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«از پدرم ،موسیبنجعفر شنیدم که گفت :از پدرم جعفر بنمحمد شنیدم که گفت :از پدرم محمدبنعلی
شنیدم که گفت :از پدرم علیبنالحسین شنیدم که گفت :از پدرم حسینبنعلی شنیدم که گفت :از پدرم
امیرالمؤمنین علیبنابیطالب شنیدم که گفت :از پیامبر شنیدم که گفت :از خدای عزوجل شنیدم که گفت:

َ َ َ َّ َُ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ
ل ِإله ِإل الل ِحص ِنی فمن دخل ِحص ِنی أ ِمن ِمن عذ ِابی
دژ من درآید ،از عذاب من ایمن خواهد بود»).
دژ من است؛ پس هرکس به ِ
(ال اله اال اهّلل ِ
چون کاروان به راه افتاد ،امام فریاد زدند:

ُ ُ َ َ ََ ْ ُ
وطهاَ
ُ
وطها و أنا ِمن شر ِ
ِبشر ِ
(با وجود شرطهای آن و من از شرطهای آنم»).
أمالى صدوق ،ص ۲۳۵
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گرافیک و صفحهآرایی :حامد امامی
نشانی :مشهد مقدس ،بین کوهسنگی 17و19
تلفن051-38460085 :
سایتjavanan.org :
کانال ارتباطی با کارگروه محتوایی
در شبکههای اجتماعی تلگرام ،سروش ،بله ،گپ ،ایتا
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مقدمه
صبحگاه مجعه ۱۳ ،دی ماه  ،۱۳۹۸یکی از تلخترین اخبار حافظه
تارخیی امت اســامی خمابره شــد؛ خبر کوتاه بود و اثرگذار :حاج قاسم
پر کشید!
داغ شــهادت ســردار پرافتخــار جهــان اســام ،نــه تهنا ملــت ایران
اســامی کــه متام مســتضعفنی و حق طلبان جهــان را حتت تأثیر خود
قــرار داد؛ حــاج قاســم ،مرد پرواز بــود و از مهنی رو بیــش از آنکه اهل
زمنی باشد ،بر آمسانهای مهیشه یکرنگ حکومت میکرد ،و چننی بود
که دلبســتگان آمسان ،در غم او باراین شــدند و آمسان بیش از مهیشه
طوفان خشم و انتقام آغاز کرد.
تشــییع جنازه حاج قاســم به یکیدیگر از محاســههای میل ،بلکه
امت اسالمی بدل شد ،خوزستان ،هتران ،قم ،مشهد ،کرمان به عشق
ســردار دلها قیام تارخیی منودند و بســیاری از شــهرهای دیگر کشــور،
ً ً
حیت بدون در آغوش کشــیدن پیکر اربا اربا ســردار خود ،غرق مامت و
عزاداری شدند.
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شهید قاسم سلیماین نشان داد که دستش از سردار قاسم سلیماین
بازتــر اســت و بیــش از او میتوانــد مرزهای انســانیت را از یــوغ جتاوز
نااهالن و دمشنان توحید و والیت رهایی خبشد.
حاج قاســم بعد از شــهادت ،بیشتر و پرتوانتر از قبل ،به فتوحات
خود ادامه داد و فضایی در کشور پدید آورد که عطر توحید و وحدت
آن تا ســالیان ســال در مشــام امتهای مســلمان و بیدار بایق خواهد
ماند.
درست چهل روز بعد از آغاز عملیات بزرگ سهپبد شهید سلیماین،
حاج قاسم یکی از مهمترین اهداف خود را نشانه میگیرد .چهلم حاج
قاســم ،موعــد قرائت وصیت مردی میشــود که اکنون ،پــس از دفاع
از کالبــد نــوراین حــرم مطهر علوی و حســیین و زینیب ،توفیــق دفاع از
حقیقت والیت امیراملؤمننی؟ع؟ را پیدا کرده و طائف حرم عشق گشته
است.
حاج قاسم با وصیت خو یش نشان داد که هنوز زنده است ،نفس
میکشــد ،و بیش از پیش با دســتان ســاده اما پرتوان خو یش ،بر ســر
َ
یتیمان وادی عشق دست کشیده و نزد خداوند خود با ندای َ يا ل ْي َت
َق ْو ِمي َي ْع َل ُم َ
ون آنان را شفاعت میکند!
وصیــت حــاج قاســم ،حتفهای بود بــرای متام آناین کــه توفیق پیدا
منودند ،یک اربعنی در ســوز عشــق وصال ذوب شــوند و در کنار غم
قاســم ســلیماین ،به سرفرازی «مکتب سلیماین» بیاندیشــند و در آن
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وادی قدم گذارند.
در این اثر سعی شده است با نگاهی گذرا به وصیتنامه حاجقاسم
که در حقیقت منشور عشق و دلدادگی و انسانیت است ،گریزی به
اندیشههای واالی او بزنمی و از روزنه فهم هبتر غزل عاشقانه او ،توشهای
جهت اعتالی مکتب سلیماین اخذ منایمی.
چه خوب است ،مطلع سیاهه خود را حسن ختام حاج قاسم یعین
نامــه تأییــد فرمانده به ســرباز خود قرار دهمی کــه در حقیقت ،وصیت
حاج قاسم ،شرحی است بر پیام تبریک و تسلیت مقام معظم رهبری
برای او!
« بسم اهلل الرمحن الرحمی
ّ
ملت عزیز ایران!
سردار بزرگ و پرافتخار اسالم آمساین شد .دیشب ارواح ّ
طیبۀ
شــهیدان ،روح ّ
مطهــر قاســم ســلیماین را در آغــوش گرفتنــد.
سالها جماهدت خملصانه و شجاعانه در میدانهای مبارزه
با شــیاطنی و اشرار عامل و ســالها آرزوی شهادت در راه خدا،
سراجنام سلیماین عزیز را به این مقام واال رسانید و خون پا ک
او به دســت شیقترین آحاد بشــر بر زمنی ر خیت .این شهادت
بــزرگ را به پیشــگاه حضرت ّ
بقی ـةا 
هلل ارواحنا فــداه و به روح
ّ
ّ
مطهر خود او تبریک و به ملت ایران تسلیت عرض میکمن.
او منونــۀ برجســتهای از تربی 
تشــدگان اســام و مکتــب امام
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مخیــی بــود ،او مهــۀ عمر خــود را به جهــاد در راه خــدا گذرانید.
شــهادت پــاداش تــاش یبوقفــۀ او در مهــۀ این ســالیان بود،
ّ
بــا رفــن او بــه حول و قـ ّـوۀ اهلــی کار او و راه او متوقف و بســته
خنواهد شد ،ویل انتقام سخیت در انتظار جنایتکاراین است که
دســت پلید خود را به خون او و دیگر شــهدای حادثۀ دیشــب
آلودند .شــهید ســلیماین چهرۀ بنیامللیل مقاومت است و مهۀ
دلبســتگان مقاومت خوخنواه اویند .مهۀ دوســتان -و نیز مهۀ
دمشنان -بدانند ّ
خط جهاد مقاومت با انگیزۀ مضاعف ادامه
خواهــد یافــت و پیــروزی قطعــی در انتظــار جماهــدان این راه
مبارک اســت .فقدان ســردار فدا کار و عزیز ما تلخ اســت ویل
ادامــۀ مبــارزه و دســت یافــن به پیــروزی هنــایی کام قاتالن و
جنایتکاران را تلختر خواهد کرد.
ّ
ملــت ایــران یــاد و نام شــهید عایلمقام ســردار ســهبد قاســم
ســلیماین و شــهدای مهراه او بو یــژه جماهد بزرگ اســام جناب
آقای ابومهدی املهندس را بزرگ خواهد داشت و اینجانب سه
روز عــزای عمومی در کشــور اعالم میکمن و به مهســر گرامی و
فرزندانعزیزو دیگربستگانایشانتبریکو تسلیتمیگومی.
ّ
سیدعیلخامنهای
۱۳دیماه »۱۳۹۸
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1
()1
اعتقاد صحیح ،قدم اول برای حرکت
اگر فهمیدیم تمام حقیقت انســان «تن» او نیســت ،بلکه «من»
فراتر از تن بوده و این بدن خاکی تنها جزئی از حقیقت ما را تشکیل
میدهــد ،باید خیلی زود بفهمیم که« :چارهای جز این وجود ندارد
کــه از حصار تن بیــرون آییم و حقیقت خود را بدون هیچ مزاحمی
ادراک نماییــم» .بــه عبــارت دیگر ،فهــم «فراتربودن انســان از بدن»
آتــش شــوق و طلب خــروج از ّ
مادیت و جســمانیت را در ما روشــن
مــی کنــد و درســت در این نقطۀ حســاس اســت که باید بــه دنبال
1
راهکاری برای فرونشاندن این آتش باشیم.
مسیر انسان از حضیض عالم خاک تا اوج قرب خداوند متعال،
راه پر پیچ و خمی است که تا نقشۀ آن را در دست نداشته باشیم،
نباید امیدی به رســیدن به مقصد داشــته باشــیم .اگر مسافر بدون
 .1برای اطالع بیشتر رک .جلد دوم مجموعۀ برترین آرزو.
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چراغ و نور مســیر خود را پیدا نمیکند ،ســالک مسیر قرب الهی نیز
بدون اعتقاد درست ،سیر صحیحی نخواهد داشت.
اعتقادات هر انســان ،مســیر و هدف او ،و شــیوه طیکردن مسیر
و رســیدن به هدف را مشــخص میکنــد .اگر اهدافی که انســانها
در زندگی خود انتخاب میکنند و بر اساس آن تمام سبک زندگی
ً
خــود را تغییــر میدهنــد ،تماما برخاســته از اعتقاداتشــان نباشــد،
ّ
حداقــل بایــد بپذیریــم که این اهداف ،تا حد بســیار بســیار زیادی
منبعث از اعتقادات و نگرشهای بنیادین آنها است و به همین
دلیل اســت کــه خداوند متعال بــه پیامبر برگزیدۀ خــود میفرماید:
َ ف ْاع َل ْم َأ َّن ُه ال إ َله إ َّال ُ
اهَّلل(1بدان که خدایی جز اهلل نیســت!) .اعتقاد
ِ ِ
ّ
به توحید اولین قدم برای موحد شدن است و اعتقاد به اولیاء الهی
2
اولین گام در جهت اهل والیت گشتن.
حاج قاســم که فرزند برومند و تربیتشدۀ مکتب اسالم است،
خــوب میدانــد کــه شــروع هــر حرکتــی مبتنــی بــر بینــش صحیــح
اســت و درســت به همین دلیل ،نامۀ جهانی خود را با شــهادت به
صحیحترین عقاید آغاز میکند و چه خوش به ما یادآور میشود که

 .1سوره محمد :صدر آیۀ .۱۹
 .2بــرای فهــم بهتــر نقش اعتقادات در حرکت و زندگی انســان رک .درس اول جلد اول
مجموعۀ برترین آرزو.
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اگر بر اعتقاداتمان باور داریم ،نباید از ابراز آن إبایی داشته باشیم!

1

ً
ّ
«اشهد أن ال اله ال اهلل و اشهد ّأن حممدا رسولاهلل و اشهد ّأن امیراملؤمننی
عــی بــن ابیطالــب و اوالده املعصومــن اثــی عشــر امئتنــا و معصومیننــا
حج ـجاهلل .شــهادت میدهــم کــه قیامت حق اســت .قرآن حق اســت.
هبشــت و جهـ ّـم حق اســت .ســوال و جــواب حق اســت .معــاد ،عدل،
امامتّ ،
نبوت حق است».

متأســفانه بعضــی از مــا ،علیرغــم دغدغ ههــای مقــدس و
نیتهای پاکی که در تحقق اهداف اسالم عزیز داریم ،از ضرورت
کار بــر روی اعتقادات غفلت کــرده و حتی کار بر روی اعتقادات و
باورهای بنیادین را نفی میکنیم؛ ما باید در این زمینه دقت کافی
داشــته باشیم که هرچند ســخنگفتن از مزایا و محاسن دینداری
 .1خاطرهای از حاج قاســم ســلیمانی :زدیم بغل.وقت نماز بود .گفتم« :حاجی قبول
باشه » .گفت« :خدا قبول کنه انشاءاهّلل ».نگاهم کرد.گفت« :ابراهیم!»نگاهش کردم.
ــ نمازی خوندم که در طول عمرم توی جبهه هم نخوندم.
ــ حاجآقا شما همه نمازهاتون قبوله.
قصــهاش فــرقمیکــرد .رفته بــود کاخ کرملین .قرار داشــت با پوتین .تــا رئیسجمهور
روســیه برســد وقت اذان شد .حاجی هم بلند شد .اذان و اقامهاش را گفت .صدایش
پیچید توی سالن .بعد هم ایستاد به نماز .همه نگاهشمیکردند .میگفت در طول
عمرش همچین لذتی از نماز نبرده بوده.
پایان نماز پیشانیاش را گذاشت روی مهر .به خدای خودشگفت:
«خدایــا ایــن بــود کرامــت تــو ،یــه روزی تــوی کاخ کرملیــن برای نابودی اســام نقشــه
من قاسم سلیمانی اومدم اینجا نماز خوندم».
میکشیدند ،حاال ِ
(ابراهیم شهریاری ،کتاب سلیمانی عزیز ،انتشارات حماسه یاران ،صفحه )۱۰۹
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در عالقهمندشدن افراد به دین و دیانت اثرگذار است اما:
ً
اوال کار بر باورهای بنیادین نافی کارهای فرهنگی دیگر نبوده و
میتواند با آنها و در موازات آنها انجام شود.
ً
ثانیا تا یکبار برای همیشــه نگرشهای بنیادین خود را اصالح
نکنیم ،نمیتوانیم از خطر سقوط اعتقادی در امان بمانیم.
ّ
ً
ثالثا مخاطبان نخبه ،با ذهنهای خلق و آ کنده از سوال ،هرگز
جوابهــای خطابــی و فانتــزی را قانعکننــدۀ جــان پرتکاپوی خود
نمیبینند و با تمام وجود بهدنبال سخنی از جنس برهان 1هستند؛
ممکن است اشتباه اکتفاء به بیان کارکردهای دین به جای بحث
اساســی و اســتداللی بــر ســر عقاید و معــارف دینی ،ناشــی از عدم
مواجه با این قشر از مخاطبان باشد.
ً
رابعا اثری که تغییر و اصالح در باورهای بنیادین و عقاید اساسی
یشــود؛
و اصــول دیــن در پــی دارد ،در هیچ جای دیگری یافت نم 
اگر برای کسی تلقی صحیحی نسبت به توحید ،والیت ،حقیقت
انسان ،معاد و ...ایجاد شود ،چنین شخصی دیگر تا انتهای مسیر
با قدرت و ســرعت بهســمت اهداف عالی اسالم حرکت میکند و
در میانههای راه متوقف نخواهد شد ،اما به هر میزان که در تقویت
بنیانهــای فکــری کوتاهی نماییــم ،باید به همان اندازه نســبت به
لغزیدن در مسیر کمال خائف و بیمناک باشیم.
 .1در اینجا مراد از برهان دلیل محکم ،استوار و خدشهناپذیر است.
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2
()2
شکر نعمت ،فهم نعمت
هریــک از مکاتــب تربیتــی به فراخــور مبانی خــود ،تعریفی برای
«انســان» ارائه دادهاند؛ برای مثال آمده اســت که ارســطو انســانیت
را در قالب «حیوان ناطق» تعریف کرد و یا در تعریفی دیگر ،بعضی
متفکــران معاصــر ،انســان را ّ
«حی متألــه» دانســتهاند .در حقیقت
ّ
آنچــه از نظــر معرفتــی ارزش باالیی دارد ،شــناخت حد انســانیت
ّ
اســت .مقصود از حد انســانیت ،رســیدن به شــاخصی اســت که
ً
بتوان با آن افراد را در دایرۀ انسانیت وارد کرد و یا احیانا از آن خارج
ســاخت .در نــگاه ائمهاطهــار؟مهع؟ ،شــاخص انســانبودن ،حمــد
الهی معرفی شده است؛ امام سجاد؟ع؟ در مناجات اول صحیفۀ
ّ
شریفۀ
سجادیه میفرمایند:
ال ْمـ ُـد ِ َّل َّالـ ِـذي َل ْو َح َب َس َع ْن ِع َب ِاد ِه َم ْعر َف َة َ ْ
« َو ْ َ
ح ِد ِه َع َل ماَ
ِ

َْ َ ُ ْ ْ َ ُْ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ ْ ْ َ ُْ َ
أبلهم ِمن ِمن ِن ِه التت ِابع ِة ،و أسبغ عل ِيم ِمن ِنع ِم ِه
ال َتظ ِاه َر ِة،
َ
ََ
ُ
ُ
ََ َ
ْ
َ
ل َت َص َّرفوا ِف ِم َن ِن ِه فل ْم ْي َم ُد ُوهَ ،و ت َو َّسـ ُـعوا ِف ِر ْز ِق ِه فل ْم َيشك ُر ُوه.
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ْ
َ
َ َ ُ َ َ َ ََ
ْ ْ
َو ل ْو كانوا كذ ِلك ل َر ُجوا ِم ْن ُح ُد ِود ِالن َس ِان َّي ِة ِإل َح ّ ِد ال َ ِب ِيم َّي ِة
ْ
َ َ ُ ََ َ َ َ
ْ ُ ْ َّ َ ْ َ ْ
ُْ َ َ
عام َبل ُه ْم
ن
َفك ُانــوا كما وصف ِف مك ِم ِكت ِابـ ِـهِ :إن هم ِإل كال ِ
َ ّ
ً
1
أضل َس ِبيل».

ً
حضــرت در ایــن فرمایــش صریحــا میفرماینــد کــه یکــی از
نعمتهای اساسی خداوند ،نعمت حمد است ،زیرا اگر خداوند
نعمــت حمدکــردن را بــه مــا نمــیداد ،مــا از نعمتهای سرشــار او
استفاده میکردیم اما از او حمد و تشکری به جای نمیآوردیم و اگر
انسانی چنین باشد ،از حد انسانیت ساقط شده و با خروج از این
مرز وارد وادی چهارپایان خواهد شد!
اما چرا حمد نعمتهای الهی ،شــاخص انســانیت اســت؟ در
پاســخ شــاید بتــوان گفت مــا میتوانیــم بــا نعمتهای الهــی به دو
صورت مواجهه داشــته باشــیم؛ یا ســرهای خود را پایین بیندازیم و
خــود را غــرق در کثــرت کنیم و ربط کثــرت به وحدت را مشــاهده
نکنیم و به عبارت دیگر ،مواجههای منفعالنه نسبت به نعمتها
نشــان دهیــم ،یا اینکه نعمــت را تنها نعمت نبینیــم ،بلکه در یک
واکنــش فعاالنه،عــاوه بر اینکه وحدت را در کثرت مشــاهده کرده
و مستند به خداوند متعال میکنیم از نعمت با استفاده صحیح
از آن بهعنــوان پلــی که مســیر ما به ســوی اهداف الهی و ســعادت
ابــدی هموار مینماید اســتفاده کنیم .میشــود غــذا را خورد و تنها
 .1صحیفه سجادیه ،مناجات اول ،فراز  ۸و .۹
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بــه طعــم و مــزه آن فکــر کرد و در نهایت از کنار ســفره بلند شــد و به
فعالیتهای روزانۀ خود پرداخت ،میشود غذا را خورد ،اما از پس
این غذا ،خداوند را بهعنوان مفیض نعمات دید و بعد از اتمام غذا
نیز به پشتوانۀ نیروی حاصل از این خوراک ،به سمت اهداف الهی
حرکت کرد.
انسان اگر انسان است ،به دلیل این است که روی او به سمت
آســمان قرار میگیرد و میتوانــد از قیدها و حصارهایش عبور کرده
ً
و بــه قلههــای باالتــر دســت پیدا کنــد؛ طبعــا مواجهــۀ منفعالنه با
نعمتهــای الهــی ســر را باالنیــاوردن اســت و بــرای همیــن چنین
مواجههای بهمثابۀ خارجشدن از حد انسانی تلقی شده است.
حاج قاســم بهعنوان یکی از تربیتشدگان مکتب اسالم ناب،
سالها در عرصههای جهاد اکبر و اصغر مشق انسانیت نموده و برای
همین است که در فراز دوم منشور انسانیت خود را چنین رقم میزند:
«خدایا! تو را سپاس میگومی خباطر نعمتهایت.خداوندا! تو را سپاس
که مرا صلب به صلب ،قرن به قرن ،از صلیب به صلیب منتقل کردی و
در زماین اجازۀ ظهور و وجود دادی که امکان درک یکی از برجستهترین
اولیائت را که قر ین و قریب معصومنی است ،عبد صاحلت مخیین کبیر را
درک کمن و سرباز رکاب او شوم .ا گر توفیق صحابۀ رسول اعظمت حممد
مصطیف را نداشمت و ا گر یبهبره بودم از دورۀ مظلومیت عیل بن ابیطالب

20

شرح دلبری

و فرزنــدان معصــوم و مظلومش ،مــرا در مهان راهی قــرار دادی که آنها
در مهان مســیر ،جان خود را که جان جهان و خلقت بود ،تقدمی کردند.
خداونــدا! تــو را شــکرگزارم کــه پــس از عبد صاحلــت مخیین عز یــز ،مرا در
مســیر عبد صالــح دیگری که مظلومیتش اعظم اســت بر صاحلیتش،
مــردی کــه حکــم امروز اســام و تشـ ّـیع و ایران و جهان ســیایس اســام
فدای جان او باد قرار دادی.
است ،خامنهای عزیز که جامن ِ
پروردگارا! تو را ســپاس که مرا با هبترین بندگانت در هم آمیخیت و درک
بوســه بــر گونههای هبشــی آنان و استشــمام بوی عطر اهلی آنــان را یعین
جماهدین و شهدای این راه به من ارزاین داشیت».

ً
انقالب اسالمی یقینا یکی از نعمتهای بزرگ الهی است و حاج
قاسم خوب میداند که اگر بخواهد در امتحان انسانیت ،نمرۀ ممتاز
بگیرد ،باید با این نعمت مواجههای فعاالنه داشته و به عبارت دیگر
شکر این نعمت را به جای آورد .نمیشود در عصر کنونی بهمعنای
ً
واقعــی مؤمــن بود امــا از ایــن نعمت چشمپوشــی کرد چرا کــه یقینا
چشمپوشــی از این ظهورات الهی در عصر مدرنیســم و بلکه پست
مدرنیســم ،خــروج ما از قافلۀ انســانیت را بههمراه خواهد داشــت.
ً
شــکر نعمــت انقــاب به ایــن اســت کــه اوال انســان در وراء این
نعمت بزرگ تمدنی ،هرچه بیشــتر دستان خداوند را در ظلمتکدۀ
جهان معاصر به تماشا بنشیند و در گام بعدی ،ظرفیتهای عظیم
این نعمت را شناخته و از این ظرفیتها در جهت محققساختن
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آرمانهای بزرگ الهی استفاده نماید .اگر زمانۀ کنونی را درک کنیم
امــا از ظرفیتهای این انقالب در جهت تحقق بزرگترین اهداف
الهی ،یعنی انسانسازی و تربیت مؤمن موحد چشم پوشی نماییم،
باید قبل از حضور در محکمۀ الهی ،در برابر دادگاه انسانیت آماده
محاکمهای سخت باشیم.
مزیــت انقــاب اســامی ،ولــی فقیــه اســت .اگــر ایــن حقیقت
را دریافتیــم کــه بایــد از ظرفیــت انقــاب اســامی بهعنــوان یکی از
نعمتهای برجستۀ الهی استفاده کرد ،خیلی زود متوجه خواهیم
شــد که باید پیش از هرچیز ،این انقالب را شــناخت؛ چراکه بدون
شــناخت صحیح از انقالب ،شــکر عملی کامل برای آن ،چندان
قابلتصور نخواهد بود.
بــه نظر میرســد یکــی از راههای دســتیابی به شــناخت جامع و
کافــی نســبت بــه انقالب ،بررســی مزیتهــای این انقالب اســت.
مزیت انقالب اسالمی ما ،نظریۀ «والیت فقیه» و مزیت نظریۀ والیت
فقیهّ ،
«ولی فقیه» است؛ به همین دلیل بزرگان ما در ساحت شکر
عملی خود نســبت به انقالب ،بیش از هرچیز دیگری بر رهبری آن
دست گذاشته و سعی میکنند این مزیت اعالی انقالب را به رخ
ً
بکشند .از آنجا که عمیقا معتقدیم خواستگاه فکری حاج قاسم،
برخواســته از خوانــش اســام ناب حوزوی اســت ،خوب اســت در
اینجا بهعنوان نمونه به گوشــهای از دیدگاه مروجین و بلکه مصادر
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اسالم ناب ،نسبت به مقام معظم رهبری؟ظفح؟ اشاره نماییم:

1

شهید آیةاهلل دستغیب
شــهید محــراب ،مرحوم آیةاهلل دســتغیب عالوه بــر مقام علمی
و سیاســی بــاال ،در ســلوک عملی نیز مدتها محضــر عارف بزرگ
مرحوم آیةاهلل حاج شــیخ محمدجواد انصــاری همدانی؟ق؟ را درک
نموده و تحت تربیت ایشان به مقامات معنوی باالیی دست یافته
بودنــد ،در ابتدای انقالب اســامی و در وصف مقام معظم رهبری
میفرمایند:
«چيــزی كــه بنده نســبت بــه اين شــخص بــزرگ فهميدهام
اين اســت كه فردی اســت خدایي ،هواپرســت نيســت ،مقام
منیخواهــد ،قــدرت منیخواهــد بــه دســت بگيــرد ،امتحــان
خو يــش را پيــش از پيروزی و بعــد از پيروزی داده اســت .در
هــر پســی كه بــوده ،امتحــان خــودش را داده اســت .كیس كه
امام مجعه هتران باشــد ،آن وقت در جهبه برود ،در ســنگرها از
اســام دفاع كند ،اين مرد بــزرگ ،مقامی برای خودش قائل
نيســت ،بعينــه مثــل رهبر عظميالشــأن .امام فرمــوده :به من
خدمتگــزار بگوييد هبتر اســت از اينكه رهبــر بگوييد .آقای
 .1تعاریف و تماجید بزرگان نسبت امام امت حضرت روحاهلل؟هر؟ آنچنان زیاد است
که اشارۀ مختصر به آن نیز مجالی بارها و بارها موسعتر از سیاهۀ فعلی میطلبد.
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عــی خامنهای هم اينجوری اســت ،مقام منیخواهد ،مقام
روی او اثر منیگذارد».

