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صفحه 2

سخن سردبیر

هــای  فعالیــت  گســتره  و  زن  جایــگاه 
تریــن  مهــم  از  همــواره  او  اجتماعــی 
مســائل اجتماعــی در جوامــع مختلــف 
خاصــه جوامــع اســامی بــوده، در طــول 
تاریــخ  همیشــه عــده ای بر طبل  تســاوی 
ــد  ــده ان ــرد کوبی ــرط زن و م ــد و ش ــی قی ب
و دیگــر طــرف ، زن را در نقــش مــادر و 
رویکــرد  امــا  کردنــد،  محصــور  همســر 
اســام نــاب چیســت؟ اســامی کــه مبنــای 
نــص قــرآن و ســیره معصومیــن اســت 
ــی  ــیره مبارزات ــد؟  از س ــه میگوی ــا چ ــه م ب
زهــرا)س(  حضــرت  فعــال  کنشــگری  و 
ــن  ــمیه اولی ــب)س( از س ــرت زین ــا حض ت
و  گوهرشــاد  واقعــه  تــا  اســام  شــهیده 
ــاب  ــوع انق ــان در وق ــال زن ــگری فع کنش
ایــن  بــر  گــواه  همــه  و  همــه  اســامی  
ــی  ــن و اساس ــم تری ــان از مه ــه زن ــت ک اس
تریــن کنشــگران هــر تحــول اجتماعــی 
بــوده انــد بــه طــوری کــه امامیــن انقــاب 
بــه وقــوع پیوســتن  آن بــدون زنــان را غیر 
ممکــن میدانــد و فــرا تــر از ایــن خداونــد 
بلنــد مرتبــه خلقــت  را منــوط بــه یــک 
زن   میدانــد همــه ایــن هــا مهــر تاییــدی 
اســت بــر ارزشــی کــه اســام بــرای زنــان و 

ــت. ــل اس ــان قائ ــه آن ــگری فعاالن کنش
شــکل  بــه  حنیفــا  از  شــماره  ایــن  در 
گســترده تــری بــه ایــن موضــوع پرداختــه 

ــم. ای

از بام افتاده!
در باب گم شدن هویت اصیل زن

می خوانیم  ...در این شماره

آزادی، کلمه ای که این روزها به 
صفحه 5هر نحوی گوش ما را.. .

کالم رهبری:
حضور اجتماعی زن در نگاه اسالم

بــه  معتقــد  افــرادی   تربیــت 
فکــری... اســتقال  صفحه5اســتقال؛ 

***

میدان گسترده ای که اسالم برای کنشگری زن قائل است
بررسی نقش زنان و ظرفیت کنشگری آنان در جامعه اسالمی...

زنان، بازوی فعال  در 
کانون تحوالت اجتماعی

تال لو  نور
در  رثای بانوی دوعالم

در زندگــی کوتــاه حضــرت فاطمــه 
صفحه 4رمــوزی نهفتــه اســت کــه..

اندیشه  مطهر: 
زهرای مرضیه    شهیده ی    اولویت

بانــوی  شــهادت  ماجــرای 
صفحه 4دوعالــم حضــرت زهــرا )س( ...

در جوامع امروز از بی طرف بودن رسانه شناسی: یک دروغ بزرگ
صفحه 3رسانه ها صحبت می شود اما...

فمنیسم اسالمی
 فریب، توهم و پارادوکس

امروزه هر از چندگاهی مشاهده 
صفحه 3می کنیم که...

