اوماله

از آیت اهلل العظمی آقا سیدجمال گلپایگانی
نقل شده که فرمود :
با آقای حاج شیخ عبدالکریم (حائري) در ترن
( قطار ) سامرا همسفر بودیم که ایشان می
خواست به ایران برود من به ایشان گفتم شما
از کسانی هستید که بعد از آقای شیرازی مشار
بالبنان می باشید چرا به ایران می روید ؟ ایشان
گفتند .. :می خواهم بروم ایران ،اگر از دستم بر
آید خدمتی به اسالم و مسلمانان بکنم .
حاشیه،شماره4

1

حضرت خضر علیه السالم به حضرت موسی علیه السالم چنین توصیه فرمود:

يد ُه َف ِإن َّ َما ال ْ ِع ْل ُم ل ِ َم ْن تَ َف َّر َغ لَهُ»؛
وسى تَ َف َّر ْغ ل ِ ْل ِع ْل ِم ،إِ ْن ُ كن َ
ْت تُ ِر ُ
«یا ُم َ
موسی! اگر دانش میخواهی خود را وقف آموختن آن کن ،زیرا دانش نصیب کسی میشود که تمام وقت خود را صرف آموختن آن کند.
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حاشیه سید

1
پنج شنبه و جمعه فرصتی برای سید بود تا راهی باغات
اطراف نجف شود و در جوی جاری آن لباسهایش را
بشوید؛ معموال در این آمد و شد جمعی از طالب نیز همراه بودند
و این فرصت ،بهانه ای برای بحث علمی می شد؛ اشکاالت و
پرسش های طلبه های جوان ،حول نکات کتاب مکاسب شیخ
انصاری بود .بعدها مجموعه پاسخها و نکتهسنجیهای صاحب
عروه ،به صورت مکتوب تنظیم شد؛ به گفته نوه سید« ،حاشیه
سید» بر مکاسب از همین قبیل است.
2
تعطیلی دروس ،زمان قابل توجهی از سال را به خود اختصاص
داده است و به صورت رسمی درس های جاری حوزه تعطیل

است .باید توجه داشت که در این ایام ،تنها درس برگزار نمیشود
ولی فرصتی برای انجام کارهای علمی دیگر فراهم است؛ تکرار
درسها ،نوشتن و مطالعه کتابهای عمومی و تخصصی ،در
فرصت ایام تعطیلی انجام شدنی است.
3
یکی از سنتهای پسندیده حوزههای علمیه ،حاکم بودن فضای
درس ،بحث و مطالعه در زندگی طلبهها بوده است؛ از تجارب
بزرگان حوزه برای برنامهمند شدن ایام تعطیالت باید سود جست؛
آیتاهلل العظمی گلپایگانی بحاراالنوار را پنجشنبهها خواند و
عالمی دیگر ،المیزان را در این روز تعطیلی مطالعه نمود .با یک
برنامه مفید ،منظم و دقیق میتوان از تعطیالت استقبال کرد.
حاشیه،شماره4
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فقهواخالق؛فقیهمتخ ّلق
محمد عربصالحی

