
 

 

  های فاطمی در دفاع مقدس جلوه
 *محمدباقآنادموالمسلمین االسالمحجت

 مقدمه

ساا تجاوز ناجوانمردانه رژیهم بعهو عهراق،  8مهم دفاع مقدس ملت ایران در برابر یکی از ابعاد 
روح تعبد و بندگی و معنویت خاص رزمندگان است که اگر چه درباره آن مطالب زیاد  به میهان 

گونه که باید ماهیت و حقیقت آن موشکافی و تبیین نشده اسهت. در ایهن راسهتا   آمده است، اما آن
 بیت عصمت و طههارت قابل توجه، انس و الفت رزمندگان با قرآن کریم و اهلیکی از موارد 

، الگهویی نمونهه و ممتهاز در صهفات و است. حضرت فاطمهه زههرا ویژه حضرت زهرا به
شهان بهر  آن حضهرت و چگهونگی شهادت  مسلمانان است. تأ یر سیره  فضایل اخالقی برا  همه

ین هر چهه بیشهتر اسهت. رزمنهدگان اسهالم همهواره در ماهیت دفاع مقدس، نیازمند تحلیل و تبی
مبارزه کرده، از او کمک طلبیده و با عشهق بهه آن حضهرت  ها  نبرد با یاد حضرت زهرا جبهه

 اند. به شهادت رسیده
 و امهام عصهر ، امهام حسهینویژه حضهرت زههرا بهه اگر چه توسل به ائمه اطههار

را از عمق خاطرات رزمندگان استخراج کنیم، امها در طلبد تا مطالب آن  ا  می ها  جداگانه فصل
و میزان تأ یرپذیر  جنهگ  ها  عجیبی از توسل رزمندگان به حضرت زهرا این مجاا حکایت

شایسهته  خورد که در ایام فاطمیهه و شههادت حضهرت زههرا از سیره آن حضرت به چشم می
 داخته شود.هایی از آن پر  است به قدر بضاعت اندک این نوشتار به گوشه

 بخش رزمندگان ، هویتحضرت زهرا. 1
و  کشهانند. پیهامبر اند و افراد را آگاهانه به سهو  خهود می الگوها  صحیح و ارزشی، سازنده

، مظهاهر کامهل اسهالم بهرا  پیهروان حقیقهت هسهتند. در ایهن بیت طهارت و عصمت اهل
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و سهلوک خهود بهه آن در روش  الگویی برجسته است؛ زیرا ائمه رهگذر، حضرت فاطمه
فرمهوده  دادنهد؛ چنانکهه حضهرت مههد  کردند و او را سرمشق خود قهرار می بانو تأسی می

ِ ِلى اَسُوه َحَسنه»است:  ُسوِل اّلَله َِ  «.برا  من اسوه والگویی نیکوست فاطمه زهرا 1؛َو ِفى ِابنَه 
را بهه  قه کبهر توانند سیره نورانی حضرت صدی  نیز در سلوک فاطمی خود می پیروان ائمه

توان  عنوان زیباترین الگو در پرورش شخصیت خود انتخاب نمایند. رزمندگان دفاع مقدس را می
ها  گوناگون زندگی،  دانست که در عرصه از ممتازترین  شاگردان مکتب حضرت فاطمه زهرا

کهه همهه  بیهت تأ یر پذیرفته بودنهد. یکهی از عاشهقان والیهت اهل از سیره حضرت زهرا
پیوند خورده بهود، شههید سهید مجتبهی علمهدار  اش با عشق و ارادت به حضرت زهرا ندگیز

نامه ایهن شههید   است که وصیت کرده بود در تشییع پیکرش نام مادرش را ببرند. در فراز  از وصیت
غهریبم  ۀقبل از آنکه پیکر مرا در قبر بگذارید، مداحی داخل قبرم برود و مصیبت جد»آمده است: 

 2«.را بخواند تا شاید مادر مظلومم در شب اوا قبر سر  به من بزند زهرا فاطمه

 ، آموزگار غیرت و عفتحضرت زهرا. 2
ا  کهه  گونهه بهود؛ به غیرت و همیت مردان جنگ، الهام گرفته از مکتب حضرت فاطمه زههرا

