
کانــون فســاد و ظلــم و ضعیف ُکشــی و غارتگری انــد و امــروز جســم  کــه  حــج، رزمایــش قــدرت در برابــر مســتکبرانی اســت 
ــرم  ــخت و ن ــای س ــش توانایی ه ــج، نمای ــت. ح ــود اس ــان آزرده و خون آل ــت آن ــتمگری و خباث ــامی از س ــت اس ــان ام و ج
کــه امــام  امــت اســت. ایــن، طبیعــت حــج و روح حــج و بخشــی از مهم تریــن هدف هــای حــج اســت؛ ایــن همــان اســت 
کــه خــود را خــادم حرمیــن  گــر متولیــان امــر حــج  کــه ا کبیــر، آن را حــج ابراهیمــی نامیــد و ایــن همــان اســت  راحــل خمینــی 
گــردن نهنــد و بــه جــای خشــنودی دولــت آمریــکا، رضای الهــی را برگزینند، می تواند مشــکات  می نامنــد، صادقانــه بــه آن 

کنــد.  )مقــام معظــم رهبــری؟ظفح؟، پیــام به مناســبت فرارســیدن ایــام حــج، 1399/5/7( بزرگــی از جهــان اســام را حــل 
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حضــرت زهــرا ؟اهس؟ در فــرازی از خطبــۀ فــدک، بــه فلســفۀ برخــی اعمــال و مناســک دینــی 
از جملــه حــج اشــاره می فرماینــد:
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خداونــد ایمــان را بــراى تطهیــر قلــوب شــما از آلودگــی شــرك قــرار داده و اداى نمــاز را بــراى 
کــی جــان و برکــت رزق و روزى و روزه را بــراى  کبــر و پرداخــت زکات را بــراى پا دورى از 
تثبیــت اخــاص و حــج را بــراى برپاداشــتن دیــن و عــدل و انصــاف را بــراى نظــم اجتمــاع 
و حفظــ   روح مســاوات و لــزوم اطاعــت و امامــت مــا را موجــب امــان از تفرقــه و جدایــی 
کفار و منافقان و صبر را پایۀ خوشــبختی  مؤمنان و جهاد را موجب عزت اســام و خوارى 
و وســیلۀ نیــل بــه هــدف و امربه معــروف را بــراى صــاح همگانــی و نیکــی بــه پــدر و مــادر 
را بــراى مصــون مانــدن از عــذاب الهــی و صلــۀ رحــم را بــراى طوالنــی شــدن عمــر و تکثیــر 
یــاران و قصــاص را بــراى محفوظــ   مانــدن جــان مــردم و اداى نــذر را بــراى جلــب مغفــرت 
کم فروشــی و ممنوعیــت شــرب  و رحمــت حــق  و رعایــت وزن وکیــل را بــراى اجتنــاب از 
خمــر را بــراى دورى از پلیــدى و خــوددارى از فحاشــی و دشــنام را بــراى مصونیــت از لعنــت 
ک دامنــی قــرار داده اســت و خداونــد  مردمــان و دزدى نکــردن را بــراى حفظــ   عفــت و پا
ــا اخــاص او را بپرســتند، پــس تقــواى الهــی را  ــا همــه ب ــراى ایــن شــرك را حــرام نمــود ت ب
ــس  ــوید، پ ج ش ــار ــلیم خ ــال تس ــا ح ــرا ب ــن س ــه از ای ک ــه اى  ــرده به گون ک ــت  ــی رعای به خوب
خــدا را در اوامــر و نواهــی اش اطاعــت نماییــد، زیــرا در میــان بنــدگان تنهــا دانشــمندان اند 

کــه در برابــر خــدا خاشــع اند.
االحتجاج، ج۱، ص۹۷

سخن حضرت زهرا ؟اهس؟ دربارۀ حج
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... حضــرت زهــرا ؟اهس؟ نکتــه ای 
همــۀ  گــر  ا کــه  می فرماینــد  را 
فوایــد حــج را در یک طــرف قــرار 
دهیــم و ایــن نکتــه  را در طــرف 
دیگــر، شــاید همیــن یــک نکتــه 
داشــته  برتــری  آن هــا  همــۀ  بــر 

