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تصمیمگیریباچشمانباز
سوره مباركه انعام


رهبـر معظـم انقلاب در جمـع فرماندهـان و کارکنـان نیـروی هوایـی و قـرارگاه پدافنـد هوایـی ارتـش جمهـوری اسلامی ایـران بـا تأکیـد بـر اینکه
عدالـت الزم اسـت؛ بایـد با فسـاد مبارزه بشـود ،افزودنـد« :با ظلم مبارزه بشـود ،البته خیلی سـخت اسـت .فسـاد مثل اژدهای هفتسـر افسانههاسـت،
یـک سـرش را کـه میزنـی با شـش سـر دیگر حرکـت میکنـد ،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 علیهالسلام تقریبـا به ایـن مقوله مهم
گذشـت و البتـه تمـام هـم نشـد .برخورد بـا کارگـزاران حکومتیای کـه در آنها ظلم و فسـادی هسـت ،باید جدی و شـدت عمل با آنها بیشـتر باشـد».

ون إِ َّل َّ
ض يُضِ ُّل َ
وك َع ْن َسـبِ يلِ ا ِ
ون (انعام)116/
َوإِ ْن تُطِ ْع أَ ْك َث َر َم ْن فِي ْالَ ْر ِ
هلل إِ ْن يَ َّت ِب ُع َ
الظ َّن َوإِ ْن ه ُْم إِ َّل يَ ْخ ُر ُص َ
قـرآن کریـم بهشـدت بـا پیـروی از جمع فقـط بهخاطر جمعیتشـان و حرکـت به دنبـال اکثریت ،مخالف اسـت و میگویـد :اگـر بخواهی از اکثریـت مردم فقط بـه این خاطر کـه اکثریت
هسـتند ،پیـروی کنی ،بدون شـک از راه خدا دور میشـوی؛ همیشـه با چشـمان بـاز تصمیم بگیر.

فاطمه نخستين مدافع حريم واليت
حجتاالسالم ابراهيم بهاري

سـبك زندگـي حضـرت فاطمـه زهـرا hچگونـه بـود و چطـور ميتوانيـم در
زندگيمـان از ايشـان الگـو بگيريـم؟ البته بايـد بخشهاي مختلـف زندگي آن
حضـرت را جداگانـه مورد بررسـي قـرار داد .يكـي از ويژگيهـاي مهم حضرت
فاطمـه hايـن بـود كـه آن بزرگوار بهتريـن يار و ياور همسـرش علـي gدر
اجـراي فرامين الهي بود .پيامبر kاز علي gسـوال كرد :همسـرت را چگونه
يافتـى؟ و علي gپاسـخ گفـت« :بهتريـن يار و يـاور بـراى اطاعـت و بندگى
خدا» .زندگـي پربركت حضرت زهرا hبخصوص براي زنان مسـلمان همچون
خورشـيدي نورافشـاني ميكند و آشـنايي با سـبك زندگي آن حضرت بسـيار
بـراي ما راهگشـا خواهـد بـود .در جامعه امـروز كه نظـام سـرماي هداري غرب با
تهاجم فرهنگي خود سعي دارد الگويي مبتذل و غيرانساني براي زنان و دختران
مسـلمان ارائه كند مسـلما پرداختن به ابعـاد گوناگون شـخصيتي آن حضرت
ميتواند الگوي عملي مناسـبي براي جامعه شيعي باشـد .نحوه والدت حضرت
فاطمه hبسـيار جالـب توجه اسـت .آنچه كه براي شـيعيان آن حضـرت بايد
مـورد توجـه قرار گيرد ،اهميت مراقبتهـاي الزم قبل از تولد فرزند اسـت .لزوم
طهارت روحي و جسـمي براي تشـكيل نطفـه يك فرزند صالـح از خصوصيات
آشـكار به وجود آمدن يك انسـان پاك سرشـت و الهي اسـت .براي تولد ايشان
جبرئيـل بـه پيامبر kعـرض كرد :اى محمـد! خداوند به تو سلام مىرسـاند
و امـر مىكنـد كـه چهـل روز از خديجـه دورى كنـى! و آن حضـرت  40روز به
خانـه خديجه نرفت .پيامبر kروزهـا را روزه گرفت و شـبها را به عبادت حق
تعالـى مشـغول بـود و در ايـن مـدت ،در خانه فاطمه بنت اسـد به سـر مىبرد
و هـر شـب ،هنـگام افطار ،بـه على gامـر مىفرمـود در خانـه را بـاز كنند تا
هركـه مىخواهد داخل شـود و از غذاى حضـرت تناول كند .پـس از چهل روز،
جبرئيـل نـازل شـد و عرض كـرد :خداوند سلام مىرسـاند و مىفرمايـد :براى
تحفـه و كرامـت مـن آماده بـاش! آنـگاه ميكائيل طبقـى از ميوههاى بهشـتى
را فـرود آورد .در آن شـب ،پيامبـر kبـه على gفرمود تا در منـزل را ببندند؛
زيـرا خـوردن اين غذا بر غيـر نبى خاتم kروا نبـود .آنگاه پيامبـر kاز آن غذا
و آب تنـاول فرمودنـد و در آن شـب ،نطفـه بهتريـن زنـان جهـان منعقد شـد.
فاطمه هشـت سـال در مكه پا به پاي پدر براي اعتال و پيشـرفت اسالم كوشيد
و يار و مددكار پدر بود .در دره و شـعب ابوطالب ،سـه سال دركنار پدر سختيها
و آزار و اذيتهـا را تحمـل كـرد و زماني كه مشـركان ،پيامبـر kرا آزار و اذيت
يداد و زخمهايش را مـداوا ميكرد؛
يا جسـارتي ميكردند ،ايشـان را دلداري مـ 
اينگونـه بود كـه پيامبر kايشـان را «امابيهـا» (مادر پـدرش) ناميـد .زهراh
هميشـه رفتـاري سرشـار و آميختـه از ادب و تواضـع و فروتني نسـبت به پدر

بازتاب

داشـت .گرچه رابطه ايشان بسـيار عاطفي و سراسر محبت و صميميت بود ،اما
اين مانع احترام و تواضع ويژه ايشـان نسـبت به پيامبر kنميشد .نقل است از
حضـرت فاطمه hكه فرمود :وقتي بر پيامبر kآيه نازل شـد (كه پيامبر kرا
بـا نامش خطاب نكنيد) ،هيبت پيامبر kمرا گرفت ،بهطوري كه نتوانسـتم به
او «يـا ابه» بگويم و يا رسـولاهلل به او ميگفتم .حضـرت از من روي گرداند .چند
بـار به همين ترتيب صدا كـردم و او جواب نداد .سـپس فرمود :دختـرم اين آيه
دربـاره تـو و خاندان تو نازل نشـده اسـت .تو از منـي و من از تو هسـتم .اين آيه
درباره اهل جفا ،تكبر و كسـاني كه فخر ميورزند نازل شـده اسـت .تـو «يا ابه»
بگـو .چون بـراي قلب مـن محبوبتر و بـراي پـروردگار رضايتبخشتر اسـت.
ازجمله نكات مهـم زندگي حضرت فاطمه hازدواج آن حضرت بود .ايشـان
خواسـتگاراني بسـيار در ميـان صحابه داشـت كـه از نظر مالـي در رتبههاي
بااليـي قـرار داشـتند امـا رسـول خـدا همچنان مسـئله را بـه نظـر خداوند
موكـول ميكـرد تا سـرانجام جبرئيـل بـر پيامبر kنازل شـد و گفـت :اي
محمـد! خـدا بـر تـو سلام ميرسـاند و ميفرمايـد فاطمـه را به عقـد علي
درآور ،خداونـد علـي را بـراي فاطمه و فاطمه را براي علي پسـنديده اسـت.
قـرار بـود از محفـل سـاده و بيتكلـف و بيريـاي علـي gو فاطمـه hهر

