ایام سالگرد شهادت حضرت
فاطمه زهرا(س) را تسلیت می گوییم

دفتر رهبر معظم انقالب :مراسم عزاداری ایام
فاطمیه(س) به صورت عمومی برگزار نمیشود

پخش مراسم عزاداری ایام
فاطمیه از شبکه های تلویزیونی

یادداشتی از آیتاهلل عبداهلل جوادی آملی

سیره تربیتی بانوی برکت

در صفحه سیاسی بخوانید

در صفحه آئین بخوانید
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«ایران» سهم استخراج رمز ارزها از مصرف برق کشور را بررسی می کند

روحانی در جلسه هیأت دولت:

برخورد با برق دزدی بیت کوینها

در الیحه بودجه
نباید قانونگذاری
انجام شود

وزارتخانههای اطالعات و کشور با استفادهکنندگان غیرمجاز از برق برای استخراج بیتکوین برخورد میکنند
سخنگوی صنعت برق از پرداخت جایزه  ۲۰میلیون تومانی برای معرفی مزارع بیتکوین غیرمجاز خبر داد

 برخی تالش دارند منشأ مسائل را بهجای تحریمها و فشارهای اقتصادی ناشی از
مدیریتداخلبدانند
 در مجلس قانونی تصویب نشود کهامید و امنیت مردم از بین برود
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وضعیت امنیتی کنگره امریکا همزمان با آخرین
تالشها برای حذف ترامپ و طرح دومین استیضاح

ترامپ زدایی

علی الریجانی ،مشاور رهبر انقالب:

تحریمها باید
یکجا برداشته شود

فاطمه(س) نماد ایستادگی
در برابر یک انحراف
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رئیس دفتر رئیس جمهوری:

از پیشنهادات اصالحی
برای اجرای بودجه
استقبال میکنیم

مشکل ما در مقابله با کرونا
فرهنگیاست

واعظی در گفتوگو با «ایران» :میخواهیم
دولت سیزدهم بدون تحریم خدمت کند
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شأن «حقطلبی» در سیره فاطمی

تهران دیروز آلوده ترین روز سال را
پشت سر گذاشت

1

حضــرت فاطمــه زهــرا(س)
شــخصیت ذوابعــادی دارنــد؛
یادداشت کمال ایمان ،اخالق وارسته ،آگاهی،
درک و شــناخت واالی ایشــان در
حــوزه مســائل شــخصی ،خانــواده و
جامعــه هــر کــدام در جایــگاه خــود
حائــز اهمیــت اســت .از ویژگیهای
سید محمدعلی
ایازی ممتــاز حضــرت فاطمــه زهــرا(س)
قرآنپژوه جنبه «حقطلبی» شخصیت ایشان
و استاد دانشگاه اســت کــه در قــرآن و احادیــث هــم
بسیار بر آن تأکید شده است .همه ما جدای از جنبههای
دینــی ،بایــد در جایــگاه یک انســان همــواره مدافع حق
و عدالــت باشــیم؛ امــا بایــد بدانیــم طرفــداری از حــق،
هزینههــا و تبعاتی هــم دارد .در آیات و روایات ما به این
موضوع پرداخته شــده و راه و روشــی هم برایش عرضه
ِین ُ
شــده است :ان الَّذ َ
اسَت ُ
قالوا َرُبَّنااهلل ُث َّم ْ
قاموا َفال َخ ْو ٌف
َ
ُ
َ
َ
ــم ْ
ــم َو ال ُه ْ
یه ْ
یحزنــون؛ «آنان که گفتنــد :آفریننده ما
َعل ِ
خداســت و بر این ســخن پایدار و ثابــت ماندند ،بر آنان
هیچ ترس و بیمی و حزن و اندوهی نخواهد بود»؛ یعنی
کسانی که خود را در مسیر حق و خداوند قرار میدهند و
دچار مشکل میشوند؛ اما مقاومت و ایستادگی میکنند
و از حــق دفــاع میکننــد ،نگران نباشــند و نترســند؛ این
ایستادگی در نهایت به سود آنان و به پیروزیشان منجر
میشود.