1

مرحوم آیةاهللالعظمی بهجت
آیةاهلل صدیقی امام جمعه موقت تهران که از شاگردان و مراودین
نزدیک مرحوم آیةاهلل بهجت به شمار میآیند نقل میفرمایند که:
«در یک جلسۀ دوسه نفری که خدمت آیةاهللالعظمی آقای
هبجــت بودمی یه کــی انتقاد گون ـهای را خواســتند به رهبری
خدمــت آقای هبجت بازگــو کنند .آقای هبجت به یک نگاه
تندی به ایشــان فرمودند :مشا هبتر از ایشــان ســراغ دارید .من
2
که هبتر از ایشان سراغ ندارم!»
عالمه حسنزاده آملی
حضــرت عالمــه حســنزاده ،از اســتوانههای علمــی ،حکمی و
عرفانــی حوزههــای علمیــه و از شــاگردان علمــی و عملــی اســاتید
بزرگــوار و عظیمالشــأنی ماننــد مرحــوم عالمــه شــعرانی ،عالمــه
طباطبائــی ،آیــةاهلل الهــی طباطبائــی و ...در وصــف مقــام معظــم
رهبری میفرمایند:
 .1پایگاه خبری مشرق نیوز.
 .2به نقل از پایگاه خبری مشرق نیوز.
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«رهبرعظمیالشــان کشــور بــزرگ مجهــوری اســامی ایــران
آی ـةاهلل معظــم جنــاب خامنهای کبیــر -متع اهلل االســام و
املســلمنی بطــول بقائــه الشــریف -قائــد ،ویلّ ،
ویف و رائد،
ســائس ،حــی ،مصــداق بــارز :نرفــع درجــات مــن نشــاء
میباشــد .عزت و شــوکت روز افزون آن قائد اســوۀ زمان را
مهواره از حقیقة احلقائق مسئلت دارم و امیدوارم دادار عامل
و آدم مهواره ساالر و سرورم را سامل و مسرور دارد».1
«چــون ایــن بزرگــوار دوســتدار خدا هســت ما او را دوســت
دار می .این انقالب را دوست بدار ید.رهبر عظميالشأنتان را
دوســت بداريد .عاملی ،عــادیل  ،رهبری ،مؤمین،موحدی،
سـ ّـيایس ،دلــداری ،انســان رباین،پا ک،منــزه ،كــه دنیــا
کمن.
شــکارش نکــرده .من جایي [ســراغ] ندارم کــه عرض ️
قــدر ايــن نعمت عظمی را كه خدا به مشــا عطا فرمود ،قدر
رهبر ولیي ،اهلی .اآلن اين انســجام ما ،تكليف شــرعی
اين ِ
ماســت .اول انقــاب يادتان هســت چند فرقه برخاســتند
كــه میخواســتند كشــور را جتز يــه كنند؟حواســتان مجــع
باشــد ،مبــادا ايــن وحدت مــا را! مبــادا اين مجعيــت ما را!
مبــادا ايــن كشــور علــوی را! مبادا ايــن نعمت والیــت را! از
دست مشا بگيرند .خدايا به حق پيغمبر و آل پيغمبر سايه
 .1همان.
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ايــن بزرگمرد ،اين رهبر اصيل اســامی ،حضرت آيتاهلل
معظم خامنهای عز یز را مستدام بدار».
مرحوم عالمه طهرانی
فقیه و عارف واصل ،مرحوم عالمه آیةاهلل حسینی طهرانی؟وضر؟
میفرمودند:
ََ
«امروز علم اسالم در دست حضرت آیتﷲ خامنهاى است و
تعظمی ایشان ،تعظمی اسالم و تضعیف ایشان ،تضعیف اسالم
است و هر سخن و عمىل که منجر به تضعیف ایشان شود ،حرام
ّ
مسلمومعصیت کبیرهاستو گناهىاست کهخبشودهمنىشود».
آیةاهلل مصباح یزدی
حضرت آیةاهلل مصباح یزدی ،از شاگردان مطرح و شناختهشدۀ
مرحــوم عالمــه طباطبائی و مرحــوم آیةاهلل بهجــت؟امهر؟ در وصف
مقام معظم رهبری و در تذکر این نعمت الهی میفرمایند:
«از بزرگتر یــن نعمتهای اهلی که خدا برای مســلمانان بعد
از غیبــت امــام زمان(عــج) مرمحت کــرده وجود مقــدس رهبر
معظم انقالب است ....باید در پیشگاه عظمت اهلی سربه
خا ک بگذار می و طول عمر بیشتر برای رهبر معظم انقالب را
درخواست کنمی.
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ا گر امثال بنده شبانهروز تسبیح به دست بگیر می و فقط خدا
را شــکر کنمی که خدا چننی رهبری را به ما داده ،واهلل معتقدم
کــه از عهدۀ شــکر این نعمت برمنیآیــم .رهبر عزیز ما تایلتلو
معصــوم اســت .مــن در زمــان حضــرت امــام هــر وقــت ذهمن
یشــد که بعد از امام چه خواهد شــد،
متوجه این مســئله م 
مضطرب میشدم و به هر صور یت خودم را منصرف میکردم
ً
کــه اصــا دربــارۀ این مســئله فکر نکــم .چون هیــچ جواب و
طرح قانعکنندهای برای جبران خالء وجود امام نداشــم .این
مسئله بهقدری برای من نگرانکننده بود که سعی میکردم
به آن فکر نکمن .اما وقیت که مقام معظم رهبریدامت برکاته
عهدهدار این مسئولیت شدند ،گویا آب خنکی روی شعله
آتش بریزند».1

آیةاهلل سعادت پرور
ایشــان عکس مقــام معظم رهبــری را باالی سرشــان زده بودند و
میفرمودند:
کیس که هنوز منی داند حق با کیســت ،به درد ســیر و ســلوک
منیخورد.
 .1به نقل از پایگاه خبری مشرق نیوز.
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اگــر اهل حکمت و معنویت که دیدگانشــان بــه نور بصیرت نیز
روشــن شــده اســت ،چنین نعمتی را میشناســد و چنین مواجهۀ
فعاالنــهای بــا نعمــت دارنــد ،چه عجب که شــخصی چــون حاج
قاســم ســلیمانی ،تربیتشــدۀ مکتب اســام ناب ،نعمت والیت
فقیــه را بشناســد و در تمــام عمر خویش به دنبال حفظ و اســتفادۀ
بیشتر از ظرفیتهای توحیدی عظیم این نعمت باشد.
رهبری؛ حکیم و مظلوم!
انســان بصیر و داخل در حد انســانیت اســت که در ورای تمام
ِ
مشــکالت چند دهۀ گذشــته ،حکمــت رهبری را میبینــد و از آن
یبــرد .رهبری،
فراتــر رهبــری را میشناســد و به مظلومیــت او پی م 
حکیم اســت زیرا در تمام این ســالها کشتی جمهوری اسالمی را
ســکانداری نموده و این کشــور را از حضیض دورۀ ست مشــاهی به
پیشرفتهایفراوانعلمی،فرهنگی،اجتماعیو...رساندهاست.
آغــاز ریاســت جمهــوری حضــرت آیــةاهلل خامن ـهای در کشــور،
مصادف است با اوج بحرانهای ناشی از جنگ ،تبعات وادادگی
بنیصــدر ،پسلرزههــای شــهادت شــهیدان رجایی و باهنــر و ...و
ایــن یعنی ،ریاســت در اوج بحــران .آغاز رهبری حضــرت آقا نیز با
خرابیهای سنگین ناشی از جنگ ،شکافهای جدی اجتماعی
و ...مصــادف میشــود .تمــام اینها یعنی ،حضور  ۴۰ســالۀ ســید
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علــی خامنــهای در جمهوری اســامی ،همــواره قرین ســختیها و
پیچ و خمهای فراوان بوده است.
اگر میبینیم که کشور ،جنگ و حوادث و تبعات آن را پشت سر
میگذارد ،در عین ریلگذاری غلط ســازندگی ،مســیر خود را ادامه
میدهــد ،از بحرانهــای اصالحــات عبــور میکنــد ،بــا بیتدبیری
خودیهــا و بیخودیهــا دســتوپنجه نرم میکنــد ولیکن با تمام
اینها ،جمهوری اســامی نه تنها ذرهای از اقتدار خود را از دســت
نداده ،که به امالقری جبهۀ مقاومت بدل شده است ،یعنی کسی
ً
که سکاندار این کشتی است ،یقینا الهی و حکیم است.
اما با مرور بر این فراز از وصیت سردار شهید ،مشاهده میکنیم
که حاج قاســم ،دســت بر روی خصلت دیگری میگذارد و رهبری
را از دریچهای فراتر از حکمت ،یعنی مظلومیت میبیند .در تلقی
عرفی ما ،مظلومیت با ضعف و ناتوانی عجین است ،اما حقیقت
ایــن اســت کــه مظلومیت ،نشــاندهندۀ ضعــف و ناتوانــی مظلوم
نیســت؛ امیرالمؤمنیــن؟ع؟ قهرمــان میــدان شــجاعت و پهلوانــی
اســت ،امــا مظلــوم اســت .حضرت ّ
ســید الشــهداء؟ع؟ بــا والیت
تکوینــی خــود بر تمام عالم اشــراف و تســلط دارد ،اما مصــداق ّ
اتم
مظلومیت است .پس اگر کسی چون حاج قاسم ،رهبری را مظلوم
میداند ،در حقیقت رهبری را در موضع ضعف و سستی نمیبیند
بلکــه بــا مشــاهدۀ این خصلــت در رهبر فرزانــۀ خود  ،بر شــانههای
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خود احســاس مســئولیت جدیدی میکند ،و آن رفع مظلومیت از
رهبر امت اســامی اســت .ما میتوانیم در برابر مظلومیت رهبرمان
منفعل باشــیم و تنها اندوهگین شــویم ،یا میتوانیم همچون حاج
قاسم این واقعیت را درک کنیم و مردانه در میدان رفع مظلومیت از
این مرد الهی پای بگذاریم.
در اینجــا نیــز بســیاری از جوانــان دغدغهمنــد انقالبــی دچــار
اشــتباه فاحشــی میشــوند؛ ما چون درک صحیحــی از مظلومیت
آقــا نداریــم ،تالشــمان نیــز در جهــت مظلومیتزدایی از ایشــان در
بســیاری از مــوارد ،تالشــی مثمرثمــر نخواهــد بــود .خیل 
یهــا از ســر
جهالت یا عناد با رهبری زاویه دارند ،منافع شــخصی بســیاری در
تضاد با منویات رهبر اســت ،بعضی از جوانهای این مملکت به
ً
هــر دلیلی صراحتا یا در لفافه به آقا توهین میکنند ،اما مظلومیت
آقا در این ابعاد خالصه نمیشود!
مظلومیت آقا تنها به این نیست که فالن جوان در فالن دانشگاه
به ایشــان توهین میکند؛ مظلومیت آقا به این اســت که مســئولین
شــرایط را بهگونــهای رقــم زدهانــد کــه آن جــوان از همهجابیخبــر،
زیباییهــای اســام ،پویایــی ّ
تشــیع و حکیمانهبــودن والیت فقیه
را درک نکــرده اســت .مظلومیــت آقا به این اســت کــه در تمام این
ســی ســال زعامت ایشــان ،مســئولین درجه یک کشــور ،در جهت
خالف ریلگذاری ایشان حرکت نمودند ،و برخی فعاالن فرهنگی
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و دغدغهمنــدان ،به جای کار مهم و زیربنایی تربیت نیروی جوان
مؤمن حزب اللهی و کادرسازی برای دولت اسالمی ،فعالیتهای
خود را تنهاوتنها در کف خیابان و با شــعار علیه این و آن خالصه
کردند.
اگــر رهبــر ایــن انقالب از مــا عدالــت میخواهد و مــا در جهت
تحقــق عدالــت قدمــی از قــدم برنمیداریــم ،یعنــی رهبــر مظلــوم
اســت و ما در جهت مظلومیتزدایــی از او هیچ کاری نکردهایم.
اگــر رهبــر ایــن انقالب الهــی از ما تحــولو ارتقا ء علو م انســانی می
خواهــد و مــا هیچ قدم موثــری در حوزه و دانشــگاه برنداشــتیم اگر
حضرت آقا امروز دغدغه ی اقتصاد مقاومتی ،عدالت اجتماعی
و ســبک زندگی و فرهنگ این مرز و بوم را دارند و ما نتوانســتیم در
راســتای دغدغههــای حضرتشــان قدم موثــری بردار یــم یعنی رهبر
امروز جامعه اسالمی مظلوم است اگر از برترین آرزوهای رهبر امت
اســامی ،این اســت که فضایی معنوی مهیا شود تا جوانانی نظیر
ســید علــی قاضیها و عالمــه طباطبائیهــا تربیت شــوند؛ و ما نه
قاضــی را شــناختیم و نه طباطبائی را و نه در مســیر رســیدن به آن
ً
ً
نقطه تالشــی کردیم ،این رهبر یقینا مظلوم اســت و ما هم یقینا در
این زمینه مقصریم!
حــاج قاســم را همیــن فهم درســت حاج قاســم کــرد؛ او بــا درک
صحیح ،رهبری خود را شناخت ،دغدغههای او را لمس کرد و با
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تمام وجود سعی نمود حداقل در آن زمینههایی که توان دارد ،باری
از دوش ولی امر خود برداشته و منویات او را عملی کند .این است
کــه وصیتنامــۀ (بخوانید منشــور و بیانیۀ انســانی-جهانی) حاج
قاســم سرتاســر و خط به خط در راســتای زدودن غبار مظلومیت از
سیمای رهبری این امت شکل میگیرد و به نگارش در میآید.
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3
()3
ولایت ،بالاترین نعمت
ً
خداوند برترین موجود عالم هستی است؛ به بیان دقیقتر ،اصال
در مقابل او ،موجودی نیست که بتوان خداوند را با او مقایسه کرد،
خداوند یکپارچه نور است و در این عالم ،هرجا خبری از نور باشد،
ّ
جلوه و تجلی نور الهی است .به قول بعضی از بزرگان:
«خداونــد أصل الوجود اســت و موجودات بــه اجياد او موجود
ْ
ّ
مىگردنــد ،و بنابرايــن ّ
هويتش نور اســت كه :الظ ِاه ُر ِب َنف ِس ِــه
ُْْ
َ
الظ ِه ُر ِلغ ْي ِر ِه.
َْ
ــور َّ
ُ
اهَّلل ُن ُ
ض يعــى اهلل اصــل وجــود آمسا نهــا و
ــماوات َو ال ْر ِ 
الس
ِ
زمني است ،و اصل حقيقت و پيدايش آنها و بهوجودآورندۀ
آنهاســت .خداســت ّاول ،و پــس از آن موجــودات .او حمتاج
بــه ّ
معرف نيســت؛ و مهۀ موجــودات نيازمند بــه ّ
معر ىف وى.
اوســت اصــل وجــود ،و ّ
بقيــه موجــودات بــه اجياد او .اوســت
ظاهــر بــه ّ
هويت خــود ،و ّ
بقيه ظاهــر به ظهور او .اوســت نور،
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بقيــه ُمنـ َّـور بــه نور او .اوســت اصل حقيقــت ،و ّ
و ّ
بقيه جماز و
عاريت».1

اگــر چنیــن اســت ،خداونــد میشــود برتریــن آرزوی هــر انســان؛
و وصــال او م 
یشــود درد و درمــان آدمــی .حضــرت ســجاد؟ع؟ در
مناجاتهــای عاشــقانۀ خــود بــا خداونــد ،حضــرت او را چنیــن
خطاب میکند که:
ْ
ْ
ُ
َ
ُ
ُ
ْ
َ
َ
ال ُ
« َيــا ُمـ َـى قلــوب ُ
ال ِح ِّبــن!»(2ای
الشــت ِاقني َو َيا غ َايــة َآم ِ 
ِ
خواستۀ دل مشتاقان و ای هنایت آرزوی عاشقان!)
حــال که چنین اســت ،راه رســیدن بــه ایــن عزیزترین حقیقت
عالــم چه خواهد بود و ما بیابا 
نگــردان وادی حیرت ،با کدام چراغ
بایــد به حریــم یار ره ببریم؟! مگر نه اینکه راهنرفته باید دســت خود
را در دســتان راهرفتــه بگــذارد و مگــر نــه اینکه کــور بایــد دل به بینا
دهد؟! اینجاست که انسان مؤمن به غیب و خداوند ،بهسرعت
درمییابد که ســلوک و ســیر بهســمت خداوند متعال ،بدون وجود
انســانی راهرفتــه و لذتوصالچشــیده ،محــال اســت .از همیــن
رهگــذر اســت که وجــود امام در عالــم ضرورت مییابــد و اهمیت
والیــت بــرای انســان روشــن میشــود و از همیــن رهگــذر اســت که
. 1اهلل شناسی ،ج ،۱ص.۵۰
 .2مناجات محبین ،مفاتیح الجنان.
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والیت ،مهمترین رکن اسالم عزیز میشود که:

ُ َ ْ ْ َ ُ َ َ َ ْ َ َ َّ َ َ َّ َ َ َّ
الص ْوم َو ْ َ
ـس عل الصل ِة و الــزك ِاة و
ال ِ ّج
«ب ِــي ِالســام عل خـ ٍ
ِ
ْ
َ
ُ
َو ْال َو َل َي ِة َو َ ْل ُي َن َاد ِب َ ْ
ي ِبال َول َية»(1اســام بر پنج پایه
ش ٍء َما ن ِود َ 
اســتوار شده است :مناز ،زکات ،روزه ،حج و والیت و انسانها

به هیچ چیزی مانند والیت خوانده نشدند).

اســام برای رســیدن انسانها به خداوند است ،و این ولی الهی
اســت کــه دســت انســانها را گرفتــه و آنهــا را بــه ســمت خداوند
رهنمــون میشــود ،پــس بــه همــان انــدازه کــه قــرب و وصــال الهی
ارزشــمند اســت ،بــه همــان مقــدار اولیــاء الهی نیــز عزیــز و محترم
هســتند2 .حــاج قاســم بــه پشــتوانۀ همیــن اعتقــاد ناب اســت که
خطاب به خداوند عرضه میکند:
«خداوندا ! ای قادر عزیز وای رمحان ّرزاق ،پیشاین شکر شرم بر آستانت
یســامی کــه مرا در مســیر فاطمــۀ اطهــر و فرزندانش در مذهب تشـ ّـیع
م 
عطر حقییق اسالم قرار دادی و مرا از اشک بر فرزندان عیل بن ابیطالب
و فاطمــۀ اطهــر هبرهمنــد منــودی؛ چــه نعمــت عظمــایی کــه باال تر یــن و
ارزمشندترین نعمتهایت اســت؛ نعمیت که در آن نور اســت ،معنویت،
 .1وسائل الشیعه ،ج ،۱ص.۱۸
 .2برای اطالع بیشتر رک .جلد چهارم از مجموعه برترین آرزو.
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یبقــراری کــه در درون خــود باال تر یــن قرارهــا را دارد ،غمی کــه آرامش و

معنویت دارد.
ّ
خداونــدا! تــو را ســپاس کــه مرا از پــدر و مادر فقیر ،اما متدین و عاشــق
اهلبیــت و پیوســته در مســیر پا کــی هبرهمنــد منــودی .از تــو عاجزانــه
میخواهم آنها را در هبشتت و با اولیائت قرین کین و مرا در عامل آخرت
از درک حمضرشان هبرهمند فرما».

ولی الهی با از میان برداشتن حجابهای میان خود و محبوب،
به باالترین قلههای هستی دست مییابد و با پاره کردن تمام قیود
از هر حصار و بندی مبرا میشود .ولی الهی است که با فتح آخرین
مقامــات خلقــت ،آیینه وجــود خود را از هر منیــت و خودیتی پاک
میسازد و آیینه تمام نمای خالق میگردد.
چنین است که علم ولیاهلل ،آیینه علماهلل است ،قدرتش آیینه
قدرت او ،حیاتش حیات الهی و برای همین است که هرچه به این
عالم وابسته میشود عظیم و گرامی میشود .همین است که اشک
بر مظهر عالم والیت ،اباعبداهلل الحسین؟ع؟ کلید نجات میشود:
َ ُّ
َ َ
« َو َمـ ْـن ُذ ِكـ َـر ْ ُ
ال َسـ ْ ُ
الد ُم ِوع
ـن؟ع؟ ِع ْنـ َـد ُه فخ َر َج ِمـ ْـن َع ْي ِن ِه ِمــن
َ َ ُ َ َ
َّ َ َ َ
َ
ِم ْق َــد ُار َج َنـ ُ َ
اهَّلل َع ّز َو َجــل َو ْل َي ْرض ل ُه
ـاب ك َان ث َو ُابه عــى ِ
ـاح ذبـ ٍ
ْ ِ
ََ
ُ
ون
ال ّن ِة» (1.هرکس که حســن؟ع؟ نزد او ذکر شــود و از
ِبد ِ

 .1کامل الزیارات ،ص.۱۰۰
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چشمش به اندازۀ بال مگیس اشکی خارج شود ،ثواب او
بر خدا خواهد بود و خدا به کمتر از هبشت برای او رایض
منیشود).

بــه همیــن دلیــل اســت کــه تربیتشــدۀ مکتــب روایــات نــاب
ائمــه؟مهع؟ بــه ایــن اشــکریختن مباهــات میکنــد و خداونــد را بــر
این نعمت بزرگ شــکر مینماید .حاج قاســم در این فراز از منشــور
انســانیت خود ،به تمام مبلغان اســام عزیز ،با زبان عملی آموزش
میدهد که نباید از بیان عقائد و باو رهای اسالمی خجالت کشید؛
خیلی از مبلغین چون تبیین عقالنی و جهانشمولی برای بسیاری
از آموزههای شــریعت ندارند ،یا از اعتقاد به این دســتورات دســت
میکشند و یا الاقل در بیان این معارف و مطالبّ ،
تقیه میکنند.
ما باید بدانیم که اسالم عزیز آموزهای خالف عقالنیت (آموزهای
عقلگریز) ندارد و این ماییم که در فهم حکمتها و در تبیین باورها
بــا زبان عقالنیت کوتاه 
ی کردهایم و برای همین از بیان شــماری از
باو رهــای خود خجالت میکشــیم .حاج قاســم به مــا میآموزد که
میتوان یک ژنرال درجۀ یک نظامی بود و از باالترین و حساسترین
مناصب حکومتی و امنیتی برخوردار بود ،اما در پیام خود خطاب
به تمام مردم ،سر را باال گرفت و از گریه بر ّ
سیدالشهدا؟ع؟ با افتخار
سخن گفت.
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درک زهــرا شــهید میخواهــد
لب دیوار و در پر از قسم است
نجفآنجا کهاهلمیداناست
کــم مــا را زیــاد کــرده بتــول
کوثرآموزگار خوشعهدیاست
جبههدرجبههنورپیشانیاست
جگرم بیقرار و درمانده اســت
شعلهآنشب کهفکرغارتبود
آنشبجمعه،روضهاحیاءشد
شیشۀ عطر شد ،سرش گم شد
تــو بگو :شــعله پر کند جــان را!
این زمستان ،بهار قاسم ماست
مالک ما ،دلیل راه علیاســت
ریخت اردیبهشــت در دی ما
نــاف مــا بــا جنــون بریــده خدا
زلف این داغ دست حاشا نیست
بین خون خفتهایم و میگوییم
آنکــه دل را بــه آلاحمــد داد
 .1شهید عماد مغنیه؟وضر؟.
 .2شاعر :احمد بابایی.