لحظـه نـوري بـه عـرش بلنـد شـود و عـرش را نورانـي كنـد كه خـدا خود
خواسـته بـود و اذن داده بـود .آري! قـرار بود ماحصل اين ازدواج حسـنg
و حسـين gو زينـب hو ام كلثوم hباشـند كـه هركدام چـون نوري در
آسـمان واليت بدرخشـند و راه زندگـي ارادتمندانشـان را به سـوي خداوند
روشـن كننـد .فايـدهاي كـه آن ازدواج داشـت چيزي نبـود كه با زر و سـيم
بتـوان آن را قيمت گذاشـت .قـرار بـود ازدواج علي gو فاطمـه hالگويي
شـود بـراي شيعيانشـان تا ابـد .در روايـات متعددي نقل شـده كـه پيامبر
اكـرم kفرمـود :اگر علي نبـود ،فاطمه همتايي نداشـت .از اينجا مشـخص
ميشـود منظور پيامبر kدر كفويت زوجين ،ايمان دوطرف اسـت .جهيزيه
سـاده و اندكـي فراهـم و نـزد پيامبـر kآوردنـد .پيامبـر kچون سـادگي
بيـش از حد اشـياء را نگريسـت دسـت بـه دعا بلنـد كـرد و فرمود :خـدا به
اهلبيـت بركـت دهـد .و البتـه خدا نيـز چنين كـرد چراكـه «انمـا يريداهلل
ليذهـب عنكم الرجـس اهل البيـت و يطهركم تطهيرا» در حق هيچ كسـي
بـه جـز ايـن خانـدان نـازل نشـد! آري خـدا خواسـت كـه اهلبيت پـاك و
مطهـر قـرار گيرنـد ،بـه دور از هرگونـه رجـس و نازيبايـي و ناپاكـي .سـيره
رفتار فاطمه hبا فرزندان خود نيز سرمشـقي مناسـب بـراي تربيت صحيح
فرزندان اسـت .ايشـان بـه فرزندان احتـرام ميگذاشـتند و آنها را بـا احترام
خطاب ميكردند و هميشـه سـعي در آموزش و تربيت دينـي و اخالقي آنها
داشـتند .حضـرت زهـرا hفرزندان خود را هميشـه براي يادگيـري و تعليم
و تزكيـه آمـاده ميكرد؛ به عنـوان مثال بـه فرزندش حسـن gميفرمود:
«بـه مسـجد بـرو ،آنچـه را از پيامبـر شـنيدي فراگير و نـزد من بيـا و براي
من بازگو كن» .و در عين حال شـادي و خوشـحالي را در بيت خود تسـري
مـيداد و ايـن تـا حـدي بود كـه از بـازي با كـودكان كـه نقش بسـزايي در
تربيـت آنها دارد ،اجتناب نميكرد .نقل شـده اسـت كه فاطمـه hفرزندش
حسـن gرا روي دسـت ميگرفـت و بـاال ميانداخـت و حركـت مـيداد
و ميفرمـود :اي حسـن ،نظيـر پـدرت بـاش و ريسـمان ظلـم از حـق دور
كـن و خداونـدي را كـه صاحب نعمتهاسـت پرسـتش كـن و با افـراد تيره
دل دوسـت مبـاش .حضـرت زهـرا hالگـوى يـك بانوى اسلامى اسـت .او
حتـي خود را بـر نامحرم نابينا ميپوشـاند .علـى gميفرمايد :نـزد پيامبر
بوديـم و او در منبـر بـود؛ پرسـيد :بـه مـن خبـر دهيـد و بگویيد چـه چيز
بـراى زن از همـه چيـز بهتـر اسـت؟ هركس سـخنى گفـت و بـه نتيجهاى
منجـر نشـد .مـردم درمانـده و متفـرق شـدند .من بـه نـزد فاطمه آمـدم و
سـوال پيامبـر را تكـرار كـردم .فاطمـه فرمـود :بهتريـن چيـز بـراى زن اين
اسـت كـه او مـردى را نبينـد و مـردى هـم او را نبينـد .حضـرت فاطمهh
حتياالمـكان از ظاهر شـدن در انظـار عمومي اجتناب ميكرد امـا اين بدان
معنـي نبـود كـه در مواقع حسـاس و الزم از انجـام وظيفه خود شـانه خالي
كنـد .از مهمتريـن و بارزتريـن قلههاي زندگـي بانوي بزرگ اسلام حضرت
فاطمـه زهرا hدفاع ايشـان از حريـم واليت اميرمومنان علـي gو خطبه
فدكيـه آن حضـرت اسـت كـه سـرانجام آن حضـرت در راه دفـاع از واليـت
مجـروح شـده ،نـوزادش محسـن gرا سـقط كـرده و به شـهادت رسـيد.

بازتابهای «چهارده» را در اینجا بخوانید .منتظر پیشنهادها و انتقاداتتان هستیم.

حجتاالسالم 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 تفکیکناپذیری دارند .وقتی به آیات
افلا تعقلون ،افال یتدبـرون ،افال تتفکـرون و افال تذکرون توجه کنیم آنـگاه میپذیریم دین
مجموعهای از این محورهاسـت .اگر دین و رسانه را چشـم و گوش و دهان که ورودی تغذیه
اسـت درنظر بگیریم قطعا رسـانه دینی مهمترین پاسـبان در انتخاب آذوقه ،مناظره و صداها از این دریچهها خواهد
بود .یقینا رسانه نیازمند بهرهوری از استادان ،اندیشمندان و متفکران است که دین حوزه فکر و دل را بهخوبی شناخته
و خوراک مناسـبی را فراهم آورند و بیتعارف عرض کنم تاکنون رسـانههای دینی نقش بسـیار کمرنگی ایفا کردهاند.
توصیهام این اسـت که جامعنگری در مورد اقشـار ،معرفی مشـترکات و جلوگیری از دامن زدن به تفرقه درون دینی
اعـم از مذاهـب و روشهـای دینداری متـداول در جامعه دینی ،بازکردن عرصه فعالیت برای نسـل آینده و همچنین
بهرهوری از تجربیات نسـل گذشـته باید به عنوان رویکردها و اولویتهای اصلی در دسـتور کار رسـانههای مذهبی و
دینی از جمله هفتهنامه چهارده قرار بگیرد تا آیندهای روشـن را در آگاهی و اطالعرسـانی دینی جامعه شـاهد باشیم.

* امیـد کریمی :بسـیار خوشـحال شـدم گفتوگویـی از
اسـتاد علی انسـانی خواندم .از این دسـت اسـتادان بیشـتر
صحبت شـود.
* مجتبی قنبـری :6107درود بر اسـتادانی همچون حاج
علی انسـانی که هفتهنامـه چهـارده گفتوگویی از ایشـان
منتشر کرد.
* ارشـیا( :)amsهم حاج علی انسـانی اسـطوره در عرصه
ستایشـگری اهلبیـت هسـتند و هـم حـاج غالمرضـا
سـازگار .خدا را به حضرت سیدالشـهدا قسـم میدهیم
کـه بـه هر دو بزرگـوار طول عمر و سلامتی عنایـت کند و
توفیق نوکری ارباب را هر روز بر این دو و اسـتادان ارزشـمند
دیگـر بیشـتر و فزونتر کند.
* کاشـانی :2خاطـرات اسـتاد علـی انسـانی جالـب بود.
گفتوگوها سرشـار از خاطره خواندنی است .ایشان و برخی

اسـتادان دیگـر همچون حـاج منصـور ارضـی از اسـتادان
فراموش نشـدنی عرصه مداحی و ستایشگری اهلبیت
هستند.
* مهدیپنـاه :واقعـا خوشـحالم در هفتهنامه چهـارده با
یـک عـده دلسـوز و عاشـق و دغدغهمنـد گفتوگـو انجام
میدهید؛ مثال حاج حسـین هوشـیار کـه گفتوگو کردند
حرفهـای بسـیار زیبایـی زدند کـه بـدون هیچگونه قصد
و غرضـی حقایـق را در جهـت اصلاح راهـی کـه برخـی
اوقات دوسـتان ما اشـتباه میرونـد ،مطرح کردنـد .این نوع
گفتوگوها کاربردی اسـت و درخواسـت دارم بیشـتر شود.
* اللـه محمدی :کوتاهی و تنوع مطالـب هفتهنامه چهارده
باعث میشـود بـدون اغراق مطالـب را گذرا هم شـده مطالعه
کنیماماایکاشپاسخبهشبهاتومسائلمبتالبهروزدرعرصه
هیئتهـا را هـم از دریچه این رسـانه مذهبـی دریافت کنیم.

خـــــط خبــر

حجتاالسلام والمسـلمین محسـن قرائتـی رئیـس سـتاد نماز کشـور در تفسـیر سـوره مبارکـه حج آیـات  47الـی  55گفت«: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 اینکـه قلب انسـان پاک باشـد کافی نیسـت بلکـه باید اعمال انسـان هم درسـت باشـد همانگونه که ظـرف و غذای آن هـر دو باید پاک باشـد».
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حسـن بنعلى gروايـت كرده اسـت ،ميگويد«:امام
حسـن gميفرماينـد مـادرم شـبهاى جمعـه را تا
بامـداد در محراب عبادت مىايسـتاد و چون دسـت به
دعا برمىداشـت مـردان و زنان باايمـان را دعا مىكرد،
امـا دربـاره خود چيـزى نمىگفـت .روزى بـه او گفتم:
مـادر! چـرا بـراى خود نيـز ماننـد ديگران دعـاى خير
نمىكنى؟ گفـت :فرزندم! همسـايه مقدم اسـت» .