اعتقاد به فقه و شریعت یعنی :حضور و حیات خدا در زندگی بشر و
رنگ خدایی زدن به تمام افعال جوارحی و جوانحی انسان؛ و حذف
شریعت یعنی :حذف حضور دین از صحنة اعمال و نیات و جایگزینی
افکار بشری به جای آن؛ در مسیحیت با زدودن شریعت از دین ،قدرت
دین و کلیسا ضعیف میشود؛ به عالوه میدان برای تئوریهای ناقص
بشری ،از رقیبی جدی خالی میشود.
اگر دین ،مبتنی بر اعتقادات معقول ،از طریق قانون الهی و فقه و
شریعت در زندگی انسان حکمفرما میبود و در پی آن ریزترین زوایا و
تودرتوی حیات او را در اختیار میگرفت ،چنین دینی در برابر هرگونه
يراند و سکوالریزه کردن چنین
هجومی مقاومت کرده و آن را عقب م 
سر این همه مبارزه با فقه و فقاهت و متهم
جامعهای آسان نمینمود؛ ّ
کردن آن به انواع اتهامات و تالش بیوقفه برای جدا کردن شریعت از
دین ،در حوزة اسالم نیز به همین دلیل است؛ مسیحیت با نفوذ افراد
مرموزی چون «پولس» چنین رکن مهمیرا از آغاز از دست داد؛
اما از سوی دیگر خطری که همواره در کمین انسان مسلمان و بهویژه
عالمانی که بهحق متن اصلی درس و تدریس آنان ،فقه و اصول است،
خلط فقه و اخالق و کاربرد یکی به جای دیگری است .در طول تاریخ،
فقیهانی در دل مردم نفوذ داشتهاند که به اخالق الهی نیز متخلق
بودهاند؛ آن که در مقام عمل صرفاً فقهی رفتار کند و بهاشتباه آن را
عین اخالق بداند ،دچار اشتباهات مهلکی خواهد شد .به عنوان مثال
بنا بر فتوای بیشتر فقیهان ،خلف وعده حرام نیست و مکروه است؛ و به
همین جهت است که برخی ب هراحتی هممباحثة خود را تنها گذارده
و خلف وعده میکنند .اما همین امر در اخالق ،کاری ناپسند و در
برخی روایات اخالقی ،شعبهای از نفاق محسوب میشود .فقه بهحق
میگوید دفاع و رفتن به جبهة جنگ نظامی ،واجب کفایی است و اگر
منبهالکفایه بود ،از دیگران ساقط است؛ اما اخالق می گوید ماندن و
سپردن کار سخت جنگ به دیگران ناجوانمردی است .کار اخالق این
است که انسان را به انجام مستحبات و ترک مکروهات ملتزم میکند.
آن که در خانه با فرزند و عیال خود فقط نگاهش به فقه و قانون
است بیشک در زندگی شکست خواهد خورد و این اخالق است که
میتواندهمةآنچهرافقهمیطلبد،درزندگیفردیپیادهکند.متخلّق
به اخالق الهی ،دنبال سقوط و اسقاط تکلیف نیست؛ او قرب خدا را
میطلبد و شب عاشورا با وجود برداشتن عهد الهی از سوی امام با او
تا پای جان ایستادگی میکند .شمردن موارد خلط فقه و اخالق در
زندگیفردیواجتماعیماطلبههاومامسلمانهاکتابیقطورخواهد
شد .به قول مرحوم نراقی ،دغدغة عال ِم اخالق ،صفاي نفس و تطهير
باطن است .گرچه اين امر ممكن است جز از طريق شريعت به دست
نيايد،ولكناوتنهادرپی«حجيت»واثباتواسقاط«تكليف»نيست؛
بلكهبهدنبال«كمالنفساني»است.ازاینرودايرةوظايفآرمانيوآداب
جالب
ومستحباتدرمباحثاخالقيبسيارگستردهاست؛وبهتعبیر ِ
حد اعلي ،ولي
حد نصاب ميپردازد ،نه به ّ
برخی ،مسئلة «تكليف» ،به ّ
حد نصاب بسنده نكرده ،آن را معبري قرار ميدهد
انسان كمالجو ،به ّ
براي رسیدن به غايت .حوزههای مقدس دینی همواره مرکز تربیت
فقیهان متخلق بوده ،هست و خواهد بود و کسانی را که تنها با یک بال
قصد پرواز داشتهاند ،به طور خودکار پس زده است.
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در وادی حیرت «چه بخوانیم؟»
جواد محدثی