مــادر مــا شــهیدپرور بــود
او نخســتین مدافع حرم است
صحبتاز مادر شهیداناست
مــادری بــر عمــاد 1کــرده بتــول
یکی از نسل او ابومهدی است
مــادر قاســم ســلیمانی اســت
در رگم شور خون فرمانده است
شــب جمعه ،شب زیارت بود
ً
تــن فرمانــده إر بــا إربــا شــد
خــون َمــرد ،آبــروی مــردم شــد
خــون مــا تــر کنــد خیابــان را
کار قاســم ماســت
آغــاز ِ
تــازه ِ
دستاو پرچمسپاهعلیاست
زندهتــر شــد شــهید زنــدۀ مــا
خصــم را احمــق آفر یــده خــدا
هرکــه کوتــاه آیــد از مــا نیســت
بارهــا گفتهایــم و میگوییــم
2
بــه اماننامــه رو نخواهــد داد
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4
()4
امید به عفو تو!
در یــک بیابــان ،آینههایی بــا اندازههــای گوناگون نصب شــده
است که هرکدام ب ه میزانی نور خورشید را در روز منعکس میکنند.
اگر میان آینهها مقایسه انجام دهیم میبینیم نور برخی بیشتر و نور
برخــی کمتر اســت .در نتیجــه میگوییم همــۀ آین ههــا در اینکه نور
دارند باهم شــریکاند ،ولی نور برخی بیشــتر و برخی کمتر اســت.
حتــی ممکن بــود اگر آینهها میفهمیدنــد ،برخی نور خــود را بهرخ
میکشــیدند و بــه نور زیــاد خویش افتخار میکردند .بهنظر شــما آیا
ً
واقعــا نور مال آینههاســت؟ آیا میتوان گفت آینهها با خورشــید در
نورداشــتن شــریک هســتند؟ یا اینکه همــۀ نورها به خود خورشــید
متعلــق اســت؟ اگــر دقــت کنیــم آینههــا باهــم شــریکاند ،ولــی با
خورشید شریک نیستند و در برابر آن هیچ نوری ندارند .درحقیقت،
همۀ نورها نور خورشــید اســت و هیچ آینهای از خودش نوری ندارد
و فقط کار آ 
ن انعکاس نور اســت .تا هنگامیکه خورشــید میتابد،
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یشــوند؛ پس
آنهــا نورانیانــد و تا خورشــید مــیرود ،همه تاریک م 
میتوانیم بگوییم« :همۀ نورها نور خورشــید است و او در نورداشتن
یکتا و بیشریک است».
مثــال مــا در برابــر خداونــد مانند شــمعی نیســت که از خــود نور
دارد ،ولی در برابر نور خورشید نورش گم میشود و هیچ بهحساب
نمیآید؛ مثال ما ،مثال همان آینههاست .تمام صفات کمالیای
کــه در ماســت ،پرتــو صفــات خداونــد اســت کــه در مــا میتابــد و
لحظهبهلحظــه بــه مــا منعکس میشــود و ما نیــز هرکــدام بهقدری
کــه خداونــد بــه ما ظرفیــت داده اســت ،آن نــور را نشــان میدهیم.
متأسفانه ،ما انسانها گاه بهغفلت دچار میشویم و فکر میکنیم
نوری که در ماست ،متعلق به خودمان است؛ فکر میکنیم این نور
را خداوند به ما داده است و دیگر مال خود او نیست؛ فکر میکنیم
در نورداشــتن بــا خداونــد شــریکیم و تنهــا تفاوت این اســت که نور
خداونــد نامتناهی اســت اما نور مــا محدود و کوچک اســت ،ولی
اینها همه توهمی بیش نیست .آنهنگام که خورشید محسوس
پس پردۀ تاریکی شــب ،پنهان میشــود ،نــور آینهها نیز به
دنیــا ،در ِ
خاموشی میگراید و ما اینگونه میفهمیم که نور آنها از خودشان
نبوده اســت؛ ولی خورشــید عالم هستی که خداوند متعال است،
چــون هیــچگاه پنهــان نمیشــود و آینــۀ وجود ما همــواره از نــور او پر
اســت ،ما گاهی توهمزده میشــویم و گمان میکنیم نور از خود ما
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اســت و ما با خداوند در نور شریکیم .علم ،قدرت ،جمال ،عزت،
ِملــکُ ،ملک و ...همهوهمه تنها به خداوند تعلق دارد و هیچکس
1
با او شریک نیست و هرکه هرچه دارد امانت است.
مؤمنــی کــه چنین اعتقادی پیــدا میکنــد ،عبادتهای خوب
خود را نیز به خود نسبت نمیدهد؛ هر نوری را که بهواسطۀ عبادت
یا عمل صالح در خود مشاهده میکند ،متعلق به خداوند دانسته
و آن را بــه خــود نســبت نمیدهــد ،بــرای همیــن چشــم امیــدی بــه
ً
کارهای خود ندارد و چشــم امیــد او تماما به خداوند و کرم و فضل
اوســت .جــدای از ایــن ،عبــادات و کارهــای خــوب مــا ،فعــل مــا
هستند و منسوب به ما؛ مایی که سراسر نقص و نداری و بیچارگی
هستیم .در مقابل ،فضل و کرم الهی ،منسوب به اوست؛ اویی که
سراســر ،بــودن اســت و دارایی ،و نور اســت و هســتی .بــرای همین
اهلبیــت؟مهع؟ بــه ما آموزش دادهاند که به پیشــگاه خداوند عرضه
کنیم:
َ ْ ُ َ َّ ُ
ّ ََ
ْ َ َ َ َ َْ َ َ َْ َ ْ َ
ل أعم ِالنا بل ِبفض ِلك
«لســت أت ِكل ِف النج ِاة ِمــن ِعق ِابك ع 
َ
َعل ْي َنا»(2خدایــا! مــا بــرای جنات خودمان بــه اعمال خود
تکیهای ندار می ،بلکه تکیهگاه ما فضل تو بر ماست).
 .1دریچهای به عالم پنهان ،فصل سوم.
 .2مفاتیح الجنان ،دعای ابوحمزه ثمالی.
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تکیه بر تقوی و دانش در طریقت کافریست
1
راهــرو گــر صــد هنــر دارد تــوکل بایــدش
ً
مضافــا بــر این ،کســی که نگاهــی بــه خــدا دارد و نیمنگاهی به
اعمال ،از توحید به اندازۀ همان نیمنگاه دور اســت؛ انســان موحد
تنها خدا را میبیند و بس!
ز وحــدت دال تــا کــی انــدر شــکی
2
یکی گو ،یکی دان ،یکی بین ،یکی
کســی کــه در کنار رحمــت بیانتهــای خداوند ،بــه اعمال خود
نیز نظر دارد و این اعمال را قابل تکیهکردن میبیند ،اعمال خود را
ولو در ســاحت نظر ،در کنار خداوند دیده اســت و به همان اندازه
از اندیشــۀ توحیــدی دور شــده اســت .حــاج قاســم با همیــن نگاه
توحیدی است که خطاب به خداوند عرضه میدارد:
«خدایا! به عفو تو امید دارم ،ای خدای عز یز وای خالق حکمی یبمهتا!
دسمت خایل است و کوله پشیت سفرم خایل ،من بدون برگ و توشهای به
ضیافت عفو و کرم تو میآمی .من توش ـهای برنگرفتهام؛ چون فقیر
امید
ِ
[را]در نزد کر می چه حاجیت است به توشه و برگ؟!
 .1حافظ.
 .2دیوان اشعار حاج مالهادی سبزواری.
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سار قُ ،
ُ
چارقم پر است از امید به تو و فضل و َکرم تو؛ مهراه خود دو چشم
یهــا ،یک ذخیرۀ ارزمشند
بســته آوردهام کــه ثــروت آن در کنار مهۀ ناپا ک 
دارد و آن گوهر اشــک بر حســن فاطمه اســت؛ گوهر اشــک بر اهلبیت
حمصور مظلــوم در
اســت؛ گوهــر اشــک دفــاع از مظلوم ،یتــم ،دفــاع از
ِ
چنگ ظامل.
خداوندا! در دســتان من چیزی نیســت؛ نه برای عرضه [چیزی دارند]و
نــه قــدرت دفاع دارند ،اما در دســتامن چیزی را ذخیره کــردهام که به این
ذخیره امید دارم و آن روانبودن پیوسته به مست تو است.
وقــی آ نهــا را بــه مستــت بلنــد کــردم ،وقیت آ نهــا را برایــت بر زمــن و زانو
ثروت
گذاردم ،وقیت سالح را برای دفاع از دینت به دست گرفمت؛ اینها ِ
دست من است که امید دارم قبول کرده بایش .خداوندا! پاهامی سست
اســت .رمق ندارد .جرأت عبور از پیل که از ّ
جهن عبور میکند ،ندارد.
یلــرزد ،وای بر من و صــراط تو که از مو
مــن در پــل عــادی هم پاهامی م 
نازکتر اســت و از مششــیر ُبرندهتر؛ اما یک امیدی به من نوید میدهد
کــه ممکــن اســت نلرزم ،ممکن اســت جنــات پیدا کــم .من با ایــن پاها
َ
دور خان ـهات چرخیــدهام و در حــرم اولیائــت
در ح َرمــت پــا گــذاردهام و ِ
در بنیاحلرمــن حســن و عباســت آ نهــا را برهنــه دوانــدم و ایــن پاها را
در ســنگرهای طــوالین ،مخیــده مجــع کــردم و در دفــاع از دینــت دویدم،
جهیدم ،خز یدم ،گر یســم ،خندیدم و خنداندم و گر یســم و گر یاندم؛
افتادم و بلند شدم .امید دارم آن جهیدنها و خز یدنها و به ُحرمت آن
حر میها ،آنها را ببخیش».
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5
()5
لقاء دلدار
لقــاء خداونــد هــدف نهایــی تمــام انســانها و در حقیقــت
نهاییتریــن کمالــی اســت کــه بــرای هــر موجــودی متصور اســت.
معاویــة بــن وهــب ،بهعنوان گزارشــگر یکــی از نفیستریــن روایات
ائمه؟مهع؟ ،خدمت امام صادق؟ع؟ عرضه میدارد:
َ
َ
َ َ َُ ُ
َْ
َ
ال َبر َّال ِذى ُر و َى أ ّن َر ُسول ِ َ
َ ْ َ َُ
الل؟ص؟
ول ِ
«يا بن رس ِ
ِ
الل! ما تقول ِف ِ
َ
َ
ّ
ََ
ـور ٍة َر َء ُاه؟ َو َعــن ْ َ
َرأى َر َّبـ ُـه َعـ َـى أ ّى ُصـ َ
ــث ال ِــذى َر َو ْو ُه أ ّن
ال ِدي ِ
ِ
َِ
ال ْؤ ِم ِنـ َ
ـن َيـ َـر ْو َن َر َّ ُبـ ْـم ف ْ َ
ال َّنـ ِـة َع َل أ ّى ُصـ َ
ُْ
ـور ٍة َي َر ْو َن ُــه!» (اى
ِ
ِ
پســر رســول خدا! نظرت چيســت در بــارۀ خبرى كه از رســول

ا كرم؟ص؟ روايت شــده اســت كه :رســول خدا پروردگارش را بر
هر صور ىت كه ديده مشــاهده كرده است؟ و دربارۀ خبرى كه
روايت كردهاند كه :مؤمنني در هبشــت پروردگارشــان را به هر
صور ىت كه مىبينند مشاهده مىكنند!)
ُ َّ َ َ َ ُ َ َ ُ َ َ ْ َ َ َّ ُ َ ْ َ َْ
َ
ف َت َب َّسـ َـم؟ع؟ ث قــال :يــا مع ِاو ية! ما أقبــح ِبالرج ِل يــأِت علي ِه
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ْ
َ ُُْ
َ ْ ُ َ َ َ ً َْ ََ ُ َ َ ً
ُ
الل َو َيــأ كل ِم ْن
ســبعون ســنة أو ثان
ون َســنة َي ِعيــش ِف ُمل ِك ِ
َ َُ َُ
ُ َّ َ َ ْ ُ َ َ َّ َ ْ َ ُ َّ َ
ِن َع ِمـ ِـه ،ث ل يعـ ِـرف الل حــق مع ِرف ِتـ ِـه! ث قال؟ع؟ :يــا مع ِاو ية!
َ ْ َ َ َّ َّ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ ْ
َ ُ ً
ــاه َد ِة ال ِع َي ِانَ .و
ّإن َم َّمــدا؟ص؟ ل يــر الــرب تبــارك و تعــال ِبش
َ
ْ ُ ْ
َّ ُّ ْ َ َ َ َ َ ْ َ ْ ْ ُ ْ َ ْ
ـنُ :ر ؤ َية القل ِب َو ُر ؤ َيــة ال َب َص ِر؛ َف ْن َع َن
إن الر ؤ يــة عــى وجهـ ِ
ْ
َ
َ
َ
َ
ْ
يبَ ،و َم ْن َع َن ب ُر ؤ َي ِة ال َب َصر فق ْد كف َر ب ِ َ
ب ُر ْؤ َي ِة ْال َق ْلب َف ُه َو ُم ِص ٌ
الل
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الل؟ص؟َ :م ْن َشـ َّـب َه َ
َو َب َآي ِاتـ ِـه؛ ِل َقـ ْـول َر ُســول َ
الل ِ َب ْل ِق ِــه َف َق ْد َك َفرَ.
ِ
ِ
َ َ َ ْ َ َّ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ َ ْ ْ َ ّ َ َ ُ َ
ـن بـ ِـن ع ِ ٍل ،قال :س ِــئل
و لقــد حدثـ ِـى أِب عــن أ ِب ِيه ع ِن السـ ِ
َ
َ َ ْ َ َ ْ َ َ َّ َ
َأ ِم ُير ْ ُ ْ َ
َ َ َ َ َُ
الل! هل رأيت ر بك؟!
ول ِ
الؤ ِم ِنني َ؟ع؟ ف ِقيل :ي َا أخا رس ِ
ْ
َ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ ُ َ ْ َْ َ ُ َْ َ َ ُ ْ ُ ُ ُ َ
ون ِ ُبش َاه َد ِة ال ِع َي ِان؛
فقال :و كيف أعبد من ل أره؟! ل تره العي
َ
ْ
َ
َ
ْ
َو َل ِكـ ْـن َرأ ْتـ ُـه ْال ُق ُلـ ُ
ـوب َب َق ِآئــق َ
اإلميــانَ .فــإذا ك َان ُ
الؤ ِم ُن َي َر ى
ِ
ِ
ِ
َ َّ ُ ُ َ َ َ ْ َ َ َ َّ ُ َّ َ ْ َ َ َ َ ْ ْ َ َ ُ َ ُّ ْ َ ُ
ر بــه ِبشــاهد ِة البصـ ِـر فإن كل مــن جاز عليـ ِـه البصــر و الر ؤ ية
َ َُْ ٌ َ َ ْ ْ ُ
ََ
ْ ً ُ ً
َْ
وق ِم َن ال ِال ِق؛ فق ْد َج َعل َت ُه إذا ْم َدثا
ف ُه َو ملوقَ ،و ل ُب ّد ِلل َمخل
ِ
َ
َ
َ ْ ُ ً َ َ ْ َ َّ َ ُ َ ْ َ َ َّ َ َ َ َ َ َ ً
الل ش ِر يكاَ .و ْيل ُه ْم! أ َو
ملوقا! و من شبه ِبل ِق ِه فق ِد اتذ مع ِ
َْ َ ْ َ ُ َ ُ ُ
ُ
ُ
ْ
ــول َُ
صر َو ه َــو ُيدرك ْ
الل َت َع َالَ :ل ُت ْدر ُك ُه ْ
األب َ
األب ُ
صر
ل يســمعوا يق
ِ
ِ
َْ
َ ُ َ َ ُ َْ ُ َ َ َ َ َ ُ َ ْ َ َ1
ُ ْ َ
َ
و هــو الل ِطيــف ال ِبيــر .و قوله:لن تر ِين و ل ِك ِن انظــر ِإل الب ِل
َ
َ ْ َ َ َّ َ َ َ ُ َ َ ْ َ َ َ َ َ َّ َ َ َّ ُ ْ
ل َر ّب ُه و ِلل َج َب ِل َج َعل ُه
ف ِإ ِن استقر مكانه و فسوف تر ِين فلما ت 
َ ًّ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ َ َ َّ َ 2
َ
ْ
َ
ال َب ِل كض ْــو ٍء ي ُر ُج ِم ْن َس ِ ّــم
ـور ِه عــى
و دكا .و إنــا طلــع ِمــن نـ ِ
ْ
َُْ َ
ْ َ ُ َ َ َّ ُ َ َ ً
ْ ُ َ َ ََ
البال فخر موس ص ِعقا
ــاط؛ فدك ِدك ِت االرض و صعق ِ
ِال َي ِ
ــت ِ

 .1سوره انعام :آیه.103
 .2سوره اعراف :آیه .143
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َ ْ َ ّ ً َ َ َّ َ َ َ َ ُ َّ َ َ ْ ُ ُ َ َ
َ َ
َ َ ُ
وح ُه قالُ :س ْب َحانك ت ْب ُت إل ْيك
أى م ِيتا .فلما أفاق و رد علي ِه ر
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ِم ْن َق ْول َم ْن َز َع َم أ َّن َك ُت َر ىَ ،و َر َج ْعت إل َم ْعرفت بك أ ّن ْ
األب َص َار
ِ
ِ ِ ِ
َ ُ ْ ُ َ َ َ َ َ َّ ُ ْ ُ ْ َ َ َ َّ ُ ْ ُ ّ َ َ َّ َ َ َ َ َ
ل تــد ِركك ،و أنــا أول الؤ ِم ِنــن و أو ل ال ِق ِر ين ِبأنــك تر ى و ل
ُ َ َ َْ َ َْ َْ ْ َ
تر ى ،و أنت ِبالنظ ِر
االعل!
(حضــرت لبخندى زد ،پــس از آن فرمــود :اى معاويه! چقدر

زشــت اســت بــراى مــردى كه هفتاد ســال يا هشــتاد ســال در
ُملك و حكومت خدا زندگى كند و از نعمتهاى وى خبورد،
آنــگاه بــه خداونــد آ نطــور كــه بايد و شــايد معرفت نداشــته
باشــد! امام صادق؟ع؟ :هر كس بگويد خداوند با چشم سر
ديده مىشود كافر است .
ً
ســپس حضــرت؟ع؟ فرمــود :اى معاويه! حتقيقــا ّ
حممد؟ص؟
پروردگار تبارك و تعاىل را نديده است با مشاهدۀ چشمهاى
ً
ظاهــرى عيانــا .و ديــدن بر دو قســم مىباشــد :رؤ يــت دل و
رؤ يــت چشــم؛ بنابرايــن كیس كــه مــراد از رؤيت را ديــدار دل
بداند او درســت گفته و مصيب بوده اســت ،و كیس كه مراد
از رؤ يــت را ديــدار ديــدگان بدانــد او بــه خداوند و بــه آيات او
كفر آورده است؛ به جهت قول رسول ا كرم؟ص؟ :كیس كه خدا
ًّ
را به خملوقاتش تشــبيه منايد حقا كافر شــده اســت .و هر آينه
ً
حتقيقا براى من حديث كرد پدرم از پدرش از حسني بن ّ
عىل،
كه وى گفت :از أميراملؤمنني؟ع؟ پرســيدند :اى برادر رســول
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خدا! آيا پروردگارت را ديدهاى؟!
در پاسخ گفت :و چگونه من پرستش منامي كىس را كه نديده
باشم؟! وى را چشمان ظاهر به مشاهدۀ عياىن نديده است؛
وليكن دلها با حقائق امياىن ديدهاند.
به جهت آنكه ا گر فرض شود مؤمىن پروردگارش را با مشاهدۀ
ّ
بصر ببيند ،از آجنا كه هر ىشء كه بر آن تعلق بصر و رؤيت جائز
ً
ً
باشد حتما بايد خملوق بوده باشد ،و حتما بايد خملوق داراى
حادث خملوق
خالق باشــد؛ بنابراين در اين صورت تو وى را
ِ
قــرار دادهاى! و كــی كــه خــدا را به خملوقاتش تشــبيه منايد،
ّ
بــا خــدا شــر يكى را اتــاذ كــرده اســت .اى واى بر ايشــان! آيا
نشنيدهايد كه خداوند تعاىل مىگويد« :چشمها وى را ادراك
منىمناينــد ،و او چشــمها را ادراك مىكنــد؛ و اوســت خداونــد
لطيف خبير».
ً
و نيــز گفتــار وى را به موىس« :ابدا تو مرا خنواهى ديد! وليكن
نظر به كوه كن پس ا گر آن كوه در جاى خودش استقرار داشت
در آن صــورت مــرا مىبيىن! در اين حال چــون پروردگار او به
ّ
كــوه جتــى كرد كوه را از هم شــكافت و خرد كــرد ».در آن حال
فقــط خداونــد از نــور خودش بر كــوه به قدر مقــدار نور ى كه
از ســوراخ ســوزن بيرون رود طلوع كرد؛ كه زمني شكافته شد
و كــوه صيحــۀ مــرگ زد ،و مــوىس به حال موت بــر روى زمني
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افتــاد .چــون بــه حــال خــود باز آمــد و افاقــه يافــت و روحش
بكالبدش برگشــت گفت :پاك و ّ
مقدس و ّ
منزه هســى تو اى
پــروردگار من! من از ســخن آنكس كه مىپنداشــت تو ديده
مىشوى بازگشت منودم ،و به سوى تو توبه آوردم ،و به عرفان
خويشنت نسبت به تو رجعت كردم كه :ديدگان و چشمهاى
ظاهــر منىتواننــد به تو برســند؛ و من ّاولــن اميانآورنده و ّاولني
اقراركننده مىباشم به اينكه تو مىبيىن و تو ديده منىشوى؛ و
تو در باال تر ين منظر و راىقترين ديدگاه دل و جان قرار دار ى)!

لقــاء اهلل ،شــیرینترین لــذت عالــم و برتریــن آرزوی تمــام نســل
منیتهــا و نفسـ ّ
آدم اســت .لقــاء اهلل یعنــی خــروج از ّ
ـانیتها و
نورانیشــدن بــه نور الهی .ســفر انســان بهســوی خداوند متعــال ،با
خروج از ظلمتهای عالم ماده شروع شده و همینطور ادامه پیدا
میکنــد تــا جایی که دیگر انســان ،بــه حفظ حدود خــود نمیتواند
باالتــر برود و اگــر بخواهد به عوالم باالتر دســت پیدا کند باید قلب
خــود را از کار انداختــه و آن عوالــم را به جای قلب خــود قرار دهد و
به آن عوالم بیپوندند تا جایی که خود را به مخزن والیت و عظمت
الهی متصل نموده و به دریای توحید وارد شــود و خداوند در وجود
او حاکم گردد .اینجاست که انسان به نهایت درجۀ کمال رسیده
و به پایان سفر خود راه پیدا میکند.
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به گفتۀ بزرگان اهل معرفت« :انسان باید در همۀ دعاهای خود
نهایــت تقاضــای خود را رســیدن به ایــن مقام قرار دهد»1 .رســیدن
بــه ایــن مقام عالی اســت کــه جان مشــتاقان الهــی را در آتش فراق
ســوزانده و خواب و خوراک را از ایشــان گرفته است؛ همانگونه که
دانشمند ذوالفنون و عاشق ،مرحوم شیخ بهائی؟وضر؟ میفرمایند:
آتش بهجانم افكند شوق لقاى دلدار
از دست رفت صبرم اى ناقه پاى بردار
اى ساربان خدا را پيوسته متصل ساز
2
ايوار را به ش ـبگير شبگير را به ايوار
در كيش عشقبازان راحت روا نباشد
اىديدهاشك مىريزاىسينهباشافكار
هرسنگو خار اينراهسنجابدانو قاقم
ت بازار
راه زيارتســت اين ،نه راه گش 
با زائران محرم شرطســت آنكه باشد
غسل زيارت ما از اشك چشم خونبار
ما عاشــقان مستيم ســر را ز پا ندانيم
اين نكتهها بگيريد بر مردمان هشيار
 .1برای اطالعات بیشتر رک .جلد راهنماشناسی از مجموعه برترین آرزو.
 .2حرکت کاروان در عصر را ایوار و حرکت کاروان در سحرگاه را شبگیر گویند.
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در راه عشق اگر سر بر جاى پا نهاديم
بر ما ما مگير نكته ما را ز دست مگذار
در فال ما نيايد جز عاشقى و مستى
در كار ما بهائى كرد استخاره صد بار
حاج قاسم ،به عنوان تربیتشدۀ مکتب اسالم ناب ،بهخوبی
فهمیــده اســت کــه در ایــن عالــم ،هیچ چیزی جــز خداونــد ارزش
هدفبودن ندارد و همانطور که باید تنها او را پرستید ،باید تنها او
را دوست داشت و تنها هوای وصال او را در سر پروراند .برای همین
در این فراز از وصیتنامۀ خود مینویسد:
«خداوندا! سر من ،عقل من ،لب منّ ،
شامۀ من ،گوش من ،قلب من،
مهه اعضا و جوارحم در مهنی امید به ســر میبرند؛ یا ارحم الرامحنی! مرا
بپذیر؛ پا کیزه بپذیر؛ آچننان بپذیر که شایسته دیدارت شوم .جز دیدار تو
را منیخواهم ،هبشت من جوار توست ،یا اهلل»

حاج قاســم چه خوب فهمیده اســت که تنهــا ارزش این عالم،
وصــال خداونــد و فنــاء در ذات بیمنتهــای اوســت؛ چــه خوب از
امامــش ،حضــرت زیــن العابدین؟ع؟ آموخته اســت کــه به خالق
مهربانش عرضه کند:
َ
َ
ت َو َيا ُد ْن َيـ َ
ـاي َو ِآخ َر ِت(»...ای نعمت و ای
ي َو َج ّن ِ 
« َيــا ن ِع ِيم 
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هبشــت مــن و ای دنیــا و ای آخرت من! خدایــا ،مهه چیز من
تویی؛ هبشــت بدون تو چه ارزیش دارد و با وجود تو هبشــت چه
رنگ و بویی خواهد داشت؟)

انســان موحــد همانطــور کــه جــز خــدا نمیبینــد ،جز خــدا هم
نمیخواهد ،خدا تمام هستی انسان موحد است!
الهی زاهد از تو حور میخواهد قصورش بین
به جنت میگریزد از درت یا رب شعورش بین
و حاج قاسم ،چه خوب دریافته است که وصال خداوند جز با
پا کشدن از غیر او ممکن نیست!
آئینــه شــو جمــال پریطلعتــان طلــب
جاروب کــن خانه و پس میهمان طلب
بایــد صحیفــۀ دل را از هرچه غیر معشــوق اســت پــاک نمود ،تا
توفیق زیارت یار را به دست آورد.
َ
ّ
«قيس بن ُم َّلوح عامرى ابياىت راجع به عشــق و حمبت دختر
َ َ
ً
عام َّري ه ســروده اســت كه حقيقــة حاوى يك
عمويش :ليل ِ
كتاب حمكت در ظرائف و دقائق عقالىن و يك كتاب عرفان
در اســرار و رمــوز شــهودى راه وصول به حمبوب اســت .گرچه
بصورت ظاهر درباره عشق جماز ى مىباشد ،و ليكن در واقع
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حاوى نكات عاليه ّكل ّيه ّ
عامهايســت كه درباره هر عاشــق
ً
صادىق صدق مىكند .و خمصوصا راجع به عشق به خداوند
متعال ،بطور شگفتانگيزى از اسرار سلوك إىل اهلل و وصول
إىل اهلل و فناى در ذات اقدس وى پرده بر مىدارد ،و ّ
سر اعظم
حجابهاى معنوى را روشــن مىســازد ،و دقيقتر ين طرق
ُموصله به مقام اقدس و حضرت ّ
مقدسش را ارائه مىدهد.

