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من زاده و بزرگ ش��ده نهاوند هستم و سال 
1330 در همين شهر به دنيا آمدم. سال 64 در 

اوج جنگ خانه مان بمباران شد. من 34 سال 
داشتم كه جانباز ش��دم. آن زمان پنج فرزند 
داشتم و فرزند ششم را باردار بودم كه حادثه 

بمباران پيش آمد. 
ازروزحادث�هبگويي�د؛چ�هاتفاقي

افتاد؟
اوايل سال 64 بود. من در خانه تنها بودم. شكر 
خدا بچه ها يا مدرس��ه بودند يا بيرون از خانه 
كاري داشتند. دور و بر ظهر داشتم ناهار درست 
مي كردم كه ناگهان صداي مهيبي شنيدم. تا 
آمدم به خودم بجنبم يك موشك به خانه مان 
برخورد كرد و ديگر چيزي نفهميدم. چشم كه 
باز كردم ديدم در بيمارستان هستم. البته من 

فقط مي توانستم با يك چشم نگاه كنم. 
چهاتفاقيبرايچشمتانافتادهبود؟

مجروحيتتانچهبود؟
چشم راس��تم ديگر جايي را نمي ديد. من كه 
خبر نداش��تم چه اتفاقي افتاده اس��ت، ولي 

ديگران مي گفتند وقتي بمب به خانه مان فرود 
آمده، باعث شده بود شيشه هاي در و پنجره 
بشكنند و به س��ر و صورت و بدنم فرو بروند. 
گويي موج انفجار من را به جايي پرتاب كرده 
بود كه پر از شيشه خرده بود. نيمي از صورتم 
پر از شيش��ه بود. من تنها 34 سال داشتم و 
حاال بايد چهره ام را پر از زخم هايي مي ديدم 
كه خيلي از اين زخم ها، هرگز خوب نش��دند 
و جايشان در صورتم باقي ماند. حتي دكترها 
مي خواستند چشمم را تخليه كنند كه مقاومت 
كردم و با اصرار مانع اين كار شدم. االن چشمم 
نمي بيند، اما شكر خدا الاقل تخليه اش نكردند. 
بعد از مرخصي از بيمارستان، حداقل يك سال 
و چند ماه بايد هرازگاهي به تهران مي رفتم تا 
دكترها خرده شيشه ها را از بدنم خارج كنند. 

خيلي درد كشيدم و خيلي اذيت شدم. 
سرنوش�تفرزنديكهبارداربوديد

چهشد؟
واقعاً وقتي مي گويند خدا شيش��ه را در كنار 
سنگ س��الم نگه مي دارد، در موضوع نجات 
معجزه آس��اي دخترم مريم ديدم. در كمال 
تعجب به رغم شدت انفجار و آسيب هايي كه 
به من وارد آمده بود، دخترم سالم به دنيا آمد. 
اسمش را مريم گذاشتيم و االن براي خودش 
خانمي شده است. ازدواج كرده و صاحب چند 

فرزند است. 
نهاوندبهدليلنزديكيبهاستانهاي
مرزيخيل�يبمبارانميش�د؛چرا

مردمشهرراتركنميكردند؟
آن زمان هم��ه تنها به فكر پي��روزي در برابر 
دشمن و سربلندي كش��ور بودند. زن و مرد 
كنار هم مقاومت مي كردند و ما فكر مي كرديم 
خالي كردن ش��هرمان و رفتن به ش��هرهاي 
بزرگ، باعث جري شدن دشمن مي شود. ما 
نمي خواستيم باري به دوش كشور بگذاريم 
و همينطور عرصه را براي دشمن خالي كنيم. 
براي همين در شهرهايمان مي مانديم و همين 
ماندن ب��ه نوعي مقاومت و رزم ما محس��وب 

مي شد. 
سخنپاياني.

