفتاهشوشروزهنشازشبع شهکبلشرد،یاشیهنت مسئولشبنرشازشفدارشخنطدبه

ش،جبداهشارشفقاطشراشخاواشۀک اتدششراهشوش میاشراهش یاشارشراشخواشیرسترنرششوشسعنات
شباهشرسا ،شفاداشما شماد شهکانیاشازشقبلش وارم امشوشنفتمیشیخواسنزششااىشرنهش عنی

 «.بنهمشداهکش ا پشراشلقنءاللهشقتن لشوشبنهمش ه رسشواخشه  
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 فقیهولیت و مقدس دفاع .91-9
 اسوت. والیوت بوا آن پیونود مقودس دفواع مشوروعیت هایمؤلفه ترینمهم از

 اجتمواع  مختلو، هوایصحنه در والیت  سربازان کسوت در روحانی شهدای
 نآ بور نیوز خوود وصوایای در و کرده معنا را والیت و جهاد میان تنگاتن  ۀرابط

شهد   ۀناموصیت در اند گذاشته صحه  خووانیم:می علویش موسش  سشروحنى 
شوشروا ماشش پاشباهشامنممان شیرهبادششباهشخاواشل اصشخطشارشاىقالبشکهشاکنو »

شجبداهشباهشکاهشااىساتمشواجبشخواشبدشاارا،شدو ىشبهشنز ىشبنطلشه علشح شیهنجبده
شامنممان شیدشرهباشمالشارشاساتش  اامشکانم.شاااشحا شبهشراشخواش یاش یهنشتنشرفته

 بووه آوردنروی بوورای شووهید بخوو انگیووزه عاموول «.میااروششش پااشبااهشهمچناان 
 است. بوده زمان رهبری و والیت یاری مقدس دفاع

شهد   شما » اسوت: نوشوته خووی  ۀناموصویت در کلدادشعل دضنشروحنى 
شباهشخ اساتشراهشهمان شکاهشآ شراهشارشوشامیدفتاهپذشراشاسالمشای شوشهستمشمسلمن 
شآما مشجبدهشبهشکدبالشىدضتشرهبدشوشعنه شامنمشازشپ دویشبهشم ش...شرومم شجدنا

شکانمشمتحادکشاوبانرهشخواشخو شبنش،بواشحدکتشارشکدبالشازشکهشراشخوى شجویبنرشتن
 «.با همشفدزىا اىمشاساتشبهش،منى هشنیجشبهشعنهوراشازشکهشراشبدنگدا شگوهدشای شتن

نییخم امام والیت ۀدامن شهید
 اموام شوهیدان سواالر والیوت از تبعیوت به را 

 جویبوار بوه بخشویجریوان برای عاملی را تواّل  اصل و دهدمی اتصال حسین
 .کندمی معرفی تاریخ در خون

شهاد   ۀناموصویت در توانمی را مضمون این مشابه شعب الصانلحشروحانى 
شازجنىبش تیرشمأموشش پشارشکهشتنکنو شن!یبنرخ ا» آورد: دست به غفنریش)سدداب(

ا شش،هستمشتو شدایزشش،کنمشهکدشراشتوشچروىهشوشقلمشک امشبنشوشزبن شک امشبنشااىم ىمشاو 
شهاکدشتاواىم ىماشبنهام،شعبناتشحنلشارشمتصلشروزشوشهبشاگدشکهش ااى مشخوا

ش ا اپشنقت لشکهش  چن یاش ق توفشبهشرس شچهشتنش،آورمشیجنشبهشراشتوشىعمنتشازش کی
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شبیىنشوشزمن ش  حسشرکنبشارشکنم شباهشهادناتشوشبجانرمشعصادشامانمشبدح  
ش،اوش  جنىشاشوش وصاشوشمحما شحضادتشرساولتشباوا بدحا شوشتوش رنىری

ش!نیبنرخا اشاهام.ش اساالمشیجمداورششوشامتشامنمشبوا بدح شوش علشحضدت
لشۀمدحلاشارشکاهشباواهش یااشرفات جبداهشازشها فمشم شکهش ااى مشخواش،ارواقع شاو 
شطیهاداش یااشارشبتاواىمش ارثنىشوشکنمشهجدتشذهتهگشگننهن شازشکهشبنهمشیمدنجدش
ش یهانشتانشاهامشهادکتشاساتش الداشىعماتشکاهشجناگش یاشارشراشخواش،حسنس

 سپ  و ائمه والیتمداری اصل نیز پیام این در «.بنهمشکداهشفداهمشراشیتترضن
 است. شده اعالم مقدسدفاع ۀعرص در شهید حضور عامل امت  امام

 والیوت انودازچشوم بوه خالصانه را ی خو حرکت روی چنان شهدا برخی
 قورار مخاطوب را خووی  اموام سکنات  و حرکات تمام در که اندکرده متمرکز

شهاد   ۀناموصویت در را تمرکوز ایون از اینمونه دادند.می شاکبادعلا شروحانى 
شدیاعدشش:نمکاما شعادضشلمهکشچن شدمیعدششامنمشخ مت» :یمشاهد گ ل هشکنمم 
ش یاشآ شوشبنه م شد ىش نمجدوحشوشهد اشخواهششىماام شهکشاارمش خواهششالم!
شوشکن ا شجمعشراشعنهقنىتش یاشوشسدبنزا ش یاش،نمت قشروزشارشاللهءهنا شهکشاست

شارشراشهامنشهکاطورشهمن ش ی بروششخ متشن شوش  کنشارائهش الشد ا سشحضدتشبه
شوشداىا کشنرییاشماداشدا یااشدبالیکاشارشد اىشنان یاشاى ،فدموششینرشیشداىتن یعدششدبالک

 توا  پیوام ایون در را موداریوالیت ۀروحی تجلی «.  کنبششن یاشىداشمداشهفنعت
 د.دی توانمی دیگر جهان در شفاعت درخواست ۀمرحل

شهد    شوب در کوه ایدلنوشوته در اسامنع ل و ش( )علاشورو کاشروحنى 
 داده قورار خووی  اموام و والیت با گفتگو رب را خود تمرکز نویسد می عملیات

شهابش،استشمغفدتشهبش،استشرحمتشهبش،استشحملهشهبششبام» است:
شمعشاوقشبانشعنها شخلاوتشهابش،اساتشبدا بددهشهبش،استشگننهن شآمدز 
ش؛اساتشمعشوقشازشگدفت جوابشوشنریشبنشصحبتشوشمعشوقشبنشاراالشهبش،است
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شخاوبشوشااىنا  ماشراشقا ر شهد اشااىن ، مشراشق ر شرزمن گن شهکشاستش هب
شامشابشهمشزمن امنمشهننس . مشراشهبش یاشخوبشامتامنمش،امنمش؛ااىستن 

 «.استشزمن شامنمشهبشامشبش.استشىنلههمشعنهقن شبن

 مسئولیت احساس و مقدس دفاع .91-7
  پذیرترینمسئولیت و دردمندترین مقدس دفاع و انقال  سراسر در روحانی قشر

 بورای خوود تکلیو، بر تنها نه آنان  گذاشتند دفاع ۀعرص در پا که دنبود افرادی
 بلکوه کردند می وظیفه احساس راه این در و بودند واق، دفاع میدان در حضور
 و جهواد دربوار  مردم بیداری رسالت که شدمی مضاع، دوششان بر بار زمانی
 از بسویاری در  روازایون  دیدنودموی خوود متوجوه نیز را دفاع مشروعیت تبیین

 در  دارد بووارزی نمووود تکلیوو، احسوواس محووور روحووانی  شووهدای یاوصووای
شهد   ۀناموصیت شهکاش  ب اىشجدن !شملتشیا» است: آمده موتنبشعل شروحنى 

یشیدهن چشوشبدشتشیبداشجواىن ش یا شاىا ،ىدفتاهشجبداهشبهش طالیشیقصدهنشوشمنا 
ششگدفت شوشعنلمشسداسدشارشفتنهشرفعشیبداشهکبل ش ابدشکمساتشیىنبواشوش نمستضعفشح  
پنششو شپانشباهشزمان شامانمشوشاللهشتیرضنشوشاسالمشوشقدآ شوشاللهشومتکحشدا کبد

شاللاهشنایاشباهشراشالشلحظه،شهدشارشهکشخواهم مش«ه بفدوئ»شملتشهمنشازشاى .خنسته
شچاهشخواىا  ،ارسشچاهش ، هساتشهکاشینرشکشهدشارش ،یاارشش تواىنیشتنشوش یاارششىره

شبنها ،شهکاشینرشکاشهادش،یاارشخنىاهشچاهش،یاارشغانزهمشچاهش،یشنورزشکشچهشاااره،
شتانش  انکشخا مترداریشقادآ شوشاساالمشباهش  حسشامنمشوشاللهشعش شبهشعنهقنىه

شمانشوشبنهان ش راضاشمانشۀهماشازشاطدنرشئمۀاشوشنمبدا  پشوشخ اوى شنمت قشیفداا
شراشخا اشین ااولشوشرهبداىمان شوشمیهاوششمحشدشیصحداشواراشخوهحنلشوش  روسپ

 بوه آنوان دعووت و موردم بیوداری تکلیو، شوهید «.هانءاللها شم. ناکشمالقنت
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 خوود متوجوه را بیوتاهل و خدا نزد همگان روسپیدی هدف با  مقدسدفاع
 است. دهکر بیان مظلومان از فتنه رفع را دفاع در خوی  حضور هدف و دیده

 عبوارتی در متواضوعانه و مندانوهحسرت نیز عب اللد شمد یشروحنى شهد  
 بهای به  کوچک خدمتی با حتی اسالم یاری در را خود تکلی، ساساح کوتاه 

شخواساتنرمشىباوا،شاسالمشیبداشضدرشجدشام زى گشاگد» است: کرده بیان خود جان
 «.مکنشاسالمشبهشکوچکش خ متشگممدششبنشکه

شهد    نیروهوای مقابول جهواد در را خوود هودف نیز زااهتمنمشعل شروحنى 
 جایگواه در را خوود تکلیو، احساس و رشمردهب اسالم نوامی  از دفاع داع  

یهشبهشای شبدایشم » است: کرده ثبت تاریخ در علی ۀشیع شاه ا شکهشىدفتمشسور
ی شوشمسالم  شک ان شوشىاوام سشازشافنعشمق سشه  شبدایشفقطش؛بنهمشااهتهشمنا 
یاامش،آ شرأسشوشاسااتکبنرشباانشمقنبلااهشباادای یاامشوشاساادائ لشساافنکشوشجعلاا شرژ شرژ
ی شتوا شارشهدچهش.صد وى ستشۀپ شجننیتشوشکشکواک یامشای شبدشاار شجعلا شرژ
ینا شوشىر داشرسوبشاىقالب ن شهنیک نهش.کن  شآ شىثنرشراشىفدتتن شوشخشمشوشبکش  شفد

شذلاتشعل شۀه عش؛هست مشطنلباب شب عل شۀه عشمنشۀهمشکهشىکن  شفدامو 
 «.پذیداىم 

شهد    خوود  شویعی تکلیو، براسواس نیز پورهنهم شعقوبیش  سشروحنى 
 خوود  خوون با بتواند که است آن خواستار و داده قرار خود هدف را مقدسدفاع

شوش هادعشۀفا وم» شود: شهدا راه تداوم و مسلمانان بیداری و اسالم رشد باع 
شباهشراسخشیا ه عقشوشکپنشش الشبنشهکشداک مشاقتضنشد حقش یاشیگدشعه هشوش اسالم

شخاو شحدماتشازشیپنس ارششوشهنآ شدوا  پشوشاطدنرشۀائمشوشرسولشوشخ اش یا
شباهشهساتمش وار اامشهکشید ىنچشخ متش یاشبنشبتواىمش یهنش،مبدوششجبدهشبهش ا  هد

شهادناتشوشنفتمیاش  اتوفشوشدایبپاذشماداشخ اوىا شاگدشوشاهوششمقبولشخ اوى شارگنه
شراهش یااشبهشنرکف اششجواىن شتمنمشهکشبنه ش راهشد حقشۀبن شهدناتش یاش،شدشبم ىص
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شۀشایرششباهشما شىنقنبالشخاو شقطدهشچن ش یاشهکشبنه شن .کنشینرشیشراشاسالمشوشبدوى 
شوشى هاوشش ار ابشجدن شمسلمنىن شوش کنشره شاسالمشهکشبنه شوشدایرششاسالمشارخت
گنهشملتشاستشبهش جدنىشفدکشتمنم شوشىانبواشهساتن ،شهد اشراهشۀاهن ااامهشهکش آ
ِِال ِال»شپدچمشوشهواشمحو شبدافداهاتهشعانلمشفادازشبادش« اللنرسولِمحمد»شوش«الل ِاال 
ش مقنمشهدشوشلبنسشهدشارشیردشیاشفداشهدشوش خنرجشوش ااخلش  مننفقشچشمشوشهوا
تش یتدشکوچکشهک  «.هواشورکشارى ،اشالشارشاىقالبشوشاسالمشبهش سوءى  

شهد  روح بیان در  دربوار  تکلیو، احسواس ۀدغدغ نیز اسکن ریشعل شنى 
شبهشهکشنو کاش» است: محسوس خوبیبه انقال  و اسالم نابودگران برابر در مقابله

ششهکشغدبشوشهدقشهنیق رتابدششاستورات شوشاىا کداهشمسلحشاى ا شتنشراشنفدکشامص  
شمانش اسالمشباىقالشوشاسالمشیىنبواشیبداشدا ،یاشمنش اسالمششورکشبهشمداورا ش یا