یکی از چند وادی «حیرت» در سالهای طلبگی ،وادیِ «چه
بخوانیم؟ » است.
این نکته هم در مورد درسهای اصلی ،هم در زمینة مطالعات
جنبی مطرح است .فع ً
مدنظر است ،موضوع دوم است.
ال آنچه ّ
اول باید «موضوع» را انتخاب کرد ،سپس «منبع» را.
حیرت بعضی در انتخاب موضوع است ،و سرگشتگی برخی در
شناخت و انتخاب منبع یا منابع.
بههرحال ،به اقتضای وضعیت طلبگی و شئون تبلیغی و جایگاه
دینی خود ،دو سه موضوع اصلی و مورد نیاز و اولویتدار را
ترجیح داده و محور کارمان قرار میدهیم .ولی ماییم و انبوهی از
کتابها و منابع و متون گوناگون ،قدیم و جدید ،عربی و فارسی،
اصلی و ترجمه دربارة آن موضوعها.
اگر انسان «سیر مطالعاتی» نداشته باشد ،در این وادی گم
میشود.
محتوا و سطح کتابها گاهی بر یکدیگر مترتب است.
مگر میشود بدون پلّة اول و دوم ،یکباره پا را روی پلة سوم
گذاشت؟ (مثل برخی حرکتهای جهشی در حوزه که بی زیان
و ضرر هم نیست!)
بعضی کتابها هم کممایه و سطحی یا دست چندماند .باید
کتابهای منبع و مادر را خواند که از اینها بینیاز کند.
البته «مرجع» بودن یک کتاب و «معتبر» بودن آن ،شرایط و
ویژگیهایی را میطلبد که در برخی موارد هم متفاوت میشود.
مث ً
ال دربارة یک حادثة تاریخی قدیم ،هرچه منبع مورد مطالعه،
زمان وقوع حادثه باشد ،معتبرتر است .ولی
کهنتر و نزدیکتر به ِ
دربارة اطالعات مربوط به یک کشور و ویژگیهای جغرافیایی و
جمعیت و مذهب و تولیدات و مشخصاتِ آن ،آیا باز میتوان به
منبع قدیم استناد کرد؟ یا هرچه که منبع ،جدیدتر و اطالعات و
آمارش بهروزتر باشد ،معتبرتر است؟
پس چارهای نیست ،جز گزینش ،آن هم «بهگزینی» و
اولویتبندی در مطالعة کتابها دربارة یک موضوع.
کسی که در مطالعه ،به «گزینش بهترینها» نپردازد ،کارش زار

است و حاصلش خسران .همچنانکه این «بهگزینی» در استاد،
مدرسه ،رشته ،برنامه ،هممباحثه ،همنشین ،همسر و  ...نیز جاری
است.
الم ِه ّ ِم ضَ َّی َع األَ َه َّم» ؛ هر
امام علی فرمودَ « :م ِن اش َتغ ََل بِغَی ِر ُ
کس به غیر مهم بپردازد« ،مهمتر» را تباه میسازد1 .
معنای این کالم نورانی ،همان «اولویتبندی» و اهم و مهم کردن
در همة کارها و برنامههاست ،ازجمله در موضوع مطالعه و منابع
مطالعه.
وقتی فرصتها ،صرف مطالعة کتابهای کم اهمیت و کم فایده
شد ،فرصتی برای مطالعة آنچه که مهمتر و مفیدتر است باقی
نمیماند .این نوعی «فرصتسوزی» یا هدر دادن سرمایه در
موردی است که حاصلش اندک است.
در این باره ،باید از تجارب دیگران بهره گرفت.
در هر موضوعی ،کسانی هستند که خبره ،کارشناس و
کتابشناساند و سابقه دارند و اطالعاتشان کارگشاست .مث ً
ال
اگر بخواهید در زمینة تاریخ و سیره مطالعه کنید ،یا در مباحث
علوم سیاسی یا ادبیات فارسی یا موضوعات اخالقی و کالمی کار
کنید ،باید از آگاهان در این زمینهها بپرسید.
مث ً
ال بپرسید :مفیدترین و جامعترین کتابها در این زمینهها
چیست؟ قدیمترین آثار که مرجع به شمار میآیند ،کداماند؟
از کجا و از کدام کتاب شروع کنیم؟ چگونه مطالعه کنیم؟ شما
خودتان چه روشی داشتید و چه تجربیاتی دارید؟ سیر موضوعات
اصلی و فرعی این مورد چیست؟ اص ً
ال میتوان برایش سیری در
نظر گرفت؟ و  ...امثال اینگونه پرسشها.
ابتدا کار انسان مشکل است.
نقطة شروع را نمیداند .کتابها و مؤلفان را نمیشناسد .میزان
اعتبار کتاب و نویسنده برایش روشن نیست.
ولی  ...بهتدریج ،خودش صاحبنظر میشود  ،صاحب شناخت و
بصیرت ،یعنی همان «کارشناس».
داشتن «سیر مطالعاتی» مثل بازدید از یک شهر یا کشور است،
همراه با برنامه و دفترچة راهنما ،که انسان را زودتر به مقصد
میرساند و دیدنیها (و در اینجا «خواندنیها») را حسابشده در
اختیار انسان قرار میدهد.
از پرس و جو از افراد خبره ،غافل نشویم.
و  ...خود را از مشورت و رایزنی بینیاز نپنداریم.
پینوشت:
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طعمگسنویسندگی