بعد از بمب��اران وقتي كه در بيمارس��تان به 
هوش آمدم، تنها چيزي ك��ه نگرانش بودم، 
سرنوشت فرزندم بود. گفتند او سالم است اما 
تا لحظه اي كه به دنيا بيايد، نگران بودم مبادا 
موج انفجار باليي سر نوزاد آورده باشد. شكر 
خدا فرزندم سالم به دنيا آمد و من بعد از سال ها 
درد كش��يدن و س��ختي ديدن، اكنون ثمره 
صبرم را در زندگي آرام و بي دغدغه ام مي بينم. 
درواقع رزمندگان و خانواده هايشان و دركل 
همه مردم ايران در آن هش��ت سال، سختي 
كشيدند تا بعد از دفاع مقدس، سال هاي سال 
كشور ما از هجوم بيگانگان بيمه بشود و اكنون 
كه در آرامش زندگ��ي مي كنيم، ثمره همان 
خون هايي اس��ت كه براي حفظ اين كش��ور 

ريخته شده است.
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گرفتاريهايامروزمردماستكهگرفتار
نداشتنمعياروميزانهستندتاخودشان
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ودريکكش�وري،هيچگاهباهماختالف
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اختالفپيداميكنيم،ايناستكهمبناو
معيارصحيحيبرايحق،انتخابنكردهايم.
چه چيز را مي توان مصداق هاي »حق« قرار 
داد و در نقطه مقابل آن، مصداق »باطل« كدام 
است؟ چگونه و با چه معيارهايي مي توانيم آنها 
را بشناسيم؟ اينها پرسش هايي هستند كه در 
طول تاريخ براي انسان دردمند و آگاه مطرح 
بوده است زيرا بر اساس پاسخ به اين پرسش ها 
راه و روش زندگي خود را انتخاب مي كند. مهم 
آن راهي است كه انسان برگزيند تا منطبق بر 
حق و عدالت باشد و س��عادت و رستگاري او 
را تضمين كند. پس ابت��دا بايد حق و باطل و 
معيارهاي اين دو را شناخت تا اهل حق و باطل 

را از هم تمييز داد. 
اميرالمؤمنين)ع( در رابطه با شناخت حق از 
باطل مي فرمايند: »اِنَّ الَْحقَّ َو الْباِطَل ال يْعَرفاِن 
بِاَْقداِر الرِّجاِل، اِْعِرِف الَْحقَّ تَْعِرْف اَْهلَُه َو اْعِرِف 
الْباِطَل تَْعِرْف اَْهلَ��ُه«؛ حق و باطل را با ميزان 
قدر و شخصيت افراد نمي شود شناخت. اين 
صحيح نيست كه انسان اول شخصيت هايي 
را مقياس قرار ده��د و بعد ح��ق و باطل را با 
اين مقياس ها سنجش كند. شهيد مطهري 
در توضيح اين س��خن مي فرمايند: »در اين 
جا حضرت عل��ي)ع( معيار حقيق��ت را خود 
حقيقت قرار داده است و درواقع اين يك بينش 
مخصوص و اهميت دادن به اصول است نه به 

افراد و اشخاص.« 
در طول تاري��خ موقعيت هايي براي انس��ان 
حقيقت طلب پيش آمده است كه براي تحقق 
حق و پيروزي حق ب��ر باطل و احي��ا و زنده 
نگه داش��تن حق جان خود را در اين راه نثار 

نموده است. در ميان انسان ها همواره كساني 
پيدا شده اند كه اهل فساد و ظلم و اصطالحاً 
پيرو باطل هستند. انسان هايي كه به اسارت 
هواي نفساني درآمده اند، پذيرش حق برايشان 
سنگين اس��ت، اما انس��ان هايي كه خود را از 
اسارت نفس رها كرده اند اينگونه نيستند. از 
آنجا كه دفاع و مبارزه با ظلم يك اصل پذيرفته 
شده است، كساني كه در اين راه گام مي گذارند 
از باالترين ارزش ه��ا برخوردارند. قرآن كريم 
ِ النَّ��اَس بَْعَضُهم  مي فرمايد: »َولَ��ْواَل َدْفُع اللَّ
ََّفَسَدِت الَأْْرُض«؛ و اگر خدا برخي مردم  بَِبْعٍض ل
را در مقابل بعضي ديگر برنمي انگيخت فساد 

روي زمين را فرا مي گرفت. 
امام حسين)ع( در چنين موقعيتي مي فرمايند: 
»چقدر مرگ در راه رسيدن به عّزت و احياي 

