
در ایــن ایــام قــرار بــر ایــن 
ــرم  ــگ ن ــه افســران جن ــود ک ب
بــه  فکــری  آتش به اختیــار 
ــاب  ــه انق ــاع جبه ــال اوض ح
ایــن  در  مــا  راهبــرد  کننــد. 
بــود.  امیدافزایــی  عرصــه 
حــال وروز  روزهــا  ایــن  امــا 
حــزب اهلل  امــت  شــده.  ضدانقــاب  از  بدتــر  انقابیــون 
ــن  ــای کار انقــاب از منافقی شــدیداً ناراحــت اســت. قشــر پ
ــر اســت. از  ــک ســو دلگی و دشــمنان قســم خورده مان از ی
ــده ای،  ــه چــرا ع ــردم اســت ک ــه م ــراِن عام ــر نگ ســوی دیگ
هرچنــد محــدود فریــب اباطیــل دشــمن را خورده انــد. امــا از 
همــه این هــا بدتــر ایــن اســت کــه چــرا مســئولین جمهــوری 
اســامی در انفعــال و ضعــف فرورفته انــد. مگــر آنهــا همــه ی 
هست ونیســت خــود را در گــرو ایــن حکومتــی کــه برایــش 
خون هــا ریختــه شــده اســت نمی بیننــد؟ مگــر آن همــه 
مجاهــدت بــرای تحقــق رؤیــا انبیــاء و ایجــاد حکومتــی 
ــت  ــن حکوم ــی در ای ــر مذهب ــرا قش ــس چ ــود؟ پ ــی نب دین
نبایــد هیــچ چیــزی داشــته باشــد؟ اقتصــاد و زندگــِی عــادی 
مطلــوِب غرب زده هــا کــه فــدای ســرتان. امــا چــرا مســلمین 

نبایــد بتواننــد در جامعــه اســامی، آزادانــه زندگــی دینــی 
داشــته باشــند؟

هــدف از انقــاب کــه بــه قــدرت رســید آقایــان نبــود. هــدف 
ــود. امــا  ــرای اجــرای شــریعت ب ایجــاد حکومــِت اســامی ب
گویــا برخــی نگــران هــر چیــزی هســتند اّل اجــرای شــریعت. 
ــا از  ــد! آی ــام می دانن ــکام اس ــی از اح ــد چیزهای ــان لب آقای
اســامی کــه امــام بــه مــا وعــده مــی داد، بخش هــای سراســر 
رحمتــش کــه تحــت عنــوان »اشــّداء علــی الکفــار« بــود 
ــه مصلحت ســازی های  ــا آقایــان تصمیــم ب حــذف شــده؟ ی
دروغیــن گرفته انــد تــا بالتریــن دارایی مــان یعنــی ایــن 

نظــام مقــدس را بــه مذبــح ببرنــد؟!
ــا؟  ــا کج ــی؟ ت ــا ک ــت ت ــف و ذل ــات و ضع ــتی مماش به راس
خــط قرمــزی هــم قائلیــد؟ بایــد اقتصــاد مــردم تعطیــل 
شــود؟ بایــد امنیــت مــردم تهدیــد شــود؟ بایــد آبــروی 
ــن امــت کــه  ــن دارایی هــای ای ــزد؟ جــان عزیزتری ملــت بری
ــم نیســت؟ نامــوس  ــان مه ــان رشــیدش اســت، برایت جوان
مســلمان چه طــور؟ این همــه هزینــه داده ایــم کــه بغــاة در 
ــًا امــت  ــه تــردد کننــد و محاربیــن علن لبــاِس هرزگــی آزادان

حــزب اهلل را تهدیــد کننــد؟ در 
همیــن حــال زن مســلمان بــا 

برای این نظام اسالمی
محمد  امیراڪبری

ادامه در صفحه 3

   چی بودیـــــــــم
چی  شــدیــــــــم .. 

ــًا  ــل تقریب ــک تمثی ــوان ی ــاید به عن ــال ش ــی فوتب ــام جهان ج
مناســب، نمایانگــر وضعیــت دنیــای پســت مدرن امــروز باشــد. 
ــی کــه  ــدار نازیســم و ابهت ــرای ســالیان ســال، آلمان هــا بااقت ب
رهبرشــان هیتلــر، در دنیــا پیــدا کــرده و ضــرب شســتی کــه بــه 
کشــورهای مــدرن آن روز نشــان داده بــود، تیم شکســت ناپذیر 
دنیــای فوتبــال بودنــد . تیمــی کــه مشــهور بــود هروقــت اراده 
کنــد گل می زنــد. اروپــای آن زمــان مهــد فوتبــال دنیــا بــود و 
مجموعــه ای از پرافتخارتریــن تیم هــای فوتبــال را در خــود جــا 
داده بــود. پرتغــال که از نخســتین پیشــتازان اســتعمار کهن به 
شــمار می آیــد بــه طــرز حیــرت آوری تســلیم نبرد حســاب شــده 
تیمــی دیگــر از قــاره کهــن می شــود. حکایــت بایــد بدانیــم کــه 
روی دیگر ســکه ی اتفاق، تاش و اســتقامت اســت. تیم هایی 
کــه بــا وجــود اختــاف فــراوان نســبت بــه رقبــای خــود ناامیــد 
نشــدند، جنگیدند و کوشــش کردند و جهانی را به حیرت وادار 
کردنــد. ثمــره اســتواری و سرســختی آن اســت کــه امــروز نه تنها 
در فوتبــال، بلکــه در تمامــی عرصه هــای مختلــف حیــات بشــر 
پســت مدرن، حاکمیــت مطلــق جهــان از دســت غربی هــا در 
آمــده اســت. بــه فرمــوده رهبــر الهــی انقاب، نظــم نوین جهانی 
ــبق  ــای اس ــه قدرت ه ــی ک ــت. نظم ــکل گیری اس ــال ش در ح

