
اگ��ر بخواهي��م هيئت ها از لحاظ ش��بكه اي و تش��كيالتي، 
برهم افزاي��ي و بقية اجزاي جبهة فرهنگي انقالب را داش��ته 
باش��ند، ابتدا بايد آرمانشان و  مباني كارشان را بازخواني كنند، 
اگر هيئت ها كه ش��ايد بتوان گفت بزرگترين شبكه فرهنگ 
عمومي كشور محسوب مي ش��وند، محوريت كار خودشان را  
فلسفة عاشورا و منظومة فكري حضرت سيد الشهداء قرار 
دهند به نظر بنده حتي اگر كار تشكيالتي خاص و سازماندهي 
ويژه اي صورت نگيرد به طور طبيعي اين اتفاق خواهد افتاد و 
فضاي فرهنگ كشور و مجموعة شبكه هاي فرهنگي انقالب 

اسالمي از آن منتفع خواهند شد.
به نظ��ر من بهترين مانيفس��تي ك��ه مي توان از قيام س��يد 
الش��هداء ارائه كرد خطبة مناي امام حسين است كه يكي 
دو سال قبل از عاشورا ايراد كردند و همانجا نوع نگاه و ديدگاه 
ايشان نس��بت به دين و جامعه در اين خطبه مشخص است. 
م��ن فكر ميكنم اگر خطب��ة ِمنا را اصل ق��رار دهيم و تفكر 
امام حس��ين را از خ��الل فرازهاي تكان دهندة خطبة منا 
بفهمي��م آن وقت بروزش را در رفتارهاي عزاداران و هيئت ها 
خواهيم ديد. جان خطبة منا تبيين اسالم اجتماعي و دينداري 
مسئوالنه، ارائة مباني اسالم ناب -  كه يك اسالم عدالت خواه، 
آرمان خواه و مسئول است - و معرفي موانع شناخت و تحقق 
آن در جامعة ديني اس��ت. يعني امام حسين در اين خطبه 
دي��ن واقعي و دين قالب��ي را معرفي مي كند، ه��م دين داري 
مسئوالنه و هم دين داري تشريفاتي و توجيه گر و محافظه كار 
و غيرآرمان��ي را معرفي مي كند و مباني هر دوي اينها را دقيقًا 
 طرح مي كنند و ارزيابي خودش��ان را از وضعيت آن روز جامعة 
ديني براساس اين مباني ارائه مي دهند و بعد بيان مي كنند كه 
من براي اصالح اين وضعيت��ي كه دين در جامعة اموي پيدا 

كرده است، مي خواهم قيام كنم.
از جمله حضرت به گسل بين نخبگان و مردم در جامعة اموي 
اش��اره مي كند و روي آن بسيار تاكيد مي كند كه يك عده از 
نخبگان كه آبروي خودش��ان را از طريق دين بدس��ت آوردند 
اينها مس��ئوليتهاي اجتماعي و سياس��ي خودشان را فراموش 
كرده اند به توجيه اختالفات طبقاتي، ظلم، راند خواري، مفاسد 
سياس��ي و اقتصادي مش��غول ش��ده اند و از آن طرف اقشار 
مستضعف بي پناه مانده اند و كسي به داد آنها نمي رسد. حضرت 

تعابير خيلي تندي در اين مورد مي كنند. 

بع��د نخب��گان و خ��واص آن دوره را به خاط��ر رفتارهاي 
غيرمسئوالنه ش��ان به خاطر توجيه مفاسد و مظالم به شدت 

توبيخ مي كند.
اگ��ر اين دقيق فهميده ش��ود و خطبة من��ا و منظومة فكري 
حضرت سيد الش��هداء اصل و محور قرار بگيرد، آن موقع 

بايد در هيئت هاي ما دو اتفاق بيفتد
1� مع��ارف اهل بيت و دين در قالب منبرها و س��خنراني ها 

بيان مي شود.
2� در قالب عزا داري، مداحي ها، س��ينه زني ها،  نغمات، مراثي، 
اشعار و... شور و يك عمق حسي معارف ديني تامين مي شود.

مهمتري��ن  از  يك��ي  البت��ه 
ويژ گي هاي معرفت ديني اين 
است كه جاي آن فقط در ذهن 
و مغز نيست بلكه معارفي است 
ك��ه در دل هم جاي مي گيرد. 
يعن��ي هم مس��تدل، منطقي، 
عقالني اس��ت و هم اينكه در 
جان مخاط��ب و دل دينداران 
ج��اي دارد. اما نكتة مهم اين 
است كه اگر جامع نگاه كنيم 
درست است كه معرفت ديني 
صرفاً نبايد در ذهن باشد و بايد 
ب��ه دل هم تس��ري پيدا كند 
ولي يك مرحلة بعد از آن هم 
داريم. اينكه بايد از ذهن و دل 

به جوارح راه پيدا كند.
به نظرم هيئتها بايد بيشتر در 
اين زمين��ه جديت كنند يعني 
معارفي كه در منابر گفته شد 
در مراث��ي و ارتباط حس��ي و 

قلبي با اهل بيت  پذيرفته ش��د، حاال بايد اينها در دس��ت 
و زب��ان و جوارح افراد و در رفتارهاي آنها بازتاب پيدا كند. كه 
يكي از مهمترين هاي آن اين است كه بايد به مدلها و الگوهاي 

رفتاري در هيئتها، در حوزه هاي مختلف، توجه جدي شود.
از اصلي ترين محمل ها و بس��ترهايي كه مي تواند دينداري 
مس��ئوالنه اي را كه در مكتب اهل بيت ترويج مي شود 
عيني كند و در رگهاي جامعه سريان بدهد، معرفي كساني 
اس��ت كه در مسير سيد الشهدا  قدم برداشته اند و شيعة 
واقعي بودند و بهترين مثال آن ها در جامعة ما شهدا هستند. 
ش��هدا صادق ترين ارادتمندان سيد الش��هداء بودند و كسي 

نمي تواند ادعا كند كه ما از ش��هداي انقالب و دفاع مقدس 
نسبت به سيد الشهدا بيشتر ارادت داشتيم.

آنها ديگر فرياد »فيا ُسيوف ُخزيني« حضرت سيد الشهدا را در 
عمل خودشان متجلي كردند و نشان دادند كه در اوج صداقت 
و ب��ا تمام وجود از معرفت و ارادت به ائمه دم مي زنند. بايد از 
ظرفي��ت وجودي اينها براي عيني كردن راه، پيام مرام س��يد 

الشهدا در دورة حاضر در هيئتهاي ما استفاده شود.
بي اعتنايي به ش��هداي دفاع مقدس و شهداي كربالي ايران 
در هيئت ها به هيچ وجه پذيرفته نيست و مانند بي اعتنايي به 
خود شهداي كربال است. نكتة ديگر اينكه ظرفيت ماه محرم و 
عزاداري سيد الشهدا  بايد 
براي بس��ط تفكر حسيني در 
همة حوزه ها به كار گرفته شود 
همان طور ك��ه بايد از معرفت 
دل به اعضا و جوارح برسد، در 
رفتارهاي فردي به يك شكل 
و در فض��اي اجتماعي هم به 
شكلي ديگر، كل يوم عاشورا 
كل ارض كرب��ال بايد نش��ان 
داده شود، هر زمين و زمينه اي 
مي تواند كربال باشد و شايد اگر 
كربال را اينگونه تعبير كنيم كه 
كار سيد الشهدا در كربال جدا 
كردن حق و باطل و مرز بندي 

بين آنهاست. 
در دوره اي ك��ه ح��ق و باطل 
خيلي آميخته و دچار شبهاتي 
ش��د، هر زمينه اي كه امكان 
فع��ال ك��ردن جن��اح ح��ق، 
 شناساندن حق و ابطال باطل 

را داش��ته باش��د آن زمين و زمينه جاي كار كرباليي است در 
علم، بازار،  كس��ب و كار،  سياست، فرهنگ، خانواده و... . چون 
جري��ان حق و باطل به طور م��وازي در هر عرصه و زمانه اي 
وجود داشته اند هر كس��ي در محدودة پيراموني خودش و هر 
فضايي كه هس��ت، بتواند حق و باطل را درس��ت بشناسد و 
بعد موضع حق را تقويت كند، او پيرو راه س��يد الشهدا است و 
خود ش��هادت امام حسين براي اين بود كه حق و باطل با 
يكديگر آميخته نشوند و خط خون سيد الشهدا يك مرزي بين 
حق و باطل كشيد و هر اقدامي كه براي شفافيت و مشخص 

شدن مرزبندي حق و باطل انجام شود حسيني است.
مجالس س��يد الش��هدا هم بايد به ش��فافيت اين مرزبندي و 
جلوگيري از آميخته شدن حق و باطل، راست و دروغ،  جرم و 

عدل و اشتباه شدن مرزهاي حق و باطل كمك كند.
همين اشتباهات بود كه امام حسين را به مسلخ برد و امام 
حسين تمام تالشش را كرد و در نهايت ديد بايد جان خود 

را بدهد تا اين اشتباهات رفع شود. 
اين نكته اي بس��يار مهم است كه بايد در هيئتها به آن توجه 
جدي ش��ود. جالب اينكه ما بعضي هيئتها را مي بينيم كه حق 
و باطل را با يكديگر مي آ ميزند و خرافات را با حقيقت آميخته 
مي كنند. اين خالف راه س��يد الشهدا است يعني اگر خرافات 
با حقايق آميخته ش��د، اگر مفاس��د توجيه ش��د، اگر دينداري 
مس��ئوالنه با دينداري تشريفاتي مخلوط شد اين يك حركت 

ارتجاعي به ماقبل عاشورا است؛ دينداري اموي است
حضرت سيد الش��هدا اصال قيام كرد كه دينداري تشريفاتي، 
ويترين��ي و غيرصادقانه رس��وا ش��ود و عالي ترين نمونه هاي 
دينداري صادقانه و مسئوالنه را ما در كربال مي بينيم. هيئتها 
بايد به اين موارد توجه داشته باشند كه اگر ما با اين مباني به 
كرب��ال نگاه كنيم، آن وقت خ��ود هيئتها يك عرصه اي براي 
حسيني و كرباليي شدن مي ش��وند و اگر دقت نشود ممكن 

است حتي  نقض غرض شود.
يعني مجلسي كه براي اين تشكيل شده است كه جدا كنندة 
حق و باطل از يكديگر را گرامي بدارد و از كس��ي كه اس��الم 
ناب را در برابر اس��الم آلوده ش��دة به رفتارها و تفكرات غلط 
معرفي مي كند، تجليل كند، خود اين مجالس ممكن اس��ت 

نقض غرض باشند.
*. سردبير نشريه راه و مسئول دفتر مطالعات جبه فرهنگي انقالب

نشريه علمدار مجمعی است از همه آن هايی كه 
دغدغ��ه فعاليت دارند در جبهه فرهنگی انقالب 
اسالمی ، يك هم افزايی است با چشمداشتی به 
 ، پيش��ينه يك حركت رسانه ای كه اهل بيت
خ��ود آغازگرش بوده اند. رس��انه ای پر قدرت كه 
در تاريخ 1400 ساله اش توانسته مخاطبان را با 
خود همراه كند و در آن ها اثر بگذارد. رسانه ای با 
پيام هايی كه اگر چه مشخص اند اما بوی تكرار 
نمی دهند. بازخوردی كه از اين رس��انه در قالب 

گريه و عزا می بينيم نشان می دهد كه اين رسانه 
با قوت تمام رسالتش را پی می گيرد.

هيئت همان گونه كه در ذات خود يك رس��انه 
اس��ت يك نهاد اجتماعی هم هست، وجهی كه 

كمتر به آن توجه می كنيم.  
ن��گاه به هيئت از اين منظر، می تواند به طراحی 
مدلی برای جامعه ی تشكل گريز ما ياری برساند. 
گفتگ��و و تعام��ل، نگين مفق��ود تكامل هيئت 
هاست. اين نگين بر حلقه واسطی می نشيند كه 
تشكيل آن باعث می شود تا با استفاده از تجارب 
ديگران، كاركردهای هيئت را به حداكثر رساند. 
اين حلقه در بس��تری رس��انه ای شكل می گيرد 
رس��انه ای كه نه با مديريت از باال و اداری كه با 

مديريتی مردم نهاد.
به نظر می رس��د كه ما از همديگر خبر نداريم و 
شبكه ای ايجاد نشده تا آن ها را به يكديگر و به 
نخبگان فكری اين جبهه مرتبط كند. بسياری از 
اين فعاليت ها و جلسات در همان محل تولدش 
باقی مانده و به ديگر نقاط س��فر نكرده است. به 
رغم پيش��رفت امكانات و ظرفيت های ارتباطی 
امروز، ب��از هم اهالی اين جبهه از بی ارتباطی و 
عدم تعامل صحيح رنج می برند و كمتر كس��ی 
ت��ا به حال از فراز آس��مان، مجموعه اين جبهه 
همگ��ون متكثر را ديده و عكس��ی هوايی از آن 

برداشته است.
شايد نياز اساسی امروز ما، يك دوربين باشد برای 

عك��س گرفتن، بدون آن كه وجود خود را به رخ 
بكش��د و برای خودش اهميت و جايگاهی فراتر 

از اين قائل باشد.
هم��ه اين ها را كه گفتيم تنها با مدد و همراهی 
ش��ما امكان پذي��ر اس��ت و به وي��ژه خبرها و 
فعاليت ه��ا و معرفی برنامه های شماس��ت، اين 
نش��ريه را محلی بدانيد برای معرفی انديش��ه و 

خبرهايتان و نگران حواشی اش نباشيد. 
در ش��ماره اول در حد توان و محبت شما آماده 
شده است، اما برای شماره های بعد منتظر همه 
هيئت های انقالبی و مجموعه های فرهنگی در 

اين كار هستيم. 
ياعلی

هيئت و جبهه فرهنگي انقالب
وحيد جليلي *

چرا م�ا باید هيئت 
هفتگی داشته باشيم

حجت االسالم و المسلمین پناهیان 
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چرا علمدار...

تحريريه بچه های هيئت
منتظر تمام دستانی است
که برای حضرت عشق
قلم به دست می گيرند.

منتظر طرح ها، نظرها
انتقادها و پيشنهادهای 

همه بچه هيئتی ها برای 
تکميل علمدار هستيم
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تجلی حماسه فاطمی در سال 92 
حجت االسالم محمدمهدی ماندگاری  با بيان اينكه وقتی 
واژه حماس��ه مطرح می شود، حماس��ه های فاطميه و دفاع 
مق��دس را به ياد می آوريم، اظهار داش��ت: ب��ه اعتقاد من 
حماس��ه حركتی با تمام قوا و تا آخري��ن لحظه پای كار و 

فعاليت است.
وی ادامه داد: معنای ديگر حماسه اين است كه يا در مقطعی 
يك متجاوزی وارد می ش��ود يا اينكه متج��اوز آمده و بايد 

جلوی متجاوز با ايستادگی گرفته شود.
اين كارش��ناس دينی و مذهبی با بيان اينكه حماسه معانی 
متعدد ديگری نيز دارد، تصريح كرد: امروز ضروری است تا 
انديشمندان، س��ران قوا و آنهايی كه اهل انقالب و واليت 
هس��تند با نگاه به عرصه سياست و اقتصاد دريابند كه چه 
آس��يب هايی در حال ورود بوده و با اين سلس��له آسيب ها 

مبارزه كنند.
مان��دگاری ادامه داد: بايد تالش كرد تا ضمن پيش��گيری 
از آس��يب هايی كه  هن��وز به جامعه ورود پي��دا نكرده اند با 
آسيب هايی كه وارد جامعه شده، مبارزه كرده و در اين مسير 

ثابت قدم ماند.
وی با اش��اره به نفوذ برخی مفاسد اقتصادی مانند نزول، ربا، 
اسراف، فخرفروشی و دنيا پرستی، اين موارد را جزو آسيب های 
كنونی برش��مرد و عنوان كرد: در عرصه سياس��ت نيز امروز 
حزب ب��ازی، واليت گري��زی، زاوي��ه با والي��ت، امتيازطلبی 
و باج خواه��ی آفت های فراوانی را به  بار آورده اس��ت كه اين 
مسير نيز نيازمند جهاد است و منويات مقام معظم رهبری نيز 

تاكنون تالش برای اصالح اين امور بوده است.
اين كارشناس دينی و مذهبی با بيان اينكه اگر اصل حماسه 
توسط ملت آفريده شود، قطعاً تحريم ها بی تأثير خواهد بود، 
متذكر ش��د: راهيان  نور امروز راهكاری ارزشمند برای زنده 
نگه داش��تن فرهنگ ش��هدا اس��ت و اين راه همان اشاعه 

فرهنگ حماسه است.
ماندگاری با بيان اينكه جوانان شهدای فردا بوده و به همين 
خاطر بايد از ش��هدای ديروز درس بگيرند، ابراز داش��ت: به  
لطف الهی در انتخابات 92 بايد حماس��ه ای ديگر آفريد و با 
حضور حداكثری اخالق انتخاباتی را نيز مدنظر داشته باشيم.

سخنرانی حجت االسالم و المسلمین 
پناهیان در هیئت شهدای گمنام 

تهران  بخش اول

چ�را ما باید 
هفتگی  هيئت 
داشت�ه باشيم

چرا ما باید هیئت هفتگی داشـته باشیم؛ و چرا 
هر یک از ما باید مقید باشـیم که عضویتی در 
هیئت هـا، در  مجلـس هفتگی هـا در زندگی و 

برنامه های معنوی خودمان ثبت کنیم؟

اميرالمؤمنين  می فرمايند:»مؤمن بايد يك روز از هفته 
خ��ود را اختصاص دهد به آموختن مع��ارف دينی«. اين 
دستور اميرالمؤمنين  است كه هفته ای يك بار انسان 
بايد بخشی از وقت خودش را اختصاص دهد به آموزش 
معارف دينی؛ بی تريد ما نبايد از كنار اثرش بی توجه عبور 
كنيم. هفته ای يك بار آم��وزش ديدن با هر روز آموزش 
ديدن فرق می كند و بر هر روز آموزش ديدن ترجيح دارد. 
شما هر بار كه از معارف دينی آموزشی دريافت می كنيد، 
بايد تا دفعه بعد فرصتی برای تفكر، برای عمل و تجربه 
وجود داش��ته باشيد تا در جان ش��ما تثبيت شود و هفته 
بع��د قطعه ديگری را دريافت كني��د و اگرفاصله آموزش 
مع��ارف دينی از هفته ای يك بار تبديل ش��ود به هر ماه 
يك بار باز آسيب های فراوانی خواهد داشت. ذهن انسان، 
انس��جام مطلب را از دس��ت خواهد داد! اين آموزش چرا 
بايد در هيئت اتفاق بيافتد؟ چون حضرت در نامه س��ی و 
يك نهج البالغه فرمودند:»جوان من! اگر قلبت صفا دارد 

سخنان مرا بخوان؛ به دردت می خورد«؛ 
هيئت صفای دل به انس��ان می دهد و صفای دل داشتن 
مقدم��ه و الزمه آموختن اس��ت. به همين دليل، بنده اگر 
بتوانم حرفی را مثل ش��اگردی ك��ه درس پس می دهد 
به دوستانم -حتی دوستان دانش��گاهی خودم- بگويم، 
ترجيح می دهم اين كار در هيئت باش��د تا س��ر كالس؛ 
به دلي��ل اين كه در هيئت صفا وجود دارد. اين صفا از نور 
اهل بيت  آغاز می ش��ود و تا انگيزه هيئتی ها ادامه پيدا 
می كند. انگيزه مخلصانه ای ك��ه حتی با بی نامی، بدون 
نمره گرفت��ن و بدون حقوق دريافت ك��ردن، باز هم به 
ش��ركت كردن در جلسه می انجامد. نور انسان ها در اين 
جلس��ه باالس��ت؛ نام اهل بيت ، معنويت را در چنين 
جلسه ای افزايش می دهد. می توانيم در هيئت، با اين صفا 
و نوراني��ت مطلبی دريافت كنيم. چ��را بايد اين آموختن 
را در فضاي��ی غير از هيئت انج��ام داد؟ جايی كه روضه 
هست، حرف علمی هم می توان زد. پيامبر گرامی اسالم 
صلی اهلل عليه و آله و س��لم فرمود:»هرك��س اهل بيت من 
را دوست داشته باش��د خدا به او حكمت می دهد«. شما 
در هيئت ُيَعلُِّمُهُمالِكتابََوالِحكَمة را تجربه می كنيد. چون 
محبت اهل بيت  هس��ت، خداوند نيز به شما حكمت 
می ده��د. هر معرفتی كه اين جا ف��را می گيريد صد برابر 
می شود؛ همين امر خود سرچشمه جوشانی می شود برای 
دريافت معرفتی ديگر و از طرفی، صفای باطن هم موجب 

فهم بهتر برای كتاب و معارف دينی خواهد شد. 
حال، آيا نمی شود ما اين معرفت را در فضايی كوچك تر 
از هيئ��ت دريافت كنيم؟ يكی از عوامل بس��يار نورانی و 
كمك كننده برای كسب معرفت، جمعيت هيئتی ها است. 
وقتی شما در جمعی قرار می گيريد كه همه آن ها يك پارچه 
نور هستند، به زندگی بيرون از هيئت افرادی كه آمده اند 
چه كار داريم؟ االن لحظه زيبای زندگی آن هاست. االن 
به خاطر اباعبداهلل الحسين  آمده است. االن در قطعه ای 
از زمان زندگی اش، در قطعه ای از مكان زندگی اش قرار 
دارد كه آن قطعه نورانی اس��ت. جبهه ها و دفاع مقدس 
بنيان گ��ذار اين هيئت ها بودند. هنوز هم برای من كامال 
واضح اس��ت كه با گذشت بيس��ت و چند سال از دوران 
جن��گ، چه قدر تأثيرگذاری در فضای نورانی هيئت هايی 
كه در جبهه می گرفتيم نسبت به جلسات ديگر –حداقل 
بر سخنران جلس��ه- باالتر بود. با اين كه من برای همه 
شما احترام قائل هستم و بالاستثنا از همه تان هم كم ترم 
ولی ُخب چون كم تر هس��تم شايد به سهولت می فهمم 
ك��ه وقتی در جبهه، ما در ميان آن جمع قرار می گرفتيم 
به بركت نور آن ها، خ��دا چه قدر مطالب بيش تری به ما 
ياد می داد . خيلی تفاوت بود. ما بعد از جنگ ديگر چنين 
معنويتی را نديديم، حتی در بهترين جلسات معنوی مثل 

شب های قدر، مثل اعتكاف ها. 
وقت��ی من می توانم ب��روم در جمع مؤمنان��ی كه عزادار 

اباعبداهلل الحسين  هستند و از نور آن ها استفاده كنم، 
چرا پای تلوزيون بنشينم؟ .آن نوری كه در جلسه هست، 
آن نوری كه در قدم های خود ش��ما هست -اصال وقتی 
شما حركت می كنيد توليد نور می كنيد-؛  همين ها برای 

ضرورت تشكيل هيئت اولين انگيزه يا اولين نكته اند. 
ُخ��ب، در هيئت ج��ز آموزش، كار تذك��ر و يادآوری هم 
هس��ت. قرآن كريم تذك��ر را برای مومني��ن پرمنفعت 
می داند. آن قدر تذكر مهم اس��ت ك��ه خداوند متعال به 
ر )تو فقط تذكر دهنده  كِّ پيامبرش می فرمايد اِنّما أنَت ُمِذَ
هستی(، يعنی اگر در هيئت آمديم و چيزی ياد نگرفتيم 
و فق��ط مطالبی را برای ما يادآوری كردند، آن وقت، كار 
اختصاصی پيغمبر خدا انجام گرفته اس��ت. چه قدر تذكر 
برای ما ضرورت دارد؟! من خودم خيلی دوست دارم بروم 
در جلسه ای و در آن جلسه دوستان هيئتی به من بگويند 
كه آقا! ح��رف جديد نزن؛ همان مطال��ب قبلی را برای 
ما يادآوری كن! م��ا به يادآوری احتياج داريم. اگر چنين 
جلسه ای پيدا كنم می فهمم كه اينان از باب فی ُكلِّ َجديٍد 
لَّذة)در حرف جديدی لذتی است( يعنی از باب لذت طلبی 
اين طور نخواسته اند بلكه اهل خودسازی اند؛ ميخواهند تا 
آدم ش��وند؛ بازی را كنار گذاشته اند. اگر در هيئت چيزی 
نياموختيم الاقل به ما تذكری داده ش��ده است. اين هم 

