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 تعالیباسمه

 1«امتداد نهضت فاطمی در جنگ اقتصادی»

 25/10/1399شب اول فاطمیه دوم ـ      االسالم محمد صادق حیدری    ةحج

 اول شب خالصه
 

 دستگاه با درگیری در تاریخی و اجتماعی عواطف بر )س( زهرا حضرت مدیریت به «العالمین نساء سیده» تحلیل 
  زنان هجامع رهبری طریق از نفاق و کفر

 امروز درگیری مظهر عنوان به «اقتصادی جنگ» در آن مصادیق تعیین ضرورت و
 

 

عیادت برای زنان مدینه کرد و ایشان در بستر افتادند، پیدا غلبه صدیقه طاهره )س( درد جراحات و ضربات منافقین بر حضرت وقتی 
ْن  َأْصَبْحت   َکْیَف » عرض کردند:ایشان خدمت رسیدند و  ت   م 

لَّ ْبَنةَ  َیا ك  ع  ه   َرُسول   ا 
در توبیخ  گیری شدیدیحضرت در پاسخ آنها موضع« ؟َاللَّ

ه   َو  َأْصَبْحُت  َقاَلْت »کردند و فرمودند:  آنها
َفة   َاللَّ ُدْنَیاُکنَّ  َعائ  َیة   ل  ُكنَّ  َقال  َجال  ر  ُفُلول   َفُقْبحا   ُهْم َسَبْرتُ  َأْن  َبْعَد  َشَنْأُتُهْم  َو  َعَجْمُتُهْم  َأْن  َبْعَد  َلَفْظُتُهْم  ل   ل 

ب   َو  َاْلَحد   ع 
د   َبْعَد  َاللَّ َفاة   َقْرع   َو  َاْلج  ْهَواء   َزَلل   َو  َاْلَْراء   َخَطل   َو  َاْلَقَناة   َصْدع   َو  َالصَّ

َ
از دنیای پست شما دوری » گونه است:احوالم این« َاْْل

ا امتحان کردم به کناری انداختم، بعد از اینكه آنها را آزمودم آنها را خسته کردم، گزینم و از مردان شما خشمگین هستم، بعد از آنكه آنها رمی
ای هستند و افكار اینها همانند نیزه شكسته وای و اّف و قبح براین شمشیر ُکند اینها و لهو و لعبی که بعد از آن جدیت به آن دچار شدند؛

گیری یعنی بعد از این موضع ؛مورد توجه واقع نشده، مدنظر است ه شاید خیلیروایت کاین بخش آخر . «آراءشان دچار انحراف شده است
گوید: میگیری حضرت در بیان اثر اجتماعی این موضعراوی  ،نسبت به مردان مدینه در مقابل زنان آنها)س( شدید حضرت صدیقه طاهره 

َساُء َقْوَلَها ع َع » ْیُد ْبُن َغَفَلَة َفَأَعاَدت  الن  ْن َقاَل ُسَو َلْیَها َقْوٌم م  نَّ َفَجاَء إ  ه  َجال  یَن  ُوُجوه   َلی ر  ر  َساء  َلْو  اْلُمَهاج  َدَة الن  یَن َو َقاُلوا َیا َسی  ر  ْنَصار  ُمْعَتذ 
َ
َو اْْل

َم اْلَعْقَد لَ  َم اْلَعْهَد َو ُنَحك  ْن َقْبل  َأْن ُنْبر  ْمَر م 
َ
یر ُکْم َو اَل َکاَن َأُبو اْلَحَسن  َذَکَر َلَنا َهَذا اْْل ي َفاَل ُعْذَر َبْعَد َتْعذ  َلْیُكْم َعن  ه  َفَقاَلْت ع إ  َلی َغْیر  َما َعَدْلَنا َعْنُه إ 

یر ُکْم. شان گزارش کردند. در نتیجه، گروهی از بزرگان و زنان مدینه به خانه رفتند و فرمایش حضرت )س( را برای مردان «َأْمَر َبْعَد َتْقص 
شدند( خدمت حضرت صدیقه طاهره )س( ن و انصار )که خواص و بزرگان و سیاستمداران جامعه مدینه محسوب میهای مهاجریچهره

و  «شدیمکرد، ما این خطا را مرتكب نمیاگر ابالحسن )ع( این مطالب را برای ما یادآوری می»آوردند، گفتند: که عذر میآمدند و درحالی
. «عذر و بهانه است هاییها، چنین حرفما حجت را بر شما تمام کردیم و بعد از آن اتمام حجت»حضرت هم مجددا آنها را توبیخ کردند: 

