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کتمان سّر  
که  می شود  اموری  و  شرایط  با  مواجه  خود  زندگی  طول  در  انسانی  هر  بی شک   
کاستی و حتی برخی مواقع به دلیل برجستگی های مثبت،  حال به جهت نقص و 

کسی از این وجه زندگانی اش مطلع شود. دوست ندارد 
که زوایایی از زندگی خود را   تقریبًا در میان همه انسان ها این وجه مشترک است 
کجی ها نیست.  کسی بداند . الزامًا این نگاه منفی نیست و این زوایا  دوست ندارد 
کسی، حتی نزدیک ترین ها به او از عمل نیک او  که دوست ندارد  انسان نیکوکاری 

مطلع شوند نیز سّر و راز دارد.
کتمان سّر  است. پوشیده نگه داشتن راز، هم   از توصیه های اخالقی در تربیت دینی 

عقالنی است و هم اخالقی.
افشا  را  آن  وقتی  توست  اسیر  تو  سّر  می فرماید:  علیه السالم  علی  امیرالمومنین   

کردی، دیگر تو اسیر آن می شوی. )غررالحکم و درر الکلم -7415(
کسی نگو، فقط نزد حضرت  کرده اند خطاهای خود را برای   در تربیت دینی توصیه 

کاستی هایت باش. حق معترف به 
گر   رازهای زندگی من و شما می تواند با نگاهی دقیق عبرت زندگی خود ما شود ولی ا

گردد می شود دردسر و خستگی و ضرر. عمومی شود و افشا 
بیایید خویشتن دار باشیم و امین. رازدار باشیم و جبران کننده.

 
کتاب ماه زاد گروه تدوین 
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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 
در 44 سالگی به جهنم واصل شد. مدت خالفت او 23 سال طول کشید که در این 
گرفته بود و  مدت اختناق و استبداد و خودکامگی وی سراسر ممالک اسالمی را فرا

تعداد بسیاری از علویان در مدت حکومت وی به شهادت رسیدند. )1( 
کردن هفتمین حجت خدا، حضرت  از بزرگ ترین جنایت های هارون، زندانی 
که سال های متمادی آن حضرت را در زندان های  کاظم )علیه السالم( بود  امام 
تاریک بغداد حبس نمود و باالخره آن حضرت را مسموم کرد و به شهادت رسانید.

سوم جمادی الثانی 
 شهادت حضرت صدیقه طاهره، فاطمه زهرا )علیها السالم(

بنا بر روایات مشهور در سوم جمادی الثانی سال 11 هـ .ق یعنی 95 روز بعد از 
رحلت جان گداز پیامبر گرامی اسالم )صلی اهلل علیه و آله و سلم(، شهادت حضرت 

فاطمه زهرا )علیها السالم( واقع شد. )2(
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بعد از رحلت رسول خدا )صلی اهلل علیه و آله و سلم( سه بار به خانه ی دختر 
گرامی آن حضرت، هجوم آوردند و در هر بار به طریقی نسبت به ساحت مقدس 
اهل بیت )علیهم السالم( جسارت نمودند. در یکی از دفعات در خانه ی حضرت 
فاطمه )علیها السالم( را به آتش کشیدند و با این که می دانستند آن حضرت پشت 
که در  کردند و میخ در، سینه ی آن مخدره را آزرد  در است، با لگد و فشار در را باز 

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

شمشیر آن بانوی بزرگوار را از امیرمؤمنان )علیه السالم( جدا نمودند. )3(
کی که بعد از رحلت پیامبر اسالم )صلی اهلل علیه و آله و سلم(  پس از وقایع دردنا
به وقوع پیوست، حضرت صدیقه ی طاهره )علیها السالم( با بدنی مجروح و دلی 
کنار قبر شهدای احد می رفتند و برای مظلومیت و غربت  شکسته و محزون به 
گرامی اش حضرت  جانشین به حق پیامبر )صلی اهلل علیه و آله و سلم( و شوهر 
آن  و جراحات  آهسته درد  آهسته  که  این  تا  گریستند،  السالم( می  )علیه  علی 
گریه  حضرت بیش تر شد. از آن به بعد نزدیک مدینه زیر درختی می نشستند و 
که منافقان آن درخت را هم بریدند. بعد از آن امیرمؤمنان )علیه  کردند  و ناله می 
که مشهور به »بیت االحزان« شد. )4( روز به  السالم( در آن جا سایبان ساختند 
روز بر شدت بیماری آن بانو افزوده می شد. سینه و پهلوی شکسته و مجروح، 
شهادت جگر گوشه اش محسن، و باالتر از این ها غم مظلومیت امیرمؤمنان )علیه 
که آن حضرت در بستر بیماری افتادند و باالخره  کار را به جایی رسانید  السالم(، 
نود و پنج روز بعد از رحلت پیامبر گرامی اسالم )صلی اهلل علیه و آله و سلم( در حالی 

که هجده سال بیش تر نداشتند، به شهادت رسیدند.

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

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

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

 سیزدهم جمادی الثانی
 وفات حضرت ام البنین )علیها السالم(

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

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

به شهادت رسیدند.
حضرت ام البنین )علیها السالم( پس از اطالع از حادثه ی عاشورا همه روز به 
قبرستان بقیع می رفت و در رثای فرزندانش آن چنان جان سوز مرثیه می خواند 
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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(
 

بیستم جمادی الثانی
 والدت با سعادت سرور زنان بهشت، حضرت فاطمه زهرا )علیها السالم(

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

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

فاطمه، دختری است که از صلب تو خارج می شود«. )10(
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 )علیها السالم(  کرد  ابالغ 
کند. از این رو آن حضرت تا چهل روز  کنارگیری  کبری )علیها السالم(  - از خدیجه 
روزها را روزه می گرفتند و هر شب هنگام افطار به خانه ی فاطمه بنت اسد )علیها 
که در شب چهلم  السالم( می رفتند و با غذاهای بهشتی افطار می نمودند تا این 
که خداوند به ذات خود  که به خانه ی خدیجه )علیها السالم( برو  دستور رسید 
ک بیافریند، پس آن حضرت از جا  که امشب از صلب تو ذریه ی پا سوگند خورده 

برخاست و به خانه ی خدیجه )علیها السالم( رفت. )11(

- دوران حمل
 حضرت فاطمه )علیها السالم( در دوران حمل از داخل شکم با مادر خویش 
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 
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خداوند متعال نسل مرا از او قرار می دهد و از نسل او امامانی در امت قرار خواهد 
داد که بعد از پایان یافتن وحی او، جانشینانش در روی زمین باشند«. )12( در تاریخ 
که آثار وضع حمل در خدیجه ظاهر شد، سراغ زنان  چنین آمده است: هنگامی 
که آن ها به ازدواج خدیجه با  کمک او نیامد؛ چرا  کسی برای  قریش فرستاد، ولی 
پیامبر )صلی اهلل علیه و آله و سلم( راضی نبودند. خدیجه از این برخورد آن ها غم 
ک شد که در همین حال چهار زن بلند باال و سراسر نور بر او وارد شدند و گفتند:  نا
که ما فرستادگان پروردگارت هستیم؛ ما خواهران  »ای خدیجه! غمگین مباش 
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!
و  ک  پا را  السالم(  )علیها  زهرا  فاطمه  السالم(  )علیها  کبری  خدیجه  حضرت 
کیزه بر زمین نهاد؛ در این هنگام نوری از وجودش درخشید که تمام خانه های  پا
کرد و این نور در شرق و غرب درخشید. آن زنان که به یاری خدیجه  مکه را روشن 
کوثر شست و شو دادند و در پارچه ی  )علیها  السالم( آمده بودند، مولود را با آب 
سفیدی که بوی مشک و عنبر از آن ساطع بود پیچیدند. هنگامی که فاطمه لب 
گشود، چنین فرمود: »اشهد ان ال اله اال اهلل و ان ابی رسول اهلل سید  به سخن 
گاه به یکایک آن  االنبیاء و ان بعلی سید االوصیاء و ان ولدی سید األسباط«. آن 
کردند و در آسمان  کرد. آنان بر چهره ی او تبسم  زنان بهشتی با اسمشان سالم 
نوری درخشان پدید آمد که مالیکه تا آن روز چنان نوری را ندیده بودند؛ لذا نام آن 

حضرت را »زهرا« گذاشتند. )13(

بیست و یکم جمادی الثانی 
 وفات حضرت ام کلثوم )علیها السالم(

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 
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عون بن جعفر طیار تزویج نمود«.
کربال حضور داشتند و در  کلثوم )علیها السالم( در واقعه ی جان سوز  حضرت ام 
روز عاشورا در کنار خواهرشان، حضرت زینب کبری )علیها السالم(، و دیگر بانوان به 
کاروان حسینی پرداختند. خطبه ی ایشان در  کودکان و بازماندگان  محافظت از 
کوفه و مجلس ابن زیاد و اشعار آن حضرت در قادسیه و قنسرین و مرثیه های 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 دلی سراسر غم و 
اندوه در مصایب کربال به ویژه شهادت ساالر شهیدان حضرت اباعبداهلل الحسین 

ک سپرده شدند. )14( )علیه السالم( رحلت فرمودند و در مدینه به خا

بیست و دوم جمادی الثانی 
 مرگ ابوبکر بن ابی قحافه

در روز بیست و دوم جمادی الثانی سال 13 هـ .ق ابوبکر بن ابی قحافه در 67 
گرامی اسالم )صلی  که بعد از رحلت پیامبر  کسی بود  سالگی مرد )15(. او نخستین 
اهلل علیه و آله و سلم( به انتخاب اعضای سقیفه ی ننگین بنی ساعده به خالفت 
که خود عنصر اصلی  که عمر با آن  گونه ای بی حساب بود  رسید. این انتخاب به 
جریان سقیفه بود می گفت: »بیعت با ابوبکر امری بدون تدبیر، مشورت و دقت و 
کرد! هر کس  که خداوند مسلمانان را از شر آن حفظ  همچون زمان جاهلیت بود 

کرد او را بکشید!« )16( چنین کاری را تکرار 
مدت خالفت غصبی ابوبکر دو سال و چهار ماه به طور انجامید که در این مدت 
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 )علیها السالم(؛

3. غصب فدک؛
4. ساختن حدیث جعلی »انا معاشر االنبیاء ال نورث ما ترکنا صدقه« و نسبت 
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دادن آن به پیامبر )صلی اهلل علیه و آله و سلم(؛
گرامی اسالم )صلی اهلل علیه و آله  کردن نبی  5. تخلف از لشکر اسامه و ناراحت 

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

7. دستور هجوم به خانه ی حضرت زهرا )علیها السالم( 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 
که ابوبکر به هوش آمد،  امر خالفت پس از ابوبکر با عمر بن خطاب است. هنگامی 

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 
کاغذ و قلم خواستند تا بار دیگر وصی بعد از خود را معرفی نمایند،  آخر عمرشان 
کار  برخی نسبت هذیان به آن حضرت دادند و با ایجاد سر و صدا مانع از این 

شدند؟!
که ابوبکر هنگام مرگ، بر اشتباهات و جنایت هایش  چنین نقل شده است 
را  کاش خانه ی فاطمه  گفت: »ای  بارها می  از آن جمله  که  تأسف می خورد 

تفتیش نکرده بودم«. )19(

بیست و هفتم جمادی الثانی 
1- شهادت علی بن محمد باقر )علیهما السالم(

2- شهادت امام هادی )علیه السالم(
1- شهادت علی بن محمد باقر )علیهما السالم(

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

که  شد  ایشان  از  نظیری  بی  استقبال  کاشان  به  حضرت  آن  ورود  هنگام 
ک  از آن سالله ی پا برای استقبال  از مردم  نفر  نوشته اند در حدود شش هزار 
بودند. آن جناب در  آله و سلم( جمع شده  و  پیامبر )صلی اهلل علیه  خاندان 
کاشان مشغول به هدایت مردم شدند و شیعیان از شهرهای اطراف نیز  مسجد 
برای دیدارش به آن جا می آمدند و کرامات زیادی از 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  سال 254  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

بیست و نهم جمادی الثانی 
کت ولید بن یزید 1- هال

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

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

کت رسید. )23( گواری به هال گرفت به صورت نا ولید صورت 
نیز نقل شده است که ولید مردی ملحد و معروف به فسق و فجور بود که حتی 
به ظواهر اسالم هم مقید نبود و پیوسته به شراب خوردن اشتغال داشت. در 



16

کتــاب مــاه

که دستور می داد حوضی را مملو از شراب  کتاب های تاریخ چنین آمده است 
را در آن حوض  او غالب می شد، خودش  بر  که وجد و سرور  تا هنگامی  کنند 
کتاب های اهل تسنن چنین نقل  می افکند و تا حد امکان شراب می خورد. در 
گفت؛ ولید برخاست و شراب خورد  که یک شب مؤذن اذان صبح  شده است 
که باید آن جاریه با  کرد و قسم یاد نمود  که مست بود نزدیکی  و با جاریه ای 
که  مردم نماز بخواند؛ پس لباس خودش را به وی پوشاند و آن جاریه مست را 
جنب هم بود به مسجد فرستاد و او به عنوان امام جماعت با مردم نماز خواند!! 
کرد و از این  که با محارم خود نیز نکاح می  شدت فسق و فجور او به حدی رسید 

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

ظلم بودند و خود آموزگار شیطان به شمار می رفتند.

2- وفات حضرت سید محمد فرزند امام هادی )علیه السالم(
در بیست و نهم جمادی الثانی سال 252 هـ .ق حضرت سید محمد فرزند 
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 از  بزرگوارشان بر همه معلوم شد 
ایشان است. امام عسکری )علیه السالم( عالقه ی بسیاری به برادرش جناب 

که در وفات او بسیار متأثر شد. سید محمد داشت 
بعد از آن که تشییع نمایانی از پیکر جناب سید محمد به عمل آمد، آن حضرت 
کنون حرم  که هم ا ک سپردند  را در آبادی »بلد« در شش فرسخی سامرا به خا
گنبد و صحن و غرفه های متعدد است و نه  ایشان در آن جا معروف و دارای 
تنها دوستان اهل بیت عصمت و طهارت )علیهم السالم( به زیارت آن بزرگوار 
کرامات زیادی از آن حضرت مشاهده می نمایند، بلکه نزد  مشرف می شوند و 
اهل تسنن نیز بسیار 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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شیعه و دفاع از حریم آن در 
خطبه های حضرت زهرا �

چکیده
گفتار  »شیعه« نامی آشنا در فرهنگ توحید بوده و قرآن بزرگ ترین شاهد این 
است. در قرآن، حضرت ابراهیم علیه السالم »شیعه« نامیده شده است؛ زیرا 
کرم صلی  ادامه دهنده جریان توحیدی حضرت نوح علیه السالم بود. پیامبر ا

اهلل علیه و آله و حضرت علی علیه السالم نیز شیعه بودند.
حضرت  خط  امتداد  بلکه  نیست،  اسالم  از  منشعب  یا  جدا  راهی  »تشّیع«   
که در راه  محّمد صلی اهلل علیه و آله و استمرار طریق توحید است. روشن است 
خدا و جریان توحیدی، انتخاب خلیفه و وصّی پیغمبر همانند انتخاب پیامبر، 
که  گیرد. این همان اعتقادی است  فقط به دست خدا و به فرمان او انجام می 

گرداند. شیعه را از دیگران ممتاز می 
بینش  این  از  دفاع  به  خود،  مبارک  خطبه  در  السالم  علیها  زهرا  حضرت   
که تا آن زمان پدید آمده بودند یا در آینده  می پردازد و در مقابل تمام جریاناتی 
به تبع آن ها می توانستند پدید بیایند، ایستاده، مخالفت صریح خود را اعالم 
که جز خون ریزی و بدبختی  کند؛ زیرا نتیجه آن ها را بسیار شوم می داند  می 
گر همان جریان برگزیده الهی که در رهبری  ثمره ای نخواهد داشت، در حالی که ا

مریم حکمت نیا )1( 
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کرم صلی اهلل علیه و آله  حضرت علی علیه السالم متجّلی بود، پس از رسول ا
ادامه می یافت، یقینا به خوش بختی و سعادت تمام جوامع بشری منتهی 
که در سایه آن، مردم در  می شد و اسالم آینده ای روشن و درخشان می داشت 
نهایت آسایش و رفاه، از نعمت های فراوان مادی و معنوی بهره مند می شدند 

گشت؛ ولی افسوس! گشوده می  و درهای برکت از آسمان و زمین برایشان 

کلیدواژه ها: حضرت زهرا علیها السالم ، شیعه، والیت، رهبر، خطبه.
 

تاریخ و چگونگی پیدایش شیعه
 »شیعه« در لغت، به معنای پیرو، یار و یاور است و در عرف فقها و متکّلمان، به 

گردد.)2( پیروان حضرت علی علیه السالم اطالق می 
که در  یابیم؛ چنان  تاریخ می  کتاب های لغت و  را در بیشتر   لفظ »شیعه« 
قرآن و احادیث نیز به آن اشاره شده است. خداوند تبارک و تعالی در آیه 8385 
ِاّن  از ذکر حوادث حضرت نوح علیه السالم می فرماید: »َو  سوره صاّفات پس 
ِبیِه َوَقْوِمِه َماَذا َتْعُبُدوَن«؛ 

َ
ُه ِبَقْلٍب َسِلیٍم ِإْذ َقاَل أِل براهیم ِإْذ َجاء َرّبَ ِ

َ
ِمن شیعته ال

که با قلب سالم و دور از  از شیعیان او ]حضرت نوح علیه السالم [ ابراهیم است 
گفت: چه می پرستید؟  گاه به پدر و قومش  بیماری به پروردگارش روی آورد، آن 
السالم  علیه  ابراهیم  حضرت  و  السالم  علیه  نوح  حضرت  بین  زمانی  فاصله 
بیش از دو هزار سال است، ولی به دلیل آنکه حضرت ابراهیم علیه السالم راه 
حضرت نوح علیه السالم را در پرستش خدای یگانه و مبارزه با بت پرستی و 

گرفت، »شیعه« نامیده شد. غیرخداپرستی در پیش 
 در آیه 15 سوره قصص، پرورردگار متعال پس از ذکر قصه حضرت موسی علیه 
ْهِلَها َفَوَجَد ِفیَها َرُجَلْیِن 

َ
ْن أ السالم می فرماید: »َوَدَخَل اْلَمِدیَنَة َعَلی ِحیِن َغْفَلٍة ّمِ

ِذی 
َ
ِذی ِمن ِشیَعِتِه َعَلی اّل

َ
ِه َفاْسَتَغاَثُه اّل َیْقَتِتاَلِن َهَذا ِمن ِشیَعِتِه َوَهَذا ِمْن َعُدّوِ

که با یکدیگر در  ه ...«؛ در حال غفلت مردم وارد شهر شد و دو نفر را دید  ِمْن َعُدّوِ
که از شیعیان او بود  نزاعند: یکی از شیعیان او و دیگری از دشمنان او. پس آن 

کمک طلبید ... . برای مبارزه با دشمن از او 
به  مشت  یک  با  شتافت،  اش  شیعه  یاری  به  السالم  علیه  موسی  حضرت   
زندگی اش خاتمه داد و او را از جنگ و منازعه برای بار دیگر نهی فرمود. در این 
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که در مقابل دشمن قرار  آیه، »شیعه« به معنای یار و دوست و هواخواه است 
دارد.

کرم  که لفظ »شیعه« پیش از پیامبر ا  با توجه به آیات مزبور، روشن می شود 
صلی اهلل علیه و آله ، در زمان حضرت موسی علیه السالم و پیش از ایشان در 
عصر حضرت ابراهیم علیه السالم نیز وجود داشته است و تاریخی دیرینه دارد؛ 
و  »دوست«  و  »پیرو«  همانا  که  کند  می  داللت  نیز  عام  معنای  بر  که  چنان 

»هواخواه« است.
 اما چگونه و چسان و از چه زمانی این لفظ مبارک در خصوص یاران و پیروان 
حضرت علی علیه السالم استعمال شده، موضع اختالف موّرخان و نویسندگان 

مذاهب است:
 بعضی از نویسندگان پیدایش شیعه را از زمان وفات پیامبر خدا و پدیدآمدن 

مسئله انتخاب خلیفه در »سقیفه بنی ساعده« دانسته اند.
 جمعی دیگر به اصطالح خودشان تکّون حزب شیعه را پس از شهادت امام 

حسین علیه السالم تاریخ زده اند.
کرم صلی اهلل علیه  که پیامبر ا بعضی نیز معتقدند: شیعه زمانی به وجود آمد 
کرد. او از مردم  و آله واپسین لحظات زندگی خویش را در این عالم سپری می 
از  بعضی  کند.  امال  آن ها  بر  را  کلماتی  تا  سازند  حاضر  ورقی  و  دوات  خواست 
که  کاغذ و قلم مخالفت ورزیدند و با عمر بن خّطاب،  اصحاب پیامبر با آوردن 
گوید و دستورش الزم االجرا نیست،  می گفت: پیامبر از شدت تب هذیان می 
که اختالف و دوگانگی بین مسلمانان پدید آمد  هم صدا شدند. از همین جا بود 

و بعدها به پیدایش شیعه و غیرشیعه انجامید.
که اصاًل تاریخ شیعه به پیش از تمام این اقوال برمی گردد؛  گروهی دیگر برآنند 
زیرا پیغمبر صلی اهلل علیه و آله خود سنگ زیربنای تشّیع را نهاد. با این حساب، 
از بیماری ایشان، شیعه به  آله و حتی پیش  در زمان پیامبر صلی اهلل علیه و 

گرفت و به وجود آمد. دست مبارک خود پیامبر خدا شکل 
بی تردید، تمام اخبار و اقوال و نظریه های مزبور تنها تاریخ به وجود آمدن 
کنند و به وضع لغوی  گروه های اسالمی را بازگو می  گرفتن  اختالفات و شکل 
»شیعه« و چگونگی وضع این لفظ در خصوص پیروان علی علیه السالم اشاره ای 
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ندارند. تنها نظریه اخیر تا حدی به موضوع مورد بحث اشاره دارد؛ زیرا پیامبر 
روزهای  از  که  شد  سبب  امر  همین  شاید  داند.  می  تشّیع  بنیانگذار  را  خدا 
کنار حضرت علی علیه السالم ایستادند و او را یاری  که در  کسانی  نخستین، به 
گفته شود. این نظریه منطقی تر نیز به نظر می رسد؛ زیرا بیان  کردند »شیعه« 
لفظی »عام« در معنایی »خاص« استعمال شده است،  که چگونه  کند  می 
لت داشته است،  که همیشه بر معنایی عام دال وگرنه چطور ممکن بود لفظی 
ج و در مدلول عرفی خاص استعمال شود، آن  از مدلول لغوی عام خود خار
کلماتی مانند  کتب مذهبی و تاریخی و ادبی،  هم بدون هیچ دلیلی؟ مثاًل، در 
که  یابیم  بنی عّباس« می  یا »شیعه  امّیه«  بنی  و »شیعه  ابوسفیان«  »شیعه 
هر یک با اضافه شدن به مضاٌف الیهی استعمال شده است؛ ولی در هر جای 
شک،  بی  یافتیم،  قرینه  بدون  و  الیه  مضاٌف  بدون  را  »شیعه«  کلمه  تاریخ، 
کسانی  شیعه حضرت علی علیه السالم مقصود است. در بین موّرخان، تنها 
کرم صلی اهلل علیه و آله را واضع  که پیامبر ا گویند  می توانند پرسش ما را پاسخ 

اصلی »شیعه« می دانند.
 شاید بتوان گفت: کلمه »شیعه« مانند الفاظ اسالمی دیگری همچون »صالة، 
صوم، زکات و حج« است که پیش از عصر پیغمبر و پیش از زمان تشریع، مدلولی 
عام داشت و پس از اینکه پیامبر آن را در معنایی خاص وضع نمود یا در موردی 
گرفت. برای مثال، »صالة« در  کرد، معنای جدیدی به خود  خاص استعمال 
گفته می شود  کنون در عرف اسالمی به دعایی  معنای مطلق، »دعا« بود، ولی ا
گفته  کی  کمّیت معّین انجام می شود. »صیام« به هر امسا کیفیت خاص و  که با 
ک از مجموعه ای مفطرات  می شود، ولی در عرف اسالم، عبارت است از: امسا
کننده این لغت در  که از اول فجر تا غروب آفتاب ادامه می یابند. بی تردید، وضع 
که برای  معنای عرفی خاص، خواه به صورت تعیینی یا تعّینی پیامبر خداست 
نخستین بار در دین مبین اسالم، آن ها را با شکل و هیأت ویژه معرفی نمود. 
با  کنون  ا که سابقا معنایی عام داشت، ولی  کلمه »شیعه«  همین طور است 
کرم صلی اهلل علیه و آله معنای خاص پیدا کرده است. استعمال یا وضع پیغمبر ا
از طریق شیعه و سّنی  که  این مّدعا احادیث شریفی هستند  اثبات   دالیل 
کلمه  از این  که پیامبر عظیم الشأن  روایت شده اند و دقیقا نشان می دهند 



24

کتــاب مــاه

گاه با قرینه و زمانی بدون قرینه استفاده  برای پیروان حضرت علی علیه السالم 
کند: »یا علی،  کرده است. ابن حجر از پیامبر صلی اهلل علیه و آله چنین نقل می 
ک َغضابا  َعدّوُ َیقُدُم علیه  و  راضیَن مرضّییَن  اهلِل و شیعُتَک  ِاّنَک سُتقدُم علی 
ُمقَمحیَن«؛)3( ای علی تو و شیعیانت در روز قیامت در محضر پروردگار عالم، با 

کمال رضایت و خشنودی وارد می شوید و دشمنانت خمشگین و در زنجیرند.
ُکّنا عنَد رسوِل اهلِل   از جابر بن عبداهلل انصاری نیز چنین روایت شده است: 
: »قد  آله  و  السالم فقال صلی اهلل علیه  علّیٌ علیه  فأقبَل  آله  و  صلی اهلل علیه 
َیوَم  الفائزوَن  ِاّن هذا و شیعَته ُهم  بیدِه،  ثّم قال: »والذی نفسی  ُکم أخِی«  أتا
که حضرت علی علیه السالم وارد شد. پیامبر  القیامِة«؛)4( نزد رسول خدا بودیم 
که  که برادرم آمد. سپس فرمود: به خدایی  صلی اهلل علیه و آله فرمود: به راستی 
که این شخص و شیعیانش همان  کنم  جانم در دست اوست، سوگند یاد می 

رستگاران روز قیامت اند.
که رسول خدا صلی اهلل  کاشانی از عّمار آورده است  کتاب شافی، فیض   در 
علیه و آله فرمود: »ِاّن الشیعَة الخاصَة الخالصَة ِمّنا اهُل البیِت«؛)5( شیعه خاص 

و خالص از ما اهل بیت است.
کنیم،  گروه شیعه و سّنی نقل شده اند دقت  که از جانب دو  گر در احادیثی   ا
به  کردن آن  و اضافه  قرینه  با  گاه  را  پیامبر خدا لفظ »شیعه«  که  یابیم  درمی 
گویا آن حضرت واقعا و  گاه بدون قرینه آورده است؛  حضرت علی )علیه السالم( و 

کند. عمدا می خواسته این لفظ را در معنایی خاص وضع 
خ  کالم مختصر درباره شیعه و پیدایش آن، چند پرسش دیگر ر از این  پس 
کسانی هستند؟ چه امتیازاتی دارند؟ پی روی حضرت  می نمایند: شیعه چه 

علی علیه السالم چرا؟
گر همانند اهل سّنت بیندیشیم و مسائل را با عینک آن ها ببینیم و بخواهیم   ا
کتب اهل سّنت، نه تنها تصویر  کنیم، با مطالعه  تشّیع را از دید آن ها بررسی 
کاملی از »شیعه« در ذهنمان نقش نمی بندد، بلکه به نقیض آن نیز  درست و 
برمی خوریم. به جرأت، می توان گفت: نمی توان از میان کتاب های اهل سّنت، 
تصویر روشن و واضحی از شیعه را به دست آورد؛ مثاًل، وقتی می خواهند از شیعه 

گویند؛ مثل: کنند، اقوال مختلفی می  سخن به میان آورند و شیعه را معرفی 
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 1. شیعه فرقه ای از فرقه های اسالمی است که علی علیه السالم را بر بقیه افراد 
ترجیح می دهد.

کافر و فاجر و یاغی و طغیانگر است.)6(   2. شیعه 
این سؤال در ذهن نقش  یابیم؟ به طور طبیعی،  این دو نظریه چه می  در 
که مگر چه اشکال دارد شخصی معتقد باشد حضرت علی علیه السالم  می بندد 
که حضرت علی علیه السالم  از دیگر اصحاب پیامبر برتر است؟ مگر نه این است 
که هرگز به خدا شرک نورزید؟ حال  از دید اهل سّنت، تنها صحابی پیامبر است 
گروهی حضرت علی علیه السالم را برتر از دیگران بدانند؟  که  چه اشکال دارد 
گر این امر جرم باشد  کجای این اعتقاد مستلزم کفر و بغی است؟ از این گذشته، ا
و مستلزم کفر و شرک و طغیان، پس اهل سّنت چه حکمی خواهند داشت؟ مگر 
که جرم ما و آن ها یکی است؟ آن ها هم ابوبکر را بر دیگر اصحاب  نه این است 
پیامبر ترجیح می دهند و برتر از بقیه می دانند. ابوبکر یک »صحابی« است و 

علی علیه السالم هم یک »صحابی«!
گویند:  در جایی دیگر می 

 3. شیعه با انگیزه هواپرستی به جانب داری از علی علیه السالم برخاست.
کند.  4. شیعه با رافضی فرق می 

که علی علیه السالم را بر اصحاب پیامبر صلی اهلل علیه  کسی است   5. شیعه 
که  ابوبکر و عمر هم برتر بداند »غالی« است  از  را  او  گر  ا آله برتری می دهد و  و 
و  گردد  می  اطالق  »رافضی«  شخصی  چنین  به  و  کند  می  غلو  اش  عقیده  در 
گم راه و مفتری است.)7( جالب  کند،  که از شیخین تبّری  آن شیعه یا رافضی، 
گویند: رافضی های زمان پیامبر  که بعضی از علمای اهل سّنت می  اینجاست 
عبارت بودند از: زید بن ارقم، مقداد بن اسود، سلمان فارسی، ابوذر غفاری.)8(

و  رافضی  »اما  نویسد:  می  کتابش  دیگر  جای  در  سخنان  همین  نویسنده 
گروه، برادران شیطانند. سفهاء العقولند، مخالف اصول  شیعه و امثال این دو 
که لعنت خدا و مالئکه و همه مردم بر  و فروعند. آنان شیعیان ابلیس لعین اند 

آن ها باد!«)9(
یا تکفیر  با برتر دانستن حضرت علی علیه السالم   سبحان اهلل! شیعه فقط 
یک »صحابی« و یا تبّری جستن از یک صحابی، از دید برخی نویسندگان اهل 

مـعـــارف
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که به ابوذر و  سّنت، غالی و مفتری و ضاّل به حساب می آید، ولی اهل سّنت، 
سلمان و مقداد و عّمار نسبت رفض می دهند و رافضی ها را اخوان الشیاطین 
گم راه نیستند! مگر  کنند،  و سفهاء العقول و شیعیان ابلیس لعین معرفی می 
ابوذر و سلمان و مقداد، اصحاب پیامبر صلی اهلل علیه و آله خدا نبودند؟ پس 

گم راهی این نویسندگان نمی شود؟ کفر و  چگونه تکفیر آن ها موجب 
کتب  احادیث دیگری در البه الی  بگذریم،  بدزبانی ها  و  از فحش ها  وقتی 
علی  حضرت  شیعیان  یابی  کام  و  پیروزی  بر  داللت  که  یابیم  می  سّنت  اهل 

کنند. عجبا!  علیه السالم و دوست داران حضرت فاطمه علیها السالم می 
که آن همه فحاشی ها را به شیعه روا داشته است، با احادیثی  نویسنده ای 
کرد؟ در این مواقع، می بینیم  کنند چه خواهد  که همه به نفع شیعه حکم می 
کمال جرئت،  گشته و با  کاسه داغ تر از آش شده و رافضی تر از ابوذر  نویسنده 
گوید: »و شیعُته هم اهل السّنة«؛ شیعیان او  در تفسیر این احادیث چنین می 
گویا فراموش  در واقع همان اهل سّنت اند.)10( و پس از قدری شرح و توضیح، 
که شیعیان حضرت علی علیه السالم همان سّنیان هستند، باز بر  کرده باشد 
َحُهم اهلُل ِمن  شیعه می تازد و چنین می نگارد: »والتتّوهم الرافضُة والشیعُة َقّبَ
که خدا آن ها  هذه االحادیث أّنهم ُیحّبوَن أهَل البیِت«؛)11( شیعیان و رافضی ها 
بیت  اهل  محّبان  که  نکنند  گمان  احادیث،  این  مشاهده  با  گرداند  زشت  را 

هستند.
که دیگر جای بحثی باقی نمی ماند.  کم می یابیم   آری، تناقضات را چنان مترا
که به تحقیق یا بحث و مناقشه نیاز باشد. راستی  مطلب روشن تر از آن است 
مگر پیامبر خدا صلی اهلل علیه و آله بلد نبود بگوید: فائزان و رستگاران روز قیامت 
سّنیان هستند، و چه اجباری بود که بفرماید شیعیان هستند، تا به ابن حجری 
کند؟! بلکه شیعه از نظر اعتقادی، حضرت علی  که آن را چنین تفسیر  نیاز باشد 
علیه السالم را دارای جایگاهی بسیار رفیع نزد خدا می داند که وظیفه اش درباره 

آن مقام واال جز اطاعت و تسلیم و پی روی او چیزی نیست.

 آیات و احادیث منقول در شأن حضرت علی )علیه السالم(
که مقام ویژه حضرت علی  کنیم   حال به بخشی از آیات و احادیثی مراجعه می 
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علیه السالم را بازگو و وظیفه اّمت حضرت محمد صلی اهلل علیه و آله را در رابطه 
با او بیان می نماید:

 1. خداوند متعال در قرآن مجید، حضرت علی علیه السالم را نفس حضرت 
ْبَناءَنا 

َ
کند و می فرماید: »ُقْل َتَعاَلْوْا َنْدُع أ محّمد صلی اهلل علیه و آله معرفی می 

َعَلی  اهلِل  ْعَنَة 
َ
ّل َفَنْجَعل  َنْبَتِهْل  ُثّمَ  نُفَسُکْم 

َ
وأ نُفَسَنا 

َ
َوأ َوِنَساءُکْم  َوِنَساءَنا  ْبَناءُکْم 

َ
َوأ

را و  اْلَکاِذِبیَن« )آل عمران: 61(: بگو، بیایید بخوانیم فرزندانمان و فرزندانتان 
کنیم و لعنت  زن هایمان و زن هایتان را و خودمان و خودتان را، سپس مباهله 

خدا را بر دروغگویان قرار دهیم.
 در تفسیر این آیه، امام حسن مجتبی علیه السالم فرمود: »فأخرَج رسوُل اهلِل 
َمَعُه أبی و ِمَن البنیَن أنا و أخی و ِمَن النساِء  صلی اهلل علیه و آله ِمَن االنفِس 
فاطمَة اّمی ِمن الناِس أجمعیَن، فَنحُن اهلُه و َلحُمه و َدُمه و نفُسه و نحن ِمنه 
و هو ِمّنا«؛)12( پس رسول خدا صلی اهلل علیه و آله با خودش از میان »أنفس«، 
پدرم علی علیه السالم را و از میان فرزندان، من و برادرم را و از میان زنان، فاطمه 
گوشت و خون او  مادرم را برای مباهله با قومش بیرون آورد. پس ما خاندان او و 

و خود او هستیم؛ ما از اوییم و او از ماست.
 2. پیامبر خدا صلی اهلل علیه و آله برای ابالغ برائت از مشرکان، ابوبکر را به 
کرد و ابالغ  که دستور بازگشت او را صادر  سوی آنان فرستاد، ولی طولی نکشید 
کار  را به دست حضرت علی علیه السالم سپرد. ابوبکر ناراحت شد و دلیل این 
را پرسید. پیامبر پاسخ فرمود: »ِاّن اهلَل أمرنی أاّلَیبُلَغه ااّل أنا أو رجٌل ِمّنی؛ و فی 
حدیث: هو ِمّنی و أنا ِمنه«؛)13( خداوند به من فرمود تا آیه برائت را ابالغ نکند، مگر 
که از من است؛ و در حدیثی دیگر، چنین وارد شده است: مردی  خودم یا مردی 

که او از من است و من از اویم.
که  کند به این دلیل است  گر شیعه از حضرت علی علیه السالم پی روی می  ا
او از حضرت محّمد صلی اهلل علیه و آله است و حضرت محّمد صلی اهلل علیه و 
آله از او؛ او »نفس« پیامبر و »خود« رسول اهلل است. آن دو، حقیقت واحدند؛ 
که پیامبر صلی اهلل علیه و آله بر مردم دارد، حضرت علی علیه  همان امتیازی را 
که پیامبر صلی اهلل علیه و آله با هیچ یک از مردم  گونه  السالم نیز دارد. همان 
عصر خویش و دیگر عصرها قابل مقایسه نیست، حضرت علی علیه السالم نیز 

مـعـــارف
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چنین است. تنها وظیفه و مسئولیت آن ها با هم تفاوت دارد. پیامبر صلی اهلل 
ْلَنا  ا َنْحُن َنّزَ

َ
کند: »ِإّن علیه و آله وحی می آورد و علی علیه السالم آن را حفظ می 

ا َلُه َلَحاِفُظوَن.«)حجر: 9(
َ
ِإّن ْکَر َو الّذِ

کرم صلی اهلل علیه و آله می فرماید: »یا علی، ِاّنما انَت ِمّنی ِبمنزلَة  3. پیامبر ا
با من نسبت  تو  نبّیَ بعدی«؛)14( ای علی، نسبت  أّنه ال  ِااّل  هاروَن ِمن موسی 
درست  نیست.  پیامبری  دیگر  من  از  پس  اینکه  جز  است،  موسی  با  هارون 
که حضرت موسی و هارون علیهما السالم در پی یک مسئولیت به راه  بدانسان 
کردند و هارون علیه السالم پس از موسی  افتادند، با یکدیگر تبلیغ رسالت را آغاز 
علیه السالم پیامبر شد، حضرت علی علیه السالم نیز همراه پیامبر رسالت را آغاز 
کرد البته پس از حضرت محّمد صلی اهلل علیه و آله نبّوت پایان یافت و حضرت 

علی علیه السالم نبّوتی نداشت. 
با این بینش، شیعه هرگز حضرت علی علیه السالم را بر هیچ یک از اصحاب 
کار را در شأن او نمی بیند،  پیامبر خدا صلی اهلل علیه و آله ترجیح نمی دهد و این 
کاماًل ممتاز از دیگران به شمار می آورد و از همان »نفسی«  بلکه او را شخصیتی 
برتری  کائنات  تمام  بر  را  آله  و  علیه  اهلل  صلی  عبداهلل  بن  محّمد  که  داند  می 
که حضرت محّمد صلی اهلل علیه و آله را حتی از پیامبران  بخشید؛ همان نفسی 
گردانید. حضرت علی علیه السالم شخصیتی مستقل از پیامبر خدا  نیز ممتاز 

نیست صلی اهلل علیه و آله و دستورهایش نیز جز قوانین نبوی نمی باشد.
اسالم  را نفس  فرمود: »ما شیعه  والد می  که مرحوم  به همین دلیل است   
می دانیم، نه فرقه ای از فرقه های اسالمی.« اسالم چیزی نیست که قابل تجزیه 
که متفّرق می شود، در واقع از اسالم اصیل و ناب  گروهی  و تفرقه باشد. آن فرد و 
گردد و تنها به اعتبار اینکه حضرت محّمد صلی اهلل علیه و آله را پیامبر  جدا می 
می داند یا به بعضی از احکام و دستورات نبوی پایبند است، مسلمان خوانده 
می شود، وگرنه اسالم یکی بیش نیست. وقتی حضرت علی علیه السالم »نفس« 
حضرت محّمد صلی اهلل علیه و آله بود، پیروی از او نیز پیروی از رسول خداست.
گشته است؛ در عصر   این واقعیت بر زبان حضرت علی علیه السالم نیز جاری 
نام »شیعه«  ایشان درباره  از  ای  نامه  ، شیعیان در  السالم  علیه  حضرت علی 
پرسیدند، حضرت در پاسخ چنین نوشت: »بسم اهلل الرحمن الرحیم. ِاّن اهلل 
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ه ِبقلٍب سلیٍم« و هو  براهیم ِاذ جاَء رّبَ تبارک و تعالی یقوُل: »و ِاّن ِمن شیعِته اَلِ
کما أّن  فُه اهلُل ِفی الکتاِب و أنتم شیعُة النبِی محّمٍد صلی اهلل علیه و آله ،  اسٌم شّرَ
محّمدا ِمن شیعِة ابراهیم علیه السالم . اسٌم غیر مختصر و امٌر غیر مبَتدع«؛)15( 
به نام اهلل بخشنده نعمت های ظاهری و باطنی. خدای تبارک و تعالی در قرآن 
که قلبی  گاه  می فرماید: از شیعیان او حضرت ابراهیم علیه السالم است، آن 
کتابش از آن تجلیل  که خداوند در  سلیم نزد پروردگارش آورد. و آن نامی است 
گونه  کرده و آن را محترم شمرده است. و شما شیعه پیامبر خدا هستید؛ همان 
که محّمد صلی اهلل علیه و آله نیز شیعه ابراهیم است. نامی است غیرمختصر و 

که ما آن را بدعت ننهاده ایم. امری است ]دیرینه[ 
از  منشعب  یا  جدا  راهی  السالم  علیه  علی  المتقین  مولی  دیدگاه  از  تشّیع   
اسالم نیست، امتداد خط محّمدی صلی اهلل علیه و آله و استمرار طریق سلیم 
که اسالم هم امتداد خط ابراهیمی است. در واقع، لفظ  توحیدی است؛ چنان 
که از آن در قرآن به »صراط  کننده یک »خط« و »جریان« است  »شیعه« بیان 