ب بمانهد. ایهن مردان ما برا  دفاع از ناموس و حفظ عفت بانوان، جان خود را نثار کردند تا حجا
ها   ها، وصهایا و توصهیه نوشته   خصوصیت ممتاز افزون بر تبلور در رفتار و منش شهدا، در دست

شان حفهظ  ها  ها به روشنی تبلور یافته بود؛ چرا که یکی از تأکیدات اغلب شهدا در وصیتنامه  آن
مهادرش نوشهته  اش به نامه حجاب در زنان و غیرت در مردان است. شهید سعید زقاقی در وصیت

مادرم! زمانی که خبر شهادتم را شنید ، گریه نکن ... زمان تشییع و تدفینم گریه نکهن ... »است: 
ام گریه نکن ... فق  زمانی گریه کهن کهه مهردان مها غیهرت را فرامهوش  نامه زمان خواندن وصیت

درم گریهه کهن کهه حجابی گرفت، مها غیرتی و بی کنند و زنان ما عفت را. وقتی جامعه ما را بی می
 3«.اسالم در خطر است ... 

توان در رفتار از تکهاوران ایرانهی  پرستی رزمندگان فاطمی دفاع مقدس را می مند  و ناموس غیرت
 دهند: سه شهید می ،مستقر در خرمشهر دید، وقتی برا  یک جسد عریان
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ن و جها شهرافت جسهد بی هها  بی فردا  روز  که دشمن بعثهی خرمشههر را گرفهت، بعثی
عریان یک خانم خرمشهر  را برا  آزار تکاوران ایرانی بهه تیهرک بلنهد  بسهتند و آن طهرو 

ها  دلیر ایرانی به جهوش  رگ غیرت رزمنده .ها  ایرانی گذاشتند رزمنده  کارون مقابل چشم
دهند تا بالخره جسد آن خهانم را پهایین  آید و تکاورها  نیرو  زمینی ارتش سه شهید می می
 1سپارند. و به خاک میآورند  می

 ، دروازه وصال و شهادتحضرت زهرا . 2
َلْيِه اْلَاِسديَلَة َوَجاِهدُدوا ِفدي َسدِبيِلِه »فرمایهد:  قرآن کریم می َِ َه َواْبَتُغاا  ُااا اللَّ ِذيَن آَمُناا اتَّ َها الَّ َيا َأيُّ
ِلُحاَن  ُْ ُكْم ُت ا  ]از ایمان، عمل صهالح  و وسیله آویز  ا  اهل ایمان! از خدا پروا کنید و دست 2؛َلَعلَّ

و آبرو  مقربان درگاهش[ برا  تقهرب بهه سهو  او بجوییهد و در راه او جههاد کنیهد تها رسهتگار 
و مفسران و نیز سهفارش علمها و  بیت بر پایه این آیه شریفه و با استناد به سخنان اهل«. شوید

ویژه  بهه بیهت دس اهلبزرگان، برا  برآورده شدن حاجات شرعی خود بایهد بهه سهاحت مقه
ترین  شویم. رزمندگان اسالم نیز برا  حاجت گرفتن، از نزدیک  متوسل االئمه حضرت زهرا ام

 کردند. راه یعنی توسل استفاده می
ویژه در ایام فاطمیهه و  ها  مهم و فراوان بزرگان دین برا  برآورده شدن حاجات، به یکی از توصیه

ها  مختلف از جملهه خوانهدن  و  بزرگ اسالم به شکل، توسل به بانشهادت حضرت زهرا 
 اللهه بهجهتاسهت؛ چنانکهه آیهت… ، توسهل بهه ایشهان و نماز استغا ه به حضرت زههرا

اش این است که متوسل شود به زههرا   هر کسی که گرفتار است و مشکل دارد، چاره»فرمود:  می
 3«.مرضیه

رزمندگان در ایام دفاع مقدس، نائهل آمهدن بهه ترین آرزوها   ها و بزرگ ترین حاجت یکی از مهم
دانستند که تنهها  ها شهادت را فوز عظیم و مقامی عالی در پیشگاه معبود می فیض شهادت بود. آن

آن را از خداونهد  بیهت رو به واسطه توسل به اهل شود؛ از این به اولیا  خاص الهی ارزانی می

                                                           

