
 

 شهدای بوشهر هنامشهودی در وصیت هایتمعرف و عرفانی هایبارقه
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 چکیده:

 

ادت توام با برنامه اسالم از عصر وحی تاکنون بر شهبی تردید همانگونه که امام خمینی متذکر شدند که 

. اندحفل بشریتشهیدان شمع مز فرمود: و نی .بسیار واال و قابل بررسی و تامل است، مقام شهادت شهامت بوده است

ل دفاع مقدس ها در طول هشت سامناجات و راز و نیاز با پروردگار از اعمالی بوده است که رزمندگان در جبهه

انقطاع الی  سلوک و کمال ٔ  هشهیدانی که منازل صدگان. نشستندخالصانه به زمزمه با پروردگار خویش میهمواره 

های نامهدر وصیت که ایهای عارفانهدر زمزمهاند. و قدس الهی بار یافته به مقام عزّده و را یک شبه طی نمو اهلل

گردد شاهده میمواالمقام شهیدان این های عرفانی از ادراکات شهودی بارقه گردد،یافت می برخی از شهدای بوشهر

 ابختصار و و به ازجات حد بضاعت مُ در این مقاله برآنیم تا در است. اهل معرفت صاحبدالن و که موجب قبطه 

ا تاکید بر بو نیز معارف عرفانی و  تفسیری استفاده از منابع قرآنی و روایی و نیزروشی تحلیلی و توصیفی و 

بدان  .پردازیمب هالطایف و دقایق عرفانی آن تبیینواکاوی آثار ارزشمند ایشان و به  ،فرمایشات امام خمینی)ره(

 )ره(راحلامام  هچنانک های تاریک و خاموشمان گردد.نصیب دل ،شمع وجود آنان درخشانز انوار ای ابارقهامید که 

 ،تی دنیای دوناند و فقرای ذامحور دریای بیکران خداوندی ،مفقودین عزیز»در وصف شهیدان مفقوداالثر فرمود: 

  .«در حسرت مقام واالیشان در حیرتند

 .نامههای شهودی، وصیتان، معرفتشهدا، عرفخمینی، امام کلمات کلیدی: 

  :مقدمه

                                                           
  emami@kashanu.ac.ir. کاشان دانشگاه استادیار اسالمی، معارف روهگ علمی هیأت عضو امامی؛ مرتضی.  1
 .عضو هیئت علمی گروه معارف اسالمی، استادیار دانشگاه آزاد واحد دشتستان. 2



 

هایی که این عزیزان)شهدا( این وصیت نامه»های شهیدان فرمودند: نامهدر ارتباط با وصیتخمینی)ره( امام

ها رو یک روز هم یکی از این وصیت نامه مطالعه کنید، پنجاه سال عبادت کردید و خدا قبول کند،را نویسند می

 .(4۹1ص ،14ج ،1۳۸۹ ،خمینی امام ) «!نید و فکر کنیدبگیرید و مطالعه ک

حقیقت و جویندگان  که تشنگان اندحیاتسارهایی از زالل حقیقت و های شهدا همچون چشمهوصیتنامه

وارستگی  نهایت ان و درشهیدی ماد حیاتپایانی  پسین ایامواها که در این وصیتنامه. دکننو معرفت را سیراب می

کتابتی از رموز عاشقی و سبک زندگی عارفانه آنان  ،به نگارش درآمدهو منتهای اشتیاق به لقای معشوق از دنیا 

 و ریحان روح کند و همو منشا اثر است، هم اهل دنیا و بازماندگان خود را بیدار و نورانی می شهید، زندهاست. 

  و اهل آخرت است. برزخیان

 .هیدان نیستکنند؛ اما این به معنای محال بودن فهم حیات شبیشتر مردم، حیات شهیدان را ادراک نمی

، کسی «رزق حسن»مندی از در بهره برخوردار است حسن و روزی خاص نزد خداوند رزق در آیات قرآن شهید از

بیل اهلل امواتا و ال تحسبن الذین قتلوا فی س»فرماید: و مانند او نیست؛  قرآن در این خصوص می« شهید»سهیم 

 !. اند، بلکه درباره آنان گمان مرگ نیز نکنیدنه تنها نگویید شهیدان مرده .«بل احیاء عند ربهم یرزقون

ک حقایقی در ان قادر به درآناینکه اند اما هر چند بسیاری از شهیدان شاید تحصیالت زیادی هم نداشته

که ای ایشان هصاف دل ٔ  . قلب سلیم و آیینهان مرتبط است، به صفای باطنی و روح مهذب آناندبوده دنیا عالم

ی از نمود که بسیارمیشهود حقایقی را  ،اهل عرفان جهان بین  همچون جام ،کانون ادراکات شهودی است

ا که در سن سپاس خدا ر»نویسد: می «عبداهلل حیدری»شهید  اند.اندیشمندان و عالمان از درک آن عاجز مانده

م. سپاس خدا و هیجان انقالبی مردم مستضعف و مسلمان ایران مواجه شدم و از انحراف مصون ماندجوانی با شور 

 (1۳۹0)درویشی،   .«را که بینشی به من عطا کرد که اسالم را برگزینم و احکام آن را عمل نمایم

کسی که دارای )شناخت شهودى( معتقد است شهودى  ادراکاتخصوصیت  ٔ  درباره آملیاهلل جوادیتآی

ا محروم شنود که دیگران از دیدن و شنیدن آنهبیند و با گوش خود کلماتی را میاست در نگاه خود حقایقی را می

بین راه استماع نموده  حضرت سیّدالشهدا)ع( آنچه را که حرّ سالم اللّه علیه در کربال شنید، یا آن ندا که .هستند

در کنار  عاشورا و یا روز تاسوعا آنچه را که سید الشهدا)ع(در عصر ،ترنمود و از همه عمیق ۳و از آن پس استرجاع

هر کس که بتواند به دل خود سر زده و زنگار از  .همگی از این قبیل است ،شنید دید و )ص(رسولخیام حرم آل

