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مقدمه
کـرم�sبـه�فرمـوده�قـرآن،�اسـوه�شایسـته� وجـود�مقـدس�پیامبـر�ا
همـه�خـدا�بـاوران�اسـت:�لقـد�کان�لکـم�فـی�رسـول�اهلل�اسـوة�حسـنة�
لمن�کان�یرجوا�اهلل�و�الیوم�اآلخر�و�ذکر�اهلل�کثیرًا؛�مسـلمًا�برای�شـما�
در�زندگی�رسول�خدا�sسرمشق�نیکویی�می�باشد،�برای�آنها�که�
امیـد�بـه�رحمـت�خـدا�و�روز�رسـتاخیز�دارند�خدا�را�بسـیار�یـاد�می�کنند�

)احزاب/21(.
کـه�تنهـا� کامـل�بـه�رسـول�خـدا�sتوفیقـی�اسـت� �اقتـداء�و�تاسـی�
نصیـب�کسـانی�خواهـد�شـد�کـه�دل�در�گـرو�عشـق�خداونـد�دارنـد�و�
او�را�بسـیار�یـاد�می�کننـد.�رسـول�مکـرم��sکـه�خـود�شایسـته�ترین�
اسوه�حسنه�مؤمنان�هستند،�به�کّرات�یگانه�دخترش�را�پاره�وجود�
خویـش،�روح�و�ریحـان�خویـش�و�جـان�و�جانـان�خویـش�می�خواند�
گـون�رضایـت�او�را�رضایـت�خـود�و�ناراحتـی�او�را� و�بـا�تعابیـری�گونا
کیـدات�متواتـری�از�جانـب� ناراحتـی�خـود�اعـام�مـی�دارد.�چنیـن�تأ
گردیـده�اسـت؟�چـرا�پیامبـر� رسـول�اهلل�sبـه�چـه�هدفـی�صـادر�



شهــــــدسخـــــــن812

کید�مـی�ورزد�که�فاطمه،�پاره�ای� رحمـت،�بـر�ایـن�حقیقت�فراوان�تا
کید�جز�برای�آن�اسـت�که�توجه� از�وجود�من�اسـت؟�آیا�این�همه�تأ
همـه�مؤمنـان�طـول�تاریـخ�را�بـه�اسـوه��پذیـری�از�ابعـاد�زندگانـی�
فاطمـه،�در�مقـام�اسـتمرار�بخـش�سـیره�پیامبـر�sجلـب�کند؟�چرا�
چنیـن�نباشـد�در�حالـی�کـه�وجـود�فاطمـه�از�وجـود�رسـول�خـدا�جـدا�
نیسـت.�وجـود�فاطمـه،�قسـمتی�از�وجـود�رسـول�خداسـت�و�سـیره�
او�جلـوه�دیگـری�از�سـیره�رسـول�خـدا.�وجـود�فاطمـه،�مکمـل�وجود�
کننـده�اسـوه�گری� رسـول�خداسـت�و�اسـوه�گری�فاطمـه،�تکمیـل�
شایسـته�ترین�اسـوه�حسـنه.�فاطمـه،�اسـتمرار�اسـوه�حسـنه�اسـت�
و�ایـن�اسـت�رمـز�و�راز�آن�کـه�سـیره�فاطمـه�rبـرای�همـه�امامـان�
از�نسـل�او،�حجـت�و�الگـو�می�گـردد:�نحـن�حجـة�اهلل�علـی�الخلـق�و�
فاطمـة�حجـة�اهلل�علینـا؛�مـا�)امامـان�معصـوم(�حجـت�خداونـد�بـر�
مردمـان�هسـتیم�و�فاطمـه�حجـت�)خداونـد(�بـر�ما.�)تفسـیر�اطیب�

البیان،�جلد�13،�ص�225،��ذیل�آیه��3از�سوره�جن(
اسـوه�گری�سـیره�فاطمـه�زهـراء�rچنـان�در�اوج�یگانگـی�اسـت�
کـه�وجـود�مبـارک�بقیـه�اهلل�االعظـم�fفاطمـه�rرا�اسـوه�نیکـوی�
زندگانـی�خویـش�معرفـی�می�فرمایـد:�و�فـی�إبنة�رسـول�اهلل�لی�أسـوة�
حسـنة؛�همانـا�در�دختـر�رسـول�خـدا�sبـرای�من�الگویی�شایسـته�
کی�از�آن�است�که� وجود�دارد�)بحاراالنوار178�،53(.�این�تعبیر�حا
اقتـدای�حضـرت�مهـدی�fبـه�حضـرت�زهـرای�مرضیـهr،�نه�از�
آن�جهت�اسـت�که�فاطمهr،�مادر�آن�حضرت�اسـت�بلکه�بدین�
جهت�اسـت�که�آن�دردانه�هسـتی،�دختر�رسـول�خدا�sو�اسـتمرار�
وجود�اوست؛�پاره�تن�رسول�خداست�و�اسوه�پذیری�از�وی،�همان�
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اسوه�پذیری�از�رسول�خداست.�
باعظمـت� بانـوی� ایـن� در�خصـوص� �رهبـری معظـم� مقـام�
می�فرماینـد:�مـن�حقیقتـًا،�نـه�بـه�عنـوان�تعـارف،�نه�بـه�عنوان�یک�
حـرِف�هـزاران�بـار�تکـرار�شـده،�واقعـًا�قاصـرم؛�زبان�قاصر�اسـت،�دل�
قاصر�اسـت،�ذهن�قاصر�اسـت�که�بخواهد�از�این�مقام�بلند�تعریف�
و�تجلیـل�کنـد؛�ایـن�موجـود�انسـانی،�ایـن�دختـر�جـوان،�این�همـه�
فضیلت،�این�همه�درخشندگی،�این�همه�کبریا�و�عظمت؛�که�کسی�
مثـل�پیغمبـر�وقتـی�فاطمـة�زهـرا�rبر�او�وارد�می�شـد،�»قـام�إلیها«؛�
نه�فقط�بلند�می�شد،�بلکه�بلند�می�شد�و�به�سمت�او�می�رفت.�یک�
وقت�یکی�وارد�اتاق�می�شود،�شما�به�احترامش�بلند�می�شوید؛�یک�
وقت�کسی�وارد�اتاق�می�شود،�شما�با�اشتیاق�به�طرفش�می�روید.�
اینها�مگر�شـوخی�اسـت؟�این�بحِث�پدر�-�فرزندی�نیسـت.�پیغمبر�
خدا�اینجور�از�فاطمة�زهرا�تجلیل�میکند؛�رضای�او�را�رضای�خود،�
رضـای�خـود�را�رضـای�خـدا؛�سـخط�او�را�سـخط�خـود،�سـخط�خـود�
را�سـخط�خـدا�اعـام�می�کنـد؛�اینهـا�مقامـات�فاطمـة�زهـرا�اسـت.�آن�
زندگی�با�امیرالمؤمنین،�آن�تربیت�آن�فرزندان.�خب،�مگر�می�شود�

دربارة�این�بزرگوار،�امثال�ما�حرف�بزنیم؟�)1391/2/23( 
باعنایـت�بـه�ابعادگسـترده�شـخصیتی�حضـرت�زهـرا�rو�ویژگـی�
های�ایشان�به�عنوان�الگو،�برهمة�افرادی�که�می�توانند�به�نوعی�
بردارنـد،� قدمـی� مکرمـه� بانـوی� ایـن� درمسـیرمعرفی�شـخصیت�

واجب�است�که�نقشی�را�ایفا�نمایند.�
در�پایـان�سـالی)1394(که�ابتـدا�وانتهایـش�مملـو�از�عطـر�فاطمـی�
بـود،�می�طلبـد�از�درگاه�الهـی�بخواهیـم�بـه�برکت�و�واسـطه�حضرت�
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صدیقـه�کبـریr،�همـه�سـال�هـای�عمرمـان�را�حقیقتـًا�فاطمـی�
گردانـد�تـا�بیـش�از�پیـش�خـود�را�به�حبـل�متین�الهی�گـره�بزنیم�و�به�

آستان�معصومین�tتمسک�جوییم.
در�پایـان،�ضمـن�تشـکر�و�قدردانـی�از�نویسـندگان�ایـن�اثر�پژوهشـی�
و�همـکاران�محتـرم�در�اداره�تولیـد�و�تأمیـن�محتـوای�معاونـت�
فرهنگـی-�اجتماعـی،�امیدواریـم�ایـن�اثـر�در�نـگاه�شـما�گرامیان�به�
ویژه�ائمه�محترم�جماعات�مقبول�افتاده�و�پیشـنهادات�و�نظرات�
از�خادمـان�خویـش�در�معاونـت�فرهنگـی-� را� ارزشـمند�خویـش�

اجتماعی�مرکز�دریغ�نفرمایید.
جعلنااهللمنعامریمساجداهلل
مرکزرسیدگیبهامورمساجد
معاونتفرهنگی-اجتماعی



rصبر فاطمه
و فاطمیون

فصل اول
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ایجاد انگیزه1
شـیخ�صـدوق�روایـت�می�کنـد:�امیرالمؤمنیـن�qبه�مـردی�از�قبیله�
بنی�سعد�فرمودند:��دوست�داری�از�خودم�و�فاطمه�برایت�بگویم؟�
او�گرامی�تریـن�و�محبوب�تریـن�شـخص�نـزد�مـن�و�اهل�بیـت�خـود�
بود.�آن�قدر�با�مشـک�آب�کشـید�که�جای�آن�بر�سـینه�اش�نشسـت.�
آن�قـدر�بـرای�آرد�سـاختن،�دسـت�بـه�آسـیاب�سـایید�کـه�دسـتانش�
تاول�زد.�آن�قدر�خانه�را�جارو�زد�که�جامه�اش�غبارآلود�شـد.�آن�قدر�
آتـش�بـه�زیـر�دیـگ�افروخـت�کـه�جامـه�اش�سـیاهی�و�دود�بـه�خـود�
گر�نزد� گرفت.�این�رنج�ها�به�او�آسـیب�رسـاند�چنانچه�به�او�گفتم:�ا
پدرت�می�رفتی�و�از�او�خدمتکار�طلب�می�کردی،�تو�را�از�سختی�این�
 sبه�محضـر�پیامبر�rکار�آسـوده�می�سـاخت؛�بنابرایـن�فاطمـه
 sآمـد...�حیـا�کـرد�و�خواسـته�خـود�را�نگفـت�و�بازگشـت.�پیامبـر�

فهمید�که�او�به�دنبال�کاری�آمده�است.
فـردای�آن�روز�رسـول�خـدا��sبـه�سـرای�مـا�قـدم�نهـاد،�درحالی�کـه�
مـن�و�فاطمـه�در�خانـه�بودیـم.�حضـرت�فرمـود:�السـام�علیکـم.�
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لـذا�جـواب�آن�حضـرت�را�دادم�و�گفتـم�علیکـم�السـام�یـا�رسـول�اهلل�
بفرماییـد.�حضـرت�آمدنـد�و�بـاالی�سـر�ما�نشسـت.�فرمـود:�فاطمه،�
گـر�پاسـخ�حضـرت�را� دیـروز�از�محمـد�چـه�می�خواسـتی؟�ترسـیدم�ا
ندهیـم�برخیـزد�لـذا�گفتـم:�یـا�رسـول�اهلل��sبه�خدا�سـوگند�فاطمه�
در�خانـه�خیلـی�زحمـت�می�کشـد،�بـه�همیـن�خاطـر�آسـیب�دیده.�به�
گـر�نـزد�پـدرت�می�رفتـی�و�از�او�خدمتـکار�طلـب�می�کـردی� او�گفتـم:�ا
تـو�را�از�سـختی�ایـن�کارهـا�آسـوده�می�سـاخت.�پیامبـر�پاسـخ�دادند:�
کـه�از�خدمتـکار�بـرای�شـما� می�خواهیـد�چیـزی�بـه�شـما�بیامـوزم�
بهتـر�باشـد؟�هـرگاه�بـه�خوابـگاه�خـود�آمدیـد�و�خواسـتید�بخوابیـد،�
کبـر�و�سی�وسـه�مرتبـه�الحمـدهلل�و�سی�وسـه� سـی�وچهار�مرتبـه�اهلل�ا

مرتبه�بگویید�سبحان�اهلل.
در�ایـن�هنـگام�فاطمـه�rسـه�مرتبـه�فرمـود:�رضیـت�عـن�اهلل�و�

رسوله،�من�به�آنچه�خدا�و�رسولش�بخواهند،�خرسندم.2 

 اقناع اندیشه و تحریک احساس
اهمیت صبر و پایداری در زندگی

گر� زندگی�انسـان�در�دنیا،�آمیخته�با�مشـکات�و�گرفتاری�هاسـت.�ا
انسـان�در�مقابـل�آن�بایسـتد�و�شـکیبایی�و�مقاومـت�بـه�خرج�دهد،�
گـر�ناشـکیبایی�کند�و�در�برابر�حـوادث�زانو�زند،� پیـروز�خواهـد�شـد�و�ا
هیچ�گاه�به�مقصد�نخواهد�رسید.�منظور�از�»صبر«�همان�استقامت�
گـون�اسـت�کـه�نقطـه�مقابـل�آن� در�برابـر�مشـکات�و�حـوادث�گونا
ع«،�بی�تابـی،�از�دسـت�دادن�مقاومـت�و�تسـلیم�شـدن�در�برابر� »جـز

مشکات�است.
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َد�3؛
َ
»)َصَبَر(�َصبرًا�َعلی�ااَلمِر:�َجُرأ�َو�َشَجَع�َو�َتَجّل

و� ایسـتادگی� و� شـجاعت� و� جرئـت� معنـاى� بـه� چیـزى� بـر� صبـر� �
شکست�ناپذیرى�در�آن�چیز�است.

در�قرآن��103بار،�از�صبر�و�مشتقات�آن�یادشده�است.�در�سوره�مبارکه�
عصر�چهار�واژه،�واژه�کلیدی�است؛�ایمان،�عمل�صالح،�حق�و�صبر.�
روشـن�اسـت�که�صبر�موضوع�مهمی�اسـت�که�در�کنار�حق،�ایمان�و�
ع� ع�وفز عمل�صالح�ذکر�می�شود.�کسی�که�در�برابر�مصیبت�خیلی�جز
نمی�کند،�اهل�صبر�اسـت�و�این�یکی�از�مصادیق�درسـت�صبر�اسـت؛�
ولـی�کاربـرد�صبـر�خیلی�وسـیع�تر�از�این�و�معنـای�آن�پربارتر�و�غنی�تر�از�
این�است.�صبر�به�معنی�ظلم�پذیری،�تن�به�ذلت�دادن،�دست�روی�
دست�گذاشتن�و�تسلیم�در�برابر�عوامل�شکست�نیست.�خداوند�در�
آیاتی�بسیار،�اهل�صبر�را�می�ستاید�و�از�مقام�صابران�سخن�می�گوید.�
بی�گمان�داستان�های�بسیاری�درباره�صابران�نوشته�و�گفته�شده�و�
در�این�میان�صبر�یعقوب�qو�ایوب�qبه�عنوان�ضرب�المثل�بارها�

از�سوی�ما�و�دیگران�به�کاررفته�است.

