ً
ً
دارنــد و مثــا مــا امامــزادهای داریــم کــه اساســا مــورد نفــرت شــیعه اســت همچــون جعفرکــذاب .یــک
ســطح باالتــر امامزادگانــی را داریــم کــه همچــون حضــرت علیبنجعفــر ،بــرادر امــام کاظــم «ع»
گرچــه صالــح و شایســته تکریمنــد ،امــا موقعیــت مدفــن آنهــا بــرای مــا معلــوم نیســت و لــذا بقعــه و
زیارتگاهــی ندارنــد .بعضــی دیگــر امامزادگانــی هســتند کــه صالــح و شایســته تکریمنــد و بــرای آنــان
زیارتــگاه هــم بنــا شــده اســت و ســطح باالتــر از ایــن گــروه ،امامزادگانــی هســتند کــه بــه دلیــل جایــگاه
عظیــم معرفتــی آنهــا ،حدیــث یــا روایتــی هــم بــا موضــوع توصیــه بــه زیــارت آنــان از ســوی معصومــان
آمــده اســت .حضــرت عبدالعظیــم حســنی در شــهرری از ایــن دســته هســتند که زیارت ایشــان از ســوی
امــام هــادی ،همردیــف زیــارت حضــرت اباعبــداهلل«ع» اســت.
عالیرتبهتریــن امامــزادگان ،آنهایــی هســتند کــه نــه تنهــا مــورد احتــرام شــیعه هســتند و مــزار آنهــا هــم
ً
معلــوم اســت بلکــه یــک معصــوم مســتقیما برایشــان زیارتنامــه نوشــته و مــا امــروزه در زیارتشــان ،متــون
انشــا شــده از ســوی یــک وجــود نورانــی را بازخوانــی میکنیــم .فقــط دو امامــزاده در تاریــخ امامــت
چنیــن جایگاهــی دارنــد کــه بعــد از قمــر بنیهاشــم ،کریمــۀ اهــل بیــت«س» دومیــن امامــزاده از
ً
ـخصا بــرای خواهــر ّ
مکرمشــان زیارتنامــه مینویســند و از
ایــن دســته اســت .اینکــه امــام رضــا«ع» شـ
وفــات ایشــان پریشــانخاطر میشــوند ،بخوبــی نشــان میدهــد کــه نبایــد کریمــه اهــل بیــت«س» را
منحصــر در ســطوح دون شأنشــان بدانیــم و تکریــم ایشــان بــه عنــوان یــک گنجینــه برخــوردار از علوم
الهــی  -علیرغــم معصــوم نبــودن  -بــر ذمــه همــه شــیعیان اســت.
حضرتمعصومه«س»چطور بهاینجایگاهمعرفتیدستپیداکردند؟
بــا تهذیــب نفــس ،رعایــت شــرعیات و تــاش بــرای یــاری رســاندن بــه ولــی امــر زمــان .کریمــه اهــل
بیــت«س» تجلــی ایــن حقیقــت اســت کــه بــا پیمــودن مســیر تهذیب نفــس و تقوامــداری ،میتــوان به
درجــه تشــابه بــا معصــوم در اخــاق و رفتــار رســید .در روایــت آمــده کــه درمیــان پاســخگوییهای امــام
کاظــم«ع» بــه ســؤاالت شــرعی ،بســیاری از ســؤاالت را حضــرت فاطمــه معصومــه«س» پاســخ مـیداد
و اســتدالالت ایــن حضــرت بهقــدری متقــن بــود کــه حتــی در جــواب علمــای اهــل ســنت هــم کســی
نقــدر بدانیــد کــه
متوجــه تفــاوت میــان پاســخگویی امــام کاظــم«ع» و دخترشــان نمیشــد .همی 
ً
عالمــه امینــی در کتــاب شــریف الغدیــر ،بــرای اثبــات والیــت امیرالمؤمنیــن بعضــا بــه احادیثــی اســتناد
میکنــد کــه راوی آنهــا حضــرت معصومــه«س» اســت .عنایــت کردیــد؟ در علــم رجــال ،بــه قــدری
بــرای شناســایی یــک حدیــث جعلــی از واقعــی دقــت میشــود کــه «راوی معتبربــودن» بــه خــودی خود
یــک جایــگاه معنــوی و معرفتــی بهشــمار م ـیرود و کریمــه اهــل بیــت«س» حائــز ایــن شــأن اســت.
ً
بــه نظــر بنــده شــیرینترین نکتــه دربــاره حضــرت معصومــه اتفاقــا همیــن موضــوع اســت کــه گرچــه
میدانیــم امــام معصــوم گنجینــه علــوم غیــب الهــی اســت امــا بــا مطالعــه ســیره ایشــان نیــز درمییابیــم
کــه بجــز عصمــت ،دســتیابی بــه دیگــر فضائــل امامــان غیرممکــن نیســت و بــا تربیــت و تزکیــه نفــس
میتــوان از زنــگار گنــاه و مادیــات رهایــی یافــت و آینــه وجــود را در برابــر نــور پــروردگار قــرار داد.
