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این مطلب در کشور ما خیلی پررنگ نیست  چون اکثریت شیعه هستیم . وقتی از ایران خارج       

می شوید در کشورهای دیگر، شیعه در اقلیت قرار می گیرد خوشبختانه نوویی هویوت دارد. چوون 

در اقلیت هستند یک شیعه یک شیعه ی دیگر را می بیند همین شیعه بودن این دو نفور نوویی از 

را ایجاد می کند. مثالً اآلن فرض کنید در بین آقایان فارغ التحصوی  هوای یلووی  بیسوت محبت 

سال بعد از فارغ التحصی  شدنشان هم دیگر را می بیننود بوه هوم موی گوینود شوما بیوه یلووی 

هستی؟ فوری فوری همان لحظه یک یلقه ای ایجاد میشود، یک محبتی ایجاد می شود، ایون هوم 

 ت. حاال گروههای مختلف هستند، هویتهای مختلفی وجود دارد. یلوی آن هم یلوی اس

مثالً در فوتبال پرسپولیسها نسبت به همدیگر یالقه دارند.در یک مهمانی نشسته اید چند نفر       

اینطرف چند نفرآن طرف بعد با همدیگر گفتگو می کنند.  یکدفعه یکی می گوید پرسپولیس بعود 

از آن گوشه موی گویود  پرسوپولیس، یلوی پوروین سورورته. ایون آد   چهار نفر می گویند اَه. یکی

 پرسپولیسی از کیان پرسپولیس دفاع می کند. 

حاال ما می خواهیم فاطمی بودن یک هویت بشود. منتهی یرض موی کونم در کشوور موا بوه       

پرسو   خودی خود و به راحتی این هویت شک  نمی گیرد. اما اگر شما بتوانید بوا نوشوتنتان  بوا

پاسختان با نمایشنامه ی تان با سخنرانیتان با هر کدو  از این متنهایی کوه تهیوه موی کنیود کوه  

انشاءا... خوراک بشود برای سخنورها برای نمای  نامه نویس های دیگر، یوا نموای  اجورا کنهوای 

.. بوه دیگر، برای پرس  پاسخهای دیگر، شما سر فصلی می شوید برای فعالیت های دیگور انشواءا.

لطف و ینایت حضرت زهرا سال  ا... یلیها، برای اینکه این را در نوشته هایتان یا در فعالیت هایتان 

لحاظ بکنید ما به دنبال این می گردیم که هویت بخشی کنیم یعنی در واقع هویت سوازی کنویم، 

پشوتکار موی هویت ایجاد کنیم، که این هویت تجمع می آورد، یالقه می آورد، اشتیاق موی آورد، 

 آورد ،همه ی اینها اگر هویت تشکی  شد می آید.



 

 جدیت در مطرح نمودن مظلومیت اهل بیت علیهم السالم

شاید در جهت برانگیختن هویت شیعی حربه ای مؤثر تر از تظلّم نباشد. تظلّم مظلو  نموایی        

قتواً مظلوو  هسوتند. در است. ما نمی خواهیم تظاهر به مظلومیت بکنیم. ائمه یلویهم السوال  حقی

محر  به من گفتند که آقا این لباس سیاه پوشیدن مکروه است. خانمی که می دانم بیه ها ی  را 

به مراسم قمه زنی می فرستاد که قمه بزنند آن خانم خودش هم  صاحب تحصیالت است بعود بوه 

 5د لطف کنیود  من گفت که این لباس سیاه پوشیدن مکروه است. به ایشان گفتم که شما می شو

مورد دیگر از پوشیدن لباس  مکروه را یادداشت بفرمائید. فقط لباس سیاه است که مکوروه اسوت؟ 

گفتند نه. گفتم خوب موارد دیگر اگر به ذهنتان می رسد یادداشت بفرمائید.  نگاه کردند و گفتنود 

د؟گفتم که آخر بوی حاال شما چرا جدل می کنید؟شما چرا همیشه بحث را  به ... مغلطه می کشانی

انصافیست. من که اینجا نشستم آمادگی ذهنی هم که نداشتم ولی شما به این سوال فکور کردیود. 

از قب  هم فکر کردید. من همین االن می توانم برایتان بگویم پوشیدن لباس زن برای مورد و مورد 

وه است. آخر چورا برای زن مکروه است. پوشیدن لباس تنگ مکروه است. تلبُس به لباس کفار مکر

اما  حسین انقدر مظلو  است؟ بعد هم شما همه مشکالت مکروهات رو ح  کردیود فقوط هموین 

لباس سیاه مانده؟ یعنی اگر در وجود من االن یه نگاه بکنید ده تا ییب پیدا میکنید. آنهوایی  کوه 

گوییود. خووب به خود  بر میگردد را نمی گویید فقط موضویی که به اما  حسین بر می گردد می 

 این نشان می دهد که اما  حسین مظلو  است دیگر.

