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الثانی را می توان ماه فاطمی نامید . سال روز شهادت و والدت بانوی  ماه جمادی 
کوتاه آن  نورانی در ابتدا و انتهای این ماه واقع شده است . در تحلیل شخصیت زندگی 
کمک پژوهندگان ابعاد  موجود مقدس ، شرایط زمانی و مکانی آن روزگاران می تواند به 

شخصیتی آن بانو آید . 
در محیط جزیرة العرب در زمان بعثت و نبوت نبی مکّرم اسالم ، آداب و رسوم و عقایدی 
کنان آن خّطه از گیتی بوده است .نمایش  کم بوده است که نشانه فرهنگ و تمّدن سا حا
کم بر زندگی مردمانی  قدرت و ثروت بدور از اندیشه و فرهنگ ، نمودی از ارزش های حا
است که عرصه حضور دین کامل و پیام رستگاری خدای مهربان برای بشرّیت می باشد.
که  نوع نگاه اعتقادی مردم و حکمرانان ایشان در زمان ظهور اسالم ، به نحوی بروز دارد 

کمترین نشانه از بهره از عقل و اندیشه را ترویج می کند .
ارزش های موجود در جامعه عرب منافات جّدی با نیازهای فطری بشر داشت ، لذا 
یگانه پرستی و تجلّیات معنوی شعار و هدف دین اسالم و نمایه آن شخصیت استوار 

پیامبر آن ، تالش می کند نوع بشر را به محیط رشد و کمال معنوی رهنمون شود .
در آیین نورانی اسالم پیامبرش را الگو و نحوه سلوک و زندگی او ، طریقی برای پیمایش 
بایستی   ، رشد  مسیر  به  کننده  دعوت  اصلی  .شخصیت  شود  می  معرفی  زندگی  راه 
کرد. زندگی روزمره و مناسبات  استعدادهای انسانی را هدف دار و در دسترس معرفی 

انسانی با افقی باالتر از زندگی بشری صرف، مسیر تعالی قرار می گیرد .
شخصیت پیامبر اسالم را با تمام ابعاد وجودی او بایستی دید . پیام او ، هدف او ، راه او، 
خانواده و حواریون او و تالش او برای به ثمر رساندن این هم، خود نوعی تبیین شعار های 

اوست .
گرفت . در ادبیات و  نمی توان پیامبر اسالم را منظر نظر قرار داد و خانواده او را نادیده 
که عنوان ام ابیها را  سلوک نورانی آن حضرت ، حرمت بانوی نورانی و دختر مهربان او 
کمال رفتارهای  مدالی بر افتخارات دیگرش به همراه دارد . در مسیر بندگی و تعالی و 
انسانی و زندگی زمینی آن حضرت قطعه ای مشخص و جهت دار است . زندگی کودکی در 
کنارپیامبر و نوجوانی و همسر داری و فرزند آوری و تربیت فرزندان تا دغدغه مندی نسبت 
به جهت گیری های سیاسی ، اجتماعی زمانه حضرت زهرا )س( گوشه ای از قدر و شان 

واالی مادر نورانی اهل بیت را نمایش می دهد. 
کثیر آن نشات  فاطمه )س( را باید شناخت چه آنکه طریق هدایت از دامن پر ثمر و خیر 
می گیرد. فاطمه )س( فاطمه است و آزمون داده است و محنت کشیده ، و امید شنیدن 

پیام )این الفاطمیون ( در صحنه روز داوری آرزوی هر صالح طریق معرفت الهی است . 

با سپاس
تدوین کتاب ماه تبلیغ 

ــــدا
ت

ـــــ� ا�ب
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وقایع ماه جمادی الثانی 

دوم جمادی الثانی

 مرگ هارون الرشید

در دوم جمادی الثانی سال 193 هـ .ق هارون الرشید، در روستای سناباد توس 
که در  کشید  در 44 سالگی به جهنم واصل شد. مدت خالفت او 23 سال طول 
گرفته  این مدت اختناق و استبداد و خودکامگی وی سراسر ممالک اسالمی را فرا
بود و تعداد بسیاری از علویان در مدت حکومت وی به شهادت رسیدند. )1( 
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سوم جمادی الثانی

بنا بر روایات مشهور در سوم جمادی الثانی سال 11 هـ .ق یعنی 95 روز بعد از 
آله و سلم(، شهادت  و  گرامی اسالم )صلی اهلل علیه  پیامبر  گداز  رحلت جان 
حضرت فاطمه زهرا )علیهاالسالم( واقع شد. )2( بعد از رحلت رسول خدا )صلی 
گرامی آن حضرت، هجوم آوردند و  اهلل علیه و آله و سلم( سه بار به خانه ی دختر 
در هر بار به طریقی نسبت به ساحت مقدس اهل بیت )علیهم السالم( جسارت 
نمودند. در یکی از دفعات در خانه ی حضرت فاطمه )علیهاالسالم( را به آتش 
که می دانستند آن حضرت پشت در است، با لگد و فشار در را  کشیدند و با این 
گوشه اش  که در این بین جگر  کردند و میخ در، سینه ی آن مخدره را آزرد  باز 

حضرت محسن )علیه السالم( به شهادت رسید.
آن گاه حضرت امیرمؤمنان علی )علیه السالم( را با سر و پای برهنه و دست بسته 
به طرف مسجد بردند تا از او بیعت بگیرند. حضرت فاطمه )علیهاالسالم( پیش 
که مهاجمان با تازیانه و غالف  از بردن آن حضرت جلوگیری نمایند  آمدند تا 

شمشیر آن بانوی بزرگوار را از امیرمؤمنان )علیه السالم( جدا نمودند. )3(
آله و  از رحلت پیامبر اسالم )صلی اهلل علیه و  که بعد  کی  از وقایع دردنا پس 
بدنی  با  )علیهاالسالم(  طاهره  ی  صدیقه  حضرت  پیوست  وقوع،  به  سلم( 
برای  کنار قبر شهدای احد می رفتند و  مجروح و دلی شکسته و محزون به 
مظلومیت و غبت جانشین به حق پیامبر )صلی اهلل علیه و آله و سلم( و شوهر 
که آهسته آهسته  گریستند، تا این  گرامی اش حضرت علی )علیه السالم( می 
درد و جراحات آن حضرت بیش تر شد. از آن به بعد نزدیک مدینه زیر درختی 
که منافقان آن درخت را هم بریدند. بعد  کردند  گریه و ناله می  می نشستند و 
که مشهور به  از آن امیرمؤمنان )علیه السالم( در آن جا سایبان ساختند 

کردن هفتمین حجت خدا،  از بزرگ ترین جنایت های هارون، زندانی 
که سال های متمادی آن حضرت را  کاظم )علیه السالم( بود  حضرت امام 

کرد و به  در زندان های تاریک بغداد حبس نمود و باالخره آن حضرت را مسموم 
شهادت رسانید.

ثانـی
ی ال

ـاد
جم

 شهادت حضرت صدیقه طاهره، فاطمه زهرا )ع(
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»بیت االحزان« شد. )4( روز به روز بر شدت بیماری آن بانو افزوده می شد. 
گوشه اش محسن، و باالتر از  سینه و پهلوی شکسته و مجروح، شهادت جگر 
که آن  کار را به جایی رسانید  این ها غم مظلومیت امیرمؤمنان )علیه السالم(، 
حضرت در بستر بیماری افتادند و باالخره نود و پنج روز بعد از رحلت پیامبر 
تر  بیش  سال  هجده  که  حالی  در  سلم(  و  آله  و  علیه  اهلل  )صلی  اسالم  گرامی 

نداشتند، به شهادت رسیدند.

ک سپاری شبانه خا
پیامبر  رحلت  روز  مثل  مدینه  )علیهاالسالم(،  فاطمه  حضرت  شهادت  روز   
کوچک و بزرگ از زن و مرد  خدا )صلی اهلل علیه و آله و سلم( شده بود. چشم 
گریه و اشک بود؛ لیکن بدن مطهر آن حضرت را بنا بر وصیتشان  یک پارچه 
ک  شبانه غسل دادند و شبانه به دور از چشم همگان تشییع نمودند و به خا
ابوذر و مقداد  از اصحاب جز سلمان،  سپردند. در مراسم تشییع آن مخدره 
چهل  بقیع  در  السالم(  )علیه  علی  امیرمؤمنان  نداشت.  حضور  کسی  عمار  و 
روز منافقان  آن  فردای  ریختند.  آن ها مقداری آب  بر  و  قبر ساختند  صورت 
پیامبر  دختر  مطهر  پیکر  بر  حضرت  آن  قاتالن  تا  نمودند  را  قبرها  نبش  قصد 
)صلی اهلل علیه و آله و سلم( نماز بخوانند! ولی حضرت علی )علیه السالم( به 

آن ها اجازه ندادند. )5(

دهم جمادی الثانی

 درگذشت مستنصر باهلل عباسی

در روز دهم جمادی الثانی سال 640 هـ .ق مستنصر باهلل سی و ششمین خلیفه 
که به خالفت رسید بر خالف شیوه ی پدران  ی عباسی، درگذشت. وی هنگامی 
خویش بنای عدل و داد نهاد و به اهل علم بسیار احترام می گذاشت و نیز در بنای 
مساجد، و تعمیر پل ها و راه ها نقش داشت. او در شهر بغداد در طرف شرقی رود 
کرد و چهار مدرس برای آن تعیین نمود تا به  دجله، مدرسه ی بی نظیری بنا 
چهار مذهب درس گویند. هم چنین لشکر عظیمی در حدود صد هزار سواره برای 

که توانست آن ها را نابود سازد. )6( گرد آورد  جنگ با تاتار 
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سیزدهم جمادی الثانی

بیستم جمادی الثانی

در سیزدهم جمادی الثانی سال 64 هـ .ق حضرت ام البنین )علیهاالسالم( همسر 
گرامی امیرمؤمنان علی )علیه السالم( و مادر بزرگوار حضرت قمر بنی هاشم )علیه 

السالم( رحلت فرمودند. )7(
امیرمؤمنان علی )علیه السالم( پس از شهادت حضرت فاطمه زهرا )علیهاالسالم( 
به سفارش برادر خویش عقیل که به خاندان ها و انساب عرب به خوبی آشنا بود، 
کردند و از این بانوی بزرگوار چهار فرزند به نام های  کالبیه ازدواج  با فاطمه ی 
که جملگی در واقعه ی عاشورا به  عباس، جعفر، عبداهلل و عثمان به دنیا آمدند 

شهادت رسیدند.
به  روز  از حادثه ی عاشورا همه  از اطالع  )علیهاالسالم( پس  البنین  ام  حضرت 
قبرستان بقیع می رفت و در رثای فرزندانش آن چنان جان سوز مرثیه می خواند 
گرفتند.  که مردم در اطراف او جمع می شدند و تحت تأثیر جمالت او قرار می 
که اشعار و  که مروان بن حکم با آن همه قساوت قلب، هنگامی  نقل شده است 
مرثیه های او را می شنید، می ایستاد و گریه می کرد. گریه و زاری آن حضرت مداوم 

بود تا بدرود حیات گفت و به سرای آخرت پیوست. )8(

در بیستم جمادی الثانی سال پنجم بعثت، حضرت حورای انسیه، فاطمه زهرا 
ک امامت و والیت در مکه ی مکرمه چشم  )علیهاالسالم(، مادر دوازده اختر تابنا

به جهان گشود و هستی را به نور جمالش منور ساخت. )9(
چنین نقل شده است که در شب معراج خداوند سیبی به پیامبر گرامی اش هدیه 
کردند. خداوند امر فرمودند تا پیامبر )صلی  که از بو و رنگ آن مالیکه تعجب  داد 
که آن حضرت سیب را شکافت،  کنند. هنگامی  اهلل علیه و آله و سلم( آن را میل 
که این نور فاطمه،  گفت: »بخور یا رسول اهلل،  نوری از آن درخشید. جبرئیل 

ثانـی
ی ال

ـاد
جم

 وفات حضرت ام البنین )ع(

 والدت با سعادت سرور زنان بهشت، حضرت فاطمه زهرا )ع(
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که از صلب تو خارج می شود«. )10( دختری است 
جبرئیل در دهم شعبان سال چهارم بعثت به پیامبر )صلی اهلل علیه و آله و سلم( 
که تا چهل روز - به عنوان مقدمه ی حمل حضرت زهرا )علیهاالسالم(  کرد  ابالغ 
کند. از این رو آن حضرت تا چهل  کنارگیری  کبری )علیهاالسالم(  - از خدیجه 
گرفتند و هر شب هنگام افطار به خانه ی فاطمه بنت اسد  روز روزها را روزه می 
که در شب  )علیهاالسالم( می رفتند و با غذاهای بهشتی افطار می نمودند تا این 
که خداوند به ذات  که به خانه ی خدیجه )علیهاالسالم( برو  چهلم دستور رسید 
ک بیافریند، پس آن حضرت از  خود سوگند خورده که امشب از صلب تو ذریه ی پا

جا برخاست و به خانه ی خدیجه )علیهاالسالم( رفت. )11(

- دوران حمل
خویش  مادر  با  شکم  داخل  از  حمل  دوران  در  )علیهاالسالم(  فاطمه  حضرت   
دعوت  پایداری  و  صبر  به  و  دادند  می  داری  دل  را  او  و  فرمودند  می  صحبت 
فرمودند:  خدیجه  به  سلم(  و  آله  و  علیه  اهلل  )صلی  خدا  رسول  می فرمودند. 
ک و با برکت است.  که این مولود دختر و وجودی پا »جبرئیل به من بشارت داد 
خداوند متعال نسل مرا از او قرار می دهد و از نسل او امامانی در امت قرار خواهد 
که بعد از پایان یافتن وحی او، جانشینانش در روی زمین باشند«. )12( در  داد 
که آثار وضع حمل در خدیجه ظاهر شد، سراغ  تاریخ چنین آمده است: هنگامی 
زنان قریش فرستاد، ولی کسی برای کمک او نیامد؛ چرا که آن ها به ازدواج خدیجه 
با پیامبر )صلی اهلل علیه و آله و سلم( راضی نبودند. خدیجه از این برخورد آن ها 
که در همین حال چهار زن بلند باال و سراسر نور بر او وارد شدند  ک شد  غم نا
هستیم؛  پروردگارت  فرستادگان  ما  که  مباش  غمگین  خدیجه!  »ای  گفتند:  و 
ما خواهران توایم. من ساره هستم، و این آسیه دختر مزاحم و هم نشین تو در 
بهشت و این مریم دختر عمران و این صفورا دختر شعیب است؛  خداوند ما را به 

نزد تو فرستاده تا تو را یاری نماییم«.

- فاطمه به دنیا آمد!
کیزه  ک و پا کبری )علیهاالسالم( فاطمه زهرا )علیهاالسالم( را پا حضرت خدیجه 
که تمام خانه های مکه  بر زمین نهاد؛ در این هنگام نوری از وجودش درخشید 
که به یاری خدیجه  کرد و این نور در شرق و غرب درخشید. آن زنان  را روشن 
کوثر شست و شو دادند و در پارچه ی  )علیهاالسالم( آمده بودند، مولود را با آب 

که فاطمه  که بوی مشک و عنبر از آن ساطع بود پیچیدند. هنگامی  سفیدی 
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گشود، چنین فرمود: »اشهد ان ال اله اال اهلل و ان ابی رسول  لب به سخن 
اهلل سید االنبیاء و ان بعلی سید االوصیاء و ان ولدی سید األسباط«. آن گاه به 

یکایک آن زنان بهشتی با اسمشان سالم کرد. آنان بر چهره ی او تبسم کردند و در 
که مالیکه تا آن روز چنان نوری را ندیده بودند؛  آسمان نوری درخشان پدید آمد 

لذا نام آن حضرت را »زهرا« گذاشتند. )13(

بیست و یکم جمادی الثانی

بیست و دوم جمادی الثانی

روز بیست و یکم جمادی الثانی سال 61 هـ .ق، یعنی چهار ماه پس از بازگشت 
گرامی امیرمؤمنان علی  کلثوم دختر  کربال به مدینه، حضرت ام  کاروان حسینی از 

)علیه السالم( رحلت فرمودند.
صاحب ریاحین الشریعه می نویسد: »امیرمؤمنان )علیه السالم( آن مخدره را به 

عون بن جعفر طیار تزویج نمود«.
کربال حضور داشتند و در  کلثوم )علیهاالسالم( در واقعه ی جان سوز  حضرت ام 
کبری )علیهاالسالم(، و دیگر بانوان  کنار خواهرشان، حضرت زینب  روز عاشورا در 
کاروان حسینی پرداختند. خطبه ی ایشان  کودکان و بازماندگان  به محافظت از 
کوفه و مجلس ابن زیاد و اشعار آنحضرت در قادسیه و قنسرین و مرثیه های  در 
آن مخدره در روز اربعین و بازگشت به مدینه، همگی بر عظمت و شجاعت آن 
مخدره داللت دارد.آن بانوی بزرگوار سرانجام بعد از چهار ماه از ورود به مدینه با 
کربال به ویژه شهادت ساالر شهیدان حضرت  دلی سراسر غم و اندوه در مصایب 
ک سپرده  السالم( رحلت فرمودند و در مدینه به خا الحسین )علیه  اباعبداهلل 

شدند. )14(

در روز بیست و دوم جمادی الثانی سال 13 هـ .ق ابوبکر بن ابی قحافه در 67 

کلثوم )علیهاالسالم(  وفات حضرت ام 

 مرگ ابوبکر بن ابی قحافه

ثانـی
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سالگی مرد )15(. او نخستین کسی بود که بعد از رحلت پیامبر گرامی اسالم )صلی 
اهلل علیه و آله و سلم( به انتخاب اعضای سقیفه ی ننگین بنی ساعده به خالفت 
که خود عصر اصلی  که عمر با آن  گونه ای بی حساب بود  رسید. این انتخاب به 
گفت: »بیعت با ابوبکر امری بدون تدبیر، مشورت و دقت  جریان سقیفه بود می 
که خداوند مسلمانان را از شر آن  و مشورت و دقت و همچون زمان جاهلیت بود 

کرد او را بکشید!« )16( کاری را تکرار  حفظ کرد! هر کس چنین 
که در این مدت  مدت خالفت غصبی ابوبکر دو سال و چهار ماه به طور انجامید 
جنایت های بزرگی مرتکب شد که قلم از ذکر آن قاصر است که از آن جمله می توان 

به این موارد اشاره کرد:
1. غصب خالفت؛

2. اذیت و آزار پاره ی تن پیامبر خدا )صلی اهلل علیه و آله و سلم( حضرت فاطمه 
زهرا )علیهاالسالم(؛

3. غصب فدک؛
4. ساختن حدیث جعلی »انا معاشر االنبیاء ال نورث ما ترکنا صدقه« و نسبت 

دادن آن به پیامبر )صلی اهلل علیه و آله و سلم(؛
گرامی اسالم )صلی اهلل علیه و آله و  کردن نبی  5. تخلف از لشکر اسامه و ناراحت 

سلم(؛
6. آتش زدن احادیث پیامبر )صلی اهلل علیه و آله و سلم(؛

7. دستور هجوم به خانه ی حضرت زهرا )علیهاالسالم( در جریان سقیفه؛
8. سکوت در برابر جنایت فجیع خالد بن ولید و... )17(

کرد تا درباره ی  که ابوبکر قبل از مردن، عثمان را طلب  چنین نقل شده است 
خالفت وصیت نامه ای بنویسد تا پس از او خالفت از آن عمر بن خّطاب باشد! 
که  گفت و بی هوش شد؛ بقیه را عثمان از پیش خودش نوشت  کلمه ای  ابوبکر 
امر خالفت پس از ابوبکر با عمر بن خطاب است. هنگامی که ابوبکر به هوش آمد، 

کرد که آن چه او می خواسته نوشته است. )18( عثمان را دعا 
باید پرسید: چرا آن هنگام که پیامبر خدا )صلی اهلل علیه و آله و سلم( در روزهای آخر 
کاغذ و قلم خواستند تا بار دیگر وصی بعد از خود را معرفی نمایند، برخی  عمرشان 

نسبت هذیان به آن حضرت دادند و با ایجاد سر و صدا مانع از این کار شدند؟!
چنین نقل شده است که ابوبکر هنگام مرگ، بر اشتباهات و جنایت هایش تأسف 
کاش خانه ی فاطمه را تفتیش  گفت: »ای  که از آن جمله بارها می  می خورد 

نکرده بودم«. )19(
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بیست و هفتم جمادی الثانی

1- شهادت علی بن محمد باقر )ع( 
روز بیست و هفتم جمادی الثانی سال 116 هـ .ق، ابوالحسن علی بن محمد 
نقل  )20( چنین  به شهادت رسید.  کاشان  اردهال  )علیهماالسالم( در  الباقر 
که عده ای از دوستان و شیعیان اهل بیت علیهم السالم از اهالی  شده است 
از شما  ما  که چون  نوشتند  السالم(  )علیه  باقر  امام  نامه ای خدمت  کاشان 
دور هستیم یکی از آقازادگان خود را برای راهنمایی و تربیت و تعلیم احکام به 
دیار ما بفرستید. امام باقر )علیه السالم( فرزند بزرگوار خویش، جناب علی بن 

محمد )علیهماالسالم( را به جانب آن ها فرستادند.
که نوشته  کاشان استقبال بی نظیری از ایشان شد  هنگام ورود آن حضرت به 
ک خاندان  اند در حدود شش هزار نفر از مردم برای استقبال از آن سالله ی پا

پیامبر )صلی اهلل علیه و آله و سلم( جمع شده بودند.
از  شیعیان  و  شدند  مردم  هدایت  به  مشغول  کاشان  مسجد  در  جناب  آن   
از  زیادی  کرامات  و  آمدند  می  جا  آن  به  دیدارش  برای  نیز  اطراف  شهرهای 

ایشان مشاهده می نمودند. 
آن بزرگوار نامه هایی برای پدر بزرگوارشان به مدینه نوشتند و از حاالت خود و 

گزارش دادند. شیعیان برای آن حضرت 
باالخره دو سال پس از شهادت امام باقر )علیه السالم(، جناب علی بن محمد 
حمله  مورد  حضرت  آن  منسوبان  و  موالیان  و  دوستان  از  ای  عده  همراه  به 

که همگی به شهادت رسیدند. )21( گرفتند  مأموران حکومتی قرار 
کاشان محل زیارت  کنون بارگاه باشکوه جناب علی بن محمد در اردهال  هم ا

عاشقان و ارادتمندان خاندان رسالت و والیت می باشد.

2- شهادت امام هادی )علیه السالم(
هادی  امام  .ق  هـ   254 سال  الثانی  جمادی  هفتم  و  بیست  در  روایتی  بنابر 
)علیه السالم( در 42 سالگی به دستور معتز عباسی مسموم شدند و به شهادت 

ک سپرده شدند. )22( رسیدند و در خانه خویش در سامرا به خا

1- شهادت علی بن محمد باقر )ع(
2- شهادت امام هادی )ع(
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بیست و نهم جمادی الثانی

کت ولید بن یزید 1- هال
2- وفات حضرت سید محمد فرزند امام هادی )ع(

کت ولید بن یزید 1- هال
از  الثانی سال 126 هـ .ق ولید بن یزید - یکی دیگر   روز بیست و نهم جمادی 
خلفای بنی عباس - در جریان جنگی که بین لشکریان او و سپاهیان یزید بن ولید 

کت رسید. )23( گواری به هال صورت گرفت به صورت نا
که حتی  که ولید مردی ملحد و معروف به فسق و فجور بود  نیز نقل شده است 
به ظواهر اسالم هم مقید نبود و پیوسته به شراب خوردن اشتغال داشت. در 
که دستور می داد حوضی را مملو از شراب  کتاب های تاریخ چنین آمده است 
که وجد و سرور بر او غالب می شد، خودش را در آن حوض می  کنند تا هنگامی 
افکند و تا حد امکان شراب می خورد. در کتاب های اهل تسنن چنین نقل شده 
است که یک شب مؤذن اذان صبح گفت؛ ولید برخاست و شراب خورد و با جاریه 
که باید آن جاریه با مردم نماز  کرد و قسم یاد نمود  که هم مست بود نزدیکی  ای 
بخواند؛ پس لباس خودش را به وی پوشاند و آن جاریه مست را که جنب هم بود 
به مسجد فرستاد و او به عنوان امام جماعت با مردم نماز خواند!! شدت فسق و 
کار هیچ ابایی  کرد و از این  که با محارم خود نیز نکاح می  فجور او به حدی رسید 

نداشت! )24(
آری! باید گفت که جنایت اهل سقیفه کار اسالم را به این جا رساند که چنین افراد 
که سر تا پا فساد و ظلم  فاسق و فاجری بر مسند خالفت مسلمانان تکیه زدند 

بودند و خود آموزگار شیطان به شمار می رفتند.

2- وفات حضرت سید محمد فرزند امام هادی )علیه السالم(
فرزند  محمد  سید  حضرت  .ق  هـ   252 سال  الثانی  جمادی  نهم  و  بیست  در 
برومند امام هادی )علیه السالم( در سامرا وفات نمود. )25( جاللت قدر و منزلت 
که بعد از امام  کردند  گمان می  که عده ای از شیعیان  سید محمد به حدی بود 
هادی )علیه السالم( آن بزرگوار امام خواهد بود؛ ولی با رحلت ایشان در زمان پدر 

که امام حسن عسکری )علیه السالم( امام پس  بزرگوارشان بر همه معلوم شد 
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پی نوشت

از ایشان است. امام عسکری )علیه السالم( عالقه ی بسیاری به برادرش 
جناب سید محمد داشت که در وفات او بسیار متأثر شد.

بعد از آن که تشییع نمایانی از پیکر جناب سید محمد به عمل آمد، آن حضرت را 
کنون حرم ایشان  ک سپردند که هم ا در آبادی »بلد« در شش فرسخی سامرا به خا
در آن جا معروف و دارای گنبد و صحن و غرفه های متعدد است و نه تنها دوستان 
اهل بیت عصمت و طهارت )علیهم السالم( به زیارت آن بزرگوار مشرف می شوند 
کرامات زیادی از آن حضرت مشاهده می نمایند، بلکه نزد اهل تسنن نیز بسیار  و 
مورد احترام است و پیوسته برای حاجات خویش، نسبت به آن جناب نذر می 

کنند و هرگز قسم دروغ به ایشان نمی خورند. )26(
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خطبه فدکیه حضرت زهرا  �

بلغها  و  فدکًا  علیهاالسالم  فاطمة  منع  علی  عمر  و  أبوبکر  أجمع  لّما  اّنه  روى 
من  لّمة  فی  أقبلت  و  بجلبابها،  اشتملت  و  رأسها،  علی  خمارها  ذلك،الثت 
حفدتها و نساء قومها، تطأ ذیولها، ما تخرم مشیتها مشیة رسول اهلل صلی اهلل 
علیه و آله،حّتی دخلت علی أبی بکر، و هو فی حشد من المهاجرین و االنصار 
و غیر هم، فنیطت دونها مالءة فجلست، ثم أّنت أّنة أجهش القوم لها بالبکاء، 

فارتّج المجلس، ثم أمهلت هنیئة.
حّتی اذا سکن نشیج القوم و هدأت فورتهم، افتتحت الکالم بحمداهلل و الثناء 
کالمها  علیه و الصالة علی رسوله، فعاد القوم فی بکائهم، فلّما أمسکوا عادت فی 

فقالت علیهاالسالم:
َم، ِمْن ُعُموِم ِنَعٍم 

َ
ناُء ِبما َقّد

َ
ْکُر َعلی ما َاْلَهَم، َو الّث

ُ
ِ َعلی ما َاْنَعَم، َو َلُه الّش

ْلَحْمُدهلِلَّ اَ
َو  ْحصاِء َعَدُدها،  ِ

ْ
َاْوالها، َجّمَ َعِن اال ِمَنٍن  َو َتماِم  ْسداها،  اَ َو ُسُبوِغ االٍء  ها،  ِاْبَتَداَ

ْکِر 
ُ

َبُدها، َو َنَدَبُهْم اِلْسِتزاَدِتها ِبالّش ْدراِك اَ ِ
ْ

َمُدها، َو َتفاَوَت َعِن اال َنأى َعِن اْلَجزاِء اَ
ْمثاِلها. ْدِب ِالی اَ اِلّتِصاِلها، َو اْسَتْحَمَد ِاَلی اْلَخالِئِق ِبِاْجزاِلها، َو َثنی ِبالّنَ

خطبتها علیهاالسالم بعد غصب الفدك
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خطبه آن حضرت بعد از غصب فدك

گرفتند فدك را از حضرت فاطمه  که ابوبکر و عمر تصمیم  روایت شده: هنگامی 
کرده و چادر بر سر  علیهاالسالم بگیرند و این خبر به ایشان رسید، لباس بتن 
گروهی از زنان فامیل و خدمتکاران خود بسوى مسجد روانه شد،  نهاد، و با 
کشیده می شد، و راه رفتن او همانند راه رفتن  در حالیکه چادرش به زمین 
که در میان عده اى از مهاجرین و انصار و غیر آنان  پیامبر خدا بود، بر ابوبکر 
نشسته بود وارد شد، در این هنگام بین او و دیگران پرده اى آویختند، آنگاه 
که همه مردم بگریه افتادند و مجلس و مسجد  ناله اى جانسوز از دل برآورد 

بسختی به جنبش درآمد.
کت  سا آنان  گریه  و  خاموش  مردم  همهمه  تا  کرد  سکوت  لحظه اى  سپس 
کالمش را با حمد و ثناى الهی  شد و جوش و خروش ایشان آرام یافت، آنگاه 
گریه مردم  اینجا دوباره صداى  در  فرستاد،  بر رسول خدا  و درود  فرمود  آغاز 

کرد و فرمود: کالم خویش را دنبال  برخاست، وقتی سکوت برقرار شد، 
حمد و سپاس خداى را برآنچه ارزانی داشت، و شکر او را در آنچه الهام فرمود، 
که خلق فرمود و  و ثنا و شکر بر او بر آنچه پیش فرستاد، از نعمتهاى فراوانی 
که  که ارزانی داشت،  کرد، و مّنتهاى بی شمارى  که اعطا  گسترده اى  عطایاى 
شمارش از شمردن آنها عاجز، و نهایت آن از پاداش فراتر، و دامنه آن تا ابد از 
ادراك دورتر است، و مردمان را فراخواند، تا با شکرگذارى آنها نعمتها را زیاده 
با  را به سپاسگزارى خود متوّجه ساخت، و  آنها مردم  گستردگی  با  گرداند، و 

کرد. دعوت نمودن به این نعمتها آنها را دو چندان 

َو  ویَلها، 
ْ
َتأ ْخالَص  ِ

ْ
اال َجَعَل  َکِلَمٌة  َلُه،  َوْحَدُه ال َشریَك  اهلُل   

َ
ِااّل ِالَه  َاْن ال  َاْشَهُد  َو 

ْبصاِر ُرْؤَیُتُه،  َ ْ
ِر َمْعُقوَلها، اْلُمْمَتِنُع َعِن اال

ُ
َفّک َن اْلُقُلوَب َمْوُصوَلها، َو َاناَر ِفی الّتَ َضّمَ

ُتُه. َکْیِفّیَ ْوهاِم  َ ْ
ْلُسِن ِصَفُتُه، َو ِمَن اال َ ْ

َو ِمَن اال
َنها  َکّوَ کاَن َقْبَلها، َو َاْنَشَاها ِباَلاْحِتذاِء َاْمِثَلٍة ِاْمَتَثَلها،  ْشیاَء ال ِمْن َشْی ٍء  َ ْ

ِاْبَتَدَع اال
فی  َلُه  فاِئَدٍة  ال  َو  َتْکویِنها،  ِالی  ِمْنُه  حاَجٍة  َغْیِر  ِمْن  ِتِه،  ِبَمِشّیَ ها 

َ
َذَرأ َو  ِبُقْدَرِتِه 

داً  َتَعّبُ َو  ِلُقْدَرِتِه  ِاْظهاراً  َو  طاَعِتِه،  َعلی  َتْنبیهًا  َو  ِلِحْکَمِتِه  َتْثبیتًا   
َ
ِااّل َتْصویِرها، 

َعلی  اْلِعقاَب  َوَضَع  َو  طاَعِتِه،  َعلی  واَب 
َ

الّث َجَعَل  ُثّمَ  ِلَدْعَوِتِه،  ِاْعزازًا  َو  ِتِه،  ِلَبِرّیَ
ِتِه. َمْعِصَیِتِه، ِذیاَدًة ِلِعباِدِه ِمْن ِنْقَمِتِه َو ِحیاَشًة َلُهْم ِالی َجّنَ

اُه  َسّمَ َو  ْرَسَلُه،  اَ ْن  اَ َقْبَل  ِاْختاَرُه  َرُسوُلُه،  َو  َعْبُدُه  داً  بی ُمَحّمَ اَ ّنَ  اَ ْشَهُد  اَ َو 

ـارف
ــ

معـ
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ْن ِاْبَتَعَثُه، ِاذ اْلَخالِئُق ِباْلَغْیِب َمْکُنوَنٌة، َو ِبَسْتِر 
َ
ْن ِاْجَتباُه، َو اْصَطفاُه َقْبَل ا

َ
َقْبَل ا

ُموِر، َو  ُ ْ
هاویِل َمُصوَنٌة، َو ِبِنهاَیِة اْلَعَدِم َمْقُروَنٌة، ِعْلمًا ِمَن اهلِل َتعالی ِبماِئِل اال َ ْ

اال
ُموِر. ُ ْ

ُهوِر، َو َمْعِرَفًة ِبَمواِقِع اال
ُ

ِاحاَطًة ِبَحواِدِث الّد

که این  که معبودى جز خداوند نیست و شریکی ندارد،  گواهی می دهم  ـــــــــ  و 
که اخالص را تأویل آن و قلوب را متضّمن وصل آن ساخت، و  امر بزرگی است 
که چشم ها از  در پیشگاه تفکر و اندیشه شناخت آن را آسان نمود، خداوندى 
دیدنش بازمانده، و زبانها از وصفش ناتوان، و اوهام و خیاالت از درك او عاجز 

می باشند.
را پدید  آنها  از ماده اى موجود شوند، و  آنکه  را خلق فرمود بدون  موجودات 
به  و  ایجاد  خویش  قدرت  به  را  آنها  کنند،  تبعّیت  قالبی  از  آنکه  بدون  آورد 
مشّیتش پدید آورد، بی آنکه در ساختن آنها نیازى داشته و در تصویرگرى آنها 
گاهی بر طاعتش،  فائده اى برایش وجود داشته باشد، جز تثبیت حکمتش و آ
گرامی داشت دعوتش، آنگاه بر  واظهار قدرت خود،و شناسائی راه عبودیت و 
طاعتش پاداش و بر معصیتش عقاب مقرر داشت، تا بندگانش را از نقمتش 

گردد. بازدارد و آنان را بسوى بهشتش رهنمون 
که قبل از فرستاده  که پدرم محّمد بنده و فرستاده اوست،  گواهی می دهم  و 
شدن او را انتخاب، و قبل از برگزیدن نام پیامبرى بر او نهاد، و قبل از مبعوث 
و  بوده،  غیبت  حجاب  در  مخلوقات  که  هنگام  آن  برانگیخت،  را  او  شدن 
او را  تاریکی ها بسر برده، و در سر حد عدم و نیستی قرار داشتند،  در نهایت 
و  به حوادث زمان،  و احاطه اش  کارها،  به عواقب  برانگیخت بخاطر علمش 

کاملش به وقوع مقّدرات. شناسائی 

ْمِرِه، َو َعزیَمًة َعلی ِاْمضاِء ُحْکِمِه، َو ِاْنفاذًا ِلَمقادیِر َرْحَمِتِه،  ِاْبَتَعَثُه اهلُل ِاْتمامًا اِلَ
َمَع   ِ

هلِلَّ ُمْنِکَرًة  ْوثاِنها،  اِلَ عاِبَدًة  نیراِنها،  َعلی  فًا 
َ
ُعّک َاْدیاِنها،  ِفَرقًا فی  َمَم  ُ ْ

اال ى 
َ
َفَرأ

ِعْرفاِنها.
َکَشَف َعِن اْلُقُلوِب ُبَهَمها،  ی اهلُل َعَلْیِه و اِلِه ُظَلَمها، َو 

َ
ٍد َصّل َفَاناَر اهلُل ِبَابی ُمَحّمَ

اْلِغواَیِة،  ِمَن  َفَاْنَقَذُهْم  ِباْلِهداَیِة،  اِس  الّنَ ِفی  قاَم  َو  ُغَمَمها،  ْبصاِر  َ ْ
اال َعِن  َجلی  َو 

ریِق  الّطَ ِاَلی  َدعاُهْم  َو  اْلَقویِم،  الّدیِن  ِاَلی  َهداُهْم  َو  اْلِعماَیِة،  ِمَن  َرُهْم  َبّصَ َو 
اْلُمْسَتقیِم.

ی اهلُل َعَلْیِه و 
َ
ٌد َصّل َفٍة َو اْخِتیاٍر، َو َرْغَبٍة َو ایثاٍر، َفُمَحّمَ

ْ
ُثّمَ َقَبَضُه اهلُل ِاَلْیِه َقْبَض َرأ
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ّبِ  ْبراِر َو ِرْضواِن الّرَ َ ْ
 ِباْلَمالِئَکِة اال

َ
اِر فی راَحٍة، َقْد ُحّف

َ
اِلِه ِمْن َتَعِب هِذِه الّد

میِنِه َو ِخَیَرِتِه ِمَن 
َ
ِه َو ا بی َنِبّیِ

َ
ی اهلُل َعلی أ

َ
اِر، َصّل اِر، َو ُمجاَوَرِة اْلَمِلِك اْلَجّبَ

َ
اْلَغّف

الُم َعَلْیِه َو َرْحَمُةاهلِل َو َبَرکاُتُه. ِه، َو الّسَ اْلَخْلِق َو َصِفّیِ
ثم التفت الی اهل المجلس و قالت:

َعلی  اهلِل  ُاَمناُء  َو  َوْحِیِه،  َو  دیِنِه  َحَمَلُة  َو  َنْهِیِه،  َو  َاْمِرِه  ُنُصُب  اهلِل  ِعباَد  َاْنُتْم 
َمِم، َزعیُم َحّقٍ َلُه ُ ْ

َاْنُفِسُکْم، َو ُبَلغاُؤُه ِاَلی اال

کامل و حکم قطعی اش را امضا و مقّدراتش را  ـــــــــ او را برانگیخت تا امرش را 
که در آئینهاى مختلفی قرار داشته، و  اجرا نماید، و آن حضرت اّمتها را دید 
در پیشگاه آتشهاى افروخته معتکف و بت هاى تراشیده شده را پرستنده، و 

که شناخت آن در فطرتشان قرار دارد را منکرند.  خداوندى 
پس خداى بزرگ بوسیله پدرم محمد صلی اهلل علیه و آله تاریکی هاى آن را 
روشن، و مشکالت قلبها را برطرف، و موانع رؤیت دیده ها را از میان برداشت، 
گمراهی رهانید، و بینایشان  کرده و آنان را از  و با هدایت در میان مردم قیام 
کرده،و ایشان را به دین استوار و محکم رهنمون شده، و به راه راست دعوت 

نمود.
که خداوند او را بسوى خود فراخواند، فراخواندنی از روى مهربانی  تا هنگامی 
از رنج این دنیا در آسایش بوده، و  و آزادى و رغبت و میل، پس آن حضرت 
او  آمرزنده  او قرار داشته، و خشنودى پروردگار  گرد  گردا فرشتگان نیکوکار در 
و  پیامبر  پدرم،  بر  قرار دارد، پس درود خدا  او  و در جوار رحمت  گرفته،  فرا را 
امینش و بهترین خلق و برگزیده اش باد، و سالم و رحمت و برکات الهی براو 

باد.
کرده و فرمود: آنگاه حضرت فاطمه علیهاالسالم رو به مردم 

و  او،  و وحی  و حامالن دین  او،  نهی  و  امر  بندگان خدا پرچمداران  اى  شما 
امینهاى خدا بر یکدیگر، و مبّلغان او بسوى اّمتهایید، زمامدار حق در میان

َو  اِطُق  الّنَ اهلِل  ِکتاُب  َعَلْیُکْم:  ِاْسَتْخَلَفها  ٍة  َبِقّیَ َو  ِاَلْیُکْم،  َمُه 
َ

َقّد َعْهٍد  َو  فیُکْم، 
َنًة َبصاِئُرُه، ُمْنَکِشَفًة َسراِئُرُه،  ِمُع، َبّیِ

َ
یاُء الاّل اِطُع َو الّضِ وُر الّسَ اِدُق، و الّنُ اْلُقْراُن الّصَ

جاِة  ْضواِن ِاّتِباُعُه، ُمَؤّدٍ ِاَلی الّنَ ْشیاُعُه، قاِئداً ِاَلی الّرِ ُمْنَجِلَیًة َظواِهُرُه، ُمْغَتِبَطًة ِبِه اَ
اْسِتماُعُه.

َو  َرُة، 
َ

اْلُمَحّذ َمحاِرُمُه  َو  َرُة،  اْلُمَفّسَ َعزاِئُمُه  َو  َرُة،  اْلُمَنّوَ اهلِل  ُحَجُج  ُتناُل  ِبِه 
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َو  اْلَمْوُهوَبُة،  ُرَخُصُه  َو  اْلَمْنُدوَبُة،  َفضاِئُلُه  َو  اْلکاِفَیُة،  َبراهیُنُه  َو  اْلجاِلَیُة،  ناُتُه  َبّیِ
َشراِئُعُه اْلَمْکُتوَبُة.

َو  اْلِکْبِر،  َعِن  َلُکْم  َتْنزیهًا  الَة  الّصَ َو  ْرِك،  الّشِ ِمَن  َلُکْم   
ً
َتْطهیرا یماَن 

ْ
اال اهلُل  َفَجَعَل 

 
ً
ْخالِص، َو اْلَحّجَ َتْشییدا یاَم َتْثبیتًا ِلاْلِ ْزِق، َو الّصِ ْفِس َو ِنماًء ِفی الّرِ کاَة َتْزِکَیًة ِللّنَ الّزَ
ِة، َو ِاما َمَتنا َامانًا ِلْلُفْرَقِة، 

َ
ِللّدیِن، َو اْلَعْدَل َتْنسیقًا ِلْلُقُلوِب، َو طاَعَتنا ِنظامًا ِلْلِمّل

ْجِر. َ ْ
ْبَر َمُعوَنًة َعَلی اْستیجاِب اال ْسالِم، َو الّصَ َو اْلِجهاَد ِعّزًا ِلاْلِ

ِصَلَة  َو  َخِط،  الّسَ ِمَن  ِوقاَیًة  اْلواِلَدْیِن  ِبّرَ  َو  ِة،  ِلْلعاّمَ َمْصِلَحًة  ِباْلَمْعُروِف  ْمَر  َ ْ
اال َو 

اْلَوفاَء  َو  ماِء،  ِللّدِ ِحْقنًا  اْلِقصاَص  َو  ِلْلَعَدِد،  َمْنماًة  َو  اْلُعْمِر  ِفی  َمْنساًء  ْرحاِم  َ ْ
اال

ْذِر َتْعریضًا ِلْلَمْغِفَرِة، َو َتْوِفَیَة اْلَمکائیِل َو اْلَموازیِن َتْغییرًا ِلْلَبْخِس. ِبالّنَ

و  فرستاده،  تو  بسوى  پیشاپیش  از  که  است  پیمانی  و  بوده،  شما  ـــــــــ 
گویاى الهی و قرآن  کتاب  گذارده، و آن  که براى شما باقی  باقیمانده اى است 
که بیان و حّجتهاى آن روشن،  راستگو و نور فروزان و شعاع درخشان است، 
غبطه  مورد  آن  پیروان  می باشد،  جلوه گر  آن  ظواهر  آشکار،  آن  باطنی  اسرار 
جهانیان بوده، و تبعّیت از او خشنودى الهی را باعث می گردد، و شنیدن آن 
که  راه نجات است. بوسیله آن می توان به حّجتهاى نورانی الهی، و واجباتی 
گواهیهاى  به  نیز  و  گردیده،  منع  آن  ارتکاب  از  که  محّرماتی  و  شده،  تفسیر 
کافیش و فضائل پسندیده اش، و رخصتهاى بخشیده  جلوه گرش و برهانهاى 

شده اش و قوانین واجبش دست یافت.
پاك  براى  را  نماز  و  شرك،  از  شما  کردن  پاك  براى  را  ایمان  بزرگ  خداى  پس 
نمودن شما از تکّبر، و زکات را براى تزکیه نفس و افزایش روزى، و روزه را براى 
التیام  براى  را  عدالت ورزى  و  دین،  استحکام  براى  را  حج  و  اخالص،  تثبیت 
براى  را  امامتمان  و  ملتها،  یافتن  نظم  براى  را  خاندان  ما  اطاعت  و  قلبها، 
کمك در بدست  براى  را  براى عزت اسالم، و صبر  را  تفرقه، و جهاد  از  رهایی 

آوردن پاداش قرار داد.

َعِن  ِحجابًا  اْلَقْذِف  اْجِتناَب  َو  ْجِس،  الّرِ َعِن  َتْنزیهًا  اْلَخْمِر  ُشْرِب  َعْن  ْهَی  الّنَ َو 
ِة. بُوِبّیَ ْرَك ِاْخالصًا َلُه ِبالّرُ َم اهلُل الّشِ ْرَقِة ایجابًا ِلْلِعْصَمِة، َو َحّرَ ْعَنِة، َو َتْرَك الّسِ

َ
الّل

َمَرُکْم  طیُعوا اهلَل فیما اَ ْنُتْم ُمْسِلُموَن، َو اَ  َو اَ
َ
ُقوا اهلَل َحّقَ ُتقاِتِه، َو ال َتُموُتّنَ ِااّل

َ
َفاّت

ما َیْخَشی اهلَل ِمْن ِعباِدِه اْلُعَلماُء.
َ
ُه ِاّن

َ
ُکْم َعْنُه، َفِاّن ِبِه َو َنها

ثم قالت:
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ـارف
ــ

معـ

ُقوُل 
َ
، َو ال ا

ً
 َو َبْدءا

ً
ُقوُل َعْودا

َ
ٌد، ا بی ُمَحّمَ

َ
ّنی فاِطَمُة َو ا

َ
اُس! ِاْعَلُموا ا َها الّنَ ّیُ

َ
ا

ْنُفِسُکْم 
َ
ا ِمْن  َرُسوٌل  َلَقْد جاَءُکْم  َشَططًا،  ْفَعُل 

َ
ا ما  ْفَعُل 

َ
ا ال  َو  َغَلطًا،  ُقوُل 

َ
ا ما 

ْم َحریٌص َعَلْیُکْم ِباْلُمْؤِمنیَن َرُؤوٌف َرحیٌم. َعزیٌز َعَلْیِه ما َعِنّتُ
َخا اْبِن َعّمی ُدوَن ِرجاِلُکْم، َو 

َ
ا بی ُدوَن ِنساِئُکْم،َو 

َ
َتْعُزوُه َوَتْعِرُفوُه َتِجُدوُه ا َفِاْن 

ی اهلُل َعَلْیِه َو اِلِه.
َ
َلِنْعَم اْلَمْعِزّىُ ِاَلْیِه َصّل

ذاَرِة، ماِئاًل َعْن َمْدَرَجِة اْلُمْشِرکیَن، ضاِربًا َثَبَجُهْم، اِخذًا  ساَلَة صاِدعًا ِبالّنَ َغ الّرِ
َ
َفَبّل

ْصناَم َو  َ ْ
 اال

ُ
ِه ِباْلِحْکَمِة و اْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة، َیُجّف ْکظاِمِهْم، داِعیًا ِالی َسبیِل َرّبِ ِبَا

ُبَر.
ُ

ُوا الّد
َ
ی اْنَهَزَم اْلَجْمُع َو َو ّل ، َحّتَ َیْنُکُث اْلهاّمَ

براى  را  و مادر  پدر  به  نیکی  و  براى مصلحت جامعه،  را  به معروف  امر  و  ـــــــــ  
افزایش  و  عمر  شدن  طوالنی  براى  را  ارحام  صله  و  الهی،  غضب  از  رهایی 
جمعیت، و قصاص را وسیله حفظ خونها، و وفاى به نذر را براى در معرض 
کم فروشی مقرر  براى رفع  را  کیل و وزن  گرفتن، و دقت در  قرار  الهی  مغفرت 

فرمود.
کیزگی از زشتی، و حرمت نسبت ناروا دادن را  و نهی از شرابخوارى را براى پا
و  قرار داد،  کدامنی  پا براى  را  ترك دزدى  و  الهی،  از رحمت  براى عدم دورى 

کرد تا در یگانه پرستی خالص شوند. شرك را حرام 
که شایسته است از خدا بترسید، و از دنیا نروید جز آنکه مسلمان  پس آنگونه 
کرده و از آن بازداشته اطاعت نمائید، همانا  باشید، و خدا را در آنچه بدان امر 

که فقط دانشمندان از خاك می ترسند. آنگاه فرمود:
گویم در پایان  که من فاطمه و پدرم محمد است، آنچه ابتدا  اى مردم! بدانید 
گفتارم غلط نبوده و ظلمی در آن نیست، پیامبرى از میان شما  نیز می گویم، 
بر  و  بر شما است،  و دلسوز  آمده  گران  او  بر  رنجهاى شما  که  برانگیخته شد 

مؤمنان مهربان و عطوف است.
که او در میان زنانتان پدر من بوده، و در میان  گر او را بشناسید می دانید  پس ا
این  آنکه من  بزرگوارى است  نیکو  برادر پسر عموى من است، چه  مردانتان 

نسبت را به او دارم.
کرده، شمشیر  کناره گیرى  رسالت خود را با انذار انجام داد، از پرتگاه مشرکان 
گرفته و با حکمت و پند و اندرز نیکو بسوى  را  گلویشان  بر فرقشان نواخت، 
کینه توزان را می شکند،  پروردگارشان دعوت نمود، بتها را نابود ساخته، و سر 

گریختند. تا جمعشان منهزم شده و از میدان 
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َزعیُم الّدیِن،  َنَطَق  َعْن َمْحِضِه، و  اْلَحّقُ  ْسَفَر 
َ
ا َو  َعْن ُصْبِحِه،  ْیُل 

َ
الّل ى  َتَفّرََ ی  َحّتَ

َو  اْلُکْفِر  ُعَقُد  ْت 
َ
اْنَحّل َو  فاِق،  الّنِ َو شیُظ  َو طاَح  یاطیِن، 

َ
الّش َشقاِشُق  َخَرَسْت  َو 

ْخالِص فی َنَفٍر ِمَن اْلبیِض اْلِخماِص. ِ
ْ

قاِق، َو ُفْهُتْم ِبَکِلَمِة اال
َ

الّش
ُقْبَسَة  َو  اِمِع،  الّطَ ُنْهَزَة  َو  اِرِب، 

َ
الّش ُمْذَقَة  اِر،  الّنَ ِمَن  ُحْفَرٍة  َشفا  َعلی  ُکْنُتْم  َو 

ًة خاِسئیَن، 
َ
َاِذّل  ،

َ
ْرَق، َو َتْقتاُتوَن اْلِقّد ْقداِم، َتْشَرُبوَن الّطَ َ ْ

اْلِعْجالِن، َو َمْوِطی َء اال
ٍد  اُس ِمْن َحْوِلُکْم، َفَاْنَقَذُکُم اهلُل َتباَرَك َو َتعالی ِبُمَحّمَ َفُکُم الّنَ َتخاُفوَن َاْن َیَتَخّطَ
ُذْؤباِن  َو  جاِل،  الّرِ ِبُبَهِم  ُمِنَی  َاْن  َبْعَد  َو  تی، 

َ
اّل َو  ا  َتّیَ

َ
الّل َبْعَد  اِلِه  َو  َعَلْیِه  اهلُل  ی 

َ
َصّل

اْلَعَرِب، َو َمَرَدِة َاْهِل اْلِکتاِب.
ْیطاِن، َاْو َفَغَرْت فاِغَرٌة ِمَن 

َ
َها اهلُل، َاْو َنَجَم َقْرُن الّش

َ
ما َاْوَقُدوا نارًا ِلْلَحْرِب َاْطَفأ

َ
ُکّل

ْخَمِصِه، 
َ
ِبأ ِجناَحها   

َ
َیَطأ ی  َحّتَ َیْنَکِفی ُء  َفال  َلَهواِتها،  فی  َاخاُه  َقَذَف  اْلُمْشِرکیَن، 

ِمْن  َقریبًا  اهلِل،  َاْمِر  فی  ُمْجَتِهدًا  اهلِل،  ذاِت  َمْکُدودًا فی  ِبَسْیِفِه،  َلَهَبها  َیْخِمَد  َو 
ُخُذُه ِفی اهلِل 

ْ
کاِدحًا، ال َتأ رًا ناِصحًا ُمِجّدًا  دًا فی َاْوِلیاِء اهلِل، ُمَشّمِ َرُسوِل اهلِل، َسّیِ

َلْوَمَة الِئٍم.
واِئَر، َو 

َ
ُصوَن ِبَنا الّد ِکُهوَن آِمُنوَن، َتَتَرّبَ ٍة ِمَن اْلَعْیِش، و اِدُعوَن فا َو َاْنُتَم فی َرفاِهّیَ

وَن ِمَن اْلِقتاِل. زاِل، َو َتِفّرُ ْخباَر، َو َتْنُکُصوَن ِعْنَد الّنِ َ ْ
ُفوَن اال

َ
َتَتَوّک

که صبح روشن از پرده شب برآمد، و حق نقاب از چهره برکشید،  ـــــــــ  تا آنگاه 
از  گردید، خار نفاق  زمامدار دین به سخن درآمد، و فریاد شیطانها خاموش 
گردید، و دهانهاى  گشوده  کفر و تفرقه از هم  گره هاى  سر راه برداشته شد، و 
که سپیدرو و شکم به پشت  گروهی  باز شد، در میان  کلمه اخالص  شما به 

چسبیده بودند.
قرار داشته، و مانند جرعه اى آب بوده و در  از آتش  کناره پرتگاهی  بر  و شما 
که بالفاصله  معرض طمع طّماعان قرار داشتید، همچون آتش زنه اى بودید 
شتران  که  می نوشیدید  آبی  از  بودید،  روندگان  لگدکوب  می گردید،  خاموش 
کرده بودند، و از پوست درختان به عنوان غذا استفاده می کردید،  آن را آلوده 
که در اطراف شما بودند شما را  که مردمانی  خوار و مطرود بودید، می ترسیدند 
بربایند، تا خداى تعالی بعد از چنین حاالتی شما را بدست آن حضرت نجات 
کتاب  گرگهاى عرب و سرکشان اهل  از دست قدرتمندان و  آنکه  از  داد، بعد 

کشیدید. ناراحتیها 
که  هنگام  هر  یا  نموده،  خاموشش  خداوند  برافروختند  جنگ  آتش  هرگاه 

را در  بازکرد، پیامبر برادرش  از مشرکین دهان  یا اژدهائی  شیطان سر برآورد 
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که سرآنان را به زمین نمی کوفت و آتش آنها  کام آن افکند، و او تا زمانی 
را به آب شمشیرش خاموش نمی کرد، باز نمی گشت، فرسوده از تالش در 

کوشیده در امر او، نزدیك به پیامبر خدا، سرورى از اولیاء الهی، دامن  راه خدا، 
کوشش کننده بود، و در راه خدا از مالمت  کمر بسته، نصیحت گر، تالشگر، و  به 
که شما در آسایش زندگی  مالمت کننده نمی هراسید. و این در هنگامه اى بود 
می کردید، در مهد امن متنّعم بودید، و در انتظار بسر می بردید تا ناراحتی ها 
کارزار عقبگرد می کردید،  گوش به زنگ اخبار بودید، و هنگام  گیرد، و  ما را در بر 

و به هنگام نبرد فرار می نمودید.