حضور در ميدان جنگ

توگو با آيتاهلل حسن عالمي ،عضو خبرگان رهبري درباره سيره اجتماعي حضرت فاطمه زهرا
گف 

ايستادهبرقلهشجاعت
مليكا وظيفهشناس

سـيره اجتماعي حضرت فاطمه ،hهمچون ديگر بخشهاي زندگاني اين بانوي بزرگوار ،سرشـار از درس مقاومت و ايسـتادگي اسـت .ايشـان تنها زن
همراه پيامبر kدر روز مباهله با مسـيحيان نجران بودند .دختر رسـول اكرم kدر ماجراي سـقيفه ضمن مخالفت با اقدام شـوراي سـقيفه (شورايي
كـه پس از رحلت پيامبر kبراي انتخاب جانشـين رسـول خدا تصميم گرفتند) ،خالفت ابوبكـر را غاصبانه خواندند و با او بيعـت نكردند .بانوي بزرگ
اسلام ،هنگامي همكه در بسـتر بيمـاري ،آخرين روزهـاي زندگي خـود را ميگذراندند 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 زيانهايي كه در آينده اسلام به بار خواهد آورد ،هشـداري
جـدي دادند .ايشـان در جريـان غصب فدك و دفـاع از خالفت امام علـي gخطبهاي خواندند كه بـه خطبه فدكيه معروف اسـت .حضرت فاطمهh
عمر كوتاهي داشـتند و سـال 11هجري قمري در مدينه به شـهادت رسـيدند .پيكر دختر پيامبر kبه سـفارش ايشـان ،شـبانه و مخفيانه دفن شد.
سـوره كوثـر ،آيه تطهير ،آيـه مودت و آيـه اطعام و احاديثـي چون حديث ب ِضعـه و حديث لوالك در شـأن و فضيلـت حضرت فاطمه hنـازل و نقل
شـده اسـت .سـراغ آيتاهلل حسـن عالمي ،عضو مجلس خبرگان رهبري رفتيم تا درباره زندگاني اجتماعي اين بانوي بزرگوار بيشـتر برايمان بگويد.

جاي عذرخواهي نيست

ترديـدي نيسـت كه هـر آنچه در مـورد حضرت
زهرا hگفته شـده ،مهم اسـت چون شخصيت
وجـودي حضـرت زهـرا hدر همـه ابعاد ،اسـوه
و الگوسـت .امـا دربـاره شـخصيت اجتماعـي
آن حضـرت كمتـر گفتـه شـده اسـت .آيـتاهلل
حسـن عالمـي درباره سـيره اجتماعـي حضرت
زهرا hو تاثيراتي كه بر جامعه داشـته ميگويد:
«حضـرت زهـرا hعفيفتريـن بانوي عالـم بود
اما خـودش را از جامعه دور نكرد و با زنان مدينه
معاشـرت داشـت چـه از نظـر روابط متعـارف با
زنـان مدينـه و چـه از منظـر تعليـم و تربيـت و
آمـوزش دادن بـه آنهـا .روايـت داريم كـه بانويي
نقـل ميكنـد مـادرم مـرا نـزد حضـرت زهراh
فرسـتاد تا از ايشان چند سـوال بپرسم ،وقتي به
محضر ايشـان رفتم چند سـوال پرسيدم و ديدم
كـه سـخن گفتـن و ارائه مطلـب ايشـان چنان
شـيوا و پرمحتواسـت كه پرسـشهاي بيشتري
را عنـوان كـردم كـه تعـدادش بـه ده تا رسـيد.

ايشـان همـه پرسـشهاي مـرا بـا خوشـرويي
پاسـخ داد .خواستم از ايشـان بهخاطر زياد شدن
پرسـشها ،عذرخواهـي كنم اما حضـرت به اين
مضمـون فرمـود كـه جـاي عذرخواهي نيسـت،
ايـن وظيفـه مـن اسـت كـه راهنمايي و ارشـاد
كنـم ».آيـتاهلل عالمي بـا بيـان اينكـه زندگي
فاطمـه زهرا hبـه عنـوان يك زندگـي مبنايي
و اصولـي و همهجانبه شـناخته ميشـود و ابعاد
الگويـي فراوانـي دارد ،ميگويد«:ايشـان بهخاطر
كمـال نفسـاني كـه داشـتند ،ارتبـاط خوبـي با
مـردم داشـتند و رعايـت حقـوق همسـايه را به
بهترين وجـه ممكـن بجـا ميآوردند».

فرزندم! همسايه مقدم است

سـبك زندگـي فاطمـه زهـرا hنـه فقـط براي
زنـان مسـلمان كـه بـراي زنـان جهـان ،الگويي
بينظير اسـت .دختر پيامبـر kهمچنان كه در
زندگى زناشـويى نمونه بـود ،در اطاعت پروردگار
نيز ،از بهترين بندگان بود و هنگامى كه كارهاى

خانـه تمام ميشـد با نمـاز ،دعا ،تضرع بـه درگاه
خـدا و دعا بـراى ديگران به عبـادت مىپرداخت.
از طرفـي سـبك زندگي حضرت زهرا hنسـبت
بـه امكاناتـي كـه در آن زمـان وجـود داشـت،
برترين سـبك زندگي آن روزگار بـود .درآمد امام
علي gمناسـب بـود اما حضـرت فاطمه hبنا
بـه وظيفـه انسـاني و اسلامي خودشـان عمـل
ميكردنـد .ايشـان خيلـي وقتهـا آذوقهشـان را
بـه نيازمندان ميداد و سفرهشـان بسـيار سـاده
بـود ».عضو مجلس خبـرگان رهبري با اشـاره به
عمـر كوتـاه حضرت زهـرا hكـه بنا بـه رواياتي
 75يـا  95روز بعـد از رحلـت رسـول اكـرم،k
از دنيـا رفتنـد ،يـادآور ميشـود«:اين بانـوي
بزرگـوار بـا اينكـه عمرشـان كوتـاه بـود ،چنان
زندگـي پربركتـي داشـتند كـه همـه آنهـا جاي
بررسـي دارد بهويـژه اتفاقاتـي كه پـس از رحلت
پيامبـر kرخ داد و شـجاعت و درايـت فاطمـه
زهـرا hرا بـر همـگان نمايان كـرد ».او با اشـاره
به حديثـي از امام صـادق gكه به نقـل از امام

دربـاره حضور حضـرت زهرا hدر ميـدان جنگ خندق
نقـل قولهـاي مختلفـي وجـود دارد .آيـتاهلل عالمـي
ميگويـد« :زمانـي كـه اميرالمومنيـن بـراي جهـاد بـه
ميدان جنگ ميرفت؛ حضرت فاطمـه hتمام نيازهاي
خانـه را تاميـن ميكـرد .عالوه بـر اين ،حضـرت زهراh
در مياديـن دفـاع هم شـركت ميكـرد مثلا در مدينه،
جايـي كـه جنـگ خنـدق اتفـاق افتـاد ،جايـي هسـت
كـه حضـرت زهـرا hدر آن حضـور داشـته و اقامه نماز
كردهانـد .بـه بيانـي واضحتر حضـرت زهرا hبـه عنوان
يك بانوي مسـلمان بـه تمام وظايف خـودش به بهترين
شـكل ممكـن ،عمـل ميكردنـد .ايشـان در بسـياري از
صحنههـاي اجتماعي ،حضـور موثر داشـتند و حتي در
ميدان دفاع هم پشـتوانهاي قوي براي اميرالمومنينg
و اسلام نـاب محمـدي بودنـد ».او با بيـان اينكه دختر
پيامبـر kدر صحنههـاي اجتماعـي بـه صـورت
جـدي از حـق و حقطلبـي دفـاع ميكردنـد ،توضيـح
ميدهد«:مهمتريـن حضـور اجتماعـي ايشـان ،خطبـه
آتشـين ايشـان در مسـجد پيامبـر بـود كـه در دفـاع از
حقيقـت و جانشـيني بـه حـق حضـرت علـي gدر
مسـجد ايـراد كردنـد امـا متاسـفانه بـه دليـل شـرايط
خفقانـي كـه در آن دوره وجود داشـت ،مـردم به صورت
گسـترده از حضـرت زهـرا hدفـاع نكردنـد گرچـه
برخـي افـراد شـجاع ،پشـت حقانيـت اميرالمومنيـن
علـي gايسـتادند امـا محـدود بودند به هميـن دليل
جريـان واليـت از مسـير اصلي خـودش منحرف شـد».

مدرسهآگاهيواسوهآفرينش
عضـو مجلـس خبـرگان رهبـري در البـهالي
حرفهايـش به حديـث پيامبـر اكـرم kكه
فاطمـه hپـاره تـن مـن اسـت و هركـس او
را اذيـت كنـد مـن را اذيـت كـرده و هركـس
فاطمه را خشـنود سـازد من را خشـنود كرده،
اشـاره ميكنـد و ميگويد«:سـيره نورانـي
حضرت فاطمه hسراسـر نورانيـت و معنويت
اسـت كـه الگـو قـرار دادن ايـن سـيره باعث
سعادتمندي انسـان ميشـود .حضرت فاطمه
 hبهتريـن و كاملتريـن الگـو در عرصههاي
مختلف زندگي بشـري اسـت .توجه به سـيره
حضرت فاطمه hباعث شـناخت آسـيبهاي
اعتقـادي در جامعه ميشـود .زندگي  18سـاله
حضرت فاطمه زهرا hمدرسـه آگاهي و اسـوه
آفرينـش بـراي همـه انسانهاسـت چـرا كه
پيامبر اسلام نيـز در مـورد عـزت و بزرگواري
صديقـه كبـري hروايـات زيـادي فرمـوده
اسـت ».نماينـده مـردم مشـهد در مجلـس
خبـرگان رهبـري ،محبـت و وابسـتگي مردم
ايـران به اهلبيت bو واليت فقيه را شـاخصه
اصلـي تـداوم و اسـتمرار انقلاب ميدانـد و
معتقد اسـت كه همه بايـد براي فراهـم كردن
زمينـه ظهـور امامزمـان fتلاش كننـد».