ها و هشدارها این حقایق پرداخته بودند و سرزنشحضرت در خطبه فدکیه و در جمع تمام مهاجرین و انصار، مفصال به بیان  کهرغم اینعلی
 حضرت زهرا )س( اما وقتی از بیانات حضرت صورت نگرفته بود؛ در بین آنها در دفاع العملیو هیچ عكس کرده بودندرا ها و اتمام حجت

ان و خواص مدینه را های بزرگخانهکنید چطور ، مالحظه میدهندنجام میاعواطف زنان جامعه از طریق تحریک را این انذارها و هشدارها 
دساالری و تحقیر زن برقرار است اما مر هنوز جاهلیت، و شكستن فرهنگ رغم نهضت نبوی ای که علیجامعه در آن هم! دندلرزه درآوربه 

                                                           
 :کنید مراجعه ذیل نشانی به «ایتا و بله» رسانپیام به مباحث ینا صوت دریافت جهت. است شده مطرح قم شهر سجد شهرک صادقیهم در( 99)سال اطمیه دوم فهای شب در مباحث این. 1
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ای بروند که به آن حمله کرده شوند در مقابل گزارش زنان خود، در موضع عذرتراشی قرار بگیرند و برای پاسخگویی به خانهمجبور می
  بودند!

گیرد و آن ر میقرا )س( است که معموال مورد غفلت زهراحضرت  آن، حاکی از یک واقعیت بزرگ در مورد این نوع کالم و این نوع اثرات
اساسا هویت و توانایی اصلی زنان به «. رهبری عواطف و احساسات جامعه زنان در طول تاریخ»ب  عبارت است از قرارگرفتن ایشان در منص

هم در جامعه خود و جامعه زنان  را نسبت بهفاطمه الزهرا )س(، مدیریت این امور و  شودتعریف میعواطف، مهربانی، دلسوزی و محبت 
داری و همسرداری، به ب، بدون توجه به لوازمات آن و منحصر کردن حیطه وظایف خود به خانهمنصاین د. هم در طول تاریخ بعهده گرفتن

بزرگان انصار و مهاجرین را  ودهد اینكه جامعه زنان مدینه با یک کالم، چنین واکنشی نشان می شود.ای یا جبری حاصل نمیصورت وهله
عواطف جامعه زنان( را با  و هدایت ین منزلت )رهبریگر این واقعیت مهم است که حضرت، ا، نشانکندمی توجیهو  اعتذارمجبور به 
 .شودو اال صرفا  با یک نطق، چنین تاثیری در مخاطب حاصل نمی بدست آورده بودند و مداوم های فراوانمجاهدت

خداوند  طور نبوده کهو ایننیست  و جبری تشریفاتی یا ذاتی ، یک لقب«ء العالمینسیدة النسا» شدن صدیقه طاهره بهقبلم از این رو،
با قبول  بر زنان عالم را« سیادة» ب  ک نفر را به ریاست آنان انتخاب کند؛ بلكه کسب منصبخواهد بین زنان، ی بدون هیچ تناسبی متعال

تا از این طریق، زنان جامعه را به سمت آرمان و اهداف  رهای اجتماعی خود بدست آوردهها و رفتاهدتمجازهدها، مصائب و بالها و 
. در واقع درگیر شدن با قطب تجاری جزیرة العرب نمایدهدایت  (و سپس از جهان )از بین بردن کفر جلی از جزیرة العرب جامعه نبوی

که  ود، نیازمند همراهی جامعه زنان بترین فشارهای اقتصادیامعه مسلمانان در سنگینجسال جهاد با کفار و قرارگرفتن  13)کفار مكه( و 
و سپس  جامعه زنان شدن و شرمندگی  است که باعث مبهوت )س( میسر نبودهحضرت زهرا سازحادثه و نظیراین امر بدون زهدهای بی

  شد.می همراهی آنان با نهضت نبوی

نظیر عالم ما نسبت به این شخصیت بیباید در فهم  ،ترین وظیفه حضرت زهرا )س(سبت به محوریرسد این حقیقت مغفول نبه نظر می
تاثیر جدی بگذارد. یعنی در بیان الگو قرار دادن ایشان و بیان تكالیف جامعه زنان، منحصر کردن تكالیف آنان  تبلیغ ما الگوگیری و امكان و