عـاوه�بـر�زندگـی�مـادی،�در�زندگـی�معنـوی�نیـز�ایـن�مسـئله�وجـود�
گر�انسـان�در�برابر�نفس�سـرکش�و�هوا�و�هوس�ها�و�زرق�وبرق� دارد.�ا
دنیـا�و�جاذبه�هـای�گنـاه�ایسـتادگی�نکنـد�و�در�طریق�»معرفة�اهلل«�و�

اطاعت�فرمان�او�با�مشکات�نجنگد،�هرگز�به�جایی�نمی�رسد.
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انواع صبر
1. صبر بر مصیبت

صبـر�در�مصیبـت�هـم�کـه�معنایـش�ایـن�اسـت�کـه�حـوادث�تلخـی�
مرگ�ومیرهـا،� فراغ�هـا،� فقدان�هـا،� می�آیـد؛� پیـش� انسـان� بـرای�
دسـت�تنگی�ها،�بیماری�هـا،�دردهـا،�رنج�هـا�و�از�ایـن�قبیـل�حوادث�
تلـخ.�ایـن�حوادث�انسـان�را�در�هم�نشـکند،�خیـال�نکند�که�دنیا�به�

آخر�رسیده�است.
ْمـواِل َو 

َ ْ
ُجـوِع َو َنْقـٍص ِمـَن ال

ْ
َخـْوِف َو ال

ْ
ـْم ِبَشـْی ٍء ِمـَن ال

ُ
ك

َ
َوّن

ُ
َنْبل

َ
»َو ل

 
ٌ

صاَبْتُهـْم ُمصیَبة
َ
ذیـَن ِإذا أ

َّ
اِبریـن  ال ـِر الّصَ َمـراِت َو َبّشِ

َ
ْنُفـِس َو الّث

َ ْ
ال

ْیِه راِجُعون 4« ؛ 
َ
ا ِإل

َ
ِ َو ِإّن

ا ِلَّ
َ
وا ِإّن

ُ
قال

كاهـش  گرسـنگی و   همـه ی شـما را بـا چیـزى از تـرس، 
ً
قطعـا

در مال هـا و جان هـا و میوه هـا، آزمایـش می كنیـم و بشـارت ده 

كـه هـرگاه مصیبتـی بـه ایشـان  كننـدگان! آن هـا  بـه اسـتقامت 

می رسد، می گویند: ما از آِن خدائیم و به سوى او بازمی گردیم!

�در�ایـن�آیـه�خداونـد،�بـه�کسـانی�کـه�در�برابـر�مصائـب�و�مکروهات،�
که�آنان�مالکیت�حقیقی� صبر�پیشه�کرده�اند،�بشارت�می�دهد؛�چرا
را�از�آن�خـدا�مـی�داننـد�و�او�را�صاحـب�حـق�هرگونه�تصرفات�در�عالم�
بـه�حسـاب�می�آورنـد؛�پـس�به�طـور�قطـع�چنیـن�کسـی�از�وارد�شـدن�

مصائب�و�مشکات�متأثر�نمی�گردد.

شما�را�نمــاییم�گـاه�امتــحان
������به�ترس�و�به�جوع�و�به�امثال�آن � � �
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به�نقصان�نفس�و�زراعات�و�مال
ـی�سال ����������������������������������������بگردید�خود�امتحان�طـّ � �

بــود�مژده��ی�فتـح�با�صـــابران
�����������������������������������������������������������که�بـردند�با�صبــر�بار�گــران � �

کسانی�که�چون�محنت�آید�به�پیش
���������������������������������������شکیــبایی�آرند،�هر�لـحظه�بیش � �

بگوییـــد�مائیم�از�کـــــردگار
������������������������������������������������������به�او�باز�گــردیم�فرجــام�کار5 � �

 
حـد� بـدان� زندگـی� تلخی�هـای� و� سـختی�ها� محرومیت�هـا،� گاه�
می�رسـید�کـه�فاطمـه�زهـرا��rپاسـخ�پـدر�را�از�چگونگـی�وضع�و�حال�
خویـش�به�صـورت�کوتـاه�مـی�داد�تـا�واژه�هـا�و�عبـارات�وسـعت�درد�و�
رنج�او�را�ترسیم�کنند.�ازاین�رو،�در�جواب�رسول�اهلل��sکه�سؤال�

می�کرد:
دخترم�چگونه�ای؟�در�چه�حالی�به�سر�می�بری؟�و�چرا�نگرانی؟

می�گفت:�
 الّطعم و ِكثرُة الَهّم و ُشّدُة الُسْقم؛

ُ
ة

َّ
»ِقل

كمـی طعـام و غـذا، فراوانـی انـدوه و غصـه و شـدت بیمـاری و 

گرفتاری!«

یکـی�از�مصیبت�هـا�همسـر�بداخـاق�اسـت.�اصمعـی�)وزیـر�مامون(�
می�گوید:�روزی�برای�صیادی�به�سـوی�بیابان�روانه�شـدیم.�من�از�
جمـع�دور�شـدم�و�در�بیابـان�گـم�شـدم،�در�حالـی�کـه�تشـنه�و�گرسـنه�
بـودم�بـه�ایـن�فکـر�بـودم�کـه�کجـا�بـروم�و�چـکار�کنـم.�چشـمم�بـه�
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خیمه�ای�افتاد.
به�سـوی�خیمه�روان�شـدم،�دیدم�زنی�جوان�و�با�حجابی�در�خیمه�
نشسته.�به�او�سام�کردم�او�جواب�سامم�را�داد�و�تعارف�کرد�و�گفت�
بفرمایید.�باالی�خیمه�نشسـتم�و�آن�زن�هم�در�گوشـه�دیگر�خیمه�
نشسـت.�من�خیلی�تشـنه�بودم،�به�او�گفتم:�یک�مقدار�آب�به�من�
بـده:�دیـدم�رنگـش�تغییر�کرد،�رنگش�زرد�شـد.�گفـت:�ای�مرد،�من�
از�شـوهرم�اجـازه�نـدارم�کـه�بـه�شـما�آب�دهـم�)یکـی�از�حقوقـی�کـه�
مرد�بر�زن�دارد�این�اسـت�که�بدون�اجازه�اش�در�مال�شـوهر�تصرف�
نکند(�اما�مقداری�شـیردارم.�این�شـیر�برای�نهار�خودم�اسـت�و�این�
شـیر�را�بـه�شـما�می�دهـم.�شـما�بخورید،�مـن�نهار�نمی�خورم.�شـیر�را�
آورد�و�مـن�خـوردم.�یکـی���دو�سـاعت�نشسـتم�دیـدم�یـک�سـیاهی�از�

دور�پیدا�شد.
زن،�آب�را�برداشـت�و�رفـت�خـارج�از�خیمـه.�پیرمـردی�سـیاه�سـوار�
بـر�شـتر�آمـد؛�و�زن�پاهـا�و�دسـت�و�صورتـش�را�شسـت�و�او�را�برداشـت�
و�آورد�در�بـاالی�خیمـه�نشـانید.�پیرمـرد،�بداخاقـی�می�کـرد�و�نـق�
مـی�زد،�ولـی�زن�می�خندیـد�و�تبسـم�می�کرد�و�بـا�او�حرف�می�زد.�این�
مـرد�از�بـس�بـه�ایـن�زن�بداخاقی�کرد�من�دیگر�نتوانسـتم�در�خیمه�
بمانم�و�آفتاب�داغ�را�ترجیح�دادم.�بلند�شدم�و�خداحافظی�کردم.�
مـرد�خیلـی�اعتنا�نکرد،�با�روی�ترشـی�جـواب�خداحافظی�را�داد،�اما�
زن�به�مشـایعت�من�آمد.�وقتی�آمد�مرا�مشـایعت�کند،�مرا�شـناخت�

که�اصمعی�وزیر�مامون�هستم.
من�به�او�گفتم:�خانم،�حیف�تو�نیست�که�جمال�و�زیبایی�و�جوانی�
خـود�را�بـه�پـای�ایـن�پیرمـرد�سـیاه�بداخـاق�فنـا�کردی؟�آخـر�به�چه�
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چیـز�او�دل�خـوش�کـردی،�بـه�جمـال�و�جوانـی�اش؟!�ثروتـش؟!�تـا�
ایـن�جمـات�را�از�مـن�شـنید،�دیـدم�رنگـش�تغییـر�کرد.�ایـن�زنی�که�
این�همـه�بااخـاق�بـود�بـا�عصبانیـت�بـه�من�گفت:�حیف�تو�نیسـت�
می�خواهی�بین�من�و�شـوهرم�اختاف�بیندازی.�چون�زن�دید�من�
خیلی�جا�خوردم�و�ناراحت�شدم،�خواست�مرا�دلداری�دهد�و�گفت:�
اصمعـی�دنیـا�می�گـذرد،�خـواه�وسـط�بیابـان�باشـم،�خـواه�در�قصـر،�
خـواه�در�رفـاه�و�آسـایش،�خـواه�در�رنـج�و�سـختی.�امـروز�گذشـت.�
گـر�وسـط�قصـر�هـم�می�بـودم�بـاز� مـن�کـه�در�بیابـان�بـودم�گذشـت�و�ا

می�گذشت.�یک�چیز�نمی�گذرد�و�آن�آخرت�است.
کـرم�sشـنیدم�و�می�خواهـم� اصمعـی�مـن�یـک�روایـت�از�پیامبـر�ا
بـه�آن�عمـل�کنـم.�آن�حضـرت�فرمـود:�ایمـان�نصفه�الصبـر�و�نصفه�
الشـکر.�مـن�در�بیابـان�بـه�بداخاقـی�و�تندخویـی�و�زشـتی�شـوهرم�
صبر�می�کنم�و�به�شـکرانه�جمال�و�جوانی�و�سـامتی�که�خدا�به�من�
عنایت�فرمود،�به�این�مرد�خدمت�می�کنم�که�ایمانم�کامل�شود.

کرم�sمی�فرماید: پیامبر�ا
کنـد،� کـرده�و�او�را�تحمـل� کـه�بـر�بداخاقـی�همسـرش�صبـر� کسـی�
خداونـد�بـه�او�همـان�اجـری�را�خواهـد�داد�کـه�بـه�ایـوب�پیامبـر�داد�
کنـد�و�او�را�تحمـل�نمایـد،� کـه�بـر�بداخاقـی�شـوهرش�صبـر� و�زنـی�

خداوند�به�او�همان�ثوابی�را�خواهد�داد�که�به�آسیه�عطا�فرمود.

2. صبر بر معصیت
صبر�بر�معصیت�یعنی�در�مقابل�معصیت،�استقامت�کردن.�مقابل�
معصیـت�اسـتحکام�بـه�ایـن�اسـت�کـه�انسـان�جـذب�و�اغوا�نشـده�و�
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تحـت�تأثیـر�شـهوات�قـرار�نگیرد.�شـهوات�مصادیقـی�فراوانی�دارد:�
شـهوت�جنسـی،�پـول،�مقـام،�محبوبیـت�و�شـهرت.�بچـه�ای�کـه�
برای�رسیدن�به�آن�ظرف�شیرینی�موردعاقه�اش،�حرکت�می�کند،�
دیگـر�وسـط�راهـش�پـارچ�آب�و�لیـوان�را�نمی�بینـد�و�می�شـکند.�او�بـا�
دیدن�شـیرینی�از�اطراف�خود�غافل�می�شـود.�انسـانی�که�مجذوب�
گنـاه�شـد،�همین�گونـه�اسـت.�از�اطـراف�آن�گنـاه،�غافـل�می�شـود؛�و�
ایـن�غفلـت�بسـیار�خطرنـاک�اسـت؛�از�ایـن�رو�بایـد�چشـم�مان�را�بـاز�
کـه�دچـار�ایـن�غفلـت�نشـویم.�ایـن�صبـر�از� کنیـم� کنیـم؛�احتیـاط�

معصیت�است.
ئاُت  ـّیِ

َهـَب الّسَ
َ
ـّنَ ذ

َ
َیُقول

َ
ـْتُه ل اَء َمّسَ نـاُه َنْعمـاَء َبْعـَد َضـّرَ

ْ
ق

َ
ذ

َ
ِئـْن أ

َ
»َو ل

اِلحات6 « ؛  وا الّصَ
ُ
ذیَن َصَبُروا َو َعِمل

َّ
 ال

َّ
ُخوٌر ِإال

َ
َفِرٌح ف

َ
ُه ل

َ
ی ِإّن َعّنِ

گـر بعـد از شـّدت و رنجـی كـه بـه او رسـیده، نعمت هایـی بـه  و ا

او بچشـانیم، می گویـد: مشـكالت از مـن برطـرف شـد و دیگـر 

گشـت! و غـرق شـادى و غفلـت و فخرفروشـی  بـاز نخواهـد 

كـه )در سـایه ی ایمـان راسـتین( صبـر و  می شـود... مگـر آن هـا 

استقامت ورزیدند و كارهاى شایسته انجام دادند.

