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مراقبات ماه جمادى االخر

مرحوم آیت الحق میرزا جوادآقا ملکی تبریزی

در روز ســوم ایــن مــاه ســرور بانــوان جهــان(س) وفــات یافتــه انــد بلکــه صحیــح
ایــن اســت کــه ایــن روز روز شــهادت آن حضــرت(س) مىباشــد؛ کــه مظلــوم و در
حالــى کــه حــق او غصــب شــده بــود از دنیــا رفــت .بنابرایــن الزم اســت که شــیعیان
وفــادار ایــن روز را از روزهــاى انــدوه و مصیبــت قــرار دهنــد .زیــرا ایــن روز بــراى
بســتگان آن حضــرت(س) دومیــن روز مصیبــت بعــد از رحلــت رســولاکرم(ص)
بــود .و امیرالمؤمنیــن(ع) بعــد از وفــات رســول خــدا(ص) هیــچ روزى را
مصیبــت بارتــر و ناگوارتــر از ایــن روز ندیــد .از دســت دادن او بهانــدازهاى بــراى
امیرالمؤمنین(ع)ســخت بــود کــه بــر او نوحــه خوانــده ،گریــه کــرده و از جدایــى او
شــکایت مىنمــود و مىفرمــود« :جــان مــن در زنــدان آه انــدوه بــار مــن اســت.
کاش جانــم بــا آههــا خــارج مىگردیــد .بعــد از تــو خیــرى در زندگــى نیســت و گریـهام
از تــرس ایــن اســت کــه زندگیــم طوالنــى شــود » و نیــز مىفرمــود« :از دســت دادن
فاطمــه بعــد از احمــد دلیــل بــر ایــن اســت کــه هیــچ دوســتى جاویــدان نمىمانــد
و چگونــه زندگــى گوارایــت خواهــد بــود بعــد از فقــدان آنــان بهجانــت ســوگند ،ایــن
چیــزى اســت کــه اصــا امــکان نــدارد .انســان مىخواهــد دوســتش نمیــرد ولــى
ایــن محــال اســت».
ایــن مطلــب ســادهاى نیســت کــه کســى ماننــد امیرالمؤمنیــن(ع) چنیــن
ســخنانى بگویــد .عقــل از درك ایــن کلمــات ناتــوان بــوده و ایــن ســخنان عظمــت
مقــام زهــرا(س) و فضــل او را نــزد خداونــد مىرســاند .زیــرا انــدوه او در ایــن
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مصیبــت  -بــا توجــه بــه ایــن کــه در صبــر ماننــد کــوه بلنــدى بــود کــه طوفانهــا او را
حرکــت نمــىداد و هیــچ چیــزى او را در هــم نمىشکســت ســیل از او جــارى شــده
و پرنــده اى بــه او نمىرســید  -از عجیــب تریــن عجایــب اســت .و اگــر فضیلــت
فاطمــه(س) در باالتریــن درج ـهاى نبــود کــه جــزع نمــودن بــراى او کار نیکویــى
بــود بههیــچ وجــه ایــن جــزع فــراوان از امیرالمؤمنین(ع)دیــده نمىشــد.
بههــر صــورت شــیعیان در اظهــار حــزن و انــدوه و اقامــه مجالــس ســوگوارى در
روز وفــات آن حضــرت و ذکــر مصیبتهــاى او بایــد امیرالمؤمنیــن(ع)را سرمشــق
خــود قــرار دهنــد .زیــرا او محبــوب و یگانــه پــدرش بــود و طــورى بــا او رفتــار مىکــرد
کــه بــا هیچکــس چنیــن رفتــارى را نداشــت .و شــیعیان و مخالفیــن آنــان فرمایــش
حضــرت رســول(ص) دربــاره او را روایــت نمــوده انــد کــه فرمــود« :فاطمــه پــاره تــن
مــن اســت .کســى کــه او را اذیــت نمایــد مــرا اذیــت کــرده اســت ».و فاطمــه(س)
بعــد از اعتــراف گرفتــن از خلیفــه اول و دوم بــه ایــن کــه آنهــا ایــن حدیــث را از
پیامبــر(ص) شــنیده انــد ،بــه ایــن حدیــث بــر علیــه آن دو اســتدالل نمــود .و در
حالیکــه دس ـتهایش را بلنــد کــرده بــود بــه خداونــد عرضــه داشــت :خداونــدا!
شــاهد بــاش کــه ایــن دو مــرا اذیــت کردنــد و بــه على(ع)ســفارش نمــود کــه خــاك
ســپارى و قبــر او را از ایــن دو پنهــان کنــد .ایــن اعمــال و همچنیــن ســفارش او،
جهــاد در راه خــدا و یــارى دیــن حــق و بهتریــن دلیــل بــر اى اثبــات مذهــب شــیعه
و باطــل نمــودن مذهــب عامــه اســت .زیــرا مخفــى نگهداشــتن دفــن و قبــر او
مطلــب ســؤال انگیــزى اســت کــه وقتــى از علــت آن ســؤ ال شــده و معلــوم شــود بــه
خاطــر وصیــت او مخفــى نگهداشــته شــده اســت ،ماننــد آفتاب در وســط آســمان
معلــوم مىشــود کــه او در حالــى از دنیــا رفــت کــه بــر ایــن دو خشــمگین بــوده و
مولــى و پــدر خــود را در حالــى دیــدار نمــود کــه از دســت ایــن دو شــاکى بــود .و
ایــن مطلــب بــراى ایــن دو رســوایى بزرگــى اســت کــه باالتــر از آن تصــور نمىشــود؛
بخصــوص بــا مالحظــه آیــات شــریفه قــرآن کــه مىفرمایــد« :بگــو از شــما پاداشــى
نمىخواهــم مگــر دوســتى نزدیــکان مــن )8(».و تأکیــد ایــن حکــم بــا آیــه «هــر
پاداشــى کــه از شــما بخواهــم بهنفــع خــود شماســت ».و رســول خــدا(ص) از دنیــا
رحلــت کــرد در حالــى کــه در روى زمیــن کســى از فاطمــه(س) بــه او نزدیکتــر نبــود.
و هیــچ عاقلــى شــک نمىکنــد ،کســى کــه بــه رســول خــدا(ص ) در پــاداش رســالت
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کتــاب مــاه

خیانــت نمایــد شایســته نیســت کــه بــر مســند خالفــت رســول خــدا(ص) تکیــه
زنــد و کســى کــه مالحظــه رســول(ص) را در مــورد نزدیــکان آن حضــرت ننمایــد
چگونــه در مــورد غیــر نزدیــکان مالحظــه او را خواهــد نمــود .و کســى کــه بــه دختــر
او ظلــم کنــد چگونــه در میــان امــت او بــه عدالــت رفتــار خواهــد کــرد .ایــن چیــزى
اســت کــه عالــم و جاهــل آن را مىداننــد بخصــوص کــه آیــه تطهیــر بهاتفــاق شــیعه
و مفســرین برجســته اهــل ســنت و علمــاى آنــان دربــاره حضــرت زهــرا(س) نــازل
شــده اســت .بنابرایــن بعــد از اینکــه آیــه صریــح قرآن طهــارت او را اعالم و دوســتى
او را واجــب کــرد ،اگــر کســى بــه او ظلــم نمایــد و حــق او را غصــب کنــد نمىتوانــد
اذیــت و آزار خــود را بــه طریــق شــرعى صحیحــى توجیــه نمایــد.
اى اهــل عالــم گریــه کنیــد بــر ایــن جنایــت بــزرگ کــه نســبت بــه رســول بزرگــوار و
پیامبــرى کــه رحمــت بــراى جهانیــان بــود و در حــق پــاره تــن و دختــر پــاك او انجام
دادنــد! حــق او را غصــب ،مهریــه او را گرفتــه و او را از ارث پــدر محــروم ســاختند!
یکــه کفنهــاى رســول خــدا(ص)
بــه صــورت او ســیلى زدنــد و جنیــن او را در حال 
هنــوز تــر و تــازه بــود ســقط کردنــد .و بــراى آتــش زدن در خانــه او آ تــش طلبیدنــد
همــان درى کــه مدتــى طوالنــى مالئکــه مقــرب خــدا پشــت آن توقــف مىکردنــد
تــا بــه آنهــا اذن دخــول داده شــود.
ب ههــر صــورت ســزاوار اســت شــیعه آن حضــرت را در ایــن روز بگونــه اى زیــارت
نمــوده و بــر او صلــوات و درود فرســتند کــه مایــه رضایــت پیامبــر(ص) بــوده،
خــداى فاطمــه(س) آن را پســندیده و حــق شــیعه گــرى ادا شــود.

شب نوزدهم

این شب ابتداى حامله شدن مادر پیامبر(ص) به آن حضرت مىباشد.
مراقــب و ادا کننــده حقــوق رســول خــدا(ص) ،حــق بزرگداشــت آن را از آنچــه در
میــاد پیامبــر(ص) گفتیــم ،خواهــد دانســت .زیــرا ایــن شــب کلیــد ســعادت روز
میــاد آن حضــرت بلکــه مقــام اجمــال آن مىباشــد؛ چنانچــه میــاد او یکــى از
کلیدهــاى روز مبعــث و مقامــات آن مىباشــد .و بنــده مراقــب جمیــع بهــره هــاى
خــود را از ایــن مراقبــت مىبــرد و بخاطــر کســالت هیــچ خیرى را از دســت نمىدهد.
زیــرا انســان عاقــل هیــچ ســعادتى را کــه در دســت باشــد از دســت نمىدهــد.
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(س)

ایــن روز بنابــر روایــت شــیخ مفیــد (ره) روز میــاد فاطمــه زهــرا(س) مىباشــد.
شــیخ مفیــد فرمــوده اســت« :دو ســال بعــد از بعثــت در روز بیســتم ایــن مــاه
حضــرت زهــرا (س ) متولــد شــده اســت .ســرور مؤمنیــن در آن تــازه شــده و روزه
آن روز و خیــرات و صدقــات در آن مســتحب مىباشــد».
فضایل حضرت فاطمه(س)
مقــدار بزرگداشــت ایــن روز بهمقــدار بزرگــى صاحــب آن بــوده و فاطمــه(س) در
پیشــگاه خداونــد متعــال و فرشــتگان و دوســتان او بســیار بــزرگ اســت .در روایــات
صحیــح آمــده اســت کــه او ســرور بانــوان جهــان و مریــم(س) ســرور بانــوان زمــان
خــود بــود و بهایــن ترتیــب ســرورى او بــر مریــم راســتگو(س)  -کــه قــرآن بــزرگ
صداقــت او را گواهــى مىدهــد  -نیــز ثابــت مىشــود .بلکــه عــده اى از علمــاى بــزرگ
یقیــن بــه برتــر بــودن او از ســایر پیامبــران و رســوالن دارنــد کــه خود فضیلت روشــنى
تهــاى او کــه از روایــات قطعــى بــه دســت
بــراى فاطمــه(س) مىباشــد .از فضیل 
مىآیــد و فاطمــه در میــان زنــان عالــم مخصــوص بــه آن فضیلــت مىباشــد ایــن
اســت کــه مصحــف بــزرگ و گرانقــدرى داشــت کــه جبرئیــل بعــد از رســول خــدا(ص)
آن را بــراى او آورده و امیرالمؤمنیــن(ع)آن را نوشــت .ایــن مصحــف نــزد فرزنــدان
معصــوم او بــود و علــم آنچــه گذشــت و آنچــه خواهــد آمــد و آنچه موجود اســت در او
بــود؛ چنانچــه از امــام صادق(ع)روایــت شــده اســت .خالصــه اینکــه دربــاره فضایــل
او شــیعه و غیــر شــیعه روایاتــى نقــل نمــوده انــد کــه چندیــن مجلــد کتــاب بــزرگ را
پــر مىکنــد و ایــن مختصــر گنجایــش آن را نــدارد .و اگــر فضیلتــى ب هجــز شــفاعت
او از دوســتدارانش نبــود همیــن فضیلــت در اثبــات حــق بزرگداشــت او و تولــدش
بهانــدازه تــوان بــراى شــیعه کافــى بــود .زیــرا بعضــى از حقــوق ادا نمىشــود گرچــه
کارى کــه بــراى اداء حــق انجــام شــود کامــل و تمــام باشــد.
اعمال مهم این روز
از کارهــاى مهــم در ایــن روز زیــارت او ،صلــوات بــر او ،و لعنــت کــردن ظالمیــن بــه آن
حضــرت (س ) اســت .و ســپس روز خــود را ماننــد امثــال ایــن روز بــه پایــان مىرســاند.
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وقایع ماه جمادیالثانی

دوم جمادیالثانی
مرگ هارون الرشید

در دوم جمادیالثانــی ســال  193هــ.ق هــارون الرشــید ،در روســتای ســناباد
تــوس در  44ســالگی بــه جهنــم واصــل شــد .مــدت خالفــت او  23ســال طــول
کشــید کــه در ایــن مــدت اختنــاق و اســتبداد و خودکامگــی وی سراســر ممالــک
اســامی را فراگرفتــه بــود و تعــداد بســیاری از علویــان در مــدت حکومــت وی
بــه شــهادت رســیدند )1( .از بــزرگ تریــن جنایتهــای هــارون ،زندانــی کــردن
هفتمیــن حجــت خــدا ،حضــرت امــام کاظــم(ع) بــود کــه ســالهای متمــادی آن
حضــرت را در زندانهــای تاریــک بغــداد حبــس نمــود و باالخــره آن حضــرت را
مســموم کــرد و بــه شــهادت رســانید.

سوم جمادیالثانی

شهادت حضرت صدیقه طاهره ،فاطمه زهرا

(س)

بنــا بــر روایــات مشــهور در ســوم جمادیالثانــی ســال  11هــ.ق یعنــی  95روز بعــد از
رحلــت جــان گــداز پیامبــر گرامــی اســام(ص) ،شــهادت حضــرت فاطمه زهــرا(س)
واقــع شــد )2( .بعــد از رحلــت رســول خــدا(ص) ســه بــار بــه خانــه دختــر گرامــی
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آن حضــرت ،هجــوم آوردنــد و در هــر بــار بــه طریقــی نســبت بــه ســاحت مقــدس
اهلبیــت (علیهمالســام) جســارت نمودنــد .در یکــی از دفعــات در خانــه حضــرت
فاطمــه(س) را بــه آتــش کشــیدند و بــا ایــن کــه میدانســتند آن حضــرت پشــت در
اســت ،بــا لگــد و فشــار در را بــاز کردنــد و میــخ در ،ســینه آن مخــدره را آزرد کــه در
ایــن بیــن جگــر گوشــه اش حضــرت محســن(ع) بــه شــهادت رســید.
آن گاه حضــرت امیرمؤمنــان علــی(ع) را بــا ســر و پــای برهنــه و دســت بســته
بــه طــرف مســجد بردنــد تــا از او بیعــت بگیرنــد .حضــرت فاطمــه(س) پیــش
آمدنــد تــا از بــردن آن حضــرت جلوگیــری نماینــد کــه مهاجمــان بــا تازیانــه و غــاف
شمشــیر آن بانــوی بزرگــوار را از امیرمؤمنــان(ع) جــدا نمودنــد)3( .
پــس از وقایــع دردناکــی کــه بعــد از رحلــت پیامبــر اســام(ص) بــه وقــوع ،پیوســت
حضــرت صدیقــه طاهــره(س) بــا بدنــی مجــروح و دلــی شکســته و محــزون بــه
کنــار قبــر شــهدای احــد میرفتنــد و بــرای مظلومیــت و غربــت جانشــین بــه حــق
پیامبــر(ص) و شــوهر گرامــی اش حضــرت علــی(ع) میگریســتند ،تــا این که آهســته
آهســته درد و جراحــات آن حضــرت بیــش تــر شــد .از آن بــه بعــد نزدیــک مدینــه
زیــر درختــی مینشســتند و گریــه و نالــه میکردنــد کــه منافقــان آن درخــت را هــم
بریدنــد .بعــد از آن امیرمؤمنــان(ع) در آن جــا ســایبان ســاختند کــه مشــهور بــه
یشــد.
«بیــت االحــزان» شــد )4( .روز بــه روز بــر شــدت بیمــاری آن بانــو افــزوده م 
ســینه و پهلــوی شکســته و مجــروح ،شــهادت جگــر گوشـهاش محســن و باالتــر از
نهــا غــم مظلومیــت امیرمؤمنــان(ع) ،کار را بــه جایــی رســانید کــه آن حضــرت
ای 
در بســتر بیمــاری افتادنــد و باالخــره نــود و پنــج روز بعــد از رحلــت پیامبــر گرامــی
اســام(ص) در حالــی کــه هجــده ســال بیــش تــر نداشــتند ،بــه شــهادت رســیدند.
خاک سپاری شبانه
روز شــهادت حضــرت فاطمــه(س) ،مدینــه مثــل روز رحلــت پیامبــر خــدا(ص)
شــده بــود .چشــم کوچــک و بــزرگ از زن و مــرد یــک پارچــه گریــه و اشــک بــود؛
لیکــن بــدن مطهــر آن حضــرت را بنــا بــر وصیتشــان شــبانه غســل دادنــد و شــبانه
بــه دور از چشــم همــگان تشــییع نمودنــد و بــه خــاک ســپردند .در مراســم تشــییع
آن مخــدره از اصحــاب جــز ســلمان ،ابــوذر و مقــداد و عمــار کســی حضــور نداشــت.
امیرمؤمنــان علــی(ع) در بقیــع چهــل صــورت قبــر ســاختند و بــر آنهــا مقــداری

13

تــاریــــخ

کتــاب مــاه

آب ریختنــد .فــردای آن روز منافقــان قصــد نبــش قبرهــا را نمودنــد تــا قاتــان آن
حضــرت بــر پیکــر مطهــر دختــر پیامبــر(ص) نمــاز بخواننــد! ولــی حضــرت علــی(ع)
بــه آنهــا اجــازه ندادنــد)5( .

دهم جمادیالثانی

بیستم جمادیالثانی

والدت با سعادت حضرت فاطمه زهرا

درگذشت مستنصر باهلل عباسی

در روز دهــم جمادیالثانــی ســال  640هــ.ق مســتنصر بــاهلل ســی و ششــمین
خلیفــه عباســی ،درگذشــت .وی هنگامــی کــه بــه خالفــت رســید بــر خــاف شــیوه
پــدران خویــش بنــای عــدل و داد نهــاد و بــه اهــل علــم بســیار احتــرام میگذاشــت
لهــا و را ههــا نقــش داشــت .او در شــهر بغــداد
و نیــز در بنــای مســاجد و تعمیــر پ 
در طــرف شــرقی رود دجلــه ،مدرســه بــی نظیــری بنــا کــرد و چهــار مــدرس بــرای آن
تعییــن نمــود تــا بــه چهــار مذهــب درس گوینــد .هم چنین لشــکر عظیمــی در حدود
نهــا را نابــود ســازد)6( .
صــد هــزار ســواره بــرای جنــگ بــا تاتــار گــرد آورد کــه توانســت آ 

سیزدهم جمادیالثانی
وفات حضرت ام البنین

(س)

در ســیزدهم جمادیالثانــی ســال  64هـــ.ق حضــرت ام البنیــن(س) همســر
گرامــی امیرمؤمنــان علــی(ع) و مــادر بزرگــوار حضــرت قمــر بنــی هاشــم(ع) رحلــت
فرمودنــد)7( .
امیرمؤمنــان علــی(ع) پــس از شــهادت حضــرت فاطمــه زهــرا(س) بــه ســفارش
بــرادر خویــش عقیــل کــه بــه خاندانهــا و انســاب عــرب بــه خوبــی آشــنا بــود ،بــا
فاطمــه کالبیــه ازدواج کردنــد و از ایــن بانــوی بزرگــوار چهــار فرزنــد بــه نامهــای
عبــاس ،جعفــر ،عبــداهلل و عثمــان بــه دنیــا آمدنــد کــه جملگــی در واقعــه عاشــورا
بــه شــهادت رســیدند.
حضــرت ام البنیــن(س) پــس از اطــاع از حادثــه عاشــورا همــه روز بــه قبرســتان
بقیــع میرفــت و در رثــای فرزندانــش آن چنــان جــان ســوز مرثیــه میخوانــد کــه
مــردم در اطــراف او جمــع میشــدند و تحــت تأثیــر جمــات او قــرار میگرفتنــد.
نقــل شــده اســت کــه مــروان بــن حکــم بــا آن همــه قســاوت قلــب ،هنگامــی کــه
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اشــعار و مرثیههــای او را میشــنید ،میایســتاد و گریــه میکــرد .گریــه و زاری آن
حضــرت مــداوم بــود تــا بــدرود حیــات گفــت و بــه ســرای آخــرت پیوســت)8( .

(س)

در بیســتم جمادیالثانــی ســال پنجــم بعثــت ،حضــرت حورای انســیه ،فاطمه
زهــرا(س) ،مــادر دوازده اختــر تابنــاک امامــت و والیــت در مکــه مکرمــه چشــم بــه
جهــان گشــود و هســتی را بــه نــور جمالــش منــور ســاخت)9( .
چنیــن نقــل شــده اســت کــه در شــب معــراج خداونــد ســیبی بــه پیامبــر
گرام ـیاش هدیــه داد کــه از بــو و رنــگ آن مالیکــه تعجــب کردنــد .خداونــد امــر
فرمودنــد تــا پیامبــر(ص) آن را میــل کننــد .هنگامــی کــه آن حضــرت ســیب را
شــکافت ،نــوری از آن درخشــید .جبرئیــل گفــت« :بخــور یــا رســول اهلل ،کــه ایــن
نــور فاطمــه ،دختــری اســت کــه از صلــب تــو خــارج میشــود»)10( .
جبرئیــل در دهــم شــعبان ســال چهــارم بعثــت بــه پیامبــر(ص) ابــاغ کــرد کــه تــا
چهــل روز  -بــه عنــوان مقدمــه حمــل حضــرت زهــرا(س)  -از خدیجــه کبــری(س)
کنارگیــری کنــد .از ایــن رو آن حضــرت تــا چهــل روز روزهــا را روزه میگرفتنــد و هــر
شــب هنــگام افطــار بــه خانــه فاطمــه بنــت اســد(س) میرفتنــد و بــا غذاهــای
بهشــتی افطــار مینمودنــد تــا ایــن کــه در شــب چهلــم دســتور رســید کــه بــه
خانــه خدیجــه(س) بــرو کــه خداونــد بــه ذات خــود ســوگند خــورده کــه امشــب
از صلــب تــو ذریــه پــاک بیافرینــد ،پــس آن حضــرت از جــا برخاســت و بــه خانــه
خدیجــه(س) رفــت)11( .
دوران حمل
حضــرت فاطمــه(س) در دوران حمــل از داخــل شــکم بــا مــادر خویــش
صحبــت میفرمودنــد و او را دل داری میدادنــد و بــه صبــر و پایــداری دعــوت
میفرمودنــد .رســول خــدا(ص) بــه خدیجــه فرمودنــد« :جبرئیــل بــه مــن بشــارت
داد کــه ایــن مولــود دختــر و وجــودی پــاک و بــا برکــت اســت .خداونــد متعــال
نســل مــرا از او قــرار میدهــد و از نســل او امامانــی در امــت قــرار خواهــد داد کــه
بعــد از پایــان یافتــن وحــی او ،جانشــینانش در روی زمیــن باشــند»)12( .
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در تاریــخ چنیــن آمــده اســت :هنگامــی کــه آثــار وضــع حمــل در خدیجــه ظاهــر
شــد ،ســراغ زنــان قریــش فرســتاد ،ولــی کســی بــرای کمــک او نیامــد؛ چــرا کــه آنهــا
بــه ازدواج خدیجــه بــا پیامبــر(ص) راضــی نبودنــد .خدیجــه از ایــن برخــورد آنهــا
غــم نــاک شــد کــه در همیــن حــال چهــار زن بلنــد باال و سراســر نــور بر او وارد شــدند
و گفتنــد« :ای خدیجــه! غمگیــن مبــاش کــه مــا فرســتادگان پــروردگارت هســتیم؛
مــا خواهــران توایــم .مــن ســاره هســتم و ایــن آســیه دختــر مزاحــم و هــم نشــین تــو
در بهشــت و ایــن مریــم دختــر عمــران و ایــن صفــورا دختــر شــعیب اســت ؛ خداوند
مــا را بــه نــزد تــو فرســتاده تــا تــو را یــاری نماییــم».
فاطمه(س) به دنیا آمد!
حضــرت خدیجــه کبــری(س) فاطمــه زهــرا(س) را پــاک و پاکیــزه بــر زمیــن نهــاد؛
در ایــن هنــگام نــوری از وجــودش درخشــید کــه تمــام خانههــای مکــه را روشــن
کــرد و ایــن نــور در شــرق و غــرب درخشــید .آن زنــان کــه بــه یــاری خدیجــه(س)
آمــده بودنــد ،مولــود را بــا آب کوثــر شســت و شــو دادنــد و در پارچــه ســفیدی
کــه بــوی مشــک و عنبــر از آن ســاطع بــود پیچیدنــد .هنگامــی کــه فاطمــه لــب
بــه ســخن گشــود ،چنیــن فرمــود« :اشــهد ان ال الــه اال اهلل و ان ابــی رســول اهلل
ســید االنبیــاء و ان بعلــی ســید االوصیــاء و ان ولــدی ســید األســباط» .آن گاه بــه
یکایــک آن زنــان بهشــتی بــا اسمشــان ســام کــرد .آنــان بر چهــره او تبســم کردند و
در آســمان نــوری درخشــان پدیــد آمــد کــه مالیکــه تــا آن روز چنــان نــوری را ندیــده
بودنــد؛ لــذا نــام آن حضــرت را «زهــرا» گذاشــتند)13( .

بیست و یکم جمادیالثانی
وفات حضرت ام کلثوم

(س)

روز بیســت و یکــم جمادیالثانــی ســال  61هـــ.ق ،یعنــی چهــار مــاه پــس از
بازگشــت کاروان حســینی از کربــا بــه مدینــه ،حضــرت ام کلثــوم دختــر گرامــی
امیرمؤمنــان علــی(ع) رحلــت فرمودنــد.
صاحــب ریاحیــن الشــریعه مینویســد« :امیرمؤمنــان(ع) آن مخــدره را بــه عــون
بــن جعفــر طیــار تزویــج نمــود».
حضــرت ام کلثــوم(س) در واقعــه جــان ســوز کربــا حضــور داشــتند و در روز
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عاشــورا در کنــار خواهرشــان ،حضــرت زینــب کبــری(س) و دیگــر بانــوان بــه
محافظــت از کــودکان و بازمانــدگان کاروان حســینی پرداختنــد .خطبه ایشــان در
کوفــه و مجلــس ابــن زیــاد و اشــعار آنحضــرت در قادســیه و قنســرین و مرثیههــای
آن مخــدره در روز اربعیــن و بازگشــت بــه مدینــه ،همگــی بــر عظمــت و شــجاعت
آن مخــدره داللــت دارد.
آن بانــوی بزرگــوار ســرانجام بعــد از چهــار مــاه از ورود بــه مدینــه با دلی سراســر غم
و انــدوه در مصایــب کربــا بــه ویــژه شــهادت ســاالر شــهیدان حضــرت اباعبــداهلل
الحســین(ع) رحلــت فرمودنــد و در مدینــه بــه خــاک ســپرده شــدند)14( .

بیست و دوم جمادیالثانی
مرگ ابوبکر بن ابی قحافه

در روز بیســت و دوم جمادیالثانــی ســال  13هــ.ق ابوبکــر بــن ابــی قحافــه در
 67ســالگی مــرد ( .)15او نخســتین کســی بــود کــه بعــد از رحلــت پیامبــر گرامــی
اســام(ص) بــه انتخــاب اعضــای ســقیفه ننگیــن بنــی ســاعده بــه خالفــت رســید.
ایــن انتخــاب بــه گونــه ای بــی حســاب بــود کــه عمــر بــا آن کــه خــود عنصــر اصلــی
جریــان ســقیفه بــود میگفــت« :بیعــت بــا ابوبکــر امــری بــدون تدبیــر ،مشــورت و
دقــت ،همچــون زمــان جاهلیــت بــود کــه خداونــد مســلمانان را از شــر آن حفــظ
کــرد! هــر کــس چنیــن کاری را تکــرار کــرد او را بکشــید!» ()16
مــدت خالفــت غصبــی ابوبکــر دو ســال و چهــار مــاه بــه طــور انجامیــد کــه در ایــن
مــدت جنایتهــای بزرگــی مرتکــب شــد کــه قلــم از ذکــر آن قاصــر اســت کــه از آن
جملــه میتــوان بــه ایــن مــوارد اشــاره کــرد:
 .1غصب خالفت
 .2اذیت و آزار پاره تن پیامبر خدا(ص) حضرت فاطمه زهرا(س)
 .3غصب فدک
 .4ســاختن حدیــث جعلــی «انــا معاشــر االنبیــاء ال نــورث مــا ترکنــا صدقــه» و
نســبت دادن آن بــه پیامبــر(ص)
 .5تخلف از لشکر اسامه و ناراحت کردن نبی گرامی اسالم(ص)
 .6آتش زدن احادیث پیامبر(ص)
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 .7دستور هجوم به خانه حضرت زهرا(س) در جریان سقیفه؛
 .8سکوت در برابر جنایت فجیع خالد بن ولید و)17( ...
چنیــن نقــل شــده اســت کــه ابوبکــر قبــل از مــردن ،عثمــان را طلــب کــرد تــا
دربــاره خالفــت وصیــت نامــه ای بنویســد تــا پــس از او خالفــت از آن عمــر بــن
ّ
خطــاب باشــد! ابوبکــر کلمــه ای گفــت و بــی هــوش شــد؛ بقیــه را عثمــان از
پیــش خــودش نوشــت کــه امــر خالفــت پــس از ابوبکــر بــا عمــر بــن خطــاب اســت.
هنگامــی کــه ابوبکــر بــه هــوش آمــد ،عثمــان را دعــا کــرد کــه آن چــه او میخواســته
نوشــته اســت)18( .
بایــد پرســید :چــرا آن هنــگام که پیامبر خــدا(ص) در روزهای آخر عمرشــان کاغذ
و قلــم خواســتند تــا بــار دیگــر وصــی بعــد از خــود را معرفــی نماینــد ،برخــی نســبت
هذیــان بــه آن حضــرت دادنــد و بــا ایجــاد ســر و صــدا مانــع از ایــن کار شــدند؟!
چنیــن نقــل شــده اســت کــه ابوبکر هنــگام مرگ ،بــر اشــتباهات و جنایتهایش
تأســف میخــورد کــه از آن جملــه بارهــا میگفــت« :ای کاش خانــه فاطمــه را
تفتیــش نکــرده بــودم»)19( .

بیست و هفتم جمادیالثانی

 -1شهادت علی بن محمد باقر (علیهماالسالم)
روز بیســت و هفتــم جمادیالثانــی ســال  116هــ.ق ،ابوالحســن علی بن محمد
الباقــر (علیهماالســام) در اردهــال کاشــان بــه شــهادت رســید )20( .چنیــن نقــل
شــده اســت کــه عــده ای از دوســتان و شــیعیان اهلبیــت علیهمالســام از
اهالــی کاشــان نامــه ای خدمــت امــام باقــر(ع) نوشــتند کــه چــون مــا از شــما دور
هســتیم یکــی از آقــازادگان خــود را بــرای راهنمایــی و تربیــت و تعلیــم احــکام بــه
دیــار مــا بفرســتید .امــام باقــر(ع) فرزنــد بزرگــوار خویــش ،جنــاب علــی بــن محمــد
(علیهماالســام) را بــه جانــب آنهــا فرســتادند.
هنــگام ورود آن حضــرت بــه کاشــان اســتقبال بــی نظیــری از ایشــان شــد کــه
نوشــته انــد در حــدود شــش هــزار نفــر از مــردم بــرای اســتقبال از آن ســاله پــاک
خانــدان پیامبــر(ص) جمــع شــده بودنــد .آن جنــاب در مســجد کاشــان مشــغول
بــه هدایــت مــردم شــدند و شــیعیان از شــهرهای اطــراف نیــز بــرای دیــدارش بــه
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آن جــا میآمدنــد و کرامــات زیــادی از ایشــان مشــاهده مینمودنــد .آن بزرگــوار
نامههایــی بــرای پــدر بزرگوارشــان بــه مدینــه نوشــتند و از حــاالت خود و شــیعیان
بــرای آن حضــرت گــزارش دادنــد.
باالخــره دو ســال پــس از شــهادت امــام باقــر(ع) ،جنــاب علــی بــن محمــد بــه
همــراه عــده ای از دوســتان و موالیــان و منســوبان آن حضــرت مــورد حملــه
مأمــوران حکومتــی قــرار گرفتنــد کــه همگــی بــه شــهادت رســیدند)21( .
هــم اکنــون بــارگاه باشــکوه جنــاب علــی بــن محمــد در اردهــال کاشــان محــل
زیــارت عاشــقان و ارادتمنــدان خانــدان رســالت و والیــت میباشــد.

 -2شهادت امام هادی(ع)
بنابــر روایتــی در بیســت و هفتــم جمادیالثانــی ســال  254هـــ.ق امــام
هــادی(ع) در  42ســالگی بــه دســتور معتــز عباســی مســموم شــدند و بــه شــهادت
رســیدند و در خانــه خویــش در ســامرا بــه خــاک ســپرده شــدند)22( .

بیست و نهم جمادیالثانی

 -1هالکت ولید بن یزید

روز بیســت و نهــم جمادیالثانــی ســال  126هــ.ق ولیــد بــن یزیــد  -یکــی دیگــر
از خلفــای بنــی عبــاس  -در جریــان جنگــی کــه بیــن لشــکریان او و ســپاهیان یزیــد
بــن ولیــد صــورت گرفــت بــه صــورت ناگــواری بــه هالکــت رســید)23( .
نیــز نقــل شــده اســت کــه ولیــد مــردی ملحــد و معــروف بــه فســق و فجــور بــود کــه
حتــی بــه ظواهــر اســام هــم مقیــد نبــود و پیوســته بــه شــراب خــوردن اشــتغال
داشــت .در کتابهــای تاریــخ چنیــن آمــده اســت کــه دســتور م ـیداد حوضــی را
مملــو از شــراب کننــد تــا هنگامــی کــه وجــد و ســرور بــر او غالــب میشــد ،خــودش
را در آن حــوض میافکنــد و تــا حــد امــکان شــراب میخــورد .در کتابهــای اهــل
تســنن چنیــن نقــل شــده اســت کــه یــک شــب مــؤذن اذان صبــح گفــت؛ ولیــد
برخاســت و شــراب خــورد و بــا جاریــه ای کــه هــم مســت بــود نزدیکــی کــرد و قســم
یــاد نمــود کــه بایــد آن جاریــه بــا مــردم نمــاز بخوانــد؛ پــس لبــاس خــودش را بــه وی
پوشــاند و آن جاریــه مســت را کــه جنــب هــم بــود به مســجد فرســتاد و او بــه عنوان
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امــام جماعــت بــا مــردم نمــاز خوانــد!! شــدت فســق و فجــور او بــه حــدی رســید که
بــا محــارم خــود نیــز نــکاح میکــرد و از ایــن کار هیــچ ابایــی نداشــت! ()24
آری! بایــد گفــت کــه جنایــت اهــل ســقیفه کار اســام را بــه ایــن جــا رســاند کــه
چنیــن افــراد فاســق و فاجــری بــر مســند خالفــت مســلمانان تکیــه زدنــد کــه ســر تا
پــا فســاد و ظلــم بودنــد و خــود آمــوزگار شــیطان بــه شــمار میرفتنــد.

 -2وفات حضرت سید محمد فرزند امام هادی(ع)
در بیســت و نهــم جمادیالثانــی ســال  252هـــ.ق حضــرت ســید محمــد فرزنــد
برومنــد امــام هــادی(ع) در ســامرا وفــات نمــود )25( .جاللــت قــدر و منزلــت ســید
محمــد بــه حــدی بــود کــه عــده ای از شــیعیان گمــان میکردنــد کــه بعــد از امــام
هــادی(ع) آن بزرگــوار امــام خواهــد بــود؛ ولــی بــا رحلــت ایشــان در زمــان پــدر
بزرگوارشــان بــر همــه معلــوم شــد کــه امــام حســن عســکری(ع) امــام پــس از ایشــان
اســت .امــام عســکری(ع) عالقــه بســیاری بــه بــرادرش جنــاب ســید محمــد
داشــت کــه در وفــات او بســیار متأثــر شــد.
بعــد از آن کــه تشــییع نمایانــی از پیکــر جنــاب ســید محمــد بــه عمــل آمــد،
آن حضــرت را در آبــادی «بلــد» در شــش فرســخی ســامرا بــه خــاک ســپردند کــه
هــم اکنــون حــرم ایشــان در آن جــا معــروف و دارای گنبــد و صحــن و غرفههــای
متعــدد اســت و نــه تنهــا دوســتان اهلبیــت عصمــت و طهــارت (علیهمالســام)
بــه زیــارت آن بزرگــوار مشــرف میشــوند و کرامــات زیــادی از آن حضــرت مشــاهده
مینماینــد ،بلکــه نــزد اهــل تســنن نیــز بســیار مــورد احتــرام اســت و پیوســته
بــرای حاجــات خویــش ،نســبت بــه آن جنــاب نــذر میکننــد و هرگــز قســم دروغ
بــه ایشــان نمیخورنــد)26( .
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سیما و مشخصات ظاهری

خالصهای از زندگینامه
(س)
حضرت فاطمه زهرا

والدت

پیامبــر اســام(ص) پــدر فاطمــه(س) ،و خدیجــه دختر خویلد مــادر آنحضرت
اســت .از آنجــا کــه اختــاف در گــزارش وقایــع و حــوادث تاریخــی ،از جملــه تولــد
و وفــات و شــهادت شــخصیتهای بــزرگ ،امــری عــادی و طبیعــی اســت ،در
تاریــخ والدت حضــرت زهــرا(س) نیــز اختــاف وجــود دارد .علــت اصلــی چنیــن
اختــاف نظرهایــی اهتمــام نداشــتن بــه ضبــط دقیــق گزارشهــا ،نگهــداری
منابــع و ...اســت و نیــز جنگهایــی کــه بــه از بیــن رفتــن بســیاری از منابــع اولیــه
شــده اســت.
بــه هــر حــال ،ســه تاریــخ بــرای والدت آنحضــرت ذکــر شــده اســت :بیســتم
جمــادی اآلخــر ســال پنجــم قبــل از بعثــت؛ دهــم جمــادی اآلخــر ســال پنجــم بعد
از بعثــت پیامبــر اکــرم(ص)؛ و بیســتم جمــادی اآلخــر ســال دوم بعــد از بعثــت]1[.

اسامی و القاب

برخی از اسامی و القاب آنحضرت چنین است:
فاطمــه ،بتــول ،حصــان ،حــره ،ســیده ،عــذرا ،زهــرا ،طاهــره ،زکیــه ،راضیــه،
مرضیــه ،محدثــه]2[.
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در برخی روایات؛ ســیما و مشــخصات ظاهری و جســمی حضرت فاطمه(س)
اینگونــه توصیف شــده اســت:
 .1انــس بــن مالــک میگویــد« :از مــادرم دربــاره شــمایل حضــرت فاطمــه ســؤال
کــردم ،در جــواب گفــت :فاطمــه مثــل مــاه در شــب چهاردهــم یــا مثــل آفتابــى
بــود کــه تــازه از زیــر ابــر خــارج شــده و یــا تــازه وارد آن میگردیــد ،و رنــگ پوســتش
ســفید و روشــن بــود»]3[.
 .2راوی میگویــد« :فاطمــه دختــر رســول خــدا(ص) ...موهــاى خــود را
میبافــت و موهــای بلنــدش بــر روى شــانههاى ایشــان میریخــت»]4[.
 .3عائشــه میگویــد« :راه رفتــن فاطمــه(س) ماننــد راه رفتــن رســول خــدا(ص)
بود»]5[.
روایــات دیگــری وجــود دارد کــه هــم میتوانــد نشــانگر زیبایــی باطنــی باشــد و
هــم نشــانگر زیبایــی ظاهــری:
 .4پیامبــر اکــرم(ص) حضــرت زهــرا(س) را چنیــن توصیــف میکنــد« :اگــر بــرای
زیبایــی ،نمــادی بــود همانــا فاطمــه(س) آن نمــاد میشــد»]6[.
 .5علــی(ع) میفرمایــد :هــرگاه بــا پیامبــر تنهــا میشــدم بــه مــن میفرمــود:
«ای ابــا الحســن! چــه نیکــو و زیبــا اســت همســرت فاطمــه ]7[،مــژده بــاد کــه
َســرور زنــان جهــان را بــه همســری تــو درآوردم»]8[.

ابعاد شخصیت

ابعــاد شــخصیت واالی حضــرت زهــرا(س) بســیار گســترده اســت کــه تنهــا
ن پــی بــرد .مطالعــه و تحقیــق
بــا ژرفاندیشــی میتــوان بــه جوانــب گســترده آ 
پیرامــون محورهــای معنــوی و الهــی ،علــم و دانــش و مبــارزات سیاســی و
اجتماعــی آنحضــرت و ...مــا را در رســیدن بــه مقصــود یــاری میدهــد.
برخــی از آیــات قــرآن کریــم  -ماننــد آیــه تطهیــر  -در شــأن حضــرت زهــرا(س) و
دیگــر پــاکان اهلبیــت(ع) نــازل شــد.
برخــی از ویژگیهــای بــارز اخالقــی و انســانی بانــوی بانــوان  -بــه شــهادت کتــب
مختلــف شــیعه و ســنی -بدیــن شــرح اســت:

23

کتــاب مــاه

 .1پارســایی و قناعــت بــه مــال انــدک و امکاناتــی ناچیــز ،در عیــن امــکان
بهرهمنــدی از باالتریــن امکانــات؛
 .2انفاق و ایثار فراوان در اشیای مورد عالقه و نیاز خویش؛
 .3عبادت خالصانه و نیایش به درگاه باری تعالی؛
 .4تبلور حیا و عفت؛
 .5الگوی کامل پوشش و حجاب اسالمی؛
 .6علم و دانش گسترده؛
 .7مبــارزات سیاســی و اجتماعــی ایشــان  -بعــد از رحلــت پیامبــر(ص) -در
پاســداری از مقــام والیــت حضــرت علــی(ع)]9[.

ازدواج

امــام علــی(ع) بــه جهــت شــرایط اقتصــادی نامناســب و حیــای نفــس ،بــرای
یکــرد ،تــا آنکــه بــا تشــویق برخــی
خواســتگاری حضــرت فاطمــه(س) اقــدام نم 
صحابــه بــه ایــن امــر اقــدام نمــود و خداونــد و رســولش نیــز رضایتشــان را از ایــن
ازدواج اعــام داشــتند.
حضــرت فاطمــه(س)؛ قبــل از ازدواج بــا امــام علــی(ع) ،خواســتگارانی؛ ماننــد
ابوبکــر و عمــر ،داشــت ،امــا پیامبــر اســام(ص) بــا اعــام اینکــه اجــازه ازدواج
زهــرا(س) بــا پــروردگار اســت ،بــه آنهــا جــواب رد داد]10[.
در نهایــت ،امــام علــی(ع) ،حضــرت فاطمــه(س) را از پیامبــر(ص) خواســتگاری
کــرده و بــا رضایــت خداونــد ،ایــن ازدواج صــورت پذیرفــت]11[.
خطبه عقد
نکــه خطبــه آنهــا را چــه کســی خوانــد ،از روایــات چنیــن برمیآیــد
در مــورد ای 
کــه خطبــه آنهــا در عالــم ملکــوت و آســمانها توســط فرشــتگان خوانــده شــد ،و
ســپس پیامبــر گرامــی اســام(ص) در ایــن دنیــا کــه عالــم تکلیــف اســت ،خطبهای
نیــز جــاری کردنــد.
گزارشهــای مختلفــی در مــورد ایــن عقــد در آســمانها وجــود دارد ماننــد آنکــه
پیامبــر اکــرم(ص) فرمــود« :خطبــه ازدواج علــى و فاطمــه را جبرئیــل و میکائیــل در
آســمانها خواندنــد کــه جبرئیــل وکیــل علــى و میکائیــل وکیــل فاطمــه بــود»]12[.
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زمان ازدواج
در ارتبــاط بــا ســن علــی(ع) و فاطمــه(س) هنــگام ازدواج و تشــکیل زندگــی
مشــترک گزارشهــای مختلفــی وجــود دارد کــه برخــی از آنهــا ناشــی از اختــاف
نظــر در تاریــخ تولــد آن بزرگــواران اســت .بــر ایــن اســاس ،ســن حضــرت زهــرا(س)
هنــگام ازدواج بــه ترتیــب ده ســال ،ســیزده ســال ،پانــزده ســال و هجــده ســال
گــزارش شــده اســت و بــا توجــه بــه گزارشهــای مختلــف در مــورد تاریــخ تولــد امــام
ً
ً
علــی(ع) ،سـ ّـن حضرتشــان هنــگام ازدواج نیــز دقیقــا مشــخص نیســت و احتمــاال
ایشــان  21ســال داشــتهاند.
در خصــوص روز و مــاه عقــد و بــه خانــه رفتــن آنحضــرت نیــز ،اقــوال مختلفــى
نقــل شــده اســت:
ّ
 .1روز اول ذى حجه عقد و روز سهشنبه ششم همان ماه به خانه رفتند.
ّ
 .2عقــد آنحضــرات در مــاه صفــر بــود ،و پــس از گذشــت چنــد روز از مــاه شــوال
بــه خانــه رفتنــد.
 .3عقد در ماه رمضان انجام پذیرفت و ماه ذى حجه به خانه رفتند.
 .4زفاف حضرت فاطمه در شب پنجشنبه 21 ،ماه ّ
محرم بوده است]13[.
میزان مهر
مهــر حضــرت فاطمــه زهــرا(س) در حقیقــت بهــای زره امیرالمؤمنیــن علــی(ع)
بــود کــه آنرا در گــزارش مشــهور بــه پانصــد درهــم و بنابــر نقلــی بــه چهارصــد درهــم
فروختنــد .در اینکــه پانصــد درهــم معــادل چــه مقــدار نقــره اســت ،نظــرات
متفاوتــی وجــود دارد ،ولــی مشــهور آن اســت کــه پانصــد درهــم معــادل 262
مثقــال صیرفــی نقــره خالــص میباشــد]14[.
ویژگیهای منزل
پیامبــر خــدا(ص) از همــان ابتــداى ورود بــه مدینــه در فکر ســاخت حجــرهاى براى
حضــرت فاطمــه(س) بــود و بدیــن جهــت زمانــى کــه اتاقهایــی را در شــرق مســجد
بــراى همســران خــود ســاخت ،بــراى فاطمــه(س) نیــز حجــرهای در نظــر گرفــت.
از ویژگیهــاى خانــه فاطمــه(س) آن بــود کــه بعدهــا بــه دســتور خــدا ،همــه
َ
ن خانــه بســته شــد« :أ َمـ َـر ِب َسـ ّ ِـد
در ایـ 
ْدرهایــى ّکــه بــه مســجد بــاز میشــدند ،جــز ِ
ْ
ـواب إل بــاب علـ ّـی» .ایــن گــزارش در بســیارى از منابــع معتبــر اهلســنت نیــز
البـ ِ
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نقــل شــده اســت]15[.
ایــن خانــه از نورانیــت و شــکوه خاصــى برخــوردار و از خانههایــى بــود کــه قــرآن
مجیــد دربــاره آنهــا فرمــود« :در خانههایــى کــه خــدا رخصــت داده کــه [قــدر
و منزل ـت] آنهــا رفعــت یابــد و نامــش در آنهــا یــاد شــود .در آن [خانه]هــا هــر
بامــداد و شــامگاه او را نیایــش میکننــد»]16[.
در ایــن خانــه هرگــز از تجملگرایــى اثــری یافــت نمیشــد ،خانــهاى بســیار
ســاده ،نــه فــرش گرانبهایــی دارد و نــه وســائل گرانقیمتــی! ایــن خانــواده
میخواســتند زندگــى زاهدان ـهای را در پیــش گیرنــد ،بدیــن جهــت بیشــتر آنچــه
داشــتند را بــه تهیدســتان داده و خــود تــا میتوانســتند ســاده میزیســتند]17[.
تــا پیامبــر اســام(ص) زنــده بــود ،احتــرام ایــن خانــه و ســاکنان آن برجــا بــود،
امــا بعــد از رحلــت حضرتشــان ،حوادثــی رخ داد کــه در نهایــت بــدان انجامیــد کــه
فاطمــه(س) مــدت زیــادی بعــد از پدرشــان زنــده نماننــد.
غصب فدک و آتش زدن خانه حضرت زهرا(س)
افــرادی کــه بعــد از پیامبــر(ص) قــدرت را بــه دســت گرفتنــد ،آســیبهای
جســمی و روحــی فراوانــی بــه حضرتشــان وارد کردنــد ،از جملــه آنکــه در
مالیمتریــن گزارشهــا تهدیــد بــه آتــشزدن خانــه ایشــان نمــوده و بــه گــزارش
مشــهور ،درب ورودی آنرا نیــز آتــش زدنــد:
«ابوبکــر ،عمــر را بــه ســوی علــی و کســانی کــه بــا او بودنــد فرســتاد تــا آنهــا را از
خانــه فاطمــه بیــرون بیــاورد .و بــه او گفــت :اگــر آنــان بــا تــو مخالفــت کردنــد بــا آنــان
یکــه آتــش بــا خــود حمــل میکــرد بــه ســوی خانــه فاطمــه
نبــرد کــن! عمــر در حال 
رفــت تــا خانــه را بــه آتــش کشــد! پــس بــا فاطمــه روبــرو شــد .فاطمــه از او پرســید،
ای پســر خطــاب کجــا م ـیروی ؟ آیــا آمــدهای خانــه مــا را بــه آتــش بکشــی؟! عمــر
گفــت :بلــه ،یــا اینکــه آنچــه را مــردم قبــول کردهانــد (خالفــت ابوبکــر) قبــول
کنیــد]18[.»...
فدک که هدیه پیامبر به دخترشان بود را از دست ایشان گرفتند:
«زمانــی کــه مــردم بــا ابوبکــر بیعــت کردنــد و او بــر همــه مهاجریــن و انصــار تســلط
پیــدا کــرد کســی را بــه ســوی فــدک فرســتاد تــا وکیــل حضــرت زهــرا(ع) را از آن
خــارج ســازد»]19[.
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کــه از گــزارش اخیــر میتــوان برداشــت کــرد کــه غصــب فــدک بعــد از حملــه بــه
خانــه ایشــان ،بــا فاصلــه زمانــی چنــد روز صــورت گرفتــه اســت.

خطبه فدکیه

زمانــی کــه ابوبکــر و عمــر تصمیــم گرفتنــد تــا فدکــی کــه پیامبــر اســام(ص)
در زمــان حیــات خویــش بــه دختــرش بخشــیده بــود ،را از دســت آنحضــرت
خــارج کننــد،حضرتشــان بــرای احقــاق حــق و اتمــام ّ
حجــت بــه همــراه تعــدادی
از اطرافیــان بــه مســجد النبــی(ص) رفتنــد کــه عــدهای از مهاجــران و انصــار در
آنجــا گــرد ابوبکــر جمــع شــده بودنــد .وقتــی آنحضــرت وارد مســجد شــدند،
پــردهای را بیــن ایشــان و مــردم نصــب کردنــد .آنگاه حضــرت فاطمــه(س) نالــه
جانســوزی زدنــد کــه در اثــر آن ،صــدای تمــام حاضــران بــه گریــه بلنــد شــد .بعــد
از آرامشــدن مــردم ،زهــرا(س) ســخن خــود را بــا حمــد و ثنــای خداونــد و درود بــر
رســول خــدا(ص) آغــاز کردنــد ،بــا شــنیدن نــام پیامبــر ،دوبــاره صــدای گریــه مــردم
بلنــد شــد ]20[.آنچــه حضــرت در ایــن خطبــه فرمودنــد ،در کتــب روایــی و تاریخــی
گــزارش شــده اســت.

مصحف فاطمه

(س)

«مصحــف فاطمــه» نــام مجموع ـهای اســت کــه در زمــان فاطمــه(س) و بــا
دســتان علــی(ع) نوشــته شــد .مطالــب ایــن کتــاب  -مشــتمل بــر حــوادث غیبــی
و اســرار آل محمــد(ص) اســت  -بــه وســیله جبرئیــل و یــا فرشــتهای دیگــر بــه
حضــرت فاطمــه القــا شــد .ایــن کتــاب نــزد هــر فــردی باشــد ،نشــانهای از امامــت
او بــوده و از ایــن رو میــان امامــان دســت بــه دســت شــده و اکنــون در دســت امــام
مهدی(عــج) اســت .محتــوای ایــن مصحــف نیــز در اختیــار آن پیشــوایان بــوده
و جــز آنچــه از آنــان در ایــن زمینــه نقــل شــده ،دیگــر مطالــب منــدرج در آن در
اختیــار عمــوم قــرار نگرفتــه اســت ]21[.چــون ایــن کتــاب پــس از رســول خــدا(ص)
تدویــن یافتــه اســت ،از حضرتشــان دربــاره آن چیــزی گــزارش نشــده اسـت ،ولــی
ایــن بــه معنــای بیاطالعــی پیامبــر از ایــن مصحــف نبــوده اســت؛ زیــرا مــا عقیــده
داریــم وی بــه اذن خــدا از رخدادهــای آینــده نیــز باخبــر بــود.
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تسبیحات حضرت زهرا

(س)

تســبیح حضــرت زهــرا(س) عبــارت اســت از )34( :مرتبــه «اهلل أکبــر» ،بعــد ()33
مرتبــه «الحمــد هلل» و بعــد از آن ( )33مرتبــه «ســبحان اهلل» .از تعقیبهایــى
کــه بعــد از نمازهــای پنجگانــه خیلــى ســفارش شــده اســت ،تســبیح حضــرت
زهــرا(س) اســت ]22[.دربــاره پــاداش تســبیحات حضــرت زهــرا(س) روایــات
زیــادی وجــود دارد کــه بــه برخــی از آنهــا اشــاره میشــود:
الــف) امــام صــادق(ع) فرمــود« :تســبیح فاطمــه(س) پــس از هــر نمــاز در نــزد
مــن از هــزار رکعــت نمــاز در هــر روز محبوبتــر اســت»]23[.
همچنیــن آنحضــرت بــه ابوهــارون مکفــوف فرمــود« :اى ابوهــارون! مــا
کــودکان خــود را همانگونــه کــه بــه نمــاز فرمــان میدهیــم بــه تســبیح حضــرت
زهــرا(س) نیــز امــر میکنیــم .پــس بــر ایــن ذکــر مداومــت کــن؛ زیــرا هــر بنــدهاى بــر
آن مداومــت کنــد تیرهبخــت نمیشــود»]24[.
ب) امــام باقــر(ع) فرمــود« :هرکــس تســبیح حضــرت زهــرا(س) را بگویــد ،ســپس
طلــب آمــرزش کنــد آمرزیــده خواهــد شــد .ایــن تســبیح بــه زبــان صد مرتبه اســت،
ولــى در میــزان عمــل هــزار تســبیح بــه شــمار مـیرود ،و شــیطان را دور میکنــد ،و
خداونــد رحمــان را خشــنود میســازد»]25[.

بیت االحزان

پیامبــر اســام(ص) بــه حضــرت زهــرا(س) کــه تنهــا فرزنــد باقــی مانــده ایشــان بود،
عالقــه خاصــی داشــت و رابط ـهای صمیمــی میــان آنهــا برقــرار بــود کــه بــه همیــن
دلیــل ،انــدوه حضــرت زهــرا(س) بــرای از دســت دادن پدرشــان ،مضاعــف میشــد.
عــاوه بــر ایــن ،بعــد از رحلــت پیامبــر(ص) ،شــرایط بــه گون ـهای پیــش رفــت
کــه بیاحترامیهــا و بیعدالتیهایــی نســبت بــه اهلبیــت ،بویــژه حضــرت
زهــرا(س) روا داشــته شــد ]26[.مجمــوع اینهــا ســبب شــد کــه فقــدان پــدر بــرای
فرزنــد بســیار ســنگین آیــد و بــه دنبــال آن ،عــزای فاطمــه(س) ســنگینتر شــود،
تــا جایــی کــه گــزارش شــده اســت ،عــزاداری فاطمــه(ع) در خانــه موجــب اعتــراض
برخــی شــده و بــه دنبــال آن بــود امــام علــی(ع) اتاقــی در بقیــع آمــاده کــرد و
فاطمــه(س) بــرای عــزاداری بــه آنجــا میرفــت« :بــزرگان مدینــه گــرد هــم آمــده و
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بــه حضــور حضــرت علــى(ع) رفتنــد و گفتنــد :اى ابوالحســن! فاطمــه شــب و روز
نکــه روزهــا در طلــب معیشــتیم ،شــب
گریــه میکنــد و هیچکــدام از مــا عــاوه بــر آ 
هنــگام نیــز خــواب خوشــی نداریــم .مــا از تــو میخواهیــم کــه بــه فاطمــه بگویــی یــا
شــب گریــه کنــد و یــا روز .آنحضــرت پذیرفــت و ایــن موضــوع را بــا فاطمــه(س) در
میــان نهــاد ،ولــى دریافــت کــه همســرش توانایــی آنرا نــدارد کــه از گریــه آرامگیــرد.
بــا ایــن حــال ،فاطمــه(س) گفــت :اى ابوالحســن! مــن ،چنــدان در میــان ایــن
مــردم زندگــی نخواهــم کــرد و بــه زودى از میــان آنــان خواهــم رفــت!
علــى جــان! بــه خداونــد ســوگند مــن شــب و روز آرام نخواهــم گرفــت تــا اینکــه
بــه پــدرم ملحــق شــوم .حضــرت علــی(ع) در پاســخ فرمــود :باشــد ،هــر طــور کــه
میــل دارى انجــام بــده و ســپس اتاقــى در بقیــع کــه در آن زمــان ،خــارج از منطقــه
مســکونی شــهر مدینــه بــود بــراى همســرش ســاخت کــه بــه «بیــت االحــزان»
مشــهور شــد .صبحگاهــان ،فاطمــه ،فرزندانــش را برداشــته و بــه آنجــا میرفــت
و تــا شــبانگاه مشــغول گریــه بــود و چــون شــب فــرا میرســید حضــرت امیــر(ع)
فاطمــه را بــه منــزل بــاز میگردانیــد .حضــرت فاطمــه پــس از فــوت پــدر بزرگــوارش
مــدت  27روز ایــن برنامــه را انجــام م ـیداد»]27[.

موقوفات

بــر اســاس روایــات ،حضــرت زهــرا(س) صاحــب اموالــی بــود کــه از طریــق
هبه(بخشــش) بــه آنحضــرت رســیده بــود و ایشــان بخشــی از اموالــش را بــراى
بنــی هاشــم و بنــی مطلــب وقــف نمــود]28[.

شهادت

در مــورد تعــداد روزهایــی کــه حضــرت صدیقــه طاهــره(س) پــس از رحلــت پــدر
بزرگوارشــان در قیــد حیــات بــود ،چنــد گــزارش وجــود دارد .بعضــی ایــن زمــان را
چهــل روز و کســانی ایــن مــدت را شــش مــاه ذکــر کردهانــد]29[.
گــزارش مشــهوری کــه برخــی روایــات اهلبیــت(ع) نیــز مؤیــد آن هســتند،
حــدود ســه مــاه را تأییــد میکنــد:
امــام باقــر(ع) مىفرمایــد :زمــان رحلــت صدیقــه کبــرا(س) ســه مــاه بعــد از
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رحلــت پیامبــر مکــرم اســام(ص) بــود]30[.
در همیــن راســتا طبرســی میگویــد :حضــرت صدیقــه طاهــره(ع) در مــاه
جمــادی االخــر ســال یــازده هجــری از دنیــا رفتنــد .و مــدت زمــان حیــات فاطمــه
زهــرا(س) پــس از پیامبــر(ص)  95روز بــود]31[.
تشییع پیکر مطهر
بنابــر وصیــت خــود حضــرت زهــرا(س) ،جنــازه آنحضــرت شــبانه تشــییع
و بــر پیکرشــان نمــاز گــزارده شــد ،آنچــه قطعــی اســت آن اســت کــه تنهــا تعــداد
اندکــی در ایــن مراســم شــرکت داشــتند ،امــا در بــاره نــام افــراد شــرکتکننده کــه
گزارشهــای گوناگونــی وجــود دارد:
 .1بــر جنــازه حضــرت فاطمــه(ع)؛ امــام علــی ،حســن ،حســین(ع) ،عقیــل،
ســلمان ،أبــوذر ،مقــداد ،عمــار و بریــده نمــاز خواندنــد .2 ]32[.عــاوه بــر ایــن
افــراد ،عبــاس بــن عبــد المطلــب و فرزنــدش فضــل ،حذیفــه و ابــن مســعود نیــز در
نمــاز شــرکت داشــتند]33[.
 .2در مراســم خاکســپاری فاطمــه؛ عبــاس بــن عبدالمطلــب ،علــی(ع) و فضــل
پســر عبــاس حضور داشــتند]34[.
محل قبر فاطمه(س)
بر اساس قرائن موجود ،در مورد محل دفن آنحضرت  3نظر وجود دارد:
 .1در خانه خودشان]35[.
 .2در محــل روضه(بیــن منبــر و خانــه پیامبــر) کــه پیامبــر(ص) فرمــود« :باغــی
اســت از باغهــای بهشــت»]36[.
 .3در قبرستان بقیع]37[.

ایام فاطمیه

تعظیــم شــعائر و بزرگداشــت مقــام معصومــان(ع) بــا هــر بهانــه و در هــر
مناســبتی ارزشمنــد اســت ،امــا آنچــه در ســالهای اخیــر بــه عنــوان «ایــام
فاطمیــه» اول و دوم و در برخــی نقــاط ،ایــام فاطمیــه ســوم برگــزار میشــود،
در منابــع اســامی ،شــیعی و در ســیره امامــان(ع) ،حتــی شــیعیان ســدههای
ابتدایــی بعــد از غیبــت ،گزارشــی در ارتبــاط بــا «ایــام فاطمیــه» و یــا «دهــه
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ً
فاطمیــه» مشــاهده نمیشــود و اساســا غیــر از عــزاداری بــرای امــام حســین(ع)
در دهــه محــرم و اربعیــن ،گــزارش دیگــری در مــورد عــزاداری پیشــوایان دینــی و
اصحــاب آنــان در ایــام ویــژه دیگــر وجــود نــدارد]38[.

