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 3یادگاراستادمحمدتقیشریعتیدرروزنامهخراسان
احوالپرسیصمیمانهازامام(ره)،گرامیداشتشهیدهاشمینژاد
و رد شایعه رأیدادن به بنیصدر
رودســـری – اســتــاد محمدتقی شریعتی در زمــره
برجستهترینوارجمندترینمتفکرانمسلماندوران
معاصر قــرار دارد .او در سال 1286ش در مزینان
سبزوار دیده به جهان گشود و در  31فروردین سال
1366ش ،دارفانی را وداع گفت .استاد شریعتی
طی دوران پرثمر زندگی خــود ،نقشی بسیار مهم و
راهبردی در جذب جوانان و بهویژه دانـشآمــوزان و
دانشجویان به اسالم و آموزههای اسالمی داشت .این
توفیقدرشرایطیبهدستآمدکهافکارعمومیجامعه
از هر سو ،آماج هجوم اندیشههای چپ و مارکسیستی
قــرار داشــت و این تفکرات ،به عنوان ُمد روز و ژست
روشنفکری در میان جوانان ،طرفداران بسیاری پیدا
کردهبود .استاد شریعتی با برپایی جلسات تفسیر و
پاسخگویی به شبهات دینی در مشهد مقدس ،از دهه
1320ش به بعد ،فضایی جدید در شهر مشهد ایجاد
کرد و پرورشیافتگان مکتب او که مرحوم دکتر علی
شریعتی،فرزنداستاد،یکیازآنهاست،بهایفاینقش
مؤثری در جریان نهضت و انقالب اسالمی پرداختند.
حضوراستادشریعتیدرمشهد،باعثمیشدکهایشان
بخشی از اطالعیههای خود را از طریق روزنامههای
محلی و در رأس آنها ،روزنامه خراسان منتشر کند.
تعدادی از این اطالعیهها که بین سالهای  1358تا
 1360منتشرشدهاست،درزمرهاسنادیتاریخیقرار
میگیردکهمیتوانددرتبییننوعنگاهاستادشریعتی
به رویــدادهــای پرشمار این دوره ،نقشی راهبردی
داشتهباشد .در ادامــه این نوشتار ،به سه اطالعیه
انفرادیاستاددرروزنامهخراسانخواهیمپرداخت.
▪تأثیرجهانشمول سالمتامامخمینی

اوایــل بهمن ســال  1358بــود که خبر سکته قلبی
امام(ره)وبستریشدنایشاندربیمارستانقلبتهران
منتشر شد .عموم عالقهمندان به امام خمینی(ره)،
با ارســال پیامهایی ،به احوالپرسی از رهبر انقالب
پرداختند.استادمحمدتقیشریعتینیز،طیتلگرافی
که در صفحه آخر روزنامه خراسان ،مورخ هفتم بهمن
 1358منتشرشد،بهاحوالپرسیازامام(ره)پرداخت:
«محضر امام امت رهبر انقالب اسالمی ایران آیتا...
العظمیخمینیحفظها...تعالی/تهران:بیمارستان
قلب/سالمتوطولعمرآنرهبردرایندورانحساس
انقالب و تأثیر جهانشمول آن در میان تودههای
مستضعفبهقدریواجداهمیتاستکهفردفردامت
اسالمی ما ناراحتی قلب امام را با تمام وجود روی قلب
خوداحساسوبیاختیاردستتضرعواستغاثهبهسوی
خدای بزرگ دراز میکند و از سویدای دل میخواهد
کهخدایابرمامنتگذاروامامماراشفایعاجلوطول
عمرعنایتکن.اللهمآمینیاربالعالمین/محمدتقی
شریعتیمزینانی».
▪تکذیبیکشایعه