�صبـر�در�برابـر�معصیـت�هـا�و�هـوای�نفـس�آن�قـدر�عظیـم�اسـت�کـه�
حتـی�یوسـف�نبـی�qنیـز�خـود�را�از�شـر�آن�ایمـن�ندانسـته�و�بـه�خـدا�

پناهنده�می�شود:
�یوسف�qفرزند�یعقوب�نبی�qکه�در�کودکی�مورد�حسد�برادران�
خـود�قـرار�گرفـت�و�بـا�بـی�رحمـی�او�را�در�چـاه�انداختنـد،�سـپس�بـه�
بهایـی�انـدک�فروختنـد؛�و�در�مصـر�نیـز�بـه�دلیـل�رّد�درخواسـت�
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نامشـروع�همسـر�عزیـز�مصـر�و�دیگـر�زنان�مصری،�سـال�ها�به�زندان�
افتـاد،�امـا�در�برابـر�همـه�ی�ایـن�همـه�فضـای�معصیـت،�صبر�پیشـه�

کرد�و�بر�خدا�توکل�نمود.
مدرنیتـه� دنیـای� ایـن� سـرترین�صبرهـای� از� معصیـت،� بـر� صبـر�
کـه�انـواع�گناهـان�به�راحتـی�در�دسـترس�مـردم�قـرار�دارد� اسـت.�چرا
گـر�روزی�یـک�پسـر� و�به�راحتـی�می�تواننـد�بـه�آن�هـا�آلـوده�شـوند.�ا
جـوان�بـرای�رسـاندن�یـک�نامـه�بـه�دختری�سـختی�زیادی�داشـت�
امـروزه�به�راحتـی�و�بـه�صـورت�تصویـری�در�هر�لحظه�از�شـبانه�روز�و�
دورتر�از�چشـم�والدین�می�تواند�ارتباط�داشـته�باشـد.�این�فن�آوری�
و�تکنولـوژی�زمینـه�ایجـاد�گنـاه�را�فراهـم�کرده�اسـت.�از�این�رو�صبر�
 qبـر�آن�و�آلـوده�نشـدن�بـر�گنـاه�بسـیار�سـخت�اسـت.�امـام�صـادق

فرمود:
ی  

َ
َقاِبِض  َعل

ْ
ال

َ
ی  ِدیِنِه  ك

َ
اِبُر ِمْنُهْم  َعل ـاِس  َزَمـاٌن  الّصَ

َ
ـی الّن

َ
ِتـی َعل

ْ
 »َیأ

َجْمِر7« ؛
ْ
ال

 روزگارى بـر مـردم بیایـد كـه هـر كـه خواهـد دیـن خـود نگهـدارد 

چنان باشد كه آتش به دست گرفته باشد.

3. صبر بر طاعت
صبـر�بـر�طاعـت�یعنـی�وقتـی�کـه�یـک�واجـب�را�و�یـا�یـک�عبـادت�را�
می�خواهیـد�انجـام�بدهیـد،�از�طوالنـی�شـدن�آن�ملـول�و�خسـته�
ْرِض�َو�مـا�َبْیَنُهمـا�َفاْعُبـْدُه�َواْصَطِبـْر�

َ ْ
ـماواِت�َو�ال �الّسَ نشـوید؛�»َرّبُ

ِلِعباَدِتـه8«�؛�همـان�پـروردگار�آسـمان�ها�و�زمیـن�و�آنچـه�میـان�آن�دو�
قرار�دارد!�او�را�پرستش�کن�و�درراه�عبادتش�شکیبا�باش!
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مثـًا�از�خوانـدن�نمـاز�شـب،�دعـای�ندبـه�و�یـا�کمیـل�خسـته�نشـود.�
انسـان�از�ادامـه�ی�روزه�ی�مـاه�رمضـان،�توجـه�بـه�خـدا�در�نمازهای�
واجب�و�فرایض،�از�توجه�به�قرآن،�ملول�و�خسـته�نشـود.�این�صبر�
بـر�طاعـت�اسـت.�در�بیـان�چگونگـی�نمـاز�حضرت�فاطمه�سـام�اهلل�
علیها�در�روایات�آمده�است�که:�»در�این�اّمت،�عبادت�کسی�بیش�
از�عبـادت�فاطمـه�زهـرا�rنبـود.�او�چنـدان�بـه�عبـادت�می�ایسـتاد�
کـه�پاهایـش�ورم�کـرده�بـود�9.«��و�نیـز�در�مـورد�حـال�حضـرت�در�نمـاز�
آمده�است:�»فاطمه�زهراr،�در�حال�نماز،�به�سبب�ترس�بسیار�از�
خداونـد�بـزرگ،�نفسـش�بـه�شـماره�می�افتاد 10«�.�با�توجـه�به�این�دو�
مطلب�می�توان�به�عمق�توجه�حضرت�به�نماز�پی�برد،�نمازی�که�
نفـس�را�بـه�شـماره�انـدازد،�نمازی�سراسـر�توجه�و�حضور�قلب�اسـت�
که�انسان�را�به�اسرار�نماز�نزدیک�می�سازد�تا�از�دریچه�این�نزدیکی�

بتوان�از�فیوضات�نماز�بهره�برد.

گریز و روضه
شهادت�جان�گداز�حضرت�زهرا�rو�حوادث�تلخ�و�شرایط�سخت�
بعد�از�رحلت�رسول�خدا�sبرای�حضرت�علی�qبسیار�جان�فرسا�
و�دشـوار�بـود�هیچ�چیـزی�نمی�توانسـت�امیرالمومنـان�علی�qرا�در�
برابر�آن�حفظ�کند�جز�صبر�و�استقامت�او�در�پرتو�صبر�و�استقامت�به�
ْحَجی�

َ
ْبـَر�َعَلی�َهاَتا�أ �الّصَ ّنَ

َ
ْیُت�أ

َ
زندگـی�خـود�ادامـه�داد�و�فرمـود:�»َفَرأ

َفَصَبْرُت��َو�ِفی�اْلَعْیِن�َقًذى�َو�ِفی�اْلَحْلِق�َشًجا�11؛�سرانجام�دیدم�صبر�
و�شـکیبایی�بـه�عقـل�و�خـرد�نزدیک�تـر�اسـت�ازایـن�رو�صبـر�کـردم�بـا�
اینکه�)بر�اثر�فشـار�حوادث�تلخ(�هم�چون�کسـی�بودم�که�خاشـاک�
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چشمش�را�پر�کرده�و�استخوان�راه�گلویش�را�گرفته�است.«
�فاطمـه�جـان!�تـو�رفتـی�و�ایـن�بچه�هـا�جـای�خالـی�تـو�را�می�دیدنـد،�
بـه�محـراب�نـگاه�می�کردنـد،�اشـک�می�ریختنـد.�وقتـی�عزیـزی�
مـی�ره،�چنـد�عاقـل�لوازم�اونو�مخفی�می�کنند،�ولی�در�مورد�صدیقه�
طاهره،�شاید�یک�عاقل�پیدا�شد�جانماز�خانم�را�جمع�کنه،�ولی�در�

نیم�سوخته�چی،�قابل�اخفا�نبود.

ای�شیعه�غم�و�درد�چرا؟�فاطمه�داریم
������������������������������������������������������������������در�مهلکه�و�موج�با�فاطــمه�داریـم� �

آن�روز�که�پرونده�ی�اعمال�بخــوانند
��������������������������������������������������������ما�چشم�به�دریای�سخا،�فاطمه�داریم� �

�� � از�غم�هراسی�به�دل�خسته�ما�نیست�
��������������������������������������������������������������������������������������������اّمید�به�اّم�الشهــدا،�فاطمــه�داریــم�

اسماء�نقل�می�کند:�لحظات�آخر�عمر�مبارک�فاطمه�زهرا�بود،�دختر�
پیغمبر�غسل�کرد،�لباس�های�را�تغییر�داد.�مشغول�راز�و�نیاز�با�خدا�
شـد.�اسـما�ء�می�گویـد:�جلـو�رفتـم�دیـدم�فاطمـه�رو�به�قبله�نشسـته،�
دسـت�ها�را�بـه�سـوی�آسـمان�بلنـد�کـرده�می�فرمایـد:�خدایـا�بـه�حـق�
پیامبرانـی�کـه�آن�هـا�را�برگزیـدی،�بـه�گریه�های�حسـن�و�حسـین�در�
فـراق�مـن،�از�تـو�می�خواهـم�کـه�گناهکاران�شـیعیان�من�و�شـیعیان�

فرزندان�من�درگذری.
دیگـر�روزهـای�آخـر�عمـر�فاطمـه�اسـت،�دیگـر�چـراغ�عمـر�فاطمـه�
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خامـوش�می�شـود،�بیاییـد�دسـته�جمعی�بریـم�خانـه�علـی،�بـرای�
عیـادت�فاطمـه،�وارد�خانـه�شـوی�می�بینـی�دخترش�زینب�پرسـتار�
مـادر�اسـت،�مثـل�پروانـه�دور�مـادر�می�گـردد�قربـون�پرسـتار�خانـه�
علی،�با�آن�دسـته�ای�کوچکش�برای�شـفای�مادر�دعا�می�کند�صدا�

می�زند�مادر:
شبی�در�خواب�بودی�آمدم�بازوی�تو�دیدم�

���������������������������������������������������������������������مبادا�آنکه�بیــدارت�کـــنم�آهــسته�بوسیـــدم
چو�درب�خانه�ما�سوخت�پرسیدی�کجا�بودی؟

���������������������������������������������تو�می�خوردی�کتک�من�هم�به�زیردست�و�پا�بودم

�هـی�می�گفتـم�مـادرم�را�نزنیـد،�بابـام�علـی�را�رهـا�کنید�همـه�بگوییم�
یا�زهرا�...�

در�جالت�کی�زنی�صدیقه�کبری�شود�
��������������������������������������������������������������دختر�خیر�الوری�محبوبه�یکتا�شود �

با�چنین�شأن�و�جالت�کی�روا�باشد�فلک��
��������������������������نیلگون�از�ضربت�سیلی�رخ�زهرا�شود ���������������������������������������������
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ایجاد انگیزه 1
مسـئله�طـاق�و�افزایـش�رونـد�آن�نگرانی�های�زیـادی�را�برای�آینده�
کشـور�بـه�وجـود�آورده�اسـت.�اعتیـاد،�فسـاد�اخاقـی�و� فرهنگـی�
کاهش�سـطح�دین�داری�از�آثاری�اسـت�که�مسـئله�طاق�به�همراه�
دارد.�مقـام�معظـم�رهبـری�)مدظله�العالـی(�افزایش�طـاق�را�به�عنوان�

یک�معضل�برای�سبک�زندگی�امروز�ما�بیان�نمودند�2 .
کی�از�آن�اسـت�کـه�در�دهه�اخیر� آمارهـای�رسـمی�مرکـز�آمـار�ایران�حا
�رفتـه،�به�طوری�که�در�شـهرهای�بزرگ� درصـد�طـاق�بـه�شـدت�باال
از�هـر�سـه�ازدواج،�یکـی�بـه�طـاق�منجر�می�شـود�طبق�آخریـن�آمار،�
ایـران�رتبـه�چهـارم�طـاق�را�در�دنیـا�دارد.�طبق�همین�آمار�در�شـش�
مـاه�نخسـت�سـال��1394تعـداد��11039ازدواج�کمتـر�از�یـک�سـال�
کنـار�هـم�زندگـی�کردند.�بیشـتر�طاق�ها�مربوط�به�زوج�هایی�اسـت�
کـه�بـا�یکدیگـر�اختـاف�سـنی�ندارنـد�)زوج�هـای�هـم�سـن(�مثـًا�در�
سـال��90حدود�11%�طاق�ها�مربوط�به�این�زوج�ها�می�باشـد�بیشـتر�
طاق�هـا�در��5سـال�اخیـر�مربـوط�بـه�زوج�هـای�بـا�سـن�زیـر��30سـال�
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اسـت�)مـردان�بـا�سـن��25تـا��29و�زنـان�بـا�سـن��20تـا��24سـال(�در�
اسـتان�تهـران�و�البـرز�بـه�ازای�هـر��3/2ازدواج�یـک�طـاق�بـه�ثبـت�

رسیده�است�3.
بـا�عنایـت�بـه�ایـن�آمارهـا�بـه�ایـن�نتیجـه�می�رسـیم�کـه�بـرای�حفـظ�
استحکام�خانواده�باید�به�دنبال�راهی�بود�که�سبب�کاهش�طاق�

شود.
کـرد�علـت�عمـده�طاق�هـا�عـدم�تعامـل� بـه�جـرأت�می�تـوان�ادعـا�
از� درسـت� درک� عـدم� سـبب� کـه� اسـت� زوجیـن� بیـن� مناسـب،�
شخصیت�آنان�شده�و�به�طاق�و�جدایی�ختم�می�گردد.�در�دنیایی�
کـه�اختیـارات�انسـان�سـبب�سـلب�آزادی�دیگـران�و�قاعدتـًا�مزاحـم�
اختیار�دیگران�است�به�نظر�می�رسد�آنچه�سبب�استحکام�اجتماع�
و�خانـواده�می�گـردد�توجـه�بـه�بایسـته�های�اخاقـی�در�تعامـل�بیـن�
انسـان�ها�و�در�ایـن�مـورد�در�بیـن�همسـران�اسـت.�چـه�بایسـته�های�
اخاقـی�بایـد�رعایـت�شـود�تـا�ضامـن�گرمـی�کانـون�خانـواده�باشـد.�
tبایسـته�های�اخاقـی�در�روابـط�همسـران�چیسـت؟�اهل�بیـت�

در�روابط�همسران�چگونه�تعامل�می�کردند؟

اقناع اندیشه و تحریک احساس
مهم ترین بایسته های اخالقی در روابط همسران عبارت اند:

1.احترام به همسر
احترام�به�همسر�نقش�بسزایی�در�صفا�و�صمیمیت�کانون�خانواده�
داشته�و�از�عواملی�است�که�در�تربیت�فرزندان،�تأثیر�فراوانی�دارد.�
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مـادری�کـه�در�خانـه،�عزیـز�باشـد�و�موردتکریم�شـوهرش�قرار�گیرد،�
با�روحی�سرشـار�از�عاطفه�و�آرامش�و�احسـاِس�شـخصیت،�فرزندان�

را�تربیت�خواهد�نمود.
وقتـی� �sاسـام مکـّرم� رسـول� رحلـت� از� زهراrپـس� حضـرت�
»فـدک«�را�بـه�ناحـق�از�او�گرفتنـد،�شـکوه�خـود�را�بـا�حـزن�شـدیدی�
امـا� 4؛� بـرد� السـام� علیـه� علـی� امیرالمؤمنیـن� همسـرش� نـزد� بـه�
را� مهربانـش� لحنـی�محترمانـه�همسـر� امیرالمؤمنیـن�علیqبـا�

دلداری�داد�و�فرمود:�
ـّمَ َنْهِنِهـی َعـْن َوْجـِدِك َیـا اْبَنـة 

ُ
 ِلَشـاِنِئِك ث

ُ
َوْیـل

ْ
ـِك َبـِل ال

َ
 ل

َ
 َوْیـل

َ
»ال

ُت َمْقُدوِری 
ْ
ْخَطأ

َ
 أ

َ
َمـا َوَنْیُت َعْن ِدیِنی َو ال

َ
ِة ف ُبـّوَ

ُ
 الّن

َ
ـة ْفـَوِة َو َبِقّیَ الّصَ

ُموٌن َو َما 
ْ
ِك َمأ

ُ
ِفیل

َ
ِك َمْضُموٌن َو ك

ُ
ِرْزق

َ
 ف

َ
َغة

ْ
ُبل

ْ
یِدیَن ال ْنِت ُتِر

ُ
ِإْن ك

َ
ف

اْحَتِسِبی اَل 5؛ 
َ
ِطَع َعْنِك ف

ُ
ا ق  ِمّمَ

ُ
َضل

ْ
ف

َ
ِك أ

َ
 ل

َ
ِعّد

ُ
أ

ویـل و وای بـر تـو مبـاد؛ بلكـه وای بـر دشـمنان تـو بـاد! پـس مـرا از 

این گونـه خطـاب بـازدار ای دختـر برگزیـده مخلوقـات و یـادگار 

نبـّوت. بـه خـدا سـوگند! مـن در انجـام وظیفـه سسـتی نكـردم و 

گـر تـو معاشـی و روزی  آنچـه قـدرت و تـوان داشـتم، انجـام دادم. ا

می خواهـی؟ بـدان كـه خداونـد ضامـن و كفیـل اسـت و آنچـه را 

بـرای تـو مهیـا نمـوده بهتـر اسـت از آنچه از دسـت تو رفته اسـت! 

