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نَّ َوإِْن ُهْم إاِلَّ يَْخُرُصوَن )انعام/116( َوإِْن تُِطْع أَْكَثَر َمْن ِفي اْلَْرِض يُِضلُّوَك َعْن َسـِبيِل اهلِل إِْن يَتَِّبُعوَن إاِلَّ الظَّ

قـرآن کریـم به شـدت بـا پیـروی از جمع فقـط به خاطر جمعیت شـان و حرکـت به دنبـال اکثریت، مخالف اسـت و می گویـد: اگـر بخواهی از اکثریـت مردم فقط بـه این خاطر کـه اکثریت 
هسـتند، پیـروی کنی، بدون شـک از راه خدا دور می شـوی؛ همیشـه با چشـمان بـاز تصمیم بگیر.

رهبـر معظـم انقـاب در جمـع فرماندهـان و کارکنـان نیـروی هوایـی و قـرارگاه پدافنـد هوایـی ارتـش جمهـوری اسـامی ایـران بـا تأکیـد بـر این که 
عدالـت الزم اسـت؛ بایـد با فسـاد مبارزه بشـود، افزودنـد: »با ظلم مبارزه بشـود، البته خیلی سـخت اسـت. فسـاد مثل اژدهای هفت سـر افسانه هاسـت، 
یـک سـرش را کـه می زنـی با شـش سـر دیگر حرکـت می کنـد، از بیـن بردنش آسـان نیسـت. برخورد بـا آن کسـانی کـه منتفع از فسـاد هسـتند کار 
بسـیار سـختی اسـت ولـی از آن کارهایی اسـت کـه حتما بایـد انجام بگیـرد. همه  مـدت حکومـت امیرالمؤمنین علیه السـام تقریبـا به ایـن مقوله  مهم 
گذشـت و البتـه تمـام هـم نشـد. برخورد بـا کارگـزاران حکومتی ای کـه در آنها ظلم و فسـادی هسـت، باید جدی و شـدت عمل با آنها بیشـتر باشـد.« ـر
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ــ
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تصمیم گیری با چشمان باز

لحظـه نـوري بـه عـرش بلنـد شـود و عـرش را نورانـي کنـد که خـدا خود 
 gخواسـته بـود و اذن داده بـود. آري! قـرار بود ماحصل این ازدواج حسـن
و حسـینg و زینـب و ام کلثوم باشـند کـه هرکدام چـون نوري در 
آسـمان والیت بدرخشـند و راه زندگـي ارادتمندانشـان را به سـوي خداوند 
روشـن کننـد. فایـده اي کـه آن ازدواج داشـت چیزي نبـود که با زر و سـیم 
بتـوان آن را قیمت گذاشـت. قـرار بـود ازدواج عليg و فاطمـه الگویي 
شـود بـراي شیعیان شـان تا ابـد. در روایـات متعددي نقل شـده کـه پیامبر 
اکـرمk فرمـود: اگر علي نبـود، فاطمه همتایي نداشـت. از اینجا مشـخص 
مي شـود منظور پیامبرk در کفویت زوجین، ایمان دوطرف اسـت. جهیزیه 
سـاده و اندکـي فراهـم و نـزد پیامبـرk آوردنـد. پیامبـرk چون سـادگي 
بیـش از حد اشـیاء را نگریسـت دسـت بـه دعا بلنـد کـرد و فرمود: خـدا به 
اهل بیـت برکـت دهـد. و البتـه خدا نیـز چنین کـرد چراکـه »انمـا یریداهلل 
لیذهـب عنکم الرجـس اهل البیـت و یطهرکم تطهیرا« در حق هیچ کسـي 
بـه جـز ایـن خانـدان نـازل نشـد! آري خـدا خواسـت کـه اهل بیت پـاك و 
مطهـر قـرار گیرنـد، بـه دور از هرگونـه رجـس و نازیبایـي و ناپاکـي. سـیره 
رفتار فاطمه با فرزندان خود نیز سرمشـقي مناسـب بـراي تربیت صحیح 
فرزندان اسـت. ایشـان بـه فرزندان احتـرام مي گذاشـتند و آنها را بـا احترام 
خطاب مي کردند و همیشـه سـعي در آموزش و تربیت دینـي و اخاقي آنها 
داشـتند. حضـرت زهـرا فرزندان خود را همیشـه براي یادگیـري و تعلیم 
و تزکیـه آمـاده مي کرد؛ به عنـوان مثال بـه فرزندش حسـنg مي فرمود: 
»بـه مسـجد بـرو، آنچـه را از پیامبـر شـنیدي فراگیر و نـزد من بیـا و براي 
من بازگو کن«. و در عین حال شـادي و خوشـحالي را در بیت خود تسـري 
مـي داد و ایـن تـا حـدي بود کـه از بـازي با کـودکان کـه نقش بسـزایي در 
تربیـت آنها دارد، اجتناب نمي کرد. نقل شـده اسـت که فاطمـه فرزندش 
حسـنg را روي دسـت مي گرفـت و بـاال مي انداخـت و حرکـت مـي داد 
و مي فرمـود: اي حسـن، نظیـر پـدرت بـاش و ریسـمان ظلـم از حـق دور 
کـن و خداونـدي را کـه صاحب نعمت هاسـت پرسـتش کـن و با افـراد تیره 
دل دوسـت مبـاش. حضـرت زهـرا الگـوی یـک بانوی اسـامی اسـت. او 
حتـي خود را بـر نامحرم نابینا مي پوشـاند. علـیg مي فرماید: نـزد پیامبر 
بودیـم و او در منبـر بـود؛ پرسـید: بـه مـن خبـر دهیـد و بگویید چـه چیز 
بـرای زن از همـه چیـز بهتـر اسـت؟ هرکس سـخنی گفـت و بـه نتیجه ای 
منجـر نشـد. مـردم درمانـده و متفـرق شـدند. من بـه نـزد فاطمه آمـدم و 
سـوال پیامبـر را تکـرار کـردم. فاطمـه فرمـود: بهتریـن چیـز بـرای زن این 
 اسـت کـه او مـردی را نبینـد و مـردی هـم او را نبینـد. حضـرت فاطمه
حتي االمـکان از ظاهر شـدن در انظـار عمومي اجتناب مي کرد امـا این بدان 
معنـي نبـود کـه در مواقع حسـاس و الزم از انجـام وظیفه خود شـانه خالي 
کنـد. از مهم تریـن و بارزتریـن قله هاي زندگـي بانوي بزرگ اسـام حضرت 
فاطمـه زهرا دفاع ایشـان از حریـم والیت امیرمومنان علـيg و خطبه 
فدکیـه آن حضـرت اسـت کـه سـرانجام آن حضـرت در راه دفـاع از والیـت 
مجـروح شـده، نـوزادش محسـنg را سـقط کـرده و به شـهادت رسـید. 

فاطمه نخستين مدافع حريم واليت
حجت االسالم ابراهيم بهاري

بازتاب

* اميـد كريمی: بسـیار خوشـحال شـدم گفت وگویـی از 
اسـتاد علی انسـانی خواندم. از این دسـت اسـتادان بیشـتر 

صحبت شـود. 
* مجتبی قنبـری6107: درود بر اسـتادانی همچون حاج 
علی انسـانی که هفته نامـه چهـارده گفت وگویی از ایشـان 

کرد. منتشر 
* ارشـيا)ams(: هم حاج علی انسـانی اسـطوره در عرصه 
ستایشـگری اهل بیـت هسـتند و هـم حـاج غامرضـا 
سـازگار. خدا را به حضرت سیدالشـهدا قسـم می دهیم 
کـه بـه هر دو بزرگـوار طول عمر و سـامتی عنایـت کند و 
توفیق نوکری ارباب را هر روز بر این دو و اسـتادان ارزشـمند 

دیگـر بیشـتر و فزون تر کند.
* كاشـانی2: خاطـرات اسـتاد علـی انسـانی جالـب بود . 
گفت وگوها سرشـار از خاطره خواندنی است. ایشان و برخی 

اسـتادان دیگـر همچون حـاج منصـور ارضـی از اسـتادان 
 فراموش نشـدنی عرصه مداحی و ستایشگری اهل بیت

هستند. 
* مهدی پنـاه: واقعـا خوشـحالم در هفته نامه چهـارده با 
یـک عـده دلسـوز و عاشـق و دغدغه منـد گفت وگـو انجام 
می دهید؛ مثا حاج حسـین هوشـیار کـه گفت وگو کردند 
حرف هـای بسـیار زیبایـی زدند کـه بـدون هیچ گونه قصد 
و غرضـی حقایـق را در جهـت اصـاح راهـی کـه برخـی 
اوقات دوسـتان ما اشـتباه می رونـد، مطرح کردنـد. این نوع 
گفت وگوها کاربردی اسـت و درخواسـت دارم بیشـتر شود.

* اللـه محمدی: کوتاهی و تنوع مطالـب هفته نامه چهارده 
باعث می شـود بـدون اغراق مطالـب را گذرا هم شـده مطالعه 
کنیم اما ای کاش پاسخ به شبهات و مسائل مبتابه روز در عرصه 
هیئت هـا را هـم از دریچه این رسـانه مذهبـی دریافت کنیم. 

حجت االسالم سیدرضا عمادی، واعظ و کارشناس معارف اسالمی:
در مورد اهمیت رسـانه که جای هیچ بحثی نیست؛ بدیهی است رسانه حکم چشم و گوش 
آدمی را دارد و براسـاس آیات و روایات فکر و دل، پیوند تفکیک ناپذیری دارند. وقتی به آیات 
افـا تعقلون، افا یتدبـرون، افا تتفکـرون و افا تذکرون توجه کنیم آنـگاه می پذیریم دین 
مجموعه ای از این محورهاسـت. اگر دین و رسانه را چشـم و گوش و دهان که ورودی تغذیه 

اسـت درنظر بگیریم قطعا رسـانه دینی مهم ترین پاسـبان در انتخاب آذوقه، مناظره و صداها از این دریچه ها خواهد 
بود. یقینا رسانه نیازمند بهره وری از استادان، اندیشمندان و متفکران است که دین حوزه فکر و دل را به خوبی شناخته 
و خوراك مناسـبی را فراهم آورند و بی تعارف عرض کنم تاکنون رسـانه های دینی نقش بسـیار کمرنگی ایفا کرده اند. 
توصیه ام این اسـت که جامع نگری در مورد اقشـار، معرفی مشـترکات و جلوگیری از دامن زدن به تفرقه درون دینی 
اعـم از مذاهـب و روش هـای دینداری متـداول در جامعه دینی، بازکردن عرصه فعالیت برای نسـل آینده و همچنین 
بهره وری از تجربیات نسـل گذشـته باید به عنوان رویکردها و اولویت های اصلی در دسـتور کار رسـانه های مذهبی و 
دینی از جمله هفته نامه چهارده قرار بگیرد تا آینده ای روشـن را در آگاهی و اطاع رسـانی دینی جامعه شـاهد باشیم. 