در شرایط فعلی که مستکبران عالم ،حیا و عفت زن مسلمان را نشانه گرفته اند ،چرا بیش از
اینبهالگوهایاسالمیبرایزنایرانینظیرحضرتمعصومه«س»توجهنمیشود؟بهنظر
شما،در اینزمینهکوتاهینشدهاست؟
ً
مســلما پاســخ بنده مثبت اســت! برای اینکه به این ســؤال پاســخ روشــن بدهم ،باید از ســطح پاسـخهای
معرفتــی و عرفانــی عبــور کنیــم و ملمــوس و اجتماعــی بــا قضیــه روبـهرو شــویم .واقعیــت ایــن اســت کــه
مــا در مقــام معرفــی الگوهــای اســامی ایرانــی بهجــای اینکــه از کالسهــای مــدارس ،ســالنهای ســینما،
صفحــات تلویزیــون و مجــاری فرهنگســازی شــروع کنیــم ،از اتاقهــای جلســات و تاالرهــای همایــش
شــروع کردهایم .بنده جایی این موضوع را گفتم و چند روز بعد مســئوالن فرهنگی به من ایراد گرفتند
کــه چــرا گفتــی ،امــا اینجا باز هم میگویم که باید همایش و ســخنرانی
و رونماییها تمام شــود و برای پیشــگیری از بالیایی که امروزه دختران
و زنــان مــا را درگیــر کــرده اســت ،با خوراک فرهنگی مناســب بــا دختران
نوجــوان و جوانمــان روبـهرو شــویم .در حدیثــی از امام رضــا«ع» آمده که
اگــر مــردم زیباییهــای کالم مــا را درک میکردنــد ،شــیفته و دنبالــه رو
مــا میشــدند .برهمیــن اســاس ،بــه نظــر بنــده اگــر دختــران ایرانــی از

جایــگاه خــود مطلــع میشــدند و میدانســتند
کــه شــخصیتهایی نظیــر حضــرت فاطمــه
معصومــه«س» بهعنــوان یــک زن مســلمان
تــا چــه درجــهای از معرفــت ،ایمــان و رشــد
معنــوی پیــش رفتهانــد ،راه ایــن پیشــتازان را
ادامــه میدادنــد و بــه فرهنــگ جاهلــی و جعلی
امپریالیســم پشــت پــا میزدنــد.
امــروزه بــه جهــان غــرب کــه نــگاه
میکنیــم ،متوجــه سرگشــتگی مفــرط آنــان
میشــویم و بعینــه میبینیــم کــه فمینیســم
از یکســو تــا چــه حــد افراطــی و بیمنطــق،
راه برتریجویــی نــژادی را درپیــش گرفتــه و
نســتیزان چگونه بــه دور از
از ســوی دیگــر ،ز 
جوانمــردی ،نســبت بــه زنان خشــونتورزی
و تبعیــض را روا میدارنــد .ایــن سرنوشـ ِـت
دوربــودن از منطــق دینمحــور اســت.
حــاال میبینیــم کــه سرگشــتگان بــه
دنبــال ترویــج فرهنــگ آشــفته و منحــط
خــود نیــز هســتند! در ایــن گیــر و دار ،مــا
بایــد بــاور کنیــم کــه اگــر بــا صداقــت و
منطــق بــا ایــن جوانــان روب ـهرو شــویم
و برایشــان از زیباییهــای منطــق اهــل
بیت«علیهمالســام» و شــخصیتهای
ممتــاز اســامی نظیر حضــرت معصومه«س»
بگوییــم ،جذابیتهــای نهفتــه در آن
ب هصــورت خــودکار آنــان را جــذب میکنــد.
مگــر چنــد درصــد شــهدای مدافــع حــرم دهــه
پنجاهــی بودنــد؟ مگــر نــه اینکــه جوانــان
دهــه هفتــادی مــا در دیرالــزور و ُن ُبــل و الزهــرا
حتــی از رزمنــدگان باتجرب هتــر هــم پیشــی
میگرفتنــد و پیشــتاز میــدان اخــاص
بودنــد؟ وقتــی رهبــر معظــم انقــاب بــا
قاطعیــت از اعتمــاد و ایمــان بــه نس ـلهای
جدیــد میگویــد ،بایــد بــرای مــا روشــن
باشــد کــه تواناییهــای ضداســتکباری ایــن
جوانــان در راه حفاظــت از دســتاوردهای
انقــاب و کشــور حتــی از نسـلهای گذشــته
هــم بیشــتر اســت .فقــط آخریــن رســالت مــا
ایــن اســت کــه بدرســتی روایتگــر واقعیتهــا
باشــیم و کلیــد گنجینههــای معرفتــی
اســامی را در دســت جوانــان و آیندهســازان
ایــن کشــور قــرار دهیــم.
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