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  »1جمِ هم یهتَدونَ نَّوبِال«

  
and by the star they are 

guided (to the night way 2) 

                                                
 

  .16آیه /   نحل-1
2-Holy Quran ( p.488).  
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  :اي ه خامنهاللّ مقام معظّم رهبري حضرت آیت

؛ آیـا    این جنگ یک گنج است    «

ما خواهیم توانست ایـن گـنج را        

 »نه؟ یا   استخراج کنیم
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  از بهشت خداست  ايشلمچه قطعه

قتـل  .  روي سخنم با تو اسـت       ؛ن و اي دیار دل دادگان کوي دوست       اي خاك خونی  

مـی  .  که دلـی پـر از غـم و چـشمی پـر از اشـک داري       ؛ ايگاه خونین کربالییان ایران   

چون تو لحظه هاي عروج بسیاري از عزیـزان سـفر کـرده را شـاهد     . خواهم از تو بپرسم  

ذشت ؟ بگو وقتی کـه قطـرات     از آن لحظه ها برایمان بگو که بر عزیزانمان چه گ          . بودي

خون بسیجیان عزیز بر ریگ هاي داغ و سوزانت می ریخـت چطـور تـاب مـی آوردي؟                    

  آخر چطور شاهد ریزش کوه استواري چون او بودي ولی فریاد تظلّم خواهی سر ندادي؟

اي شلمچه حتماً در این چند سال شاهد حضور خانوادهایی بوده اي که عزیزانـشان    

اما چـرا لـب بـاز نکـردي کـه بگـویی مـن دیـدم               . مانی خدا رفته اند   در کنار تو به میه    

ـ :  به همه بگوییـد  ؛عزیزانتان را که هنگام پرواز ملکوتی شان می گفتند          فقیـه را  یول

 !تنها نگذارید

 



   برگی از تاریخ سرخ زندگی ام10

 

  



  11فهرست 

 

 
 

  

  فهرست مطالب
  صفحه  عنوان

  17  ....................................................................................................پیش گفتار 

  19  .............................................................................................................مقدمه 

    بخش اول

  25  .....................................................................................................نامه  زندگی

    بخش دوم 

    -هاي آن شهید از دیدگاه دوست و هم سنگرش برخی از ویژگی

  37  ..............................................جانباز سرافراز دکتر مجتبی رحماندوست 

    بخش سوم

  46  ......................خاطرات همسر در زمان حیات شهید و پس از شهادت 

  47 .......................................................................................................نماز شب  

  49  ..................................................................................................نماز جماعت 



   برگی از تاریخ سرخ زندگی ام12

 

  حهصف عنوان
  51  ............................................................................................گذاري فرزند  نام

  53   .......................................................................................الهیحب و بغض 

  56  ..................................................................................................ي عقد  سفره

  58  ...... شرکت در درس اخالق در ماه مبارك رمضان به همراه خانواده 

  60  ..............................................................خرید هدیه از نماز جمعه تهران 

  64  ........................................................................... مخلوعهورس جمیفرار ری

  66  .......................................................................................................زن دیوانه 

 68  ................................................................................................تشرّف به حج  

  70  ...........................................................................................عشق به شهادت 

  72  .......................................................................................تکریم مقام همسر 

  74  ..................................................................................عدم انتظار حورالعین 

  76  ......................................................................................................زبان حال 

  78  .........................................................................ضایت و خوشحالی اظهار ر

  78  ...................................................................................................بدون عنوان 

  80  ................................................................................................کوچ پرستوها 



  13فهرست 

 

  صفحه  عنوان
  82  ......................................................................خواب شهید پس از شهادت 

  84  .............................................................................................ندایی در خواب 

  86  ...........................................اي از همسر شهید حاج حسن ترابی  خاطره

  86  ..........................................................................ي بزرگم  اي از عمه خاطره

    -ی افروز در دانشکدهبرگزاري مراسم شهادت؛ توسط دکتر غالمعل

  86  .....................................................................علوم تربیتی دانشگاه تهران  

    -سخنرانی شهید صیاد شیرازي در مرکز تربیت معلّم شهداي

  87  .....................................................................................................مکّه تهران 

  91  ........................................................................................................فرد نادان 

  93  .....................................................................................................اولین وقف 

  93  .................................................................................................آموزش قرآن 

  95  ..................................................................................اي از همکاران  خاطره

  97  )  خانم دکتر وهابیان(هید روشن علی میرزایی اي از همسر ش خاطره

  98  ...................................................................به قضا و قدرشهید اعتقاد 

  100  ........................................................اولین و آخرین مرتبه اعزام به جبهه 



   برگی از تاریخ سرخ زندگی ام14

 

  صفحه  عنوان
  100  ...........................................................یه پدرم بعد از جریان شهادت توص

  101  ...................................................................................................اولین تألیف 

  103  .............................................................................................توصیه دوستان 

      -نگارش قرآن در پناهگاه در دوران جنگ تحمیلی و بمباران

  103  .........................................................................................شهرستان همدان 

  106  ................ کارشناسی ارشد علوم تربیتی قبولی در دانشگاه در مقطع

  106  ............................................................................................دانشجوي ممتاز 

  108  .......................................................................................گفتار استاد راهنما 

  108  ..........................................................................................................بهانه بابا 

  108  ...............................................................اهداي خون به رزمندگان اسالم 

  111  ...................................................................................................عدم مطالعه 

  111  .........................................................................شرکت در نماز جمعه مکّه 

  112  .............................................................................................در انتظار فرزند 

  114  ...در مراسم شهید  صلّی اهللا علیه و آله و سلّم  از سوره ي محمدششمآیه 

  117 .....................]امن یجیب المضطرّ اذا دعاه فیکشف السوء[ تداوم ذکر 



  15فهرست 

 

  صفحه  عنوان
  117 ..............................................................زیارت آل یاسین و دعاي سمات 

  119  ...............................................................................مهارت در نهی از منکر 

  121  ...........................................................................................عدم غرور کاذب 

  123  .......................................................................................همراهی با خانواده 

  125  ...................................................................کنترل زبان، و پرهیز از غیبت 

  127  ...............................................................................................روزه مستحبی 

  129  ...............................................................................پذیرفتن شروط همسر 

  131  ..............................اجتماعی بانوان در دیدگاه شهید  -جایگاه حقوقی 

  131  ..............................................................................زن و استقالل اقتصادي 

  133  .........................................................................................خاطراتی از جبهه 

  137  ...........................................ت هاي شهید در جبهه گزیده اي از یادداش

  139  ...............................................................درخواست ارسال کتاب از جبهه 

  141  ............................................................................................سپاس از خداوند 

    بخش چهارم

  146  ....................................................................................................وصیت نامه 



   برگی از تاریخ سرخ زندگی ام16

 

  صفحه  عنوان
  151  ........................................................................یادي از شهداي جاوید األثر 



 

 

 

 

 

 پیش گفتار

 اخالقـی ، مبـارزات سیاسـی و        فی نکات و ظرایف زندگی    این مجموعه؛ با هدف معرّ    

دحـسین  همسرم شهید حاج محم چگونگی حضور در جبهه هاي نور علیه ظلمـت؛        

 دانشجوي رشته حقوق قضایی و کارمند سازمان قـضایی، و گـذري بـر تـاریخ             درفشی

  و سـایرین ام شهادت؛ با نقـل خـاطراتی از او   پس از ای  ام در زمان حیات ایشان و       زندگی

  .تدوین شده است

 سببش عنایتی اسـت کـه   ؛اي از این مجموعه نصیب نگارنده گردد شک اگر فایده    بی

کـه هنـر   .  او خواهد داشـت  خواننده گرامی در مورد مطالعات شرح زندگانی و خاطرات      

 "طـراوت " از این رهگذر به زندگی خود و. ادعا را بهتر بیابد    زندگی کردن این مردان بی    

  .بیشتري دهد

ه کننـده ایـن      از آنجا که زنده نگه داشتن یاد شهدا وظیفه         اي الهی است؛ لذا بر تهیـ

مجموعه منّتی بزرگ خواهد بود؛ که دوستان، آشنایان و دانشجویان این شهید بزرگـوار          

تهـران، همـدان و سـایر    هـاي   ها و جلسات مذهبی در شهرستان  ها ، سازمان    در دانشگاه 

  .شهرستان ها با ارسال خاطرات به تکمیل مجموعه عنایتی فرمایند
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  مقدمه

 
دوست داشتم خاطرات هفـت سـال زنـدگی مـشترك بـا همـسر آسـمانی ام بـراي          

ثبـت خـاطرات آن دوران طالیـی و از طرفـی     .  مانند گنجی در قلبم باقی بماند  ؛همیشه

ـ    جنگ تح [هاي ایشان در      رشادت پیروزمنـد ه بـه شـرکت در دو عملیـات     میلی بـا توج  

بـرایم بـسیار مـشکل    ]  به طور پیوسته و بدون استفاده از مرخـصی        چهار و پنج  کربالي  

تا اینکه اخیراً در طی . اند گاه آن واقعیات از ذهنم دور نشده       ا با گذشت زمان هیچ    ام. بود

هـا   ا جهت آشنایی با اندیشهگی زاید الوصف این عزیزان ر   مصاحبات با نسل جوان، تشنه    

  .، سیره عملی شهدا در زندگی خانوادگی و در برخورد با اجتماع یافتم

ـ             و گاهدیـد [ه بـه  توفیق الهی را خواستار شـده و ایـن مجموعـه مختـصر را بـا توج 

خــاطرات دوســت و هــم ســنگر ایــشان، جانبــاز ســرافراز جنــاب آقــاي دکتــر مجتبــی 
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اي جهـت ایـشان مبـادرت          به تدوین یاد نامـه     ؛ادتام شه که در همان ای   ] رحماندوست

  .نمایم به همراه خاطراتی در رابطه با زندگی ام پس از شهادت ایشان ، ارایه می. ورزید

نامه شـهید، در مبحـث       نخست  زندگی  .  شود  این مجموعه در چهار مبحث ارایه می      

 ،گی مشتركها و خصوصیات اخالقی شهید، سپس به ذکر خاطراتی از زند      بعدي ویژگی 

ام      ام شهادت و زندگی   ایو مبحـث  . بیان شده اسـت ] به لحاظ ضرورت [ ام پس از این ای

  . شهید است"نامه وصیت"آخر مجموعه 

  هاي طرح ها و قابلیت ویژگی

نامه شهید آورده شده اسـت، سـپس نکـات و ظرایـف رفتـاري او از                ابتدا زندگی  -1

  .دیدگاه دوستان و همسرش بیان شده است

 ؛ ضـمن خـدمت فرهنگیـان    و سال تدریس در مراکز تربیت معلّم27 با توجه به     -2

      در دانشگاهشهرستان هاي تهران ، همدان و استاد مدعو  ه بـه نیـاز   ها، به تناسب؛ با توج

نسل جوان به نقل خاطراتی پس از جریان شهادت و عروج ملکوتی ایشان  نیز پرداختـه     

  .شده است

  .مه شهید در پایان آورده شده استنا اي از وصیت  گزیده-3

ترین قابلیت طرح این است که تالش شـده مبحـث خـاطرات همـسر ، بـا          مهم   -4

ه به تناسب موضوع، کتاب هایی  که مورد عالقه شهید بوده و یا منابع دیگـري کـه    توج

 .فی شـود  معرّ» مصور «در آن رابطه اطالعات تکمیلی به خواننده گرامی دهد؛ به شکل            



  21مقدمه 

 

 ؛نـرم افزارهـاي آموزشـی     جدیـدترین    این منابع از آخرین آثار به چاپ رسـیده و            و گاه 

 عالقمندان به معارف اسـالمی      پژوهشگران و  ،جهت خانواده هاي گرامی ، زوجین جوان      

  .استفاده شده است

 اهللا تعالی فرجـه الـشّریف؛ منّـت نهـاده و     ل مهدي موعود عج حضرتامید است که  

و این اثـر توانـسته    .القعده در روز دحواألرض، پذیرا باشند  ذياین اندك هدیه را در ماه       

هایی از معارف عظیم اسالمی را در وجود شهداي گرانقدر و ابعـاد گونـاگون            باشد گوشه 

جهت آنانی که همـواره بـه     در صحنه هاي مختلف زنـدگی؛  ایثارگري این عزیزان را   

  .رح نموده باشد به خوبی مطاند، دنبال داشتن زندگی به رنگ الهی بوده

 و السالم علی من اتّبع الهدي

  مرضیه یزدي

  1431القعده  ذي

  1389آبان 
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 بهمـن   22 قمري، برابر بـا      1377شهید محمد حسین درفشی، در روز سوم شعبان         

  . گردیداي متعهد و مذهبی در همدان متولّد  شمسی، در خانواده1337

 و گویی از همان ایام، چگونه زیستن و چگونه مـردن  .آري، در چنین روزي زاده شد  

و سرنوشت خویش را با خاندان عصمت علیهم السالم پیونـد        . خویش را نیز انتخاب کرد    

 شاش، ایـن گونـه توصـیف     که خود در وصیت نامه  ؛او در دامان مادري پرورش یافت     . زد

  :کند می

 که ؛آري شیر پاك تو را خوردم . قدر مهربان، مخلص و ایثارگربودي    مادرم؛ تو چه     «

و این مادر ایثارگر پس از شهادت فرزنـد         » .توانستم پیرو راه اباعبداهللا علیه السالم باشم      

  :دلیرش، اظهار می دارد

امیدوارم که این امانت را به صـاحب اصـلی   . وجود ایشان برایم جنبه امانت داشت   «

  » .ده باشمآن خوب تحویل دا

و . او دوره شش ساله ابتدایی را در مدت پنج سال در دبستان آزاد همدان طی کـرد        

داد؛ در کنـار   با عالقه شـدیدي کـه نـسبت بـه قـرآن و تعـالیم اسـالمی از خـود بـروز              
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ها فراگیري و حفـظ   در همین سال. نمود تحصیالت رسمی ، در جلسات مذهبی شرکت     