خدا را كافی بدان و بدو پناه بر!«

حضرت�علیqآن�چنان�با�متانت�و�احترام�در�برابر�شکِوه�حضرت�
زهراrبرخـورد�می�نمایـد�کـه�حضـرت�فاطمـهrآرام�می�گیـرد�و�
می�فرمایـد:�»َحْسـِبَی�اهلُل؛�خداونـد�مـرا�کفایـت�می�کنـد.«�و�ایشـان�
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ساکت�می�شود.
آن�بانـوی�بزرگـوار،�نـام�همسـر�خـود�را�بـا�احتـرام�یـاد�می�کـرد.�گاهـی�
وی�را�بـا�کنیـه�»ابوالحسـن«�می�خوانـد�و�گاهـی�بـا�یاد�قرابت�نسـبی�
)ابن�عم(�وی�را�ندا�می�داد.�در�حدیث�شریف�کساء�آمده�است�که�
حضـرت�فاطمـه�rمی�فرماید:�ابوالحسـن�علی�بـن�ابیطالب�وارد�
شد�و�فرمود�سام�بر�تو�اى�دختر�رسول�خدا�گفتم:�»و�بر�تو�باد�سام�
اى�ابـا�الحسـن�و�اى�امیرمؤمنـان.«�ایـن�گونـه�نقـل�نـام�و�خطـاب�
احتـرام�آمیـز�یکـی�از�نـکات�اصلـی�رابطـه�زوجین�نسـبت�بـه�یکدیگر�

است.
همسـر�بزرگـوار�امـام�خمینی���این�فرزند�خلف�حضـرت�زهرا�rدر�
مورد�نحوه�برخورد�حضرت�امامe �با�ایشان�می�گوید:�حضرت�امام�
بـه�مـن�خیلـی�احتـرام�می�گذاشـتند�و�خیلـی�اهمیـت�می�دادند.�هیچ�
حـرف�بـد�یـا�زشـتی�به�مـن�نمی�زدنـد�...�امام�حتـی�در�اوج�عصبانیت�
هرگـز�بی�احترامـی�و�اسـائه�ادب�نمی�کردنـد.�)امـام�در�هنـگام�ناهار�یا�
شام(�غذا�را�شروع�نمی�کردند؛�به�بچه�ها�هم�می�گفتند:�صبر�کنید�تا�

خانم�بیایند6 .
rدربـاره�سـرباز�شـهید�حضـرت�زهـرا� eهمسـر�شـهید�مطهـری
می�گوید:�یادم�هسـت�یک�بار�برای�دیدن�دخترم�به�اصفهان�رفته�
بـودم�و�بعـد�از�چنـد�روزی�بـا�یکـی�از�دوسـتانم�بـه�تهـران�برگشـتم.�
نزدیکی�های�سحر�بود�که�به�خانه�رسیدم.�وقتی�وارد�خانه�شدم،�
دیدم�همه�بچه�ها�خواب�هستند،�ولی�آقا�بیدار�است.�چای�حاضر�
کـرده�بودنـد،�میـوه�و�شـیرینی�چیـده�بودنـد�و�منتظـر�مـن�بودنـد.�
گفـت:�همـه� کـرد�و� دوسـتم�از�دیـدن�ایـن�منظـره�بسـیار�تعجـب�
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روحانیون�این�قدر�خوب�هستند!
بعد�از�سام�و�علیک،�وقتی�آقا�دیدند،�بچه�ها�هنوز�خوابند.�با�تأثر�
به�من�گفتند:�می�ترسم�یک�وقت�من�نباشم�و�شما�از�سفر�بیایید�و�

کسی�نباشد�که�به�استقبالتان�بیاید�7.

ل 2.انجام کارهای منز
از�مسائلی�که�در�زندگی�مشترک�زن�و�شوهر�مطرح�و�در�خوشبختی�
و�نشـاط�خانـواده�تأثیـر�بـه�سـزایی�دارد،�تأمیـِن�نیازهـا�و�انجـام�
گـر�زوجیـن�وظیفـه�خـود�را�بـه�خوبـی�انجـام� کارهـای�خانـه�اسـت.�ا

کم�خواهد�شد. دهند،�صفا�و�صمیمیت�در�محیط�خانواده�حا
 rکارهای�درون�خانه�را�بر�عهده�حضرت�فاطمه�sرسول�خدا
بـه�حضـرت�علیqسـپرد.� را� بیـرون�خانـه� کارهـای� و� گذاشـت�
فاطمهrمی�فرمایـد:�»جـز�خـدا�کسـی�نمی�داند�که�مـن�چه�اندازه�
گذار�شد�و�از� خوشحال�شدم�از�اینکه�کارهای�درون�خانه�به�من�وا
کارهای�بیرون�خانه�و�معاشرت�و�تماس�با�مردان�معاف�شدم�8.«
rآمده�اسـت:�»فاطمهqدر�همین�زمینه�در�سـخنی�از�امام�باقر
در�خانـه�علـیqکاِر�خانـه؛�خمیر�کردن،�نـان�پختن�و�نظافت�را�به�
عهـده�گرفـت.�علیqنیـز�کارهـای�بیـرون�خانـه�را،�ماننـد�آوردن�

کی�به�عهده�داشت9 .« هیزم�و�تهیه�مواد�خورا
کـه�حضـرت�علیqبعضـی� از�برخـی�روایـات�اسـتفاده�می�شـود�
اوقـات�در�کارهایـی�ماننـد�تهیـه�آرد�و�آسـیاب�کـردن�نیـز�بـه�کمـک�

همسرش�حضرت�زهراrمی�شتافت.
گاه�مشـاهده� روزی�رسـول�خـدا�sبـه�خانـه�علـیqوارد�شـد،�نـا
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کـرد�دختـر�و�دامـادش�بـا�محبـت�بی�نظیـر�در�کنـار�هـم�نشسـته�و�بـا�
همکاری�به�آرد�کردن�»جو«�مشغول�اند10.

کدام�یـک�از� ُکمـا�َاعیـی«؛� پیامبـر�sخطـاب�بـه�آنـان�فرمـود:�»َاّیُ
شـما�خسـته�تر�هسـتید�تـا�مـن�بـه�جـای�او�نشسـته،�کارش�را�انجـام�
دهـم؟�علیqفرمـود:�ای�رسـول�خـدا!�دختـرت�فاطمه،�خسـته�تر�
است.�آن�حضرت�کنار�دامادش�نشست�و�با�هم�به�دستاس�کردن�

مشغول�شدند�.
qدر�فضیلـت�خدمـت�زن�بـه�شـوهرش�همیـن�کام�امـام�صـادق

کفایت�می�کند:�
َهـا ِمـْن 

َ
 ل
ً
اَن َخْیـرا

َ
 ك

َّ
 ِمـْن َمـاٍء ِإال

ً
ٍة َتْسـِقی  َزْوَجَهـا َشـْرَبة

َ
»َمـا ِمـِن  اْمـَرأ

ِ َشـْرَبٍة 
ّ

ل
ُ

َها ِبك
َ
َها َو َیْبِنی اُل ل

ُ
ْیل

َ
ِعَبـاَدِة َسـَنٍة ِصَیـاٍم َنَهاُرَهـا َو ِقَیـاٍم ل

یَن َخِطیَئة11 ؛ َها ِسّتِ
َ
َفَر ل

َ
ِة َو غ

َ
َجّن

ْ
 ِفی ال

ً
َتْسِقی َزْوَجَها َمِدیَنة

كـه بـه شـوهرش مقـداری آب دهـد، بـرای او بهتـر از   هـر زنـی 

عبادت یك سـال اسـت كه روزهایش روزه باشـد و شـب هایش 

عبـادت كنـد و خداونـد بـه جـای هـر مقـدار آبی كه به شـوهرش 

بنوشـاند، شـهری در بهشـت برایش می سـازد و شـصت گناهش 

را می آمرزد.«

3.آراستن خویش برای همسر نه برای دیگران
اسـام،�دیـن�فطـرت�اسـت�و�بـه�احساسـات�و�عواطـف�افـراد�جامعه�
توّجـه�دارد.�در�سرشـت�هـر�مـرد�و�زنی،�زیبایی�خواهی�نهفته�اسـت�
لـذا�در�اسـام�سـفارش�شـده�کـه�زن�و�شـوهر�خـود�را�بـرای�یکدیگـر�
بیاراینـد�و�ظاهـر�خـود�را�جـّذاب�و�زیبـا�نماینـد.�پیامبـر�sنیـز�برای�
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شـب�عروسـی�حضرت�زهرا�rدسـتور�داد�عطرهایی�خوشبو�تهیه�
کننـد�و�زهـرا�rنیـز�در�داخـل�خانـه�دائمـًا�معطـر�بودنـد.�البتـه�ایـن�

زینت�برای�مردان�هم�است
�از�دوسـتان�امـام�کاظـم�qگویـد:�آن�حضـرت�را� حسـن�بـن�جهـمـ�
دیدم�که�موهای�خود�را�خضاب�کرده�اسـت،�گفتم:�فدایت�شـوم،�

شما�هم�خضاب�می�کنید؟!
حضـرت�فرمـود:�آری،�اصـاح�و�مرّتـب�بـودن�وضـع،�بـر�عّفـت�زنـان�
کدامنی�را�رها�کردند�به�این�دلیل�که� می�افزایـد.�زنانـی�بودنـد�کـه�پا

شوهرانشان�اصاح�و�مرّتب�بودن�خود�را�رها�کردند.
سـپس�فرمـود:�دوسـت�داری�همسـرت�را�در�حالـی�هماننـد�حـال�

خودت�که�خود�را�آراسته�ننموده�ای،�ببینی؟
گفتم:�نه!�فرمود:�او�نیز�چنین�است.

آنگاه�فرمود:�نظافت�و�استعمال�بوی�خوش�و�اصاح�مو،�از�اخاق�
پیامبران�است12 .

یکـی�از�دوسـتان�امـام�باقرqبـه�نـام�حکـم�بـن�عتیبـه�می�گویـد:�در�
خانـه�ای�زیبـا�و�آراسـته�خدمـت�آن�حضـرت�رسـیدم،�لبـاس�زیبـا�و�
رنگینـی�پوشـیده�بـود�کـه�آثـار�رنـگ�لبـاس�بـر�دوش�حضـرت�دیـده�
می�شـد.�خیلـی�شـگفت�زده�شـدم.�گاهـی،�بـه�خانه�نـگاه�می�کردم،�

گاهی�به�وضع�لباس�آن�حضرت!�
حضرتqفرمـود:�ایـن�حالـت،�چطـور�اسـت؟�عـرض�کـردم:�چـه�
بگویـم�از�ایـن�لباسـی�کـه�بـه�تـن�کرده�ایـد؟�ایـن�لبـاس،�مربـوط�بـه�

افراد�نوجوان�است.
کیزه�ای� حضرت�فرمود:�ای�حکم!�چه�کسی�زینت�ها�و�چیزهای�پا
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را�کـه�خداونـد�بـرای�بندگانـش�آفریده�اسـت،�حرام�کـرده؟�این�ها�از�
چیزهایـی�اسـت�کـه�خداونـد�بـرای�بندگانش�آفریده�اسـت؛�اما�این�
خانـه�کـه�مشـاهده�می�کنـی�مربـوط�بـه�همسـر�مـن�اسـت�و�مـن�تـازه�
ازدواج�کرده�ام.�لباسی�که�مشاهده�می�کنی�و�همچنین�حضور�من�

در�این�خانه،�به�خاطر�همین�موضوع�است13 .
همچنیـن�زنـی�دربـاره�حقـوق�مـرد�بـر�زن�از�پیامبـر�خـدا�sپرسـید�

ایشان�می�فرمایند:
َن  ّیَ ْحَسـَن ِثَیاِبَهـا َو َتَز

َ
َبـَس أ

ْ
ْطَیـِب  ِطیِبَهـا َو َتل

َ
ـَب  ِبأ ْن  َتَطّیَ

َ
ْیَهـا أ

َ
 »َعل

یَنِتَها 14؛  ْحَسِن ِز
َ
ِبأ

بر زن است كه برای شوهرش خوشبوترین عطرهایش را بزند و 

قشـنگ ترین لباس هایش را بپوشـد و از زیباترین زینت هایش 

استفاده كند.«

4.گذشت از لغزش های همسر
بـرای�افـرادی�کـه�بنـا�اسـت�مّدت�هـا�باهـم�زندگـی�کننـد�و�در�امـور�
زیـادی�منافـع�واحـدی�دارنـد،�سـرزنش�لغـزش�و�اشـتباه،�امـری�
عادی�اسـت؛�بنابراین�الزم�اسـت�با�بردباری�از�اشـتباهات�یکدیگر�
کـه�برخـی� کلمـات�تنـد� چشم�پوشـی�نماینـد.�زن�و�شـوهر�در�برابـر�
وقت�هـا�بـه�خاطـر�شـرایط�خـاص،�از�طـرف�مقابـل�می�شـنوند،�بایـد�
سعه�صدر�داشته�باشند.�آنان�می�توانند�با�خونسردی�و�گفتن�چند�
کلمه�محبت�آمیز،�طرف�مقابل�را�از�حالت�ناراحتی�خارج�نمایند.