حق آسان و راحت است.« 
آري شهيد كسي اس��ت كه پس از شناخت 
صحيح حق در باالترين درجه انساني حاضر 
مي ش��ود تا در اين راه جانش را با خداي خود 
معامله كند. خداوند تبارک و تعالي در قرآن 
كريم مي فرمايد: »إِنَّ اللَّ اْشَتَری ِمَن الُْمْؤِمِنيَن 
أَنُفَسُهْم َوأَْمَوالَُهم بَِأنَّ لَُهُم الَجنََّة يَقاتُِلوَن فِي 
ا فِي  َسِبيِل اللِ َفيْقُتُلوَن َويْقَتُلوَن َوْعًدا َعلَيِه َحقًّ
ْوَراِة َواإلِنِجيِل َوالُْقْرآِن«؛ خداوند جان ها و  التَّ
اموال مؤمناني را كه در راه خدا جهاد مي كنند 
به بهاي بهش��ت خريدار اس��ت. اين وعده اي 
اس��ت كه خداوند در تورات، انجيل و قرآن به 
پيامبرانش فرموده اس��ت؛ از اين رو باالترين 
مقام شهيد اين است كه از بندگان اختصاصي 
خداوند ب��وده و حضرت ح��ق او را براي خود 

مي خواهد. 

ويژگيهايشهيد
ش��هيد و ش��هادت در لغت به معناي شهود يا 
حضور است و ش��اهد و ش��هيد يعني حاضر و 
جمع آن شهدا است. شهيد داري چهار ويژگي 

ممتاز است: 
ويژگ�ياول: ش��هادت ق��دم نه��ادن در راه 
خداست. قرآن كريم در آيه 169 سوره مباركه 
آل عمران مي فرمايد: »َوال تَحَسَبنَّ الَّذيَن ُقِتلوا 
ِِّهم يُرَزقوَن«؛  في َسبيِل اللِ أَمواتًا بَل أَحياٌء ِعنَد َرب
شهيد كسي است كه در راه ارزش هاي الهي و 
جهاد في سبيل الل جان خود را با خداي خود 
معامله مي كند. مس��ئله في س��بيل الل بودن 
مهم ترين ش��اخصه اي  است كه ش��هادت را از 
ساير مرگ ها متمايز مي كند و قرآن كريم بارها 
اين ويژگي را براي شهادت متذكر شده است. 
از جمله در آيه 190 سوره مباركه بقره: »وقاتلو 
في س��بيل الل..«، آيه 9 س��وره مباركه توبه: 
»الَِّذيَن آَمُنوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا فِي َس��ِبيِل اللِ 
بِأَْمَوالِِهْم َوأَنُْفِسِهْم أَْعَظُم َدَرَجًة ِعْنَد الَلِّ َوأُولَِئَك 
ُهُم الَْفائُِزوَن« و بسياري از آيات ديگر قرآن كه به 

اين موضوع اشاره دارند. 
ويژگيدوم:ش��هيد با آگاهي و ش��ناخت راه 
حق، مسير شهادت را برگزيده است. برخالف 
ساير مرگ ها كه در پايان زندگي اين مرگ است 
كه به سراغ انسان مي آيد، شهادت مرگي است 
كه انس��ان خود به س��مت آن مي رود و نسبت 
به مس��يري كه در آن گام مي نهد آگاه است و 
اينگونه به خون خ��ود ارزش و ابديت مي دهد. 
اين ويژگي شهدا در كالم مقام معظم رهبري 
اينگونه بيان ش��ده اس��ت كه »شهدا همچون 
ستارگاني هستند كه مي توانند عالمي را روشن 

كنند.« زيرا ش��هيد خود در راه حق به آگاهي 
و شناخت رس��يده اس��ت و قدم نهادن در راه 
او مي تواند انس��ان جوياي حق را به ش��ناخت 

آن برساند. 
ويژگيسوم: ش��هيد اين راه را با اختيار خود 
برگزيده كه نش��ان از داش��تن روحي بزرگ و 
توانمند براي رش��ادت و ش��هادت است. اين 
انتخاب بر اساس شناخت و آگاهي او نسبت به 
زندگي و مرگ است و اصوالً اگر انتخاب بدون 

