تقدیم به وجود مقدس دختر پیامبر گرامی اسالم حضرت صدیقهی کبری که هم سیدهی زنان هستند و هم سیدهی مردان

فاطمه

خداوند در «حدیث کساء» برای معرفی پنج تن آل عبا ،آنها را «اصحاب حضرت زهرا» معرفی میکند
جواد شاملو :مرد سکاندار خلقت است .اما
مسافری که افتخار حملش را دارد زن است.
زن حاشیه نیست ،متن اس�ت .فرع نیست،
اصل اس�ت .مقدمه نیس�ت ،مقصود اس�ت.
حضرت خمین�ی جملهای دارد ک�ه برخی از
آن برداش�ت بدی میکنند؛ به این صورت که انگار زن تنها
بهانهای است برای به معراج رفتن مرد و برای این مهم است
که مردان را تربیت میکند .گویی که زن وظیفه دارد خودش
روی خاک بنش�یند و ایثارگرانه مرد را به معراج بفرس�تد.
«مرد از دام�ن زن به معراج م�یرود» اما نه به ای�ن معنا که
زن س�تون مرد برای باال رفتن اس�ت؛ به این معنا که ستون
مرد برای وجود داشتن است! به این معنا که اگر ستون بلند
باشد ،سرس�تون هم باالس�ت .آری! «الرجال قوامون علی
النسا» .همهکاره مرد است .مهم مرد است .مقدم مرد است.
پیشقراول مرد اس�ت؛ س�متهای مهمی که اگر جامعه بار
گرانی چون زن نداشت ،خلق نمیش�د .مرد هرچه باشد
طفیل است و بهانه .محکم صدف است و زیبا مروارید.
قدرتمند صدف اس�ت و قیمت�ی مروارید .واقعیت
صدف اس�ت و حقیق�ت مروارید .اینجاس�ت
که مرح�وم آیتاهلل مجتهدی در تفس�یر
آی�هی «الرجال قوامون علی النس�ا»
به ش�وخی میگفت معن�ای این
آیه در واقع «الرجال حمالون
علی النسا» است! بحث
«إن اکرمکم عنداهلل
أ تقیک�م »
نیست.

این که درست .ارج یک آبدارچی نزد خدا ممکن است بیشتر
باش�د از یک پادش�اه .اما اینجا بحث این اس�ت که پادشاه
کیس�ت ...خدا مرد را باالی زن آفرید؛ همچنان که ذهن را
باالی قلب .زن کمال انس�ان بودن اس�ت .هرچه از کماالت
انسانی را بر شماریم در زنان اس�ت که به حد اعال میرسد.
هزینههای زیادی میپردازند ک�ه همگی هزینهی کمالاند.
من موافق نیس�تم که خدا #زن و #مرد را ب�رای هم آفرید.
بلکه دقیقا خدا م�ردان را برای زنان آفرید .ب�ه این معنا که
باالترین مقام را در جامعه به آنها بخشید و سیرشان را تا به
خدا هموارتر کرد .حکایت زن و مرد ،حکایت تابلوی نقاشی
است و قاب آن« .هن لباس لکم و أنتم لباس لهن» .قرآن ابتدا
میگوید« :هن لباس لکم»؛ چون قاب خالی ،هستی خود را
مدیون تابلوست و اگر تابلوی نقاش�یای نداشته باشد ،بود
و نبودش فرق ندارد و از هر برهنهای برهنهتر اس�ت .سپس
میگوید «و أنتم لباس لهن»؛ یک شاهکار بدون قاب بیپناه
است ،در معرض نابودی است ،سبک شده است .اینها همه
درست اما هرچه باشد هنوز یک شاهکار است ...نقصان زن
بدون مرد نقصان یک ش�اهکار نقاشی اس�ت بدون قاب اما
مرد بدون زن تنها یک قاب خالی اس�ت .میگوییم مرد پناه
زن است اما حقیقت آن است که مرد اگر به قوت بازو ،رستم
باشد و به کیاست و سیاست ،جمشید و فریدون؛ باز در سینه
قلبی دارد که پناهش زن اس�ت .زنان چکیدهی هستیاند و
همهی هس�تی در آنان جمع است .حدیث اس�ت از پیامبر
که «من نماز را دوس�ت دارم و عط�ر را و زن را» .ابن عربی با
تمسک به همین حدیث معتقد است صحبت زنان و یاد آنان
انس�ان را به خدا نزدیک میکند ،چرا که خ�دا چیزی را نزد
رسولش محبوب میگرداند که مقرب وی باشد .بعد اینچنین
تخت گاز به پیش میرود« :فمن عرف قدرالنسا و سر هن لم
یزهد فی حبهن ،بل من کمالالعارف حبهن ،فإنه میراث نبوی
و حب الهی» .حدیث دیگری از یک�ی از حضرتین باقرین
گمانم؛ میگوید «ایمان کس�ی کامل نمیشود ،مگر
اینکه زنان را دوس�ت داشته باش�د» .نه اینکه
مردی همسرش را یا مادرش را ،نه! زن را.
واقعا هم جایی که زن نباشد آرامش
نیس�ت ،ولو آدم نشناس�دش.
ندیدن هی�چ خانمی به
م�دت طوالنی-
ک�ه