فاِق، َو  وى َاْصِفیاِئِه، َظَهَر فیُکْم َحْسَکُة الّنِ
ْ
ِه داَر َاْنِبیاِئِه َو َمأ ا ِاختاَر اهلُل ِلَنِبّیِ َفَلّمَ

َقّلیَن، َو َهَدَر َفنیُق  َ ْ
کاِظُم اْلغاویَن، َو َنَبَغ خاِمُل اال َسَمَل ِجْلباُب الّدیِن، َو َنَطَق 

َسُه ِمْن َمْغَرِزِه، هاِتفًا ِبُکْم، 
ْ
ْیطاُن َرأ

َ
اْلُمْبِطلیَن، َفَخَطَر فی َعَرصاِتُکْم، َو َاْطَلَع الّش

ِة فیِه ُمالِحظیَن، ُثّمَ اْسَتْنَهَضُکْم َفَوَجَدُکْم  ُکْم ِلَدْعَوِتِه ُمْسَتجیبیَن، َو ِلْلِغّرَ ْلفا
َ
َفأ

ُکْم ِغضابًا، َفَوَسْمُتْم َغْیَر ِاِبِلُکْم، َو َوَرْدُتْم َغْیَر َمْشَرِبُکْم. ِخفافًا، َو َاْحَمَشُکْم َفَاْلفا
ُیْقَبُر،  ا  َلّمَ ُسوُل  الّرَ َو  َیْنَدِمُل،  ا  َلّمَ ُح  اْلُجْر َو  َواْلَکْلُم َرحیٌب،  َقریٌب،  اْلَعْهُد  َو  هذا، 
َلُمحیَطٌة  َم  َجَهّنَ ِاّنَ  َو  َسَقُطوا،  اْلِفْتَنِة  ِفی  َاال  اْلِفْتَنِة،  َخْوَف  َزَعْمُتْم  ِاْبِتدارًا 

ِباْلکاِفریَن.
ُاُموُرُه  َاْظُهِرُکْم،  َبْیَن  ِکتاُب اهلِل  َو  ُتْؤَفُکوَن،  ی 

َ
َاّن َو  ِبُکْم،  َکْیَف  َو  َفَهْیهاَت ِمْنُکْم، 

واِضَحٌة،  َاواِمُرُه  َو  الِئَحٌة،  َزواِجُرُه  و  باِهَرٌة،  َاْعالُمُه  َو  زاِهَرٌة،  َاْحکاُمُه  َو  ظاِهَرٌة، 
ِبْئَس  َتْحُکُموَن؟  ِبَغْیِرِه  َاْم  ُتریُدوَن؟  َعْنُه  َرْغَبًة 

َ
أ ُظُهوِرُکْم،  َوراَء  ْفُتُموُه 

َ
َخّل َقْد  َو 

ِخَرِة 
ْ

َو ُهَو ِفی اال ِمْنُه،  ُیْقَبَل  َفَلْن  ْسالِم دینًا  ِ
ْ

َغْیَر اال َیْبَتِغ  َو َمْن  َبَداًل،  المیَن 
َ

ِللّظ
ِمَن اْلخاِسریِن.

که خداوند براى پیامبرش خانه انبیاء و آرامگاه اصفیاء را برگزید،  ـــــــــ  و آنگاه 
گمراهان  سکوت  و  کهنه،  دین  جامه  و  گشت،  ظاهر  شما  در  نفاق  عالئم 
گردیده، و شتر نازپرورده اهل باطل  شکسته، و پست رتبه گان با قدر و منزلت 
به صدا درآمد، و در خانه هایتان بیامد، و شیطان سر خویش را از مخفی گاه 
خود بیرون آورد، و شما را فراخواند، مشاهده کرد پاسخگوى دعوت او هستید، 
کنید، و مشاهده  که قیام  و براى فریب خوردن آماده اید، آنگاه از شما خواست 
کار را انجام می دهید، شما را به غضب واداشت، و دید  که به آسانی این  کرد 
سهم  که  آبی  بر  و  زدید،  نشان  دیگران  شتران  بر  پس  هستید،  غضبناك 

ـارف
ــ

معـ
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شما نبود وارد شدید.
و موضع شکاف زخم هنوز وسیع  بود،  نگذشته  زمانی  که  بود  این در حالی 
بود، و جراحت التیام نیافته، و پیامبر به قبر سپرده نشده بود، بهانه آوردید 
گرفته اید، و براستی جهنم  که در فتنه قرار  گاه باشید  که از فتنه می هراسید، آ

کافران را احاطه نموده است.
کجا روى می آوردید، در  کردید، به  کار را  کار از شما بعید بود، و چطور این  این 
کتاب خدا رویاروى شماست، امورش روشن، و احکامش درخشان،  که  حالی 
و عالئم هدایتش ظاهر، و محّرماتش هویدا، و اوامرش واضح است، ولی آن 
حکم  قرآن  بغیر  یا  خواهانید؟  را  آن  به  بی رغبتی  آیا  انداختید،  سر  پشت  را 
که این براى ظالمان بدل بدى است، و هرکس غیر از اسالم دینی را  می کنید؟ 

جویا باشد از او پذیرفته نشده و در آخرت از زیانکاران خواهد بود.

َو  ُتوُروَن  َاَخْذُتْم  ِقیاَدها،ُثّمَ  َیْسَلَس  َو  َنْفَرَتها،  َتْسُکَن  َاْن  َرْیَث  ِالی  َتْلَبُثوا  َلْم  ُثّمَ 
ِاْطفاِء  َو   ، اْلَغِوّىِ ْیطاِن 

َ
الّش ِلِهتاِف  َتْسَتجیُبوَن  َو  َجْمَرَتها،  ُجوَن  ُتَهّیِ َو  ْقَدَتها، 

َو  اْرِتغاٍء،  ِفی  َحْسوًا  وَن  ُتِسّرُ  ، ِفّیِ الّصَ ِبّیِ  الّنَ ُسَنِن  ِاْهماِل  َو   ، اْلَجِلّیِ َاْنواِرالّدیِن 
اِء، َو َنْصِبُر ِمْنُکْم َعلی ِمْثِل َحّزِ اْلَمدى،  ّرَ

َ
ْهِلِه َو َوَلِدِه ِفی اْلَخَمِر َو الّض َتْمُشوَن اِلَ

َو َوْخِزالسنان فی الحشا.
ِة َتْبُغوَن، َو َمْن َاْحَسُن ِمَن  َفُحْکَم اْلجاِهِلّیَ

َ
أ ُعُموَن َاْن ال ِاْرَث َلنا  َتَزْ َاْنُتُم االَن  َو 

اِحَیِة 
َ

ْمِس الّض
َ

َکالّش ی َلُکْم 
َ
َفال َتْعَلُموَن؟ َبلی، َقْد َتَجّل

َ
اهلِل ُحْکمًا ِلَقوٍم ُیوِقُنوَن، أ

ّنی ِاْبَنُتُه.
َ
أ

ِکتاِب اهلِل َتِرُث َاباَك َو  ُاْغَلُب َعلی ِاْرثی؟ َیاْبَن َابی ُقحاَفَة! َافی 
َ
َها اْلُمْسِلُموَن! أ َاّیُ

ِکتاَب اهلِل َو َنَبْذُتُموُه َوراَء  ال َاِرُث َابی؟ َلَقْد ِجْئَت َشْیئًا َفِرّیًا، َاَفَعلی َعْمٍد َتَرْکُتْم 
ا  ُظُهوِرُکْم، إْذ َیُقوُل »َو َوِرَث ُسَلْیماُن داُوَد« )1( َو قاَل فیما اْقَتّصَ ِمْن َخَبِر َزَکِرّیَ
ِاْذ قاَل: »َفَهْب لی ِمْن َلُدْنَك َوِلّیًا َیِرُثنی َو َیِرُث ِمْن اِل َیْعُقوَب«، )2( َو قاَل: »َو 

ْرحاِم َبْعُضُهْم َاْولی َ ْ
اُوُلوا اال

کشیدن آن سهل  گیرد، و  که این دل رمیده آرام  ـــــــــ  آنگاه آنقدر درنگ نکردید 
کرده، و به آتش دامن زدید تا آن را شعله ور  گردد، پس آتش گیره ها را افروخته تر 
کردن انوار دین روشن  سازید،و براى اجابت نداى شیطان، و براى خاموش 
کف  خدا، و از بین بردن سنن پیامبر برگزیده آماده بودید، به بهانه خوردن، 

شیر را زیر لب پنهان می خورید، و براى خانواده و فرزندان او در پشت تپه ها 



27

که همچون  گرفته و راه می رفتید، و ما باید بر این امور  کمین  و درختان 
کنیم. خنجر بّران و فرورفتن نیزه در میان شکم است، صبر 

حکم  خواهان  آیا  نیست،  ارثی  ما  براى  که  می برید  گمان  کنون  ا شما  و 
جاهلیت هستید، و براى اهل یقین چه حکمی باالتر از حکم خداوند است، 
که  که براى شما همانند آفتاب درخشان روشن است،  آیا نمی دانید؟ در حالی 

من دختر او هستم.
پسر  اى  بگیرند،  من  از  را  پدرم  ارث  که  است  سزاوار  آیا  مسلمانان!  اى 
که تو از پدرت ارث ببرى و از ارث پدرم محروم  کتاب خداست  ابی قحافه،آیا در 
کرده و پشت سر  کتاب خدا را ترك  گاهانه  آیا آ باشم امر تازه و زشتی آوردى، 
می اندازید، آیا قرآن نمی گوید »سلیمان از داود ارث برد«، و در مورد خبر زکریا 
از من و خاندان یعقوب  تا  گفت: »پروردگار مرا فرزندى عنایت فرما  که  آنگاه 

ارث برد«، و فرمود: »و خویشاوندان رحمی به یکدیگر سزاوارتر از

ِمْثُل َحّظِ  َکِر 
َ

ِللّذ َاْوالِدُکْم  َو قاَل »ُیوصیُکُم اهلُل فی  ِکتاِب اهلِل«، )3(  ِبَبْعٍض فی 
ْقَرَبْیِن ِباْلَمْعُروِف َحّقًا  َ ْ

َة ِلْلواِلَدْیِن َواال ْنَثَیْیِن«، )4( َو قاَل »ِاْن َتَرَك َخْیرًا اْلَوِصّیَ ُ ْ
اال

قیَن«. )5( َعَلی اْلُمّتَ
ُکُم اهلُل ِباَیٍة  َو َزَعْمُتْم َاْن ال َحْظَوَة لی، َو ال َاِرُث ِمْن َابی، َو ال َرِحَم َبْیَننا، َاَفَخّصَ
َتْیِن ال َیَتواَرثاِن؟ َاَو َلْسُت َاَنا َو َابی 

َ
َج َابی ِمْنها؟ َاْم َهْل َتُقوُلوَن: ِاّنَ َاْهَل ِمّل َاْخَر

َواْبِن  َابی  ِمْن  ُعُموِمِه  َو  اْلُقْراِن  ِبُخُصوِص  َاْعَلُم  َاْنُتْم  َاْم  واِحَدٍة؟  ٍة 
َ
ِمّل َاْهِل  ِمْن 

َعّمی؟ َفُدوَنَکها َمْخُطوَمًة َمْرُحوَلًة َتْلقاَك َیْوَم َحْشِرَك.
َیْخِسُر  اَعِة  الّسَ ِعْنَد  َو  اْلِقیاَمُة،  اْلَمْوِعُد  َو  ٌد،  ُمَحّمَ عیُم  الّزَ َو  اهلُل،  اْلَحَکُم  َفِنْعَم 
َتْعَلُموَن َمْن  ، َو َلَسْوَف  َنَبٍأ ُمْسَتَقّرٌ ِلُکّلِ  َو  َتْنِدُموَن،  ِاْذ  َیْنَفُعُکْم  اْلُمْبِطُلوَن، َو ال 

 َعَلْیِه َعذاٌب ُمقیٌم.
ُ

تیِه َعذاٌب ُیْخزیِه، َو َیِحّل
ْ
َیأ

ثم رمت بطرفها نحو االنصار، فقالت:

سفارش  فرزندان  درباره  شما  به  تعالی  »خداى  فرموده:  و  دیگرانند«،  ـــــــــ  
که مرگ یکی  که بهره پسر دو برابر دختر است«، و می فرماید: »هنگامی  می کند 
که براى پدران و مادران و نزدیکان وصیت  از شما فرارسد بر شما نوشته شده 

کنید، و این حکم حّقی است براى پرهیزگاران«.
آیا  ندارم،  پدرم  ارث  از  سهمی  و  نبوده  بهره اى  مرا  که  می برید  گمان  شما  و 
یا  ساخته؟  ج  خار آن  از  را  پدرم  که  کرده  نازل  شما  به  آیه اى  خداوند 

ـارف
ــ

معـ
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می گوئید: اهل دو دین از یکدیگر ارث نمی برند؟ آیا من و پدرم را از اهل یك 
گاهترید؟  دین نمی دانید؟ و یا شما به عام و خاص قرآن از پدر و پسرعمویم آ
اینك این تو و این شتر، شترى مهارزده و رحل نهاده شده، برگیر و ببر، با تو در 

کرد. روز رستاخیز مالقات خواهد 
نیکو  چه  و  پیامبر،  است  دادخواهی  نیکو  و  خداوند،  است  داورى  نیك  چه 
زیان می برند،  باطل  روز اهل  و آن  وعده گاهی است قیامت، و در آن ساعت 
و پشیمانی به شما سودى نمی رساند، و براى هرخبرى قرارگاهی است، پس 
و  آمد،  خواهد  فرود  کسی  چه  سر  بر  خوارکننده  عذاب  که  دانست  خواهید 

کرده و فرمود: که را شامل می شود. آنگاه رو بسوى انصار  عذاب جاودانه 

اْلَغمیَزُة فی َحّقی َو  ْسالِم! ما هِذِه  ِ
ْ

ِة َو َحَضَنَة اال
َ
اْلِمّل َو َاْعضاَد  قیَبِة  الّنَ یا َمْعَشَر 

اِلِه َابی َیُقوُل: »َاْلَمْرُء  َو  َعَلْیِه  ی اهلُل 
َ
کاَن َرُسوُل اهلِل َصّل َنُة َعْن ُظالَمتی؟ َاما  الّسِ

ِبما  طاَقٌة  َلُکْم  َو  ِاهاَلٍة،  ذا  َعْجالَن  َو  َاْحَدْثُتْم  ما  َسْرعاَن  ُوْلِدِه«،  فی  ُیْحَفُظ 
ٌة َعلی ما َاْطُلُب َو ُازاِوُل. ُاحاِوُل، َو ُقّوَ

ٌد؟ َفَخْطٌب َجلیٌل ِاْسَتْوَسَع َو ْهُنُه، َواْسَتْنَهَر َفْتُقُه، َو اْنَفَتَق  َاَتُقوُلوَن ماَت ُمَحّمَ
ُجوُم  الّنُ اْنَتَثَرِت  َو  اْلَقَمُر  َو  ْمُس 

َ
الّش ُکِسَفِت  َو  ِلَغْیَبِتِه،  ْرُض  َ ْ

اال ُاْظِلَمِت  َو  َرْتُقُه، 
ماُل، َو َخَشَعِت اْلِجباُل، َو ُاضیَع اْلَحریُم، َو ُازیَلِت اْلُحْرَمُة 

ْ
ْکَدِت اال ِلُمصیَبِتِه، َو َا

ِعْنَد َمماِتِه.
اِزَلُة اْلُکْبرى َو اْلُمصیَبُة اْلُعْظمی، الِمْثُلها ناِزَلٌة، َو ال باِئَقٌة عاِجَلٌة  َفِتْلَك َواهلِل الّنَ
ُکْم َو ُمْصِبِحُکْم، َیْهِتُف   َثناُؤُه فی َاْفِنَیِتُکْم، َو فی ُمْمسا

َ
ِکتاُب اهلِل َجّل ُاْعِلَن ِبها، 

 ِبَاْنِبیاِء اهلِل َو ُرُسِلِه، 
َ

فی َاْفِنَیِتُکْم ُهتافًا َو ُصراخًا َو ِتالَوًة َو َاْلحانًا، َو َلَقْبَلُه ما َحّل
ُحْکٌم َفْصٌل َو َقضاٌء َحْتٌم.

ُسُل َاَفِاْن ماَت َاْو ُقِتَل اْنَقَلْبُتْم َعلی   َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن َقْبِلِه الّرُ
َ
ٌد ِااّل »َو ما ُمَحّمَ

َاْعقاِبُکْم َو َمْن َیْنَقِلْب َعلی َعِقَبْیِه

گروه نقباء، و اى بازوان ملت، اى حافظان اسالم، این ضعف و غفلت  ـــــــــ  اى 
پیامبر  پدرم  آیا  چرا؟  من  دادخواهی  از  سهل انگارى  این  و  من  حق  مورد  در 
بسرعت  چه  می شود«،  حفظ  او  فرزندان  در  هرکس  »حرمت  نمی فرمود: 
مرتکب این اعمال شدید، و چه با عجله این بز الغر، آب از دهان و دماغ او 
می کوشیم  آن  راه  در  آنچه  بر  توان  و  طاقت  را  شما  که  صورتی  در  فروریخت، 

هست، و نیرو براى حمایت من در این مطالبه و قصدم می باشد.
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این  گفت،  حیات  بدرود  آله  و  علیه  اهلل  صلی  محمد  می گوئید  آیا 
مصیبتی است بزرگ و در نهایت وسعت، شکاف آن بسیار، و درز دوخته آن 

گردید، و ستارگان بی فروغ، و آرزوها  شکافته، و زمین در غیاب او سراسر تاریك 
کوهها از جاى فروریخت، حرمتها پایمال شد، و احترامی  گرائید،  به ناامیدى 

کسی پس از وفات او باقی نماند. براى 
آن  همچون  که  است،  عظیم تر  بلّیه  و  بزرگتر  مصیبت  این  که  سوگند  بخدا 
کتاب خدا  مصیبتی نبوده و بالى جانگدازى در این دنیا به پایه آن نمی رسد، 
که در خانه هایتان، و در مجالس شبانه  کتاب خدایی  کرده است،  آن را آشکار 
و روزانه تان، آرام و بلند، و با تالوت و خوانندگی آن را می خوانید، این بالئی 
حکمی  است،  شده  وارد  شدگان  فرستاده  و  انبیاء  به  این  از  پیش  که  است 

است حتمی، و قضائی است قطعی، خداوند می فرماید:
گر او  که پیش از وى پیامبران دیگرى درگذشتند، پس ا محمد پیامبرى است 

که به عقب برگردد گردد به عقب برمی گردید، و آنکس  کشته  بمیرد و یا 

ِکریَن«. )6( ا
َ

َفَلْن َیُضّرَ اهلَل َشْیئًا َو َسَیْجِزى اهلُل َشْیئًا َو َسَیْجِزى اهلُل الّش
َو  ُمْنَتدى  َو  َمْسَمٍع  َو  ِمّنی  ِبَمْرأى  َاْنُتْم  َو  َابی  ُتراَث  ُاْهَضُم  َء  َبنی قیَلَة!  ایهًا 
داِة َو  َ ْ

ِة َو اال
َ

ْعَوُة َو َتْشَمُلُکُم اْلُخْبَرُة، َو َاْنُتْم َذُوو اْلَعَدِد َو اْلُعّد
َ

َمْجَمٍع، َتْلَبُسُکُم الّد
ْرَخُة  تیُکُم الّصَ

ْ
ْعَوُة َفال ُتجیُبوَن، َو َتأ

َ
ُة، ُتوافیُکُم الّد الُح َو اْلُجّنَ ِة، َو ِعْنَدُکُم الّسِ اْلُقّوَ

ْخَبُة  الّنُ َو  الِح،  الّصَ َو  ِباْلَخْیِر  َمْعُروُفوَن  ِباْلِکفاِح،  َمْوُصوُفوَن  َاْنُتْم  َو  ُتغیُثوَن،  َفال 
ِتی اْختیَرْت َلنا َاْهَل اْلَبْیِت.

َ
تی اْنُتِخَبْت، َو اْلِخَیَرُة اّل

َ
اّل

کاَفْحُتُم اْلُبَهَم، ال  َمَم، َو  ُ ْ
َعَب، َو ناَطْحُتُم اال  َو الّتَ

َ
ْلُتُم اْلَکّد قاَتْلُتُم اْلَعَرَب، َو َتَحّمَ

ْسالِم، َو َدّرَ َحَلُب  ِ
ْ

ی ِاذا داَرْت ِبنا َرَحی اال َتِمُروَن، َحّتَ
ْ
ُمُرُکْم َفَتأ

ْ
ُح َاْو َتْبَرُحوَن، َنأ َنْبَر

ْفِك، َو َخَمَدْت نیراُن اْلُکْفِر، َو  ِ
ْ

ْرِك، َو َسَکَنْت َفْوَرُة اال اِم، َو َخَضَعْت ُنْعَرُة الّشِ ّیَ َ ْ
اال

ی ِحْزُتْم َبْعَد اْلَبیاِن، َوَاْسَرْرُتْم 
َ
ِج، َو اْسَتْوَسَق ِنظاُم الّدیِن، َفَاّن ْت َدْعَوُة اْلَهَر

َ
َهَدأ

یماِن؟
ْ

ْقداِم، َوَاْشَرْکُتْم َبْعَد اال ِ
ْ

ْعالِن، َو َنَکْصُتْم َبْعَد اال ِ
ْ

َبْعَد اال
وا ْیماَنُهْم ِمْن َبْعِد َعْهِدِهْم، َو َهّمُ

َ
ُبْؤسًا ِلَقْوٍم َنَکُثوا ا

ـــــــــ  بخدا زیانی نمی رساند، و خدا شکرکنندگان را پاداش خواهد داد«.
گروه انصار- آیا نسبت به میراث پدرم مورد ظلم واقع شوم  اى پسران قیله- 
که مرا می بینید و سخن مرا می شنوید، و داراى انجمن و اجتماعید،  در حالی 
گاهی دارید، و داراى نفرات و  صداى دعوت مرا همگان شنیده و از حالم آ

ـارف
ــ

معـ
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ذخیره اید، و داراى ابزار و قوه اید، نزد شما اسلحه و زره و سپر هست، صداى 
را  خواهیم  فریاد  ناله  و  نمی دهید،  جواب  ولی  می رسد  شما  به  من  دعوت 
که به شجاعت معروف و به خیر  شنیده ولی به فریادم نمی رسید، در حالی 
و  شده،  انتخاب  که  بودید  برگزیدگانی  شما  و  می باشید،  موصوف  صالح  و 

که براى ما اهل بیت برگزیده شدید! منتخباتی 
با  با امتها رزم نموده و  کرده و متحّمل رنج و شدتها شدید، و  با عرب پیکار 
پهلوانان به نبرد برخاستید، همیشه فرمانده بوده و شما فرمانبردار، تا آسیاى 
شرك آمیز  نعره هاى  و  آمد،  شیر  به  روزگار  پستان  و  افتاد،  گردش  به  اسالم 
خاموش  کفر  آتش  و  افتاد،  جوش  از  تهمت  و  طمع  دیگ  و  شده،  خاموش 
پس  شد،  ردیف  کاماًل  دین  نظام  و  گرفت،  آرام  ج  مر و  ج  هر نداى  دعوت  و 
مخفی  را  خود  آشکارى  از  پس  و  شده،  حیران  ایمان  به  اقرارتان  از  بعد  چرا 

گرداندید، و بعد از پیشقدمی عقب نشستید، و بعد ایمان شرك آوردید.
که بعد از پیمان بستن آن را شکستند، و خواستند پیامبر گروهی  واى بر 

ِاْن  َتْخَشْوُه  َاْن  َاَحّقُ  َفاهلُل  َاَتْخَشْوَنُهْم  ٍة،  َمّرَ َل  َاّوَ ُکْم  َبَدُؤ ُهْم  َو  ُسوِل  الّرَ ِبِاْخراِج 
ُکْنُتْم ُمؤِمنیَن.

َو  ِباْلَبْسِط  َاَحّقُ  ُهَو  َمْن  َاْبَعْدُتْم  َو  اْلَخْفِض،  ِاَلی  َاْخَلْدُتْم  َقْد  َاْن  رى 
َ
أ َقْد  َو  َاال، 

َوَعْبُتْم،  َفَمَجْجُتْم ما  َعِة،  الّسَ ِمَن  ِبالّضیِق  َنَجْوُتْم  َو  َعِة، 
َ

ِبالّد َخَلْوُتْم  َو  اْلَقْبِض، 
اهلَل  َفِاّنَ  َجمیعًا  ْرِض  َ ْ

اال ِفی  َمْن  َو  َاْنُتْم  َتْکُفُروا  َفِاْن  ْغُتْم،  َتَسّوَ ذى 
َ
اّل َدَسْعُتُم  َو 

َلَغِنّیٌ َحمیٌد.
اْلَغْدَرِة  َو  تی خاَمْرُتُکْم، 

َ
اّل ِباْلِخْذَلِة  َمْعِرَفٍة ِمّنی  ُقْلُت ما ُقْلُت هذا َعلی  َقْد  َو  َاال، 

ْفِس، َو َنْفَثُة اْلَغْیِظ، َو َحَوُز اْلَقناِة، َو  ها َفْیَضُة الّنَ ِتی اْسَتْشَعَرْتها ُقُلوُبُکْم، َو لِکّنَ
َ
اّل

 ، ْهِر، َنِقَبَة اْلُخّفِ
َ

ِة، َفُدوَنُکُموها َفاْحَتِقُبوها َدِبَرَة الّظ ْدِر، َو َتْقِدَمُة اْلُحّجَ ُة الّصَ
َ

َبّث
تی 

َ
َبِد، َمْوُصوَلًة ِبناِر اهلِل اْلُموَقَدِة اّل َ ْ

اِر َو َشناِر اال باِقَیَة اْلعاِر، َمْوُسوَمًة ِبَغَضِب اْلَجّبَ
ْفِئَدِة. َ ْ

ِلُع َعَلی اال َتّطَ
ِاْبَنُة  َاَنا  َو  َیْنَقِلُبوَن،  َاّىَ ُمْنَقَلٍب  ذیَن َظَلُموا 

َ
اّل َتْفَعُلوَن، َو َسَیْعَلُم  َفِبَعْیِن اهلِل ما 

ا ُمْنَتِظُروَن.
َ
ا عاِمُلوَن، َو اْنَتِظُروا ِاّن

َ
َنذیٍر َلُکْم َبْیَن َیَدْى َعذاٌب َشدیٌد، َفاْعَمُلوا ِاّن

فأجابها أبوبکر عبداهلل بن عثمان، و قال:

کنند، با آنکه آنان جنگ را آغاز نمودند، آیا از آنان هراس دارد در  ـــــــــ  را اخراج 
گر مؤمنید. که از او بهراسید، ا که خدا سزاوار است  حالی 
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که  کسی را  که به تن آسائی جاودانه دل داده، و  گاه باشید می بینم  آ
از  و  کرده،  خلوت  راحت طلبی  با  ساخته اید،  دور  را  بود  زمامدارى  سزاوار 

کرده بودید  تنگناى زندگی به فراخناى آن رسیده اید، در اثر آن آنچه را حفظ 
را از دهان بیرون ریختید، و آنچه را فروبرده بودید را بازگرداندند، پس بدانید 
و  بی نیاز  از همگان  بزرگ  کافر شوید، خداى  زمین است  و هرکه در  گر شما  ا
کاملم بود، به سستی پدید  گفتم با شناخت  گاه باشید آنچه  ستوده است. آ
آمده در اخالق شما، و بی وفائی و نیرنگ ایجاد شده در قلوب شما، و لیکن 
آنچه  و  بیرون ریختن خشم و غضب است،  و  اندوهگین،  اینها جوشش دل 
قابل تحّملم نیست، و جوشش سینه ام و بیان دلیل و برهان، پس خالفت را 
که پشت این شتر خالفت زخم است، و پاى آن سوراخ و  بگیرید، ولی بدانید 
تاول دار، عار و ننگش باقی و نشان از غضب خدا و ننگ ابدى دارد، و به آتش 
که بر قلبها احاطه می یابد متصل است. آنچه می کنید در برابر  شعله ور خدا 
که  کردند به زودى می دانند  چشم بیناى خداوند قرار داشته، و آنانکه ستم 
که شما را از  کسی هستم  گشت، و من دختر  کدام بازگشتگاهی بازخواهند  به 
که در پیش دارید خبر داد، پس هرچه خواهید بکنید و ما  عذاب دردناك الهی 

کار خود را می کنیم، و شما منتظر بمانید و ما هم در انتظار بسر می بریم. هم 
آنگاه ابوبکر پاسخ داد:

َکریمًا، َرُؤوفًا َرحیمًا، َو َعَلی  کاَن َاُبوِك ِباْلُمؤِمنیَن َعُطوفًا  یا ِبْنَت َرُسوِل اهلِل! َلَقْد 
ساِء، َو َاخا  اْلکاِفریَن َعذابًا َالیمًا َو ِعقابًا َعظیمًا، ِاْن َعَزْوناُه َوَجْدناُه َاباِك ُدوَن الّنِ
ُکْم  ُکّلِ َاْمٍر َجسیِم، ال ُیِحّبُ ُکّلِ َحمیٍم َو ساَعَدُه فی  ِء، اَثَرُه َعلی 

َ
ِخاّل َ ْ

ِاْلِفِك ُدوَن اال
 َشِقّیٌ َبعیٌد.

َ
 َسعیٌد، َو ال ُیْبِغُضُکْم ِااّل

َ
ِااّل

ِاَلی  َو  ُتنا 
َ
َاِدّل اْلَخْیِر  َعَلی  اْلُمْنَتَجُبوَن،  اْلِخَیَرُة  ُبوَن،  ّیِ

الّطَ َرُسوِل اهلِل  ِعْتَرُة  َفَاْنُتْم 
َقْوِلِك،  ْنِبیاِء، صاِدَقٌة فی  َ ْ

اال َخْیِر  اْبَنَة  َو  ساِء  الّنِ ِخَیَرَة  یا  َاْنِت  َو  ِة َمساِلُکنا،  اْلَجّنَ
ِك، َو ال َمْصُدوَدٍة َعْن ِصْدِقِك. ساِبَقٌة فی ُوُفوِر َعْقِلِك، َغْیَر َمْرُدوَدٍة َعْن َحّقِ

َاْهَلُه،  َیْکِذُب  اِئُد ال  الّرَ َو  ِبِاْذِنِه،   
َ
ِااّل َى َرُسوِل اهلِل، َو ال َعِمْلُت 

ْ
َرأ َو اهلِل ما َعَدْوُت 

َکفی ِبِه َشهیدًا، َاّنی َسِمْعُت َرُسوَل اهلِل َیُقوُل: »َنْحُن َمعاِشَر  َو ِاّنی ُاْشِهُد اهلَل َو 
َو  اْلِکتاَب  ُث  ُنَوّرِ ما 

َ
ِاّن َو   ، ِعقاراً ال  َو  داراً  ال  َو   ،

ً
ّة

َ
ِفّض ال  َو  َذَهبًا  ُث  ُنَوّرِ ال  ْنِبیاِء  َ ْ

اال
َیْحُکَم  َاْن  َبْعَدنا  ْمِر  َ ْ

َفِلَوِلّیِ اال َلنا ِمْن ُطْعَمٍة  کاَن  َة، َو ما  ُبّوَ الّنُ َو  اْلِعْلَم  َو  اْلِحْکَمَة 
فیِه ِبُحْکِمِه«.

و  رئوف  و  بزرگوار  و  بر مؤمنین مهربان  تو  پدر  اى دختر رسول خدا!  ـــــــــ  

ـارف
ــ

معـ
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بنگریم  او  به نسب  گر  ا بود،  بزرگ  و عقاب  کافران عذاب دردناك  بر  و  رحیم، 
که  توست،  شوهر  برادر  دوستان  میان  در  و  تو،  پدر  زنانمان  میان  در  وى 
کار بزرگی پیامبر را یارى نمود،  وى را بر هر دوستی برترى داد، و او نیز در هر 
دشمن  را  شما  بدکاران  تنها  و  نمی دارند،  دوست  را  شما  سعادتمندان  جز 

می شمرند.
کان برگزیدگان جهان بوده، و ما را به خیر راهنما،  پس شما خاندان پیامبر، پا
و بسوى بهشت رهنمون بودید، و تو اى برترین زنان و دختر برترین پیامبران، 
بازداشته  از حقت  فراوان پیشقدم بوده، و هرگز  گفتارت صادق، در عقل  در 

گردید. گفتار صادقت مانعی ایجاد نخواهد  نخواهی شد و از 
اقدام  او  اجازه  با  جز  و  نگذارده،  فراتر  قدمی  پیامبر  رأى  از  سوگند  بخدا  و 
که  می گیرم  گواه  را  خدا  و  نمی گوید،  دروغ  آنان  به  قوم  پیشرو  و  نکرده ام، 
و  دینار  پیامبران  گروه  »ما  فرمود:  که  شنیدم  پیامبر  از  است،  گواه  بهترین 
کتاب و حکمت و علم و نبوت  درهم و خانه و مزرعه به ارث نمی گذاریم، و تنها 
را به ارث می نهیم، و آنچه از ما باقی می ماند در اختیار ولّی امر بعد از ماست، 

که بخواهد در آن بنماید.« که هر حکمی 

الِح، ُیقاِتُل ِبَها اْلُمْسِلُموَن َو ُیجاِهُدوَن  َو َقْد َجَعْلنا ما حاَوْلِتِه ِفی اْلِکراِع َو الّسِ
ِبِه  َاْنَفِرْد  َلْم  اْلُمْسِلمیَن،  ِبِاْجماِع  ذِلَك  َو  اَر،  اْلُفّجَ اْلَمَرَدَة  ُیجاِلُدوَن  َو  اَر، 

َ
اْلُکّف

ُى ِعْندى، َو هِذِه حالی َو مالی، ِهَی َلِك َو َبْیَن 
ْ
أ کاَن الّرَ َوْحدى،َو َلْم َاْسَتِبْد ِبما 

َجَرُة 
َ

ِة َابیِك َو الّش َدُة ُاّمَ ِك، َو َاْنِت َسّیِ
َ
ِخُر ُدوَنِك، َو َاّن

َ
َیَدْیِك، ال َتْزوى َعْنِك َو ال َنّد

َاْصِلِك،  َو  َفْرِعِك  فی  ُیوَضُع  ال  َو  َفْضِلِك،  ِمْن  ماَلِك  ُیْدَفُع  ال  ِلَبنیِك،  َبُة  ّیِ
الّطَ

ی اهلُل 
َ
َکْت َیداَى، َفَهْل َتَرِیّنَ َاْن ُاخاِلَف فی ذاَك َاباِك )َصّل

َ
ُحْکُمِك ناِفٌذ فیما َمّل

َم(.
َ
َعَلْیِه َو اِلِه َو َسّل

فقالت:
ْحکاِمِه ُمخاِلفًا،  ِکتاِب اهلِل صاِدفًا، َو ال اِلَ کاَن َابی َرُسوُل اهلِل َعْن  ُسْبحاَن اهلِل، ما 
وِر، َو هذا  کاَن َیْتَبُع َاَثَرُه، َو َیْقُفو ُسَوَرُه، َاَفَتْجَمُعوَن ِاَلی اْلَغْدِر ِاْعِتالاًل َعَلْیِه ِبالّزُ َبْل 
ِکتاُب اهلِل ُحْکمًا َعْداًل  َبْعَد َوفاِتِه َشبیٌه ِبما ُبِغَی َلُه ِمَن اْلَغواِئِل فی َحیاِتِه، هذا 
َو ناِطقًا َفْصاًل، َیُقوُل: »َیِرُثنی َو َیِرُث ِمْن اِل َیْعُقوَب«، َو َیُقوُل: »َو َوِرَث ُسَلْیماُن 

داُوَد«.

تا  دادیم،  قرار  اسلحه  و  اسب  خرید  راه  در  می خواهی  که  را  آنچه  ما  و  ـــــــــ  
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کّفار جهاد نموده و با سرکشان بدکار  کرده و با  کارزار  مسلمانان با آن 
دست  تنها  و  بود،  مسلمانان  تمام  اتفاق  به  تصمیم  این  و  کنند،  جدال 

کار نزدم، و در رأى و نظرم مستبّدانه عمل ننمودم، و این حال من  به این 
که براى تو و در اختیار توست، و از تو دریغ نمی شود و  و این اموال من است 
براى فرد دیگرى ذخیره نشده، توئی سرور بانوان اّمت پدرت، و درخت بارور 
فرونهاده  و ساقه ات  از شاخه  و  انکار نشده،  فرزندانت، فضائلت  براى  پاك  و 
که  نمی گردد، ُحکمت در آنچه من مالك آن هستم نافذ است، آیا می پسندى 

کنم. در این زمینه مخالف سخن پدرت عمل 
حضرت فاطمه علیهاالسالم فرمود:

کتاب خدا روى گردان و با احکامش  پاك و منزه است خداوند، پدرم پیامبر، از 
آیا می خواهید  آیات آن عمل می نمود،  به  و  بود  پیرو آن  بلکه  نبود،  مخالف 
کار بعد از رحلت او شبیه  عالوه بر نیرنگ و مکر به زور او را متهم نمائید، و این 
کتاب خداست  گسترده شد، این  که در زمان حیاتش برایش  است به دامهائی 
که بین حق و باطل جدائی می اندازد،  کمی است عادل، و ناطقی است  که حا
خاندان  و  من  »از  که-  بده  من  به  فرزندى  خدایا  گفت:  زکریا  می فرماید:-  و 

یعقوب ارث ببرد«، و می فرماید: »سلیمان از داود ارث برد«.

َاباَح  َو  َواْلمیراِث،  اْلَفراِئِض  ِمَن  َع  َو َشَر ْقساِط،  َ ْ
اال ِمَن  َع  َوّزَ  فیما 

َ
َو َجّل َعّزَ  َن  َبّیَ

َبهاِت 
ُ

َظّنی َو الّش َة اْلُمْبِطلیَن َو َازاَل الّتَ
َ
ناِث، ما َازاَح ِبِه ِعّل ِ

ْ
َکراِن َو اال

َ
ِمْن َحّظِ الّذ

اْلُمْسَتعاُن  اهلُل  َو  َفَصْبٌر َجمیٌل  َاْمرًا،  َاْنُفُسُکْم  َلُکْم  َلْت  َسّوَ َبْل   
َ
َکاّل اْلغاِبریَن،  ِفی 
َعلی ما َتِصُفوَن.

فقال أبوبکر:
ْحَمِة،  َصَدَق اهلُل َو َرُسوُلُه َو َصَدَقْت ِاْبَنُتُه، َمْعِدُن اْلِحْکَمِة، َو َمْوِطُن اْلُهدى َو الّرَ
ِة، ال َاْبَعُد َصواَبِك َو ال ُاْنِکُر ِخطاَبِك، هُؤالِء اْلُمْسِلُموَن  َو ُرْکُن الّدیِن، َو َعْیُن اْلُحّجَ
ْدُت، َو ِباّتِفاٍق ِمْنُهْم َاَخْذُت ما َاَخْذُت، َغْیَر َمکاِبٍر َو 

َ
ُدونی ما َتَقّل

َ
َبْینی َو َبْیَنِك َقّل

ِثٍر، َو ُهْم ِبذِلَك ُشُهوٌد.
ْ
ال ُمْسَتِبّدٍ َو ال ُمْسَتأ

فالتفت فاطمة علیهاالسالم الی النساء، و قالت:
اْلَقبیِح  اْلِفْعِل  َعَلی  اْلُمْغِضَیِة  اْلباِطِل،  قیِل  ِالی  اْلُمْسِرَعِة  اْلُمْسِلمیَن  َمعاِشَر 
 َبْل راَن َعلی ُقُلوِبُکْم ما 

َ
َکاّل َاْقفاُلها،  ْم َعلی ُقُلوٍب  اَ اْلُقْراَن  ُروَن  َتَتَدّبَ َفال  اَ اْلخاِسِر، 

ْلُتْم، ّوَ
َ
ُتْم ِمْن َاْعماِلُکْم، َفَاَخَذ ِبَسْمِعُکْم َو َاْبصاِرُکْم، َو َلِبْئَس ما َتأ

ْ
َاَسأ

ـارف
ــ

معـ
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تعیین  ارث  در  که  مقادیرى  و  کرد،  مقرر  که  سهمیه هائی  در  خداوند  و  ـــــــــ  
که  کافی داده،  که براى مردان و زنان قرار داد، توضیحات  فرمود، و بهره هائی 
گمانها و شبهات را تا روز قیامت زائل فرموده است،  بهانه هاى اهل باطل، و 
نه چنین است، بلکه هواهاى نفسانی شما راهی را پیش پایتان قرار داده، و 

جز صبر زیبا چاره اى ندارم، و خداوند در آنچه می کنید یاور ماست.
گفت: ابوبکر 

خدا و پیامبرش راست گفته، و دختر او نیز، که معدن حکمت و جایگاه هدایت 
و رحمت، و رکن دین و سرچشمه حجت و دلیل می باشد و راست می گوید، 
انکار نمی کنم، این مسلمانان بین  را  گفتارت  سخن حّقت را دور نیفکنده و 
کم هستند، و آنان این حکومت را بمن سپردند، و به تصمیم آنها  من و تو حا
این منصب را پذیرفتم، نه متکّبر بوده و نه مستبّد به رأى هستم، و نه چیزى 

گواه و شاهدند. را براى خود برداشته ام، و اینان همگی 
کرده و فرمود: آنگاه حضرت فاطمه علیهاالسالم رو به مردم 

کردار زشت  که براى شنیدن حرفهاى بیهوده شتابان بوده، و  اى مسلمانان! 
بر دلها مهر زده شده است،  یا  آیا در قرآن نمی اندیشید،  نادیده میگیرید،  را 
و  گوشها  و  آورده،  تیرگی  دلهایتان  بر  زشتتان  اعمال  بلکه  است  چنین  نه 
کرده، و بد راهی را به او گرفته، و بسیار بد آیات قرآن را تأویل  چشمانتان را فرا

ُه  َلَتِجَدّنَ َو اهلِل َمْحِمَلُه َثقیاًل، َو ِغّبَ ِاْعَتْضُتْم،  َاَشْرُتْم، َو َشّرَ ما ِمْنُه  ِبِه  َو ساَء ما 
اُء، َو َبدا َلُکْم ِمْن َرّبُِکْم ما َلْم  ّرَ

َ
ُکِشَف َلُکُم اْلِغطاُء، َو باَن ما َوراَئُه الّض َو بیاًل، ِاذا 

َتُکوُنوا َتْحَتِسُبوَن، َو َخِسَر ُهناِلَك اْلُمْبِطُلوَن.
ثم عطفت علی قبر النبّی صلی اهلل علیه و آله، و قالت:

ُکْنَت شاِهَدها َلْم َتْکِثِر اْلُخَطُب کاَن َبْعَدَك َاْنباٌء َوَهْنَبَثٌة - َلْو  َقْد 
 َقْوُمَك َفاْشَهْدُهْم َو ال َتِغُب

َ
ْرِض واِبَلها - َو اْخَتّل َ ْ

ا َفَقْد ناَك َفْقَد اال
َ
ِاّن

ْدَنْیِن ُمْقَتِرُب َ ْ
لِه َعَلی اال ِ

ْ
 َاْهٍل َلُه ُقْربی َو َمْنِزَلٌة - ِعْنَد اال

ُ
ُکّل َو 

َرُب ا َمَضْیَت َو حاَلْت ُدوَنَك الّتُ َاْبَدْت ِرجاٌل َلنا َنْجوى ُصُدوِرِهُم - لّمَ
ْرِث ُمْغَتَصُب ِ

ْ
 اال

ُ
ُکّل ا ُفِقْدَت َو   ِبنا - َلّمَ

َ
َمْتنا ِرجاٌل َو اْسُتِخّف َتَجّهَ

ِة اْلُکُتُب ُکْنَت َبْدرًا َو ُنورًا ُیْسَتضاُء ِبِه- َعَلْیَك ُتْنِزُل ِمْن ِذى اْلِعّزَ َو 

ـــــــــ  نشان داده، و با بدچیزى معاوضه نمودید، بخدا سوگند تحّمل این بار 
کنار رود  که پرده ها  برایتان سنگین، و عاقبتش پر از وزر و وبال است، آنگاه 
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که حساب نمی کردید و براى شما  گردد، و آنچه را  و زیانهاى آن روشن 
گردند. که اهل باطل زیانکار  گردد، آنجاست  آشکار 

کرد و فرمود: سپس آن حضرت رو به سوى قبر پیامبر 
گر بودى آنچنان بزرگ جلوه نمی کرد. که ا بعد از تو خبرها و مسائلی پیش آمد، 

تو  قوم  و  گردد،  محروم  باران  از  که  سرزمینی  مانند  دادیم  دست  از  را  تو  ما 
گردیدند. که چگونه از راه منحرف  متفّرق شدند، بیا بنگر 

که نزد خدا منزلت و مقامی داشت نزد بیگانگان نیز محترم بود،  هر خاندانی 
غیر از ما.

که رفتی، و پرده خاك میان ما و تو حائل شد،  مردانی چند از امت تو همین 
کردند. اسرار سینه ها را آشکار 

میراثمان  و  نمودند،  و خفیفمان  برگردانده  ما روى  از  تو مردانی دیگر  از  بعد 
دزدیده شد.

کتابها  که از جانب خداوند بر تو  تو ماه شب چهارده و چراغ نوربخشی بودى، 
نازل می گردید.

 اْلَخْیِر ُمْحَتَجُب
ُ

ُکّل یاِت ُیْؤِنُسنا- َفَقْد ُفِقْدَت َو 
ْ

کاَن ِجْبریُل ِباال َو 
ا َمَضْیَت َو حاَلْت ُدوَنَك اْلُکُتُب کاَن اْلَمْوُت صاِدُفنا- َلّمَ َفَلْیَت َقْبَلَك 

ثم انکفأت علیهاالسالم و امیرالمؤمنین علیه السالم یتوّقع رجوعها الیه و یتطّلع 
طلوعها علیه، فلّما استقّرت بها الدار، قالت المیرالمؤمنین علیهماالسالم:

َنَقْضَت  نیِن، 
َ

الّظ ُحْجَرَة  َقَعْدَت  َو  اْلَجنیِن،  ِشْمَلَة  ِاْشَتَمْلَت  َابی طاِلٍب!  َیاْبَن 
ْعَزِل. َ ْ

ْجَدِل، َفخاَنَك ریُش اال َ ْ
قاِدَمَة اال

َو  ِخصامی  فی  َاْجَهَر  َلَقْد   ! اْبَنّیَ ُبْلَغَة  َو  َابی  ِنْحَلَة  نی  َیْبَتّزُ َابی ُقحاَفَة  ِاْبُن  هذا 
ِت 

َ
ی َحَبَسْتنی قیَلُة َنْصَرها َو اْلُمهاِجَرُة َوْصَلها، َو َغّض َکالمی َحّتَ  فی 

َ
َاَلّد َاْلَفْیُتُه 

کاِظَمًة، َو ُعْدُت راِغَمًة. اْلَجماَعُة ُدونی َطْرَفها، َفال داِفَع َو ال ماِنَع، َخَرْجُت 
َکَفْفَت  راَب، ما  ئاَب َو اْفَتَرشت الّتُ َك، ِاْفَتَرْسَت الّذِ

َ
َك َیْوَم َاَضْعَت َحّد

َ
َاْضَرْعَت َخّد

تی، 
َ
َذّل ُدوَن  َو  َهنیَئتی  َقْبَل  ِمّتُ  َلْیَتنی  لی،  ِخیاَر  ال  َو  باطاًل  َاْغَنْیَت  ال  َو  قاِئاًل 

َعذیِرَى اهلُل ِمْنَك عاِدیًا َو ِمْنَك حاِمیًا.

ـــــــــ  جبرئیل با آیات الهی مونس ما بود، و بعد از تو تمام خیرها پوشیده شد.
که رفتی و خاك ترا در زیر خود پنهان  کاش پیش از تو مرده بودیم، آنگاه  اى 

کرد.

ـارف
ــ

معـ
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آنگاه حضرت فاطمه علیهاالسالم به خانه بازگشت و حضرت علی علیه السالم 
در انتظار او بسر برده و منتظر طلوع آفتاب جمالش بود، وقتی در خانه آرام 

گرفت به حضرت علی علیه السالم فرمود:
ابوطالب! همانند جنین در شکم مادر پرده نشین شده، و در خانه  اى پسر 
اتهام به زمین نشسته اى، شاه پرهاى شاهین را شکسته، و حال آنکه پرهاى 
که  است  ابی قحافه  پسر  این  کرد.  خواهد  خیانت  تو  به  پرواز  در  هم  کوچك 
کمال وضوح با من  گرفته است، با  هدیه پدرم و مایه زندگی دو پسرم را از من 
کینه توز دیدم،  گفتن با خود بسیار لجوج و  کرد، و من او را در سخن  دشمنی 
تا آنکه انصار حمایتشان را از من باز داشته، و مهاجران یاریشان را از من دریغ 
که  کسی  کردند، نه مدافعی دارم و نه  از یاریم چشم پوشی  نمودند، و مردم 
ج  از خانه خار را فروبرده بودم  که خشمم  گردد، در حالی  آنان  کردار  از  مانع 

شدم و بدون نتیجه بازگشتم.
خانه نشین  را  خویشتن  روز  همان  نهادى  زمین  بر  را  شمشیرت  که  روز  آن 
زمین  روى  بر  امروز  و  می کشتی،  را  گرگان  که  بودى  شیرمردى  تو  نمودى، 
گوینده اى را از من دفع نکرده، و باطلی را از من دور نمی گردانی،  آرمیده اى، 
این  اینکه  از  قبل  و  کار  این  از  قبل  کاش  اى  ندارم،  اختیارى  خود  از  من  و 
عذر  خداوندا  می گویم  سخن  اینگونه  اینکه  از  بودم،  مرده  شوم  خوار  چنین 

کمك از جانب توست. می خواهم، و یارى و 

ُکّلِ غاِرٍب، ماَت اْلَعَمُد َو َوَهَن اْلَعُضُد، َشْکواَى  ُکّلِ شاِرٍق، َوْیالَى فی  َوْیالَى فی 
َو  سًا 

ْ
َبأ  

ُ
َاَشّد َو  َحْواًل،  َو  ًة  ُقّوَ ِمْنُهْم   

ُ
َاَشّد َك 

َ
ِاّن ُهّمَ 

َ
َالّل َرّبی،  ِالی  َعْدواَى  َو  َابی  ِالی 

َتْنکیاًل.
فقال امیرالمؤمنین علیه السالم:

َة  َبِقّیَ َو  ْفَوِة  الّصَ ِاْبَنَة  یا  ُوْجِدِك،  َعْن  َنْهِنْهنی  ِلشاِنِئِك،  اْلَوْیُل  َبِل  َلِك،  َوْیَل  ال 
ُکْنِت ُتریدیَن اْلُبْلَغَة  ُت َمْقُدورى، َفِاْن 

ْ
ِة، َفما َوَنْیُت َعْن دینی، َو ال َاْخَطأ ُبّوَ الّنُ

ا ُقِطَع َعْنِك، َفاْحَتِسِبی   َلِك َاْفَضُل ِمّمَ
َ

ُموٌن، َو ما ُاِعّد
ْ
َکفیُلِك َمأ َفِرْزُقِك َمْضُموٌن، َو 

اهلَل. فقالت: َحْسِبَی اهلُل، و أمسکت.

بازویم  از دنیا رفت، و  پناهم  بر من در هر صبح و شام،  از این پس واى  ـــــــــ  
سست شد، شکایتم بسوى پدرم بوده و از خدا یارى می خواهم، پروردگارا نیرو 

کتر است. و توانت از آنان بیشتر، و عذاب و عقابت دردنا
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من  بر  واى  که  نیست  تو  شایسته  فرمود:  علیه السالم  علی  حضرت 
اى  و  خدا  برگزیده  دختر  اى  توست،  ستمگر  دشمن  سزاوار  بلکه  بگوئی، 

باقیمانده نبوت، از اندوه و غضب دست بردار، من در دینم سست نشده و از 
گذران روزیت ناراحتی،  گر تو براى  آنچه در حّد توانم است مضائقه نمی کنم، ا
کفیل تو امین است، و آنچه برایت  بدانکه روزى تو نزد خدا ضمانت شده و 

کن. گرفته شده بهتر است، پس براى خدا صبر  آماده شده از آنچه از تو 
کت شد. کافی است، آنگاه سا حضرت فاطمه علیهاالسالم فرمود: خدا مرا 

  1ـ  النمل: 16
2ـ  مریم: 6

3ـ  االحزاب: 6.
4ـ  النساء: 11.

5ـ  البقره: 180.
6ـ  آل عمران: 144.

پی نوشت
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اصول ثابت انسانی 
نیاز انسان معاصر والگوی فاطمی 

گذشته می توانند برای انسان معاصر و امروزی، آن هم در عصر  آیا انسان های 
گروه پاسخ به پرسش  الکترونیک، الگو و نمونه باشند؟ پاسخ به این سئوال در 
مند  زمان  که  شود  می  یافت  بشر  زندگی  در  ثابتی  اصول  آیا  که  است  دیگری 
و مکان بند نبوده و برای همه دوران های بکار آیند؟  برخی براساس اعتقاد 
دیروز  بشر  و  نیست  ثابتی  اصل  هیچ  که  باورند  این  بر  اخالق  در  نسبیت  به 
نمیتواند برای بشر امروز الگو باشد. نگارنده با توجه به فطرت انسان و فطریات 
که  که در زندگی بشر اصول و ارزش های ثابتی وجود دارند  او بر این باور است 
گرفتار نسبیت و زمانمندی نگردند.   می توانند برای همه زمان ها مفید بوده و 
که با رعایت اصول انسانی در زندگی خود از بهترین الگوهای  از شخصیت هائی 
برای بشر امروزی است، دخت پیامبر اعظم صلی اهلل علیه و آله و سلم فاطمه 
گذشت زمان هرگز  که  زهرا سالم اهلل علیها است. او در زندگی از اصولی بهره برد 
کرد. آنچه در پی می آید اشاره به برخی اصول ثابت در سیره  آنها را کهنه نخواهد 

فاطمی است.

چکیده

بندگی خداوند فلسفه آفرینش انسان است
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  فاطمه سالم اهلل علیها و اصول ثابت انسانی 

گذشت بیش از  که می توان با  فاطمه سالم اهلل علیها یکی از آن انسان هاست 
هزار سال از دوران زندگی اش به عنوان الگوی معرفی نمود. سیره آن حضرت 
راستی،  و  صدق  زیستی،  ساده  همچون  اصولی  رعایت  و  فردی  زندگی  در 
همه  برای  تواند  می  که  است  قواعدی  از  عزت  و  آزادگی  و  حریت  اعتدال، 
آموز باشد. در سیره  زمان ها و بدون حصر در محدوده زمانی خاص، درس 
اجتماعی  عدالت  ناپذیری،  سازش  کنار  در  مدارا  مانند  اصولی  نیز  اجتماعی 
و مساوات از زیباترین آنهایند. موضوع این نوشتار بررسی برخی ]1[ از اصول 

همیشه نو و تازه در سیره فاطمه سالم اهلل علیها است.  

است؛  انسان  آفرینش  فلسفه  خداوند  بندگی  علیها  اهلل  سالم  فاطمه  بندگی 
این  به  کریم  قرآن  در  دارد.  انسان  شناخت  و  معرفت  در  ریشه  که  بندگی 
اال  االنس  و  الجن  ما خلقت  و  فرمود:  که  گاه  آن  حقیقت تصریح شده است 
اهلل  سالم  فاطمه  که  است  این  سر  بر  سخن  حال    )56 )الذاریات:  لیعبدون 
گی چه بهره ای داشت، در منابع به درستی آمده است: آن  علیها از این ویژ
روایت شده  از حسن بصری  حضرت عابدترین مردم زمان خود بوده است. 
گفت: ]2[ در این امت عابدتر از فاطمه سالم اهلل علیها نبود. او  که می  است 
کرد. درباره مربی و معلم  که پاهایش ورم  به طوری برای عبادت می ایستاد 
فاطمه سالم اهلل علیها یعنی رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم نیز آمده 
که او نیز عابد ترین مردم بود. ]3[  بندگی فاطمه سالم اهلل علیها فقط در  است 

عبادت ظاهری خالصه نمی شد؛ بلکه در تمام زندگی او نمود داشت.  
 

گیری شخصیت افراد، وراثت  نمونه پدر از نسل نو یکی از عوامل مؤثر در شکل 
گفتاری  گی های رفتاری و  است. حضرت فاطمه سالم اهلل علیها بسیاری از ویژ
که  ها  گی  ویژ این  بر  افزون  بود.  برده  ارث  به  عامل،  این  تأثیر  تحت  را،  پدر 
کتسابی از پدر  کتسابی است، او در دیگر اوصاف و اخالق نیز به صورت ا غیرا
که فاطمه سالم  تأثیر پذیرفته بود. از این رو، روایات فراوانی نشانگر آن است 
یافته  تربیت  انسان  از  کاملی  نمونه  و  قرار داده  الگو  را  پدر خویش  علیها  اهلل 
که میان پدر و دختر  رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم شده بود. با این 
از  از نظر جامعه شناسانان بیش  که  چهل و پنج سال فاصله سنی بود؛ 
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از  پدری  جدید،  نسل  از  دختر  وجود  این  با  است،  زمانی  ی  دوره  نسل  یک 
کردار شباهت زیادی  گذشته را الگوی خود قرار داده است. او در رفتار و  نسل 

به پیامبر داشت.
 