می فرماینــد: حضــرت  باشــد. 
«، »تشیید«  �ن �ی  ِللّدِ

ً
دا �ی �ی

ْ �ش
َّ �تَ َح�ج

ْ
 »َو ال

و  محکــم  را  ســاختمانی  یعنــی 
را  پایه هایــش  و  ســاختن  زیبــا 
مرتفــع قــرار دادن. »شــّید البنــاء« 
یعنــی ســاختمان محکــم، رفیــع 
حضــرت  ســاخت.  زیبایــی  و 
می فرماینــد: حــج باعــث می شــود 
کــه دیــن به صــورت ســاختمانی 
باشــکوه  و  زیبــا  بلنــد،  رفیــع، 
باشــد. شــاید منظــور ایــن باشــد 
گــر حــج تشــریع نشــده بــود  کــه ا
نبودنــد  موظــف  مســلمان ها  و 
اجتمــاع  چنیــن  هرســال  کــه 
تشــکیل  آنجــا  در  را  باشــکوهی 
بــرای  اســام  ابهــت  دهنــد 
در  نمی شــد.  نمایــان  جهانیــان 
چنیــن مراســمی، عظمــت اســام 
نمایــش  بــه  اســامی  جامعــه  و 
ــدن  ــًا دی ــود و قطع ــته می ش گذاش
توســط  باشــکوه  مناظــر  ایــن 
و  نقــل  حتــی  و  غیرمســلمان ها 
آن هــا  مراســم،  ایــن  توصیــف 
و  می دهــد  قــرار  تأثیــر  تحــت  را 
ایــن ســؤال را بــرای آن هــا ایجــاد 

کــه: ایــن چــه جاذبــه ای  می کنــد 
این چنیــن  را  مــردم  کــه  اســت 
کــه نــه  بــه ســرزمینی می کشــاند 
آب و هوایــی دارد و نــه وســایل 

نــی؟ ا خوش گذر
لطــف  روی  از  متعــال  خــدای 
دارد  بندگانــش  بــه  کــه  عمیقــی 
وســایلی  انــواع  از  هیچ یــک  از 
انســان  در  اســت  ممکــن  کــه 
یک قــدم  را  او  و  بگــذارد  اثــر 
کنــد  جــذب  خــدا  به طــرف 
راه هایــی  او  نمی کنــد.  فروگــذار 
کــه مــردم به طــور  را بــاز می کنــد 
بــرای توجــه  طبیعــی انگیــزه ای 
مقابــل  در  ع  خضــو و  خــدا  بــه 
کننــد؛  پیــدا  الهــی  عظمــت 
ع تنهــا  کــه ایــن توجــه و خضــو چرا
معنــوی  و  روحــی  ترقــی  عامــل 
انســان و رســیدن بــه آن مقامــی 
کــه بــرای آن آفریــده شــده  اســت 
ابراهیــم؟س؟  بــه  خــدا  اســت. 
می فرمایــد: بــه مــردم بگــو بــه هــر 
وســیله ای شــده خــود را بــه مکــه 
تــرک نکنیــد؛  را  برســانید و حــج 
چــرا؟ بــرای این کــه ایــن بهتریــن 
می توانــد  کــه  اســت  عاملــی 
عمــوم  در  جهانــی  انگیــزه ای 
مــردم بــه وجــود آورد. صحبــت 
نیســت.  نفــر  دو  و  نفــر  یــک 
طباطبایــی؟وضر؟  آقــای  مرحــوم 
آقــای  مرحــوم  استادشــان  از 