در  پــس  نظــــم جدیــــد 
ایران کجای ماجراست؟

 ســـرمقـــاله

درپس نظم جدید ایران کجای ماجراست؟

هویت زن در سیمای حضرت فاطمه ؟اهس؟
سبڪ زندگی فاطمی در بیانات رهبر معظم انقاب؟دم؟

خاصه سخنرانی سه شب اول هیئت میثاق با شهدا
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در شــاخصه ی امیــد بــه زندگــی زنــان، بــه گــزارش WHO )ســازمان بهداشــت جهانــی( مــا پایین تــر از تمــام کشــورهای منطقه به جز افغانســتان 
بودیــم، پایین تــر از تمــام کشــورهای آمریــکای جنوبــی بودیــم، پایین تــر از تمــام کشــورهایی کــه از شــوروی جدا شــدند بودیــم، درحالی کــه اآلن 

باالتــر از بســیاری از کشــورهای جهــان هســتیم و از کمتــر از 57 ســال بــه بیــش از 77 ســال رســیده ایم.
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را تسلیت عرض میکنیم ایام شهادت سیدة نساء العالمین حضرت زهرا ؟اهس؟



اقتصــادی و نظامــی در آن نقــش زیــادی ندارنــد. محــل تمرکــز 
قــدرت قــاره ای کهــن بــه نــام آسیاســت.

 حــال بایــد بهتــر به پرســش ایشــان جــواب دهیم؛ جایــگاه ایران 
ــه فقــط وزارت ورزش بلکــه  ــن کجاســت؟ ن ــن نظــم نوی در ای
مســئولین تمامــی ســطوح و بخش هــای مختلــف اقتصــادی، 
سیاســی، اجتماعــی و فرهنگــی بایــد بــه ایــن ســؤال بــه نحــو 
احســن پاســخ دهند. این انتقال قدرت یک فرصت اســتثنایی 
ــگاه ســزاوار خــود را در معــادلت  ــا جای ــرای کشــور ماســت ت ب
ــر  ــد  و پرچــم الگــوی موفــق حاکمیتــی مبتنــی ب جهانــی بازیاب
ــر معظــم  ــرای نمــاد همــان چیــزی اســت کــه رهب اســام را، ب
انقــاب بارهاوبارهــا بــر آن تأکیــد ورزیده انــد. در کنــار دو مــورد 
قبــل توجــه بــه ظرفیت هــا، امکانــات و اســتعدادهای داخلــی، 
ضلــع ســوم مثلــث ایــران قــوی در نظــم نویــن جهانــی خواهــد 
بــود تمــام دنیــا بال ببــرد. پیــش افتــادن در فناوری هــای نوظهور 
تمدن ســاز جهانــی، حصــار ســنگین تحریــم، تحقیــر و زورگویی 
دشــمن جهان خــوار را می شــکند و توجــه بــه ارتباطــی مضاعــف 
بــا همســایگان قدرتمنــد، دیــوار بلنــد تحریــم داخلــی و تــورم 
ــی  ــای داخل ــه ظرفیت ه ــه ب ــی توج ــن یعن ــزد و ای را فرومی ری
ــا لطــف  ــرد. ب ــر بب ــد بالت ــد جایــگاه مــا را در نظــم جدی می توان

پــروردگار، ایــران بــه جایــگاه حقیقــی خــود خواهــد رســید.