مستقیم« تعبیر شده است.
این  با  ارتباط  و  راسخ دارد  اعتقاد  این جریان  به  که   شیعه مسلمانی است 
که  جریان و بودن در این راه را مهم ترین وظیفه الهی خویش می داند؛ راهی 
اولیای الهی و رسوالن خدایی یکی پس از دیگری آن را پاس داشتند و پیروان 
گرفتند و با آن  آنان با تمّسک به آن ها و پی روی از دستورهایشان، در آن راه قرار 
پیوند خوردند و حضرت علی علیه السالم به امر خدا، ادامه دهنده این جریان 

کرم صلی اهلل علیه و آله است. پس از رسول ا
 

نقش حضرت زهرا علیها السالم در تبیین راه تشّیع و دفاع از آن
 حرکت انقالبی حضرت زهرا علیها السالم و دفاع مقّدس او از صراط مستقیم 
الهی و والیت رهبران بر حق اسالمی از همان روزهای اولیه وفات پیامبر خدا 
که پیامبر صلی اهلل علیه و آله دار فانی را  گاه  صلی اهلل علیه و آله شروع شد. آن 
گرد خویش تنیدند و از پذیرش  وداع نمود و مسلمانان تاری به نام »خالفت« 
اختالف  رهاورد شورای سقیفه  زدند،  السالم سرباز  علیه  رهبری حضرت علی 

که به پیروزی مهاجران و خالفت ابوبکر انجامید. شدید مهاجران و انصار بود 
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 تمام این حوادث زمانی تحقق یافتند که حضرت علی علیه السالم همراه چند 
کفن پیامبر مشغول بود. در این موقعیت، تنها مشکل  تن از یاران به غسل و 
که  دانست  می  زیرا  بود؛  او  یاران  و  السالم  علیه  علی  حضرت  جدید،  خلیفه 
حضرت علی علیه السالم هرگز به چنین عملی تن نخواهد داد و این مهم جز با 

تهدید و تخویف به دست نخواهد آمد.
گریه حضرت فاطمه  که صدای   ظاهرا هنوز این تهدیدها عملی نشده بودند 
کرد.  علیها السالم در مدینه پیچید. این صدا دقیقا با قلب مؤمنان رابطه برقرار 
گویا حضرت فاطمه علیها السالم می خواست با زبان قلب ها مردم را متوجه 

حق مسلوب سازد.
گنجد؛  گریه در حوصله این نوشتار نمی   پرداختن فاطمه زهرا علیها السالم به 
که بر نفوس مردم اثری  آن نیز خطبه ای غّرا و جهادی است بزرگ؛ خطبه ای 
کنده ساخت؛ پرسش هایی  گون آ گونا عمیق نهاد و ذهن ها را از پرسش های 
که سرانجام به یک پاسخ روشن می رسیدند: ناخشنودی فاطمه علیها السالم 

که خشنودی اش خشنودی خداوند است و غضبش غضب خدا.
السالم  علیها  گریه حضرت فاطمه  به  پایان بخشیدن   مسلمانان در جهت 
کام ماند و اشک های اعتراض دخت رسول  کوشیدند، ولی تالششان نا بسیار 
کش فرو می ریختند. این وضعیت تا  خدا علیهما  السالم همچنان بر دامن پا
کارگزاران فاطمه علیها السالم از آن منطقه ادامه  غصب »فدک« و بیرون راندن 

یافت.
که  کرد تمام درهایی   در این موقعیت، حضرت فاطمه علیها السالم احساس 
پیامبر صلی اهلل علیه و آله به فرمان خدا بر روی همگان بسته و تنها بر علی و 
گشوده شده اند؛  گشوده بود، بر آن دو بسته و بر دیگران  فاطمه علیهما السالم 
که خداوند تنها به همسر و فرزندانش  حقوق معنوی او و رهبری بر حق الهی، 
عطا فرموده بود، در جامعه اسالمی جدید ضایع و تباه گشته اند و حقوق مادی 
که می توانستند تا حدی او و خاندانش را در دعوت و تبلیغ مردم یاری دهند و 

بار دیگر اّمت را به جریان صحیح اسالمی بکشند، از دست رفته اند.
گریه سرآمده بود؛ زیرا اسالم را خطری دیگر تهدید می کرد. آن ها   دیگر زمان 
پس از غصب خالفت، احکام اسالمی را نیز زیرپا نهادند و اندیشه تحریف آیات 
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تا  نیاز داشت  تر  و فصیح  تر  بیانی صریح  به  پروراندند. اسالم  قرآن در سر می 
گریه بشنوند و دریابند. از این رو،  گویاتر و رساتر از  مسلمانان حقایق را با بیانی 
گروهی از بستگان و زنان قومش به  ِخمار بر سر نهاد، جلباب پوشید و در میان 
گام هایش قدم های  راه افتاد. راه رفتن او درست بسان راه رفتن پدرش بود و 

کردند.)16( پیامبر را در اذهان زنده می 
گروهی از مهاجران و انصار بر ابوبکر وارد  گران قدر رسول خدا در میان   دخت 
گشت و حضرت جلوس  شد. پرده ای بین او و مردان آویختند و مجلس مهّیا 
گریه مردم فضای  نمود. ابتدا آهی از دل سوخته برکشید و به دنبال آن، صدای 
گریاند و قلب ها را به تپش درآورده و  گریست و  کرد. او پس از اینکه  مسجد را پر 

کرد. برای پذیرش حق نرم ساخت، خطبه تاریخی و غّرای خود را آغاز 
 حضرت زهرا علیها السالم در سخنرانی خویش، بنابر عادت خطبای اسالمی، 
پس از حمد و ثنای پروردگار و درود بر محّمد و آل محّمد علیهم السالم به طرح 
موضوعات اساسی پرداخت، سخن خویش را ابتدا از اهمیت امامت و والیت 
که حاوی وعظ و حکمت است، بر آن افزود. کرد و مقّدمه ای بسیار جالب،  آغاز 

 فاطمه زهرا علیها السالم مانند یک رهبر مقتدر اجتماعی و سیاسی، وظایف 
و مسئولیت ها را بر حسب توانایی افراد و به تناسب استعدادها و موهبت های 
کند. بدین  که در درجات متفاوت به اشخاص عطا شده اند، تقسیم می  الهی، 
که خداوند  گرفته، با انسانی  که در صف »اّمت« قرار  سان، فرق آشکار انسانی را 
او را برای »امامت« انتخاب کرده است، یادآور می شود و بیان می دارد که هر یک 
کوچک ترین  که  از آن ها، مسئولیتی مربوط به خود دارند. این نظام الهی است 
کردن جایگاه اّمت با امامت یا تغییر و تبدیل مسئولیت ها  تغییر در آن جابه جا 
کرد: »َانتم عباَد اهلِل! نصب َامِره و  خروج از دین است و نظام را مختل خواهد 
الَی ااُلمَم، زعیُم  نفِسکم و بلغاؤُه  اَ مناُء اهلِل علی  اُ نهیِه و حملُة دینِه و وحیِه و 
َمُه ِالیکم و بقیٌة استخلَفها َعلیکم«؛)17( شما ای بندگان 

َ
حٍق له فیکم و عهٌد َقّد

خدا! پرچم های امر و نهی او، حامالن دین و وحی او و امین خدا بر خودتان و 
کننده او به اّمت ها هستید. زعیم و رهبر حق الهی در میان شماست و  تبلیغ 
که آن را برای شما  کرده و بقیه ای است  که خدا بر شما عرضه  آن عهدی است 

جانشین قرار داده است.

مـعـــارف
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که در آن، همه افراد در جای خود قرار  جامعه زنده و پیشرفته جامعه ای است 
داشته، مسئولیت ویژه خویش را انجام دهند. به عبارت دیگر، جامعه سالم باید 
از نظمی همچون پیکر سالم برخوردار باشد؛ هر عضوی در جایگاه مخصوص 
خود باشد و هر سلولی وظیفه خود را انجام دهد. تشریع اسالمی دقیقا بر پایه 
قانون تکوین بنا نهاده شده و در واقع، چهره ظاهر و بارز تکوین است؛ همان 
ِتی 

َ
که خداوند آن را در قرآن »فطرة« می نامد و می فرماید: »ِفْطَرَة اهلِل اّل چیزی 

م«)روم: 30(؛ خلقت الهی  یُن اْلَقّیِ  َتْبِدیَل ِلَخْلِق اهلِل َذِلَک الّدِ
َ

اَس َعَلْیَها ال َفَطَر الّنَ
که خداوند مردم را بر آن خلقت آفریده است. خلقت خدا تغییر و تبدیلی ندارد. 

آن همان دین استوار است.
مبعوث  بشر  میان  در  قانون  این  کردن  پیاده  برای  جملگی  الهی  پیامبران   
گونه  کرده اند. همان  گشته اند و برای یادآوری همان فطرت، رسالت خود را آغاز 
که در خلقت الهی تغییر و تبدیلی نیست و هر عضو و دستگاه و سلولی در این 
بدن »جای« خود و »کار« خود را دارد، در تشریع اسالمی و نظام پروردگار نیز 
هر انسانی را جایی است و صاحب هر صفت و روحیه و استعدادی را مقامی و 
که خروج از آن مکان خروج از نظام تشریع شمرده می شود و  مسئولیتی مقّرر، 
کوه ها آن را  که آسمان ها و زمین و  گردد  خیانت به همان امانتی محسوب می 

کردند، ولی انسان ظلوم جهول به آن خیانت ورزید. حفظ 
این قانون تکوین و نظام خدایی سبب معلولیت جامعه اسالمی  از   خروج 
گر زمانی دستگاه تنّفس  کت و مرگ قرار می دهد. ا گشته، آن را در معرض هال
انسان بخواهد کار دستگاه گوارش را انجام دهد و از ادای وظیفه خود سرباز زند، 
گر اّمتی بخواهد  کنید ا کوچک چه پیش خواهد آمد؟ حال دقت  در این پیکر 
گروهی از  که  کار امام را انجام دهد، چه اتفاقی می افتد؟ این بدان معناست 
این  را بگیرند. بی تردید، در  انسان جای سلول های مغزی  سلول های پیکر 

گردند. کارهایش مختل می  ج شده،  موقعیت، بدن از نظم طبیعی خار
 در نظام الهی، وظایف انسان ها در جامعه به دستور خداوند تبارک و تعالی 
گردند  گر وظایف و مسئولیت ها از جانب غیر خدا معّین  گردند، و ا تقسیم می 
که دقیقا در  یا اشخاص را غیرخدا برگزیند، چنین نظامی نظام شرک خواهد بود 
َک  گویای این امر است: »َوَرّبُ مقابل نظام توحید و اسالم قرار دارد. خداوند خود 
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ُیْشِرُکون«  ا  َعّمَ َوَتَعاَلی  اهلِل  ُسْبَحاَن  اْلِخَیَرُة  َلُهُم  َکاَن  َما  َوَیْخَتاُر  َیَشاء  َما  َیْخُلُق 
که آنچه بخواهد می آفریند و برمی گزیند. آن ها  )قصص: 68(؛ پروردگار توست 

حق انتخاب ندارند. خداوند منّزه است از آنچه آن ها شرک می ورزند.
 در خطبه حضرت زهرا علیها السالم ، جمله اول ایشان مکان و جای اّمت را 
کند: ای بندگان خدا! شما پرچم های امر و نهی  در دین مبین اسالم معّین می 
الهی و حامالن دین و وحی او هستید. از طرف خدا، امین بر خودتان و تبلیغ 

کنندگان او به دیگر اّمت هایید.
 پس اّمت در رابطه با دین الهی و در جامعه اسالمی چهار وظیفه دارد:

 1. قبول امر و نهی خدا و تحقق بخشیدن به آن ها در وجود خود؛
 2. مسئول بودن در قبال حفظ دین و وحی خداوند؛

 3. امین بر نفوس یکدیگر بودن؛
 4. تبلیغ دین.

که مسلمانان در صدر اسالم  که پیداست انتخاب خلیفه،   با این بیان چنان 
به دست  باید  و  بود  ج  آنان خار از حیطه مسئولیت  کاماًل  کردند،  قیام  آن  به 

گرفت. خداوند متعال انجام می 
 حضرت زهرا علیها السالم در آغاز سخن، می خواهد به صورتی مرموز، مردم را 
مورد سؤال قرار دهد که: اواًل »انتخاب خلیفه« از جانب اّمت به پی روی کدامین 
امر الهی صورت پذیرفته است؟ در حالی که خداوند به این عمل دستوری نداده 
است، اّمت چگونه می تواند به آن عمل دست یازد؟ آیا این عمل با بندگی حق 
متعال مغایر نیست؟ و وقتی عملی با انگیزه الهی و به امر خدا انجام نپذیرد از 

دین خدا نیست.
گفت: مسلمانان برای این عملشان هیچ سند شرعی نداشتند؛   در واقع، باید 
که حضرت زهرا علیها السالم در خطبه دوم خود، در منزل خویش برای  چنان 
بانوان مدینه فرمود: »لیَت شعری بأّیِ سناٍد استندوا، أم باّیِ عماٍد اعتمدوا، أم 
بأّیِة عروِة َتمّسکوا و علی أّیة ُذرّیٍة أقَدموا و اجتنکوا؟ َلِبئَس المولی و َلِبئَس العشیُر 
کردند؟ یا  کدامین سند استناد  کاش می دانستم به  و ِبئَس ِللظالمیَن بداًل«؛)18( 
کدام آویزه چنگ زدند؟  کدامین اساس و پایه ای این امر را بنا نهادند؟ یا به  با 
گردیدند؟ چه بد رهبری است و بد  کدام ذّریه ای روی آورده، بر آن استوار  و بر 



34

کتــاب مــاه

یاوری است و در ازای عمل ستمکاران، بد جزایی خواهد بود.
 ثانیا، حضرت فاطمه علیها السالم با تحدید مسئولیت اّمت در چهار وظیفه 
ج  که انتخاب خلیفه از حیطه مسئولیت آن ها خار مزبور، به همه می فهماند 
»خلق  مانند  درست  »گزینش«  زیرا  گیرد؛  انجام  خدا  دست  به  باید  و  است 
َک َیْخُلُق  گیرد: »َوَرّبُ کردن«، از حقوق الهی است و به دست خداوند صورت می 
با  با این بیان، مسلمانان  اْلِخَیَرة.« )قصص: 68(  َلُهُم  َکاَن  َما  َوَیْخَتاُر  َیَشاء  َما 
کردند و تعّدی به حق خدا شرک و از  انتخاب خلیفه، به حق خداوند تعّدی 

ظلم های غیرمغفور است.
کار دستوری از جانب خدا ندارند.   مسلمانان نیز نیک می دانستند در این 
کننده  بنا نهاد و نخستین بیعت  را  پایه اساسی آن  که خود  عمر بن خّطاب، 
که  ها«؛ حقیقتا  کانت فلتًة وقانا اهلل شّرَ گوید: »ِاّن بیعَة أبی بکٍر  ابوبکر بود، می 
که خداوند ما را از شّر آن حفظ  کار بی اساس و بی شالوده ای بود  بیعت ابوبکر 
کس برای بار دیگر مثل آن را انجام داد،  گاه باشید! هر  گوید: آ کند. سپس می 

او را بکشید.)19(
شخصیتی  را  وی  قسمت  این  در  السالم  علیها  زهرا  فاطمه  خطبه  عبارات   
عمل  که  چرا  است؛  گرفته  خشم  سخت  اّمت  بر  گویا  نمایانند؛  می  ک  غضبنا
که  اصحاب را پس از پیامبر خدا صلی اهلل علیه و آله ، نخستین عملی می داند 
کوچک ترین انگیزه الهی ندارد. حضرت فاطمه  بدون اساس الهی بنا شده و 
اصلی  انحرافی، اسالم چهره  گام  این  با  که  کند  السالم خوب درک می  علیها 
خویش را به مرور از دست خواهد داد و از آن جز نام باقی نخواهد ماند. از این 
که در خط اصیل اسالم پدید آمده است،  رو، با تمام قوا می خواهد اعوجاجی را 
به  مسلمانان  تا  بسپارد  خداوند  دست  به  را  پدرش  اّمت  زمام  و  کند  اصالح 

ریسمان محکم اسالم چنگ زنند و دین پدرش مصونیت یابد.
 در نظر حضرت فاطمه علیها السالم ، اّمت زمانی می تواند ایمانش را حفظ 
کند. او معتقد است: رهبری اهلل  که تحت حکومت و رهبری »اهلل« زندگی  کند 
و  و هنوز هم در جامعه وجود دارد  بندد  برنمی  انسان ها رخت  از میان  هرگز 
حتی با فوت پیغمبر نیز خاتمه نمی یابد: »أَتقوُلوَن ماَت محّمٌد صلی اهلل علیه 
و آله َفَخِطَب جلیٌل استوسَع وُهنه و استنهَر فتقُه و انفتَق رتقُه و اظلمت االرُض 
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کتاُب اهلل جّل  لغیبِته فِتلَک واهلِل النازلُة الکبری والمصیبتُه الُعظمی ... أعلَن ِبها 
ِفنیَتکم ُهتافا و ِصراحا 

َ
کم و ُمصِبحکم، َیهتُف فی ا ِفنیَتکم و فی ُممسا

َ
ثنأُوه فی ا

و تالوًة و ِاعالنا و ِلقبله ما َحّل بأنبیاِء اهلِل و ُرُسلِه، حکٌم فصٌل و قضاٌء حتٌم. »و ما 
َفِان ماَت َاو ُقتل انَقلبُتم علی َاعقابکم 

َ
ُسُل أ محّمٌد ااّل رسوٌل قد َخَلت ِمن َقبلِه الّرُ

کریَن««؛)20( آیا می  و َمن َینقلب علی َعِقبیَه َفَلن َیُضّرَ اهلَل شیئا و سیجزِی اهلّلُ الشا
که ضعف و  گویید: دیگر محمد صلی اهلل علیه و آله مرد؟ پس حادثه بزرگی است 
سستی حاصل از رحلت پیامبر بیشتر شده، شکاف پدید آمده از هجران او فراخ 
گسسته اند. با غیبت او،  گشته و پیوندهای محکم شده در عصر رسول خدا  تر 
کنده  گرفتند و ستارگان در مصیبت وی پرا زمین تیره و تار شد، خورشید و ماه 
کوه ها فرو ریختند و حدود و حریم الهی  شدند و آمال و آرزوها بی ثمر ماندند و 
گشتند و ارزش ها نیز مردند. به خدا قسم! این اندیشه شما دردی بزرگ  ضایع 
که مانند آن هرگز فرود نیامده و بالیی زودگذر نخواهد  گران تر است  تر و مصیبتی 
در  قباًل  متعال  خدای  کتاب  را  عظیم  مصیبت  و  طوالنی  بالی  این  خبر  بود. 
کرده بود ...  گرد خانه های شما، در شبانگاهان و صبحگاهان شما اعالم  گردا
که پیش از او بر پیامبران و فرستادگان  گذشته از این ها، حوادث و جریان هایی 
خدا فرود آمده بودند، خود قانونی قطعی و قضایی حتمی اند. محّمد صلی اهلل 
که پیش از او نیز پیامبران  علیه و آله نیست مگر فرستاده ای از فرستادگان خدا 
گذشته و  کشته شود شما به همان  گر او بمیرد یا  دیگری آمده و رفته اند. پس ا
کس به عقب برگردد به خدا ضرری  که هر  گردید!؟  آیین جاهلیت خویش برمی 

کران را پاداش خواهد داد. نمی رساند و خداوند شا
 اینکه مردم معتقد باشند با از بین رفتن حضرت محّمد صلی اهلل علیه و آله و 
رحلت وجود مبارکش، رهبری الهی از روی زمین برداشته شده و از این به بعد به 
گذشته پیش  گذاشته شده، در واقع، این اعتقاد همانا بازگشت به  عهده مردم 
از اسالم و رجوع به جاهلیت است؛ غیبت نور از زمین و غلبه تاریکی بر جهان 
است. ما چه زمانی می توانیم به استمرار زعامت الهی اعتقاد داشته باشیم و 
فوت پیامبر خدا صلی اهلل علیه و آله ، چیزی از دین و ایمان ما نکاهد؟ یقینا آن 
گاه که اهلل را رهبر حقیقی و دایم خویش بدانیم و در انتخاب رهبر و امام یا خلیفه 
به انتخاب او چشم بدوزیم. با این معنا، »امامت« استمرار و تداوم رهبری خدا 
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در جامعه است.
گذشته از این، در جایی دیگر از خطبه، حضرت زهرا علیها السالم امامت را   
گرفته شده است: »زعیٌم حّق له  که درباره آن میثاق  کند  عهدی معرفی می 
القرآِن  و  الناطِق  اهلِل  کتاُب  َعلیکم  بقیٌة استخلفها  و  الیکم  قّدمه  فیکم و عهٌد 
الصادِق و النوِر الساطع«؛)21( رهبر حق الهی در میان شماست. او همان عهدی 
کرده و بقیه و استمرار رسالت محّمدی صلی اهلل  که خداوند بر شما عرضه  است 
گویای الهی و قرآن راستگو  کتاب  گذاشته. او  که برای شما به جا  علیه و آله است 

و نور فروزان و روشنایی درخشان است.
 یا می فرماید: »مغتبطٌة به أشیاُعه، قائٌد الی الرضواِن اّتباُعه، مؤّدٍ الَی الّنجاِة 
بهشت  به  او  روی  پی  خورند،  می  غبطه  او  حال  به  شیعیانش  استماُعه«؛)22( 
کامیابی  و  نجات  به  نهادن،  او  سخنان  گرو  در  گوش  و  شود  می  رهنمون 

می رساند.
که حضرت زهرا علیها السالم  گفته شدند، مالحظه می شود  که   در مطالبی 
فقط درباره ضرورت وجود رهبری و انتخاب آن از جانب خدا سخن به میان 
کردند  آوردند، بدون اینکه نامی از آن امام همام ببرند. عمل اّمت را استنکار 
که این رهبر از جانب خدا در بین مردم بود و نیازی به انتخاب  و بیان داشتند 
گرامی رسول خدا و حّجت حق،  که آیا دخت  خلیفه وجود نداشت. حال ببینیم 

نامی از آن امام همام نیز در خطبه شان می برند یا نه؟
 

کیست؟ رهبر برگزیده خدا 
اذهان  گی  آما برای  مزبور،  مطالب  بیان  از  پس  السالم  علیها  زهرا  حضرت   
به  ابتدا  آورد؛  می  حسنه  موعظه  و  حکمت  از  مشحون  ای  مقّدمه  عمومی، 
کند و حکمت الهی را در وضع  فلسفه تشریع احکام و قوانین الهی اشاره می 
اهلُل االیماَن تطهیرا لکم ِمن  بازگو می فرماید: »َفَجعل  احکام و اختیار رهبران 
الرزِق ...  ِللنفِس و نماًء ِفی  الزکاَة تزکیًة  الِکبر و  َعِن  الشرَک والصالَة تنزیها لکم 
خداوند  لاِلسالِم«؛)23(  ِعّزا  الجهاَد  و  ِللُفرقِة  مانا  اَ امامَتنا  و  للمّلِة  ِنظاما  وطاعَتنا 
کردن شما از شرک فرض نمود و نماز را برای دور بودن  ک  متعال ایمان را برای پا
کی نفس و تکثیر روزی، و اطاعت و پی روی از ما را برای  از تکّبر، و زکات را برای پا
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کندگی و تفرقه، و  برقراری نظام دین، و امامت و رهبری ما را برای ایمنی از پرا
جهاد را برای عّزت و سربلندی اسالم قرار داد.

کوتاه و دقیق، معانی بی شماری را به ما   ایشان به وسیله این جمله های 
گوشزد می نماید:

1. رهبری و امامت ما با قراردادهای بشری نبوده، مانند نماز و روزه و حج و 
زکات از جانب خداوند مقّرر شده است.

نیست،  بیهوده  السالم  علیهم  طهارت  و  عصمت  بیت  اهل  از  روی  پی   .2  
خداوند آن را مقّرر فرموده تا نظام او در زمین و در میان جامعه بشری همیشه و 
که امامت آن ها را برای ایجاد وحدت  گونه  به طور مستمر و زنده بماند؛ همان 
ای  تفرقه  همان  است؛  نموده  تقدیر  تفرقه  و  اختالف  از  اجتناب  و  جامعه  در 
که مسلمانان از لحظه اول فوت پیامبر در آن واقع شدند و دایره آن به تدریج 

گسترده تر شد و سرانجام، به قتل عثمان انجامید.
 دختر پیامبر خدا، قوانین عام الهی و فرمول های دقیق اجتماعی و دینی را 
که اسالم  گونه  کند: همان  گوید و با بیان این قوانین روشن می  به مردم می 
بدون جهاد ذلیل است و انسان بدون ایمان مشرک، جامعه و ملت محّمدی 
صلی اهلل علیه و آله هم بدون اطاعت و پی روی از اهل بیت علیهم السالم فاقد 
نظم اجتماعی است و مسلمانان بدون زعامت و رهبری آن ها، وحدت خویش 
که بعدها اتفاق افتاد و تاریخ و از آن  را از دست خواهند داد؛ دقیقا بدان سان 

گویای آن است. کنونی مسلمانان جهان  مهم تر، اوضاع 
گفته اند عقیده به امامت را غیر مسلمانانی همچون  که  کسانی را   3. سخن 
کند؛ زیرا فاطمه  عبداهلل بن سبأ در میان شیعه اشاعه داده اند، رد و نقض می 
و »طاعتنا  »بقیُة اهلل«  و  امثال »عهٌد مقدم«  کلماتی  زمانی  السالم  علیها  زهرا 
که اثری از عبداهلل بن سبأ  کار می برد  نظاما ِللمّلة« و »امامُتنا امانا ِللُفرِقة« را به 
و امثال او در میان مسلمانان وجود نداشت؛ زیرا حضرت فاطمه علیها السالم 
گران قدرش زندگی نکرد. پس این  بیش از 75 یا 95 و به قولی 6 ماه پس از پدر 

کاماًل اسالمی دارند. که بازگوکننده عقیده شیعه اند، اساسی  جمالت، 
 4. با این دو جمله، امامت جایگاه خاص خود را در جامعه اسالمی می یابد؛ 
ح پیکر اسالم را نمایش دهد، امامت سر و مغز آن  گر اّمت اعضا و جوار که ا چرا 
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گر اّمت ممثل جسد جامعه باشد، امامت روح و عقل آن خواهد  خواهد بود. ا
بود و اهل بیت رسالت علیهم السالم سلول های مغزی آن؛ زیرا نظام وجود به 

وسیله عقل پابرجاست و اطاعت و پی روی جز از عقل، چیزی را نشاید.
 فاطمه زهرا علیها السالم در حکم یکی از سلول های مغزی اسالم، با پیکر 
کند. در واقع، دشمن  اسالم آشناست و می داند چه خطری آن را تهدید می 
تمام وجود اسالم را هدف ضربات خود قرار داده است، ولی هرگز نمی تواند تمام 
آن را یکباره نابود سازد، مگر با هدف قرار دادن رأس و مرکزیت آن پیش از هر 
عضو دیگر. از این رو، حضرت فاطمه علیها السالم در این فراز از سخنانش توّقف 
کند  کند، بلکه پیش تر و پیش تر پیش می رود تا واقعیت را واضح تر بیان  نمی 
و عناصر اصلی اهل بیت علیهم السالم را معرفی و ضمیر »نا« را در »طاعتنا« و 
ها  »امامتنا« مشخص و محّدد سازد. بدین منظور، چنین ادامه می دهد: »َاّیُ
الّناُس ِاعلموا أّنی فاطمة و أبی محّمٌد صلی اهلل علیه و آله ، َاقوُل عودا و بدوا و 
الاقوُل ما َاقوُل غلطا و الَافعُل ما َافعُل شططا »َلقد جاَءُکم رسوٌل ِمن َانُفِسکم 
عزیٌز علیه ما عنتم حریٌص علیکم ِبالمؤمنیَن رؤوٌف رحیٌم«فان َتفّروه و تعرُفوه 
تجدُوه أبی دوَن ِنسائکم و أخاابن عّمی دوَن ِرجاِلکم و َلِنعَم المعّزِی الیه صلی 
که من فاطمه ام و پدرم محّمد صلی  اهلل علیه و آله «؛)24( هان ای مردم! بدانید 
گفتن، غلط نگویم و در عمل،  گویم. در  اهلل علیه و آله ، سخن اول و آخرم را می 
که  گشته  راه خطا نپویم. به راستی، برای شما پیامبری از بین خودتان مبعوث 
رنج شما بر او دشوار است و بر هدایت شما سخت حریص، و بر اهل ایمان دلسوز 
که  کنید و او را بشناسید، خواهید دید  گر از منسوبانش جست وجو  و مهربان. ا
او تنها پدر من است، نه پدر زن های شما؛ و تنها برادر همسر من است، نه برادر 

مردان شما. و چه زیباست منسوب شدن به او!
می  معرفی  را  خود  فاطمة«  أّنی  »ِاعَلموا  بیان  با  السالم  علیها  زهرا  فاطمه   
کند. او یگانه معیار و میزان محبت خدا و پیامبر در میان مردم بود. دوستی او 
کنون  کینه حضرت محّمد صلی اهلل علیه و آله بود. ا کینه او  دوستی پیامبر و 
همان فاطمه علیها السالم در مقابل آن ها ایستاده و نارضایتی خود را از آن ها 

ابراز می کند.
 از این گذشته، پیامبری که این قوم ادعای پیروی اش را دارند، آیا پدر شخصی 
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غیر از فاطمه علیها السالم است؟ آیا برادر شخصی غیر از حضرت علی علیه السالم 
است؟ اینکه پیامبر در میان آن همه مردم مسلمان، فقط حضرت علی علیه 
السالم را برادر خویش اعالم می کند، چه معنایی دارد؟ آیا گزینش او همان گزینش 

 َوْحٌی ُیوَحی«)نجم: 3 و 4(
َّ

اهلل نیست؟ »َوَما َینِطُق َعِن اْلَهَوی ِإْن ُهَو ِإال
در  او  های  مجاهدت  بگذریم،  که  السالم  علیه  علی  حضرت  ویژگی  این  از   
در  او  صالحیت  دلیل  بهترین  خود   ، آله  و  علیه  اهلل  صلی  محّمد  حضرت  راه 
احراز مقام والیت اهلل است. همسرش حضرت فاطمه علیها السالم در وصف 
گوید: »ُکّلما َاوقدوا ِللحرِب نارا أطفأها اهلُل. او نجَم  مجاهدت هایش چنین می 
قرُن الشیطاِن، أو َفَغرْت فاغرٌة ِمن المشرکین َقذف أخاُه فی لهواتها. فال ینکفئ 
حتی یطأ جناَحها بَاخُمِصه و َیخُمد لها سیَفه؛ مکدودا فی ذاِت اهلِل، مجتهدا 
کاِدحا  فی َامِر اهلِل، قریبا ِمن رسوِل اهلِل، سیدا فی اولیاِءاهلل، مشّمرا ناصحا ُمجّدا 
کهوَن آِمنوَن  التأخُذه ِفی اهلِل لومُة الئٍم و انتم فی رفاهّیٍة ِمن العیِش وادعوَن فا
تترّبصوَن ِبنا الدواَثر و تتوّکفوَن االخباَر و تتّکصوَن عنَد ِانزاٍل و تفّروَن ِمن القتال 
گردانید، یا  گرگان عرب آتشی افروختند، خداوند آن را خاموش  ...«؛)25( هرگاه 
گشود، ]پیامبر ]برادرش علی  هرگاه شاخ شیطانی برمی آمد یا مشرکی دهان می 
علیه السالم را در بیخ گلوی آن ها می افکند و او برنمی گشت تا آن گاه که بال های 
کند و آتش آن جنگ ها را با شمشیرش  گام های خود پایمال  دشمن را در زیر 
خاموش گرداند، در حالی که او در راه خدا خستگی می کشید و در کار خدا کوشش 
کرد؛ نزدیک ترین فرد به رسول اهلل بود و سّید رهبران الهی به شمار  فراوان می 
می آمد، در خیرخواهی و نیکی آستین باال زده، مجّدانه می کوشید و در مسیر 
حق از سرزنش سرزنشگران بیم نداشت. در آن حال، شما در رفاه زندگی به سر 
گذرانی و بی اعتنایی به امور دین و امن، و امان  می بردید، در تن آسایی و خوش 
گوار درباره ما بودید، از  کردید، منتظر شنیدن حوادث و اخبار نا روزگار سپری می 

جنگ کناره می گرفتید و هنگام مبارزه فرار می کردید ... .
 با توجه به این سخنان حضرت زهرا علیها السالم ، حضرت علی علیه السالم 
با  عرب  های  فتنه  آتش  کننده  خاموش  و  پیامبر  های  جنگ  قهرمان  یگانه 
شمشیر بّران خویش بود. او در مقابل شدیدترین مشکالت آن زمان، سینه اش 
کرم صلی اهلل علیه و آله ،  کرد و به خاطر دین خدا و حفظ پیامبر ا را سپر می 
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خود را در رنج و سختی می افکند؛ اما دیگران چه؟ مخاطبان فاطمه زهرا علیها 
ُکنتم  که به نام مسلمان در مسجد پیامبر نشسته بودند چگونه؟ »َو  السالم 
علی شفا ُحفرٍة ِمن الناِر مذقُة الشارِب و نهزُة الطامِع و قبَسُة العجالِن و موّطُئ 
ن یتخّطفکم 

َ
االقداِم، تشربوَن الطرق و تقتاتون القّد، أذّلًة خاسئیَن َتخاففوَن أ

الناُس ِمن حوِلکم فأنقَذُکم اهلُل تبارک و تعالی بمحّمّدٍ صلی اهلل علیه و آله «؛)26( 
شما در لبه پرتگاهی از آتش بودید؛ آب ناخالص هر آشامنده و طعمه هر طمع 
کار، آتش پاره هر انسان عجول و پایمال قدم ها. آب تیره و آلوده به بول شتران 
می آشامیدید و پوست چهارپایان را غذای خود می ساختید. ذلیل و رانده شده 
وسیله  به  خداوند  پس  بربایند.  را  شما  اطرافتان  مردم  ترسیدید  می  و  بودید 

محّمد صلی اهلل علیه و آله شما را نجات بخشید.
گام، همراه حضرت   در چنین وضعیتی، پیامبر رسالت خویش را از نخستین 
کرد. علی علیه السالم مردم را به پیامبر فراخواند و پیامبر  علی علیه السالم آغاز 
که این قوم به وسیله او از تاریکی جهل  کسی بود  به خدا. علی علیه السالم تنها 
و نادانی و فقر و بی فرهنگی به نور محّمد صلی اهلل علیه و آله هدایت شدند. 
گاهی و بینش داد.  که به آن ها آ مجاهدت های حضرت علی علیه السالم بود 
که با دشمنان پیامبر جنگید و زمینه پذیرش دعوت حق را برای مردم  او بود 

آماده ساخت.
که مردم را به پیامبر رساند؛   در واقع، حضرت علی علیه السالم تنها راهی بود 

که پیامبر انسان ها را به خدا رساند. درست بدان سان 
 سخنان فاطمه زهرا علیها السالم نشان می دهند که تنها »قرب« حضرت علی 
علیه السالم و خویشاوندی و دامادی او با پیامبر نیست که ایشان را الیق رهبری 
گرداند، بلکه صفات و ویژگی های روحی و اخالقی وی نیز در این امر خطیر  می 
دخالت دارند، گذشته از اینکه او عهد پروردگاری و کتاب ناطق خداوندی است.
 حضرت زهرای مرضیه علیها السالم به این وسیله می تواند عواملی که حضرت 

کند: گردانده اند، در سه چیز خالصه  علی علیه السالم را شایسته مقام رهبری 
 1. انتخاب خدا؛

 2. انتخاب پیامبر، قرابت و برادری او با رسول خدا؛
 3. صفات واال و مجاهدت هایش در راه اسالم.
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 همین سان، به »راه« بودن حضرت علی علیه السالم نیز اشاره دارد؛ زیرا وقتی 
کرده و مردم تنها به وسیله دعوت ها  حضرت علی علیه السالم به پیامبر دعوت 
و مجاهدت های حضرت علی علیه السالم پیامبر را شناخته و دعوت او را درک 
کردن پیامبر  آله است و قبول  او »راه« محّمد صلی اهلل علیه و  اند، پس  کرده 
جز از طریق پیروی حضرت علی علیه السالم میسور نیست. از این رو، حضرت 
که اّمت با ترک رهبری حضرت علی علیه السالم  زهرا علیها السالم شکی ندارد 
گشته است، هرچند تا حدی احکام و  ج  از راه اسالم و صراط هدایت الهی خار
مناهج اسالمی را انجام دهد و نماز و روزه به جای آورد؛ زیرا منهاج حق و روش 
که در  گاه  که در راه حق انجام پذیرد. روش صحیح آن  صحیح زمانی مؤثر است 
راه صحیح نباشد بهره ای ندارد و به تعبیر دیگر، مقبول درگاه احدیت نیست. 
گرفتن در راه او، هرگز انسان  عمل به دستورهای پیامبر عظیم الشأن بدون قرار 

را به بهشت نمی رساند.
حضرت زهرا علیها السالم با این بینش وارد بحث شده، قومش را به شدت 
او ترازویی دقیق در مسجد پیامبر به پا داشته و اّمت را در  کند.  سرزنش می 
گاه پس از رحلت پیامبر می سنجد و وضع اسالم  پیش از اسالم و پس از آن و آن 
کند: »فلّما اختاَراهلّلُ ِلنبّیه داَر انبیائه َظَهر فیکم  را در حال و آینده بررسی می 
َخَسکُة النفاِق و َسمَل جلباُب الدیِن و نطَق کاظُم الغاویَن و نبَغ حامُل االقّلین و 
هَدر فنیُق المبِطلین فَخَطر فی َعَرصاتکم و أطلَع الشیطاُن رأَسُه ِمن َمغرزه هاتفا 
ُکم فوجَدکم 

َ
کم لدعوِته مستجیبیَن و للفّرِة فیه مالحظیَن، ُثّم استهّض ِبکم فَالغا

کم غضابا فوسمتم غیَر ِابلکم و وردتم غیرمشِربکم. هذا  ِخفافا و أحمشکم فألفا
والعهُد قریٌب والکلُم رحیب و الجرُح لما یندمُل والرسوُل ِلما یقّر ابتدارا زعمتم 
خوَف الفتنِة »أال ِفی الفتنِة َسقُطوا و ِاّن جهنَم ِلمحیطٌة بالکافریِن««؛)27( پس 
وقتی خداوند برای پیامبرش خانه پیامبران و مأوای برگزیدگانش را اختیار نمود، 
که ]در زمان حیات  کهنه شد. آنان  در میان شما خار نفاق رویید و لباس دین 
گم نامان خوار  گشودند،  کرده بودند، زبان به سخن  پیامبر[ از نومیدی سکوت 
گلو انداخته، در میادین  و ذلیل به عرصه ظهور آمدند. نر شتر راه باطل صدا در 
از مخفیگاهش بیرون  شما مغرورانه به جوالن پرداخت و شیطان سرخویش 
که شما  آورد و بر شما بانگ برداشت و شما را جوابگوی دعوتش یافت و فهمید 
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ج و احترام می نهید و چشم در افتخارات شیطانی دارید. سپس  هنوز به او ار
شما را به نهضت و قیام فراخواند و سبک بالتان یافت؛ شما را به خشم آورد، 
خشمگین تان دید. پس غیر شتر خودتان را داغ نهادید و عالمت زدید و بر غیر 
که عهد  گشتید. این ها همه در زمانی صورت پذیرفتند  آبشخور خودتان وارد 
پیامبر نزدیک بود و زخم ما عمیق و هنوز جراحت های ]غم هجران پیامبر[ 
که ]بدین  کردید  گمان  مداوا نگشته و پیامبر دفن نشده بود. پیش تاختید و 
که به واقع در فتنه فرو  کنید، در حالی  وسیله[ از فتنه و آشوب جلوگیری می 

کافران احاطه دارد. افتادید و جهنم بر 
آن  گرفت.  به خود  و رنگ دیگری  پیامبر عوض شد  از  آری، همه چیز پس   
گشود و  گذشته )در حال حیات رسول اهلل( زبانش بسته بود، زبان  که در  کس 
که در تمام تاریخ قبیله شان  گذشته نوابغ شدند. آنان  گشت. احمقان  سخنور 
نشانی از فخر و عّزت مشهود نبود، به یمن وجود اهل بیت پیامبر علیهم السالم 
ج و ارزشی  و تالش ها و مجاهدت های آنان اسالم آوردند و با تمّسک به اسالم ار
که همان ها بر اهل بیت پیامبر علیهم السالم فخر  کار به جایی رسید  یافتند، و 
گذشتند و مانند نیشتری بر  کنار آنان می  می فروختند و مغرورانه و متکّبرانه از 
گرفت و  قلب اهل بیت علیهم السالم فرود می آمدند و آن قدر این مسئله اوج 
که حتی آن ها را از ارث پیامبر  گردیدند  دشمنی ها با فرزندان پیامبر تشدید 

محروم گرداندند.
کند   حضرت زهرا علیها السالم با بیان این تغییرات عمیق، در تاریخ ثبت می 
از پیامبر به صورت اسالم عرضه شد، اسالم نیست؛ زیرا رهبری  که آنچه پس 
مردم به دست خواران قوم افتاده و اسالم از راه اصیل و جریان صحیح خویش 

منحرف گشته است.
 در خطبه دوم نیز به بانوان مدینه چنین می فرماید: »َویحهم! »أَفَمن َیهدی 
کیَف تحکموَن؟«  بع أم َمن الَیهدی ِااّل أن ُیهدی فما لکم  ن ُیّتَ

َ
ِالَی الحّقِ أحّقُ أ

نتم لها کارهوَن««؛)28(  فیاحسرتا لکم و أّنی ِبکم و قد ُعمیت علیکم »أُنلِزمکموها و اَ
کند شایسته پیروی و اطاعت  که به حق هدایت می  کسی  آیا  وای بر آن ها! 
کند مگر آنکه هدایت شود؟ شما را  است، یا آنکه نمی تواند خودش را هدایت 
که امر  کنید؟ بر شما متأسفم و من می بینم  چه می شود؟ چگونه حکم می 
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که آن را نمی  برایتان مبهم شده است. آیا به اجبار شما را بدان وادارم، در حالی 
پسندید؟

که منظور حضرت زهرا علیها السالم از این جمالت، اعتراض به   پرواضح است 
گرفت و  خالفت ابوبکر است؛ زیرا او خود پس از رسیدن به خالفت، در منبر قرار 
کرد: »و اّنَ لی شیطانا یعترینی أحیانا، فاذا رأیُتمونی  علیه خود چنین اعتراف 
گاهی بر  گاه  که  غضبُت فاجتنبونی و ِان زغُت فقّومونی«؛)29( من شیطانی دارم 
گاه میل  من مستولی می شود. پس هرگاه عصبانی شدم، از من دور شوید و هر 

کنید. کردم، مرا اصالح  به باطل 
 حضرت زهرا علیها السالم در جواب بانوان مدینه، که به عیادتش آمده بودند، 
گرفت و بر خالفت حضرت  گشود و آشکارا بر مردان مدینه خشم  زبان به سخن 
علی علیه السالم تصریح فرمود: »َوْیَحُهم أّنی زعزعوها َعن رواسِی الرسالة و قواعِد 
الدنیا و الدین؟ »اال ذلَک  الروِح االمیِن والطبیِن بأموِر  النبّوِة والداللِة ومهِبط 
أبِی الحسِن و َنقُموا واهلِل ِمنه نکیُر  هو الخسراُن المبیُن« و ما ادرَی َنقُموا ِمن 
سیفٍه و قّلُة مباالِته ِلحتِفه و شدِة َو طأِته و نکاِل َوقعَتِه و تنمره فی ذاِت اهلِل و 
تاهلل! لو مالوا َعن المحّجِة الالئحِة و زالوا َعن قبوِل الحجِة الواضحِة لرّدُهم الیها 
... وألوردهم َمنهاًل صافیا روّیا ... »و لو أّن أهَل الُقری آَمنوا واّتقوا َلَفتحنا علیهم 
کانوا یکسبون««؛)30( وای  َکّذبوا فأَخذناهم ِبما  برکاٍت ِمن السماِء واالرِض و لکن 
بر آن ها! چسان خالفت را از لنگرگاه رسالت برجنباندند و از پایه های نبّوت و 
گاِه آشنا به امور  داللت و مکان هبوط حضرت جبرئیل روح االمین و شخصیت آ
کاماًل  که این همان زیان و خسارت  گاه باشید  آ کردند؟  دنیا و دین جابه جا 
روشن است. چه چیزی را از علی علیه السالم ناپسند شمردند؟ به خدا قسم! 
نیروی  و  به مرگ،  را  او  اعتنایی  را، و بی  او سختی شمشیرش  از  ناروا داشتند 
کیفر و آسیب حمله هایش را، و خشم و غضب  مقاوت و پایداری اش را و شدت 
گر افرادی از راه روشن روگردان می  گونه اش را در راه خدا. به خدا قسم! ا پلنگ 
شدند و از قبول حجت و دلیل واضح سرباز می زدند، علی علیه السالم آن ها را 
کرد ... و آن ها را به  گرداند و به پذیرش آن حجت وادارشان می  به آن راه بازمی 
کرد ... و خود از دنیا آرایه ای زاید برنمی  سرچشمه ای زالل و سرشار وارد می 
گر اهل آبادی ایمان می آوردند و تقوا می ورزیدند، درهای برکت را از  گرفت ... و ا
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آسمان و زمین به رویشان می گشودیم، ولی تکذیب کردند و ما آن ها را به سزای 
عملکردشان گرفتار کردیم.