آن باز گیرد، سرمایه این شناخت را مشاهده خواهد کرد و از این طریق به شناسایی جهان بیرون، دست خواهد 
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که حقیقتی برتر ای است یافت، به عبارت دیگر نزد این شخص هر شیء از اشیای طبیعی همانند آینه، آیه و نشانه

 .(40۷ـ40۹ ص، ص1۳۷0)جوادى آملی،  دهداز حقایق ملکوتی و جبروتی را ارائه می

از این منظر که شهیدان عارفانی هستند که خداوند و اولیای الهی و دیگر حقایق آفرینش و عالم غیب را 

واکاوی آثار مکتوب آنان پرداخته  به شاید تاکنون کمتر ،اندشاهد بوده و شهادت دادهها اند و بر حقانیت آندیده

در چند اثر بر جای مانده از شهیدان استان  ،عرفانی در این مقاله سعی بر آن است تا با چشم دل و ادب باشد.شده 

به  ،های شهیداننامهدر وصیت ی بیشترجای آن دارد که با دقت هر چند ،شهید پرور بوشهر به این مهم بپردازیم

 بیشتر پرداخته شود.  تر های مبسوطدر مجالی آنان های لطیف عرفاننکته

 از منظر شهیدان ت زندگیحقیق

شهدا شمع محفل دوستانند، شهدا در قهقهه مستانه شان و در شادی وصولشان »فرمودند: امام خمینی)ره( 

 ،«اندعند ربهم یرزقون»این جمله که شهدا  .(4۹1ص ،14ج ،1۳۸۹ ،خمینی امام ) «... اند "عند ربهم یرزقون"

ر جستجوی ای را که اولیای الهی دبه حیات واقعی شهیدان است و بدان معنا است که ایشان حیات طیبه ایاشاره

حیات طوبا و برتری که شهید بدان  .انداند را با جان آگاه خویش شهود نموده در جستجوی وصول آن بودهآن بوده

گیرد، پس او زنده و منشا اثر است و از اثر او تنها بازماندگان وی و را زیر پوشش می برزخ و هم دنیا رسیده، هم

ای وسیع است که شود به اندازهشوند، بلکه شعاع برکتی که نصیب این انسان وارسته میمند نمیاهل دنیا بهره

طبتم و طابت االرض التی »اند: متنعم آن شهید نیز از روح و ریحان اهل قبرستانی که در آنجا دفن شده، تا مدتی

  )مفاتیح الجنان، زیارت شهدای کربال.(«. فیها دفنتم

دانم که بارخدایا! هدایتم کن زیرا می»نامه خود چنین نگاشته است: در وصیت «ماشاهلل کارگر»شهید 

ده تا حقایق وجود بینم و جمال  گمراهی چه بالی خطرناکی است. خدایا مرا از بالی غرور و خودخواهی نجات

 (1۳۹0درویشی، )«.زیبای تو را مشاهده کنم

 آه شب و گریه سحرگاهم ده/  آگاهم ده یا رب، دل پاک و جان

الهی نامه خواجه عبداهلل  ) خود چو شدم، ز خود به خود راهم دهبی/  خود کندر راه خود اول ز خودم بی

 .(انصاری

های نبرد ای نیست که بشود با پیروزی در صحنهشهادت در راه خدا مسئله» فرماید:امام خمینی )ره( می

 .«مقایسه شود، مقام شهادت خود اوج بندگی و سیر و سلوک در عالم معنویت است
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 (در ادامه وصیت خویش)شهید کارگر  ؛است «سیر من الخلق الی الحق» 4،عرفانی ٔ  اسفار اربعه ازسفر اول 

خروشد!، سوزد!، قلبم میخدایا دردمندم!، روحم از شدت درد می» چنین نگاشته است: و  به این سیر نموده اشاره

زند!، تو مرا در بستر مرگ، آسایش بخش!، خسته ه میکشد و بند بند وجودم از شدت درد زجّ احساسم شعله می

من نیست با همه وداع  کنم که دنیا دیگر جایام، نا امیدم! دیگر آرزویی ندارم، احساس میام، دل شکستهشده

 .«کنممی

 

 ام وارهان خدا را به جان خراباتیان         کزین تهمت هستى

 (.ساقى نامه ،رضىّ الدین آرتیمانىدیوان  ) ده آگاه جان دل زنده و   به میخانه وحدتم راه ده        

 

 شهیدان ٔ نفوس مطمئنه

تصفیه آن  واست که پس از تهذیب  ز کمال نفسای امرحله ،نفس مطمئنه یا روح آرامش گرفته شهیدان

عنان و تدبیر نفس بر عهدۀ عقل و فطرت قرار  ای کهگونهبه گرددها و دیگر غرایز سرکش شکوفا میاز آلودگی

ک رَاض یَه ى رَبِّیَا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئ نَّه * ارْج ع ی إ لَ» :فرمایدمی مطمئنه سوگیرد. خداوند خطاب به این نفمی

سوی پروردگارت بازگرد، ای نفس مطمئنه، به)(2۷-2۸فجر:)» مَّرْض یَّه * فَادْخُل ی ف ی ع بَاد ی * وَادْخُل ی جَنَّت ی؛

پس در میان بندگان  خاص من درآی، و در بهشت  مخصوص س ؛که تو از او خشنودی و او از تو خشنود استدرحالی

ئنّه،  امام های نفس مطمدر خصوص ویژگی "اهللامین"ؤمنین)ع( معروف به و در زیارت امیرالم . (!گیرجایمن 

خشنود به قضایت، ، تآرام در برابر تقدیرمطمئن و  ...خدایا قرار ده نفسم را »ه است: فرمودالعابدین)ع( چنین زین

ایت، عطاه یادکننده کامل، عاشق به برگزیده دوستانت، محبوب در زمین و آسمانت، حریص به ذکر و دعایت

ه از اخالق های اولیائت، جداکنندپیرو روش توشه برگیرندۀ تقوا برای روز پاداشت،، مشتاق به شادی دیدارت