بانــوان محتــرم ایــران ثابــت کردنــد ... کــه در دژ محکــم عفــت و 
عصمت هســتند و جوانان صحیح و نیرومند و دختران عفیف 
و متعهــد بــه ایــن کشــور تســلیم خواهند کــرد و هیچــگاه در آن 
راههایــی کــه قدرتهــای بــزرگ بــرای تبــاه کــردن ایــن کشــور پیش 

پــای آنهــا گذاشــته بــود، نخواهنــد رفت.
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 ؟ق؟امام روح اهلل 
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اَعــة َعَلــى َجِميــِع  ــَت  عليهــا الســام َمْفُروَضــة الطَّ َلَقــْد َكانَ
ــرِ َو اْلَوْحــِش َو  ْي ــَن اْلِجــنِّ َو اْلِْنــس َو الطَّ ــُه ِم ــَق اللَّ ــْن َخَل َم

َاالَنبيــا َو اْلَمَاِئَكــُة
اطاعــت حضــرت فاطمــه  ؟اهس؟ بــر تمــام بنــدگان الهــى حتى جن 
و انــس، پرنــدگان و حيوانــات، پيامبــران و مائكه واجب اســت. 
)امــام باقــر ؟ع؟( عوالــم، ج 11، ص 190؛ دلئــل المامــة، ص 28

به عنــوان الگویی بــرای تاریخ   فاطمــه دختــر پیامبــر اســام ؟ص؟
بشــریت، نمــاد و نشــانه ای بــرای شــناختن جایــگاه حقیقــی زن 
اســت. فاطمــه ای کــه پــدرش دســت او را می بوســید، بــه احترام 
او از جــا بلنــد می شــد؛ فاطمــه ای کــه مــردم مدینــه را خطــاب 

قــرار مــی داد و آنهــا را بــه قــرآن توصیــه می کــرد. 
خداونــد تبارک وتعالــی در قــرآن مریــم و آســیه )همســر فرعون( 
را به عنــوان الگــو و نمونــه ای از مؤمنــان معرفــی می کنــد و 
می فرمایــد: و خداونــد بــرای مؤمنــان بــه همســر فرعــون مثــل 
زده اســت ... و مریــم دختــر عمــران ... )آیــات 11 و 12 ســوره ی 

تحریــم( و حال آنکــه حضــرت فاطمــه از آنهــا برتــر بــود.
ــرای بازاندیشــی  ــل مناســبی ب ــی دلی ــن نمونه های  وجــود چنی

ــی زن در اســام اســت. ــگاه حقیق جای
امــا ابتــدا بایــد بدانیــم زن از چــه جنــس اســت؟ آیــا در اســام 
ــه مــرد رتبــه ی پایین تــری دارد یــا خیــر؟  جنــس زن نســبت ب
می تــوان از آیــه 21 ســوره روم به خوبــی فهمیــد کــه زن بــه 
لحــاظ جنــس و ماهیــت در مرتبــه ی یکســانی بــا مــرد قــرار دارد 
و بالتــر یــا پایین تــر از او نیســت. زن و مــرد هــر دو در راه بندگی 
خــدا و بــه کمــال رســاندن اســتعدادهای خــود برابــر هســتند و 
در ایــن راه آزاد هســتند و عاملــی کــه مانــع آن دو شــود در نــگاه 
دینــی محکــوم اســت. البتــه طبیعــی اســت کــه زنــان و مــردان 

هویت زن درسیــمای 
حضــرت فاطمـــه ؟اهس؟ 
بــه واســطه ی تفاوت هــای فیزیکــی در ایــن دنیا مســئولیت های 
متفاوتــی در خانــواده و اجتمــاع پیــدا می کننــد. باتکیه بــر چنین 
نکتــه ای اســت کــه می فهمیــم زن و مــرد هــر دو از جهــت 
ــه تعبیــر حضــرت آیــت اهلل جــوادی  روح انســان اند. در واقــع ب
آملــی روح زن و مــرد نــدارد. یعنــی ایــن دو می تواننــد در مســیر 
ســلوک اجتماعــی و فــردی بــدون هیــچ مــرز و حــدودی ماننــد 
یکدیگــر پیــش برونــد و به مراتــب اعلــی و بــالی عبودیــت الهی 

برسند.  
مســئله ی دیگــر ایــن اســت کــه دررابطه بــا حجــاب و پوشــش 
ــت پوشــش  ــا رعای ــف آزادی اســت؟ آی ــا حجــاب زن مخال آی
کامــل مانعــی بــرای رشــد زن هــا نیســت؟ چیــزی کــه در رابطــه 
ــم مخفی کــردن زیبایی هــای زن  ــان در اســام داری پوشــش زن
از نــگاه افــراد نامحــرم اســت. می تــوان فهمیــد ایــن نــگاه، نــگاه 
محدودکننــده ای نیســت و بلکه نگاهی حامی و طــرف دار آزادی 
زن اســت؛ یعنــی بــا ایجــاد مصونیــت در پــی نگه داشــتن آزادی 

بــرای زن اســت تــا بتوانــد هماننــد مــرد رشــد کنــد.