بهمنماه سال  1358فرا رسیده بود و ایران در حال

و هوای نخستین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی و
نیز ،برگزاری اولین دوره انتخابات ریاستجمهوری
قرار داشــت .ابوالحسن بنیصدر یکی از نامزدهای
انتخابات بود که با استفاده از روزنامهاش« ،انقالب
اسالمی»،سعیمیکردافکارعمومیرابهسمتخود
جلبکند.دراینبین،مصاحبهایدرآنروزنامهمنتشر
شدکهبهنقلازاستادمحمدتقیشریعتی،بنیصدربه
عنوانکاندیداهایاصلحوبرترمعرفیشدهبود.استاد
پس از اطالع از این مسئله ،تکذیبیهای را برای درج به
روزنامه خراسان ارسال کرد و این اطالعیه ،روز اول
بهمنماهسال،1358درصفحهنخستروزنامهانتشار
یافت؛ « 29دیماه  ،1358روزنامه محترم خراسان،
خواهشمند است شرح ذیل را در آن روزنامه امر به درج
فرمایند:شرحیدرروزنامهانقالباسالمیبهتاریخ17
دی ،تک شماره 15از قول من راجع به آقای بنیصدر
درج شدهبود .توضیح ًا عرض میکنم همان طوری که
ِ
خود آن روزنامه نوشته بود ،آنچه من روی آن تأکید
کردماینبودکهآقایبنیصدردرردیفاولکاندیداها
هستند ،اگر لفظ رأس هم بر زبان من آمده ،مقصود
اصلیهمانردیفاولبودهوبسومنتاکنونبهاحدی
رأیخودراندادهام/.محمدتقیشریعتیمزینانی»
▪اینشهادتهاباعثتداومانقالباست

فعالیتهای تروریستی گروهک منافقین در اوایل
دهه  ،1360خسارات جبران ناپذیری به بدنه یاران
و همراهان انقالب وارد کرد و برخی از برجستهترین
انقالبیون و شاگردان امــام(ره) به شهادت رسیدند.
روز هفتم مهرماه سال  ،1360گروهک منافقین در
اقدامیناجوانمردانه،شهیدجوانمرد،حجتاالسالم
سیدعبدالکریمهاشمینژادرابهشهادترساند.استاد
محمدتقی شریعتی ،طی اطالعیهای کوتاه در صفحه
نخست روزنامه خراسان ،مورخ هشتم مهر ،1360
واقعه جانگداز شهادت شهید هاشمینژاد را اینگونه
تسلیتگفت«:شهادتاسفبارحضرتحجتاالسالم
والمسلمین آقای حاج سیدعبدالکریم هاشمینژاد
طابثراه سخت مرا متأثر ساخت .این ضایعه اسالمی
رابهمحضرآیتا...العظمیامامخمینیرهبرانقالب
اسالمیوحوزهعلمیهخراسانوبازماندگانآنشهید
سعید و یــاران و همقدمان مبارزش تسلیت عرض
میکنم .اطمینان کامل دارم این شهادتها در تداوم
انقالب اسالمی مثمر و مؤثر خواهد بود / .محمدتقی
شریعتیمزینانی»

(س

حضرتخدیجه

7

؛نخستینالگویمدیریتاقتصادیدراسالم

)

گفتوگویخراسانبا دکترموحدابطحیدرباره زوایایناشنیدهایاززندگی وسیرهخدیجهکبری(س)ونقشایشان
ندهیاموراقتصادیمسلمانانقبلازهجرتبهمدینه
درسازما 