يك بعد ديگری از ضرورت های چنين جلساتی است.
ممكن است در هيئت، كنار اين دو امر )آموزش و تذكر(، 
امر مهم سومی كه شايد مهم تر از دو بحث گذشته باشد، 
اتفاق بيافتد و آن تفكر است. كسی می آيد و ما را به فكر 
فرو می برد. يك س��اعت تفكر بهتر از چهل سال عبادت 
ماواِت َو ااَلرض)در  ُروَن فی َخلِق السَّ كردن اس��ت؛ َيَتَفكَّ
علت خلقت آسمان ها و زمين تفكر می كنند(؛ درباره مرگ 

فكر می كنند.
هنر آن سخنرانی كه می آيد در هيئت و می خواهد خدمتی 
كند، بايد بتواند مخاطبان خودش��ان را عميقا به فكر فرو 
ببرد؛ برای ذهن گره ايجاد كند و ذهن تا هفته بعد برای 

آن مسئله درگير شود. 
در هيئت ها كارهايی می شود انجام داد كه در رسانه های 
عمومی نمی ش��ود. بنده به دوس��تان هم عرض كرده ام، 
نبايد مباحث اين جلس��ه در رسانه پخش شود. چون در 
واقع ما می خواهيم مس��ئله ای را در ذهن ها ايجاد كنيم 
كه تا هفته بعد ذهن با آن درگير شود! رسانه كه حساب 
و كت��اب ن��دارد. امكان دارد كه ش��خص، هفت��ه بعد از 
رسانه نديد، نشنيد يا مطالعه نكرد. ما اين جا می خواهيم 
كارگاه خودس��ازی راه بياندازي��م. اين جا كه فقط اخبار و 
اطالع رسانی نيست. تفكر در چنين جايی امكان دارد. شما 
می دانيد كه تفكر كار ساده ای نيست؛ تمركز جمعيتی كه 
هم��ه روی يك موضوع فكر می كنند به انس��ان كمك 
می كن��د كه تمركزش را از دس��ت ندهد؛ به همين دليل 
آداب هيئ��ت داری، آداب مخصوصی اس��ت؛ هيچ يك از 
كسانی كه جلو نشسته اند نبايد حركت كند، نبايد حواس 
ديگران را پرت كند. نبايد بين سخنرانی رفت و آمد كند؛ 
نبايد ش��خص از عقب جلسه س��خنرانی به جلو بيايد و 
بنش��يند، همه بايد از جلو، جلسه را ُپر كنند. چون هيئت 

جای تفكر است. آدابی اختصاصی دارد.
كار ديگ��ری كه در هيئت انجام می گيرد كه ش��ايد اين 
كار از همه آنچه كه گفتيم مهم تر باشد ذكر سيدالشهداء، 
 اباعبداهلل الحس��ين اس��ت چرا بايد ذكر نام حضرت 
هفتگی باش��د؟ بنده در م��ورد اين مطلب اصال صحبت 

نمی كنم. در محضر ش��ما كه همه اي��ن واحدها را پاس 
كرده ايد بلكه يكی دو س��ه مرتبه هم از س��ر عش��ق و 
معرفتت��ان اين واحده��ا را گذرانده ايد و با نمره عالی هم 
قبول شده ايد! باز هم شايد ما به موقع خودش در اين باره 
ب��ا هم صحبت كنيم؛ ولی اج��ازه بدهيد به خاطر اين كه 
من با س��رعت می خواهم رد ش��وم، درباره اصل روضه 
اباعبداهلل الحس��ين  چيزی نگويم، فقط يك نكته ای 
از مرحوم قاضی اس��تاد مرحوم بهجت كه سالم و درود 
خ��دا بر اين دو بزرگ��وار و همه عرفا و خوبانی كه اين ها 
سرآمدشان بودند؛ آقای قاضی می فرمايد:»كسی به جايی 
نمی رس��د جز به مدد اباعبداهلل الحس��ين «؛ تمام شد، 
رفت! جايی از ايش��ان پرسيدند كه راه ميان بر كجاست؟ 
راه ميان بر چيست؟ فرمود:»هر چه دقت كردم، فهميدم 
كه راه ميان بر جگر س��وخته است )كبد حاّره(. كجا جگر 
مثل روضه اباعبداهلل  الحسين  می سوزد؟ جای ديگری 
فرمودند:» من در عالم مكاشفه ديدم كه َرحَمةُاهلِلالواِسَعة، 
حسين  اس��ت و باب َرحَمةُاهلِلالواِسَعه، قمربنی هاشم ، 

ابالفضل العباس  است! 
ام��ا چرا هر هفت��ه بايد ب��ه ذكر حس��ين  پرداخت؟ 
اج��ازه بدهيد درب��اره هر هفته بودن ذك��ر روضه، توجه 
و توس��ل ب��ه اهل بيت عصم��ت و طه��ارت  به ويژه 
اباعبداهلل الحس��ين ، باز يك جمل��ه بيش تر نگويم؛ و 
آن اين كه فاطمه زهرا هر هفته مس��يری طوالنی را 
ط��ی می كردند و می رفتند كنار قبر حمزه سيدالش��هداء. 
با آن ك��ه در صحرای محش��ر حمزه سيدالش��هداء خود 
به ش��فاعت فاطمه زهرا  محتاج اس��ت. مقام فاطمه 
زه��را  كجا و مقام حمزه سيدالش��هدا كجا؟ اما فاطمه 
زهرا  خود را مقيد می  داند هر هفته زيارت قبر حمزه و 
س��وگواری در مزار ايشان را فراموش نكند. حال ما كجا 
   كجا؟! ما فرزندان فاطمه زهرا  و اباعبداهلل الحسين
نامردی می كنيم. اگر هر هفته ادامه راه فاطمه  را نرويم 
و سراغ سيدالشهدا  را نگيريم، تمام شد، رفت!! تشكيل 
دهنده اولين هيئت فاطمه زهرا  است. چه چيز ديگری 
ميخواهی؟ چه اس��تداللی می خواهد م��ا را تكان بدهد؟ 

چه جور بايد حجت بر ما تمام شود؟
بعد از اين مطالب س��ؤال ديگ��ری را می خواهم جواب 
بدهم و آن اين كه چرا اين جلسه بايد شب جمعه باشد؟ 
شب جمعه پرفضيلت ترين شب هفته است. اگر ما اين 
شب را از دست بدهيم كدام شب را می خواهيم به دست 
بياوريم؟ در ميان ماه ها، اگر ماه مبارک رمضان، بر ديگر 
ماه ها فضيلت دارد، و همه چيز تغيير می كند و ثواب ها 
همه دوبرابر می ش��ود، شب جمعه هم همان حكم ماه 
مبارک رمضان را ب��رای روزهای ديگر هفته دارد. تازه 
در كنار اين، آن نورافش��انی ای كه در كربال می شود و 
آن حض��وری كه از همه انبيا و اوصيا در كربالی معلی 
هس��ت، مطلب را فوق العاده اوج می دهد. وقتی ش��ما 
در ش��ب جمعه بگويی الس��الم عليك يااباعبداهلل، اين 
سالم همراه س��الم پيامبر اكرم صلی اهلل عليه و آله و سلم، 
زين��ب   ، زه��را فاطم��ه   ، اميرالمؤمني��ن
كبری عليها سالم، امام حس��ن مجتبی  و همه انبيا 
و اوصيا، به محضر اباعبداهلل الحسين  ميرسد؛ انسان 
مگر شب جمعه خود را رها می كند؟! مگر شب جمعه را 
خراب می كند؟! مگر شب جمعه وقت تفريح است؟! البته 

كه تفريح ما همين گونه مجالس است! 
به نكته بع��دی بپردازم؛ چ��را بايد اي��ن برنامه هفتگی 

باشه؟ شايد بی مروتی باشد كه انسان فقط در مناسبت ها 
به محض��ر اهل بي��ت عصم��ت و طه��ارت  برس��د. 
چ��را فقط بی مروتی؟ حت��ی بی ادبی هم هس��ت! برای 
اين ك��ه به م��ا فرموده اند كه عمل كم انج��ام بدهيد اما 
مداوم! اثرش بيش تر از اين اس��ت ك��ه عمل زياد انجام 
بدهيم اما موس��می؛ دفعتا ميخواه��د يك ماه خودش را 
وق��ف اهل بيت  كند. اين طور كس��ی رش��د نمی كند؛ 
می دانيد چرا؟ بحث انسان شناسانه ای مفصل می خواهد؛ 
روان شناسان فيزيولوژی گفته اند كه اصال وقتی كه انسان 
يك كاری را در طول هفته به طور مداوم و در زمان مقرر 
خاصی انج��ام بدهد، فيزيك بدن انس��ان هم هم راهی 
ميكند. بعد از گذشت يك هفته، مغز شما ماده خاصی را 
ترش��ح می كند كه آن عمل را از شما می خواهدو آرامش 
مضاعف می دهد. كس��ی كه در عبادت و در استمرار در 
آن بی نطم باش��د، روان پريش اس��ت. شما امتحان كن؛ 
مدتی نمازت را اول وقت بخوان! ببين بر جسمت چه طور 
تأثير می گذارد!؟ اس��تمرار مهم است. حداقل استمرار يا 
حد متوسط آن، اس��تمرارهای هفتگی است. حداقل آن 
اس��تمرارهای ماهيان��ه و حداكثرش هم اس��تمرارهای 
روزانه اس��ت. استمرارهای ساليانه هم بگونه ای می تواند 
اثر داش��ته باش��د ولی خيلی كم تر! آدم بايد برای عوض 
شدن، برنامه هفتگی داشته باشد. بعيد است كسی برنامه 
هفتگی نداشته باشد و تغييری در او ايجاد شود. خيلی بعيد 
اس��ت كسی برنامه هفتگی داشته باشد و به جايی نرسد. 
ش��ما اين برنامه هفتگی را برای خودت تعبيه كن! بعدها 
مسافرت می روی، مأموريت هس��ت، مهمانی می روی. 
اگر تو نتوانستی در آن هفته به روضه بروی -خدا شاهد 
است- خواهی ديد روضه له سراغ تو ميايد. زمين و زمان 
دست به دست هم می دهند. جايی هستی و نتوانستی به 
هيئت بروی و نال��ه ای بزنی!مهمانی رفتی خانه رفيقت، 
ناچار بودی كه آن هفته، هيئتت رااز دست بدهی؛ ناگهان 
ماشين رفيقت همان جا پنچر می كند.به تو می گويد كه بيا 
اين جا كمك كن! می بينی ماشين دقيقا جلوی يك هيئت 
خراب ش��ده و تا ماشين را درست بكند تو بايد دو دقيقه 
بروی و در آن هيئت بنشينی؛ بعد با خودت می گويی كه 
ببين! اين شب جمعه هم من هيئت رفتم. دوباره عرض 
می كن��م؛ اين ها رابايد خودتتجرب��ه كنی! برنامه هفتگی 
انسان رامتحول می كند. مداومت در عمل در انسان تغيير 
ايج��اد می كند. يك روايت از اميرالمؤمنين  به ش��ما 
هديه بدهم؛ -شب جمعه و شب دعا كميل هم هست- 
وقتی كه كميل بعد از منبر اميرالمؤمنين پرسيد:»ياعلی! 
آن دعای ِخزری كه فرموديد را اگر نتوانس��تيد هفته ای 
يكبار، اگر نتوانس��تيد سالی يك بار، باز هم اگرنتوانستيد 
در تم��ام طول عمرتان الاقل يك ب��ار بخوانيد اون دعا 
راب��ه من ياد می دهيد؟«. آن جا حضرت نشس��تند و اين 
دعا راب��ه كميل ياد دادن��د. دعای فوق العاده ای اس��ت 
ك��ه از نعمات ويژه پروردگار عالم اس��ت ب��رای ما. قبل 
از اين ك��ه آقای كميل دع��ا رادريافت كند اين جمله رااز 
اميرالمؤمنين شنيد؛فرمود:»كميل! می دانی ما اين دعا 
را برای چه به تو ياد می دهيم؟ برای اين كه تو با ما زياد 
هم نش��ينی داری! بر ما واجب می ش��ود هر چه خواستی 
به تو بدهي��م؛ آيا آدم عمری،برنام��ه ثابت هيئت رفتن 
داش��ته باشد، هنگام از دنيا رفتنش كه ان شاءاهلل شهادت 
قس��متمان شود بگويد يااباعبداللهو آقا جوابش را ندهد؟! 

محال است به خدا قسم!!

غرق در انتخابات؛ 
فاطميه را از یادبرده اند 
محمدرض��ا طاه��ری از ذاك��ران اهل بيت در 
مراسم جشن ميالد حضرت زينب ضمن گاليه 
و انتقاد از برخی افراد و ارگان ها گفت: آقايان آنقدر 
در شور و هيجان انتخابات غرق شده اند كه فاطميه 

را از ياد برده اند. 
به نقل از وبگاه عقيق، مراسم شب ميالد حضرت 
زينب  در هيأت پيروان حضرت مهدی واقع 
در خيابان 17 شهريور با حضور مشتاقان و جمعی از 
 مادحين اهل بيت عصمت و طهارت برگزار شد.

ب��ا  طاه��ری  محمدرض��ا  مراس��م،  اي��ن  در 
گالي��ه از وض��ع برخ��ی ارگان ه��ا و مس��ئوالن 
گف��ت: آقاي��ان ط��وری در هيج��ان انتخاب��ات 
 غ��رق ش��ده اند ك��ه فاطمي��ه را از ي��اد برده اند.

وی اظه��ار داش��ت: رفت��ار برخی از اف��راد بيش 
از ح��د هيجانی ب��وده و به دليل سياس��ت زدگی 
و ق��رار گرفتن در ش��ور انتخابات��ی از ارزش های 
دين��ی و ب��ه وي��ژه در اي��ن اي��ام، از فاطمي��ه 
 غاف��ل ش��ده اند ك��ه ج��ای بس��ی تأس��ف دارد.

طاهری در پايان گفت: خدا لعنت كند افرادی را كه به 
 دين و عقايد مردم ضربه زده و آن را به بازی گرفته اند.
مس��افرت هن��گام  اخالق��ی  توصي��ه  س��ه   * 

حش��مت اهلل قنب��ری در ابت��دای اين مراس��م به 
بي��ان برخی مؤلفه های س��بك زندگی اس��المی 
پرداخ��ت و گف��ت: نظ��ام تربيت دين��ی طوری 
اس��ت ك��ه زن��ی چ��ون حض��رت زين��ب  را 
 ك��ه عص��اره عصم��ت اس��ت، تربي��ت می كند.

وی در ادام��ه به نحوه تعامل هر ف��رد با ديگران 
به ويژه خانواده خود اش��اره كرده و اظهار داش��ت: 
ب��رای مث��ال وقتی به مس��افرت می روي��م، بايد 
ب��رای م��ردم و مخصوصا اهل خانه خ��ود ارزش 
 قائ��ل ش��ده و تقاضاهای آن��ان را اجاب��ت كنيم.

قنبری با اش��اره به اين مطل��ب كه معطل كردن 
افراد جزو س��نت پيامبر نيس��ت، افزود: پدرها بايد 
در مسافرت س��ه كار را زياد انجام دهند؛ زياد نماز 
خوان��دن به منزله اينكه ه��ر چه در تفريح و تفرج 
داريم همه در س��ايه وحدت و توحيد الهی اس��ت، 
زود ناراحت و كس��ل نشدن در برابر حرف ها و در 
آخر اهل سخاوت بودن به اين منظور كه مؤمنان 

چگونه مالشان را جمع كرده و خرج می كنند.

بحثی کوتاه پيرامون 
خطبه فدک

محمد غفاری

پس از رحلت رسول اكرم  دو حادثه مهم و سرنوشت ساز 
روی داد كه تمامی حوادث بعد از آن را تحت تاثير قرار داد. 
اين دو حادثه يكی تشكيل سقيفه و غصب خالفت مسلمين 
و ديگری غصب »فدک« يعنی قطعه زمين اهدايی حضرت 
پيغمبر گرامی اسالم  به دخترش حضرت زهرا  بود. 
پس از مدت بس��يار كوتاهی از اين دو رويداد و بعد از چند 
بار پی گيری ب��رای باز پس گرفتن فدک و بی نتيجه بودن 
آن، حضرت زهرا  در مس��جد النبی در مدينه حاضر شد 

و خطابه ای ايراد كرد كه از آن پس به خطبه فدک معروف 
ش��د. اين خطبه نه تنها مس��ائل فدک را ب��ه خوبی و حق 
اهل بيت در آن را به روشنی اثبات می كند بلكه مشتمل بر 

مضامين بلند در معارف اعتقادی است.

س��طرهای باال بخش نخس��ت مقدمه ی كت��اب »خطبة 
فدک« می باش��د. كتابی كه حاصل هفده سخنرانی مرحوم 
آي��ت اهلل حاج آقا مجتبی تهرانی در س��ال 1۳74 در بيان و 
ش��رح خطبه ی حضرت زهرا  در مسجد النبی است. در 
صفحات ابتدايی كتاب سند خطبة فدک مورد بررسی قرار 
گرفته و نكته ی مهم آن، منحصر به تشيع نبودن سند خطبه 
می باش��د؛ آنچنان كه در اين ب��اره عبارتی از ابن ابی الحديد 
آمده اس��ت كه می گويد: »من اين خطبه را از طريق عامه 

نقل می كنم و به منابع شيعی آن كار ندارم«.
»خطبة فدک« از سه فصل تشكيل شده است؛ »سخنرانی 

حضرت« نخس��تين فصل كتاب اس��ت كه شش بخش را 
در برمی گي��رد. بخش اول مقدمات ايراد خطبه اس��ت كه 
درباره ی حضور حضرت فاطمه  در مس��جد می باش��د. 
بخش دوم آغاز سخنان ايشان با حمد و ثنای خداوند و شكر 
نعمت هاست و بخش سوم، مخاطب قرار دادن حاضران در 
مسجد اس��ت. اعتراض به غصب خالفت چهارمين بخش 
است كه حضرت در آن به ظهور نفاق پس از رحلت پيامبر 
 تا سرپيچی از فرمان و اقدام عليه اهلبيت او و صبر آنان 
اشاره می كند. بخش بعدی س��خنرانی حضرت دادخواهی 
درباره ی فدک اس��ت و بخش شش��م و پايانی فصل اول، 
اعتراض به س��كوت ديگران اس��ت و به سخن حضرت با 

انصار و اتمام حجت با آنان و عاقبت كارشان می پردازد.
»محاّج��ه حضرت با ابوبكر« فصل دوم كتاب اس��ت و در 
چهار بخش آن به ترتيب فرافكنی های ابوبكر -برای عوام 
فريبی، توجيه غصب فدک با روايت جعلی و ظاهرسازی و 

فرار از بحث اصلی- پاس��خ حضرت زهرا ، سخن مجدد 
ابوبكر و سخن پايانی حضرت می باشد. فصل پايانی كتاب 
به بازگش��ت حضرت زهرا به خان��ه اختصاص دارد و به 
سخنان حضرت زهرا  با اميرالمونين  و تسلی حضرت 

امير به همسرش می پردازد.
مرح��وم آيت اهلل حاج آقا مجتب��ی تهرانی در بحث خود 
پيرامون خطبه ی فدک، ابتدا عبارت اصلی به زبان عربی 
را م��ی آرود و س��پس با زبانی ش��يوا و روان به ترجمه ی 
عبارت می پردازد و پس از آن ش��رح و تفسير جامع آن را 
می آورد. نكاتی كه ايشان بيان كرده اند بسيار موشكافانه 
است و با توجه به همه ی عوامل می باشد و راز و رمزهای 
زيادی را ب��رای خواننده باز می كند و اين نكات می تواند 
اطالعات��ی از تاري��خ آن دوره و درس هايی از واليت به 

خواننده ارائه كند.
موسس��ه فرهنگی پژوهشی مصابيح الهدی كتاب »خطبة 

فدک« را در 1۸4 صفحه ی رقعی منتش��ر كرده اس��ت. از 
زيبايی های اين كتاب ن��وع منحصر به فرد جلد وگرافيك 
آن اس��ت. جلد اين كتاب به صورتی طراحی شده است كه 
همچون يك سند منگوله دار می باشد. اين كتاب نخستين 
بار در س��ال 1۳90 به بازار نشر عرضه شده است برای آن 
می بايست 9۸00 تومان هزينه كرد. در صفحه ی 100 كتاب 

می خوانيم:
»كس��ی كه غير از اس��الم دينی را انتخاب كند هيچ وقت 
آن دين از او پذيرفته نمی شود و در آخرت هم از زيانكاران 
است. استدالل حضرت چنين است كه شما از احكام قران 
تخلّف كرديد و ش��رايطی كه در قرآن برای رهبری امامت 
الهی مطرح شده ناديده گرفتيد و احكام ظاهرة قرآن را كنار 
گذاشتيد پس شما قرآن را كنار گذاشتيد؛ وقتی هم كه قرآن 
كنار رفت ديگر اسالمی هم باقی نمی ماند. پس اگر علی را 

كنار گذاشتيد در واقع اسالم را كنار گذاشته ايد.«

2 س�ال اول، اولی�ن ش�ماره، فاطمی�ه 1434/ فروردی�ن 1392



حضرت امام خمينی در وصيتنامه سياس��ی الهی خ��ود فرمودند: »ما 
مفتخريم  كه  ادعيه حياتبخش  ك��ه  او را »قرآن  صاعد« مي خوانند از ائمه 
معصومين  ما است . حضرت امام خمينی  مكرر فرموده اند: كه انقالب 
اس��المی در صحيفه فاطميه ثبت اس��ت. بنابر س��فارش يكی از اساتيد و 
فضالء حوزه كه فرمودند: جا دارد اين جمله حضرت امام  را مهم ترين 

جمله ايشان درباره انقالب اسالمی بدانيم. به جستجوی اين جمله در كالم 
امام پرداختيم جمله مذكور را در صحيفه نور امام، ج 20، ص4-5 و در نامه 

حضرت امام به )فاطمه( دخترشان يافتيم.
حضرت ام��ام خمينی در وصيتنامه سياس��ی الهی خ��ود فرمودند: 
»م��ا مفتخري��م  ك��ه  ادعي��ه حياتبخ��ش  ك��ه  او را »ق��رآن  صاع��د« 
مي خوانن��د از ائم��ه معصومي��ن  ما اس��ت . ما ب��ه  »مناجات  ش��عبانية« 
امام��ان  و »دع��ايعرف��ات«حس��ينب��نعل��يو»صحيف��ة
س��جاديه « اين  زبور آل  محم��د و »صحيفة فاطميه « ك��ه  كتاب  الهام  
 ش��ده  از جان��ب  خداوند تعال��ي  به  زهراي  مرضيه  اس��ت  از ما اس��ت .«

ايش��ان مكرراً فرموده اند: كه انقالب اس��المی در صحيفه فاطميه ثبت 
است. بنابر سفارش و تاكيد چند تن از اساتيد و فضالء حوزه، جا دارد اين 
جمله حضرت امام  را مهم ترين جمله ايشان درباره انقالب اسالمی 
بدانيم. بر اين اس��اس به جستجوی اين جمله در كالم امام پرداختيم و 
جمل��ه مذكور را در صحيفه نور ام��ام، ج 20،ص:4-5 و در نامه حضرت 
امام به فاطمه طباطبائی )عروسش��ان( يافتيم كه حاصل اين جستجو در 

ادامه می آيد.

بسم اهلل الرحمن الرحيم
ربنا آتنا فی الدنيا حسنة و فی االخرة حسنة و قنا عذاب النار.

دختر عزيزم فاطی و ديگر از ويژگی های تو آن است كه يك مطلب را آنقدر 
تعقيب می كنی و اصرار در اجراء آن داری كه هيچ عذری پذيرفته نيست 
و از يك پير درمانده تهی دست از معارف و معالم الهی آنرا می خواهی كه 
يك عارف بلند پايه و يك فيلس��وف پر مايه از نزديك شدن به آن عاجز 
اس��ت. درباره شخصيتی كه هزار بعد الهی دارد كه معرفت به هر بعد آن 
 از حيطه قلم و زبان خارج اس��ت چه می توان گفت و چه می توان فهميد. 
ش��خصيت زه��رای مرضي��ه و صديق��ه طاهره را كس��ی نشناس��د 
ج��ز آنانك��ه دارای ابعاد اله��ی تا آخرين نقطه آن باش��ند و آن نيس��ت 
ج��ز پيامب��ران اولی الع��زم و خلص اولي��اء همچ��ون معصومين عليهم 
صل��وات اهلل. او از مرتب��ه غي��ب احديت ظاه��ر و تا آخرين نقطه ش��هود 
جلوه گ��ر و از ادنی مرتبه ش��هود ت��ا مرتبه اعالء غيب متيم دائره اس��ت 
چ��ون خلص اولياء عليهم س��الم اهلل و هر عارف يا فيلس��وف يا عالم كه 
 دع��وی معرف��ت مقام مق��دس او كند در خطا و اش��تباه به س��ر می برد. 

