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سخنسخن
ما را گدای حضرت زهرا نوشته اند          اصالً برای حضرت زهرا نوشته اند
میلی به پادشاهی عالم نمی کنیم           وقتی گدای حضرت زهرا نوشته اند
تقدیر و سرنوشت تمامی شیعه را           با بچه های حضرت زهرا نوشته اند
روز اَلَست با قلم شاه اولیا                     ما را فدای حضرت زهرا نوشته اند
بــا عــرض ســالم و درود و اهــدای ســپاس بــه ایــزد بــزرگ کــه دگربــار 
ــی رضــوان  ــن شــماره از نشــریه ی مذهب ــا دومی ــی داد ت ــه مــا فرصت ب
را تقدیــم حضــور شــما کنیــم. توفیقــی بــرای مــا بــود تــا نخســتین 
شــماره ی ایــن نشــریه، مصــادف بــا اربعیــن حســینی و دومیــن شــماره 
نیــز، مصــادف بــا ایــام فاطمیــه باشــد. ایــن موضــوع را بــه فــال نیــک 
گرفتــه، اغتنــام فرصــت می کنیــم و قلمــی هرچنــد ناچیــز در راســتای 
آشــنایی بــا معــارف اهل بیــت می زنیــم. از مهم تریــن موضوعاتــی 
کــه رهبــر معظــم انقــالب همــواره بــر آن تأکیــد داشــته اند، حرکــت 
خودجــوش و انقالبــی در راســتای نشــر معــارف اســالم و انقــالب 

اســت. آن چیــزی کــه حضــرت آیــت هللا خامنــه ای از آن بــه «جهــاد 
ــاد می کننــد: « بــدون تبییــن، قطعــاً هیــچ فکــری و هیــچ  تبییــن« ی
اندیشــه ی مُتقَنــی، توفیــق رواج و اعتقــاد عمومــی را پیــدا نخواهــد 
کــرد. تبییــن حقایــق در ســیره ی علــوی، نِمــود پررنگی داشــت: »شــما 
خطبه های نهج البالغه را نگاه کنید، بسیاری از آنها تبیین واقعیاتی 
اســت کــه در جامعــه ی آن روز وجــود داشــته و مبنــای مهــم قیــام 
حســینی نیــز تبییــن بــود. امــام حســین را فقــط بــه جنــگ روز عاشــورا 
نبایــد شــناخت؛ بنابرایــن »جهــاد« فقــط شمشــیر گرفتــن و جنــگ 
کــردن در میــدان قتــال نیســت؛ جهــاد شــامل جهــاد فکــری، جهــاد 

عملی، جهاد تبیینی و تبلیغی و جهاد مالی است.« 
و نکتــه ی کلیــدی اینکــه اگــر تبییــن نباشــد، فرصــت بــرای اغواگــری و 
گمراه ســازی مــردم توســط دشــمن در عرصه هــای مختلــف بــاز خواهد 
شــد.  »امروز همه ی افراد مســئولند و اگر دیدند حقایق و محکمات 
اســالم و انقــالب مــورد تحریــف قــرار می گیــرد، وظیفــه دارنــد تبییــن 
کنند؛ نباید سکوت کنند.« همچنین مسائل جاری کشور باید برای 
مردم تبیین شود، که یکی از وظایف مهم دانشجویان همین است. 

دانشــجویان و نســل جــوان، بــرای انجــام وظیفــه ی تبییــن، ابزارهــای 
مختلفی دارند: »همین نشریّات دانشجویی چیز خوبی است... 

ایــن اســتدالل های انقالبــی شــما را منتشــر بکننــد تــا مــردم اینهــا را 
بخوانند.«  فضای مجازی، از دیگر بسترهای تبیین و بصیرت افزایی 
است: »پاسخ به اشکاالت را، پاسخ به ابهام آفرینی ها را در این فضا 
بــا اســتفاده ی از ایــن امــکان منتشــر کنیــد و می توانیــد در ایــن زمینــه 
بــه معنــای واقعــی کلمــه جهــاد کنیــد.« فلــذا، بــا توجــه بــه وظیفــه ای 
کــه بــر دوش مــا دانشــجویان قــرار داده شده اســت، در حــد تــوان خــود 
در راســتای بــرآورده کــردن َمنْویــات مقــام معظــم رهبــری و خوشــنودی 
حضرت ولی عصر )عج( قدمی برمی داریم. در پایان، از تمام عزیزانی 
کــه بــا مــا همــکاری داشــتند ســپاس گزارم و از تمــام دغدغه منــدان و 
صاحب نظــران دعــوت بــه همــکاری می کنــم. والســالم علــی مــن اتبــع 

الهدی. 

مهدی حسینی کفشداررسدبیررسدبیر
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حضرت زهرا )س( در نزد مسلمانان، برترین و واالترین مقام بانوی جهان در تمام قرون و اعصار را دارد. به طوری 
که پیامبراکرم )ص(، حضرت زهرا )س( را اولین و آخرین ســرور زنان در تمام دنیا معرفی کرده اســت.  یکی از 
لقب های حضرت فاطمه )س(، صدیقه ی شــهیده اســت. در منابع شــیعه و ســنی، گزارش های بســیاری از 
حوادث منجر به شهادت دختر رسول خدا )ص( آمده است. از جمله: تهدید به خراب کردن و آتش زدن 
خانه، انباشتن هیزم برای سوزاندن خانه، آتش زدن درِ خانه، ناله و اعتراض فاطمه )س( به مهاجمان، 

فشار دادن دختر رسول خدا )ص( بین در و دیوار، سقط جنینی به نام محسن و... . 
بیشتر این گزارش ها بیان می دارند که مهاجمان، به منظور بیعت  گرفتن از اهل بیت، به خانه ی 
امیرمؤمنان )ع( هجوم آورده بودند و هنگامی که با خودداری اهل خانه از بیعت روبه رو شدند، به 

زور متوسل شدند. از مجموع این گزارش ها برمی آید که بیماری دختر رسول خدا )ص(، که به 
شهادت او انجامید، ناشی از این اقدامات بوده است. 