 .545813، کد خبر: 28/06/1401، «شهادت سه تکاور برا  جسد یک ناموس ایرانی». خبرگزار  دفاع مقدس، 1
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403879. 
https://www.hawzahnews.com/news/408379 



100        

 

 ـ تخصصی ویژه مبلغانـفصلنامه علمی توشه ره 

 دهد: می بر این گفتار گواهی مینامه شهید حاج احمد کری کردند. شهادت طلب می
اکنون در گلزار شهدا  علی بن جعفر قم مدفون است، در عملیهات کهربال  پهنج  او که هم

در شلمچه به شهادت رسید. او برا  شهید شدن به هر در  زده بود، امها شههادت قسهمتش 
 شد. بعد از عملیات کربال  چهار حسابی رفته بود تو  ههم. شهب عملیهات کهربال  نمی

. حهاجی نشسهته بهود تهو  سهنگر پنج مصادو شده بود بها شههادت حضهرت فاطمهه
تو  آن اوضاع و احواا که همه در تب و تهاب عملیهات بودنهد، سهراغ مهداح را  .فرماندهی

؛ مهداح اش کرده بهود تها بهرایش روضهه بخوانهد، روضهه حضهرت زههرا گرفت. راضی
پهر   مروت/ مرغ شکسهته خت صیاد بیسو وقتی که باغ می»کرد:  خواند و حاجی گریه می می

زد/ گردیده بود قنفذ همدسهت بها مغیهره/ او بها غهالو شمشهیر ایهن تازیانهه  را در آشیانه می
بی شهادتش را امضها کهرد، صهبح عملیهات کهه آمهده بهود بهرا   همان شب بی«. زد... می

 1سرکشی خ ، خمپاره خورد کنارش. فق  دو تا ساق پاش سالم ماند.

 های بزرگ ، اسم رمز عملیاتحضرت زهرا. 3
، توسهل بهه وجهود مبهارک آن یکی از ابعاد ارتباط معنو  رزمندگان با حضهرت فاطمهه زههرا

گشا  موانع جنگ و مشکالت رزمندگان بود. در دوران هشت ساا  حضرت است که همواره گره
احی و اجهرا ها  متعدد  از سو  رزمندگان ایرانی علیه نیروها  بعثی طر مقدس، عملیات دفاع 

به عنوان رمز آغاز عملیات متبرک  ها به نام مبارک حضرت زهرا شد که تعداد  از این عملیات
 بودند.

رتبهه  عملیات بها طراحهی فرمانهدهان و مقامهات عالی 12ها  دفاع مقدس،  از مجموع عملیات
رمهز  ساز جنهگ در مقاطع مهم و سرنوشت نظامی، با تأسی به نام مبارک حضرت فاطمه زهرا

اند، روشهن اسهت  برا  همه کسانی که تاری  دفاع مقدس را خوانده یا شنیده 2گذار  و اجرا شد.
یها »المبین، بدر و والفجر هشت کهه همگهی بها رمهز مقهدس  ها  کربال  پنج، فتح که عملیات

هها   انجام شدند، چه تحولی در سرنوشت جنگ ایجاد کردنهد و توانسهتند بها تاکتیک« زهرا
 گشایی کنند. گیر و از کالو سر در گم جنگ گره شین جنگی پر قدرت عراق را زمیننوین، ما

طلبی  و تأ یر آن بهر اراده و روحیهه شههادت« یا زهرا»در این میان برا  نشان دادن عظمت رمز 
                                                           

 . 113و  112، ص ستارگان خاکی. محمد خامه یار،  1
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 شود:   رزمندگان، به برکات و دستاوردها  عملیات کربال  پنج به طور اجمالی اشاره می
، بحهران بزرگهی را بهرا  فرمانهدهان «4کهربال  »ایرانی در عملیهات  موفق نشدن نیروها 

دانسهتند؛ امها در ایهن  را غیر قابهل عبهور می« شلمچه»جنگ ایجاد کرده بود و استحکامات 
فقه  ضهعف دشهمن در شهلمچه را « 4کهربال  »میان فرمانهده کهل سهپاه از شکسهت در 

وضعیت بسیار دشوار طراحهی و  در« 5کربال  »شناسایی کرده بود. به هر صورت عملیات 
و بها ههدو تصهرو شهلمچه در « یها زههرا »با رمز مبهارک  65د  ماه  19بالفاصله در 