چگونه می توان از مقام آن بزرگوار پرده برداشت كه پيامبر اسالم در زمان 
حيات��ش با او معامله يك كامل مطلق می كرد و پس از رحلت ش��ريفش 
بحسب روايات معصومين چون روايت كافی از حضرت ابی عبداهلل صادق 
علي��ه صلوات اهلل كه فرمود فاطمه بعد از رس��ول خ��دا صلی اهلل عليه 
و آل��ه و س��لم هفتاد و پنج روز زنده بود و س��خت در ف��راق پدر محزون 
ب��ود و پياپی جبرئيل ن��زد آن حضرت می آمد و در عزای پ��در بزرگوار او 
تس��ليت نيكو می داد و نفس مباركش را با طيب اهلل نفس��ك شاد می كرد 
و از پ��در بزرگوارش و مكانت او خبر م��ی داد و خبر می داد از آنچه بذريه 
او خواهد گذش��ت بعد از او و همواره علی  آن مطالب را می نوشت در 
اي��ن هفتاد و پن��ج روز ملك وحی بر انبياء عظام نازل ش��ده وحی خدا را 
می آوردند بر آن ي��ادگار اعظم انبياء. وحی می آورد و كاتب وحی حضرت 
امير المؤمنين بود و ش��ايد آنچه بر ذريه مباركه او در طول تاريخ الی يوم 
القيمة از جانب س��تمگران و جباران و غاصبان حقوق بش��ر وارد ش��ده و 
خواهد شد در آن صحيفه شريفه كه دست به دست ائمه اطهار  دور زده 
و اكنون نزد حضرت بقية اهلل اعظم ارواحنا فداه می باشد و مورد استفاده از 
اس��رار آن قرار گرفته اند باشد و گوئی در آن علم بانچه تحقق دارد هست 
چنانچه در روايات اس��ت و البته آنچه بر ذريه او می گذرد ش��عبه ايست از 
آن در مصحف فاطمه اگر مراد از ذريه اوالد او الی يوم القيمه باشد و اگر 
مقصود همه ش��يعيان علی بن ابی طالب و ائمه معصومين باش��د كه در 
روايات می توان اس��تفاده كرد آنچه بر ش��يعيان از ستمگران عالم گذشته 
و خواهد گذش��ت در آن هست و قضايای امروز ما در آن صحيفه شريفه 
اس��ت كه نزد جضرت بقية اهلل روحی فداه اس��ت و نكته جالب آنكه آنچه 
برای صحيفه اس��ت كه به امالء جبرائيل و كتابت حضرت ولی اهلل مطلق 
اميرالمؤمنين علی بن ابيطالب برای هيچ يك از كتب آس��مانی جز قرآن 
كريم نيس��ت كه كاتب وحی علی  باش��د و اين افتخاری است برای 
 ش��يعيان آن بزرگوار بويژه ذريه مباركه او چون فاطی عزيز و بستگان او. 
تو می گوئی من از اين بانو صحبت كنم من و قلم. من و قلم و زبان بشر 
چه گون��ه صحبت كند از بانوئی كه جبرئيل را بحس��ب نظری همچون 
پ��درش صل اهلل عليه و اله و س��لم بقدرت مافوق ملك��وت از غيب عالم 
ملكوت متنّزل می كند بعالم ملك و آنچه در غيب است در شهادت ظاهر 
می كن��د. پس بگذار از اين وادی هولن��اک بگذرم و بگويم همين فاطمه 
عليها س��الم اهلل كه در مراحل الهی غيبی چنين اس��ت در عالم ش��هادت 
ظاهر و چون پدرش و ش��وهرش در صورت يك بش��ر ظاهر و در جميع 
امور عالم ملك چون تعليم و تعلم و بس��ط فرهنگ اسالمی و معارضه با 
طاغوتيان و جديت برای حكومت عدل و احقاق حقوق بش��ريت و ابطال 
دعوتهای ش��يطانی كوشش به س��زا نمود و هم او عليها سالم اهلل بود كه 
بعد از پدرش كه می خواست كجرويهای منحرفين خط ابطال بر زحمات 
جان فرس��ای رسول صل اهلل عليه و اله و سلم بكشد برای روشن نمودن 
اذهان عامه آن خطبه كوبنده را در مسجد رسول صل اهلل عليه وآله پيش 
عموم حاضران در مس��جد انشاء كرد و حقايق را روشن نمود و با احتجاج 
بر خلفاء از حكومت حق اس��المی كه بنص پيامبر اسالم صل اهلل عليه و 
اله و س��لم و ايات كريمه الهی از مختص��ات حضرت علی بن ابی طالب 

صل��وات اهلل عليه ب��ود دفاع فرمود و خط بطالن بر توطئه های ش��يطانی 
كش��يد. وهم او بود كه بحس��ب تاريخ در بع��ض ميدانهای جنگ حاضر 
می ش��د و چون جراحی معنوی بر دلهای مجاهدين مرهم می گذاش��ت و 
گاهی خود متكفل جراحی می ش��د و آن طور نبود كه در خانه بنش��يند و 
مش��غول دعا و نماز ش��ود و از مصالح مسلمانان چشم بپوشد و چه بسيار 
 زنهای متعهدی كه در صدر اس��الم در ميدانها حاضر و خدمت می كردند. 
چنانچه امروز بحمداهلل تعالی خدمت بانوان در جمهوری اسالمی بر همه 
واضح اس��ت و برای دفاع از اسالم و ميهن اسالمی قشر عظيمی از آنان 
تعليم نظامی با حفظ و مراعات جهات شرعيه می بينند و برای اين واجب 
شرعی و عقلی خود را مهيا می كنند. بگذار تا ياوه گويان و حسودان و شيطان 
صفتان هرچه می خواهند بگويند و اين نكته را بگويم كه اگر حكومتی غير 
اس��المی يا ضد اسالمی باشد چنانچه در عصر جهنمی ستمشاهی بود ما 
ش��ركت هر كس را در آن حكومت حرام می دانيم بلكه مس��اجدی را كه 
برای محو اس��الم و توطئه اسالم بر ضد اس��الم از محرمات می دانيم و 
اكنون قرآن هائی كه رژيم فاسد سعودی برای محو قرآن و اسالم طبع و 
نشر می كند از اعظم محرمات می شماريم و خداوند تعالی همه را از شرور 
شياطين و متقدسين كه با اسم اسالم دانسته يا ندانسته و از روی جهالت 
 به جمهوری اس��المی و حقا باسالم ضربه وارد می كنند حفظ می فرمايد.

� مجله حضور، تابستان 1۳79، شماره ۳2
*** 

م��ن راجع به حضرت صديقه خ��ودم را قاصر می دانم كه ذكری بكنم، 
فقط اكتفا می كنم به يك روايت كه در كافی شريفه است و با سند معتبر 
نقل ش��ده اس��ت و آن روايت اين اس��ت كه حضرت صادق- سالم اهللَّ 
علي��ه- می فرمايد: فاطمه بعد از پدرش 75 روز زنده بودند در اين دنيا، 
بودند و حزن و شدت برايشان غلبه داشت و جبرئيل امين می آمد خدمت 
ايشان و به ايشان تعزيت  عرض می كرد و مسائلی از آينده نقل می كرد. 
ظاهر روايت اين است كه در اين 75 روز مراوده ای بوده است؛ يعنی، رفت 
و آمد جبرئيل زياد بوده است و گمان ندارم كه غير از طبقه اول از انبيای 
عظام  درباره كس��ی اين طور وارد شده باشد كه در ظرف 75 روز جبرئيل 
امين رفت و آمد داشته است و مسائل را در آتيه ای كه واقع می شده است، 
مس��ائل را ذكر كرده اس��ت و آنچه كه به ذريه او می رسيده است در آتيه، 
ذكر كرده اس��ت و حضرت امير هم آنها را نوش��ته است، كاتب وحی بوده 
است حضرت امير، همان طوری كه كاتب وحی رسول خدا بوده است- و 
البته آن وحی به معنای آوردن احكام، تمام شد به رفتن رسول اكرم- كاتب 
وحی حضرت صديقه در اين 75 روز بوده است. جبرئيل به طور مكرر در 
اين 75 روز وارد می شده و مسائل آتيه ای كه بر ذريه او می گذشته است، 
آن مسائل را می گفته است و حضرت امير هم ثبت می كرده است. و شايد 
يكی از مس��ائلی كه گفته است، راجع به مس��ائلی است كه در عهد ذريه 
بلندپايه او حضرت صاحب اس��ت، برای او ذكر كرده است كه مسائل 

ايران جزو آن مسائل باشد، ما نمی  دانيم، ممكن است .

� صحيفه نور، ج 20، ص 5-4

1- طبق روايت، روز سه شنبه ی هفته ی آينده - سوم جمادی الّثانی - شهادت 
س��ّيده ی زنان عالم، فاطمه ی زهرا  اس��ت. من از ملت ايران درخواست 
می كن��م ك��ه در آن روز، مغازه ها و محل كسبش��ان را تعطي��ل كنند و به 
فاطمه ی زهرا  احترام نمايند. به دستگاهها و ادارات دولتی و كارخانجاتی 
كه كارهای خاصی دارند، چيزی نمی گوييم؛ ليكن كسبه و دكاندارها و بازارها 
و خيابانها احترام كنند. ان ش��اءاهلَلّ روز سه ش��نبه را تعطيل كنيد تا بتوانيم از 
بركات فاطمه ی زهرا  بهره مند بشويم. بيانات مقام معظم رهبری در ديدار 

با فرماندهان و مسؤوالن سپاه پاسداران انقالب اسالمی  1۳7۶/0۶/2۶

2- شخصيت  زهرای  اطهر، در ابعاد سياسی  و اجتماعی  و جهادی ...، شخصيت  
ممتاز و برجسته يی  است ; به  طوری  كه  همه ی  زنان  مبارز و انقالبی  و برجسته  
و سياسی  عالم  می توانند از زندگی  كوتاه  و پرمغز او درس  بگيرند. زنی  كه  در 
بيت  انقالب  متولد ش��د و تمام  دوران  كودكی  را در آغوش  پدری  گذراند كه  
در حال  يك  مبارزه ی  عظيم  جهانی  فراموش  نش��دنی  بود. آن  خانمی  كه  در 
دوران  كودكی ، سختيهای  مبارزه ی  دوران  مكه  را چشيد، به  شعب  ابی طالب  
برده  شد، گرسنگی  و سختی  و رعب  و انواع  و اقسام  شدتهای  دوران  مبارزه ی  
مكه  را لمس  نمود و بعد هم  كه  به  مدينه  هجرت  كرد، همسر مردی  شد كه  
تمام  زندگيش  جهاد فی س��بيل اهلل  بود و در تمام  قريب  به  يازده  سال  زندگی  
مشترک  فاطمه ی  زهرا و اميرالمؤمنين )عليهماالسالم (، هيچ  سالی ، بلكه  هيچ  
نيم  سالی  نگذشت  كه  اين  شوهر، كمر به  جهاد فی سبيل اهلل  نبسته  و به  ميدان  
جنگ  نرفته  باش��د و اين  زن  بزرگ  و فداكار، همس��ری  شايسته ی  يك  مرد 

مجاهد و يك  سرباز و سردار دايمی  ميدان  جنگ  را نكرده  باشد.
پس ، زندگی  فاطمه ی زهرا، اگر چه  كوتاه  بود و حدود بيس��ت  سال  بيشتر 
طول  نكشيد; اما اين  زندگی ، از جهت  جهاد و مبارزه  و تالش  و كار انقالبی  
و صبر انقالبی  و درس  و فراگيری  و آموزش  به  اين  و آن  و سخنرانی  و دفاع  
از نبوت  و امامت  و نظام  اسالمی ، دريای  پهناوری  از تالش  و مبارزه  و كار و 
در نهايت  هم  شهادت  است . اين ، زندگی  جهادی  فاطمه ی زهراست  كه  بسيار 
عظيم  و فوق العاده  و حقيقتا بی نظير اس��ت  و يقينا در ذهن  بشر � چه  امروز 
و چه  در آينده  � يك  نقطه ی  درخشان  و استثنايی  است . سخنرانی  در ديدار 

جمع  كثيری  از بانوان  كشور ۶۸/10/2۶

۳� تجليل از مقام فاطمه � سالم اهلل عليها � تكريم ايمان، تقوا، علم، ادب، 
ش��جاعت، ايثار، جهاد، ش��هادت و در يك كلمه مكارم اخالق است كه پدر 
بزرگوارش برای آن مبعوث ش��د، و آن گاه كه رسول اكرم � صلی اهلل عليه 
وآله وسلم � فاطمه را پاره تن خويش معرفی می كند، به جهانيان می آموزد 
كه جلوه واالی كرامت انسان و اخالق اسالم را در اين چهره مقدس جست 
و جو كنند و مادران جهان، شعاعی از اين خورشيد درخشان برگيرند و كانون 

حيات انسانها را گرم و روشن سازند. 59/11/2
 

4� ساده زيس��تی دختر پيامبر يك نمونه برای زنان امروز جامعه ماست. ما 
روحيه مصرف گرايی را كنار بگذاريم و در زندگی به حد لزوم اكتفا كنيم و از 
افراط بپرهيزيم و آرزوهای حقير و كوچك را فدای ارزشهای بزرگ بكنيم، 
نمون��ه كامل آن را در زندگی فاطمه زهرا � س��الم اهلل عليها � می توان در 
تاريخ مشاهده كرد. جهيزيه دختر پيامبر فقيرانه ترين جهيزيه ای بود كه در 

آن روز در بين مردم رايج بود. ۶4/11/4

5� در صحن��ه تعريف 
 معنوی فاطمه زهرا
وارد نمی شويم، ليكن 
معمول��ی  زندگ��ی  در 
بزرگوار يك نكته  اين 
مهم اس��ت و آن جمع 
زندگ��ی يك زن  بين 
رفتارش  در  مس��لمان 
ب��ا ش��وهر و فرزندان 
و انج��ام وظايفش در 
ي��ك طرف  از  خان��ه 
و بي��ن وظاي��ف يك 
انس��ان مجاهد، غيور، 
در  ناپذي��ر  خس��تگی 
ب��ا حوادث  برخوردش 
سياس��ی مه��م بعد از 
رحلت رس��ول اكرم � 
صل��ی اهلل علي��ه وآله 
وس��لم � كه به مسجد 
می آيد و س��خنرانی و 
موضعگيری و دفاع می 
كند و حرف می زند و 
يك جهادگ��ر به تمام 
ناپذير  معنا و خستگی 
و محنت پذير و سختی 
تحم��ل كن اس��ت از 
طرفی ديگر. ۶۸/9/22

۶� وجود حضرت زهرا 
حكم��ت،  آن  ب��ا   
ق��درت  گويندگ��ی، 
و  سياس��ی  تحلي��ل 
آين��ده  و  اجتماع��ی 
ني��ز قدرت  نگ��ری و 
ترين  با عظيم  برخورد 
خود،  زم��ان  مس��ائل 

نش��ان دهنده اين واقعيت اس��ت كه يك زن مس��لمان می تواند در سنين 
 جوان��ی هم به مقام��ات عال��ی و معنوی و عرفانی دس��ت ياب��د. 72/9/۸

7� زنان مسلمان در زندگی شخصی، اجتماعی و خانوادگی خود بايد زندگی 
فاطم��ه زه��را را از جهت خردمن��دی، فرزانگی و عق��ل و معرفت الگو و 
سرمشق خود قرار دهند و از بُعد عبادت، مجاهدت، حضور در صحنه تصميم 
گيريهای عظيم اجتماعی، خانه داری، همسرداری و تربيت فرزندان صالح از 
زهرای اطهر پيروی كنند; زيرا زندگی آن بانوی بزرگ اس��الم نشان می 
دهد كه زن مسلمان برای ورود در صحنه سياست و ميدان كار و تالش و نيز 

ايفای نقش فعال در جامعه همراه با تحصيل، عبادت، همس��رداری و تربيت 
فرزندان می تواند پيرو فاطمه زهرا باشد و دخت گرامی پيامبر عظيم الشأن 

الهی را الگوی خود قرار دهد. 72/9/17

۸� زنان مس��لمانی كه امروز در نظام اس��المی با جديت، دلسوزی و همراه 
ب��ا عفت و عصمت درس می خوانند، طباب��ت می كنند و يا در محيطهای 
اجتماعی، علمی و سياسی فعال هس��تند، پيروان فاطمه زهرا محسوب 
می شوند و اين جانب با همه وجود برای چنين زنانی احترام و تكريم قائل 

هستم. 72/9/17

داغ نگاشت یک مصیبت استمراری

پنهان شدی که هر دو جهان 
را حرم کنی ...

محمدعلی رضاپور

حكاي��ت، حكاي��ت زخ��م و بس��تر و بيماری نيس��ت، حكايت 
جراح��ت اس��ت، جراحت��ی در س��ينه مليك��ه ی خ��دا، غربت 
 خورش��يد والي��ت و تنهاي��ی تنه��ا خان��واده ی اهل بهش��ت!

انس��ان چه می داند كه داس��تان اَباناآدم و اُِمّنا حوا در تكرر است! 
تاريخ، ثبت لحظه لحظه جدايی انسان از بهشت است. به راستی 
انس��ان چه آس��ان رانده می ش��ود از بهش��ت. گاهی به هوسی 
س��يبی و گاهی به شهوت س��قيفه ای و آنگاه است كه به ميل 
 استعال و شور شمشير، دش��تی را به خون خدا آغشته می نمايد.

حكاي��ت، حكايت ي��ك در نيس��ت! حكايت س��وزاندن دروازه 
بهش��ت اس��ت. حكايت پايمال چادر آس��مان اس��ت، حكايت 
بس��تن دست خداست، حكايت رس��ن انداختن بر گردن آبروی 
خ��دا روی زمي��ن اس��ت. حكايت كش��اندن صاح��ب خانه ی 
اي��ن دنيا بروی خاک كوچه هاس��ت. حكايت جس��ارت به مادر 
دنياس��ت. نقل ش��كافتن پهلو و س��ينه جگر رس��ول خداست. 
حكايت زخمی عميق بر س��ينه محمد است. حكايت تالفی 
شكس��تن الت و هب��ل و عزی اس��ت. حكايت حس��ادت يك 
ش��هر اس��ت به ثلثی از فرزندان رس��ول خدا، به ششمين نفر از 
 پنج تن، به پدر يك س��وم س��ادات جهان، به محسن ابن علی !

حكاي��ت محس��ن نيس��ت! حكاي��ت نرس��يدن يك س��ردار 
ديگر اس��ت ب��ه كرب��ال! يك عب��اس بزرگت��ر، ي��ك علمدار 
! حرمله هاس��ت  زحم��ت  ك��ردن  ك��م  حكاي��ت   ديگ��ر، 

حكاي��ت ف��دک نيس��ت، حكاي��ت غص��ب تاري��خ اس��ت، 
غص��ب عالم، غصب بهش��ت، حكاي��ت تصرف ح��ق خداوند 
اس��ت. حكاي��ت تالف��ی روز نخس��ت اس��ت. تالفی س��جده 
 ناك��رده و ران��ده ش��دن، تالف��ی ان��ی اعل��م و م��اال تعلمون!

حكاي��ت كوچه نيس��ت، حكايت پيچي��دن صدای س��يلی در 
داالن تاريخ اس��ت، س��يلی بر رخس��اره رضايت خ��دا، افتادن 
گوش��واره عرش ب��ر زمين، گ��م ك��ردن راه خان��ه باضربه ای 
س��نگين، شكستن غرور يك پس��ر در مقابل مادر، خاكی شدن 
 قواره ای از چادر س��وخته پشت در، خاكی شدن كفن يك مادر!

 حكاي��ت ي��ك ده��ه و پن��ج روز نيس��ت. اين مصي��ب، يك 
ماض��ی استمراريس��ت ، ي��ك مض��ارع جاريس��ت! حكاي��ت 
تعزي��ت داری هميش��ه تقويم اس��ت. حكايت چش��م انتظاری 
ش��ش روز هر هفته اس��ت به امي��د روز هفت��م! حكايت انتظار 
 ي��ك جمع��ه پايان��ی اس��ت. و ش��روع زيباترين ش��نبه تاريخ!

و كاش حكاي��ت آمدنش زودتر از انتظارهای بی جان ما باش��د، 
بيش��تر از دعای ف��رج خواندن های ب��ی اعتبار م��ا و بزرگتر از 
تعبيرهای ناقص مان. همين روزها، همين جمعه ها، همين جمعه!

۳
بررسی موضوع انقالب اسالمی در صحیفه فاطمیه

ثبت انقالب اس�المی در صحيفه 
فاطميه در منظر امام خمينی)ره(

اهميت تکریم فاطميه از نگاه 
مقام مع�ظم رهب�ری )حفظ اهلل(
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صحبت از حجاب اس��ت نه آنچه به عنوان تزيين برس��ر 
برخ��ی از زنان م��ا رنگ موها و گل س��رها را زيباتر جلوه 
می دهد. منظور حجاب كامل اسالمی است.حجاب فاطمی 
ك��ه از فاطمه  بر ما رس��يده اس��ت. حجابی كه گردی 
صورت مادرزاد، مچ دس��تان بی زيور، برجستگی های بدن 
و ماهيچه های پا و... را می پوش��اند و زن را از هرگونه سوء 

استفاده حتی نگاهی نامحرم و نامبارک حفظ می كند.
ص��راط، اين روزها، ايام عزاداری ش��هادت حضرت فاطمه 
 اس��ت روزهايی كه بيرق عزا برسر در بسياری از منازل 
برافراشته است و مرثيه خوانان و مداحان اهل بيت درعزای 
ياس كبود محمد مصطفی  ناله زده و نگاه ها را در قاب 

خيس چشم ها به ماتم می كشانند.
 اما دراين روزها كه تن ش��هر با پارچه نويس ها مش��كی 
ش��ده، دراين روزها كه پيام��ك ها رنگ و بوی فاطميه به 
خود گرفته، دراين ايام كه جشن و شادی ها كم رنگ شده 
و تكايا بارديگر ميزبان شيعيان و محبان اهل بيت شده اند و 
درسه دهه ای كه مهدی  صاحب عزای مادرش فاطمه 
شده اس��ت، چراهايی دل را می س��وزاند و فكر را مشوش 

می كند.
چراهايی كه س��اليان سال اس��ت مطرح می شود اما برای 
پاس��خش كمتر »زيرايی« جای »آيا« می نشيند. چراهايی 
كه مهم ترين آنها نداشتن وجه اسالمی برخی از زنان ايران 
اسالمی درجامعه است. چراهايی كه مهم ترين آنها شنيده 
ش��دن لهو و لعب درمعابر و كوچه هايی اس��ت كه به نام 
شهدا خوانده می شوند آن هم در ايام فاطميه و ... چراهايی 

كه مهم ترين آنها رعايت نشدن شئونات اوليه اخالقی در 
تعام��الت اجتماعی بين زنان و م��ردان در اماكن عمومی 
است. چراهايی كه دردناک ترين آنها برخورد با ارزش های 

اسالمی در رسانه ها است.
اما صحبت من از حجاب است...

صحبت از حجاب است نه آنچه به عنوان تزيين برسر برخی 
از زنان ما رنگ موها و گل س��رها را زيباتر جلوه می دهد. 
نه آن روس��ری های كوتاهی كه ب��ا گره های كوچك زير 
سپيدی گلو، رها می شوند و نه آن شال هايی كه بر بلندای 
موهای عجيب و غريب!! زير گيره های به بزرگی بی غيرتی 
و وسعت جلب توجه به دورگردن می پيچند... و نه... و نه... 
ون��ه آن چيزی كه برخی از آن به عن��وان حجاب آن هم 

زوركی ياد می كنند.
منظور حجاب اس��المی من درآوردی برخی از ما زنان هم 
نيست! حجابی كه با چادرهايی ملی! قجری!چادرهای براق 
عربی! چادرهای تن نما و تنگ آستين دار و... بر سر ماست 
و متناسب با آن صورت را رنگ كرده و كيف ها را بر دوش 
انداخت��ه و در بازار به خري��د می پردازيم و در اتوبوس ها تا 

كرده و در كيف می گذاريم.
منظور حجاب كامل اسالمی اس��ت.حجاب فاطمی كه از 
فاطمه  بر ما رس��يده اس��ت. حجابی كه گردی صورت 
م��ادرزاد، مچ دس��تان بی زي��ور، برجس��تگی های بدن و 
ماهيچه های پا و سينه و... را می پوشاند و زن را از هرگونه 
سوء استفاده حتی نگاهی نامحرم و نامبارک حفظ می كند.