حالجیان  /نوائیان – رحلت جانگداز حضرت
خدیجه(س) ،نه تنها برای پیامبراکرم(ص) ،بلکه
برای تمام مسلمانان ،ضایعهای جبرانناپذیر بود.
آنبانویبزرگوار،نهتنهاهمسریوفادار،مسلمانی
آگاهومبارزینستوهبهشمارمیآمد،بلکهدرزمره
مشاورانپیامبرخدا(ص)قرارداشتودرنخستین
سالهای شکلگیری نهضت اسالمی در مکه،
نقشی مهم و راهبردی در اداره امور مسلمانان
ایفا کــرد .با این حــال ،ما عموم ًا عــادت کردهایم
که هنگام بررسی زندگی آن بانوی بزرگوار ،تنها
به ماجرای صرف ثروت انبوه آن حضرت در راه
گسترش اسالم اشاره کنیم و از کنار بسیاری از
شواهدتاریخیکهمیتوانددرکدرستیازسیرهو
زندگی حضرت خدیجه(س) به ما بدهد ،بگذریم.
دکتر سیدمحمدتقی موحد ابطحی ،عضو هیئت
علمیپژوهشگاهعلومانسانیومطالعاتفرهنگی،
با کندوکاو در اسناد تاریخی و روایات ،زوایایی از
زندگی همسرگرامی پیامبر(ص) را بازشناسی
کــردهاســت که پیش از ایــن ،کمتر موردتوجه و
تأکید قــرار میگرفت .او که کتاب «بانوی اول،
روایتی تاریخی از زندگانی امالمؤمنین حضرت
خدیجه(س)» را در دست انتشار دارد ،در آستانه
سالروزرحلتآنبانویبزرگوار،اطالعاتبهدست
آمده از پژوهشهایش را با ما و شما خوانندگان
گرامی به اشتراک گذاشت و در گفتوگویی که با
خراسانداشت،بهبیاننکاتیدربارهنقشمدیریت
اقــتــصــادی حضرت خــدیــجــه(س) در کمک به
گسترشوتوانمندشدننهضتاسالمیپرداخت.
نقش حضرت خــدیــجــه(س) در
شکلگیرینهضتاسالمیچیست؟
پــاســخ رایــجــی کــه مــعــمــو ًال بـــرای ایــن پرسش
مطرح میشود مستقیم ًا به نقش ثروت حضرت
خــدیــجــه(س) در گــســتــره نــهــضــت اســامــی
پیامبرخدا(ص) میپردازد؛ من با این پاسخ اص ً
ال
مخالفنیستم،اماورودبهآنرا،بااینشکلدقیق
نمیدانم .اینکه نقش ثروت خدیجه(س) را در
نهضت اسالمی درنظر بگیریم و در واقع آن را یک
موضوع مستقل از شخصیت آن بانوی بزرگوار
فرض کنیم ،تحلیل کاملی نیست .به اعتقاد من،
باید زندگی حضرت خدیجه(س) را در سه برهه
متفاوتبررسیکنیمتابتوانیمبهتحلیلیدقیقاز
نقشآنحضرتدرشکلگیریوگسترشنهضت
اسالمی برسیم؛ برهه قبل از ازدواج با حضرت
محمد(ص) ،فاصله زمانی بین ازدواج و بعثت و
درنهایت ،دوره پس از بعثت تا وفات شهادتگونه
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امالمؤمنین حضرت خدیجه(س) .درباره برهه
اول ،اطالعات ما اندک است ،اما میتوانیم به
برخی ویژگیها دست پیدا کنیم .در این دوره،
حضرت خدیجه(س) در جامعه جاهلی عربستان
و در میان مردمانی که کمترین احترامی برای
زنان قائل نیستند ،شخصیتی برجسته و تاجری
آبرومند اســت که به دلیل دوری از رفتارهای
ناپسند رایج ،به «طاهره» ملقب شده است .اما
بحث تجارت و بازرگانی حضرت خدیجه(س)
در این برهه زمانی ،موضوعی است که باید در
آن دقت کنیم؛ حضرت خدیجه(س) ،به عنوان
یک فرد آزاد ،برخالف آیین رایــج بتپرستی،
آیین حنیف ابراهیمی را اختیار میکند و زندگی
مومنانه و عفیفانهای دارد .او سالها پیش از
ازدواج با حضرت محمد(ص) ،تجارت مستقلی
پیش میگیرد و به شیوه حنفایی و در کمال
صداقت و راستی  -نه همچون تاجران عربی که
با انواع و اقسام حیلهها بر اموال خود میافزودند
تجار مکه قرار میگیرد.
 در زمره ثروتمندترین ّشم اقتصادی ویژه
یک
بنابراین ،خدیجه(س)
ّ
شم اقتصادی ،محل صرف
دارد؛ اما مهمتر از این ّ
این ثروت هنگفت است؛ حضرت خدیجه(س)
برخالف رسم و رسوم اکثر ثروتمندان مکه که
ثروت خود را در راه عیش و نوش مصرف میکنند،
میکوشد که با پول بهدست آمده ،دست ضعفای
جامعه را بگیرد و زمینه استقالل مالی آنها را
فراهم کند؛ آن حضرت ایــن کــار را یک وظیفه
اخالقی و دینی م ـیدانــد .توجه کنید که این
رویکرد ،پیش از اسالم آوردن خدیجه(س) و حتی
قبل از ازدواجش با پیامبراکرم(ص) است.