م ابتـدایی، تعـداد   به طوري کـه در سـال سـو   . ري نمودقرآن را به نحو چشمگیري پیگی  

و به شرکت در مسابقات حفـظ و قرائـت   . بودحفظ  از  هاي قرآن کریم را       زیادي از سوره  

  .قرآن اهتمام ورزید

و به خواندن دعا در بـین نمازهـا   . او در سنّ کودکی، مؤذّن و مکبر نماز جماعت بود  

 مستمرّ اسالمی ، شـرکت در جلـسات اصـول          در نوجوانی با مطالعات   . شناخته شده بود  

و در تمام این مراحـل      . هاي مؤثّري در راه خودسازي بردارد       عقاید و احکام توانست قدم    

  :اش نوشت نامه به طوري که در وصیت. هاي پدرش بهره برد از راهنمایی

چـه زحمـاتی در راه تربیـت مـن        . هللا توفیقت دهد  ءاآقا، خدا انشا    پدر عزیزم، حاج   «

تـا  . در این راه به کار گرفتـی      . هرچه توان داشتی  . ها متحمل شدي    و چه رنج  . یديکش

. زحمات شما را نتوانستم جبـران کـنم    . این که من در راه اسالم و قرآن قرار گیرم         

  ».خوشحال باش که زحماتت هدر نرفت

  :گوید شنویم که می از او می. نشینیم گاه که پاي سخنان پدر می و متقابالً آن

ولی خوشحالم از این که او در حالی ایـن  . دان ایشان برایم ناگوار و سخت است    فق «

  ».افتخار را برایم آفرید؛ که داوطلب آن بودم

و موفّق به اخذ دیپلم . شهید، تحصیالت خود را در هنرستان صنعتی همدان گذراند      

رآن، و در کنار آن به تحـصیل و تعلـیم معـارف اسـالمی، قـ       . فنّی در رشته مکانیک شد    
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 ات عرب و سایر فعتادبیبـراي ادامـه تحـصیل،    1354در سال . هاي اسالمی پرداخت الی 

      و سـپس دوره فـوق دیـپلم        . و دیپلم طبیعی را نیـز در تهـران گرفـت          . راهی تهران شد  

  .را در مدرسه عالی ساختمان گذرانید»  هاي فلزي ساختمان «

بـشري   بـراي نـابودي نظـام ضـد     ؛همگام با حرکت میلیونی مـردم مـسلمان ایـران       

و بـدین  .  ایفـا نمـود   خاصـی  پیگیري وشاهنشاهی؛ او نیز وظیفه الهی خود را با فعالیت     

بارها تا مـرز  . گونه توانست آمادگی هاي الزم را براي محبوبیت نزد خداوند کسب نماید       

ولی خواست خدا چنین بـود  . و به حیات جاودان آخرت لبیک گفت    . شهادت پیش رفت  

 بـا  1357 - 1365که زنده بماند تا پس از انجام وظایف دیگري در راه خدا در سـنوات             

  .رقه به خون دعوت حقّ را اجابت نمایدغآمادگی بیشتر و با پیکري 

           تپس از پیروزي انقالب شکوهمند اسالمی در مراکز و نهادهاي انقالبی، فعهـاي    الی

و در ایـن راه سـر از پـا    . مت بـود ي خـد  به راستی عاشـق و شـیفته  . شبانه روزي داشت 

دهی آمـوزش    تهران نقش مؤثّري در جهت7 و 2او در امور تربیتی مناطق    . شناخت  نمی

و . و پرورش منطقه، به سوي اسالم و افشاي خطوط انحرافی منافقین و ملحدین داشـت    

  .دست پروردگان او بهترین گواه بر این تأثیرند

ی نظیـر          هـاي گـزینش، خـصوص       حرکت انقالبی هسته   اً در مراکـز اسـتخدامی مهمـ

  .آموزش و پرورش و ارتش؛ هیچ گاه خدمات این شهید عزیز را فراموش نمی کنند

 سیاسـی سـتاد مـشترك    -هاي او در قسمت مدیریت آموزش اداره عقیـدتی     فعالیت
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 سیاسی آن نیـرو؛  -چنین مرکز آموزش عقیدتی ارتش، پس از آن در نیروي زمینی و هم  

بـا تحـرّك بـسیار و خـستگی ناپـذیري           . یایی از صفا، اخالص و ایمـان بـود        همراه با در  

 -چنین دوره عقیـدتی   سیاسی و هم-العاده خود، چندین دوره تربیت مرّبی عقیدتی   فوق

 -هـا مرّبـی عقیـدتی      که در این مـدت ده     . کرد  سیاسی پرسنل کادر را یک تنه اداره می       

نیـروز و   که اکثراً از هوا (از پرسنل کادر سیاسی از نیروهاي سه گانه ارتش و صدها نفر      

گاه مقیـد   او در تالش خود، هیچ. تحت آموزش قرار گرفتنـد   )  حمزه بودند  21لشکر  

و اکثر اوقات تا عصرها، بدون چشم داشتی در سازمان          . به ساعات اداراي نبود   

  .فعالیت می نمود

اهللا علیـه و     امبر صلّی ، تشرّف به خانه خدا و مرقد حضرت پی        شیکی دیگر از توفیقات   

در این سفر الهـی شـرکت     ؛   کاروان  به عنوان ناظر   1365 تا   1363هاي    آله سلّم در سال   

حـاج  . اي در مـسیر صـدور انقـالب اسـالمی گردیـد           ق بـه خـدمات ارزنـده      فّو مو . نمود

نیز با تـالش بـی        . اي آرام و قرار نداشت      دحسین که لحظه  محم وقفـه خـود    در سفر حج

و . نجام وظیفه الهی خود در امر صدور انقالب و هدایت حجاج غفلـت نکـرد    اي از ا    لحظه

و به راستی پیام . هاي عربی و انگلیسی داشت   بدین منظور سعی بسیار در فراگیري زبان      

  . رسان خون شهیدان انقالب بود

اج          با توانایی تکلّم به زبان     کـشورها را بـه اسـالم    سـایر   هاي عربی و انگلیـسی، حجـ

او تـالش بـسیاري در امـر        . سـاخت   سالمی و رهبري گرانقـدر آشـنا و مـشتاق           انقالب ا 
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هاي گوناگون  هاي سیاسی و پخش اعالمیه به زبان  الیتهاي مکّه ، مدینه ، فع       راهپیمایی

و حتّی پس از مراجعت از مراسم حـج، بـا برخـی از    . در بین حجاج سایر کشورها داشت 

  .پرداخت آنان به مکاتبه 

 ت هاي او در   اگرچه فعو بعـدها در سـازمان قـضایی          سیاسـی  - عقیـدتی   سازمان لی 

هاي آموزشی خود، در تدارك فرهنگـی         الیتاما با فع  .  ارتش متمرکز بود   نیروهاي مسلّح 

ت اما بـا ایـن فع     . رزمندگان اسالم نقش مؤثّري داشت     روح پـرتالطم او آرام     هـم   هـا     الیـ

و گـاه  . هاي غـرب و جنـوب رفـت    به جبهه»  یجبس «و »  ارتش «و لذا بارها با   . نگرفت

هاي نظـامی،   الیتو در لباس رزمندگی نیز عالوه بر فع  . ماند  هاي طوالنی در جبهه       مدت

  .پرداخت به امور فرهنگی رزمندگان نیز 

»  دانـشکده علـوم قـضایی و خـدمات اداري     «در آخرین نوبت نیز گرچه دانشجوي    

ا بـه همـراه  سـپاه محمـد        . شاغل بود »   اي مسلّح سازمان قضایی نیروه   «و در   . بود امـ

 .داوطلبانـه عـازم جبهـه شـد     تهـران؛  9اهللا علیه و آله سلّم  از سپاه منطقـه             صلّی

مسئولین سازمان قضایی از او خواستند که براي پـی گیـري امـور قـضایی سـازمان بـه           

  .جبهه نرود

  : نوشتاما در تقاضانامه خویش خطاب به مسئول مستقیم خود چنین

  جناب دادستان محترم نظامی تهران، سالم علیکم

ر و مؤکّد حضرت امام خمینی مبنی بر حضور در جبهـه،            رّبه دنبال فرمایشات مک   « 
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هـاي نـور، اسـالم و ایـران را       با حضور خود در جبهـه ؛برادران فراوانی توفیق پیدا کردند 

 ایـن حقیـر بـه دالیلـی غیـر      ولی. آبرویی تازه بخشیده و قلب امام و امت را شاد کردند         

سـلّم  و اهللا علیه و آله      حال که سپاهیان محمد صلّی    . ام  موجه، از این فیض محروم مانده     

هی شوند؛ بـا عنایـت و تـوج    براي تحقّق فتح بغداد جهت انشاءاهللا آخرین اعزام آماده می 

 چـون  اگـر موافقـت بفرماییـد انـشاءاهللا    . که در حضرت عالی نسبت به جبهه سراغ دارم      

  ».با تشکر، امتنان و دعاي خیر. اي به این دریا خواهم پیوست ذره

           اهللا  د صلّی پس از کسب موافقت از مقامات مسئول سازمان قضایی، با سپاهیان محم

او پس از این که موفّـق شـد در ایـن سـپاه عظـیم و      .  راهی جبهه شد و سلّم علیه و آله  

اي  به گونـه . تر شده بود تر و بشّاش  خندان د؛ چهره همیشه خندانش؛   کننام    گرانقدر ثبت 

و دیگـران نیـز   . نمایـد توانست این خوشحالی را از بسیاري از دوستانش پنهـان             که نمی 

  .شدت خوشحالی او را دریافته بودند

اش نمـاز جمعـه در مقابـل دانـشکده         ؛ در میعادگاه همیشگی   در آخرین خداحافظی  

هـاي   گـویی کـه در افـق   . شد ها خیره می    ردستادبیات دانشگاه تهران با دوستان؛ به دو      

ي خـود     و بـاألخره بـه آرزوي دیرینـه       . دید  دوردست، شهادت خونبار خود را نزدیک می      

  .و از مصادیق واقعی انصاراهللا گردید. رسید
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آري کسانی که اینگونه در راه هدف الهی تالش می کنند؛ بیش از همـه، بـه ارزش               

 1364ه خـویش در سـال   نامه اولی  شهید در وصیتو لذا آن. وقت و عمر خویش آگاهند   

  :نویسد متواضعانه می

چـه لحظـاتی همچـون ابرهـاي        . چه شیرین بود حیات؛ اما چه زود گذر       « 

چرا که . این غفلت؛ جهل مرکّب نبود. ولی چه غافل بودم. رحمت بر من گذشت

را و بـا تمـامی وجـود، ایـن خـسران            . »نسان لفی خـسر   انّ اإل « . دانستم  می

درست است که انسان    . دانم چرا توانایی فرار از آن را نداشتم         نمی. فهمیدم  می

امـا مـن تولّـدها و    . میـرد  و فقط یک بـار مـی   . آید  یک بار بیشتر به دنیا نمی     

قیـت و شکـستی در      هر موفّ . و هر کسی چنین است    . هاي زیادي داشتم    مرگ

هـا   کس که از این نمونهخوشابه حال آن . اي از حیات و مرگ است  هرجا، نمونه 

  ».و همچون من، افسوس بر عمر بر باد رفته نخورد. استفاده کند. عبرت بگیرد

زیرا محدوده دنیا   . او حتّی قانع نبود که فقط در حیات دنیوي به اسالم خدمت کند            

  :نامه می نویسد لذا در وصیت. براي او حقیر بود

 قرار دهد، که با این مرگ خـدمتی       مرگ مرا به نحوي    ؛بارها از خدا خواسته بودم     «

       کـردم،  و بارهـا دعـا مـی      . به اسالم نموده و بدین وسیله تخفیفی از عذاب الهـی بگیـرم            

  ».الهی اجعل موتی قتال فی سبیلک؛ خدایا مرگ را کشته شدن در راه خودت قرار ده «
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ن   و در آخـری .سرانجام خداوند مهربان؛ دعاي آن قلب خالص را اسـتجابت فرمـود         

       در تـاریخ   . م و شـکارچی تانـک بـود       اعزام خود؛ در حالی که خط شکن مقد

 در منطقه شـلمچه     4و 5با شرکت در دو عملیات پیروزمند کربالي        ؛ 21/10/65

  . در کنار دریاچه ماهی؛ شربت گواراي شهادت را نوشید

. شتو به فیض لقاء اهللا نایل گ    . تا جام به لب رسید    . به راستی که جان به لب رسید      

 سـال همـدم نـسیم    10 در آن قتلگاه ؛اش   پیکر به خون آغشته    .و کربالیی شد    

؛ در سـال    و بعـد از آن    . سحر شعاع تابان خورشید و تابش مالیم نور ماه بـود          

  .برگشتکش به وطنش شهرستان همدان  همراه با پال1375



 33 بخش اول

 

  ردندــم کــار جدایــــگل بودم از خ                 ردندــدایم کـت صــا، گفــم به کجـــگفت

  ي خدایـم کردند ور سفرهــروزي خـ               گفـت ؟ردنتــها چه ک هــم که فرشتــگفت

قبل از ادامه مطلب، مناسب است دو قطعه شعري را که این شهید به آنها عالقه زیادي 

  .هاي خود  به یادگار گذاشته است، در اینجا ذکر کنیم داشته و در یادداشت

  ـاشیـر بــر و دار محشــآسوده ز گی         یـی به تـمـام سـروران سر بـاشخـواه

  اشـیــب) ص(ر ـاك قــدم آل پیغمبـخ          لـ صــفا و صـدق و اخــالص عمید زبا

*** 

 ود شستشو کنندـان تن خـاز آب دیدگ          دــرو کنن وق ـعشّاق چون به درگه معش

و وضو کنند ه غسلـبا خون خود تهی           بگذرنـدل قـدم ز جـان و سر خـویشاو   

  ي سوزان فرو کنند ر را به سینهـآن تی          ه آید زشست دوستـدار کـر آبــر تیـه

  ان رفو کنندـسوزن مژگ بهآن زخم را           مـدر راه دوست گرتنشان را رسید زخ

 ر رتبـــه او آرزو کنندز حشـــدر رو           کوي عشقدانـشهیه ـ عاشقی کقربان
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   صداقت-1       