حجابی كه سنگر زن مسلمان برای حضوری فعال در جامعه 

و حفظ شؤنات او در تعامل با مردان است. حجابی كه زاييده 
عفت و عفتی كه فرزند حياء زن مسلمان است.

هيچ می دانيم كه حجاب و عفاف در هميشه تاريخ به عنوان 
دو ارزش درجامعه بش��ری به ويژه جوامع اس��المی مطرح 
بوده و است. هيچ دقت كرده ايم كه يكی از امتيازات انسان، 
در مقايس��ه با موجودات ديگر، تهيه پوشش مناسب برای 
اندام خويش اس��ت. براين اساس، پوشش يكی از شؤون و 

ويژگی های انسان به شمار می آيد.
نه اينكه زنان در انديشه های خود به دنبال كشف حقيقت 
ش��ان از جانب محبوب هستند نه اينكه هر آنچه سر راهی 

است و ديدنی ارزش كشف شدن ندارد.
هيچ فكر كرده ايم كه در تاريخ فلسفه و نيز انديشه، حجاب 
يكی از بهترين و مهم ترين تشبيهات و استعارات برای آن 

چيزی بوده كه پوشاننده حقيقت است.
حقيقت، آشكارگی اس��ت كه نيازمند كنار زدن حجاب ها 
توسط اهل و محرمش اس��ت. از همين رو است كه برای 
فيلسوف، هر چيز عريان و آشكار كه هركس را توان ديدن 
آن اس��ت ناچيز و بی اهميت جل��وه می كند. در يك معنی 
لطيف حتی می توان گفت: فيلس��وف يا همان كاشف ، از 

عريانی مكشوف چندان خرسند نيست.
برای فيلس��وف آنجا كه رازی در كار نباشد كاری نيز وجود 
ندارد. او درمقام جوينده حقيقت بايد نشان دهد كه همواره 
رازی در ميان اس��ت از همين رو است كه می كوشد باز در 

حجاب كند آنچه را كه محرمانه افشا كرده است.
اين داس��تان در زندگی زن و مرد ه��م اين گونه بازخوانی 
می شود كه مردان در مقام فيلسوف زمانی كه زن را درمقام 
راز عريان ببينند، دليلی برای عالقه افشا ندارند و در وجهی 
عكس آن در پس افشاگری محرمانه از عريانی آن ناخرسند 
شده و به پوش��اندن راز خود برای كشف نشدن حقيقتش 
استفاده می كنند كه از آن به نام غيرت و همت ياد می شود. 
حال سؤال اين است مرد در مقام فيلسوف چه كاری خواهد 

داشت اگر رازی وجود نداشته باشد؟
بايد بدانيم كه مرد و زن هستی فراتر از تاريخ شناخته شده 

بشر دارند و در تاريخ اديان همواره از حجاب به عنوان امری 
اصيل و پيش��ينه دار ياد شده اس��ت. به گفته ويل دورانت، 
»قوم يهود و ايرانيان قديم، حجاب را برای بانوان يك نوع 

كرامت و شرافت و از واجبات دينی می دانستند.«
 ، بی ترديد مبنای حجاب در ش��ريعت حضرت موسی
آي��ات تورات بوده كه بر حجاب تأكيد می كرده اس��ت. در 
آن آيات، كيفيت پوشش زنان يهودی مشخص بوده است. 
تورات ش��باهت لباس زنان و م��ردان را نهی می كرده: در 
قسمتی از تورات می خوانيم: »متاع مرد بر زن نباشد و مرد 
لباس زن را نپوش��د زيرا هركه اين كند مكروه يهوه خدای 

تو است«
اما اس��الم: پوش��ش و حجابی را به ارمغ��ان آورد كه اصل 
آن مرب��وط به احكام ويژه بانوان اس��ت و ات��كای آن، بر 
تفاوت های طبيعی و ساختاری زن و مرد استوار است و آن 

از سوی خدا در رده آيه قرآن بر ما نازل شده است.
حضرت عيس��ی روح اهلل  نه تنها احكام شريعت يهود 
را در مورد حجاب تغيير نداد بلكه با قوانين ش��ديدتری آن 
را استمرار بخش��يد و در برخی از موارد قدم را فراتر نهاد و 

سختگيری بيشتری وجوب حجاب را مطرح ساخته است.
مسيحيت برای ازبين بردن زمينه هرگونه تحريك و تهييج، 
زنان را به صورت ش��ديدتری به رعايت كامل پوش��ش و 
دوری از هرگون��ه آراي��ش و تزيين فراخوان��د. بنابر متون 
تاريخی، چادر و روبند، برای خاتون های اش��راف ضروری 
بود و در اعياد نيز كسی آن را كنار نمی گذاشت؛ بلكه با طال 
و نقره و پارچه ه��ای زربفت آن را تزيين می كردند و حتی 
برای تفريح نيز با حجب و حيای كامل در مجالس انس و يا 

گردش های دور از چشم نامحرم شركت می كردند.
اما اس��الم حجاب را برای زنان متناس��ب با شئوناتشان با 
تعديل و نظم مناس��ب و به دور از افراط و تفريط، س��هل 
انگاری مضر يا سختگيری بی مورد به جامعه بشری ارزانی 

داشته است.
با اندكی تدبر در آيات قرآن فلس��فه حجاب را به گونه ای 
صريح می توان احترام و نگه داش��تن حرمت زن دانس��ت: 

كسی كه به عظمت حجاب پی ببرد؛ می فهمد بی حجابی 
و بدحجابی ثمره عدم معرفت و شناخت حقيقی جايگاه زن 

در نظام هستی است.
حال ب��ا وجود همه اين دانس��ته ها و الزام��ات به رعايت 
فرهنگ حجاب اسالمی در جامعه اسالمی دوست دارم آخر 
نوشته هايم به وصيت نامه شهدا در امر رعايت حجاب اشاره 
كنم كه بدانيم از جانب ش��هدايمان به چه امری مؤظف و 

تكليف شده ايم.
در بررس��ی های 5۳ هزار وصيت نامه شهدا ۸۶۸1 وصيت 
وجود دارد كه در آن به موضوع حجاب پرداخته شده است.

وصيت هايی كه هركدام را هر زمان بخوانی گويی با شهيد 
در دوران كنونی هم صحبت ش��ده ای و اين است عزت و 

كرامت شهدای ما وقتی می گويند.
ش��هيد داود صابری )1۳۶2-1۳47( :خواهر عزيز، اميدوارم 
كه با رعايت كردن حجاب اسالمی مشت محكمی بر دهان 
دشمنان اسالم بزنيد، شهيد داوود محمدی )1۳44-1۳۶2(: 
خواهرانم ش��ما هم زهراوار باش��يد كه حجاب تو هم يك 

سنگر است.
ش��هيد رمضانعلی خارك��ش )1۳۶۶-1۳4۸( : از خواهرانم 
می خواهم كه با حفظ حجاب و عفت و پاكی شان، به جنگ 
با فتنه و بی بندوباری بروند و نگذارند منافقين پليد و افراد 

فاسد بی غيرت، جامعه را خراب بكنند.
ش��هيد رضا اكبری )1۳۶2-1۳42(: و پيام من به خواهران 
حزب اهلل اين است كه هميشه جلوی منافقين دين باشيد و 
نگذاريد كه هركاری دلشان خواست بكنند، حجاب خود را 

حفظ كنيد چون حجاب شما كوبنده تر از خون من است.
و باالخره وصيتی از ش��هيد سيدحس��ين حسينی )1۳۶5-

1۳4۳(: به تمام��ی خواهران دينی هم تأكيد می نمايم كه 
سعادت دنيا و آخرت شما در گرو حفظ اكمل حجاب است و 
با رعايت حجاب كامل اسالمی و حضور همه جانبه خويش 
در تمامی صحنه های انقالب، مش��ت محكمی باش��يد بر 
دهان كس��انی كه با شعار آزادی زن، اسارتی نوين را برای 

آنان به ارمغان آورده اند.

ماجرای جلسه با آرایشگرهای 
زنانه در فاطميه

هنوز هم هستند كسانی در شيراز كه نه تنها آمدن و رفتن ايام فاطميه رو متوجه نميشن بلكه 
بعضی ها مراس��م عروسيشون دقيقا متقارن با ايام فاطميه يا شب شهادت حضرت زهرا  در 

باغ های شيراز برگزار ميشه)خبرنگار مسلمان(
به گزارش وبالگس��تان مشرق، حامد طالبی در مطلب اخير وبالگ »خبرنگار مسلمان« نوشت: 
اكثريت مردم مهربان ش��يراز مردمی مذهبی و اهل بصيرت هس��تند و نشان اين موضوع رو در 
جلس��ات چندين هزار نفری رهپويان وصال و هيئت های مذهبی و فعاليت های فرهنگی اونها 

ميشه ديد؛ اما خاطره ای دارم از ايام فاطميه سال ۸9 كه در شيراز مشغول به كار بودم.
يكی از دوس��تان هيئتی برايم تعريف می كرد كه هنوز هم هس��تند كسانی در شيراز كه نه تنها 
آمدن و رفتن ايام فاطميه رو متوجه نميشن بلكه بعضی ها مراسم عروسيشون دقيقا متقارن با 

ايام فاطميه يا شب شهادت حضرت زهرا  در باغ های شيراز برگزار ميشه.
برای همين يك گروه مذهبی چند ساليه كه ابتكار جالبی توی شيراز انجام ميده.

تعدادی از دوستان ارزشی در سالهای اخير در ايام فاطميه تالش زيادی می كنن كه فضای شهر 
در ايام فاطميه رنگ عزای حضرت زهرا  داش��ته باش��ه، خصوصا در مناطق مرفه نشينی كه 
هيچ ارزشی جز عيش و نوش خودشون براشون اهميت نداره و همه ارزشهای جامعه رو به شيوه 

خودشون به سخره می گيرند.
اين دوستان هر سال آرايشگرهای زن رو در يك مراسم دور هم جمع می كنن و با صحبت هايی 
كه باهاشون انجام ميدن، اونها رو متقاعد می كنن كه در سه شب اصلی شهادت بی بی دو عالم 
حضرت زهرای مرضيه  عروس خانوم هايی كه چنين ايامی رو برای عروسيش��ون انتخاب 
كردن، برای آرايش عروس��ی پذيرش نكنن؛ ضمن اينكه حتی آرايش��گرها هم در حاكم كردن 
فضای ايام ش��هادت حضرت مشاركت می كنن و هركدوم با اسم خودشون بنرهای تسليت ايام 

شهادت رو در نزديكی محل كارشون نصب می كنن.
اين حركت مبتكرانه و اثرگذار چند س��اليه كه در ش��يراز اجرا ميشه و الحمدهلل اثر هم داشته اما 
چون در يك شهرس��تان انجم ش��ده و دور از پايتخت بوده، چندان در رسانه ها اين كار با ارزش 

معرفی نشده.
يكی ديگه از دوستان شيرازی ام تعريف می كرد كه در ايام فاطميه چند سال پيش جلوی درب 
يكی از مجتمع های تجاری ايس��تگاه صلواتی برپا كرده بودن و شربت صلواتی توزيع می كردن. 
می گفت يكی از خانم ها با سر و وضع نامناسب كه مشتری همين مجتمع بود اومد و يك ليوان 
ش��ربت بهش داديم، ديديم پول درآورد و داد به اونی كه بهش ش��ربت داده بود، فكر كرديم اين 
پول رو برای نذر يا كمك به كار بچه ها داره ميده، ازش پرسيديم اين پول برا چيه، خانومه گفت: 
»مگه شما همونی نبودی كه ديشب اينجا ذرت می فروختی؟« ؛ خانومه نه تنها متوجه ايام فاطميه 

نبود بلكه اصال فلسفه كاری به نام »ايستگاه صلواتی« در چنين مناسبت هايی رو نمی دونست!
به هر حال در بعضی ش��هرها بچه های مذهبی و ارزش��ی برای انجام كارهای بزرگشون در اين 
ايام خيلی غريبن. پارس��ال كه اونجا بودم از اختيارات خودم اس��تفاده كردم و سعی كردم در حد 
ارتباطاتم كمك هايی بهشون داشته باشم ولی خيلی از مديران رو هم ديدم كه ميليون ميليون 
برای كارهای بيهوده و تشريفاتيشون خرج می كنن ولی حاضر نيستن كمكی هرچند كوچك به 

اين بچه ها داشته باشن ...
كاش امسال می تونستم در ايام فاطميه پيش اونا باشم و پا به پای اونا در اجر زحماتشون برای 

اقامه عزای حضرت زهرای مرضيه شريك بشم ...
»لعن اهلل ظالميك و ضاربيك و قاتليك يا فاطمه«

با يك نگاه عميق درباره فلسفه عزاداری بايد گفت در واقع همه 
عزاداری ها مطمئنا يك زمينه س��ازی اس��ت برای اينكه يك 
محب اهل بيت  بهتر بتواند در مسير جلب رضايت و  سيره 
ايشان حركت كند و در نهايت با اصالح يك فرد و يك جامعه 

سعادت فردی و اجتماعی ايشان تضمين گردد .
برهمين اس��اس با توجه به ويژگی و اهميت ايام فاطميه و باز 
اهميت عنصر حيا و حجاب در يك جامعه اسالمی و شخصيت 
يگان��ه و الگوی حضرت زهرا س��الم اهلل عليه��ا برای يك زن 
مس��لمان و ش��يعه، كه نمونه بارز و كامل حيا و حجاب هستند 
،ش��ايد امروز بت��وان اين امر را به عنوان ي��ك ضرورت مطرح 
نمود كه  شعار دهه فاطميه بايد حجاب و حيای فاطمی باشد و 

همچنين به زمان اوج نمود اين شعار تبديل گردد.
 گراميداشت نام فاطمه به چيست؟

برای روشن تر شدن اين موضوع بايد گفت ما عادت كرده ايم كه 
هميشه كار آسانتر را در انجام وظايف انتخاب كنيم،حتی در ابراز 
دلداگيمان به اهل بيت  آنچه دلمان می خواهد انجام می دهيم 
نه آنچه ايش��ان می خواهند،اين يك نكته بسيار ظريف است كه 
بايد به آن توجه داشته باشيم، آيا احيای ياد فاطمه سالم اهلل عليها 

تنها به برگزاری مجالس سوگواری آن حضرت است يا خير!؟ 
اگر فقط برگزاری مجالس سوگواری موجب گراميداشت صديقه 
طاهره است چرا با توجه به اينكه مجالس سوگواری و ياد ايشان 
هر سال بيشتر از گذشته است تصوير فاطمه رفته رفته در دلهای 
زن��ان م��ا و در فضای عمومی جامعه م��ا دارد هر چه می گذرد 

كمرنگ و كمرنگ تر می شود؛
در زمان��ی نه چندان دور نام فاطم��ه و زهرا اولين نامی بود كه 
در هر خانواده ايرانی با افتخ��ار برای نامگذاری دختران مطرح 
می شد و نامگذاری می گرديد اما االن آمار چگونه است؟ و باالتر 
از آن زمان��ی نام فاطمه برای زنان ما الهام بخش و طنين انداز 
حجاب و حيای فاطمی بود،آنچه ويژگی و خصوصيت منحصر 
به فرد صديقه طاهره سالم اهلل عليها را تشكيل می دهد و ارتباط 
وثيق زنان با آن بزرگوار آنچنان بود كه اين ش��عاری كه بر در 
و ديوار نوش��ته می شد جزو شعار  های تاثير گذار و اثر بخش بر 

زنان ما بود كه:   
ای زن به تو از فاطمه اينگونه خطاب است/  ارزنده ترين زينت 

زن حفظ حجاب است
 احیای فرهنگ فاطمی در فاطمیه

آيا براستی امروز زهرای غمديده از ما چه می خواهد؟ احيا كردن 
و بزرگداش��ت نام و ياد فاطمه به احيای فرهنگ فاطمی است 
آنچ��ه امروز دارد چونان خود فاطمه هر روز در جامعه ما مظلوم 
و مظلوم تر می ش��ود ، بايد بی پرده سخن بگويم، شعار فاطمه 
اين اس��ت كه خوشا به حال آن زنی كه نه او نامحرمی را ببيند 

و نه نامحرمی او را! نگوييد اين ش��دنی نيس��ت! فاطمه تالش 
ما را در اين مس��ير می خواه��د! دهه فاطميه بايد نماد تالش و 

فرهنگسازی ما در اين عرصه رهرا پسند باشد.
بايد به مردان دلداده فاطمه اينگونه خطاب كنم كه،اين زنان و 
دختران كوچه و بازار كسی غير از خانواده خود ما نيستند خانواده 
بسياری از ما كسانی كه دم از فاطمه ميزنيم آنچنان رنگ بويی 
از فرهنگ فاطمی ندارند،جدا از مبحث امر به معروف و نهی از 
منكر ،مطلب اوليه و ابتدايی حفظ خود و خانواده خود است،كه 

قرآن می فرمايد : 
َِّذيَن آََمُنوا ُقوا أَنُْفَسُكْم َوأَْهلِيُكْم نَاًرا1 َيا أَيَُّها ال

آنچه مشخص است حضور يك زن و دختر بی حجاب در جامعه 
ای كه الگوی زنانش فاطمه زهراست ،نعوذ باهلل دهن كجی به 
صديقه طاهره و فرهنگ اوست و با وجود چنين خطای عظيمی 

چه مجلسی و چه نوحه ای و چه عزايی؟
 روضـه و ذکری مقبول حضرت زهراسـت که حیا و 

حجاب ما را اصالح کند
اين رويه بس��يار اش��تباه اس��ت كه فاطميه بيايد 
و ب��رود و ماعزاداری او را انج��ام دهيم و خود را 
مح��ب و دلداده او بدانيم ولی باز با گذش��ت اين 
ايام  در فرهنگ حجاب و حيای زنان و مردان ما 
هيچ تاثير و تاثر نمايانی حاصل نش��ود؛ اين كدام 
فرهنگ فاطمی است كه حجاب ندارد؟؟ اين كدام 
فاطميه است كه با بی حجابی كاری ندارد؟ همان 
فاطمه ای كه حتی روضه ش��هادتش نيز لبريز از 
درس حيا و عفاف است ،آنجا كه روزهای پايانی 
عمر كوتاهش تابوتی سفارش می دهد كه حجم 

بدن او در هنگام تشييع جنازه نمايان نباشد.
 تصور فاطمه زهرا س��الم اهلل عليها بدون تصور 
حي��ا و حجاب ناممكن اس��ت، مجل��س روضه 
حضرت زهرا مجلس ذكر حياست، مجلس احيای 
حجاب اس��ت، پس بدانيد كه اگر اينگونه نيست 
باي��د بدانيم يك جای كار ايراد دارد يا تصور ما از 
فاطمه اشتباه اس��ت و او را نمی شناسيم و برای 
فاطمه ديگری اشك می ريزيم و گريه می كنيم، 
يا اينكه اين ابراز ارادت ها و گراميداشت های ما از 
مادر سادات ناقص است و مورد رضای او و سبب 
اصالح ما نيست چرا كه  آن فرهنگ فاطمی كه 
حجاب ندارد يا اينكه با بی حجابی می سازد فاطمه 
اي است كه تنها در اسالم آمريكايی قابل تعريف 
اس��ت همان اسالمی كه هيچ چيز ندارد جز يك 

نام.

امروز بايد صدای گريه فاطمه را شنيد كه به جای گريه در فراق 
پدر بر حال ما اشك می ريزد و بر مظلوميت مهديش ؛ مايی كه 
از حال زنان و دخترانمان معلوم است كه به سمتی می رويم كه 
روضه و ذكرمان بی اثر و نمازمان بی هنر اس��ت؛ از آنجا كه در 
مورد نماز و عبادت، قرآن كريم و ائمه عليهم السالم می فرمايند 
كه نمازی، نماز اس��ت و مقبول، كه تنهی عن الفحشاء و منكر 
باشد و همچنين در اين راستا می توان گفت كه روضه ای روضه 
اس��ت و مقبول و دل حضرت زهرا را بدست می آورد كه فحشا 
س��تيز باش��د و حيا پرور؛ اگر اينگونه نيست،نه آن روضه روضه 
انسيه حوراست و نه آن فاطميه ،فاطميه صديقه كبري و نه اصال 

آن فاطمه،فاطمه زهرا!.
 1-اي كس��اني كه ايم��ان آورده ايد خود و خانواده خود را از آتش جهنم باز داريد س��وره 

تحريم آيه

حسين ابراهيمی
 طلبه رشته تخصصی كالم اسالمی حوزه علميه قم 

4
حج�ابی که ای�ن روزها
ب�وی فاطميه نمی دهد!

س�ال اول، اولی�ن ش�ماره، فاطمی�ه 1434/ فروردی�ن 1392

دهه فاطميه دهه احيای حيا و حجاب



5
زنان چه نقشی در بيداری اسالمی دارند؟

مريم نورانی

س�ال اول، اولی�ن ش�ماره، فاطمی�ه 1434/ فروردی�ن 1392

زنان صدر اسـالم در شرایطی که درپرتو تعالیم 
ارزشمند اسالم نصیبشان شد، در پیشبرد قافله 
ی تمـدن و بقاء فرهنگ اسـالمی کمتر از مردان 
نبوده اند و کافی اسـت تأثیر بانوان بزرگ اسالم 
چون: حضـرت خدیجه، حضـرت فاطمه و 
حضرت زینب بررسـی کنیم تا شاهد صدق و 
صحت این ادعا باشـد. لذا می بینیم پس از نزول 
قرآن، از صدر اسالم تاکنون زنان با الهام از این 
کتاب آسمانی، همپای مردان در نشر و گسترش 
دین تالش های گسترده ای داشته اند که یکی از 

راههای آن ایجاد نهضت های علمی است. 

از همان زمان كه تاريخ حيات بش��ر رقم خورد، زنان پا به پا 
و همدوش مردان در تمام عرصه های زندگی حضور داشتند. 
زنانی كه استمرار حيات بشريت به دست آنان رقم می خورد 
و مفتخر به تربيت مردان بزرگ تاريخ بوده اند؛ همواره سهم 
بسزايی در تأثيرگذاری بر تمامی شؤون اجتماعی و سياسی 

داشته اند.
اديان الهی بر نقش زن��ان در صحنه خانوادگی و اجتماعی 
تأكيد كرده و او را مكمل مردان در نقش آفرينی جهت سير 
تمدن بشری می شناسند. مكتب اسالم در پرتو راهنمايی های 
قرآن و س��نت نبوی و عترت رسول مكرم اسالم به زن آن 
چه را كه شايسته ی او بود اعطا نمود؛ و شرايط را به گونه ای 
فراهم آورد كه زن بتواند با حفظ شؤون اسالمی و انسانی و 
با توجه به استعدادهای به وديعت گرفته شده، در تمام ميدان 

ها كه نياز به حضور اوست نقش ايفا كند.
از ديدگاه قرآن همكاری در سازندگی جامعه از طريق فريضه 
ی ام��ر به معروف و نهی از منكر بر دوش هر دو جنس زن 
و مرد نهاده ش��ده و از ش��ا خصه های ايمانی آنان به شمار 
آمده است: »و المؤم نون و المؤم نات بعضهم أول ياء بعض 

يأمرون ب المعروف و ينهون عن المنكر«)توبه/71(.
اين فريضه عامل سازنده ی افراد جامعه و بزرگ ترين قيام 
ها و تحّوالت سياسی و اجتماعی در طول تاريخ اسالم بوده 
اس��ت. به موجب اين فريضه، زن موّظف اس��ت كه نقش 

تربيت و اصالح جامعه را داشته باشد.
اص��واًل از ن��گاه قرآن زن نقش مح��وری را در تربيت افراد 
خان��واده و در نتيجه جامعه دارد. اگر خداوند قوام اجتماعی و 
اقتصادی جامعه را بر عهده ی مرد نهاده است، قوام تربيتی 
آن را بر دوش زن گذاش��ته زي��را زن كانون عاطفه در عالم 

هستی است.
مس��اله مهمی كه به آن بايد اشاره كرد، نقش آفرينی زنان 
در س��اختن افراد جامعه است. هر فرد جامعه از ايام كودكی، 
زير نظر مادر شخصيتش شكل می گيرد، از كودكی می آموزد 
كه در آينده چه نقش��ی را ايفا كند و به همين اساس جامعه 
  اسالمی ش��كل می گيرد. چنين است كه امام خمينی
می فرمايند، از دامن زن، مرد به معراج می رود، زنان با ايفای 

نقش خواهر، مادر، دختر همواره نقش بسيار مهمی دارند.
تربيت مديران كارآمد توس��ط زنان انج��ام می پذيردو اين 
وظيف��ه ی زن را می توان »مديريت پاي��ه« ويا »مديريت 
س��ايه« نام نهاد. جايی كه زن بايد حتما حضور داشته باشد 
بحث تربيت فرزند اس��ت وگرنه نمی تواند تمدن ساز باشد 
چرا كه تمدن ها توسط انسان های بزرگ ساخته می شود كه 

وظيفه ی تربيت آن ها با زن است.
همچنين زن از توانمندی اداره ی سياس��ی جوامع بزرگ و 
كش��ورداری نيز برخوردار اس��ت. قرآن كريم برای نمونه از 
بلقيس ملكه ی سبا نام می برد كه با ايمان خود به سليمان 
نبی، نمونه ی مديريت سياسی برتر گشت. زنی كه به جای 
مقابله با رهبر الهی با اقدام و تصميم صحيح به او ايمان آورد 
و خود و كش��ورش را از هالک دنيوی و اخروی نجات داد 

)نمل/44-19(.