  بازتاب های »چهارد      ه« را د      ر اينجا بخوانيد      . منتظر پيشنهاد      ها و انتقاد      اتتان هستيم.
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سـبک زندگـي حضـرت فاطمـه زهـرا چگونـه بـود و چطـور مي توانیـم در 
زندگي مـان از ایشـان الگـو بگیریـم؟ البته بایـد بخش هاي مختلـف زندگي آن 
حضـرت را جداگانـه مورد بررسـي قـرار داد. یکـي از ویژگي هـاي مهم حضرت 
فاطمـه ایـن بـود کـه آن بزرگوار بهتریـن یار و یاور همسـرش علـيg در 
اجـراي فرامین الهي بود. پیامبرk از عليg سـوال کرد: همسـرت را چگونه 
یافتـی؟ و عليg پاسـخ گفـت: »بهتریـن یار و یـاور بـرای اطاعـت و بندگی 
خدا«. زندگـي پربرکت حضرت زهرا بخصوص براي زنان مسـلمان همچون 
خورشـیدي نورافشـاني مي کند و آشـنایي با سـبک زندگي آن حضرت بسـیار 
بـراي ما راهگشـا خواهـد بـود. در جامعه امـروز که نظـام سـرمایه داري غرب با 
تهاجم فرهنگي خود سعي دارد الگویي مبتذل و غیرانساني براي زنان و دختران 
مسـلمان ارائه کند مسـلما پرداختن به ابعـاد گوناگون شـخصیتي آن حضرت 
مي تواند الگوي عملي مناسـبي براي جامعه شیعي باشـد. نحوه والدت حضرت 
فاطمه بسـیار جالـب توجه اسـت. آنچه که براي شـیعیان آن حضـرت باید 
مـورد توجـه قرار گیرد، اهمیت مراقبت هـاي الزم قبل از تولد فرزند اسـت. لزوم 
طهارت روحي و جسـمي براي تشـکیل نطفـه یک فرزند صالـح از خصوصیات 
آشـکار به وجود آمدن یک انسـان پاك سرشـت و الهي اسـت. براي تولد ایشان 
جبرئیـل بـه پیامبرk عـرض کرد: ای محمـد! خداوند به تو سـام می رسـاند 
و امـر می کنـد کـه چهـل روز از خدیجـه دوری کنـی! و آن حضـرت 40 روز به 
خانـه خدیجه نرفت. پیامبرk روزهـا را روزه گرفت و شـب ها را به عبادت حق 
تعالـی مشـغول بـود و در ایـن مـدت، در خانه فاطمه بنت اسـد به سـر می برد 
و هـر شـب، هنـگام افطار، بـه علیg امـر می فرمـود در خانـه را بـاز کنند تا 
هرکـه می خواهد داخل شـود و از غذای حضـرت تناول کند. پـس از چهل روز، 
جبرئیـل نـازل شـد و عرض کـرد: خداوند سـام می رسـاند و می فرمایـد: برای 
تحفـه و کرامـت مـن آماده بـاش! آنـگاه میکائیل طبقـی از میوه های بهشـتی 
را فـرود آورد. در آن شـب، پیامبـرk بـه علیg فرمود تا در منـزل را ببندند؛ 
زیـرا خـوردن این غذا بر غیـر نبی خاتمk روا نبـود. آنگاه پیامبـرk از آن غذا 
و آب تنـاول فرمودنـد و در آن شـب، نطفـه بهتریـن زنـان جهـان منعقد شـد. 
فاطمه هشـت سـال در مکه پا به پاي پدر براي اعتا و پیشـرفت اسام کوشید 
و یار و مددکار پدر بود. در دره و شـعب ابوطالب، سـه سال درکنار پدر سختي ها 
و آزار و اذیت هـا را تحمـل کـرد و زماني که مشـرکان، پیامبـرk را آزار و اذیت 
یا جسـارتي مي کردند، ایشـان را دلداري مـي داد و زخم هایش را مـداوا مي کرد؛ 
 ایشـان را »ام ابیهـا« )مادر پـدرش( نامیـد. زهرا kاین گونـه بود کـه پیامبر
همیشـه رفتـاري سرشـار و آمیختـه از ادب و تواضـع و فروتني نسـبت به پدر 

داشـت. گرچه رابطه ایشان بسـیار عاطفي و سراسر محبت و صمیمیت بود، اما 
این مانع احترام و تواضع ویژه ایشـان نسـبت به پیامبرk نمي شد. نقل است از 
حضـرت فاطمه که فرمود: وقتي بر پیامبرk آیه نازل شـد )که پیامبرk را 
بـا نامش خطاب نکنید(، هیبت پیامبرk مرا گرفت، به طوري که نتوانسـتم به 
او »یـا ابه« بگویم و یا رسـول اهلل به او مي گفتم. حضـرت از من روي گرداند. چند 
بـار به همین ترتیب صدا کـردم و او جواب نداد. سـپس فرمود: دختـرم این آیه 
دربـاره تـو و خاندان تو نازل نشـده اسـت. تو از منـي و من از تو هسـتم. این آیه 
درباره اهل جفا، تکبر و کسـاني که فخر مي ورزند نازل شـده اسـت. تـو »یا ابه« 
بگـو. چون بـراي قلب مـن محبوب تر و بـراي پـروردگار رضایت بخش تر اسـت. 
ازجمله نکات مهـم زندگي حضرت فاطمه ازدواج آن حضرت بود. ایشـان 
خواسـتگاراني بسـیار در میـان صحابه داشـت کـه از نظر مالـي در رتبه هاي 
باالیـي قـرار داشـتند امـا رسـول خـدا همچنان مسـئله را بـه نظـر خداوند 
موکـول مي کـرد تا سـرانجام جبرئیـل بـر پیامبرk نازل شـد و گفـت: اي 
محمـد! خـدا بـر تـو سـام مي رسـاند و مي فرمایـد فاطمـه را به عقـد علي 
درآور، خداونـد علـي را بـراي فاطمه و فاطمه را براي علي پسـندیده اسـت. 
قـرار بـود از محفـل سـاده و بي تکلـف و بي ریـاي علـيg و فاطمـه هر 
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حجت االسـام والمسـلمین محسـن قرائتـی رئیـس سـتاد نماز کشـور در تفسـیر سـوره مبارکـه حج آیـات 47 الـی 55 گفت:»در قـرآن کریم بشـارت و 
انذار هر دو آمده اسـت اما هشـدار آن بیشـتر اسـت. انسـان غافل اسـت و نیاز به هشـدار دارد، انذار به نفع انسـان اسـت که باید روشـن و شـفاف باشـد. 
صـرف این کـه قلب انسـان پاك باشـد کافی نیسـت بلکـه باید اعمال انسـان هم درسـت باشـد همان گونه که ظـرف و غذای آن هـر دو باید پاك باشـد.«
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سـيره اجتماعي حضرت فاطمه، همچون ديگر بخش هاي زندگاني اين بانوي بزرگوار، سرشـار از درس مقاومت و ايسـتادگي اسـت. ايشـان تنها زن 
همراه پيامبرk در روز مباهله با مسـيحيان نجران بودند. دختر رسـول اكرمk در ماجراي سـقيفه ضمن مخالفت با اقدام شـوراي سـقيفه )شورايي 
كـه پس از رحلت پيامبرk براي انتخاب جانشـين رسـول خدا تصميم گرفتند(، خالفت ابوبكـر را غاصبانه خواندند و با او بيعـت نكردند. بانوي بزرگ 
اسـالم، هنگامي هم  كه در بسـتر بيمـاري، آخرين روزهـاي زندگي خـود را مي گذراندند در سـخناني با زنان مهاجريـن و انصار كه بـه عيادتش آمده 
بودند به سـقيفه اشـاره كـرده و آن را خروج از دسـتورات پيامبر خدا دانسـتند و دربـاره زيان هايي كه در آينده اسـالم به بار خواهد آورد، هشـداري 
 خطبه اي خواندند كه بـه خطبه فدكيه معروف اسـت. حضرت فاطمه gجـدي دادند. ايشـان در جريـان غصب فدك و دفـاع از خالفت امام علـي
عمر كوتاهي داشـتند و سـال 11هجري قمري در مدينه به شـهادت رسـيدند. پيكر دختر پيامبرk به سـفارش ايشـان، شـبانه و مخفيانه دفن شد. 
سـوره كوثـر، آيه تطهير، آيـه مودت و آيـه اطعام و احاديثـي چون حديث بِضعـه و حديث لوالك در شـأن و فضيلـت حضرت فاطمه نـازل و نقل 
شـده اسـت. سـراغ آيت اهلل حسـن عالمي، عضو مجلس خبرگان رهبري رفتيم تا درباره زندگاني اجتماعي اين بانوي بزرگوار بيشـتر برايمان بگويد. 

