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نیایش اوست ،درود بر او ،هنگام سختی و تالش و دشواری
کارها.
بار خدای ��ا! تو در پرورش نفس من ،کاری به گردن من نهاده ای
ک���ه خ ��ود در آن از م ��ن توانمندتری و نی ��روی تو بر آن و ب ��ر من ،چیرگی
بیشتری دارد .پس به من چیزی ارزانی دار که تو را از من خشنود سازد و خشنودی
خود را از من همراه با تندرستی من ،از من دریافت دار.
بار خدایا! مرا بر س���ختی ،طاقت و بر بال ،ش ��کیب و بر تنگدس ��تی ،توان نیس ��ت؛ پس
روزی م���را از م���ن دری���غ م���دار و (کار) مرا به آفریدگان ��ت وا َم ِن ��ه و نیازم را تنها خ ��ود برآور و
رسیدگی به کارم را خود سرپرستی فرما.
و به س���وی من بنگر و در همه کارهایم مرا به چش ��م مهر ،ببین که اگر مرا به خودم وانهی ،از عهده
آنها بر نمی آیم و در آنها به آنچه مصلحت است ،نمی پردازم و اگر به آفریدگانت وانهی با ترشرویی با من
روبرو می گردند و اگر به خویشانم واگذاری ،محرومم می دارند و اگر چیزی ببخشند ،به ناگواری و سختی اندکی
می بخشند و منتی دراز دامنه بر من می نهند و بسیار نکوهش می کنند.
بارخدایا ،پس مرا با بخشش خود ،بی نیاز کن و با سترگی خویش ،برپا دار و با گشاده دستی ات ،دستم را بگشا
و با آنچه در نزد توست ،مرا بسنده شو.
بارخدای���ا! بر محمد و خاندان او درود فرس���ت و مرا از رش ��ک ،رهای ��ی بخش و از گناهان ب ��از دار و از آنچه حرام
اس���ت ،پرهی���ز ده و ب���ر انجام گناهان ،دلیرم مگردان و م ��رغ دلم را در هوای خود ،به پرواز در آور و خش ��نودی ام را
در آنچه از تو ،به من می رس���د ،قرار ده و در آنچه به من روزی فرموده یا بخش ��یده یا نعمت داده ای ،خجس ��تگی
(و برکت) ِنه و مرا در همه حالت هایم ،در نگهداش ��ت خود و پاسداش ��ت خویش پوشیده و دور از دسترس و در
پناه و در امان بدار!
ب���ار خدایا! بر محمد و خاندان او درود فرس ��ت و مرا در به ج ��ا آوردن آنچه مرا به انجام
آن واداش���ته ای و یا به گونه ای از گونه های فرمانبرداری از خودت ،بر من یا بر هر
آفری���ده ای از آفریدگانت واجب کرده ای ،توفیق عطا فرما و اگر کالبد من از
انجام آن ناتوان و نیرویم نس ��بت به آن ،سس ��ت باشد و توانمندی ام به
آن نرس ��د و دارایی ام ،و دار و ندارم گنجای آن نباش ��د؛ خواه آن را به
یاد داشته یا فراموش کرده باشم.
ز ی ��را آن از کارهایی اس ��ت که تو ای پروردگار من ،آن را در ش ��مار
تکالی ��ف من آورده بوده ای و م ��ن ،از آن غفلت کرده ام ،پس ،از
بخش ��ش ف ��راوان خویش و لطف بس ��یار خود ،آن را به حس ��اب
من گذار تا چیزی از آن ،بر گردن من نماند ،تا چنان نباش ��د که
روزی که به لقای تو می رسم آن را از کارهای نیکوی من کم کنی
یا بر کارهای بد من بیفزایی؛ ای پروردگار من!
منبع :صحیفه سجادیه (.)1386ترجمه :موسوی گرمارودی ،علی .تهران :هرمس.

پند پیر فرزانه
منزلت شهادت و شهید نزد خداوند
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ا گر نبود برای ش ��هدا در راه خداوند مگر این آیه کریمه (آل عمران،
 ،)169در معرف ��ی مق ��ام بلند پایه ش ��هدا ،کافی بودک ��ه عزیزانی در راه
حفظ اس�ل�ام و کش ��ور اسالمی بزرگترین سرمایۀ خود را از دست دادهاند .شهدایی که در حفظ شرف
اس�ل�ام و دفاع از جمهوری اس�ل�امیهمه چیز خود را در طبق اخالص ،تقدیم خداوند متعال کردند.
در ای ��ن آی ��ه کریمه بحث در زندگ ��ی پس از حیات دنیا نیس ��ت که در آن عالم هم���ۀ مخلوقات دارای
نفس انسانی به اختالف مراتب از زندگی حیوانی و مادون حیوانی تا زندگی انسانی و مافوق آن زنده
ّ
عندالرب» و ورود در «ضیافةاهّلل» است.
بزرگ شهدای در راه حق« ،حیات
هستند ،بلکه شرف ِ
تهران ،جماران1362/۱۱/19-

با سخنان رهبر
شهادت ،هدیه خدا
...شهادت ،نعمت و هدیه خداست؛ این هدیه را آسان به کسی نمی دهند .چرا هدیه خداست؟ چون
افتخارآمیز در دنیا و آخرت تبدیل می کند؛ ...شما
گزیر همگانی همه انسان ها را ،به یک پدیده
ِ
ِ
مرگ نا ِ
کرمانی ها ش ��هدای زیادی دارید؛ اما عمده شهدای شما متعلق به لشکر  41ثاراهلل است .می دانید این
لش ��کر یعنی چه؟ یک لشکر مقتدر ،ش ��جاع ،فدا کار و افتخارآفرین .بعضی از بچه های شما که در لشکر
ثاراهلل ش ��هید ش ��دند ،در شب عملیات والفجر  8که عرض اروند متالطم را باید طی می کردند 1300 ،متر
طرف آب رفتند؛ برای این که خودش ��ان را به دش ��من برس ��انند .آب
غواصی کردند و از این طرف به آن ِ
ّ
در اروندرود ،هم از طرف سرچش ��مه پایین می آید؛ هم آب مد دریا از باال داخل می ش ��ود .اروند ،معبر
َ
عجیبی است .جوان های شما لباس غواصی به تن کردند  -طوری که دشمن نفهمید  -و نه ده متر و
بیس ��ت متر و صد متر ،بلکه هزارو سیصد متر را که عریض ترین بخش اروند بود ،طی کردند و خودشان
الفتوح عجیب را
را به آن طرف رس ��اندند و توانستند س ��احل مقابل را از دست دشمن بگیرند و آن فتح
ِ

		
بیافرینند ،که دنیا را منقلب کرد.

بیانات در دیدار خانواده هاى شهداى استان کرمان1384/2/12
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نات���وان ش���ده) و از طلبکار خود پیوس ��ته
تمدید و مهلت می خواهد!
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ً بسم اهلل الرحمن الرحیم
ُ
الم َ
���اس ُ
«أ ُّیه���ا ّالن ُ
جت ِم َعــ���ة
ُ
ُ
َ ُ َ َ
ُ
خت ِلف���ة أهواؤ ُهم
أبدان ُه���م ،ألم
َ ُ ُ
َ ُّ َّ ّ َّ
الص�ل�اب ،و
ک
المکـــ���م ُی ِ
ـــــوه���ی الصـــ���م ِ
ُ ُ ُ َ
ُ ُ
ع���داء َتقول���ونَ
ُ
اال َ
طم���ع ِفیک���م
ِفعلک���م ی ِ
یت َو َ
المــــجالسَ :ک َ
َ
کی���تَ ،فاذا َ
جاء
ِف���ی ُ ُ ِ ِ
َّ
ُ
َ
ی���اد م���ا ع���زت
ی���دی ح ِ
ِالقت���ال قلت���مِ :ح ِ
َ َ ُ َ َ ُ َ لاَ
ََ َ َ
َ
ُ
دع���وة من دعا کم ،و اس���تراح قلب من
ُ َ َ
َ
ُ
ی���ل ،د َ
ف���اع ِذی
ق َاس���ا کم ،أعا ِلی���ل ِبأضا ِل
ِ
َّ
َ ُ
ول(».نهج البالغ���ه ،خطبه:
ی���ن المط ِ
الد ِ
)29
ای مردم���ی ک���ه بدن هایت���ان جم���ع و
افکار و خواس���ته هایتان پرا کنده اس���ت!
سخنان (داغ) ش���ما ،سنگ های سخت
را در هم می شکند ،ولی اعمال (سست)
ش���ما دش���منانتان را به طمع می اندازد.
در مجال���س خ���ود (داد س���خن می دهید
و رج���ز می خوانی���د)؛ می گویی���د« :چنین
و چن���ان خواهیم کرد»ّ ،ام���ا هنگامی که
لحظ���ه پی���کار ب���ا دش���من ف���را می رس���د،
می گویید« :ای جنگ! از ما دور ش���و» آن
کس که ش���ما را ب���ا قهر و زور (ب���رای دفاع
از ح���ق) فرا خواند ،پاس���خ آبرومندانه ای
نمی ش���نود .آن ک���س که ش���ما را ب���ا قهر
و زور (ب���رای جه���اد و انج���ام وظیف���ه) در
فش���ار بگ���ذارد ،قلبش آرام���ش نمی یابد.
ش���ما پیوسته به بهانه های گمراه کننده
ّ
متوس���ل می ش���وید و تعل���ل می ورزی���د و
از م���ن می خواهید که جه���اد را به تأخیر
اندازم ،مانند بدهکاری که (بر اثر سستی
و س���هل انگاری از ادای دی���ن خوی���ش

دفاع از وطن
هر قدر انسان به تاریخ عصر امیرالمؤمنین
عل���ی؟ع؟ آش���ناتر می ش ��ود و ضعف ه ��ا و
ناتوانی ه���ای عجیب مردم ع ��راق و کوفه
را در آن عص���ر بررس���ی می کن ��د ،ب ��ه ای ��ن
حقیقت تلخ واقف می گردد که این مردم
زبون و ذلیل و ن���ادان چگونه ارزش های
مکت���ب این پیش���وای ب ��زرگ را ب ��ا اعمال
خودشان به زیر سؤال بردند!
ب���ه همی���ن دلی���ل م���وال عل ��ی؟ع؟ ب ��رای
تحری���ک آنه���ا و آم���اده ســـاختن ش� �ــــــان
جه���ت مبارزه با دش���منان خون آش ��ام از
تمام وس���ایل ممک���ن اس ��تفاده می کند،
از جمل���ه در فراز ب���اال روی مس ��أله وطن
و عالق���ه انس���انها ب���ه آن تکی ��ه فرم ��وده
گوید«:أی دار َب َ
َّ
ع���د دار ُکم َت َ
من ُ
عو َن؟؛
ومی
ِ
ٍ
از کدامی���ن خان���ه و وط ��ن بع ��د از خانه و
وطن خود ،دفاع می کنید؟»
اشاره به اینکه هر انسانی به خانه و وطن
خویش عالقه مند است و هنگامی که آن
را در خطر ّ
جدی ببیند ،هر کس که باشد
و از ه���ر آیین و مکتب���ی پیروی کند ،برای
دفاع از آن به پا می خیزد ،اما این روح نیز
در شما مرده است.
در اینج���ا این س���ؤال پی ��ش می آید که آیا
احت���رام ب���ه وط���ن در اس�ل�ام ،ب ��ه عنوان
داراالس�ل�ام ب���ودن اس���ت؟ یعن ��ی کش ��ور
اس�ل�ام ،از این نظر که کشور اسالم است،
ً
احت���رام دارد ی���ا ن���ه .وطن ذات ��ا از دیدگاه
اس�ل�ام دارای احترام���ی اس ��ت ک ��ه وقتی
داراالس�ل�ام ب���رآن تطبی ��ق کن ��د ،احترام
آن دو چن���دان می ش���ود؟ پاس ��خ ای ��ن
س���ؤاالت را در آی���ات وروای ��ات می ت ��وان
پی���دا ک���رد و حک���م عق ��ل نی ��ز آن را تأیید

ً
می کن ��د .توضی ��ح این ک ��ه ک ��رارا در آیات
ق ��رآن آم ��ده اس ��ت که «بی ��رون ران ��دن از
وط ��ن ،ی ��ک ض ��د ارزش» اس ��ت .مفهوم
ً
آن ،این اس ��ت ک ��ه وطن ذات ��ا یک ارزش
محس ��وب می ش ��ود .از جمل ��ه ،آیاتی که
ب ��ه وضوح این معنا را بیان می کند ،آیات
 8و  9س ��وره ممتحنه اس ��ت ،می فرماید:
َ
ّ
ُ ُ
«الینها ُک ��م ُ
َ
اهّلل َع ��ن ال ِذی � َ�ن ل ��م ُیقا ِتل َوکم
َ
ُ
ُ ُ ُ
ّ
الد َ
یارکم أن
خر َجوکم ِم َن ِد ِ
ین و ل ��م ی ِ
ِفی ِ ِ
َت َب ُّر ُ
وه ��م َو ُت ِ ُ
یه ��م ِا ّن اهّلل ُی ِح � ُّ�ب
قس ��طوا ِال ُ ِ
ُ َ َّ
َ
ّ
ین ِانما َینها ک � ُ�م اهّلل عن ال َ
قس � ِ�ط َ
ُ
ذین
الم ِ
ِ
ُ
َ َ ُ ُ
َ ُُ
ّ
یارکم
قاتلوکم ِفی ِ
ین و ُأخرجوکم َّ ِمن ِد ِ
الد ِ
َ
ُ
َ َُ َ
َ
َ
َ
خراجکم أن تولوهم و من
و َّظاهروا َ علی ِا ِ
ّ
َی َت َول ُه ��م فأولئ � َ
�ک ُه ُم الظالم � ُ�و َن»؛ «خدا
ش ��ما را از نیک ��ی ک ��ردن و رعای ��ت عدالت
نس ��بت به کس ��انی که در امر دین با شما
پی ��کار نکردند و از خان ��ه و دیارتان بیرون
نراندن ��د ،نهی نمی کند؛ چ ��را که خداوند
عدال ��ت پیش ��گان را دوس ��ت دارد .تنه���ا
شما را از دوستی کسانی نهی می کند که
در ام ��ر دین با ش ��ما پیکار کردند و ش ��ما
را از خانه هایت ��ان بی ��رون راندن ��د ،ی ��ا به
بیرون راندن شما کمک کردند{ ،نهیتان
می کن ��د} از این که با آنها دوس ��تی کنید.
و ه ��ر ک ��س آنه ��ا را دوس ��ت دارد ،ظالم و
ستمگر است».
ً
در این دو آیه مخصوصا ،مسأله اخراج از
خانه و وطن ،در برابر مقاتله در دین قرار
داده ش ��ده ،که نش ��ان می دهد هر کدام
ارزش جدا گانه دارد.
در آی ��ه  246س ��وره مبارک ��ه بق ��ره نیز این
س ��خن ،از زبان گروه ��ی از بنی اس ��رائیل
َ لاّ ُ َ
ُ
نقل ش ��ده اس ��ت« :قالوا َو ما لنا أ نقا ِتل
َ َ ُ
َ
یارنا
یل ِ
خرجنا ِم ��ن ِد ِ
اهّلل و ق ��د ا ِ
ف ��ی س � ِ�ب ِ
َو أبنا ِئن ��ا»؛ آنه ��ا ،ب ��ه پیامب ��ر زم ��ان خود
گفتند« :چگونه ممکن اس ��ت ک ��ه در راه
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خدا پیکار نکنیم ،در حالی که از خانه ها
و فرزندان مان رانده ش���ده ایم (شهرهای
ما از س���وی دشمن اش���غال و فرزندانمان
اسیر شده اند؟)».
این تعبیر نش���ان می دهد ک���ه انگیزه آنها
برای جه���اد ،عالوه بر حف���ظ آیین الهی،
نج���ات وطن بوده اس���ت و پیامبر آنان بر
ً
این سخن اعتراض نکرد و عمال بر آن مهر
تأیید نهاد.
پیامب���ر ا ک���رم؟ص؟ نی���ز هنگام���ی ک���ه
می خواس���ت از مکه هجرت کند ،سخت
ناراحت و منقلب بود .درس���ت اس���ت که
مک���ه ارزش معنوی و الهی فوق العاده ای
داش���ت ،ولی به نظر می رس���د ک���ه عالقه
پیامب���ر ب���ه آن ش���هر جه���ات متع���ددی
داش���ت که از جمله عالقه او به زادگاهش
بود.خداون���د ب���ا این جمل���ه او را دلداری
َّ َّ
َ َ َ َ َ َ ُ َ َ ُّ
راد َک
ذی فرض علیک القرآن ل
داد«ِ :ان ال ِ
ال���ی َم َع ٍاد؛ آن کس ک���ه قرآن را بر تو فرض
ک���رد ،تو را ب���ه جایگاهت ب���از می گرداند».
(قصص)85 :
ً
اساس���ا انس���ان رابط���ه م���ادی و معن���وی
فراوان���ی ب���ا زادگاه خ���ود دارد و تاری���خ
زندگی���ش ب���ا آن پیوند نا گسس���تنی پیدا
کرده اس���ت .همین پیوند ،س���بب عالقه
او ب���ه وط���ن می ش���ود و همی���ن عالق���ه،
انگیزه حفظ و دفاع و عمران و آبادانی آن
می گردد.
در حدیث���ی از امام عل���ی؟ع؟ می خوانیم:
ُ
«عم َ���ر ِت ُالب ُ
االوطان؛ ش���هرها
لدان ِب ُح ِّب
ِ
ِ

با ّ
حب وطن آباد می شود»( .بحاراالنوار،
)45/75
در حدی���ث دیگ���ری از ام���ام عل���ی؟ع؟
ُ
خوانیم«:م���ن َک َرم َ
الم ِرء ُبکائ ُه علی ما
می
ِ
ِ
ُ
َ
ُ
َ
َ
َمضی ِم���ن زما ِن ِه و حنینه ِال���ی أوطا ِنه؛ از
نش���انه های ارزش و شخصیت انسان آن
است که نسبت به عمر از دست رفته (که
در آن کوتاهی کرده اس���ت) اش���ک بریزد
و نس���بت ب���ه وطنش عالقه مند باش���د».
(بحاراالنوار)264/7 ،
ُّ
«ح���ب َالو َط���ن ِم َ
���ن
حدی���ث مع���روف
ِ
االیمان»؛ عالقه به وطن ،از نش���انه های
ِ
ایمان اس���ت؛ نیزدر مناب���ع مختلفی نقل
شده است.
از مجم���وع آنچ���ه گفت���ه ش���د ،می ت���وان
نتیجه گرفت که عشق و عالقه به زادگاه و
وطن هم ریشه هایی در قرآن مجید دارد
و ه���م در روای���ات و در منط���ق عقل آمده
اس���ت .ولی ای���ن ب���دان معنا نیس���ت که
انسان نسبت به وطن و زادگاهش عشق
ً
کورکورانه داش���ته باش���د و ا گ���ر فرضا برای
تکام���ل علمی و م���ادی و معنوی هجرت
از وط���ن ض���رورت پی���دا کن���د ،متعصبانه
از وط���ن جدا نش���ود ،هر چن���د به قیمت
عقب ماندگ���ی ودرماندگی او تمام ش���ود.
پیامبر اس�ل�ام ؟ص؟ با هجرت خود از مکه
 که عالوه بر تمام مزایای معنوی ،زادگاهآن حض���رت ب���ود  -به مدین���ه که محیط
بازت���ری ب���رای نش���ر و پیش���رفت اس�ل�ام
محس���وب می ش���د هج���رت ک���رد و ثابت

کرد که ماندن در وطن همیش ��ه مطلوب
نیس ��ت و اس ��تثنائاتی دارد ک ��ه باید آن را
پذیرفت.
جالب این که پس از فتح مکه ،باز پیامبر
ا ک ��رم؟ص؟ آنج ��ا را برای اقامت ��گاه خویش
انتخاب نک ��رد و به مدینه بازگش ��ت؛ چرا
ک ��ه مدین ��ه جای ��گاه مناس ��ب تری ب ��رای
مرکزیت اس�ل�ام ب ��ود .به همی ��ن دلیل در
حدی ��ث معروفی که در کلمات قصار نهج
البالغه از امیر مومنان علی؟ع؟ نقل شده
َ َ ََ ٌ َ َ
بأح ّق
می خوانیم ک ��ه فرمود«:لیس بل ��د
ک من َب َلد َخ ُیر البالد ما َح َم َل َ
َ
ک؛ شهری
ِ ِ
ٍ
ِب ِ
برای تو شایس ��ته تر از شهر دیگری نیست
(و در ضرورت ه ��ا بای ��د از وط ��ن هج ��رت
کن ��ی) بهترین ش ��هرها ش ��هری اس ��ت که
ت ��و را پذی ��را ش ��ود (وس ��ایل پیش ��رفت تو
را فراه ��م س ��ازد( ).نهج البالغ ��ه ،کلمات
قصار ،شماره)442
ای ��ن نکت ��ه نیزقاب ��ل توج ��ه اس ��ت ک ��ه
ا گ ��ر وط ��ن م ��ادی و جس ��مانی ت ��وأم ب ��ا
وط ��ن معن ��وی و روحانی گ ��ردد و عنوان
داراالسالم به خود بگیرد،عشق و عالقه و
احترام به آن،به مراتب افزون تر می گردد
و در اینجاس ��ت که انگیزه های معنوی و
مادی ،دس ��ت به دس ��ت هم می دهند و
انس ��ان را برای دفاع از آن تا آخرین نفس
آماده می سازند.
منب���ع :م���کارم ش���یرازی ،ناص���ر ( .)1387پی���ام
امیرالمؤمنین .تهران :دارالکتب اسالمیه.

دین در اجتماع
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مصاحبه با ریاست مؤسسه

• به نام خدا  ...ضمن عرض س�ل�ام و ادب ،نظر جنابعالی در
مورد میزبانی مرا کز علمی از شهدای گمنام چیست؟
بس ��م اهلل الرحم ��ن الرحی ��م .موضوع ش ��هید و ش ��هادت یکی از
س���رفصلهای مهم تربیت دینی از زمان خلقت آدم ابوالبش���ر تا
دوران آخرالزمان به شمار میآید چرا که یکی از آزمونهای انسان
در ای���ن دنیا جهت نیل به مقام کمال تقابل جبهه حق و باطل
است که در این رزمگاه همیشه زیادهخواهان با ظلم و ستم و زیر
پا گذاشتن حقوق انسانها مسبب اصلی این تقابل بودهاند که
در این میان انسانهایی پا ک سرشت علیه ظلم قد علم کرده و
با نثار جان ،مال و آبرو از کیان انسانیت و حقوق مظلومان دفاع
کردهاند و در نهایت به قله رفیع و مقام ش���امخ و الهی ش���هادت
نائل گشته اند .به همین دلیل مسئله شهید و روحیه شهادت
طلبی در تم���ام ادیان الهی مورد توجه ویژه قرار گرفته اس���ت به
طوری که اوج این اهمیت را در دین خاتم و در آیات و روایات به
وفور مش���اهده میکنیم .مرا کز علمی به خصوص مرا کز حوزوی
که پرچمدار تعلیم و تربیت و تبلیغ معارف اس�ل�امی میباشند از
باب حفظ و ترویج این سرفصل مهم تربیتی وظیفهای سنگین
بر عهده دارند لذا میزبانی مرا کز علمی از ش���هدا به ویژه شهدای
گمنام که "المجهولون فی االرض" و لکن "المعروفون فی السماء"
میباشند توفیقی است برای مسئولین اجرایی این مرا کز جهت
بهرهمندی طالب و کارکنان این مرا کز از فیوضات و برکات تربت
پا ک و بهش���تی این س���تارههای درخش���ان و چراغهای هدایت
الهی.

• چه عاملی س���بب ش���د تا به فک���ر میزبانی از ش���هید گمنام
بیفتید؟
تحقیقات علوم تربیتی و تجربه عملی گویای این مطلب اس ��ت
که همانگونه که ش���هدا مق���ام عرفان اله���ی را در کوتاه مدت به
دس���ت آوردند و برای رسیدن به مقام قرب الهی ،ره صد ساله را
یک ش���به پیمودند و به بزم محبوب نائل گش ��تند ،لذا یادآوری
ه���ر روزه عظمت رش���ادت و روحیه ایثار و از جان گذش ��تگی آنها
ب���رای دفاع از دین و معارف الهی برای طالب غیر ایرانی که برای
ی���اری دین خ���دا ترک وطن کردهان���د و دور از خان ��واده به تعلیم
معارف الهی مش���غول هستند ،باعث دلگرمی و باالترین مشوق
جهت تحمل سختیها برای رسیدن به اهداف ایشان از تعلیم
و تربیت دینی میباشد .لذا حضور شهید گمنام در مرا کز علمی
مهمترین ابزار تربیت دینی است به گونهای که در عمل شاهدیم
که آشنایی طالب با سیره شهدا موجب عملیاتی شدن تربیت در
ابعاد مختلف اخالقی و رفتاری طالب میشود و مدعی هستیم
ک���ه ا کثر س���احتهای تربیتی در این روش محقق میش ��ود و به
همین دلیل ما نیز در مؤسس���ه آموزش عالی بنت الهدی جهت
بهرهمندی طالب و کارکنان از عطر و نور یکی از اللههای بهشتی
توفی���ق پیدا کردی���م تا خا ک این عزیز را توتیای چش ��م دل خود
گردانیم.
• راجع به روند حضور شهید گمنام در مؤسسه و مشکالتی
که در این مسیر با آن روبرو بودهاید بفرمایید؟
همانگونه که میدانیم با توجه به درخواست زیاد از سوی مرا کز
علم���ی و انقالبی جهت خادمی ش���هیدان گمن ��ام این توفیق به
سختی محقق میشود اما خداوند به دل این پروانههای عاشق
بینالملل نظر کرد و دیدگانمان را در مؤسس ��ه به نور حضور این
نور الهی روشن نمود.
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• نح ��وه اس ��تقبال طالب ،هم ��کاران ،اس ��اتید و
عموم مردم از شهید گمنام را چگونه بود؟
چنانکه در روایت قدسی آمده است خداوند متعال
مقام شهید را به آنکس از بندگانش نصیب میکند
ک ��ه به مقام معش���وقه الهی نائل گردد لذا مقام ش���هید و جایگاه
رفیعش مس���ئلهای است که با عشق الهی گره خورده است و به
همین دلیل شهید نامدار حاضر در این مؤسسه نیز که خداوند
عاش ��ق اوس ��ت ،ح ��ب و عش ��ق ب ��ه او در دلهای پ ��ا ک طالب و
کارکن ��ان مؤسس���ه و مردم مقاوم و ش���هیدپرور ش���هر مقدس قم
باعث استقبال پرشور از این گوهر الهی گردید.
• مراحل پیگیری ساخت مقبره را بیان بفرمایید؟
از آنجا که ساخت مقبره شهدا با همفکری بنیاد حفظ آثار شهدا
میباشد مراحل طراحی و ساخت این یادمان نیز بر این اساس
و با هماهنگی مراجع و ادارات ذیربط در سازمان مرکزی جامعه
المصطفی انجام میشود.
• ارتباط طالب ،همکاران ،اساتید با این شهید گمنام چگونه
میبینید؟
از آنجا که مقبره شهید نامدار در محل ورودی مؤسسه میباشد
برنامه روزانه طالب و کارکنان زیارت این ش���فیع الهی اس���ت لذا
ارتباط با ش���هید و توس���ل و واس���طه قرار دادن آن روح خدا برای
حاجات و مهمات ،فضای مؤسسه را عطرآ گین نموده است.
ً
• لطفا مصادیقی از برکات معنوی حضور ش ��هید در مؤسسه
را بیان فرمایید.
همانگونه که قبل از این نیز عرض شد حضور شهید در مؤسسه
ب ��رکات معن���وی و تربیت���ی فراوانی دارد ک���ه به اجمال م���وارد زیر

قابل مش���اهده اس���ت :یادآوری خاطره رش���ادت و ایثار شهید و
تمرین بذل عمر ،مال و جان و از خودگذشتگی در ارائه خدمات
آموزشی ،پژوهش���ی ،فرهنگی تربیتی و رفاهی و اداری و مالی به
طالب و تشنگان معارف و علوم اهل بیت؟مهع؟؛
از خودگذش���تگی و تحمل سختیها توسط طالب در تحصیل و
تبلیغ علوم الهی و تهذیب نفس؛
الگوگی���ری از س���یره و روش ش���هدا در زندگ���ی ش���خصی و کاری و
تحصیلی؛
تمری���ن کار ،تحصیل ،تعلیم و تهذی���ب اخالقی برای رضای خدا
ف���ار غ از در نظ���ر داش���تن حق و حقوقه���ای م���ادی و رتبههای
علمی و مقامات اداری؛
ت�ل�اش و ایثار در خدمت به اس�ل�ام و دفاع از ارزشهای اس�ل�امی
حتی تا پای جان؛
• ا گ ��ر روزی ای ��ن ش���هید ،شناس���ایی ش���ده و در آغ���وش گرم
خانواده قرار گیرد؛ آن روز را چگونه میبینید؟
البته که ما نیز از پایان س���الها انتظار خانواده گرامی این شهید
نامدار و روش���ن ش���دن چش���م ایش���ان پ���س از خوندلهای آن
عزیزان خوشحال میشویم و دست و پای ایشان را میبوسیم
که چنی���ن گوهری را تقدیم اس�ل�ام و انقالب اس�ل�امی کردند و از
ایش ��ان تقاض ��ا خواهی���م ک���رد که راض���ی ب���ه ادامه خادم���ی ما و
بهرهمندی پروانههای عاشق بین الملل از این چراغ پرفروز الهی
در مؤسسه باشند.