در ذکر جزئیات حادثه نیز اختالف هایی وجود دارد که به اصل آن خدشه ای وارد نمی کند. 
بیشتر این اختالف ها به این دلیل است که چندبار به خانه ی فاطمه )س( حمله شده 
و اختالف هــا، ناشــی از ِخلــط حــوادث هجوم هــا بــا یکدیگــر اســت. منابع تاریخی بیان 
می دارند که شــدت هر هجوم، بیش از هجوم پیشــین بوده اســت؛ به طوری که در 
سومین هجوم، آتش افروخته شد و حوادثی پیش آمد که به بیماری و شهادت 

دختر پیامبر )ص( انجامید. 
حضــرت فاطمــه )س( کــه در ایــن حــوادث بــه شــدت مجــروح و بیمــار شــده 
بــود، درخواســت مالقــات ســران حمله کننــدگان را نمی پذیرفــت و وقتــی بــا 
وساطت علی )ع( مالقات آنان را پذیرفت، سالم ابوبکر و عمر را پاسخ 
نــداد و روی خــود را از آنــان برگردانــد. در فاصلــه ی زمانــی رحلــت پیامبــر 

)ص( تا هنگام شهادت خویش، هیچ گاه خندان دیده نشد. 
ــه خــاک بســپارند و  فاطمــه )س( وصیــت کــرد کــه او را شــبانه ب
هیچ یــک از ظالمــان در حــق وی، در مراســم خاک ســپاری اش 
حاضر نشوند.بنا بر روایات، مدت عمر حضرت فاطمه )س( 
پس از رســول خدا )ص(، ۷۵ یا ۹۵ روز بوده و با توجه به 
اختالف در روایات، دو زمان اواســط جمادی االولی و 
اوایل جمادی اآلخره ایام فاطمیه نامیده شــده 
و مراســم عــزاداری  برپــا می شــود. امــا 
بــرای اثبــات شــهادت آن حضــرت و 
مشــخص شــدن بانیان آن، از 
منابع معتبر اهل ســنت 
روایــت  را  داســتان 

صبا مرادی

فناوری اطالعات سالمت   ۱۴۰۰ بانوی دو عالم
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می کنیم. ابن عباس )پسرعموی پیامبر( گفت: چون بيماري رسول خدا 
)ص( شــديد گرديد، فرمود: چيزي بياوريد تا بر آن براي شــما نوشــته اي 
بنويسم كه بعد از آن گمراه نشويد. عمر گفت: بر پيامبر )ص( بيماري 
چيره گرديده، كتاب خدا در دست ماست ما را بس است، پس اختالف 
كردند و جنجال باال گرفت. پيامبر )ص( فرمود: از نزد من برخيزيد، درگيري 

در حضور من سزاوار نيست.پس ابن عباس بيرون رفت و مي گفت: 
مصيبت، تمام مصيبت آنگاه رخ داد كه بين پيامبر )ص( و نوشتارش 
حائل گرديدند. ) صحيح بخاري، ج 1، ص( پس از رحلت پیامبر اکرم )ص( 
و به خالفت رسیدن ابوبکر، حضرت علی )ع( و حضرت فاطمه )س( و 
برخی از صحابه، از بیعت با وی خودداری کردند. ابن ابي شيبه، شيخ و 
اســتاد بخاري، مي گويد: »آنگاه كه بعد از رســول خدا )ص( براي ابوبكر 
بيعت مي گرفتند. علي )ع( و زبير براي مشورت در اين امر، نزد فاطمه 
)س( دختر پيامبر )ص( رفت و آمد مي كردند. عمر بن خطاب باخبر گرديد 
و به نزد فاطمه )س( آمد و گفت: اي دختر رسول خدا )ص(! به خدا در 
نزد ما كسي از پدرت محبوب تر نيست و پس از او، محبوب ترين تويي!! 
و به خدا قسم اين امر مرا مانع نمي شود كه اگر آنان نزد تو جمع شوند، 
دستور دهم كه خانه را با آنها به آتش كشند. اسلم گفت: چون عمر از 
نزد فاطمه )س( بيرون شد، علي )ع( و... به خانه برگشتند. پس فاطمه 
)س( گفت: مي دانيد كه عمر نزد من آمد، و به خدا قسم ياد كرده اگر 
شما )بدون اينكه با ابوبكر بيعت كنيد( به خانه برگرديد، خانه را با شما 
آتــش مي زنــد؟ و بــه خــدا قســم كــه او بــه ســوگندش عمــل خواهــد 
كتــاب  حديــث 37045،  ج 7، ص 432،  المصنــف،  )كتــاب  كــرد« 
الفتــن.( و ســپس بــا مشــعلي بــر در خانــه ی فاطمــه آمــد و در جــواب 

فاطمــه كــه فرمــود: آيــا مــن نظاره گــر باشــم و تــو خانــه  ی مــرا آتــش 
بزنــي؟ عمــر گفــت: بلــي. چنانكــه بــالذري مي گويــد: »ابوبكــر بــه علــي 
)ع( پيــام فرســتاد تــا بــا وي بيعــت كنــد؛ امـّـا علــي نپذيرفــت. پــس عمــر 
بــا مشــعلي آمــد، فاطمــه )س( نــاگاه عمــر را بــا مشــعل در خانــه اش 
ّــاب! آيــا مــن نظاره گــر باشــم و حــال  يافــت، پــس فرمــود: يابــن الخط