کــه:  می کردنــد  نقــل  قاضــی 
یک ســال  را  کســی  خــدا  »گاهــی 
مبتــا   ... و  فقــر  و  بیمــاری  بــه 
بگویــد.  یــااهلل  یــک  تــا  می کنــد 
گفتــن یــک یــااهلل آن قــدر  یعنــی 
اســت  مؤثــر  انســان  ســعادت  در 
کــه جــا دارد یــک ســال ســختی 
چنیــن  وقتــی  طبعــًا  بکشــد.« 
جمعیــت  یــک  نصیــب  برکاتــی 
ــرای خــدا خیلــی  میلیونــی شــود ب
عمــل،  ایــن  اســت.  ارزشــمند 
تقویــت می کنــد؛  را خیلــی  دیــن 
گــر یک ســال داوطلــب بــرای  لــذا ا
کــم باشــد  شــرکت در مراســم حــج 
برگــزار  خلــوت  حــج  بخواهــد  و 
کــم  حا متعــال  خــدای  شــود، 
ــه  ک ــت  ــرده اس ک ــف  ع را موظ ــر ش
بــا هزینــه بیت المــال عــده ای را 
نهایــت  خــدا  بفرســتد.  حــج  بــه 
کــه حتــی یــک نفــر  عاقــه را دارد 
مشــمول  شــده  کــه  هــم  بیشــتر 
گیــرد. عجیــب  رحمــت خــدا قــرار 
کــه بــه حــج  اســت! هــر ســفری 
مــی روی عاقــه ات به حج بیشــتر 
می شــود. شــخصی تازه مســلمان 
کــه از اهالــی آمریــکا بــود ســفری 
بــه حــج رفــت. از او پرســیدم در 
بــه شــما  کجــا بیشــتر  ایــن ســفر 
»هیــچ  گفــت:  گذشــت؟  خــوش 
لذت بخش تــر  مــن  بــرای  چیــز 
و  بنشــینم  کــه  نبــود  ایــن  از 

آن  کنــم.  تماشــا  را  کعبــه  خانــۀ 
لذت بخــش  منظــره  ایــن  قــدر 
آن  نبــودم  حاضــر  کــه  بــود 
کنــم!«  عــوض  چیــزی  بــا  را 
اعمــال  مســتحبات  از  اتفاقــًا 
بــه  کــردن  نــگاه  مســجدالحرام 
کعبه اســت. خــدای متعال  خانــۀ 
در ایــن ســنگ های ســیاه و ایــن 
ســرزمین خشــک و بی آب وعلــف 
چنــان جاذبــه ای قــرار داده اســت 
می کنــد  مجــذوب  را  دل هــا  کــه 
رحمــت  بــه  بیشــتری  افــراد  تــا 
خــدا نائــل شــوند. او می خواهــد 
رحمــت  درک  لیاقــت  افــراد  در 
ایجــاد  بیشــتر  هرچــه  خــودش 
شــود. پــس عمــدۀ فلســفه حــج 
تشــیید دیــن اســت؛ یعنــی حــج 
بنــای دیــن را محکــم و باشــکوه 
بنــای  نبــود  حــج  گــر  ا می کنــد. 
دیــن، بنایــی ضعیــف، خامــوش، 
از  مــردم  و  بــود  بی رمــق  و  آرام 
و  نمی کردنــد  اســتفاده ای  آن 
می شــدند  غافــل  آن  از  خیلی هــا 
از  کــه  می شــد  باعــث  ایــن  و 
خیلــی از بــرکات محــروم شــوند؛ 
کــه  باعــث شــد  امــا وجــود حــج 
باشــکوه  و  رفیــع  دیــن  بنــای 
کنــد  باشــد و دل هــا را مجــذوب 
تــا مشــمول رحمــت فــراوان الهــی 

گیرنــد. قــرار 
برگرفته از پایگاه اطاع رسانی

 آثار حضرت آیت اهلل مصباح یزدی

شرح سخن حضرت زهرا؟اهس؟ 
دربارۀ حج

دی �ز اح �ی ی مص�ب �ة �ی�ة اهلل م�مد�ة
آ
م��وم ا

گزیــده ای از ســخنان مرحــوم آیــت اهلل مصبــاح یــزدی در دفتــر مقــام  متــن پیــش رو 
ــا شــب بیست وهشــت مــاه  ــخ 89/06/16 هم زمــان ب ــه در تاری ک معظــم رهبــری اســت 

ح خطبــۀ فــدک ایــراد فرموده انــد. مبــارک رمضــان 1431 قمــری در شــر
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فــدك از مناطــق بســیار حاصلخیــزى 
ــق داشــت.  ــان تعل ــه یهودی ــه ب ک ــود  ب
داد،  خ  ر خیبــر  غــزوۀ  کــه  هنگامــی 
شکســت  از  کــه  فــدك،  یهودیــان 
گاهی  هم کیشــان خود در این جنگ آ
رســول اهلل  نــزد  نماینــده اى  یافتنــد، 
؟لص؟ فرستادند و از او امان خواستند 
کردنــد؛ بــه ایــن  و بــا پیامبــر مصالحــه 
فــدك،  زمین هــاى  نصــف  کــه  نحــو 
ــف  ــد و نص ــر؟لص؟ باش ــه پیامب خالص
دیگــر مــال خــود یهودیــان و بــه دســت 
آنــان بــا شــرایط خاصــی اداره شــود. 