ساعت یک بامداد آغهاز شهد. در ایهن عملیهات رزمنهدگان اسهالم بها پشهتیبانی و حمایهت 
 آتشبارها  سنگین از مواضهع خهود خهارج و چهون صهاعقه بهر سهر دشهمن فهرود آمدنهد

با عبور از موانع بسیار دشمن، مواضع عراق را از سمت شماا مورد هجهوم  رزمندگان اسالم.
به اهداو اصلی خود دست یافتنهد. در ایهن عملیهات بهیش از  65قرار دادند و تا دوم اسفند 

نفهر ههم بهه اسهارت درآمدنهد.  2385کشته و زخمی از دشمن بهه جها  مانهد و  90000
 1یان جنگ را در پی داشت.پیروز  ایران در این منطقه شمارش معکوس پا

 درمان ، شفای دردهای بیحضرت زهرا . 4
چنانکه آیات و اسما قرآن کریم به عنوان مظهر  از مظاهر اسماءالله )هو الشافی(، شهفابخش  هم

 بیت عصمت و طهارت و اهل ها  روحی و جسمی است؛ نام مبارك پیامبر اکرم بیمار 
یکهی از اذکهار مهؤ ر « یا فاطمهه»کار و اسماء، ذکر نیز شفابخش دردهاست. در میان همه اذ

 است.
ها  متعهدد استشهفا  رزمنهدگان و مجهروحین جنهگ بهه  صفحات تقویم جنگ مملو از نمونه

اسهت.  ویژه مادر سهادات، حضهرت زههرا به بیت واسطه استمداد از ساحت مقدس اهل
اسهت. او  مبر اسهالمشهید احمد کاظمی، یکی از شفایافتگان به دست باکفایهت دختهر پیها

داشت. در هر پست و مقامی بهود، مجلهس عهزا  فاطمیهه را  ارادت عجیبی به حضرت زهرا
رزمهانش  کرد. یکهی از هم برپا، و دردها و مشکالت بزرگی را به برکت ذکر و نام حضرت حل می

 کند: حاج احمد را چنین توصیف می  علت این همه عشق و عالقه
مقدس به سختی مجروح شد و ترکش بهه سهرش خهورد. او را بهه ال او در حین عملیات بیت

                                                           

 .71451، کد خبر: 16/12/1396، «مرور  بر چند عملیات متبرک به نام حضرت زهرا» ». خبرگزار  ایسنا، 1
https://www.isna.ir/news/96121608725 
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بیمارستان صحرایی بردیم، اصرار داشت کسی نفهمد زخمی شده که روحیه نیروهها خهراب 
بلند شهو، بایهد »هوش بود. یک دفعه از جا پرید و گفت:  از شدت خونریز  مدتی بی. نشود

شهما بیههوش »اه از ایشان پرسیدم: فایده بود. در طی ر هر چه اصرار کردیم، بی«. برویم خ 
وقتهی تهو  اتهاق »خیلهی آرام گفهت: ...«. بود ، چه شد که یک دفعه از جا بلند شهد  و 

آمدند داخل اتهاق. بهه مهن فرمودنهد: چهرا  باره دیدم خانم فاطمه زهرا خوابیده بودم، یک
ه سهر دسهتی به توانم ادامه دهم. حضرت زهرا خوابید !؟ گفتم: سرم مجروح شده، نمی

 1من کشیدند و فرمودند: بلند شو، بلند شو، چیز  نیست، برو به کارهایت برس.
دیگهر از توسهل بهه حضهرت  نمونهۀ نسهب، یهک شفا یافتن چشمان سردار شهید محمد اسالمی

و  نسهب عالقهه قابهل ستایشهی بهه حضهرت صهدیقه کبهر  اسهت. شههید اسالمی زهرا
 خواندند. ار زهرایی میخوانی او داشت و بدین جهت او را سرد روضه

ها چشمانش به شدت آسیب دیهد. ها  مختلفی شرکت کرد. در یکی از عملیات و  در عملیات
بعد از معاینات دقیق و معالجات متعدد در بیمارستان، پزشکان اظهار کردند که بینایی چشمانش 