آنكه تو درِ خانه ام را بر من به آتش مي كشي؟! عمر گفت: بلي.« 
)بــالذري، انساب االشــراف، ج 1، ص 586.( هنگامــي بــا مشــعل آتــش 
براي تسليت دختر پيامبر اكرم )ص( آمدند كه وي به »محسن« باردار 
بــود و تهاجــم بــه خانــه، موجــب قتــل محســن، طفلي كه هنــوز پا به دنيا 
ننهــاده بــود، گرديــد. چنانكــه »ابــن ابــي دارِم« جملــه ی »عمــر لگــدي بــر 
حضــرت زهــرا )س( زد تــا محســن ســقط گرديــد« را مــورد تقريــر و تأييــد 
قــرار داده، تــا مــورد نكوهــش گروهــي قــرار گرفــت. )ســير اعالم النبــالء، 
ج 15، ص 578( روشــن اســت زنــي كــه در اثــر تهديــد بــه احــراق بيــت و 
آتــش زدن خانــه اش و ســقط جنينــش مريــض گــردد و مــرض او در 
ً و عقــالً  ً و عرفــا زمــان كوتاهــي منجــر بــه فــوت وي شــود، ايــن فــوت شــرعا
شــهادت محســوب مي گــردد. از ايــن روســت كــه ائمــه ی معصوميــن و 
اهل بيــت رســول خــدا )ص(، مــادر خــود را شــهيد مي خواندنــد. پــس از 
ایــن وقایــع در تاریــخ آمده اســت کــه: »فاطمــه )س( بــر ابوبكــر غضــب 
نمــود، پــس بــا وي قهــر كــرد، پــس بــا او ســخني نگفــت تــا وفــات نمــود 
و بعــد از پيغمبــر )ص(، شــش مــاه زندگــي كــرد... )و علــي )ع(( در ايــن 

ماه ها بيعت نكرد. چون فاطمه وفات كرد، شوهرش علي )ع( وي را 
شبانه به خاك سپرد و ابوبكر را خبر نكرد و خود بر او نماز گزارد. 

)صحيح بخاري، ج 3، ص 253(

سال اول،شماره دوم،زمستان ۱۴۰۰
�فصلنامه مذه�بی رضوان
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در بخشی از دومین نشریه ی رضوان میخواهیم بپردازیم به یک شغل و 
بازار کار...!!! 

آره تعجــب نکنیــن، امــروز می¬خوایــم بــا هــم بــه یــک مصاحبــه ی کاری 
فرضی سفر کنیم و ببینیم اوضاع بازار کار چجوریاس!!!

فــرض کنیــن بــه یــک مصاحبــه ی کاری دعــوت شــدین و بــا رئیــس اون 
شرکت در حال گفت و گو هستین... رئیس شرکت با توجه به وظیفه 
ای که در بیان توضیحات شــغل داره دونه به دونه شــرایط کار رو براتون 

بیان می کنه...
اولین شرط این کار این هستش که باید اکثر اوقات ایستاده باشید.

1.اعضــا و شــرکایی کــه بــا اون هــا در ارتبــاط هســتین نیــاز بــه توجه دائمی 
شما دارن. بعضی اوقات مجبورید تمام شب در کنارشون باشید.

2.این کار اساسا تمام روز ها ی هفته و به صورت شبانه روزی یعنی 24 
ساعته محسوب میشه.

3.بــرای انجــام ایــن کار بایــد دارای قــدرت مذاکــره عالــی و مهــارت برقــراری 
ارتباط با اشخاص باشید.

4.شــما بایــد در زمینــه ی پزشــکی، هنــر، آشــپزی و امــور مالی حرفــی برای 
گفتن داشته باشین.

5.شما باید توانایی انجام کار در محیط ها ی بی نظم رو داشته باشید.
6.هیچ مرخصی در این کار برای شما وجود نداره؛ فرقی نمیکنه سال نو 

باشه یا یک روز جمعه.
7.و درنهایت فشــار کاری شــما در این شــغل به مرور زمان کمتر نمیشــه 
بلکه زیادتر هم میشه و به همین دلیل به مرور زمان بیشتری رو هم از 

شما می گیره.
8.و مهــم تریــن مســئله، در قبــال انجــام ایــن کار بــه شــما حقوقــی تعلــق 

نخواهد گرفت!.
ً وقتی با شرایط اشتغال در چنین حرفه ای مواجه می شیم اولین  احتماال

جمالتــی کــه بــه ذهــن و زبانمــون میاد جمالتی هســتند از قبیــل: این کار 
ناعادالنــس، اصــال چنیــن شــغلی نبایــد وجــود داشــته باشــه، عمــرا قبــول 

نمی کنم، غیرمنصفانس و... نقش می بنده.
اما تا به حال به این فکر کردین که در دنیا میلیارد ها نفر این شغل رو 

دارن و به شغلشون افتخار هم می کنن!!!
می دونین اون ها کی هستن؟ به اعتقاد من اون ها مانند فرشته ها ی 

زمینی هستند که بهشون می گیم مادر...
شغلی که تمام شرایط باال رو داره.

همون شــغلی که تا چند دقیقه ی پیش به عنوان یک فرصت شــغلی، 
اکثرمون دست رد به سینش زدیم...