 «دشمنانت، غافل از دنیا به سپاس و ثنایت

ای آن که  !ای خداوند بخشنده و ای رحیم»نویسد: خویش می ٔ  نامهدر وصیت «حسن مالح زاده»شهید 

مرموز باشد، بر تو پنهان نیست و ای آن که هر چه ببخشی، خزانه سرشارت زوال نبیند، حاجت حاجتمندان هر چه 

                                                           
سیر »، سفذ دوم: «سیر من الخلق الی الحق»چهار سفر نگاشته است؛ سفر اول:  . مرحوم صدرالمتألهین کتاب اسفار اربعهٔ خود را بر اساس 4

 «. سیر من الخلق مع الخلق الی الحق»و سفر چهارم: « سیر من الحق مع الحق الی الخلق»، سفر سوم: «الحق مع الحقفی



 

ای که تکیه گاه همه  !من با دستی تهی و قلبی سرشار از درد به سوی تو آمده ام. ای که تکیه گاه من تو هستی

من اقرار  ؛چه می گویداین بنده تو به سوی تو آمده، نگاهش کن، ببین که  !بیچارگان و محرومان و خطاکارانی

خدایا!  !.از عفو عظیم خود برخوردارم کن ؛ولی در این لحظه به سوی تو آمده ام ؛امام و گناه کردهدارم که بد کرده

 (1۳۹0)دوریشی، .«به درگاه تو مناجات خویش را عرضه داشتم

ناسد و شاذب را میهای کفروشد، محبوبآن را ارزان نمیهرگز  ،شناسدمیگوهر نفس خود را که  شهید

  .«کند به وجه اهللشهید نظر می»(: رهو به تعبیر امام راحل) شودبه غیر خدا دلبسته و وابسته نمی

ای هستند )شهیدان( نفوس مطمئنه» : بود چنین آمدهدر وصف شهیدان  راحل)ره( در دنباله جمالت امام

یُسَبِّحُ »امیرالمؤمنین)ع( به هنگام تالوت آیۀ:  .«!پروردگارند "فادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی"که مورد خطاب 

)خداوند( درهر عصر و زمانى همواره  » 5فرماید:می« لَهُ بالْغُدُوِّ وَ الْاصال ر جالٌ لَاتُلْهیه مْ ت جارَۀٌ وَ لَابَیْعٌ عَنْ ذ کْر  اللَّه 

گفته است. )این بندگان( با آنان سخن مىکرده و در وادى عقل و اندیشه بندگانى داشته که به فکر آنها الهام مى

فرماید:  قرآن نیز می «.اندساختهها روشن مىها و دلها، گوشبا نور بیدارى عقول، چراغ فهم و بینایى را در چشم

کامل آفرید قسم به نفس و آن که او را متعادل و مت"(، ۷، )شمس: «وَ نَفْسٍ وَ ما سَوّاها* فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها»

 .6ستگیری از عالم ملکوت را داراقدرت الهام. مطابق این معنا، نفس "و در او بدکاری و پرهیزکاری الهام کرد

 آدم پاک را برآر از گ ل / چشم روشن مدار و تاری دل

 به خدای ار بود ز بهر شرف / از خلیفه خدای، چون تو خلف!

االمانی الغرور و الغفلۀ والنسیان و حبّ الباب السّابع فصل فی«  حدیقۀ الحقیقه و شریعۀ الطریقه  «سنایی )

 (لبعث والنشرالموت واوالتّهور فی امور الدّنیا و نسیان

 

 مقام یقین

                                                           
نهج البالغه، «. لْأَفْئ دَۀ ...مْ، فَاسْتَصْبَحُوا ب نُور  یَقْظَۀٍ ف ی الْأَبْصَار  وَ الْأَسْمَاع  وَ الَّمَهُمْ ف ی ذَات  عُقُول ه وَ ف ی أَزْمَان  الْفَتَرَات  ع بَادٌ نَاجَاهُمْ ف ی ف کْر ه مْ، وَ کَ»... .  5

 .222خطبه 
 «.﴾۳۸طه: ﴿مِّکَ مَا یُوحَى أُ إ لَى أَوْحَیْنَاإ ذْ »است؛ نظیر الهام به مادر موسی)ع(:  "الهام". یکی از انواع معانی وحی در قرآن، به معنای  6
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انسان حقیقتی غیبی و جنسی از جنس عالَم غیب است و اگر چه درک حقیقت و ذات آن  "روح"اگر چه 

 را آن شهودی معرفت لکن نیست میسر است، ﴾۹: رعد﴿عَال مُ الْغَیْب  وَالشَّهَادَۀ  الْکَب یرُ الْمُتَعَال  »جز برای خداوند که 

 اللّهَ﴿فهمیم که ما می. ۷اند امکانپذیر کرده استالهی عالم به بسیاری از حقایق عالم غیبکه به فیض  شهیدان برای

 این .آوردو بعد به اینها ایمان می بینداین معانی را می شهیدان روحکه در حالی ؛﴾قَد یرٌ عَل یمٌ اللَّهَ ﴿, ﴾عَل یمٌ سَم یعٌ

( 11, ص1)الکافی, ج« ب د به الرحمن و اکتسب به الجنانعُ»همان عقلی که  ،ایمان کار عقل عملی استاشتیاق و 

  .است

وَاعْبُدْ رَبَّکَ حَتَّى یَأْت یَکَ الْیَق ینُ »رسد: به مقام یقین می اهللدر اثر عبادت و جهاد فی سبیل شهیدانس ونف

باشد و امکان زوال  یقین در اصطالح، اعتقاد و باور محکم و استواری است که مطابق با حقیقتو  ؛"" ،«﴾۹۹: نحل﴿

ها را مسخّر واسطه انسانکه طوری است؛ ایمانمرحله عالی  ،روایاتو در ۸.شته باشدو احتمال خالف در او راه ندا

بوده  اطمینان روحیو  آرامشنفسی که صاحب صفت یقین باشد دارای نوعی  ۹بداند. قدرتحقّ و فاقد هر حکم و 