ش امتجانوزششبدابدشارش،خواشن یشوا پشهمنىن شکهشاستشواجبشمنشبدش،اى آوراهشهجوم
ش؛ش...شم شانىکبشیىانبواشباهشراشمتجانوزشیدوهن ىشوشم اهشىشن شمقنومتشوشم ستیبن
شبنطالشه اعلشحا شىباداش ا  امشباهش، هادعشۀف ومشاىجنمشوشخ اشیرضنشیبداش،لذا
شقباولشما شازشراشىنقنبالشخا متش یااشمتعانلشیخا اشهکاشاارمشراشآ ش  امش؛امآم ه
 دانددمی خوی  شرعی ۀوظیف را مقدسدفاع در حضور صراحتا   شهید «. یفدمن

 کند. قبول او از را دین ادای این که خواهدمی خدا از و
 مقودسدفواع بورای را مخاطوب تکلیو، حو  آنکوه از قبول شوهدا برخی

 از ناشوی دردیبوی  انودداده رهشودا دردیبی درمورد اّول ۀوهل در برانگیزانند 
 در  آن  روز چنود حیوات بوه مانودندلخووش و دنیوا هوایجلووه به کردنبسنده

 بوه را مخاطوب روشونیبوه هشدار این عنب ین شىنصدشروحنى شهد   ۀناموصیت
یمشراشآ شجاواىمدایشوشهدنمتشاگدشتدس م،م شاگد» دارد:می وا تأمل شارشکاهشىا ار
یمشارایب شاارششبهشاگدشوشبنه مشصفشای  شهکمشوشخورا شاراشازشغ دشارایشوشاچنر

یم، شمثالشوشمنىا مما شخنىاهشارشوشکادامما شازاواجشاگادشرویام ما شکجنشبهشى ار
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شرفات.ما شعمدمشازشسنلشص شولوش،بوامشىنکنمشوشالبهحسدتشلول  م،م شهنخ ل 
لشازشم  شمقانمشباهشمقت یشراشهمنشهمشتنشه مشکشتهش،لذاش؛ااهتمشراهشای شبهشعالقهشاو 

شعشا شبهشفقطشراشهمنشپنکشاهکشهمشوشکنمشالحس  شابنعب اللهشحضدتشوایت
ینبشوشابنعب اللهشمص بت  «.مىبلغداشهنآ شخنطدبهشفقطشوشکبدیشز

 مخواطرات و اسوالم موقعیوت تشوریح نضوم بنقدیشمنصورشروحنى شهد  
 ینآخور توا را خوود تکلیو، بتواند که خواهدمی توفیق خداوند از  وجودآمدهبه

شق نمشبوا،شخطدشارشاسالمشخ این!» برساند: انجام به الهی دین از حمایت در نف 
شبادشراشاللاهشحکومتشوشگدفت مشجالاا شاستشازشراشپناهنه شىنر  شتختشوشکدایم
شخاواشتوشوشااایمشخو شوشکدایمشجنگشحکومتشازشحفنمتشبدایشىشنى یم.شمسن 

یختهشىنح شبهش ایداشغدبشوشجنوبشکدبالهنیشارشراشمنشخو شکهشهنه ی شمانش؛اىا ر
شارگنهتشخوبن شبهش!خ اینشبوا.شىخواه شوشىبواشتوشای شازشحمنیتشازشغ دشگننهمن 

یمم شسوگن شراهتشهد  ا شخو شو ی شتنشکهشخور شحمنیاتشازشاساتشىفاسشآخد
یمشاینت  «.خواه مم شم اشوشینریشتوشازشراهشای شارشوشبدى ار

شهد    زموین بور حواکم فسواد و فتنوه قبوال در اهادف ش علاب حبشروحنى 
 دهدمی قرار مقدسدفاع در خوی   مبارز ۀنقط را آن و کندمی تکلی، احساس

 و کنودمی دنبوال کورده حو  خوی  دوش بر که تکلیفی ادای در را  آرزوی و
شیروشازشفساناشوشفتناهشهکاشاستش یاشمیآرزوش» جوید:می شهادت در را آن منتهای

شه فمش،خواىم مشارسشوشروم مشجبدهشبهش،نمک مشاجدنشاگدشوشهواشبدااهتهش  زم
ش  هادشراهش یاشارشاستش کممشوش. اسالمشاىقالبشوشاسالمشبهشخ متش:استش یا

ش:هکاشاستشیجنرششلبمشبدشاعنش یاششه همش.استشم شالشیتمننشوشآرزوش یاشهکشهوم
 «.فدمنشگواراشهدناتشهد شنبش،دا یاشیدبالکشارشمداشعمدشلحظنتش یآخدششن!یخ ا

 در ارزشبوی کواالیی را خوود جوان علویش یالعنب  یزشش  سشروحنى شهد  
 بر اسالم پرچم اهتزاز به تنها و داندمی دارد خود دوش بر که تکلیفی ادای مسیر
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 قائل ارزشی کمترین هدف  این راه در خوی  خون برای و اندیشدمی جهان ۀقل
ش یااشۀقلاش یتادشبدر شبدشاسالمشپدچمشتنشه مشرواىهشاللهل بسش فشجدناشبه» نیست:
شمقنبالشارشخو ش یاشچو ش،هواشختهیرشش  زمشبهشخوىمشگدچهشهوا،شبدافداهتهشجدن 
شد احقش یااشهکاشبن شهنه شتوشد!یعدششیخ اشیاشى ارا.ش ارزهشچ هشقدآ شوشاسالم

ش.هتنفتمشىبداشوشجدناش ا  مشبهشتقدآىشوشاسالمشحفظشخنطدبه
شنمکشاوستشق مشنراىثشهکش ابنهشهاچشن اج

 «.ااراشی سدوپن بشهدشهکشتاسش متنعش یا
 حضور برای را خود بخ انگیزه عامل نیز عدیدیشمحم رضنشروحنى شهد  

 معرفوی هواآن پیکور تشوییع هنگوام شهدا خون به دین احساس مقدس دفاع در
 قبوال در را خووی  سنگین مسئولیت خود  دفاع با بتواند که دارد آرزو و کندمی

 نیوز دانو  سونگر در زموانهوم کوه است حالی در این د.برسان انجام به اسالم
 حو  این بواوجود اسوت. داده قورار اسوالم خودمتگزار را خوود و رددا فعالیت
شکهشخواى م مشارسشم رسهشسنردشارشم » است: گرفته وا از را قرار و مآرا تکلی،

شهاک اهام شنم اپش وقتاش ولشبنهم،شگدارخ متشاسالمش یاشیبداشن هیآشارش یهن
شی کفانشواجابشرفات جبداهشوشمساتحبشخواىا  ارس»شکاهش م هنشراشامتشامنم
ش وقتاش،رادیاشوشها مشجبداهشۀرواىاشوش میااشخاواشاو شباهشراشت مسئولش،«است

شهادکتشهانآ شپدهاکوهشۀجنانزشع  تشاشارشوش میاا ماشراشهاد اش  خاوىشیکدهن پ
ششهد اشکهشگفتم مشخواشبهشکدام، م شراشت مسئولش ن سنرشوشاارى شمنشگدا شبدش حق 
شوشبنهاامشکاداهش کمکاشاساالمشیباداشتانشآما مشجبداهشباهشوش میااشخاواشاو شباد

 «.بنهمشهد اشراهشۀامت اااهن 
شهد    بدرا  ها ابرقدرت محو و اسالم پایداری هدف با عدفنشکنممشروحنى 

 گونوهمیراث تکلی، این ۀادام و نهاده میدان به پا مپریالسیما ۀهجم برابر در دفاع
شافانعشوشت ولئمسشاحسنسشاثدشبدشفقطشم » :کندمی وصیت خوی   خانواد به را
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شوشغادبشسام نلیامپدششمحاوشاىسان ،شىهشاسالمش اربوا یپنشیبداشاىتقنم،شىهشاسالمشاز
شباهشهنست(آ شىشنى گن استش یبدتدششازشیک شهک)شهن عداقشبنشجنگشدایبشوشهدق
یکنشسام نلیامپدششبنشارواقعشجنگش ولش،امآم هشجبده شامخانىوااهشازش،لاذاش؛ساتامد

شوشملاتشکماکشباهشیردشیاشازشپسشیک شراشهنابدق رتشتنشبنهن شآمناهشهکشخواهم م
 «.ببدى ش  بشازشارتش

 خداوند با معامله .91-1
 تهداشو اتصوال الهوی هودف بوه تردیودبی مقدس دفاع ۀعرص مجاهدان حرکت
 انودازچشوم به  خلوص نهایت با  مقدسدفاع مسیر در روحانی شهدای است.

 پیشوک  دوسوت لقوای بهوای بوه را خووی  جان و داشتند نظر الهی رضایت
  جوان اهودای به معرفت سراسر و عرفانی نگرش این ایشان وصایای در کردند.

 بوه پورتقاویشمحم رضنشروحنى شهد    شودمی دیده الهی رضایت کسب برای
شخا اشوشاساالمشیفا اشراشخاواشد اچشهماهش یبن» است: کرده صریحت موضوع این
شهامشهاد اشیهانخنىوااهشم.یبسپنرششخ اشبهشراشفدزى شوشمنلشوشجن شوشسدش یبنشم. نک
ش  هادشهامشم شاگدشوشاى .اااهشخ اشراهشارشراشفدزى اىشن شهکشبنهن شخوهحنلش یبن

شراهشارشراشفدزى هان شهکشبنهن شصبورشوشخوهحنلشخواهم مشمنارمشوشپ رشازشه م،
شهماهشرأسشن ااىشحابشدایازشش،میببن شن اىش یاشبهشالش یىبنشمنشاى .اااهش تعنلشیخ ا

ش ا اپشتقادبشخا اشباهش ،یبدشش«م »شوشن اىشمنلشازشالشهکش سکشوشستاشمنشیخطنهن
 «است.شداهک

شهد    مقودس دفاع در حضور از را خود هدف ى نعب اللهش یىورال شروحنى 
 معرفوی خووی  حسوا  اصولی طرف را خداوند و برشمرده خدا مانفر امتثال

ش.اساتشباواهشامادشامتثانلشوشف الکتشاساقنطشوشفه ومشاىجنمشه فم» است: کرده
شبانرشامذماهشبادشهکاشراش فا لکتشداهکاشمکحشم شبدشوج اىمشوشعقلشوشمن یاشوشاسالم
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ششهمسدمشوشمنارشوشپ رشوشمنلشوشجن شبدشراش یاشوشنمکشیبدششاموشخشۀذمشازش،ه ه شممقا  
شبادشهکشاوستش؛نمکشصد شخ اشراهشارشوشهتهگذا اخالصشطب شارشراشجنىمشوشب ارم

شهکانیاش.وافدماشبم ىصاشراشهادناتشۀل فضاشصافتشوشىدناشتمن ششد  ىنچشۀبن ش یا
ششجن شبدشراش یاشاىسن  شوشن ااىبشۀد سش  عشوشاستشخلقتشازشه  ش  عشب ارا،شممق  
 «.هنستآ شاستورش  عشاست؛ش الشد ا سشخصوصن ششوشن اوصشوشن اول

شهد    بودهکار را خوود عاشوورا فرهنو  به تأسی با پوربنقدیشعل شروحنى 
  مقودسدفواع ۀعرصو در حضور با بتواند که دارد امید و کندمی معرفی خداوند

شهمان شعنهاورا،ش همانشامادوز» باشود: کورده پرداخت خداوند به را خود بدهی
شوشاسالمشوشخ اشفکدشبهشکهشخواهمم شمدامشۀهمشازش؛ااراشوجواشامنمشهمن شوشجنگ
یداشبنهن ،شآخدت شتواىساتهشما شکاهشام ا وارمشهسات م.شخ اوى شب هکنرشمنشۀهمشز
 «.بنهمشپدااختهشخ اوى شبهشراشخواشب ه شبنهم

 ۀعرص رد خود حضور تنیّ  الهی  شو  از پر دلی با نیز تقویشروحنى شهد  
شخ اشمحبتشازشمنامنلش قلبشبن» است: برشمرده خدا ذات به تقر  صرفا   را دفاع
ش راهاشبانرش  چن مشیبداش،تیاح شاق سشذاتشبهشتقدبشت  شىشبهش  حسشعش شو

 «.مهوش مشکفدشه علشاسالمشقتنلشیهنجبده
شهد    بوا مناجوات ضومن خود ۀناموصیت در عنهوریشمحم تق شروحنى 

 بوه کوه کنودمی اعوالم و کرده اعتراف خالق برابر در خوی  تسلیم به خداوند 
  اینوجودبوا  الهوی مصولحت درصوورت  اسوت راضی شهادت یا ماندنزنده

شما شهکاشبان شهنه شتوشن!یخ ا» :دارد دل در را مقدسدفاع در الهی لقای شو 
پنشح ،شۀلمکشیاعتالشیبداشفقط شیى اشبهشگفت  کلبشوشقسطشوشع لشومتکحشی بد
شمها فشهکابلش،سات ىشهادناتشها فمش، یبنانبداشام؛هتنفتهشجبدهشبهشن زمش  حس
ششوشاسالمشدا کینرشی شۀآماناش،ارضام شامانشبنه . مشرهبدش  فدامشبهش   بخشتقو 
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شراشخاوامشتانشآما مشجبداهشباهشن!یخا اشبنهام. مشد ىشاستشم عظشفوزشهکشهدنات
شاگادشوشیب ارشش هزىشمداش، ااى مشمصلحتشراشمنى ىمزى هشوشوجوامشاگدشهکشمینزمن ب

شجنمعهشیراهنمنشتواى  مشوجوامشازششتد بشخوىمشوشى اراشیسواشن اىش یاشارشمنى ىم
 «. بخواىششیخوششیلقنشبهشمداش،بنه 