از اعماق وجودم اعتراف می کنم که نوشتن درباره ی بعضی واژگان اون 
قــدر ســخت و ســنگینه کــه نمیدونــی االن بایــد در وصــف ایــن اشــخاص 
دقیقــا کــدوم صفــت رو توصیــف کنــی و بعــد بــری ســراغ کــدوم صفــت؛ 
ــره ی لغــات  ــن واژه در دای ــم تری ــدگاه مــن عظی و کلمــه ی ))مــادر(( از دی
محسوب میشه که کلمات تاب و تحمل ادا ی دین به مقام و مرتبه ی 
اون رو نداشته، ندارند و نخواهند داشت. و یقین دارم که شما هم با من 
در این مسئله هم نظرید که واژگانی برای تشبیه صفات مادر به آن ها 
هنــوز در دنیــا وجــود نــدارد. مــادر اولیــن، زیبــا تریــن، واقعــی تریــن و پــا بــر 

جا ترین عشقی است که انسان ها تجربه می کنند.

نسترن قربانیان
رشته علوم آزمایشگاهی 9۶

شغلی بی مزد!

�فصلنامه مذه�بی رضوان
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ــد او بســيار  زرتشــت، فرزنــد پوروشســپ اســت و تاريــخ حقيقــي تول
مجهول است. روايات ايراني، تولد او را حدود 660 سال قبل از ميالد 
بيــان کرده انــد؛ ولــي بعضــي ديگــر، بــا قرايــن و داليــل موجــه، تولــد ا

و را 1786 سال قبل از ميالد دانسته اند.
او قبــل از بعثــت حضــرت موســي )عليه الســالم( دیــن خــود را تبلیــغ 
می کرده اســت. زرتشــت از هفت ســالگي به فراگيري علم و حکمت 
پرداخــت و در پانزده ســالگي، موفــق بــه گرفتــن »کُشــتي« که کمربند 
مقــدس زرتشــتيان اســت، شــد. او از آغــاز عمــر، بــه خــوي مهربانــي 
و سرشــت لطيــف معــروف گرديــد. در هنــگام بــروز قحطســالي کــه 
مصــادف بــا دوران جوانــي او بــود، نســبت بــه ســالخوردگان، حرمــت و 
رأفــت و دربــاره ی جانــوران، محبــت و شــفقت بــه عمل آورد. همچنين 
در حملــه ی تورانيــان بــه ايــران، بــه پرســتاري زخميــان جنــگ پرداخــت. 
روح او از ديــدن ظلــم و بي نظمــي در جوامــعِ بشــري ناراحــت بــود و 
تفکــر دربــاره ی مســئله ی شــرّ و راز وجــود، غالبــاً اوقــات او را مي گرفت. 
بنابرايــن، در بيست ســالگي پــدر و مــادر و همســر خــود را رهــا کــرده، 
بــراي يافتــن اســرار مذهبــي و پاســخ مشــکالت روحانــي، کــه اعمــاق 
ضميــر او را پيوســته مشــوّش مي کــرد، در اطــراف جهــان بــه گــردش و 
تفکر پرداخت. او تصميم بر آن داشت تا آنقدر به تفکر بپردازد که 
راه رســتگاري و نجات را بيابد. او بعد از ســاليان متمادي به حقيقت 
پي برد و دانست همان گونه که روز و شب و تاريکي و روشني با هم 

آميخته شده اند، خير و شرّ نيز به هم آميخته اند. 
او دريافت که دو نيرو بر جهان حکومت مي کنند: 

يکــي خيــر و ديگــري شــرّ. چــون بــه سي ســالگي رســيد 

مکاشــفاتي بــه او دســت داد. پــس »اهــورا مــزدا« او را بــه پيامبــري 
برگزيــد و امــر فرمــود کــه حقايــق و تعاليــم و تکاليــف آیيــن بهتــر 
زيســتن را بــه عالميــان بيامــوزد. او هشــت ســال بــا شــش فرشــته ی 
مقــرّب )امشاســپندان( گفت و شــنود کــرد و بــر روشــنايي ضميــر خــود 
افــزود. ده ســال ديگــر بــر زرتشــت گذشــت و عبــادت و پرســتش 
مــزدا مي کــرد و پيوســته از مــردم روزگار، جفــا و آزار مي ديــد. او بعــد 
از مبعــوث شــدن بــه پيامبــري، رســالت خــود را آغــاز کــرد، و اوليــن 
ايمان آورنــده بــه او، عمــوزاده اش بــود. پــس از مدتــی، شــاه و تمــام 
درباريــان بــه ديــن او گرويدنــد. شــاه بــا تمامــي امکانــات، بــه نشــر دين 
زرتشــت پرداخــت. زرتشــت عمــر خــود را صــرف ترويــج ديــن اهــورا 
مــزدا در ميــان ايرانيــان کــرد. در ايــن زمــان، دو جنــگ بــا دشــمنان برپــا 
ســاخت. در جنــگ نخســت، فتــح و پيــروزي بزرگــي حاصــل شــد و در 

جنگ دوم، که زرتشت هفتاد و هفت ساله بود نيز پيروز شد؛ 
ولــي کشــته شــد. دينــي کــه ايــن پيامبــر ايرانــي تعليــم فرمــود، يــک 
آیين اخالقي و طريقه ی يگانه پرســتي اســت. دين زرتشــتي نخســتين 
مذهبــي اســت کــه در جهــان، از مســئله ی حيــات عُقبــي و مســئله ی 
قيامت سخن به ميان آورده و مسئله ی آخرالزمان را به مفهوم کاملِ 
خــود طــرح کرده اســت. در سراســر »اوســتا«، زرتشــت پيــروان خــود را 
بــه پاکــي روح و جســم و عناصــر و پاکــي َمســکن و هرآنچــه مربــوط بــه 
زندگانــي اســت، دعــوت مي کنــد. او خــداي معبــود و متعــال ديــن خــود 
را اهــورا مــزدا لقــب داد؛ يعنــي »خــداي حکيــم«. ايــن نامگــذاري، بــه 
جهــت معــروف بــودن اســم مــزدا در زمــان او بــود و بــدون شــک اهــورا 

مزدا را همگي خداي عالَم و خاّلق و نظام طبيعت مي دانسته اند.