ݣ�ی ݣن� ش
و� ت� ݣݣها
پ
ّ
[ .]1تاریخ تولد حضرت زهرا(س).9925 ،
[ .]2سید ابن طاووس ،على بن موسى ،اإلقبال باألعمال الحسنة فیما یعمل مرة فى السنة ،محقق ،مصحح،
قیومى اصفهانى ،جواد ،ج  ،3ص  ،165 -164قم ،دفتر تبلیغات اسالمى ،چاپ اول1376 ،ش؛ ر .ک« :مشکات
از القاب حضرت فاطمه زهرا(س)»25591 ،؛ «القاب حضرت زهرا(س) در احادیث و منابع اسالمی».5380 ،
[3و .]4ابن شهر آشوب مازندرانی ،مناقب آل أبیطالب(ع) ،ج ،3ص  ،356قم ،عالمه ،چاپ اول1379 ،ق.
[ .]5شیخ صدوق ،محمد بن على ،امالی ،ص  ،595تهران ،کتابچی ،چاپ ششم1376 ،ش.
[ .]6ابن شاذان ،محمد بن احمد ،مائة منقبة من مناقب أمیر المؤمنین و األئمة من ولده(ع) من طریق العامة،
ص  ،136قم ،مدرسة اإلمام المهدی(عج) ،چاپ اول1407 ،ق.
[ .]7البته ممکن است این عبارت ،ناظر به زیبایی معنوی باشد.
[ .]8اربلی ،علی بن عیسی ،کشف الغمة فی معرفة األئمة ،محقق ،رسولی محالتی ،هاشم ،ج ،1ص – 359
 ،360تبریز ،نشر بنیهاشمی ،چاپ اول1381 ،ق.
[ .]9ر .ک« :ابعاد شخصیت حضرت فاطمه زهرا(س)»1256 ،؛ «مقام حضرت زهرا(س)».13313 ،
[ .]10بالذری ،احمد بن یحیی ،انساب االشراف ،تحقیق ،زکار ،سهیل ،زرکلی ،ریاض ،ج  ،1ص  ،402بیروت،
دارالفکر ،چاپ اول1417 ،ق؛ مقریزی ،تقی الدین ،امتاع األسماع بما للنبی من األحوال و األموال و الحفدة و
المتاع ،تحقیق ،نمیسی ،محمد عبدالحمید ،ج  ،5ص  ،351بیروت ،دارالکتب العلمیة ،چاپ اول1420 ،ق.
[« .]11خواستگاری امام علی(ع) از حضرت فاطمه و مهریه ایشان».72620 ،
[ .]12مناقب آل أبیطالب(ع) ،ج ،3ص .346
[ .]13ر .ک« :زمان ازدواج علی(ع) با فاطمه(س)18645 ،؛ «مراسم عروسی زمان پیامبر».3808 ،
[ .]14شعرانی ،ابوالحسن ،ترجمه و شرح تبصره المتعلمین فی أحکام الدین ،ج ،2ص  ،543تهران ،منشورات
إسالمیة ،چاپ پنجم1419 ،ق؛ نراقی ،أحمد بن محمد مهدی ،رسائل و مسائل ،ج  ،2ص  ،120قم ،کنگره
نراقیین مال مهدى و مال احمد1422 ،ق؛ ر .ک« :میزان مهر حضرت فاطمه (ع)».9293 ،
[ .]15شیبانی ،أحمد بن محمد ،مسند احمد بن حنبل ،ج  ،3ص  ،99بیروت ،مؤسسة الرسالة ،چاپ اول،
1421ق؛ طبرانی ،سلیمان بن أحمد ،المعجم األوسط ،ج  ،4ص  ،186قاهرة ،دارالحرمین ،بیتا؛ نیشابوری،
محمد بن عبداهلل ،المستدرک على الصحیحین ،ج  ،3ص  ،135بیروت ،دارالکتب العلمیة ،چاپ اول1411 ،ق.
[ .]16نور.36 ،
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[ .]17ر .ک« :ویژگیهای منزل حضرت فاطمه(س)».44349 ،
[ .]18ابن عبد ربه اندلسی ،احمد بن محمد ،العقد الفرید ،ج  ،5ص  ،13بیروت ،دار الکتب العلمیة ،چاپ اول،
1404ق؛ أبو الفداء صاحب حماة ،إسماعیل بن علی ،المختصر فی أخبار البشر ،باب «أخبار أبیبکر الصدیق و
خالفته» ،المطبعة الحسینیة المصریة ،چاپ اول ،بیتا.
[ .]19طبرسى ،احمد بن على ،اإلحتجاج على أهل اللجاج ،ج ،1ص  ،90مشهد ،نشر مرتضى ،چاپ اول1403 ،ق.
[ .]20ابن أبی طاهر ،احمد ،بالغات النساء ،ص  ،24قم ،الشریف الرضی ،چاپ اول ،بىتا؛ اإلحتجاج على أهل
اللجاج ،ج ،1ص .98
[ .]21ر .ک« :مصحف فاطمه(س)».1355 ،
ّ
[ .]22امام خمینی ،توضیح المسائل(محشی) ،ج  ،1ص  ،606م  ،1122قم ،دفتر انتشارات اسالمى ،چاپ
هشتم1424 ،ق.
[ .]23-25شیخ صدوق ،ثواب األعمال و عقاب األعمال ،ص  ،163قم ،دار الشریف الرضی ،چاپ دوم1406 ،ق.
[ .]26ر .ک« :شهادت حضرت فاطمه(س) در منابع اهل سنت» ،سؤال 5256؛ «عکس العمل امام علی(ع)در
حادثه هجوم به منزل آنحضرت» ،سؤال .578
[ .]27مجلسى ،محمد باقر ،بحار االنوار ،ج  ،43ص  ،177بیروت ،دار إحیاء التراث العربی ،چاپ دوم1403 ،ق؛
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[ .]29کشف الغمة فی معرفة األئمة ،ج ،1ص .503
[ .]30ابوالفرج اصفهانى ،مقاتلالطالبیین ،تحقیق ،صقر ،سید احمد ،ص  ،60 - 59بیروت ،دار المعرفة ،بیتا.
[ .]31طبرسی ،فضل بن حسن ،إعالم الورى بأعالم الهدى ،ج  ،1ص  ،300قم ،مؤسسه آل البیت ،چاپ اول،
1417ق؛ ر .ک« :تاریخ دقیق شهادت حضرت زهرا(س)».8086 ،
[ .]32مناقب آل أبی طالب(ع) ،ج  ،3ص  ،363قم ،عالمه ،چاپ اول1379 ،ق؛ اعالم الوری بأعالم الهدی،
ج  ،1ص 300؛ شیعى سبزوارى ،حسن بن حسین ،راحة األرواح در شرح زندگانى ،فضائل و معجزات ائمه
اطهار(ع) ،ص  ،79تهران ،اهل قلم ،چاپ دوم1378 ،ش.
[ .]33مناقب آل أبیطالب(ع) ،ج  ،3ص .363
[ .]34طبری ،محمد بن جریر ،تاریخ االمم و الملوک(تاریخ طبری) ،ج ،11ص  ،598بیروت ،دار التراث ،چاپ
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فاطمه زهرا(س) و قرآن

جایگاه فاطمه(س) در کالم وحی

بــا ظهــور دیــن تحــول آفریــن اســام بــه وســیله حضــرت محمــد(ص) کرامــت
انســانی ،عدالتخواهــی و آزادی معنایــی واقعــی یافــت .پیامبــر خــدا حفــظ و
حراســت از دیــن و ارزشهــای واالی آن را بــه تبعیــت از دو چیــز واگــذار نمــود.
یکــی قــرآن و دیگــری اهــل بیــت کــه مفســران حقیقــی و عمــل کننــدگان واقعــی
ایــن کتــاب الهــی بودنــد .فاطمــه زهــرا(س) کــه جــزء اهــل بیــت پیامبــر و حلقــه
اتصــال نبــوت و امامــت گردیــد در حدیثــی قدســی چنیــن توصیــف میگــردد:
«یــا احمــد لــوالک لمــا خلقــت االفــاک و لــوال ّ
علــی لمــا خلقتــک و لوالفاطمــه
لمــا خلقتکمــا؛ای احمــد اگــر تــو نبــودی جهــان را نمیآفریــدم و اگــر علــی نبــود
تــرا نمیآفریــدم و اگــر فاطمــه نبــود شــما را نمیآفریــدم )1(».از امــام محمــد
باقــر(ع) روایــت شــده کــه فرمــود :آنــگاه کــه فاطمــه(س) والدت یافــت ،خداونــد
بــه فرشــته وحــی فرمــود کــه نــام فاطمــه را بــر زبــان پیامبــر جــاری ســازد .از ایــن
رو پیامبــر اکــرم(ص) بــه خواســت خــدا نــام او را فاطمــه نهــاد .ســپس خــدا بــه
آن بانــوی گرانقــدر فرمــود :مــن بوســیله دانــش و بینــش ،تــو را از دیگــر بنــدگان
جــدا ســاخته و بــه همــه آنــان برتــری بخشــیدم و تــو را پــاک و پاکیــزه ســاختم.
آنــگاه امــام باقــر(ع) بیــان داشــت :بــه خــدا قســم کــه خــدا وی را بوســیله دانــش و
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بینــش بــر دیگــران ممتــاز ســاخت و از همــان عالــم میثــاق (ذر) او را پــاک و پاکیــزه
قــرار داد و ســپس بــه ایــن آیــه اشــاره فرمــود« )2(:و اذ اخــذ ربــک مــن بنــی آدم
مــن ظهورهــم ذریتهــم و اشــهدهم علــی انفســهم الســت بربکــم قالــوا بلــی شــهدنا
ّ
ان تقولــوا یــوم القیامــة انــا ّکنــا عــن هــذا غافلیــن؛(ای رســول یــادآور) هنگامــی کــه
خــدای تــو ،از پشــت فرزنــدان آدم نســل آنهــا را بــر خودشــان گــواه ســاخت کــه
آیــا مــن پــروردگار شــما نیســتم همــه گفتنــد :بلــی مــا گواهــی میدهیــم .دیگــر در
روز قیامــت نگوییــد مــا از ایــن واقعــه غافــل بودیــم» )3(.ایــن پاکیزگــی را قــرآن در
آیــه تطهیــر بــه روشــنی بیــان میکنــد« .انمــا یریــداهّلل لیذهــب عنکــم الرجــس
اهلالبیــت و یطهرکــم تطهیــرا؛ خداونــد اراده نمــود هرگونــه ناپاکــی و پلیــدی را از
اهــل بیــت دور کنــد و آنهــا را پــاک و مطهــر قــرار دهــد»)4(.
نــزول ایــن آیــه در رابطــه بــا جمعــی اســت کــه فاطمــه(س) از اعضــای اصلــی آن
بــه شــمار میآمــد .زیــرا پیامبــر(ص) پــس از آن بــه روایــت بســیاری از راویــان و
مفســران بــه مــدت شــش مــاه یــا بیشــتر هــر روز وقــت نماز بــر در خانــه فاطمه(س)
توقــف مینمــود و بــا یــادآوری زمــان نمــاز ایــن آیــه را تــاوت میفرمــود .کالم
وحــی وجــود مقــدس حضــرت زهــرا(س) را کــه چــون نــوری خیــره کننــده دل
تاریکیهــا را شــکافت و زهــره ای در آســمان زمینیــان و ملکوتیــان شــد چنیــن
توصیــف میکنــد.
«اهّلل نــور الســموات و االرض مثــل نــوره کمشــکوة فیهــا مصبــاح المصبــاح فــی
زجاجــة ،الزجاجــة کانهــا کوکــب دری یوقــد مــن شــجرة مبارکــة زیتونــة الشــرقیة و
الغربیــة یــکاد زیتهــا یضیــی ء و لــو لــم تمسســه نــار نــور علــی نــور یهــدی اهّلل لنــوره
ّ
مــن یشــاء و یضــرب اهّلل االمثــال للنــاس و اهّلل بــکل شــی ء علیم؛(...)5خــدا نــور
آســمانها و زمیــن اســت .داســتان نــورش بــه مشــکاتی مانــد کــه در آن روشــن
چراغــی باشــد آن چــراغ در حبابــی قــرار دارد .حبابــی شــفاف و درخشــنده،
همچــون ســتاره ای درخشــان .ایــن چــراغ بــا روغنــی افروختــه میشــود کــه از
درخــت پــر برکــت زیتــون گرفتــه شــده (بــا آنکــه) شــرقی و غربــی نیســت (شــرق و
غــرب بــدان فــروزان اســت) نزدیــک اســت بــدون تمــاس بــا آتــش شــعله ور شــود
و خــود بــه خــود (جهانــی را) روشــنی بخشــد ،پرتــو آن نــور (حقیقــت) بــر روی نــور
(معرفــت) قــرار گرفتــه اســت و خــدا هــر کــه را بخواهــد بــه نــور خــود هدایــت کنــد
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و....در تفســیر ایــن آیــه علــی بــن جعفــر آورده اســت :مــن از حضــرت کاظــم(ع)
پرســیدم« ،کمشــکاة فیهــا مصبــاح» چــه معنایــی دارد .حضــرت فرمــود :منظور از
مشــکوة دختــر پیامبــر فاطمــه(س) اســت و واژه مصبــاح دو نــور دیــده اش حســن
ّ
«کانهــا کوکـ ٌـب ّ
دری» ســؤال کــردم؟ فرمــود :فاطمــه
و حســین هســتند .ســپس از
در میــان زنــان گیتــی چــون اختــری نورافشــان میمانــد .وقتــی از «یــکاد زیتهــا
یضــی ء» پرســیدم .آن حضــرت بیــان داشــت :فاطمــه در دانــش و بینــش چنــان
اســت کــه چیــزی نمانــده کــه همــه علــوم و دانــش از او سرچشــمه گیــرد .شــاید
کالم گهربــار پیامبــر(ص) کــه فرمــود :نــور ابنتــی فاطمــة مــن نــور اهّلل؛ نــور دختــرم
فاطمــه از نــور خداســت ،برداشــتی از ایــن آیــه باشــد)6(.
قــرآن فاطمــه(س) را بســان کوثــر کــه منبــع عظیمــی از خیــر و رحمــت اســت بــه
ّ
پیامبــر(ص) عطــا نمــود (انــا اعطینــاک الکوثــر) و همانگونــه کــه حــوض کوثــر را شــفا
لهــای عطشــناک اهــل محشــر قــرار داد ،فاطمــه را نســلی پایــدار و واال
بخــش د 
بخشــید تا از وجود و برکت آن برگزیدگان حق و مقتدایان نیک ســیرت آب حیات
بنوشــند و بــه ســاحل ســعادت و ســامت راه یابنــد .پیامبــر خــدا(ص) کــه ســخن
و عملــش حجــت میباشــد و هیــچ کاری را از ســر هــوای نفــس انجــام نمیدهــد
ّ
(و مــا ینطــق عــن الهــوی ان هــوال وحــی یوحــی)( )7فاطمــه را ســتود ،او را حــورا و
زکیــه و ّ
انســیه ،طاهــره و مرضیــهّ ،
محدثــه نامیــد و شــأنش را باالتــر از مریــم دختــر
عمــران دانســت .آن حضــرت بــه امــت خویــش توصیــه نمــود کــه :قــل الاســئلکم
ً ّ
علیــه اجــرا ال المــودة فــی القربــی؛( )8مــن از شــما هیــچ پاداشــی نمیخواهــم مگــر
دوســتی نزدیکانــم .گوینــد پــس از نــزول ایــن آیــه از پیامبــر ســؤال شــد کــه خویشــان
نهــا بــر مــا واجــب شــد چــه کســانی هســتند .آن حضــرت
نزدیکــت کــه دوســتی آ 
نهــا حســن و حســین)9(.
فرمــود :علــی و فاطمــه و دو فرزنــد آ 

انس فاطمه (س) با قرآن

حضــرت فاطمــه(س) در بوســتان نبــوی و در خانــدان وحــی تحــت تربیــت پــدر
گرامیــش رســولخدا کــه بهتریــن معلــم اخــاق و توحیــد بــود ،آداب و ارزشهــای
اســامی را آموخــت آنگونــه کــه باطنــش بــا قــرآن مأنــوس گردیــد و اســرار و دانشها
را چنــان فــرا گرفــت کــه کتابــی بنــام مصحــف فاطمــه کــه علــم گذشــته و آینــده در

36

مـقـاالت

آن اســت پدیــد آورد .در روایــت اســت کــه چــون زمــان والدت حضــرت زهــرا(س)
نزدیــک شــد رســولخدا ام ســلمه و زینــب دختــر جحــش را فرمــان داد تــا بــه نــزد
کــودک بیاینــد و آیــة الکرســی و آیــه ان ربکم...بخواننــد و بــا دو ســوره عوذتیــن او
را در پنــاه خــدا قــرار دهنــد)10(.
فاطمــه(س) کــه از ابتــدا جــان و روحــش آمیختــه بــه عطــر حیاتبخــش قرآنــی
بــود ،بــا بیــان احــکام و معــارف الهــی ،جامعــه اســامی و بخصوص زنان را نســبت
بــه وظایفشــان آشــنا ســاخت و در عمــل بــه قــرآن و نشــر آن از همــگان پیشــی
گرفــت و هــر کــه در مکتــب توحیــدی اش زانــوی ادب زد از نامــداران و ره یافتــگان
بــه درگاه ربوبــی شــد .شــاگردان و پــروش یافتــگان کالس درســش از خادمیــن،
حافظیــن و گرونــدگان واقعــی قــرآن گردیدنــد.
فضــه خدمتگــزار حضــرت فاطمــه(س) کــه عمــر خویــش را در معیــت و هــم
نشــینی دختــر رســولخدا ســپری نمــود ،در مــدت  20ســال جــز بــا آیــات قــرآن
ســخن نگفــت و هــرگاه قصــد بیــان مطلبــی را داشــت آیــه ای متناســب بــا آن را
تــاوت مینمــود .جایــگاه قــرآن در نــزد فاطمــه(س) بســیار ارزشــمند و اهتمــام
وی در آمــوزش و تعلیــم کتــاب الهــی بســی بلنــد و در خــور توجــه اســت .وی
بــه تأســی از پــدر گرامیــش در تــاوت قــرآن ُمصــر بــود و فاطمــه(س) میفرمایــد
رســولخدا شــش چیــز را الزمــه مـ ّ
ـروت دانســت ،ســه تــا در حضــر و ســه تــا در
ســفرّ ،امــا در حضــر :تــاوت قــرآن ،آبــاد کــردن مســاجد و معاشــرت بــا بــرادران
دینــی بــرای خــدا ،ولــی در ســفر :بخشــیدن توشــه ،خلــق حســن داشــتن و
مــزاح نمــودن در غیــر نافرمانــی و معصیــت الهــی )11(.در روایــت آمــده اســت کــه
حضــرت فاطمــه(س) فرمــود :همانــا رســول خــدا بــرای حســن و حســین تعویــذ
مینوشــت و بــه آنــان ایــن کلمــات را تعلیــم م ـیداد ،چنانکــه آنــان را ســوره ای
از قــرآن آمــوزش م ـیداد )12(.فاطمــه(س) در آمــوزش قــرآن و نحــوه قرائــت آن
دســتورالعملهایی دارد از جملــه اینکــه فرمــوده :کســی کــه ســورههای حدیــد،
واقعــه و الرحمــن را تــاوت کنــد در ملکــوت آســمانها چنیــن خوانــده میشــود:
«ســاکن فــردوس»( )13مؤانســتی کــه دختــر رســولخدا(ص) بــا قــرآن داشــت بــا
حضــور پــدر طــراوت و شــادابی خاصــی بــدو مـیداد ،طــوری کــه در فقــدان پیامبــر
روحــش بشــدت آزرده گردیــد و از قطــع ارتبــاط فرشــته وحــی کــه پیــام آور آیــات
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الهــی بــود شــکوه نمــود و خطــاب بــه قبــر پــدر فرمــود :جبرئیــل بــا آیاتــی از قــرآن
همــدم و مونــس مــا بــود ّامــا (پــدر) تــو رفتــی و خیرهــا از مــا پوشــیده شــد.
حضــرت فاطمــه(س) الفــت خاصــی بــا قــرآن داشــت .پیامهــای قرآنــی را نشــر
م ـیداد و دل گرفتگــی اش زمانــی بــود کــه میدیــد بــه قــرآن عمــل نمیشــود و از
آن ارمغــان نبــوت تنهــا نامــی مانــده و نــه تنهــا بــه حفظــش اقــدام نمیگــردد بلکــه
دشــمن ســعی در تغییــر و تبدیــل آن مفاهیــم الهــی دارد .و بــه ذائقــه و ســلیقه
خویــش آن را تفســیر میکنــد.
بــا مــروری اجمالــی بــر زندگــی کوتــاه فاطمــه(س) بــه جلوههــای ویــژه ای از تأثیــر
قــرآن در ســیره و ســخن آن حضــرت پــی میبریــم کــه میتوانــد بیــش از پیــش
چهــره تابنــاک آن گوهــره دهــر و یگانــه یــادگار رســولاکرم(ص) را بــه شــیفتگان
حــق و حقیقــت و طالبــان خــدای جــوی بشناســاند.

بیان توحیدی

شهــای واالی قرآنی بر مواضع
بــزرگان و اولیــاء الهــی همــواره در تبلیــغ دین و ارز 
توحیــدی پــای فشــرده انــد .دختــر گرانمایــه پیامبــر اســام کــه از سرچشــمه توحید
جرع ههــا نوشــیده و ظــرف دلــش بــه نــور خدایــی روشــن گردیــده بــه ســردمداران
خالفــت کــه پــس از رســولخدا(ص) بــه زور و مکــر و حیلــه بــر مســند پیشــوای
مســلمانان تکیــه زده انــد و خــود را جانشــین آن حضــرت میداننــد نهیــب زده و
از ایمانــی کــه از برکــت اســام و وجــود پــر برکــت پیامبــر خــدا بدســت آوردنــد ولــی در
حفــظ و حراســت آن تــاش نکردنــد انتقــاد نمــوده ،میفرمایــد:
ً
فــان تکفــروا انتــم و مــن فــی االرض جمیعــا فــان اهّلل لغنــی حمیــد؛ اگــر شــما
و همــه مــردم روی زمیــن کفــر ورزیــد (بــه خــدا زیانــی نخواهــد رســید) چــرا
کــه خداونــد در خــور ســتایش اســت )14(.شــمایان جــز بــه خویشــن زیــان
نمیرســانید و جــز بــا از دســت دادن دیــن و ایمانتــان بــه خــود خســران و زیانــی
وارد نمیآوریــد .حضــرت فاطمــه(س) بــرای روشــن شــدن اذهــان عمــوم مــردم
کــه خیــال نمودنــد هــر شــخصی بــا هــر فکــر و اندیشــه ای لیاقــت جانشــینی
پیامبــر و عملــی کــردن برنامههــای دیــن اســام را دارد و فقــط حفــظ ظاهــر بــرای
ً
مقبولیــت کافــی اســت فرمــود :مــن یبتــغ غیراالســام دینــا فلــن یقبــل منــه و هــو
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فــی اآلخــرة مــن الخاســرین؛( )15هــر کــس غیــر از اســام دینــی را اختیــار کنــد هرگــز
از او پذیرفتــه نیســت و او در آخــرت از زیانــکاران اســت .آن حضــرت بــا اعتقــاد
راســتین بــه حقیقــت اســام واپــس گرایــی و ارتجــاع را در اندیشــه و افــکار آن
نابخــردان مذمــت نمــوده و از زبــان قــرآن میفرمایــد :افحکــم الجاهلیــة یبغــون
ً
و مــن احســن مــن اهّلل حکمــا لقــوم یوقنــون؛( )16آیــا (بــا وجــود ایــن دیــن کامــل
و قوانیــن محکــم آســمانی) بــاز تقاضــای تجدیــد حکــم زمــان جاهلیــت را دارنــد و
بــرای اهــل یقیــن کــدام حکــم از حکــم خــدا نیکوتــر خواهــد بــود.

شمیم رسالت

حضرت فاطمه(س) در بیان و عمل نســبت به دســتورات دینی بســیار پرتالش
بــود .حقیقــت در ســخن ،تقــوا در عمــل ،عدالــت در رفتــار و کــردار ،مفاهیمــی بــود
کــه از پــدر آموخــت و آنگونــه بــه کار بســت کــه رســولخدا(ص) بارهــا او را ســتود و
در وصفــش فرمــود« :فداهــا ابوهــا» فاطمــه(س) بســتر پذیــرش رســالت نبــوی را
بــا درایــت خویــش گســتراند و در تفســیر و تبییــن نظــرات پیامبــر(ص) زیباتریــن
قهــا و خطاب ههــا را ایــراد نمــود و آیــات الهــی را بــه بهتریــن شــیوه و مؤثرتریــن
نط 
راهــکار مــورد اســتفاده قــرار داد وی در رویارویــی بــا اهــل باطــل فرمــود :مــن دختــر
ٌ
پیامبــری هســتم کــه قــرآن دربــاره اش گفتــه :لقــد جائکــم رســول مــن انفســکم
عزیــز علیــه مــا ّ
عنتــم حریــص علیکــم بالمؤمنیــن رؤف رحیــم.
پیامبــری از میــان شــما بهســویتان آمــد کــه رنجهــای شــما بــر او گــران اســت و
بــه ارشــاد و هدایــت شــما ســخت عشــق میورزیــد و بــر ایمــان آورنــدگان رئــوف و
پرمهــر بــود )17(.اگــر نســب ایــن پیامبــر را بجوئیــد خواهیــد دیــد کــه او پــدر مــن
اســت .نــه پــدر دیگــر زنــان .پیامبــری کــه خداونــد او را بــا چنیــن ویژگیهایــی
ً
ً
ّ
برانگیخــت .انــا ارســلناک شــاهدا و مبشــرا و نذیــرا؛ ای پیامبــر مــا تــو را گــواه و
مــژده دهنــده و بیــم ده فرســتادیم( .خلــق را بــه رحمــت بشــارت و از قهــر و عــذاب
بترســانی)( )18بــا اســتفاده از دو آیــه فــوق فاطمــه(س) پیوســتگی و اطاعــت
خــود را از رســول(ص) اعــان ســاخت و فرمــود :مــن دختــر یگانــه همــان پــدرم،
پیشــوای بشــر دوســت و خیرخواهــی کــه بــا رســالت خویــش شــما را از عــذاب
ســخت الهــی هشــدار داد و بــرای نجــات انســانها کوشــید.
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حامی والیت

حفــظ اعتقــادات قلبــی و باورهــای دینــی ویژگــی بنــدگان صالــح خداســت،
ّامــا بــرای پیمــودن مراتــب ایمــان تنهــا ذکــر زبانــی و بــاور قلبــی کافــی نیســت
و الزم اســت در مواقعــی کــه دشــمن قصــد سســت نمــودن پایههــای دینــی و
مذهبــی امتــی را دارد بــه جهــاد و مبــارزه روی آورده از حریــم اســام دفــاع نمــود.
حضــرت فاطمــه(س) در گفتگــوی خویــش بــا کســانی کــه بــه تضییــع حقــش
رضایــت دادنــد و راه را بــرای متجــاوزان زورگــو بازگذاشــتند تــا در لبــاس دیــن
خالفــت مســلمین را بــه عهــده گیرنــد و آب را از سرچشــمه قطــع کننــد داد ســخن
ً
میدهــد و بــا اســتفاده از قــرآن میفرمایــد« :االتقاتلــون قومــا نکثــوا ایمانهــم و
ّ
ـرة اتخشــونهم فــاهّلل احـ ّـق ان تخشــوه
همــوا باخــراج الرســول و هــم بدؤکــم ّاول مـ ٍ
ان کنتــم مؤمنیــن؛ چــرا بــا گروهــی کــه پیمانهــای خــود را شکســتند و آهنــگ
بیــرون رانــدن پیامبــر را نمودنــد کارزار نمیکنیــد .در حالــی کــه آنــان نخســتین
بــار پیــکار بــا شــما را آغــاز کردنــد .آیــا از آنــان میترســید بــا اینکــه ســزوارتر اســت کــه
از خــدا بترســید ،اگــر ایمــان داریــد)19(.
جهــاد و مبــارزه ای کــه فاطمــه(س) مــردم غفلــت زده آن زمــان را بــدان دعــوت
مینمایــد ،دفــاع از حــق والیــت حضــرت علی(ع)اســت .آنهایــی کــه بــا تــن
پــروری و رخــوت و تقصیــر پوســتین اســام را وارونــه بــه تــن کردنــد و بــه کنــار
رفتــن شــخصیتی کــه از همــه شایســته تــر بــود رضایــت دادنــد مــورد نکوهــش
دختــر رســولخدا(ص) واقــع شــدند .گویــا فرامــوش کــرده انــد کــه در ابتــدای
ظهــور اســام و اطاعــت از پیامبــر بــا دشــمن بــه مبــارزه برخاســتندّ .امــا اکنــون
کــه در کارهــا گشــایش حاصــل شــده مســئولیت خویــش را رهــا نمــوده و بــه راحــت
طلبــی روی آورده انــد .فاطمــه(س) در مالقاتــی کــه بــا زنــان مهاجــر و انصــار
داشــت بــه نوعــی دیگــر از والیــت امیرمؤمنــان علــی(ع) دفــاع کــرده و ایــن آیــه را
تــاوت میکنــد ...افمــن یهــدی الــی الحـ ّـق احـ ّـق ان ّیتبــع امــن الیهـ ّـدی اال ان
یهــدی فمــا لکــم کیــف تحکمــون؛ آیــا آن کــه (خلــق را) بــه راه حــق رهبــری میکنــد
ســزاوارتر بــه پیــروی اســت یــا آن کــه خــود هدایــت نیابــد مگــر آن کــه هدایتــش
کننــد .پــس شــما را چــه شــده چــرا اینگونــه قضــاوت میکنیــد )20(.ایــن آیــه
کــه بــه اصــل هدایــت اشــاره دارد مقایســه ای اســت بیــن انســان واالیــی کــه بــه
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حــق و عدالــت راهنمایــی میکنــد و مــردم را بــه راه راســت ارشــاد نمــوده بــا آن
فــرد گمراهــی کــه نــه خــود هدایــت شــده و نــه راه راســت را میشناســد تــا بتوانــد
دیگــران را هدایــت کنــد .دختــر رســولخدا(ص) ایــن چنیــن آنهــا را مؤاخــذه کــرد
کــه کدامیــک از ایــن دو نفــر شایســته الگــو بردارینــد .آیــا علــی بــن ابیطالــب(ع) کــه
نمونــه انســان کامــل و برجســته در دانــش و فضیلــت اســت یــا مدعیــان دروغ گــو
و غاصبــی کــه هیــچ یــک از امتیــازات رهبــری را ندارنــد.

شکوه شکیبایی

حضــرت فاطمــه(س) در عمــر کوتــاه امــا پرثمــر خویــش بــا انــواع نامالیمــات
روبــرو شــد کــه بــا همتــی دلیرانــه و مقاومتــی بــی نظیــر آنهــا را پشــت ســر نهــاد
وی بــه فرمــان الهــی صبــر را پیشــه ســاخت و از شــدیدترین مصائــب روزگار لــب
بــه شــکوه و شــکایت نگشــود ،بلکــه بــا آغوشــی بــاز بــه اســتقبال ســختیها رفــت
و بــدون آنکــه از انجــام مســئولیت شــانه خالــی کنــد و بــه راحــت طلبــی و ســازش
بــا دشــمن گــردن نهــد ،بــه ســر پنجــه صبــر و تدبیــر وظیفــه خویــش را بــه انجــام
رســاند .تصاحــب حــق مســلم آن حضــرت و همســر گرامیــش توســط غاصبــان و
بیدادگــران امــری خــاف بــود کــه آن حضــرت نــه تنهــا با مســئله منفعالنــه برخورد
نکــرد بلکــه در اعتــراض مســتدل بــه خلفــای وقــت آنــان را از خطــا و اشــتباه آگاه
کــرده و از هواهــای جــاه طلبانــه و ظالمانــه بــر حــذر داشــت ،و آنــگاه کــه کوشــش
خــود را در ایــن زمینــه بــی ثمــر دیــد و گوشــی شــنوا بــرای پذیــرش حــق ندیــد .بــا
بیــان آیــه ای از قــرآن مشــی خــود را اینگونــه ترســیم نمــود.
ً
ٌ
...بــل ّ
ســولت لکــم انفســکم امــرا فصبـ ٌـر جمیــل و اهّلل المســتعان علــی
ماتصفــون؛( )21اینــک صبــری نیکــو بــرای مــن بهتــر اســت و بــر آنچــه شــما وصــف
میکنیــد خــدا یــاری دهنــده اســت ،و در فــرازی دیگــر از ســخنانش فرمــوده
ّ
اســت« :فاعملــوا انــا عاملــون و انتظــروا انــا منتظــرون»(.)22
شــما کار خــود کنیــد ،و «مــا هــم بــه وظیفــه خویــش عمــل میکنیــم .شــما
منتظــر (میــوه تلــخ عملکــرد ظالمانــه خــود) باشــید .مــا نیــز بــه انتظار(پــاداش و
شــکیبایی و پایــداری و ایمــان) عمــل خــود میباشــیم».
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اوج پروا پیشگی

فاطمــه(س) در زندگــی ســعادتمند و پربــارش بــه اجــرای فرامیــن قرآنــی و
ســنت نبــوی پایبنــد بــود و بــا پشــت پــا زدن بــه مظاهــر دنیــای مــادی ،مراتــب
کمــال را میپیمــود و رضایــت پــروردگار را میطلبیــد .خداترســی و پرهیــزگاری آن
بانــوی نمونــه وی را بــه ســر حــد کمــال رســانید و تشــنگان حقیقــت را از بــرکات آن
نفــس قدســیه ســیراب نمــود .هنگامــی کــه آیــات ذیــل بــر قلــب مقــدس پیامبــر
خــدا(ص) نــازل گردیــد« :و ّان جهنــم لموعدهــم اجمعیــن ،لهــا ســبعة ابــواب
ّ
لــکل بــاب منهــم جــزء مقســوم؛ البتــه وعــدگاه جمیــع آن مــردم گمــراه آتــش دوزخ
خواهــد بــود آن دوزخ را هفــت در اســت کــه هــر دری بــرای ورود دســته ای از
گمراهــان معیــن گردیــده اســت)23(.
پیامبــر گریــه شــدیدی کــرد ،صحابــه بــه حــال پیامبــر ناراحــت شــدند ولــی علــت
گریــه را نمیدانســتند .عــادت آن حضــرت چنــان بــود کــه بــا دیــدن فاطمــه(س)
شــاد میگردیــد و آثــار شــادی در چهــره اش نمایــان میگشــت .یکــی از اصحــاب
خدمــت فاطمــه(س) رفــت و از وی خواســت ســبب گریــه پیامبــر(ص) را جویــا
گــردد .آنــگاه فاطمــه(س) نــزد رســولخدا(ص) آمــد و پرســید؟ پدرجــان فدایــت
گــردم .علــت گریــه شــما چیســت .پیامبــر دو آیه فــوق را تالوت نمــود .فاطمه(س)
کــه نــام جهنــم را شــنید فــوق العــاده منقلــب شــد و پــی در پــی گفــت :الویــل ثــم
الویــل لمــن دخــل النــار .وای ،پــس وای بــر کســی کــه وارد دوزخ گــردد)24(.
در خطبــه جاودانــه ای کــه فاطمــه(س) در دفــاع از حــق خویــش بیــان نمــود
حاضــران را بــه تقــوا و پرهیــزگاری دعــوت نمــود و فرمــود :فاتقــوا اهّلل حــق تقاتــه
والتموتـ ّـن و انتــم مســلمون؛ راه خداترســی را آنگونــه کــه شایســته اســت پیشــه
ســازید و بکوشــید جــز مســلمان جهــان را بــدرود نگوییــد)25(.
آن حضــرت بــدکاران را مــورد خطــاب قــرار داده و بــه عــذاب روز قیامــت هشــدار
ّ
میدهــد :مــن یأتیــه عــذاب یخزیــه و یحــل علیــه عــذاب مقیــم؛ بــه زودی
خواهیــد دانســت چــه کســی جهــاد و مبــارزه ای کــه فاطمــه(س) مــردم غفلــت
زده آن زمــان را بــدان دعــوت مینمایــد ،دفــاع از حــق والیــت حضــرت علــی(ع)
اســت .آنهایــی کــه بــا تــن پــروری و رخــوت و تقصیــر پوســتین اســام را وارونــه
بــه تــن کردنــد و بــه کنــار رفتــن شــخصیتی کــه از همــه شایســته تــر بــود رضایــت
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دادنــد مــورد نکوهــش دختــر رســولخدا(ص) واقــع شــدند .عــذاب خــوار کننــده
بســویش خواهــد آمــد و کیفــر مانــدگار دامانــش را خواهــد گرفــت)26(.
دختــر رســولخدا(ص) در جمــع زنــان مهاجــر و انصــار از عــدم ایمــان و
خداترســی مــردان شــان ســخن گفتــه و میفرمایــد :ولــو ان اهــل القــری آمنــوا و
اتقــوا لفتحنــا علیهــم بــرکات مــن الســماء و االرض ولکــن کذبــوا فاخذناهــم بمــا
کانــوا یکســبون؛ اگــر مــردم شــهرها ،ایمــان آورده و پــروا پیشــه ســاخته بودنــد.
بــی تردیــد برکاتــی از آســمان و زمیــن برایشــان میگشــودیم .ولــی آنــان آیــات مــا را
دروغ پنداشــتند .پــس مــا نیــز بــه کیفــر اعمالشــان گریبــان آنهــا را گرفتیــم)27(.
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سیمای فاطمه
در روز قیامت

(س)

چهــره مقــدس و ملکوتــی فاطمــه زهــرا(س) در تاریــخ اســام آنقــدر تابنــاک و
روشــن اســت کــه چنــدان بــه تحقیــق و بررســی نیــاز نــدارد؛ امــا بــا توجــه بــه ایــام
شــهادت آن بزرگــوار شایســته اســت اندکــی دربــاره فضایل حضرتــش گفتگو کنیم.
برایــن اســاس ،بــه ســراغ روایــات نورانــی معصومــان علیهمالســام میرویــم تــا
بامقــام و جایــگاه آن حضــرت در قیامــت آشــنا شــویم.

کیفیت برانگیخته شدن

برانگیختــه شــدن و رســتاخیز از لحظــات بســیار ســخت و وحشــتناک آینــده
بشــر اســت؛ زمانــی کــه معصومــان علیهمالســام همــواره بــدان میاندیشــند و
گاه از خــوف آن بیهــوش میشــدند .فاطمــه(س) نیــز چنیــن بــود و بیشــتر بدیــن
زمــان میاندیشــید .فکــر زنــده شــدن ،عریــان بــودن انســانها در قیامــت،
عرضــه شــدن بــه محضــر عــدل الهــی و ...او را در انــدوه فــرو میبــرد .امیرمؤمنــان
علــی(ع) میفرمایــد«:روزی پیامبرخــدا(ص) بــر فاطمــه(س) وارد شــد و او را
اندوهنــاک یافــت .فرمــود :دختــرم! چــرا اندوهگینــی؟
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فاطمــه پاســخ داد :پدرجــان! یــاد قیامــت و برهنــه محشــور شــدن مــردم در آن
روز رنجــم میدهــد.
پیامبــر فرمــود :آری دختــرم! آن روز ،روز بزرگــی اســت؛ امــا جبرئیــل از ســوی
خداونــد برایــم خبــر آورد مــن اولیــن کســی هســتم کــه برانگیخته میشــوم؛ ســپس
ابراهیــم و آنــگاه همســرت علــی بــن ابــی طالــب(ع) .پــس از آن ،خداونــد جبرئیــل
را همــراه هفتــاد هــزار فرشــته بــه ســوی تــو میفرســتد .وی هفــت گنبــد از نــور
بــر فــراز آرامگاهــت برقــرار میســازد .آنــگاه اســرافیل لباسهــای بهشــتی برایــت
م ـیآورد و تــو آنهــا را میپوشــی .فرشــته دیگــری بــه نــام زوقائیــل مرکبــی از نــور
برایــت مـیآورد کــه مهــارش از مرواریــد درخشــان و جهــازش از طالســت .تــو بــر آن
مرکــب ســوار میشــوی و زوقائیــل آن را هدایــت میکنــد .در ایــن حــال هفتــاد هــزار
فرشــته بــا پرچمهــای تســبیح پیشــاپیش تــو راه میســپارند .اندکــی کــه رفتــی،
هفتــاد هــزار حورالعیــن در حالــی کــه شــادمانند و دیــدارت را بــه یکدیگــر بشــارت
میدهنــد ،بــه اســتقبالت میشــتابند .بــه دســت هریــک از حوریــان منقلــی از
نــور اســت کــه بــوی عــود از آن بــر میخیــزد ...آنهــا در طــرف راســتت قــرار گرفتــه،
همراهــت حرکــت میکننــد .هنگامــی کــه بــه همــان انــدازه از آرامگاهــت دور
شــدی ،مریــم دختــر عمــران همــراه هفتــاد هــزار حورالعیــن بــه اســتقبال میآیــد
و برتــو ســام میگویــد .آنهــا ســمت چپــت قــرار میگیرنــد و همراهــت حرکــت
میکننــد .آنــگاه مــادرت خدیجــه ،اولیــن زنــی کــه بــه خــدا و رســول او ایمــان آورد،
همــراه هفتــاد هــزار فرشــته کــه پرچمهــای تکبیــر در دســت دارنــد ،بــه اســتقبالت
میآینــد .وقتــی بــه جمــع انســانها نزدیــک شــدی ،حــواء بــا هفتــاد هــزار
حورالعیــن بــه همــراه آســیه دختــر مزاحــم نــزدت میآیــد و بــا تــو رهســپار میشــود.

حضور فاطمه(س) در میان مردم

فاطمــه جــان ،هنگامــی کــه بــه وســط جمعیــت حاضــر در قیامــت میرســی،
کســی از زیــر عــرش پــروردگار بــه گونــه ای کــه تمــام مــردم صدایــش را بشــنوند ،فریاد
میزنــد :چشــمها را فــرو پوشــانید و نظرهــا را پاییــن افکنیــد تــا صدیقــه فاطمــه،
دخــت پیامبــر(ص) و همراهانــش عبــور کننــد .پــس در آن هنــگام هیــچ کــس جــز
ابراهیــم خلیــل الرحمــان و علــی بــن ابــی طالــب(ع) و ...بــه تــو نــگاه نمیکننــد)1( .
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جابربــن عبــداهلل انصــاری نیــز در حدیثــی از پیامبرخــدا(ص) ایــن حضــور را
چنیــن توصیــف میکنــد:
روز قیامــت دختــرم فاطمــه بــر مرکبــی از مرکبهــای بهشــت وارد عرصــه محشــر
میشــود .مهــار آن مرکــب از مرواریــد درخشــان ،چهــار پایــش از زمــرد ســبز،
دنبالـهاش از مشــک بهشــتی و چشــمانش از یاقــوت ســرخ اســت و بــر آن گنبــدی
از نــور قــرار دارد کــه بیــرون آن از درونــش و درون آن از بیرونــش نمایــان اســت.
فضــای داخــل آن گنبــد انــوار عفــو الهــی و خــارج آن پرتــو رحمــت خدایــی اســت .بر
فــرازش تاجــی از نــور دیــده میشــود کــه هفتــاد پایــه از در و یاقــوت دارد کــه هماننــد
ســتارگان درخشــان نــور میافشــانند .در هریــک از دو ســمت راســت و چــپ آن
مرکــب هفتــاد هــزار فرشــته بــه چشــم میخــورد .جبرئیل مهــار آن را در دســت دارد
و بــا صــدای بلنــد نــدا میکنــد :نــگاه خــود فراســوی خویــش گیریــد و نظرهــا پاییــن
افکنیــد .ایــن فاطمــه دختــر محمــد اســت کــه عبــور میکنــد .در ایــن هنــگام،
حتــی پیامبــران و انبیــا و صدیقیــن و شــهدا همگــی از ادب دیــده فــرو میگیرنــد
تــا فاطمــه(س) عبــور میکنــد و در مقابــل عــرش پــروردگارش قــرار میگیــرد)2( .

منبری از نور برای فاطمه

(س)

در ادامــه گفتگــوی پیامبــر بــا دختــر گرامــی اش دربــاره چگونگــی حضــور وی در
عرصــه قیامــت ،چنیــن میخوانیــم :ســپس منبــری از نــور برایــت برقــرار میســازند
کــه هفــت پلــه دارد و بیــن هــر پلــه ای تــا پلــه دیگــر صفهایــی از فرشــتگان قــرار
گرفتــه انــد کــه در دستشــان پرچمهــای نــور اســت .همچنیــن در طــرف چــپ و
راســت منبــر حورالعیــن صــف میکشــند ...آنــگاه کــه بــر بــاالی منبرقــرار میگیــری،
جبرئیــل میآیــد و میگویــد :ای فاطمــه! آنچــه مایلــی از خــدا بخــواه)3( ...

دادگاه عدل الهی

اولیــن در خواســت فاطمــه در روز قیامــت ،پــس از عبــور از برابــر خلــق ،شــکایت
از ســتمگران اســت.
جابرابــن عبــداهلل انصــاری از پیامبــر(ص) چنیــن نقــل میکنــد :هنگامــی کــه
فاطمــه در مقابــل عــرش پــروردگار قــرار میگیــرد ،خــود را از مرکــب بــه زیــر انداختــه،
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اظهــار مـیدارد :الهــی و ســیدی ،میــان مــن و کســی کــه مــرا آزرده و بــر مــن ســتم روا
داشــته ،داوری کــن .خدایــا! بیــن مــن و قاتــل فرزنــدم ،حکــم کــن)4( ...
براســاس روایتــی دیگــر ،پیامبــر اکــرم(ص) فرمــود :دختــرم فاطمــه در حالــی کــه
پیراهنهــای خونیــن در دســت دارد ،وارد محشــر میشــود؛ پایــه ای از پایههــای
عــرش را در دســت میگیــرد و میگویــد« :یــا عــدل یــا جبــار احکــم بینــی و بیــن
قاتــل ولــدی » ای خــدای عــادل و غالــب ،بیــن مــن و قاتــل فرزنــدم داوری کــن.
قال«:فیحکــم البنتــی و رب الکعبــة » بــه خــدای کعبــه ســوگند ،بــه شــکایت
یگــردد)5( .
دختــرم رســیدگی میشــود و حکــم الهــی صــادر م 
دیدار حسن و حسین علیهما السالم
دومیــن خواســته فاطمــه در روز قیامــت از خداونــد چنیــن اســت :خدایــا!
حســن و حســین را بــه مــن بنمایــان.
در ایــن لحظــه ،امــام حســن و امــام حســین علیهمــا الســام بــه ســوی فاطمــه
میرونــد ،در حالــی کــه از رگهــای بریــده حســین خــون فــوران میکنــد)6( .
پیامبــر خــدا(ص) میفرمایــد :هنگامــی کــه بــه فاطمــه گفته میشــود وارد بهشــت
شــو ،میگویــد :هرگــز وارد نمیشــوم تــا بدانــم پــس از مــن بــا فرزندانــم چــه کردنــد؟
به وی گفته میشود :به وسط قیامت نگاه کن.
پــس بــدان ســمت مینگــرد و فرزنــدش حســین را میبینــد کــه ایســتاده و ســر
در بــدن نــدارد .دخــت پیامبــر(ص) نالــه و فریــاد ســر میدهــد .فرشــتگان نیــز
(بادیــدن ایــن منظــره) نالــه و فریــاد بــر میآورنــد)7( .
امــام صــادق(ع) میفرمایــد :حســین بــن علــی(ع) در حالــی کــه ســر مقدســش
را در دســت دارد ،میآیــد .فاطمــه بــا دیــدن ایــن منظــره نالــه ای جانســوز ســر
میدهــد .در ایــن لحظــه ،هیــچ فرشــته مقــرب و پیامبــر مرســل و بنــده مؤمنــی
نیســت مگــر آنکــه بــه حــال او میگریــد)8( .
در ایــن موقعیــت ،خداونــد بــه خشــم آمــده ،بــه آتشــی بــه نــام «هبهــب » کــه
هــزار ســال در آن دمیــده شــده تــا ســیاه گشــته و هیــچ آســودگی در آن راه نمییابــد
و هیــچ اندوهــی از آنجــا بیــرون نمـیرود ،دســتور میدهــد کشــندگان حســین بــن
علــی را برگیــر و جمــع کــن ...آتــش بــه فرمــان پــروردگار عمــل کــرده ،همــه آنهــا را
بــر میچینــد)9( ...
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شفاعت برای دوستان اهل بیت علیهمالسالم
ســومین درخواســت فاطمــه در روز قیامــت از پــروردگار ،شــفاعت از دوســتان
و پیــروان اهــل بیــت علیهمالســام اســت کــه مــورد قبــول حــق قــرار میگیــرد و
دوســتان و پیروانــش را مــورد شــفاعت قــرار میدهــد.
امــام باقــر(ع) میفرمایــد :هنگامــی کــه فاطمــه بــه در بهشــت میرســد ،بــه
پشــت ســرش مینگــرد .نــدا میرســد :ای دختــر حبیــب! اینــک کــه دســتور
دادهام بــه بهشــت بــروی ،نگــران چــه هســتی؟
فاطمــه(س) جــواب میدهــد :ای پــروردگار! دوســت دارم در چنیــن روزی بــا
پذیــرش شــفاعتم ،مقــام و منزلتــم معلــوم شــود.
نــدا میرســد :ای دختــر حبیبــم! برگــرد و در مــردم بنگــر و هــر کــه در قلبــش
دوســتی تــو یــا یکــی از فرزندانــت نهفتــه اســت داخــل بهشــت گــردان)10( .
امــام باقــر(ع) در روایتــی دیگــر میفرمایــد :در روز قیامــت بــر پیشــانی هــر
فــردی ،مؤمــن یــا کافــر نوشــته شــده اســت .پــس بــه یکــی از محبــان اهــل بیــت
علیهمالســام کــه گناهانــش زیــاد اســت دســتور داده میشــود بــه جهنــم بــرده
شــود .در آن هنــگام ،فاطمــه(س) میــان دو چشــمش را میخوانــد کــه نوشــته
شــده اســت :دوســتدار اهــل بیــت .پــس بــه خــدا عرضــه م ـیدارد:
الهــی و ســیدی! تــو مــرا فاطمــه نامیــدی و دوســتان و فرزندانــم را بــه وســیله من
از آتــش دور ســاختی و وعــده تــو حــق اســت و هرگــز وعــده ات را زیــر پــا نمینهــی.
نــدا میرســد :فاطمــه! راســت گفتــی؛ مــن تــو را فاطمــه نامیــدم و بــه وســیله تــو،
دوســتان و پیروانــت و دوســتان فرزندانــت و پیروانشــان را از آتــش دور گردانیــدم.
وعــده مــن حــق اســت و هرگــز تخلــف نمیکنــم.
اینکــه میبینــی دســتور دادم بنــده ام را بــه دوزخ برنــد ،بدیــن جهــت بــود کــه
دربــاره اش شــفاعت کنــی و شــفاعتت را بپذیــرم تا فرشــتگان ،پیامبران ،رســوالن
و همــه مــردم از منزلــت و مقامــت آگاهــی یابنــد .حــال بنگــر ،دســت هرکــه بــر
پیشــانی اش «مؤمــن » نوشــته شــده ،بگیــر و بــه بهشــت ببــر)11( .
شفاعت دوستان فاطمه از دیگران
عظمــت و مقــام حضــرت فاطمــه در روز قیامــت چنــان اســت کــه خداونــد
بــه خاطــر فاطمــه بــه دوســتان آن حضــرت نیــز مقــام شــفاعت میدهــد .امــام
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باقــر(ع) بــه جابــر فرمــود :جابــر! بــه خــدا ســوگند ،فاطمــه(س) بــا شــفاعت خــود
در آن روز شــیعیان و دوســتانش را از میــان اهــل محشــر جــدا میســازد .چنانکــه
کبوتــر دانــه خــوب را از دانــه بــد جــدا میکنــد.
هنگامــی کــه شــیعیان فاطمــه همــراه وی بــه در بهشــت میرســند ،خداونــد در
دلشــان میافکنــد کــه بــه پشــت ســر بنگرنــد .وقتــی چنیــن کننــد ،نــدا میرســد:
دوســتان مــن!
اکنون که شفاعت فاطمه را در حق شما پذیرفتم ،نگران چه هستید؟
آنــان عرضــه میدارنــد :پــروردگارا! مــا نیــز دوســت داریــم در چنیــن روزی مقــام
و منزلــت مــا بــرای دیگــران آشــکار شــود.
نــدا میرســد :دوســتانم! بــر گردیــد و بنگریــد و هــر کــه بــه خاطــر دوســتی فاطمــه
شــما را دوســت داشــت و نیــز هــر کــه بــه خاطــر محبــت فاطمــه بــه شــما غــذا ،لبــاس
یــا آب داده و یــا غیبتــی را از شــما دور گردانیــده همــراه خــود وارد بهشــت کنیــد)12( .

به سوی بهشت

فاطمــه(س) ،پــس از شــفاعت از دوســتان خــود و فرزندانــش و رســیدگی بــه
شــکایتش در دادگاه عــدل الهــی بــه فرمــان خــدا ،بــا جــال و شــکوه خاصــی وارد
یشــود .پیامبراکــرم(ص) میفرمایــد :روز قیامــت دختــرم فاطمــه در
بهشــت م 
سهــای اهدایــی خداونــد را کــه بــا آب حیات آمیخته شــده ،پوشــیده،
حالــی کــه لبا 
یشــود و همــه مــردم از مشــاهده ایــن کرامــت تعجــب میکننــد .آنــگاه
محشــور م 
یشــود .بــر هــزار حلــه بهشــتی
سهــای بهشــت بــر وی پوشــانده م 
لباســی از لبا 
بــرای او بــا خــط ســبز چنیــن نوشــته شــده اســت :دختــر پیامبــر را بــه بهتریــن شــکل
ممکــن و کامــل تریــن هیبــت و تمامتریــن کرامــت و بیشــترین بهــره وارد هشــت
ســازید .پــس ،فاطمــه(س) را بــه فرمــان پــروردگار در کمــال عظمــت و شــکوه ،در
حالــی کــه پیرامونــش هفتــاد هــزار کنیــز قــرار گرفتــه ،بــه بهشــت میبرنــد)13( .
استقبال حوریان بهشتی
رســول خــدا(ص) بــه فاطمــه(س) فرمــود :هنگامــی کــه بــه در بهشــت
میرســی ،دوازده هــزار حوریــه ،کــه تاکنــون بــه مالقــات کســی نرفتــه و نخواهنــد
رفــت در حالــی کــه مشــعلهای نورانــی بــه دســت دارنــد و بــر شــترانی از نــور کــه

50

مـقـاالت

جهازهایشــان از طــای زرد و یاقــوت ســرخ و مهارهایشــان از لؤلــؤ و مرواریــد
درخشــان اســت ســوارند ،بــه اســتقبالت میشــتابند .پــس وقتــی داخــل
بهشــت شــدی ،بهشــتیان بــه یکدیگــر ورودت را بشــارت خواهنــد داد و بــرای
شــیعیانت ســفرههایی از گوهــر )14( ،کــه بــر پایههایــی از نــور برقــرار ســاخته انــد،
آمــاده میســازند و در حالــی کــه هنــوز ســایر مــردم گرفتــار حسابرســی انــد ،آنــان از
غذاهــای بهشــتی میخورنــد)15( .
اولین سخن فاطمه (س) در بهشت
ســلمان فارســی از پیامبــر اســام(ص) چنیــن روایــت کــرده اســت :هنگامــی کــه
فاطمــه داخــل بهشــت میشــود و آنچــه خداونــد برایــش مهیــا کــرده میبینــد،
ایــن آیــه را تــاوت میکنــد:
(بســم اهلل الرحمــن الرحیــم الحمــد هلل الــذی اذهــب عناالحــزن ان ربنــا لغفور شــکور
الــذی احلنــا دارالمقامــة مــن فضله الیمســنا فیها نصب و ال یمســنا فیها لغــوب) ()16
ســتایش و ســپاس ویــژه خدایــی اســت کــه اندوهمــان را زدود .بدرســتی کــه
پــروردگار مــا آمرزنــده و پــاداش دهنــده اســت؛ پــروردگاری کــه در ســایه بخشــش
خــود مــا را بــه بهشــت و اقامتــگاه همیشــگی مــان فــرود آورد .مــا در آن جــا بــا رنــج
و ماللــی رو بــه رو نمیشــویم.
نورانی شدن بهشت از نور فاطمه(س)
ابــن شهرآشــوب مینویســد :در بســیاری از کتابهــا ،از جملــه کشــف ثعلبــی و
فضائــل ابوالســعادات ،در معنــای ایــن آیــه (الیرون فیها شمســا و الزمهریــرا) ()17
(ونمی بینند در بهشت نه آفتاب و نه سرمایی را).
آورده انــد کــه ابــن عبــاس گفــت :چنانکــه بهشــتیان در بهشــت هســتند،
نــاگاه نــوری میبیننــد کــه باغهــای بهشــت را نورانــی کــرد .اهــل بهشــت اظهــار
میدارنــد :خدایــا! تــو در کتابــی کــه بــر پیامبــرت فرســتادی ،فرمــودی( :الیــرون
فیهــا شمســا) (بهشــتیان در بهشــت خورشــیدی نخواهنــد دیــد ).نــدا میرســد:
ایــن ،نــور آفتــاب و مــاه نیســت ،بلکــه علــی و فاطمــه از چیــزی تعجــب کــرده و
خندیدنــد و از نــور آن دو ،بهشــت روشــن گردیــد)18( .
زیارت انبیاء از فاطمه (س) در بهشت
آنــگاه کــه همــه انبیــاء و اولیــای خــدا وارد بهشــت شــدند ،آهنــگ دیــدار دختــر
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پیامبــر خــدا میکننــد .رســول خــدا(ص) بــه فاطمــه فرمــود :هــرگاه اولیــای
خــدا در بهشــت مســتقر گردیدنــد ،از آدم گرفتــه تــا ســایر انبیــا همــه بــه دیــدارت
میشــتابند)19( .
عنایات خداوند به فاطمه (س) در بهشت
پــروردگار منــان بــه فاطمــه زهــرا(س) در بهشــت عنایاتــی ویــژه خواهــد داشــت.
بخشــی از آن عنایــات چنیــن اســت:
 - 1خانههای بهشتی
پیامبرخــدا(ص) فرمــود :هنگامــی کــه مــرا بــه معــراج بردنــد و داخــل بهشــت
شــدم ،بــه قصــر فاطمــه رســیدم؛ درون آن هفتــاد قصــر بــود کــه تمــام در و دیــوار و
تاقهایــش از دانههــای مرواریــد ســرخ ســاخته شــده ،همــه آنهــا بــه یــک شــکل
زینــت داده شــده بــود)20( .
 - 2همنشینی با پیامبر(ص)
پیامبــر اکــرم(ص) بــه علــی(ع) فرمــود :یاعلــی! تــو و دختــرم فاطمــه در بهشــت
در قصــر مــن همنشــین مــن هســتید .ســپس ایــن آیــه را تــاوت فرمــود( :بــرادران
بــر تختهــای بهشــتی رو بــه روی هــم مینشــینند)21( ).
 - 3درجه وسیله
رســول خــدا(ص) فرمــود :فــی الجنــة درجــة تدعــی الوســیلة فــاذا ســالتم اهلل
فاســالوا لــی الوســیلة قالــوا یــا رســول اهلل مــن یســکن معــک فیهــا؟ قــال علــی و
فاطمــة و الحســن و الحســین ()22
در بهشــت درجــه ای بــه نــام «وســیله » اســت .هــرگاه خواســتید ،هنــگام دعــا،
چیــزی برایــم بخواهیــد ،مقــام وســیله را از خداونــد خواســتار شــوید.
گفتنــد :یــا رســول اهلل! چــه کســانی درایــن درجه (مخصوص) با شــما همنشــین
خواهنــد بود؟
فرمود :علی ،فاطمه ،حسن و حسین.
عالمــه امینــی در منقبــت بیســت و ششــم مینویســد :از مناقب حضــرت زهــرا(ص)
همــراه بــودن او بــا پــدر و همســر و فرندانــش در درجــة الوســیله اســت .آنجــا پایتخــت
ظمــت حضــرت حــق تبــارک و تعالــی اســت و جــز پنــج تــن علیهمالســام هیــچ یــک از
انبیــا و اولیــا و مرســلین و صالحــان و فرشــتگان مقرب کســی بــدان راه نمییابــد)23( .
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 - 4سکونت در حظیرة القدس
ســیوطی در مســند مینویســد« :ان فاطمــة و علیــا و الحســن و الحســین فــی
حظیــرة القــدس فــی قبــة بیضــاء ســقفها عــرش الرحمــن)24( ».
فاطمــه و علــی و حســن و حســین در جایگاهــی بهشــتی بــه نــام «حظیــرة
القــدس» در زیــر گنبــدی ســفید بــه ســرمی برند که ســقف آن عــرش پروردگار اســت.
پیامبرخــدا(ص) فرمــود :در قیامــت ،جایــگاه مــن و علــی و فاطمــه و حســن و
حســین ســرایی زیــر عــرش پــروردگار اســت)25( .
نویســنده خصایــص فاطمــه ،ضمــن بیانــی مفصــل دربــاره حظیــرة القــدس،
مینویســد :واالتریــن جایگاههــا در هشــت حظیــرة القــدس اســت)26( .
 - 5بخشیدن چشمه تسنیم به فاطمه(س)
طبــری از همــام بــن ابــی علــی چنیــن نقــل میکنــد :بــه کعــب الحبــر گفتــم:
نظــرت دربــاره شــیعیان علــی بــن ابــی طالــب چیســت؟
گفــت :ای همــام! مــن اوصافشــان را در کتــاب خــدا مییابــم .اینــان پیــروان
خــدا و پیامبــرش و یــاران دیــن او و پیــروان ولــی اش شــمرده میشــوند .اینــان
بنــدگان ویــژه خــدا و برگزیــدگان اوینــد .خــدا آنهــا را بــرای دینــش برگزیــد و بــرای
بهشــت خویــش آفریــد.
جایگاهشــان در فــردوس اعــای بهشــت اســت؛ در خیمــه ای کــه اتاقهایــی از
مرواریــد درخشــان دارد ،زندگــی میکننــد .آنــان از مقربیــن ابرارنــد و ســرانجام از
جــام «رحیــق مختــوم » مینوشــند.
رحیــق مختــوم چشــمه ای اســت کــه بــه آن «تســنیم » گفتــه میشــود و هیــچ
کــس جــز آنهــا از آن چشــمه اســتفاده نخواهدکــرد .تســنیم ،چشــمه ای اســت
کــه خداونــد آن را بــه فاطمــه(س) دختــر پیامبــر(ص) و همســر علــی ابــن ابــی
طالــب(ع) بخشــید و از پــای ســتون خیمــه فاطمــه جــاری میشــود .آب آن
چشــمه چنــان گواراســت کــه بــه ســردی کافــور و طعــم زنجفیــل و عطرمشــک
شــباهت دارد)27( ...
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ݣ�ی ݣن� ش
و� ت� ݣݣها
پ
 - 1بحار االنوار ،ج  ،43ص .225
 - 2فاطمة الزهراء ،عالمه امینی ،ص 74؛ امالی صدوق ،ص .16
 - 3بحاراالنوار ،ج  ،43ص .225
 - 4امالی صدوق ،ص .16
 - 5مناقب علی بن ابی طالب ،ص .63
 - 6بحاراالنوار ،ج  ،43ص .220
 - 7- 8همان ،ص .221
 - 9همان ،ص .222
 - 10تفسیر فرات کوفی ،ص .114
 - 11بحاراالنوار ،ج  ،43ص .15
 - 12تفسیر فرات کوفی ،ص .114
 - 13ذخائرالعقبی ،ص .48
 - 14کنایه از غذاهایی بسیار خوب است.
 - 15بحاراالنوار ،ج  ،43ص .227
 - 16القطره ،ص 192؛ سوره فاطر ،آیه .34
 - 17انسان ،آیه .13
 - 18مناقب آل ابی طالب ،ج  ،3ص .329
 - 19بحاراالنوار ،ج  ،43ص .227
 - 20همان ،ص .76
 - 21 - 22فاطمة الزهراء ،ص .99
 - 23همان ،ص .113
 - 24مسندفاطمه،ص 45؛ کفایة الطالب ،ص 311؛ بشارة المصطفی ،ص .48
 - 25فاطمه الزهراء ،ص .100
 - 26خصایص فاطمه ،ص .341
 - 27بشارة المصطفی ،ص .50
……………………………………………………………………………………………….
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موقوفات فاطمه

(س)

زندگــی کوتــاه زهــرای مرضیــه(س) بــرکات بــی شــماری را بــه دنبــال داشــت،
تهــای پیامبــر(ص)
بــرکات معنویــش سراســر تاریــخ اســامی را فــرا گرفــت ،حکای 
و ائمــه اهــل بیــت(ع) از رفتــار خداپســندانه اش باالتریــن مدرســه انســان ســازی
آنــان بــود ،مفســران ژرف اندیــش در ذیــل ســوره کوثــر ،فاطمــه(س) و فرزندانــش
نهــا را بــه
را مصــداق حقیقــی کوثــر  -خیــر کثیــر  -دانســته انــد ( ،)1کــه خداونــد آ 
یتــوان بــرکات وجــودی فاطمــه(س) را منحصــر
پیامبــرش عنایــت کــرد پــس نم 
در امــور معنــوی تنهــا دانســت ،عملکــرد و ســیره پیامبرگونــه اش در امــور مــادی
و معنــوی هــر دو برکــت را بــه دنبــال داشــت .او در بــاب صدقــات و موقوفــات
برتریــن بانــوی جهــان بــوده و هســت ،هــر چــه را مالــک بــوده بــر اســاس ســیره پــدر
کهــای مقطعــی
بزرگــوارش تقدیــم بــه فقــراء و مســتمندان مینمــود و عــاوه بــر کم 
کهــای جاویــدان و مســتمری  -موقوفــات و صدقــات  -داشــته اســت.
کم 
عالمــه عالیمقــدار مجلســی (ره) میگویــد :ســید بــن طــاووس(ره) رو بــه
فرزنــدش نمــود ،گفــت :پســرم ،موقوفــات و صدقــات جــده ات فاطمــه زهــرا(س)
هماننــد العوالــی  -حیطــان ســبعه  -و ...از اموالــی بــود کــه رســول خــدا(ص)
آنهــا را بــدون جنــگ و درگیــری مالــک گردیــد و کســی در آن شــریک نبــوده و
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ملــک خالــص آن حضــرت شــد و «فــئ » محســوب شــد .بعــدا پیامبــر خــدا(ص)
آنهــا را در زمــان حیــات خویــش بــه دختــرش بــه صــورت هبــه (بخشــش)
واگــذار کــرد .فاطمــه(س) هــم آنهــا را در راه خــدا وقــف نمــود  -غیــر از فــدک کــه
توضیحــش خواهــد آمــد  -و ســپس «موقــوف علیهــم »  -کســانی را کــه میتواننــد
از آن موقوفــات اســتفاده نماینــد  -مشــخص کــرد.
ســپس ســید بــن طــاووس(ره) اضافــه کــرد و گفــت فرزنــدم :در ارزش آنهــا
همیــن قــدر بــس کــه بعضــی از آن امــوال ســاالنه بیــن  24000تــا  70000درهــم
درآمــد داشــته اســت)2( .