ن بازگشهت و بها را از دست داده و کار  از کسی ساخته نیست. چند روز بعد سردار به بیمارسهتا
جراحی  الزهرا شما با رمز یا فاطمه»اصرار آنان را راضی کرد تا چشمانش را عمل کنند. گفت: 

کردند، بهرا   بعد از عمل هنگامی که پانسمان چشمانش را باز می«. اش با ...  را شروع کنید بقیه
 2دانست. می اش را مدیون توسل به او گفت که بینایی ها از مهربانی کسی سخن می بسیجی

 ، خاستگاه توسل رزمندگان حضرت زهرا . 5
کلید حل مشهکالت، روضهه و توسهل بهه  ها و شاه یکی از زیباترین اخالقیات رزمندگان در جبهه

بهود. در حقیقهت علهت انهس شهدید شههدا و  بیت عصمت و طههارت ساحت نورانی اهل
ا  بها اشهک و روضهه مهأنوس  گونه ها به ها بود. آن خوانی ، همین روضهبیت رزمندگان به اهل

معروو بودند؛ زیرا « اشکانیان»ا  از رزمندگان در تعابیر و ادبیات طنزگونه جبهه به  بودند که عده
شهد، بهه شهکل  خوانهده می ویژه حضهرت زههرا بهه  ا  برا  معصومین تا توسل و روضه

هنگهام موانهع و گشایی اشهک و روضهه  کردند. در وصف خاصیت گره عجیبی شروع به گریه می
کننهد کهه ههر گهاه مشهکالت داخلهی و  نقل می مشکالت همین بس که اطرافیان امام خمینی
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فرمودنهد کهه یهک نفهر برایشهان روضهه حضهرت  آمد، ایشان می خارجی برا  مملکت پیش می
 بخواند. زهرا

ر توسهل رزمندگان اسالم نیز در تنگناها  سخت جنگ و در کوران آتش دشمن، تنها راه چاره را د
هها  دشهوار را  یافتند و قفل درها  بسته و رمهز عبهور از راه می به ساحت قدسی مادر سادات

کردنهد. در احهواالت فرمانهده شههید عبدالحسهین برونسهی  تنها با کلید توسهل و اشهک بهاز می
 اند: نوشته

را گشتند، معبهرش  ها به میدان مین رسیدند. هر چه می شب عملیات، نزدیک خاکریز عراقی
تهر یهک   کردند. شهید عبدالحسین برونسی سردرگم بود و چهل، پنجاه متر آن طرو پیدا نمی

. دلههم متوسههل شههدم بههه حضههرت زهههرا»گفههت:  می .گههردان نیههرو منتظههر دسههتورش
 .اختیار دستور حمله را صهادر کهردم دانم چند دقیقه گذشت. بی ام گرفت. نمی شکست.گریه

ها رفتنهد طهرو همهان  ند روز بعد، سه نفر از بچههآن شب حتی یک مین هم عمل نکرد. چ
هها  ضهدنفر.  ها بر ا ر انفجار مین قطع شد. میدان پر بود از مین میدان مین. پا  یکی از آن

 1«.شدند ها منفجر می کردند، مین هایشان را که پرتاب می کاله
بهه حضهرت  اند کهه او ارادت عجیبهی در خاطرات سرلشگر خلبان مصطفی اردستانی نیز نوشهته

، زبهانزد ویژه حضهرت زههرا  مرضهیه به بیت داشت. مصطفی در توسل به اهل زهرا
 چنین بیان شده است: دوستانش بود. علت این ارادت از قوا شهید به زبان خواهرش این

باره جنگنهده مهن مهورد  گشتم. یک ها  مهم از داخل خاک عراق بر می در یکی از مأموریت
هواپیما شدیدًا آسیب دید. کنترا هواپیمها از دسهت مهن خهارج شهد. حمله قرار گرفت. باا 
دانستم چهه کهنم. در همهان  لحظاتی تا سقوط فاصله داشتم. نمی. شد هیچ فرمانی اجرا نمی

بهاره  افتادم. متوسهل شهدم بهه بهانو  دو عهالم. یک لحظه ناخودآگاه به یاد حضرت زهرا
توانیهد راحهت بهه  شهما می» احساس کردم شخصی جلو  چشهمانم ظهاهر شهد و گفهت:

ناگهان فرامین هواپیما را کنترا کردم. انگار نهه انگهار کهه دقهایقی قبهل «. پروازتان ادامه دهید
ها به فرمان من نبود! من تا لحظاتی قبل در حاا سهقوط بهودم، امها حهاال ...  کدام از این هیچ

به شدت آسیب دیده بود! وقتهی  اوج گرفتم. به راحتی به پرواز ادامه دادم، در حالی که هواپیما
 2هواپیما به مسیر خود ادامه داد، اشک تو  چشمانم حلقه زد ... .
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یار جهابر  بهه  زد، توسل شهید اللهه ها را گره می همچنین هر گاه حمله سنگین دشمن کار رزمنده
 کرد: بود که گره از کار باز می حضرت زهرا

یار جهابر   اللهه .آمهد ه بود و کهار  از مها بهر نمیمان را برید امان دشمن، امان ها  بی گلوله
هنهوز «. تا باران بیاید و عملیات دشمن قطع شهود متوسل شویم به حضرت زهرا»گفت: 

جهابر  از خوشهحالی گریهه  .مان به حضرت نگذشته بهود کهه بهاران آمهد یک ربع از توسل
قهت گرفتهار دسهت برنداریهد. ههر و یادتان باشد از حضهرت زههرا»گفت:  کرد. می می

 1«.است به جان مادرش فاطمه زهرا شدید، چاره کار قسم دادن امام زمان

 ، چراغ هدایت بشریتحضرت زهرا . 6
او  3و شخصیتی که خلقت نور  2از میوه بهشتی گیر  شخصیت حضرت زهرا تکّون و شکل

از او ، نشان از مقام و عظمت واال  آن حضرت دارد و نیز منزلت و عظمت حضهرت فاطمهه
المهؤمنین و  االئمه، ام شخصیت بلندمرتبه و زیبایی خلق کرده است که تنها او سیده زنان جهان، ام

َولَاْو كَااَن الُْحْساُن »در وصف عظمت ایشان فرموده اسهت:  شفیعه دو سراست. پیامبر اکرم
ْْ َفاِطاَمَة بَْل ِهاَي َأْعاَظ ُ  ُحسهن و خهوبی شهکلی داشهته و اگر قهرار بهود  4؛َشخصا ]َهيْئَةب [ لَكَانَ

مقام معظم رهبر )حفظه الله( «. خیلی برتر است بود؛ بلکه فاطمه باشد، همانا آن فاطمه
ها   هها  سهاده و چشهم بهرا  ذهن اگر شخصیت فاطمه زههرا»باره فرموده است:  نیز در این

عهالم سهرور زنهان  کهردیم کهه فاطمهه زههرا شد، ما ههم تصهدیق می بین ما آشکار می نزدیک
 5«.است

بودند، روز و شب خود را با ارادت و توسل بهه آن  تن پیامبر رزمندگان که شیفتگان حقیقی پاره
مانده از آنان صحت ایهن ادعها را  جا وجو در روحیات و آ ار به گذراندند. اندک جست حضرت می

ه بها عنایهت و هها چگونه ها و ابراهیم هاد  کند که امثاا سید حمید میرافضلی به روشنی  ابت می
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بی دو عالم ره صد سهاله را یهک شهبه طهی کردنهد و چگونهه بهر قلهه عهزت و سهربلند   نظر بی
محهدود بهه  ها جاودانه شدند؟ دایره جذبه معنو  حضهرت فاطمهه زههرا درخشیدند و در دا

تاری  و مرزها  جغرافیایی جبهه و دفاع مقدس نبود؛ بلکه کسانی بودنهد کهه حتهی بها اسهالم و 
 ها را به راه سعادت رهنمون کرد.  م بیگانه بودند، اما عنایت حضرت آنتشیع ه

کسب فیض و ههدایت کهرد، خهانم  یکی از کسانی که از ساحت قدسی حضرت فاطمه زهرا
 بانو  مسلمان شده دانمارکی است که خودش را دختر حضهرت فاطمهه زههرا« لنه مته سین»

نام سمیرا را برا  خهود برگزیهد و بها نهام خهانوادگی داند. و  پس از ازدواج و تشرو به اسالم  می
هاسهت سهاکن ایهران اسهت، داسهتان  سمیرا خادم کهه مدت .شود شناخته می« خادم»همسرش 