سال اول،شماره دوم،زمستان ۱۴۰۰
�فصلنامه مذه�بی رضوان
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عارفی بوده ســت اهل شرع و دین                    
نزد او روزی بپرسیدند این 

کــز برای چه به تقدیر ازل                     
   شــد نماز  و ذکر او خیرالعمل

کارها هســتند بهتر از نماز
یک مثالش یاری اهل نیاز

گفت عارف ای عزیزان بنگرید
زندگی را او چه شــکلی آفرید

وقتــی آدم پا  نهد در این جهان
نامــده، در گوش او خوانند اذان

چــون که وقت مرگ و رفتن آیدش
توبه و ذکر و تشــهد بایدش

خوش رود پاکیزه در دارالسالم
گیــرد از معبود و یار خویش کام

بر پیمبر می کند آنجا ســالم
پاســخش گویند حضرت با سالم

مُشتی از خروار می باشد نماز
آفرینش را همین بوده ست راز

زندگی ما نماز اکبر است
کاندر آن باید بت خود را شکســت

کارهای نیک ما در زندگی

حمد و تســبیح است و مهر بندگی
گر نگیرم دســت از اهل نیاز

بی نمازم بی نمازم بی نماز
در نمــازم گر حضور دل  بُود

کارها یک یک خدایی می شود
گر که ره پویم به رنگ و بوی اوســت

گر ســخن گویم به رنگ و بوی اوست
عاشــقان کآخر بت خود بشکنند

پلک درکسب رضای او زنند
آنکه فانی گشــت از  پا تا به سر

از دو گیتی وارهیده ســت و دگر
تیــر از پایش برون آرند یا

تیغ بشــکافد سرش را از قفا
درنیابد درد یا اندوه هیچ

زخم ناید از پشــه برکوه هیچ
گشته اســت از عشق پاکی مست مست

یک گوا »فُزُت و َرب الکعبه« اســت
دین ما عشــق و فنا و بندگیست

وز نمازش بیرق پایندگیست
نام این دین زین ســبب اسالم شد

حیف کز زشــتی ما بدنام شد

امیررضا آفتاب طلب

رشته علوم تغذیه 9۸
بیرق دین
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نامش قاسم سلیمانی بود و در روستایی در استان کرمان متولد شد. شرایط ملتهب سالهای پایانی دهه پنجاه، او را با اندیشه و عمل امام 
اش ایــن را نشــان ندهــد. روح هللا آشنا کرد و او خیلی زود به صفوف انقالبیون پیوست. شاید عکس های بچگی 

همانطــور کــه بــه خاطــر مــو هــای فرفــری و بلنــدش و نیــز پوشــیدن پیراهــن آســتین 
کوتــاه، نتوانســت در گزینــش ســپاه قبــول شــود و پــس از تــالش هــای فــراوان 

باالخره وی را پذیرفتند! کســی که پس از پیوســتن به ســپاه پاســداران لباس 
رزم بــه تــن کــرد و تــا حــدود چهــل ســال ایــن لبــاس را در نیــاورد. حتــی قــدر 
و قیمــت وی تــا همیــن اواســط دهــه نــود بــرای مــردم ایــران ناشــناخته بــود. 
محبوبیــت و نفــوذ وی در قلــوب مــردم هــم بــا اشــارات متعــدد روزنامــه 
هــا و مجــالت غربــی کــه او را شــخصیتی افســانه ای و مدیــر جنــگ هــای 

نیابتــی در منطقــه مــی دانســتند، شــکل گرفــت. وگرنــه وی ســال ها در جنــگ 
بــود و پــس از اتمــام جنــگ هــم بــه نبــرد بــا اشــرار و ترویســت هــا رفتــه بــود، 

امــا »مــرد در ســایه« تلقــی مــی شــد و اطالعــات کمــی از او در دســترس 
بــود. شــاید مقالــه مشــهور نشــریه تایــم باعــث شــد کــه محــور عبــری-

عربی-غربــی متوجــه پشــت پــرده میــدان شــوند و کســی کــه بــه دنبــال 
عــزت اســالم و مســلمین و خــوار کــردن دشــمنان بــود را بشناســند. 

بــه  کــه  ایــن ســردار شــهید  زندگــی  از  بــه خصوصــی  لحظــات 
عبارتی»شــهید زنــده« تلقــی مــی شــد وجــود دارد.  برخــوردش 
ــاد  ــه کــرد کــه مــا را ی ــه او گل هدی ــا کودکــی کــه ســر نمــاز ب ب

موالیمــان امیرالمؤمنیــن انداخــت هنگامــی کــه ســر نمــاز بــه 
ز فقیــری، انگشــتری خــود را عطــا کــرد،  بازدیــد هــای مــداوم  ا
خانــواده شــهدا و جانبــازان کــه قــوت قلبــی بــرای آنــان بــود،  

احمــد عشــق و شــوق بــی بدیــل بــه همرزمــان شــهیدش همچــون 
را حتــی از کاظمــی و گریــه هایــی کــه در رثــای شــهدا داشــت و بــوی اخــالص 

دور مــی شــد استشــمام کــرد. فرمانــده ای بــی بــاک کــه بــه قــول آمریکایــی 
هــا همزمــان نبــرد هــای ســال 2006 لبنــان و اســرائیل، جنــگ هــای متعــدد مقاومــت 