   صداقت او معرّف خاص  کـه تنهـا   ؛قدر در او متبلـور بـود        و این صفت آن   .  بود  و عام 

و بـه سـوي   .  که خداوند مهربان او را برگزینـد     ؛توان گفت شایستگی آن را یافته بود        می

  .خویش فراخواند

   پرهیز از غیبت-2

به محض شروع غیبت از  کـه  ؛آورند دي را به خاطر می  هاي متعد   دوستانش نمونه 

و سخن را بـه سـوي دیگـري         . شد  ت مانع آن می   محمد حسین به شد   ،  کسی

بـرایش  . دیـد   زیرا غیبت را همچون خوردن گوشت مرده برادر دینی مـی    .داد  سوق می 

و ایـن  . ن کـور اسـت   چـشم دلـشا  ،کننـد   کسانی که از غیبت پرهیـز نمـی    . بود ملموس

  .کنند  حقیقت برزخی غیبت را به درستی درك و لمس نمی؛جاهالن

   زیرکی و تیز هوشی-3

 که بر اساس احادیث اسـالمی، بایـد هـر مـؤمنی دارا     ؛کیاست و زیرکی صفتی است 
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مـسایل را  . ، این صفت در آن شهید تبلور خاصی داشت » 1المؤمن کیس الفطن   «. باشد

به عنوان نمونه براي هـدایت  . توانست او را فریب دهد کسی نمی. کرد به خوبی درك می  

دیگران و جذب آنها به سوي انقالب اسالمی ایران در سفر حج، چنان شکارچی مـاهر و            

و از . کـرد  تـرین زمینـه تبلیـغ، اقـدام مـی           که به محـض مـشاهده کوچـک        ؛زیرکی بود 

ومی و خصوصی بهره برده و      هاي گوناگون حتّی در تاکسی، اتوبوس، مجامع عم         موقعیت

  .شمرد فرصت را براي تبلیغ غنیمت می

  گشایی از کار مردم  گره-4

 در جهان دیگر بـه منـشاء اصـلی          ؛هر کسی به مقداري که براي دیگران مفید باشد        

منـد    و از شفاعت آنها بهره ؛تر است   السالم هستند؛ نزدیک    خیر که همانا اهل بیت علیهم     

شـد؛   هرگاه کاري به او رجوع می. درخشید در حسین عزیز میو این ویژگی    . خواهد شد 

و خوشـی خـود را در   . خود پیشقدم در گره گشایی از مشکالت دیگران بود. کرد رد نمی 

  .یافت خوشحالی مردم می

   پیشقدم در انجام امور -5

یک : گفت به قول پدر شهید پرورش که می    . کار بنشیند  توانست بی   اي نمی   او لحظه 

ت طـوالنی  کنـار      یم که محمدحسین در یک وعده غذا، همراه دیگران بـه مـد            بار ندید 

توانـست   به این دلیل که کاري داشته و نمی  . رسید  می یا از دیگران دیرتر   . سفره بنشیند 
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 و یـا وسـط      .رفـت    دنبال کاري می   ،خاست  و یا زودتر از دیگران برمی     . زودتر حاضر شود  

او هیچ گاه در محـیط اداري،  . پرداخت ه کاري می برخورد حضوري و غیره ب،غذا با تلفن  

بلکـه خـودش بـراي انجـام        .  تا به او کاري ارایه شود      ؛نهادها و جاهاي دیگر منتظر نبود     

  .امور پیشقدم بود

   ریا در انجام اعمال عدم -6

ي تقدیم به درگـاه    که فقط کاري شایسته؛زیرا یقین پیدا کرده بود    . او اهل ریا نبود   

و به همین علّـت از کارهـایی کـه     . ترین اثري از ریا نباشد       در آن کوچک    که ،الهی است 

دانـستند کـه بـه      و شأن خود را اجلّ از آن مـی   ؛آن نبودند انجام  شاید دیگران حاضر به     

ـ  مـط بـرایش مهـ    ـفقـ . امور جزیی بپردازند؛ ابایی نداشـت      ـ ـــ ود کـه کـار ت  ـ ب « ا ـوأم ب

آري او خانـه    . براي دیگران مطلوب نباشـد    هر چند   . و خدا را خوش آید    .  باشد »اخالص

  .و دل را حرم خدا کرده بود. دل را از غیر خدا شسته بود

   بحاث بودن-7

و در بحث . این شهید در برخورد با معاندین و مخالفین اسالم سر ناسازگاري داشت           

لذا کج اندیشان و منحرفـان معانـد، آنـانی     . نشینی نداشت   با آنان عقب  » جدال احسن  «

شدند؛ بـار   حاضر نمی... هاي دانشگاهی و   طعم بحث با او را چشیده بودند، در محیط  که

  .دیدند زیرا محکومیت و رسوایی خود را حتمی می. دیگر با او مباحثه داشته باشند

کـه  هاي اول پیروزي انقالب در دانشکده کشاورزي همدان         اي هفته   جلسات مباحثه 
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توان   را از یاد نمی ،ن افکار مادي را به تنگ آورده بود        خصوصاً طرفدارا  ؛ا مخالفین جدر آن 

هـاي   نمونـه . داد  اوایـل پیـروزي انقـالب تـشکیل         ؛و جلساتی که در دانشگاه تهران     . برد

در محـیط کـار، سـفرهاي حـج و     . خوبی از تسلّط او در مباحثه با مخالفین مذهب بـود      

ات و جلب آنان به سوي اسالم گاه براي بحث با طرف مقابل ، رفع شبه         سایر موارد، هیچ  

بـه  . ها، آمادگی کامل داشت     و همواره براي این گونه بحث     . کرد  و خطّ امام کوتاهی نمی    

ت                 همین جهت به یادگیري زبان انگلیسی و عربی، براي تبلیـغ مـسایل اسـالمی، اهمیـ

  .و تسلّط خوبی بر این دو زبان داشت. داد بسیاري 

   جوشش درونی-8

ها  الیتو به تنهایی بسیاري از فع. زي کارها، نقش بسیار مؤثّري داشت اندا  او براي راه  

اطرافیان از حضور او در کارها نیرو     . به دیگران انرژي مثبت می داد     . انداخت  را به راه می   

 کـه   ؛اي الهـی داشـت     زیرا درونی جوشـان و انگیـزه      . رفت  و کارها پیش می   . گرفتند  می

  .موتور محرّکه کارهاي بزرگ بود

 سیاسی در دانشکده افـسري را    -توان برپایی دوره تربیت مرّبی عقیدتی       ز جمله می  ا

ت او  و نیـز فع . دار بود هاي آن دوره را عهده   تکه خود شخصاً تمام مسئولی    . ذکر کرد  الیـ

تـرین پرسـنل و بـا پـشتکار       زمینی که با کـم  نیروي سیاسی-در مرکز آموزش عقیدتی   

 سیاسی را تـشکیل   -اسی پرسنل کادر و پرسنل عقیدتی      سی -ها دوره عقیدتی    بسیار، ده 

ات بـسیاري از افـراد را              منـدي آنهـا از آمـوزش        عالوه بر بهره  . داد هـاي اسـالمی، روحیـ
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  .دگرگون نمود

   زود آشنایی-9

 - بـه یـک برخـورد کوتـاه بـر       ؛چه بسیارند افرادي که سابقه دوستی آنها بـا شـهید          

ا رویی گـشاده لـب بـه سـخن گـشوده و طـرح               که در زمانی کوتاه آن عزیز ب      . گردد  می

بشره فی وجهـه و حزنـه فـی     «: به فرموده امام صادق علیه السالم .تدوستی ریخته اس 

و این شیوه برخورد او آغـازي  » .اش و غم او در قلبش است ؛ شادي مؤمن در چهره   1قلبه

الزم است داد  او هنگامی که تشخیص می. بود   خیر   براي دوستی دراز مدت الهی و منشأ      

و خصوصاً اگر ایـن برخوردهـا اثـر هـدایتی داشـته             . با افراد خاصی برخورد داشته باشد     

و در .  مـانع او شـود  ،توانـست  هیچ چیز براي تماس و طرح دوستی بـا آنـان نمـی          . باشد

 که گویی دوست چنـدین  ؛اي با آنان انس و الفت پیدا می کرد   ترین مدت؛ به گونه     کوتاه

و از آنـان بـراي   .  رهگذر با اساتید و روحانیون بسیاري آشنایی داشـت        از همین . اند  ساله

مجلس باشکوه یادبود شـهادت     .  سیاسی دعوت نمود   -تدریس در مرکز آموزش عقیدتی    

  . بودشاو در مسجد ارك تهران، گواهی روشن بر این خصوصیت

   مطالعه فراوان و عمیق-10

و همـواره در امـر مطالعـه؛    . از نمود از دوران دبیرستان؛ مطالعات اسالمی خود را آغ  

ـ  . هاي مختلف اسالمی آشنایی داشت و با کتاب  . جدي، پرکار و عمیق بود     ام در همـان ای
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به خصوص . داد  هاي خود را به دیگران انتقال می        ها و اندوخته    جوانی با تدریس؛ آموخته   

  .بسیار مأنوس بود»  البالغه نهج «با 

هـا قبـل در    از جمله سال. داشت»  البالغه  با نهجآشنایی « متعددي درس  اماکندر  

. البالغه براي دانشجویان داشـت    هاي نهج   کالس) پلی تکنیک (دانشگاه صنعتی امیرکبیر    

البالغـه   السالم  از نهـج  ها؛ کالم موالي متّقیان علی علیه و نیز در ارتش براي برخی دوره     

  .را تفسیر نمود

   اهمیت به نماز جمعه-11

و . ها در دانشگاه تهران روبروي دانشکده ادبیـات بـود            با دوستانش؛ جمعه   مالقات او 

  . سیاسی نماز جمعه اهمیت بسیاري قایل بود-براي مراسم عبادي

   حال و صفاي درونی-12

  ت در عین فعاهل حـال  «و خالصه  . کرد  هاي آموزشی بسیار، از دعا غفلت نمی        الی «

در عـین گـشاده رویـی و لبخنـد     . شـد  آن مـی خوانـد؛ غـرق در      وقتی که نماز مـی    . بود

دوسـتانش  . ریخـت    به هنگام نوحه و دعا در خود فرو رفته و آرام اشـک مـی               ؛همیشگی

اهللا علیه و آله سلّم  مدینه منوره، در حرم رسول خدا صلّی      »  األحزان  بیت «حال او را در     

. پرداخـت  نیـاز مـی  ها بـه راز و   که در جاي خلوتی در شبستان . و خانه خدا به یاد دارند     

شـهداي   «و گاه شبانه، به همراه چند تن از دوسـتان بـه زیـارت قبـور          . نماز می خواند  

  .رفت می» احد
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لذا اشـاره مختـصري بـه برخـی     . هاي این شهید امکان پذیر نیست  ذکر همه ویژگی  

و آن را بـه پـشیزي    . دانـست   ارزش مـی    او دنیـا را بـی     . نمـاییم   هایش می   دیگر از ویژگی  

او در عـین برخـورد بـا    . ساده زیـستی را روش زنـدگی خـود قـرار داده بـود       . یدخر  نمی

بلکـه سـعی بـر حـلّ      . مشکالت و مسایل انقالب؛ اهل منفی بـافی و انـزوا طلبـی نبـود              

و به . کرد او از کارهاي بی محتوا، شانه خالی می     . مشکالتی داشت؛ که برایش مقدور بود     

 سعی در تغییـر محـیط     ؛محتوا شده است  دید محیط کار اداریش کم        محض این که می   

او در عـین  . کرد و یا به سوي جبهه عزیمت می. شد  در سنگري دیگر مشغول می    . داشت

دردمندي از دردهاي اسالم؛ همواره با چهره خندان و گشاده رویی بـا دیگـران برخـورد       

 .کرد می

ت  که از پیش از انقالب، بـه فع    ؛ او مسلمان متعهدي بود    می اشـتغال  هـاي اسـال   الیـ

هـاي   چنین با برقـراري دوره      و هم .  و افراد فراوانی را با معارف اسالمی آشنا نمود         .داشت

 مقلّد او. ساخت اي افراد بسیاري آماده   هاي اسالمی را بر     آموزشی مختلف، زمینه آموزش   

  .بود»  خطّ امام «و رهسپار ) ره(و مطیع امام خمینی 

 در زمان شهادت پدرش، خطاب به مادرش یادگار آن شهید دختر چهارساله اش که      

  ».بابا از مکّه رفته پیش خدا و او خیلی خوشحاله، چون اآلن در بهشته «: می گوید

و همسرش نیز که پیام رسان خون آن شهید است، در فراق آن عزیز از دست رفتـه        

ه و امید است با عنایت خداوندي؛ این مسئولیت سنگین را به خوبی انجـام داد        : گوید  می
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من المـؤمنین رجـال صـدقوا مـا عاهـدو اهللا علیـه        «. مصداق این آیه مبارکه قرار گیرم  

؛ در میـان مؤمنـان مردانـی    1فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبـدیال     

ند صادقانه ایستاده اند؛ بعضی پیمـان خـود را   ه اهستند که بر سر عهدي که با خدا بست  

، در برخی دیگر در انتظارند، و هرگـز  )ه او شربت شهادت نوشیدندو در را  (به آخر بردند    

  ».تغییر و تبدیلی در عهد و پیمان خود ندارند
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  نماز شب