کربال نیز افراد از دو نسل با فاصله سنی  که در رویداد غم انگیز  جالب آن است 
که بر سر اصول و آرمان های واحدی مبارزه می نمایند. میان  زیاد حضور دارد 
امام حسین علیه السالم و برادرش ابوالفضل بیست و دو سال فاصله زمانی 
کرد.   و رهبرش جانفشانی  برادر  با  آرمان های مشترک  بر سر  اما عباس  بود؛ 
برای الگوگیری فاطمه سالم اهلل علیها از پدر شواهدی تاریخی فراوانی وجود 
دارد. از برخی از زنان پیامبر اعظم صلی اهلل علیه و آله و سلم روایت شده است 
که منجر به درگذشت رسول خدا صلی اهلل علیه و  گوید:  در آن بیماری  که می 
که فاطمه سالم اهلل علیها از در درآمد. او  گردید، در حضور او بودیم  آله و سلم 

که آدمی را به اشتباه می افکند. ]4[ چنان مانند پدرش راه می رفت 
 

گوید: نزد آن حضرت  آله و سلم همچنین می  این همسر پیامبر صلی اهلل و 
رفتنش همانند  راه  به خدا قسم  وارد شد.  عالم  بانوی دو  که  بودم  نشسته 
گونه شباهت را افزون بر عائشه، جابر بن عبداهلل  راه رفتن پدر بود. ]5[  این 
گاه فاطمه سالم اهلل علیها  گوید: من هر  کرده است. او می  انصاری نیز تأیید 
آله و سلم می  و  یاد پیامبر صلی اهلل علیه  به  راه رفتن می دیدم،  را در حال 
گفتن فاطمه  افتادم. ]6[  یکی از همسران رسول خدا درباره چگونگی سخن 
کسی را در نحوه سخنرانی،  گوید: هر  کرده و می  سالم اهلل علیها نیز اظهار نظر 
صلی  پیامبر  به  علیها  اهلل  سالم  فاطمه  از  تر  شبیه  نشستن  و  کردن  صحبت 
اهلل علیه و آله و سلم ندیدم.  روایات یاد شده این درس را به ما می آموزند 
که تأسی به رفتار فاطمه سالم اهلل علیها تأسی به رفتار رسول خدا صلی اهلل 
که زهراء سالم اهلل علیها پدر را الگوی خود  علیه و آله و سلم است؛ چه این 

قرار داده است.  
 

برترین  و  انسان  های  سرمایه  بهترین  از  یکی  علیها  اهلل  سالم  فاطمه  ادب 
شرف آدمیان ادب است. در منابع دینی آمده است هیچ میراثی بهتر از ادب 
کنون با دید در  که موجب بزرگی و سیادت انشان می شود. ]8[ ا نیست، ]7[ 

گوهرهایی  سیره فاطمه سالم اهلل علیها از این زیباترین سرمایه و میراث چه 
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یافت می شود.  ادب فاطمه سالم اهلل علیها در تمام زندگی او متبلور 
گوید  است. او در ارتباط با خدا و خلقش با ادب ترین بود. ام سلمه می 

پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم پس از ازدواج با من، ]9[ مسئولیت فاطمه 
را  او  و  آموختم  او می  به  را  زندگی  آداب  به من سپرد. من  را  علیها  سالم اهلل 
که او از من با ادب تر بود و در همه امور  کردم؛ اما به خدا سوگند  راهنمائی می 

از من شناخت بیشتری داشت.
 

جایگاه     ]10[ بود.  پیامبران  دودمان  از  او  که  حالی  در  نباشد  گونه  این  چرا 
ثابت در سیره فاطمه  ارزش های  و  اجتماعی فاطمه سالم اهلل علیها اصول 
که در جامعه از اعتبار ویژه ای  سالم اهلل علیها از او چنان انسانی ساخته بود 
برخوردار شده بود. اعتبار و جایگاه فاطمه سالم اهلل علیها در جامعه به حدی 
که موجب افزایش جایگاه علی علیه السالم نیز شده بود؛ هر چند جایگاه  بود 
گزارشی از عائشه آمده  آن امام همام پس از شهادت همسرش آسیب دید. در 
که فاطمه سالم اهلل علیها و عباس عموی پیامبر صلی اهلل علیه و آله و  است 
که از آن حضرت به آنها رسیده بود، را از ابوبکر  سلم میراثشان، از جمله فدک 
کرد و تا  کرد و فاطمه سالم اهلل علیها بر او خشم  کردند. خلیفه امتناع  مطالبه 
زمان وفاتش با او سخن نگفت. علی علیه السالم او را بدون اعالم به ابوبکر، 

کرد. شبانه دفن 
 

حیات  زمان  در  السالم  علیه  علی  افزاید:  می  خود  گزارش  ادامه  در  عائشه 
پس  اما  بود؛  برخوردار  ای  ویژه  جایگاه  و  اعتبار  از  مردم  میان  در  همسرش 
از نیازهای اجتماعی  از او روی برگرداندند. ]11[   نتیجه  از درگذشت او مردم 
انسان نیاز به الگو و اسوه در زندگی است. برای پاسخ دادن به این درخواست 
ثانیًا محتاج به شناخت  و  الگو هستیم  نیازمند به شناخت  اواًل  درونی بشر، 
گرا هیچ اصل ثابتی وجود  اصول زندگی اسوه هائیم. براساس اندیشه نسبیت 
کرده اند برای  که در دوران پیشین زندگی  ندارد؛ بنابراین نمی توان افرادی را 
امروز و آینده بشر الگو قرار داد. اما در صورت اثبات اصول ثابت در زندگی بشر و 
که پایه تفکر پلورالیزم امروزی است، با شناخت فطرت  گرائی  رّد اندیشه نسبی 
و فطریات بشری می توان برخی شخصیت های بزرگ را نه فقط برای امروز، 
گاه زمان مند و مکان بند  که هیچ  بلکه برای بی نهایت الگو قرار داد. فطریاتی 

نبوده و نیستند.
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که می تواند   فاطمه زهرا سالم اهلل علیها یکی از آن نمونه های فرا زمانی است 
کوتاه خود از اصولی بهره  گیرد. او در زندگی  برای انسان معاصر امروز الگو قرار 
اصولی  است؛  امروزی  معاصر  انسان  رهنمون  اصول  این  با  آشنائی  که  برد 
همچون صداقت و راستی، ساده زیستی و بی آالیشی، تعبّد و بندگی، حیا و 

ادب و باالخره نمونه ای از زیست نبوی برای نسل معاصر.

گاهی بیشتر درباره دیگر اصول زندگی فاطمه سالم اهلل علیها به کتاب های زیر مراجعه شود: علی   ]1[ برای آ
قائمی، در مکتب فاطمه سالم اهلل علیها، ص 210-211؛ مهدی نیلی پور، فرهنگ فاطمیه، اصول حاکم بر 

زندگی فاطمه سالم اهلل علیها و علی علیه السالم؛  
]2[ ابن شهرآشوب، المناقب، ج 3، ص 119؛ مجلسی، بحاراالنوار، ج 43، ص 76

]3[ ابن اثیر، اسدالغابه، ج 1، ص 35
کبر صادقی، 108 ]4[ ابوعلم، توفیق، فاطمه الزهراء سالم اهلل علیها، ترجمه علی ا

]5[ ابویحیی الکوفی، فراس بن یحیی، مسانید ابی یحیی الکوفی، تحقیق محمد بن الحسن المصری، 
79-80؛ ابو داوود الطیالسی، سلیمان بن داوود، مسند ابی داوود، 196؛ ابن سعد، الطبقات الکبری، ج 
کتاب الوفاه، تحقیق محمد السعید زغلول، 19؛ مجلسی،  2، 190 و ج 8، 22؛ النسائی، احمد بن شعیب، 
بحاراالنوار، ج 43، 23؛ عبداهلل البحرانی، عوالم العلوم و المعارف و االحوال من اآلیات و االخبار و االقوال فی 
احوال سیده النساء فاطمه الزهرا سالم اهلل علیها، با مستدرکات سید محمد باقر موحد ابطحی اصفهانی، ج 

11-1، 129، و ج 11، 2، 550  
الباری، ج 8، 103؛  فتح  المسقالنی،  ابن حجر  ابی طالب، ج 3، 132؛  آل  مناقب  ابن شهرآشوب،   ]6[

مجلسی، بحاراالنوار، ج 43، 6  ]7[ مجلسی، ج 1، ص 94؛ ری شهری، میزان الحکمه، ج 1، ص 52
]8[ مجلسی، همان

که ازدواج فاطمه سالم اهلل علیها با علی علیه السالم در سال دوم  ]9[ به نظر نگارنده، با توجه به این 
هجرت، پیش از ازدواج ام سلمه با پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم در سال چهارم هجرت، بوده است 
)ابن سعد، الطبقات الکبری، ج 8، 18 و 69( این روایت قابل تأمل است. نویسنده ناسخ التواریخ نیز در این 
روایت تردید کرده و احتمال داده است که به جای ام سلمه، ام سلیم مادر انس بن مالک بوده باشد که به 
کبر، مجموعه مقاالت  اشتباه ام سلمه نوشته شده است. کمونه حسینی، سید عبدالرزاق و نهاوندی، علی ا

الزهراء، 26 به نقل از ناسخ التواریخ، مجلد احوال فاطمه سالم اهلل علیها، چاپ سنگی قدیم، 53-52  
]10[ ... واهلل! ادب منی و اعرف باالشیاء کلها و کیف التکون کذلک و هی سالله االنبیاء صلوات اهلل علیها و 
علی ابیها و بعلها و بینها. الطبری، ابوجعفر محمد بن جریر بن رستم، دالئل االمامه، 12؛ البحرانی، العوالم، 

ج 1/11، 61؛ مجلسی، بحاراالنوار، ج 43، 10  
]11[ البحرانی، عبداهلل، العوالم، ج 2/11، 626

پی نوشت
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رنج های فاطمه � از زبان علی� 

که برای نشان  فاطمه و علی علیهما السالم دو یار همراه و دو ستاره آسمانی اند 
دادن راه آسمان چند روزی به زمین آمدند و سپس به آسمان بازگشتند . آن دو یار 
کیان دیدند و بزرگوارانه از  مهربان، نامهربانی ها و بی مهری های بی حسابی از خا
کنار مزاحمت های شب پره های مزاحم گذشتند . از این بی مهری ها و مزاحمت 
ها، حکایات فراوانی گفته اند و شنیده ایم، اما در این اوراق معدود، برآنیم تا از زبان 
تنها همتای زهرا، گوشه ای اندک از تلخی های رفته بر آن عزیز را بخوانیم و بدانیم 
. پیش از ذکر این تلخی ها، جمالتی چند در بلندای مقام آن زهره درخشنده را از 
زبان علی علیه السالم نقل می کنیم و سپس به بیان رنج های حضرت زهرا )ع( 

می پردازیم . 
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که به امام علی علیه السالم می نویسد، به فخر فروشی در  معاویه در نامه ای 
مقابل امام می پردازد . امام در پاسخ به نامه او، به بیان فضیلت های بنی هاشم 

و فضیحت های بنی امیه می پردازد: 
کذلک، ومنا النبی ومنکم المکذب ومنا اسد اهلل ومنکم اسد  »وانی یکون ذلک 
االحالف ومنا سیدا شباب اهل الجنة ومنکم صبیة النار ومنا »خیر نساء العالمین« 

ومنکم حمالة الحطب فی کثیر مما لنا وعلیکم )1( ; 
شما چگونه و کجا با ما برابرید! که از میان ما پیامبر صلی اهلل علیه و آله برخاست و 
دروغزن )ابوجهل( از شما است، واسد اهلل )حمزه سید الشهدا( از ما و اسد االحالف 
از ماست دو سید جوانان اهل  و  از شما،  العزی(  )شیر سوگندها; اسد بن عبد 
که  کودکانی )2(  بهشت )حسن علیه السالم و حسین علیه السالم( و از شما است 
آتش نصیب آنان گردید . و از ما است بهترین زنان جهان )فاطمه علیها السالم( و از 
شماست آن که هیزم کشد برای دوزخیان )ام جمیل همسر ابی لهب( )3( وبیش 

از این ما را فضیلت ها و شما را فضیحت ها است .« 

ازدواج حضرت علی و فاطمه  از  آله پس  و  گرامی اسالم صلی اهلل علیه  پیامبر 
علیهما السالم و سپری شدن مراسم عروسی، ابتدا از علی علیه السالم پرسیدند: 
همسرت فاطمه علیها السالم را چگونه یافتی؟ امام پاسخ داد: »نعم العون علی 
از دختر  یار و یاوری است .« سپس  از خدا خوب  کردن  طاعة اهلل; در اطاعت 
خود، فاطمه علیها السالم پرسیدند: شوهرت را چگونه یافتی؟ آن حضرت پاسخ 

داد: »خیر بعل; بهترین شوهراست . )4( « 

کار پیامبر صلی اهلل علیه و آله بین حضرت زهرا علیها السالم  به دنبال تقسیم 
کارهای داخل منزل به فاطمه علیها السالم،  گذاری  و علی علیه السالم و وا

فاطمه، برترین بانو 

علی و فاطمه علیهما السالم از زبان یکدیگر 

زحمات فاطمه علیها السالم در منزل 
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کوششی دریغ  کمک به همسرش از هیچ  گرچه علی علیه السالم نیز در 
علیها  فاطمه  برای  منزل  کارهای  تمام  انجام  حال  عین  در  اما  کرد،  نمی 

کاهش زحمت های منزل، علی علیه السالم راه  گران بود . برای  السالم باری 
کند . آن حضرت بعدها این ماجرا را چنین نقل  حلی به فاطمه پیشنهاد می 
فرمود: »فاطمه زهرا علیها السالم، عزیزترین عزیزان رسول خدا صلی اهلل علیه و 
کرد تا دست هایش  آله در خانه من بود . فاطمه علیها السالم آنقدر با آسیاب آرد 
که اثر آن بر سینه اش باقی مانده بود و به  کشید  پینه بست و آنقدر از چاه آب 
اندازه ای خانه را روبید تا اینکه لباس هایش غبار آلود شد، و آن قدر زیر دیگ 
گردید و به همین علت، به سختی و  گرد آلود  کثیف و  آتش بر افروخت تا لباسش 
زحمت افتاد . روزی شنیدم چند غالم خدمت پیامبر صلی اهلل علیه و آله آورده 
کارها مدد  گفتم: وقتی خدمت پدر رفتی از او خادمی بخواه تا در  اند . به فاطمه 

رسان تو باشد و از این همه رنج و محنت آسوده شوی . 
فاطمه زهرا علیها السالم خدمت رسول خدا صلی اهلل علیه و آله رفت . مالحظه 
گو هستند . لذا بدون اینکه با  گفت و  گروهی با ایشان مشغول بحث و  که  کرد 
پدر سخنی بگوید از شرم و حیا بازگشت . چون رسول خدا صلی اهلل علیه و آله 
کرده است،  که فاطمه علیها السالم برای حاجت و نیازی مراجعه  می دانست 
خود به منزل ما آمد . ما در بستر استراحت بودیم، وی باالی سر فاطمه علیها 
السالم نشست و فاطمه علیها السالم از جهت شرم و حیا سر خود را زیر رخت 

کرد .  خواب 
او دو مرتبه  آمدی؟  نزد من  برای چه منظوری  فرمود: فاطمه جان!  حضرت 

کت بود .  سؤال فرمود و فاطمه سا
کنم . فاطمه آن  کردم: ای رسول خدا! من علت را برای شما عرض می  عرض 
که بر  کشیده  که دستش پینه بسته و آن قدر آب  قدر سنگ آسیاب را چرخانده 
ک آلود  که لباسش خا کرده  سینه اش اثر آن باقی مانده و آن قدر خانه را جاروب 
کثیف شده و بوی دود  که پیراهن او  شده، و آن قدر آتش در زیر دیگ افروخته 
که غالمان و خادمان چندی را خدمت شما آوردند، به  گرفته است . شنیدیم 
کاری بخواه  فاطمه علیها السالم گفتم: به سراغ پدر خود رفته، از ایشان خدمت 

کند .  کمک  تا تو را 
اذا   . آله فرمود: »اال ادلکما علی خیر مما سالتما  رسول خدا صلی اهلل علیه و 
اخذتما مضاجعکما تکبرا اربعا وثالثین وتسبحا ثالثا وثالثین وتحمدا ثالثا وثالثین 
که برای شما  کنم  گاه  فهو خیر لکما من خادم یخدمکما; شما را از مطلبی آ
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که خواستید بهتر است . وقتی از خواب برخاستید )دربعضی روایات  از خادمی 
کبر« ، سی و سه بار  است وقتی به رختخواب رفتید( سی و چهار مرتبه »اهلل ا
که  »سبحان اهلل « و سی و سه بار »الحمد هلل « بگویید، این برای شما از خادمی 

کند بهتر است .«  به شما خدمت 
آنگاه فاطمه سر خود را بیرون آورد و سه بار فرمود: »رضیت عن اهلل ورسوله; از 

خدا و رسول او راضی و خشنود شدم . )5( « 

وقتی عباس عموی پیامبر صلی اهلل علیه و آله برای عیادت فاطمه علیها السالم 
و ممنوع  کسالت شدید آن حضرت  به دلیل  آمد،  السالم  به منزل علی علیه 
المالقات بودن ایشان، موفق به عیادت آن عزیز نشد . به منزل خود بازگشت 
کرد، تا به علی علیه السالم این پیغام را  و پیکی روانه منزل علی علیه السالم 
کنم، فاطمه علیها السالم روزهای پایان  که من احساس می  گونه  برساند: »آن 
که به پیامبر صلی اهلل علیه و آله ملحق  کسی است  گذراند و اول  عمر خود را می 
کنم در صورت رحلت ایشان، مهاجرین و انصار را  می شود . من پیشنهاد می 
خبر کنید تا در مراسم نماز و دفن آن حضرت شرکت کنند، که این کار، هم باعث 

فیض معنوی و ثواب حاضران است، و هم باعث تقویت شعائر دینی .« 
المطلب،  عبد  بن  عباس  عمویش  پیشنهاد  به  پاسخ  در  السالم  علیه  علی 
کرد تا این پیام را برساند: »ابلغ عمی السالم وقل ال  فرستاده ای به نزد او روانه 
عدمت اشفاقک وتحیتک وقد عرفت مشورتک ولرایک فضله . ان فاطمة بنت 
رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله لم تزل مظلومة من حقها ممنوعة وعن میراثها 
مدفوعة . لم تحفظ فیها وصیة رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله وال رعی فیها حقه 
کما ومن الظالمین منتقما وانا اسالک یا عم ان  وال حق اهلل عزوجل وکفی باهلل حا
تسمح لی بترک ما اشرت به فانها وصتنی بستر امرها; سالم مرا به عمویم برسان 
کنم . نظر شما را به خوبی دریافتم و  و بگو: خیر خواهی شما را فراموش نمی 
البته احترام آن - در جای خود - محفوظ است . فاطمه علیها السالم همیشه 
گردید .  مظلوم واقع شده، و از حق خود بازداشته شد و از ارث خود بی بهره 
که خدا و  سفارش رسول خدا صلی اهلل علیه و آله در مورد او عمل نشد و حقی 

عیادت ناتمام 
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رسول او در مورد فاطمه علیها السالم داشتند، رعایت نگردید و خداوند 
برای حکمرانی و انتقام از ظالمین ]ما را[ بس است . 

که به نظر شما عمل  گرامی! از شما می خواهم به من رخصت دهید  عموی 
نکنم، چرا که فاطمه علیها السالم خودش به من وصیت کرده است که امر ]کفن 

و دفن[ او مخفی باشد .« 
گفت: غفران  که فرستاده عباس با این پیام به سوی او بازگشت، عباس  وقتی 
الهی نثار فرزند برادرم که البته او آمرزیده است . به راستی که نظر او بدون اشکال 
و صحیح است . برای عبد المطلب فرزندی با برکت تر از علی علیه السالم زاده 

نشد، مگر پیامبر صلی اهلل علیه و آله . . . )6( . 

آهنگ جدایی 

رسیده  فرا  رحلتش  زمان  کرد  احساس  السالم  علیها  زهرا  فاطمه  که  گاه  آن 
آرمیده بود خطاب به علی علیه السالم  که در بستر بیماری  است، در حالی 
فرمود: »یا ابن عم، انه قد نعیت الی نفسی واننی ال اری ما بی اال اننی الحق 
بابی ساعة بعد ساعة وانا اوصیک باشیاء فی قلبی; ای پسر عمو! خبر مرگ 
که در می یابم پس از اندک زمانی، به پدرم ملحق می  به من رسیده و آنگونه 

کنم .«  شوم، آنچه را در دل دارم به تو وصیت می 
علی علیه السالم به فاطمه علیها السالم فرمود: »اوصینی بما احببت یا بنت 

کن .«  رسول اهلل; ای دخت رسول خدا! آنچه دوست داری وصیت 
که در  کنار سر فاطمه علیها السالم نشست و به آنان  آنگاه علی علیه السالم 
اتاق بودند فرمود بیرون روند . سپس فاطمه علیها السالم به علی علیه السالم 
کاذبة والخائنة وال خالفتک منذ عاشرتنی;  فرمود: »یا ابن عم! ، ما عهدتنی 
کردی، از من دروغ و خیانت ندیدی و  که با من زندگی  ای پسر عمو! از روزی 

گاه با تو مخالفت ننمودم .«  هیچ 
وابر  باهلل  اعلم  انت  اهلل  »معاذ  گفت:  چنین  پاسخش  در  السالم  علیه  علی  و 
علی  عز  قد   . بمخالفتی  اوبخک  ان  ]من[  اهلل  من  خوفا  واشد  کرم  وا واتقی 
مفارقتک وتفقدک، اال انه امر البد منه . واهلل جددت علی مصیبة رسول اهلل 
افجعها  ما  مصیبة  من  راجعون  الیه  وانا  هلل  فانا  وفقدک  وفاتک  عظمت  وقد 
وآلمها وامضها واحزنها، هذه واهلل مصیبة ال عزاءلها ورزیة ال خلف لها; نه، 
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گرامی تر، و خائف تر از  گاه تر، نیکوکارتر، پرهیزگارتر،  هرگز! تو نسبت به خداوند آ
کنم . جدایی و فقدان تو  که تو را به عنوان مخالفت با من سرزنش  آن هستی 
که چاره ای برای مرگ نیست  کرد  برای من بسیار سخت است . ولی چه باید 
فقدان  و  وفات  و  شد  تازه  من  برای  خدا  رسول  مصیبت  خدا،  به  سوگند   .
 » راجعون  الیه  وانا  »انا هلل  . پس  ]و دشوار[ است  بزرگ  ]برای من[ بسیار  تو، 
ک و دشوار و اندوه آور است . به خدا  که بسیار دلخراش و دردنا از مصیبتی 
جانسوزی  حادثه  و  ندارد  آرامش[  ]و  تسلیت  که  است  مصیبتی  این  قسم! 

که جبران ناپذیر است . «  است 
گریستند و علی علیه السالم سر فاطمه علیها السالم را به  سپس مدتی با هم 
کما  سینه چسبانید و فرمود: »اوصینی بما شئت فانک تجدنی فیما امضی 
کن، همانا مرا آن  امرتنی به واختار امرک علی امری; آنچه می خواهی وصیت 
کنم و امر تو را بر امر خودم  که به وصیت تو بخوبی عمل  گونه خواهی یافت 

مقدم می دارم .« 
سپس فاطمه علیها السالم به بیان وصایای خود پرداخت )7( . 

پس از شهادت حضرت زهرا علیها السالم، امام حسن علیه السالم و امام حسین 
علیه السالم از شهادت مادر خود با خبر شدند، اسماء به حسنین علیهما السالم 
گفت: به نزد پدرتان علی علیه السالم روید و خبر شهادت فاطمه علیها السالم 

را به او رسانید . 
که فریاد می زدند: »یا  حسنین علیهما السالم از خانه بیرون آمدند و در حالی 
محمداه! یا احمداه! الیوم جدد لنا موتک اذ ماتت امنا« ، وارد مسجد شدند 
گاه  که در مسجد بود، از شهادت فاطمه علیها السالم آ و علی علیه السالم را 
که بی حال  نمودند . علی علیه السالم با شنیدن این خبر، آنچنان دگرگون شد 

افتاد . آب به صورتش پاشیدند و به حال آمد . 
کنت بک اتعزی ففیم العزاء من  گداز فرمود: »بمن العزاء یا بنت محمد  با سوز و 
کسی خود را تسلیت دهم.  بعدک; ای دختر محمد صلی اهلل علیه و آله! به چه 
کنون پس از تو چگونه آرام  ]تا زنده بودی[ مصیبتم را به تو تسلیت می دادم، ا

گیرم؟ )8( «  و قرار 

آغاز جدایی 
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در سوگ یار 

ک سپاری یار دیرینه و همراه روزگار خوشی ها  علی علیه السالم پس از به خا
کرد:  کنار تربت آن عزیز، با رسول خدا چنین درد دل  و تلخی های خود، در 

»السالم علیک یا رسول اهلل عنی . والسالم علیک عن ابنتک و زائرتک والبائتة 
فی الثری ببقعتک والمختار اهلل لها سرعة اللحاق بک . قل یا رسول اهلل عن 
صفیتک صبری وعفا عن سیدة نساء العالمین تجلدی . اال ان لی فی التاسی 
وماضت  قبرک  ملحودة  فی  وسدتک  فلقد  تعز  موضع  فرقتک  فی  بسنتک 
کتاب اهلل ]لی[ انعم القبول »انا هلل وانا  نفسک بین نحری وصدری . بلی وفی 
فما  الزهراء  واخلست  الرهینة  واخذت  الودیعة  استرجعت  قد   » راجعون  الیه 
ح من  اقبح الخضراء والغبراء، اما حزنی فسرمد واما لیلی فمسهد . وهم ال یبر
 . و هم مهیج  کمد مقیح   . فیها مقیم  انت  التی  لی دارک  یختار اهلل  او  قلبی 
علی  امتک  بتظافر  ابنتک  وستنبئک  اشکو  اهلل  والی  بیننا  فرق  ما  سرعان 
هضمها . فاحفها السؤال والستخبرها الحال . فکم من غلیل معتلج بصدرها 
کمین . سالم مودع  لم تجد الی بثه سبیال . وستقول ویحکم اهلل وهو خیر الحا
ال قال وال سئم . فان انصرف فال عن ماللة وان اقم فال عن سوء ظن بما وعد 

اهلل الصابرین . واها واها والصبر ایمن واجمل . 
اعوال  والعولت  معکوفا  لزاما  واللبث  المقام  لجعلت  المستولین  غلبة  ولوال 

الثکلی علی جلیل الرزیة . 

فبعین اهلل تدفن ابنتک سرا وتهضم حقها وتمنع ارثها ولم یتباعد العهد ولم 
یخلف منک الذکر والی اهلل یا رسول اهلل المشتکی وفیک یا رسول اهلل احسن 

العزاء . 

صلی اهلل علیک و علیها السالم والرضوان; 
ک  کنار تو زیر خا که به دیدن تو آمده و در  ای پیغمبر خدا! از من و از دخترت 
که خداوند سرعت ملحق شدنش به تو را  خفته است، بر تو درود باد! همان 
کرد . ای رسول خدا! پس از دختر برگزیده ات شکیبایی من به پایان  اختیار 
رسیده و خویشتن داری من به خاطر سیده زنان جهان از دست رفته است 
. اما برای من پیروی از سنت تو ]که همان صبر باشد[ در جدایی تو موجب 
ک سپردم! و  تسلیت است ]. ای پیامبر خدا![ تو را به دست خود در دل خا
از  که همه  بر روی سینه من جان دادی! آری، قرآن خبر داده است  تو 
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کنون امانت به صاحبش رسید، و آنچه  گردیم . ا خدائیم و به سوی او باز می 
گرفته شد و زهرا از دست رفت ] . پس از او[ آسمان و زمین زشت  گرو بود  در 
گشاید و شبم بی خواب است و غم از دلم  می نماید و هیچگاه اندوه دلم نمی 

گرداند .  کن  نمی رود، تا خدا مرا در جوار تو سا
گردانید، چه زود  را پیوسته  را خسته و غصه  که دل  ]مرگ زهرا[ ضربتی بود 
کشیده شد . شکایت ]خود را[ به خدا می برم و دخترت  جمع ما به پریشانی 
کردند . آنچه خواهی از او  که امتت پس از تو با وی چه ستم ها  گفت  خواهد 

بپرس و احوال را از او جویا شو . 
که خورده است بیرون آید . او به زودی خواهد  گشاید و خونی  تا سر دل بر تو 

که بهترین داور است ]میان او و ستمکاران داوری[ نماید .  گفت و خدا 
کسالت .  کننده است نه از روی ماللت و  که به تو می دهم[ سالم وداع  ]سالمی 
گمان  گر می مانم به وعده خدا بد  گر می ورم ملول ]و خسته جان[ نیستم و ا ا
انتظار  در   . به شکیبایان داده است  که خداوند  ای  به خاطر وعده  نیستم، 

که شکیبایی نیکوتر است .  پاداش می مانم 
کنار قبرت می ماندم و در این  گر بیم چیرگی ستمکاران نبود برای همیشه در  ا

مصیبت بزرگ چون فرزند مرده جوی اشک از دیدگانم می راندم . 
که هنوز روزی  ک می رود و در حالی  که دخترت پنهانی به خا گواه است  خدا 
چند از مرگ تو نگذشته، و نام تو از زبان ها نرفته، حق او برده می شود و از 

میراث او منع می شود . 
خوش  تو  یاد  به  را  دل  و  برم  می  خدا  سوی  به  را  شکایت  خدا!  رسول  ای 

که درود خدا بر تو باد و سالم و رضوان خدا بر فاطمه . )9( «  می دارم، 
وقتی آن حضرت از دفن فاطمه 3 فراغت یافت بر سر قبر او ایستاد و این دو 

کرد:  بیت را انشاء 

لکل اجتماع من خلیلین فرقة 
وکل الذی دون الممات قلیل 
وان افتقادی واحدا بعد واحد 

دلیل علی ان ال یدوم خلیل )10( 
»جمع هر دو دوست را پریشانی است و هر چیز جز مرگ ناچیز است . اینکه 
که هیچ دوستی  من یکی را پس از دیگری از دست می دهم، نشان آن است 

جاوید نمی ماند .« 
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 . . .
مرا شفاعت این پنج تن بسنده بود 

که روز محشر بدین پنج تن رسانم تن 
بهین خلق و برادرش و دختر و دو پسر 

محمد و علی و فاطمه حسین و حسن )11( 
 . . .

ع بر سر آن جمع  آن روز در آن هول و فز
پیش شهدا دست من و دامن زهرا 

تا داد من از دشمن اوالد پیمبر 
بدهد بتمام ایزد دادار تعالی )12( 

1( نهج البالغه، نامه 28، ترجمه دکتر شهیدی . 
2( اشاره به جمله رسول خدا صلی اهلل علیه و آله است . وقتی آن حضرت پس از جنگ بدر دستور کشتن 
عقبة بن ابی معیط را داد، عقبة گفت: »من للصبیة یا محمد; چه کسی برای کودکان خواهد ماند؟« حضرت 

فرمود: »النار; آتش .« 
3( ام جمیل، خواهر ابوسفیان، زن ابولهب و عمه معاویه بود . 

4( بحار االنوار، ج 43، ص 117 و 133 . 
5( حلیة االولیاء، ج 2، ص 41; بحار االنوار، ج 43، ص 82 . 

6( بحار االنوار، ج 43، ص 210 و 211 . 
7( بیت االحزان، محدث قمی، با ترجمه محمدی اشتهاردی، ص 241; بحار االنوار، ج 43، ص 191 . 

8( همان، ص 249 . 
9( اصول کافی، ج 1، ص 458و459; بحار االنوار، ج 43صص 194 و 193 . 

10( االخبار الموفقیات، زبیر ابن بکار، ص 194 . 
11( غضائری رازی . 

12( ناصر خسرو .

پی نوشت

ـارف
ــ

معـ
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فاطمیه، غفلت ها و حساسیت ها 

که حضرت صدیقه طاهره سالم اهلل علیها پس از رحلت  در مورد تعداد روزهایی 
کتابهای تاریخی اختالف وجود  پدر بزرگوارشان در قید حیات بوده اند در میان 
دارد. بعضی از مورخین مثل یعقوبی این زمان را چهل روز و کسانی مثل عایشه، 

کرده اند. گروهی دیگر هشت ماه ذکر  دختر ابی بکر، این مدت را شش ماه و 
که برای ما قابل اعتنا است روایات رسیده از  اما در میان این اقوال، آن قولی 
به نقل مرحوم عالمه مجلسی،  باشد،  السالم می  ائمه هدی علیهم-  ناحیه 
کرده:  نظر  اظهار  اینگونه  الطالبین  کتاب مقاتل  ابوالفرج اصفهانی در  مرحوم 
مدت زمان حیات فاطمه زهرا سالم اهلل علیها بعد از وفات پیامبر صلی اهلل علیه 
کمترین زمان ذکر شده در این  که  گرفته است، به طوری  وآله مورد اختالف قرار 
رابطه 40 روز و بیشترین زمان هشت ماه می- باشد، اما آنچه نزد ما مسلم و 
که حضرت می-  مورد قبول است روایات رسیده از امام باقر علیه السالم است 
کبری سالم اهلل علیها سه ماه بعد از  که زمان رحلت صدیقه  فرماید: بدرستی 

رحلت پیامبر مکرم اسالم صلی اهلل علیه و آله بود.
کتاب دالیل االمامه به سلسله اسناد خود  همچنین مرحوم طبری شیعی در 

علت بروز اختالف در روز شهادت
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که حضرت می  کند  روایاتی از حضرت امام صادق علیه السالم نقل می 
فرماید: حضرت صدیقه طاهره علیها السالم در ماه جمادی االخر روز سه 

گذشته در سال یازده هجری از دنیا رفتند. شنبه، سه روز از ماه 
این دو روایت مبنای مورد اتخاذ غالب علمای شیعه من جمله سید طاووس 

کتاب شریف اقبال می باشد. )ره( در 
کرده اند  اما دسته دوم دیگری از روایات صحیحه هم این مدت را 75 روز ذکر 
که  کلینی از امام صادق علیه السالم است  از جمله این روایات، روایت مرحوم 
که توقف فاطمه علیه السالم در این دنیا پس از  حضرت می فرماید: »بدرستی 

گرامیش 75 روز بود.« پدر 
این دسته از روایات هم مبنای نظر برخی از علمای شیعه از جمله مرحوم کلینی 
گردیده. البته ممکن است دلیل اختالف در این دو دسته از روایات صحیحه 
به  توجه  باشد.  روایات  صدور  زمان  در  کلمات  بر  گذاری  نقطه  نبودن  رایج 

شباهت »خمسه و سبعون« با »خمسه تسعون« موید این معنا است.

حساسیت ها

ح می شود  به تازگی از سوی عده ای پرسش های نزدیک به این مضمون مطر
که: باالخره ایام فاطمیه چند روز است؟ مگر حضرت صدیقه سالم اهلل علیها 

یک روز شهادت بیشتر دارند. این فاطمیه اول و دوم چیست؟
که ممکن است پرسش های ما  گر به احتماالت و پاسخ هایی  گاهی اوقات ا
ح  از مطر قرار دهیم قبل  ارزیابی  را مورد  آنها  ثمره  و  کنیم  فکر  باشند  داشته 
ح این نوع پرسش ها منصرف می شویم. پرسش- هایی هم  کردن آنها، از طر
ح می شود،  که درباره تعداد روزهای ایام فاطمیه و سواالتی از این قبیل مطر
که ثمره ای در پاسخ دادن به آنها حاصل نمی- شود. نیز جزء مواردی هستند 

که مثاًل فالن روز، سالروز  که با دالئل متقن اثبات شود  حال فرض بفرمایید 
شهادت حضرت فاطمه سالم- اهلل علیها می باشد، باز هم خللی در حرکت 
کز دینی ایجاد نمی شود، زیرا زمینه به وجود آمدن روزهایی  های فرهنگی مرا
و  بوده  فاطمی  فرهنگ  نگهداشتن  زنده  خاطر  به  فاطمیه،  ایام  عنوان  به 
به  مخصوص  شرایط  و  امکانات  فراخور  به  هم  مذهبی  گون  گونا مجالس 
که از روایات صحیحه استفاده می شود؛  خود بین این دو تاریخ معتبر 

ـارف
ــ

معـ
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عده ای روزهای ابتدایی نزدیک به شهادت اول را مثاًل پنج روز یا ده روز را به 
برگزاری مجالس وعظ و عزاداری می پردازند و عده ای هم با توجه به شرایط 
کنند و برخی  انتخاب  را  خاص خود ترجیح می دهند روزهای فاطمیه دوم 

هم به زنده نگهداشتن هر دو روز می پردازند.
که به زنده نگهداشتن ایام فاطمیه اول و دوم می پردازند چنین  کسانی  پس 
کمتر یا بیشتر،  کنند یا  که مثاًل 20 روز برای حضرت عزاداری  دغدغه ای ندارند 
از تشکیل چنین مجالسی فهم و نشر فرهنگ فاطمی می باشد  بلکه هدف 
که این موضوع اختصاص به ایام فاطمیه اول یا دوم ندارد و ما باید به امید 

که همه ایام ما »علوی«، »فاطمی«، »حسینی« شوند. کنیم  روزهایی تالش 
گون  گونا کنند )به انگیزه های  ح می  که چنین سواالتی را مطر به دوستانی 
ما  کنیم،  می  عرض  نداریم.(  کار  باشد،  مغرضانه  برخی  است  ممکن  که 
کنیم این ایام شرعی هستند یا نیستند؟  که ثابت  درصدد اثبات این نیستیم 
می  ح  مطر را  سوال  این  شود،  ح  مطر هم  سوالی  بود  قرار  گر  ا بود  شایسته  و 
که: ایا اقتدا و توسل به حضرت صدیقه طاهره سالم اهلل علیها از نظر  کردیم 

ع جایز است یا نه؟ شر
کنیم. کوتاهی به این پرسش ارائه  کنیم پاسخ  که در ادامه سعی می 

و  قرآن  دستورات  و  معارف  اساس  بر  مسلمانان  عمل  مبنای  که  آنجایی  از 
کرم صلی اهلل علیه و آله و جانشینان او از خاندانش می باشد، بنابراین  پیامبر ا
اثبات  در  السالم، دلیل شرعی  علیهم  بیت  اهل  و  پیامبر  تقریر  و  قول، عمل 
جواز یک عمل می باشد. به عبارت دیگر یکی از راههای اثبات جواز عمل به 
کردن یکی از معصومین علیهم السالم به آن باشد زیرا  کار می تواند عمل  یک 
از جانب خداوند  که  و روش معصوم  به سیره  کردن  منابع اسالمی عمل  در 

منصوب شده است حجیت دارد.
که ایشان اسوه حسنه،  گرامی اسالم در قرآن آمده  که در مورد پیامبر  به طوری 
برای بشریت هستند و لذا تمسک به سیره ایشان و جانشینانش روش حسن 

می  باشد.
که  کتاب ریاحین الشریعه در مورد سیره حضرت امام باقر علیه السالم آمده  در 
کرد، آب سرد بر خود می ریخت، و با صدای بلند  هرگاه تب بر حضرت غلبه می 
که هرکس در خانه بود، صدای آن حضرت را می شنید، می فرمود:  به طوری 

یا فاطمه بنت محمد )صلی اهلل علیه و آله(.
عالمه مجلسی در این رابطه فرموده است: شاید حضرت باقر علیه السالم در 
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موقع تب، مادرش فاطمه سالم اهلل علیها را صدا می زده برای استشفاء 
که  را شفا دهد. پس همانطور  او  این توسل  به جهت  که خداوند متعال 

مشهود است، اصل توسل به حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهراء سالم اهلل 
علیها از سوی امام معصوم امری پسندیده و شرعی بوده است.

کنیم با تأسی به امام  و بهتر است به جای اینکه روی تعداد ایام فاطمیه بحث 
معصوم خود در دارالشفای فاطمه به درمان دردهای عقیدتی، عملی خود 
بپردازیم و سعی در غنا بخشیدن به مجالس در  در زندگی فردی، اجتماعی 

جهت اهداف الهی آن حضرت باشیم.
با  آله  و  علیه  اهلل  صلی  کرم  ا پیامبر  روزی  شده  روایت  نیز  مالک  بن  انس  از 
را به سوی ما  از نماز روی مبارکش  از فراغت  آورد و پس  ما نماز صبح به جا 
از دست بدهد  را  آفتاب  که  گردانید و فرمود: ای جماعت مسلمانان هرکس 
پس باید به ماه تمسک جوید و در فقدان ماه دست به دامان زهره شود و 
کرم صلی اهلل علیه  گر زهره را نیابد به دو ستاره فرقدان پناه آورد. از پیامبر ا ا
از آفتاب و ماه و زهره و فرقدان )دو  یا رسول اهلل مقصود  که  آله سوال شد  و 
دو  و  زهره،  فاطمه  ماه،  علی  آفتابم،  من  فرمود:  چیست؟  نورافشان(  ستاره 
کتاب خدا دو دستاویز بشرند و هماره به هم  ستاره، حسنین هستند؛ آنان با 
کوثر به من  کنار حوض  تا در  از یکدیگر جدا نمی- شوند  اند و هرگز  پیوسته 

ملحق شوند.

غفلت ها

که به عصر فضا، عصر اتم، عصر فن آوری اطالعات،  در زمانه ای واقع شده ایم 
عصر جهانی شدن و عصر اندیشه ها مرسوم است. اما با همه این پیشرفت ها، 
کماالت انسانی نبوده ایم، بلکه شاهد بروز جهالت  نه تنها شاهد رشد انسان و 
که به مراتب از دوران جهالت اول، انسان را بیشتر از اهداف  دومی هستیم، 

بزرگ الهی دور ساخته است.
کمک  زمانی چنگیزها و آتیالها برای ارضای مقاصد شیطانی و نفسانی خود به 
کردند، امروز هم شارون ها  اسب و شمشیر بر سر ملت های مظلوم حمله می 
و بوش ها با هواپیماهای جنگنده و هزاران بمب اتمی قصد دارند خود را به 
کشور متمدن و  که چنگیز وقتی به  کنند. با این تفاوت  جهان تحمیل 

ـارف
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1- در تهیه بخش اول این نوشتار از مطلب فاطمیه اول یا دوم؟ مندرج در ماهنامه مذهبی هیئت 
)پیش شماره ششم، جمادی االول 1423، ص 2( استفاده شده است.

2- ریاحین الشریعه، ج 2، ص 119،.
3- فاطمه الزهرا، عالمه امینی، با مقدمه، پاورقی و تعلیقات، محمد امینی نجفی، ص 168. )به نقل 

از ابواسحاق ثعلبی در عرائش(.

پی نوشت

وقت  کمان  حا دست  از  را  ایران  مردم  نجات  شعار  کرد  حمله  ایران  اسالمی 
را بهانه حمله خود نکرد، اما امروز جانشینان چنگیز با بهانه آزادی، دفاع از 
کنند، به بهانه نجات مردم  حقوق بشر، خانه فلسطینی را بر سرش خراب می 
تعرض  را مورد  ناموس مسلمین  و  و عرض  از دست صدام، منابع ملی  عراق 

قرار می دهند.
قوم  به  ببریم؟  پناه  که  به  است  زشت  عملها  و  زیبا  حرفها  که  زمانه  این  در 

مرحوم سهراب سپهری: »چشمها را باید شست، جور دیگر باید دید.«
جمله  از  مختلف  مقاطع  در  آله  و  علیه  اهلل  صلی  اسالم  الشأن  عظیم  پیامبر 
گذشت، ما را و تمام بشریت را برای همیشه  که در پایان بخش قبل  حدیثی 
تاریخ به تمسک جستن به قرآن و اهل بیت علیهم السالم رهنمون فرموده 
که در پاسداشت  اند، مجالس اهل بیت علیهم السالم و همچنین مراسمی 
کاری بانوی دو عالم و تجلیل از ایشان در راه گشودن راه حق برای پیمودن  فدا
مسیر  در  حرکت  جهت  در  باید  نیز  شود  می  برگزار  هرساله  جویان،  حقیقت 
که ثمره این مجالس هدایت مسلمین و  قرآن، اهل بیت علیهم- السالم باشد 
کردن جایگاه آنها در تمامی مراحل زندگی اعم از زندگی فردی، اجتماعی،  پیدا 

سیاسی، اقتصادی خواهد بود.
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عصمت حضرت زهرا � 

ادله اثبات عصمت حضرت زهرا  )ع(

کار می  گونی به  گونا برای اثبات عصمت حضرت زهرا- علیها السالم- ادله ی 
که در این جا برخی از آن ها را مورد بررسی قرار می دهیم:  آیند 

1. آیه تطهیر 
کانون  که به آیه تطهیر شهرت یافته، همواره  از آیه 33 سوره احزاب  بخشی 
برانگیخته  گونی  گونا های  بحث  و  بوده  سنی  و  شیعه  اندیشمندان  توجه 
را برای اهل بیت به  که این آیه فضیلت واالیی  است. همگان بر این باورند 
می  عصمت  با  برابر  را  فضیلت  این  شیعه،  اندیشمندان  و  رساند  می  اثبات 
گرفته است  دانند. بر اساس این آیه، اراده تخّلف ناپذیر خداوند بر این تعّلق 
کیزه  پا و  پاك  کامل  طور  به  را  آنان  و  بزداید  بیت  اهل  از  را  پلیدی  هرگونه  که 
کار رفته در آن، هم چون  گرداند. چنین برداشتی از آیه با بررسی واژه های به 
گردد و جای تردیدی برای حق جویان  اراده، رجس، اذهاب و تطهیر تأیید می 
کوتاه، به تفصیل درباره  که در این نوشتار  گذارد. جای آن نیست  باقی نمی 
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کار  لت آیه بر عصمت اهل بیت سخن برانیم و عمق واژه های به  چگونگی دال
کرم - صلی اهلل علیه  رفته در آن را بکاویم. از این رو، به بیان روایتی از پیامبر ا
کنیم. بر  گردیده است، بسنده می  کتاب های اهل سّنت نقل  که در  وآله - 
اساس این روایت، رسول خدا - صلی اهلل علیه وآله -پس از قرائت آیه تطهیر 
رُون ِمن الذُنوب«]1[; پس من و اهل بیت ام  فرمودند:»َفأَنا َو اهل بیتی ُمطّهَ

گناه پیراسته ایم.  از 
گر  ا و  پیامبر است  بیت  اهل  السالم- جزء  علیها  زهرا-  فاطمه ی  تردید،  بی 
را  او  که  کافی بود  آیه  او دلیل دیگری نمی داشتیم، همین  در بیان فضیلت 
کرم - صلی اهلل علیه وآله - با شیوه هایی  در صدر زنان عاَلم بنشاند. پیامبر ا
به یادماندنی، اهل بیت را به همگان معرفی نموده و راِه هرگونه توجیهی را 
اند،  یافته  کساء شهرت  که به حدیث  بر اساس روایات فراوانی  بسته است. 
بر روی خود و علی و فاطمه  را  رسول خدا - صلی اهلل علیه وآله -پارچه ای 
را  َبیتی«  اهل  هؤالء  »الّلهم  جمله  انداخته،  حسین  و  حسن  فرزندانشان،  و 
از شایسته  که یکی  گذاشتند و در پاسخ به ام سلمه  آیندگان به یادگار  برای 
کساء را درخواست می نمود،  ترین همسران پیامبر بود و پیوستن به اصحاب 
بوده ای  و رستگاری  راه خیر  به  تو همواره  باد.  تو  بر  فرمودند: »رحمت خدا 
تو راضی ام! لیکن این فضیلت ویژه ی من و این چند نفر  از  و چه قدر من 

است«]2[. 
که وظیفه خویش را در تبیین  گرامی- صلی اهلل علیه وآله - برای آن  پیامبر 
گونه شایسته ای به جای آورند، به این مقدار نیز بسنده نکرده،  آیات الهی به 
کارگیری شیوه ای فراموش نشدنی و در مدت زمانی نسبتًا طوالنی، آن  با به 
هم به صورت هر روزه، به معرفی اهل بیت پرداختند. در روایتی از ابن عباس 

در این باره آمده است: 
رسول خدا تا ُنه ماه، روزی پنج مرتبه، هنگام فرارسیدن وقت نماز به در خانه 
ی علی بن ابی طالب می آمدند و می فرمودند: درود و رحمت و برکات خدا بر 
شما اهل بیت باد. خداوند اراده نموده تا هرگونه پلیدی را از شما اهل بیت 
آماده  است،  نماز  وقت  سازد.  کتان  پا شایسته  و  کامل  طور  به  و  گرداند  دور 

شوید. رحمت خدا بر شما باد]3[. 

2. روایات مربوط به عصمت اهل بیت - علیهم السالم - 
که شیعه و سنی از رسول خدا - صلی اهلل علیه  عالوه بر آیه تطهیر، روایاتی 
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که جز  اند، فضایلی برای اهل بیت برمی شمرد  گزارش نموده  وآله - 
آمده  ثقلین  معروف  حدیث  در  که  چنان  نیست;  سازگار  آنان  عصمت  با 

است]4[: 
 ،

ً
ِکتاُب اهلل َو ِعتَرتی، ما ان َتَمّسکُتم ِبِهما َلن َتضّلوا اَبدا اّنی تاِرك فیُکم الِثقَلین 

َلن َیفَتِرقا َحّتی َیِردا َعلی الَحوض]5[; 
کتاب خدا و عترتم. تا وقتی  گذارم:  گران بها باقی می  من در میان شما دو چیز 
گاه این دو از یك دیگر  گم راه نخواهید شد. هیچ  کنید،  که به آن دو تمسك 

گردند.  که بر سر حوض )کوثر( بر من وارد  گاه  جدا نمی شوند، تا آن 
آنان همواره  از  نبودند، پی روی  گناه و خطا  از  پیامبر معصوم  بیت  اهل  گر  ا
روشنی  معنای  قرآن،  از  آنان  ناپذیری  جدایی  و  گردید  نمی  هدایت  موجب 

نمی یافت. 

3. روایات مخصوص به عصمت حضرت زهرا- علیها السالم- 
که  در این جا نیز از روایات فراوانی می توان بهره برد، اما تنها به یکی از آن ها 

کنیم:  محّدثین شیعه و سّنی روایت نموده اند، بسنده می 
ان اهلل َتباَرَك َو َتعالی َیغِضُب ِلَغَضب فاِطَمه َو َیرضی ِلِرضاها]6[; 

همانا خداوند بلند مرتبه با غضب فاطمه غضب ناك و با رضایت او خشنود 
می شود. 

که رضایت و نارضایتی فاطمه زهرا-  نکته درخور توجه در این روایت آن است 
علیها السالم- محور خشنودی و ناخشنودی خداوند خوانده شده است. و 
برنمی  دیگری  تفسیر  حضرت،  آن  ی  جانبه  همه  عصمت  جز  حقیقت،  این 
و  گناه  به  گاه  هیچ  و  گردد  نمی  خشنود  صالح  اعمال  به  جز  خداوند  تابد. 
به  السالم-  علیها  زهرا-  گر حضرت  ا فرمانش رضایت نمی دهد.  از  سرپیچی 
به چیزی خشنود  پروراند،  را در سر می  آن  انجام  یافکر  و  زد  گناه دست می 
که در این روایت، رضایت  که خدا از آن خشنود نیست; در حالی  گردیده بود 

گسستنی با خشنودی فاطمه- علیه السالم- یافته است.  الهی پیوندی نا
اعتراف ضمنی یکی از دانشمندان اهل سنت را پایان بخش این قسمت می 
سازیم. آلوسی، یکی از پرآوازه ترین مفسران اهل سنت، در تفسیر آیه 42 سوره 
گناه شمرده،  آل عمران، از یك سو حضرت مریم- علیها السالم- را معصوم از 
از سوی دیگر،  و  پاك می داند  قلبی  و  پلیدی های حّسی، معنوی  تمامی  از 
که وی را سرور تمامی زنان جهان، از آغاز تا انجام می  کسانی  بر دیدگاه 
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که این  گیرد  گونی چنین نتیجه می  گونا شمارند، می تازد و با اقامه شواهد 
که جمع  گی شایسته فاطمه زهرا- علیها السالم- است.]7[ پر واضح است  ویژ
میان این دو سخن، جز با پذیرش عصمت حضرت زهرا- علیها السالم- سازگار 

نیست.

]1[. الدرالمنثور، ج 5، ص 199. 
]2[. بحاراالنوار، ج 10، ص 141; هم چنین ر.ك: الدر المنثور، ج 5، ص 198. 

]3[. الدر المنثور، ج 5، ص 199. 
]4[. عالوه بر حدیث ثقلین، احادیث معروفی هم چون حدیث سفینه و حدیث امان نیز به روشنی بر مقصود 
گاهی از منابع این دو روایت و چگونگی داللت آن ها بر عصمت اهل بیت، ر.ك:  کنند. برای آ داللت می 

پژوهشی در عصمت معصومان، ص 328ـ325. 
]5[. برخی از منابع اهل سنت که با عبارت کم و بیش متفاوت این حدیث را نقل نموده اند، عبارت اند از: 

کنز العمال، ج 1، ص 189ـ185;  مسند احمد بن حنبل، ج 4، ص 366; سنن بیهقی، ج 2، ص 148; 
المستدرك علی الصحیحین، ج 3، ص 118; خصائص امیرالمؤمنین، ص 21; تاریخ بغداد، ج 8، ص 442; 
صحیح مسلم، ج 5، ص 26 )کتاب فضائل الصحابه(; الدر المنثور، ج 6، ص 7 )ذیل آیه ی موّدت(; و 

سنن ترمذی، ج 5، ص 662 )کتاب المناقب(. 
]6[. کنزالعمال، ج 12، ص 111; هم چنین، ر.ك: المستدرك، ج 3، ص 167; الصواعق المحرقه، ص 175; 
مجمع الزوائد، ج 9، ص 203; ذخایر العقبی، ص 39; االصابه، ج 4، ص 378; اسد الغابه، ج 6، ص 224; 

و میزان االعتدال، ج 3، ص 206. 
]7[. روح المعانی، ج 3، ص 137.

پی نوشت



61

ـارف
ــ

معـ

زن در منظر اندیشه ترقی 

نظری به سنت فاطمه زهرا  )ع( 

بانوی بزرگ، 
ای  آدمیت،  شکوفایی  و  بلوغ  ای  فالح،  به  فراخوان  و  بدی  و  نیکی  مرز  ای 

روشنایی دیده رسول، ای بزرگ، ای راهنما
 با تو همه وجودم، اندیشه ام، قلبم، روحم و رفتارم را به سوی خداوند جهت 
گاه همراهی تو با من را به پیشگاهت آورده ام. بخشیده ام و اینک نیاز خود آ

کنون در این وادی عجز و فنا تو وسیله ام، تو پای رفتنم باش تا معراج  ا

بانوی من، 
که راهبر منی تا بلندای تعالی و هم ذخیره منی  من در »خود مرام تو را یافته ام 
کم داشتنها و نداشتنها و نیازهایم در وادی سیر و  و توشه من در برهه های 

سلوک تا آن اوج به سوی خداوندگارمان 
بانو، تنها با محبت و قرب تو امید نجات دارم،

ما را بپذیر)1(
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گونه در چارچوبه منظر برگزیده اندیشه ترقی، درباره سنت و  شناختی نظام 
زندگانی اصالحی فاطمه زهرا علیهاالسالم و از این رهگذر، آشنایی عمومی با 
مقوله تحقیق و توسعه زنان از منظر بینش دین شناختی تحقیق و توسعه در 
کارآمدسازی  قالب یک الگوی روش شناختی منقح، به ویژه از دیدگاه اصل 
از فرازهای  کدام  البته هر  کوتاه است.  فکر دینی، غرض نگارش این مکتوب 
که در جای خود آمده  مکتوب مزبور تحلیل و توضیحی تفصیلی تر می طلبند 

است.