زن به عنــوان بخــش مهمی از جامعه اگر آســیب ببینــد خانواده 
آســیب می بینــد و اگــر خانــواده آســیب ببینــد فرهنــگ آســیب 
می بینــد و اگــر فرهنــگ آســیب ببینــد تمــدن آســیب می بینــد.  
امــروزه اســتثمار زن بــه واســطه ی فرهنــگ غربــی در جهــان در 
ــا نســبت  ــی برخــی نگاه هــای م حــال رخ دادن اســت و از طرف
بــه زن اشــتباه اســت کــه این هــا ســبب شــده زن آن جایــگاه 
ــد  ــی مانن ــد. الگوهای ــته باش ــه نداش ــود را در جامع ــی خ واقع
حضــرت زهــرا ؟اهس؟ راهنمــای خوبــی بــرای بهتــر کــردن شــرایط 
زنــان هســتند و بانــوان جامعــه ایرانــی بایــد بــا الهام گرفتــن از آن 

شــخصیت جایــگاه واقعــی خــود در جامعــه را دریابنــد.

سیدمحمدرضا موسوی

در تاریــخ اســام، زنــان قدیســه و عالــی قــدر 
فراواننــد. کمتــر مردی اســت به پــای خدیجه؟اهس؟ 
برســد، و هیــچ مــردی جــز پیغمبــر و علــی ؟امهع؟ به 
پــای حضــرت زهــرا ؟اهس؟ نمی رســد. حضــرت زهــرا 
ــر  ــام هســتند و ب ــه ام ــدان خــود ک ــر فرزن ؟اهس؟ ب

پیغمبــران غیــر از خاتــم االنبیــاء؟ص؟ برتــری دارد. 
اســام در ســیر »مــن الخلــق الــی الحــق«، یعنــی 
ــان  ــی می ــچ تفاوت ــه ســوی خــدا هی در حرکــت ب
زن و مــرد قائــل نیســت. تفاوتــی که اســام قائل 
ــی الخلــق« اســت،  اســت در ســیر »مــن الحــق ال
ــل  ــردم و تحم ــوی م ــه س ــق ب ــت از ح در بازگش
مســئولیت پیغمبــری اســت کــه مــرد را بــرای این 

کار مناســب تر دانســته اســت. 
)نظام حقوق زن در اسام، ص 119(
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بی بــی  لبــاس  بــا  ترس ولــرز 
دوعالــم در جامعــه تــردد کنــد؟ 
روزگاری در ایــران بــرای یــک شــوخِی مســتانه بــا لبــاس 
ــه  ــار می شــد ک ــه حــکام قاج ــر علی ــی ب ــر، قیام پیغمب
ــا حــال  ــا افتخــاِر تمــام نقــل می کنــد. اّم تاریــخ آن را ب
ــن  ــه ای ــت ب ــازه اهان ــود اج ــه خ ــی ب ــر و پای ــر بی س ه
ــن اســت  ــت ای ــاید عل ــد. ش ــدس را می ده ــاِس مق لب
ــای  ــود و محله ه ــاج خ ــای ع ــئولین در برج ه ــه مس ک
حفاظت شــده در امنیــت هســتند و منتظــر این انــد 
کــه امــت حــزب اهلل بــا مــال، جــان، آبــرو و حیثیتــش 
ــرده  ــا خدای نک ــد. ت ــاة را بده ــورش بغ ــن ش ــه ای هزین
آنهــا از خــود هزینــه نکننــد و بــه مقابلــه اغتشــاش گران 

بایســتند.
حاضرنــد ولی فقیــه کــه تمــام حیثیــت نظــام بــه اوســت 
ــا  ــا آنه ــرد؛ ام ــرار بگی ــه ق ــورد هجم ــه م ــف جامع در ک
ــاور  ــد. مش ــان نکنن ــه ای از خودش ــه، هزین ــرای مقابل ب
عاقلــی هــم ندارنــد کــه بــه آنهــا بگویــد اگــر عشــِق 
قــدرت هســتید بــاز هــم بایــد پشــت ایــن جبهه باشــید. 
حــزب شــیطان ِکــی بــه شــما رأی داده کــه حــال نگــران 
انتخابــات بعــدی هســتید؟ رأیــی هــم اگــر قــرار باشــد 