سهم  17درصدی
صنایع و پاالیشگاه ها
در تولید ذرات معلق
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گزارش «ایران»
از بحران اعتماد در بازار سرمایه

بازار دوباره سبز
خواهد شد

8

ریشههای تمدنیعربستان ،امارات،
فلسطین اشغالی و بین النهرین در
بهبهان کشف شد

باستانشناساناولین
گور آجری جهان را
درچگاسفلییافتند
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«ایران جمعه» و «پرسه»
ضمیمههای  امروز «ایران»
گذری به فرهنـگ
و جامعه

مجله دوم «ایرانجمعه»

26
10
99

رؤیاهای
بدون امضاء

nline

www.ion.ir

کوچولو» هنوزفکرمیکندشاید
«شازده

در لحظه بخوان
ایران بخوان

دنیابتواندجایبهتریباشد

با رؤیاهای:
هوشنگ چالنگی
ابراهیم حقیقی
مسعود فروتن
سرگه بارسقیان
مجتبی هوشیار محبوب
بهاءالدین مرشدی

در ریشــه یابــی دالیــل
انحـــــــراف در تاریـــــخ
یادداشت خالفـــــت اســــــــامی ،
محققــان مختلــف بــه
نــکات گوناگونی اشــاره
کرده اند .به موازات این
ریشه یابی های تاریخی،
علیمطهری
استاد دانشگاه پژوهشــگران بــه ذکــر
تاریخچــه مقاومــت ها
در قبــال ایــن انحرافات هــم پرداخته اند .به
نظــر مــی رســد در هیچ یــک از ایــن دو حوزه
نمیتــوان بحثــی دقیق و جامع داشــت مگر
آنکــه وجــود بانــوی بــزرگ اســام حضــرت
فاطمه زهــرا(ع) را در این عرصه محل توجه
قــرار دارد .بــه بیان دیگــر ،می تــوان ادعا کرد
که از نخســتین حلقههای زنجیره معترضان
به وقوع انحراف در ســنت خالفت اســامی،
حضرت زهرا بوده است.