هـیچ وقـت حاضـر     .  به خصوص در انجام مـستحبات      ؛با اخالص و از ریا گریزان بود      

  نماز شب  نداشت اطرافیان متوجه  رضایت  . دهد؛ کسی بفهمد    نبود کاري را که انجام می     

 بیـشتر دوران زنـدگی ام بـا ایـشان دانـشجو و شـاغل                از آنجاکه حقیر  . خواندنش شوند 

. شـدم   لذا خیلی خسته می    ؛پرداختم  داري در غربت هم می      و به امر بچه   . بودم)  مدرس(

خواست البته توفیق را بایستی از خداوند در . پرداختم  و فقط به انجام نمازهاي واجب می      

اما به فضل الهی، با توجه به مـسیر طـوالنی دانـشگاه تـا منـزل، از طـرف دیگـر                      . نمود

ولی ایـشان بـه   . نشدنداشتن وسیله شخصی و خستگی بسیار زیاد؛ نمازهاي واجبم قضا   

 و به عبـادت خداونـد و عاشـقانه پرسـتیدن او در دل شـب      .نماز شب هم اهتمام داشت 

کـنم تـو     در نماز شبم؛ اولین کسی که دعا مـی تش بود که  از اظهارا  .اعتقاد راسخ داشت  

  .هستی
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  نماز جماعت

نمـاز مغـرب و عـشا را    . خوانـد   مـی جماعتبه  در اداره و دانشکده؛ اول وقت نماز را      

  و ایـن . بـرد  اش را هم با خود بـه مـسجد مـی      ساله 4اغلب در مسجد محلّ و گاه فرزند        

 مامـان  ؛تم مسافرت و نبودم که تو را به مسجد بیـاورم  او خواسته بود که اگه رف    از  اواخر

  .رو اذیت نکنی
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  اري فرزندذگ نام

» حمیـده « پیـشنهاد نـام      ؛ ماهگی بارداري  چهارگی در     در یک گفت و شنود خانواد     

و بـا   . الـسالم   مادر امام هشتم علیه   »  نجمه «: گفتم. السالم را نمود    مادر امام هفتم علیه   

  .؛ همان اولین مرتبه پذیرفتیک سکوت تأییدآمیز
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  الهیحب و بغض 

       و بغض فی اهللا در زندگی مشترك بود    از شروط پیش از ازدواج ایشان؛ داشتن حب  .

 به خاطر حفظ و دوام زندگی و جهت آنکه کشمکش هـا و بگـو و مگـو هـا               ،اظهار نمود 

کنیم محـور  سعی .  و تحت تاثیر خواهش هاي نفسانی ما نباشد    . رنگ الهی داشته باشد   

. عصبانیت هایمان در زندگی اینگونه باشد؛ که فقط براي خدا عصبانی و غضبناك شویم         

و بر این اعتقاد بود که تا پایان هفت سال زنـدگی      .  براي رضاي او محبت بورزیم     صرفاًو  

البتّه من هم زمینه این گونه رفتـار هـاي    .  قهر، عصبانیت ، داد و فریاد نداشت       ؛مشترك

  . اهم نمی نمودماو را فر
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  سفره عقد

و . هاي خانوادگی سعی داشت؛ کـه اخـتالط بـا نامحرمـان نـشود         همواره در نشست  

چـون  . نـشیند  اظهار نمود در اتاقی که جهت عقد تزیین شده بود بر سر سفره عقد نمی          

هر چند که داراي حجاب اسالمی      . در اتاق عقد مهمانان و زنان نامحرم هم حضور دارند         

جهـت   سـپس  .ام از ایـشان عکـس گرفـت    ییو به هنگام عبور از اتاق عقد دا    . ندهم باش 

ه ي    . ؛ به اتاق دیگـري هـدایت شـدیم    انداختنداشتن خاطره و عکس    کـه در آنجـا عمـ

  .معروف شد» عمه عکّاسه «او به . تا از ما عکس بیندازند. ام شد بزرگم نیز دستیار دایی
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  ه مبارك رمضان به همراه خانوادهشرکت در درس اخالق در ما

با توجه به کار اداري تمام وقت در ماه مبارك رمضان و با گرماي طاقت فرساي هوا         

 مـسافت  ادرس اخالق ببه مان   سالهچهاردر مرداد ماه تهران ؛ بعد از افطار همراه فرزند    

  .رفتیم میطوالنی 

کـه از  ؛ را فراهم مـی نمـود   به نحوي زمینه   ،ایشان با اشتراك مساعی در امور منزل      

ام و با ایجاد این زمینه هاي مناسب آن    . سر شوق در آن جلسه حضور یابیم       سـاعات  ایـ ،

  .برکت زندگی ما محسوب می شد  و پر »ملکوتی« 
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   تهرانخرید هدیه از نماز جمعه

در یکـی از روزهـاي زمـستان سـال     . ورزید در رفتن به نماز جمعه اهتمام بسیار می     

روانـشناسی  (کـاربرد روانـشناسی در آموزشـگاه     « جلد کتاب تربیتی به نام    ؛ یک 1363

؛ که  را این کتاب ارزنده  [: با این یادداشت  .  برایم خرید   مسیر نماز جمعه؛   از )آموزشگاهی

 بـه مناسـبت چهـارمین    ، ابتیـاع گردیـد  1363در مراسم نماز جمعه سـوم اسـفند مـاه       

ـ . کـنم   هدیـه مـی  »مرضیه«سالگرد پیوندمان به همسر عزیزم    ت تـو را از خـداي   موفّقی

و البته از این که بنده در آن زمـان در رشـته علـوم تربیتـی             .] متعال همیشه خواستارم  

 کـه در ایـن رشـته    .مـی نمـود   بسیار اظهار رضـایت  ؛دانشگاه تهران تحصیل می نمودم    

  .مشغول تحصیل هستم
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   برگی از تاریخ سرخ زندگی ام64

 

   مخلوع جمهوریسریفرار 

ـ   1359در سال   ) یس جمهور یر(صدر    در زمانی که بنی    ی بـه    از ایران به طـرز خاص

 اظهار نگرانـی    ؛ به خاطر اوضاع مملکت که چگونه اداره شود        .کشورهاي اروپایی گریخت  

  .نگران نباش مملکت صاحب دارد ؛ایشان اظهار نمود. نمودم
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   برگی از تاریخ سرخ زندگی ام66

 

  زن دیوانه 

 ؛برده بوددر زندگی زناشویی پی » عشق عمیق «او که همواره به اثر و تبعات وجود      

. مختـل شـود  وضع روانی من    خداي ناخواسته    ؛این هراس را داشت که بعد از شهادتش       

در مسیر رفت و برگشت ما؛ در یکی از میادین تهران؛ عصرها در گوشـه سـمت راسـت،        

      و بـا چـشمان منتظـر فقـط بـه اطـراف       . نشـست  یک خانم با لباس قرمز سرپلّه اي مـی   

  .می نگریست

گویند که همسرش به رنگ  شوهرش فوت کرده و می .  را ببین   زن نای: گفت    ایشان  

قرمز عالقه داشته و این زن از شـدت عالقـه بـه شـوهرش؛ بعـد از فـوت او عـصرها در            

  . شده استبه اختالل حواس مبتالو . نشیند انتظارش با این رنگ لباس اینجا می

 زنـدگی   مراحلهمه   در   . خداوند باشد  انسان؛ اگر در زندگی معیار حب و بغض         پس

 بـه   حاالت عاطفی همابتالي انسان به امراض روانی؛ با توجه به نقش بازدارنده ایمان در 

  .شود خوبی کنترل می
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   برگی از تاریخ سرخ زندگی ام68

 

تشرّف به حج  

و در عـین  .  سال ناظر کـاروان بـود    سهت   به مد  1365  تا 1363هاي    ایشان در سال  

فـراد بیمـار جهـت انجـام     داشتن مسئولیت سنگین در کاروان؛ به کمـک سـالمندان و ا           

، جهت در هر سفر حجتر این که     تر و جالب    از این مهم  . اعمال حج مبادرت می ورزید    

    نیـز   خـتم قـرآن  ؛ اهللا تعالی فرجه الشّریفتعجیل در فرج حضرت مهدي عج 

  . همسر اختصاص دادبه خود را  و یک سفر از سه سفر حج.داشت

 بـه    در سـرزمین حجـاز     ؛تم قرآن اهمیت خ خوانندگان گرامی جهت آگاهی از      

  .کتب مربوطه مراجعه فرمایند
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   برگی از تاریخ سرخ زندگی ام70

 

  عشق به شهادت 

و اعتقاد داشت . سال ها بود که دیگر آسوده زیستن برایش معنایی نداشت    

و همواره در ادعیه خود در اماکن . ورزید به شهادت عشق می   . که آسودگی عدم است   

 جنگ دارد بـه پایـان   :روزي گفت. دکر  رسیدن به آن مقام را از خداوند آرزو می ،مقدس

  .ما ن هنوز ماندهو م. رسد می

چگونه شما با این سنّ و سال این گونه از زنده بودن خـود احـساس زیـان و                  : گفتم

ایـن  و من نباید از . کنند سفره فیض جنگ را دارند جمع می      : خسارت  می کنید؟ گفت    

 در حالی که با ارتش     598مه  قبل از تصویب قطع نا    .  از قافله عقب بمانم     و فیض محروم 

با بسیج مـسجد محـلّ و از طریـق    . رفت از طریق مأموریت به جبهه می     ) نیروي زمینی (

 دوست دارم گمنام شهید     :گفت  و همواره می  .  تهران عازم جبهه شد    9سپاه منطقه   

  . شوم
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   برگی از تاریخ سرخ زندگی ام72

 

  تکریم مقام همسر

و .  به لطف الهی در جامعه بسیار بـا عـزّت و آبرومنـد هـستی    ؛نمودمی روزي اظهار  

  .خواندم اگر مرد بودي پشت سرت نماز می

آري او با مطالعات عمیق اسالمی به خوبی به اهمیت مقام آسمانی زنان در خـانواده      

و همواره زن را در چهـره جـالل و   .در تکریم آن مقام سعی وافري داشت  و  . پی برده بود  

  .می دیدجمال خداوند 
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   برگی از تاریخ سرخ زندگی ام74

 

   حورالعین عدم انتظار

و در قیامت دیگر منتظـر     . رسم   اگر شهید بشوم، به آرزویم می      :بارها اظهار می نمود   

  .بلکه منتظر تو هستم. حورالعین نیستم
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   برگی از تاریخ سرخ زندگی ام76

 

  زبان حال 

  :، زبان حالش این اشعار بود) سالگی28(در اواخر عمر شریفش 

  به درون کعبه رفتم به حرم رهم ندادند 

  در برون چه کردي که درون خانه آییکه تو 

***  

  یغمت شب جدای ز دو دیده غم فشانم ز

  چه کنم که هست اینها گل باغ آشنایی

***  

  قربان عاشقی که شهیدان کوي عشق

  ي او آرزو کنند در روز حشر رتبه
  )السالم منظور حضرت ابوالفضل علیه(
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   برگی از تاریخ سرخ زندگی ام78

 

  اظهار رضایت و خوشحالی 

 از تـو خیلـی راضـی    ؛اظهار نمود. ل نمودمسؤا مشترك از زندگی    از میزان رضایتش  

ه بـه آنکـه تـذکّري           :ر؟ گفت طوچ: گفتم. هستم به خاطر آنکه در خارج از منزل با توجـ 

هـاي    برخـی خـانم  البتّه . [کشی  حتّی سورمه هم نمی   .  اهل آرایش نیستی   ،ام  بهت نداده 

  .]مذهبی به انجام این کار مبادرت می نمودند

  بدون عنوان 

 را  آن تا شما خـودت عنـوان      ؛األخره خواننده گرامی؛ این عنوان را خالی گذاشتم       و ب 

. کنم که دِینم به ایشان ادا نشده اسـت       باز احساس می   ؛چون هرچه بگویم  . انتخاب کنی 

 هفـت و آن این است کـه در طـی        . اي در سطح باالتر جایگزین کنم       و نیاز است؛ تا واژه    

ـ          سال زندگی مشترك؛ ارتباطات خانوا     ی دگی، رفت و آمدها با دوستان و یا اقـوامش حتّ

تـذکّر دهـد کـه چـرا چنـین صـحبت       . یک مرتبه هم نشد؛ که ایشان مرا مؤاخذه کنـد     

 اگـر ایـن گونـه انجـام     ؛یا حتّی پیشنهاد دهـد   . فالن کار را آن گونه انجام دادي      ؛  کردي

نوادگی بـا   بدین گونه با افزایش عـزّت نفـس، همـواره زنـدگی خـا             و  . دادي بهتر بود    می

  .احساس خوشبختی همراه بود



 79بخش سوم 

 

  



   برگی از تاریخ سرخ زندگی ام80

 

  کوچ پرستوها 

و دو  . نمودم  ها دانشگاه تهران تحصیل می       من که صبح   ؛ ساله بود  چهاروقتی دخترم   

بـه دنبـالم   عـصرها   . ، تدریس داشـتم   م شهداي مکّه  روز بعد از ظهر در مرکز تربیت معلّ       

  .آمد می

 کـوچ پرسـتوها را در    : بـود  به دخترم گفتـه   . یک روز عصر در حالی که منتظرم بود       

اینها داراي النـه  . کنند چه راحت از زمین کنده شده و در آسمان پرواز می   . آسمان ببین 

  . کنند و همواره کوچ می. کنند  میدایماً تالشو به دنبال یافتن دانه، . ثابت نیستند

و هنـوز آن خـاطرات در ذهـنش    . نمـود بعدها این خاطرات را دخترم برایم تعریـف     

را »  هجـرت  « مفهـوم  ،تـر شـده بـود    اش کامـل   چون رشد عقلی   من هم   و .دار است پای

  .برایش توضیح دادم
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   برگی از تاریخ سرخ زندگی ام82

 