که حضرت زهرا علیها السالم با براهین روشن و منطقی،   مشاهده می شود 
برگزیدگان خاص خدایند دفاع  که  السالم در خالفت  از حق اهل بیت علیهم 
کند؛ زیرا انتخاب رهبری حق خالص  کند و در واقع، از حق خدا دفاع می  می 
که در آن زمان، به تعیین شخص حضرت علی علیه السالم و فرزندان  خداست 
او تصریح شده بود و در عصور بعد، به تعیین وصفی از طریق ائّمه اطهار علیهم 

السالم اعالم شده است.



45

مـعـــارف

�ت ݣݣݣها وسث
ف
ی ݣݣݣ� پ

ݣݣ�

1. عضو هیأت علمی دانشگاه قم.
 2. عبدالرحمن بن محّمد بن خلدون مغربی، تاریخ ابن خلدون، بیروت، دارالکتاب اللبنانی، 1956، 

فصل 27، ص 352.
 3. ابن حجر عسقالنی، الصواعق المحرقه، ص 156.

کی، لماذا اخترُت مذهب اهل البیت، ط. الثالثه، قم، مکتبة الثقلین،  4. محّمد وعی االمین االنطا  
1962، ص 154 به نقل از: حموینی شافعی، فرائد السمطین.

5. همان، ص 138.
 6. محّمد امین، العقود الدرّیه فی تنقیح الحامدیة، ط. الثانیة، بیروت، دارالمعرفة، ص 102.

 7. ابن حجر الهیثمی، الصواعق المحرقة، ط. الثانیة، مصر، شرکة الطبائع الفنیة المتحده، 1965، 
مقّدمه، ص »ز«.

 8. همان.
 9. همان ص 155.

 10. همان، ص 154.
 11. همان، ص 153.

 12. سیدهاشم حسینی بحرانی، البرهان فی تفسیر القرآن، ج 1، ص 286.
کی، پیشین، ص 240.  13. محّمد وعی االمین االنطا

 14. محّمدباقر مجلسی، بحاراالنوار، ج 21، ص 142، روایت 5، باب 27.
کاشانی، النوادر فی جمع االحادیث، تهران، چ شمس، ص 127.  15. مولی محسن فیض 

 16. ابن طیفور، بالغات النساء، نجف اشرف، ط. حیدریة، ص 12 و 15.
 17. احمد بن علی طبرسی، االحتجاج، مشهد، مرتضی، 1403 ق، ص 99.

 18. احمد بن علی طبرسی، پیشین، ص 108.
کاشانی، پیشین، ص 120. در تاریخ طبری، ج 3، ص 200 نیز شبیه همین   19. مولی محسن فیض 

گفتار آمده است.
20. احمد بن علی طبرسی، پیشین، ص 103.

 21. همان، ص 99.
 22. همان، ص 99.

 23. همان.
 24. همان، ص 100.
 25. همان، ص 100.

 26. همان.
 27. همان، ص 101.

 28. همان، ص 108.
 29. ابن قتیبة الدینوری، االمامة والسیاسة، مصر، ط. مصطفی البابی الحلبی، 1969، ص 28.

 30. احمد بن علی طبرسی، پیشین، ص 108.
 

.…………………………………………………
منبع : بانوان شیعه، شماره 4 , حکمت نیا، مریم



46

خطبه فدکیه 
تفسیری بر آیات قرآن کریم 

چکیده
که هرگز در محدوده  در فرهنگ شیعه، »فدک« نمادی از معنایی بزرگ است 
که درگیری را از مخاصمه  گنجد و همین معنا رمزی است  یک قطعه زمین نمی 
سطحی و محدود، به مبارزه ای سیاسی تبدیل کرد. منازعه فدک در واقع، فریاد 
اعتراض یادگار رسول خدا صلی اهلل علیه و آله به انحراف پدید آمده در جهان 
اسالم است. »خطبه فدک« عالوه بر قاطعیت فاطمه زهرا صلی اهلل علیه و آله در 
حق خواهی نسبت به ارث خویش، بیش از پیش بیان روشن دفاع از حضرت 
علی علیه السالم است و انتقاد از بی وفایی و خیانت مردمان نسبت به حق 
صریح اهل بیت علیهم السالم . حضرت زهرا علیها السالم در این محاّجه، با 
کریم، تفسیری مستند و محکم از آیات  گیری متین و استوار از آیات قرآن  بهره 
گاهی از بیان رموز  که نشان دهنده اوج اشراف و آ گذارد  قرآن را به نمایش می 
آیات است و خطبه را از صبغه سیاسی به درس معرفتی و کالس تفسیری و ادبی 
ک مبانی آیات الهی و  که مفّسر آن در نهایت درجه فهم و ادرا بدل می نماید 

گفتار و سخن سرایی است. نهایت درجه فصاحت و بالغت در 

 کلیدواژه ها: سقیفه، فدک، فی ء، خالصه، انفال، ارث.
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 مقّدمه
که نمونه واالی ُحسن   فاطمه زهرا علیها السالم در خانه ای پرورش یافته 
خلق، سالمت طبع، دانش، بینش، هدایت و باالتر از همه مهبط وحی الهی 
گاهی  کی، متانت و آ کمال و انسانیت، عّفت، پا بوده و از این رو، ضرب المثل 
گرفته و در خانه پدر و  کرده، بهره  است. وی از آنچه پیامبر از حق تعالی تلّقی 
که هیچ دختری به آن ها دست نیافته  دامان پرورش او به فضایلی آراسته شده 
است. او همچنین از فضل همنشینی همسری برخوردار است که تمامی دغدغه 
کریم و تحقق آیات آن در میان مردم بوده است. وی قرآن  او از آغاز تا انجام، قرآن 
کریم را از زبان رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و حضرت علی علیه السالم شنیده 
کتب بسیاری آمده  و روان خویش را در پرتو مفاهیم آن تصفیه نموده است. در 
گاهی  که ایشان بر علوم قرآن و مسائل و مطالب ادیان و شرایع پیشین آ است 
داشت و خواندن و نوشتن می دانست و بر حسب فرمان خدا صلی اهلل علیه 
گیرد و در امور  و آله مطالبی به صورت مکتوب فراهم آورده بود تا از آن ها بهره 

گاهی یابد.)2( دینی و دنیوی، بصیرت و آ
که وی با ابوبکر و زنان مهاجر و انصار نموده است، این واقعیت   از مباحثاتی 
کالم، از آن ها  کامل داشته و به اقتضای  کریمه احاطه  که ایشان بر آیات  برمی آید 
کتاب مستقل  گرچه اخیرا قریب 2000  بهره برده و بدان ها استدالل نموده است. 
و چاپی درباره حضرت زهرا علیها السالم به 26 زبان دنیا معرفی گردیده اند،)3( ولی 
کتاب مستقلی در خصوص بیانات قرآنی این بانوی بزرگ در این مجموعه ها یافت 
گونه بیانات قرآنی را ذیل زندگی نامه و نقل های  نمی شود و صرفا می توان این 
کوتاه و  گفتارهای نورانی، در نقل های  تاریخی جست وجو نمود. بخشی از این 
گفتار مفّصل آن حضرت علیها السالم در مسجد مدینه )خطبه  بخش دیگر آن در 
کامل و بارزی یافته  فدک( و در دیدار با زنان مهاجر و انصار )خطبه عیادت( نموِد 
اند. در این نوشتار، به بخش اخیر توجه نموده و با توجه به اسناد معتبر خطبه 

»فدک« و »عیادت«، متن های قرآنی آن ها عرضه می گردند.
 

خطبه فدکیه
که در آن  کسانی   بنابر روایت براء بن عازب، پس از خاتمه بیعت در »سقیفه«، 

مـعـــارف
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کوچه ها به راه افتادند و به  ج شدند و در  گرد آمده بودند از محل خار مجمع 
گرفتند به دست ابوبکر می مالیدند، چه آن  کس می رسیدند دست او را می  هر 
که  گوید: در آن زمان بود  کار تمایلی داشت یا نداشت. براء می  شخص به این 

من به در خانه بنی هاشم رفتم و خبر را به آنان دادم.)4(
 فاطمه زهرا علیها السالم از زمره مخالفان بود و از این رو، خانه وی بالفاصله 
امیرالمؤمنین علیه  گردید.  با جریان سقیفه  رویارویی  و  ایشان  محل اجتماع 
السالم و فاطمه زهرا علیها السالم برای بازگرداندن امر خالفت از ابوبکر و بیعت با 
کردند، اما تالش آن ها ثمری نبخشید تا  حضرت علی علیه السالم تالش زیادی 
اینکه این مواجهه در جریان تصرف فدک به مبارزه ای بزرگ تبدیل شد و فاطمه 
زهرا علیها السالم برای حق خواهی و ادعای مالکیت فدک، در حضور مسلمانان 
گردید و در مخالفت با تصّدی مقام خالفت به وسیله  در مسجد پیامبر حاضر 

ابوبکر، خطابه ای طوالنی ایراد نمود.
که  گوید: »فدک« از آبادی های یهودیان بود   طریحی در مجمع البحرین می 

کمتر از یک منزل فاصله داشت.)5( تا مدینه دو روز و تأخیر 
آله  و  علیه  اهلل  صلی  خدا  رسول  به  موّرخان،  کلیه  نقل  بنابر  آبادی  این   
اختصاص داشت؛ زیرا آن حضرت به همراه حضرت علی علیه السالم آن را فتح 
کرد و هیچ یک از دیگر مسلمانان در فتح آن شرکت نداشت و بنابراین، عنوان 

کلمه »انفال« وارد شده بود.  »فی ء« را از دست داده و ذیل 
ه« )اسراء: 26( نازل 

َ
که آیه »َوآِت َذا اْلُقْرَبی َحّق  طریحی آورده است: هنگامی 

گردید، حضرت رسول صلی اهلل علیه و آله »فدک« را به حضرت فاطمه علیها 
السالم بخشید و آن ملک تا پس از رحلت حضرت در تصرف ایشان بود و به زور 
گرفته شد و حضرت علی علیه السالم در یک نقل تأویلی، حدود آن را بدین  از او 
کوه احد، مرز دیگرش عریش مصر، مرز دیگر  گونه مشخص نمود: یک طرفش 

سیف البحر و مرز دیگر دومة الجندل است.)6(
ء  فی  »خیبر«  گویند:  می  نیز  الحدید  ابی  ابن  و  اثیر  ابن  طبری،  بالذری،   
مسلمانان و »فدک« خالصه رسول خدا صلی اهلل علیه و آله بود؛ زیرا آنان تاخت 

و تازی در آنجا نداشتند.)7(
کار آمدن خلیفه اول، از اولین اقدامات در جهت تثبیت قدرت   پس از روی 
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گردآوری زکات و سامان بخشیدن درآمدها بود و از  سیاسی و اقتصادی خالفت، 
این رو، تصرف منطقه اقتصادی فدک، آغاز رویارویی عملی با مخالفان سیاسی 
کشانید و  که با این حرکت، درگیری را از پشت درها به صحنه علمی مسجد  بود 
فاطمه زهرا علیها السالم را به بیانی طوالنی و مفّصل وادار نمود. قدیمی ترین 
کتاب بالغات النساء، ابوالفضل احمد بن ابی طاهر مروزی  سند این سخنرانی 
کتاب پس از مرثیه  گفتار آن  )204208 ق( است. این خطبه به عنوان دومین 

گردیده است. عایشه در مرگ ابوبکر ضبط 
 فصاحت و بالغت، آرایه های لفظی و معنوی و بخصوص صنعت »سجع« در 
کالم متوجه نموده و مقهور  این سخنان موج می زنند و بسیاری را به این نحوه 
کرده است. برخی نیز آن را ترکیبی از مخالفت با قدرت سیاسی  گفتارپردازی آن 
که سعی بر براندازی نظام نوبنیاد دارد تا  موجود و خطبه ای انقالبی می دانند 
حق خواهی شخصی.)8( به هر صورت، محتوای این سخنان ظهور استداللی 
گوینده در لفظ و معنا، شاهد نحوه  که عالوه بر قدرت بیان  غنی بر ادعایی است 
که به  کریمه قرآن است  گیری منطقی ترین و استوارترین استدالل از آیات  بهره 
کرده و آن را به تفسیری  فراخور بحث، محتوای سخن را سرشار از نورانیت قرآن 

موجز از برخی آیات الهی تبدیل نموده است.
کتاب بحاراالنوار آورده و لغات آن   مرحوم مجلسی این خطبه را در جلد هشتم 

را نیز شرح نموده و برخی مضامین آن را نیز تبیین نموده است.)9(
کامل این سخنان شامل موارد ذیل است: حمد و ثنای خداوند،   محتوای 
شهادت به وحدانیت خداوند، شهادت به رسالت محّمدی صلی اهلل علیه و 
کریم، تفسیری از هجده مضمون معرفتی قرآن  کتاب اهلل قرآن  آله ، تفسیری از 
گردیده و با استناد مستقیم به 21 آیه  کریم. پس از این مقّدمات، خطابه شروع 
کریمه و اقتباس از 6 آیه دیگر، استدالل را قّوت بخشیده و از محتوای بحث به 

آیات قرآن و از آیات قرآن به محتوای سخن سرایت داده شده است.
 

بررسی محتوایی خطبه فدکیه
که تأویلش را اخالص)10( قرار داده و پیوندش را  کلمه ای است   »الاله االاهلل« 

کرده است. در دل ها نهاده)11( و در فکر برای تعّقل آن، روشنایی ایجاد 
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درک  و  ها  زبان  برای  توصیفش  و  دیدگان  برای  دیدارش  که  خداوندی   
که قبل از آن باشد  چگونگی اش برای وهم ها ناشدنی است، اشیا را نه از چیزی 
]و از نیستی[ پدیدار ساخت و بدون استفاده از مثال و الگو، اشیا را آفرید و به 
کرد و به خواست خود پدید آورد، بدون اینکه به آفرینش  قدرت خویش، خلق 
برایش  ای  فایده  ها  آن  به  بخشیدن  شکل  در  یا  و  باشد  داشته  نیازی  ها  آن 
گاه، و برای  باشد، جز اینکه حکمتش را پایدار، و بر طاعت و قدرتش دیگران را آ
آفریدگانش موجب تعّبد و بندگی، و برای دعوتش موجب سرفرازی باشد. پس 
گوش فرادادن آنان ثواب را مترّتب ساخت و برنافرمانی شان  از آن، بر طاعت و 
عقاب و کیفر نهاد تا بندگانش را از خشم خود بازدارد و به سوی بهشت فراخواند.
که پدرم محّمد  گواهی می دهم   »أشهد أّنَ ابی محّمدا عبدُه و رسولُه ...«؛ 
بنده و رسول اوست. پیش از آنکه به او مأموریت دهد، وی را برگزید و برتری 
و شرافت بخشید و پیش از پدید آوردنش، او را نام نهاد)12( و پیش از آنکه او را 
که آفریدگان در پس پرده غیب مکتوم  کند، برگزیده است، در آن هنگام  مبعوث 
کنار مرز نیستی به سر  ک)13( نگه داری شده و در  و در پشت پرده های ترسنا
را می دانست و به رویدادهای  کارها  می بردند؛ چون خداوند نتیجه و پیامد 

کارهای شدنی آشنا بود ... روزگاران احاطه داشت و به زمان وقوع مقّدرات و 
سپس حضرت رو به اهل مجلس کرد و فرمود: شما ای بندگان خدا! مخاطبان 
های  امین  و  او  وحی  و  دین  حامالن  و  الهی  نهی  و  امر  مستقیم  مسئوالن  و 
خداوند بر خویشتن و رسانندگان دین خدا به دیگر اّمت ها هستید. حقی از 
خداوند بر گردن شماست؛ خداوند را در بین شما عهد و قراری است که نزد شما 
گذارده، و بازمانده ای است که بر شما به خالفت و نیابت خود برگزیده است و آن 
ک است. دیدگاهش  کتاب ناطق الهی و قرآن راستین، نور درخشان و چراغ تابنا
مستدل و روشن، اسرارش آشکار ]در نزد اهل آن[ و ظواهرش درخشان است. 
پیروانش مورد غبطه دیگران و پیروی اش راهبر به سوی بهشت برین و تالوت 
آن موجب نجات است. به وسیله آن می توان به حجت های الهی دست یافت، 
روشن،  دالیل  اید،  شده  حذر  بر  ها  آن  از  که  هایی  حرام  واضح،  دستورات  و 
که موهبتی اند، و نیز قوانین  کافی، فضیلت های مستحبی، امور جایز  براهین 

گردند. مکتوب خداوندی از طریق آن )قرآن( حاصل می 
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 پس از این بیانات تفسیری و روشن از مضامین مطرح شده، به تفسیر و تبیین 
ج در قرآن پرداخته است و پیرامون 20  مضامین و محتوای معارف و احکام مندر
که به مناسبت هر یک، آیات مربوط  مضمون قرآنی بیانات خویش را ادامه داده 

کنیم: را ذکر می 
کی از شرک: »َفَجَعَل اهلُل االیماَن تطهیرا لکم ِمن الشرِک.« )در قرآن  1. ایمان؛ پا

که از این تعداد 18 بار لفظ »آمنوا« است.( کریم 736 بار مشتقات »أمن« آمده 
کی از آلودگی تکّبر: »و الصالَة تنزیها لکم َعن الِکبر.« )در قرآن   2. نماز؛ تغذیه و پا

کریم 99 آیه درباره نماز آمده اند.(
فِس و نماًء فی  ک ساختن روح و افزایش روزی: »والزکاَة تزکیًة ِللّنَ  3. زکات؛ پا

کریم 32 آیه درباره زکات ذکر شده اند.( الرزِق.« )در قرآن 
آیه  کریم 13  تثبیتا ِلالخالِص.« )در قرآن   4. روزه؛ تثبیت اخالص: »والصیاَم 

درباره روزه آمده اند.(
کریم 12 آیه درباره   5. حج؛ استحکام دین: »والحَج تشییدا للدین.« )در قرآن 

حج می باشند.(
کریم 37   6. عدل؛ نزدیکی و تألیف دل ها: »والعدَل تنسیقا ِللقلوِب.« )در قرآن 

گرد آمده اند.( آیه درباره عدل 
نظاما  طاعَتنا  »و  اسالم:  اّمت  انتظام  ما؛  های  فرمان  از  برداری  فرمان   .7  
که یک بار آن اطاعت  کریم 19 آیه با لفظ »اطیعوا« آمده اند  ِة.« )در قرآن 

َ
ِللمّل

اولی االمر است. »نساء: 59«(
آیه  به  )اشاره  الَفرقِة.«  ِمن  امانا  ِاَمامتنا  تفرقه: »و  از خطر  امنیت  امامت؛   .8

»وَجعلنا ِللمّتقیَن ِاماما« »فرقان: 74«(
کافران و منافقان: »والجهاَد ِعّزا لالسالم.« )41 آیه   9. جهاد؛ عّزت اسالم و ذّلت 

که 4 آیه آن با لفظ امر »جاَهدوا« می باشند.( درباره جهاد و مجاهد موجودند 
10. صبر؛ جلب خیرات: »والصبَر معونًة علی استیجاِب االجِر« )103 آیه درباره 

صبر و مشتّقات آن می باشند.(
 11. امر به معروف و نهی از منکر؛ اصالح حال عموم: »وااَلمَر ِبالمعروِف مصلحًة 
للعاّمِة« )در 6 آیه تکرار هر دو لفظ با هم، 39 آیه از ماده »معروف« و 15 آیه از ماده 

»منکر« ذکر شده اند.(
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 12. احسان به پدر و مادر؛ جلوگیری از خشم خدا: »و بّرَ الوالدیِن وقایًة ِمن 
السخِط.« )5 آیه درباره احسان به پدر و مادر آمده اند.(

منماًة  االرحاِم  »وصلَة  عمر:  طول  و  اجل  تأخیر  خویشاوندی؛  پیوند   .13  
للعدِد.« )اشاره به آیه »وُاولوا االرحاِم بعُضهم َاولی ِببعٍض ِفی کتاِب اهلِل« »احزاب: 

6« می باشد.(
آیه   5( ِللّدماِء.«  حصنا  »والقصاَص  ها:  خون  حرمت  و  احترام  قصاص؛   .14  

کریم ذکر شده اند.( درباره با قصاص در قرآن 
گرفتن: »والوفاَء بالنذر تعریضا   15. وفای به نذر؛ در معرض آمرزش حق قرار 
کاَن مسئواًل« »اسراء: 24 / انعام  للمغفرِة.« )اشاره به آیه »واوفوا بالعهِد ِاّنَ العهَد 

)»١52
از حق دیگران: »و توفیَة  گذاری  کم  کم نفروختن؛ تغییر خوی وعادت   .16 
المکائیِل و الموازیِن تغییرا للمبخس« )اشاره به مضمون آیات چهارگانه »واوفوا 

الکیَل و المیزاَن ِبالقسِط«(
کیزه شدن از آلودگی ها: »والَنهَی َعن ُشرِب الخمِر   17. نهی از می خوارگی؛ پا

تنزیها َعن الّرجِس« )اشاره به آیات تحریم خمر »مائده 90 و 91 / بقره 219«(
 18. دوری از تهمت؛ مانع لعنت: »و اجتناَب القذِف ِحجابا عن اللعنِة.« )اشاره 

به مضمون آیه »ِاجتنبوا قوَل الزوِر« »حج: 30«(
19. ترک دزدی؛ موجب عّفت و خویشتن داری: »و ترَک السرقة ایجابا ِللعّفِة.« 
َکَسبا »مائده: 38««( )اشاره به آیه »والسارُق و السارقُة فاقطُعوا َایدیُهما جزاًء بما 
 20. حرمت شرک؛ موجب اخالص در قبول ربوبیت در پذیرش توحید محض: 
بار لفظ »شرک« و »مشرکین« در  بالربوبّیة.« )168  الشرَک اخالصا  اهلُل  َم  َحّرَ »و 
که آیه »ِاّنَ اهلَل ال َیغفُر  گرفته  کید قرار  کریم آمده اند و حرمت شرک مورد تأ قرآن 

ن ُیشرَک به« »نساء: 48« صریح در آن است.( اَ
کرده، می  الهی توصیه  تقوای  به  تبیین فلسفه احکام مزبور،  از  گاه پس  آن   
ْسِلُمون.« )آل عمران: 102( بدین  نُتم ّمُ

َ
 َوأ

َ
ُقوْا اهلَل َحّقَ ُتَقاِتِه َواَل َتُموُتّنَ ِإاّل

َ
فرماید: »اّت

کید قرار  وسیله، اطاعت از خدا در فرمان های وارد شده و نهی های مذکور را مورد تأ
َما َیْخَشی اهلَل ِمْن ِعَباِدِه 

َ
ُکم َعنه فاّنه »ِإّن مَرکم به و َنها می دهد: »و اطیعوا اهلَل فیما اَ

اْلُعَلَماُء«« )فاطر: 28( و سپس وارد محتوای اصلی خطبه می گردد.
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 حضرت زهرا علیها السالم پس از معرفی خود در این قسمت به عنوان دختر 
رسول خدا، درباره شیوه زندگی مردمان در زمان ظهور پیامبر خدا صلی اهلل علیه 
و آله و روش برخورد آن حضرت با این اوضاع، با استشهاد به آیه »َلَقْد َجاءُکْم 
نُفِسُکم« )توبه: 128( می فرماید: پیامبری از خود شما برایتان آمد که 

َ
َرُسوٌل ِمْن أ

آنچه شما را به زحمت می انداخت بر او دشوار بود، نسبت به ]خیر و صالح ]شما 
عالقه شدید داشت، و به ایمان آورندگان مهربان و دلسوز بود. سپس در تبیین 
آیه مزبور ادامه می دهد: »... آن حضرت رسالت خویش را ابالغ و بیم و انذار و 
کمر آنان را شکست  اندرز خود را اظهار و از مسلک و روش مشرکان برکنار بود، 
پروردگارش  راه  به  را  ایشان  نیکو،  پند  و  حکمت  با  و  فشرد  را  ایشان  حلقوم  و 
کرد تا آنکه جمع ایشان  گردن فرازان را سرکوب  دعوت نمود، بت ها را شکست و 

گذاشتند.« شکست خورده پا به فرار 
گاه با اشاره به مسلمانان و حق خواهی ایشان در آن دوران سخت ایمان   آن 
کلمه اخالص  گویای  ک نهاد،  آوردن، می فرماید: »شما به همراه سپیدرویان پا
لبه  بر   )103 عمران:  )آل  الناِر«  ِمن  ُحفرٍة  َشفا  علی  »کنتم  آنکه  حال  و  شدید، 
کس از راه می رسید می  پرتگاه جهنم بودید. به خاطر ضعف و ناتوانی شما، هر 
گرسنه و  کند، جرعه ای برای هر تشنه و طعمه ای برای هر  توانست شما را نابود 
گندیده  گیره هر شعله ای بودید، زیر پای دیگران له شده بودید، آب های  آتش 
می آشامیدید و برگ درختان می چیدید، ذلیل و توسری خور بودید.« سپس 
که »شما  )انفال: 26( اشاره می نماید  اُس«  الّنَ َفُکُم  َیَتَخّطَ ن 

َ
أ آیه »َتَخاُفوَن  به 

به واسطه  آورند، و خداوند  به شما هجوم  اطراف  از  وحشت داشتید دیگران 
گرفتاری ها نجات داد.« فیض وجود رسول خدا، شما را از آن 

گرفتاری های دیگر نیز در هر زمان  کلیه   و سپس اشاره می فرماید: شما را از 
استناد   )64 )مائده:  اهلُل«  َها 

َ
ْطَفأ

َ
أ ْلَحْرِب  ّلِ َناًرا  ْوَقُدوْا 

َ
أ َما 

َ
»ُکّل آیه  به  و  رهانید« 

می جوید.
 پس از فرمایش های دیگری، به طرح فتنه ها و بروز نفاق ها پس رسول خدا 
َسَقُطواْ  اْلِفْتَنِة  ِفی  اَل 

َ
»أ آیه  با  و  پردازد  می  ایشان  حیرت  و  مردم  سرگشتگی  و 

مِحیَطٌة ِباْلَکاِفِرین« )توبه: 49( وقایع را شرح می دهد و به پشت 
ُ
َم َل ِإّنَ َجَهّنَ َو

مـعـــارف
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سر انداختن قرآن و بازگشت به جاهلیت نویدشان می دهد و آن را جایگزین 
را خسران  کاری  َبَدال« )کهف: 50( و چنین  اِلِمیَن 

َ
ِللّظ »ِبْئَس  بدی می خواند: 

تفسیر می نماید: »َوَمن َیْبَتِغ َغْیَر اإِلْساَلِم ِدیًنا َفَلن ُیْقَبَل ِمْنُه َوُهَو ِفی اآلِخَرِة ِمَن 
گاه پس از توضیحات دیگری از این واقعه، به  اْلَخاِسِرین«)آل عمران: 85( و آن 
کرده، می فرماید: شما پنداشته اید  مسئله قطعی ارث خویش از پیامبر اشاره 
َقْوٍم  ْحَسُن ِمَن اهلِل ُحْکًما ّلِ

َ
ِة َیْبُغوَن َوَمْن أ َفُحْکَم اْلَجاِهِلّیَ

َ
که ما ارثی نمی بریم؟ »أ

کنند؟ برای  ُیوِقُنون« )مائده: 50( آیا از دستورات دوران جاهلیت پی روی می 
مردمی که باور دارند، چه کسی از خداوند بهتر دستور می دهد و داوری می کند؟
سپس مستقیما جانب خطاب را به ابوبکر نموده، می فرماید: »... ای پسر ابی 
که تو از پدرت ارث ببری و من از پدرم  کتاب خداوند آمده است  قحافه! آیا در 
گفته ای: »لقد ِجئَت شیئا فرّیا« آن  ارث نبرم؟ تو مطلب ناروا و سخن نامناسبی 
گوید:  از داود علیهماالسالم اشاره فرموده، می  گاه به وراثت حضرت سلیمان 
ماُن َداُوود« )نمل: 16( و سلیمان از داود ارث برد، و به ذکر داستان  »َوَوِرَث ُسَلْیَ
ا َیِرُثِنی  ُدنَک َوِلّیً

َ
ّل گفت: »... َفَهْب لی ِمن  که  یحیی بن زکرّیا اشاره می فرماید 

َوَیِرُث ِمْن آِل َیْعُقوب« )مریم: 56(؛ پروردگارا! از سوی خودت، به جانشینی به 
که از من و از خاندان یعقوب ارث ببرد. من ببخش 

ْرَحاِم َبْعُضُهْم َاْوَلی ِبَبْعٍض ِفی 
َ
در ادامه، به آیات ذیل استناد می جوید: »َوُاْوُلوْا األ

کتاب خدا  ِکَتاِب اهلل«)انفال: 75(؛ و خویشاوندان برخی نسبت به برخی دیگر در 
نَثَیْین« )نساء: 11( 

ُ
َکِر ِمْثُل َحّظِ األ

َ
مقّدم می باشند. »ُیوِصیُکُم اهلُل ِفی َاْواَلِدُکْم ِللّذ

که پسر دو برابر دختر سهم  کند  و خداوند درباره فرزندانتان به شما سفارش می 
ِقین«  ا َعَلی اْلُمّتَ

ً
ُة ِلْلَواِلَدْیِن َواألْقَرِبیَن ِباْلَمْعُروِف َحّق ببرد و »ِان َتَرَک َخْیًرا اْلَوِصّیَ

گر مالی از خود جای گذاشت، برای پدر و مادر و خویشاوندان به گونه  )بقره: 18( ا
کاری درست  کند و این برای پرهیزگاران  خیر و شناخته شده و معروف وصیت 
که من بهره ای نداشته،  و شایسته است. و ادامه می دهد: شما پنداشته اید 
از پدرم ارث نمی برم و هیچ رابطه و پیوندی بین ما نیست؛ در همین زمینه، با 
اقتباس از آیه 67 سوره انعام و آیه 39 سوره هود می فرماید: »شما خود را نسبت 
به عام و خاص قرآن، از پدر و پسرعمویم داناتر می دانید. پس )این شما و این 
فدک که( همچون شتر مهار کشیده و بار کرده در اختیار شما باشد و روز واپسین 
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ْسَتَقّرٌ َوَسْوَف  و رستاخیز تو و آن )فدک( با هم روبه رو خواهید شد ... »ِلُکّلِ َنَبٍإ ّمُ
را  رویدادی  ِقیم«؛ هر  ّمُ َعَذاٌب  َعَلْیِه   

ُ
َوَیِحّل ُیْخِزیِه  َعَذاٌب  ِتیِه 

ْ
َیأ َتْعَلُمون«؛ »َمن 

کسی عذاب خوارکننده  که بر چه  جایگاهی است و به زودی خواهید دانست 
کاران نوح،  گناه  فرود آمده، شکنجه ای پایدار وارد خواهد شد. همچون قّصه 

هم غرق می شوید و هم عذابی جاودانه در انتظارتان است.
شکوه  آله  و  علیه  اهلل  صلی  خدا  رسول  از  پس  مردم  بازگشت  از  حضرت  آن   
ُقِتَل  ْو 

َ
أ َماَت  َفِإن 

َ
أ ُسُل  الّرُ َقْبِلِه  َخَلْت ِمن  َقْد  َرُسوٌل   

َ
ِإاّل ٌد  ُمَحّمَ که »َوَما  می کند 

ْعَقاِبُکْم َوَمن َینَقِلْب َعَلَی َعِقَبْیِه َفَلن َیُضّرَ اهلَل َشْیًئا َوَسَیْجِزی اهلُل 
َ
انَقَلْبُتْم َعَلی أ

کسی است  ِکِرین« )آل عمران: 144(؛ محّمد صلی اهلل علیه و آله فرستاده  ا
َ

الّش
گذشته  کشته شود شما به  گر بمیرد یا  که پیش از او نیز فرستادگانی آمده اند. آیا 
گذشته خود برگردد هرگز زیانی به خداوند وارد  کس به  خود برمی گردید؟ و هر 
گزاران را پاداش خواهد داد. و فریاد  نیاورده است و به زودی خداوند سپاس 
ج! آیا میراث پدرم بلعیده شود، در حالی که شما  برمی آورد: »ای قوم اوس و خزر
گردد و زمام  کار به شما برمی  مرا می بینید و صدای مرا می شنوید و آغاز و فرجام 
کاری مردم و چشم پوشی آنان از  امور در دست شماست؟« و با ِشکوه از پنهان 
وْا  ْیَماَنُهْم َوَهّمُ

َ
حق و انحراف از راه راست، با استناد به آیه »َااَل ُتَقاِتُلوَن َقْوًما َنَکُثوْا أ

ُکنُتم  ن َتْخَشْوُه ِإن 
َ
َحّقُ أ

َ
َتْخَشْوَنُهْم َفاهلُل أ

َ
ٍة أ َل َمّرَ ّوَ

َ
ُسوِل َوُهم َبَدُؤوُکْم أ ِبِإْخَراِج الّرَ

که پیمان های خود را شکسته و  ُؤِمِنین« )توبه: 13( می فرماید: آیا با مردمی  ّمُ
گرفته اند نمی جنگید، با آنکه جنگ را آغاز  کردن پیامبر تصمیم  برای بیرون 
گر  که از او بترسید، ا کرده اند؟ آیا از آنان می ترسید با اینکه خداوند سزاوارتر است 

کرده اید؟)14( ایمان آورده و دین را باور 
گزنده خطبه، حضرت زهرا علیها السالم رفاه طلبی و   در ادامه بیانات تند و 
َتْکُفُرواْ  تمایل به زندگی راحت را عامل این چرخش دانسته، می فرماید: »ِإن 
گر شما و همه  ْرِض َجِمیًعا َفِإّنَ اهلَل َلَغِنّیٌ َحِمیٌد« )ابراهیم: 8( ا

َ
نُتْم َوَمن ِفی األ

َ
أ

کافر شوید، بدانید که خداوند بی نیاز و  کنند  که در روی زمین زندگی می  کسانی 
که از جان  ستوده است. و با خشم اظهار می دارد: »این سخنان خروشی بودند 
که از خشم من برخاستند و از بی تابی و توان فرسایی من  برآمد و آهی بودند 
کردند ... آنچه را شما انجام می دهید پیش روی پروردگار است و  حکایت می 
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ّیَ ُمنَقَلٍب َینَقِلُبوَن« )شعراء: 227( و به 
َ
ِذیَن َظَلُموا أ

َ
او ناظر و بینا: »َوَسَیْعَلُم اّل

کنند! و ادامه  کاران خواهند دانست به چه جایگاهی بازگشت می  زودی ستم 
که شما را از عذاب سرسخت  می دهد: »من دختر پیامبر، هشداردهنده شمایم 
ا ُمنَتِظُرون« )اقتباس از 

َ
ا َعاِمُلوَن َوانَتِظُروا ِإّن

َ
پیش رویتان بیم می داد. »فاعَلموا ِإّن

کار  که ما هم  کاری می خواهید انجام دهید  آیات 121 و 122 سوره هود(؛ پس هر 
که ما هم منتظریم. خود را انجام خواهیم داد و چشم به راه باشید 

کند تا حضرت را   در این فراز از سخن، ابوبکر با دل جویی و آرامش تالش می 
از خشم فرونشاند و در عین حال، حکم خویش را در مورد »فدک« و اموال باقی 
که شما در نظر دارید، در راه  گوید: »ما آنچه را  مانده از رسول خدا ابراز نماید؛ می 
کرده ایم تا به وسیله آن ها، مسلمانان با  خرید اسلحه و ساز و برگ جنگی خرج 
گیری به اجماع عموم مسلمانان  گاه در این تصمیم  کافران هماورد باشند.« آن 
کند و باید این اموال  کاری  کرد و از اینکه نمی تواند خالف دستور پیامبر  تکیه 
کرده، می  کش  به ولّی پس از وی سپرده شود، از اموال شخصی خویش پیش 
گوید: در آنچه در اختیار شخص من است و از اموال من به شمار می رود، هر 
این  که من در  آیا شما صالح می دانید  که بفرمایید اجرا می شود.  دستوری 

کنم؟ مورد، خالف پدرت حضرت رسول صلی اهلل علیه و آله عمل 
فرماید:  می  آمده،  خروش  به  السالم  علیها  زهرا  حضرت  هنگام،  این  در   
به  و نسبت  گردان  روی  کتاب خدا  از  گاه رسول خدا  ... هیچ  اهلل!  »سبحان 
احکام او مخالف نبود، بلکه پیرو قرآن و سوره های آن بود. آیا شما با نیرنگ و 
کرده، بهانه ای دروغین بر او بسته اید؟« و سپس به قرآن اشاره  فریب، اجماع 
که داوری دادگر است و بیان آن حل و  کتاب خدا،  نموده، می فرماید: »این 
که به او فرزندی  کند، می فرماید: درخواست زکرّیا از خداوند آن بود  فصل می 
ماُن  ُسَلْیَ »َوَوِرَث  و   )6 )مریم:  َیْعُقوب«  آِل  ِمْن  َوَیِرُث  »َیِرُثِنی  گفت:  و  بدهد 
َداُوود«)نمل: 16( آن فرزند وارث من وآل یعقوب باشد و سلیمان از داود ارث 
کسی را  کرده، سهم هر  برد. بنابراین، خداوند متعال در آنچه توزیع و تقسیم 
تعیین و مقدار واجب و حتمی از میراث را مشخص ساخته است. سهم پسران 
گونه ای واضح و روشن بیان داشته، بهانه جویی یاوه سرایی را  و دختران را به 
باطل ساخته و از بدگمانی و شبهه افراد وامانده در آینده جلوگیری نموده است. 