فاطمه قربانی



زنان، بازوی فعال در کانون تحوالت اجتماعی

اجتمــاع  در  زدگــی  شــعار  و  تغافــل  تنــد  تــب 
کــه  عــام  مرضــی  شــده،  فراگیــر  مســلمانان 
حتــی  و  شــده  ســاکن  کلمــات  و  هــا  ســخن  در 
ــر  ــی پ ــدارد. مردمان ــل ن ــدان عم ــم از می ــذری ه گ
مدعــا کــه ادعایشــان گــوش جهــان را هــم اگــر نــه 
گــوش خودشــان را کــر کــرده و یــارای شنیدنشــان 
نیســت. بســیارند مســلمانانی کــه جســارت تغییــر 
زندگــی خــود بــر اســاس ارزشــها و اصــول اســالمی 
عــدم  و  حــرف  ی  مرحلــه  در  توقــف  ندارنــد.  را 
اهتمــام بــه عرصــه عمــل شــاید بزرگتریــن مشــکل 
ــت  ــا ب ــده ت ــه آم ــی ک ــد. دین ــروز باش ــلمان ام مس
شــکن تابــو هــای رایــج و نادرســت اجتمــاع باشــد 
و اصــال از دل یــک جامعــه ی جاهــل ســربرآورد      
در  پیروانــش  هنــوز  هــا،  قــرن  گذشــت  بــا  امــا 
برخــی نحلــه هــا مــی لنگنــد! بــه نــام تعصــب 
و غیــرت، مقــام واالی زن و حقــوق انســانی او را 
محــدود مــی کننــد، او را خانــه نشــیِن صــرف و 
ــال  ــد  ح ــی دانن ــات م ــه اجتماع ــل در عرص منفع
ــته  ــالم داش ــخ اس ــه تاری ــاه ب ــفری کوت ــر س ــه اگ آنک
و  اجتماعــی  تحــوالت  راس  در  را  زن  باشــیم، 
سیاســی و فرهنگــی مــی بینیــم. فاطمــه)س( را 
دوشــادوش فرســتاده خــدا و پشــتیبان اســالم در 
مبــارزه بــا مغــز هــای زنــگ زده ی شــهری مــی بینیم 
کــه روزگاری محــل نــزول آیــات قــرآن بــود. حــال بــا 
چنیــن الگویــی کــه تمثــال شــجاعت اســت و مظهر 
لطافــت، چگونــه مــی تــوان ارزش زن را آنهــم در 
یــک جامعــه ی مســلمان، محــدود کــرد؟ زنــی کــه 
خانــه ی کوچکــش از همــه ی تاریــخ بزرگتــر اســت! 
بیهــا مــی خوانــد و امــام 

َ
ا م 

ُ
ا رهبــر جامعــه او را 

حســن عســگری در وصــف مقــام او میگویــد: »مــا 
امامــان بــر مــردم حجتیــم و مادرمــان فاطمــه بــر 

ــت  ــت اس ــان حج ــی ایش ــت.« یعن ــت اس ــا حج م
ــان  ــورات خودم ــر تص ــذری ب ــاال گ ــج. ح ــرای حج ب
داشــته باشــیم. آنچــه در بــاور مــا شــیعیان دربــاره 
ــه  ــت؟ چ ــه چیس ــکل گرفت ــرا)س( ش ــرت زه حض
مذهــب  پیــروان  ذهــن  در  ایشــان  از  تصــوری 
تشــیع غالــب اســت؟محوریت شــناخت شــیعه 
از حضــرت زهــرا)س(، مــادر بــودن ایشــان اســت. 
ــه  ــام فاطمی ــه در ای ــی ک ــی های ــا و مداح ــه ه روض
خوانــده میشــوند، مصــداق روشــنی از غلبــه ی 
ایــن تفکــر اســت. کفایــت بــه جنبــه هــای مادرانــه 
و تکیــه بــر وجــه احساســی همســرانه ایــن وجــود 
ــای  ــه ه ــان در عرص ــور ایش ــا را از حض ــدس، م مق
ــت  ــه، تربی ــرده؛ بل ــل ک ــی غاف ــی و اجتماع سیاس
فرزنــد مهــم اســت و اصــال مــادر ریشــه ی پــرورش 
ــن واژه  ــه ای ــت ک ــور نیس ــا اینط ــت ام ــه اس جامع
ــر  ــا ب ــد. اکتف ــام واال باش ــن مق ــل ای ــف اکم توصی
ُبعــد شــخصیتی و یــک جنبــه ی فعالیــت  یــک 
دیگــر  هــای  حــوزه  در  را  ایشــان  زهــرا  حضــرت 
ــن  ــه ای ــد ک ــان نکنی ــد. گم ــی ده ــان م ــل نش منفع
واژه مــی توانــد ارادت و احتــرام ویــژه ی شــما را 
بــه فاطمــه)س( ابــراز کنــد. شــما بــا تاکیــِد صــرف 
بــر ایــن واژه در حقیقــت عظمــت حضــور ایــن 
شــخصیت تاریخــی را بــه خانــه تقلیــل داده ایــد. 
بانویــی کــه در حدیــث قدســی در بیــان جایــگاه او 
ــالک  ــت االف ــا خلق ــوالک لم ــد ل ــا احم ــه »ی ــده ک آم
لمــا  فاطمــه  لــوال  و  خلقتــک  لمــا  علــی  لــوال  و 
خلقتکمــا.« ای پیامبــر اگــر تــو نبــودی هســتی 
خلــق  را  تــو  نبــود  علــی  اگــر  و  آفریــدم  نمــی  را 
نمــی کــردم و اگــر فاطمــه نبــود شــما دو نفــر را 
ــه  ــوط ب ــتی من ــش هس ــردم. آفرین ــی ک ــق نم خل
ــان  ــوان می ــور میت ــال چط ــت. ح ــه)س( اس فاطم