  خواب شهید پس از شهادت 

ا در سـال اول شـهادت؛ گـاه     .  کمتر گریه کـنم  می نمودم، با توجه به آنکه سعی       امـ

 ملکـوت   بـه  م این بود کـه شـاید؛ بـا گریـه          عتقادا. بودفراق ایشان برایم؛ بسیار سنگین      

  .شوممی نزدیک تر و به مقام قرب خداوند نایل 

بـه گوشـم   صـدایش  . اي بسیار تاریک همـراه بـود   شبی؛ در عالم خواب که با صحنه  

بـدین   و ».شـود  من این گونه تاریک می] مکان[ببین اگر گریه کنی؛ اینجا    «رسید که   

الـسالم بـه     علـیهم ام عزاداري معصومینهایم بیشتر مختص ای     سعی نمودم؛ گریه  ترتیب  

  .السالم باشد خصوص حضرت سیدالشّهداء علیه
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   برگی از تاریخ سرخ زندگی ام84

 

   در خواب ندایی

طـوري کـه بـه    .  سالگی؛ غم فـراق ایـشان بـسیار سـنگین بـود            25باألخره در سن    

 و از دوستان نیـز مقـداري فاصـله    مپیشنهاد پدر و مادرم از تهران به همدان انتقال یافت    

 بیشتر بـا  ؛ات سعی کن جهت رفع دلتنگی[ :شبی ندایی در خواب شـنیدم     . گرفتم

  ]. باشیمأنوسقرآن 

 ، با توجه به موقعیت تحـصیلی فرزنـدم  ؛و من که تا آن ایام فقط خواننده قرآن بودم 

» حفـظ قـرآن  «با نوارهاي صوتی، مطالعه تفاسیر قرآنی و به طور غیـر حـضوري بـه                

  .پرداختم

حفظ قرآن را در بین اساتید    مقام اول   بحمداهللا   1386در سال    سال بعد    بیست

 و بعد از آن نیـز      .ها کسب نمودم    ها در مسابقات قرآن و عترت دانشگاه        دانشگاه

  .هاي قرآنی پرداختم پژوهشبه  ه فضل الهیب

عالقمندان جهت مالحظه آثار می توانند به سایت گوگـل و سـرچ نـام مؤلّـف و در                

  . قسمت زبان هاي پیشرفته؛ مراجعه نمایند
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   برگی از تاریخ سرخ زندگی ام86

 

  اي از همسر شهید حاج حسن ترابی خاطره

وار در شـب شـهادت    همسر بزرگوار این شهید، سـرکار خـانم رحماندوسـت، پروانـه     

و بعـدها جهـت تربیـت    . شب تا صبح منـزل مـا بـود       . ؛ خود را به تهران رسانید     مهمسر

اثـر  ] تربیت جنسی کودکان [، و   ]چگونگی تربیت نسل شهید   [ دو کتاب    ؛صحیح فرزندم 

  . را اهدا نموددکتر علی قائمی

  ي بزرگم  هاي از عم خاطره

به هنگام شهادت   . و عالقه زاید الوصفی به شهید دارد      . زهرا خانم ساکن تهران است    

] فلـسفه شـهادت  [و بـرایم کتـاب   . اي به افتخار بزرگـی نایـل شـده   : ایشان به من گفت 

  .اکبر رضوانی، را اهدا نمود ي علی نوشته

کتر غالمعلی افروز در دانـشکده علـوم        ط د س؛ تو برگزاري مراسم شهادت  

  تربیتی دانشگاه تهران

ایشان که از اساتید برجـسته، مـذهبی، انقالبـی و ریـیس دانـشکده علـوم تربیتـی                   

ی جهـت شـهید در دانـشکده         مراسـم مفـصل    1365 در بهمن مـاه      .استدانشگاه تهران   

کـه در آن   . دبـه بنـده اهـدا شـ       ] ةالحیـا [کتاب  از طرف دانشجویان     ،و در پایان  . گرفت

  .ن شده بودی به تربیت صحیح فرزند شهید، مز مبنی بر اهتمام؛یادداشتی

   در مرکز تربیت معلّم شهداي مکّه تهران؛سخنرانی شهید صیاد شیرازي

 به ریاست مرحومه مغفوره خانم موسویان بود       ؛م تدریس بنده در این مرکز     سال دو  .
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نـشجویان و همکـاران مرکـز برگـزار      مراسم مفصلی با حـضور دا  ؛جهت شهادت همسرم  

بعد از آن ایشان جهت انتقال بنده از تهران به همدان؛ سعی وافري از خود نـشان            . نمود

  .داد

ایـشان  . داد  فرزند شهید را مورد تفقّد خود قرار         ،و بعدها با سرزدن به ما در همدان       

 چهـار  بعـد از . چند سال بعد؛ جهت گرفتن تخصص همسرش به انگلـستان سـفر نمـود    

بـا بعـد   .  منزل مـا بـود  ؛لین منزلی که جهت احوالپرسی از دوستان آمد     او .سال برگشت 

 دوران حـضور همـسرم در   و در طـی .  مرتبه به منزل ما آمد  دو ایشان   ؛مسافت از تهران  

  ا نمود    تهران، خوابگاه تربیت معلّ    در ما   غربته به   جبهه با توجضمناً وقتی خبر  . م را مهی

آن روز در مرکـز     . الع داده بود   به مسئول مرکز اطّ     تلفنی را سپاه تهران  شهادت همسرم   

 و .ایشان صبح به منـزل مـن زنـگ زد        . ام بود    مراقبت از امتحانات بر عهده     ؛متربیت معلّ 

انـد فعـالً      شهادت ایشان تأیید کامل نشده و گفته       : از شهید چه خبر داري؟ گفتم      :گفت

  .معلوم نیست

منـزل تنهـا   :  بـه مـن گفـت   ؛دت ایشان خبر قطعی داشت  خانم موسویان که از شها    

 از منـزل  ؛ناگفته نماند که صاحب خانه ما در تهران؛ شب قبلش خواب دیده بود           . [نمان

 به خاطر آنکه خبـر بـد را بـه       ؛و او که همسرش بسیجی بود     . رود  کبوتري به آسمان می   

اه فرزند چهار سـاله  و من به همر  . رفت   به منزل مادرش     ؛الع ندهد قول خودش به ما اطّ    

  .] که خبر شهادت را به ما گفتند؛ام آن ایام در منزل تنها بودیم



   برگی از تاریخ سرخ زندگی ام88

 

  در معـرض    تهـران  :گفـتم . بیایم منـزل نـزدت بمـانم      : ریاست محترمه مرکز گفت     

هم  مشکل .ار می نمایید زها برگ   و شما امتحانات دانشجویان را در خوابگاه      . ستابمباران  

 مرکـز    بـه  ه دهیـد مـن    زنه اجا . منزل من تشریف بیاورید   خواهید    حاال چطور می  . دارید

  .رسانممی و مراقبتم را به انجام . آیم می

ه  اً،ضمن [حضور یافتم  دفتر ایشان    دربه محض آنکه     .مرکز رفتم  آن مرحومه با توجـ 

. و مدیر نمونه مراکز تربیت معلّم شناخته شده بود. سال از بنده بزرگ تر بود     16به آنکه   

 و گاه صندلی خـود را تـرك نمـوده،      خاست  حض ورود مدرسین از جا برمی     همواره به م  

و اداي احتـرام  . مرا نزد خودش برد. می گریستمثل ابر بهار   .] نزد مدرسین می نشست   

  .که نزدیک ایشان بنشینم. نمود

و ما یک مشاور و دوست صـمیمی؛ کـه بـراي    . اي تو همسرت را از دست داده  : گفت

. ما همه در غمـت شـریک هـستیم        . تنها تو داغدار نیستی   . ن داشت ي فراوا   اجتماع بهره 

آن چنـان بـه مـن آرامـش داد کـه      . باور کنید؛ گفتار ایشان که از صمیم دل پاکش بود   

ام از  ، قبل از آنکه خانواده» غربت «چگونه خداوند در این دیار     احساس کـردم؛    

ه من آرامش و    ي صالحش ب    شهادت همسرم مطّلع شوند؛ به وسیله ي این بنده        

 و .منـزل آمـدم  .  بروم امتحان جلسهبهو ایشان اجازه نداد که . سکینه الزم را رسانید   

مادرم مـرا بـسیار تـسلّی       . جریان شهادت را به خانواده شهید، پدر و مادرم بازگو نمودم          

  .داد
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و . عزیمـت کـرد   تهـران   بهتنهایی آن پدر شریف . پدر ایشان را خواست   سپاه تهران   

  البتـه و.  مفقـود األثـر اسـت   :و گفتنـد  . با هم به معراج شهداي تهران رفتیم      روز بعدش   

  . کار ساده اي نبود؛آرامش دادن به پدر ایشان به طور انفرادي در آن موقعیت
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  فرد نادان 

 چـرا در  ؛در همان ایام شهادت و برگزاري مراسم؛ فرد نادانی بـه بنـده اظهـار نمـود        

 .ریختـی   حداقل اشکی می،سوخت  اگر دلت برایش می   مسجد براي شهید گریه نکردي؟      

  ! شماها اینان را به کشتن دادیدبله خود

اي از دردهاي پنهان همسران گرانقدر شهدا است که مجـال بحـث آن            این ها نمونه  

  .در اینجا نیست
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  اولین وقف 

پدر بزرگوارم جهت شادي روح شهید؛ با وقـف یـک سـري کامـل قـرآن مجیـد در                 

؛ که جهت مس بـدون وضـوي    بودپوششی صفحات آن داراي   کهفکیک شده   هاي ت   جزء

. ؛ به یکـی از مـساجد اهـدا نمـود    در مشهد مقدس به چاپ رسانید . آیات مشکلی نباشد  

او  چگونگی ادامه راه شهید و به یاد        ؛هاي شهادت    در همان اولین سال    بدین گونه ایشان  

  .بودن را به نحو عملی و صحیح به من آموخت

  زش قرآن آمو

ام . م بـودیم  اي ماه در منزل پدر4 به مدت  همسرمبعد از شهادت   مـادرم  ؛در آن ایـ 

  . سالگی فرزندم؛ قرآن را به شیوه سنّتی و ابجد به او آموزش داد6 در سنّ
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  اي از همکاران  خاطره

آیـا بـا هـم توافـق و         : سئوال نمود  یکی از همکارانم      همسرم، در اولین سال شهادت   

  . شد؛ که ایشان به جبهه برودسببداشتید؟ یا عدم تفاهم در زندگی تفاهم 

ط دکتـر مجتبـی         ؛سکوت کردم و فرداي آن روز بـرایش؛ یادنامـه شـهید            کـه توسـ 

 که فرزنـد  ؛ عکس شهید   مشاهده ایشان از .  بردم ؛نگاشته شده بود  ) جانباز(رحماندوست  

و عـذر خـواهی   . منقلـب شـد  اش را در آغوش گرفته و در حال بوسه بر او بود،      ساله سه

 .نمود
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  ) خانم دکتر وهابیان(اي از همسر شهید روشن علی میرزایی  خاطره

و باألخره از عنایات خداوند پس از شهادت ایشان نسبت به بنده؛ آشـنایی بـا خـانم          

ام؛ تـصمیم گـرفتم بـه         هـاي قرآنـی     بعد از آنکه در راستاي پژوهش     . دکتر وهابیان است  

هـاي التـین     جهت سهولت دسترسی به ترجمـه     . واژه قرآن کریم بپردازم   ترجمه واژه به    

و در ایـن  . و ایشان پـذیرفت . قرآن کریم به سرکار خانم وهابیان پیشنهاد همکاري دادم     

تدریس دارند طرح مـرا مطـرح     ]هاي آمریکا     دانشگاه[  راستا با همسرش که در یکی از      

هـاي قرآنـی جهـان     جریان آخرین پـژوهش و از آنجا که همسر ایشان، همواره در    . نمود

  :هاي به نام. دو کتاب از آنجا برایم ارسال نمود. اسالم هست

1- DICTIONARY of The Holy Quran (Arabic – English) 

2-The Quran With a phrase-by-phrase English Translation Translated Ali 

Quli Qara ُ i 

آیات قرآن مجید؛ فراز به فراز بـه    . شده است  صفحه نگارش    944کتاب اخیر که در     

ت عقیـدتی او    از نویسنده کتاب اخیر مطمئن نبودم؛ که وضعی       . التین ترجمه شده است   

در طی تماس با مراکز قرآنی شهرستان قـم؛ نویـسنده فـردي معتقـد بـه                 . چگونه است 

  . شداسالم ناب محمدي معرفی 

    ن اثـر التـین علـوم قرآنـی بـه نـام       مـی بدین گونه با همکاري این همسر شـهید؛ دو

]    بعـون اهللا روانـه بـازار    نیـز  ] مفرهنگ سه زبانه کلمات قرآن مجید، سوره بقره، جزء دو

ها نیز خداونـد بـه وسـیله ایـن بنـده مـؤمن          ي سایر جزء    جهت ترجمه .  خواهد شد  نشر
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  .راهگشایی نمود

   به قضا و قدر  شهیداعتقاد

ام  . [قصد اعزام مجـدد بـه جبهـه را داشـت    در سال آخر زندگیش و در ایامی که        ایـ

 و در .رفـت  عید، تعطیالت و حتّی در طی سال با ارتش از طریق مأموریت به جبهه مـی          

طوري کـه در هفـت سـال آخـر عمـر            .] سایر اوقات با بسیج راهی جبهه می شد       

 وقتـی شـب بـه منـزل آمـد         ؛ در اواخر این ایام    .شریفش؛ اوقات فراغتش جبهه بود    

و ایـن گونـه مـرا بـراي     .  که خداوند هم سبب ساز است و هـم سـبب سـوز   ؛نمود    اظهار

  .که راضی به رضاي خداوند و تسلیم امرش باشم. شهادت خودش آماده نمود
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  اولین و آخرین مرتبه اعزام به جبهه