ابوالفضل هادیمنش

بنيانهاي يك جامعه را انديشهها ميسازد و انديشهها از
رهگذر پژوهش و پژوهشگران پا به عرصه مينهند .بر اين
بنياد ،همانگونه كه انديشه و انديشيدن را نميتوان ساده
انگاشت ،پژوهش و پژوهشگر را نيز نميتوان غافالنه فراموش
كرد؛ چه اينكه كم انگاشتن پژوهش ،راه را بر پيشرفت و
ترقي ميبندد و استعدادها را ابتر و ناكام ميسازد .اما
پرسش بنيادين در اين عرصهاين است :چگونه ميتوان روح
پژوهشگري را در جامعه پرورش داد؟ چگونه ميتوان جامعة
علمي جوان را به سوی درنگ و اندیشیدن در پديدهها و ثبت
يافتهها و بهرهمندي از تجربهها رهنمون شد؟
پاسخ بسي مشكل است و در اين نوشتار كوتاه نميگنجد؛ اما
بهاجمال بايد گفت که از راههاي رسيدن به آن آرزو ،ايجاد باور

زنان از نگاه زنان

آفرین قائمی

پژوهش و آموزش دو بال رشد اندیشهها و علوم هستند و هریک
بدون دیگری ،ناقص .پژوهش پشتوانة آموزش است و آموزش،
پرسشآفرین و زمینهساز پژوهش .با آموزش ،کاستیهای
پژوهش و نارساییهای آن برطرف میشود و پرسشهای نو،
جوانه میزند و افقهای جدید برای دانشور شکل میگیرد و
حدأقل میرسند و با
با پژوهش آن خألها پر شده و نقایص به ّ
این تعاون دانش بالنده میشود و دانشجو در رشته علمیخود
متخصص میگردد .بدینجهت از رونق افتادن هریک ،افول و
رکود دیگری را در پی دارد.
حوزة شیعه در تاریخ پر برکت خود ،کمابیش این سیر را پیموده
است و در صفحة عملکرد گذشتة خود ،نام بسیاری از بزرگان
أعم از زن و مرد را ثبت نموده است .بر خالف مجامع
محقّقّ ،
علمیاهل س ّنت که در سدة نخست هجری با منع کتابت حدیث
و در سدة چهارم به بعد ،با منع اجتهاد و استنباط؛ و در قرن
یازدهم ،با اوج اخباریگری ،دچار رکود و جمود گردید؛ و نیز بر
مسیحیت که در یازده قرن ( قرون وسطی) با عملکرد و
خالف
ّ
بیان غلط خود باعث فرار مردم از دین و خدا و مجامع علمیدینی
گردید؛ مجامع علمیشیعه ،همواره پویا و در سیری تکاملی بوده
ولکن در طول زمان جهتدهی این تحقیقات بیشتر به سوی
فقه و اصول بوده است؛ گرچه این رشته در تحقیقات و پژوهش
و حتّی نحوة آموزش پیشرفت داشته است ،اما سایر رشتههای
دینی حتّی تفسیر و کالم و حدیث دچار خمول و کاستی
چشمگیری شدهاند .گذر زمان و گسترش اسالم شیعی ،بهویژه
پس از انقالب اسالمیایران ،به رهبری امام خمینی ،این خألها
را بیش از پیش آشکار ساخته است.
6
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مکتوبماه