ها و محافل مذهبی
نامه هـیئت
ویژه

شماره 65

سهشنبه  24بهمن 1396

 26جمادياالول 1439

خـــــط خبــر

04

آیـتاهلل سیدیوسـف طباطبایینـژاد امـام جمعه اصفهـان با توصیه همه به حفـظ و تقویت تقوا اظهـار کرد« :برخـی از امور جلوی تفکـر و تعقل انسـان را میگیرد و
مانع انتخاب صحیح مسـیر توسـط افراد میشـود که یکی از آنها گزینش دوسـت و همنشـین بد اسـت».

قرآن،جایگاهفاطمه

کند
راثابت می

آیتاهلل محمدعلی جاودان معتقد است جریانهای
بسیاری در تاریخ تالش کردهاند تا زندگی حضرت
فاطمه تحریف شود ،اما موفق نشدند

ماجـرای زندگی حضرت فاطمـه و اتفاقهایی کـه پس از
رحلـت پیامبر اسلام رخ داد ،همواره یکـی از پرچالشترین
وقایع تاریخ اسلام و اهلبیت bبوده است .عوامل بسیاری
دست به دسـت هم دادهاند تا زندگی بزرگترین بانوی تاریخ
را در هالـهای از ابهـام قرار دهند ،امـا حقیقت فاطمی آنقدر
درخشـان اسـت که با همه ایـن تالشهـای مذبوحانه ،هنوز
میدرخشـد و غیرقابـل انکار اسـت .علمای شـیعه در طول
تاریخ ،همـواره بر اهمیت این موضوع تاکیـد کردهاند و به ما
یاد دادهاند که «فاطمیه واالترین تجلی والیتپذیری اسـت».
آیتاهلل محمدعلی جاودان یکی از همین افراد اسـت .ایشان
از شـاگردان صاحب نام آیتاهلل بهجت ،آیتاهلل حقشناس و
آیتاهلل مجتهدی تهرانی محسوب میشود و از معدود افرادی
است که به طور تخصصی تاریخ اسالم را مطالعه و بررسی کرده
اسـت .آیتاهلل جاودان حرفهای بسیاری دارد درباره جریانی
که در طول تاریخ سـعی بر حذف حقایق فاطمی داشت ه است؛
جریانی که هنوز هم فعالیت میکند و برای تحریف داسـتان
زندگی حضـرت فاطمه از هیچ تالشـی فروگذار نمیکند.

همــه مــا میدانیــم کــه عــزاداری ایــام فاطمیــه ،هــم
پرچــم تــوالی شــیعه اســت و هــم از ســوی دیگــر نشــان
تبــرای شــیعیان .شــما ایــن نکتــه را قبــول داریــد؟
حتمــا همینطــور اســت .اصــوال تعریــف عــام اســام مبتنــی بــر
همیــن تولــی و تبــری اســت .شــما میدانیــد کــه مهمتریــن 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 اتفاقهایــی کــه در خصــوص
اهلبیــت bافتــاده چنیــن ویژگیهایــی دارد .مثــا شــما وقتــی
بــرای امــام حســین gهــم اقامــه عــزا میکنیــد ،از عــدهای تبــری
میجوییــد و گروهــی را لعنــت میکنیــد ،خــب در فاطمیــه هــم
همینگونــه اســت ،چــون تشــیع زاییــده حماســهای اســت کــه
صدیقــه طاهــره آفریــد.
اجــازه دهیــد بــدون تعــارف ســوال کنــم؛ بــه هــر حــال
آنهایــی کــه در ماجــرای حضــرت زهــرا hمــورد تبــری
قــرار میگیرنــد ،از بــزرگان برخــی مذاهــب دیــن خودمــان
هســتند .ایــن تبــری بــا وحــدت بــا آنهــا جمــع میشــود؟
ماج ـرای حضــرت زه ـرا hچیــزی نیســت کــه بتوانیــم از کنــارش
بیتفــاوت 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 ،بـرای آنکــه بــه وحــدت مســلمانان هــم خدشـهای وارد نشــود،
میتوانیــم برخــی نکتههــا را غیرمســتقیم بگوییــم .الزم نیســت همــه
چیــز را واضــح بگوییم .همیــن شــیوهای کــه االن در مراسـمهای عزای
فاطمــی اســت ،درســت بــه نظــر میرســد.
اتفاقــا برخــی از اهلســنت از همیــن شــیوه عــزاداری
گالیــه دارنــد .شــما ایــن اعتــراض را بجــا میدانیــد؟
مــا هیــچ حرفــی را بــدون ســند نمیزنیــم و معتقدیــم حقیقــت
تاریــخ اســام را بیــان میکنیــم ،انســان مســلمان نبایــد از شــنیدن
و گفتــن حقیقــت ناراحــت شــود و بــا آن مقابلــه کنــد .اســناد قابــل
توجهــی نــزد شــیعه اســت کــه میتوانــد بــا آن ادعایــش را ثابــت کند،
اینکــه پــس از رحلــت پیامبــر ،دختــر عزیــزش از عــدهای ناخشــنود
بــود .اتفاقــا برخــی از ایــن وقایــع در روایــات درجــه اول اهلســنت هــم
بــه چشــم میخــورد؛ مثــل داســتان آتــش زدن در خانــه حضــرت .بــا
ایــن حســاب ،جایــی بـرای گالیــه باقــی نمیمانــد .البتــه این نکتــه را
هــم بایــد بگویــم کــه بخــش قابــل توجهــی از اســناد شــیعیان از بین

رفتــه و متاســفانه در برخــی حوزههــا دچــار کمبــود منابــع هســتیم.
ایــن مشــکل کمبــود منابــع و ماخــذ ،در کــدام بخشهای
تاریــخ زندگــی حضــرت فاطمــه hبیشــتر بــه چشــم
میخــورد؟
ببینیــد! اصــول گفتههــای مــا بــا همیــن منابــع قابــل اثبــات اســت،
امــا در جزئیــات وقایعــی کــه پــس از فــوت پیامبــر kرخ 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
االشــراف» بــاذری بــه ایــن موضــوع پرداختــه شــده اســت .یــا در
بخشهــای حاشــیهای «تاریــخ کامــل» ابــن اثیــر ایــن نکتــه مطــرح
شــده اســت و جالــب اینکــه 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 ،تعـدادی 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 افـراد ،قبال هــم چنیــن کارهایــی بـرای بیعــت گرفتن
انجــام دادهانــد ،امــا در چاپهــای بعــدی کتــاب ،همیــن نکتههــا نیــز
حــذف شــده اســت ،حتــی در چاپهــای اروپایــی.
منظورتــان این اســت کــه یک جریــان مشــخص در طول
تاریــخ ســعی کــرده منابــع مرتبــط بــه شــهادت حضــرت
صدیقــه طاهــره hرا نابــود کند؟
قطعــا ایــن طــور اســت .مرحــوم عالمــه عســکری در کتــاب معالــم
المدرســتین ،ده نــوع تــاش بـرای کتمــان ایــن حقایــق را افشــا کرده
کــه قابــل بررســی اســت .ماج ـرای کوچکــی نیســت ،پیامبــر بارهــا
فرمــوده بودنــد رضــا و غضــب فاطمــه ،رضــا و غضــب مــن اســت.
اگــر حضــرت فاطمــه hاز جریانــی ناراضــی باشــد ،اســام تاییــدش
نمیکنــد ،بــه همیــن دلیــل تصمیــم گرفتنــد این بخــش مهــم تاریخ
را کامــا حــذف کننــد.
در کنــار ایــن جریــان ،برخــی منابــع شــیعه در خصــوص
زندگــی حضــرت فاطمــه hهم بــه واســطه بالیــای مختلف
از بیــن رفــت .در ایــن بــاره توضیــح میدهیــد؟
بلــه ،متاســفانه بســیاری از کتابهــای ارزشــمند شــیعه بــه دالیــل
مختلــف در طــول تاریــخ نابــود شــد .مثــا شــیخ طوســی یــک
کتابخانــه عظیــم داشــت در محلــه «بینالســورین» بغــداد کــه
ماخــذ درجــه اول شــیعه در آن نگهــداری میشــد .وقتــی طغــرل
ســلجوقی بــه بغــداد رفــت ایــن کتابخانــه ســوزانده شــد و بســیاری
از کتابهــای درجــه اول شــیعه از بیــن رفــت .یکــی دیگــر از ایــن
وقایــع ،مربــوط بــه کتابخانــه بــزرگ «شــاپور بن اردشــیر» میشــود
کــه صــدر اعظــم خلفــای گذشــته بــود ،در ایــن کتابخانــه صدهــا
کتــاب خطــی بــه قلــم مولــف نگهــداری میشــد ،مثــل نهجالبالغــه
بــه خــط ســیدرضی .واقعــا امــروز کتابخان ـهای اینچنیــن در دنیــا
نیســت .امــا وقتــی طغــرل بــه بغــداد حملــه کــرد ،ایــن کتابخانــه
نیــز نابــود شــد و میتــوان گفــت آخریــن آثــار قــدرت شــیعیان
کــه در دوره آلبویــه پایهریــزی شــده بــود ،از بیــن رفــت .از ایــن
نمونههــا بســیار داریــم ،مثــا وقتــی ســلطان محمــود غزنــوی
ری را فتــح کــرد ،هــر چــه را از فقــه حنفــی بــود بــار شــتر کــرد،
نوشــتهاند کــه صــد بــار شــتر کتــاب حنفــی از ری بیــرون بــرد و
باقــی هــر چــه بــود ســوزاند .حــاال مــا بایــد حســرت بخوریــم کــه
شــیخ صــدوق کتابــی داشــت بــه نــام «مدینــه العلــم» کــه در آن
بیــش از  20هــزار حدیــث نقــل شــده بود ،امــا در طــول تاریــخ نابود
شــد و بــه دســت مــا نرســید20 .هــزار حدیــث کــم نیســت ،کتــاب
کافــی کــه االن یکــی از اصلیتریــن کتابهــای حدیثــی ماســت،
16هــزار حدیــث دارد .ببینیــد چــه بالیــی بــر ســر منابــع حدیثــی
و تاریخــی شــیعیان آمــده اســت .ائمــه مــا در همــه حوزههــا حدیث
فرمودهانــد ،امــا االن چــرا مــا تاریــخ انبیــا نداریــم؟ چــرا اطالعاتمان
دربــاره پیامبــر خودمــان کامــل نیســت؟ همــه ایــن کتابهــا
از بیــن رفتــه اســت .بــاز هــم بایــد مثــال بزنــم ،کتــاب الغــارات،