زنان صدر اس��الم در ش��رايطی كه درپرتو تعاليم ارزشمند 
اسالم نصيبشان شد، در پيشبرد قافله ی تمدن و بقاء فرهنگ 
اس��المی كمتر از مردان نبوده اند و كافی است تأثير بانوان 
بزرگ اسالم چون: حضرت خديجه، حضرت فاطمه و 
حضرت زينب)س ( بررس��ی كنيم تا شاهد صدق و صحت 
اين ادعا باشد. لذا می بينيم پس از نزول قرآن، از صدر اسالم 
تاكنون زنان با الهام از اين كتاب آسمانی، همپای مردان در 
نش��ر و گسترش دين تالش های گسترده ای داشته اند كه 

يكی از راههای آن ايجاد نهضت های علمی است.
حضرت زهرا كه خود الگوی يك انس��ان كامل است، در 
بعد اجتماعی و فرهنگی نقش سازنده ای ايفا نموده و افراد 
جامعه در صدر اسالم و عصر كنونی درسهای زيادی از اين 
بزرگوار آموخته اند. زمانی كه آن حضرت احس��اس می كند 
كه اسالم و امام زمانش به حركت سياسی او نيازمند است، 
به بهترين وجه برای روش��ن شدن حق واليت و امامت به 
دفاع برمی خيزد و طی خطبه ای بس جامع و گويا در مورد 
امور سيادت و سياست و ديانت و مسايل غامض شريعت و 
خالفت كه نهايت فصاحت و بالغت در آن مشهود است به 

دفاع از حقی كه غصب شده بود برخاست.
و يا حضرت زينب كبری كه در نهضت عاشورا در تمامی 
مراحل در كنار برادرش ايس��تاد و بعد از ش��هادتش، پرچم 
استمرار نهضت عاشورا را برافراشت و چه خوب از عهده ی 
آن رس��الت برآمد. سپس خطبه ی تاريخی و افشاگرانه ای 
كه در جهت افشای ماهيت يزيد و بيان مظلوميت و حقانيت 
حسين ايراد فرمود؛ و همه ی اين ها نشان از علم سرشار 

اين بانوی بزرگوار دارد.
به منظور احيای جايگاه واال و ارزشمند زنان مسلمان، پيامبر 
اس��الم، حضرت محمد مصطفی  با زنان نشست علمی 
برگزار می كرد و ديدگاه ها و نظرات آنها را در مورد تحوالت 
و موضوعات سياسی و اجتماعی جامعه بررسی نموده و مورد 
ارزيابی قرار می داد. عالوه بر اين، با ظهور اس��الم، زنان در 
نبردهای طاقت فرس��ايی ش��ركت نموده و ده ها زخمی را 
تقديم اس��الم نمودند. يكی از افتخارات زنان مسلمان اين 
است كه اولين شهيد زن اسالم، سميه مادر عمار بوده است؛ 
زنی كه تحت ش��كنجه ی كفار و مشركين مكه، به فيض 

شهادت نائل گرديد.
آری از س��ميه تا بنت الهدی و از صدر اسالم تا حضور زنان 
در انقالب اسالمی ايران و بيداری های اسالمی همه و همه 

حاكی از نقش زنان در آفرينش حوادث دليرانه و نهضت های 
علمی و انقالبی در جهت نشر و ترويج دين اسالم است.

1( بیداری اسالمی
بيداری اس��المی پديده ای عظيم و دو مرحله ای است كه 
در مرحله ی نخست در پی استيالی استعمار غرب و شرق 
بر كش��ورهای مسلمان از نيمه ی دوم قرن بيستم با هدف 

بازگشت به اسالم و فرهنگ آن آغاز گشت؛
اّما اين مرحله با حاكميت مزدوران و دس��ت نش��انده های 
اس��تعمار، سركوب ش��د و مرحله ی دوم از انقالب اسالمی 
ايران به رهبری امام خمينی آغاز گشت و هم زمان با استقرار 
نظام حكومتی اس��المی در ايران، انقالب ها و جنبش های 
اسالمی در ساير كشورهای اسالمی چون كشورهای حاشيه 
ی خليج فارس، پاكس��تان، افغانس��تان و كشورهای شمال 
آفريق��ا رخ داد اّما متأّس��فانه با تحريك اس��تعمارگران و به 
دست حاكمان مزدور و مستبد س��ركوب گرديد و حاكمان 
به س��تمگری خود ادامه دادند و جمهوری اس��المی ايران 
تحت فشارها، مشكالت عديده ی سياسی، اقتصادی و… 
از س��وی بيگانگان قرار گرفت. اّما خوشبختانه با رهبری با 
كفايت بنيان گذار آن امام خمينی و پس از آن آيت اهلل خامنه 
ای در مقابله با استعمار و پياده كردن قوانين و احكام اسالم 
ناب محّمدی ادامه يافت و توانمندی اس��الم را در اداره ی 
عّزتمند جوامع اسالمی، بلكه بشری، هم پای پيشرفت های 

علم و فن آوری ثابت كرد.
اين شكوفايی از يك سو و گسترش استبداد و ظلم حاكمان 
مستبد كشورهای اسالمی از سوی ديگر، باعث آغاز مرحله ی 
دوم بيداری اسالمی در خاورميانه گشت و چنان كه شاهديم، 
مزدوران استعمار علی رغم حمايت های اربابان غربی خود، 
يك��ی پس از ديگری به دس��ت مردم خود ب��ه جهّنم روانه 

می شوند. صدام حسين، حسنی مبارک، معّمر قّذافی و…
آن چه كه در اين بيداری در پيروی از علمای اس��الم ديده 
ها را به سوی خود جلب كرده، حضور گسترده زنان مسلمان 
ب��ا حجاب اس��المی، در تظاهرات اعتراض آميز اس��ت كه 
شعارهای اسالمی سر می دهند و چون مردان مبارز، زندانی 

يا شهيد می گردند.
مشاركت سياسی و اجتماعی زنان مسلمان تازگی ندارد و به 
تقليد از زنان غربی و بر مبانی ليبراليستی صورت نمی گيرد، 
بلكه پيشينه ای به قدمت ظهور اسالم داشته و با پيروی از 
الگوهای زنان مبارز مسلمان و بر مبانی اعتقادی دين مبين 
اسالم بوده و از معارف ناب كتاب آسمانی جاودان آن، قرآن 

كريم و سّنت نبی اكرم و اهل بيت تغذيه می گردد.
احساس مسئوليت زن مسلمان نس��بت به اوضاع جامعه و 
ايفای نقش در اصالح آن برخاسته از نگرش قرآن كريم به 

جايگاه زن است.
می توان ش��مه ای از برنامه های اس��الم ب��رای زنان را به 

صورت ذيل دسته بندی كرد:
1( ايجاد نگرش صحيح به نقش زنان و ترسيم دقيق هندسه 

قرار گرفتن دو جنس در كنار هم
2( ايجاد مرز مشخص بين زنان و مردان در جامعه، از جمله 

حجاب و ترويج فرهنگ خويشتنداری جنسی.
۳( توجه به نيازهای حقيقی و فطرت زنان و قرار دادن آن در 

محيط خانواده برای استحكام بنياد خانواده.
4( نق��ش ط��راز اول در تعليم و تربيت فرزندان و س��اختن 

همسران ايثارگر و فداكار برای جامعه و آرمانها.
5( ممانعت از تبرج و خودنمايی و اش��رافی گری و مصرف 
زدگی و مدپرستی بانوان و سرگرم شدن آنان به امور پست 

و شهوانی.
۶( براب��ر دانس��تن زن و مرد در مقامات معن��وی و درجات 

انسانی و برتر دانستن زنان بر مردان در برخی موارد.
7( تعيي��ن وضعيت زنان در عرصه های اجتماعی، رش��د و 
تعالی معنوی و خانوادگی و ترس��يم حقوق انس��انی آنان در 

اين عرصه.

2( نقش زنان ایرانی در پیروزی انقالب اسالمی 
ایران

نقش بسيار مهم و تاثيرگذار زنان ايرانی در پيروزی انقالب 
اسالمی غيرقابل انكار و ستودنی است. اين نقش را نه تنها 
در مورد مبارزهای آنان، بلكه در تربيت و تش��ويق نيروهای 
مبارز و انقالبی نيز می توان جست. به طوری كه امام خمينی 
بنيانگذار جمهوری اسالمی فرمودند: » امروز زن های شير 
دل، طفل خود را آغوش كشيده و به ميدان مسلسل و تانك 
دژخيم��ان رژيم می روند، در ك��دام تاريخ چنين مردانگی و 

فداكاری از زنان ثبت شده است. «
موض��ع زنان ايران حّتی در دربار ش��اه قاج��ار در حمايت از 
فتوای تاريخی ميرزای شيرازی و تحريم تنباكو در مخالفت 
با قرار داد ننگين رژی كه س��يطره ی اقتصادی استعمار را 
موجب می شد و نيز قيام و تحّصن زنان در مسجد گوهرشاد 
مشهد در مخالفت با كشف حجاب كه جمعی از آنان در اين 
واقعه به ش��هادت رس��يدند، به ياد ماندنی است؛ لذا تحريم 
تنباكو، مش��اركت در تاس��يس بانك مل��ی، تحريم واردات 
كاالی خارج��ی و حمايت از توليد داخلی و عكس العمل در 
پی مطرح ش��دن كشف حجاب از جمله نقش آفرينی زنان 

پيش از به پيروزی رسيدن انقالب اسالمی است.
زنان مس��لمان ايران هم پای م��ردان و با اطاعت از واليت 
فقيه در همه ی ميدان های فرهنگی و مبارزاتی و سازندگی 
به فعاليت خود ادامه دادند تا به تش��كيل نظام اس��المی به 
رهبری امام خمينی نايل گرديدند و برترين الگو برای زنان 
مسلمان عصر حاضر شدند، البّته بديهی است كه استقامت 

شرط تداوم اين افتخار و عّزت است.
حض��ور زنان در دفاع مقدس نيز دارای دو بعد نظامی و غير 
نظام��ی بود كه حضور در خط مقدم و پش��تيبانی فرهنگی، 
روحي��ه ش��هادت طلبی، پرس��تاری، تهيه آذوق��ه و اهدای 
كمك ه��ای نقدی و غير نقدی به رزمندگان از جمله نقش 

آفرينی زنان در هشت سال دفاع مقدس بود.
شايان ذكر است كه در انديشه امام راحل زن قادر به حضور 
در اجتماع و مشاركت فعال است و همچنين در نگرش امام 

خمينی  جايگاه مادری برترين شغل است.
مهم ترين نقش��ی كه زنان مسلمان در بيدارگری داشته اند 

نقش تربيتی در دو حوزه ی ذيل بوده است:
 ارائه ی الگويی مهّذب و آگاه از خود به عنوان زن كامل 

مسلمان و انسانی مبارز و آزاد؛
 تربيت فرزندان پاک، آگاه، مبارز و تش��ويق همسران به 

مبارزه.
امام خمينی  درباره ی نقش اّول فرمودند: »زن با تربيت 
صحيح خودش انس��ان درس��ت می كند و با تربيت صحيح 

خودش كشور را آباد می كند«.
ايش��ان بر الگو بودن زنان ايران حّتی برای مردان در مبارزه 
بارها تأكيد فرمودند: »ش��ما بانوان اثبات كرديد كه مقّدم بر 

مردها هستيد، مردها از شما الهام گرفتند«.
و درباره ی نقش دّوم، كه نقش انس��ان سازی است، آن را 
هم طراز قرآن می دانند: »زن ها مردان ش��جاع را در دامن 
خود بزرگ می كنند. قرآن كريم انس��ان ساز است و زن ها 
نيز انسان ساز، وظيفه ی زن ها انسان سازی است. « ايشان 
در ادامه، انزوای زنان انس��ان ساز را عامل انحطاط ملّت ها 
دانس��ته اند. به عبارت ديگر، نقش زنان در انسان افزاری پر 
رنگ تر و نقش مردان در بحث س��خت افزاری پر رنگ تر 
است و هردو در بحث نرم افزاری و فرهنگ افزاری به يك 

ميزان سهيم می باشند.
حض��رت آيت اهلل خامنه ای نيزبا اش��اره ب��ه تكريم واقعی 
زنان در دين اس��الم، اش��عار می دارندكه؛» تجليل اسالم از 
نقش زنان در خانواده به هيچ وجه به معنای منع فعاليتهای 
اجتماعی آنان نيست، اما عده ای كج فهم و عده ای مغرض 
چنين وانمود می كنند كه در نگاه اس��الم، زن يا بايد مادر و 
همسر خوبی باشد و يا در فعاليت های اجتماعی شركت كند. 

در حالی كه حضرت فاطمه زهرا  و حضرت زينب كبری 
 مظهر و نمونه يك همس��ر و مادر خوب و نيز يك زن 

حاضر در فعاليتهای اجتماعی بوده اند. «
حال با گذش��ت ۳4 س��ال از انقالب اسالمی می بينيم اين 
انقالب از يك س��و تعريف انس��انی از زن ارائه می دهد و از 
سوی ديگر الگوهای موفق انقالب اسالمی و شخصيت زن 
ايرانی را احيا و اس��تعدادهای باطن��ی و قابليت ويژه او را به 
عينيت رسانده اس��ت. عالوه بر اينكه انقالب الگويی برای 
انقالبات منطقه خاورميانه شده است زنان كشورهای عربی 
نيز با الگو پذيری از زنان مس��لمان اي��ران در اين انقالبات 

فعاليت های چشم گيری انجام می دهند.

۳( نقش زنان مسلمان در بیداری اسالمی
نق��ش زنان اس��اس و بنياد هر حركت در جامعه اس��ت، او 
می توان��د جامعه را به س��وی ترقی و تم��دن هدايت كند، 
چنانچ��ه مردان می توانند در جهت ه��ای مختلف جامعه را 
رهبری كنند. بنابراين نمی تواند كسی نقش زنان در بيداری 

و وحدت اسالمی ناديد بگيرد.
همان گونه كه ش��اهد هس��تيم ماه هاس��ت م��ردم برخی 
كشورهای خاورميانه با اقدامات اعتراضی خود، درپی تغييرات 
اساس��ی در نظام اجتماعی، اقتصادی و سياسی كشورهای 
خود هستند. در اين ميان، علی رغم تبليغات دولتهای غربی 
مبنی بر عدم مش��اركت زنان مس��لمان در امور كشور خود، 
حضور آنان همدوش م��ردان دراين حركت های اعتراضی 
نشان از حضور موثر و بيداری اسالمی زنان مسلمان منطقه 

دارد.
از منظر اسالم، زنان می توانند عالوه بر ايفای نقش پرارزش 
همس��ری و مادری در خانواده، درتمامی امور جامعه خويش 
نيز نقش آفرين باشند. در اين ديدگاه، يكی از تكاليف زنان، 
همچون مردان، اصالح جامعه اس��ت. در آياتی از كالم اهلل 
مجيد، خداوند متعال به طور يكسان به مردان و زنان توصيه 
می كند، تقوا پيشه كنند و از گناه كردن و كارهای اشتباه بر 
حذر باش��ند. با توجه به اين آيات، زنان نيز در اصالح جوامع 
خود از انحرافات تاثيرگذار هس��تند. رهبر انقالب اسالمی، 
آيت اهلل س��يد علی خامنه ای، در اي��ن باره می فرمايد: »در 
عرصه های اجتماعی، سياسی، علمی و ديگر فعاليت ها، زنان 
مسلمان، همانند مردان، حق دارند با توجه به شرايط زمانی، 
به وظاي��ف خود در قبال جامعه عمل كنن��د. زنان، همانند 
مردان، موظف هس��تند تا در جامعه حضور يابند، تا دردهای 

جامعه را درک كرده و در درمان آنها بكوشند. «
اينك زنان مس��لمان درمنطقه بويژه مص��ر، ليبی، بحرين، 
تونس و يمن، همچون س��ميه درمقابل دش��من سينه سپر 

ك��رده اند. زن��ان مصری با حض��ور پررنگ خ��ود درميان 
تظاهركنندگان و درجای جای مصر ثابت كردند آنچه غربيان 
در مورد انزوای زنان مسلمان می گويند دروغی بيش نيست.

مش��اركت زن��ان در انقالب تونس، ليب��ی و يمن نيز توجه 
جهانيان را به خود معطوف كرده است. حضور زنان مسلمان 
نش��انگر رهايی آنان از قيد و بندهای عرفی و مادی غرب و 

قيام برای كسب آزادی از شر خودكامگان سياسی است.
غاد الغربی از مب��ارزان تونس درباره ی هدف از قيام گفت: 
»قيام أخير ما نتيجه ستم هايی است كه حّكام سابق تونس 
به ملّت روا می داش��تند… دين اسالم به نحو احسن زن را 
تكريم كرد اّما انس��ان از تعاليم دينی خارج ش��د پس از اين 
خروج، ما وارد صحنه ی سياسی و اجتماعی شديم تا نقش 

واقعی زن را نشان دهيم«
دربحرين نيز انبوهی از زنان محجبه مسلمان در كنار ديگر 
هموطنان خود، خواستار سرنگونی خاندان آل خليفه هستند. 
حتی می توان اذعان داش��ت كه بي��داری بحرينی ها، مردم 
قطيف و احس��اء با حضور زنان آغاز ش��د. بيداری اسالمی 
در زنان بحرينی نش��انگر آگاهی آنان درب��اره نقش موثرو 
سرنوش��ت ساز خود در اصالح جامعه خويش است. از جمله 
زنان برجس��ته ای كه دراين بيداری اسالمی عليه دولت آل 
خليفه خروشيده است ؛ خانم » آيات القرمزی « است. وی به 
واسطه سرودن شعرهايی كه عليه آل خليفه سرائيده، معروف 
و ش��ناخته شده اس��ت. او دريكی از تجمعات در 2۳ فوريه 
2011، شعری انقالبی برضد آل خليفه سرود كه به خاطر آن 

دستگير و شكنجه شد.
سران استبدادی كشورهای تونس، يمن، مصر و بحرين به 
سركوب حق طلبی زنان و كودكان در سطح شهر می پردازند 

كه با اين كار ميخ بر تابوت حيات خود می كوبند.
بنابراين می بينيم نقش زنان در كشورهای عربی منطقه كه 
بيداری اس��المی سر می دهند و سران استبداد را به خواری 
انداخته اند كمتر از مرد ها نيست و اين جنبش الگو گرفته از 

زنان نظام اسالمی ايران است.
تشكيل جمعيت ها و اتحاديه، احزاب و سازمان های اسالمی 
زنان در كش��ورهای اس��المی نمادی ديگر از فعاليت بيدار 
س��ازی آنان است ؛ گرچه از نظر ساختار پديده ای جديد به 
ش��مار می آيد اما از نظر نهادی به قدمت تاريخ اسالم است. 
جلس��ات مذهبی خانگی، مكتب خان��ه ها، مجالس حزن و 
سرور ياد نبی اكرم و اهل بيت او در واقع مراكز تجمع 
همراه با انسی برای زنان بودند كه در مكتب سياسی شيعه 
نمود بيشتری دارد. مادران شيعه تنها در اين مجالس به ويژه 
س��وگواری ساالر شهيدان ابی عبداهلل الحسين، فاطميه 
و… توانس��ته اند درس مبارزه و ش��هامت را به پسرانشان 
بدهن��د و بزرگ مردانی چ��ون امام خمينی را به جامعه 

اسالمی حاضر تقديم كنند.
تشّكل ها با س��اختار جديد در ايران و در ساير كشورها نيز 
مش��هود اس��ت از جمله عراق، حجاز و نجد، بحرين، يمن، 
اندون��زی و… ب��رای مثال س��ازمان اس��المی فاطيما در 
اندون��زی، با هدف گس��ترش تعاليم اهل بي��تدر ميان 
اّمت اس��المی تأسيس شد ه و توس��ط دانشجويان رهبری 
می شود و تاكنون آثار فرهنگی ای چون: شرح ادعيه ی اهل 
بيت ، ارائه خدمات آموزش��ی، كتابخانه ای و…. در اين 
خصوص ارائه كرده اس��ت )زهرا پيشگاهی فر، ص27۳(. از 
اين زمره اند سازمان نهضت زنان مسلمان در ايران و پيش 

از انقالب اسالمی، بنات الهدی در عراق و…
در پاي��ان الزم به ذكر اس��ت كه تأكيد ب��ر مبانی اعتقادی 
اسالمی و روش های اسالمی نكته ای مهم در استمرار و به 

نتيجه رسيدن كامل بيداری های اسالمی است.

نتیجه گیری:
با توجه به اين كه زن نيمی از پيكر اجتماع است و با درنظر 
داش��تن روند تاريخی در رابطه با زنان می توان جايگاه زنان 
را در نظام هستی و نقش و تأثير بسزای آنان را دريافت. زن 
در تمامی وقاي��ع و فرآيندهای جاری در طول تاريخ ارتباط 

مستقيم داشته است.
زن��ان با ايمان در اين راه همانند زمينه های ديگر كه در آن 
برادرانش��ان را ياری می كردند، به كمك م��ردان آمده و با 
او مش��اركت فعال داشته اند. بنابراين سزاوار است اگر گفته 
ش��ود: »همه ی س��عادت ها از دامن زن بلند می شود و زن 
مبدأ همه ی خيرات است« و »اگر زن متحول شود، جامعه 

متحول می شود. «
زن در تمدن اسالمی، پيش و بيش از آن كه جلوه و تكليف 
بيرونی داش��ته، به بنيان گذاری سياست های عميق تربيتی 
در بس��تر خانواده همت گماش��ته و با تأمين پشتوانه تربيت 
و آرامش و اس��تحكام خان��واده، هر زمانی كه نياز به حضور 
و ظهور در صحنه ها و ميادين اجتماعی را تكليف پنداشته 
است، دوش��ادوش مردان، مبادرت ورزيده است؛ لكن بنا بر 
اولويت و اّوليت نق��ش درونی وی، از رويكرد تمدنی وی با 

عنوان مديريت پايه و يا مديريت سايه، نام برده شده است.
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اینفوگرافی 
هيئت های ساری در فاطميه 92

اینجا ساری است... 
دیدن هیئت ها روی نقشه حداقل دوتا حسن دارد.

یکی اش اینکه پیدا کردن و رفتن به هیئت ها را برایتان تسهیل می کند، 
دیگر اینکه اگر خواسـتید دنبال مکانی بگردید که سال بعد هیئت راه 

بیندازید، حواستان به جاهای خالی نقشه هم باشد.

ترتیب نام هیئت ها براساس موقعیت جغرافیایی آن ها در نقشه  
)از باال تا پایین( می باشد.

با مجلس عزا نفس تازه می کنم
وقتی هوای شهر نفس گیر می شود 
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سیدناصر حسینی پور در کتاب پایی که جا ماند؛ یادداشت های روزانه از 
زندان های مخفی عراق«، خاطره خود از سـالروز شهادت خانم فاطمه 
زهرا را در سـال 68 روایت می کند و در شـرایط سختی که به همراه 
دیگر در آسایشـگاه به سـر می بردند، تنها توانسته بودند تلویزیون را 

خاموش کنند. 