 امام خمینی)ره( . با تکیه بر همین یقین است کهسازدای که حوادث و مشکالت او را مضطرب و نگران نمیبگونه

ما تا آخرین نفر و تا آخرین منزل و تا آخرین قطره خون، برای اعتالی »در خصوص جهاد و مبارزه با دشمن فرمود: 

  .«یستاده ایمکلمه اهلل ا

 

 

آنچه از کلمات  10«.قرار داده است رضارا در یقین و  آسایشخداوند نشاط و » :ایندفرممیصادق)ع( امام 

که یقین افضل کماالت نفس و اشرف فضایلی نظیر زهد و توکل و استآید آنرمییقین ب مسئلهمعصومین)ع( در 

 :رسول خدا )ص( فرمود. غیره است

                                                           
رک کند و سپس ایمان غیب و شهادت یک اصطالح قرآنی است وحی،نبوّت،امامت، عصمت، فرشته، و غیره اینها غیب است انسان باید اینها را د.  ۷

ب با درجات و مقامات روحی افراد و و متناس. البته درک و ایمان به حقایق عالم غیب نیز از مقوالت بالتشکیک ﴾یُؤْم نُونَ ب الْغَیْب ﴿بیاورد که بشود 

 دارای مراتب است و علم غیب مطلق تنها از آن پروردگار است.  
ه ش، 1۳۸2انتشاراتی حضور، -، سید محمد رضا غیاثی کرمانی، قم، مؤسسه فرهنگی۷۷، ص1طوسی، خواجه نصیرالدین، اوصاف االشراف، ج ).  ۸

 .سوم
 (.، قم، دفتر انتشارات اسالمی، دوم2۷۳فیض کاشانی، مال محسن، المحجۀ البیضاء، ص ).  ۹
، الکافی، مصحح: غفارى على اکبر و آخوندى، کلینى، محمد بن یعقوب بن اسحاق«.)؛..جَعَلَ الرَّوحَ و الرّاحۀَ فی الیَقین  و الرِّضا.. تعالی انِّ اهللَ. » 10

 (چاپ چهارم.ق، 140۷جلدی، تهران: دارالکتب اإلسالمیۀ، ۸محمد، 
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نیازی همین بس که صاحب . برای بی:و نیز فرمود .11بهترین چیزی که در قلب افکنده شده، یقین است

است که حد اعالی علم  "الیقینعلم"ای از یقین، مرتبه 1۳و هیچ نوری همچون نور یقین نیست. 12یقین باشی

الیقن دارد الیقین و حقشود، اما یقین مراتب باالتری هم نظیر عینحصولی است و توسط عقل نظری ادراک می

فرماید: وَکَذَل کَ نُر ی إ بْرَاه یمَ مَلَکُوتَ که علم حضوری و شهودی است. قرآن در خصوص این نوع از یقین می

را به حضرت ابراهیم نشان  14ات و ارضسماو ملکوت" ؛«﴾۷5: انعام﴿، « وَل یَکُونَ م نَ الْمُوق ن ینَالسَّمَاوَات  وَاألَرْض 

    .هستندو شهیدان و اهل یقین، همان اهل شهود «. خواستیم از اهل یقین شوددادیم. چرا که می

» پرسید، فرمود:  "یقین"در حدیث معراج، خداوند در پاسخ به سؤال پیامبر)ص( که از تفسیر و معنای 

. پیدا است که علم به خدا 15«بیند؛ مثل اینکه خدا را دارد می« کَأَنَّهُ یَراه» کسی که اهل یقین است موقع عمل 

آنچنانکه  در این روایت از سنخ مفهوم و معلوم ذهنی نیست بلکه از سنخ  مشاهده و علم حضوری و شهودی است.

آفریدگار در روح و جانشان بزرگ جلوه کرده )به همین جهت(  »فرمود: متقین در اوصاف ایشان  خطبهعلی)ع(در 

ماند که بهشت را به تحقیق دیده و در آن آنها با بهشت به کسى  رابطهغیر خداوند در نظرشان کوچک است. 

 16«.که دوزخ را مشاهده کرده و در آن معذّب استها با جهنّم همچون کسى استآن رابطهمتنعّم است و 

ها و زمینی، تو دانا به بارالها! تو آفریننده آسمان»نویسد: نامه خود میدر وصیت« ایعالی بازالیپه»شهید 

ام که در دنیا به فرمان تو غیب و شهود هستی. تو بخشنده و بخشاینده هستی. پروردگارا! من با تو عهدی بسته

                                                           
 (. 1۷۳، ص6۷مجلسی، محمدباقر، بحاراالنوار، بیروت، ج)  «خیرُ ما اُلْق  ف ی القَلب  الیَقینُ؛».  11
 کفی ب الیَقین  غ نیً؛ )همان(.  12

 (.ش 1۳۸0، دفتر نشر فرهنگ اسالمیهران، ، تآرام، ترجمه احمد12۸، ص1احمد، الحیاۀ، ج)حکیمی اخوان، آرام.  1۳

 اطنی و غیبی آنب آن جهت ،هر چیز ملکوتجنبۀ مادّی و ظاهری، و  ی، و دیگریی و غیبیخدا جنبۀدارد، یکى  جنبۀ وجودیهر موجودى دو .  14

 (.116ص 1۷. )المیزان ج است

نَّ مَا أَخْطَأَهُ لَمْ یَکُنْ ل یُص یبَهُ لَمْ یَکُنْ یَرَى اللَّهَ فَإ نَّ اللَّهَ یَرَاهُ وَ أَنْ یَعْلَمَ یَق یناً أَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ یَکُنْ ل یُخْط یه  وَ أَ کَأَنَّهُ یَرَاهُ فَإ نْ ل لَّه  یَعْمَلُ قَالَ الْمُوق نُ .  15

)))مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى، بحار األنوارالجامعۀ . 21؛ ص ۷4ت( ؛ جبیرو -بحار األنوار )ط  وَ هَذَا کُلُّهُ أَغْصَانُ التَّوَکُّل  وَ مَدْرَجَۀُ الزُّهْد .