تنهــا  ایشــان   وجــودی  گســترده  ابعــاد  تمــام 
ــی  ــت و از باق ــان داش ــودن ایش ــادر ب ــر م ــد ب تاکی
وجوهــات غافــل بــود؟ مقصــود ایــن نیســت کــه 
بگوییــم مــادر بــودن صفــت کــم ارزشــی اســت. 
ــی  ــتگاه تربیت ــر دس ــد ب ــن نق ــراز ای ــدف اب ــه ه بلک
ــا  ــا و تنه ــه تنه ــت ک ــروز اس ــه ی ام ــالمی جامع اس
ایــن صفــت را در اوصــاف حضــرت بیــان مــی کننــد 
و فکــر میکننــد کــه اتفاقــا مــادری، بلنــد تریــن 
مقامــی اســت کــه میتــوان بــه زن داد!حضــرت 
زهــرا)س( بــه عنــوان یــک مــادر، فرزندانــی چــون 
زینــب، حســن و حســین میپرورانــد کــه فراینــد 
بــه  اســت.  جــاری  همچنــان  سازیشــان  تاریــخ 
عنــوان یــک همســر، تکیــه گاه و مامــن آرامــش 
در ســختی هــا و مصیبــت هــای زمانــه بــرای علــی 
اســت و همچنیــن بــه عنــوان یــک زن متعالــی 
از  بعــد  اســالم  پشــتیبان  و  اجتماعــی  مســئول 
خطــر  معــرض  در  کــه  اســالمی  اســت.  پیامبــر 
وطنــش  پســتوی  در  نفــاق،  و  اســت  انحــراف 
ی  لحظــه  آخریــن  تــا  کــه  کســی  کــرده؛  کمیــن 
حیــات از مبــارزه نایســتاد و حتــی بعــد از مــرگ 
نیــز اندیشــه ی صیانــت از اســالم حقیقی را داشــت 
ــور  ــر گ ــا ب ــن ت ــن ک ــان دف ــرا پنه ــی، م ــه »ای عل ک
مــن گــرد نیاینــد و بــر عــزای مــن مراســمی بپــا 
ــن  ــب دف ــرا ش ــد؛ م ــاز نخوانن ــن نم ــر م ــد و ب نکنن
ــده  ــه و دی ــا آرام گرفت ــم ه ــه چش ــگام ک ــن، آن هن ک
ــه  ــی ک ــا قدرت ــند.« ت ــه باش ــرو رفت ــواب ف ــه خ ــا ب ه
روی کار آمــده، مجــال توجیــه دینــی جایگاهــش را 
نیابد،فاطمــه زنــی اســت کــه حتــی چگونــه دفــن 
شــدن خــود را هــم میخواهــد وســیله ی مبــارزه 
ــلمان  ــوی زن مس ــه الگ ــد. فاطم ــل کن ــه باط علی

اســت و زن مســلمان، اینگونــه اســت.

گستره ی پهناوری که اسام ناب برای کنشگری زنان قائل است

از سیره حضرت زهرا )س( چه چیزی را فراموش کردیم؟
سر مقاله
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رسانه شناسی