خـــــط خبــر

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
اهلبیت bراهی سـوریه شـد و تیرماه امسـال توسـط تروریسـتهای تکفیری به شـهادت رسـید .او فرمانده حوزه  257شـهرک 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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یکــی از کتابهــای تاریخــی معتبــر نــزد شــیعه اســت ،از صاحــب
ایــن کتــاب فقــط همیــن اثــر مانــده در حالــی کــه او  183کتــاب
نوشــته اســت .واقعــا ایــن خســارات بــزرگ جبرانناپذیــر اســت.
بــا ایــن حســاب مــا نگــران میشــویم کــه منابــع
معتبــری بــرای اثبــات عقایدمــان نداشــته باشــیم.
ابتـدا بــه شــما گفتــم کــه همیــن منابــع محــدود باقــی مانــده بـرای
اثبــات اصــل ادعــای شــیعیان کافــی اســت .البتــه همیــن حــاال هــم
تالشهایــی ب ـرای جم ـعآوری منابــع معتبــر میشــود .مثــا فرزنــد
مرحــوم عالمــه امینــی مدتــی بــه کتابخانههــای ترکیــه رفــت و
کتابهــای خطــی آنجــا را مــورد بررســی قــرار داد .خوشــبختانه
کتابهــای آنجــا مثــل مــا دچــار آفــت نشــده اســت ،چــون دورههــای
ســلطنتی طوالنــی و قدرتمنــد داشــتهاند ،مثــا عثمانــی  700ســال
حکمرانــی کــرد .فرزنــد عالمــه ایــن آثــار را کــم کــم بـرای پــدرآورد،
حتــی یــک کتــاب حدیثــی در فضایــل حضــرت زهـرا hبه 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.
فکــر نمیکنیــد وقــت آن شــده کــه بــرای جمــعآوری
چنیــن منابعــی ،بایــد خودمــان آســتین همــت بــاال بزنیم؟
همــت اینگونــه کمتــر دیدهایــم .بایــد کســی خــودش را وقــف ایــن
کار کنــد .امــروز کتابخانههــای یمــن میتوانــد بــه مــا کمــک کنــد،
چــون مــردم یمــن شــیعه زیــدی بودنــد و در کتابهایشــان منابعی به
چشــم میخــورد .البتــه بایــد خطـرات ایــن کار را هــم به جــان خرید؛
خیلیهــا دوســت ندارنــد چنیــن اتفاقــی بیفتــد .ســالها قبــل یــک
تاجــر نــزد آیـتاهلل نجفــی رفــت و یــک کتــاب خطــی را بـرای فروش
بــه ایشــان عرضــه کــرد .آیـتاهلل نجفــی متوجــه شــد ایــن کتــاب از
مراجــع دســت اول اســت و ارزش بســیاری دارد ،بالفاصلــه خریــد .امــا
چنــد روز بعــد تاجــر آمد و گفــت کتابم را پــس دهید ،تهدیــد به مرگ
شــدهام و جانــم در خطــر اســت .ایشــان هم از کتــاب تصویر برداشــتند
و تحویــل تاجــر دادنــد .بــا ایــن حــال ،تالشهایــی شــده اســت؛ مثــا
عالمه 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.
امــروز هــم هســتند کســانی کــه مشــغول چنیــن
ماموریتهایــی باشــند؟
مقــام معظــم رهبــری فــردی را مامــور کردنــد تــا در کتابخانههــای
توجو کنــد .آنجــا هــم دریــای کتــاب و اطالعــات
هنــد جســ 
اســت .بــه نتایــج قابــل توجهــی هــم رســیده .اتفاقــا ایشــان
تصمیــم گرفتــه پــس از هنــد بــه نجــف بــرود و از کتابخانههــای
شــخصی نجــف کــه بســیار ارزشــمند اســت ،تصویــر تهیــه کنــد.
بــه همــت رهبــر معظــم انقــاب ،ایــن تالشهــا هنــوز ادامــه دارد.

بــاآنکــهدرخصــوصکتابهــایحدیثــیوتاریخــیدچــار
مشــکلهســتیم،امــابــهنظــرمیرســداصلیتریــنمنبعــی
کهشــیعهمیتواندبــاآن،شــأنفاطمــهزهـرا hرانشــاندهد،
قــرآنکریــماســت.آی ـتاهللجــاوداندربــارهجایــگاهحضرت
زهـرا hدرقــرآنمیگویــد«:چنــدنشـانهقرآنــیداریــمکــه
بـرایابدالدهــرکافیاســت.مثــادرآیهتطهیرپیامبررویســر
اهلبیتــشچــادرانداختــهودعــاکــردهکــههرگونــهرجــسو
ناپاکــیازآنهــادورشــود.منمعتقــدماینآیهنــازلشــدهبرای
حفــظحرمتصدیقــهطاهــره،چــونبحثدربــارهنســاآلنبی
اســت.خداونــدبــهآنهــامیگویــدکــهشــماچــونبــهپیامبر
انتســابداریــد،کارخــوبوبدتــاندوبرابــرحســابمیشــود.
دقتکنیــدآیهگفتهیــا«نســاء»النبی،نگفتــه«زوجــات».حاال
چـرامیگوییــمفاطمــهزهـرانســاءالنبیاســت؟بهدلیــلآیه
مباهله.وقتیپیامبرفرمــودزنانتــانرابیاورید،خــودشحضرت
زهـراراآورد.پــسقطعــامنظــورازاهلبیــتدرآیــهتطهیرهم
فاطمــهزهراســتوازطربــقایشــانعصمتاهلبیــت bثابت
میشــود.آیــهمباهلــههــمبینظیــراســت.میفرمایــدَ «:فق ُْل
َدْعأَبْنا َءنا َوأَبْنا َء ُك ْم َون ِســا َءنا َون ِســا َء ُك ْم َوأَن ْ ُف َســنا َوأَن ْ ُف َس ُك ْم
تَعال َ ْوان ُ
ـمن َ ْب َت ِه ْل َفن َْج َعـ ْ
ـلل َ ْع َنــتَا ِ
هلل َع َلىالْكاذِبين»اینجــاکاذبینقرار
ثُـ َّ
اســتمقابــلصادقیــنقـراربگیرنــد،پیامبــربــافاطمــهزهرا،
امیرالمومنینوحســنینبــهمیدانمباهلــهمیآید.امامحســن
درآنروزگارحــدودپنــجسـالشبودوسیدالشــهداتقریباســه
سـالهبــودهاســت.واقعــاایــندوطفــلچــهحرفیبـرایگفتن
داشــتندکــهجــزوصادقیــنق ـرارگرفت هانــد؟پاســخروشــن
اســت،حرفهــرپنجنفــریکیبــود.چــهدلیلــیباالتــرازاین،
بـرایآنکــهبگوییمحــرففاطمــهعینحــرفپیامبراســت؟
پیامبــرســخنگویپــروردگاراســتواهلبیــتمبلغــاندرجه
اولآن.هــرکســیغیــرازاهلبیــتمبلــغدرجهدومحســوب
میشــود.ازســلمانوابــوذرگرفتــهتامبلغــانمعاصرمــا.مبلغ
درجــهاولبایــدمعصومباشــدوحرفــشباپیامبــرفرقینکند.
ایــنشــأنرامــافقــطبـرایاهلبیــتودرراسآنهــافاطمهزهرا
 hقائلیــم.اتفاقــادرتاریــخمـواردیهــمدرایــنخصــوصذکر
شــده،مثــاوقتــیقـرارشــدپیغــامآیــهبرائــتراپیامبــربه
حاجیــانبرسـاند،ایشــانابوبکــررامامــورکــرد،امــاجبرئیــل
نــازلشــدوگفــت:یــارســولاهلل!پیغــامرابهکســیبســپارکه
حرفــشمثلتوباشــد،پیامبــرماموریــتراازابوبکرگرفــتوبه
موالعلیســپرد.مبلــغدرجــهاولیعنــیایــن.قــرآنباالترین
منبــعشــیعیانبـرایاثبــاتاصولشــاناســت.البتهبهشــرط
آنکــهدرکتــابخـدادقــتوتدبیــرکنیــم،خداونــدفرمــوده:
آن؟مفسـرانهــمبایــددرایــنخصــوص
ونال ْ ُقـ ْر َ
أَ َفــايَتَدَ ب َّـ ُر َ
دقــتبیشــتریکننــد،مثــاوقتــیبــهآیــهاکمــالدیــن
لانگارانهعبــورکننــد.بایدموشــکافانه
میرســند،نبایــدســه 
همــهجوانبراببینندوتفســیرکنندتــادرروزقیامتشــرمنده
یدانیــمســرایــنآیــه
پیامبــرواهلبیتــشنشـوند.مــاکــهم 
دعواســت،پــسبایــدبــادقــتاصولمــانراازراهمناســبثابت
کنیــم.البتــهعــدهایهمهســتندکــهنمیخواهندحــرفحق
راقبــولکننــد،باظهــورســلفیتایننگاهبیمارتشــدیدشــد.
مثــادربــارهآیــهتطهیــرمیگویند:خـب!پیامبــرمیخواهــد
ب ـرایاهلبیتــشدعــاکنــد،ایــنچیــزیراثابــتنمیکنــد،
غافــلازاینکــهچشــمانخــودرابــرحقیقــتبســت هاند.در
چنیــنوضعــی،وظیفــهمــاایــناســتکــهبــادقــتتــاش
کنیــم.متاســفانهرســانههایمــادربــارهمعرفــیحضــرت
فاطمــه hبــهمــردمک ـمکاریکردهانــد.هنرمن ـدانهمهمین
طــور.خــودمــاهــممقصریــم.مــنشــاهدبــودهامکهعــدهای
ازارادتمنـداندرایــامفاطمیــهعروســیگرفت هانــد.ایــنازســر
جهــلاســتنــهع ـداوت.بایــدهمــهتــاشکنیــمکــهبــا
زبانهــایمختلــف،معــارففاطمــیرابهمــردممنتقــلکنیم.