قيس بن ُم ّلوح كه نزد ّ
عامه ب ه جمنو ن نامگذار ى شــده است
مىگويد:
َ
ْ
َ
َ
َ َ
ْ
ً
َت ّن ْيـ ُـت ِمـ ْـن ل ْيــى َعــى ال ُب ْعـ ِـد َنظـ َـرة
ِل ُي ْطـ َـى َجـ ًـو ى َبـ ْ َ
ـن ْ َ
ـع
االضالـ ِ 
الشــا َو
ِ

مــن آرزو كــردم فقــط يــك بــار ،آهنــم فقــط از مــكان دور و
بعيــدى به ليىل نظر انــدازم و وى را ببيمن .چرا اين ّمتنا و آرزو
را منــودم؟ بــراى آنكــه آتشهــا و حرارتهاىئ كــه در اثر فراق
ليىل متام اعضاء درون شــكم مرا و اجزاء ســينه مرا فرا گرفته
بــود ،و پيوســته در الهتــاب آن مىســوخمت و مىگداخــم و
ذوب مىگرديــدم؛ خامــوش شــود و قــدر ى تســكني يابــد و

آرامىش پيدا كمن.
َ َ
ـاء ْ َ
قالـ ْـت ِنسـ ُ
ى
الـ ِّـى َت ْط َمـ ُـع ْأن َتـ َـر 
ف
َ
َ
َْ
َ
َ
ْ
طامـ ِ 
ـع
ـداء ال ِ
ِب َع ْين ْيــك ل ْيــى ُمــت ِبـ ِ
رفــم در قبيلــۀ ليــى بــراى حتصيــل مطلــومب و يافــن مــرادم و

54

شرح دلبری

بدس ـتآوردن مقصودم .چون از ز نهاى قبيلۀ ليىل ،مكان و
ّ
حمل او را جويا شدم ،نا گهان چنان آب سردى بر سرم ر خيتند
كــه مرا خش ـكزدهّ ،
متحير و مهبــوت در روى زمني ميخکوب
كردند.
ً
آ نهــا بــه من گفتند :اصل تــو چه مىگوىی؟! چــرا منرده بودى
زودتر از اين ،تا اين ّمتنا را منوده باىش؟! سزاوار بود -و ّ
حق بود
اين سزاواربودن -كه تو قبل از اين جبهت درد اين مطامعت
مــرده بــودى و بــه چنــن خيــال و آرزو و پنــدار ،بديــن مقــام
ّ
س عشق ليىل گام منىهنادى! تو مىخواهى بوسيله اين
مقد ِ
سبــاز و هوسبارت
دو چشــم بزهــكارت و با اين دو ديده هو 
ليىل را نظر كىن .
َ
َ
َ
َ َ َ
ْ
َ
ـن تـ َـر ى ِبــا
َو ك ْيــف تـ َـر ى ل ْيــى ِبعـ ٍ
ِســواها َو مــا َط َّه ْر َتــا ب ْ َ
دامـ ِ 
ـع
ال ِ
ِ
تو چگونه قدرت آن را دار ى كه ليىل را ببيىن با چشماىن كه با
آن ،به غير او نظر افكندهاى؛ و آن چشمان را با اشك و سوز و
ِآه نظر به غير ليىل ،تطهير ننمودهاى؟! آر ى! اين ديدگان ناظر
به ما سواى ليىل ّ
قابليت نظر به وى را ندارد ،و توان و قدرت
ّ
و كشــش ديــدار او را نــدارد ،و ال به يك نظــره ،مجال ليىل او را
كور مىمنايد و بنياد هستيش را درهم مىكوبد و خا كسترش را
به باد فنا خپ 
ش مىسازد .چون نظر به ُجز او انداختهاى ،بايد
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آ نقــدر از آن اشــتباه و خطــا گريه كىن تا جمــار ى ديدگانت با
اشك روانت پاك گردد و شستشو شود؛ و اين گريه پاككننده،
و اين ســوز و نياز و آه و ناله ،در حكم صيقل براى ديدگانت
قرار گيرد.
ْ
َ
َو َت ْل َتـ ُّـذ ِم ْنــا ب َ
ى
الديـ ِـث َو قـ ْـد َجـ َـر 
ِ
ْ
ُ
َ ُ
َ
ـام ِ ع
ـروق السـ ِ
حديــث ِســواها ىف خـ ِ
تــو مىخواهــى از شبنشــيىن و منادمــت و مســامرت و
ّ
گفتگــوى بــا ليــى لذت ببــرى ،و بــا مكاملــت و حماضرت با
وى و بــا الفــاظ شــيرين و عبارات دلنشــن و لطائف منكني
او غــرق در ابهتــاج و ســرور گــردى؛ در حالــى كه ســخن غير
ّ
ليىل به گوش تو خورده اســت ،و كالم ُجز او چكش صماخ را
بر روى ســندان استخوان آن كوبيده است ،و در راهها و طرق
ورود گفتگــو ،در گوشــت گفتار ما ســواى او طنــن افكنده و
امواج آن هنوز در آن جمار ى جر يان دارد.
هــر كس خبواهد ليىل را ببيند منىتواند غير ليىل را ببيند ،و ا گر
خبواهد سخن ليىل را بشنود منىتواند سخن غير ليىل را بشنود.
هــر كــس خبواهــد به شــرف لقــاء و ديــدار خــدا مشـ ّـرف گردد
منىتوانــد آن را بــا صحبت اغيــار و دمشنان خدا و مقاصد غير
دنيه ّ
اهليه و ّ
سبحانيه و آمال ّ
ّ
ّ
دنيويه مجع منايد.
منويات غير
و بــه حكم امتنــاع اجتماع ّ
ضدين كه مرجعــش به اجتماع
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نقيضني مىباشد ،تا آن از ميان نرود اين پا در ميدان خنواهد
گذارد.
منظــر دل نيســت جاى صحبــت اغيار
ديــو چــو بيــرون رود فرشــته در آيــد»

1

آری حــاج قاســم خــوب میداند کــه بــرای ورود به حرم یــار باید
تحصیل طهارت کند؛ پاک شود از هرچه جز اوست ،برای همین،
یســازد ،اما نه
بــرای همیــن پاکیزهپذیرفتهشــدن اســت که وضــو م 
همچون ما؛ حاج قاسم برای پاکیزهپذیرفتهشدن ،با خون خود وضو
میسازد .طوبی له!

 .1اهلل شناسی ،ج ،۱صص.۱۲۲- ۱۲۰
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6
()6
هرچیز که در جستن آنی ،آنی!
مســیر ما انســانها بهواســطۀ اهدافمــان تغییر میکنــد و تثبیت
میشــود .ما انســانها ابتدا هدفی را در ذهنمان ترســیم میکنیم و
پس از آنکه آتش طلبمان نسبت به آن چیز روشن شد ،بهسمت آن
هدف حرکــت میکنیم ،پس میتوان گفت :طلــب ،موتور حرکت
انسانهاســت .انســان تا طلــب دارد حرکت میکنــد ،و به محض
اینکــه آتــش طلــب در جانــش بــه خاموشــی گرایــد ،از حرکــت بــاز
میایســتد .عاشــق ثروت ،تا مال و ثروت مورد نظر خود را به دســت
نیاورده اســت ،برای به دســت آوردن اموال بیشــتر تــاش میکند و
هنگامی که به مطلوب خود رســید ،در نفســش احســاس ســکون
و بیانگیزگــی میکنــد .تا طلب ثروت و قدرت در وجود شــخصی
باشــد ،آن شــخص روی آرامــش را نخواهــد دیــد و به ایــن دلیل که
ثروت و قدرت اهدافی اصیل و حقیقی نیستند ،طالبان آنها پس
از رسیدن به آنها نیز ،طعم آسایش و آرامش را نخواهند چشید!
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امــا اگــر طلــب انســان به امــری حقیقــی تعلق بگیــرد ،انســان تا
یبــرد و درد و
رســیدن بــه آن هــدف در رنــج و لذتــی توأمان به ســر م 
درمان را با هم خواهد داشت و هنگامی که به مقصود حقیقی خود
نائــل آیــد ،چون جان با امری اصیل و حقیقی مواجه شــده اســت،
راحتی مییابد و لذت وصل را با تمام وجود خواهد چشــید .حال
طالــب حقیقــی قبــل از درآغوشکشــیدن مطلوب خود بســان این
بیت خواجه؟وضر؟ است که میفرماید:
دســت از طلــب نــدارم تــا کام مــن برآید
یا جان رسد به جانان ،یا جان ز تن در آید
و پس از وصال و بدلگشتن آتش طلب به گلستان قرب و سرور،
خواهد گفت:
شب وصل است و طی شد نامه هجر
س ـ ـ ــام فـ ــیـ ــه حـ ــتـ ــی مـ ـطـ ـل ــع الــفــج ــر
دال در ع ــاش ــق ــی ث ــاب ــت ق ـ ــدم ب ــاش
ک ــه در ایـ ــن ره نــبــاشــد کـ ــار ب ــی اجــر
در کنار تمام این سخنان باید این نکته را نیز در نظر داشت که
ً
طلــب ،تــا قبل از وصال ،دائما در جان انســان وجــود دارد و از آن رو
که طلب ،بهنوعی مطلوب را نشــان میدهد ،نفس طالب تا پیش
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از رســیدن به مطلوب ،همواره در حال ّ
تشــبه و نزدیکی به مطلوب
اســت .بــه عبــارت دیگر ،انســان هرچیــزی را که در عالــم به عنوان
مطلوب خود قرار دهد ،رفتهرفته از آن رنگ میپذیرد و به آن شبیه
میشود تا آن دم که مطلوب برای انسان حاصل شود و آب خنک و
گوارای اتحاد ،تلخی بیابان فراق را بهطورکلی به فراموشــی بسپارد.
بر پایۀ همین اصل است که بزرگان اهل معنا گفتهاند« :هر چیز که
در جستن آنی ،آنی!»
حــاج قاســم در میــان تمام محبوبهــای عالم ،خــدا را برگزیده
بود و از بین تمام مســیرهای رســیدن به محبوب حقیقی ،ســخت
دلبســتۀ شهادت بود؛ پس همان مقدار که خداوند در یاد و خاطر
حاج قاسم حضور داشت ،به همان اندازه اندیشۀ شهادت نیز فکر
و اندیشــۀ او را رهــا نمیکرد ،برای همین اســت که خــود او اعتراف
میکند همواره شــهادت و شــهیدان راه دوســت را در نظر داشــته و
خانۀ جان خود را از عطر گلزار شهدا خالی نمیکرده است.
«خدایا! از کاروان دوســتامن جاماندهام .خداوند،ای عزیز! من سالها
اســت از کارواین بــه جــا ماندهام و پیوســته کســاین را به ســوی آن روانه
یکــم ،امــا خود جا مانــدهام ،اما تو خــود میداین هرگز نتوانســم آنها را
م 
از یــاد ببــرم .پیوســته یاد آنها ،نام آ نهــا ،نه در ذهمن بلکــه در قلمب و در
چشمم ،با اشک و آه یاد شدند».
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بر اساس همین اصل است که میبینیم ،حاج قاسم در فرودگاه
بغداد به شــهادت نرسید ،بلکه او در تمام لحظات عمرش شهید
زنده بود و با شــهادت زندگی میکرد .حاج قاســم ســنگر به سنگر،
در تمــام عمــر بــه دنبال شــهادت گشــت و همین گشــتن از او یک
شــهید تمامعیار ساخت؛ اتفاق فرودگاه بغداد تنها پردۀ آخر مسیر
شــهادتطلبی او بود و حاج قاســم ،در این پــرده ،با بهباز یگرفتن
قماربــازان آمریکایــی و هفتتیرکشهــای صهیونیســتی ،تنهــا
شــهادت خــود را با بهتریــن کارگردانی الهی ،بــه رخ تمام جهانیان
ّ
کشــید .حاج قاســم که روزی این ابیات عاشــق دلســوخته ،ملی
رومی را با اشک و آه قرائت میکرد:
تو مکن تهدیدم از مردن که من تشــنۀ زارم بــه خــون خویشــتن
گر بریزد خون من آن دوس ـترو پایکوبــان جــان برافشــانم بر او
او در نهایت با بهترین شهادت ،شاهد وصل را در آغوش گرفت
و به سمت محبوب پایکوبان ،پرواز کرد!
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()7
1
عشقبازی
ما میتوانیم نســبت به خداوند دو گونه مواجهه داشــته باشــیم؛
یــا او را بریدهازخــود فرض کنیم و او را چنان رئیســی بپنداریم که در
اوج آســمان نشســته و به زیردســتان خود امر و نهی میکند ،یا او را
حقیقت بینهایتی بدانیم که مخلوقات ،بریده از او نیستند بلکه
ً
تماما مظهر و آیینه و آیۀ اویند و خداوند از سر لطف و کرمش تمام
مخلوقــات را بــه عرصــۀ ظهــور در آورده اســت .اگــر خــدا را بر یــده و
جــدای از مخلوقــات تصور نکنیم ،آنگاه میتوانیــم به جای روابط
خشک رئیس و کارمندی ،با او رابطهای عاشقانه برقرار کنیم و او را
محبوب و معشوق خود قرار دهیم.
محبت ،کشش درونی بهسوی چیزی است؛ وقتی آتش محبت
شــعله میکشــد و شــدت مییابد ،آن را عشــق مینامیم .عشــق به
ً
 .1مطالــب ابتدایــی ایــن فصل عمدتــا از کتاب «دریچــهای به عالم پنهان» اخذ شــده
است و مخاطبان میتوانند برای تکمیل این مباحث به آن کتاب مراجعه نمایند.
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کارهــا همچون ورزش و درس و ...انســان را چنــدان تحتتأثیر قرار
نمیدهد ،ولی وقتی انســان عاشــق موجودی دارای عقل و شعور و
عاطفه میشود ،عشقش او را متحول کرده و گاه از خوا 
بوخوراک
میاندازد .عشق گاه سالها عاشق را در آتش فراق میسوزاند و در
فشــاری شــدید قرار میدهد تا درنهایت ،عاشق دلسوخته در این
راه جان میبازد.
محبت همواره از لذت میجوشــد و به همین دلیل ،بهحســب
انــواع گوناگــون لــذت ،انواعــی از محبــت وجــود دارد .لذ 
تهــای
انسان گاهی برخاسته از قوای حسی (بینایی ،شنوایی ،چشایی،
بویایی و المسه) است و گاه بدون وساطت آنها بهدست میآید.
لذتهای حسی؛ یا مانند لذتبردن انسان از دیدن چهره یا منظرۀ
زیبــا ،شــنیدن صــدای خوش ،خــوردن غذای لذیــذ ،بوییدن عطر
دلانگیــز ،لمــس پارچــهای لطیف یا خاراندن قســمتی از پوســت
اســت کــه بــا حــواس پنجگانۀ ظاهــری حاصل م 
یشــود و یــا مانند
لذت احساس سیری و لذت سبکی و نشاط جسمانی است.
لذتهــای روحی ،لذتی اســت کــه در اثر تناســب روحی دو نفر
باهــم بهوجــود میآیــد .روح کــودکان لطافتــی دارد که انســانهایی
کــه نفسشــان لطیف اســت ،از انسگرفتــن با آنها لــذت میبرند و
دوست دارند آنان را در آغوش بکشند؛ به این سبب ،مادر به فرزند
خردســالش عشــق میورزد ،گرچه چهرهای دلکش یا بویی خوش
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و پوســتی زیبا نداشته باشــد .همینطور گاهی مردی در نخستین
دیدار و نخســتین نگاه ،از مرد دیگری خوشــش میآید و احســاس
میکند با او تناســبی خاص دارد واز مجالســت با او لذت میبرد.
یشــود و در برخورد
این خصوصیت در میان مؤمنان بســیار دیده م 
با یکدیگر بهدلیل نور ایمانی که در قلب دارند ناگهان بههم جذب
میشوند و دل میدهند؛ گرچه هیچ اطالع پیشینی از هم نداشته
باشند.
محبت به جنس مخالف نیز در اصل از همین لذتهای روحی
نشــئت میگیــرد؛ چــون مــردان لطافــت روح زنانــه را دوســت دارند
و زنــان صالبــت روح مردانــه را؛ ولــی گاهی در کنار ایــن لذتهای
روحی ،لذتهای حسی نیز با آن آمیخته میشود .محبت همواره
توجهآفرین اســت و وقتی محبت شــخصی بهحد عشق میرسد،
خواهناخــواه بــر او متمرکز میشــود .عاشــق دائم به فکرکــردن دربارۀ
معشوق مشغول شده و از چیزهای دیگر غافل میشود .این غفلت
گاهی ســبب میشــود عاشق از خواب و خوراک نیز بیفتد و زندگی
عادی او مختل شده و از برخی مزایای زندگی معمولی محروم شود.
از دیگر ســو ،عشــق فوایدی هم دارد؛ عشــق همراه با فراق سبب
میشــود انســان در خــود فــرو رود و از لذتهای حســی کنارهگیری
کنــد؛ رشــتۀ تعلقــات خــود بــه لذتهــای مــادی را قطع کــرده و در
عــوض بــه ســوز و آه مشــغول شــود و بیشــتر بــه یاد معشــوق باشــد.
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کنارهگرفتن از لذتهای حســی و درخودفرورفتن ،هم زمینۀ بریدن
از دنیا را در انســان فراهم میکند و بخل و حســادت و خودخواهی
و ...را ازبیــن میبــرد و هم ،نفس را لطیفتر کرده و چشــم انســان را
تاحدودی به عالم ماورای حس باز میکند؛ بنابراین ،عاشــق از راه
قلبش ،دورادور از حال معشــوق باخبر شــده و با او مرتبط م 
یشــود
و گاه فراتــر رفتــه و گوشــهای از پــردۀ غیب از مقابــل دیدگانش کنار
میرود.
عاشقشدن ،محصول تناسب روحی است؛ گاه انسان با کسی
پیشاپیش تناسب روحی دارد و تنها محتاج آن است که محبوب
خــود را پیــدا کنــد .در ایــ 
ن حــال ،در نخســتین دیــدار جرق ـهای در
قلب انســان ایجاد میشــود و شــعلهای بر خرمن وجودش میافتد
و او را عاشــق میکند .در این موقعیت ،عاشقشــدن فقط محتاج
یافتن معشــوق اســت و توجهکردن به کمال و زیبایی او .اما گاهی
شخصی را میشناسیم و میخواهیم عاشق او شویم .در اینجا باید
تالش کنیم با او سنخیت و یکرنگی پیدا کنیم .برای یکرنگشدن
بــا او ،بایــد آنچنانکه او دوســت دارد باشــیم؛ اگر همنوع ماســت،
مانند او بشویم ،مانند او بیندیشیم و مانند او رفتار کنیم؛ همچون
او بنشــینیم و همچــون او بخوریــم و بپوشــیم و چــون او بخندیــم و
بگرییم؛ این کار شدنی نیست مگر آنکه بر آن شخص تمرکز کنیم
و دائم به یاد او باشیم تا لحظهبهلحظه به او شبیهتر شویم و قلب و
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ی که از این یکرنگی و
روحمان به او نزدیک و نزدیکتر شود ،تا جای 
تناسب ،عشق زاییده شود .وقتیکه عشق آمد ،خود عشق انسان را
بهسوی محبوب میکشاند و ناخالصیها را سوزانده و سراسر وجود
انسان را با محبوب یکرنگ میکند.
هرچه انســان را بهســوی کمال برتر و لــذت عالیتر هدایت کند
مثبت و هرچه انسان را از این واقعیت دور کند منفی است .کمال
برتر ،رسیدن به عالم توحید و بیرو نرفتن از هر قید و تعلقی است.
رهایی مطلق و گشــایش مطلق ،عالیترین حالی اســت که انسان
خود خود را نیز گم
میتواند به آن دســت یابد و البته در آن ،انســان ِ
میکند؛ زیرا «خود» انسان نیز قیدی است که باید گشوده شود.
عشــق مثبت ،عشــقی است که عاشــق را بهسوی کمال مطلق
رهنمــون کنــد و کمال مطلق تنها در دســت خداوند اســت؛ پس،
عشــق مثبت عشــقی اســت که انســان را بهســوی خداوند حرکت
دهد .ازاینرو ،بهترین عشق ،عشق به خود خداوند است و سپس،
عشق به عاشقان او یعنی اولیای الهی .این عشقها وجود عاشق را
از نور و طهارت پر میکند و کدورتها را میشوید و روح انسان را از
عالم دنیا کنده و به عالم ملکوت پرواز میدهد .عشق به خدا یعنی
عشق به بیرنگی و بیقیدی و بیرو نآمدن از هر تعلقی؛ باالترین و
شیرینترین لذت برای انسان نیز بیرو نآمدن از همۀ محدودیتها
و تعلقها و غرقشــدن در دریای تجرد و بیقیدی است .از همین