در جوامــع امــروز از بی طــرف بــودن 
ــن  ــا ای ــود ام ــت می ش ــانه ها صحب رس
مباحثــه هــا در واقــع هیــچ جایــگاه 
بــرای  تمامــًا  بلکــه  ندارنــد  علمــی 
جانــب داری از موضوعــی بــه وجــود 
آمده انــد. ایــن باورهــای غلــط نســبت 
بــه بــی طرفــی رســانه هــا بــه نــوع نــگاه 
دارد. بســتگی  جامعــه  افــراد  فهــم  و 
ــب داری  ــق و جان ــخیص ح ــاک تش  م
رســانه ها  امــا  اســت  پیچیــده  آن،  از 
قــدری از حــق را در پیــام هــای شــان 
ــاف  ــر خ ــون اگ ــد، چ ــی کنن ــل م منتق
جهــت  بــه  مخاطــب  باشــد  ایــن 
فطــرت حــق پذیــر و دروغ ســتیز خــود 
از آن رســانه هــا گریــزان مــی شــود امــا 
عمومــا تمییــز و تشــخیص حقیقــت 
رســانه  اکثــر  چراکــه  اســت،  دشــوار 
هــا بــرای تولیــد یــک پیــام ابتــدا بــه 
می کننــد  رجــوع  شــان  سیاســت های 
بعــد بــه ســراغ حقیقــت پیــام میرونــد.
رســانه ای  ســواد  مخاطــب  اگــر  امــا   
داشــته باشــد، حــق و حقیقــت پیــام 
را دریافــت مــی کنــد، در واقــع بایــد 
دیــد کــه حــق و جانــب داری رســانه 
هــا بــه کــدام ســمت کشــیده شــده 
جایــگاه  ایــن  گفــت  میتــوان  اســت، 
حــق را مبانــی اعتقــادی ارزشــی یــک 
ــا  ــانه ه ــد؛ رس ــی کن ــن م ــه تعیی جامع
از  بایــد  نــه  حــق  از  داری  جانــب  در 
روش هایــی اســتفاده کننــد کــه هویــت 
نــه  کنــد،  سانســور  را  طلبــی  حــق 
ــب  ــدکه مخاط ــه باش ــوری متعصبان ط
را فــراری دهــد امــا قــدرت بــرای حفــظ 
و بازتولیــد خــود دســت بــه ســاخت 
ــا  ــزار آنه ــه اب ــد ک ــت میزن ــام حقیق نظ
ایــن  گاهــی  هســتند.  هــا  رســانه 
را بــه نظــام حقیقــت  قــدرت باطــل 
تبدیــل میکننــد کــه ایــن همــان ســیال 
کشــیدن  بیــرون  بــرای  حــق  کــردن 
اســت. آن  از  تعریفــی  نــوع  هــر  از 
مکانیــزم  هــا  رســانه  داری  جانــب 
مســالة  یــک  دارد.  را  خــود  خــاص 
مفغــول مانــده، مکانیــزم معنابخشــی 
جانبــداری  کــه  اســت  هــا  رســانه  در 
بــا  آنهــا  کنــد،   مــی  رو  را  هــا  رســانه 
ــی  ــه معنابخش ــا ب ــتفاده از رخداده اس
مکانیســم  کیفیــت  می پردازنــد. 
معنابخشــی بــه مــا نشــان می دهــد 
موفــق  حــد  چــه  تــا  رســانه  یــک 
غیــر  و  صحیــح  داری  جانــب  بــه 
متعصبانــه اســت. ایــن معنابخشــی 
غبــار  از  را  رخدادهــا  گاهــی  واقــع  در 
ــار  ــی گرفت ــد و گاه ــی ده ــات م ــا نج ه
شــده  طلــب  منفعــت  رســانه های 
جلــب  بــرای  هــا  رســانه  طمعــه  و 
یــا منافــع دیگــر میشــود. مخاطــب 
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کنیــم  مــی  مشــاهده  چندگاهــی  از  هــر  امــروزه 
کــه جریــان هــای جدیــدی بــا اهــداف متفــاوت  
ــگرد  ــذاب، ش ــن ج ــا عناوی ــوند و ب ــی ش ــی م طراح
هــای رســانه ای و اهــداف خــوش رنــگ و لعــاب 
ایــن  از  یکــی  شــوند.  مــی  تزریــق  جوامــع  بــه 
حقــوق  از  دفــاع  مدعــی  جدیــد   هــای  جریــان 
چیــزی  آن  اســت.  اســامی«  »فمینیســم  زنــان، 
از  اســامی  جوامــع  بانــوان  اســت  چنــدی  کــه 
اســت.  شــده  مواجــه  آن  بــا  مــا  کشــور  جملــه 
عنوانــی بــس خطرنــاک، کــه بــه عنــوان نحلــه ای 
از فمینیســم کــه چنــد ســده ای هســت  توســعه 
اســت  بــوده  مدعــی  همــواره  و  یافتــه  بســیاری 
ــده  ــع ش ــوق تضیی ــاق حق ــتجوی احق ــه در جس ک
ــی  ــنت واقع ــای س ــک احی ــه کم ــلمان ب ــان مس زن
پیامبــر)ص( و بازخوانــی متــون مقــدس براســاس 
برابــری جنســیتی میــان زن و مــرد اســت. از منظــر 
خاســتگاه  نوعــی  بــه  ایــران  پــردازان  نظریــه 
بدیــن  میشــود  شــناخته  اســامی  فمینیســم 
در  موضوعــات  مهمتریــن  از  یکــی  بــه  ترتیــب 
عرصــه مطالعــات جنســیت تبدیــل شــده؛ برهــان 
ــرآن  ــه ق ــت ک ــن اس ــامی ای ــم اس ــی فمینیس اساس
بــر اصــل برابــری تمــام افــراد بشــر تأکیــد می کنــد 
امــا خواســته یــا ناخواســته از گفتمــان هــای رایــج، 
»فمینیســم غیــر اســامی« را بــه مباحــث خــود 
دخیــل میکنــد. ترکیبــی کامــا پارادوکســیکال کــه 
ــا  ــدارد. ب ــی ن ــام، همخوان ــی اس ــا مبان ــی آن ب مبان
ــرد  ــگاه م ــش و جای ــامی نق ــم اس ــه تعالی ــه ب توج
بــا زن تمایزهایــی دارد و ایــن تمایــز بــه هیــچ وجــه 
شــأن زن را پاییــن نمــی آورد. ایــن افــراد معتقدنــد 
روابــط  جملــه  از  اجتماعــی،  قوانیــن  تدویــن 
زن و مــرد در عرصــه هــای مختلــف مبتنــی بــر 
ــگاه  ــامی، جای ــاب اس ــس  از انق ــامی پ ــد اس قواع