سـیره�معصومان�tچنین�بوده�اسـت�که�اشـتباه�و�خطای�همسـران�
را�نادیده�می�گرفتند.
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اسـحاق�بـن�عمـار�می�گویـد:�بـه�امـام�صادقqعـرض�کـردم:�حـّق�
زن�بـر�مـرد�چیسـت�کـه�با�انجام�آن�ها�انسـان،�»نیکوکار«�محسـوب�

شود؟
گـر�خطایـی� ک�و�پوشـاک�او�را�فراهـم�نمایـد�و�ا امامqفرمـود:�خـورا

از�او�سر�زد،�از�او�بگذرد.�
کـه�بـه�او�آزار� سـپس�فرمـود:�پـدرم�امـام�باقرqهمسـری�داشـت�

می�رساند؛�ولی�پدرم�او�را�مورد�عفو�و�بخشش�قرار�می�داد�15.
امیرالمؤمنین�علیqمی�فرمایند:

َها ِلَیْصُفَو َعْیُشـَك 16؛ 
َ
 ل

َ
ْحَبة ْحِسـِن الّصُ

َ
ِل  َحاٍل  َو أ

ُ
ی  ك

َ
َداِرَها َعل

َ
 »ف

همیشـه با همسـرت مدارا كن و با او به نیكی هم نشـینی كن تا 
زندگی ات باصفا شود.«

5.اطاعت از همسر
پیامبر�خدا�sمی�فرمایند:�

 
َ

َمَرَهـا ال
َ
ا أ

َ
ا َدَعاَهـا ُتْرِضیـِه  َو ِإذ

َ
ِتـِه  ِإذ

َ
ـی  اْمَرأ

َ
 َعل

ً
ُجـِل  َحّقـا »ِإَن  ِللّرَ

 ُتَخاِلُفه17  ؛
َ

ِف َو ال
َ

ِخال
ْ
 ُتَجاِوُبُه ِبال

َ
َتْعِصیِه َو ال

 مـرد حقـی بـر زنـش دارد ]و آن حـق ایـن اسـت كـه[ چنانچـه او را 
صدا زند پاسخ دهد و هنگامی كه او را دستوری دهد سرپیچی 

نكند و پاسخ مخالف ندهد و با او مخالفت نورزد.«
امام�صادقqمی�فرمایند:

 ُتْؤِذیِه َو ُتِطیُعُه ِفی َجِمیِع 
َ

ِرُم َزْوَجَها َو ال
ْ

ٌة ُتك
َ
 »َسِعیَدٌة َسِعیَدٌة اْمَرأ

ْحَواِله18  ؛
َ
أ

 خوشـا به سـعادت و خوشـا به سـعادت آن زنی باد كه شـوهرش 

را بزرگ دارد و به او آزار نرساند و همیشه از شوهرش فرمانبری 
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كند.«

پیامبر�گرامی�اسام�sمی�فرمایند:�
َمـَر و ال ُتخاِلُفـُه ِفـی 

َ
»َخیـُر اِلنسـاِء الِتـی َتُسـُرُه اذا َنَظـَر َو ُتِطیُعـُه ِاذا ا

َنِفسها َو ال َماِلها ِبَما ُیكِرُه19 ؛ 

كـه وقتـی مـرد بـه او نگـرد مسـرور شـود  بهتریـن زنـان آن اسـت 

و وقتـی بـه او فرمـان دهـد اطاعـت كنـد و بـا تـن و مـال خـود بـر 

خالف رضای شوهر كاری نكند.«

زهـرای�اطهـر�در�جواب�درخواسـت�علیqبـرای�ورود�آن�دو�نفر�به�
خانـه�و�پـس�از�ماجـرای�بـه�آتش�کشـیدن�در�منزل�و�مصدوم�شـدن�

ایشان�می�فرماید:
 َما َتَشاء20 ؛

ْ
َعل

ْ
اف

َ
ُة َزْوَجُتَك ف ُحّرَ

ْ
َبْیُت  َبْیُتَك  َو ال

ْ
 »ال

 خانه، خانه توست و من همسر تو هستم، هر آنچه می خواهی 

انجام بده.«

امـام�علیqدربـاره�فاطمهrمی�فرماینـد:�»قسـم�بـه�خـدا!�مـن�
کاری�نکـردم،�او�هـم� فاطمـهrرا�هرگـز�خشـمگین�و�مجبـور�بـه�

هیچ�گاه�مرا�خشمگین�و�از�دستورم�سرپیچی�نکرد 21.«

6.ابراز محبت
صفـا�و�شـادابی�کانـون�خانـواده،�بسـتگی�بـه�حضـور�بانشـاط�یـك�
»زن«�دارد،�اما�نشاط�و�سرزندگی�یك�زن�به�محبت�»مرد«�وابسته�

است.
امام�صادقqمی�فرمایند:

َساِء ُحّبا22ً ؛   ِللّنِ
َ

 اْشَتّد
ً
َنا ُحّبا

َ
 ل

َ
  َمِن  اْشَتّد

ُ
ل

ُ
 »ك
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هر كس بیشتر دوستدار ما باشد، به زن ها )همسرش( نیز بیشتر 

دوستی می كند.«

پیامبر�عزیز�خدا�sمی�فرمایند:�
 23؛

ً
َبدا

َ
ِبَها أ

ْ
ل

َ
َهُب ِمْن ق

ْ
 َیذ

َ
ِك  ال ِحّبُ

ُ
ِة ِإّنِی أ

َ
َمْرأ

ْ
ُجِل  ِلل   الّرَ

ُ
ْول

َ
»ق

 این گفتار مرد به همسـرش كه »من تو را دوسـت دارم«، هرگز از 

قلب زن بیرون نمی رود.«

کید�می�کنـد:�»هیچ�وقت�ما� خانـم�فریـده�مصطفـوی،�دختـر�امـام�تأ
ندیدیم�ایشان�]امام[�به�خانم�بگویند�»فان�کار�را�انجام�بده«�و�یا�
حتی�»یک�چای�برای�من�بریز«...�خیلی�به�ایشان�]مادرم[�اظهار�
محبـت�و�عاقـه�می�کردنـد�و�مقید�بودند�این�اظهار�محبت�و�عاقه�

را�جلوی�ما�فرزندان�هم�علنی�کنند24 .
امام�رضاqمی�فرمایند:

 َو ِهـَی 
ُ

َغَراَمـة
ْ
 َو ال

ُ
َغِنیَمـة

ْ
ِمْنُهـّنَ ال

َ
ی  ف

َ
َسـاَء َشـّت َن  الّنِ

َ
ـْم  أ

َ
 »َو اْعل

ه  25؛
َ
 ل

ُ
َعاِشَقة

ْ
 ِلَزْوِجَها َو ال

ُ
َبة ُمَتَحّبِ

ْ
ال

گوننـد، برخـی از آنـان دسـتاوردی گران بهـا   بـدان كـه زنـان گونا

و تـاوان ]رنج هـای آدمـی[ هسـتند و ایـن زن كسـی اسـت كـه بـه 

شوهرش محبت می كند و عاشق اوست.«

گریز و روضه
حضـرت�زهـرا�rشـیفته�و�عاشـق�همسـر�مهربانـش�بود�و�همیشـه�
بامحبت�و�احترام�ایشـان�را�صدا�می�زد�و�این�محبت�به�قدری�بود�
کـه�جانـش�را�در�ایـن�راه�فـدا�کرد.�حضرت�زهرا�rهنگام�شـهادت�
وصیـت�فرمـود:�»علـی�جان!�وقتی�من�وفات�کردم�تو�غسـل�و�کفن�
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مـرا�بـه�عهـده�گیـر�و�بـر�من�نماز�بگـزار�و�مرا�درون�قبر�گذاشـته،�دفنم�
کـن�و�خـاک�را�بـر�روی�قبـر�مـن�ریختـه،�مسـاوی�کـن�و�بـر�بالینـم�رو�
بـه�روی�مـن�بنشـین�و�زیـاد�قـرآن�بخـوان�و�دعـا�کـن؛�زیـرا�در�چنیـن�
لحظه�هایی�میت�به�انس�گرفتن�بازندگان�محتاج�است.�من�تو�را�
به�خدا�می�سپارم�و�درباره�فرزندانم�به�نیکوکاری�سفارش�دارم26 .«

����������������� � دست�من�و�عنایت�و�لطف�و�عطای�فاطمه�
�����������������������������������������������������������������������������������قلب�من�و�محبت�و�مهر�و�والی�فاطمه

طبع�من�و�قصیده�و�مدح�و�ثنای�فاطمه
�������������������������جرم�من�و�شفاعت�روز�جزای�فاطمه � �������������������������������

به�بذل�دست�فاطمه!�به�خاک�پای�فاطمه
��������������������منم�گدای�فاطمه،�منم�گدای�فاطمه27  � �

امـا�حضـرت�زهـرا�rماجـرای�مظلومیـت�خـود�را�این�گونـه�بیـان�
می�فرماینـد:�»قنفـذ�را�بـا�دو�نفـر�دیگـر�بـه�خانـه�مـا�فرسـتادند�تـا�پسـر�
عمویـم�علـیqرا�بـرای�بیعت�زیان�بار�خود�به�سـقیفه�بنی�سـاعده�
کـه�مشـغول�انجـام�وصیـت�رسـول�خـدا�sو� بیـرون�برنـد.�علـی�
تألیف�قرآن�بود،�با�آنان�بیرون�نرفت.�آنان�نیز�برای�عقده�گشایی،�
هیزم�زیادی�در�مقابل�در�خانه�ما�جمع�کردند�و�آتش�آوردند�تا�خانه�
و�مـا�را�بـه�آتـش�کشـند.�مـن�در�پشـت�در�ایسـتادم�و�آنـان�را�بـه�خـدا�و�

پدرم�قسم�دادم�که�دست�از�ما�بردارند�و�ما�را�یاری�کنند.
یکـی�از�آن�دو،�تازیانـه�را�از�دسـت�قنفـذ�گرفـت�و�بـا�آن�بـه�بازویم�زد؛�
چنانکـه�تازیانـه�همچـون�بازوبنـد�بـه�دور�بازویـم�حلقـه�زد.�سـپس�
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وی�لگـدی�بـه�در�کوبیـد�و�آن�را�بـه�طـرف�مـن�فشـار�داد�و�مـن�کـه�
آبسـتن�بودم،�به�صورت�روی�زمین�افتادم.�آتش�شـعله�می�کشـید�
و�صورتـم�را�می�گداخـت.�یکـی�از�آن�دو�نفـر�چنـان�بـه�صورتم�سـیلی�
زد�کـه�گوشـواره�ام�بـر�زمیـن�افتـاد�و�درد�زایمـان�به�سـراغم�آمد.�پس�
محسـنم�کشـته�شـد.�ایـن�اسـت�اّمتـی�کـه�می�خواهـد�بـر�مـن�نمـاز�
بخوانـد؟!�در�حالـی�کـه�خـدا�و�رسـول�از�آنان�بیزاری�جسـته�اند.�من�

نیز�از�آنان�برائت�می�جویم�28.«

به�وقت�مرگ،�پر�کردم�زخون،�چشم�تر�خود�را
����������������������������������که�تنها�می�گذارم�بین�دشمن،�همسر�خود�را �

خدایا!�اولین�مظلوم�عالم�را�تو�یاری�کن
�����������������������������������که�امشب�می�دهد�از�دست،�تنها�یاور�خود�را �
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ایجاد انگیزه 1
وقتی�سخن�از�سبک�و�سیره�معصومین��tبه�میان�می�آید�خواه�
یـا�ناخـواه�یـک�بعـد�بحـث�در�تاریخ�سـیر�کـرده�و�بعد�دیگـر�در�زندگی�
هر�کدام�از�ما�پی�گرفته�خواهد�شد.�نتیجه�مباحث�ارائه�شده�باید�
�زندگی�ما�همان� در�مسیر�عادی�زندگی�ما�جریان�و�سریان�یابد�و�اال
زندگـی�عالـم�بی�عمـل�خواهـد�بود�که�شـهدش�به�مذاق�هیچ�کسـی�

خوش�نخواهد�آمد.
سـخن�مـا�پیرامـون�همیـن�موضـوع�اسـت،�موضوعـی�کـه�توجـه�به�
آن�از�ملزومات�زندگی�مؤمنان�بلکه�تمامی�انسان�هاست�و�در�پرتو�
آن�اسـت�کـه�انسـان�بـه�سـعادت�مطلـوب�نائـل�می�آیـد.�بـا�بررسـی�
سـبک�و�سـیره�اهل�بیـت�می�تـوان�دیـد�کـه�ایـن�امـر�بـا�دقـت�خـاص�
و�ویـژه�ای�موردبررسـی�قـرار�گرفتـه�و�آثـار�و�نتایـج�مثبـت�پیامدهای�

منفی�بی��توجهی�به�آن�را�با�ظرافت�بیان�داشته��است.
سـخن�از�موضوعـی�اسـت�کـه�امـام�علـی�qدر�سـخنی�کوتـاه�و�در�
عین�حال�عمیق�و�ظریف،�آن�را�میراثی�بی�مانند�تلقی�نموده�اند2 ؛�
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و�در�کامی�دل�نشین،�این�گنج�را�»گران�بهاترین�چیزی�که�پدران�
برای�فرزندانشان�به�ارث�می�گذارند�3«�معرفی�نموده�اند.