 قفسوی را دنیوا الهی  لقای شو  برابر در محم یشاللهىصدتشروحنى شهد  
 د:یاب دست وی لقای به تا آورده روی جبهه به خانه از که کندمی اعالم و دانسته

شکهشهدکجنشوشاستشتنگشقفسشیکشهمنىن شاى نشای شکهشااى م شخواتشتوش!خ این»
شکهش اوارمام شهمشاینجنشازشوشامآم هشجبدهشسویبهشخنىهشازشى ست.شآرامشقلبمشرومم 
 «.کنمشپدوازشتوشسویبه

 در را خوود حرکوت انودازچشوم روحوانی شوهدای خوانودیم  طورکههمان
 نیز را خوی  هایخانواده و داده قرار دوست لقای و الهی رضایت  مقدسدفاع

 کوهزموانی اگر نیست عجیب  روازاین  بودند کرده اتفاقی هر  آماد منطق این با
 فرزنودش پیکر است قرار که دهندمی خبر عدفنت شحس  شروحنى شهد   مادر به

شارااهشخ اوىا شهانی ش!خاواهمىما شىه!شىه،» دهد: جوا  رسا صدایی با برگردد 
شما ش!خاواهمىم ش.ب ه شاجدیشمنشبهشجننزه،شى نم  شای شخنطدبهشکهشبنه شفدمواه
 «.اماهکدششه یهشخ اشهبشوجوا شۀکل شبنشراشحس  
 



 
 
 
 
 

 :دهمنوز  فصل
 جبهه در حضور یبرا یمردم جیبس

 
 

  مردموی ۀخالصوان مشوارکت مفهووم بوه عمومی اذهان میان در بسی  اصطالح
 شوهدای بیشوتر اسوت. شوده ثبوت اسوالمی حکوموت ارکوان تقویت با همسو

 اعوزام جبهوه هبو بسوی  هوایپایگواه ازطریوق و بوده حوزه بسی  عضو روحانی
 و مسواجد در تبلیغوی جلسوات و هواسوخنرانی در ایشوان  همچنوین انود.شده

 آن در مشوارکت ضورورت و بسی  حقیقت از را مردم همواره بسی   هایپایگاه
گاه  بسی  وضوعم به محورهایی نیز روحانی شهدای ایوصای متون در اند.کرده آ

 ینتورمهوم  شوودموی دیوده جهواد هوایجبهوه در حضوور به مردم فراخوانی و
 از: نداعبارت فراخوانی این هایمؤلفه

 شهادت و جبهه حقیقت وصف .91-9
 جوامع وصفی ابتدا که فراخواند امری به را مخاطب توانمی زمانی است بدیهی

گاهی با روحانی شهدای شود. ارائه وی به موضوع آن از  در  ضورورت ایون از آ
 موردم بورای را شوهادت و جهواد و جبهوه حقیقت  خود وصایای از هاییبخ 
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 ۀناموصویت در اسوت  عرفوانی رویکورد ایون موارد برخی در که دانردهک تبیین
شوشحانلشچاهشاینجانشبا اى شاگاد» :خوانیممی موسویشحس  شس  شروحنى شهد  

ش!کنا شزىا گ شاى انشای شتویشخواه م شکهشکن م ىشفکدشاىسن شاصال شش!راااشهوای 
شاگادشاست.شمنارمشاارم،شکهشایمسئلهشتندنشوشامکداهشآمناهشهدناتشبدایشراشخواشم 
شتواىستمم شوشى اراشغمشهد  ه  شوشرفت شاى نشای شازشکهشبفدمنىمشاوشبهشتواىستمم 
شبفدم  شتواى  ىم شهمشهمنشى اهتم.شایمسئلهشایردشىخورا،شغصهشکهشبرویمشاوشبه
ی .شاى نشای شبهشالشچو شگویم،م شچهشم  شجبداهشباهشکاهشهادکسشبلکهش،همنشىهشاار

شبلکاهشهدکسا ،شىاهشهامشبنزشاست.شطورای شبنه ،شجبدهشارشهدکس ش؛بنه شى نم ه
شفقاطشهساتم،شطاورایا شکاهشگاویمىما شهامشما شبنه .شخ اشه فششکهشهدکس 

 «.چ ستشعنقبتششااىم مشچو شى ارم،شنک بشهدناتشازشبرویمشتواىمم 
 مردم از ایتوصیه لحن با تر کوتاه بیانی در اسمنع ل شحس  شروحنى شهد  

شیباداشامان» بگذارنود: پا جبهه به شده  که هم روز چند برای حتی که خواهدمی
ش،امانمش ساالمتشیبداشروزشوشهبشوش یبدى ارششامتشامنمشازشاستشهکشمیگوش مشدکتذ

شخ اشۀجبدشبهشه هشهکشهمشروزشچن شیبداش !ی ن بش . نکشاعنشمجدوحن شوشرزمن گن 
 «. یبشنوششراشرزمن گن شیاعنشوش ی ن ب

شهد    بوا  جبهوه بوه مردم فراخوانی در نیز  زارچش نث غشمحم رضنشروحنى 
شبانشخا اشراهشارش یابنشمؤمنان » :کندمی اشاره جهاد حقیقت به عرفانی رویکردی

یشنت حشهکآى شراهشباهشجدناشارشسکهدششوشنن کشجدناش ى ،یبدگدششآخدتشبدشراشن اىشمنا 
شم عظاشاجادشیابا شبدشاتشارشراشاوشهکاشبنها شزواش،اهاوششفنتحشنیشهواششتهکشخ ا
 «.م اه

شباهشپانی» است: دهکر معرفی سازیانسان دانشگاه را جبهه نیز دیگر شهیدی
شامانمشراه)ش راهاشچنا  شکهشکس شجدشبهشىبوا،شکس شخواستشبهشم شگذاهت شجبده
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شااىشارنهشى ادشجبداهشکنا م.ما شط شراشراهشای شهمشمنشااا.شىشن شمنشبهشراش(  حس
شتنشرفتمشجبدهشبهشم شبنه .م شقدآ شآ شکتنبشوشمظلومشحس  شآ شمعلمشکهشاست

یششتنشکنمشتنومن شوشآب نریشراشاسالمشارختشخوىمشبن شجدان شسدتنسادشارشاساالمشۀر
شساخنمشحانلشکنن .شزى گ شراحتشوشکنن شاستفناهشآ شنیه وهمشازشمدامش،کن شره 
شاساتشباهشماداشسال ش...شخواىن م شمداشۀىنموص تشکهشاستشکسنى شوشاوستن شبن

ی  ی شاهم شقلبشبدشوشبر د  «.بتنز
شهد    و معرفوی خدا ازسوی هدایتی را جبهه مسیر اکبدزااهش مجتبشروحنى 

 :اسوت کوریم قرآن از ایآیه  جبهه در او خود حضور هدایتگر که کندمی اعالم
شنق اهااتشوشهسااتمشبنطاالشه ااعلشحاا شىبااداش ا  اامشعاانزمشخ اوىاا شلطاافشبااه»

شلطافشبهشخ اشکهشاستشیااجنزهشهمشرفتنمشسببشوشاارمشرفت شیبداشیدشیىنپذوصف
شۀیاآشوشکادامشاساتخنرهششابیاشچاو ش،اساتشفدمواهشتیعننشم شبهشا یخ اوى 

شبانزشراشقادآ شوشکدامشد خشطلبشخ اوى شازششبیاش عنیشآم ؛شیتردشیه اشوشب عج
شفدزىا اىتن ،شهامنشنیآش...ش»شبوا:ش یاشآیهشمت شبفدمن؛شتیه اش!نیخ اش:گفتمشوشکدام
شخا اشراهشارشجداناشازششاتد بشوشخا اشازششاتد بشراشاوساتنىتن شوشتان کنهنىهشوشخنىه

 «.کنمشحدکتشجبدهشیسوبهش یبنشمن شحتشکهشه مشمتوجهشم ش1«  یاارششاوست
 نقو  بور هوم یدش اامشىاااایعساردششیمدا شنى شهاد  روح ۀناموصیت در
 لحنوی بوا وی  اسوت شوده تصوریح فورد خودسوازی در رزم و جهاد و هاجبهه

شیهنجبدهشارشاىسن شدا !یاشمسلمن شامت» نویسد:می پرسشگرانه و هشداردهنده
شاوشراهشارشثانریاشکمانلشارشکاهشهوا مشکیىداش تعنلیبنرششخ اوى شبهشق رآ شجنگ،
شم  بمانىشبدده بشیمعنوشىعمتش یاشازشوشمیورزششتعللشچداش، یبننبداش؛اراا بدمشگنم
 « میىشوششمشغولشیخواسنزششبهشوشم کنىشهدکتشجنگشیهنجبدهشارشچدا

                                                           

 .00،  آیۀ 9. توبه )1
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 غفلت و کوتاهى عواقب .91-2
 در هواجبهوه یواری در همگوانی بسوی  بوه مردم تشویق ضمن روحانی شهدای

 الهوی بوزرگ امتحوان این از که دادندمی هشدار هاآن به  مختل، هایمناسبت
روحانى ش  بازنمانند سعادت مسیر از  جوییبهانه و کوتاهی با و نورزیده غفلت
  الهوی تکلیو، ایون  جهواد ضورورت بیان از پ  طجدیاح شابوالقنسمشهد  

ش؛م اهاشاىجنمشه هش   تعشمنشبدشتعنل شخ ایشازجنىبشهکشراشایفه وم» نویسد:می
شهاامنشازشواقعاان ششور! ااغشماادامشایش.هاانجبدااهشبااهش رفااتشوشخاا اشراهشارشجدااناشعناا ی

ششخواهمم  شنورا یاشمثالشوش  انکشسادهیکشراشجناگشنرکشوش یآورششهنجبدهشبهشروشا شج  
شزمساتن شفصالشارشوشگادمشوشاساتشتنبساتن شحاناشگفتنا ما شهکاش  ىبنهشعل 
شالدا شامتحان ش یااشارش.میبادوششتنبستن شبرذارشوشاستشزمستن شهمشحناشگفتن م 
 «. یىرذارششخنل شلحظهشیکشراشهنجبدهشوش یهوششقبولشهنءاللها شتنش  وهکب

شهد    هواآن جهواد و عاشورا قهرمانان به اشاره با نیز هنایشاس اللهشروحنى 
 دعووت حماسوی الگوهوای ایون از تأسی به را مردم ای بهانه و عذر هی  بدون

شباهشچادا»شهاوا: مشگفتهشهنآ شبهش وقتشهک سنىکشوشمدامشتمنمشبهشهش ار» :کندمی
شهاوا ىماشوشاه  ىمشمدلتشبچهشوشز شوشیگدفتنرش»شن :یگوش مش« یرو ىمشجبده

شعبادتشاوشازشوشبخاوا شراشحنظلاهشاامناه  تنزهشااستن شبداار!شیاش.«بدومشجبدهشبه
شارسشاوشازشوشبخاوا شراشسانلهش54شدمادا پشیاکشمظانهد،شبا ب احبشااستن ش؛د بر

شگذهاتن شخاواشمانلشوشجن شازشح شراهشارشهک سنىکشازشد. برشهدنمتشوشهجنعت
 «.  بنهشمظلومشنریشوشنرکستمشاهم شوش یدش برشعبدت

 بسیج سالح ؛خودسازی .91-9
 خودسازی و باطن تربیت به همواره مردم  دینی مربی لباس در روحانی شهدای

 انود.کورده دنبال امر این در را خود رسالت روح درواقع و داشته ویوه توجه افراد
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 هواجبهوه یواری بوه واربسی  دعوت ۀمقول به ایشان وصایای در تیوق  همچنین
 ۀناموصویت در  نمایودموی رخ ویووه طووربوه خودسازی محور کنیم می توجه

شهد   شوش  بنهاشبانتقواش؛«الل ِاتقو»شمدام!» خوانیم:می پورح  ریشعل شروحنى 
شجاننیاشارشوش ین بشجبدهشبهشن ،کشیخواسنزششخواه  مشهکشسکهدشش . نکشیخواسنزش

شمادام!شاسات.شیسنزشاىسن شااىشرنهشنجنیاشهکچداشش،ن کشتال ش(یخواسنزششیبدا)
 بوا شوهید «.نا کشتیها اشخاواشراهشباهشراشهمنشمهشخ اشتنش  نکشجدناشخ اشراهشار

 معرفوی امور ایون بورای مناسب محلی را جبهه خودسازی  ضرورت بر تصریح
 در مشوارکت و جهواد بوه  اعوالم ایون بوا را خود مخاطب درحقیقت و کندمی

شهد   .کندمی دعوت هاجبهه  خوود ۀناموصویت در فادافدقانى شمد یشروحنى 
شها ،شسنقطشم شۀهنىشازشت مسؤلشبنرشوشرفتمشهمنشن  مشازشنو کاششم » است: آورده
ش ساالحشرزمتان شیباداش...ش  ااهشاااماهش یابنشراشراهشۀ بقشهکش  هستشهمنش یاشحنل
شساال شآ شوش  انکشاىتخنبشاستشیدوزش پشضنم شکهشراش کهاهم شوشدیىنپذخلل
شهکشاستشسال ش یاشاىبنلشبهشاست.ش ىفسنىشیهنخواهششدبشال استشهمنىنش،مکمح
شىاهشوش کناشفدامو شراشخ اشهکشکن م شمغدورشچنن آ شراشاىسن شیدوزش پشهنرنمشبهشىه
 «.کن م شالسداشراشاوشیمنهدششستکهشهنرنمشبه

 انقالب یاری به ىهمگان دعوت .91-7
 مسوتحکم ۀریشو بر تکیه با ها جبهه در گونهبسی  حضور فراخوانی شک بدون