ــگاه  ــت و ن ــرده اس ــاد ک ــان ایج ــرای زن ــتی ب فرودس
مــرد ســاالرانه ای براحــکام وقوانیــن حاکــم اســت. 
آن هــا  از همــان مجــاری دینــی خواســتار بازتعریــف 
برخــی قوانیــن و هنجارهــای فرهنگــی هســتند 
ــته از  ــان برخاس ــای آن ــه و راهکاره ــد اندیش هرچن

نیســت. دینــی  آموزه هــای 
ایــن موضــوع بهانــه ای شــده تــا از آیــات و احادیث 
تفســیر بــه رای کننــد، مرضــی کــه ماننــد خــوره بــه 
جــان بانــوان مــی اندازنــد امــا بایــد دانســت در 
متــون دینــی ایــن ظرفیــت وجــود دارد کــه بــدون 
ــاع  ــا در دف ــی،  از آن ه ــم غرب ــری از فمینیس بهره گی
از حقــوق زنــان اســتفاده کــرد؛ فمینیســم اســامی 
ــم  ــالوده فمینیس ــت، ش ــامی اس ــراب اس ــد ش مانن
ــنت  ــتیزی و س ــرد س ــتیزی، م ــن س ــه دی ــه مؤلف س
ایــن  میتــوان  چگونــه  حــال  هســتند،  ســتیزی 
دو عنــوان اســام بــه عنــوان دیــن و فمنیســم را 
باهــم جمــع کــرد و بــه عنــوان یــک گرایــش عملــی 
و  مردســاالری  لفــظ  وقتــی  داد؟  ارائــه  نظــری  و 
زن ســاالری از اســاس در دیــدگاه اســام رد شــده 
ــازد  ــازی دور میس ــه س ــن دوگان ــا را  از ای ــد و م باش
و بــه پیــروی از آنچــه حــق اســت دعــوت میکنــد 
نمیشــود ایــن دو لفــظ را جمــع زد و بــه عنــوان 
ــوه  ــرگاه نح ــود، ه ــب نم ــوان قال ــه بان ــم ب پارادای
باشــد  شــده  خالــی  غربــی  مبانــی  از  مــا  تفکــر 
ــامی  ــق اس ــای عمی ــدگاه ه ــم دی ــی توانی ــگاه م آن
را درک کنیــم وجــدا از عقــده گشــایی بــه کار ببریــم 
هرکــدام مــان میتوانیــم یــک فمنیســم اســامی 
کوچــک باشــیم، مســیر پیــش رو پــر خطــر اســت و 
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اندیشه   مطهر

ــم  ــوی دوعال ــهادت بان ــرای ش ماج
جنبــه  از  )س(  زهــرا  حضــرت 
واقعــًا  اجتماعــی  هــای  اولویــت 
اســت.  فوق العــاده  و  عجيــب 
ــد:  ــر بگيری ــوع در نظ ــما در مجم ش
از يــك طــرف علــی و زهــرا زوجــی 
هســتند كــه نشــان دادنــد از جنبــه 
ــتند   ــا هس ــا بی اعتن ــه دني ــادی، ب م
ــر  ــدك و غي ــع بف ــا اصن ــت: »و م گف
فــی  مظانهــا  النفــس  و  ؟  فــدك 
غــد جــدث«. اصــا فاطمــه چــه 
ــا  ــدك[ دارد؟ و حقیقت ــه ف ــا ]ب اعتن
ــی   ــه زندگ ــك  ماي ــوان ي ــه عن ــم ب ه
ايــن خانــدان نشــان دادنــد كــه بــه 
ــتند، از  ــا هس ــدك بی اعتن ــرف ف ص
طرفــی هــم بــه جهــت روایــات نبــی 
مکــرم بــرای  حضــرت فاطمــه  ایــن 
مطلــب مســلم بــود كــه ديگــر از 
عمرشــان چيزی باقــی نمانده و آن 
وقــت در شــرایطی کــه هــر انســانی 
از تعلقــات دنیــا میکشــد  دســت 
میشــوند.  فــدک  پیگیــر  ایشــان 
نکتــه مهــم ایــن بــود کــه فــدک بــه 
عنــوان یــک حــق اجتماعــی ربــوده 
بايــد  را  اينكــه حــق  بــود و  شــده 
ــرای  ــان زه ــرای هم ــرد. ب ــاء ك احي
ــل  ــق اه ــدر ارزش در ح ــه آنق مرضی
خافــت  چــه  فــدک  )چــه  بیــت 
چــه...( دیــد كــه در مســجد مدينــه 
از زنــان بنی هاشــم  بــا يــك عــده 
حاضــر  وقــت  خليفــه  حضــور  در 
ــی  ــه آن غراي ــه ای ب ــود و خطب میش
انشــاء می كنــد و ظالــم را میکوبــد. 
چــرا نترســيد؟ آيــا ايــن برخــاف 
ــک  ــرای ی ــود؟ ب ــامی ب ــت اس تربي
زن مثــا ســبك بــود ايــن كار؟ بــرای 
درخــور  نبــی  خانــدان  از  بانویــی 
نبــود كــه بیايــد در مســجد مدينــه 
در حضــور چنــد هــزار نفــر جمعيت 
دم  از مــال دنيــا بزنــد و از حقــش 
دفــاع كنــد؟ نــه، هيــچ زشــت نبــود! 
اولویــت اجتماعــی ،دفــاع از حــق  
از  کــه  اســت  ایــن  حقیقــت  بــود! 
اولویــت  درس  بایــد  مادرمــان 

