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ازماتم زهرا س دل عالم همه خون است
ازطاقتگیتی غم این رنج فزون است
(

خبر

مراسم عزاداری حضرت زهرا
درمحضررهبرانقالب

(س)

)

بازخوانینقشبیبدیلحضرتفاطمه(س) درارتقایجایگاهاجتماعیبانواندرگفت وگوباحجتاالسالمدکترمحمدرضاجباری

اولین شب مراسم عزاداری ایام شهادت حضرت
فاطمه زهــرا سال ما. ..علیها ،بــا حضور رهبر
انقالب اسالمی ،در حسینیه امام خمینی(ره)
برگزار شد .به گزارش پایگاه دفتر حفظ و نشر
آثار حضرت آی ـتا ...خامنهای ،در این مراسم،
حجتاالسالم والمسلمین صدیقی در سخنانی،
بــا اش ــاره بــه اهمیت مقام یقین و مصونیت از
تردید و انــحــراف ،وجــود مقدس حضرت زهرا
سالما...علیها را سرشار از ایمان و یقین خواند و
گفت :بر اساس آیات شریف قرآن ،الزمه رسیدن
به یقین و ثبات و استقامت در راه حق ،بندگی
پــروردگــار و پرهیز از استکبار و برتر یجویی
است .در این مراسم که با تالوت آیاتی از کالما...
مجید توسط آقای ابوالقاسمی آغاز شد ،آقای
سماواتی نیز ،به ذکر مصیبت و قرائت دعای
توسل پرداخت.

سخن اندیشه

حضرت زهرا(س)؛ دارنده
«مقام محمود» و «حق شفاعت»
حجتاالسالم دکتر جواهری
عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی

پیامبرخدا(ص) بارها در وصف دختر گرامیشان
سخن گفته و زوایای پنهان شخصیت الهی آن
بانوی برگزیده خــدا را بــرای جهانیان روشن
فرمودهاند .رسول خدا(ص) خطاب به حضرت
«يا َف ِ
اط َم ُة ! َأ ْب ِش ِر ي
فاطمه(س) میفرمایندَ :
ين ِف ِ
يه ِل ُم ِح ِّب ِ
يك
ام َم ْح ُم ٌ
ود ت َْشفَ ِع َ
َف َل ِك ِع ْن َد اَ ...مقَ ٌ
ين »(بحاراالنوار ،ج  ،29ص
يع ِت ِك َف ُت َش َّف ِع َ
َو ِش َ
)346؛ ای فاطمه! بشارت و مژده باد بر تو که
در پیشگاه خداوند ،مقام شایستهای داری و
در آن مقام ،دوستان و شیعیان خود را شفاعت
میکنی و شفاعتت پذیرفته میشود .به حکم
این حدیث نبوی ،فاطمه علیهاالسالم صاحب
«مقام محمود» و نیز ،صاحب مقام «شفاعت»
اســت و شفاعت او در پیشگاه خــدای سبحان
پذیرفته میشود .مقام محمود ،مقام بسیار بزرگ
و با ارزش الهی است و داشتن این مقام ،آثار و
برکات بزرگی دارد که یکی از ابعاد این مقام،
کسب حق شفاعت است .به حکم قرآن ،پیامبر
خــدا(ص) نیز ،از مقام محمود برخوردار است
( سوره اسراء آیه  . )79افزون بر این ،طبق این
روایت نبوی ،شفاعت فاطمی مختص به دو گروه
است؛ محبان و شیعیان .محبان ،دوستداران
حضرت فاطمه(س) هستند که به آن حضرت
مهر میورزند و تالش میکنند از برکات سیره
فاطمی برخوردار شوند .اما شیعیان کسانی
هستند که حضرت فاطمه(س) را فراتر از محبت
قلبی و گفتار زبانی دوست دارند و در عمل به
سیره مطهر آن بانوی گرامی ،راســخ هستند
و همواره از ایشان پیروی میکنند .خوشا به
حال محبان و شیعیان حضرت فاطمه(س) و
رهروان این بانوی بزرگوار که به سعادت دنیوی
و اخروی میرسند.