اختيار باشد فاقد معنا و اعتبار است. 
ويژگ�يچه�ارم: مرگ آگاه��ي از ديگ��ر 
ويژگي هاي ممتاز شهيد است. اميرمؤمنان)ع( 
مي فرمايند: »دل هايتان را از دنيا بيرون كنيد، 
پي��ش از آنكه بدن ه��اي ش��ما را از آن بيرون 
ببرند.« آگاهي درست انسان از مرگ مي تواند او 
را به شناخت صحيح حيات دنيوي برساند، زيرا 
كه مرگ بخشي از مسير زندگي انسان است و 
نقطه اي است كه او را از جهان مادي به حيات 
اخروي منتقل مي كند. از منظر حضرت علي)ع( 
بين مرگ آگاهي و معناي زندگي پيوندي است 
كه سبب مي ش��ود انس��ان به درک صحيح از 

حيات خود برسد. 
شهيد،معيارحق

مقام شهيد عالی ترين مقام انسانی است كه در 
آن هيچ حائلی ميان انسان و خدا وجود ندارد. 
درواقع ش��هادت اتصال به مقام ربوبی و لقاي 
الهی و نهايت كمال انسان اس��ت. چه جايگاه 
و منزلگاهی از اين باالتر كه عاش��ق را در جوار 
معشوق جای دهند و اين، همان چيزی است 
كه انسان در جست وجوی آن است. در فرهنگ 
اس��الم و به خصوص تشيع، ارزش��مندترين و 

گرانبهاترين اعمال، شهادت است. 
شهيد كسي است كه با نثار جان خود، درخت 
اسالم را آبياري كرده و فساد را ريشه كن مي كند. 
َّما  همچون حسين بن علي)ع( كه فرمود: »َو إِن
ي؛ من فقط  َخَرْجُت لَِطلَِب اإلِْصالح في أمَِّة َجدِّ
براي اصالح در امت جدم به پا خاستم.« حضرت 
امام خميني)ره( حركت در مسير حق و شهادت 
را آزاد شدن روح از قيد و بند دنيا مي دانند: »ما 
براي چه نگراني داش��ته باش��يم؛ مايي كه به 
تكليف خودمان     داريم عمل مي كنيم؟ نگراني 
آن بايد داشته باشد كه برخالف     مسير حق است. 
آن بايد نگراني داشته باشد كه چنانچه كشته   
  بشود، به عقيده خودش اين است كه نابود شده 
است و به عقيده ما   اين است كه به جهنم رفته 

است. ما چرا نگراني داشته باشيم؟...«
و اين چنين است كه شهيد، خود معيار شناخت 
حق مي شود. آري شهيد كسي است كه قيد و 
بندهاي قفس دنيا را از روح بلند خود برداشته 
اس��ت و ديگر او را كاري با دلبس��تگي هاي آن 
نيست. شهيد چشمه زاللي است كه تشنگان 
عدالت از آن س��يراب مي شوند و آتش سوزاني 
است كه ظالمان از آن هراسانند. از اين رو شهيد 
اسطوره، الگو و راهنماي آيندگان است و بشريت 

را به سوي حق و عدالت هدايت مي كند. 
ش��هيد مرتضي آويني ش��هيد اهل قلم شهد 
ش��يرين ش��هادت را اينگونه براي ما ترس��يم 
مي كند: »پس اگ��ر مقصد را نه اينج��ا در زير 
اين سقف هاي دلتنگ و در پس اين پنجره هاي 
كوچك كه به كوچه هايي بن بست باز مي شوند 
نمي توان جست، بهتر آنكه پرنده روح، دل در 
قفس نبندد. پس اگر مقصد پرواز است، قفس 
ويران بهتر. پرس��تويي كه مقص��د را در كوچ 

مي بيند، از ويراني النه اش نمي هراسد.« 
*عضوهيئتعلميدانشكدهداروسازي

دانشگاهعلومپزشكيشهيدبهشتي

نگاه

نام زهرا)س( رمز  پيروزي
در دفاع مقدس

نفيسهكياشمشكي*
باس�عادت مي�الد بهتازگ�ي درحاليك�ه
حضرتزهرا)س(راپش�تس�رگذاشتهايم،
نگاه�يب�هدلدادگ�يوتوس�لرزمن�دگان
حض�رت س�احت ب�ه اي�ران مل�ت و
زه�را)س(دردف�اعمق�دسمياندازي�م.
نام حضرت زهرا)س( در هشت سال دفاع مقدس، 
ورد كالم شيرمرداني بود كه بسياري از عمليات هاي 
هجومي خود به قلب دشمن را با رمز يا زهرا)س( 
به انجام مي رساندند و ميادين مين و سيم خاردارها 
و توپ هاي فرانسوي و دوش��يكاهاي دشمن را در 
هم مي شكستند و خطوط مستحكم بعثي ها را به 