57

اْلُمْسَتَعاُن  َواهلُل  َفَصْبٌر َجِمیٌل  ْمًرا 
َ
أ نُفُسُکْم 

َ
أ َلُکْم  َلْت  َسّوَ نه، چنین نیست: »َبْل 

کاری  گول زده و نفوس شما  َعَلی َما َتِصُفون« )یوسف: 18(؛ بلکه شما خودتان را 
)قبیح( را برایتان با جلوه ای زیبا نمایش داده اند. و من بردباری و صبری نیکو 

کمک می جویم.«  کنید، از خداوند  کرد و بر آنچه شما توصیف می  خواهم 
گردن وی انداخته اند  که خالفت را مردم به  در اینجا نیز ابوبکر به این بهانه 
را به داوری بین خود و حضرت  کم نشده، مسلمانان  آنان مستبّدانه حا بر  و 

فرامی خواند.
کنده از غم، مردم را به تدّبر در قرآن فراخوانده،  حضرت در آخرین فراز، با دلی آ
زیان  کار زشت  آورده،  روی  باطل  گفتار  به  که شتابان  فرماید: »ای مردم  می 
ْم َعَلی 

َ
ُروَن اْلُقْرآَن أ َفاَل َیَتَدّبَ

َ
بار را با دیده اغماض نگریسته، آن را پذیرفته اید! »أ

کنید( یا اینکه بر  کنند )نمی  ْقَفاُلَها«)محمد: 24( آیا در قرآن اندیشه نمی 
َ
ُقُلوٍب أ

دل هایشان )دل هایتان( قفل است؟ نه چنین است، »َبل َراَن َعلی قلوِبکم« 
کارهای زشتتان بر دل هایتان نقش بسته،  آیه 14 مطّففین(، بلکه  )اشاره به 
گرفته است. به چه جای بدی برگشتید و به چه  گوش ها و چشم هایتان را فرا
کرده اید و به معاوضه نامناسب  گرفتار شده اید! به چیز بدی اشاره  وضع بدی 
که پرده ها به یک سو زده شوند  و بدی رضا داده اید! به خدا سوگند! هنگامی 
ک خواهید یافت و زیان و ضرر به دنبال  بارش را سنگین و پیامدش را خطرنا

خواهد داشت.
کریم،  قرآن  از  آیه  دو  بر  تکیه  با  خویش،  های  فرمایش  آخرین  در  سپس   
می  فرماید: »َو َبَدا َلُهم ِمَن اهلِل َما َلْم َیُکوُنوا َیْحَتِسُبوَن«)زمر: 47(؛ »َوَخِسَر ُهَناِلَک 
به  و  کردید  نمی  حساب  که  را  آنچه  پروردگارتان  از  و  78(؛  )غافر:  اْلُمْبِطُلون« 
که بر باطل  ذهنتان نمی آمد، برایتان آشکار خواهد شد و در آن هنگام، آن ها 
هستند، زیان خواهند دید. و در انتها، با سرودن اشعاری خطاب به رسول خدا 

صلی اهلل علیه و آله ، به منزل برگشت.)15(
که غصب  گفت وگو، حق خواهی و ادعای مالکیت زمینی مطرح است   در این 
آن نقطه آغاز حمله به شخصیت معنوی و مادی اهل بیت علیهم السالم بود و 
گیری مستبّدانه خلیفه چند روزه در برخورد با هر نوع مخالفت  نشان از موضع 
در مقابله با خالفت جدید داشت و از این رو، قدرتمندترین و سرشناس ترین 
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کرد تا همه مسلمانان  گران سقیفه را انتخاب  مخالفان به عنوان اولین مقابله 
بدهند.  دست  از  را  تمّردی  و  سرکشی  نوع  هر  توان  گرفته،  عبرت  آن  از  پس 
علی  حضرت  امامت  مدافع  عنوان  به  السالم  علیها  زهرا  حضرت  روی،  بدین 
که فصل الخطاب  کند  علیه السالم و حق ارث خویش، باید به چیزی استناد 
کرده،  او به قرآن مجید استناد  انکار باشد.  همه رویارویی ها بوده و غیر قابل 
گزیند و این، هم به  کالم را در اقتباس یا استشهاد از آیات برمی  کامل  مضمون 
معنای اعالم یک رویارویی باطنی و درونی با عنصر حکومتی حاضر است و هم 
کمان وقت، و همه  کشف موضوع پشت سر انداختن قرآن توسط حا به معنای 

مسلمانان را به تأّملی سخت بر تفسیر مجّدد آیات دعوت می نماید.
 عاّلمه سید شرف الدین در تحلیل مفّصلی از این خطبه، به رموز تفسیری آن 
پرداخته، چگونگی تفسیر هر یک از آیات مطرح شده را بیان می نماید. وی در 
بخشی از این تبیین آورده است: »ببینید چگونه در آغاز، بر اثر گذاردن پیامبران، 
گذاری آن دو  به دو آیه مربوط به داود و زکرّیا علیهما السالم ، به صراحت در ارث 
کسانی  که آن حضرت بر خالف دیگر  کند، و به جان خود سوگند  استدالل می 
گیتی نهاده اند، ارث را در این آیات  که مدت ها پس از نزول قرآن پا به عرصه 
شریفه مربوط به ارث حکمت و پیامبری دانسته، نه ارث در اموال، و معنای 
که نسبت به فهم آیات  مجازی را بدان دلیل بر معنای حقیقی مقّدم داشته 
گر این تصرف و دخالت در معنای حقیقی لفظ بدون  که ا قرآن داناتر و اعلم بوده 
که در آن روزها طرفدار او بودند نیز می  کسانی  دلیل جایز بود، ابوبکر و یا دیگر 
گونه پاسخ حضرت زهرا علیها السالم را بدهند؛ با اینکه آنان  توانستند بدین 
چنین پاسخی را به آن حضرت ندادند. عالوه بر این، در اینجا قرائت دیگری نیز 

گوید: مقصود از ارث، ارث در اموال است.«)16( که می  موجود است 
 پس از استدالل به آیات مربوط به ارث پیامبران، حضرت به عموم آیات مربوط 
به ارث و عموم آیه »وصیت« استدالل نموده و تخصیص این آیات را بدون دلیل 
کوبنده ای این  کاری زشت برشمرده، با لحن و بیان  کتاب و سّنت،  شرعی از 
گرفته، چنین فرمود: »آیا خداوند درباره شما  تخصیِص بی جهت را بر آنان ایراد 
کرده باشد.«  ج  که پدرم را با آن آیه از این عموم خار کرده  آیه مخصوصی نازل 
گاه  کرده، آن  و با این استفهام انکاری، وجود مخّصص را در قرآن مجید نفی 
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می فرماید: »و یا آنکه شما از پدرم و از پسرعمویم، در فهم عموم و خصوص قرآن 
گاه تر و داناترید؟«  آ

وجود  مطلق  بلکه  سّنت،  در  را  مخّصص  وجود  توبیخی،  پرسش  این  با   
گر مخّصصی وجود می داشت رسول خدا  مخّصص را منتفی دانسته است؛ زیرا ا
که  گفت  کردند و نمی توان  و یا جانشین آن حضرت به او فهمانیده، بیان می 
آنان نمی دانستند و از وجود مخّصص خبر نداشتند و یا در بیان این مسئله به 
کرده اند؛ زیرا در آن صورت، تفریط و اهمال در بیان حکم  کوتاهی  آن حضرت 
کردن به جهل و در معرض بازداشتن او از جدال و  کتمان حق و وادار  الهی و 
درگیری و کینه توزی و دشمنی بی جهت و بیهوده الزم می آید که همگی این ها 

در مورد پیامبران الهی و جانشینانشان محال و ممتنع می باشند.«
گوید: »برای حضرت زهرا، فقط یک راه و  گیری نموده، می  وی سپس نتیجه 
کلمه، غیرت آنان را برانگیخت و با  گفتن آن  که با  یک سخن باقی مانده است 
کرد و  گفتارش، جوش و خروش در آنان ایجاد  بالغت و رسایی هرچه تمام تر در 
گویید: اهل دو آیین از یکدیگر ارث  که فرمود: »... یا اینکه می  آن جمله این بود 
که می خواست با این جمله، بفهماند عموم آیه ارث با آنچه شما  نمی برند!« 
کنید، تخصیص نمی خورد، مگر اینکه بخواهید به جمله آن حضرت  اّدعا می 
که فرمود: »اهل دو ملت و دو آیین مختلف از یکدیگر ارث نمی برند.« استناد 
کنید و بنابراین، آیا به چنین کالمی لب می گشایید و چنین جمله ای را خواهید 
که من از اّمت اسالمی نیستم و در زمره مسلمانان  گفت؟ آیا می توانید بگویید 
که  کار خود،  به شمار نمی آیم و از این نظر، حق ارث ندارم و با این حساب، برای 
مرا از ارث محروم ساخته اید، حجت و دلیلی دارید که در این صورت، باید گفت: 

»ِاّنا هلِلّ و ِاّنا ِالیِه راجعوَن«.«)17(
 عاّلمه امینی نیز در تحلیلی از این خطبه، بر آیات وارد شده تفسیری نموده 
که حقیقت میراث عبارت از انتقال مال موروث به وارث  که »معلوم است  اند 
پس از مرگ او به حکم خداوند متعال است. حمل آیه بر علم و نبّوت چنان 
که اهل سّنت انجام داده اند بر خالف آیه شریفه است؛ زیرا نبّوت و علم به ارث 
نمی رسند. نبّوت دایر مدار مصالح عمومی است و از روز نخست آفرینش، در 
و  رسالت  که  است  داناتر  خداوند  و  گشته  معّین  و  مشخص  پروردگار  پیشگاه 
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کسی و در چه جایی قرار دهد؛ نسبت و وراثت دخالتی  مأموریت خود را در چه 
گزینش و  از خداوند اثری برای  که دعا و درخواست  گونه  در آن ندارد. همان 
کسی  گیری است و مربوط به  اختیار الهی ندارد، علم نیز متوقف بر آموزش و فرا

که خود را در معرض آن قرار دهد. می شود 
که از فرزندانش کسی  کرد  عالوه بر این، زکرّیا علیه السالم از خداوند درخواست 
که وجود وی مانع و حاجب از دیگر افراد خویشاوند و فامیل  را وارث او قرار دهد 
و پسر عموهایش باشد و این ممنوعیت تنها با میراث اموال مناسبت دارد و معنا 

که بخواهد موالی و خویشاوندانش را از علم و نبّوت مانع شود.« ندارد 
که این ولی و وارث مورد  کرد  گوید: »نکته دیگر اینکه شرط   وی در ادامه می 
گفت: »واجعلُه رّبِ رضیا«، )مریم: 6( و این درخواست  که  پسند باشد، در آنجا 
در  تقّدس  و  عصمت  زیرا  نیست؛  سازگار  رسالت  و  نبّوت  با  بودن  پسندیده 
گاه از پیامبران جدا نیست و بنابراین،  ویژگی های نفسانی و ملکات روحی هیچ 

درخواست این خصوصیت بی معنا و بیهوده است.
مستلزم  سخن  این  باشد،  رسول  حضرت  مخصوص  حکم  اینکه  اما  و   ...  
اهلُل  »ُیوِصیُکُم  آیات  مانند  بزنیم؛  تخصیص  را  ارث  آیات  عموم  که  است  آن 
ْوَلی 

َ
أ َبْعُضُهْم  ْرَحاِم 

َ
ْوُلوْا األ

ُ
نَثَیْین« )نساء: 11(؛ »َوأ

ُ
ِمْثُل َحّظِ األ َکِر 

َ
ِللّذ َاْواَلِدُکْم  ِفی 

َواألْقَرِبیَن  ِلْلَواِلَدْیِن  ُة  اْلَوِصّیَ َخْیًرا  َتَرَک  )انفال: 75(؛ »ِإن  ِکَتاِب اهلل«  ِبَبْعٍض ِفی 
ِباْلَمْعُروف.« )بقره: 180( 

قرآن مجید را جز با دلیل ثابت و مسّلم نمی توان تخصیص زد و خبر واحدی 
گذشته امکان  که عمل به ظاهر آن به خاطر مخالفتش با سیره تمام پیامبران 

ندارد، نمی تواند مخّصص عموم آیات ارث باشد.)18(
که نزاع  ابن ابی الحدید نیز ضمن ذکر روایاتی می نویسد: »مردم می پندارند 
که  فاطمه با ابوبکر در دو چیز بوده: در میراث و در نحله. من در احادیث یافتم 
کرده  آن حضرت در مسئله سومی با او نزاع داشته و ابوبکر او را از آن ها نیز منع 

که عبارت بود از سهم ذوی القربی.«)19( بود 
نیز  چهارمی  حق  زهرا  »حضرت  است:  آورده  الصدق  دالئل  در  مظّفر  عاّلمه   
گردیدند؛  که پس از پیامبر حادث می  که مربوط به خمس غنایمی بود  داشت 
که در زمان رسول  که خمس اهل بیت علیهم السالم را  گونه  چون ابوبکر، همان 
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خدا )مانند خمس خیبر( مالک شده بودند گرفته بود، آن ها را از خمس غنایمی 
کرد و حضرت زهرا علیها السالم  که پس از آن حضرت حادث شده بود نیز منع 

درباره آن ها نیز با او به نزاع پرداخت و اخبار در این مورد بسیارند.«)20(
 

خطبه عیادت
 عاّلمه مجلسی از شیخ بزرگوار و ثقه، صدوق رحمه اهلل علیه ، روایت کرده است 
که در دوران شدت و غلبه بیماری حضرت زهرا علیها السالم ، زنان مهاجران و 
انصار به عیادت ایشان رفتند، جویای احوال ایشان شدند و پرسیدند: در این 
گفت: »به خدا  گونه پاسخ  کنید؟ حضرت بدین  حال بیماری، چگونه سر می 
که از دنیای شما ناخشنود  گونه ای است  سوگند! روزگارم سر می شود و حالم به 
ن َسِخَط 

َ
نُفُسُهْم أ

َ
َمْت َلُهْم أ

َ
و از مردان شما خشمگین و ناراحتم ... »َلِبْئَس َما َقّد

که  آنچه  بد چیزی است  و  َخاِلُدون«)مائده: 80(  ُهْم  اْلَعَذاِب  َوِفی  َعَلْیِهْم  اهلُل 
که موجب خشم و غضب الهی شده و در عذاب  نفوسشان مقّدم داشته؛ چرا 

جاودانه اند.
 ... وای بر آن ها! چگونه خالفت را از پایگاه استوار رسالت و پایه های محکم 
کرده، دور  گاه به امر دین و دنیا منحرف  نبّوت و محل نزول وحی امین و انسان آ
که این همان  گاه باشید   َذِلَک ُهَو اْلُخْسَراُن اْلُمِبین« )زمر: 15( آ

َ
ال

َ
ساختند؛ »أ

زیان و خسران آشکار است.
ُیْحِسُنوَن ُصْنعا« )کهف:  ُهْم 

َ
ّن

َ
أ که »َیْحَسُبوَن  کاش بینی مردمی  ... پس ای 

ُهْم ُهُم 
َ
ال ِإّن

َ
ک مالیده شود. »أ کار نیک انجام می دهند، به خا 104( می پندارند 

کارند و خود  آنان تبه  که  گاه باشید  آ َوَلِکن الَیْشُعُرون«)بقره: 12(؛  اْلُمْفِسُدوَن 
ن ُیْهدی 

َ
 أ

َ
َی ِإاّل ن الَیِهّدِ ّمَ

َ
َبَع أ ن ُیّتَ

َ
َحّقُ أ

َ
َفَمن َیْهِدی ِإَلی اْلَحّقِ أ

َ
نمی فهمند. »أ

َکْیَف َتْحُکُمون« )یونس: 35(؛ آیا آن کس که به درستی و راستی هدایت  َفَما َلُکْم 
می کند برای پی روی شایسته تر است، یا آن کس که خود هدایت نیافته باشد؟ 

کنید؟ پس شما را چه شده است؟ چگونه قضاوت می 
زودی  همین  به  و  شده  آبستن  فتنه  این  شتر  که  خداوندگارت  به  سوگند   
آن  در  را خواهید دوشید.  آن  و سّم مهلک  و شما قدح خونین  زایید  خواهد 
کاران زیان خواهند  اْلُمْبِطُلون«)جاثیه: 27( یاوه سرایان و تبه  هنگام »َیْخَسُر 
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گذشتگان را خواهند دید و در آن هنگام، به  دید، و آیندگان پیامد سّنت های 
کنید و به شمشیری  خاطر رضایت خاطر جمعی، خود را آماده فتنه و آشوب 
گیر و خودکامگی ستمگران نوید دهید! سهمیه هایتان را  بّران و هرج و مرج فرا
کرد. وای بر  کشاورزی تان را خود درو خواهند  اندک خواهند داد و محصوالت 
کور گشته اند.  که در آن هنگام در چه شرایطی به سر می برید! دل هایتان  شما! 
َیْت َعَلْیُکْم  کراه دارید؟ »َفُعّمِ که خود ا آیا ما شما را الزام و اجبار نماییم، در حالی 

َکاِرُهون«)هود: 28()21( نُتْم َلَها 
َ
ُنْلِزُمُکُموَها َوأ

َ
أ

که متضّمن این   ابن ابی الحدید و طبری از عمر بن خّطاب روایتی آورده اند 
گیری نسبت به حضرت علی علیه السالم و حضرت زهرا علیها السالم می  موضع 
که چه چیز باعث  گوید: »آیا می دانید  باشد. عمر بن خّطاب به ابن عّباس می 
شد پس از محّمد، قومتان )قریش( توجهی به شما نکنند؟ آنان از اینکه نبّوت 
کنید  و خالفت در شما جمع شود و بدین وسیله، بر قوم خود فخر و مباهات 
خوششان نمی آمد. بنابراین، قریش برای خود فکری کرد و به نتیجه رسید.«)22(
گذارده،  کم بر تمام حقوق سیاسی بنی هاشم دست  که حزب حا  و پیداست 
تمام امتیازات مادی و معنوی آنان را لغو ساخته بود و نسبت به اموال نیز بنی 
هاشم را از فدک و میراث و خمس )سهم ذوی القربی( محروم ساخته، آنان را 
مانند دیگر مردم به شمار آوردند. بنی هاشم و در رأس آنان، علی ابن ابی طالب 
علیه السالم نمی توانستند خود نسبت به مطالبه حقوق مغصوب خود اقدامی 
کنند. حضرت زهرا علیها السالم رأسا اقدام به مطالبه حق خود و دیگر افراد بنی 
هاشم نمود. حضرت زهرا علیها السالم با اصرار و پافشاری نسبت به »فدک«، 
که زمینه را برای حضرت علی علیه السالم در مطالبه حق پایمال  هدفش آن بود 
با یکدیگر همراه و در یک  آماده سازد و در واقع، »فدک« و خالفت  شده اش 
کلمه »فدک« عنوان بزرگ تری پیدا  که بعدها  گرفته بودند؛ چنان  مسیر قرار 
که در زمان رسول خدا محدود و معّین  که منحصر به یک سرزمین مزروعی  کرد 
پرونده  و  دفترچه  تمام  و  خالفت  همپای  فدک  موضوع  بلکه  شد،  نمی  بود، 
اسالم شد. دلیل بر این مطلب آنکه ائّمه اطهار علیهم السالم هنگام تحدید و 
تعیین مرزهای »فدک«، آن را منحصر به آن روستا و مزرعه نکردند، بلکه مثاًل 
امیرالمؤمنین علی علیه السالم آن را در زمان خود، به این عبارت تحدید نمود: 
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حد است و مرز دیگرش عریش مصر، حّد دیگر کناره دریا و مرز 
ُ
»یک مرز فدک کوه ا

که این ها حدود تقریبی جهان اسالم در آن دوران بودند  دیگر دومة الجندل« 
کرد  و حضرت موسی بن جعفر علیه السالم نیز پس از آنکه هارون الرشید اصرار 
گیرم، مگر با تمام حدود و  که »فدک« را از او بپذیرد، فرمود: من آن را از تو نمی 
مرزهایش. هارون الرشید پرسید: حدودش چیست؟ فرمود: حد اول عدن، حد 
کناره دریا از خزر تا ارمنّیه. هارون  دوم سمرقند، حد سوم افریقّیه، حد چهارم 
گفت: دیگر چیزی برای ما باقی نماند، جای را تغییر دادی. حضرت فرمود: من 

گر حدودش را مشخص سازم، تو پس نخواهی داد. که ا گفتم  به تو 
 از این رو، در امر شّفاف سازی سیاسی و بازشناسی حق خالفت، حضرت زهرا 
علیها السالم هر محملی را برای این  ادعا برمی گزیند تا بتواند از تحریف و انحرافی 
کار آمده پرده برداشته، اتمام حّجت نماید و  که به وسیله حکومت تازه روی 
کیان و مرکزیت آن یعنی حضرت علی علیه  مسئولیت خود را در یاری دین و 
السالم ادا نماید و این مسئله را در خطبه »فدک« در مسجد و خطبه »عیادت« 
کند و استحکام  تصریح نموده، بدون ابهام و پیچیدگی، نظریاتش را بیان می 
این کالم را در استناد پی در پی به آیات قرآن کریم پی ریزی می نماید و فصاحت 
گفتار،  و بالغت و شیرینی بیان، روانی عبارت، نیرومندی استدالل و انسجام در 
کنایات، واالیی سطح مطلب، تمرکز نسبت به  آوردن انواع و اقسام استعارات و 
اصل هدف و در عین حال، تنّوع مباحث با پیچیدگی با آیات خدا، سخنش را 
کالمش را درخشان و نبوغ و بینشش را پیش از پیش اظهار می دارد. جاودان و 

1 دکترای علوم قرآنی و عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینای همدان.
کبر صادقی، امیرکبیر، 1364، ص 111.  2. توفیق ابوعلم، فاطمة الزهرا علیها السالم ، ترجمه علی ا

 3. اسماعیل انصاری زنجانی خوئینی، فاطمه در آیینه کتاب، قم، الهادی، 1378.
 4. رسول جعفریان، تاریخ الخلفاء، انتشارات دلیل، 1380، ص 22، به نقل از: ابن منظور، مختصر 

�ت ݣݣݣها وسث
ف
ی ݣݣݣ� پ

ݣݣ�
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تاریخ دمشق، ج 5، ص 261.
 5. فخرالدین طریحی، مجمع البحرین، تحقیق احمد الحسینی، تهران، مرتضوی، 1365، ذیل 

کلمه »فدک«.
 6. همان.

ح نهج البالغه، تحقیق محّمد ابوالفضل ابراهیم، قاهره، داراحیاء التراث   7. ابن ابی الحدید، شر
الکتب العربیة، 1960، ج 16، ص 210 / ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، بیروت، دارصادر، 1285 ق، 
ج 2، ص 221 / محّمد بن جریر طبری، تاریخ الرسل و الملوک، تحقیق محّمدابوالفضل ابراهیم، 
قاهره، دارالمعارف بمصر، 1968، ج 2، ص 14 / احمد بن یحیی بالذری، فتوح البلدان، تهران، 

بنیاد فرهنگ ایران، 1346، ص 46.
 8. سیدجعفر شهیدی، زندگانی فاطمه زهرا علیها السالم ، دفتر نشر فرهنگ اسالمی، 1362، ص 

.122
 9. محّمدباقر مجلسی، بحاراالنوار، چاپ کمپانی، ج 8، ص 114.

ح لغات خطبه آورده است: »مقصود از اخالص آن  کلمه »اخالص« در شر 10. عاّلمه مجلسی ذیل 
که همه اعمال را برای خداوند خالص نمود، ریا و هدف های فاسد را با آن مخلوط نکند و  است 
کارهایش به غیر خداوند توّسل نجوید و تأویل کلمه توحید همین است؛ زیرا کسی  در هیچ یک از 
که یقین داشته باشد خالق و مدّبر، خداوند است و در خدایی اش با کسی شریک نیست، بر او الزم 
کاری به غیر او متوجه نشود.« و سزاوار است که در پرستش او کسی را شریک قرار ندهد و در هیچ 

گوید: در این فقره، چند احتمال  11. وی همچنین در فراز »پیوندش را در دل نهاده است«، می 
وجود دارند:

کرده عبارتند از: عدم ترکیب در ذات خدا و عدم  کلمه   اول. خداوند بر دل ها آنچه را که الزمه این 
زیادتی صفات کمالیه بر ذات خداوند، و امثال این گونه مطالب را، که مربوط به توحیدند، واجب 

و حتم قرار داده است.
کند و آیات آفاق و انفس به او  کلمه به آن می رسد، به قلب متصل می   دوم. آنچه عقل از این 

می نمایاند و با توحید فطری آن را کامل می کند و در دل هایشان مستقر می سازد.
کلمه  که عقل ها را مکّلف به رسیدن به آخرین درجه دقایق   سوم. ممکن است مقصود آن باشد 
که به ظاهر معنایش اذعان و  را مکّلف ساخته است  بلکه همه دل ها  تأویل نکرده،  توحید و 

اعتراف کنند و مقصود از »وصول« همین است.
َن القلوَب موصوَلها« به قلوب  کلمه »موصولها« در عبارت »َو َضّمَ  چهارم. احتمال دارد ضمیر در 
که امکان وصول دارند، الزم نکرده و رسیدن به تأویل  برگردد؛ یعنی بر دل ها بیش از آن اندازه 
کامل این کلمه طّیبه و دقایقی که از آن استنباط می شوند و یا به طور مطلق، اصواًل رسیدن به این 
ها را بر دل ها واجب ننموده است. وی در انتها، این تفسیر چهارم از عبارت مزبور را بر سایر وجوه 

ترجیح داده است. )محّمدباقر مجلسی، بحاراالنوار، چاپ کمپانی، ج 8، ص 114.(
که پنج  کرده است  کتاب االتقان می نویسد: ابن ابی حاتم از عمرو بن مّرة روایت   12. سیوطی در 
گذاری شدند: یکی از آن ها حضرت محمد صلی اهلل علیه و آله  نفر پیش از آنکه موجود شوند نام 
ِتی ِمن َبْعِدی 

ْ
ًرا ِبَرُسوٍل َیأ بود که حضرت عیسی علیه السالم به وجود او بشارت داد و گفت: »َوُمَبّشِ

ْحَمد ...« )صف: 6( و این اشاره به بیان مزبور دارد.
َ
اْسُمُه أ
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 13. شاید مقصود از »پرده«، نیستی یا حجاب های اصالب و ارحام باشد، و اینکه آن ها را نسبت 
به »اهاویل« داده، به خاطر وجود منابع و عوامل بازدارنده در این حالت است. و شاید مقصود آن 
باشد که آنان در آن حال از »أهاویل« و چیزهای ترس آور مصون و محفوظ بودند؛ زیرا ترس و هول 
گفته شده است: تعبیر  پس از وجود به اشیا می رسد و در حال نیستی، ترس و وحشتی نیست و 
»أهاویل« از قبیل تعبیر از درجات عدم به ظلمت ها و تاریکی هاست. )رحمانی همدانی، فاطمة 

الزهراء بهجة قلب المصطفی، ترجمه سیدحسن افتخار زاده سبزواری، بدر، 1376، ص 479.(
که این   14. عاّلمه مجلسی ذیل این بخش از خطبه می فرماید: »در بین مفّسران مشهور است 
کردند و  که پیمان خود را شکستند و با احزاب همکاری  آیه درباره آن عده یهودیانی نازل شد 
کنند و به پیمان شکنی و جنگ پرداختند.« و  گرفتند حضرت رسول را از مدینه بیرون  تصمیم 
که  که درباره مشرکان قریش و اهالی مّکه نازل شده  گفته شده است  ادامه می دهد: »همچنین 
گذاشته بودند با دشمنان آنان همکاری نکنند )صلح  که قرار  پیمان خود را با پیامبر و مؤمنان، 
گرفتند حضرت را از  کردند و تصمیم  حدیبیه(، شکستند و قبیله "بنی بکر" را علیه "خزاعه" یاری 
که به صورت پیرمرد نجدی بر آنان  گرد آمدند و شیطان،  کنند. اینان در "دارالندوه"  مّکه بیرون 
کرد ... .« در واقع، از آن زمان دشمنی و مخالفت با رسول خدا  ظاهر شده بود، آن ها را راهنمایی 

کردند. را آغاز نمودند و جنگ بدر و پیمان شکنی را از این زمان شروع 
که عهد و میثاق خود را شکستند، یا همان هایی   اما مقصود حضرت زهرا علیها السالم از مردمی 
کننده وجوب جنگ  که در این صورت، بیان  که در آیه شریفه از آنان نام برده شده است  هستند 
که با رسول خدا در  که پیمان و عهدی را  با غاصبان خالفت و ربایندگان حق آن حضرت است 
گونه  کردند؛ همان  مورد وصیت آن حضرت و نسبت به خویشاوندان و اهل بیتش بستند، نقض 
که خداوند قتال با پیمان شکنان قریش را واجب فرموده بود، و یا اینکه مقصود حضرت زهرا 
علیها السالم جنگ با غاصبان حق اهل بیت علیهم السالم است و مقصود از پیمان شکنی آنان 
کرده، پیرو اوامر  که از آن حضرت اطاعت  که با رسول خدا بسته بودند  نقض همان عهدی بود 
و نواهی او باشند و در باطن با او دشمنی نکنند، اما این عهد و پیمان را شکستند و به دستورات 
که همچون پیامبر و نفس  آن حضرت عمل نکردند و مقصود از »اخراج رسول« اخراج کسی است 
کرده،  که او را از مقام خالفت بیرون  آن حضرت و جانشین او در دستورات و اوامر و نواهی است 
که در این صورت، ذکر آیه قرآن در ضمن  گرفتند،  دستورات حضرت را در مورد اهل بیتش نادیده 
فرمایش حضرت زهرا علیها السالم یک نحوه اقتباس از قرآن مجید است. )محّمدباقر مجلسی، 

پیشین، ج 8، ص 109.(
کاَن َبْعَدَک انباٌء و َهنبَثٌة   15. قد 
لو ُکنَت شاهدها لم تکبر الَخْطُب 

ک َفْقَد االرِض وِابلها  اّنا فقدنا
 قوُمک فاْشَهْدهم و قد نکبُوا 

َ
واخَتّل

 اهٍل له قربی و منزلٌة 
ُ

ُکّل و 
ِعند االلِه علی ااَلدَنیِن مقترٌب 

َابَدْت رجاٌل لنا نجوی ُصدوِرهم 
رُب  لّما َمَضیَت و حاَلْت دونَک الّتُ

مـعـــارف
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 ِبنا 
َ

َمْتنا رجاٌل واسُتِخّف تَجّهَ
 االرِض َمغَتَصٌب 

ُ
ُکّل لما فقِدَت و 

ُکنَت َبدرا و نورا ُیسَتضاُء به  و 
ِة الُکُتِب  علیک ُتْنَزُل ِمن ِذی العّزَ

و کان جبریُل باآلیاِت ُیؤِنسنا 
 الخیِر ُمحَتِجٌب 

ُ
َفَقد ُفِقْدَت َفُکّل

فلیَت قبَلَک کاَن الموُت صاَدَفنا 
لّما َمَضْیَت و حاَلْت دوَن اْلُکتُب 

اّنا ُرِزئنا بما لم ُیْزَرْء ُذوَشَجٍن 
ِمن الَبرّیِة العجٌم و ال َعَرٌب. 

16. سّید شرف الدین عاملی، النص و االجتهاد، ص 103109.
17. همان.

 18. عبدالحسین احمد االمینی النجفی، الغدیر فی الکتاب و السّنه واالدب، بیروت، دارالکتب 
العربی، 1397 ق، ج 7، ص 190197.

 19. ابن ابی الحدید، پیشین، ج 16، ص 230231.
قاهره،  الحکمی،  مرتضی  الدالئل،  عن  علمیة  دراسة  الصدق؛  دالئل  مظّفر،  محّمدحسن   .20  

دارالعلم، 1396، ج 3، ص 75.
 21. محّمدباقر مجلسی، پیشین، ج 8، ص 109112.

 22. ابن ابی الحدید، پیشین، ج 12، ص 53 / طبری، پیشین، ج 5، ص 31.
………………………………

منبع : فصلنامه بانوان شیعه، شماره 4 , ریعان، معصومه)1(
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بررسی مسئله 
ملک فدک
 با رویکرد

 فقهی - حقوقی
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کلمات باقی مانده از یگانه دختر پیامبر )ص(  کوتاه بر خطبه ها و   با مروری 
که پاره ای از اندیشه های فکری و سیاسی شیعه، اولین بار توسط  درمی یابیم 
کوتاه بود و زمینه  ح شد، به رغم آنکه عمر آن بزرگوار  حضرت فاطمه )س( مطر
آثار تفکرات خویش نداشت. آن حضرت دراولین  مناسبی برای نشان دادن 
که بعد از جریان سقیفه بنی ساعده به بهانه غصب فدک در مسجد  خطبه ای 
و  افکار  بین  اند،  فرموده  ایراد  )ع(  علی  حضرت  از  حضرت  آن  دفاع  و  مدینه 
که باعث بوجود آمدن سقیفه شدند و تفکر و راه اهل بیت )ع( تمیز  اعتقادی 
که عمل  کرد. در مقاله سعی بر این است  داد و با انحراف ایجاد شده برخورد 
گرفتن ملک غصب شده فدک بطور خالصه بررسی و  آن بزرگوار را در مورد پس 

علت پافشاری حضرتش در این مورد بیان شود. 

موقعیت جغرافیای فدک
کاف-نام قریه یا قریه هایی است در اطراف   فدک به فتح فا و دال و و سکون 
گذشته-دو روز راه بود]2[ در  که از مدینه تا آنجا-بر مبنای زمان در  مدینه ]1[یعنی 

حدود ده یا پانزده فرسخ از مدینه فاصله داشت.
 و نیز بنا بر تحقیق علمای جغرافیا و محدثین و رواة اخبار آل محمد )ص( فدک 
دهکده کوچکی در زمین حاصل خیزی بوده. شاید محصول پنبه آن زیاد بوده که 
کنده  نامش را فدک گذاشته اند چرا که فدک در لغت به معنای »از هم وا شدن و پرا
شدن پنبه« است. به طور تحقیق نخل های فراوانی داشته و تا دوره عباسیان 
آبادان بوده، بعد به عللی که معلوم نیست ویران و بائر گشته. ]3[مورخین می گویند 
دارای آب های جاری و نخل های خرمای بسیار بود و درآمد آن را سالیانه تا دوازده 
هزار دینار و بعضی بیشتر ذکر کرده اند. عده ای هم گفته اند که قسمتی از اراضی آن 
برای کشاورزی آماده و حاصل خیز بوده و بقیه آن به صورت باغستان های خرمای 
کوفه در قرن ششم هجری تخمین زده اند. ]4[ مجموع عایدات سرتاسری آن را از 

بیست و چهار تا هفتاد هزار دینار طال نقل کرده اند. ]5[
 

سرّیه فدک
خ داد و اول سال هفتم فرمان جنگ   در سال ششم هجرت جنگ ُحدیبیه ر
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پرچم  روز   25 از  پس  کردند،  حرکت  خیبر  قالغ  طرف  به  و  گردید  صادر  خیبر 
مظفرانه  و  افتاد  السالم(  )علیه  علی  المؤمنین  امیر  دست  به  پیروزی  و  فتح 
که شکست قطعی خود را دیدند، نماینده ای خدمت رسول  برگشتند. یهود 
کردند. فدک بنابر  خدا )ص( فرستادند و قریه فدک را به پیشوای اسالم صلح 

گردید. هبه و صلح، ملک خاص پیغمبر )ص( 
 سمهودی می نویسد: »فدک هفت قلعه زمین و ملک یک یهودی به نام 
کرم )ص( بخشید و به جنگ احد رفت  که او شخصا به پیامبر ا مخیریق بوده 
که به مرگ طبیعی مرده و  کشته شد و بعضی هم نوشته اند  و در آن جنگ 
ک او  کرد. پیشوای اسالم هرگونه تصرفی در امال پیش از مرگ نوشته و وصیت 

بنماید مختار است«. ]6[
استفاده  از قهریه  و  نداشتند  این مصالحه سربازان اسالم شرکت   چون در 
که خدا از مردم قریه  که می فرمایند: »آن غنیمتی  نشد، به حکم خدای متعال 
کرده است از آن خدا و پیامبر )ص( و یتیمان و مسکینان  ها نصیب پیامبرش 
و مسافران و در راه ماندگان است، تا میان توانگرانتان دست به دست نگردد. 
گزینید  کرد، دوری  که منع  که پیامبر به شما داد، بستانید و هرآنچه را  هرچه را 

که خدا سخت عقوبت است«. ]7[ و از خدا بترسید 
 و لذا طبق این آیه شریفه، فدک ملک مطلق رسول خدا شد و در این مورد 

میان علمای فریقین اختالفی نیست. ]8[
بنی  مستمندان  میان  در  را  آن  حاصله  درآمد  مدتی  تا  )ص(  خدا  رسول  و 
ه و المسکین 

َ
هاشم تقسیم می نمود. اما با نزول آیه شریفه »فآت ذاالقربی حّق

و ابن السبیل ذلک خیٌر للذین یریدون وجَه اهلل و اولئک هم المفلحون«]9[؛ 
که در دست  »رسول ما! حق ذی القربی و مسکینان و در راه ماندگان را از مالی 
که مشتاق لقای  که صله رحم و احسان به فقیران برای آنان  کن  توست ادا 
کار است و همینان رستگاران عالمند«. پیامبر خدا  خداوند هستند، بهترین 
پیامبر خدا )ص( دهکده  ]10[بنابراین  به فاطمه )س( بخشید.  را  )ص( فدک 
فدک را با تمام نخل های آن به دخترش فاطمه بخشید و تا پایان زندگی پیامبر 
که سالیانه  )ص( فدک به دست فاطمه بود و آن حضرت درآمد این زمین را 

بالغ بر هفتاد هزار دینار بوده بین بینوایان مدینه و فقرا تقسیم می کرد.
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ارزش فدک
از  دیگری  و  مالی  جهت  از  یکی  باشد:  می  ارزش  دارای  جهت  دو  از  فدک   
جهت سیاسی؛ از جهت مالی، فدک بر اساس شواهد تاریخی منبع اقتصادی 
و  خرما  درخت  چند  با  باشد  محلی  که  نبود  گونه  این  و  است  بوده  مهمی 
که مورد طمع  توجهی به آن نشود، بلکه به اندازه ای وسیع و پردرآمد بوده 
گرفته است. ]11[اما از نظر سیاسی مسئله فدک جزئی از همان توطئه  قرار می 
کرده بودند، و پافشاری آنها نیز  ح  که در اصل غصب خالفت طر سیاسی بود 
گرفتن فدک دست خدایان عصمت  که می خواستند با  به همین خاطر بوده 
کنند و بدین ترتیب عمال مردم را -یعنی همین مردمی  را از هرگونه مال تهی 
که عموما بنده پول و زر و سیم اند- و به تعبیر امام حسین )ع( »مردم بنده 
کنده  دنیا هستند و دین مزه زبان آنهاست «. از اطراف علی ابن ابیطالب پرا
که برای ابن ابی الحدید و دیگران پوشیده ماند،  سازند. و این حقیقتی است 
که آشکارا آن را  یا نخواسته اند آن را بپذیرند و یا تعصب مانع آن شده است 
و  عمر  و  ابوبکر  خالفت  بر  بایستی  می  آن  پذیرفتن  دنبال  به  چون  بپذیرند، 

عثمان هم خط بطالن بکشند. !!
که پرده های  که باالخره دیر یا زود روزی خواهد رسید  ولی واقعیتی است 
کنار برود و قید تعصبات از زبانها باز شود و سرانجام این حقیقت آشکار  اوهام 
اطهر  فاطمه  تالش  که  ]12[ پرواضح است  کنند.  اعتراف  بدان  و همگان  شده 
گرفتن فدک و اموال از دست رفته خود تنها به خاطر چند جریب  برای بازپس 
داشت،  وجود  آن  در  که  خرمایی  نخله  چند  و  زمین  هکتار  چند  کثر  حدا با 
گذشت نبود، و بی تفاوتی و سکوت فاطمه در قبال  گرچه آن نیز قابل  نبود. ا
آن ظلم نیز صحیح نبود، لیکن مسئله، مربوط می شود به دست از رفتن مقام 
آن  دامنه  که  دیگری  بدبختی  هزار  صدها  آن  دنبال  به  و  مسلمانان  رهبری 
گردیده است. مسئله  گریبانگیر جامعه مسلمانان  کشیده شده و  تا به امروز 
که دشمن  تصرف فدک و اموال دیگر رسول خدا )ص( بهترین وسیله ای بود 
کند و فاطمه اطهر از  می توانست از آن بهره برداری مادی و سیاسی و روانی 
که در اسالم و مقام رهبری آن پدید  کردن راه، انحرافی را  این مسئله برای باز 
کرده و نیز انحراف قانونگذاران و غاصبان خالفت  گوشزد  آمده بود و به مردم 
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که در همان چند ماه  کند، و حقا  و پایبند نبودن آنان به قرآن و اسالم اثبات 
مبارزه پیگیر و پرمخاطره این رسالت و مسئولیت خود را به خوبی انجام داد. 
و  کرد  فاطمه )س( منع  از  ابوبکر  را  آنچه  که  آمده است  نیز  تاریخ  در  که  چرا 
که از آن جمله اموالی بود  گرفت تنها فدک نبود بلکه چیزهای دیگری هم بوده 
که رسول خدا )ص( در مدینه داشت. و همچنین مال خمسی )َلُهم ُخمُس 
که  با ساختن حدیثی  ابوبکر  را  و همه  بود  مانده  از خیبر  ]13[که  الُقرَبی(  َذِوی 
کرده  خود ناقل آن بود و به عنوان اینکه جانشین پیامبر )ص( هستم، تصرف 

و به فاطمه )س( و وارث بحق رسول خدا )ص( بود، نداد. ]14[
 

مالکیت فدک از نظر فقه و حقوق اسالم
کن فدک امضاء  که بین پیامبر )ص( و یهودیان سا  بر اساس قرداد صلحی 
شد، فدک جزء بالد مسلمین شد، اما از نظر قانون اسالم، فدک و هر سرزمینی 

کسی خواهد بود؟ که به دست مسلمانان فتح می شود مال چه 
قدرت  به  یا  است،  بوده  صورت  دو  به  شدند  می  فتح  که  هایی  سرزمین   
که »مفتوح العنوة« نام دارند، و یا  نظامی و جنگ و خونریزی فتح می شدند 
خود اهالی پیشگام بودند و قبل از جنگ و خونریزی حاضر به انعقاد قرارداد با 
که ملک پیامبر  که »غیر مفتوح العنوة« نامیده می شود  مسلمانان می شدند 
اثبات  در  و حضرت  فاطمه )س(  الهی  )ص( محسوب می شود. فدک، حق 
کردن حق خویش چنین می فرماید: قالت: أّما فدٌک فإن اهلَل عز و جل انزَل علی 
ه« فکنت انا و 

َ
نبّیِه قرآنًا یأمُر فیِه ِبإتیان حّقی قال اهلل تعالی: »فآت ذاالقربی حّق

ولدی اقرَب الخالیق الی رسول اهلل )ص( فتحلنی و ولدی فدکا.  فلما تال علیه 
جبرئیل )ع( »و المسکین و ابن السبیل«. فقال رسول اهلل صل اهلل علیه و آله: 
کین الذین أسکنوا  الیتامی، الذین یأتّمون باهلل و برسوله و بذی القربی و المسا
معهم فی الدنیا و اآلخرة و ابن السبیل الذی یسلک مسلکهم. و اما حقانیت 
وقتی  حقه«را  القربی  ذا  »آت  آیه  بزرگ  خداوند  همانا  فدک،  مالکیت  در  من 
کریم بر رسول خدا )ص( نازل فرمود من و فرزندانم نزدیکترین مردم  در قرآن 
به پیامبر )ص( بودیم؛ پس رسول خدا )ص( فدک را به من و فرزندانم هدیه 
که حضرت جبرئیل آیه »و المسکین و ابن السبیل« )بقره177/(  فرمود و آنگاه 
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کسانی هستند  کین  کرد، پدرم فرمود: یتیمان و مسا را بر پیامبر )ص( تالوت 
کنند در دنیا و آخرت و ابن السبیل آن هایند  که با فاطمه و فرزند  او زندگی می 

که راه اهل بیت )ع( را می روند.
کشور همه  گفت: پس خمس و غنائم و اموال عمومی  عَمر با حالت اعتراض 
مال شما و پیروان شماست؟ حضرت فرمودند: اما باغهای فدک، خداوند در 
کرده، غیر از پیروان و شیعیان  قرآن بخشیدن آن را به من و فرزندانم واجب 
فرموده  تقسیم  ما  شیعیان  و  پیروان  عموم  برای  خداوند  را  خمس  اما  ما. 
که در قرآن خوانده می شود.  عَمر بار دیگر پرسید: پس سهم  است، همانگونه 
مهاجرین و انصار و اسالم آورندگان چیست؟ فاطمه )س( توضیح داد: »آنها 
کتاب خدا بهره  گر پیروان و شیعیان ما باشند از صدقات مشخص شده در  ا
عمومی  اموال  تقسیم  اینگونه  به  پیامبرش  و  بزرگ  خداوند  می باشند.  مند 
از  اطاعت  و  دوستی  عمومی،  اموال  از  بردن  بهره  میزان  که  داده اند  رضایت 
که هرکس  گاه باشید  خدا و اهل بیت )ع( است نه دشمنی و نه مخالفت، و آ
کند، با  کرده است و هرکس با ما مخالفت  کند با خدا دشمنی  با ما دشمنی 
کند عذاب  که با خدا دشمنی و مخالفت  کس  کرده است و آن  خدا مخالفت 

گردد«. ک و مجازات الهی در دنیا و آخرت بر او واجب می  دردنا
استدالهای  و  آیات  همه  این  شنیدن  از  پس  زده،  بیراهه  به  را  خود  عمر 
ادعای خود دلیل و مدرک  برای  گفت: ای دختر محمد )ص(  قرآنی،  روشن 
بیاور! حضرت جواب فرمودند: »شما جابر بن عبد اهلل را قبول دارید و سخن 
کنید و از آنها دلیل و مدرک نمی خواهید و هرچه خواستید  آنها را تصدیق می 
که از من دلیل و سند می طلبید؟ مدرک  گفتند، می پذیرند چه شده است  و 

من قرآن است«. 
با ادله قوی قرآنی مبنی بر ارث بودن فدک و هبه و فیء بودن آن از جانب 
رسول خدا )ص( به دختر و وارثش فاطمه زهرا )س( مالکیت حضرت بر فدک 
مسلم است و در اسناد آمده است: »فکانت فدٌک لرسول اهلل )ص( خالصًة النه 
گردید  لم بوجف علیها ِبَخیٍل و ال رکاب« ]15[فدک مخصوص پیامبر )ص( می 
چون مسلمان ها برای آن جنگ نکرده بودند. و یا »کانت هذه األموال لرسول 
گردید ]17[و بخاری می نویسد:  اهلل خاصًة« همۀ فیء]16[مخصوص پیامبر )ص( 
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کان للّنبی )ص( خاصة« همه »فی ء« مخصوص پیامبر )ص(  کّله  »فان ذلک 
و شکی وجود  اشکال  بود  پیامبر )ص(  اینکه فدک مخصوص  در  ]18[پس  بود 
»الناس  موجب  به  است  )ص(  پیامبر  مال  که  هرچیزی  ]19[و  ندارد  و  نداشته 
اعمال  تصرفی  هر  خود  اموال  به  می توانند  )مردم   » الموالهم  علی  مسلطون 
گرچه پیامبر )ص( بر اموال و انفس مؤمنان نیز اولویت در تصرف دارد.  کنند ا
گذار  وا کسی  به  را  آن  بفرماید. مالکیت  آن هر تصرفی  تواند در  ( حضرت می 
کسی ببخشد، یا در منافع عمومی مصرف نماید. و همه  کند یا عواید آن را به 
که ملک فدک متعلق به وارث پیامبر  این مدارک و اسناد شهادت می دهند 

)ص( می باشد.  
گوید: »از علی بن الفارقی مدرس مدرسه غریبه  ابن ابی الحدید معتزلی می 
ابوبکر  حال  عین  در  و  بوده  راستگو  دعوی  این  در  فاطمه  آیا  پرسیدم  بغداد 
روز  آن  گر  ا »آخر  گفت:  و  نمود  تبسمی  وی  است؟  داشته  دریغ  او  از  را  فدک 
که خالفت حق  کرد  آن دعوی را از فاطمه می پذیرفت فردا می آمد ادعا می 
بدون  ابتدا  از  را  او  سخن  چه  نداشت  جوابی  وی  دیگر  و  باشد  می  همسرم 

مطالبه شهود پذیرفته بود«.