گواهی بوا روحانیت است. گرفته صورت اسالمی انقال  به باور یعنی  دعوت  آ
 خوود عزیوزان جوان بوا را آن بهوای کوه انقالبوی بوه موردم هوایتووده عط  از

 متوون از بسویاری در و کرده دعوت گونهبسی  مشارکت به را ایشان اند پرداخته
 در نود اکورده تصوریح  بسی  اصلی محر  این  انقال  یاری هب  شانیوصایا

شارشخاو شتان» خووانیم:موی  ىنىنساشجنرلا شعدیادشروحانى شهاد   ۀناموصیت
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شراهاششارشوش  نکشمحنفظتشاىقالبشوشامنمشوشقدآ شوشاسالمشازش،هستشتن یهنر 
 «.  ىتدسشهدناتشاز

شبهشکمکشبدای» است: آورده خود ۀوصیت در محم یشعب  اللهشروحنى شهد  
شگوىه چهشازشاسالم شاىقالبشص ورشوشره شبنشهمسوشاسالم شجمدوریشمسئوا 
شاعمانلشىانمدشهم شاهشراشمتعانلشخا ایشىکن ا .شمضنیقهشفکدیشبناخصشکمک 
 «.ب اى  شخویش

 در ایثوار و گذشوت هرگونوه ضورورت بر نیز پورع س شرسولشروحنى شهد  
شها ش  هدشوشاااشخو ش یبنشهمشاىقالبشیبدا» است: کرده تصریح انقال  مسیر

شىاوعشهادشبنشمبنرزهشتبکمشوشهجدتشتبکمشمن،شتبکمشخوهبختنىهشدا.کشهجدتشو
ششمنىن ش،اسالمشىنمشبهشچهش،منلمشۀفیطنشهدشنیشگدوهشنیشهخص شیلاواشارشچاهشوشامصا  

شثنباتشخاوا،شخاو شسادح شتنش یبنش!اوستن شوشدا یعدششاست.شل اسدائشمنىن ش،فدک
شم ناکشثنباتشخواشخو شبنشوشم هستشاوزخشوشبدشتشوشاللهش  قواىشبهشمؤم شهکشم نک
 «.ست ىشآ شارش تخلفشوشاستشح شخ اشیهنقولشهک

 هاجبهه از حمایت ضرورت .91-1
 دربوار  موردم بوه خطوا  روحوانی شهدای انفراخو محورهای ترینبرجسته از

 ابعواد در یبانیپشوت و هواجبهوه از حمایت به صریح دعوت  جهاد در مشارکت
شروحنى شهاد   ۀناموصیت در است. انسانی نیروهای و معنوی و ماّدی مختل،
شآ شهساتشجنگشتن» است: هشد دانسته اصلی ۀمسئل جن   محم هنه شعنال

شجناگشتندانشىاهش؛  بنهشلحن شهدشازشهنجبدهشبن  پشتشوش  نکش تلقش اصلشۀمسئلشرا
 جنو  ۀدامنو شهید  بیان طبق «.ااهتشم خواهشهکشی هنجنگشتمنمشهکبلش،عداق

 اعضوای جهاد  میادین تمام در باید و بود نخواهد عرا  و ایران ۀجبه منحصربه
 د.نباش داشته توجه هاجبهه یاری به اسالمی جامعۀ
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  افوراد دینوی عقاید به را جن  در شرکت نیز پورعب اللهشعل شروحنى شهد  
 آیات دل زا را امکانات ی بس ضرورت و دهدمی ارجاع قرآن تعالیم خصوصبه

شبنطالشتمانمشه اعلشحا شتمانمشجنگشجنگ،ش یاشهدحنلشبه» گیرد:می نتیجه الهی
شوشم بنهاشااهاتهشاعتقاناشقدآ شبهشاگدشم. نکشتکهدششجنگش یاشارش یبنشهمهشوشاست
شمسالمنىن شیباداشاستشحیصدششاستورشهکشقدآ شۀفیهدششۀیآش یبنش،م بنهشمسلمن شاگد
شىصابشآرمشصورتبهش،هدناتششتنزا  پش یاش،یپنس ارششدهشۀن سشارشهکشیاهیآشآ شو

وا»ش عنیش،ه ه د  ع 
 
أ م ِِو  ه  اِل  م ِِم   َ  ْ  َ  َ ِِاس  ن  ةِ ِم  نو  شش«ش...ِق  ش  العاىصابشراش(4۱)اىفانل:

 «.میهوششىبداشۀآمناشوشم نکش  بسشتنىنکامشتمنمشبنشراشخواشوشاااهشقدارشخوا
شهد    حمایوت در ملت نروش ۀسابق یادآوری با نیز گوهدیشمد یشروحنى 

 کوه کورده تشوبیه سویلی بوه  جهواد در را هواآن ۀگونوبسوی  حضور ها جبهه از
 د:انودازموی وحشوت بوه را دنیا کارانجنایت ردیگ و امریکا چون ییهاابرقدرت

لشازشهکطورشهمن ش ،یاارششىرهشگدمشراشهنجبدهش پدور! هدشامتشیاشهمن» شحاناشتنشاو 
ش هجاومشوششاتد بش رغبتاشبانشحسانسشلحظانتش یاشارش ، ااهتشحضورشجبدهشار

یکنش . بشتنبشهنجبدهشبهشل، سشهمچو  شهمنشازشنرا یکابدجننشردیاشوشیهوروشوشامد
 «.تدسن  مشاللهحدبشامت

 مردم مسئولیت حس برانگیختن .91-4
 و پوذیریمسئولیت احساس برآنکه عالوه روحانی شهدای از بسیاری دعوت در

 اسووت  ملموووس جهوواد در مشووارکت ورتضوور دربووار  مووردم بیووداری ۀدغدغوو
روحانى ش  شودمی دیده نیز مخاطب در مسئولیت ح  یختنبرانگ در هشداری

شامتحان شروزشامدوز» دهد:می هشدار خود ۀناموصیت در خنلق شبدکاش علشهد  
شرادیاشوش  انکشینرشیاشراشخا اش یااشوش  بشتنبشهنجبدهشیسوبهشاست؛شسدىوهتشو
شوشامنمان شوشن ااىبشبدابادشارشنمت قشیفدااشهکش یآشش پشفدصتش یاشست ىش کمم
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 بوه هشودار بیوان  این در شهید تمرکز ۀنقط «.بواش  خواهشولئمسش ا  هدشخو 
 در حضوور بوه توجهیبی صورت در شهدا و انبیا برابر در یهمگان مسئولیت

 است. جبهه
شهد    تصوریح وظیفوه این خطیربودن بر نیز زااهموسویشعل شس  شروحنى 

ش؛  بنهاش یابنشلقنءاللاهشمنتظدا ش عنیش،اومشگدوهشمص اقشمدامشهمن» ست:ا کرده
ش یااشوشملامشهمهش یاشبدابدشارشهوا مشمردش!یدش خطشۀف ومشچهش؛استشفه ومش یا

شهانن  عصش،عنفشبهشتجنوزشهددهن،شنولچپشاموال،شغنرتشىفس،شقتلش، داىیوششهمه
شوشمستضاعفشملالشسادشبادشوشدا یااشبیاغدششوشمظلاومشملتشسدشبدشکهشهنن  طغشو
شهانملامشوشهانىفانقشوشالحناهانشۀهماشوشهمهشقبنلشارشوشآورى  مش ه استثمنرکشبه

شقسامشخ اشبهش.کن م ىشاقتضنشیفداشوج ا شاه . ىمشاجنزهشاسالمشکدا شسکوت
شطلابشوشملمشبدابدشارشسکوتشکهشقسمشاسالمشیهد اشۀه ختهیرشش  زمشخو شبهشو

 «است.شاسالمشۀب  شطشۀهجدششبدشیاهضدبشوشست ىشدیجنشمتجنوزشمقنبلشارشصلح
شهد    از دشووارتر را موردم مسوئولیت سنگینی عب المج  یشاصغدشروحنى 

شمانشازشهامنشت مسائول» :کنودمی بیوان اسوت  بووده شوهدا  هدع بر که تکلیفی
ش یابنشى امنى هشهکشآىن شوشداى کش ن حسشنرکشه ى ش  هدشهکشآىن شاست.شتد  سنر
 «.نن کش نبیزششنرک

شه  بور زموانی  موقعیوت وصو، ضومن نیز جدنى ی هشمصطف شد  روحنى 
شایرادشکهشب اى  » :کندمی تصریح است شهادت بازماندگان  عهد بر که تکلیفی
شازشاهام شب ن ا ما شکهارحنل ش،ى ستشىشست شوقتشایردشى ست؛شسکوتشوقت

شمثالشبنیا ش،پاسشببادا؛شبا  شازشراشآ شخواه م شوشآوراهشهجومشاسالمشبهشهدطد 
یناشبهشهم شه شکاهشای شخواه  شبدگدای ،شگذهتهشبهشاى ک شاگدشوشاه  شااامهشخواشفد

شسدخشخو شم یو شوشاسالمشم یو شراشبدرگ شای شبنی شه ی .شچهشحناشوشبوای شچه
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یداش،رفتن شاینن شکهشبواشهد ا شمنى یا شهمنشکهشحناشوشآموختن شحس  شازشراشکنرشز
شایا شکاهشى  بدسانشآینا هشهانیسلىشگو شبهشوشهنملتشگو شبهشراشهد اشپ نمشبنی 
 «.ستاشهمنشۀوم ف

 تورهنرمندانه بیانی با را تکلی، واگذاری محم رضنی شاحم شروحنى شهد  
شارشخاو شتانشهکاشااىام ماشخواشۀف ومشم » گذارد:می یادگار به خود وصیت در
شش پاشارشماداشراهشما شازشبعا شهکش وارم امشوشنم ىنششیپنشازشاارا،شجوهششمیهنر 
شماه بش داىایاشوشدا یااشوشاساالمشیبداشراشیدوزش پشبدرگوارمن شامنمشیرهبدششبهشوش یدش گ
شناو کاششم !شنرا یش،پسشى ارا؛شتوشوشم شوشاستشاسالمشۀلئمسشامدوز،شمسئلۀش . نک
شبانش ، ااه ماشاااماهشراشراهامش،متح شوشمکمستحش،یقوشجواىن ،شهمنشنم ب مشهک

شوااعشراش فانىشجدان ش یااشنا ه،یآشبهشآرزوشوش  امشازشپدش قلبشبنشوش نمکهناششوشیهنا
 «.یاب شجدن شارش اریاشۀوع شم.یگوش م

 بسیجى ۀروحی وصف .91-4
 در گونوهبسی  مشارکت به مردم ترغیب در روحانی شهدای هایدغدغه از یکی

 تربیوت هدف با وص، این رسدمی نظر به است. بسیجی ۀروحی وص، جهاد 
روحانى ش  باشود گرفته صورت یجیبس هایویوگی اخذ برای هاآن تالش و افراد
 ۀتجرب بهباتوجه  بسیجیان من  وص، در خود ۀناموصیت در کب دیشبنقدشهد  
ش  باشارشتانشاااشقم تاوفشکاهشهکدگدارمشراشخ ا» نویسد:می هاجبهه در خود ۀزیست

شکاهش بدااراىاشببادم؛شکنمالشۀاستفناشهنآ شتمنمشنت روحشازشوشبنهمش ج بسشبداارا 
شارشکاه کسنىش؛آموزا مشاىسن شبهشراش«کدا  زى گشچروىه»شارسشاعمنلشن ،شتمنم
ش علاشحضادتشوش.«هستن ش هیآب شآه شمثل»شآم ه:شطورش یاشوصفشن ش یح 
شش پاشهانآسامن شارش ولاشاسات،شىنهننختهشق رتشن ش،  زمشارشهنآ ش: نیفدمن م

شکهشهستن ش کسنىشنن یاشاست.شمعدو شق رتشن شوشه ههننختهشخ اوى شوشمالئکه
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ششن یاشبهشکه کسنىشاحمقن شچهش ولش...شاستشخواى هشبداارشراشهنآ شخ اشرسول
شحاد شهانآ شسادشپشاتششاه همشوشااىنا  ماشارز کمشراشهنآ شوشکنن  مش  توه
 1«.ش...شکنن  مشبت غشوشزىن  م

شهاد   ۀناموصیت از بخشی در  خووانیم:موی زااهزارعشمحم رضانشروحنى 
شوشىمنىا هشنت اعملشبهشش بشیالحظهشهکشسمیىوش مشراشامهىنموص تش حنلشارشم »
ش یااش،  با یااراش.شانى کشم خاواهشخاو شوشکخانششبهشراشاهم شردیاش لحظنتشتن
شمعشاوقشوشاوساتشلقانءشبهشهکشخوهحنلن شبشن ،شیهنچددهشبنشعنه شن  ج بس

شازشراشمانشنیآش تدسنىن  مشآبشازشراش مدغنبشنیآشهکشب اى شاهم شوشرفتشخواهن شخوا
شازشمانش؛اىا خواىا هشورکاشب اىنا ش یابنشاارى شراشدکفش یاشاگدش  نتدسنى مشناتهد
 شوهادت مشتا  و بشاش  چهر دارای را بسیجی وی «.م هدناتشاىبنلشبهشک واشک

 .کندمی معرفی
شهد    حسوین اموام نوزد بسویجیان ارزش بور صاناق شبادکاش علشروحنى 

شاز» گیورد: صوورت شایسوته رفتوار هاآن با که دهدمی هشدار و کندمی تصریح
شچداکاهش،هاوى شهکستهالش ج بسشبداارا شىرذارى شکهشخواهم مشپنس ارشبداارا 
شوشهاان«اکبااد علاا»شچااو ش،هااکن  مااش  حسااشالشبشااکن ،شهاانآ شالشاگااد
شگالشچاو شیهانق مش یىرذارششاوراىن ؛شیهن«اسنمه»شنن یاشزمنىن ؛شیهن«قنسم»