شما اگر مظلو  نمایی را نه به مفهو  اینکه یرض می کنم که بخواهیم فیلم بازی بکنویم کوه       

ما مظلومیم. نه! واقعاً ائمه یلیهم السال  مظلومند. این مظلومیت را به نمای  بگذارید. نوا خواسوته 

هم باشه غرض و مرض در قلب  نباشد  نسبت به مظلو  محبوت پیودا موی هر آدمی آد  معمولی 

کند. دوست دارد که از  مظلو  دفاع بکند. دوست دارد اگر از دست  بور موی آیود در جهوت رفوع 

مظلومیت یک کاری بکند. اگر ما مظلو  واقع شودن ائموه یلویهم السوال  یلوی الخصوو  وجوود 

ها را  بتوانیم آن جایی که آن حضرت مظلو  واقع شوده مقدسه حضرت صدیقه طاهره سال  ا... یلی

است را درست به نمای  بگذاریم، خیلی کار میکند. اگر لج یک بیه شیعه  در آمود، آتو  بوه پوا 

میکند. اگر شما بتوانید بیه شیعه را در جایگاه محبت نسبت به حضرت زهورا و بغون نسوبت بوه 

 دشمنان  قرار بدهید خیلی کار کردید.



ببینید برای اینکه این کار را  بکنیم، اول  اینکه سؤال شود چرا قبر آن حضرت مخفی اسوت؟       

این از آن سوال هایی است که  خدا میداند جا دارد بنشینیم سایت ها برای این مطلب گریه کونم. 

شما فکر کنید حضرت زهرا سال  ا... یلیها چطور می توانستند به همه ی شیعه ها در طول تواری  

این خدمت بزرگ را بکنند که همه بفهمند این خانم مظلومانه شهید شده؟ بعد وقتوی ایون اتفواق 

افتاد بیشترین بار مصیبت  به چه کسی حاص  شد؟ به آن بیه هایی که دوست داشتند سور قبور 

مادرشان بروند، آنها بیشترین صدمه و آسیب را  دیدند. یعنی حضرت زهورا سوال  ا... یلیهوا بورای 

به ما بفهمانند که مظلو  واقوع شوده انود از خوون بوه دل شودن کودامین از یزیوزان  مایوه  آنکه

گذاشت؟ بیه هایی که دوست داشتند  سر قبر مادرشان بروند. شوهری که دوست داشوت آزادانوه 

آنجا برود، اما نتوانست. خدا نیاورد انشا ا... برای هیچ کدامتان کوه یزیوزی از دسوت بدهیود. شوما 

سم یزیزتان با شکوه برگزار می شود  نیمی از غمهایتان کم میشود. اصالً شما در مجلوس وقتی مرا

به قصد تسلیت شرکت می کنید. به مجلس یزیزانتان می روید که   برای  تسال ی خاطر بشود نه 

تشوی . وضعیت غس  و کفن و وضعیت دفن  نه مراسمی نه  تسالیی، قبورش هوم ناپیودا سوت. 

بار این مصیبت را کرده؟ آنهایی که بعد از حضورت زهورا ماندنود. چورا؟ بورای کی بیشترین تحم  

اینکه امروز به من و شما و همه یالم بگویند که در حقشان ظلم کرده انود، اختفوای قبور حضورت 

صدیقه طاهره سالما... یلیها است. توجیهات دشمن آنقدر مسخره است که اصوالً توجیهوات را کوه 

 ید. آخر نامردی هم حدی دارد، پستی هم حدی دارد.بخوانید یصبانی می شو

قصه فدک و خطبه لعن حضرت به ینوان خطبه فدکیه و نوشته ای که فدک را پس دادنود  و       

نوع اینکه آن نوشته بعداً چگونه ظالمانه از آن حضرت گرفته شد و جسوارتی کوه در کوچوه انجوا  

ی بیت االحزان همه اش مظلومیت را به اثبوات موی شد و نامه ای که گرفته شد و پاره شد و ماجرا

رساند و نیز اینکه حضرت زهرا سال  اهلل یلیها از مدینه تا سر قبر حموزه ی سیدالشوهدا کوه  موی 

رفتند. من یک وقتی حساب کرد  که اگر درست یاد  باشد از خانوه ی موا کوه تهوران نوو بوود توا 

تناک، یک خانم دست بیه های  را بگیرد بعود میدان اما  حسین بلکه بیشتر، در آن گرمای وحش

این همه راه پیاده بیاید که یک گوشه را پیدا کند وگریه کند. بعد هم که آن را خراب کردنود. اگور 

درست مدل کنید که چه اتفاقی افتاده مسیرها چه بوده، راه ها چه بوده، هم برای مرد  جالب موی 

 شود نقشه ای تهیه کنید، مسافت یابی شود.شود هم آنها که می خواهند بنویسند. اگر ب

ولی واقعاً اگر شما بتوانید به جمعی از خانم ها بگویید یک روز این حرکتی که حضورت زهورا       

تا از خانمها بیوه هوا 75تا 71کرد ما هم بکنیم. روز شهادتشان را  پیاده از تهران نو تا اما  حسین 



دو تا از بیه هاتون رو بگیوریم،  پیواده از تهوران نوو توا  ساله دست 1- 6یمان را بگیریم بیه های 

میدان اما  حسین بیاییم. بعد حاال فکر کنید این خانو  مرین هم هست. اگر شما بتوانید انشاءاهلل 

 یک حرکت نمادین از این مظلومیت گزارش دهید.