آن حضــرت نیــز »محیصــة بــن حــرام« 
گرفــت.  را فرســتاد و فــدك را از آنــان 
بدیــن ترتیــب، فــدك بــدون جنــگ به 
گــذار شــد. اختیــار این  پیامبــر؟لص؟ وا
کامــًا  قبیــل امــوال بــه لحــاظ فقهــی، 
در دســت پیامبــر؟لص؟ بــود و ایشــان 
گــذار  وا فاطمــه؟اهس؟  بــه  را  فــدك  نیــز 
معــروف  کــه  همان گونــه  امــا  کــرد.1 
اســت، پــس از رحلــت پیامبــر، فــدك 
درآمــد.  وقــت  حکومــت  تصــرف  بــه 
زیــر  در  می فرماینــد:  علــی؟س؟  امــام 
ایــن آســمان، تنهــا فــدك بــه مــا تعّلــق 

کردنــد.2  کــه آن را از مــا دریــغ  داشــت 
فــدك تــا مدینــه 130 کیلومتــر و تا خیبر 

کیلومتــر فاصلــه دارد. 3 حــدود ده 

1 . شرح نهج الباغه، ابن ابی الحدید، ج۴، ص78.

2. همان.

3. در ایــن بــاره ر.ك: مدینه شناســی، ج2، بخــش مربــوط 

بــه نبــرد خیبــر؛ نیــز مقالــۀ »فــدك نمــاد مظلومیــت اهــل بیــت«، 

محمدتقــی رهبــر، مجلــه میقــات، ش 3۴، زمســتان 79، ص 

.183 - 1۵8

فرهنگ اصطاحات حج و عمره، ص138-137

آشنایی با فدک
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بیقـــرار مدینـــه در دل انتظـــارپرکشـــد و اشـــک شـــهر زهـــرا شـــهر