پده  شیهانگالشنان یاشهاوا.شپدىا گن شۀطعماشصاحداهنشوشهاننبان  بشارشهنآ شۀپد
شیهانالشارشخ اشکهش  ااى مشاارى .شیجنشجنىمنزشارشهنگلش یاشوشهستن شیمحم 
شهادکتشهانآ شۀجنانزشع  تشاشارشوشبشکن شهنآ شیبداشالتن ش،پسشاارا؛شجنشهکسته
 «.استشبنىهیغدششهدناتشن شمنىن شن آىشۀجننزشع  تششکهش ی بجوش

                                                           

 .701نه  البالغه  خطبه ر. :  .1
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شهد    ملوت از  مشوابه مضومونی در یوزن پنانهعدیادیشمحم رضانشروحنى 
 میان جدایی چراکه باشند  اللهیحز  و بسیجی نیروهای قدردان که خواهدمی

شهاددمشدیاعدششمادامشاز» شوود:می دشمن طمع و خوشحالی باع  بسی  و مردم
شروزروزباهشوشب اىنا شراشهددش ج بسشوش الدحدبشیدوهن ىش یاشق رشکهشخواهمم 

شراشاهاامنن شفقااطشهاامنشی جاا اشهکااش  اانکشظحفااشراشاتحااناشوشت م صاامشوشصاافن
شیهانارز ش یابنش،گاذرا ماشمانشاىقالبشعمدشازشهکشلحظهشهدش.کن م شخوهحنل

 «.اهوششفدمنمکحشجنمعهشهئو شتمنمشارش اسالمشع التشوش اسالم
  اندکرده معرفی ناپذیرخستگی ایروحیه را بسیجی ۀروحی روحانی شهدای

 وقتوی کوه اسوت آمده هنصنبوى ش  (مج)شغالمدضنشروحنى شهد   حالشرح در
 بور سور کوه شودمی منقلب چنان شنود می زهر جام نوشیدن  دربار را امام پیام

 در کسوی کوه اقتداری با ناگهان اما گرید.می کنانهقهق و گذاشته سنگر دیوار
شه شاهشمثالشهنبس ج شمن» زند:می فریاد و ایستدمی ندیده  ساله شانزده جوانی
 «.ه شخواه مشتدى هبد ششبدابدشچن ی ش،بشکن مشگداششکهشهست م

 جهاد ۀآیند به بشارت .91-1
 میودان بوه دیگوری شوور با را مخاطب حرکتی  هر  آیند برای اندازچشم ترسیم

 در اسوالمی انقوال   آیند و پیشینه به که اشرافی با روحانی شهدای کشاند.می
 ارائوه مخاطوب به را اییهبشارت خود وصایای در اند کرده حاصل امام مکتب

 محور از ایشان آید می میان به جهاد به گونهبسی  دعوت از سخن وقتی اند.داده
  درونوی هوایحکموت و دینوی تعوالیم براساس و نکرده غفلت آینده به بشارت

 در  نوودکنمووی عرضووه مووردم بووه انقووال  و جهوواد  آینوود از ملموووس تصووویری
شارشمانشکاهش  اب اى» خووانیم:موی حم یمشاللهىصدتشروحنى شهد   ۀناموصیت
شکاهشاساتشاوختهشمنشبهشچشمشزمن شامنمشوشم کن مش زى گشزمن شامنمشعصد
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شوش  ابجنرش یاارششق رتشکهشآىجنشتنشم.یروشم شا یشوازش پشبهشکنملش آمناگشبنش ک
شىکتاهش یااشوشنفتیش  خواهشیآزااشوشاستقاللشکهش  کنشاىتخنبشراشح شراهشارشمبنرزه
 «. نبنه مشهمنشاىتظنرشارشن جدش نمستضعفشوشق سشکهشواىدششناتن یشهم

شهد    نوابودی را جهواد مطلوو  اندازچشم نیز عسکدیبمن ش لعشروحنى 
شهانجبداهشباهشمانش یاا» ایران: غارتگران فقط نه  کندمی معرفی جهانی استعمار
ش یابنشوشها شختاهیرششاسالمش یاشخنطدبهش ا  هدشوش  حسشخو شوشااراش بستر
شراشردا نولچپاشوشاستعمنرگدا شتنشکن شبنرورشراشاسالمشۀ  خشکشارختش یاشمنشخو 
شمنشوش ین بشکهشم بنهشزمن شامنمشاىتظنرشبهشمنظورش یاشبهشفقطش یىبنشمنشوشن کشىنبوا
 «.اه شنتىجشغنرتردا شاستشازشرا

 مطابق را زمین بر نامستضعف حکومت تحقق نیز ثق شحس  شروحنى شهد  
شآ شوقاتشاساالم!شاماتشیا» :دانددمی جهاد مطلو  دازانچشم الهی   وعد با
شنا کش ا اپشتحق ش  زمشیروشبدش نمستضعفشومتکحشبد مبنشخ اشۀوع شهکش ه رس
بشبنشهنءاللها شو شاساتشبهشراشخواشومتکحش نمظلومشجدن ،شدا  اىرفتنهشبدا   از

شراهشوشبنها شها هشموف شمنشاىقالبشهکشستاشیالحظهشلحظه،شآ شوشگدفتشخواهن 
شچشامش ی اگوش ماشهکانیاشبنها .شداهکاشفاداهمشیمد شحضدتشمدورشیبداشارش

شتمانمش یابنشمانشهکشاستشسببش یب شاست،ش اسالمشاىقالبشبهشجدن ش نمستضعف
شش عنایش،دا  اىرفتنه بنلاهشباهشراشنرکاتیاجننشامصا   شوشبعا ا ششوشم ناکافشخیتانرششاا ز
یکانش عنایش، بدرششطن  هش،آخدشۀمدحلشارشوشهنکعدوسشۀ بقشبهشىوبتش،ب تدتبه شامد
 «.هنءاللها ش،  رسشخواه شیهوروشو

 هایسالح اثرشمردنبی ضمن نیز م بد()ش  اولچشاصغد علشروحنى شهد  
شن اى» :کندمی معرفی قیام نهایی ۀنقط را حق ۀجبه سعادت و او شکست دشمن 
شها   خنثشوشخ اشاهم شۀخمپنرششوشکتنىشوشتو شیهنگلولهشاثدمنى   بشهکشب اى 
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شوشاساتشیمعنوشوش الدشینرشکش،یمنهدششنىنتکامشۀهمشبنشهنآ ش جنرشیهن کتکتنش
شیروارروشجنهان،ش یتادشکخطدىانششارشهکاشاساتشهدناتشبهشعش شوشمن یاشیدو ى

شیدوزش اپشوشساعناتشبهشوش مرسنىم شخواشاعمنلشیسداشبهشراشاوشم، ستیا مشاهم 
 «.م رس م

شهد   نگاه در  ظهوور تحقوق و ماسوال جهوانی فتح  پورقنسمشجوااشروحنى 
شازش! اساالمشامتشیاشهمن» است: ایران هایجبهه اندازچشم ۀنقط  منجی

شبیغدششالمق ست بشىوبتش ، رسشی ىدنشیدوزش پشبهشهکشدا یاشازشبع شوش  ن ىنششیپن
شن ااىشازشراشمانلمشىنگش یبنش ، بخدوهش یبنشهوا.شآزااش یبنشهکشاستشمعظمهشۀعبکشو

شوماتکحشوشنورىا  بشفیتشادششزمان شامانمشتانش  انکشفداهمشراشنه زمشوش یبداارش
شاساالمشهک زمنىش  ب اىشجدن !شیهنابدق رتشیاشاهن .شلک تششراش جدنىش اسالم
شجدان شگو شبهشراشاسالمشنم پشتواىستشوشداکششدفت پش  چشۀاروازششتنش،بواشىومدور
شاسات،ش ار ابشوشیقاوشوشپدتاوا شامتشیکشخوا،ش اسالمشۀجنمعشهکشحنلشبدسنى .

 «.فدستناشخواه شجدنمشبهشراشهن رتابدقشنهمشیزوابه
 آن  آیند جن   شمردنرحمت ضمن یآبناهد شی  عش علشروحنى شهد  

شرحماتشۀیامنشراشجنگ» :کندمی بینیپی  غیبی امدادهای با انقال  پیروزی را
شوش  انکشپادشراشهنجبدهش.استشامتحن شیبداشتکمملش یاشیگدفتنرششهمهش یاش.  ب اى
شمانىعشوشبنها شآ شراهشسادشارشهدآىچاهشوشروا ماشش پاشباهشقاالباىش یاشهکش  ب اى
شارشهکاشاستش ب غشیام ااهنش،آ شل الشوشخ اشینرشیشبهشروا مش  بشازشآ ،ششدفت پ

 «.افت  مشاتفنقشهنجبده

 جبهه از حمایت در استقامت .91-1
 ۀمقولو با است  مطرح جهاد به ترغیب محور وقتی روحانی شهدای وصایای در

 ۀناموصویت در  شوویمموی روهروبو هاجبهه از حمایت در پایداری و استقامت
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ششمحم زااهش رضنعلروحنى شهد  ش  هودف بوا جبهوه در مستمر حضور بر  ممق  
شدیعدششبداارا شۀ لکشاز» است: شده تصریح غر  و شر  دشمنان از انزجار اعالم

شنهاجبداهشیساوباهشمدااىهش،جنگشیهنجبدهشارشمستمدشیحضورششبنشهکشخواهم م
شمقنبالشارشبلنا ش قنمتشبنشواقعن ششاستشحنضدش اسالمشدا یاشهکشنن کشثنبتشوشبشتنبن 

شیهنجبدهشارشخواشحضورشبنشخواهمم شهمنشازش!دیعدششبداارا شست .یبنش جدنىشفدک
گانهشرها شجبداه،شپشاتشارش نسا سشوشیعباناشمداسامشارشتکهدششبنشوشجنگ ش آ
ش ماکمحشمشتشوشاااهشىشن شاىقالبشبهشراشخواشت مسئولشوشتعد شدا  مشوشاىقالب

شاسالمشاهمنن شازشراشخواشاىدجنرشوشتنفدشوش  وبکبشغدبشوشهدقشن یگوشنوهیشاهن شبد
 «. یب ارششاعالم

شهد    جبهه از مردم عدیب  تمام حمایت از هدف عموی شعب ااح شروحنى 
شاساتشدا یاش پدور هدشملتشۀهمشبد» :کندمی معرفی جن  تنور کردنخاموش را
شهانجبداهشبهشاارى ،شنج احتشهنجبدهشهکشید چشهدشوشاموالشىثنرشبنشبدهجشپشتشارشهک
شکماکشبانشاارا،شضدرش اسالمشاىقالبشیبداشهکشجنگشآتششتنورش یاشتنشنن کشکمک

 بوه نیواز حموایتی چنین است بدیهی «.هواشخنمو شفکبدشجن شۀرزمن شبداارا 
 است. داشته هدف تحقق تا بردباری و استقامت

شهد    ملوت  ۀگذشوت هوایتالش یادآوری ضمن رایرن شاللهحب بشروحنى 
شملاتشباهشما شپ انم» دهند: ادامه را راه همین نیز آینده در مردم که کندمی توصیه
شراشصاحنهشهمشبع شبهشای شازش؛ای ىکداهشخنل شراشم  ا شحنلهتنبش:کهشاستشای شدعدی

یغشبنطلشعل هشح شهنیهجبدشازشراشکمک شگوىهه چشوشىکن  شخنل   «.کن  ىشار
 هوا جبهه در مقاومت سختی بر اعتراف ضمن غالم شمحم شروحنى شهد  

ش ها ىتمانمشوشگذراشزوششهن سختشوشهنبت مصش یا» شود:می یادآور را آن پاداش
شوشیابا شیهانىعماتشباهشهانیرشنکفا اششوشهن فشنىجن ش یاشپناا شبهش ولش،است
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شزا.ش  اخواهشهک اتشیبدرگاوارششدامتکشدیسدششبدشوش  رسش  خواهشیخ اوى شن یپن ب
 «.دوز پشنیشهومش  هدشنیشهکشجنرم مشوشروم مشجبدهشبهشق رآ 

 و جبهوه در حضوور خوود  ۀناموصیت در نیز جعفدیشمد یشروحنى شهد  
شىموىهش یبنشمسلمن شامتشمن» است: خوانده الهی آزمای  را راه این در استقامت

شىظادشدیازششراشآ شوشاىا گشاواهشمسالمنىن شبهشچشمشهکشردیاشیکشورهنشیبداشم بنه
شحانلشارشکاهشاساتشسنلشهشتشهفتش،فلذاش؛کن م ش نیآفدشحمنسهشچهشکهشاارى 
ششیآزمانشارشمانشهکاشاساتش ماوقعشحناشاست.شىداهشى شحنلتنبهشوشبنه  مشافنع
 زدننوق هر از دوری را راه این در مردم استقامت ۀنمون شهید «.م گدفتشقدارش الد

 است. کرده بیان
شهد    بوا هواجبهوه بوه کموک بورای کوه امتی بر نیز هد یشحس  شروحنى 

شبانشکاهشامتا شبهشفداوا شارواشوشسالمشبن» فرستد:می درود اند آمده کنار مشکالت
 «.کنن م شکمکشهنجبدهشبهشبنزشوش سنزىم شمشکالتشتمنم