ها و محافل مذهبی
نامه هـیئت
ویژه
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عالمه سـیدجعفر مرتضیعاملی برگزیده سـه دوره کتاب سال جمهوری اسلامی در گفتوگویی به انگیزه نگارش الصحیح من سیره االمامعلی gاشاره کرد و
گفت« :زمانی که الصحیح من سـیره النبی االعظم kرا در خالل جنگهای 33روزه لبنان به پایان رسـاندم ،برخی دوسـتان از من خواسـتند تا درباره سـیره
امیرالمؤمنین gشـروع به تحقیق کنم .نتیجه آغاز تحقیق و نگارش الصحیح ،مجموعه 53جلدی شـد .به عقیده من مسـلمانان باید بفهمند که امام علیg
ذخیره مهم زندگی آنهاسـت که از آن غافل شدهاند».

حكــايت
نوحـهها
ماجراي سرودن چند
«نوحهماندگارفاطمي»
كه در اين سالها با آنها
خاطرهسازيكردهايم
علیرضا پورمشیر
قلم كه روي كاغذ ميرود تا شـاعر براي اهلبيت bشعري
بسـرايد ،عوامل مختلفي دسـت به دسـت هم ميدهند تا
واژهها بـه مصرع ،بيت ،نوحـه ،دودمه و ...برسـد؛ دودمه و
نوحههـاي ماندگاري كه نسـل به نسـل ميمانـد و خاطره
ميشـود .اين روزها كه شـهر در عزاي مادر سادات ،رخت
سـياه بر تن كرده ،سـراغ چهار شـاعر و سبكساز آييني
رفتهايم تا از حكايت سرايش نوحههاي ماندگار فاطميشان
برايمان بگويند« .محسـن عربخالقـي»« ،مهدي زنگنه»،
«سیدجواد پرئی» و «سجاد محمدي» از نوحههایي ميگويند
كه دلها را ميلرزاند و اشك را مهمان چشمهايتان ميكند.

روايت اول

«بيمادري كشيدم ...كسي خبر نداره...
چادر خاكي ديدم ...كسي خبر نداره!»
انتخاب سبك :سجاد محمدي
اجرا :حاج سيد مجيد بنيفاطمه
شاعر :سجاد محمدي
سال 95 :ـ 1394
«ســجاد محمــدي» از شــاعران جــوان دهه شــصتي
اســت كــه حــاال ،اشــعار و ســبكهايش دســت
بــه دســت ميچرخــد و ذاكــران مختلــف ،از آنهــا
اســتفاده ميكننــد .او كــه ورود حرف ـهاياش بــه
شــعر آيينــي را مرهــون كمكهــاي بيــش از پيش
«مهــدي زنگنــه» و «محمــد رســولي» ميدانــد ،از
تعامــل شــاعر و مــداح ســخن ميگويــد و معتقــد
اســت شــاعر و سبكســاز ،بايــد بــا مشــورت
و همفكــري بــا مــداح ،شــعر خــود را بســرايد
و ســليقه مخاطــب را هــم درنظــر بگيــرد .گويــا
حــدود دوســال پيــش ،ســيدمجيد بنيفاطمــه،
از محمــدي خواســته تــا شــعري بــراي حضــرت
زهــرا hبســرايد .حتــي پيشــنهاداتي هــم بــراي
ســرودن آن شــعر مطــرح ميكنــد كــه داراي
چنيــن خصوصيتهايــي باشــد امــا بنيفاطمــه،
ميــان صحبتــش ،يــادش ميافتــد كــه ســجاد
محمــدي در كودكــي ،مــادر خــود را از دســت داده،
پــس ميتــوان از زبــان و قلــم او ،يــك شــعر بــا
مضمــون «بيمــادري كشــيدن» ســاخته و ســروده
شــود .ســجاد محمــدي نيز دســت بــه كار ميشــود
و نوح ـهاي بــا مطلــع بيمــادري كشــيدم ...كســي
خبــر نــداره ...ميســازد كــه مداحــان و شــاعران
بســياري نيــز ،از آن اســتقبال كــرده و بــر اســاس
مضمــون ،ســبك و شــعر آن ،كارهايي را ســاخته،
خوانــده و اســتفاده كردهانــد.
در كنــار همــه اينها ،ســجاد محمــدي از شــاعراني
اســت كــه بــراي مناســبتهايي كــه بــه آنهــا
كمتــر پرداختــه ميشــود نيــز ،قلــم زده و ســعي
دارد تــا در زمينــه شــعر ،بــراي همــه ذوات مقدس
اهلبيــت bشــعر و ســبك بســازد .او ميگويــد:
چــرا نبايــد بــراي وجــود نــاب عبدالعظيم حســني
يــا امــام باقــر و امــام كاظــم bكار خــوب داشــته
باشيم؟!
محمــدي در محــرم از مطالعــه مقاتــل گوناگــون و
در ايــام فاطميــه نيــز از كتــاب «بيتاألحــزان»
نوشــته «شــيخ عبــاس قمــي» بهــره ميبــرد
و روي ايــن نكتــه تاكيــد ميكنــد كــه شــاعر و
بهخصــوص شــاعر آيينــي ،بــدون مطالعــه ،دســت
و بالــش بســته اســت .ســجاد محمــدي ،ســرودن
شــعر را از ســالهاي كودكــي شــروع كــرده و
حــاال ،اشــعاري مثــل« :خوشــبختي يعني حســين
نگاهــم كنــه» و بســياري ديگــر را در زمينــه شــعر
و ســبك ،در كارنامــه خــود ثبــت كــرده اســت.

روايت دوم

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

روايت سوم

«گل جاي خود دارد اي كاش ...آهن در
آتش نماند! من دوست دارم كه حتي...
دشمن در آتش نماند!»

