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بازخوانی سیره عبادی و معنوی شهدای دفاع مقدس
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*

مقدمه

بر اساس برداشت مفسران از آیات متعدد قرآن کریم ،هدف از خلقت انسان ،عبودیهت و بنهدگی
خداوند است؛ چنانکه قرآن به تراحت میفرمایدَ « :و ما َخ َل ْق ُت ْالج َِّن َو ْاْل ْن َس إ َِّال ل َي ْع ُب ُ
ون؛ 1و
ذد
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ِ
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من جن و انس را نیافریدم ،مگر برای اینکه مرا هبه یکتایی پرسهتد کننهد» .بنهابراین نتیجهه ایهن
بندگی و پرستد ،تکامل انسان است و عبادت ،وسیله تکامل و سعادت او محسوآ میشود .در
واقع عبادت ،غذای روح و مایه قوام جسم است .از همین روست که خداوند در آیهات متعهددی
َ
ُ ُ
َ
لذه إ َّال ُه َ
به انسان دستور داده است که او را عبادت کندْ ُ ُّ َ ُ َّ ُ ُ « :
خذالق كذ شذيْء
ذو
ِ
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َ
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وه َو ُه َو َعلي ُك ش ْیء َوكي ؛ 2این اسهت پروردگهار شهما! ههیچ معبهودی جهز او نیسهت.
آفریدگار همه چیز است ،او را بپرستید و او نگهبان و مدبر همه موجودات است».
عوامل معنوی و فرهنگی مؤ ر در پیروزی رزمنهدگان اسهالم در دفهاع مقهدس ،نقهد اساسهی و
تعیینکنندهای ایفا کرده است؛ هر چند ازنظر مادی ایران از عراق ضعیفتر بهوده اسهت .جوانهان
برومند میهن اسالمی با تمسک به عوامل معنوی ،انقهالآ و مهیهن اسهالمی را در برابهر تههاجم
بیگانگان پاس داشتند .در حالی که ماشین جنگی عراق در  31شهریور  59به امید فتح چند روزه
ایران به راه افتاده بود و تهاجم هر روز ابعاد تازهای مییافت .در این سوی نبرد ،آرام آرام حماسهای
در حال تولد بود؛ حماسهای مجاهدانه که در فرهنگ و باورهای ژرف ملت مؤمن ریشهه داشهت.
این حماسه از آن جهت که توأم با معنویت بود« ،دفاع مقدس» نام گرفت .امام خمینی در ایهن
* نویسنده ،پژوهشگر و روایتگر تاری و معارف انقالآ و دفاع مقدس.
 .1ذاریات.56 :
 .2انعام.102 :
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باره فرمود« :آنها حساب همه چیز را میکردند ،مگر یک حساب و آن ،حساب معنو یت بود».
رزمندگان سرافراز دوران دفاع مقدس با همه جلوههای بندگی و یاد خدا مأنوس بودندد و در هدی
شرایطی از یاد خدا غافل نشدند .آنها دل را به دریای معرفت الهی سپرده و در ساحل امد الهدی،
در حال عبادت و بندگی به معراج حق شتافتند و تمام پیروزیهای عرصده جندر را بده مددد اید
نورانیت و معنویت کسب کردند؛ چنانکه امام خمینی فرمود« :م از ای چهرههدای ندورانی و
بشاش شما و از ای گریههای شوق شما حسرت میبرم» 2.امام بددی شدیوه ،رزمنددگان را بده
خاطر ایمان و عملکردشان شایسته میدانست و خود را در برابدر آندان خا د و متوا د نشدان
میداد .در ای مجال به معرفی برخی از عرصهها و مصادیق بدارز عبودیدت و معنویدت در دفداع
مقدس که در سیره شهدای واالمقام تجلی یافته است ،میپردازیم.
1