 در ونتواکن کوه مبوارزی موردم از اراکنى ش دقنض مش علش  سشروحنى شهد  
 ادامه اسالم یاری برای خود راه به که خواهدمی اندبوده جبهه از حمایت ۀصحن

لشصحنه!شارششه همشوشمبنرزشملتشیا» دهند: شنمکا ماشت وصاشتقواشبهشراشهمنشاو 
ِأ» ِبِ ِم ِیکِ وص 

ِق َِ  شکماکشخاوبشهانجبداهشباهشحانلتنبهشهکطورشهمن شاوم،شوش«  ِاللِ ِ و 
شوش  ااهشاااماهشطاور  هماشهکش وارم امش، یادستناهفشآىجنشبهشراشاموالتن شوش یاداهک

 «.نن کشینرشیشراشاسالمشوشبجنرن شگن رزمن ششتنش  نکشکمکشهنجبدهشبهششه هم
شسلحشاورشملتشای» است: آمده عب یشلقمن شروحنى شهد   ۀناموصیت در

شوشصابدشهما  ش...شکن ا شمقنوماتشوشصابدشبدکاف!جان شرزمن گن شوشمسلمن شو
شهاانسااخت شوشمشااکالتشباانشخاا ا،شراهشارشفاا اکنریشوشصااالبتشوشاسااتقنمت
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شاساالمشازشوشجنر ا  شسختشالد شای شاهمنن شمقنبلشارشوشکدا ىدموپنجهاست
 «.استشکشنى هشاینجنشبهشراشمنشکهشبواشا کدشافنعشمدااىه

 اسوت: آورده خود ۀناموصیت در نیز  عشقشیازغ شرضنش  سشروحنى شهد  
شکانم،شتیاتقوششراشهمنشۀ روحشهدناتمشبنشوارم  امشبداارا !شیاشوشقددمن شملتشیا»

شاااماهشراشاوشراهشرادیاشۀرزمنا شهدارا شافت ، مش  زمشبدشهکشی  هدشهدش  ب اىشچو 
 «.ابنعب اللهشنیش کلبشاهن : مشوابجشردیاشۀرزمن شهدارا شوشاهن  م

شهد    توصویه جنو  از ناپوذیریخستگی بر نیز ىاااعل شغالمدضنشروحنى 
 و دارد بسوتگی جنو  ایون بوه اسوالم سرنوشوت کوه دهدمی هشدار و کندمی

شهکاگوىههمن شجنگشۀمسئلشبنشرابطهشار» ورزید: استقامت راه این در باید روازاین
لشهناوزشمانشهکاش یىشاوششخساتهشجنگشازش . بنهشق مثنبتش، یاارششنلفع ششتکهدش شاو 
یکنشبنشمن یدش ارگ یکنشتنشوشستامد شۀخنىانرشکشجناگشم. هستش بنقشهمشمنشهستشامد

ش بساترشاساالمشسدىوهتشاست.ش الدشۀ خفشالطن شازش،ش...شوشاستشیسنزشاىسن 
 «.م بنهشدیعدششاسالمشیسدفدازششبنع شنتشم وهکبش،پسش؛ااراشجنگشسدىوهتشبه

شهد    کوه کنودمی توصویه متفواوت و موجز بیانی با عل ک ش  حسشروحنى 
 توفیوق افتاد  اتفا  ناگهانی امام قیام اگر تا باشیم باشآماده حق ۀجبه در همیشه

شچاو ش،  بنهاشبان آماناهشحانلشارششه هم» ندهیم: دست از را حضرت  یاری
 «.  بنهشاوشسدبنزا شازش ئجدش  بتواىشوش ین بشعصدشامنمشلحظهشهدشااراشن کام

 



 
 
 
 
 

 :مبیست فصل
 جبهه در حضور به مردم دعوت

 
 

 دل در نبرد هایجبهه در  حسینی نهضت پیشتازان نیا  شهدا چشمگیر حضور
 سال و ماه و روز و شب جهاد برای روحانی شهدای است. ثبت مقاومت تاریخ

شعبنسشروحنى شهد   نظیر  شهدا برخی  خانواد وقتی کهطوریبه  شناختندنمی
 جبهوه بوه وزرنوو عیود چورا» کوه شودند متوذکر اعوزام آخورین در فداواضح 

 کوه: درکو ثبوت مقدساعدف تاریخ ۀحافظ در را روحانیت بلند پاسخ «روی؟می
 طلبوه شوهدای همچنوین  «.ش...شایرادشاساتشجنگش!ى اراشتنبستن شوشزمستن »

 بور  رزمنودگان دیگر با مقایسه در دین  تبلیغ برای خود فرهنگی مسئولیت بنابر
 و خداوند راه در جهاد به مردم دعوت و معروفامربه برای بیشتری تکلی، خود

 نویسوینام از  اعزام مراحل تمام در و دندکرمی احساس جبهه سنگرهای حفظ
 ضرورت و جهاد حقیقت تبلیغ برای فرصتی هر از همواره میدان  از بازگشت تا

 کردند.می استفاده جبهه از پشتیبانی و حضور
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 دل در  توواریخ در مانوودگار میراثووی ۀمثابووبووه شووهدا  تبلیغووی عووزم آخوورین
 ذیل را معرفتی حقایق از وجوهی  نآ در تأمل و یافته تجلی آنان هایهناموصیت

 دارد.می عرضه مخاطب به دقیق و شدهحسا  محورهایی

 جهاد به دعوت .20-9
 شوهید آیود.می چشم به قرآن آیات  روحانی یشهدا ۀناموصیت متون بیشتر در
 را یقرآنوو هووایپیووام خوووی   وحیووانی مسووئولیت و طلبگووی بینوویجهووان در

 پرکاربردترین از یکی دهد.می قرار خود دعوت محور بر دال جهاد  درخصوص
ِ» است: عمرانآل  سور 739 ۀآی آیات  ال  ِِو  ن  ب  س  ح  ِِت  ین  ذ 

واِال  ل   َ يِق  ِِف  یل  ب  اِالل   ِِس  ات  و  م 
 
ِأ

ِ ل  ِِب  یا   ح 
 
ِِأ د  ن  م ِِع  ه  ب  ِِر  ون  ق  ز   از زیوادی تعوداد در آن از کلوی  اسوتفاد بروهعال که «یر 

 هنگوام وقتی آیه این است. شده توجه بدان نیز دجها به دعوت بخ  در وصایا 
 حیوات و شوهادت را جبهه به فراخوانی اندازچشم شود می بیان جهاد به دعوت

 .کندمی معرفی پروردگار نزد
ِ» عنکبووت  سوور 39 ۀآی ین  نذ 

ال  واِو  ند  اه  ناِج  ین  م ِِف  ه  ین  ند  ه  ن 
اِل  ن  ل  نب   در نیوز «ِ...ِس 

 جهواد آن  در که شودمی دیده یهمگان دعوت نراخواف در شهید ۀمقدم جایگاه
 و کنودمی معرفی خدا راه در بندگان تالش و مجاهده باالترین اخص  طوربه را
 حضور برای اراده هنگام پروردگار هایراه که کندمی القا را باور این مخاطب به
 راه در جهواد بوه تصومیم است کافی تنها  شد خواهد باز شما روی به جبهه در
 بگیرید. داخ

 بقره  سور 073 ۀآی اند آراسته آن به را خود دعوت شهدا برخی که دیگری آیه
ِ» است: ب   َ م ِِک  یک  ل  ِِع  ال   َ ق 

ِِال  و  ه  هِ ِو  ر  نم ِِک  ک  نیِل  س  ع  ِِو  ن 
 
نواِأ ه  ر  ک  اِت  نیئ  ِِش  نو  ه  ینر ِِو  نم ِِخ  ک  ِل 

ی س  ع  ِِو  ن 
 
واِأ ب  ح  اِت  یئ  ِِش  و  ه  ر ِِو  م ِِش  ک  الل   ِِل  نم ِِو  ل   ْ م ِِی  َ ن ن 

 
أ ِِو  ِِال  نون  م  ل   ْ  دعووت  ایون در .«ت 

  خدا راه در جهاد هایسختی و ماّدی جهان هایرن  از مردم در  درعین شهید
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 زیوادی هوایناکوامی و هوامشقت تحمل مستلزم جهاد در حضور که پذیردمی
  اراد در را حقیقوی شور و خیور و کنودمی اشواره الهی حکمت و علم به و است
 .کندمی معرفی او برای مجاهده یرمس در و الهی

 بورای یهمگوان دعووت به کهآنجا  خود ۀناموصیت در طلبه شهدای برخی
اِیا» ۀآی به رسند می جبهه در حضور یه 

 
ِِأ ین  ذ 

واِال  ن  ِِآم  ل  م ِِه  ک  ل  د 
 
یِأ ل  ةِ ِع  ار  ج  م ِِت  یک  ج 

ن  ِت 
ِ ن  ِِم  اب  ذ  ِِع  یم  ل 

 
ِِأ ون  ن  م  ؤ  الل   ِِت  ول   ِِب  س  ر  ِِو  ج  ت  ِو  ون  د  يِاه  ِِف  یل  نب  ن  ِِس  م ِِالل  ک  ال  و  م 

 
نأ م ِِب  نک  س  ف  ن 

 
أ ِو 

م ِ ک  ل  یر ِِذ  م ِِخ  ک  ِِل  ن  م ِِإ   َ ن  ِِک  ون  م  ل   ْ  همگانی ارجاع .کنندمی استناد ،77-74)ص،:  «ت 
 در حضوور و جهواد دل از که را خداوند با سودمند تجارتی به تشویق آیه  این به

 روشون عاقبت به را مردم آیه  این ۀسای در دشهی دارد. همراه به خیزدبرمی جبهه
 خواند.می جبهه به را هاآن و کرده متوجه است الهی عذا  از نجات که جهاد

 وحیوانی رویکورد مبوین آنکه ضمن جهاد  به دعوت در قرآن آیات به استناد
 بور یجّد  تأکید و پروردگار لسان در آن اهمیت بر تذکری است  جهاد به شهدا
 ایون بوا شوهدا رسودمی نظر به آید.می شمار به دینی مستقیم دستور نیا  جهاد
 وصویت بوا توا اندبوده درصدد جهاد  به طومرب آیات گزین  در انتخا  حسن
 را آن و کورده ثبوت تواریخ دل در را اسوالمی انقوال  نهضت بودنیقرآن خود 

 کنند. عرفیم امبریپ ثقلین با همسو

 اعاشور  دفاع مقدس و پیوند .20-2
 خوود زیربنوایی بعد در  ایرانیان پذیریوالیت براساس اسالمی انقال  نهضت

 آن در که دارد وجود شهدا از ایهناموصیت کمتر است. ینیحس معارف از ملهم
ِهِ » یندا به پاسخ اصل به ِمِ ِل  ِنِ ِن  ِیِ ِر ِاص 

ِن   باشد. نشده اشاره «ینِ ر ِص 
 دارد نموود ترن پرر وجهی با مطلب این طلبه شهدای هایپیام درخصوص

 موردم بوه خوود وصوایای رد را ینیحس نهضت هایمؤلفه به توجه هاآن بیشتر و
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 جبهوه در حضوور بوه موردم فراخووانی بوه که بخشی در حتی و اندکرده گوشزد
روحانى ش  انودنورزیوده غفلوت خود تبلیغ در الگوسازی این از شود می مربوط
شایا ش،بنها شااهاتهشوجواشعنلمشارشفتنهشوشملمشتن» د:نویسمی ىظدیشموس شهد  
ش یگشانراهشرزمنا گن شهانجبداهشارشوشااهاتشخواها شاااماهشمانشۀگوىاامنمشرو 
شحضادتشنروا کاشازشوشاه ا شاااماهشراشراهشهم  شهمشللهاحدبشامتشهمنش.کنن م 
ینبشوش حس شامنم  «.ىمنى  شعقبشبدیکشز

 کوربالی بوه هاجبهه پیوند بر صراحتا    مردم از پرس  قالب در شهدا برخی
شهاد    اندهکرد تأکید آن بر و هشتگذا صحه ینحس امام شغالمدضانشروحانى 
ِهِ » ندای بازخوانی با یااوا ِمِ ِل  ِنِ ِن   تعوداد لبیوک و الحسوین اباعبداللوه «ر ِاص 

 بوا را هواجبهوه در مردم مشارکت و وقایع  حضرت آن یاری برای مردم از اندکی
شارشحضدتشآ شنیشوش یبواش  حسشامنمشزمن شراشاگد» دهد:می پیوند عاشورا ایام
شهکاش  اب اىش  قایش  یداک مشتکهدششنیآش،اااى  مشجدناشاستورشوشبواى شزمن ش یا

 بورای شوهید «. یاداک ىمشتکهدششهمشآىجنشارش، یداکىشتکهدششجنگش یاشارشاگد
 در اموام بوه شوما یاری مال  که کندمی معرفی را شاخص این بودن عاشورایی

 است. نبرد میدان در امروزتان ضورح عاشورا 
 از دیگوری محوور  سورخ و عاشوورایی مرگوی انتخوا  در موردم به هشدار

شهاد    اسوت بوده حسینی معارف تبیین در طلبه شهدای هاینظرگاه شروحانى 
شوشبدومن شجواىن شوشاللهرسولشکشورشدیعدششجواىن » نویسد:می زااهىق شسدو 
ی شرختخوابشارش  بنهشموامبش!مایدشهمشدشدیعدششاوستن  شاکباد علشچو ش،ىم د
ش  حسااشکااهش یاادشیىپذشراشذلااتش . رسااشهاادناتشبااهشىبااداش ا  اامشارش  حساا
شهادناتشباهش  چناایا شد اىشقنسامشکاهش  بدساشهدناتشبهشسنردشارشدفت.یىپذ
 «.  رس
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شهکاشم گفتا مشمن یاعنهنشار» است: نوشته رضنپورش تقش  سشروحنى شهد  
ش!میداکا ماشینرشیاشراشاوشوشمیباواشزى هش  حسشامنمشزمن شارشمنشن کشیاشن!یخ ا
شحدفمان شباهشم بتاواىشهکشاستشزمن ش یبدتدششنو کاششوشداکشبدآوراهشراشحنجتمن شخ ا
شیهاد اشبانشارششمانشخا اشهکاشبنه شم. کنشعملش  حسشخلفشفدزى ش یاشینرشیشار
 «.ن کشمحشورشدبالک