بنــدی گرفــت...

زهرای مرضیه
 شهیده ی اولویت

تال لو  نور

ــه  ــوزی نهفت ــه رم ــرت فاطم ــاه حض ــی کوت در زندگ
ــن  ــور آخری ــا ظه ــخ را ت ــان کل تاری ــه جری ــت ک اس
فرزنــدش در بــر  مــی گیــرد بخشــی از ایــن رمــوز 
بــه جریانــات تاریخــی و آغــاز مقدمــه ای بــرای 
ــو  ــلمان تال ــرد مس ــداری ف ــت م ــری والی ــوه گ جل
ــان  ــد از ایش ــلمانان بع ــا مس ــد ت ــی بخش ــور را م ن

برجســتگی انقابــی را از آن حضــرت بیاموزنــد. 
ــن  ــازد همی ــد بس ــام میخواه ــه اس ــی ک ــوی زن الگ
اســت و اوج قلــه معنویــت در سیاســت و شــجاعت 
ــت، روح  ــده اس ــرت برآم ــن حض ــخنوری از ای در س
ــه آن  ــت ک ــداری اس ــب دین ــری روح غال ــی گ انقاب
ــه  ــه ب ــرت فاطم ــه حض ــه فدکی ــوان در خطب را میت
چشــم دیــد، در جامعــه ای مــرد ســاالر کــه زور و 
ظلــم حــرف اول را میــزد، او در مقابــل ابوبکــر و 
گروهــی از مجاهــدان و انصــار موعظــه بــی نقــص 
خــود را شــروع کــرد و شــکوه اصــل  توحیــد را در 
ــن  ــده تری ــق در پیچی ــی دقی ــا بینش ــه اش ب خطب
ــک  ــه ی ــان داد ک ــرد و نش ــان ک ــر نش ــائل خاط مس
زن چگونــه میتوانــد در برابــر ظلــم بایســتد و بهتــر 

از هــر کســی از حــق دفــاع کنــد، مرحلــه بــه مرحلــه 
حــرکات ایــن بانــوی بزرگــوار آغــاز کننــده صــف 
کشــی هــای جبهــه حــق علیــه باطــل اســت. در 
ــیرظهور  ــای مس ــنگ ه ــه آرام آرام س ــخ ک ــام تاری تم
ــرت  ــت حض ــر و مدیری ــه تدبی ــود ب ــته میش برداش
ــتر  ــن بس ــت، ای ــد گرف ــه و خواه ــام گرفت ــرا انج زه
ســازی بــرای حاکمیــت الهــی در جهــان توســط 
ــی  ــود را ط ــیر خ ــی از مس ــش اعظم ــو بخ ــن بان ای
دســت  بــه  واقعــه  ایــن  پایــان  و  اســت  کــرده 