 مليكا وظيفه شناس

ايستاده بر قله شجاعت
گفت و گو با آيت اهلل حسن عالمي، عضو خبرگان رهبري درباره سيره اجتماعي حضرت فاطمه زهرا

خانـه تمام مي شـد با نمـاز، دعا، تضرع بـه درگاه 
خـدا و دعا بـرای دیگران به عبـادت می پرداخت. 
از طرفـي سـبک زندگي حضرت زهرا نسـبت 
بـه امکاناتـي کـه در آن زمـان وجـود داشـت، 
برترین سـبک زندگي آن روزگار بـود. درآمد امام 
عليg مناسـب بـود اما حضـرت فاطمه بنا 
بـه وظیفـه انسـاني و اسـامي خودشـان عمـل 
مي کردنـد. ایشـان خیلـي وقت هـا آذوقه شـان را 
بـه نیازمندان مي داد و سفره شـان بسـیار سـاده 
بـود.« عضو مجلس خبـرگان رهبري با اشـاره به 
عمـر کوتـاه حضرت زهـرا کـه بنا بـه روایاتي 
 ،k75 یـا 95 روز بعـد از رحلـت رسـول اکـرم
بانـوي  مي شـود:»این  یـادآور  رفتنـد،  دنیـا  از 
بزرگـوار بـا این کـه عمرشـان کوتـاه بـود، چنان 
زندگـي پربرکتـي داشـتند کـه همـه آنهـا جاي 
 بررسـي دارد به ویـژه اتفاقاتـي که پـس از رحلت 
پیامبـرk رخ داد و شـجاعت و درایـت فاطمـه 
زهـرا را بـر همـگان نمایان کـرد.« او با اشـاره 
به حدیثـي از امام صـادقg که به نقـل از امام 

   جاي عذرخواهي نيست
تردیـدي نیسـت که هـر آنچه در مـورد حضرت 
زهرا گفته شـده، مهم اسـت چون شخصیت 
وجـودي حضـرت زهـرا در همـه ابعاد، اسـوه 
اجتماعـي  دربـاره شـخصیت  امـا  الگوسـت.  و 
آن حضـرت کمتـر گفتـه شـده اسـت. آیـت اهلل 
 حسـن عالمـي درباره سـیره اجتماعـي حضرت 
زهرا و تاثیراتي که بر جامعه داشـته مي گوید: 
»حضـرت زهـرا عفیف تریـن بانوي عالـم بود 
اما خـودش را از جامعه دور نکرد و با زنان مدینه 
معاشـرت داشـت چـه از نظـر روابط متعـارف با 
زنـان مدینـه و چـه از منظـر تعلیـم و تربیـت و 
آمـوزش دادن بـه آنهـا. روایـت داریم کـه بانویي 
 نقـل مي کنـد مـادرم مـرا نـزد حضـرت زهرا
فرسـتاد تا از ایشان چند سـوال بپرسم، وقتي به 
محضر ایشـان رفتم چند سـوال پرسیدم و دیدم 
کـه سـخن گفتـن و ارائه مطلـب ایشـان چنان 
شـیوا و پرمحتواسـت که پرسـش هاي بیشتري 
را عنـوان کـردم کـه تعـدادش بـه ده تا رسـید. 

ایشـان همـه پرسـش هاي مـرا بـا خوشـرویي 
پاسـخ داد. خواستم از ایشـان به خاطر زیاد شدن 
پرسـش ها، عذرخواهـي کنم اما حضـرت به این 
مضمـون فرمـود کـه جـاي عذرخواهي نیسـت، 
ایـن وظیفـه مـن اسـت کـه راهنمایي و ارشـاد 
کنـم.« آیـت اهلل عالمي بـا بیـان این کـه زندگي 
فاطمـه زهرا بـه عنـوان یک زندگـي مبنایي 
و اصولـي و همه جانبه شـناخته مي شـود و ابعاد 
الگویـي فراوانـي دارد، مي گوید:»ایشـان به خاطر 
کمـال نفسـاني کـه داشـتند، ارتبـاط خوبـي با 
مـردم داشـتند و رعایـت حقـوق همسـایه را به 

بهترین وجـه ممکـن بجـا مي آوردند«. 

    فرزندم! همسايه مقدم است
سـبک زندگـي فاطمـه زهـرا نـه فقـط براي 
زنـان مسـلمان کـه بـراي زنـان جهـان، الگویي 
بي نظیر اسـت. دختر پیامبـرk همچنان که در 
زندگی زناشـویی نمونه بـود، در اطاعت پروردگار 
نیز، از بهترین بندگان بود و هنگامی که کارهای 

مدرسه آگاهي و اسوه آفرینش
عضـو مجلـس خبـرگان رهبـري در البـه الي 
حرف هايـش به حديـث پيامبـر اكـرمk كه 
فاطمـه پـاره تـن مـن اسـت و هركـس او 
را اذيـت كنـد مـن را اذيـت كـرده و هركـس 
فاطمه را خشـنود سـازد من را خشـنود كرده ، 
نورانـي  مي گويد:»سـيره  و  مي كنـد  اشـاره 
حضرت فاطمه سراسـر نورانيـت و معنويت 
اسـت كـه الگـو قـرار دادن ايـن سـيره باعث 
سعادتمندي انسـان مي شـود. حضرت فاطمه
 بهتريـن و كامل تريـن الگـو در عرصه هاي 
مختلف زندگي بشـري اسـت. توجه به سـيره 
حضرت فاطمه باعث شـناخت آسـيب هاي 
اعتقـادي در جامعه مي شـود. زندگي 18 سـاله 
حضرت فاطمه زهرا مدرسـه آگاهي و اسـوه 
آفرينـش بـراي همـه انسان هاسـت چـرا كه 
پيامبر اسـالم نيـز در مـورد عـزت و بزرگواري 
صديقـه كبـري روايـات زيـادي فرمـوده 
اسـت.« نماينـده مـردم مشـهد در مجلـس 
خبـرگان رهبـري، محبـت و وابسـتگي مردم 
ايـران به اهل بيت و واليت فقيه را شـاخصه 
اصلـي تـداوم و اسـتمرار انقـالب مي دانـد و 
معتقد اسـت كه همه بايـد براي فراهـم كردن 
زمينـه ظهـور امام زمـانf تـالش كننـد.«

حسـن بن علیg روایـت کرده اسـت، مي گوید:»امام 
حسـنg مي فرماینـد مـادرم شـب های جمعـه را تا 
بامـداد در محراب عبادت می ایسـتاد و چون دسـت به 
دعا برمی داشـت مـردان و زنان باایمـان را دعا می کرد، 
امـا دربـاره خود چیـزی نمی گفـت. روزی بـه او گفتم: 
مـادر! چـرا بـرای خود نیـز ماننـد دیگران دعـای خیر 

نمی کنی؟ گفـت: فرزندم! همسـایه مقدم اسـت. «

    حضور در ميدان جنگ
دربـاره حضور حضـرت زهرا در میـدان جنگ خندق 
نقـل قول هـاي مختلفـي وجـود دارد. آیـت اهلل عالمـي 
مي گویـد: »زمانـي کـه امیرالمومنیـن بـراي جهـاد بـه 
میدان جنگ مي رفت؛ حضرت فاطمـه تمام نیازهاي 
 خانـه را تامیـن مي کـرد. عاوه بـر این، حضـرت زهرا
در میادیـن دفـاع هم شـرکت مي کـرد مثـا در مدینه، 
جایـي کـه جنـگ خنـدق اتفـاق افتـاد، جایـي هسـت 
کـه حضـرت زهـرا در آن حضـور داشـته و اقامه نماز 
کرده انـد. بـه بیانـي واضح تر حضـرت زهرا بـه عنوان 
یک بانوي مسـلمان بـه تمام وظایف خـودش به بهترین 
شـکل ممکـن، عمـل مي کردنـد. ایشـان در بسـیاري از 
صحنه هـاي اجتماعي، حضـور موثر داشـتند و حتي در 
 gمیدان دفاع هم پشـتوانه اي قوي براي امیرالمومنین
 و اسـام نـاب محمـدي بودنـد.« او با بیـان این که دختر 
صـورت  بـه  اجتماعـي  صحنه هـاي  در   kپیامبـر
جـدي از حـق و حق طلبـي دفـاع مي کردنـد، توضیـح 
مي دهد:»مهم تریـن حضـور اجتماعـي ایشـان، خطبـه 
آتشـین ایشـان در مسـجد پیامبـر بـود کـه در دفـاع از 
حقیقـت و جانشـیني بـه حـق حضـرت علـيg در 
مسـجد ایـراد کردنـد امـا متاسـفانه بـه دلیـل شـرایط 
خفقانـي کـه در آن دوره وجود داشـت، مـردم به صورت 
نکردنـد گرچـه  دفـاع   زهـرا از حضـرت  گسـترده 
برخـي افـراد شـجاع، پشـت حقانیـت امیرالمومنیـن 
علـيg ایسـتادند امـا محـدود بودند به همیـن دلیل 
جریـان والیـت از مسـیر اصلي خـودش منحرف شـد.«

ویژه نامه هـیئت ها و محافل مذهبی
 شماره 65  سه شنبه 24 بهمن 1396 26 جمادي االول 1439



آیـت اهلل سیدیوسـف طباطبایی نـژاد امـام جمعه اصفهـان با توصیه همه به حفـظ و تقویت تقوا اظهـار کرد: »برخـی از امور جلوی تفکـر و تعقل انسـان را می گیرد و 
مانع انتخاب صحیح مسـیر توسـط افراد می شـود که یکی از آنها گزینش دوسـت و همنشـین بد اسـت.«
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 شماره 65  سه شنبه 24 بهمن 1396 26 جمادي االول 1439

آيت اهلل محمدعلی جاودان معتقد است جريان های 
بسياری در تاريخ تالش کرده اند تا زندگی حضرت 

فاطمه تحريف شود، اما موفق نشدند
ــم  ــه، ه ــام فاطمي ــزاداری اي ــه ع ــم ك ــا می داني ــه م    هم
پرچــم تــوالی شــيعه اســت و هــم از ســوی ديگــر نشــان 

تبــرای شــيعيان. شــما ايــن نكتــه را قبــول داريــد؟
ــر  حتمــا همین طــور اســت. اصــوال تعریــف عــام اســام مبتنــی ب
همیــن تولــی و تبــری اســت. شــما می دانیــد کــه مهم تریــن شــعار 
دیــن مــا »ال الــه اال اهلل« اســت. اصــا ایــن شــعار همــه ادیان اســت؛ 
از صــدر خلقــت تاکنــون. شــروع این شــعار بــا نفــی و تبــری و پایان 
آن تصدیــق و توالســت. اساســا دیــن بایــد طــوری باشــد کــه قبــول 
کردنــش بــرای فــرد تولــی و تبــری ایجــاد کنــد. حــاال شــما مثــال 
فاطمیــه را زدیــد، مــن معتقــدم همــه اتفاق هایــی کــه در خصــوص 
ــی دارد. مثــا شــما وقتــی  ــاده چنیــن ویژگی های اهل بیــت افت
بــرای امــام حســینg هــم اقامــه عــزا می کنیــد، از عــده ای تبــری 
ــم  ــه ه ــد، خــب در فاطمی ــت می کنی ــد و گروهــی را لعن می جویی
ــه  ــت ک ــه ای اس ــده حماس ــیع زایی ــون تش ــت، چ ــه اس همین گون