انود. حضورت زهراسوال  بعد هم یادمان باشد امیرالمومنین لیال و شیرینشان را از دست نداده       

اهلل یلیها به خاطر مجنون این کار را نکرده اند.حضرت زهرا برای امیر المومنینیت امیور الموومنین 

این کار را کرده اند و این اتفاقات افتاده. از فدک، از بیت االحوزان، از احوراق بیوت،از اختفوای قبور 

و به مرد  بفهمانیم کوه چوه اتفواقی حضرت، این وقایع را درست گزارش تاریخی  را انجا  بدهیم 

افتاده. اگر بتوانیم چنین کاری کنیم انشا ا... در دل های مرد  محبتی نسبت به آن حضرت کاشته 

می شود، یا اگر هست بارورتر می شود. نسبت به دشمنان آن حضرت بغن و کینه ای شوک  موی 

شویعی بشوود وانشواء اهلل هویوت  گیرد  و این بغن و کینه انشا ا... می تواند بایث تجمع جمعیوت

ببخشد   به جمعی که دارند از یک مظلو  دفاع می کنند. حاال اگر شما به مرد  گفتیود آی مورد  

اگر شما به مناسبت شهادت حضرت زهرا هیچ کاری نمی توانید بکنید، یک پرچم سویاه از پنجوره 

ر را نموی توانیود بکنیود آن روز خانه تان آویزان کنید. این کار را که دیگر میشوود کورد.  ایون کوا

خودتان لباس مشکی بپوشیدو به بیه هایتان تسلیت بگویید. برای بیه هایتان تعریوف کنیود کوه 

چه اتفاقی افتاده. مرد  را حاال دیگر میشود همراه کرد و اگر مرد  همراه شدند انشاءا... دشمن بوه 

 آن قصد و هدف  نمی رسد.

تا یوا هور  5ن تمامی این مطالب پنج گانه، در پایان هر یک از این یرض کنم خدمتتان در پایا      

مطلب دیگری یا هر مجلس یا هر حرکتی که برای حضرت زهورا سوال  اهلل یلیهوا موی شوود .ایون 

واقعیت را  به مرد  القا بکنیم که من با خدای متعال هیچ ارتباطی ندار ، نمی توانم داشوته باشوم، 

ط موبای  دار ، نه ایمی  خدا را دار ،نه آدرسی دار . من برای ارتباطم با نه شماره تلفن دار ، نه خ

خدا برای اینکه بفهمم خدای من از چی راضی است و از چی ناراضی اسوت ؟سوخط  کجاسوت؟ 

رضایت  کجاست؟چه مکانیزمی دار ؟ خوشبختانه این روایت به حدی در منابع اه  سنت هسوت 

ب  تشکیک است که رسول خودا فرمووده انّ اهلل یرضوا لرضوا که غیر قاب  خدشه است.حتی غیر قا

دهد که می خواهی خدایت را راضی کنی برو فاطمه را  فاطمه ویغضب لغضبها به من کلید دارد می

راضی کن.  تارضایت خدا به شما اهداء شود. در واقع التماس کن که بی بی جان شما با رضوایتتان 

ضی بشوید،  بیایید از زشتی های موا در گذریود، کوه اگور شوما رضایت خدارا هدیه کنید. بیایید را

راضی بشوید خدا راضی شده و با رضایت حضرت صدیقه طاهره سال  ا...یلیها انشاء ا... قلوم پایوانی 



بکشیم بر غیبت اماممان یلیه السال . و این نکبت به خاطر هموین جنوایتی اسوت کوه در سوقیفه 

ه است. اگر موفق شدیم زهی سعادت که انشا ا... پیشوانی شورف اتفاق افتاده و دامن گیر ماهم شد

به همه ی یالم بسائیم. اگر هم موفق نشدیم حد اق  ما،در زموره ی آنهوایی محسووب بشوویم کوه 

تما  تالشمان را کردیم برای جلب رضایت حضرت صدیقه طواهره سوال  ا...یلیهوا. موا از آن جموع 

ایی که انشا ا... خواستیم در جهوت جلوب رضوایت حضورت فاطمیون انشا ا... محسوب بشویم از آنه

 صدیقه طاهره سال  ا... یلیها حرکتی داشته باشیم.
 