دین در اجتماع
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باالترین معراج عشق
شهادت است.
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معصومه قره قوش از ترکیه -دانش پژوه مقطع کارشناسی رشته کالم اسالمی

سالم ای آشنای گمنام ...
نمیدان ��م چرا همه گمن ��ام صدایت میکنند؟ با این
گمنامی چقدر آشنایی!
وقتیکه این قدر آشنایی به خودم شک میکنم ،گمنام منم یا تو؟!
گمنام منم ...اس���یر یک نام! اما تو از نام و نشانها فراتری  ...رفتی و به
کجاها که نپیوستی!
میگویند ش���هادت را جذبه اهل درد نمیدهن���د ،درد تو چه بود که دوایش
شهادت بود؟!
ای آشنا ...
دلمان با آمدنت خوش و جای تو همیشه در دلمان حک
شد .گویی سالها بود که منتظر آمدنت بودیم! ا گر آشنا
نب���ودی با دل ما اینگونه بازی نمیکردی! ما را دلخوش
آمدنت نمیکردی!
بگو کیس���تی که چش���مان هم���ه را دریایی کردی؟! روزه���ا را برای
آمدنت سپری کردیم ،جای تو را قبل آمدنت آماده کردیم . ...
س���الها زیر خا ک ماندی ،ماندی تا ما راه گم نکنیم ،ماندی تا ما خودمان را
فرام���وش نکنیم  ...و ا کنونکه آمدی در کنار ما ،در س���ای ه پرچم «یا حس���ین»
جای خود را گرفتهای . ...
پرچم «یا حسین» به افتخارت بر فراز مؤسسه باال کشیده شد.
دلخوشم از اینکه مرا و امثال مرا از این به بعد تو فار ع التحصیل خواهی کرد.
نم���ی دان���م چرا در کنارت س���کوتی مطلق مرا ف���را میگیرد .در دل���م غوغایی بر
پاس���ت و لی لب به سخن نمیتوانم بگشایم ...شاید دلیلش این باشد که مرا
شرمنده خود کردی .سوالم را پاسخ دادی من در این فکر رفتم که جواب تو را
من چگونه خواهم داد .جز شرمندگی چیز دیگری ندارم... .
زمانه خواست تو را ماضی بعید کند
ضمیر مفرد غایب کند ،شهید کند... .
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 ...من نیز آمدم!
روزماوار بنت زکریا از اندونزی -دانش پژوه مقطع کارشناسی رشته معارف اسالمی و مطالعات زنان

تقصی ��ر م ��ن نب ��ود ک ��ه آم ��دم،
معاون ��ت فرهنگی ب ��ود که،
تابلو اعالنات را با گرافیک
زیبای���ش تزئین کرده بود!
این که م���ن جلوی تابوت
س ��ه رنگ تو متوقف ش ��دم!
ش���ور و هیجان آن م���ردم بود که،
با نالههای و اشکهایشان من را متعجب
کردند! این که برای اولین بار توی زندگیام در مراس���م خا کس���پاری یک غریبه اش���ک
ریخت ��م! بخاطر آن پیرزن بود که ،با چش ��مهای اش���ک آلود به دنب���ال منصور دلبندش
میگشت! توی خاطر من حک شده که ،میگفت:
ً
«مادر !!!....تو حتما منصور من هستی!
ا گر هم تو منصور من نباشی ،حتما منصور من را مالقات خواهی کرد.
ا گر منصور من را دیدی این پیشانیبند را بهش بده».
نا گهان به فکر خانواده سایر منصورهای این جامعه افتادم که چگونه زندگی میکنند.
هر چه هست همه اینها فرزندان روح اهلل بودند.

دین در اجتماع

مح
شهدا شمع فل بشریت

اما این همه آشنایی!
نمی شناسمت!
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معصومه صابری افغانستان -دانش پژوه مقطع کارشناسی رشته معارف اسالمی و تاریخ اسالم

یکی از ش���بهای مالیم ،اوایل پاییز است .هوا خنکای
مطبوع���ی دارد و نس���یم ب���ا تم���ام مهربان���یاش میوزد.
میوزد و پرچمهای س���رخ را به اهتزاز درمیآورد ،میوزد
و بوی خوش اس���پند را میان جمعیت اینس���و و آنس���و
میبرد .طالب و مس���ئولین مدرسه چند روزی است که
مش���غول تدارک برای اتفاقی خاص هس���تند ،حس���ینیه
مدرسه با پوسترها و عکسها و تزئینات مربوط به دفاع
مقدس رنگ و روی متفاوتی گرفته است.
قرار اس���ت مهمانی از راه برس���د ،مهمان���ی که میخواهد
ب���رای همیش���ه اینج���ا بمان���د .مهمان���ی ک���ه هی���چ از او
نمیدانیم و در عین حال همه چیز از او میدانیم!
این مهمان ش���اید نوجوانی اس���ت که در شناسنامهاش
دس���ت ب���رده و ب���ه زور و التماس ب���ه جبهه اعزام ش���ده،
ش���اید جوانی اس���ت ک���ه نام���زدش هنوز منتظر اوس���ت،
ش���اید پدری اس���ت که فرزندش را ندیده و ش���هید شده
و شاید ...
او مهمان���ی اس���ت ک���ه مش���خصات شناس���نامهاش را
نمیدانی���م اما مش���خصات مل���ی ،دین���ی و اعتقادیاش
را خ���وب میدانی���م .میدانی���م ک���ه او م���ردی اس���ت که
فرم���ان رهب���رش ر ا خوب فهمید ،پیام ق���رآن را به گوش
جان ش���نید و درک کرد .او مردی است که نفسش را زیر
پوتینهایش له کرد ،او مردی است که از مرگ نهراسید.
آری  ...مهمانی که قرار است به این مدرسه بیاید شهید
گمنام است.
ً
بچ���ه دوس���اله و نیمهام دائما در حال ش���یطنت اس���ت،
میرود س���راغ پوس���ترهایی که روی دیوارها نصبش���ده
میترس���م مب���ادا یک���ی از آنه���ا را پ���اره و خراب کن���د ،از
مدرس���ه میآیم بیرون ،دلم میخواهد بمانم  ...اما آرام

نگهداش���تن بچه در آن ش���رایطی که برای بچهها خیلی
هیجانانگیز اس���ت کار س���ختی به نظر میرسد  ...سوار
س���رویس میش���ویم و مدرس���ه را با تم���ام هیاهو و ش���ور
و نش���اطش پش���ت س���ر میگذاری���م  ...از پنج���ره کوچک
مینیبوس به بیرون خیره میشوم ،به چراغهای روشن
و رنگی ،به مردم که ش���اد و آسوده در رفت و آمد هستند
 ...مینیبوس میپیچد به خیابان معلم  ...گنبد زیبای
حرم حضرت معصومه؟اهع؟ توی قاب س���یاه آسمان مثل
یک تکه طال میدرخشد چقدر زیباست این منظره . ...
دلتنگ���ی خاص���ی قلب���م را ب���ه ه���م میفش���ارد و بغضی
ش���یرین در گلویم میپیچی���د تمام ای���ن صحنهها ،این
ش���ور و هیاه���وی مدرس���ه ،عکسها ،آهنگ حماس���ی و
 ...مرا به یاد خاطراتم میاندازد  ...یاد وقتیکه در ش���هر
مش���هد کوچک بودم میآید که هر سال عید نوروز برای
زیارت اهل قبور و شهدا به بهشت رضا؟ع؟ میرفتیم آن
روزها بهش���ت رضا؟ع؟ برای من مکان جالبی بود .آنجا
یک حوض داش���ت با یک فواره ،که از آن آب س���ر خرنگ
میآم���د که نم���اد خون پا ک ش���هیدان بود .م���ن و بقیه
بچهها آن حوض را خیلی دوس���ت داشتیم .گاهی حین
بازی با بچههای شهدا دوست میشدیم ...
آن س���الها چی���زی از قداس���ت آن محل و ح���ال و هوای
خان���واده ش���هدا نمیفهمی���دم؛ ام���ا امس���ال عی���د که با
خانواده خودم و با پسرم به بهشت رضا؟ع؟ رفتیم حال
و هوای متفاوتی داش���تم .این بار میان قبور ش���هدا آرام
و آهس���ته قدم میزدم ،میایس���تادم ،اس���امی شهداء را
میخواندم ،تاریخ تولدش���ان را و به عکسهای آنها که
روی مزارشان نصبشده بود نگاه میکردم چقدر جوان
بودند و این دلتنگترم میکرد .موقع برگشت ایستادم
و به پشت سرم نگاه کردم .چقدر مزار شهدا زیاد بودند.
آنق���در ک���ه قابلش���مارش نب���ود ب���اد به���اری پرچمهای
س���ر قبرها را میلرزاند و احس���اس عجیبی به من دس���ت

م���یداد .ق���دم زدن در ای���ن خ���ا ک و تنف���س در این هوا
خیلی آس���ان نیس���ت  ...چقدر سخت است که کسی به
خاطر تو ،به خاطر آن چیزهایی که با تو در آنها مشترک
است از جانش گذشته باشد و تو قدرش را ندانی.
ح���اال که خودم فرزن���د دارم این را بهت���ر میفهمم اینکه
واقعا دل ش���یر باید داش���ت تا جگرگوش���هات را ببوس���ی،
از زی���ر قرآن رد کنی و به جایی بفرس���تی ک���ه نمیدانی از
آنجا زنده برمیگردد یا نه؟ اینکه ش���هید و ش���هادت یک
فرهنگ است و مادر شهید بودن نیز فرهنگی دیگر . ...
ی���اد برنامهه���ای ایام دف���اع مقدس تلویزی���ون میافتم،
صفح���های هس���ت که همیش���ه وقت���ی میبین���م گریهام
میگیرد  ...نوجوان کم س���ن و س���الی که به همرزمش
پیش���انیبند میبندد و او رو به دوربین میخندد این
ً
خنده او اش���ک مرا درم���یآورد .واقعا چ���را میخندد؟
چ���ون میدان���د در چن���د قدم���ی م���رگ اس���ت؟ چقدر
سخت است پی بردن به راز این لبخند! و چه تفاوت
بزرگ است بین تصور مرگ برای این بسیجی نوجوان
و من؟!
ش���اید بعض���ی به م���ن بگویند تو ک���ه ایرانی نیس���تی این
ً
مس���ائل چه ربطی به تو دارد؟ اما آی���ا واقعا تفکر در باور و
اصالت ش���هادت ،تفکر در اهداف شهدا مسئلهای است
که محدود به مرزهای جغرافیایی اسالم و جهان باشد؟
ً
روز بع���د جای���ی ک���ه قب�ل�ا باغچ ه مدرس���ه بود ح���اال مزار

شهید گمنام است ،میایستم تا فاتحهای بخوانم پسرم
هم میایس���تد و این بار دیگر شیطنت نمیکند آرام کنار
من ایس���تاده ب���ود و به لبهای م���ن و بقیه طالب که در
حال خواندن فاتحهاند نگاه میکند.
غ���روب در مدرس���ه میمانی���م و در ج���وار ش���هید نم���از
میخوانیم ،تاریکی هوا و نس���یم پاییزی که با سخنرانی
مذهب���ی و روض���ه درهمآمیخت���ه معنویت خاص���ی دارد.
شاید سالها قبل در چنین شبی شهید ما هم همینطور
که ما االن کنار هم نشس���تهایم کنار همرزمانش نشسته
بوده و ب���رای عملیات روز بعد به س���خنرانی فرماندهاش
گوش میداده است.
نماز خوانده  ...روض ه امام حس���ین؟ع؟ ش���نیده  ...و با
دوستانش سرود حماسی خوانده است .جنگیده است
 ...شهید ش���ده است و حاال اینجا کنار ماست  ...سالم
بر تو ای ش���هید گمنام ای تویی که نمیشناس���یمت اما
این همه آشنایی !...
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دین در اجتماع

مح
شهدا شمع فل بشریت
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حیات م���ادی انس���ان از لحظ���ه ای آغاز می ش���ود که در
رحم به صورت س���لولی پدید می آید پس از طی مراحلی
دی���ده ب���ه جهان می گش���اید و با پش���ت س���ر نه���ادن فراز
ونش���یب هایی از کودکی ،نوجوانی ،س���المندی ،س���نگ
اجل شیش���ه عمر او را شکس���ته و پرونده حیات او بسته
میش���ود .ا گر دارای فامیل و بستگان باشد ،چند روزی
نام و خاطره او بر س���ر زبان ها محفوظ مانده و س���رانجام
به کلی فراموش می ش���ود .این قانون آفرینش است ،در
مورد انس���ان های معمولی ،دراین میان شخصیت های
الهی و ش���هیدان راه حق که حماس���ه آفرین هستند و از
این قاعده مستثنی هس���تند و پایان زندگی مادی آنان،
س���رآغاز فص���ل نوین���ی از زندگ���ی معنوی آنان محس���وب
می ش���ود .این جاست که شهید دارای حیات اجتماعی
است و در قلب و اذهان مردم ارزش خاصی دارد و عالوه
بر حیات اجتماعی دارای حیات معنوی و حقیقی اند.
در اس�ل�ام کلمه ای به نام «ش���هید» وج���ود دارد که هاله
ای از نور آن را فرا گرفته اس���ت ،پس ش���هادت قداس���ت
خود را از اینجا کسب میکند ،که فدا کردن آ گاهانه تمام
هستی خود در راه هدف مقدس است.

ش���هید فقط یک لفظ تجلیلی نیست بلکه شهادت یک
مقام اس���ت ،یک مقام الهی و برای کسانی به کار میرود
ک���ه در راه اج���رای فرمان دینی اس�ل�ام ،جان خ���ود را فدا
کردن���د یا به خاطر دفاع از عقیده خود یا دفاع از مرزهای
حکومت دینی جان خود را از دست داده اند(.مطهری،
)1379
قداست شهید
در ع���رف ع���ام ،یعن���ی عرف عم���وم م���ردم جه���ان اعم از
مس���لمان و غیرمس���لمان و در ع���رف خ���اص برخ���ی از
واژه ه���ا از عظمت و احترام و احیانا قداس���ت برخوردارند
و کلم���ات از آن جهت که لفظ هس���تند قداس���ت ندارند
بلکه قداست را از معنی خود کسب میکنند( .مطهری،
)1379
مفاهیم :ریش���ه کلمه شهید لفظی اس���ت عربی و صیغه
مبالغه از ریش���ه (ش���هد) به معنای ش���اهد ،حاضر بودن
و گواه���ی دادن ،صیغ���ه مبالغه ب���ر این دالل���ت دارد که
عم���ل گواه بودن از آن فرد ،زیاد صادر میش���ود .درزبان

جایگاه شهادت در دین اسالم
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ثریا فلسفی از پا کستان -دانش پژوه مقطع کارشناسی ارشد رشته فقه خانواده

انگلیس���ی ،معادل شهید لفظ  martyrاست ،که از کلمه حال که با مفهوم شهید و شهادت آشنا شدیم چه خوب
یونانی  matysبه معنای گواه گرفته ش���ده است .شهید اس���ت دل نگارش م���ان را ب���ا ی���ادی از ش���هدای محراب،
به معنای شهادت و لفظ هر دو یکسان است.
مزین به نور نماییم.
شهید در اصطالح به کسی اطالق میشود که در راه خدا
کشته شود (ولوی)1378 ،
اولین شهید محراب
واژه «ش���هادت» یعنی کش���ته ش���دن در راه حق ،ش���هید شهادت در محراب میراث ماندگار اولین شهید محراب،
شدن در راه حقیقت .کلمه شهید از اسماء الحسنی است امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب؟ع؟ اس���ت که در س���ال
و ش���هید دایره وس���یعی دارد .پیامبر ا کرم؟ص؟ میفرماید :چهل���م هجری اتفاق افت���اد و آن حضرت توس���ط یکی از
هرکس در راه خدا از خانهاش خارج شود و بمیرد یا کشته خ���وارج به نام اب���ن ملج���م م���رادی  -لعنةاهللعلیه  -در
شود ،شهید محسوب میشود (ولوی)1378 ،
مس���جد کوفه در ش���ب نوزدهم ماه رمضان هنگام اقامه
در مجم���ع البحری���ن آم���ده اس���ت« :ش���هید از اس���امی نم���از صب���ح ضربت خورده و در ش���ب بیس���ت و یکم ماه
خداوند اس���ت یعنی او شاهد همه چیز است و چیزی از رمضان به درجه رفیع ش���هادت نائ���ل آمدند .مدت عمر
او مخفی نمی ماند ».معم���ول ترین معنای این لغت در شریفشان شصت و سه سال بود.مرقد مطهر آن حضرت
قرآن «شاهد عینی» یا «شاهد» در مفهوم حقوقی است .در نجف اشرف است.
معنای دیگر قرآنی ش���هید ،ش���اهد و گواه بر اعمال مردم
در آخرت است.
دومینش���هیدمحراب
َ
دومین شهید محراب آیتاهلل مدنی تبریزی ،به سال ۱۲۹۲
چرا شهید را کشته در راه خدا می نامند؟
شمسی در ش���هر آذر ش���هر به دنیا آمد ،نام پدرش میرعلی
دالیل آن عبارتند از:
ب���ود( ،گل���زار )1382 ،در دوران بل���وغ ب���ه قم عزیم���ت کرد و
 .1شهید برای شهادت به حق قیام کرد و کشته شد.
پس از گذراندن درسهای مقدماتی حدود چهار س���ال به
 .2خداوند و فرش���تگان ،در بهشت به نفع شهید گواهی تحصیل دروس منقول در محضر امام مش���غول ش���د ،پنج
می دهند.
سال بعد به نجف اشرف عزیمت و تحصیل و تدریس خود
 .3ش���هید مرگش مث���ل آدم های عادی نیس���ت تا مرده را در آنجا شروع کرد.
باش���د ،بلک���ه او زن���ده و ش���اهد و ناظ���ر اعم���ال ماس���ت .وی اولین کس���ی بود ک���ه در جریان انقالب س���ال ۱۳۴۲
(محمدی نیا)1386 ،
شمس���ی در نجف از امام تبعیت کرد و در انتش���ار تلگرام
 .4برخ�ل�اف دیگ���ر مردم ک���ه ناخواس���ته جان خ���ود را از آیتاهلل حکیم به همین مناسبت نقش بسزایی داشت.
دست می دهند ،و غالبا مرگ را باالجبار پذیرا میگردند ،در زمان حکومت عبدالناصر تحت نظر ایشان عدهای از
شهید ،شاهد بر آرمان خود است ،و به صورت آ گاهانه و علمای نجف برای افش���ا گری چهره طاغوت در ایران به
اختیاری در راه هدف مقدس کشته می شود.
امر امام؟هر؟ جهت تدریس علوم دینی به خرمآباد رفت
 .5شهید ملکوت و ملک خداوند و نعمت هایی که خدا و حوزه علمیه کمالیه ،در آنجا با تالش وی تأسیس شد.
برایش در بهشت آماده کرده است را مشاهده می کند .وی در ای���ن مدت به مبارزات سیاس���ی خود ادامه داد و
 .6شهید ،گواهی بر مظلومیت حق و نیز پیروزی حق در در این راه بارها ،دس���تگیر و تبعید ش���د .بع���د از پیروزی
برابر باطل است.
انق�ل�اب ،آی���تاهلل مدن���ی از س���وی م���ردم هم���دان ب���ه
 .7اعمال ش���هیدان هرگز تباه نخواهد شد( .خرمشاهی ،نمایندگی مجلس خبرگان انتخاب شد و بعد از شهادت
)1377
آیتاهلل قاضی طباطبایی از س���وی امام خمینی؟هر؟ به
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س���مت امام جمعه و نماینده امام در تبریز منصوب ش���د.
(ربانی خلخالی)1380 ،
ش���هید مدنی بعداز ظهر روز جمعه ،بیس���تم شهریور سال
 ۱۳۶۰ش پ���س از آنک���ه خطبهه���ای نم���از جمعه ب���ه پایان
رس���ید در س���ن  ۶۷س���الگی توس���ط منافقین به ش���هادت
رسید( .اسماعیل زاده نیکبخت1402 ،ه.ق)
سومین شهید محراب
س���ومین ش���هید مح���راب آی���تاهلل محمدعل���ی قاض���ی
طباطبایی فرزند حاج س���یدباقر در سال  ۱۲۹۳ش در شهر
تبریز متولد شد( .اسماعیل زاده نیکبخت1402 ،ق)
وی تحصی�ل�ات مقدمات���ی را در تبری���ز خوان���د و در س���ال
 ۱۳۵۹ق راهی حوزه علمیه قم شد و از دروس آیات عظام؛
س���یدحجت کوهکمرهای ،بروجردی و ام���ام خمینی؟هر؟
کسب علم نمود.
در س���ال  ۱۳۶۹از قم عازم حوزه علمیه نجف ش���د و در نزد
فقهای نامی چون آیتاهلل کاش���ف الغطاء مش���غول کسب
علم و دانش شد .با آغاز نهضت اسالمی به رهبری حضرت
امام خمینی؟هر؟ ،آیتهلل قاضی ،رهبری و هدایت نهضت
را در آذربایج���ان بر عهده گرفت ،وی در این مدت چندین
نوبت دستگیر ،زندانی و تبعید شد.
س���رانجام ش���هید س���ید محمدعلی قاض���ی طباطبایی در
ش���امگاه عی���د قرب���ان و پس از اقام���ه آخرین نم���از مغرب و
عشاء در مسجد ش���عبان ،در تاریخ  58/8/10به شهادت
رسید( .ربانی خلخالی)1382 ،

سرپرس���تی ح���وزه علمی���ه و تربی���ت ط�ل�اب و ارش���اد مردم
اشتغال داشت و در کنار تعلیم و تربیت از مبارزه سیاسی با
رژیم دستنش���انده پهلوی غافل نبود و در این راه از سال
 ۴۲ت���ا  ۵۷چندی���ن نوبت دس���تگیر ،زندانی و تبعید ش���د.
ای���ن مجتهد مجاه���د در حرک���ت دادن به مب���ارزات مردم
مس���لمان فارس علیه رژیم شاه نقش بسیار مهم و مؤثری
داش���ت ،افش���ا گریهای بیپروا و به موقع او ،حرکتهای
اسالمی مردم فارس را عمق بیشتری میبخشید.
وی پ���س از پی���روزی انق�ل�اب اس�ل�امی از ط���رف ام���ام
خمینی؟هر؟ به سمت نماینده ایشان و امام جمعه شیراز
منصوب ش���د تا اینک���ه در روز بیس���تم آذر ماه س���ال ۱۳۶۰
هن���گام رفتن ب���ه نماز جمع���ه به ش���هادت رس���ید( .ربانی
خلخالی)1382 ،

پنجمین شهید محراب
پنجمین شهید محراب ،آیتاهلل عطاءاهلل اشرفی اصفهانی
در سال  ۱۲۷۹ش در خمینی شهر اصفهان متولد شد .وی
مقدمات را در اصفهان گذراند و بعد رهسپار قم گردید و از
محضر آیات عظام ،خوانساری ،حجت و صدر ،کسب علم
نمود .وی در س���ال  ۱۳۳۴ش برای نشر معارف اسالمی به
باختران هجرت نمود .مبارزات سیاس���ی خود را علیه رژیم
شاه شروع کرد ،و بارها در این راه دستگیر و زندانی شد.
ایش���ان بع���د از پی���روزی انق�ل�اب اس�ل�امی از س���وی ام���ام
خمین���ی؟هر؟ در س���ال  ۱۳۵۸ش ب���ه امامت جمعه ش���هر
باختران (کرمانشاه) منصوب شد.
وی در س���ال  ۱۳۶۰روز  ۲۲م���اه مب���ارک رمض���ان در ح���ال
چهارمین شهید محراب
رفتن به مس���جد جهت اقامه نماز ظهر توسط منافقان به
چهارمی���ن ش���هید مح���راب ،آی���تاهلل س���ید عبدالحس���ین شهادت رسیدند( .ربانی خلخالی)1382،
دس���تغیب ،به س���ال ۱۲۸۸شمس���ی در ش���یراز در خانواده
آیتاهلل سید محمدتقی ،عالم بزرگ فارس متولد شد.
ششمین شهید محراب
در  ۱۲س���الگی پدرش را از دس���ت داد و از آن تاریخ به بعد ششمین شهید محراب ،آیتاهلل محمد صدوقی ،در سال
سرپرس���تی خان���واده را به عه���ده گرفت .وی پ���س از اتمام  ۱۳۲۷هـ .ق دیده به جهان گش���ود .وی در س���ال  ۱۳۴۹ق
دروس س���طح ب���ه منظ���ور ادام���ه تحصی�ل�ات راه���ی نجف ب���ه حوزه علمی���ه قم عزیمت نمود و ب���ه تحصیل و تدریس
اش���رف ش���د و پس از هفت س���ال موف���ق به کس���ب درجه عل���وم پرداختن���د ،از هم���ان ابت���دا ،آش���نایی وی ب���ا ام���ام
اجتهاد از مراجع���ی چون آیتاهلل آقا ضیاء عراقی و آیتاهلل خمینی؟هر؟ آغاز ش���د .وی در دورانی که فدائیان اس�ل�ام
سیدابوالحس���ناصفهانی گردید.
مبارزات مس���لحانه خ���ود را علی���ه رژیم دیکتاتور ش���اه آغاز
س���پس ب���ه ش���یراز مراجعت ک���رده و در م���دت اقامتش به نمودند ،حمایتهای بسیار نمود .شهید صدوقی ،کسی

بود که وقتی رضاخان قلدر در شهریور ۱۳۲۰
ب���ا ماش���ین مخص���وص خ���ود از ای���ران فرار
میکند و در س���ر راه خود در یکی از دهات
اطراف ق���م ،به باغی که آیتاهلل صدوقی
در آن اقامت داشتهاند ،برای استراحت
وارد میش���ود؛ ایش���ان ،آن خائ���ن را ب���ا
خفت و خواری از باغ بیرون میکند.
شهید صدوقی در حدود  ۱۳۷۰هـ.ق ،بنا
به خواهش مراجع عظام قم ،برای رهبری
م���ردم خط���ه کوی���ر و جن���وب به اس���تان یزد
میرود و با ش���روع نهضت عظیم در س���الهای
 ۴۲ ،۴۱و بع���د از آن ،مب���ارزات سیاس���ی خ���ود را
ادام���ه میدهن���د .ش���هید صدوق���ی را ب���ه ج���رأت میتوان
سرس���ختترین و پرقدرتترین مخال���ف خطوط انحرافی،
ارتجاعی ،ملیگرایی و لیبرالیسم دانست.
س���رانجام ش���هید صدوق���ی در دهم م���اه مب���ارک رمضان
مطابق ب���ا یازدهم تیرماه  ۱۳۶۱پس از ادای نماز جمعه به
دست منافقان به شهادت رسید(.ربانی خلخالی)1382 ،
نتیجهگی���ری
باتوج���ه ب���ه آی���ات  169ت���ا 170س���وره آل عم���ران خداون���د
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ضل َو أ ّن اهلل ال ُی ِض
اهلل و ف ٍ
و کس���انی که در راه خدا کشته شده اند مرده مپندار بلکه
آنه���ا زندهاند و نزد پروردگارش���ان روزی میخورند .آنان به
آنچه خدا از فضل خود ارزانی ش���ان داش���ته خوش���حالند و
از سرنوش���ت هم رزمان���ی که هنوز به آنها ملحق نش���ده اند
شادمانند میدانند که نه بیمی بر آنهاست و نه اندوهگین
می ش���وند .آنها ب���ه نعمت و کرم خدا و اینک���ه خدا پاداش
مومنان را تباه نمی کند شادمانند.
ارزش ش���هید در اعمال و نیات آنهاس���ت که مرگ آنها را از
ع���ادی بودن درآورده و به ملکوت برده اس���ت .عالوه برآن
در زندگی دنیایی ش���هدا هم میبینیم که از سادگی و روح
بزرگی برخوردار بودند .ولی نکته قابل توجه در ش���هیدان،
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الگوبرداری و تأسی از اهل  بیت؟مهع؟ و توسل به آنها بود.
شهداهمیش���ه یک س���یم اتصال ب���ا خدا داش���ته اند چه از
طری���ق ائمه؟مهع؟ چ���ه از طریق نم���از .بهترین ح���االت آنها
س���جده بر خا ک نهادن و نهایت ذلت وخ���واری در مقابل
خالق خود بود ،وقتی این دو حالت یعنی سجده و شهادت
با هم عجین شوند نتیجه آن "فزت ورب الکعبه"می شود.
منابع
 .1قرآن کریم.
 .2خرمشاهی ،بهاء الدین .)1377( .دانشنامه قرآن و قرآنپژوهی .تهران :دوستان.
 .3محمدی نیا ،اسداهلل .)1386( .منزلت شهداء .قم :سبط ا کبر.
 .4گلزار ،صادق .)1382( .شهید اخالق و فضیلت .قم :بوستان کتاب.
 .5ربانی خلخالی ،علی .)1382( .شهدای روحانیت شیعه .قم :مکتب الحسین؟ع؟.
 .6صمد اسماعیل زاده نیکبخت ،رحیم1402( .ق) .زندگی و مبارزات آیت اهلل قاضی.
تهران :مرکز اسناد انقالب اسالمی.
 .7مطهری ،مرتضی .)1379( .قیام و انقالب حضرت مهدی؟جع؟ .تهران :انتشارات
صدرا.
 .8ولوی ،محمد علی .)1378( .شاهدان شهادت .تهران :شاهد.

دین در اجتماع

مح
شهدا شمع فل بشریت
16
40

ن
تدفی
خاطره ای از
روز یکش ��نبه بود من کالس مفاهیم قرآن در مدرسه داشتم

ب ��ود؛ خیلی س ��خت ،چون من مک ��رر می رفت���م دم در ،نگاه

وقت ��ی از خانه بیرون آمدم مس ��یرم از «س ��یدان» بود .وقتی

می ک ��ردم از کج ��ا می آین ��د و دوباره وارد مدرس���ه می ش���دم.

آنج ��ا رس ��یدم کل راه را بس ��ته بودن ��د م ��ن خبر نداش ��تم که

چن ��د ب ��ار اینگونه تکرار ک ��ردم .مثل این که ی���ک عزیز بزرگی

شهید گمنام را در مدرس ��ه می آورند اما چون کالس داشتم من را منتظر گذاش ��ته است .ای کاش ما همه برای صاحب
آمدم .وقتی آمدم دیدم همه جا یک جوری اس ��ت راه بسته و ّ
ولیمان ،امام زمان؟جع؟ این گونه انتظار می کشیدیم .از
و پلیس همه جا گشت می زد من با فرزندم پیاده آمدم.

اینج ��ا یک درس عظیم از این ش ��هید گمنام گرفتم که ما به

وقتی به مدرس ��ه رس ��یدم حیران ش ��دم همه جا یک شور و معنای واقعی منتظر ولی عصرمان نبودیم.
ولول ��ه ای ب ��ود .وقتی وارد مدرس ��ه ش ��دم متوجه ش ��دم که

رفتم گلزار ش ��هدا ،دیدم از دور شهید را می آورند .خوشحال

ش ��هید گمنام را می خواهن ��د بیاورند .من خوش ��حال بودم
که بخاطر کالس آمده بودم ّاما اینجا که س ��عادت بزرگ تری بود .به مدرس ��ه رس ��یدیم اما بخاطر ش ��لوغی نمی توانس���تم
نصیب ��م ش ��د .همه ب ��رای رفتن ح ��رم آم ��اده بودن ��د ّاما من خوب نگاه کنم دوس ��تم گفت بریم باالی پش���ت بام .رفتیم
ش ��ده گلی دستم گرفتم و به سمتشان رفتم خیلی جمعیت

نمی توانستم بروم چون پیاده روی باعث کمردردم می شد .آنجا راحت ش ��دم از آنجا خ ��وب دیده می ش���د .وقتی از باال
ً
خیلی دلم می خواس ��ت بروم ّاما نتوانستم .ماندم ولی بهتر نگاه می کردم واقعا دل آدم می گرفت.
ً
ب ��ود می رفتم چ ��ون انتظار س ��خت تر اس ��ت و واقعا س ��خت دل م ��ن آن وق ��ت زی ��اد گرف ��ت ک ��ه پرچ���م سیداالش���هداء را
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چقدر صبور بود چقدر رنج کش ��یده بود من که نیم س ��اعت

م ��ن آن روز آنق ��در گریه کردم که ش ��اید اینگون ��ه گریه نکرده

نتوانس���تم تحم ��ل کن ��م .آن مادر ای ��ن همه س ��ال را منتظر بودم امروز سه روز است از واقعه می گذرد.
فرزن���دش چگون ��ه گذران ��ده؛ من از عم ��ق وج ��ود ،آن مادر را

ما باید ممنون این ش ��هید باش ��یم که قب ��ل از محرم حال و

تحسین کردم.