فلســطین بــا اســرائیل، نبــرد بــا داعــش در ســوریه و عــراق و جنــگ ســعودی بــا یمــن را مدیریــت 
مــی کــرد و یــک تنــه پیــروزی هــای چشــمگیری بــرای محــور مقاومــت بــه ارمغــان آورده بــود بــه نحــوی کــه ترامــپ 

رئیــس جمهــور پیشــین آمریــکا اذعــان داشــت مــا 7 تریلیــون دالر در ســوریه و عــراق خــرج کردیــم، امــا ایــن دو کشــور در 
اختیــار ایــران اســت! احتــرام بــی بدیــل بــه والدینــش کــه لحظــات معنــوی خلــق می کرد.کمک به ســیل زدگان خوزســتان و خادمی ملــت ایران 
و ده هــا مــورد دیگــر همــه بخشــی از کارنامــه پــر بــار ایــن شــهید ســرافراز اســت. بــا هــر دیــد و منطقــی که نگاه کنیم چه دید مذهبــی و چه دید 
ایرانشــهری؛ وی آرش زمانــه، رســتم ایرانشــهر، مالــک اشــترِ علــی بــود. پــروژه آمریکایــی بــرای ایجــاد خاورمیانــه جدیــد بــر مبنــای ایجــاد جنــگ 
های مذهبی بود. در دوره ای از تاریخ اروپا میان کاتولیک ها و پروتســتان ها جنگ ســی ســاله ای در گرفت وتعداد زیادی از انســان ها در 
ایــن جنــگ هــا کشــته شــدند. بــر مبنــای سیاســت قدیمــی »تفرقــه بینــداز و حکومــت کــن«، آمریــکا و انگلیــس و رژیم غاصب صهیونیســتی 
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ســعی داشــتند شــیعه و ســنی را مقابــل هــم قــرار دهنــد و تمــام تــوان 
ممالــک اســالمی را خــرج جنــگ درونــی بکننــد. در همیــن اثنــا هــم 
آمریــکا اســلحه بفروشــد و رژیــم صهیونیســتی هــم خوشــحال از 
درگیــری مســلمانان بــا هــم، بــه چپــاول بیــت المقــدس بپــردازد. پــروژه 
ای کــه بــا بهــار عربــی در ســال 2011 شــروع شــد و بــه موجــب آن 
انقــالب هــای متعــددی در شــمال آفریقــا و غــرب آســیا اتفــاق افتــاد و 
هدفــش در آغــاز از میــان برداشــتن دیکتاتــور هــا بــود اما آمریکایی ها 
بــر ایــن مــوج، ســوار شــدند و ســعی در بــه هــم ریختــن منطقــه و ایجاد 
حاشــیه امن برای اســرائیل داشــتند.  جمهوری اســالمی با هوشــیاری 
بــه جــای اتخــاذ موضــع انفعالــی در برابــر حــوادث، به یــاری متحدانش 

شتافت و از قدرت گرفتن بیش از پیش داعش جلوگیری کرد. 
داعشــی کــه 90 درصــد ســوریه و حــدود 40 درصــد عــراق را گرفتــه بــود 
و بــا شــتاب بــه ســوی مــرز هــای ایــران در حرکــت بــود. هنــر حاج قاســم 
و محــور مقاومــت در آن بــود کــه بــا اســتفاده از نیروهــای بومــی همین 
کشــور هــا و بــا هزینــه کــم، توانســتند زامبــی هــای داعشــی را نابــود 
ــه مقــام معظــم  ــان 96 ایشــان در پیامــی ب ــی کــه در آب ــا جای ــد ت کنن
رهبــری، پایــان حکومــت داعــش را در منطقــه اعــالم کردنــد. ممکــن 
اســت عــده ای بگوینــد کــه جنــگ در ســوریه و عــراق بــه مــا چــه ربطــی 
داشــت، ایــن دوســتان را بــه ســخنی از حضــرت علــی )علیــه الســالم( 
ارجاع می¬دهم. ایشان در زمان حکومتشان هنگامی که لشکریان 

معاویه به شهر انبار یورش بردند و آن را غارت کردند فرمودند:« 
مردمــی کــه از جهــاد روی برگرداننــد، خداونــد لبــاس ذلــت بــر 
تــن آنــان مــی پوشــاند و بــال بــه آنــان هجــوم مــی آورد... بــه 
خــدا ســوگند هــر ملتــی کــه در درون خانــه اش مــورد هجــوم 

قرار گیرد، حتما ذلیل خواهد شد«. 
فلــذا مــا تجربــه ای تاریخــی داشــتیم و بــه جــای 

جنگیــدن در کرمانشــاه و اهــواز، در همــان 
مبــدأ، دشــمنان را نابــود کردیــم و نتیجه اش 

هم »عزت« و افزایش نفوذ و 
اقتدار کشور بود. شاید هیچ 

کــس فکــر نمــی کــرد کــه پرونــده عظیــم داعــش بــه ایــن زودی توســط 
ایــران و نیروهــای متحــدش، بســته شــود. طبیعتــا دشــمنان، تــوان 
تحمل این ضربه بزرگ را نداشتند و چه هدفی مهم تر از حاج قاسم 