مقصد1

اخبا ر ماه

استاد ماه

عمومي در امر نویسندگی است .بسياري از ناكاميهاي نسل
جوان كه به جدايي آنان از عرصة نگارش منجر شده ،فرآوردة
ناباوريهاست .گاه از نویسندگی ،چنان غولي ميسازيم كه
كسي را ياراي نزديك شدن به آن نيست؛ گاه به دليل ضعف
ي را به نوقلمان نميدهيم .ما
در آموزش ،اجاز ة بلندپرواز 
ناخواسته با برخي استادمحوريها يا کسوتجوییها ،بدون
آگاهي از استعدادهاي فردي جوانان جویای نام ،گاه باعث
گريز ايشان از عرصة نویسندگی ميشويم .نوپژوهندگان و
نونویسندگان ما هنگام شنيدن نام «نگارش» از زبان يك
استاد فرهيخته با آن اندوخت ة تجربه ،كندن كوه با يك سوزن
را فرياد ميآورند و از آن ميهراسند .شايد گاه گمان ميكنيم
با اين كار ،آنان را به عزمي جزم و همت ديگرگونهاي دعوت
كردهايم ،حالآنكه روح نوشتن را در آنان ميراندهايم.
ما به نونویسندگانمان نگفتهايم كه نوشتن در سالهاي
دانی نيز شايان
آغازين ،حتی در گسترهاي ضعیف و گاه َ
تحسين و پلهاي براي ترقي است! ما به آنان كمتر گفتهايم
كه همين پژوهشها و نوشتههاي مختصر و گاه همراه با
اشكالهاي فراوان ،زمين ة فرهيختگي در عرصههاي نگارشی

برای پاسخگویی به نیازهای روز و رفع شبهات و سؤاالت نسل
نو ،میراث قدیم حوزه در این زمینهها کافی و رسا نیست و ارائة
تبیینهای نو و استداللهای متقنتر و گیراتر را میطلبد.
پیش از این نیز بزرگانی چون امام خمینی ،علاّ مۀ طباطبایی،
شهید مطهری و شهید بهشتی این نیاز را احساس کرده و
هشدارهایی را داده و تالشهایی را ارائه نمودهاند.
ی را ـ پس از
شخصیتی چون عالمه طباطبایی ،فلسفة اسالم 
سالها رکود ـ احیا کرد و با ارائة تفسیر یگانة «المیزان»« ،قرآن
کریم» را تا حدود زیادی از مهجوریت رهانید.
و نیز عالمه محمدتقی جعفری ،برای رفع غربت نهج البالغه
کوشید و ....
یکی از شبهات قدیمیو کهنه ،امروزه با لباس حمایت از حقوق
بشر و بهویژه حقوق زنان در قالب فمینیسم وارد تاخت و تاز علیه
مبانی اخالقی و فقهی و خانوادگی اسالم گردیده است.
الیتهایش پیش از زمان در
شهید مط ّهری که در همۀ ف ّع ّ
حرکت بود ،با نگارش نظام حقوق زن در اسالم و مسئلۀ حجاب
و پاسخهای استاد ،وارد پاسخگویی به این شبهه گردید .ا ّما نگاه
زنان به مسائل زنان و خانواده و تربیت و  ...میتواند به گونهای
دیگر باشد .تاکنون کتابهای بسیاری از سوی زنان در اینگونه
مسائل منتشر شده است؛ ا ّما در مقایسه با کارهای مردانه!
فاصله بسیار است .پس تا رفع نیازها و« ارائة اسالم آنگونه که
هست ».و عمل به دستور امام راحل و ادای رسالت حوزه،
راه زیادی مانده است .تقویت پژوهشگاههای تخصصی حوزه و
جذب طالب ،ازجمله زنان ،به این مراکز و سازماندهی تحقیقات
و تشویق پژوهشگران در طی نمودن این مسیر کمک شایان
توجهی خواهد داشت.