بتـــولشـــهرمـــولاحیدروشـــهررســـول زهـــرای حســـرتهای شـــهر

میدهـــیایمدینـــهبـــویغربـــتمیدهی عتـــرت ســـرخ یـــاس بـــوی

کزائـــرانمدهوشتوســـتایمدینهیاسدرآغوشتوست قلـــبپـــا

بویایـــنتربتچـــهبادلآشناســـتایمدینهبقعهزهراکجاست؟

میرســـدعطـــرگل،عطرمحمدمیرســـد احمـــد نـــاِب یـــاِس بـــوی

بقیـــعشوروعشقیبیکرانداردبقیع دارد جـــان ســـوزنده غربتـــی

وحوجـــاناینجامصفامیشـــود قطـــرهگـــرباشـــدچـــودریامیشـــودر

ســـپید اینجـــا شـــود دل پدیـــدتیرگـــِی آیـــد ون در در انقلابـــی

زیدرمیان نیستحرفازکشورورنگوزباندیگراینجانیستمر

پدیـــدبایـــداینجاقـــدرتعشـــقآفرید آیـــد اتحـــاد اینجـــا بایـــد

آشـــکار اینجـــا اســـلام اســـتوارقـــدرت و ســـرفراز وحـــدت کـــوه

دلدادگـــی؟ ایـــن راز امـــا ســـادگی؟چیســـت و اتحـــاد راز چیســـت

تویـــی تنهـــا دلـــدادگان تویـــیمقصـــد تنهـــا عاشـــقان وی ز آر

وانازبهـــرتوســـتبیقراریهایجانازبهرتوســـت هایوهـــویکار

دلایخـــداتنهـــاتویـــیمقصـــوددل معبـــود تویـــی جـــان عزیـــز ای

تویـــی تنهـــا دلدادگـــی ایـــن تویـــیراز تنهـــا ســـادگی ایـــن باعـــث

توســـتحجفقطراهیبرایوصلتوست اصـــل و وجـــود بـــا آشـــنایی

ماســـت پیغمبـــر مدفـــن کهخاکشســـرمۀچشمتِرماستمدینـــه،

ماســـتمدینـــه،مهبطجبریلبودهاســـت اختـــر چـــار مرقـــد مدینـــه

داردمدینـــهکوچههایـــیتنـــگدارد رنـــگ و نشـــان ومـــان، محر ز

داردکنارکوچههاهمقصرهاییاست ننـــگ نشـــان ســـردر بـــر کـــه

اســـتمدینه،ســـرفرازوســـربلنداســـت دردمنـــد و داغـــدار مدینـــه

اســـتزدیـــواروزمیـــنوکوچههایـــش بلنـــد زهـــرا، نالـــۀ صـــدای

اینجاســـتبقیعدلخـــراشمادراینجاســـت در مـــا اولیـــاء قبـــور

ونـــشقبربینامونشـــانیاســـت کهمیگوینـــد:آنجاقبرزهراســـتدر

رســـیدیمخداوندا!بسیحسرتکشیدیم پیغمبـــر ک پـــا شـــهر بـــه

دریغـــا امـــا آمدیـــم، ندیدیـــممدینـــه زهـــرا حضـــرت قبـــر کـــه

بقیـــعمـــا،گلســـتاننهانیاســـتبقیعمانشـــانشبینشـــانیاســـت

ونشبدراینگلزارخاموش اســـتدر آســـمانی مـــاه نـــور چراغـــش

سرکارخانممژدهعابدی حجتالاسلاموالمسلمینجوادمحدثی

حج فقط راهی برای وصل توست 

مدینه

کتــاب »زمــزم یــاد«، مجموعــۀ اشــعار واصلــه بــه دبیرخانــۀ »مســابقۀ بــزرگ 
و سراســرى شــعر حــج« اســت کــه در ســال 1382 از ســوى معاونــت آمــوزش 
و پژوهــش بعثــۀ مقــام معظــم رهبــرى برگــزار شــد، تعــدادى  از ایــن اشــعار 
امتیــاز الزم را بــه دســت آورده و برخــی نیــز مــورد تشــویق و تقدیــر قــرار 
گرفــت. داوران، شــاعران به نامــی بودنــد هماننــد زنده یــاد قیصــر امین پور. 
اشــعاری از  ایــن مجموعــه بــا حــال و هــوای مدینــه و یادحضــرت زهــرا؟اهس؟ 

تقدیــم می گــردد:
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تعریف شرک
کــه  عامــه طباطبائــی در المیــزان در تعریــف شــرک می گویــد: »شــرك یعنــی عظمتــی 

مخصــوص ذات خداســت را بــراى غیــر خــدا قائــل شــویم.«  
کنــار عبــادت خداونــد توجــه شــود و  کســی یــا چیــزی در  شــرک در عبــادات یعنــی بــه 
یــا برخــی اعمــال ماننــد: ذبــح، نــذر، تــرس، امیــد و محبــت بــرای رضایــت و خشــنودی 

دیگــران انجــام شــود.
مفهــوم شــرک ارتبــاط مســتقیم بــا مفهــوم عبــادت دارد و در واقــع روِیــش و پیدایــش 

مفهــوم شــرک از مفهــوم عبــادت اســت. پــس بررســی آن الزم اســت.
تعریف عبادت

ع  عبــادت از ریشــه »َعَبــَد« و بــه معنــای پرســتش و اطاعــت خاشــعانه و نهایــت خضــو
اســت. 

ــه  ک ــد: پرســتش حالتــی اســت  ــادت می گوی شــهید مرتضــی مطهــری در تعریــف عب
کــه او را آفریــده  اســت و  در آن انســان از درون خــود توجــه می کنــد بــه آن حقیقتــی 
کــه نیازمنــد و محتــاج اوســت. در  خــودش را در قبضــه قــدرت او می بینــد، به طــوری 

کــه انســان از خلــق بــه ســوی خالــق می کنــد.  واقــع ســیری اســت 
عبــادت از اعتقــاد بــه »الوهیــت« و صاحــب اختیاری معبود در همه امور، سرچشــمه 
ع  می گیــرد و تــا چنیــن اعتقــادی نســبت بــه معبــود، در موجــودی ظاهــر نباشــد خضــو
کرنــش و یــا تعظیــم و تکریمــش بــراي او، عبــادت و پرســتش شــمرده نخواهــد شــد،  و 
ل می کنــد  کنیــد، فــورًا اســتدال کــه قــرآن، وقتــی دســتور می دهــد خــدا را عبــادت  چــرا 
ــٍه