یعنی بــه اعــتــقــاد شــمــا ،اینکه
حضرت خدیجه(س) به عنوان «مادر یتیمان
و بیوهزنان» شهرت یافتهاند ،به دلیل چنین
رویکردهای اقتصادی برای مستقل کردن
ضعفاست؟
بله ،این هم بخشی از همان رویـهای است که آن
حضرت برای استقالل مالی مستضعفان در پیش
گرفتهبود.
بنابراین ،به نظر شما فقط ثروت
حضرت خدیجه(س) در اختیار گسترش
شم
نهضت اســامــی قـــرار نگرفت ،بلکه ّ
اقتصادی و توانایی ایشان در این امور هم در
اینروندتأثیرداشت.
بــیشــک نــم ـیتــوانــیــم نــقــش ثــــروت حضرت
خدیجه(س) را در تحکیم پایههای قدرت اسالم
نادیده بگیریم .آنطــور که در تاریخ آمدهاست،
حــضــرت خــدیــجــه(س) یکی از ثروتمندترین
تجار مکه بود .ایشان بالفاصله پس از ازدواج با
رسولخدا(ص) ،تمام ثروت خود را در اختیار آن
حضرت قــرار داد تا هرگونه که صالح میداند،
از آن در راه پیشبرد اهـــداف الهی و انسانی
استفاده کند .در واقع حضرت خدیجه(س) ،به
این نتیجه رسیده بود که فرهنگ و اقتصاد حاکم
بر مکه ،فرهنگ و اقتصاد جاهلی است و پس از
ازدواج ،برای برونرفت از این وضعیت و رقم زدن
دوره تاریخی جدید ،تالشهای مشترکی را با
حضرتمحمد(ص)دراینعرصهداشت.بهعبارت
دیگر ،ثروت حضرت خدیجه(س) قبل از بعثت
پیامبر(ص) ،بیشتر نقش زمینهساز برای ایجاد
و افزایش عالقه بین مردم و حضرت محمد(ص)

دارد .پس از بعثت پیامبر(ص) و بهخصوص پس
از علنیشدن رســالــت ایــشــان ،ثــروت حضرت
خدیجه(س) نقشآفرینی بیشتری پیدا میکند.
برای مثال وقتی مشرکان مکه ،بردههایی را که
مسلمان میشدند ،تحت شکنجه قرار میدادند،
این ثروت حضرت خدیجه(س) بود که زمینه را
برایآزادکردنآنهافراهممیآوردوبهاینترتیب،
بر جمع مسلمانان آزاد افزوده میشد .اگر ثروت
حضرت خدیجه(س) نبود ،برنامهریزی دقیق
برای هجرت هشتاد و اندی مسلمان به حبشه که
اکثرآنهاوضعمالیخوبینداشتند،ممکننبود.
برگردیم به بحث قبلی و تأثیر
شـ ّـم اقتصادی و توانمندیهای مدیریتی
حضرتخدیجه(س)درروندگسترشنهضت
اسالمی؛لطفادراینبارهتوضیحاتبیشتریرا
ارائهبفرمایید.
همانطور که اشاره شد ،حضرت خدیجه(س)
یکی از ثروتمندترین تجار مکه بود و این ثروت را
نمیتوان به دست آورد ،حفظ کرد و حتی بر آن
افزود ،مگر با تدبیر و مدیریت اقتصادی کارآمد.
موفقیت حضرت خدیجه(س) در امر تجارت و
افزایشثروتایشان،نشانمیدهدکهآنحضرت
با مناسبات اجتماعی و اقتصادی در شبهجزیره
عربستان و حتی بیرون از آن ،کام ً
ال آشنا بود و
میتوانست با همان اعتقادی که به آن اشاره
کردم،جریانتجارتخودرابهنحواحسن،هدایت
و مدیریت کند .بر مبنای همین آگاهی ،باید
گفت که در بین مسلمانهای محصور در شعب
شم اقتصادی حضرت خدیجه(س) از
ابیطالبّ ،
همهبیشتربودودرنتیجه،میتوانپیشبینیکرد
که مدیریت اقتصادی سهسال محاصره در شعب
ابیطالب ،برعهده آنحضرت بودهاست .در این
مقطع ،بخش عمده سرمایه حضرت خدیجه(س)
صــرف خــریــد مایحتاج مسلمانان مـیشــود.
برنامهریزی برای اینکه چگونه دوستان حضرت
خدیجه(س) و دیگر مسلمانها ،به خصوص
ابوالعاص(خواهرزاده حضرت خدیجه(س) و
داماد ایشان) مایحتاج مسلمانها را تهیه کنند و
بهرغم مراقبتهای شدید مشرکان مکه ،آن را به
دستمحاصرهشدگاندرشعببرسانندوچگونه
این اندک خوراکیها ،برای مدتی طوالنی ،به
شکل مناسبی بین مسلمانها تقسیم شود و...
مستلزم برنامهریزی و مدیریت دقیق بودهاست؛
مدیریتی که البته حضرت خدیجه(س) در آن
نقشی جدی و مؤثر داشت.