66

شرح دلبری

رو ،عشــق به خدا عشــق به برترین و عالیترین ســعادتی اســت که
میتوان تصور کرد.
انســان در دنیــا خــود را ســرگرم لذتهــا و خوشــیهای محــدود
کرده و این ســرگرمی ،او را از جســتجوی لذت برتر غافل میکند .در
ایــن میانــه ،انبیا و اولیا کــه لذت وصال الهی را چشــیدهاند تالش
میکنند انسانها را بهسوی این لذت برتر دعوت کرده و آتش عشق
خدا را در قلبها روشن کنند .انسان با کمک عقل و با استفاده از
روشنگری اولیای الهی میتواند بفهمد برترین کمال ،رفتن بهسوی
خداوند اســت و راه رســیدن به این کمال نیز ،عاشقشدن است و
وقتی این حقیقت را فهمید تالش میکند عشــق خدا را بهدســت
آورد.
از نگاه دیگر ،انسان در درون خود همواره با تمام وجود با خداوند
اســت و خداونــد از رگ گردن بــه او نزدیکتر اســت؛ ازاینرو ،وقتی
انســان کمــی پردههــا را کنــار میزند و خــود و فقر درون ـیاش را بهتر
میشناســد ،میفهمد کــه از آغاز عمر ،همیشــه در آغوش خداوند
بــوده و خداونــد را در آغــوش داشــته و آنــی از او جدا نشــده اســت و
ً
درمییابد همۀ هســتی او کشــش و تمایــل به خداوند بــوده و اصال
بهدلیــل این اتصال و ربط به خداوند اســت که وجــود دارد و اگر آن
اتصــال نباشــد ،عدم و نیســتی محض خواهــد بــود .بهتعبیر دیگر
انسان میفهمد از آغاز ،وجودش عشق خالص به پروردگار بوده اما
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خودش از این عشــق ذاتی غافل شــده است ،حال با تقوا و مراقبه،
پردهها کنار رفته و آن را یافته اســت .هرچه فهم شــخص از توحید
بیشــتر شــود و فقــر درونــی خویش را بیشــتر احســاس کنــد ،حضور
خداوند را نیز در درون خود و در تمام هستی ،بیشتر حس میکند و
به او بیشــتر عشق میورزد .همۀ موجودات این عشق ذاتی را دارند
و همه در درون خود سراســر ربط و اتصال با خداوند هســتند و این
عشق است که آنها را سر پا نگه داشته است و بدون آن ،لحظهای
دوام نخواهند یافت.
اگــر درســت بیندیشــیم خواهیم فهمید کــه خداوند نیز عاشــق
مخلوقات خود است؛ البته نه به این معنا که خداوند از مخلوقات
خودش که ناقصاند لذتی ببرد؛ بدین معنا که با همۀ وجود ،آنها
را در آغوش خود گرفته و تربیت کرده و سیر میدهد و به آنها لطف
و نعمت را سرازیر میکند و یکلحظه نیز رهایشان نمیکند.
اگــر کســی بفهمد همــه ،هرچــه دارنــد از خداوند دارنــد و همه،
آینــهداران جمــال او هســتند ،درمییابــد کــه در عالم هســتی جز او
چیزی شایستۀ محبت و دلدادگی نیست و نباید بهجز او به چیزی
دل بســت .همچنیــن میفهمــد اگر تا بــه امروز غیر خدا را دوســت
داشــته است ،این احساس به مانند دوستداشتن عکسی است
کــه در آینــه وجــود دارد و درحقیقــت ،او دوســتدار صاحب عکس
بوده است.
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بنابراین ،انسان باید تنها عاشق خود خداوند باشد و اگر هم چیز
دیگری را جز او دوست دارد ،تنها و تنها بهخاطر نزدیکی آن چیز به
خداونــد ،به او عشــق بورزد و در قلبش محبوبی جــدای از خداوند
متعال نسازد.
در حکمت الهی این مطلب به اثبات رسیده است که معلول،
همــواره وجــودی ضعیفتــر از علــت خــود دارد و محال اســت که
معلولی از علت خود قویتر باشد .نفس انسان برای حرکت بهسوی
خداوند متعال ،نیاز به چیزی قویتر از خود دارد در حالی که تمام
اعمال ما معلول نفس ما هستند و همانطور که گفته شد ،از نفس
مــا ،یعنــی از علــت خــود ،ضعیفترند .پــس هی 
چکــدام از اعمال
یــا کارهــای خوب مــا نمیتواند نفس مــا را قدمی به ســوی خداوند
متعال حرکت دهد.
ایــن محبت و کشــش از جانب خداوند متعال اســت که جان
انســان را از تمــام بدیهــا پاک میکند و آن را بهســمت عالم قدس
پرواز میدهد .تمام فلسفه ،تمام اعمال عبادی و صالح انسان این
اســت که بهواســطۀ این اعمال در نفس انســان نســبت به خداوند
متعال ،محبت ایجاد شود؛ برای همین بزرگان اهل معنا گفتهاند:
«اگــر سالهاســت مشــغول انجام دســتورات پــروردگار هســتید اما
محبت و عشقتان به خداوند متعال زیادتر نشده است ،بدانید که
اعمال خود را آنگونه که باید انجام ندادهاید!» .باید توجه شــود که
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سخن ما در اینجا تضعیف جایگاه مهم عبادات و اعمال صالح
در ســعادت و کمال انســان نیســت؛ ســخن تنها در این اســت که
مقصود اصلی از عبادت ،رســیدن به محبت پروردگار است .پس
ّ
محــب پــروردگار بیــش از تمام انســانها بــه اعمال
انســان مؤمــن و
عبــادی پایبنــد اســت و دســتورات دینــی را بهترین راه رســیدن به
ّ
عشق و محبت الهی و بلکه تنها راه رسیدن به حد اعالی محبت
میبیند.
حــاج قاســم بیــن مواجهــۀ خشــک و اداری بــا خــدا و مواجهــۀ
عاشــقانه بــا حضــرت او ،راه دوم را برگزیــد و بهخوبــی دانســت کــه
بهترین راه و بلکه تنها راه رسیدن به سعادت کمال ،عشقورزیدن
به اوست ،جل جالله .عبارتهای این سالک دلسوخته بهترین
گــواه بــر این اســت که حاج قاســم ،دل به وادی محبت ســپرده بود
و از رهگــذر عشــق بــه خداوند متعــال ،فناء و وصول بــه او را طلب
مینمود:
«عزیز من! جسم من در حال علیلشدن است .چگونه ممکن [است]
کیس که چهل سال بر درت ایستاده است را نپذیری؟ خالق من ،حمبوب
من ،عشق من که پیوسته از تو خواسمت سراسر وجودم را مملو از عشق به
خودت کین؛ مرا در فراق خود بسوزان و مبیران.
ـوایی جاماندگی ،ســر به بیابانها گذار دهام؛
عزیزم! من از یبقراری و رسـ ِ
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مــن بــه امیــدی از این شــهر بــه آن شــهر و از این صحــرا بــه آن صحرا در
َ
زمستان و تابستان میروم .کر می ،حبیب ،به ک َرمت دل بستهام ،تو خود
میــداین دوســتت دارم .خوب میداین جــز تو را منیخواهم .مــرا به خودت
متصل کن!
خدایــا وحشــت مهۀ وجــودم را فرا گرفته اســت .من قادر بــه مهار نفس
خود نیسمت ،رسوامی نکن .مرا به ُحرمت کساین که حرمتشان را بر خودت
واجــب کــردهای ،قبــل از شکســن حر میــی کــه حرم آ نهــا را خدش ـهدار
میکند ،مرا به قافلهای که به سویت آمدند ،متصل کن.
معبــود من ،عشــق من و معشــوق من ،دوســتت دارم .بارها تــو را دیدم
و حــس کــردم ،منیتوامن از تو جدا مبامن .بس اســت ،بس .مــرا بپذیر ،اما
آچننان که شایستۀ تو باشم».

مقام معظم رهبری ،دربارۀ علل اثرگذاری واقعۀ عاشورا در جمع
پاسداران انقالب اسالمی میفرمایند:
ً
ّ
معنويت و عرفان و ّ
توسل
«شايد بشود قاطعا گفت كه مهني
ق و نديدن خــود در مقابل ارادۀ
و فنــاء ىف اهلل و حمــو در معشــو 
ذات ّ
مقدس ربوىب اســت كه ماجراى عاشــورا را هم اين طور
باعظمت و ُپرشــكوه و ماندگار كرده است .به عبارت ديگر،
جانب ّاول يعىن جانب جهاد و شهادت آفر يده و خملوق
اين ِ
جانب دوم است؛ يعىن مهان روح عرفاىن و معنوى.
آن ِ
خيىلهــا مؤمننــد و مىروند جماهدت مىكنند ،به شــهادت
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هم مىرســند ،شــهادت اســت ،هيچچيزى كم ندارد اما يك
شــهادت هم هســت كه بيش از روح اميان ،از يك دل سوزان،
از يــك روح مشــتعل و ىبتــاب در راه خدا و در ّ
حمبت پروردگار
و غرقۀ در ذات و صفات اهلى ،سرچشــمه مىگيرد .اينگونه
جماهــدىت ،طعــم ديگــرى پيــدا مىكنــد .اين ،حــال ديگرى
مىخبشد .اين ،اثر ديگرى در تكوين مىگذارد».

1

آنچه در کالم حضرت آقا بهعنوان مسئلۀ محوری در اثرگذاری
شهادت مطرح میشود بعد معنوی شهید است؛ فعاالن فرهنگی
و بهطور کلی تمامی مکاتب تربیتی در اســام ،به مســئلۀ معنویت
بهصــورت ویــژه و محوری نگاه میکنند اما نکتۀ اصلی و اساســی
این است که تعریف دقیق معنویت چیست و در کارهای فرهنگی
بــه چــه انــدازه باید بــر روی معنویت تمرکــز کرد! به عبــارت دیگر در
فعالیتهــای فرهنگــی باید تا کدام نقطه پیش رفت که احســاس
کرد هدف اصلی معنویت در اسالم بدست آمده است؟!
ً
مقــام معظــم رهبــری در این فرمایش کلیــدی ،بــا ادبیاتی کامال
عرفانی ،مرزهای معنویت را تا ســر حد «فنا ء فیاهلل» و «محوشــدن
در معشــوق» باال میبرند .اگر کســی مانند حاج قاســم سلیمانی با
شــهادت خود نهتنها بدنۀ اصلی جامعۀ کشــور را ،که حتی بخش
 .1بیانات در دیدار با جمع کثیری از پاسداران انقالب اسالمی.۱۳۷۶/۰۹/۱۳ ،
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عمــدهای از جامعــۀ جهانــی را تحتتأثیــر قــرار میدهــد ،به علت
اثرپذیری او از این آموزه و حرکت به سمت این هدف عالی و راقی
است.
همانگونه که در بخشهای متعددی از وصیتنامۀ این سردار
عاشق و دلسوخته بهوضوح مشاهده میشد ،حاج قاسم ابتدا در
ّ
لشــگر عشــاق خداوند قرار گرفت و سپس ســردار دلها شد؛ شرط
اثرگذاری عمیق به فرمودۀ رهبری معظم همین اســت که در مســیر
نشــدن،
تهذیبــی خود و جامعه ،بــه حال خوش معنوی ،نمازخوا 
باحجابشــدن و ...اکتفــاء نکنیم بلکه هــدف اصلی خود را تنها
و تنهــا فنــاء فی اهلل و محوشــدن در معشــوق قــرار دهیم کــه در این
صورت است که نماز و روزه و حج و جهاد ما نیز طعم و اثر دیگری
پیدا خواهد نمود .یکی از نزدیکترین افراد به حاج قاسم میگوید:
«حاج قاسم حضرت زهرایی بود .خیلی جاها در جنگ و بعد از
جنگ با توسل به حضرت زهراء؟اهس؟ مشکالت را حل میکرد .یک
فاطمیــه هم در روســتای خود در کرمان ســاختند که در آن مراســم
میگیرنــد .از همــه اینهــا بگذریــم ،باید بــه نماز شــبهای حاجی
اشــاره کنــم .هر شــب نماز شــب میخوانــد ،آن هم با نالــه و گریه و
نجــوا .من خودم شــاهدم؛ چون در همــۀ مأموریتها من با حاجی
بــودم .اگر خیلی خســته هم بــود باز یک ســاعت میخوابید ،بیدار
ً
میشــد و بعد شــروع میکرد به نمــاز .واقعا این صحنۀ عش ـقبازی

شرح دلبری

73

و نجواهــای حاجــی در نمــاز شــبهایش تماشــایی بــود .مــا هــم
کــه میخواســتیم نمــاز بخوانیــم در مواجهه بــا این حــال حاجی از
خود بیخود میشــدیم و دیگر نمیتوانســتیم نمــاز بخوانیم و فقط
مبهــوت حاجــی بودیم .باید در آن صحنه باشــید تــا متوجه حرف
1
من بشوید!»

 .1هفتهنامۀ صبح صادق ،نصراهلل جهانشــاهی ،پاســدار بازنشسته ،راننده و همسایۀ
حاج قاسم سلیمانی.
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8
()8
جمهوری اسلامی ،قرارگاه حسین بن علی؟ع؟
مــا میتوانیــم انقــاب اســامی را بهعنوان یــک رو یــداد تاریخی
لهــای تاریخــی،
مالحظــه کنیــم و میتوانیــم در کنــار تمــام تحلی 
انقــاب اســامی را در بعــد تمدنــی آن نظارهگــر باشــیم؛ ارزش
تمدنسازی اسالمی زمانی بهتر و بیشتر روشن میشود که با نگاهی
از باال ،مصائب بشــر امروز را از دریچۀ مدرنیســم و پســت مدرنیسم
مالحظــه کنیم .مقــام معظم رهبری دربارۀ نقش تمدن اســامی در
کنارزدن تمدنهای اومانیستی(انسانمحورانه) غربی میفرمایند:
«ملــت عربســتان نــه تهنــا نظــرات علمــى برجســتهترى
ً
ً
نداشــت ،بلكه اصل نظر علمى نداشــت .اصل علم و سواد
نداشت .آنگاه ،چنني مجعيىت ،در طول ده سال حيات مبارك
پيغمبر ،بعد از هجرت و در دوران حكومت ،پايههاى ّ
مدنيىت
را چيــد كــه آن ّ
مدنيــت چند صد ســال دنيــا را اداره كرد و متام
ّ
تهــاى دنيــا را حتت تأثير قــرار داد .در آن قــرون -قرون
مدني 
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ســوم و چهارم و پنجم و ششم ميالدىّ -متدن غرىب ّمتدن برتر
بــود؛ ّمتدن شــر ىق منقرض شــده بــود و ّمتدن ايراىن هــم در واقع

ّ
ّ
برتر غرىب
چيزى نبود .وىل مىبينمي كه متد ن اسالمى ،آن متدن ِ
را از بــن بــرد .بديــن معنا كه متـ ّـدن غرىب در مقابــل اين ّمتدن

منقرض شد؛ مثل ستاره كه با آمدن خورشيد ديگر نور ندارد،
يا مثل ماه كه با آمدن خورشــيد و طلوع روز ديگر هيچ است
ّ
ابتداىي جترىب كه با آمدن يك
و يا مثل يك طبيب
متخصص
ِ
ً
ّ
ُ
درجۀ ّاول با چند عنوان دكتراى فوق ختصص ،اصل پرروىي
اســت كــه بگو يــد :كىس به مــن مراجعه كنــد .وقىتكــه ّمتد ن
اسالمى آمد ،چنني شد.
ّ
ايــن يــك واقعيــت اســت كه مهــه چيــز ارو پــا در مقابــل متدن
اســامى رنــگ باخــت و ايــن تــا قر نهــاى چهــارم و پنجــم
و ششــم هجــرى هــم ادامــه داشــت .البته بعــد از ايــنّ ،متدن

اســامى ســالها ّ
تنز ل كرد تا به دوران رنســانس رســيد .بعد
از ايــن ،متـ ّـدن غــرىب دوبــاره شــروع بــه اوج گرفنت كــرد .منهتا

ّمتدن غرب ،در متام آن ســالهاى بعد از غلبۀ ّمتدن اســامى،
مشــغول تغذيه از اين ّمتدن بوده اســت .به كتابها و منابع
آن زمان نگاه كنيد! برجســتهترين دانشمندان ،دانشمنداىن
بودند كه مىتوانســتند با آثار اســامى سروكار داشته باشند
و از آ نهــا چيــزى بفهمنــد و آ نهــا را ترمجه كنند .حال ســؤال
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اصىل اين است كه اين ّمتدن اسالمى چگونه به وجود آمد؟
برخــى مىگوينــد از آثار ايران گرفتنــد و برخى معتقدند كه از
آثار روم گرفتند.
اما اين حرفها ،حرفهاى جاهالنه و چبگانه اســت .حال
فرض كنمي كه ده عنوان كتاب از جاىي ترمجه كردند ،آيا با اين
ده عنوان كتابّ ،متدن درســت مىشــود؟ آيا ّمتدن اســامى با

ترمجۀ آثار يوناىن و رومى و هندى درست شد؟ نه .جوهر ّمتدن
اســامى ،از درون خــودش بــود .البتــه متـ ّـدن زنــده ،از ديگران
هم اســتفاده مىكند .ســؤال اين اســت كــه اين دنيــاى آباد؛
عامل
ايــن بــه كار گرفــن علم؛ اين كشــف حقايق درجــۀ يك ِ
وجود -مهني عامل ّ
ماده -كه بهوسيلۀ مسلمني به وجود آمد؛
ايــن اســتخدام انديش ـهها و فكرها و ذه 
نهــا و ّفعاليتهاى
عظــم علمى و به وجود آوردن دانشــگاههاى عظمي آن روز در
مقيــاس جهــاىن؛ پديد آوردن دهها كشــور ثرومتنــد و مقتدر در
آن روزگار و يك قدرت سياىس ىبنظير در طول تار يخ ،از كجا
به وجود آمد؟ مشا در طول تاريخ ،قدر ىت را جز قدرت ســياىس
اســام ســراغ ندار يد كه از قلب اروپا تا قلب شــبه ّ
قاره ،يك
كشــور واحد شــده باشــد و قدرت ماندگار ى بــر آن حكومت
كنــد! دوران قــرون وســطاى ارو پــا ،دوران جهالــت و بدخبــى
براى اروپاســت .اروپایيها قرون وســطى را «دوران ســياهى و
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تار يكى» مىنامند .مهان قرون وسطاىي كه در اروپا تاريكى
و ســياهى بود ،دوران تشعشــع علم در كشورهاى اسالمى ،از
ً
مجله ايران است .اصل دربارۀ قرن چهارم هجرى -كه دوران
قهــا كردهاند.
تشعشــع علم اســت -كتابها نوشــته و حتقي 
چنان قدرت ســياىس ،چنان قدرت علمى ،چنــان دنياآراىي،
چنــان كشــوردار ى و چنــان اســتخدام متــام نيروهــاى زنــده و
سازنده و ّفعال بشرى ،بر اثر چه چيز به وجود آمد؟ بر اثر تعالمي
اسالم .مسئله ،فقط اين است.
اســام يــك درس را بــه مســلمني تعلــم كــرد و آن درس هر روز
كه در بني مسلمني باشد ،نتيجهاش درخشش و تأللؤ و ّ
علو
ّ
ـدت خالصانه
درس جماهـ ِ
معنــوى و مــادى اســت .آن درس ِ
و خملصانه اســت .هرجا كه جماهــدت خالصانه و خملصانه
باشــد ،نتيج ـهاش درخشــش و تأل لــؤ خواهــد بــود .منهتــا
جماهدت خالصانه و خملصانه ،ممكن اســت براى خدا اجنام
غير خدا اجنام گيرد .ا گر براى خدا
گيرد ،ممكن هم هست براى ِ
اجنام گرفت ،مهيشــگى ،ماندگار و زايل ناشــدىن اســت؛ اما

غير خدا اجنام گرفت ،ماندگار نيســت .ممكن است
ا گر براى ِ

يكــى عاشــق كىس باشــد؛ خالص و خملــص بــراى او حركىت

مهين خود باشــد؛ خالص و خملص
را اجنــام دهــد .يا عاشــق ِ

بــراى مهينــش حركىت را اجنــام دهد .اينها ماندگار نيســت و
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تا وقىت اســت كه اين هيجان و احســاس در او باشد .به ّ
جمرد
اينكه احساس او يك ّ
ذره سرد شد ،چشمش باز مىشود و به
خود مىگويد كه آيا من بروم مبيرم تا فالنكس خبورد گردنش
كلفــت شــود؟! امــا ا گر براى خدا باشــد ،اينطور نيســت .هر
ّ
قدر دقت عقالىن انسان بيشتر شد ،جماهدتش بيشتر خواهد
َْ
َْ ُ َُْ
باق؛
شد .براى اينكه مىداند :ما ِعندك ْم َينفد َو ما ِعند ِ
اهَّلل ٍ
1
آچنه كه براى خدا دادمي مىماند».

آنچــه در ایــن فرمایشــات مقام معظــم رهبری بهعنــوان نگینی
درخشــان چشــمنوازی میکنــد ،اشــاره بــه ظرفیــت اســام در
تمدنســازی و برو نرفــت از ظلمــت توهمات خودســاختۀ بشــری
اســت؛ اگــر بــاور داریــم چنانکــه مقــام معظــم رهبــری به آن اشــاره
فرمودنــد ،خاصیت تمدنســازی اســام ،برخاســته از متن اســام
است ،باید باور کنیم که امروز هم میتوان به برکت اسالم و تعالیم
نــاب آن ،از ظلمــت مدرنیســم به در آمــد و با اتکاء به اســام ناب،
تمــام ظرفیتهــای توحیــدی اســام را ،بــه آن مقــدار کــه در عصــر
غیبت ممکن اســت به صحنه آورد .امام امت اســامی؟ق؟ همنوا
ّ
با فقه شــیعه ،راه تحقق تمدنســازی اســامی را ،در عصر غیبت،
ّ
ّ
تحقــق والیــت فقیه بهعنوان ســکاندار تشــکیل و مدیریت تمدن
 .1بیانات در دیدار فرماندهان ردههای مختلف سپاه.۱۳۷۳/۰۶/۲۹ ،
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اســامی میدانســتند و مقام معظم رهبــری بهعنوان خلف صالح
ایشان ،انقالب اسالمی و حاکمیت والیت فقیه را در همین راستا
تحلیل و دنبال میکنند .حضرت آقا در سخنانی میفرمایند:
ّ
«عز يزان من! جوانان! براى اين ملت ،قضيۀ بناى يك نظام
قضيهاى ّ
و ّمتد ن اسالمى و يك تاريخ جديدّ ،
جدى است .آن
را ّ
جدى بگير يد.
يكوقــت در كشــور ى ،يكــى كودتــا مىكند و نظامى بر سـ ِـر
كار مىآيد .آن نظام ،چند صباحى هست؛ بعد هم مىرود-
يــا يكــى ديگــر از او حتويل مىگيــرد -و مهه چيز به حــال ّاول
برمىگردد.
يكوقت قضيه اينگونه اســت و اين مهه نقل ندارد .آچنه در
ايران ّاتفاق افتاد ،مسألۀ يك حركت عظمي در مقياس جهاىن
ّ
اســت .مــا ّ
البته يك ملتمي؛ مرزهاميان هــم ،مرزهاى حمدودى
اســت .بيــرون از ايــن مرزها هــم كار ى ندار مي .بــه اين نكته
ّ
توجه داشته باشيد.
تالش و فعاليت ما در داخل مرزهاى خودمان است .اما اين
انقالب ،حمدود به اين مرزها نيست .اين پيام يك پيام جهاىن
ّ
بود .دليلش چيســت؟ دليل ،اين اســت كه وقىت ملت ايران
ّ
و رهبــر عظميالشــأن ما -امام بزرگوار -ايــن كار را اجنام دادند،
مســلمانان در هرجــاى دنيا كــه بودند ،احســاس كردند نوروز
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آنهاست.روز ِنوآنهاآغاز شد؛بااينكهبهآنهاربطىنداشت.

در مهــه جــاى دنيــا احســاس كردنــد مقطــع جديــدى در

خود من
تار خيشــان بــه وجود آمد .ايــن را ما از نزديك ديــدميِ .
اين ّ
واقعيت را در طول سالهاى گذشته در كشورهاى ديگر
از نزديك ملس كردهام و از دهها زبان ديگر هم شنيدهام .اينها
روايــت و حــدس و حتليل نيســت؛ ّ
واقعيات اســت .هركىس،
هر مســلماىن ،هرجاى دنيا بود ،وقىت اين انقالب پيروز شــد،
وقىت امام در صحنه ظاهر شــدند ،وقىت پرچم اســام و ال إله
ّ
إل اهّلل باال رفت ،احســاس كرد كه پيروز شــده اســت .از اين
خيل عظمي يك ميلياردى در سراسر دنيا ،بعىض اين احساس
را تداوم دادند ،دنبالش راه افتادند و مبارزه كردند؛ شــد مهني
حــوادىث كــه در كشــورهاى گونا گــون بهوســيلۀ هنضتهاى
اسالمى راه افتاد .بعىض هم رها كردند .ا گرچه ما در مرزهاى
خودمــان هســتمي و بــه بيــرون مرزهــا كار ى نــدار مي ،امــا اين
پيام ،پيام بنيامللىل و جهاىن است».1

حضرت آقا ،در ســخنان دیگری ،انقالب اســامی و نتیجۀ آن،
یعنی تشکیل نظام اسالمی را گام اول تحقق تمدن اسالمی معرفی
کرده و بدین وسیله «تمدن اسالمی» را به عنوان هدف غایی مطرح
 .1بیانات در آستانۀ سالروز تسخیر النۀ جاسوسی.۱۳۷۳/۰۸/۱۱ ،
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میفرمایند:

ً
«امــروز میگويند هتران مثل پانــزده هزار طلبه دارد؛ ا گر فرض
بفرماييد ده سال ديگر اين پانزده هزار طلبه تبديل بشوند به
ّ
ّ
پانزده هزار انســان حمقق ،آ گاه ،مؤثر ،ســخنور ،نويسنده ،اين
چقدر چيز ّ
مهمى است؛ اين چيز كمى است؟ اين چقدر تأثير
ّ
خواهد گذاشت در ديىنكردن جامعه و حتقق جامعۀ اسالمى
كه ما در آرزويش هســتمي .جامعۀ اسالمى خيىل مهم است؛
ما خيىل فاصله دار مي تا جامعۀ اسالمى.
ت
عرض كردهامي كه ما نظام اسالمى را تشكيل دادهامي ،دول 
ّ
دولت
اسالمى را نصفهكاره دار مي ،يك چيزكى كه البته هنوز ِ
ّ
اسالمى نيســت؛ ا گر دولت اسالمى حتقق پيدا كرد ،آنوقت
نوبت میرســد بــه جامعۀ اســامى كه بتوانــم جامعهمان را
اســامى كنمي؛ بعــد آنوقت نوبــت جهانمشوىل و اجيــاد ّمتد ن
اسالمى است».1

حــاج قاســم بهخوبــی میدانــد کــه راه برو نرفــت از ظلمــت
مدرنیســم و توهم زندگی انسان ُپستمدرن ،تحقق تمدن اسالمی
است ،و تا تمدن اسالمی محقق نشود ،اهداف عالی و راقی اسالم
در ســطح بیــن المللــی قابل تحقق نخواهــد بود .دروازۀ رســیدن به
 .1بیانات در دیدار با مدیران و طالب حوزه علمیه تهران.۱۳۹۵/۰۲/۲۵ ،
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ّ
تمدن اســامی هم ،همانطور که در نــگاه بنیانگذار کبیر انقالب
و خلف صالح ایشان مطرح است ،چیزی جز والیت فقیه نخواهد
بود ،به همین دلیل حاج قاسم تمام مجاهدان جهان اسالم را مورد
خطــاب قــرار داده و آنها را به این نکتۀ اساســی ملتفت مینماید
کــه اگــر به والیت فقیه و عرصۀ تحقق آن ،یعنی جمهوری اســامی
خدشهای وارد شود ،نه تنها اهداف اسالم ناب محقق نخواهد شد
که مدرنیسم و تحجر بهعنوان دو دشمن و رقیب اصلی اسالم ناب،
تمــام موجودیــت فعلی اســام را هم از میان خواهند بــرد و به کمتر
از هدم تمام مظاهر وجودی و پویایی اســام راضی نخواهند شــد.
«خطاب به برادران و خواهران جماهدم...
خواهــران و بــرادران جماهــدم در این عامل  ،ای کســاین که س ـرهای خود را
بــرای خداونــد عار یــه دادهاید و جانها را بر کف دســت گرفتــه و در بازار
عش ـقبازی به ســوق فروش آمدهاید ،عنایت کنید :مجهوری اسالمی،
مرکز اســام و تشـ ّـیع اســت .امروز قرارگاه حســن بن عیل ،ایران اســت.
بدانیــد مجهــوری اســامی حرم اســت و این حرم ا گر مانــد ،دیگر حرمها
میمانند .ا گر دمشن ،این حرم را از بنی برد ،حرمی بایق منیماند ،نه حرم
ابراهیمی و نه حرم ّ
حممدی (ص).
خوب میدانید ّ
عال دین که جهان را تکان داد و اسالم را احیا
منزهتر ین ِ
کرد ،یعین مخیین بزرگ و پا ک ما ،والیت فقیه را تهنا نسخه جناتخبش
ایــن امــت قــرار داد؛ لــذا چه مشا کــه بهعنوان شــیعه بــه آن اعتقاد دیین
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دار یــد و چه مشا که به عنوان سـ ّـی اعتقاد عقیل دار ید ،بدانید [باید]به
دور از هرگونــه اختالف ،برای جنات اســام خیمــۀ والیت را رها نکنید.
خیمه ،خیمۀ رسولاهلل است .اساس دمشین جهان با مجهوری اسالمی،
آتشزدن و ویرانکردن این خیمه اســت .دور آن چبرخید .واهلل واهلل واهلل
این خیمه ا گر آسیب دید ،بیتاهلل احلرام و مدینه حرم رسولاهلل و جنف،
کربال ،کاظمنی ،سامرا و مشهد بایق منیماند؛ قرآن آسیب میبیند».