ــا  ــه ب ــه ای ک ــورد جامع ــم میخ ــامی رق ــه اس جامع
الگــو بــرداری از حضــرت  فاطمــه بایــد در مواضــع 
ــای  ــا پ ــد و ت ــته باش ــارت داش ــود جس ــی خ سیاس
ــه  ــی ک ــه مهم ــد، نکت ــاع کن ــی دف ــیر اله ــان از مس ج
ــن  ــرد ای ــه ک ــه آن توج ــان ب ــی ایش ــوان در زندگ میت
اســت کــه ایــن بانــوی جــوان عــاوه بررفتــارش بــا 
شــوهر و فرزنــدان و انجــام وظایفــش در خانــه 
و  مجاهــد  انســانی  بــه  تبدیــل  خــود  زمــان  در 
ــه  ــه طوریک ــود، ب ــی ش ــر م ــتگی ناپذی ــوری خس غی
ــا  ــق ب ــن ح ــرای گرفت ــود ب ــدر خ ــت پ ــس از رحل پ
ــی رود  ــجد م ــه مس ــی ب ــه ای تاریخ ــم زدن حادث رق
و ســخنرانی و موضــع گیــری و دفــاع مــی کنــد و 
حــرف میزنــد و  یــک شــخصیت جهادگــر بــه تمــام 
معنــا و خســتگی ناپذیــر شــکل میدهــد کــه بــا 
ــا  ــظ حی ــا حف ــردان ب ــل م ــام در مقاب ــارت تم جس
ــه  ــد، خطب ــداری میکن ــق جانب ــود از ح ــت خ و عف
حضــرت  سیاســی  مواضــع  ظاهــر  در  فدکیــه 
ــادره  ــرزنش مص ــم و س ــام حاک ــه نظ ــه  علی فاطم
کننــدگان فــدک و خافــت را نشــان میدهــد امــا در 

بطــن آن،  ایــن خطبــه بــر ایجــاد وحــدت جامعــه 
پذیــرش  و  نفــاق  و  تفرقــه  از  دوری  و  اســامی 
امامــت و والیــت امــام عصــر خــود را پدیــدار کــرده 
اســت، بســیار شــنیده ایــم کــه بایــد بــرای امــام 
زمــان خــود ماننــد حضــرت زهــرا ســام هللا علیهــا 
باشــیم، امــا آیــا بــه ایــن اندیشــیده ایــم مگــر او 

ــرد ؟ ــه ک ــش چ ــرای امام ب

نازنین الریجانی

یادداشت

حنانه مولوی
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کالم رهبری

]در عرصــه ی فّعالیتهــای اجتماعــی 
و سیاســی و علمــی و فّعالیــت هــای 
مــرِد  مثــل  مســلمان  زِن  گوناگــون[ 
کــه  را  آنچــه  دارد  حــق  مســلمان 
اقتضــای زمــان اســت، آن خألیــی را کــه 
احســاس میکنــد، آن وظیفــه ای را کــه 
ــام  ــد، انج ــس میکن ــود ح ــر دوش خ ب
ــل  ــًا مای ــری مث ــه دخت ــد. چنانچ ده
فعالیــت  یــا  شــود،  پزشــک  اســت 
رشــته های  در  یــا  کنــد،  اقتصــادی 
دانشــگاه  در  یــا  کنــد،  کار  علمــی 
کارهــای  در  یــا  کنــد،  تدریــس 
سیاســی وارد شــود، یــا روزنامه نــگار 
اســت.  بــاز  میدانهــا  او  بــرای  شــود، 
ــت و عفــاف و 

ّ
بــه شــرط رعایــت عف

ــرد، در  ــزاج زن و م ــاط و امت ــدم اخت ع
ــرای زن و  ــدان ب ــامی می ــه ی اس جامع
مــرد بــاز اســت. شــاهد بــر ایــن معنــا، 
در  کــه  اســت  اســامی  آثــار  همــه ی 
ایــن زمینه هــا وجــود دارد و همــه ی 
تکالیــف اســامی اســت کــه زن و مــرد 
مســؤولیت  از  یکســان،  طــور  بــه  را 
ــه  ــد. این ک ــوردار میکن ــی برخ اجتماع
یهتــم  ال  اصبــح  »مــن  میفرمایــد: 
بامــور المســلمین فلیــس بمســلم«، 
زنــان  نیســت؛  مــردان  مخصــوص 
و  مســلمانان  امــور  بــه  بایــد  هــم 
جهــان  امــور  و  اســامی  جامعــه ی 
اســام و همــه ی مســائلی کــه در دنیــا 
ــد  ــؤولیت کنن ــاس مس ــذرد، احس میگ
و اهتمــام نماینــد؛ چــون وظیفــه ی 

اســت. اســامی 
 نقــش زنــان در انقــاب زیــاد بــوده 
تــا  انقــاب  پیــروزی  از  پــس  اســت. 
کشــور  بانــوان  واقعــًا  هــم  امــروز 
نقــش  خیلــی  صحنه هــا  همــه  در 
ــزرگ  ــی ب ــه خیل ــن حادث ــتند و ای داش
مــن  تصــّور  اســت.  شــگفت آوری  و 
ایــن اســت کــه بانــوان در دوره پیــش 
از انقــاب و در دوره آن رژیــم، مــورد 
بودنــد؛  فرهنگــی  و  سیاســی  ســتم 
از  بعضــی  در  کــه  آنچــه  از  بیــش 
ــتم  ــورد س ــود م ــن ب ــا ممک خانواده ه
قــرار گیرنــد. بــه جــای نقــش آفرینــی، 
آنهــا را بــه بیکارگــی و بــه ابتــذال ســوق 
میدادنــد. انقــاب حقیقتــًا میدانــی 
ــان  ــش از آقای ــا بی ــم ه ــرد و خان ــاز ک ب
حماســه  و  فعالیــت  قضیــه  ایــن  در 

خلــق کردنــد.