اسامی صدقات صدیقه طاهره(س)

الــف) ام العیــال :چشــمه ای اســت کــه بــه برکــت آن روســتایی بــزرگ در کنــارش
ســاخته شــده ،ایــن روســتا در نزدیکــی قلعههــای «آرة » کــه بیــن راه مکــه و مدینه
اســت واقــع شــده ،در آن روزگار بیــش از  20000نخــل خرمــا داشــته اســت و امــروز
هــم در آنجــا میوههــای مختلــف ماننــد لیمــو ،انگــور ،مــوز بــه عمــل میآیــد ،ام
العیــال در یکصــد و هفتــاد کیلومتــری مدینــه منــوره و پنجــاه و شــش کیلومتــری
شــرق «ســقیا» قــرار دارد)3( .
عــرام بــن اصبــغ ســلمی کــه شــخصی مــورد اطمینــان اســت و در ســالهای
یکــرده و در شناســایی منطقــه «تهامــه » از خبرگــی
 275هجــری قمــری زندگــی م 
ویــژه ای برخــوردار بــود ( )4میگویــد :ام العیــال قریــة صدقــة فاطمــة الزهــراء
بنــت رســول اهلل ((ص))؛ روســتای ام العیــال صدقــه و موقوفــه فاطمــه زهــرا(س)
دختــر رســول خــدا(ص) اســت )5( .امــروز هــم فرزنــدان فاطمــه(س) از آن بهــره
میگیرنــد .ایــن چشــمه و ایــن ســرزمین از ســوی صدیقــه طاهــره(س) بــر ســادات
حســینی وقــف گردیــده اســت)6( .
چــه بســا وقــف بــر ســادات حســینی از آن جهــت بــوده کــه بنــا بــر پیــش بینــی
فاطمــه(س) امامــت در نســل و فرزنــدان حســین بــن علــی  -علیهمــا الســام -
یکــرده و از ســوی دیگــر بعــد از شــهادت ابــا عبــداهلل الحســین(ع)
اســتمرار پیــدا م 
فرزنــدان آن حضــرت بیشــتر مــورد غضــب و ناخوشــایندی حاکمــان بنــی امیــه
واقــع میشــدند و نیــاز بــه یــک پشــتوانه مالــی خــاص داشــتند .از ایــن رو «ام
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العیــال » را وقــف ســادات حســینی مینمایــد و در بیــن مســلمانان روشــن و
مســلم اســت کــه امــوال موقوفــه بایــد صــرف «موقــوف علیهــم » گــردد.
ســمهودی نیــز مینویســد :ام العیــال ،چشــمه ای اســت کــه متعلــق بــه فاطمــه
زهــرا(س) بــوده ســپس آن را وقــف نمــود .توســط ایــن چشــمه بیــش از بیســت
هــزار نخــل آبیــاری میگردیــده و جعفــر بــن طلحــة بــن عبیــداهلل تیمــی دویســت
هــزار دینــار جهــت احیــاء آن و اطــراف آن صــرف کــرده اســت)7( .
ب) دیگــر موقوفــات صدیقــه طاهــره در وصیــت نامــه اش بــه علــی بــن
ابیطالــب(ع) چنیــن آمــده اســت :ابوبصیــر میگویــد :امــام محمــد باقــر(ع)
فرمــود :آیــا وصیــت نامــه مــادرم فاطمــه(س) را در ایــن مــورد بخوانــم؟ مــا تقاضــا
و درخواســت نمودیــم کــه قرائــت کنــد .حضــرت ظــرف کوچــک (و یــا زنبیلــی) را
بیــرون آورد و نوشــته ای را از آن میــان بــه دســت گرفــت و چنیــن قرائــت کــرد:
«بســم اهلل الرحمــن الرحیــم ،هــذا مــا اوصــت بــه فاطمــة بنــت محمــد رســول
اهلل (-ص) -اوصــت بحوائطهــا الســبعة ،العــواف و الــدالل و البرقــة و المیثــب و
الحســنی و الصافیــة و مــا الم ابراهیــم الــی علــی بــن ابــی طالــب فــان مضــی علــی
فالــی الحســن فــان مضــی الحســن فالــی الحســین فــان مضــی الحســین فالــی
االکبــر مــن ولــدی .شــهد اهلل علــی ذلــک و المقــداد بــن االســود و الزبیــر بــن عــوام
و کتــب علــی بــن ابــی طالــب (-ع)»-؛ ( )8ایــن وصیــت نامــه ای اســت کــه فاطمــه
زهــرا(س) دختــر محمــد پیامبــر خــدا(ص) بــدان وصیــت نمــود .در آن وصیــت
نمــود کــه زمینهــا و باغهــای دیــوار شــده هفــت گانــه :العــواف ،الــدالل ،البرقــه،
المثیــب ،الحســنی ،الصافیــه و مشــربه ام ابراهیــم ،در اختیــار علــی بــن ابــی
طالــب(ع) اســت و چنانچــه علــی(ع) از دنیــا رفــت در اختیــار فرزنــدم حســن بــن
علــی(ع) قــرار میگیــرد و چنانچــه او از دنیــا رفــت در اختیــار فرزنــد دیگــرم حســین
بــن علــی(ع) خواهــد بــود و بعــد از او در اختیــار بزرگتریــن فرزندانــم قــرار خواهــد
گرفــت .گواهــی میدهــد بــر ایــن وصیــت نامــه خداونــد متعــال و ســپس افــرادی
هماننــد مقــداد بــن اســود کنــدی و زبیــر بــن عــوام .کــه وصیــت نامــه توســط
امیرمؤمنــان علــی بــن ابیطالــب(ع) نوشــته شــد.
هماننــد روایــت فــوق بــا اندکــی اختــاف از امــام صــادق و امــام رضا(ع)نقــل
گردیــده و مضمــون گذشــته را مــورد تاکیــد قــرار داده انــد.
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ســمهودی در بــاره باغهــای هفتگانــه بــه نقــل از واقــدی گفتــه اســت :مخیریــق
در میــان یهــود بنــی نضیــر عالــم اندیشــمند و متعهــدی بــود کــه ایمــان بــه پیامبــر
خــدا(ص) آورد ســپس اموالــش را در اختیــار آن حضــرت قــرار داد و ایــن امــوال
همــان باغهــای دیــوار کشــیده هفتگانــه بــوده اســت .و همچنیــن از محمــد بــن
کعــب نقــل کــرده کــه :کــه ایــن امــوال متعلــق بــه مخیریــق یهــودی بــوده ،چــون
جنــگ «احــد» فــرا رســید رو بــه دیگــر یهودیــان کــرد و گفــت :چــرا محمــد(ص) را
یــاری نمیکنیــد؟ ســوگند بــه خــدا همــه شــما میدانیــد کــه یــاری دادن بــه او
وظیفــه و تکلیــف همــه شــماها اســت .جــواب دادنــد:
امــروز شــنبه اســت [روز عبــادت و تعطیلــی اســت]مخیریق گفــت :شــما از
وظیفــه فــرار میکنیــد شــنبه یعنــی چــه؟! ســپس خــود شمشــیر بــر گرفــت و همراه
بــا رســول گرامــی اســام بــا دشــمنان آن حضــرت جنگیــد تا ســخت مجــروح گردید
و چــون در بســتر افتــاد چنیــن وصیــت کــرد« :اموالــی الــی محمــد یضعهــا حیــث
یشــاء؛ دارائیهــای مــن در اختیــار محمــد(ص) خواهــد بــود هــر کجــا میخواهــد
و صــاح میدانــد مصــرف کنــد)9( ».
رســول خــدا در ســال هفتــم هجــرت امــوال مخیریــق را جــزء صدقــات قــرار
داد( )10ولکــن امــام رضــا(ع) فرمــود :رســول خــدا آنهــا را وقــف بــر فاطمــه نمــود،
و ســپس فاطمــه آنهــا را بــر بنــی هاشــم و بنــی المطلــب وقــف نمــوده اســت)11( .

باغهای هفتگانه موقوفه فاطمه

(س)

«حیطــان ســبعه » همــان باغهــا و مــزارع هفــت گانــه ای اســت کــه اطــراف آن
دیــوار کشــیده شــده بــود و بیشــتر آنهــا در منطقــه «العوالــی » و شــرق مدینــه
منــوره واقــع شــده بــود.
 -1العــواف :بعضــی آن را  -االعــواف  -دانســته انــد و لکــن ابــن شــبه میگویــد
صحیــح در نــزد مــن «العــواف » اســت ،و آن جایــگاه وســیعی اســت در نزدیکــی
شــهر مدینــه کــه مــردم آن امــوال خویــش  -گوســفندان و شــتران و - ...را در آن جا
نگهــداری میکردنــد ،ایــن وادی از سرچشــمه «مهــزور» آبیــاری میگردیــد)12( .
ابــو غســان گفتــه اســت :االعــواف جــزء معــروف بالعالیــة ()13؛ اعــواف؛ قطعــه
زمیــن شــناخته شــده ای اســت کــه در منطقــه بــاب العوالــی واقــع شــده اســت.
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 - 2الصافیــة :ایــن بــاغ در قســمت شــرقی مدینــه واقــع شــده و بــه قطعــه
«زهیــره » ( )14معــروف اســت ایــن مــکان از جملــه اموالــی بــود کــه از یهــود بنــی
قریظــه بدســت آمــد و چــون هیچگونــه درگیــری وجــود نداشــت جــزء امــوال
خالــص پیامبــر خــدا(ص) محســوب شــد و کســی در آن ســهمی نداشــت .پیامبــر
آن را بــه دختــرش فاطمــه(س) واگــذار کــرد او هــم آن را وقــف نمــود.
 - 3الــدالل :قطعــه زمینــی بــود کــه در قســمت شــرقی مدینــه قبــل از صافیــه
واقــع شــده ،آن را بنــی ثعلــب یهــود مالــک بودنــد ،امــام باقــر(ع) فرمــود :دالل
متعلــق بــه یــک زن یهــودی از بنــی نضیــر بــود کــه ســلمان(ره) در نــزد او در بردگــی
بســر میبــرد ،آن زن طــی قــراردادی بــا ســلمان بنــا را بــر ایــن گذاشــتند کــه ســلمان
آن ســرزمین احیــا کنــد و درختــکاری نمایــد ســپس آن زن مســلمان را آزاد نمایــد،
رســول خــدا(ص) از ایــن پیمــان و قــرارداد آگاه شــد ،بــه نــزد مســلمان در محــل
کاشــتن درختهــا آمــد و بــه او کمــک کــرد و در مــدت کوتاهــی درختــان بــزرگ شــدند
و بــه ثمــر نشســتند ،پــس از مدتــی کــه اســام قــدرت پیــدا کــرد .آن ســرزمین بــه
عنــوان غنیمــت  -فــئ  -بــه تصــرف پیامبــر خــدا درآمد،پیامبــر(ص) آن را بــه
دختــرش فاطمــه داد .فاطمــه(س) هــم آن را وقــف در راه خــدا نمــود )16( .و
بعضــی محدثــان از «الــدالل » تعبیــر بــه «الــکالب » کــرده انــد و گفته انــد :آن نهر آب
مــورد توجهــی بــود کــه در مدینــه جــاری میگشــت و مــردم از آن بهــره میبردنــد.
 - 4برقــه :ایــن بــاغ در قبلــه مدینــه بــه ســمت مشــرق قــرار گرفتــه بــود ،قبــا
از امــوال یهــود بنــی قریظــه محســوب میگردیــد لکــن بعــد از اینکــه بــه دســت
رســول خــدا(ص) افتــاد ســلمان(ره) در آن درختــکاری کــرد و بعــد هــم بــه فاطمــه
واگــذار شــد کــه آن حضــرت آن را وقــف بــر بنــی هاشــم و بنــی المطلــب نمــود)17( .
 - 5المیثب :جایش معین نیســت و لکن جزء عنائمی اســت که بدون جدال به
دســت پیامبــر(ص) افتــاد ،او هــم آن را بــه دختــر خویش داد و بعــد هم فاطمه(س)
وقفــش نمــود ،بکــری میگوینــد :از موقوفات عام رســول خدا(ص) اســت)18( .
 - 6حســنی :موضعــی اســت کــه در نزدیکــی «الــدالل » واقــع شــده و مشــهور بــه
«الحســینیات » میباشــد ،ایــن محــل از وادی «مهــزور» آبیــاری میگــردد)19( .
 - 7مشــربه ام ابراهیــم :در آخــر بــاب العوالــی مدینــه منــوره ،بســتانی اســت
کــه چــون ام ابراهیــم  -ماریــه قبطیــه  -همســر رســول خــدا(ص) را در آنجــا درد

59

مـقـاالت

کتــاب مــاه

زایمــان عــارض شــد ،دســتش را بــه چوبــی گرفتــه بود که بعــد از لحظاتــی فرزندش
«ابراهیــم » بــه دنیــا آمــد بدیــن جهــت مشــربه ام ابراهیــم نــام گرفــت ایــن بســتان
در نزدیکــی مــدارس یهــودی آن روز قــرار داشــت و درختــان آن بســتان از وادی
«مهــزور» آبیــاری میگردیــد)20( .
مشــربه بــه اطــاق مســکونی اطــاق میشــود ،پیامبــر خــدا(ص) ماریــه قبطیــه را
آنجــا ســکونت داده بــود)21( .

همانــا رســول خــدا(ص) فــدک را بــه دختــرش «فاطمــه »(س) بخشــید و بــر
او روا داشــت ،ایــن مطلــب در نــزد اهــل بیــت رســول خــدا(ص) روشــن و آشــکار
اســت بعــد همچنــان فاطمــه(س) مدعــی آن بــود کــه فرمایــش آن بانــو ســزاوارتر
بــه تصدیــق و قبــول اســت ،پــس مصلحــت در ایــن اســت کــه فــدک بــه ورثــه
فاطمــه(س) بازگردانــده شــود و بــه محمــد بــن یحیــی و محمــد بــن عبــداهلل
نوههــای علــی بــن الحســین[(ع)] واگــذار کنیــد تــا آنهــا بــه اهلــش برســانند.

آیا فدک جزء موقوفات بوده یا نه؟

در بــاره فــدک توجــه بــه دو مطلــب حائــز اهمیــت اســت :اوال :فــدک در 140
کیلومتــری مدینــه منــوره واقــع شــده و بعضــی ماننــد یاقــوت حمــوی فاصلــه بیــن
فــدک و مدینــه منــوره را دو تــا ســه روز دانســته انــد و فــدک را غیــر از حیطــان
ســبعه میداننــد زیــرا حیطــان ســبعه همگــی در اطــراف مدینــه بــوده و تملیــک
آنهــا توســط مخریــق در ســال دوم و ســوم هجــرت بعــد از غــزوه احــد بــوده و
آنهــا را بــه رســول خــدا(ص) واگــذار نمــوده .و حــدود و جایــگاه آن هــم معیــن
شــده همــان طــوری کــه گذشــت.
فــدک را کســی جــزء صدقــات و موقوفــات آن حضــرت ندانســته انــد بلکــه بــر
اســاس کالم فاطمــه(س) فــدک ملــک طلــق او بــوده و نیــز خلفــاء بنــی امیــه و
بنــی عبــاس هــم کــه در بعضــی از مقاطــع تاریخــی بــه فرزنــدان فاطمــه(س) واگــذار
کردنــد آن را میــراث آن حضــرت دانســتند.
در نامــه مامــون عباســی بــه هنــگام واگــذاری فــدک بــه فرزنــدان فاطمــه(س)
خطــاب بــه فرمانــدار مدینــه (قثــم بــن جعفــر) نوشــت:
انــه کان رســول اهلل(ص) اعطــی ابنتــه فاطمــة(س) فــدک و تصــدق علیهــا بهــا
و ان ذلــک کان امــرا ظاهــرا معروفــا عنــد آلــه  -علیــه الصــاة و الســام  -ثــم لــم
تــزل فاطمــة تدعــی منــه بمــا هــی اولــی مــن صــدق علیــه .و انــه قــد رای ردهــا
الــی ورثتهــا و تســلیمها الــی محمــد بــن یحیــی بــن الحســین زیــد بــن علــی بــن
الحســین بــن علــی ابــی طالــب [(ع)] و محمــد بــن عبــداهلل بــن الحســین بــن
علــی بــن الحســین بــن علــی بــن ابــی طالــب  -رضــی اهلل عنهــم  -لیقومــوا بهــا
الهلهــا()22
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فاطمه زهرا
الگوی رفتارهای خانوادگی
(س)

لبانــش دود و خاکســتر مینشســت.
کارهــا بیــن حضــرت علــی(ع) و فاطمــه(س) تقســیم شــده بــود .آوردن آب و
تهیــه هیــزم و کارهــای خــارج از خانــه ،برعهــده علــی(ع) بــود و درســت کــردن آرد و
خمیــر و پختــن نــان و وصلــه زدن لبــاس و کارهــای داخــل خانــه بــا فاطمــه(س)
بــود .حضــرت زهــرا(س) از اینگونــه تقســیم کار ،بســیار خرســند بــود؛ چــرا کــه از
برخــورد و روبــه رو شــدن بــا نامحرمــان در بیــرون ،دورتــر بــود .ایــن نکتــه ،درســی
بــرای تقویــت عفــاف و پاکــی زنــان مــا در جامعــه اســامی اســت.

شخصیت بخشی به فرزندان

چگونــه زیســتن و معاشــرت کــردن بــا همســر و فرزنــدان و ســامان بخشــی بــه
امــور خانــه و زندگــی کــه در حیــات طیبــه حضــرت زهــرا(س) بــود ،بــه عنــوان
«الگــوی خانــواده هــا» خانــه و خانــواده او را بــه عنــوان یــک «خانــواده الگــو»
مطــرح ســاخته اســت .آن حضــرت ،آییــن خانــه داری و همســرداری را بــه
یکــرد .در زندگــی واقعــا شــریک و همــراه و هــم راز همســرش
خوبــی مراعــات م 
امیرمؤمنــان(ع) بــود .گاهــی در خانــه ،بــه علــت وضعیــت دوران و شــرایط
تنگنــای اقتصــادی حاکــم بــر مســلمانان و آن حضــرت غذایــی نبــود و کــودکان و
خــود آن بانــو گرســنه بودنــد ،امــا فاطمــه زهــرا(س) چیــزی بــه حضــرت علــی(ع)
یکــرد؛ حتــی بــه پیامبــر خــدا هــم در ایــن مــورد
نمیگفــت و از او درخواســتی نم 
ســخنی نمیگفــت .بیــم آن داشــت کــه همســرش نتوانــد خواســته او را بــرآورد و
تأمیــن کنــد و شــرمنده شــود.
تــا ایــن حــد مراعــات مالــی شــوهر و پرهیــز از «درخواســت» ،تنهــا از آن حضــرت
برمــی آمــد کــه همســر و همتــای کســی همچــون علــی(ع) اســت.
مشــارکت در کارهــای خانــه ،جلــوه دیگــری از رفتــار آن خانــواده الگــو بــود .گاهــی
در اثــر کار بســیار ،دســت هایــش تــاول مـیزد ،لبــاس هایــش غبارآلــود میشــد و بــر
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در ســیره عملــی حضــرت زهــرا(س) توجــه بــه شــخصیت بخشــی فرزنــدان و
ً
ایجــاد اعتمــاد بــه نفــس در آنهــا کامــا مشــهود اســت .از جملــه ابزارهایــی کــه
روح اعتمــاد بــه نفــس و مشــکل ســتیزی را در کــودک زنــده نگــه میدارد ،مســابقه
و رقابتهــای ســازنده اســت .رو بــه رو ســاختن کــودکان بــا مشــکالت و فراهــم
نمــودن امــکان رقابــت بــرای آنهــا موجــب بــاال رفتــن حــس اعتمــاد میگــردد.
ایــن مســئله بــه قــدری ارزشــمند و سرنوشــت ســاز اســت کــه اولیــا کــودک بایــد
بــرای آن برنامــه ریــزی کننــد.
حضــرت زهــرا(س) بــرای ایجــاد اعتمــاد بــه نفــس در فرزنــدان خــود آنهــا را
وادار و تشــویق بــه مســابقه و ورزش میکــرد .از جملــه نمونههــای دیگــر؛ روحیــه
شــادابی و نشــاط و محبــت در بیــن افــراد خانــواده اســت .افــراد خمــود و پژمــرده
از کارایــی الزم و مفیــد در امــور اقتصــادی و غیــر اقتصــادی برخــوردار نمیباشــند.
افزایــش کارایــی ،موجــب کاهــش هزینههــای تولیــد و در نتیجــه ســود افــزوده و
بهــره وری اقتصــادی بیشــتر میشــود .از منظــر اســام ،نفــع شــخصی و مطلوبیت
فــرد بــه تنهایــی مطــرح نیســت ،بلکــه ســهم هــر یــک از افــراد جامعــه در ضــرر و
منفعــت کل جامعــه اثرگــذار اســت .ایثــار ،پشــتکار ،گذشــت ،درســتی و راســتی و
دیگــر فضائــل و ارزشهــای فــردی شــاکله اجتمــاع را ســالم و پرثمــر میســازد)1(.

محبت و مهروزی به فرزندان

دانشــمندان علــوم تربیتــی میگوینــد :کــودکان در تمــام دوران کودکــی بــه
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محبــت و اظهــار عالقــه نیازمندنــد .کــودک میخواهــد پــدر و مــادر او را دوســت
داشــته باشــند و نســبت بــه او اظهــار عالقــه کننــد .کــودک چنــدان توجهــی بــه
لبــاس ،خــوراک و محــل زندگــی نــدارد امــا بــه ایــن موضــوع توجــه دارد کــه آیــا او را
دوســت دارنــد یــا نــه؟
درس محبــت در خانــه حضــرت زهــرا(س) بــه طــور کامــل ارائــه میشــد و آن
حضــرت کــه خــود از سرچشــمه محبــت و عطوفــت رســول خــدا(ص) ســیراب
شــده و قلبــش کانــون محبــت بــه همســر و فرزندانــش بــود در ایــن جهــت نیــز
وظیفــه مــادری خــود را بــه بهتریــن شــکل انجــام م ـیداد.
ســلمان فارســی میگویــد :روزی حضــرت فاطمــه زهــرا(س) را دیــدم ،کــه مشــغول
یکــرد.
آســیاب کــردن غلــه اســت .فرزنــدش حســین(ع) بــه گریــه افتــاد و بیتابــی م 
عــرض کــردم :بــرای کمــک بــه شــما ،غله را آســیاب کنم یــا بچــه را آرام نمایم؟ حضرت
فرمــود :مــن بــه آرام کــردن فرزنــد اولــی هســتم .شــما آســیاب را بچرخانیــد)2(.

خوب شوهرداری کردن

بــرای زن بزرگتریــن موفقیــت و ارزش ایــن اســت کــه در شــئون گوناگــون زندگــی،
خشــنودی همســرش را بــه دســت آورد و از هــر گونــه عملــی کــه موجــب ناراحتــی
یگــردد پرهیــز نمایــد .حضــرت علــی(ع) میفرماینــد« :جهــاد زن ،خــوب
شــوهر م 
شــوهرداری اســت» زن بــرای اینکــه بتوانــد در ایــن جهــاد پیروزمنــد باشــد بایــد
تمــام ســعی و تــاش خــود را بــکار گیــرد تــا خانــه را محــل آرامــش مــرد قــرار دهــد.
شــوهرداری حضــرت زهــرای مرضیــه(س) بهتریــن الگــو بــرای زنــان مســلمان
اســت .رفتــار حضــرت زهــرا(س) بــا شــوهر در عالــی تریــن مرحلــه صفــا و مهربانــی
بــود .نــه تنهــا هرگــز خاطــر شــوهر را نرنجانــد بلکــه یــاوری مهربــان بــرای او بــود.
حضــرت علــی(ع) میفرماینــد« :ســوگند بــه خــدا ،مــن زهــرا(س) را تــا آن زمــان
کــه خداونــد او را بــه ســوی خــود بــرد ،خشــمگین نســاختم و در هیــچ کاری
موجــب ناخشــنودی او نشــدم .او نیــز هیــچ گاه مــرا خشــمگین نکــرد و عملــی از او
ســر نــزد تــا باعــث ناخشــنودی مــن شــود)3(».
و همچنیــن نقــل اســت کــه امــام علــی(ع) فرمــود« :هــرگاه بــه چهــره او
یکــردم هــر گونــه غــم و انــدوه از مــن برطــرف میشــد)4(».
«زهــرا(س)» نــگاه م 

64

پــس از ماجــرای تلــخ ســقیفه ،ســران ســقیفه بــرای جلــب افــکار عمومــی مــردم
بــه فکــر چــاره افتادنــد تــا بــه گونــه ای کــه از حضــرت زهــرا(س) دلجویــی نماینــد
کــه اجــازه مالقــات میخواســتند .امــا فاطمــه زهــرا(س) هــر گونــه پیشــنهادی را
رد مینمــود و موضــع اعتــراض و ســکوت و بیــزاری را ادامــه م ـیداد.
روزی امــام علــی(ع) وارد منــزل شــد و فرمــود :فاطمــه جــان خلیفــه و عمــر
در پشــت درب منــزل ،منتظــر اجــازه ورود میباشــند ،تــا نظــر شــما چــه باشــد.
حضــرت زهــرا(س) فرمودنــد« :علــی جــان خانــه ،خانــه توســت و مــن همســر تــو
میباشــم هــر آنچــه میخواهــی انجــام ده)5(».

تفاهم در زندگی مشترک

امیرالمؤمنیــن علــی(ع) میفرمایــد« :بــه خــدا ســوگند (در سراســر زندگــی
مشــترک بــا فاطمــه(س) تــا آنــگاه کــه خــدای عزیــز و جلیــل او را قبــض روح فرمــود
هرگــز او را خشــمگین نســاختم و بــر هیــچ کاری او را اکــراه و اجبــار نکــردم ،و او
نیــز مــرا هرگــز خشــمگین نســاخت و نافرمانــی مــن نکــرد؛ هــر وقــت بــه او نــگاه
میکــردم رنجهــا و انــدوه هایــم برطــرف میشــد)6(».

دعا در حق دیگران

امــام مجتبــی(ع) نقــل فرمــوده انــد کــه« :مــادرم فاطمــه(س) را دیــدم شــب
جمعــه در محــراب خــود بــه عبــادت برخاســته اســت و تــا نمایــان شــدن ســپیده
صبــح در عبــادت و رکــوع و ســجود میبــود ،و میشــنیدم کــه بــرای مؤمنیــن و
یبــرد و برایشــان دعــا میکــرد ،و بــرای
مؤمنــات دعــا میفرمــود و آنــان را نــام م 
یکــرد ،بــه او گفتــم :مــادر! چــرا همــان طــوری کــه بــرای دیگــران
خــود هیــچ دعــا نم 
دعــا میفرمایــی بــرای خــودت دعــا نمیکنــی؟»
فرمود« :پسرم ،ابتدا همسایه سپس خانه خود)7(».

تشویق فرزندان به فراگیری علم

حضــرت زهــرا(س) از همــان آغــاز کودکــی فرزندانــش ،عبــادت خــدای تعالــی
را در روح و روان آنهــا تثبیــت کــرد و خــوی پرســتش خــدای یکتــا را در فطــرت
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لطیــف آنهــا سرشــت و از همــان آغــاز بــه آنهــا علــم آموخــت و آنهــا را بــرای
کســب معــارف و تشــویق در فراگیــری ،آمــاده میکــرد ،بــه عنــوان مثــال بــه
فرزنــدش حســن(ع) کــه هفــت ســاله بــود میفرمــود« :بــه مســجد بــرو ،آنچــه را از
پیامبــر شــنیدی فراگیــر و نــزد مــن بیــا و بــرای مــن بازگــو کــن)8(».

مقام ایثار و گذشت

شــیعه و ســنی نقــل کــرده انــد ،امیرمؤمنــان و فاطمــه زهــرا و امــام حســن و امــام
حســین(ع) و خادمــه آنــان «فضــه» طبــق نــذری کــه کــرده بودنــد ســه روز ،روزه
گرفتنــد .شــب اول هنــگام افطــار فقیــری در زد ،حضــرت علــی(ع) افطــار خــود را
بــه او داد .ســایرین نیــز بــه او اقتــدا کــرده و افطــار خــود را بــه فقیــر دادنــد و بــا آب
افطــار کردنــد .شــب دوم یتیمــی در زد و بــاز افطــار خــود را بــه او دادند .شــب ســوم
نیــز اســیری آمــد و چیــزی طلبیــد ،ایــن بــار نیــز افطــار خــود را بــه او دادنــد.
آنــگاه از ســوی خــدای متعــال ســوره «هــل آتــی علی االنســان» نازل شــد( )9و در
آن آیــه «و یطعمــون الطعــام علــی حبــه مســکینا و یتیمــا و اســیرا» اشــاره بــه ایثــار و
انفاق آن بزرگــواران دارد)10(.
تفســیر ایــن داســتان را در تفاســیر شــیعه و ســنی و از جملــه در تفســیر معــروف
«کشــاف» تألیــف عالــم و مفســر بــزرگ ســنی «جــاراهّلل زمخشــری» میتــوان یافــت.

تقسیم کار منزل با همسر

امــام صــادق(ع) میفرمایــد ...« :علــی(ع) آب و هیــزم مــیآورد و حضــرت
فاطمــه آرد میکــرد و خمیــر میســاخت و نــان میپخــت و لباسهــا را وصلــه
مـیزد ،و آن بانــوی گرامــی از زیباتریــن مــردم بــود و گونههــای مطهــرش از زیبایــی
مثــل گل بــود .درود خــدا بــر او و پــدر و فرزندانــش بــاد)11(».
امــام علــی(ع) فرمــوده اســت« :فاطمــه بــه قــدری بــا مشــک آبکشــی کــرد تــا بــر
ســینه اش اثــر گذاشــت ،و بــه قــدری بــا آســیاب دســتی آرد کــرد تــا دســت هایــش
مجــروح شــد و آنقــدر خانــه روبــی کــرد و بــرای پخــت و پــز آتــش زیــر دیــگ نهــاد کــه
لبــاس هایــش گردآلــود و دودی گردیــد؛ و در ایــن امــور زحمــت و رنــج بســیار بــه او
میرســید)12(»...
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پیامبر(ص) به فاطمه(س) کمک میکند

رســول خــدا(س) بــه منــزل حضــرت علــی وارد شــد ،او را دیــد کــه همــراه
فاطمــه(س) مشــغول آســیاب کــردن هســتند ،پیامبــر فرمودنــد« :کدامیــک
خســته تــر هســتید؟»
حضرت علی عرض کرد« :فاطمه ای رسول خدا!»
پیامبــر(ص) بــه فاطمــه(س) فرمودنــد« :دختــرم برخیــز» و فاطمــه برخاســت و
پیامبــر(ص) بــه جــای او نشســت و بــا علــی(ع) در آرد کــردن دانههــا یــاری فرمــود)13(.
بنابرایــن احتــرام بــه همســر و رعایــت حقــوق همســر و همسردوســتی و
فرزنددوســتی و ســختکوش در کار خانــه و تبدیــل خانــه بــه مدرســه و تبدیــل
بخشــی از خانــه بــه مســجد و عبادتــگاه و برنامــه ریــزی در کار خانــه و رعایــت حــق
خدمتــکار و آمــوزش قــرآن و اخــاق بــه خدمتــکار از ویژگیهای حضــرت زهرا(س)
بــود چنــان کــه تبدیــل خانــه بــه ســنگر جهــاد و مبــارزه بــر علیــه ســتمگران و دفــاع
از والیــت را در راســتای وظایــف خویــش میدانســت ،همچنیــن توجــه بــه دعــا
در حــق همســایه و قانــع بــودن بــه خانــه اجــارهای در اول زندگــی و ایجــاد روحیــه
عبــادت و انفــاق گروهــی و خانوادگــی در بیــن اعضــا و و رعایــت تفاهــم بــا همســر
و قبــول مســئولیت شــخصی در تربیــت فرزنــدان و تقســیم کار در امــور خانــه و
مشــورت در امــور و بردبــاری و تحمــل فقــر خانوادگــی و مشــکالت خانوادگــی و
فرمــان پذیــری از همســر از اخــاق و روحیــات خــاص حضــرت زهــرا(س) بــود
حتــی رســیدن بــه انــواع موفقیتهــای خانوادگــی و ســرودن شــعر بــرای شــوهر و
فرزنــدان و پــدر .نیــز از اخــاق خانوادگــی حضــرت زهــرا(س) میباشــد.
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حضرت زهرا
و روایت حدیث
(س)

(در منابع اهل سنت) نهله غروی نائینی()1

چکیده

فاطمــه(س) یکــی از چهــارده ّ
مطهــر مــورد نظــر در آیــه شــریفه  33ســوره احــزاب
اســت کــه بــر اســاس اصطــاح محدثــان ،قــول و فعــل و تقریــر آن حضــرت(س)،
حدیــث محســوب میشــود .گرچــه پــس از رحلــت رســول اهّلل(ص) اهــل بیــت آن
حضــرت مــورد کــم توجهــی و بــی لطفــی مــردم مدینه قــرار گرفتند و در طــول تاریخ
خلفــا بــه حــذف نــام علــی بــن ابــی طالــب(ع)و خانــواده اش همــت گماشــتند و
علیــه ایشــان تبلیغــات کردنــد و حــق آنهــا را غصــب و ایشــان را شــهید کردنــد،
لکــن هنــوز نشــانهها و نمونههایــی از فرمایشــات و عملکردهــای آن بزرگــواران
در منابــع اهــل سـ ّـنت یافــت میشــود .ایــن مقالــه بــا تمرکــز بــر منابــع حدیثــی
اهــل سـ ّـنت بــه احادیثــی کــه حضــرت زهــرا(س) از پیامبــر اکــرم(ص) نقــل کــرده و
یــا دیگــران از فاطمــه(س) دربــاره قــول و فعــل و تقریــر آن حضــرت(س) نقــل کــرده
انــد ،پرداختــه اســت کــه گویــای تنــوع موضوعــات میباشــد.

ّ
مقدمه

«حدیــث» در اصطــاح ّ
محدثــان ،بــه معنــای قــول و فعــل و تقریــر معصــوم
َّ َ ُ ُ ُ ْ
اهَّلل ِل ُیذ ِهـ َـب
«تطهیر»«إنمــا ی ِریــد
اســت .حضــرت زهــرا(س) بــه شــهادت آیــه
ِ
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َ َ ْ
ُ
َ ُ ُ ّ
الر ْجـ َـس أ ْهــل ال َب ْیـ ِـت َو ُی َط ِّه َرکـ ْـم َت ْط ِهیــرا» (احــزاب )33 :و فرمایشهــای
عنکــم ِ
رســولاکرم(ص) کــه نقــل شــده اســت پــس از نــزول آیــه مزبــور ،هــر روز صبــح کــه
بــرای نمــاز بــه مســجد تشــریف میبردنــد ،هنگامــی کــه از کنــار خانــه فاطمــه
زهــرا(س) میگذشــتند ،اهــل آن خانــه را بــا تــاوت ایــن آیــه بــرای انجــام فریضــه
نمــاز مــورد خطــاب قــرار میدادنــد )2(،مشــمول ایــن آیــه مبارکــه اســت.
یکــی از چهــارده معصــوم نــزد حــق تعالــی و مســلمانان ،حضــرت فاطمــه
زهــرا(س) اســت .بنابرایــن ،گفتههــای آن بزرگــوار ،شــرح افعــال و کــردار آن
ّ
حضــرت ،حدیــث تلقــی میشــوند .ایــن مقالــه کوشــیده اســت تــا احادیثــی از
فرمایشهــای آن بانــوی بزرگــوار را ،کــه در منابــع اهــل سـ ّـنت نقــل شــده انــد ،گــرد
آورد .برخــی از احادیــث نقــل شــده از حضــرت زهــرا(س) در مجامــع حدیثــی اهــل
سـ ّـنت و کتــاب معجــم کبیــر طبرانــی آمــده اســت .تعــدادی از آنهــا توســط راوی
آن حضــرت بــه گونــه مســتقیم و برخــی بــه صــورت مرســل نقــل شــده اســت کــه
در ایــن مقالــه ،در دو بخــش احادیــث «مســند» و احادیــث «مرســل» ارائــه شــده
انــد .نکتــه مــورد توجــه اینکــه طبرانــی در بخــش احادیــث حضــرت فاطمــه(س)،
ابتــدا راویــان مــرد را ذکــر کــرده ،ســپس از راویــان زن حدیــث جمــع آوری کــرده
اســت .ترتیــب نــام راویــان مــرد از حضــرت زهــرا(س) چنیــن اســت :علــی بــن ابــی
طالــب ،عبــداهلل بــن مســعود ،حســین بــن علــی ،عبــداهلل بــن ّ
عبــاس و انــس بــن
مالــک .امــا اینکــه چــرا ترتیــب خاصــی در نظــر نگرفتــه ،قابــل توجــه اســت.

احادیث مسند

احادیثــی را کــه بــه صــورت مســتقیم از فاطمــه زهــرا(س) نقــل شــده انــد یــا راوی
خــود شــاهد فعــل یــا فرمــوده آن حضــرت بــوده احادیــث «مســند» میخوانیــم.
موضوعــات ایــن احادیــث عبارتنــد از:

 .1بیان وظیفه مردان

حســین بــن علی(ع)فرمــود :شــنیدم فاطمــه بنــت ّ
محمــد(ص) فرمــود کــه
رســول خــدا(ص) فرمــود« :الرجـ ُـل أحـ ُّـق بصــدر ّ
والصــاة
فراشــه
دابتــه و
ِ
صــدر ِ
ِ
ِ
ِ
ّ
اال امامــا یجمـ ُـع النـ َ
ـاس علیـ ِـه»؛ مــرد ســزاوارتر اســت کــه بــر مرکــب خــود
فــی منز ِلــه
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ســوار شــود و بــر بســتر خــود قــرار گیــرد و نمــاز را در منــزل خویــش بجــا آورد ،مگــر
اینکــه پیشــوایی مــردم را بــه خــود بخوانــد (کــه در ایــن صــورت ،وظیفــه دارد
محمــد رســول اهّلل سـ ُ
ُ
ـمعت أبــی بشــیرا
ُِ ِ
بــرود ).نعمــان( )3گفــت« :صدقــت بنــت ّ ٍ
ُ
ُ
اهللِ :ا ّال َمــن أ ِذ َن»؛( )4دختــر ّ
محمــد
یقــول کمــا قالــت فاطمــة و قــال رســول ِ
رســول خــدا(ص) درســت گفــت .شــنیدم پــدرم بشــیر همیــن گونــه میگفــت کــه
فاطمــه(س) فرمــود ،و گفــت :پیامبــر(ص) فرمــود :مگــر کســی کــه اجــازه داده
شــده اســت.

 .2فاطمه(س) و فرزندان
اســماء بنــت عمیــس از فاطمــه زهــرا(س) نقــل میکنــد کــه روزی رســول
خــدا(ص) نــزد او آمــد و فرمــود :پســرانم (یعنــی :حســن و حســین) کجاینــد؟
َ
بیتنــا شــی ٌء َی ُ
ذوقــه ذائـ ٌـق.
حضــرت فاطمــه(س) فرمــود« :أصبحنــا و لیــس فــی ِ
ـک و لیــس عنـ َ
فقـ َـال علـ ٌّـیَ :اذهـ ُـب بهمــا فا ّنــی َاتخـ َّـو ُف أن َیبکیــا علیـ َ
ـدک شــی
ِ
ِ
ٌ َ َ
ـان الیهــودی»؛ صبــح کــه بیــدار شــدیم ،چیــزی بــرای (حتــی)
ء ،فذهــب ِالــی فـ ِ
چشــیدن نداشــتیم .علی(ع)فرمــود :آنهــا را میبــرم ،میترســم نــزد تــو (بماننــد)
گریــه کننــد ،در حالــی کــه چیــزی بــرای خــوردن نیســت .نــزد فــان یهــودی
رفــت .رســول خــدا(ص) بــه ســوی آنهــا رفــت و آن دو را دیــد کــه در آبــی بــازی
ّ
میکننــد و نــزد آنهــا مقــدار زیــادی خرمــا بــود .فرمــود« :یــا علـ ُّـی ،أال تقلــب
َ َّ
َ
َ
ـتد علیهمــا الحـ ّـر»؛ ای علــی ،نمیخواهــی پیــش از آنکــه گرمــا
ابنــی قبــل أن یشـ
بــر آنهــا مســتولی شــود ،آنهــا را برگردانــی؟ علی(ع)فرمــود« :أصبحنــا و لیـ َـس
َ
َ
ـرات ،فجلـ َـس
اهلل حتــی أجمـ َـع لفاطمــة تمـ ٍ
بیتنــا شــی ٌء ،فلــو جلســت یــا نبـ َّـی ِ
فــی ِ
َ
ُ
َ
ُ
َ
َ
صر ِتــه ،ثـ ّـم َ
النبـ ُّـی(ص) حتــی اجتمــع لفاطمــة شــی ٌء ِمــن تمــر ،فجعلــه فــی ّ
أقبــل،
ٍ
َ
َ
ٌّ َ
النبــی(ص) َ
اآلخــر َ
ُّ
حتــی َ
أقلبهــا»؛( )5صبــح در منــزل
أحد ُهمــا و علــی
فحمــل
چیــزی بــرای خــوردن نداشــتیم .اگــر شــما ،ای پیامبــر خــدا! بنشــینید ّ
(تأمــل
کنیــد) بــرای فاطمــه مقــداری خرمــا جمــع میکنــم .پــس پیامبــر(ص) نشســت
تــا مقــداری خرمــا بــرای فاطمــه جمــع کــرد و آن را در ســبدش گذاشــت .ســپس رو
بــه ســوی منــزل آمدنــد ،پیامبــر(ص) یکــی از بچههــا را بغــل کــرد و علــی دیگــری
را ،تــا نــزد فاطمــه(س) رســیدند.
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زینــب ،دختــر ابورافــع ،نقــل میکنــد کــه حضــرت فاطمــه(س) در حــال بیمــاری
اش کــه در آن از دنیــا رفــت بــا حســن و حســین علیهماالســام نــزد رســول
َ
ـول اهّلل ،هــذان ابنـ َ
ـاک ّفو ِرثهمــا شــیئا ،فقــال:
خــدا(ص) رفــت و گفــت« :یــا رسـ
ِ
ِ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
ا ّمــا الحسـ ُـن فلـ ُـه َهیبتــی و ســؤدی ،و أمــا حســین فلــه جرأتــی وجــودی»؛( )6ای
پیامبــر خــدا ،ایــن دو پســران شــما هســتند ،پــس چیــزی بــه آنهــا بــه یــادگار بده.
حضــرت(ص) فرمــود :بــه حســن هیبــت و بزرگــی ام را عطــا کــردم و بــه حســین،
شــهامت و بخششــم را.
ابوســعید خــدری نقــل کــرده اســت کــه روزی رســول خــدا(ص) بــر حضــرت
فاطمــه(س) وارد شــد ،در حالــی کــه حضــرت علــی(ع)در خــواب بــود و حضــرت
فاطمــه بــر زمیــن دراز کشــیده بــود و دو پســرش هــم در کنــارش بودنــد .حســن(ع)
آب خواســت ،پیامبــر(ص) برخاســت و برایــش تهیــه کــرد و بــه او داد .حســین(ع)
نیــز طلــب آب کــرد و خواســت کــه قبــل از حســن(ع)آب بنوشــد و گریــه کــرد.
َ
َّ
قبلـ َ
«أن اخـ َ
ـک»؛ بــرادرت قبــل از تــو آب
ـاک استســقی
پیامبــر(ص) فرمــود:
َ ٌَ
َ
َ
خواســت .حضــرت فاطمــه(س) فرمــود« :کأن الحســن آثــر عنــدک»؛ گویــا حســن
ّ
برایــت مهــم تــر اســت .رســول خــدا(ص) فرمــود« :مــا هــو بآثـ ٍـر عنــدی ِمنــه و ِانهمــا
ُ َ
ّ
ّ
القیامة»؛
ـکان واحـ ٍـد یــوم
ِ
عنــدی بمنزلـ ٍـة و ِانــی و ایــاک و همــا و هــذا النائــم لفــی مـ ٍ
او بــرای مــن مهــم تــر نیســت .هــر دوی آنهــا برایــم یکســانند .مــن و ایــن دو و تو و
ایــن خفتــه (یعنــی :علــی(ع)) روز قیامــت در یــک جــا خواهیــم بــود)7(.
احمــد بــن حنبــل بــه ســند خــود از ابــن ابــی ملیکــه نقــل میکنــد کــه گفــت:
فاطمــه(س) فرزنــدش حســن بــن علــی(ع)را میچرخانــد و میفرمــود« :بابــی
شـ َ
ـبه ّالنبـ ِـی ،لیــس شــبیها بعلـ ٍّـی»؛( )8پــدرم فــدای آنکــه شــبیه پیامبــر اســت و
شــباهتی بــه علی(ع)نــدارد.
َ
هیثمــی بــا اســناد خــود نقــل میکنــد کــه فاطمــه کبــری(س) فرمــود« :قــال
ّ
اال ولـ ُـد فاطمـ َـة َف َانــا ُّ
رســول اهّلل(ص)ُّ :کل بنــی ّأم ینتمـ َ
ولیهــم و
ـون الــی عصبـ ٍـة
ٍ
ََ
انــا ِع َص ُبتهــم»؛( )9پیامبــر(ص) فرمــود :هــر فرزنــدی مــادری دارد کــه فرزنــد بــه او
روی مـیآورد و برمــی گــردد (ریشــه و پــی اوســت) ،غیــر از فرزنــدان فاطمــه کــه مــن
سرپرســت آنهــا و عصبــه آنهــا هســتم؛ یعنــی ریشــه و اصلشــان بــه مــن بازمــی
گــردد.
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 .3حجاب و عفت حضرت فاطمه(س)
حضــرت علی(ع)فرمــود :مــرد کــوری اجــازه ورود بــر فاطمه دختر رســول اهّلل(س)
خواســت .حضــرت فاطمــه حجــاب خــود را برگرفــت .پیامبــر(ص) بــه او فرمــود:
َ
اهّلل،
چــرا در حجــاب شـ
ـدی ،او کــه تــو را نمیبینــد؟ فاطمــه(س) گفــت« :یــا رســول ِ
َ َ
َ ُّ
ُ
ُ
َ
ِان لــم َیکــن َیرانــی فأنــا أراه و هــو یشــم الریــح»؛ ای پیامبرخــدا ،اگــر او مرا نمیبیند،
مــن کــه او را میبینــم و بــوی او را استشــمام میکنــد .رســولاکرم(ص) فرمــود:
ٌ
َ«اشـ ُ
ـهد َا َّنـ َ
ـک ِبضعــة ِم ّنــی»؛( )10حقــا کــه تــو پــاره تــن مــن هســتی.

 .4فاطمه زهرا(س) در سوگ پیامبر(ص)
عایشــه نقــل میکنــد کــه پیامبــر(ص) در خانــه مــن مــورد شــکایت قــرار گرفــت.
فاطمــه بــه ســوی او آمــد قســم بــه آنکــه جــان عایشــه در دســت اوســت راه رفتنــش
ماننــد راه رفتــن پیامبــر(ص) بــود .رســول خــدا(ص) بــا او رازی را در میــان گذاشــت
کــه فاطمــه گریــه کــرد ،ســپس چیــزی بــه او گفــت کــه فاطمــه(س) خندیــد .گفتــم:
ماننــد امــروز ندیــده بــودم کــه خنــده و گریــه ایــن قــدر به هــم نزدیک باشــند .گفتم:
فاطمــه! بــه مــن بگــو کــه (پیامبــر) چــه چیــزی بــه تــو گفــت؟ فرمــود« :مــا کنـ ُـت
َ ُ
أفعــل»؛( )11ایــن کار را نمیکنــم .هنگامــی کــه رســول خــدا(ص) رحلــت نمــود ،از او
َ
َ
اهّلل(ص)
(فاطمــه) همــان ســؤال را کــردم ،گفــت :حاال پاســخ میدهــم«ِ :ا ّن رســول ِ
ـرآن فــی کل ســنة مـ ّـر ًة ،و ا ّنــه َ
کان ُیعارضنــی القـ َ
قــالِ :ا ّن جبریـ َـل َ
عارضنــی العـ َ
ـام
ٍ
ِ
ِ
ُ َ
ـک ا ّال عنـ َـد اقتــراب أجلــی ّ
َ
فاتقــی َ
ّ
اهّلل واصبــری ِفنعم الســلف أنا
مرتیـ ِـن ،و ال أری ذلـ ِ
ِ
َ
ُ
َ
َ
ُ
ـک .فبکیــت ،ثـ ّـم ســارنی فقــال :أمــا ترضیـ َـن أن تکونــی ســیدة نسـ ِـاء المؤمنیـ َـن أو
لـ ِ
ُ
ّ
ُ
ـذه االمـ ِـة؟ فضحکــت»؛( )12پیامبــر فرمــود :جبرئیل هر ســال قــرآن را
قــال :نســاء هـ ِ
یکــرد ،امســال دو بــار عرضــه کــرد ،و ایــن نیســت جــز آنکــه
یــک بــار بــر مــن عرضــه م 
نشــانه نزدیــک بــودن اجلــم میباشــد .پــس تقــوای الهــی پیشــه کــن و صبــر نمــا.
مــن ســابقه خوبــی بــرای تــو هســتم( .فاطمــه(س) میفرمایــد ):پــس گریــه کــردم.
ســپس رو بــه مــن کــرد و فرمــود :آیــا راضــی نیســتی کــه ســرور زنــان بــا ایمــان باشــی؟
یــا فرمــود :ســرور زنــان ایــن ّامــت باشــی؟ پــس خندیــدم.
ّ
ّام ســلمه نقــل میکنــد کــه پیامبــر پــس از فتــح (فتــح مکــه) فاطمــه(س) را صــدا
کــرد و بــا او نجــوا نمــود .او گریــه کــرد ،ســپس بــه او چیــزی گفــت و او خندیــد.
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ُ
ا ّم ســلمه میگویــد :از او چیــزی نپرســیدم تــا پیامبــر رحلــت نمــود .پــس از آن از
ّ
فاطمــه دربــاره گریــه و خنــده اش ســؤال کــردم« ،أخبرنــی أنــه یمــوت ،ثــم أخبرنــی
ُ
ّ
ـیدة نســاء أهــل الجنـ ِـة بعـ َـد مریـ َـم بنـ َـت عمــران ،فلذلـ َ
ـک ضحکـ ُـت»؛()13
أنــی سـ
ِ
ِ
بــه مــن خبــر داد کــه میمیــرد ،ســپس خبــر داد کــه مــن پــس از مریــم دختــر
عمــران ،ســرور زنــان بهشــت ام .بــه ایــن خاطــر خندیــدم.
َ
انــس از حضــرت فاطمــه(س) نقــل میکنــد کــه فرمــود« :یــا أنـ ُـس کیــف طابــت
َ ُّ
حثــوا علــی رســول اهّلل(ص) التـ َ
ُ
ـراب ،وا أبتــاه ِمــن ّربــه مــا أدنــاه،
أنفســکم أن ت
ِ
َ
ُ
ُ
ّ
ّ
وا أبتــاه جنــة الفــردوس مــأواه ،وا أبتــاه الــی جبریــل تنعــاه ،وا أبتــاه أجـ َ
ـاب ربــا
ِ
دعــاه»؛( )14ای انــس ،چگونــه توانســتی بــر پیامبــر(ص) خــاک بریــزی؟ ای پــدر،
چقــدر بــه پــروردگار نزدیــک هســتی! ای پــدر ،بهشــت جایــگاه توســت! ای پــدر،
خبــر رحلتــت را بــه جبرئیــل دادنــد! ای پــدر ،پــروردگار دعایــت را اجابــت کــرد!
ابــن عبــد ّربــه در کتابــش آورده اســت کــه فاطمــه(س) بــر مــزار پــدر ایســتاد و
َ
گفــت :ا ّنــا َف َقدنـ َ
ـاب ُمــذ غبـ َـت َع ّنــا الوحـ ُـی ُ
وابلهــا و غـ َ
والکتـ ُـب
االرض
ـاک فقـ َـد
ِ
َِ
َ
ُ
َ
َ
َ
دونــک ُ
قبلک َ
الکتــب)15(.
نعیــت و حالــت
الموت صافنا ِلمــا
کان
فلیت
ابــن ابــی الحدیــد نیــز مینویســد کــه افــراد زیــادی گریــه و عــزادری حضــرت
فاطمــه(س) را در زمــان رحلــت پــدرش و پــس از آن چنیــن نقــل کــرده انــد« :یــا
ُ
ابتــاه ّ
جنــة الخلـ ِـد مثــواه ،یــا ابتــاه عنـ َـد ِذی العــرش مــأواه ،یــا ابتــاه َ
کان جبریــل
ِ
َیغشــاه ،یــا ابتــاه لسـ ُـت بعـ َـد الیــوم ُ
أراه»؛( )16ای پــدر ،بهشــت جــاودان ســرایت!
ِ
ای پــدر ،نــزد صاحــب عــرش مأوایــت! ای پــدر ،جبریــل تــو را دربرگرفــت! ای پــدر،
پــس از امــروز تــو را نخواهــم دیــد.
علــی بــن علــی هاللــی از پــدرش نقــل میکنــد کــه گفــت :بــر رســول خــدا(ص) وارد
شــدم ،در حالــی کــه آن حضــرت در شــرایطی بــود کــه رحلــت فرمــود .فاطمــه(س)
یکــرد ،بــه گونــه ای کــه صدایــش بلنــد شــد.
بــاالی ســر آن حضــرت بــود و گریــه م 
ُ
ُ
ـک؟»؛ عزیــزم فاطمــه!
پیامبــر رو بــه او فرمــود« :حبیبتــی فاطمــة َمــا الــذی یبکیـ ِ
َ
َ
َ
َ
چــه چیــزی تــو را بــه گریــه انداخــت؟ گفــت« :اخشـ َـی الضیعة بعــدک» ،از ســختی و
تنگــی (زندگــی) پــس از شــما میترســم .پیامبــر فرمــود« :یــا حبیبتی َأما علمـ َـت ّأن
َ
عزوجـ ّـل ِا ّطلـ َـع ِالـ َـی االرض»...؛ عزیــزم! آیــا نمیدانــی کــه خــدای ّ
اهّلل ّ
عزوجــل بــه
ِ
اهــل زمیــن خبــر داد کــه ....در ایــن فرمایــش ،رســول اهّلل(ص) بــا بشــارتهایی
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حضــرت فاطمــه(س) را دل داری داد)17(.
انــس بــن مالــک نقــل میکنــد کــه حضــرت فاطمــه(س) نــزد رســول اهّلل(ص)
نشســته بــود ،در حالــی کــه ســختی و شــدت مــرگ بــر آن حضــرت بیشــتر میشــد،
ُ
َ
ُ
واکرباه
آن حضــرت ســرش را بلنــد کــرد و فرمــود« :واکربــاه ،فبکــت فاطمــة و قالــت:
لکربـ َ
ـک یــا أبتــاه»؛ وای از ســختی! و فاطمــه(س) عــرض کــرد :وای از ســختی بــه
ِ
خاطــر ســختی تــو ،ای پــدر! رســول خــدا(ص) فرمــود« :الکــرب علــی أبیـ َ
ـک بعـ َـد
ـوم»؛( )18پــس از امــروز ،دیگــر بــر پــدرت ســختی نیســت.
الیـ ِ

 .5طلب میراث پدر
بخــاری در کتــاب صحیــح ،بــه ســند خــود از عایشــه دختــر ابابکــر ،همســر رســول
اهلل(ص) ،نقــل میکنــد کــه گفــت :فاطمــه دختــر رســول خــدا(ص) پــس از رحلــت
آن حضــرت از ابوبکــر خواســت تــا میــراث او را از مایملــک رســول اهلل(ص) ،کــه بــر
جــای مانــده اســت ،بدهــد .ابوبکــر پاســخ داد :پیامبــر(ص) فرمــوده اســت« :ال
ً
ُ ّ ُ
ـورث ،مــا ترکنـ ُـاه صدقــة»؛ مــا پیامبــران ارثــی باقــی نمیگذاریــم؛ آنچــه میمانــد
نـ
صدقــه اســت .پــس فاطمــه غضــب کــرد و از ابوبکــر دوری جســت .عایشــه گفــت:
فاطمــه از ابوبکــر ســهمش را از میــراث رســول خــدا از خیبــر ،فــدک و صدقــه آن
حضــرت بــرای مدینــه طلــب کــرد)19(.
ابــوداود نیــز بــه ســند خــود از ابوطفیــل نقــل کــرده اســت کــه گفــت« :جــاءت
ُ
فاطمــة رضــی ُ
اهّلل عنهــا الــی ابــی بکـ ٍـر ِبطلـ ِـب میرا ِثهــا ِمــن النبــی(ص) .فقــال
ُ
َ
ً
ُ
ـولّ :ان اهّلل ّ
عزوجــل ِاذا َا َ
طعــم ّ
نبیــا طعمــة
اهلل(ص) یقـ
ابوبکــر .ســمعت رســول ِ
فهــی ِل ّلــذی ُ
یقــوم ِمــن بعـ ِـده»؛( )20فاطمــه بــرای درخواســت میــراث پــدرش
پیامبــر نــزد ابوبکــر آمــد .ابوبکــر بــه او گفــت :از پیامبــر(ص) شــنیدم کــه میگفــت:
هــرگاه خــدای ّ
عزوجــل چیــزی را بــه پیامبــری داد ،آن بــرای کســی اســت کــه پــس
یگــردد.
از او جانشــین وی م 
بیهقــی بــه ســند خــود از معمــر از زهــری از عــروة از عایشــه نقــل میکنــد کــه
َ
ّ
َ
َ
َ َ
ـان میراث ُهمــا
گفــت« :ان فاطمــة و العبــاس رضــی اهّلل عنهمــا اتیــا ابابکـ ٍـر یلتمسـ ِ
مــن رســول اهلل و ُهمــا حینئــذ َیطلبـ َ َ ُ
ـدک و سـ َ
ـهمه ِمــن خیبــر»...؛
ـان ارضــه ِمــن فـ ٍ
ٍ
ِ ِ
ِ
ِ
فاطمــه و ّ
عبــاس نــزد ابوبکــر آمدنــد و میــراث خــود از رســول خــدا را طلــب کردنــد؛
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در آن موقع ،زمین فدک و ســهم او را از خیبر میخواســتند ....ســپس میگوید:
ُ ّ
َ
َ
حتــی َ
«فغضـ َـب فاطمـ ُـة رضــی اهلل عنــه و َ ْ ُ
فدف َ
کلمـ ُـه ّ
نهــا علـ ٌّـی
ماتــت
هجرتــه فلــم ت ِ
ِ
َ
ً
رضــی اهلل عنــه لیــا و لــم ُیــؤذن ِبهــا ابابکـ ٍـر»؛( )21پــس فاطمــه بــر او غضــب کــرد و
از او دوری گزیــد و تــا وقتــی کــه از دنیــا رفــت بــا او ســخن نگفــت .پــس علــی(ع)او
را شــبانه دفــن کــرد و ابوبکــر را خبــر نکــرد .طبــری و یعقوبــی نیــز در کتــاب تاریــخ
خــود ،ماننــد ایــن روایــت را نقــل کــرده انــد)22(.

 .6حمایت از والیت و خالفت
حضــرت فاطمــه(س) تــا وقتــی زنــده بــود بــرای دفــاع از حــق والیــت و امامــت
همســرش علی(ع)بســیار کوشــا بــود.
ابــن ابــی الحدیــد از احمــد بــن عبدالعزیــز جوهــری بــه ســند او تــا ابــی جعفــر
ّ
محمــد بــن علــی رحمهــم اهلل نقــل میکنــد کــه حضــرت علی(ع)شــبانه حضــرت
یبــرد و از آنهــا یــاری میطلبیــد
فاطمــه(س) را ســوار بــر االغ بــه در خانــه انصــار م 
یکــرد)23(...
و حضــرت فاطمــه(س) نیــز طلــب یــاری م 

 .7درباره خوراکیها و آشامیدنی ها
ابــن ماجــه بــه ســند خــود از فاطمــه بنــت حســین از حســین بــن علــی(ع)از
ُ
مــادرش فاطمــه دخــت رســول اهّلل(ص) نقــل میکنــد کــه فرمــود« :قــال رســول
ُ َ
ٌ ّ َ ُ
ُ
َ
َ َ َ ّ
مــر»؛( )24آگاه
ِ
اهلل(ص) :اال ال یلومــن امــرء اال نفســه یبیــت و فــی ی ِــده ریــح غ ٍ
باشــید کــه شــخص جــز خــودش را مالمــت نکنــد آن گاه کــه بخوابــد و در دســتش
بــوی چربــی باشــد .کنایــه از ایــن اســت کــه اگــر هنــگام خــواب ،نظافــت را رعایــت
نکنــد ،قابــل مالمــت اســت .طبــری بــا حدیثــی بلنــد از جعفــر بــن ّ
محمــد رضــی
اهلل عنــه از پدرانــش از حضــرت علــی(ع)از حضــرت فاطمــه(س) نقــل میکنــد
ُّ
ٌ ٌ
َ
ـکر
ـکر حــرام و کل مسـ ٍ
کــه فرمــود« :قــال لــی رســول اهّلل :یــا حبیبــة ابیهــا ،کل مسـ ٍ
خمـ ٌـر»؛( )25عزیــز پــدر! هــر مســت کننــده ای حــرام و پوشــاننده (عقــل) اســت.

بیشــتر حــذف باشــد .بــه عبــارت دیگــر ،حدیثــی را کــه تابعــی مســتقیما از معصــوم
نقــل کنــد «مرســل» میگوینــد؛ ماننــد حدیثــی کــه یکــی از نــوادگان حضــرت
زهــرا(س) ماننــد فاطمــه بنــت الحســین(ع)یا یکــی از بســتگان ،کــه آن حضــرت را
مالقــات نکــرده اســت ،مســتقیما از آن حضــرت نقــل کنــد.
فاطمــه صغــری (بنــت الحســین(ع)) از فاطمــه کبــری(س) نقــل میکنــد کــه
ّ
َ
رســول خــدا(ص) فرمــودِ « :لـ ُـک ّل بنــی أنثــی عصبـ ٌـة ینتمـ َ
ـون الیــه اال ولـ ُـد فاطمــة
ِ
َف َأنــا ُّ
ولیهــم و أنــا ُعصبتهــم )26(».شــبیه ایــن حدیــث را خطیــب بغــدادی از
فاطمــه بنــت الحســین نقــل کــرده اســت)27(.
ُ
اهلل(ص) ِاذ دخــل
همــو نقــل میکنــد کــه آن حضــرت(س) فرمــود« :کان رســول ِ
المسـ َ
ـجد قــالّ :اللهـ َّـم اغفرلــی ذنوبــی وافتـ ْـح لــی أبـ َ
رحمتــک ،و اذا خــرج قال،
ـواب
ِ
ُ
ّ
ـواب فضلـ َ
اال َأنــه یقــول :ابـ َ
ـک»؛( )28رســول خــدا(ص) هــرگاه وارد مســجد
مثلهــا
ِ
میشــد ،میفرمــود :بارالهــا! گناهــان مــرا بیامــرز و درهــای رحمتــت را بــر مــن
بگشــای ،و هنگامــی کــه خــارج میشــد ،همــان را میگفــت و بــه جــای «أبــواب
رحمتــک» میفرمــود :أبــواب فضلــک.
نیــز خطیــب بغــدادی بــه ســند خــود از عبــداهلل بــن حســن از مــادرش از فاطمــه
ُ
«خیارکــم
بنــت رســول اهلل رحمهــم اهلل نقــل میکنــد کــه رســول خــدا(ص) فرمــود:
الینکــم مناکــب فــی الصــاة» )29(،بهتریــن شــما کســانی هســتند کــه بهتــر بــه
جایگاههــای نمــاز روی آورنــد.

