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مقــدمه

دربـاره ی دوسـت و دوسـتی، مطالب بسـیاری اسـت که 

در منابع اسـالمی و در جامعه شناسـی و روانشناسـی آمده 

اسـت. اسـالم به ویژه در خصوص دوسـت و رفتار با دوست، 

شـاخصهای یک رفیِق همراِه رشـد دهنده، شاخصهای یک 

دوسـت بـد و گمراه کننـده، راهبریهای کالن و ُخرد بسـیار 

دارد. در واقع دوسـت یابی و همراهی با دوست در سختیها و 

پیچهای دشـوار زندگی، از جمله مواردی است که در سعادت 

یا شـقاوت، هدایت یا گمراهی، کمال یا سـقوط انسان بسیار 

مؤثر است و لذا در علوم جدید هم روی آن تأکید شده است، 

اگر چه نگاه آنان تفاوتهایی گاه اساسی با نگاه اسالم دارد.

نکته ی اّول در باب دوسـت، ضرورت دوسـت یابی اسـت. 

نکته ی بعدی، شـاخصهای دوسـِت خوب و انتخاب اینگونه 



دوسـتان برای دوستی است. نکته ی سـوم، نحوه ی رفتار با  

دوسـت و نگهداری دوست اسـت. نکته ی چهارم، همراهی 

دوست و دوستی تا کجا باید ادامه یابد؟

این نکات و نکات دیگر، مالحظات ضروری است که بایستی 

در مقوله دوست و دوستی، مورد توجه و تأکید قرار گیرند. در 

ضرب المثل ها و شعرها و جمالت قصار هم، این نکات آنقدر حائز 

اهمیت بوده است که به کّرات مورد اشاره قرار گرفته است.

دوسـِت تـو از تـو بـــه بـاید

تـا تـو را عقل و دیــن بیافزاید

دوست آنست که گیرد دست دوست

ــدگی در پریشان حالی و درمانـ

آیـا شـهدای دفاع مقـّدس، در این زمینه هـم می توانند 



الگوی مناسـب و اسالمی برای ما باشـند؟ این سؤال باعث  

شد تا در خاطره هایی که از آنان باقی مانده است به جستجو 

پردازیـم. اگرچـه این مسـأله در آن زمانها،  در بررسـیها و 

مصاحبه ها با خانواده ی شـهدا و زندگی آنان، به عنوان یک 

اصل و سـؤال اساسـی مطرح نبوده و لذا در خاطرات کمتر 

به آن پرداخته شـده است، با این وجود به نمونه های جالبی 

برخوردیم که بخشـی از آنها را در ایـن مجموعه گردآورده 

و ارائه کردیم تا روشـن شـود که در این عرصه نیز، شهدای 

دفاع مقدس دوستاِن خوب و همراه انتخاب کرده و سپس در 

صحنة دوستی و رفاقت، بر مدار ارزشهای اسالمی، فداکاری 

و مهربانی داشته و صحنه های زیبایی را خلق کرده اند. 

مؤسسه فرهنگی هنری قدروالیت
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دوستانش را از بیراهه رفتن بر حذر می کرد
شهيد غالمعلي مصطفايي
در س��الهاي تحصیلي، تالش و کوشش فراوانی مي کرد 
و موفّق بود و همین امر نیز بر من تأثیر زیادي گذاش��ت و 
باعث شد که دوران تحصیل را من بدون نگراني و دغدغه 
س��پري کنم. آن سالها فس��اد بیداد مي کرد، ولي ایشان در 
دوران جواني و نوجواني نس��بت به مس��ائل شرعي خیلي 
مقیّ��د بود؛ ب��ه گونه اي که خیلي دقّ��ت مي کرد که خالف 
ش��رعي را مرتكب نش��ود و به هیچ وجه اجازه نمي داد که 
لغزش��ي از خود و دوستانش س��ر بزند و دیگران را نیز از 
بیراه��ه رفتن بر حذر مي ک��رد، و دائماً در امر به معروف و 