کنش   بررسی غصب فدک توسط خلیفه و وا
حضرت فاطمه )س( از نظر حقوقی 

حادثه  که  بود  نگذشته  آن  پیامدهای  و  سقیفه  توطئه  از  روز  چند  هنوز 
نیاز  جامعه  اداره  برای  سقیفیه  کمان  حا پیوست،  وقوع  به  دیگری  ک  دردنا
به پشتوانه مالی داشتند و برای تأمین این نیاز، قریه فدک را مناسب دیدند. 
از طرف پیامبر )ص( به وارث بالفصل خود حضرت زهرا )س( هبه  که  فدک 
شده بود و تحت تصرف آن بانوی بزرگوار بود و بنابر قوانین فقهی و حقوقی 
کند  کسی بدون اذن ایشان تصرف  گر  کس حق تصرف در آن را ندارد و »ا هیچ 
قوانین  گرفتن  نادیده  با  است«.  ضامن  هرحال  در  و  شده  محسوب  غاصب 
فدک  از  را  )س(  فاطمه  حضرت  کارگزاران  اخراج  دستور  اول  خلیفه  شرعی، 
گماشت. حضرت  کار  اداره آن به  برای  را  کارگران و عامالن خود  کرد و  صادر 
فرمود:  ابوبکر  به  خطاب  فدک  به  نسبت  خود  حق  مطالبه  در  )س(  فاطمه 
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قالت: »ان رسول اهلل )ص( جعل لی فدک فأطعنی ایاها« »پیامبر )ص( فدک 
را به من بخشید شما فدک را به من برگردانید«. ]20[و فرمودند: »یا ابا بکر ِلَم 
َتمَنُعنی میراثی ِمن أبی رسول اهلل و اخرجت وکیلی ِمن فدک و قد جعلها لی 
رسول اهلل )ص( بأمر اهلل تعالی؟« »ای ابا بکر چرا مانع رسیدن میراث پدرم می 
که رسول خدا )ص( به  کردی؟ در صورتی  کارگران مرا از فدک بیرون  شوی؟ و 

امر خدا فدک را به من بخشیده است«.]21[
که  کرد  ثابت  و  گرفت  کمک  قرآن  آیات  از  خود  حق  اثبات  برای  حضرت 
و  بخشیدند  من  به  را  فدک  ایشان  و  داد  دستور  )ص(  پیامبر  به  خداوند 
پس  دانم  می  گرچه  بنما  تصرف  آن  در  توست،  مال  فدک  دخترم  فرمودند: 
گیرند. و ایشان فرموده بودند،  از من آن را غصب می کنند و از دست تو می 
کرد و تو بر من  ای رسول خدا تا زنده ای من در باغات فدک تصرفی خواهم 
سزاوارتری و اموال مال توست، اما برای اثبات حق من در فدک، مدرک و سند 
گرامی اسالم مردم را در منزل خویش جمع  آن را محکم و استوار فرما« رسول 
که:  کند  کرد و حکم الهی را بر همگان ارائه نمود ]22[انس ابن مالک نقل می 
حضرت فاطمه )س( پس از غصب باغهای فدک خطاب به ابوبکر فرمود: »ای 
که حق ما اهل بیت غصب شده است، حقی  ابا بکر تو می شناسی و می دانی 
خدا )ص(  نزدیکان رسول  القربی  سهم ذی  رابطه  در  غنایم  و  از صدقات  که 
را توضیح داده  آیه مربوطه به غنایم مصرف خمس ان  که خداوند در  داریم 
مال  و  کنم  شما  تسلیم  کامل  طور  به  باید  را  فدک  آیا  گفت  بکر  ]23[ابا  اند«. 
شماست؟ حضرت پاسخ دادند: »این حکم الهی نیست )که اموال مشخص 
کنی( و پدرم رسول خدا )ص( چنین دستوری به ما نداده  را تصاحب  مردم 
که از پدرم رسول خدا )ص( پس از نزول آیه 41 انفال شنیدم  است. در صورتی 
که مایه غنا و بی نیازی شما  که فرمود: بشارت باد ای فرزندان محمد )ص( 

رسیده است«.
شخصی  تفسیر  به  بیاورد،  توانست  نمی  عذری  دیگر  بکر  ابا  جا  این  در  و   
آیه  از این  که  گفت: علم من به من اجازه نمی دهد  خویش متوسل شده و 
استنباط نمایم تا فدک را تمام به شما تحویل دهم. ]24[ جای بسی شگفتی 
که رسول خدا )ص( پس از نزول آیه فدک را به فاطمه )س( می بخشد  است 
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اما علم ابابکر در برابر قرآن و فرمان الهی و عمل رسول خدا )ص( به او عطای 
فدک به او اجازه نمی دهد تا دست از غصب فدک بردارد؟!

از  ابوبکر  گفته شود ادعای بی جا و سخن نابجای  یا بهتر است   اختالف و 
که با استدالل ارث بودن  که در برابر فاطمه زهرا )س(  اینجا شروع می شود 
گفت: پیامبر )ص(  کرد پس از غصب فدک با حدیث ساختگی  فدک را اثبات 
به  استناد  با  ابابکر  به  خطاب  «حضرت  َیِرُثوَن  ال  النبّیَ  »ان  نمی گذارد.  ارث 
گذارد و در صورتیکه در  که پیامبر ارث نمی  گمان داری  آیات قرآن فرمود: »و 
قرآن آمده است: حضرت سلیمان از داود پیامبر ارث برده و حضرت یحیی از 

ذکریا ارث برده است، چگونه من از پدرم ارث نمی برم؟«
گفت شاهد بیاور. با اینکه حدیث ابوبکر بر خالف قرآن و مجعول بود  ابوبکر 
کسی چنین حدیثی از پیغمبر )ص( نقل  که قبل او  کامال مسلم است  و این 
کرده اند. ]25[  نکرده است و همه مورخین از جمله ابن ابی الحدید به آن تصریح 
گواه از فاطمه )س( برای مالکیت فدک خالف موازین  از نظر حقوقی مطالبه 
گواه  شرعی بود. وقتی ابوبکر از حضرت فاطمه )س( شاهد خواست و مطالبه 
گواه نزد او  کرد، فاطمه )س( نیز علی ابن ابیطالب )ع( و أم أیمن را به عنوان 
را  او  گواهان  کرد-  کار  که عَمر در این  از دخالتی  ابوبکر-یا پس  برد ولی خود 

نپذیرفتند.
گر  ا حال  اند.  کرده  نقل  نحو  همین  به  را  مطلب  این  سنت  اهل  بزرگان   
کنیم  کمه -دور از هرگونه تعصب و غرض ورزی- داوری  بخواهیم در این محا
ع و مغرضانه بوده و بر  باید بگوییم عمل ابوبکر از چند نظر بر خالف موازین شر

کرد زیرا: هیچ عملی جز همان توطئه و اعمال غرض نمی توان حمل 
الید« بود و   اوال: فدک در تصرف زهرا )س( بود، و به اصطالح فاطمه »ذو 
که این مال همه مسلمانان است، و در چنین موردی از نظر  ابوبکر مدعی بود 
کرد بلکه قول »ذو  الید شاهد و »بینه « مطالبه  از متصرف و ذو  فقهی نباید 
گواه و شاهد  که باید  الید« بدون شاهد و بینه قبول است، و این مدعی است 
گفته خود  بیاورد نه »ذو الید« و روی این حساب ابوبکر می بایست بر طبق 

گواه بیاورد نه فاطمه؟! و این مورد اتفاق علما و حقوق دانان است.
گواه از مثل فاطمه زهرا )س( از نظر اسالم صحیح نبود، زیرا  ثانیا: مطالبه 

مـعـــارف
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چنانکه در خود علما و محدثین اهل سنت و حتی خود عایشه و ابوبکر و به 
مگر  بود.  مسلم  کامال  او  عصمت  بلکه  و  فاطمه  راستگویی  تاریخ،  شهادت 
گفت: »من  که می  این حدیث به طور تواتر از عایشه و دیگران نقل نشده بود 
از فاطمه ندیدم«! و مگر فاطمه زهرا  از پیغمبر )ص( راستگوتر  را غیر  احدی 
که آیه تطهیر در شأن آنها نازل  کسانی نبود  )س( به اجماع مسلمانان در زمره 

گواهی به عصمت او داده است. ]26[ شده و 
که  کنیم  کرده و فرض  که بتوان چشم پوشی  از همه این مطالب   و ثالثا: 
گفتیم در  آنکه  کرده )حال  گواه  از فاطمه مطالبه  قانون قضاوت  ابوبکر روی 
گواه نیاز نیست( به چه دلیل شهادت علی بن ابیطالب و أّم أیَمن را  این موارد 
که پیغمبر  نپذیرفت؟ آیا مقام و شخصیت علی بن ابیطالب از خزیمه بن ثابت 
)ص( او را »ذو الشهادتین« خواند و شهادت او را به جای دو شهادت پذیرفت 
که مقامش نزد پیغمبر  کمتر بود؟ و آیا احتمال دروغگویی در مورد آن بزرگوار 
خدا )ص( مقام هارون نزد موسی )ع( بود و راستگوترین مردم بود و حق با او 
که به روایت خود بزرگان اهل سنت،  و او با حق می چرخید و... و یا ام ایمن 
کرامت برای او نقل  پیغمبر )ص( او را یکی از زنان اهل بهشت دانسته، و بلکه 
کرده... و آیا مقام چنین زنی و مرتبه اش به اندازه عمر یا عبد الرحمن بن عوف 

هم نبود؟
و  بیاورد  خود  مدعای  بر  کافی  شاهد  نتوانست  حضرت  که  فرض  بر  رابعا:   
که  بینه اش ناقص بود؛ چرا ابوبکر در اینجا بر طبق قانون »قضاوت« عمل نکرد 
کند  گواه دوم، فاطمه )س( را سوگند دهد. و یا اینکه به او پیشنهاد  به جای 

گواه بیاوری، من قسم می خورم؟ که تو توانستی  که حال 
که به راستی فاطمه )س( مدعی بود و ابوبکر منکر،  کنیم   خامسا: فرض می 
روی این قاعده قضاوت می بایست در اینجا هردو نزد قاضی دیگری بروند تا 
کند و هیچ یک از مدعی و منکر حق ندارند خود به عنوان  او میان آن دو حکم 
تاریخ  چنانکه  کنند  کمه  محا را  دیگری  و  بنشینند  قضاوت  کرسی  بر  قاضی 

قضاوت در اسالم شاهد این مطلب است.
که خود علی)ع(   در این مورد ایراد فراوانی وجود دارد و حقیقت همان است 
که به عثمان بن ُحَنیف  بیان فرمود و در نهج البالغه مذکور است، و در نامه ای 
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این  تمام  واقعی  انگیزه  و  ورزی ها  غرض  همه  این  اصلی  علت  نویسد،  می 
کند و می فرماید: »از میان تمام  کوتاه ذکر می  ظلم ها را در ضمن چند جمله 
گروهی  که بر آن نیز  آنچه آسمان بر آن سایه افکند »تنها« فدک در دست ما بود 
و  گرفتند  نادیده  و  کرده  آن چشم پوشی  از  دیگر  ولی جمعی  ورزیدند،  بخل 
خدای تعالی بهترین داور است )میان ما و آنها( «]27[بعد از همه این مطلب و 
که فرضا فاطمه هیچگونه حقی  که هیچ جوابی ندارد و آن این است  سخنان 
گر نگوییم دین و  کمه حق با عمر و ابوبکر بود- ا در فدک نداشت و در این محا
کرد- مقتضای رعایت بزرگداشت مقام پیغمبر )ص( و  مذهب چنین اقتضا می 

که: که درباره فاطمه )س( تنها دخترش فرمود، این بود  سفارش هایی 
کرده و   اوال: از مسلمانان می خواستند تا در مورد فدک از حق خود صرفنظر 

آن را به فاطمه )س( می دادند.
گر مسلمانان هم به این امر راضی نمی شدند، به جای فدک مال  ا  ثانیا: 
کردند، زیرا برای زمامدار مسلمین  را راضی می  او  آنها  دیگری به وی داده و 
کاری جایز است و حتی نیازی هم به مشورت با  هرجا مصلحت بداند، چنین 

مسلمین ندارد. ]28[
گونه جوابی ندارد و با بررسی مطلب  که هیچ   و به راستی این مطلبی است 
می توان دو دلیل عمده برای غصب و مصادره فدک بیابیم: اول اداره حکومت 
کردند، می  کار حکومت و خالفت را برای خود تمام  که  که آن دو بعد از این 
شاید  دارند.  خزانه  به  احتیاج  خود  بقای  و  حکومت  اداره  برای  که  بینند 
که ابوبکر سند فدک را ناچار برای فاطمه )س(  بهترین تصریح عمر باشد آنجا 
گوید: چگونه می خواهی امورات مردم را با خزانه خالی  می نویسد. عمر می 

که عرب با تو سر جنگ دارد. ]29[ کنی، در حالی  اداره 
گروههای مختلفی از   و دوم تضعیف خاندان پیامبر )ص(؛ آن دو در مقابل 
که صاحب حق  کسی  آنها، آن  اند و می دانند در بین  گرفته  مسلمانان قرار 
کرده و  که پیامبر )ص( او را معین  کسی  می باشد، حضرت علی )ع( است و آن 

گرفتند. همه به معنویت او معترف هستند و لذا تصمیم به تضعیف او 
که فدک در طول تاریخ چندبار به دست صاحبان   در پایان بهتر است بدانیم 
کوچک  کنون به صورت باغهای  اصلی خود بازگشته و دوباره غصب شده، و ا

مـعـــارف
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که  ابوبکر، عمر  از  که پس  و مزارعی در سمت شمال غربی مدینه است. چرا 
کار آمد، آن را  کرد، و چون معاویه بر سر  گذار  کار آمد آن را به علی )ع( وا روی 
که ثلث آن را به  کرد به این صورت  میان بستگان و فرزندش »یزید« تقسیم 
گرفت و همگی  فرزندش یزید داد و تدریجا »مروان بن حکم« سهم آن دو را نیز 
آن به دست مروان افتاد و سپس آن را به فرزندش »عبد العزیز« داد و او نیز آن 
که خلیفه  گذار نمود. عمر بن عبد العزیز  را به پسرش »عَمر بن عبد العزیز« وا
که والی  شد آن را به فرزندان فاطمه بازگردانید، و پس از وی »یزید بن عاتکه« 
بازگرداند، و باالخره چون  گرفت و به فرزندان مروان  را به زور  مدینه شد آن 
بازگردانید، و همچنان  را به فاطمیین  »مأمون« به خالفت رسید مجددا آن 
گرفت و به »عبد  که دوباره آن را از فرزندان فاطمه  که تا زمان »متوکل«  بود 

اهلل بن مازیار« بخشید.
خرما  نخله  چند  و  زمین  جریب  چند  همین  از  اطهر  فاطمه  ترتیب  بدین   
اسالم  تاریخ  طول  در  بیدادگری  و  ظلم  با  مبارزه  راه  در  را  استفاده  بزرگترین 
با  باالخره  و  شد،  می  واقع  اشکال  و  ایراد  مورد  ابوبکر  عمل  پیوسته  و  نمود 
همه توجیهات و محل تراشی ها نمی توانستند عمل او را مشروع جلوه دهند 
که  کرد  از این راه سایر اعمال و رفتارشان را نیز نامشروع جلوه داد و ثابت  و 
آنان پایبند به چیزی غیر از هوای نفس نیستند، نه قوانین و موازین شرعی 
که پرچم شیعه بر  کنند و نه حرمت اولیاء الهی را، به امید روزی  را رعایت می 

فراز دنیا افراشته شود.
 

گیری تحقیق یافته و نتیجه 
 مرحوم طریحی در این باره چنین آورده: فدک ملک خاص پیغمبر )ص( بود 
که آن را خود به اتفاق علی )ع( بدست آورده بود بی آنکه سپاهی بدانجا اعزام 
خ دهد و از این رو آنجا مشمول قانون انفال شد و انفال از آن  شود یا جنگی ر
ه« نازل شد پیغمبر )ص( آن 

َ
پیغمبر می باشد، و چون آیه »و آت ذا القربی حّق

را به فاطمه )س( بخشید و تا آخر حیات پیغمبر به دست فاطمه بود و پس 
از درگذشت آن حضرت آن را به زور از فاطمه بستدند. و علی )ع( حدود آن را 
ُحد از یک سو و عریش مصر از سوی دیگر و دومة الجندل را مرز سوم آن  کوه اُ
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تعیین نمود. )مجمع البحرین(
ابوبکر مطالبه نمود و  از  را  که فاطمه فدک  تاریخ اسالم است  از مسلمات   
مسلمین  عامه  اموال  از  فدک  که  است  تاریخ  مسلمات  از  باز  کرد،  امتناع  او 
نبوده و خالصه خود پیغمبر )ص( بوده چه این ملک بدون جنگ به دست 
آن حضرت رسیده و به نص قرآن چنین مالی ملک شخص پیغمبر )ص( می 
که به عنوان نحله و بخشش از پیغمبر )ص( به فاطمه  باشد. حال چه این 
)س( را نتوان تکذیب نمود چه محدثین معتبر اهل سنت همچون احمد بن 
که چون آیه »قل ال أسئلکم  کرده اند  حنبل در مسند خود از پیغمبر )ص( نقل 
کردند: یا رسول   المودة فی الُقربی« نازل شد، به حضرت عرض 

ّ
علیه أجرًا إال

و  »علی  فرمود:  کیانند؟  شده  واجب  ما  بر  آنان  دوستی  که  تو  خویشان  اهلل 
کرده  فاطمه و دو فرزندانشان «. و دیگر اینکه در حدیث از پیغمبر )ص( نقل 
که »فاطمه بضعٌة ِمنی َمن آذاها فقد آذانی و من اغضبها فقد أغضبی«و  اند 
گوید »إن الذین یؤذون اهلل و رسوَله لعنهم اهلل فی الدنیا و اآلخرة و  قرآن می 
که بگذریم مسئله فدک نزد مسلمانان صدر  أعّد لهم غذابًا ُمهینًا« از همه اینها 
او غضب شده  از  اسالم امری واضح و روشن بوده است؛ حق فاطمه بوده و 
افکار  رعایت  یا محض  و  از خوف خدا  از خلفا خواه  که شماری  این دلیل  به 
گذشت به فرزندان فاطمه برگرداندند حتی عمر بن خطاب  عمومی چنانکه 
که بیت المال را از آن بی نیاز دانست به ورثه  به نقل یاقوت حّموی هنگامی 

فاطمه بازگردانید.

مـعـــارف
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قول  می داند.و  خیبر  قریه های  از  یکی  را  فدک«آن  العرب»ماده  لسان   کتاب   در  منظور  ابن   ]1[
دیـگری نـیز  دارد -بـه   گفته فیومی در»مصباح المیز«و حموی در»معجم البلدان«میان فدک و خیبر 

کمتر از  یـک  روز راه اسـت.
معجم   ماده»فدم «؛حمودی ،  البحرین،  طریحی:مجمع  فدک  ماده  المیز،  مصالح  فـیومی،   ]2[  

البلدان، ماده فـدک، ج 4،  ص 832.
 ]3[ عـمارزاده، مـجموعه زندگانی 14 معصوم، ص 74.

 ]4[ همان.
ح  نهج  البالغه، ص 631.  ]5[ ابن ابی الحدید، شر

 ]6[ پیـشوای  اسالم ، ص 373 ؛جنایات تاریخ، ج 1، ص 3.
 ]7[ حشر7/، 95.

 ]8[ ابن اثیر، الکامل ، ج 3، ص 221.
 ]9[ روم 38 /.

ص   ،4 ج  البـنان،  822؛مـجمع  ص   ،8 ج  332؛التبیان،  ص   ،1 ج  الرضا،  اخبار   عیون    ]10[  
306؛مناقب ال ابی طالب، ج 1،  ص 476؛الخزای، ص 9؛کـشف المـحجه، ص 124؛بـحار، ج 8، 
ص 91-93؛الدر المنثور، ج 6، ص 273؛مجمع الزوائد، ج 7،  ص 49؛مـیزان االعـتدال ، ج 2، ص 

228؛کنز العمال، ج 2، ص 158.
 ]11[ واحدی، س 1375، ص 18.

 ]12[ رسولی مـحالتی، زنـدگانی حـضرت فاطمه )س( و دختران آن حضرت، ص 175.
 ]13[ سوره  انفال41/ و توبه16/.

 ]14[ رسولی محالتی، همان، ص 176 با کمی تـغییر.
 ]15[ ابـن هـشام، س بی تا ، ج 3، ص 301.

گـرفته می شود.مال فیی به امـام  کفار بدون جنگ و قـتال  کـه  از    ]16[ فیی-فیی، اموالی است 
)ع( اخـتصا دارد و امام  می تواند هرگونه تصرفی در ان داشته باشد و سایر مردم امر آن  حقی  ندارند.

 ]17[ البـدایه و النـهایه، 231/3.
 ]18[ سـیره حـلبی، ص 478.

کـوفی، ج 1، ص 222؛تـاریخ مدینه المنوره، عمر بن   ]19[ ر.ک.:الکامل، ص 598؛تفسیر فرات 
شمه المیزی، ج 1، ص 192؛ تاریخ طبری، ج 3، ص 15-40؛کشاف ، ج 4، ص 82؛مجمع البیان، 

ج 9، ص 26؛تبیان، ج 9، ص 564؛المیزان ، ج 19،  ص 203.
که  در  پایان ذکر می شود. ]20[ عالمه امینی ، ص 191  و بیش  از 16 منبع موثق دیگر 

 ]21[ تفسیر نور الیقین، ج 4، ص 186 و منابع معتبر دیگر.
 ]22[ ابن شهرآشوب ، ج 1، ص 142.

 ]23[ انفال41/.
ح ابی الحدید، ج 16، ص 430.  ]24[ شر
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کـثر روایـات در  ]25[ نهج البالغه، ابن ابی الحدید، ج 4، از ص 82 به بعد ؛در صفحه 85 می گوید:ا
این باره آن است که   این  حدیث  را جز ابـو بـکر کـسی نقل نکرده و بلکه اجماع فقها در اصول فـقه بـر 

قبول خبر واحد   صحابی  است و دلیلشان نیز همین روایت است؟!
 ]26[ شوشتری، ص 72.

 ]27[ نهج البـالغه، بـاب المـختار، کتاب 45.
 ]28[ شهیدی، س 1376، ص 173.

ح ابن ابی الحدید، ج 16، ص 274.  ]29[ مجمع الزاوید ، ج 9، ص 40؛سـیره حـلبی، ص 488؛شـر
.……………………………

منبع : مجله »نامه الهیات« بهار 1387 - شماره 2 , ملک زاده، فهیمه
گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی دانشگاه آزاد  مشخصات نویسنده : عضو هیئت علمی 

اسالمی واحد تهران شمال
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نگاهی به شخصیت و حقوق زن 
در اسالم و سایر ملل 

چکیده
در این نوشتار، نویسنده شمه ای از بینش مردمان پیشین، درباره زن را بیان می 
دارد . همچنین نگرش متجددان را پیرامون این نیم پیکره اجتماع به تصویر می 
کشد و از ظلمی که گذشتگان در حق او روا داشته اند و بار سنگینی که امروزیان بر 
کند . یگانه راه سربلندی و نشاط او را  جسم و روان لطیفش نهاده اند، شکوه می 
مکتب رهایی بخش اسالم می داند و در خاتمه، نیک بختی زن را در همه شؤون 

این دین متعادل، به رشته تحریر در آورده است .

حقوق زنان 
کنون در  که از قدیم االیام تا یکی از بحثهای جنجال برانگیز و سفسطه آمیزی 
جوامع علمی مطرح و دچار نظریات افراطی و تفریطی شده، موضوع »حقوق زنان 

« است .
گویندگان، در دفاع از شعار آزادی زنان و احقاق حقوق   برخی از نویسندگان و 
گویا مرد و زن هیچ وجه تمایزی  که  آنان به قدری راه اغراق و افراط را می پیمایند 
در مراحل مختلف تعقل و تفکر، عواطف و احساسات، توان جسمی و ... ندارند . 
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دسته دیگر با صد و هشتاد درجه تفاوت، زنان را انسان نمی پندارند بلکه آنان را 
حیوان یا شیطان و ارواح خبیثه یا اشیایی ابزار گونه برای استفاده انسانها )مردها( 

می شناسند .
 چه خوش گفت حکیم بزرگ بشریت امام امیرالمؤمنین علیه السالم: 

»التجد الجاهل اما مفرطا او مفرطا .« 
آری جاهل و بی خبر از اسرار و نهفته ها و نگفته های وجودی انسان جز این 

نتواند بود که یا راه افراط می پیماید و یا راه تفریط .
خوشبختانه کل مدعاها و پیشنهادهای افراط گرایانه طرفداران تساوی حقوق 
زنان و مردان، و نیز ادعاها و فرضیه های تفریط مآبانه رقبای آنان در ادوار پیشین 
کامل تر و  جوامع بشری به مرحله اجرا در آمد و تجربه شد )حتی در برخی موارد، 
جامع تر( ولی ادامه نیافت و پایدار نماند . گویا تنها سّر عدم موفقیت آن تجربه ها، 
ناهماهنگی آن آداب و مقررات با مقتضیات فطرت و ناهمگونی با سنت و خلقت 

در جهان فطرت بود .
که مرد و زن در انسانیت شریکند و در ویژگیهای جنبی از قبیل  با توجه به این 
توانمندی جسمی و روانی و غیره متفاوت، برخی از اندیشمندان به مقتضای 
محدود بودن دایره فکر و اندیشه بشری منحصرا به مشترکات توجه کرده، در تمام 
حقوق و وظایف، معتقد به شرکت و تساوی شدند و برخی دیگر فقط به ابعاد ویژه 
کرده، در تعیین حقوق و وظایف زنان راه تفریط  هر یک از این دو جنس توجه 
پیمودند . غافل از این که زن و مرد - به عنوان دو رکن سازنده و برپا دارنده جامعه 
- باید مانند نقش چشم و گوش و دست و پا و زبان - به عنوان اعضای فعال و مؤثر 
در کل بدن - عمل نمایند; یعنی مساوات چشم و گوش در مفید بودن برای بدن، 
اقتضا نمی کند که چشم مانند گوش، باز و بی پرده بوده در معرض برخورد با انواع 
گشاده و  گیرد و یا زبان باید مانند دست،  گاز و غیره قرار  آسیبها مانند باد، آب، 
بی پوشش باشد و این استدالل که هر دو، عضو یک بدن می باشند پس چرا یکی 
باز است و دیگری بسته; یکی رو گشاده و دیگری پوشیده؟ ناقص و نارساست چرا 

که هر یک، ویژگیها و کارکردهای مخصوص به خود دارند .
در مقاطعی از تاریخ، زنان، پستهای درجه اول و مناصب ویژه ای را در صحنه 
حکومت، سیاست و اداره کشور خود دارا شدند و در برخی ادوار، پسران موظف به 
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دادن نفقه به پدر و مادر نبودند ولی دختران مجبور به انجام این تعهد بودند حتی 
گر موافق میل باطنی آنها نبود . همچنین مصریان به شدت، حرمت زنان را پاس  ا
می داشتند تا حدی که چند شه بانو بر آنان فرمان می راندند . یکی از شرایطی که 
در قباله ازدواج مردم مصر ثبت می شد; اطاعت کامل مرد از زن بود . به طور کلی، 
زن در مصر باستان، فرمانروای خانواده بود و مردان مجبور بودند دستمزد خود را 
بدون دخل و تصرف به خدمت بانوی خانه بیاورند و زنان حق داشتند آن را بدون 
اجازه شوهر خرج کنند )2( و در برخی کشورها مدیریت نظامی در اختیار زنان بود و 

قراردادهای جنگ و صلح و آتش بس به امضای آنان می رسید .
کشور و  کالن سیاسی و اقتصادی  که چنین شیوه هایی در اداره امور  و از آنجا 
سرپرستی خانواده موفق نبود، به طور طبیعی و بدون فشار خارجی بار سنگین 
مدیریت خرد و کالن از دوش آنان برداشته شد )یا خود زنان آن را بر زمین نهادند( 

و مردان برداشتند و بر دوش کشیدند .

از این رو مدیریت و مسؤولیت پذیری زن در این سطح، نه فقط از کشور متمدن 
و پیشرفته مصر به کشورهای دیگر سرایت نکرد و جهان شمول نشد، در خود مصر 

نیز پایدار نماند .

در حدود سه هزار سال قبل از اسالم، زن مورد بی احترامی و تحقیر و تضییع 
کثر اقوام و ملل »چه پیشرفته و متمدن،  حقوق قرار داشت و در تمام این مدت ا
چه وحشی و بی تمدن و چه نیمه متمدن « مانند یکدیگر به زنان نگاه می کردند 

و به طور یکنواخت با آنان رفتار می نمودند .
در اغلب آیین های رایج در اقوام و ملل نیمه متمدن و حتی مترقی و متمدن 
قبل از اسالم، زن، انسانی بود بی اراده و تصمیم، بلکه برده وار در اختیار پدران، 

شوهران و فرزندان قرار داشت .

 
مقایسه 

گرچه برای افراد مؤمن به حقانیت احکام اسالم و معتقد به حکیمانه بودن 
یا دستورات  و ملل  اقوام  و رسوم  آداب  که  نیازی نیست  قرآن،  الهی  دستورات 
سایر کتب و ادیان آسمانی پیشین بررسی و تبیین شود، ولی برای کسب اعتماد و 
اطمینان بیشتر به صحت و درستی احکام متقن اسالم، اشاره ای هر چند کوتاه به 
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آداب و رسوم و مقررات سایر ملل و ادیان داشته باشیم تا با مقایسه اسالم با ادیان 
و ملل غیر اسالمی، قوت و استحکام حقوق زن در اسالم، روشن تر و واضح تر گردد .
که زن در دیدگاه غیر اسالمی، حتی در  از نظر تاریخی، این مطلب مسلم است 
تفکر معاصر غرب - که به زعم برخی، پیشرفته ترین نوع تفکرات جهان بشریت در 
غیر ادیان آسمانی است - ، به مراتب محروم تر و مظلوم تر از مرد بوده و هست . تا 
جایی که در برخی از قبایل، پس از مرگ شوهر، زن را می کشتند و در کنار قبر شوهر 

کردند . )3(  گور شوهر دفن می  کردند و برخی دیگر، زن را زنده در  دفن می 
زن در اقوام متمدن قبل از اسالم حق تملک داشت )به سبب ارث و غیره( اما 

حق تصرف در مال خود را نداشت )همچون کودک و دیوانه( . )4( 

نمونه هایی از برخورد ملتها با زن 
هند 

گرچه از روزگاران قدیم، هند دارای علم، تمدن و فرهنگ بود اما وضعیت زنان 
بهتر از ملل و اقوام دیگر نبود، بلکه همانند سایر ملتها، قبل از ازدواج; ملک و برده 
پدر و پس از ازدواج; برده و ملک شوهر بود و پس از مرگ او، زن با لباسهای فاخر 
کرده همچون شب عروسی و زفاف، همراه با جسد مرده شوهرش زنده  و آرایش 
در آتش سوزانده می شد . از مردگان خود ارث نمی برد و بدون اذن و رضایت او، 
گناه و سرمنشا  شوهرش می دادند . اقوام هندی معتقد بودند زن، سرچشمه 
سرشکستگی اخالق و روحیات جامعه است و برای او، شخصیت مستقل انسانی 

قائل نبودند . )5( 

ایران 
در ایران باستان، طبق آیین زرتشت خیانت زن موجب اعدام بود و در عهد 
که در اولین بار، زندانی و در  ساسانیان این حکم تخفیف یافت به این صورت 

صورت تکرار، محکوم به اعدام می شد . )6( 

مصر قدیم 
پدران از شنیدن خبر والدت پسر، خوشنود و از شنیدن خبر دختر، بسیار افسرده 
که از ترس دختر  کرد . جالب این  و ناراحت می شدند و رنگ چهره آنان تغییر می 
بودن فرزند، برای شناسایی جنین، تجربیاتی داشتند و از این راه دختران را قبل 

مـعـــارف
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بر خانه نشینی  با حرص تمام، اصرار  . مصریان قدیم  کردند  تولد سقط می  از 
زنان داشتند و زنان هرگز نمی توانستند از خانه های خود بیرون آیند جز برای 

خدمت گذاری کاخها و خدایان و در نهایت خواری و پستی می زیستند .