سلیمانی؟! 
کســی کــه میــان مــردم محبوبیــت داشــت، وزنــه مهمی برای کشــور به 
شــمار مــی آمــد، توســط شــقی تریــن افــراد بــه طــرز مظلومانــه همــراه 
یارانــش از جملــه ابومهــدی المهنــدس در فــرودگاه بغــداد بــه شــهادت 
رســید. در باب شــهادت او نمی شــود قلم رانی کرد. فقط همین بس 
کــه هــر ایرانــی نــژاده و عزتمنــدی در مراســم تشــییع پیکــر مطهــر ایــن 
شــهید شــرکت کــرد و بــا چشــمان خــود دیــدم کــه چــه جمعیتــی فــارغ 
از اختالفــات سیاســی بــرای ایــن شــهید عــزاداری مــی کردنــد. جمعــه 
ســیاهی کــه در روز هــای ســرد دی مــاه خبــر شــهادت حــاج قاســم 
را شــنیدم،هرگز فرامــوش نمــی کنــم. همــه مــا وی را همچــون پــدری 
دوســت داشــتیم و داریــم. نشــان بــه آن نشــان کــه حــدود دو ســال از 
ایــن واقعــه مــی گــذرد و هنــوز دل هایمــان ملتهــب و داغــدار اوســت. 
در پــی » انتقــام ســخت« هســتیم و تــا تــک تــک آمــران و عامــالن را از 

میان برنداریم، آرام نخواهیم گرفت.
 چه خوبســت بخشــی از ســخنان این شــهید که خاطره ای معنوی از 
دوران جنــگ تحمیلــی اســت را خطــاب بــه مــادران شــهدا پایــان بخش 
صحبــت هــا قــرار دهــم: مــا در روایــت داریــم از قــول امیر المومنین که 
می فرمایند هرگاه مشکلی پیدا می کردیم و طاقتمان از دست می 
رفــت بــه پیامبــر پنــاه مــی بردیــم . جملــه ای کــه مــی خواهــم در 
محضــر شــما عــرض بکنــم اینســت کــه مــا هــر وقت در ســختی 
هــای جنــگ فشــارها بــر مــا حــادث میشــد و مظطــر مــی شــدیم و 
کاری از مــا برنمــی آمــد پناهگاهــی جــز زهــرا نداشــتیم. در شــب 
والفــــجـــر 8 وقــــــــتی 
چشـــم مـــان 
به آب هــای 
خروشـــــــان 
ارونـــــد افتاد 
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و لرزیدیم و ترسیدیم، آنجا  نامی آشنا تر از 
زهرا نداشتیم. او را در کنار اروند صدا زدیم . در 
تلولو اشک های مظلومانه و غریبانه بسیجی ها 

سیمای سفید او را جستجو کردیم و اروند را با 
یا زهرا به کنترل در آوردیم. وقتی شب کربالی 

4 شد و دشمن آتش مسلسل ها و خمپاره 
های خودش را به سوی ما بازکرد و جوی های 

خون به سمت اروند سرازیر شد، آن وقت هم 
همه تدابیر از کار افتاده بود و نامی جز نام زهرا 

بر زبان جاری نمی¬شد.  وقتی عراقیها لب 
اروند ایستاده بودند و بچه ها را با تیر میزدند. 

سالح کارگر ما زهرا بود. در کربالی 5 هم وقتی 
در آن غروبی که مظطر بودیم نگاهی به آبهای 
بوبیان می¬کردیم آن وقت هم سرمان را بر دژ 
گذاشتیم و عاجزانه او را صدا کردیم.من قدرت 
زهرا را محبت مادری او را در هور دیدم در غرب 

کانال ماهی دیدم دروسط میدان مین دیدم.
وقتی شما مادرها نبودید و بچه هایتان در خون 

دست و پا میزدند...او را دیدم.

سال اول،شماره دوم،زمستان ۱۴۰۰
�فصلنامه مذه�بی رضوان
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وارســتگانی هــا در بدرقــه 
)عکس اختصاصی( سردار



روزگاری بود تاریک و سیاه
مردمان بی پناه از ظلم شاه

شاه دائم در خوشی و در سرور
زنده می افزود بر اهل قبور

دست اهریمن به دست شاه بود
خود به ماه و مردمش در چاه بود

لیک آمد وعده ی نیک خدا
ظلم ظالم کرد از مردم جدا

نجعل المستضعفین الوارثین
قد نری ما یخذر المستکبرون

رهبری آورد نیک و خوش خصال
ساده پوش انسان، ولی صاحب جالل

در دهانش جز کالم راست نیست
در کالمش حرف بیش و کاست نیست

عدل او ماند به عدل اهل بیت
ریشه اش از پاک نسل اهل بیت

درد پیغمبر به دل دارد که هین
قیصر و کسری، بیا داخل به دین
باک کس در دل ندارد، جز خدا

می کند تبلیغ حکم هللا را
به مناسبت ارسال نامه تاریخی امام خمینی به گورباچف، 

رهبر اتحاد جماهیر شوروی که امام راحل با حزم و 
دوراندیشی به درستی صدای شکستن استخوان های 

مکتب کمونیسم را بیان داشت.
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چرا عزیز) سروده ای در مدح امام خمینی( شمس الدین احمدجامی
علوم آزمایشگاهی 9۸

روزگاری بود تاریک و سیاه
مردمان بی پناه از ظلم شاه

شاه دائم در خوشی و در سرور
زنده می افزود بر اهل قبور

دست اهریمن به دست شاه بود
خود به ماه و مردمش در چاه بود

لیک آمد وعده ی نیک خدا
ظلم ظالم کرد از مردم جدا

نجعل المستضعفین الوارثین
قد نری ما یخذر المستکبرون

رهبری آورد نیک و خوش خصال
ساده پوش انسان، ولی صاحب جالل

در دهانش جز کالم راست نیست
در کالمش حرف بیش و کاست نیست

عدل او ماند به عدل اهل بیت
ریشه اش از پاک نسل اهل بیت

درد پیغمبر به دل دارد که هین
قیصر و کسری، بیا داخل به دین

باک کس در دل ندارد، جز خدا
می کند تبلیغ حکم هللا را

بــه مناســبت ارســال نامــه تاریخــی امــام خمینــی بــه 
گورباچــف، رهبــر اتحــاد جماهیــر شــوروی کــه امام 
راحــل بــا حــزم و دوراندیشــی بــه درســتی صــدای 
شکستن استخوان های مکتب کمونیسم را 