هوای محرم را به ما داد .یاد محرم را تازه کرد .ان شاء اهلل با

دل م���ن آن وقت خیلی رنجید ک ��ه یک مادر گل گرفته ،یک دیدن هر روز این شهید ،یاد شهداء کربال ،یاد همه شهدا در
بقچ���ه گرفت ��ه و به ط ��رف تابوت آم ��د .صحنه عجیب ��ی بود .دل ما ایجاد شود .آمین
گوی���ا دلم از جا کن ��ده می ش ��د .دل من آن وقت ه ��م رنجید

فک ��ر نمی کن ��م این الف ��اظ آن هم ��ه چیزها را ک ��ه در دل من

که مادر می خواس ��ت تاب ��وت را باز کند اما نمی  توانس ��ت باز

می گذرد رس ��انده باشد چون فکر می کنم یک دریا هست که

کند .دس ��تش می لرزید اینجا ه ��م خیلی گریه کردم .دل من از آن دریا و یک قطره یا کمتر از آن را نوشتم.
آنج���ا هم رنجید که وقتی تاب ��وت را باز کردند گویا مادر فرزند در آخ ��ر ممن ��ون ای ش ��هید گمن ��ام یاد ت ��و در دل م ��ا هر روز
گمش���ده خود را پیدا ک ��رده مثل این که انتظ ��ارش به پایان
رسیده باش ��د .اینجا اشک از چش ��مانم جاری شد .دل من

هست.

زرینه بتول از پا کستان -دانش پژوه مقطع کارشناسی رشته علوم قرآن و حدیث

آوردن���د .دل من آنوقت زیاد گرفت که ی ��ک مادری را آوردند آنجا ه ��م گرفت که تلقی ��ن را با صدای بلن ��د می گفتند مثل
ً
ک���ه منتظر بچه اش بود .با خود فکر کردم که خدایا این مادر اینکه تازه شهید شده باشد .واقعا تازه شهید است.
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حکایت عشق

م.ع .موسسه آموزش عالی بنت الهدی

قل ��م در تکاپ ��وی ن ��گارش بهتری ��ن
واژههاست تا حکایت دلدادگی در فصل
بی دلی ،حکایت عش ��ق در فصل کینه و
حکای ��ت همتای وصل در فصل جدایی
را بن ��گارد .جامع ��ه المصطفائی ��ان ب ��ر
وجود پر افتخار ش ��هیدی زنده ،گوهری
ّ
قیمتی ،اس ��تادی متخل ��ق ،نمایندهای
نورانی و بنده ای خالص از بندگان خوب
خدا به خود میبالن ��د .نماینده جامعه
المصطفی در تایلند و  ...و  ...و ...
نام نشان نمیخواست؛ مشک آن است
که ببوی ��د نه آن که عطار بگوید .بویش را
استشمام کن! چه رایحه دل انگیزی . ...
آری خوش است .شهید حسین پور.
اس ��تاد اخ�ل�اق در دوره زب ��ان فارس ��ی.
تواض ��ع را ببی ��ن چگون ��ه گامهای ��ش را
اس ��توار ک ��رد و در دلش ش ��ور و اش ��تیاق
نهاده تا برای کس ��انی س ��خن بگوید که
آرام آرام س ��خنش را میگیرن ��د؛ اما نه! او
صرفا با س ��خن هدای ��ت نمیکرد با عمل
خداپس ��ندانه و با اخالص ،ب ��ا محبت و
ب ��ا ایثار ،با آرامش و با وقار س ��خنش را در
دل آنها مینش ��اند .مگ ��ر در تایلند همه

فارس ��ی میدانس ��تند؟!!! ک���ه ا کنون
هم ��ه از او به عنوان اس ��وه اخ�ل�اق یاد
میکنند ،کس ��ی که پا جای پای رسول
خدا و عترت؟مهع؟ میگذاشت و با تأسی
از س ��یره ایش ��ان ش ��یفتگان حقیقت را
مجذوب میساخت.
او اهل بهشت بود .دوستیاش با خدا
خاطراتی را به جا گذاشت که فقط پس
از عروجش معنایش را فهمیدیم.
از اواس ��ط فروردین به مسئول برگزاری
کالس اخالق اصرار داش���ت به فکر یک
اس ��تاد باش ��ند چون دیگر نخواهد آمد
و فق ��ط تا جایگزینی اس ��تاد متناس ��ب
با ش ��رایط و ویژگیهای خاص آموزش
زبان ،حضور را ادامه خواهد داد.
دو هفت ��ه قب ��ل از عروجش نام ��های را
به مسئول س ��پرد که هیچ وقت از این
کالسه ��ای اخ�ل�اق دلس ��رد و ناامی ��د
نش ��وید .اینها اثر بخش و مفید اس���ت
ه ��ر چن ��د ک ��ه درس ب ��رای زبانآموزان
مشکل تر از دیگر بخشهاست .ایشان
فرمودند این نامه را طلبهای در اردوی
مش ��هد ب ��ه بن ��ده داده ت ��ا کن ��ون نگه

داش���تم و ا کنون برای دلگرمی و ادامه
کار آنرا به شما میسپارم ... .نامه اش
را مالحظه کنید ...
ّ
و ت���و خود حدیث مفصل بخوان از این
مجمل

مصاحبه با
ن
همسر شهید حسی پور
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به ن���ام آفریدگار قلم که نگارگر جم ��ال و جالل ذات اقدس
ربوبی و بیانگر زیباییهای جهان هس ��تی و نش ��انگر راز و
رمزهای آفرینش آدمی اس ��ت .به نام ذات رحمان ،آموزگار
نخست انسان ،از بستر چش ��م ه زالل قرآن .توفیقی رفیق
ره گش���ت ت ��ا دقایق ��ی از ش ��هید حس ��ینپور و راه س ��بزش
یش ��ود ت ��ا درس زندگیمان
بش���نویم .خاطراتی که مرور م 
قرار گیرد از زبان همسر بزرگوار ایشان است که در گفتگو با
نشریه شمیم هدی انجام شده است.
با سالم ،ادب و ارادت؛ شنیدن و فهمیدن و عمل کردن را
پیشکش خاطراتی میکنیم که ا کنون برایمان میفرمایید.
سالم علیکم ،همسر شهید حسینپور هستم .در سال 1360
ازدواج کردیم .یک س ��ال بعد ایشان جانباز شدند (البته قبل
از جانبازی ،چندین مرتبه مجروح ش ��ده بودند اما س ��طحی
ب���ود ).س ��ال  1361ب ��ود .چن ��د روزی در ته ��ران بستریش ��ده
بودند و روزهای اول پدر بزرگوارشان در بیمارستان نزد ایشان
بودند .بنده ،س ��ه یا چهار روز بعد به مالقاتشان رفتم .آنقدر
الغر و نحیف و  ...فقط میتوانم بگویم در هیبتی که ایشان را
نمیشناختم .خون زیادی از بدنشان رفته بود.
بعدها خودشان میگفتند که وقتی روی مین رفتم و انفجاری
حاصل ش ��د صدایی شنیدم که میگفت« :شهادت مبارک».
پای راست را از دست دادند (پای مصنوعی داشتند) قسمت
ً
ران پ���ای چپ هم خیل ��ی جراحت برداش ��ته بود؛ ان ��گار اصال
گوشت نداشت ،چشم راست ،مقداری از صورت و لبشان هم
بینصیب نمانده بود.

از ناحیه «ریه» چطور؟!
خودش ��ان مش ��کوک به آس ��یب از ناحیه ریه بودند ،پزش���کی
هس ��تهای هم مراجع ��ه نمودن ��د ،اما چون بن ��ده خیلی اهل
س ��ؤال و کندوکاو نبودم چیزی نپرسیدم ،خودشان هم دیگر
چیزی نفرمودند.
بعد از جانبازی چه کردند؟ زندگی چگونه سپری میشد؟
ما آن زمان مش ��هد بودیم ،به دلیل قطع پا و مجروحیت زیاد
ً
گفتند :برای تحصیالت حوزوی بروی���م قم ،چون ظاهرا دیگر
نمیتوانم جبهه بروم .برای زندگی آمدیم قم .تقریبا دو سال
گذش ��ت ،ضعف ناش���ی از جانبازی جبران شد .هوای جبهه،
ایش ��ان را دوباره به ایالم کش���اند .بنده به خاطر دو کودکم به
مشهد نزد خانواده رفتم.
بعد از چند ماه ایشان ما را با خود به ایالم بردند .مدتی ایالم،
مدتی اهواز .همینطور در تردد بودیم .اهواز مس���تقر شدیم.
ایشان که برای عملیات میرفتند ما تنها میشدیم ،عملیات
که تمام میشد دوباره ما را به ایالم میبردند .خودشان دائم
در رفتوآمد بود.
جن ��گ تمام ش ��د .حاجآق ��ا هن ��وز در جبههها بودن ��د .پس از
جن ��گ ب ��رای زندگی ،و ادامه تحصیل در قم س���ا کن ش���دیم،
ایش ��ان شب و روز نمی ش���ناخت .یادم نمی رود که حتی ماه
رمض ��ان که ح ��وزه تعطیل بود مق���داری از روز را اس���تراحت و
مقداری عبادت و مطالعه میکرد ،ش���بها یکی دو ساعت بعد
از افط ��ار با یکی از دوس ��تانش (حجت االس�ل�ام و المس ��لمین
امینی) مش ��غول مباحثه میشدند .آخر ش���ب به بعد هم به
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حرم مشرف میشدند تا نزدیک سحر.
این تالشها ،نشان از عشق به خدا و معارف الهی است.

معنویت هستند .از حاالت معنویشان بفرمایید؟
ایش ��ان خیل ��ی اهل معنوی ��ت و عب ��ادت بودند .میدانس���تم
استاد اخالقی دارند ولی از جزئیات آن مطلع نبودم .در عمل
به آموزههای اخالقی ،ایش���ان س���جاده بس���اط نمازشان را به
زیرزمین منزل انتقال دادند تا در آنجا با اخالص به مناجات،
عب���ادت ،تضرع و گریه بپردازند و کس���ی متوج���ه این حاالت
معنوی نشود.
زمان ��ی که حض ��رت آی� �تاهلل س ��عادتپرور رحل���ت فرمودند،
ایش���ان با ناراحتی وصفناپذیری گفتند :اس���تادم به رحمت
خدا پیوس���ت؛ بعدها فهمیدم استاد اخالقشان ،همین عالم
با فضیلت بودند.
ً
ایش ��ان چلههای معنوی میگرفتند مثال  40روز زیارت جامعه
کبیره و . ...
عم ��ق معنوی ��ت را میش ��ود از یادداش���تهای ایش���ان و
دس���تورالعملهای استاد اخالقش���ان دریافت .درحالیکه آن
زمان ،جوانی  23یا  24ساله بودند.
چنان خ���ود را توصیف میکردند که گویا فردی  60س���اله این
ً
مطالب را نگاشته است؛ مثال از احساس خود که چگونه عمر
ً
را ب���ه بطال���ت گذراندهاند (قطعا منظورش���ان کوتاهیهای در
س���یر و سلوک بوده اس���ت) .در اولین دستورالعملی که استاد
به ایش���ان داده بود میخواندم که « :ش���ما یک محاسبه کلی
از اول عمرتان داش���ته باش���د ،ا گر نماز و روزه و حقالناس���ی بر
عهدهت���ان هس���ت ،ادا نمایید» .در کنار آن ،یادداش���ت کرده
بودند به جهت کف���ار ه تأخیر روزهایی که در جبهه بودم 420
تومان به آقای پسندیده پرداخت شد؛ سه ماه نمار قضاء بجا
آوردم و دو ماه روزه قضاء برای ایامی که در جبهه بودم؛ چند
ً
رکعت نماز احتیاطا خواندم و . ...
تأ کید میشود؛ همین رعایتها از سنین جوانی بود که ایشان
را در مقام جانبازی و شهادت لیاقت بخشید.

آیا این عشق ،قبل از پیروزی انقالب هم نمودی داشت؟
ایش ��ان از مقطع راهنمایی طلبه شدند (یعنی قبل از پیروزی
ً
انقالب اس�ل�امی) ،اتفاقا طلبه فعالی هم بودند ،با این که کم
سن و سال بودند ،اهل منبر و سخنرانی بودند؛ در  15سالگی
توس ��ط ساوا ک دس ��تگیر میشوند و س ��یلی هم میخوردند.
حت ��ی در آن زم ��ان (مرب ��وط به بع ��د از پیروزی انقالب ،س ��ال
 )60مع ��روف بود :یک طلبه جوان با طمأنینه ش ��بیه حضرت
آیتاهلل خامنهای در مسجد محله سخنرانی میکند.
اه ��ل دریاف ��ت و توزی ��ع اعالمی ��ه بودن ��د .اعالمیهه ��ا را در
زمینهای اطراف خانه دفن میکردند و در ش ��رایط مناس ��ب
توزیع مینمودند.
خاط ��رهای هم از ارتباطش ��ان با کریم� � ه اهلبیت ،حضرت
یکبار در مس ��جد توسط ش ��خص دیگری اعالمیه پخششد فاطمه معصومه؟اهع؟ بیان بفرمایید.
که متأسفانه نیروهای س ��اوا ک از راه رسیدند به دنبال عامل لحظ� �های را به یاد میآورم که همیش ��ه برایم تکرار میش���ود.
توزیع بودند؛ و چون به حاجآقای حس ��ینپور مظنون بودند روزی جل���وی ح���رم مطهر ایس���تادند و چون بنده از س���ادات
ایشان را به شهربانیبرند .البته پدرشان آشنایی در شهربانی هس ��تم از من چنین خواس ��تند که« :ش���ما به خاطر نس���بت
داشتند که با وساطت ایشان حاجآقا آزاد میشوند.
فامیل ��ی ک ��ه با حض ��رت دارید ب ��ه حضرت معصوم���ه؟اهع؟ بگو
ک ��ه ُعرضه بیش از این نداش���ت؛ میخواس���ت اما دیگر ُعرضه
یش ��ان م 
از روحی� � ه حماس 
یش ��ود فهمید که چق ��در اهل نداش ��ت» .آن زم ��ان نمیفهمی ��دم ک ��ه منظورش���ان همین

سیروس���لوک اس ��ت و همی ��ن معنوی ��ات و ارتباط ��ات اس ��ت.
م���ن هم میرفت ��م و به حض ��رت عرضه میداش ��تم که هرچه
میخواهد عطایش کنید.

داش ��تند در حدی که معترض میش���دم که این هم بیداری
و کمخواب ��ی مفید جس ��متان نیس ��ت .مادرش ��ان نی ��ز گاهی
میگفتند چهقدر نماز میخوانی؟!

«ی���اد م���رگ» در زندگ ��ی مردان ب ��زرگ ،یکی از عوامل رش ��د
معنوی است .در زندگی ایشان چطور؟
ای���ن ی���ک ام ��ر مس ��لم اس ��ت .ایش ��ان باره ��ا و بارها ب ��ه بنده
میگفتن ��د« :م ��ن زود از دنیا م� �یروم و عم ��ر طوالنی نمیکنم
 »...و من همیش ��ه پاس ��خ میدادم که دوس ��ت ن ��دارم بعد از
ش���ما زنده باش ��م؛ و م ��رگ را اول ب ��رای خود و بعد برای ش ��ما
میخواه ��م  ...و چنی ��ن دل ��داریام میداند ک ��ه «هم دیابت
دارم ،هم جانبازم ،جس ��مم نمیکش ��د» ای ��ن را خیلی به من
میگفتند؛ باورم نمیشد. ...
ب���ار ه���ا دیدم که س ��ر به گوش ��ه دیوار گذاش ��ته گری ��ه میکند
«وقفوه���م انهم مس ��ئولون» (صافات )24/یا گری ��ه میکند و
میگوید خا ک بر سرت حسین پور چه کردی؟! مالقات خدا
در نظر او از هر چیزی بزرگتر بود.
میگفتم :بچهها بزرگشدهاند؛ با هم میرویم در یک منطقه
محروم س ��ا کن میش ��ویم؛ تبلیغ دین خدا را میکنیم .با هم
زی���ارت میرویم ،عبادت میکنیم و  ...متوجه میش ��دم زیاد
توجهی به این حرفها نش ��ان نمیدهند و این حرفها مایه
دلخوشی او نمیشود .من متوجه نبودم که ایشان رسیدهاند
به جایی که باید برس ��ند .دل به هیچچیز دنیا نبست ه بودند.
بهخصوص ای ��ن اواخر بعد از اینک ��ه از جامعه المصطفی؟ص؟
برمیگش ��تند؛ مقداری اس ��تراحت میکردن ��د؛ کمی با بچهها
خ���وش و ب ��ش داش ��تند و بقیه اوق ��ات حتی ای ��ام تعطیل ،یا
مشغول مطالعه بودند یا ذکر و یا فکر.
ً
دو س���ه تسبیح داشتند مثال یکی روی میز مطالعه تا در حین
مطالع���ه و نگارش از ذکر غافل نش ��وند ،یکی در ماش ��ین تا در
هنگام رانندگی مشغول ذکر باشند و . ...
ً
ماه مبارک رمضان دائما س ��ور ه قدر را ت�ل�اوت مینمودند؛ ا گر
مهمان���ی میرفتی ��م حتی در مس ��یر رف ��ت و برگش ��ت در حال
تالوت این سور ه مبارکه بودند.
قریب به یک س ��ال آخر عمرش ��ان ه ��ر روز بینالطلوعین ،ذکر
یونسیه را در س ��جده میگفتند ،زیارت جامعه کبیره و تالوت
سوره یس کار هر روزشان بود.
چون اش ��تغال به کار داش ��تند نماز ش ��ب را بعد از ساعت 24
میخواندن ��د ،ام ��ا اواخر عمر ش ��ریف ،زی ��اد بی ��داری و تهجد

قرین رحم ��ت الهی باش ��ند و خداوند بر ّ
علو درجاتش���ان
بیفزاید.م ��ردی با این هم ��ه ّ
تهجد ،عب ��ادت و ذکر؛ ممکن
اس ��ت تص ��ور ش ��ود اه ��ل ُعزل ��ت بودن ��د و همصحبت ��ی با
دوستان و خانواده نداشتند؟!!!
ً
شس ��خنی بودند .با دوس ��تان
اتفاق ��ا ایش ��ان خیلی ف ��رد خو 
و خان ��واده ارتب ��اط خوب ��ی داش ��تند .ه ��ر چن ��د ک ��ه در اواخر
عم ��ر بابرکتش ��ان در جمع حاضر میش ��دند ام ��ا زیاد صحبت
نمیکردند و بیشتر شنونده بودند و به سخنان دیگران گوش
میکردند و با آنها همخنده میشدند .روزی خواهرشان به
همین نکته اشاره نمود که مثل قدیمها چیزی بفرمایید . ...
ش ��هید حس ��ینپور ،نمایند ه جامعهالمصطفی در کش���ور
تایلن ��د بودن ��د .ضم ��ن معرف ��ی اجمال ��ی تایلند ،ق ��دری از
فعالیتهای ایشان بفرمایید.
تایلند کشوری است در شبهجزیره هندوچین واقع در جنوب
ش ��رقی آسیا .این کشور از ش���مال با برمه و الئوس ،از شرق با
الئوس و کامبوج ،از جنوب با مالزی و خلیج تایلند ،از غرب با
برمه و دریای آندمان همسایه است.
مذه ��ب ح ��دود  95درص ��د م ��ردم
ای ��ن کش ��ور بودای ��ی اس���ت.

مس ��لمانان ب ��ا ح ��دود  4درص ��د جمعی ��ت بع ��د از
بودائی ��ان ،بزرگتری ��ن گ ��روه مذهب ��ی این کش ��ور هس ��تند.
 1درصد هم مسیحیان ،سیک و هندو میباشند.
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اندکی از فعالیتهای ایشان در تایلند:
که از زیباترین مناطق دنیاست ایجاد نمودند .به دیگران هم
 تأسیس حوزه علمیه «المهدیه» ویژه بانوان؛کارهای قرآنی را سفارش مینمودند.
ُ
 توسعه مسجد روحاهلل؛یادم میآید :جناب آقای س���لکی از دوس���تان ایشان که قصد
 تأسیس موسسه قرآنی رسول اعظم؟ص؟؛عزیمت به مسکو را داشتند توصیه و تجربهای از ایشان طلب
 ارتباطگیری وس ��یع و گس ��ترده با مردمان ب ��ه صورت اعم و نمودند و حاجآقای حس���ینپور هم با تأ کید فرمودند« :کاریمسلمین به صورت اخص در تایلند؛
که من هیچوقت پش���یمان نمیشوم همین موسسات قرآنی
حضور طالب ��ی از مدرس ��ه المهدیه و معنوی ��ت و اخالق آنها است .سنتی ماندگار و همیشگی  »...معتقد بودند کاری که
معرف آن حوزه مبارکه میباشد ،شما از موسسه قرآنی رسول در راستای قرآن باشد کاری است جاودان و بابرکت.
اعظم؟ص؟ بفرمایید.
ایش ��ان یک موسس� � ه قرآنی در تایلند تأسیس نمودند و ثبت ارتباط ایشان با اهل تسنن چگونه بود؟
ً
قانونی کردند که انجمن خیریهای هم برای ش ��یعیان تایلند اوال تایلند مرکز کفر است و بودیسم .غذاهای حالل را همهجا
باشد .میخواستند آن را به اسم سفارت ثبت کنند ولی بعدها نمیش ��ود یافت .آنجا هر مس ��لمانی در هر مذهبی که باش���د
با درایت بیشتر این اقدام را نمودند تا سفارت هم نتواند در آن موجب خوش���حالی و مسرت اس���ت .گویا انس���ان فامیلش را
وهابیت
تصرفی داش ��ته باشد .موسس ��ه را به اسم «رسول اعظم؟ص؟» پیدا کرده اس���ت .بیشتر آنها هم ،چنین بودند مگر
ِ
نام نهادند .چون این اس ��م در بین اهل تسنن خیلی جایگاه مرتبط با عربس���تان .ایشان تولد پیامبر ا کرم؟ص؟ را در میانمار
دارد و موج ��ب رغب ��ت و ش ��وق در ،آم ��دن آنه ��ا به موسس ��ه به صورت مش ��ترک با حضور ش ��یعیان و اهل تس���نن جش���ن
میشود .نکته زیبایی که در این نامگذاری پیشبینی نشده میگرفتند؛ مرزها را برمیداشتند و اتحاد را تقویت مینمودند.
ب ��ود و خیل اتفاق ��ی هماهنگ بود و موجب مس � ّ�رت قلبمان
ش ��د نامگذاری سال شمس ��ی در آن زمان توسط مقام معظم با غیرمسلمانان چطور؟!
خاطرهای عرض میکنم؛ تو خود حدیث مفصل بخوان از این
رهبری مدظله العالی به نام رسول اعظم؟ص؟ بود.
در آن موسس ��ه س ��ایت و مجلهای هم ایج ��اد کردند و فعاالنه مجمل .یک خانم بودایی به موسس���ه میآم���د بعد از مدتی
ب ��ه معرفی موسس ��ه و مع ��ارف قرآن� �یاش میپرداختن ��د .در به اس�ل�ام تمایل پیدا کرد .مسلمان ش���د .حاجآقا او را به نام
س ��الهای بعد هم یک موسسه قرآنی در جزایری مثل پوکت «نجم ��ه» خواندن ��د .خان ��م نجمه ب ��ا یک خانواده مس���لمان

ازدواج نم ��ود اما ارتباط معنویش را با حاجآقا حفظ کرد حتی
در نامگ���ذاری فرزندانش .وقتی خانم نجم ��ه باردار بود ،بنده
ایران بودم .حاجآقا س ��فارش کردند در کنار سوغاتی (روسری
نخ���ی خوب) که برای خواه ��ران دیگر تهیه میکنم یک پال ک
طال ه���م برای نجمه بگیرم .ق ��رار بود از هزین ��ه المصطفی آن
را تأمی���ن کند اما چنین نکرد و گفت ای ��ن مقدار هزینه کردن
ارزش���ی ن ��دارد که من از حس ��اب جامع ��ه بردارم .اس ��م فرزند
نجمه را که در ایام فاطمیه به دنیا آمد «فاطمه» نهادند.
ایشان غیر از تایلند در کدام حوزهها فعالیت داشتند.
میانم���ار (برمه) ،کامبوج ،س ��ریالنکا .ایش ��ان گاهی حدود 13
ال���ی  18روز در ماه ،ما را در تایلند تنها میگذاش ��تند و خود به
س���ریالنکا میرفتند تا امور دینی آنج ��ا را پیگیری نمایند .این
عکس نشاندهند ه عالق ه دختران تایلندی به شخصیت پدر
معنوی و معلم اخالقش ��ان اس ��ت .آری پیون ��د عجیبی برقرار
بود .وقتی به جمالت روی آن توجه کنیم از کلمه «باباجون»
اس���تفاده نمودهاند .چ ��ون فرزندان ��م به ایش ��ان «بابا جون»
میگفتن���د .آنه ��ا نیز ب ��ه تبعی ��ت از فرزندانم ،همی ��ن لفظ را
استفاده میکردند.
ی���اد باد آن روزگارانی که برای ایجاد الفت و انس و ذکر محبت
اهل بیت؟مهع؟ بس ��تنی برای این عزیزان میگرفتند و همراه با
فرزندانمان معارف اسالمی را مرور مینمودیم.
این تنهایی و غربت برایتان سخت نبود؟
خیلی س ��خت بود ول ��ی وظیفه خود میدانس ��تم ک ��ه همراه
باشم نه خار راه ،مثل دفاع مقدس .آن زمان در جبهه نظامی
سربازان اسالم مشغول بودند و خانواده ها همراهی میکردند
و ام���روز در جبهه های فرهنگی آن ها رزمندهاند و خانوادهها
س���ختیها را ب ��ا رضایت کامل به جان میخرن ��د .چنانچه در
خاطرات ایام دفاع مقدس نمونههایش را ذکر کردم.
خاطرات درسآموز و شنیدنی بزرگمردان دینی بسیارند.
ام���ا چه کنیم که ه ��ر واژهای را ظرفی و ه ��ر ظرفی را ظرفیتی
است؛ در بخش پایانی مصاحبه از عروجشان بفرمایید که
«اناهلل و اناالیه راجعون».
 10روز قب ��ل از رحلت ،آزمایش ��اتی انج ��ام داده بودند که همه
نرمال و طبیعی بود .ایام فاطمیه بود و ایشان برای سخنرانی
در مراس���م عزاداری در چن ��د جا دعوت ش ��دند از جمله بندر
انزلی ،مس ��جد فاطمه الزهراء؟اهع؟ ،منزل جناب آقای رادمرد،

رش ��ت و  . ...خودش���ان روی بن���در انزل���ی نظر داش���تند چون
زودتر از بقیه درخواست داشتند .مادرشان قرار بود  2ماه بعد
به منزل ما تش ��ریف بیاورند ولی  3ش ��ب قب ��ل از رحلت آمده
بودند .اواخر ش ��ب بیهیچ مقدمهای س���کته کردند .بنده از
سکته چیزی نمیدانستم ظاهر حالشان نشان نمیداد ولی
چ ��ون گفت ��ه بودند قلبش ��ان درد میکن ��د ب ��ا اورژانس تماس
گرفتم .مسئولین اورژانس سفارش کردند فردا صبح ایشان به
بیمارستان مراجعه نمایند.
فردا صبح شد ایشان از من گوشی تلفن همراه را طلب نمودند
و با بندر انزلی تماس گرفته و فرمودند :دوستان برایم زیاد به
زحمت نیفتند مس���جد را آماده کنند ،حال مس���اعدی ندارم
ا گر خوب ش ��دم در خدمتم و ا گر «اناهلل» شدم طلب حاللیت
دارم .بع ��د بنده را از رمز کارته���ای عابر بانک مطلع نمودند
تا ا گر احتیاج ش ��د مشکلی نداشته باشم و حال آنکه هیچگاه
تمای ��ل به اس ��تفاده از عابر بان���ک ،امور خرید و  ...نداش���تم.
سپس راهی بیمارستان ش���دیم .صبح تا شب بستری بودند
و ب ��ه نظرم آرام بودند .چند مرتبه که س���ر زدم به دلیل تزریق
داروهای خوابآور خیلی موفق به صحبت نشدیم.
ش ��ب به دس ��تور مس ��ئولین بیمارس ��تان علی ب ��ن ابیطالب و
نداش ��تن امکانات کافی به بیمارستان شهید بهشتی منتقل
ش ��دند .دوس ��تان تالش کردن ش���ب آنجا نباش���م .آنها خبر
داشتند که اوضاع بدتر از آنی است که بنده فکر میکنم.
به خانه برگشتم ،حال پریشانی داشتم .اما چون مادر ایشان
که مادر دو ش ��هید بود و حاال مادر سه شهید شدند در منزل
بودن ��د ب ��ه دلیل رعایت حالش���ان مجب���ور بودم ظاه���ری آرام
داش ��ته باش ��م .فردا صبح؛ برای مالقات رفتم که ایشان را در
سردخانه دیدم.
با گریه عرضه داش ��تم :برای شما خوشحالم چون جای شما
ً
حتما نزد اهلبیت؟مهع؟ اس���ت .از رفتن ش���ما غم ندارم چون
دنیا برای شما کوچک بود اما فراق برایم سخت است.
بعدها که با خود میاندیش���یدم یافتم بیسروس���امانی شب
آخر را که با دیدن چهره بهش���تیاش در س���ردخانه تبدیل به
آرامشی ش ��ده بود از جنس امید .امیدم به بهشتی بودنش و
امید به شفاعتش.
مقام ش ��هادت گ ��وارای وجودش باد؛ او که ه���ر وقت از زیر پل
شهید محمودنژاد یا شهید کریمی عبور میکرد آرزوی شهادت
را در دل میپروراند و با حسرت خوشا به احوال شهیدان را بر
لبان جاری مینمود.
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آیا وصیتنامهای از ایشان در دست دارید؟
وصیتنامهای در دس ��ت نیس���ت اما دو هفته پس از عروجش���ان دفترچهای را در کنار
وسایلشان دیدم که گویا باعجله نکاتی در آن نگاشته بودند (چون همیشه خوشخط
بودند از روی خط میش ��ود عجله را تش���خیص داد) و در آن دفترچه سفارش���اتی کرده
بودند که دفترچه و سفارش ��ات تقدیم حضور میگردد( .چه زیبا میشود رایح ه رفتن و
به دریا پیوستن را از آن جمالت استشمام نمود).
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حجت االسالم شیخ علی حسین پور جانباز  70درصد دفاع
مقدس که از روحانیون مبلغ بود در سالهای پس از دفاع
مقدس علی رغم وضع جس ��می نامناس ��ب به تبلیغ معارف
اسالم و اهل بیت؟مهع؟ میپرداخت .شهید حسین پور در عملیات
رمضان منطقه کوشک از ناحیه چشم ،پا و صورت مصدوم شده بود .این شهید پس
از جنگ تحمیلی مسئول دفتر نماینده ولی فقیه در سپاه هرمزگان بود .شهید حسین
پور در سالهای اخیر نماینده جامعه المصطفی العالمیه در کشورهای شرق آسیا بود.
یکی از همرزمان شهید در مراسم تشییع پیکر این شهید گفت :همه بدانند که این عزیزان؛
جوانی خود را برای اسالم ،نظام و انقالب اسالمی گذاشتند و از همه چیز خود گذشتند تا
انقالب اس�ل�امی و نظام جمهوری اس�ل�امی عزت یابد .پیکر این شهید عروج یافته در گلزار
شهدای قم بر فراز دستان مردم شهید پرور تشییع و به خا ک سپرده شد .منبع :پایگاه تحلیلی
خبری 598