احادیث مرسل از حضرت فاطمه

(س)

حدیــث «مرســل» حدیثــی اســت کــه از سلســله ســند راویــان آن نــام یــک نفــر یــا
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تــاریــــخ

ݣ�ی ݣن� ش
و� ت� ݣݣها
پ
 .1دانشیار دانشگاه تربیت ّ
مدرس.
ّ .2
محمد بن عبداهلل حاکم نیشابوری ،مستدرک علی الصحیحین ،بیروت ،دارالمعرفه ،1411 ،ج  ،3ص .158
 .3نعمان بن بشیر ،از اصحاب امام حسین (ع).
 .4سلیمان بن احمد طبرانی ،المعجم الکبیر ،تحقیق حمدی عبدالمجید السلفی ،قاهرة ،مکتبة ابن تیمیه،
ج  ،22ص .414
5و .6همان ،ص .423
 .7علی بن ابی بکر هیثمی ،مجمع الزوائد و منبع الفوائد ،مصر ،ج  ،9ص .171
 .8احمد بن حنبل شیبانی ،مسند ،مصر ،ج  ،6ص .283
 .9علی بن ابی بکر هیثمی ،پیشین ،ج  ،9ص .172
 .10ابن مغازلی ،مناقب ،ص .380
 .11در حدیث دیگری از عایشه با سند دیگر ،نظیر همین حدیث آمده است که فاطمه(س) فرمود« :راز رسول
خدا را فاش نمیکنم».
 .12همان ،ص  .417421نظیر این حدیث را نک .درّ :
محمد بن اسماعیل بخاری ،صحیح بخاری ،ج  ،6ص .26
 .13همان ،ص ّ / 422
محمد بن عیسی بن سوره ترمذی ،سنن ترمذی ،مصر ،1358 ،ج  ،5ص .701
ّ
 .14همان ،ص  / 417و نیز نک :محمد بن اسماعیل بخاری ،پیشین ،ج  ،6ص  / 18علی بن احمد نسائی،
سنن نسائی ،قاهره ،1348 ،ج  ،4ص .12
 .15ابن عبد ّربه (احمد بن ّ
محمد) ،عقد الفرید ،مصر ،1377 ،ج  ،3ص .328
 .16ابن ابی الحدید ،شرح نهج البالغه ،ج  ،13ص .43
 .17ر .ک :علی بن ابی بکر هیثمی ،پیشین ،ج  ،9ص .165
 .18ابن عبد ّربه ،پیشین ،ج  ،3ص .230
ّ .19
محمد بن اسماعیل بخاری ،پیشین ،ج  ،4ص .96
 .20سلیمان بن اشعث سجستانی ،سنن ابی داود ،قاهره ،ج  ،3ص .144
 .21ابوبکر احمد بن حسین بیهقی ،سنن الکبری ،حیدرآباد (هند) ،ج  ،6ص .300
ّ .22
محمد بن جریر طبری ،تاریخ طبری ،مصر ،1971 ،ج  ،3ص  / 208احمد بن اسحاق یعقوبی ،تاریخ
یعقوبی ،نجف ،1389 ،ج  ،2ص .117
 .23ابن ابی الحدید ،پیشین ،ج  ،6ص .13
ّ .24
محمد بن یزید قزوینی ،سنن ابن ماجه ،قاهره ،ج  ،2ص .1096
ّ
 .25محمد بن جریر طبری ،دالئل االمامة ،نجف ،1383 ،ص .3
 .26سلیمان بن احمد طبرانی ،پیشین ،ج  ،22ص .423
 .27خطیب بغدادی ،تاریخ بغداد ،او مدینة اسالم ،قاهره ،ج  ،11ص .285
 .28همان ّ /
محمد بن یزید قزوینی ،پیشین ،ج  ،1ص  / 253شبیه این روایت را نک :در احمد بن جنبل،
پیشین ،ج  ،6ص .282
 .29خطیب بغدادی ،پیشین ،ج  ،12ص .4950
……………………………………………………………………………………………..
منبع :بانوان شیعه ،شماره  , 4غروی نائینی ،نهله
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آموزههای اخالقی خانواده
(س)
در مکتب تربیتی فاطمه

هیــچ کــس را تــوان معرفــت زهــرای مرضیــه نبــوده و نیســت ،جــز پــروردگار
هســتی و خاصــان اولیــای او ،کــه بلنــدای شــناخت او ،پرنــده ای تیزپــرواز
میطلبــد رهــا شــده از تمامــی قیدهــا و بندهــا .کــه فاطمــه ســری اســت از اســرار
الهــی .بــزرگ بانــوی جهــان اســام بــه عنــوان برتریــن زنــان عالــم همــواره در کالم
حضــرات معصومــان علیهمالســام بــه ویــژه پیامبــر گرامــی اســام مــورد توجــه و
عنایــت خــاص بــوده اســت؛ گاهــی از او بــه عنــوان برتریــن زنــان عالــم و گاهــی بــه
عنــوان برتریــن زنــان بهشــتی یــاد شــده اســت.
نقــل شــده اســت کــه در آخریــن لحظههــای زندگانــی رســول مکــرم اســام
یکــرد .پیامبــر رحمــت وقتــی صــدای گریــه
(ص) ،فاطمه(س)بــه شــدت گریــه م 
دختــر خــود را شــنید او را بــه نزدیــک خــود فــرا خوانــده مطالبــی را آهســته بــه او
منتقــل فرمــود .کــه در آن شــدت گریــه ،تبســمی بــر لبــان فاطمــه نشســت .بعدهــا
وقتــی ســبب آن خنــده را میــان گریــه پرســیدند فرمــود« :فبکیــت البــکاء الــذی
رایــت فلمــا رای حزنــی ســارنی الثانیــة فقــال (ص) :یــا فاطمــه امــا ترضیــن ان
تکونــی ســیدة نســاء العالمیــن؟ فضحکــت » ()1
وقتــی حــال رســول خــدا را آن چنــان دیــدم گریســتم ،گریــه ای کــه دیدیــد .وقتی
پــدرم حــزن و انــدوه مــرا مشــاهده فرمــود ،دوبــاره بــا مــن نجــوا کــرد و فرمــود :ای
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فاطمــه آیــا راضــی و خشــنود نیســتی کــه ســید و بــزرگ زنــان جهانیــان باشــی؟
پــس خندیــدم و شــاد شــدم.
در روایــت دیگــری نقــل شــده اســت کــه حضــرت فاطمــه فرمــود :در لحظههــای
آخــر زندگانــی وقتــی پــدرم صــدای گریــه مــن را شــنید فرمــود« :یــا بنیــة انــه لیــس
احــد مــن نســاء العالمیــن اعظــم رزیــة منــک فالتکونــی مــن ادنــی امــراة صبــرا انــک
ســیدة نســاء اهــل الجنــة » (« )2دختــرم! هیــچ کــدام از زنــان جهــان ارزش و مقــام
تــو را ندارنــد .پــس در صبــر و بردبــاری هماننــد کــم تریــن زنــان نبــاش؛ زیــرا تــو
ســید و بــزرگ زنــان بهشــتی».
بــا توجــه بــه دو روایــت فــوق ،فاطمــه زهــرا بــه عنــوان برتریــن زنــان عالــم هســتی
همــواره بــه عنــوان الگویــی برتــر مطــرح بــوده و هســت کــه ابعــاد وجــودی آن
بزرگــوار فراتــر از حضــور در زمــان و مکانــی خــاص اســت .بــه ایــن عنــوان کــه فضایــل
اخالقــی انســان هرگــز اســیر زمــان و مــکان نمیشــود .ایــن الگــوی فضیلــت بــرای
همیشــه تاریــخ ،شایســتگی پیــروی و متابعــت را داراســت .فراگیــری درس زندگی
در مکتــب انســان ســاز ایــن بانــوی نمونــه ،توفیقــی بــس ارجمنــد و بــزرگ اســت
کــه هرکــس را نصیــب نمیشــود .تنهــا کســانی لیاقــت حضــور در ایــن وادی عشــق
را دارنــد کــه جــان خویــش را سرشــار از محبــت او و فرزندانــش کــرده باشــند.
شاه رسل چو فاطمه گر دختری نداشت
بی شبهه آسمان حیا اختری نداشت
گر خلقت بتول نمیکرد کردگار
در روزگار شیر خدا همسری نداشت
از این دو هر یک ار نه به هستی قدم زدی
آن یک به راستی زنی ،این شوهری نداشت
مــا نیــز بیاییــم وضــوی حضــور گرفتــه ،رو بــه قبلــه بــا فروتنــی کامــل زانــوی ادب
زده جرعــه ای از ایــن کوثــر بــی پایــان بــه کام جــان بریزیــم:

آموزههای اخالقی ازدواج
 .1مشورت با دختر

در ازدواج ،دو نظــر مشــترکا میتواننــد ســعادت دنیــا و آخــرت را تامیــن نمایــد:
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یکــی نظــر شــخصی خــود دختــر اســت کــه خداونــد اراده و اختیــار بــه او داده تــا
خــود در سرنوشــت خــود تصمیــم بگیــرد و دیگــر رای و نظــر والدیــن ،بــه ویــژه پدر،
بــه عنــوان شــخصی بــا تجربههــای ارزشــمند همــراه بــا دلســوزی بــرای پــاره تــن
خــود .هــرگاه ایــن دو نظــر در تعامــل بــا یکدیگــر قــرار گیــرد میتوانــد ،ثمــره ای بــس
شــیرین و ســعادت بخــش داشــته باشــد و ســر بــر تافتــن از هریــک پیامدهــای
ناگــواری در پــی دارد.
پیامبــر بــزرگ اســام(ص)همواره ایــن اصــل مهــم تربیتــی یعنــی مشــورت و
یکــرد و بــه امــت اســامی نیــز ســفارش
تبــادل افــکار بــا دختــر را بــه دقــت رعایــت م 
میفرمــود تــا از ظلــم و ســتم دوران جاهلیــت دوری گزیننــد و پــدران و مــادران
بــدون مشــورت و رضایــت دختــران در امــر ازدواج اقدامــی نکننــد.
در همین راســتا ،آن حضرت در ازدواج فاطمه(س)با امام علی(ع)به مشــورت
و تبــادل نظــر بــا دختــرش روی آورد و فرمــود« :دختــرم فاطمــه! پســر عمویــت
علــی(ع)از تــو خواســتگاری نمــوده اســت .پاســخ تــو چیســت؟ «فاطمه(س)بــه
پــدر احتــرام میکنــد کــه نظــر شــما چــه میباشــد؟
پیامبــر(ص) فرمــود« :اذن اهلل فیــه مــن الســماء»؛ خــدا از آســمان در ایــن
ازدواج اجــازت فرمــود.
فاطمه(س)گفــت« :رضیــت بمــا رضــی اهلل لــی و رســوله »؛ خشــنودم بــه آنچــه
کــه خــدا و پیامبــر او بــرای مــن رضایــت دادنــد)3( .
دختــران و پســران جــوان مــا بــه خوبــی میداننــد کــه ازدواج بــا چــه کســانی
مــورد رضایــت خداونــد و پیامبــر اوســت و در مقابــل ،خداونــد و پیامبــر(ص) بــا
ازدواج بــا چــه کســانی مخالــف و ناراضــی هســتند.

 .2احترام به نظر پدر
از آنجــا کــه هیــچ پــدر و مادری نیســت که آرزوی خوشــبختی و ســعادت فرزندان
خــود را نداشــته باشــد ،از ایــن رو دختــران و پســران نبایــد در خیرخواهــی آنــان
تردیــد کننــد و نظــر آنــان را نادیــده بگیرنــد.
حضــرت زهــرا(س) پــس از مشــورت پــدر بــا او ،بــه پــدر احتــرام نمــوده رای و نظــر
پــدر را محتــرم شــمرد و ســپس عــرض کــرد« :یــا رســول اهلل انــت اولــی بماتــری » ()4
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«ای رســول خــدا تــو از مــن ســزاوارتری کــه اظهارنظــر کنــی».
البتــه ،والدیــن نیــز وقتــی ببیننــد پســر یــا دختــر در انتخــاب خــود خطــا نکــرده
انــد و مــورد مناســبی را برگزیــده انــد نظــر خــود را بــر آنهــا تحمیــل نمیکننــد.

 .3پای بندی به ارزشهای واالی انسانی
از آن جایــی کــه پایــه تربیــت انســانهای نســلهای آینــده ،در امــر مقــدس
ازدواج گذاشــته میشــود ،توجــه و پــای بنــدی بــه ارزشهــای انســانی و اخالقــی
از اساســی تریــن امــوری اســت کــه مــورد توجــه دختــر و پســر قــرار میگیــرد.
ســامت جســم و جــان و دیــن و ایمــان ،از مهــم تریــن مســائل در ایــن زمینــه
اســت .بــه همیــن دلیــل ،وقتــی بــزرگان و ثروتمنــدان قریــش بــه خواســتگاری آن
حضــرت آمدنــد ،جــواب رد شــنیدند .ولــی وقتــی علی(ع)ایمــان مجســم ،کــه بــه
ظاهــر مــال و ثروتــی از دنیــا نداشــت ،ولــی از عظمــت و بزرگــی روح برخــوردار بــود،
بــه خواســتگاری زهــرا(س) آمــد ،آن بزرگــوار جــواب مثبــت داد.

 .4حاالت معنوی و توجه به آفریدگار هستی
شــب ازدواج و آغازیــن لحظههــای شــروع یــک زندگــی نویــن بــرای هــر زن و
مــردی شــیرین و خاطــره انگیــز اســت ،ولــی متاســفانه برخــی ایــن لحظههــای
شــیرین را بــه انــواع گنــاه و معاصــی میآالینــد و میپندارنــد کــه هرگونــه زشــتیها
و مفاســدی میتوانــد مجــاز باشــد .غافــل از ایــن کــه ،وقتــی آغــاز زندگــی مشــترک
و فصــل جدیــد حیــات بــا گنــاه و نافرمانــی خــدا آغــاز شــود ،ثمراتــی بس تلــخ و رنج
آور و فرجامــی ناخوشــایند خواهــد داشــت .و فرامــوش نمیشــود کــه در مواقــع
حســاس امتحانــات الهــی ســخت و دشــوارتر از زمانهــای عــادی اســت ،البتــه،
دختــران و پســرانی کــه در نــگاه خــود بــه آینــده ای ســعادتمند فکــر میکننــد،
حتــی االمــکان از فراهــم شــدن زمینــه گنــاه جلوگیــری میکننــد.
حــال ببینیــم کامــل تریــن الگــوی بانــوان جهــان در آن شــب خاطــره انگیــز چــه
حاالتــی داشــت؟
نقــل شــده اســت در شــب ازدواج ،حضــرت علی(ع)همســرگرامی خــود را نگــران
و گریــان دیــد؛ پرســید :چــرا ناراحتــی؟ پاســخ داد« :تفکــرت فــی حالــی و امــری
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عنــد ذهــاب عمــری و نزولــی فــی قبــری فشــبهت دخولــی فــی فراشــی بمنزلــی
کدخولــی الــی لحــدی و قبــری فانشــدک اهلل ان قمــت الــی الصــاة فنعبــد اهلل
تعالــی هــذه اللیلــة»...؛ دربــاره حــال و رفتــار خویــش تفکــر کــردم ،بــه یــاد پایــان
عمــر خویــش و منزلــگاه دیگــر بــه نــام قبــر افتــادم کــه امــروز از خانــه پــدر بــه خانــه
شــما منتقــل شــدم و روزی دیگــر از ایــن جــا بــه طــرف قبــر و قیامــت خواهــم رفت.
در ایــن آغازیــن لحظههــای زندگــی ،تــو را بــه پــروردگار ســوگند میدهــم کــه بیــا
تــا بــه نمــاز بایســتیم تــا باهــم در ایــن شــب خــدا را عبــادت کنیــم)5( .
و بــه راســتی زندگــی کــه ایــن گونــه آغــاز شــد ،ارزش آن را دارد کــه ثمــرات آن
بهتریــن و گرانبهاتریــن انســانها باشــد کــه در تاریــخ بشــری بــی ماننــد و نــزد
خداونــد گــران تریــن باشــند.

آداب همسرداری

 .1مقدم داشتن همسر بر خود
وقتــی زن و مــرد بــه عقــد یکدیگــر در آمدنــد خداونــد محبــت آن دو را بــه
دل یکدیگــر میانــدازد .گویــی یــک روح در دو بــدن میشــوند .و از ایــن پــس،
بــرای گــرم تــر کــردن کانــون خانــواده بــه نــکات فراوانــی میبایســت توجــه شــود.
از جملــه آنهــا ایثــار و از خودگذشــتگی اســت؛ بــه ایــن معنــا کــه بــرای تامیــن و
تــداوم ســعادت خانــواده دیگــری را بــر خــود مقــدم داشــته ،برخــی از حقــوق خــود
را نادیــده بگیــرد.
در یکــی از روزهــا ،صبحگاهــان امــام علی(ع)بــه همســر عزیــزش فرمــود :فاطمــه
جــان! آیــا غذایــی داری تــا از گرســنگی بیــرون آیــم؟ فاطمــه پاســخ داد :نــه .بــه
خدایــی کــه پــدرم را بــه نبــوت و شــما را بــه امامــت برگزیــد ســوگند ،دو روز اســت
کــه در منــزل غذایــی کافــی نداریــم ،آنچــه بــود بــه شــما و فرزندانــم دادم و خــود
ازغــذای انــدک موجــود ،اســتفاده نکــردم .امــام بــا تاســف فرمــود :فاطمــه جــان!
چــرا بــه مــن اطــاع نــدادی تــا بــه دنبــال تهیــه غــذا بــروم؟
فاطمه(س)فرمــود« :یــا ابــا الحســن انــی الســتحیی مــن الهــی ان اکلــف نفســک
مــا ال تقــدر علیــه« ».ای ابــا الحســن! مــن از پــروردگار خــود حیــا میکنــم کــه چیــزی
را کــه تــو بــر آن تــوان و قــدرت نــداری ،از تــو درخواســت نمایــم)6( ».
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 .2تقسیم کار در زندگی

 .3رعایت ادب و احترام نسبت به همسر

یکــی از عوامــل شــادابی و تکامــل خانوادههــا تعییــن حــدود مســؤولیت افــراد
در خانــواده اســت .البتــه ،تعییــن ایــن مســؤولیتها بنابــر شایســتگیها و
توانمندیهایــی اســت کــه خداونــد در انســان بــه ودیعــه نهــاده اســت .با تقســیم
کار ،عدالــت اجتماعــی در محیــط خانــواده ســعادت میآفرینــد و زن را از دخالــت
در امــوری کــه ســزاوار نیســت بــاز م ـیدارد.
امــام باقــر(ع) فرمــود :حضــرت فاطمه(س)کارهــای منــزل را بــا حضــرت علــی(ع)
ایــن گونــه تقســیم کردنــد :خمیــر کــردن آرد و تمیــز کــردن و جــارب زدن منــزل بــه
عهــده فاطمــه باشــد و کارهــای بیــرون منــزل از قبیــل جمــع آوری هیــزم و مــواد
اولیــه غذایــی را علی(ع)انجــام دهــد.
امــام صادق(ع)فرمــود :ایــن تقســیم کار بــا اشــاره رســول خــدا(ص) انجــام
گرفــت ،آن گاه کــه رســول خــدا(ص) فرمــود :کارهــای داخــل منــزل را فاطمــه(س)
و کارهــای بیــرون منــزل را علی(ع)انجــام دهــد .حضــرت زهــرا بــا خوشــحالی
فرمــود« :فــا یعلــم مــا داخلنــی مــن الســرور اال اهلل باکفائــی رســول اهلل تحمــل
رقــاب الرجــال« )7( ».جــز خــدا کســی نمیدانــد کــه از ایــن تقســیم کار تــا چــه
انــدازه خوشــحال شــدم؛ زیــرا رســول خــدا مــرا از انجــام کارهایــی کــه مربــوط بــه
مــردان اســت بازداشــت ».و شــاید خوشــحالی آن حضــرت از ایــن جهــت بــود کــه
از برخــورد بــا نامحــرم بــه دور خواهــد مانــد ،چــه ایــن کــه کار کــردن غیرضــروری
زنــان و اختــاط زنــان بــا مــردان بــا روح تقــوا بیگانــه اســت.
در روایتــی دیگــر آن حضــرت در پاســخ پــدر بزرگوارشــان کــه پرســیده بــود :در
کــدام لحظــه زن بــه خداونــد نزدیــک تــر اســت؟ فرمــود« :ادنــی مــا تکــون مــن ربهــا
ان تلــزم قعــر بیتهــا« )8( »...نزدیــک تریــن حــاالت زن بــه خداونــد زمانــی اســت
کــه در خانــه خــود میمانــد».
البتــه ،روشــن اســت در مــواردی خــروج زن از خانــه ضــرورت پیــدا میکنــد.
مثــل مــواردی کــه آن بانــوی بزرگــوار بــرای دفــاع از حقــوق غصــب شــده خــود و
شــوهرش بــه مســجد یــا دارالخالفــه رفــت و یــا امــور ضــروری دیگــر و ...و آنچــه از
آن مذمــت شــد ،بیــرون رفتنهــای غیرضــروری دختــران و زنــان اســت کــه قطعــا
پیامدهــای ناگــواری بــه دنبــال خواهــد داشــت.

در روایتــی آمــده اســت آن حضــرت مــاک و معیــار ارزشــمندی انســان را در
مهربانــی بــا همســر و نرمــی بــا دیگــران ذکــر کــرده اســت:
«بهتریــن شــما کســی اســت کــه در برخــورد بــا مــردم نــرم تــر و مهربــان تــر باشــد و
ارزشــمندترین مردم کســانی هســتند که با زنان خود مهربان و بخشــنده اند)9( ».
و آن گاه کــه میخواهــد شــدت عالقــه و وفــاداری خــود را بــه شــوهر مظلومــش
ابــراز نمایــد میفرمایــد« :علــی جــان! جانــم فــدای تــو ،و جــان و روح مــن ســپر
بالهــای جــان تــو ،ای اباالحســن! همــواره بــا تــو خواهــم بــود ،اگــر تــو در خیــر و
یبــری بــا تــو خواهــم زیســت و یــا اگــر در ســختی و بالهــا گرفتــار
نیکــی بــه ســر م 
شــدی بــاز هــم بــا تــو خواهــم بــود)10( ».
بــه خــاف عشـقهای ظاهــری و دروغیــن ،کــه تنهــا در هنــگام عافیــت و شــادی
ابــراز میشــود ،نــه در هنــگام مشــکالت و ناراحتــی هــا.
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 .4تحمل مشکالت و سختی ها
الف .تحمل گرسنگی:
پیامبرگرامی اســام(ص)روزی وارد منزل فاطمه(س)شــد و فرمود :دخترم در چه
حالــی و چگونــه زندگــی میکنــی؟ پاســخ شــنید« :درد و گرســنگی بــی تابــم کــرده و هــر
لحظــه رو بــه فزونــی اســت و غذایــی نــدارم تــا رفــع گرســنگی کنــم » رســولاکرم(ص)
فرمــود« :دختــرم آیــا راضــی نیســتی کــه بــزرگ زنــان جهانیــان باشــی؟» ()11
برهنه پا و سر انند در والیت عشق
که قوتشان همه جوع است و جامه عریانی
ب .تحمل کمبودهای زندگی
ای خوش آنان که دل از غیر تو پرداخته اند
در همه عمر بجز مهر تو نشناخته اند
جان فدای سر آن طرفه حریفان که زشوق
نقد هستی همه در پای تو در باخته اند
نازم آنان که چو عنقا ز نهانخانه عشق
رایت فقر بر این نه فلک افراخته اند

85

مـقـاالت

کتــاب مــاه

حضــرت زهــرا(س) روزی در خدمــت پــدر از مشــکالت زندگــی و کمبودهــای
رفاهــی ســخن بــه میــان آورد و فرمــود« :ای رســول خــدا مــن و پســر عمویــم
چیــزی از وســایل رفاهــی نداریــم ،مگــر پوســت گوســفندی کــه شـبها بــر روی آن
میخوابیــم و روزهــا بــر روی آن شــتر خــود را علــف میدهیــم».
رســولاکرم(ص)فرمود« :دختــرم صبــر و تحمــل داشــته بــاش ،زیــرا موســی بــن
عمــران ده ســال بــا همســرش زندگــی کــرد و فرشــی جــز یــک قطعــه عبــای قطوانــی
نداشــتند)12( ».
الزم بــه یــادآوری اســت همســرانی کــه امــور رفاهــی فراوانــی بــه شــوهران خــود
تحمیــل میکننــد ،غافلنــد از ایــن کــه تواناییهــای انســان حــد و مــرزی دارد و
اگــر شــخص نتوانســت از راه مشــروع توقعــات همســرش را بــرآورده کنــد بــه ناگزیــر
از راههــای نامشــروع آنهــا را تامیــن مینمایــد و چــه خســارتی از ایــن بــزرگ تــر
کــه زن بــا توقعــات نابجــای خــود ،پــای امــوال شــبهه نــاک و حــرام را بــه خانــه
خــود بــاز نمایــد .البتــه ،فلســفه ایــن ســاده زیســتی را در حکایــت زیــر بــه خوبــی
میتــوان دریافــت« :ســلمان فارســی میگویــد :روزی حضــرت زهــرا(س) را
دیــدم کــه چــادری وصلــه دار و ســاده بــر ســر دارد .در شــگفتی مانــدم و گفتــم:
عجبــا دختــران پادشــاه ایــران و قیصــر روم بــر کرس ـیهای طالیــی مینشــینند
و پارچههــای زرینــت بــه تــن میکننــد ،و ایــن دختــر رســول خداســت کــه نــه
چادرهــای گــران قیمــت بــر ســردارد و نــه لباسهــای زیبــا!
حضــرت فاطمه(س)پاســخ داد« :ای ســلمان! خداونــد بــزرگ ،لباسهــای
زریــن و تختهــای طالیــی را بــرای مــا در روز قیامــت ذخیــره کــرده اســت)13( ».
اگر دل از غم دنیا جدا توانی کرد
نشاط و عیش به باغ بقا توانی کرد
اگر به آب ریاضت برآوری غسلی
همه کدورت دل را صفا توانی کرد
زجایگاه هوس گر برون نهی گامی
نزول در حرم کبریا توانی کرد
و گر زهستی خود بگذری یقین میدان
که عرش و فرش و فلک زیر پا توانی کرد.
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شیعه و دفاع از حریم آن
(س)
در خطبههای حضرت زهرا
مریم حکمت نیا

چکیده

«شــیعه» نامــی آشــنا در فرهنــگ توحیــد بــوده و قــرآن بــزرگ تریــن شــاهد
ایــن گفتــار اســت .در قــرآن ،حضــرت ابراهیم(ع)«شــیعه» نامیــده شــده اســت؛
زیــرا ادامــه دهنــده جریــان توحیــدی حضــرت نوح(ع)بــود .پیامبــر اکــرم(ص)و
حضــرت علی(ع)نیــز شــیعه بودنــد.
«تشـ ّـیع» راهــی جــدا یــا منشــعب از اســام نیســت ،بلکــه امتــداد خــط حضــرت
ّ
محمــد(ص)و اســتمرار طریــق توحیــد اســت .روشــن اســت کــه در راه خــدا و
جریــان توحیــدی ،انتخــاب خلیفــه و وصـ ّـی پیغمبــر هماننــد انتخــاب پیامبــر،
فقــط بــه دســت خــدا و بــه فرمــان او انجــام میگیــرد .ایــن همــان اعتقــادی اســت
کــه شــیعه را از دیگــران ممتــاز میگردانــد.
حضــرت زهــرا(س)در خطبــه مبــارک خــود ،بــه دفــاع از ایــن بینــش میپــردازد
و در مقابــل تمــام جریاناتــی کــه تــا آن زمــان پدیــد آمــده بودنــد یــا در آینــده بــه
تبــع آنهــا میتوانســتند پدیــد بیاینــد ،ایســتاده ،مخالفــت صریــح خــود را اعــام
میکنــد؛ زیــرا نتیجــه آنهــا را بســیار شــوم میدانــد کــه جــز خــون ریــزی و بدبختــی
ثمــره ای نخواهــد داشــت ،در حالــی کــه اگــر همــان جریــان برگزیــده الهــی کــه در
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ّ
رهبــری حضــرت علی(ع)متجلــی بــود ،پــس از رســولاکرم(ص)ادامه مییافــت،
یقینــا بــه خــوش بختــی و ســعادت تمــام جوامــع بشــری منتهــی میشــد و اســام
آینــده ای روشــن و درخشــان میداشــت کــه در ســایه آن ،مــردم در نهایــت
آســایش و رفــاه ،از نعمتهــای فــراوان مــادی و معنــوی بهــره منــد میشــدند
و درهــای برکــت از آســمان و زمیــن برایشــان گشــوده میگشــت؛ ولــی افســوس!

تاریخ و چگونگی پیدایش شیعه

«شــیعه» در لغــت ،بــه معنــای پیــرو ،یــار و یــاور اســت و در عــرف فقهــا و
ّ
یگــردد)2(.
متکلمــان ،بــه پیــروان حضــرت علی(ع)اطــاق م 
لفــظ «شــیعه» را در بیشــتر کتابهــای لغــت و تاریــخ مییابیــم؛ چنــان کــه
در قــرآن و احادیــث نیــز بــه آن اشــاره شــده اســت .خداونــد تبــارک و تعالــی در
ّ
آیــه  8385ســوره صافــات پــس از ذکــر حــوادث حضــرت نوح(ع)میفرمایــد«َ :و
َ
َ
ْ َ َ
َ َْ
َ
ْ
َ
ِا ّن ِمــن شــیعته ِلبراهیــم ِإذ َجــاء َر ّبـ ُـه ِبقلـ ٍـب َسـ ِـل ٍیم ِإذ قــال ِل ِبیـ ِـه َوق ْو ِمـ ِـه َمــاذا
َت ْع ُبـ ُـد َ
ون»؛ از شــیعیان او [حضــرت نــوح(ع)] ابراهیــم اســت کــه بــا قلــب ســالم و
دور از بیمــاری بــه پــروردگارش روی آورد ،آن گاه بــه پــدر و قومــش گفــت :چــه
میپرســتید؟ فاصلــه زمانــی بیــن حضــرت نــوح(ع)و حضــرت ابراهیم(ع)بیــش از
دو هــزار ســال اســت ،ولــی بــه دلیــل آنکه حضــرت ابراهیــم(ع)راه حضــرت نوح(ع)
را در پرســتش خــدای یگانــه و مبــارزه بــا بــت پرســتی و غیرخداپرســتی در پیــش
گرفــت« ،شــیعه» نامیــده شــد.
در آیــه  15ســوره قصــص ،پــرورردگار متعــال پــس از ذکــر قصــه حضــرت موســی(ع)
َ
میفرمایــد«َ :و َد َخـ َـل ْال َمد َینـ َـة َع َلــی حیــن َغ ْف َلـ ٍـة ّمـ ْـن َأ ْهل َهــا َف َو َجـ َـد ف َ
یهــا َر ُجل ْیـ ِـن
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َ
َی ْق َت ِتـ َـان َهـ َـذا ِمــن ِشـ َ
ـیع ِت ِه َو َهـ َـذا ِمـ ْـن َعـ ُـد ّو ِه َف ْاسـ َـت َغ َاث ُه َّالـ ِـذی ِمــن ِشـ َ
ـیع ِت ِه َعلــی
ِ
ِ
َّ
الـ ِـذی ِمـ ْـن َعـ ُـد ّ ِوه»...؛ در حــال غفلــت مــردم وارد شــهر شــد و دو نفــر را دیــد کــه
بــا یکدیگــر در نزاعنــد :یکــی از شــیعیان او و دیگــری از دشــمنان او .پــس آن کــه از
شــیعیان او بــود بــرای مبــارزه بــا دشــمن از او کمــک طلبیــد....
حضــرت موســی(ع)به یــاری شــیعه اش شــتافت ،بــا یــک مشــت بــه زندگــی اش
خاتمــه داد و او را از جنــگ و منازعــه بــرای بــار دیگــر نهــی فرمــود .در ایــن آیــه،
«شــیعه» بــه معنــای یــار و دوســت و هواخــواه اســت که در مقابل دشــمن قــرار دارد.
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بــا توجــه بــه آیــات مزبــور ،روشــن میشــود کــه لفــظ «شــیعه» پیــش از پیامبــر
اکــرم(ص) ،در زمــان حضــرت موســی(ع)و پیــش از ایشــان در عصــر حضــرت
ابراهیم(ع)نیــز وجــود داشــته اســت و تاریخــی دیرینــه دارد؛ چنــان کــه بــر معنــای
عــام نیــز داللــت میکنــد کــه همانــا «پیــرو» و «دوســت» و «هواخــواه» اســت.
امــا چگونــه و چســان و از چــه زمانــی ایــن لفــظ مبــارک در خصــوص یــاران
و پیــروان حضــرت علی(ع)اســتعمال شــده ،موضــع اختــاف ّ
مورخــان و
نویســندگان مذاهــب اســت:
بعضــی از نویســندگان پیدایــش شــیعه را از زمــان وفــات پیامبــر خــدا و
پدیدآمــدن مســئله انتخــاب خلیفــه در «ســقیفه بنــی ســاعده» دانســته انــد.
جمعــی دیگــر بــه اصطــاح خودشــان تکـ ّـون حــزب شــیعه را پــس از شــهادت
امــام حســین(ع)تاریخ زده انــد.
بعضــی نیــز معتقدنــد :شــیعه زمانــی بــه وجــود آمــد که پیامبــر اکرم(ص)واپســین
یکــرد .او از مــردم خواســت
لحظــات زندگــی خویــش را در ایــن عالــم ســپری م 
دوات و ورقــی حاضــر ســازند تــا کلماتــی را بــر آنهــا امــا کنــد .بعضــی از اصحــاب
پیامبــر بــا آوردن کاغــذ و قلــم مخالفــت ورزیدنــد و بــا عمــر بــن ّ
خطــاب ،کــه
میگفــت :پیامبــر از شــدت تــب هذیــان میگویــد و دســتورش الزم االجــرا نیســت،
همصــدا شــدند .از همیــن جــا بــود کــه اختــاف و دوگانگــی بیــن مســلمانان پدیــد
آمــد و بعدهــا بــه پیدایــش شــیعه و غیرشــیعه انجامیــد.
ً
گروهــی دیگــر برآننــد کــه اصــا تاریــخ شــیعه بــه پیــش از تمــام ایــن اقــوال برمــی
گــردد؛ زیــرا پیغمبر(ص)خــود ســنگ زیربنــای تشـ ّـیع را نهــاد .بــا ایــن حســاب،
در زمــان پیامبــر(ص)و حتــی پیــش از بیمــاری ایشــان ،شــیعه بــه دســت مبــارک
خــود پیامبــر خــدا شــکل گرفــت و بــه وجــود آمــد.
بــی تردیــد ،تمــام اخبــار و اقــوال و نظریههــای مزبــور تنهــا تاریــخ بــه وجــود
آمــدن اختالفــات و شــکل گرفتــن گروههــای اســامی را بازگــو میکننــد و بــه
وضــع لغــوی «شــیعه» و چگونگــی وضــع ایــن لفــظ در خصــوص پیــروان علــی(ع)
اشــاره ای ندارنــد .تنهــا نظریــه اخیــر تــا حــدی بــه موضــوع مــورد بحــث اشــاره
دارد؛ زیــرا پیامبــر خــدا را بنیانگــذار ّ
تشــیع میدانــد .شــاید همیــن امــر ســبب
شــد کــه از روزهــای نخســتین ،بــه کســانی کــه در کنــار حضــرت علی(ع)ایســتادند
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و او را یــاری کردنــد «شــیعه» گفتــه شــود .ایــن نظریــه منطقــی تــر نیــز بــه نظــر
میرســد؛ زیــرا بیــان میکنــد کــه چگونــه لفظــی «عــام» در معنایــی «خــاص»
اســتعمال شــده اســت ،وگرنــه چطــور ممکــن بــود لفظــی کــه همیشــه بــر معنایــی
عــام داللــت داشــته اســت ،از مدلــول لغــوی عــام خــود خــارج و در مدلــول عرفــی
ً
خــاص اســتعمال شــود ،آن هــم بــدون هیــچ دلیلــی؟ مثــا ،در کتــب مذهبــی و
تاریخــی و ادبــی ،کلماتــی ماننــد «شــیعه ابوســفیان» و «شــیعه بنــی ّ
امیــه» یــا
ٌ
«شــیعه بنــی ّ
عبــاس» مییابیــم کــه هــر یــک بــا اضافــه شــدن بــه مضــاف الیهــی
ٌ
اســتعمال شــده اســت؛ ولــی در هــر جــای تاریــخ ،کلمــه «شــیعه» را بــدون مضــاف
الیــه و بــدون قرینــه یافتیــم ،بــی شــک ،شــیعه حضــرت علی(ع)مقصــود اســت.
در بیــن ّ
مورخــان ،تنهــا کســانی میتواننــد پرســش مــا را پاســخ گوینــد کــه پیامبــر
اکــرم(ص)را واضــع اصلــی «شــیعه» میداننــد.
شــاید بتــوان گفــت :کلمــه «شــیعه» ماننــد الفــاظ اســامی دیگــری همچــون
«صــاة ،صــوم ،زکات و حــج» اســت کــه پیــش از عصــر پیغمبــر و پیــش از زمــان
تشــریع ،مدلولــی عــام داشــت و پــس از اینکــه پیامبــر آن را در معنایــی خــاص
وضــع نمــود یــا در مــوردی خــاص اســتعمال کــرد ،معنــای جدیــدی بــه خــود
گرفــت .بــرای مثــال« ،صــاة» در معنــای مطلــق« ،دعــا» بــود ،ولــی اکنــون در عرف
کمیــت ّ
اســامی بــه دعایــی گفتــه میشــود کــه بــا کیفیــت خــاص و ّ
معیــن انجــام
میشــود« .صیــام» بــه هــر امســاکی گفتــه میشــود ،ولــی در عــرف اســام ،عبــارت
اســت از :امســاک از مجموعــه ای مفطــرات کــه از اول فجــر تــا غــروب آفتــاب ادامــه
مییابنــد .بــی تردیــد ،وضــع کننــده ایــن لغــت در معنــای عرفــی خــاص ،خــواه
بــه صــورت تعیینــی یــا ّ
تعینــی پیامبــر خداســت کــه بــرای نخســتین بــار در دیــن
مبیــن اســام ،آنهــا را بــا شــکل و هیــأت ویــژه معرفــی نمــود .همیــن طــور اســت
کلمــه «شــیعه» کــه ســابقا معنایــی عــام داشــت ،ولــی اکنــون بــا اســتعمال یــا وضــع
پیغمبــر اکرم(ص)معنــای خــاص پیــدا کــرده اســت.
دالیــل اثبــات ایــن ّ
ّ
مدعــا احادیــث شــریفی هســتند کــه از طریــق شــیعه و ســنی
روایــت شــده انــد و دقیقــا نشــان میدهنــد کــه پیامبــر عظیــم الشــأن از ایــن کلمــه
بــرای پیــروان حضــرت علــی(ع)گاه بــا قرینــه و زمانــی بــدون قرینــه اســتفاده کــرده
اســت .ابــن حجــر از پیامبر(ص)چنیــن نقــل میکنــد« :یــا علــی ،ا ّنـ َ
ـک سـ ُـت ُ
قدم علی
ِ
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َ ُّ
ـیعت َ
اهّلل و شـ ُ
ـدوک َغضابــا ُم َ
ّ
قمحیـ َـن»؛( )3ای
مرضییـ َـن و َیقـ ُـد ُم علیــه عـ
ک راضیـ َـن
ِ
علــی تــو و شــیعیانت در روز قیامــت در محضــر پــروردگار عالــم ،بــا کمــال رضایــت و
خشــنودی وارد میشــوید و دشــمنانت خمشــگین و در زنجیرنــد.
َ
ُّ
ـول
از جابــر بــن َعبــداهلل انصــاری نیــز چنیــن روایــت شــده اســت :کنــا عنــد رسـ ِ
ُ
اهّلل(ص)فأقبــل ٌّ
علی(ع)فقــال(ص)« :قــد أتاکــم أخـ ِـی» ثـ ّـم قــال« :والــذی نفســی
ِ
ُ
َ
َ
َ
َ
ـدهِ ،ا ّن هــذا و شــیعته هــم الفائــزون یــوم القیامـ ِـة»؛( )4نــزد رســول خــدا بودیــم
بیـ ِ
کــه حضــرت علــی(ع)وارد شــد .پیامبر(ص)فرمــود :بــه راســتی کــه بــرادرم آمــد.
ســپس فرمــود :بــه خدایــی کــه جانــم در دســت اوســت ،ســوگند یــاد میکنــم کــه
ایــن شــخص و شــیعیانش همــان رســتگاران روز قیامتنــد.
در کتــاب شــافی ،فیــض کاشــانی از ّ
عمــار آورده اســت کــه رســول خــدا(ص)
ُ
َ
َ
َ
ّ
البیــت»؛( )5شــیعه خــاص و
فرمــود«ِ :ا ّن الشــیعة الخاصــة الخالصــة ِمنــا اهــل
ِ
خالــص از مــا اهــل بیــت اســت.
ّ
اگــر در احادیثــی کــه از جانــب دو گــروه شــیعه و ســنی نقــل شــده انــد دقــت کنیم،
درمــی یابیــم کــه پیامبــر خــدا لفــظ «شــیعه» را گاه بــا قرینــه و اضافــه کــردن آن بــه
حضــرت علــی(ع)و گاه بــدون قرینــه آورده اســت؛ گویــا آن حضــرت واقعــا و عمــدا
میخواســته ایــن لفــظ را در معنایــی خــاص وضــع کنــد.
پــس از ایــن کالم مختصــر دربــاره شــیعه و پیدایــش آن ،چنــد پرســش دیگــر
رخ مینماینــد :شــیعه چــه کســانی هســتند؟ چــه امتیازاتــی دارنــد؟ پــی روی
حضــرت علی(ع)چــرا؟
ّ
اگــر هماننــد اهــل ســنت بیندیشــیم و مســائل را بــا عینــک آنهــا ببینیــم و
بخواهیــم تشـ ّـیع را از دیــد آنهــا بررســی کنیــم ،بــا مطالعــه کتــب اهــل سـ ّـنت ،نــه
تنهــا تصویــر درســت و کاملــی از «شــیعه» در ذهنمــان نقــش نمیبنــدد ،بلکــه
بــه نقیــض آن نیــز برمــی خوریــم .بــه جــرأت ،میتــوان گفــت :نمیتــوان از میــان
کتابهــای اهــل سـ ّـنت ،تصویــر روشــن و واضحــی از شــیعه را بــه دســت آورد؛
ً
مثــا ،وقتــی میخواهنــد از شــیعه ســخن بــه میــان آورنــد و شــیعه را معرفــی
کننــد ،اقــوال مختلفــی میگوینــد؛ مثــل:
 .1شــیعه فرقــه ای از فرقههــای اســامی اســت کــه علــی(ع)را بــر بقیــه افــراد
ترجیــح میدهــد.
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 .2شیعه کافر و فاجر و یاغی و طغیانگر است)6(.
در ایــن دو نظریــه چــه مییابیــم؟ بــه طــور طبیعــی ،ایــن ســؤال در ذهــن نقــش
میبنــدد کــه مگــر چــه اشــکال دارد شــخصی معتقــد باشــد حضــرت علــی(ع)
از دیگــر اصحــاب پیامبــر برتــر اســت؟ مگــر نــه ایــن اســت کــه حضــرت علــی(ع)از
دیــد اهــل سـ ّـنت ،تنهــا صحابــی پیامبــر اســت کــه هرگــز بــه خــدا شــرک نورزیــد؟
حــال چــه اشــکال دارد کــه گروهــی حضــرت علــی(ع)را برتــر از دیگــران بداننــد؟
کجــای ایــن اعتقــاد مســتلزم کفــر و بغــی اســت؟ از ایــن گذشــته ،اگــر ایــن امــر جــرم
باشــد و مســتلزم کفــر و شــرک و طغیــان ،پــس اهــل سـ ّـنت چــه حکمــی خواهنــد
داشــت؟ مگــر نــه ایــن اســت کــه جــرم مــا و آنهــا یکــی اســت؟ آنهــا هــم ابوبکــر را
بــر دیگــر اصحــاب پیامبــر ترجیــح میدهنــد و برتــر از بقیــه میداننــد .ابوبکــر یــک
«صحابــی» اســت و علی(ع)هــم یــک «صحابــی»!
در جایی دیگر میگویند:
 .3شیعه با انگیزه هواپرستی به جانب داری از علی(ع)برخاست.
 .4شیعه با رافضی فرق میکند.
 .5شــیعه کســی اســت کــه علــی(ع)را بــر اصحــاب پیامبر(ص)برتــری میدهــد
و اگــر او را از ابوبکــر و عمــر هــم برتــر بدانــد «غالــی» اســت کــه در عقیــده اش غلــو
یگــردد و آن شــیعه یــا رافضــی،
میکنــد و بــه چنیــن شــخصی «رافضــی» اطــاق م 
کــه از شــیخین ّ
تبــری کنــد ،گــم راه و مفتــری اســت )7(.جالــب اینجاســت کــه
ّ
بعضــی از علمــای اهــل ســنت میگوینــد :رافضیهــای زمــان پیامبــر عبــارت
بودنــد از :زیــد بــن ارقــم ،مقــداد بــن اســود ،ســلمان فارســی ،ابــوذر غفــاری)8(.
نویســنده همیــن ســخنان در جــای دیگــر کتابــش مینویســد« :امــا رافضــی
و شــیعه و امثــال ایــن دو گــروه ،بــرادران شــیطانند .ســفهاء العقولنــد ،مخالــف
اصــول و فروعنــد .آنــان شــیعیان ابلیــس لعیــن انــد کــه لعنــت خــدا و مالئکــه و
همــه مــردم بــر آنهــا بــاد!»()9
ســبحان اهلل! شــیعه فقــط بــا برتــر دانســتن حضــرت علی(ع)یــا تکفیــر یــک
«صحابــی» و یــا تبـ ّـری جســتن از یــک صحابــی ،از دیــد برخــی نویســندگان اهــل
ّ
سـ ّـنت ،غالــی و مفتــری و ضــال بــه حســاب میآیــد ،ولــی اهــل سـ ّـنت ،کــه بــه
ابــوذر و ســلمان و مقــداد و ّ
عمــار نســبت رفــض میدهنــد و رافضیهــا را اخــوان
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الشــیاطین و ســفهاء العقــول و شــیعیان ابلیــس لعیــن معرفــی میکننــد ،گــم راه
نیســتند! مگــر ابــوذر و ســلمان و مقــداد ،اصحــاب پیامبر(ص)خــدا نبودند؟ پس
چگونــه تکفیــر آنهــا موجــب کفــر و گــم راهــی ایــن نویســندگان نمیشــود؟
یهــا بگذریــم ،احادیــث دیگــری در البــه الی کتــب
شهــا و بدزبان 
وقتــی از فح 
اهــل سـ ّـنت مییابیــم کــه داللــت بــر پیــروزی و کام یابــی شــیعیان حضــرت علــی(ع)
و دوســت داران حضــرت فاطمه(س)میکننــد .عجبــا! نویســنده ای کــه آن همــه
فحاش ـیها را بــه شــیعه روا داشــته اســت ،بــا احادیثــی کــه همــه بــه نفــع شــیعه
حکــم میکننــد چــه خواهــد کــرد؟ در ایــن مواقــع ،میبینیــم نویســنده کاســه داغ تر
از آش شــده و رافضــی تــر از ابــوذر گشــته و بــا کمــال جرئــت ،در تفســیر ایــن احادیــث
چنیــن میگویــد« :و شـ ُ
ـیعته هــم اهــل السـ ّـنة»؛ شــیعیان او در واقــع همــان اهــل
سـ ّـنت انــد )10(.و پــس از قــدری شــرح و توضیــح ،گویــا فرامــوش کــرده باشــد کــه
یتــازد و چنیــن
شــیعیان حضــرت علی(ع)همــان سـ ّـنیان هســتند ،بــاز بــر شــیعه م 
ُ
ُ
ّ
ـیعة َق َّب َح ُهــم ُ
ّ
اهّلل ِمــن هــذه االحادیــث أنهــم
«والتتوهــم الرافضــة والشـ
ینــگارد:
م 
ُ ّ َ َ
نهــا را زشــت گردانــد بــا
یهــا کــه خــدا آ 
یحبــون أهــل البیـ ِـت»؛( )11شــیعیان و رافض 
مشــاهده ایــن احادیــث ،گمــان نکننــد کــه ّ
محبــان اهــل بیــت هســتند.
آری ،تناقضــات را چنــان متراکــم مییابیــم که دیگر جای بحثــی باقی نمیماند.
مطلــب روشــن تــر از آن اســت کــه بــه تحقیــق یا بحث و مناقشــه نیاز باشــد .راســتی
مگــر پیامبــر خدا(ص)بلــد نبــود بگویــد :فائــزان و رســتگاران روز قیامــت سـ ّـنیان
هســتند ،و چــه اجبــاری بــود کــه بفرمایــد شــیعیان هســتند ،تــا بــه ابــن حجــری
نیــاز باشــد کــه آن را چنیــن تفســیر کنــد؟! بلکــه شــیعه از نظــر اعتقــادی ،حضــرت
علــی(ع)را دارای جایگاهــی بســیار رفیــع نــزد خــدا میدانــد کــه وظیفــه اش دربــاره
آن مقــام واال جــز اطاعــت و تســلیم و پــی روی او چیــزی نیســت.

آیات و احادیث منقول در شأن حضرت علی

(ع)

حــال بــه بخشــی از آیــات و احادیثــی مراجعــه میکنیــم کــه مقــام ویــژه حضــرت
علــی(ع) را بازگــو و وظیفــه ّامــت حضــرت محمــد(ص)را در رابطــه بــا او بیــان مینمایــد:
 .1خداونــد متعــال در قــرآن مجیــد ،حضــرت علــی(ع)را نفــس حضــرت
ُ ْ
َ َ َ ُ
َ ْ َ
ّ
محمد(ص)معرفــی میکنــد و میفرمایــد« :قــل َت َعال ْــوا ن ْــد ُع أ ْب َناءنــا َوأ ْب َناءک ْــم
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َ
َ ُ ُ ُ َ َ ْ َ
َّ َ
ُ َ ُ
َ
اهّلل َعلــی
َو ِن َســاءنا َو ِن َســاءک ْم َوأنف َسـ َـنا وأنف َســک ْم ثـ ّـم ن ْب َت ِهــل ف َن ْج َعــل ل ْع َنــة ِ
َْ
الک ِاذ ِبیـ َـن» (آل عمــران :)61 :بگــو ،بیاییــد بخوانیــم فرزندانمــان و فرزندانتــان را
و زن هایمــان و زن هایتــان را و خودمــان و خودتــان را ،ســپس مباهلــه کنیــم و
لعنــت خــدا را بــر دروغگویــان قــرار دهیــم.
ُ
َ
اهّلل(ص)
در تفســیر ایــن آیــه ،امــام حســن مجتبی(ع)فرمــود« :فأخــرج رســول ِ
َ
ِم َ
االنفــس َم َع ُــه أبــی و ِمـ َـن البنیـ َـن أنــا و أخــی و ِمـ َـن النسـ ِـاء فاطمــة ّامــی
ــن
ِ
ِمــن النــاس أجمعیـ َـنَ ،فنحـ ُـن اهلـ ُـه و َل ُ
حمــه و ُدمــه و ُ
نفســه و نحــن ِمنــه و هــو
ِ
ِم ّنــا»؛( )12پــس رســول خدا(ص)بــا خــودش از میــان «أنفــس» ،پــدرم علــی(ع)را و
از میــان فرزنــدان ،مــن و بــرادرم را و از میــان زنــان ،فاطمــه مــادرم را بــرای مباهلــه
بــا قومــش بیــرون آورد .پــس مــا خانــدان او و گوشــت و خــون او و خــود او هســتیم؛
مــا از اوییــم و او از ماســت.
 .2پیامبــر خدا(ص)بــرای ابــاغ برائــت از مشــرکان ،ابوبکــر را بــه ســوی آنــان
فرســتاد ،ولــی طولــی نکشــید کــه دســتور بازگشــت او را صــادر کــرد و ابــاغ را بــه
دســت حضــرت علی(ع)ســپرد .ابوبکــر ناراحــت شــد و دلیــل ایــن کار را پرســید.
ٌ
ّ ُ
ّ
پیامبــر پاســخ فرمــود«ِ :ا ّن َ
اهّلل أمرنــی أال َیبل َغــه اال أنــا أو رجــل ِم ّنــی؛ و فــی حدیــث:
هــو ِم ّنــی و أنــا ِمنــه»؛( )13خداونــد بــه مــن فرمــود تــا آیــه برائــت را ابــاغ نکنــد ،مگر
خــودم یــا مــردی کــه از مــن اســت؛ و در حدیثــی دیگــر ،چنیــن وارد شــده اســت:
مــردی کــه او از مــن اســت و مــن از اویــم.
اگــر شــیعه از حضــرت علی(ع)پــی روی میکنــد بــه ایــن دلیــل اســت کــه او از
محمد(ص)اســت و حضــرت ّ
حضــرت ّ
محمــد(ص)از او؛ او «نفــس» پیامبــر
و «خــود» رســول اهّلل اســت .آن دو ،حقیقــت واحدنــد؛ همــان امتیــازی را
کــه پیامبر(ص)بــر مــردم دارد ،حضــرت علی(ع)نیــز دارد .همــان گونــه کــه
پیامبر(ص)بــا هیــچ یــک از مــردم عصــر خویــش و دیگــر عصرهــا قابــل مقایســه
نیســت ،حضــرت علی(ع)نیــز چنیــن اســت .تنهــا وظیفــه و مســئولیت آنهــا بــا
َّ
هــم تفــاوت دارد .پیامبر(ص)وحــی مـیآورد و علــی(ع)آن را حفــظ میکنــد«ِ :إنــا
َ ْ ُ َ َْ
ّ
الذ ْک َــر َوإ َّنــا َلـ ُـه َل َح ِاف ُظ َ
ون(».حجــر)9 :
نح
ــن ن ّزل َنــا ِ
ِ
َ
ّ
َ
ّ
َ
 .3پیامبــر اکرم(ص)میفرمایــد« :یــا علــیِ ،انمــا انــت ِمنــی ِبمنزلــة هــارون ِمــن
ّ ّ
موســی ِاال أنــه ال نبـ َّـی بعــدی»؛( )14ای علــی ،نســبت تــو بــا مــن نســبت هــارون بــا
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موســی اســت ،جــز اینکــه پــس از مــن دیگــر پیامبــری نیســت .درســت بدانســان
کــه حضــرت موســی و هــارون علیهماالســام در پــی یــک مســئولیت بــه راه
افتادنــد ،بــا یکدیگــر تبلیــغ رســالت را آغــاز کردنــد و هارون(ع)پــس از موســی(ع)
پیامبــر شــد ،حضــرت علی(ع)نیــز همــراه پیامبــر رســالت را آغــاز کــرد البتــه پــس از
ّ
حضــرت ّ
علی(ع)نبوتــی نداشــت.
محمد(ص)نبـ ّـوت پایــان یافــت و حضــرت
بــا ایــن بینــش ،شــیعه هرگــز حضــرت علــی(ع)را بــر هیــچ یــک از اصحــاب
پیامبــر خدا(ص)ترجیــح نمیدهــد و ایــن کار را در شــأن او نمیبینــد ،بلکــه
ً
او را شــخصیتی کامــا ممتــاز از دیگــران بــه شــمار م ـیآورد و از همــان «نفســی»
میدانــد کــه ّ
محمــد بــن عبــداهّلل(ص)را بــر تمــام کائنــات برتــری بخشــید؛ همــان
نفســی کــه حضــرت ّ
محمــد(ص)را حتــی از پیامبــران نیــز ممتــاز گردانیــد .حضــرت
علی(ع)شــخصیتی مســتقل از پیامبــر خــدا نیســت(ص)و دســتورهایش نیــز جــز
قوانیــن نبــوی نمیباشــد.
بــه همیــن دلیــل اســت کــه مرحــوم والــد میفرمــود« :مــا شــیعه را نفــس اســام
میدانیــم ،نــه فرقــه ای از فرق ههــای اســامی ».اســام چیــزی نیســت کــه قابــل
یشــود ،در واقــع از اســام
تجزیــه و تفرقــه باشــد .آن فــرد و گروهــی کــه متفـ ّـرق م 
یگــردد و تنهــا بــه اعتبــار اینکــه حضــرت ّ
محمــد(ص)را پیامبــر
اصیــل و نــاب جــدا م 
میدانــد یــا بــه بعضــی از احکام و دســتورات نبوی پایبند اســت ،مســلمان خوانده
یشــود ،وگرنــه اســام یکــی بیــش نیســت .وقتــی حضــرت علی(ع)«نفــس»
م 
حضــرت ّ
محمد(ص)بــود ،پــی روی از او نیــز پــی روی از رســول خداســت.
ایــن واقعیــت بــر زبــان حضــرت علی(ع)نیــز جاری گشــته اســت؛ در عصر حضرت
علــی(ع) ،شــیعیان در نامــه ای از ایشــان دربــاره نــام «شــیعه» پرســیدند ،حضرت
در پاســخ چنیــن نوشــت« :بســم اهّلل الرحمــن الرحیــمِ .ا ّن اهّلل تبــارک و تعالــی
ُ
َ
َ َّ
ـلیم» و هــو اسـ ٌـم شـ َّـر ُفه
یقــول« :و ِا ّن ِمــن شـ ِ
ـیعته ِالبراهیــم ِاذ جــاء ربــه ِبقلـ ٍـب سـ ٍ
ُ
ُ
محمـ ٍـد(ص) ،کمــا ّأن ّ
ـیعة النبــی ّ
ـیعة
ـاب و أنتــم شـ
محمــدا ِمــن شـ ِ
اهّلل ِفــی الکتـ ِ
ِ
ابراهیــم(ع) .اسـ ٌـم غیــر مختصــر و امـ ٌـر غیــر َ
مبتــدع»؛( )15بــه نــام اهلل بخشــنده
نعمتهــای ظاهــری و باطنــی .خــدای تبــارک و تعالــی در قــرآن میفرمایــد :از
شــیعیان او حضــرت ابراهیم(ع)اســت ،آن گاه کــه قلبــی ســلیم نــزد پــروردگارش
آورد .و آن نامــی اســت کــه خداونــد در کتابــش از آن تجلیــل کــرده و آن را محتــرم
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شــمرده اســت .و شــما شــیعه پیامبــر خــدا هســتید؛ همــان گونــه کــه ّ
محمــد(ص)
نیــز شــیعه ابراهیــم اســت .نامــی اســت غیرمختصــر و امــری اســت [دیرینــه] کــه مــا
آن را بدعــت ننهــاده ایــم.
ّ
تشــیع از دیــدگاه مولــی المتقیــن علی(ع)راهــی جــدا یــا منشــعب از اســام
نیســت ،امتــداد خــط ّ
محمــدی(ص)و اســتمرار طریــق ســلیم توحیــدی اســت؛
چنــان کــه اســام هــم امتــداد خــط ابراهیمــی اســت .در واقــع ،لفــظ «شــیعه»
بیــان کننــده یــک «خــط» و «جریــان» اســت کــه از آن در قــرآن بــه «صــراط
مســتقیم» تعبیــر شــده اســت.
شــیعه مســلمانی اســت کــه بــه ایــن جریــان اعتقــاد راســخ دارد و ارتبــاط بــا ایــن
جریــان و بــودن در ایــن راه را مهــم تریــن وظیفــه الهــی خویــش میدانــد؛ راهــی
کــه اولیــای الهــی و رســوالن خدایــی یکــی پــس از دیگــری آن را پــاس داشــتند و
پیــروان آنــان بــا ّ
تمســک بــه آنهــا و پــی روی از دستورهایشــان ،در آن راه قــرار
گرفتنــد و بــا آن پیونــد خوردنــد و حضــرت علی(ع)بــه امــر خــدا ،ادامــه دهنــده
ایــن جریــان پــس از رسولاکرم(ص)اســت.