 «.(((  ق. 140۳بیروت، چاپ: دوم،  -جلد، دار إحیاء التراث العربی 111بیروت(،  -لدرر أخبار األئمۀ األطهار )ط 

 
 ف یهَا فَهُمْ، وَ هُْم وَ النَّارُ کَمَنْ قَدْ رَآهَا، مُنَعَّمُونَ ف یهَا فَهُمْوَ الْجَنَّۀُ کََمنْ قَدْ رَآهَا،  هُمْفَعَظُمَ الْخَال قُ ف ی أَنْفُس ه مْ فَصَغُرَ مَادُونَهُ ف ی أَعْیُن ه مْ،  . » 16

 ، متقین)همام(.1۹۳خطبه «. مُعَذَّبُونَ
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ز تو خدایی نیست، تو یگانه و بی همتایی که دهم که جدهم، گواهی میباشم و شهادت بر یگانگی و توحید تو می

 .«شریک نداری

خورده  شهید گره)عقده( نفسبا  کهاین گواهی که شهید برآن اشاره دارد همان گواهی و شهادتی است 

چیزی نسان اممکن است زیرا ، استگره خورده  شهیدو جان  روحدارد، علمی است که با  او دهیریشه در عق است و

اراده, عزم, نیّت, یرا ز ،اراده و عزم چیز دیگرعلم چیزی دیگر است و نداشته باشد.  و عقیده ن را باوررا بداند ولی آ

لوم و معارف چه بسیارند کسانی که با عقل نظری بسیاری از ع ،اخالص و غیره، مرزش از علم و عقل نظری جداست

پر معنای حضرت  واین همان بیان نورانی  ند واند ولی با عقل عملی)شهودی( قادر به درک قلبی آن نیسترا فهمیده

 (.211البالغه, حکمت نهج«) کَم م ن عقل أسیر تحت هوی أمیر»علی)ع( است که فرمود: 

 

 مقام رضایت و خرسندی شهیدان

است. این حالت از نفس اگر تکامل یابد و در نفس  "رضا و رضایتمندی"های نفس حالت از دیگر حالت

رساند. رضا و تسلیم امام علی)ع( است می "رضا"به یکی از باالترین مقامات عرفانی که مقام مستقر شود انسان را 

اعتمادی به در اصل به معنای خشنودى و نیک "رضا"از دیدگاه علی)ع(، . 1۷«رضا، ثمره یقین است»فرماید: می

 او کرده، خیر او در آن بوده است. تعالى نصیبزیرا که هر که اعتماد او نیکو باشد داند که آنچه حق 1۸خداوند است.

ترین ایمان از دیدگاه امام)ع( و با فضیلت 1۹نیازی استهای حق، نوعی توانگری و بیداده خوشنود بودن به

 . 21و منتهای دیندارى رضا و خشنودى است 20رضایتمندی به تقدیرات الهی است

                                                           
 (.1۹0، ص1خوانساری، محمد، شرح غررالحکم، ج)؛ «الرِّضا ثَمَرَۀُ الیَقین . » 1۷
 . ۳0۸5. حدیث 415؛ ص 2. شرح آقا جمال خوانسارى بر غرر الحکم و درر الکلم ؛ جالثقّۀ باللّه الرّضا حسن .  اصل 1۸

هران، چاپ: چهارم، ت -ن جلد، دانشگاه تهرا۷))آقا جمال خوانسارى، محمد بن حسین، شرح آقا جمال الدین خوانسارى بر غرر الحکم و درر الکلم، 

 ش.((1۳66

 . 26؛ ص 1شرح آقا جمال خوانسارى بر غرر الحکم و درر الکلم ؛ ج. ۷1. الرّضا غناء، حدیث:  1۹

 (.12؛ ص 6؛ ج . ) شرح آقا جمال خوانسارى بر غرر الحکم و درر الکلم ۹262القدر. حدیث:  به من أفضل االیمان الرّضا بما یأتی. » 20

 .۳6۹؛ ص 4حکم و درر الکلم ؛ ج. شرح آقا جمال خوانسارى بر غرر ال6۳51، حدیث: «الرّضا غایۀ الدّین. » 21



 

رغبت اسالم آورد و مطیعانه هجرت کرد و خباب ابن ارت فرمود: خدا رحمتش کند. او با  دربارهامام )ع( 

نهروان فرمود:  واقعهای بعد از و در خطبه .22به حدّ کفایت قناعت نمود، و از خدا خشنود و در تمام عمر مجاهد بود

بن علی)ع( نمونه متعالی این صفت بود. تا آنجا که و حسین 2۳«.در برابر قضای الهی راضى و تسلیم امر او هستم»

یَا أَیَّتُهَا النَّفْسُ » : آیینهتمام  جلوهنامد، زیرا وی را را سوره امام حسین)ع( می« والفجر»( سوره امام صادق)ع

حسین)ع( در آخرین لحظات عمر امام .داندمی ﴾2۷-2۸: فجر﴿؛ «الْمُطْمَئ نَّۀُ * ارْج ع ی إ لَى رَبِّک  رَاض یَۀً مَّرْض یَّۀً 

خواند: . و علی)ع( در دعایی چنین می24«ای تو و تسلیم امر و فرمانت هستم!بارالها خشنود به قض»شریفش فرمود: 

و در دعایی  25«!در این مقام، رضاى خویشتن را به ما عطا کن، و دست نیاز ما را از دامن غیر خود کوتاه گردان»

خواهی، زودتر خدایا مرا در وسعت فضل و رحمتت و لطف خویش چنان قرار ده تا آنچه را دیر برایم می»دیگر 

 .26«خواهی، دیرتر مایل نباشمنخواهم و آنچه زودتر می

دارد: یمرضا و خرسندی خود را از مقام شهادت چنین اظهار  ،نامه خویششهید نادر پهلوانی در وصیت