خـــــط خبــر

حجتاالسلام والمسـلمین محمدجواد حاج علیاکبری رئیس شـورای سیاسـتگذاری ائمه جمعه ،در سلسـله جلسـات تفسـیر صحیفه سـجادیه موسسـه فرهنگی
شـهدای انقلاب بـا اشـاره به اینکـه فقر توفیق انسـان را در کسـب فضائل معنـوی و پیشـرفت امور دنیـوی تقلیل میدهـد ،تصریح کرد« :فقر و تنگدسـتی انسـان
را زمینگیـر کـرده و توفیقـات را از او سـلب میکنـد .انسـان بـرای هدایـت خویش بایـد از قرآن کریـم و ائمه اطهار bتمسـک بجوید .امـام سـجاد gدر  42دعای
نورانـی صحیفـه از خداونـد درخواسـت میکننـد کـه مشـکالت اقتصـادی مـردم را بـه برکـت قـرآن اصلاح و کمبودهـا را بـا وسـعت روزی حلال افزایـش دهد».
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«آخهتكيهدستامي...آخهقوتزانومي...توبا
هرچيكهبودساختي...خداييخيليخانومي!»

انتخاب سبك :حاج محمود كريمي
اجرا :حاج محمود كريمي
شاعر :مهدي زنگنه
سال1382 :

سبك و ملودي :سجاد محمدي
اجرا:كربالييحسينطاهري(وديگرذاكراناهلبيت))
شاعر :محسن عرب خالقي
سال1395 :

انتخاب سبك :سيدجواد پَرئي
اجرا :حاج سيد مجيد بنيفاطمه
شاعر :سيدجواد پرئي
سالهاي 91 :ـ 1390

حكايــت ســرودن ايــن نوحــه را از زبــان «مهــدي زنگنــه»
اينگونــه بخوانيد«:حوالــي ســال 82بــود كــه حــاج ســعيد
حداديــان ،مشــغول برگــزاري همايــش ســوختگان وصــل بــود
كــه موضــوع آن دوره ،درباره شــهداي اســير(و مرحــوم ابوترابي)
بــود .حــاج ســعيد آقــا ترانـهاي 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 .نزديــك
فاطميــه بــود كــه نوحـهاي را ســرودم بــا اين مطلــع كــه« :مادر
مــا ،مــادر تمــوم عال َ ِمــه ...فاطميــه ،خــدا هم غــرق ماتمــه!» بعد
از آن هــم قــرار شــد نوحه ديگــري را بگويم .هميشــه تالشــم بر
اين بــوده تــا نوحههــا 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 اوليهاي را كه گفتــم حاج محمود ،در شــب شــام غريبان
فاطميــه اول(روايــت75روز) خواند كــه اينطــور بــود« :دل دريا...
دل بابــا ...دل توفانــي ابــرا ...چشمشــون 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 ...چشمشــون 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
ميكردنــد ،ميگفتنــد« :نميدانيــم چــرا بــا ايــن نوحــه ارتباط
برقــرار كرديــم و به دلمــان نشســته!»زنگنه ،از وضعيت آشــفته
امــروز شــعر آيينــي ميگويــد و از هــواي آلــوده ايــن روزهــاي
اشــعار آيينــي ،گلهمنــد اســت .ايــن كــه ارتبــاط بيــن مــداح و
شــاعر ،محــدود به تلگــرام شــده و همــه چيــز در عــرض چند
ســاعت اتفــاق ميافتد و شــاعر و مــداح ،همديگــر را نديــده و با
شــعر ارتبــاط برقــرار نكــرده و بعــد هم شــاهد اجراي ســطحي
يك شــعر توســط مــداح هســتيم .او معتقد اســت بايــد فضاي
نوحــه ،بــا روضــه متفــاوت باشــد .ميگويــد« :قالبهــاي
مختلف عــزاداري مثــل زمينه ،واحــد و شــور» اين فرصــت را به
مــداح و شــاعر ميدهــد ،تــا بــا هنرمنــدي و خالقيــت ،روضه و
مصيبــت را از زاويــه ديگــري نگاه كنــد .روضهخوانــي و بيان يك
مطلــب ،به يــك زبــان و فقــط با عــوض كــردن واژههــا ،مخاطب
را خســته كــرده و همــه چيــز بــراي مســتمع عــادي ميشــود.
پــس بايــد از پنجره ديگــري به ماجــرا نــگاه كرد .مهــدي زنگنه
ميگويد«:شــاعران امــروز ،آموزش شــعر و موســيقي نميبينند
و بــه هميــن علت اســت كــه از شــاعران جــوان ،اثــر مانــدگار و
قابــل تحمــل و تامــل ،كــم ميبينيم».

«محســن عربخالقــي» ،بــا آنكه بســياري از اشــعار
و نوحههايــش مانــدگار شــده ،امــا دوســت دارد از اين
شــعر كــه ســال گذشــته ،همزمــان بــا حادثــه ناگوار
ريزش ســاختمان پالسكو ســروده و «كرباليي حسين
طاهــري» نيــز آن را اجــرا كــرده ،يــاد كنــد .دربــاره
حكايت ســرودن اين شــعر ميگويــد :چنــد روزي بود
كــه بــراي انجام بعضــي كارهايــم ،به خــارج از كشــور
مســافرت كــرده بــودم و بــا پيگيــري اخبــار ،متوجه
شــدم حادثــه ســاختمان پالســكو اتفــاق افتــاده.
قطعا همــه بــا ديــدن صحنههــاي دلخــراش ،ناراحت
شــده و تحــت تاثيــر قــرار ميگيريــم .از طرفــي،
جــان باختــن تعــدادي از آتشنشــانان و هموطنــان
عزيزمــان و پيشــتر از همــه ،تقــارن و رويايــي آن روز
بــا ايــام شــهادت حضــرت زهــرا hباعث شــد تــا در
همانجــا ،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 واژههــا را كنــار هــم قــرار دهــم« .آتــش»،
«دود»« ،جانباختــن» و كلمههايــي از ايــن دســت،
كــه بــا اســتقبال خــوب مخاطبــان همــراه شــد
و بحمــداهلل شــنيده شــد .عربخالقــي معتقــد
اســت در ايــام فاطميــه ،بيــش از هــر چيــز بايــد
نــام «اميرالمومنيــن» شــنيده شــود .چــون حضرت
صديقه طاهــره hبا تمــام وجــود از حضــرت اميرg
دفــاع كــرد ،دفاعــي كه از شــوهر نبــود ،بلكــه دفاع
از امــام زمانــه خــودش بــود .شــاعر نوحــه معــروف
«بــه َســ ِر دارم ...ميگــم؛ علــي ولــي اهلل» كــه در
ســالهاي  82ـ  81آن را ســروده و «حــاج محمــود
كريمــي» آن را اجــرا كــرده ،ميگويــد :يــك
شــاعر آيينــي ،بايــد بــراي ســرودن شــعر ،زيــاد
مطالعــه و از كتابهــاي معتبــر مذهبــي اســتفاده
كنــد و در كنــار آن قــوه خيــال و آرایههــاي
ادبــي را بــه كار گيــرد .او صريــح ميگويــد« :يــك
شــاعر ،ميتوانــد دربــاره حــوادث روز شــعر بگويــد
و بــا قــوه خيــال و اســتفاده از آرایههــاي ادبــي ،آن
موضــوع را هنرمندانــه جلــوه دهــد .همانطــور 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
ســالهاي تحصيــل در مقطــع دبســتان شــروع
كــرده و اوليــن شــعري كــه گفتــه ،مربــوط بــه امام
زمــان بــوده و در بيــت پايانــي آن ،اشــارهاي بــه
حضــرت زهــرا hنيــز داشــته اســت.

«ســيد جــواد پَرئــي» دربــاره رمــز مانــدگاري ايــن
نوحــه ايــن طــور ميگويــد« :ساختارشــكني در هر
زمين ـهاي مثــل موســيقي ،نقاشــي ،صــدا ،تصويــر
و ...عامــل جاذبــه اســت و هنگامــي كــه در يكــي از
ايــن هنرهــا ،ساختارشــكني انجــام شــود ،عامــل
مانــدگاري و جاذبــه ،در اذهــان شــكل ميگيــرد.
حــاال اگــر ايــن ساختارشــكني ،بــا طنازيهــا و
فانتزيهــاي جديــد ارائــه شــود ،طعــم و مــزه
ديگــري دارد .در ايــن ســالها كــه زبــان نوحــه
نزديــك بــه قالــب كالســيك بــوده ،از زبــان
محــاورهاي فاصلــه گرفتــه و در ســرودن ايــن كار،
ســعي كــردم تــا بــه قالــب گفتوگــوي رســمي
بيــن مردم(محــاورهاي) ،نزديــك شــوم .در عيــن
حــال ،ملــودي و ســبك انتخــاب شــده نيــز ،تاثيــر
بســزايي در مانــدگاري ايــن كار داشــت.
نكتــه ديگــر اينكــه زيرنظــر يــك انســان بامعرفت
و صاحــب فضــل ،ميتــوان گوشـههايي از زندگانــي
اهلبيــت bرا بــه تصويــر بكشــيم كه هم مســتند
و مســتدل باشــد و هــم بــه عاشــقانههاي زندگــي
حضــرت اميــر و حضــرت زهــرا hاشــاره كنيــم.
چــرا نبايــد بــه كنــج دنــج همســرانه اهلبيــتb
اشــاره كــرد؟! چــرا همـهاش بايــد ســراغ عاشــقانه
شــيرين و فرهــاد برويــم؟! يــا مــدام از خســرو و
شــيرين حــرف بزنيــم؟! در آن ســالها ،بســيار
بــه مــن خــرده گرفتــه و ميگرفتنــد كــه چــرا
آنقــدر ســطح شــعر و شــأن اهلبيــت bرا پايين
مـيآوري؟! در حالــي كــه مــن اصــا شــأن آنــان را
پاييــن نيــاوردهام كه ســعي كــردهام گوش ـههايي را
بــه تصويــر بكشــم كــه كمتر بــه آنهــا توجه شــده.
معتقــدم اگــر قــرار بــود ايــن بخــش از زندگــي آنها
بــه دســت مــا نرســد ،قطعــا نميرســيد و مــا از آن
بيخبــر بوديــم .چطــور وقتــي جنــگ ميشــود،
بــه وعــاظ و شــاعران ميگوينــد حماســي شــعر
بگوييــد! پــس يــك نوحهســرا هــم بايــد بــه زبــان
روز شــعر بگويــد .چــرا نبايــد بــراي دختر و پســر
مومــن و بــا ايمــان ،از ســبك زندگــي حضــرت
علــي و حضــرت زهــرا ســخن گفــت؟! چــرا نبايد
دربــاره ســخاوتمندي ،مهــر و محبــت و دركنــار
هــم بــودن آنــان ســخن گفــت؟! در حالــي كــه
ميتــوان مرثيــه را در قالــب عاشــقانه گفــت! در
حالــي كــه ميتــوان عــاوه بــر بازگــو كــردن
همــه مصائــب ،ايــن نكتــه را بيــان كــرد كــه آنان،
يــك خانــواده بــه تمــام معنــا بودنــد!

