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واملسلمی حسیین مقی از شیوه غلط فرهنگسازی برای دختران و زنان:
انتقاد حجتاالسالم

جایمعارفحضرتمعصومه

در سینماو تلویزیونخالیاست
[مرتضیمحمدپور]

لقــب «معصومــه» را امــام رضــا«ع» بــه خواهرشــان دادنــد و فرمودنــد« :هــر کــس
خواهــرم معصومــه را در قــم زیــارت کنــد ،مثــل کســی اســت کــه مــرا زیــارت کــرده
باشــد و هــر کــه او را زیــارت کنــد ،بهشــت از آن اوســت» .قبــل از آن هــم کســی فاطمــه«س»
تکــردن
را بــه نــام نمیخوانــد؛ او را بــا عناویــن و لقبهایــش میخواندنــد و مــردم هنــگام صحب 
دربــاره ایشــان ،دهــان را بــه اســامی «طاهــره»« ،حمیــده»« ،رشــیده» »،تقیــه»« ،نقیــه» »،رضیــه»
و «مرضیــه» معطــر میکردنــد امــا پــس از فرمایــش امــام رضــا«ع» ،دیگــر «معصومــه» نــام کاملــی
بــود .حــاال بیــش از هــزار ســال اســت کــه مــردم ایــران و بویــژه اهالــی قــم ،بــه همســایگی حضــرت
معصومه«س» افتخار میکنند و در طول این ســی نســل که از وفات فاطمه معصومه گذشــته
اســت ،همــواره نــام او را بــر دختــران پــاک و معصــوم خویــش گذاشــتهاند.
در آســتانه فرارســیدن ســالروز وفــات اســوه حیــا و ایمــان ،حضــرت فاطمــه معصومــه«س»،
حجتاالســام والمســلمین سیدحســین حســینی قمــی در گفتوگــوی اختصاصــی بــا نشــریه
حــرم دربــاره چرایــی عظمــت شــخصیت و جایــگاه رفیــع ایــن بانــوی بلندمرتبــه میگویــد.
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گاهیاوقاتباشنیدن مطالبی که در
تعظیمجایگاهحضرتمعصومه«س»
مطرحاست،امربرانسانمشتبهمیشود
کهنکندایشانمعصومیتداشتهاند!چرا
اینقدر بهزیارتوتکریم اینحضرت توصیه
میشوددرحالیکهایشانفقط یکامامزاده
است؟
ً
اوال ایــن موضــوع بــرای مــن مشــتبه شــد کــه
شــما جایــگاه امامــزادگان را دســت کــم
گرفتهایــد در حالــی کــه بایــد بگویــم اشــتباه
نکنیــد! شــجره طیبــه ســادات کــه تــا ایــن حــد
مــورد تکریــم هســتند و مــن و شــما حتــی در
کوچــه و خیابــان هــم بــه محــض مشــاهده
یــک بــرادر ســید یــا خواهــر ســیده ،میکوشــیم
عزتشــان را حفــظ و ادای احتــرام کنیــم،
کســانی هســتند کــه پــس از دههــا نســل و
چندصــد ســال ،رگــه انتســابی بــه یکــی از اهــل
بیت«علیهمالســام» دارنــد .حــاال شــما ایــن
موضــوع را بــرای امامــزادگان در نظــر بگیریــد
کــه بــدون واســطه از ســمت پــدر ،اصالــت
علــوی دارنــد و فرزنــد یکــی از امامــان معصــوم
هســتند لــذا بایــد بــرای مــا روشــن باشــد کــه
امامــزاده بــودن بهتنهایــی جایــگاه کوچکــی
نیســت .در گام بعــد بایــد بــه ایــن موضــوع
توجــه شــود کــه امامــزادگان درجــات مختلــف