ــن امــت روح اهلل اســت! ــد، از همی بگیری
عنصــر اصلــی هــر حاکمیتــی، اقتــدار اســت. حکومــت 
ــد! در  ــت کن ــال حاکمی ــد اعم ــه نمی توان ــدار ک بی اقت
ــرس  ــوی ت ــا چاق ــامی را ب ــدار اس ــا اقت ــام عرصه ه تم
ــازاری  ــد. در عرصــه اقتصــادی، ب ــح کرده ای ــت، ذب و ذل
و راننــده حتــی اگــر بخواهــد هــم نمی توانــد طبــق 
خواســته دشــمنان اعتصــاب نکنــد. امنیــت را کــه 
گویــا بی خیــال شــده اید. برایتــان مهــم اســت کــه 
فــان بســیجی در اصفهــان تــرور شــد؟ یــا اینکــه 
بهمــان افســرِ ارشــد را در کردســتان بــا آن وضــع در 
کــف خیابــان شــهید کردنــد؟ اصــًا اسامی شــان را 
می دانیــد یــا برایتــان عــادی شــده؟! رســانه ها را کــه 
ــا  ــد. در فضــای مجــازی و ماهــواره گوی کامــًا باخته ای
زبانــم لل، واقعــًا برانــدازی شــده. عکــس بســیجی ها را 
از قلــب تهــران بگیــر تــا دورتریــن نقــاط ایــران پخــش 
می کننــد و تهدیــد می کننــد. واقعــًا مضحــک اســت 
کــه یــک ایرانــی نتوانســته دلــی بــا رئیس جمهــورش 
یــک  کــه  نیســت  مهــم  اصــًا  کنــد.  خوش وبــش 
شــهروند تهدیــد و مجبــور بــه عذرخواهــی اجبــاری 
شــده. اصــًا مگــر قــرار اســت مســئولین دغدغــه ایــن 
چیزهــای پیش پاافتــاده را داشــته باشــند و برایــش 

ــد؟! ــه بدهن هزین
اگــر زبانــم لل از حفــظ نظــام ناامیــد هســتید، بگوییــد 
تــا ایــن بــار هــم امــت روح اهلل فکــری بــه حــال انقابش 
آبــی  کــه  انقابــی  به اصطــاح  مســئولین  از  کنــد. 
ــد  ــه می رس ــن نتیج ــه ای ــت دارد ب ــود! ام ــرم نمی ش گ
ــرای  ــن ب ــد و ای ــری کن ــاختار فک ــارج از س ــودش خ خ
شــما کــه مســئولید خیلــی بــد اســت. تــا ولــی جامعــه 
هــم از شــما ناامیــد نشــده ســر مــار فتنــه را در داخــل 
و خــارج بــه ســنگ بکوبیــد. بــا دشــمن صهیونیســتی و 

ســعودی مماشــات چــرا؟!

مقابلــه  ترکیبــی، جوابــش  جنــگ  بزرگــوار،  آقایــان 
ترکیبــی اســت؛ نــه مماشــات در همــه عرصه هــا. ذلــت 
ترکیبــی شــما در تمامــی میادیــن باعــث شــده مارپیــچ 
ســکوتی شــکل بگیــرد کــه حتــی قشــر خاکســتری هــم 
جــرأت نمی کنــد صــف خــودش را از اغتشــاش گران 
جــدا کنــد. غبــار فتنــه را بــا جهــاد تبییــن کنــار بزنیــد؛ 
نــه خــون پایمال شــده شــهید. مخاطــب ایــن رنج نامــه 
همــه شــما عزیــزان هســتید. حتــی مســئول فــان 

ــده بهمــان نهــاد. شــورا و فرمان

ادامه از صفحه 1

ســنت ليتغیــر الهــی نگذاشــت کــه زهــرای مرضیــه، 
ــاند، و  ــان بمـ ــام پنه ــظ اوه ــاب غلی ــت حج در پش
ــه  ــان ب ــن در گذشــت زم آن ســتاره درخشــان خونی
ــاد  ــام او و ي ــروز ن ــدل شــد و ام ــان ب خورشــیدی تاب
مظلـــومیت او، از همه ی حصـــارهای کتمان، عبـــور کرده است، و 

بــه اعتمــاد دل هــا و جان هــا رســیده اســت.1377/07/02

آنچــه در ادامــه می خوانیــد، مجموعه ای از بیانات حضــرت آیت اهلل 
دربــاره ی ســبک زندگى دختر گرامى پیامبــر اڪرم؟ص؟  خامنــه ای ؟دم؟

اســت که به مناســبت فرارســیدن ایام فاطمیه  تقدیم میشــود.

   زنی که اسام می خواهد بسازد 
اســام، فاطمــه آن عنصــر برجســته و ممتــاز ملکوتــى را به عنــوان 
نمونــه و اســوه ی زن معرفــی می کنــد. آن، زندگــی ظاهــرى و جهــاد 
و مبــارزه و دانــش و ســخنورى و فــداکاری و شــوهرداری و مادری و 
همسرى انقـــابی و برجستـــگی همه جانبه ی او که مردهای بزرگ 
را در مقابلــش بــه خضــوع وادار می کــرد، ایــن هــم مقــام معنــوى 
و رکــوع و ســجود و محــراب عبــادت و دعــا و صحیفــه و تضــرع 
و ذات ملکوتــى و درخشــندگى عنصــر معنــوى و هم پایــه و هــم 
وزن و همســنگ امیرالمؤمنیــن ؟ع؟ و پیامبــر ؟ص؟بــودن اوســـت. 
زن، ایــن اســت. الگــوى زنــى کــه اســام می خواهــد بســازد، ایــن 