خاطره شیرین و ماندگار از زبان معصومه سید
یک���ی از خاط ��رات کودکی مرا یاد و خاطره ش ��هید علی حس ��ینپور همراهی میکن ��د .او برای من
مردفراموشنش ��دنی اس ��ت .ن ��ام او لبخنده ��ای همیش ��ه بر لب ��ش ،مهربانی و ادب ��ش را جلوی
چشمانم میآورد .ادب اسالمی را خوب میدانست قبل از همه به بزرگ یا کوچک سالم میکرد.
او از جان خود نیز در راه اس�ل�ام گذش ��ته بود .آری! او یک جانباز دفاع مقدس بود که ش���یمیایی
شده بود .با وجود اینکه بدنی مجروح داشت اما همیشه در تالش بود که در راه اسالم خدمت کند.
هیچگاه خستگی در چهره یا کالمش پیدا نبود .او همراه خانوادهاش به کشور تایلند آمده بود تا رسالت
خود را برای شناساندن دین اسالم انجام دهد .او به شهرهای مختلف تایلند سفر میکرد و دین را تبلیغ میکرد.
آقای حس ��ینپور همیشه ذکر یا حسین بر لب داشت .مینشست یا حسین میگفت ،میایستاد یا حسین میگفت،
ه���رگاه میدی ��دم زی ��ر لب چیزی زمزمه میکند میدانس ��تم ک ��ه همان ذکر زیبا ،ذکر عش ��ق به حس ��ین؟ع؟ باز هم در
وجودش شعلهور شده است .ذکر «یا حسین» او را متحول میکرد .با این ذکر اشک در چشمانش حلقه میزد .هرگاه
روضه میخواند از سوز دل میخواند.
وقتی او با من صحبت میکرد ،حرفهایش را نمیفهمیدیم چه رهام به او میگفت زبان شما را نمیدانم .همیشه آرزو
داشتم بفهمم چه میگوید اما حال که من فارسی یاد گرفتهام او دیگر در میان ما نیست .میخواهم به ایشان بگویم
ذکر یا حسین همیشه یاد شما را در خاطرمان زنده میکند.
روح ملکوتی شهید حسینپور در روز شهادت حضرت زهرا؟اهع؟ به سوی جایگاه ابدیش پر کشید .ما یک مرد آسمانی
را از دست دادهایم( .معصومه سید از تایلند)
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فاطمه سادات جعفری از افغانستان -دانش پژوه مقطع کاردانی رشته فرهنگ و معارف اسالمی
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مصاحبه
عابد ،عامل و با تقوی پرورش یافت .نماز شب های پدر،
ان ��س با ق ��رآن مادر ،اهتم ��ام و التفات ویژه آنان نس���بت
ب ��ه آموزه های دینی ،اخالقی ،فرهنگی و عملی اس�ل�ام و
نیز رفتار شایس ��ته والدین گران قدر ب���ا این عطیه الهی،
سبب ش ��د وی از همان اوان کودکی اطاعت و عبادت و
بندگی حق تعالی را به عینه نظاره گر باشد .شهید نوراهلل
اخت ��ری تحت تأثیر فض ��ای حا کم ،پا به پ���ای پدر و مادر
و به طور فعال در مراس ��مات مذهبی و اجتماعی شرکت
می ک ��رد .همی ��ن عالقه و ت�ل�اش و حضور صادقان���ه او در
صحنه ه ��ای مختلف باعث ش ��د علیرغم س ��ن کمی که
داشت ،با معرفت و عشق تمام ،به جبهه های نبرد حق
علیه باطل بشتابد و پاره پاره های بدنش را برای حفظ و
زنده نگهداش ��تن انقالب و اسالم و امت مسلمان تقدیم
نماید و به معشوق دیرینه اش یعنی "اهلل" برسد.
بسم رب الشهداء .با سالم و درود به روان پا ک شهیدان

خواهر شهید نوراهلل اختری -موسسه آموزش عالی بنت الهدی

از ص���در اس�ل�ام تا کنون ،ش���هدای کرب�ل�ا ،عزیزان���ی که در

به نظر شما چگونه می توان آرمان های شهدا را زنده

سرتاس���ر جهان اس�ل�ام با نثار خون خود درخت اس�ل�ام را

نگه داشت و آن را به نسل جوان انتقال داد؟

آبیاری کردند و امام ش ��هدا ،امام خمینی؟هر؟ ،رهبر معظم

ش ��هدای پ ��ا ک باخته م ��ا با نور ایم ��ان و معرفت ��ی که در

انقالبمدظل ��ه العال ��ی ،و ع���رض س�ل�ام و خداق���وت .از آنج���ا که

دل داش ��تند آرمان ه ��ا و چگونگی پاس داش���ت آن ها را

اولین عامل مؤثر در ش���کل گیری ش���خصیت هر فردی ،پدر،
ً
م���ادر و فضای خانوادگی اوس���ت ،لطفا در ابتدا بخش���ی از

در وصیت نامه هایش ��ان آورده ان ��د .مه���م تری���ن اهداف
آن عزی ��زان پش ��تیبانی و حمایت کام���ل از والیت فقیه و

فضای تربیتی شهید را برای ما ترسیم بفرمایید.

محافظت از انقالب اس�ل�امی ،به عنوان ودیعه الهی ،که

ش ��هید دانش آموز ،نوراهلل اختری در یک خان ��واده روحانی و

حاص ��ل خون ها و زحمات طاقت فرس���ای م���ردان خدا

فضایی معنوی و روحانی ،در جوار آقا علی بن موسی الرضا؟ع؟

بوده است ،میباشد .راه آنان تبعیت از والیت فقیه (که

دی ��ده به جهان گش ��ود و در دام ��ان پرعطوفت پ ��در و مادری

آن هم امانت ویژه الهی اس ��ت) به عنوان فصل الخطاب
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همه اختالف ��ات و نیز راهنما و دژ محکم انقالب می باش ��د.
حض���ور در صحنههای ش���ور و ش���عور و حماس���ه مانند نماز
جمع���ه و راهپیمای ��ی ه ��ا را از یاد نبریم .ت�ل�اش مجاهدانه و
علمی جهت پیش���رفت نظام اس�ل�امی ،خواس���ته ش���هدای
عزیز از نسل حاضر است .حضور در صحنه های فرهنگی به

منظور معرفی اسالم ناب محمدی؟ص؟ و دفاع از تهاجمات ش ��هید می گوی ��د" :هنوز صدای اذان پخش نش ��ده از کالس
بیرون می رفت .به او اعتراض می کردم .اوایل نمی دانس���تم
فرهنگی ،مطالبه شهدا از ماست.
از همه مهمتر حفظ حجاب و عفاف ،اساسی ترین خواسته بع ��دا فهمیدم خودش را برای نماز جماعت اول وقت آماده
شهدا از ماست .شهید نوراهلل در وصیت نامه خود می گوید :می کرد؛ پیش از همه".

"خواه���ران گرامی! حجاب را همیش ��ه و در همه حال حفظ هم���رزم ش���هید نق���ل می کن ��د" :ن ��وراهلل می گف ��ت اون دنی ��ا
کنید که حجابتان کوبنده تر از خون ماست ،که ا گر به خاطر ترس���نا ک نیس���ت فقط تجلی گاه رفتار این دنیای ماس ��ت.
حجاب شما نبود ،انحراف و تزلزل انقالب ما همیشگی بود .گفت���م م���ن نفهمیدم ،یعن ��ی چه؟ گف ��ت همه چی ��ز جهان
ش���ما می توانی ��د با حفظ ای ��ن فریضه الهی ،س�ل�اح گرم ما را آخ ��رت ،نتیج ��ه رفتارهای امروز ما در دنیاس ��ت .خیلی باید
ک���ه هنوز بر زمین نخورده ،بردارید و مش ��تی محکم بر دهان دقت کنیم ببینیم داریم چکار می کنیم".

دشمنان پس ��ت صفت بزنید".برای انتقال آرمان های بلند
شهیدان می توان:
 الگوهای ارزنده عملی را به آنها نشان داد. -به مطالبات آنان در عمل و گفتار و رفتار عنایت ویژه داد.

در مـورد رابطه خود با بـرادر شهیدتان بگویید.
بنده به دلیل س ��ن کم ،خاط ��رات چندان ��ی در ذهن ندارم
ام ��ا خصوصیات اخالقی ویژه ش ��هید نوراهلل مثل گذش ��ت و

 ط�ل�اب عزیز و جوانان گران قدر را ب ��ه مطالعه وصیت نامه مهربانی ،پیش قدم بودن در کارهای خیر و یاری رس ��اندنب���ه س���ایرین ،احترام خ ��اص به بزرگتره ��ا و اهتم ��ام ویژه به
شهدا دعوت کرد.
ً
 با خانواده معظم ش ��هدا دیدار داشته و عزیزان را رسما در ارزش های دینی ،از بارزترین خصایص ایشان بود.محیط تربیتی شهدا قرار داد.
خاطره ای از شهید را برایمان نقل کنید؟

چگونه موفق شدند که به جبهه اعزام شوند و چه مدت
در جبهه بودند؟

دوره آموزش ��ی را در پادگان شهید کالهدوز گذراند .فرمانده پ ��درم می گویند :ش ��هید نوراهلل س ��ال اول دبیرس ��تان بود و
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امتحانات ثلث اول تازه تمام ش ��ده بود .یک روز گفت اجازه ش���هید نیس ��ت .گفت تا حاال س ��عی کردم همه ش ��رایطی را
میدهی ��د در اردوی ی ��ک روزه آموزش ��ی ش ��رکت کنم؟ بقیه که ش ��ما میگویید به دس ��ت بی ��اورم .گفتم احس ��نت .من
بچه ه ��ا هم می روند و با کس ��ب اجازه رفت .وقتی برگش ��ت ش ��رایط کامل یک حرکت الهی را به شما گفتم ،ا گر می دانی
مج ��ددا گفت اج ��ازه می دهی ��د ب ��رای دی ��دن دوره آموزش ش���رایطش را داری نمی توانم شما را منع کنم ،دیگر خودت
نظامی به پادگان اعزام شوم؟ گفتم ا گر به درس هایت لطمه میدان ��ی .با هم تا محل اع ��زام رفتیم ،خداحافظی کردیم و
نمی زند برو .و رفت ..بعد از یک ماه دوره آموزشی ،زمانی که سوار اتوبوس شد".
برای اعزام آماده می شد گفتم بهتر نیست صبر کنی تا بزرگتر هنوز چهره سرش ��ار از ش ��ور و ش ��عف برادرم را به خاطر دارم.
شوی؟ گفت وقتی بزرگترها نمی توانند بروند ما باید برویم.

ش ��هید ن ��وراهلل مدت دو م ��اه و هف ��ت روز توفی���ق حضور در

روز اع���زام گریه کن���ان ب���ه من���زل آم���د .مث���ل اب���ر بهار اش���ک جبه ��ه را داش ��ت و س ��رانجام در  19اس���فندماه  1365در
می ریخت .گفت مسئوالن می گویند حتما باید رضایت نامه عملیات کربالی پنج در منطقه عملیاتی ش ��لمچه به درجه
پدرت را بیاوری .گفتم حرف درس ��تی زدن ��د ،چرا ناراحتی؟ رفیع شهادت نائل آمد.
هنوز پانزده س ��الت نش ��ده است .گفت درس ��ت است ّ
سنم
کم و جثه ام کوچک اس ��ت اما خیلی کاره ��ا از من برمی آید.

آیا ش ��هید قبل از اینک ��ه برای آخرین بار ب ��ه جبهه بروند

می توانید از فرماندهانم بپرس ��ید .گفتم پسرم! کسی که به وصیت نامه نوشتند؟
جبهه می رود باید کامال به اوضاع آ گاه باش ��د و یقین داشته خی ��ر .ب ��رای توضیح ،خاطره یک ��ی دیگر از همرزمان ش ��هید
باشد که آماده شهادت است ،نکند یک وقت از روی چشم ن���وراهلل را ع ��رض میکن ��م" :ادب این پس ��ر هم ��ه را متعجب
و هم چش ��می با هم سن و س ��الهایش برود .باید فقط برای می کرد .تیپ دوازده از دزفول به طرف شلمچه حرکت کرد.
رضای خدا قدم بردارد .ا گر غیر از این باش ��د و کش ��ته شود ،پرسید آقای علی ا کبر ...ش ��ما وصیت نامه نوشتید؟ گفتم

بله .گفت من هنوز ننوش ��تم ،می ش ��ود وصیت نامه شما را • دشمن و راه های نفوذ آن را بشناسیم تا بتوانیم در مقابل
ببینم؟ می خواهم بدانم چه طور باید شروع کرد .گفتم بله آنان مقاومت کرده و پیروز شویم.
چرا نمی ش ��ود .وصیت  نامه ام را ب ��ه او دادم .قبل از این که • حامی و تابع والیت فقیه و پش ��تیبان انقالب اس�ل�امی ،به
ت���ای برگه ها را باز کند پرس���ید مطلب خاص���ی که من نباید عنوان میراث شهدا ،باشیم.
ببینم در آن نیست؟ گفتم نه با خیال راحت بخوان .در دلم • ضم ��ن حضور جدی در صحنه( ،خواهران عزیز) به رعایت
به آن ادب و نزا کت آفرین گفتم".

حجاب و عفاف اهتمام ورزیم.
• ام���ام حس���ین؟ع؟ ش ��هید امر ب ��ه مع ��روف و نه ��ی از منکر

چگونه از شهادت ایشان با خبر شدید؟

هس ��تند ،ش ��هدای ما نیز در این راه س ��ر نهادند .مبادا ما از

گویا بسیجیان و بزرگوارانی از تیپ 17علی بن ابی طالب؟ع؟ این فریضه عظیم غافل شویم.
ب���رای عرض تس ��لیت به منزل ما آمدند و ب ��ه خانواده اطالع • در صحنه فرهنگ و فضای مجازی وارد ش ��ده و به دفاع از
دادند.

اسالم و دستاوردهای انقالب ،و روشنگری بپردازیم.
• اسالم ناب محمدی؟ص؟ که همان راه شهیدان است را به

روز تشییع پیکر این شهید را به خاطر دارید؟

جهانیان معرفی کنیم.

تنه���ا مطلب���ی که ب���ه ی���اد دارم این اس���ت که هم���راه مادرم و در یک جمله با عمل و گفتار و رفتارمان ،ش ��هدا ،حضرت
ناله  کن���ان ،با جمعیت ��ی که به حرمت خون ش ��هیدان عزیز ،سیدالشهداء اباعبداهلل الحسین؟ع؟ و قلب مبارک حضرت
پیک���ر مطهر را همراه ��ی می کردند ،حرک ��ت می کردیم .چون ولی عصر؟جع؟ را شاد کنیم.
ق���رار ب���ود ش���هید ن���وراهلل در صح���ن ح���رم کریمه اه���ل بیت
حضرت فاطمه معصومه؟اهع؟ به خا ک سپرده شود ،بخشی
از تشییع در شهر مقدس قم انجام شد.
ش���ما ب���ه عنـ���وان خـواهـر یک ش���هید چ���ه پیامـ���ى بـراى
خـواننـدگان دارید؟
بنده کوچکتر از آن هس ��تم که بخواهم پیامی عرض کنم اما
با الگوگیری از وصایای شهیدان ،کالم بنده به عنوان خواهر
ش���هید ،همان پیام شهداس ��ت .ش ��هیدان از طریق ارتباط
خالصان���ه ب���ا خداون���د و عم���ل به تکالی���ف خود ،ب���ه چنین
درجه  ای دس ��ت یافتند .لذا م ��ن و همه خوانندگان محترم
باید با توکل به خداوند و توسل به پیام آوران الهی؛
• ب���ا خداوند متع ��ال ،پیامبر؟ص؟ و اهل بی ��ت؟مهع؟ ارتباطی
دائمی و نزدیک داشته باشیم.
• ب���ا مطالعه بیش ��تر و تحصیل موفق ،جانم ��ان را از معارف
دین سرشار کنیم.
• در کلیه کارها اخالص را مد نظر قرار دهیم.
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شهادت و مبارزه با فرقه های ضاله
هم ��واره در طول تاریخ ،پیامبران مبعوث ش ��ده از س ��وی خدا
و ب ��زرگان ادیان و مذاهب ،با فرقه های ��ی افراطی و منحرف در
ح ��ال مبارزه بوده اند .مس ��ئله فرقه های ضال ��ه و مبارزه با آنها
را می توان در ورق ورق کتاب تاریخ یافت .بس ��یاری از افراد به
دالی ��ل مختلف ،اقدام به افراط در برخی مس ��ائل نموده اند و
پیروان ��ی جاهل تر از خ ��ود را ،به مکاتب خود س ��اخته ،دعوت
کرده اند .مس ��ئله فرقه های انحرافی در مسیحیت و یهودیت
به ش � ّ�دت دیده می ش ��ود .در اس�ل�ام نی ��ز ،متاس ��فانه این نوع
فرق ��ه ها ق ��درت گرفته اند .هر چند که پیامب ��ر ا کرم؟ص؟ هزار و
چهارصد س ��ال پیش ،این پیام را در قالب حدیثی مستفیض
به ما رسانده بود (سبحانی1416 ،ق) که امت موسی پس از او
ب ��ه هفتاد و یک فرقه و امت عیس ��ی پ ��س از وی به هفتاد و دو
فرقه تقسیم ش ��دند ،و امت رس ��ول ا کرم؟ص؟ پس از رحلتش،
ب���ه هفتاد و س���ه فرقه تقس���یم خواهد ش���د که تنه���ا یک فرقه
اه���ل نج���ات خواهد ب���ود ،چنانک���ه از فرقه های هر ی���ک از دو
امت موسی و عیس ��ی نیز تنها یک فرقه اهل نجات می باشد.
(حرعاملی)1349 ،
خبر از ظهور فرقه های ضاله از سوی پیامبر؟ص؟
بسیاری از اندیش ��مندان بر اساس این روایت سعی
کرده ان���د ت���ا فرقه ه���ای اصلی س���ه دین را
بش���مارند .فرقه ه���ای

اصل���ی هر دین به این تعداد نرس���ید و آنان نتوانس���تند تعداد
فرق���ه ها را با تعدادی که در این روایت ش���مرده ش���ده اس���ت،
انطب ��اق دهن ��د .آنچ ��ه مؤلفان مل ��ل و نح���ل را در تطبیق این
حدی ��ث بر فرق اس�ل�امی دچار اش ��کال ک���رده این اس���ت که از
آن���ان خواس ��ته اند حدی ��ث را ب ��ر فرقه هایی ک���ه قب���ل از آنان،
یعنی حدود س���ه قرن اول اس�ل�امی ،پدید آمده اس���ت منطبق
س���ازند ،در حالیکه حدیث از پیدایش افتراق در امت اسالمی
س���خن می گوید ،و زمان آن را تعیین نکرده اس���ت( .بغدادی،
 )1388ل���ذا برخی از آنان به اس���تفاده از عدد برای بیان کثرت
در این روایت قائل ش���ده اند .همانطور که در قرآن کریم بیان
گش ��ته که ا گر پیامبر اس�ل�ام؟ص؟ ب ��رای منافق���ان ّامتش هفتاد
بار هم طلب آمرزش کند ،آنان بخش���یده نخواهند شد( .رک:
توبه )80/در این آیه ،عدد هفتاد بیان شده؛ در حالی که مراد
از ع���دد ،کثرت در طلب آمرزش اس���ت نه تع���داد واقعی طلب
آم���رزش .برخی نی���ز بر این اس���اس در مورد ای���ن روایت چنین
نظ���ری دادهاند که اعداد ،تعداد واقعی فرقه ها را نمی رس���اند؛
بلکه دلیل بر کثرت این فرقه ها است .این نظر به لحاظ اینکه
در مورد س���ه دین ،تعداد فرقه ها متفاوت بیان ش���ده اس���ت،
شاید درس���ت نباشد(.س���بحانی1416 ،ق) زیرا ا گر پیامبر؟ص؟
می خواس���تند زیاد بودن فرقه ها را برسانند ،لزومی نداشت از
سه عدد مختلف استفاده کنند.
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نکته اصلی این روایت اینجاس ��ت که کسانی که می خواستند
فرقه ها را بش ��مارند برهه خاصی از زمان را مد نظر گرفتند؛ این
در حال ��ی اس ��ت که فرقه ه ��ا از زمان پیدایش ش ��ان ،روز به روز
رو به افزایش اس ��ت و در عصر حاضر نیز فرقه هایی هس ��تند که
با وجود انحرافی بودنش ��ان ،طرفداران بس ��یاری دارند .امروزه
بس ��یاری از فرقه ها به طور فعال اقدام به عضوگیری ،گسترش
و کسب پول و قدرت در سراسر جهان می نمایند .این گروه ها،
اعض ��ا و ه ��واداران خود را با راه و روش های مختلف ،اس ��تثمار
ک ��رده و تحت نف ��وذ و کنترل کامل خ ��ود درمی آورن ��د( .پایگاه
خبری بولتن نی ��وز )92/56/23،این فرقه ها به علت انحراف
و افراط در مس ��ائل اعتقادی و اس ��تفاده از هر نوع ابزار از جمله
ابزاره ��ای نظام ��ی ،فرهنگ ��ی ،تبلیغ ��ی و اقتصادی ب ��رای رواج
اعتقادات منحرف و نمادها و ایدئولوژی های خود ،خطرنا ک
ب ��وده و باید هم ��واره به فک ��ر راهکارهای ��ی برای مب ��ارزه با این
فرقه  ها بود.
ً
احتماال فعالیت گروه های نو ظهور تکفیری تا به حال به گوش
هر فردی خورده باشد .قتل عام هایی که صورت می دهند به
نوع خود در تاریخ بس ��یار نادر استّ .اما چرا این گروه ها با این
همه قتل و غارت همچنان پابرجا هس ��تند؟ علت استقامت و
ّ
پایداری این گروههای منحرف و ضاله افراطی ،پیوستن مردم
به آنها است .لذا باید به فکر مقابله با آنها بود.
ّ
راه ه ��ا و روش ه ��ای گونا گونی ب ��رای مبارزه ب ��ا فرقه های ضاله
به تناس ��ب موقعیت و وضعیتش ��ان ،وجود دارد .ائمه؟مهع؟ نیز
در طول حیات مبارکش ��ان راهکارهای ��ی را در مقابل انحرافات

اعم ��ال کرده ان ��د .از جمله ای���ن راه کارها ،ارش���اد و راهنمایی،
ان ��درز و نصیح ��ت ،تأس���یس دانش���گاه های اس�ل�امی ،روش
احتج���اج و ج���دال ،افش ��ا گری و روش ��ن گری اف ��کار منحرف و
بسیاری از مبارزات دیگر می باشد( .آقازاده)1385 ،
ه���ر ک���دام از ای���ن روش ه ��ا در جایگاه ه ��ای خاص ��ی ،کارب���رد
دارند .ممکن اس ��ت در جایی فضا آنقدر آماده باشد که بتوان
ّ
موسس ��اتی را به ط ��ور علنی برای مقابله ب���ا فرقه های انحرافی
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تأس���یس نم���ود .در مقابل ،ممکن اس���ت در مکان���ی به ّ
حدی
این فرقه ها گسترش و تسلط پیدا کرده باشند که حتی نتوان
ّ
فعالیت ��ی را ب ��ه طور علنی در مقاب ��ل آنها انج ��ام داد .در برخی
ّ
وضعیت به طوری حاد می ش ��ود که باید به ش ��کل
مواق ��ع نیز
نظام ��ی و جنگی با آنها مبارزه کرد .وضعیتی که ا کنون عراق و
سوریه و بسیاری از کشورها دارند ،مصداق بارز استفاده از این
روش است .در برخی مناطقی که ،گروه هایی مانند وهابیت،
بهاییت ،شیطانپرستی ،داعش ،جبهه النصره و  ...با کمک
برخی سران استعمار قدرت گرفته اند ،امکان فعالیت فرهنگی
علن ��ی بر ضد آنها وجود ن ��دارد و مردم آن مناطق به جنگ تن
به تن می پردازند .ش ��اید گفتن از آن برای ما آس ��ان باشد؛ ّاما
با یک جس���تجوی کوچک در اخب���ار بین المللی ،عمق فاجعه
ب ��رای ه ��ر خواننده ای معلوم و روش ��ن می ش ��ود .آری ،آخرین
روش برای مقابله با فرقه های انحرافی و ضاله ،مبارزه نظامی
و در نهایت ،ش ��هادت اس ��ت .ش ��هادت به معنی کشته شدن
در راه خدا اس ��ت .از دیدگاه اس�ل�ام فدا ش ��دن در مسیر آرمانی
مقدس و در راه خدا ،دارای مقامی ارزش ��مند اس ��ت که به آن
شهادت گفته می ش ��ود .این مرگ و فدا شدن هنگامی ارزش
دارد که فرد آ گاهی به این مس ��ئله داش ��ته باشد که این کار را
در راه خدا و برای نجات آرمان های مقدس انجام می دهد.
مقام ش ��هادت در احادیث اس�ل�امی ،مقامی بس واال و بلند
مرتبه ش ��مرده شده است .در احادیث آمده
اس���ت که قطره خون ش���هید نزد