الف .تجلی معنویت در اقامه نماز

انقالب اسالمی ایران و دفاع مقدس که مبتنی بر آرمانهای انقالب بود ،بده عندوان یدک نهضدت
الهی ،فراگیر و مبتنی بر مدار نماز و معنو یت توانست قدرت دید و مدههب را بده منصده وهدور
برساند و ای ارزشها و هنجارها را به عرصه فرهنرسدازی وارد کندد .اید مجاهددت فرهنگدی
توانست ایجادکننده یدک فضدای گتتمدانی باشدد کده دم متهومسدازی و بازسدازی فکدری و
عقالنی ،فرهنر متعدالی دیندی را نیدز رقدم بزندد و جواندانی کده تدا پدین از آن دوران حکومدت
شاهنشاهی را تجربه کرده بودند ،اکنون با جهبه معنوی و دینی انقالب حضدرت امدام  ،گدام در
عرصه توحید و معنویت بگهارند و در خط اول جهاد و شدهادت حا در شدوند و ل لده ل لده
زندگی خود را به یاد خدا و عبودیت معطر کنند.
َّ َ
3
رزمندگان در غربت جبهههای حق علیه باطل ،یاد خدا را با آیه « ِأق ِم الصالة ِل ِذکری» زندده نگده
َ ُ
َّ ْ َ َّ
الصبالة» 4گدام بدر
میداشتند و در سختیها و مشکالت با استعانت از آیه « ْاستعینوا ِبالصبْر َ
ِ
میداشتند و موفق شدند افزون بر رشد معنوی ،بر مشکالت نیز غلبه کنند و همواره بدرای کسدب
همه فتوحات خود در پرتو نماز و معنویدت ،سدجده شدکر بدر آسدتان کبریدایی خداوندد بده جدا
در توصدی سدجدهها و
میآوردند؛ چنانکه بیسیمچی فرمانده رشید لشکر  41امام حسدی
 .1سید روحالله موسوی خمینی؛ صحیفه امام؛ ج  ،6ص .043
 .2همان ،ج  ،40ص .094
 .3طه.41 :
 .4بقره.14 :
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نماز شکر شهید حاج حسین خرازی میگوید« :بیسیمچی حاجی که بودم ،هر وقهت خبرههای
خوآ از خط میرسید و به حاجی میگفتم ،میدیهدم در حالهت سهجده اسهت .در سهجدهاش
1
شکر میکرد .گاهی هم دو رکعت نماز میخواند».
مشاهده زندگی رزمندگان دوران دفاع مقدس ،گویای آن است که نماز ،یکی از عوامهل اتهلی و
بنیادی رسیدن رزمندگان به درجه ایثارگری و شهادت بوده است .آنها همهه موفقیتههای خهود را
چه در عبعد فردی و چه در ابعاد نظامی در پرتو نماز میدانستند .همسر شههید تهیاد شهیرازی در
وتف اهتمام این شهید بزرگوار نسبت به نماز اول وقت میگوید« :تیاد همیشه میگفهت :ههر
چه دارم ،از نماز دارم .همواره تأکید داشت نماز را اول وقت بخوانیم .وقتههایی کهه خانهه بهود،
2
نماز مغرآ و عشا را به امامت خودش به جماعت میخواندیم».
از آنجا که شعار فرهنگ نمازخوانی رزمندگان در حقیقت شعار توحید ،معنو یت و دینداری بهود،
توانست همه دلهای شیدایی و مشتاق را به خود جذآ کند و دیگر ارزشها ،ذیل مفههوم نمهاز و
معنویت شکل گرفت .این شاخصه همواره در ادبیات بینشی و گفتاری فرمانهدهان دفهاع مقهدس
تبلور داشت؛ چنانکه وجه تمایز خود و دیگر نظامیان دنیا را در همین شاخصه میدانستند و آن را
به نیروهای تحت امر خود نیز گوشزد میکردند .سردار اسالم شهید مههدی زینالهدین وقتهی در
منطقه پاسگاه زید ،کادر لشکر را جمع کرد تا برایشان تحبت کنهد ،والیتمهداری در پرتهو نمهاز
رزمندگان را با نماز یاران والیتمدار امهام حسهین مقایسهه کهرد و گفهت« :درسهت اسهت کهه
بچههای ما در وفاداری و اطاعت امر با نظامیهای دیگر کشورها قابل مقایسه نیستند ،اما ما بایهد
خودمان را با شیعیان اباعبدالله مقایسه کنیم؛ آنهایی که وقت نماز ،دور حضرت را میگرفتنهد
3
تا نیزه دشمن به سینهشان اتابت کند و حضرت اباعبدالله آسیب نبیند».
انههس بهها نمههاز ،رمههز پیههروزی رزمنههدگان در همههه برهههههای جهههاد و شهههادت بههود .عملیههات
تاحبالزمان  ،نمونهای از تجلی نمهاز رزمنهدگان در رسهیدن بهه پیهروزی و موفقیهت بهود.
رزمندهای در خاطرات خود درباره این عملیات میگوید:
نماز جماعت بود .عطر دعا و مناجات ،همه جا را معطر کرده بود .فرمانده تیه در حهالی
که دست معاون گردان ه عباسعلی سخاوتی که در همین عملیات به شههادت رسهید ه را در
 .1فاطمه غفاری؛ یادگاران :کتاب شهید خرازی؛ ص .62
 .2رضا رسولی؛ یادگاران :کتاب شهید صیاد؛ ص .74
 .3احمد جبل عاملی؛ یادگاران :کتاب شهید زینالدین؛ ص .26
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دست میفشرد ،گفت« :من نماز بچههای شما را دیهدم .شهکی نیسهت کهه امشهب ،خبهر
خوشی را به امام امت خواهیم داد» .این چنین نیز شد و با یهورش برقآسهای دالوران سهپاه
اسالم ،دشمن شکست سختی خورد.