اســت. 1368/10/26

   الگوی زن مسلمان ایرانی
الگــوی زن مســلمان ایرانــی زن هــای مؤمــن در جامعــه ی ما ســعى 
کننــد قــدر زن ایرانــى مســلمان را بداننــد. ارزش زن اســامى و 
مســلمان را بدانیــد. زنــى کــه در اختــاط و معاشــرت، بــا مــرد قاتــى 
نمی شــود و خــود را وســیله ای بــراى جلــب چشـــم مــرد نمی دانــد 
و خــود را بالتــر از ایــن می دانــد؛ زنــى کــه شــأنش را عزیزتــر از ایــن 
می شــمارد کــه خــود را عریــان کنــد و بــا صــورت و مــوى و بــدن 
خــود، چشــم رونــدگان را بــه ســمت خویــش جلــب کنــد و هــوس 
آنهــا را اشــباع نمایــد؛ زنــى کــه خــود را در دامنه ی قلــه ای می داند که 
در اوج، فاطمــه ی زهــرا بزرگ تریــن زن تاریخ بشــر قــرار دارد؛ آن زن، 
زن مســلمان ایرانــى اســت. ایــن زن بایــد دیگــر از ایــن بازیچه هــای 
فراهــم آمــده ی تمــدن غربــى و روش هــای توطئه آمیــز آن، رو 

بگردانــد و بــه آن بی اعتنایــی کنــد. 1368/10/26
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سبڪ زندئئگی فاطمی در 
بیانات رهبر معظم انقالب

َمْن اْصَعَد إ لَى اهّللِ خاِلَص 
َوَجلَّ َلُه  ِعباَدِتِه، اْهَبَط اهّللُ َعزَّ

اْفَضَل َمْصَلَحِتِه
هر ڪس عبادات و کارهاى 

خود را خالصانه براى خدا 
انجام دهد، خداوند بهترین 
مصلحت ها و برکات خود را 

براى او تقدیر مى نماید.

حضرت زهرا؟اهس؟ 
بحار: ج. ۶۷، ص. ۲۴۹ ، ح. ۲۵

    الگویی برای درس گرفتن و گرایش قلب ها
الگویـــی بــرای درس گرفتــن و گرایــش قلب هــا فاطمــه ی زهــرا؟اهس؟ 
ــه  ــد ک ــرفى کنی ــان معـ ــد، آن چن ــى کنی ــد معرف ــه می خواهی را ک
یــک انســان مســلمان، یــک زن مســلمان، یــک جــوان مســلمان 
از آن زندگــى درس بگیــرد؛ در دل خــود نســبت بــه آن مجســمه ی 
قداســت و طهـــارت و حـــکمت و معنویـــت و جـــهاد، احســاس 
خشــوع و خضــوع و وابســتگى کنــد. ایــن، طبیعت انســان اســت. 
ــم کمــال  ــر بتوانی ــم. اگ ــه کمالی ــل ب ــع و متمای ــا انســان ها تاب م
را در خودمــان ایجــاد کنیــم، می کنیــم؛ اگرنــه، آن کســى کــه 
صاحــب کمــال اســت، بــه طــور طبیعــى انســان بــه او گرایــش دارد. 

1389/03/13

؟دم؟
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خیلــی از مســائل به خودی خــود یــک جایگاهــی 
دارنــد؛ اّمــا در شــرایط زمانــی و مکانــی خــاص، یــک 
جایــگاه دیگــر پیــدا می کننــد. مثــاً اســتعمال 
ــت، حکــم  ــو به خودی خــود شــاید از نظــر اهمّی ــون و تنباک توت
ســیصدم یــا چهارصــدم باشــد؛ امــا در زمــان میــــــرزای شــیرازی 
است. یعنی به رده اول  به منزله محـــاربه با امــــام زمــــــان؟جع؟

ــود. ــل می ش ــت تبدی اهمی
به خودی خــود  شــرعی،  احــکام  لحــاظ  بــه  حجــاب  مســئله 
جایگاهــش شــاید رده هفتــاد، هشــتاد باشــد؛ امــا امــروز شــرایط 
زمانــی به گونــه ای اســت کــه آن را در رده ی  بــاال قــرار داده اســت.
تغییــرات فرهنگــی در جهــان رخ داد کــه باعــث شــد حجــاب در 
رده هــای بــاالی اهمیــت در بیــن احــکام قــرار بگیــرد کــه در ادامــه  

بــه ۴ مــورد اشــاره می شــود.
   مسئله هویت 

حجــاب، بعــد هویتــی پیــدا کــرده اســت. یــک علــت مهــم ایــن 
اســت کــه مــا در عصــر رســانه های تصویــری بــه ســر می بریــم و 
در ایــن عصــر، نمادهــای تصویــری بســیار مهم انــد. حجــاب بــه 
یــک نمــاد هویتــی تصویــری ماننــد پرچــم تبدیــل شــده اســت. 
ــگان"  ــل "ری ــن دلی ــه همی ــت ب ــم اس ــره مه ــر، چه ــن عص در ای