حمیدرضا حالجیان – شهادت مظلومانه
فاطمه زهرا(س) ،داغی بر دل آزادگان سراسر
تاریخ گذاشت؛ مظلومیتی که در حصار زمان
نماندودرگسترهتاریخبشرتاقیامتباقیاست؛
شهادتی که با وجود غمافزایی بسیار ،برای آنان
که در مسیر حق گام بر میدارند ،متمایز کننده
راه از بیراهه اســت .سیره فاطمی نمایانگر
همان راهی است که حضرت ختمی مرتبت،
محمد مصطفی(ص) برای طی طریق نوع بشر
ترسیم فرمود و تبلور عالیترین شکل آن در
زندگیوحیاتدختربزرگوارش،قابلمشاهده
و فراگیری است .فاطمهزهرا(س) ،افــزون بر
این ،آموزگار بصیرت و معلم بیبدیل آموختن
هنرآزادهزیستنبههمهانسانهاومبلغارجمند
مسیر رستگاری به همه بانوان عالم است .به
مناسبت فرا رسیدن سالروز شهادت آن یگانه و
توگوبادانشمندارجمند،حجتاالسالم
درگف 
والمسلمین دکتر محمدرضا جباری ،عضو
هیئت علمی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام
خمینی(ره) و پژوهشگر برجسته تاریخ اسالم،
به بررسی برخی از ویژگیهای اجتماعی سیره
فاطمیپرداختیم.
یکی از مباحثی که در بررسی
زندگانی حضرت فاطمه زهرا(س) به چشم
مـیآیــد ،ایستادگی آن حضرت در برابر
انحرافات و بدعتهاست .کدام ویژگی در
سیره فاطمی باعث شکل گرفتن چنین
رویکردیشدهاست؟
همانطورکهاشارهکردید،یکیازنکاتمهمی
کهشایدبیشازدیگرویژگیها،درسیرهحضرت
فاطمهزهرا(س)دیدهمیشود،جریانشناسی
وتسلطآنحضرتبرمباحثمربوطبهشناخت
انحرافات و بدعتهاست .حضرت زهرا(س)
از بصیرتی بیمانند بــرخــوردار بــود؛ تا کسی
بصیرت نداشتهباشد ،نمیتواند انحرافات را
بشناسد و بدعتها را تشخیص دهد .آن ویژگی
مهمی که باعث اتخاذ تصمیمهای راهبردی
در سیره حضرت فاطمهزهرا(س) میشود،
همینبصیرتاستکهدرقالبانحرافشناسی
و لغزششناسی نمود پیدا میکند .یکی از
مشکالت امــروزی جامعه ما ،توجه نکردن به
همین ویژگی مهم و راهبردی است و متأسفانه
برخی از ما ،گرفتار درد بیبصیرتی و ناتوانی
در شناخت انــحــرافــات و لغزشها هستیم.
مسئلهای که میتواند عواقب ناخوشایندی در
پیداشتهباشد.

حضرت زهــرا(س) برای انتقال
ایــن شناخت و ویــژگــی مهم بــه جامعه و
ترغیب مردم به اهتمام برای فراگیری آن،
چهاقداماتیانجامداد؟
ایشان بر شناساندن این مسیر به مردم و سوق
دادن آنها به سمت ارزشهای اصیل ،در مقام
بیان و عمل تأکید داشــت .نقل است حضرت
فاطمه(س) ،با وجود این که در شرایط بارداری
قرارداشت،برایتبیینحرکتوهدایتمردمدر
مسیرارزشهایاصیلاسالمی،سواربر َم ْرکب،
بههمراهامیرالمومنینوحسنینعلیهمالسالم،
بهد ِرخانههایمهاجرینوانصارمیرفتتاحق
را برای آن ها بیان و با انحراف مقابله کند .البته
اینموضوع،نشانهمظلومیتحضرتزهرا(س)
همهست؛بهجایاینکهمردمبهدرخانهایشان
بیایند ،ایشان برای بیان و تبیین راه حق این کار
راانجاممیداد.
موضوع دیگری که در بررسی
بصیرتحضرتزهرا(س)قابلبررسیاست
و نقش مهمی در تداوم و تبلور این ویژگی
در سیره فاطمی دارد ،پایداری و استقامت
آن حضرت در صراط مستقیم است .به نظر
میرسد که این رویکرد ،همان جنبه عملی
باشدکهشمابهآناشارهکردید.
بله ،به نکته درستی اشــاره کردید .حضرت
زهـــــــرا(س) از مــامــت هــیــچ مــامــتــگــری
نمیهراسیدوبهپیامدهایتبیینحقملتزمبود.
ایشان حتی بعد از اتفاقات تلخی که رقم خورد،