خداون���د ،از بهترین قطرات اس���ت .ش���هادت ،موجب آمرزش
گناهان می ش���ود .ش���هید از س���وال قبر مصون اس���ت و فش���ار
قبر ندارد .ش���هید ،حق ش���فاعت دارد و ش���هداء ّاولین کسانی
هس���تند که وارد بهشت می ش���وند و همه بهش���تیان به مقام
ش ��هید غبطه می خورن ��د( .مجلس ��ی )1379 ،ش���هادت ،راه و
روش���ی مقدس برای مب���ارزه با بنیان  گذاران تفک���رات انحرافی
و ضال ��ه اس ��ت .بس ��یاری از م ��ردم س ��وریه و ع���راق و خیل���ی از
کشورهای دیگر که درگیر فرقه ها و تفکرات انحرافی هستند ،از
جان خود می گذرند تا نس���ل آینده از این گونه تفکرات مصون
بمانن���د .به قول اس���تاد بزرگوار ،ش���هید مرتض���ی مطهری َم َثل
ش���هیدَ ،م َثل شمع اس���ت که خدمتش از نوع سوخته شدن و
فانی ش���دن و پرتو افکندن است ،تا دیگران در این پرتو که به
بهای نیس���تی او تمام ش���ده ،بنشینند و آس���ایش بیابند و کار
خویش را انجام دهند( .مطهری)1385 ،
منابع
* قرآن کریم
 .1آقا زاده ،حس ��ن علی .)1385(.ش ��یوه امام باق ��ر؟ع؟ در مبارزه با انح ��راف .فرهنگ کوثر،
شماره 66
 .2بغدادی ،عبد القاهر بن طاهر .)1388( .مقدمه الفرق بین الفرق .بیروت :دار المعرفه.
 .3پایگاه خبری بولتن نیوز ،92/6/23 ،کد خبر 167962
 .4سبحانی ،جعفر1416( .ق) .بحوث فی الملل و النحل .قم :جامعه مدرسین.
 .5عاملی ،محمد بن حسن .)1349( .وسایل الشیعه .بیروت :دار احیاء لتراث العربی.
 .6مجلسی ،محمد باقر .)1379( .بحار االنوار .تهران :المکتبه االسالمی
 .7مطهری ،مرتضی .)1385( .قیام و انقالب مهدی .تهران :صدرا.
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فهیمترین افراد عصر و زمان خود بودند که هم
اجر شهدا را بردهاند و هم اجر علما را.
ش���هدا در سیروس ��لوک خ ��ود ای ��ن معرفته���ا
را داش ��تند .معرف ��ت ب ��ه ح� �قهلل ،معرف ��ت به
حقالناس و معرفت به حق النفس.
و ای���ن مع ��ارف در وصیتنامههای ش ��هدا نیز
متبلور اس���ت .از سفارشات ایش���ان به تبعیت
از ولیفقی���ه ،پ���در و مادر و متوج���ه کردن ما به
به احترام گذاش���تن به آنها ،از تأ کید ایش���ان
ب ��ه حجاب ،حق دیگران ،نم���از ،واجبات الهی
و آخرتاندیش���یمیباشد با بررسی دل نوشته
و وصیتنامهه ��ای ش ��هدا میت ��وان فهمی���د
ک���ه آنان ب ��ه آن درجه از تهذی ��ب و تزکیه نفس
رسیده بودند و ما را به آن سفارش میکردند.
منابع
* قرآن کریم.
* نهج البالغه.
 .1س���عادتمند ،رسول ( .)1385فرهنگ جهاد و شهادت در نامهها و
پیامهای امام خمینی؟هر؟ .قم :تسنیم.
 .2عاقل���ه ،صاب���ری .)1389( .بصی ��رت و ل ��وازم آن در دع ��ای م ��کارم
اخ�ل�اق .مجموعه مقاالت برگزیده ش ��انزدهمین المپیاد بین المللی
ق���رآن و حدی���ث ،ویژه نامه نس���یم رحم���ت .قم :جامع���ه المصطفی
العالمیه.
 .3موسس���ه فرهنگ���ی هن���ری ق���در والی���ت .)1388( .رس ��م خوبان
(بینش و شگردها) .تهران :موسسه فرهنگی قدر والیت.
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وقتی انس ��انی با مال و جان خود و با عقی ��ده به هدف بزرگ الهی و با نیت
َّ
«ان الج َ
هاد ٌ
باب ِمن
پا ک و خالص فی س ��بیل اهلل جهاد کند شهید است.
ِ
َ َ
َ
َّ
الجن ِة َف َت ُحه ُ
اهلل ِل ّ
خاص ِة أو ِلیا ِئ ِه :جهاد ،دری از درهای بهشت است
بواب
ا ِ
که خداوند آن را برای اولیای خاص خویش گش ��وده است»( .نهج البالغه،
خطبه)27 /
ای ��ن فضیل���ت ب���زرگ در بی���ن فضای���ل بی ش���ماری ک���ه ب���رای مجاهدی���ن
فیس ��بیلاهلل نقل ش���ده بیش���تر جلب توجه میکند .ای���ن واژهها با همان
معنای عرفی خود ،اس ��رار الهی و عرفانی اس ��ت که دس ��ت ما از آنها کوتاه
نیس ��ت .بیشک گفتار و نوشتار بش ��ر عادی از بیان آنها عاجز است .این
مدال الهی بر بازوی مجاهدان ،چون خورشید در نزد صاحبان اسرار غیبی
و ملکوتی میدرخش ��د پس بهتر اینکه من قاصر با تقدیم «السالم علیکم یا
خاصة اولیاءاهلل» دم فروبندم چرا که این کرامت بزرگ الهی برای مجاهدان
فیس ��بیلاهلل اس���ت( .س���عادتمند )1385 ،ش���هادت مقامی اس���ت که به
راحت ��ی حاصل نمی ش ��ود و توفیقی اس ��ت که برای همه مق ��در نمی گردد.
الزمه ش ��هادت ،بصیرت اس ��ت .قرآن کریم می فرماید« :ان تتقوااهلل یجعل
ً
لکم فرقانا :ا گر تقوای الهی پیش ��ه کنید ،خداوند در ش ��ما توان تش ��خیص
حق از باطل قرار میدهد»(.انفال)29/
بصیرت قوه و نیروی قلبی اس ��ت که به مدد نور الهی پدیدآمده و حقیقت
ام ��ور را چن ��ان که هس ��ت مینمایاند .با بصی ��رت میتوان ح ��ق را از باطل
تش ��خیص داد .در فضایی کامال مهآلود که حق در باطل چنان درآمیخته
که فرد نیازمند بینشی فراتر از علم باشد( .صابری)1389 ،
تاری ��خ تجربه ف ��راوان از ع ��وام و خواص بیبصی ��رت دارد ،نبای ��د بصیرت را
با س ��واد و علم اش ��تباه گرف ��ت .پیام ام ��ام خمین ��ی؟هر؟ در این خصوص
خواندنی اس ��ت« :ا گر دانش باشد ،بدون بینش اخالقی ،بینش نفسانی و
الهی ،بشر را به هال کت میرساند .انبیاء هم آنقدری که در تربیت پافشاری
میکردند و آنقدری که مردم را س ��وق میدادند به این که مهذب باش ��ند،
آن قدر س ��وق نمیدادند به علم ،س ��وق به تهذیب بیش ��تر از اوست .برای
این که فایده او بیش ��تر است .البته علم هم یک چیزی است که مورد نظر
همه بوده است ،لکن اینها باید با هم باشند .اینها دو بالی هستند که ا گر
یک ملتی بخواهد پرواز کند طرف سعادت ،با دوتای اینها باید پرواز کند،
یکیاش که ناقص باشد نمیشود»( .موسسه فرهنگی قدر والیت)1388 ،
ش ��هیدان که ندای عاش ��ورایی حضرت امام؟هر؟ را شنیدند و درک کردند
و ب ��رای ی ��اری دین خدا ب ��ه جبههه ��ا رفتند .اه ��ل بصیرت بودن ��د .اینان
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از مسائل واضح نزد عقل و مذهب «دفاع
ک ��ردن از وطن و جان» می باش ��د .دفاع
به لحاظ موض ��وع آن ،موارد گوناگونی
دارد .دف ��اع از اس�ل�ام و س ��رزمین های
آن در برابر دش ��منانی که اصل اسالم را
تهدی ��د می کنند و یا به قصد اس ��تعمار و
تصرف س ��رزمین های اس�ل�امی به اموال
و ناموس مس ��لمانان حمله می کنند در این
ش ��رایط بر هر کس ��ی ک ��ه توان جن ��گ و دفاع
دارد واجب است .در دفاع الزم نیست معصوم یا
نائب او حاضر باشند .برخالف جهاد که از نظر اغلب
فقها ،ش ��رط حض ��ور امام و یا نائب او ضروری می باش ��د.
بنابر قول اغلب فقها کشته شدگان این نوع جنگ احکام شهید
را دارند.
دفاع از نفس
در برابر کس ��ی که قصد جان را دارد جایز بلکه در صورت انحصار
نجات به دفاع ،واجب اس ��ت .موارد دیگری که دفاع الزم اس ��ت
جایی است که جان انسان در خطر باشد و یا انسان بتواند بدون
در خطر افتادن جان خویش جان دیگری را نجات دهد.

منیره کراماتی -استاد گروه علمی تربیتی فقه و اصول

دفاع از مال
ا گ ��ر در دف ��اع از مال جان انس ��ان در خطر نباش ��د از نظر بعضی از
مراجع حفظ مال واجب است.

با کسانی که طغیان می کنند برای نگهبانی از اسالم و ارزش های
اسالمی است.
اقسام جهاد
جهاد از نظر فقها دو گونه است:
جه ��اد ابتدایی:جنگ با کافران و مش���رکان برای دعوت آنان به
اس�ل�ام؛ اغلب فقه���ا در صورتی این جهاد را جای���ز می دانند که به
دستور معصوم باش���د .البته برخی از فقها در شرایط خاصی برای
دفاع از مظلومین جایز می دانند.
جهاد دفاعی :پیکار با هدف دفاع از اسالم و سرزمین های آن در
برابر دش���منی که قصد تس���لط دارد .اینکه آیا جهاد دفاعی همان
جهاد اصطالحی اس���ت تا احکام آن را داش���ته باش���د و ی���ا اینکه از
اقسام دفاع است ،اختالفی می باشد ،که در صورت دفاعی بودن
البته این جهاد نیاز به اجازه امام معصوم نداش���ته باش���د و بر هر
مسلمانی واجب است.
احکام شهید
شهید که در فقه موضوع احکام خاص همچون بینیازی از غسل
و کفن قرار گرفته ،عبارت اس���ت از کس���ی که در جه���اد با کافران و
طغیان گران در میدان جنگ کش���ته ش���ود به شرط آنکه جنگ با
اجازه پیامبر؟ص؟ و یا امام؟ع؟ و یا نایب خاص ایشان باشد.

دفاع از ناموس
دف ��اع از ِعرض (آب ��رو و ناموس)چگونه اس ��ت؟ در صورت علم و
گمان به خطر جانی واجب است.

حکم کشته شدن در جهاد دفاعی در عصر غیبت
آی���ا بر کس���ی که در عصر غیبت ی���ا در زمان حض���ور و عدم امکان
اجازه گرفتن از معصوم؟ع؟ در جهاد و دفاع (از اسالم و مسلمانان)
کشته شده ،احکام شهید بار می شود یا نه؟ مسئله اختالفی است
ولی معم���ول فقهای معاصر بر آنان احکام ش���هید را بار می کنند.
(عروه الوثقی ،ج 1غسل میت ،موارد استثناء از غسل میت)

احکام جهاد
در اصطالح فقهی مبارزه کردن در راه خدا با جان و مال در جنگ

اطالق تنزیلی در معنای شهید
ش���هید ،ع�ل�اوه ب���ر اطالق یاد ش���ده ،اط�ل�اق دیگری نی���ز دارد که
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برخ ��ی از آن ب ��ه اطالق تنزیلی و یا ش ��هید به حس ��ب اج ��ر و ثواب
تعبیر کرده  اند ،شهید در این اطالق (که ریشه در روایات دارد) به
فردی که در راه حفظ جان ،مال یا ناموس خود در برابر دش ��من
مهاجم کشته می ش ��ود اطالق می گردد؛ چنان که بر فردی که با
مرگ سخت فوت کند ،همچون زنی که در بر اثر زایمان می میرد
یا کس ��ی که غرق می ش ��ود و یا زیر آوار می ماند شهید اطالق شده
اس ��ت؛ (روض الجنان ج1ص )299-300البته این موارد احکام
ش ��هید را ن ��دارد (ع ��روه ،فص ��ل فی موارد س ��قوط غس ��ل المیت،
مسئله  )9یعنی غسل و کفن آنها الزم است.
استثنای شهید از غسل دادن و کفن کردن
غس ��ل دادن و کف ��ن کردن میت مس ��لمانان واجب اس ��ت لیکن
ش ��هید از این حکم اس ��تثناء ش ��ده اس ��ت و بر او با همان لباس و
بدن خون آلود نماز گزارده می ش ��ود و س ��پس دفن می ش ��ود.
غس ��ل دادن شهید مشروع نیس ��ت (جایز نیست) چنانکه کندن
لب ��اس ش ��هید جایز نمی باش ��د؛ بلکه با لباس ��ش دف ��ن می گردد.
لیک ��ن چنانچه در حال ش ��هادت بدون لباس باش ��د کفن کردن
او واجب است.
کفن کردن ش ��هید از روی لباس ��ش جایز اس ��ت یا خی ��ر؟ اختالف
اس ��ت .اکثر فقها در مشروعیت آن اش ��کال کرده اند(.یعنی حرام
می دانند) (عروه فصل فی موارد سقوط غسل المیت ،مسئله )6
ش ��رایط جریان احکام شهید بر کش ��ته در راه خدا و کشته با
طغیان گران
• کس ��ی که در حین نبرد در میدان نبرد کش ��ته شده باشد از نظر
همه [فقها] ،احکام شهید را دارد.
• کس ��ی که در میدان نبرد زخمی ش ��ده و پس از خاتمه جنگ یا
پس از انتقال به پش ��ت جبهه و قبل از خاتمه جنگ کش ��ته شده
باشد رأی فقها دو گونه است:
 برخی احکام شهید را بر او جاری می دانند. -برخی احکام شهید را بر او جاری نمی دانند.

در این موارد طبق نظر مرجع کس���ی که متکفل تجهیز شهید است
باید عمل شود نه مرجع شهید زیرا انسان پس از مرگ مکلف نیست.
• ا گ ��ر مج ��روح پ ��س از انتقال به پش���ت جبهه فوت کن���د احکام
ش ��هید بر او جاری نمی ش���ود(.یعنی غسل و کفن او الزم است هر
چند شهید به حساب می آید).
شلوار ،کاله ،عمامه و کمربند
همان گونه که بیان شد شهید باید با لباسش دفن شود .بنابراین
شلوار ،کاله ،عمامه و کمربند آغشته به خون شهید نیز در صورتی
که از پوس ��ت تهیه نش���ده باش���د با او دفن می گردند و کندن آنها
جایز نیس ��ت .لیکن ا گر به خون آغش���ته نباشد آیا باید از از شهید
جدا کرد یا با او دفن می ش���وند ،مسئله محل اختالف است .نظر
اغلب فقها قول دوم اس���ت (عروه فصل فی موارد س���قوط غسل
المیت ،مسئله)6
کفش و لباس تهیه شده از پوست
کفش ش ��هید در ص ��ورت آغش���ته نبودن ب���ه خون؛ بلک���ه به قول
اغلب ،حتی در صورت آغشته بودن ،همراه شهید دفن نمیگردد.
(همان)

فرهنگ و ادب

مح
شهدا شمع فل بشریت
38
40

http://www.dsrc.ir
معرفی پایگاه اینترنتی پژوهشگاه علوم ومعارف دفاع مقدس

پژوهش ��گاه علوم و معارف دف ��اع مقدس تصمیم گرفت
در جهت ترویج فرهنگ غنی دفاع مقدس و ایجاد یک
پای ��گاه بزرگ اینترنتی و الکترونیکی ،جهت گردهمآوری
پژوهش ��گران و فعاالن دفاع مق ��دس وجمعآوری منابع
و اس ��ناد و ارائ ��ه آنها بص ��ورت الکترونیک ��ی ،در گام اول
پایگاه اینترنتی پایداری را پایهگذاری نماید و با توجه به
توان باالی پژوهش ��گاه در خصوص تولید نرمافزار ،کلیه
مراحل طراح ��ی و تولید آن بصورت انحصاری در داخل
پژوهشگاه انجام شده است.
پایگاه اینترنتی پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس،
یک پرتال پژوهشی-اطالعرسانی دفاع مقدس است و
با گردآوری و ارائه منابع و مس ��تندات هشت سال دفاع
مقدس ،پژوهش ��گران ودانش ��جویان را در جهت انجام
مطالعات دقیقتر و سریعتر یاری خواهد رساند.
همچنی���ن این ام���کان برای اعضاء فراهم ش���ده اس���ت
ت ��ا تألیف ��ات ،اس ��ناد و مقاالت ��ی را ک ��ه دارای بار ارزش ��ی
هس ��تند بصورت مستقیم به وب س ��ایت ارسال نمایند
تا سایر اعضاء نیز بتوانند از آنها بعنوان منابع مطالعاتی
اس ��تفاده کنند .بدین ترتیب ،کاربران نه تنها میتوانند

از منابع ارائه ش���ده بهره ببرند بلکه م���ی توانند خود به
صورت مشارکتی اسناد و منابع را در اختیارسایرین قرار
دهند.
مناب ��ع و مس ��تندات پش ��تیبان ش ��ده در ای���ن پای���گاه
اینترنت���ی عبارتن���د از :مقاالت ،تصاویر ،اس���نادمکتوب،
کتب ،پایاننامهها ،اسناد صوتی و اسناد ویدئویی.
در بخ ��ش اخب ��ار و رویداده ��ا ع�ل�اوه بر پوش���ش خبری
رویداده���ای بنی���اد حف���ظ آثار و نش���ر ارزشه���ای دفاع
مقدس و پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس آخرین
اخب���ار و رویداده���ا در ح���وزه دف���اع مق���دس در اختی���ار
همگان قرار میگیرد تا کاربران لحظه به لحظه در جریان
آخرین رویدادهای فرهنگی ،اجتماعی ،مذهبی ،هنری
در حوزه دفاع مقدس قرار بگیرند.
همچنین سرویس های تاالر گفتگو ،روزنوشت (وبال گ)
و گپ اینترنتی برای مخاطبان عام ارائه شده است تا هر
کدام به منزل ه رسانهای ویژه ،از زاویهای خاص ،حماسه
عظیم هش���ت س���ال دفاع مقدس را به تصویر بکش���ند،
ت ��ا عالوه ب���ر گردهمآیی در فض���ای اینترنت���ی و مجازی،
نا گفتهها ،ظرایف ،رش���ادت ها و جانفش���انی های سپاه
اسالم در این حماسه بزرگ را بیشتر آشکار سازند.

پرواز شماره  :22خاطرات خلبان عراقی
عصا م عبدالوهاب الزبیدی
ن زوارکعبه
مترجم:محمد حسی 
ناشر :سازمان تبلیغات اسالمی ،حوزه هنری ،دفتر ادبیات و هنر مقاوم 
ت
سال نشر1370 :
		
زبان :فارسی
کت���اب «پ ��رواز ش ��ماره  ،»22اولی ��ن کت ��اب خاط ��رات از یک
خلب���ان عراقی ب ��ه نام «عص ��ام عبدالوهاب الزبیدی» اس ��ت
ک���ه در دوران اس ��ارتش به ن ��گارش درآورده اس ��ت و در آن به
بیان توضیحاتی درباره رژیم بعث و ش ��رایط نظامیان عراقی
میپردازد.
نویس���نده ،خواننده را با روزهایی از زندگی شخصی و نظامی
خود آش ��نا می کند؛ گویی مخاطب گوش� �ههایی از خاطرات
تل���خ و ش ��یرین زندگی عص ��ام عبدالوه ��اب الزبی ��دی را مرور
میکند.
عصام عبدالوهاب الزبی ��دی در طول دوران جنگ تحمیلی
به دست نیروهای ایرانیاسیر شده بود و بخشی از خاطرات
خود را در زندان نوش ��ته اس ��ت .این کتاب را محمدحسین
زوارکعبه به فارسی ساده و روان برگردانده است.
کتاب «پ ��رواز ش ��ماره  »22بیانکننده خاط ��رات این خلبان
ی تا هنگام فرودآم ��دن با چتر نجات
عراق���ی ،از دوران کودک� � 
ی در بغ ��داد
ی مذهب� � 
ی در خان ��وادها 
ل اس� �ت .و 
در دزف���و 
ب��� ه دنیا آم ��ده و پس از درگذش� �ت پ ��در ،که مقارن با ش ��رو ع
جن���گ تحمیلی عراق علی� �ه ایران بود ،به عنوان سرپرس� �ت
س از
ی���ک خان ��واده دوازده نف ��ره مجبور ب� �ه کار میش ��ود .پ 
ت مالی ،وارد دانش ��کد ه
پای���ان تحصیالت ،ب ه دلیل مش ��کال 
نیروی هوایی میش ��ود .پس از موفقیت در خلبانی ،ازدواج
میکن���د و س ��عی دارد ک ��ه از جنگ دور باش ��د؛ ب ��ا وجود این
مأموریتهایی ب ه وی داد ه میش ��ود .در آخرین مأموریت او
که بمباران مواضع نظامی و مرا کز امدادی نیروهای ایران در
نزدیکی شهر دزفول بود ،بهدلیل اتما م ذخیر ه بنزین مجبور

میش ��ود از چتر نجاتاس ��تفادهکند .او فکر میکرد در ش���هر
العمار ه فرود آمدهاست ،درحالیکهدر دزفولبوده است.
قس ��متی از مت ��ن کت ��اب« :هواپیمایی که بر آن س ��وار بودم،
ش ��ماره پ ��روازم  22ب ��ود .پ ��رواز را با اخت�ل�اف دو دقیق ��ه آغاز
ک ��ردم ...قبل از پرواز به ما گفته بودند ا گر هواپیماها هنگام
بازگش ��ت به پایگاه ناصریه ،با کمبود سوخت مواجه شدند،
برای س ��وختگیری مجدد در باند فرودگاه العماره ،موس���وم
به ش ��قه الحی بر زمین بنش ��ینند ....س ��وخت به مقدار هزار
کیلوگرم رسید ...عقربه سوخت روی سیصد و پنجاه کیلوگرم
قرار گرفت ...پیام دادم ک ��ه در خیابانی که مقابلم قرار دارد
ف ��رود خواهم آمد ...قب ��ل از اینکه به ارتفاع دویس ��ت متری
برس ��م ،عقربه س ��وخت روی صفر قرار گرفت و موتور هواپیما
خاموش ش ��د .هواپیما را به س ��مت چپ به گردش درآوردم
و بعد از کش ��یدن اهرم پرتاب از هواپیما خارج شدم .هشت
دقیق ��ه بعد با چت ��ر نجات به زمین رس ��یدم .به محض فرود
آنچ ��ه را در وهله اول می دیدم ،باور نکردم .با تعجب اطرافم
را نگاه کردم .ش ��هری ک ��ه در آن فرود آمده بودم دزفول بود،
نه العماره!»
مق ��ام معظم رهب ��ری ،تقریظی ب ��ر این کتاب نوش ��تهاند که
متن آن به ش ��رح زیر اس ��ت« :بس ��م اهلل الرحمن الرحیم؛ در
 71/3/27مطالعه ش ��د .این کت ��اب از جهت ارائهاطالعاتی
درب ��اره نیروی هوایی ع ��راق و برخی مس ��ائل جنبی خالی از
فایده نیس ��ت .اش���تباه گرفتن دزفول بهجای العمارة نقط ه
شیرین و جالب داستان است».
منبع :رک:پایگاه اینترنتی علمی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس.
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صدای آشنا
ح ��ق و حقیق ��ت زیباترین واژه هس ��تی و جاودانه ترین نیاز آدمی اس���ت .چه تلخ واقعیتی اس���ت
مظلومیت حقیقت و چه ش ��یرین است واقعیت حماس���ه حقیقت و نبرد پایان ناپذیر بین حق و
باطل که حق س ��ربلند و سرافراز است به نثار خون ش���هدا در این راه ،همواره در تاریخ نام زیبای
"سیدالش ��هدا" زینتبخ ��ش مبارزه بین حق و باطل بوده اس���ت و چه سرمش���قی اس���ت خون به
ناحق ریخته فرزند برومند رسول خدا؟ص؟ در کربال در دفاع از مظلومیت حق و حقیقت و احیای
دین جدش رسول خدا.
دوس ��تان عزیزم! پاس می داریم طلوع ماه حماس���ه خون بر شمش���یر و فرارسیدن فصل شهید و
شهادت را.
ا کنون زمان رس ��الت ماست  ،رسالتی بس عظیم و دشوار ،چرا که «مداد العلماء افضل من دماء
الش ��هداء» است ...دیروز با خون شهید فصل ش���هادت به ثمر نشست و امروز با مداد علماء باید
باغ حق و حقیقت آبیاری گردد.
مدیر گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی -ترابیزاده

کارنامه
گ ��روه علمی-تربیت ��ی آموزش زبان و ادبیات فارس���ی به همراهی اس���اتید فرهیخته آم���وزش زبان با
تالش خس ��تگی ناپذیر در روزهای گرم تابس���تان س���نگر تعلیم و تربیت را همچون گذشته به چراغ
علم آموزی روشن نگه داشته اند و حاصل روزها تالش آنها به شرح زیر است:
تعداد کالس های برگزار شده14 :
تعداد پایان نامه های ارائه شده55 :
تعداد فار غ التحصیالن20 :
تعداد فرا گیران142 :
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پارا گراف (بند)
پارا گراف (بند) واحد بنیادی انشاس���ت یعنی چند جمله بهم پیوس���ته که درباره
یک موضوع نوشته شده اند .از بهم پیوستن بندها متن نوشته ،به دست می آید.
هر پارا گراف دارای مقدمه ،بدنه و بخش انتهایی اس���ت .هر نوع بی نظمی و بهم
ریختگ���ی در این س���ه بخش ،موجب می ش���ود تا مخاطب منظور نویس���نده را به
خوبی درنیابد.
لطفا پارا گراف زیر را با عالیم نگارشی مناسب کامل کنید.
رهب���ر انق�ل�اب در دی���داری ب���ا خانواده ه���ای معظم ش���هدا س���ؤال کردن���د  /چند
فرزند ش���ما ش���هید ش���دند  /گفتند  /س���ه فرزند ما در فصل بهار و در فروردین /
اردیبهش���ت وخرداد ماه س���ال  65به ش���هادت رس���یدند  /حضرت آقا با شنیدن
این جمالت اش���ک از چشمانش���ان س���رازیر ش���د .مادر ش���هیدان با ناراحتی ابراز
داشتند فرزندانمان فدای شما و امام /ما فرزندانمان را دادیم تا اشک رهبرمان
را نبینیم/

بوستان فارسی

مح
شهدا شمع فل بشریت
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شه ــادت

َ
َ
َ
َ
ند َر ّبه ْم ُی ْر َز ُق َ
َو َال َت ْح َس َب َّن ّال ِذ َ
ین ُق ِت ُل ْوا ِفی َسبیل ِ ْ َ ً َ ْ ْ َ
ون :هرگز کسانى را که در راه خدا
اهّلل أمواتا بل أحیاء ِع ِ ِ
ِ ِ
کشته شدهاند مرده مپندار؛ بلکه زندهاند

که نزد پروردگارشان روزى داده مى شوند / ۱۶۹ .آل عمران

ای شهید
			
ای زنده همیشه تاریخ ،ای شهید!
ای آنکه قطره قطره خون تو در مصاف
ای آنکه دست سعی تو در پهنه نبرد
ای مظهر فضیلت و تقوا ،درخت داد
		
ارزانی تو باد شهادت از آنکه حق

به نام
نیکو
مردن،
به که
به ننگ
زیستن

ای مشعل هدایت و ای مظهر امید!
صدجوی و رود و سیل خروشان بیافرید
بس پرده های مکر و فریب و ریا درید
از خون پا ک توست که سر بر فلک کشید
این جامه را به قامت آزادگان برید

این حکمت فارس ��ی یادآور حدیثی گرانبها از سید الشهداست
ک ��ه فرمودن ��د« :م ��رگ با ع ��زت بهت ��ر از زندگ ��ی با ذلت اس ��ت»
(بحاراالنوار ،ج ،44ص .)192
انس ��ان های آزاده و حق طلب همواره مرگ با عزت را به زندگی
در خواری و تن دادن به ظلم ترجیح داده اند .چه بسا کسانی
که در مقابل ظلم سر تسلیم فرود می آورند اندک زمانی هم در
زمانه ظلم و جور زندگی کنند؛ اما این نوع زیستن هرگز انسان
آزاده را خشنود نمی کند.
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عزاداری در عراق
همواره ش ��هرهای مختل ��ف عراق به خص ��وص کربال،
نج ��ف و کاظمی ��ن خ ��ود را ب ��رای برگ ��زاری آیین های
ع ��زاداری تاس ��وعا و عاش ��ورای حض ��رت "اباعب ��داهلل
الحس ��ین؟ع؟" آم ��اده می کن ��د .ش ��یعیان در ع ��راق
ای ��ن روزها لباس س ��یاه می پوش ��ند و ب ��دون توجه به
تهدید دش ��منان ب ��ه انجام ع ��زاداری س ��نتی خود به
مناس ��بت ماه محرم می پردازند و به همین مناسبت
پرچم های عزا در شهرهای شیعه نشین عراق و بغداد
پایتخت این کشور برافراشته می شود و تدابیر امنیتی
در ع ��راق در این ماه تش ��دید می ش ��ود .زیارت اربعین
عبارت است از زیارت مرقد مطهر امام حسین؟ع؟ در
روز بیتس ��م ماه صفر ،شیعیان عراق روز اربعین را "روز
برگرداندن سر مقدس" می نامند .در این روز شیعیان
عراق و کشورهای دیگر ،با پای پیاده و به شوق زیارت
مرقد امام حس ��ین؟ع؟ و تبرک جس ��تن ب ��ه آن ،راهی
کربال می شوند و بیشتر مردم کارشان پذیرایی از زائران
و برطرف کردن کردن تشنگی و گرسنگی آنهاست که
در طول روز یکسره و بدون توقف ادامه دارد.

اخالق و تربیت

مح
شهدا شمع فل بشریت

سیـ ــرهاخالقـیشهـ ــدا
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حمیده فروزی -دانش پژوه مقطع کارشناسی ارشد رشته تفسیر علوم قرآن

ُ ُ َ
َ َ َ َ
ُ َّ
ضیع َع َمل
جاب ل ُهم َر ّب ُهم انی ال ا
«فاست
ُ
َ
َ
َ ُ ُ
َ
ُ
���ر او انث���ی بعضکم
���ل ِمنکم ِم���ن ذ ک
عام
ِ
ٍَ َ ُ
ٍَ َ ّ
َ
خرجوا ِمن
عض فالذی���ن هاجروا و ا
ِمن ب ٍ
َ َ ِ َ ُ
َ
یارهم َو اوذوا فی سبیلی و قاتلوا و ق ِتلوا
ِد ِ
َ لاَ ُ َ َ
لاَ ُ َک ّف َ���ر َن َع ُ
ّ
دخل ّن ُه���م
و
هم
ت
ئا
س���ی
���م
نه
ِ
ِ ِ
ِ
َُ ً
َ
َ
هااالنه���ار ثواب���ا
حت
���ات تج���ری ِم���ن ت ِ
َج ّن ٍ
َ ُ َ ُ ُ َّ
واب».
ند ِ
ُمن ِع ِ
اهّلل و اهّلل ِعنده حس���ن الث ِ
آل عمران195/
خداون���د درخواس���ت آنه���ا را پذیرفت (و
فرمود ):من عمل هیچ عمل کننده ای از
ش���ما را ،زن باشد یا مرد ،ضایع نخواهم
کرد ش���ما هم نوعی���د ،و از جنس یکدیگر
آنه���ا ک���ه در راه خدا هجرت کردن���د ،و از
خانه ه���ای خ���ود بی���رون رانده ش���دند و
در راه م���ن آزار دیدن���د ،و جن���گ کردن���د
و کش���ته ش���دند ،به یقین گناهانشان را
می بخش���م و آنها را در باغ های بهشتی،
ک���ه از زیر درختانش نهرها جاری اس���ت،
وارد می کنم .این پاداشی است ،از طرف
خداوند و بهترین پاداش ها نزد پروردگار
است.
مقام واالیی که آیه ش���ریفه به آن اش���اره
می کند ،مقام ش���هادت است که شامل
ح���ال ع���ده ای مع���دود از وارس���تگان
می ش���ود و در پرت���و ای���ن مقام ،ب���ه آنجا
می رسند که بنا به فرمایش پیامبر مکرم
اس�ل�ام؟ص؟« :ثالث���ة یش���فعون ال���ی اهلل
عزوج���ل

َ
ّ
فیش���فعون ،النبی���اء ،ث���م العلم���اء ث���م
ّ
الشهداء»(.رک :خصال شیخ صدوق)
پ���ر واض���ح اس���ت ک���ه ب���ه ای���ن مقامات
عالی���ه نخواهن���د رس���ید ،مگ���ر آن���ان که
در مل���کات اخالق���ی به درجاتی رس���یده
باش���ند ک���ه شایس���ته و برگزیده ان���د.
انسان هایی که شیفته پروردگار مهربان
و خل���ق او هس���تند .در مق���ام بندگ���ی،
َ
ّ
متهجدانی
بن���دگان مخل���ص پ���روردگار،
خدات���رس بودن���د ک���ه در دل ش���ب ها
زمزم���ه عاشقانه ش���ان ب���ا پ���روردگار و
نج���وای مناجاتش���ان دل می رب���ود و از
خشیت پروردگار زمزمه «الهی العفو» سر
می دادند و در روز ،بس���ان ش���یران شرزه
در می���دان نبرد می جنگیدن���د و دلیرانه
ب���ه پی���ش می رفتن���د .ب���ه هن���گام اذان
طنی���ن «اهلل ا کبر» از هر کجای جبهه به
گ���وش می رس���ید و دالوران جبهه نبرد را
می دیدی که با ش���وق زایدالوصف برای
اقام���ه نم���از روانن���د و آنچنان عاش���قانه
به نم���از می ایس���تادند و ب���ه گفتگوی با
پروردگار می پرداختند؛ تو گویی از شدت
ش���وق روحش���ان به پرواز در می آید و به
آسمان پر می کشد .مردانی از جنس نور
که مونس آنها آیات روح بخش الهی بود و
ا گر اندک غصه ای در دلت داشتی ،کافی
بود در تاریکی ش���ب با قدم های آهسته
از کنار س���نگرها ،آرام آرام بگذری تا نوای
جان بخ���ش ت�ل�اوت ق���رآن رزمن���دگان را
بش���نوی و غصه ها را فراموش کنی.
غصه در دلت جایی نداش���ت
زمانی که با هم نش���ینی با
آن مردان م���رد ،دنیا را
کوچ���ک می دیدی؛
آنق���در ک���ه حت���ی