ه بـه     ؛ و یک سال پس از تشکیل زندگی مشترك،        1359 سال در اول   مرتبه بـا توجـ 

ـ از آنجاکـه  ،شده بود مت سربازي هم معافاینکه ایشان از خد    ) ره( خمینـی  امـام د  مقلّ

و احساس نیاز جبهه بـه وجـود ایـشان    .  کلمه باطل و مخالفی بر زبانم جاري نشد      بودم؛

ا فقط دو شبانه روز به طور پیوسته، حتّی در خارج از منزل ، خیابـان       ام. برایم محرز بود  

  .دم نمویاريو از خداوند طلب . گریستم... و 

بـا مـن شـریک      در اجـر شـهادت  :اظهـار نمـود  و بارها قبل از آن     ا در مرتبه آخر     ام

مبنـی   داشتی حدیثی از امام علی علیه السالم        یاد  در در هنگام خداحافظی اش   . هستی

 به همراه قرآنی در سـاکش  ،»1جمجه ات را در صحنه ي کارزار به خدا بسپار         «که   این بر

ه به دسـت نوشـته      بردن روحیه اش در صحنه کارزار با توج        و این هدایا در باال     .گذاردم

  . هایش در جبهه؛ بسیار مؤثّر بوده است

  توصیه پدرم بعد از جریان شهادت

 تهران؛ پدرم که از ایام کـودکی و         9فرداي اعالم شهادت ایشان توسط سپاه منطقه        

بـدون آنکـه   ؛ دخـدا آشـنا سـاخته بـو    »  حـرام  «و »  حالل «نوجوانی ما را به خوبی با      

و زمینه تحصیالت عالیه را هـم جهـت تمـامی    . آمیز بشود  هاي خشونت   متوسل به شیوه  

هنگام صرف صبحانه در حضور دیگـر   .فرزندان خود بعون اهللا به خوبی فراهم نموده بود      
                                                

 
 .15 دشتی، ص  نهج البالغه-1
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        .سعی کـن بـه ایـن حـدیث شـریف عامـل باشـی             :  خطاب به من گفت    ؛اعضاي خانواده 

» .قلم دانشمندان برتر از خون شهیدان اسـت       مرکّب  ؛  ١دماء الشّهداء  علیالعلماء   مداد «

ي   مبـادا کـه در صـحنه   : نمـود  اظهار ؛و او که از عقاید مذهبی من به خوبی خبر داشت          

بلکـه سـعی   .  و دیگر هم کفو و هم پایه ایشان نباشـی يجهان آخرت از ایشان کم بیاور    

و بـدین گونـه  ایـن پـدر     . بـایی کن با عمل به این حدیث شریف؛ گوي سبقت را هم بر         

 »فراق همـسر «  احساس غم، اندوه، افسردگی، غبن و باختن در زندگی را در        ؛شریف

  .ام را برایم ترسیم نمود  و راه آینده زندگی.از من گرفت

  اولین تألیف 

در خـرداد مـاه    ] فروغی از جهان روشـنایی    [  با عنایت پروردگار؛ اولین تألیف به نام      

 پـدر  ؛ در چـاپ آن .به رشته تحریر درآمد ماه پس از شهادت همسرم    ، شش 1366سال  

طـوري کـه   . ه مشکالت اجرایی چاپ بسیار بـود البتّ. مشارکت داشتند شهید و پدرم نیز   

    مینـه ز و فقط به نگارش آثـار در       .نمودمن کتابی چاپ     دیگر  سال 14ت  بعد از آن به مد 

  .علوم قرآنی پرداختم

                                                
 
 .16، ص 2 بحاراألنوار، ج-1
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  توصیه دوستان 

 بـه توصـیه   بنـا .  زنـدگی نمـودم  ،ام  ماه با خانوادهچهار فقط به مدت ؛تپس ازشهاد 

در . و در زندگی استقالل داشته باشی.  که فرزندت ناز پرورده مادر بزرگ نشود      ؛دوستان

اما بالفاصله بمباران   . گرفتم  »استیجاري« منزل  ،   ام همان نزدیکی محلّ زندگی پدري    

آن . و چندین ماه نیـز ادامـه یافـت   .  شروع شد  عراق م بعث یط رژ  همدان توس  ستانشهر

ما خداوند بود  خود را داشت که فقط پناهدوران نیز سختی هاي خاص.  

در دوران جنگ تحمیلـی و بمبـاران شهرسـتان          نگارش قرآن در پناهگاه     

  همدان

و .  همدان در معرض بمباران بوسیله ي رژیم بعث عراق و صدام بـود     1366در سال   

با تنها یادگار شهید؛ دختر پـنج    .  اسکان داشتم  »  استیجاري « منزلیمن در همدان در     

در زمـان اعـالم وضـعیت    .  معده درد شدیدي هم داشـتم     اغلب. کردم  ام زندگی می    ساله

 صاحب خانه مـا بـه       ؛ بمباران شهر شدت پیدا کرد     زمانی که . رفتیم  قرمز، به پناهگاه می   

  .و ما تنها ماندیم. روستا رفت

ـ       . رفتیم   به منزل پدرم می    البته شب ها   م بـه  و روزها بعد از تـدریس در تربیـت معلّ

  .مشغول بودم] فروغی از جهان روشنایی[نگارش کتاب 

 که اولین تـألیفم پیرامـون   ؛الطاف و عنایات حضرت حقّ جلّ جالله شامل حالم شد      

و حتّـی بـدون مـذاکره بـا کارشناسـان      . بدون آنکه جستجویی صورت گیرد    . قرآن باشد 
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 مبـارك  ه هـاي ورتصمیم گرفتم؛ بر روي فضایل قرائت س ... لوم قرآنی شهرستان قم و      ع

  .قرآن مجید پژوهشی انجام دهم

مراجعه به کتابخانـه، تهیـه   مشکالت  وضعیت بمباران شهر؛   درنویسندگی  

  .با مشکالتی همراه بود ؛ همسر اولین سال شهادت درکتب مرجع، و از طرفی

ها و مـشکالت زنـدگی    وهش پیرامون این کتاب مقدس، سختیاما انس با قرآن و پژ 

هـا ي زنـدگی بـرایم آزمـون      با  انس با کتاب الهی، سختی  . تر  نمود    را برایم قابل تحملّ   

  .آمدم  سربلند بیرون می ها که بایستی از این آزمون؛شد ی میالهی تلقّ

   فروغـی  [ نـام آن را  و. مه التین بعد از سه سال به اتمام رسید     بحمداهللا کتاب با مقد

  . نهادم] از جهان روشنایی

  اشـتغال تحـصیل به با توجه به آنکه در مقطع کارشناسی علوم تربیتی در آن زمان             

 به چـاپ  1386 در سال  وشناخته شد حوزه و دانشگاه   اثر مورد قبولی توسط    ؛داشتم

  . رسید نیزدوم
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  یتیقبولی در دانشگاه در مقطع کارشناسی ارشد علوم ترب

در ،کارشناســی ارشــد رشــته علــوم تربیتــی  منتظــر ورود؛ت دوازده ســالبــه مــد 

 به همـراه  1379تا اینکه در سال     . اما این انتظار برآورده نشد    . هاي همدان بودم    دانشگاه

 تحـصیلی بـه خـاطر    نیمـسال یک . تنها فرزند شهید به دانشگاه شهید بهشتی راه یافتم   

و بـا  . نام در دانشگاه یک ترم جامانده بودم مان ثبت  ز .تحصیالت فرزندم مرخصی گرفتم   

در حالی کـه واحـد قبلـی    . گرفتم هاي زمان خودم واحدهاي بعدي دروس را می         ورودي

ها به خاطر رسیدگی بیشتر به دخترم       جایی  اما از آنجا که این جابه     .  را نگذرانده بودم   آن

 حالی که پـیش نیازهـا پـاس     و در .شدبیش از دیگران شامل حالم        خداوند عنایات, بود

  .نشده بود؛ با امتیاز عالی دروس را گذراندم

  دانشجوي ممتاز 

.  شـناخته شـدم   شـهید بهـشتی   سوم دانـشگاه   بحمداهللا نفر 1381و باألخره در سال   

وقتی این خبر به من رسید چون هدف از تحصیلم فقط قرب بـه خـدا، پیمـودن مـسیر      

ـ  سبقت از دیگران؛ متوج نه ربودن گوي؛کمال و انجام وظیفه بود    ت نیت خـالص  ه اهمی

و در  . که چگونه خداوند با بندگان خود معامله دارد       . در انجام اعمال حتّی تحصیل شدم     

  .هاي خود تخلّف ندارد انجام وعده
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  گفتار استاد راهنما 

ام، اسـتاد راهنمـا کــه دختـرم را در کنـارم در مقطــع      نامـه  بـه هنگـام دفـاع پایــان   

هـم مـادر و هـم فرزنـد هـر دو دانـشجو       : گفـت . رشته حقوق مشاهده نمودکارشناسی  

  داده است؟ پس کارهاي منزل و امورات خانه را چه کسی انجام می. اند بوده

هایم که اغلب مجرّد و فارغ  که هم کالسی. و من بیشتر متوجه عنایات خداوند شدم     

و با عنایـات خداونـدي بـا امتیـاز     . دان نامه نشده   البال بودند؛ هنوز موفّق به دفاع از پایان       

  .التّحصیل شدم عالی فارغ

  ي بابا  بهانه

را » والعـصر  «در عین حال که به سفارش دوستان روانشناسم؛ بیشتر اوقات سوره        

 بـا  ؛اما چند ماه بعـد از شـهادت  . خواندم که بهانه پدر نگیرد ام می  سالهچهار دختر  ايبر

 چـرا  :یک شب بهانه کـرد  . ش به او دروغ نگفته بودم     توجه به آنکه در مورد شهادت پدر      

  .آید  به منزل نمی دیگربابا

 شاید من هم به زودي بروم آسمان پیش بابـا و           :به او گفتم    و از خدا کمک خواستم   

  .دیگر طفلک از آن تاریخ  به بعد بهانه نداشت

  اهداي خون به رزمندگان اسالم 

  بـه دفعـات مکـرّر    سازمان هـالل احمـر  گوار؛ موفّق به اهداي خون توسط رشهید بز 

 نمـوده  و هالل احمر از ایشان تقدیر      . که برایش کارت ویژه صادر نموده بودند       ؛شده بود 
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اما نکته قابل تأمل این است؛ که با توجه به دفعات مکـرّري کـه موفّـق بـه اهـداي          . بود

ت ویـژه اهـداي    کار؛و بعد از شهادتش.  حتّی یک مرتبه هم اظهار ننمود؛خون شده بود  

  . رؤیت شد؛خون سازمان هالل احمر
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  عدم مطالعه 

 ترجمه] اسالم در کنار داغدیدگان و افسرده دالن     [یکی از دوستان نزدیکمان کتاب      

. اما اصالً موفق به مطالعه ي آن نشدم       . آقاي حجتی؛ را در ایام شهادت ایشان اهدا نمود        

 نوعی یک احـساسی منفـی بـه مـن دسـت      خواستم آن را مطالعه کنم؛ به هر بار که می  

ت خیـري      اما آن را معرفی می    . داشت  که مرا از مطالعه آن بازمی     . داد  می کنم چون با نیـ

  .شاید جهت خوانندگان گرامی مفید واقع شود. به من اهدا شده بود

 جهـت اطمینـان از   اغلـب اوقـات   و   .کـردم   حقیقتاً در خودم احساس افسردگی نمی     

 و این گونه از مطالعه این کتـاب  ارزنـده بـاز    .به مشاوره هم می رفتمام؛   وضعیت روحی 

  . ماندم

  مکّهشرکت در نماز جمعه 

سهت بعد از مد ر ایرانی به دست فرقـه  ایز 400ت کشتار به علّ[  سال که اعزام به حج

وه؛فاق پدر و مادر شـهید  به ات1370ّدر سال. متوقّف شده بود] ت در مکّهابی  عـازم حـج  

و در آنجا با مشاهده نوجوانان مسلمان؛ از سایر کشورها در مراسم حـج، بـه یـاد         . دیمش

اختیـار اشـکم از ایـن بابـت جـاري         بی ؛و در طواف  . افتادم، که همراه ما نبود      دخترم می 

  .شد می

کـه قبـل از نمـاز جمعـه یـک      . ضمناً در مراسم نماز جمعه مکّه هم شرکت نمودیم      

مـداوم قـرآن تـالوت     بـه طـور      فقط یک ساعت     همراهانش؛ ابخانم مسلمان اندونزیایی    
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 من سرپرست گـروه زنـان      . نه : عربی از او سؤال نمودم که خسته نشدي؟ گفت         به. نمود

  .و هر ماه مبارك رمضان شش مرتبه ختم قرآن داریم. مسلمان اندونزي هستم

فظ حـا : حافظ قرآن هستی؟ گفـتم     :گفت.  من از ایران و از بیت شهید هستم        :گفتم

سن  «: فتـی گـربـبه ع. قرائت نمــودمبرایش مقداري قرآن . جزء، نه کلّ  صوت الحـ « ،

  . اهدا نمود؛ به من و پولک دوزي شده بود.و یک کاله که در زیر مقنعه قرار می دادند

  در انتظار فرزند 

    الم  ر امام هشتم علیه   با زیارت مکرّر مرقد مطهخواستار نسلی سالم و صالح بود      ؛الس  .