 یونان 
زن یونانی نموداری از درک اسفل بود در اخالق زندگی و در نهایت پستی و ذلت 
. در یونان قدیم، زن فاقد شخصیت اجتماعی بود و نقشی در تمدن درخشان 
آن عصر طالیی نداشت . و در خانه پنهان نگه داشته می شد و در مقطعی، به 
صورت عشرت کده ای سیار به عفت فروشی می پرداخت . یکی از مورخان یونانی 

می نویسد:
 »باید نام زن هم مانند خودش در خانه محبوس باشد .« 

»دموستن « خطیب معروف یونانی می گوید: 
فرزندان  برای  را  همسران  و   ... خواهیم  می  لذت  برای  را  هوسران  زنان  »ما 

مشروع.« 
زن در یونان قابل فروش و هبه بود و پدر همین دموستن، مادر او را به یکی از 
دوستان خود بخشیده بود و به قولی، سقراط نیز همسر خود را به »آلسی بیاد« 
گذرانده بود،  گر سنین جوانی را  خطیب قرض داده بود . و در عرف آن زمان، مرد ا
وظیفه داشت مرد جوانی را برای همبستری زن خود پیدا کند . ولی زن با داشتن 

هر نوع رابطه جنسی بدون اذن شوهر، مستحق قتل بود.)7( 
در میان یونانیان، زن، مانند برده خرید و فروش می شد، در برابر پدر و شوهر حق 
مالکیت، معاشرت و حیات نداشت . پدر یا شوهر می توانستند زن و دختر خود را 

بفروشند و قرض یا اجاره دهند و او را بکشند . )8( 

روم 
با  البته   . برساند  قتل  به  را  خود  زن  حتی  داد  می  اجازه  مرد  به  روم  مقررات 
پیشرفت تمدن روم، سختگیری ها بر زنان اندکی تخفیف یافت و آزادی نسبی به 

آنها داده شد . اما در عوض، فساد و فحشا و هرزگی زنان، رواج فراوانی یافت . )9( 
در تمدن روم که چهار قرن قبل از میالد پایه گذاری شد، زنان، جزء جامعه بشری 
و حتی عضو خانواده نبودند . خانواده فقط از مردان تشکیل می شد و زنان حق 
شکایت در دادگاه را نداشتند . همچنین مجاز به داد و ستد نبودند و معامالت آنها 
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کشتن زن می دید  گر مردی مصلحت را در  رسمی نبود و ثبت نمی شد و حتی ا
رایش نافذ بود و مانعی برای اجرای تصمیمش وجود نداشت . )10( 

آشوریها 
گر جرم زن از نظر اسراف و  کرد: ا از آداب و رسوم آنان می توان به این موارد اشاره 
تبذیر در اموال شوهر در دادگاه ثابت می شد شوهرش حق داشت او را در آب غرق 
کند . )11( در سرزمین »بابل « مرکز تمدن کلدانیان و آشوریان سالی یک بار، دخترانی 
کردند و هر یک را بر  گذاشته بودند در یک جا جمع می  که پا به سن زناشویی  را 

حسب زیبایی، به نرخی می فروختند . )12( 

چین 
در دوران بسیار دور، در میان اقوام و ملل چینی هیچ اثری از فرهنگ و تمدن 
نبود حتی فرزندان پدران خود را نمی شناختند، فقط مادران خود را می شناختند 
که شخص حکیمی به نام »فوه سی « درگذشته به  )همچون حیوانات( . تا این 
سال 2736 قبل از میالد، دستورات و مقرراتی برای زندگی اجتماعی آن روز تنظیم 

نمود و تا حدی به اوضاع و احوال آشفته مردم سر و سامان داد .
 ولی با کمال تاسف، سهم زن از آن تمدن و فرهنگ، جز فرمانبری برده وار )بدون 
داشتن هیچ حق اعتراضی( چیز دیگری نبود . قبل از ازدواج می بایست از پدر 
کند و بعد از ازدواج، تحت اوامر شوهر باشد و پس از فوت او، زیر نظر پسر  اطاعت 
بزرگ خود . در آن تمدن برای دختران، سهم االرث وجود نداشت; زیرا دختران را 

فرزند نمی دانستند . )13( 

عربها و عربستان 
وضع اقوام و ملل عرب، اعم از اقوام متمدن )مانند یمن( و طوایف غیر متمدن 
کم و بیش همچون ملل و طوایف دیگر  )شبه جزیره عربستان( در آداب و رسوم 

جوامع انسانی آن روز بود .
که اعراب جاهلیت به آن   بی مناسبت نیست نگاهی به مساله »دخترکشی « 

مشهور بودند بیندازیم:
گرچه  که در قرآن مکرر ذکر و مورد توبیخ واقع شده است،  کشی   موضوع فرزند 
مخاطب مستقیم آن، عربها می باشند ولی به مقتضای »نزل القرآن علی طریقة: 
کل  ک اعنی و اسمعی یاجاره « )14( دستوری است عام و خطابی است شامل  و ایا

مـعـــارف
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که این شیوه و  کرد  جهان و جهانیان و نمی توان با تمسک به ظاهر آن استدالل 
رفتار در عرب بیشتر از دیگران و یا حتی شایع بود . گرچه از »میدانی « نقل است که 
فرزند کشی در میان عربها فراوان صورت می گرفت و همه طوایف را شامل می شد 
گفته »لین پول « فقط در بعضی از طوایف و قبایل عرب )صحرانشینان( آن  اما به 

هم به ندرت اتفاق می افتاد . )15( 
عواطف   - زیر: 1  دالیل  به  است  برخوردار  بشتری  اتقان  از   » پول  »لین  گفتار 
خویشاوندی به اقتضای زندگی عشایری در عرب، درخشنده و بسیار شدید بود . 
که برای صلح و آتش بس و پایان دادن به جنگ  از این رو، عادت عرب چنین بود 
و خونریزی بین دو طایفه متخاصم، از هر طرف دختری به طرف دیگر می دادند و 
به این وسیله پیوند خویشی و قرابت به وجود می آوردند و صفا و صمیمیت بین 
آن دو قبیله را برای همیشه تضمین می کردند و هرگز شنیده نشد در یکی از حاالت 
کسی پدر، مادر، برادر و یا خواهر خود  خشم و غضب تعصب و حمیت و مانند آن 

را کشته باشد .
گر دخترکشی عادتی شایع بود، طبعا در اشعار و سروده ها و ترانه ها به   2 - ا
کم و زیادش در یکی از طوایف، بهانه مدح و  عنوان امتیاز قبیلگی ذکر می شد و 
که اوصافی از قبیل شجاعت، سخاوت، حمایت  کرد . همچنان  ذم ایجاد می 
از پناهندگان، وفای به عهد و اضداد آنها فراوان در اشعار عرب جاهلی با )اغراق 
و مبالغه(، دستمایه مدح و ذم شده است و حتی نام نمونه ها و قهرمانانی نیز 
مانند عنترة بن شداد )در شجاعت و دفاع از قوم و قبیله خود( و حاتم طایی )در 
سخاوت( و مجیر الجراد )در پناه دهی به پناهندگان( و سموال )در وفای به وعده( 

بر سر زبانها زنده و جاوید مانده است .
گویا سرش یک نکته تربیتی مهم و سازنده   و اما اهتمام قرآن به این موضوع; 
کار زیبا و نیکو )هر چند در شماری اندک( ، غلیظ تر و بزرگ تر از آنچه  که هر  باشد 
هست معرفی شود تا همگان تشویق به انجام آن شوند . همچنین هر امر زشت و 
کسی رغبت  نکوهیده )هر چند در شماری اندک(، بزرگ و مهم جلوه داده شود تا 

در انجام آن نکند .
کم و بیش وجود دارد و طبق   شایان ذکر است این مساله در عصر حاضر هم 
کشور هند سالی پنج میلیون دختر قبل از تولد به وسایل و ابزار  نقل رسانه ها در 
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ممنوعه پزشکی شناسایی و سقط می شوند .
 پس از ذکر شیوه نگرش اقوام مختلف به زن، جا دارد نظر چند تن از فیلسوفان را 

هم در این زمینه یاد آور شویم:
کی، زن را قابل استفاده   افالطون )متوفای 347 ق . م(. و بردون فیلسوف اشترا
همزمان برای عموم مردان می دانستند و معتقد به ازدواج مشترک و عمومی 
بودند; یعنی یک زن همزمان می تواند، شوهران متعدد داشته باشد و تشکیل 

خانواده خصوصی را ضروری نمی دانستند .
را دارای حق حیات می دانست  زنان  . م(. هرچند  )متوفای 322 ق  ارسطو 
که زنان،  اما معتقد به لزوم تحت فرمان درآوردن آنها بود و چنین می پنداشت 

شایستگی آزادی و حقوق سیاسی را ندارند . )16( 
بردون در کتاب خود به نام »ابتکار نظام « چنین می نویسد: 

کمتر  که عقل او  کمتر از وجدان ما می باشد به همان اندازه  »همانا وجدان زن 
از عقل ماست .« )17( 

مرد  جسمی  و  فکری  توان  سوم  دو  زن،  فکری  و  جسمی  توان  »مجموع 
است.« )18( 

که برخی از علمای تشریح  »تفاوت جسمی و روانی زن و مرد به قدری است 
معتقدند: زن و مرد کنونی از یک نسل و تبار نیستند . و همزاد زنان کنونی، مردانی 
بودند مانند آنان ضعیف و ناتوان و آن مردان در اثر ضعف و ناتوانی، مغلوب مردان 
گشته و منقرض شدند و زنان ضعیف آنان در اختیار مردان قوی  قوی تر از خود 

کنونی قرار گرفتند .« )19( 
مسیحی  فرانسوی  فیلسوف  م(.  متوفای 1778  و  ژنو  )متولد  روسو  ک  ژا ژان 
کتاب مشهور خود »قرارداد اجتماعی « نظریه انقالبی معروف خود را  مذهب در 

که زمینه ساز و تاثیرگذار در انقالب کبیر فرانسه بود منتشر ساخت . وی می گوید:
 »زن نه برای آموزش علم و حکمت آفریده شد و نه برای تفکر و اندیشه و نه فن 
آوری و نه سیاست مداری . فقط برای این آفریده شد که مادری باشد با شیر خود 
فرزندش را تغذیه کند و در دوران ناتوانی آنها با عنایت ویژه خود سرپرستی نماید . 
گردد به انجام وظیفه  و پس از آن، آنان را تحویل پدر یا مربی دیگری دهد و او باز 
کند و تحویل دهد و آماده  که باردار شود و بزاید و شیر دهد و بزرگ  مادری خود 
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شود که مجددا باردار شود و شیر دهد و پرستاری نماید و تا آخر، خود و فرزندانش 
تحت تکفل مرد باشد .« )20( 

فرید وجدی نیز نظر خود را اینگونه بیان می کند: 
کتشافات دقیق علمی و فنی آفریده نشده و هرگاه زنی وقت و عمر  »زن برای ا
کند یا به وجود میکروبی پی ببرد و یا به اطالعات  کشف ستاره ای  خود را صرف 
جدیدی در علم تشریح برسد چنین زنی از مرز وظایف خود خارج شده، ناقص و 
کار است و باید زنان را از پیروی او بر حذر  نسبت به فطرت و طینت خود معصیت 

داشت .« )21( 
نیچه فیلسوف مسیحی آلمانی )متوفا به سال 1900م(. می گوید: 

»راه و رسم مرد، اراده و راه و رسم زن، فرمانبری است .« 
»زن را به حقیقت چه کار؟ مهمترین موضوع برای او، ظاهر و زیبایی است .« 

»وقتی به سراغ زن می روید، شالق را فراموش نکنید .« )22( 
عالمه طباطبایی می گوید: 

»برخورد امم غیر متمدن با زن مانند برخورد با حیوانات بود . آن را می خرید از 
پدر یا شوهر یا فرزند و می فروخت و اجاره می داد و می بخشید و قرض می داد برای 

فرزند آوری یا خدمت یا فقط همبستری . 
و در قحطیها و جشنها او را می کشت و می خورد . و حتی حق داشت او را بکشد 
کند تا بمیرد .  کند . و یا او را مانند حیوانات صحرایی غیر مفید بی غذا رها  و دفن 
و زن موظف بود خواسته یا نخواسته از مرد - پدر یا شوهر - اطاعت بی چون و چرا 
کارهای خود استقالل رای و عمل نداشت . و شگفت آور این  کند و در هیچ یک از 
که در برخی از قبایل چنین رسم و سنت بود که زن پس از زایمان فورا بر می خاست 
برای انجام کارهای خانه، و شوهرش به جای او در بستر او می خوابید و استراحت 

کرد .« )23(  می 
که زن ترکیب جسمانیش همانند ترکیب  از دایرة المعارف فرانسوی نقل است 
کودک است و به همین دلیل می بینیم بسیار حساس و خیلی زود  جسمانی 
گیرد، نظیر غم و شادی و ترس، و به  تحت تاثیر شرایط و اوضاع خارجی قرار می 
همین جهت است که احساسات زن زودگذر است; یعنی همچنان که زود غمگین 

و شاد و ترسان می شود همچنین این حاالت به زودی از او دور می شود . )24( 
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زن در نگاه پیروان ادیان 
زن در دیدگاه و عقیده یهود و مسیحیت تحریف شده نیز وضعیتی شبیه ملل 
دیگر داشت. مثال نزد برخی یهودیان، پدر، دختر نابالغ خود را می توانست بفروشد.
فحشا  و  فساد  موجب  و  شیطان  مظهر  و  عامل  را  زن  مسیحی  کشیشان 
که  کردند  می دانستند و تا مدتها پیرامون این مساله در مدارس خود تحقیق می 
کند؟ آیا می تواند داخل بهشت شود؟  آیا زن می تواند مانند مرد، خدا را عبادت 
آیا زن انسان است و روح دارد؟ آیا می تواند جاوید بماند یا ماده ای فانی است و 

روح مجرد ندارد؟
در مسیحیت به علت رواج فرهنگ تنفر از زن و بی ارزش بودن او، عزوبت مرد 
تشویق می شد و ازدواج در نظر آنها دامی از طرف شیطان برای سقوط در جهنم 

محسوب می گردید . )25( 
گناه و پلید بالذات بود . )26(  در دیدگاه آنان، زن، جرثومه 

کلیسا، محبت به زن، در شمار یکی از مفاسد بزرگ اخالقی بود .)27( در  به نظر 
گرامی اسالم صلی اهلل علیه و آله نقل است  حالی که از صاحب خلق عظیم پیامبر 

که فرمود:
کم الطیب و النساء .« )28( یعنی: از دنیای شما دو چیز را دوست  »احب من دنیا

دارم: بوی خوش و زنان را .
 »خیر اوالدکم البنات .« )29( یعنی: بهترین فرزندان شما دختران هستند . 

که هدیه ای  کسی  »من اشتری تحفة فلیبدا باالناث قبل الذکور .« )30( یعنی: 
خرید دختران را در هدیه مقدم بدارد .

»اقربکم الی احسنکم خلقا الهله .« )31( یعنی: نزدیکترین شما به من کسی است 
که با خانواده خود خوش خلق تر باشد .

 »الجنة تحت اقدام االمهات .« )32( یعنی: بهشت زیر پای مادران است . 
کنم؟  کسی نیکی  کرد: به چه  کرم صلی اهلل علیه و آله سؤال  شخصی از پیامبر ا
فرمود: مادرت . گفت: دیگر چه کسی؟ فرمود: مادرت . برای بار سوم پرسید: دیگر 

چه کسی؟ فرمود: مادرت . مجددا گفت: دیگر چه کسی؟ فرمود: پدرت . )33( 
همچنین از آن حضرت نقل شده است: 
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»لفضلت النساء .« )34( 
»و آلثرت النساء علی الرجال « )35( یعنی: زنان را بر مردان ترجیح می دهم . 

»البنات حسنات والبنون نعم والحسنات یثاب علیها والنعم مسؤول عنها.« )36( 
یعنی: دختران حسنه هستند و پسران نعمت . برای حسنات پاداش مقرر شده 

است ولی در مورد نعمتها، سؤال می شود .
 در قرآن کریم نیز می خوانیم: 

»و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف و للرجال علیهن درجة و اهلل عزیز حکیم« )37( 

در فرهنگ سنتی مغرب زمین 
که آیا زن انسان است یا خیر؟ و  در غرب تا مدتهای مدید، این بحث مطرح بود 
باالخره در قرن پنجم یا ششم میالدی در یک مجمع مهم، تصویب شد که زن هم 

انسان است اما برای خدمت به مردان آفریده شد .
کلیه اموال  کشورها(   تا اوایل قرن بیستم در جامعه سنتی غرب )در بعضی از 
از  را  نام خانوادگی خود  و حتی  به همسرش منتقل می شد  ازدواج  از  زن پس 
دست می داد و به نام خانوادگی شوهر نامیده می شد . در قرن بیستم در اثر رواج 
تفکر آزادی و آزادی خواهی، فریاد حمایت از حقوق زنان نیز رواج یافت و در پی 
کتاب ها; نهضتی به وجود آمد به نام جنبش »فمنیسم  سخنرانی ها، مقاالت و 
« . این جنبش معتقد بود روابط زن و مرد در نظام خانواده ظالمانه است و برای 
کمیت مرد بر زن; باید شکل فعلی نهاد خانواده ممنوع شود و روابط  رهایی از حا

گردد . زن و مرد آزاد و در خارج از چهارچوب نظام خانواده برقرار 
گفتند: در روابط آزاد  گذاشته و  کم پا را فراتر  کم   برخی از هواداران این جنبش، 
کم می شود و زن، محکوم، مرد طالب است  و بدون مرز زن و مرد، باز هم مرد حا
کردند  گرایی را بین زنان ترویج  و زن مطلوب، بر همین اساس مساله هم جنس 
که در  گذشت زمان و ثابت شدن بی پایگی آن همه شور و شعارهایی  اما در اثر 
حمایت از احقاق حقوق زنان سرداده می شد، وضعیت نهضت فمینیسم در دهه 
کارآمدی ادعای آزادی طلبی،  هشتاد کمرنگ شد; زیرا پس از گذشت چند دهه، نا
بر زنان فریب خورده ثابت شد و احساس کردند که نه شوهر دارند که از وجود آنان 
که امید و پناه آینده آنان باشد . و لذا  کند و نه فرزندی  حمایت عاطفی مسؤوالنه 
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از پای بندی به مکتب »فمینیسم « بریدند . )38( 
در یک جمع بندی می توان سیر صعودی و نزولی دیدگاههای پیرامون زن را به 

ترتیب زیر برشمرد:
کاال .  1 - شی ء و 
2 - برده و بنده . 

3 - آزاده و محدود . 
4 - آزاد از خانواده )نه از فرزند( . 

کتفا به هم جنس .  5 - آزاد از مطلق ارتباط با مردان و ا
در  قرنها  و شاید  و دهها سال  پیشین مطرح شد  ادوار  در  این مکاتب  همه 
کم بود . در این میان هر نوع تالش و تکاپو  قسمتهایی از مناطق جغرافیایی حا
برای دست یابی به آزادی مصنوعی و غیر فطری زنان با رواجی موقت و محدود، 
کامی و شکست، نتیجه ای از خود به جای نگذاشت و هرگز طرفدارانی  به جز نا
پایدار به دست نیاورد و عقال مخصوصا خود زنان نپسندیدند و با شدت هر چه 

گرفتند . تمامتر از آن فاصله 
دیدگاه 

که انسان به چیزی با دیده حقارت و بی ارزشی و ناشایستگی  گاه اینگونه است 
کند و در عین حال با توجه به عوارض خارجی )از قبیل ترس و احتیاج و  نگاه می 
حیا( مانند شخص ظالم و مهمان ناخوانده و غیره به طور ناخواسته و بر خالف 
تمایل قلبی به آن شی ء یا شخص، احترام و تجلیل می کند و لذا قبال باید توجه کرد 
که برخوردهای محترمانه ای که به گروه زنان می شود نشات گرفته از چه دیدگاهی 
است؟ آیا طبیعی و بر محور شایسته ساالری است و یا غیر طبیعی و برخاسته از 

فشارهای بیرونی از قبیل حیای اجتماعی و نیاز فردی و خانوادگی؟
 

زن از منظر اسالم 
هر یک از آرا و عقاید طوایف و ملل )متمدن و غیر متمدن، مذهبی و الئیک( 
متضمن نوعی تضعیف و تحقیر زن بود و مشتمل بر محروم نگه داشتن زن از 
برخی حقوق اجتماعی بلکه تحمیل مسؤولیت هایی بیش از توان او و باالتر از 
که نگاهی به جایگاه زن در اسالم  کنون فرصت آن است  مسؤولیت های مردان . ا

مـعـــارف



94

کتــاب مــاه

داشته باشیم:
 با یک بررسی اجمالی به این نتیجه می رسیم که این دین مبین از تمام جهات 
و در کل ابعاد زندگی، اعم از حاالت شخصی و مقررات اجتماعی، احترام و وظایف 
گرفته  و حقوق زنان را متناسب با شرایط و توانمندی جسمی و روحی آنان در نظر 
که عواطف و احساسات )از قبیل صبر و حیا و  است و به بیانی دیگر; نظر به این 
محبت و ترس( در زنان غالب است و با توجه به ظرافت جسمی آنان ، حقوقی 
متناسب با این شرایط مانند تربیت، پرستاری و خانه داری و غیره برایشان در نظر 
گرفته شد از طرف دیگر در مردان، نیروی تفکر، باریک بینی، عاقبت اندیشی، و 
کی بدنی، وظایف و تکالیف  خشونت، چیره است و با توجه به توانمندی و چاال

گذار شد .  پرمشقت و جنجالی و سخت به آنان وا
گون به جایگاه زن در این مکتب نجات بخش بپردازیم: جا دارد از محورهای گونا

 
1 - احترام به زنان 

از زنان می شود چه به صورت خطاب و چه به  که  کریم، تعبیراتی  در قرآن 
صورت غیاب، بسیار محترمانه و همانند مردان می باشد:

 »والمؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض« )39(; »المنافقون و المنافقات 
بعضهم من بعض« )40(; »قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم« )41(; »و قل للمؤمنات 
یغضض من ابصارهن « )42(; »من ذکر او انثی « )43(; »و لوال رجال مؤمنون و نساء 

کتسبن « . کتسبوا و للنساء نصیب مما ا مؤمنات « )44(; »و للرجال نصیب مما ا
 و در برخی موارد، به زنان توجه و عنایتی بیش از مردان شده است: 

)45(;  »و ضرب اهلل مثال  لوط«  امراة  و  نوح  امراة  کفروا  للذین  »ضرب اهلل مثال 
للذین امنوا امراة فرعون ... و مریم ابنت عمران « )46( 

کافران و دو زن دیگر، نمونه و اسوه  در این دو آیه، دو زن، نمونه و نمادی از کل 
گرفته اند . مردان و زنان مؤمن قرار 

ک ...« )47(  ک و طهرک واصطفا  »یا مریم ان اهلل اصطفا
که در این آیه دو برجستگی و امتیاز برای حضرت مریم )س( ذکر  گفته نماند  نا

شده است: 
ک « در خطاب به مریم همچون خطاب به پیامبر بزرگ;  1 - جمله »اصطفا
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یعنی حضرت موسی علیه السالم است »قال یا موسی انی اصطفیتک « )48( 
ک « شد و حضرت  که حضرت موسی یکبار مخاطب به »اصطفا با این تفاوت 
السالم  علیهم  بزرگ  پیامبران  طراز  هم  مریم  حضرت  همچنین  دوبار  مریم، 

معرفی شده است:
 »ان اهلل اصطفی، ادم و نوحا و ال ابراهیم « )49( 

کرم صلی اهلل علیه و آله مامور شد  که پیغمبر ا کسانی است  عالوه بر آن، جزء 
بعد از ستایش خداوند، بر آنان سالم و درود بفرستد:

 »قل الحمدهلل و سالم علی عباده الذین اصطفی « )50( 
کل  که در  2 - برجستگی دیگر برای حضرت مریم، جمله »طهرک « می باشد 
قرآن فقط یک بار ذکر شده است آن هم درباره یک زن یعنی حضرت »مریم « )با 
کید می آید و فعل ماضی متحقق الوقوع(  توجه به باب تفعیل که معموال برای تا
. آن بانوی برگزیده شده، همچون عیسای پیامبر علیهما السالم در قرآن »آیت 

اهلل « معرفی شد:
 »... و جعلنا ابن مریم و امه ایة « )51( 

گرفت:  و مریم مانند فرزندش مشمول نعمت ویژه خداوند قرار 
»اذ قال اهلل: یا عسی بن مریم اذکر نعمتی علیک و علی والدتک « )52( 

2 - استقالل زنان 
ابعاد  در  خود  شخصی  مقدرات  و  سرنوشت  درباره  گیری  تصمیم  نظر  از  زن 
کامال مستقل و خودکفا هستند .  اجتماعی، اقتصادی و غیره همانند مردان، 
در مورد حق تحصیل و انتخاب رشته تحصیلی و مالکیت و حق ثبت اسناد و 
ک و انتخاب محل سکونت و مسافرت و غیره، محدود به هیچ حد و مرزی  امال
که شش سال، قبل از  نیست )نه اجازه پدر و نه موافقت دیگران( . و جالبتر این 
کامل خود را به دست می آورد; یعنی دختر نه ساله )آن هم به  مردان، استقالل 
کامال آزاد و مختار است و بر خالف نظریه  سال قمری( مانند پدر چهل ساله خود 
پدر و سایر بستگان هر نوع دخل و خرج، داد و ستد و معاوضه و هر نوع بذل و 
بخشش انجام دهد، صحیح، نافذ، معتبر و قابل ثبت در دفاتر رسمی است بلکه 
به عنوان وکالت و وصایت و قیمومیت شرعی در اموال دیگران نیز حق تصرف 

مـعـــارف
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که عدم رشد وی ثابت نشده باشد و یا  صحیح دارد، )البته این در صورتی است 
بنا بر قولی، عالوه بر بلوغ، رشد او ثابت شده باشد(. 

کوچکترین تصرف در  کامل شدن پانزده سال حق  که پسران قبل از  در صورتی 
که در  اموال شخصی خود را حتی با موافقت پدر ندارند و این در صورتی است 
کشورهای اروپا مانند انگلیس و فرانسه در اواسط قرن بیستم به  پیشرفته ترین 

زنان بطزرگسال حق ثبت، بدون نیاز به اجازه شوهر داده شد . 

3 - اصول دین و اعتقادات 
در هیچ یک از مقررات کلی و جزئی اصول و اعتقادات دینی، هیچ تفاوتی بین زن 
و مرد وجود ندارد، نه کمًا و نه کیفًا و در هیچ مساله ای از معتقدات دینی ما نشانی 

کی از ضعف و عجز زنان )در باورها( سراغ نداریم . از برخورد حا

 4 - فروعات دینی 
از تبعیض بین زن و مرد  اثری  در وظایف و دستورهای عملی اسالم نیز هیچ 
به چشم نمی خورد . نه واجبات فردی و شخصی مانند نماز و روزه و نه فرائض 
اجتماعی مانند جمعه و جماعات و حج و امر به معروف . نه امور عبادی، اجتماعی، 
سیاسی و نه اقتصادی همچون بیع، اجاره، مضاربه، شرکت، وکالت، وصایت، 
گمشده و . .(. و قیمومیت )بر صغیران و . .(. بلکه بر خالف رسوم  والیت )بر اموال 
کمتر از  طوایف و ملل، وظایف سنگین اجتماعی و مسؤولیت های فردی زنان 
مردان است مانند مسجد و نماز جمعه و جهاد ... و، نفقه دادن بر اعضای خانواده 
و تحمل دیه جنایت خطای اقربا و تکفل مهر و حضانت فرزند حتی شیر دادن به 
فرزند که شیرین ترین نوع خدمات رسانی زنان و مادران است، به عنوان وظیفه و 
گر خود تمایل داشته باشد و بخواهد )هر چند با اجرت( نسبت  تکلیف نیامده بلکه ا
گر به هر علت و سببی نخواهد نوزاد خود را  به دیگران از اولویت برخوردار است و ا

شیر دهد پدر موظف و مکلف است برای شیر دادن فرزند خود دایه انتخاب کند .
 

5 - حقوق زنان 
در مورد حقوق زنان چند نکته ضروری به نظر می رسد: 
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1 - آیا مساله حقوق زن، یک بعدی و تک محوری و مقایسه ای )یعنی در مقایسه 
با حقوق مرد( باید مالحظه شود؟ یا همه جانبه و بر محور شایستگی ذاتی و فطری 
وی به ضمیمه شرایط اجتماعی؟ به طور طبیعی، نتیجه بحث به حسب تنوع 
محورها تفاوت دارد; یعنی حقوق زن در مقایسه با مرد، با توجه به همه مقررات 
گر چه زحمت تقبل مسؤولیتهای قضایی  اجتماعی، بیشترتامین شده است; زیرا ا
و نظامی و غیره با مردان است ولی نتایج مثبت اجتماعی و امنیتی آن متوجه زنان 

خواهد بود .
2 - وضع و تعیین حقوق اسالمی زنان به وسیله مردان نبوده و نیست تا توهم 
شود که جانب یک طرف بیشتر رعایت شده و یا ظلم و ستمی بر آن روا شده باشد; 
که در خود احساس می  زیرا هر ظالم و ستمگری به منظور نیاز و جبران کمبودی 
کند، دست به ظلم و ستم می زند و در صورتی که واضع و در نظر گیرنده حقوق هر 
یک از مردان و زنان، خداوند بی نیاز مطلق باشد، پندار ظلم و تعدی و یا تضییع 

حقوق جمعی به نفع جمعی دیگر قابل تصور نیست .
که در نظام سعادت بخش اسالم برای تامین امنیت جان و مال و  3 - حقوقی 
حیثیت اجتماعی زنان در نظر گرفته شده، کامال هماهنگ و همسان مردان است:
کتسبن « )53(; »للرجال نصیب  کتسبوا و للنساء نصیب مما ا »للرجال نصیب مما ا
مما ترک الوالدان و االقربون و للنساء نصیب مما ترک الوالدان و االقربون « )54(; »و 
لوال رجال مؤمنون و نساء مؤمنات « )55(; »ال یسخر قوم من قوم ... و ال نساء من 

نساء ...« )56( 
که تفاوتی بین مقررات مربوط به  4 - با توجه به مطالب یاد شده، در هر موردی 
گرفته از شرایط  که این تفاوت نشات  زنان و مردان به نظر رسد، باید مطمئن بود 
که با داشتن شرایط مساوی و برابر،  طبیعی ویژه هر یک از دو جنس است نه این 

حقوق نابرابر برای آنان در نظر گرفته شده باشد . 
گر زنان غربی همواره به دنبال احقاق حقوق تضییع شده خود  به عبارت دیگر، ا
کرده نه قوانین و  باشند حق دارند; زیرا نه دین مسیحیت، حقوق آنان را تامین 
آداب و رسوم غرب; اما چنین زحمتی از دوش زنان مسلمان برداشته شده; چرا 
که سیستم حقوقی اسالم، تمام نیازهای فطری، جسمی، روانی و ... او را برآورده 

کرده است .

مـعـــارف
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که  در خاتمه مناسب می دانیم جمالتی از »آنی رود« نویسنده شهیر انگلیسی 
بیانگر آرزوی قلبی یک زن غربی است نقل کنیم . وی گوید: 

کارگر یا شبیه به آن به منظور تامین درآمد  گر دختران ما در خانه ها به نام  »ا
مالی به جای کارخانه ها مشغول کار و کارگری شوند، آسانتر و بی درد سرتر است از 
اشتغال در کارگاههایی که دختران ما را دچار آلودگی هایی می کنند که تا ابد رونق 
زندگی آنان زدوده می شود; زیرا در خانه ها سروکارشان با زنان صاحب خانه است .
که  کشورهای اسالمی می بود  کشور ما )کشورهای غربی( همچون  کاش  و ای 
خدمتگزاران با پوشش وقار و عفت، آسوده ترین زندگی را دارند و همچون خانه 
گرد نگرانی بر دامن آنان ننشیند . آری، ننگ  خدایان با آنان رفتار می شود و هیچ 
که دخترانش نمونه رذالت باشند در اثر آمیختگی با  کشور انگلستان  است برای 
مردان . چه می شود ما را که سعی نمی کنیم وظایف و مسؤولیت زنان ما هماهنگ 
گذاری کارهای مردان  با فطرت و طبیعت آنان باشد; یعنی همان خانه نشینی و وا

به مردان به منظور تضمین شرافت زنان .« )57( 

1( مدرس حوزه، محقق و نویسنده . 
2( ثریــا مکنــون و مریــم صانــع پــور، بررســی تاریخــی منزلــت زن، ســازمان تبلیغــات اســالمی، تهــران، 

کلیــات تاریــخ: ج 2، ص 415 . چــاپ دوم، صــص 28 - 27 و 
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محمــدی، تهــران، چــاپ ســوم، 1362، ج 4، ص 87 .
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توسط حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای 

در ابتدای جلسه درس خارج فقهِ  بیست و ششم 
دی ماه 89 )یازدهم صفر 1432(
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شرح حدیث

ٍد ع َمْن َلْم َیُکْن َلُه َواِعٌظ ِمْن َقْلِبِه َو َزاِجٌر ِمْن َنْفِسِه  اِدُق َجْعَفُر ْبُن ُمَحّمَ »َقاَل الّصَ
صفحه ی 652(  )شافی،  ُعُنِقه«   ِمْن  ُه  َعُدّوَ اْسَتْمَکَن  ُمْرِشٌد  َقِریٌن  َلُه  َیُکْن  َلْم  َو 
علیه الّسالم  صادق  جعفر  امام  ]حضرت  )علیه الّسالم(  الّصادق  عن  الفقیه،  فی 
فرمودند[: »من لم یکن له واعظ من قلبه و زاجر من نفسه و لم یکن له قرین مرشد 
که انسان بتواند در  که موجب می شود  استمکن عدّوه من عنقه«. اولین چیزی 
کند و مانع بشود از تصرف  که مراد، شیطان است - ایستادگی  مقابل دشمنش - 
که:[ »واعظ من قلبه«؛ از قلب خود واعظی  دشمن و تسلط دشمن، ]این است 
را نصیحت می کند، موعظه  انسان  بیدار،  برای خود داشته باشد. قلب متذکر 
کند به موعظه ی خود  میکند. یکی از بهترین وسائِل اینکه انسان قلب را وادار 
کند در موعظه ی خود، همین دعاهاست، دعاهای مأثور - صحیفه ی  و فعال 
سجادیه و سایر دعاها - و سحرخیزی؛ اینها دل انسان را به عنوان یک ناصح برای 

انسان قرار میدهد. اول این است: »واعظ من قلبه«.
]دوم اینکه:[ »و زاجر من نفسه«؛ از دروِن خود یک زجرکننده ای، منع کننده ای، 
گر این دو تا نبود، »و لم یکن له قرین مرشد«،  هشداردهنده ای داشته باشد. ا
کند، این  کند، راهنمائی  کمک  کند، به او  که او را ارشاد  یک دوستی، همراهی 
گر چنانچه از درون، انسان  که ا که این، سومی است -  را هم نداشته باشد - 
کند و مهار نفِس خودش را در دست بگیرد، ]باید[  نتوانست خودش را هدایت 
که فرمودند: »من یذّکرکم  دوستی داشته باشد، همراهی داشته باشد، همینی 
گر این هم نبود، »استمکن  که دیدار او شما را به یاد خدا بیندازد؛ ا اهلل رؤیته«، 
کرده است؛ دشمِن خود را  عدّوه من عنقه«؛ خود را در مقابل دشمِن خود مطیع 
که ]منظور از[ دشمن،  که سوار بشود.  گردن خود،  کرده است بر خود و بر  مسلط 
را نصیحت  انسان، خود  از درون خود،  اینها الزم است.  همان شیطان است. 
کند. بهترین نصحیت کننده ی انسان، خود انسان است؛ چون از خودش انسان 
گر قدری لحن او تند باشد،  کند، ا کسی انسان را نصیحت  گله مند نمیشود. هر 
انسان از او گله مند میشود؛ اما خود انسان، خودش را نصیحت کند؛ دشنام بدهد 
کند خودش را؛ اینها خیلی مؤثر است. موعظه  کند، سرزنش  به خودش، مالمت 
که  گر نبود، آن وقت دوست، رفیق،  کنار اینها، یا به جای اینها ا کند. در  کند، زجر 

دستگیری کند انسان را.
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شرح حدیث در بیان مرحوم آیت اهلل 
حاج آقا مجتبی تهرانی

َعَلْیِه  الّصادق  َعبِداهلِل  بی  اِلَ ُقلُت  قال  َاِبیِه  ُسَلیماَن عن  بِن  ِد  َعن محّمَ ُرِوَی 
الُم : الّسَ

َکْیَف َعْقُلُه؟  الُم:  َکذا قاَل َفقاَل َعَلْیِه الّسَ َکذا و  ُفالٌن ِمْن ِعباَدِتِه َو دیِنِه َو َفْضِلِه 
واَب َعلی َقْدِر اْلَعْقِل..... َفَاْوَحی اهلُل َتعالی 

َ
الُم ِاّنَ الّث ُقْلُت: الَاْدری. َفقاَل َعَلُیِه الّسَ
ما ُاثیُبُه َعلی َقْدِر َعْقِلِه]1[

َ
ِاَلی اْلَمَلِک: ِاّن

کند  که محمد بن سلیمان از پدرش نقل می  ترجمه حدیث: در روایت است 
کردم فالنی از نظر عبادت و دین  الم عرض  گفت: به امام صادق علیه الّسَ که می 
و فضل و... چنین و چنان است .حضرت به من فرمودند عقل و شعورش چه 
کردم نمی دانم. پس حضرت فرمودند:  مقدار می  باشد؟ من در جواب عرض 
پاداش های الهی به اندازه عقل مردمان است. خداوند به آن َمَلک وحی فرمود 

که من او را به مقدار عقل و شعورش پاداش می دهم.
 شرح حدیث: حضرت در اینجا داستان آن َمَلک و عابد بنی اسرائیل را ذکر 
که همیشه درمحل خوش آب و هوایی  فرمودند؛ عابدی در بنی اسرائیل بود 
کار عابد را بسیار بزرگ یافت؛ لذا از خداوند  مشغول عبادت بود. یکی از مالئکه 
که پاداش آن عابد را به او نشان دهد. وقتی پاداش و قدر و منزلت آن  خواست 
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کم و اندک آمد و این سؤال برایش مطرح شد: چرا  عابد را دید در نظر او بسیار 
پاداش او اینقدر کم است؟! به همین خاطر خداوند او را مأمور کرد تا نزد آن عابد 
برود و حال او را از نزدیک ببیند. آن ملک نزد عابد آمد و دید در جای سرسبزی 
کاش پروردگار من االغی داشت  گفت ای  است. وقتی عابد آن فرشته را دید به او 
که سوارشود. عابد  ندارد  االغ  گوید خداوند  این علف ها بخورد! ملک می  از  تا 

گفت: حیف شد. زیرا این علف ها از بین می رود.
که به اندازه ی افزایش آن، ارزش اعمال او هم  انسان باید شعورش باال برود 
که مهّم می باشد.  باال می رود. حجم عمل معیار نیست؛ بلکه مقدار عقل است 
به هر مقدار معرفت، نورانیت و شعور باالتر رود، ارزش عمل هم واال و باالتراست. 
کرم صّلی اهلُل علیه و آله و سّلم درباره علی علیه السالم  به همین دلیل پیامبر ا
َقلیِن]2[« ضربت علی علیه 

َ
فرمودند »َلَضرَبُة َعلّیٍ یوَم الَخنَدِق َافضُل ِمن ِعباَدِة الّث

این  انس است؛  و  عبادت جّن  از  باالتر  احزاب«  روز خندق »جنگ  در  السالم 
ارزش باال و واال برای آن شعور واال و باالی حضرت علی علیه السالم است.

 

کافی، جلد 1، صفحه 12 1- اصول 
2- اقبال األعمال، صفحه 467 
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پرسش
این  از  زهرا)س(  حضرت  آیا  چیست؟  روبند  و  نقاب  برقع،  قناع،  معنای 
پوشش ها استفاده می کردند؟ آیا حکم این پوشش ها جزو احکام مسکوت 

نیست که در کالم امام علی)ع( آمده است؟ 

 پرسش 
آیا  که روبند مستحب بوده،  فرق نقاب و روبند چیست؟ در جایی خواندم 
که؛ امام  حضرت زهرا)س( از روبند استفاده می کردند؟ در جایی دیگر خواندم 
آنها  بنابراین  نمود،  واجب  شما  بر  را  تکالیفی  »خداوند،  می فرماید:  علی)ع( 
را ضایع نکنید و حدودی برایتان مقّرر داشت، پس از آنها تجاوز ننمایید، و از 
گذاشت، نه  اموری بر حذرتان داشت، آنها را مرتکب نشوید و اموری را مسکوت 
از روی فراموشی، لذا آنها را بر خود تکلیف ننمایید«. آیا بین دو مطلب فوق تضاد 

وجود دارد؟ لطفًا توضیح دهید. 

 پاسخ اجمالی
کتاب های لغت عربی و فارسی آمده؛ فرقی میان برقع،   با توجه به آنچه در 
که  هستند  پارچه ای  تکه  معنای  به  همه  و  نیست،  پوشیه  و  روبند  و  نقاب 

چهره با آن پوشانده می شود. اما شکل آنها در مناطق مختلف تفاوت دارد.
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در روایات از پوشش هایی مانند قناع و برقع نام برده شده است و بیانگر این 
که یکی از پوشش های مرسوم زنان مسلمان بوده است. در این میان،  است 
پوشش  این  از  موارد  برخی  در  نیز  فاطمه)س(  حضرت  که  است  شده  نقل 
از  استفاده  وجوب  معنای  به  این  اما  می کرد.  استفاده  نامحرمان  مقابل  در 
که بیشتر فقها پوشاندن صورت را واجب  پوشیه و روبند نیست، همان طور 

نمی دانند.
این که حضرت زهرا)س( در برخی موارد صورت خود را از نامحرم می پوشانید، 
کالم امام علی)ع( ندارد؛ زیرا با این که آن بانوی بزرگ جهان،  هیچ منافاتی با 
انزوای زنان  را  کامل رعایت می کرد، حجاب  را به طور  حریم عفاف و حجاب 
از  بیاید،  پیش  اجتماعی  زندگی  در  او  برای  مشقتی  و  تکّلف  تا  نمی دانست 
داشت.  فّعال  شرکت  سیاسی  و  اجتماعی  مختلف  عرصه های  در  این رو، 
به عالوه؛ مرزهای جزئی و حدود الهی را خود معصومان)ع( نیز تعیین می کنند 
و آنچه حضرت زهرا)س( به عنوان یک معصوم، درباره پوشاندن صورت انجام 
کار را می رساند و خود جواز و اباحه نیز در ردیف  کم جواز این  داده اند، دست 

احکام الهی می باشد.
  

 پاسخ تفصیلی
 برای این که پاسخ به صورت دقیق روشن شود، باید پرسش در بخش های 

گیرد: زیر مورد بحث و بررسی قرار 
مفهوم شناسی نقاب و روبند

کتاب های لغت عربی و فارسی، آنچه با آن صورت پوشیده می شود، با   در 
که در ذیل بیان می شود. الفاظ مختلفی نام برده شده است 

که   گشایش  در امر است]1[  و شاهدی  را  1. »نقاب«؛ از ریشه »َنْقب « به معنای 
پنهانی های  قومی خبر می دهد، »نقیب « می گویند.]2[ »ُنُقب « جمع  نقاب   از 
با  یعنی   َقاِب«؛]3[  ِبالّنِ َوْجَهَها  ْت  »َغّطَ گوید:  عرب   کتاب .  و  ُکُتب   مثل   است ؛ 

نقاب ، صورت  خود را پوشاند.
که با آن چهره خود را بپوشاند، آمده  همچنین نقاب؛ به معنای روبند زن 
که  شکل  مستطیل  یا  مربع  سفیدی  پارچه  »روبند«؛  شده:  گفته  و  است.]4[ 
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بر روی  گرفتن آن را  کرده اند و زنان جهت رو  از یک طرف مشبک  میان آن را 
که قطعه مشبک محاذی چشم ها واقع شود تا مانع از دیدن  بندند به نحوی 

نگردد.]5[
گشایش  است ،  گر »نقب « به  معنای   که : ا در این جا این  پرسش  پیش  می آید 

که  صورت  را پنهان  می سازد، نقاب  نامیده  شده  است ؟ چرا »نقاب « 
گفت : هر چند نقاب  صورت  را پنهان  می سازد، ولی  به  اعتبار   در پاسخ  باید 
که  دیدن  را هموار می سازد، به  آن  نقاب  می گویند]6[  سوراخ ها و منفذهای  آن  
با  را پیش  می آورد، ولی   برای  دیدن  مشکالتی   باشد،  که   به  هر صورت   نقاب  

منفذهایش  دیدن  را ممکن  می سازد.
گونی آمده است: گونا 2. »قناع«؛ به معانی 

کاماًل بپوشاند.]7[ که سر و روى را  که باالى ِمقَنَعه می پوشند  أ. چیزى 
ب. پوشیدن مقنعه؛ تقّنعِت المرأُة ِبالِقناع ؛ یعنی آن زن مقنعه پوشید.]8[

گفته اند  برخی  روسری.]9[  می پوشاند،  را  سرش  آن  با  زن  که  چیزی  آن  ج. 
معنایی  دارای  قناع  و  می پوشاند،  را  سر  که  است  چیزی  معنای  به  مقنعه 
که ازهری در »تهذیب اللغة« به آن  گسترده تر از مقنعه دارد،]10[ ولی همان طور 
کرده؛ نزد عرب فرقی میان قناع و مقنعه نیست و هر دو مثل لحاف و  اشاره 

که می توان با آن سر را پوشاند.]11[ ملحفه می مانند 
 3. »ُبرُقع« و »ُبرَقع«؛ یعنی آن چیزی که زن با آن صورت خود را می پوشاند،]12[ 
به روبند و نقاب نیز معنا شده است؛]13[ َتبَرَقَعت الَمرأة؛ یعنی آن زن روبند یا 
کلمه فارسی »پرده و روبند و روی پوش«  نقاب بست.]14[ »برقع«؛ عربی شده 

است.]15[ و پرده در فارسی به معنای حجاب، پوشش، و روپوش است.]16[
کنیزان آن را می پوشیدند.]17[ که  کوچک   4. »وصاوص«؛ یعنی برقع و روبند 

با توجه به معانی ذکر شده؛ فرقی میان برقع، نقاب و روبند و پوشیه نیست، 
که با آن چهره پوشانده می شود. اما  و همه به معنای تکه پارچه ای هستند 

شکل آنها در مناطق مختلف تفاوت دارد.   

نقاب و روبند در روایات 
در روایات از پوشش هایی مانند قناع و برقع نام برده شده است و بیانگر این 
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که یکی از پوشش های مرسوم زنان مسلمان بوده است. در این میان،  است 
که حضرت فاطمه)س( نیز در برخی موارد از این پوشش در  نقل شده است 

مقابل نامحرمان استفاده می کرده اند.
کنکاش در منابع حدیثی و تاریخی، به دو دسته روایت در مورد  با تحقیق و 

نوع پوشش و حجاب حضرت فاطمه)س( می توان دست یافت:
تا  بوده  مراقب  بسیار  فاطمه  حضرت  که  می دهند  نشان  که  روایاتی  الف. 