 اییعاشوور فراخووانی در هشوداری مثابۀبه زینب حضرت به گوییپاسخ
 مخاطوب کوه شوودمی دیده وصایا از زیادی تعداد در  جبهه در حضور به مردم

روحنى ش هستند  شهدا همسران و خواهران مادران  اغلب  جمالت از سبک این
شراشهنآ ش،جبدهشبهشرفت شیبداشلن یمنشفدزى اىتن شاگد» نویسد:می واثق شهنایشهد  
شنابیزششحضادتشیجوابراوش  ابتواىشهکاشااىم مشلکمششم شدایزشش، یىشوششمنىع
 «.داکشتحملشراش  هدش۲5شهدناتشهکش  بنه

 دعوت در هدفمندی .20-9
 خوود در را اهدافی و مقاصد تواندمی شر  یا خیر به دعوت هرگونه است بدیهی
 بواوجود پندارنود می غربی گرانتحلیل برخی آنچه الفبرخ شهدا باشد. داشته
 در کوه پوذیرفت توواننمی وجههی به اند بوده سالوسنکم و جوان مدتا  ع آنکه
 و هدفمنود انودازچشم بدون  مذهبی هایاحساس اثر در صرفا   و عاطفی یجّو 

 ایون عکو  ۀنقطو در کامال   بلکه  باشند زده گریانتخا  به دست شدهطراحی
 روشن ایهآیند از دورنمایی  سیاسی باالی هوش از برخورداری با هاآن ب مطل

 بسویار هواینمونه که بودند متصور خود جان در را ظارانت هایآرمان با همسو و
 ۀنتیجو کوه شود گذاشوته نموای  به طاغوت و شاهیستم ایام در هاآن از زیادی

 بود. اسالمی انقال  پیروزی  خمینی امام حضرت هدایت با هاآن
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 نظور در راه پایوان ۀنقط که کندمی ثابت خوبیبه وصایا متون در گذرا تأملی
 کوه است بهایی هاآن نظر در شهادت بلکه است  نبوده شدنکشته صرفا    شهدا
شهاد    پردازنودموی آرموانی مقصودی برای  سا نه هشرساتم شعل انرشروحانى 

شمطدادشحادمشوش  اتوحشهاددشباهش   رساشتانشوش ه ىدسشاتمنمشبهشمنشراه» نویسد:می
شالتکمشاشوشمصانئبشازشوشساتناهیاشیاساتوارششوشتصالبشبنش  الحسابنعب الله

شىاهش،اهنا  ماشبدانشباهشراشبدشات"ش: بدشاتشمظلاومش  هادشقولشبهشدایزشش،  ىدداس
 «."بدنىه

 دو در رسوتگاری و دشومن ۀنقش زدنبرهم را خود آرمانی ۀنقط شهدا برخی
شهد   مثل  کنندمی معرفی جهان یممالشروحنى  شجمداوری» :رساول شعب الکد

شوشاروششباناشبادشاسالمشاهمنن شهومشۀىقششتنشکن  شحمنیتشمنلشوشجن شبهشراشاسالم 
 «.هوی شجدن شاوشرسترنر

  هواآن نظرگواه در انودازه بودان اسوالمی  مانیفست طراحی در شهدا هدف
 امتحان یک را آن که است مطلو  و مقدس طلبه شهیدان ۀاندیش در خصوصبه

 هودف که دارندمی اعالم راحتا  ص گاه و هدرک دعوت آن به را مردم و دانسته الهی
 شوانبورای راه ایون در شکسوت و پیوروزی و است خداوند صرفا    هاآن نظر در

شیهانجاوا شیاشو» :محما لوک ابشدضان علشروحنى شهد   مانند  ندارد معنایی
شوشمیااىبواهشجنرجوشوقتچ هشمنش.استش الدشبدر شامتحن شکیش یاش  ب اىش!دا یا
شهکساتشوشیدوزش اپشکاهشاوستشهستشهدچهشم؛ هستشله وسشکیشمنشبلکهشم، ست ى

شهکساتشچاهش؛استشمنشیدوزش پشآ ش،ه شخ اوى شصال شهدچهشمبنرزهش یاشى ارا.
 «.یدوزش پشچهش،بنه شیمنهدش
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 جهاد ترک عواقب و پیامدها بیان .20-7
 در را خود همگانی دعوت زمان  مسائل به عدیب   چند نگاهی و زیست با شهدا
  سویر در را دعووت سوبک ایون چراکه  اندکرده همراه زنی تبذیر با بشارت  عین

 در نیوز را خداونود لسوان ی قرآنو معوارف طبوق و انودبووده شواهد پیامبران
شهاد    انودیافته هشدار و بشارت رویکرد میان خود الهی هایدعوت شروحانى 

 جهواد بوه موردم دعووت بخو  بوه خود ۀناموصیت در وقتی رسول شحس نعل 
شیا» نویسد:می ،کافران نابودی) جهاد هدف دربار  ایآیه یانب از پ  رسد می
شجبداهشبهشهمنشاگدشقسمشخ اشبهش !یروش ىمش ولش یبدوششجبدهشبهش  تواى مشهکش سنىک

ش  اتواى ىمشالجدنابنبشازشوش یهوش مشهدمن هشهد اششرنه پشارشآخدتشارش، یىدوش
شراشخا اشراهشارشجدناشسکهدشش...ش یدش گ مشقدارشهد اش یىفدششوشمورالع شوش یبرذرش

ش زىا گشارشوش ه پوهاشذلاتشوشیخاوارششلبانسشنا ،کشکتادششعانالشامانمشهماداهشبه
 «.روا مش  بشازش ایروزششوشاهوششنزمن  ىشوشتنر ست
 هوایارزش و نهضوت حفوظ رکون و هاجبهه ۀپایهم را مساجد شهدا برخی

 بوا کوه انودشوده متوذکر انود رسویده دعووت ۀمرحلو به وقتی و دانسته اسالمی
 دیودگاه در کورد. خواهود اثور دشمن ۀضرب  مسجد، و )جبهه دو آن کردنخالی
 ۀجامعو و خوود حفوظ بورای موردم سوپرهای تورینمهم از مسجد و جبهه آنان 

روحانى ش  دهنودموی هشدار آن اهمیت بر تنذیری صورتبه که هستند اسالمی
شهانایا شىکن ا .شخانل شراشهنجبدهشوشمسنج » نویسد:می چ ى لهشعل دضنشهد  
شازشراشهماهشوشبدىنا شراشضدبهشتنش ىبشوششخنل شخواه م شاهم شکهشهستن ش چ دهنی

 هستی تمام حاضرند که رزمنده نیروهای نوع این گیریشکل اساس «.ببدى شب  
 بوا کوشودموی دشومن کوه اسوت مسوجد کنند نثار انقال  و دین راه در را خود
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 حفوظ و تعوالی در را نآ بعودی برکوات و آثوار آن  بوردنازبوین و کردنرن کم
 .دکن کنریشه انقال 

  موردم بوه طلبوه شهدای هشدارهای در جهاد تر  عواقب ترینشوم از یکی
  خطور این تبیین و اعالم از پی  شهدا است. مسلمانان بر هاابرقدرت استیالی

ش  اندکرده تأکید استقامت و صبر ومتدا بر  هشدار  ىدوئشغالمدضنشهد  روحنى 
 ماّدی و عادی روند در مشکالتی ایجاد سبب که جن  شدنطوالنی که دهدمی

 ایون چراکوه  شوود موردم و رزمنوده نیروهای خستگی سبب نباید شده  زندگی
 کوه داد خواهود انتقال جبهه به را خود منفی تبعات ها جوییبهانه و هاخستگی

شراشهامنشجناگ» شود: خواهود جامعوه بر هادرتابرق استیالی  آن نهایی نتیجۀ
شارشهماهشالله!حدبشامتشیاش...شاستشاسالمشااا ینرشیشروزشامدوزشهکشن کىشخسته
ش ،یاى ارششىرهشمکمحشراشجبدهشوش یىدوششجبدهشبهشهمنشاگدش؛اارى ش سختشهن  زى گ
 «.م بنهشهنابدق رتش یاشبنرشدیزششراشستیبن مشاوبنره

 نزدیکان و هخانواد اعضای از دعوت .20-1
 بورای را خیر بهترین که داد بشارت خود مهمانان به اقربین  دعوت در پیامبر

 رسوول از ایسویره چنین تداوم با همسو طلبه شهدای خواهد.می خود نزدیکان
 دوسوتان و خوانواده اعضوای بوه را عوالم ۀهدیو بواالترین تا بودند آن رب ماکر

 و جبهه در حضور از ترباارزش ایهدیه شهدا تردیدبی کنند. تقدیم خود نزدیک
  کننود خوود عزیوزان پیشوک  را آن تا نیافتند زمین روی بر خدا راه در شهادت

شهد    اسوت: کورده تقودیم خود برادران به را هدیه این رستم ن شحس  شروحنى 
شوش یاىرذارشش خانلشارششهانجبداهشم شهدناتشازشبع شهنءاللها ش!بدااراىمشامنش... »

شراشهامنشخ اوى ش ، نکشینرشیشراشهن آشهمنشاگدش . نکشینرشیشراشامنمشامتشوشامتشامنم
 «.کن م شینرشی
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شهد   ش،جوااشوشمحمواشبداارمشاو» نویسد:می نیز رضنزااهشعل شس  شروحنى 
شملالشیآزااشیباداش ى ، رساشرها شحا شباهش وقتاش عنایشاهن ؛شااامهشراشهد اشراه

ش یآخدششتنشوشنن کشمبنرزهشبنه شهکشجدن شازشیاگوههشهدشارشمسلمنىن شوشمستضعف
 «.نن کشافنعش، کهبتش ن خمشامت،شامنمشازشوشاسالمشازشخواشخو شۀقطدش

 برداشوتن» و «اسولحه نمانودنزمینبور»  شهدا از یزیاد تعداد وصایای در
 و نزدیکوان فراخووانی درخصووص کوه است پرکاربردی تعابیری از «من اسلحۀ

شمدا یشروحانى شهاد    است مانده اریادگ به هاجبهه در حضور برای  بستگان
 اسوت: بورده کار به را تعبیر این  دارد برادران  به که وصیتی در سورک شىظدزااه

شوش نااهشااامهشراشراهمشوشبنهن شصبورشهدناتمشارشکهشاستشای شبدااراىمشبهشوص تم»
 «.بمنى شزم  شبدشاماسلحهشمبنااشوش نکنشپدشهنجبدهشارشراشجنیم

 ایون اسوت ممکون هسوتیم  روهروب «برادر» لفظ با داشه وصایای در وقتی
 بووده خوود خوونی بورادران بوه محودود صرفا   هاآن دعوت که آید وجود به تلقی
 پیونود معرفت و معنا از ایگستره به  شهید ۀسخاوتمندان نگاه کهدرحالی  است

شهاد    بیندمی خونی برادر مرز ورای را خود مخاطب که خورده شعلا شروحنى 
شباداارم» :اسوت بورده کوار بوه را خطا  نوع این خود ۀناموصیت در ایلشم ىظن
شوشافتا  مش  زمشبدشم شسال ش،رفتمشبدومش یبنشهکشی جنشبهشم شهکنیاشازشبع ش!یمد 
شما ،شرفات شازشبعا شخواهم مشتوشازش!بداارمش،توشمردشبداارا،شراشآ شهکشست ىش سک

شبمنىا ش خانلش  حسشراهشىرذارشم!بداارشش. اهشااامهشراشراهمشوشیبداارششراشسالحم
شراش یاشهک سنىکشوشاوستن شهمنشتمنمشهکبلش،یمد شبداارمشفقطشىهشبداار،شازشمنظورشو
 «.استش  همشهمشهمنشۀف ومشم شازشبع شوش  هستشم شبداارش ، خواى م

 از طلبوه شوهدای دعووت شود می دیده متون این در که دیگری مهم محور
شهد    است ردیگ طاّل  و رسهمد دوستان  بخو  در رستم شىوراللهشروحنى 
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شاز» اسوت: نوشوته و داده قورار مخاطوب را خوود دوسوتان ابتدا جهاد  به دعوت
ب شخواىا  ارسشوقتشفعال ششچو ش،اارى شىرهشگدمشراشجبدهشهکشخواهم مشدیعدششطال 

 «. یهوششاعدامشگدوهگدوهشهکلبشهوا،شل تعطشم ارسشهکشطور یاشىهشالبتهشست، ى

 جبهه حقیقت رکد .20-4
 تلقوی هدفمنود و مهوم  آنوان هوایتوصویه در و شوهدا نگاه در جهاد به دعوت

 و انگیوزه هور بوا را هرکسی لبیک دعوت  این در که نیست طوراین اما شود می
 حضور طلبه  شهدای ۀنامدعوت در  ندبدان ارزشمند را آن و باشند پذیرا باوری

 هواآن بودون کوه اسوت ضوروری زهایینیاپی  از برخورداری مستلزم جبهه در
 ایون  خودسازی شد. نخواهد ممکن جبهه و فرد برای جهاد اهداف به دستیابی