روز ش��هادت حضرت زهرا هميش��ه برای ش��يعيان يكی از روزهای مهم محسوب 
می شده و آنها برای احترام به اين روز از هيچ كوششی مضايقه نمی كردند و در شرايط 
سختی كه به آنها اجازه برپايی مراسم عزاداری داده نمی شد، با سكوت خود به اين روز 

احترام می گذاشتند.
س��يدناصر حسينی پور در كتاب »پايی كه جا ماند؛ يادداش��ت های روزانه از زندان های 
مخفی عراق«، خاطره خود از سالروز شهادت خانم فاطمه زهرا را در سال ۶۸ روايت 
می كند و در شرايط سختی كه به همراه ديگر در آسايشگاه به سر می بردند، تنها توانسته 

سيد مجتبی علمدار، به سال چهل و پنج، در هنگامه سحر به دنيا آمد، آقا 
سيد مجتبی اولين صدائی را كه در اين جهان هستی، پس از اولين لحظه 

تولدش شنيد، اذان صبح بود.
»شهيد سيد مجتبی علمدار، فرمانده گروهان سلمان از گردان مسلم ابن 

عقيل، لشكر 25 كربال بود.«
من و مجتبی ساروی هستيم، »مازندرانی«. من هر كجا كه مجتبی بود، 
حاضر بودم، مجتبی هميش��ه می گفت: عليرضا خيلی دوست دارم مانند 

مادرم»حضرت زهراء« شهيد بشوم.
آن شب »عمليات والفجر 10«، به سمت سه راهی دجيله پيش می رفتيم، 
آتش دش��من لحظه ايی قطع نمی شد، و آرزوهائی مجتبی شنيدنی تر 
شده بود، تيربارها مانند، بلبل می خواندند، مجتبی تير خورد، گلوله گرينف 
ب��ود. گرينف گلوله عجيبی دارد، تيرخورد به بازوی مجتبی، باالی آرنج، 
دس��ت مجتبی را خرد كرد و گلوله عم��ود فرو رفت به پهلوی مجتبی، 

بازوی مجتبی شكست، پهلويش را شكافت.
مجبتی می گفت: فدای مادرم بش��وم، مادرم زهراء كه آن نانجيبان، 
پهلويش را شكس��تند و بازويش را، هوا تاريك بود، وقتی گلوله خوردم، 
حس غريبی از همه يازهراء های كه گفته بودم ريخت توی دلم. تيرخورد 

به پهلويم، ياد پهلوی مادرم فاطمه بودم.
حس كردم دس��تم قطع شده، پهلويم را درد شديدی پيچيده بود، شدت 
گلوله استخوان را خرد كرده، دستم را پيدا نمی كردم كجاست، چرخيده 
بود باالی س��رم. آرام بر گرداندم و ياد مادرم بودم كه چه كش��يد در آن 

غربت و تنهائی.
مجتبی كه در عمليات والفجر10 زخمی سختی شده بود، در بيمارستان 

بوعلی سينا ساری بستری بود.
من هم چند تايی تير خورده بودم، از بيمارس��تان كه به خانه برگش��تم، 
عصا زنان س��راغ آقاسيدمجتبی رفتم. شده بودم يك پا پرستار مجتبی، 
دو سه ماهی مجبتی بستری بود، ديگر از آن هيكل ورزشكاری و قامت 
برافراشته و رشيد، شده بود پوست و استخوان، مثل يك گنجشك زخمی 
زير باران، افتاده بود روی تخت. بچه های جبهه ايی می آمدند و می رفتند، 
سيد مجتبی چون پهلويش را تير شكافته بود، كلسترومی شده بود، يك 

وضعيت بسيار سخت برای يك مجروع جنگی، به همين خاطر بوی 
ناب��ه هنجاری فضای اتاق را گرفته ب��ود. بعضی از بچه ها مجبور 

بودند، جلوی بينی و دهان شان را بگيرند.
مجتبی می گفت: بچه ها اين بوی ظاهر من اس��ت كه شما را اين 

هم��ه بی طاقت كرده و مجبوريد جلوی دهان و بينی تان را محكم 
بپوشانيد، وای به روزی كه بوی باطن ما را خدا آزاد كند، آن وقت است 

كه معلوم می شود چه بالئی سرتان می آورد.
»آقاس��يد مجتبی البته اين ها را از روی اخالصی كه داش��ت می گفت، 

وگرنه مجتبی يك جوری ديگر بود. خيلی خاص.«
روزگار گذشت، جنگ گذشت و مجتبی احوالی ديگر داشت، فرق داشت 
با خيلی از جنگ برگش��تگان، همان حاالت عرفانی را حفظ كرده بود و 

يك ذره از آن روحيات جبهه ائی اش تنزل نكرده بود.
يك روز بهم گفت: علی رضا، آروزی مهمی دارم!

گفتم: چه آرزوئی؟
گفت: دلم می خواهد خانه خدا نصيبم بشود.

 مجتبی كه آرزو می كند، ناگهان به لطف مادرش خانم فاطمه الزهراء
خيلی زود بر آورده می شود.

مداح  مجتب��ی،  آقاس��يد 
اهلبي��ت ب��ود و ي��ك 
جائ��ی روض��ه غريبی 
فاطم��ه  م��ادرش  از 

الزهراء می خواند.
يوس��فی،  آقارحي��م 
توی  گ��رگان،  اه��ل 
وقت��ی  مجل��س  آن 

آق��ا مجتبی  ضجه های 
را ب��رای رفت��ن ب��ه حج 

بعد جلسه غروب  می شنود، 
زنگ می زند به خانه آقا سيد 

مجتبی و می گويد: آقا س��يد 
مجتبی، آرزوئی كه داش��تی بر 

آورده شده، می روی حج، چون آقا 
مجتبی عضو رسمی سپاه بود، بايد 

مجوز خروج هم می گرفت.
می رود س��تاد مركزی س��پاه تهران، 
آن روز كل��ی دوندگ��ی می كند، موفق 

نمی ش��ود، ديگر داشت، تعطيل می شد، 
مجتبی می رود توی محوطه، بين درختان، 

می نشيند، آنجا گريه می كند، می گويد: يازهراء 
من گير افتادم، اگ��ر امروز اينجا كارم 

درست نشود، همچی بهم می خورد، بلند می شود، می رود، می بيند، كارش 
خدائی درست شده است. صدا می كنند: بيا اين نامه ات برو.

رفت مكه و مدتی بعد برگشت، رفتيم پيشوازش، بغلش كردم، بوئيدمش، 
بوسيدمش. رفتيم جای خلوتی، مجتبی گريه كرد، من گريه كردم، گفت: 
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عليرضا، عرفات بوی شلمچه ميداد.
ي��ك روز توی عرفات، جای خلوتی يافتم، 
جائی كه من بودم و دلم بود، دس��ت بردم 

خاک عرفات را بوئيدم.
� گفتم: عرفات، بی معرفت، بوی شلمچه 

می دهی!
و م��ن دلم را آنجا حس��ابی خالی كردم، 

سبك شدم.
س��يد مجتبی علمدار بعد از بازگش��ت 
عمره مفرده، ديگر با قبل فرق داش��ت، 
يك جورائی ديگه، پرس��تو ش��ده بود و 

سكوی پرواز می خواست.
س��ال هفتاد و پنج، بر اثر جراحت ناشی از 
جنگ، اين آخری بيمارس��تان امام ساری 

بستری شد.
روز آخ��ری، آقايحيی كافوئی باالی س��رش، 
غروب بود، می گفت: همين كه اذان مغرب شد، 
مجتبی چشم اش را باز كرد، بين اذان بود، گفت: 
»تو كه آخر گره را باز می كنی، پس چرا امروز 

و فردا می كنی؟«
هن��وز اذان تمام نش��ده بود كه س��يد 
مجتبی چشم هايش را بروی 
دنيا بس��ت و پرس��تو 

شد و پريد.
تشيع جنازه مجتبی يك حال هوائی غريبانه ائی داشت، شلوغ بود، اشك و 

بود، روضه بی بی دو عالم، فاطمه زهراء
مجتبی به من گفته بود: روز شهادتش، بعد از تشيع، توی قبر كه گذاشتن 
اش، اذان بگويم، وقتی مجتبی را گذاش��تيم ت��وی قبر، صدای اذان ظهر 
بلندگو، بلند شد، آن وقت من ايستادم، رو به قبله، كنار قبری كه مجتبی 

را گذاشته اند.
اذان گفتم....

اذان كه تمام ش��د، مجتبی توی قبر آرام خوابيده اس��ت، هنوز سنگ لحد 
را نگذاشته ائيم.

حاج آقا ديانی از دوس��تان آقا مجتبی ايستاد به قبله، مجتبی جلوی پيش 
نماز، نماز ظهر و عصر را خوانديم.

نماز كه تمام ش��د، آقا مجتبی به من تاكيد كرده ب��ود كه روضه مادرش 
حضرت زهرا را سر قبرش بخوانيم .

سيد مجتبی وصيت كرده بود، آن شال سبزی كه در هنگام روضه خوانی 
اشك هايش را پاک می كرد و كمرش را می بست، داخل قبرش بگذاريم.

مجتب��ی گفته بود، روضه كه می خوانيد، هن��گام گريه صورت های تان را 
داخل قبر بگيريد، جوری گريه كنيد كه اشك های تان بريزد توی قبرم...

� روضه مادرش فاطمه زهراء بود.
آقارضا كافی، مداح اهلبيت ساروی، ايشان روضه می خواند، گريه می كرديم 
و اش��ك های مان می چكيد داخل قبر، روضه حضرت زهراء روی قبر 
خوانده ش��د، س��نگ لحد را گذاشتيم و خاک ريختيم و سيد مجتبی رفته 

بود بهشت...
ما برگشتیم به زندگانی...

آقا س��يد مجتبی، روز يازدهم دی ماه 1۳45 هنگام اذان صبح بدنيا آمد و 
يازدهم دی ماه هفتاد و پنج، هنگام اذان مغرب شهيد شد و درست هنگام 

اذان ظهر به خاک سپرده شد.
»شهيد سيد مجتبی علمدار مداح اهلبيت و روضه خوان فاطمه الزاء رفت 

بهشت مهمان مادرش شد.«
 

_ اين حال ش��يدائی را از آقاس��يد مجتبی علمدار، هنگام اذان ظهر با آقا 
رضا عليپور همرزم ش��هيد علمدار بصورت تلفنی ضبط كردم و نوش��تم و 
هنگام اذان مغرب منتش��ر كردم. اينج��ا االن دارند اذان می گويد. گرگان 

پاتوق شهدا.   

غالمعلی نسائی

 را بر س�ر قب�رم بخ�وانيدروضه مادرم زه�را

 اقامه عزای حضرت زهرا
در زندان های رژی�م بعث

بودن��د تلويزيون را خاموش كنن��د. خاطره اين روز در صفحه 5۸2 كتاب اين گونه 
روايت می شود:

یکشنبه 21 آبان 1۳68- تکریت- کمپ ملحق
وفات بی بی دو عالم حضرت فاطمه بود. آن شب تلويزيون نوبت بازداشتگاه ما 
بود. مثل هميش��ه، شب شهادت حضرت فاطمه از تلويزيون عراق ترانه پخش 
می ش��د. بچه ها به حرم��ت رحلت اين بانوی بزرگ تلويزي��ون را خاموش كردند. 
نگهبانان كمپ كه بيش��تر اوقات از پش��ت پنجره بازداشتگاه ها ما را می پاييدند و 
تلويزيون تماش��ا می كردند، ناراحت ش��دند. تلويزيون را برای اس��تفاده اسرا آورده 
بودند اما در حقيقت متعلق به عراقی ها بود. سروان خليل اجازه نمی داد، نگهبان ها 
تلويزيون اس��را را برای استفاده خودش��ان ببرند. نگهبان ها كه تلويزيون نداشتند، 
ش��ب ها پشت پنجره می آمدند و هر ش��بكه ای را كه می خواستند، نگاه می كردند. 
بارها اتفاق می افتاد كه اسرا دوست داشتند فوتبال تماشا كنند، عراقی ها می خواستند 
شوهای عربی و تركی تماشا كنند. ش��وهای مورد عالقه اشان مرتب از تلويزيون 
پخش می ش��د. برای حزب اللهی ها اهميتی نداش��ت تلويزيون چه پخش می كند. 
بچه ها بجز اخبار برنامه های راز طبيعت و بعضی فيلم های مستند، ديگر برنامه ها 

را نگاه نمی كردند.
وليد از اين كه بچه ها تلويزيون را خاموش كرده بودند، عصبانی ش��د. او كه عفت 
كالم نداش��ت، به حميد غيوری بچه گنبد كه تلويزيون را خاموش كرده بود، زياد 
بد و بيراه گفت. وليد، حميد را كنار پنجره خواند، دستش را از الی ميله های پنجره 

بازداشتگاه داخل آورد و چند سيلی خواباند توی صورت حميد.
بنا به دس��تور وليد تلويزيون را روش��ن كردند. تلويزيون عراق ترانه محمود انور را 
پخش می كرد. وليد كه آدم شاد و شنگولی بود هميشه با خواننده عرب، می اكرم كه 
زن سرلخت و بی حجابی بود، همخوانی می كرد. بچه ها نه كاری به وليد داشتند، نه 

به تلويزيون. وليد برای اينكه لج مرا در آورده باش، صدايم زد و گفت:
- ها ناصر استخباراتی، دست بزن!

جوابش را ندادم. حسين مروانی اسير عرب زبان ايرانی را برای ترجمه حرف هايش 
صدا زد و گفت:

- خمينی بهتون گفته اين خانم های خوشگل رو نگاه نكنيد؟!
دلم نمی خواس��ت با او همكالم شوم. از جايم بلند شدم، می خواستم به آن قسمت 
بازداش��تگاه بروم، جايی كه به وليد ديد نداشته باشم، نمی خواستم او را ببينم. وليد 
فهميد؛ مرا كنار پنجره فراخواند و گفت: چطوره ش��ما نيروهای خمينی از رقص و 

ترانه بدتون می آد، من كه از ديدن اين تصاوير خوشم می آد!
- يكی مثل شما خوشش می آد، ما بدمون می آد. اسالم ميگه از گناه دوری كنيد!

وليد خنديد و گفت: حكومت ايران به زور سر خانم ها چادر كرده، من خودم عاشق 
گوگوش و مهستی شما هستم، چطوری شما از اينا بدتون می آد؟

امشب اولين باری بود كه وليد درباره مسائل دينی و اعتقادی با من بحث می كرد. 
برای او جا افتاده بود كه حكومت ايران به زور سر خانم ها چادر كرده. وليد بچه ها 

را تش��ويق می كرد كه رقص ها، ترانه ها و شوهای تلويزيونی عراق را تماشا كنند. 
شايد يكی از علت هايی كه تلويزيون آورده بودند، گمراه كردن و به انحراف كشاندن 
بچه ها بود. عراق به همين راحتی برای كسی هزينه نمی كرد؛ آنها به نگهبان های 
خودشان تلويزيون نداده بودند، به قول يكی از بچه ها عاشق چشم و ابروی دشمن 
خودشون كه نيستند، هدف داشتند. فكر كردم به وليد چه بگويم. تشبيه خوبی به 
ذهنم آمد، با اين كه نمی دانس��تم چقدر حرفم می تواند در وليد اثر بگذارد، بهش 

گفتم:
- سيدی! می تونم يه سوال ازتون بپرسم؟

- بپرس!
- اگه شما گرسنه تون باشه، بريد يه جايی ببينيد دو تا كنسرو ماهی هست، يكی 
از كنسروها درش بسته است، يكی شون هم درش باِز، از كدوم يكی از كنسروها 

می خوريد؟
وليد كه اولين باری بود كه به ماليمت با من حرف می زد، بدون اينكه منظورم را 

متوجه شده باش، گفت:
- خوب معلومه از كنسرو سربسته!

منتظر همين جوابش بودم تا حرفم را حالی اش كنم. وقتی اين جواب را ش��نيدم، 
بهش گفتم:

- شما به خاطر اينكه اون كنسرو ماهی سربسته، مسموم نيست، ازش می خوريد، 
درسته؟

وقتی سرش را به حالت تاييد تكان داد، ادامه دادم:
- شما به خاطر اينكه اون يكی كنسرو درش باز بوده و مسمومه ازش نمی خوريد، 

درسته؟
وليد كه هنوز هم منظورم را نگرفته بود، گفت:

- اين چه ربطی به حرف من داره؟
- خيلی ربط داره، من از اين سوال منظوری داشتم.

- منظورت چيه؟
- دختر با حجاب مثل كنسرو ماهی سربسته می مونه كه پاک و باخداست، آدم های 
خوب و با خدا پرورش می ده. دختر بی حجاب هم مثل اون كنس��رو ماهی سر باز 
می مونه كه به اس��الم پايبند نيس��ت. آدم های فاسد و پليد و خطرناک از دامن اونا 

پرورش پيدا می كنن.
وقتی وليد داش��ت به حرف هايم فكر می كرد، ادامه دادم: همان طوری كه شما از 
كنسرو ماهی سر باز و مسموم نمی خوری، بايد از بی حجابی و بی عفتی هم دوری 
كنيد. وقتی از كنس��رو ماهی سربسته استفاده می كنی، اين يعنی كه قلبتون داره 

بهتون می گه با حجاب و پاكی هم خوب چيزيه!
دو سالی كه وليد نگهبان كمپ بود، اولين باری بود كه با دقت به حرف هايم گوش 
داد و به فكر فرو رفت. فكر می كنم آن ش��ب با اين مثال س��اده و ابتدايی توانسته 
ب��ودم وليد را با وجدانش و حقيقت درونش درگير كنم، هر چند در برخورد بد او با 

من تاثيری نداشت.



موضوع��ی ك��ه نظريه پ��ردازان 
غرب��ی در آمري��كا از آن ب��ه عنوان 

 Americanآمريكايی زندگی  »الگوی 
Lifestyle  تعبي��ر می كنند و ترويج 
آن را گام مهمی در تثبيت س��يادت و 
اهداف سياسی و فكری و فرهنگی خود 

می دانند! 
حج��ت االس��الم و المس��لمين ميراحمدرض��ا 

حاجت��ی، ام��ام جمع��ه موق��ت اه��واز و 
 نويس��نده كتاب عصر امام خمينی
در گف��ت و گو با خبرنگارنش��ريه هيئت 
)وابس��ته به هيئت رزمندگان اس��الم(، 
ب��ه بررس��ی مق��ام ملكوت��ی فاطم��ه 

زه��را و س��بك زندگ��ی ايش��ان و 
ل��زوم الگوگي��ری از معصومي��ن و ائم��ه 

اطه��ار و انتخاب ش��اخصی ب��رای پيروی از 
 س��يره آنان در رسيدن به كماالت آن بزرگوار پرداخت.

مق��ام معظم رهبری در س��خنان اخير خود تأكيد 
بس��ياری بر ترويج فرهنگ زندگی اسالمی 
و پي��اده ك��ردن س��بكی جديد ب��ر مبنای 
آموزه ه��ای اس��المی در خانواده های ايرانی 
داش��ته اند؛ و يكی از اساسی ترين عواملی كه 
بايد به وسيله آن سبك زندگی خود را اصالح كنيم، 
الگو گيری از معصومين و ائمه اطهار است و 
از آنجايی كه زبان اين حقير قاصر از بيان همه 
 فضيلت های و ش��يوه زندگی ائمه اطهار
اس��ت، به طور خاص و ويژه به برخی از ابعاد 
زندگانی ب��ا بركت و س��يره عملی حضرت 

فاطمه اشاره می كنم.
چرا بايد بدنبال اصالح سبك زندگيمان باشيم؟!

واقعيت اين اس��ت كه از يك س��و بحسب اقتضای 
ذاتی، جوامع انسانی همواره دغدغه انتخاب بهترين 
سبك زندگی را دارند، و هر فردی به حسب مقاصد 
دنيوی يا معنوی و با پيروی از رهبران و امامان فكری خود 
به انتخاب س��بك و شيوه زندگی خود اقدام می نمايد و البته 
از س��وی ديگر به جهت آثار ش��گرف شيوه و سبك زندگی 
در تعالی و س��قوط انسان ها، ملت ها و  جوامع؛  فرق ضاله و 
انحرافی و در بعد كالن استكبار جهانی با هدف استعمار و استثمار 
ملت ها به ويژه ملت های مسلمان باالخص شيعيان سعی در تحميل و 

الگوی زندگی سكوالر و ملحدانه و مبتذل دارند.
موضوع��ی كه نظريه پردازان غربی در آمريكا از آن به عنوان »الگوی 
زندگی آمريكايی American Lifestyle« تعبير می كنند و ترويج 
آن را گام مهمی در تثبيت سيادت و اهداف سياسی و فكری و فرهنگی 
خود می دانند! لذا ما بايد با درک آثار عظيم ترويج سبك دينی زندگی 
و درک عطش ذاتی و عمومی در اين زمينه، به ارائه ناب ترين سبك 
زندگی بپردازيم! همان سبكی كه در آيات و روايات ابعاد مختلف آن به 
نحوی تبيين و تفسير شده است و بايد آن را مورد بازخوانی قرار داد و 
با همت واالئی به عرصه عمل در آوريم، چنانكه آيه شريفه »كونو مع 
الصادقين«}1{ در بيان ش��ريف ائمه طاهرين همراه شدن با ائمه 

اطهار تفسير شده است و اين مسأله يعنی پيروی از راه و روش آن 
بزرگواران در تمامی زمينه ها …

از همين رو ضروريس��ت فضال و محققين و نظريه پردازان ما در 
حوزه و دانش��گاه با اقتدا به علمای بزرگ پيش��ين و معاصر ما با 
بررس��ی هر چه بيش��تر و كنكاش در زندگانی معصومين و ائمه 
اطهار، سبك زندگی آنها را به صورتی ساده و روان به مردم ارائه 
كنند، چنانكه عالمه مجلسی با نگارش حليه المتقين و مرحوم 
ش��يخ حر عاملی صاحب وس��ائل الش��يعه با تأليف احكام 
الش��ريعه و از علمای معاصر نيز آي��ت اهلل جوادی آملی 
با نوشتن مفاتيح الحياه به اين امر مهم همت گماردند و 
عالوه بر آن نيز خود جامعه بايد به سمتی سوق پيدا كنند 
ك��ه ضرورت مراجعه به س��يره معصومين در اين 
زمينه را روز به روز و هرچه بيشتر بر مبنی منطق و 

استدالل بيش از پيش احساس نمايند.
اساس��ا هيچ كس نمی تواند بگويد كه من قائل به 
سبكی خاص در زندگی شخصی و اجتماعی خود 
نيستم؛ چرا كه به فرموده امام علی »لُِكِلّ 
َمأُموٍم إَِماماً َيْقَتِدی بِِه«}2{هر مأمومی 
يك امامی هم دارد. پس حتی آنكه 
می گويد من هيچ س��بكی ندارم؛ 
آن هم از س��بك و روشی مبتذل 
به نام »سبك زندگی باری به هر 
جهت« پيروی می كند و آن را شيوه 

و سبك حركت خود قرار داده است.
 البته سخن گفتن پيرامون مقام حضرت فاطمه
و تفس��ير و تبيين ابعاد وجودی اين بانوی بزرگ 

اسالم بسيار دشوار است.
نزول جبرئيل بر حضرت فاطمه)سالم اهلل عليها(

م  معنوی حضرت زهرا مقامی اس��ت كه بزرگان و مقا
علمای دين ما در ادوار مختلف نسبت به عظمت آن سخن گفته و به تبيين 
آن پرداخته اند و در عين حال بر اين مطلب تأكيد نموده اند كه اين مقام 
بس��يار عظيم بوده و فی الواقع، به س��ادگی نمی توان به درک كامل اين 
حقيقت الهی رسيد تا آنجا كه شخصيت بی نظير، عارف و ممتاز و معاصری 
 فرمودند: »من در رابطه با حضرت صديقه كبری همچون امام راحل

خود را قاصر می دانم كه ذكری بكنم«}۳{.
جريان نزول 75 يا 95 روزه حضرت جبرئيل بر فاطمه زهرا و بيان اخبار از 
 علم ماكان و مايكون و حوادث آينده به ايشان كه از سوی اميرالمؤمنين
به كتابت در آمد اش��اره به همين نكته دارد و حضرت امام خمينی نيز 
در يكی از بيانات خود فرمودند: »در فضيلت بی نظير فاطمه همين يك 

نكته كفايت می كند«.
البت��ه در زمان حي��ات پيامبر نيز حض��رت زهرا ب��ه حضرت امير 
فرموده بودند: »هلم هلم حتی اقول لك علم ماكان و مايكون«؛ حضرت 
اميرالمؤمنين هم پس از آن به خدمت پيامبر مشرف شدند و اين جمله 
حضرت فاطمه را به ايشان بشارت دادند و پيامبر فرمودند: »يا علی مگر 