صدیقــه طاهــره آفریــد.
  اجــازه دهيــد بــدون تعــارف ســوال كنــم؛ بــه هــر حــال 
ــری  ــورد تب ــرا م ــرت زه ــرای حض ــه در ماج ــی ك آنهاي
قــرار می گيرنــد، از بــزرگان برخــی مذاهــب ديــن خودمــان 
هســتند. ايــن تبــری بــا وحــدت بــا آنهــا جمــع می شــود؟

ــارش  ماجــرای حضــرت زهــرا چیــزی نیســت کــه بتوانیــم از کن
بی تفــاوت بگذریــم. مســئله ایشــان، متــن و اصــل تاریخ اســام اســت، 
و چــون اســام یــک دیــن تاریخــی اســت بایــد بگوییــم اصــل اســام 
اســت. بــه هــر حــال بعــد از رحلــت رســول اســام وقایعــی رخ داد کــه 
خیلــی چیزهــا را مشــخص کــرد، مــا باید اینهــا را حفــظ کنیم. بــا این 
حــال، بــرای آن کــه بــه وحــدت مســلمانان هــم خدشــه ای وارد نشــود، 
می توانیــم برخــی نکته هــا را غیرمســتقیم بگوییــم. الزم نیســت همــه 
چیــز را واضــح بگوییم. همیــن شــیوه ای کــه االن در مراســم های عزای 

فاطمــی اســت، درســت بــه نظــر می رســد.
ــزاداری  ــيوه ع ــن ش ــنت از همي ــی از اهل س ــا برخ    اتفاق

ــد؟ ــا می داني ــراض را بج ــن اعت ــما اي ــد. ش ــه دارن گالي
ــت  ــم حقیق ــم و معتقدی ــند نمی زنی ــدون س ــی را ب ــچ حرف ــا هی  م
تاریــخ اســام را بیــان می کنیــم، انســان مســلمان نبایــد از شــنیدن 
و گفتــن حقیقــت ناراحــت شــود و بــا آن مقابلــه کنــد. اســناد قابــل 
توجهــی نــزد شــیعه اســت کــه می توانــد بــا آن ادعایــش را ثابــت کند، 
این کــه پــس از رحلــت پیامبــر، دختــر عزیــزش از عــده ای ناخشــنود 
بــود. اتفاقــا برخــی از ایــن وقایــع در روایــات درجــه اول اهل ســنت هــم 
بــه چشــم می خــورد؛ مثــل داســتان آتــش زدن در خانــه حضــرت. بــا 
ایــن حســاب، جایــی بــرای گایــه باقــی نمی مانــد. البتــه این نکتــه را 
هــم بایــد بگویــم کــه بخــش قابــل توجهــی از اســناد شــیعیان از بین 

ماجـرای زندگی حضرت فاطمـه و اتفاق هايی كـه پس از 
رحلـت پيامبر اسـالم رخ داد، همواره يكـی از پرچالش ترين 
وقايع تاريخ اسـالم و اهل بيت بوده است. عوامل بسياری 
دست به دسـت هم داده اند تا زندگی بزرگ ترين بانوی تاريخ 
را در هالـه ای از ابهـام قرار دهند، امـا حقيقت فاطمی آن قدر 
درخشـان اسـت كه با همه ايـن تالش هـای مذبوحانه، هنوز 
می درخشـد و غيرقابـل انكار اسـت. علمای شـيعه در طول 
تاريخ، همـواره بر اهميت اين موضوع تاكيـد كرده اند و به ما 
ياد داده اند كه »فاطميه واالترين تجلی واليت پذيری اسـت«.  
آيت اهلل محمدعلی جاودان يكی از همين افراد اسـت. ايشان 
از شـاگردان صاحب نام آيت اهلل بهجت، آيت اهلل حق شناس و 
آيت اهلل مجتهدی تهرانی محسوب می شود و از معدود افرادی 
است كه به طور تخصصی تاريخ اسالم را مطالعه و بررسی كرده 
اسـت. آيت اهلل جاودان حرف های بسياری دارد درباره جريانی 
كه در طول تاريخ سـعی بر حذف حقايق فاطمی داشته  است؛ 
جريانی كه هنوز هم فعاليت می كند و برای تحريف داسـتان 
زندگی حضـرت فاطمه از هيچ تالشـی فروگذار نمی كند.

  قرآن، جايگاه فاطمه
را ثابت می کند
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مسـتند شـهید مدافـع حـرم بهـرام مهـرداد با نـام »ابو زینـب« رونمایی شـد. شـهید مدافع حـرم »بهـرام مهرداد« سـاکن تهـران بود که بـرای دفـاع از حریم 
اهل بیت راهی سـوریه شـد و تیرماه امسـال توسـط تروریسـت های تکفیری به شـهادت رسـید. او فرمانده حوزه 257 شـهرك ولیعصر و از مؤسسـان هیئت 
میثـاق بـود. از ایـن شـهید گرامـی دو دختـر به یـادگار مانده اسـت. مسـتند ابوزینب به کارگردانی حسـین سـوهانی و توسـط مؤسسـه پارس سـفیران کرخه 

تولیـد شـده و قرار اسـت از صدا و سـیما پخش شـود.
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رفتــه و متاســفانه در برخــی حوزه هــا دچــار کمبــود منابــع هســتیم.
  ايــن مشــكل كمبــود منابــع و ماخــذ، در كــدام بخش های 
ــم  ــه چش ــتر ب ــه بيش ــرت فاطم ــی حض ــخ زندگ تاري

می خــورد؟
ببینیــد! اصــول گفته هــای مــا بــا همیــن منابــع قابــل اثبــات اســت، 
امــا در جزئیــات وقایعــی کــه پــس از فــوت پیامبــرk رخ داد، بــه طور 
جــدی دچــار کمبود منبع هســتیم. مثــا چند خــط در تاریــخ طبری 
در ایــن خصــوص وجــود دارد. یــا در حــد ســه خــط در کتاب »انســاب 
ــا در  ــده اســت. ی ــه ش ــن موضــوع پرداخت ــه ای ــاذری ب ــراف« ب االش
بخش هــای حاشــیه ای »تاریــخ کامــل« ابــن اثیــر ایــن نکتــه مطــرح 
شــده اســت و جالــب این کــه بعدهــا همیــن چنــد خــط هــم از ایــن 

کتــاب حــذف شــد.
   مگر چه نوشته شده بود؟

داســتان دربــاره بیعــت گرفتــن عبداهلل بــن زبید اســت. وقتی خواســت 
بیعــت بگیرد، تعــدادی را که حاضر نشــدند بــا او بیعت کننــد در غاری 
حبــس کــرد و مقابــل غــار هیــزم آتــش زد تــا دود ایــن آتــش آنهــا را 
شــکنجه دهد و مجبــور به بیعت شــوند. در حاشــیه این کتاب نوشــته 
شــده کــه ایــن افــراد، قبا هــم چنیــن کارهایــی بــرای بیعــت گرفتن 
انجــام داده انــد، امــا در چاپ هــای بعــدی کتــاب، همیــن نکته هــا نیــز 

حــذف شــده اســت، حتــی در چاپ هــای اروپایــی.
   منظورتــان اين اســت كــه يک جريــان مشــخص در طول 
تاريــخ ســعی كــرده منابــع مرتبــط بــه شــهادت حضــرت 

صديقــه طاهــره را نابــود كند؟
ــم  قطعــا ایــن طــور اســت. مرحــوم عامــه عســکری در کتــاب معال
المدرســتین، ده نــوع تــاش بــرای کتمــان ایــن حقایــق را افشــا کرده 
کــه قابــل بررســی اســت. ماجــرای کوچکــی نیســت، پیامبــر بارهــا 
ــت.  ــن اس ــب م ــا و غض ــه، رض ــب فاطم ــا و غض ــد رض ــوده بودن فرم
اگــر حضــرت فاطمــه از جریانــی ناراضــی باشــد، اســام تاییــدش 
نمی کنــد، بــه همیــن دلیــل تصمیــم گرفتنــد این بخــش مهــم تاریخ 

را کامــا حــذف کننــد.
  در كنــار ايــن جريــان، برخــی منابــع شــيعه در خصــوص 
زندگــی حضــرت فاطمــه هم بــه واســطه باليــای مختلف 