1

بنا بر فرهنگ اسالمی ،سنت و قانون الهی بر جوامع بشری چنین مقرر شده است کهه سرنوشهت
هر جامعهای به رو یکهرد و اراده آن جامعهه بسهتگی دارد؛ بنهابراین وقتهی اراده جمعهی مهردم بهر
2
حاکمیت نماز و معنو یت تمرکز یابد ،سرنوشت جامعه به شکل مطلهوبی رقهم خواههد خهورد.
امروز نیز با الهام از سیره معنوی رزمندگان ،میتوان فرهنهگ نمهازخوانی را در جامعهه بههویژه در
نسل جوان نهادینه کرد.
ب .تجلی معنویت در شب زندهداری و تهجد

یکی دیگر از رموز موفقیت و تعالی رزمندگان در دفاع مقدس ،تهجد و شب زنهدهداری بهود کهه
این میراث گرانبها را از ائمه معصومین و اولیای الهی به ارث برده بودند .بهه برکهت معنویهت
جاری از انقالآ اسالمی ،نفس قدسی حضهرت امهام و حضهور علمها و روحانیهان در دفهاع
مقدس ،رزمندگان از رزم نظامی و جهاد اتغر ،فراتر رفتند و بهه سهاحت جههاد اکبهر کهه همهان
اهتمام ویژه نسبت به انجام تکالیف و نمازهای واجب بود ،قدم نهادند .در این سهلوک عاشهقانه،
هیچ چیزی نتوانست مانعشان شود و آنها در این مسیر از منبع الیزال الهی کسب فهیض و انهرژی
میکردند .یکی از همرزمان سردار شهید علیاکبر رحمانیان ،درباره خسهتگیناپذیری رزمنهدگان
و فرماندهان در عرته جهاد اتغر و جهاد اکبر میگوید:
در پایگاه امیدیه بودیم .یک سهاعت بهه اذان تهبح مانهده ،از خهواآ بیهدار شهدم .شههید
علیاکبر را دیدم که بعد از چهار شبانهروز عملیات ،در حالی کهه آ هار خسهتگی شهدید در
چهرهاش آشکار بود ،وارد سنگر شد .فکر کهردم بها آن حهال خسهتهاش دراز بکشهد؛ چهون
خواآ از چشماند می بارید ،ولی دیدم که جانمهازش را پههن کهرد و آمهاده نمهاز شهب و
مناجات با خدا شد .به او گفتم« :حاجی خسته هستی ،کمی استراحت کن» .لبخندی زد و
3
گفت« :ما االن برای همین نماز و خدا داریم میجنگیم» .سپس مشغول عبادت شد.