و بعد از اعالم نظر پزشک معالج مبنی بر بارداري و داشتن فرزند؛ از همان آغاز به مدت           

 بـدون   مـاهگی ام ششو در .  شد» بانه«  ماه داوطلبانه راهی جبهه در شهرستان       چهار

  .  به تهران بازگشتاستفاده از مرخصی
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  صلّی اهللا علیه و آله و سلّم از سوره محمد ششمآیه 

ـ . دار پیکر مطهرش بود      سال امانت  10ت   به مد  ؛به آنکه شلمچه  با توجه    ا ام  در طـی

  . نمود اش مراسم سالگرد شهید را با سخنرانی واعظان برگزار می ؛ مادر گرامیاین مدت

 سـرکار خـانم نجفـی    ،در اولین مراسم ختم او، سخنران مرحومه مغفوره مرّبی قرآن  

د   ي ز سوره  ا هفتمایشان با استناد به آیه      . بود ا آیـه   .  مبحـث را ایـراد نمـود    ؛ محمـ و امـ

؛ به زودي ایشان را داخل بهشت       و يدخلھم الجّنة عّرفھا لھم     «: مربوطه

  ».در حالی که بهشت را به ایشان شناسانده باشد. کند می

. بینند  خود را در بهشت می» مقام« شهدا قبل از شهادتشان :  نمود   اظهارو  

عاشقانه به سمت و . کنند   لحظه شماري می    »جایگاه« جهت رسیدن به آن      لذا

  .شهادت می روند

عالقمندان جهت تفسیر آیه مربوطه می توانند به جدیدترین تفسیر قرآنـی معرّفـی       

  .شده؛ مراجعه نمایند
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  ]رّ اذا دعاه فیکشف السوءطن یجیب المضام[ ذکر تداوم 

شهید را در عالم خـواب  . ابی شده بودت  دچار بی؛ در ایام شهادت ایشان اقوام؛یکی از   

را مکـرّر  ] امن یجیب المضطرّ اذا دعـاه فیکـشف الـسوء    [ ذکر :کند سفارش می. بیند  می

  . این ذکر مقداري به آرامش رسید گفتنو ایشان با. بگو

   زیارت آل یاسین و دعاي سماتقرائت 

.  مـی نمـود   »نآل یاسـی « در بین ادعیه، بیشتر اوقات مبادرت به خوانـدن زیـارت      

در هـاي آخـر،    و در سـال . خوانـد  همراه با عالقه و سوز خاصی این زیارت مقدسه را می     

 از ایـن  . خود را مقید نموده بود    »سمات« عصرهاي جمعه هم به خواندن دعاي       

و مـا را هـم توصـیه بـه     .  زیادي هم به قول خودش گرفته بود     » ثمرات« دعاي شریف   

  .مودقرائت این دعاي شریف می ن
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  مهارت در نهی از منکر

الً در مقابــل او. اس بـود دقیــق و حـس   بـسیار ورزیـده،   »نهـی از منکــر  « ایـشان در 

بلکه . ثانیاً جنجال، داد و بیداد راه نمی انداخت . معصیت و گناه سکوت نمی نمود       خالف،

 انقالبی درونی در دل فرد داشتاستفاده از روش هاي مشاوره اسالمی؛ سعی با 

به نحوي که طرف مقابـل بـا تمـام          . سازد » متقاعد« و او را    .  کار ایجاد نماید   گنه

و یـا ایـن کـه در مقابـل او           . بدون آنکه ناراحت و دلگیر شـود      . وجود گفتارش را بپذیرد   

  .مقاومت نماید

نکته مهم تر این که به هیچ وجه اجازه نمی داد در حضورش افراد مرتکـب حرامـی          

و افراد به مقدسات دهن     و راهنمایی در محیطی وجود نداشت؛        اگر زمینه هدایت  . شوند

و ایـن  . بایستی و تظاهر آن محـیط را تـرك مـی نمـود       در بدون رو کجی می نمودند؛    

؛ از صفات بارز و بی نظیر ایـشان   » نهی از منکر « ورزیدگی، دقّت و حساسیت در      

  .بود
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  عدم غرور کاذب

اجازه گفـت و گـو و انتقـاد را بـه       ر غرور کاذب؛ که به خاط از افراد  برخالف بسیاري 

 این شهید بزرگوار با دارا بودن امتیـازات اجتمـاعی و علمـی؛              ؛اطرافیان خود نمی دهند   

همواره با سـعه صـدري کـه داشـت بـا      .   قایل نبود »غرور کاذب« هیچ گاه براي خود   

و هـیچ  .  می داد اجازه گفت وگو ؛به اطرافیان به خصوص همسر      نهایت احترام و تکریم،   

 و این شیوه پسندیده ایشان    .گاه از طرح نظر مخالف؛ دلگیر و یا عصبانی نمی شد          

 بر این بـاور بـود   . نسبت به یکدیگر نداشته باشیم »کینه اي« سبب می شد که در دل       

 گشته و افراد را در روابط اجتماعی خود   »تنفّر« تجمع کینه در فرد منجر به ایجاد        که  

 در  »قهـر « که نهایتاً منجر بـه ایجـاد        . عاطفی می نماید   -ت متعدد روانی    دچار مشکال 

  . می گردد »طالق« خانواده و بروز 

سـر بـر    شبی نبود که در طّی زندگی مشترك و اعزام هاي مکرّر ایـشان بـه جبهـه،             

بـا   . دلگیـر باشـیم   از هم با یکدیگر قهر و یا خداي ناخواسته  که ؛ در حالی  بالین بگذاریم 

ل می شدمتوجدي که در فراق ایشان بایستی متحمه به مشکالت متعد.  
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  همراهی با خانواده

 بـا دوسـتان     ، زیارت و جلسات ادعیـه      مسافرت ،گردش  اصوالًًً اهل تفریح،  

 ایشان بعـد از   »نفاقا« اتی مانند ی در انجام مستحب  حتّ. نبود؛ مگر به همراه خانواده    

با تأمین نظر و     ، اقدام ایشان  وجه به وضع معیشتی مان    تأمین رفاه نسبی در خانواده با ت      

ب ها با اجراي مستحبات به خـانواده  آو مانند برخی مقدس م   . رضایت همسر بود  

ه بـه    حتّـی  .ي وارد نمی نمود    ا لطمه بـه طـور     اعـزام هـاي مکـرّر بـه جبهـه،     بـا توجـ

        تـأمین  ، رضـایت همـسر را    قـبالً شیوه هـاي مـشاوره  غیرمستقیم و با توجه به  

  .می نمود
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  و پرهیز از غیبت  کنترل زبان

از آن جملـه    . کـرد ی را بیـان     شروط اخالقی خاص     ایشان در جلسات معارفه ازدواج،    

ات حـس  اما با توج. آن بیزارماز ت  و به شد  . این که من اهل غیبت نیستم      اس ه به روحیـ

 با اسـتفاده از  ؛کنمه و شکایتی  از کسی پیش ایشان گل      گاهی اوقات می خواستم    بانوان،

ت در       . روش هاي مشاوره اسالمی؛ بحث را به سویی دیگر سوق مـی داد             و بـا تغییـر نیـ

خـودش را از  بدین صورت و . به راهنمایی و اظهار نظر می پرداخت      شنیدن آن گفتارها،  

. و تعصب بی جا  هم نسبت به کسی نداشـت . حفظ می نمود تبعات سوء شنیدن غیبت     

  و نـاراحتی خـود را بیـان    نمایـد نسان بترسد که از فردي خـاص پـیش او صـحبت     که ا 

 و کینه بـه دل  . به گره گشایی روحی و معنوي می پرداخت     ؛»واقع بینی  «ضمن   .کند

اظهار نظر منفی صورت  نمی گرفت که چرا نسبت به فردي که مورد عالقه اش هم بوده،    

  .و اهل مقابله هم نبود. گرفته است

 که متأسفانه در برخـی      » شوخی هاي رکیک  «  که   ؛رط ازدواج این بود   و دیگر ش  

حتّی خواستار رعایت این   .  در حضور دیگران نداشته باشیم     ،تحصیل کرده ها وجود دارد    

  . خانواده هم بود» حریم خصوصی« شرط در 
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  روزه مستحبی

    مزاحمتـی   بدون آنکه براي خـانواده    .  عشق می ورزید   ؛ ایشان به انجام این مستحب 

ـ . و یا در انجام تکالیفش در اداره نمـودن زنـدگی کوتـاهی نمایـد             . ایجاد نماید   در یحتّ

  .گرماي تابستان تهران هم به این امر مبادرت می ورزید

عالقمندان را در این زمینه به کتاب ارزشمند روزه عارفان تألیف میرزا جواد ملکـی               

  . ارجاع می دهیم؛تبریزي
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  رپذیرفتن شروط همس

 تمـام شـرایط ضـمن عقـد را     ؛ه به احترامی که ایشان جهت پدرم قایـل بـود     با توج 

  .داشتن حقّ مسکن و ادامه تحصیل همسر:  از آن جمله.پذیرفت
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   اجتماعی بانوان در دیدگاه شهید- جایگاه حقوقی

جـویی در   گیري و بهانـه    سخت هاي مختلف جامعه؛     در صحنه  منبا توجه به حضور     

آري او با مطالعات عمیق خود، مبانی حقوق بانوان در فرهنـگ  . نداشتنزل تدبیر امور م  

در ذهـن او رسـوخ   ن ز بـه    نـسبت  هـاي جـاهلی     اندیـشه  .وحی را به خوبی دریافته بود     

 -یهـاي آموزشـ    در صـحنه  همـسر و با نگاه ملکوتی خود همـواره از درخـشش     . نداشت

ـ  فع و زمینـه را جهـت تـداوم       .  می کـرد  فرهنگی اظهار خوشحالی     فـراهم   هـم هـا     تالی 

  .نمود می

  زن و استقالل اقتصادي

 ه             ها با توجیهات گوناگون و کـاله       بآس م برخی مقد بـه  شـرعی، زنـان را بـا توجـ

 محـروم  واجـب  در خارج از منـزل و  داشـتن درآمـد اقتـصادي؛ از حقـوق      انزحمات آن 

  .نمایند می

واده خـود را مـدیون    همـواره در محـیط خـان     ؛اما ایشان براساس آیات قرآن مجیـد      

و از نظـر  .  و همواره درصدد اداي دیون خود بـود .دانست  همسر و حقوق اقتصادي او می     

هاي بـی مـورد، و       رسی  و با حساب  .  فردي نمونه بود   ؛ مالی و اقتصادي   حقّ النّاس رعایت  

اهـل اسـراف و خریـد    . نمـود  خساست فضاي اقتصادي خـانواده را تیـره و تاریـک نمـی       

بلکه بعد از رفـع نیـاز خـانواده بـه     . یمت جهت دوستان و آشنایان نبود ق  گران کادوهاي

  .مین نیازهاي اقتصادي خانواده بودأ و اولویت براي او  ت.پرداخت دیگران می
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   از یادداشت هاي شهید حاج محمد حسین درفشیخاطراتی از جبهه

  ».تر است جنگ امروز از فروع دین هم واجب« 

  )امام خمینی ره(

 و چه ارزشـمند اسـت در کنـار رزمنـده           ؛ی چه با صفاست زندگی با بسیجیان      راست

تـوان    و اینجاست که مـی    . هایی هم دارد    فهمد دنیا زیبایی    اینجاست که انسان می   . بودن

س، أ یـ ،وفـایی  اش زشتی، بی دنیا همه[ .السالم را فهمید مصداق این گفته امام علی علیه  

  1]. خدا و نمازگاه مالئکه استي تجارت اولیالّحبلکه دنیا م. نومیدي و پوچی نیست

همـه  . ي گنـاه نیـست        اینجا زمینه . اند  محصالن آن عاشق  . مدرسه عشق است   اینجا

براي خودسـازي در جایگـاه بـاالتري از حـج     س و این وادي مقد. چیز رنگ خدایی دارد  

  .قرار دارد

  .زم الزم استجهت آنکه عملیات به نحو کامل انجام شود؛ آمادگی قبل از ر

 دفـاعی  بـراي آمـادگی   ؛تجهیـزات  همراه بـا   ي کیلومتر سیهاي سنگین     راهپیمایی

  .شود رزمندگان انجام می

 .رویـم  هاي اطراف می  به داخل کوهو. شویم ساعت و نیم به اذن بیدار می     ها یک   شب

نمـاز صـبح را بـه    . گردیم و در حدود اذان به سنگر برمی      . نماز شب و مناجات هم داریم     

  .نماییم جماعت برگزار می
                                                

 
 .100، ص70نوار، جبحار األبرگرفته از   -1
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 صـبح حرکـت     5/2بعضی اوقات   . خوانیم  و عصرها در همان محل زیارت عاشورا می       

  .رسیم  میلّظهر به مح  نزدیک صبح11کنیم و حرکت می

و . شـود  ، و صحرا شنیده می  نماز شب رزمندگان و صداي مناجات آنها از بین دشت         

  .صفایی خاص به اینجا بخشیده است

و حـسرت  . موقعیت خود را درك کنم   . دعا کنید که کور و کر نباشم      شما هم برایم    

  .ها برایم نماند این روزها و زمان

اشـاره نمـودم   . راستی دیشب بعد از نماز جماعت براي رزمندگان سخنرانی داشـتم        

بـه  .  و اخالص را توضیح دادم. حرکت است»  انگیزه «ترین سخن در هرحرکتی   بنیادي

 یـادآور شـدم کـه در هنگـام مبـارزه و صـحنه       ؛ هـر قیـد و بنـدي      معناي فارغ و رها از    

. سبیل اهللا نیست ، اگر غیر او در نظرت باشد و ماشه را بچکانی؛ کار تو قتال فی                درگیري

را حفـظ  »   نبـاء  «م کـه سـوره   یشتبا رزمندگان قرار گذا . اگر هم بمیري شهید نیستی    

  .کنیم

که خداوند رحمت، برکت، صفا و توفیق آري تنها با این نیات و اعمال خالص است؛        

زیـرا کـه بـراي لبیـک     . هاست که خداوند دوسـت دارد  و این جمع. کند خود را نازل می   

  .کنند و تنها رضاي او را طلب می. اند گفتن به حضرت دوست آمده

 رفـتم یـک   ؛هـا خوابیدنـد    وقتی همه بچـه   . سنگر خیلی با صفا بود    . شب جمعه بود  

  . و حالی کردماي نماز خواندم گوشه
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ه در اسالم کثرت عمل و انجام اعمال مشقّت آمیز مـالك   البتّ :در سخنرانی ام گفتم   

خـواهم بـرایم دعـا        از شـما مـی    . بلکه مالك نیت خالص و قرب به خداوند است        . نیست

  .که حسرت این ایام برایم نماند. کنید

ـ           کـه  ؛دیـ  نماییشما هم در پشت جبهه، کمبودها را با سعه صدر امتحان الهـی تلقّ

  .اجر و پاداش عظیم الهی در انتظار صابران است
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  گزیده اي از یادداشت هاي شهید در جبهه

ـ      « : امام علی علیه السالم می فرماید      صـدها  (ت کثیـر  اي کاش به جاي ایـن جمعی

و بـا   . که همچون ابر تابستان سبک بار بودنـد       .  نفر رزمنده داشتم   1000فقط  ) هزار نفر 

. همچـون ابـر زمـستان سـنگین نبودنـد         . برمی خاستند یک اشاره کوچک از جاي خود       

   1.آن ها را سنگین نکرده بود... تعلّقات و  گرفتاري هاي دنیا،

***  

و در ایـن    .  که تو همسرم هـستی     .سربلندي و نعمت عظماي الهی است       مایه افتخار، 

و با برخوردهـاي  . گذاري چیزي کم و کسر نمی       ؛چنین شرایط که نیاز به روحیه هست      

 جهـت عـدم حـضور مـن در     ؛ دیگر جاي هیچ گونه عذر و بهانه اي      ؛بسیار واال و زیبایت   

با عالقه پذیرا باشیم؛اهللا هرچه تقدیر استءانشا .م جبهه باقی نمی ماندخطّ مقد .  