ارزش ن���دارد ب���ه آن بیاندیش���ی .چ���ه
شنیدنی بود دم گرفتن های از سوزجان
برخاسته دالوران ،آن زمان که به شوق
و محبت اهل بیت؟مهع؟ جمع می شدند
و زیارت عاش���ورا ،دعای توس���ل و دعای
کمی���ل می خواندن���د .نواه���ای پرس���وز
حس���ین حسین ش���ان کاف���ی ب���ود تا در
گوشه ای بنش���ینی و برای تمام مصائب
اهل بیت؟مهع؟ بسان ابر بهاری بباری.
«در س���نگرها صندوق ه���ای چوب���ی
ی���ا فل���زی کوچک���ی ب���ود ک���ه بچه ه���ا با
خودش���ان ق���رار می گذاش���تند در مقابل
ه���ر عمل مکروه یا گناهی که از آنان س���ر
بزن���د ،مبلغ���ی به عن���وان جریم���ه در آن
بیاندازن���د .ای���ن اواخر بچه ه���ا آنقدر در
قضایا باریک ش���ده بودند و حساس���یت
نش���ان می دادند که ا گر کسی از ایشان
ً
وقت را می پرسید و احیانا از سر بی دقتی
دقایق���ی را پس و پی���ش می گفتند ،آن را
به عن���وان دروغ قلم���داد می کردند و...
بع���د این پول ها را جم���ع می کردند و به
صندوق صدق���ات می ریختن���د .بعضی
از بچه ها جدول خودس���ازی داش���تند.
جدول ایام هفت���ه که امور حالل و حرام
و مک���روه و مس���تحب را نش���ان م���ی داد
و اش���خاص برای س�ل�امتی روح وجس���م
خ���ود از گن���اه ،دائ���م مواظ���ب بودند که
ببینن���د چه توفیقی از آنها س���لب ش���ده
ی���ا خدای نخواس���ته مرتکب چه گناهی
شده اند( ».فهیمی ،.مهرآبادی)1381 ،
نوجوانان شهید در دوران دفاع مقدس
آن چن���ان به ان���وار تابن���ا ک الهی چنگ
انداخت���ه بودن���د ک���ه حت���ی عالم���ان و
فقیهان ه���م آرزوی داش���تن یک لحظه
از ح���االت معن���وی آنها را داش���تند .این
ش���هدا همان هایی هستند که در مسیر
رس���یدن ب���ه معش���وق اب���دی ب���ا تقوای
الهی ره صد س���اله را یک شبه پیمودند
و رس���یدند ب���ه

جایی که امروز برای
بس���یاری از ما دست
نیافتن���ی می نمای���د.
خوان���دن بخش���ی از
یادداش���ت های یک ش���هید
شانزده ساله به نقل از وبال گ «یاد
الله ها» ش���اید برای لحظاتی ما را به فکر
فرو برد که کجاییم و چه می کنیم .راوی
که یکی از بچه های تفحص ش���هدا بود،
می نویس���د :در تفحص ش���هدا ،دفترچه
یادداش���ت ی���ک ش���هید ش���انزده س���اله
پیدا ش���د که گناهان ه���ر روزش را در آن
یادداش���ت کرده بود .گناهان یک هفته
او این بود :شنبه :بدون وضو خوابیدم.
یکشنبه :خنده بلند در جمع .دوشنبه:
هن���گام فوتبال ش���وت خوب���ی زدم که از
خودم خوشم آمد و احساس غرور کردم.
سه ش���نبه :نماز شب را س���ریع خواندم.
چهارش���نبه :فرمان���ده در س�ل�ام کردن از
من پیش���ی گرفت .پنج شنبه :ذکر روز را
فرام���وش کردم .جمع���ه :تکمیل نکردن
هزار صلوات و بس���نده کردن به هفتصد
صلوات.
راوی در س���طر آخر افزوده ب���ود که :دارم
فک���ر می کنم چقدر از یک پس���ر ش���انزده
س���اله کوچکت���رم( )....پای���گاه اط�ل�اع
رسانی تابنا ک )89/7/14
ان���دازه نگ���ه داش���تن در خ���وردن غ���ذا،
در خوابی���دن و اس���تراحت ک���ردن ،در
حرف زدن و ش���وخی کردن و س���ایر امور
از مس���ایلی ب���ود که بچه ها بس���یار به آن
توج���ه داش���تند و ب���ا ش���وخی و ّ
جدی���ت
و عه���د و پیم���ان ب���ا خ���ود و دوس���تان و
حق تعال���ی دائ���م س���عی می کردن���د آدم
متوازن و متعادلی باشند».
«ب���رای بهداش���ت روانی خ���ود و دیگران
ا گر در س���خنی و کالم���ی احتمال غیبت
می دادن���د و بوی���ی از لغو به مشامش���ان
ً
می رسید ،غالبا با فرستادن صلوات های
مکرر و تبسم کنان همه را دعوت به ترک
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موضوع نموده؛ دوستان هم به خوبی و
خوشی اس���تقبال می کردند(».فهیمی،.
مهرآبادی)1381 ،
«حمل بر صحت کردن مسائل مشکوک
و مبه���م و افش���ای حس���نات و صف���ات
پس���ندیده دوس���تان و ان���کار و اخف���ای
بعض کاس���تیهای آنان جزو آداب اولیه
دوس���تی در جبه���ه ب���ود؛ همچنین روی
خوش داش���تن با آش���نا و غری���ب و پرهیز
از ترشرویی و عبوس���ت ،یا مقدم داشتن
دیگران ب���ر خود در ش���رایطی که عدهای
باید در مقر بمانن���د و راه را برای عملیات
رفتن دیگران بازکنند و خود با همه تلخی
پشت خط بمانند؛ درست مانند این که
کس���ی نوبت مالقات خصوص���ی خود را با
آن امام عش���ق به کسی میداد و خود بار
فراق را بردوش میکشید .عذر خواستن
و ع���ذر پذیرفت���ن ب���رای جل���ب رضای���ت
دوس���تانی که در صف منتظران شهادت
بودند ،امری عادی و معمولی بود».
«حف���ظ حرم���ت به ه���ر ص���ورت ممکن،
روش و من���ش کوچ���ک و ب���زرگ بچه ه���ا
ب���ود ه���ر ک���س س���عی می ک���رد با افش���ا و
ابت���دای به س�ل�ام (قبل از ه���ر کالم) ابراز
محبت و اع�ل�ان صمیمیت کند .احترام
به کوچکترها و بزرگترها در همه ش���رایط
جل���وه ای خ���اص داش���ت( ».فهیم���ی،.
مهرآبادی)1381 ،
«خوش روی���ی و خوش خلق���ی و زب���ان
خوب و نیکو داشتن ،چیزی که به تعبیر
ق���رآن موجب می ش���د مردم گ���رد وجود
خات���م ّ
النبیی���ن حلقه ش���وند و دعوتش
را ب���ه جان و دل پذیرا باش���ند ،در جبهه
س���نت حس���نه ای ب���ود ک���ه در خ���واب و

بی���داری ،خط و عقب���ه ،در وقت زحمت
و راحت ،س���رما و گرما ،سرسفره ،داخل
کانال ،ش���ب و روز همه جا فریادرس بود
و مشکل گشا .چیزی که همه کاستی ها
و کمبودها را جبران می کند ،محبتی که
دل ها را به دست می آورد و عقل ها را به
تحس���ین وام���ی دارد و محیط را سرش���ار
از نیرو و نش���اط تازه می کند» (فهیمی،.
مهرآبادی)1381 ،
تمام ای���ن امور تنها گوش���ه ای از حیات
طیبه شهداس���ت که شمیم جان بخش
شهادت ش���ان ج���ان دوب���اره ای را در
جس���م مرده زمان می دم���د و هر از چند
گاهی با حضور خود ،مردم س���ر در ال ک
غفلت فروب���رده را ،تکان���ی می دهند که
بی���دار باش���ید ک���ه ،فرزن���د فاطم���ه؟ع؟
غری���ب اس���ت و تنه���ا؛ غص���ه دارن���د ک���ه
چگون���ه مردم���ان زمان ،هدف هس���تی
را فرام���وش کرده ان���د و ب���ه آنچ���ه نباید،
سرگرمند و روزگار می گذرانند.
ام���ا هس���تند در می���ان ای���ن م���ردم
سرگشتگانی از سالله نور ،از قافله شهدا،
مدافع���ان حرم ک���ه ادام���ه می دهند آن
منش ها و روش های حسنه را ،با عزمی
مصمم تر و اراده ای محکم تر؛ و عاشقانه
برای دفاع از حریم والیت بال می گشایند
و ب���ا قطرات خون س���رخ خوی���ش بانگ
برمی دارند که:
ا گر آه تو از جنس نیاز است
در باغ شهادت باز ،بازاست
منب����ع :فهیمی ،مه����دی .،مهرآب����ادی .)1389( .،آداب و
رسوم .تهران :فرهنگ گستر.
http://www.tabnak.ir
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شهیده بنتالهدی و
بیداری اسالمی
صدر س ��یراب گردید و تبدیل به مجاهدی ش���د که تا آخرین
قطره خون پا کش جهت یاری اس�ل�ام و پیروان مظلوم آن ،تا
مرحله ش ��هادت پیش رفت .تم ��ام مراحل زندگی این بانوی
اندیش ��مند از کودک ��ی ،تحصی ��ل و پژوه���ش ،فعالیت ه���ای
اجتماع ��ی ،فرهنگی و جهادی و س ��ر انجام ش���هادتش برای
جامعه زنان مسلمان ،در بیداری اسالمی و تداوم آن ،الگویی
است ماندگار ،که مرور زمان هرگز آن را فرسوده نخواهد کرد.
اهداف و اهمیت بیداری اسالمی
هدفی که منادیان بیداری اس�ل�امی دنب���ال می کنند ،ایجاد
جامعه اس�ل�امی و برقراری عدالت اجتماعی در س���ایه تعالیم
اس�ل�ام اصی ��ل و ایمان و تق ��وای همراه ب���ا رهنمودهای الهی
اس ��ت .بیداری اس�ل�امی به منظ ��ور دوری جس���تن از اخالق
و جوام ��ع جاهل ��ی و فاصل ��ه گرفت ��ن از تمام���ی جری���ان های
ضدبشری و ضد ارزش های انسانی است.
در این مقاله نقش ش ��هیده بنت الهدی در بیداری اس�ل�امی
مورد بررس ��ی قرار گرفته و تأثیر این بانوی اندیشمند در نحوه
نگرش زنان معاصر و جهت دهی به فعالیت های آنان تبیین
شده است.
ش ��هیده بنت الهدی ص ��در ،یکی از بانوان اندیش ��مندی بود
که از س�ل�اله فقه ��ای بزرگ و با عظمت خاندان س ��یدصدر ،از
درون خان ��واده ای ک ��ه معطر به انفاس علم و تق ��وا بود ،پا به
عرصه وجود گذاشت .او از همان دوران کودکی از دانش های
برادرانش س ��ید اس ��ماعیل صدر و آیت اهلل س ��ید محمد باقر

 .1آموزه های بیداری در تربیت شهیده بنت الهدی
الف) والدت شهیده بنت الهدی
آمن���ه صدر معروف به بنتاله���دی؛ در دهه اول محرم الحرام
سال1356هجری قمری برابر با 1937میالدی در کاظمین به
دنیا آمد( .اعتدال )1388/1/19 ،از همان زمان تولد با صبر و
جهاد آشنا بود ،زیرا در ماه مصائب به دنیا آمده بود ،او کودکی
خ���ود را ،مانند س���ایر اعضای خان���واده در فق���ر و محرومیت و
تحمل س���ختیها سپری کرد ،با روح سرش���ار از ایمان رنج ها
را تحمل میکرد ،در س���ن یازده سالگی به همراه برادرانش به

47

نامهای سید اسماعیل و سید محمد باقر صدر جهت کسب
علم به نجف اش ��رف هجرت کرد ،وی در دامان دانش ،تقوا و
فضیلت پرورش یافت( .حسینی حائری)1375 ،
ب) پدر شهیده بنت الهدی
س ��ید حیدر فرزند سید اس ��ماعیل صدر در سال1309هجری
در س � ّ�امرا ب ��ه دنیا آم ��د .در دوران کودکی هم ��راه پدر به کربال
هج ��رت کرد ،دروس مقدمات و عل ��وم عربی را نزد چند تن از
فضال آموخت؛ سپس در درس خارج پدر خود شرکت جست،
ج) مادر شهیده بنت الهدی
مادر ش ��هیده بنت الهدی بانویی پرهیزگار ،نیکوکار و وارسته
دختر مرحوم آیت اهلل شیخ عبدالحسین آل یاسین بود ،این
بانوی باتقوا از خانواده علم و فضل و تقوا بود.
ای���ن بانوی وارس ��ته پس از س ��پری ک ��ردن عم ��ری طوالنی و هـ) ویژ گی های شخصیتی شهیده بنت الهدی
مشاهده حادثه جانگداز شهادت دو فرزند خود شهید صدر این بانو یک ّ
مربی و مبلغ و نویس ��نده و ش ��اعر ،اندیشمندی
و خواه���رش بنت اله ��دی ،در م ��اه ربی ��ع الثانی1407هجری دردمن ��د و دانش ��مندی ب ��ا اعتق ��اد و اخالقی نیکو ب ��ود ،وی
قمری دعوت حق را لبیک گفت( .حسینی حائری )1375 ،دارای ه ��وش سرش ��ار ب ��ود و ک ��رم بی ��ش از حدی نس ��بت به
درمان ��دگان داش ��ت ،او صمیم ��ی و هدایت گ ��ر و عفی ��ف و
بس ��یار س ��اده پوش بود ،همانطور که رسول خدا؟ص؟ فرمود:
د) یادگیری خواندن و نوشتن
َ
ً
َ
ُ
ُ
ش ��هیده بنت الهدی دروس حوزوی خصوصا فقه و اصول را «المؤمن یسیر المؤنة» (مرتضی .)1380،در حقیقت مجموعه
نزد برادرانش فرا گرفت ،وی در بسیاری از مباحث فقهی تبحر از خصلت های واالی انس ��انی در شخصیت بنت  الهدی گرد
داشت ،بسیاری از زنان مؤمن برای اطالع از احکام شرعی به آم ��ده بود .به تحصی ��ل کرده ه ��ا اهمیت می داد ام ��ا با همه
او مراجع ��ه میکردند .همچنین در س ��فرهای حج راهنمای برخوردی یکس ��ان داش ��ت ،به طبقه تحصیل کرده به دلیل
زنان در مس ��ائل دینی بود .ایشان در تمام شاخه های علمی ای ��ن که در نس ��ل های آینده بیش ��تر تأثیرگذار هس ��تند توجه
که وارد ش ��ده ب ��ود ،از فهم عمیق بهره مند بود ،نوش ��ته های ویژه داش ��ت .در همه صحنه ها حضور فعال داش ��ت و مورد
ش���هیده بنت اله ��دی ک ��ه در مجله «االض ��واء» که از س ��وی اعتماد مراجع مس���لمان بود ،یکی از خواهران مجاهد عراقی
جمعی از علمای نجف چاپ و نشر می شد و آثاری دیگری که می گوید« :محبت و عاطفه و روش جذاب ایشان به طور کلی
از نظر علمی برجس ��ته و ممتاز بود ،نشان دهنده ُبعد علمی جهت دهنده بود و تکامل و آموزه های اسالم را وظیفه خود
میدانس ��ت ،جل ��وه رفتاری او ب ��ا دیگران به گون ��ه ای بود که
او می باشد.
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گویی سالیان دراز با آنها زیسته است او نمونه بارز مؤمنی بود
که حض ��رت علی؟ع؟ توصیف نموده اس ��ت« :المؤمن َبش � ُ�ر ُه
ُ
قلبه» (س ��هرابی )1384 ،مؤمن شادی
فی
وجهه و حزنه فی ِ
ِ
اش در چهره و اندوهش در درون قلب اوست»(.رک :کلمات
قصار نهج البالغه)333 ،
ُبعد اخالقی شهیده بنت الهدی زندگی علمی او را نیز فروزان
نم ��وده و او را مانند خورش ��ید تابان قرار داده اس ��ت و دروازه
دل ها را برروی اهداف بلندش گشوده و بر قلب ها اثر مشهود
برج ��ا گذاش ��ته اس ��ت ،وی از تواض ��ع و متان ��ت وخوش ��رویی
برخ ��وردار ب ��ود و مص ��داق معن ��ی کالم خداون ��د اس ��ت ک ��ه
ُ
وه ِه ْم ( »...فتح )29/نشانه
میفرماید:
«...سیماه ْم ِفی ُو ُج ِ
ِ
آنها در صورتشان  ...نمایان است.
 .2عملکردهای شهیده بنت الهدی در بیداری اسالمی
ش ��هیده بنت الهدی روح اخ�ل�اص در راه خدا و بیداری زنان
مس ��لمان را در واقع از حضرت زه ��را؟اهع؟ و حضرت زینب؟اهع؟
ب ��ه ارث ب ��رده بود ،در راه نش ��ر مع ��ارف و حقایق اس�ل�ام ناب
عملکردهای مختلفی داشت که به اختصار به چند مورد آن
اشاره می شود.

 .2-1فعالیت های اجتماعی
شهیده بنت الهدی از درک و فهم عمیق اجتماعی برخوردار
ب ��ود ،ایش ��ان در زمانی غیر از زم ��ان خودش می زیس���ت و در
جامعه  ای می زیسته که انواع ستم را بر او روا می داشتند .اما
با وجود این همه فش ��ار و خفقان نق ��ش خود را در بیدارگری
زن���ان عراقی به خوب ��ی ایفا می کرد و در تمام���ی فعالیت های
اجتماع ��ی نق ��ش پرب ��اری داش ��ت ،بارزتری���ن ش���اخصه های
شخصیتی ایشان به شرح زیر است:
الف) تدریس و تربیت
یک ��ی از عملکردهای بنت اله ��دی در جه���ت بیدارگری زنان
مس ��لمان عراق ��ی جلس ��ات درس و تربی���ت دینی ب���ود که در
ش���هرهای نج ��ف ،کاظمین و بغ ��داد در دو س���طح عمومی و
خصوصی برگزار می شد.
ایش ��ان با تالش خستگی ناپذیرش توانس���ت در مدت هفت
س ��ال بر چه ��ار مدرس ��ه دخترانه دین ��ی در ش���هرهای نجف،
کاظمین و کوت ،نظارت کند( .حسینی حائری )1375 ،و در
مدت کوتاهی توانس ��ت گروهی از زنان مؤم���ن را آماده نماید
که توانایی راهنمایی و تربیت اس�ل�امی و نش���ر آ گاهی دینی را
داشته باشند.
ب )خدمت به اسالم در رفتار شخصی
ش ��هیده بن ��ت اله ��دی الگ ��وی رفت ��اری ای���ده آل ب���رای زنان

مس���لمان ب ��ود ،او در حقیق ��ت اس ��وه صالحی بود ک ��ه از نظر  .9یک سخن و یک دعوت (کلمة بدعوة)
اجتماعی و رفتاری هیچ دوگانگی در او مش ��اهده نمی ش ��د .10 .جویای حقیقت (الباحثة من الحقیقه)
ه���دف از رفت ��ار ش ��هیده بن ��ت اله ��دی در س ��طوح مختل ��ف  .11زن با پیامبر (المرأة مع النبی)
او تألیف ��ات دیگری نیز دارد که خطی اس ��ت :برخی از این آثار
اجتماعی ،خدمت به اسالم بود.
در زمان تاراج منزل ش ��هید صدر ،توس ��ط رژیم عراق مصادره
شده است( .نعمانی)1388 ،
 .2-2فعالیت های فرهنگی و تبلیغی
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یکی از عملکردهای ش ��هیده بنت اله ��دی در جهت بیداری
زنان مس ��لمان ،فعالیت های فرهنگ ��ی و تبلیغی وی بود که  .3-2فعالیت های جهادی
در بیداری اقشار مختلف به ویژه زنان نقش اساسی داشت .از دیگر عملکردهای شهیده بنت الهدی در جهت بیدارگری،
فعالیتهای جهادی ایش ��ان ب ��ود که حقیق ��ت وجودی آن
الف) .مشارکت در تأسیس و فعالیت در مدارس الزهراء
ش ��هیده را برای ما معرفی و یکی از ابعاد مهم ش ��خصیت او را
ب) برگزاری همایش ها
نش ��ان می دهد( .نعمان ��ی )1388 ،ا کنون به گوش ��ه هایی از
ج) پژوهش و تألیف
زندگی ایش ��ان که سرشار از مواضع اساسی و ناشی از ایمان و
برخی از کتاب هایی که به وسیله شهیده بنت الهدی تألیف اعتقاد راسخ او است ،اشاره می شود.
شده عبارتند از:
 .1فضیلت یاری خواهد شد (الفضیلة تنتصر).
 .2خاله گمشده (الخالةالضایعة)
 .3دو زن و یک مرد (امرأتان و رجل)
 .4درگیری (صراع)
 .5مالقات در بیمارستان (لقاء فی المستشفی)
 .6خاطرات حج (مذکرات الحج)
 .7تا میدانستم (لیبضن کنت اعلم)
 .8قهرمانان زن مسلمان (بطوالت المرأه المسلمة).

الف) نقش رهبری زنان مسلمان عراق
رهبری زنان مس ��لمان توس ��ط ش ��هیده بنت اله ��دی الگوی
راس ��خ زنان معاصر در جهت بیدارگری محس ��وب می ش���ود،
خان ��م وجیهه درباره ش ��هیده بن ��ت الهدی ،می نویس ��د..« :
ش ��هیده بن ��ت اله ��دی ب ��ا شایس ��تگی و اس ��تحقاق رهب���ری
فعالی ��ت زن ��ان را به دس ��ت گرفت ،بلک ��ه می توانی ��م بگوییم
زمان ��ی که بنت الهدی جایگاه واقعی خود را به دس ��ت آورد،
رهب ��ری خود به خ���ود به محضر او رس ��ید ،همانطور که برای

فاطمه زاهدی از افغانستان -دانش پژوه مقطع کارشناسی رشته علوم قرآن و حدیث
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شما روشن اس ��ت رهبری امر تعیینی و انتصابی نیست بلکه
گزینش ��ی ،انتخابی و ...اس ��ت ،از یک فعالیت دائم و مستمر
ناشی می شود که خس ��تگی و ماللت در آن راه ندارد عالوه بر
آن شرایط دیگری نیز می خواهد از قبیل :تحصیالت ،درک و
آ گاهی ،تدبیر ،برخورد متناسب به شرایط سازگار با واقع» که
همه در شهیده بنت الهدی جمع بود.
در فرصتی که رژیم بعث به خانواده شهید صدر فرصت خروج
داده بود ،شهیده بنت الهدی از منزل خارج میشد و به کسب
اخبار میپرداخت اوضاع را بررسی میکرد ،سپس به دقت تمام
آنها را به شهید صدر انتقال میداد ،ایشان با خروج خود اخبار
توقیف و سختیهایی که کودکان با آن مواجه شدهاند انتقال
میداد .همچنین برخی از خواس ��ته  ها و پیامهای س ��ید را به
بیرون منعکس میکرد( .نعمانی)1388،
ب) همراهی با برادر
مهمتری ��ن نق ��ش ش ��هیده بن ��ت اله ��دی در جه ��ت بیداری
مسلمانان همراهی با برادر در طول زندگی پربارش بود ،نقش
زینبگونه این بانوی اندیش ��مند خیره کننده بود ،مهمترین
آنها در بازداش ��ت ش ��هید صدر در تاریخ 17رج ��ب 1399هـ ق
اتفاق افتاد ،وقتی نیروهای امنیتی ش ��هید صدر را دس ��تگیر

کردن ��د ،خواه ��رش نه تنها ج ��ز ع و فز ع نکرد ،بلک���ه صبورانه
و ش ��جاعانه آنگونه ک ��ه زینب کبری وظیفه بیدارس���ازی را به
عهده داش ��ت (پیشوایی )1378 ،با خطابه های آتشین خود
نیروهای امنیتی را مورد نکوهش قرار داد ،هیبت این شیرزن
َ
چن ��ان نیروهای امنیتی را تحت تأثی ��ر قرار داده بود که نفس
در سینه هایشان حبس ش ��ده بود ،آنگاه خطاب به برادرش
گفت« :ای برادر عزیز و بزرگوارم! ای پیشوای آزاده! برو به امان
خدا ،خدا خود یار و یاور توس ��ت ،این راه ما و نیا کان ماس���ت
که باید طی کنیم اینها همان راه پیامبر ،علی و حس���ین؟مهع؟
است»(حس ��ینی حائری )1375 ،وقتی ماشین حامل شهید
صدر حرکت کرد ،با تکبیرهای رعد آسای خود قلب دشمنان
را ب ��ه لرزه درآورد ،خطابه ش ��هیده بنت الهدی بیش از پانزده
دقیق ��ه به ط ��ول انجامید و هی ��چ کس از اف���راد پلیس جرأت
بازداش ��تن او از ادام ��ه گفت ��ار نداش ��ت ،آرام���ش زینب گونه و
کلمات دلنش ��ین بیش از هر نیروی دیگر مؤثر بود ،مأموران از
حرکت و هر گونه اقدامی بازمانده بودند ،و س���خت به هراس
افت ��اده بودند و تنه ��ا راه را در آن می دیدند که در کوچه های
اطراف پنهان ش ��وند (قلی زاده )1372 ،ش���هیده بنت الهدی
َ
�یعلمون الذین ظلموا ّ
ای منقلب
س ��خنان خود را با آیه «وس �
ینقلبون» (شعرا )227:پایان داد(.سهرابی)1384،
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ج) وحدت آفرینی در دعوت به قیام
ش ��هیده بنت الهدی پس از بازداش ��ت ش ��هید صدر به خانه
بازگش ��ت تا صفح ��ه جدیدی از دفت ��ر جهاد را آغ ��از کند ،وی
در ای���ن اندیش ��ه بود که در این لحظات س ��خت چ ��ه راهی را
در پی ��ش گی ��رد؟ چگونه م ��ردم را متحد کند؟ و احساس ��ات
مردم را ب ��ر ضد رژیم برانگیزد؟ و مؤمنان را بیدار کند؟ لذا به
ح ��رم ج ��دش امیرالمؤمنین؟ع؟ رفت و خط ��اب به موالیش
سخنانی گفت.
این روش ��ی بود که حضرت زینب؟اهع؟ دخت ��ر علی؟ع؟ بعد از
شهادت برادرش حسین؟ع؟ به کار گرفت( .شبیری)1387،
بن���ت اله ��دی پ ��س از درد دل با موالی ��ش با کلمات آتش ��ین
م���ردم را متوج ��ه خ ��ود ک ��رد ،و آن ��ان را ب ��رای قی ��ام ب ��ر ض ��د
دس ��تگیرکنندگان مرجع مظلوم ش ��یعه متحد کرد .همزمان
لاّ
ب ��ا این جریان ،ش ��ماری از ط ب و مؤمن ��ان ،با همان انگیزه
در حرم علوی گرد آمدند ،و به خواندن دعای فرج مش ��غول
ش ��دند .آنگاه در یک اجتماع به ظاهر کوچک به راه افتادند
در حال ��ی که تنه ��ا چند نفر از فرزن ��دان برگزیده و روح اس ��تاد
شهید آنان را همراهی میکرد پس از دقایقی بسیاری از مردم
به آنها پیوس ��تند ش ��عار تظاهرکنندگان ،آزادی شهید صدر و
محکومیت رژیم و اقدامات جنایت کارانه آن بود.
د) شهادت بنت الهدی
س���رانجام ش ��هیده بن ��ت اله ��دی ص ��در پ ��س از تحم ��ل
ش ��کنجه های وحش ��یانه که قلم از وصف آن ناتوان است در
کنار برادر بزرگوارش و پیش چش ��مان او به ش ��هادت رس ��ید و

اندکی بعد برادر هم به او پیوست.
در تاریخ نهم آوریل1980حدود س���اعت 9یا 10ش ��ب برق قطع
ش ��د و در تاریکی ش ��ب گروه ��ی از نیروهای امنیت ��ی به منزل
س ��ید محمد صادق ص���در هجوم بردند ،از او خواس���تند تا به
استانداری نجف برود ،در آنجا پیکر شهید صدر و خواهرش را
به او تسلیم کردند ،و به او دستور دادند که نباید خبر شهادت
بن ��ت اله ��دی را پخش کند س���پس آنها را در قبرس���تان وادی
السالم به خا ک س���پردند! امام خمینی؟هر؟ در پیام خود به
مناس ��بت شهادت این دو بزرگوار از شهیده بنت الهدی صدر
ب ��ه عنوان معلم دانش و اخالق و از مفاخر علم و ادب یاد کرد
( .ام ��ام خمینی ) 1361 ،ش���هیده بنت الهدی یک���ی از بانوان
اندیشمند و مبارز جهان اسالم بود که با نثار جان خود پیام
بیداری را به زنان معاصر مس���لمان در سراس���ر جهان رساند.
روح پر علوش شاد و راهش پر رهرو باد .ان شاء اهلل
منابع:
* قرآن کریم
* نهج البالغه
 .1بنت الهدی ،حدیث استواری شیعه ( .)1388/1/19نشریه اعتدال.
 .2پیش���وایی ،مهدی ( .)1378س ��یره پیشوایان .قم  :موسس���ه تحقیقاتی و تبلیغاتی امام
صادق؟ع؟.
 .3حس���ینی حائری ،کاظم ( .)1375زندگانی و افکار ش ��هید صدر .ته ��ران :وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی.
 .4خمینی ،روح اهلل( .)1361صحیفه نور .تهران :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مرکز مدارک
فرهنگی انقالب اسالمی ،سازمان انتشارات و آموزش انقالب اسالمی.
 .5س���هرابی ،فرشته .،مهر آیین ،غزاله ( .)1384شهیده بنت الهدی صدر در عرصه تعلیم و
تعلم .شماره  .3نشریه بانوان شیعه.
 .6شبیری ،اعظم ( .)1387سیمای زینب در آینه تاریخ .تهران :هاجر.
 .7فرید ،مرتضی ( .)1380نهجالفصاحه .تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمی.
 .8قل���ی زاده ،مصطف���ی ( .)1372ش ��هید صدر بر بلندای اندیش ��ه و جهاد .تهران :س ��ازمان
تبلیغات اسالمی.
 .9نعمانی ،محمد رضا ( .)1388سیره راه شهیده بنت الهدی .قم :جامعه المصطفی العالمیه.