یکی از همرزمان شهید احمد امینی نیز عشق سرشار او به بنهدگی خهدا و راز و نیهاز شهبانهاش را
اینچنین توتیف میکند:
 .1مرتضی جمشیدیان؛ خودشكیان؛ ص.26
 .2رعد.11 :
 .3جمعی از نویسندگان؛ خاطرات نمازی؛ دفتر چهارم ،ص .82
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همیشه دیگران را نیز به عبادت شبانه ترغیب میکهرد .بها اینکهه فرمانهده گهردان ،و از همهه
خستهتر بود؛ ولی همیشهه اولهین نفهر بهود کهه نیمهههای شهب بهه مسهجد میآمهد .البتهه
می توانست در بیابان سر به زمین بگذارد و نماز شب بخواند ،ولی به این انگیزه که دیگهران
را نیز به این امر تشویق کند و آنها را نماز شبخوان کند ،به مسجد گردان میآمد که به این
هدف خود نیز رسید .سوز و ناله مخلصانه حاج احمد کاری کرد کهه گهردان او ،بهه گهردان
«مخلصان» مشهور شد.

1

بنابراین با نگاهی به تقویم معهارف دفهاع مقهدس ،بهه روشهنی خهواهیم دیهد کهه فرهنهگ شهب
زندهداری ،راز و نیاز و پرداختن به نماز ،
شب در جای جهای جبهههها عطهر بنهدگی و عبودیهت را
پراکنده کرده بود .امام امت در وتف شب زندهداری و تهجد رزمندگان فرموده اسهت« :مها در
پیشگاه خداوند متعال و ولی بر حق او ،حضرت بقیةالله ارواحنا فداه افتخار میکنیم به سهربازانی
در جبهه و در پشت جبهه که شبها را در محراآ عبهادت و روزهها را در مجاههدت در راه حهق
2
تعالی به سر میبرند».
این افتخار امام خمینی حاکی از تهجد و راز و نیاز شبانه رزمندگانی چون شهید مجید جلهویی
است که دوست و همرزمد میگوید« :مجید همیشه مرا برای نمهاز از خهواآ بیهدار میکهرد و
خودش تا طلوع آفتاآ در حال دعا و مناجات بود .یک بهار بهه او گفهتم :تهو خسهته نمیشهوی
خواآ نداری در جواآ من آرام و با رویی باز گفت :تو نمیدانی که وقتی آدم بها محبهوآ خهود
در دل شب راز و نیاز میکند ،چه تفایی دارد ....روح آدم به پرواز در میآید و احسهاس آرامهد
3
میکند ».
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عدرنیدشبیکو وگری سمحری