گیری و بیان و بروز خواهانی آدمیان، بیرون  1( انتظار از دین در بدایت شکل 
دینی است و بیش از همه، برآمده از نوع انسان شناسی مقبول ماست. از آن 
گره های محوری و فطری و انسان شناختی ما  که چشم انداز آغازین و  پس 
گراییدند و خاستگاه درونی معینی یافتند نوبت به آموزه  اندکی به روشنایی 
های درون دینی می رسد، تا آفاق و ابعاد و ژرفای این انتظار را در عین تنقیح 
آدمی  بیشتری در درون  ژرفای  و  و هم عمق  و سره سازی، هم بسط دهند 
بخشند و نیز پیچیدگی ها و ظرافتهای بی شمار آن را با نظر به فرآیند عظیم 

تعالی فردی و اجتماعی انسان به عیان آورند.
که این البته بیشتر صبغه انسان  جویایی و خواهانی آدمیان از خود و مذهب 
که  گیری نوع انتظار از دین در مردمان دست می دهد  شناختی دارد به شکل 
این هم از مقوالت فلسفه دینی است و در راستای آن بینش انسان شناختی 
و این انتظار از دین،دین تعریف و تفسیر می شود و به این قرار نیز، در راستای 
می  منتظر،  امور  به  ناظر  ما  شناختی  دین  دیدگاههای  برگزیده،  انتظار  آن 
توانند شکل بگیرند و در دو عرصه نظر و اقدام به آزمون تجربت درآیند و اما 
پذیر  تبیین  تحلیلی،  انداز  چشم  این  با  و  راستا  همین  در  امروز  زن  جویایی 

است.
 

فکر  گفتمان غالب  به عنوان  اینک چند دهه است،  ای  توسعه  گفتمان   )2
از  امروز  جامعه  انتظار  اصلی  مضمون  و  امروز  انسان  خواهانی  مدار  ترقی، 

به  و  یا بیش  کم  دیانت عهده دار مدیریت و حکومت شناخته می شود و 

بدایت سخن 
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برگفته می شود.  یا سازمانی فکر دینی  تدریج شاخصه اصلی نهضت 
از منظر انتظار ترقی بخش و هدایت آفرینی دین، در این دوره، آموزه های 

گیرد  دین در سه حوزه مطالعات توسعه ای مورد توجه و شناسایی قرار می 
توسعه  گفتمان  در موضوع  عینه  به  تحلیل  و  توجه  این  تحلیل می شود.  و 
در  هایی  آموزه  چه  دین  اینکه  است.  افتاده  معمول  و  ساری  نیز  زنان  ای 
تصویردهی از وضعیِت آرمانی و مطلوب آدمیان در هر دو وجهه حیات فردی 
کارآمد این آموزه ها چه سامان  و اجتماعی دارد و در قالب یک نظام و دستگاه 
گفتمان توسعه ای زنان، پرسش آن  و ساختاری دارند. به این قرار درموضوع 
الگو و وضعیت مطلوب  از زن  که دین چه تصویر تفصیلی و نظام واره  است 

زنان دارد.
تحلیل  در  پذیر  تجربه  ای  گونه  به  توانند  می  دین  تعالیم  میزان  چه  اینکه   
به  با توجه  به ویژه  انسانی  و اجتماعی جامعه  نقد وضعیت موجود فردی  و 
عناصر و خاستگاه تاریخی آن وضعیت، جریان یا بند، نگاه تحلیلی و نقدی به 

وضعیت موجود جامعه زنان در این راستا قرار دارد.
 اینکه آموزه های دین برای هدایت و راهبری آدمیان از وضعیت موجودشان 
و  راهکارها  و  عملی  تعالیم  به  یابی  دست  برای  مطلوب  وضعیت  سوی  به 
گفتمان توسعه ای زنان این  سیاستها و برنامه ها چه قابلیتی دارد. در مقوله 

پرسش نیز به عینه جاری است.
حضور شکوفا و هدایت آفرین دین در عرصه امور انسانی اجتماعی در تحول 
و از جمله و برای مثال در عرصه وجوه روانشناختی و جامعه شناختی جامعه 
گرو سامان یابی  کارآمدی فکر خالص دینی درعرصه های یادشده در  زنان و 
و  روشمند  یابِی  جریان  رهگذر  این  از  و  دینی  فکر  ساخت  در  ترقی  گفتمان 

سیستماتیک آن در سه حوزه درونی تحقیق و توسعه )R & D( می باشد.
گیر سه حوزه مزبور و در درون آن   یک نظریه جامع تحقیق وتوسعه زنان فرا
کلیت این حوزه به طور  که  یک نظام طولی با پیوستگی متقابل معین است 
کی  کدام از حوزه های زیر مجموعه به طور خاص، دارای مبانی ادرا عام و هر 
فکر دینی در  باشد.  تا مبانی معرفتی( می  )از مبانی معرفت شناختی  معین 
نگاه به مقوله زن و توسعه در چارچوبه یک ساختار و فرایند منطقی از مبانی 
گرفتن می آغازد و بر پایه مبانی نظری مزبور  کی( توسعه به شکل  نظری )ادرا
زنان  اقتصادی  و  سیاسی  فرهنگی،  اجتماعی،  مطلوب  وضعیت  توضیح  به 
اجتماعی،  الگوی مطلوب  توجیه  و  آن  با  مرتبط  قالب سیستم های  در 
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سیاسی، اقتصادی و فرهنگی می پردازد. دو مبنای تئوریک و ارزشی مزبور، 
الگوی  تدوین  مراحل  در  توسعه  در  زن  کاربردی  مدیریت  فرایند  خاستگاه 
توسعه  ریزی  برنامه  و  گذاری، موضوع شناسی  تا سیاست  توسعه،  کاربردی 

گیرد. قرار می 
از یک نظام فکری مبنا،   سه حوزه اندیشه ای و مطالعاتی یادشده، برآمده 

متشکل از دو دسته معارف در طول یکدیگر می باشند:
 معارف درجه اول تجریدی، اعتباری و تجربه پذیر و غیرمتافیزیکی غیر علمی 

که خاستگاه معرفتی سه حوزه تحقیق و توسعه اند.
مبانی  )شامل  عام  مفهوم  به  شناختی  معرفت  مبانی  یا  دوم  درجه  معارف   
فلسفه علم، مبانی روش شناختی، مبانی فلسفه زبانی و مبانی روانشناختی 

و جامعه شناختی معرفت(
 بسته به مبانی برگزیده معرفت شناختی و نوع منظر برگزیده در موضوع انتظار 
از دین، معارف درون دینی در پیوستگی و هماهنگِی با معارف بیرون دینی 
در قلمرو معارف درجه اول جریان می یابند و در راستای همان مبانی و منظر 
آن  مجموعه  بود.  خواهند  ساری  توسعه  و  تحقیق  حوزه  سه  در  شده،  یاد 
که مبانی مزبور  حوزه ها و این مبانی معرفتی در یک نظام مخروطی قرار دارند 

در قاعده آن قرار دارد.
 مصلحان فکری و اجتماعی دینداِر معاصر، بسته به میزان دریافت از اندیشه 
از  نیز  را  خاصی  قرائت  ترقی،  فکر  از  خویش  برگزیده  گفتمان  سامان  و  ترقی 
و  انقالب اسالمی  اند.  برای مخاطبان خویش تصویر نموده  آموزه های دین 

کرده است.  دغدغه اسالمی نمودن نظام، این خواهانی را تشدید 
 

از جمله به دلیل  از تعالیم دین، سنت اولیای معصومین علیهم السالم   )3
کاربردی  زندگی ملموس فردی و اجتماعی آنان و با این زندگانی،تفسیر زنده و 
گاه یا  آموزه های حیاتی از منظر امر ترقی بخشی و انتظار آن، به صورت خودآ
گاه، موردنظر و توجه بوده است. انتظار ترقی بخشی از دین، از جمله  ناخودآ
که سنت اولیای معصومین علیهم السالم  در بردارنده این پرسش جزیی است 
به طور عام و درخصوص زنان به طور خاص سنت فاطمه زهرا علیهاالسالم ، 
در آن مخروط نظام طوری فکری ترقی و حوزه های مطالعاتی آن چه میزان 
جریان می یابد. تصویر بخش الگویی از سنت بانوی بزرگ برای دوره معاصر 

های  حوزه  در  بزرگ  آن  سنت  دهیم  نشان  که  است  آن  گرو  در  امروز  زن  و 
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مطالعاتی و اندیشه ای یادشده و به ویژه از جنبه های مبنایی و تفسیر 
نظام مطلوب قابلیت جریان یابی دارد.

 
انتظار  بند  و جمع  لّب  ترقی بخشی،  انتظار  که  آن است  4( چکیده تحقیق 
مردمان از دین است و با این خواهانی به تفسیر و شناخت و تبیین دین می 
پردازند. فاطمه زهرا علیهاالسالم تبلور و تحقق عینی این انتظار و خواهانی 
است. بانوی بزرگ انسان هادی است و سنت او، آموزه اصول ترقی و تعالی 
یابی آدمیان در دو عرصه حیات فردی و اجتماعی، می باشد. ساختار منطقی 
معاصر  دوره  در  و  ترقی  فکر  غالب  گفتمان  عنوان  به  ای  توسعه  نظریه  یک 

گیرد. چارچوبه نظری و الگوی روش شناختی این شناخت و تفسیر قرار می 
بزرگ  بانوی  های  آموزه  مبنایی،  و  بنیادین  های  اندیشه  و  معارف  در   
اندیشه های تجریدی به ویژه اصول مبانی فلسفه اجتماعی، سیاسی، اخالقی 

که توجیه نظام مطلوب فردی و اجتماعی است در خود دارد. و حقوقی را 
الگوی  و  الگو  زن  راستا  این  در  و  اجتماعی  و  فردی  حیات  مطلوب  الگوی   

مطلوب زن مسلمان در تعالیم او قابل دانستن است.
 سنت بانوی بزرگ می تواند چشم اندازی در تحلیل نقادانه وضعیت موجود 

فردی و اجتماعی هر جامعه ای باشد.
 و با آموزه های او می توان اصول راهبردها و الگوی عملی راه بردن از وضعیت 
موجود خویش تا وضعیت آرمانی را، دریافت. بانوی بزرگ با زندگی و با انتخاب 
مرگش این تعالیم را در آزمون عینی زندگی تاریخی اش نشان می دهد و به 

تجربت توفیق ترقی بخشی آن را باز می نماید.
و  ای  اندیشه  نظام  و  منظری  به  بزرگ  بانوی  سنت  با  توان  می  آنکه  کوتاه   
فکریی بر مدار فکر و ترقی و تعالی درباره دستگاه و نظام حوزه مطالعات زنان 
که بر مدار فکر تعالی و ترقی اصول نظریه دین شناختی مطالعات  دست یافت 
توسعه ای زنان را به عزم تأثیرگذاری بر مطالعات و مدیریت توسعه ای زنان 

استنباط نمود.
کاوش   به دست دادن تفصیلی این دیدگاه دو تحقیق مشروح می طلبد، یکی 
اندیشه ترقی  کید بر محوریت  تأ با  در نظام حوزه مطالعات و تحقیقات زنان 
کاوش مشروح در سنت بانوی بزرگ از منظر اندیشه تعالی و نظام  و دیگری 
کوتاه مجال هیچکدام  حوزه مطالعات و تحقیقات زنان و البته در این فرصت 

نیست.
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فصل  چهار  در  را  کوتاه  مطالعه  این  مسئله،  از  کاوش  برای  گذشت  آنچه  با 
سامان می بخشیم:

 1 ( فصل اول برخی شاخصهای عمومی را در بردارد. مفاهیم محوری در مقوله 
زن و اندیشه ترقی و شناختهایی عمومی درباره بانوی بزرگ علیهاالسالم در 

این بخش مورد توجه اند.

کوتاه قرار می گیرد.  2( در فصل دوم، اصول حرکتهای اصالحی بانو مورد تأملی 

 3( در فصل سوم، به حضور دیدگاه آرمانی پیشنهادی بانوی بزرگ از وجهه 
الگوی دین شناختی  تا ساختار  کنیم  کوشش می  افکنیم و  انسانی نظر می 
ترقی انسانی زن را در عرصه تجدد روانشناختی، نشان دهیم و ابعاد اندیشه 
ای، روحی و رفتاری حضور زن در فرایند تعالی را به مدد سنت بانوی بزرگ در 

کنیم. قالب یک الگوی نظام واره، اندکی تحلیل 

 4( در فصل چهارم بر پایه تعالیم فردی و تربیتی، نوبت به بررسی دیدگاه دین 
شناختی ترقی و توسعه اجتماعی در سنت بانوی بزرگ می رسد. اصول تحلیل 
توصیفی از وضعیت عصر خویش، ساختار الگوی مطلوب وضعیت اجتماعی 
کاربردی  اصول  و  راهبردها  باالخره  و  علیهاالسالم  زهرا  فاطمه  دیدگاه  در 

اجتماعی سیاسی بانوی بزرگ در عصر خود، ارکان این بررسی و تحلیل اند.

شناخت های نخست 
را  دیدگاه  این  است،  ای  بایسته  منظر  ترقی،  اندیشه  بانو،  با  آشنایی  برای 
کوتاهی نیز پیش از تحلیل دیدگاه  بایستی به درستی شناخت و آشنایی های 

دین شناختِی پیشنهادی بانو برای ترقی، مهیا داشت.
 

ترقی و تعالی، یک نگاه برگزیده به سنت بانوی بزرگ 
است  دین  از  امروز  زن  نیاز  اصلی  مضمون  جنسیتی،  ازتبعیض  غ  فار ترقی 
که  باشد  توسعه می  و  تعالی  به  این خود مبنای فلسفی مفاهیم مربوط  که 

گرایش  بایستی تعریف سزاواری از آن به دست داد. در مفهوم پیشینی ترقی، 

فصل اول 
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وجه  ارکان  و  ابعاد  همه  در  تر  مطلوب  مستمر  و  دوام  با  تغییرات  به 
گرایشهای فردی و ساختار و رفتار و فرایند اجتماعی و در سیاست  نظرها و 

و اقتصاد است.
که دارای ماهیتی نظری تجربی است و برپایه   اعتقاد به ترقی مفهومی است 
کِم معینی،  کلِی حا قوانیِن  براساس  انسان و جامعه  بهینه سازی  به  گرایش 
که عقل جزیی و ابزارانگار  استوار است. یک مفهوم درونی این عقیده آن است 
کلی نگر و آرمان خواه و  در خدمت بینش آرمانی به وضعیت مطلوب و عقل 
که در یک جهت  از تغییراتی است  گیرد. ترقی، متشکل  تعالیم وحیانی قرار 
و  اوضاع  شدن  تر  مطلوب  طرف  به  جهت  این  و  پذیرد  می  صورت  معینی 

احوال نسبت به وضعیت قبلی است.
زهرا  فاطمه  سنت  آن  نمونه  در  و  آن  دینی  تفسیر  و  نگاه  از  تعالی  و  ترقی   
علیهاالسالم ، هدایت است و فالح و رشد و دین اسالم الگو روش هدایت به 

صراط مستقیم تا توحید.
غ از انواع   ترقی و به این قرار پدیده ترقی و تعالی و تجدد در امر انسانی، فار
گفتمانهای دینی و غیردینی درباره آن، از وجهه نظر فلسفی، دارای دو حوزه 

معنایی پیوسته است.
معرفتی،  ابعاد  در  روانشناختی  و  فردی  امر  حوزه  در  حرکت  و  تغییر  یکی   )1  
که حرکت و تجدد فردی و یا تجدد روان شناختی نیز، نامیده  روحی و رفتاری 

شده است.
ابعاد  امر اجتماعی و جامعه شناختی در   2( دیگری تغییر و حرکت در حوزه 
آن  تنها وجهه جامعه شناختی  انسانی  انداز  این چشم  توسعه، در  فرهنگی 
گیر مفهوم روانشناختی آن نیز یعنی اهتمام به عنصر انسانی  نیست و بلکه فرا

و فردی آن هم هست.
که این اصطالح در  که می توان برای تجدد روانی، آن طور   بهترین تعریفی 
که  است  این  داد  ارائه  است،  گرفته  قرار  استفاده  مورد  تعالی  و  ترقی  متون 
و  فردی  سطوح  در  را  تغییر  فرایندهای  که  است  ای«  کننده  وصل  »مفهوم 
از  ای  مجموعه  به  روانی  تجدد  سازد.  می  متصل  و  مرتبط  هم  به  اجتماعی 
گی های شخصیتی  حاالت فردی )یستارها، ارزشها، سبکهای شناختی، ویژ
که در مجموعه تجارب اجتماعی قابلیت جریان یافتن  و ...( اطالق می شود 

دارد. 
مدیریت  شیوه  از:  است  عبارت  تحقیق  این  ادبیات  به  توجه  با  دین، 
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انسانی  هدایت  دینی  ادبیات  در  و  انسانی  ترقی  فرایند  و  تغییرات  و  حرکت 
)روان شناختی یا فردی و جامعه شناختی یا اجتماعی( رو به جاذبیت الهی 
با تکیه بر مجموعه ای از اصول ابدی برگرفته از حقایق خدادادی )وحیانی، 
در  عقالنی،  و   ) السالم  علیهم  معصومین  سنت  و  کتاب  از  استنباط  قابل 

هماهنگی مستمر با یکدیگر.
کرم صلی اهلل علیه و آله و امامان  کریم و سنت )زبان و زندگی( پیامبر ا  قرآن 
گزارشگر آموزه های دیانت حق اند و فراخوانی هستند  معصوم علیهم السالم 
دینی  هدایت  و  اسالمی  هدایت  ابعاد  در  کارآمد  و  گیر  فرا و  عمیق  بینشی  به 
خود، شامل »تربیت« انسانی از سازندگی و راهبری فرد و شکوفایی قابلیتها 
و استعدادهای انسانی به منظور سازندگی و راهبری و به ثمر رساندن بهینه 
قابلیتها و امکانات جامعه آغاز می شود و »مدیریت اجتماعی«، عبارت است 
رفتار  اجتماعی،  ساخت  )به  جامعه  به  دهی  جهت  و  راهبری  و  ساختن  از 
و  دهی  شکل  منظور  به  اجتماعی(  فرایند  و  اجتماعی  تغییرات  و  تحوالت 
هدایت درست و تربیت بر صواب فرد و عناصر انسانی جامعه و زمینه سازی 

شکوفایی نهایی آدمیت و انسانیت در همه ابعاد جامعه.
در  آل  ایده  جامعه  و  انسان  نشانگر  و  آرمانی  انسان  جاودان  الگوی  فاطمه   
پای سفت  تو  باور  و  بر صخره های فهم  ما هماره   تاب  توفان  هنگامه های 

که همیشه بوده ای می خواهیم. کرده ایم تو را 
تعالی و هدایت و فالح  ترقی،  و  انسان هادی است  فاطمه زهرا علیهاالسالم 
این  باشد.  می  بزرگ  آن  آستانه  از  ما  پرسش  و  خواهانی  جامعه  و  فرد  برای 
پرسش و خواهانی منظر ما در شناخت سنت بانوی بزرگ است. در شناخت 
می  یادآور،  اجمال  به  ترقی  شناختی  دین  دیدگاه  اساسی  مفاهیم  نخست، 
سنت  مطالعه  اصلی  زمینه  و  گیرد  تفصیل  اندکی  پیشنهادی  منظر  تا  گردد 

بانوی بزرگ فراهم تر آید.
 فاطمه علیهاالسالم الگوی تربیت و حضور اصالحی در جامعه، الگوی جاودان 
انسان آرمانی، زن راهنما و نشانگر انسان و جامعه ایده آل است. از امام زمان 

که: علیه السالم وارد شده است 
 

و فی ابنة رسول اهلل لی اسوة حسنة)2( 
کمال  الگوی حسن، الگوی صادق و سعادت آفرین، حرکت و سلوک و حیات و 

پایدار فرد و جامعه است.
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گوید:  پیامبر صلی اهلل علیه و آله می 
 ... فاقتدوا بالزهرة )... والزهرة فاطمة()3(

و  ک  الگو و معیار و مال که پی جوی  به زنی  السالم خطاب  باقر علیه  امام  و   
گوید: روش سزاوار زندگی است می 

گیر.)4( گر طالب فضیلتی، راه زهرا علیهاالسالم را پیش   تو ا
به  تاریخ بشریت  با جاهلیت همواره  را به ویژه در رویارویی  الگو  این   حضور 
کلی از زهرای  طور مقایسه ای بهترمی توان سنجید و شناخت. آنگاه شناختی 
کبری علیهاالسالم و فاطمیان و  مرضیه علیهاالسالم و به آموزگاری او، زینب 
یابد  می  ضرورت  بعدی  دانستنیهای  برای  وی،  از  پس  های  سده  زینبیان 
زهرا  فاطمه  سنت  و  دین  نقش  از  تری  روشن  تصویر  توان  می  گونه  این  و 

علیهاالسالم در زندگی بشر داشت.

 

گیرد،  گاهیها را درمی یابد و پرورش می  که جان آدمی، آ بانو از آن اولین هنگام 
و  است  پدر  خصوص  به  و  خانواده  وحی،  های  آموزه  پرورش  و  تعلیم  تحت 
بالد. وجود صدیقه طاهره  آموزد و می  گونه می  این  به  فاطمه علیهاالسالم 
گرو شناخت  گیر سه جریان وجودی است و شناخت او در  علیهاالسالم ، فرا

این سه جریان عظیم تربیتی و وجودی اوست.
 

کبری و اسرار باطنیه  اول: جریان وجودی او به عنوان صاحب والیت 
نفس قدسی زهرای مرضیه علیهاالسالم ، از سرادق عالم ربوبی برای هدایت 
هستی  اساس  که  وجودی  عظیم  جریان  است،  آمده  جهان  این  به  آدمیان 
شناختی پایداری و حقانیت و فراتری از زمان و مکان سنت اوست و مبنای 
کالمی نظام تربیتی اجتماعی قابل استنباط از سنت او را، توضیح می  نظری، 
کالم او را، زندگی او را، مرگ  که  دهد و همین خاستگاه هستی شناختی است 
او را، تنهایی ها و خروشها، اشک ها و فریادها و سلوک و سیره او را، الگویی 
می دارد، جاودان و جاری در همه عرصه های زندگی، جامعه و تاریخ بشری.

هادی،  انسان  اسالم  در  است.)5(  هادی  انسان  علیهاالسالم  زهرا  فاطمه   
همان   ، آله  و  علیه  اهلل  صلی  کرم  ا و  اعظم  پیامبر  الوهی  نفس  از  پس 

 فاطمه )ع( ، در عرصه سه جریان و سه شناخت
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قرار  کریم  قرآن  لنگه  و  عدل  »ثقلین«،  مسلم  و  نبوی  حدیث  در  که  کسانند 
گناه  کیزگی از خطا و  گزیر معصوم است. عصمت، پا گرفته اند. انسان هادی نا
با  از جوهره عبودیت( مالزم  )برآمده  و »اختیار خالق«  است. »علم صحیح« 
»عصمت« است و عصمت مالزم با علم صحیح و اختیار خالق. آیات تطهیر و 

مباهله عصمت زهرا علیهاالسالم را توضیح می دهند.
 

دوم: جریان وجودی او به عنوان تربیت یافته آموزه ها و 
پرورش خانواده و پیامبر

وجود فاطمه علیهاالسالم در وجهه انسانی، عرصه جریانهای عظیم شناختی، 
روحی و رفتاری است:

خداوند،  هستی،  زندگی،  انسان،  با  برخورد  در  شناختی  عظیم  جریان   _
جامعه، تاریخ، رسالت، مسؤولیت، تکلیف، دنیا و آخرت.

اوج  در  عاشق  عارفی  و  خاشع  ای  بنده  عنوان  به  او  وجود  عظیم  جریان   _
عرصه های حماسه و تدبیر

با عمیق ترین  ارتباط  انسانی مسؤول در  او به عنوان  _  جریان عظیم وجود 
دغدغه های بالندگی انسانی

_  جریان عظیم وجود او به عنوان پاسدارترین انسان از ارزشهای انبیایی
کارترین یاور و مام پیامبر خاتم _  جریان عظیم وجود او به عنوان فدا

_  و بسیاری جریان های عظیم دیگر
 

سوم: جریان وجودی او به عنوان انسان راهبر
امام است، یک  و یک   فاطمه یک زن است و خود یک هادی، یک شاهد 
که می خواهد چگونه بودن خود را، چگونه شدن خویش  اسوه برای هر زنی 
را، خود برگزیده باشد. او در بینش و اندیشه و احساس و باورها و انگیزه ها و 
سلوک و سیره و رفتار و زندگیش، آموزگار چگونه بودن و چگونه شدن زن در 
جریان  علیهاالسالم  فاطمه  وجود  در  است.  اجتماعی  و  فردی  عرصه  دو  هر 

عظیم انسان هادی، دیدنی است:
باورها و  با خلق و همنشین  او به عنوان دردمندترین  _ جریان عظیم وجود 

رنجهای زن در تاریخ
_ جریان عظیم وجود او برای پیشنهاد زن الگو

_ جریان عظیم وجود او به عنوان مصلح ترین حکیم و حکیم ترین حماسی 
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گر باطل گر حق و افشا و حماسی ترین عاشق و عاشق ترین تبیین 
 و نیز جریان های عظیم دیگر شناختنی و ناشناختنی با دوره های زندگانی 

آن آموزگار
نمودهای  بهتر  درک  در  او  عصر  و  بانو  زندگانی  های  دوره  ملموس  شناخت 
عینی الگوی پیشنهادی وی برای زندگانی نسل امروز، مدد بسیار می رساند.

که نشانه شخصیت الگویی و آرمان و خواسته پدر و  گذاری   عصر تولد از نام 
که آموزگار فرایند عظیم بالندگی اوست. مادر برای فرزندش 

با  او  اجتماعی  و  رفتاری  و  روحی  و  فکری  شخصیت  پرورش  و  آموزش  دوره   
کودکی. آموزه های وحی و خانواده و پدر در دوران 

آماده  و  صعوبت  تجریه  عقیده،  آزمون  و  اقتصادی  محاصره  و  تبعید  دوره   
سازی اراده

که در این آزمون دیگر جانشین پدربزرگ و عمو و مادر   و مرگ مادر و عمو و او 
برای پدر و راهبر امت می شود.

و در ادامه دوره پایداری در آن برهه های تبلیغ و صعوبت تا هجرت به مدینه 
گیری مدنیت و تمدن مسلمانی  و حضور پویا در عصر آغازین شکل 

گزینش همسر، مبانی نهاد  و وقت ازدواج با سالکی همراه، و آموزگاری شیوه 
خانواده، الگوی همسری و الگوی مادری؛

نوبنیاد  مدنیت  تکوین  دوران  یعنی  ازدواج  از  پس  ساز  تاریخ  های  دوره  و 
اسالمی و آزمون حضور تربیتی، اجتماعی سیاسی و تعهد و مسؤولیت شناسی 
کفر و نفاق تا استقرار در  و دین خواهی و قناعت و زهد و ایثار در عصر هجوم 

حضور مدنیت اسالمی مکه؛
و رخداد غدیر و تفسیر نبوی نظام والیت؛

و وقت رحلت پیامبر و پیچیدن بزرگترین غم همه هستی در وجود فاطمه و 
آغاز رویارویی بدعت در برابر سنت نبوی و نمایش سقیفه؛

و تقابل دو اراده تاریخ ساز )سنت محمدی و جاهلیت بازگشته با نام دین( دو 
انتخاب ممکن با دو فرجام تاریخی تا قیامت رقم خورد؛

و پایه گذاری نهضت اصالحی )در هر دو وجهه فکری در تفسیر دین و اجتماعی 
در فراخوانی جامعه( در برابر بدعت در حال تثبیت با روشهای مختلف و شکل 
دهی آن با تنی سوخته و شکسته و روحی دردمند تا تثبیت بینش و اصول 

تفسیر فاطمی از دین و جنبش فاطمی اصالح؛
 و عصر شهادت، مرگ انتخاب فاطمه است؛ درد اصلی او رنج روح است. 
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تن او نیز پیچیده در دردی جانکاه است. درد او برای رنج خالیق تا واپسین 
تاریخ است.

اندیشه اصالحی در منش فاطمی و بنیان انسانی آن

که هم  تاریخی شگرفی است  آموز  بزرگ شاهد رخدادهای عبرت  بانوی  عصر 
اینک حضور زنده آن آثار و پیامدهای آن رخدادها را می توان در جهان امروز 
کارکرد دینی است. شاهد بود. یکی از این رخدادها، تقابل دو جنبش در فهم و 

 پس از رحلت پیامبر اسالم در مدینه به عنوان مرکز استقرار و نشر دین اسالم 
و سپس تمامی جهان اسالم دو جنبش متضاد و رویاروی یکدیگر پدید آمد و 

گسترده شد:

گیری روش پیامبر اسالم صلی اهلل  کوشا بر پیروی و دنبال  1( نگرش و نهضت 
علیه و آله در فهم دین و مدیریت جامعه دینی و حوزه تمدنی اسالم و به تعبیری 

نگاهبان سنت رسول خدا؛
گمان و اجتهاد خویش فهم دین و مدیریت  که به  2( رویکرد و جنبش دیگر، 
کید بر ضرورت تجدیدنظر  حوزه تمدنی را تابعی از پیشرفت زمان می انگارد و تأ
در نظام سیاسی و احیانا بعضی از عناصر و نظامات حقوقی دین دارد، و بر آن 
این دگرگونی  و  کنند،  باید درک نمی  را چنانکه  واقعیت  گرایان  که سنت  بود 
متناسب با خواسته های عصر، و به سود مسلمانان و موجب تقویت قدرت 

مرکزی و حفظ وحدت اسالم است.
اول  و  حکومت  الگوی  و  دین  فهم  روش  که  بود  آن  بر  رویکرد  و  نهضت  یک 
راهها و چارچوبه قرآن و سنت رسول و عصر پیامبر  مدیریت جامعه دینی در 
که استقرار نظام سیاسی تازه و دریافت دینِی مبتنی بر  گرایش و حرکتی  باشد و 
استنباط نوسازی شده را هرچند با سنت جاری پیامبر موافقت نداشته باشد 

فصل دوم 

 فهم دین و مدیریت حوزه تمدنی 
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که نزدیک چهارده سده از آن ماجرا می  ضروری می دانست. امروز هم 
گرایش شناختی و حکومتی در میان مسلمانان و حتی دیگر  گذرد، هر دو 

ادیان الهی و جز آنان پذیرندگان و حامیانی دارد.
 

گرایشی از دوره اول اسالم چه در اساس دین و چه در فهم دین و چه در مدیریت 
جامعه دینی پذیرای عقالنیت مقابل نص بوده است و به تأویل در بسیاری از 
که آن نصوص صریح را برخالف مفاهیم و  نصوص دست یازیده است به طوری 
کرده یا تحریف نموده و بعضا به معارضه پرداخته  معانی آنها بدون قرینه معنی 
کردند و در آن با رأی خویش  است. نصوص خدا و پیامبر را به نظر خود تأویل 

به اجتهاد پرداختند.
گرایش  دو  اسالم  تمدنی  حوزه  در  اینک  به  تا  تقابل  این  تاریخی  بروز  از  پس   

اندیشه ای و مدیریتی را می توان یافت:

گرایش اندیشه ای و اجرایی )اجتهاد و مدیریت( در راستای تعالیم سیره  1( یک 
نبوی و علوی همانا تشیع علوی یا تسنن نبوی؛

کرم  ج از مدار سنت سره قرآن کریم و پیامبر ا 2( گرایش اندیشه ای و مدیریت خار
صلی اهلل علیه و آله و امامان معصوم علیهم السالم . جماعت سقیفه آغازگران آن 

گرایشهای مختلف سربرآورده اند؛ بوده اند و تا امروز نیز به نام 
و  علیه  اهلل  صلی  پیامبر  رحلت  از  پس  علیهاالسالم  فاطمه  اصالحی  حرکت   
آله با رخداد سقیفه آغاز می شود. احیای انگیزشها و باورهای دینی، احیای 
بینشی و فکری و اصالح اجتماعی سیاسی، همه مدنظر و وجهه همت فاطمه 
روشهای  از  خویش  اصالحی  و  احیایی  رسالت  ایفای  برای  و  اند  علیهاالسالم 

گیرد. گونی بهره می  گونا
 

فاطمه علیهاالسالم و علی علیه السالم و خاندان پیامبر و تنی چند از یاران آنان 
پیشروان گرایش نخستین بودند و گروهی )بیشتر مهاجران و کمتر انصار( رهبران 

حرکت دیگر.
 

بدعتها و نوگرایی ها

نهضت اصالحی فاطمه زهرا علیهاالسالم 
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گزیر  نا را  علیهاالسالم  فاطمه  پیامبر،  رحلت  دوره  در  درپی  پی  رویدادهای 
که همانا موضع نخستین است نشان دهد و خود  می سازد موضع خویش را 
اعتراض،  اندرز،  سخنرانی،  با  او  گردد.  گرایان  سنت  و  گرایان  اصول  پیشرو 
و  طلبان  تجدیدنظر  و  پیامبرشکنان  سنت  سرزنش،  و  نمودن  ناخشنودی 

گاه ساخت. گرفته اند آ که پیش  تجددگرایان را از فرجام نامطلوب و شومی 
که بسیاری از آثار مکتوب پس از این حادثه در تحلیل این رخدادها و   هرچند 
گفتار  نیز ظاهر برخی روایات نگاهی موردی به موضوع دارند لیکن هیچکدام از 
و عملکرد زهرا علیهاالسالم و علی علیه السالم و امامان علیهم السالم پس از وی 
مانند امام حسن علیه السالم و امام حسین علیه السالم و یاران آنان و جماعت 
تنها  زمان  این  نه  و  روز  آن  نه  ندارد.  روزها، جنبه شخصی  آن  آنان در  مقابل 

که: سخن بر سر آن نبوده و نیست 
 چرا جماعتی مهتری و زمامداری را از علی علیه السالم دریغ داشتند و شخصیتی 
که سال سی و پنجم هجری زمامدار مسلمانان شد باید سال یازدهم به خالفت 
رسیده باشد. یا چرا بر خانواده پیامبر ضیق و محاصره اقتصادی روا داشتند. 
که تنها منبع درآمد خانواده  گرفتند؟ و چرا موجب آن شدند  فالن مزرعه راچرا 

گذاردند؟ پیامبر ضبط شود و آنان را در محاصره اقتصادی 
 شأن انسان مصلح، اصالح و زنده داشتن مستمر و بر دوام اندیشه و جامعه 
گیر دو  دینداران در برهه حیات عینی دین است. اصالح و بیدارگری دینی فرا
حوزه علم و عمل یا اندیشه و جامعه دینی و تغییرات و بازسازی های سطحی 
توان  می  اصالحی  اندیشه  همین  منظر  از  است.  بنیادین،  های  دگرگونی  یا 

کرد. برپاخیزی بانوی بزرگ را تحلیل 
 

کرم صلی اهلل علیه و آله اندیشه و جامعه مسلمانی در آستانه  با رحلت رسول ا
که: تغییرات وسیع اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و اقتصادی است 

یا  دین  تفسیری  فهم  یعنی  معرفتی  عقیدتی  نظام  یک  منزله  به  دیانت  هم   
تفکر دینی می رود تا با بدعت درآمیخته و سنت رسول میرانده شود و اسالم 
گرایشها و باورها و سلوک دیگری را به نام  را لباس تحریف پوشاند و خرافه ها و 

کند و دین توحید و عدل به نظام طاغوتی و اشرافی منش بدل  اسالم مطرح 

وضعیت جامعه عصر بانوی بزرگ
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گردد و به جای توحید و عدل انکار وحی باشد و شره ظلم و هم جامعه 
کمیت مدیریت نامشروع  دینداران می رود تا یک دوران نسبتا طوالنی حا

یا  حکومت  و  حیات  دوران  در  و  کند  تجربه  را  نبوی  مرام  با  بیگانه  کمانی  حا
نامردمان به مردگی درافتد.

 محروم شدن از والیت علی علیه السالم و رخداد فدک و ... بیان نمودن این دو 
فاجعه است و آن را بینش تیزبین فاطمه علیهاالسالم در می یابد و سوز و اشک 

او بر این دو ماتم بزرگ است.
کمیت در آن دوره درآمیخته با   فهم رایج از دین در میان بیشتر مردم و نیز حا
امور بیگانه از دین شده است؛ حقیقت دین مخفی مانده وتفسیرهای ناصواب 
گرایش دیگری را به نام دین، در مقابل دیانت ناب  و وارونه از دین، مذهب و 
نشانده و پاره های بسیاری از تعالیم و آموزه های دین مغفول و متروک مانده و 
جوانب انسان ساز و جامعه ساز آن متروک و مجهول افتاده و فهمی و تفسیری 
ناقص و معوج و ممسوخ در دست و ذهن و فرهنگ مردم جاری است. تا به 
و  نگری  و قشری  بینی  افتاده و سطحی  نیز خلل  که درتوانایی دیانت  جایی 
پرهیز از اجتهاد درست در فروع و شناختهای عمیق منطقی و برهانی از اصول 
کمیت ارزشها و روش مدیریت خویش را از بیگانه  گردیده و حا عقاید، سکه رایج 
وام می کند. جامعه مسلمانی نیز در حوزه فرهنگ به ابتذال و در حوزه سیاست 
کمیت سلطه و تباهی و در حوزه اقتصاد به فقر و نابرابری و تکاثر و بی  به حا

عدالتی، رسیده است.
که بانوی بزرگ دو دغدغه بزرگ دارد: هم دغدغه اصالح فکر دینی و   این است 

هم دغدغه اصالح جامعه مسلمانی.

 
 حرکت بانوی بزرگ برای آن است تا دین خدا باقی بماند و همواره در درون 
اندیشه ها و جانها و باورها و سلوکها و زندگیها زنده باشد و بانوی بزرگ این راهبر 

آدمیت، اینک در راستای مسؤولیت اصالحی خویش به پا می خیزد:
 هم به عزم احیای فکر دینی و تصفیه و تقویت نظام دینی و تفسیری درست 
و بر صواب آموزه های دین در برابر آن بدعتها و انحرافهای شناختی در حوزه 
پاالیش معارف  و  پیرایش  بر  گیر  فرا و همتی  با عزم  پا می خیزد؛  به  فکر دینی 
ناب شریعت از تفسیرهای زشت بیگانه با حقیقت دین برای بازگردانیدن 

شأن بانوی بزرگ در این هنگامه
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برای  دین  شده  گذارده  وا بخشهای  دوباره  معرفی  هم  و  آن  به  آن  خلوص 
که دین توانمند جریان  بازگردانیدن تمامیت آن به آن و نیز تبیین این حقیقت 

گون زندگی بشری است. گونا یابی در عرصه های 
 و هم به عزم اصالح جامعه دینداران و بازسازی فرهنگ و همه شؤون زندگی 
کسازی و تقویت جامعه مسلمانی برای بازگردانیدن اصل مشروعیت و  ملت و پا
کارآمدی به نظام اجتماعی جامعه مسلمانی، در برابر آن انحرافها و انحطاطهای 
گیر عنصر تربیت انسان  با عزم و همتی فرا پا می خیزد،  انسانی اجتماعی، به 
سازی و جامعه سازی و عنصر سیاست و مدیریت اجتماعی برای راهبری مردم 

خویش رو به آرمان عدالت و صالح و قسط و نیک بختی.
و  بزرگ  بانوی  شهادت  و  زندگانی  و  سنت  اصالحی،  رویکرد  این  راستای  در   
راهروان راه و مرام او، دارای دو وجهه اصلی ماندگار در تاریخ اندیشه و بشریت 

است:
 

1 ( وجهه اول: به دست دهی اندیشه و نظریه دینی شیعی اصالح در چارچوبه 
یک نظریه جامعه شناختی از دین و دیانت و فکر و اندیشه دینی و نیز الگوی 

دین شناسانه حیات فردی و اجتماعی؛

دیدگاه  و  اندیشه  عینی  تبلور  و  ها  نمونه  دادن  دست  به  دوم:  وجهه   )2  
پیشنهادی خویش با زندگی و انتخاب مرگ خویش.

 فلسفه و هدف برپاخیزی بانوی بزرگ را باید از همین موضع اندیشه اصالحی 
جامعه  و  دینی  فکر  ارکان  در  اصالح  بزرگ  بانوی  حرکت  هدف  کرد.  جستجو 
دینداران در همه ابعاد و اصول است. بانو همه زندگانی و حتی مرگ خویش را بر 
سر این آرمان نهاد. موضع گیری های بانوی بزرگ در منزلتی فراتر از مرز شکنجه 
و شهادت، جای در رسالت بلند اصالحی بانوی بزرگ دارد؛ رسالت احیای دین 

و تربیت و نجات انسان و هدایت و مدیریت زمان.
 مفهوم درونی اندیشه اصالح، ابعاد آن و اصول اصالح فکر دینی و جامعه دینی 
و وجوه و مراحل درونی آن )ارائه دیدگاه و تبلور عینی بخشیدن به آن دیدگاه( 

الگوی خاص تحلیل نهضت بانوی بزرگ را به دست می دهند.

که:  جمع بند دیدگاه و نظریه برگزیده ما در تحلیل بانوی بزرگ آن است 
 1( هدف و فلسفه و انگیزه نهضت بانوی بزرگ، همانا اصالح جامعه مسلمانی 
در حوزه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی می باشد. زن 
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که اصالح و احیاء جامعه  الگو این عزم و آهنگ برگزیده را دارد و از آنجا 
دینداران بدون اصالح فرهنگ و ساخت فکری جامعه و احیاء فهم درست و 

گیر دو حوزه  توانمند دینی، ممکن نیست، نهضت فاطمه، نهضتی اصالحی، فرا
فکر دینی و جامعه دینداران می باشد؛

یاران فاطمی اش در راستای هدف اصالحی و  او و  بانوی بزرگ و نهضت   )2 
گری خویش، دیدگاه درست در تفسیر سره و توانمند دین را و الگوی )شیوه  احیا
و چگونگی( سلوک براساس آن را در دو حوزه تربیت انسانی و مدیریت اجتماعی 

به دست می دهند؛
 3( دو رخداد سیاسی اقتصادِی سقیفه و فدک، زمینه فکری اجتماعی حرکِت 
کند و بانو در راستای آن هدف و فلسفه مذکور و در  اصالحی بانو را ایجاد می 
را  اصالحیش  حرکت  اصول  پیشنهادیش،  شناختِی  دین  دیدگاه  چارچوبه 
توضیح می دهد و باری، هدف او، پیاده سازی آن هدف اصالحی است هم در 
حوزه تفسیر خالص و توانمند دین و هم اصالح جامعه مسلمانی از هر دو وجهه 
تربیتی و اجتماعی. زمینه و شرایط هرگونه باشند، آن هدف اصالحی بر جای 
خویش است و روش بانو نیز همانا امر به معروف و نهی از منکر و حرکت در سو و 

کرم صلی اهلل علیه و آله است. سمت آموزه های پیامبر ا
 او از سویی امکانات و ابزار ممکن موجود برای رویارویی با جریان انحرافی در 
گر تنها امکان سخنی  حال شکل گیری را شناسایی کرده و به کار می بندد حتی ا
در مسجد مدینه یا بستر شهادت باشد الگوی پیشنهادی فاطمه علیهاالسالم 
در نهضت اصالحی اش حتی تا مرحله حکومت را نیز پوشش می دهد و شکل 
گیری حکومت مشروع بر فرض تحقق نیز تبلوری از همان الگوی پیشنهادی 

فاطمه علیهاالسالم است.
 و از سویی نیز، فاطمه علیهاالسالم به خوبی شرایط را می دیده و می دانسته 
اجتماعی  بینش  آن  با  علیهاالسالم  فاطمه  وضعیت،  و  شرایط  آن  در  است. 
که شرایط  پیشنهادی اش و آن شعور بلند اجتماعی خویش، به خوبی می داند 
که قدرت و حکومت ماندگاری برای امام علی علیه السالم  گونه ای است  به 
نمی تواند پای بگیرد و هم اینکه در نسبت با رسالت اصالحی وی، نقش تعیین 
که دیدگاه و  کننده و ابدی ندارد؛ بلکه آن حقیقت جاودانه و ارجمند آن است 
گیر افقهای دوردست بشریت باشد؛ الگویی فراتر  که فرا الگویی پیشنهاد شود 
که راهبر شرایط و وضعیتها ومقتضیات دیگر نتواند  از مقتضیات زمانی معینی 

باشد.
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 بلی، الگوی پیشنهادی فاطمه علیهاالسالم در نهضت اصالحیش، نظام عدل 
و  نیز شامل است  را  اجتماعی  و شایسته  برای مدیریت صالح  کارآمد  مشروع 
نیز باری، آهنگ فاطمه علیهاالسالم برای شهادت نیست؛ بلکه برای اصالح 
آرمان خویش  و  بر عزم  و  با مرگش  و حتی  با همه هستی اش  مردمان است؛ 
با  و  با شهادت خویش  به جز  گر  ا آرمان دین خواهی، حتی  ایستادن، همان 
انتخاب مرگ خویش نتوان تفسیرگر دیانت ناب و تربیت کننده بشر و راهبر خلق 
کفر و  به سوی نیکی و عدالت و حکومت صالح و شایسته و انسانی و شکننده 

فسق و ظلم، بود.
 

قیام فاطمه علیهاالسالم از جنبه معرفتی و شناختی، همانا براساس دیدگاه 
خالص  و  سره  تصویری  و  دیدگاه  دادن  دست  به  خویش،  اصالحی  موضع  و 
و  مقوالت  مجموعه  از  شناسانه  دین  دیدگاهی  ارائه  و  دین  از  توانمند  و 
موضوعات شناختی دست اندرکار زندگی فردی و اجتماعی آدمیان می باشد. 
در سنت بانوی بزرگ )سخن و سلوک و سیره او( و فاطمیان همراهش، می 
کرد و در قالب یک الگو  توان این دیدگاه و تصویر را شناخت و آن را استنباط 
و مدل شناختی آن را ارائه داد. جنبه های عمده و اصلی اندیشه اصالح این 

که: گونه اند 
گیر دو اصل خلوص و توانمندی در حوزه فکر دینی  »مفهوم اندیشه اصالح«، فرا
و دو اصل مشروعیت و کارآمدی در حوزه نظام اجتماعی جامعه دینداران است.

 »ابعاد اندیشه اصالح«، هم شامل شناخت دینی و هم جامعه دینداران است و 
هم شامل نظریه و عمل یا توصیف و رفتار راهبر و مصلح دینی، می باشد.

که در بخش اصالح و احیاء و بیداری فکر دینی،   شیوه ها و شکلهای اصالح، 
توانمندسازی و در بخش اصالح جامعه مسلمانی،  روشهای خالص سازی و 
کارآمدی آن، موردنظر هستند و فاطمه  روشهای شکل دهی مشروعیت نظام و 
علیهاالسالم و راه روان مرام او در نهضت اصالحی خویش این اصل و شیوه ها و 

کرده و به دست می دهند. شکلها را تبیین 
 برپایه این دیدگاه اصالحی، مضمون آموزشی تربیتی و اجتماعِی بانو، درست تر 
و بهتر شناخته می شود. بر این اساس، با فاطمه علیهاالسالم یکی رابطه میان 

انسان و مذهب و دیگری رابطه جامعه و مذهب، تفسیری درست و بالنده و 

ابعاد جریان اندیشه اصالحی با عاشورا
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گیرد.  کرامت آفرین و عزت بخش می  عینی و زندگی ساز و 
 از جنبه انسانی اصالح، با فاطمه علیهاالسالم ، اصل انسان سازی و تربیت 

مقوله  در  علیهاالسالم  فاطمه  دینی  دیدگاه  یکی  شود:  می  شناخته  انسانی 
تربیت و انسان سازی و دیگری وجهه تربیتی فاطمه علیهاالسالم و نمونه های 

عینی تربیت دینی با فاطمه علیهاالسالم ، دریافته می شود.
و  سازی  جامعه  اصل  علیهاالسالم  فاطمه  با  نیز،  اصالح  اجتماعی  جنبه  از   
مدیریت اجتماعی شناخته می شود: یکی دیدگاه دینی فاطمه علیهاالسالم به 
مقوله مدیریت تحول اجتماعی و دیگری وجهه اجتماعی و جامعه شناختی و 

مدیریتی نهضت فاطمه علیهاالسالم .

 

و  هنجاری  و  شعائری  و  اعتقادی  تمدنی،  معرفتی،  فکری،  انگیزشی،  احیای 
نیز اصالح ساختاری، رفتاری و فرآیندی در جامعه معاصر خویش خطاب به 
تمامیت تاریخ برآمده از جریان سیر و سلوک شخصیتی فاطمه علیهاالسالم ، 
که روشهای  ابعاد نظرگیر حرکت اصالحی بانو را تشکیل می دهند؛ همچنان 
بازسازی  یا  پاالیشی، احیای جامع نگرانه، احیای ساختاری  گون احیای  گونا

بنیادین، فرهنگ سازی، برخی از اصول این حرکت تاریخ ساز است.
را به شناخت  ابعاد و اصول حرکت اصالحی فاطمه علیهاالسالم ما   شناخت 
دو  پاسخ  جوی  پی  توان  می  و  کند  می  نزدیک  حرکت  این  ماهیت  و  زیرساز 
علیهاالسالم  فاطمه  اصالحی  اندیشه  نظری  زیرساز  اینکه  یکی  بود.  پرسش 
چیست؟ اندیشه ترقی پایه اندیشه اصالحی فاطمه علیهاالسالم است و نوع 
گفتمان، بینش  کیفیت تحول در این  گفتمان برگزیده ایشان از اندیشه ترقی و 
دین شناختی، فرایند تحول در این بینش و نگرش اصالحی وی به دین، فکر 

دینی و ساخت اجتماعی را سامان می بخشد.

 

که  گونه ای   پرسش دیگر آنکه ماهیت حرکت اصالحی فاطمه علیهاالسالم به 
یک نظریه مشخص، مبانی اندیشه ای فاطمه علیهاالسالم ، حیات و جریان 
سیر و سلوک فردی و اجتماعی وی و بینش دین شناختی او در حرکت 

اصول نهضت اصالحی فاطمه علیهاالسالم 

تجربه دینی، مضمون ماهیت حرکت اصالحی بانو
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اصالحیش، این دو وجهه در پیوستگی با حیات دینی را و همین طور ابعاد 
عنصر  رسد  می  نظر  به  چیست؟  کند،  تحلیل  را  اصالحیش  نهضت  اصول  و 
این  به  دهی  پاسخ  برای  سزاواری  تحلیلی  مبنای  دینی«  »تجربه  تحلیلی 
پرسش باشد. تجربه دینی میدان دار شخصیت و حیات فردی و اجتماعی 
بانوی بزرگ است. این تجربه و بسط آن در زندگانی فاطمه علیهاالسالم و در 
هر دو وجهه پیامبرانه اش، یکی تجربه درونی )روانشناختی( و دیگری تجربه 
بیرونی )جامعه شناختی( در معاضدت با یکدیگر، قابل مشاهده است. اولی 
بستر شکل یابِی بر دوام و آرمانِی تجربه جامعه شناختی را به همراه داشت و 
گرایی تجربه  تجربه جامعه شناختی وی نیز، غنا و پیچیدگی و ژرفایی و واقع 

درونیش را به ارمغان آورد. 
که مقّوم شخصیت تعالی یافته زن در دیدگاه دین  گفت  به همین منوال باید 
»تجربه  همانا  امروز  اصطالح  به  علیهاالسالم  فاطمه  پیشنهادی  شناختی 
دینی« است، راه و سلوکی به جز این، برای زن، برای همه آدمیان تنها پویشی 
پوک با اسم و رسمهایی خالی از عناصر محتوایی وناب تعالی انسانی و ترقی 

جامعه شناختی، خواهد بود. 
کم در نگرش پیشنهادی دین، وام دار تجربه  توسعه واقعی زن امروز دست 
از نوع  ، پیروی  از زهرا علیهاالسالم  بانویی می باشد. شرط تبعیت  دینی هر 
و  بانو، دارای دو وجهه درونی  تجربه دینی  اوست.  تجربه دینی پیشنهادی 
بیرونی و به تعبیری دو وجهه روانشناختی و جامعه شناختی است. این دو 
بایستی مورد سلوک و  انسانی، توأمان و هماهنگ  پایدار و  وجهه در توسعه 

گیرد. اقدام قرار 

 

که  فاطمه علیهاالسالم برای ایفای رسالت اصالحیش به تناسب مجال اندکی 
در اختیار اوست)6( و به تناسب شرایط اجتماعی و سیاسی و فرهنگی خاص 
آن دوره و مقدورات و امکانات موجود خویش از چند روش بهره می جوید و 
فراخوان جامعه مخاطب خویش به اصالح اندیشه ها و باورها و عملکردها و 
بازگشت به خودی اسالمی  فرایند و ساخت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و 

خویش یعنی سنت نبوی، است:)7(

فاطمه علیهاالسالم و روشهای تبیین موضع اصالحی 
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  با دعوتهای شبانه از مهاجرین و انصار؛
 با یادآوری ها و تذکرها در مثل بیعت های پیشین با پیامبر صلی اهلل علیه 

و آله برای یاوری اهل بیت علیهم السالم و انقیاد همواره در برابر آنان، مانند 
حماسه غدیر و مانند منزلت علی علیه السالم برای پیامبر صلی اهلل علیه و آله 
و مانند اشاره به حدیث ثقلین و نیز حماسه ها و فضایل علی علیه السالم در 

عصر زبونی همه آن پیمان شکنان و اهل نفاق و بدعت و شرک؛
 با حمایت و دفاع جانانه از علی علیه السالم حتی با تن مجروح و شکسته اش 

و نفرین نابکاران و تن خویش را سپر علی علیه السالم ساختن؛
گری؛    با سخنرانی و تبیین و افشا

کودتای سقیفه؛ کارگزاران و مزدوران  گفتن با رهبران و     با تحریم سخن 
   با هشدار به ایشان از فرجام شوم تاریخی این اقدام و دستاورد سیاه آنان 

در قیامت و برحذر داشتن آنان از غضب و عذاب خداوندی؛
سنت  و  بدعتها  افشاء  برای  فدک  عدوانی  تصرف  دادن  قرار  بهانه  با  و     

شکنی ها؛
   و با سرزنش مردان و زنان و جوشانیدن غیرت آنان؛

  و حتی با اذان بالل و سوز و اشک شبانه روزی در خانه و مسجد و حتی 
کربالی شلمچه  کربالی نینوای فردا و  که  کاروانیان چه  بیرون مدینه بر سر راه 

و پاوه پسین آن را و دورترها را نیز می دید؛
و  بر حقانیت  کودتاچیان  و  و سنت شکنان  بدعتیان  از  گرفتن  اقرار  با  و     

صداقت سخنان و حق خواهیهای خویش؛
  و درست به وقت نداشتن هیچ امکانات و مقدوراتی برای شکستن نفاق 
و تباهی و بدعت و سلطه با دو روش یکی وصیت اینکه نمی خواهم و نباید 
حتی مدعیان همسری با پیامبر صلی اهلل علیه و آله جنازه مرا ببینند و نیز از 
که نشانی  کسی در نماز و تشییعم حاضر نباشد و نیز این وصیت  کسان  آن 
برکنار  به  قادر  مردمان  دیگر  و  نابکاران  آن  کس  هیچ  تا  نباشد  معلوم  او  مزار 
داشتن خویش از محکمه وجدان و فالح و هدایت و نبوت و وصایت و والیت 

و حقانیت و مشروعیت و عدالت و سعادت و قیامت نباشند. 
که چرا  تا آیندگان و فرشتگان و جهانیان همواره این پرسش را داشته باشند 
رخداد  برای  جدا  فرجام  دو  و  شد  می  بایست  می  چگونه  و  شد؟  گونه  این 
کنند و داوری  تاریخی و خواهانی آرمانی را به عینه در تاریخ و قیامت مشاهده 

نمایند.
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 موضع اصالحی فاطمه علیهاالسالم در خطابه های او
 شأن فاطمه علیهاالسالم در برابر بدعت و انحطاط نظام سلطه در حال شکل 
گیری، چونان هر راهبر الهی همانا احیای فکر سره دینی و سنت نبوی و اصالح 
اجتماعی است. خطابه های فاطمه علیهاالسالم ، دیدگاه اصالحی وی را در برابر 

وضعیت عصر خویش می توان دریافت:
 اولین سخن تفصیلی او با جماعت بدعتگزاران و مردمان در مسجد مدینه در برابر 
مجمع عمومی مسلمانان است و دومین آن در برابر جمعی از زنان عیادت کننده 

او.
 بیان فاطمه علیهاالسالم در مسجد مدینه هر سه حوزه اصالحی را شامل است. 
تحلیل  سپس  بشر  برای  دین  پیشنهادی  آرمان  و  مطلوبیت  به  نگاهی  ابتدا 
وضعیت و شرایط موجود و آنگاه پیشنهاد راهکارها و راهبردهای اصالح و راهبری 

وضعیت موجود.
 فاطمه علیهاالسالم بیمار در بستر افتاده است. اندک کسانی مانند بالل و سلمان 
او را دلدار بودند و غمگسار. روزی تنی چند از زنان مهاجر و انصار به دیدار او می 
روند)8( جویای حال فاطمه علیهاالسالم می شوند و فاطمه علیهاالسالم سخنی 
بلیغ با آنان در چند فراز دارد. فهرست و سرفصل فرازهای این دو سخن در فصل 

آخرین این مقال و اندکی مرور شده است و تفصیل آن در جای خود آمده است.
کوهی در درون  که مانند  را   در این میان بنگرید درد عظیم علی علیه السالم 
کیان دین وحرمت والیت  خود آتشفشانی را در غلیان دارد اما برای پاسداری از 
کند و پوسته صورت و دست بر  و ماندگاری امامت و وحدت امت صبوری می 
شمشیر را در اختیار دارد و عنان شکیبایی زده است. از درون چگونه در تب و تاب 

است.
که  کشش به دیدار پدر  کرده است.  کشش عمیق هم بانو را بی تاب رفتن   یک 

گرفته است. مژده این زیارت را پیشتر از خود او 
 در آخرین روز زندگانی، خواست تا برایش آبی فراهم شود. به نیکوترین صورت 
خود را شست. جامه نو خواست. آن را پوشید. خواست تا بسترش را در وسط 
گونه اش  گرفت دستهایش را بر  اتاقش بگسترانند. آنگاه در بستر رو به قبله قرار 
نهاد و گفت هم اینک روحم پرخواهد کشید.)9( و آنگاه ... پریان در سوز و آسمان 
و زمین در سوگ و علی علیه السالم با شنودن خبر در پیچ و تابی غریب و تنها. 