هدیواری «حق»
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مش�خصا منظورم دیدن با قصد و منظور یا دیدن ش�کل و
شمایل نیس�ت! -برای من حس ناآرامی و ناامنی میآورد.
مگر نه اینکه دستکم زن هر مردی را خودآگاه یا ناخودآگاه
به یاد م�ادرش میان�دازد؟ «م�ادر» گفتم؛ کلم�های که به
تنهایی زنان را بس است برای مدح .حدیث معروف دیگری
از رس�ولاهلل اس�ت که میگوید« :الم�رأئ ریحانئ لیس�ت
بقهرمان�ئ» .و «قهرمان» در زب�ان عرب�ی آن روز به معنای
خدمتکار و کلفت بوده است و معنایش به کل غیر از معنای
امروزی .برای ش�ناخت مق�ام زن ،ما مستمس�کی باالتر از
وجود مقدس دخت�ر پیامبر حضرت فاطم�هی زهرا نداریم
که این متن اگر در فضیلت زنان است تقدیم به کسی جز او
نیست .ابتدا لقب حضرت -سیدئ نس�اءالعالمین -سیدهی
زنان ب�ودن را همچون سیدالش�باب بودن یا سیدالش�هدا
بودن یک فضیلت برای حضرت به حس�اب میآورد .همین
که #اسلام حضرت فاطمه را «س�یدهی زن�ان» میخواند،
س�ند آن اس�ت که زن بودن را فضیلت باالیی میش�مارد.
یعنی از میان انبوه مقاماتی که میتوان از او نام برد ،س�رور
و الگوی زنان بودن او را بس اس�ت .این لقب ،فاطمهی زهرا
را مح�دود به زن�ان نمیکند بلکه ب�ه زنان بس�ط میدهد؛
یعنی آنکه سیدهی زنان اس�ت ،سیدهی مردان هم هست.
همچنان که لقب «سیدالش�هدا» حضرت اباعبداهلل را تنها
به جمع ش�هیدان مح�دود نمیکن�د ،بلکه ش�هیدان خود
گروهیاند که بر دیگران س�روری و فضیلت دارند و آن که
سیدالشهدا میشود ،به تبع اولی بر همگان سیادت مییابد.
دوم آنجاس�ت که خداوند در «حدیث کس�اء» برای معرفی
اصحاب کس�اء و پنج تن آل عبا ،آنها را «اصحاب حضرت
زهرا» معرفی میکند و ایش�ان را محور ق�رار میدهد« :هم
فاطمه و أبوه�ا و بعلها و بنوها» .در جاه�ای دیگر نیز از پنج
تن با همین محوریت حضرت فاطمه یاد میشود .اگر کسی
از ما بپرسد این گروه که مثال وارد ش�دند چه کسانیاند؟ و
ما پاسخ دهیم فالنی و دوستانش ،سؤالکننده میفهمد که
ما با فالنی نس�بت ویژهای داریم که گروهی را به او منتسب
کردهایم .بسته به همین موضوع شرح کلیپی مفید است از
شعرخوانی مرحوم حبیباهلل چایچیان ،شاعر آیینی پرآوازه
در محضر مرحوم آیتاهلل بهاءالدینی در مدح حضرت زهرا:
«او سر خدا و لیلئالقدر نبی است ،خیر دو سرا درخت طوبی
زهرا؛ بر تخت جلا از همه باالت�ر ،بر مس�ند افتخار یکپا
زهرا» .هم اس�تاد چایچی�ان و هم آی�تاهلل بهاءالدینی هر
دو از نوادر روزگارند که هم به قدر کافی ش�ناخته ش�دهاند
و هم قدرگذاردن آنان کار من نیست .در آن مجلس استاد
چایچی�ان به بیتی میرس�د ک�ه تلمی�ح دارد به
همین نحوهی شماردن پنج تن با محوریت
حضرت زهرا .هنگامی که مصرع
اول ای�ن بی�ت را میخواند:
«در آل کس�اء مح�ور
شخصیتهاست»،
مر ح�و م
بهاءالدینی