نقش حضرت زهرا(س)در تبیین راه ّ
تشیع و دفاع از آن

حرکــت انقالبــی حضــرت زهــرا(س)و دفــاع مقـ ّـدس او از صــراط مســتقیم الهــی و
والیــت رهبــران بــر حــق اســامی از همــان روزهــای اولیــه وفــات پیامبــر خــدا(ص)
شــروع شــد .آن گاه کــه پیامبــر(ص)دار فانــی را وداع نمــود و مســلمانان تــاری بــه
نــام «خالفــت» گــرد خویــش تنیدنــد و از پذیــرش رهبــری حضــرت علی(ع)ســرباز
زدنــد ،رهــاورد شــورای ســقیفه اختــاف شــدید مهاجــران و انصــار بــود کــه بــه
پیــروزی مهاجــران و خالفــت ابوبکــر انجامیــد.
تمــام ایــن حــوادث زمانــی تحقــق یافتنــد کــه حضــرت علی(ع)همــراه چنــد تــن
از یــاران بــه غســل و کفــن پیامبــر مشــغول بــود .در ایــن موقعیــت ،تنهــا مشــکل
خلیفــه جدیــد ،حضــرت علــی(ع)و یــاران او بــود؛ زیــرا میدانســت کــه حضــرت
علی(ع)هرگــز بــه چنیــن عملــی تــن نخواهــد داد و ایــن مهــم جــز بــا تهدیــد و
تخویــف بــه دســت نخواهــد آمــد.
ظاهــرا هنــوز ایــن تهدیدهــا عملــی نشــده بودنــد کــه صــدای گریــه حضــرت
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فاطمــه(س)در مدینــه پیچیــد .ایــن صــدا دقیقــا بــا قلــب مؤمنــان رابطــه برقــرار
کــرد .گویــا حضــرت فاطمه(س)میخواســت بــا زبــان قلبهــا مــردم را متوجــه
حــق مســلوب ســازد.
پرداختــن فاطمــه زهرا(س)بــه گریــه در حوصلــه ایــن نوشــتار نمیگنجــد؛ آن
نیــز خطبــه ای غـ ّـرا و جهــادی اســت بــزرگ؛ خطبــه ای کــه بــر نفــوس مــردم اثــری
عمیــق نهــاد و ذهنهــا را از پرسـشهای گوناگــون آکنــده ســاخت؛ پرسـشهایی
کــه ســرانجام بــه یــک پاســخ روشــن میرســیدند :ناخشــنودی فاطمه(س)کــه
خشــنودی اش خشــنودی خداونــد اســت و غضبــش غضــب خــدا.
مســلمانان در جهــت پایــان بخشــیدن بــه گریــه حضــرت فاطمه(س)بســیار
کوشــیدند ،ولــی تالششــان نــاکام مانــد و اشــکهای اعتــراض دخــت رســول
خــدا علیهماالســام همچنــان بــر دامــن پاکــش فــرو میریختنــد .ایــن وضعیــت تــا
غصــب «فــدک» و بیــرون رانــدن کارگــزاران فاطمــه(س)از آن منطقــه ادامــه یافــت.
در ایــن موقعیــت ،حضــرت فاطمه(س)احســاس کــرد تمــام درهایــی کــه
پیامبر(ص)بــه فرمــان خــدا بــر روی همــگان بســته و تنهــا بــر علــی و فاطمــه
علیهماالســام گشــوده بــود ،بــر آن دو بســته و بــر دیگــران گشــوده شــده انــد؛
حقــوق معنــوی او و رهبــری بــر حــق الهــی ،کــه خداونــد تنهــا بــه همســر و
فرزندانــش عطــا فرمــوده بــود ،در جامعــه اســامی جدیــد ضایــع و تبــاه گشــته انــد
و حقــوق مــادی کــه میتوانســتند تــا حــدی او و خاندانــش را در دعــوت و تبلیــغ
مــردم یــاری دهنــد و بــار دیگــر ّامــت را بــه جریــان صحیــح اســامی بکشــند ،از
دســت رفتــه انــد.
دیگــر زمــان گریــه ســرآمده بــود؛ زیــرا اســام را خطــری دیگــر تهدیــد میکــرد.
آنهــا پــس از غصــب خالفــت ،احــکام اســامی را نیــز زیرپــا نهادنــد و اندیشــه
تحریــف آیــات قــرآن در ســر میپروراندنــد .اســام بــه بیانــی صریــح تــر و فصیــح
تــر نیــاز داشــت تــا مســلمانان حقایــق را بــا بیانــی گویاتــر و رســاتر از گریــه بشــنوند
و دریابنــد .از ایــن روِ ،خمــار بــر ســر نهــاد ،جلبــاب پوشــید و در میــان گروهــی
از بســتگان و زنــان قومــش بــه راه افتــاد .راه رفتــن او درســت بســان راه رفتــن
پــدرش بــود و گام هایــش قدمهــای پیامبــر را در اذهــان زنــده میکردنــد)16(.
دخــت گــران قــدر رســول خــدا در میــان گروهــی از مهاجــران و انصــار بــر ابوبکــر
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وارد شــد .پــرده ای بیــن او و مــردان آویختنــد و مجلــس ّ
مهیــا گشــت و حضــرت
جلــوس نمــود .ابتــدا آهــی از دل ســوخته برکشــید و بــه دنبــال آن ،صــدای گریــه
مــردم فضــای مســجد را پــر کــرد .او پــس از اینکــه گریســت و گریانــد و قلبهــا را بــه
تپــش درآورده و بــرای پذیــرش حــق نــرم ســاخت ،خطبــه تاریخــی و غـ ّـرای خــود
را آغــاز کــرد.
حضــرت زهــرا(س)در ســخنرانی خویــش ،بنابــر عــادت خطبــای اســامی،
محمــد و آل ّ
پــس از حمــد و ثنــای پــروردگار و درود بــر ّ
محمــد علیهمالســام بــه
طــرح موضوعــات اساســی پرداخــت ،ســخن خویــش را ابتــدا از اهمیــت امامــت و
والیــت آغــاز کــرد و ّ
مقدمــه ای بســیار جالــب ،کــه حــاوی وعــظ و حکمــت اســت،
بــر آن افــزود.
فاطمــه زهرا(س)ماننــد یــک رهبــر مقتــدر اجتماعــی و سیاســی ،وظایــف و
مســئولیتها را بــر حســب توانایــی افــراد و بــه تناســب اســتعدادها و موهبتهــای
الهــی ،کــه در درجــات متفــاوت بــه اشــخاص عطــا شــده انــد ،تقســیم میکنــد.
بدیــن ســان ،فــرق آشــکار انســانی را کــه در صــف ّ
«امــت» قــرار گرفتــه ،بــا انســانی کــه
خداونــد او را بــرای «امامــت» انتخــاب کرده اســت ،یادآور میشــود و بیــان میدارد
کــه هــر یــک از آن هــا ،مســئولیتی مربــوط بــه خــود دارنــد .ایــن نظــام الهــی اســت
کــه کوچــک تریــن تغییــر در آن جابــه جــا کــردن جایــگاه ّامــت بــا امامــت یــا تغییــر و
َ
تبدیــل مســئولیتها خــروج از دیــن اســت و نظــام را مختــل خواهــد کــرد« :انتــم
َ
ُ
َ
ُ
َ
نفســکم و
اهّلل علــی ا ِ
اهّلل! نصــب امـ ِـره و نهیـ ِـه و حملــة دینـ ِـه و وحیـ ِـه و امنـ ُـاء ِ
عبــاد ِ
ََ
ُ
ٌ
َ
بلغـ ُ
ـاؤه الـ َـی االمـ َـم ،زعیـ ُـم حـ ٍـق لــه فیکــم و عهـ ٌـد ق ّد َمـ ُـه ِالیکــم و بقیــة اســتخلفها
َعلیکــم»؛( )17شــما ای بنــدگان خــدا! پرچمهــای امــر و نهــی او ،حامــان دیــن
و وحــی او و امیــن خــدا بــر خودتــان و تبلیــغ کننــده او بــه ّامتهــا هســتید .زعیــم
و رهبــر حــق الهــی در میــان شماســت و آن عهــدی اســت کــه خــدا بــر شــما عرضــه
کــرده و بقیــه ای اســت کــه آن را بــرای شــما جانشــین قــرار داده اســت.
جامعــه زنــده و پیشــرفته جامعــه ای اســت کــه در آن ،همــه افــراد در جــای
خــود قــرار داشــته ،مســئولیت ویــژه خویــش را انجــام دهنــد .بــه عبــارت دیگــر،
جامعــه ســالم بایــد از نظمــی همچــون پیکــر ســالم برخوردار باشــد؛ هــر عضوی در
جایــگاه مخصــوص خــود باشــد و هــر ســلولی وظیفــه خــود را انجــام دهــد .تشــریع
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اســامی دقیقــا بــر پایــه قانــون تکویــن بنــا نهــاده شــده و در واقــع ،چهــره ظاهــر و
بــارز تکویــن اســت؛ همــان چیــزی کــه خداونــد آن را در قــرآن «فطــرة» مینامــد و
َ
َ
ـاس َع َل ْی َهــا َل َت ْبدیـ َـل ل َخ ْلــق َ َ ّ
اهَّلل ّال ِتــی َف َطـ َـر َّالنـ َ
الدیـ ُـن
اهَّلل ذ ِلــک ِ
ِ ِ ِ ِ
میفرمایــد«ِ :ف ْطـ َـرة ِ
َْ
الق ِّیــم»(روم)30 :؛ خلقــت الهــی کــه خداونــد مــردم را بــر آن خلقــت آفریــده اســت.
خلقــت خــدا تغییــر و تبدیلــی نــدارد .آن همــان دیــن اســتوار اســت.
پیامبــران الهــی جملگــی بــرای پیــاده کــردن ایــن قانــون در میــان بشــر مبعــوث
گشــته انــد و بــرای یــادآوری همــان فطــرت ،رســالت خــود را آغــاز کــرده انــد.
همــان گونــه کــه در خلقــت الهــی تغییــر و تبدیلــی نیســت و هــر عضــو و دســتگاه
و ســلولی در ایــن بــدن «جــای» خــود و «کار» خــود را دارد ،در تشــریع اســامی
و نظــام پــروردگار نیــز هــر انســانی را جایــی اســت و صاحــب هــر صفــت و روحیــه و
اســتعدادی را مقامــی و مســئولیتی مقـ ّـرر ،کــه خــروج از آن مــکان خــروج از نظــام
تشــریع شــمرده میشــود و خیانــت بــه همــان امانتــی محســوب میگــردد کــه
آســمانها و زمیــن و کوههــا آن را حفــظ کردنــد ،ولــی انســان ظلــوم جهــول بــه
آن خیانــت ورزیــد.
خــروج از ایــن قانــون تکویــن و نظــام خدایــی ســبب معلولیــت جامعــه اســامی
ّ
گشــته ،آن را در معــرض هالکــت و مــرگ قــرار میدهــد .اگــر زمانــی دســتگاه تنفــس
انســان بخواهــد کار دســتگاه گــوارش را انجــام دهــد و از ادای وظیفــه خــود ســرباز
زنــد ،در ایــن پیکــر کوچــک چــه پیــش خواهــد آمــد؟ حــال دقــت کنیــد اگــر ّامتــی
بخواهــد کار امــام را انجــام دهــد ،چــه اتفاقــی میافتــد؟ ایــن بــدان معناســت
کــه گروهــی از ســلولهای پیکــر انســان جــای ســلولهای مغــزی را بگیرنــد .بــی
تردیــد ،در ایــن موقعیــت ،بــدن از نظــم طبیعــی خــارج شــده ،کارهایــش مختــل
میگردنــد.
در نظــام الهــی ،وظایــف انســانها در جامعــه بــه دســتور خداونــد تبــارک و
تعالــی تقســیم میگردنــد ،و اگــر وظایــف و مســئولیتها از جانــب غیــر خــدا ّ
معیــن
گردنــد یــا اشــخاص را غیرخــدا برگزینــد ،چنیــن نظامــی نظــام شــرک خواهــد بــود
کــه دقیقــا در مقابــل نظــام توحیــد و اســام قــرار دارد .خداونــد خــود گویــای
ایــن امــر اســت«َ :و َر ُّبـ َ
ان َل ُهـ ُـم ْال ِخ َیـ َـر ُة ُسـ ْـب َح َ
ـک َی ْخ ُلـ ُـق َمــا َی َشــاء َو َی ْخ َتـ ُـار َمــا َک َ
ان
َ
ُ
َ
اهَّلل َو َت َعالــی َع ّمــا ُی ْشـ ِـرکون» (قصــص)68 :؛ پــروردگار توســت کــه آنچــه بخواهــد
ِ
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میآفرینــد و برمــی گزینــد .آنهــا حــق انتخــاب ندارنــد .خداونــد منـ ّـزه اســت از
آنچــه آنهــا شــرک میورزنــد.
ّ
در خطبــه حضــرت زهــرا(س) ،جملــه اول ایشــان مــکان و جــای امــت را در
دیــن مبیــن اســام ّ
معیــن میکنــد :ای بنــدگان خــدا! شــما پرچمهــای امــر و
نهــی الهــی و حامــان دیــن و وحــی او هســتید .از طــرف خــدا ،امیــن بــر خودتــان
و تبلیــغ کننــدگان او بــه دیگــر ّامــت هاییــد.
پس ّامت در رابطه با دین الهی و در جامعه اسالمی چهار وظیفه دارد:
 .1قبول امر و نهی خدا و تحقق بخشیدن به آنها در وجود خود؛
 .2مسئول بودن در قبال حفظ دین و وحی خداوند؛
 .3امین بر نفوس یکدیگر بودن؛
 .4تبلیغ دین.
بــا ایــن بیــان چنــان کــه پیداســت انتخــاب خلیفــه ،کــه مســلمانان در صــدر
ً
اســام بــه آن قیــام کردنــد ،کامــا از حیطــه مســئولیت آنــان خــارج بــود و بایــد بــه
دســت خداونــد متعــال انجــام میگرفــت.
حضــرت زهــرا(س)در آغــاز ســخن ،میخواهــد بــه صورتــی مرمــوز ،مــردم را مــورد
ً
ســؤال قــرار دهــد کــه :اوال «انتخــاب خلیفــه» از جانــب ّامــت بــه پــی روی کدامیــن
امــر الهــی صــورت پذیرفتــه اســت؟ در حالــی کــه خداونــد بــه ایــن عمــل دســتوری
نــداده اســتّ ،امــت چگونــه میتوانــد بــه آن عمــل دســت یــازد؟ آیــا ایــن عمــل بــا
بندگــی حــق متعــال مغایــر نیســت؟ و وقتــی عملــی بــا انگیــزه الهــی و بــه امــر خــدا
انجــام نپذیــرد از دیــن خــدا نیســت.
در واقــع ،بایــد گفــت :مســلمانان بــرای ایــن عملشــان هیــچ ســند شــرعی
نداشــتند؛ چنــان کــه حضــرت زهــرا(س)در خطبــه دوم خــود ،در منــزل خویــش
ـناد اســتندوا ،أم بـ ّ
بــرای بانــوان مدینــه فرمــود« :لیـ َـت شــعری بـ ّ
ـاد
ـای عمـ ٍ
ـأی سـ ٍ
ِ
ِ
مســکوا و علــی ّأیــة ُذ ّریــة َ
ّ
أقدمــوا و اجتنکــوا؟ َلب َ
ـروة َت ّ
ئــس
ٍ
بأیــة عـ ِ
ِ
اعتمــدوا ،أم ِ
ً
المولــی و َلب َ
ئــس العشـ ُ
ـیر و ِبئـ َـس ِللظالمیـ َـن بــدال»؛( )18کاش میدانســتم بــه
ِ
کدامیــن ســند اســتناد کردنــد؟ یــا بــا کدامیــن اســاس و پایــه ای ایــن امــر را بنــا
نهادنــد؟ یــا بــه کــدام آویــزه چنــگ زدنــد؟ و بــر کــدام ّ
ذریــه ای روی آورده ،بــر
آن اســتوار گردیدنــد؟ چــه بــد رهبــری اســت و بــد یــاوری اســت و در ازای عمــل
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ســتمکاران ،بــد جزایــی خواهــد بــود.
ثانیــا ،حضــرت فاطمه(س)بــا تحدیــد مســئولیت ّامــت در چهــار وظیفــه مزبــور،
بــه همــه میفهمانــد کــه انتخــاب خلیفــه از حیطــه مســئولیت آنهــا خــارج اســت
و بایــد بــه دســت خــدا انجــام گیــرد؛ زیــرا «گزینــش» درســت ماننــد «خلــق کــردن»،
َ َ ُّ َ ْ ُ
ـک َیخلـ ُـق َمــا
از حقــوق الهــی اســت و بــه دســت خداونــد صــورت میگیــرد« :وربـ
ْ
َ َ ََ ْ َ ُ َ َ َ َ
ان ل ُهـ ُـم ال ِخ َیـ َـرة( ».قصــص )68 :بــا ایــن بیــان ،مســلمانان بــا
یشــاء ویختــار مــا ک
ّ
ّ
انتخــاب خلیفــه ،بــه حــق خداونــد تعــدی کردنــد و تعــدی بــه حــق خــدا شــرک و
از ظلمهــای غیرمغفــور اســت.
مســلمانان نیــز نیــک میدانســتند در ایــن کار دســتوری از جانــب خــدا ندارنــد.
عمــر بــن ّ
خطــاب ،کــه خــود پایــه اساســی آن را بنــا نهــاد و نخســتین بیعــت کننــده
ً
َ
ابوبکــر بــود ،میگویــد«ِ :ا ّن بیعــة أبــی بکـ ٍـر کانــت فلتــة وقانــا اهلل شـ َّـرها»؛ حقیقتــا
کــه بیعــت ابوبکــر کار بــی اســاس و بــی شــالوده ای بــود کــه خداونــد مــا را از شـ ّـر آن
حفــظ کنــد .ســپس میگویــد :آگاه باشــید! هــر کــس بــرای بــار دیگــر مثــل آن را
انجــام داد ،او را بکشــید)19(.
عبــارات خطبــه فاطمــه زهــرا(س)در ایــن قســمت وی را شــخصیتی غضبنــاک
مینمایاننــد؛ گویــا بــر ّامــت ســخت خشــم گرفتــه اســت؛ چــرا کــه عمــل اصحــاب
را پــس از پیامبــر خــدا(ص) ،نخســتین عملــی میدانــد کــه بــدون اســاس الهــی
بنــا شــده و کوچــک تریــن انگیــزه الهــی نــدارد .حضــرت فاطمه(س)خــوب درک
میکنــد کــه بــا ایــن گام انحرافــی ،اســام چهــره اصلــی خویــش را بــه مــرور از
دســت خواهــد داد و از آن جــز نــام باقــی نخواهــد مانــد .از ایــن رو ،بــا تمــام قــوا
میخواهــد اعوجاجــی را کــه در خــط اصیــل اســام پدیــد آمــده اســت ،اصــاح
کنــد و زمــام ّامــت پــدرش را بــه دســت خداونــد بســپارد تــا مســلمانان بــه ریســمان
محکــم اســام چنــگ زننــد و دیــن پــدرش مصونیــت یابــد.
در نظــر حضــرت فاطمــه(س)ّ ،امــت زمانــی میتوانــد ایمانــش را حفــظ کنــد کــه
تحــت حکومــت و رهبــری «اهلل» زندگــی کنــد .او معتقــد اســت :رهبــری اهلل هرگــز
از میــان انســانها رخــت برنمــی بنــدد و هنــوز هــم در جامعــه وجــود دارد و حتــی
َ ُ
َ
ــون َ
قول َ
مــات ّ
(ص)ف َخ ِط َ
ــب
محم ٌد
بــا فــوت پیغمبــر نیــز خاتمــه نمییابــد« :أت
ُ
ُ
جلیـ ٌـل استوسـ َـع ُ
ُ
َ
وهنــه و اسـ َ
لغیبتــه
ـتنهر فتقــه و انفتــق رتقــه و اظلمــت االرض ِ
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ّ
َ
واهّلل النازلـ ُـة الکبــری والمصیبتـ ُـه ُالعظمــی ...أعلـ َـن بهــا کتـ ُ
ـاب اهلل جــل
ِفتلــک ِ
ِ
نیتکــم و فــی ُممســاکم و ُمصبحکــمَ ،یهتـ ُـف فــی َا ِف َ
ثنـ ُـأوه فــی َا ِف َ
نیتکــم ُهتافــا و
ِ
ٌ
ّ
ً
ـله ،حکـ ٌـم فصــل و قضـ ٌـاء
اهّلل و ُر ُسـ ِ
ِصراحــا و تــاوة و ِاعالنــا و ِلقبلــه مــا َحــل بأنبیـ ِـاء ِ
َ
ََ
ٌ
ّ
ُ َ
َ َ ُ
َ
حتـ ٌـم« .و مــا ّ
ـات او قتــل
محمـ ٌـد اال رســول قــد خلــت ِمــن قبلـ ِـه ُّالر ُســل أفـ ِـان مـ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
انق ُ
َ
َ
ـیجزی
لبتــم علــی اعقابکــم و َمــن ینقلــب علــی ع ِقبیــه فلــن یضـ ّـر اهّلل شــیئا و سـ
ِ
ُّ
الل الشـ َ
ـاکرین»»؛( )20آیــا میگوییــد :دیگــر محمد(ص)مــرد؟ پــس حادثــه بزرگــی
اســت کــه ضعــف و سســتی حاصــل از رحلــت پیامبــر بیشــتر شــده ،شــکاف پدیــد
آمــده از هجــران او فــراخ تــر گشــته و پیوندهــای محکــم شــده در عصــر رســول
خــدا گسســته انــد .بــا غیبــت او ،زمیــن تیــره و تــار شــد ،خورشــید و مــاه گرفتنــد
و ســتارگان در مصیبــت وی پراکنــده شــدند و آمــال و آرزوهــا بــی ثمــر ماندنــد و
کوههــا فــرو ریختنــد و حــدود و حریــم الهــی ضایــع گشــتند و ارزشهــا نیــز مردنــد.
بــه خــدا قســم! ایــن اندیشــه شــما دردی بــزرگ تــر و مصیبتــی گــران تــر اســت
کــه ماننــد آن هرگــز فــرود نیامــده و بالیــی زودگــذر نخواهــد بــود .خبــر ایــن بــای
ً
طوالنــی و مصیبــت عظیــم را کتــاب خــدای متعــال قبــا درگرداگــرد خانههــای
شــما ،در شــبانگاهان و صبحگاهــان شــما اعــام کــرده بــود ...گذشــته از ایــن
هــا ،حــوادث و جریانهایــی کــه پیــش از او بــر پیامبــران و فرســتادگان خــدا فــرود
آمــده بودنــد ،خــود قانونــی قطعــی و قضایــی حتمــی انــدّ .
محمد(ص)نیســت
مگــر فرســتاده ای از فرســتادگان خــدا کــه پیــش از او نیــز پیامبــران دیگــری آمــده
و رفتــه انــد .پــس اگــر او بمیــرد یــا کشــته شــود شــما بــه همــان گذشــته و آییــن
جاهلیــت خویــش برمــی گردیــد!؟ کــه هــر کــس بــه عقــب برگــردد بــه خــدا ضــرری
نمیرســاند و خداونــد شــاکران را پــاداش خواهــد داد.
اینکــه مــردم معتقــد باشــند بــا از بیــن رفتــن حضــرت ّ
محمــد(ص)و رحلــت
وجــود مبارکــش ،رهبــری الهــی از روی زمیــن برداشــته شــده و از ایــن بــه بعــد بــه
عهــده مــردم گذاشــته شــده ،در واقــع ،ایــن اعتقــاد همانــا بازگشــت بــه گذشــته
پیــش از اســام و رجــوع بــه جاهلیــت اســت؛ غیبــت نــور از زمیــن و غلبــه تاریکــی بــر
جهــان اســت .مــا چــه زمانــی میتوانیــم بــه اســتمرار زعامــت الهــی اعتقــاد داشــته
باشــیم و فــوت پیامبــر خــدا(ص) ،چیــزی از دیــن و ایمــان مــا نکاهــد؟ یقینــا آن
گاه کــه اهلل را رهبــر حقیقــی و دایــم خویــش بدانیــم و در انتخــاب رهبــر و امــام یــا
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خلیفــه بــه انتخــاب او چشــم بدوزیــم .بــا ایــن معنــا« ،امامــت» اســتمرار و تــداوم
رهبــری خــدا در جامعــه اســت.
گذشــته از ایــن ،در جایــی دیگــر از خطبــه ،حضــرت زهرا(س)امامــت را عهــدی
معرفــی میکنــد کــه دربــاره آن میثــاق گرفتــه شــده اســت« :زعیـ ٌـم حـ ّـق لــه فیکــم و
عهـ ٌـد ّقدمــه الیکــم و بقیـ ٌـة اســتخلفها َعلیکــم کتـ ُ
ـادق
ـاب ِ
ـرآن الصـ ِ
اهّلل الناطـ ِـق و القـ ِ
ـور الســاطع»؛( )21رهبــر حــق الهــی در میــان شماســت .او همــان عهــدی
و النـ ِ
اســت کــه خداونــد بــر شــما عرضــه کــرده و بقیــه و اســتمرار رســالت ّ
محمــدی(ص)
اســت کــه بــرای شــما بــه جــا گذاشــته .او کتــاب گویــای الهــی و قــرآن راســتگو و نــور
فــروزان و روشــنایی درخشــان اســت.
ٌ
ّ
ٌ
ّ
ُ
ُ
مــؤد َ
الــی
یــا میفرمایــد« :مغتبطــة بــه أشــیاعه ،قائــد الــی
الرضــوان اتباعــهٍ ،
ِ
ّالنجــاة اسـ ُ
ـتماعه»؛( )22شــیعیانش بــه حــال او غبطــه میخورنــد ،پــی روی او
ِ
بــه بهشــت رهنمــون میشــود و گــوش در گــرو ســخنان او نهــادن ،بــه نجــات و
کام یابــی میرســاند.
در مطالبــی کــه گفتــه شــدند ،مالحظــه میشــود کــه حضــرت زهرا(س)فقــط
دربــاره ضــرورت وجــود رهبــری و انتخــاب آن از جانــب خــدا ســخن بــه میــان
آوردنــد ،بــدون اینکــه نامــی از آن امــام همــام ببرنــد .عمــل ّامــت را اســتنکار
کردنــد و بیــان داشــتند کــه ایــن رهبــر از جانــب خــدا در بیــن مــردم بــود و نیــازی
بــه انتخــاب خلیفــه وجــود نداشــت .حــال ببینیــم کــه آیــا دخــت گرامــی رســول
خــدا و ّ
حجــت حــق ،نامــی از آن امــام همــام نیــز در خطبــه شــان میبرنــد یــا نــه؟

رهبر برگزیده خدا کیست؟

حضــرت زهرا(س)پــس از بیــان مطالــب مزبــور ،بــرای آماگــی اذهــان عمومــی،
ّ
مقدمــه ای مشــحون از حکمــت و موعظــه حســنه مــیآورد؛ ابتــدا بــه فلســفه
تشــریع احــکام و قوانیــن الهــی اشــاره میکنــد و حکمــت الهــی را در وضــع احــکام
ـان تطهیــرا لکــم مــن الشـ َ
و اختیــار رهبــران بازگــو میفرمایــد«َ :ف َجعــل ُ
اهّلل االیمـ َ
ـرک
ِ
ً
َ
َ
َ
َ
ً
وطاعتنا
ـرزق...
الکبــر و الــزکاة تزکیة ِل
والصــاة تنزیهــا لکــم عـ ِـن ِ
لنفس و نمــاء ِفی الـ ِ
ِ
َ َ
ّ
ُ
َ ّ
ـام»؛( )23خداونــد متعال
ِنظامــا للملـ ِـة و امامتنــا امانــا ِللفرقـ ِـة و الجهــاد ِعــزا ِلالسـ ِ
ایمــان را بــرای پــاک کــردن شــما از شــرک فــرض نمــود و نمــاز را بــرای دور بــودن
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از ّ
تکبــر ،و زکات را بــرای پاکــی نفــس و تکثیــر روزی ،و اطاعــت و پــی روی از مــا را
بــرای برقــراری نظــام دیــن ،و امامــت و رهبــری مــا را بــرای ایمنــی از پراکندگــی و
تفرقــه ،و جهــاد را بــرای عـ ّـزت و ســربلندی اســام قــرار داد.
ایشــان بــه وســیله ایــن جملههــای کوتــاه و دقیــق ،معانــی بــی شــماری را بــه
مــا گوشــزد مینمایــد:
 .1رهبــری و امامــت مــا بــا قراردادهــای بشــری نبــوده ،ماننــد نمــاز و روزه و حــج
و زکات از جانــب خداونــد مقـ ّـرر شــده اســت.
 .2پــی روی از اهــل بیــت عصمــت و طهــارت علیهمالســام بیهــوده نیســت،
خداونــد آن را ّ
مقــرر فرمــوده تــا نظــام او در زمیــن و در میــان جامعــه بشــری
همیشــه و بــه طــور مســتمر و زنــده بمانــد؛ همــان گونــه کــه امامــت آنهــا را بــرای
ایجــاد وحــدت در جامعــه و اجتنــاب از اختــاف و تفرقــه تقدیــر نمــوده اســت؛
همــان تفرقــه ای کــه مســلمانان از لحظــه اول فــوت پیامبــر در آن واقــع شــدند
و دایــره آن بــه تدریــج گســترده تــر شــد و ســرانجام ،بــه قتــل عثمــان انجامیــد.
دختــر پیامبــر خــدا ،قوانیــن عــام الهــی و فرمولهــای دقیــق اجتماعــی و دینــی
را بــه مــردم میگویــد و بــا بیــان ایــن قوانیــن روشــن میکنــد :همــان گونــه کــه
اســام بــدون جهــاد ذلیــل اســت و انســان بــدون ایمــان مشــرک ،جامعــه و ملــت
ّ
محمدی(ص)هــم بــدون اطاعــت و پــی روی از اهــل بیــت علیهمالســام فاقــد
نظــم اجتماعــی اســت و مســلمانان بــدون زعامــت و رهبــری آن هــا ،وحــدت
خویــش را از دســت خواهنــد داد؛ دقیقــا بــدان ســان کــه بعدهــا اتفــاق افتــاد و
تاریــخ و از آن مهــم تــر ،اوضــاع کنونــی مســلمانان جهــان گویــای آن اســت.
 .3ســخن کســانی را کــه گفتــه انــد عقیــده بــه امامــت را غیر مســلمانانی همچون
عبــداهلل بــن ســبأ در میــان شــیعه اشــاعه داده انــد ،رد و نقــض میکنــد؛ زیــرا
ُ
فاطمــه زهرا(س)زمانــی کلماتــی امثــال «عهـ ٌـد مقــدم» و «بقیــة اهلل» و «طاعتنــا
ّ
ُ
ُ
یبــرد کــه اثــری از عبــداهلل بــن
«امامتنــا امانــا ِللف ِرقــة» را بــه کار م 
نظامــا ِللملــة» و
ســبأ و امثــال او در میــان مســلمانان وجــود نداشــت؛ زیــرا حضــرت فاطمــه(س)
بیــش از  75یــا  95و بــه قولــی  6مــاه پــس از پــدر گــران قــدرش زندگــی نکــرد .پــس
ً
ایــن جمــات ،کــه بازگوکننــده عقیــده شــیعه انــد ،اساســی کامــا اســامی دارنــد.
 .4بــا ایــن دو جملــه ،امامــت جایــگاه خــاص خــود را در جامعــه اســامی
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مییابــد؛ چــرا کــه اگــر ّامــت اعضــا و جــوارح پیکــر اســام را نمایــش دهــد ،امامــت
ســر و مغــز آن خواهــد بــود .اگــر ّامــت ممثــل جســد جامعــه باشــد ،امامــت روح و
عقــل آن خواهــد بــود و اهــل بیــت رســالت علیهمالســام ســلولهای مغــزی آن؛
زیــرا نظــام وجــود بــه وســیله عقــل پابرجاســت و اطاعــت و پــی روی جــز از عقــل،
چیــزی را نشــاید.
فاطمــه زهــرا(س)در حکــم یکــی از ســلولهای مغــزی اســام ،بــا پیکــر اســام
آشناســت و میدانــد چــه خطــری آن را تهدیــد میکنــد .در واقــع ،دشــمن تمــام
وجــود اســام را هــدف ضربــات خــود قــرار داده اســت ،ولــی هرگــز نمیتوانــد تمــام
آن را یکبــاره نابــود ســازد ،مگــر بــا هــدف قــرار دادن رأس و مرکزیــت آن پیــش از
ّ
هــر عضــو دیگــر .از ایــن رو ،حضــرت فاطمــه(س)در ایــن فــراز از ســخنانش توقــف
نمیکنــد ،بلکــه پیــش تــر و پیــش تــر پیــش مـیرود تــا واقعیــت را واضــح تــر بیــان
کنــد و عناصــر اصلــی اهــل بیــت علیهمالســام را معرفــی و ضمیــر «نــا» را در
«طاعتنــا» و «امامتنــا» مشــخص و محـ ّـدد ســازد .بدیــن منظــور ،چنیــن ادامــه
َ ُ
ــاس ِاعلمــوا ّأنــی فاطمــة و أبــی ّ
میدهــد«َ :ا ُّیهــا ّالن ُ
محم ٌــد(ص) ،اقــول عــودا و
ٌ
َ
َ ُ
َ ُ
َ ُ
ُ
َُ
جاءکــم رســول
بــدوا و الاقــول مــا اقــول غلطــا و الافعــل مــا افعــل شــططا «لقــد
ٌ
َ ُ
رؤوف ٌ
رحیم»فــان
ِمــن انف ِســکم عزیـ ٌـز علیــه مــا عنتــم حریـ ٌـص علیکــم ِبالمؤمنیـ َـن
َ
ُ
عمــی َ
ـدوه أبــی َ
تعرفــوه تجـ ُ
دون ِنســائکم و أخاابــن ّ
دون ِرجا ِلکــم و ل ِنعـ َـم
َتفـ ّـروه و
المعـ ّـز ِی الیــه(ص)»؛( )24هــان ای مــردم! بدانیــد کــه مــن فاطمــه ام و پــدرم
ّ
محمــد(ص) ،ســخن اول و آخــرم را میگویــم .در گفتــن ،غلــط نگویــم و در عمــل،
راه خطــا نپویــم .بــه راســتی ،بــرای شــما پیامبــری از بیــن خودتــان مبعــوث گشــته
کــه رنــج شــما بــر او دشــوار اســت و بــر هدایــت شــما ســخت حریــص ،و بــر اهــل
ایمــان دلســوز و مهربــان .اگــر از منســوبانش جســت وجــو کنیــد و او را بشناســید،
خواهیــد دیــد کــه او تنهــا پــدر مــن اســت ،نــه پــدر زنهــای شــما؛ و تنهــا بــرادر
همســر مــن اســت ،نــه بــرادر مــردان شــما .و چــه زیباســت منســوب شــدن بــه او!
َ
ّ
فاطمــه زهرا(س)بــا بیــان ِ«اعلمــوا أنــی فاطمــة» خــود را معرفــی میکنــد.
او یگانــه معیــار و میــزان محبــت خــدا و پیامبــر در میــان مــردم بــود .دوســتی
او دوســتی پیامبــر و کینــه او کینــه حضــرت ّ
محمد(ص)بــود .اکنــون همــان
فاطمــه(س)در مقابــل آنهــا ایســتاده و نارضایتــی خــود را از آنهــا ابــراز میکنــد.
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از ایــن گذشــته ،پیامبــری کــه ایــن قــوم ادعــای پــی روی اش را دارنــد ،آیــا پــدر
شــخصی غیــر از فاطمه(س)اســت؟ آیــا بــرادر شــخصی غیــر از حضــرت علــی(ع)
اســت؟ اینکــه پیامبــر در میــان آن همــه مــردم مســلمان ،فقــط حضــرت علــی(ع)
را بــرادر خویــش اعــام میکنــد ،چــه معنایــی دارد؟ آیــا گزینــش او همــان گزینــش
نطـ ُـق َعــن ْال َهـ َـوی إ ْن ُهـ َـو إ َّل َو ْحـ ٌـی ُی َ
وحی»(نجــم 3 :و )4
اهلل نیســت؟ َ«و َمــا َی ِ
ِ
ِ
ِ
از ایــن ویژگــی حضــرت علی(ع)کــه بگذریــم ،مجاهدتهــای او در راه حضــرت
ّ
محمــد(ص) ،خــود بهتریــن دلیــل صالحیــت او در احــراز مقــام والیــت اهّلل اســت.
همســرش حضــرت فاطمــه(س)در وصــف مجاهــدت هایــش چنیــن میگویــد:
ٌ
ـرن الشــیطان ،أو َف َغـ ْ
ُ«ک ّلمــا َاوقــدوا ِللحــرب نــارا أطفأهــا ُ
اهّلل .او نجـ َـم قـ ُ
ـرت فاغــرة
ِ
ِ
َ
َ
جناحهــا َبا ُ
خم ِصه
ِمــن المشــرکین قــذف أخـ ُـاه فــی لهواتهــا .فــا ینکفــئ حتی یطــأ
َ
َ
و َی ُ
اهلل ،قریبــا ِمــن
اهلل ،مجتهــدا فــی امـ ِـر ِ
ذات ِ
خمــد لهــا ســیفه؛ مکــدودا فــی ِ
ُ
ّ
اهّلل
کادحــا التأخــذه ِفــی ِ
اهّلل ،ســیدا فــی اولیـ ِـاءاهّلل ،مشـ ّـمرا ناصحــا ُمجــدا ِ
ـول ِ
رسـ ِ
ُ
َ
َ
َ
َ
ّ
ّ
ـش وادعــون فاکهــون ِآمنــون تتربصــون ِبنــا
لومــة الئـ ٍـم و انتــم فــی رفاهیـ ٍـة ِمــن العیـ ِ
ّ
ّ
َ
ـون عنـ َـد ِانــزال و تفـ ّـر َ
تتکصـ َ
تتوکفـ َ
ون ِمــن القتــال»...؛()25
ـون االخبـ َـار و
الدواثــر و
ٍ
هــرگاه گــرگان عــرب آتشــی افروختنــد ،خداونــد آن را خامــوش گردانیــد ،یــا هــرگاه
شــاخ شــیطانی برمــی آمــد یــا مشــرکی دهــان میگشــود[ ،پیامبــر [بــرادرش
علــی(ع)را در بیــخ گلــوی آنهــا میافکنــد و او برنمــی گشــت تــا آن گاه کــه
بالهــای دشــمن را در زیــر گامهــای خــود پایمــال کنــد و آتــش آن جنگهــا را
بــا شمشــیرش خامــوش گردانــد ،در حالــی کــه او در راه خــدا خســتگی میکشــید
یکــرد؛ نزدیــک تریــن فــرد بــه رســول اهلل بــود و
و در کار خــدا کوشــش فــراوان م 
سـ ّـید رهبــران الهــی بــه شــمار میآمــد ،در خیرخواهــی و نیکــی آســتین بــاال زده،
ّ
مجدانــه میکوشــید و در مســیر حــق از ســرزنش سرزنشــگران بیــم نداشــت .در
آن حــال ،شــما در رفــاه زندگــی بــه ســر میبردیــد ،در تــن آســایی و خــوش گذرانــی
و بیاعتنایــی بــه امــور دیــن و امــن ،و امــان روزگار ســپری میکردیــد ،منتظــر
شــنیدن حــوادث و اخبــار ناگــوار دربــاره مــا بودیــد ،از جنــگ کنــاره میگرفتیــد و
هنــگام مبــارزه فــرار میکردیــد....
بــا توجــه بــه ایــن ســخنان حضــرت زهــرا(س) ،حضــرت علی(ع)یگانــه قهرمــان
جنگهــای پیامبــر و خامــوش کننــده آتــش فتنههــای عــرب بــا شمشــیر بـ ّـران
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خویــش بــود .او در مقابــل شــدیدترین مشــکالت آن زمــان ،ســینه اش را ســپر
یکــرد و بــه خاطــر دیــن خــدا و حفــظ پیامبــر اکــرم(ص) ،خــود را در رنــج و
م 
ســختی میافکنــد؛ امــا دیگــران چــه؟ مخاطبــان فاطمــه زهرا(س)کــه بــه نــام
ُ
ـرة
مســلمان در مســجد پیامبــر نشســته بودنــد چگونــه؟ َ«و کنتــم علــی شــفا ُحفـ ٍ
ُ
ُ
قبس ُــة العجــان و ّ
موط ُ
نهــزة الطامــع و َ
االقــدام،
ــئ
الشــارب و
النــار مذقــة
ِ
ِمــن ِ
ِ
ّ ًِ
ِ َ َ
ّ
َ
َ
ّ
َ
تشــربون الطــرق و تقتاتــون القــد ،أذلــة خاســئین تخاففــون أن یتخطفکــم
َ
فأنقذ ُکــم ُ
ّ
النـ ُ
بمحمـ ّ ٍـد(ص)»؛( )26شــما در
اهّلل تبــارک و تعالــی
ـاس ِمــن حو ِلکــم
لبــه پرتگاهــی از آتــش بودیــد؛ آب ناخالــص هــر آشــامنده و طعمــه هــر طمــع کار،
آتــش پــاره هــر انســان عجــول و پایمــال قــدم هــا .آب تیــره و آلــوده بــه بــول شــتران
میآشــامیدید و پوســت چهارپایــان را غــذای خــود میســاختید .ذلیــل و رانــده
شــده بودیــد و میترســیدید مــردم اطرافتــان شــما را برباینــد .پــس خداونــد بــه
وســیله ّ
محمد(ص)شــما را نجــات بخشــید.
در چنیــن وضعیتــی ،پیامبــر رســالت خویــش را از نخســتین گام ،همراه حضرت
علی(ع)آغــاز کــرد .علی(ع)مــردم را بــه پیامبــر فراخوانــد و پیامبــر بــه خــدا .علی(ع)
تنهــا کســی بــود کــه ایــن قــوم بــه وســیله او از تاریکــی جهــل و نادانــی و فقــر و بــی
فرهنگــی بــه نــور ّ
محمد(ص)هدایــت شــدند .مجاهدتهــای حضــرت علــی(ع)
بــود کــه بــه آنهــا آگاهــی و بینــش داد .او بــود کــه بــا دشــمنان پیامبــر جنگیــد و
زمینــه پذیــرش دعــوت حــق را بــرای مــردم آمــاده ســاخت.
در واقــع ،حضــرت علی(ع)تنهــا راهــی بــود کــه مــردم را به پیامبر رســاند؛ درســت
بــدان ســان کــه پیامبــر انســانها را بــه خــدا رســاند.
ســخنان فاطمــه زهرا(س)نشــان میدهنــد کــه تنهــا «قــرب» حضــرت علــی(ع)و
خویشــاوندی و دامــادی او بــا پیامبــر نیســت کــه ایشــان را الیــق رهبــری میگردانــد،
یهــای روحــی و اخالقــی وی نیــز در ایــن امــر خطیــر دخالــت
بلکــه صفــات و ویژگ 
دارنــد ،گذشــته از اینکــه او عهــد پــروردگاری و کتــاب ناطــق خداونــدی اســت.
حضــرت زهــرای مرضیه(س)بــه ایــن وســیله میتوانــد عواملــی کــه حضــرت
علــی(ع)را شایســته مقــام رهبــری گردانــده انــد ،در ســه چیــز خالصــه کنــد:
 .1انتخاب خدا؛
 .2انتخاب پیامبر ،قرابت و برادری او با رسول خدا؛
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 .3صفات واال و مجاهدت هایش در راه اسالم.
همیــن ســان ،بــه «راه» بــودن حضــرت علی(ع)نیــز اشــاره دارد؛ زیــرا وقتــی
حضــرت علی(ع)بــه پیامبــر دعــوت کــرده و مــردم تنهــا بــه وســیله دعوتهــا و
مجاهدتهــای حضــرت علی(ع)پیامبــر را شــناخته و دعــوت او را درک کــرده
انــد ،پــس او «راه» ّ
محمد(ص)اســت و قبــول کــردن پیامبــر جــز از طریــق پــی روی
حضــرت علی(ع)میســور نیســت .از ایــن رو ،حضــرت زهرا(س)شــکی نــدارد کــه
ّامــت بــا تــرک رهبــری حضــرت علــی(ع)از راه اســام و صــراط هدایــت الهــی خــارج
گشــته اســت ،هرچنــد تــا حــدی احــکام و مناهــج اســامی را انجــام دهــد و نمــاز و
روزه بــه جــای آورد؛ زیــرا منهــاج حــق و روش صحیــح زمانــی مؤثــر اســت کــه در راه
حــق انجــام پذیــرد .روش صحیــح آن گاه کــه در راه صحیــح نباشــد بهــره ای ندارد
و بــه تعبیــر دیگــر ،مقبــول درگاه احدیــت نیســت .عمــل بــه دســتورهای پیامبــر
عظیــم الشــأن بــدون قــرار گرفتــن در راه او ،هرگــز انســان را بــه بهشــت نمیرســاند.
حضــرت زهرا(س)بــا ایــن بینــش وارد بحث شــده ،قومش را به شــدت ســرزنش
میکنــد .او ترازویــی دقیــق در مســجد پیامبــر بــه پــا داشــته و ّامــت را در پیــش از
اســام و پــس از آن و آن گاه پــس از رحلــت پیامبــر میســنجد و وضــع اســام را
َ ُّ
َ
در حــال و آینــده بررســی میکنــدّ :
نبیــه َ
الل ِل ّ
دار انبیائــه ظ َهــر فیکــم
«فلمــا اختــار
ُ
َ َ
ُ
َ
َ
َ
َ
ـمل جلبـ ُ
ـاب الدیـ ِـن و نطــق کاظـ ُـم الغاویــن و نبــغ حامــل
النفــاق و سـ
خ َســکة
ِ
ّ
َ
فخ َطــر فــی َع َرصاتکــم و أطلـ َـع الشـ ُ
ـیطان َ
رأسـ ُـه
المبطلیــن
االقلیــن و هـ َـدر فنیـ ُـق
ِ
َ
ُ
َ
ـتجیبین و للفـ ّـر ِة فیــه مالحظیـ َـن ،ثـ ّـم
ِمــن َمغــرزه هاتفــا ِبکــم فالغاکــم لدعو ِتــه مسـ
َّ ُ
َ
فوجدکــم ِخفافــا و أحمشــکم فألفاکــم غضابــا فوســمتم غیـ َـر ِابلکــم
ـتهضکم
اسـ
ُ
ُ
ُ
و وردتــم غیرمشـ ِـربکم .هــذا والعهــد قریـ ٌـب والکلـ ُـم رحیــب و الجــرح لمــا یندمــل
ُ
َ
ـوف الفتنـ ِـة «أال ِفــی الفتنـ ِـة َسـ ُ
والرســول ِلمــا ّ
ـقطوا و ِا ّن
یقــر ابتــدارا زعمتــم خـ
ٌ
جهنـ َـم ِلمحیطــة بالکافریـ ِـن»»؛( )27پــس وقتــی خداونــد بــرای پیامبــرش خانــه
پیامبــران و مــأوای برگزیدگانــش را اختیــار نمــود ،در میــان شــما خــار نفــاق روییــد
و لبــاس دیــن کهنــه شــد .آنــان کــه [در زمــان حیــات پیامبــر] از نومیــدی ســکوت
کــرده بودنــد ،زبــان بــه ســخن گشــودند ،گــم نامــان خــوار و ذلیــل بــه عرصــه ظهــور
آمدنــد .نــر شــتر راه باطــل صــدا در گلــو انداختــه ،در میادیــن شــما مغرورانــه بــه
جــوالن پرداخــت و شــیطان ســرخویش از مخفیگاهــش بیــرون آورد و بــر شــما
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بانــگ برداشــت و شــما را جوابگــوی دعوتــش یافــت و فهمیــد کــه شــما هنــوز بــه
او ارج و احتــرام مینهیــد و چشــم در افتخــارات شــیطانی داریــد .ســپس شــما
را بــه نهضــت و قیــام فراخوانــد و ســبک بالتــان یافــت؛ شــما را بــه خشــم آورد،
خشــمگینتان دیــد .پــس غیــر شــتر خودتــان را داغ نهادیــد و عالمــت زدیــد و بــر
غیــر آبشــخور خودتــان وارد گشــتید .اینهــا همــه در زمانــی صــورت پذیرفتنــد کــه
عهــد پیامبــر نزدیــک بــود و زخــم مــا عمیــق و هنــوز جراحتهــای [غــم هجــران
پیامبــر] مــداوا نگشــته و پیامبــر دفــن نشــده بــود .پیــش تاختیــد و گمــان کردیــد
کــه [بدیــن وســیله] از فتنــه و آشــوب جلوگیــری میکنیــد ،در حالــی کــه بــه واقــع
در فتنــه فــرو افتادیــد و جهنــم بــر کافــران احاطــه دارد.
آری ،همــه چیــز پــس از پیامبــر عــوض شــد و رنــگ دیگــری بــه خــود گرفــت.
آن کــس کــه در گذشــته (در حــال حیــات رســول اهّلل) زبانــش بســته بــود ،زبــان
گشــود و ســخنور گشــت .احمقــان گذشــته نوابــغ شــدند .آنــان کــه در تمــام
تاریــخ قبیلــه شــان نشــانی از فخــر و عـ ّـزت مشــهود نبــود ،بــه یمــن وجــود اهــل
بیــت پیامبــر علیهمالســام و تالشهــا و مجاهدتهــای آنــان اســام آوردنــد و
بــا ّ
تمســک بــه اســام ارج و ارزشــی یافتنــد ،و کار بــه جایــی رســید کــه همانهــا
بــر اهــل بیــت پیامبــر علیهمالســام فخــر میفروختنــد و مغرورانــه و ّ
متکبرانــه از
کنــار آنــان میگذشــتند و ماننــد نیشــتری بــر قلــب اهــل بیــت علیهمالســام فــرود
میآمدنــد و آن قــدر ایــن مســئله اوج گرفــت و دشــمنیها بــا فرزنــدان پیامبــر
تشــدید گردیدنــد کــه حتــی آنهــا را از ارث پیامبــر محــروم گرداندنــد.
حضــرت زهرا(س)بــا بیــان ایــن تغییــرات عمیــق ،در تاریــخ ثبــت میکنــد کــه
آنچــه پــس از پیامبــر بــه صــورت اســام عرضــه شــد ،اســام نیســت؛ زیــرا رهبــری
مــردم بــه دســت خــواران قــوم افتــاده و اســام از راه اصیــل و جریــان صحیــح
خویــش منحــرف گشــته اســت.
ََ
َ
در خطبــه دوم نیــز بــه بانــوان مدینــه چنیــن میفرمایــد« :ویحهــم! «أفمــن
َ
ّ
َ
َیهــدی ِالـ َـی الحـ ّـق أحـ ُّـق أن ُی َّتبــع أم َمــن َ
الیهــدی ِاال أن ُیهــدی فمــا لکــم کیــف
ِ
ُ
ّ
َ
تحکمــون؟» فیاحســرتا لکــم و أنــی ِبکــم و قــد ُعمیــت علیکــم «أن ِلزمکموهــا و
َانتــم لهــا کارهـ َ
ـون»»؛( )28وای بــر آن هــا! آیــا کســی کــه بــه حــق هدایــت میکنــد
شایســته پــی روی و اطاعــت اســت ،یــا آنکــه نمیتوانــد خــودش را هدایــت کنــد
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مگــر آنکــه هدایــت شــود؟ شــما را چــه میشــود؟ چگونــه حکــم میکنیــد؟ بــر شــما
متأســفم و مــن میبینــم کــه امــر برایتــان مبهــم شــده اســت .آیــا بــه اجبــار شــما را
بــدان وادارم ،در حالــی کــه آن را نمیپســندید؟
پرواضــح اســت کــه منظــور حضــرت زهــرا(س)از ایــن جمــات ،اعتــراض بــه
خالفــت ابوبکــر اســت؛ زیــرا او خــود پــس از رســیدن بــه خالفــت ،در منبــر قــرار
َ
گرفــت و علیــه خــود چنیــن اعتــراف کــرد« :و ّان لــی شــیطانا یعترینــی أحیانــا ،فــاذا
ُ
رأیتمونــی غضبـ ُـت فاجتنبونــی و ِان زغـ ُـت ّ
فقومونــی»؛( )29مــن شــیطانی دارم
کــه گاه گاهــی بــر مــن مســتولی میشــود .پــس هــرگاه عصبانــی شــدم ،از مــن دور
شــوید و هــر گاه میــل بــه باطــل کــردم ،مــرا اصــاح کنیــد.
حضــرت زهــرا(س)در جــواب بانــوان مدینــه ،کــه بــه عیادتــش آمــده بودنــد،
زبــان بــه ســخن گشــود و آشــکارا بــر مــردان مدینــه خشــم گرفــت و بــر خالفــت
ّ
حضــرت علی(ع)تصریــح فرمــود«َ :و ْی َح ُهــم أنــی زعزعوهــا َعــن رواسـ ِـی الرســالة و
ّ
ـور الدنیــا و الدیــن؟
قواعـ ِـد النبــو ِة والداللـ ِـة ِ
ـروح االمیـ ِـن والطبیـ ِـن بأمـ ِ
ومهبــط الـ ِ
«اال ذلـ َ
ـک هــو الخسـ ُ
قمــوا ِمــن أبــی الحســن و َن ُ
ادری َن ُ
ـران المبیـ ُـن» و مــا َ
واهّلل
قمــوا ِ
ِ
ِ
ّ ُ
ـدة َو طأ ِتــه و نــکال َو َ
قعتـ ِـه و تنمــره
ِمنــه نکیـ ُـر سـ ٍ
حتفــه و شـ ِ
ـیفه و قلــة مباال ِتــه ِل ِ
ِ
َ
َ
ّ
ـول الحجـ ِـة
ذات ِ
فــی ِ
اهّلل و تــاهّلل! لــو مالــوا عــن المحجـ ِـة الالئحـ ِـة و زالــوا عــن قبـ ِ
َ ً
ّ َ ُ
ّ
ُ
ّ
الواضحـ ِـة لردهــم الیهــا ...وألوردهــم منهــا صافیــا رویــا« ...و لــو أن أهــل القــری
َّ
ّ ََ
َ
واالرض و لکــن کذبــوا فأخذناهــم
ـماء
ـرکات ِمــن السـ ِ
َآمنــوا واتقــوا لفتحنــا علیهــم بـ ٍ
ِ
ِبمــا کانــوا یکســبون»»؛( )30وای بــر آن هــا! چســان خالفــت را از لنگــرگاه رســالت
برجنباندنــد و از پایههــای نبـ ّـوت و داللــت و مــکان هبــوط حضــرت جبرئیــل روح
آگاه آشــنا بــه امــور دنیــا و دیــن جابــه جــا کردنــد؟ آگاه باشــید
االمیــن و شــخصیت ِ
ً
کــه ایــن همــان زیــان و خســارت کامــا روشــن اســت .چــه چیــزی را از علــی(ع)
ناپســند شــمردند؟ به خدا قســم! ناروا داشــتند از او ســختی شمشــیرش را ،و بی
اعتنایــی او را بــه مــرگ ،و نیــروی مقــاوت و پایــداری اش را و شــدت کیفــر و آســیب
حملــه هایــش را ،و خشــم و غضــب پلنــگ گونــه اش را در راه خــدا .بــه خــدا قســم!
اگــر افــرادی از راه روشــن روگــردان میشــدند و از قبــول حجــت و دلیــل واضــح
ســرباز میزدنــد ،علی(ع)آنهــا را بــه آن راه بازمــی گردانــد و بــه پذیــرش آن حجــت
یکــرد ...و
وادارشــان میکــرد ...و آنهــا را بــه سرچشــمه ای زالل و سرشــار وارد م 
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خــود از دنیــا آرایــه ای زایــد برنمــی گرفــت ...و اگــر اهــل آبــادی ایمــان میآوردنــد و
تقــوا میورزیدنــد ،درهــای برکــت را از آســمان و زمیــن بــه رویشــان میگشــودیم،
ولــی تکذیــب کردنــد و مــا آنهــا را بــه ســزای عملکردشــان گرفتــار کردیــم.
مشــاهده میشــود کــه حضــرت زهرا(س)بــا براهیــن روشــن و منطقــی ،از
حــق اهــل بیــت علیهمالســام در خالفــت کــه برگزیــدگان خــاص خداینــد دفــاع
میکنــد و در واقــع ،از حــق خــدا دفــاع میکنــد؛ زیــرا انتخــاب رهبــری حــق خالــص
خداســت کــه در آن زمــان ،بــه تعییــن شــخص حضــرت علــی(ع)و فرزنــدان او
تصریــح شــده بــود و در عصــور بعــد ،بــه تعییــن وصفــی از طریــق ّ
ائمــه اطهــار
علیهمالســام اعــام شــده اســت.
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تسبیح زهرا
هدیه آسمانی
(س)

مریم حکمت نیا

62ســتارگان درخشــانتر از همیشــه تاریــخ در آســمان مدینــه پرتــو افشــانی
میکردنــد .شــمیم عطــر محمــدی(ص) در کوچههــای مدینــه پراکنــده بــود
و یــاس علــوی ،آنــگاه کــه بــه معــراج نمــاز میرفــت ،نــورش بــرای اهــل آســمان
میدرخشــید و بــر چهــره اهــل زمیــن نــور میپراکنــد.
در آن هنــگام فاطمــه(س) ار ســختی کارهــای خانــه در زحمــت بــود )1( .امیــر
مؤمنــان(ع) آنــگاه کــه چنیــن دیــد بــه فاطمــه توصیــه کــرد ،نــزد پــدر بــرود و
خدمتــکاری درخواســت کنــد تــا در امــور منــزل یــار و همــکارش باشــد)2( .
وقتــی پیامبــر(ص) از خواســته آنــان آگاهــی یافــت ،فرمــود« :ای فاطمــه چیــزی
بــه تــو عطــا کنــم کــه از خدمتــکار و دنیــا بــا آنچــه در آن اســت ،ارزشــمندتر اســت؛
بعــد از نمــاز ســی و چهــار مرتبــه «اهلل اکبــر» و ســی و ســه مرتبــه «الحمــدهلل » و ســی
و ســه مرتبــه «ســبحان اهلل » بگــو و آن را بــا ال الــه اال اهلل ختــم کــن .ایــن کار برایــت
از چیــزی کــه میخواهــی و از دنیــا و آنچــه در آن اســت ،بهتــر اســت »)3( .
در آن لحظــه کــه ایــن هدیــه آســمانی بــه فاطمــه(س) عطــا شــد ،فرمــود« :از
خــدا و رســول خــدا راضــی شــدم)4( ».
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درک هدیــه بزرگــی کــه رســولاکرم(ص) بــه فاطمــه(س) اعطــاء کــرد ،باالتــر از
طاقــت غیــر معصــوم اســت ،بــه گونــه ای کــه انســان از وصــف آن عاجــز میمانــد
و فقــط از سرچشــمه گفتــار معصومیــن(ع) اســت کــه تــا انــدازه ای میتــوان از
برکاتــش بهــره منــد شــد.
امــام باقــر(ع) دربــاره تســبیح حضــرت فاطمــه(س) میفرمایــد« :خداونــد
متعــال بــا هیــچ ستایشــی ،باالتــر از تســبیحات فاطمــه زهــرا(س) عبــادت نشــده
اســت .و اگــر چیــزی افضــل از آن وجــود داشــت ،رســول خــدا(ص) آن را بــه
یکــرد)5( ».
فاطمــه(س) اعطــاء م 
تســبیح حضــرت فاطمــه(س) کــه بــه مناســبت مداومــت آن حضــرت در انجــام
آن بــه وی منســوب گردیــد ،در واقــع تســبیح حــق تعالــی اســت! حضــرت امــام
ینــگارد...« :پــر واضــح اســت کــه
خمینــی در کتــاب اربعیــن حدیــث چنیــن م 
تســبیح و تقدیــس حــق تعالــی مســتلزم علــم و معرفــت بــه مقــام مقــدس حــق و
صفــات جــال و جمــال اوســت)6( ».
تســبیح عبادتــی برگزیــده اســت کــه هــر کــس در ســیر معنــوی خویــش بــه قــدر
طاقــت و معرفتــش از آن بهــره میگیــرد و ائمــه :قبــل از خلقــت عالــم مــادی ،بــه
تســبیح ذات اقــدس حــق مشــغول بودنــد.
حضــرت امــام خمینــی؛ در بــاب اشــاره بــه مقامــات ائمــه در کتــاب اربعیــن
ینــگارد« :بــرای اهــل بیــت عصمــت و طهــارت ،علیهــم الصلــوة
حدیــث چنیــن م 
و الســام ،مقامــات شــامخه روحانیــه ای اســت در ســیر معنــوی الــی اهلل ،کــه
ادراک آن علمــا نیــز از اقــت بشــر خــارج و فــوق عقــول اربــاب عقــول و شــهود
اصحــاب عرفــان اســت؛ چنانچــه از احادیــث شــریفه ظاهــر میشــود کــه در مقــام
روحانیــت بــا رســولاکرم(ص) شــرکت دارنــد و انــوار مطهــره آنهــا قبــل از خلقــت
عوالــم ،مخلــوق اشــتغال بــه تســبیح و تحمیــد ذات مقــدس داشــتند)7( ».
تســبیح از جهتــی دیگــر عبادتــی عمومــی بیــن تمــام مخلوقــات اســت ،حضــرت
امــام؛ در ایــن بــاره میفرمایــد« :آیــه شــریفه [و یســبح هلل مــا فــی الســموات و
االرض] داللــت کنــد بــر تســبیح جمیــع موجــودات حتــی نباتــات و جمــادات و
تخصیــص آن بــه ذوی العقــول از احتجــاب عقــول اربــاب عقــول اســت)8( ».
و بــاز میفرمایــد« :بالجملــه ،ســریان حیــات و تســبیح شــعوری علمــی اشــیاء
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را بایــد از ضروریــات فلســفه عالیــه و مســلمات اربــاب شــرایع و عرفــان محســوب
داشــت ،ولــی کیفیــت تســبیح هــر موجــودی و اذکار خاصــه ای کــه بــه هــر یــک
اختصــاص دارد ،و اینکــه صاحــب ذکــر جامــع انســان اســت و ســایر موجــودات بــه
مناســبت نشــئه خــود ذکــری دارنــد)9( ».

تسبیح حضرت زهرا(س) ،به چه معنی است؟

اهلل اکبر ،اولین ذکر تسبیحات حضرت زهرا(س)
در تســبیح فاطمــی(س) ،انســان بــا گفتــن «اهلل اکبــر» بــه نهایــت عجــز خــود
اعتــراف میکنــد و بــه ناتوانیــش بــه درگاه الهــی بارهــا اقــرار میکنــد.
جمیــع بــن عمیــر گویــد :در محضــر امــام صــادق(ع) بــودم ،حضــرت از مــن
پرســید :جملــه «اهلل اکبــر» یعنــی چــه؟ گفتــم :یعنــی خــدا از همــه چیــز بزرگتــر
اســت ،حضــرت فرمــود :مطابــق ایــن معنــی ،خــدا را چیــزی تصــور کــرده و ســپس
مقایســه بــا ســایر اشــیاء کــرده ای و او را بزرگتــر از آن چیزهــا تصــور نمــوده ای.
عــرض کــردم :پــس معنــی اهلل اکبــر چیســت؟ حضــرت پاســخ داد :معنایــش این
اســت کــه؛ «اهلل اکبــر مــن ان یوصــف؛ خداونــد بزرگتــر از آن اســت کــه توصیــف
گــردد)10( ».
الحمدهلل ،دومین ذکر تسبیحات حضرت زهرا(س)
پــس از آن کــه انســان بــه عجــز و ناتوانــی خویــش در شــناخت خالــق اعتــراف
کــرد ،بــا گفتــن الحمــدهلل کــه از افضــل اذکار تســبیح اســت ،وارد مرحلــه بعــدی
میشــود.
حضــرت امــام خمینــی؛ در بــاب حمــد میفرمایــد« :حمــد خــدا مســاوق شــکر
اســت؛ چنانچــه در روایــات کثیــره وارد اســت کــه ،کســی کــه بگویــد :الحمــدهلل،
شــکر خــدا را ادا کــرده؛ چنانچــه [امــام صــادق(ع)] فرمــود :شــکر هــر نعمتــی ،واگــر
چــه بــزرگ باشــد ایــن اســت کــه حمــد خــدای عــز و جــل کنــی».
و[ ...امــام صــادق(ع)] فرمــود ...:کمــال شــکر گفتــن مــرد اســت ،الحمــدهلل
رب العالمیــن ....و در حدیثــی حمــاد بــن عثمــان گفــت :بیــرون آمــد حضــرت
صــادق(ع) ،از مســجد و حــال آنکــه گــم شــده بــود مرکــوب آن حضــرت .فرمــود:
«اگــر خداونــد رد کنــد آن را بــه مــن ،هــر آینــه شــکر میکنــم او را حــق شــکر او».

116

مـقـاالت

گفــت درنگــی نکــرد تــا آنکــه آن مرکــوب آورده شــد .پــس فرمــود« :الحمــدهلل ».
قائلــی عــرض کــرد« :فدایــت شــوم ،آیــا شــما نگفتیــد کــه شــکر خــدا میکنــم حــق
شــکر او را»؟
فرمود« :آیا نشنیدی که من گفتم :الحمدهلل».
از ایــن روایــت معلــوم میشــود کــه حمــد خداونــد افضــل افــراد شــکر لســانی
اســت)11( .
«سبحان اهلل »؛ سومین ذکر تسبیحات حضرت زهراء(س)
شــخصی از حضــرت علــی(ع) پرســید :معنــی ســبحان اهلل چیســت؟ جضــرت
فرمــود« :ســبحان اهلل » تعظیــم مقــام بلنــد و بــا عظمــت خــدا و منــزه دانســتن او
از آنچــه کــه مشــرکان میپندارنــد ،اســت و زمانــی کــه بنــده ایــن کلمــه را میگویــد،
همــه فرشــتگان بــر او درود میفرســتند)12( ».
بعــد از آنکــه رســولاکرم(ص) تســبیحات را بــه کوثــرش عطــا کــرد ،حضــرت
فاطمــه(س) ابتــدا رشــته ای از پشــم تابیــده و بــا آن بــه تســبیح پرداخــت .تــا ایــن
کــه حضــرت حمــزه بــن عبدالمطلــب شــهید شــد ،پــس حضــرت فاطمــه از تربــت
قبــر آن بزرگــوار خــاک برداشــت و تســبیح ســاخت و بــا آن تســبیح میکــرد و مــردم
نیــز چنــان کردنــد و چــون سیدالشــهدا حســین بــن علــی(ع) شــهید شــد ،ســنت
شــد کــه از تربــت آن امــام مظلــوم تســبیح ســازند و بــا آن ذکــر گوینــد.
دربــاره ثــواب تســبیح حضــرت زهــرا(س) بــا تربــت امــام حســین(ع) از حضــرت
صاحــب االمر(عــج) روایــت شــده اســت کــه :هــر کــه تســبیح تربــت امــام حســین(ع) را
در دســت داشــته باشــد و ذکــر را فرامــوش کنــد ،ثــواب ذکــر بــرای او نوشــته میشــود.
از حضــرت صــادق(ع) نقــل شــده اســت کــه تســبیح تربــت آن حضــرت ،ذکــر
میگویــد ،بــی آنکــه آدمــی ذکــر گویــد و فرمــود کــه یــک ذکــر یــا اســتغفار کــه بــا تربــت
حضــرت اباعبــداهلل(ع) گفتــه میشــود برابــر بــا هفتــاد ذکــر کــه بــا چیــز دیگــر گفتــه
شــود اســت .و اگــر بــی ذکــر تســبیح را بگردانــد بــه عــدد هــر دانــه ،هفــت تســبیح
بــرای او نوشــته میشــود.
بــه روایــت دیگــر ،اگــر بــا ذکــر تســبیح را بگردانــد ،بــه هــر دانــه چهــل حســنه بــرای
او نوشــته میشــود.
مــروی اســت کــه حوریــان بهشــت وقتــی فرشــته ای را میبیننــد کــه بــه زمیــن
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میآیــد از او درخواســت میکننــد تــا تســبیح و ربــت حضــرت حســین(ع) را
برایشــان بیــاورد.
از حضــرت موســی(ع) نقــل شــده اســت :پنــج چیــز همیشــه همــراه انســان
پرهیــزکار اســت؛ مســواک ،شــانه ،ســجاده نمــاز ،تســبیح کــه ســی و چهــار دانــه
داشــته باشــد و انگشــتر عقیــق)13( .

فضیلت و آداب تسبیح حضرت زهرا

(س)

روایــات زیــادی در ایــن بــاب در کتــب معتبــر وجــود دارد و گســتردگی روایــات و
عنایــت اکثــر ائمــه بــه ذکــر ســخنی دربــاره تســبیح از عظمــت آن پــرده بــر مـیدارد.
حضــرت مهــدی -عجــل اهلل تعالــی فرجــه الشــریف) ،دربــاره تســبیح فرمــود:
«ان فضــل الدعــاء و التســبیح بعــد الفرائــض علــی الدعــاء بعقــب النوافــل ،کفضــل
الفرائــض علــی النوافــل .فضیلــت دعــا و تســبیح بعــد از نمازهــای واجــب در
مقایســه بــا دعــا و تســبیح پــس از نمازهــای مســتحبی ،ماننــد فضیلــت واجبــات
بــر مســتحبات اســت)14( ».
امــام صــادق(ع) نیــز بــه فضیلــت تســبیح بعــد از نمازهــای واجــب چنیــن اشــاره
کــرد« :مــن ســبح تســبیح فاطمــه الزهــراء(س) قبــل ان یثنــی رجلیــه مــن صــاة
الفریضــه ،غفــر اهلل لــه .هــر کــس بعــد از نمــاز واجــب تســبیح فاطمــه زهــرا(س)
را بــه جــا آورد ،قبــل از اینکــه پــای راســت را از بــاالی پــای چــپ بــردارد ،جمیــع
گناهانــش آمرزیــده میشــود)15( ».
و در حدیثــی دیگــر فرمــود« :مــن ســبح تســبیح فاطمــة(س) ،فقــد ذکــر اهلل الذکر
الکثیــر .کســی کــه تســبیح فاطمــه زهــرا(س) را بگویــد ،خــدا را بــه ذکــر کثیــر یــاد
کــرده اســت)16( ».
روزی امــام صــادق(ع) ابوهــارون را مخاطــب ســاخت و از تعلیــم تســبیح
حضــرت فاطمــه بــه کــودکان ســخن گفــت« :یــا ابــا هــارون ،انــا نامــر صبیاننــا
بتســبیح فاطمــة(س) کمــا نامرهــم بالصــاة ،فالزمــه ،فانــه لــم یلزمــه عبــد فشــقی.
ای ابوهــارون ،مــا تســبیح فاطمــه(س) را بــه فرزنــدان خــود ســفارش میکنیــم
نهــا را بــه نمــاز توصیــه میکنیــم .تــو نیــز بــر آن مداومــت کــن .زیــرا هــر
همچنانکــه آ 
بنــده ای کــه بــر آن مواظبــت و مداومــت کنــد ،ســرانجام نیکو خواهد داشــت)17( ».
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در جــای دیگــر حضــرت از عظمــت تســبیحات حضــرت زهــرا(س) در مقابــل
نمازهــای مســتحبی چنیــن یــاد کــرد« :تســبیح فاطمــة(س) فــی کل یــوم فــی
دبــر کل صــاة احــب الــی مــن صــاة الــف رکعــة فــی کل یــوم .تســبیح حضــرت
فاطمــه(س) در هــر روز ،بــه دنبــال هــر نمــاز ،نــزد مــن از هــزار رکعــت نمــاز
(مســتحبی) در هــر روز ،محبوبتــر اســت)18( ».
امــام هــادی(ع) فرمــود« :لنــا اهــل البیــت عنــد نومنــا عشــر خصــال :الطهــارة...،
و تســبیح اهلل ثالثــا و ثالثیــن و تحمیــده ثالثــا و ثالثیــن ،و تکبیــره اربعــا و ثالثیــن...
مــا اهــل بیــت بــه هنــگام خــواب ده کار را انجــام میدهیــم :وضــو گرفتــن ...،و
ســی و ســه مرتبــه «ســبحان اهلل » گفتــن ،و ســی و ســه مرتبــه «الحمــدهلل » گفتــن،
و ســی و چهــار مرتبــه «اهلل اکبــر» گفتــن و)19( »...
خــواص و آثــار فــراوان دیگــری بــرای گوینــده تســبیحات آن حضــرت ذکــر شــده
کــه برخــی از آنهــا بدیــن قــرار اســت:
نــاکام و ناامیــد نشــدن )20( ،دور کــردن شــیطان ( ،)21برطــرف نمــودن
ســنگینی گــوش ( ،)22نجــات یافتــن از شــقاوت و بدبختــی ( ،23باعــث ســنگینی
اعمــال ،خوشــنودی خداونــد و رفتــن بــه بهشــت میشــود)24( .