از بيــن رفــت. در ايــن بــاره توضيــح می دهيــد؟
بلــه، متاســفانه بســیاری از کتاب هــای ارزشــمند شــیعه بــه دالیــل 
ــک  ــیخ طوســی ی ــا ش ــد. مث ــود ش ــخ ناب ــول تاری ــف در ط مختل
ــه  ــداد ک ــورین« بغ ــه »بین الس ــت در محل ــم داش ــه عظی کتابخان
ماخــذ درجــه اول شــیعه در آن نگهــداری می شــد. وقتــی طغــرل 
ســلجوقی بــه بغــداد رفــت ایــن کتابخانــه ســوزانده شــد و بســیاری 
از کتاب هــای درجــه اول شــیعه از بیــن رفــت. یکــی دیگــر از ایــن 
وقایــع، مربــوط بــه کتابخانــه بــزرگ »شــاپور بن اردشــیر« می شــود 
کــه صــدر اعظــم خلفــای گذشــته بــود، در ایــن کتابخانــه صدهــا 
کتــاب خطــی بــه قلــم مولــف نگهــداری می شــد، مثــل نهج الباغــه 
ــه ای اینچنیــن در دنیــا  ــه خــط ســیدرضی. واقعــا امــروز کتابخان ب
نیســت. امــا وقتــی طغــرل بــه بغــداد حملــه کــرد، ایــن کتابخانــه 
ــدرت شــیعیان  ــار ق ــن آث ــت آخری ــوان گف ــود شــد و می ت ــز ناب نی
ــن  ــت. از ای ــن رف ــود، از بی ــزی شــده ب ــه پایه ری ــه در دوره آل بوی ک
ــوی  ــود غزن ــلطان محم ــی س ــا وقت ــم، مث ــیار داری ــا بس نمونه ه
ری را فتــح کــرد، هــر چــه را از فقــه حنفــی بــود بــار شــتر کــرد، 
ــرد و  ــار شــتر کتــاب حنفــی از ری بیــرون ب نوشــته اند کــه صــد ب
باقــی هــر چــه بــود ســوزاند. حــاال مــا بایــد حســرت بخوریــم کــه 
شــیخ صــدوق کتابــی داشــت بــه نــام »مدینــه العلــم« کــه در آن 
بیــش از 20 هــزار حدیــث نقــل شــده بود، امــا در طــول تاریــخ نابود 
شــد و بــه دســت مــا نرســید. 20هــزار حدیــث کــم نیســت، کتــاب 
ــی ماســت،  ــن کتاب هــای حدیث ــه االن یکــی از اصلی تری ــی ک کاف
16هــزار حدیــث دارد. ببینیــد چــه بایــی بــر ســر منابــع حدیثــی 
و تاریخــی شــیعیان آمــده اســت. ائمــه مــا در همــه حوزه هــا حدیث 
فرموده انــد، امــا االن چــرا مــا تاریــخ انبیــا نداریــم؟ چــرا اطاعاتمان 
ــا  ــن کتاب ه ــه ای ــت؟ هم ــل نیس ــان کام ــر خودم ــاره پیامب درب
ــارات،  ــاب الغ ــم، کت ــال بزن ــد مث ــاز هــم بای ــه اســت. ب از بیــن رفت
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ــا آن كــه در خصــوص كتاب هــای حديثــی و تاريخــی دچــار  ب
مشــكل هســتيم، امــا بــه نظــر می رســد اصلی تريــن منبعــی 
كه شــيعه می تواند بــا آن، شــأن فاطمــه زهــرا را نشــان دهد، 
قــرآن كريــم اســت. آيــت اهلل جــاودان دربــاره جايــگاه حضرت 
زهــرا در قــرآن می گويــد: »چنــد نشــانه قرآنــی داريــم كــه 
بــرای ابدالدهــر كافی اســت. مثــال در آيه تطهير پيامبر روی ســر 
اهل بيتــش چــادر انداختــه و دعــا كــرده كــه هرگونــه رجــس و 
ناپاكــی از آنهــا دور شــود. من معتقــدم اين آيه نــازل شــده برای 
حفــظ حرمت صديقــه طاهــره، چــون بحث دربــاره نســاآل نبی 
اســت. خداونــد بــه آنهــا می گويــد كــه شــما چــون بــه پيامبر 
انتســاب داريــد، كار خــوب و بدتــان دو برابــر حســاب می شــود. 
دقت كنيــد آيه گفته يــا »نســاء« النبی، نگفتــه »زوجــات«. حاال 
چــرا می گوييــم فاطمــه زهــرا نســاءالنبی اســت؟ به دليــل آيه 
مباهله. وقتی پيامبر فرمــود زنانتــان را بياوريد، خــودش حضرت 
زهــرا را آورد. پــس قطعــا منظــور از اهل بيــت در آيــه تطهير هم 
فاطمــه زهراســت و از طربــق ايشــان عصمت اهل بيــت ثابت 
می شــود. آيــه مباهلــه هــم بی نظيــر اســت. می فرمايــد: »َفُقْل 
تَعالَْوا نَْدُع أَبْناءَنا وَ أَبْناءَُكْم وَ نِســاءَنا وَ نِســاءَُكْم وَ أَنُْفَســنا وَ أَنُْفَسُكْم 
ثـُـمَّ نَْبَتِهْل َفَنْجَعــْل لَْعَنــتَ اهللِ َعَلی الْكاِذبين « اينجــا كاذبين قرار 
اســت مقابــل صادقيــن قــرار بگيرنــد، پيامبــر بــا فاطمــه زهرا، 
اميرالمومنين و حســنين بــه ميدان مباهلــه می آيد. امام حســن 
در آن روزگار حــدود پنــج ســالش بود و سيدالشــهدا تقريبا ســه 
ســاله بــوده اســت. واقعــا ايــن دو طفــل چــه حرفی بــرای گفتن 
داشــتند كــه جــزو صادقيــن قــرار گرفته انــد؟ پاســخ روشــن 
اســت، حرف هــر پنج نفــر يكی بــود. چــه دليلــی باالتــر از اين، 
بــرای آن كــه بگوييم حــرف فاطمــه عين حــرف پيامبر اســت؟ 
پيامبــر ســخنگوی پــروردگار اســت و اهل بيــت مبلغــان درجه 
اول آن. هــر كســی غيــر از اهل بيــت مبلــغ درجه دو محســوب 
می شــود. از ســلمان و ابــوذر گرفتــه تا مبلغــان معاصر مــا. مبلغ 
درجــه اول بايــد معصوم باشــد و حرفــش با پيامبــر فرقی نكند. 
ايــن شــأن را مــا فقــط بــرای اهل بيــت و در راس آنهــا فاطمه زهرا
 قائليــم. اتفاقــا در تاريــخ مــواردی هــم در ايــن خصــوص ذكر 
شــده، مثــال وقتــی قــرار شــد پيغــام آيــه برائــت را پيامبــر به 
حاجيــان برســاند، ايشــان ابوبكــر را مامــور كــرد، امــا جبرئيــل 
نــازل شــد و گفــت: يــا رســول اهلل! پيغــام را به كســی بســپار كه 
حرفــش مثل تو باشــد، پيامبــر ماموريــت را از ابوبكر گرفــت و به 
موال علی ســپرد. مبلــغ درجــه اول يعنــی ايــن. قــرآن باالترين 
منبــع شــيعيان بــرای اثبــات اصولشــان اســت. البته به شــرط 
آن كــه در كتــاب خــدا دقــت و تدبيــر كنيــم، خداونــد فرمــوده: 
َّــُروَن الُْقــْرآَن؟ مفســران هــم بايــد در ايــن خصــوص  أَ َفــال يََتَدب
ــن  ــه اكمــال دي ــه آي ــد، مثــال وقتــی ب دقــت بيشــتری كنن
می رســند، نبايــد ســهل انگارانه عبــور كننــد. بايد موشــكافانه 
همــه جوانب را ببينند و تفســير كنند تــا در روز قيامت شــرمنده 
پيامبــر و اهل بيتــش نشــوند. مــا كــه می دانيــم ســر ايــن آيــه 
دعواســت، پــس بايــد بــا دقــت اصولمــان را از راه مناســب ثابت 
كنيــم. البتــه عــده ای هم هســتند كــه نمی خواهند حــرف حق 
را قبــول كننــد، با ظهــور ســلفيت اين نگاه بيمار تشــديد شــد. 
مثــال دربــاره آيــه تطهيــر می گويند:خــب! پيامبــر می خواهــد 
بــرای اهل بيتــش دعــا كنــد، ايــن چيــزی را ثابــت نمی كنــد، 
ــر حقيقــت بســته اند. در  غافــل از اين كــه چشــمان خــود را ب
چنيــن وضعــی، وظيفــه مــا ايــن اســت كــه بــا دقــت تــالش 
ــرت  ــی حض ــاره معرف ــا درب ــانه  های م ــفانه رس ــم. متاس كني
فاطمــه بــه مــردم كــم كاری كرده انــد. هنرمنــدان هم همين 
طــور. خــود مــا هــم مقصريــم. مــن شــاهد بــوده ام كه عــده ای 
از ارادتمنــدان در ايــام فاطميــه عروســی گرفته انــد. ايــن از ســر 
ــا  جهــل اســت نــه عــداوت. بايــد همــه تــالش كنيــم كــه ب
زبان هــای مختلــف، معــارف فاطمــی را به مــردم منتقــل كنيم.

یکــی از کتاب هــای تاریخــی معتبــر نــزد شــیعه اســت، از صاحــب 
ایــن کتــاب فقــط همیــن اثــر مانــده در حالــی کــه او 183 کتــاب 
ــت. ــر اس ــزرگ جبران ناپذی ــارات ب ــن خس ــا ای ــت. واقع ــته اس نوش
ــع  ــه مناب ــويم ك ــران می ش ــا نگ ــاب م ــن حس ــا اي    ب

ــيم. ــته باش ــان نداش ــات عقايدم ــرای اثب ــری ب معتب
ابتــدا بــه شــما گفتــم کــه همیــن منابــع محــدود باقــی مانــده بــرای 
اثبــات اصــل ادعــای شــیعیان کافــی اســت. البتــه همیــن حــاال هــم 
ــد  ــرای جمــع آوری منابــع معتبــر می شــود. مثــا فرزن تاش هایــی ب
ــت و  ــه رف ــای ترکی ــه کتابخانه ه ــی ب ــی مدت ــه امین ــوم عام مرح
ــبختانه  ــرار داد. خوش ــی ق ــورد بررس ــا را م ــی آنج ــای خط کتاب ه
کتاب هــای آنجــا مثــل مــا دچــار آفــت نشــده اســت، چــون دوره هــای 
ســلطنتی طوالنــی و قدرتمنــد داشــته اند، مثــا عثمانــی 700 ســال 
حکمرانــی کــرد. فرزنــد عامــه ایــن آثــار را کــم کــم بــرای پــدر  آورد، 
حتــی یــک کتــاب حدیثــی در فضایــل حضــرت زهــرا به قلــم اهل 
ســنت پیدا شــد. مرحــوم امینی ایــن احادیث را از حیث ســند بررســی 
و اثبــات کــرد، امــا همــان جریــان حــذف آثــار، ایــن اثــر گرانبهــا را نیز 

نابــود کــرد.
ــع آوری  ــرای جم ــه ب ــده ك ــت آن ش ــد وق ــر نمی كني   فك
چنيــن منابعــی، بايــد خودمــان آســتين همــت بــاال بزنيم؟