داشت.بیان 
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هداء و الصدِّیقین بِسم ربِّ الشُّ
13 ام جمادی الثانی، روز تکریم مادران و همسران شهدا 

به راستی که چرا این روز به چنین نامی مزین شده است؟!
13 ام جمادی الثانی، روز  وفات زنی است که اگر چه خود در دشت کربال 
حضور نداشت، اما عطر ایمان، نگاه والیتمدار، تفکر حسینی و شجاعت 
ایثارگــری یــک مســلمان معتقــد را قطــره قطــره در کام فرزندانش نشــاند و 
الله صفت چنان بارشان آورد که دشت تفتیده کربال را همیشه تاریخ ، 
منقش به زیباترین مفاهیم یعنی شهادت کردند. او پسران خود را سینه 
چــاک بــرادر و مقتــدای خــود ســاخت تــا مبادا عزیز فاطمه )س( تنها بماند 
. “ام البنین” همسر حضرت امیرالمومنین)ع( و مادر حضرت ابوالفضل 
العباس در چنین روزی روی در نقاب خاک پیچید و از این جهان کوچید و 

در جوار رحمت حضرت حق آرمید. 
 چه روز مبارکی را روز تکریم از این شیر زنان و دالور زنان تاریخ در تقویم 
نامیــده انــد؛ زنانــی کــه اگــر چــه خــود در خاکریزهــای دفــاع از کیــان اســالم و 
خاک وطن در برابر یزیدیان زمان حضور نداشــتند اما به دســتور اســالم و 
ندای پیر و مراد خود، معمار کبیر انقالب اســالمی حضرت امام خمینی 
)ره( لبیــک گفتــه و زینــب گونــه در حماســه هشــت ســال دفــاع مقــدس بــا 
تشــویق همســران و فرزنــدان برومنــد خــود آنهــا را برای حضــور در جبهه ها 
آماده و تشویق می کردند و خطوط مقدم پر از رزمندگانی بود که در دامن 

ایــن رادزنــان پــرورش یافتــه بودنــد.  رهــروان 
فاطمی که پای در جای پای ام البنین 

»مادر چهار شهید و معلم علم دار 
کربال« گذاشتند و چون او فاطمه 
وار، هســتی خــود را بــر ســر دفــاع 
از والیــت و اســالم بــه درگاه خــدا 
ارزانی داشتند. آنان دل از تکیه 

گاهان و جگر گوشه های خود 
کندنــد تــا مــن و شــما درس 

ایثــار و فــداکاری را بــه زبــان 
دیگر بیاموزیم.

اگر ایثــــــــــار، شهامت 
شجاعـــــــــــت، صبــر و 

استقامت این شیر زنان ایران زمین نبود. خدا می دانست چه بر سر نهال 
نو پای انقالب می آمد، این دالور زنان بودند که فرزندان جوان و نوجوان 
خــود را بــرای خــط مقــدم جبهــه آمــاده مــی کردنــد و بــرای دفــاع از والیــت ، 
سینه سپر می کردند تا یک وجب از خاک مقدس این سرزمین در دست 
دشمن نیفتد. آری! ما مادرانی داریم مانند ام البنین و همسرانی داریم 
مانند رباب که دار و ندار خود را ، در راه خدا و برای حفظ آرمان ها و ارزش 
ها فدا می کنند.چگونه می شود که مادر باشی ، اما فرزند خود را به دل 
آتش بسپری و چگونه می شود همسر باشی و راهی کنی تکیه گاه خود 
را در مســیری که میدانی شــاید هیچ راه بازگشــتی وجود نداشــته باشــد... 
نمیدانم چگونه بیان کنم این ازخودگذشتگی را، قلم  باز می ایستد از این 
حجم از ایثار و فداکاری؛ و کلمات نمی توانند ادا کنند، حقیقت زیبایی را 
که در این امر خداپسندانه نهفته شده است. مادران و همسران شهدا در 
طول 8 سال دفاع مقدس حماسه های جاویدی ساختند، آنان با صبر و 
استقامت خود دشواریها را تحمل کردند و می توان گفت حق خود را برای 
انقالب ادا کردند و تاریخ همیشه از آنها به عنوان الگوی ایثار و فداکاری یاد 

خواهد کرد. 
همسران شهدا نیز با تربیت یادگاران همسران خود آنها را برای انقالب و 
دوران شکوفایی این سرزمین آماده می کنند ؛ باشد که دشمن بداند  با 
وجود شــیرزنان ایران زمین و جوانان برومندش نمی تواند قد علم کند و 
این خیال خام را که دوباره بخواهد با ارزشــهای دینی، ملی و فرهنگی ما 
مقابله کند، از سر بیرون کند؛ چون احمدی روشن ها، باکری ها، 
همــت هــا، فخــری زاده هــا و قاســم ســلیمانی هــای زیــادی در این 
دیــار پــرورش یافتــه انــد و اجازه تعــرض دوباره را به هیچ عنوان 
نخواهنــد داد. بــه پــاس ایثــار، فــداکاری، صبــر و پایــداری 
مــادران و همســران شــهیدان هشــت ســال دفــاع 
مقــدس ، ســالروز وفــات  حضــرت ام البنیــن)س( را 
روز تکریــم مــادران و همســران شــهدا مــی نامیــم 
و اوراق تاریــخ را بــه نــام گذشــت ها و خلــوص و 
تالش های آنان مزین می کنیم و عملکرد 
پشــتوانه ای  را  فــداکار  بانــوان  ایــن 

برای نسل امروز قرار می دهیم.
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