رئیس جمهــور آمریــکا می شــود.
امــروز مســئله حجــاب بســیار مهم تــر از عفــت اســت. مســئله، 
هویــت اســت. مســئله هویتــی حجــاب در دوره مــدرن بــه قبــل 
ــورک. مســئله  ــان رضاخــان و آتات ــه زم ــردد. ب ــاب برمی گ از انق

رضاخــان حکــم فقهــی نبــود موضــوع هویتــی بــود. 
مایــو اســامی کــه حکمــاً حجــاب شــرعی محســوب نمی شــود؛ 
ــاب  ــاد حج ــون نم ــت؛ چ ــوع اس ــه ممن ــن در فرانس ــی همی ول

اســت. 
جهــان غــرب دو دشــمن مهــم داشــت: امپراتــوری عثمانــی 
و امپراتــوری ایــران. عثمانــی را بــا انجــام دو کار از روی نقشــه 
حــذف کردنــد. حــذف زبــان و حجــاب. بعــد آمدنــد در ایــران 
مدرنیزاســیون اجبــاری به وســیله رضاشــاه انجــام دادنــد و تــاش 

داشــتند همــان دو کار را در ایــران نیــز انجــام دهنــد.
    پیدایش فمینیسم

فمینیســم جریانــی اســت کــه الگــوی انســان را مــرد می بینــد نــه 
زن و اصــرار دارد زنــان مثــل مــردان شــوند. جریانــی اســت کــه در 

علوم انســانی غربــی روبــه رو هســتیم. نظــام ســرمایه داری همــه 
ــام  ــد. نظ ــه  کاال می کن ــا آن معامل ــد و ب ــرمایه می کن ــز را س چی
ســرمایه داری کاری کــرد کــه انســان، »بــودن« را فرامــوش کــرده و 
فقــط بــه داشــتن ها توجــه کنــد. در ایــن نــگاه، ارزش انســان بــه 
دارایی هــای اوســت. در ایــن نظــام آن چیــزی کــه قابليــت تبدیــل 
بــه پــول را دارد مــی ارزد. همــه چیــز بــا پــول ســنجیده می شــود. 
در دوره اخیــر غربی هــا دیدنــد بــدن زن نیــز قابلیــت تبدیــل بــه 

پــول دارد. چــرا از آن اســتفاده نکننــد؟
در فرهنــگ برهنگــی، ســرمایه جنســی مطــرح شــد کــه زن بایــد 
آن را خــرج کنــد. ســرمایه ای رایــگان بــرای ســرمایه داران کــه 
نهایــت بهــره را از آن ببرنــد. در ایــن جــا حجــاب بــه این معناســت 
ــرای  ــط ب ــرمایه را دارد و آن را فق ــن س ــار ای ــوِد زن، اختی ــه خ ک
ــه ســرمایه او  ــد ب ــد. دیگــران حــق ندارن شــوهرش خــرج می کن

ــظ شــود. ــد آزادی و کرامــت او حف ــد. بای دســت درازی کنن
توضیحــات فــوق تصویــری از شــرایط امــروز جهــان و تأثیــر آن بر 

اهمیت مســئله حجــاب ارائــه داد.
در پایان به تحلیل حجاب از نگاه عرفان اسامی می پردازیم.

وقتــی انســان بــه دســتور الهــی عمــل می کنــد در واقــع دارد 
خواســت خــدا را در عالــم محقــق می کنــد. دســتور خــدا متصــل 
بــه خداســت؛ لــذا انســان بــا عمــل بــه دســتور، بــا دســتور متحــد 
می شــود و در واقــع بــا خــدا متحــد می شــود. در ادبیــات عرفانــی 
بــه ایــن موضــوع فنــای فعلــی گفتــه می شــود؛ لذا عمل، وســیله 

قــرب اســت. 
ــه یــک امــر واجــب و  ــا عمــل به حکــم حجــاب، مســتمراً ب زن ب
دینــی در جامعــه عمــل می کنــد؛ لــذا کنشــگری اجتماعــی زن بــا 
قــرب الهــی و عبودیــت گــره  خــورده اســت. تــا اینجــا یــک هیــچ 
بــه نفــع زن اســت. اگــر ایــن نــگاه بــه حجاب وجود داشــته باشــد 
ــر  ــد کــه چــرا آن حجــاب ب ــگاه حتــی مــردان اعتــراض می کنن آن

آن هــا نیــز واجــب نیســت.