همچنیـن�حضـرت�در�حدیثـی�دیگـر�ثمـره�ایـن�مبحـث�کلیـدی�را�
پـرورش�فرزنـد�صالـح�و�پیامـد�بی�توجهـی�بـه�این�امر�خطیر�را�»رشـد�
یافتـن�فرزنـد�ناصالـح«�برشـمرده�و�بـرای�هریـک�از�ایـن�دو،�نتایـج�
مثبـت�و�منفـی�بیـان�نموده�انـد.�از�دیـدگاه�آن�حضـرت�فرزنـد�صالح�
مایه�انس�و�آرامش�والدین�است�لذا�می�فرماید:�»انس�و�آرامش�در�
سـه�چیـز�اسـت�کـه�یکـی�از�آن�هـا�فرزنـد�صالـح�اسـت�4.«�پس�سـخن�
گر�در�زندگی�انسـان�ها�پیاده�گردد�آرامش�در�زندگی� ما�نتیجه�اش�ا

خواهد�بود�همان�که�گمشده�زندگی�بشر�امروز�است.
دری�کـه�امـروز�مـا�بـر�آن�می�کوبیـم�هم�خـودش�از�اهمیـت�برخوردار�
اسـت�و�هـم�نتایـج�آن�بـرای�شـرافت�آبـروی�مـا�انسـان�ها�از�اهمیـت�
گوهـر� ایـن� نتایـج�عـدم�وجـود� از� خاصـی�برخـوردار�اسـت.�یکـی�
گران�بهـا�پـرورش�فرزنـد�ناصالـح�اسـت�کـه�به�تصریـح�امیـر�مؤمنـان�
علـی�علیه�السـام�مایـه�نابـودی�شـرف�و�بلنـدی�مرتبـه�پـدران�خـود�
و�عیبنـاک�کننـده�پیشـینیان�خـود�اسـت��5و�در�کامـی�دیگر�از�فرزند�
کننـده�اوالد�و� ناصالـح�بـه�آلوده�کننـده��پیشـینیان�خـود�و�فاسـد�
بازمانـدگان�یـاد�می�کننـد6 .�فرزنـد�ناصالـح�نه�تنهـا�خویشـتن�خود�را�
گـم�نمـوده�و�گوهـر�بندگـی�و�انسـانیت�خویـش�را�از�دسـت�می�دهـد�
کـه�گاهـی�ممکـن�اسـت�پـدر�صالـح�و�شایسـته�را�بـه�انسـانی�ناصالـح�
مبـدل�گردانـد؛�علیqدربـاره�زبیـر�فرمـود:�»پیوسـته�زبیـر�مردی�از�
ما�اهل�بیت��tبود�تا�اینکه�فرزند�شوم�و�ناخلف�او�عبداهلل�بزرگ�

شد�و�او�را�از�ما�جدا�کرد7 .«
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سـخن�از�گنجـی�گران�بهـا،�کلیـدی�طایـی�وارثی�قابل�توجه�اسـت�
کـه�بـودش�الزم�و�نبـودش�مخـل� صحبـت�از�تربیـت�و�ادب�اسـت�

زندگی�فردی�و�اجتماعی�انسان�هاست.
بـا�توجـه�بـه�مباحـث�گران�سـنگ�امیـر�مؤمنـان،�اهمیـت�و�ضرورت�
دارد�با�شـیوه�های�تربیت�آشـنا�شـویم؛�اما�چگونه�و�با�چه�شـیوه�ای�
فرزندمان�را�تربیت�کنیم�که�در�آینده�مایه�چشم�روشـنی�ما�باشـد؟�
سـبک�و�سـیره�فرزنـد�پـروری�اهل�بیـت�t �چگونـه�اسـت؟�در�این�
مجـال�بـه�مهم�تریـن�شـیوه�های�تربیـت�فرزنـد�در�سـبک�و�سـیره�
اهل�بیت�به�ویژه�مادر�همه�اهل�بیت�حضرت�زهراrمی�پردازیم:

اقناع اندیشه و تحریک احساس

مهم ترین شیوه های تربیت فرزند:

1.شیوه اظهار محبت
محبـت�داروی�شـفابخش�دردهـا�و�بهتریـن�راه�حـل�مشـکات�و�
ناسـازگاری�های�تربیتـی�اسـت.�محبـت�بجـا،�در�هـر�مـکان�و�زمـان�
و�در�هر�مقطع�و�سـن،�وسـیله�ای�کارآمد�و�مؤثر�اسـت.�انسـان�ها،�در�
هـر�سـن�و�موقعیـت،�بـه�عاطفـه�و�محبـت�نیازمندنـد؛�امـا�کـودکان،�
نوجوانان�و�جوانان�بیش�از�دیگران�تشنه�محبت�اند.�چه�بسیارند�
والدینی�که�در�برابر�فرزندان�خود�محبت�فراوان�دارند�اما�آن�را�ابراز�
نمی�کننـد�درحالی�کـه�محبـت�وقتی�سـازنده�و�تأثیرگـذار�خواهد�بود�

گاهی�یابد. که�فرد�مورد�محبت�از�آن�آ
محبت�رفتار�نابجا�و�ناقص�فرزندان�را�اصاح�می�کند�و�ناسازگاری�
و�پرخاشـگری�نابجایشـان�را�داروی�محبـت�از�میـان�می�برد.�آری،�

با�محبت�می�توان�بسیاری�از�گره�ها�را�گشود.



شهــــــدسخـــــــن4812

از�محبت�ُدردها�صافی�شود
���������������������������������������������������������������������������������وز�محبت�َدردها�شافی�شود �

از�محبت�خارها�گل�می�شود
�������������������������������������������������������������������وز�محبت�سرکه�ها�مل�می�شود�8 �

َماَفاِطَمُة� پیامبر�اسام�نسبت�به�حضرت�زهرا�r می�فرمایند:�»ِإَنّ
ـی«�کلمـه�»بضعـه«�در�زبـان�عربـی�به�لخته�خـون�واقع�در� َبْضَعـٌة�ِمِنّ
جگـر�انسـان�می�گوینـد،�در�واقـع�معنـی�ایـن�عبـارت�ایـن�اسـت�کـه�
ـی«�در�زبان�عرب�یـك�نوع�کلمه� فاطمـه�جگـر�مـن�اسـت�و�کلمـه�»ِمّنِ
کـه�مترجمـان�آن�را� عاشـقانه�تلقـی�می�شـود،�ایـن�در�حالـی�اسـت�
این�گونـه�معنـا�کرده�انـد�کـه�فاطمـه�پـاره�تـن�مـن�اسـت،�درحالی�کـه�
این�معنا�بسـیار�کلی�اسـت.�این�کلمات�و�عبارات�سرشـار�از�محبت�
و�عشـقی�اسـت�که�پیامبر��sنسـبت�به�اهل�بیت�tخود�به�کار�

می�بردند.
نقل�شـده�که�حضرت�زهرا�r �فرزندان�خود�را�به�بازى�و�مسـابقه�
تشویق�می�کرد�و�گاهی�با�آنان�به�بازى�مشغول�می�شد�و�با�حرکت�ها�
�و�پایین�انداختن�فرزندان�خود،� و�گفتارهاى�شیرین�مادرانه�و�باال

آنان�را�از�احساسات�پاک�مادرى�سیراب�می�نمود�9.
عبیداهلل�بن�عتبه�چنین�می�گوید:�

ْصَغُر 
َ ْ
ُحَسْیِن ال

ْ
 َعِلّیُ ْبُن ال

َ
 َدَخل

ْ
ُحَسْیِن ْبِن َعِلّیٍ ع ِإذ

ْ
ْنُت ِعْنَد ال

ُ
»ك

 
َ

ـال
َ
ـّمَ ق

ُ
 َمـا َبْیـَن َعْیَنْیـِه ث

َ
ـل ّبَ

َ
 َو ق

ً
ْیـِه  َضّمـا

َ
ـُه  ِإل ُحَسـْیُن َو َضّمَ

ْ
َدَعـاُه ال

َ
ف

َقك  10؛ 
ْ
ْحَسَن َخل

َ
ْطَیَب ِریَحَك َو أ

َ
ْنَت َما أ

َ
ِبی أ

َ
ِبأ

كـه علـی بـن حسـینq وارد  نـزد حسـین بـن علـیq بـودم 
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شـد. ایشـان فرزنـدش را صـدا زد، در آغـوش گرفـت و بـه سـینه 

چسـبانید، میان دو چشـمش را بوسـید و سـپس فرمود: پدرم به 

فدایت باد، چقدر خوشبو و زیبایی!«

راه های تقویت عواطف در خانواده
الف(گفتوگوهایمحبتآمیز

یکـی�از�راه�هـای�اسـتحکام�بنیـان�خانـواده�توجـه�به�ارتبـاط�کامی�
بـا�عبـارات�زیبـا�و�دلپذیـر� یـا�زن� گـر�در�خانـواده�ای�مـرد� ا اسـت.�
همسـرش�را�صـدا�کنـد،�عـاوه�بـر�اینکـه�بـه�فرزنـدان�چگونه�سـخن�
گفتـن�را�می�آمـوزد،�در�قلـب�او�جایـگاه�ویـژه�ای�خواهـد�یافـت.�امیـر�

مؤمنان���qمی�فرماید:�
 الَجواِب11؛ 

َ
ْجِملُوا ِفی الِخطاِب َتْسَمعُوا َجمیل

َ
»ا

 زیبا سخن بگویید تا سخن زیبا بشنوید.«

رسول�گرامی�اسام�با�توجه�به�این�نکته�فرمود:�
12؛  ً

َبدا
َ
ِبها ا

ْ
ل

َ
َهُب ِمْن ق

ْ
ِك« ال َیذ ِحُبّ

ُ
ِة »إّنی ا

َ
َمْرأ

ْ
ُجِل ِلل  الَرّ

ُ
ْول

َ
»ق

 مـردی كـه بـه زنـش بگویـد: من ترا دوسـت دارم، )اثر این سـخن( 

هرگز از دل زن بیرون نمی رود.«

ب(صداكردنبابهتریننام
بهتریـن�شـاهد�ایـن�بخـش�از�کام�نحـوه�صـدا�زدن�اهل�بیـت��tدر�
حدیث�شریف�کساء�است�حضرت�زهراrاز�کلمات�»یا�ولدی�و�یا�

قرة�عینی�و�ثمرة�فوادی«�استفاده�نموده�اند.
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ج(سالمكردنبههمدیگر
سـام�بـا�لحنـی�عاطفـی،�کینه�هـا�را�از�بین�بـرده،�روحیه�ها�را�تقویت�

کرده�و�دل�ها�را�به�هم�نزدیك�می�نماید.

 qد(تقویتمحبتعلی
در�مورد�نقش�سـازنده�و�الفت�آفرین�عشـق�اهل�بیتt در�میان�

انسان�ها،�در�زیارت�جامعه�کبیره�چنین�می�خوانیم:�
َسـَد ِمـْن 

َ
اَن ف

َ
ك ـَح َمـا 

َ
ْصل

َ
َمَنـا اَلُّ َمَعاِلـَم ِدیِنَنـا َو أ

َّ
ـْم َعل

ُ
»ِبُمَواالِتك

؛ 
ُ

ِلَمة
َ

ك
ْ
ِت ال ْم َتَمّ

ُ
ُدْنَیاَنا َو ِبُمَواالِتك

خداونـد بـه سـبب دوسـتی شـما نشـانه هـای دینمـان را بـه مـا 

كـرد و بـه  آموخـت و آنچـه از دنیایمـان تبـاه شـده بـود اصـالح 

سبب مواالت و دوستی شما تفرقه ها به همدلی گرایید.«

یم شخصیت و احترام 2.شیوه تکر
کافـی� بـه�رشـد�اجتماعـی�و�عقانـی� کـودک�و�نوجـوان�هـر�چنـد�
نرسـیده�اسـت؛�امـا�بـرای�خـود�احتـرام�قایـل�اسـت.�بدیـن�جهـت�
رفتـار�احترام�آمیـز�والدیـن�و�مربیـان�نقـش�مؤثـری�در�تربیـت�و�رشـد�
او�دارد.�از�سـوی�دیگر،�تحقیر�و�سـرزنش�زیاد�فرزند،�آتش�لجاجت�
و�دشـمنی�را�در�او�شـعله�ور�می�سـازد.�امیرالمؤمنیـن�علـی�qدر�ایـن�

زمینه�می�فرماید:
َجاَجة13 ؛

َّ
َمِة َیُشّبُ َناَر الل

َ
َمال

ْ
َراُط ِفی ال

ْ
ف ِ

ْ
»ال

 زیاده روی در سرزنش، آتش لجاجت را در فرد روشن می كند.«

در�حدیثـی�دیگـر�می�فرمایـد:�»عقـاب�و�تنـدی�زیـاد�نداشـته�باشـید؛�
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کینـه�را�در�پـی�دارد�و�فـرد�را�بـه�سـوی�دشـمنی�فـرا� زیـرا�ایـن�امـر�
می�خواند14 .«

»روزی�امیرمومنـان�علـی�qدر�حالـی�کـه�امام�حسـن�qو�سـلمان�
ایـن� در� نشسـتند.� و� شـد� مسـجدالحرام� وارد� بودنـد� همراهـش�
هنـگام،�مـردی�بـا�چهـره�و�لبـاس�زیبـا�وارد�شـد�و�بـه�حضـرت�سـام�
کـرد،�مقابـل�وی�نشسـت�و�گفـت:�ای�امیرمومنـان!�از�تو�درباره�سـه�

مسئله�می�پرسم؟
حضرت�فرمود:�بپرس.

عرض�کرد:�وقتی�انسـان�می�خوابد،�روحش�کجا�می�رود؟�چگونه�
انسان�به�یاد�می�آورد�و�فراموش�می�کند؟�و�چگونه�فرزند�انسان�به�

عمه�ها�و�خاله�هایش�شباهت�پیدا�می�کند؟
حضـرت�بـه�امـام�حسـن�qفرمود:�ای�ابامحمـد!�جوابش�را�بده؛�و�

ایشان�پاسخ�پرسش�ها�را�به�تفصیل�بیان�کرد15 .

3.شیوه به کارگیری تنبیه
همچنـان�کـه�تشـویق�در�سـیره�امـام�علـی�qروشـی�کارآمـد�اسـت،�
حضـرت�از�روش�تنبیـه�نیـز�در�مـواردی�اسـتفاده�می�فرمـود.�البتـه�
فرزندان�تربیت�یافته�علی�qبه�ویژه�دو�فرزند�معصومش�حسن�و�

حسین���qبه�تنبیه�نیاز�نداشتند.
کـه�مسـئله�ای�بسـیار�مـورد�اهتمـام�علـی�qبـوده� امـا�در�مـواردی�
و�فرزنـدان�آن�حضـرت�تـرک�اولـی�انجـام�می�دادنـد،�آن�حضـرت�

موضعی�سخت�گیرانه�و�انعطاف�ناپذیر�داشته�اند.
علـی�بـن�ابـی�رافـع�می�گویـد:�مـن�خزانـه�دار�و�کاتـب�بیت�المـال�در�
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حکومـت�علـی�qبـودم،�در�بیت�المـال�علی�گردنبنـدی�بود�که�در�
جنـگ�بصـره�بـه�دسـت�آمد،�دختر�علی�qکسـی�را�نزد�من�فرسـتاد�
و�گفـت:�شـنیدم�کـه�در�بیت�المـال�امیرالمؤمنیـن�گردنبنـد�مرواریـد�
وجـود�دارد�و�آن�در�اختیـار�شماسـت�و�مـن�دوسـت�دارم�کـه�آن�را�بـه�
عنـوان�عاریـه�بـه�مـن�بدهی�تا�در�ایام�عید�قربـان�خود�را�با�آن�زینت�
دهـم.�مـن�بـه�او�پیغـام�دادم�کـه�آیـا�آن�را�بـه�شـکل�عاریـه�مضمونـه�
مـردوده�بـه�تـو�دهـم؟�عـرض�کـرد�بلـی.�بـه�مـدت�سـه�روز�آن�را�بـه�او�

دادم.
علـی�qگردنبنـد�را�بـر�گـردن�دختـرش�دیـد�و�آن�را�شـناخت،�از�او�
پرسـید:�ایـن�گردنبنـد�چگونـه�بـه�تـو�رسـید؟�گفـت:�آن�را�از�علـی�بن�
ابی�رافع�خزانه�دار�بیت�المال�امیرالمؤمنین�عاریه�گرفتم�تا�در�ایام�

عید�از�آن�استفاده�نمایم�و�بعد�آن�را�به�بیت�المال�برمی�گردانم.
علی�qبه�دنبال�من�فرستاد�و�من�نزد�او�آمدم�و�ایشان�خطاب�به�
من�فرمود:�»ای�ابن�ابی�رافع!�آیا�به�مسلمین�خیانت�می�کنی؟�من�
به�او�گفتم:�به�خدا�پناه�می�برم�از�اینکه�به�مسلمین�خیانت�کنم.