4

ج .تجلی معنویت در انس با قرآن

قرآن کریم و دفاع مقدس ،دو مقوله در هم آمیخته هستند .رزمندگان که قرآن را یکهی از مصهادیق
 .1رضا آبیار؛ «سیره اخالقی شهیدان هشب زندهداری »؛ مجله طوبی ،ص .50
 .2سید روحالله موسوی خمینی؛ صحیفه امام؛ ج  ،14ص .504
 .3غالمعلی رجایی؛ سیرت شهیدان؛ ص .52
 .4محمد حافظ شمسالدین؛ دیوان غزلیات؛ به کوشد خطیب رهبر ،شمارۀ  ،452ص .614
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ذکر و یاد خدا یافته بودند ،انس و ارتباط ویژهای با آیات نورانی این کتهاآ مقهدس و منبهع کهالم
وحی برقرار میکردند .آنها با این موهبت الههی ،یهاد پروردگهار متعهال را در دل خهود زنهده نگهه
میداشتند .یکی از جلوههای انس با قرآن ،تمسک به مفاهیم عالیه کالم الهی و تالوت برخهی از
آیات موضوعی آن بود .شهید کالهدوز ،یکی از فرماندهانی بود که همه وجهودش سهراپا بها روح
قرآن و مضامین آیات عجین بود .یکی از همرزماند میگوید:
هر وقت فرتتی مییافت ،قرآن میخواند .به همه نیز توتیه میکرد که قرآن بخواننهد .روزی بهه
اتاقد رفتم ،در حال تالوت قرآن بود .گفت« :تا میتوانیم باید روی قرآن کار کنیم و تشویق کنیم
همه در مباحث عقیدتی و اخالقی شرکت کنند .هر چه در این زمینهها کار کنیم ،باز هم کم کهار
1
کردهایم .ما نیازمند به قرآن و درک معارف عالی آیات الهی هستیم».
3
َّ
یجیههب» را بههه طههور
رزمنههدگان در لحظههات سههخت و خههاص« ،آیةالکرسههی» 2و آیههه «أمههن
ِ
َ ْ
َّ َّ َ َ َ َ
َ َ ْ َ ْ ُُ ُ ْ َ
ذه قذتل ُه ْم َو مذا َر َم ْيذت ِإذ
لكذن الل
دستهجمعی و هنگام هدفگیری و شلیک ،آیه «فلم تقتلوهم و ِ
َر َم ْي َت َو ِلك َّن َّالل َه َرمي» 4را میخواندند .هنگامی که میخواستند دشمن متوجهه حضهور آنهان در
ْ َ ِّ َ َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ ُ ْ َ
ْ َْ
محل نشود ،آیه شریفه « َو َج َع ْل َنا م ْن َب ْين َأ ْيديه ْم َس ِّ
ذم ال
ذدا َو ِمذن خل ِف ِهذم سذدا فأغشذيناهم فه
ِ
ِ ِ ِ
ُي ْبص ُر َ
ون» 5را تالت میکردند و این آیه دشمن را کور میکند .یکی از رزمندگان میگوید:
ِ
من در دستهای بودم که قرار بود کمین دشمن را منهدم کنیم .قبل از حرکت قهرار گذاشهتیم آیهه «و
جعلنا» را مرتب زمزمه کنیم و به یاد داشته باشیم .به کمین که رسیدیم ،از کنار عراقیها گذشهتیم.
به طور طبیعی باید ما را میدیدند .آنها را دور زدیم ،ولهی متوجهه نشهدند .وقتهی بهاالی سرشهان
رسیدیم ،تازه فهمیدند .کار تمام شده بود .نتوانسهتند دسهت از پها خطها بکننهد .یکهی از بچههها
6
ذوقزده شده بود و فریاد میزد« :و جعلنا» گرفت.
در روزهای سخت حمله و تجاوز ناجوانمردانه ارتد بعث عراق با حمایهت همهجانبهه برخهی از
 .1محمدعلی قربانی؛ هالهای از نور :خاطراتی از سرلشكر پاسدار شهید یوسف کالهدوز؛ ص.104
 .2بقره.255 – 257 :
 .3نمل.62 :
 :4انفال« : 17 :و آنگاه که تو ه به سوی آنها تیر و سنگریزه افکندی ،تو نیفکندی ولکهن خهدا افکنهد هتها دشهمن را
مغلوآ نماید ».
 .5یس« : 9 :و در پید روی آنان سدی قهرار دادیهم و در پشهت سرشهان سهدی؛ و چشمانشهان را پوشهاندهایم ،لهذا
نمیبینند».
 .6علی بنیلوحی؛ عبور از چم هیدی :مجموعه خاطرات عملیات محرم؛ ص.65
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همسایگان مرتجع و نیز قدرتهای جهانی ،پناه به قرآن و توکهل بهر خهدا ،امیهدبخد و تکیههگاه
رزمندگان در بیابانهای غریب جبهه بود و به آنهها نیرویهی مضهاعف میبخشهید .ریشهه اتهلی
نهراسیدن از مرگ و آن همه شجاعت و دلیری را که در روزهای دفاع مقهدس در میهان رزمنهدگان
اسالم تبلور و تجلی مییافت ،باید در انس رزمندگان با آیهات روحبخهد قهرآن کهریم و معجهزه
واژگان مقدس آن جستجو کرد .انس با آیات قهرآن بهگونههای رابطهه عبهد و معبهود را در جبهههها
مستحکم ساخته بود که یکی از واسطههای نورانی برای کسب فیض شهادت و گرفتن حاجهت از
درگاه الهی ،تمسک و توسل به دامان شفاعت قرآن کریم به واسطه نذر و یا ختم قرآن بود؛ رسهمی
که جبهه بدون آن تفایی نداشت و هر گاه فراغتی فهراهم میشهد ،تهوت تهالوت جمعهی و یها
انفرادی قرآن از گوشه و کنار سنگرها بر میخاست .همرزم سردار شهید محمود کاوه میگوید:
روزی تصمیم گرفتم که به دیدار محمود کاوه بروم و با ایشان تحبتی داشته باشم .وقتی بهه
کنار اتاق ایشان رسیدم ،از پنجره اتاق نگاه کردم .دیدم محمود مشغول تالوت قهرآن کهریم
است .جرأت نکردم داخل بروم و با خودم گفتم :بگذار توی حال خودش باشد .ایهن قهرآن
ً
1
خواندن ایشان حدودا تا نزدیکی اذان ظهر به طول انجامید.