فرشتگان گواه بودند و ما را تنها خبری است از آن رنج عظیم.
 فاطمه علیهاالسالم به شهادت رسید.)10(
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1 دعای توسل به چهارده معصوم)ع(؛ مصباح المنیر، صص 202 208
 2 بحاراالنوار، ج 53، ص 179 180

 3 معانی االخبار، ص 114 115
 4 بحاراالنوار، ج 23، ص 51

 5 درباره انسان هادی نک به: حکیمی محمدرضا، کالم جاودانه، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسالمی، 
59 48 ،1370

 6 به تفاوت اخبرا از چهل شب )بحاراالنوار، ج 43، ص 180 و 199( تا هشت ماه )االستیعاب، ص 
)749

 7 فهرست منابع و مصادر موارد در مکتوب بلند مذکور آمده است.
 8 صدوق به اسناد خود از فاطمه علیهاالسالم دختر حسین علی علیه السالم ، بحاراالنوار، ج 43، 

ص 158
 9 بحاراالنوار، ج 43، ص 172

 10 امام کاظم علیه السالم : ان فاطمه علیهاالسالم شهیدة کافی، ج 1، ص 458

پی نوشت
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دختر فکر بکر من 

کند  دختر فکر بکر من، غنچه  لب چو وا
کند  کالم خود حق نمک ادا     از نمکین 

که شکرشکن شود گر    طوطی طبع شوخ من 
کند    کام زمانه را پر از شکر جان  فزا   

بلبل نطق من ز یک نغمه  ی عاشقانه  ای
کند    گلشن دهر را پر از زمزمه و نوا   

گر بنگارد این رقم خامه  ی مشک  سای من 
کند    صفحه  ی روزگار را مملکت ختا 

گهی کند  گر بدین نمط ساز طرب  مطرب ا
کند   دایره  ی وجود را جنت دل  گشا 

  منطق من هماره بندد چو نطاق نطق را 
کند               منطقه  ی حروف را منطقة  السما 

آیت اهلل العظمی حاج شیخ محمدحسین غروی)کمپانی(
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       شمع فلک بسوزد از آتش غیرت و حسد 
کند  شاهد معنی من ار جلوه ی دلربا 

  نظم برد بدین نسق از دم عیسوی سبق
کند  که از مسیحا نفسی ثنا  خاصه دمی  

کی رسد؟    وهم به اوج قدس ناموس اله 
کند؟  کبریا  که نعت بانوی خلوت  فهم 

کند مدد    ناطقه  ی مرا مگر روح ُقُدس 
کند  که ثنای حضرت سیدة  النسا        تا 

  فیض نخست و خاتمه، نور جمال فاطمه
کند    چشم دل ار نظاره در مبدأ و منتها 

  صورت شاهد ازل، معنی حسن لم  یزل
کند؟        وهم چگونه وصف آیینه  ی حق نما 

  مطلع نور ایزدی، مبدأ فیض سرمدی
کند    جلوه ی او حکایت از خاتم انبیا 

کمال معرفت   بسمله  ی صحیفه  ی فضل و 
کند    گهی تجلی از نقطه  ی تحت »با«  بلکه 

دایره  ی شهود را نقطه  ی ملتقی بود
کند  کشف الغطا«  که دعوی »لو      بلکه سزد 

  حامل سّر مستسر، حافظ غیب مستتر 
کند     دانش او احاطه بر دانش ماسوی 

کرم عین معارف و حکم، بحر مکارم و 
کند  گاه سخا محیط را قطره  ی بی  بها    

  لیله ی قدر اولیا، نور نهار اصفیا 
کند          صبح، جمال او طلوع از افق عال 

ـارف
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بضعه  ی سید بشر، ام ائمه  ی غرر 
کند؟    که همسری با شه الفتی  کیست جز او      

وحی نبوتش نسب، جود و فتوتش حسب
کند      قصه  ای از مروتش سوره ی »هل اتی« 

کبریای او دسترس خیال، نی دامن 
کند   پایه  ی قدر او بسی پایه به زیر پا 

کلک قضا به شست او     لوح قدر به دست او، 
کند    که مشیت الهیه چه اقتضا  تا 

در جبروت حکمران، در ملکوت قهرمان
کند    در نشئات »کن  فکان« حکم »بما تشا« 

  عصمت او حجاب او عفت او نقاب او  
کند       سّر قدم حدیث از آن ستر و از آن حیا 

  نفخه  ی قدس بوی او، جذبه  ی انس خوی او
کند      منطق او خبر ز »الینطق عن هوی« 

کوی او کعبه  ی عشق  قبله  ی خلق روی او، 
کند  که اعتنا   چشم امید سوی او، تا به 

کمینه مشتری کنیزی اش بود زهره    بهر 
کند  گر چشم سوی سها                   چشمه  ی خور شود ا

»مفتقرا« متاب رو از در او به هیچ سو 
کند   ز آنکه مس وجود را فضه  ی او طال 
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زندگینامه حضرت ام البنین)�( 

نام ونسب فاطمه کالبیه

کنیه   که بعدها پس از ازدواج با حضرت علی )علیه السالم( با  نام او فاطمه بود 
از  کالب  بنی  خاندان  از  مادرش  و  پدر  مشهورشد.  پسران(  )مادر  البنین«  »اّمُ 
اجداد بزرگ حضرت محمد )صلی اهلل علیه و آله( بودند و دارای خوبیها و صفات 

کدل وباتقوا بود . خانوادگی مشترک بودند فاطمه دختری پا
فضایل اخالقی، کماالت انسانی، نیروی ایمانی، ثبات و پایداری، شکیبایی 
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و بردباری، بصیرت و دانایی، نطق و سخندانی او را به شایستگی ، بانوی بانوان 
کالب ]1[پدر  کعب بن عامر بن  کرده بود. حزام بن خالد بن ربیعة بن وحید بن 
که شجاعت از صفات ویژه  ام البنین است او مردی شجاع و دلیر و راستگو بود 
اوست. وی از استوانه هاى شرافت در میان عرب به شمار می رفت و در بخشش، 
ام  بزرگوار  مادر  بود.  مشهور  قوی  منطق  و  رادمردى  و  دالورى  مهمان نوازى، 
کالب )از اجدادرسول  البنین، ثمامه )یا لیلی( دختر سهیل بن عامر بن جعفر بن 
کوشا بوده و تاریخ از وی  که در تربیت فرزندان  خدا وامیرالمومنین (]2[ است 
کشیده است. بینش عمیق، دوستی با اهل بیت و  چهره درخشانی را به تصویر 
کنار وظیفه مهم مادری و چونان معلمی دلسوز آموختن  دوستی با فرزندان در 
باورهای اعتقادی و مسایل مربوط به همسرداری و آداب معاشرت با دیگران از 
کتب تاریخی نام یازده تن  جمله ویژگیهای خاص این بانو است. در بسیاری از 
که همگی از خانواده های شریف و اصیل عرب  از مادران وی ذکر شده است 
که اصل  بوده اند و به واقع مصداق بارز شجره طیبه]3[می باشند شجره ای 
ک همانا  ع آن در آسمانها و حاصل و نتیجه این درخت پا آن در زمین است و فر
عباس بن علی و عثمان و ... بوده اند.خاندان این بانو از خاندان هاى ریشه  
که به دلیرى و دستگیرى معروف بودند وهر یک در بزرگی  دار و جلیل القدر بود 
گشته اند و ما جهت اختصار به برخی از ویژگیهای  گونه ای مشهور  و شرافت به 
نویسند:  می  البنین  ام  نسب  شرافت  مورد  در  مورخان  پردازیم.  می  آنان 
که آنان  »تاریخ پدران و داییهای ام البنین را به ما می شناساند و ما دانستیم 
از سوارکاران شجاع عرب بوده و شرافت و آقایی )سیادت( آنها به حدی بوده 
که حتی پادشاهان نیز به آن اذعان داشته اند.«]4[در مورد َنسب مادری  است 
تاریخی مطالب زیادی هست، شاید  کتب  العباس)علیه السالم( در  ابوالفضل 
کرد و آن اینکه پدران  بتوان با یک جمله تصویری از خاندان »ام البنین« ترسیم 
کرم، اخالق، هنر و وجاهت اجتماعی  و مادران و خاندان ام البنین در شجاعت، 

گون عرب بوده اند. گونا و بزرگواری پس از قریش، سرآمد قبایل 

ام البنین)س( و تولدی نورانی

کالب«  از »بنی  َحزام بن خالد به همراه جمعی  اند:  تاریخی نوشته  کتب  در 
که  به سفر رفته بود. در یکی از شبها به خواب فرو رفته و در عالم رؤیا دید 
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در زمین سرسبزی نشسته است و مرواریدهای درخشانی از اطراف بر 
دستان او می ریزد و او از زیبایی آنها متعجب می شود. سپس مردی را می 

که به او می رسد سالم  که به سوی او می آید ـ از طرف بلندی ـ و هنگامی  بیند 
کند و حزام او را جواب می دهد.  می 

کرد  گوید: این مروارید را به چه قیمت می فروشی؟ حزام  نگاه  آن مرد به او می 
گفت: من قیمت این دّر  کرده و  و آن دّر زیبا را در دستان خود دید؛ رو به مرد 
گفت:  که به شما بگویم، شما آن را به چه قیمت خریداری؟ مرد  را نمی دانم 
پادشاهان  از  که یکی  این هدیه ای است  را ولی  او  نیز نمی دانم قیمت  من 
دینار  و  درهم  از  که  چیزی  به  تو  برای  هستم  ضامن  من  و  است.  کرده  عطا 
که او  کنم  گفت: تضمین می  گفت: آن چیز چیست؟ مرد  باالتر است. حزام  
گفت: آیا این را  شرافت و سیادت ابدی دارد و بهره و بزرگی از او است. حزام  
گفت: و  کنی. و مرد پاسخ داد: آری. و حزام  در پایان به مرد  برایم ضمانت می 

کنون واسطه در این امر می شوی. تو ا
کرده اند و من به  گفت: و من واسطه می شوم؛ او را به من اعطاء  و مرد نیز 
کالب  کنم.وقتی حزام  از خواب بیدار شد رؤیای خود را برای بنی  تو عطا می 

گفت و خواستار تعبیر آن شد. 
خواهد  تو  روزی  دختری  باشد  صادقه  رؤیای  گر  ا گفت:  وی  خاندان  از  یکی 
کرد و به سبب این دختر مجد و شرافت  که یکی از بزرگان او را عقد خواهد  شد 
بنت  ثمامة  برگشت،  از سفر  او  که  و هنگامی  تو خواهد شد.  آقایی نصیب  و 
کرده و دختری چونان  که حامله بود وضع حمل  سهیل، همسر باوفای او، 
گاه شدن از تولد دخترش  مروارید درخشان وزیبا به دنیا آورد. حزام  پس از آ
گفت: »قد صّدقت الرؤیا« و از این بشارت شاد و مسرور شد.نام او را  به خود 
البنین«  که »ام  برگزیدند  برای وی  کنیه ای  به رسم عرب  و  نهاد،  »فاطمه« 

بود. 
و  آمد  دنیا  به  فضلیتها،  مادر  فاطمه،  صادقه  رؤیای  این  از  پس  حال  هر  به 
ک  گذراند و در دامان مادری مهربان و پا کودکان  کودکی را چونان دیگر  دوران 

کرد. که دارای سجایای اخالقی فراوان بودند رشد  و پدری شجاع 
ام  گونه می نویسند:»ثمامه، مادر  این  بزرگوار فاطمه  مورخان در مورد مادر 
کامل و عاقل بود. آداب عرب را به دخترش آموخت و  البنین، بانویی ادیب و 
هر آنچه مورد نیاز یک دختر است در زندگانی از مسایل مربوط به خانه داری 

دای حقوق  و همسرداری و غیره را به او یاد داد.«]5[ و اَ
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تاریخ تولد ام البنین

و  نیست  دست  در  اطالعی  ام  البنین  حضرت  والدت  دقیق  تاریخ  مورد  در 
تولد  که  آور شده  اند  یاد  ولی  اند،  نکرده   ثبت  را  او  تاریخ نگاراْن سال والدت 
پسر بزرگ ایشان، حضرت ابوالفضل علیه السالم ، در سال ۲۶ ق اتفاق افتاده 
است. برخی از تاریخ نگاراْن زمان والدت ایشان را در حدود پنج سال پس از 

کوفه( تخمین می زنند. هجرت )در حوالی 
گی های بارز خاندان ام البنین: ویژ

که همگی در  گی مهم وجود دارد  ویژ البنین چند  ام  ک  پا تبار  و  در خاندان 
وجود عباس)علیه السالم( به ظهور رسید

کربال زیباترین چهره خویش را نمایاند. که در  الف: شجاعت و دالوری 
به  علی  بن  عباس  ساله   34 زندگانی  در  که  نفس  عزت  و  متانت  و  ادب  ب: 

وضوح دیده می شود.
که ام البنین از »دایی « خویش لبید شاعر به ارث برده بود و  ج: هنر و ادبیات 

فرزند عزیزش عباس)علیه السالم( از مادر ادیبه خود.
که نمود آن در عشق به والیت و امامت  د: ایثارگری و احترام به حقوق دیگران 

متجلی شد.
ه: وفا و پایبندی به تعهدات.

گیری حضرت علی )علیه السالم( به ازدواج: تصمیم 
حضرت  و  آله(  و  علیه  اهلل  )صلی  رسول  حضرت  رحلت  از  پس  سال  ده 
به  السالم(  علی)علیه  وقتی  فاطمه   حضرت  خود  وصیت  بنابر  فاطمه)س(، 

گرفتن همسر دیگری بود، عاشورا در برابر دیدگانش بود. فکر 
ودر  بود  حجت  انساب  علم  در  اش  وگفته  نظر  که  بود  کسانی  از  یکی  عقیل 
میگذاردند  حصیری  وی  برای  آله(  و  علیه  اهلل  )صلی  رسول  حضرت  مسجد 
به  انساب  علم  از  گاهی  وآ شناخت  برای  عرب  وقبائل  میکرد  نماز  برآن  که 
دورش جمع می شدند واودرپاسخ مراجعات ، بسیار سریع االنتقال بود.]6[ 
که قصد ازدواج دارد به  که علی بن ابیطالب )علیه السالم( آنگاه  از این روست 
که در علم »انساب « معروف بود و ذهن و  برادر خویش، عقیل بن ابی طالب 
گون عرب بوده می فرماید: »زنی  گونا گنجینه ای از اسرار خاندان  سینه اش 
کنم و  که از نسل دلیرمردان عرب باشد تا با او ازدواج  کن  را برای من اختیار 
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او برایم پسری شجاع و سوارکار به دنیا آورد.« ]7[ عقیل، بانو ام البنین 
که در شجاعت بی  مانند بود، براى حضرت انتخاب  از خاندان بنی کالب را 

کن زیرا در عرب شجاعتر  کالبیه ازدواج  گفت: »با ام البنین  کرد. ودر پاسخ برادر 
خصوصیات  دیگر  از  همچنین  عقیل   ]8[ نیست.«  وی  خاندان  و  پدران  از 
گوید و امام این انتخاب را پسندید و عقیل را به  کالب می  بارز خاندان بنی 

خواستگارى نزد پدر ام البنین فرستاد.

مراسم خواستگاری از ام البنین:
کرد وپسندید  کالبیه را تایید  حضرت علی )علیه السالم( پس از اینکه فاطمه 
که  .حزام   فرستاد  فاطمه  پدر  نزد  به  خواستگاری  برای  را  برادرش  عقیل 
کرده و با احترام فراوان به او  کاملی از او  بسیار میهمان دوست بود پذیرایی 
که تا  کرد. سنت و رسم عرب این بود  گفته و در مقابل وی قربانی  خیرمقدم 
کردند و روز سوم حاجت او را می پرسیدند و از  سه روز از میهمان پذیرایی می 
ج از مدینه زندگی  که خار کردند و خانواده ام البنین  علت آمدنش سؤال می 
احترام  و  با ادب  روز چهارم  آوردند.   به جای  را  نیز چنین رسمی  کردند  می 
گفت: به خواستگاری دخترت فاطمه  از علت ورود وی جویا شدند و عقیل 
آمده ام، برای پیشوای دین و بزرگ اوصیا و امیر مؤمنان علی بن ابیطالب.  
با  ماند.  حیرت زده  نمی کرد،  را  پیشنهادی  چنین  پیش بینی  هرگز  که  حزام 
با  و چه خاندان  َبه چه نسب شریفی  َبه   : گفت  راستگویی  و  کمال صداقت 
مجد و عظمتی! اما ای عقیل »شایسته امیرالمؤمنین یک زن بادیه نشین با 
که فرهنگ باالتری دارد  فرهنگ ابتدایی بادیه نشینان نیست. او با یک زن 
شنیدن  از  پس  دارند.»عقیل  فرق  هم  با  فرهنگ  دو  این  و  کند  ازدواج  باید 

گفت: سخنان وی 
گویی خبر دارد و با این اوصاف میل به ازدواج با  امیرالمؤمنین از آنچه تو می 
که نمی دانست چه بگوید از عقیل مهلت خواست تا  او دارد. پدر ام البنین 
گفت: »زنان  کند و به او  از مادر دختر، ثمامه بنت سهیل، و خود دختر سؤال 
گاه هستند و مصلحت آنها را بیشتر  بیشتر از روحیات و حاالت دخترانشان آ

می دانند.« ]9[
موهای  همسرش  دید  برگشت  دخترش  و  همسر  نزد  به  البنین  ام  پدر  وقتی 
گذشته دیده بود برای مادر  که شب  ام البنین را شانه می زند و او از خوابی 
که در باغ سرسبز و پردرختی نشسته  گوید... »مادر خواب دیدم  سخن می 
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ستارگان  و  ماه  داشت.  وجود  آنجا  در  فراوان  های  میوه  و  روان  نهرهای  ام. 
می درخشیدند و من به آن ها چشم دوخته بودم و درباره عظمت آفرینش 
آسمان  از  ماه  که  بودم  غرق  افکار  این  در  کردم...  می  فکر  خدا  مخلوقات  و 
که چشمها را  گرفت و نوری از آن ساطع می شد  فرود آمد و در دامن من قرار 
که سه ستاره نورانی دیگر هم در  کرد. در حال تعجب و تحیر بودم  خیره می 
کرده بود. هنوز در حیرت و تعجب بودم  دامنم دیدم. نور آنها نیز مرا مبهوت 
کرد من صدایش را می شنیدم ولی او را  که هاتفی ندا داد و مرا با اسم خطاب 

گفت: نمی دیدم 
ِک فاطمُة بسادة الُغَرر                ثالثة انجم و الزاهر القمر بشرا

کذا قد جاء فی الخبر ابوهم سید فی الخلق قاطبة          بعد الرسول 
ستاره  سه  و  نورانی  ماه  به  نورانیت.  و  سیادت  به  را  تو  باد  مژده  »فاطمه 

درخشان پدرشان سید و سرور همه انسانهاست
گرامی و اینگونه در خبر آمده است. بعد از پیامبر 

که می ترسیدم. مادرم! تاویل رؤیای من  پس از خواب بیدار شدم در حالی 
تو  رؤیای  »دخترم  گفت:  خود  عاقله  و  فهیمه  دخترک  به  مادر  چیست؟!« 
که مجد و عظمت  صادقه است ای دخترکم به زودی تو با مرد جلیل القدری 
او  از  امت خود است.  اطاعت  که مورد  کنی. مردی  ازدواج می  دارد  فراوانی 
که اولین آنها مثل ماه چهره اش درخشان است  صاحب چهار فرزند می شوی 
صمیمانه  و  دوستانه  صحبتهای  از  ستارگانند»پس  چونان  دیگر  تای  سه  و 
مادر و دختر، حزام بن خالد وارد اتاق شد و از آنها در مورد پذیرش علی)علیه 
السالم( سؤال کرد و گفت: آیا دخترمان را شایسته همسری امیرالمؤمنین)علیه 
که خانه او خانه وحی و نبوت و خانه علم و حکمت  السالم( می دانی؟ بدان 
که خادمه این  گر )دخترت را( اهل و الیق این خانه می دانی -  و آداب است ا

گر اهلیت در او نمی بینی پس نه؟ کنیم و ا خانه باشد - قبول 
به   ! حزام  »ای  گفت:  داشت  امامت  به  عشق  از  ماالمال  قلبی  که  او  همسر 
کردم و از خدای متعال و قدیر خواستارم  خدا سوگند من او را خوب تربیت 
موالیم  و  آقا  به  خدمت  برای  باشد  صالح  و  شود  سعادتمند  واقعا  او  که 
تزویج  موالیم،  ابیطالب،  بن  علی  به  را  او  پس  السالم(  امیرالمؤمنین)علیه 
کرد با مهریه  کن.«]10[ عقیل با اجازه از ام البنین عقد بین این دو بزرگوار را اجرا 
که سنت رسول اهلل )صلی اهلل علیه و آله( بود و برای دختران و همسران  ای 

گفت: که پدر او می  کرده بود و آن 500 درهم بود در حالی  خود معین 
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تاریخ ازدواج ام البنین با حضرت علی 

ورود ام البنین به خانه علی 

از شهادت حضرت زهرا)س(ازدواج نمود. بعد  البنین  ام  با  السالم(  علی)علیه 
سالی که ام البنین به همسری امام علی برگزیده شد به طور دقیق معلوم نیست 
ولی تاریخ نویسان با توجه به اختالف نظر در سن حضرت عباس )علیه السالم( 
که در زمان شهادت 32 تا 39 ساله نوشته اند و میالد آن حضرت را در سال 24 
از سال  ام البنین به تحقیق قبل  ازدواج  کرده اند. معتقدند  یا 26 هجری قید 
23 هجری واقع شده است.و برخی معتقدند از تاریخ ازدواج فاطمه، ام البنین 
گر این قول  تا زمان تولد حضرت عباس )علیه السالم( 10 سال فاصله شده و ا
درست باشد، تاریخ این ازدواج فرخنده سال 13 یا 16 هجری بوده است.برخی 
صفین  جنگ  در  السالم(  )علیه  العباس  ابوالفضل  نوشته اند  نویسان  تاریخ  از 

حضور داشته و در آن زمان 15 تا 17 ساله بوده است.
گر این قول درست باشد چون پیکار اصلی صفین در ماه صفر سال 37 هجری  ا
با  السالم(  )علیه  علی  ازدواج  سال  در  حضرت  آن  تولد  بنابراین  افتاده،  اتفاق 
ام البنین صحیح به نظر نمی رسد و محتمل است سال 12 هجری این وصلت 

میمون به وقوع پیوسته است

که می خواست  کی و خلوص بود. هنگامی  کالبیه سراسر نجابت و پا فاطمه 
وارد  نفرمایند  اجازه  فاطمه )س(  بزرگ  تا دختر  گفت  بگذارد  پابه خانه علی 
که  خانه نمی شوم این نهایت ادب او را به خاندان امامت می رساند روز اولی 
گذاشت، حسن و حسین  ام البنین علیهاالسالم پا در خانه علی علیه السالم 

علیهماالسالم مریض بوده و در بستر افتاده بودند. 
عروس تازه ابوطالب، به محض آن که وارد خانه شد، خود را به بالین آن دو 
پرستاری  و  دلجویی  به  مهربان  مادری  هم چون  و  رسانید  وجود  عالم  عزیز 

کنیز فرزندان فاطمه هستم ]12[ گفت من  آنان پرداخت. وهمواره می 

»او هدیه ای است از سوی ما به پسرعموی رسول خدا و ما طمع به 
مال و ثروت او ندوخته ایم.«]11[
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سفارش به دفاع از والیت

مادر چهار شهید

که امام حسین علیه السالم آهنگ ترک مدینه و تشرف برای حج و به  هنگامی 
کرد، ام البنین علیهاالسالم به همراهان امام  دنبال آْن هجرت به سوی عراق 
حسین علیه السالم چنین سفارش می کرد: »چشم و دل موالیم امام حسین 
کربال  از واقعه  او باشید« مورخان می نویسند: پس  علیه السالم و فرمان بردار 
کند تا خبر شهادت فرزندانش را به او  بشیر در مدینه ام البنین را مالقات می 
که فرستاده امام سجاد علیه السالم بود می  بدهد. ام البنین پس از دیدن وی 
گفت: خدا به  گوید:»ای بشیر! از امام حسین علیه السالم چه خبر داری؟ بشیر 
گردید. ام البنین فرمود: از حسین علیه السالم  کشته  که عباس تو  تو صبر دهد 
کرد، ولی ام  البنین  مرا خبر ده!« بشیر خبر شهادت بقیه فرزندان او را هم اعالم 
پیوسته از امام حسین علیه السالم خبر می گرفت وبا صبر و بصیرتی بی نظیر 

گوید: می 
الخضراء  تحت  من  و  اوالدی  الحسین)ع(.  عبداهلل  ابی  عن  اخبرنی  بشیر  »یا 

کلهم فداء البی عبداهلل الحسین«
آنچه  همه  و  من  فرزندان  بده  الحسین  من[اباعبداهلل  ]امام  از  خبر  بشیر  ای 
بشیر  باد. چون  السالم(  اباعبداهلل)علیه  این آسمان مینایی است فدای  زیر 
کشید  خبر شهادت امام حسین علیه السالم را به آن حضرت داد، صیحه ای 
کردی و سپس صدا  گفت: قد َقّطعَت نیاَط قلبی: ای بشیر! رگ قلبم را پاره  و 
کرده  کرد. ]14[ اما فقدان فرزندانش او را متأثر و ناراحت  به ناله و شیون بلند 
بود، چنانکه وقتی حضرت زینب)س( سپرخونین حضرت عباس را به عنوان 
که  سوخت  دلش  چنان  رادید  آن  تا  وی  داد،  نشان  البنین  ام  به  یادگاری 

کند و بی هوش بر زمین افتاد نتوانست تحمل 

کربال، این بانوی شکیبا، به  با شهادت چهار فرزند ام البنین علیهاالسالم در 
افتخاری  آمد و درکنار همسر شهید بودن،  نائل  افتخار مادر شهیدان بودن 

او  به  فرزندانش  شهادت  خبر  شد.وقتی  افزوده  افتخاراتش  صفحه  بر  دیگر 
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 ام البنین، پاسدار خاطره عاشورا

والیت، کیمیایی بی همتا

آن  به  مربوط  مسائل  و  زمان  به  توجه  البنین،  ام  مهم  بسیار  گی های  ویژ از 
کرده تا  است. وی پس از واقعه عاشورا، از مرثیه  خوانی و نوحه  سرایی استفاده 
گوش نسل  های آینده برساند. ایشان هر روز  کربالییان را به  ندای مظلومیت 
کربال  که همراه مادرش در  به همراه پسِر حضرت عباس علیه السالم ، عبیداهلل  
حضور داشت و سند زنده ای برای بیان وقایع عاشورا بود، به بقیع می رفت و 
گرد می  کرد . مردم مدینه اطراف او  نوحه می خواند  و شور و غوغایی بپا می 
کم وقت مدینه نیز  آمدند و با او هم ناله می شدند. حتی مروان بن حکم حا

کرد گریه می  در میان ایشان بود و 
قدر  آن  و  رفت  می  بقیع  به  حضرت  آن  فرماید:  علیه(می  اهلل  باقر)سالم  امام 

کرد. گریه می  که مروان با آن قساوت قلب  جانسوز مرثیه می خواند 

کالبیه را این  کتاب خود، تنقیح المقال، والیت فاطمه  عالم رجالی، مامقانی در 
چنین به تصویر می کشد:

َفِاّن عَلَقتها بالحسین)علیه السالم( لیس ِااّل اِلمامته. »همانا عالقه ام البنین به 
حسین بن علی)ع(به خاطر امامت حضرت است.« ]15[

در جای دیگر »مامقانی« می نویسد: »اینکه او به شرط سالمت حسین)ع(، مرگ 
چهار فرزند خویش را بر خود آسان می گرفت نشان درجه عالی ایمان او است. من 

او را از نیکان به حساب می آورم.« ]16[

رسید، سرشک اشک از دیده فرو ریخت و با روحیه ای قوی در اشعاری 
بر  پدرش  همانند  که  دیدی  را  عباس  رشیدم  فرزند  که  کسی  »ای  گفت: 

شجاعتند.  بیشه  شیران  همه  علیه السالم  علی  فرزندان  تاخت،  دشمنان 
را قطع  که دست هایش  آهنین زدند، در حالی  بر سر عباس عمود  شنیده ام 
او آید و  کسی می توانست نزد  گر دست در بدن پسرم بود، چه  ا کرده بودند؛ 

با او بجنگد؟«

ـارف
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بر کرانه وفا

در آینه هنر

در  و  است.  عزیزان  به  وفاداری  حس  محبت،  و  عاطفه  های  نتیجه  از  یکی 
متقیان  از شهادت موالی  او پس  وفاداری در سخنان  این  البنین  ام  زندگی 
علی)علیه السالم( مشهود است.  وفاداری ام البنین به همسر بزرگوار خویش 
که پس از شهادت حضرت علی)علیه السالم( با آنکه جوان بود  به حدی است 
ازدواج نکرده  پایان عمر  تا  او،  اما به احترام آن حضرت و برای حفظ حرمت 
از  )بیش  طوالنی  نسبتًا  مّدتی  که  آن  با  کند.  نمی  اختیار  را  دیگری  همسر  و 
که »امامه« یکی از همسران  بیست سال( پس از آن حضرت زنده بود.  آنگاه 
عرب  مشاهیر  از  یکی  نوفل«که  بن  »مغیرة  توسط  السالم(  حضرت)علیه  آن 
کند، او در  است خواستگاری می شود با ام البنین در مورد ازدواج مشورت می 
گوید: »سزاوار نیست پس از علی، ما در خانه دیگری باشیم و با مرد  جواب می 

دیگر پیمان همسری بندیم.« ]17[
که در لیلی تمیمیه و اسماء بنت عمیس  این سخن ام البنین نه تنها در َامامه 
گذاشت و تا پایان عمر هر چهار همسر علی بن ابیطالب)علیه السالم(  نیز اثر 

ازدواج مجدد نکردند...

که نمود آن در اشعار  از دیگر صفات واالی ام البنین فصاحت و بالغت اوست 
که مورد تجلیل و  زیبا و جاودانه وی متجلی است.از جمله اشعار جاودانه وی 
گرفته است شعر جانسوز وی پس از شهادت پسرش  تحسین بزرگان ادب قرار 

که پدر فضایل بود می باشد:

ال تدعونی ویک ام البنین       تـذکـرینـی بـلـیوث العرین
کانت بنون لی ادعی بهم        و الیوم اصبحُت و ال من بنین
اربعة مثل نسور الّربی              قد واصلوا الموت بقطع الوتین

که به یاد شیران دالور می افکنیدم.  مرا فرزندانی بود   »مرا ام البنین نخوانید 
که به نام آنها خوانده می شدم ولی امروز فرزندی ندارم.  چهار فرزند داشتم 
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همچون بازهای شکاری و همگی به شهادت رسیدند.
آنچنان جانسوز برای شهادت فرزندان و  البنین  ام  مورخان می نویسند: 

که حتی دشمن  کرد  گریه می  بویژه برای امام حسین)علیه السالم( نوحه و 
دیگر  از  کرد.  می  گریه  وی  مراثی  شنیدن  از  نیز  حکم،  بن  مروان  بیت،  اهل 

گوید: که می  اشعار وی در مورد عباس، تندیس بزرگ شجاعت، است 

کّر علی جماهیر النقد  یا من َرَای العباس 
کل لیث ذی لبد  و وراه من ابـنـاء حیدر 
نبّئت َاّن ابنی اصیب براسه مقطوع ید 

   ویلی علی شبلی امال براسه ضرب العمد
کان سیفک فی یدیک لما دنا منه احد ]18[ لو 

کرد و فرزندان حیدر  که بر دشمن حمله می  که عباس را دیدی  کسی   »ای 
گویند دست فرزندم قطع شده و بر سرش عمود فروده  پشت سر او بودند.  می 

کسی به تو نزدیک نمی شد«]19[ گر شمشیرت را در دست داشتی  آمده. ا

علم و دانایی ام البنین 

زندگانی ام البنین همواره با بصیرت و نور دانش همراه بوده است و این ویژگی واال 
کتب تاریخی ذکر شده است و ما را با عظمت این بانوی عالمه و  در جای جای 
فاضله آشنا می سازد. عالقه ام البنین به اهل بیت)علیهم السالم( و بصیرت دینی 
او به امامت به قدری بود که درباره او می نویسند»برای عظمت و معرفت و بصیرت 
گاه بر امیرالمؤمنین وارد می شد و حسنین مریض  که او هر  کافی است  ام البنین 
کرد و از صمیم قلب با آنها برخورد  بودند با مالطفت و مهربانی با آنها صحبت می 
کالم او و فرزند  کرد چونان مادری مهربان و دلسوز«]20[ علِم سرشاِر وی در  می 

بزرگوارش عباس نمایان است.
گرچه آنان   او از محدثات شیعه است و فرزندان خود را با علم و دانایی تربیت کرد. ا
فرزندان »باب علم نبی« بودند اما از دانش مادری هم بی بهره نبودند چنانکه 

حضرت علی)علیه السالم( در مورد عباس می فرماید:
کودکی علم آموخت و به  ِاّن ولدی العباس ُزّق العلَم زّقًا. »همانا فرزندم عباس در 
سان نوزاد کبوتر که از مادرش آب و غذا می گیرد از من معارف را فرا گرفت«]21[

ـارف
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عروج عرشی و غروب مادر مهتاب

ام  البنین علیهاالسالم، واسطه فیض الهی

سخن بزرگان در بیان فضایل ام البنین علیهاالسالم

تاریخ نگاران  ولی  گفت،  وداع  را  فانی  دار  علیهاالسالم  کبری  زینب  از  بعد  او، 
 70 سال  را  آن  عده ای  که  طوری  به  اند،  نگاشته   متفاوت  را  او  ارتحال  سال 
را،  کار  فدا مادر  آن  وفات  تاریخ  دیگری  عده  و  اند  کرده   بیان  قمری  هجری 
دوم  نظر  که  دانسته  اند  قمری  هجری   64 سال  الثانی  جمادی  سیزدهم 
سبط  کنار  در  بقیع  قبرستان  در  او  است.]22[   برخوردار  بیشتری  شهرت  از 
رسول خدا، امام حسن)علیه السالم(، و فاطمه بنت اسد و دیگر چهره های 
گر  ک سپرده شد.]23[ ا درخشان شریعت محمدی)صلی اهلل علیه و آله( به خا
کریمه و عظیمه وی نام او  ک است اما روح بلند او و صفات  چه جسم او در خا
را به بلندای آفتاب زنده نگاه داشته است و در پرتو صفات این بانوی فاضله 

که در تاریخ ماندگار خواهد بود. انسانهایی تربیت شده اند 

آیت اهلل العظمی حاج سید محمد حسینی شیرازی می فرمود: شخصی در عالم 
کرد: آقا جان! حاجتی دارم و  مکاشفه، حضرت ابالفضل العباس را دید و عرض 
کسی متوسل شوم؟ قمر بنی هاشم فرموده  نمی دانم برای روا شدن آن به چه 

بود: به مادرم ام البنین... ]24[
از مرحوم آیت اهلل العظمی آقاى حاج سید محمود حسینی شاهرودى )متوفی 
که فرموده بود: من در مشکالت،  17 شعبان 1394 هجرى قمرى ( نقل است 
صد مرتبه صلوات براى مادر حضرت ابوالفضل العباس علیه السالم، ام البنین 

گیرم.]25[ علیه السالم ، می فرستم و حاجت می 
که نذر براى ام البنین و اطعام مستمندان به نام حضرت  به تجربه رسیده است 

اباالفضل العباس علیه السالم ، براى بر آورده شدن حاجات موثر است.]26[

ام البنین  حضرت  درباره  ثانی  شهید  عاملی،  زین الدین  القدر،  جلیل   عالم 
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بود.  پر فضیلت  و  با معرفت  بانوان  از  علیهاالسالم می گوید: »ام البنین 
نسبت به خاندان نبوت، محبت و دلبستگی خالص و شدید داشت و خود 

کرده بود. خاندان نبوت نیز برای او جایگاه واالیی قائل  را وقف خدمت به آن ها 
بودند و به او احترام ویژه می گذاشتد«

بزرگوار  بانوی  این  وصف  در  عرب  معاصر  نویسنده  ُدَخیل،  علی  محمد  علی 
که وقتی خبر  البنین( در آن جا آشکار می شود  می نویسد»عظمت این زن )ام 
سالمت  از  بلکه  نمی کند،  توجه  آن  به  می دهند،  او  به  را  فرزندانش  شهادت 
حضرت امام حسین علیه السالم می پرسد؛ گویی امام حسین علیه السالم فرزنِد 

اوست نه آنان«]27[
گوید ام البنین علیها السالم از بانوان با فضیلت به شمار می رفت . وى  مقرم می 
حق اهل بیت را خوب می شناخت و در محبت و دوستی با آنان خالص بود و 

متقابال خود در میان آنان جایگاه بلند و مقام ارجمندى داشت .]28[

کتابشناسی ام البنین

توان جزء  را می  ابوالفضل عباس است  که درمورد حضرت  کتابهایی  تمامی 
که ما از معرفی  که زندگینامه ام البنین )س( در آن وارد شده  کتابهایی نام برد 

کتابهای دیگر: کنیم واما  آنها خودداری می 
النساء المؤمنات، محمد حسون - ام علی مشکور تهران، انتشارات  1.اعالم 

اسوه، ۱۴۱۱ق
کحاله، دمشق ۱۳۷۹ق 2. اعالم النساء فی عالمی العرب و االسالم، عمر رضا 

بیروت،  امین،  حسن  تحقیق  امین،  محسن  سید  الشیعه،  اعیان   .3
دارالتعارف، ۱۴۰۳ق ، جلد ۶، ۷

4. ام البنین، محمد علی سالکی، قم، دفتر تبلیغات اسالمی ۱۳۸۲
 ،۷۷  -۷۸ ش  حوزه،  نگاه  صاحبکار،  ا...  ذبیح   ، عاشورا  مرثیه  شروع   .5

فروردین ۱۳۸۱
6. ادب الطف او شعر الحسین، جواد شبر، بیروت، دارالمرتضی، ۱۴۰۹ق

7.مجموعه آثار، ج 17، ص 242 ، نویسنده: شهید مطهری
8. ستاره درخشان مدینه حضرت ام البنین

9. ام البنین )س( زیباترین الگوی نامادری!،یکتایی، محمدرضا،ناشرفارابی

ـارف
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10.ام البنین )س(، مادر مهتاب پدیدآورنده ناحیدطیبی
11ام البنین نمادى از خودگذشتگی،محمدرضاعبداالمیرانصاری

12.بحار االنوارعالمه مجلسی ج 45
13.ام البنین سیده نساء العرب،سیدمهدی سویج
14.مادر فرزندان زهرا)س( ،ابوالفضل هادی منش

15.ام البنین شمع یتیمان علی )ع(،محمد آخوند،انتشارات یاس زهرا
16.ام البنین )علیها سالم( ،سلمان هادی طعمه ،ناشردارالبقیع

17.ام البنین بانوی ایثار،فرزانه یاورزاده
کبرخدایی 18.ام البنین شیرزن والیت مدار ،علی ا

19.ام البنین مادری بربلندای معرفت
20.ام البنین اسوه مادران وهمسران شهید ،فاطمه اسالمی

]1[. قمر بنی هاشم، عبدالرزاق المقرم، ص 9.
]2[.همان، ص 10. مقاتل الطالبین ص 22 وبطل العلقمی 92/1.

]3[. قرآن کریم، سوره ابراهیم / 24.
]4[. عبدالرزاق المقرم، قمر بنی هاشم، ص10.

]5[. محمدعلی الناصری، َموِلد العباس بن علی)ع(، ص28.
کربال یا ترجمه العباس از سید عبدالرزاق موسوی المقرم  ]6[. نکت الهمیال ص 200 وکتاب سردار 

ص 34.
]7[. قمر بنی هاشم، مقرم، ص 15.

]8[. عمدة الطالب وسرالسلسلة وسردارکربال ص 34.
]9[. محمدعلی الناصری، مولد عباس بن علی)ع(، ص36.

]10[. مولد عباس بن علی)ع(، محمد علی الناصری، صص 38 -36.
]11[. همان، ص39.

]12[. زندگانی حضرت ابوالفضل العباس )علیه السالم( ص 21 وکتاب چهره درخشان قمربنی هاشم 
ص 59.

]13[. باقر شریف قرشی، زندگانی حضرت ابوالفضل العباس.
]14[. ذبیح اهلل محالتی، ریاحین الشریعه، ج3، ص294 ،تنقیح المقال، ج 3، ص 70 و منتهی 

االمال، حاج شیخ عباس قمی، ص 226.
]15[. مامقانی، تنقیح المقال، ج3، ص70.

پی نوشت
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]16[.مامقانی، تنقیح المقال، ج3، ص70.
]17[. عالمه مجلسی، بحاراالنوار، ج42، ص93.

]18[. احمد بهشتی، قهرمان علقمه، ص40، به نقل از انیس الشیعه.
]19[ریاحین الشریعه، ذبیح اهلل محالتی، ج 3، ص 294 و تنقیح المقال، ج 3، ص 70.

]20[ذبیح اهلل محالتی، ریاحین الشریعه، ج3 ص16.
]21 احمد لقمانی، سپهساالر عشق، ص23.

]22[. محدثات شیعه، دکتر شهال غروی نایینی، ص 53.
]23[.عبدالحسین مؤمنی، زندگانی قمر بنی هاشم باب الحوائج، ص137.

]24[.ستاره درخشان مدینه حضرت ام البنین)س( ، ص ۱۴۲.
]25[. چهره درخشان قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه السالم ، ج 1 ص 464.

]26[.چهره درخشان قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه السالم ، ج 1، ص 464.
]27[العباس علیه السالم ، ص 18.

]28[.العباس علیه السالم ، ص 72.
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 پاسخ اجمالی

از فکر و خیال  را  که دارنده  عصمت، یک صفت نفسانی و نیروی درونی است 
گناه، باز می دارد و در اصطالح به معناى مصون و  گناه، چه رسد به ارتکاب  انجام 
گناه است. عالمه طباطبایی می  فرماید:  محفوظ بودن از خطا، نسیان، لغزش و 
منظور از »عصمت« وجود امرى است در انسان معصوم که باعث حفظ او از وقوع 

در آنچه که جایز نیست )مثل خطا و معصیت( می  شود.]1[
در یک تقسیم بندی کلی عصمت بر دو نوع است:  1- مصونیت و معصومیت کلی؛ 

2- عصمت نسبی، که قابل شدت و ضعف است.
براین اساس معصوم به پنج گروه اطالق می شود:

1.همه انبیأ الهی.
2. همه ائمه.

3. همه فرشتگان الهی.
4. عصمت غیر گروه های سه گانه )زیرا عصمت مالزم با نبوت یا امامت نیست زیرا 
ممکن است فردی معصوم باشد ولی پیامبر نباشد( مانند حضرت فاطمه )س(و 

حضرت مریم)س(.
5. گروهی از انسان های مخلص.

والدت  ابتدای  از  نیز  آنان  ندارد؛  پیامبران  عصمت  با  تفاوت  نیز  ائمه  عصمت 
که درباره ائمه اطهار، به جای دریافت و ابالغ وحی، از  معصوم اند]2[، جز این 

تبیین و توضیح معارف وحیانی سخن می رود]3[.

ـــــرســـش ـُ پـــ

 
ً
در رابطــه بــا عصمــت حضــرت حضــرت زهــرا)س( لطفــا
ایــن  در  تســنن  اهــل  نظــر  ینکــه  ا  و  بدهیــد  توضیحاتــی 
رابطــه چیســت و شــیعه چگونــه ایــن شــبهه را رد مــی کنــد؟



105

در  که  است  همان  )س(  زهرا  حضرت  و  )ع(  ائمه  عصمت  عقلی  دالئل 
عصمت انبیاء آمد اما دالئل نقلی عصمت این بزرگواران عبارتند از:

گناه را از شما »اهل بیت«  قرآن می فرماید: خداوند »تنها« می خواهد پلیدی و 
کار رفته  کند. در این بخش از آیه دو ضمیر جمع به  ک  کاماًل پا دور سازد و شما را 
که هر دو به صورت جمع مذکر آمده است، و ربطی به همسران پیامبر  است 

کند. )ص( پیدا نمی 
همچنین تعبیر به »اّنما« که معمواًل برای حصر است و امروز در فارسی به جای آن 
»فقط« یا »تنها« گفته می شود، دلیل بر آن است: موهبتی که در این آیه آمده ویژه 

ی خاندان پیامبر )ص( است و شامل دیگران نمی شود.
جمله »یرید« )خداوند اراده دارد و می خواهد ....( اشاره به اراده تکوینی پروردگار 
گونه  که شما را از هر  کرده است  است ، یعنی خداوند با یک فرمان تکوینی اراده 
ک و مصون دارد، نه اراده تشریعی، زیرا اراده تشریعی، به معنی مکلف  آلودگی پا
کی خویش است و می دانیم این تکلیف منحصر به خاندان  ساختن آنها به حفظ پا

ک نگه دارند. پیامبر)ص( نیست، همه مسلمانان مکلف و موظفند که خود را پا
کلمات  گر در بعضی از  ک]5[ است و ا و اما »رجس« در لغت به معنی شیء ناپا
بزرگان رجس به معنی »گناه« یا »شرک« یا »اعتقاد باطل« یا »بخل و حسد« تفسیر 

شده در حقیقت بیان مصداق هایی از این مفهوم وسیع و گسترده است.
ْجس( و در این  کلمه آمده )َالّرِ که بر سر این  به هر حال با توجه به الف و الم جنس 
جا معنی عموم را می رساند مفهوم آیه چنین است که خداوند اراده کرده هرگونه و 

هر نوع از انواع آلودگی را از آنان دور سازد.
ک ساختن است  که معنی »تطهیر« پا َرُکْم َتْطهیرًا« با توجه به این  جملة »َو ُیَطّهِ
کید مجددی است بر مسألة نفی رجس و نفی همه پلیدی ها که در جمله قبل  تأ

آمده است ،
کید دیگری بر این  که به اصطالح مفعول مطلق است باز هم تأ  و واژه »تطهیرًا« 

معنی است.
که اهل بیت پیامبر  کیدها اراده فرموده است  که خداوند با انواع تأ نتیجه این 
که  ک و مّبرا سازد. طبق روایاتی  گونه پلیدی و آلودگی پا اسالم )ص( را از هر 

ــل
ـأم
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ــ

ت

آیه ی تطهیر  )4(
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که آیه  از اهل سنت نقل شده است، عایشه و ام سلمه به صراحت اعالم داشتند 
تطهیر در شأن آنها نازل نشده است.]6[ البته ادله ی دیگر این نکته را به وضوح 

بیان می کنند که اهل بیت پیامبر )ص( در چهارده معصوم منحصر است.]7[

گرچه مناقب فراوانی را برای حضرت زهرا سالم اهلل علیها نقل می  اهل سنت ا
که عصمت را برای امامان معصوم قبول ندارند  کنند]8[، اما غالب آنان همانطور 
که درباره آیه تطهیر عرض  برای ایشان نیز قبول ندارند. اما با توجه به استداللی 
شد و اعتراف همه که حضرت زهرا)س( از اهل بیت پیامبر است. می توان عصمت 
حضرت را نتیجه گرفت. با توجه به مناقبی که در کتب اهل سنت ذکر شده است 
کتب  که در مناقب حضرت در  کرد. همان طور  نیز می توان این عصمت را ثابت 
گر  ا ک می شود.]9[  با غضب ایشان غضبنا اهل سنت موجود است ، خداوند 
کند، پس چه بسا  ایشان شخص غیر معصومی باشد و مانند افراد عادی زندگی 
به خاطر امور فراوان وپیش پا افتاده ای که چه بسا ظالمانه و غیر عادالنه نیز باشد 
گر بپذیریم که خداوند نیز با عصبانیت این شخص، عصبانی  عصبانی شود. حال ا
شود، به این معنا است که -معاذ اهلل- خداوند نیز ظالمانه عصبانی شود و طرف 
که با حکمت، قدرت، و....خداوند ناسازگار  مقابل را مورد خشم قرار دهد، امری 

است و همه ادله توحید و صفات خداوند این را رد می کند.
بله در بیان بعضی از علمای اهل سنت اعتراف ضمنی به عصمت حضرت زهرا 
وجود دارد مثال آلوسی - یکی از پرآوازه ترین مفسران اهل سنت - در تفسیر آیه 42 
گناه شمرده، از  سوره آل عمران، از یکسو حضرت مریم)علیها السالم( را معصوم از 
ک می داند و از سوى دیگر، بر دیدگاه  تمامی پلیدى هاى حّسی، معنوى و قلبی پا
که وى را سرور تمامی زنان جهان، از آغاز تا انجام می شمارند، می تازد و  کسانی 
که این ویژگی شایسته فاطمه  گیرد  گونی چنین نتیجه می  گونا با اقامه شواهد 
که جمع میان این دو سخن، جز با  زهرا)علیها السالم( است.]10[ پرواضح است 

پذیرش عصمت حضرت زهرا)علیها السالم( سازگار نیست.

عصمت حضرت زهرا و اهل سنت
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]1[ طباطبایی، سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج 2، ص 134 )کالم فی عصمة االنبیاء(.
]2[ راهنماشناسی، محمد تقی مصباح یزدی، ص 673.

]3[منشور عقایدامامیه، ص110 و 111؛ پرسمان عصمت، حسن یوسفیان، ص 43.
ُکْم َتطهیرًا«. ْجَس َاْهَل اْلَبْیِت َو ُیَطِهّرَ ما ُیریُد اهلُل ِلُیْذِهَب َعْنُکُم الّرِ ]4[ »اّنَ

ع، و یا همه ی این ها، به همین  ]5[ خواه از نظر طبع آدمی آلوده و منفور باشد یا به حکم عقل یا شر
جهت راغب در مفردات بعد از آن که رجس را به معنی شیء قذر )آلوده( معنی می کند، چهار صورت 

ع ، و یا همه این ها(. برای آن ذکر می نماید )آلوده از نظر طبع آدمی ، یا عقل، یا شر
]6[ بدران، عبدالقادر، تهذیب تاریخ دمشق، ج 4، ص 908؛ مجمع البیان، ج 8، ص 356؛ قندوزى، 
ینابیع المودة، ص 249؛ ابن حجر عسقالنی، الصواعق المحرقه، ص 141 و... اهل بیت در آیه تطهیر، 

ص 28 - 20؛ طباطبایی، المیزان، ج 16، ص 324 - 316.
]7[ نک: نمایه: مصادیق اهل بیت، سؤال 1247 )سایت: (.

]8[ حاکم، مستدرک حاکم، ج ۴، ص: ۱۳۹، شماره ی حدیث: ۴۷۸۳،) یا فاطمة  إن  اهلل یغضب  
لغضبک  و یرضی لرضاک ( دار المعرفتة، ۱۴۱۸هـ، ۱۹۹۸م؛ شرح النووی- ج ۸، ص: ۲۴۳، دار ابی 

حیان ۱۴۱۵هـ ۱۹۹۵م- سایت سنی نیوز
]9[ حاکم، مستدرک حاکم، ج ۴، ص: ۱۳۹، شماره ی حدیث: ۴۷۸۳

]10[ آلوسی ، سید محمود،روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم، ج 2، ص 149

پی نوشت
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کلینی در کتابش )کافی، ج 1، ص 239( می گوید: »شماری از اصحاب ما از احمد بن 
محمد، از عبداهلل بن حجال، از احمد بن عمر حلبی، از ابی بصیر روایت می کنند 
گفتم: فدایت شوم! می خواهم از تو  گفت: پیش امام صادق)ع( آمدم و به او  که 
که صدایم را بشنود؟ می گوید: آن گاه ابو  مسئله ای بپرسم. آیا کسی این جا هست 
گفت: هر چه می خواهی  کرد و  کنار زد و نگاهی  عبداهلل پرده ای را بین دو خانه 
کرد و سپس  گفتم فدایت شوم ... آن گاه او لحظه ای سکوت  بپرس، می گوید: 
گفت: مصحف فاطمه پیش ماست، مردم چه می دانند مصحف فاطمه چیست! 
که  گفتم مصحف فاطمه چیست؟ گفت: مصحفی است سه برابر قرآنی  می گوید: 
در دست شماست، به خدا حتی یک حرف قرآن که در دست شماست، هم در آن 
کامل این است، فرمود: این هم علم است،  گفتم: به خدا علم  نیست، می گوید: 

ولی علم کامل نیست«.
گر  آیا پیامبر )ص( و اصحاب او قرآن فاطمه را می دانستند و از آن خبر داشتند؟! ا
پیامبر آن را نمی دانست و از آن خبر نداشت؟ چگونه اهل بیت از آن با خبر بودند؟! 
گر آن را می دانست و از آن خبر داشت چرا آن را از امت  که او پیامبر بود، و ا در حالی 
کرد؟! و حال آن که خداوند متعال می فرماید: »ای پیامبر! آنچه از طرف  پنهان 
گر چنین نکنی، رسالت  پروردگارت بر تو نازل شده است، کاماًل )به مردم( برسان! و ا

او را انجام نداده ای«.

ـــــرســـش ـُ پـــ

مصحــف فاطمــه)س( چیســت؟ آیــا پیامبــر)ص( و اهــل 
بیــت)ع( از آن اطــاع داشــته اند؟

پاسخ اجمالی

که در زمان فاطمه زهرا )س( و به دست  کتابی است  مصحف فاطمه نام 
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کتاب به وسیله فرشته مخصوص یا  علی )ع( نوشته شد و مطالب این 
کتاب مشتمل بر حوادث غیبی  القا شد. این  جبرئیل به حضرت فاطمه 

امامان  نزد  در  و  بوده  امامت  های  نشانه  از  و  است  )ص(  محمد  آل  اسرار  و 
کنون در دست امام زمان حضرت مهدی )عج(  گشته است و ا دست به دست 
کثر روایات پس از رسول خدا )ص( تدوین  کتاب بنابر مفاد ا است. چون این 
گزارش نشده است ، ولی این به  یافته است از رسول خدا درباره ی آن چیزی 
معنای بی اطالعی پیامبر از این مصحف نبوده است؛ زیرا ما عقیده داریم وی 
از نشانه های  نیز باخبر بوده است. این مصحف چون  آینده  از  به اذن خدا 
امامت بوده و به آنها اختصاص داشته، محتوای آن برای مردم افشا نشده و 

در اختیار عموم قرار نگرفته است.
 