نمی دانی)ميدانی( كه زهرا از نور خداست«}4{…
نبی اكرم در روايت ديگری فرموده اند: »فاطمه حوراء انسيه«}5{ و تعبير 
به انس��يه حوراء نشده اس��ت؛ و اين يعنی اين كه زهرا يك زن بهشتی 
می باشند نه فرشته؛ يعنی بانوی بهشتی كه مقامش از فرشتگان برتر است 
و از فرش��ته در قرآن با عنوان ملك ياد می ش��ود، پس زهرا موجودی 

بهشتی و جبروتی است.
به همين دليل است كه ما اعتراف می كنيم علم و عقلمان از درک حقيقت 
ابعاد وجودی حضرت فاطمه قاصر است؛ به طوری كه در روايتی آمده: 
»امام صادق در پاسخ به سؤالی كه چرا پيامبراعظم دخت گرامی خود 
را }فاطم��ه{ ناميدند؟ فرمود: به خاطر اين كه خلق خدا به جز معصومين 
از درک معرف��ت حض��رت فاطم��ه قاصرند »ألن الخل��ق فطمو عن 

معرفتها«}۶{.
اما در عين حال ما می توانيم حضرت زهرا را در حد خودمان بشناسيم و 
در حد خود نيز از انوار قدسی او بهره مند شويم. و به تعبير امام خامنه ای 

»بايد هر حرف و كلمه و هر اشاره ای در زندگی اين بزرگوار برای ما يك 
سرمشق باشد«، به هر حال زندگانی حضرت در همه ادوار درس آموز است 
در ۶ سال در دامان مادر و پس از آن ۸ سال در مكه و 10 سال در مدينه، 9 

سال همسری و در يك كالم 1۸ سال انعكاس انوار الهی…
يكی از بهترين منابع برای اس��تخراج سبك زندگی اسالمی ابعاد زندگانی 

حضرت فاطمه است
متأسفانه هستند برخی نظريه پردازان سكوالر غرب زده با اين استدالل كه 
كماالت معصومين ما فوق بشری می باشند، معتقدند كه اين كماالت 
و نقل و ترويج آنها كاركرد تربيتی ندارند چرا كه آنها دست يافتنی نيستند 
و با اين ش��يوه آگاهانه و نا آگاهانه خط انقطاع فرهنگی جامعه را از الگوی 

معصومين و ترويج و القای ناكارآمدی اين الگوی ارزشمند دنبال می كنند.
و حال اين كه تمام ارزش هايی كه مورد تأكيد ائمه اطهار می باش��ند 
ارزش هايی تاريخ ساز هستند نه تاريخی و در واقع به همين دليل در تفاسير 
اه��ل بيت واژه های قرآنی چون »صراط، ميزان، نجم و عالمه« كه در 
آيات شريفه استعمال گرديده اند، به اهل بيت عصمت و طهارت تفسير 

شده اند.»از باب جری يا تطبيق و يا تأويل«
و اي��ن ناظ��ر به همين جنبه عمل��ی امامت و والي��ت و كاركرد تربيتی و 
سياسی و اجتماعی اقتدا به انوار الهی و حركت در سبيل آنهاست. چنانكه 
در زيارت جامعه به صراحت از اهل بيت پيامبر با عنوان »صراط اقوم« 
ي��اد می كنند»أنتم صراط األق��وم«}7{، و در دعای پر مغز و معنای ندبه 
از س��وز جان ش��كوای فراق سر می دهيم كه »أين السبيل بعد السبيل« و 
اقرار می كنيم »فكانو هم الس��بيل و اليك و المسلك الی رضوانك« و اگر 
می بينيم كه در روايات مختلف ثواب عظيمی برای معرفت و ارتباط و اتصال 
با اهل بيت عصمت و طهارت ذكر شده است، ريشه در همين واقعيت 
دارد كه اتصال به اين خاندان و عرض ارادت به آنها و لو در هر يك سالم 
و صلوات و زيارت ما را به صراط مستقيمی رهنمون می گردد كه حد اقل 
روزی ده مرتبه در نماز های پنج گانه آن را از خدای سبحان طلب می نماييم 
چنانكه در روايات آمده كس��ی كه به حضرت سيد الشهداء  سالم دهد 

خدای سبحن برای او صد هزار حسنه ثبت می نمايد.
سيره معصومين در تمامی ابعاد و توصيه ها و رهنمودهای آن بزرگواران 
حاوی ارزش های وااليی هس��تند كه با استناد به آنها و بهره گيری از آنها 
می توان به ارائه »مدل كامل انسانی« پرداخت و بی ترديد بخش عظيمی 
از ميراث گرانبه��ای رهنمودهای ائمه اطهار و معصومين  در ذيل اين 
عنوان قابل تفسير و تبيين می باشد، چنانكه رساله گهربار حقوقيه و دعای 
مكارم االخالق امام س��جاد كه در واقع تنظيم رفتار فردی و اجتماعی 
انسانهاست با حس��ن چنين هدفی از لسان مبارک آن حضرت صادر شده 
است؛ از اين رو ما بايد بيشتر به دنبال شناخت سيره معصومين  باشيم 
ت��ا ِس��ير معصومين !، چرا كه س��يره ب��ه معنای س��بك، نوع حركت 
معصومين  را بررس��ی كرده و مشخص می كند كه سبك زندگی آنها 
چگونه است اما ِسير معصومين  به بيان داستان زندگانی آنها می پردازد 
و ديگر نسبت به روش زندگی و منطق كاربردی حاكم در زندگانی سراسر 
پرخير و بركت معصومين در ابعاد ش��خصی و اجتماعيشان ورود پيدا نمی 

كند.
با بيان اين مقدمه بايد به اين حقيقت اش��اره كنم كه زهرای اطهر يك 
موجود ملكوتی اس��ت كه خداوند متعال به خلق خودش هديه نموده است 
ب��رای اين كه عالميان از باران علم��ی و فضائل و معنويات و آثار وجودی 
اين موهبت الهی بهره ببرند با اقتدای به او در س��يره و سبك زندگی اين 
بانوی بزرگوار، به حيات طيبه نائل آيند؛ و از اين روست كه می گوييم يكی 
از بهترين منابع برای اس��تخراج س��بك زندگی اسالمی زندگانی حضرت 

فاطمه زهرا است.
فاطمه زهرا الگوی سبك متعالی زندگيست

اساسا حضرت فاطمه زهرا نه يك شخصيت تاريخی كه مشمول مرور 
زمان واقع گرديده، بلكه يك س��بك و شيوه زندگی كمال يافته اسالمی و 

راه منحصر بفردی برای كمال و تعالی بشريت است.
گرچه حضرت فاطمه  عمر كوتاهی داش��تند و در س��ن 1۸ سالگی به 
شهادت رسيدند اما در همين عمر كوتاه آنچنان رفتار، گفتار، سكنات و اقوال 
نقل شده از ايشان غنی و پرمغز و درس آموز است كه يك الگوی كامل و 

بسيار روشن و پرتأللؤ برای زندگی بشريست.

مسئله »نفاق« و »منافق«، همواره مسئله اصلی هر حكومت 
اسالمی است به گونه ای كه خداوند آن را وسيله آزمايش هم 
خواص و هم عامه مردم قرار داده اس��ت. اصواًل قرآن كريم 
دشمنان اصلی حكومت اسالمی را منافقين می داند نه كّفار 
و اهل كتاب: »هم العدّو فاحذرهم، اينها دش��منان واقعی تو 

هستند پس از آنان بر حذر باش« )منافقون/4(
علمای اخالق مهم ترين گرايش شكل دهنده نفاق در انسان 
را »مي��ل به راحت طلبی و اجتناب از س��ختی ها« می دانند 
)اخ��الق در قرآن/آيت اهلل مصباح/ ج 2/ ص 204( كه البته 
خود اين ميل به صورت های مختلفی مصداق می يابد؛ مانند: 
»بی تفاوتی و سكوت در دفاع از انقالب« ، »هزينه نكردن 
برای انقالب در فتنه ها« ، »تنبلی در راه كسب معارف دينی 
و انقالبی«، »مال اندوزی و بُخل« و »ترس و فرار از ميدان 

جنگ« و ...
از آيات متع��ددی از قرآن كريم می توان دريافت كه رذايلی 
مانند س��كوت و بی تفاوتی در دفاع از ح��ق و فرار از ميدان 
جنگ- چه جنگ نرم و چه جنگ نظامی- و ترس از هزينه 
ش��دن آبرو برای انقالب و ... – كه همگی ريشه در راحت 

طلبی انسان دارد- به تدريج منجر به نفاق خواهد شد.
البته بايد دانست كه عوامل فوق، هم »علت« نفاق هستند 
و هم خصوصي��ت »منافق«؛ به اين معنی ك��ه اين رذايل 
از ابتدا جزو خصوصيات منافقين به ش��مار نمی آمد بلكه در 
واقع منافقين كسانی هس��تند كه وقتی در ابتدا اين عوامل 
به سراغشان آمد و به تعبير قرآن در دلشان »مرض« ايجاد 
ك��رد، در پی درمان آن نبودند و به تدريج آن رذيله اخالقی 

كه »علت نفاق« بود، تبديل شد به »خصوصيت منافق«.
از جمله آيات كليدی و البته معروف درباره منافقين آيه 14۳ 
سوره مباركه نساء است: »مذبذبين بين ذلك ال اِلی هوآلء و 

ال الی هوآلء؛ آنها ]منافقين[ افراد بی هدفی هستند 
كه نه سوی اين ها هستند و نه سوی آنها.

حضرت آيت اهلل مصباح يزدی در تفس��ير آيه فوق 
می فرمايند: »آنان ]منافقين[ خود را در جّوی می بينند 
ك��ه دو گروه متخاصم يعنی مومنين و كفار هر يك 
با طرح راه پيش��نهادی خود با ديگری به مجادله و 
جنگ و ستيز برخاسته و مدعی صحت افكار و عقايد 
و طرح و سيس��تم پيش��نهادی خويش هستند و هر 
گروه درجه ای از قدرت را در دس��ت دارند. منافقين 
در اين ميان كاری به اين حرف ها و صحت و س��قم 
و مرام و مسلك آنان ندارند بلكه كاری می كنند كه 
به اميال و خواس��ته ها و آرزوهايشان برسند. خود به 
طور مستقل، مسلكی ندارند... بلكه به هر يك از دو 
گروه كه برمی خورند خود را جزو آن قلمداد می كنند 
تا از مزايا و يا امكانات آن گروه اس��تفاده كنند بدون 
آنكه كمترين توجهی داش��ته باشند به اينكه حق با 
كدام گروه اس��ت و راه كداميك باطل. باد از هر سو 
وزيد ب��ه دنبال هوا و هوس خود بدان س��و حركت 
می كنند و در صورتی كه مسير باد عوض شد بدون 
كمترين استقامتی تغيير جهت می دهند... حتی بين 
مومني��ن هم احياناً مراتبی ه��ر چند ضعيف از نفاق 
وجود دارد و هنگامی كه مسائل اختالفی در جامعه 
مطرح می شود خيلی در فكر تشخيص حق و باطل 
نيستند، فقط كاری می كنند كه به نفع زندگی مادی 
خودش��ان باشد. از اين رو نوس��ان در زندگی ايشان 
زياد است.« )اخالق در قرآن/ ج 1/ ص 1۶۸-1۶7(

با اين توضيح درمی يابيم كه اواًل بی تفاوتی و تنبلی 
مومنين برای كسب آگاهی های سياسی و دينی برای 

تش��خيص جبهه حق در جامعه اسالمی، نشان دهنده 
وج��ود مراتب ضعيفی از نفاق در آنهاس��ت كه بايد آنرا 
از خود دور كرد. و ثانياً سكوت در جنگ نرم ميان حق 
و باطل در حكومت اس��المی، رذيله و مرضی است كه 
اگر درمان نش��ود، خداوند هم به عقوبت آن س��كوت، 
به مرضش��ان افزوده و سرانجام كسانی كه زمانی جزو 
ساكتين فتنه بودند تبديل می شوند به »منافقين حرفه 
ای« : فی قلوبهم مرض فزادهم اهلل مرضا« )بقره/10(.

آيت اهلل مصباح يزدی يكی از علل روانی شكل گيری 
حال��ت نفاق در انس��ان ه��ا را ضع��ف نفس، ضعف 
ش��خصيت و ت��رس می دانن��د )دو فصلنام��ه قرآن 
ش��ناخت/ش/2/ص ۸( بگونه ای كه هيچگاه حاضر 
نيستند موضعی صريح در دفاع از جريان حق بگيرند 
و پای عقايد خود بايس��تند و ب��رای آن هزينه كنند. 
ضعف ش��خصيت اينگونه افراد تنه��ا مربوط به دفاع 
از جريان حق نمی ش��ود، بلكه آنها آنقدر ترس��و و بی 
شخصيت هستند كه حتی وقتی به جريان باطل هم 
به طور پنهان��ی قول همكاری می دهند، پای آن هم 
نمی ايس��تند: »آيا منافقان را نديدی كه پيوس��ته به 
برادران كافرشان از اهل كتاب می گفتند اگر شما را)از 
وطن تان( بيرون كنند ما هم با ش��ما بيرون خواهيم 
رفت و هرگز از هيچ كس درباره شما اطاعت نخواهيم 
كرد و اگر با شما پيكار شود ياری تان خواهيم نمود؟ 
خداوند ش��هادت می دهد كه آنها دروغ می گويند. اگر 
آنها را بيرون كنند با آنان بيرون نمی روند و اگر با آنها 
پيكار ش��ود ياری شان نخواهند كرد و اگر ياری شان 
كنند پشت به ميدان كرده و فرار می كنند سپس كسی 

آنان را ياری نمی كند )حشر/12-11(
مرحوم عالمه طباطبايی تعبير »اخّوت« ]برادری[ را در 
اين آيه ناظر به اشتراک عقيده منافقين و كفار و يهود 
می دانند. يعنی آنها آنقدر سست عقيده و بی شخصيت 
و ترسو هستند كه حتی حاضر نيستند پای قول به هم 
فكران خود هم بايستند. دقيقاً به همين دليل است كه 
اگر روزی همين كافراِن هم فكِر منافقين، حكومت را 
به دست گيرند، هيچگاه به اين افراد مذبذب و سست، 
اعتماد و رحم نخواهند ك��رد؛ چرا كه همواره احتمال 
خيان��ت از طرف آنها وجود دارد و اين در حالی اس��ت 

كه منافقين همواره با س��عه صدر حكومت اسالمی مواجه 
بوده اند.

آيه 54 س��وره مباركه مائده نيز – به كنايه – به س��رزنش 
كسانی می پردازد كه می ترسند تا به واسطه اظهارنظر صريح 
به نفع حكومت اسالمی، مورد سرزنش ديگران قرار گيرند: 
»ای كس��انی كه ايم��ان آورده ايد، هركس از ش��ما از آيين 
خود بازگردد)به خداوند زيانی نمی رس��اند( خداوند گروهی 
را م��ی آورد كه آنها را دوس��ت دارد و آنان نيز او را دوس��ت 
دارند و در برابر مومنان، متواضع و در برابر كافران، سرسخت 
و نيرومندن��د در راه خدا جهاد می كنند و از س��رزنش هيچ 

مالمتگری هراس ندارند...«
اص��واًل زمينه بروز نف��اق در افرادی كه از ترس س��رزنش 
ديگ��ران از اظهارنظ��ر صريح خودداری ك��رده و يا مواضع 
دوپهلو می گيرند بسيار بيشتر است؛ اگرچه امروزه عده ای اين 
تذبذب و بی شخصيتی خود را با توجيهات و شعارهای زيبايی 
مانن��د » فراجناحی بودن«، »بی طرف بودن«، »اعتدال« و 

... بپوشانند.
دقيقاً به دليل ضعف شخصيت اين افراد است كه در برخی 
موارد كه بايد با حرف غلِط طرف مقابل شان مخالفت كنند، 
از ترس سرزنش شدن مرتباً به تأييد عقيده او می پردازند؛ با 
اينكه می دانند نظرش غلط و قابل خدشه است؛ و اين همان 
چيزی اس��ت كه اميرالمومنين به آن اش��اره فرموده اند: 
»كثرُه الوفاق نفاق؛ موافقت زياد نشانه نفاق است.« ]ميزان 

الحكمه/حديث 20۶27[.
به راس��تی چرا پيامبر اكرم می فرمايند: »اِرفعوا اصواتكم 
بالصل��وه علّی َفاِنّه��ا تذهب بالنفاق؛ با ص��دای بلند بر من 
صلوات بفرس��تيد ك��ه آن نفاق را از بين می ب��رد.« )ميزان 
الحكمه/حديث 20۶54( چه بسا منافقين امروز هم با صدای 
بلند صلوات می فرس��تند. در حالی كه اگ��ر اين حديث را در 
فضای ص��دور آن – يعنی زمان حض��ور منافقين در صدر 
اسالم- تفس��ير كنيم، در می يابيم كه منظور از »صلوات با 
صدای بلند«، اعالم موضع صريح در دفاع از حاكم اسالمی 
 وقت و نترسيدن از سرزنش ديگران است. در واقع پيامبر
قصد داشتند تا به اين وسيله، روحيه تذبذب و ترس از هزينه 
شدن آبرو و راحت طلبی و ... را در اصحاب خود از ميان ببرند 

تا دچار نفاق نشوند. 
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واکاوی آیات نفاق در قرآن کریم

چگونه »سکوت در فتنه ها«
 به »نفاق« می انجامد؟



از آنجا كه در دنيای امروز غالب كارها از حالت دستی يا اصطالحا چاپارگونه 
خارج ش��ده و روی به فناوری های جديد آورده، مسلماً برای اينكه انتقال 
مفاهيم و عقايد صحيح اسالمی و انقالبی به سهولت و آسانی انجام گيرد 
و س��رعت در انتقال و انتش��ار هر چه بيشتر آن ها افزايش يابد، نياز هست 
تا هم��ه فعاالن اين عرصه ها خصوصاً هيئت های ع��زاداری و گروه های 
فرهنگی فعال در زمينة مفاهيم عاشورايی و حسينی به فراخور نيازها با اين 
فناوری های ارتباطی و اطالعاتی IT&ICT آشنا باشند. ما در اين گزيده 
مطلب سعی می كنيم تا به طور خالصه قدم هايی را كه در اين زمينه، بانيان 

و متصديان اين عرصه بايد بردارند تبيين كنيم.

)SMS Center( سامانه پیامک
يكی از نيازهای جدی در زمينه ارتباط گيری با مخاطب خصوصا جوانان و 
نوجوانان، ارتباط از نوع پيامكی است. اين روش كه مسلماً جزو انكار ناپذير 
ش��يوه های تبليغاتی و ارتباط گيری بسياری از گروه های مديريت فروش 
شركت ها و كمپانی های تبليغاتی است. اين روش در بسياری از سازمان ها، 
وزارت خانه ها، بانك ها و حتی سازمان های آموزشی هم نمره قابل قبولی 
گرفته اس��ت. در امتداد ارتباط با مخاطب داشته اس��ت. لذا جا دارد از اين 
شيوه جهت اطالع رسانی و خبرگزاری و ادامة ارتباط هيئت ها با مخاطبين 

و اعضای آن ها استفاده كرد.
امروزه با فراهم شدن زير ساخت ها و پديد آمدن امكانات در اين زمينه از 
س��وی شركت ها و سازمان هايی مانند مخابرات اين امكان به سهولت در 
اختيار خادمان هيئت ها قرارگرفته اس��ت. بدين صورت كه با اخذ اشتراک 
شما صاحب نرم افزاری كاربردی)پنل( خواهيد شد كه می توانيد به وسيله 
آن دريافت، ارس��ال، اخذ اش��تراک مخاطبين و به فراخ��ور نياز هيئت ها 
افزونه های ديگری در اين راس��تا را داشته باشيد. انتخاب شماره ای رند يا 
مرتبط با نام و عنوان هيئت می تواند ارتباط شما را با مخاطبان تسهيل كند.
)WEB-WEBMAIL(صفحات وب سايت يا وبگاه- پورتال و وبالگ

بدون ش��ك با كلمة وب يا س��ايت آشنايی داريد. در اين مقوله به اختصار 
همين بس كه می توان گفت بهترين راه برای جذب، ارتباط، اطالع رسانی، 
انتقال مفاهيم و اهداف بيشمار ديگر كه همه بنيان كار هيئت ها می باشد. 
در چنين فضايی می توان زيرساختی فراهم نمود تا كليه فعاليت های يك 
هيئ را به نمايش گذاشت. امكاناتی از قبيل ايجاد آلبوم تصاوير و فيلم های 

مراسم، اطالع رسانی مراسم، گزيده ای از شرح فعاليت ها و موارد مشابه.
وبالگ اختبارات كمتری را نسبت به وب سايت در اختيار كاربر قرار می دهد 
و به طور كلی محدودتر و در عين حال راه اندازی و به روز رسانيآن راحت تر 
از يك وب سايت است. حال به عنوان مثال  می خواهيم وبالگی برای هيئ 

راه اندازی كنيم.
امروز وب سايت ها و بالگرهای بسياری اين گونه خدمات را در اختيار كاربر 
قرار می دهند تا وی به راحتی بتواند صفحات وبالگ خود را به روزرس��انی 
 http://pelakfa.com نمايد. در اين زمينه می توان به س��ايت پالكفا
اش��اره كرد كه به جهت هم راس��تا بودن از لحاظ فرهنگی با آرمان های 
هيئت های حس��ينی سايت خوبی برای ايجاد يك وبالگ می باشد. لذا بد 
نيس��ت خادمان عزيز سری به اين قبيل س��ايت ها بزنند. شايد برای شما 
سوال پيش آمده باش��د كه تفاوت يك پورتال با يك وب سايت چيست. 

بدين منظور تعريف و گزيده ای از هر دو مورد را بيان می كنيم: 
تعريف پورتال: تعريف اوليه پورتال بسيار ساده است: »مكانی كه ساده ترين 
كاربران اينترنت با رجوع به آن لتوانند به راحتی از س��رويس هايمتداول در 

اينترنت بهره مند ش��وند و يا اطالعات مورد نياز خود را بدست آورند.« هر 
يك از اين كلمات دقيقا نشان دهنده ويژگی خاصی از پورتال هستند:

مكان: در اكثرموارد پورتال به عنوان يك وب سايت با ويژگی های خاص 
شناخته می شود. اين وب سايت می تواند يك واسط بين كاربران و تعدادی 
وب سايت زير مجموعه پرتال باشد و يا اينكه به عنوان وب سايتی واسط، 
بين كاربران و اينترنت قرار گيرد. اما تعاريفی نيز وجود دارد كه مس��تقيما 
از لغت وب سايت اس��تفاده نكرده در اين مورد سكوت می كنند: »پورتال 
دروازه ای اس��ت به س��ايت های ديگر« و يا پورتال نقطه ورود كاربران به 

اينترنت است.«
ساده ترين كاربران: كاربرانی كه به پورتال مراجعه می كنند، لزوما كاربران 
حرفه ای اينترنت نيس��تند. پورتال اين توانايی را ب��ه كاربران می دهد كه 
حتی كم تجربه ترين آن ها بتواند از اطالعات و س��رويس های ارائه ش��ده 
استفاده كند. بر حسب نوع پورتال، كاربران آن نيز متفاوتند و شامل كاربران 

معمولی، مشتريان، توليدكنندگان، كارمندان سازمان و... باشند.
س��رويس های متداول در اينترنت: هر وب س��ايتی بر حسب نوع فعاليت 
كاری خود ارائه دهنده س��رويس خاصی است. اما يك پورتال بايد توانايی 
ارائه سرويس های عمومی داش��ته باشد نظير سرويس پست الكترونيك 
رايگان، انجمن، تاالر گفتگو، اخبار، نقش��ه های مرتبط با موضوع پورتال، 
جستجو در سايت های زير مجموعه و اينترنت، شخصی سازی توسط كاربر 
و ش��خصی سازی توسط پورتال باشد. در پورتال هايتجاری خدمات خريد 

و فروش آنالين، ارائه كاتالوگ و سيستم های پرداخت لحاظ می گردند.
اطالع��ات م��ورد نياز: يك��ی از ويژگی های پورتال درياف��ت اطالعات از 
س��ايت های ديگر است. پورتال تنها دريافت كننده اطالعات است و آن ها 
را به اشتراک می گذارد. به عبارت بهتر پورتال اطالعاتی كه در سايت ها و 
پايگاه های مختلف وجود دارد را سازماندهی كرده و نمايش می دهد. در نظر 

داشته باشيد كه اين اطالعات بايد استاندارد شده باشند.
بنابراين:

*پورتال، توليد كننده و مديريت كننده اطالعات نيست.
*پورتال، استاندارد كننده اطالعات نيست.