زن و خانواده
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تربیت دینی و ش ��هادت محور ،نیاز یک جامعه اس�ل�امی اس ��ت
که از قوانین و ضوابط تربیتی خاص برخوردار است تا فرزندان،
همچون شهدای صدر اسالم تا کنون ،شهادت در راه خدا را به
جان بپذیرند و جان و مال خود را وقف دین و ارزش ها
بدانند.
تربیت ،فن است .ما برای ساختن یک اتاق به اهل فن
مراجع ��ه میکنی ��م و برای دوختن یک لب ��اس به خیاط
ماهر ،درحالیکه متاس ��فانه برای س ��اختن و تربیت یک
انس ��ان که تربیت ده ها نس ��ل از انسان ها به آن وابسته
است به اهل فن مراجعه نمیکنیم(.خاموشی)1389 ،
مفاهی ��م :تربی ��ت :پرورانی ��دن ،پ ��روردن کودک ت ��ا بالغ
گ ��ردد( .دهخ ��دا .)5776/1258،7 ،ش ��هادت :گواهی
دادن( .دهخدا )12864/1258،9 ،شهید :کشته شده
در راه خدا( .دهخدا )12896/1258،9 ،صالح :نیکوکار،
آنک ��ه ب ��ه حق ��وق بن ��دگان و خ ��دای تعال ��ی قی ��ام کند.
(دهخدا)13052/1258،9 ،

اهمیت شهادت
فرزند انس ��ان نتیجه آم ��ال و آرزوهای او میباش ��د ،چرا
که او ثمره حیات یک انس ��ان محس ��وب میشود که به
عنوان جانش ��ین بر روی زمین باقی میماند .شایس ��ته
است که این نماینده پروردگار ،به خصوصیات ویژه ای
آراس ��ته گردد .نمیتوان به این هدف رس ��ید مگر اینکه
فرزن ��د را ب ��ه آداب نیکو تربی ��ت نمود .رس ��ول ا کرم؟ص؟
میفرمایند  :فرزندان خود را گرامی بدارید و آنان را خوب تربیت
کنید تا آمرزیده شوید.
هر انس ��انی ک ��ه متولد میش ��ود با
فطرت توحیدی و گرایش به اسالم
متولد میشود .ا گر محیط تربیتی
مناس ��ب باش ��د ،کودک بر اس ��اس
فطرت پا ک خود رشد خواهد کرد
و هیچگون ��ه تعارض ��ی در او دی ��ده
نخواهد شد .اسالم هم که مکتب
تربیت اس ��ت ،والدی ��ن را به تربیت
نیکوی خود و فرزندانشان ترغیب
و تشویق کرده اس ��ت.خداوند متعال در قرآن کریم میفرمایند
 :ای کس ��انی که ایمان آورده اید خ ��ود و خانواده خود را از آتش
نگه دارید .امام علی؟ع؟ در تفس ��یر این آی ��ه میفرمایند  :یعنی
به خود و خانواده خود خوبی بیاموزید و آنان را تربیت کنید.
کودک ��ی ک ��ه در خان ��واده با ایمان و روش ��ن ضمیر ،تربیت ش ��ده
باشد ،دارای ارزش واالیی است زیرا زندگی انسان بر پایه تربیت

صحیح ،استوار است و ا گر کودکی نیکو تربیت شود بدون تردید
میتواند فردی صالح و شایسته برای جامعه باشد.
تربی���ت خوب فرزن���د ،بدون تردی���د دارای پاداش اخ���روی برای
والدین نیز میباش���د ،زیرا اثر فرزند صالح پ���س از مرگ والدین،
همواره به آنها میرس���د و خداوند متعال آنها را به خاطر تربیت
فرزند صالح ،مورد تکریم قرار می دهد( .پور ابراهیم)1389 ،
عوامل تربیت فرزند صالح
• اذان و اقام���ه گفت���ن در گوش ن���وزاد :وظیفه ش���رعی هر پدر و
مادری اس���ت که به محض تولد نوزاد ،در گوش راس���ت او اذان
و در گوش چپش اقامه بگوین���د( .ارگانی بهبهانی )1382 ،اذان
و اقامه دارای کلمات نورانی و مبارکی اس���ت که س���بب میشود
از هم���ان س���اعات اولی���ه ،زندگ���ی ک���ودک با فط���رت خداجویی
و توحیدی و حقایق اس�ل�امی آش���نا ش���ود و برای قرار گرفتن در
مس���یر سعادت آماده تر شود .رسول ا کرم؟ص؟ نیز زمانی که امام
حس���ن؟ع؟ و حس���ین؟ع؟ به دنی���ا آمدند ،در گوش راستش���ان
اذان و در گوش چپشان اقامه گفتند( .پورابراهیم)1389 ،
• نامگ���ذاری نوزاد :پیامبر؟ص؟فرمودند :فرزند را بر پدر س���ه حق
است :نام نیکو برایش انتخاب کنند ،نوشتن و تالوت قرآن را یاد
بدهند .زمانی که به حد بلوغ و رش���د رسیدند در امر ازدواجش
کمک کنند.
• تغذی���ه :پیامب���ر ؟ص؟ فرمودن���د :ای ام س���لمه!هر ب���ار که مادر
نوزادش را ش���یر می دهد ،برای هر ب���ار ،ثواب آزاد کردن بندهای
در راه خ���دا به او میدهند ،آن هم بنده ای که به مقام فرزندان
حضرت اسماعیل باشد.
• مهربان���ی با کودکان :امام صادق؟ع؟ میفرمایند :به درس���تی
که ش���فقت ومهربانی ایزد منان بستگی به زیادی مهربانی بنده
با فرزندش دارد.
• رعایت برخی از آداب
 سالم کردن س���کوت :مرح���وم ش���یخ مفی���د در کت���اب «اختص���اص» ازعبدالعظیم حس���نی نقل میکند :امام رض���ا؟ع؟ فرمودند« :ای
عبدالعظیم س�ل�امم را به دوس���تان برس���ان و به آن���ان بگو...کم
حرف و سا کت باشند».
 نماز به موقع :روایت اس���ت که :نماز س���بب دخول در بهشتیاست که خداوند رحمان وعده داده است.
 آموختن قرآن و صلوات :امام علی؟ع؟ میفرمایند :فرزندانتانرا به س���ه خصلت؛ دوستی پیامبر و اهل بیت؟مهع؟ و قرائت قرآن
تربیت کنید.
 -پا کیزگی :استعمال بو خوش ،لباس تمیز ،مسوا ک کردن و...

 دعــ ��ا :پیـــــامب ��ر؟ص؟میفــــــر مــــا یند  :د عــ ��ا
س�ل�اح موم ��ن و پای ��ه و
اس ��اس دین و روش ��نی
آس� �مـــــــانها و زمیــــ ��ن
است .امـــام صادق؟ع؟
میفرماین ��د :تاثی ��ر دعا
از نی ��زه آهنی ��ن بیش ��تر
است.
 بخشندگی :خداوند در قرآن میفرمایند :و دستت را بر گردنتزنجیر مکن (یعنی آنقدر بخیل نباش که آب از دستت نچکد) و
بس ��یار هم گشاده دستی مکن تا حس ��رت زده و مالمت شده بر
جای مانی.
• برنامه ه ��ای مذهب ��ی :زمانی که دس ��تگاه درک ک ��ودک به کار
و فعالی ��ت می افتد و حس کنج ��کاوی او بیدار میش ��ود ،زمان
مناسبی است که باید کودک را با مراسم و برنامه های مذهبی-
عقیدتی آشنا کرد .چرا که این آموزش ها در ذهن و قلب کودک
میماند و باورهای کودک را میسازد( .ارگانی بهبهانی)1382،
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آم ��د و گفت :آقا مهدی برای ناهار نون نداریم ،برو از س���ر کوچه
نون بگیر مادر .مهدی که توپ رو نگه داش���ته بود ،دیگه ادامه
نداد .ت ��وپ را به هم تیم���ی اش داد و دوید س���مت نانوایی!...
http://maleshohada.blogfa.com
نتیجهگیری
ش ��هادت فی نفس ��ه نزد پیامبر؟ص؟ و ائمه اطه���ار؟مهع؟ و اولیای
خدا دوس ��ت داش ��تنی اس���ت .ای���ن ام���ر مختص زم���ان جنگ
ه ��م نیس ��ت بلکه باید یک���ی از گزینه های هر بنده ای باش���د که
دوس ��تدار دین و خدایش است ،تا صداقت و دوستی خود را به
خدا و خودش ثابت کند .پیامبر میفرمایند :کشته شدن در راه
خدا برایم دوس ��ت داشتنیتر از این است که تمام دنیا مال من
باشد (علی خانی  -بحرانی)1380 ،
بی ش ��ک کس ��انی ک���ه تربی���ت ش���ده در مکت���ب اهل بیت؟مهع؟
باش ��ند .با الگو ب ��رداری از زندگی اهل بیت ،ش���هادت را بهترین
نوع مرگ میدانند چ���را که در این مکتب همه اهل بیت؟مهع؟،
مشتاقانه شهادت را به جان خریدند به طوری که امام علی؟ع؟
می فرمایند« :س ��وگند به خدا ،راه من راه حق و حقیقت است و
در این راه من دوستدار شهادت و کشته شدن در راه خدایم».
با این وجود الگو برداری از س���یره اه���ل بیت؟مهع؟ مقدماتی نیاز
دارند که مادران و پدران شهدا و حتی خود شهدا این مقدمات
را طی کرده و خود را به سر منزل مقصود رسانیده اند ،باشد که
خدای تبارک تعالی زندگیمان را همچون ش���هدا با ش���هادت در
راه خود توام سازد .آمین...
منابع
 .1خاموشی ،فاطمه .)1389( .رهنمودهای تربیت دینی .مشهد :آستان قدس رضوی.
 .2ارگانی بهبهانی حائری ،محمود .)1382( .تربیت فرزند در اسالم .قم :موسسه پاسدار اسالم.
 .3پور ابراهیم ،ستار .)1389( .فرزند صالح .قم :انتشارات خرد آذین.
 .4علیخانی ،بحرانی .علی ا کبر ،مرتضی .)1380( .شهادت در ادعیه و زیارات .قم.
 .5دهخدا .)1358( .لغتنامه دهخدا .تهران :دانشگاه تهران.
 .6المنجد.
http://maleshohada.blogfa.com
www.astankhabar.com

فوزیه فلسفی از پا کستان -دانش پژوه مقطع کاردانی رشته معارف اسالمی

نقش تربیت در شهدا
ش ��هید عباس ش ��اهوی :در دوازده س ��الگی از پدرش خواس ��ته
بود ،به جای عی ��دی برایش یک جلد کالم اهلل مجید با ترجمه
فارس ��ی هدیه بگیرد .پ ��س از آن با قرآن انس بیش ��تری گرفت و
به فرا گیری علوم قرآنی در س ��طح هیئت ها و جلس ��ات مذهبی
و قرآن ��ی روی آورد .مرح ��وم پ ��درش در خاط ��ره ای از وی چنین
نقل کرده اس ��ت« ... :از کودکی هر وقت از او س ��وال می ش ��د که
دوس ��ت داری چکاره شوی ،پاس ��خ می داد :می خواهم شا گرد
آقای بروجردی شوم».
شهید رضا عامری :من نمی دانس ��تم ،هر وقت که می خواست
به مدرسه برود با وضو می رود؛ تا اینکه چند بار در حیاط وقتی
که داش ��ت وضو می گرفت به او گفتم :مگه االن وقت نماز است
ک ��ه داری وض ��و می گی ��ری؟ میگف ��ت :میدونی مادر! مدرس ��ه
عبادتگاه است ،بهتر است انسان هر وقت به مدرسه می رود،
وضو داشته باشد.
ش ��هید مه ��دی زین الدی ��ن :یک روز گرم تابس ��تان ب ��ا مهدی و
چن ��د ت ��ا از بچه های محل ،س ��ه تا تیم ش ��ده بودی ��م و فوتبال
بازی میکردیم .تیم مهدی یک گل عقب بود .عرق از س ��ر روی
بچه ه ��ا می ریخت .بچهها به مهدی پاس دادن ،او هم فرصت
خوبی برای خ ��ودش فراهم کرد .در همان لحظه حس ��اس ،به
یکباره مادر مهدی روی تراس خانه ش ��ان که داخل کوچه بود،
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وقتی س���خن از انسان های عارف به میان می آید
ش���اید اولی���ن تصوی���ری ک���ه در ذه���ن م���ا نق���ش
می بندد یک چهره س���الخورده با محاسن سفید
اس���ت ک���ه س���ال های طوالنی ب���رای رس���یدن به
این درجه تالش کرده اس���ت .صد البته که عارف
شدن نیازمند ممارست و تمرین دائمی است اما
ً
قطعا پیری و کهنس���الی ش���رط ض���روری برای آن
نمی باشد؛ یعنی امکان دارد که افرادی در سنین
پایین به همان درجه ای برس���ند که اولیای الهی
در سنین باال به آن دست یافته اند.

اینج���ا س���خن از ع ��ارف  ۱۷س ��اله ای اس ��ت ک ��ه به لط ��ف لیاق ��ت خ ��ود و خانواده
ت انفاس قدس ��ی امام؟هر؟ عارف و پیر جماران -خمینی
مذهبی اش و نیز به برک 
کبیر ؟هر؟ -راه صد س ��اله را یک ش ��به پیم ��ود و آنچنان هنرنمای���ی عارفانه ای در
مدت کوتاه زندگی دنیوی خود بخرج داد که هر انس ��ان با بصیرتی از این ش���کوه
بندگی ٬انگشت به دهان می ماند.
ش ��هید مجید گلی کانی؛ تولد -۱۳۴۸ :بابل؛ ش ��هادت -۱۳۶۵ :ش ��لمچه؛ تدفین:
 -۱۳۷۴باب���ل .بعد از ش ��هادت ب ��رادر بزرگتر (عل ��ی اصغر) که در س���ال  ۱۳۶۰اتفاق
افتاد ٬ش���ور و ش���وق پیوس ��تن به کاروان ش ��هدا ٬مجید را بی قرار کرده بود .او که
با پش���تکار مثال زدنی توانس ��ته بود ش ��رط پدر را برای حضور در کس���وت طلبگی٬
محقق کند حاال دیگر قانع به حضور در مدرس ��ه علمیه نبود .او خوب می فهمید
که ا گر نتواند آموخته  های دینی خود را در عمل پیاده کند مثل کسی خواهد بود
که از ش���نا کردن در دریا فقط آموزش تئوری آن را فرا گرفته باش���د .از این رو بود که
دل به دریا زد و تصمیم جدی گرفت به جبهه برود تا عالوه بر سنگر علم و دانش٬
در زمره رزمندگان سنگر جهاد و مقاومت نیز قرار بگیرد.
محل تحصیل مجید" ٬مدرس ��ه علمیه فیضیه مازندران" واقع در شهرستان بابل
بود که مدیریت آنرا عالمی خدوم و متقی به نام "آیت اهلل محمد فاضل" به عهده
داش���ت و ت���ا امروز نیز به عهده دارد .آی ��ت اهلل فاضل که به نبوغ و معنویت مجید٬
پی برده بود با رفتن او به جبهه موافق نبود و از او می خواست تا در سنگر تعلیم و
تعلم ٬بماند و همین جا به اس�ل�ام ٬خدمت کند .اما مگر می شد روح بی قرار و دل
شیدایی مجید را در قفسی محدود کرد و او را از پرواز بازداشت؟
مجید برای رس���یدن به ای ��ن درجه از معنویت ٬کمر همت را محکم بس���ته بود؛ از
کارهای عجیب این نوجوان ۱۶-۱۷س ��اله این بود که ا گر ش ��بی برای نماز ش ��ب بر
نمی خواست فردای آنروز را برای تنبیه خود ٬بدون سحری روزه می گرفت! و یا هر
ً
موقع شب که از خواب ٬بیدار می شد حتما تجدید وضو میکرد تا مبادا لحظه ای
ب���دون طهارت بماند! جمع ش ��دن این درجه از معنویت ٬ب� � ه همراه نبوغ علمی٬
باعث ش���د که آیت اهلل فاضل ٬ا کنون و پس از گذش ��ت  ۲۴سال از شهادت مجید
بگوید " :تا بحال ٬طلبه ای مثل مجید نداشته ام".
"مجتب���ی فاض���ل" از همرزم ��ان ای ��ن ش ��هید می گوید" :در آن ش ��بی ک ��ه مجید به
ش���هادت رس���ید برنامه این بودکه من و فرد دیگری برای انجام مأموریت برویم و
ً
اص�ل�ا قرار نب���ود مجید هم در آن مأموریت حاضر باش ��د .س���اعاتی قبل از عزیمت٬
وقتی در کنار دوستان بودیم دیدیم که مجید مقداری از برف های منطقه را جمع
کرده و در حال آب کردن برف ها روی آتش است! از او سوال کردیم این آب را برای
چه می خواهی؟ گفت :می خواهم غسل شهادت کنم .با تعجب به او گفتم :اما تو
که قرار نیست همراه ما بیایی! جواب داد :خدا را چه دیدی؟ شاید قسمت شد".
جالب اینکه به دلیل زخمی شدن حجت االسالم فاضل ،مجید به عنوان نیروی
جایگزین به خط مقدم می رود و شهید می شود!
آری! این عارف  ۱۷ساله که گویا به شهادت هم قانع نبود ۹سال مفقوداالثر بودن
را نیز در کارنامه پر افتخار خود ثبت کرد تا با دستی ُپر به مالقات پروردگار بشتابد
و عاشق بودن خود را با تمام وجود ٬اثبات نماید.

فاطمه گلیکانی از ایران -همکار معاونت آموزش

دفاع هش���ت ساله ملت عاش���ورایی ایران ٬مشحون از صحنه  های
دلدادگ���ی جوان���ان رش���یدی اس���ت ک���ه با تأس���ی به حض���رت علی
ا کبر؟ع؟ برای مقابله با یزیدیان هواپرس���ت سر از پا نمی شناختند
و بس ��یاری از آنان در ای���ن راه پرافتخار ٬خون خ���ود را همچون آب
گوارایی به پای نهال نورس جمهوریاس�ل�امی ای���ران ریختند و به
درجه رفیع ش���هادت رس���یدند .ا کن���ون بیایید ت���ا در کالس درس
شهید هجده ساله لحظاتی را به کسب معرفت بپردازیم.
ش ��هیدعلی اصغر گلیکانی؛ زمان و محل تولد 1342/6/20 :بابل؛
زم ��ان و محل ش���هادت 1360/9/20 :گیالن غرب .با اینکه س���ن و
سالش کم بود اما تقیدش به مسائل شرعی خصوصا احکام محرم
و نامح���رم ٬بس���یار زیاد ب���ود بطوری که فتاوای مراج���ع تقلید زمان
خود را در باب رابطه محرم و نامحرم جمع کرده بود .بعنوان فرزند
ارش ��د خانواده ٬ب���رای خواهر و برادرانش نقش ی���ک مربی جدی و
دلسوز را داشت و سعی میکرد معارف عمیق دینی را با مهربانی و
به ش ��کل منطقی به آنان منتقل کند .در همین زمینه خواهر این
شهید خاطره جالبی دارد« :یک بار برادرم علی اصغر با مهربانی به
م ��ن گفت :نم���ازت را خواندی؟ من هم برای اینک���ه او را قانع کنم
داخل اتاق رفتم .با خود گفتم مدتی را اینجا می مانم تا او فکر کند
نم ��ازم را خواندم .بعد از مدتی از اتاق بی���رون رفتم ٬فکر نمی کردم
هن���وز آنجا باش���د ام���ا همانجا ب���ود و به م���ن گفت ":خ���ب! تو فکر
می کن ��ی هیچکس ت���و را نمی بیند؟ آیا نمی دان���ی که خدا همه جا
حاضر است؟" این جمله تا بحال در ذهن من باقی مانده است با
اینکه از این قضیه حدود سیوسه سال می گذرد.
ب ��ه همت پدر خانواده ٬علی اصغر از همان کودکی اش���ترا ک مجله
"مکتب اسالم" را داشت و میتوان گفت که از دالیل اصلی فکر باز
و عمیق او اس���تفاده از این مجله بود .او س���عی می کرد اطرافیانش
را با مس ��ائل روز دنیا مثل :ماهیت قی���ام امام خمینی؟هر؟ مبارزه
با اس ��تعمار و ...آش���نا کند .البته نا گفته نماند که او به کتاب های
شهید مطهری؟هر؟ نیز عالقه فراوانی داشت با اینکه آن موقع آثار

آن بزرگوار به اندازه االن معروف نبود.
نگاهی به وصیت نامه آن شهید واال مقام ٬ما را با عمق معرفت آن
عزیز س���فرکرده بیشتر آش ��نامی کند .او در فرازهایی از وصیت نامه
خود مینویسد«:انقالبی که در ایران ٬به رهبری امام خمینی؟هر؟
ابر مجاهد تاریخ بعد از غیبت امام زمان؟جع؟ -بوجود آمد تنهاانقالبی اس���ت که حام ��ی واقعی مس ��تضعفین و محرومین جهان
میباش���د و کس���ی که با دس ��تورات ای ��ن امام عزی ��ز ٬مخالفت کند
مانند این است که با امام زمان؟جع؟ ٬به جنگ پرداخته است و
از حزب شیطان می باشد».
«ص���دام جنایت���کار با ی ��اری و فرم ��ان ابرقدرت های ش ��رق و غرب٬
به ایران ٬حمله کرده اس ��ت و منظورش فق ��ط گرفتن خا ک ایران
نیس���ت بلکه قصدش شکس ��ت اس�ل�ام اس ��ت و من به عنوان یک
مس���لمان ٬نمی توانم ببینم که اس�ل�ام در خطر باشد و من به فکر
راحت���ی و آس���ایش در ای ��ن دنی ��ای
فانی و پست باشم.
در مرگ���م افس���وس نخوری ��د ٬فق ��ط
و فقط دع���ا کنید ک���ه خداوند این
هجرتم را قبول کند».
آری! امث���ال این بزرگواران از جمله
کسانی هس���تند که در کوره سخت
آزمای���ش ٬بخوب���ی امتحان خ ��ود را
پس دادند و ا گر ما یادی از آنان
می کنیم بخاطر آن است که
با الگوگی���ری از آن مومنان
صاح���ب بصی���رت ٬صراط
مستقیم را بیابیم و به دره
هال کت ٬سقوط نکنیم.
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م.ح  -موسسه آموزش عالی بنت الهدی

سه سال گذشت از آمدنت
قبل از آمدنت در حیاط موسسه ،با ورودم با بسم اهلل الرحمن الرحیم متذکر می شدم به کجا؟
و برای چه هدفی پا می گذارم؟ در حالیکه قرار است حق پا داشته باشم.
در کالم نورانی امام سجاد؟ع؟ برای ّ
حق پا ،گفته شده بود که با آنها به سوی آنچه برتو روا
نیست نروی ،و آنها را مرکب گردش و حرکت در راهی که موجب استخفاف و سبک رهرو است قرار
ندهی ،چرا که باید به وسیله آنها در مسیر دین گام برداری و پیشی بگیری و بر این دو پا ،بر صراط
بایستی ،پس مراقب باش که تو را نلغزاند و در آتش نیفکند.
و از «بسم اهلل» کمک می گرفتم وارد می شدم .از وقتی تو آمدی سالم آمد .گاهی قبل از ورودم
دوست داشتم به تو سالم دهم بعد وارد شوم و گاهی تنها با سالم به تو ،بهسراغ سالم بهدوستانم
می رفتم .چون تو می خواستی جوابگوی سالم باشی و مرا در جواب سالم به حقیقت وجودت
آ گاه کنی .بچه ها با لبخند به مزارت می رسیدند و با وجود تو رابطه مان صمیمی تر شد .هر روز
نمی آمدم ولی وقتی می آمدم با تو ،سراغ همکالسی ها می رفتم و تو زیبا یاری ام می کردی.
بارها خواسته بودم با دوستان همکالسی ام رابطه ای داشته باشم ولی بر حسب فرهنگ،
اعتقاد و افکارشان این راه بر من بسته می شد .اما این تو بودی که راه گشودی و سالم من به تو
مرا به سالم رساند« :اللهم أنت السالم و منک السالم و الیک یعود السالم»

شهدا شرمندهامی

ش���هید حاج ابراهیم همت :خواهرم! سرخی خونم را به سیاهی
چ ��ادرت هدی ��ه میکنم .ب���رادر عزی���زم! حاج هم���ت! این هدیه
بزرگتری���ن و باارزشترین هدیه اس���ت و نگه���داری از این هدیه
ارزش ��مند س ��خت اس���ت .ما قابلیت ای���ن هدی���ه را نداریم .من
میترس ��م! نتوانی ��م از آن خ���وب نگه���داری کنی���م .میترس���م!
زیبایی دنیا چش���م ما را کور کند و زیبای���ی این هدیه را کمرنگ
کند؛ یا اینکه دش���من از ما به زور بگیرد و پایمالش کند .از ش ��ما
از صمی���م دل میخواه���م در نگهداری این هدیه یار ما باش ��ید؛
کمکم���ان کنید تا در جهان امروز در نگهداری آن موفق باش���یم.
ب���ا ناراحتی زیاد میخواهم این را بگویم ک���ه ای برادر عزیزم! هر
چه زمان میگذرد هرچه روزگار میگذرد ،روزها و روزگار با گذشت
زمان تغییر میکند و با این تغییر برخی مردم مسلمان هم تغییر
میکنند؛ حتی رنگ سیاهی چادرشان!!!
ما ش���رمنده این وضعیت هس���تیم ،ش���ما از خود ،از فرزندانتان
از پ���در و مادرتان گذش���تید؛ تا ما ب���ا پدر و م���ادر و فرزندانمان در
آس���ایش باش���یم ،ما مدی���ون فرزند عزی���ز و پدر و مادر ش���ریفتان
هستیم ،من خجالت میکشم بگویم ما را شفاعت کنید.
م���ن از االن نگ���ران آن روزی هس���تم که از من درب���اره این هدیه
س���وال کنید .من نگران روزی هس���تم که ا گر ش���ما نزد ما آمدید
چگونه سرم را باال کنم و به شما نگاه کنیم؟؟ برایمان دعا کنید
تا از امتحان الهی خوب بگذریم .قلبهایمان نورانی شود؛ جزء
متقین ش���ویم و اس���ممان در لیست س���ربازان امام زمان؟جع؟
نوشته شود .برادر عزیزم! میشود از امروز هر روز به من سر بزنید
و به من یادآوری کنید که از این هدیه باید پاسداری کنم؟؟
راهت پر رهرو باد!
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من رسالت هستم ،برای شهدا میسرایم ،ولی نمیدانم چگونه!
امروز کنار دوس���تان و همکالسیهایم میخواهم به مدد شهید
گمنام موسس���ه ،با نگارش این دلنوش���ته ،تا حدی از شرمندگی
شهدا در بیایم.
اولی ��ن ق ��دم را از ش ��هید گمنام برای رس ��یدن به ه ��دف ،کمک
گرفتم در این قدم فوزیه قول داد؛ سمیه تشویقم کرد و مریم دعا
کرد تا موفق شوم.
قطرهقطره خون ش���هدا گردن ما حق اس���ت ،وظیفه ما سنگین
است.
شهدا جان دادند تا ما جان بگیریم؛ شهدا میروند تا ما بمانیم؛
ش ��هدا با س���رخی خونشان س���تونی برای ما س���اختند تا ما از شر
دش ��منان در امان باش���یم .رنگ خون ش���هدا برای ما گلستانی
اس ��ت که در آن آزادی درونمان را مییابی���م ،حجاب ما با خون
شهدا کاملتر شد ،ریختن خون شهدا باعث شد دست دشمن
به حجاب ما نرسد.
ب ��ا ای ��ن همه فدا کاری که ش ��هدا ب ��رای ما کردند آی ��ا نباید گفت
شهدا شرمندهایم!! ما ا گر به عنوان همرزم شهدا ،ادامهدهنده
ای ��ن نور ،برای محفوظ ماندن خونش���ان ،هر کاری کنیم باز هم
نمیتوانیم جبران کنیم ،ولی میتوانیم دلهایشان را از خودمان
ش ��اد گردانیم ت���ا از ما راضی باش���ند .ای ش���هید گمنام تصمیم
گرفتم .به خاطر شهدا برای رضای خدا کاری کنم تا از شرمندگی
درآیم ،اینطور نباشد که به ظاهر بگوییم شرمندهایم .واقعا در
عمل باید نش���ان دهیم .از تو میخواه���م در این تصمیم کمک
کنی تا بتوانم از عهده آن برآیم و به تو متصل شوم تا هنگام انجام
کارهایم احس���اس تنهایی و ناتوانی نکنم .شهدا شرمندهایم ،ما
در قصه عاش���قی همیش���ه بازندهایم ،وصیت کردید ب���ه دفاع از
والیت فقیه ،ان شاءاهلل ما هم بشویم فدای سید علی

جمهول یف االرض معروف یف السماء
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شاهد دالور

م.ح  -موسسه آموزش عالی بنت الهدی

ً
َّ
ٌ
أحیاء عند
�بن الذین قتلوا فی سبیل اهلل امواتا بل
و ال تحس �
ربهم یرزقون (آل عمران)169/
حقیق ��ت وجودیش را از حقیقت مادرش پیدا کردم مادرش
از رزق فرزن ��دش آنچن ��ان بهرهمن ��د ب ��ود ک ��ه با دی ��دارش در
نهای ��ت صفای وجودی ��ش این به ��ره را خالصانه ب ��ا محبتی
مادرانه تقدیم کرد و من با وجود کوچکم در مقابل وس ��عت
وجود این مادر بر ش ��هیدش س�ل�ام دادم .مادر کرمانی؛ چرا
در خان ��ه ای در ش ��هر قم باید ب ��ه دیدارش می رس ��یدم؛ این
توفیق مشهود از این ش ��اهد عصر ما را به هنر دستش سوق
داد .مرات ��ب نزولی م ��ن ،دیدن مرتبه هنر م ��ادر بود .چرا که
پت کرمانی  اش که تزئین خانه شده بود
کار دس ��تی مادر در ِ
م ��را وارد حیات ک ��رد این حیرت آنقدر روح ��م را زنده کرد که

زب ��ان قاصر به توصی ��ف هنر پرداخت و چه زیب���ا مادر به هنر
دس ��ت مادرش اش ��اره کرد .آری من ب ��ودم و کوچکی نگاهم
و بزرگی و وس ��عت نگاه ش ��هیدش در عکس طاقچه اتاق .مرا
از ای ��ن نگاه به معرفتی وارد می کرد که باید در این ش���ناخت
جلو می رفتم آری مادر ا گر ش ��هید دارد خود هم شاهد است
و دلیل ش ��هودش این است که او هم مادر داشته .آری این
مادر اس ��ت که شهید می س ��ازد و این شهید است که شاهد
مادر اس ��ت و چه زیبا مادران شهیدپرور! صبرشان بر زمان،
َ
ش���اهد انتظارش ��ان در آمدن منتظر در دعاهایش���ان خواهد
ب ��ود و م ��ا هم بر صبوری آنها تحمل دوران را ،با دعایش���ان از
خدا خواهانیم.
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آی ��ا حق «مادر» را از زبان فرزند معصومش خوانده ایم؟! آنجا که
می فرمایند :فحق ّام َ
ک أن تعلم ...
همه این دانس ��تنی ها ذهن را به این سوق می دهد که «مادر»
گمنامی را معنا می بخشد.
«فتش ��کرها علی قدر ذل ��ک» «و ما ادرئک ما لیله القدر» اس���ت.
لاّ
اهلل و توفیق���ه» و چ���ه زیب���ا این قدر
«و ال تق ��در علی ��ه إ بع ��ون ِ
را ،ناتوان ��ی را ،در تش ��کر از آن ب ��رای م���ا معنی کرده ان���د و تنها از
خداوند این توفیق را خواهان هس���تیم .بای���د اعتراف کنم آری
مادر همه ش ��هیدان گمنام ،حضرت زهرا؟اهع؟ اس���ت .یعنی چه
و چرا؟زی ��را م ��ادر ،خ ��ودش هم گمنام اس���ت و فرزن���د نازنینش
ام ��ام زم ��ان؟جع؟ با آمدنش ای ��ن گمنامی را ب���ه انتهاء خواهد
رس ��اند .آری کار خال ��ص یعن ��ی بندگ���ی بدون چ���ون و چرا برای
خدا و این معنی را شهدا در گمنامی نامشان و حقیقت آشکار
وجودشان ،چه زیبا به نمایش گذاشته اند.
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شهدا زندهاند ،
هرگز آنها را مرده نپندارید!
زینب کبیری استاد و عضو گروه علمی-تربیتی مطالعات اسالمی

آن ش ��ب حال و هوای غریبی داشتم .نمیدانستم چرا؟ قلبم دگرگون بود
و شور میزد .زودتر از همیشه به رختخواب رفتم. ...
خ ��واب عجیب ��ی بود ...دایی ش ��هیدم  -ک���ه وصفش رو ش ��نیده بودم اما
هرگ ��ز او را ندی ��ده ب ��ودم  -را دیدم ...خیل ��ی جاها با هم رفتی ��م و حرفها
زدیم .میدانس ��تم به دنبال آدرس ��ی هس ��تیم ولی آدرس چه کسی و کجا
نمیدانم .در راه به مس ��جد رفتیم و با هم نماز خواندیم و دوباره به رفتن
و جس ��تجو ادام ��ه دادیم تا اینکه در بازار ش ��لوغی آدرس ��ی ک ��ه با خط طال
نوشتهش ��ده بود را از کسی گرفتیم و به راه ادامه دادیم .باالخره به مقصد
اصلی رسیدیم باورم نمیشد  :قبر شهید گمنام...
فردا صبح وقتی تابوت ش ��هید گمنام را دیدم که روی آن نوشتهش ��ده بود
خیب ��ر  -مجن ��ون؛ تعجب ک ��ردم! چون دای ��ی من هم در هم ��ان عملیات
مفقوداالثر شده بود و پس از  15سال پیکرش به آغوش خانواده بازگشت.
با خود زمزمه کردم «شهدا زندهاند ،هرگز آنها را مرده نپندارید».