َ
ــْنِإل ــمّمِ

ُ
ك

َ
ــال ــَهَم الّل

ْ
ــُدوا ــْوِماْعُب ــاَق کــه جــز او الهــی نیســت، چنان کــه می فرمایــد: »َی

َغْیــُرهُ« ؛ ای قــوم مــن، خــدا را بپرســتید بــرای شــما خدایــی جــز او نیســت«.  از ایــن رو 
کرده انــد.   اعمــال را بــه دو دســته عبــادی و غیرعبــادی تقســیم 

تعریف توسل:
کــه انســان بــا آن چیــز  »توســل« در لغــت از ریشــۀ وســل اســت، وســیله چیــزی اســت 
کــردم یعنــی وســیله قــرار  گفتــه می شــود توســل  بــه دیگــری نزدیــك می شــود. وقتــی 
کــه بــه وســیلۀ آن بــه خداونــد  دادم بــه ســوی پــروردگارم، یعنــی انجــام دادم عملــی را 

نزدیــك شــوم و دعایــم مســتجاب شــود.
ادامه دارد ...
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که در حوزه معرفت دینی با آن آشنا هستیم »توسل« است. یکی از مفاهیمی 
ح می شود: در مورد توسل، ابهامات و سؤاالتی مطر

۱. بــا توجــه بــه اینکــه خداونــد متعــال قــادر و حکیــم اســت و خلــق هســتی بــه قــدرت 
کار درســتی اســت؟ کردن از دیگران  اوســت، آیا درخواســت 

گرفتــن از  ک نســتعین«، کمــک  2.بــا توجــه بــه اینکــه خــدا در قــرآن می فرمایــد »ایــا
دیگــران چــه حکمــی دارد؟

کمک، نوعی شرک ورزیدن به خداست؟ 3.آیا درخواست 
دانســتن پاســخ ایــن ســواالت بــه یقیــن در رفتــار دینــی و معرفتــی انســان تأثیــر 

ابــدی او را رقــم می زنــد.  می گــذارد و خیــر و شــر 
ــس بررســی  ــه خــدا«. پ ــرک ب ــل = ش ــد: »توس ــه مي گوین ک ــز اشــکال ایــن اســت  مرک

ــت. ــروری اس ــرک« ض ــوم »ش مفه

عکس از مجموعۀ اولین فراخوان عکس و متون ادبی  حج، لحظه های ماندگار، حیدر دهدشتی، حج 1438 هـ.ق، 1396 هـ.ش
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مجموعه مقاالت فدک
جمعی از نویسندگان، پژوهشكدۀ حج و ز یارت

بــا توجــه بــه اهمیت تاریخی، سیاســی و عقیدتــی ماجراى 
فــدك به ویــژه بــراى شــیعیان و نقــش ســازندۀ آن در روشــن 
ســاختن حقانیــت مکتــب اهل بیــت؟مهع؟ و حقایــق پشــت 
کنــار مســئلۀ امامــت و رهبــرى،  پــرده و مطرح شــدن آن در 
گروه تاریخ پژوهشکدۀ حج و زیارت بر آن شد تا مجموعه 
مقاالتــی را در ایــن خصــوص منتشــر نمایــد. قابل ذکر اســت 
کــه برخــی مقــاالت بــه خامــۀ دانشــمندان و صاحب نظــران 
برجســته صــورت گرفتــه و برخی مؤلفان نیز خــود از نزدیك 
گاهی هــاى ارزشــمندى را  کــرده و آ مزرعــۀ فــدك را بازدیــد 

بــه دســت داده انــد. 
ابهامــات  پــاره اى  بــه زدوده شــدن  کمــک  بــا هــدف 
پیرامــون فــدک و نیــز فراهــم شــدن  زمینــه پژوهش هــاى 
جدیــد در ایــن حــوزه، گــروه تاریــخ و ســیرۀ پژوهشــکدۀ حج 
و زیــارت، مجموعــه  از 15 مقالــه دربــارۀ  فــدک به عــاوۀ 
کــه توســط مؤسســۀ  کــرده  گــردآوری  کتابشناســی فــدک را 
فرهنگــی و هنــری مشــعر در 392 صفحــه و در قطــع رقعــی 

منتشــر شــده اســت.