نهي از منكر فعال بود.*
* ستارگان درخشان )5(، ص 73.
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رفتار و اخالق بّچه ها بهتر شده
سيدمجتبی علمدار

آمده بود جلو درِ بیت الّزهرا )سالم اهلل علیها(. می خواست 
س��یّد را ببین��د. صدای��ش کردم. آم��د جل��و در و گفت: 

»بفرمایید؟!«
آن خانم گفت: »من را می شناسید؟!«

سیّد هر وقت می خواست با خانمی صحبت کند، سرش 
را باال نمی آورد. آن روز هم همین طور. سرش پایین بود و 

گفت: »خیر.«
گفت: »دو تا پسر دارم که ظاهراً چند وقت است با شما 

آشنا شدند. دوقلو هستند و هفده سال سن دارند.«
سیّد گفت: »بله، بله. حال شما خوب است؟«

آن مادر ضمن تش��ّكر گفت: »من باید مطلبی را بگویم. 
امیدوارم ببخش��ید.« بعد ادامه داد: »خانواده ی ما هیچ کدام 
اه��ل مذهب و دین و... نیس��تند. مدتی پیش بچه های من 
موقع فوتبال با شما آشنا شدند. توی خانه هم از شما زیاد 
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تعری��ف می کردند. من فكر کردم ش��ما مرب��ی فوتبال و... 
هستید.

من چند وقتی اس��ت که می بینم رفتار و اخالق بچه های 
م��ن تغییر کرده! روزبه روز برخورد آنها، با من و پدرش��ان 
بهتر از قبل ش��ده اس��ت. مدتی بود که می دیدم این بچه ها 

توی اتاقشان هستند و کم تر پیش ما می آیند.
یک روز از الی در مش��اهده کردم که دوتایی دارند نماز 
می خوانند. خیلی تعجب کردم. خیلی هم شرمنده شدم که 

بچه های من از من خداشناس تر شدند.
مدت��ی رفتار و اخ��الق پس��رها را زیر نظر داش��تم. تا 
این ک��ه فهمیدم بعضی از روزه��ا به مكانی می روند و آخر 
ش��ب برمی گردند. فكر کردم باش��گاه می رون��د، اما وقتی 
برمی گشتند، چشمهایش��ان کبود بود. معلوم بود که خیلی 
گریه کرده اند! ناراحت بودم. گفتم شاید کسی آنها را اذیّت 
می کند. برای همین چادر خانم همسایه را قرض گرفتم و 
امروز آنها را تعقیب کردم. فهمیدم که به این جا آمده اند؛ به 

بیت الّزهرا )علیه الّسالم(.
از همسایه ها پرسیدم: این جا کجاست؟

گفتند: حسینیه است. جوانها می آیند و برنامه ی سخنرانی 
و مّداحی دارند. مس��ئول این جا هم نامش آقا سیّد علمدار 

است.
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من هم نام ش��ما را شنیده بودم. برای همین این جا ماندم 
و تا آخر هیئت را گوش کردم. مطمئن ش��دم خدا دس��ت 
بچه های من را گرفته. برای همین آمدم از ش��ما تشّكر کنم 

و بگویم بیش تر مراقب بچه های من باشید.«
همان موقع دوقلوها از در بیرون آمدند. با تعجب مادرشان 

را دیدند که با سیّد در حال صحبت است.
س��یّد جلو رفت و دست انداخت گردن هر دوی آنها و 
گفت: »حاج خانم، بچه های شما عالی اند. اینها معلم اخالق 
من هستند. خدا اینها را خیلی دوست دارد. ما هم که کاره ای 

نیستیم. این بچه ها باید ما را یاری کنند.«
چند روز بعد دوباره همین مادر را دیدم. آمده بود تا سیّد 

را ببیند.
س��یّد جلو در آمد. مادر، یک دس��ته اسكناس که داخل 
پاکت بود، به سیّد داد و گفت: »کل پس انداز من همین سی 
هزار تومان هست که آوردم برای بیت الزهرا)سالم اهلل علیها(. 
من هر چه دارم، از ش��ما دارم. ش��ما هم هر طور می دانید 