دختـر� بـه� مسـلمین� رضایـت� و� مـن� اذن� بـدون� فرمـود:�چگونـه�
امیرالمؤمنین�عاریه�داده�ای؟

عرض�کردم:�یا�امیرالمؤمنین!�او�دختر�توست�و�از�من�خواست�که�
عاریـه�ای�بـه�او�بدهـم�و�مـن�هم�به�صورت�عاریـه�مضمونه�مردوده�
به�او�داده�ام،�من�آن�را�از�اموال�خودم�ضمانت�کردم�و�بر�من�واجب�

است�که�سالم�آن�را�به�بیت�المال�برگردانم.
حضـرت�فرمـود:�همیـن�امـروز�آن�را�برگـردان�و�برحـذر�بـاش�از�اینکه�
دوبـاره�چنیـن�کنـی�کـه�در�آن�صـورت�تـو�را�عقوبـت�خواهـم�کـرد.�
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گـر�دختـرم�گردنبنـد�را�بـه�صـورت�عاریـه�مضمونـه� سـپس�فرمـود:�ا
مـردوده�نمی�گرفـت،�نخسـتین�فـرد�هاشـمی�بوده�که�دسـتش�را�به�

خاطر�دزدی�قطع�می�نمودنم�16.«

4.شیوه به کارگیری تشویق
تشـویق�در�تربیـت�بسـیار�مؤثـر�اسـت.�تشـویق�بجـا�و�مناسـب�در�
فرزنـدان�ایجـاد�انگیـزه�می�کند�و�آنان�را�برای�انجام�کارهای�بزرگتر�

آماده�می�سازد.
گاهـی� خودآ مثبـت� صفـات� اعتبـار� و� ارزش� از� فرزنـدان� چه�بسـا�
نداشـته،�در�نتیجه�به�شـخصیت�حقیقی�و�توانمندی�های�مثبت�
خویـش�پـی�نبـرده،�خـود�را�در�مقایسـه�بـا�دیگـران�ناچیـز�بـه�شـمار�
آورنـد.�از�ایـن�رو�والدیـن�و�مربیـان�باید�ویژگی�هـای�مثبت�فرزندان�

را�کشف�و�برجسته�سازند؛�موردستایش�و�تشویق�قرار�دهند.
در�کتـاب�منتخـب�آثـار�امیرالمؤمنین�qچنین�روایت�شـده�اسـت:�
کـرم�sنشسـته�بـود�و�علـی�qنـزد�او�بـود.�در�ایـن� روزی�پیامبـر�ا
هنگام،�حسـین�qکه�شـش�سـال�بیشتر�نداشت.�وارد�شد.�رسول�
خدا�sاو�را�در�آغوش�گرفت�و�لب�ها�و�میان�چشمانش�را�بوسید.�

علی�qپرسید:�آیا�فرزندم�حسین�qرا�دوست�داری؟
فرمـود:�چگونـه�او�را�دوسـت�نداشـته�باشـم�درحالی�کـه�او�عضوی�از�

اعضای�من�است.
سپس�پرسید:�یا�رسول�اهلل�sکدام�یک�از�ما�نزد�تو�عزیزتر�است؟�

من�یا�حسین؟
در�ایـن�هنـگام�حسـین�qفرمـود:�ای�پـدر�هـر�کـه�از�حدیـث�شـرف�
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عالی�تر�اسـت�نزد�نبی�sمحبوب�تر�اسـت�و�منزلت�بیشـتری�دارد�
علی�qفرمود:

حسین!�آیا�بر�من�فخر�می�فروشی؟
عرض�کرد:�پدر،�با�اجازه�شما�آری.

آنـگاه�امیرالمؤمنیـن�علـی�qحدود�هفتاد�منقبت�از�مناقب�خود�را�
برشمرد�و�لب�فروبست.

کـرم�sبـه�امـام�حسـین�qفرمـود:�شـنیدی�اباعبـداهلل؟� پیامبـر�ا
آنچه�علی�ذکر�کرد،�یک�دهم�از�یک�دهم�فضایل�و�از�هزار�فضیلت�

او�است�و�او�از�همه�این�ها�باالتر�است.
امام�حسـین�qعرض�کرد:�حمد�و�سـتایش�خداوندی�را�سزاسـت�
کـه�مـا�را�بـر�بسـیاری�از�بنـدگان�مؤمنـش�و�تمـام�مخلوقاتـش�برتـری�

بخشید.�ای�امیر�مؤمنان!�در�آنچه�بیان�کردی�صادق�و�امینی.
کنـون�تو�فضایلت� کـرم�sبه�امام�حسـین�qفرمود:�ا آنـگاه�نبـی�ا

را�بیان�کن.
حسـین�qفرمـود:�مـن�حسـین�فرزنـد�علـی�بـن�ابیطالـب�هسـتم.�
مـادرم�فاطمـه�زهـرا�سـیده�زنـان�جهـان�و�جـدم�محمـد�مصطفـی�
سـرور�تمـام�بنـی�آدم�اسـت.�ای�علـی،�مادرم�نزد�خـدا�و�تمام�مردم�با�
فضیلت�تـر�از�مـادر�تـو�اسـت�و�جد�مـن�نزد�خدا�و�مردم�از�جد�تو�افضل�
اسـت.�جبرائیل�و�اسـرافیل�در�گهواره�با�من�هم�سـخن�شـدند.�ای�
علـی!�شـما�نـزد�خداونـد�از�مـن�برتـری؛�امـا�از�نظـر�پـدران�و�مـادران�و�

اجداد،�من�از�شما�مفتخرترم.
آنـگاه�امـام�حسـین�qدسـت�بـه�گـردن�پـدر�افکنـد�و�او�را�بوسـید�و�
پدر�فرزندش�را�می�بوسـید�و�می�فرمود:�خداوند�بر�شـرف،�عظمت،�
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افتخـار،�دانـش�و�شـکیبایی�ات�بیفزایـد�و�سـتمگران�بـه�تـو�را�لعنـت�
کند�17.

این�حدیث�نشان�می�دهد�حضرت�علی�qشیرین�کاری�کودکش�
را�با�بوسیدن�و�در�آغوش�گرفتن�وی�پاسخ�داد�و�تشویق�کرد.

گریز و روضه
زکریا�بن�آدم�می�گوید:�خدمت�امام�رضا�qبودم�که�حضرت�جواد�qرا�
نزد�ما�آوردند.�او�که�حدود�چهارساله�بود،�دست�ها�را�بر�زمین�نهاد�و�سرش�
را�به�طرف�آسـمان�بلند�کرد�و�به�فکر�فرورفت.�امام�رضا�qبه�او�فرمود:�
جانم�به�فدایت�باد،�در�چه�موضوعی�چنین�اندیشه�می�کنی؟�فرمود:�در�
آنچه�نسبت�به�مادرم�فاطمه�rانجام�داده�اند.�به�خدا�قسم،�آن�ها�را�
از�قبر�بیرون�می�آورم،�می�سوزانم�و�خاکسترشان�را�به�دریا�می�ریزم.�امام�
رضا�qاو�را�به�خود�نزدیک�ساخت،�بین�دو�چشمش�را�بوسید�و�فرمود:�

پدر�و�مادرم�به�فدایت�باد،�تو�برای�امامت�شایستگی�داری�18.«

�� � � چون�فاطمه�مظهر�صفات�یکتاست�
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������انوار�خدا�ز�روی�زهرا�پیداست

� � � همتای�علی�و�در�جهان�بی�همتا�
����������������������������������������������������������������������������������������������������زهراست�محّمد�و�محّمد�زهراست

�� � � به�روز�حشر�در�دل�های�محزون�
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������شود�هول�قیامت�هردم�افزون

رسد�چون�نوبت�عفو�و�شفاعت
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�����������������ندا�آید�که�"�أین�الفاطمیون�"19 � � �
 

رسـول�خـدا�sبـه�دختـر�دلبنـدش�بسـیار�عاقـه�داشـت�و�آن�چنـان�
که� مورد�محبت�قرار�می�داد�که�موجب�شگفتی�دیگران�می�شد؛�چرا
فاطمه�rخاصه�وجود�پیامبرs،�نسیم�آرام�بخش�پدر،�ریحانه�
بهشـتی،�یـادگار�خدیجـه،�بـود.�وقتـی�به�پیامبر�sگفته�شـد:�شـما�
فاطمه�را�در�آغوش�می�گیری،�بسـیار�می�بوسـی�و�این�همه�عطوفت�
و�مهربانـی�برایـش�ابراز�می�داری؟�رسـول�خـدا�sفرمود:�»من�بوی�

بهشت�را�از�وجود�او�استشمام�می�کنم.«
رسول�خدا�sهمواره�به�حضرت�زهرا�rمی�فرمود:

َیْغَضـُب ِلَغَضِبـِك َو َیْرَضـی 
َ
ـی ل

َ
 ِإّنَ اَل َتَبـاَرَك َو َتَعال

ُ
اِطَمـة

َ
 »َیـا ف

ِلِرَضاك20  ؛ 

فاطمه جان! به راستی كه خدای تبارک و تعالی به خاطر خشم 

تو خشم می گیرد و به خاطر خشنودی تو خشنود می شود.«

اما�با�این�شخصیت�چه�کردند�که�حضرت�علی�qاو�را�شبانه�دفن�
کـرد؟�امام�حسـین�qمی�فرمایـد:�وقتی�حضرت�فاطمه�rقبض�
روح�شـد،�امیرالمؤمنیـن�مخفیانـه�دفنـش�کـرد�و�موضـع�قبـرش�را�
محو�نمود،�سـپس�برخاسـت�و�صورتش�را�به�طرف�قبر�رسـول�خدا�

برگرداند�و�گفت:�
ْیَک َعِن اْبَنِتَک 

َ
ُم َعل

َ
ال ی َو الّسَ  اِل َعّنِ

َ
ْیَک َیا َرُسول

َ
ُم َعل

َ
ال »الّسَ

 
َ

َها ُسـْرَعة
َ
ُمْخَتاِر اُل ل

ْ
ـَری ِبُبْقَعِتَک َو ال

َ
َباِئَتـِة ِفـی الّث

ْ
َو َزاِئَرِتـَک َو ال

َحاِق ِبَک 21؛ ِ
ّ
الل
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 یا رسول ال! سالم من و سالم دخترت فاطمه بر تو باد، همان 

كـه بـه زیـارت تـو آمـده و در بقعـة تـو خوابیـده و خـدا  دختـرت 

خواست به سرعت به تو ملحق شود.«

یـا�رسـول�اهلل!�از�فـراق�دختـر�برگزیـدة�تـو�صبـر�و�شـکیبایی�مـن�قلیل�
و�انـدک�شـده�اسـت،�قـدرت�مـن�از�دوری�بزرگ�تریـن�زنـان؛�یعنـی�

فاطمه�اطهر�ضعیف�گردید؛�...�و�می�گویم:
ْیِه َراِجُعون«

َ
ا ِإل

َ
ِ َو ِإّن

ا ِلَّ
َ
 »ِإّن

ْهـَراُء  ْخِلَسـِت الّزَ
ُ
 َو أ

ُ
ِهیَنـة ِت الّرَ

َ
ِخـذ

ُ
 َو أ

ُ
َوِدیَعـة

ْ
ـِد اْسـُتْرِجَعِت ال

َ
»ق

َغْبَراء؛
ْ
َخْضَراَء َو ال

ْ
َبَح ال

ْ
ق

َ
َما أ

َ
ف

 آن امانتی را كه به من دادی، پس گرفته شد! سپرده باز گرفته 

شـد! فاطمة زهرا را بردی یا رسـول ال! چقدر این آسـمان سـبز و 

زمین غبارآلود در نظر من تیره و تار است!

غم�و�اندوه�من�همیشگی�گردیده!�شب�من�با�بی�خوابی�می�گذرد!�
ایـن�غـم�از�قلـب�مـن�خارج�نمی�شـود�تا�آن�موقعی�کـه�خدا�مرا�در�آن�
خانه�ای�که�تو�در�آن�هستی�وارد�نماید!�در�دلم�دردی�است�که�آن�
را�جریحـه�دار�می�کنـد�و�هـم�غمی�اسـت�تحریک�کننده!�چه�زود�بود�

که�بین�ما�جدایی�افتاد!�من�درد�دل�خود�را�برای�خدا�می�گویم.

 
َ

ـَؤال ْحِفَها الّسُ
َ
أ

َ
ی َهْضِمَها ف

َ
ِتَك َعل ّمَ

ُ
ِر أ

ُ
 »َو َسـُتْنِبُئَك اْبَنُتَك ِبَتَظاف

؛
َ

َحال
ْ
َو اْسَتْخِبْرَها ال

 دخترت به زودی تو را از اینكه امت تو متحد شدند و حق او را 
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گاه خواهـد كـرد! جریان را از فاطمه ات جویا  پایمـال نمودنـد، آ

شو و شرح حال را از وی بخواه!

؛ 
ُ

 َو َسَتُقول
ً

ِه َسِبیال ی َبّثِ
َ
ْم َتِجْد ِإل

َ
ِلیٍل ُمْعَتِلٍج ِبَصْدِرَها ل

َ
ْم ِمْن غ

َ
ك

َ
ف

و  شـدند  جایگزیـن  او  دل  در  كـه  غصه هایـی  و  غـم  چـه 

نمی توانسـت برای كسـی درد دل كند. وی همه آن ها را برای تو 

خواهد گفت.«

� � آنکه�قدش،�فلک�از�غصه�دو�تا�کرد،�منم�
��������������������������������������������������������������������������������������آنکه�با�قامت�خم،�ناله�به�پا�کرد،�منم

آنکه�بین�در�و�دیوار،�ز�بی�یاری�خویش
���������������������������������������فضه�را�از�پی�امداد�صدا�کرد،�منم � �

آنکه�از�سوز�دل�خویش،�به�ایام�شباب
����������������������������������طلب�مرگ�ز�درگاه�خدا�کرد،�منم! � �
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 1. ایجاد انگیزه به روش تعریف از موضوع و مطلب.

2. شرح غررالحکم و درر الکلم آمدی، ج 6، ص: 353.
3. شرح غررالحکم و درر الکلم آمدی، ج 6، ص: 353؛ خیرماورث اآلباء األبناء االدب.

4. تصنیف غررالحکم و درر الکلم، ص: 405.
ف ؛ غررالحکم و درر الکلم، ص:725.