آنچــه در ایــن فرازهــای ّ
وصیــت حــاج قاســم خودنمایــی
میکنــد ،اشــاره به توفیق عظیمی اســت که امروز بــه برکت اتصال
بــا والیــت و از رهگــذر انقــاب اســامی نصیــب ملت ایران شــده
اســت .مــردم ایــران بــه برکــت ارتبــاط و انس بــا خانــدان عصمت
و طهــارت؟مهع؟ و بــه واســطۀ تــاش و مجاهــدت جهــت اجــراء
ً
دســتورات ائمــه اطهــار؟مهع؟ (خصوصــا پافشــاری بــرای تحقــق و
ایجاد حکومت اســامی مبتنی بر والیت فقیه که عین دســتورات
ّ
ائمــه اطهــار؟مهع؟ و راه اجــرای تمامــی احــکام آن ذوات مقــدس
اســت) تبدیل بــه پرچمداران حرکت عظیم تمدنی اســام شــده و
بهواســطۀ توســل به حضــرات معصومیــن؟مهع؟ توانســتهاند بیش از
هــر قــوم و ملتــی خــود را از انوار معصومیــن؟مهع؟ بهرهمند کــرده و در
حصن حصین والیت آنها باقی بمانند .یکی از شــاگردان مرحوم
آیــةاهلل نائینــی از مراجع بــزرگ تقلید نجف از ایشــان نقــل میکند:
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«در زمــان جنــگ جهــاین اول کــه خباطــر هتاجــم بیگانگان
اوضاع ایران خییل آشــفته بود،مرحوم ناییین از این پیشــامد
ناهنجــار بــه ســاحت مقدس امئــۀ معصومنی؟مهس؟ شــکایت
ً
زیادی میکرده ،خمصوصا به ساحت مقدس امام زمان؟س؟
شکایت میکرده که :یابن احلسن! ایران اینطور شده ،مردم،
یبسروســامان شــدند ،یبپنــاه شــدند ،نظــم نیســت ،امنیت
نیست....
مرحوم نائیین به این شــا گرد خود میفرمایند :خییل به حمضر
امــام زمــان نالیدم! تا اینکــه یک روز در حنی توســل ،بر من
مکاشــفهای شــد ،امام زمــان را زیارت کــردم ،دیدم حضرت
ایستادهاند ،یک دیوار مرتفعی سر به آمسان کشیده ،حضرت
اشــاره فرمود که به این دیوار نگاه کن،من نگاه کردم ،دیدم
یک دیواری هست مرتفع اما این دیوار کج شده و عن قریب
است که فرو بریزد ،به یک مویی بند است!
دیدم انگشت حضرت به طرف دیوار است...
فرمودنــد :ایــن دیــوار ،ایــران اســت ،کــج م 
یشــود ،امــا مــا با
انگشــتمان نگهش داشتهامی و منیگذار می خراب شود! اینجا
شیعهخانۀ ماست! کج میشود اما منیگذار می خراب شود!»

1

 .1احیا گر حوزه خراسان ،ص.۱۷۵
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اگر ایران ،امروز پایتخت مقاومت جهان و مرکز طرحریزی تمدن
نوین اســامی اســت ،برای این اســت که ایران خیمهگاه حضرت
اباعبــداهلل؟ع؟ شــده اســت؛ ایــن توفیــق عظیم بــه برکــت ارتباط و
توســل بــا اهلبیت؟مهع؟ برای ما پدیــد آمده اســت و مبلغین دین و
فعاالن فرهنگی باید این نکتۀ کلیدی را از سردار مقاومت بیاموزند
که کلید توفیقات ما همین ارتباط با والیت و اولیاء الهی است.
نشــمولکردن
اگــر بهدنبــال کار عمیق در گســترش و بلکه جها 
این انقالب هستیم ،چارهای جز کار بر روی عقاید و باورها نداریم.
اگــر ایــن اعتقــاد پــاک و باور صحیــح ،بهواســطۀ ک ـمکاری ما یا
شــبههافکنی دشــمنان کمرنگ و یا محو شــود ،اول از همه انقالب
اســامی عزیــز ضربــه خواهــد خــورد ،لــذا عمیقتریــن و پرثمرتریــن
کار انقالبــی در شــرایط کنونــی ،کار بــر روی اصــول و مبانــی عقاید
اســامی اســت؛ دغدغهمنــدان عرصۀ انقــاب ،ا گــر فعالیتهای
انقالبی را تنها و تنها در راهپیماییها و فعالیتهای جهادی و...
خالصه کنند و از کار بر روی اعتقادات و باورهای صحیح دست
بکشــند و یا خدایینکرده فعالیتهای اعتقادی را کاری مغایر با
انقالبیگری تصور کنند ،در حقیقت ناخواســته بزرگترین خیانت
را بــه انقــاب و اســام عزیز و خون شــهداء و مجاهدین این عرصه
مرتکب شدهاند.
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9
()9
خامنهای عزیز را ،عزیز جان خود بدانید
حاج قاســم بهخوبی میداند که امروز والیت فقیه ،یعنی سـ ّـید
علی خامنهای؛ به همان اندازه که حفظ اسالم ضرورت دارد ،باید
برای راهکار حفظ و نشــر آن یعنی تمدنسازی اسالمی ارزش قائل
شــویم و بــه همان انــدازه که تمدن اســامی ارزشــمند اســت ،باید
برای سازوکار تحقق آن ،یعنی والیت فقیه اهمیت قائل شویم و به
همان اندازه که والیت فقیه اهمیت داردّ ،
ولی فقیه محترم اســت
و امــروز ّ
ولــی فقیــه یعنی حضرت آیــةاهلل العظمی خامن ـهای؟دم؟ .به
همین مناســبت است که ســردار رو به مردم خود کرده و با صدای
رسا میگوید:
«خطاب به برادران و خواهران ایراین...
بــرادران و خواهــران عز یــز ایــراین من ،مــردم پر افتخار و ســربلند که جان
مــن و امثــال من ،هــزاران بار فــدای مشا بــاد ،کما اینکه مشــا صدها هزار
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جان را فدای اســام و ایران کردید؛ از اصول مراقبت کنید .اصول یعین
ً
ّ
ویل فقیه ،خصوصا این حکمی ،مظلوم ،وارســته در دین ،فقه ،عرفان،
حرمت
عزیز جان خود بدانید .حرمــت او را
ِ
معرفــت؛ خامنهای عز یــز را ِ
مقدسات بدانید».

اما آنچه که سردار ،سربسته برای ما باقی میگذارد اشاره به نکتۀ
عمیقتری اســت؛ از آنجا که والیت فقیه بر اســاس مبنای فقهی و
دینی ما به دست آمده است ،امروز اگر هرکس دیگری جز حضرت
آیةاهلل خامنهای بر مسند زعامت امت اسالمی مینشست ،احترام
او و اطاعت از فرامین وی بر تمام ما واجب بود ،اما سخن حاج قاسم
با ما این است که :این رهبر ویژگیهای دارد که او را ممتاز میکند!
رهبــر انقــاب برخاســته از متن اصیل حوزههای علمیه اســت؛
یعنی اســاس ســلوک فردی خود را در دو ســاحت علــم و عمل قرار
داده و در هــر دو ایــن عرصههــا نیــز ،ســوای اینکــه در ّفنیتریــن و
دقیقترین جریانات قرار گرفتهاند ،خود از پیشــتازان این عرصه به
شمار میآیند.
در بعد علمی بسیاری از بزرگان به برجستگی ،بلکه شایستگی
مقام معظم رهبری اعتراف و اذعان داشتهاند؛ تنها از باب آشنایی
با مقام علمی حضرت آیةاهلل خامنهای به ذکر نظر دو تن از اساتید
بزرگ و مطرح حوزۀ علمیه قم بســنده میکنیم .مرحوم آیةاهلل مؤمن
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از شــاگردان مطرح و برجســتۀ مرحــوم آیةاهلل بروجــردی و بنیانگذار
کبیر انقالب اسالمی؟امهر؟ میفرمایند:
«در خنســتنی روزهــایی کــه آیــةاهلل خامنهای سرپرســی نظام
اســامی را عهــدهدار شــده بودند ،بــرای اینکــه دیگر علمای
غیرمســئول که از دانش فقهی و علمی ایشان مطلع شوند،
بــا برخی برادران فاضل خدمت آیةاهلل خامنهای رســیدمی؛ به
ایشــان عــرض کردمی :برای اینکــه دیگران هــم از معلومات و
دانش فقهی مشا مطلع شــوند خوب اســت جلس ـهای علمی
داشته باشمی.
ً
یادم هست که ایشان گفتند :فعال که مدت کمی است که
مــن بهعنوان رهبری تعینی شــدهام مالقاتها بــرای این کار
مانع اســت .ما گفتمی :منظورمان مهنی امروز و فردا نیســت،
ً
چند وقت دیگر (مثال یک ماه) اجازه بدهید ،که ایشان قبول
کردند.
این جلسات با حضور فقهای شورای نگهبان و برخی بزرگان
کــه ب هحلــاظ علمی شایســته بودند و حــوزه آ نهــا را بهعنوان
اعلم قبول داشــت ،برگزار شــد؛ یادم هســت از میان علمای
قم ،جناب آقای کر میی که از علمای بزرگ قم بودند ،جناب
آقــای هامشــی شــاهرودی کــه آن زمان مســئولیت نداشــتند،
آقــای حــامت یــزدی و برخــی بــزرگان دیگــر مثــل جنــاب آقای
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مهدوی کین به این جلســات دعوت شــدند ،این جلســات
برگــزار شــد و مباحثههای علمــی و فقهی بنی فقهــا و آیةاهلل
خامنهای شــکل گرفت و بر مهه کســاین که در آن جلســات
شرکت کرده بودند ،روشن و قطعی شد ایشان در حوزه اجهتاد
توامنند هستند و از نظر علمی ،شخصییت بسیار ارزمشند دارند
و در متــام ابــواب فقــه از ملکــه اجهتــاد برخــوردار هســتند».1

آیــةاهلل ســید جعفر کریمــی نیز بهعنــوان عضو جامعه مدرســین
قــم و یکــی از افــرادی که در جلســات علمی با مقــام معظم رهبری
حاضر بودند ،جایگاه علمی مقام معظم رهبری را چنین توصیف
مینمایند:
«قدرت علمی ،استعداد و طرز تفکر آقای خامنهای بیش از
مهه به امام نزدیک بود و نهتهنا در ردیف دیگران بلکه اقدم
از مهه است ...در صالحیت مرجعیت نهتهنا از آقایان دیگر
هیچ چیز کم ندارد بلکه زیادتر هم دارند.
وقــی در جلســۀ جامعــه مدرســن مطــرح شــد افــرادی کــه
صالحیــت دارنــد را بــرریس کنــم ،مــن عــرض کــردم یکــی از
افرادی که در رأس صاحلنی است آقای خامنهای است .خدا
رمحــت کند مرحوم آیةاهلل مشــکیین را؛ فرمود :آقایان دیگر که
 .1خبرگزاری تسنیم.
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برای مرجعیت مطرح هســتند ،ما درس و حبثشــان را دیدمی و
شــنیدمی و برای ما نقل کردند اما نســبت بــه آقای خامنهای
چیزی نشنیدهامی.
من عرض کردم :مشا آقایاین که در مشــهد مقدس هســتند را
میشناســید؟ گفت :نــه .گفمت :آقایاین که در جنف هســتند
میشناسید؟ گفت :نه! گفمت :مهه آقایان قم را میشناسید؟
گفت :نه.
ایشــان فرمــود :مشــا مهــه را میشناســید؟ گفــم :مــن مهــه را
میشناســم و با چوب کبریت میتوامن اندازه بگیرم و اینکه
آقــای خامن ـهای را مطرح کردم با حفظ اینکه شــب اول قبر
من مسئول اعمال خودم هسمت ،نام بردم».1

حضرت آیةاهلل محمد یزدی رئیس شورایعالی جامعه مدرسین
حــوزه علمیــه قــم و از فقهــای شــورای نگهبــان دربــاره حضــرت آقا
چنین میگوید:
«بنــده اولــن باری که حضــرت آیــةاهلل خامن ـهای را دیدم در
مشهد پای منبر ایشان در مسجد کرامت بود که شیفتۀ ایشان
شدم و بعد از آن در جریان بازنگری قانون اسایس بود که درجه
علمی و سیایس و درجات عایل ایشان را مشاهده کردم .بنده
 .1خبرگزاری تسنیم.
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معتقدمحضرتآیةاهللخامنهایاز فقهایعایلمقامیاست
که کم نظیر است در اسالم و بنده هیچ مرجعی را منیشناسم
کــه بــه انــدازه ایشــان حــوادث امــت اســامی را بشناســد».1

در بعــد عملــی هــم قضیــه بــه همیــن شــکل اســت؛ هرچنــد
مالحظاتی ســبب شــده اســت که درجات ســلوکی و عملی مقام
ً
معظــم رهبــری در پــردهای از کتمــان باشــد ،اما اوال حضــرت آقا در
مســائل ســلوک عملــی ســخت دلبســته و معتقــد جر یــان عرفانی
نجــف هســتند کــه بــه اذعــان متخصصیــن فــن ،دقیقتریــن و
منطبقترین مســیر به مســیر اهلبیت؟مهع؟ و برجســتهترین راه برای
تهذیب نفس و سیر و سلوک الی اهلل به شمار میآید و از طرف دیگر
توصیههای مکرر ایشــان به اســتفاده از اهل معنویــت ،2دعا ،ذکر و
مســائل معنویای از این قبیل ،حکایت از حال درونی خود ایشان
 .1سایت جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
 .2شــهید ســردار حاج قاسم سلیمانی با مرحوم آقا سیدکمال موسوی که از شا گردان
مرحوم انصاری همدانی بود و در نجف به منزل امام هم رفت و آمد میکرد و با حاجآقا
ســیدمصطفی خمینــی ،فرزنــد امام هم حشــر و نشــر داشــت ،مرتبط بــود .بنده چند
سالی مرحوم سیدکمال را زیارت کردم .ایشان از مخلصان علمای وارسته و اهل معنا
و مجاهــده بــود .مرحوم ســیدکمال موســوی اهل کرمان بود و حاج قاســم ســلیمانی
هــم باایشــان ارتبــاط داشــت و این نشــان میدهد جوهره ســردار شــهید حاج قاســم
سلیمانی،جوهره دیگری بود (.بخشی از یادداشت شفاهی آیةاهلل محمدباقر تحریری،
استاد اخالق و عرفان و تولیت حوزه علمیه مروی ،درخصوص ابعاد معنوی شخصیت
حاجقاسم سلیمانی به نقل از سایت «فرهیختگان»).
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دارد .مقام معظم رهبری در باب مکتب عرفانی نجف و بزرگان آن
میفرمایند:
«مرحــوم آخونــد مــا حســينقىل مهداىن كــى بوده اســت كه
ـص نــاب از آن بزرگوار
ـرعى خالـ ِ
ـلوكى عرفان متشـ ِ
جر يــان سـ ِ
استاد
ـترى معروف كه ِ
جوشــيده .مرحوم آقا ســيد عىل شوشـ ِ
ميرزا و استاد خيىل از بزرگان بود و خودش فقيه بزرگوار ى بود،
توانست يك نفر را تربيت كند و او آخوند مال حسينقىل مهداىن
است كه اين سلسله را به راه انداخته است .مرحوم آقا شيخ
حممد هبار ى ،مرحوم آقا ســيد امحــد كربالىي ،مرحوم آقا ميرزا
جواد آقاى تبريزى -پدر مرحوم آقا ميرزا عىل آقاى قاىض -و
بزرگان ديگر ،هركدام در اين عرصه ،تالش فراواىن كردند».1
همچنیــن ایشــان در دیــدار بــا اعضــاء مجمــع عالــی حکمــت
اسالمی میفرمایند:
«بنــده هيــچ دمشــى و خمالفىت بــا عرفان نظــرى نــدارم .گفته
میشود :اال نسان ّ
عدو ملا جهله .بنده هيچ ورودى در عرفان
نظــرى ندارم ،اما هيچ عــداوىت هم ندارم؛ منهتا اعتقادم اين
اســت كــه ما نبايــد عرفــان را به معنــاى الفــاظ و تعبيرات و
فرمولهاى ذهىن مثل بقيۀ علوم ببينمي.
 .1بیانات در دیدار با علما و روحانیون همدان.۱۳۸۳/۰۴/۱۳ ،
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عرفــان ،مهــان مرحــوم قــاىض اســت ،مرحــوم مالحســينقىل
مهداىن است ،مرحوم سيد امحد كربالىئ است؛ عرفان واقعى
اينهاست.
مرحــوم آقــاى طباطباىئ خودش فيلســوف بود ،اهل فلســفه
بود ،بالشك در عرفان هم وارد بود؛ منهتا آچنه كه در عرفان از
ايشان معهود است ،عرفان عمىل است؛ يعىن سلوك ،دستور،
تربيت شــا گرد؛ شا گرد به معناى ســالك .عرفان نظرى بايد
به سلوك بينجامد.
خب ،موضوع عرفان ،ذات مقدس پروردگار است؛ موضوع
عرفــان ،خداســت .از ايــن جهــت ،برتــر از مهــۀ علوم اســت.
خــب ،ايــن خــدا بايد در زندگــى كىس كه اهل عرفان اســت،
جتىل پيدا كند .ما كســاىن را ديدمي كه گفته ميشد در عرفان
نظــرى از مهــه هبترند ،اما در عرفان عمىل يك قدم برنداشــته
ً
بودند .ما افراد اينجور ى را ديدمي و درك كردمي كه اصل مسائل
سلوكى و اينها را حس نكرده بودند .آچنه كه من به آن تكيه
ً
دارم ،اين است كه واقعا يك حركت عمىل ديده شود؛ كه اين
در مورد اهل معقول ،به طور عام مطلوب اســت .آن كســاىن
هم كه به عنوان اهل حمكت و اهل معقول شــناخته شــدند،
ً
1
غالبا كساىناند كه اين جنبۀ معنوى در آنها وجود داشته.
 .1بیانات در دیدار با اعضاء مجمع عالی حکمت.۱۳۹۱/۱۱/۲۳ ،
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عــاوه بر معرفی جریان عرفانی نجف به عنوان عرفان حقیقی و
جریان عرفان متشــرعی خالص شیعی ،حضرت آقا در فرمایشات
فراوانــی بــر عمــده اصول عرفان اســامی یعنــی توجه به خــدا ،ذکر،
توســل ،تــوکل و ...اشــاره داشــته و بــر آن تأ کیــد فرمودهانــد؛ هرچند
ذکــر ّ
حتــی قســمت کوچکــی از ایــن فرمایشــات ،مجالــی چندین
برابــر فضــای فعلــی میطلبد اما از بــاب تیمن و تبــرک و همچنین
آشناشــدن هرچــه بیشــتر با فضــای فکری مقــام معظم رهبــری ،به
گوشــۀ کوچکی از این ســخنان اشــاره میکنیم .ایشــان در دیدار با
اقشار مختلف قم میفرمایند:
«إن شــاء اهّلل آينــدۀ روشــن و خــوىب از حلاظ مــادى و معنوى
ّ
در انتظار ملت عظميالشــأن ماست .نور اميد را بايد مهيشه
در د لهــا زنــده نگه دار مي .با نور اميد و با تالش اســت كه إن
شــاء اهّلل بــه ســر منزل خواهيد رســيد .البته در ايــن راه ،توجه
ً
و توســل و دعــا و ارتبــاط بــا خدا خمصوصــا از طــرف جوانان
نبايد فراموش شــود .پيغمبر ا كرم صلوات اهلل و سالمه عليه
بــا آن قدرت ملكوىت ،دامئ با خــداى متعال در حال راز و نياز
و توجــه و توســل بود .توســل بــه وىلاهّلل اعظم أرواحنــا فداه و
1
ارتباط قلىب با آن حضرت ،جزو وظايف ماست».
 .1بیانات .۱۳۷۱/۱۰/19

96

شرح دلبری

ایشان در موضع دیگری میفرمایند:
ت با هيچيك از ارزشهاى ّ
مادى قابل مقايسه
«ارزش معنوي 
نيســت .كىس كــه وارد اين مقوله شــود برايش اســتدال ل الزم
نــدارد؛ آن كــس كــه وارد اين مقوله منيشــود با هيچ اســتدالىل
منيشــود او را بــا حقيقت آشــنا كــرد .ارزش ذكر؛ يعــى ياد خدا،
ّ
توجــه بــه خــدا ،عشــق ورز يــدن بــه خــدا ،كار بــراى خــدا و
ّ
فــدا كار ى بــراى خــدا ،چنــان گيــرا و شــير ين و جــذاب و
دلرباســت كــه بــا هيچ يــك از ز يباىيهــاى ّ
مادى و جســماىن
1
قابل مقايسه نيست».
«بههرحــال ،ملــت عزيز ما و مشــا عز يزان بايد ايــن فرصىت را
كــه خداى متعال در اختيارتان گذاشــته اســت قــدر بدانيد.
ايــن اقبــاىل كه دلهاى مشا به ســوى خــدا و معنوي 
ت و ذكر و
خشوع و ّ
توجه و ّ
تضرع دارد ،خيىل باارزش است .اين ،مهان
عامــل اســت كــه يــك روز اســام را از يك مجع حمــدود غر يب
بــه يــك ّمتدن عظــم جهاىن تبديل كــرد و اين متـ ّـدن ،قر نها-
الاقل در چند قرن از قرون ّ
اوليه -دنيا را اداره كرد و امروز هم
توجه به خــدا و ّ
دنيــا ،مديون ّمتدن اســامى اســتّ .
توجه به
ّ
تكوين چنني ّمتدىن شــد ،و ال با انگيزهها و
معنويت ،باعث
ِ
 .1بيانات در ديدار هنرمندان و سينما گران.۱۳۷۳/۱۱/۰۳ ،
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تالشهاى ّ
مادى ،چنني ّمتدن ماندگار ى به وجود منىآمد».