همی�ن که اسلام حض�رت فاطمه را
«س�یدهی زنان» میخواند ،سند آن
اس�ت که زن ب�ودن را فضیلت باالیی
میشمارد .یعنی از میان انبوه مقاماتی
ک�ه میت�وان از او نام برد ،س�رور و
الگوی زنان بودن او را بس است .این
لقب ،فاطمهی زهرا را محدود به زنان
نمیکند بلکه به زنان بس�ط میدهد؛
یعنیآنکهسیدهیزناناست،سیدهی
مردان هم هس�ت .همچن�ان که لقب
«سیدالشهدا» حضرت اباعبداهلل را تنها
بهجمعشهیدانمحدودنمیکند
ناگهان کالم مرحوم چایچیان را قطع میکند و بلند میگوید:
«حقیق�ت دارد! واقعیت دارد و حقیق�ت دارد!» اهمیت این
ماجرا در آنجاس�ت ک�ه کالم #عالم ب�ا کالم #ش�اعر فرق
دارد .ش�اعر پردهی #واقعی�ت را کنار میزن�د تا #حقیقت
آشکار ش�ود .ش�اعر با نیروی خیال از واقعیت گذر میکند
تا به حقیقت برس�د .خیالپردازی ش�اعر و اساسا هنرمند
دروغپردازی نیست بلکه برای رسیدن به چیزی است فرای
واقعیت .برای رسیدن به چیزی اس�ت واقعیتر از واقعیت.
اما عالم جوری تربیت میش�ود که هر کلمهاش دلیل محکم
و انطباق با واقع داشته باش�د .تأیید یک عالم بر سخن یک
شاعر نشان از آن دارد که این دیگر یک سخن ذوقی نیست،
بلکه با ریزبینی و دقت خشک سنجش یک عالم هم صحیح
اس�ت .دیگر خیالی در آن نیس�ت و حضرت فاطمهی زهرا
هم در واقعیت و هم در حقیقت در میان حضرت رس�ولاهلل
و امیرالمؤمنین و امام حسن و امام حس�ین علیهمالسالم،
نقش محوری دارد« .در آل کس�اء محور شخصیتهاس�ت،
مابین أب و بعل و بنوها زهرا» .و خوب پیداس�ت که این پنج
تن خود در میان عالم خلقت خداوند نقش محوری و پایهای
دارند و تمام هستی به دور آنان میچرخد .این نقش محوری
را فاطمه به ارث میگذارد برای دخترش در کربال .هر شب از
دههی اول را که مرور کنیم ،میبینیم انگار سهم زینب کبری
در ذکر مصیبت آن شب محفوظ است...
زن وج�ودی ملکوتی اس�ت .ب�ه بی�ان بهت�ر ،زن وجودی
اس�ت نزدیکتر به ملک�وت ،از دیگر موج�ودات دنیای ما.
روح انس�انی بر پایهی محبت استوار اس�ت و اگر آرامش و
سکینهای که زن به جامعه تزریق میکند نباشد ،یک جامعه،
یک فرهنگ و یک تمدن فرو میریزد .و باید دانست هر آنچه
که قل�هی حقانیت و کمال�ش رفیعتر باش�د ،حضیض باطل
بودنش نیز عمیقتر است و زن که زینت و زیبایی بهشت
خداوند است ،س�وزانترین هیزم آتش جهنم هم
میتواند باش�د ...زنان چکیدهی هستیاند و
نزدیک اس�ت که بگویم آدمیان وجود
چیزی ب�ه ن�ام #هن�ر را مدیون
آنهاین�د .چرا که عش�ق
زن�ان هم�ان مجازی
اس�ت که ب�دل از
عشق حقیقی
است...