که بین دو جلد جمع آوری شده باشد، مصحف می نامند. از  هر نوشته  ای را 
گفت. در صدر اسالم به قرآن نیز مصحف  کتابی می توان مصحف  این رو به هر 

گفته می شد.]1[
)ع(  معصومین  به  اختصاص  که  است  شده  یاد  کتبی  از  اسالمی  منابع  در 
کتاب علی)ع(،  کتب باخبر بوده اند. مانند  داشته است و آنان از محتوای آن 

مصحف علی و مصحف فاطمه)س(.
کتاب اخیر به نام های مصحف فاطمه، صحیفه ی فاطمه و  در این منابع از 
کتاب فاطمه یاد شده است.]2[ روایات مرتبط با این مصحف کم نیست. برخی 
از این روایات از حیث سند ضعیف اند، ولی دسته دیگری از این روایات از جهت 
کرد، هر  کتابی یقین پیدا  سند صحیح هستند و می توان به اصل وجود چنین 

که در جزئیات، این روایات با هم اختالف دارند. چند 

کرم )ص( دختر بزرگوار شان به خاطر از دست دادن  پس از رحلت پیامبر ا

پاسخ تفصیلی

چگونگی تألیف مصحف فاطمه

مصحف فاطمه
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پدر بسیار ناراحت بودند و تحمل فراق و دوری پدر برای فاطمه زهرا )س( بسیار 
سخت بود.

که در فاصله وفات پیامبر)ص( تا زمان شهادت  در روایات معتبر آمده است 
کرم )ص( فرود می  حضرت زهرا)س(- فرشته ای از سوی خداوند بر دختر نبی ا
آمد و او را تسلی می داد تا حضرت آرام بگیرد.از این فرشته در برخی روایات به 
از احوال پدربزرگوارشان در  را  او حضرت زهرا)س(  جبرئیل یاد شده است،]3[ 

خ و همچنین از حوادث آینده، مطلع می ساخت. عالم برز
در روایتی از امام صادق )ع( می خوانیم:

کردند، فاطمه به علت وفات پدر به  که رسول خدا )ص( رحلت  »هنگامی 
این  از  بود.  باخبر  او  اندوه  و  از شدت غم  تنها خداوند  که  قدری محزون شد 
رو خداوند فرشته  ای را فرستاد تا او را تسلی دهد و اندوهش را برطرف سازد. 
فاطمه )س(، علی )ع( را از این موضوع با خبر ساخت و علی همه آن سخنان را 

گونه تدوین شد«.]4[ نوشت و مصحف فاطمه این 
که این مصحف پس از رحلت    از این روایت و روایات دیگر استفاده می شود 
المؤمنین )ع( تدوین شد و سخنانی است  امیر  کرم )ص( و به دست  ا پیامبر 
که نسبت  گفته است. البته در برخی از روایات  که فرشته الهی به حضرت زهرا 
که این مصحف در  گونه به دست می آید  کمتر هستند، این  به روایات قبلی 
)از  عاملی  مرتضی  جعفر  سید  است.  شده  نوشته  )ص(  اهلل  رسول  خود  زمان 
دانشمندان معاصر شیعه در علم تاریخ( برای از بین بردن این اختالف و جمع 
کرم بوده است و  بین روایات می نویسد: شروع تدوین مصحف در زمان رسول ا
قسمتی از این صحیفه در زمان حیات پیامبر خدا )ص( نوشته شده و ادامه ی 

آن هم پس از رسول خدا نگارش یافته است.]5[
گفته باشد، چیز بعیدی نیست؛  که فرشته الهی با حضرت زهرا سخن  این 
گفتند: ای مریم  که: »و چون فرشتگان  که در قرآن آمده است  گونه  زیرا همان 
گردانید و برتری بخشید بر زنان جهانیان«.]6[ این  کیزه  خداوند تو را برگزید و پا
که حضرت مریم تنها سرور زنان زمان خویش بود، ولی فاطمه  در حالی است 

سرور زنان هستی از آغاز تا انجام است.

  
کتاب شریف به موضوعات زیر  که در این  با مطالعه ی روایات در می    یابیم 

محتوای مصحف
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ــل
ـأم

ــ
ــ

ت

پرداخته شده است:
  1. خبر حوادث آینده]7[

2. وصیت حضرت فاطمه]8[
که تا قیام قیامت به حکومت خواهند رسید]9[ 3. نام تمام فرمانروایانی 

4. خبر دادن از فرزندان حضرت زهرا]10[
گزارش احوال پیامبر و جایگاه او پس از وفاتش، به زهرا )س(]11[  .5

در این جا برای نمونه، یک روایت ذکر می شود:
از رسول خدا )ص(  امام صادق )ع( می فرماید: »همانا فاطمه 75 روز بعد 
کرد در این مدت به خاطر از دست دادن پدر بسیار اندوهگین بود. در  زندگی 
این ایام حضرت جبرئیل )ع( نزد او می آمد و عزای پدرش را بر فاطمه زهرا )س( 
کرد و از پدرش و جایگاه او به حضرت خبر می  گفت و وی را آرام می  تسلیت می 
آورد و او را از آینده ی فرزندانش مطلع می ساخت و علی )ع ( آن را می نوشت تا 

که مصحف فاطمه تدوین شد«.]12[ این 

که مصحف فاطمه نزد اهل سنت امری  آید  از برخی روایات به دست می 
که شیعه بر اساس آموزه های اهل بیت  شناخته شده بود و آنان می پنداشتند 
که بخشی از آیات تحریف و حذف شده در قرآن در این مصحف  )ع( معتقدند 
گونه آیات قرآن در این مصحف را  آمده است. از این رو ائمه به شدت وجود هر 
کرده اند.]13[ عالمه عسگری می نویسد: »برخی نویسندگان اهل سنت  انکار 
که آنان قرآن  گویند  تهمت دیگری به مدافعان مکتب اهل بیت می زنند و می 
و  است  مصحف  فاطمه  کتاب  نام  زیرا  فاطمه؛  مصحف  نام  به  دارند  دیگری 
برخی از مسلمانان در صدر اسالم قرآن را مصحف می نامیدند«.]14[ در حدیثی 
از امام صادق )ع( می خوانیم : »به خدا قسم مصحف فاطمه نزد ما است و در 

آن یک آیه ی قرآن هم وجود ندارد«.]15[

در حدیثی طوالنی امام رضا )ع( نشانه های امام را می شمارد و می فرماید: 
که مصحف فاطمه نزد اوست.]16[ امام  یکی از عالمت های امام این است 

کید ائمه )ع( بر تغایر این مصحف با قرآن تأ

نشانه ی امامت
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که امام باقر )ع( شهید شوند مصحف  صادق )ع( نیز می فرماید: پیش از این 
فاطمه را به من سپردند.]17[

این مصحف از زمان تدوین آن در دست ائمه بوده و در میان آنان دست به 
کنون در دست امام زمان )عج( است. گشته است و ا دست 

که مصحف فاطمه بنابر مفاد بیشتر روایات پس از رحلت پیامبر  از آن جایی 
کرم)ص(  کرم )ص( و در زمان ائمه تدوین شده است  به همین دلیل رسول ا ا
گاهی  که رسول خدا )ص( از آن آ به آن اشاره نفرموده اند و این دلیل نمی شود 
کرم )ص( با اذن خدا از آینده با خبر بود.  که پیامبر ا نداشته باشند. ما معتقدیم 
کنون نیز طبق آیات قرآن، ناظر هستند و شاهد تمام اعمال و حوادث  ایشان ا

کتاب اختصاص به ائمه دارد و از نشانه های امامت است. می باشند. این 
بگوییم  روایات  از  برخی  طبق  گر  ا شد  گفته  این  از  پیش  که  گونه  همان    
قسمتی از این مصحف در زمان رسول خدا و با امالی آن حضرت نوشته شده 

است، قهرا آن حضرت از این مصحف با خبر بوده اند.
)ص(  پیامبر  تا  نبوده  قرآن  آیات  جزء  )ع(  فاطمه  مصحف  اینکه  بر  مضافا 
موظف به ابالغ و بیان آن باشد. و از طرفی پیامبر اسالم )ص( بسیاری از مسائل 
کرده است]18[. بنابر این، الزمه ی  گذر به عترت  را بیان نفرموده و بیان آنها را وا

خبر ندادن بی اطالعی نیست.

علم پیامبر)ص( نسبت به مصحف
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]1[ لسان العرب، ج 9، ص 186.
]2[ ابن بابویه قمی، االمامة و التبصرة، ص 12.

]3[ کافی، ج 1، ص 241.

]4[ کافی، ج1، ص 238.
]5[ سیدجعفر مرتضی، خلفیات کتاب مأساة الزهراء، ج 6، ص 57- 58.

]6[ آل عمران،42.
]7[ االحتجاج، ج2، ص 134.

]8[ همان، ج 1، ص 241.

]9[ همان، ج2، ص 134.
]10[ کافی، ج1، ص 241.
]11[ کافی، ج 1، ص 241.
]12[ کافی، ج 1، ص 241.

]13[ مغنیه، محمد جواد، الشیعة فی المیزان، ص 61.
]14[ معالم المدرستین، ج 2، ص 32.

]15[ کافی، ج1، ص 238.
]16[ من الیحضره الفقیه، ج 4، ص 419.

]17[ بحار االنوار، ج 26، ص 47.
ْکُتْم ِبِهَما َلْن  َقَلْیِن َما ِإْن َتَمّسَ

َ
]18[ چنان که در حدیث متواتر ثقلین آمده است.» ِإّنِی َتاِرٌک ِفیُکُم الّث

ی َیِرَدا َعَلّیَ اْلَحْوَض«. وسائل الشیعة، ج27،  ُهَما َلْن َیْفَتِرَقا َحّتَ ْهَل َبْیِتی َو ِإّنَ
َ
وا ِکَتاَب اهلِل َو ِعْتَرِتی أ

ُ
َتِضّل

ص33.

پی نوشت
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کند شب قدر  کس حضرت فاطمه)س( را درک  که؛ »هر  در روایت آمده است 
که خداوند به رسول خدا)ص( می گوید:  کرده است«، و در قرآن آمده  را درک 
ک ما لیلة القدر«، این را توضیح دهید؟ یعنی رسول خدا هم مقام  »و ما ادرا

حضرت فاطمه را درک نمی کند؟ مگر مقام حضرت فاطمه پایین تر نیست؟

در  بلکه  نیست،  ندانستن  معنای  به  جا  همه  لزومًا  ک«  ادرا »ما  عبارت   
َک ما َلْیَلُة  ْدرا

َ
مواقعی بیانگر عظمت است؛ یکی از آن موارد، آیه شریفه »َو ما أ

که براى بیان عظمت شب قدر است؛]2[ اشاره به اهمیت  اْلَقْدِر«]1[ می باشد 
که چه اندازه اهمیت و شرافت دارد؛ همان  و بزرگی و شرافت شب قدر است 
و  ادیان،  بر سایر  اسالم  و دین  دارد،  آسمانی  کتب  بر سایر  قرآن  که  شرافتی 
که قابل مقایسه  پیامبر اسالم)ص( بر سایر انبیاء، و مؤمن بر سایر طبقات دارد 

نیست، همین نحو شب قدر بر سایر شب ها دارد.]3[
با این که برخی از مفسران]4[ و علمای ادبیات عرب،]5[ مای موجود در »ما 
ک« را مای نافیه ندانسته اند، بلکه آن را اسم استفهام می دانند )یعنی: »و  ادرا
تو چه می دانی شب قدر چیست؟«(؛ ولی به هر حال این تعبیر نشان می دهد 
کرم)ص( با آن علم  که حتی پیغمبر ا که عظمت شب قدر به اندازه ای است 

ـــــرســـش ـُ پـــ

شــب قــدر در برخــی روایــات بــه حضــرت فاطمــه)س( 
أدراک«  »مــا  عبــارت  بــه  توجــه  بــا  اســت.  شــده  تفســیر 
در مــورد شــب قــدر، آیــا پیامبــر)ص( نیــز فاطمــه)س( را 

بــود؟! نشــناخته 
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نبود.]6[  واقف  آن  به  آیات  این  نزول  از  قبل  گسترده اش  و  وسیع 
اْلَقْدِر  »َلْیَلُة  کرد و فرمود:  بیان  را  براى پیامبر)ص( مقام شب قدر  سپس 

ْلِف َشْهٍر«؛]7[ »شب قدر بهتر از هزار ماه است«.
َ
َخْیٌر ِمْن أ

با استناد به روایات؛ وجود مقّدس فاطمه زهرا)س(، حقیقت و باطن لیلة 
القدر )شب قدر( است؛ و معرفت آن حضرت، هم طراز درک شب قدر معرفی 

شده است:
شد،  پرسیده  اْلَقْدِر«  َلْیَلِة  ِفی  ْنَزْلناُه 

َ
أ ا 

َ
»ِإّن تفسیر  درباره  صادق)ع(  امام  از 

یعنی  کلمه »قدر«  و معناى  فاطمه  »لیلة«  کلمه  فرمود: »معناى  آن حضرت 
که باید و شاید بشناسد لیلة القدر را درک  که فاطمه را آن طور  کسی  خدا، پس 

نموده است«.]8[
کاظم)ع(  امام  خدمت  نصرانی  مردی  است:  آمده  چنین  دیگر  روایتی  در 
کتاب روشنگر،  آمد و تفسیر باطن این آیات را جویا شد: »حم، سوگند به این 
در  بوده ایم!  انذارکننده  همواره  ما  کردیم؛  نازل  برکت  پر  شبی  در  آن را  ما  که 
آن شب هر امرى بر اساس حکمت )الهی( تدبیر و جدا می گردد«؛]9[ امام)ع( 
در پاسخ فرمودند: »حم«، محّمد)ص( و »کتاب مبین«، علی)ع( و »اللیلة«، 

فاطمه)س( است.]10[
گفت: درباره رابطه میان شب قدر و حضرت فاطمه)س( می توان 

شده  عنوان  این طور  روایتی  در  فاطمه  زهرا)س(  حضرت  نام گذاری  دلیل 
ّنَ اْلَخْلَق ُفِطُموا َعْن َمْعِرَفِتَها«؛]11[ »نام فاطمه را 

َ
َیْت َفاِطَمُة أِل َما ُسّمِ

َ
است: »ِإّن

ُکنه معرفتش«؛ یعنی  فاطمه نهادند برای این که آفریدگان بریده و جدا شدند از 
فاطمه)س(  ذات  ُکنه  و  است  پنهان  قدر  شب  مانند  فاطمه  وجود  حقیقت 
که پیامبر  قابل معرفت برای همه آفریدگان نیست. اما عده ای از خواص خلق 
القدر  لیلة  می دانند  که  هستند  طهارت)ع(  و  عصمت  اهل بیت  و  کرم)ص(  ا

چیست و مقام فاطمه را هم درک می کنند.
که هیچ انسانی نمی تواند مقام  بنابراین، این روایت به معنای آن نیست 
را  کامل  انسان  مقام  می تواند  کامل  انسان  بلکه  بشناسد؛  را  فاطمه)س( 
مخلوق  برترین  و  کامل  انسان  عنوان  به  خدا)ص(  پیامبر  پس  بشناسد، 

کرده است. خداوند مقام شامخ فاطمی را درک 
به  منحصر  را  فاطمه)س(  حضرت  مقام  معرفت  نخواهیم  گر  ا البته، 
گفت معرفت مقام مطهر فاطمه  کنیم؛ می توان  پیامبر)ص( و ائمه اطهار)ع( 
زهرا)س( دارای مراتبی است. عده ای از اولیای الهی بخشی از آن را درک 

ــل
ـأم

ــ
ــ

ت
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می کنند، اما معرفت و درک عمیق تر آن مخصوص پیامبر خدا)ص( و ائمه)ع( 
که مقام فاطمه زهرا)س( درک شود به همان مقدار لیلة  است و هر مقداری 

القدر هم درک می شود. ]12[

]1[. قدر، 2.
]2[. شیخ طوسی، محمد بن حسن، التبیان فی تفسیر القرآن، ج  10، ص 385، بیروت، دار احیاء 
التراث العربی، بی تا؛ طباطبائی، سید محمد حسین ، المیزان فی تفسیر القرآن، ج  20، ص 332، قم، 
دفتر انتشارات اسالمی ، چاپ پنجم ، 1417ق؛ اندلسی، ابو حیان محمد بن یوسف، البحر المحیط 
فی التفسیر، ج  10، ص 514، بیروت، دار الفکر، 1420ق؛ بغوی، حسین بن مسعود، معالم التنزیل فی 

تفسیر القرآن، ج  5، ص 283، بیروت، داراحیاء التراث العربی، چاپ اول، 1420ق.
]3[. طیب، سید عبد الحسین، اطیب البیان فی تفسیر القرآن، ج  14، ص 179، تهران، انتشارات 

اسالم، چاپ دوم، 1378ش
]4[. شریف الهیجی، محمد بن علی، تفسیر شریف الهیجی، ج  4، ص 832، تهران، دفتر نشر داد، 
الکتب  چاپ اول، 1373ش؛ مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج  27، ص 182، تهران، دار 
اإلسالمیة، چاپ اول، 1374ش؛ قاسمی، محمد جمال الدین، محاسن التأویل، ج  9، ص 516، 

بیروت، دار الکتب العلمیة، چاپ اول، 1418ق.
]5[. دعاس، حمیدان، قاسم، اعراب القرآن الکریم، ج  3، ص 459، دمشق، دارالمنیر، دارالفارابی، 
سوریه،   ،537 ص  ج  10،  بیانه،  و  القرآن  اعراب  الدین،  محیی  درویش،  1425ق؛  اول،  چاپ 

داراالرشاد، چاپ چهارم، 1415ق.
]6[. تفسیر نمونه، ج  27، ص 183.

]7[. قدر، 3.
]8[. کوفی، فرات بن ابراهیم ، تفسیر فرات الکوفی، ص 581، تهران، مؤسسة الطبع و النشر فی وزارة 

اإلرشاد اإلسالمی ، چاپ اول ، 1410ق.
]9[. دخان، 1 - 4.

]10[. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج 2، ص 547، دار الحدیث، قم، چاپ اول  1429ق.
]11[. تفسیر فرات الکوفی، ص 581. 

گاهی بیشتر از  ]12[. از آن جایی که این احادیث دارای مضامین و حقایق بلند معرفتی است؛ برای آ
کتاب ،  کلمه ، ج  2، ص 372 - 376، قم، بوستان  ک: حسن زاده آملی ، حسن، هزار و یک  آن ر. 

چاپ سوم ، 1381ش.

پی نوشت
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در مورد منافق سه نشانه در حدیثی بیان شده است و غیر قابل انکار است، 
که اهل نماز هستند هم این نشانه را دارند. در قرآن آمده است:  مسلمانانی 
َم خاِلدیَن فیها ِهَی َحْسُبُهْم 

َ
اَر ناَر َجَهّن

َّ
ُکف

ْ
ُمناِفقاِت َو ال

ْ
ُمناِفقیَن َو ال

ْ
»َوَعَد اهلُل ال

ُهْم َعذاٌب ُمقیٌم«. آنچه که ظاهر آیه می گوید وعده خداوند برای 
َ
َعَنُهُم اهلُل َو ل

َ
َو ل

که منافق  که آیا مسلمانی  منافقان ابدیت در جهنم است. سؤال این است 
است هم در جهنم ابدی خواهد بود؟

کش  ک او مخالف باطن ناپا بر اساس سخن رسول خدا)ص( هرکس ظاهر پا
که باشد! کجا، هر زمان، و در هر رتبه و مقامی  باشد، منافق است، در هر 

همان گونه  و  دارد.  مختلفی  مراتب  و  درجات  ایمان  مانند  نفاق  البته، 
نعمت های  از  ایمانشان  تناسب  به  آن جا  در  و  بهشت شده  وارد  که مؤمنان 
کیفر می بینند.  نفاقشان  به نسبت  نیز  برخوردار می شوند، منافقان  بهشتی 
اما  ماند،  خواهند  خ  دوز در  ابد  تا  هستند  نفاق  باالی  درجات  در  که  آنانی 
قابل  نفاقشان  که  برخی  شاید  و  داشته  کمتری  کیفر  تناسب،  به  دیگران 

چشم پوشی است با توجه به رحمت خدا، امید نجات نیز داشته باشند.

ـــــرســـش ـُ پـــ

از نــگاه قــرآن و احادیــث، منافقــان دارای چه ویژگی هایی 
ــا ابــد در  هســتند؟ و آیــا هــر مســلمانی کــه منافــق باشــد، ت

دوزخ خواهــد مانــد؟

ــل
ـأم

ــ
ــ

ت



ــ  زاد کتــاب مــاهـ 

118

 واژه »منافق« از ریشه »نفق« به معنای خروج است.]1[ »ِنفاق«، مصدر است 
به معنای منافق بودن.]2[

ج شدن از در دیگر است؛ از این رو  نفاق به معنای وارد شدن از یک در و خار
که خدای متعال می فرماید: »ِإّنَ اْلُمناِفِقیَن ُهُم اْلفاِسُقوَن«.]3[ منافقان  است 
ع خارج  که از دایره و حصار شر فاسقان اند و فالنی فاسق شد، معنایش آن است 

شد.]4[
)بر وزن  »َنَفق«  و پیشروى است.  نفوذ  به معناى  نگاهی دیگر »منافق«  در 
که براى استتار یا فرار از  کانال ها و تونل های زیر زمینی است  شفق( نیز به معناى 

آن استفاده می کنند.]5[
که  حیواناتی مانند روباه براى النه خود دو سوراخ قرار می  دهند: یکی آشکار 
که به محض احساس خطر از آن  از آن وارد و خارج می  شوند، و دیگرى پنهان 
کسی  گویند، و به این ترتیب »منافق«  می گریزند، این سوراخ پنهانی را »نافقاء« 
است که راه مرموز و مخفیانه ای براى خود برگزیده، تا با مخفی کارى و پنهان  کارى 

کند، و به هنگام خطر از آن راه فرار نماید.]6[ در جامعه نفوذ 
کردن  در باره معنای اصطالحی نفاق نیز آمده است: »معنای نفاق، آشکار 
کفر در دل می باشد«.]7[ و به تعبیر قرآن »َیُقوُلوَن  ایمان با زبان و پنهان کردن 

ْفواِهِهْم ما َلْیَس ِفی ُقُلوِبِهْم«.]8[
َ
ِبأ

را در صف مؤمنان جا  که خود  افراد بی ایمان است  نفاق، صفت  این  بنابر 
کفر داشته و با پوشش دین در صدد ضربه زدن  گرو  می زنند، اما در باطن دل در 
به دین هستند. منافق، از یک جهت آشکارا وارد دین شده و مخفیانه و با تونلی 
که از ابتدا وارد دین اسالم نشده  کسی  پنهان از آن خارج می شود. بنابراین به 

»منافق« نمی گویند.
آنان  هم رنگ  گروهی  هر  میان  در  و  ندارد،  مشخصی  مشی  خط  منافق، 
عداوتش  و  دشمنی  ک تر،  خطرنا کافر  از  منافق  دینی،  فرهنگ  در  می شود. 
که به حکم دزد خانگی  کافر سخت تر است؛ زیرا  مخّرب تر و عذاب او در آخرت از 

کفار از طریق او در میان مسلمانان نفوذ می کنند. که  بوده و پلی است 
ْسَفِل 

َ ْ
ْرِک األ

َ
کیفر منافقان می فرماید: »ِإّنَ اْلُمناِفقیَن ِفی الّد کریم در باره  قرآن 

«؛]9[ منافقان در پایین  ترین طبقات دوزخ قرار دارند  اِر َو َلْن َتِجَد َلُهْم َنصیراً ِمَن الّنَ
و هرگز یاورى براى آنها نخواهی یافت.

پاسخ تفصیلی
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کفر  که از نظر اسالم، نفاق بدتر از  از این آیه به خوبی استفاده می شود 
بوده، و منافقان دورترین مردم از خدا هستند، زیرا اواًل: منافقان با استفاده 

که در پناه اظهار ایمان پیدا می کنند، ناجوان مردانه، و آزادانه به  از مصونیتی 
که در  مسلمانان حمله   ور شده، از پشت به آنها خنجر می زنند، مسلمًا حال آنان 
قیافه دوست آشکار می شوند از حال دشمنانی که با صراحت اعالن عداوت کرده 

و وضع خود را مشخص ساخته  اند به مراتب بدتر است.]10[
ثانیًا: کفار ظاهر و باطنشان یکی است و می توان در برابر آنان موضع مشخصی 
گرفت، اما منافقان آن چنان پیچیده عمل می کنند که تشخیص رفتار آنان حتی 
شما  پیرامون  که  بادیه  نشینانی  از  »برخی  می گردد:  دشوار  نیز  پیامبران  برای 
گرفته  اند. تو آنان  کناِن مدینه ]نیز عّده  اى [ بر نفاق خو  هستند منافق اند، و از سا

را نمی  شناسی، ما آنان را می  شناسیم«.]11[
که موجب  کافر است و نفاقش جرم دیگری برای او است  منافق در حقیقت 
»خداوند،  فرمود:  متعال  خدای  دلیل  همین  به  و  می شود؛  مسلمانان  فریب 
خ جمع می  کند«،]12[ و مقدم داشتن منافقان،  منافقان و کافران را همگی در دوز

نشان از شدت اهتمام به آنها دارد.]13[

که  است  شده  بیان  منافقان  برای  ویژگی هایی  روایات  در  و  کریم  قرآن  در   
اصلی ترین آنها عبارت اند از:

ُهْم  ما  َو  ِخِر 
ْ

ال ِباْلَیْوِم  َو  ِباهلِل  ا  آَمّنَ َیُقوُل  َمْن  اِس  الّنَ ِمَن  »َو  بی ایمانی:   .1
ِبُمْؤِمنین«؛]14[ و برخی از مردم می گویند: به خدا و به روز واپسین ایمان آوردیم، 

در حالی که آنها مؤمن نیستند.
انجام  بر  را  مردم  آنها   ... ِباْلُمْنَکر«؛]15[  ُمُروَن 

ْ
َیأ  ...« منکرات:  به  تشویق   .2

منکرات تشویق می کنند.
3. بازداشتن مردم از خوبی ها: »َو َیْنَهْوَن َعِن اْلَمْعُروِف...«؛]16[ و آن منافقان 

کار خیر باز می دارند. مردم را از 
ْیِدَیُهْم...«؛]17[ و دست هایشان را )از انفاق و بخشش( 

َ
4. بخل: »َو َیْقِبُضوَن أ

می  بندند.
اموال  بذل  در  ندارند،  »صدقه«  پاداش  و  آخرت  به  ایمان  چون  آنها؛ 

برخی از ویژگی های منافقان در قرآن کریم
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کاری،  سخت بخیل اند، هر چند براى رسیدن به اغراض شوم خود و یا برای ریا
اموال فراوانی خرج می  کنند، اما هرگز از روى اخالص و براى خدا دست به چنین 

کارى نمی  زنند.
َو ما  ْنُفَسُهْم 

َ
أ  

َ
ِإاّل َیْخَدُعوَن  َو ما  آَمُنوا  ذیَن 

َ
اّل َو  اهلَل  5. فریب کاری: »ُیخاِدُعوَن 

َیْشُعُرون«؛]18[ منافقان به پندار خود با خداوند و مؤمنان نیرنگ می کنند، در 
حالی که جز خودشان را فریب نمی دهند، اما نمی فهمند؛ زیرا در حقیقت، این 

که به آنان نیرنگ می زند.]19[ خداوند است 
که آن را مورد  منظور از خدعه منافقان با خدا، یا نیرنگ آنان با دین الهی است 
تمسخر و بازیچه خود قرار می دهند، و یا به معنای فریب کاری با پیامبر)ص( است 

که در حقیقت خدعه با خود خدا می باشد.
کسالت  با  برمی خیزند،  نماز  به  که  هنگامی  »و  نماز،  در  بی نشاطی   .6

برمی  خیزند و در برابر مردم ریا می  کنند و خدا را جز اندکی یاد نمی نمایند«.]20[
 7. فسادگری و ادعای اصالح: »و هنگامی که به آنان گفته شود: در زمین فساد 

نکنید، می گویند: ما فقط اصالح کننده  ایم«!]21[
 8. فراموش کردن خدا: »َنُسوا اهلَل َفَنِسَیُهْم«.]22[ آنها خدا را فراموش کردند و 

خدا نیز آنان را به فراموشی سپرد.
که خدا آنها را پاداش و  کردند  آنها خدا را به فراموشی سپردند؛ یعنی فراموش 
کارهاى زشت باز دارد، اما این که خدا آنان را  کیفر می دهد، تا این اندیشه آنها را از 
کرد، یعنی آن که دیگر آنان را در شمار بندگان دوست داشتنی خود قرار  فراموش 

نداد، وگرنه خداوند هرگز چیزی را فراموش نمی کند.
برخی از ویژگی های منافقان در سخن پیشوایان

 پیشوایان دین، ویژگی های فراوانی برای اهل نفاق برشمرده اند، از جمله:
که چون وعده  اى دهد تخلف  کند، هرگاه  کرم)ص(: »منافق آن است  پیامبر ا
گر به او اطمینان  عملی انجام دهد آشکارش   نماید، چون حرفی بزند دروغ   گوید، ا
گر در سختی  کنند خیانت  ورزد، هرگاه روزی اش فراخ شود بی  بند و بار   شود، و ا

گرفتار شود تقلب و حیله  ورزى پیشه   کند« .]23[
امام صادق)ع(: »منافق راضی شده است  که از رحمت پروردگار دور باشد؛ زیرا 
کارهاى  که اعمال خود را ظاهرًا بر اساس شریعت انجام می  دهد، ولی در باطن، 
خود را بیهوده می پندارد؛ پایبند واقعی به شریعت نبوده و آن را استهزاء می نماید. 

و عالمت هاى  نفاق عبارت است از:
ادعاهای  شدید،  بی حیایی  دیگران،  به  خیانت  گفتن،  دروغ  در  کی  بی با
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خوار  گناهان،  به  بی اهمیتی  مغزی،  سبک  چشم،  بودن  خائن  پوچ، 
گرفتاری ها، خود پسندى و خودبینی،  ج پنداشتن  شمردن دین داران، بی ار

دوست داشتن ستایش، حسادت، ترجیح دادن دنیا بر آخرت، مقدم داشتن 
رفتار ناپسند بر رفتار پسندیده، تمایل به سخن  چینی، دوست داشتن لهو و لغو، 
همراهی با فاسقان و ظالمان، ... کارهاى زشت خود را نیکو دیدن، کارهاى نیک 

دیگران را بد اندیشیدن، ...«.]24[

کفر و شرک مراتب و  که ایمان دارای مراتب است، نفاق هم مانند   همان گونه 
درجاتی دارد. بزرگ ترین مرتبه نفاق آن است که انسان اظهار می دارد که به خدا، 
کتاب های آسمانی و آخرت اعتقاد دارد، در حالی که خالف  فرشتگان، پیامبران، 
آن را در باطن باور داشته باشد. این قسم از نفاق در صدر اسالم نیز وجود داشت: 
که می  گویند؛ به خداوند و روز بازپسین ایمان آورده ایم، ولی  »و افرادی را می یابی 

در واقع ایمانی ندارند«.]25[
که تو پیامبر خدایی،  گواهی می دهیم  گویند:  »منافقان چون به نزد تو آیند، 
خداوند می  داند که تو پیامبرش هستی و خداوند گواهی می  دهد که آنان دروغ گو 

هستند«.]26[
اما مراتب ضعیف تری از نفاق نیز وجود دارد که نفاق در رفتار از آن جمله است. 
کاری را به صورت علنی انجام دهد و حال آن که به  که  این قسم از نفاق آن است 
کارش اعتقادی ندارد. بنابراین نفاق نیز مانند ایمان، مراتب و شدت و ضعف دارد. 
تا جایی که در آیات قرآن، افرادی نیز منافق نامیده شده اند که در محیط اسالمی 
کسالت  که نماز را با  که از جهاد می گریزند، آنانی  مانند آنان فراوان هستند، آنانی 
که دروغ  می گویند  کراه انفاق می  کنند. حتی آنانی  که از روی ا می  خوانند، آنانی 
که زبان و دلشان یکی نیست.  که تمامشان دارای درجه ای از نفاق هستند؛ زیرا 

پیامبر)ص( نیز یکی از نشانه های نفاق را دروغ گویی شمرده است.]27[
ک او مخالف  که ظاهر پا کسی  بنابر این، و بر اساس سخن رسول خدا)ص(: 
کجا، و در هر  کس می خواهد باشد، در هر  کش باشد، منافق است، هر  باطن ناپا

زمانی، و در هر رتبه و مقامی باشد.]28[
دارد،  مختلفی  مراتب  و  درجات  ایمان  مانند  نفاق  که  آن جا  از  البته 

  اقسام و مراتب نفاق
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برخوردار  بهشتی  نعمت های  از  ایمانشان  تناسب  به  مؤمنان  که  همان گونه 
می شوند، منافقان نیز به نسبت نفاقشان مورد عذاب واقع می شوند؛ آنانی که در 
درجات باالی نفاق هستند تا ابد در دوزخ خواهند ماند و آنانی که شدت نفاقشان 

کمتر بوده هم مجازاتشان کمتر است و هم در شرایطی امید نجات آنان می رود.

ششم،  چاپ  اإلسالمیة،  الکتب  دار  تهران،  ص 97،  ج  7،  قرآن،  قاموس  کبر،  ا علی  سید  قرشی،   .]1[
1371ش.

]2[. همان، ص 99.
]3[. توبه، 67.

]4[. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، تحقیق، داودی، صفوان عدنان، ص 
636، دمشق، بیروت، دارالقلم ، الدار الشامیة، چاپ اول، 1412ق.

]5[. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج  10، ص 359، بیروت، دار صادر، چاپ سوم، 1414ق.
]6[. حقی بروسوی، اسماعیل، تفسیر روح البیان، ج 9، ص 529، بیروت، دارالفکر، بی تا.

کبیر مدنی، سید علیخان، ریاض السالکین فی شرح صحیفة سید الساجدین، محقق، مصحح،   .]7[
حسینی امینی، محسن، ج  5، ص 470، قم، دفتر انتشارات اسالمی، چاپ اول، 1409ق.

]8[. آل عمران، 167.
]9[. نساء، 145.

]10[. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج  4، ص 181، تهران، دار الکتب اإلسالمیة، چاپ اول، 1374ش.
]11[. توبه، 101.

]12[. نساء، 140.
]13[. مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج  12، ص 208- 209، تهران، بنگاه ترجمه 

و نشر کتاب، 1360ش.
]14[ . بقره، 8.

]15[ توبه، 67.
]16[. همان.
]17[. همان.

]18[. بقره، 9.
]19[ . نساء، 142.
]20[. نساء، 142.

]21[. بقره، 11.
]22[. توبه، 67.

]23[ . منسوب به جعفر بن محمد علیه السالم )امام ششم(، مصباح الشریعة، ص 146، بیروت، اعلمی، 
بیروت، چاپ اول، 1400ق.

]24[. مصباح الشریعة، ص 144.
]25[. بقره، 8.

]26[. منافقون، 1.
]27[ . عروسی حویزی، عبد علی بن جمعه، تفسیر نور الثقلین، تحقیق، رسولی محالتی، سید هاشم، ج 2، 

ص 246، قم، اسماعیلیان، چاپ چهارم، 1415ق.
]28[. مصباح الشریعة، ص 146.
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آیه  از امام باقر)ع( پرسید: معناى این  آیا حدیث زیر معتبر است؟ شخصی 
چیست؟ »کل شیء هالک اال وجهه« )قصص، 88(. امام: »مردم، این آیه 
را چگونه معنا می کنند؟« مردم می گویند: یعنی »هر چیز جز وجه )چهره( خدا 
ک و منزه است خدا ]از این نسبت ها[ بلکه منظور از  نابود می شود«. امام: »پا
»وجه«، راهی است که به سوى خدا روند«؛ یعنی دین خدا که انسان ها از این 

طریق، به سوى خدا تقرب جویند.

 َشْی ٍء 
ُ

ُکّل  ُهَو 
َ
 در آیه 88 قصص می خوانیم: »َو ال َتْدُع َمَع اهلِل ِإلهًا آَخَر ال ِإلَه ِإاّل

 َوْجَهُه َلُه اْلُحْکُم َو ِإَلْیِه ُتْرَجُعوَن«؛ معبود دیگرى را با خدا مخوان، که هیچ 
َ
هاِلٌک ِإاّل

کمیت تنها از آن  ک[ او فانی می شود حا معبودى جز او نیست همه چیز جز ذات ]پا
او است و همه به سوى او بازگردانده می شوید!

که بر  گونی دارند  گونا  َوْجَهُه« مطالب 
َّ

 َشْی ٍء هاِلٌک ِإال
ُ

مفسران در بیان فراز »ُکّل
محور تفسیر »وجه« و کلمه »هالک« دور می زند.]1[

در همین راستا و در یکی از روایات، »دین خدا« به عنوان مصداقی از مصادیق 
»وجه اهلل« اعالم شده است که فناناپذیر می باشد:

گفتم: »وجه« در فرموده خداى  أبوحمزه ثمالی می گوید: به حضرت باقر)ع( 
 َوْجَهُه« چه معنایی دارد؟ فرمود: »هر چیزى زوال پذیر 

َّ
 َشْی ٍء هاِلٌک ِإال

ُ
تعالی: »ُکّل

ـــــرســـش ـُ پـــ

ــه«  ــک اال وجه ــیء هال ــه »کل ش ــه« در آی ــود از »وج مقص
ــا مقصــود دیــن الهــی اســت؟ چیســت؟ آی
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که بگوییم  وجه دارد،  است و تنها وجه آن باقی می ماند و خدا بزرگ تر از آن است 
که هر چیزى نابود می شود، مگر دین خدا و دستورى  ولی مقصود از آن این است 

که از آن به دست می آید«.]2[
گرچه این روایت از لحاظ سندی ضعیف می باشد،]3[ اما محتوای آن قابل  ا
که هیچ حرکتی به مقصد نمی رسد مگر آنچه  پذیرش است. و معنایش آن است 
هدفش به سمت خدای تعالی است؛ زیرا فرمان و دستورات او در جهت حرکت به 
کردارى هرگز از بین نمی رود؛]4[ لذا  سویش در نهاد هستی نهفته است، و چنین 
که همه آئین ها فانی و باطل است جز آئین خدا، و جمله  مفهوم آیه چنین است 
کیدى بر این تفسیر دانسته اند،  کمیت تشریعی و تأ »َلُه اْلُحْکُم« را به معناى حا
همچنین جمله »َو ِإَلْیِه ُتْرَجُعوَن« را به معناى رجوع به خدا در پذیرش شریعت 

کید مجددى بر این معنا.]5[ تفسیر کرده و تأ
با فرض پذیرش روایت؛ این تفسیر با ظاهر آیه و تفسیرهای دیگر منافاتی ندارد؛ 
ک خدا  که در این عالم باقی می ماند ذات پا که دانستیم تنها چیزى  زیرا هنگامی 
ک او مربوط است، آن نیز رنگ  است روشن می شود آنچه نیز به نحوى با ذات پا
که از ناحیه او است ابدى است، عمل  بقاء و ابدیت به خود می گیرد. آئین خدا 
که به او ارتباط دارند، از این نظر  که براى او است ابدى است، رهبران الهی  صالح 
ک او  که به او مربوط اند رنگ جاودانی دارند، خالصه هر چیز به نحوى با ذات پا

ک براى او نیست.]6[ پیوند و ارتباطی داشته باشد از آن نظر، فنا و هال

]1[. ر. ک: »وجه اهلل بودن امام علی)ع(«، 8680.
]2[. برقی، احمد بن محمد بن خالد، المحاسن، ج  1، ص 218 - 219، قم، دار الکتب اإلسالمیة، چاپ 
دوم، 1371ق؛ صدوق، محمد بن علی ، التوحید، ص 149، قم، مؤسسه نشر اسالمی، چاپ اول ، 1398ق.
که فردی واقفی و غیر ثقه است )طوسی، محمد بن حسن ، رجال  ]3[. به جهت منصور بن یونس بزرج 
 الطوسی، ص 343، قم، مؤسسه نشر اسالمی ، چاپ سوم ، 1373ش؛ عالمه حلی، حسن بن یوسف ، 
و  الذخائر، چاپ دوم ، 1411ق(؛  دار  الرجال ، ص 259، نجف اشرف،  أحوال  األقوال فی معرفة  خالصة 

»جلیس« که فردی مجهول است.
]4[. ابن بابویه، محمد بن علی،  معانی األخبار، ترجمه، محمدى شاهرودى، عبد العلی،  ج  1، ص 28، 

تهران، دار الکتب اإلسالمیة، چاپ دوم ، 1377ش.
]5[. ر. ک: مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج  16، ص 191 – 192، تهران، دار الکتب اإلسالمیة، چاپ 

اول، 1374ش.
]6[. تفسیر نمونه، ج  16، ص 192.
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پاسخ تفصیلی

که   مراد از پیوستگی آیات، وجود نوعی ارتباط معنایی میان اجزای آن است 
آن را از گسستگی، ناهماهنگی و پریشانی در هدف یا موضوع حفظ می کند.

آیات قرآن از جوانب مختلفی با یکدیگر پیوند دارند؛ مانند: 1. پیوستگی در بیان 
حقایق، 2. پیوستگی در هدف )هدایت بندگان(، 3. پیوستگی آیات یک سوره، 4. 

پیوستگی آیاتی که با هم نازل شده اند.

که   مراد از پیوستگی آیات، وجود نوعی ارتباط معنایی میان اجزای آن است 
یا موضوع حفظ می کند.  پریشانی در هدف  و  ناهماهنگی  گسستگی،  از  آن  را 
وجود نوعی پیوستگی میان آیات قرآن، همواره مورد توجه مفسران و قرآن پژوهان 
بوده است. این مسئله در میان قرآن پژوهان معمواًل در دانشی با عنوان »علم 
کتاب هایی در این علم تدوین شده است.]2[ برخی  مناسبات«]1[ مطرح بوده و 
نیز در البه الی مباحث علوم قرآنی به این مبحث پرداخته اند.]3[ در این آثار ـ 
بویژه آثار کهنـ  بیشتر بیان ارتباط های نامرئی میان آیاِت به ظاهر مستقل قرآن با 
یکدیگر و نیز پیوند میان سوره ها مّد نظر بوده است؛ اما دامنه این بررسی ها 

ـــــرســـش ـُ پـــ

مــراد از پیوســتگی و ارتبــاط میــان آیــات قــرآن چیســت؟ از 
چــه جهاتــی بــا هــم پیوســتگی دارنــد؟
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به همین محدوده ختم نشده؛ بلکه به تدریج انواعی از پیوندها را دربرگرفته 
است.]4[

کشف پیوند آیات  که از سویی،  اهمیت این موضوع بیشتر از آن جهت است 
کمک می کند و از سوی دیگر چهره  و ارتباط معنایی آنها با یکدیگر، به فهم قرآن 
که در وحدت، جامعیت و نظم  کسانی را  پیوسته آیات را آشکار می سازد و شبهه 
منطقی میان آیات قرآن تردید دارند، برطرف می سازد.]5[ افزون بر این؛ توجه 
کلمات آن را برمال می کند و  به پیوستگی آیات قرآن نظم آیات قرآن در چینش 
کلمات و عبارات آن آشکار می سازد.]6[  اعجاز قرآن را در اسلوب و شیوه چینش 
به عالوه؛ باور به وجود ارتباط معنایی میان آیات قرآن، از پیش زمینه های مهم 
تفسیر قرآن به قرآن محسوب می شود. عنایت نداشتن به برخی از این پیوندها، 
گسترده از قرآن در مقام تفسیر می گردد و بی توجهی به دسته ای  مانِع استفاده 
که با هم نازل شده اند ـ نقش قرینه سیاق را در تفسیر  از آنها ـ مانند پیوند آیاتی 
گر معتقد باشیم مجموعه آیات قرآن با یکدیگر ارتباط معنایی  کمرنگ می سازد. ا
خاصی ندارند، نمی توانیم در مقام تفسیر هر یک از آیات قرآن از سایر آیات به 
گر معتقد باشیم آیات  کشف مقصود آن آیه بهره ببریم؛ ولی ا عنوان منبعی برای 
گرفتن  قرآن به شکلی نظام مند و از جهت معنایی با یکدیگر مرتبط اند، با در نظر 
کشف  انواع ارتباط میان آیات، می توانیم با تکیه بر روش تفسیر قرآن به قرآن، به 

مدلول ها و مقاصد آیات بپردازیم.
به  که  نیستیم  قرآن  آیات  پیوندهای معنایی  تمام  بیان  این جا درصدد  در 
پیوندهای  برخی  بیان  به  می خواهیم  تنها  دارد.  نیاز  پردامنه  و  گیر  فرا بحثی 

معنایی آیات قرآن بپردازیم.

 یکی از تفاوت های اساسی کالم خداوند سبحان با انسان، انسجام و هماهنگی 
ویژه آیات قرآن با یکدیگر است؛]7[ چنان که در قرآن می خوانیم: »آیا درباره قرآن 
گر از سوى غیر خدا بود، اختالف فراوانی در آن می یافتند«.]8[  نمی اندیشند؟! ا

این آیه شریفه، بر پیوستگی و هماهنگی کامل میان آیات قرآن داللت دارد.]9[
در این راستا باید گفت: آیات قرآن از جوانب مختلفی با یکدیگر پیوند دارند. به 

تعدادی از این پیوندها تحت عناوین ذیل اشاره می شود.

انواع پیوندهایی معنایی در قرآن
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1. پیوستگی در بیان حقایق
یکپارچه  و  نام جهان هستی می شناسیم، مجموعه ای پیوسته  با  آنچه   

است که در اجزای آن هیچ گونه نقصان و خللی یافت نمی شود؛]10[ و قرآِن حکیم، 
از واقعیات پیوسته هستی است. حقیقت گویی و واقع نمایی  آینه ای تمام نما 
قرآن بیش از هر چیز مولود علم و حکمت خداوند متعال است.]11[ پدیدآورنده 
قرآن با علم بی پایان خود به حقایق هستی و اسلوب های دقیق بیان، واقعیات 
کرده است.  که هست ـ بیان  جهان را در راستای اهداف هدایتی خود ـ آن چنان 
قرآن که به هدف راهنمایی بشر به صراط مستقیم نازل شده است، از جنس حق 
خالص است و هیچ یک از انحای باطلـ  از جمله افسانه های ساختگی و باورهای 
که با سخن غیر حق  باطل بی پایه و خرافی پیشینیانـ  در آن راه نیافته است؛ چرا 
نمی توان مردم را در مسیر حق و حقیقت به پیش برد؟]12[ بدیهی است که میان 
اجزای چنین کالمی که از سویی واقع نما و حقیقت گو است و از سوی دیگر با القای 
کامل  پیامی روشن در پی تحقق اهدافی مشخص است، هماهنگی و پیوستگی 

برقرار است.
گزاره هایش  کاماًل بر واقع منطبق باشد،  کالمی بر اساس حقیقت استوار و  گر  »ا
یکدیگر را تکذیب نمی کند؛ زیرا تنها میان ارکان و اجزای حق )امر مطابق با واقع( 
اتحاد و هماهنگی وجود دارد. هیچ حقیقتی، حقیقت دیگر را باطل نمی کند و 
هیچ سخن صدقی، سخن صدق دیگر را تکذیب نمی کند. باطل است که با باطل 

دیگر و با حق منافات و سر ستیز دارد«.]13[

 2. پیوستگی در هدف
 رشته متصل میان ُدَرِر قرآن و پیام مشترک میان تمام آیات و ُسَور آن، هدف 
مشترکی است که قرآن برای تحقق آن از سوی خداوند حکیم نازل شده است که 
همان »هدایت بندگان« به نور و روشنی و رهایی آنان از تاریکی های جهل و انواع 

گمراهی )کفر، شرک و نفاق( است.]14[
کتاب هدایت همه مردم است و شأن و منزلت چنین  کتاب قرآن  که  از آن جا 
که مردم در  کتابی همین است، ظاهراً مراد از »ِلُکّلِ َشیٍء«،]15[ هر چیزی است 
هدایتشان بدان نیازمندند؛ اعم از معارف حقیقی مرتبط با مبدأ و معاد و اخالق 

نیک و قوانین الهی و قصص و مواعظ. قرآن بیان کننده همه این امور است.]16[

 3. پیوستگی آیات یک سوره
 سیر نزول قرآن و اهداف ویژه هدایتی و تربیتی آن، جغرافیای ویژه ای را 
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کندگی موضوعاِت مطرح  شده ـ به هر سوره بخشیده است؛  ـ به لحاظ تنوع و پرا
گاهی در یک سوره با موضوعات مختلف و متنوعی روبرو  که قاری قرآن  چندان 

می گردد که در نگاه اول ارتباط چندانی میان آنها مشاهده نمی شود.
که در میان اجزای دو  در هر سوره نوعی وحدت تألیف و تمامیت وجود دارد 
با هدفی مشخص سامان داده شده  نمی شود؛ هر سوره  یافت  سوره مختلف 
حمد،  سوره  غرِض  مثال؛  برای  نمی رسد.]17[  پایان  به  آن  تحقق  از  پیش  که 
»بیان شیوه اظهار بندگی در برابر خداوند« است؛ تمام عناصر این سوره مانند 
زنجیره هایی به هم پیوسته اند که ادب بندگی و سرسپردگی در برابر موالی حقیقی 

را آشکار می کنند و هیچ عنصِر ناهمگونی در این مجموعه چشم نمی خورد.]18[
آیات هر سوره در واقع بیانی تفصیلی از غرضی کلی است که سوره در پی تحقق 
آن است؛ لذا حتی آخرین آیه از یک سوره مفّصل را می توان ترجمانی از همان 

غرض اصلی دانست.]19[

 4. پیوستگی آیاتی که با هم نازل شده اند
کریم نزولی تدریجی داشته است و در هر مرحله از نزول مجموعه ای از   قرآن 
آیات آن به تناسب مقتضیات و اوضاع خاص بر پیامبر خدا)ص( فرود آمده است. 
آن حضرت به محض دریافت مجموعه ای از آیات قرآن، آنها را برای مردم بیان 
می کرده است.]20[ میان آیاتی که با یکدیگر نازل شده اند، به لحاظ معنا، ارتباطی 
کاربردی ترین  که یکی از  کامل وجود دارد. قوام قرینه سیاق، ]21[  وثیق و تناسبی 
قراین تفسیر قرآن محسوب می شود، مرهون همین پیوستگی و تناسب معنایی 
است. آیاتی که با هم نازل شده اند، ممکن است قطعاتی از یک سوره یا حتی تمام 
گر در سیاق آیات سوره انعام دقت شود معلوم  یک سوره باشند. برای نمونه؛ »ا
که سیاق همه واحد و همه به هم متصل و مربوط اند، و خالصه در بین  می گردد 
کند بر این که آیات آن جدا جدا نازل شده به نظر نمی رسد،  که داللت  آنها چیزی 
که هست، یک مرتبه نازل  که آن سوره همان گونه  و این خود دلیل بر آن است 

شده است«.]22[
به هر صورت، یکی از پیوندهای معنایی محکم میان آیات قرآن، وجود تناسب 
که با هم نازل شده اند و دارای موضوع یا محوری واحد  معنایی میان آیاتی است 
می باشند. در نتیجه، میان اجزای چنین کالمی، عنصری ناهم گون و بی گانه با آن 
موضوع محوری وجود ندارد و همین امر می تواند قرینه ای برای تعیین معنایی 
خاص در این گونه آیات یا حداقل کنارگذاشتن برخی احتماالت تفسیری ناهم گون 
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ــل
ـأم

ــ
ــ

ت

که دلیل قطعی بر نبودن ارتباط  با این مجموعه باشد. البته در جایی 
سیاق آیات داشته باشیم، نمی توانیم به قرینه سیاق تمسک نماییم؛ مانند 

جمالت شبه  معترضه ای که میان برخی آیات قرآن به  چشم می خورد.]23[

 قرآن کریم از جانب خداوند حکیم بر اساس نظمی ویژه  برای انتقال پیام هایی 
ارتباط  از  انواعی  خدا،  کالم  اجزای  میان  بی تردید  است.  یافته  سامان  خاص 

معنایی برقرار است.]24[

نتیجه گیری

که ما با آن، عوامل چینش آیات و سوره ها را شناسایی می کنیم  ]1[. علم مناسبات، دانشی است 
ک: بقاعی،  ابوالحسن ابراهیم  که زمینه پیوند را فراهم می کند. ر.  و موضوع آن علم اجزایی است 

بن عمر، نظم الدرر فی تناسب اآلیات و السور، ج 1، ص 5 - 6، قاهره، دار الکتاب اإلسالمی، بی تا.
کتاب »نظم الدرر فی تناسب اآلیات و السور« درصدد  ]2[. ابراهیم بن عمر بقاعی )م 885 ق( در 
بیان ارتباط های ناپیدا میان آیات و سوره های قرآن بوده است. جالل الدین عبدالرحمن سیوطی 

)م911ق( نیز کتاب »تناسق الدرر فی تناسب اآلیات و السور« را با همین هدف نگاشته است.
]3[. برای نمونه جالل الدین سیوطی یکی از وجوه اعجاز قرآن را تناسب آیات و سوره های آن دانسته 
و به نمونه هایی از آن اشاره کرده است. ر. ک: سیوطی، معترک االقران فی اعجاز القرآن، ج 1، ص 41 

ـ 52، بی جا، دارالفکرالعربی ، بی تا.
]4[. ر. ک: ایازی، سید محمدعلی، چهره پیوسته قرآن، نشریه هستی نما، پاییز 1380ش، ص 27 

ـ 33. 
کندگی موضوعات آن« را دلیلی بر »عدم تعین معانی قرآن«  ]5[. کسانی »پریشانی نظم آیات« و »پرا
گرفته اند و از آن محملی برای »قرائت های بی حد و حصر« و حقیقتًا بی ضابطه از متن قرآن ساخته اند. 
سروش، عبدالکریم، فربه تر از ایدئولوژی، ص 125ـ  126 و 165، مؤسسة فرهنگی صراط، 1373ش.
]6[. ر. ک: سیوطی، جالل الدین عبدالرحمن، االتقان فی علوم القرآن، ج 2، ص 241 _  251، 253 و 

256؛ چهره پیوستة قرآن، ص 16ـ  27.
]7[. طباطبائی، سید محمد حسین ، المیزان فی تفسیر القرآن، ج3، ص 76، قم، دفتر انتشارات 

اسالمی ، چاپ پنجم ، 1417ق.
]8[. نساء، 82.

پی نوشت
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]9[. ر. ک: المیزان فی تفسیر القرآن، ج  5، ص 19_ 20.
]10[. ملک، 3ـ  4.

]11[. ر. ک: المیزان فی تفسیر القرآن، ج 11، ص 398ـ  399.
]12[. ر. ک: همان، ج 7، ص 166 ـ  167.

]13[. همان، ج1، ص 72ـ  73 .
]14[. مائده: 15ـ  16؛ المیزان فی تفسیر القرآن، ج 1، ص16ـ  17.

ْلنا َعَلیَک اْلِکتاَب ِتْبیانًا ِلُکّلِ َشی ٍء َو ُهدًى َو َرْحَمًة َو ُبْشرى  ِلْلُمْسِلمیَن«؛ نحل، 89. ]15[. »...َو َنّزَ
]16[. ر. ک:  المیزان فی تفسیر القرآن، ج 12، ص 324 ـ  325  و ج 11، ص 280.

]17[. ر. ک، همان، ج 13، ص 231 و ج10، ص 167.
]18[. ر. ک: همان، ج 1، ص 17.

]19[. غرض سوره معمواًل با تدبر در آیات ابتدایی آن به دست می آید، ولی استثناهایی نیز به چشم 
می خورد؛ مثاًل در سوره مریم آیات 58 تا 60 دربردارنده غرض سوره است. ر.ک: المیزان فی تفسیر 

القرآن، ج 14، ص 74.
کریم در آیه 32  ]20[. نزول نجومی قرآن و حکمت های آن از برخی آیات قرآن پیدا است. مثاًل قرآن 
سوره فرقان انتقاد برخی کافران را بر نزول تدریجی قرآن طرح و در پاسخ به ایشان برخی حکمت های 

نزول تدریجی آن را بیان کرده است.
]21[. قرینه سیاق از قراین پیوسته لفظی است. این قرینه محصول رعایت نوعی تناسب و پیوستگی 
کالم از سوی متکلم حکیم است و از آن می توان برای فهم مراد متکلم مدد  و تناسب میان اجزای 

جست.
]22[. المیزان فی تفسیر القرآن، ج 7، ص 5.

]23[. ر. ک: همان، ج 20، ص 109ـ  111.
ک: اشرفی، امیر رضا، پیوستگی آیات قرآن و نقش آن در تفسیر از منظر عالمه طباطبایی  ]24[. ر. 