خـــــط خبــر
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همایـش تخصصی هیئتهای فعال در عرصه خدمترسـانی در شـهر قصرشـیرین کرمانشـاه برگزار شـد .در اولیـن روز این همایـش دو روزه که با هدف
حضـور و خدمترسـانی بیشـتر هیئتهـا بـه عرصههـای اجتماعی بـا تمرکز بـه امدادرسـانی به مـردم زلزلهزده کرمانشـاه و کرمـان تدارک دیده شـده
بـود ،بیش از  400هیئت شـاخص از سراسـر کشـور شـرکت کردنـد و صاحبنظران و فعـاالن این عرصه بـه ایراد سـخنرانی پرداختند.

با «حسین حسین» داریم پیر میشویم

یکی از سنتهای زیبای هیئتهای قدیمی گرفتن عکس یادگاری با کتیبه و پرچم هیئت بوده که در این سالها فراموش شده است.
بگیرید و برای «چهارده» ایمیل

شوید و پس از پایان مجلستان یک عکس یادگاری دستهجمعی
پیشنهاد میکنیم دست ب ه کار 
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الگوگرفتنازشخصیتحضرتزهرا
انسـان به دلیل کمالخواهی ،اهـداف و آرزوهایی را در سـر میپروراند اما زمانی
کـه بـا الگویی روبهرو میشـود و کمال مطلـوب خویـش را در او مییابد ،از نظر
عاطفـی نوعـی قرابـت و هماهنگی بین خـود و الگو میبینـد و از سـوی دیگر،
احسـاس نیاز بـه آن کمال سراسـر وجـود الگوپذیـر را میگیرد؛ ایـن دو عامل
باعـث میشـود که شـخص به دنبـال الگو برود .از شـخصیتهایی کـه همه ما
بهویژه بانوان باید از ایشـان الگو بگیرند ،قطعا حضرت زهرا hاسـت .الگوپذيري
از حضرت زهرا hبه دو صورت مسـتقیم و غیرمستقیم ميتواند صورت بگیرد.
الگوپذيري مسـتقيم آن اسـت كه گفتار و رفتار آن بزرگوار را عينـا ،برنامه و راه
و رسـم زندگانـي خويش قـرار دهيم .در بعضی مـوارد از جمله عبـادت و دعا ،با
همـان شـكل و قالب رفتاري ميتواند اسـوه و الگـوي ما قرار گيـرد .براي نمونه
در روایـت آمده اسـت كه حضرت زهرا hپـس از هر نماز واجب ذكر مخصوص
داشـتند ۳۴( .مرتبه اهللاكبر ۳۳ ،مرتبه الحمدهلل ۳۳ ،مرتبه سبحاناهلل)؛ ذكري
كه دسـتور آن را بهعنوان هديهاي عظيـم از پدر بزرگوارشـان دريافت كرده بود
و همـواره بـر آن مداومت ميورزيد و به شـيعيان خويش نيـز توصيه ميفرمود.
الگوپذيري غيرمستقيم آن است كه روح و حقيقت گفتار يا كردار آن اسوه الهي
را درك کنیم و با تحليل و اسـتنباط از سـيره علمي و عملي آن بزرگوار ،وظيفه
خويش را در همه ابعاد زندگاني (فردي ،اجتماعي ،فرهنگي ،سياسـي ،اقتصادي
و  )...دريابيـم .بسـياري از شـكلها و قالبهـاي رفتـاري اسـوهها ويژه شـرایط
خاص بوده اسـت؛ از اين رو ،منظور از اسـوهپذيري از آن رفتارها اين نيسـت كه
همان قالب و شـكل رفتاري خـاص را انجام دهیم؛ بلكه مطلـوب و مقصود اين
اسـت كـه روح و محتواي آن سـيره رفتـاري را درك کرده و آن را در شـكلها و
كالبدهايـي نوين ،طبق اقتضاي شـرايط زماني و مكانـي خويش ،تحقق دهيم.

هیئت محبان المهدی

مناجاتنامه

کانال تلگرام
یا زهرا
برخیهـا ایـن روزهـا انتقـادات بسـیاری به
فضـای مجـازی دارنـد و معتقدنـد نـه تنها
فضای مجازی صمیمیت میـان خانوادهها را
کم کـرده بلکه برخـی پیامهایی کـه در این
فضا رد و بدل میشـود ،اعتقاد مردم را نشانه
رفته امـا در کنار همه این آسـیبها که باید
راهـکاری بـرای آن اندیشـید ،کانالهایـی
راهانـدازی شـده کـه در افزایـش اطالعـات
دینـی افـراد سـهم بسـیاری دارد .ماننـد
کانـال یا زهـرا که با محوریت شـخصیت
بینظیـر آن حضـرت ،فعالیـت میکنـد و
تالشـش بـر این اسـت تـا بـا بیـان احادیث
دخـت نبیخـدا 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.

کتاب

اپلیکیشن

زیر نگاه ماه

راز کبودی یاس

«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
اسلام دارای اهمیت بسـیار زیادی هستند .با
وجـود شـباهتهای متعـددی که در اسـناد
تاریخـی درباره شـرح زندگی ایـن دو معصوم
وجود داشـته اسـت ،این کتاب و نویسندهاش
با خالقیتی قابل توجه از داشـتههای 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 نکردهانـد .خوب اسـت این کتاب
کوتـاه  40صفحهای را تهیـه و مطالع ه کنید.

دربـاره شـهادت حضـرت زهـرا hابهامـات و
سـواالت بسـیاری وجـود دارد کـه نرمافـزار «راز
کبودی یاس» پاسـخ تمام این سواالت و ابهامات
را میدهـد .سـواالتی از قبیـل چـرا بـا وجـود
حضرت علی ،فاطمه زهرا hپشت در رفت؟
چرا بنیهاشـم و انصـار از حضرت زهـرا hدفاع
نکردند؟ چرا حضرت زهرا hشـبانه دفن شـد؟
آیـا فقـط تهدید بـه آتـش زدن خانه بـود یا این
امر صورت گرفته اسـت؟ آیـا خانههای مدینه در
چوبی داشـتند؟ و سـایر شـبهات و ابهاماتی که
دشـمنان اسالم و تشیع با هدف تخریب طراحی
کردهانـد .ایـام فاطمیـه فرصت خوبی اسـت تا با
نصب این نرمافزار پاسـخ سواالتتان را پیدا کنید.

خدایا!
در آشـوب و فتنـه و بلا ،عدهای تـو را گم میکننـد و عـدهای تو را
پیـدا میکنند.
ما را از بندگان یابنده خودت قرار ده!
خدایا!
در توفانهـای سـنگین و بنیانکن ،بعضی تو را از دسـت میدهند و
برخی تو را به دسـت میآورند.دسـت ما را از دسـت خودت در نیاور و
دسـت و دلمان را از خودت خالی نکن!
خدایا!
در هجـوم بیامـان شـدائد و سـختیها ،گروهـی بـه دامـن تـو
میآویزنـد و گروهـی از دامـن تـو میگریزنـد.
مامن و گریزگاه ما را آغوش مهربان خودت قرار ده.
خدایا!
آنـان کـه حقیقـت را بـه مسـلخ مصلحـت میبرنـد ،آنان کـه دین
میفروشـند و دنیا میخرند ،آنـان که در مرتع حقوق مـردم میچرند،
به کفـر از ایمـان نزدیکترند .نقـاب ایمان را از چهرهشـان بسـتان.
سیدمهدی شجاعی

هـیئت
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