***  

ولـی بـه خـاطر    . و صابر کیست؟ جز کسی که زیباترین نعمت ها را در اختیـار دارد    

تـو هـم صـابر و اهـل     . و بـه جبهـه مـی رود   . راي دفاع از اسالم او را می گـذارد خدا و ب 

و ایـن هجـران را    . چرا که فشارها را با عالقـه از طـرف خداونـد پـذیرا هـستی               . بهشتی

ه،   .خداوند را شاکرم که یک چنین همسري دارم       .مصیبت نمی دانی   این چنین با روحیـ

 .سالمت روح و بزرگی روح

                                                
 

 . 493نهج البالغه دشتی ، ص  :برگرفته از -1
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    جبههاز کتاب درخواست ارسال

   درخواست نمـود کتـاب   4ات پیروزمند کربالي در آخرین نامه خود پس از عملی ، »

ـ  حماسه عاشورا به بیـان حـضرت مهـدي         را بـرایش    »ریف اهللا تعـالی فرجـه الـشّ       لعج 

 بـه لقـاء   5ات پیروزمند کـربالي  و در عملی. ق به مطالعه آن نشد که البته موفّ ؛بفرستیم

  . اهللا پیوست



   برگی از تاریخ سرخ زندگی ام140

 

  



 141بخش سوم 

 

 
  پاس از خداوندس

 را بـا  ؛که توفیق نگارش این مجموعه. باألخره از الطاف بیکران خداوند سپاسگزارم      و

طوري کـه  . به من عنایت فرمود) حسین و تسنیم( و تولّد نوه هاي عزیزم  ماري پدر مبی

که .  گاه فقط به سه ساعت محدود می شد        ؛در این ایام ساعات استراحتم در شبانه روز       

 .نیز همراه بوده است... ضه دیسک کمر و البته با عار
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  وصیت نامه
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داري و انتـشار   یکی از مسایلی که در تـداوم راه شـهیدان نقـش اساسـی دارد؛ نگـه             

هاي پر محتواي آنان، سخنان بلند، حماسـی         نامه  مانند وصیت . یادگارهاي شهیدان است  

هـا، انـسان را بیـدار     نامـه  ایـن وصـیت  «: که به تعبیـر امـام راحـل       . عزیزانه آن   انو عارف 

ــد مــی ــا   » .کن ــدر داده ت ــه آن شــهید گرانق ــم را ب ــن نوشــتار، قل ــان ای و اینــک در پای

  . نوشته براي ما نیز بنگارد خوداش را که در واقع با خون نامه وصیت

  
ــد « ــه اّال اهللا و اشــھد اّن محّم   رســول اهللااشــھد ان ال ال

ا امیـر المـؤمنین   صّلي اهللا علیه و آله و سّلم و اشھد اّن علیّ     

  »حّجة اهللا بعد رسوله

  

 امام زمـان علیـه الـسالم و     ارواح پاك شهداي اسالم و درود بر آقا و موال        بهبا سالم   

مطالبی چند به عنـوان     . آرزوي پیروزي رزمندگان اسالم؛ سالمتی و طول عمر امام امت         
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نامه اصلی را قبالً نوشـته و در منـزل تهـران داخـل قـرآن                وصیت. رمنگا نامه می   وصیت

  : و اما مطالبی چند.انشاءاهللا سریعاً بدان عمل شود. بزرگ است

دلم می خواست که انقالب بتوانـد راه خـودش   . تپید دلم براي این انقالب و امام می      

و بـر سـر ایـن    . ه باشـد خواست همواره امام زند دلم می. را به روشنی و دقیقاً ادامه دهد     

خواهنـد   کـه نمـی  ... ها، مخـالفین و       تفاوت  خواست لجبازان ، بی     دلم می . امت پناه باشد  

و از فرصـت باقیمانـده       .شیار شوند، قدر بشناسند   هو. واقعیت انقالب را بفهمند، بفهمند    

د و اینقدر خرده نگیرنـد، ناامیـد نـشون      . از این سفر پهن شده بهره گیرند      . استفاده کنند 

ه را شـنیده و خوانـده باشـند؛                 اگر داستان . صابر باشند  هاي واقعـی تـاریخ اسـالم و ائمـ

و کـسانی کـه بـه       . و همیشه خداوند پیروز بوده است     . فهمند که باطل مبنایی ندارد      می

اتی    . اند  اند؛ جز خواري و خذالن نداشته       جنگ خدا رفته   خالصه خوشـحالم چنـین منویـ

  . سبب این نیات خداوند گناهانم را ببخشدو امیدوارم به. ام داشته

و بـدان  . عذر زحمات طاقت فرسایت را خواستارم. پدر جان، مرا ببخش و حاللم کن 

انتظار دارم هم چنان که در وجودت هست؛ سرت را باال      . پسرت در راه اسالم شهید شد     

 و عافیت که این افتخار مشت محکمی بر دهان مأیوسان، معاندان      . بگیري و افتخار کنی   

. خـدا خیـرت دهـد     . هایی که فقط اعتراض کردن و خرده گرفتن را بلدنـد، باشـد              طلب

  .عمل کن. ام انشاءاهللا همچنان که نوشته. من شما را وصی خود قرار دادم. خداحافظ

آري شیر پـاك تـو   . چه قدر مخلص و ایثارگر. مادر مهربانم، تو چه قدر مؤمن بودي      
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ت کـردم،     . السالم باشم راه اباعبداهللا علیهرا خوردم؛ که توانستم پیرو   چه قـدر تـو را اذیـ

قـرآن  . هرگاه به یاد من افتادي؛ خواسـتی زیـارت عاشـورا بخـوان     . امیدوارم مرا ببخشی  

نماز شـب کـه مـی       . السالم و فرزندان مظلومش گریه کن       براي امام حسین علیه   . بخوان

  .حشر تو را خواهم دیدخداحافظ، انشاءاهللا در صحراي م. خوانی؛ دعایم کن

. طلبیـدي  همواره رضاي خدا را مـی . همسر عزیزم، تو چه قدر مهربان بودي و صبور    

تـو صـاحب   . مبادا اجـر خـود را ضـایع کنـی     . خدا خیرت دهد  . چه قدر مهربان بودي   

کـه روح  . به خیاالت واهی توجـه نکـن  . تابی نکن  هیچ گاه بی.اي موهبت بزرگی شده 

  .هی حافظ خانواده اوستشهید، شهدا و نیروي ال

او را با فرایض و حجاب به       . مادر مهربانی برایش باش   . نجمه را به سالمت بزرگ کن     

ات هـم فکـري    در مورد زندگی آینده. و در راه تحصیالتش کوشش کن . خوبی آشنا ساز  

کـه مـن در آن صـورت خیلـی          . چنانچه زمینه فـراهم شـد؛ انـشاءاهللا اقـدام کـن           . بکن

و محلّ زندگی هـم  . ترك مکن.  تحصیالتت را به خوبی ادامه بده      .خوشحال خواهم شد  

مالقـات مـن و تـو       . حاللم کن، حاللـم کـن، حاللـم کـن         . خواستی انتخاب کن   هرکجا

هـاي الهـی    بـدان وعـده  . انشاءاهللا در کنار زهراي اطهر علیهاالسالم، در کنار حوض کوثر   

  .و دنیا پشیزي ارزش ندارد؛ خداحافظ. راست است

خواهد بابـا را راضـی کنـد؛     اگر می. نجمه را بگو بابا رفت تا اسالم بماند ه،  و نجم 

االـسالم را  مراه زهـرا و زینـب علیه  . تحـصیالتش را ادامـه دهـد     . حجاب را رعایت کنـد    
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  .انشاءاهللا. خدا حافظش کند. و تقوي را پیشه خود سازد. برگزیند

تمـام   .کـنم  فارش مـی برادران و خواهران عزیزم، شما را هـم بـه صـبر و تقـوي سـ               

در ضـمن  . کـنم  از همـه خـداحافظی مـی     . آشنایان ، دوستان و عزیزان را سالم برسانید       

و اگر نیـاز بـه کفـن    . هاي احرام را به من ببندید       چنانچه با لباس دفن شدم؛ تکّه پارچه      

  .بود؛ با همان لباس احرام در همدان دفنم کنید

  و آخر دعوینا ان الحمدهللا رب العالمین 

   السالم علی من اتّبع الهديو

 محمدحسین درفشی

  4/10/65تاریخ 
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  .شعري از دوست شاعر آن شهید، برادر جواد محقّق، پایان بخش این نوشتار است

  .که رفت و مرا جا گذاشت» شهید محمدحسین درفشی«با یاد دوست ارجمندم 

  ه دیرت شناختیمـف کـحی! هـاي زود رفت
  مـاختیـ شنرتـی، که طعمه تیـیعنی شب

  !ود، اي حسینـی خون بـنام تو خود، تداع
  مـهمه دیرت شناختی ا ببخش، کاینــبر م

  مــرت شناختـر نیز، خبیـــار خیـــدر ک
  اــه مـغ تو شد؛ کـشب زخمدار ضربت تی

  مـــاختیـــرت شنـــارزار، دلیــدر روز ک
  ودـات نب هـن گمگشتـرگ، در تـبیمی ز م

  اختیمـرت شنــه، شیادثـر و دار حــدرگی
  دـود، اي شهیــام تو فرمــو را امــوصف ت

  مـ شناختی9م تو را ز صحبت پیرتــما ه
  1365 -جواد محقق

 همدان

                                                
 

  پیرت، پیر جماران، امام خمینی -1
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  هداي جاوید األثر یادي از ش

  زهرا جان

اي نخستین مفقود الجسد عالم اسالم، اي عزیـز مـصطفی صـلّی اهللا علیـه و آلـه و                 

 دانیم کدامین خاك مقدس تـو را در خـود جـاي    سلّم، چقدر بر ما سخت است که نمی 

  .داده است

 .هاي بقیع با تو سخن گوییم یا در طلبت، عزم مسجد النّبـی نمـاییم    آیا پشت خرابه  

  ...و یا

  زهرا جان

  ...اگر چه دشمن در زیر آماج کین، قامتت را خم کرد؛ اما قیامت را هرگز 

شنویم که مظلومانـه    میحزاناألیت هاي شب هنگام تو را؛ از ب گویا اینک صداي ناله  

هـایی کـه از سـوز دل در     هـا و اشـک   و ایـن نالـه  . نکنند حبی تا حقیقت را ذ می ده  سر

  .کند دیدگانت جاري شد همه و همه، روح تعبد و تعهد را در ما زنده می

  زهرا جان

توانـد    ولی یـک لحظـه لطـف شـما مـی     ؛اي بیش نیست    اگر چه وجودمان ظلمتکده   

و با این امید مـا زنـان ایـن وطـن اسـالمی،      . از قعر ظلمت به اوج رفعت رساند   انسان را   

پدران، برادران، همسران و فرزندان خود را در رکاب پیر جماران، به مسلخ عـشق روانـه       

 زیـرا کـه   .ردساختیم، باشد که نسیم رحمت شما تمامی این سرزمین اسالمی را فراگیـ           
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  » .حسانعادتکم اإل «دانیم  می



 153بخش چهارم 

 

  

  
  

اللهم احشرنا مع نبینا محمد صلّی اهللا علیه 

  و آله الطّاهرین
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 155بخش چهارم 

 

  ر آثار مؤلفیسا

   زبان قرآن ویژه نوجوان-١

  ّومس استفتاءات قرآنی ویژه جوانان، چاپ -٢

  ّومس فروغی از جھان روشنایی، چاپ -٣

  ّومس، متن سھ زبانھ، چاپ )ریحانھ قرآن( یس -۴

  ، چاپ دّومھ سوی نماز نقش خانواده در ھدایت کودکان ب-۵

   ایمان و ھجرت  در نھج البالغھ، متن سھ زبانھ-۶

  ة معجم المفردات القرآنی-٧

   ، چاپ دّوم)سوره بقره، جزء اّول( حفظ روان و برتر قرآن مجید بھ روش موضوعی-٨

  )سوره بقره جزء اّول( فرھنگ سھ زبانھ کلمات قرآن مجید -٩

 
 
 
 
 

   
 