نامحرم او را نبیند و از دید نامحرمان دور باشد:
و  باقر)ع( می فرماید: »علی  امام  بزرگوارش  پدر  از  نقل  به  امام صادق)ع(   .1
کردند تا برنامه زندگیشان را برایشان تعیین  فاطمه از رسول خدا)ص( تقاضا 
کارهای  گذاشت و  کند؛ پس پیامبر خدمت درون خانه را به عهده فاطمه)س( 
و  خوشحالی  میزان  گفت:  فاطمه  پس  سپرد؛  علی)ع(  به  را  منزل  از  ج  خار
کسی جز خداوند نمی داند؛ زیرا رسول خدا مرا از دشواری خرید  شادمانی مرا 

کرد«.]18[ و فروش با مردان رها و بی نیاز 
از  نابینا  امام حسین)ع( روایت شده است: »شخصی  امام علی)ع( و  از   .2 
او  از  را  اجازه ورود خواست، پس فاطمه خود  فاطمه دختر رسول خدا)ص( 
گفت: چرا خود را از او پوشاندی  کرد و در پس پرده رفت؛ پیامبر به او  پنهان 
گر او مرا نمی بیند،  گفت: ای رسول خدا! ا که او تو را نمی بیند؟ پس  در حالی 
گواهی  که او را می بینم و او بوی مرا استشمام می کند؛ پس پیامبر فرمود:  من 

که تو پاره تن من هستی«.]19[ می دهم 
عورت  گفتند:  چیست؟  زن  که  پرسید  اصحابش  از  خدا)ص(  »رسول   .3  
به  زن  زمانی  چه  فرمود:  باشد[؛  پوشیده  نامحرمان  دیدگان  از  باید  ]و  است 
و  شنید  آن را  فاطمه)س(  پس  ندانستند؛  آنان  است؟،  نزدیک تر  پروردگارش 
پس  بنشیند؛  خانه  درون  که  است  نزدیک تر  پروردگارش  به  زن  زمانی  گفت: 

رسول خدا فرمود: همانا فاطمه پاره تن من است«.]20[
 4. امام علی)ع( فرمود: »نزد رسول خدا)ص( نشسته بودیم؛ ایشان فرمود: 
که چه چیز برای زنان بهتر است؟ همگی از جواب درماندیم تا  مرا خبر دهید 
این که در نهایت متفرق شدیم؛ من به سوی فاطمه بازگشتم و از آنچه رسول 
کدام از ما جواب آن را  که هیچ  گفتم  کردم و  گفته بود او را با خبر  خدا به ما 
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جواب  من  ولی  گفت:  فاطمه  پس  نداشتیم؛  شناختی  آن  از  و  نمی دانستیم 
که مردان را نبینند و مردان نیز آنان  آن را می دانم؛ برای زنان بهتر این است 
این  درباره  ما  از  گفتم:  و  بازگشتم  خدا)ص(  رسول  سوی  به  پس  نبینند؛  را 
که چه چیز برای زنان بهتر است؟ ]باید بگویم:[ برای زنان بهتر آن  پرسیدی 
کسی تو  که مردان را نبینند و مردان نیز آنان را نبینند؛ پیامبر فرمود: چه  است 
گفتم: فاطمه؛ پس رسول  کرد در حالی که تو نزد منی؟  را از این جواب با خبر 
گفت: همانا فاطمه پاره تن من است«. خدا از این مسئله به شگفت در آمد و 
که چندان تفاوتی در مضمون  گونی  گونا ]21[ این روایت معروف با عبارت های 

تاریخی  و  اخالقی  حدیثی،  کتاب های  از  پرشماری  منابع  در  ندارند،  هم  با 
شیعه و اهل سنت موجود است.]22[

که فاطمه)س( برای بیرون   5. در بخشی از روایت حادثه فدک آمده است 
رفتن از منزل برقع )روپوش صورت( پوشیدند: »َفَتَجْلَبَبْت ِبِجْلَباِبَها َو َتَبْرَقَعْت 

ِبُبْرِقِعَها«؛]23[ فاطمه)س( جلباب )نوعی چادر( به سر نمود و روبند انداخت. 
عمران  و  انصاری  عبداهلل  بن  جابر  روایت  روایات،  این  از  دوم  دسته  ب. 
فاطمه  حضرت  آنها  که  دارد  آن  از  حکایت  که  است  دیگران  و  حصین  بن 
ایجاد شده بوده،  گرسنگی  اثر  بر  که  را  او  صدیقه)س( و حتی زردی سیمای 
که  می شود  روشن  روایات،  این  در  زهرا)س(  حضرت  تعبیر  از  دیده اند.]24[ 
که با آن سر را می پوشانند(  ایشان معمواًل از پوشش »قناع«)مقنعه و چیزی 

در مقابل نامحرمان استفاده می کرده است.
که  همچنین از این تعبیر حضرت زینب)س( در مجلس یزید، معلوم می شود 
آن حضرت و دیگر زنان اهل بیت از روبند استفاده می کردند: »ای یزید! آیا این 
کنیزان مملوک خود را در  که زنان حره و  عدالت است؟ ای پسر آزاد شدگان 
عقب پرده بنشانی و نگذاری چشم نامحرم به آنها بیفتد ولی دختران رسول 
که هتک پوشش آنها  خدا)ص( را پیش روی تو مانند اسیران باشند در حالی 
کردی و پرده آنان را بدرى و روى آنان را بگشایی تا دشمنان آنان را از شهرى 

به شهرى ببرند«.]25[
کلثوم در هنگام شهادت حضرت فاطمه)س( روبند بر روی زده  حضرت ام 
کلثوم  کرم)ص( می گوید: »بیرون آمد ام  بود و خطاب به قبر حضرت رسول ا
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ک  که بر صورت روبنده ای بود و دامن پیراهن عربی را بر خا از خانه در حالی 
کشید و خود را در ردای جاللت و عصمت در آورده بود«.]26[

دیدگاه فقها درباره زدن روبند 
روایاتی که در مورد پوشیه و روبند نقل شده است، حداقل جواز از آن فهمیده 
به  از سوی حضرت زهرا)س(  که پوشاندن صورت  و معلوم نیست  می شود، 
یا مستحب. لذا به نظر بیشتر فقها، پوشاندن صورت به  عنوان واجب بوده 
هر وسیله ای مانند پوشیه و روبند واجب نیست. چنان چه فقها با توجه به 
ْلَیْضِرْبَن ِبُخُمِرِهّنَ َعلی  ُجُیوِبِهن...« )و  بخشی از آیه 31 سوره نور؛ یعنی »...َو 
آن  با  سینه  و  گردن  ]تا  افکنند  خود  سینه  بر  را  خود  روسری هاى  ]اطراف[ 
هرچند  داده اند]27[  صورت  پوشاندن  نبودن  واجب  به  فتوا  شود[(،  پوشانده 

برخی از فقها پوشاندن صورت را مستحب می دانند.]28[
که پوشیه می زنند؛ یا  کسانی  که؛  به هر حال؛ باید به این نکته توجه نمود 
که پوشاندن قرص صورت را واجب می داند و یا آنکه -  مقّلد فقیهی هستند 
یا مجاز - می خواهند  رفتاری مستحب  به عنوان  بلکه  به عنوان وجوب،  نه 
که به هیچ مقدار در پریشانی خاطر جوانان دخالت نداشته باشند، عالوه بر 
که  این که با زدن پوشیه در رفت و آمد خود راحت تر باشند. لذا نباید هرکسی را 

پوشیه می زند متهم به بدعت گزاری در دین و تحّجر نمود.

کالم امام علی)ع( درباره احکام الهی
 َلُکْم ُحُدودًا َفاَل َتْعَتُدوَها َو َفَرَض 

َ
 امام علی)ع( می فرماید: »ِإّنَ اهلَل َتَعاَلی َحّد

َم َعَلْیُکْم ُحُرَماٍت َفاَل  ِبُعوَها َو َحّرَ
َ
ُعوَها َو َسّنَ َلُکْم ُسَننًا َفاّت َعَلْیُکْم َفَراِئَض َفاَل ُتَضّیِ

ُفوَها«؛]29[ 
َ
ْشَیاَء َرْحَمًة ِمْنُه َلُکْم ِمْن َغْیِر ِنْسَیاٍن َفاَل َتَتَکّل

َ
َتْهِتُکوَها َو َعَفا َلُکْم َعْن أ

گردانیده و حدودى معّین  که خدای تعالی واجباتی بر شما واجب  به راستی 
گذارید و از آن حدود تجاوز نمائید  فرموده است شما نباید آن واجبات را ضایع 
کردید دچار بدبختی و عذاب می شوید[ و مستحباتی براى شما وضع  گر  ]که ا
کنید، و چیزهایی را بر شما حرام ساخته  کرده پس از آنها ]در حّد توان[ پیروى 
پس هتک حرمت آنها نکنید، و به خاطر شما از چیزهایی صرف نظر نموده 

تــــأمــــل
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آن هم از روى رحمتش نه از روى فراموشی، پس خود را در مورد آنها به زحمت 
نیندازید«.

گفت: درباره فهم و برداشت درست این روایت باید 
انسان ها نباید از حدود و مرزها و دستورات خداوند پیش بیفتند. و این که 
کرده باشد و  که فراموش  خداوند امورى را مسکوت نهاده است، نه از این رو 
گرفته باشد، بلکه خواسته است مردم در آن امور آزاد  یا چشم پوشی صورت 
مشّخص  کّلی  میزان هاى  که  آن  به  توّجه  با  باشند؛  انتخاب  اهل  و  مختار  و 
کرده است. بنابراین، الزم است مرزها شناخته و تفکیک شود و در این  ارائه 
که  کّلی عملی است؛ اصولی  میان هر چند مهم ترین موضوع، شناخت اصول 
کمال و راهنماى عمل ایمانی است؛ ولی باید همه  پاسخگوى حرکت به سوى 
پاس  را  کّلی  مرزهاى  باید  هم  یعنی  رسید؛  کمال  به  تا  داشت  پاس  را  مرزها 
که حد و  گذشته از مقام عمل و اعتبارى  داشت و هم مرزهاى جزئی را؛ زیرا 
مرزهاى جزئی نسبت به خود دارند، مقّدماتی براى حدود و مرزهاى باالتر و 
که بندگی و  باید روح دین و هدف آن،  نیز  مراتب واالترند؛ و در همه این ها 
که حدود و اصول نیز در این جهت  گردد  عبودیت خدای تعالی است، حفظ 
از  مواقع  برخی  در  زهرا)س(  حضرت  که  ندارد  منافاتی  هیچ  شده اند.  مقّرر 
کند، تا آن بانوی بزرگ جهان، حریم عفاف و حجاب  پوشیه و روبند استفاده 
کامل را  کرده باشد. آن حضرت در عین آن که حجاب  کامل رعایت  را به طور 
رعایت می کرد، حجاب را انزوای زنان نمی دانست تا تکّلف و مشقتی برای او 
مختلف  عرصه های  در  این رو،  از  بیاید.  پیش  سیاسی  و  اجتماعی  زندگی  در 
اجتماعی و سیاسی شرکت فّعال داشت. به عالوه؛ مرزهای جزئی و حدود الهی 
عنوان  به  زهرا)س(  آنچه حضرت  و  تعیین می کنند  نیز  را خود معصومان)ع( 
را  کار  این  جواز  کم  دست  داده اند،  انجام  صورت  پوشاندن  درباره  معصوم، 

می رساند و خود جواز و اباحه نیز در ردیف احکام الهی می باشد.
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َسَباَیا  ص  اهلِل  َرُسوِل  َبَناِت  َسْوُقَک  َو  ِإَماَءَک  َو  َحَراِئَرَک  َتْخِدیُرَک  َلَقاِء  الّطُ اْبَن  َیا  اْلَعْدِل  ِمَن   
َ
»أ  .]25[

ْعَداُء ِمْن َبَلٍد ِإَلی َبَلد«؛ سید بن طاوس، اللهوف 
َ ْ
ْبَدْیَت ُوُجوَهُهّنَ َتْحُدو ِبِهّنَ األ

َ
َقْد َهَتْکَت ُسُتوَرُهّنَ َو أ
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َلًة ِبِرَداٍء َعَلْیَها َتْسَحُبَها«؛ فتال نیشابوری،  ُکْلُثوٍم َو َعَلْیَها ُبْرُقَعٌة َو َتُجّرُ َذْیَلَها ُمَتَجّلِ ّمُ 

ُ
]26[. »َو َخَرَجْت أ
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المکتبة  تهران،  القرآن، ص 544،  أحکام  البیان فی  زبدة  احمد بن محمد،  اردبیلی،  ]27[. مقدس 
کاشانی، محمد محسن، الوافی، ج  22، ص  الجعفریة إلحیاء اآلثار الجعفریة ، چاپ اول، بی تا؛ فیض 
بروجردی،  طباطبایی  1406ق؛  اول،  چاپ  علی)ع(،  المؤمنین  أمیر  امام  کتابخانه  اصفهان،   ،699
آقا حسین، نهایة التقریر فی مباحث الصالة، مقرر: فاضل لنکرانی، محمد، ج  1، ص 259، قم، مرکز 
فقهی ائمه اطهار)ع(، چاپ اول، بی تا؛ طباطبایی حکیم، سید محسن، مستمسک العروة الوثقی، ج 

 14، ص 28، قم، مؤسسة دار التفسیر، چاپ اول، 1416ق.
اول،  چاپ  له،  معظم  دفتر  قم،   ،360 ص  ج  1،  جدید،  استفتاءات  علی،  بن  جواد  تبریزی،   .]28[
بی تا؛ بهجت، محمد تقی، استفتاءات، ج  4، ص 174، قم، دفتر حضرت آیة اهلل بهجت، چاپ اول، 

1428ق.
طوسی،  شیخ  1413ق؛  اول،  چاپ  مفید،  شیخ  کنگره  قم،   ،159 ص  االمالی،  مفید،  شیخ   .]29[
االمالی، ص 511، قم، دار الثقافة، چاپ اول، 1414ق؛ همچنین با اندکی تفاوت در این منابع آمده 
است: شریف الرضی، محمد بن حسین، خصائص األئمة علیهم السالم)خصائص أمیر المؤمنین علیه 
السالم(، ص 97، مشهد، آستان قدس رضوی، چاپ اول، 1406ق؛ لیثی واسطی، علی، عیون الحکم 
و المواعظ، ص 156، قم، دار الحدیث، چاپ اول، 1376ش؛ تمیمی آمدی، عبد الواحد بن محمد، 

غرر الحکم و درر الکلم، ص 238، قم، دار الکتاب اإلسالمی، چاپ دوم، 1410ق.
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فلسفه حرمت نگاه به نامحرم چیست؟

 پاسخ  اجمالی
هر جامعه ای برای سامان دادن به امور اجتماعی خود در روابط بین انسان ها، 
که امورات جاری مردم دچار هرج و مرج و  نیازمند به قوانین و مقرراتی است 
نابسامانی نگردد. حضور زنان و مردان در جامعه برای فعالیت در عرصه های 
گون امری ضروری است. اسالم با حضور زن در جامعه که دوشادوش مرد به  گونا
فعالیت سازنده و مولد در اجتماع بپردازد، مخالفتی ندارد. اما معتقد است این 
گرنه جوامع به سقوط و انحطاط  روابط باید متعادل و سازماندهی شده باشد و 
دچار خواهند شد. دروازه عدم تعادل از نگاه شروع می شود. نگاه شروع یک 
زندگی  کیفیت  کاهش  و  نظم  ریختن  هم  به  جز  سرانجامی  که  است  فرایند 
که از جمله آن  گونی برای انسان ها دارد  گونا آدمی ندارد. نگاه حرام پیامدهای 
کاهش آرامش روانی، تزلزل بنیان خانواده وکاهش  می توان به غفلت از یاد خدا، 

امنیت اجتماعی، اشاره نمود.
 

پاسخ تفصیلی 
است،  شده  وضع  انسان ها  برای  دینی  دستورات  قالب  در  که  الهی  احکام   
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که باعث مصون ماندن انسان ها از انحرافاتی  دارای مصالح و مفاسدی است 
که  کلی  گون در محیط انسان می باشد. این قاعده  گونا که متأثر از عوامل  است 
احکام واجب به جهت منافع مهم برای مسلمانان و احکام حرام برای دفع ضرر 
که  از مسلمانان است، مهم ترین رکن فلسفه احکام می باشد. اما ممکن است 
در بیان مصادیق و جزئیات، ما به عنوان مکلف نتوانیم تمام حکمت حرمت و 
کنیم. اما  ع می داند، تبیین  گذار یعنی شار که قانون  وجوب احکام را آن چنان 
در همین حد -هرچند تبیین جزئی از آن مصالح و مفاسد- نیز به قدری مهم 
که  که به دقت چنین قواعد اثرگذاری را  که هر فردی را وا می دارد  و اثرگذار است 
باعث نظام اجتماع و خانواده و آرامش فردی می شود، انجام داده و به آن توجه 
کلی اما مهم و حیاتی  ویژه ای نماید. با این توضیح در این جا صرفًا به چند مورد 

اشاره می نماییم.
 هر جامعه ای برای سامان دادن به امور اجتماعی خود در روابط بین انسان ها 
-که ممکن است تضاد فکری با هم داشته باشند- نیازمند قوانین و مقرراتی 
که امورات جاری مردم دچار هرج و مرج و نابسامانی نگردد. حضور زنان  است 
است  ضروری  امری  گون  گونا عرصه های  در  فعالیت  برای  جامعه  در  مردان  و 
کم و بیش در طول تاریخ جریان داشته است. اما تعادل در روابط این دو  که 
کننده موفقیت های چشمگیر در جامعه می باشد. در  جنس مخالف تضمین 
قرون اخیر حضور زنان در جوامع غربی باعث پیشرفت های مادی بسیاری شده 
است، اما به نظر می رسد عدم تعادل در روابط بین زن و مرد، کام شیرین جامعه 
گاهی اخباری از توهین و هتک به  کشانده و امروز هر از چند  غربی را به تلخی 

که شنیدن آن برای هر انسانی دردآور است. انبوهی از زنان را می شنویم 
که نگاه به نامحرم چرا حرام است  با این مقدمه به این سؤال می پردازیم   
گفته شد؛ اسالم با حضور زن در جامعه  که  و فلسفه آن چیست؟ همان گونه 
مخالفتی  بپردازد،  اجتماع  در  مولد  و  سازنده  فعالیت  به  مرد  دوشادوش  که 
گرنه  ندارد. اما معتقد است این روابط باید متعادل و سازماندهی شده باشد و 
جوامع به سقوط و انحطاط دچار خواهند شد. دروازه عدم تعادل از نگاه شروع 
که سرانجامی جز به هم ریختن نظم و  می شود. نگاه شروع یک فرایند است 
کاذب فرو می برد و  کیفیت زندگی آدمی ندارد و انسان را در هیجانات  کاهش 
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برای تالشی مفید و عزم در رسیدن به هدف  باعث به هم ریختن تمرکز الزم 
که می بیند طلب می کند اما نه  می شود؛ زیرا دل از طریق نگاه، اغلب آنچه را 
کار امکان پذیر است. پرواضح  شرایط اقتضای این را دارد و نه عقاًل و منطقًا این 

گره خورده نیست. است نتیجه چیزی جز حسرت و عقده های 
توجه  قابل  موارد ذیل  نامحرم،  به  نگاه  فلسفه  روشن تر شدن  هرچه  برای   

می باشد.
 الف. نگاه به نامحرم باعث تحریک شهوت می شود و انسان را از یاد خدا غافل 
که  می کند. خداوند متعال در سوره نور صریحًا به زنان و مردان دستور می دهد 
ْبصاِرِهم ... َو 

َ
وا ِمْن أ

ّ
چشم های خود را از نامحرم فروگیرند: »ُقْل ِلْلُمْؤِمنیَن َیُغُض

ْبصاِرِهن« ؛]1[  به مؤمنان بگو چشم هاى خود را )از 
َ
ُقْل ِلْلُمْؤِمناِت َیْغُضْضَن ِمْن أ

نگاه به نامحرمان( فروگیرند ... و به زنان با ایمان بگو چشم  هاى خود را )از نگاه 
هوس  آلود( ببندند.

و  می نماید  اشاره  نگاه  حرمت  مهم  فلسفه های  از  یکی  به  آیه  ادامه  در   
کیزه تر است. این عبارت  می فرماید: »ذلک ازکی لکم...«؛ این برای شما بهتر و پا
رفتن رشد معنوی  بین  از  به  آلود منجر  نگاه های هوس  که  معنا است  بدین 
که مقدمه ای برای رشد و تعالی انسان می باشد  کیزگی قلب  انسان می شود و پا
را به تیرگی و سیاهی دچار می نماید. این سیاهی خود ممکن است زمینه ای 

گردد. گناهان بسیار دیگری  برای 
کاهش آرامش روانی: نگاه به نامحرم پس از مدتی به   ب. عادتی ناپسند و 
که موجب تهییج و تحریک جنسی فرد می شود.  عادتی زشت تبدیل می گردد 
که در سطوح مختلف سنی  این مسئله به تدریج دچار نوعی انحراف می شود 
با استمنا  متفاوت است. مثاًل در نوجوانان ممکن است این انحراف در اوج، 
گرایید.  خود را نمایان سازد و در سنین باالتر نیز عمدتًا به بی بند و باری خواهد 
که امام صادق)ع( نگاه به نامحرم را تیری از تیرهای  شاید به همین علت است 
شیطان می شمرد: »الّنظرة سهٌم من سهام إبلیس مسموٌم من ترکها هلل ال لغیره 
تیرهاى  از  آلوده  اى  زهر  تیر  نامحرم(  )به  نگاه  طعمه«؛]2[  یجد  إیمانًا  اهلل  أعقبه 
کند نه به خاطر غیر او، خدا ایمانی به  شیطان است. هر کس آن را براى خدا ترک 

که مّزه آن را می  چشد. او می  دهد 

تــــأمــــل
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 این تیرها روح انسان را هدف قرار می دهد و قوه جنسی را تحریک می نماید. 
اما این نیروی قوی به حد و میزانی خود را محدود نمی نماید و دائم مانند فردی 
آن  نمی تواند  چون  و  است  نامحرم  به  نگاه  دنبال  به  دارد،  دائمی  عطش  که 
کرده به دست آورد؛ لذا دچار اختالالت روانی و نوعی احساس  که نگاه  کسانی را 

محرومیت مفرط می شود.
 استاد شهید مطهری در این باره چنین توضیح می دهد: »با توّجه به اینکه 
کنیم تحریک  گمان  که  روح بشر فوق العاده تحریک  پذیر است، اشتباه است 
آرام می  گیرد. هیچ  آن پس  از  و  به حّد خاصی است  بشر محدود  روح  پذیرى 
کردن مردان و تصاحب قلب  فردى از تصاحب زیبارویان و هیچ زنی از متوّجه 
آنان و باألخره هیچ دلی از هوس، سیر نمی  شود. تقاضاى نامحدود خواه ناخواه 
دست  محرومّیت،  احساس  نوعی  به  مقرون  همیشه  و  است  ناشدنی  انجام 
روانی  بیماریهاى  نوبه خود منجر به اختالالت روحی و  به  آرزوها و  به  نیافتن 

که امروزه در دنیاى غرب بسیار به چشم می خورد«.]3[ می  گردد 
 ج. تزلزل بنیان خانواده: عادی شدن حرمت نگاه به نامحرم، صدمات جبران 
با همسر  نامحرم  کردن  وارد می کند. مقایسه  از خانواده ها  برخی  به  ناپذیری 
از تبعات ویرانگر این پدیده  که چشم چرانی می کنند،  خویش توسط افرادی 
کاهش عالقه همسران نسبت به یکدیگر  رفتاری ناپسند است. مقایسه باعث 
را با طراوت تر از همسر خود  می شود؛ زیرا به هر حال ممکن است مردی زنی 
بیابد و یا زنی با نگاه به نامحرم، مردی را جذاب تر از شوهر خویش ببیند. این 
عمل پایه های محکم خانواده ها را دچار تزلزل می نماید و چه بسا باعث جدایی 

گردد. گون دیگر  گونا زن و شوهر و یا مشکالت 
زنان  حضور  برای  ویژه  به  اجتماعی  امنیت  اجتماعی:  امنیت  کاهش  د.   
چنانچه  است.  جامعه  هر  ضروریات  از  اجتماعی  فعالیت  و  کار  عرصه های  در 
فضایی توأم با آرامش خاطر برای بانوان ایجاد نشود عرصه اجتماعی شاهد زنان 
که هر لحظه در دام نگاه های شهوت آلود مردان بیمار قرار  مضطربی خواهد بود 
دارد. افراد بیماردل به نگاه نیز بسنده نمی کنند و بعضًا چنان که در صفحات 
حوادث روزنامه ها می خوانیم شاهد هتک حیثیت زنانی هستیم که توسط این 
آلود به  بنابر این، در یک جامعه، نگاه شهوت  انداخته شده اند.  افراد به دام 
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گردد. نامحرم می تواند آغاز فرایند ناامنی در جامعه 
که به دوزخیان »اصحاب شمال« می گویند؛  اما از دو منظر است، بدین ترتیب 
گرفته و به سوى جهّنم می کشند، یا به این  از این جهت که دست چپ ایشان را 
که پرونده اعمالشان را به دست چپشان خواهند داد، و عنوان »اصحاب  جهت 
که سرنوشت شومی را برای خود رقم زده و در  مشئمه« از آن رو الیق آنان است 

قیامت دچار بدبختی و پریشانی شده اند.
و »اصحاب مشئمه« مصادیقی  برای »اصحاب شمال«  تفاسیر  و  روایات  در 
از  امام علی)ع( نقل شده است: مراد  از  بیان شده است. به عنوان نمونه  نیز 
که خداوند در مورد آنان فرمود:  »اصحاب مشئمه« همان یهود و نصارا هستند 
ْبناَءُهْم َو ِإّنَ َفِریقًا ِمْنُهْم َلَیْکُتُموَن 

َ
َکما َیْعِرُفوَن أ ِذیَن آَتْیناُهُم اْلِکتاَب َیْعِرُفوَنُه 

َ
»اّل

کتاب  اْلُمْمَتِریَن«؛]3[ اهل  ِمَن  َتُکوَنّنَ  َفال  َرّبَِک  ِمْن  اْلَحّقُ  ُهْم یعلمون.  َو  اْلَحّقَ 
نیز  اسالم)ص(  حقانّیت  پیامبر  به  می  شناسند،  را  فرزندانشان  که  همان گونه 
گروهی از آنان با وجود این دانش، حق را پنهان می کنند، حق  گاهند. البّته  آ
از سوى پروردگارت ]نازل شده [ است، هرگز از دو دالن مباش. پس چون آنچه 
کالبدشان  کردند، خداوند روح ایمان را از آنان ربود و در  را می شناختند انکار 
سه روح را جاى داد: روح نیرو، روح شهوت و روح پیکر. آن گاه آنها را در ردیف 
ْنعاِم«؛]4[ آنان جز مانند چهارپایان 

َ ْ
َکاأل  

َّ
چهارپایان قرار داد و فرمود: »ِإْن ُهْم ِإال

نیستند؛ زیرا جانور چهارپا به روح نیرو، بار بردارد و به روح شهوت، علف خورد و 
به روح پیکر، راه رود.]5[

]1[ . نور، 30 و 31.
قم،  البیت،  آل  مؤسسة   ،190 ص   ،20 ج  الشیعة،  وسائل  حسن ،  بن  محمد  عاملی،  حر  شیخ   .  ]2[

چاپ اول، 1409ق.
]3[ . مطهری، مرتضی، مجموعه آثار )مسئله حجاب(، ج ۱۹، ص ۴۳۶ ، انتشارات صدرا، تهران، 

چاپ چهارم، ۱۴۲۲ق.
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حجاب زنان در زمان پیامبر و قبل از آن چگونه بوده است؟

 پاسخ اجمالی
که میان دو چیز حایل  حجاب در لغت به معنای پرده، حاجب و چیزی است 
گفته اند؛ واژه ی  که مفسران و محققان  گونه  و فاصله می شود. البته همان 
که بیشتر در عصر ما پیدا شده  حجاب به معنای پوشش زنان، اصطالحی است 
کار رفته  و اصطالح جدیدی است. آنچه در گذشته ها به ویژه در اصطالح فقها به 
که از تاریخ در این مسئله  که به معنای پوشش است. چیزی  واژه ی "ستر" است 
که حجاب به معنای پوشش زنان، قبل از اسالم در  استفاده می شود، این است 
جهان و در ادیان مختلف با شکل های مختلف وجود داشته و اسالم دایره ی آن 

را اندکی محدودتر کرد.
پوشش زنان در زمان پیامبر )ص( پوشش متداول و مرسوم آن زمان بوده؛ 
یعنی زنان بدنشان را می پوشاندند و روسری روی سر آنها بوده، ولی مقداری 
که آیه نازل شد و به پیامبر  گردن و قسمتی از سینه ی آنها پیدا بود  گوش و  از 
که به زنان بگو آن مقدار را نیز بپوشانند، تا زینت آنها پیدا  )ص( دستور داده شد 

و آشکار نباشد.



123

تــــأمــــل

  پاسخ تفصیلی
که میان دو  واژه ی "حجاب" در لغت به معنای پرده، حاجب و چیزی است 
چیز حایل و فاصله می شود. ]1[ البته همان گونه که مفسران و محققان گفته اند، 
واژه ی حجاب به معنای پوشش زنان، اصطالحی است که بیشتر در عصر ما پیدا 
شده و اصطالحی جدید است. آنچه در گذشته ها در این مورد به کار می رفته، به 

که به معنای پوشش است. ]2[  ویژه در اصطالح فقها، واژه ی "ستر" است 
گانه یکی از مسائل مهم اسالمی است. در  لزوم پوشیدگی زن در برابر مرد بی 
کریم برای رشد و تعالی زن و نیز سالم سازی محیط خانه و اجتماع، حجاب  قرآن 

برای زنان، واجب شده است.
که حجاب به معنای پوشش  که از تاریخ استفاده می شود، این است   آنچه را 
زنان، قبل از اسالم در جهان و در ادیان مختلف با شکل های متفاوت وجود 
داشته و این حکم تأسیسی نیست؛ یعنی اسالم آن را اختراع نکرده، بلکه دین 
که از تاریخ زمان پیامبر )ص( استفاده می شود،  اسالم آن را پذیرفته و چنان 

کرده و به آن شدت بخشیده است. اسالم قدری محدوده ی آن را وسیع تر 
سخت  های  حجاب  هند،  در  یهود،  قوم  میان  در  اسالم،  از  قبل  ایران  در   
و شدیدی وجود داشت. در ایران باستان حتی پدران و برادران نسبت به زن 

شوهردار نامحرم شمرده می شدند. ]3[ 
بنابراین، آنچه را که از تاریخ استفاده می شود این است که زنان در زمان پیامبر 
کامل، زنان عرب معمواًل پیراهن هایی  البته نه حجاب  دارای حجاب بودند، 
دید  معرض  در  سینه،  گردن،  دور  بود،  باز  هایشان  گریبان  که  پوشیدند  می 
که به سر می انداختند، قسمت های پایین آن را به پشت  بود. روسری هایی 
گردن  گوش واره ها و جلوی سینه و  گوش ها و  سر می انداختند به طور طبیعی 
گونه بوده  که حجاب زنان در زمان پیامبر )ص( این  نمایان بود. ]4[ نتیجه این 
که تمام بدن آنان در پوشش بوده، همچنین روسری به سر می انداختند،  است 
که محل زینت و موجب تحریک  گردن آنان و جاهایی  منتها مقداری از سینه و 
گرم  شهوت مردان است، باز بود. از امام باقر )ع( روایت شده: "روزی در هوای 
گردن  که طبق معمول روسری خود را به پشت  مدینه زن جوان زیبایی در حالی 
گوشش پیدا بود، از کوچه عبور می کرد، مردی از اصحاب  انداخته و دور گردن و بنا
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کرد و  رسول خدا از طرف مقابل می آمد، آن منظره ی زیبا، سخت نظر او را جلب 
که از خودش و اطرافش غافل گشت و جلوی  چنان غرق تماشای آن زن زیبا شد 
کوچه ای شد و جوان با چشم خود او را  کرد، آن زن وارد  خودش را نگاه نمی 
که از دیوار  گهان استخوان یا شیشه ای  که می رفت نا کرد، همان طور  دنبال می 
کرد و صورتش را مجروح ساخت، وقتی به  بیرون آمده بود به صورتش اصابت 
خود آمد که خون از سر و صورتش جاری شده بود. با همین حال به حضور پیامبر 
که آیه ی حجاب نازل شد". ]6[ "و به  رفت و ماجرا را به عرض رساند. ]5[ این جا بود 
زنان با ایمان بگو چشم های خود را )از نگاه هوس آلود( فرو گیرند و دامان خویش 
که نمایان است – آشکار ننمایند و  کنند و زینت خود را – جز آن مقدار  را حفظ 
)اطراف( روسری های خود را بر سینه خود افکنند )تا گردن و سینه با آن پوشانده 

شود( و زینت خود را آشکار نسازند، مگر...".
که این آیه در مقام بیان توسعه ی محدوده ی پوشش و حجاب   بدیهی است 
همان  که  زمان  آن  مرسوم  های  لباس  با  بدن  دیگر  های  قسمت  زیرا  است؛ 
گردن بود  پیراهن های بلند بوده پوشیده می شد و فقط قسمت های سینه و 

که باز بود. ]7[ 
آنچه در این آیه محل دقت و مورد نظر است جمله ی "ولیضربن بخمرهن علی 
گوید: اصل خمر به معنای پوشانیدن  جیوبهن" است. راغب در مفردات می 
گویند، ولی در عرف،  شیء است و به آنچه با آن چیزی را می پوشانند، خمار 
گفته اند وقت  خمار مخصوص شده به آنچه زن سر خود را با آن می پوشاند. ]8[ 
کرده، به پشت سر می انداختند و  نزول آیه زنان، اطراف چارقد و روسری را جمع 

سینه هایشان آشکار می شد. ]9[ 
که زنان می باید روسری خود را بر روی سینه  بنابراین، معنای آیه این می شود 

گردن و سینه با آن پوشانده شود. گریبان خویش قرار دهند، تا  و 
 ابن عباس در تفسیر این بخش از آیه می گوید: یعنی زن، مو و سینه و دور گردن 

گلوی خود را بپوشاند. ]10[  و زیر 
که آیه ی 31 سوره ی نور نازل شد، هیچ زنانی را  از عائشه نقل شده: همین 
که آنان همچون سابق بیرون  همانند زنان انصار، مشاهده نکردم و دیده نشد 

بیایند.  
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]1[ ابن منظور، لسان العرب، ماده ی حجب. 
]2[ تفسیر نمونه، ج 17، ص 402؛ مطهری، مرتضی، مسئله ی حجاب، ص 78. 

]3[ ویل دورانت، تاریخ تمدن، ج 12، ص 30؛ ج 1، ص 552. 
]4[ مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، ج 19، ص 484- 485. 

کاشانی، تفسیر صافی، ج 5، ص 230؛ مجموعه آثار، مرتضی مطهری، ج 19، ص  ]5[ فیض 
 .485

 ما َظَهَر 
َ
ْبصاِرِهّنَ َو َیْحَفْظَن ُفُروَجُهّنَ َو ال ُیْبدیَن زیَنَتُهّنَ ِإاّل

َ
]6[ »َو ُقْل ِلْلُمْؤِمناِت َیْغُضْضَن ِمْن أ

ِمْنها َو ْلَیْضِرْبَن ِبُخُمِرِهّنَ َعلی  ُجُیوِبِهّنَ َو ال ُیْبدیَن زیَنَتُهّنَ ... » . نور، 31.
گاهی بیشتر، نک نمایه ی:   محدوده ی حجاب زن ، سؤال 495 )سایت: ۵۳۶(.  ]7[ برای آ

]8[ راغب اصفهانی، مفردات الفاظ قرآن، واژه ی خمر. 
کبر، قاموس قرآن، ج 2، واژه ی حجب.    ]9[ قرشی، سید علی ا

  ]10[ »تغطی شعرها، و صدرها، و ترائبها و سوالفها«. طبرسی، مجمع البیان، ج 4، ص 138.
کشاف، ج 3، ذیل     ]11[ »ما رأیت نساءًا خیرًا من نساء االنصار، لما نزلت هذه اآلیه...«.   تفسیر 

آیه ی 31 سوره ی نور.

�ت ݣݣݣها وسث
ف
ی ݣݣݣ� پ

ݣݣ�

تــــأمــــل
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پرسش
آیا لزوم پوشش موها برای بانوان، صریحًا در روایتی بیان شده است، و یا 

آن که استنباط شخصی فقها از برخی روایات عام می باشد؟

 پاسخ
 روایات متعددی وجود دارد که داللت می کند بر این که زن باید همه بدن خود را 
به جز صورت و کف دست، از نامحرم بپوشاند. البته درباره قدم)از مچ تا انگشتان 
پا( اختالف نظر وجود دارد. اما غیر از این سه مورد، دیگر اعضای بدن زن از جمله 
که در این زمینه  موهای سر باید پوشانده شود. در این جا به برخی از این روایاتی 

تصریح دارند اشاره می شود.
که پرسید: زن چه مقدار از زینتش را می تواند  کسی  1. امام صادق)ع( در جواب 
که موی سر،  کف دست«.]1[ از این جهت  کند، فرمود: »فقط صورت و دو  آشکار 

جزء صورت به شمار نمی رود، لذا پوشیدن آن واجب است.
که از ایشان پرسیده شده بود:  2. یکی از امامان)ع( در جواب سؤال مکتوبی 
کدام گروه از زنان می توانند پوشش سر و دستان خود تا آرنج را کنار بگذارند، چنین 

نوشتند: »زنانی که از سن و سال ازدواج گذشته باشند«.]2[
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که زن مسلمان، »خمار« و »درعی«   3. امام صادق)ع( فرمود: »جایز نیست 
که زن ها با  گفته می شود  که به خوبی بدن را نپوشاند«.]3[ خمار به چیزی  بپوشد 
آن، سر خود را می پوشانند.]4[ این روایت نه فقط پوشاندن را الزم می داند، بلکه 
که رنگ بدن پیدا  گونه ای نازک باشد  که پوشش زن نباید به  بیانگر این است 

باشد.]5[
که اخته شده ... می تواند وارد بر زنان  کاظم)ع( پرسیدند: آیا مردی   4. از امام 

شده و آب برای وضو به آنها بدهد و به موی آنها نگاه کند؟ امام فرمود: »خیر«.]6[
 5. امام رضا)ع( در جواب شخصی که پرسید: آیا نگاه کردن به موهای خواهر زن 

جایز است؟ فرمود: »خیر«.]7[
کودکان، قبل از  که زن موهای خود را از   6. امام رضا)ع( فرمود: »الزم نیست 
که پوشاندن موی سر از  بلوغ بپوشاند«.]8[ این حدیث به صراحت اعالم می کند 

مردهایی که به بلوغ رسیده اند واجب است.
7. پیامبر اسالم)ص( در حدیث معراجی خود، در توصیف خود از زنانی که دچار 
عذاب بودند، به حضرت علی)ع( و حضرت فاطمه)س( چنین فرمود: »...آن زنانی 
که موهای خود را از نامحرم  کسانی بودند  که با موهایشان آویزان شده بودند، 
کاری، نشان دهنده حرام  نمی پوشاندند«.]9[ عذاب شدن افراد به خاطر انجام 

بودن آن عمل است.

�ت ݣݣݣها وسث
ف
ی ݣݣݣ� پ

ݣݣ�

ْین «؛ شیخ حّر عاملی، وسائل الشیعة، ج 20، 
َ

ُة ِمْن ِزیَنِتَها َقاَل اْلَوْجَه َو اْلَکّف
َ
ا ُتْظِهُر اْلَمْرأ ]1[. »ُسِئَل َعّمَ

ص 202، قم، مؤسسه آل البیت)ع(، چاپ اول، 1409ق.
ْن َتْکِشَف 

َ
ِتی ِإَذا َبَلَغْت َجاَز َلَها أ

َّ
َساِء الال ُلُه َعْن َحّدِ اْلَقَواِعِد ِمَن الّنِ

َ
َکَتَب ِإَلْیِه َیْسأ ُه  ّنَ

َ
]2[. »َذَکَر اْلُحَسْیُن أ

تــــأمــــل
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موسوی  محقق،  االحکام،  تهذیب  طوسی،  شیخ  َکاح «؛  الّنِ َعِن  َقَعْدَن  َمْن  ع  َفَکَتَب  ِذَراَعَها  َو  َسَها 
ْ
َرأ

خرسان، حسن، ج 7، ص 467، تهران، دارالکتب اإلسالمیة، چاپ چهارم، 1407ق.
کلینی، محمد بن  َشْیئا«؛  ُیَواِری   

َ
ال َما  ُروِع 

ُ
الّد َو  اْلُخُمِر  ِمَن  َتْلَبَس  ْن 

َ
أ اْلُمْسِلَمِة  ِة 

َ
ِلْلَمْرأ َیْصُلُح   

َ
»ال  .]3[

کبر، آخوندى، محمد، ج  3، ص 396، تهران، دارالکتب اإلسالمیة،  یعقوب، الکافی، غفارى، علی ا
چاپ چهارم 1407ق.

]4[. ر.ک: حجاب زنان مسن و سالمند 21459.
ح أخبار آل الرسول، محقق، رسولی محالتی، هاشم، ج  ]5[. مجلسی، محمد باقر، مرآة العقول فی شر

 15، ص 306، تهران، دارالکتب اإلسالمیة، چاپ دوم، 1404ق.
ُجِل اْلَخِصّیُ َیْدُخُل َعَلی ِنَساِئِه َفُیَناِوُلُهّنَ اْلَوُضوَء َفَیَرى ُشُعوَرُهّنَ َقاَل ال«؛ الکافی،  ]6[. »ُقْلُت َیُکوُن ِللّرَ

ج 5، ص 532.
«؛ حمیری، عبداهلل بن جعفر، 

َ
ِتِه؟ َفَقاَل ال

َ
ْخِت اْمَرأ

ُ
ْن َیْنُظَر ِإَلی َشْعِر أ

َ
 َلُه أ

ُ
 َیِحّل

َ
ُجِل أ ْلُتُه َعِن الّرَ

َ
]7[. »َسأ

قرب اإلسناد، ص 363، قم، مؤسسه آل البیت)ع(، چاپ اول، 1413ق.
ی َیْحَتِلم «؛ ابن بابویه، محمد بن علی، من الیحضره  ُة َشْعَرَها ِمْنُه َحّتَ

َ
ی اْلَمْرأ  ُتَغّطِ

َ
ُم ... ال

َ
]8[. »اْلُغال

کبر، ج 3، ص 436، قم، دفتر انتشارات اسالمی، چاپ دوم،  الفقیه، محقق مصحح: غفاری، علی ا
1413ق.