)ره(، نشریه قرآن شناخت، شماره دوم، پاییز و زمستان 1387ش، ص 26ـ  58.
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کودکــــــی

ازدواج

سه  و  بوده  »موید«  اعالیش  جد  نام  و  »ذکی«  جدش  نام  یوسف  پدرش  نام 
گنجه )واقع در  همسر و یک فرزند به نام محمد داشته است. زادبوم نظامی را شهر 
گفته اند. نام مادرش رئیسه  کنونی( و اجدادش را اهل تفرش  جمهوری آذربایجان 
کم یتیم شد و دایی اش، »خواجه عمر« بزرگش نمود. کرد تبار بود. وی در سنین  و 

فخرالدین  که  بود  کنیزکی  آفاق،  نخستش  همسر  کرد.  ازدواج  بار  سه  نظامی 
و  اولین  آفاق  بود.  فرستاده  برایش  ای  هدیه  عنوان  به  دربند  کم  حا بهرامشاه 
محبوبترین زنان نظامی بود. تنها پسر نظامی، محمد از آفاق بود.  وقتی نظامی 
از دنیا رفت. در آن زمان محمد  را به پایان رساند آفاق  سرودن خسرو و شیرین 
که دو همسر دیگر نظامی نیز در سنین  هفت سال بیشتر نداشت. عجیب است 

کدام پس از اتمام یکی از آثار او اتفاق می افتاد. کردند و مرگ هر  جوانی فوت 

گنجه ای )حدود ۵۳۷ تا ۶۰۸ ه .ق( شاعر داستان  الیاس بن یوسف نظامی 
های  منظومه  سرای  داستان  بزرگترین  ایران،  ششم  سده  رمزگوی  و  سرا 
که سبک داستان محاوره ای را وارد  حماسی عاشقانه به زبان پارسی است 

کرد. ادبیات داستانی منظوم پارسی 

تحصیــــالت

نظامی مانند اغلب اساتید باستان از تمام علوم عقلی و نقلی بهره مند و در 
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اخـــالق

کی اخالق و تقوی، نظیر حکیم نظامی را در میان تمام شعرای عالم نمی  در پا
کرد. در تمام دیوان وی یک لفظ رکیک و یک سخن زشت پیدا نمی  توان پیدا 

شود و یک بیت هجو از اول تا آخر زندگی بر زبانش جاری نشده است.
که  گنجینه در پنج بحر مثنوی جهان را یادگار است  گنجه شش   از استاد بزرگ 
گرفته است، ولی هیچکدام از آنان نتوانسته اند  مورد تقلید شاعران زیادی قرار 

که باید و شاید از عهده تقلید برآیند. آن طور 
لیلی و مجنون،  از: مخزن االسرار، خسرو و شیرین،   این شش دفتر عبارتند 
که همگی نشان دهنده هنر سخنوری و بالغت  هفت پیکر، شرفنامه و اقبالنامه 

گوینده توانا آن منظومه هاست.

سبک نظامــــی

که باید او را در شمار ارکان شعر فارسی و از استادان  نظامی از شاعرانی است 
و  فردوسی  مانند  که  است  سخنگویانی  آن  از  وی  دانست.  زبان  این  مسلم 
چه  گر  ا یابد.  دست  خاص  روشی  و  سبک  تکمیل  و  ایجاد  به  توانست  سعدی 

کامل عیار و در وادی عرفان و سیر و سلوک راهنمای بزرگ  علوم ادبی و عربی 
در  و  بوده  بشر  فرزندان  سرمشق  و  استوار  و  پایبند  ستوده  اخالق  و  عقاید  در  و 
گر وارد مرحله  که ا گویند  فنون حکمت از طبیعی و الهی و ریاضی دست داشته و 
بزرگان  ردیف  در  پرداخت  می  حکمیه  علوم  تالیف  و  تدریس  به  و  نبود  شاعری 

حکمت و فلسفه به شمار می آمد. 
و  موصل  و  آذربایجان  اتابکان  حکومت  دوره  با  نظامی  زندگی  دوران 
شروانشاهان همزمان بوده است. تعلق خاطر نظامی به تصوف زندگانی وی را 
کرده و این امر او را از وابستگی به دربارهای سالطین  بیشتر با زهد و عزلت همراه 

کرده است دور 
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برجستگی ها و ویژگی های شعر نظامی

 1. تشبیهات و توضیحات او، زیبا و هنرمندانه و بسیار خیال انگیزند.
 2. در تصویر جزئیات طبیعت و حاالت، بسیار تواناست.

که نتیجه آشکار آن، موسیقی شعر اوست. کلمات مناسب   3. انتخاب الفاظ و 
 4. ایجاد ترکیبات خاص و ابداع و اختراع معانی و مضامین نو و دلپسند.

می  یافت  وفور  به  نظامی  شعر  در  که  تازه  ترکیبات  ابداع  و  معانی  تازگی   .5  
کثرت »لغات عربی« و  کند عالوه بر این ها  گاهی دچار ابهام می  کالم وی را  شود، 
»اصطالحات علوم« و »اصول و مبانی فلسفه و معارف اسالمی« سخن این شاعر 

کرده است. را دشوار و پیچیده 

داستانسرایی در زبان فارسی به وسیله نظامی شروع نشده لیکن تنها شاعری 
که تا پایان قرن ششم توانسته است شعر تمثیلی را به حد اعالی تکامل برساند 

نظامی است. 
ابداع  و  تازه  ترکیبات خاص  ایجاد  و  کلمات مناسب  و  الفاظ  انتخاب  وی در 
معانی و مضامین نو و دلپسند و تصویر جزئیات با نیروی تخیل و دقت در وصف 
مناظر و توصیف طبیعت و اشخاص و بکار بردن تشبیهات و استعارات مطبوع و 

که بعد از خود نظیری نیافته است. کسانی است  نو، در شمار 
آوردن  و  الفاظ  با  بازی  و  از نظر اطناب در سخن  آثار نظامی  که  با وجود آن   
اصطالحات علمی و فلسفی و ترکیبات عربی فراوان و پیچیدگی معانی بعضی از 
که باید او را  کالم او به قدری است  گیری است ولی »محاسن  ابیات، قابل خرده 
یکی از بزرگترین شعرای ایران نامید و مخصوصا در فن خود بی همتا و بی نظیر 

کرد. معرفی 
 نظامی در بزم سرایی، بزرگترین شاعر ادبیات پارسی است. به جرأت می توان 
که او در سرایش لحظه های شادکامی بی همتاست، زبانش شیرین است  گفت 
که در بازگویی لحظه های  گونه  گفتارش دلنشین. آن  گانش نرم و لطیف و  و واژ
غنایی  رنگ  گاه  ناخودآ نیز  رزم  اشعار  به  یابد  رهایی  بزم  از فشار  نتوانسته  رزم، 

داده است.
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درگذشت

که به دعوت قزل ارسالن )۵۸۱-۵۸۷( به یکی از  کوتاهی  همه عمر را به جز سفر 
کرد، در وطن خود باقی ماند تا در سال ۶۰۲ در همین شهر در  گنجه  نواحی نزدیک 

ک سپرده شد.  سن شصت و سه سالگی درگذشت و به خا
بعضی درگذشت او را بین سالهای ۵۹۹ تا ۶۰۲ و عمرش را شصت و سه سال و 

شش ماه نوشته اند.

ادعای تفرشی بودن نظامی

بعضا ادعاهائی بر تفرشی بودن این شاعر بزرگ موجود است. این ادعا عمدتا 
از توابع  که  گردد و طبق این ادعا روستای »تا«  ح می  توسط اهالی تفرش مطر
گردد. منشا این ادعاها می  تفرش است به عنوان زادگاه اصلی نظامی عنوان می 

تواند اشعار ذیل از اقبالنامه باشد.
 

به تفرش دهی هست »تا« نام او 
نظامی از آنجا شده نامجو 

که این اشعار در اقبالنامه اصلی بوده و یا بعدا در آن  البته صحت و سقم این 
وارد شده مورد بحث است. دالیل زیادی در رد این ادعا ارائه شده است از جمله 

دلیل نبود منطقه یا روستائی بنام »تا« توسط استاد نفیسی.
که روستائی بدین نام موجود است قاطع   اما دلیل استاد نفیسی از آنجائی 
که تفرش را تا پیش از قرن  نیست. قاطع ترین دلیل برای رد این ادعا این است 
هشتم »طبرس« می نامیدند و این را می توان در نام »شیخ طبرسی« ــ  عالم و 

مفسر قرن پنجم- دید.
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آثار

گنج نظامی شامل:   خمسه یا پنج 
لیلی و مجنون 

هفت پیکر 
خسرو و شیرین 

مخزن االسرار 
اسکندرنامه مشتمل بر اقبالنامه و شرفنامه

 قدیمی ترین مثنوی نظامی مخزن االسرار است و بهترین آنها خسرو و شیرین 
است.



138
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والدت

تحصیـــل

خواجه  و  طوسی  محقق  به  معروف  طوسی  حسن  بن  محمد  بن  محمد 
بن  محمد  پدرش  شد.  متولد  طوس  در  هـ.ق   597 سال  در  طوسی  نصیرالدین 

حسن از فقهاى امامیه و محدثان طوس بود.]۱[

کودکی و نوجوانی محمد در شهر طوس سپری شد. وی در این ایام پس  ایام 
و  بیان  و  فارسی، معانی  و  زبان عربی  قواعد  قرآن،  قرائت  نوشتن،  و  از خواندن 

حدیث را نزد پدر خویش آموخت.
کمك می کرد. پس از آن به  مادرش نیز وی را در خواندن قرآن و متون فارسی 
از دانشمندان  که  نزد دایی اش »نورالدین علی بن محمد شیعی«  توصیه پدر، 

گیری آن علوم پرداخت. نامور در ریاضیات، حکمت و منطق بود به فرا
با  نزد دایی اش چندان برطرف نشد و بدین سبب   عطش علمی محمد در 
نامی در  از دانشوران  که  راهنمایی پدر در محضر »کمال الدین محمد حاسب« 

خواجه  به  معروف  ق(   672-597( طوسی  حسن  بن  محمد  بن  محمد   
قرن  در  ایرانی  بزرگ  ریاضیدان  و  م، 

ّ
متکل فیلسوف،  طوسی؛  نصیرالدین 

کننده رصد خانه مراغه و صاحب زیج  هفتم هجری است. خواجه نصیر بنا 
ایلخانی است. بزرگانی همچون عالمه حلی، قطب الدین شیرازی و... در 

مکتب وی پرورش یافتند.
رشته  به  گون  گونا موضوعات  در  متعددی  علمی  های  رساله  و  کتب  وی   
ح االشارات،  که از آن جمله می توان به : تجرید االعتقاد، شر تحریر درآورد 

کرد. اخالق ناصری، تحریر اصول اقلیدس و... اشاره 
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استاد  که  بود  اما هنوز چند ماهی نگذشته  پرداخت  به تحصیل  بود  ریاضیات 
گفت: من آنچه می دانستم به او  که وی به پدر او چنین  کرد و آورده اند  قصد سفر 
گاه پاسخش را نمی دانم! که  کنون سؤال هایی می کند  )خواجه نصیر( آموختم و ا
 پس از چندی آن نوجوان سعادتمند از فیض وجود استاد بی بهره شده بود 
رجال،  علوم  در  ویژه أی  تبحر  که  حمزه«  بن  عبداهلل  »نصیرالدین  پدرش  دایی 
علمی اش  عطش  لحظه،  هر  که  محمد  و  آمد  طوس  به  داشت  حدیث  و  درایه 

کسب علوم پرداخت.  افزون می گردید در نزد او به 
گیری مطالب جدیدی از استاد نشد، اما هوش و استعداد  گرچه او موفق به فرا
کرد تا به  که به او توصیه  گونه أی  وافرش شگفتی و تعجب استاد را برانگیخت به 

کند. منظور استفاده های علمی بیشتر به نیشابور مهاجرت 
لباس  استادش »نصیرالدین عبداهلل بن حمزه«  و بدست  او در شهر طوس   
کرد و از آن پس به لقب »نصیرالدین« از سوی استاد  مقدس عالمان دین را بر تن 

افتخاری جاویدان یافت.
که نصیرالدین جوان برای سفر به نیشابور آماده می شد   در آخرین روزهایی 
غم از دست دادن پدر بر وجودش سایه افکند اما تقدیر چنین بود و او می بایست 
که یك سال از فوت  با تحمل آن اندوه جانکاه به تحصیل ادامه دهد. در حالی 
پدرش می گذشت به نیشابور پای نهاد و به توصیه دایی پدر به مدرسه سراجیه 
ج فقه  که از استادان بزرگ درس خار رفت و مدت یك سال نزد سراج الدین قمری 

و اصول در آن مدرسه بود، به تحصیل پرداخت. 
گردان امام فخر رازی  سپس در محضر استاد فریدالدین داماد نیشابوریـ  از شا

گرفت. کتاب »اشارات ابن سینا« را فرا ـ 
استعداد  و  عالقه  خواجه،  با  فریدالدین  متعدد  علمی  مباحثات  از  پس   
فوق العاده خواجه نسبت به دانش اندوزی نمایان شد و فریدالدین او را به یکی 
کرد و بدین ترتیب نصیرالدین طوسی توانست  گردان فخر رازی معرفی  دیگر از شا
کتاب »قانون ابن سینا« را نزد »قطب الدین مصری شافعی« به خوبی بیاموزد. 
کتاب های فوق از محضر عارف معروف آن دیار »عطار نیشابوری«  وی عالوه بر 

)متوفی 627( نیز بهره مند شد.
دنبال  به  همواره  و  گشته  ارزشمندی  علوم  صاحب  حال  آن  در  که  خواجه   
پربار  خرمن  از  فراوان  خوشه چینی  از  پس  بود،  بیشتر  فنون  و  علوم  کسب 
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دانشمندان نیشابور به ری شتافت و با دانشور بزرگی به نام برهان الدین محمد 
گشت. او سپس قصد سفر به اصفهان  بن محمد بن علی الحمدانی قزوینی آشنا 
کرد. اما در بین راه پس از آشنایی با »میثم بن علی میثم بحرانی« به دعوت او 
و به منظور استفاده از درس خواجه ابوالسعادات اسعد بن عبدالقادر بن اسعد 

کرد. اصفهانی به شهر قم رو 
 محقق طوسی پس از قم به اصفهان و از آنجا به عراق رفت. او علم »فقه« را 
گردان ابن ادریس  از محضر »معین الدین سالم بن بدران مصری مازنی« )از شا
نقل  اجازه  خود  استاد  از  ق   619 سال  در  و  گرفت.  فرا حلبی(  زهره  ابن  و  حلی 

کرد.  روایت دریافت 
که نوشته اند خواجه مدت زمانی از »عالمه حلی« فقه و عالمه نیز در  گونه  آن 

مقابل، درس حکمت نزد خواجه آموخته است.
بود  دانشمندانی  از دیگر  )عراق(  کن شهر موصل  الدین موصلی« سا »کمال   
که علم نجوم و ریاضی به خواجه آموخت و بدین ترتیب محقق طوسی دوران 
تحصیل را پشت سر نهاده، پس از سال ها دوری از وطن و خانواده، قصد عزیمت 

کرد.]۲[ به خراسان 
 

خواجه طوسی در قلعه های اسماعیلیان

که  از قربانیان نخستین حمله مغول هاست  خواجه نصیرالدین طوسی یکی 
را مورد تعّرض  ـ 1227 م( سرزمین های اسالمی  طی آن سپاهیان چنگیز )1215 

کردند.  ک یکسان  که رسیدند، آن را با خا قرار دادند و به هر شهری 
که در آن زمان دارای مدارس علمیه  شهر نیشابور نیز یکی از این شهرهاست 
کردند،  متعدد و مملو از علما بود. مغول ها در این حمله، نه تنها نیشابور را ویران 

کشتند. که یافتند،  کس را  بلکه با شمشیر به جان مردم افتادند و هر 
برند و خواجه  به در  آنان جان سالم  از دست  توانستند  تنها عده معدودی   
آواره  که در پی پناهگاهی مطمئن و امن،  از آن ها بود  نصیرالدین طوسی یکی 
که از  که ناصرالدین عبدالرحیم بن ابی منصور محتشم  بیابان ها شد]۳[ تا این 
به  را  خواجه  بود،  خراسان  کم  حا اسماعیلیان  پادشاه  محمد  عالءالدین  طرف 
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که قلعه قهستان را ایمن ترین نقطه در خراسان  کرد و خواجه نیز  قهستان دعوت 
یافت این دعوت را پذیرفت و به قهستان رفت.

 تاریخ دقیق ورود خواجه به مشخص نیست و بعد از سال 619 هـ.ق می باشد 
دعوت  به  گر  ا و  است  گرفته  روایی  اجازه  بدران  بن  سالم  خود  استاد  از  که 
ابتداى  سال  این  که  باشد  هـ.ق   624 سال  از  بعد  باید  باشد  رفته  ناصرالدین 

فرمان فرمایی اوست.]۱[
به  را  مسکویه  ابن  تألیف  االعراق«  »طهارة  کتاب  خود  اقامت  مدت  در  او   
کرد و نام آن را »اخالق ناصری« نهاد. درخواست میزبانش به زبان فارسی ترجمه 

 وی در همین اّیام »رساله معینیه« را در موضوع علم هیئت به زبان فارسی 
نگاشت.

 ناسازگاری اعتقادی خواجه با اسماعیلیان و نیز ظلم و ستم آنان نسبت به 
گرفتن، نامه ای به خلیفة عباسی در بغداد  کمک  مردم وی را بر آن داشت تا برای 

بنویسد.
کم قلعه از ماجرای نامه باخبر شد و به دستور او خواجه نصیر   در این میان حا
گردید. پس از چندی خواجه به قلعة الموت منتقل شد ولی  بازداشت و زندانی 
کرده بود با او رفتاری مناسب  که از دانش محقق طوسی اطالع پیدا  کم قلعه  حا

گرفت.  در پیش 
اّما در  نصیرالدین طوسی حدود ۲۶ سال در قلعه های اسماعیلیه بسر برد،  
جمله  از  متعددی  کتابهای  و  ننشست  باز  علمی  تالش  از  لحظه ای  دوران  این 
ح اشارات ابن سینا«، »تحریر اقلیدس«، »تولی و تبری« و »اخالق ناصری«  »شر

کرد. کتاب و رسالة دیگر را تألیف  و چند 
کتاب روضه التسلیم و مطلوب المومنین؛ تولی و تبری از جمله آثاری است   

که به فرمان امام اسماعیلی در الموت نوشته است.)1-1(
ح اشارات می نویسد: »بیشتر مطالب آن را در چنان  کتاب شر  خواجه در پایان 
از آن ممکن نیست و بیشتر آن را در روزگار  تر  که سخت  وضع سختی نوشته ام 
ک بود و  که هر جزئی از آن، ظرفی برای غصه و عذاب دردنا پریشانی فکر نگاشتم 

پشیمانی و حسرت بزرگی همراه داشت. 
که از چشمانم اشک نریزد و دلم پریشان نباشد و زمانی  و زمانی بر من نگذشت 

که دردهایم افزون نگردد و غم هایم دو چندان نشود...«.]۲[ پیش نمی آمد 



معـاریف

143

کوخان مغول خواجه طوسی و هال

ساخت رصدخانه به دست خواجه طوسی

خطر  به  را  مغوالن  سیاسی  قدرت  و  کمیت  حا اسماعیلیان  وجود  که  آنجا  از 
کوخان در سال 651 ق با اعزام لشکری به قهستان آنجا را فتح  می انداخت هال
کامل قلعه، از  کم قلعه پس از مشورت با خواجه نصیر، عالوه بر تسلیم  کرد. حا
کرد و چندی پس از آن در سال 656 ق تاج و تخت اسماعیلیان  مغوالن اطاعت 
گام را در جلوگیری از  در ایران برچیده شد و بدین سان خواجه نصیر بزرگترین 
جنگ و خونریزی و قتل عام مردم برداشته، از این رو نزد خان مغول احترام و 

موقعیت ویژه ای یافت.]۲[
کوخان متوجه بغداد و خالفت   بعد از راحتی خیال از جانب اسماعیلیان، هال
اوضاع  خواست  او  از  و  کرد  مشورت  مورد  این  در  خواجه  با  و  گردید  عباسیان 
که  گونه توضیح داد  کند. خواجه اوضاع را این  کب را بررسی و نتیجه را بیان  کوا
کو را به فتح بغداد  خالفت عباسیان بزودى منقرض و نابود می شود و این امر هال

کرد. ترغیب 
کار  این  که  این  با خلیفه و اظهار  با جنگ  از منجمین  مخالفت بعضی دیگر 
کوخان  آثار شومی دربر دارد در برابر استدالالت خواجه به جایی نیانجامید و هال
کشته شدن  پس از محاصره بغداد آن را به تصرف درآورد و خالفت عباسیان با 

گردید. آخرین خلیفه المستعصم باهلل، منقرض 
 در این زمان خواجه با تدبیر خود جان بسیارى از مردم و علما و اهل فضل و 
هنر را نجات داد و از غارت اموال بسیارى جلوگیرى نمود. حکایت شفاعت هاى 

کو براى حفظ جان علما در تاریخ نگاشته شده است.]۱[ او نزد هال

کو به امر پادشاه  بعد از فتح بغداد و برگشتن خواجه به مراغه در خدمت هال
و  خواجه  خود  پیشنهادهاى  از  را  کار  این  بعضی  گردید.  رصد  بستن  مأمور 
آن جانشین  آرزوهاى منکوقا  از  را  آن  و عده اى  کرده اند  قلمداد  کو  موافقت هال
افتاد در  به فکر  و  او در هندسه دستی داشت  گفته اند  چنگیزخان دانسته اند، 
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کند. امپراطورى خویش رصدى ایجاد 
کار جمال الدین محمد بن طاهر بن محمد زئیدى بخارى را   ابتدا براى این 
که داشت خود را مرد انجام آن ندید و اظهار  کرد ولی او با تمام فضائلی  انتخاب 

کرد. عجز 
و  بود  شنیده  ریاضی  علوم  در  را  خواجه  تبحر  آوازه  و  صیت  که  آن  منکوقا   
ایران  به  را  کو  هال که  وقتی  است،  اسماعیلیان  قلعه هاى  در  او  که  می دانست 
نصیر  خواجه  مالحده،  قلعه هاى  تصرف  از  پس  که  گفت  وداع  هنگام  فرستاد 
که بطلمیوس دهر و اقلیدس عصر است و دیریست در دست مالحده  طوسی را 

کند. که منظور است قیام  اسیر است به نزد ما بفرست تا به بستن رصدى 
که او نتواند به این امر  کو او را به نزد خان نفرستاد زیرا یا می ترسید   ولی هال
کند یا چون حسن سیرت و صدق خواجه را مشاهده نمود دوست داشت  قیام 
که او مالزم خودش باشد و بستن رصد به نام خودش تمام شود. پس از هفت 

کو رصد ایلخانی بنا نهاده شد. سال از حکومت هال
که خواجه هر قدر مال نیاز داشت از خزانه به او بدهند  کو فرمان داده بود   هال
حسب  بر  و  بود  گذاشته  خواجه  اختیار  در  نیز  را  ممالك  تمام  موقوفات  عشر  و 
از اطراف بالد  را  از علماى ریاضی و ماهران در نجوم  درخواست خواجه جمعی 

خواست تا دستیار خواجه باشند همانند:
که در علم هندسه و آالت رصد متبحر بود از دمشق.  مؤید الدین عرضی 

کالم و منطق فاضل بود از قزوین. که در حکمت و  کاتبی   نجم الدین 
 فخرالدین اخالطی متبحر و مهندس در علوم ریاضی از تفلیس.

که طبیب و در علوم ریاضی استاد بود از موصل.  فخرالدین مراغه اى 
رصد  علم  و  هندسه  و  ریاضی  علوم  اجزاء  در  که  بغدادى  کاتب  الدین  نجم   

مهارت داشت و نقاش نیز بود. 
که مهندس و در علوم ریاضی و اعمال رصد دانا بود. محیی الدین مغربی 

شمس  مانند  دانشمندان  و  حکما  از  دیگر  جمعی  و  شیرازى  الدین  قطب   
الدین  نجم  و  شامی  الدین  حسام  و  ایجی  الدین  کمال  شیخ  و  شروانی  الدین 
و  الفوطی  ابن  و  استرآبادى  الدین  رکن  سید  و  اسطرالبی  الدین  نجم  و  شامی 

صدرالدین علی و اصیل الدین حسن پسران خواجه. 
در  مراغه  شهر  غربی  شمال  طرف  در  علما  این  مشورت  با  رصدخانه  این 
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که به رصد داغی )کوه رصد( مشهور است ساخته شد و در روز  باالى تپه بلندى 
سه شنبه چهارم جمادى االول سال 657 هـ.ق شروع به بناى رصد نمودند و در 

سال 660 آلت هاى رصدى به اتمام رسید.
جلد  هزار  چهارصد  که  شد  ساخته  بزرگی  کتابخانه  رصدخانه  این  جنب  در 
از بغداد و دمشق و  که  فراوانی  کتب نفیس  کو  به فرمان هال بنا  و  کتاب داشت 
موصل و خراسان غارت شده بود و براى خواجه و همراهان وى الزم بود به آن 
که  کتابخانه نقل داده شد و خود خواجه نیز مأمورینی به بالد اطراف می فرستاد 
کجا بیابند براى او بخرند و بفرستند و در مسافرت ها خودش  کتب علمی را در هر 
کتابی یا اسطرالبی یا آلت نجومی دیگرى پیدا می کرد می خرید و آن را  هم هر جا 

به مراغه می آورد.
کو تعجیل داشت  کامل به سی سال وقت نیاز داشت ولی چون هال  یك رصد 
کار خویش را در دوازده سال ارائه دهد و از این رو خواجه  خواجه مجبور شد نتایج 
کمك جدول هاى زیجهاى سابق و رصدخانه جدید به ترتیب زیج  مجبور شد به 
کند و خطاى چهل دقیقه اى خورشید در اول  ایلخانی را منتشر  بپردازد و زیج 

گذشتگان نشان داد. سال را بر اساس حساب 
متعددى  سفرهاى  اباقا  فرزندش  و  کو  هال با  شدن  مالزم  از  بعد  خواجه   
انجام داد. در سال 665 هـ.ق به همراهی قطب شیرازى به خراسان رفت و در 
براى  دیگر  نوبت  چند  و  هـ.ق   662 سال  در  بازگشت  مراغه  به  هـ.ق   667 سال 

کرد.]۱[ کتاب به بغداد سفر  جمع آورى 

خواجه طوسی در زمان اباقاخان

کو دخالت داشت و در  خواجه در به سلطنت رساندن اباقاخان بعد از مرگ هال
همان لحظه به سلطنت رسیدن جمله اى از نصایح سودمند نوشت و به عرض 
رسانید و به فرمان اباقاخان، خواجه آن نوشته را با صداى بلند در آن مجلس خواند.

گذارده و از او سخنی   بعد از شروع سلطنت اباقاخان عمر این دانشمند رو به آخر 
که پنج سال بعد از این تاریخ یعنی در سال 669 هـ.ق تفصیل  نمی شنویم جز آن 

معالجه اباقاخان از او نقل شده است.
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کارهاى طبی و معالجات خود اشاره   خواجه در بعضی از مصنفات خویش به 
کی از اطالع او از طبابت است. نموده است و این حا

 خواجه داراى ذوق شعرى نیز بوده و اشعار بسیارى به زبان عربی و فارسی سروده 
است که به جز چند قطعه و چند رباعی و مثنوى کوتاه چیزى در دست نیست.]۱[

گردان خواجه طوسی شا

کشورهای مختلف رفت و آمد می کرد و همچون  نصیرالدین طوسی در شهرها و 
می بخشید.  دانش  فروغ  را  بسیاری  گردان  شا کرده،  نورافشانی  تابان  خورشیدی 

برخی از آنان به این قرار است:
 1. جمال الدین حسن بن یوسف مطهر حلی )عالمه حلی ـ متوفی 726 ق( او از 
گرانسنگی از خود به جای نهاد. وی شرح هایی نیز  که آثار  دانشوران برزگ شیعه بود 

بر کتاب های خواجه نگاشت.
کمال الدین میثم بن علی بن میثم بحرانی. او حکیم، ریاضیدان، متکلم و   .2 
گرچه در رشته حکمت  کردند. وی  فقیه بود و عالمان بزرگی از محضرش استفاده 
گردی در مقابل خواجه بر زمین زد، از آن سو خواجه از درس فقه وی  زانوی ادب و شا
بهره مند شد. این محقق بحرینی شرح مفصلی بر نهج  البالغه نوشته که به شرح نهج 

البالغه ابن میثم معروف است.
 3. محمود بن  مسعود بن مصلح  شیرازی، معروف به »قطب الدین  شیرازی« 
گردان ممتاز خواجه است وی در چهارده سالگی به جای پدر  )متوفی 710 ق( او از شا
نشست و در بیمارستان به طبابت پرداخت. سپس به شهرهای مختلفی سفر کرد و 
گرفت. قطب الدین  علم هیئت و اشارات ابوعلی را از محضر پرفیض خواجه نصیر فرا

کتاب هایی در شرح قانون ابن سینا و در تفسیر قرآن  نوشته است.
او حنبلی مذهب و  کمال الدین عبدالرزاق شیبانی بغدادی )642ـ723 ق(   .4 
معروف به ابن الُفَوطی بود. این دانشمند مدت زیادی در محضر خواجه علم آموخته 
الداب،  کتاب های معجم  و  قرن هفتم است  تاریخ نویسان معروف  از  است. وی 

الحوادث الجامعه و تلخیص معجم االلقاب از آثار اوست.
و همراهان خاص  گردان  از شا )متوقی 715 ق(  استرآبادی  رکن الدین   5. سید 
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خواجه بوده و شرح هایی بر کتاب های استاد خویش نوشته و عالوه بر تواضع و بردباری، 
از احترامی افزون برخوردار بوده است. وی در تبریز به خاك سپرده شده است.

گردان خواجه نصیر عبارتند از:  برخی دیگر از شا
ابراهیم حموی جوینی

 اثیرالدین اومانی
 مجدالدین طوسی

 مجدالدین مراغی

آثــــــــار

خواجه نصیرالدین در دوران حیات ارزشمند خویش به رغم آشوب و حوادث 
مخاطره انگیز و فشارهای سیاسی، اجتماعی و نظامی آن عصر، توانست حدود 
کتاب و رساله علمی در موضوعات متفاوت به رشته تحریر درآورد.  یکصد و نود 

برخی از آثارش عبارت اند از:
اهمیت  دلیل  به  و  شده  نگاشته  کالم  موضوع  در  که  العقاید  تجرید   .1  
ح های بسیاری پیرامون  گرفته و شر فوق العاده آن مورد توجه دانشمندان قرار 

آن نوشته شده است.
کتاب شرحی بر اشارات بوعلی سینا است. ح اشارات: این   2. شر

 3. فواعد العقاید، در موضوع اصول عقاید
 4. اخالق ناصری

 5. اوصاف االشراف
 6. تحریر اقلیدس

 7. تحریر مجسطی
 8. اساس االقتباس

 9. زیج ایلخانی
 10. اثبات الجواهر

 11. اثبات اللوح المحفوظ
 12. اشکال الکرویه
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کافی ح اصول   13. شر
کلیات طب  14. رساله ای در 

کتاب و رساله علمی دیگر]۲[   15. تجرید الهندسه و ده ها 

وفــــات

فـــرزنـدان

خواجه طوسی در سال 672 هـ.ق در بغداد رحلت نمود و بنابر وصیت خودش 
گردید.]۲[ کاظمین مدفون  در شهر 

که در بغداد حالش دگرگون شد و دید دارد از این نشائه به جوار  خواجه وقتی 
کنار امام هفتم، باب الحوائج الی اهلل  کرد: »مرا از  کند، وصیت  الهی ارتحال می 
ک بسپارید و روی قبر من  از این معقل و پناهگاه بیرون نبرید و در عتبه به خا

بنویسید: وکلبهم باسط ذراعیه بالوصید«.]۴[

او  بزرگ  فرزند  نهاد: صدرالدین علی،  یادگار  به  از خود  خواجه نصیر سه پسر 
کافی  کنار پدر و همگام با او بود و در فلسفه، نجوم و ریاضی بهره  که همواره در 
داشت. دومین فرزندش اصیل الدین حسن نیز اهل دانش و فضیلت بود و در 
کوچك خواجه فخرالدین  زمان حیاتش اغلب به امور سیاسی مشغول بود. فرزند 

کشورهای اسالمی را به عهده داشت.]۲[ که ریاست امور اوقاف در  محمد بود 

 1. مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی، نرم افزار نورالحکمه )نسخه 3(، بخش اطالعات جانبی 
)زندگی نامه مولفان(.

 2. گلشن ابرار، جلد 1، زندگی نامه »خواجه نصیر طوسی« از عبدالوحید وفایی. 
گسترش تشّیع و حفظ آثار اسالمی، امین، سید حسن /  3. خواجه نصیرالدین طوسی و نقش او در 
ترجمه، تلخیص و تحقیق: مهدی زندیه، فصلنامه شیعه شناسی، شماره 5 در دسترس در سایت 

حوزه، بازیابی: 29 اردیبهشت 1392.
 4. هزار و یک نکته، عالمه حسن زاده آملی. 

پی نوشت
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در روز بیستم جمادى الثانی 1320 هجرى قمرى مطابق با 30 شهریـور 1281 
توابع  از  خمین    شهرستان  در  میالدى(   1902 سپتامپر   21  ( شمسی  هجرى 
استان مرکزى ایران در خانواده اى اهل علـم و هجرت و جهاد و در خـانـدانـی 
بـر  پـاى  الخمینـی  المـوسـوى  الـلـه  روح  علیها،  اهلل  اطـهـر سالم  زهـراى  از سالله 

کدان طبیعت نهاد . خـا
کار هـدایـت  مردم  که نسل در نسل در  او وارث سجایاى آباء و اجدادى بـود 
الـله  آیه  مرحوم  خمینـی   امام  بزرگـوار  پـدر  انـد.  کـوشیـده  الهی  مـعارف  وکسب 
سید مصطفی مـوسـوى از معاصریـن مرحـوم آیه الـلـه  العظمـی میرزاى شیـرازى 
)رض(، پـس از آنکه سالیانـی چنـد در نجف  اشـرف علـوم و معارف اسالمـی را فـرا 
گرفته و به درجه اجتهـاد نایل  آمـده بـود بـه ایـران بازگشت و در خمیـن ملجاء 
مردم و هادى آنان  در امـور دینـی بـود. در حـالیکه بیـش از 5 مـاه والدت روح 
وقت  حکومت  عمال  حمایت  تحت  خوانین  و  طاغوتیان  گذشت،  نمی  الـلـه  

امام خمینی
 از والدت

 تا رحلت  
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که در برابر زورگـوئیهایشان بـه مقاومت بـر خاسته بـود،  نداى حق طلبـی پـدر را 
گفـتـنـد و در مـسیر خمیـن به اراك وى را بـه شهادت رسانـدنـد.  گلـوله پاسـخ  با 
بستگان شهیـد بـراى اجراى حکـم الهی قصاص به  .تهران )دار الحکـومه وقت( 

گردید رهـسـپار شـدند و بر اجراى عـدالت اصـرار ورزیدند تا قاتل قصاص 
مفهوم  با  و  یـتیـمىآشـنا  رنج  با  کـودکی  اوان  از  خـمیـنی  امام  ترتبیب  بدیـن 
را تحت  سرپرستی مادر  نـوجـوانی  و  کـودکـی  گردید. وى دوران  روبرو  شهادت 
مـرحـوم  نـوادگان  از  و  تقـوا  و  علـم  از خاندان  که خـود  )بانـو هاجر(  مـومـنـه اش 
آیـه الـلـه خـوانسـارى ) صاحب زبـده  التصانیف ( بوده است. همچنیـن نزد عمه 
کرد اما در  که بانـویی شجاع و حقجـو بـود سپرى  مـکـرمه اش ) صاحبـه خانم ( 

گـردید.  سـن 15 سالگی از  نعمت وجـود آن دو عزیز نیز محـروم 

هجرت به قـم، تحصیل دروس تكمیلی وتدریس علوم اسالمی 

ـ  اندکـی پـس از هجرت آیه اهلل العظمـی حاج شیخ عبد الکریـم حایرى یزدى 
رحـمه اهلل علیه ـ  ) نـوروز 1300 هـجـرى شمسـی، مـطابق بـا رجب المـرجب 1340 
و به سرعت  گردید  قـم  نیز رهـسپار حـوزه  علمیه  امام خمینی   ) هجـرى قمـرى 
که  کرد.  نزد اسـاتید حـوزه قـم طـی  را  مراحل تحصیالت تکمیلی علوم حـوزوى 
کـتاب مطـول ) در علـم معانی و بیان ( نزد  گرفتـن تـتـمـه  مباحث  مـی تـوان از فرا 
مرحوم آقا میـرزا محمـد علـی ادیب تهرانـی و تکمیل دروس سطح نزد مرحـوم آیه 
الـله  سید محمد تقـی خـوانسارى، و بیشتر نزد مرحـوم آیه الـله سیـد عـلی  یثربی 
کاشانی و دروس فـقـه و اصـول نزد زعیـم حـوزه قـم آیـه الـله  العظمی حاج شیخ 

عبدالکریـم حایرى یزدى ـ رضـوان الـلـه علیهـم نام  برد .
همراه  به  خمینـی  امـام  تالش  یزدى  حـایـرى  العظمـی  اهلل  آیه  رحلت  از  پـس 
نـتیجـه رسیـد و آیه اهلل العظمـی  از مجتهدیـن حـوزه علمیه قـم به  جمعی دیگر 
گـردیـد. در این زمان،  بروجردی)رض( به عنـوان زعیـم حـوزه عـلمیـه عازم قـــم  
فـقـه و  از مـدرسیـن و مجتهدیـن صـاحب راى در  یـکـی  عـنـوان  به  امام خمینـی 
اصـول و فلسفه و عرفــان و اخالق  شناخته می شد . حضرت امام طی سالهاى 
و  فلسفه  اصـول،  فقه،  دوره  چندیـن  تدریـس  به   قـم  علمیه  حوزه  در  طوالنی 
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عرفان و اخـالق اسـالمی در فیضیه، مسجـد اعظم، مسجـد  محمـدیه، مـدرسه 
گماشت و در حـوزه علمیه نجف  حـاج مالصـادق، مسجد سلماسی، و ... همت 
نیز قریب 14 سال  در مسجـد شیخ اعطـم انصــــارى )ره( معارف اهل بیت و فـقـه را 
که بـراى نخـستیـن بار .مبانـی  در عالیترین سطـوح تدریـس نمود و در نجف بـود 

نظرى حکـومت اسالمـی را در سلسله درسهاى والیت فـقیه بازگـو نمود. 

امـام خمینـی در سنگـر مبـارزه و قیــام 

روحیه مبارزه و جهاد در راه خـدا ریـشـه در بینـش اعـتـقـادى و تربیت و محیط 
خانـوادگی و شرایط سیـاسی و اجـتماعی طـول دوران زندگی آن حضرت داشـتـه 
است. مـبارزات ایـشان از آغاز نـوجـوانـی آغـاز و سیـر تکاملی آن به مـوازات تکـامـل 
اجتماعی  و  سیاسـی  احـوال  و  اوضاع  و  یکـسـو  از  ایـشان  عـلمی  و  روحی  ابـعاد 
است  یـافـته  ادامـه  مخـتـلف  اشکـال  در  دیگـر  سـوى  از  اسـالمـی  جـوامع  و  ایـران 
آورد  پـدیـد  فرصـتـی  والیـتی  و  ایالـتی  انجمـنهاى  ماجراى   41 و   1340 ســـال  در  و 
تـرتیـب قیـام  بـدیـن  کنـد و  ایـفاى نقـش  ایـشان در رهبـریت قیام و روحـانیـت  تا 
گـی برجستـه  سراسرى روحانیت و ملت ایـران در 15 خـرداد سال 1342 با دو ویـژ
یعنی رهـبرى واحد امام خمیـنی و اسالمـی بـودن انگیـزه ها، و شعارها و هدفهـاى 
نام  بـعد ها تحت  که  ایران  مـلـت  مـبارزات  نـویـن  فـصـل  بر  قیام، سرآغـازى شـد 
انقالب اسالمی در جهان شناخـتـه و معرفـی شـد امام خمیـنـی خاطـره خـویـش از 
کند :  جنـگ بیـن المـلل اول را در حالیکه نـوجـوانی 12 ساله بـوده چنین یاد مـی 
کـوچـك بـودم لکـن مـدرسـه  مـن هـر دو جـنـگ بیـن المللـی را یادم هست ... مـن 
که ما داشـتیـم در خـمیـن،  را در هـمان مرکزى  رفـتـم و سربازهاى شـوروى  می 
مـن آنجا آنهـا را می دیـدم و ما مـورد تاخت و تاز واقع می شـدیـم در جـنـگ بیـن 
خوانیـن  از  بـرخی  اسامی  آورى  یاد  با  دیگر  جایی  در  امام  حضـرت  اول.  المـلـل 
که در پناه حکـومت مـرکـزى بـه غـارت اموال و نوامیـس مردم می  واشـرار سـتمگر 
پرداختند می فـرماید : مـن از بچگی در جـنـگ بـودم ... ما مـورد زلقـی هـا بـودیـم، 
مـورد هـجـوم رجـبعلیـهـا بــودیـم و خـودمان تفنگ داشتیـم و مـن در عیـن حالی 
که بـسـتـه بـود  که تـقـریـبا شـایـد اوایـل بلوغم بود، بـچـه بودم، دور ایـن سنگـرهایی 
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کـنند، آنجا می رفـتیــم  کـنند و غـارت  نـد در مـحل ما و اینها می خـواسـتند هجـوم 
کـودتاى رضا خان در سـوم اسفـند 1299 شمسـی  کردیـم  سنگرها را سرکشـی می 
انگلیـسها  بـوسیله  قابـل خـدشـه  غیر  و  تاریخـی  و مدارك  اسـناد  گـواهـی  بنابر  که 
کـه بـه سلطنت قاجاریه پایان بخشید  حـمایت و سازمانـدهـی شـده بـود هـر چـنـد 
محمـدود  را  پـارکنـده  اشـرار  و  خـوانیـن  الطـوایـفـی  مـلوك  حکـومت  حـدودى  تا  و 
که در سایـه آن هـزار فامیـل بر  سـاخت اما درعـوض آنچـنـان دیکتاتـورى پدید آورد 
کـم شدند ودودمان پهـلـوى به تنهایی عهـده  سرنـوشـت مـلـت مظلـوم ایـران حا

گردید . دار نقـش سابق خوانین و اشرار 
مشروطیت  نهـضـت  وقایع  از  پـس  که  ایران  روحانیت  شرایطـی  چنینـی  در 
و  یکـسو  از  انگلیسی  عـمال  و  وقت  دولتهـاى  وقـفـه  بی  هجـوم  تنگناى  در 
دشمـنیهاى غرب باختگان روشنفـکر مـآب از سـوى دیگر قـرار داشت براى دفاع 
حاج  العظمی  الـلـه  آیه  افـتاد.  تکاپـو  بـه  خـویـش  موجـودیت  حـفـظ  و  اسـالم  از 
شیخ عـبدالـکریـم حایرى بـه دعـوت علماى وقت قـم از اراك به ایـن شهـر هجرت 
العاده  فـوق  استعداد  از  گیرى  بـهـره  با  که  امـام خـمیـنی  آن  از  پـس  واندکـی  کرد 
خـویـش دروس مقـدماتی و سطـوح حـوزه علمیه را در خـمیـن و ارا ك با سـرعـت 
کـرد و عمال در تـحکیـم موقعیت حـوزه نـو تاسیـس  کرده بود به قـم هجرت  طی 

قـم مـشارکـتی فعال داشت.
که آن حضرت در اعداد فضالى برجـسته این حـوزه در  زمان چندانـی نگذشت 

عرفـان و فلسفه و فقه و اصـول شنـاخته شـد.
پـس از رحلت آیـه اللـه العظمی حایرى ) 10 بهمـن 1315 ه-ش ( حـوزه علمیه 
کرد. عـلماى مـتـعهـد به چاره جویی برخاستند.  قـم را خطر انحالل تهـدید می 

مدت هشت سال سرپرستی حـوزه علمیـه قـم را آیات عـظـام :
تقـی خـوانسارى  الدیـن صدر و سیـد محـمـد  سید محمد حجت، سید صدر 
گرفتند. در ایـن فاصله و بـخصـوص پـس از سقوط  -رضوان الـلـه علیهـم ـ بر عهده 
العظمی  اهلل  آیه  گردید.  فراهـم  عظمی  مرجعیت  تحقق  براى  شرایط  رضاخان، 
کـه مـی تـوانست جانشین مناسبـی  بروجردى شخصیت علمی برجسته اى بـود 
گردان  کیان حـوزه بـاشـد. ایـن پیشنهاد از سـوى شا براى مـرحوم حایرى و حفـظ 
امام  تعقیب شـد. شخص  به سرعت  امام خـمیـنـی  از جمله  و  الـلـه حایرى  آیـه 
در دعـوت از آیـه الـلـه بـروجردى براى هجرت به قـم و پذیرش مسئولیت خطیر 
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کرد. زعامت حـوزه مجدانه تالش 
زیر  را  ها  و وضعیـت حـوزه  با دقـت شـرایط سیاسـی جامعه  که  امام خمینـی 
تاریخ معاصـر  کتب  مـستمر  از طریق مطالـعه  را  اطـالعات خـویش  و  نظر داشت 
بزرگانی  محضر  درك  و  تهـران  بـه  آمـد  و  رفـت  و  وقـت  هاى  روزنـامـه  و  مجالت  و 
که تـنها نقـطـه امیـد بـه  کرد دریافـته بـود  همچون آیـه الـلـه مـدرس تکـمیل می 
که پـس از شکست مشروطیت و بخصـوص  رهـایـی و نجات از شـرایط ذلت بارى 
کار آوردن رضا خان پدید آمده است، بیدارى حوزه هاى عـلمیـه و  پـس از روى 
مـی  روحـانیت  بـا  مـردم  معنـوى  ارتبـاط  و  ها  حوزه  حیات  تضـمیـن  آن  از  پیش 

بـاشـد.
ح اصالح  امام خمینی در تعقیب هدفهاى ارزشمند خویش در سال 1328 طر
کرد  تهیـه  مـرتضـی حایـرى  الـلـه  آیـه  هـمـکارى  با  را  اساس ساختار حـوزه علمیه 
گردان امام و  ح از سوى شا و بـه آیـه الـلـه بـروجردى ) ره( پیشـنهاد داد. ایـن طر

گرفت . طالب روشـن ضمیر حـوزه مـورد اسـتقبال و حمایت قرار 
و  ایالتی  انجـمـنـهاى  الیحه  بـود.  کرده  اشـتـبـاه  محاسباتـش  در  رژیـم  اما 
مرد  و  کریـم  قرآن  به  سوگـند  بودن،  مسـلمان  شـرط  آن  مـوجـب  به  کـه  والیتی 
کاندیـداها تغییر مـی یافت در 16 مهـر 1341 ه - ش به  کـنـنـدگان و  بـودن انـتخاب 
کـابیـنـه امیـر اسـد الـلـه علـم رسیـد. آزادى انتخابات زنان پـوششـی براى  تصـویب 

مخفی نگـه داشـتـن هـدفـهاى دیگر بـود.
حضـور  کـردن  قانـونـی  منظور  بـه  دقیـقا  نخـست  شـرط  دو  تغییر  و  حذف 
نیـز اشاره شد  قـبـال  بـود. چـنانکه  انتخاب شـده  کـشـور  عناصر بهایـی در مصـادر 
پـشتیـبـانی شـاه از رژیـم صهیـونیـستـی در تـوسعه مناسبات ایران و اسرائیل شرط 
در  بهـائیت  استعـمـارى  مـسـلك  پیـروان  نـفـوذ  بـود.  شـاه  از  آمـریـکـا  حمایـتهاى 
هـمراه  به  امام خمیـنـی  مـی بخشید.  را تحقق  ایـن شرط  ایران  گانه  قـواى سه 
از  پـس  مـزبور  الیحه  تصویب  خبر  انتشار  محض  به  تهـران  و  قـم  بزرگ  عـلماى 

تبادل نـظـر دسـت به اعـتـراضات همه جانبه زدند .
کـردن  گوشـزد  نقـش حضرت امام در روشـن ساختـن اهداف واقعی رژیـم شـاه و 
رسالت خطیر علما و حـوزه هاى علمیـه در ایـن شـرایـط بـسیـار مـوثـر وکارساز بـود. 
تلگرافـهـا و نامـه هـا سرگـشـاده اعـتـراض آمیز علما به شاه و اسـد الـلـه علـم مـوجی 
از حـمایـت را در اقـشار مخـتلف مردم برانگیخت. لحـن تلگرافـهـاى امام خمیـنـی 
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به شاه و نخست وزیر تند و هشـدار دهنده بود. در یکـی از ایـن تلگرافها آمده بـود :
بـه اطاعت خـداوند مـتعـال و  که  کنـم  اینجانب مجددا به شما نصیحت می 
احـکام علماى  و  قـرآن  از  تخلف  واز عواقب وخیـمـه  نهید  گردن  اساسـی  قانـون 
بـدون  و  وعـمـدا  بـترسید  اساس  قانـون  از  تخـلف  و  مسلمیـن  زعماى  و  ملت 
اظهار  از  شمـا  درباره  اسالم  علماى  اال  و  نیـنـدازید  خطـر  به  را  مـمـلکت  مـوجب 

کـرد . عقیـده خـوددارى نخـواهنـد 
گرانقدر  بدیـن ترتیـب ماجراى انجـمنهاى ایـالـتی و والیـتـی تجربـه اى پیروز و 
را  شخصیتـی  گیـهـاى  ویـژ آن  طی  کـه  بـود  آنجهـت  از  بـویژه  ایران  ملت  براى 
جـود  باو  بـود.  شایسته  اسالم  امت  رهـبـرى  براى  جهـت  هر  از  که  شناخـتـنـد 
مـورد  انجـام اصالحـات  بـراى  آمریکـا  فـشـار  انجـمـنها،  شکست شـاه در ماجـراى 
نظر ادامـه یافت. شـاه در دیـماه 1341 هجـرى شمسی اصـول ششگانه اصالحات 
و  مراجع  دیگـر  بار  خمینی  امام   . شد  رفـراندوم  خـواستار  و  شمرد  بر  را  خویـش 

عـلمـاى قـم را بـه نـشـست و چاره جویی دوباره فراخواند .
به  اعـتراض  در   1342 سـال  نـوروز  باسـتانـی  عیـد  خمینی  امام  پیشنهاد  با 
بـه  شاه  سـفیـد  انـقـالب  از  امام  حضـرت  اعالمیه  در  شد.  تحریـم  رژیم  اقدامات 
انقـالب سیـاه تعـبیـر و هـمـسـویـی شـاه بـا اهـداف آمریکا و اسرائیل افـشا شده بود 
. از سـوى دیگـر، شـاه در مـورد آمادگی جامـعـه ایـران بـراى انجام اصالحات آمـریکا 
سـفیـد  انقـالب  را  اصـالحات  نام  و  بـود  داده  اطـمیـنان  واشـنگـتـن  مـقامات  به 

گران  مىآمد . نهاده بـود. مخالـفت عـلما براى وى بسیار 
امام خمیـنی در اجـتماع مردم، بی پروا از شخـص شـاه به عنـوان عـامل اصلـی 
کـرد و مـردم را بـه قیام فرا مـی خـوانـد. او  جنایات و هـمـپیـمان بـا اسـرائیـل یاد مـی 
در سـخـنـرانی خـود در روز دوازده فـروردیـن 1342 شدیـدا از سـکـوت عـلماى قـم و 
کرد و فـرمـود : امـروز  نجف و دیگر بالد اسالمی در مقابل جنایات تازه رژیـم انـتـقـاد 
فروردیـن   13  ( بعد  روز  امـام  حضـرت  است  جبـار  دستگـاه  بـا  هـمـراهی  سکـوت 
منـتـشر  غارتگرى  یعنی  عنـوان شاه دوستی  را تحت  اعالمیـه معروف خـود   )  42
تا  که  مخاطـبیـنـش  روان  در  امـام  کـالم  و  امام  پیـام  شگـفت  تاءثیر  .راز  ساخت 
انـدیشه، صالبت راى و  را بایـد در هـمیـن اصـالت  مرز جانـبازى پیـش مـی رفت 

کـرد . صـداقت بـی شـائبه اش بـا مـردم جستجـو 
فیضیه  مظـلـومیـن  خـون  با  و  آغـاز  نوروز  عیـد  مراسـم  تحریـم  با   1342 سال 
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خـونرنگ شد. شـاه بر انجام اصـالحات مـورد نظـر آمـریکـا اصـرار مـی ورزیـد و امام 
کردن مردم و قیـام آنـان در بـرابـر دخـالتهاى آمـریکـا و خیـانـتهاى  گاه  خـمیـنی بر آ
از  حکیـم  العظمـی  اهلل  آیـه   1342 فروردیـن  چهـارده  در  داشـت.  پـافـشـارى  شاه 
کـه همگـی به  ایران خـواستار آن شد  بـه علما و مراجع  تلگـرافـهـایی  نجف طـی 
کنند. این پیشنهاد براى حفـظ جان عـلما  طـور دسـتـه جمـعی به نجف هجرت 

ح شده بود . کیان حـوزه ها مطر و 
حضرت امام بـدون اعـتـنا بـه ایـن تهـدیـدها، پاسخ تلگـراف آیـه الـلـه العـظـمی 
کـه هـجـرت دسـتـه جمـعی علما  کرده بـود  کیـد  حکیـم را ارسال نمـوده و در آن تا

کـردن حـوزه علمیه قـم به مصلحت نیست . و خالـی 
امام خمیـنـی در پیامـی) بـه تایخ 12 / 2 / 1342 ( بـمناسـبـت چهـلـم فاجعـه 
فیـضیـه بـر همـراهـی عـلما و مـلت ایران در رویارویـی سـران ممـالك اسالمـی و دول 
کرد .  کید ورزید وپیمانهاى شـاه و اسـرائیل را محکـوم  عربـی بـا اسـرائیل غاصب تـا

که مـصادف با خرداد بـود فـرا رسید. امام خمینی از ایـن فـرصت  ماه محرم 1342 
نهـایت اسـتفاده را در تحـریك مردم بـه قیام عـلیـه رژیـم مستبد شاه بعمل آورد .