اوقات و مکانهای تسبیح حضرت فاطمه

(س)

از اوقــات مختلــف و مکانهــای زیــادی بــرای تســبیح حضــرت یادشــده کــه
برخــی عبارتنــد از :بعــد از نمازهــای واجــب و مســتحبی ،بــه هنــگام خــواب ،پــس
از نمازهــای اســتغاثه بــه حضــرت فاطمــه(س) و نمــاز زیــارت حضرت رســول(ص)
و نمــاز زیــارت حضــرت امیرالمؤمنیــن و نمــاز حضــرت ولیعصر(عــج) در مســجد
صاحــب الزمــان جمکــران و قبــل از زیــارت حضــرت معصومــه(س) در قــم بــه
گون ـهای کــه ســبحان اهلل قبــل از الحمــدهلل گفتــه میشــود)25( .
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ݣ�ی ݣن� ش
و� ت� ݣݣها
پ
 -1ر ک :اسرار و آثار تسبیح حضرت زهرا ،علیرضا رجالی تهرانی ،ص ( .9حدیث امام صادق(ع))
 -2ر ک :همان ص .18
 -3ر ک :تسبیحات حضرت زهرا(س) ،عدنان زعفرانی ،ص .9
 -4همان ،ص .21
 -5تسبیحات حضرت زهراء ،ص  ،10به نقل از علل الشرایع.366/
 -6همان ،ص « .14ما عبداهلل بشی ء من التحمید افضل من تسبیح فاطمة(س) .ولو کان شی ء افضل منه
لنحله رسول اهلل(ص) فاطمة(س)».
 -7شرح چهل حدیث (اربعین حدیث) امام خمینی؛ ،ص .417
 -8همان ،ص .551
 -9همان ،ص .654
 -10همان ،ص .656
 -11اسرار و آثار تسبیح حضرت زهرا(س) ،ص  48به نقل از معانی االخبار.
 -12شرح چهل حدیث ،امام خمینی ،ص .349
 -13اسرار و آثار تسبیح حضرت زهرا(س) ،ص  52به نقل از معانی االخبار.
 -14کلیات مفاتیح الجنان ،شیخ عباس قمی ،کتاب باقیات صالحات.
 -15از هر معصوم چهل حدیث ،محمد علی کوشا ،ص .364
 -16اسرار و آثار تسبیح حضرت زهرا(س) ص  12به نقل از تهذیب ج  ،2ص .105
 -17تسبیحات حضرت زهرا(س) ،ص .11
 -18همان ،ص .15
19و - 20همان ،ص .16
 -21همان ،ص .20
 -22همان ،ص .23
 -23همان ،ص .28
 -24اسرار و آثار تسبیح حضرت زهرا(س) ،ص .39
 -25همان ،ص .14
………………………………………………………
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صفات همسران در خانواده
(ع)
فاطمه زهرا(س) و امیرمؤمنان

اشاره

تاکنــون دانســتیم باورهــای پــاک و آســمان زاد مــا چــون بــا شــناخت الگوهــای
شایســته همــراه شــود ،ارمغانهایــی ارزشــمند هماننــد رویــش رشــد و اندیشــه،
نواندیشــی و کمــال جویــی بــه همــراه خواهــد داشــت و در پــی آن تمامــی دیــن
بــاوران بســان نیروهایــی تــازه نفــس و هوشــمند در ســنگرهای ناپیــدای دفــاع
از ارزشهــای الهــی ،همــاره آمــاده و بیــدار خواهنــد بــود تــا از راهزنــی فکــری،
فرهنگــی اســتکبار و غــارت اندوختههــای معنــوی خداجویــان جلوگیــری کننــد.
در آینــه نــگاه رهبــر فرزانــه انقــاب ،حضــرت آیــت اهّلل خامنــه ای نگریســتیم
و شــیوه دشــمن را حملــه بــه عقبــه جامعــه اســامی بــه طــور آرام ،مخفیانــه و بــا
شهــای دینــی و اصــول
هجــوم باورهــای تــازه بــرای تهــی ســاختن نســل نــو از ارز 
یهــای اجتماعــی و
انقالبــی دانســتیم کــه بــا دامــن زدن بــه شــهوات و بــی بنــد و بار 
منــزوی ســاختن اســام از صحن ههــای سیاســی،اجتماعی دنیــا انجــام میپذیــرد.
آن بــاور و ایــن نــگاه ،مــا را بــر آن داشــت بــه عالــی تریــن صحیفــه ســعادت،
قــرآن ،رو کنیــم و چگونگــی موفقیــت ایــن شــیوه را جویــا شــویم.
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در قــرآن ،دعــوت بــه «اســوه حســنه» را یافتیــم کــه نخســتین آنــان ،ســخنگوی
وحــی خداونــدی ،رســولاکرم(ص) اســت .الگویــی کــه پــروردگار بــزرگ ،خــود،
بــرای درس آمــوزی تمــام عصرهــا و نســلها بــه معرفــی آن پرداخــت و فرمــود:
ٌ
ََ ْ َ َ ُ
ُ ٌَ
سوة َح َس َنة
رسول اهّلل ا
کان لک ْم فی
لقد
ِ
همانا برای شما در [اقتدا و پیروی [رسول خدا سرمشقی نیکوست.
ســپس بانویــی بــزرگ را کــه «فضایــل او همتــراز صفــات بــی نهایــت
رســولاکرم(ص)»( )1بــوده و «افتخــار خانــدان وحــی»( )2شــمرده شــده اســت و
او فاطمــه زهــرا(ع) اســت .اســوه حســنه ای کــه فرزنــد عزیــز او ،امــام خمینــی در
ســخن عصمــت آســای خــود ،او را تمــام «حقیقــت انســان»( )3و «تمــام نســخه
انســانیت»( )4دانســت و فرمــود[« :حضــرت فاطمــه زهــرا(س)] زنــی بــود کــه اگــر
مــرد بــود نبــی بــود ،زنــی بــود کــه اگــر مــرد بــود بــه جــای رســول اهّلل بــود»)5(.
 ...و بدیــن ســان بــه «سرچشــمه حیــات» و «زالل زندگــی» دســت یافتیــم.
نخســتین جرعــه ای کــه از کوثــر صفــات آن پــاک بانــوی هســتی نوشــیدیم،
«صفــات فاطمــه(س) و شــوهر عزیــزش امیرمؤمنــان(ع)» در زندگانــی مشــترک
آن دو بــود کــه تاکنــون بــه هشــت ویژگــی درس آمــوز بــرای تمامــی همســران ـ بویژه
جوانــان شــیفته و ژرف اندیــش ـ پرداختیــم.
بصیــرت و بینــش نســبت بــه زندگــی ،شــناخت همســر و ابعــاد روحــی روانــی
او ،همدلــی و همراهــی بــا همســر در صحنههــای گوناگــون زندگــی ،احتــرام بــه
شــخصیت همســر ،آراســتگی ظاهــری و اســتفاده از عطــر و آرایــش در زندگــی،
ســاده زیســتی ،ایثــار و مهــرورزی ،بیــداری و پایــداری (اخــاص و شــکیبایی) در
زندگــی ،عناویــن بحثهــای گذشــته بــود ،اینــک ادامــه گفتارمــان را پــی میگیریــم:

خوشرویی و خوش اخالقی

دفتــر زندگــی هــر یــک از مــا برگههایــی گوناگــون از صفاتــی متفــاوت بــا خــود دارد.
برخــی از ایــن صفــات بــا آثــار زشــت و زیبــای آن ،تنهــا در درون آدمــی نهفته اســت
و دامنگیــر دیگــران نخواهــد شــد؛ هماننــد ریــا و اخــاص .پــاره ای دیگــر افــزون بــر
تأثیــر شــخصی ،آثــاری خانوادگــی داشــته ،همســر ،فرزنــدان و اطرافیــان را در پرتــو
خــود قــرار میدهــد؛ مثــل آنکــه زن و یــا شــوهر همیشــه بــا لباســی فرســوده ،قیافــه
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ای ژولیــده و چهــره ای چروکیــده از خشــم و خشــونت بــا دیگــران بــه ســر برنــد
و افــزون بــر جهنــم سـ ّـیار درونــی ،بوســتان زندگــی را آتشــکده ای ســوزنده بــرای
اطرافیــان ســازند .بــه گونــه ای کــه بــا ورود آنــان بــه خانــه ،تمامــی افــراد ،اعــام
عــزای عمومــی نمــوده و بــا خروجشــان از منــزل ،زنــگ راحــت زده شــده و همــه به
شــادی و شــادمانی پردازنــد .امــا چــون ایــن گونه افــراد در جامعه ظاهر میشــوند
و یــا بــه میهمانــی میرونــد ،لباســی شــیک و زیبــا بــه تــن کــرده ،چهــره ای شــاد و
ّ
متبســم پیــدا نمــوده و بــرای اظهــار شــخصیتی برتــر ،بــه نمایــش خوشــبختی بــا
واژههایــی خــاص و نشســت و برخاســتهایی تآترگونــه میپردازنــد!!
دســته ای دیگــر از صفــات ،افقــی فراتــر از خــود و خانــواده داشــته ،بــه جامعــه
ای کــه در آن زندگــی میکنیــم نیــز ســرایت میکنــد بــه گونــه ای کــه بســان ســکه
ای سرنوشــت ســاز بیــش از دو رو نــدارد؛ یــا آدمــی را بــه اوج عــزت و ارزشــمندی
یبــرد .هماننــد
میرســاند و یــا آنکــه بــه حضیــض ذلــت و ســرافکندگی م 
خوشــرویی و خــوش اخالقــی ،یــا ترشــرویی و بداخالقــی.
همســرانی کــه بــه دور از دوربیــن نــگاه دیگــران و بیــزار از زنجیــر تکلفــات و قیــد و
بندهــای شــخصیت نمــا بــا هــم زندگــی میکننــد ،بــی اعتنــا بــه امــواج احساســات
افــراد و یــا زندگــی اطرافیــان ،بــا چهــره ای گشــاده ،لبانــی متبســم ،اخالقــی خــوش
و قلبــی پرمهــر بــه رشــد حقیقــی خویــش و رویــش نونهــاالن خــود مشــغولند،
بیــش از دیگــران شــهد شــیرین خوشــبختی در کام خــود دارنــد و احســاس
آرامــش روحــی و آســایش روانــی افزونتــری مینماینــد؛ گرچــه ســنگالخهای فقــر
و ناهمواریهــای نــاداری همیشــه مقابــل دیدگانشــان باشــد .و دیــری نمیگــذرد
که بســیاری از زرداران و زیوراندوزان ،در حســرت لحظه ای از راحتی روح و روان
اینــان بــه ســر میبرنــد و افــزون بــر آثــار نیــک اخــروی بــه بــرکات ســعادت بخــش
دنیــوی ایــن صفــت اشــاره میکننــد.
زهــرای بتــول(ع) ،بانویــی بــزرگ و اســوه ای حســنه اســت کــه عــاوه بــر صفــات
فــردی ،از خوشــرویی ،خــوش اخالقــی و شــیوههای شایســته پــدر در زندگــی،
بهرههــای فــراوان بــرده بــود .او رســول خــدا(ص) را میدیــد کــه چــون از چیــزی
خوشــش میآمــد ،چهــره مبارکــش ماننــد قــرص مــاه روشــن میشــد .بــا تبســمی
بــر لــب ـ بــه زیبایــی غنچــه ـ ســخنان خــود را کوتــاه ،جامــع و بــا پیوســتگی بیــان
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مینمــود بــه گونــه ای کــه شــنونده آن را بــه خوبــی بــه حافظــه ســپرده و کامــل فــرا
میگرفــت .گفتــه دلنشــین و آموزنــده پــدر خــود را همــاره در یــاد داشــت کــه روزی
بــه اصحــاب خــود فرمــود :آیــا بــه شــما خبــر ندهــم کــه کدامتــان بــه مــن شــباهت
بیشــتری داریــد؟ و آنــان یکصــدا گفتنــد :بلــی یــا رســول اهّلل .و پیامبــر(ص) فرمــود:
ُ
کســی کــه خلقــش نیــک تــر ،برخــوردش بــا مــردم مالیــم تــر و بیــش از همــه بــه
بــرادران دینــی مهربــان تــر باشــد...
فاطمــه(ع) همیشــه هنــگام زیــارت پــدر ،او را خوشــرو میدیــد بــدون آنکــه
بخنــدد؛ و اندوهگیــن میدیــد ،بــدون آنکــه چهــره اش در هــم کشــیده باشــد؛
دل نــازک ،مهربــان و متواضــع .بــه گونــه ای کــه بیــن اصحــاب خــود ،بــه طــور
مســاوی بــه همــگان چشــم میدوخــت و یکنواخــت بــه آنــان مینگریســت .هــر
کــس موفــق بــه درک حضــور رســول اهّلل میشــد میگفــت :ماننــد آن جنــاب،
احــدی را ـ نــه قبــل و نــه بعــد ـ ندیــده ام.
بــه اطرافیــان خــود میفرمــود :مــزاح ،از خــوش اخالقــی اســت ،همانــا با شــوخی
میتوانــی بــرادر دینــی ات را مســرور و شــاد نمایــی و گاه آن حضــرت ،خــود نیــز
یکــرد تــا افــراد را خوشــحال ســازد .روزی مــرد عربــی نزد رســول اهّلل(ص)
شــوخی م 
آمــد و بــرای حضــرت ،هدیــه آورد و همــان جــا گفــت :پــول هدیــه مــرا مرحمــت
کــن .پیامبــر خندیدنــد و پــس از آن ماجــرا ،هــرگاه غمگیــن بودنــد میفرمودنــد:
آن اعرابــی کجاســت ،کاش میآمــد.
فاطمــه(ع) خــود از پــدر شــنید کــه فرمــود :جبرئیــل از جانــب پــروردگارم بــر مــن
نــازل شــده گفــت« :ای محمــد! بــر تــو بــاد کــه ُ
«حســن خلــق» را بــا خــود همــراه
یبــرد)6(».
ســازی زیــرا بدخلقــی ،خیــر دنیــا و آخــرت را از بیــن م 
از ایــن رو فاطمــه(س) در زندگــی زناشــویی خــود بــا همســر بزرگــوارش علــی(ع)
بــا چهــره ای گشــاده ،رویــی خــوش ،لبانــی متبســم و همــراه بــا مزاح و شــوخی()7
روبــه رو میشــد تــا بدیــن طریــق ،غبــار غــم و انــدوه از آینــه وجــود شــوهر دلبنــدش
بزدایــد و محیــط خانــه و خانــواده را بــا طــراوت و نشــاط و بــه دور از یکنواختــی و
خســتگی ســازد.
برخوردهــای محبــت آمیــز و معاشــرتهای شــیرین او بــا افــراد ،ســبب جــذب
آنــان در برخــورد نخســت میشــد و نوعــی دلدادگــی و محبــت نســبت بــه زهــرای
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مرضیــه(ع) پدیــد میآمــد .ام ســلمه همســر رســول خــدا(ص) میگویــد :پــس از
ازدواج بــا رســول اهّلل(ص)مــن عهــده دار امــور دختــرش فاطمــه(س) شــدم امــا بــه
خــدا ســوگند ،او در آداب اجتماعــی شــیوههای اخالقــی و آگاهیهــای زندگانــی،
برتــر از مــن بــه همــه مســایل بــود)8(.
روزی زنــی نــزد زهــرا(س) آمــد و گفــت :مــادر پیــری دارم کــه در مســایل نمــاز،
پرسشــهایی دارد و مــرا فرســتاده تــا مســایل شــرعی نمــاز را از شــما بپرســم.
حضــرت فرمــود :بپــرس .و آن زن ،مســایل فراوانــی مطــرح کــرد و یــک یــک
پاســخ شــنید .همیــن کــه پرسشــهای او بــه ده عــدد رســید ،خجالــت کشــید و آثــار
شــرم و حیــا در چهــره اش نمایــان شــد و گفــت :ای دختــر رســول خــدا! بیــش از
ایــن نبایــد شــما را بــه زحمــت انــدازم.
فاطمــه(ع) بــا رویــی گشــاده و اخالقــی شایســته فرمــود :بــاز هــم بیا و آنچه ســؤال
داری بپــرس ،آیــا اگــر کســی را اجیــر کننــد کــه بــار ســنگینی را بــه بــاالی بــام ببــرد و در
مقابــل یکصــد هــزار دینــار طــا مــزد بگیــرد ،چنیــن کاری بر او دشــوار اســت؟
زن جــواب داد :نــه .هرگــز! چــه کســی در مقابــل ایــن مبلــغ گــزاف احســاس
خســتگی میکنــد؟!
آنــگاه حضــرت فرمــود« :مــن هــر مســأله ای را کــه پاســخ میدهــم ،بیــش از
فاصلــه بیــن زمیــن و عــرش ،گوهــر و لؤلــؤ پــاداش میگیــرم .پــس ســزاوار اســت کــه
بــر مــن ســنگین نیایــد ».ســپس حدیثــی چشــمگیر از پــدر خــود ،رســول اهّلل(ص)
در بــاره ارزش واالی علــم و عالــم بیــان نمــود ،بــه گونــه ای کــه آن زن بــا شــادمانی
و خرســندی فراوانــی بــا دخــت رســول خــدا(ص) خداحافظــی کــرد.)9(.
تأثیــر معجــزه آســای خوشــرویی و خــوش اخالقــی بــرای تمامــی مــردان و زنــان ـ
بویــژه جوانــان ـ در ســخن گرانســنگ فاطمــه زهــرا(ع) بــه خوبــی نمایــان اســت کــه
ْ
َّ
َ ْ
ٌ
ٌ
وجــه ال ُمعا ِنــد
یوجــب ِل ِ
صاح ِبــه الجنــة و ِبشــر فــی ِ
فرمــودِ :بشــر فــی وجـ ِـه المؤمــن ِ
َْ
ُ
َ
ّ
صاح َبــه عـ َ
ـذاب النــار)10(.
ال ُمعــادیَ ،یقــی ِ
پــاداش خوشــرویی در برابــر مؤمــن ،بهشــت اســت و خوشــرویی بــا دشــمن
انســانهای ســتیزه جــو ،انســان را از عــذاب آتــش بــاز م ـیدارد.
بــاور ایــن حقیقــت واال از عمــق دل و جــان ،فاطمــه(ع) را بــه شــوخی بــا علــی(ع)
وا میداشــت ،هماننــد روزی کــه آن حضــرت ،حســین(ع) را در خردســالی بــر روی
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دســتان خــود نــوازش مـیداد و میفرمــود :انــت شــبیه بابی ،لســت شــبیها بعلــی()11
حســین جــان! تــو بــه پــدرم شــباهت داری و بــه پــدرت علــی شــبیه نیســتی.
و امــام(ع) بــا ســخنان همســر عزیــزش ،نســیم شــادی و شــادمانی بــر چهــره اش
مینشســت و تبســم مینمــود.

شیفتگی عبادت؛ دلدادگی اطاعت

آیه قرآن که گل دفتر است
معرفت فاطمه و کوثر است
نور نداریم چنین قاهره
عالمه و ّ
طیبه و طاهره
عرش خدا رقعه منشور او
نور علی نور علی نور او()12
آرامــش جــان و ســبکبالی خاطــر ،نعمتــی اســت کــه بــا حضــور دایمــی مــا در
محضــر پــروردگار مهربــان بــه دســت میآیــد و بــا دل مشــغولی ،آشــفتگی روح و
اضطــراب روان از آشــیانه دل پــرواز میکنــد .بســیاری از مــا پیــش از ورود تأثیرگــذار
در اجتمــاع از چنیــن ارمغــان آســمانی ـ یعنــی شــیفتگی راز و نیــاز بــا خداونــد بزرگ
و لــذت از مناجــات بــا او ـ بهرههــا داریــم امــا جلوههــای گوناگــون زندگــی هماننــد
شــغل ،خانــه ،همســر ،فرزنــد ،دارایــی و ...از مــا دلبــری کــرده ،بســان توفانــی
پرخــروش ،ذره ذره آن مهــر و محبــت را از بلــور قلبمــان میربایــد.
خوشــحال و خرســند ،انســانهای بلندهمــت و واالگوهــری هســتند کــه
از ورود نامحرمــان و رهزنــان بــه حــرم دل جلوگیــری کــرده ،قفــل محبــت و
وابســتگی بــه جلوههــای زندگــی نمیزننــد و تمامــی ابــزار و لــوازم رفــاه را در
خدمــت خــود میخواهنــد و خویــش را خدمتگــزار هیــچ یــک از آنهــا نمیکننــد.
هماننــد دخــت رســول اهّلل(ص)کــه «بتــول» یعنــی از همــه بریــده و بــه خــدا دل
بســته( )13بــود و نــام «زهــرا» داشــت ،زیــرا هنــگام عبــادت ،فــروغ نــورش بــرای
ســاکنان آســمان میدرخشــید ،همــان گونــه کــه نــور ســتارگان آســمان بــرای
زمینیــان درخشــندگی دارد)14(.
آنــگاه کــه دختــری بــود در خانــه پــدر و فرشــته وحــی بــر رســول اهّلل نــازل شــده
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بــود تــا خواســتههای فاطمــه را اجابــت کنــد ،چــون پیامبــر ،پیــام خداونــد را
فرمــود :حضــرت در جــواب پــدر گفــت« :مــرا حاجتــی جــز ایــن نیســت کــه پیوســته
ناظــر جمــال زیبــا و واالی خداونــد باشــم)15(».
و چــون رســولاکرم(ص) دعایــی بــه دخــت عزیــز خــود میآمــوزد ،آن بانــوی
واالگوهــر میفرمایــد« :ایــن دعــا از دنیــا و آنچــه در آن اســت در نــزد مــن محبــوب
تــر اســت»)16(.
ایــن دلدادگــی و عشــق چشــمگیر بــه یــاد و مناجــات پــروردگار ،چنــان تأثیــری
در وجــود او گــذارده بــود کــه در نمــازش از تــرس خــدا نفــس نفــس مـیزد ـ و گریــه
در گلویــش میشکســت ـ( )17برخــی از افــراد چنیــن بــاور داشــتند کــه «در میــان
امــت اســام ،کســی خداپرســت تــر از فاطمــه نبــود .او آنقــدر در نمــاز میایســتاد
یکــرد)18(».
کــه قدمهایــش ورم م 
آیــا بــه راســتی الگویــی برتــر از فاطمــه(س) بــرای تمامــی زنــان ،مــردان و
همســران میتــوان یافــت؟ اســوه حســنه ای کــه عشــق و ارادت بــه دادار یکتــا و
پــروردگار بــزرگ را در متــن دل و جــان خــود حفــظ مینمــود و محبــت همســر و
فرزنــدان و جلوههــای دیگــر زندگــی را در مســیر آن عشــق قــرار مــیداد.
انــس فاطمــه(س) بــا قــرآن و طــراوت روح وی بــا کالم وحــی بــه گونــه ای بــود
کــه چــون ســلمان از ســوی رســول خــدا(ص) بــرای کاری بــه خانــه زهــرا(ع) روانــه
شــد ،بــه در خانــه آن بانــو کــه رســید صــدای او را شــنید کــه مشــغول تــاوت قــرآن
اســت( )19و روزی دیگــر کــه وارد خانــه حضــرت میشــود ،فاطمــه را در حــال کار
در منــزل و آســیای جــو ،مشــغول خوانــدن قــرآن میبینــد)20(.
آری ،ایــن انــس مقــدس چنــان تأثیــری در خانــه و اهــل خانــه داشــت کــه فضــه،
خادمــه او ،تــا بیســت ســال بــه غیــر از قــرآن لــب نگشــود و تمامــی پاســخهای خــود را با
یکــرد( )21و از آثــار ایــن انــس ،آن اســت کــه فاطمــه(ع) در صحــرای
آیــات قــرآن بیــان م 
محشــر هــم قــرآن زمزمــه میکنــد( )22و هنــگام ورود بــه بهشــت نیــز بــا تــاوت آیــات
الهــی وارد میشــود )23(،همــان گونــه کــه بــه همســرش علــی(ع) وصیــت میکنــد کــه
بــرای مــن در نخســتین شــب مرگــم و بــر ســر تربتــم زیــاد قــرآن بخــوان)24(.
از آن هنــگام کــه ســخن روح بخــش پــدر را شــنید کــه غــروب جمعه ،زمانی اســت
کــه هــر کــس آن را مراقبــت کنــد و در آن لحظــه دعــا نمایــد ،دعایــش مســتجاب
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خواهــد شــد ،بــه خدمتگــزارش میفرمــود :بــر فــراز بلنــدی بــرو و هــرگاه دیــدی
نیمــه خورشــید غــروب کــرده ،مــرا خبــر کــن تــا دعــا کنــم( )25و دعــای او پیــش از
آنکــه بــرای خــود ،همســر و فرزنــدان باشــد بــرای اطرافیــان ،همســایگان و تمامــی
دردمنــدان و آرزومنــدان بــود )26(.همــان گونــه کــه در روز قیامــت از ســوی
خداونــد نــدا میرســد« :ای فاطمــه! از مــن هــر چــه میخواهــی درخواســت کــن
َْ
تــا بــه تــو عطــا کنــم و تــو را خرســند نمایــم» و حضــرت عــرض میکنــد« :الهــی انـ َـت
ْ
َ َ
محبــی عترتــی ّ
ـوق ُ
محبــی و ّ
المنــیَ ،ا ْســألک َا ْن ال ُتعـ ّـذب ّ
بالنــار»)27(.
ال ُمنــی و فـ
خداونــدا! تــو امیــد مــن ،بلکــه باالتــر از امیــد مــن هســتی؛ از تــو میخواهــم
دوســتان مــن و دوســتان خانــدان مــرا بــه آتــش دوزخ عــذاب نکنــی.
روزی امیرمؤمنــان(ع) بــه همســر خــود فاطمــه گفــت :نــزد رســول اهّلل بــرود و از
پیامبــر خادمــی بخواهــد .او نیــز رفــت و ضمــن نشــان دادن پینههــای دســتش
عــرض کــرد« :آســیاب کــردن ،مــرا بــه زحمــت انداختــه اســت» ،آنــگاه درخواســت
خادمــی کــرد.
پیامبــر(ص) در پاســخ فرمــود :آیــا نمیخواهــی ـ بــه جــای خــادم ـ هدیــه ای
بــه تــو دهــم کــه از همــه دنیــا ارزشــمندتر باشــد؟ هنگامــی کــه بــرای خــواب آمــاده
شــدی ،ســی و چهــار بــار «اهّلل اکبــر» و ســی و ســه بــار «الحمــد هّلل » و ســی و ســه بــار
«ســبحان اهّلل » بگــو )28(.از آن روز ایــن ذکــر ،آشــنای همیشــه بــر لبــان زهــرا(ع)
شــد و بــه نــام «تســبیحات حضــرت زهــرا(ع)» شــهرت یافــت .تأثیــر اکســیرگونه
ایــن ذکــر ،بــدان حــد اســت کــه امــام باقــر(ع) فرمــود :خداونــد در حمد و ســتایش،
بــه چیــزی برتــر از تســبیح فاطمــه(ع) عبــادت نشــده اســت و امــام صــادق(ع) آن
را برتــر از هــزار رکعــت نمــاز مســتحبی شــمرده اســت)29(.
برخــی از دیــن بــاوران و افــراد مذهبــی کــه در ابعــاد عبــادی کوشــا و شــکیبا
هســتند ،در «عرصههــای اطاعــت» ،دچــار ضعــف و گاه دگرگونــی میشــوند .ایــن
حقیقــت بــدان حــد شــهرت یافتــه کــه ضــرب المثلــی عبــرت آموز گشــته کــه بعضی
چــون ســخن مرجــع خــود را کــه بــا ســلیقه و خواســت درونــی خــود نســبت بــه
عــزاداری ،مخالــف اســت روبــه رو شــده انــد بــه آن مرجــع پیشــنهاد تقلیــد یــک
روزه از خــود در افــکار ،آداب و رســوم غلــط داده انــد!! و ایــن واقعیتــی تلــخ و ناگــوار
اســت کــه در مراســم گوناگونــی کــه احساســات بــر فکــر و فرهنــگ آدمــی حکمفرمــا
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میشــود ،هواهــا و هوســهای خــود را برتــری میبخشــیم و بــا توجیهاتی شــیطانی
در پــی گشــودن راهــی هســتیم هماننــد آنکــه :یــک شــب اســت ،ســالها آرزو
داشــته ام ،مگــر میشــود رســومات تــرک شــود؟ در حالــی کــه چنیــن معبرهــای
دشــوار و حســاس ،صحنههــای امتحــان مــا در برگزیــدن خواســته دل در برابــر
خواســته خــدا و انتخــاب هوســها بــه جــای وظیفــه و رســالت خواهــد بــود.
و فاطمــه زهــرا(ع) کــه تمامــی مــا در صــدد پیــروی و الگوپذیــری از آن حضــرت
در تمامــی ایــن صحنههــا هســتیم ،تنهــا بــه یــک چیــز توجــه داشــت و آن «انجــام
وظیفــه» بــود و بــس .در کنــار پــدر ،همــاره خشــنودی رســول خــدا را بــر خواســت
خــود مقــدم میداشــت و از هــر آنچــه در اختیــار او بــود میگذشــت و میفرمــود:
«ســوگند بــه خــدا ،پیامبــر را بــر خواســت خــود و دیگــران مقــدم م ـیدارم)30(».
یکــرد :هیــچ گاه
و در کنــار همســر ،بــه تمــام وظایــف همســری خــود عمــل م 
علــی(ع) را آزرده خاطــر نکــرد و هرگــز ســخن خــود را بــر گفتــه او برتــر ندانســت.
همــواره همســری مطیــع و گــوش بــه فرمــان بــود ،گرچــه خواســت و میــل خــود،
چیــزی دیگــر باشــد )31(.روزی کــه عمــر و ابوبکــر بــرای دیــدار فاطمــه(س) بــا
علــی(ع) ســخن گفتنــد ،ذره ای عالقــه در وجــود او نبــود امــا چــون همســرش
اظهــار عالقــه نمــود ،فرمــود« :علــی جــان! خانــه ،خانــه تــو اســت و مــن کنیــز و
گــوش بــه فرمــان تــو»)32(.
گاه کــه شــوهر عزیــزش از علــت آگاه نکــردن فاطمــه نســبت بــه نبــود غــذا در
منــزل پرســش میکــرد میگفــت :مــن از خــدا شــرم دارم ،چیــزی را کــه قدرتــش را
نــداری بــر تــو تحمیــل کنــم )33(.و در آن روز ســیاه ،روز شکســتن اســتخوانهای
ســینه و روز تازیانــه بــر بــازوان حضــرت ،چــون همســر خــود را بــا چنــان وضــع
دلخراشــی دیــد کــه بــه ســوی مســجد میبرنــد ،آنــان را تهدیــد بــه نفریــن نمــود و
فرمــود« :رهــا کنیــد پســرعمویم را ،قســم بــه خدایــی کــه محمــد را بــه حق فرســتاد
اگــر دســت از وی برنداریــد ،ســر خــود را برهنــه کــرده و پیراهــن رســول خــدا را
برافکنــده و در برابــر خــدا فریــاد برخواهــم آورد و همــه شــما را نفریــن میکنــم».
و در حالــی کــه دســت حســن(ع) و حســین(ع) را گرفــت ،بــه طــرف قبــر
رســول اهّلل(ص) روانــه شــد .در ایــن هنــگام علــی(ع) کــه از ماجــرای پــس از
نفریــن همســرش کــه نابــودی تمامــی افــراد بــود ،خبــر داشــت ،ســلمان را
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بــه ســوی فاطمــه فرســتاد تــا او را منصــرف ســازد و او پــس از شــنیدن پیــام
امیرالمؤمنیــن(ع) ،تمامــی امــواج احســاس خــود را بــه اقیانــوس بیکــران عشــق
بــه والیــت ،روانــه ســاخت و بــا لحنــی از ســر اطاعــت عــرض کــرد« :علــی جــان!
جانــم فدایــت و ســپر بالیــت .ای اباالحســن ،همــواره بــا تــوام چــه در خوشــیها و
یگــردم ،م ـیروم و صبــر میکنــم ،ســخن آن
چــه در ســختیها ...بــه خانــه بــاز م 
بزرگــوار را میپذیــرم و از او اطاعــت میکنــم)34(».

هنرمندی و هنرآفرینی در زندگی

کیست نور چشم احمد؟ فاطمه
کیست تأنیث ّ
محمد؟ فاطمه
هر کجا سبزست نام فاطمه ست
این سیادت از مقام فاطمه ست
آب کوثر چیست؟ اشک فاطمه
ابر میگرید ز اشک فاطمه
ناز آن اشکی که زهرا باورست
وای بر چشمی که بی زهرا ترست()35
عقــل ،قلــب و اعضــای بــدن ،ســه رکــن ارزشــمند و بنیادیــن انســان محســوب
یتــراود ،از قلــب ،احســاس ،عشــق و هنــر
میشــوند .از عقــل ،خــرد و اندیشــه م 
تبلــور مییابــد و بــا اعضــای بــدن ،فرمانهــای عقــل و قلــب اجــرا میشــود.
فاطمــه بانویــی بــی همتــا در آفرینــش بــود کــه بــا رشــد اندیشــه و خــردورزی
وســیع خــود بــه کمــال عقــل دســت یافــت و بــه دور از هــوا و هــوس ،احساســات
پــاک و عاطفــه پرطراوتــی از اعمــاق قلــب خــود بــه دســت آورد .در پرتــو ایــن
موفقیــت بــی نظیــر ،دوســتی و دشــمنی ،خواســتنها و نخواســتنها و تمامــی
جلوههــای احســاس خــود را در معیارهــای خداونــدی قــرار داد و پــس از ایــن
دو؛ اعمــال و رفتــار خویــش را الگویــی یگانــه و اســوه ای آســمانی بــرای تمامــی
زنــان و مــردان ســاخت .از ایــن رو رســول خــدا(ص) همیشــه بــر ســه موضــع از
بــدن دختــر عزیــزش بوســه مـیزد؛ ســینه فاطمــه را میبوســید کــه نشــان بوســه
بــر احســاس و عاطفــه او بــود ،پیشــانی زهــرا را میبوســید کــه بیانگــر تأییــد فکــر و
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اندیشــه وی بــود و بــر دســتان فرزنــد دلبنــدش بوســه مـیزد تــا به همــه بفهماند،
تمامــی اعمــال و رفتــار دختــرم مــورد قبــول مــن اســت؟ بــه دیگــر ســخن ،بــا ایــن
بوس ـهها میفرمــود :فکــر فاطمــه ،فکــر مــن اســت ،احســاس او ،احســاس مــن
اســت و تمامــی اعمــال او مــورد قبــول من.هــر کــس بــا اندیش ـههای او مخالفــت
کنــد ،بــا مــن مخالفــت کــرده اســت و کســانی کــه مــورد ُحــب و بغــض زهرایــم قــرار
گیرنــد ،محبــوب و مبغــوض مــن خواهنــد بــود و اینــان مــورد رحمــت و یــا لعنــت
خداونــد خواهنــد بــود.
بــا نگاهــی بــه جلوههــای هنرمنــدی و هنرآفرینــی زهــرای مرضیــه(س) در
زندگــی ،در مییابیــم کــه ایــن ویژگــی پــرارزش در وجــود آن بانــو دســتاورد صفاتــی
چــون عشــق بــه زندگــی ،عالقــه منــدی بــه همســر ،نشــاط روحــی ،امیــد بــه
آینــده ،اســتفاده صحیــح و بجــا از لحظههــای عمــر ،لطافــت روح و ســامت نفــس
بــوده اســت.
بــدون شــک انســانهایی کــه صحــن زندگــی خــود را بــا نوعــی هنــر ،زینــت
بخشــند ،فرصــت هــر گونــه بــی حالــی ،تنبلــی ،کســالت ،خســتگی کاذب و
بــی حوصلگــی را از خــود گرفتــه ،از خــود یادگارانــی مانــدگار ،آثــاری نفیــس
و آموزههایــی ارزشــمند باقــی خواهنــد گذاشــت .آثــاری کــه در چهرههــای
اقتصــادی ،اجتماعــی ،فرهنگــی و یــا سیاســی ،رخ نشــان میدهــد و گاه مســیر
تاریــک تاریــخ را بــه عرصــه روشــن حقیقــت رهنمــون میســازد.
«شــعر» شایســته ،هنــری ّ
زمردیــن و پربهــا اســت کــه در هــر زمــان ،بویــژه
صــدر اســام ،ارزش واالیــی داشــته اســت و فاطمــه زهــرا(س) در ایــن عرصــه،
نمونههــای ارزشــمندی بــر جــای گذاشــته اســت.
در لحظههــای آغازیــن زندگــی خــود بــا علــی(ع) ،غنچــه لــب را بــه ســتایش
شــوهر نمونــه اش گشــود و بــا اشــعاری زیبــا فرمــود:
َُ
ٌ
ٌ
شامخ
اضحی ِالف
خار لنا َو ِع ّز ِ
عدنان()36
و لقد سمونا فی بنی
ِ
افتخار و عزت واال ،از ِآن ما شد و ما در میان فرزندان عدنان سربلند شدیم
تــو بــه بزرگــی و برتــری رســیدی و از همــه آفریدههــا واالتــر شــدی و جـ ّـن و انــس
از عظمــت تــو عقــب ماندنــد.
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معصــوم «علــی» اســت ،بهتریــن کســی کــه گام بــر خــاک نهــاده ،بزرگــوار و دارای
احســان و نیکــی واالییهــای اخالقــی و بزرگیهــا از ِآن اوســت ،تــا آنــگاه کــه مرغــان
بــر شــاخهها بــه ترنــم مشــغولند .آنــگاه کــه بــا کــودکان خــود بــازی میکــرد و بــه
تربیــت روحــی و پــرورش جســمی آنــان میپرداخــت ،در قالــب شــعر ادیبانــه بــا
َ
َ
آنــان ســخن میگفــت .بــه پســر عزیــزش حســن(ع) میفرمــود :ا ْش ِــب ْه ابــاک یــا
َْ
حســن َو ْاخ َلــع َعــن الحـ ّـق ّالر َســن و ْاع ُبــد الهــا َذ َ ْ َ ُ
ـوال ذا ِإل َحـ ْـن()37
ِ
ِ
المنــن وال تـ ِ
ِ
حســن جــان! ماننــد پــدرت علــی(ع) بــاش و ریســمان را از گــردن حــق بــردار
خــدای احســان کننــده را پرســتش کــن و بــا افــراد دشــمن و کینه توز دوســتی مکن.
در صحنههــای دیگــر زندگــی هماننــد گفتگــوی علــی(ع) بــا فاطمــه در بــاره
ســخاوت و ایثــار آن بانــو ،ســخن آخریــن حضــرت بــا فضــه هنــگام پــرواز روح از
پیکــر پــاک او ،ســوگواری و بیــان ماتــم و انــدوه خویــش در رحلت رســول خدا(ص)
و هنــگام بیــان دشــمنی او نامردمیهــای ســتمگران بعــد از پیامبــر(ص) بــه
شــعرهای شــیوا همــگام بــا چینــش درســت الفــاظ و بیــان روشــن احساســات،
نشــان از هنرمنــدی خــاص آن حضــرت در ایــن عرصــه اســت.
«ســخنوری» فاطمــه(ع) بــا زیباتریــن و بلندتریــن کلمــات ،زبــده تریــن و گزیــده
تریــن معانــی ،بــدون خوانــدن از نوشــته ای و در جمــع بــی شــماری از مــردم
مدینــه ،نگیــن ّزرینــی از ارزشهــای آن بانــو را در جلوههــای هنــری نمایــان
میســازد .بــه گونــه ای کــه دوســتان و دشــمنان از انبــوه معانــی و جلــوه دلربــای
الفــاظ ،انگشــت حیــرت بــر دهــان گذاشــته و بــزرگان عرصــه ادب را بــه تفســیر و
توضیــح کلمــات و عبــارات فــرا خوانــده انــد )38(.ایــن ســخنان بــا ویژگیهــای
گوناگــون ادبــی ـ اجتماعــی ،فرهنگــی ـ سیاســی و روانــی ـ کالمــی خــود بــه درســتی
و زیبایــی «ســینای صالبــت یــا خطبــه ای خدایــی» نــام گرفتــه اســت)39(.
«تواناییهــای بیــرون از بــاور فاطمــه(ع) در پاســخگویی بــه پرسشــهای فکــری
فرهنگــی افــراد» جلــوه ای ارزشــمند از دیگــر ابعــاد شــخصیتی آن حضــرت اســت؛
ایــن ویژگــی چشــمگیر در زمانــی نمایــان میشــد کــه زنــان را نــه تنهــا فــردی
همچــون دیگــر افــراد محســوب نمیکردنــد ،بلکــه انســان نیــز نمیدانســتند و
یشــمردند!!
دختــران را مایــه ننــگ و ســرافکندگی خانــواده م 
«حضــور مؤثــر در عرصههــای نظامــی و در پشــت جبهــه بــرای کمــک بــه
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مجروحــان جنــگ و بســتن زخــم و مــداوای آنــان» ،افقــی روشــن از دیگــر آفــاق
چشــم نــواز شــخصیت حضــرت زهــرا(ع) اســت.
از آنجــا کــه ایــن نوشــتار ،حوصلــه ای انــدک و صفحاتــی محــدود دارد ،اجــازه
دهیــد بــه بهتریــن هنرهــا و هنرآفرینیهــای پــاک بانــوی هســتی اشــاره کنیــم کــه
آن «هنــر بندگــی و عبودیــت» اســت؛ هنــری کــه ســالهای کوتــاه عمــر آن حضــرت
را بلنــدای تاریــخ انســانیت و بــه وســعت ارزشهــای الهــی گســترش بخشــید
و جاودانــه ســاخت .از ایــن رو ابعــاد دیگــر هنرآفرینــی آن بانــو را در خانــه و کنــار
همســر و فرزنــدان و پــس از رحلــت رســول خــدا در دفــاع از والیــت و امامــت و ...را
بــه فرصتــی دیگــر و بحثهــای آینــده ،وا میگذاریــم.
آنچــه در ایــن فرصــت ارزشــمند ،درس آمــوزی تمامــی افــراد ـ بویــژه همســران
جــوان ـ را اهمیــت برتــر و واالتــری میدهــد ،اســتفاده از تمامــی ظرفیتهــا،
اســتعدادها و قابلیتهــای خــود در فراگیــری دانشهــا و هنرهاســت .ایــن گام
موفقیــت در عمــر و زندگانــی تمامــی مــا آثــاری گرانبهــا و جــاودان خواهــد داشــت
زیــرا همســرانی کــه در کنــار کارهــای روزمــره خــود عقــل و اندیشــه را بــا احســاس و
عاطفــه پیونــد زننــد و در عرصههایــی هنرآفرینــی نماینــد ،بــدون شــک اســتفاده
از لحظههــای زندگــی را ارزش شــمرده ،از ســخنان کــم ارزش و بــی بهــای روزمــره
نســبت بــه جلوههــای زودگــذر ،دوری کــرده ،شــادابی دل و طــراوت روح خــود
را بــا پرهیــز از بیــکاری و حتــی گنــاه و نافرمانــی حفــظ نمــوده و بــا پیشــرفت در
صحنههــای روح پــرور هنــری ـ کــه هیــچ برخــوردی بــا دســتورات آســمانی اســام
نــدارد ـ هــر روز شــاهد رشــد و شــکوفایی اســتعدادهای خــود بــوده و محبــت و
عالقــه افزونتــری مییابنــد.

تربیت و سازندگی در زندگی

چارده آیینه پاک و صیقلی
یازده آیینه از نسل علی
به به از پیوند یاس و نسترن
هم حسین اینجا شکوفد هم حسن()40
تربیــت و ســازندگی کــودکان بــه ســه عامــل سرنوشــت ســاز از گذشــته ،حــال و
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آینــده آنــان بســتگی دارد.
عامــل نخســت -کــه در دیــدگاه آیــات قــرآن و ســخنان معصومــان علیهمالســام
بدانهــا اشــاره شــده اســت و امتیــاز آموزههــای تربیتــی اســام محســوب
میشــود« -وراثــت» نــام دارد .حقیقتــی کــه در آن کرامتهــا ،ارزشهــا ،روحیــات
و تمامــی ویژگیهــای اخالقــی پــدر و مــادر در بعــد مثبــت و یــا منفــی بــه چشــم
میخــورد و بــه فرزنــد آنــان منتقــل میشــود .گرچــه ایــن عامــل راه رشــد و تکامــل
را بــر فرزنــدان مســدود نمیکنــد امــا در ناهمــواری ایــن راه -نســبت بــه صفــات
ناشایســت -و همــاری آن -در روحیــات و اخــاق پســندیده -مؤثــر خواهــد بــود.
عامل دوم؛ خانواده و شیوههای تربیتی پدر ،مادر و یا اطرافیان خواهد بود.
عامــل ســوم؛ محیــط تعلیــم و تربیــت و جامعــه محســوب میشــود .زندگانــی
فاطمــه زهــرا(س) و امیرمؤمنــان(ع) کانــون تربیــت و ســازندگی در ایــن ســه بعــد
تأثیرگــذار بــوده و بــرای تمامــی شــیفتگان تعلیــم و تربیــت ،آموزههــای گرانبــاری
بــه همــراه دارد بــه گونــه ای کــه حضــرت امــام خمینــی در ایــن بــاره میفرمایــد:
«ایــن خانــه کوچــک فاطمــه(س) و ایــن افــرادی کــه در آن خانــه تربیــت شــدند
کــه بــه حســب عــدد ،چهــار ـ پنــج نفــر بودنــد و بــه حســب واقــع ،تمــام قــدرت حــق
تعالــی را تجلــی دادنــد ،خدمتهایــی کردنــد کــه مــا را و شــما را و همــه بشــر را بــه
اعجــاب در آوردنــد.
صلــوات و ســام خداونــد تعالــی بــر ایــن حجــره محقــری کــه جلــوه گاه نــور
عظمــت الهــی و پرورشــگاه زبــدگان اوالد آدم اســت .زنــی که در حجــره ای کوچک
و خانــه ای محقــر ،انســانهایی تربیــت کــرد کــه نورشــان از بســیط خــاک تــا آن
ســوی افــاک و از عالــم ُملــک تــا آن ســوی ملکــوت اعــا میدرخشــد)41(».
در زیــارت مطلقــه امــام حســین(ع) ،عامــل نخســت پــرورش و تربیــت آن
حضــرت را وراثــت پــاک و طهــارت آمیــز بیــان میکنیــم و شــهادت میدهیــم کــه:
«گواهــی میدهــم کــه شــما در اصــاب پــاک و ارحــام مطهــر بودیــد و هیــچ غبــاری
از شــرک و جهالــت بــر دامنتــان ننشســت»( )42و سیدالشــهدا(ع) نیــز در هنگامــه
ســخت و غــم آلــود کربــا کــه دشــمن او را بــه ذلــت و سرســپردگی بــه طاغــوت
یکــرد فرمــود« :دامــان پــاک مــادرم و طهــارت وجــود او بــه مــن اجــازه
دعــوت م 
نمیدهــد کــه از شــهامت ،آزادمنشــی و کرامــت انســانی دســت بــردارم و زیــر بــار
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ســتم روم» )43(.پــاره ای از شــیوههای تربیــت و ســازندگی فاطمــه زهــرا(ع) در
زندگــی او عبارتنــد از:

نامگذاری شایسته
سفارشــی کــه تمــام معصومــان علیهمالســام بــدان پرداختــه انــد و
امیرمؤمنــان(ع) یکــی از حقــوق فرزنــدان بــر پــدران را نــام نیکــو و پســندیده
میشــمارد)44 (.

انجام سنتهای پسندیده اسالمی
عقیقــه (قربانــی بــرای بیمــه نمــودن ســامتی کــودک) ،صدقــه (بــه خاطــر
اســتمرار بقــای وجــودی طفــل) ،تراشــیدن موهــای فرزنــد در روز هفتــم و صدقــه
دادن ،هــم وزن موهــای او از طــا یــا نقــره بــه قابلــه ،همســایگان و درمانــدگان،
خوانــدن اذان در گــوش راســت ،اقامــه در گــوش چــپ (بــرای آشــنایی نــوزاد بــا
آوای توحیــد ،نغمــه نبــوت و ســرود والیــت از آغازیــن ســاعات زندگــی خــود)،
از ســنتهای مــورد تأکیــد رســول اهّلل(ص)بــوده کــه فاطمــه زهــرا(س) بــرای
فرزندانــش بدانهــا عمــل کــرد.

جایگزین نساختن هیچ عاملی به جای عاطفه مادری
درک اهمیــت و تأثیــر شــایان مهــر پــدری و عاطفــه مــادری ،آن حضــرت را بــر آن
میداشــت کــه بــرای جلوگیــری از مشــکالت روحــی روانــی ،پرهیــز از کمبودهــای
شــخصیتی و حتــی دوری فرزنــدان خــود از مشــکالت جســمانی ،هیــچ محفــل و
دامانــی را جایگزیــن آغــوش پرمهــر و عطوفــت مــادری نســازد ،گرچــه در وضعیــت
ســخت و طاقــت ســوز اقتصــادی بــه ســر بــرد.

استفاده از بازی ،تحرک و رقابت برای پرورش جسمی ،روحی کودک
صحنههــای مختلــف بــازی فرزنــدان حتــی بــا رســول اهّلل (ص) ،پدیــد آوردن
روحیــه تحــرک و تــاش و ایجــاد رقابــت و مســابقه ،نمونــه ای از ایــن شــیوه
دلپذیــر اســت .کــه از ایــن میــان بــه برگــزاری مســابقه خطاطــی توســط زهــرای
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مرضیــه(س) بیــن حســن(ع) و حســین(ع) میتــوان اشــاره کــرد .مســابقه ای کــه
رســول خــدا و امیرمؤمنــان و فاطمــه زهــرا علیهمالســام از قضــاوت ،خــودداری
کردنــد تــا آنکــه اســرافیل از جانــب خداونــد قضــاوت را بــه عهــده مــادر آن دو گــذارد
و آن حضــرت بــا الهــام خداونــدی گــردن بنــد خــود را پــاره کــرد تــا هــر کــه بیشــترین
دانــه را جمــع آوری نمــود ،برتریــن آن دو باشــد امــا در پایــان جبرئیــل امیــن
آخریــن دانــه را نیــز بــه دو نیــم کــرد تــا هــر دو بــه طــور مســاوی دانــه بردارنــد و هــر
دو در ایــن رقابــت ســربلند و پیــروز گردنــد)45(.

پرورش شوق پرستش و عبادت
بیــداری فرزنــدان در نیمههــای شــب از گریههــای مــادر در مناجــات(،)46
شــنیدن دعاهــای آموزنــده حضــرت( ،)47توجــه فاطمــه(ع) بــه شــبهای
قــدر( )48و یــا هنــگام غــروب آفتــاب بــرای احیــا و دعــا کــردن فرزنــدان(،)49
آمــاده ســازی کــودکان بــرای آشــنایی بــا قــرآن ،نمــاز و راز و نیــاز بــا خداونــد از
خردســالی( ،)50و ســرانجام فــروزش شــعله عشــق عبــادت و ریــزش شــیرینی و
حــاوت مناجــات بــا خداونــد از شــیوههای تربیتــی فاطمــه زهــرا(ع) بــود.

استفاده از جاذبههای شعر برای آشنایی کودکان با آموزههای دینی
الالیــی مــادران بــرای کــودکان ،اگــر بــا اشــعاری پرمحتــوا و هدفمنــد باشــد
ســرزمین پــاک و پرطــراوت وجــود اطفــال را آمــاده پذیــرش بذرهــای بالندگــی و
بینــش صحیــح میکنــد .زهــرای بتــول(ع) در شــعر الالیــی خــود ،ابتــدا کــودک را بــه
سرمشــق گیــری از پــدر تشــویق میکنــد تــا مظهــر تمامــی صفــات و فضایــل گــردد
(اشــبه ابــاک یــا َح َسـ ْـن)؛ ســپس بــه مهمتریــن مســؤولیت او کــه حق پذیری و ســتم
ســتیزی اســت اشــاره مینمایــد (و اخلــع عــن الحــق ّالرســن)؛ آنــگاه او را بــه اساســی
یســازد (و اعبــد الهــا
تریــن اصــل دیــن کــه توحیــد و خدامحــوری اســت ،رهنمــون م 
ذالمنــن)؛ و ســرانجام آینــه ای از آینــه تابنــاک وی را ترســیم میکنــد کــه دوری از
َ ْ
ُ
ـوال ذا ِاال َحـ ْـن))51(.
دوســتی بــا افــراد بدخــواه و کینــه جــو خواهــد بــود (و ال تـ ِ
امیــد آنکــه بــا همتــی واال و بینشــی روشــن بــه درس آمــوزی از تمامــی آموزههای
زندگانــی فاطمــه زهرا و امیرمؤمنــان(ع) بپردازیم.
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حضرت فاطمه زهرا
(ره)
در اندیشه امام خمینی
(س)

محمدتقی دیاری بیدگلی ،استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه قم

چکیده

امــام خمینــی(ره)از جمل ــه نوابـــغ و شخـصیتهـــای علمـــی برجـــسته دوران
معاصرنــد کــه نهضتــی شــکوهمند و انقالبــی بــزرگ بــر پایــه آموزههــای دینـــی و
باورهـــای الهـــی بنیـــان نهادنــد و همــواره ســیره قولــی و فعلــی اهــل بیت(ع)بــه
ویــژه فاطمــه زهـــرا(س) را الگـــوی خــود قــرار داده و در گفتــار و کــردار خــود تــاش
نمــوده تـــا چهـــره تابنـــاک و واالی فاطم ــه(س)را ب ــه ویــژه از بعــد ســیر و ســلوک
معنــوی و سیاســی معرفــی نمــوده انــد؛ مهـمت ــرین محورهـــای ســـخنان و آرای
معظــم لــه ـ کــه در ایــن نوشــتار بــه اختصــار مطــرح شــده ـ عبارتنــد از :نامهــای
فاطمــه بــه ویــژه محدثــه بـــودن ایشــان ،شــرافت و فضیلــت ویــژه فاطمــه ،ســـاده
زیـــستی فاطمـــه ،خطبـ ـههای فاطم ــه ،ص ــحیفه فاطمی ــه ،دشــمن ســتیزی
فرزنــدان معنــوی فاطمــه و نیــز روز زن و ضــرورت الگوگیــری از فاطمــه (س).
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مقدمه

امــام خمینــی شــخصیتی اســت از ســاله فاطمــه زهــرا (س) ،اندیشــمندی
اســت کـــه هـــم در بعــد علمــی ،از ســیره قولــی و مکتــب نورانــی فاطمــه(س)
درس آموختــه و هــم در ســیر و س ــلوک معنـــوی و سیاســی از ســیره عملــی او
ً
الهــام گرفتــه و حقیقتـــا در راه او و فرزنـــدان پـــاکش گـــام نهـــاده و بـــر ایـــن اســاس،
نهضتــی شــکوهمند و الهــی برپــا کــرده و در گفتــار و کــردار خــود ســخت کوشــیده
اســت تـــا اهـــل بیــت پیامبــر اکــرم(ص)را الگــوی خــود قــرار دهــد و جایگـــاه واالی
فاطم ــه زه ــرا(س) را در هم ــه ابعـــاد وجودیش به جامعه انســانی بشناســاند .در
این نوشــتار به اختـــصار ب ــه تبیـــین دیـــدگاههای وی دربـــاره شــخصیت و منزلت
فاطمه(س)پرداختــه شــده اســت.
ســرفصلهای اصلــی مقالــه برگرفتــه از ســخنان امـــام خمینــی اســت کــه در دوران
پرفــراز و نشــیب انقــاب اســامی بــه مناســبتهای گوناگــون ایــراد شــده اســت.

 .1نامهای فاطمه

(س)

فاطمــه زهــرا(س) نامهــای بســیاری داشــت؛ نامگــذاری فاطمــه زهــرا(س)از
ط ــرف خداونـــد متعـــال انجــام گرفتــه اســت1 .
امــام صادق(ع)میفرمایــد :بــرای فاطمــه ،نــه نــام نــزد خداونــد بــزرگ اســـت:
فاطمـــه  .2صـــدیقه  .3مبارک ــه  .4طـــاهره  .5زکیـــه .6راضیــه  .7مرضیــه .8
محدثــه  .9و زهــراء 11...10
هــر یــک از نامهــای حضــرت ،جلــوه ای از ویژگیهــا و صفــات عالــی انســانی
اوس ــت .امـــام خمینـــی در ســخنان خــود از برخــی از نامهــا و القــاب فاطمــه ،از
جملــه :فاطمــه ،زهــرا ،مرضیــه ،طـــاهره و کـــوثر نـــام بــرده و گاهــی نیــز بــه صــورت
ترکیبــی از دو نــام نظیــر صدیقــه طاهــره ،فاطمــه زهــرا ،یــا زهــرای مرضیه یـــاد کرده
است .در یک مورد نیـز بـدون آنکـه از نـامی خـاص یـاد کنـد ،بـا توجـه بـه روایتـی
معتبـــر ،بزرگتریــن فضیلــت فاطمــه را رفــت و آمــد و نــزول مقــام جبرئیــل (روح
اعظــم) بــه طـــور مکـــرر بـــر وی دانســته اســت12.
گفتهانــد پــس از رحلــت پیامبــر(ص) روزهــا بــر فاطمــه(س) بــه ســـختی
میگذشـــت ،لـــذا جبرئیــل بــه امــر خداونــد بــر آن حضــرت نــازل میشــد و بــرای آن
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از رویدادهــای آینــده ســخن میگف ــت .از ایــن رو ،فاطمــه را «محدثــه» نامیدهاند.
عــن ابــی عبدااهلل(ع)قــال :انمــا ســمیت فاطمــة ،محدثــه ،الن المالئکــة کانــت
ُ
تهبــط مــن الســماء فتنادیهــا کمــا تنـــادی م ــریم بن ــت عمــران .فتقــول :یــا فاطمة
ان ااهلل اصطفــاک و طهــرک و اصطفــاک علــی نســاءالعالمین .یــا فاطمــة اقنتــی
لربــک و اســجدی و ارکعــی مــع الراکعیــن فتحدثهــم و یحدثونهــا ،فقالــت لهــم
ّ
ذات لیلــة :ألیســت المفضلــة علـــی نـــساء العالمیــن مریــم بنــت عمــران؟ فقالــوا:
ان مریــم کانــت ســیدة نســاء عالمیهــا و ان ااهلل عزوجــل جعلـــک ســـیدة نســاء
عالمــک و عالمهــا و ســیدة نســاءاالولین واآلخریــن13 .
امــام صادق(ع)فرمودنــد :فاطمــه(س)را «محدثــه» گوینــد ،چـــون فرشـــتگان
از آســـمان بـــه پـــایین میآمدنــد و همانگونــه کــه بــا حضــرت مریــم دختــر عمــران
ســخن میگفتنــد ،بــا حـــضرت زهـرا(س)نی ــز ســخن میگفتنــد ،فرشــتگان بــه
حضــرت زهــرا(س) گوینــد :ای فاطمــه! خداونــد تــو را برگزیــد و پـــاکیزه گردانــــد و
تــــو را بــــر زنــــان جهانی ـــان برتـ ــری داد .ای فاطمـ ــه! مطی ـــع پروردگ ـــار بــاش و بــه
همــــراه رکــوع کننــدگان (نمازگــزاران) ،ســجده و رکــوع کــن .حضــرت فاطمــه(س)
بــا فرشــتگان ســخن میگفــت و فرشــتگان نیــز بــا او ســخن میگفتنــد .شــبی
حضــرت فاطمــه (س) ،از فرشــتگان پرســـید :آیـــا برت ــرین زن عالــم ،حضــرت مریم
دختــر عمــران نیســت؟ فرشــتگان عرضــه داشــتند :حضــرت مریــم ،ســرور زنـــان
زمـــان خــود بــود ،امــا خداونــد تــو را برتریــن زن جهــان قــرار داده اســت .هـــم در
زمـــان خـــودت و هـــم در زمـــان حضــرت مریــم و ســرور همــه زنــان از آغــاز تــا پایــان.
از اینکــه امــام خمینــی ،در نامههایــی کــه خطــاب به عروس خـــود همـــسر حـــاج
احمـــد آقـــا (خـــانم فاطمــه طباطبایــی) نوشــته و او را «فاطــی» خوانــده انــد ،بــه
طــور ضمنــی اســتفاده میشــود ک ــه در محـــاورات عرفــی میتــوان ،کســانی را کــه
بــه نــام «فاطمــه» آراســته انــد« ،فاطــی» صــدا زد .وی در پاســخ بــه درخواســـت
عــروس خــود چنیــن آورده اســت:
فاطی که ز من نامه عرفانی خواست
از مورچه ای تخت سلیمانی خواست 14
گویی نشنیده ما عــرفناک از آنک
جبریل از او نفخه رحمانی خواست
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 .2شرافت و فضیلت ویژه فاطمه

(س)

فاطمه زهرا(س)از فضایل بسیاری برخوردار بودند؛ توانـــایی علمـــی ،عـــصمت
و پـــاکیزگی از گنــاه و خطــا ،برتــری در صحنــه رشــد و تربیــت فرزنــدان ،شــرافت در
همســرداری ،رعایــت ادب و اخــاق در برخــورد بــا پــدر ،همســر و دیگـــر اعـــضای
خـــانواده ،وفـــاداری و فروتنـــی ،پاکـــدامنی و آراســـتگی ،خانــه داری و بردبــاری در
برابر دشـواریهـــا ،همیـــاری و همـــدلی بـــا پیـامبر(ص)و امیرمؤمنـــان(ع)در میدان
جهــاد و سیاســت ،فضیلــت در عرصــه عبــادت و نیایــش ،زهــد و ایثــار و پشــتیبان
همـــسر در ســـاحت والیــت و حکومــت و نیــز عدالــت محــوری و دفــاع از حقــوق
انســانها و مبــارزه بــا ظلــم.
امــام خمینــی فضایــل بســیاری را بــرای حضرت زهرا(ع)برشــمرده انــد ،از جمله
کمـــال و جامعی ــت انســانی ،همطــرازی بــا پیامبــر و نیــز گفــت و گــوی فرشــتگان
بــا وی .وی در ایــن بــاره میفرمایــد :تمــام ابعــادی کــه بــرای زن متصــور اســت
و بــرای یــک انســان متصــور اســت ،در فاطمــه زه ــرا(س)جلوه کــرده و بــوده
اســت .یــک زن معمولــی نبــوده اســت .یــک زن روحانــی ،یــک زن ملکوتــی ،یــک
انـــسان بــه تمــام معنــا انســان ،تمــام نســخه انســانیت ،تمام حقیقـــت زن ،تمـــام
حقیق ــت انـــسان ،او زن معمـــولی نیســت .او موجــود ملکوتــی اســت کــه در عالــم
بــه صــورت انســان ظاهــر شــده اســت .بلک ــه موجـــود الهـــی جبروتــی در صــورت
یــک زن ظاهــر شــد اســت ...زنــی کــه تمــام خاصههــای انبیــاء در اوســت ،اگــر مــرد
بــود ،نبــی بــود؛ زنــی کــه اگــر مــرد بــود ،بــه جــای رســول ااهلل بــود15 .
وی در فــرازی دیگــر از ســخنان خــود بــا توجــه بــه روایتــی از امـــام صـــادق(ع)
بزرگتـــرین فـــضیلت فاطمــه را اینگونــه بیــان مــیدارد :مــن راجــع بــه حضــرت
صدیقه(س)خــودم را قاصــر میدانــم کــه ذکــری بکنــم ،فقــط اکتفــا میکنــم بـــه
یــک روایــت کــه در کافــی شــریف اســت و بــا ســند معتبــر نقــل شــده اســـت16 .
و آن روای ــت ای ــن اس ــت ک ــه حضــرت صادق(ع)میفرمایــد :فاطمه(س)بعــد از
پــدرش  75روز زنــده بودنــد در ای ــن دنی ــا ،و حــزن و شــدت بــر ایشــان غلبــه داشــت
یکــرد و
و جبرئیــل امیــن میآمــد خدمــت ایشــان و بــه ایشــان تعزیــت ع ــرض م 
یکــرد .ظاهــر روایــت ایــن اســت کــه در ای ــن  75روز م ــراوده
مســائلی از آینــده نقــل م 
ای ب ــوده اســت .یعنــی ،رفــت و آمــد جبرئیــل زیــاد بــوده اســت و گمــان نــدارم کــه
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غیر از طبقه اول از انبی ــاء عظ ــام درباره کســی اینطور وارد شــده اســت که در ظرف
 75روز جبرئیــل امیــن رفــت و آمــد داش ــته اس ــت و مســائلی را در آتیــه ای کــه واقــع
یشــده اســت ،مســائلی را ذکــر ک ــرده اس ــت و آنچ ــه ک ــه ب ــه ذری ــه او میرســیده
م 
نهــا را نوشــته اســت ...مســأله
اســت در آتیــه ذکــر کــرده اســت و حضــرت امیــر آ 
آمــدن جبرئی ــل بــرای کســی یــک مســأله ســاده نیســت .خیــال نشــود کــه جبرئیــل
بــرای ه ــر ک ــسی میآی ــد و امک ــان دارد بیایــد .ایــن یــک تناســب الزم اســت بیــن
روح آن کســی را کــه جبرئیــل میخواهــد بیایــد و مقــام جبرئیــل کــه روح اعظــم
اســت ...تــا تناســب مابیــن روح ایــن کســی کــه جبرئیــل میآیــد پیــش او و بیــن
جبرئیــل کــه روح اعظــم اســت ،نباشــد ،امــکان نــدارد ایــن معنــا و ایــن تناســب
بیــن جبرئیــل کــه روح اعظ ــم اس ــت و انبی ــای درجــه اول بــوده اســت مثــل رســول
خدا و موســی و عیســی و ابراهیم و امث ــال اینه ــا ،ب ــین هم ــه ک ــس نبوده اســت...
فقــط ایــن اســت کــه بــرای حضــرت زهرا(س)اســت کــه آن کــه مــن دیــده ام ک ــه
یشــده و مســائل آتیــه ای کــه بــر
جبرئی ــل ب ــه طــور مکــرر در ایــن  75روز وارد م 
ذریــه او میگذشــته اســت ،آن م ــسائل را میگفتــه اســت و حضــرت امیــر هــم ثبــت
یکــرده اســت ...در هــر صــورت ،مــن ایــن شــرافت و فـــضیلت را از همــه فضایلــی
م 
نهــا ه ــم ف ــضایل بزرگ ــی اس ــت ـ
کــه بــرای حضــرت زهــرا ذکــر کــرده انــد ـ بــا اینکــه آ 
ای ــن فضیلــت را مــن باالتــر از همــه میدانــم کــه بــرای غیــر انبیــاء (علیهمالســام)
آن هــم نــه هم ــه انبی ــاء ،ب ــرای طبقــه بــاالی انبیــا (علیهمالســام) و (بعــض) از
نهــا هســت ،بــرای کــس دیگــر حاصــل نشــده ...و ایــن از
اولیائــی کــه در مرتبــه آ 
فضایلــی اســت کــه از مختصــات حضــرت صدیقه(س)اســت17 .
امـــام خمینـــی در تجلیـــل و بزرگداش ــت مقـــام فاطم ــه ،وی را هـمط ــراز بـــا
پیـــامبر(ص) دانـــسته میفرمایــد :زنــی کــه افتخــار خانــدان وحــی [اســت] و چــون
خورشــیدی بــر تــارک اســام عزیــز میدرخشــد ،زنــی کــه فضائــل او همطــراز
فضایــل بــی نهایــت پیغمبــر اک ــرم و خانـــدان عـــصمت و طهـــارت بـــود .زنـــی کـــه
هرکســی بــا هــر بینــش دربــاره او گفتــاری دارد و از عهـــده ســـتایش او برنیامـــده کـــه
احـــادیثی کـــه از خانــدان وی رســیده بــه انــدازه فهــم مســتمعان بــوده و دریــا را در
کــوزه نتــوان گنجانــد ،و دیگــران هرچ ــه گفتــه انــد بــه مقــدار فهــم خــود بــوده ،نــه
بــه انــدازه مرتبــت او18 .
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 .3ساده زیستی فاطمه

(س)

زندگــی فاطمه(س)بــه ویــژه هنگامــی کــه بــا امیرمؤمنــان علــی(ع)ازدواج کــرد،
زندگــی ای ســاده و بــی آالیــش بــود .پیامبــر اکـرم(ص)ب ــه هنگ ــام آغ ــاز زن ــدگی
م ــشترک فاطم ــه(س)و عل ــی(ع)رو ب ــه امیرمؤمنان(ع)کــرد و فرمــود :آیــا چیــزی
از امکانــات مالــی و اقتصــادی بــرای ازدواج در اختیــار داری؟ آن ح ــضرت پاس ــخ
داد :پــدر و مــادرم فدایــت بــاد ،بــه خــدا ســوگند شــرایط اقتصــادی مــن بــر شــما
پوشــیده نیســت .همــه ثــروت م ــن در حــال حاضــر یــک شمشــیر ســتم ســوز اســت
و یــک زره بــرای جهــاد و یــک شــتر آبکشــی ب ــرای کـــسب و کار .پیامبــر اکــرم(ص)
خطــاب بــه او فرمــود :علــی جــان! امــا در شمشــیر نظــرم ایــن اســت کــه شــما بــه او
نیــاز داری تــا بــه وســیله آن در راه خ ــدا بــه جهــاد برخیــزی و دشــمنان تجــاوزکار
خــدا را بــر ســر جایشــان بنشــانی ،در مــورد ش ــترت نی ــز نظ ــرم ایــن اســت کــه هــم
وسیله کار و درآمد توست .به وسیله آن ،ه ــم نخل ــستان را آب میده ــی و ب ــرای
خانــواده ات هزینــه زندگــی فراهــم مـیآوری و همــزاد و توش ــه س ــفرت را جاب ــه ج ــا
مینم ــایی؛ آنگ ــاه افزودنــد :امــا مــن دختــر فرزانــه ام را بــه ازدواج تــو درخواهم آورد
و در برابــر ایــن پیمــان ب ــرای زن ــدگی مشــترک و بــه نشــان صفا و صداقــت اینک زره
خــود را بفــروش و پــول آن را بیــاور تــا ترتیــب ایــن کار را بدهــم19 .
امیرمؤمنــان بــه دســتور پیامبــر(ص)زره خــود را حــدود پانصــد درهــم فروخــت
و پــول آن را تقـــدیم آن حضــرت نمــود و مقــرر گردیــد کــه ایــن پــول« ،مهریــه»
بهتریــن بانــوی دو جهــان یعنــی فاطمــه زهرا(س)گــردد20 .
امیرمؤمنــان(ع)از آن پــس بـوی ــژه در دوران حکوم ــت خـــود ـ بـــا وجـــود اینکـــه
تمکــن مـــالی بســیاری داشــتند ،همــواره ،بــی آالیــش و ســاده و بــه دور از
تشــریفات و تجمــات ،در س ــطح پـایینت ــرین طبقــات مــردم زندگــی میکردند21.
و فاطمــه نیــز بســان همســر خویــش ســاده زیســتی را بــر زنـــدگی پـــرزرق و بــرق دنیــا
ترجیــح میدادنــد.
امام خمینی درباره ساده زیـستی و کـوخ نـشینی فاطمـه(س)و برکـات وجـودی
آن حـــضرت میفرمایــد :مــا یــک کــوخ چهــار پنــج نفــری در صــدر اســام داشــتیم،
و آن کــوخ فاطمــه زهرا(س)اســـت .از ای ــن کوخهــا هــم محقرتــر بــوده ،لکــن بــرکات
ایــن چــی اســت؟ بــرکات ایــن کــوخ چنــد نفــری ،آن قــدر اســت کــه عالــم را پــر کــرده
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اســت از نورانیــت و بســیار راه دارد تــا انســان بــه آن بــرکات برســد22 .
در هــر صــورت ،در زندگیــش وقتــی کــه انســان میبینــد کــه یــک پوســتی بــوده
اســت ـ اینطــور نقــل میکننــد کــه شــبها ایــن پوســت را میانداختنــد و خودشــان
بــا حضــرت فاطمه(س)رویــش میخوابیدنـــد و روزهــا همـــین پوســـت را علوفـــه
رویـــش میریختنـــد ب ــرای شترشـــان و در خـــوراک هـــم کـــسی نمیتوانست آنطور
زندگــی بکنــد 23...از انــس نقــل شــده کــه فاطمه(س)نــزد رســول خــدا(ص)
آمــده ،گفــت :ای رســول خدا(ص)م ــن و پســرعمویم جــز یــک پوســت گوســفند
چیــز دیگــری نداریــم کــه هــم روی آن میخوابیــم و هـــم شـــترمان را بــر روی آن
علوفــه میدهیــم ،حضــرت فرمــود :دختــرم صبــر کــن؛ همانــا موســی بــن عمــران،
ده ســـال بـــا همســرش زندگــی کــرد و جــز یــک عبــای قطوانــی ـ یعنــی عبــای ســفید
کــه نخهــای بســیاری در حاشـــیه اش آویــزان بــود ـ نداشــتند.