َجال «؛ ابن بابویه، محمد بن علی، عیون  ی َشْعَرَها ِمَن الّرِ  ُتَغّطِ
َ

َکاَنْت ال َها  َقُة ِبَشْعِرَها َفِإّنَ
َ
ا اْلُمَعّل ّمَ

َ
]9[. »أ

اخبار الرضا، محقق: الجوردی، مهدی، ج 2، ص 11، تهران، نشر جهان، چاپ اول، 1378ق.

کتــاب مــاه
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پرسش
چرا زن نمی تواند مرجع تقلید و قاضی باشد؟

 پاسخ اجمالی
 دانشمندان و متخّصصان دینی درباره  موضوعاتی چون مرجع تقلید یا قاضی 
شدن زن و بعضی از عناوین دیگر اختالف نظر دارند. این امور جزو مسّلمات و 
که می گویند زنان مرجع تقلید یا قاضی  کسانی  ضروریات دینی به شمار نمی آید. 
بحث  که  کرده اند  تمسک  اجماع،  و  روایات  همچون  ادله ای؛  به  نمی شوند، 
تفصیلی پیرامون آنها مجال دیگری را می طلبد. در باره فلسفه این حکم، نکاتی 
که می تواند مؤید آنان باشد. در ذیل به پاره ای از آنها اشاره  را مطرح نموده اند 

می شود:
1. بین زن و مرد تفاوت هایی از نظر توانایی های جسمی و روحی وجود دارد و به 
خاطر این تفاوت ها و برتری تکوینی مردان بر زنان، بعضی از مسئولیت ها از زنان 

گذاری مسئولیت ها بر حسب توانایی ها است. برداشته شده است؛ زیرا وا
2. ویژگی روحی جدایی ناپذیر زنان روحیه انفعالی در قبال احساسات است و از 
آن جا که در رهگذر زعامت دینی،  هدایت اّمت و قضاوت در مسائل، به ویژه اجرای 
حدود و قصاص مورد نظر است و در این راه چالش هایی وجود دارد، نیازمند به 
گذار شده است. قاطعیت و قبول پیامدهای آن است، این مسئولیت به مردان وا
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البته باید توجه داشت که عده ای این براهین و نکات را نپذیرفته اند و مرجعیت 
دینی و قضاوت را برای زنان روا می دارند.

 
پاسخ تفصیلی

 دانشمندان و متخّصصان دینی درباره  موضوعاتی چون مرجع تقلید یا قاضی 
شدن زن و بعضی از عناوین دیگر اختالف نظر دارند. این امور جزو مسّلمات و 

ضروریات دینی به شمار نمی آید.
عمده ترین نقطه بحث طرف داران عدم جواز مرجعیت دینی و قضاوت بانوان، 

روایات است.
روایت ابی خدیجه سالم بن مکرم جّمال که در آن امام صادق)ع( فرمود: »مبادا 
کم جور  کسی را براى دادرسی نزد حا یکی از شما شیعیان در مورد دادخواهی، 
که با احکام و طرز حکومت ما آشنا می باشد  برد، بلکه بنگرد به مردی از خودتان 
او را براى رفع خصومت و داورى برگزینید، پس حکم را به نزد او برده، و داورى و 

قضاوتش را بپذیرید که من نیز او را بر شما قاضی و داور قرار می دهم«.]1[
در این روایت ابی خدیجه تعبیر به »رجل«؛ یعنی مرد شده است و طبق قاعده 
اولیه این قید ظهور در احترازی بودن و دخالت در موضوع دارد،]2[ و از آن جایی که 
قضاوت کردن از شئونات مجتهد و مرجع تقلید است، زن نمی تواند مرجع تقلید 

شود.
به عالوه، اجماع]3[ تکیه گاه اصلی منکران جواز مرجعیت دینی و قضاوت بانوان 
که مرد بودن از شرایط مرجع دینی و قضاوت  است؛ یعنی ادعای اجماع شده 

است.]4[
همچنین این گروه اموری را مورد لحاظ قرار می دهند و با توجه به آنها، به چنین 

نتیجه ای می رسند که در این جا به پاره ای از آنها اشاره می شود:

1. واگذاری مسئولیت ها بر اساس توانایی ها است:
مردم!  »اى  هستند:  یکسان  ماهیت  جهت  از  مرد  و  زن  اسالم  دیدگاه  از 
از)مخالفت( پروردگارتان بپرهیزید! همان کسی که همه شما را از یک انسان آفرید؛ 

کرد«.]5[ و همسر او را)نیز( از جنس او خلق 
که انسان است، ثابت  که برای انسان از آن جهت  لذا هر چه از تکوین و تشریع 
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است، برای زن و مرد هر دو ثابت است.
که تفاوت ها و  گر چه از یک نوع انسان اند، اما دو صنف از انسان اند  زن و مرد ا

تفاضل هایی نسبت به همدیگر دارند.
قرآن کریم می فرماید: »مردان، سرپرست و نگهبان زنانند، به خاطر برتری هایی 
داده  قرار  دیگر  بعضی  به  نسبت  بعضی  براى  اجتماع(  نظام  نظر  خداوند)از  که 
نسبت  مردان  بیشتر  نفسانی  و  جسمانی]7[  توانایی  و  فکری  توانایی  است«.]6[ 
که مردان نسبت به زنان، در مسائل مهم زندگی خانوادگی و  به زنان باعث شد 

اجتماعی؛ مثل زمام داری و حکومتی، کارگذار باشند.
خالصه این که؛ مردان و زنان از نظر جسمی و شرایط فیزیولوژی متفاوت اند، به 
همین جهت برای انجام وظایف ویژه آفریده شده اند. این تفاوت - نه تبعیض 
کمال بر  که راه  - عین حکمت و برای دوام نسل بشر است و بدان معنا نیست 
زنان بسته شده یا محدود است، بلکه به جهت این تفاوت، بعضی از مسئولیت ها؛ 
مثل مرجعیت دینی و قضاوت، از زنان برداشته شده است. به عبارت دیگر؛ این 
توانایی های مردان، تکوینی و فطری است، و فقط مسئولیت بیشتری را برای 
مردان می آورد و به خاطر این توانایی ها ُقرب و اجر بیشتری نزد ذات حق تعالی 

ندارند.

2. مرجعیت دینی و قضاوت نیاز به قاطعیت دارد:
ویژگی روحی جدایی ناپذیر زنان روحیه انفعالی و تأثیر پذیری در قبال عواطف و 
احساسات است، لذا زودتر از مردان دست خوش انفعاالت نفسانی؛ مثل شادی و 
که واقع بینی در داوری، در فضایی  گریه و خنده می شوند و بدیهی است  نگرانی و 
که در  از آن جا  و  باشد.  بر ضبط و مهار عواطف  که آدمی مسلط  پیدا می شود 
رهگذر زعامت دینی،  هدایت اّمت و قضاوت در مسائل، به ویژه اجرای حدود و 
قصاص مورد نظر است و در این راه چالش هایی وجود دارد و یا دین ستیزان به 
وجود می آورند، نیازمند به قاطعیت و قبول پیامدهای آن است. به عبارت دیگر؛ 
کانون مهر و محبت است و در بعضی امور از تصمیم قاطع  خلقت و سرشت زنان 
برخوردار نیستند، از این رو، از این مقام ها معاف شده اند و این وظیفه خطیر به 
گذار شده است. این خود نوعی نگرش مثبت و ارزشی، نسبت به مقام  مردان وا

زن است.

تــــأمــــل
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گذشته را مورد خدشه قرار داده و مرجعیت دینی  در عین حال عده ای براهین 
و قضاوت را برای زنان روا می دارند.]8[ آنان می گویند: مرجعیت دینی و قضاوت به 
ع، بانوان را از این تکلیف شاّق مورد عفو  صورت یک تکلیف برای زنان نیست و شار
گر در حدیث آمده است:  قرار داده و از آنان به صورت تکلیف نخواسته است. و ا
ی اْلَقَضاء ...«،]9[ بدین معنا است   َتَوّلِ

َ
 َجَماَعٌة ...َ و  ال

َ
َساِء ُجُمَعٌة َو ال »َلیَس َعَلی الّنِ

که نماز جمعه و نماز جماعت... و مسئولیت قضاوت... بر بانوان واجب نیست. 
در حدیث نیامده: »لیس للمرأة جمعة...« تا از آن، سلب حق استفاده شود.]10[

او  از تعدیل قوای عقلی و فکری  همچنین جنبه عاطفی بودن زن ذاتًا مانع 
نیست و زن هم می تواند چون مرد از اعتدال عقل نظری بر خوردار باشد و جنبه 
خردورزی و فرزانگی معتبر در قضا و مرجعیت، مقهور عاطفه و احساس او نگردد، 
که بانوان بیشتر از مردان نیاز به تمرین تعدیل عواطف داشته  البته ممکن است 
گر در اثر تمرین شرایط مساوی پدید آمد دلیلی بر محرومیت زنان از  باشند، اما ا

سمت های یاد شده نداریم.]11[
که بیان شد مرجعیت دینی شئوناتی دارد]12[ و بر فرض که  گونه  به عالوه؛ همان 
کند، به چه دلیل آنها  ادله مذکور، شأن قضاوت یا رهبری جامعه را از زنان سلب 

نتوانند متولی شأن افتا گردند و چه تالزمی بین اینها وجود دارد؟!
اتفاق واقعی همه فقیهان دین، احتمال  بر فرض تمامیِت  دلیل اجماع هم 
استناد آنان به یک یا چند وجه یاد شده مطرح است و چنین اجماعی فاقد شرط 

حجیت و اعتبار است.]13[
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ْهِل اْلَجْوِر َو َلِکِن اْنُظُروا ِإَلی َرُجٍل ِمْنُکْم َیْعَلُم َشْیئًا ِمْن 
َ
ِکَم َبْعُضُکْم َبْعضًا ِإَلی أ ْن ُیَحا

َ
ُکْم أ ا ]1[. »ِإّیَ

َکُموا ِإَلْیِه«؛ شیخ حّر عاملی، وسائل الشیعة،  َقَضاَیاَنا َفاْجَعُلوه  َبْیَنُکْم َفِإّنِی َقْد َجَعْلُتُه َقاِضیًا َفَتَحا
ج 27، ص 13 – 14، مؤسسه آل البیت)ع(، قم، چاپ اول، 1409ق.

 ،92  - ص91  قاضی،  و  قضاوت  مهدی،  تهرانی،  هادوی  نک:  بیشتر،  گاهی  آ برای   .]2[
انتشارات خانه خرد، قم، 1385ش.

]3[. اجماع یکی از براهین مورد قبول همه فقها است.
مصحح:  و  محقق  اإلسالم،  شرائع  ح  شر فی  الکالم  جواهر  حسن،  محمد  نجفی،  ر.ک:   .]4[
العربی، بیروت، چاپ  التراث  قوچانی، عباس، آخوندی، علی،  ج 40، ص 13- 14، دار إحیاء 

هفتم، 1404ق.
]5[. نساء، 1؛ نک: مصباح یزدی، محمد تقی، جزوه حقوق زن در اسالم، از سر سلسله مباحث 

معارف قرآن.
َل اهلُل َبْعَضُهْم َعَلی َبْعٍض«؛ نساء، 34.

َ
َساِء ِبَما َفّض اُموَن َعَلی الّنِ َجاُل َقّوَ ]6[. »الّرِ

ع زنان، بدنی ظریف تر و لطیف تر از بدن مردان دارند و غالبًا بدن مردان خشن تر و با  ]7[. نو
از میانگین  کمتر  زنان  نیروی بدنی  که میانگین  گونه  زنان می باشد، همان  از بدن  صالبت تر 
نیروی مردان است و زنان در هر ماه به جز دوران بارداری تا حدود پنجاه سالگی، چندین روز 
اثر آن حالت بیمارگونه، ضعف شدید جسمانی و حال  بر  که  دوره قاعدگی و خون ریزی دارند 
که  است  گونه ای  به  زن  پستان  بافت  طور  همین  و  می دهد  دست  آنان  به  عادی  غیر  روحی 

کاهش توانایی او می شود. که این هم باعث  مسئولیت شیردهی بچه را به عهده دارد 
گاهی بیشتر، نک: جوادی آملی، عبد اهلل، زن در آینه جالل و جمال، ص 348 –  ]8[. برای آ

354، انتشارات اسراء، قم.
نباید  امور قضائی  زنان در  نماز جمعه و جماعت واجب نیست...  زنان شرکت در  ]9[. »براى 
کبر،  شرکت داشته باشند«؛ شیخ صدوق، من ال یحضره الفقیه، محقق و مصحح: غفاری، علی ا

ج 4، ص 364، دفتر انتشارات اسالمی، قم، چاپ دوم، 1413ق.
]10[. زن در آینه جالل و جمال، ص 350..

]11[. همان، ص 353.
نک:  بیشتر،  گاهی  آ برای  افتا.  و  قضاوت  رهبری،  و  والیت  از:  عبارت اند  شئونات  این   .]12[
چاپ  قم،  خرد،  خانه  انتشارات   ،143  -138 ص  دیانت،  و  والیت  مهدی،  تهرانی،  هادوی 

پنجم، 1389ش.
]13[. زن در آینه جالل و جمال، ص 349 و 353.
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زندگینامه بانوی مجتهده 
نصرت امین

میرصادق سیدنژاد
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مـعـاریـف

که در  علویه دانشور، سرکار خانم امین از جمله بانوان باتقوا و سخت کوشی است 
کمال و فضیلت دست  نتیجه پیروی از آموزه های نورانی اسالم، به مرتبه ای از 
که مؤسس حوزه علمیه قم مرحوم آیت اهلل شیخ عبدالکریم حائری درباره  یافت 
او نوشتند: »امیدوارم آن بانو در جاهایی که گمان اجابت دعا می رود مرا از دعای 
خیر فراموش نکند، همان طور که بنده ایشان را از دعای خیر فراموش نمی کنم«. 
گشود. آثار  وی در سال 1274 ش )برابر با 1308 ق( در اصفهان چشم به جهان 
به  از چهارسالگی  بود.  نمایان  کودکی در سیمایش  از دوران  تیزهوشی  و  نبوغ 

گرفتن قرآن پرداخت. فرا
کرد، هرگز همسرداری و تربیت فرزندان، او را از  با این که در پانزده سالگی ازدواج 
تحصیل علم بازنداشت. در بیست سالگی به تحصیل ادبیات عرب و علوم دینی 
بانوان  تحصیل  برای  ایشان  دوران  در  که  مشکالتی  تمام  علی رغم  و  پرداخت 
متدّین وجود داشت، در چهل سالگی به دنبال سال ها تالش شبانه روزی به اخذ 

درجه اجتهاد نائل آمد.

کسب مقام اجتهاد
بانوی پرهیزگار، خانم نصرت امین رحمه اهلل ، پس از پشت سر نهادن مدارج علمی 
کچویی،  در حضور استادانی چون شیخ ابوالقاسم زفره ای، حسین نظام الدین 
سّیدابوالقاسم دهکردی، میرزا علی آقا شیرازی، میرسید علی نجف آبادی، از دو 
شخصیت بزرگوار شیخ محمدکاظم شیرازی و شیخ عبدالکریم حائری، مؤسس 
کردند. در قسمتی از اجازه نامه مرحوم  حوزه علمیه قم، اجازه اجتهاد دریافت 
حاج  مرحوم  دختر  است:  آمده  چنین  امین  بانو  توصیف  در  شیرازی  آیت اهلل 
که بانویی بزرگوار، شریف، اصیل، عالم و  سیدمحمدعلی امین التّجار اصفهانی 
فرزانه، برگزیده زنان زمان و مایه شگفتی دورانش می باشد از کسانی است که مدت 

مدیدی از عمرش و زمان درازی از زندگیش را صرف تحصیل علم نموده است.

خدمات فرهنگی بانو امین
کتاب، تدریس و پاسخ گویی به  بانو امین از چهل سالگی تا پایان عمر به تألیف 
پرسش های دینی و تأسیس مؤسسات فرهنگی مشغول بودند. در این زمینه 
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که از جمله آنهاست یک  کرد  کتاب اشاره  می توان به تألیف بیش از سی عنوان 
دوره تفسیر قرآن کریم در پانزده جلد تحت عنوان مخزن العرفان.

تأسیس مدرسه علمیه ای به نام مکتب فاطمه علیها السالم ، که با بیش از 600 تا 
کار کرد، از دیگر کارهای مهم فرهنگی بانو امین  گرد، در سال 1346 آغاز به  1000 شا
گرفت و زمینه  که در اوضاع بسیار سخت فرهنگی و سیاسی جامعه صورت  است 
گذشته  تحصیل بانوان عالقه مند به آموختن معارف اسالمی را فراهم ساخت. 
که هریک  گردان برجسته  از این تأسیس چند دبیرستان دخترانه و تربیت شا
بودند،  مشغول  پرتوافکنی  به  دانش  آسمان  در  درخشان  ستاره ای  هم چون 

بخشی از فعالیت های این اسوه دانش و تقوا محسوب می شود.

رحلت بانو امین
امین  بانو نصرت  و تحقیق و تالش فرهنگی سرانجام  از یک عمر تدریس  پس 
معروف به »بانوی ایرانی« در شب دوشنبه اّول رمضان المبارک 1403 ق )مصادف 
کردند. جنازه مطهر  با 23 خرداد 1362 ش( دار فانی را به سوی جهان ابدی ترک 
ایشان در بقعه خانوادگی خاندان امین در تخت فوالد اصفهان، به دنبال تشییع 

ک سپرده شد. کم نظیر مردم دانش دوست به خا
در رثای بانو امین رحمه اهلل 

به دنبال رحلت بانو امین شاعران زیادی در منقبت و رثای آن بانوی پارسا اشعار 
ایشان  شایستگی های  توصیف  در  شاعری  جمله  از  سرودند؛  بسیاری  زیبای 

چنین می سرایند:
حاجیه خانم که بود، نام گرامیش امین
غ دلش پرگشود، به سوی ُخلِد برین  مر

با همه مهر و وفا رفت زدار فنا
زکردگار عال بر او دو صد آفرین 

عالمه عادله، طاهره فاضله
کرد چه خوش مرحله طی به ره علم و دین 

شد نودوهفت سال زعمر او با کمال
داشت ورا ذوالجالل به عصر خود بی قرین 
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کتاب ها بی شمار مانده زوی یادگار 
که تا به روز شمار هست زجان دل نشین 

سیروسلوکش بخوان رمز علومش بدان
ِز اربعین اش بجو هزار ُدّر ثمین 

در این سرای فنا بود به صبح و مسا
»فروتن« بینوا زخرمنش خوشه چین ) حسین فروتن (

* حکایت هایی از زندگی بانو نصرت امین رحمه اهلل 

عالقه به آموختن
بانو امین از دوران کودکی عالقه زیادی به آموختن داشتند. ایشان خود دراین باره 
می گویند: »تقریبا از نه سالگی عشق خواندن و نوشتن در من پیدا شده بود. 
هم بازی هایم به من ایراد می گرفتند که چرا تو نمی آیی بازی کنی. ولی من عشقم 

فقط درس بود«. 
در جای دیگر از استاد معروِف خانم امین، آیت اهلل حاج میرسیدعلی نجف آبادی، 
کردم  کرده فکر  در این باره نقل شده است: »روزی شنیدم فرزند ایشان فوت 
کرد، ولی برعکس، دو روز بعد دیدم خدمت کار  خانم دیگر درس را تعطیل خواهد 
که برای تدریس به منزل ایشان بروم و  ایشان به سراغ من آمد و از من خواست 
کردم و وقتی رفتم با کمال تعجب او  من از این عالقه او به تحصیل سخت حیرت 

را آماده تر از همیشه دیدم«.

استفاده از همه فرصت ها
بانو امین در زمینه استفاده از فرصت های عمر خود می نویسند: »من در زمان 
گوش  کتاب های علمی و  کودکی و اوایل جوانی بسیار مایل و حریص به مطالعه 
دادن به مواعظ دینی بودم و هرگاه نزدیکان من مشغول تفریح می شدند، من به 
مطالعه علمی و گوش دادن به مواعظ دینی مشغول می شدم و آنها بیشتر اوقات 
به من اعتراض می کردند و می گفتند: چگونه تو مشغوِل مطالعه می شوی و تفریح 

را رها می کنی؟ 
کسالت است و من به جهت اشتیاق  کار عاقالنه نیست؛ بلکه از بطالت و  این 

مـعـاریـف
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که به مطالعه داشتم سخنان ناروا و استهزاهای آنان را تحمل می کردم  شدیدی 
گویا از امور لهو و مزخرف دنیا اعراض دارد و به اینها  که  و چنان خود را می یافتم 
انس نمی گیرد؛ بلکه قلبم به چیز دیگری بستگی دارد. هرگاه از یک عالم یا واعظی 
چیزی از اوصاف حق تعالی می شنیدم قلبم به سخن او میل مفرطی می نمود. 

گویا سرتاپا گوش می شدم«.

برداشت عرفانی از رنج ها
و  و تمام پیشامدها  بودند  یافته  از عرفان دست  باالیی  به مراتب  امین  خانم 
گرفتاری ها را مایه امتحان و تهذیب نفس انسان می دانستند. یکی از فرزندان 
جسمی  رنج  و  درد  زندگی  طول  در  متأسفانه  والده  »مرحوم  می گوید:  ایشان 

فراوان کشیدند. 
گاهی مواقع فریادشان  که بر اثر آن  که پادرد خیلی شدیدی داشتند  به یاد دارم 
که بوی ناشکری بدهد، هرگز از  کلمه حرفی  به آسمان بلند می شد... ولی یک 
که یک زن عالمه فاضله موّحده  گفتم: شما  ایشان شنیده نشد. روزی به ایشان 
پاسخ  در  ایشان  بکشید؟  درد  و  زجر  قدر  این  باید  چرا  هستید،  معنا  تمام  به 
فرمودند: صوفی نشود صافی تا در نکشد جامی. من باید خالص بشوم. اینها 

امتحان است من باید امتحان بدهم«.

سخنانی از بانو امین رحمه اهلل 
بیداری از خواب غفلت

بانو امین در وصیت نامه خود می نویسد: »ای اوالدان و خویشان و اقوام من، 
عمده غرض این جانب گنه کار توصیه به حق است. توصیه می کنم شما را که تقوا 
گردانید و از نافرمانی حق تعالی و متابعت هوای نفسانی خودداری  را شعار خود 
کنید و بدانید راه پرخطری در پیش دارید. قدری از خواب غفلت بیدار شوید و 
گردانید و به تمام قوا روی خود را به طرف آن معبود  خانه خود را از غیر خدا خالی 
که یگانه  کنید؛ زیرا  یگانه قرار دهید و حتی االمکان محبت غیرخدا را از دل بیرون 
ملجأ و پناه دهنده ما اوست و قلب خود را از اوصاف ذمیمه و صفات نکوهیده 

گردانید به صفات نیکو«. تخلیه کنید و خود را آراسته 
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اصول سعادت
که اصول سعادت از سه چیز  بانو امین در وصیت نامه خود می نویسد: »بدانید 
تحقق پذیر است. اّول ایمان کامل، دوم اخالق و صفات نیکو، سوم اعمال خوب 
ع اسالم و در تمام حاالت در خوشی و غم، در  که مطابق باشد با دستورات شر
گویای ذکر او  صحت و مرض، ]و[ در نعمت و بال، به دل و زبان شکرگزار حق و 
ع مطهر  باشید و در هر حال مراقب حال خود باشید و احکام و دستورات شر
گناه صرف  اسالم را محترم دارید. راضی نشوید ساعتی از عمر شما بیهوده و یا در 

گردید«. شود و مرتکب نافرمانی حق تعالی 
توصیه به محبت خدا

بانو امین در وصیت نامه خود می نویسد: »نیز توصیه می کنم شما را که در تحصیل 
معرفت و شناسایی حق تعالی کوشش کنید و محبت آن یگانه معبود را در قلب خود 
که باعث سعادت و رستگاری است، معرفت به خدای  بپرورانید؛ زیرا یگانه چیزی 
تعالی و دوستی و محبت آن خرد ازلی است و تمام بدبختی ها و بالها ناشی از جهل 
کرم  که پیشوایان دین و پیغمبرا و فقدان معرفت است. باز توصیه می کنم شما را 
صلی اهلل علیه و آله وسلم و علی علیه السالم و زهرا علیها السالم و ائمه را به دل و زبان 
خود دوست بدارید و نیز از علمایی که مروج دین اند متابعت نمایید و اطاعت خدا و 
اطاعت اولیای خدا را بر خود فرض و واجب گردانید و اعمال و افعال آنان را سرمشق 

خود قرار دهید و به همان رویه عمل کنید تا سعادتمند و رستگار شوید«.
توصیه به رعایت رضای خدا

که در تمام اعمال نّیت خود را  بانو امین می نویسد: »نیز توصیه می کنم شما را 
خالص گردانید و در هر کاری اّول فکر کنید آیا رضای حق تعالی در آن هست یا نه. 

کنید«. کنید و ااّل آن را ترک  گر مطابق رضا و دستور پیامبران است بدان عمل  ا
تعریف زندگی

بانو امین در توصیف زندگی می نویسند: »بدان که زندگی عبارت از مجموعه افکار 
که انسان را به جاده سعادت یا شقاوت می کشاند. پس از  و احساساتی است 
گر دیدی فکر تو مصروف در امور نفسانی و خیاالت شیطانی است  کامل ا مراقبت 
که قداست پرواز  و پرهای عقل تو چنان با آتش شهوت و غضب سوخته شده 
گل  که تو در آب و  گردیده، بدان  کلی از وی مسلوب  کردن به عالم معقوالت به 

مـعـاریـف
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طبیعت غوطه وری و در عداد سفها و بهما به شمار خواهی رفت«.
توصیف علم و عالم

و  نور است  و عالم می نویسند: »علم  امین در زمینه علم  بانو مجتهده نصرت 
کند و موجودات را واضح نشان دهد.  که محل را روشن  خاصیت نور آن است 
که او را رهبری نماید به  گردد  که در قلب وی نوری پدید  خالصه عاِلم کسی است 

جاده سعادت و رستگاری و با آن نور حق و باطل را از هم تمییز دهد«.
اولین گام در تهذیب

درباره چگونگی تهذیب بانو امین می گویند: »اّول چیزی که بایستی متذکر شویم 
کجا آمده ایم  که آیا ما کی هستیم و از  کنجکاوی نماییم این است  و در اطراف آن 
کجا  کجا نشوونما می کند و به  کجا آمده و در  که بداند از  کند کسی را  خدا رحمت 
که خود را شناخت البته مبدأ و منتها و خط سیر و  کسی  بازگشت می نماید. زیرا 
که در نردبان ترقی و تکامل  نقطه قرارگاه وجود خود را هم می شناسد و می داند 
حائز چه مقام و مرتبه ای گشته و در چه پله ای از درجات و مراتب صعود به سوی 

حق تعالی سیر می نماید«.
تعریف عقل و انواع آن

گونه است: عقل  بانو امین در بیان مفهوم و اقسام عقل می نویسند: »عقل دو 
معاش و عقل معاد. عقل معاش بر قوه ای از قوای نفس انسانی اطالق می شود که 
با این صفت انسان موصوف به حسن تدبیر می شود، به طوری که در تنظیم امور 
معاش و تدبیر امور منزل و سیاست ُمدون صاحب رأی و نظر می گردد و عقل معاد 
که انسان به وسیله آن تخلیه نفس از صفات مذمومه  بر قّوه ای اطالق می شود 
کتساب به معارف حقه از جمله معاد و به جا  و آراستگی به صفات ممدوحه و ا

آوردن اعمال صالح و ترک افعال ناپسند و نهایتا تحصیل قرب الی اهلل می یابد«.

ثار علمی بانو امین رحمه اهلل  معرفی آ
اربعین الهاشمیه

کتاب را در سال  کتاب اربعین الهاشمیه اولین اثر قلمی بانو امین است. وی این 
1315 ش در پنجاه سالگی به نگارش درآوردند. ایشان در آن به شرح و توضیح 
گران قدر اهل بیت علیهم السالم می پردازند. به دنبال  چهل حدیث از احادیث 



143

چاپ این اثر بود که آن بانوی پرهیزگار دانش دوست به کسب درجه اجتهاد نائل 
از: روش دعوت  اثر عبارتند  شدند. موضوعات و محورهای اصلی مباحث این 
به ایمان، روش تزکیه، تشویق به عبادات، روش اسوه و الگوسازی در احادیث، 
و  مداومت  فریضه سازی،  روش  حکمت،  تعلیم  روش  انذار،  و  موعظه  روش 
محافظت بر عمل، روش انذار، و قهر و مهر و... وی این کار را با هدف نشر احادیث 
معصومین علیه السالم و نیل به ثواب و برکات حفظ سخنان آنها انجام دادند؛ 
از  حدیث  چهل  »هرکس  فرمودند:  صلی اهلل علیه و آله وسلم  کرم  ا پیامبر  چون 
کند، خداوند در روز قیامت او را  که مورد نیاز دین مردم است حفظ  احادیث ما را 
گردان بانو امین به نام خانم  فقیه و عالم محشور می کند«. این کتاب را یکی از شا

زینت السادات همایونی به فارسی ترجمه کرده اند.
کتاب سیر و سلوک

که از نام آن معلوم است به راه وروش سیر الی اهلل می پردازد.  این اثر همان گونه 
کتاب در سیصد صفحه تنظیم و منتشر شده است. بانو امین در این کتاب اولین 

گونه بیان می کند:  کمال انسانی را این  گام در راه طی مدارج و مراحل 
گردد و اشتیاق رسیدن به جوار الهی در سر او  که مایل به پیمودن راه حق  »کسی 
نمودار شود، نخست بایستی مجاهده تام با نفس خود نماید و وی را از خودسری 
و شهوت رانی و لوازم طبیعت و هرچه مهیج شهوت گردد باز دارد و از حظوظ دنیا 
قناعت کند به قدر ضرورت و ناچاری، و ریسمان اطاعت و انقیاد و بندگی پروردگار 

کتاب اولین بار در سال 1323 به چاپ رسید. گردن خود بیاویزد«. این  را در 
روش خوش بختی

کتاب را در سال 1331 ش نگاشته اند. مجموعه مباحث این اثر بر  بانو امین این 
کمال مطلوب  مبنای اخالق اسالمی و با هدف تبیین شیوه های درست نیل به 
و سعادت واقعی نوشته شده است. مؤلف راه خوش بختِی حقیقی را ترسیم کرده 
که درباره خوش بختی انسان مطرح شده نقد  و بخشی از اندیشه های غلطی را 

کرده اند.  و بررسی 
که عبارت از آسایش بدن و  در این اثر ارزشمند ابتدا به بیان ارکان خوش بختی ـ 
آرامش فکر استـ  پرداخته شده، آن گاه ارکان ایمان مورد بررسی قرار گرفته است. 
گفتنی است که بسیاری از مباحث این اثر جنبه اجتماعی دارد و با توجه به دوران 

مـعـاریـف
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کمیت طاغوت و وضع بد فرهنگی ناشی از آن به نگارش درآمده است. حا
نفحات رحمانّیه

که بانوی پرهیزگار، خانم نصرت امین رحمه اهلل ، همواره در طول زندگِی  از آن جا 
خواهش های  با  عمل  و  علم  اسلحه  با  و  بودند  نفس  جهاد  مشغول  بابرکتش 
نفسانی مبارزه می کردند، خداوند متعال نیز حجاب ها را از برابر قلب او برطرف 
رحمانّیه  نفحات  حقیقت  در  ساخت.  آشنا  عالم  نهان  حقایق  با  را  او  ساخته 
حکایتی از یافته های عرفانی و واردات قلبی ایشان است. ایشان خود در نفحه 
کیفیت معیت حق سبحان  کتاب دراین باره می نویسند: »در اوایل امر در  دهم 
ُکْنُتم؛ هرکجا باشید خدا با  نسبت به موجودات یعنی در معنای )ُهَو َمَعُکم َاْیَنما 
کرده بود و  شماست( فکر می کردم و این تفکر مدت زمانی مرا به خود مشغول 
کنم پیدا نمی کردم و نیز به طرد این فکر از ذهن خود قادر  که از او سؤال  کسی را 
که پروردگار عالم مرا مّنت نهاده و قلبم را به نور ایمان گشود و شرح  نبودم. تا این 
کیفیت  صدری بخشید و فی الجمله به اندازه سعه قلب خویش و شرح صدرم 

معیت حق متعال را با مخلوقات دریافتم«.
تفسیر مخزن العرفان

که مشتمل بر پانزده  یکی دیگر از آثار خانم مجتهده امین تفسیر مخزن العرفان 
کریم است. نقل می کنند بانو امین پس  جلد می باشد و تفسیر جامعی از قرآن 
کل قرآن  کردن تفسیر  که شاید برای تمام  از تفسیر دو جزء اّول قرآن از بیم آن 
کار را  عمرش وفا نکند به تفسیر جزء سیم می پردازند. بعد از آن به تدریج این 
کامل می کنند. روش  دنبال می کنند تا سرانجام در اواخر عمر پربرکتشان آن را 
گاه ترجمه  که از همان آغاز عین آیات را می آورند، آن  ایشان در تفسیر آن است 
و توضیح آن را بیان می کنند، سپس به همراه توضیح چگونگی شأن نزول آیات، 
به نقل اقوال مفسران و احادیث معصومین علیه السالم می پردازند. در پایان نیز 
نظریه و برداشت خودشان را عرضه می کنند به طور کلی می توان شیوه بانو امین را 

در تفسیر قرآن همانند روش صدرالمتألهین، فلسفی و عرفانی دانست.
اخالق

ِابِن  ااَلعراِق  َتْطهیُر  َو  ااَلْخالِق  َتْهذیُب  از  اقتباسی است  امین  بانو  کتاب اخالق 
ُمْسُکوَیه. توضیح آن که مؤلف پس از ترجمه این کتاب دیدگاه های خود را به همراه 
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کتاب اخالقی  که بهترین  که در نظر داشته اند بیان می کنند. این اثر  توضیحاتی 
تا قرن پنجم محسوب می شود، مشتمل بر هفت مقاله اخالقی است. مباحث 
این کتاب عالوه بر جنبه اخالقی از اهمیت و ارزش علمی بیشتری برخوردار است. 
کتاب در 362 صفحه تنظیم و در تاریخ 19 رجب 1368 ق  مجموعه مطالب این 

چاپ شده است.
جامع الِشتات

پاسخ های  از  است  عبارت  امین  بانو  الشتات  جامع  ارزشمند  کتاب  محتوای 
مبسوط، و در عین حال متقن بانو نصرت امین رحمه اهلل به بخشی از سؤال های 
که  عمیق فقهی و علمی و اعتقادی شماری از استادان و علمای فرزانه حوزوی 
از جمله آنانند: سیدمحمد علی قاضی طباطبایی و شیخ محمد طه هنداوی 
و  علمی  توانمندی های  پاسخ ها  این  شدن  منتشر  دنبال  به  نجفی زاده. 
گشت.  مهارت های بانو امین رحمه اهلل بیش از پیش برای علما و فضال معلوم 
که در قالب پرسش و پاسخ تنظیم شده است در طول زمان عالم  این مطالب را 

پرهیزگار شیخ مرتضی مظاهری نجفی جمع آوری و چاپ کرده اند.
معاد یا آخرین سیر بشر

در کتاب معاد یا آخرین سیر بشر بانو نصرت امین رحمه اهلل مباحث مربوط به معاد 
و سیر تکامل انسان را در قالب نه مقاله علمی بررسی می کنند. ایشان در مجموعه 
کنند غیر از این نشئه دنیوی، نشئه  کوشش می نمایند تا ثابت  مطالب این اثر 
دیگری نیز برای انسان در پیش است و آدمی پس از پشت سر نهادن این عوامل 
در نهایت به عالم آخرت می رسد که در آن جا از تمام اعمال و رفتار گذشته او سؤال 
کتاب  کردارش پاسخ گو باشد. عناوین مقاالت این  خواهد شد و او باید در مقابل 
عبارتند از: سیر بشر از عالم علوی به سفلی و از سفلی به علوی؛ هردانی قائم به 
مافوق خود است؛ انسان مجموعه عالم وجود است؛ انسان در عالم برزخ؛ سؤال 
قبر؛ انسان در نشئه قیامت؛ صراط؛ میزان؛ حساب؛ بهشت و جهنم، مجموعه این 

مباحث در 212 صفحه تنظیم، و در سال 1369 چاپ و منتشر شده است.
ضاِئِل ُمولی الَموالی

َ
َمْخَزُن الآللی فی ف

کتاب ارزشمند مخزن الآللی فی فضائل مولی الموالی تألیف دیگر بانوامین است 
همانگونه که از عنوان آن مشخص می شود به معرفی قسمتی از فضایل و مناقب 

مـعـاریـف
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کتــاب مــاه

موالی متقیان علی بن ابی طالب علیه السالم اختصاص داده شده است. مؤلف 
محترم، مباحث کتاب را در یک مقدمه و پنج باب و یک خاتمه تنظیم نموده اند.

کالم بزرگان بانو امین در 
مقام معظم رهبری

مقام معظم رهبری حضرت آیت اهلل خامنه ای)دامت برکاته( درباره نکوداشت و 
تجلیل از بانوامین می فرمایند: »تجلیل از بانوی بزرگوار اصفهانی ]خانم امین[ 
کاری  کشور ما،  و ارائه شخصیت عرفانی و فقهی و فلسفی برجسته یک زن در 

سودمند و در جهت احیای ارزش های اسالمی در زنان به نظر می رسد«.

عالمه محمدتقی جعفری
قلمی  آثار  به  توجه  »با  می گویند:  رحمه اهلل  جعفری  محمدتقی  عالمه  استاد 
گرفته است، به طور قطع می توان ایشان  که از خانم امین در دسترس ما قرار 
ایشان هم  و روش علمی  نمود  برجسته عالم تشیع معرفی  از علمای  یکی  را 
عالیه  مقامات  به  نظر  با  بلکه  بوده،  دانشمندان  سایر  با  مقایسه  قابل  کاماًل 
گروه و نخبه ای  که ایشان ]به درک آن[ موفق شده اند، باید ایشان را از  روحی 

از دانشمندان به شمار آورد«.

آیت اهلل شیخ محمدرضا نجفی اصفهانی
که  آیت اهلل شیخ محمدرضا نجفی اصفهانی رحمه اهلل در اجازه نامه اجتهادی 
به بانو امین نوشته اند ایشان را این گونه توصیف می کنند: »اما سیده دانشمند و 
که اصلش ثابت و شاخه هایش در  گران قدر مستور، میوه درختی  گوهر  شریف، 
آسمان است، گل سرسبد باغ فرزندان زهرای اطهر علیها السالم ، صاحب مفاخر و 
کرده  گرامی اش را پیروی  که راه آبا و اجداد  مناقب بزرگ، بانوی خاندان ابی طالب 
که حسب و نسب و  و مکارم اخالق و بزرگواری ها را در خود جمع نموده و همو 
بزرگواری و شرافت را در اعلی درجاتش به خود اختصاص داده، بانوی فرزانه حکیم، 
گران قدر، واصل به رحمت  کامل، صاحب فضایل، سیده مشایخ، بانوی  عارف 
گرفته و  که غرفه های بهشتی از جوار جّدش نور  کسی  الهی، صاحب شرِف عالی، 
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خدا شراب های خالص بهشتی را شربت صبح و شامش قرار داده است...«.
دکتر احمد بهشتی

دکتر احمد بهشتی درباره بانو امین می نویسند: »او زنی است دارای اندیشه های 
بکر و ارزنده و اغلب آنها را از استاد فرا نگرفته؛ بلکه بر اثر صفای باطن و تهذیب 
روحی و اخالقی به وسیله الهامات الهی به دست آورده است. مع الوصف معتقد 
کند، سپس از راه عمل  که انسان باید ابتدا نزد اساتید دانشمند تحصیل  است 

ج کمال را بپیماید«. یعنی ادای واجبات و ترک محرمات مدار

صاحب کتاب گنجینه دانشمندان
»سیده  می نویسند:  امین  بانو  معرفی  در  دانشمندان  گنجینه  کتاب  صاحب 
کامله فقیهه حکیمه، بانو آمنه بیگم )نصرت  جلیله اصیله عالمه عارفه فاضله 
کمال و علوم عربیه و ادبیه و مراتب معقول و  امین( از نوادر روزگار و در فضل و 
منقول و بیان، از مفاخر زمان و ُمشاِر بالبنان ]است[ و عمر عزیز او در تحصیل علوم 
شرعیه ادبیه و فقهیه و اصولیه و تکمیل معارف حقه اسالمیه معقواًل و منقواًل 
گردیده  صرف ]شده[ تا این که به ذروه اجتهاد ارتقا یافته و دارای قوه استنباط 

است«.

سپیده کاشانی
چنین  امین  بانو  سوگ  در  کاشانی،  سپیده  خانم  معاصر،  گران قدِر  شاعِر 

سروده اند:

گرفت ک وطن را فرا  بانگ رحیل خا
گرفت  اسالم شد به ماتم و رنگ عزا 

آیات را، نماز بخوانیم دوستان
گرفت  خ ماه ما  زیرا خسوف هجر ر

کهکشان علم رخشنده اخترش بشد از 
گرفت  در عرش جا به بارگه انبیا 

له فراوان به سینه داشت می رفت و داغ ال

مـعـاریـف
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کتــاب مــاه

گرفت  که مرتبه نینوا  کدان  زین خا
گل در این دیار گلچین زشاخه چید بسی 
گرفت  گل از چه چمن را فرا  فقدان این 

فخر زنان، »امینه« ما، درس عاشقی
گرفت  از مکتب امین خدا مصطفی 
آن مرجع فضیلت و تقوا به راه علم
گرفت  بر راهوار عشق مدد از خدا 
بانوِی بانوان جهان شد شفیع او 
گرفت  کوثر میعاد جا  کنار  واندر 

ک که خا جاوید، خانه باد مبارک بر او 
گرفت  گِل معطِر عصمت صفا  از آن 