از موضع حق و حقیقت عقب ننشست و تسلیم
نشد .آن حضرت پای عقاید و اصالتهایی که به
آن ها معتقد بود،ایستاد؛ ولو به قیمت شهادت
دراینمسیر.
یکی از موضوعاتی که دربــاره
سیره حضرت فاطمه زهــرا(س) ،نیازمند
بررسیوتبیینبیشتراست،نقشیاستکه
آنحضرتدرارتقایجایگاهبانواندرجامعه
اسالمی ایفا کرد .لطف ًا نظرتان را در این باره
بفرمایید.
یکی از موهبتها و هــدایــایــی کــه حضرت
زهــرا(س) به بانوان مسلمان و بلکه همه زنان
عالم مرحمت فرمود ،این بود که مقام زن را به
جایگاه اصیل و واقعی آن که در نظام خلقت
برایشتعیینشدهاست،رساند.درفضایعصر
جاهلیت که زن ،حتی شهروند درجه دوم هم به
حسابنمیآمدومانندکاالقابلیتخریدوفروش
و انتقال داشت ،حرکت زنان ،هم پای مردان
در جامعه ،به افسانهای شبیه بود .اما اسالم ،با
توضیح این که زنان و مردان از نفس واحد خلق
شدهاند و کرامت انسانی بسته به تقوای شخص
است؛ تصورات غلط جاهلی را بر هم زد .برای
ارائــه تصویر جدید از جایگاه زن ،الزم بود یک
نمونهعینیوعملیپیداشودوچهالگوییبهتراز
فاطمهزهرا(س)کهعم ً
النشاندادزنان،چگونه
میتوانندوبایدباشند.
آیاحضرتزهرا(س)برایاصالح
جامعه،قائلبهحرکتجمعیبود؟
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اسالمباتوضیحاینکهزنانومردان
ازنفسواحدخلقشدهاندوکرامت
انسانیبستهبهتقوایشخصاست؛
تصوراتغلطجاهلیرابرهمزد.برای
ارائهتصویرجدیدازجایگاهزن،الزمبود
یکنمونهعینیوعملیپیداشودوچه
الگوییبهترازفاطمه(س)کهعم ً
النشان
دادزنان،چگونهمیتوانند باشند
بله،قطع ًا؛مشخصاستکهبرایبهثمرنشستن
حرکت اصالحی ،خیزش اجتماعی ضرورت
دارد.حضرتفاطمه(س)درحرکتاجتماعی،
قائل به حرکت جمعی بود و جامعه را به این امر
دعوتمیکرد.روایاتتصریحدارندکهحضرت
زهرا(س) برای خواندن خطبه در مسجد ،بین
گروهی از بانوان قرار گرفت و به ایراد سخنرانی
پرداخت؛ بیتردید ،آن حضرت از این اقدام،
هدفی جز بیداری جامعه و ایجاد یک حرکت
جمعی نداشت .آن بانوی بزرگوار ،حتی زمانی
کهروزهایپایانیحیاتمبارکشرامیگذراند
و در بستر افتاده بود نیز ،با چنین هدفی ،برای
زنانانصارکهبهعیادتشآمدهبودند،سخنرانی
کرد؛اینخطبهنسبت ًاکوتاه،همبرایتنویرافکار
عمومی و هم در راستای ایجاد حرکت جمعی
برایاصالحجامعهبود.اینهاهمهنشاندهنده
تأکید آن حضرت بر نهضت جمعی برای شکل
دادنبهحرکتاصالحیدرجامعهاست.

7
مناسبت
به مناسبت سالروز
شهادت نواب صفوی و یارانش

آن شیرهای شرزه
که با شب نزیستند

سحرگاه روز یک شنبه 27 ،دی  ،1334میدان
بزرگپادگانلشکر 2زرهیتهران،شاهدبهشهادت
رسیدنرادمردانیبودکهعمروجوانیخودرافدای
اسالمکردهبودند؛رادمردانیکهنامخودرا«فدائیان
اسالم» گذاشتند و برای عزت اسالم و مسلمانان،
حتی از نثار خونشان ،دریغ نکردند .در آن سحرگاه
خونین ،سیدمجتبی نواب صفوی ،مظفر ذوالقدر،
خلیل طهماسبی و سیدمحمد واحدی ،در آخرین
لحظات حیاتشان ،فریاد تکبیر سر دادند تا پژواک
صدایشان،درکنگرهتاریخطنیناندازشودوخفتگان
را بیدار کند .رهبر فدائیان اسالم ،تا آخرین لحظات
عمر ،امیدوار بود که سخنان پرالتهابش ،در دل
تیرهدالن تأثیر بگذارد و آیندهای بهتر را برای آن ها
رقم بزند .پیش از آنکه روح بلند نواب به آسمانها
پر بکشد ،با صدای رسای خود خطاب به حاضران
در میدان ،سخنانی ایراد کرد ،که یادگا ِر ماندگار آن
مجاهد نستوه برای آیندگان است« :شما بندگانی
ضعیف در برابر خدای جهان هستید ،چند روزه دنیا
به زودی میگذرد ،کاری کنید که در جهان دیگر در
برابرآفریدگارتانشرمندهنباشید.شمابهدستورشاه
ستمگرماراشهیدمیکنید،ولیطولینمیکشدکه
همگیازاینکردارزشتپشیمانمیشوید،آنروز
پشیمانیدیگرسودیندارد.شمابایدسربازاسالم
باشید و در راه دین بجنگید ،نه این که سالحتان را
برایحفظحکومتشاه،روبهسینهعاشقاناسالم
نشانه بگیرید .روزی حقایق آشکار می شود و آن
وقت ،از این که از شاه حمایت کردهاید ،پشیمان
خواهید شد .ای افسران و مقامات عالی مرتبه
ارتش! شما هم به جای اینکه خود را به حکومت
پوسیده و فاسد شاهنشاهی بفروشید ،به اسالم
رو بیاورید تا در دو جهان به عزت برسید .فریب این
درجه ها و مقامات ظاهری را نخورید و بدانید که
قیامت بسیار نزدیک است».