 همــت این گونــه کمتــر دیده ایــم. بایــد کســی خــودش را وقــف ایــن 
کار کنــد. امــروز کتابخانه هــای یمــن می توانــد بــه مــا کمــک کنــد، 
چــون مــردم یمــن شــیعه زیــدی بودنــد و در کتاب هایشــان منابعی به 
چشــم می خــورد. البتــه بایــد خطــرات ایــن کار را هــم به جــان خرید؛ 
خیلی هــا دوســت ندارنــد چنیــن اتفاقــی بیفتــد. ســال ها قبــل یــک 
تاجــر نــزد آیــت اهلل نجفــی رفــت و یــک کتــاب خطــی را بــرای فروش 
بــه ایشــان عرضــه کــرد. آیــت اهلل نجفــی متوجــه شــد ایــن کتــاب از 
مراجــع دســت اول اســت و ارزش بســیاری دارد، بافاصلــه خریــد. امــا 
چنــد روز بعــد تاجــر آمد و گفــت کتابم را پــس دهید، تهدیــد به مرگ 
شــده ام و جانــم در خطــر اســت. ایشــان هم از کتــاب تصویر برداشــتند 
و تحویــل تاجــر دادنــد. بــا ایــن حــال، تاش هایــی شــده اســت؛ مثــا 
عامه عســکری یــک بار بــه کتابخانه ظاهریه دمشــق رفتنــد و از چند 
کتــاب ارزشــمند عکــس انداختنــد، مثــل دوره کامــل تاریخ دمشــق یا 
همــان کتــاب بــاذری کــه تــا آن روزگار کامــل نبــود. ایشــان تصمیــم 

داشــت مصــر هــم بــرود کــه محقق نشــد.
ــن  ــغول چني ــه مش ــانی ك ــتند كس ــم هس ــروز ه   ام

باشــند؟ ماموريت هايــی 
ــا در کتابخانه هــای  ــد ت ــور کردن ــردی را مام ــری ف ــام معظــم رهب مق
هنــد جســت و جو کنــد. آنجــا هــم دریــای کتــاب و اطاعــات 
اســت. بــه نتایــج قابــل توجهــی هــم رســیده. اتفاقــا ایشــان 
ــای  ــرود و از کتابخانه ه ــف ب ــه نج ــد ب ــس از هن ــه پ ــم گرفت تصمی
ــد.  ــه کن ــر تهی ــه بســیار ارزشــمند اســت، تصوی شــخصی نجــف ک
ــه دارد. ــوز ادام ــا هن ــن تاش ه ــاب، ای ــر معظــم انق ــه همــت رهب ب
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ماجراي سرودن چند 
 »نوحه ماندگار فاطمي«

که در اين سال ها با آنها 
خاطره سازي کرده ايم 

قلم كه روي كاغذ مي رود تا شـاعر براي اهل بيت شعري 
بسـرايد، عوامل مختلفي دسـت به دسـت هم مي دهند تا 
واژه ها بـه مصرع، بيت، نوحـه، دودمه و... برسـد  ؛ دودمه و 
نوحه هـاي ماندگاري كه نسـل به نسـل مي مانـد و خاطره 
مي شـود. اين روزها كه شـهر در عزاي مادر سادات، رخت 
سـياه بر تن كرده، سـراغ چهار شـاعر و سبک ساز آييني 
رفته ايم تا از حكايت سرايش نوحه هاي ماندگار فاطمي شان 
برايمان بگويند. »محسـن عرب خالقـي«، »مهدي زنگنه«، 
»سيدجواد پرئی« و »سجاد محمدي« از نوحه هايي مي گويند 
كه دل ها را مي لرزاند و اشک را مهمان چشم هايتان مي كند. 

حكــايت 
نوحـه ها

علیرضا پورمشیر

»ســجاد محمــدي« از شــاعران جــوان دهه شــصتي 
ــت  ــبک هايش دس ــعار و س ــاال، اش ــه ح ــت ك اس
بــه دســت مي چرخــد و ذاكــران مختلــف، از آنهــا 
ــه  ــه اي اش ب ــه ورود حرف ــد. او ك اســتفاده مي كنن
شــعر آيينــي را مرهــون كمک هــاي بيــش از پيش 
»مهــدي زنگنــه« و »محمــد رســولي« مي دانــد، از 
تعامــل شــاعر و مــداح ســخن مي گويــد و معتقــد 
ــورت  ــا مش ــد ب ــاز، باي ــاعر و سبک س ــت ش اس
ــرايد  ــود را بس ــعر خ ــداح، ش ــا م ــري ب و هم فك
ــا  و ســليقه مخاطــب را هــم درنظــر بگيــرد. گوي
ــه،  ــيدمجيد بني فاطم ــش، س ــال پي ــدود دوس ح
ــراي حضــرت  ــا شــعري ب از محمــدي خواســته ت
زهــرا بســرايد. حتــي پيشــنهاداتي هــم بــراي 
ــه داراي  ــد ك ــرح مي كن ــعر مط ــرودن آن ش س
ــه،  ــا بني فاطم ــد ام ــي باش ــن خصوصيت هاي چني
ــجاد  ــه س ــد ك ــادش مي افت ــش، ي ــان صحبت مي
محمــدي در كودكــي، مــادر خــود را از دســت داده، 
ــا  ــعر ب ــک ش ــم او، ي ــان و قل ــوان از زب ــس مي ت پ
مضمــون »بي مــادري كشــيدن« ســاخته و ســروده 
شــود. ســجاد محمــدي نيز دســت بــه كار مي شــود 
و نوحــه اي بــا مطلــع بي مــادري كشــيدم... كســي 
خبــر نــداره... مي ســازد كــه مداحــان و شــاعران 
بســياري نيــز، از آن اســتقبال كــرده و بــر اســاس 
مضمــون، ســبک و شــعر آن، كارهايي را ســاخته، 

ــد.  ــتفاده كرده ان ــده و اس خوان
در كنــار همــه اينها، ســجاد محمــدي از شــاعراني 
ــا  ــه آنه ــه ب ــبت هايي ك ــراي مناس ــه ب ــت ك اس
كمتــر پرداختــه مي شــود نيــز، قلــم زده و ســعي 
دارد تــا در زمينــه شــعر، بــراي همــه ذوات مقدس 
ــد:  ــازد. او مي گوي ــبک بس ــعر و س ــت ش اهل بي
چــرا نبايــد بــراي وجــود نــاب عبدالعظيم حســني 
يــا امــام باقــر و امــام كاظــم كار خــوب داشــته 

! باشيم؟
ــون و  ــل گوناگ ــه مقات ــرم از مطالع ــدي در مح محم
ــزان«  ــاب »بيت الح ــز از كت ــه ني ــام فاطمي در اي
ــرد  ــره مي ب ــي« به ــاس قم ــيخ عب ــته »ش نوش
ــاعر و  ــه ش ــد ك ــد مي كن ــه تاكي ــن نكت و روي اي
به خصــوص شــاعر آيينــي، بــدون مطالعــه، دســت 
و بالــش بســته اســت. ســجاد محمــدي، ســرودن 
ــرده و  ــروع ك ــي ش ــال هاي كودك ــعر را از س ش
حــاال، اشــعاري مثــل: »خوشــبختي يعني حســين 
نگاهــم كنــه« و بســياري ديگــر را در زمينــه شــعر 
ــت.  ــرده اس ــت ك ــود ثب ــه خ ــبک، در كارنام و س

روايت اول

»بي مادري کشيدم... کسي خبر نداره... 
چادر خاکي ديدم... کسي خبر نداره!«

انتخاب سبک: سجاد محمدي
اجرا: حاج سيد مجيد بني فاطمه 

شاعر: سجاد محمدي
ـ  1394 سال: 95 
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حجت االسـام والمسـلمین محمدجواد حاج علی اکبری رئیس شـورای سیاسـتگذاری ائمه جمعه، در سلسـله جلسـات تفسـیر صحیفه سـجادیه موسسـه فرهنگی 
شـهدای انقـاب بـا اشـاره به این کـه فقر توفیق انسـان را در کسـب فضائل معنـوی و پیشـرفت امور دنیـوی تقلیل می دهـد، تصریح کرد: »فقر و تنگدسـتی انسـان 
را زمینگیـر کـرده و توفیقـات را از او سـلب می کنـد. انسـان بـرای هدایـت خویش بایـد از قرآن کریـم و ائمه اطهار تمسـک بجوید. امـام سـجادg در 42 دعای 
نورانـی صحیفـه از خداونـد درخواسـت می کننـد کـه مشـکات اقتصـادی مـردم را بـه برکـت قـرآن اصـاح و کمبودهـا را بـا وسـعت روزی حـال افزایـش دهد.«

07
ویژه نامه هـیئت ها و محافل مذهبی
 شماره 65  سه شنبه 24 بهمن 1396 26 جمادي االول 1439

حاج احمد چينی

»ســيد جــواد پَرئــي« دربــاره رمــز مانــدگاري ايــن 
نوحــه ايــن طــور مي گويــد: »ساختارشــكني در هر 
زمينــه اي مثــل موســيقي، نقاشــي، صــدا، تصويــر 
و... عامــل جاذبــه اســت و هنگامــي كــه در يكــي از 
ايــن هنرهــا، ساختارشــكني انجــام شــود، عامــل 
ــرد.  ــكل مي گي ــان ش ــه، در اذه ــدگاري و جاذب مان
ــا و  ــا طنازي ه ــكني، ب ــن ساختارش ــر اي ــاال اگ ح
ــزه  ــم و م ــود، طع ــه ش ــد ارائ ــاي جدي فانتزي ه
ــه  ــان نوح ــه زب ــال ها ك ــن س ــري دارد. در اي ديگ
ــان  ــوده، از زب ــيک ب ــب كالس ــه قال ــک ب نزدي
ــن كار،  ــرودن اي ــه و در س ــه گرفت ــاوره اي فاصل مح
ــمي  ــوي رس ــب گفت وگ ــه قال ــا ب ــردم ت ــعي ك س
ــن  ــوم. در عي ــک ش ــاوره اي(، نزدي ــن مردم)مح بي
حــال، ملــودي و ســبک انتخــاب شــده نيــز، تاثيــر 