چه خوب یادت می مانم ! و چه بد! فراموشت می کنم...
مهربانم! بی نهایت محتاجم...بی نهایت نیازمند ...نیازمند آغوش بی  مثالت...
می خواهم آنقدر بگریم تا نفسم بند بیاید.
دوست دارم از این حالم زمزمه ای بسازم که فقط خودت بتوانی بشنوی.
م���را به اینجا! به یک���ی از بهترین خانه هایی که بهترین بن���ده ات آرمیده و حضور دارد دعوت
َ لاَ حَ َ َ نَّ
َ ُ
الذین ق ِتلوا
ب
نموده ای .او که ش���هید است و ش���هیدان همه زنده اند؛ خودگفته ای« :و تس
َ ً
مواتا َبل َا ٌ
حیاء ِع َند َر ِّبهم ُی َرزقون»(آل عمران)169 :
فی سبیل اهلل ا
و من شرمنده ام!
ن
ایاد شده در طول این زمان و مکان بی خودم و خودم!...
و تو می دانی چقدر فاصله ج

منی هاشمی از عراق -دانش پژوه مقطع کارشناسی رشته مطالعات اسالمی

خدای مهربانم! سالم
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سالمت جسم و جان در جبههها
بهداشت تن و روان
بچه هایی بودند که برای حفظ تندرس ��تی و نشاط و شادابی،
ً
با ن ��ذر و نیاز و صدقه خود را بیم ��ه می کردند .مثال عده ای نذر
می کردند برای مدتی ،هر روز صبح چهل ش ��نا روی دستش ��ان
برون ��د ،ی ��ا صد مرتب ��ه بنش ��ینند و بلند ش ��وند ،یا ب ��ه مرخصی
ش ��هری و محلی که می آمدند ،نذر می کردند گناه و مکروهی از
ً
ً
آنها به واس ��طه دوری از منطقه س ��ر نزند و جسما و روحا سالم
بمانند و این سالمتی را دوباره خرج عملیات و سرکوبی دشمن
کنند و به پای دوس ��ت بریزند .برای این منظور از آیت الکرس ��ی
ه ��م اس ��تفاده می کردند و از خ ��دا در این محافظ ��ت و مراقبت
کمک می گرفتند .البته تالوت آیة الکرس ��ی برای حفظ سالمتی
جس ��می اختص ��اص ب ��ه غیر خ ��ط و منطق ��ه داش ��ت .در خود
ً
جبه ��ه ،خصوصا وقتی حج ��م آتش زیاد بود ،ای ��ن آیه را تالوت
ً
نمی کردند ،چون واقعا شهادت برایشان غایت بود و همه چیز
را برای آن می خواستند که تنها در باز و راه نزدیک به حق بود.
تبلیغ بهداشت تن و روان
نوش ��تن آیات قرآن ،احادیث ،سخنان امام؟هر؟ و بزرگان روی
تانکره ��ای آب و پ�ل�ا کارد و لباس رزمن ��دگان در خصوص زوایا و
ً
جوانب مختلف زندگی رزمندگان خصوصا بهداشت تن و روان،
معمول همه جبهه ها بود .نهی از اس ��راف ،باز نگذاش ��تن شیر
آب موقع وضو و ظرف شستن ،مسوا ک زدن ،رعایت بهداشت
و عبارت معروف «هپلی!مس ��وا ک ب ��زن»* از جمله مضامین و
عباراتی بودند که روی تانکرهای آب نوشته می شد .گاهی این
اندرزهای بهداشتی و پزشکی را با خط خوش و طرح های زیبا
و نقاشی همراه می کردند ،که بیشتر به دل می نشست .بخشی

از این توصیه ها را هم در مرا کز بهداری و درمانی و پس���ت های
ام���دادی نزدی���ک ب���ه خ���ط می دیدی���م ،ب���ا پیام های���ی نظی���ر:
س���فارش به دفن زباله ها ،وا کسیناس���یون ب���ه موقع ،اطالعات
مربوط ب���ه بعضی از بیماری های ش���ایع در جبهه و مناطق بد
آب و ه���وا .در کنار این عبارات ،دعوت ب���ه رعایت نظم و نوبت
و احت���رام به دیگران بود که در آش���پزخانه ،حمام ،آرایش���گاه ها
و ایستگاه های صلواتی بیش���تر به چشم می خورد .در مجموع
رعای���ت آنچ���ه در خ���وردن و آش���امیدن و نظافت اس���تحباب و
کراهت داش���ت ،و به صورت فردی و اجتماعی الزم الرعایة بود،
ً
ب ��رای بچه ها در عمل ،حکم واجب وحرام را داش���ت و واقعا به
آن اهتمام کامل داش���تند .غیر از خود بچه ها که مبادی آداب
بودند ،واحد بهداش���ت ه���م در جبهه وظیفه خود را داش���ت،
آموزش بهداش���ت ،وا کسیناس���یون ،مب���ارزه ب���ا آلودگی محیط
زیس���ت ،جم���ع آوری ودف���ن زبال���ه ،دفع حش���رات ،سم پاش���ی
چادره���ا و دستش���ویی ها ،بیماریاب���ی و اپیدمول���وژی .عالوه بر
واح���د بهداش���ت که در جبه���ه دائم حضور داش���ت ،گروه های
س���یار پزش���کی نیز بودند که از دانش���گاه ها به جبهه می آمدند
و خدمات صلواتی مثل دندانپزش���کی ،چشم پزشکی و ...ارائه
می کردند.
وضو ساختن
ش���باهت جس���تن بچه ها به ام���ام؟هر؟ در قول و فع���ل و حال،
قاب���ل پنهان کردن نبود .ظاه���ر و باطن و خلوت و جلوت همه
نش���ان می داد که می کوشند خودشان را در امام خالصه کنند
و به هر نحو شده ،تداعی کننده وجود حضرتش برای خود و -
در صورت امکان -دیگران باشند .مثل او حرف بزنند ،سکوت
کنن���د ،بنش���ینند ،برخیزن���د ،عبادت کنن���د ،معاش���رت کنند،
مدیریت کنند ،بخورند و بیاشامند و بخوابند و بیدار شوند.
وض���و س���اختن بچه ها هم از این قاعده مس���تثنی نب���ود .رو به

قبله وضو می گرفتند ،ذکر مناسب هر حرکت و فعل را می گفتند
و مقید بودند با هر مش ��ت آبی که برمی دارند شیر آب را ببندند
و برای برداش ��تن مش ��ت دیگر دوب ��اره آن را باز کنن ��د؛ آب وضو
را حت ��ی در هوای س ��رد ،خش ��ک نکنن ��د؛ در هوای س ��رد با آب
س ��رد وضو بگیرند و حتی ی ��خ منبع آب را در مواقعی بش ��کنند
تا بتوانند با آب س ��رد وضو بس ��ازند؛ مهمتر از همه آنکه شاداب
وضو بگیرند.
غسل های مستحب
توجه به غس ��ل های مس ��تحب در روزهای خاص ،مثل غس ��ل
روز جمعه که س ��فارش خاصی به آن شده است ،یا لیالی قدر و
سایر مناس ��بت ها ،در بعضی برادران آنقدر بود که انسان تصور
می کرد برایش ��ان واجب شده است؛ مثل غسل کردن در چهل
جمع ��ه متوالی که گاهی دیده می ش ��د بچه ه ��ا ،در خط مقدم
ً
و حت ��ی زیر آتش دش ��من ،جایی که غالبا فرص ��ت غذا خوردن
ه ��م نبود ،ب ��ر انج ��ام آن اصرار داش ��تند و می خواس ��تند چنان
ک ��ه در خبر آمده بود با اهتمام به این عمل مس ��تحب ،مانع از
پوسیدن بدنشان در قبر بشوند.
ناخن گرفتن در جمعه ها
ً
کوتاه ک ��ردن ناخن و نظافت دائم آنه ��ا در طول هفته خصوصا
روزه ��ای جمعه قبل از ظه ��ر که وقت خاص آن اس ��ت؛ از دیگر
آداب مورد توجه رزمندگان بود.
پا کسازی محیط زیست
نظاف ��ت مرت ��ب محوطه گ ��ردان به عن ��وان برنام ��ه صبحگاهی
که ه ��ر چند روز یکب ��ار انجام می ش ��د ،همواره اط ��راف چادرها
و محی ��ط عمومی رف ��ت و آمد گردان را تمیز نگه می داش ��تند و

دفن و س ��وزاندن زباله ها از شیوع بیماری ها جلوگیری می کرد.
پا کیزه داشتن حس���ینیه های گردان که محل تجمع نیرو بود،
از جمل ��ه همین مراقبت ه���ا بود که هر کس خ���ود را موظف به
رعایت آن می دانس���ت .جمع کردن آش���غال ب���رای بچه ها مثل
عبادت بود و با رغبت به آن رو می کردند؛ چنانکه مصطلح بود
به «ث ��واب جمع کردن» .یعن���ی وقتی افرادی می خواس���تند با
هم مشغول پا کسازی محوطه بشوند به هم می گفتند :بیایید
برویم ثواب جمع کنیم».
عطر و آرایش و انگشتر
 .1اغل ��ب بچه ها ه���ر روز صبح قب���ل از صبح���گاه و راهپیمایی،
ً
حتما پوتین هایش ��ان را وا کس می زدند که این کار غیر از جنبه
نگهداری پوتین و جلوگیری از آسیب پذیری آن ،صورت زینت
به خود گرفته بود و بچه ها روی زیبایی آن هم تا کید داشتند.
رس ��یدگی به وضع موی س���ر و صورت و آرایش و اصالح به موقع
آنها ناش ��ی از همین توجه بود .اصرار بچه ها به داشتن انگشتر
ه ��م تابع همی ��ن قاعده بود؛ یعنی بعد از جنبه اس���تحباب آن،
ک ��ه تجلی اش در داش���تن نگی���ن عقی���ق و فیروزه ب���ود ،متوجه
زیبای ��ی آن بودن ��د .بعض���ی روی ای���ن نگی���ن عبارت «حس���ین
جان» را حک می کردند .داش���تن انگش���تر ج���زء الینفک وجود
بس ��یجی بود ،ب ��ه نحوی که ش���اید می توانس���ت وج���ه تمایز و
تشخیص بس ��یجی از غیر بسیجی باش���د .با کمی تفاوت ،عطر
داش ��تن و معط ��ر بودن هم چنی���ن وضعی داش���ت؛ یعنی همه
س ��عی داشتند همیش���ه معطر باشند و ا گر کس���ی دسترسی به
عطر نداش ��ت بچه ها مثل خودش���ان او را عط���ر می زدند؛ نظیر
س ��ایر چیزها که هر چه ب���ود مال همه بود ،بچه ه���ا از عطر هم
بهره مند بودند (.رک :فهیم���ی ،مهدی .،مهرآبادی.)1389(.،
آداب و رسوم .تهران :فرهنگ گستر).
*هپلی :نماد میکروب و آلودگی در برنامه نمایشی خردساالن سیما.
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همکاران مهدکودک هدی

شمیم حدیث

باالترین نیکی ها

ُ ُ
َ َ َ
ُ
قال رسول اهلل؟ص؟َ :ف َ
وق ُک ّل ذی بر ،ب ٌّ
فلیس فوق ُه ِب ُّر.
سبیل اهلل
یف
تل
ق
ذا
فا
اهلل
سبیل
یف
حل
الر
یقتل
حیت
ر
ِ
ِ
ٍِ ِ
ِ
ِ
ِ

باالتر از هر کار خیری ،خیر و نیکی دیگری است تا آنکه فردی در راه خدا کشته شود ،و
باالتر از کشته شدن در راه خدا خیر و نیکی نیست( .وسائل الشیعه ،10/11 ،حدیث )21

67
40

شهادت طلبی

َ َ مَ
َ
َ َ
َّ َ َ
طهیا َو لو ل ُت ِص ُبه.
صادقا ِاع
قال رسول اهلل؟ص؟َ :من طل َب الشهادة ِ

هر کس از روی صدق شهادت را طلب کند ،خداوند به او «ثواب» آن را عطا خواهد کرد،
هر چند به شهادت نرسد( .کنز العمال ،421/4 ،حدیث)11210
شفاعت شهید

ُ َّ ُ َ
الش ُ
هید َس نَ
اهل َب ِیت ِه
ن
م
بعی
قال رسول اهلل؟ص؟ :یشفع
ِ
فیِ
ِ

شهید هفتاد نفر از بستگان خود را شفاعت می کند.

(کنز المعال ،401/4 ،حدیث )11119
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یک شهید سرمشق ما
آقای عباسی محبوبترین معلم من او بود .چون خیلی مهربان بود
و معلم انش���ایمان بود .آقای عباسی روی تخته سیاه نوشت« :کالس
را با یک ش���هید آش���نا کنید ».س���پس گچ را کنار گذاشت و به طرف ما
برگشت« :این موضوع انشای هفته آینده شماست .از شما می خواهم
زندگی شهدا را با دقت و حوصله مطالعه کنید .بعد یکی از شهدا را به
عنوان شهید انتخابی خود در انشایتان بیاورید.
آق���ای عباس���ی گچ های دس���تانش را تکان���د و افزود« :حاال اگر کس���ی
س���ؤالی دارد بپرس���د ».در کالس همهمه ش���د .بچه ها دو به دو و چند
تایی با هم حرف می زدند .موضوع انشاء جدید بود .من هم هیجان
زده ب���ودم .کری���م قنب���ری انگش���تش را ب���اال آورد :آقا اج���ازه؛ چگونه
بنویسیم؟ «ش���ما می توانید از کتاب ،روزنامه و مجله ،افراد خانواده
و همس���ایه و افراد دیگر کمک بگیرید .مطمئن باش���ید با کمی جست
و جو و مطالعه خواهید توانس���ت انش���ای خوب و مفیدی بنویسید».
آقا چند تا ش���هید توی انش���امون باش���ه؟ «تا می توانید زندگی شهدا را
مطالع���ه کنید و وقت بگذارید .اما در انش���ای هفته آینده فقط زندگی
یک شهید را شرح بدهید .حاال هر کس روی یک تکه کاغذ اسمش را
بنویسد و برای من بیاورید».
همین کار را کردیم .آقای عباسی کاغذها را یک به یک تاکرد و خوب
ب���ه هم زد .س���پس مبصر را صدا ز و به او گفت« :م���ن دوتا دوتا از این
کاغذها برمی دارم و بلند می خوانم .تو اس���م هر دو نفری را که من با
هم می گویم روی تخته سیاه بنویس؛ هر دو نفر یک گروه را تشکیل
ً
خواهند داد ».ما هاج و ماج ماندیم و اصال منظور آقای عباسی را نمی
فهمیدیم .آقای عباس���ی اس���م ها را می خواند .باالخره اسم من گفته
ش���د«.علی س���االری و نفر گروهش...بهروز حس���ن زاده ».برگشتم به
بهروز نگاه کردم .من میز سوم بودم و بهروز میز چهارم ردیف دیگر.
آقای عباس���ی گفت« :بدین صورت دو نفری انش���ایتان را بنویس���ید.
فای���ده ای���ن کار این اس���ت که می توانی���د به کمک هم بهتر و بیش���تر
تحقیق کنی���د و بعد از این که فکرهایتان را روی هم ریختید مطالب
جالب تری بنویس���ید ».راستش با بهروز میانه ام خوب نبود و به قول
معروف چاق سالمتی گرم و گیرایی نداشتم .نه این که بگویم بهروز
پسر ناجوری بود؛ فقط او بیشتر از اینکه به فکر درس و مشقش باشد
به بازی و زلف و لباس���ش اهمیت م���ی داد .بهروز از جمله بچه هایی
ب���ود که با کالس و درس س���روکاری نداش���ت و آخر س���ال را ب���ا چند تا
تجدی���دی کارنام���ه را می  گذران���د .زن���گ تفری���ح دس���تی به
شانه ام خورد .برگش���تم .بهروز بود ،پرسید« :در چه
حالی ،هم تیمی؟» بی تفاوت جواب دادم ،ای،
بد نیس���تم! بهروز
گف���ت« :علی
ساالری تو
ک���ه پس���ر
عمه ات
شهیده،

دیگه بی خیالش ،کارت راحته ،از او بنویس .یه ده بیس���ت صفحه س���یاه
کن و کاری به کار من نداش ��ته باش ».نگاهم را میخ کردم توی صورتش.
ً
بدج���وری لج ��م گرفت ��ه ب ��ود .حرفهایش برای ��م زور داش ��ت .گفت ��م :اصال
نمی خواه ��ی کم ��ک کنی؟ گفت« :نه بیا مردونگی کن و به آقای عباس ��ی
بگو انشارو دوتایی با هم نوشتیم .یه روزی ما هم تالفی می کنیم».
خانه رسیده -نرسیده چسبیدم به انشاء .در میان کتابها به کتابی برخوردم
ک���ه زندگی و محل ش ��هادت تع ��دادی از ش ��هدای عملیات ه ��ای مختلف
پرداخت���ه ب ��ود .برخی محصل بودند و س ��ن و س ��الی نداش ��تند .یکی یکی
عکس هایشان را از زیر سایه نگاه می گذرانیدم .زندگی و نحوه شهادتشان
به طور مختصر ش ��رح داده شده بود .فردایش به کتابخانه مدرسه رفتم و
مطالعه و جس ��تجو را ادامه دادم .غرق مطالعه بودم ،سنگینی نگاهی را از
پشت شیشه کتابخانه حس کردم سرم را بلند کردم شصتم خبردار شد که
بهروز است .همین که دید متوجهش شده ام تند سرش را دزدید.
روز بعد به خانه عمه ام رفتم ،پس ��ر عمه ام ش ��کور در جنگ شهیدشده بود
و من تصمیم گرفته بودم انش ��ایم را درباره او بنویسم .شوهر عمه ام خانه
بود گفت :علی جان! من فکر می کنم منظور معلم ش ��ما این بوده که شما
ب���ا زندگی و ه ��دف و راهی که ش ��هدا انتخاب کردند و نیز ب���ا فداکاری ها و
جان فش���انی های آنان بهتر آشنا شوید و سعی داشته باشی در زندگی مثل
آنان باشی .پرسیدم :اشکالی ندارد از شکور بنویسم؟ ایشان کمی فکر کرد
و گف���ت« :می توانی ،اما به نظر من در مورد ش ��هدای بزرگ بنویس ��ی بهتر
اس���ت .هر چند که همه شهدا بزرگ هس ��تند و بی نظیر ،اما تو شکور را می
ش���ناختی .پس چه بهتر که در مورد ش ��هیدی دیگر بنویسی ».حرف های
ش���وهر عمه ام س ��خت در ذهن و روح من اثر کرده بود .هفته بعد و کالس
خیلی زود فرارس ��ید .انشایم آماده بود .بهروز را فراموش کرده بودم و از آن
طرف بهروز هم پاپیچم نشده بود.
آقای عباسی رو به ما کرد و گفت« :حاال از هر گروه یک نفر به عنوان نماینده
می آید و انشاء می خواند .بچه ها به ترتیب می آمدند و انشاء می خواندند.
ناگه���ان آقای عباس ��ی رو به م ��ن و بهروز کرد و گفت :نماینده گروه ش ��ما،
علی ساالری است .از جایم بلند شدم و رو به روی بچه ها ایستادم و گفتم:
«این انشاء را من و حسن زاده با کمک هم نوشتیم ».همه نگاه ها به طرف
بهروز برگش ��ت .بهروز پاک دس ��ت و پایش را گم کرده بود« .یکی از چهره
های درخش ��انی که به فیض س ��عادت نایل گشت شهید محمد طرحچی
است .محل تولد او مشهد مقدس است و از خانواده مذهبی ومحروم بود.
مدتی از زندگیاش نگذش ��ته بود که مادرش را از دس���ت داد اما از آنجایی
که از اس���تعداد و هوش سرش ��اری برخوردار بود با گرفتن دیپلم ،در رش���ته
مکانیک دانش ��گاه پلی تکنیک قبول شد و به تهران آمد ...محمد شبانه
روز در خدم ��ت جبهه و جنگ بود ...ش ��هید طرحچ ��ی در حال قنوت نماز
مغرب با گلوله تانک دش ��من به ش ��هادت می رس ��د »...انشایم تمام شده
بود .احس ��اس می کردم پرده ای اشک ،چش ��مانم را فراگرفته است .سرم
را بلند کردم و به بهروز نگاه کردم .چش ��م هایش می درخشیدند .با خودم
میاندیشیدم که آیا این بهروز می تواند همان بهروز قبلی باشد؟
افتخار ،رفیع( .)1378یک ش���هید سرمش���ق ما (تلخیصی از داس���تان یک ش ��هید سرمش ��ق ما) .قم:
بوستان کتاب.

گل کاشت آنروز
یک تانک دشمن
افتاد برخا ک
در خا ک ایران
گل کاشت آنروز
جای تو بودم
شاید ا گر من
		
ای کاش من هم اندازه تو

چشم عروسکم
		
آن شب دلم برای
مامان به جای چشمش
		
گفتم بخواب ،اما
		
پلکش به هم نیامد
		
حاال عروسک من
		
او توی خاله بازی

تا رادیو خبر داد
تا رادیو خبر داد
تحمیل شد بگیرم
حاال عروسک من
مادر مرا گرفته
چشم عروسکم سوخت
نخ را گره زد و دوخت
دیگر عروسک من
آن هشت سال اصال
موی سرش سپید است
یک خواهر شهید است

از حمله هوایی
جشن تولدم را
در زیر راه پله
من هم عروسکم را

با پاتک تو
نارجک تو
ترسیده بودم
فهمیده بودم.

شد روشنی فراموش
با چند شمع خاموش
از ترس رفته از هوش
با دلهره در آغوش

منبع :بکتاش ،غالمرضا (.)1381تا رادیو خبر داد .تهران :پالیزان.

تسبیح اشک
		
آنشب پدر دوباره
		
وقت رکوع رفتن
		
تسبیح اشک او را
		
دستش نداشت بازو
		
اما پدر نیاورد

گل گفت با خدایش
ً
اصال نشد پدر خم
آنشب نگاه کردم
پایش نداشت زانو
یک عمر خم به ابرو
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 .1سیدالشهدا؟ع؟ فرمودند :مرگ باعزت بهتر از .....................است.
		
ج) زندگی با ذلت
		
ب) زندگی با خفت
		
الف) زندگی با عزت

د) مرگ با ذلت

 .2شیعیان عراق روز اربعین را چه نامیدند؟
ب) برگرداندن سرمقدس
		
الف) دفن سر مبارک

د) دفن سرمقدس

 .3اجزای پارا گراف کدامند؟
		
الف) مقدمه ،بخش ابتدایی ،بدنه
		
ج) بخش ابتدایی ،بدنه ،بخش انتهایی

ج) دفن بدن حضرت

ب) مقدمه ،بخش ابتدایی ،بخش انتهایی
د) مقدمه ،بدنه ،بخش انتهایی

 .4حکم کشته شدن در جهاد ابتدایی در عصر غیبت چیست؟
الف) معمول فقهای معاصر برآنان حکم شهید بار می کنند .ب) معمول فقهای معاصر بر آنان حکم شهید بار نمی کنند.
د) فقهای متقدم بر آنان حکم شهید بار نمی کنند.
		
ج) فقهای متقدمبرآنان حکم شهید بار می کنند.
 .5دومین شهید محراب کیست؟
ب) آیت اهلل دستغیب
الف) آیت اهلل صدوقی

ج) آیت اهلل مدنی تبریزی

د) آیت اهلل قاضی طباطبائی

 .6در س ��وره توب ��ه آی ��ه  80بیان گش ��ته که ا گر پیامبر اس�ل�ام؟ص؟ برای منافقان ّامت ��ش هفتاد بار هم طلب آم���رزش کند ،آنان
بخشیده نخواهند شد ،مراد از عدد چیست؟
ب) تعداد واقعی طلب آمرزش است.
			
الف) کثرت در طلب آمرزش است.
د) عدم مغفرت منافقان است.
			
ج) نشان دهنده طلب آمرزش است.
ّ
 .8راه های گونا گون برای مبارزه با فرقه های ضاله چه می باشد؟
ب) اندرز و نصیحت
				
الف) ارشاد و راهنمایی
د) همه موارد
			
ج) افشا گری و روشن گری افکار منحرف
 .9تاریخ و مکان شهادت شهیدعلی اصغر گلیکانی کدام گزینه می باشد؟
ب)  - 1360/6 /20بابل
الف)  - 1360/9/20گیالن غرب			
د)  - 1360/8/20بابل
				
ج)  - 1360/9/30گیالن غرب

 .10موضوع کتاب «پرواز شماره  ،»22چه می باشد؟
الف) زندگینامه از یک خلبان عراقی به نام «عصام عبدالوهاب الزبیدی» است.
ب) خاطرات از یک خلبان عراقی به نام «عصام عبدالوهاب الزبیدی»در مورد رژیم بعث است.
ج) وصیت نامه از یک خلبان عراقی به نام «عصام عبدالوهاب الزبیدی» است.
د) هیچکدام
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 .11در بیان مقام معظم رهبری عمده شهدای کرمان متعلق به کدام لشکر؟
ب) لشکر  41سیدالشهدا؟ع؟
		
الف) لشکر  17علی بن ابیطالب؟ع؟
د) لشکر محمد رسول اهلل؟ص؟
			
ج) لشکر  41ثاراهلل؟ع؟
 .12بهداشت تن و روان در جبهه چگونه انجام می شد؟
ب) وضو ساختن
		
الف) غسل های مستحب
د) همه موارد
		
ج) پا کسازی محیط زیست

الف
1
2
3
4
5
6
7

نام و نام خانوادگی:
مقطع:
رشته:
کد تحصیلی:
ملیت:

8
9
10
11
12
13
14
15

ب

ج

د

مح
شهدا شمع فل بشریت
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خوانندگان محترم فصلنامه فرهنگی – اجتماعی "شمیم هدی"
از استقبال بی نظیر شما از نشریه و ارسال مطالب متنوع به دفتر نشریه سپاسگزاریم.
عنایت به نکات زیر موجب همکاری بهتر و بیشتر نشریه و شما خواهد بود.
 -1مطالب خود را حداکثر در  4صفحه  A4ارسال نمایید.
 -2تهیه مطالب از بیش از دو منبع باشد.
 -3ارجاع مطالب به طور کامل و مطابق با شناسنامه کتاب،نشریه ،نرم افزار و ...باشد.
 -4ارجاع احادیث ،نقل قول ها و آیات به طور کامل باشد.
 -5مطالب خود را به صورت حروف چینی شده یا دست نویس (به طور خوانا) به دفتر نشریه ارسال
نمایید.
 -6نام و نام خانوادگی ،آدرس کامل پستی و شماره تماس خود را در انتهای مطالب درج نمایید.
 -7نشریه شمیم هدی در تلخیص و ویرایش مطالب آزاد است.
 -8مطالب ارسالی به دفتر نشریه مرجوع نمی گردد.
 -9مسئولیت حقوقی مطالب بر عهده نویسندگان می باشد.
 -10اقتباس و نقل مطالب با ذکر ماخذ آزاد است.

†‡ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
طلبه (دانشجو ( نام و نام خانوادگی...............................:
مشترک مرکز یا موسسه...................................................:
مشترک شخصی..........................................................:
تلفن ثابت ................:تلفن همراه..................................:
آدرس .....................................................................:

حق اشترا ک ساالنه:
مرا کز ،موسسات و اشخاص  140000ریال
اساتید ،دانشجویان و طالب با  %50تخفیف70000ریال

تاریخ اشترا ک ............:وضعیت اشترا ک .............:جدید :تمدید :تعداد ........:جلد ...........:شماره نشریه...........:
لطفا مبلغ مذکور را به حساب شماره  9002-800-1628285-1بانک سامان به نام آقایان :محمد مهدی صفورایی پاریزی و پرویز باقرپور،
واریز و اصل فیش را به همراه فرم اشترا ک به نشانی ذیل ارسال نمایید.
قم :بعد از گلزار شهداء ،جنب مجتمع امام خمینی؟هر؟ ،مؤسسه آموزش عالی بنت الهدی ،معاونت پژوهشی ،دفتر نشریه شمیم هدی
دورنگار2537208978 :
کد پستی37158-94536 :
در صورت تغییر آدرس و یا عدم دریافت فصلنامه با شماره تلفن های  02537183307و  02537183308تماس حاصل فرمایید.