فقط به  نشینیو پرده در اوج حجاب و عفاف که . زیرا زنانیز دین و حضرت زهرا )س( استی اداری، درک بسیار ناقصبه همسرداری و خانه
در  این زنانو  گذارندبا جامعه زنان در ارتباط هستند و جامعه زنان بر آنان اثر میقطعا پردازند می و عبادات فردی داریهمسرداری و خانه

شود که ذیرند؛ لذا مالحظه میپمی، از عرف جامعه زنان به صورت منفعالنه اثر دصورتی که بینشی نسبت به وضعیت جامعه نداشته باشن
این نوع زنان، یک زندگی بسیار عفیفانه و همراه با عبادات فردی اما متجمالنه و اثر پذیر از سبک زندگی زنان اروپایی و  توجهی ازبخش قابل

ها، اموری را تحقیر و اموری دیگر هایی در آن جریان دارد که براساس آن ارزشاست که ارزش ! چون جامعه زنان، یک واقعیتامریكا دارند
و امریكایی بعهده کند و وقتی رهبری عرف این جامعه را به جای سبک زندگی مجاهدانه فاطمی، سبک زندگی اروپایی را تجلیل می

دگی نظام کفر قرار سبک زن در خدمتداری، اری و خانهزنان عفیفه و محجبه با باالترین سطح همسردعطوفت و احساسات ، عمال گیردمی
زیرا در واقع و عینیت  ؛ چه پوشش زنان در محافل و مراسمات خصوصی زنانه و چه خرید جهیزیه و مراسمات عروسی و... .خواهد گرفت

ؤمنین مدیریت و هدایت اجتماعی را دهد و اگر مای دارد و آنها را به سمتی حرکت میکنندهاجتماعی، جامعه زنان همیشه رهبر و هدایت
ن ما نداشته باشند؛ بلكه داری منحصر نمایند، اینطور نیست که کفار و منافقین نیز کاری به جامعه زنابعهده نگیرند و وظیفه زنان را به خانه

طور که امروزه نیز مالحظه مانزنان ما را به سمت امور مادی خواهند برد. هگیرند و ت جامعه زنان را به دست میسیادت و والی کسانی
 آنان است. دستکنید متاسفانه بخش زیادی از عواطف و احساسات جامعه زنان ما در می
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توجه به این روایت مناسب است که شیخ  های ناشی از آن و اثر آن بر افراد،و تحقیر و تجلیل« جامعه زنان»توجه به واقعیتی به نام  برای
ي َیْوم   َذاَت  َجاَءْتهُ  َقْد »مفید در االرشاد آورده:  ه   َرُسوَل  َیا َتُقوُل  َو  َتْبك 

ي َاللَّ َرْتن  َساءُ  َعیَّ َفْقر   ُقَرْیش   ن  ي   ب  )س( فاطمهحضرت  روزها از یكی در« َعل 
این روایت، . «ندکنمی سرزنش مرا علی ناداری و تهیدستی هبار در قریش زنان ،خدا رسول ای» :فرمایدمی و آمده پیامبر )ص( نزده ب گریان

چه فشارهای و  های بوده استحول چه ارزشعرف زنان جامعه ، شاهدی است بر این حقیقت که در ابتدای تشكیل حكومت اسالمی
رهبری های این عرف را شكسته و ارزش تحمل بالها،و  با یک مبارزه دائمیحضرت زهرا )س(  کرده ورا بر زنان مجاهد وارد می عظیمی

البته  آورد!تا جایی که با صحبت خود، خانه بزرگان مدینه را از درون به لرزه در می کندنهضت نبوی تصاحب میحول عواطف جامعه زنان را 
و در حد اتمام حجت باقی بماند اما کم شود  ، در وهلهنفاق به دلیل تهاجم نظام ،جامعه زنان ممكن است اثر این رهبری و هدایت عواطف

سیدة النساء العالمین من االولین و » ایشان به ست کهتاریخ، باعث اثرات بسیار بزرگی در هدایت جامعه زنان بوده و هست؛ لذا در
اند با ذکر مصایب و بالهای حضرت، توانستند از امتحانات شوند. یعنی حتی زنان بزرگ تاریخ که قبل از ایشان بودهتوصیف می« اْلخرین

  ن است معنای حقیقی والیت و سیادت اجتماعی بر عواطف زنان در طول تاریخ.. ایخود عبور کنند

باشد. بر این  بدون بروز و ظهور اجتماعیپس باید توجه داشت که امكان ندارد دفاع از نظام اسالمی در درگیری با نظام کفر و نفاق، 
 در عنصری همچون شرقی، غالبا   تعریف در زن»فرماید: میاساس است که مقام معظم رهبری در پیام خود به کنگره هفت هزار زن شهید 