ــت.  ــن كار داش ــدگاري اي ــزايي در مان بس
نكتــه ديگــر اين كــه زيرنظــر يــک انســان بامعرفت 
و صاحــب فضــل، مي تــوان گوشــه هايي از زندگانــي 
اهل بيــت را بــه تصويــر بكشــيم كه هم مســتند 
و مســتدل باشــد و هــم بــه عاشــقانه   هاي زندگــي 
ــم.  ــاره كني ــرا اش ــرت زه ــر و حض ــرت امي حض
 چــرا نبايــد بــه كنــج دنــج همســرانه اهل بيــت
اشــاره كــرد؟! چــرا همــه اش بايــد ســراغ عاشــقانه 
ــرو و  ــدام از خس ــا م ــم؟! ي ــاد بروي ــيرين و فره ش
ــيار  ــال ها، بس ــم؟! در آن س ــرف بزني ــيرين ح ش
ــرا  ــه چ ــد ك ــه و مي گرفتن ــرده گرفت ــن خ ــه م ب
آن قــدر ســطح شــعر و شــأن اهل بيــت را پايين 
مــي آوري؟! در حالــي كــه مــن اصــال شــأن آنــان را 
پاييــن نيــاورده ام كه ســعي كــرده ام گوشــه هايي را 
بــه تصويــر بكشــم كــه كمتر بــه آنهــا توجه شــده. 
معتقــدم اگــر قــرار بــود ايــن بخــش از زندگــي آنها 
بــه دســت مــا نرســد، قطعــا نمي رســيد و مــا از آن 
ــود،  ــگ مي ش ــي جن ــور وقت ــم. چط ــر بودي بي خب
ــعر  ــي ش ــد حماس ــاعران مي گوين ــاظ و ش ــه وع ب
بگوييــد! پــس يــک نوحه ســرا هــم بايــد بــه زبــان 
روز شــعر بگويــد. چــرا نبايــد بــراي دختر و پســر 
ــرت  ــي حض ــبک زندگ ــان، از س ــا ايم ــن و ب موم
علــي و حضــرت زهــرا ســخن گفــت؟! چــرا نبايد 
ــار  ــت و دركن ــر و محب ــخاوتمندي، مه ــاره س درب
ــه  ــي ك ــت؟! در حال ــخن گف ــان س ــودن آن ــم ب ه
ــت! در  ــقانه گف ــب عاش ــه را در قال ــوان مرثي مي ت
ــردن  ــو ك ــر بازگ ــالوه ب ــوان ع ــه مي ت ــي ك حال
همــه مصائــب، ايــن نكتــه را بيــان كــرد كــه آنان، 

يــک خانــواده بــه تمــام معنــا بودنــد!

روايت چهارم

»آخه تكيه دستامي... آخه قوت زانومي... تو با 
هرچي که بود ساختي... خدايي خيلي خانومي!«

انتخاب سبک: سيدجواد پَرئي
اجرا: حاج سيد مجيد بني فاطمه 

شاعر: سيدجواد پرئي
ـ  1390 سال هاي: 91 

»محســن عرب خالقــي«، بــا آن كه بســياري از اشــعار 
و نوحه هايــش مانــدگار شــده، امــا دوســت دارد از اين 
شــعر كــه ســال گذشــته، همزمــان بــا حادثــه ناگوار 
ريزش ســاختمان پالسكو ســروده و »كرباليي حسين 
ــاره  ــاد كنــد. درب طاهــري« نيــز آن را اجــرا كــرده، ي
حكايت ســرودن اين شــعر مي گويــد: چنــد روزي بود 
كــه بــراي انجام بعضــي كارهايــم، به خــارج از كشــور 
مســافرت كــرده بــودم و بــا پيگيــري اخبــار، متوجه 
ــاده.  ــاق افت ــكو اتف ــاختمان پالس ــه س ــدم حادث ش
قطعا همــه بــا ديــدن صحنه هــاي دلخــراش، ناراحت 
ــي،  ــم. از طرف ــرار مي گيري ــر ق ــت تاثي ــده و تح ش
ــان  ــدادي از آتش نشــانان و هموطن ــن تع جــان باخت
عزيزمــان و پيشــتر از همــه، تقــارن و رويايــي آن روز 
بــا ايــام شــهادت حضــرت زهــرا باعث شــد تــا در 

همان جــا، شــروع بــه ســرودن ايــن نوحــه كنــم. 
انــگار همــه چيــز دســت بــه دســت هــم داده بــود 
تــا مضاميــن مشــتركي در ذهــن مــن نقــش ببندد 
و بتوانــم واژه هــا را كنــار هــم قــرار دهــم. »آتــش«، 
ــت،  ــن دس ــي از اي ــن« و كلمه هاي »دود«، »جان باخت
ــد  ــراه ش ــان هم ــوب مخاطب ــتقبال خ ــا اس ــه ب ك
ــد  ــي معتق ــد. عرب خالق ــنيده ش ــداهلل ش و بحم
ــد  ــز باي ــه، بيــش از هــر چي ــام فاطمي اســت در اي
نــام »اميرالمومنيــن« شــنيده شــود. چــون حضرت 
 gبا تمــام وجــود از حضــرت امير صديقه طاهــره
دفــاع كــرد، دفاعــي كه از شــوهر نبــود، بلكــه دفاع 
از امــام زمانــه خــودش بــود. شــاعر نوحــه معــروف 
ــه در  ــي اهلل« ك ــي ول ــم؛ عل ــِر دارم... مي گ ــه َس »ب
ــود  ــاج محم ــروده و »ح ـ  81 آن را س ــال هاي 82  س
ــک  ــد: ي ــرده، مي گوي ــرا ك ــي« آن را اج كريم
شــاعر آيينــي، بايــد بــراي ســرودن شــعر، زيــاد 
مطالعــه و از كتاب هــاي معتبــر مذهبــي اســتفاده 
كنــد و در كنــار آن قــوه خيــال و آرايه هــاي 
ادبــي را بــه كار گيــرد. او صريــح مي گويــد: »يــک 
شــاعر، مي توانــد دربــاره حــوادث روز شــعر بگويــد 
و بــا قــوه خيــال و اســتفاده از آرايه هــاي ادبــي، آن 
موضــوع را هنرمندانــه جلــوه دهــد. همان طــور كــه 
خــودش دربــاره حادثــه ناگوار غرق شــدن »كشــتي 
ســانچي« يــا رويــداد مختلــف ديگر، دســت بــه قلم 
شــده اســت.«اين شــاعر آيينــي، ســرايش شــعر را از 
ــروع  ــتان ش ــع دبس ــل در مقط ــال هاي تحصي س
كــرده و اوليــن شــعري كــه گفتــه، مربــوط بــه امام 
زمــانf بــوده و در بيــت پايانــي آن، اشــاره اي بــه 

حضــرت زهــرا نيــز داشــته اســت.

روايت سوم
»گل جاي خود دارد اي کاش... آهن در 
آتش نماند! من دوست دارم که حتي... 

دشمن در آتش نماند!«
سبک و ملودي: سجاد محمدي 

))اجرا: كرباليي حسين طاهري)و ديگر ذاكران اهل بيت
شاعر: محسن عرب خالقي 

سال: 1395

ــه«  ــدي زنگن ــان »مه ــه را از زب ــن نوح ــرودن اي ــت س حكاي
ــعيد  ــاج س ــه ح ــود ك ــال82 ب ــي س ــه بخوانيد:»حوال اين گون
حداديــان، مشــغول برگــزاري همايــش ســوختگان وصــل بــود 
كــه موضــوع آن دوره، درباره شــهداي اســير)و مرحــوم ابوترابي( 
بــود. حــاج ســعيد آقــا ترانــه اي گفته بــود بــا اين مطلع: »شــب 
بــارون... تــوي زنــدون... ديدمــت بــا لــب خنــدون!« اما ســبكي 
بــراي آن انتخــاب نشــده بــود. بــا مشــورتي كــه انجــام شــد، 
»حــاج محمــود كريمــي« ايــن ملــودي را كــه روي هميــن نوحه 
گذاشــته شــد ســاختند و آن ســال، حميد غالمعلي اين شــعر را 
در آن كنگــره اجــرا كــرد و بعد هــم تلويزيون پخش كــرد. منتها 
بــه قــدري كــه بايــد و شــايد بــه آن پرداختــه نشــد. نزديــک 
فاطميــه بــود كــه نوحــه اي را ســرودم بــا اين مطلــع كــه: »مادر 
مــا، مــادر تمــوم عالَِمــه... فاطميــه، خــدا هم غــرق ماتمــه!« بعد 
از آن هــم قــرار شــد نوحه ديگــري را بگويم. هميشــه تالشــم بر 
اين بــوده تــا نوحه هــا و اشــعارم، با فضــاي هميشــگي، متفاوت 
باشــد. خالصــه يــاد آن ملــودي افتــادم و در عرض چند ســاعت، 
هميــن نوحه »دل دريــا« از آن درآمد. اين نوحه، دو نســخه اســت؛ 
نســخه اوليه اي را كه گفتــم حاج محمود، در شــب شــام غريبان 
فاطميــه اول)روايــت75روز( خواند كــه اين طــور بــود: »دل دريا... 
دل بابــا... دل توفانــي ابــرا... چشم شــون بــه چشــم ماهــه... كنار 
تربــت زهــرا« و بعــد بــا تغييراتــي، براي شــب شــهادت فاطميه 
دوم)روايــت95روز( بــا عنــوان »دل دريــا... دل بابــا... دل توفانــي 
ابــرا... چشم شــون به چشــم ماهــه... كنار بســتر زهرا« ســاختم 
و خوانــده شــد. جالــب اســت بدانيــد در همــان روزهــا، افــرادي 
كــه اعتقــادات مذهبــي، كمتري داشــتند وقتــي با مــن برخورد 
مي كردنــد، مي گفتنــد: »نمي دانيــم چــرا بــا ايــن نوحــه ارتباط 
برقــرار كرديــم و به دلمــان نشســته!«زنگنه، از وضعيت آشــفته 
امــروز شــعر آيينــي مي گويــد و از هــواي آلــوده ايــن روزهــاي 
اشــعار آيينــي، گله منــد اســت. ايــن كــه ارتبــاط بيــن مــداح و 
شــاعر، محــدود به تلگــرام شــده و همــه چيــز در عــرض چند 
ســاعت اتفــاق مي افتد و شــاعر و مــداح، همديگــر را نديــده و با 
شــعر ارتبــاط برقــرار نكــرده و بعــد هم شــاهد اجراي ســطحي 
يک شــعر توســط مــداح هســتيم. او معتقد اســت بايــد فضاي 
ــاي  ــد: »قالب ه ــد. مي گوي ــاوت باش ــه متف ــا روض ــه، ب نوح
مختلف عــزاداري مثــل زمينه، واحــد و شــور« اين فرصــت را به 
مــداح و شــاعر مي دهــد، تــا بــا هنرمنــدي و خالقيــت، روضه و 
مصيبــت را از زاويــه ديگــري نگاه كنــد. روضه خوانــي و بيان يک 
مطلــب، به يــک زبــان و فقــط با عــوض كــردن واژه هــا، مخاطب 
را خســته كــرده و همــه چيــز بــراي مســتمع عــادي مي شــود. 
پــس بايــد از پنجره ديگــري به ماجــرا نــگاه كرد. مهــدي زنگنه 
مي گويد:»شــاعران امــروز، آموزش شــعر و موســيقي نمي بينند 
و بــه هميــن علت اســت كــه از شــاعران جــوان، اثــر مانــدگار و 