ب پس مرا دریا تعالی! صحبتم با توست، زیرا عاشق تو هستم، از پیش تو آمده ام و به سویت باز می گردم،باری »

در میدان نبرد  به بهترین و شرافتمندترین مرگ ها که شهادت است. به گفته رسول اهلل )ص( برایم برگزین که اگر

ن، ظهور آقای م به خون پاک شهدای راه اسالم، بکشم و کشته شوم، پیروز هستم. بار خدایا! تاکی صبر کنم؟ تو را

ه! من را ای خداوند قادر و بخشند»نویسد: می شهید محمد فشنگ سازو  .«حضرت مهدی )عج( را نزدیک بگردان

 .«به فیض شهادت نایل گردان و از دروازه رحمتت مرا صاحب گردان

 

 مقام خشیت شهیدان

                                                           
اللَّه ، وَ عَاشَ وَ هَاجَرَ طَائ عاً؛ وَ قَن عَ ب الکَفَاف ، وَ رَض یَ عَن  بَاً، وقال علیه السالم فی ذکر خباب بن األَرت: یَرْحَمُ اللَّهُ خَبَّابَ بْنَ األَرَتِّ فَلَقَدْ أَسْلَمَ رَاغ .  22

 .4۳حکمت  .مُجَاه داً
 (.۳۷)خطبه  ن  اللَّه  قَضَاءَهُ، وَ سَلَّمْنا ل لَّه  أَمْرَهُ،رَض ینَا عَ.  2۳
 «رضا بقضائک و تسلیماً المرک و المعبود سواک یا غیاث المستغیثین».  24

 .1۹4رم شیرازی(، ص بالغه)ترجمه مکاال؛ نهج«فَهَبْ لَنَا ف ی هذَا الْمَقَام  ر ضَاکَ، وَ أَغْن نَا عَنْ مَدّ الْأَیْد ی إ لَى س وَاکَ.... »... 25

عوات و مهج الد«. ح بَّ تَعْج یَل مَا أَخَّرْتَ وَ لَا تَْأخ یرَ مَا عَجَّلْتأُحَتَّى لَا  -وَ ابْسُطْ عَلَیَّ َکنَفاً م نْ رَحْمَت کَ وَ سَعَۀً م نْ فَضْل کَ وَ لُطْفاً م نْ عَفْو کَ. » 26

 ق.((. 1411ل، قم، چاپ: او -جلد، دار الذخائر 1الدعوات و منهج العبادات،  . ))ابن طاووس، على بن موسى، مهج۹4منهج العبادات؛ ص

 



 

عی ترس و خودباختگی نفس در جایی است که انسان در خشیت نیز همانند تقوی یک حالت انفعال و نو

گیرد، در حالی که مقابل عظمتی که اُبّهت زیادی دارد واقع شود. وقتی انسان در مقابل شخصیت بزرگی قرار می

معرفتی که دارد، احساس  اندازهکند و به طور طبیعی و به ترسی از عذاب و عقاب ندارد، احساس کوچکی می

ترین معرفت، عظمت الهی را درک کند، جا دارد که قالب تهی حال اگر کسی بتواند با کامل 2۷کند.خشیت می

 جلوه کوه برای خدا عظمت وقتی" ﴾14۳: اعراف﴿؛..«فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ ل لْجَبَل  جَعَلَهُ دَکًّا وَخَرَّ موسَى صَع قًا »  2۸کند،

 ."رفت هوش از موسی و ؛«صَع قاً مُوسی خَرَّ وَ » پاشید، هم از کوه کرد،

نان که از پروردگارشان آ»در آیات متعددی در قرآن به این حالت نفسانی)خشیت( اشاره شده است نظیر: 

و هر کس خدا و پیامبرش را اطاعت کند، و از خدا بترسد و » و نیز:  2۹«ترسند، و از قیامت بیم دارند!در نهان مى

از شنیدن آیاتش »..و همچنین:  ۳0مان پیروزمندان واقعى هستند!از مخالفت فرمانش بپرهیزد، چنین کسانى ه

افتد؛ سپس برون و درونشان نرم و متوجّه ذکر خدا ترسند مىلرزه بر اندام کسانى که از پروردگارشان مى

 و خداوند قلبشان را با تواضع و خشوع و سکینه و»فرماید: و امام علی)ع( در اوصاف مالئکه الهی می ۳1«شود!..مى

 ۳2،«وقار آگاه نموده است

                                                           
که خاستگاه آن، احساس گناه و ترس از پدید آمدن حالت خشیت و خودباختگى و ترس در انسان، نسبت به خداى متعال، اعم است از این.  2۷

درس سى ام:  سوی اوبه  ‹کتاب ها ‹آیت اهلل مصباح  آثار نوشتاری ) )که صرفاً به سبب درک عظمت خداى متعال پدید آید.عذاب باشد یا این

 (.۳۳۷ص (1) راهى براى خشوع در نماز

مرا به  شصدای، کردهای شب با صدایی حزن آلود مناجات میعلی ابن ابی طالب را در البه الی درختان نخل دیدم که نیمهگوید: یمابودرداء . 2۸

به دعا و مناجات مشغول شد پس آن قدر و سپس  علی چند رکعت نماز گزارد ،ای ایستادمخود مشغول ساخت. دنبال صدا رفتم و در گوشه

زهرا . با شتاب به منزلش رفتم و اناهلل و انا الیه راجعون » گفتم:  .دادم، ولی تکانی نخورد شتاد. جلو رفتم و تکانگریست که بدون حرکت اف

بحاراالنوار،  ، )«!دهدای ابودرداء، به خدا سوگند این حالتی است که از ترس خدا به علی دست می فرمود: .ماجرا را پرسید و من تعریف کردم  (س)

در روایات  .بوده استشایع ها ی اطهار)ع( موقع نماز و دعا و مناجاهاتدر پیغمبر اکرم)ص( و ائمه ت خشیتلحااین  (.1، حدیث 11، ص 41ج 