 .4خطبههای فاطمه

(س)

از حضــرت فاطمــه زهــرا(س)در طـــول حیـــات سیاسـی-اجتمـــاعی خـــود،
خطبـههـــا ،ســـخنان و نیایشهــای زیــادی به یادگار مانده کــه در جوامع حدیثی
نقــل شــده اســت .از جملــه خطبــه فدکیــه پ ــس از غصــب فــدک ،خطبــه حضــرت
در جمــع زنــان مهاجــر و انصــار و نیــز خطب ــه وی ب ــرای آنـــان کـــه حـــق همســرش
علــی(ع)را غصــب کردنــد25 .
امــام خمینــی ،دربــاره خطبــه آن حضــرت و نقــش آن در رســوایی زمامــداران
باطـــل و آگـــاه ســـازی مــردم میفرمایــد :خطبــــه فاطمــــه زهــــرا(س)در مقاب ـــل
حکومــــت و قیــــام امیرالم ـــؤمنین و ص ـــبر امیرالمؤمنیــن در مــدت بیســت و چنــد
ســال و در عیــن حــال کمــک کاری بــه حکومت موجـــود و بعـــد هـــم فــداکاری در راه
اســام و فــداکاری دو فرزنــد عزیــزش ،امــام مجتبــی کــه یــک خدمت بســیار بــزرگ و
دولت جابر اموی را با آن خدمت رســوا فرمود و خدمت بـــزرگ ب ــرادر ارجمنـــدش
حـــضرت سیدالـــشهداء ،چیزهایــی بــود کــه همــه میدانیــد و میدانیــم26 ...

 .5صحیفه فاطمیه

همچنــان کــه گذشــت پــس از رحلــت پیامبــر اکرم(ص)ایــام بــر فاطمــه زهــرا(س)
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بــه دشــواری ســـپری میشــد؛ از ایــن رو ،جبرئیــل بــه امــر خداونــد بــر آن حضــرت
نــازل میشــد و بــرای وی از حـــوادث آینـــده بــه ویــژه آتیــه ذریــه آن حضــرت،
سخن میگفت .صـــحیفه فاطمیـــه ،حاصـــل نـزول جبرئیـــل بـر فاطمـه زهرا(س)
در ایــن مــدت  75روز اســت .از ســخنان پیشــوایان معصــوم دینــی چنیــن
یشـــود ک ــه مصحــف فاطمــه (س) ،پــس از رحلــت رســول خــدا(ص)
اســـتفاده م 
ب ــر وی نـــازل شـده اسـت.
امـــام صـــادق(ع)در ایــن بــاره میفرمایــد :فاطمــه(س) پــس از پــدرش تنهــا
هفتــاد و پنــج روز در ایــن جهــان زندگــی کــرد و در طــول آن مـــدت ،غمهــا و
اندوههــای زیــاد را تحمــل نمــود .جبرئیــل در آن ایــام بــه طــور مرتــب بــه حضــور
فاطمه(س)نــازل میشــد و او را در عــزای پــدر تـــسلیت میگفـــت و از مقـــام و
جایگـــاهش در آن ســـوی جهـــان بـــاخبر میســاخت و همچنیــن از اوضــاع آینــده
دنیــا و سرنوشــت بچــه هایــش آگاه مینمــود و علـــی(ع)آنها را مینوشــت و همــه
اینهــا مصحــف فاطمــه(س) را تشــکیل مــیداد27 .
امــام خمینــی در ایــن بــاره در عبارتــی کوتــاه در وصیتنامــه سیاســی ـ الهــی خــود
ضمــن مباهــات بــه ایــن صحیفــه میفرمایــد :صحیفــه فاطمیــه کــه کتــاب الهــام
شــده از جانب خداوند تعالی به زه ــرای مرضـــیه اس ــت ،از مـــا اســت28.

 .6دشمن ستیزی فرزندان معنوی فاطمه

(س)

امــام خمینــی همــه کســانی را کــه ســیره معنــوی و سیاســی بــه فاطمه زهــرا(س)
تأســـی نمـــوده و راه و روش و منــش او را پیــروی نمــوده ،بــه عنــوان فرزنــدان
معنــوی کوثــر فاطمــه یــاد کــرده ا س ــت .از جمل ــه از رشــادتها و جانفشــانیهای
رزمنــدگان و ایثارگــران دلیــر اســام تجلیــل نمــوده ،میفرمایــد :بــه هــر حــال ،قلــم
و بیــان عاجــز اســت کــه ...از حماسـهها و رشــادتها و خیــرات و بــرکات فرزنـــدان،
معنــوی کوثــر29 ...
حضــرت فاطمــه زهــرا (س)ســخن بگویــد؛ کــه همــه اینهــا از هنــر اســام اســت و
اهــل بیــت و از بــرکات پیــروی امــام عاشــورا سرچشــمه گرفتــه اســت30 .
وی در جمــع روحانیــون پیــش از رخــداد بــزرگ  15خرداد  42ـ ضـــمن ســـخنانی
از ره ــروان راه فاطمــه در همــه بــاد اســامی یــاد کــرده ،میگویــد :پیــروان
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علــی و فاطمــه و اوالد روحانــی و جســمانی آن بزرگــواران همــواره بــا احــکام
جائــر مقابلــه کردنــد ....اوالد فاطمــه (س)در طــول تاریــخ اســام همیشــه در
برابـــر دسـتگاههـــای ظـــالم و جائــر ایســتادند و از اســام دفــاع کردنــد ...اکنــون
بحمدااهلل اوالد فاطم ــه زنـــده انـــد ،در قـــم اوالد فاطمـه هستند ،در مشهد اوالد
فاطمــه هســتند ،در نج ــف اوالد فــا طم ــه هـــستند ،در ســـایر بـــاد اوالد فاطمـــه
هســتند ،اینهــا نمینشــینند تــا دولتهــا هــر خیانتــی کــه خواســتند بکننــد و
احــکام قــرآن را پایمــال کننــد؛ تــا اوالد فاطمــه زنــده انــد ،اجــازه نمیدهنــد کــه
دشــمنان بــه مقدســات اســام تجــاوز کننــد و مقــدرات مـــسلمین را بــه دســت
یهــود و اســرائیل بســپرند .ای فاطمییــن! بــه داد اســام برســید31.

 .7ضرورت الگوگیری از فاطمه

(س)

ً
شــناخت فاطمــه(س)و فرزنــدان او ،صرفــا ب ــه عنـــوان موجـــوداتی آســـمانی و
ملکـــوتی و مـــافوق انســان نیســت کــه نتــوان بــه ســاحت وجــودی و شــخصیت
آنــان راه یافــت؛ بلکــه فاطمــه و ذریــه اش ب ــه ســـان «انســانهایی کامــل» و
«الگوهایــی برجســته» بــرای دیگــر انســانها و «حجتهایــی» از ناحیــه خداونــد
بـــرای هدایــت جوامــع بشــری و«راهنمایانــی» بــرای زندگــی ایــن جهانــی معرفــی
شــده انــد .امیرمؤمنــان در نامــه ای کــه خطــاب بــه عثمــان بــن حنیــف انصــاری
اســتاندار خـــود در بـــصره دارنـــد ،ضمن انتقاد جدی از کارگزاران نظام اســامی از
در غلطیدن در ورطه اش ــرافی گ ــری و دنیاپرســـتی و دوری از عــــدالت محــــوری و
عــدالت گــستری و نیــز ضــرورت همنــوایی پیــشوایان اســالمی در برخورداری از
مواهب زندگی مادی ،از مردم میخواهـــد تـــا وی را در عرص ــه تـــاش و معنویـــت
و پاکـدامنی و تقـوا و درسـتکـاری یـاری کننـد؛ گرچـه از تأسـی بـه سـیره عملـی وی
در زهـــد و ســاده زیســتی ،ناتواننــد32.
امــام خمینــی بــا الهــام گیــری از ســیره و ســنت معصومــان (علیهمالســام) و
نیــز فاطمــه زهرا(س)بارهـــا بــر ایــن موضــوع تأکیــد ورزیــده و آنــان را بـــه عنـــوان
الگـــو و مقتـــدا در رشـــد و تعـــالی معنـــوی ،زهـــد و ساده زیستی ،درگیری و دشمن
ســتیزی ،تربیــت و ســاختن نســلی بــا معنویــت و تقــوا و دانــش بــه همــه مــا بــه
ویــژه زنــان بــا ایمــان شناســانده انــد.
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در ایــن بــاره ،ســخنان بســیاری از وی نقــل شــده کــه در اینجــا بـــه دو فـــراز از
آنهــا اشــاره میشــود:
 در حفــظ همــه حیثیاتــی کــه حیثیــت ب ــزرگ زن اس ــت ،آن طـــوری کـــه زنفریـــد ،حـــضرت زهــرا (س)بــود همــه بایــد بــه او اقتــدا کنیــد و کنیــم و همــه بایـــد
دســـتورمان را از اســـام ب ــه وســیله او و فرزنــدان او بگیریــم و همــان طــوری کــه او
بوده اســت ،باشـــید .و در علـــم و تقـــوا کوش ــش کنید؛ علم به هیچ کســی انحصار
ندارد ،علم مال همه است ،تقوا مـــال هم ــه اس ــت ،و کوش ــش بـــرای رسیدن به
علــم و تقــوا وظیفــه همــه ماســت و همــه شماســت33.
 حضــرت بــه انــدازه خــودش کــه در ایــن ظــرف کوتــاه مجاهــده داشــته اســت،مخاطبـــه داشـــته اســت ،بــا حکومتهــای وقــت ،محاکمــه میکــرده اســت
حکومتهــای وقــت را؛ شــما بایــد اقتــدا بــه او بکنیــد تــا پذیرفتــه باشــید کــه ایــن
ّ
روز ،روز زن اســت .یعنــی ،روز تولــد ایــن حضــرت روز زن اســت .زهــد و تقــوا و همــه
چیزهایــی کــه داشــته اســت و عفافــی کــه او داشــته اســت ،و همــه چیــز ،شــما باید
اگــر پذیــرا شــدید ،آنهــا را تبعیــت کنیــد34 ...

 .8فاطمه(س) و روز زن

امـــام خمینـــی روز والدت فاطمــه زهــرا(س)را روز زن نامیــده انــد؛ بــه همیــن
مناســبت پیامهایــی ارزشــمند بــرای ملــت بــزرگ ایــران بــه ویــژه زنــان مســلمان
و آزاده صــادر فرمودنــد ک ــه در طــی آنهــا بارهــا از ایــن نامگــذاری بــا تکریــم یــاد
کــرده ،فرمودنــد« :بــرای زنهــا کمــال افتخــار اســت کــه روز تولــد حضــرت صدیقــه را
روز زن قــرار داده انــد ،افتخـــار اســت و مســئولیت»36

مـقـاالت

کــه بــرای حـــضرت زهـرا(س)ذک ــر ک ــرده انـــد ...باالتــر از همــه میدانــم ...ـ و ایــن از
فضایلــی اســت کــه از مختصــات حضــرت صدیقــه( س) اســت37 ».
 .2دومـــین ویژگـــی فاطمـه(س)زنـــدگی و ّ
زی ســـاده و بـــی آالیـــش اوســـت .بـــا
وجـــود همـــین ســاده زیســتی و کــوخ نشــینی ،بــرکات وجــودی و نورانیــت وی،
آنقــدر اســت کــه عالــم را پــر کــرده اســت.
 .3حضــور فاطمــه(س)در صحنــه جامعــه و دفــاع از حاکمیــت حــق و مســائل
سیاســی و حکومتــی از جملــه ویژگیهــای دیگــر اوســت کــه وی را در میــان زنــان
مســلمان ممتــاز ســاخته اســت.
 .4از جملــه میــراث فرهنگــی کــه ســبب فخــر و مباهــات شــیعه شــده ،ص ــحیفه
فاطمی ــه اس ــت ک ــه از جانب خداوند تعالی به زهرای مرضیه(س)الهام شده است.
 .5فرزنــدان معنــوی فاطمــه (س) ،همــواره در طــول تاریــخ درخشــان شــیعه،
بــا الهـــام گیـــری از ســـیره آن بزرگــوار ،بــر ضــد دســتگاههای ظلــم و حــکام جابــر
مقابلــه کــرده انــد.
 .6شــناخت شــخصیت بــی نظیــر فاطمه(س)بــرای همــه مــا بــه عنـــوان الگـــوی
برجـــسته و شایـــسته در همــه عرصههــای زندگــی ،امــری ضــروری و بــه ویــژه برای
بانــوان و زنــان مســلمان و شــیعه و ای ــن ک ــه روز والدت او بــه عنــوان «روز زن»
نامیــده شــده ،هــم افتخــار اســت و هــم مســئولیت.

نتیجه گیری

بــا نگاهــی گــذرا بــه برخــی از ســخنان امــام خمینــی دربــاره فاطمــه زهــرا(س)
میتــوان بــه نکـــات ذیـــل دســت یافــت:
 .1گرچــه فاطمه(س)نامهــای بســیار و برجســتگیهای معنــوی فــراوان داشــته،
لکــن «محدثــه» بــودن وی ،برتریــن فضیلــت معنــوی او بــه شــمار مـیرود .امــام
خمینــی در ایــن بــاره میفرمایــد« :مــن ایــن شــرافت و فضیلــت را از همــه فضایلــی
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مـقـاالت

ݣ�ی ݣن� ش
و� ت� ݣݣها
پ
 .1نام فاطمه برگرفته از نام خداوند است .ر.ک :بحاراالنوار 43/15 ،و .26/327
 .2جدا شده از هر گونه بدی و پلیدی یا کسی که خالیق از شناخت او ناتوانند.
 .3بسیار راستگو
 .4پربرکت
 .5پاکیزه
 .6پاک
 .7خشنود
 .8مورد رضایت خداوند
 .9کسی که فرشتگان با او سخن میگفتند
 .10درخشنده،43/10.بحاراالنوار.
11و .12صحیفه امام ،ج  ،20ص ،14/206..4بحاراالنوار
13و  .14دیوان امام خمینی ،رباعیات ،ص .196
 .15صحیفه امام ،ج  ،7ص .337
 .16کلینی ،محمدبن یعقوب ،الکافی ،1/241 ،حدیث .5
 .17ر.ک :صحیفه امام ،ج  ،20ص .6
 .18همان ،ج  ،12ص .274
 19و  .20مجلسی ،محمدباقر ،شرح خطبة الزهراء ،تنظیم از علیرضا هزار ،ص  54ـ  55و  58ـ  59به نقل از
بحاراالنوار 43/127 ،ـ .130
 .21صبحی صالح ،نهج البالغه ،نامه  ،45ص .417
 .22صحیفه امام ،ج  ،17ص .373
 .23همان ،ج  ،8ص .231
 .24ر.ک :شوشتری ،قاضی نورااهلل ،احقاق الحق 10/395 ،ـ .400
 .25برای آ گاهی بیشتر ر.ک :کمره ای ،خلیل ،خطابه فاطمه زهرا ،کتابخانه سقراط ،تهران ،اول 1367 ،ش.
انصاری ،محمـدباقر و رجـایی ،سیدحسین ،خطابه فدک ،الهادی ،قم ،اول1376 ،ش .خطبههای روشنگرانه
حضرت فاطمه زهرا ،واحد تحقیقات اسالمی بنیاد بعثت ،مشهد ،دوم 1366 ،ش .و حسین زنجانی ،سـید
عزالـدین ،شرح خطبه حضرت زهرا ،ج  1و  ،2دفتر تبلیغات اسالمی ،قم ،دوم1370 ،ش.
 .26صحیفه امام ،ج  ،16ص ،26/41..87بحاراالنوار؛ 5حدیث ،1/241الکافی.
27و .28صحیفه امام ،ج  ،21ص .397
َْ َ
 .29اشاره به آیه شریفهّ :
«إنا َ
أعطیناک الکوث َر» (کوثر  .)1 /چه اینکه بارزترین مصداق کوثر ،وجود حضرت
فاطمه زهرا(س)است.
 .30صحیفه امام ،ج  ،20ص .198
 .31همان ،ج  ،1ص .164
 .32صبحی صالح ،نهج البالغه ،نامه  ،45ص  ...( 417و لکن اعینونی بورع و اجتهاد و عفة و سداد).
 .33صحیفه امام ،ج  ،19ص .184
 .34همان ،ج  ،20ص .6
 .35مصادف با روز بیستم جمادی الثانیه.
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 .36صحیفه امام ،ج  ،20ص .4
 .37همان ،ج  ،20ص
.............................................
منبع:
مجله حضور ،شماره  ،60ص 23-10
کتابنامه:
 .1احقاق الحق ،قاضی نورااهلل حسینی مرعشی شوشتری ،مع تعلیقات آیة ااهلل المرعشی النجفی ،قم ،مکتبة
آیة اهلل المرعشی ،بیتا.
 .2بحاراالنوار ،عالمه محمدباقر مجلسی ،داراالحیاء الثراث العربی ،افست ،ط
 1403،2هـ .ق .3 .خطابه فاطمه زهرا ،خلیل کوه کمره ای ،کتابخانه سقراط ،تهران ،اول 1367 ،ش.
 .4خطابه فدک ،سیدحسین رجایی ،الهادی ،قم ،اول1376 ،ش.
 .5شرح خطبه الزهراء ،محمدباقر مجلسی ،تنظیم از علی رضا هزار.
 .6صحیفه امام ،مجموعه  22جلدی رهنمودهای امام خمینی ،مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی 1378 ،ش.
 .7الکافی ،محمد بن یعقوب کلینی ،دارالکتب االسالمیة ،تهران ،پنجم 1363 ،ش.
 .8نهج البالغه ،صبحی صالح ،انتشارات هجرت ،قم ،افست 1395 ،ق.
……………………………………………………………..
/http://www.imam-khomeini.ir/fa/n25515
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بیانات رهبر معظم انقالب
(س)
درباره حضرت زهرا

رهبــر معظــم انقــاب میفرماینــد :انســان در عجــب اســت کــه اســام بــا چــه
قــدرت عجیبــی توانســته اســت تربیــت واالی خــود را بــه حــدی برســاند کــه یــک
زن جــوان ،در آن شــرایط دشــوار بتوانــد ایــن منزلــت عالــی را کســب کنــد! هــم
عظمــت ایــن انســان واال شــگفتانگیز اســت ،هــم عظمــت مکتــب.
کتــاب «قطــره از دریــا نشــانی میدهــد» ،بازخوانــی مقــام و منزلــت حضــرت
فاطمــه زهــرا(س)در کالم رهبــر معظــم انقــاب اســت .ایــن کتــاب کــه بــه کوشــش
ســید محمــد باقــر حســینی تهیــه شــده ،دربردارنــده مجموعــهای از پیامهــا
و ســخنرانیهای رهبــری در رابطــه بــا حضــرت صدیقــه طاهــره (س) ،از ســال
 1367تــا  1390اســت.
مؤلــف در مقدمــه کتــاب میگویــد :ایــن کتــاب کوششــی اســت کوچــک در
ارائــۀ بخشــی از ارادت رهبــر معظــم انقــاب اســامی آیـتاهلل خامنـهای کــه خــود
ســالهای از نســل فاطمــه زهــرا(س)و نشــانهای کامــل از اقیانــوس بیکــران
فاطمــی اســت ،همیشــه و در همــه حــال ارادت خــود را بــه آســتان آســمان آســای
مــادر خویــش فاطمــه زهرا(س)ابــراز داشــته اســت و بــه مناســبتهای گوناگــون،
پیــر و جــوان جامعــۀ اســامی را بــه افــزودن محبــت او در دلهــا و پیمــودن راه او
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در قدمهــا فراخوانــده اســت و تعابیــری بــس بلنــد و زیبــا دربــارۀ آن مــادر قدســی
بــه کار بــرده اســت.
ُ
کتــاب شــامل  17فصــل اســت کــه در هــر فصــل ،بــه یــک بعــد از ابعــاد وجــودی
حضــرت زهرا(س)پرداختــه شــده اســت .برخــی از فصلهــای کتــاب عبارتانــد
از :عبــادت و معنویــت فاطمــه زهــرا (س) ،دانــش و علــوم فاطمــه زهــرا (س)،
شــیوۀ همســرداری فاطمــه زهــرا (س) ،ایثــار و انفــاق فاطمــه زهــرا (س) ،فاطمــه
زهــرا(س) الگــوی کامــل اجتماعــی ،روش سیاســی و جهــادی فاطمــه زهــرا (س).
در ادامــه بخشــی از بیانــات رهبــر معظــم انقــاب در فصــل اول کتــاب «قطــره از
دریــا نشــانی میدهــد» منتشــر میشــود:
بــرای انســانهای کوچکــی مثــل مــن ،خیلــی دشــوار اســت کــه بخواهنــد ـ ولــو
از دور ـ دربــاره آن عظمــت ســخن بگوینــد .مــا یــک چیــز ،یــک خیــال ،یــک تصویــر
و یــک نقــش در ذهنمــان میگذرانیــم .ایــن کجــا و واقعیتهــا و حقیقتهــا ـ
کــه بســی عظیمتــر از ذهــن ماســت ـ کجــا؟ واقعــا دختــر پیامبــر(ص) ،معمــای
ناگشــودۀ ذهــن بشــر و معــارف بشــری اســت .همــۀ انســانها را یــک طــرف
بگذاریــد ،اولیــا را هــم در طــرف دیگــر بگذاریــد .بــا اینکــه تعــداد اولیــا کــم اســت،
امــا وزنــۀ آنهــا از همــه بشــریت ســنگینتر اســت .اگــر مــاک وزانــت و عظمــت را
معرفــت و آگاهــی از حقیقــت عالــم و نزدیکــی بــه خــدا ـ یعنــی سرچشــمۀ همــه
وجودهــا ـ بدانیــم ،یکــی از اولیــای خــدا ،از ماســوای همــۀ اولیــا و از همــۀ وجــود
نتــر و باشــکوهتر اســت.
متــر و وزی 
منهــای اولیــا ،عظی 
وقتــی بــه صــف اولیــا و عبــاداهلل الصالحیــن نــگاه میکنیــد ،قلههایــی وجــود
دارد کــه نســبت آن قلههــا بــه بقیــۀ انســانهای بــزرگ عالــم معنــا ،یــک نســبت
غیرقابــل تصــور و فوقالعــاده عظیمــی اســت .اختــاف ،اختــاف فاحشــی اســت.
ایــن قلههــا ،همــان کســانی هســتند کــه در تاریــخ نبوتهــا هــم هرجــا شــما چشــم
بدوزیــد ،از هــر طــرف آنهــا را میبینیــد؛ مثــل انبیــای اولوالعــزم و بزرگانــی از ایــن
دســت و در ایــن حــد .امــا در مجموعــۀ ایــن عظمتهــا و شــکوهها و در بیــن ایــن
برجســتهترینها کــه ذکرشــان بــرای مــا فقــط لقلقــۀ زبــان اســت و امثــال مــن ،دل
کتــر و خردتــر و حقیرتــر از آن اســت کــه بخواهنــد
و روح و جانشــان ،بســیار کوچ 
ایــن معنویتهــا را درک کننــد و همیــن طــور از دور تصویــری در ذهنشــان دارنــد
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و آن را بــر زبــان میآورنــد ـ کــه بــاز ایــن تصویــر هــم ،از کلمــات خودشــان اســت
چنــد نمونــۀ بســیار نــادر وجــود دارد کــه از حــد توصیــف و بیــان باالترنــد و یکــی از
اینهــا ،فاطمــه زهرا(س)اســت .فقــط بــا پیامبــر و بــا امیرالمؤمنین(ع)میشــود او
را مقایســه کــرد.

فاطمۀ زهرا نور چشم ّکروبیان

در روایتــی خوانــدم کــه درخشــندگی فاطم ـ ه زهرا(س)باعــث میشــود تــا
چشــمان ّکروبیــان مــإ اعلــی خیــره شــود َ
«زهــر نورهــا للمالئکــة ّ
الســماء»؛ بــرای
آنهــا میدرخشــد .مــا از ایــن درخشــندگی چــه اســتفادهایی کنیــم؟ مــا بایــد از
راه بندگــی را کــه راه راســت اســت و
ایــن ســتاره درخشــان ،راه بــه ســوی خــدا و ِ
فاطمــه زهرا(س)پیمــود و بــه آن مــدارج عالــی رســید ،پیــدا کنیــم.
البتــه کســانی کــه دلهــا و عملشــان را پــاک کننــد ،جســم و جــان خودشــان را
تطهیــر کننــد ،تقــوا و پرهیــزگاری و پاکدامنی را پیشــۀ خودشــان کنند و خودشــان
ی کــه بنــده و امثــال بنــده دچــارش
را تربیــت کننــد و مقــداری از ایــن آلودگ ـ 
هســتیم ،خودشــان را بیــرون بیاورنــد ،چشمهایشــان میتوانــد ببینــد؛ امــا بــاز
آنهــا هــم نمیتواننــد توصیــف کننــد ،امــا دلهــای پــاک و چشــم دل بینــای
آنهــا میتوانــد انــوار قدســیۀ اهلبیــت و از جملــه صدیقــۀ کبــری(س)را تــا
حــدودی از نزدیــک ببینــد و مقامــات آنهــا را درک کنــد .مــا نشــانههایی داریــم.
اینکــه از قــول پیغمبــر اکــرم نقــل شــده اســت کــه« :فداهــا ابوهــا» خــودش یــک
نشــانه اســت.
ً
دربــارۀ فاطمــۀ زهــرا (س) ،هرچــه بگوییــم ،کــم گفتهایــم و حقیقتــا نمیدانیــم
کــه چــه بایــد بگوییــم و بــه چــه بایــد بیاندیشــیم .بــه قــدری ابعــاد وجــود ایــن
انسـ ّـیۀ حــوراء ،ایــن روح مجـ ّـرد و ایــن خالصــۀ نبـ ّـوت و والیــت بــرای مــا پهنــاور،
ً
ّ
متحیــر میمانیــم.
بیپایــان و درک ناشــدنی اســت کــه حقیقتــا
دربــاره زهــرای اطهــر (س) ،هرچــه انســان بیشــتر فکــر کنــد و در حــاالت آن
بزرگــوار تدبــر کنــد ،بیشــتر دچــار شــگفتی خواهــد شــد .انســان نــه فقــط از ایــن
جهــت تعجــب میکنــد کــه چطــور یــک انســان در ســنین جوانــی میتوانــد بــه
ایــن رتبــه از کمــاالت معنــوی و مــادی نایــل شــود ـ کــه البتــه ایــن ،خــود یــک
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حقیقــت شــگفتانگیز اســت ـ بلکــه بیشــتر از ایــن جهــت در عجــب اســت کــه
اســام بــا چــه قــدرت عجیبــی توانســته اســت تربیــت واالی خــود را بــه حــدی
برســاند کــه یــک زن جــوان ،در آن شــرایط دشــوار بتوانــد ایــن منزلــت عالــی را
کســب کنــد! هــم عظمــت ایــن انســان واال شــگفتانگیز اســت ،هــم عظمــت
مکتبــی کــه ایــن موجــود عظیمالقــدر و جلیلالمنزلــه را پدیــد آورده اســت،
تعجــبآور و شــگفتانگیز اســت.
اینکــه در روایــت دارد کــه وقتــی فاطمــۀ زهــرا(س)وارد خانــۀ پیغمبــر میشــد،
ن جایــی کــه پیغمبــر نشســته بودنــد وارد میشــد« ،قــام الیهــا» ـ حضــرت
یــا آ 
پیــش پــای او بلنــد میشــد؛ بــه طــرف او میرفــت ـ ایــن یــک نشــانه اســت؛ اینهــا
عظمــت اســت.
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حدیث لوح فاطمه
و نکتههایی در شرح آن
(س)

در کتــاب کمــال الدیــن و تمــام النعمــة (بــاب  )28از محــدث حلیــل القــدر «ابــو
جعفــر محمدبــن علــی بــن حســن بــن بابویــه قمــی» مشــهور بــه شــیخ صــدوق
(م381.ه) روایاتــی دربــاره لــوح حضــرت زهــرا(س) آمــده اســت کــه در آن لــوح
ْ
بــه نــام و تعــداد امامــان(ع) اشــاره شــده اســت )1(.در ایــن مقــال ســه حدیــث را
یــادآور میشــویم و ســپس بــه توضیــح حدیــث لــوح میپردازیــم.

حدیث اول

در روایت اول بر اساس نقل ابو بصیر چنین گزارش شده است:
«امــام صــادق(ع) فرمــود :پــدرم محمدبــن علــی الباقــر(ع) روزی بــه جابربــن
عبــداهلل انصــاری گفــت :جابــر! ســخنی بــا تــو داشــتم چــه موقــع فــارغ بــال
میشــوی تــا دربــاره موضوعــی بــا تــو ســخن گویــم؟ جابــر بــه حضــرت عــرض کــرد:
هــر وقــت شــما اراده کنیــد».
فرصتــی پیــش آمــد و امــام بــا جابــر خلــوت نمــود و بــه گفتگــو پرداختنــد .در
ایــن گفتگــو امــام از جابــر خواســت تــا آنچــه را کــه در جریــان مشــاهده لوحــی کــه
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در دســت جــده اش حضــرت فاطمــه(س) دیــده بــود بــرای او بازگــو کنــد و او را از
آنچــه حضــرت فاطمــه(س) از مطالــب مکتــوب در لــوح بــه او خبــر داده ،آگاه کنــد.
جابــر پاســخ داد« :شــهادت میهــم کــه روزی در ایــام حیــات رســول اهلل(ص)
مــادرت فاطمــه(س) را مالقــت کــردم تــا والدت حســین [بــن علــی(ع)] را بــه او
تبــرک بگویــم کــه در دســتان آن بانــوی بــزرگ ،لــوح ســبزینه را دیــدم کــه گمــان
کــردم زمـ ّـرد اســت؛ در آن لــوح ،کتــاب ســفیدی را کــه بــه درخشــندگی خورشــید
بــود مشــاهده کــردم .بــه آن حضــرت عــرض کــردم :پــدر و مــادرم فــدای تــو بــاد!
ایــن لــوح چیســت [و از کجــا آمــده اســت]؟
فاطمــه(س) فرمــود« :ایــن لوحــی اســت کــه خداونــد عزوجــل آن را بــه رســولش
محمــد مصطفــی(ص) اهــدا نمــود .در ایــن لــوح نــام پــدر و همســر و فرزندانــم
[حســن و حســین(ع)] و نــام اوصیــا و امامانــی کــه از نســل فرزنــدم [حســن(ع)]
هســتند ذکــر شــده اســت .پــدرم رســول اهلل(ص)آن را بــه مــن بخشــیده اســت تــا
بــا نــگاه کــردن در آن دلــم شــاد شــود».
جابــر آنــگاه ضافــه نمــود« :ســپس مــادرت فاطمــه(س) آن لــوح را در اختیــار من
قــرار داد ســپس آنچــه در لــوح نوشــته شــده بــود خوانــدم و نســخه ای از آن را در
ذهــن نــگاه داشــتم [یــا از روی آن نوشــتم]».
امام صادق(ع) در ادامه روایت میفرماید:
«آنــگاه پــدرم بــه جابــر فرمــود :جابــر! آیــا آن نســخه هنــوز هــم در دســت توســت؟
آیــا آن را بــر مــن عرضــه میکنــی؟ جابربــن عبــداهلل گفــت :آری .آنــگاه پــدرم بــا جابــر
همــراه شــد تــا بــه منــزل جابــر رســیدند .جابــر صحیفــه ای از پوســت نــازک آورد،
آن را گشــود و بــه رؤیــت پــدرم رســانید .پــدرم بــه جابــر فرمــود :جابــر! حــال بــه
صحیفــه ای کــه در نــزد توســت بنگــر تــا بــرای تــو از حفــظ بخوانــم .جابــر بــه نســخه
ای کــه در دســتش بــود ،نگریســت پــدرم تمــام مطالــب صحیفــه را از حفــظ بــرای
جابــر خوانــد .ســوگند بــه خــدا حرفــی از کالم امــام بــا حرفــی از صحیفــه ای کــه در
دســت جابــر بــود مخالــف نبــود.
پــس از آنکــه قرائــت امــام بــه پایــان رســید جابــر گفــت :خــدای بــزرگ را شــاهد
میگیــرم کــه آنچــه در صحیفــه نــزد فاطمــه(س) دیــدم همیــن بــود کــه شــما
خواندیــد ،امــا متــن ایــن لــوح طبــق نقــل چنیــن اســت:
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بسم اهّلل الرحمن الرحیم
ایــن کتابــی اســت از ســوی خداونــد شکســت ناپذیــر و حکیــم بــه محمــد[ص]
نــور و فرســتاده خــدا و حجــاب ،دلیــل و آیــت او در زمیــن .ایــن نوشــته توســط
جبرئیــل امیــن از جانــب رب العالمیــن آورده شــد.
ای محمــد[ص] اســماء الهــی را بــزرگ شــمار ،نعمتهایــم را شــکرگزار بــاش،
هرگــز نشــانه هایــم را انــکار نکــن .مــن پــروردگار و معبــود جهانیانــم و جــز مــن
خدایــی نیســت؛ درهــم کوبنــده جبــاران و خــوار کننــده ســتمگران و حســابرس
روز جزایــم .مــن همــان اهلل و معبــود شــمایم کــه جــز مــن اهلل و معبــودی نیســت.
هــر کــه بــه فضــل کســی جــز مــن امیــدوار باشــد یــا از چیــزی جــز عــدل الهــی خــوف
داشــته باشــد ،او را بــه عذابــی ســخت گرفتــار خواهــم ســاخت کــه احــدی از
ّ
جهانیــان آن را نچشــیده اســت .ســپس فقــط مــرا پرســتش کــن و بــر مــن تــوکل
نمــا .مــن هیــچ رســولی را مبعــوث نکــردم و رســالت او را تکمیــل ننمــودم و دوران
تبلیــغ و رســالت او را بــه پایــان نرســاندم مگــر اینکــه بــرای او وصــی یــی قــرار دادم.
[ای محمــد(ص)] تــو را بــر تمــام پیامبــران برتــری بخشــیدم؛ وصـ ّـی تــو را نیــز
بــر تمــام اوصیــا برتــری دادم .ســپس از وصـ ّـی و جانشــینت ،تــو را بــه وجــود دو
فرزنــد دالور ،حســن و حســین گرامــی داشــتم .بعــد از پایــان دوره [حیــات و
امامــت] پــدرش [علــی (ع)] حســن را معــدن علــم خــود و حســین را نگهبــان و
حافــظ وحــی خــود قــرار دادم؛ نعمــت شــهادت را بــه حســین بخشــیدم و او را
بدیــن ســبب گرامــی داشــتم و بــرای او ســعادت خواســتم .حســین بــا فضیلــت
تریــن کســی اســت کــه شــهید گشــت و در بیــن شــهیدان باالتریــن درجــه و مقــام
را داراســت؛ امامــت و توحیــد تمــام و کمــال را بــا او همــراه کــردم ،حــج بالغــه خــود
را نــزد او قــرار دادم؛ بــر اســاس [رضایــت و غضــب] اهــل بیــت و عتــرت او پــاداش
میدهــم و طالحــان و بــدکاران را بــه ســزای اعمــال خــوش میرســانم.
اولیــن فرزنــد و عتــرت حســین[ع][ ،علــی] ســرور پرســتندگان و زینــت دوســتان
مــن اســت .پــس از او فرزنــدش کــه شــبیه و همنــام جــدش اســت محمــد،
شــکافنده علــم الهــی و معــدن حکمــت اوســت .بــزودی تردیــد کننــدگان [در
حقانیــت] جعفربــن محمــد هــاک خواهنــد شــد؛ هرکــس بــه او [و مکتــب او] بــاز
گــردد ،گویــی بــه مــن [و دیــن مــن] بــاز گشــته اســت.
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ســخن حــق از مــن اســت :ســوگند میخــورم کــه منزلــت دانــش جعفربــن
محمــد [و هــر آن کــه بــر او ایمــان آورد] را گرامــی بــدارم؛ محبــت و عشــق بــه او را
در دل دوســتان ،شــیعیان ،پیــروان و یارانــش قــرار خواهــم داد ،ســپس فتنــه کــور
و ســیاه گمنامــی و تقیــه را از برابــر امــام موســی[ع] کنــار خواهــم زد؛ چــرا کــه ســیر
فرمــان و اطاعــت الهــی هرگــز منقطــع نخواهــد شــد و حجــت و دلیــل مــن از دیــد
مــردم پنهــان نخواهــد مانــد و دوســتانم هرگــز تیــره بخــت نخواهنــد گردیــد.
[ای محمــد بــه خلــق بگــو] اگــر کســی یکــی از ُحجــج مــرا انــکار کنــد ،نعمتــی را کــه
داده ام انــکار نمــوده اســت و هــر کــه آیــه ای از کتابــم را تغییــر دهــد بــر مــن تهمــت
ـدگان انکارگــر ،آن زمــان کــه دوران امامــت بنــده و
بســته اســت .وای بــر افتــرا زننـ ِ
دوســت و برگزیــده ام موســی [بــن جعفــر(ع)] بــه پایــان رســد.
آگاه باشــید! هــر کــه هشــتمین حجــت مــرا دروغ شــمارد ،گوئــی همــه اولیــای مرا
انــکار نمــوده اســت .علـ ّـی [بــن موســی(ع)] دوســت و یــاور من [و رهبر شــما] اســت
و مــن ِثقــل علــم و عصمــت و صفــات نبــوت را در او قــرار میدهــم؛ تــوان او را در
پاســداری از آن میآزمایــم؛ عفریــت ســتمگر و متکبــر او را میکشــد و در شــهری کــه
عبــد صالــح ذوالقرنیــن ســاخت دفــن میشــود.
ســخن حــق آن اســت کــه مــن بگویــم :دیــدگان موســی را بــا تولــد فرزنــدش
محمــد و خلیفــه و جانشــین پــس از او روشــنی بخشــم .محمــد [بــن علــی بــن
موســی الرضــا(ع)] وارث علــم و دانــش مــن و معــدن حکمــت و جایــگاه راز مــن
و ّ
حجــت مــن بــر بندگانــم اســت .بهشــت را جایــگاه او قــرار دادم و او را شــفیع
هفتــاد نفــر از افــراد خانــواده [منســوبان او] کــه جهنــم بــر آنــان واجــب شــد قــرار
دادم [پــس از او] فرزنــدش علی[بــن محمدبــن علــی بــن موســی الرضــا(ع)]
دوســت و یــاورم را ســعادتمند کــردم؛ او امانــت دار وحــی مــن خواهــد بــود؛ از
ُصلــب او ،حســن [بــن علــی بــن محمــد] را بــر خواهــم آورد کــه دعــوت کننــده
مــردم بــه راه خــدا و نگاهبــان علــم الهــی اســت .آنــگاه [پــس از او] حجــت خویــش
را بــا آمــدن فرزنــدش [قائــم آل محمــد(ع)] کــه رحمــت واســعه بــرای جهانیــان
اســت تکمیــل خواهــم نمــود .قــدرت و کمــال موســوی ،عظمــت و نــور عیســوی
و صبــر ایــوب همــه را در او میبینیــد؛ او در زمانــی خواهــد آمــد کــه دوســتان مــن
خــوار شــده و چــون مغــوالن و دیلمیــان مشــرک ،ســرافکنده گشــته و بــه آتــش
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کشــیده میشــوند ،ســرهای آنــان بــه عنــوان هدیــه بــه اطــراف و اکنــاف فرســتاده
میشــود و ترســان و لــرزان میشــوند ،زمیــن از خــون آنــان رنگیــن میشــود و
هالکــت و فریــاد و شــیون در بیــن زنانشــان همــه گیــر میشــود.
آنــان بحقیقــت ّ
حجــت و اولیــای مــن در زمیــن خواهنــد بــود .بــه واســطه اینــان
هــر فتنــه کــور و ســیاه را از خلــق دور خواهــم ســاخت و بــا آنهــا حرکتهــای ظریــف
و پنهــان [معانــدان دیــن الهــی] کشــف میشــود و قیــد و بندهــا و زنجیرهــای
بندگــی از دوش خلــق برداشــته میشــود .صلــوات و رحمــت خداونــد بــر آنــان
بــاد! اینــان همــان هدایــت یافتگاننــد».

حدیث دوم

در روایــت دوم بخشــی از مضمــون حدیــث اول توســط امــام باقــر(ع) بــرای جابــر
جعفــی نقــل شــده کــه آن امــام همــام بــه نقــل از جابربــن عبــداهلل انصــاری چنیــن
میفرمایــد « :جابربــن عبــداهلل انصــاری گفــت :روزی به منزل موالیــم فاطمه(س)
واردشــدم پیــش او لوحــی دیــدم کــه از شــدت روشــنایی آن ،چشــم خیره میشــد.
در آن لــوح نــام دوازده نفــر بــه چشــم میخــورد .ســه اســم روی لــوح ،ســه اســم
داخــل لــوح ،ســه اســم در پایــان لــوح و نــام ســه نفــر دیگــر در کنــار لــوح بــود.
بــه آن حضــرت عــرض کــردم« :اینــان نــام چــه کســانی اســت»؟ آن حضــرت
فرمــود« :اینهــا نامهــای اوصیــا [پیامبــر(ص)] اســت .اولیــن آن نــام پســر عمویــم
ویــازده نفــر دیگــر نــام فرزندانــم اســت کــه آخریــن آنــان قائــم [آل محمــد(ع)]
اســت» .آنــگاه جابــر اضافــه کــرد کــه در آن لــوح نگریســتم در ســه جــای آن نــام
محمــد ،محمــد ،محمــد را دیــدم و در چهــا جــای دیگــر آن نوشــته شــده بــود:
علــی ،علــی ،علــی ،علــی.

حدیث سوم

شــیخ صــدوق بــه نقــل از اســحاق بــن عمــار حدیثــی از امــام صــادق(ع) نقــل
میکنــد کــه« :امــام خطــاب بــه وی فرمــود :اســحاق ،آیــا میــل داری تــو را بشــارتی
دهــم؟ اســحاق گفــت :جانــم فــدای تــو بــاد ای فرزنــد رســول خــدا ،آری ،دوســت
دارم خبــر را بشــنوم.
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حضــرت فرمــود :نــزد مــا صحیفــه ای اســت کــه بــا امــای رســول خــدا(ص) و خط
امیرالمؤمنین علی(ع) نوشــته شــده اســت .درآن صحیفه چنین آمده اســت:
بسم اهلل الرحمن الرحیم ،هذا کتاب من اهّلل العزیز الحکیم…،
آنگاه حدیث را تا پایان طبق شرحی که در حدیث اول آمد ،ذکر نمود.

توضیح حدیث
 .1حدیــث لــوح از معروفتریــن احادیــث شــیعه اســت کــه محدثــان بــا اســتناد بــه
آن مطالــب قابــل توجهــی را اثبــات نمــوده انــد از جملــه:
الــف .شــیعه در زمــان حیــات پیامبــر(ص) بــه نــگارش و تدویــن حدیــث اهتمام
ورزیــد ،نخســتین کتــاب حدیــث کــه در تاریــخ حدیــث شــیعه شــکل گرفــت بنــا
بــه اظهــار برخــی محدثــان ،حدیــث لــوح فاطمــه(س) و پــس از آن مصحــف
فاطمــه(س) و پــس از آن صحیفــة الجامعــة علــی(ع) اســت .ایــن در حالــی
اســت کــه اهــل تســنن بــه دالیلــی از جملــه نشــر احادیــث بــی پایــه ای مبنــی بــر
ممنوعیــت کتابــت حدیــث در زمــان پیامبــر(ص) در قــرن اول هجــری ،از نــگارش
حدیــث خــودداری نمودنــد و بــا روی کار آمــدن عمربــن عبدالعزیــز ( 101 98ه)
اجــازه کتابــت و تدویــن حدیــث بــه آنــان داده شــد.
از صحیفــه جامعــه امیرالمؤمنیــن(ع) ،کتــاب علــی(ع) ،صحیفــه فاطمــه(س)
و حدیــث لــوح کــه از نخســتین آثــار منظــوم و مکتــوب حدیــث در تاریــخ اســام
اســت ،در منابــع مهــم حدیثــی شــیعه و اهــل سـ ّـنت نــام بــرده شــده اســت:
بصائــر الدرجــات فــی المقامــات و فضائــل اهــل البیــت ،ابوجعفــر محمــد بــن
حســن بــن فــروخ صفــار (م  290ه) ،تصحیــح ،میــرزا محســن کوچــه باغــی[ ،بــی
جــا] ،ص170 135؛ فضائــل اهــل البیــت المســمی ب بصائــر الدرجــات ،محمــد
بــن حســن صفــار ،تصحیــح :کوچــه باغــی ،بیــروت ،مؤسســة النعمــان ،ص138
 ،170کتــب اربعــه )2(:الکافــی ،محمــد بن یعقــوب کلینــی (م329ه)،من الیحضره
الفقیــه ،ابــو جعفــر محمــد بــن علــی بــن بابویــه قمــی شــیخ صــدوق (م 381ه)،
تهذیــب االحــکام فــی شــرح المقنعــة للشــیخ المفیــد ،ابوجعفــر محمــد بــن
حســن طوســی (م  460ه) ،االســتبصار فیهــا اختلــف مــن االخبــار ،شــیخ طوســی.
رجــال النجاشــی ،ابوالعبــاس احمــد بــن علی نجاشــی (م 450ه) ،تحقیق :ســید
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موســی شــبیری زنجانــی ،قــم ،انتشــارات اســامی ،ص .360منابــع حدیثــی اهل
سـ ّـنت )3(:مســند احمــد بــن حنبــل (م241ه)،صحیــح بخــاری (م 256ه) ،ســنن
ابــن ماجــه (م 275ه) ،ســنن ابــی داود (م 275ه)،ســنن نســایی (م 303ه).
در اصــول کافی()4روایتــی اســت کــه گــزارش میدهــد ،اصحــاب امــام صــادق(ع)
از آن حضــرت دربــاره مصحــف فاطمــه(س) ســؤال میکننــد و امــام وجــود آن را
تاییــد میکنــد و دربــاره آن ســخن میگویــد.
ب .راوی حدیــث لــوح ،جابــر بــن عبــداهّلل انصــاری اســت کــه پــس از رؤیــت
ً
حدیــث در نــزد فاطمــه(س) از روی آن نســخه ای نوشــت و همانطــور کــه قبــا
بیــان شــد بــرای امــام باقــر(ع) نقــل نمــود)5(.
 .2دربــاره نابینــا بــودن جابــر بــن عبــداهلل و چگونگــی رؤیــت حدیــث لــوح و
استنســاخ آن ،مصحــح کتــاب کمــال الدیــن و تمــام النعمــه جنــاب اســتاد علــی
اکبــر غفــاری توضیحــی بــه شــرح زیــر دارد :بایــد اظهــار داشــت جابــر پــس از زیــادت
اربعیــن در مدینــه بــه مالقــات امــام محمــد باقــر(ع) رســید .گفتــه شــده اســت
جابــر هنــگام زیــارت اربعیــن نابینــا بــوده چگونــه امــکان داشــت حدیــث لــوح و
صحیفــه فاطمــه(س) را ببینــد .در ایــن بــاره دو پاســخ مطــرح میشــود:
یــک .جریــان رســیدن جابــر بــه مــزار امــام حســین(ع) و سراســیمه شــدن او و
افتــادن او برقبــر حســین بــن علــی(ع) کــه عطیــه ،یــار و همــراه دانشــمند جابــر
تعریــف نمــوده ،هیــچ گونــه داللتــی بــر نابینایــی جابــر نمیکنــد بلکــه داللــت بــر آن
دارد کــه جابــر بــر اثــر حــزن و انــدوه کــه در شــهادت امــام حســین(ع) بــر او عــارض
ً
شــده و گریههــای فراوانــی کــه بــر ایــن مصیبــت نمــود خصوصــا هنــگام تــاش و
جســتجو بــه دنبــال کشــف مــزار حســین(ع) چشــمان او اشــک آلــود و تــار شــده،
بــه گونــه ای کــه اطــراف خــودرا دقیــق نمیدیــد.
دو .اگــر خبــر نابینــا بــودن جابــر صحــت داشــته باشــد ،نابینایــی در اواخــر عمــر او
انفــاق افتــاد و هنــگام تشــرف بــه حضــور صدیقــه طاهــره فاطمــه الزهــراء(س) بینا
بــوده اســت و صحیفــه را دیــده و از حضــرت دربــاره مطالــب آن ســؤال نمــوده و
آن را نوشــته اســت.
 .3جابــر در ســن نــود و چهــار ســالگی بیــن ســالهای  74تــا  78هجــری در مدینه
وفــات یافت.
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ابــن قتیبــه فــوت او را در ســال  ،78ابــن ســعد فــوت جابــر را بــه ســال  73و ابــن
عبدالبــر بــه ســال  74و بــه روایــت دیگــر ســال  77گــزارش نمــوده اســت .در هــر
حــال فــوت جابــر قبــل از وفــات امــام محمــد باقــر(ع) بــوده اســت .والدت امــام
صــادق(ع) ســال  83هجــری و وفــات امــام باقــر(ع) ســال  114هجــری بوده اســت.
جابــر از آخریــن اصحــاب پیامبــر(ص) بــود کــه عمــر طوالنــی یافــت و بــا علــم
غالــب میتــوان وفــات او را پــس از فــوت دیگــر اصحــاب پیامبــر(ص) دانســت.
 .4در ظاهــر چنیــن بــه نظــر میرســد کــه امــام باقــر(ع) تــا قبــل از مالقــات جابــر و
اســتماع حدیــث لــوح از جابــر ،از وجــود ایــن حدیــث بــی اطــاع بــودهّ ،امــا همــان
طــور کــه در پایــان حدیــث تصریــح دارد ،امــام بــه جابــر فرمــود:
یــا جابــر انظــر انــت فــی کتابــک القــرأة انــا علیــک ،فنظــر جابــر فــی نســخته فقــرأ
ً
علیــه ابــی (ابــو جعفــر محمــد بــن علــی بــن الحســین) فــواهلل ما خالــف حــرف حرفا.
نکتــه دیگــر آنکــه صحیفــه فاطمــه(س) و صحیفــه جامعــه امیرالمؤمنیــن(ع)
بــه عنــوان میــراث امامــت پــس از شــهادت امیرالمؤمنیــن(ع) در اختیــار امــام
حســن(ع) و ســپس در اختیــار امــام حســین(ع) و آنــگاه دســت بدســت در اختیــار
ائمــه بعــد قــرار گرفــت و در مــوارد ضــروری ،ائمــه هنــگام نقــل حکــم خاصــی آن
را میگشــودند و جــواب پرس ـشهای اصحــاب خــود را میدادنــد .گفتــه شــده
اســت کــه طــول صحیفــه جامعــه هفتــاد ذراع (ســی و ســه متــر) و ضخامــت آن در
هنــگام بســته بــودن و پیچیــده بــودن بهانــدازه ضخامــت ران شــتر دو کوهانــه
بــوده اســت)6(.
ً
قطعــا امــام باقــر(ع) از حدیــث لــوح اطــاع داشــته و عــاوه بــرآن حضــرت ،جابــر
ً
نیــز افتخــار اســتماع ونقــل حدیــث لــوح را بــه دســت آورد و قطعــا بــه عنــوان دلیلی
روشــن در تأییــد امامــت ائمــه اطهــار(ع) مســلمانان آن دوره را از مضمــون آن آگاه
ســاخته است.
 .5مهمترین موضوعاتی که حدیث لوح ،به آن داللت دارد عبارت است از:
 .1تنصیص به امامت ائمه اثنی عشر(ع).
 .2پیــش بینــی برخــی حــوادث کــه همزمــان بــا حیــات ائمــه اتفــاق خواهــد
افتــاد .از جملــه علــم امــام ،چگونگــوی شــهادت امــام ،محــل شــهادت امــام و
نــوع برخوردهــای مخالفــان و معانــدان بــا امــام.
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 .3توصیــف خصوصیــات ظاهــری و معنــوی امــام مهدی(عــج) و بیــان
وضعیــت سیاســی ،اجتماعــی و فرهنگــی عصــر ظهــور و نیــز وقایــع و اصالحــات
اجتماعــی کــه پــس از ظهــور آن حضــرت اتفــاق خواهــد افتــاد.
 .4تمــام امامــان روح واحــدی هســتند در کالبدهــای مختلــف .اهــداف آنــان
منطبــق بــر یکدیگــر و عالــی تریــن مقصــد آنــان ســعادت بشــر از طریــق پرســتش
صحیــح خــدای واحــد و بــکار بســتن عقــل و درایــت بــه منظــور بهبــود وضعیــت
زندگــی و رســیدن بــه کمــال اســت ،هرچنــد روشهــای عملــی آنــان بــه دلیــل
تنـ ّـوع و تفــاوت شــرایط و مقتضیــات زمــان و ملــکان متفــاوت بــوده باشــد .لــذا
راه ســعادت در پذیــرش امامــت هــر دوازده امــام معصــوم اســت .توقــف بــر یکــی از
ائمــه بــه معنــای انــکار و نادیــده گرفتــن بقیــه ائمــه خواهــد بــود و حتــی انــکار امــام
متوقــه علیــه رانیــز بدنبــال خواهــد داشــت .در حدیــث لــوح میفرمایــد:
ّ
ّ
ّ
َّ
بکل اولیائی.
ِان المکذب بالثامن مکذب ِ
 .5اکمــال سلســله جلیلــه امامــت بــه وجــود حضــرت حجــت(ع) اســت و لــذا
ُ
فرمــوده اســت :ثــم اکمــل ذلــک بابنـ ِـه رحمــة للعالمیــن علیــه کمــال موســی وبهـ ُـاء
ُ
ـوب…
عیســی وصبــر ایـ ٍ
کمــال هــر چیــزی رســیدن بــه مرحلــه ای از رشــد و تعالــی اســت کــه در آن غــرض
ً
اصلــی آن موجــود تحقــق یابــد ،مثــا ایــن آیــه شــریفه کــه« :عــذاب کامــل بــدکاران
در روز رســتاخیز داده میشــود»( ،)7ایــن نکتــه را را خاطــر نشــان میســازد کــه
کمــال عقوبــت در قیامــت اســت ،همــان طــور کــه کمــال پــاداش صالحــان در
قیامــت اســت.
امامــت تــام ائمــه در
براســاس توضیــح فــوق ،تحقــق اهــداف اصلــی
ِ
امامــت حضــرت مهدی(عــج) خواهــد بــود؛ همــان طــور کــه امامــت حضــرت
ُ
امیرالمومنیــن علــی(ع) اکمــال رســالت رســول اهّلل(ص) اســتَ :اْلیـ َ
ـوم اکملـ ُـت لکــم
ِ
دینکــم َوا ْت َم ْمـ ُـت علیکــم نعمتــی…؛( )8چنانکــه میدانیــم ّ
مفســران و مورخــان
بســیاری از عامــه و خاصــه نــزول آیــه فــوق را در واقعــه حجــة الــوداع و معرفــی امــام
علی(ع)بــه عنــوان وصــی و خلیفــه پیامبــر و امــام مســلمانان میداننــد.
امامــت حضــرت مهــدی(ع) چــه در غیبــت صغــرا و چــه در غیبــت کبــرا ،تکمیــل
کننــده و بــه ثمــر رســاننده امامــت یــازده امــام پیشــین(ع) اســت.
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 .6امامــت حضــرت مهدی(عــج) فقــط مخصــوص مســلمانان یــا شــیعیان
نیســت بلکــه امامــت آن حضــرت رحمــت گســترده ای اســت کــه همــه مــردم را فــرا
میگیــرد .در حدیــث لــوح از وجــود آن حضــرت بــه رحمــه للعالمیــن تعبیــر شــده
اســت و در ســایه حکومــت و امامــت ایشــان همــه مســتضعفان بــه حقــوق خــود
میرســند؛ حــق همــه افــراد از غاصبــان ســتانده و بــه ایشــان بازگردانــده میشــود:
لک َی ْو َم ْ َ ُّ َّ
الم ُ
ُ
حمن.
ٍ
ئذ الحق ِللر ِ
 .7حدیــث لــوح را عــاوه بــر شــیخ صــدوق ،شــیخ کلینــی در کافــی ،نعمانــی
درالغیبــة ،عالمــه مجلســی در بحــار االنــوار و دیگــران نیــز نقــل کــرده انــد.
 .8هنگامــی کــه جابــر بــن عبــداهلل چگونگــی رنــگ صحیفــه ای را کــه نــزد
یکــرد گفــت:
فاطمــه(س) بــود ،بــرای امــام باقــر(ع) توصیــف م 
ُ َ َّ
ً
و ُ
ظننت ان ُه ِم ْن ُز ُم ُّر ٍد.
رأیت فی یدها لوحا اخضر
فیــض کاشــانی در کتــاب شــافی پــس از نقــل حدیث لــوح ،در تعریــف کلمه اخضر
میگویــد :لــوح اخضــر از عالــم ملکــوت برزخــی رســیده بــود و ســبز بــودن رنــگ لــوح
کنایــه از ســفید و روشــن بــودن نــور عالــم جبــروت و آمیختــه شــدن بــه رنــگ ســیاه
عالــم مــاده یــا عالــم شــهادت اســتّ ،امــا نوشــتههای ایــن لــوح ،ســفید اســت،
زیــرا ایــن نوشــتهها از عالــم اعلــی کــه نــور محــض اســت فرســتاده شــده بــود)9(.
 .9در آغــاز حدیــث لــوح وجــود شــریف پیامبــر اکــرم(ص) توصیــف بــه حجــاب
َّ
محمـ ٍـد ّ
جابــه
اهلل العزیــز الحکیــم ِل
ـوره ِ
نبیـ ِـه ونـ ِ
شــده اســت :هــذا کتــاه مــن ِ
وح ِ
وســفیره… عالمــه مجلســی دربــاره حجــاب بــودن پیامبــر(ص) توضیحــی دارد:
کلمــه و وصــف «حجــاب» از ایــن جهــت بــر رســول اهلل(ص) اطــاق شــده اســت کــه
آن حضــرت واســطه بیــن خداونــد و خلــق بــوده اســت ،یــا بــه ایــن اعتبــار کــه رســول
اهلل(ص) دارای دو مقــام و وجهــه بــود :مقامــی نــزد خداونــد و مقامــی نزد مــردم)10(.
َ
َ
 .10در متــن حدیــث لــوح آمــده اســت :ف َمــن رجــا غیـ َـر فضلــی او خــاف غیـ َـر عدلــی
ً
َ َّ ُ َ ً ُ ّ
عذ ُبـ ُـه احــدا مــن العالمیــن.از عبــارت غیــر فضلــی دو مطلــب
عذ ْب ُتــه عذابــا ال ا ِ
متفــاوت قابــل برداشــت اســت .اول :بــه فضــل کســی جــز خــدا امیــدوار بــودن؛
دوم :به جز فضل خدا به دیگر صفات الهی امیدوار بودن.
از ظاهــر لفــظ چنیــن بــر میآیــد کــه برداشــت اول صحیــح باشــد کــه در آن
صــورت نتیجــه امیــد بــه فضــل دیگــران ،باعــث عــذاب الهــی ونافرجامــی و ناکامــی
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در تحقــق اهــداف عالــی زندگــی اســتّ .امــا بیانــی از عالمــه مجلســی نقــل شــده
اســت کــه مطلــب دوم را صحیــح میدانــد .از بیــان او چنیــن اســتنباط میشــود
کــه پاداشــی کــه خداونــد بــه انســان میدهــد دو نــوع اســتّ :اول ثوابــی کــه نتیجــه
عمــل آدمــی اســت؛ دوم پاداشــی کــه ارتبــاط بــه عمــل آدمــی نــدارد و ناشــی از
فضــل الهــی اســت .ثوابــی را کــه ناشــی از فضــل الهــی اســت ،نمیتــوان حتــی یــک
دهــم مکافــات عمــل خــود خوانــد و اگــر معیــار ثــواب و عقــاب الهــی را فقــط عمــل
آدمــی فــرض کنیــم ،اســتحقاق هیــچ گونــه پاداشــی کــه نتیجــه فضــل خــدا بــر او
باشــد ،موجــود نیســت بلکــه اگــر پاداشــی هســت همــان اســت کــه بــرای اعمــال
خــود ســتانده اســت .پــس بایــد پذیرفــت کــه بخــش زیــادی از پــاداش الهــی بــر
ً
بنــدگان ،از منبــع پــر فیــض فضــل الهــی اســت هــر چنــد خداونــد ضرورتــا مطابــق
وعــده و وعیــدی کــه بــه بنــدگان داده آنهــا را ثــواب و عقــاب میدهــد ،مــع
الوصــف بایــد پذیرفــت وعدههــا و وعیدهــای او نیــز برخاســته از فضــل اوســت.
بــا ایــن توضیــح ،هــر چنــد از ظاهــر لفــظ حدیــث چنیــن بــر میآیــد کــه منظــور،
امیــدوار شــدن بــه فضــل کســی جــز خداونــد ســبحان اســتّ ،امــا بایــد دانســت
کــه امیــدوار شــدن بــه فضــل دیگــران جــز فضــل خــدا ،مســتحق عــذاب و عقــاب
نیســت ،اگــر چــه از ظاهــر الفــاظ حدیــث چنیــن برداشــت شــود.
ّامــا اینکــه فرمــود او خــاف غیــر عدلــی ،مؤیــد مطلــب پیشــین اســت و از آن
یگــردد کــه خــوف بنــدگان از خداونــد در واقــع خــوف از عــدل
چنیــن اســتنباط م 
الهــی اســت و براســاس عــدل او مجــازات طبیعــی کــه نتیجــه عمــل انســان اســت
بــر انســان ســنگین خواهــد بــود و اگــر خداونــد بــه عــدل خــود اعمــال بنــدگان را
محاســبه نمایــد ،کار بــر آنــان بســیار ســخت و تنــگ خواهــد آمــد ،لــذا شایســته
اســت بیشــترین و بلکــه تمــام هــراس آدمــی از عــدل خداونــد باشــد و بــه فضــل
او امیــدوار گــردد.
 .11در متــن حدیــث و در توصیــف حســین بــن علــی(ع) آمــده اســتَ … :ج َع ْلــتُ
َ
َ
ک ِل َمتـ ِـی ّالت ّامـ ِـة معــه ،طبــق روایتــی کــه از امــام علــی بــن موســی الرضــا(ع) رســیده
منظــور از کلمــة تامــة ،امامــت اســت)11(.
قــرآن ،تولــد شــگفت انگیــز عیســی(ع) از مریــم(س) را بــه فرمــان الهــی نســبت
ً
کلمــة ِمــن اهّلل()12
میدهــد و در توصیــف عیســی(ع) میفرمایــدُ :مصدقــا ِب
ٍ
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ُ
َ
و در جــای دیگــر فرمــود … :انمــا المسـ ُ
اهلل َوک ِل َم ُتـ ُـه
ـیح عیسـ َـی ابـ ُـن مریـ َـم رســول ِ
ْ
القیهــا الــی مریـ َـم وروه منــه…()13
َ
ً
ً
عقبه)14(.
و درباره حضرت ابراهیم(ع) میفرمایدَ :و َج َعلها کلمة باقیة فی ِ
در توضیــح ایــن آیــه صاحــب مجمــع البحریــن( )15حدیثــی نقــل میکنــد کــه در
آن منظــور از کلمــة باقیــة ،امامــت و منظــور از عقبــه ،نســل و فرزنــدان حســین بــن
علــی(ع) دانســته شــده اســت؛ ایــن امامــت تــا قیامــت ادامــه دارد و کســی حــق
اعتــراض نخواهــد داشــت کــه چــرا امامــت در نســل حســین بــن علــی(ع) نهــاده
شــده نــه نســل حســن بــن علی(ع)،زیــرا خداونــد در انجــام افعالش حکیم اســت:
الیسأل عما َی ْف َعل َو ُه ْم ُی ْس َئ ُل َ
ُ
ون)16(.
ْ
کلمــة تامــة یعنــی «تمــام و کمــال از هــر چیــزی» و عبــارت َج َعلـ ُـت کلمتــی التامــة
فــی عقبـ ِـه ،یعنــی« :امامــت را بــه طــور تمــام و کمــال در نســل حســین بــن علــی(ع)
قــرار دادم».
ُْ َ
 .12منظــور از ذوالقرنیــن در عبــارت :یدفــن فــی المدینــة التــی بناهــا العبــد
الصالــح ذوالقرنیــن بــه احتمــال زیــاد ،کــورش کبیــر اســت .ومنظــور از ســرزمین،
ســرزمین ایــران (طــوس) اســت.
البتــه در اینگونــه مقایس ـههای تاریخــی و بویــژه دربــاره قصــص قــرآن ،بــا
قاطعیــت نمیتــوان تعییــن مصــداق کــرد امــا چنانچــه مالحظــه میشــود…
نظریــه ای کــه مــراد از ذوالقرنیــن قــرآن ،کــورش کبیــر باشــد ،نظریــه ای معقــول و
محتمــل الصــدق اســت)17(.
 .6حدیــث لــوح از طــرق مختلــف و بــا انــدک اختــاف در بعضــی الفــاظ ،در
جوامــع و مجامــع حدیــث نقــل شــده اســت ،نگارنــده در انتخــاب طریــق،
ســندی را کــه شــیخ صــدوق تــا امــام صــادق(ع) ثبــت نمــوده ،انتخــاب کــرده و
آن چنیــن اســت:
قــال :حدثنــا ابــی و محمدبــن موســی بــن المتــوکل و محمدبــن علـ ّـی ماجیلویــه
واحمــد بــن علــی بــن ابراهیــم والحســن بــن ابراهیــم بــن ناتانــه واحمدبــن زیــاد
الهمدانــی رضــی اهّلل عنهــم قالوا:حدثنــا علــی بــن ابراهیــم ،عــن ابیــه ابراهیــم بــن
هاشــم ،عــن بکربــن صالــح ،عــن عبدالرحمــن بــن ســالم ،عــن ابــی بصیــر ،عــن ابی
عبــداهّلل علیــه الســام قــال :قــال ابــی لجابربــن عبــداهّلل االنصــاری… :
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 .1کمال الدین و تمام النعمة ،شیخ صدوق ،تصحیح :علی اکبر غفاری ،قم ،انتشارات اسالمی ،ص313 308؛
همان ،تصحیح :حسین اعلمی ،بیروت ،مؤسسة االعلمی ،ص 297 290و نیز نک :الکافی ،چاپ تهران ،ج،1
ص ،527ح 3و ص ،532ح9؛ من الیحضره الفقیه ،انتشارات اسالمی ،ج ،4ص ،180ح5408
 .2از کتب اربعه بنگرید به المعجم المفهرس الحادیث الکتب االربعة ،ذیل ماده های :فالجامعة ،الصحیفة،
مصحف ،کتاب علی ،لوح؛ و نیز برنامههای رایانه ای .برای نمونه از ماده «کتاب علی» ،نک :الکافی ،چاپ
تهران ،ج ،1ص ،41ح 1و ج ،2ص ،136ح 22و ج ،3ص ،175ح 6و ج ،4ص ،340ح 7و ج ،5ص ،135ح5
و ج ،6ص ،202ح 1و ج ،7ص ،40ح 1و2؛ من الیحضره الفقیه ،تصحیح :علی اکبر غفاری ،قم ،انتشارات
اسالمی ،ج ،2ص ،338ح 2614و ج ،3ص ،329ح 4176و ج ،4ص ،74ح5148؛ تهذیب االحکام ،تصحیح:
سید حسن موسوی خرسان ،بیروت ،دارصعب دارالتعارف ،ج ،1ص ،227ح 38و ج ،2ص ،383ح250؛
االستبصار ،تصحیح :محمد جعفر شمس الدین ،بیروت ،دارالتعارف ،ج ،1ص ،472ح 7و ج ،2ص،203
ح 3و ج ،3ص ،108ح 5و ج ،4ص ،59ح 3و 5؛ برنامه رایانه ای کتب اربعه(نور) ،عبارت «کتاب علی» را در
یکصدوسی مورد نشان میدهد.
 .3درباره صحیفه امیرمؤمنان(ع) در منابع اهل ّ
سنت ،بنگرید به :فصلنامه علوم حدیث ،ش ،3بهار ،76
ص ،41مقاله :صحیفه امیرمؤمنان(ع) و نیز نک :سنن ابن ماجه ،کتاب الدیات ،شماره 2658
 .4اصول کافی ،ج ،1ص241
.5برای کسب اطالع بیشتر از نام و محتوای و کیفیت نگارش نخستین صحیفههای حدیثی در زمان
پیامبر(ص) و امیرالمؤمنین(ع) به مقاله تاریخ تدوین حدیث ،نوشته استاد علی اکبر غفاری در پایان کتاب
تلخیص مقباس الهدایة ،مراجعه شود.
 .6اصول الکافی ،دار التعارف ،ج ،1ص295
 .7نحل ،آیه25
 .8مائده ،آیه 3
 .9به نقل از پاورقی کتاب الغیبة ،نعمانی ،ص62
 .10بحاراالنوار ،ج ،36ص198
 .11نک :مقدمه تفسیر مرآة االنوار.
 .12آل عمران ،آیه 39
 .13نساء ،آیه 171
 .14زخرف ،آیه 28
 .15مجمع البحرین ،ج ،6ص155
 .16انبیاء23 ،
 .17فصلنامه ّبینات ،ش ،14ص109 105
……………………………………………………………………………………………………..
منبع :فصلنامه علوم حدیث ،شماره  , 6ترکمانی ،حسین علی
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کــتــاب
سـوژه سـخـن