پروندهماه

مدرسه ماه

طلبه ماه

و پژوهشی را فراهم ميآورد! ما به ايشان كمتر آموختهايم كه
هراس از نقد منابع گوناگون يك علم يا موضوع ،به توقف و فرو
افتادن در دام چالهها منجر ميشود.
ما به پژوهشگران نورس و نوقلمان ،نياموختهايم كه آموزش،
رودخانهاي براي رسيدن به درياي ژرف پژوهش و نگارش
است .ما به آنها نياموختهايم كه آموزش ،براي پژوهش
است نه آموزش براي آموزش! ازاينرو كوشيدهايم تا ضعف
نظام آموزشي خود را با مهار روح نویسندگی جبران كنيم
و متنمحوري و جزوهساالري را سرلوح ة كار استادان خود
سازيم .سرانجام اين كار ـ به فرض توفيق كامل ـ تربيت
استاداني براي آموزش همان كتابهاست ،نه نویسندگان و
پژوهشگراني پابهركاب!
قدري درنگ كنيم! پژوهش و نگارش ميتواند آينهاي براي
نماياندن كاستيهاي ما در عرصة روش و آموزش ،و بوتة
نقدي براي استادان و دانشپذيران ما باشد .آيا نبايد اندكي از
آموزشمداري افراطي كاست و جاي آن را به پژوهشمحوري
و نویسندگی داد؟ و فرار از نوشتن را بين نونویسندگان به
حداقلها و دستكمهاي امروز جهان رساند؟ آيا بهواقع نبايد

همة آنچه در اوست ،باید در تو باشد!

فاطمه خوشنما

مثل یک قطعه طال ،یک تکه جواهر ارزشمند ،درست عین
یک تندیس گرانقدر گذاشتهایمشان آن باال باالها ،جایی که
دست خودمان هم بهش نمیرسد .بعد داریم از دور نگاهشان
میکنیم .هی الف میزنیم که دوستشان داریم و عاشقشان
هستیم .برایشان اشک میریزیم و ماتم میگیریم برای ظلمی
که در حقشان شده است .عرفانمان که بیشتر میشود ،یک قدم
از دوست داشتن جلوتر میرویم و برایمان الگو میشوند و توی
دلمان فکر میکنیم خیلی آدم حسابی هستیم که الگویمان
حضرت زهرا است .خیلی هم اگر الگوپذیر باشیم ،درنهایت
میچسبیم به حجاب و عفاف و حیا و عبادت و همسرداری ایشان
و همة آنچه که بعد اخالقی و عرفانی و فردی دارد .درست است
که ایشان نمونة کامل حیا و عفت و حجاب بودند و الگوی کامل
اول و آخر مادری و همسری؛ اما وجود مبارک فاطمه زهرا
همهاش این نبود .اتفاقاً بعد اجتماعی پررنگی در تاریخ عصر
خودشان داشتند.
هوش ،آگاهی و بیداری سیاسی حضرت زهرا یکی از مواردی
است که مورد بیتوجهی قشر زنان مسلمان قرار گرفته است
و همین امر باعث شده نهتنها در امور سیاسی و مسائل روز
جامعه مشارکتی نداشته باشند ،بلکه آگاهی بسیار ناچیزی در
این زمینه داشته باشند .این در حالیست که ورقهای تاریخ از
زندگی یگانه بانوی عالم ،چیز دیگری ثبت کرده است .حضرت
در طول عمر کوتاهشان ،و با توجه به جوانیشان ،هرگز نسبت به
مسائل سیاسی و جامعة زمان خودشان بیتفاوت نبودند .آنگاه که
حضورشان را در جامعه الزم و ضروری میدیدند ،از خانه بیرون
میآمدند و رسالت خود را به بهترین شکل به انجام میرساندند.