 :کند اش را چنین تعریف می زندگی

ساا پیش در یکی از شهرها  کوچک دانمارک به دنیا آمدم. در یهک خهانواده مسهیحی  56
آقا  خادم ازدواج کردم، به ایشان گفتم ازدواج بها شهما بهه  زندگی کردم. زمانی که با همسرم

معنا  این نیست که مسلمان شوم. البته ما با سنت اسالم ازدواج کردیم، اما بها ایشهان شهرط 
شوم. همسرم مسلمان بود و من مسیحی و ما چنهدین سهاا بها همهین  کردم که مسلمان نمی

بهشت به رویهت بهاز شهود؛ از اراده انسهان شرای  زندگی کردیم، اما وقتی قرار است درها  
ها  بیهوده فایده ندارد. داسهتان ههدایت شهدن مهن بهه بازگشهایی  شود و مقاومت خارج می

گردد. همسرم به اتفاق دوستانش مؤسهس ایهن حسهینیه بودنهد.  ا  در کپنهاک بر می حسینیه
از شهما  من یک خواهشهی»خواست به حسینیه برود، به من گفت:  یک شب که همسرم می

خواهم همراه من به حسینیه بیهایی؛  است. از شما می دارم. امشب شهادت حضرت زهرا
توانم برایتان توصیف کنم، اما روحهم  مراسم شروع شد. نمی«. چون ایشان مادر اسالم است

پرواز کرد. من در آن تاریکی نور  را دیدم که در اتاق چرخید و حهس کهردم در وجهود مهن 
پیدا کردم، اما متوجه نبودم چه اتفاقی افتهاد. بهه خانهه کهه برگشهتیم،  نشست. حالت خاصی

همسرم متوجه دگرگونی حالم شد و از من پرسید چه اتفهاقی افتهاده اسهت. مهاجرا را بهرایش 
وقتهی «. خواهد برا  او باشی این طبیعی است. خدا می»تعریف کردم. لبخند  زد و گفت: 

ردم و تصهمیم گهرفتم مسهلمان شهوم، بهدون اینکهه این جمله را گفت، آرامش خاصی پیدا ک
اطالعی داشته باشم. فردا  آن روز تصمیم گرفتم در اولهین اقهدام پوشهش اسهالمی را تهیهه 
کنم. از همان روز از همسرم خواستم به من نماز خواندن را یاد بدههد. امهروز خهدا را شهکر 

رم که در فاطمیه کامهل شهدم. کنم که آن شب در فاطمیه، خدا مرا خواند. من خدا را شاک می
کنهد. دیگهر  ام، به یقین رسیدم که اسهالم، انسهان را کامهل می در این مدتی که مسلمان شده



106        

 

 ـ تخصصی ویژه مبلغانـفصلنامه علمی توشه ره 

ها  نهابی  ام نیستم؛ زیرا خدا را دارم و محتاج هیچ چیز  نیستم. یکی از چهره دنباا گمشده
شخصهیت اسهت. ایهن  شهده، حضهرت زههرا  عنوان انسان کامل برا  من شناخته  که به

نظر من یکی از وجهوه  ارزنده به من کمک کرد تا شناخت کاملی نسبت به اسالم پیدا کنم. به 
که برا  من بسیار جذاب است، حجهاب فهاطمی اسهت. مهن  شخصیتی حضرت زهرا

کنهد و  کردم، حجاب مثل زندان است که زن را محهدود می پیش از مسلمان شدن تصور می
برد. این تفکر  است که در غرب برا  حجاب رایهج اسهت  میحتی حقوق اولیه او را از بین 

کردم، اما روز  که تصمیم گرفتم مسهلمان شهوم و خواسهتم بها  ها فکر می و من هم مانند آن
مانتو و روسر  از خانه خارج شوم؛ همین که در را باز کردم، سرم را بلند کردم و لبخنهد  بهر 

ام، احسهاس آزاد  بهه  جاب از زنهدان آزاد شهدهکردم با ح لبانم نشست و راه افتادم. حس می
کهردم،  من دست داده بود. خیلی احساس شاد  به من دست داد. برخالو آنچه تصهور می

 1حجاب نه تنها مرا محدود نکرد؛ بلکه عالوه بر آزاد ، احترام را نیز در پی داشت.