باطــن خــود، مردســاالر اســت.
غرب در حوزه زن دو کار کرده است:

 ١- زن را تبدیــل بــه کاال کــرده و ٢- زن را مثــل مــرد کــرده 
ــار بگــذارد.  ــد هویــت جنســیتی خــود را کن ــی زن بای اســت یعن
اولــی الگــوی نظــام ســرمایه داری اســت کــه در مــورد چهــارم بــه 
آن بیشــتر خواهیــم پرداخــت و دومــی الگــوی فمینیســم اســت.
اســام می گویــد زن در عیــن اینکــه زنانگــی خــود را حفــظ 
می کنــد در جامعــه کنشــگری می کنــد و اصــاً اجــازه نمی دهــد 

فضــا جنســی شــود.
ــا  ــت؛ ام ــخ اس ــتقیم او در تاری ــش غیرمس ــی زن، نق ــرد آفرین م
نقــش مســتقیم نیــز دارد. همچــون حضــرت زینــب ؟اهس؟کــه 
نقــش مســتقیم داشــت و کربــا را زنــده نگــه داشــت. حجــاب 
یعنــی کنشــگری اجتماعــی زن بــا حفــظ هویت جنســیتی زنانه او 
بــدون اینکــه اجــازه دهــد فضــا جنســی شــود. اســام می گویــد 
زن بایــد زن بمانــد و مــرد، مــرد. هرکــدام در مــدار خود کنشــگری 
می کننــد؛ امــا فمینیســم نتوانســته اســت یــک الگــوی زنانــه ارائه 

دهــد؛ بنابرایــن فمینیســم اگــر واقعــی بــود، اســامی بــود.
ــا  ــد؛ ام ــرد رخ نده ــاط زن و م ــه اخت ــت ک ــن اس ــر ای ــل ب اص
بســیاری از موقعیت هــا هســت کــه حضــرت زهــرا ؟اهس؟ بــا مــردان 
روبــه رو می شــوند باحجــاب. اگــر قــرار بــود زن هــا فقــط در خانــه 
ــی زن  ــاب یعن ــت. حج ــا نداش ــاب معن ــم حج ــه حک ــند ک باش
انتخــاب  می کنــد بیایــد در جامعــه ولــی بــا رعایــت حــدود. حکــم 
حجــاب ارائــه یــک الگــوی زنانــه بــرای حضــور زن در جامعه اســت 

و نــه یــک الگــوی مردانــه دســت دوم.
مــا نبایــد از حجــاب دفــاع کنیم؛ بلکــه باید باحجاب بــه الگوهای 

مردســاالر غربــی حمله کنیم.
    انقاب جنسی 

بــا انقــاب جنســی در غــرب، فرهنــگ برهنگــی آغــاز شــد. 
ــد؛ امــا  ــه دلیــل داشــتن شــریعت، مقاومــت کردن مســلمانان ب
ــن، پوشــش، فرهنــگ  ــل از ای ــا قب ــه شــدند. ت مســیحیان برهن
جهانــی بــوده اســت؛ امــا بعد از آن، حجاب نماد مســلمانان شــد.
حجــاب، حامــی حیاســت و طبــق روایــت، حیــا هــم رده دیــن و 

عقــل اســت. بــه ایــن دلیــل بــر حجــاب اصــرار داریــم.
    سرمایه جنسی

بعــد از ســال ٢٠٠٠ میــادی بــا ادبیــات ســرمایه جنســی در 

خالصه سخنرانی سه شب  اول 
فاطمیه هیئت میثاق با شهــدا

   برشی از ڪتاب ڪشتی پهلو گرفته

احســاس  گاهــی 
می کــردم کــه فاطمــه 
اصــاً دل نــدارد. وقتی 
بــه هیــچ  می دیــدم 
نمی بنــدد،  دل  چیــز 
تعلقــی  هیــچ  بــا 
ــود،  ــر نمی ش زمین گی

هیــچ جاذبــه ای او را مشــغول نمی کنــد، هیــچ زیــور و 
زینــت و خــوراک و پوشــاکی دلخوشــی اش نمی شــود، 
یقیــن می کــردم کــه او جســم نــدارد، متعلــق بــه اینجا 
ــت. ــص اس ــان خال ــت، ج ــض اس ــت. روح مح نیس
گاهــی احســاس می کــردم کــه فاطمــه دلــی دارد کــه 
هیــچ مــردی نــدارد. اســتوار چــون کــوه، بــا صابــت 
چــون صخــره، تزلزل ناپذیــر چــون ســتون های محکم 
و نامرئــی آســمان. یکه و تنهــا در مقابل یک حکومت 
ایســتاد و دلــش از جــا تــکان نخــورد. مــن مأمــور بــه 

ســکوت بــودم و حرف هــای دل مــرا هــم او مــی زد.
ــی  ــذرد؟ جاهلیت ــت می گ ــر از جاهلی ــد ســال مگ چن
ــت.  ــت و زن ارزش نداش ــام داش ــتر مق ــه در آن ش ک
جاهلیتی که در آن دختر، ننگ بود و  اســب، افتخار.
زنــی در مقابــل قومــی بــا ایــن تفکر و بینش بایســتد و 
یکــه و تنهــا از حقیقــت دفــاع کنــد! ایــن دل از جنــس 

کــوه و صخــره و فــوالد باشــد، آب می شــود.