به ایشان گوشزد كرد كه هراس از نوشتن ،هراس از ورود به
باغي پر از گلهاي رنگارنگ و شايان دلنشيني و دلنشاطي
است؟!
کمی به جوانترها فرصت عرض اندام دهیم و مدام آنان را به
«اندوختن و اندوختن  »...تشویق نکنیم تا مبادا که روزی این
انباشت و تلاندود شدن داشتهها ،بهسان میوهای شود که زیاد
به شاخه مانده و گندیده .بگذاریم لذت طعم گس این میوة
نوبار ،کمی زیر دندان چشیده شود .به جوانترها فرصت اشتباه
و تجربه بدهیم؛ زیاد بدفرجام نیست.
من میگویم« :نباید هیبت نویسندگی به ترس از آن منجر
شود»؛ جالل و هیمن ة آن را بیش از آنچه هست ،نمودار نکنیم
تا جرئت و جسارت جوانترها و جوانترماندهها سترده نشود.
 ...بگذريم!
خوشا استادی که راه بنماید و خوشتر آنی که راه را برای
گامهای چاالک شاگردی نورس باز کند و استر قلم او را
هی زند برای جستی و جختی در دشت .که میوة شاداب
باور ،چیزی نیست که بدون کمک و تجربة استاد چیده
شود.

بهترین شاهد این مدعا خطبه فدکیه و بقیة خطبههای سیاسی
و اخالقی بهجامانده از ایشان است.
ایشان هرگز زن بودن را بهانة حاضرنشدن در صحنة سیاسی و
اجتماعی قرار ندادند و رسالتشان را به بقیه واگذار نکردند .تأثیر
سخنرانیهای حضرت زهرا میان غاصبین ،و بین زنان مهاجر و
انصار ،تحلیل و تجزیة درست ایشان از اوضاع سیاسی روز را نشان
میدهد؛ بهعالوه توانایی ایشان در بهکارگیری زبان و ادبیات گیرا
و رسایی که بتواند نشانگر راه از بیراهه باشد ،از دیگر ویژگیهای
رفتاری ایشان است.
این همیشه در صحنه بودن ،این بیداری و آگاهی ،این شانه خالی
نکردن از زیر بار مسئولیت اجتماعی و سیاسی ،این بیتفاوت
نبودن نسبت به مسائل مهم جامعه ،همه و همه از ویژگیهای
بارز حضرت زهرا بود؛ ویژگیهایی که در کمتر زنی پیدا
میشد در آن عصر و جامعه.
متأسفانه زنان طلبه ،امروز در زمینة آگاهی سیاسی و اجتماعی،
از الگوی بارزشان عقب ماندهاند .شاید هم به فکر رشد و تعالی
خود در این زمینه نیستند .زیرا ما در بیشتر موارد شاهد
بیتفاوتی و حاضرنشدن آنها در نقش یک خانم طلبه در اجتماع
هستیم ،و تحرک و فعالیت و اثرگذاری چشمگیری از این قشر
نمیبینم .این به این معنی نیست که خانمهای طلبه اص ً
ال در
صحنه حضور ندارند ،بلکه اینان هنوز نتوانستهاند در این زمینه به
جایگاه مطلوبی برسند و انتظار بیشتری از آنها میرود.
اینکه فقط بعد فردی از زندگی حضرت زهرا را بگیریم ،و به
بقیة ابعاد شخصیتی ایشان بیتوجه باشیم ،خود ظلم بزرگی در
حق ایشان است .وقتی ادعا میکنیم کسی اینچنین الگوی لحظه
به لحظة زندگیماست ،باید همة آنچه در اوست ،در ما نیز باشد.
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