خرج کنید.«
س��یّد تشكر کرد و مبلغ را به مسئول مالی هیئت تحویل 

داد. این دو نفر بعدها از بهترین نیروهای هیئتی شدند.*

* علمدار، صص 124-123.
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مگر من ُمرده ام؟!
شهيد سّيدمحسن صفوی

ش��ب سوم فروردین 1359 سرزده به منزل ما آمد. وقتی 
وارد اتاق ش��د و نگاهی به اطراف انداخت، احساس کردم 
ک��ه در فكری عمیق فرو رفت. بعد از لحظاتی گفت: »چرا 

این جا زندگی می کنید؟«
بالفاصله در جواب گفتم: »برادر محس��ن این هم زیادی 

است.«
از نگاهش می ش��د دریافت که غ��م در چهره اش رنگ 

می گیرد. گفت: »چرا به من نگفتی؟!«
محل سكونت ما باال خانه ای بود با یک اتاق دوازده متری 
که اتاق خواب، پذیرایی و آش��پزخانه ما را تشكیل می داد. 
کوچه ای که خانه ی ما در آن واقع شده بود، باریک و تنگ 

بود.
آقا محس��ن س��كوت کرده بود و چیزی نمی گفت. باز 
نگاه��ش کردم، نمی دانم به چ��ه چیز دیگری فكر می کرد. 
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به خاطر این که خوشحالی خودم را ابراز کنم، مجدداً گفتم: 
»این هم از سِر ما زیادی است.«

چهره اش تغییر کرد. بُغض گلویش را گرفته و در حالی 
که متحیّر ش��ده بود، بُغضش را خورد. مثل این که خودش 
را سرزنش می کرد. در حالی که نشسته، بود آرامش نداشت. 
اّول فكر کردم که در بیرون از منزل اتفاقی افتاده است که او 
دل نگران اس��ت. هنوز نیم ساعتی نگذشته بود که با اندوه، 

اّما امیدواری تشریف برد.
روز بعد زنگ زد. از لحن صدایش، خوشحالی عجیبی را 
از او احساس کردم. ذوق زده بود. مثل آدمهایی که خواب 
بهشت را دیده باشند، گفت: »عباس برایت منزل خریده ام.«
مانده بودم چه بگویم. به گوشی تلفن نگاه کردم، تصویر 

تمام قد آقامحسن در مقابلم بود، ولی باورم نمی شد.
گفت��م: »من پول ندارم... .« قبل از این که چیز دیگری به 
زبان بیاورم یا عذری بتراش��م، او گفت: »مگر من ُمرده ام؟! 
خیلی س��ریع بیا و قولنامه را امضا کن و اگر هم دیر کنی، 

ناراحت می شوم.«
باید می رفتم و رفتم، چون دستور آقامحسن بود. طاقت 
ناراحت کردنش را نداش��تم. آن هم آقامحسن که این همه 

مهربان و با صفا بود.
بوی بهشت می آمد. درست مثل خواندن نماز، مثل وقتی 
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که به زیارت می روی، روبه روی ضریح بودم؛ نه برای خانه، 
فقط به خاطر این مرد بزرگ که خدا می داند آن روز چه قدر 

دوستش داشتم.
همه چیز از قبل آماده بود. زیر قولنامه را امضا کردم. دیدم 

که از چهره اش مثل باران بهار، خوشحالی می بارید.
گفت: »چه قدر پس انداز داری؟«

غافلگیر شده بودم. گفتم: »پنج هزار تومان.«
احساس خجالت زدگی من را دریافت. یک تبّسم کوتاه 
ک��رد. با اطمینان و حضور خاطر، جابه جا ش��د. رو کرد به 
من و گفت: »این پول هم خیلی زیاد اس��ت. اصاًل به فكر 

پرداخت بدهی نباش، من خودم برای تو تهیه می کنم.«
ای کاش می ش��د چندین بار ببوس��مش! در حالی که در 
دل برای او دعا می کردم، تحسینش کردم و سجده ی شكر 
ب��ه درگاه خداوند بزرگ به جا آوردم که این چنین بندگان 