 نشانی ، اسطوره گمنامی و بیحضرت زهرا . 7
ِفى »فرمایهد:  کنند، می جویان جهاد می توصیف مردمی که با فتنه در حضرت امیرمؤمنان علی

ماِء َمعُ وفُونَ  مقهدار و در آسهمان  آنهان در رو  زمهین گمنهام و بی 2؛اَلِِض َمجُهولُون َو ِفى السَّ
ها  زمینی رها کردند تها  رزمندگان دفاع مقدس نیز خود را از قید نام و نشان«. شناخته و پدیدارند

انی متصف شدند. شهید عبدالحسین برونسی به عشق مادر خواست گمنام بمانهد به شهرت آسم
ها در روز شهادت مادرش رجعت کرد. او بازگشت تا باز ههم ارادت خهود را ا بهات  و بعد از ساا

کهرد. او بهرا   را صدا می« مادر»آر ، او در مهر مادر خالصه شده بود. ذره ذره وجود او نام  .کند
 ، حقیقتًا چراغ راه شد.صدها جوان مشتاق

دهند. جنهگ بهرا  مها صهدها ههزار چهراغ راه  هایی که راه را نشان می این واد  پر است از ستاره
یافتگان، شهید ابراهیم هاد  است که گمنامی را به دلیل شهباهت  نمایان کرد. یکی دیگر از این ره

حضهرت را حهس  ، حضهوربه ماجرا  مادر انتخاب کرد. او که در مجالس حضرت صهدیقه
 خواند. شنیده بود که شهدا  گمنام میهمان حضرت زهرا ها از مادرش می کرد، در مداحی می
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در برزخ هستند، برا  همین از خداوند خواسته بود گمنام بماند. خدا ههم دعهایش را مسهتجاب 
 هاست در فکه گمنام مانده است. کرد. او ساا
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 ق.1423، قم: انوار الهد ، مقتل الحسينخوارزمی، موفق بن احمد،  .4

، تصهحیح صهبحی صهالح، چها  اوا، قهم: نهج البالغهشریف الرضی، محمد بن حسین،  .5
 ق.1414هجرت، 

 ش.1376، چا  ششم، تهران: کتابچی، االمالیصدوق، محمد بن علی،  .6

اکبر غفار ، چا  اوا، قم: دفتهر  ، تصحیح علیارمعانی االخبهههههههههههههههههههههههههههههه،  .7
 ق.1403انتشارات اسالمی، 

 طبر  آملی، محمد بن جریر، دالئل االمامة، قم: دار الذخائر،  بی تا. .8

 ش. 1384، نشر کاتبان، چا  سوم، مشهد، هاى نرم کوشک خاکعاکف، سعید،  .9

 ش. 1392ان، ، چا  هفتم، قم: نشر امینمهر مادرگروه فرهنگی ابراهیم هاد ،  .10

 ش. 1386ها،  ، قم: نشر ستارهبحر بی ساحلمحمدزاده، فهیمه،  .11

 ها سایت

 ا .  الله العظمی سید علی خامنه رسانی دفتر حفظ و نشر آ ار حضرت آیت پایگاه اطالع .1

، 16/12/1396، «مرور  بر چند عملیات متبرک به نام حضرت زههرا» »خبرگزار  ایسنا،  .2
 .71451کد خبر: 

، کههد خبههر: 30/11/1397، «گریههه بههرا  فراموشههی غیههرت و عفههت»بسههیج، خبرگههزار   .3
9219624. 

متحهوا  داستان خواندنی زن اروپایی که بها روضهه حضهرت زههرا»نیوز،  خبرگزار  جهان .4
 .587477، کد خبر: 11/11/1396، «شد
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 ـ تخصصی ویژه مبلغانـفصلنامه علمی توشه ره 

، 28/06/1401، «شهادت سه تکاور برا  جسد یک ناموس ایرانهی»خبرگزار  دفاع مقدس،  .5
 .545813: کد خبر

، 23/11/1395، «و فاطمیه در کالم و سیره مراجع تقلیهد فاطمه»خبرگزار  رسمی حوزه،  .6
 .403879کد خبر: 

 