حافظه تاریخی دفاع مقدس ،هیچگاه لحظات انس رزمندگان با آیات قرآن و یا قرآنهای کوچهک
جیبی آغشته به خون شهدا را که از میان لباس و کیف رزمندگان کشهف میشهد ،از یهاد نخواههد
برد .این قرآنهای آغشته به خون شهدا ،بیانگر آن بود که آنها تا آخرین لحظهه از ایهن مستمسهک
آسمانی دل نبریدند و از مصاحبت و همراهی قرآن هر دم جان تازه میگرفتند.
د .ضرورت بازخوانی معنویت در دفاع مقدس

شهدا و رزمندگان دوران دفاع مقدس با خون خود ،مسیر عبودیهت و سهعادت را ترسهیم کردنهد.
آنها ،بندگان مخل خدا بودند که بیابانهای عرفاتی جبهه را محهراآ عبهادت و بنهدگی سهاخته
بودند ،همه دارایی خود و از همه باالتر جان شیرینشان را به رزمگاه مجاهدت و معامله با معبهود
َ َ ُ
َِّ ِّ َ َ
نف َس ُ
َ ُ
ذهم َو
ذؤمنين ا
عالم آوردند و میدان جهاد اتغر را به عرته تجلی آیه « ِان الله اشتری ِمن الم ِ
َ
َ
َ َ ُ َ َِّ َ ُ ُ َ َِّ َ ُ
الله 2»...مبدل کردند.
قاتلون فی سبي ِ ِ
اموالهم ِبان لهم الجن ي ِ
 .1نرمافزار نشانه همجموعه دههزار خاطره ؛ شهید محمود کاوه.
 .2توبه.111 :

  206رهتوشه فصلنامه علمی ــ تخصصی ویژه مبلغان

بیشک امروز تداوم راه شهیدان ،تبعیت از مرام و التزام به سیره عملی و معنوی آنهاسهت .تهروی
فرهنگ معنویت و عبادت در جامعه ،بهترین شیوه تأسی به مکتب ایمانی شهدا و جلب رضهایت
و تقرآ جستن به این مقربان درگاه باری تعالی است .باید با آرمهان ایهن اسهوههای تهاری عههد
بست که مسیری جز راه آنها و طریق سعادت و سربلندی را در پید نگرفت؛ چرا که در این برههه
1
حساس تاری آنگونه که رهبر فرزانه انقالآ فرمودند« :یاد شهدا کمتر از شهادت نیست».
ضرورت این تبعیت و الگوگیری ،از آن جهت است که عبودیهت و پرسهتد خداونهد در فطهرت
انسان قرار داده و با سرشت او عجین شده است؛ ولی گاه ممکهن اسهت از مسهیر تهحیح خهود
خارج شده و باعث پرستد موجوداتی همچون بت و انسانهای دیگر میشود2.از این رو انسهان
برای یافتن بهترین سبک و سیره زندگی و بندگی خدا ،نیازمند الگو و راهنماست .امام علی در
این باره ،هدف بعثت پیامبر اسالم را خارج کردن بندگان از عبادت بتهها بهه سهوی عبهادت
خداوند میداند 3.سیره انسانهایی همچون شهیدان واالمقام که در مسهیر بنهدگی پیروزمندانهه از
سیاهیها به سوی نور گام برداشتند و موفق به فتح قلههای کمال و سعادت شدند ،میتوانهد مایهه
عبرتآموزی و اسوهیابی شود.
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