1

حضــرت آقــا در دیــدار رئیس جمهــور وقت و هیــأت دولت هم
میفرمایند:
«بــه خــدا تــوكل كنيــد .از خــداى متعــال توفيــق خبواهيــد.
ت و خداى متعــال تقويت
رابط هتــان را روز بــه روز بــا معنو ي ـ 
كنيد .مبادا اشتغاالت كار ى ،مشا را از ذكر و توجه و پرداخنت
بــه معنويات بازبدارد! يعىن يكى از خطرها اين اســت كه در
عملزدگــى غــرق بشــومي و از آن ارتباط قلــى خودمان غافل
مبانمي .آن چيزى كه پشــتوانۀ نشــاط و شــور و شوق و حترك و
توفيق ماست ،كمك اهلى است .كمك اهلى را بايد به معناى
واقعى كلمه از خدا خواست و از خدا طلب كرد».2
تمــام این ســخنان حکایــت از حال درونی و مایــۀ وجودی خود
ایشان دارد که از کوزه همان برون تراود که در اوست!
در بعــد حکمــت و تدبیر فوقالعادۀ ایشــان نیز عــاوه بر تحلیل
تصمیمــات و شــیوۀ مدیریتی ایشــان میتوان ســری بــه تحقیقات
پژوهشــکدههای غربــی و نظــرات محققــان آنــان زد و بــه راحتــی
 .1بيانات در ديدار كارگزاران نظام ،به مناسبت عيد سعيد فطر.۱۳۷۵/۱۱/۲۱ ،
 .2بیانات.۱۳۸۶/۰۶/04
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مشاهده کرد که چگونه تحلیلگران بیگانه به این نکته معترفند که
مقام معظم رهبری ،تنها با یک سخنرانی خود میتوانند طرحهای
پیچیدۀ دشمنان را خنثی کرده و از تهدیدهای موجود ،برای امت
1
اسالمی فرصت بسازند.
تمــام ایــن ویژگیهــای حضــرت آیــةاهلل خامنــهای؟دم؟ اســت که
ســردار ســلیمانی را ،بهعنوان دیدهبان انسانیت در زمانۀ ما ،به این
سو میکشاند که خصوصیات ممتاز این رهبر فرزانه را به ما گوشزد
کند و این جملۀ دلچسب و انقالبی را برای ما به یادگار بگذارد که:
عزیز جان خود بدانید.
خامنهای عزیز را ِ

 .1بــرای تحقیق بیشــتر در ابعاد حکیمانۀ مدیریت مقام معظم رهبــری رک .از انقالب
اسالمی تا تمدن اسالمی.
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10
()10
جمهوریاسلامیدرسربلندتریندوره
نــگاه مؤمــن بــه اتفاقــات ،مبتنی بــر وقایع اســت نــه اعتباریات
و خیالبافیهــا1؛ حــاج قاســم از دل تمــام مشــکالت و فشــارها،
رویشهای فردی ،اجتماعی و بینالمللی انقالب را نظاره میکند
و میداند در منطق اسالم ،پیشرفت یعنی یک قدم نزدیکترشدن
بــه خداونــد متعــال؛ پس اگــر در اثر این انقــاب ذرهای نفــوس را به
ً
خداونــد نزدیکتر کرده اســت ،که یقینا کرده ،در مســیر پیشــرفت
اســت و اگــر امروز ،انقــاب در اوج مبارزه با کفر و الحاد قرار داشــته
و خیمــۀ اصلی مبارزه با تحجر و مدرنیســم واقع شــده ،یعنی امروز
جمهوری اسالمی سربلندترین دورۀ خود را طی میکند.

 .1بــرای درک بهتــر تفــاوت میــان حقایــق و اعتباریــات ،رک .درس اول از کتــاب
معادشناسی.
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«برادران و خواهران ،پدران و مادران ،عز یزان من!
مجهوری اســامی ،امروز ســربلندترین دورۀ خود را طی میکند .بدانید
مهــم نیســت که دمشن چه نگاهی بــه مشا دارد .دمشن بــه پیامبر مشا چه
نگاهی داشت و [دمشنان]چگونه با پیامبر خدا و اوالدش عمل کردند؟
چه اهتامایت به او زدند؟ چگونه با فرزندان مطهر او عمل کردند؟
مذمت دمشنان و مشاتت آنها و فشار آنها ،مشا را دچار تفرقه نکند».
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11
()11
هنرخمینیعزیز
همانطــور کــه پیشتر نیز اشــاره شــد ،انقالب اســامی در میان
بســیاری از انقالبهــای مهــم و معــروف جهــان ،برجســته و ممتاز
است .این انقالب بدون کودتا ،بدون کمک از کشورهای بیگانه،
بــدون اتــکاء به ثروت مالــی و منابع قدرت و تنها با خیــزش و ارادۀ
عمومی مردمی شکل گرفت و ادامه پیدا کرد؛ هریک از این ویژگیها
برای برجستهشدن یک انقالب کاف 
ی است اما برجستگی انقالب
عظیــم اســامی ایــران در هیچیــک از ایــن خصوصیــات خالصــه
نمیشود .این انقالب برجست ه است چون به پشتوانۀ دین مقدس
اسالم شکل گرفت و از ابتدا ،آرمانهای خود را مطابق دغدغههای
متعالی و توحیدی این دین مبین قرار داد.
این انقالب برجسته است چون از متن دین برخواست و با یک
پیوند دینی ،یعنی پیوند میان مسلمین با مرجعیت شکل گرفت و
ادامه یافت .بزرگترین هنر معمار کبیر انقالب در این بود که در عصر
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فراموشــی دین و بهکنارگذاشتهشــدن باورهای قدســی ،شــخصی
برخاسته از نهاد دین و با درد دینمداری ،تمام ظرفیتهای دینی
را به کار گرفت تا اهداف دین را محقق کند.
انقــاب ایــن حقیقــت را بــه رخ کشــید که بــا پشــتوانۀ باورهای
قدســی ،میتــوان معــادالت عالم را عــوض کرد ،م 
یتــوان به غیب
اعتماد کرد و عالم شــهادت را بدین صورت از منجالب اومانیسم
و نیهیلیســم نجات داد .همین اســت که حاج قاسم (که خود مرد
تغییــر معادالت بشــری با اتــکاء به غیب و قدس اســت) در بیانیۀ
بینالمللی خود مینگارد:
«بدانیــد کــه مهمتر یــن هنــر مخیــی عز یز ایــن بود کــه ّاول اســام را به
پشتوانه ایران آورد و سپس ایران را در خدمت اسالم قرار داد .ا گر اسالم
نبــود و ا گــر روح اســامی بر این ملــت حا کم نبود ،صــدام ،چون گرگ
درندهای این کشور را میدر ید؛ آمر یکا ،چون سگ هاری مهنی عمل
یکــرد ،امــا هنــر امام این بود که اســام را به پشــتوانه آورد؛ عاشــورا
را م 
و حمـ ّـرم ،صفــر و فاطمیه را به پشــتوانه این ملــت آورد .انقالبهایی در
انقــاب اجیــاد کــرد .به این دلیــل در هر دوره هــزاران فــدا کار جان خود
را ســپر مشــا و ملــت ایــران و خا ک ایــران و اســام منوده انــد و بزرگتر ین
تهــای مــادی را ذلیل خود منوده اند .عز یــزامن ،در اصول اختالف
قدر 
نکنید».
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12
()12
شهدا،محور ّعزت و کرامت
این انقالب از همان ابتدا با تکیه بر عالم غیب و با نگاه به عالم
قدس شکل گرفت و از همان ابتدا فریاد زد که:
مرغ بــاغ ملکوتــم نیــم از عالم خاک
چند روزی قفسی ساختهاند از بدنم
اگــر نطفــۀ این انقالب بــا ارتباط قدســی و غیبی شــکل گرفته و
حیــات خــود را با اتکاء بــه حقایق ملکوتی عالم آغاز کرده اســت،
ناچــار بــرای ادامــۀ پر قدرت مســیر خود نیــز باید دل بــه عالم غیب
ً
داده و دائمــا بــه دنبــال مســیری بــرای ارتباط بــا ملکوت باشــد .به
ً ّ
عبارت دیگر همانطور که انقالب حدوثا متکی و مبتنی بر غیب و
باو رهای غیبی عالم بوده است ،باید ً
بقاء نیز با غیب ارتباط بگیرد
و اال همانگونه که شکوهمند آغاز شده است ،با جاللت و شوکت
به مسیر خود ادامه نخواهد داد.
امام امت؟هر؟ با علم به همین ضرورت ،ارتباط با شهداء را راه
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انس امت خود با ملکوت قرار داد .در مانفیســت فکری بنیانگذار
کبیــر انقــاب ،امــت برای تــداوم حرکــت توحیدی و پرشــکوه خود
نیازمند ارتباط مســتمر و انس با عالم ملکوت اســت و شهدا نقش
دروازههای این ارتباط نورانی را ایفاء مینمایند .مقام معظم رهبری
نیــز ،با نظــر به همین تأثیر شــگفتانگیز انس با شــهدا در ارتباط با
غیب و در نتیجه تقویت روحیۀ انقالبی و جار یشدن پرتوان خون
حقطلبی و عدالتخواهی و حرکت توحیدی در رگهای جامعه
است که بارها و با زبانهای متفاوتی فرمودهاند:
«يــاد شــهدا ،افتخــارات شــهدا ،عــزت شــهدا را مهــه بايــد
نصبالعني خودشــان قــرار بدهند؛ نگذاريد فراموش بشــود.
مشا غفلــت كنيد ،نيروهــاى انقالب غفلت كننــد ،نيروهاى
ىهــاى دمشــن از آن طــرف وارد
مؤمــن غفلــت كننــد ،نفوذ 
َ َ َ َ َْْ ُ
مىشــوند و چيزى هم طلبكار مىشــوند .ف ِإذا ذهــب الوف
ََ
َ َّ ً َ َ ْ َ ْ ُ َ َ
َ ُ ُ َْ َ
ولئك ْل ُي ْؤ ِم ُنوا فأ ْح َب َط
داد أ ِشحة عل الي ِر أ ِ
َسلقوك ْم ِبأل ِسن ٍة ِح ٍ
اهَّلل َأ ْع َ ُ
ُ
مالـ ْـم؛ وقىتكــه روز خطــر اســت ،در ال ن ههــا خزيدند و

نفسشــان در نيامد .وقىت خطر برطرف شــد؛ مردان خطر پذير
در مقابل خطر سينه سپر كردند و خطر را برطرف كردند ،اينها
از ال نههاشــان بيــرون مىآيند؛ زبا نهــاى دراز ،زبانهاى تيز،
طلبكار هم مىشوند! مگذاريد دمشنان انقالب ،دمشنان امام،
دمشنان خط جهاد ،دمشنان خط اميان باهَّلل ،طلبكار بشــوند.
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من تشكر مىكمن از كساىن كه يادوارههاى شهدا ،كنگرههاى
بزرگداشت شهدا را با حمتواها و مضمونهاى قوى و عاىل در
سراســر كشــور برگــزار كردنــد و مهچنني از آن كســاىن كــه ياد و
بهــا تدوين و خپــش كردند .بنده
خاطــرۀ شــهيدان را در كتا 
خودم از اين كتابها هرچه دســم برســد مىخوامن و هبرهمند
ً
مىشــوم؛ حقيقتا هبرهمند مىشــوم .انســان لــذت مىبرد؛ از
حلــاظ روحــى ابهتاج پيــدا مىكند وقــى اين شــرححالها را
مىخواند .نگذار يد اين خط متوقف بشود».

1

حضرت آقا در مجال دیگری میفرمایند:
«شــهیدان عز یــز در زمان حیاتشــان با جان خــود وارد میدان
دفاع شدند و امروز با هویت و معنویت خود از کشور و اسالم
دفــاع میکننــد ،بنابرایــن دفاع مقدس متام شــدین نیســت و
2
یک حقیقت در حال پیشرفت است».
حاج قاسم نیز که نه تنها تمام عمر خود را با عشق به شهادت و
شهداء گذرانده است ،بلکه در ساحت معارف نیز شاگرد دو رهبر
 .1بيانــات رهبــر معظــم انقــاب در ديــدار بــا خانوادههــاى شــهدا ،ايثارگــران و
جانبازان.۱۳۸۶/۰۲/۲۷،
 .2دیدار با دستاندرکاران کنگره شهدای استان خراسان جنوبی.۱۳۹۷/۰۸/۱۴ ،

106

شرح دلبری

و در واقع دو معلم بزرگ این انقالب بوده اســت ،در بیانیۀ انســانی
خود ،مشق شهادت کرده و به یاد برادران رفتهاش مینویسد:
«شهدا ،حمور ّ
عزت و کرامت مهه ما هستند؛ نه برای امروز ،بلکه مهیشه
نهــا بــه دریای واســعه خداوند ســبحان اتصــال یافتهاند .آ نهــا را در
ای 
چشم ،دل و زبان خود بزرگ ببینید ،مهانگونه که هستند .فرزندانتان را
با نام آنها و تصاویر آنها آشنا کنید .به فرزندان شهدا که یتیمان مهه
مشا هستند ،به چشم ادب و احترام بنگرید .به مهسران و پدران و مادران
آنــان احترام کنید ،مهانگونه کــه از فرزندان خود با اغماض میگذرید،
آنها را در نبود پدران ،مادران ،مهسران و فرزندان خود توجه خاص کنید.
نیر وهــای مسـ ّـلح خــود را که امــروز ّ
ویل فقیــه فرمانده آنان اســت ،برای
دفــاع از خودتــان ،مذهبتــان ،اســام و کشــور احتــرام کنیــد و نیر وهای
عرض
مسلح میبایست مهانند دفاع از خانۀ خود ،از ملت و نوامیس و
ِ
آن حفاظت و محایت و ادب و احترام کنند و نســبت به ملت مهانگونه
که امیراملؤمننی موالی متقیان فرمود ،نیر وهای مسلح میبایست منشأ
عزت ملت باشــد و قلعه و پناهگاه مســتضعفنی و مردم باشد و ز ینت
کشورش باشد».

در این منظومۀ فکری است که زنده نگاهداشتن یاد شهدا کمتر
از شــهادت نیســت و با همین نگاه است که نامۀ امام امت پس از
قطعنامۀ  ۵۹۸نامهای سرشار از سوز و گداز است:

شرح دلبری

107

«بسم اهلل الرمحن الرحمی
خداونــدا ،مهــه چیــز تــوىی؛ و غیر از تو مهــه هیــچ .خداوندا ،تو
عز یــزى؛ و غیــر از تو مهه ذلیل .خداوندا ،تــو غىناى؛ و غیر از
تو مهه فقیر .هفته جنگ امســال حال و هواى دیگرى دارد.
پس از سالها دفاع مقدس ،یار ى دین خدا صورت دیگرى
بــه خــود گرفتــه اســت .آمادگــى جنگــى ضــرورت بیشــترى
یافتــه اســت .و دمشنان خــدا و خلق خدا آىن غافل نیســتند،
و در کمــن نشســتهاند تــا آچنــه را خــداىی اســت نابــود کنند.
خانوادههاى شهدا ،تا مهیشه تاریخ این مشعلداران راه اولیا،
افتخار روشناىی طرق اىل اهلل را به عهده گرفت ه اند.
ْ
جمروحنی و
معلولنی خود چراغ هدایىت شــدهاند که در گوشــه
گوشــه ایــن مــرز و بوم بــه دینباوران راه رســیدن به ســعادت
آخرت را نشــان مىدهند :راه رســیدن به خداى کعبه را .اســرا
ْ
دژخیمان خود سرود آزادىاند ،و احرار جهان آنان
در چنگال
را زمزمه مىکنند.
مفقودیــن عز یــز حمور دریاى بیکــران خداوندىانــد؛ و فقراى
ذاىت دنیــاى دون در حســرت مقــام واالیشــان در حیرتنــد .از
شهدا که منى شود چیزى گفت .شهدا مشع حمفل دوستانند.
شــهدا در قهقهه مستان هشــان و در شــادى وصولشــان ِع َند
َر ِّ ِبــم ُی َرزقــون انــد؛ و از نفــوس مطمئن ـهاى هســتند که مورد
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َ
ُ
َ ُ
خطــاب فادخـ ِـی ِف ِعبـ ِـادی و ادخــی َج ّنـ ِـی پروردگارنــد.

اینجا صحبت عشــق اســت و عشــق؛ و قلم در ترســیمش بر
خود مىشکافد .و السالم .روح اهَّلل املوسوی اخلمیین».

1

و یــا مقــام معظــم رهبــری بــا حضــور در شــلمچه خطــاب بــه
کاروانهای راهیان نور میفرمایند:
ّ
«ملــت ايران در دورۀ معاصر ،هرچــه عظمت و عزت در دنيا
دارد ،به بركت خون رزمندگاىن است كه در اين سرزمنيهاى
خونــن حضــور يافتنــد و جــان و ســامت و جــواىن خــود را
بــراى اســام ،براى ملــت و براى مهينشــان در طبق اخالص
گذاشــتند و تقــدمي كردند .ايــران ،امروز هرچــه دارد و در آينده
هرچه به دســت آورد ،به بركت خون اين شــهيدان است .ا گر
ايــن شــهداىي كــه شــلمچه ،يــادگار آ نهــا و ايــن بيابانهاى
خونني ،حامل نشــانههاى آنهاســت ،نبودند ،امروز در اين
كشــور ،از اســتقالل مــى ،از شــرف ملــت ،از اســام و از هيچ
دمشن
چيــز ايراىن ،نشــان برجســتهاى نبــود .اي 
نهــا در مقابل ِ
مهامجى كه بدون كمترين مالحظهاى به مرزهاى جغرافياىي
و مرزهاى مىل و مرزهاى اعتقادى محله كرده بود ،ايستادند.
جوانــان عز يــز! مــردان و زنــان! در هــر كجا كه هســتيد و اين
 .1صحیفه امام ،ج ،۲۱ص.۱۴۷
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ً
ســخن را مىشنويد ،يا بعدا خواهيد شنيد ،بدانيد يك كشور
و يك ملت ،باال ترين سرمايهاش ّمهت و عزم و اميان جوانان
اميان مهراه با
اميان مهراه با ارادۀ قوىِ ،
آن كشور و ملت استِ .

اميان مهراه با روش ـنبيىن ،مهان چيزى اســت كه اين
تصمميِ ،

كشــور را يــك روز جنــات داد .امــروز هم مهمتر يــن عامىل كه

اين كشور و اين ملت را حفظ كرده است ،مهني اميان است.
روحيۀ سلحشــور ى ،روحيۀ مقاومت و ايســتادگى در مقابل
دمشــن ،روحيــۀ نفرت از دمشىن كه نه فقط بــا جان و مال اين
ملت ،بلكه با فرهنگ ،اميان و اسالم اين ملت دمشن است،
روحيــۀ ىباعتمــادى به دمشن و آمادگى بــراى دفاع ،روحيات
عاىلاى اســت كه يك كشــور را عزيز و اســتقالل آن را حفظ
مىكند و استعدادهاى يك كشور را به بروز و ظهور مىرساند
و به آقاىي و ّ
عزت ،نايل مىمنايد.
اى جوانــان عز يــز! ايــن روحيــات را در خودتــان حفظ كنيد؛
اســامتان را قــدر بدانيــد ،يــاد شــهيدان را قدر بدانيــد ،اميان
عميقتــان بــه قــرآن و اســام و پيوندتــان بــا روحانيــت را قدر
بدانيــد ،مســؤوالن را كه از خود مشا هســتند ،دولت ،جملس و
ّ
قضاييــه را قدر بدانيد ،روحيۀ پيونــد ميان آحاد ملت را
قـ ّـوۀ

ّ
خصوصيات اســامى و امياىن؛ يعىن پايبندى و
قــدر بدانيد،
ّ
تعبــد را كــه حبمداهّلل در ملت ايران هســت ،قــدر بدانيد و به
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ّ
حزباللهى بودن ،افتخار كنيد.
آن ملــى كــه در راه خــدا قدم بــردارد ،ســرافراز و پيروز اســت.
مهــۀ دنيــا هــم ا گــر در مقابل آن ملــت قــرار گيرنــد ،منىتوانند
او را بــه زانــو درآورنــد .ايــن چيزهــا در ملت ما هســت؛ ايهنا را
قــدر بدانيــد .البته دمشنان فكرى ،ســياىس و اميــاىن كه مهان
ســردمداران اســتكبار جهاىن هســتند ،با اين چيزها دمشنند.
آنها از روحيۀ اميان اين مردم و عزم و ارادۀ اين جوانان ضربه
خوردند؛ بايد هم دمشن باشــند .اما مشا ملت بزرگ ايران ،مشا
جوانــان مؤمن ،آچنــه داريد ،از اين روحيات اســامى دار يد.
در آينده هم آن چيزى كه اين كشور را به اوج آبادى و تواناىي
ّ
و اقتدار مىرســاند ،مهني
خصوصيات اســامى است .بايد
اي 
نهــا را قــدر بدانيد و از مهه بيشــتر ياد شــهيدان عز يزتان را
زنده بدار يد».

1

.۱۳۷۸/۱/۱۸. 1
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حــاج قاســم بــا همیــن رویکــرد بــه فرهنــگ شــهادت ،و البته با
اعتقاد عمیق به شهداء ،خطاب به فرزندان و خانوادههای شهداء
مینویسد:
«خطاب به خانوادۀ شهدا...
فرزنــدامن ،دختــران و پســرامن ،فرزندان شــهدا ،پدران و مــادران باقیمانده
از شــهدا،ای چراغهای فروزان کشــور ما ،خواهران و برادران و مهســران
یشــنیدم و
وفادار و متدینه شــهدا! در این عامل ،صویت که روزانه من م 
مأنوس با آن بودم و مهچون صوت قرآن به من آرامش میداد و بزرگترین
ً
پشــتوانۀ معنوی خود میدانســم ،صدای فرزندان شــهدا بود که بعضا
روزانه با آن مأنوس بودم؛ صدای پدر و مادر شــهدا بود که وجود مادر و
پدرم را در وجودشان احساس میکردم.
عزیزامن! تا پیشکسوتان این ملتید ،قدر خودتان را بدانید .شهیدتان را
در خودتان جلوهگر کنید ،به طوری که هر کس مشا را میبیند ،پدر شهید
خود شــهید را احساس کند ،با مهان معنویت،
یا فرزند شــهید را ،بعینه ِ
صالبــت و خصوصیت .خواهش میکمن مــرا حالل کنید و عفو منائید.
من نتوانسمت حق الزم را پیرامون خییل از مشاها و حیت فرزندان شهیدتان
ادا کمن ،هم استغفار میکمن و هم طلب عفو دارم.
دوســت دارم جنــازه ام را فرزنــدان شــهدا بــر دوش گیرند ،شــاید به برکت
اصابــت دســتان پــا ک آ نهــا بر جســدم ،خداونــد مرا مــورد عنایــت قرار
دهد».

112

شرح دلبری

کجایید ای شــهیدان خدایی
کجاییدایسبکروحانعاشق
کجاییــد ای شــهان آســمانی
کجایید ای ز جان و جا رهیده
کجایید ای در زندان شکسته
کجاییــد ای در مخزن گشــاده
در آنبحرید کاینعالم کفاو است
کفدریاستصورتهایعالم

 .1مالی رومی ،دیوان غزلیات شمس.

بالجویــان دشــت کربالیــی
پرندهتــر ز مرغــان هوایــی
بدانســته فلــک را درگشــایی
کســی مر عقل را گوید کجایی
بــداده وامداران را رهایــی
کجاییــد ای نــوای بینوایــی
زمانــی بیــش دار یــد آشــنایی
1
ز کف بگــذر اگر اهل صفایی
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()13
مردم عزیز کرمان
مــردان خــدا ،حصارهای زمــان و مــکان را در مینوردنــد و برای
همین است که متعلق به همۀ زمانها و مکانها میشوند؛ هنگامی
که برای حاج قاسم در نزدیک به چهل کشور دنیا ،مجلس عزا به پا
شد ،معنی این حقیقت را بهتر و بیشتر فهمیدیم .حاج قاسم چون
در تمام زندگی به سمت عالم ّ
تجرد حرکت نمود ،لحظه به لحظه
فرا زمانیتر و فرامکانیتر شد ،تا آنجا که با شهادتش یکباره تمام
ً
دنیا را فتح کرد و حقیقتا فرماندۀ برو نمرزی ســپاه عشــق شــد .اما
با تمام این ســخنان خاســتگاه حاج قاسم شــهر شهیدپرور کرمان
ً
اســت ،و حاج قاســم هم عمیقا دوســت میداشــت همانگونه که
در کرمــان بــر مرکــب تــن خود ســوار شــده و عــزم حرم عشــق نموده
بــود ،در کرمــان با مرکب تن خود وداع کنــد و همانگونه که خود به
یاران شــهیدش میپیوســت ،تنش هم در میان ابدان پاک و مطهر
شهدای قافله عشق و فناء به یادگار بماند.
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همین انس و علقه به زادگاه و همین یاد و خاطرۀ دوســتان سفر
کرده است که حاج قاسم را مجاب میکند ،در کنار مجاهدان راه
خدا در سرتاسر دنیا و تمامی ملت ایران از مرد و زن ،مردم کرمان را
بهصورت ویژه مخاطب قرار دهد و از آنان عهدی جداگانه بگیرد.
حاج قاسم به همشهریهای خود مینویسد:
«خطاب به مردم عز یز کرمان...
نکت ـهای هــم خطــاب بــه مــردم عز یــز کرمــان دارم؛ مردمــی کــه
دوستداشتیناند و در طول  ۸سال دفاع مقدس باال ترین فدا کار یها را
اجنام دادند و سرداران و جماهدین بسیار واالمقامی را تقدمی اسالم منودند.
من مهیشه شرمندۀ آنها هسمت .هشت سال به خاطر اسالم به من اعتماد
کردند؛ فرزندان خود را در قتلگاهها و جنگهای شدیدی ،چون کربالی
 ،۵والفجر  ،۸طر یقالقدس ،فتحاملبنی ،بیت املقدس و… روانه کردند و
لشکری بزرگ و ارزمشند را به نام و به عشق امام مظلوم حسنی بن عیل
بــه نام ثــاراهلل ،بنیانگذاری کردند .این لشــکر مهچون مششــیری برنده،
بارها قلب ملتمان و مســلمانها را شــاد منود و غم را از چهره آنها زدود.
عز یــزان! مــن بنا به تقدیر اهلی امروز از میان مشا رفتهام .من مشا را از پدر
و مادرم و فرزندان و خواهران و برادران خود بیشــتر دوســت دارم ،چون با
مشــا بیشــتر از آنها بودم؛ ضمن اینکه من پاره تــن آنها بودم و آنها پاره
وجــود مــن .امــا آنها هم قبول کردند من وجــودم را نذر وجود مشا و ملت
ایران کمن.
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دوســت دارم کرمــان مهیشــه و تا آخر بــا والیت مباند .ایــن والیت ،والیت
عیل بن ابیطالب اســت و خیمۀ او خیمۀ حســن فاطمه اســت .دور آن
بگردید .با مهه مشا هسمت .میدانید در زندگی به انسانیت و عاطفهها و
فطرتها بیشتر از رنگهای سیایس توجه کردم .خطاب من به مهۀ مشا
است که مرا از خود میدانید ،برادر خود و فرزند خود میدانید.
وصیت میکمن اسالم را در این برهه که تداعییافته در انقالب اسالمی
و مجهــوری اســامی اســت ،تهنــا نگذار یــد .دفــاع از اســام نیازمنــد
هومشندی و توجه خاص است .در مسائل سیایس آجنا که حبث اسالم،
مجهوری اسالمیّ ،
مقدسات و والیت فقیه مطرح میشود ،اینها رنگ
خدا هستند؛ رنگ خدا را بر هر رنگی ترجیح دهید».