خرداد   13 قمـی)  هجرى   1383 سال  عاشـوراى  عـصـر  در  خمینی  امام 
که آغازى بر قیام 15  1342شمسی ( در مـدرسه فیضیـه نطق تاریخـی خـویـش را 

کرد . خرداد بود ایراد 
که امام خمیـنی بـا صداى بلند خطاب به شاه فرمـود:  در همیـن سخنرانی بـود 
تو  به  مـن  شاه!  جنـاب  اى   ! شـاه  آقاى  اى  کنـم،  مـی  نصیحت  شما  به  مـن  آقا 
نیصحت می کـنم دسـت بـردار از این کارها، آقا اغـفـال می کنند تو را. مـن میل ندارم 
گر دیکـته می دهند دسـتت  کـنند ... ا گر بـخـواهـند تـو بـروى، همه شکر  کـه یـك روز ا
کـن .... نصیحت مرا بـشـنـو ... ربط ما بیـن  گـویند بخـوان، در اطـرافـش فکـر  و می 
گـوید از اسرائیـل حرف نزنیـد ... مگر  شـاه و اسرائیل چیست که سازمان امنیت مـی 
کـرد. نخست جمع  کـردن قیـام را صادر  شاه اسـرائیلـی است ؟ شاه فـرمان خامـوش 
زیادى از یاران امام خمینـی در شـامگاه 14 خرداد دستگیـر و ساعت سه نیمه شب 

قیام 15 خرداد 
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کماندوى اعـزامـی از مرکز، منزل حضرت امـام را  ) سحـرگاه پانزده خـرداد 42 ( صـدها 
کردند و ایشان را در حالیکه مشغول نماز شب بـود دستگیـر و سـراسیـمـه  محاصره 
کـردنـد و غروب آنروز به  بـه تهـران بـرده و در بازداشــتگاه باشگاه افـسـران زنـدانـی 
زندان قـصر مـنتقل نمـودنـد . صـبحگاه پـانـزده خـرداد خبـر دستگیرى رهـبـر انقالب 

بـه تهـران، مـشهـد، شیـراز ودیگـر شهرها رسیـد و وضعیتـی مشـابه قـم پـدید آورد .
از  خاطراتش  در  فردوست  حسیـن  تیمـسار  شاه،  همیشگی  ندیم  نزدیکترین 
بکارگیرى تجربیات و همکارى زبـده ترین ماموریـن سیاسی و امـنیـتی آمریکا براى 
سرکـوب قیام و هـمچنیـن از سراسیمگـی شاه و دربـار وامراى ارتـش وساواك در ایـن 
که چگـونه شـاه و ژنـرالهـایـش دیـوانه  ساعـات پرده بـرداشـتـه و تـوضیح داده است 

کردند . وار فرمان سرکـوب صادر می 
امام خمینـی، پـس از 19 روز حبـس در زنـدان قـصـر بـه زنـدانـی در پـادگـان نظامـی 

عشـرت آبـاد منتقل شـد .
کـشتار وحشیانه مـردم در روز 15 خـرداد 42، قیام  با دستگیرى رهبـر نهـضـت و 
ظاهرا سرکوب شد. امـام خمینی در حبـس از پاسخ گفتـن بـه سئواالت بازجـویان، با 
کمه در ایـران و قـوه قضائیه آنرا غیر قـانـونـی وفـاقـد  شهـامت و اعالم ایـنکه هیـئـت حا
بـدون  فـروردیـن سال 1343  صالحیت مـی داند، اجتـناب ورزیـد. در شامگاه 18 
اطالع قـبـلی، امام خمینی آزاد و به قـم منتقل مـی شـود. بـه محض اطالع مردم، 
گیرد وجشنهاى باشکـوهی در مـدرسه فیـضیـه و  شـادمـانی سراسر شهر را فرا مـی 
شهـر بـه مـدت چـنـد روز بـر پا مـی شـود . اولیـن سالگـرد قیام 15خـرداد در سال 1343 
گانه  با صـدور بیانیه مـشتـرك امام خمیـنـی و دیگر مراجع تقلید و بیانیه هاى جدا

گرامـی داشـتـه شـد و به عنـوان روز عزاى عمـومـی معرفـی شـد. حـوزه هاى علمیه 
کرد و درآن  امـام خمینـی در هـمیـن روز ) 4 آبـان 1343 ( بیانیـه اى انقالبـی صادر 
ایـران و مـلـل مسلمیـن دارنـد  کـه ملـت  گرفـتارى اى  که هر  نـوشـت : دنیا بـدانـد 
از اجـانب اسـت، از آمـریکاست، ملـل اسالم از اجـانب عمـومـا و از آمـریکـا خصـوصـا 
کنـد.  مـی  پشتیبـانـی  آن  هـواداران  و  اسـرائیل  از  که  آمـریکـاست   ... است  متنفــر 
گرى  کند. افشا که اعراب مسلـم را آواره  که به اسرائیل قـدرت مـی دهـد  آمریکاست 
آستـانه  در   43 سـال  آبان  در  را  ایران  کاپیتـوالسیون،  الیحه  تصـویب  علیه  امام 

قیـامـی دوبـاره قرار داد .
کماندوهاى مـسلح اعـزامی از تـهـران، مـنزل امام  سحرگاه 13 آبان 1343 دوباره 
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کـردنـد. شگـفـت آنـکه وقـت باز داشت، هـمـاننـد سال  خمیـنی در قـم را محاصره 
بـه  و  بازداشت  امام  .حضرت  بـود  خمینـی  امام  شبـانه  نیایـش  با  مصادف  قـبـل 
هـمراه نیروهاى امـنیـتی مـستقیما بـه فرودگاه مهرآباد تهران اعـزام و بـا یك فـرونـد 
کـه از قبل آماده شـده بـود، تحت الحـفـظ مامـوریـن امـنیـتی و  هـواپیـماى نظامی 
کـرد. عـصـر آنـروز سـاواك خـبـر تـبـعیـد امـام را بـه اتهام اقـدام  نظامی بـه آنکارا پـرواز 

کشـور ! در روزنـامه ها مـنتـشـر سـاخت. علیه امنیت 
علیرغم فضاى خفقان موجی از اعتراضها بـه صـورت تـظـاهـرات در بـازار تهران، 
تعطیلی طوالنی مدت دروس حوزه ها و ارسال طومارها و نامـه ها به سازمانهاى 

گـر شد. بیـن المللـی و مـراجع تقلیـد جلـوه 
کشید در این مدت رژیم شاه با شدت  اقامت امام در ترکیه یازده ماه به درازا 
عمل بـی سابقه اى بقایاى مقاومت را در ایران در هـم شکـست و در غیاب امام 
تـرکیـه  اجبارىدر  اقـامت  زد.  پـسند  آمریکا  اصالحات  به  دست  سرعت  به  خمینی 

کند.  کتـاب بزرگ تحـریـر الـوسیله را آغاز  فـرصتـی مغـتـنـم بـراى امـام بـود تا تـدویـن 

تبعیـد امـام خمینـی از تـرکیه به عراق 

روز 13 مهرماه 1344 حضرت امام به هـمـراه فرزنـدشان آیه اهلل حاج آقا مصطفـی 
کشـور عراق اعزام شدند . امام خمینی پس از ورود بـه  از ترکیه به تبعیدگاه دوم، 
کـربال  و  سامـرا  کاظمیـن،  شهــرهــاى  به  اطهار)ع(  ائـمه  مرقـد  زیارت  بـراى  بـغداد 

کرد. شتـافت ویك هـفـته بعد بـه محل اصلـی اقـامت خـود یعنـی نجف عزیمت 
که  دوران اقامت طـوالنـی و 13 ساله امام خمینی در نجف در شرایطی آغاز شد 
تـرکیه وجـود  ایـران و  هر چند در ظاهر فشارها و محدودیـتهاى مستقیـم در حـد 
کارشکـنیها و زخـم زبانهـا نـه از جـبـهـه دشمـن رویارو بـلکه از  نـداشت اما مخالفـتها و 
گـسترده  ناحیه روحانی نمایان و دنیا خـواهان مخفی شده در لباس دیـن آنچنان 
که امام با هـمـه صـبر و بـردبارى معروفـش بارها از سخـتی شرایط  و آزاردهنده بود 
کرده است. ولی هیچیـك از ایـن مصـائب و  مبارزه در ایـن سالها بـه تلخی تمام یاد 

کرده بود باز دارد . گـاهانه انتخاب  که آ دشـواریها نـتـوانـست او را از مـسیــرى 
و  مخالفتها  همه  با  را  خـویـش  فـقه  ج  خار درسهاى  سلسله  خمینی  امام 
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کارشکنیهاى عناصر مغرض در آبان 1344 در مسجد شیخ انصارى )ره( نجف آغاز 
به  ایشان  . حوزه درسی  ادامه داشت  پاریـس  به  از عراق  تا زمان هجـرت  که  کرد 
کمیت  کیفیت و  از لحـاظ  تریـن حوزه هاى درسی نجف  از برجسته  عنـوان یکی 

گـردان شنـاخته شـد . شـا
امام خمینـی از بدو ورود بـه نجف بـا ارسال نامـه ها و پیکـهایی بـه ایران، ارتباط 
در  پـایـدارى  بـه  منـاسبـتـی  هـر  در  را  آنان  و  نـموده  حـفـظ  مـبارزیـن  بـا  را  خویـش 

پیگیـرى اهـداف قیام 15 خـرداد فـرا می خواند .
آمـده،  تـبـعید، علیرغـم دشواریهاى پدید  از  پـس  امام خمینی در تمام دوران 
به  امیـد  خـویـش  پیامهـاى  و  سخنـرانیها  وبـا  نـکـشیـد،  مبارزه  از  دست  هیچگاه 

پیـروزى را در دلها زنـده نگـاه می داشت .
گفتگـویی با نمانیده سازمان الفـتـح فـلسطیـن در 19 مهر 1347  امام خمینی در 
دیـدگاههاى خویش را درباره مسائل جهان اسالم و جهاد ملت فلسطین تشریح 
بـه  زکات  شـرعی  وجـوه  از  بخشی  اختصاص  وجوب  بر  مصاحبه  همین  در  و  کرد 

مجـاهـدان فلسطینـی فتـوا داد .
آبـی  بـر سر مرز  بـعث عراق  اوایل سال 1348 اختالفات بیـن رژیـم شاه و حزب 
کشـور را در  گرفت. رژیـم عراق جمع زیادى از ایـرانیان مقیـم این  کشـور شدت  دو 
کوشید تا از دشمـنی امام خمیـنی با  کرد. حزب بـعث بـسیار  بـدتریـن شرایط اخراج 

گیرد . رژیـم ایـران در آن شرایط بـهـره 
چهار سال تـدریس، تالش و روشنگرى امام خمیـنـی تـوانسته بـود تا حـدودى 
فضاى حـوزه نجف را دگرگـون سازد. اینـك در سال 1348 عالوه بر مبارزین بیـشمار 
که  بـودنـد  اسالمـی  بـالد  دیگر  و  لبـنان  عراق،  در  زیادى  مخاطبین  کشور  داخل 

نهـضت امام خمینی را الگـوى خویـش می دانستند . 

امـام خمینـی و استمـرار مبـارزه  )1350 ـ 1356 ( 

گـرفت و به اخراج و  نیمه دوم سال 1350 اختالفات رژیـم بعثـی عراق و شاه باال 
آواره شـدن بسیارى از ایرانیان مقیـم عراق انجامید. امام خمینی طـی تلگرافی به 
رئیـس جمهور عراق شدیدا اقدامات ایـن رژیـم را محکـوم نمود. حضرت امام در 
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گـرفت اما حکـام بـغداد  اعتراض به شرایط پیـش آمـده تصمیـم به خـروج از عراق 
امـام در آن شـرایط اجـازه خـروج ندادند سال  از پیـامـدهـاى هجـرت  گـاهـی  آ بـا 
1354 در سالگرد قیام 15 خـرداد، مـدرسه فیضیه قـم بار دیگر شاهـد قیام طالب 
به مـدت دو  بر سلسله پهلـوى  بر خمینـی ومـرگ  فریادهاى درود  بـود.  انقالبـی 
روز ادامه داشت پیـش از ایـن سازمانهـاى چـریکـی متالشـی شـده وشخصیتهاى 

گرفـتار زندانهاى رژیم بودند . مذهی و سیاسی مبارز 
وقیحـانه   1354 اسفنـد  در  خود  ستیز  مذهـب  سیاستهاى  ادامه  در  شاه 
کشـور را از مـبداء هجرت پیامـبـر اسالم بـه مبداء سلطنت شاهان  تاریخ رسمـی 
کنیشی سخت، فـتوا به حرمت استفاده  هخامنشی تغییر داد. امام خمینی در وا
از تاریخ بـی پایـه شاهنشاهـی داد. تحریـم اسـتفـاده از ایـن مبداء موهـوم تاریخی 
هـمانند تحریـم حزب رستاخیز از سـوى مردم ایران اسـتقبال شـد و هر دو مـورد 
گزیـر از عقـب نشینـی و  افـتـضاحـی براى رژیـم شاه شـده و رژیـم در سـال 1357 نا

لغو تـاریخ شاهنشاهی شد .

از  زیـر نظر داشت  را  ایـران  بـه دقت تحـوالت جارى جهان و  که  امام خمینـی 
کـرد. او در مرداد 1356 طـی پیامی  فـرصت به دست آمـده نهـایت بـهـره بـردارى را 
کنون به واسطـه اوضاع داخلی و خارجی و انعـکاس جنایات رژیـم در  کرد : ا اعالم 
فـرهـنگی و  باید مجامع علمی و  که  مجامع و مطـبـوعات خارجی فرصتی است 
ج و داخل و انجمـنهاى اسالمی در هر جایـی  رجال وطـنـخـواه و دانشجویان خار

کنند و بی پرده بپا خیزند . درنگ از آن استفاده 
پر  مراسم  و   1356 آبان  اول  در  خمینی  مصطفی  آقا  حاج  اهلل  آیه  شهادت 
که در ایران برگزار شـد نقـطـه آغازى بـر خیزش دوباره حـوزه هاى علمیه  شکـوهـی 
اى  گـونه  به  زمان  همان  در  خمینی  امام  بـود.  ایران  مذهـبی  جامعه  قیام  و 
ج مقاله  از الطـاف خفیـه الهی نامیده بـود. رژیـم شاه با در ایـن واقعه را  شگفت 
ایـن  بـه  اعتراض  گرفت.  انتقام  روزنامه اطالعات  امام در  عـلیـه  آمیـز  تـوهیـن  اى 
کـه طی آن جمعی از طالب  مـقـاله، بـه قیام 19 دى مـاه قـم در سـال 56 منجـر شد 

ج گیرى انقالب اسالمی در سال 1356 و قیام مـردم  او
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کشتارهاى  کشیـده شـدند . شاه علیـرغم دست زدن به  انقالبـی به خـاك و خـون 
کند . جمعی نتـوانست شعله هاى افروخته شده را خاموش 

او بسیج نطـامـی و جهاد مسلحـانه عمـومـی را بـعنــــوان تنها راه باقیمانـده در 
کرد .  کـودتاى نظامـی ارزیـابـی می  شرایط دست زدن آمریکا بـه 

هجرت امام خمینی از عراق به پاریس 

امام  اخراج  به  تصـمیـم  نیـویـورك  در  عراق  و  ایران  خارجه  وزراى  دیدار  در 
بـوسیله  نجف  در  امـام  مـنزل   1357 مـهـر  دوم  روز  شـد.  گرفته  عراق  از  خمینـی 
در  مسلمانان  گستـرده  خشـم  با  خبـر  ایـن  گردیـدانعکاس  محاصره  بعثـی  قـواى 

کشـورها مـواجه شـد . ایران، عراق و دیگـر 
کویـت  گـفـت. دولت  کـویت ترك  روز 12 مهر ،امام خمینی نجف را به قصد مرز 

کـرد.  کـشـور جلوگیـرى  با اشاره رژیـم ایـران از ورود امـام بـه ایـن 
از  پـس  ایشان  امـا  بـود  سـوریه  یا  و  لبـنـان  بـه  امام  هجـرت  از  صحـبـت  قـبـال 
بـه  ( تصمیـم  احمـد خمینـی  االسالم حاج سیـد  ) حجه  فـرزنـدشان  با  مشـورت 

گرفت. در روز 14 مهـر ایشان وارد پاریس شدند . هجـرت به پاریـس 
 ) پاریـس  حـومـه   ( لـوشـاتــو  نوفـل  در  ایرانیـان  از  یکی  منزل  در  بعد  روز  دو  و 

مستقـر شـدنـد. 
کاخ الیزه نظر رئیـس جـمهـور فـرانسه را مبنـی بـر اجتناب از هرگـونه  مامـوریـن 

کـردنـد.  فـعـالیـت سیاسـی بـه امام ابالغ 
که ایـنگونـه محدودیتها خالف  کـرده بـود  کـنـشــی تنـد تصـریح  ایـشـان نیز در وا
گزیر شـود تا از ایـن فرودگـاه بـه آن فـرودگـاه و از  گر او نا ادعاى دمکراسی است و ا

کشیـد . کـشـور بـرود بـاز دست از هـدفهایـش نخـواهـد  کـشـور بـه آن  ایـن 
از  پـس  نیز  شاه  داد.  تشکیل  را  انقالب  شـوراى   57 ماه  دی  در  خمیـنی  امام 
 26 روز  در  بختیار  کـابینه  بـراى  اعـتـماد  راى  اخـذ  و  سلطـنـت  شـوراى  تشکیل 

کـرد.  کشـور فـرار  دیـماه از 
و  جشـن  به  خیابانها  در  مردم  و  پیچید  ایران  سپـس  و  تهران  شـهـر  در  خـبـر 

پایکـوبی پرداختند . 
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کس  کـشور منتشر شد. هر  اوایل بهمـن 57 خبر تصمیم امام در بازگشت بـه 
کشیده بـودنـد. اما  که می شنید اشك شوق فرو می ریخت. مردم 14 سال انتظار 
که هنوز دولت  در عیـن حال مردم و دوستان امام نگـران جان ایشان بـودند چرا 
دست نشانده شاه سر پا و حکومت نظامی بر قرار بود. اما امام خمینی تصمیـم 
گـفـته بـود می خـواهد در ایـن  گرفته و طی پیامـهـایی به مردم ایران  خویـش را 
کنار مردمـش باشد. دولت بخـتیار با هماهنگی  روزها سرنـوشـت سـاز و خطیر در 

کشـور را به روى پـروازهـاى خـارجی بست. ژنرال هایزر فـرودگـاههاى 
پذیرفتـن  از  گزیـر  نا و  نیـاورد  مقـاومـت  تـاب  روز  چنـد  از  پـس  بختیار  دولت 
 14 از  پـس   1357 بهمـن   12 بامداد  خمینـی  امام  سرانجام  شـد.  ملت  خـواست 
چنـان  ایـران  مـردم  سـابـقـه  بـی  استقبال   . شـد  کشـور  وارد  وطـن  از  دورى  سال 
گزیر از اعـتـراف شـده و  که خبرگزاریهاى غربـی نیز نا عـظیـم و غیـر قـابل انکـار بــود 

کردند .  مستـقـبـلیـن را 4 تا 6 میلیون نفر برآورد 

گفته بـود و  کنـد ،  که مـی بایــست ابـالغ  امام خمینی هـدفها و آرمانها و هـر آنچه را 
گرفته بـود . اینك در  در عمـل نیز تـمام هستیـش را بـراى تحقق هـمان هـدفها بـکار 
که تمام  کرد  آستـانه نیمه خـرداد سـال 1368 خـود را در آماده مالقات عزیزى می 
عمرش را براى جلب رضاى او صرف کرده بـود و قامتش جز در بـرابـر او ، در مـقابل هیچ 
گریه نکرده بـود . سروده هاى عارفانه  قدرتی خـم نشده ، و چشـمانش جز براى او 
کی از درد فـراق و بیان عطـش لحظه وصال محبوب بـود . و اینك ایـن  اش همه حا
لحظه شکـوهمنـد بـراى او ، و جانــکاه و تحمل ناپذیر بـراى پیروانـش ، فـرا مـی رسید 
. او خـود در وصیتنامه اش نـوشـته است : با دلی آرام و قلبـی مطمئن و روحی شاد 
و ضمیرى امیدوار به فضل خدا از خدمت خـواهران و برادران مرخص و به سـوى 
جایگاه ابــدى سفر می کنـم و به دعاى خیر شما احتیاج مبرم دارم و از خداى رحمن 

بازگشت امام خمینی به ایران
پس از 14 سال تبعیـد 

رحلت امام خمینی
وصال یار، فراق یاران 
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کوتاهی خدمت و قصـور و تقصیر بپذیـرد و از مـلت  که عذرم را در  و رحیـم می خـواهـم 
کـوتاهی ها و قصـور و تقصیـرها بـپذیـرنـد و بـا قــدرت و تصمیـم  امیدوارم که عذرم را در 

و اراده بــه پیش بروند .

رحلت  از  قبل  سال  چنـد  که  غزلیاتـش  از  یکـی  در  خمینـی  امام  آنکه  شگفت 
سروده است :

انتظار فرج از نیمه خرداد کشم .   سالها می گذرد حادثه ها می آید.
 ساعت 20 / 22 بعداز ظهر روز شنبه سیزدهـم خـرداد ماه سـال 1368 لحظه وصال 
بـود . قــلبـی از کار ایستـاد که میلیـونها قلــب را بـه نور خدا و معنـویت احیاء کرده بـود . 
بــه وسیله دوربین مخفـی اى که تـوسط دوستان امــام در بیمارستان نصب شده بـود 
گوشه  که  روزهاى بیمارى و جریان عمل و لحظه لقاى حق ضبط شده است. وقتی 
هایـی از حاالت معنوى و آرامـش امام در ایـن ایـام از تلویزیون پخـش شـد غوغایی در 
که وصف آن جــز با بودن در آن فضا ممکـن نیست . لبها دائمـا به ذکـر  دلها بر افکند 

خـدا در حـرکت بود.
که چند عمل جراحی سخت و طوالنی درسن  در آخرین شب زندگی و در حالی 
کرده بود و در حالیکه چندیـن سرم به دستهاى مبارکـش وصل  87 سالگی تحمل 
بـود نافله شب می خـواند و قـرآن تالوت مـی کرد . در ساعات آخر ، طمانینه و آرامشی 
کرم )ص( را  ملکـوتـی داشـت و مـرتبا شـهادت بـه وحـدانیت خـدا و رسالت پیـامبـر ا
کرد . وقتی  که روحـش به ملکـوت اعلی پرواز  کـرد و بـا چنیـن حــالتی بـود  زمـزمه مـی 
گـویـی زلزله اى عظیـم رخ داده است ، بغضها تـرکیـد  که خبر رحلت امــام منتشر شـد ، 
و سرتاسر ایران و همـه کانـونهایـی کـه در جـهان بـا نام و پیام امام خمینـی آشـنا بـودنـد 
یــکپارچه گـریستند و بـر سر و سینه زدنـد . هیچ قلـم و بیـانـی قـادر نیست ابعاد حـادثه 

را و امواج احساسات غیر قابل کنترل مردم را در آن روزها تـوصیف کند.
کـنند و صحنه  مـردم ایـران و مسلمانان انقالبی ، حق داشتـند اینـچنیـن ضجه 
هایی پدید آورند که در تاریخ نمونه اى بـدیـن حجم و عظـمت براى آن سراغ نداریـم. 
گـردانده بود ،  کـه عـزت پـایمال شـده شان را بـاز  کسـی را از دست داده بـودند  آنان 
کـوتاه  دست شاهان ستمگر ودستهاى غارتگران آمریکایی و غربـی را از سرزمینشان 
کـرده بــود ، مسلمیـن را عــزت بـخـشیـده بـــود ، جمهـورى  کرده بود ، اسالم را احیاء 
اسالمـی را بـر پـا کـرده بـود ، رو در روى همـه قـدرتهاى جهـنمـی و شیـطانـی دنیا ایستاده 
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کـودتا و آشـوب و فتنه داخلـی  بـود و ده سال در بـرابـر صـدها تـوطئه برانـدازى و طـرح 
که در جبهه  کرده بـود  کرده بود و 8 سـال دفـاعی را فـرمانـدهـی  و خارجـی مقاومت 
که آشکارا از سـوى هر دو قـدرت بزرگ شرق و غرب  مقابلـش دشمنـی قـرار داشت 
حمایت همه جانبه مـی شـد . مردم ،رهبر محبـوب و مرجع دینـی خـود و منادى 

اسالم راستیـن را از دست داده بـودند .
گـر حاالت مردم را  که قـادر به درك و هضـم ایـن مفاهیـم نیستنـد ، ا کسانـی  شایـد 
کسپارى پیکر مطهر امام خمینـی مشاهده  در فیـلمهاى مـراسـم تودیع و تشییع و خا
که در مقابل سنگینـی ایـن حادثه تاب تحمـل نیـاورده و  کنـنـد و خـبر مرگ دهها تـن 
که یکـی پـس از دیـگرى از شـدت  کار ایستـاده بـود را بشنـوند و پیکرهایی  قـلبـشان از 
تـاثـر بیهوش شـده ، بر روى دسـتها در امـواج جمعیت به سـوى درمانگاهها روانه می 

شـدند را در فیلمها و عکسها ببیننـد ، در تفسیر ایـن واقعیتها درمانده شوند .
کـرده انـد ، مشکلـی نـخواهند داشت .  امـا آنـانکه عشـق را مـی شنـاسنـد و تجـربـه 
گـویایی در سالگرد  حقیقـتا مردم ایران عاشق امام خمینی بـودند و چـه شعار زیبا و 

رحلتـش انتخاب کرده بـودند که :
عشق به خمینـی عشق به همه خوبیهاست .

قرائت  از  پـس  و  گردیـد  تشکیل  رهـبـر  خبرگان  مجلس   ،1368 چهاردهم  روز 
وصیتنامه امـام خمینی تـوسـط حضرت آیـه اهلل خامنه اى که دو ساعت و نیـم طـول 
کشید ، بحث و تبـادل نظر براى تعییـن جانشینـی امام خمینـی و رهبر انقالب اسالمـی 
آغاز شد و پـس از چندیـن ساعت سـرانجام حضرت آیـه اهلل خامنه اى ) رئیـس جمهور 
گـردان امـام خمینـی ـ سالم اهلل علیه ـ و از چهره هاى درخشـان  که خود از شـا وقت ( 
انقالب اسالمـی و از یـاوران قیـام 15 خـرداد بـود و در تـمـام دوران نهضت امـام در همـه 
فـراز و نشیبها در جـمع دیگـر یــاوران انـقالب جـانبـازى کرده بود ، به اتفاق آرا براى ایـن 
رسالـت خطیر بـرگـزیده شد . سالها بـود که غـربیـها و عوامل تحت حمایتشان در داخل 
که از شکست دادن امـام ماءیـوس شـده بـودند وعده زمان مرگ امـام را می  کشـور 

دادند .
اما هـوشمندى ملت ایران و انتخاب سریع و شایسته خـبرگان و حمایـت فـرزنـدان 
و پیـروان امـام همه امیدهاى ضـد انقالب را بـر بـاد دادنـد و نه تنها رحلت امـام پایان 
گـذشـته آغاز شده  راه او نبـود بلکه در واقع عصر امام خمینـی در پهـنه اى وسیعـتر از 
بـود . مگر اندیشه و خـوبی و معنویت و حقیقت می میرد ؟ روز و شـب پانزدهـم خرداد 
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که از شهرها و روستاها آمـده بـودند ، در  67 میلونها نفر از مردن تهران و سـوگوارانی 
محل مصالى بـزرگ تهـران اجتماع کردنـد تـا بـراى آخـریـن بـار با پیکر مطهر مـردى که 
بـا قیـامش قـامت خمیـده ارزشها و کرامتها را در عصر سیاه ستـم استـوار کرده و در دنیا 

نهـضتـی از خـدا خواهی و باز گشت به فطرت انسانی آغاز کرده بود ، وداع کنند.
چیز،  همه   . نبـود  رسمی  مراسـم  در  مـرسـوم  روح  بـی  تشریـفات  از  اثرى  هیچ 
بسیجی و مردمی وعاشقانه بـود. پیـکر پاك و سبز پوش امـام بـر بـاالى بـلنـدى و در 
حلـقه میلیـونها نفـر از جمعیت مـاتـم زده چـون نگینی می درخشید . هر کس به زبان 
خویـش با امامـش زمـزمه می کرد و اشك مـی ریخت . سـرتاسـر اتـوبان و راههاى منتهی 

به مصلـی مملـو از جمیعت سیاهپوش بود .
کـز و ادارات  پـرچمهاى عزا بـر در و دیـورا شهر آویخته و آواى قرآن از تمام مساجد و مرا
که امـام  کـه فـرا رسیـد هزاران شمع بیاد مشعلـی  و مـنازل بگـوش مـی رسیـد . شـب 
افـروخـته است ، در بیابـان مصلـی و تپه هـاى اطـراف آن روشـن شـد . خـانـواده هـاى 

گرد شمعـها نشسته و چشمانشان بر بلنداى نـورانـی دوخته شـده بود . داغدار گردا
کـردنـد و بــر سـر و سینه مـی  که احساس یتیمی مـی  فریاد یا حسیـن بسیجیان 
زدنـد فـضا را عـاشـورایـی کرده بـود . بـاور اینـکـه دیـگر صداى دلنشیـن امام خمینـی را در 
کـنار پیـکـر  حسینیه جماران نخـواهند شنید ، طاقتـها را بـرده بـود . مـردم شـب را در 

امـام بـه صبـح رسانیدند . 
در نخستنی ساعت بامداد شانزده خــرداد ، میـلـونهـا تـن به امامت آیت اهلل العظمـی 

گلپایگانی)ره( با چشمانی اشکبار برپیکر امام نماز گذاردند .
کشـور  انبـوهی جمعیت و شکوه حماسه حضـور مـردم در روز ورود امام خمینی به 
گسـتـرده تـر ایـن حماسـه در مـراسـم تشییع پیکر امام ، از  در 12 بهمـن 1357 و تـکـرار 
شگفـتیهاى تـاریخ اسـت . خـبرگـزاریهاى رسمـی جهـانـی جمعیت استقبال کننده را 
در سال 1357 تا 6 میلیـون نفر و جمعیت حاضـر در مــراسـم تشییـع را تا 9 میلیـون 
که طی دوران 11 سـاله حکومت امام خمینی  نفر تخمیـن زدند و ایـن در حالی بـود 
بـواسطه اتحـاد کشـورها غربـی و شرقی در دشمنی با انـقالب و تحمیل جنگ 8 ساله 
و صـدهـا تـوطـئه دیـگـر آنـان ، مردم ایـران سخـتیها و مشکالت فـراوانـی را تحـمـل کرده 
و عزیزان بی شمارى را در ایـن راه از دست داده بـودند و طـبعا مـی بـایـست بـتدرج 
خسته و دلسرد شـده باشنـد امـا هرگز اینچنیـن نشـد . نسل پرورش یـافـته در مکتب 
که :در جهـان حجـم  کامـل داشـت  الـهی امام خمینی به ایـن فرمـوده امام ایـمان 



معـاریف

165

کاریها و جان نثـاریها ومحرومیتها مناسب حجـم بـزرگی  تحمل زحمـتها و رنجها و فدا
مقصـود و ارزشمندى وعلـو رتـبـه آن است پـس از آنـکه مراسـم تـدفیـن به علت شـدت 
احسـاسات عـزاداران امـکان ادامـه نیافت ، طـی اطالعیه هاى مـکرر از رادیـو اعالم 
کـه مـردم بـه خانه هایشان بازگردند ، مراسـم به بعد مـوکـول شــده و زمــان آن  شـد 
که هر چه زمان بگذرد صـدها هزار  بعـدا اعالم شد . براى مسئولیـن تـردیـدى نـبـود 
تـن از عالقه مندان دیگر امـام کـه از شهـرهاى دور راهـی تهران شده اند نیز بر جمعیت 
گزیر در بعدازظهر همان روز مراسم تـدفین بـا  کننـده افـزوده خـواهـد شـد ، نا تشییع 
گـوشـه هـایـی از این مـراسـم بـوسیـله  کـه  همان احساسات و بـه دشـوارى انـجـام شـد 
خبرنگـاران بـه جهان مخابره شـد و بدین سان رحلت امام خمینـی نیز همچـون 
کـه او  گردید چرا  حیاتـش منـشاء بیـدارى و نهضتـی دوباره شـد و راه و یادش جاودانه 

حقیـقت بـود و حقیقت همیشه زنـده است و فناناپذیر .

زندگی امام به روایت امام 

است   - علیه  اهلل  سالم   - خمینی  امام  حضرت  زندگی  از  فرازهائی  زیر  متن 
حجت  االسالم  حضرت  ایشان  گرامی  فرزند  له،  معظم  توضیحات  از  پس  که 
والمسلمین حاج سید احمد خمینی نوشته و سپس حضرت امام آن را اصالح 

نموده است: 

بسمه تعالی 
در  اما  تولد: 1279 شمسی در خمین،    2744 : به حسب شناسنامه شماره 
واقع 20 جمادى الثانی 1320 هجرى قمرى مطابق اول مهر 1281 شمسی است. 

)18 جمادى الثانی 1320 مطابق 30 شهریور 1281 صحیح است( 
نام خانوادگی: مصطفوى; پدر: آقا مصطفی; مادر: خانم هاجر )دختر مرحوم 

آقامیرزا احمد مجتهد خوانسارى االصل و خمینی المسکن( 
در  گلپایگان  ثبت  آمار  اداره  رئیس  صفرى نژاد  وسیله  به  گلپایگان  در  صدور 
خمین در مکتبخانه مرحوم مال ابوالقاسم تحصیل شروع و نزد مرحوم آقاشیخ 
جعفر و مرحوم میرزا محمود )افتخار العلماء( درسهاى ابتدایی سپس در خالل 
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مرحوم  نزد  و  شروع  مقدمات  )دایی(  مهدى  محمد  میرزا  حاج  مرحوم  نزد  آن 
ح  آقاى نجفی خمینی منطق شروع و نزد حضرت عالی )×( ظاهرا )سیوطی و شر
که سنه 1339  باب حادى عشر و( منطق و مسلما در مطول مقدارى. در ادراك 
قمرى براى تحصیل رفتم نزد مرحوم آقا شیخ محمد علی بروجردى مطول و نزد 
ح لمعه  کی شر گلپایگانی منطق و نزد مرحوم آقا عباس ارا مرحوم آقا شیخ محمد 
از هجرت به قم به دنبال هجرت مرحوم آیت  اهلل حاج شیخ عبدالکریم -  پس 
رحمة اهلل علیه - )ظاهرا هجرت ایشان رجب 1340 قمرى بود( هجرت آیت اهلل 
حائرى به قم رجب 1340 و نوروز 1300 شمسی است( تتمه مطول را نزد مرحوم 
آقاى حاج  را نزد مرحوم  آقا میرزا محمد علی و سطوح  ادیب تهرانی موسوم به 
سید محمد تقی خوانسارى مقدارى و بیشتر نزد مرحوم آقا میرزا سید علی یثربی 
آیت  اهلل حائرى )حاج  ج مرحوم  ایشان به درس خار با  و  تا آخر سطوح  کاشانی 

ج نزد ایشان بوده است.  شیخ عبدالکریم( می رفتیم و عمده تحصیالت خار
و فلسفه را مرحوم حاج سید ابوالحسن قزوینی و ریاضیات )هیئت، حساب( 
کبر یزدى. و عمده استفاده در علوم معنوى  نزد ایشان و مرحوم آقامیرزا علی ا
از  پس  است  بوده  شاه آبادى  علی  محمد  آقامیرزا  آقاى  مرحوم  نزد  عرفانی  و 
فوت مرحوم آقاى حائرى با عده  اى از رفقا بحث داشتیم تا آنکه مر حوم آقاى 
بروجردى - رحمة اهلل - به قم آمدند براى ترویج ایشان به درس ایشان رفتم و 
به  اشتغال  عمده  بروجردى  آقاى  آمدن  از  قبل  مدتها  از  و  نمودم  هم  استفاده 
تدریس معقول و عرفان و سطوح عالیه اصول و فقه بود پس از آمدن ایشان به 
ج فقه مشغول شدم  تقاضاى آقایان؛ مثل مرحوم آقاى مطهرى به تدریس خار
و از علوم عقلیه بازماندم و این اشتغال در طول اقامت قم و مدت اقامت نجف 
اشتغال  دیگر  امور  به  و  محروم  همه  از  پاریس  به  انتقال  از  پس  و  بود  مستدام 
به  معروف  ثقفی  خدیجه  اینجانب  عیال  نام  دارد.  ادامه  کنون  تا که  داشتم 
قدس ایران، متولد 1292 شمسی، صبیه حضرت آقاى  حاج میرزا محمد ثقفی 

طهرانی. 
اول: مصطفی، متولد: 1309 شمسی; 3 دختر در  فرزند  ازدواج: 1308;  تاریخ 
صدیقه،  سن:  ترتیب  به  دختران   ;1324 متولد:  احمد  پسر،  یك  با  حیات  قید 

فریده، فهیمه، سعیده و بعد از احمد، لطیفه; آخرین فرزند در حیات احمد. 

× منظور آیت اهلل پسندیده می باشند. 
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انجمن هاى  با  رابطه  در  قم  مراجع  با  )ره(  امام خمینی  جلسه مهم حضرت 

ایالتی و والیتی 

 
لغو تصویبنامه ساختگی انجمنهاى ایالتی و والیتی به دنبال مبارزات پیگیر 
حضرت امام خمینی )ره( و صدور پیام حضرت امام خمینی )ره( در مورد ختم 

این غائله 

تحریم رفراندوم غیر قانونی و قالبی شاه از سوى حضرت امام خمینی )ره(

 
فاجعه خونین مدرسه فیضیه به دست عمال رژیم شاه 

در  ایران  ملت  تاریخی  قیام   . )ره(  خمینی  امام  حضرت  شبانه  دستگیرى 
اعتراض به دستگیرى حضرت امام )ره( 

انتقال حضرت امام خمینی )ره( از پادگان قصر به سلولی در عشرت آباد.
 

 روز شمار برخی مبارزات و تبعیدهای حضرت امام خمینی )ره( 

16 مهر  1341

11 آذر  1341 

2 بهمن  1341 

2 فروردین  1342 

15 خرداد  1342 

4 تیر 1342 
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سخنرانی تاریخی حضرت امام خمینی )ره( در مسجد اعظم قم پس از آزادى 
از حبس و حصر. 

اسارتبار  ح  طر مناسبت  به  )ره(  خمینی  امام  حضرت  کوبنده  سخنرانی 
کاپیتوالسیون. 

بازداشت و تبعید حضرت امام خمینی )ره( به ترکیه 

انتقال حضرت امام خمینی )ره( از آنکارا به بورساى ترکیه 

انتقال حضرت امام خمینی )ره( از ترکیه به بغداد 

کربال بعد از تبعید به عراق  حرکت امام خمینی )ره( از سامرا به 

ورود و استقرار حضرت امام خمینی در نجف بعد از تبعید به عراق 

21 فرودین 1343 

4 آبان 1343 

13 آبان 1343 

21 آبان 1343 

13 مهر 1344 

16 مهر 1344 

23 مهر  1344 
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شروع درسهاى حوزه اى حضرت امام خمینی در نجف پس از تبعید به عراق 

پیام حضرت امام خمینی )ره( به مناسبت چهلم شهداى قم 

محاصره منزل حضرت امام خمینی )ره( توسط نیروهاى بعثی عراق 

کویت  هجرت حضرت امام خمینی )ره( از عراق به سوى 

هجرت حضرت امام خمینی )ره( از عراق به فرانسه 

بازگشت امام خمینی )ره( به میهن اسالمی پس از 15 سال تبعید. 

23 آبان 1344

12 اردیبهشت 1356 

2 مهر 1357 

10 مهر 1357 

13 مهر 1357 

12 بهمن 1357 
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کتب اربعه است.  الکافی از منابع حدیثی شیعه و مهم ترین و معتبرترین منبع از 
ُکلینی است  کتاب نوشته محمد بن یعقوب بن اسحاق مشهور به ثقة االسالم  این 
که در سه بخش اصول، فروع  کرده  است. الکافی  گردآوری  که آن را در مدت ۲۰ سال 
مشهور ترین  کافی  اصول  است.  شیعه  عالمان  رجوع  محل  شده،  تألیف  روضه  و 
بخش الکافی محسوب می شود. کلینی بر آن بوده تا احادیث الکافی را بر اساس عدم 

مخالفت با قرآن و موافقت با اجماع جمع آوری کند.
کلینی به دلیل ارتباط با اصحاب ائمه و دسترسی به اصول اربعمأة روایات این   
کتاب را با کمترین واسطه نقل کرده است. گروهی از عالمان شیعه معتقد به صحت 
گروهی از عالمان شیعه وجود احادیث ضعیف  تمامی روایات آن بوده اند و در مقابل 
کتاب منتسب به امام زمان)عج(  گفته شده نامگذاری این  کافی را قبول دارند.  در 

است ولی بسیاری از علما با این ادعا مخالفت کرده اند.

درباره مؤلف

علت نام گذاری

شیخ  و  اإلسالم  ثقة  به  مشهور  رازی  کلینی  اسحاق  بن  یعقوب  بن  محمد 
المشایخ، عالم برجسته شیعی دوران غیبت صغری است. او با برخی از محدثان 
بودند  شنیده   حدیث  هادی)ع(  امام  یا  عسکری)ع(  امام  از  واسطه  بدون  که 
کرده است. وی در نیمه دوم قرن سوم و نیمه اول قرن چهارم هجری  مالقات 
جایگاه  بیان  در  چه  آن  می رفت.  شمار  به  شیعه  محدثین  بزرگ ترین  از  قمری 
کتب تراجم و تاریخ آمده است همگان از موافق و  کلینی در  شخصیتی و علمی 

کرده اند.]۱[ مخالف، از فضل و عظمت وی یاد 

کافی دو نکته بیان شده است:  کتاب به  در علت نام گذاری 
کتاب، برای  که می گوید: این  کتاب طهارت است  کلینی در خطبه  کالم خود   .1

کافی است.]۲[ همه فنون علم دین 

کــتـاب



  زاد
کتــاب مــاه

174

که  که به امام زمان)عج( نسبت داده شده  کالمی است  کتاب برگرفته از   2. نام 
که  گشته  کافی است. این جمله زمانی صادر  کتاب، برای شیعیان ما  فرمود: این 
کرده است.]۳[ )البته چنین  کافی بر امام)ع( عرضه شده و ایشان آن را تحسین 

حدیثی وجود ندارد و صرفًا یک ادعا است.(

شیخ مفید می گوید: این کتاب، از برترین کتب شیعه بوده که دارای فائده های 
بسیار است.]۴[

که امامیه مانند آن را  کتابی در زمینه حدیث معرفی می کند   شهید اول آن را 
نیاورده است.]۵[

 محمدتقی مجلسی می نویسد: 
و  بهترین  و  است  جامع تر  و  مضبوط     تر  اصول،  کتب  تمام  از  کافی  کتاب 

بزرگ ترین تألیف فرقه ناجیه)امامیه( است.]۶[
 آقا بزرگ تهرانی می گوید: 

که در نقل حدیث از اهل بیت)ع(، مانند آن نوشته نشده  کتابی است  کافی 
است.]۷[ 

که برابر یا نزدیک  استرآبادی از قول دانشمندان و اساتید خویش نقل می کند 
کافی در اسالم نگاشته نشده است.]۸[ کتاب 

 آیت اهلل خویی از قول استادش میرزا محمدحسین نائینی، مناقشه در اسناد 
کافی را حرفه و ترفند عاجزان و ناتوانان خوانده  است.]۹[ روایات 

کافی را در پاسخ  کتاب  کتاب نوشته است، او  کلینی در مقدمه این   چنان که 
که او را برادر دینی می نامد: کسی نوشته است  به درخواست 

کالم بزرگان کافی در 

انگیزه و شیوه تألیف
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ندانسته  و  بپایند  نادانی  به  مردم  رواست  که  پرسیدی  برادر...  بعد ای  اما   
کان و بزرگان است...  که دینداری شان از سر عادت و تقلید نیا دیندار باشند، چرا
که مسائلی بر تو مشکل شده و به علت اختالِف روایات موجود،  تو یادآور شدی 
اعتمادی  مورد  دانشمند  به  دسترسی  و  نمی فهمی...  را  مسائل  آن  حقیقت 
کتابی  می خواهی  گفتی  کنی.  گفت وگو  و  کره  مذا او  با  باره،  این  در  که  نداری 
کفایت  که همه فنون علم دین در آن جمع باشد تا متعلم را  کافی  داشته باشی 
وسیله  به  تعالی  خدای  هستی  امیدوار  که  گفتی  گردد...  مرجع  را  ره جو  و  کند 
کند و به سوی رهبران خود بکشاند.  کتابی هم مذهبان ما را دست گیری  چنین 
امید است  و  کردید میسر ساخت  که خواهش  را  کتابی  تألیف  که  را حمد  خدا 

که می خواستید.]۱۰[ چنان باشد 
کلینی چنانکه در مقدمه کتاب آورده، احادیث را بر اساس معیار عدم مخالفت   
که وجهی برای ترجیح  کرده است و در آنجا  با قرآن و موافقت با اجماع جمع آوری 
بوده  نزدیک تر  صحت  به  نظرش  در  که  را  متعارض  روایت  دو  از  یکی  نمی دید، 

برگزیده است.]۱۱[

مزایا و ویژگی ها

که  کتابچه حدیثی  کافی با استفاده از اصول اربعمأة )۴۰۰  کلینی در زمان تألیف 
توسط اصحاب ائمه نوشته شده بودند( و دیدار حضوری با اصحاب ائمه اطهار)ع( 
کمترین واسطه به دست آورده  که اصحاب را دیده بودند، احادیث را با  کسانی  یا 
است. همزمانی با نواب اربعه راه را برای تحقیق در درستی یا نادرستی احادیث 
گفت: عرضه  باید  ادعا  این  البته نسبت به قسمت اخیر  هموار ساخته بود.]۱۲[ 
کتب عرضه نشده  کتب عرضه شده به  کتاب بر ائمه رسم شایعی نبوده و نسبت 

کلینی هیچ ارتباطی ویژه با نواب اربعه نداشته است.]۱۳[ اندک است. به عالوه، 
کتاب به لحاظ نظم  کافی است. این  کتاب، دیگر خصوصیت   نظم و جامعیت 
احادیث  تمامیت سلسله سند  و  روایات  تعداد  روایات،  ترتیب در دسته بندی  و 
اعتقادی،  نظیر  برگیرنده موضوعات مختلف  در  کاملیت  و  به جهت جامعیت  و 
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کوشیده است  فقهی، اخالقی، اجتماعی و... منحصر به فرد است. وی در این باره 
احادیث مفصل تر، صحیح تر و روشن تر را در ابتدای باب بیاورد و سپس احادیث 

کند.]۱۴[ مجمل و مبهم را ذکر 

بعضی درباره کافی گفته اند که بر امام زمان)عج( عرضه شده و آن حضرت فرمود: 
»الکافی کاف لشیعتنا« یعنی کتاب کافی برای شیعه ما بس است،]۱۵[ این مطلب 

صحت ندارد:
 عالمه مجلسی می گوید: 

اینکه بعضی از گزاف گویان به طور یقین می گویند همه کتاب کافی بر امام قائم)عج( 
عرضه شده است چون کافی در بغداد شهر نمایندگان آن حضرت بوده است، بطالن 

سخن آنان بر هیچ عاقلی پوشیده نیست.]۱۶[
 میرزا حسین نوری آورده است: 

این شایعه که می گویند کافی را بر حضرت حجت)عج( عرضه شده و فرموده است: 
کافی برای شیعه ما کافی است اصلی ندارد و در تألیفات اصحاب ما از آن اثری نیست« 

وی از محدث استرآبادی نقل می کند که چنین حدیثی وجود ندارد.]۱۷[

کافی به امام زمان)عج( ادعای عرضه 

کتاب  محتوای 

کافی ابواب 

کافی به روایات  کافی مشتمل بر سه قسمت اصول و فروع و روضه است: اصول 
کافی به تاریخ میپردازد. بخش اصول،  اعتقادی، فروع آن به اخبار فقهی و روضه 

کتاب الحجة میباشد. که یکی از آنها  کتاب است  خود دربردارنده چند 

کلی شکل داده است.  کافی احادیث آن را در سه بخش  کتاب  نویسنده 
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کافی نوشتار اصلی: اصول 
کتاب است. که شامل احادیث اعتقادی می شود و شامل ۸  کافی   اصول 

کتاب العقل و الجهل  
کتاب فضل العلم  

کتاب التوحید  
کتاب الحجة  

کتاب االیمان و الکفر  
کتاب الدعاء  

کتاب فضل القرآن  
کتاب العشرة  

 

کتاب است.  کافی روایات فقهی را در برمی گیرد و شامل ۲۶  فروع 
کتاب الطهارة

کتاب الحیض  
کتاب الجنائز  
کتاب الصالة  

کتاب الزکاة والصدقه  
کتاب الصیام  

کتاب الحج  
کتاب الجهاد  

کتاب المعیشة  
کتاب النکاح  

کتاب العقیقه  
کتاب الطالق  

کتاب العتق والتدبیر والمکاتبة  

کافی اصول 

کافی  فروع 



  زاد
کتــاب مــاه

178

کتاب الصید  
کتاب الذبائح  

کتاب االطعمة  
کتاب االشربة  

کتاب الزی والتجمل والمروة  
کتاب الدواجن  

کتاب الوصایا  
کتاب المواریث  

کتاب الحدود  
کتاب الدیات  

کتاب الشهادات  
کتاب القضا واالحکام  

کتاب االیمان و النذور و الکفارات  
 

خاصی،  ترتیب  بدون  و  دارد  جای  آن  در  متفرقه  احادیث  که  کافی  روضه   
کافی  کتاب  جزو  را  روضه  برخی  چند  هر  می کند.  اشاره  مختلف  موضوعات  به 
کافی  کتاب  که روضه آخرین  کرده اند  نمی دانند]۱۸[ اما نجاشی و طوسی تصریح 

است.]۱۹[ ]۲۰[
 

 توصیه ها و اندرزهای ائمه اطهار)ع(
 رؤیا و انواع آن

 دردها و درمان ها
کیفیت آفرینش جهان هستی و برخی از پدیده های آن  

 تاریخ بعضی از انبیای الهی

کافی روضه 

تأویل و تفسیر برخی آیات قرآن مجید
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 فضیلت شیعه و وظایف آن
 برخی مسائل تاریخ صدر اسالم و زمان خالفت امیرمؤمنان)ع(

گیهای زمان حضور او  امام زمان)عج( و صفات او و نیز اصحاب و ویژ
 تاریخ زندگی برخی صحابه و اشخاص

تعداد روایات و علت اختالف آنان

کتاب اعتبار روایات 

کرده اند. یوسف بحرانی در  کافی را با رقمهای مختلف ذکر  کتاب  تعداد روایات 
کافی ۱۵۱۷۶، عالمه  لؤلؤة البحرین ۱۶۱۹۹، دکتر حسین علی محفوظ در مقدمه 
مجلسی ۱۶۱۲۱ و برخی از معاصران مثل شیخ عبدالرسول الغفار ۱۵۵۰۳ حدیث 
از شیوه شمردن احادیث است. به  این اختالف رقمها ناشی  کرده اند.  شمارش 
با دو سند ذکر شده، دو روایت، و بعضی آن را  که  را  که برخی روایتی  این معنی 
گروهی روایات مرسله را نیز یک حدیث شمرده و  یک روایت به حساب آورده اند. 
برخی آن را در شمارش به حساب نیاورده اند. البته در موارد نادر هم میتواند علت 

اختالف، نبودِن برخی روایات در برخی نسخه ها باشد.]۲۱[

کافی دو دیدگاه وجود دارد:  درباره اعتبار روایات 
برخی همچون محدث نوری همه روایات کافی را معتبر و بی نیاز از بررسی رجالی 
دانسته و دالیلی مانند جایگاه ممتاز کتاب کافی و مولف آن در نزد علما و نیز حضور 
او در دوره غیبت صغری و امکان بررسی روایات او از سوی نایبان امام زمان را برای 

کرده اند.]۲۲[ این نظر ذکر 
کلینی و  گفته اند بین  کرده و  گروهی از علما بر این دالیل خدشه   در مقابل، 
نایبان امام، رفت و آمدی نبوده و از همین رو روایتی از آنان نقل نکرده و در صورت 
عرضه کتاب به نایبان، این امر در مقدمه کتاب )که پس از تالیف خود کتاب نگاشته 
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کافی از نظر رجالی ضعیف  شده( اشاره می شد. از سوی دیگر برخی راویان و منابع 
کافی را بی نیاز از بررسی های  کتاب  شمرده شده است و بنابراین نمی توان روایات 

رجالی دانست.]۲۳[

کافی ح  شرو

بوده،  پژوهان  توجه عالمان و حدیث  از دوره های نخست، مورد  کافی  کتاب 
کتاب  آقا بزرگ تهرانی در  کارهای بسیاری درباره آن انجام شده است.  بنابراین 
کتاب و ۱۰ حاشیه بر  کافی یا تمامی  الذریعه ۲۷ شرح نوشته شده بر بخش اصول 

کرده است.]۲۴[ آن را معرفی 
 

کافی مال صدرا متوفای ۱۰۵۰ ق. شرح 
کاشانی متوفای ۱۰۹۱ ق. کتاب الوافی فیض   
 مرآة العقول عالمه مجلسی متوفای ۱۱۱۰ ق.

کافی مال صالح مازندرانی متوفای ۱۱۱۰ ق.  شرح 
کافی مالخلیل قزوینی به زبان فارسی موسوم به »صافی« و شرح عربی   شرح 

به نام »شافی«.
 »الرواشح السماویة فی شرح الکافی« تالیف سید محمدباقر میرداماد.

کافی تألیف امیر اسماعیل خاتون آبادی.  شرح 
گلستانه.  منهج الیقین نوشته سید عالءالدین محمد 

کتاب الكافی بزرگداشت 

برخی از آثار و اقدامات برجسته پیرامون کتاب الکافی، که به شکل های مختلف 
کتاب در نزد شیعیان را می رساند، از این قرار است: اهمیت این 

کتاب ماه دین، شماره 130-131 مرداد و شهریور 1387؛ در این شماره از   نشریه 
کافی و نویسنده آن آمده است. کتاب  نشریه، نه مقاله درباره 



181

کــتـاب

جستارهای وابسته

اصول اربعمأة
کتابت(  حدیث )تاریخچه 

 حدیث )طبقه بندی(

کلینی )ره(. کنگره بین المللی بزرگداشت ثقة االسالم   پیام آیت اهلل خامنه ای به 
کلینی)ره(؛ این همایش اردیبهشت ماه سال 1388   همایش بزرگداشت شیخ 
در شهر ری برگزار شد. مقاالت ارائه شده در این همایش عالوه بر عرضه در پایگاه 
کلینی رحمه  آثار ثقه االسالم  رسمی موسسه دارالحدیث، در نرم افزار »مجموعه 

اهلل« هم ارائه شده است.
کلینی رحمه اهلل )سلسله بزرگداشت ها 3(؛   نرم افزار مجموعه آثار ثقه االسالم 
کامپیوتری علوم اسالمی آن را به سفارش موسسه  که مرکز  محتوای این نرم افزار 
کامل ۶۷ عنوان  قرار است: متن  این  از  کرده،  ـ فرهنگی دارالحدیث تهیه  علمی 
شرح  ها،  جلدی(،   ۸ و  جلدی   ۱۵( الکافی  کتاب  شامل:  جلد،   ۱۹۱ در  کتاب 
کتاب الکافی، مجموعه آثار انتشار یافته توسط  ترجمه  ها، تعلیقه  ها، حاشیه  های 
کامل ۲۷  کلینی )رحمه اهلل( و نیز تصویر  همایش بزرگداشت شخصیت ثقه االسالم 

کتاب الکافی. نسخه از مهم  ترین نسخه  های خطی 
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1.– بحرالعلوم، الفوائد الرجالیه، ۱۳۶۳ش، ج۳، ص۳۲۵ 
2.– کلینی، الکافی، ۱۳۶۳ش، ج ۱، ص۱۴.)مقدمه( 

3.– غفار، الکلینی و الکافی، ۱۴۱۶ق، ص۳۹۲. 
4.– مفید، تصحیح االعتقادات االمامیه، ۱۴۱۴ق، ص۷۰. 

5.– کلینی، الکافی، ۱۳۶۳ش، ج ۱، ص۲۷. 
6.– مجلسی، مرآة العقول، ۱۳۶۳ش، ج۱، ص۳. 

7.– تهرانی، الذریعه، ج ۱۷، ص۲۴۵. 
8.– استرآبادی، الفوائد المدنیه، ۱۴۲۴ق، ص۵۲۰. 

9.– خویی، معجم رجال الحدیث، ۱۴۱۳ق، ج ۱، ص۹۹. 
10.– کلینی، الکافی، ۱۳۶۳ش، ج۱، ص۵. 

11.– کلینی، الکافی، ۱۳۶۳ش، ج۱، ص۸۹. 
12.– سید بن طاووس، کشف المحجة، ۱۳۷۰ق، ص۱۵۹. 

13.– شبیری زنجانی، جرعه ای از دریا، ۱۳۹۲ش، ج۱، صص۱۷۴-۱۷۳. 
14.– مصطفوی، ترجمه اصول کافی، ۱۳۶۹ش، ج ۱، ص۱۰. 

15.– غفار، الکلینی و الکافی، ۱۴۱۶ق، ص۳۹۷ 
16.– »و أّما جزم بعض المجازفین بکون جمیع الکافی معروضا علی القائم علیه السالم لکونه فی بلدة 

السفراء فال یخفی ما فیه علی ذی لّب«، مجلسی، مرآة العقول، ۱۳۶۳ش، ص۲۲.
 17.– نوری، مستدرک الوسائل، ۱۴۱۶ق، ج۳، ص۴۷۰ 

18.– افندی، ریاض العلماء، ج ۲، ص۲۶۱. 
19.– نجاشی، رجال نجاشی، ۱۴۱۶ق، ص۳۷۷. 

20.– طوسی، الفهرست، ۱۴۱۷ق، ص۲۱۰. 
21.– غفار، الکلینی و الکافی، ۱۴۱۶ق، ص۴۰۲-۴۰۱. 

22.– سبحانی، کافی کافی نیست، کتاب ماه دین، ش۱۳۰ و ۱۳۱، ص۶۱-۶۴، به نقل از مـستدرک 
الوسائل، ج۳، ص۵۳۲.
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