 برای جنسی ابزاری و چربدمی انسانیتش بر او جنسیت که موجودی مثابه به غربی، غالبا   تعریف در و سازی،تاریخ در نقشبی و حاشیه
 نه شرقی، نه زن» سوم، الگوی که دادند نشان مقدس دفاع و انقالب شیرزنان. شدمی معرفی است، جدید داریسرمایه خدمت در و مردان
 شریف و محجبه بود، عفیف بود، زن توانمی که کرد ثابت و گشود جهان زنان چشم پیش را جدیدی تاریخ ایرانی مسلمان زن .است «غربی

 هایسنگرسازی نیز ماعیاجت و سیاسی یعرصه در و داشتنگاه پاکیزه را خانواده سنگر توانمی. بود مرکز و متن در حال، درعین و بود
 و درآمیختند مقاومت و شهادت و جهاد روح با را زنانه رحمت و لطف و احساس اوج که زنانی. آورد ارمغان به بزرگ فتوحات و کرد جدید
 :نقل شده )س(حضرت زهرابنابراین درست است که از «. .کردند فتح خود فداکاری و اخالص و شجاعت با را هامیدان ترینمردانه

، اما وقتی بحث دفاع از نهضت نبوی و والیت حضرت علی )ع( «ردی را ببیند و نه مردی او رابهترین حالت برای زن این است که نه او م»
البته زنان نظام کفر و نفاق نیز گیرند. آید، ایشان در اوج بروزات اجتماعی برای هدایت عواطف اجتماعی زنان و مردان قرار میبه میان می

حفاظت از دنیاپرستی، تالش و حضور فعال اجتماعی در جامعه دارند همانند زن ابولهب که در قرآن نام برده شده است. بنابراین در برای 
ور است آیا عدم تعیین وظایف اجتماعی برای نیمی از جامعه اسالمی )یعنی شرایطی که کفر و نفاق به صورت همه جانبه به اسالم حمله

)در مقابل تهاجم نظام  جدید هایسنگرسازی ،اجتماعی و سیاسی یعرصه دریا نباید ـ به تعبیر مقام معظم رهبری ـ آزنان( درست است؟! 
 ؟! آورد ارمغان به بزرگ فتوحات و کردکفر و نفاق( 

جامعه برای  ) یعنی تحریک عواطف زنان زنان، از منزلت امور زنانهو سیاسی حضور اجتماعی  این ضرورت  گرچه باید توجه داشت که 
متاسفانه امروزه ارزش برای جامعه زنان  ؛ همانند جوامع غربی!«اشتغال مادی تحصیل و»است نه از منزلت  مقابله با حمالت کفر و نفاق(

که  ها بشوندهمانند مردان وارد این عرصه ،تا برای رسیدن به هویت اجتماعی زنان مومنه ما( تحصیل و اشتغال مادی استبرخی )حتی 
بیند و هر دو را بدون تفاوت به شود چرا که تحصیل و اشتغال موجود، زن و مرد را یكسان میجب ضربات سنگین به هویت زنانه آنها میمو

وارد عرصه تحصیل و  ،فرهنگ مذهب درک وجدانی ازبا سنتی و مذهبی ما که  زنان از سوی دیگر، .کندداری تبدیل میکارگر نظام سرمایه
در مجالس و در پوشش و لوازم زندگی خود « مانور تجمل»گرفتار جوامع مادی قرار گرفته و  عرف نیز تحت تاثیر شوندیاشتغال مادی نم
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نشینی نیز ی همسران متدیین و طالب و علما به نام عفت و پردهزنانه ) که متاسفانه این وضعیت در مجالس عزاداری شوندمحافل زنانه می
مسیر نه که عده محدودی از زنان نیز  آن .شونددچار می ماندگی از جامعهحداقل به احساس انزوا و عقب یا جریان پیدا کرده است!( 

، دچار سرگشتگی و حیرت هستند و احساس شوندمی انور تجمل در سبک زندگیدرگیر م نهو  کنندمیتحصیل و اشتغال مادی را طی 
 دارد.کنند هویتی روشنی برای آنان تعریف نشده و وجود نمی

به احكام اجتماعی زنان جامعه در فرهنگ دین و قرآن است. به عبارت دیگر،  های علمیهعدم توجه حوزهها ناشی از ایجاد این چالش 
استنباط و تبلیغ و تبیین نشده است. یعنی چگونه زنان، جامعه اسالمی را از  ،احکام حضور اجتماعی الهی زنان در جامعه اسالمی

البته  د کرده وچنین منزلتی را برای خود ایجا )س(حضرت صدیقه طاهره  ی درگیری با نظام کفر و نفاق تحریک نمایند؟منزلت عاطفه برا
جامعه زنان را برای تحریک همسران و محارم  یعنی عظمت مجاهدت ایشان این بوده که هم به مقابله با نظام کفر پرداختند و هم نظام نفاق!