تــأمــل
ّ

بیــت از آن بــا خبــر بودنــد؟! در حالــی کــه او پیامبــر بــود ،و اگــر آنرا میدانســت و
نکــه خداونــد متعــال
از آن خبــر داشــت چــرا آنرا از امــت پنهــان کــرد؟! و حــال آ 
ً
میفرمایــد« :ای پیامبــر! آنچــه از طــرف پــروردگارت بــر تــو نــازل شــده اســت ،کامــا
(بــه مــردم) برســان! و اگــر چنیــن نکنــی ،رســالت او را انجــام نــدادهای».

پرسش
مصحف فاطمه(س) چیست؟
آیا پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) از آن اطالع داشتهاند؟

پرسش

کلینــی در کتابــش (کافــی ،ج  ،1ص  )239میگویــد« :شــماری از اصحــاب مــا
از احمــد بــن محمــد ،از عبــداهلل بــن حجــال ،از احمــد بــن عمــر حلبــی ،از ابــی
بصیــر روایــت میکننــد کــه گفــت :پیــش امــام صــادق(ع) آمــدم و بــه او گفتــم:
فدایــت شــوم! میخواهــم از تــو مســئلهای بپرســم .آیــا کســی اینجــا هســت کــه
صدایــم را بشــنود؟ میگویــد :آنگاه ابــو عبــداهلل پــردهای را بیــن دو خانــه کنــار
زد و نگاهــی کــرد و گفــت :هــر چــه میخواهــی بپــرس ،میگویــد :گفتــم فدایــت
شــوم ...آنگاه او لحظـهای ســکوت کــرد و ســپس گفــت :مصحــف فاطمــه پیــش
ماســت ،مــردم چــه میداننــد مصحــف فاطمــه چیســت! میگویــد :گفتــم
مصحــف فاطمــه چیســت؟ گفــت :مصحفــی اســت ســه برابــر قرآنــی کــه در دســت
شماســت ،بــه خــدا حتــی یــک حــرف قــرآن کــه در دســت شماســت ،هــم در آن
نیســت ،میگویــد :گفتــم :بــه خــدا علــم کامــل ایــن اســت ،فرمــود :ایــن هــم علــم
اســت ،ولــی علــم کامــل نیســت».
آیــا پیامبــر(ص)و اصحــاب او قــرآن فاطمــه را میدانســتند و از آن خبــر
داشــتند؟! اگــر پیامبــر آنرا نمیدانســت و از آن خبــر نداشــت؟ چگونــه اهــل
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پاسخ اجمالی

مصحــف فاطمــه نــام کتابــی اســت کــه در زمــان فاطمــه زهــرا(س)و بــه دســت
علی(ع)نوشــته شــد و مطالــب ایــن کتــاب بــه وســیله فرشــته مخصــوص یــا
جبرئیــل بــه حضــرت فاطمــه القــا شــد .ایــن کتــاب مشــتمل بــر حــوادث غیبــی و
اســرار آل محمد(ص)اســت و از نشــانههای امامــت بــوده و در نــزد امامــان دســت
بــه دســت گشــته اســت و اکنــون در دســت امــام زمــان حضــرت مهدی(عــج)
اســت .چــون ایــن کتــاب بنابــر مفــاد اکثــر روایــات پــس از رســول خدا(ص)تدویــن
یافتــه اســت از رســول خــدا دربــاره ی آن چیــزی گــزارش نشــده اســت ،ولــی ایــن
بــه معنــای بیاطالعــی پیامبــر از ایــن مصحــف نبــوده اســت؛ زیــرا مــا عقیــده
داریــم وی بــه اذن خــدا از آینــده نیــز باخبــر بــوده اســت .ایــن مصحــف چــون
از نشــانههای امامــت بــوده و بــه آنهــا اختصــاص داشــته ،محتــوای آن بــرای
مــردم افشــا نشــده و در اختیــار عمــوم قــرار نگرفتــه اســت.

پاسخ تفصیلی

مصحف فاطمه
هــر نوشــتهای را کــه بیــن دو جلــد جمــع آوری شــده باشــد ،مصحــف مــی
نامنــد .از ایــن رو بــه هــر کتابــی میتــوان مصحــف گفــت .در صــدر اســام بــه قــرآن
نیــز مصحــف گفتــه میشــد ]1[.در منابــع اســامی از کتبــی یــاد شــده اســت کــه
اختصــاص بــه معصومین(ع)داشــته اســت و آنــان از محتــوای آن کتــب باخبــر
بودهانــد .ماننــد کتــاب علــی(ع) ،مصحــف علــی و مصحــف فاطمــه(س).
در ایــن منابــع از کتــاب اخیــر بــه نامهــای مصحــف فاطمــه ،صحیفــه ی فاطمــه
و کتــاب فاطمــه یــاد شــده اســت ]2[.روایــات مرتبــط بــا ایــن مصحــف کــم نیســت.
برخــی از ایــن روایــات از حیــث ســند ضعیــف انــد ،ولــی دســته دیگــری از ایــن
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کتــاب مــاه

روایــات از جهــت ســند صحیــح هســتند و میتــوان بــه اصــل وجــود چنیــن کتابــی
یقیــن پیــدا کــرد ،هــر چنــد کــه در جزئیــات ،ایــن روایــات بــا هــم اختــاف دارنــد.

چگونگی تألیف مصحف فاطمه
پــس از رحلــت پیامبــر اکرم(ص)دختــر بزرگــوار شــان بــه خاطــر از دســت دادن
پــدر بســیار ناراحــت بودنــد و تحمــل فــراق و دوری پــدر بــرای فاطمــه زهــرا(س)
بســیار ســخت بــود.
در روایــات معتبــر آمــده اســت کــه در فاصلــه وفــات پیامبر(ص) تا زمان شــهادت
حضــرت زهــرا(س) -فرشــتهای از ســوی خداونــد بــر دختــر نبــی اکرم(ص)فــرود
میآمــد و او را تســلی م ـیداد تــا حضــرت آرام بگیــرد.از ایــن فرشــته در برخــی
روایــات بــه جبرئیــل یــاد شــده اســت ]3[،او حضــرت زهــرا(س) را از احــوال
پدربزرگوارشــان در عالــم بــرزخ و همچنیــن از حــوادث آینــده ،مطلــع میســاخت.
در روایتــی از امــام صادق(ع)میخوانیــم« :هنگامــی کــه رســول خدا(ص)رحلــت
کردنــد ،فاطمــه بــه علــت وفــات پــدر بــه قــدری محــزون شــد کــه تنهــا خداونــد
از شــدت غــم و انــدوه او باخبــر بــود .از ایــن رو خداونــد فرشــتهای را فرســتاد تــا
او را تســلی دهــد و اندوهــش را برطــرف ســازد .فاطمــه (س) ،علــی(ع)را از ایــن
موضــوع بــا خبــر ســاخت و علــی همــه آن ســخنان را نوشــت و مصحــف فاطمــه
ایــن گونــه تدویــن شــد»]4[.
از ایــن روایــت و روایــات دیگــر اســتفاده میشــود کــه ایــن مصحــف پــس از رحلــت
پیامبــر اکــرم(ص)و بــه دســت امیــر المؤمنین(ع)تدویــن شــد و ســخنانی اســت کــه
فرشــته الهــی بــه حضــرت زهــرا گفتــه اســت .البتــه در برخــی از روایــات کــه نســبت
بــه روایــات قبلــی کمتــر هســتند ،ایــن گونــه بــه دســت میآیــد کــه ایــن مصحــف
در زمــان خــود رســول اهلل(ص)نوشــته شــده اســت .ســید جعفــر مرتضــی عاملــی
(از دانشــمندان معاصــر شــیعه در علــم تاریــخ) بــرای از بیــن بــردن ایــن اختــاف و
جمــع بیــن روایــات مینویســد :شــروع تدویــن مصحــف در زمــان رســولاکرم بــوده
اســت و قســمتی از ایــن صحیفــه در زمــان حیــات پیامبــر خدا(ص)نوشــته شــده و
ادامــه ی آن هــم پــس از رســول خــدا نــگارش یافتــه اســت]5[.
ایــن کــه فرشــته الهــی بــا حضــرت زهــرا ســخن گفتــه باشــد ،چیــز بعیدی نیســت؛
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زیــرا همــان گونــه کــه در قــرآن آمــده اســت کــه« :و چــون فرشــتگان گفتنــد :ای
مریــم خداونــد تــو را برگزیــد و پاکیــزه گردانیــد و برتــری بخشــید بــر زنــان جهانیان».
[ ]6ایــن در حالــی اســت کــه حضــرت مریــم تنهــا ســرور زنــان زمــان خویــش بــود،
ولــی فاطمــه ســرور زنــان هســتی از آغــاز تــا انجــام اســت.

محتوای مصحف
بــا مطالعــه ی روایــات در مییابیــم کــه در ایــن کتــاب شــریف بــه موضوعــات زیــر
پرداختــه شــده اســت:
 .1خبر حوادث آینده[]7
 .2وصیت حضرت فاطمه[]8
 .3نام تمام فرمانروایانی که تا قیام قیامت به حکومت خواهند رسید[]9
 .4خبر دادن از فرزندان حضرت زهرا[]10
 .5گزارش احوال پیامبر و جایگاه او پس از وفاتش ،به زهرا (س)[]11
در این جا برای نمونه ،یک روایت ذکر میشود:
امــام صادق(ع)میفرمایــد« :همانــا فاطمــه  75روز بعــد از رســول خــدا(ص)
زندگــی کــرد در ایــن مــدت بــه خاطــر از دســت دادن پــدر بســیار اندوهگیــن بــود.
در ایــن ایــام حضــرت جبرئیل(ع)نــزد او میآمــد و عــزای پــدرش را بــر فاطمــه
یکــرد و از پــدرش و جایــگاه او بــه
زهرا(س)تســلیت میگفــت و وی را آرام م 
حضــرت خبــر مـیآورد و او را از آینــده ی فرزندانــش مطلــع میســاخت و علــی(ع)
آن را مینوشــت تــا ایــن کــه مصحــف فاطمــه تدویــن شــد»]12[.

تأکید ائمه(ع)بر تغایر این مصحف با قرآن
از برخــی روایــات بــه دســت میآیــد کــه مصحــف فاطمــه نــزد اهــل ســنت امــری
شــناخته شــده بــود و آنــان میپنداشــتند کــه شــیعه بــر اســاس آموزههــای اهــل
بیت(ع)معتقدنــد کــه بخشــی از آیــات تحریــف و حــذف شــده در قــرآن در ایــن
مصحــف آمــده اســت .از ایــن رو ائمــه بــه شــدت وجــود هــر گونــه آیــات قــرآن
در ایــن مصحــف را انــکار کــرده انــد ]13[.عالمــه عســگری مینویســد« :برخــی
نویســندگان اهــل ســنت تهمــت دیگــری بــه مدافعــان مکتــب اهــل بیــت میزننــد
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و میگوینــد کــه آنــان قــرآن دیگــری دارنــد بــه نــام مصحــف فاطمــه؛ زیــرا نــام کتــاب
فاطمــه مصحــف اســت و برخــی از مســلمانان در صــدر اســام قــرآن را مصحــف
مینامیدنــد» ]14[.در حدیثــی از امــام صادق(ع)میخوانیــم« :بــه خــدا قســم
مصحــف فاطمــه نــزد مــا اســت و در آن یــک آیــه ی قــرآن هــم وجــود نــدارد»]15[.

نشانه ی امامت
در حدیثــی طوالنــی امــام رضا(ع)نشــانههای امــام را میشــمارد و میفرمایــد:
یکــی از عالمتهــای امــام ایــن اســت کــه مصحــف فاطمــه نــزد اوســت ]16[.امــام
صادق(ع)نیــز میفرمایــد :پیــش از ایــن کــه امــام باقر(ع)شــهید شــوند مصحــف
فاطمــه را بــه مــن ســپردند]17[.
ایــن مصحــف از زمــان تدویــن آن در دســت ائمــه بــوده و در میــان آنــان دســت
بــه دســت گشــته اســت و اکنــون در دســت امــام زمــان (عــج) اســت.

علم پیامبر(ص) نسبت به مصحف
از آن جایــی کــه مصحــف فاطمــه بنابــر مفــاد بیشــتر روایــات پــس از رحلــت
پیامبــر اکــرم(ص)و در زمــان ائمــه تدویــن شــده اســت بــه همیــن دلیــل
رســولاکرم(ص) بــه آن اشــاره نفرمــوده انــد و ایــن دلیــل نمیشــود کــه رســول
خــدا(ص)از آن آگاهــی نداشــته باشــند .مــا معتقدیــم کــه پیامبــر اکرم(ص)بــا اذن
خــدا از آینــده بــا خبــر بــود .ایشــان اکنــون نیــز طبــق آیــات قــرآن ،ناظــر هســتند و
شــاهد تمــام اعمــال و حــوادث میباشــند .ایــن کتــاب اختصــاص بــه ائمــه دارد و
از نشــانههای امامــت اســت.
همــان گونــه کــه پیــش از ایــن گفتــه شــد اگــر طبــق برخــی از روایــات بگوییــم
قســمتی از ایــن مصحــف در زمــان رســول خــدا و بــا امــای آن حضــرت نوشــته
شــده اســت ،قهــرا آن حضــرت از ایــن مصحــف بــا خبــر بــوده انــد.
مضافــا بــر اینکــه مصحــف فاطمه(ع)جــزء آیــات قــرآن نبــوده تــا پیامبــر(ص)
موظــف بــه ابــاغ و بیــان آن باشــد .و از طرفــی پیامبــر اسالم(ص)بســیاری از
مســائل را بیــان نفرمــوده و بیــان آنهــا را واگــذر بــه عتــرت کــرده اســت[ .]18بنابــر
ایــن ،الزمــه ی خبــر نــدادن بــی اطالعــی نیســت.
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پاسخ تفصیلی

پرسش
تعبیر «سیدة نساء العالمین» برای حضرت مریم(س)ذکر شده است.
آیا به کارگیری آن برای حضرت زهرا(س)اشکال ندارد؟

پرسش

در قــرآن کریــم از حضــرت مریــم بــا «ســیدة نســاء العالمیــن» یــاد شــده اســت.
ً
در عیــن حــال مــا ایــن صفــت را بــرای حضــرت زهــرا بــه کار میبریــم .لطفــا ایــن
دوگانگــی را توضیــح دهیــد.

پاسخ اجمالی

ً
تعبیــر «ســیدة نســاء العالمیــن» مســتقیما در قــرآن نیامــده اســت .ایــن
تعبیــر برگرفتــه از آیــه  43ســوره آل عمــران اســت .خداونــد خطــاب بــه حضــرت
مریــم(س) میفرمایــد« :و اصطفــاک علــی نســاء العالمیــن»؛ خداونــد تــو را از بیــن
زنــان عالــم برگزیــد.
مــراد از ایــن آیــه ایــن اســت کــه خداونــد حضــرت مریــم(س)را از بیــن زنــان
عصرشــان برگزیــد ،امــا بنابــر آنچــه از پیشــوایان دیــن رســیده اســت ،حضــرت
زهــرا(س) ســرور همــه زنــان جهــان در تمــام دورانهاســت.
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لقــب «ســیدة نســاء العالمیــن» اگــر چــه بــرای حضــرت زهــرا و حضــرت
مریــم(س) ایــن دو بانــوی بزرگــوار ذکــر شــده اســت ،امــا بــا مراجعــه بــه روایــات
روشــن میشــود کــه مــورد اســتفاده آن در ایــن دو مــورد متفــاوت اســت؛ از ایــن رو
دو گانگــی در آن وجــود نــدارد.
در مــورد اول کــه ایــن عنــوان از صفــات حضــرت مریم(ع)شــمرده شــده اســت بــر
ْ َ
قالـ ِـت ْال َمال ِئ َکـ ُـة یــا َم ْر َیـ ُـم إ َّن َ
اهَّلل
گرفتــه از آیــه  43ســوره آل عمــران میباشــد«ِ :إذ
ِ
ْ َ
َّ
ـاک َعلــى ِنسـ ِـاء العالمیـن»]1[.
ـاک َو َطهـ َـر ِک َو ْاص َطفـ ِ
ْاص َطفـ ِ
مــورد دوم از القــاب حضــرت زهرا(ع)اســت کــه در روایــات آمــده اســت .بــا
مراجعــه بــه روایــات در مییابیــم کــه مــورد اســتفاده ایــن لفــظ در مــوارد ذکــر شــده
متفــاوت اســت؛ بــه همیــن جهــت منافاتــی بــا یکدیگــر ندارنــد ،روایــت زیــر دلیلــی
بــر ایــن مدعــا اســت:
مفضــل میگویــد :بــه امــام صادق(ع)عــرض کــردم :کــه مــرا از ســخن پیغمبــر
خــدا(ص)در بــاره حضــرت فاطمــه «قطعــا او بــزرگ زنــان جهانیــان اســت» آگاه
فرمــا ،آیــا او بــزرگ تریــن بانــوان زمــان خویــش اســت؟ فرمــود :ایــن مقــام بــراى
حضــرت مریــم اســت کــه بــزرگ زنــان زمانــه خویــش بــود ،امــا حضــرت فاطمــه(ع)
ســرور و پیشــواى بانــوان سراســر جهــان هســتى از آغــاز تــا پایــان اســت]2[.
نظیــر ایــن ســؤال را قــرآن دربــاره برتــری بنــی اســرائیل «فرزنــدان یعقــوب (ع)»
َ ْ ُ ُ ْ َ َ َّ َ ْ
ی أن َع ْمـ ُـت
ی ِإ ْســرائیل اذکــروا ِنعم ِتــی الت ـ 
بــر جهانیــان مطــرح کــرده اســت»:یا َبن ـ 
َ ُ َّ َ َ ْ ُ َ ْ َ
َعل ْیکـ ْـم َو أ ِنــی ف ّضل ُتکـ ْـم َعلــى العالمیـن»؛ اى فرزنــدان یعقــوب بــه یــاد آرید نعمتى
کــه بــه شــما عطــا نمــودم و شــما را برگزیــدم و برتــرى دادم بــر تمــام مــردم]3[.
روشــن اســت کــه مــراد آیــه برتــری دادن آنهــا بــر مــردم زمــان خودشــان میباشــد
نــه مســلمانان؛ از ایــن رو در تفســیر منســوب بــه امــام حســن عســکری(ع)روایت
مفصلــی در برتــری رســول خــدا(ص)و اهــل بیــت و امــت او بــر رســوالن و اهــل
بیــت و امتهــای پیشــین نقــل شــده اســت ،از جملــه میفرمایــد :اى موســى!
آیــا ندانســتى کــه ،فضــل و برتــرى أصحــاب ّ
محمــد بــر تمــام أصحــاب رســوالن،
ماننــد فضــل و برتــرى اهــل بیــت ّ
محمــد اســت بــر همــه خانــدان پیامبــران! و
ماننــد فضــل و برتــرى ّ
محمــد اســت بــر جمیــع فرســتادگان!؟[]4
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و نیــز آیــه ای کــه برتــری آل ابراهیــم و آل عمــران را بــر جهانیان اعــام میکند]5[،
نشــانگر برتری نســبی آنان است.
بــا توجــه بــه آنچــه گفتــه شــد ،هیــچ منافــات و تعارضــی در اســتفاده از عنــوان
«ســیدة نســاء العالمیــن» بــرای ایــن دو بانــوی بــزرگ جهــان هســتی نیســت.

پرسش
سند روایت «...لوال فاطمه لما خلقتکما» چیست و معنای این روایت را
توضیح دهید.

ݣ�ی ݣن� ش
و� ت� ݣݣها
پ
[[ ]1آل عمران.42 ،
[ ]2صدوق ،محمد بن علی ،معانی األخبار ،ص  ،107انتشارات جامعه مدرسین ،قم 1361 ،ش.
[ ]3بقرة.47،122:
[ ]4امام عسکری (غ) ،تفسیر امام عسکری ،ص  ،32مدرسه امام مهدی (ع) ،قم 1409 ،ق.
[ ]5آل عمران.33 ،
…………………………………………………………………………………….
http://www.islamquest.net/fa/archive/fa13472

ایــن روایــت را مؤلــف «جنــة العاصمــة» ،از «کشــف اللئالــی» تالیــف صالــح بــن
عبــد الوهــاب عرنــدس ،نقــل میکنــد .همچنیــن در «مســتدرک ســفینة البحــار»،
از «مجمــع النوریــن» مرحــوم فاضــل مرنــدی نقــل شــده و نویســنده «ضیــاء
العالمیــن» جــد امــی صاحــب جواهــر نیــز ایــن روایــت را در کتــاب خود آورده اســت.
توضیــح عبــارت «لــوال فاطمــه لمــا خلقتکمــا» بطــور اجمــال ایــن اســت کــه
اگــر بــه خاطــر مقــام عبودیــت نبــود نبــوت و امامــت بــه غایــت خــود نرســیده
بــود چــرا کــه نبــوت و امامــت مقدمــه ای بــرای رســیدن بــه مقــام عبــد مطلــق
اســت .ایــن مقــام در خــود پیامبــر(ص) و علــی(ع) نیــز بــود ولــی در فاطمــه(س)
ً
منحصــرا همیــن مقــام تجلــی کــرد .بنابرایــن در ایــن روایــت تکیــه اصلــی بــر آن
حضرت(س)شــده اســت.

مقدمه

روایــات در مــورد مقــام و منزلــت حضــرت فاطمــه بســیار اســت و مضامین برخی
از ایــن روایــات حاکــی از مقاماتــی منحصــر بــه فــرد و حیــرت آور در مــورد ایشــان
اســت .بــر اســاس روایــات ،لغــت فاطمــه بــه معنــای کســی اســت کــه مــردم تــوان
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رســیدن بــه معرفــت او را ندارنــد و دستشــان از شــناخت او کوتــاه اســت[ .]1گــو
اینکــه سـ ّـر مخفــی خداونــد نیــز در فاطمــه نهــان اســت و شــناخت خــدا و عرفــان
حــق رابطــه تنگاتنگــی بــا شــناخت حضــرت فاطمــه دارد همچنانکــه فاطمیــت
هــم صفــت امتنــاع از شــناخت و در حجــاب بــودن و مقیــم حــرم االهــی بــودن را
تداعــی میکنــد.
مــی دانیــم کــه حضــرت فاطمــه(س) بــه ظاهــر نــه پیامبــر بــود و نــه امــام پــس
ایــن گوهــره ای کــه باعــث شــد از چنیــن جایگاهــی در عالــم برخــوردار باشــد غیــر
از نبــوت و امامــت ظاهــری اســت .ایــن گوهــره قدســی را هــر چــه بنامیــم مســلم
عالــم عبــارت،
اســت کــه بــه کنــه معرفــت آن بــاز هــم نخواهیــم رســید امــا در ِ
میتــوان از آن بــه گوهــره عبــودت تعبیــر کــرد .عبــد بــودن بــه معنــای واقعــی
کلمــه یعنــی از خــود هیــچ نداشــتن و همگــی خــدا شــدن ،پــس عبــد خــدا آینــه
خداســت .از همیــن روی اســت کــه امــام صــادق(ع) در مــورد حقیقــت عبودیــت
میفرمایــد :عبودیــت گوهــره ایســت کــه کنــه آن ربوبیــت اســت[ .]2ایــن گوهــره
همــان گوهــر گمشــده انســان و همــان ســر االســرار عرفــان اســت.
در روایتــی دیگــر آمــده اســت کــه شــناخت فاطمــه همــان شــناخت شــب قــدر
اســت[ ]3و غایــت همــه عارفــان درک حقیقــت شــب قــدر اســت و عــارف واصــل
کســی اســت کــه شــاهد بــر واقعــه نــزول قــرآن در شــب قــدر باشــد.
از طرفــی امــام در مقــام باطنــی خــود صاحــب مقــام قــرآن ناطــق اســت یعنــی
ســر امامــت مربــوط بــه دریافــت حقیقــت غیبــی قــرآن اســت و اینگونــه اســت کــه
ذات امامــت نیــز رابطــه خاصــی بــا حقیقــت حضــرت فاطمــه(س)دارد.
آنچــه بــرای عمــوم مــردم آشــکار میشــود مقــام نبــوت اســت و امامــت بــه
عنــوان کمــال دیــن بــه واســطه نبــوت ابــاغ میشــود و گروهــی خــاص آن را در
مییابنــد و آنچــه از مقــام امامــت نیــز کــه مصــون از شــناخت اغیــار باقــی میمانــد
(مگــر بــرای محرمــان سـ ّـر خــدا) همــان ســر ّ وجــود فاطمــه اســت کــه در نقــاب
عصمــت و غیــرت االهــی مخفــی مانــده اســت.
پــس امامــت ســر نهــان نبــوت اســت وجوهــره عبــودت هــم ســر نهــان امامــت
اســت امــا نکتــه در اینجاســت کــه ایــن ســه مرتبــه و مقــام در وجــود پیامبــر اســام
در وحــدت کامــل و در حــد کمــال حضــور دارنــد .ایــن اســت کــه مقــام خــود پیامبــر
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از همــه چهــارده معصــوم باالتــر اســت بــا ایــن حــال مقــام امامــت محمــدی در
علــی(ع)و مقــام عبودیــت هــم در حضــرت فاطمه(س)تجلــی یافتــه و بــه عنــوان
مشــخصه اصلــی آشــکار شــده اســت .بــه ایــن ترتیــب در مورد ســیر ظهــور حقیقت
وجــودی حضــرت محمــد(ص) بایــد گفــت کــه مقــام عبودیــت از مقــام نبــوت و
امامــت برتــر اســت و از همیــن روی آنچــه در وجــود حضــرت فاطمــه محقــق شــده
اســت نهایــی تریــن مقــام بــرای یــک انســان اســت کــه غایــت نبــوت و امامــت
محســوب میشــود.

حدیث «لوال فاطمه»

مجموعــه روایاتــی کــه در مــورد مقــام و منزلــت حضــرت فاطمــه(س)از جانــب
پیامبــر و ســایر معصومیــن نقــل شــده همچنیــن احادیــث قدســی بســیار زیــادی
کــه در مــورد آن حضــرت در ضمــن ســخنان قدســی خداونــد آمــده اســت[ ]4خــود
بــه خــود بــه مضمــون مطالــب پیشــین داللــت دارد امــا آنچــه بــه صراحــت بــه
مقــام خاصــی در مــورد حضــرت فاطمــه اشــاره دارد و برخــی از علمــا آن را در کتــب
خــود آورده انــد ایــن حدیــث قدســی در مقــام خطــاب بــه پیامبــر اســام اســت که:
« لــوالک لمــا خلقــت االفــاک .و لــوال علــی لمــا خلقتــک .و لــو فاطمــه لمــا
خلقتکمــا»[ ]5
در مــورد ســند ایــن روایــت بایــد گفــت کــه اگــر چــه ایــن روایــت طبــق موازیــن
علــم رجــال جــزو احادیــث ضعیــف محســوب میشــود بــا ایــن حــال بســیاری از
علمــای بــزرگ شــیعه آن را در کتــب خــود آورده انــد .قســمت اخیــر روایــت (لــوال
فاطمــه لمــا خلقتکمــا) را جنــة العاصمــة 148/از «کشــف اللئالــی» تالیــف صالــح
بــن عبــد الوهــاب عرنــدس نقــل میکنــد .مســتدرک ســفینة البحــار هــم در ج،3
ص  334از «مجمــع النوریــن» مرحــوم فاضــل مرنــدی نقــل میکند و از نویســنده
ضیــاء العالمیــن جــد امــی صاحــب جواهــر نیــز نقــل شــده اســت.
میــرزا ابــو الفضــل تهرانــی در «شــفاء الصــدور فــی شــرح زیــارة العاشــور» 84/
و ...نقــل میکنــد کــه ،صالــح بــن عبــد الوهــاب و برخــی روات ســائق او مجهــول
هســتند ولــی ایــن نکتــه دلیلــی بــر کــذب روایــت نیســت.
بعــاوه اینکــه بایــد توجــه داشــت کــه در اینگونــه روایــات کــه مربــوط بــه مقاماتــی
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خــاص در مــورد معصومیــن هســتند مجهــول بــودن راوی امــری متوقــع اســت
چراکــه در عصــر ائمــه بخــاف راویــان احــکام فقهــی کــه مشــکلی در رفــت و آمــد
و معاشــرت نداشــتند راویــان اعتقــادات (بدلیــل شــرایط تقیــه) افــرادی منــزوی
از معاشــرت معمــول بــوده و چنــدان اهــل تمــاس در مجامــع مطــرح در مباحــث
روز نبــوده انــد وعدالــت و وثاقــت آنهــا هــم مــورد کالم و بحــث واقــع نمیشــد.
بنابرایــن مجهــول بــودن آنهــا ضــرری بــه اعتبــار حدیــث نمیزنــد؛ خصوصــا
وقتــی مطابــق بــا قواعــد باشــد وهمیــن امــر کــه ایــن افــراد مــورد خطــاب امــام در
ایــن گونــه مســائل بــوده انــد معلــوم میشــود کــه از «اصحــاب سـ ّـر» بــوده انــد کمــا
اینکــه برخــی دیگــر از ســخنان مشــابه در مــورد مقامــات ائمــه هــم از طــرف همیــن
گونــه افــراد نقــل شــده اســت[.]6
در مقــام بیــان مضمــون ایــن روایــت بایــد گفــت کــه ایــن روایــت از چنــد بخــش
تشــکیل شــده اســت:
 -1غایت بودن انسان کامل برای خلقت عالم
 -2برتری مقام امامت نسبت به نبوت
 -3برتری مقام عبودیت نسبت به هر مقامی دیگر
بــه ایــن ســه مقــام ِ بحــث ،در ایــن روایــت بــا ایــن عبــارات اشــاره شــده اســت
کــه« -1 :اگــر تــو نبــودی افــاک و کائنــات را نمیآفریــدم»؛ ایــن بخــش از روایــت بــا
روایــات دیگــری هــم تاییــد میشــود کــه در جــای خــود ذکــر شــده اســت و منظــور
از آن ایــن اســت کــه «انســان کامــل» هــدف اصلــی از خلقــت عالــم وکانــون اصلــی
توجــه خــدا و مجــرای اراده او در عالــم خلقــت اســت .در مقــام توضیــح ایــن
مطلــب توســط حکمــا و عرفــا مطالــب بســیاری عنــوان شــده کــه در اینجــا بــه یکــی
از تقریــرات آنهــا اشــاره میشــود:
اگــر جهــت وحــدت عالــم نبــود کثــرت تحقــق نمییافت.ســنخیت علــت و
معلــول اقتضــا میکنــد میــان علــت نخســتین جهــان کــه واحــد مــن جمیــع
جهــات اســت و هیــچ جهــت تکثــر در او نیســت و میــان معلــوالت عالــم کــه
متکثــرات و مختلفــات میباشــند یــک جهــت وحدتــی تحقــق داشــته باشــدکه
از جهتــی ارتبــاط بــا وحــدت کل و از جهتــی تناســب بــا عالــم کثــرت داشــته باشــد
وایــن امــر فقــط در عالــم نفــس متحقــق اســت .و ایــن کار هــر موجــودی نیســت
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بلکــه فقــط نفــوس پیامبــر(ص) و اهــل بیت(ع)هســتند کــه میتواننــد ایــن مهــم
را بــه عهــده بگیرنــد پــس اگــر نفــس پیامبــر نبــود جهــت وحــدت عالــم تحقــق
نمییافــت و آن گاه کثــرات هــم تحقــق نمییافتنــد[.]7
وامــا فقــره بعــدی روایــت کــه میفرماید«:لــوال علــی لمــا خلقتــک»؛ ایــن بخــش
از روایــت مربــوط بــه برتــری مقــام امامــت نســبت بــه نبــوت اســت .میدانیــم
کــه نبــوت بــه معنــای پیــام آوریســت امــا امامــت مقامــی باالتــر اســت و آن مقــام
رســیدن بــه توحیــد کامــل و رســیدن بــه خــدا بعــد از فنــای از خویشــتن اســت .بــر
اســاس آیــات قــرآن حضــرت ابراهیــم بعــد از طــی مراحــل و ابتالئاتــی خــاص در
عیــن حالــی کــه پیامبــر بــود در نهایــت بــه مقــام امامــت نائــل شــد .البتــه پیامبــر
اســام نیــز دارای مقــام امامــت بــود ولــی چــون مشــخصه اصلــی حضــرت علــی(ع)
مقــام امامــت اســت و مشــخصه ظاهــری پیامبــر هــم نبــوت ،از ایــن روی در مــورد
مقــام امامــت نســبت بــه علی(ع)تاکیــد شــده اســت.
بنابرایــن در اینجــا بــه هیــچ وجــه بحــث بــر ســر برتــر بــودن علی(ع)نســبت
پیامبــر نیســت بلکــه ســخن بــر ســر برتــری امامــت نســبت بــه نبــوت اســت چــرا
کــه بــا دالیلــی بــدون تردیــد ،میدانیــم کــه مقــام پیامبــر از حضــرت علی(ع)باالتــر
اســت و مهــم تریــن دلیــل ایــن مطلــب ســخن خــود علی(ع)اســت که«:انــا عبــد
مــن عبیــد محمــد»[]8؛ مــن بنــده ای از بنــدگان محمــدم.
و امــا در مقــام ســوم از بحــث یــا فقــره ســوم از روایــت کــه میفرمایــد« :اگــر فاطمــه
نبــود شــما دو تــن را نمیآفریــدم»  -بــه همــان ســیاق فقــره قبلــی  -اشــاره بــه
مقامــی دارد کــه هرچنــد ایــن مقــام در خــود پیامبر(ص)بــه نحــو کمــال وجــود
داشــت امــا در فاطمه(س)بــه عنــوان مشــخصه اصلــی آشــکار شــد و آن مقــام
عبودیــت اســت.
بنابرایــن توضیــح عبــارت «لــوال فاطمــه لمــا خلقتکمــا» ایــن خواهــد بــود کــه اگــر
بــه خاطــر مقــام عبودیــت نبــود امامــت و نبــوت هــم ناقــص بــود و بــه غایــت خــود
نرســیده بــود چــرا کــه نبــوت و امامــت مقدمــه ای بــرای رســیدن بــه مقــام عبــد
مطلــق اســت .البتــه ایــن مقــام در خــود پیامبــر(ص) و علــی(ع) نیــز بــود ولــی در
ً
فاطمــه(س) منحصــرا همیــن مقــام تجلــی کــرد .بنابرایــن در ایــن روایــت تکیــه
اصلــی بــر آن حضرت(س)شــده اســت .حــال آنکــه هیــچ دوئیــت و کثرتــی در ذات
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ایــن انــوار مقــدس متصــور نیســت.
بــه ایــن ترتیــب مســلم اســت کــه مقــام عبودیــت در کمــال خــود اگــر در کســی
محقــق شــود حتــی از نبــوت و امامــت هــم باالتــر اســت و خــود نبــی و امــام هــم بــه
دلیــل عبودیــت بــه آن مقــام رســیده انــد و مســئولیت نبــوت و امامــت را متحمــل
شــده انــد و از طرفــی باالتریــن مقامــی کــه در نــزد خــدا دارنــد در نهایــت مقــام
عبودیــت آنــان اســت.
بــه بیــان دیگــر نبــوت و امامــت مشــتمل بــر نســبت آنــان بــا خلــق اســت امــا
عبودیــت بیــان کننــده جهــت االهــی آنــان اســت کــه باالتــر از نبــوت و امامــت
اســت.
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پرسش
آیا فقها بر احادیث حضرت زهرا(س) برای استنباط احکام شرعی استناد
کردهاند؟

پرسش

آیــا فقهــا بــر احادیــث حضــرت زهــرا(س) اســتناد کردهانــد؟ اگــر کردهانــد بــه چــه
احادیثــی از ایشــان اســتناد کردهانــد و چــه احکامــی دادهانــد؟

پاسخ اجمالی

روایــات و فرازهایــی از خطبههــای حضــرت زهــرا(س) وجــود دارد کــه بــه احــکام
فقهــی اشــاره دارنــد و فقهــا بــه پــارهای از ســخنان حضــرت زهــرا(س) دربــاره
برخــی از مســائل فقهــی اســتناد کردهانــد؛ ماننــد ســخنان آن حضــرت دربــاره
فلســفه احــکام ،قاعــده «یــد» ،محتــوای یــک وصیتنامــه و....

پاسخ تفصیلی

روایــات و فرازهایــی از خطبههــای حضــرت زهــرا(س) وجــود دارد کــه بــه
احــکام فقهــی اشــاره دارنــد و فقهــا بــه پــارهای از ســخنان حضــرت زهــرا(س)
دربــاره برخــی از مســائل فقهــی اســتناد کردهانــد و در ایــن بــاره کتابهایــی نیــز
بــه صــورت اختصاصــی نوشــته شــده اســت ]1[.البتــه بایــد توجــه داشــت کــه
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خطبههــای طوالنــی و ّ
مفصــل حضــرت فاطمــه زهــرا(س) کــه مشــتمل بــر ابــواب
مختلــف معرفتــی اســت ،در نگرشــی فقاهتــی میتوانــد در اســتنباط بســیاری از
احــکام مــورد اســتفاده قــرار گیــرد کــه ایــن امــر نیازمنــد تــاش ّ
تخصصــی و فقیهانــه
اســت .عــاوه بــر روایــات و خطبههــا کــه میتــوان آنهــا را ســنت گفتــاری حضــرت
زهــرا(س) نامیــد ،ســیره آن حضــرت نیــز کــه همــان ســنت فعلــی اســت ،بــه عنوان
مصــدری بــرای تشــریع احــکام میتوانــد بــه کار گرفتــه شــود .برخــی از روایــات
فقهــی بــر اســاس موضوعــات آنهــا بدیــن قــرار اســت:

 .1فلسفه احکام
حضــرت فاطمــه زهــرا(س) در بخشــی از خطبــه مفصــل خــود کــه در مســجد
مدینــه پــس از وفــات پیامبــر اکــرم(ص) ایــراد فرمــود،ضمــن اشــاره بــه برخــی
ً
احــکام الهــی ،فلســفه وضــع ایــن احــکام را بیــان میکنــد .مســلما توجــه بــه
حقیقــت احــکام و حــدود الهــی و علــل تشــریع آنهــا در بحثهــای فقهــی راه
گشــا اســت ]2[.آن حضــرت در قســمتی از خطبــه میفرمایــد« :خداونــد ایمــان را
ســبب پاکــی شــما از شــرک قــرار داد ،نمــاز را عاملــی بــرای دوری و منـ ّـزه گردانــدن
شــما از ّ
تکبــر ،زکات را مایــه تزکیــه نفــس و زیــاد شــدن رزق ،روزه را بــرای تثبیــت
اخــاص  ،حــج را وســیله تقویــت اســام ،و ...مقــرر داشــت»]3[.

 .2روزه و شرایط حقیقی روزهدار
حضــرت زهــرا(س) در ســخنی روح روزه و روزه داری را دوری از گنــاه بــر
یشــمرد و میفرمایــد« :روزهدار هنگامــی کــه زبــان ،گــوش ،چشــم و جــوارح
م 
خــود را حفــظ نکنــد ،بــا روزه خــود چــه میخواهــد بکنــد؟!»]4[.

 .3محتوای یک وصیتنامه
ی بـ ه امــام علــی(ع)
ی و شــفاه 
ت بـ ه طــور کتبـ 
ش از وفــا 
ت فاطمــه(س) پیـ 
حضــر 
ص میتوانــد دربــاره
ت ک ـ ه شــخ 
ی اس ـ 
ت نمــود .ایــنوصایــا بیانگــر مــوارد 
وصی ـ 
لو
ی تشــییعجنــازه ،غسـ 
ل دفـن ،چگونگـ 
ن جملـ ه محـ 
ت کنــد ،از آ 
آنهــا وصیـ 
ت و]5[....
ی نمــاز میـ 
ل دهنــدگان ،برگــزار 
غسـ 
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ل شــد ه کـ ه نیازمند
ی نقـ 
ت بســیار 
ت زهــرا(س) روایــا 
ی حضــر 
دربــار ه وصیتهــا 
ی دقیــق و جداگان ه اسـت.
بحثـ 

ت و قاعد ه «ید»
 .4مالکی 
ک دارد ،دربار ه
ی کـ ه بــا ابوبکر و عمر در قضی ه فــد 
فاطمـ ه زهــرا(س) در مناظــرها 
َ
ن بـ ه قاعــد ه «یــد» استشــهاد میکنــد؛ آن
تآ 
ک و مالکیـ 
ت بــهفــد 
ق خــود نســب 
حـ 
ی رســولخــدا(ص) زنــده
ن نبــود؟ و وقتـ 
ت مـ 
ک در دسـ 
حضــرت فرمــود« :آیــا فــد 
ن نمیخــورد م ؟ گفتنــد:
لآ 
ن از محصــو 
ن نبــود و م ـ 
ن در آ 
بــود ،آیــا نماینــد ه م ـ 
ن شــاهد و بین ـه
ن بــود ه از م ـ 
ت مـ 
س چــرا دربــار ه آنچ ـ ه در دس ـ 
آری ،فرمــود :پ ـ 
میطلبیــد؟!»]6[.

 .5استحباب خواندن قرآن برای ّمیت

حضــرت فاطمــه زهــرا(س) ضمــن ّ
وصیتــی بــه امــام علــی(ع) ســفارش فرمــود:
«پــس از آن کــه مــرا دفــن کــردی ،برایــم قــرآن را بســیار تــاوت نمــا ،و برایــم دعــا
ُ
ّ
کــن ،چــون کــه ّ
موقعیتــی بیــش از هــر چیــز نیازمنــد بــه انــس بــا
میــت در چنــان
زنــدگان میباشــد»]7[.

 .6استحباب تشییع ّمیت با پوشش کامل

حضــرت فاطمــه زهــرا(س) در آخریــن روزهــای عمــر پــر برکتــش ضمــن ّ
وصیتــی
بــه اســماء فرمــود« :مــن بســیار زشــت و زننــده میدانــم کــه جنــازه زنــان را پــس
از مــرگ بــا انداختــن پارچ ـهای روی بدنــش تشــییع میکننــد .و افــرادی انــدام و
حجــم بــدن او را مشــاهده کــرده و بــرای دیگــران تعریــف مینماینــد .مــرا بــر تختــی
کــه اطرافــش پوشــیده نیســت و مانــع مشــاهده دیگــران نباشــد قــرار مــده ،بلکــه
مــرا بــا پوشــش کامــل تشــییع کــن ،خداونــد تــو را از آتــش ّ
جهنــم حفــظ نمایــد»[]8
طبــق ایــن روایــت ،پوشــش کامــل جنــازه زن تأکیــد شــده اســت.
اینهــا برخــی از ســخنان فقهــی حضــرت فاطمــه زهــرا(س) بــود کــه در منابــع
فقهــی و حدیثــی بــرای اســتنباط مــواردی از احــکام شــرعی بــه عنــوان شــاهد و یــا
دلیــل مــورد بحــث واقــع شــده اســت.
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پرسش
آیا در منابع شیعه دلیلی که دال بر شهادت حضرت فاطمه(س) باشد،
وجود دارد؟

بعــد از رحلــت پیامبــر اســام(ص) ،آســیبهای جســمی و روحــی فراوانــی بــه
حضــرت زهــرا(س) وارد شــد کــه در نهایت به شــهادت حضرتشــان انجامیــد[ ]1در
منابــع شــیعی گزارشهــای گوناگونــی حاکــی از آن اســت کــه حضرتشــان میــان در
و دیــوار قــرار گرفتــه ،بازویشــان بــا غــاف شمشــیر ،پهلویشــان بــا لگــد و صورتشــان
بــا ســیلی آســیب دیــد .شـ ّـدت ایــن آســیبها بــه حـ ّـدى بــود کــه فرزنــدی کــه بــه
او بــاردار بودند(حضــرت محســن) نیــز ســقط شــد .البتــه گزارشهــای موجــود
دارای برخــی تفاوتهــا میباشــند ،امــا شــهادت زهــرا(س) و فرزنــدش نقطــه
اشــتراک تمــام آنهــا اســت .اکنــون بــه بخــش کوچکــی از ایــن گزارشهــا اشــاره
میکنیــم:
 .1پیامبــر(ص) فرمودنــد ...« :گویــا مىبینــم پــس از مــن خــوارى بــه خانــ ه
زهــرا(س) راه یافتــه؛ حرمتــش زیــر پــا نهــاده شــده؛ حقــش غصــب گردیــده؛ از ارث
ش شکســته و جنینــش ســقط شــده؛ و فریــاد میزنــد یــا
ممنــوع شــده؛ پهلوی ـ 
محمــداه و پاســخی نمیشــنود؛ کمــک میطلبــد و کســى بــه داد او نمیرســد و
همیشــه پــس از مــن گرفتــار و گریــان اســت ...و او اول کســی از خاندانــم اســت کــه
بــا غــم و انــدوه شــهید شــده و بــر مــن وارد میشــود .پــس میگویــم :خدایــا کســی
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کــه بــه او ظلــم کــرده را لعنــت کــن و غاصــب حقــش را بــه مجازاتش برســان و کســی
نکــه بــه پهلویــش ضربــه زد و فرزنــدش را ســقط
کــه ذلیلــش کــرده را خــوار کــن و آ 
کــرد در آتــش قــرار ده]2[.»...
 .2امــام علــى(ع) در جــواب ایــن پرســش کــه چــرا عمــر ماننــد دیگــر کارگزارانــش از
قنفــذ[ ]3مالیــات نمیگرفــت ،فرمــود :زیــرا فاطمــه(س) هنگامــی کــه از مــا دفــاع
یکــه اثــر آن تازیانــه در بازویــش ماننــد
یکــرد ،قنفــذ او را بــا تازیانــه زد و در حال 
م 
بازوبنــدی باقــى مانــده بــود ،از دنیــا رفــت»]4[.
 .3حضــرت زهــرا(س) ...« :آنهــا آمدنــد و درب خانـهام را بــه آتــش کشــیدند.
مــن آنهــا را بــه خــدا و پــدرم ســوگند دادم کــه دســت از مــا برداریــد و برویــد،
ّ
در نیمســوخته
امــا آنهــا اعتنــا نکردنــد ...همچنیــن چنــان بــه در لگــد زد کــه ِ
یکــه بــاردار بــودم و همانطــور کــه آتــش زبانــه میکشــید،
بـهروی مــن افتــاد ،در حال 
بــا صــورت بــ ه زمیــن افتــادم … ســپس چنــان بــا ســیلی بــه صورتــم زد کــه
گوشــوارههایم کنــده شــد ...محســنم را ســقط کردنــد»]5[.
 .4امــام باقــر(ع)« :حضــرت زهرا(س )بــه محســن حاملــه شــد ،امــا هنگامــی کــه
پــس از رحلــت پیامبــر(ص) بــه خان ـهاش هجــوم آورده و اتفاقاتــی کــه آن روز رخ
داد و امــام علــی(ع) را بیــرون کشــیدند ،هــم اینهــا باعــث شــد تــا فاطمــه(س)،
محســن کــه نزدیــک وقــت زادنــش بــود را ســقط کــرد و همیــن روز آغــاز بیمــاری و
رحلتشــان بــود .درود خــدا بــر او بــاد»]6[.
 .5امــام صــادق(ع)« :پیامبــر(ص) فرمــود :ملعــون اســت ،ملعــون اســت کســی
کــه بعــد از مــن بــه فاطمــه(س) ظلــم میکنــد و حقــش را غصــب کــرده و شــهیدش
میکنــد»]7[.
 .6امــام صــادق(ع)« :در شــب معــراج بــه پیامبــر(ص) گفتــه شــد کــه خداونــد
شــما را بــا ســه چیــز مــورد آزمایــش قــرار میدهــد .سـ ّـومین آزمایــش ،مصیبتــی
اســت کــه بعــد از رحلتــت بــه اهلبیــت تــو میرســد کــه کشــته خواهنــد شــد ...و
ّامــا دختــرت مــورد ســتم قــرار گرفتــه ،حقــش را غصــب مىکننــد ،بــا آنکــه بــاردار
ل شــد ه و افــراد فرومایــه ،او
ش داخـ 
ن اجــاز ه او بــه منزلـ 
اسـت ،او را مىزننــد .بــدو 
را میرنجاننــد و وى پشــتیبانی نداشــته و بــه دنبــال آســیبی کــه بــه او میرســد،
فرزنــدش ســقط شــده و بــه همیــن دلیــل از دنیــا مــىرود»]8[.
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 .7امــام صــادق(ع) فرمودنــد« :علــت وفــات حضــرت زهــرا(س) ضرباتــی بــود
کــه قنفــذ ،غــام عمــر بــا غــاف شمشــیر خــود بــر حضرتشــان زد؛ پــس (فرزنــدش)
محســن را از دســت داد و بــه شــدت بیمــار شــد و بعــد از آن هیــچ یــک از آزار
دهنــدگان خویــش را بــه خان ـهاش راه نــداد»]9[.
 .8امــام صــادق(ع)...« :وقتــی حضــرت زهــرا(س) نامــه فــدک را از ابوبکــر
گرفــت ،بــا عمــر برخــورد کــرد .عمــر از ایشــان خواســت کــه نامــه را بــه او بدهــد ،امــا
حضرتشــان نپذیرفــت .عمــر بــا لگــد بــه پهلــوی آنحضــرت(س) زد کــه باعث شــد
فرزنــدش محســن را ســقط کنــد .ســپس بــه صــورت آنحضــرت نیــز ســیلی زد کــه
گوشــوارهاش کنــده شــد]10[.»...
 .9امــام صــادق(ع) ...« :امــام زمــان(ع) بعــد از ظهــور ،نحــوه آتــش زدن خانــه
زهــرا(س) ،تازیانـهزدن بــه آنحضــرت و فشردهشــدن شکمشــان و ســقط شــدن
فرزندشــان را بیــان میکنــد»]11[.
 .10ســلمان فارســی در مــورد اتفاقــات بعــد از وفــات پیامبــر(ص) میگویــد...« :
قنفــذ بــه منــزل امــام علــی(ع) رفــت تــا از او بــرای خلیفــه اول بیعــت بگیــرد ،امــا
امــام(ع) نپذیرفــت و او برگشــت .عمــر گفــت :اگــر اجــازه ندادنــد ،بــدون اجــازه وارد
شــوید .آنهــا اجــازه خواســتند ،امــا زهــرا(س) اجــازه نــداد .قنفذ برگشــت و ســپس
عمــر بــه گروهــى دســتور داد تــا هیــزم برداشــته و در اطــراف منــزل علــى(ع) قــرار
دهنــد و ســپس گفــت :بــه خــدا ســوگند یــا خــارج میشــوی و بــا خلیفــه پیامبــر
بیعــت میکنــى ،و یــا خان ـهات را آتــش میزنــم .ســپس بــه قنفــذ دســتور داد کــه
اگــر خــارج نشــد ،بــدوناجــازه داخــل شــو در صــورت ممانعــت ،خانــه را بســوزان!
قنفــذ و همراهانــش بــه خانــه یــورش بردنــد و ریســمانى بــر گــردن علــی(ع)
انداختنــد .زهــرا(س) خواســت کــه میــان علــی(ع) و آنــان فاصلــه بینــدازد؛ امــا
قنفــذ تازیانـهاش را بگونـهای بــر بــازوى ایشــان زد کــه اثــرش تــا لحظــه شــهادت بــر
بدنشــان باقــى بــود .ســپس ابوبکــر بــه قنفــذ پیــام داد کــه علـ ّـى را نــزد مــن بیــاور،
و اگــر فاطمــه ممانعــت کــرد از نــزد علـ ّـى دورش کــن .بــا ایــن پیــام کار بــاال گرفــت و
قنفــذ در نهایــت قســاوت ،زهــرا(س) را میــان در و دیــوار قــرار داد که پهلــوى آن بانو
شکســت و ّبچــه داخــل شــکمش ســقط شــد .بــه دنبــال آن ،فاطمــه(س) تــا آخــر
عمــر پیوســته زمینگیــر و بســترى بــود تــا مظلومانــه بــه شــهادت رســید]12[.»...
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 .11عبــاس میگویــد« :بــه امــام علــی(ع) و افــرادی کــه در منزلشــان بودنــد،
حملــه کــرده و در را آتــش زدنــد و بــه زور آنحضــرت(ع) را بیــرون آورده و بــا در
خانــه ،حضــرت زهــرا(س) را فشــار دادنــد کــه بــه ســقط فرزنــدش محســن
انجامیــد»]13[.
ْ َ ْ ُ َ َ ُّ
َ
 .12در زیارتنامــه حضــرت زهــرا(س) آمــده اســت...« :المغصوب ِــة حقهــا
َ
ْال َم ْم ُن َ
ـور ِة ِض ْل ُع َهــا ْال َم ْظ ُلـ  َ ْ ُ َ ْ َ ْ ُ
وعـ ِـة إ ْر ُث َهــا ْال َم ُ
کسـ َ
ــول َول ُد َهــا»...؛[]14
ِ
ِ
ـوم بعلهــا المقت ِ
کســی کــه حــق او غصــب شــد ،از ارث خــودش محــروم شــد ،پهلــوی او شکســت،
شــوهر او مظلــوم بــود و فرزنــدش نیــز کشــته شــد.
در پایــان ،بیــان ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه بســیاری از آنچــه گفته شــد و بیش
از اینهــا در منابــع معتبــر اهلســنت نیــز وجــود دارد کــه در برخــی پاسـخهای دیگــر
بدان پرداخته شــده اســت]15[.
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اى اهل عالم گریه کنید بر این جنایت بزرگ که نسبت
به پیامبرى که رحمت براى جهانیان بود و در حق پاره تن و
دختر پاك او انجام دادند! حق او را غصب ،مهریه او را گرفته و
او را از ارث پدر محر وم ساختند! براى آتش زدن در خانه او آ تش
طلبیدند همان درى که مدتى طولانى ملائکه مقرب خدا پشت
آن توقف مىکردند تا به آنها اذن دخول داده شود.
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