حضور اجتماعی زن
در نگاه اسالم

از بام افتاده!

هــر  بــه  هــا  روز  ایــن  کــه  ای  کلمــه  آزادی، 
نحــوی گــوش مــا را نــوازش میدهــد؛ بــه 
ــه  ــر نقط ــم، در ه ــه بروی ــان ک ــو از جه هرس
ی امــن و ناامنــی در هــر ســیاره از هســتی 
هــم کــه برویم؛بــه هــر طریقــی نظــر مــا را بــه 
ــی  ــد، آزادی مفهوم ــی کن ــب م ــودش جل خ
گرانســنگ، بلنــد بــاال و از قدیــم االیام پــرآوازه 
ای  دامنــه  و  دیرینــه  تاریخــی  کــه  اســت 
وســیع و گســترده دارد، الزمــه ی صحبــت در 
بــاب آزادی، تعییــن قلمــرو آن اســت و اینبــار 
مــا بــا مفهــوم آزادی در زمینــة سرشــت پــاک 
و گرانبهــای زن ســرو کار داریــم و میخواهیــم 
از مواجهــه زنــان بــا مفهــوم آزادی در جامعــه 

ــم. ــت کنی ــی صحب کنون
از گذشــته هــای دور تــا کنــون مفاهیــم آزادی 
و عدالــت بــه صورت توامــان بیشــتر از دیگر 
ــن  ــوده، ای ــان ب ــر انس ــورد نظ ــم،  م مفاهی
دو کلمــه در هــم تنیدگــی هــای بســیاری 
داشــت. انســان ذاتــا نیازمنــد آزادی اســت و  
ــا ورود  ــزار؛  ب ــودن بی ــس ب ــار و در قف از گرفت
ــه  ــی از کلم ــی معان ــی تمام ــث اصل ــه بح ب
ــی آزادی از  ــه بررس ــته و ب ــار گذاش آزادی را کن

ــم. ــوان میپردازی ــد بان دی
با ســیر در تاریــخ، متوجه جایــگاه اجتماعی 
پســت زنــان در جامعــه میشــویم. تــا جایــی 

کــه دختــران را زنــده بــه گــور میکرنــد بــا ورود 
ــه  ــط، زن ب ــر غل ــن تفک ــا ای ــارزه ب ــام و مب اس
اصــل خویــش بازگشــت و جایــگاه ارزشــمند 
ــه  ــت و ب ــس گرف ــاع بازپ ــش را در اجتم خوی
راحتــی فعالیــت خــود را در تمامــی زمینــه 
ــن و  ــروف تری ــه مع ــرد. از جمل ــروع ک ــا ش ه
مثــال زدنــی تریــِن بانــوان در اســام، بانــوی 
گرانقــدر، دخــت نبــی اکــرم بــود کــه بــا شــروع 
فعالیــت هــای خــود در زمینــه های سیاســی، 
اجتماعــی و فرهنگــی نشــان داد کــه زن هیچ 
محدودیتــی از نــگاه اســام نــدارد و حــال در 
ــامی  ــش اس ــت و مبنای ــه هوی ــه ای ک جامع
ــل  ــی کام ــش زن ــه الگوی ــی ک ــت، در نظام اس
همچــو فاطمــه زهــرا)س( اســت، زنــان و 
دختــران مــا در مواجهــه بــا مفهــوم آزادی 
چگونــه عمــل میکننــد؟ و چطــور بایــد عمل 

کننــد؟
مــا،  امــروز  جامعــة  مســئله  حقیقــت،  در 
ــوان  ــه عن ــه)س( ب ــدن فاطم ــه فهمی چگون
الگــوی زن مســلمان اســت امــا ایــن مفهــوم 
ــه  ــی ب ــش های ــروز، چال ــد زن ام آزادی در دی
وجــود آورده کــه حتــی نــگاه دینــی را زیــر 
بلنــد،  بامــی  از  کــه  گویــی  میبــرد،  ســوال 
بــه زمینــی پســت ســقوط میکننــد. و ایــن 

ســرآغاز نــزول مقــام اوســت.

فرهنگ نوشت

فاطمه محمدی
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