حضرت آسیه )همسر فرعون( در مقابل کفر  ماموریت ؛ در حالی کهندریک نمودتح مدینه منافقین مكه و کفار خود در درگیری و مقابله با
حضرت مریم )س( در مقابل جریان  ماموریت توانست باالترین تحریک عواطف جامعه را در رسوا کردن فرعون ایجاد نماید و بود و فرعون

خداوند متعال به عنوان الگوی جامعه زنان  در واقع زنانی که بروز اجتماعی الهی خود رسوا نمود. و آنها را با اسرائیل بودراف و نفاق بنیانح
و تجلیل قرآن از آنان از این جهت  اندفاق داشتهمخدراتی هستند که ظهور و بروز اجتماعی در مقابل نظام کفر و ن ،نمایدمی در قرآن معرفی

 بوده و نه صرفا از جهت عبادات فردی. 

عنوان نایب مقام معظم رهبری بهبر این اساس است و « جنگ اقتصادی»ل که امروز موضوع تهاجم کفر به جامعه اسالمی و مؤمنین، حا
، وظیفه جامعه زنان چیست؟ البته در اندگذاری نمودهها نامن اقتصادی را برای سالاوی، عنپیدرپی سال 12عصر )عج( عام حضرت ولی

و لذا در این بحث، به این وظایف از  درباره وظایف عمومی جامعه و مردان در جنگ اقتصادی مباحثی بیان شدهای گذشته مفصال سال
جامعه  افزایینظیر برای بصیرتهای بیاگر در منابر و مراسمات مذهبی )به عنوان فرصت زاویه زنان مومن پرداخته خواهد شد. چون

طور شد؛ همان نشود، دفاع از اسالم با مشكل مواجه خواهددر این تهاجم کفر به اسالم معین )از منزلت زنانه( مؤمنین( وظیفه اصلی زنان 
موضوع جنگ اقتصادی، البته  ای را رقم بزنیم.جانبهایم و نتوانستیم دفاع همهسال مرتبا از این تهاجم اقتصادی ضربه خورده 12که در این 

مطرح است و در این تهاجم « الگوی تولید، الگوی توزیع و الگوی مصرف»ه بحث چگونگی رفتار فردی با همسر و فرزندان نیست بلك
همانند  درونی ما چیست که دشمن «هایزخم»ـ  96ها و ـ به تعبیر مقام معظم رهبری در تحلیل فتنه سال ها و چالشدشمن، ضعف

  کنند؟ین در اداره جامعه ضربه وارد میایمان مردم را به انقالب و کارآمدی دبه ند و نشیها میبر روی این زخم مگس،

 محور اروپایی و آمریكاییو رفاههای درونی جامعه ما، الگوی مصرفی است که تبعیت از سبک زندگی مسرفانه یكی از ضعفها و زخم
رخورد با این الگوی در ب ایاگر وظیفهکه البته باید توجه داشت  الگوی مصرف چیست؟ شكستن این نوعنقش جامعه زنان در حال  کند.می

شود نباید متوقف به حیطه خانه خود شود زیرا مورد تهاجم و فشار عرف جامعه زنان قرار گرفته و همانند دوران میمصرف برای زنان معین 
يتحقیر و عیب جویی )فشارهای ابتدای زندگی حضرت زهرا )س( با امیرالمؤمنین )ع(، تبدیل به  َرْتن  َساءُ  َعیَّ هد شد. پس باید این ( آنها خوان 

های موجود عرف جامعه زنان تغییر کند «تحقیر و تجلیل»شود تا ه، تبدیل به حرکت اجتماعی زنانه شكستن الگوی مصرف غربی در خان
کشور « مصرف»شود. مخصوصا زمانی که تمام الگوی مصرف غربی بر تمام شؤونات جامعه ما حاکم میو آبرو، « شأن»واال با اسم حفظ 

 پس توجه به ور بشود.از این ضعف و زخم اقتصادی، با ابزار تحریم به ایمان مردم حمله با استفاده آن بسیار فاصله بگیرد و دشمن« تولید»از 
 لوازمات امروزین دفاع از اسالم در مقابل تهاجم کفر است.  امور، از این