هرچند مخاطبان اصلی این پیام مردم کرمان هستند ،اما در آن
چند نکتۀ مهم برای تمام ما به نگارش در آمده است:
نکتۀ اول
والیــت فقیه ،امتــداد والیت ائمه اطهار؟مهع؟ اســت؛ امروز حتی
اگــر در مبانــی فکــری خود به گزینــه والیت فقیه نرســیم و بر خالف
ّ
اکثــر فقیهــان تــراز اول ،ایــن امــر را از دل ادلــۀ متقن روایــی و عقلی
اثبات نکنیم ،باز هم به دلیل عشق و حرمتی که نسبت به خاندان
عصمــت و طهــارت داریم ،باید از این نظام و این انقالب حمایت
کنیــم ،زیــرا چه بخواهیم و چه نخواهیم ،پرچم اســام و تشــیع ،به
دســت این نظام مبارک اســت که برافراشته گشــته و به قول عارف
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ّ
واصل مرحوم حاج سـ ّـید هاشــم حداد :پرچم اســام ،عزیز است و
ً
احتــرام و حفــظ آن واجــب .تکلیف کســانی که اساســا با اســام و
تشــیع مشــکل دارند ،از ابتدا روشــن اســت ،اما کســانی که به اسم
دینــداری و از موضــع دیانــت و فقاهت به ســنگاندازی و یا حتی
دشــمنی بــا نظام اســامی مشــغولند ،یــا در پایینترین ســطح فهم
اجتماعی و سیاسی قرار دارند 1و یا به جای شبهۀ علمی به شهوت
عملــی دچــار بــوده و در ناحیــۀ اغــراض شــخصی و عنــاد و حـ ّ
ـب
ریاست قرار دارند ،باید به دنبال حل مشکلشان بود.
نکتۀ دوم
میتــوان در قالــب هــر رنــگ ،حــزب و جناحی به یــاری انقالب
اسالمی آمد ،اما باید توجه داشت اگر بهدنبال تأثیرگذاری بر نفوس
در قامــت و انــدازۀ ســردار شــهید ،حــاج قاســم هســتیم ،چــارهای
نداریم جز اینکه به زبان فطرت روی بیاوریم و انسانها را از دریچۀ
َف َأق ْم َو ْج َه َك ل ّ
ً ْ َ
لد
اهَّلل
انســانیت مخاطب قرار دهیــم؛ ِ 
ين َحنيفــا ِفط َرت ِ
ِ
ِ ِ
َ َ َْ
َّ َ َ َ َّ َ َ َ
َْ
ََْ
َ ّ
لك َّــن أ كث َر
الــي فطــر النـ
ـاس عل ْيــا ال ت ْبديل ِللـ ِـق ِ
اهَّلل ِذلك ِ
الديـ ُـن الق ِ ّ ُي َو ِ
َ
َّ
2
ُ
اس ال َي ْعلمون
الن ِ
 .1شــاید به همین دلیل اســت که حاج قاسم در این فراز از پیام خود مینویسد :دفاع
از اسالم نیازمند هوشمندی و توجه خاص است.
 .2سوره الروم :آیۀ .۳۰
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نکتۀ سوم
ً
تمام نزاعات سیاســی و جناحی ،که عمدتا منجر به تضعیف
نظام اســامی در کشــور میشــود و یا الاقل مردم را نســبت به اصل
نظــام و انقــاب (در بســیاری از مــوارد) بدبیــن میکنــد ،بر ســر این
اســت که جریانات مختلف در کشــور ،خداوند متعال را بهعنوان
اصــل قــرار ندادهاند .اگر فهمیدیــم باید رنگ الهــی جایگزین تمام
رنگها شود ،آنوقت خواهیم دانست که مسیر روشن و هموار بوده
و البته خداوند هم در این صورت نصرت و هدایت خود را بر سر ما
فروخواهد ریخت.
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سیاستمدار تراز حاج قاسم
ُ
ُ َ
دین ُمل ِوک ِهم؛ مردم
حاج قاسم بهخوبی میداند که الناس علی ِ
بــر آییــن حاکمــان خــود هســتند و اگــر زمامــداران جامعه در مســیر
صالح و فساد باشند ،جامعه را نیز به سمت ویرانی خواهند کشاند
و در مقابــل ،مســئولین مؤمــن و متعهد ،نفوس جامعه را به ســمت
خداوند متعال سوق خواهند داد.
مگــر جــز ایــن اســت کــه حرکــت گروهــی جوانــان بــه ســمت
جبهههای حق علیه باطل در دهۀ اول انقالب و ازجانگذشــتگی
جوانان در عرصۀهای علمی ،فرهنگی و سیاسی در سالیان اخیر،
مدیون و وامدار نفس شــائق و پرسوزوگداز رهبران عظیمالشأن این
انقالب بوده است؟!
بر اســاس همین دغدغه اساســی اســت که حاج قاسم ،در این
وصیــت تاریخــی خــود ،سیاســتمداران را نیــز از قلــم نینداخته و
خطاب به آنها مینویسد:
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«خطاب به سیاسیون کشور...
نکت ـهای کوتــاه خطــاب بــه سیاســیون کشــور دارم :چــه آ نهــایی [کــه]
اصالحطلب خود را مینامند و چه آنهایی که اصولگرا .آچنه پیوســته
ً
در رنــج بــودم اینکــه عمومــا مــا در دو مقطــع ،خــدا و قــرآن و ارزشها را
فرامــوش میکنمی ،بلکه فدا میکنــم .عزیزان ،هر رقابیت با هم میکنید
و هــر جــدیل بــا هم دار یــد ،اما ا گر عمل مشــا و کالم مشا یــا مناظرههایتان
ب هحنــوی تضعیفکننــدۀ دیــن و انقــاب بــود ،بدانید مشــا مغضوب نیب
مکــرم اســام و شــهدای این راه هســتید؛ مرزهــا را تفکیــک کنید .ا گر
میخواهیــد با هم باشــید ،شــرط باهمبودن ،توافق و بیــان صریح حول
مطول و ّ
اصــول اســت .اصــولّ ،
مفصل نیســت .اصول عبــارت از چند
اصل مهم است:
 -۱اول آنها ،اعتقاد عمیل به والیت فقیه است؛ یعین این که نصیحت
او را بشنوید ،با جان و دل به توصیه و تذکرات او به عنوان طبیب حقییق
شــرعی و علمی ،عمل کنید .کیس که در مجهوری اســامی میخواهد
مســئولییت را احراز کند ،شــرط اســایس آن [این است که]اعتقاد حقییق
و عمــل بــه والیــت فقیه داشــته باشــد .من نــه میگومی والیــت تنوری و
نــه میگــومی والیــت قانوین؛ هیچیک از این دو ،مشــکل وحــدت را حل
منیکند؛ والیت قانوینّ ،
خاص عامه مردم اعم از مســلم و غیرمســلمان
اســت ،امــا والیت عمیل خمصوص مســئولنی اســت کــه میخواهند بار
مهم کشــور را بر دوش بگیرند ،آن هم کشــور اسالمی با این مهه شهید.
-2اعتقادحقییقبهمجهوریاسالمیو آچنهمبنایآنبودهاست؛از اخالقو
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ارزشهاتامسئولیتها؛چهمسئولیتدر قبالملتو چهدر قبالاسالم.
ّ
 -۳بــه کارگیــری افــراد پا کدســت و معتقــد و خدمتگــزار بــه ملــت ،نه
افــرادی کــه حیت ا گر به میز یک دهســتان هم برســند خاطــرۀ خانهای
سابق را تداعی میکنند.
ّ
 -۴مقابله با فساد و دوری از فساد و جتمالت را شیوه خود قرار دهند.
 -۵در دورۀ حکومت و حا کمیت خود در هر مســئولییت ،احترام به مردم
و خدمــت به آنــان را عبادت بدانــد و خود خدمتگزار واقعی ،توســعهگر
ارزشها باشد ،نه با توجهیات واهی ،ارزشها را بایکوت کند.
مســئولنی مهانند پدران جامعه میبایست به مســئولیت خود پیرامون
تربیــت و حراســت از جامعــه توجــه کننــد ،نه بــا یبمباالیت و بــه خاطر
احساســات و جلب برخی از آرا احســایس زودگــذر ،از اخالقیایت محایت
کننــد کــه طالق و فســاد را در جامعه توســعه دهد و خانواد ههــا را از هم
بپاشاند .حکومتها عامل اصیل در استحکام خانواده و از طرف دیگر
عامل مهم ازهمپاشــیدن خانواده هســتند .ا گر به اصول عمل شــد ،آن
وقــت مهــه در مســیر رهبــر و انقالب و مجهوری اســامی هســتند و یک
رقابت صحیح بر پایۀ مهنی اصول برای انتخاب اصلح صورت میگیرد».

همانطور که مقام معظم رهبری نیز اشــاره فرمودند ،حاج قاسم
ّ
علیرغــم اینکه به هیچ جناح سیاســی کشــور تعلق نداشــت ،اما
ً
عمیقا انقالبی بود ،و همانطور که در سرتاسر ّ
وصیت او نیز مشهود
اســت ،والیتمداری ،شــاهبیت غزل عاشــقانه او خطاب به تمام
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ت نیز ،اهل سیاست را،
مخاطبینش بود .حاج قاســم در این عبار 
فارغ از جناحبندیهای متداول خطاب قرار داده و عیاری دقیق و
انقالبی برای سنجۀ اهل سیاست مشخص مینماید.
عــاوه بــر مخاطبــان اصلی ایــن فراز که سیاســتمداران کشــور
هســتند ،خوب اســت که عموم مــردم نیز در دمــادم انتخابهای
سیاســی خود ،بــه این فراز مراجعــه نموده و معیــار اصلی انتخاب
کاندید خود را از حاج قاســم اخذ نمایند .حاج قاســم بهعنوان مرد
پختــۀ عرصــۀ جهاد و مبــارزه ،پس از سیاســتمداران و مســئولین
کشــوری ،فرماندهــان نظامــی را هم مــورد خطــاب قــرار داده و عیار
نیروی رزمندۀ تراز انقالب اسالمی را نیز روشن مینمایند:
«خطاب به برادران سپاهی و ارتیش...
کالمــی کوتــاه خطاب بــه برادران ســپاهی عز یــز و فــدا کار و ارتیشهای
ســپاهی دارم :مــا ک مســئولیتها را بــرای انتخــاب فرماندهــان،
قدرت اداره حبران قرار دهید .طبیعی اســت به والیت اشاره
شــجاعت و ِ
منیکمن ،چون والیت در نیر وهای مسلح جزء نیست ،بلکه اساس بقای
نیر وهای مســلح اســت .این شــرط خللناپذیر میباشــد .نکته دیگر،
شــناخت بــه موقع از دمشــن و اهــداف و سیاس ـتهای او و اخذ تصممی
به موقع و عمل به موقع؛ هریک از اینها ا گر در غیر وقت خود صورت
گیرد ،بر پیروزی مشا اثر ّ
جدی دارد».

شرح دلبری

123

15
()15
از برج دیدهبانی
حــاج قاســم خــوب میدانــد که قلــب تپنــدۀ ایــران ،حوزههای
علمیه و در رأس آن ،علماء و مراجع تقلید هســتند؛ این انقالب از
حوزههای علمیه شروع شده است و همین حوزهها هستند که باید
از ایــن انقالب دفاع کــرده و با انجام وظایف ذاتی خویش ،اهداف
مقدس و الهی قرآن و عترت را در زمین و در میان خلق خدا پیاده
کنند.
حــاج قاســم زمانی که به علماء و زعمای دین میرســد ،بیش
از هــر موضــع دیگــری ادب و احترام به خرج میدهــد ،زیرا خوب
میدانــد کــه دانشــمندان و بــزرگان دیــن ،بــه احترام دیــن محترم
میشــوند و بزرگداشــت ایشــان ،همــان بزرگداشــت دیــن مبیــن
است.
حــاج قاســم خطــاب بــه ســکانداران دیانــت در جامعــه
مینویسد:
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«خطاب به علما و مراجع معظم
ســخین کوتاه از یک ســرباز  ۴۰ســاله در میدان به علمای عظمیالشأن
و مراجع گرانقدر که موجب روشــنایی جامعه و سبب زدودن تاریکیها
ً
هستند ،خصوصا مراجع عظام تقلید.
سربازتان از یک برج دیدهباین ،دید که ا گر این نظام آسیب ببیند ،دین
ُ
شهــای آن [کــه] مشــا در حوز ههــا اســتخوان خرد کــرده اید و
و آچنــه از ارز 
زمحت کشیدهاید ،از بنی میرود.
ّ
این دورهها با مهۀ دورهها متفاوت اســت .این بار ا گر مســلط شــدند ،از
اسالم چیزی بایق منیماند .راه صحیح ،محایت بدون هرگونه مالحظه از
انقالب ،مجهوری اســامی و ّ
ویل فقیه است .نباید در حوادث ،دیگران
مشا را که امید اسالم هستید به مالحظه بیندازند.
مهۀ مشا امام را دوست داشتید و معتقد به راه او بودید .راه امام مبارزه با
آمریکا و محایت از مجهوری اســامی و مســلمانان حتت ســم استکبار،
حتــت پرچــم ّ
ویلفقیه اســت .من بــا عقل ناقــص خود میدیــدم برخی
ّ
خناســان ســعی داشــتند و دارند که مراجــع و علما مؤثــر در جامعه را با
ســخنان خود و حالت حق به جانیب به ســکوت و مالحظه بکشــانند.
حق واضح است؛ مجهوری اسالمی و ارزشها و والیت فقیه میراث امام
مخیین؟هر؟ هستند و میبایست مورد محایت جدی قرار گیرند.
مــن حضــرت آیةاهلل العظمی خامنهای را خییل مظلــوم و تهنا میبیمن!
ّ
او نیازمنــد مهراهــی و کمک مشاســت و مشــا حضرات معظم بــا بیانتان
و دیدارهایتــان و محایتهایتــان با ایشــان میبایســت جامعــه را جهت
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دهیــد .ا گــر این انقالب آســیب دید ،حیت زمان شــاه ملعــون هم خنواهد
بود ،بلکه ســعی اســتکبار بر احلادگری حمض و احنراف عمیق غیر قابل
برگشت خواهد بود.
یکــم از ایــن بیــان ،امــا
دســت مبارکتــان را میبوســم و عذرخواهــی م 
دوســت داشــم در شــرفیایبهای حضــوری بــه حمضرتان عــرض کمن که
توفیق حاصل نشد.سربازتان و دست بوستان!»

اگــر ما ،مانند حاج قاســم بر بلندای بــرج دیدهبانی قرار نگرفته و
مانند او نمیتوانیم آینده را رصدکنیم ،میتوانیم زوایای این جمله
را حــدس بزنیــم کــه اگر حاج قاســم میگویــد« :این دور ههــا با همه
ّ
دورهها متفاوت اســت .این بار اگر مســلط شــدند ،از اسالم چیزی
باقــی نمیمانــد ...اگــر ایــن انقالب آســیب دیــد ،حتی زمان شــاه
ملعون هم نخواهد بود ،بلکه سعی استکبار بر الحادگری محض و
انحراف عمیق غیر قابل برگشت خواهد بود» یعنی چه!
مشــخص اســت که انقالب اســامی با این امید بــه میدان آمد
کــه تمــام قوای فعالنشــدۀ امت اســام را ،در جهــت تحقق تمدن
اســامی و در جهت آماد هســازی شــرایط برای ظهور آخرین ودیعۀ
الهی بالفعل نماید .اگر اســام قرار اســت با تمام قدرت به صحنه
بیایــد ،یعنــی بایــد حواســمان باشــد که کفــر نیز بــا تمام قــدرت به
صحنه خواهد آمد!
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ّ
لشــدن تمام
الزمــۀ حفظ اســام در این جنــگ حداکثری ،فعا 
ظرفیتهای اســام جهت مقابله با الحــاد مدرن و قرارگرفتن تمام
ّ
سربازان و دلباختگان حضرت ّ
ولیعصر در خط مقدم است.
ّ ً
ّ
حــاج قاســم در این فراز از نامۀ خویش ،مجــددا رهبری معظم را
ً
تنها و مظلوم ،خطاب میکند .ســابقا شرحی از مظلومیت رهبری
و وظیفۀ ما نســبت به خروج ایشــان از این مظلومیت به میان آمد،
اما در این موضع ،با توجه به مقایســه میان رهبر فقید انقالب؟وضر؟
ّ ّ
بــا رهبــر کنونــی جمهــوری اســامی مدظلــه العالــی ،خوب اســت
بــه الیــ ۀ دیگــری از مظلومیــت مقــام معظــم رهبــری اشــاره شــود.
شهید آوینی در جملهای طالیی و کاربردی میگوید:
«رهبر گذشــته مهــواره از رهبر حاضر دوستداشــتینتر اســت،
ز یــرا آ نکــه رفتــه را به هر صــورت که خبواهمی میتوانمی تفســیر
کرده و تصویر موردنظر خود را ارائه دهمی ،اما رهبر حاضر ،اسیر
تفســیرات و تأو یــات ب ـ ه رأی افراد نشــده ،و خــود زبان تبینی
و ســخن گفنت دارد ،فلذا ســوء اســتفادهگران منیتوانند از وی
برای رسیدن به اهداف خویش استفاده کنند».
کم نیستند کسانی که در جامعۀ کنونی ما «خط امامی» شناخته
میشــوند امــا هیچ تناســبی با خــط و آرمان قائــد راحــل ندارند؛ به
خاطر داریم اشــخاصی را که به عنوان «یار امام» شــهره بودند اما با
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تمــام وجود مســیر و خــط و هــدف او را پایمال کــرده و در جهت نه
متضاد ،که متناقض با آرمانهای متعالی او گام برداشتند!
اگــر دوران حضــرت امــام؟ق؟ ،زمانــۀ جمــع تمامی نیروهــا در زیر
بیــرق انقالب بود ،عصــر آیةاهللالعظمی خامنهای؟دم؟ ،عصر تصفیۀ
ً
منافقین از مجاهدین واقعی است و این دقیقا همان دورانی است
که افرادی با اتکاء به «امام» ساخته و پرداخته هوای نفس خود ،به
تقابل با خلف صالح او میپردازند تا مبادا بهواســطۀ آشکارشــدن
فضیحت نفاقشــان ،جایــگاه و موقعیت خود را از دســت داده و از
انبار زر و زورشان ،سکهای کم شود.
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()16
از همه طلب عفو دارم!
َ َ

َ ْ ُ َّ
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شــاید ،کســی از مرد أ ِشـ ّـد ُاء َعل الكفـ ِـار جز ُ ر َح ُاء َب ْي َ ُنم ســراغ
نداشته باشد؛ حاج قاسم همانی است که لبخندش ،خاطرۀ تمام
فرزندان شهید است؛ وقتی از رانندۀ حاج قاسم میپرسند:
«• حاج قاسم مشا را به چه امسی صدا می زد؟
•• جهانشــاهی ،نصــراهلل و ...فــر یق نداشــت ،ویل بــا احترام
و رفاقــت .بــه چبههایــش هم از مهــان اول تأ کید کــرده بود به
مــن بگوینــد عمو ،چــون من از وقــی چبهها کوچــک بودند،
تهــایی که ســردار مأمور یــت بود کارهای خانــوادۀ حاجی
وق 
را اجنــام م ـیدادم و خانــوادۀ مــن و خانــوادۀ حاجــی چــون
مهســایه بودمی ،مهیشه در رفت و آمد بودند .چبههای حاجی
را از مهــان زمــان کودکی میشناســم و با من بزرگ شــدهاند.
مــاه رمضانها س ـهچهار بــار ما میرفتمی منزل حاج قاســم و
خانــوادۀ ایشــان هــم میآمدند منزل مــا .تا این حــد نزدیک
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ً
بــودمی.اآلن هــم کــه حاجــی شــهید شــده اســت ،اصــا تــوان
مواجهــه بــا چبههای حاجــی را ندارم و با دیــدن چبهها قلمب از
فشار این غم کنده میشود.
•از روحیات حاجی در فضای کار بگویید!
•• حاج قاســم خییل شــجاع بود .دوراین که در قرارگاه قدس
حضــور داشــت ،اشــرار  ۹۰نفــر از نیــروی انتظامــی را گروگان
گرفتند و به ۷۰کیلومتری مرز افغانســتان و پا کســتان بردند.
حــاج قاســم خیــی ناراحــت شــد و بــا نقشــه و طرحر یــزی و
اطالعات دقیق ،به داخل مرز افغانستان و پا کستان نیرو برد
و مهــه  ۹۰نفــر را آزاد کرد و چندین پایگاه اشــرار را هم با خا ک
یکســان کرد .اما مهنی حاج قاســم مرد صلح بود و دیدمی که
بــرای اشــرار در داخــل کرمــان و ســایر مناطق اماننامــه داد.
مهــن اشــرار در اثــر رفتــار خوب حاج قاســم به دامــن انقالب
آمدنــد و خیــی از اینها که غالم و کنیز داشــتند ،آنها را آزاد
کردنــد .وضعیــت خــویب در منطقــۀ مأمور یــی قــرارگاه قدس
نبــود ،ویل حاجــی وضعیت منطقه را بهخصــوص در کرمان
هببــود خبشــید .در نیروی قــدس هم خییل جدی بــود ،ویل با
نیروهای مقاومت بسیار صمیمی.
ً
•حاج قاســم ســلیماین تقریبــا در مهه خطوط مقــدم دفاع از
حــرم حضــور پیدا کرد و با خانوادۀ شــهدای مدافع حرم دیدار
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داشــت ،در ایــن زمینــه توضیح دهید که چقدر ایشــان فعال
بود؟
•• حاجی مرد کار بود .ا گر کرمان میرفت و فرصت کوتاهی
مییافت ،به دیدار خانوادۀ شــهید میرفت .ا گر در هتران بود
و یک ساعت وقت پیدا میکرد ،به بازدید از خانواده شهید
میرفــت .مشــهد ا گــر میرفــت ،هــر موقــع که فرصــت پیدا
یکــرد ،به بازدید از خانواده شــهدا اختصاص میداد .حاج
م 
قاسم وقیت در هتران بود روزی چندین جا جلسه میرفت ،از
وزارت امور خارجه و ستاد کل سپاه گرفته تا دفتر رهبری و...
مهه جا بهموقع میرفت؛ به استانها سفر داشت .در کرمان
که کارش بیشتر از مههجا بود .بازدید خانوادۀ شهدای لشکر
و شــهدای مدافــع حــرم از مهمتر یــن برنامههای ســردار بود.
جلسه با فرمانده گردانها و نیروهای لشکر در دفاع مقدس،
جلســه کنگره شــهدای کرمان و هزاران کار دیگر هم داشت؛
ً
خستگی برایش اصال معنا نداشت .این در حایل بود که متام
بدن حاجی جای تیر و ترکش بود».

1

امــا با تمام این مجاهدتها و نیکی بــه نیکان و یادگار نیکان،
بازهم حاج قاسم ،مانند مطلوب و غایت خود ،رسول خدا ؟ص؟ از
 .1مصاحبه با هفتۀنامه صبح صادق.
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همه طلب عفو دارد و مینویسد:
«از مهه طلب عفو دارم
از مهســایگامن و دوســتامن و مهــکارامن طلــب خبشــش و عفــو دارم .از
رزمنــدگان لشــکر ثاراهلل و نیــروی باعظمت قدس که خار چشــم دمشن
ً
و سـ ّـد راه او اســت ،طلــب خبشــش و عفــو دارم؛ خصوصا از کســاین که
برادرانه به من کمک کردند.منیتوامن از حسنی پورجعفری نام نبرم که
خیرخواهانــه و برادرانــه مــرا مثــل فرزندی کمــک میکرد و مثــل برادرامن
دوستش داشمت .از خانوادۀ ایشان و مهۀ برادران رزمنده و جماهدم که به
متشــان عذرخواهی میکمن .البته مهــه برادران نیروی قدس
زمحت انداخ 
1
به من ّ
حمبت برادرانه داشته و کمک کردند و دوست عزیزم سردار قاآین
که با صبر و متانت مرا حتمل کردند».

رضوان اهلل تعالی علیه ،عاش سعیدا و مات سعیدا!

 .1ســردار اســماعیل قاآنی ،جانشــین ســردار ســپهبد حاج قاســم ســلیمانی در نیروی
قــدس ســپاه پاســداران ،هنــگام قرائت وصیــت حاج قاســم ،از کنار قرائت ایــن فقره از
وصیتنامه ،تواضعا خودداری نمود .خداوند همه خدمتگذاران اســام و مســلمین
ً
خصوصا سردار قاآنی را در انجام وظایف اله 
ی خود موفق بدارد ،آمین.

شرح دلبری

133

134

شرح دلبری