خالص و با هّمت و فداکاری دارد.* 

* شمع صراط، صص 66-64.
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مرا صاحب خانه کرد!
شهيد سيدمحسن صفوی

من عشق به جبهه داشتم. از طرفی بچه ام را می خواستم 
عمل کنم و مشكل مالی داشتم. مشكلم را با یكی از برادران، 
در میان گذاش��تم. آقامحسن صفوی توسط آن برادر اطالع 

داد، برو عمل را انجام بده، من پول را تهیه می کنم.
من به تهران رفتم و عمل را انجام دادم. ایشان نیز، به قول 
خود وفا کرد و تمام مخارج بیمارستان فرزندم را پرداخت.
ی��ک روز، وارد ات��اق برادر صفوی ش��دم. با مس��ئول 
خانه سازی صحبت می کردم، تا چشمش به من افتاد، به آن 
ب��رادر گفت: »چرا به یحیی با این که دو تا بچه دارد، خانه 

نمی دهی؟«
برادر مس��ئول، در جواب برادر صفوی گفت: »خودش 

نمی آید.«
گفتم: »من پول ندارم.«

مسئول خانه سازی گفت: »ما، یک پالک خالی داریم.«



25

انتخاب دوست، رفتار با دوستان

باز تأکید کردم و گفتم: »من پول ندارم.«
آقا محسن، یک چک صدهزار تومانی از حساب شخصی 
خودش امضا کرد و به آن برادر مس��ئول داد و من صاحب 

خانه شدم.
لحظه ای بعد، باز به سیّدمحس��ن اص��رار کردم و گفتم: 

»سیّد! من پول ندارم تا پول شما را پس دهم.«
سیّدمحس��ن با جدیّت گف��ت: »برای��ت وام می گیرم تا 

قسطهایش را ماه به ماه بدهی.«
همین کار را هم کرد.

با چهره ای گش��اده، همیشه در برابر نامالیماتی که برای 
پرس��نل پیش می آمد، دلسوز بود. خار را در چشم خودش 

می خواست، ولی در دست برادران رزمنده هرگز.
ایش��ان، نام برادران را با صمیمیت و عش��ق، با پس��وند 

»جان« صدا می زد. مثل: محّمدجان، مرتضی جان و... .*

* شمع صراط، صص 89-88.
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یک ماه از دوستش پذیرایی کرد!
شهيد حسين خلعتبری مکرم

یک ب��ار آم��ده ب��ود مرخصی. ش��نید یكی از دوس��تان 
قدیمی اش معتاد شده. آن موقع حسین ساکن پایگاه همدان 
بود. این خبر، او را مثل اسپند روی آتش از جا پراند. رفت 
س��راغ او. مگر می توانس��ت بی تفاوت از کنار این موضوع 

بگذرد؟
ابتدا دوستش زیر بار نمی رفت که معتاد شده است. وقتی 

دید حسین دست بردار نیست، اعتراف کرد.
حس��ین در همین ج��ا کمی برایش وقت گذاش��ت تا از 
لحاظ روحی برای ترک آماده اش کند. بعد او را با خودش 

به همدان برد تا در منزل خودش او را ترک بدهد.
زمان، زمان جنگ بود و حسین در گرماگرم مأموریتهای 
جنگی. ابتدا او را برد حّمام و خوب شست وش��و داد. بعد 
او را به س��تون خانه اش بست. در طول مدت ترک، هم به 
مأموریتهای جنگی اش می رس��ید، هم داروهای او را تهیه 
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و از او پرس��تاری می کرد و هم از رس��یدگی به خانواده ی 
دوستش غافل نبود.

تا این که مراحل س��خت ت��رک، لحظه به لحظه زیر نظر 
حسین طی شد و برنامه ی ترک با موفقیّت به انتها رسید.

حس��ین بعد از این ماجرا، یک ماه از دوس��تش پذیرایی 
ک��رد تا از ترک کامل او مطمئن ش��ود. بع��د او را تحویل 

خانواده اش داد.*

* آسمان دریا را بلعید، صص 182-181.