مناقب، ج  :ر. کشد.)زرد میافتاد و رنگ مبارکشان شدند، بدنشان به لرزه مىمشغول وضو گرفتن مى (ع)نقل شده که وقتى امام حسن مجتبى

 .(14، ص 4

 ﴾4۹انبیاء: ﴿ رَبَّهُم ب الْغَیْب  وَهُم مِّنَ السَّاعَۀ  مُشْف قُونَ الَّذ ینَ یَخْشَوْنَ.  2۹

 ﴾52نور: ﴿رَسُولَهُ وَیَخْشَ اللَّهَ وَیَتَّقْه  فَأُوْلَئ کَ هُمُ الْفَائ زُونَ  وَمَن یُط ع  اللَّهَ وَ.  ۳0

للَّه  ذَل کَ هُدَى اللَّه  یَهْد ی انَ یَخَْشوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَل ینُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إ َلى ذ کْر  قْشَع رُّ م نْهُ جُلُودُ الَّذ یاللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَد یث  ک تَابًا مُّتَشَاب هًا مَّثَان یَ تَ.  ۳1

 .﴾2۳زمر: ﴿ب ه  مَنْ یَشَاءُ وَمَن یُضْل لْ اللَّهُ فَمَا لَهُ م نْ هَادٍ 
 .(1۸6)نهج. مکارم. ص .«اضُعَ إ خْبَات  السَّک ینَۀ ...،وَ أَشْعَرَ قُلُوبَهُمْ تَوَ»....  ۳2
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 «﴾2۸: فاطر﴿إ نَّمَا یَخْشَى اللَّهَ م نْ ع بَاد ه  الْعُلَمَاء إ نَّ اللَّهَ عَز یزٌ غَفُورٌ »... : آیهآیت اهلل جوادی آملی  در تفسیر 

 ساز عاقل شدن و اهل خشیت شدن انسان است. اگر اهل خشیت بود واقعاً عال ممعتقد است که علم توحیدی زمینه

رسد و هنگامی که به خشیت شود. زیرا علمی که با عقل عملی همراه گشت، وقتی پخته شد به خشیت میمی

ما عُبد »رسیده است، محصول شده و به عقل عملی این خشیت محصول علم  بالغ .یابدرسید به مقام رضوان بار می

شد « عُبد به الرحمن»شود وقتی می« منعُبد به الرح»است. وقتی عاقل شد  ۳۳«به الرحمن و اکتسب به الجنان

شود، آن وقت هم او از خدا راضی است و هم خدا از او راضی است. عالم باید با نردبان علم به عقل اهل خشیت می

 شودمی آمد که باال ؛(11: مجادله)﴾..دَرَجَاتٍ الْع لْمَ أُوتُوا وَالَّذ ینَ م نکُمْ  آمَنُوا الَّذ ینَ اللَّهُ یَرْفَع ..﴿عملی دست تا باال برود: 

 خَش یَ ل مَنْ ذَل کَ عَنْهُ وَرَضُوا عَنْهُمْ اللَّهُ رَّض یَ..»: خدا مرضیّ شودمی آنگاه, بود خدا مطیع و خشیت اهل اگر و عاقل

 بعد و است "الیقینعین" بعد است "الیقینعلم"(. آن علمی که به عمل بنشیند. در تقسیم اوّلش ۸بینه: «) رَبَّهُ

  ۳4(.5: تکاثر) ؛«الْجَح یمَ  لَتَرَوُنَّ ٭ الْیَق ین  ع لْمَ  تَعْلَمُونَ لَوْ  کاَلَّ »: فرمود "الیقینحقّ"

کفی »حدیثی از امام صادق)ع( را بدین شرح ایراد نمود:  ۳5مقام معظّم رهبری در ابتدای جلسه درس خارج

و ترس از خدا، ناشی از علم و آگاهی است؛  زیرا  خشیت»گویند: می ۳6«بخشیۀ اهلل علماً و کفی باالغترار به جهالً 

ای از عظمت کسی که اجماال بداند خداوند چقدر به او نعمت داده و چه حق عظیمی به گردن او دارد و نیز گوشه

نامتناهی الهی را درک کند و به عدل او در در بین مخلوقاتش آگاه باشد و آنگاه کوتاهی ها و تقصیرات و جرائم و 

و نیز نقطه مقابل  .شودات و سرکشی های خود را در نظر گیرد، طبعا خوف الهی در دلش جایگزین میانحراف

خشیت، اغترار و فریب خوردگی است یعنی انسان خاطر جمع باشد که وظایفش را انجام داده و خدا دیگر با او 

و این غرور و فریفتگی،  ۳۷،«الصدیقون اما انت فاهل ان الیغتربک»فرماید: کاری ندارد با این که امام سجاد)ع( می

 «.ناشی از جهل و ناآگاهی است

 

                                                           
 .25؛ ص 1ارالحدیث( ؛ جد -الکافی )ط  «..(. ، وَ اکْتُس بَ ب ه  الْج نَانُالرَّحْمنُ مَا عُب دَ ب ه »أَب ی عَبْد  اللَّه  علیه السالم، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: مَا الْعَقْلُ؟ قَالَ: )..  .۳۳

 .142۹م، چاپ: اول، قق -جلد، دار الحدیث 15ارالحدیث(، د -یعقوب بن اسحاق، الکافی )ط کلینى، محمد بن .