* پورتال، يك وب سايت همه كاره نيست.
به عبارت ديگر پورتال چهارچوبی است كه اطالعات و سرويس های منابع 
مختلف را كنار يكديگر قرار داده و تحت يك طرح امنيتی ارائه می دهد. با 
استفاده از پورتال می توان به يكپارچه سازی سيستم های مجزا كمك كرده 

و كاربران را برای استفاده از خدمات موجود ياری داد.
ح��ال بنا به فراخ��ور كار خادمان عزيز در هيئت ها اگر به دنبال ايجاد يك 
وبگاه يا محيطی وس��يع تر نسبت به وبالگ جهت موارد تبيين موارد فوق 
الذكر هس��تند به آن ها پيشنهاد می كنيم وب س��ايتی را راه اندازی كنند. 

برای انجام چنين كاری نياز اس��ت تا شما برای خود يك آدرس اينترنتی 
و مجازی دامين ثبت نمائيد كه اين كار توس��ط شركت های ارائه خدمات

ICT  مهياست. قدم بعدی خريد فضا)هاست( می باشد كه شما با اين كار 
مس��احتی از فضای مجازی را برای خود اخذ خواهيد نمود كه اين امر نيز 
توسط شركت های مذكور به راحی امكان پذير خواهد بود. اما قدم اساسی 
در اين زمينه تعريف قالب مديريتی و گرافيكی سايت می باشد كه امروزه 
با ارائه نرم افزارهای متفاوت مديريت محتوا از سوی شركت های طراحی 
س��ايت اين مساله نيز به سهولت حل ش��ده و جای نگرانی نمی باشد. در 
همين زمينه می توان به نرم افزارهايی همانند جمال؛ وردپرس و وب ديزاين 
اشاره نمود. نحوة كار و آموزش راه اندازی اين گونه نرم افزارها به سهولت 
قابل خريداری و تهيه است. لكن ما در اينجا به جهت آشنايی هرچه بيشتر 
طريقه طراحی يك وب سايت توسط نرم افزار مديريت محتوا و وب نويسی 

را شرح خواهيم داد.
ب��ه عنوان مثال نرم افزار جوم��ال، خوب يقيناً ابتدا اين ن��رم افزار بايد بر 
روی سيس��تمی با مشخصات استاندارد جهت طراحی صفحات گرافيكی 
و برنامه نويس��ی نصب شود. البته قبل از شروع بارگزاری يك صفحه در 
وب س��ايت ها بايد صفحات وب از قبل طراحی شده و مناسب با محتوای 

كاربردی در هيئت ها نمايش داده شوند.
شايد س��وال پيش آيد كه سيستميبا مشخصات استاندارد چگونه شناخته 
می ش��ود؛ در اين باب سخن فراوان بوده اما به طور اختصار می توان اشاره 
نمود كه سيس��تمی با قدرت پردازندگی مناسب داشته باشد؛ دارای قدرت 
پردازش تصوير مناسب)كارت گرافيك( باشد. بعد از گذر از مرحله طراحی 
گرافيك صفحات نوبت به بارگزاری آن ها در فضای خريداری شده يا همان 
هاست می رسد كه توسط نرم افزاری همانند جومال شرح داده خواهد شد. 
شايد تا به حال پيش خود فكر كرده باشيد كه برای ساخت يك وب سايت 
شخصی توسط نرم افزاری مانند جومال بايد چه راه های پرفراز و نشيبی را 
 CSS،HTML،ASP،PHP طی نمود و با زبان های مختلفی همچون
و... آشنايی پيدا كرد ولی ما به شما خواهيم آموخت كه چگونه بدون نوشتن 

برنامه، وب سايتی در خور و در شأن يك هيئت حسينی را ارئه دهيد.

مرحله اول – طراحی قالب در فتوشاپ
مرحل��ه دوم – تبديل قال��ب از فرمت psd به html و كددهی css آن 
در نرم افزار به همين مقدار اكتفا می  كنيم كه در مرحلة دوم به وسيله نرم 
افزارهايی مانند)html editor(و ديگر نرم افزارهای می توانيد كدهای

css آن را در نرم افزار جومال بدست آوريد. حال طراحی آپلود اين صفحات 
و كار با خود نرم افزار قدم بعدی شماس��تكه مرحله پايانی اس��ت و نياز به 

آموزش حضوری دارد.

تلفن گویا
همانگونه كه مش��خص است رسانه ای است برای ارائه اطالعات سازمان 
به صورت خودكار و از طريق تلفن. بنابراين تماس گيرندهصرفا از طريق 
يك گوشی تلفن به اين اطالعات دسترسی دارد. به همين دليل نه حوصله 
آن را دارد ك��ه م��دت زمان طوالنی را در اين سيس��تم صرف نمايد نه به 
دليل آنكه نمايش��ی از اطالعات و زير بخش های پيچيده دسترس��ی پيدا 
كند. بنابراين نمی توان توقع داش��ت همه اطالعات ريز و جزيی هيئت و 
مراس��مات از اين طريق عرضه گردد. ب��رای ارائه اين اطالعات عالوه بر 
روش های كالسيكی نظير بروشور و كاتالوگ های معرفی برنامه ها می توان 
از روش های مدرن تری نظير وب سايت يا وبالگ و cdهای چندرسانه ای 
استفاده نمود)كه به تفصيل در اين مقوله شرح خواهيم داد(. بدين دليل در 
دو دسته اطالعات  ايستا و اطالعات پويا می توان اطالع رسانی را از طريق 
سيستم های تلفن گويا انجام داد، اما بايد دقت شود كه در همه اين موارد 
اطالعات بايد كاربردی، كوتاه و مفيد باشند و از ادبيات و لحن مناسب در 
جمله بندی ها استفاده شود و در خواندن اطالعات نيز به جز زيبايی صدای 
شخص، به رسا بودن صدا، شمرده شمرده خواندن يك جمله دقت شود تا 
تماس گيرنده به راحتی از اين اطالعات استفاده نمايد. نكته ديگر آنكه بنا 
به ماهيت كلی هيئت ها سيستم اطالع رسانی و پاسخگويی توسط خادمان 

هيئت در اين زمينه متفاوت خواهد بود.

اما به طور كلی اطالعات ايستای قابل عرضه عبارتند از: 
معرفی اهداف و رسالت های هيئت به طور اختصار

معرف��ی كوتاه زير بخش ها و واحدهای درون س��ازمانی هيئت)در حداكثر 
يك پاراگراف(

اعالم مختصات مكان برگزاری مراسم آينده.
نشانی ها و شماره تلفن های تماس بخش ها و خادمان در صورت نياز

اخبار بسيار مهم نظير نمايشگاه ها، همايش ها ويا مناسبت های مهم مانند 
محرم

معرفی زمان ها و يا دوره های زمانی خاص مهم برای اعضا مانند اردوها و...
مراحل راه اندازی سيستم تلفن گويا

نيازس��نجی هيئ چه اطالعاتی و خدماتی از س��ازمان قابل ارائه در تلفن 
گويا هستند

ايجاد مكانيزم های خاص برای به روز كردن اطالعات تلفن گويا ارتباط با 
بخش های سازمانی ارائه دهنده خدمات و درگيركردن آنها در كار

تعريف س��ناريوی اطالع رسانی مشخص كردن درخت واره بخش اطالع 
رسانی كه به سهولت شنونده را به بخش مورد نياز راهنمايی كند

 مشخص كردن مكانيسم های پيگيری پاسخ يه پيام و ارتباط با صاحبان 
صندوق پستی

تهيه نرم افزار مورد نياز و سفارشی كردن آن بر اساس نيازهای موجود
اختصاص شماره تلفن های ساده و در صورت امكان سه رقمی

طریقه راه اندازی تلفن گویا
تلفن های گويا به دو شكل س��خت افزاری و نرم افزاری در بازار موجودند. 
سيستم سخت افزاری با قيمت باالتری عرضه می شود؛ اما نيازمند داشتن 
كامپيوتر نيس��ت. با خريداری سيس��تم های نرم افزاری با قيمتی كمتر از 
سيس��تم سخت افزاری الزم اس��ت آن را روی كامپيوتری نصب نماييد و 

كامپيوتر را 24 ساعته روشن بگذاريد.
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پاسخ فرکانسی: 
رنج فركانس هايی كه يك بلند گو می تواند به 
خوبی پخش كند پاسخ فركانسی گفته ميشود. 
برخی بلند گوها دارای پاسخ فركانسی بم هستند 
مانن��د ووف��ر )woofer( و برخ��ی بلند گوها 
صداهای زير را به خوبی پخش می كنند مانند 
توئيتر )Tweeter(. بلند گوهای ووفر و توئيتر 
مكمل يكديگر می باش��ند ت��ا صدايی كامل و 
دلنشين به دست بيايد. بعضی از بلندگوها نيز به 
شكلی طراحی می شوند كه بتوانند هم صداهای 

زير و هم صداهای بم را پخش كنند.
 

توان خروجی بلندگو:
حداكث��ر توانی كه يك بلند گ��و می تواند با 

آن توان صدا تولي��د كند، توان بلندگو گفته 
می شود كه بر حسب وات سنجيده می شود. 
البته در خيلی از موارد فروشندگان و يا توليد 
كنندگان از اعداد واقعی در بيان توان بلندگو 
اس��تفاده نمی كنند. ممكن اس��ت در پشت 
يك بلندگو نوشته ش��ده باشد ۳00 وات. در 
حال��ی كه اين بلند گو فقط برای يك لحظه 
می تواند اين توان را تحمل كند و چنانچه با 
همين توان به كار ادامه دهدصدای خروجی 
آن دچار اعوجاج شده و نهايتا بلندگوها دچار 

آسيب خواهند شد. 
    ب��ه همين دليل ب��رای اندازه گيری توان 
 RMS حقيق��ی يك بلند گو به ميزان توان

آن بايد توجه كرد.

آمپدانس بلندگو:
به ميزان مقاومت نامی بلندگو گفته می شود كه 
بر حس��ب اهم سنجيده می شود. )بعدا توضيح 
خواه��م داد كه آمپدان��س بلندگو از چه جهت 

مورد توجه است(

انتشار صوت در فضای بسته:
چون بيش��تر مجالس در فضايی بس��ته مانند 
حس��ينيه ها، تكايا، منازل و حتی پاركينگ ها 
برگزار می ش��ود. بايد چگونگی تاثير س��طوح 
داخلی )ديوار ها، س��قف و كف( فضاهای بسته 

بر صدا را فهميد.
    باند ها مولد صدا هستند. امواج صوتی بس 
از توليد در تمام جهات منتشر می شوند. برخی 

از امواج منتش��ر ش��ده مستقيما به گوش شما 
می رسند و صوت مستقيم نام دارند. بقيه امواج 
به ديوار ها، سقف، كف و وسايل و افراد موجود 
در فض��ای اتاق برخ��ورد می كنند. و منعكس 
می شوند سطوح فوق بخشی از صوت را جذب 
كرده، بخش��ی را از خود عبور داده و بقيه را به 

داخل اتاق بر  می گردانند.
    چون انتش��ار صوت زمانبر اس��ت )سرعت 
صوت حدود ۳40 متر در ثانيه است( صداهای 
منعكس شده، بعد از صوت مستقيم به گوش 
می رس��ند و بنابر اين صوت مس��تقيم پس از 
تاخيری كوتاه توس��ط صداهای انعكاس يافته 
تكرار می ش��ود. اگرميزان تاخي��ر بيش از 50 
ميلی ثانيه باشد به آن باز آوا می گويند كه بيشتر 

در سالن های بسيار بزرگ ايجاد می شود. 
اگر انعكاس صوت در كمتر از 50 ميلی ثانيه و 
در فضای كوچك باشد، به آن رورب )پسآوايی( 
می گويند. امواج صوتی در اين فضا چندين  بار 
از تمامی سطوح داخلی فضای بسته منعكس 
می شوند. اين انعكاسات هر صدايی را پايدار تر 
می كن��د و پس از قطع ص��دای اوليه، صدای 
انعكاس ه��ا ادامه پيدا می كن��د. مانند صدای 
منعكس شده ناش��ی از صدای حرف زدن در 

يك اتاق خالی. 
    اي��ن انعكاس ه��ا دقيق��ا مانند خ��ود صدا 
نيس��تند. هر سطحی بس��ته نوع و جنس  آن، 
فركانس ه��ای خاص��ی را ج��ذب می كن��د و 
فقط قس��متی از صدا را منعكس می كند. هر 
چه س��طوح منعكس كننده س��خت تر باشند، 

فركانس های زير را بيشتر منعكس می كنند.
    ديوار های سيمانی در پاركينگ ها، ديوار های 
سنگی در مساجد و كال سطوح سخت، تمايل 
زيادی ب��رای انعكاس فركانس های ميدرنج و 

زير دارند.
ديوار ه��ای نرم تر، مخصوص��ا ديوار هايی كه 
در حس��ينه ها با پارچه س��ياه به ط��ور كامل 
پوش��يده می ش��وند، تمايل زيادی برای جذب 
فركانس های باالی ۸00 هرت��ز را دارند. اين 
س��طوح بيش��تر فركانس های بم را منعكس 
می كنند. در اين ش��رايط استفاده از باند های با 
ووفر قدرتمند )س��اب ووفر( كار شما را سخت 
می كند. صدای ق��وی توليد ش��ده از ووفر ها 
بعد انعكاس در محي��ط صدايی كدر و همراه 

با لرزش های بسيار بم را به وجود می آورند.

يك باند از يك و يا چند بلندگو تش��كيل شده 
اس��ت كه داخل يك جعبه قرار داده شده است. 

معموال داخل اين جعبه ها به صورت عايق ساخته 
می شود و در هدايت صدای باند بسيار تاثير گذار 
می باشند. همچنين از بلندگوها محافظت كرده 
و حمل و نقل آن ها را ساده تر می كنند. جعبه ی 
برخی از باندها يك شيپور )horn( در قسمت 
باالی باند نيز دارند كه صدای زير  توليد ش��ده 
از توييت��ر را به بيرون هدايت می كند و موجب 
می شود پرتاب صدای باند بيشتر شود. معموال 
در قس��مت جلوی باندها سوراخ هايی نيز تعبيه 
می شود كه صدای بم توليد شده از پشت ووفر 

را به بيرون هدايت می كنند.
 ساختمان يك باند شامل قطعات زير است:

جک های ورودی و خروجی:
در پش��ت باند معم��وال دو فيش وج��ود دارد 
)باندهای پس��يو( كه يكی برای ورود سيگنال 
و ديگری برای خروج سيگنال است. خروجی 
سيگنال برای اتصال يك باند ديگر به اين باند 
به كار می رود. اگر در پشت باند برای فيش ها 
نام گذاشته نش��ده بود يعنی سازنده مشخص 
نك��رده ب��ود كه ك��دام ج��ك ورودی و كدام 
خروجی اس��ت. شما می توانيد به انتخاب خود 
ب��ه يك جك س��يگنال ورودی را وارد كنيد و 
از جك ديگر خروجی بگيري��د. در اين باند ها 
س��يگنال ورودی و خروجی فرقی از نظر توان 

و صدا نداردند. 
در برخ��ی از باندها، كه به آنها باند اكتيو گفته 
می ش��ود ع��الوه ب��ر ورودی و خروجی های 
سيگنال صدا، يك اتصال منبع تغذيه )معموال 
برق ش��هر( نيز وجود دارد كه انرژی مورد نياز 

برای پاور داخل باند را تامين می كند.
در پش��ت برخ��ی از بانده��ا، ممكن اس��ت با 
اتصاالت و يا آپش��ن های ديگری نيز برخورد 
كنيد، مانند بای امپ، ميكروفن، خروجی ساب 
و ... ك��ه به طور م��وردی بعدا در موردش��ان 

صحبت خواهيم كرد.

بلندگوها: 
بعضی باند ها دارای يك ووفر برای پخش صدای 
بم و يك توئيتر برای پخش صدای زير هستند. 
ووفرها بلند گوهايی بزرگ می باشند كه قطرشان 
برحسب اينچ نشان دهنده ی اندازه  آن ها است و 
معموال در س��ايز های ۸ و 12 و 15 اينچ استفاده 
می ش��ود. به طور كلی هرچه قطر ووفر بزرگتر 
باشد بلندگو توان پخش صداهای بم تری را دارد 
)اين يك قانون نيس��ت و ممكن است در مورد 

مارک و مدل های مختلف فرق كند(. 

قط��ر توييتر نيز در باند های معمولی از 1 اينچ 
تا 2 اينچ متغيير اس��ت و ه��ر چه قطر توييتر 
بيشتر باشد باند صداهای زير قوی تری می تواند 
توليد كند. )كه البته مانند ووفر ها، اين موضوع 
بستگی به كارخانه سازنده و جنس و نوع توييتر 
دارد( بعضی از باند ها هم ممكن اس��ت دارای 
يك  بلندگو  فول ر نج  باشند و برخی باندها نيز 
ممكن است بيش از 2 بلندگو داشته باشند كه 
می توانند صدای زير، ميدرنج و بم را به صورت 

جداگانه پخش كنند.
)اگر فرصتی شد و دوستان مايل بودند در آينده 

در مورد ساختمان بلندگوها صحبت می كنيم(
 

مدار کراس اور:
اي��ن مدار در باند هايی كه دارای ووفر و توئيتر 
هستند وجود داد و كارش اين است كه صدای 
ب��م را از صدای زير جدا كرده و هر كدام را به 
بلند گوی مربوط به خود ارس��ال می كند. مدار 
كراس اور  از لحاظ منبع تغذيه بر دو نوع است: 
اكتيو و پس��يو. باند هايی كه دارای مدار اكتيو 
هس��تند ب��رای راه اندازی نياز ب��ه برق يا يك 
منبع تغذيه ی خارجی دارن��د و خود وظيفه ی 
تقويت ص��دا را بر عهده می گيرند تا نيازی به 
پاور آمپيلی فاير نباشد. باند هايی كه دارای مدار 
پسيو هستند به منبع تغذيه خارجی نياز ندارند و 
توان توليد صدای بلندگوها را از پاورآمپيلی فاير 
دريافت می كنند. بايد توجه داشت كه هيچ گاه 
نبايد يك باند اكتيو را به خروجی اصلی دستگاه 

پاورآمپيلی فاير متصل نمود. 
 

آمپیلی فایر و اکوالیزر
 اگر باند از نوع اكتيو باش��د، داخل جعبه ی باند 
يك پاور آمپيلی فاير وجود دارد كه س��يگنال 
دريافت ش��ده از ميكس��ر را تقويت كرده و به 
بلندگو ارس��ال می كند. باند های اكتيو به يك 
منبع تغذيه ی خارجی مانند برق شهر نياز دارند. 
برخ��ی از باند های اكتي��و دارای اكواليزر هم 
می باش��ند كه اين اكواليزر با تاثير بر عملكرد 
مدار كراس اور می تواند نسبت تقويت و پخش 

صدای زير و بم را تغيير دهد.

نوعی از بلندگوها وجود دارند كه به آنها ساب 
ووفر گفته می شود. اين بلندگوها اغلب دارای 
ي��ك ووفر قدرتمند هس��تند ك��ه تنها قدرت 
توليد صدای ب��م را دارند )اغلب فركانس های 
زير ۸00 هرتز( و بيش��تر در موسيقی استفاده 

می شود و در هيئت ها كاربردی ندارند.

سامانه پيامک، وب، تلفن گویا
سه ابزار ارتباطی جدید برای هيئت ها

مهدی انصاری فر

صدابرداری هیئتی )قسمت اول(

آش���نایی ب��ا بلن��دگ�وها 
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اگر بخواهیم هیئت ها را آسـیب شناسـی کنید؛ به چه 
نکاتی اشاره می کنید؟

البته آسيب شناسی هيئت ها يك وقت مفصلی می خواهد چرا كه 
مقوله عميقی است ولی بصورت تيتروار بخواهيم اشاره كنيم:

فاصله گرفت��ن هيئت ها از علما و روحاني��ت و برعكس فاصله 
گرفت��ن علما از هئيت ها، قصد جس��ارت ن��دارم ولی وجود يك 
روحانی فعال و پركار در متن كار كار است كه مشاهده نمی شه؛ 
يك��ی از بزرگان می گفت 5 درص��د كار تبليغ برای جوانان منبر 
اس��ت و 95درصد آن در كنار جوان ها بودن اس��ت. موضوعات 
ديگ��ری چون ُعجب و خ��ود بزرگی بينيه برخی بچه هيئتی ها؛ 
نداشتن چشم انداز و برنامه مدون و همين ميشه كه ما در جلسات 
هيئ��ت با، حالمون جلو می رويم نه با نيازهای جوانان. بايد برای 
هيئت برنامه داشت و سالها برای آن وقت گذاشت و برنامه ريزی 
كرد، ولی ما اينطور نيستيم، ما حتی سخنرانمون رو 2 روز قبل از 
برنامه دعوت می كنيم و برنامه ای برای اونها نداريم. تك محوری 
ش��دن هيئت ها يكی ديگر از معضالتی هس��ت كه بايد مفصل 
در مورد اون صحبت كرد، مگر می ش��ود بدون علما و روحانيت 
كار فرهنگی كرد؟! روحاني��ون و مداحان مثل دوبال برای پرواز 

مستمعين در هيئت هستند.

فلسفه دیدار هرساله رهبری با مداحان چیست و چه 
نکاتی در دیدار امسال برای شما جالب بود؟

امس��ال توفيقی بود در ديدار رهبری ش��ركت ك��ردم و به نظرم 
پيامی كه اين جلسه س��اليانه دارد؛ اوج ارادت مداحان به رهبری 
و همچنين رهبری به ستايش��گران رو می رس��اند. يكی از نكات 
زيبای اين جلس��ه پر حوصله بودن رهبری هنگام مداحی 7 يا ۸ 
مداح در جلسه بود كه ايشان با عشق به مدح ها توجه می كرد. يك 
نكته جالب ديگه اينكه يكی از مداحان كه در حال قرائت مدح در 
روز عيد و ميالد حضرت زهرا بودند؛ كم كم فضا را به س��مت 
و س��وی روضه بردند كه عكس العمل رهبر معظم انقالب بسيار 
برايم جالب بود، ايشان هم گريه كردن كه حكايت از ايراد نداشن 

اشاره به روضه خوانی در ايام والدت داره.

جایگاه شعر  و انتخاب آن در مداحی و مناجات خوانی 
را تبیین کنید؟

شعر به نظر بنده س��الح مداح است در مجلس داری، شعر زينت 
جلس��ه اهل بيت اس��ت. لذا انتخاب ش��عر خوب به زيبايی جلسه 
مناجات می افزايد و اخيرا اش��عار مناجاتيه قشنگی گفته شده كه 

رهبری به اونها اشاره كردند.

با توجه به فرا رسیدن ایام مناجات، مداحان می بایست 
چه نکاتی را جهت مناجات خوانی لحاظ کنند؟

ب��ه قول معروف: »تو اگر طبيب بودی تب خود دوا نمودی« ولی 
چي��زی كه بزرگان توصي��ه می كنند اينه كه م��داح بايد خودش 
مناجات فردی و شخصی داشته باشه و در خلوت ها با خدا مناجات 
كند؛ با دعاها انس داشته باشد و در بعضی مواقع بنشيند و در مورد 
دعاها فكر كند كه مثال امام سجاد در اينجا به خدا چه عرضه 
می كند، مقصودش چيست و البته دعاها را بشناسد، اعمال روزانه 
داش��ته باشد و برای خودش برنامه عبادی بچيند. بايد در رابطه با 

معاد و ثواب و عقاب اعمال و ادعيه نيز مطالعه داشته باشد.

اینکه در ماه های رجب، شـعبان و رمضان مجالس را 
کامال مناجاتی و برعکس در محرم و صفر مجالس را 
کامال در قالب روضه خوانی می گیرند صحیح است یا 

اینکه تلفیقی از این دو موضوع باشد؟
روض��ه از مناجات جدا نيس��ت، اما در ماه مب��ارک رمضان بعلت 
فضايی كه حاكم است طبيعتا چاشنی روضه كمتر است و در ماه 
محرم هم بر عكس می ش��ود و اقتضاء زمان باعث می ش��ود كه 
روض��ه يا مناجات كم يا زياد می ش��ود ولی نبايد اين دو رو از هم 

جدا دانست.

اولیـن جملـه ای کـه پس از شـنیدن ایـن کلمات به 
ذهنتون میاد رو بیان کنید.
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