فاطمه؟اهس؟ دختر محمد؟لص؟ 
مرحوم دکتر سیدجعفر شهیدی

کتــاب فاطمــه؟اهس؟ دختــر محمــد؟لص؟، زندگانــی تأثربرانگیــز ســیدۀ زنــان؛  در 
132 صفحــه و در قطــع پالتویــی به صــورت خاصــه و مفیــد بــه بیــان مهم ترین 
گرامــی رســول خــدا ؟لص؟ می پــردازد. طبــق مقدمــۀ  مقاطــع زندگانــی دخــت 
کتــاب، زندگانــی حضــرت زهــرا؟اهس؟ ازایــن رو بایــد موردبحــث و مطالعــه قــرار 
گیــرد کــه بــراى بانــوان  اجتمــاِع امــروز مــا درس هــاى پرفایــده اى دارد  و تحلیــل 
شــخصیت زهــرا؟اهس؟  مــا را از اثــِر شــگفت انگیز تعلیمات اســام در عصــر اول این 
دیــن مطلــع می ســازد و می فهمیــم، به عکــس، آنچــه مغرضــان می گوینــد، 
کــرده باشــد. اســام  کــه فکــر و منطــق زن را قیــد و زنجیــر  اســام دینــی نیســت 
گفــت  حکمــی مبنــی بــر اســارت و بندگــی زنــان صــادر نکــرده و بلکــه می تــوان 
کــه حقــوق اجتماعــی زنــان را امضــا نمــوده و بــه آن هــا  اســام تنهــا دینــی اســت 
کــه بــه زیــان خودشــان و یــا  آزادى فکــر و منطــق داده اســت. البتــه تــا آنجــا 
زیــان اجتمــاع تمــام نشــود. مرحــوم دکتــر شــهیدی هــدف از نوشــتن ایــن کتــاب 
کتــاب، نمی خواهــم تنهــا  کــه: » بــا نوشــتن ایــن  را این گونــه توصیــف می کنــد 
کنــم، بلکــه می خواهــم  کتــب تاریخــی اضافــه  یــك جلــد دیگــر بــه مجموعــۀ 
گرامــی از مطالــب حســاس آن نتیجــه بگیرنــد، آن هــا را بــا زندگــی  خواننــدگان 
کننــد و ببیننــد در کجــا عقــب مانده انــد، ســعی  خــود و خانواده شــان مقایســه 
کننــد جلــو برونــد و در چــه چیــز افــراط کرده انــد، دســت نگاهدارنــد. تصــّور کنند، 

کتــاب تاریخــی.« دســتور زندگــی خانــواده می خواننــد نــه 

پژوهش گونه ای دربارۀ مصحف فاطمه ؟اهس؟
محمدعلی مهدوی راد 

از  اطهــر؟اهس؟  فاطمــۀ  ســیرۀ  و  زندگانــی  در 
عنــوان  بــا  مــی رود  ســخن  مجموعــه اى 
»مصحــف فاطمــه« که دربــارۀ چگونگی آن در 
روایــات بســیارى در منابــع شــیعی ســخن رفتــه 
ح شــدن  مطر و  روایــات  گونه گونــی  اســت. 
شــبهاتی دربــارۀ مصحــف فاطمــه ؟اهس؟ باعــث 
آن  چگونگــی  در  داورى هــا  کــه  اســت  شــده 
کتــاب  یــك داســتان نباشــد. نویســنده در ایــن 
کــه  کوشــش هایی  کــرده اســت ابتــدا بــه  ســعی 
ــۀ  ــر پای در ایــن زمینــه شــده، اشــاره و ســپس ب
نقل هــا و روایــات و نقــد و تحلیــل ســندى و 
از  غبــار  امــکان  حــد  در  احادیــث  محتوایــی 

ع بزدایــد.  چهــرۀ موضــو
قطــع  در  و  صفحــه   93 در   پژوهــش  ایــن 
شــده  منتشــر  مشــعر  نشــر  توســط  پالتویــی 

اســت.
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