امــا ُبعــد دیگــری از شــخصیت حضــرت فاطمــه
زهــرا(س) ،پــس از رحلــت حضــرت رســول
اکرم(ص) آشکار شــد .وقتیکه مدینه وضعیت بحرانی
داشــت و صفآراییهایــی انجــام شــده بــود ،حضــرت
فاطمــه زهــرا(س) کــه دســتپرورده پیامبــر اکرم(ص)
و ســیره ایشــان در بیت وحــی و مأنوس با قــرآن کریم و
خلقوخــوی مــوالی متقیان ،علــی(ع) و آگاه به شــرایط
سیاســی و اجتماعی زمانه خود بودنــد ،از این رهگذر که
اعتقاد داشتند مردم را باید آگاه کرد ،به در خانه صحابه
میرفتنــد و شــرایط و جایــگاه حضرت علــی(ع) را برای
آنان تبیین میکردند.
ایــن رفتــار اجتماعــی حضــرت فاطمــه زهــرا(س)،
تنهــا حقطلبــی و عدالتجویــی نیســت؛ بلکــه گــواه بر
شــخصیت فعــال و تأثیرگــذار اجتماعی ایشــان فــارغ از
جنســیت اســت .این اقدام حضرت فاطمــه زهرا(س)،
نوعی «حمیت» است که جنبه شخصی و عاطفی ندارد.
در واقــع حضــرت فاطمه زهــرا(س) تا زمانی کــه بیمار
شــوند و بیماری به رحلت ایشــان بینجامــد ،فاضالنه به
دفاع از حق پرداختند.
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الگوگیــری از ســیره فاطمــی و قلمــرو تأســی بــه
حضــرت فاطمه زهرا(س) بســیار گســترده اســت؛
از ارزشهــای اخالقــی ،اجتماعــی ایشــان گرفته تا شــیوه
زندگانیشان .اما یکی از نکات درخور تأمل سیره حضرت
فاطمه زهرا(س) «ظرفیتهای حیات اجتماعی» ایشان
از جملــه حضــور در جامعــه ،هنــر ارتباط برقــرار کردن با
مردم و مهارت ســخن گفتن آن حضرت است .در خطبه
مشــهور حضــرت فاطمه زهــرا(س) خصوصیــات علمی
ایشــان و اشرافشان به ســنت پیامبر(ص) و معارف قرآن
کامالً آشــکار است چنان که میتوان ایشــان را به «احیاگر
ســنت نبــوی» ملقــب کــرد .اگــر بــه نحــوه خطبــه گفتــن
ایشــان توجه کنیــم درمییابیم که در ایــن خطبه ،منطق
و اســتدالل بســیار باالیی به کار رفته اســت و نحــوه ورود و
خروج ایشــان به بحث بسیار خردمندانه است.بسیاری از
ما مهارت ســخن گفتن نداریم .در واقــع اگر دانشمان را
به ســخن گفتن اضافه کنیم ،میتوانیم بسیار بهتر از حق
خود و دیگران دفاع کنیم و تأثیرگذار باشیم .سخن گفتن
با «چگونه ســخن گفتــن» و «چه زمان ســخن گفتن» و با
«چــه لحنی ســخن گفتن» متفاوت اســت .امــروزه به این
مهارت «مهــارت کالمــی» میگویند که حضــرت فاطمه
زهرا(س) هم مانند حضرت زینب(س) این ویژگی را در
حــد کمال دارا بودند .اینها همه آن مؤلفههایی اســت که
ما باید از منش بزرگانمان برای جامعه امروز و برای نسل
جدید ،روزآمد و کاربردی کنیم.
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اینکــه مــا تنهــا بــه حجــاب ،عفــاف و شــیوه زندگی
حضــرت فاطمــه زهــرا(س) بپردازیــم و از اخــاق
و فضایــل انســانی ایــن بانــوی ارجمنــد غافــل بمانیــم،
در واقــع مثلــه کــردن شــخصیت واالی ایشــان و عنایت
نداشــتن بــه ابعاد مهم شــخصیتی ایشــان اســت .اینکه
جنســیت ایــن بزرگــوار مؤنــث اســت ،دلیــل نمیشــود
کــه تنهــا الگوی زنــان جامعــه باشــند .ما همانطــور که
حضرت علی(ع) را در جایگاه الگو و اسوه برای انسانیت
داریــم ،حضــرت فاطمه زهــرا(س) را هــم الگویی برای
انســانیت داریم؛ همانگونه که امام حسین(ع) را داریم،
حضرت زینب(س) را هم داریم؛ پس میبایست از قید
جنسیت رها شویم تا بتوانیم به ژرفای شخصیت ایشان
پــی ببریــم؛ چــرا کــه در ارزشها و کمــاالت ،فرقــی بین
زن و مرد نیســت .آموزههــای زندگی فاطمــه زهرا(س)
بــرای جامعــه امروز ما بس بســیار اســت؛ دفــاع از حق،
جلوههای حیــاء ،معیارهای ایمان ،تکلیــف دینی ،رفتار
اجتماعــی و منــش اخالقی ایشــان از جمله نقاط عطف
ســیره فاطمی اســت کــه قلمرو تأســی از ایشــان را برای
نسل امروز گسترده میکند.

برخیها بهشــکلی القا
یادداشت میکننــد کــه گویــی بــا
کاهــش آمــار فوتیهــا،
کرونــا ازبیــن رفتــه
اســت .اینکــه فکرکنیم
دوران کرونــا بــه پایــان
شهال کاظمی پور رســیده ،ســاده انگارانه
جامعه شناس اســت .حتــی اگرمــوج
دوم وکرونــای انگلیســی هــم نمیآمــد ،بــاز
نمیتوانستیم ادعا کنیم که کرونا رفته است.
اگــر به آمــار روزانــه مبتالیان دقــت کنید هم
متوجه میشوید که روزانه هزاران نفر ،مبتالی
جدید به آمارها اضافه میشود و البته در حال
حاضرباموج جدید این ویروس هم دســت و
پنجه نــرم میکنیم ،نوعی کــه ظاهراً تقویت
شده است ونمی توان ازشیوع چند برابری آن
در امان ماند.
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