قابــل تحمــل و تامــل، كــم مي بينيم.« 

روايت دوم

نوحه: »دل دريا... دل بابا... دل توفاني ابرا... 
چشم شون به چشم ماهه... کنار بستر زهرا!«

انتخاب سبک: حاج محمود كريمي
اجرا: حاج محمود كريمي

شاعر: مهدي زنگنه
سال: 1382



با»حسینحسین«داریمپیرمیشویم
یکی از سنت های زیبای هیئت های قد      یمی گرفتن عکس یاد      گاری با کتیبه و پرچم هیئت بود      ه که د      ر این سال ها فراموش شد      ه است.

پیشنهاد       می کنیم د      ست به  کار شوید       و پس از پایان مجلس تان یک عکس یاد      گاری د      سته جمعی بگیرید       و برای »چهارد      ه« ایمیل 
کنید       تا د      ر همین صفحه منتشر شود      .

اپليكيشن
راز كبودی ياس

دربـاره شـهادت حضـرت زهـرا ابهامـات و 
سـواالت بسـیاری وجـود دارد کـه نرم افـزار »راز 
کبودی یاس« پاسـخ تمام این سواالت و ابهامات 
را می دهـد. سـواالتی از قبیـل چـرا بـا وجـود 
حضرت علی، فاطمه زهرا پشت در رفت؟ 
چرا بنی هاشـم و انصـار از حضرت زهـرا دفاع 
نکردند؟ چرا حضرت زهرا شـبانه دفن شـد؟ 
آیـا فقـط تهدید بـه آتـش زدن خانه بـود یا این 
امر صورت گرفته اسـت؟ آیـا خانه های مدینه در 
چوبی داشـتند؟ و سـایر شـبهات و ابهاماتی که 
دشـمنان اسام و تشیع با هدف تخریب طراحی 
کرده انـد. ایـام فاطمیـه فرصت خوبی اسـت تا با 
نصب این نرم افزار پاسـخ سواالتتان را پیدا کنید.

خدايا!
در آشـوب و فتنـه و بـال، عده ای تـو را گم می كننـد و عـده ای تو را 

پيـدا می كنند.
ما را از بندگان يابنده خودت قرار ده!

خدايا!
در توفان هـای سـنگين و بنيان كن، بعضی تو را از دسـت می دهند و 
برخی تو را به دسـت می آورند.دسـت ما را از دسـت خودت در نياور و 

دسـت و دلمان را از خودت خالی نكن!
خدايا!

در هجـوم بی امـان شـدائد و سـختی ها، گروهـی بـه دامـن تـو 
می آويزنـد و گروهـی از دامـن تـو می گريزنـد.

مامن و گريزگاه ما را آغوش مهربان خودت قرار ده.
خدايا!

آنـان كـه حقيقـت را بـه مسـلخ مصلحـت می برنـد، آنان كـه دين 
می فروشـند و دنيا می خرند، آنـان كه در مرتع حقوق مـردم می چرند، 

به كفـر از ايمـان نزديک ترند. نقـاب ايمان را از چهره شـان بسـتان.

يا زهرا
برخی هـا ایـن روزهـا انتقـادات بسـیاری به 
فضـای مجـازی دارنـد و معتقدنـد نـه تنها 
فضای مجازی صمیمیت میـان خانواده ها را 
کم کـرده بلکه برخـی پیام هایی کـه در این 
فضا رد و بدل می شـود، اعتقاد مردم را نشانه 
رفته امـا در کنار همه این آسـیب ها که باید 
اندیشـید، کانال هایـی  راهـکاری بـرای آن 
راه انـدازی شـده کـه در افزایـش اطاعـات 
ماننـد  دارد.  بسـیاری  افـراد سـهم  دینـی 
کانـال یا زهـرا که با محوریت شـخصیت 
بی نظیـر آن حضـرت، فعالیـت می کنـد و 
تاشـش بـر این اسـت تـا بـا بیـان احادیث 
دخـت نبی خـدا و سـبک زندگـی ایشـان 
الگوی کاملی بـرای جامعه ارائـه دهند. برای 
عضویـت در ایـن کانـال، کافی اسـت لینک

 https://t.me/yazahrayfateme
را وارد کنید.
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مناجاتنامه 

كتاب   كانال تلگرام
زير نگاه ماه

»زیـر نـگاه مـاه« بـه قلـم سـید محمدرضـا 
دربندی، روایتی اسـت عاشقانه از زندگی امام 
علی و حضرت فاطمه زهـرا که از زبان 
حضرت امیرالمؤمنین بیان شـده است. »زیر 
نگاه ماه« اثری اسـت جسـورانه و عاشـقانه از 
لحظـات زندگی ایـن دو بزرگوار کـه در تاریخ 
اسـام دارای اهمیت بسـیار زیادی هستند. با 
وجـود شـباهت های متعـددی که در اسـناد 
تاریخـی درباره شـرح زندگی ایـن دو معصوم 
وجود داشـته اسـت، این کتاب و نویسنده اش 
با خاقیتی قابل توجه از داشـته های تاریخی 
موجود برای خلـق روایتی اسـتفاده کرده که 
ماده خامش را همه مخاطبان کتاب مطلعند، 
امـا روایت عاشـقانه در بیـان آن را تـا پیش از 
ایـن تجربه نکرده انـد. خوب اسـت این کتاب 
کوتـاه 40 صفحه ای را تهیـه و مطالعه  کنید.

fهيئت محبان المهدی

w w w . q u d s o n l i n e . i r

چهارد      ه  ضمیمه هفتگی روزنامه قد      س  
ویژه هیئت ها و محافل مذهبی

مد      ير مسئول:  ايمان شمسايی 
د      بیر تحریریه: زكیه سعید      ي د      بیر ویژه نامه: رضا صیاد      ي   

طراح نامواره: محمد       صمد      ي
www.aghigh.ir با همكاری مؤسسه فرهنگی هنری عقيق

سيد       مهد      ی شجاعی 

الگوگرفتن از شخصيت حضرت زهرا
انسـان به دلیل کمال  خواهی، اهـداف و آرزوهایی را در سـر می پروراند اما زمانی 
کـه بـا الگویی روبه رو می شـود و کمال مطلـوب خویـش را در او می یابد، از نظر 
عاطفـی نوعـی قرابـت و هماهنگی بین خـود و الگو می بینـد و از سـوی دیگر، 
احسـاس نیاز بـه آن کمال سراسـر وجـود الگوپذیـر را می گیرد؛ ایـن دو عامل 
باعـث می شـود که شـخص به دنبـال الگو برود. از شـخصیت هایی کـه همه ما 
به ویژه بانوان باید از ایشـان الگو بگیرند، قطعا حضرت زهرا اسـت. الگوپذیري 
از حضرت زهرا به دو صورت مسـتقیم و غیرمستقیم مي تواند صورت بگیرد. 
الگوپذیري مسـتقیم آن اسـت که گفتار و رفتار آن بزرگوار را عینـا، برنامه و راه 
و رسـم زندگانـي خویش قـرار دهیم. در بعضی مـوارد از جمله عبـادت و دعا، با 
همـان شـکل و قالب رفتاري مي تواند اسـوه و الگـوي ما قرار گیـرد. براي نمونه 
در روایـت آمده اسـت که حضرت زهرا پـس از هر نماز واجب ذکر مخصوص 
داشـتند. )34 مرتبه اهلل اکبر، 33 مرتبه الحمدهلل، 33 مرتبه سبحان اهلل(؛ ذکري 
که دسـتور آن را به عنوان هدیه اي عظیـم از پدر بزرگوارشـان دریافت کرده بود 
و همـواره بـر آن مداومت مي ورزید و به شـیعیان خویش نیـز توصیه مي فرمود. 
الگوپذیري غیرمستقیم آن است که روح و حقیقت گفتار یا کردار آن اسوه الهي 
را درك کنیم و با تحلیل و اسـتنباط از سـیره علمي و عملي آن بزرگوار، وظیفه 
خویش را در همه ابعاد زندگاني )فردي، اجتماعي، فرهنگي، سیاسـي، اقتصادي 
و ...( دریابیـم. بسـیاري از شـکل ها و قالب هـاي رفتـاري اسـوه ها ویژه شـرایط 
خاص بوده اسـت؛ از این رو، منظور از اسـوه پذیري از آن رفتارها این نیسـت که 
همان قالب و شـکل رفتاري خـاص را انجام دهیم؛ بلکه مطلـوب و مقصود این 
اسـت کـه روح و محتواي آن سـیره رفتـاري را درك کرده و آن را در شـکل ها و 
کالبد هایـي نوین، طبق اقتضاي شـرایط زماني و مکانـي خویش، تحقق دهیم.

همایـش تخصصی هیئت های فعال در عرصه خدمت  رسـانی در شـهر قصرشـیرین کرمانشـاه برگزار شـد. در اولیـن روز این همایـش دو روزه که با هدف 
حضـور و خدمت رسـانی بیشـتر هیئت هـا بـه عرصه هـای اجتماعی بـا تمرکز بـه امدادرسـانی به مـردم زلزله زده کرمانشـاه و کرمـان تدارك دیده شـده 

بـود، بیش از 400 هیئت شـاخص از سراسـر کشـور شـرکت کردنـد و صاحب نظران و فعـاالن این عرصه بـه ایراد سـخنرانی پرداختند.
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