شهاد   اسوت  اصوغر جهاد و جبهه در حضور فرضپی  اکبر  جهاد شروحانى 
شباداارا !» داند:می نف  با مبارزه یافتۀتوفیق اّول گام در را شهدا ىعمت شجدنىم د
لشهکانیاشمردش،هوا ىمش واقعش  هدش سکشوشاستشغداصشجدناشفدکشبنشجدنا شبانشاو 
شمانشن  امشازشهکاشدا یاعدشش یااشوش ا  هادش یاشوشفنرکشبنشبع شن ،کشجنگشخواشىفس
لش،رفتن  ششبانشبعا شاىا ،کدششجناگشخواشىفسشبنشاو  شمسالمن !شاماتشیاشن . امصا  
شدىاهوگشم، ین ابشجبدهشبهشبع شوشم نکشکارششراشجبدهش یبنش ولش،استشآسن شآم  جبده
ش، یان بشجبداهشباهشخواها  ماشحناشوشاستشبواهشگننهشاىبنلشهددهنشارشهک سکشآ 
شیباداشفقاطشوشنما ه ىشجبداهشباهشدکتفشوشعقلشیروشازشوشخلوصشیروشازشوقتچ ه
 نشوان ىعمتا شروحانى شهاد   وصویت «.اساتشآم هشجبدهشبهشمدامشبهشدمنى  ف

 جهواد اندازچشم را الهی وصل آرمان که روحانی شهدای ۀاندیش در که دهدمی
 و خودا بنودگی بوه دعوت اّول ۀمرحل در جهاد  به یهمگان فراخوانی اند دانسته
 به دعوت دعوت  این نف  گذشت  کهچنان  است ماّدی امیال و نف  با مبارزه

 دنبوال بوه را انسوان حال و گذشته در هابازنگری و هاخودسازی و هاخوبی ۀهم
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 حقیقت در  به ابتدا را هاآن جبهه  به مردم وتدع قالب در شهید  درواقع  دارد
 معوارف بوه بازگشت و توبه اصل به توجه و خود درون در بازنگری یعنی  جهاد
 است. کرده دعوت نبرد هایجبهه به ورود ۀمقدم عنوانبه  الهی

 روشنگری و تبیین .20-4
  خوود ایوصوای در و کردهواگذار آیندگان به را تاریخ میراث ارزشمندترین شهدا

شهاد    نودکنمی توجه حقایق تبیین و روشنگری اصل به شهلاالىصادتشروحانى 
 ایون از را خود تحلیلی بندیطبقه جبهه  در حضور به ملی دعوت هنگام وثوق 
شه اعلشجبداهشساهشارشساتاشمنشملتشبد» دهد:می ارائه جمله چند در عظیم میدان

شتندنشجبدهشسهش یاشارشوش ىظنمشوشیاقتصناش، فدهنرش ؛یبپداازششد ستشبهش جدنىشفدک
شینرهان معش یبنشمنشملتش، فدهنرشۀمبنرزششارش . بدزمشاللهرو شیرهبدششبهشوشاللهشیبدا

 «.برذارى شننرکشراش هدقشوش غدبش ابدشکمستشغلطش فدهنر
 روشنگرانه تا اندزده پیوند دین فروع به را خود یهمگان فراخوان شهدا برخی

 محورهای ترینمهم از فقیه والیت اصل با جهاد دپیون بیاورند. میدان به را مردم
شهاد   هاسوت آن وصوایای در روحوانی شهدای تبیینی ش  امجش  ساشروحانى 
شولاشهدوقاتشمادام!» داند:می امام فراخوان را جبهه در حضور زااهیىورش شه افق  

شاجنباتشدا،کاشاعاوتشجدناشبهشراشهمنشاشبنه  مشاىقالبشرهبدش ااشهکشاش  مسلم
 «.اساتش مدماشنر بساشامادشاساالمشارشجداناش ؛یابپداازششفنرکشبنشجدناشبهشوش  نک

 همیشوگی آرزوی و موردم بور الهوی تکلیفی جایگاه در دعوت این کردنمعرفی
شروحنى شهاد   ۀناموصیت در آن ۀنمون که است هاییروشنگری دیگر از شهید 
شداهکاش   شمعاشراشمانشف الکتشدیاعدششاسالم» شود:می دیده س نهوی شرستم شعل نر
شد اىشوشمانش الداشف لکتشمق سشافعش یاشۀااامشوشهنجبدهشارشحضورشامدوزشوشاست
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 نشوان  هناموصیت در ایمسئله سیاسی تحلیل «.استش شر همشیآرزوشتحق 
گاه و روشنگری به شهید یجّد  اهتمام از  دارد. مخاطب سازیآ

 بوه دممر دعوت حین در و اندنبوده غافل نیز بینشی عدب   این از طلبه شهدای
 ۀنمونو کوه کننودمی عرضه مخاطب به مکتبی رویکرد با سیاسی تحلیلی جهاد 

 در  یزیودی و حسوینی جنواح دو بوه هواجبهوه بندیطبقه در توانمی را آن بارز
شامتحان شحانلشارشامادوزشمان» دیود: غامبا شدضان علشروحنى شهد   ۀناموصیت
یایشۀجبداشوش ن حساشۀجبداش:ااراشوجاواشجبداهشاوشچاو ش،م هست شراهشما شوشی د
شۀجبداشباهشوش  انکشاساتفناهشفدصاتش یاشازشهمشهمنشام.داهکشاىتخنبشراش  حس
 «.ش...شااراشوجواش  حسشیدبالکشهکش یوى  بپش  حس

 شعار به عمل معیار جبهه؛ در حضور .20-1
 کندمی ایجاد شعار و عمل میان را مرزی نبرد میدان در حضور شهدا  دیدگاه در
 حضوور ۀدغدغ که حالدرعین هاآن است. شعاردهندگان و عامالن غربالگری و

 قودرت هرکسی که دهندمی توجه نیز نکته این به کنند می بیان را جبهه در مردم
 تنهوا و نودارد را جهواد دشووار امور به آوردنروی و خانه آرام  و شهر از کندن

شهاد    باشوند عمول مورد کوه شووندموی حضور این به موفق کسانی شروحانى 
شقادآ شمیحدششپنس ار ش،عملشارشن  کش سعشبداارا !» نویسد:می ب نتش  ولمحم

شاسالمشم یبروششست، ىشخطدشارشمنشمننفعشهک زمنىشتنشهعنر.شارشىهش،  بنهشاىقالبشو
شازمشهکا زمنىش ولش،م هستش دلالحدبشوشامنمشخطشدو پشهکشم نکشااعنشوشاىقالبشو

شم!یبراذارشش خنلشراشمبنرزهشیهن ا  مشم، بنهشجنگشیهن ا  مشوشصحنهشارشبنه 
شسانارشخصاوصبهش،واامقنمشوشدیعدشش ا  هدشسدخشخطشرواىبنلهشم نکش سعش یبن

 انسوان کوه اسوت معنادار زمانی مندیعمل این «.م بنهش  حسشامنمش ا  هد
 یواران ماننود و بگوذارد کنار را گریمحاسبه و جوییعافیت شعارزدگی  ۀروحی
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 نبورد رکوا  در پوا انقوال  باورهوای و هواآرموان هب عمل اب تنها سیدالشهدا
 بهتورین  اسوت مربوط یهمگان دعوت به که ایجمله در نکته این بیان بگذارد.

 و شوعار از را خووی  ۀفاصول و زده محک را خود که است مخاطب برای درس
 کند. ارزیابی عمل میدان تا زبان ۀلقلق

 جبهه وصف .20-1
 کودام بوه بدانود بایود مخاطوب و است آن فیمعر نیازمند موضوع هر به دعوت
 ۀنامودعوت در شهدا که شودمی فراخوانده هاییویوگی و هامؤلفه چه با و مقوله
 عل انسدوشمحم ب ک م دزاشروحنى شهد    اندداشته دقیق توجه نکته این به خود
 :دکنومی بیان گونهاین را جبهه هایویوگی  کندمی دعوت جبهه به را مردم وقتی

شچاهش؛استشااىشرنهشواقعن ششوشاستشیسنزشاىسن شااىشرنهشجبدهشهکش ی ن بشجبدهشبه»
شعنها شوشواىاهیاشراشاىسان ش؛کنا م شاىسان شراشاىسان شهکش ااىشرنهش! ااىشرنه
ششین اىشوشاعانش؛شین اىشوشاعانشازشمملاوشاستش ااىشرنهشجبدهش؛کن م شمعشوق

 «.شیخوششعبوامشازشخواست شکمکشوشاستم ااشوشهبشهنیى مهشارشنرا ی
 جبهوه فضوای وصو، بوه  صومیمانه لحنی اب غمب شعل دضنشروحنى شهد  

شراشهساتمشهکاشی جانشجبده،شلت فضشخواهم مشنو کاش» پردازد:می مخاطب برای
شخواها شوتکاملشبهشراشاىسن شهکشی جنشوشاخالقشوشعلمشمنبعش:نمکشبنزگوشهمنشیبدا

شىفاسشبانشوشبسانزمشراشخاوامشهکاشامآم هشجبدهشبهش یاشیبداشد!یعدششملتشیاشرسنى .
ش، اساالمشاخالقشوشتقواشت،  شىشخلوصشمن ،یاشمنشۀجبدشارشچو ش،نمکشمبنرزهشخوا

شهکشااراشهدناتشض فشوشیخواسنزششیبداشراشفدصتش یبدتدششاىسن شوشاستشمعجده
 «.  بنهشن  شمدش یبنشد!یعدششبداارا شنورم. بشاستشبهشن کشقبولشمتعنلشخ اوى شاگد
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 انتظار رهنگف و جبهه در ضورح .20-90
 شهدای وصایای در مقدسدفاع سالهشت و هاجبهه دربار  که مباحثی از یکی

 تمودن آینود  بورای مقودسدفواع ایوام سوازیزمینه خورد می چشم به روحانی
 خوود  واالی بصویرت و در  بوا شوهدا اسوت. زموانامام ظهور و اسالمی

 رسیدن برای سببی و ساززمینه را آن بلکه  نپنداشتند هدف را جن  خود گاههی 
 در م دزامحما ب ر شروحانى شهاد    دانسوتندموی اسوالمی جامعوۀ اهداف به

 دانود:موی زموان امام ظهور مقدمۀ را پیروزی و جن  خوی   ۀناموصیت
شحضادتشومتکحشیبداشراشازمشۀن زمش،جنگشارشیدوزش پشبنشزواتدشهدچهش وارم ام»

ش، یاآ بدماش یااحناشازشوش  اااى ماشهکاطورشهمن شدایزشش،میسنزششفداهمشیمد 
شفاداهمشیمدا شحضدتش جدنىشومتکحشیبداشراشنه زمشدا یاش اسالمشاىقالب

 بور مقدس دفاع در مشارکت به مردم فراخوانی ذیل شهدا از بسیاری «.سنزا م
 یواری خوود  یوصوایا در و کورده شوارها منجی ظهور با نهضت این پیوند
 ۀناموصویت در انود کورده تعریو، نزموا اموام یواری بوا همسو را هاجبهه

شاماتشای» :خووانیمموی همشوهریان  بوه خطوا  ب اى شمحس شروحنى شهد  
شاااشاىقاالبشایا شباهشراشخواشای شواقعن ششکهشبناشهمنشبدشخ اشارواشفالرا!شهد  پدور

شباهشای شازشکهشام  وارمشکدای .شحفظشراشهنجبدهشخواتن شبدومن شفدزى ا شبنشوشکدای 
شامانمشواقعا شیانرا شازشراشهمنشخ اوى شکهشام  وارمشکن  ؛شحفظشراشهنجبدهشهمشبع 
 «.اه شقدارشزمن 

 



 
 
 
 
 

 کتابنامه
 
 

 .کریم قرآن

قام    صابحى صاال  صاحي ت .البالغج  نهج حساين.  بان شريف الرضى  محمد

 ق.0101 هجرت 

 ق.0278  تهران  جهان  عیون أخبار الرضا. (شيخ صدوقبابويه قمى )ابن

اکبار ففاارى  قام  دفتار انتشاارات   تصحي  علىمن الیحضره الفقی . ااا اااااااااا

 ق.0102اسالمى  

هاشامى    تبرياز  بناىکشج  المةجف  جع مةر جف ا  ةجفبان عيساى.  اربلى  على

 ق.0280

  دسترساااااى در  رساااااانى دفتااااار مقاااااام معظااااام رهبااااارىپايگااااااه اطالع

https://farsi.khamenei.ir. 

 .0281تهران  دنياى دان     الفصاح  نه  .ابوالقاسم  پاينده

 .www.imam-khomeini.irدر     دسترسىپرتال امام خمينى

 .0276  قم  دارالعلم  مفاتیح الجنانقمى  شيخ عباس. 



191      شهداى روحانى سيرۀ عملى 

 تصحي  علاى اکبار ففاارى و محماد آخونادى  کافى ال .يعقوبمحمدبن کلينى 

 .ق0117 دارالکتب االسالمية  تهران 

 .0291تهران  صدرا    البالغ  سیری در نه مطهرى  مرتضى. 

  تهااران  صاادرا  از دیجج هاه  فهججف  تججاری  قیججاو ا انقججالد مهجج ی. ااااا اااااااااا

0281. 

  تهران  مؤسساۀ تنظايم و نشار آ اار صحیفۀ اماوالله. روح سيدموسوى خمينى  

 .  0289امام خمينى

  قاام  الوسججا و ا مهججرنبم الةهججا و مهججر ر . محماادتقى باان نااورى  حسااين

 ق.0117الحياء التراث   البيتآل ةمؤسس

http://lib.eshia.ir/50017/1/214/استفاده