تصرف خود درمي آوردند. 
درواقع انقالب اسالمي با تأسي به وجود اطهرِ صديقه 
كبري، حضرت زهرا)س( بر طاغوت زمان پيروز شد 
و در هشت سال دفاع مقدس نيز، توسل به ساحت 
حضرت زهرا)س( در ميان ديگ��ر معصومين)ع( 
ملموس تر بود. رزمن��دگان در 12 عمليات با رمز 
يا زهرا و با شعار مي رويم تا انتقام سيلي زهرا)س( 
بگيريم، به دشمن يورش بردند و داشته هاي مادي 

متجاوزان را به سخره گرفتند. 
از جمل��ه عملي��ات بزرگي ك��ه با رمز ي��ا فاطمه 
زه��را)س( انج��ام گرفت مي ت��وان ب��ه عمليات 
فتح المبين اش��اره كرد كه از آن ب��ه عنوان اولين 
پيروزي بزرگ رزمندگان نام برده مي ش��ود. پس 
از تجاوز ناجوانمردانه دشمن به كشورمان در 31 
شهريورماه 1359، تا زماني كه عمليات فتح المبين 
در نوروز س��ال 61 انجام گرفت، تقريب��اً پيروزي 
بزرگي نصيب كشورمان نش��ده بود، اما به يكباره 
عمليات فتح المبين باعث آزادسازي 2500 كيلومتر 
از سرزمين هاي ش��مال خوزستان ش��د و اولين 
نش��انه هاي ضعف و شكس��ت قطعي را در جبهه 
دشمن بروز داد. سپس عمليات والفجر5، والفجر6، 
عمليات آبي- خاكي بدر و عمليات والفجر8 كه يكي 
از بزرگ ترين عمليات هاي دفاع مقدس بود، با رمز 
حضرت زهرا)س( انجام گرفتند.  عمليات والفجر8 
زمستان س��ال 64 با رمز مبارک يا زهرا)س( يكي 
ديگر از عمليات هاي بزرگ و موفق كشورمان بود 
كه پس از ناكامي در عملياتي چون والفجرمقدماتي 
و والفجريك و نرسيدن به تمامي اهداف عملياتي 
چون خيبر و بدر، پيروزي بزرگي را نصيب جبهه 
خودي كرد و باعث فتح ش��به جزيره ف��او و قطع 
دسترسي دشمن به آب هاي آزاد خليج فارس شد.  
در كنار عمليات دفاع مقدس، توس��ل به حضرت 
زهرا)س( در نزد بسياري از رزمندگان دوران دفاع 
مقدس نيز ديده مي شد. وجود گردان يا زهرا)س( 
در لش��كر14 امام حس��ين)ع( به وضوح مؤيد آن 
است كه رزمندگان چه ارادتي به ساحت حضرت 
زهرا)س( داش��تند.  زهرا)س( همان كسي است 
كه اولين و قاطع تري��ن دفاع را از ام��ام زمانش به 
انجام رساند و رسم ارادت و دلدادگي به ولي زمان 
را در تاريخ اسالم و تشيع به يادگار گذاشت. زهرا، 
الگويي از يك زن كامل را ارائه مي دهد و از همين 
روست كه بسيج جامعه زنان در راستاي زنده نگه 
داشتن ويژگي هاي يك زن مؤمن و انقالبي، بهترين 
الگو را بي��ان ويژگي هاي بي ب��ي دو عالم حضرت 
زهرا)س( مي داند و براي ترويج هرچه بيش��تر آن 

در تالش است. 
*مسئولبسيججامعهزنان
ناحيهحبيببنمظاهر

تأمليدرمفهوموفلسفهشهادتازنگاهاسالم

شهادت عالي ترين درجه شناخت حق از باطل
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