 ر. تفسیر جوادی آملی، سوره فاطر .....(.  ۳4

 .انتشارات انقالب اسالمی، )مجموعه احادیث ابتدای درس خارج فقه(،  "نسیم سحر"ر.ک: (. 1۳۹5اسفند  25 در تاریخ ).  ۳5

 .۳64ص  ، العقولتحف ؛  «استکند و برای غرور)در برابر پروردگار(، جهالت و نادانی کافیلم کفایت میبرای خشیت الهی، ع. » ۳6
 . 202صفحه : 1  جلد    انصاریان، حسین : ، ترجمه  صحیفه سجادیه«. سزاوارى که صدّیقان به تو مغرور نشوند -اى پروردگار من-اما تو  »: .  ۳۷
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 درجات شهدا

ری و شهادت در راه خدا چیزی نیست که بتوان آن را با سنجش های بش»فرماید: حضرت امام)ره( می

 ۳۳ص،1۳65ی،ان از آن جهت که روح ایشان متصل به روح الهی است)کلینشهیدو  .«انگیزه های مادی ارزیابی کرد

جاودانه هر (»16ءُونَ...()فرقان/)لَّهُمْ ف یهَا مَا یَشَاها )عند ربهم یرزقون(اند و . آناندی بهشت( اصال خود، سازنده2ج

 «. چه بخواهند در آنجا دارند

ع دَ الْمُتَّقُونَ بهشتیان، پایان صیرورتشان بهشت است نه پایان مسیرشان! )قُلْ أَذَل کَ خَیْرٌ أَمْ جَنَّهُ الْخُلْد  الَّت ی وُ

()آیا این ]عقوبت[ بهتر است یا بهشت جاویدان که به پرهیزگاران وعده داده 15مَص یرًا()فرقان/ کَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَ

 اند.اراده و خواست اهل بهشت منشأ پیدایش و تحقّق لذایذ و بهشت شده آنان است؟(شده است که پاداش و ساخته

 شوند. خود، بهشت می شهیدانعنای راه نیست بلکه به معنای صیرورت)شدن( است. زیرا مصیر در آیه به م

کند و در گردد، تقرب بیشتری پیدا میتر میانسان در دنیا در حال شدن و صیرورت است  و هر چه کامل

د. این یابهای آن تمثل و تجسم میگیرد و این مقامات است که به صورت بهشت و نعمتعوالم برتری مقام  می

هایی است که رضوان الهی، برترین آنهاست. در بهشتی که جز طهارت و عقل و عدل و احسان عوالم همان بهشت

اند. اینک هر چه روح و ریحان و جنت نعیم ،اند؛ خودو مهر و صفا چیزی نیست اینها خود تجسم این صفات

های چهارگانه بهشتی را نیز خود، جاری بخشند؛ چشمهبخواهند و مایل شوند خود فراهم سازند و تحقق می

نوشند و ]خود[ ای که بندگان خدا از آن میچشمه(» 6سازند؛ )عَیْنًا یَشْرَبُ ب هَا ع بَادُ اللَّه  یُفَجِّرُونَهَا تَفْج یرًا()انسان/می

 «. کنندجاریش می

 غَیْر  آس نٍ وَ أَنْهارٌ م نْ لَبَنٍ لَمْ یَتَغَیَّرْ طَعْمُهُ وَ أَنْهارٌ م نْ خَمْرٍ وُع دَ الْمُتَّقُونَ فیها أَنْهارٌ م نْ ماءٍ )مَثَلُ الْجَنَّۀ  الَّتی

مثل و (»15)محمد)ص(/لَذَّۀٍ ل لشَّار بینَ وَ أَنْهارٌ م نْ عَسَلٍ مُصَفًّی وَ لَهُمْ فیها م نْ کُلِّ الثَّمَرات  وَ مَغْف رَۀٌ م نْ رَبِّه مْ...(

باتقوی وعده داده شده این است ، که در آن نهرهایی از آب تازه و نهرهایی از شیر  صفت آن بهشتی که به مردم

کند و نهرهایی از شراب در آن است که برای نوشندگان لذت بخش است و نیز هست که طعمش تغییر نمی

از  ای برخوردارند و مغفرتینهرهایی از عسل خالص در آنجاست و آنها در بهشت از هر گونه ثمره و میوه

 «پروردگارشان دارند.

 

 جوی شیر خلد مهر توست و ود    آب صبرت جوی آب خلد شد      



 

 ذوق طاعت گشت جوی انگبین      مستی و شوق تو جوی خمر بین 

 آن سببها چون به فرمان تو بود      چارجو هم مر تو را فرمان نمود )مثنوی معنوی(

ای ی الهی است و مراد از نهرهای خمر، جذبات الهیهف حقهاند که مراد از نهرهای شیر، معاربرخی گفته

های شود و موجب لذت و بهجت و سرور خواهد بود. حالوتاست که در اثر تجلیات صفات و اسماء در قلب پیدا می

کند.)جعفری عالم قدس نیز در آنجا به صورت نهرهائی از عسل مصفی که خالی از شوائب است ظهور پیدا می

ها فرماید: برای بهشتیمی "الم"ی ( خداوند در قرآن، گاه با آوردن حرف اضافه426، ص۸ش،ج۳۷21تبریزی، 

و گاه آن را « برای آنان نزد پروردگارشان درجات خواهد بود(» 4درجاتی است )..لَّهُمْ دَرَجَاتٌ ع ندَ رَبِّه مْ...()انفال/

ایشان را نزد ( »16۳عمران/مْ دَرَجَاتٌ ع ندَ اللَّه ...()آلها درجات هستند؛)هُگوید که خود بهشتیکند و میحذف می

من از خداوند تعالی رحمت برای شهدای عزیز در این » حضرت امام خمینی )ره( (10«)خداوند درجاتی است.

جنگ تحمیلی خواستارم. اینان برای اسالم فدا شدند و در نزد خدای تعالی و در جوار رحمت واسعه او به سعادت 

 .«و افتخار دائمی رسیدند ابدی

 (11گر کند جای به دل عشق جمال ازلت    چشم امید به حوران بهشتی ننهی)
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 دفتر نشر فرهنگ ، تهران، آرام، ترجمه احمد1۲8، ص1، الحیاة، جاحمدحکیمی اخوان، آرام

 (.ش 1380، اسالمی

  آقا جمال خوانسارى، محمد بن حسین، شرح آقا جمال الدین خوانسارى بر غرر الحکم و درر

 ش13۶۶تهران، چاپ: چهارم،  -جلد، دانشگاه تهران ۷الکلم، 

 قم، چاپ:  -جلد، دار الذخائر 1ج العبادات، ابن طاووس، على بن موسى، مهج الدعوات و منه

 ق.((. 1411اول، 
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