َ
ل َرَف َو َیِشیُن الّسَ

َ
ْوِء َیْهِدُم الّش ُد الّسَ

َ
5. َول

ف ؛ مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج 15، 
َ
َخل

ْ
َف َو ُیْفِسُد ال

َ
ل ْوِء َیَعّرُ الّسَ ُد الّسَ

َ
6. َول

ص:215.
الزبیر رجاًلمّنا اهل البیت  الحدیث(، ص: 396؛ مازال  الستة عشر )ط - دار  7. األصول 

حتی نشاَءابنه المشؤوم عبداهلل.
8. مولوی.

9. نیلی پور، مهدى، فرهنگ فاطمیه، ص: 178 اصفهان، مرکز فرهنگی رزمندگان اصفهان.
ئمة اإلثنی عشر، ص: 234.  10. کفایة األثر فی النص علی األ

 11. غررالحکم، ص: 436.
 12. وسائل الشیعه، ج 20، ص 23، الکافی، ج 5، ص: 569.

 13. غررالحکم و درر الکلم، ص: 94.
 14. میزان الحکمة، ج 8، ص: 546

 15. احتجاج طبرسی، ج 1؛ صص: 396، 398
16.موسوعة االمام علی بن ابی طالبq ، ج 4، ص: 214.

17. حلیة اال برار: ج 2، ص:123.
ئل االمامه؛ ص: 400 ح 18.  18. دال

19. حاج حبیب اهلل چایچیان.
 20. األمالی للصدوق، النص، ص: 384.

 21. الکافی )ط - اإلسالمیة(، ج 1، ص: 459.





محوریت قرآن
 rدر زندگی  فاطمه 

و فاطمیون

فصل چهارم
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ایجاد انگیزه 1
بـا�تحلیـل�گفتـار�و�کام�هـای�افـراد�بـه�اطاعـات�زیـادی�دربـاره�آنها�
می�تـوان�دسـت�یافـت.�اسـتفاده�از�عبارت�هـای�دقیـق�و�تعابیر�زیبا�
و�جمله�بندی�هـای�ادبـی�و�اسـتنادات�کامی�مناسـب�و�بهره�گیری�
به�جـا�از�منابـع�معتبـر�از�شـاخصه�های�ارزشـی،�سـخن�و�گفتـار�افـراد�
می�باشـد.�بـرای�شـناخت�حضـرت�زهـرا�rنیـز�می�تـوان�از�ایـن�
مـاک�و�معیـار�مـدد�گرفـت�و�بـا�تحلیـل�و�بررسـی�برخـی�از�سـخنان�

ایشان،�اطاعاتی�از�آن�حضرت�به�دست�آورد.
خطبـه�فدکیـه�از�جملـه��خطبه�هـای��مشـهوری��اسـت��کـه�علمـای�
شـیعه�و�اهل�سـنت��با�سـندهای��معتبر�از�صدیقه�کبری��rروایت��
کرده�انـد.�در�ایـن�خطبـه�کوتـاه�و�فشـرده،�دنیایـی�از�معـارف�نـاب�
نهفتـه�اسـت�و�عمـده�مطالبـی�کـه�در�نهج�الباغـه�آمـده�اسـت،�در�
آن�یافت�می�شـود.�به�عبارتی�دیگر،�خطبه�فدکیه،�نهج�الباغه�ای�

کوچک�است.
حضرت�زهرا�rدر�این�خطبه�تقریبًا�به�بیست�آیه�از�قرآن�استناد�
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نمـوده�اسـت.�آن�حضـرت�بـا�استشـهاد�به�آیات�قـرآن�و�به�کار�بردن�
تعابیر�وحیانی،�مقصود�خود�را�به�حاضران�رساند�و�توانست�داعیه�

داران�وقت�را�رسوا�نماید.
کـه�در�جمـع�زنـان�مهاجـر�و� همچنیـن�آن�حضـرت�در�خطابـه�اى�
انصـار�ایـراد�فرمودنـد،�ده�آیـه�از�قـرآن�را�تـاوت�فرمودنـد.�عـاوه�بـر�
آن�صّدیقه��طاهره�rگاه�در�دفاع�از�والیت�علی�qو�زمانی�ضمن�
مواعظ�و�یا�در�بیان�حاالت�خویش�به�آیات�الهی�استناد�جسته�اند.
بنابرایـن�یکـی�از�شـاخصه�هاى�حضـرت�زهـرا�rحضـور�قـرآن�در�
زندگی�ایشان�و�انس�آن�بزرگوار�با�قرآن�کریم�و�تسّلط�ایشان�بر�آیات�
و�معـارف�بلنـد�آن�می�باشـد؛�امـا�مـا�چـه�مقـدار�بـا�این�کتاب�آسـمانی�
انس�داریم؟�حضور�قرآن�در�زندگی�ما�چگونه�است؟�آیا�قرآن�کریم�
در�برنامه�هـا�و�فعالیت�هـای�مـا،�محور�می�باشـد�و�یا�اینکه�همچون�
کام�و�سـخنان�بعضـی�از�دانشـمندان� برخـی�از�روشـنفکر�مآبـان،�

غربی�را�شاخص�فعالیت�های�خود�قرار�داده�ایم؟

اقناع اندشه و تحریک احساس
مهجوریت قرآن در زندگی ما:

گـر�در�رفتارهـای�فـردی�و�اجتماعـی�امـت�اسـامی�دقـت� امـروزه�ا
کنیـم،�بـا�کمـال�تأسـف�می�بینیـم،�بینـش�امـت�اسـامی�از�بینـش�
الهـی�و�معنـوی�فاصلـه�گرفتـه�و�سمت�وسـوی�گرایش�هـا�و�عواطف�
آن�هـا�نیـز�رنـگ�خدایـی�نـدارد�و�رفتارهـای�آنـان�نیـز�بر�اسـاس�تقوا،�
کرامـت�انسـانی�و�بندگـی�خداونـد�متعـال�شـکل�نمی�گیـرد.�امـروزه�
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دادرسـی�از�مظلومـان�عالـم�و�دسـتگیری�از�نیازمنـدان�واقعـی�و�
ترحـم�بـر�ضعیفـان�عالـم�بسـیار�کـم�اسـت�و�مبـارزه�بـا�مسـتکبران�و�
تجـاوزکاران�و�دفـاع�در�برابـر�هجمه�هـای�فرهنگـی�دشـمنان،�از�آن�
کمرنگ�تر�می�باشـد.�با�بررسـی�جزئی�به�این�می�رسـیم�که�راز�اصلی�
آن�»مهجوریت�قرآن�کریم«�در�بین�مسلمانان�است.�به�تعبیر�دیگر�
حضـور�قـرآن�در�زندگـی�آنـان�کمرنـگ�شـده�و�هـر�انـدازه�کـه�فاصلـه�
آنـان�از�قـرآن�و�آموزه�هـای�آسـمانی�آن�بیشـتر�شـود،�از�ارزش�هـای�
انسـانی�و�الهـی�دور�می�شـوند�و�در�چنیـن�جامعـه�ای�زندگـی�کـردن�

بسیار�مشکل�می�شود.
گواری�برای�جامعه�به�همراه�دارد،� مهجوریـت�قـرآن�پیامدهـای�نا
متروك�شـدن�شـریعت،�رواج�منکرات،�گسسـته�شـدن�رشته�اتحاد�
و�بـرادری�در�جامعـه،�جـدا�شـدن�مـردم�از�فرهنـگ�قـرآن،�رانـده�
شـدن�نیروهـای�مذهبـی�از�صحنـة�اجتمـاع،�پنهـان�شـدن�حـق�و�
آشـکار�شـدن�باطل،�دروغ�بسـتن�به�خدا�و�پیامبر،�اسـتفاده�ابزاری�
از�قـرآن�بـرای�اثبـات�دعـاوی�خویـش،�توجـه�مـردم�به�نقـش�و�نگار�
و�قرائت�هـای�زیبـا�و�عـدم�راه�یابـی�قـرآن�بـه�زندگـی�روزانـة�مـردم�از�

پیامدهای�مهم�آن�است.
همیـن�مهجوریـت�قـرآن�اسـت�کـه�باعـث�شـده�بیـش�از�یـک�و�نیـم�
بـا�داشـتن�عظیم�تریـن�سـرمایه�های�مـادی�و� میلیـارد�مسـلمان�
و� بگذراننـد� روزگار� شـرایط� ذلت�بارتریـن� و� بدتریـن� در� معنـوی�
قدرت�های�استکباری�بر�جان�و�مال�و�ناموس�آن�ها�مسلط�باشند.
در�هیـچ�کجـای�قـرآن�کریـم�نیامـده�کـه�پیامبـر�از�امـت�خـود�گایـه�
کـرده�باشـد،�مگـر�در�یـک�مـورد�آن�هـم�در�مورد�قرآن�کریم�اسـت.�در�
آیه�سـی�سـوره�»فرقان«�می�خوانیم:�پیامبر�به�پیشـگاه�خدا�عرضه 

داشت:�
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ُقْرآَن َمْهُجورا؛
ْ
ا ال

َ
وا هذ

ُ
َخذ

َ
ْوِمی اّت

َ
»یا َرّبِ ِإّنَ ق

گفتنـد و از آن دورى   پـروردگارا! ایـن قـوم مـن، قـرآن را تـرک 

جستند!«

در�اصطـاح�دینـی،�مهجوریـت�قـرآن�بـه�معنـای�دور�شـدن�دل�و�
عمل�انسان�از�قرآن�و�ترک�تاوت�آن�می�باشد2. 

ازایـن�رو�ضـروری�اسـت�تـا�نسـبت�بـه�نقـش�و�تأثیـر�قـرآن�در�زندگـی�
بیشتر�آشنا�شویم�و�همواره�این�مطالب�را�مرور�کنیم.

نقش قرآن در زندگی ما

نقـش�قـرآن�در�زندگـی�انسـان�در�ابعـاد�مختلـف�فـردی،�اجتماعـی�
قابـل�دقـت�و�بررسـی�اسـت�کـه�بـه�طـور�مختصـر�بـه�بعضـی�از�آن�هـا�

اشاره�می�شود:

1. قرآن کانال ارتباطی عبد با معبود
ایـن� اسـت.� خـود� آفریننـده� بـا� مسـتقیم� ارتبـاط� نیازمنـد� انسـان�
گرچـه�از�طریـق�مناجـات�و�رازگویـی�درونـی�و�قلبـی�انجـام� ارتبـاط�ا
می�گیرد؛�اما�دسترسـی�به�کلمات�خود�خداوند،�بسـیار�لذت�بخش�
کـه�مناجـات،�ارتباط�بنده�با�معبود�اسـت� و�اطمینـان�آور�اسـت.�چرا
گر�می�خواهید�خدا�با�شـما� و�قـرآن�ارتبـاط�معبـود�بـا�بنـده؛�بنابراین�ا
گر�شما�می�خواهید�با�خدا�صحبت� سخن�بگوید،�قرآن�بخوانید�و�ا

نمایید،�با�مناجات�امکان�پذیر�است.
پیامبر�اسام�sفرمودند:�»حکایت�قرآن�و�مردم�حکایت�زمین�و�
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گاه�خداوند� باران�است.�در�حالی�که�زمین�مرده�و�خشکیده�است�نا
بـر�آن�بـاران�می�فرسـتد�و�زمیـن�تـکان�می�خـورد،�سـپس�باران�های�
تند�را�فرو�می�ریزاند�و�زمین�تکان�دیگری�می�خورد�و�رشـد�می�کند،�
آنـگاه�پشـت�سـر�هـم�نهرهـا�را�از�دره�ها�جاری�می�سـازد�تـا�آنکه�زمین�
می�روید�و�گیاهان�بالیدن�می�گیرد�و�خداوند�آنچه�را�مایه�آراستگی�
ک�مـردم�و�حیوانـات�اسـت�از�دل�آن�بیـرون�مـی�آورد.� زمیـن�و�خـورا

قرآن�نیز�مردمی�را�که�آن�را�بپذیرند�چنین�می�کند3.�«
کسـی�که�با�آفریدگار�هسـتی�و�خالق�همه�مخلوقات،�مأنوس�و�هم�
کام�شـود،�دیگـر�احسـاس�قربـت�و�تنهایـی�بـه�او�دسـت�نمی�دهـد�
و�خداونـد�متعـال�نیـز�بـه�یـاد�او�می�باشـد.�از�ایـن�رو�خداونـد�او�را�از�
خطرهـا�می�رهانـد.�خطـر�معصیـت�و�یـا�خطرهـای�دیگـر�کـه�کمتـر�از�

خطر�معصیت�نیستند.
ُفُروِن4 «

ْ
 َتك

َ
ُروا ِلی َوال

ُ
ْم َواْشك

ُ
ْرك

ُ
ك

ْ
ذ

َ
ُروِنی أ

ُ
ك

ْ
اذ

َ
 »ف

حضرت�زهرا�rبا�آیات�قرآن�مأنوس�اسـت�و�خداوند�نیز�در�آیاتی�
برخی�از�فضایل�آن�حضرت�را�یادآوری�می�کند.�

 َو 
ً
ِه ِمْسـكینا عاَم َعلی  ُحّبِ ـر«؛ »َو ُیْطِعُمـوَن الّطَ

َ
ْوث

َ
ك

ْ
ْعَطْینـاَك ال

َ
ـا أ

َ
»ِإّن

سیرا5« 
َ
 َو أ

ً
َیتیما

فضـه�خادمـه�حضـرت�زهـرا�rنیـز�بـا�قرآن�انـس�داشـته،�در�برخی�
از�منابـع�تاریخـی�نقـل�شـده،�فضـه�حـدود�بیسـت�سـال�غیـر�از�قـرآن�
گر�کسـی�چیزی�از�وی�می�پرسـید،�با�آیات� سـخن�دیگری�نگفت�و�ا

قرآن�پاسخ�می�داد6. 
سـیده�نفیسـه�دختـر�حسـن�بـن�زیـد�بـن�امـام�حسـن�مجتبـیq،�از�
زنـان�کمیـاب�عصـر�و�زمـان�خـود�بـود.�او�سـی�مرتبـه�بـا�پـای�پیـاده�
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به�حج�مشـرف�شـد.�زینب�برادرزاده�سـیده�نفیسه�می�گوید:�»چهل�
سـال�عمـه�ام�را�خدمـت�می�کـردم.�در�ایـن�مـدت�ندیـدم�شـبی�را�

بخوابد�یا�روزی�را�افطار�نماید.«
سـیده�نفیسـه�در�خانـه�خـود�قبـری�کنـده�بـود�و�پیوسـته�در�جوار�آن�
مشـغول�عبـادت�و�یـاد�خـدا�بود.�می�گوینـد�هزاران�مرتبه�قـرآن�را�در�
ایـن�قبـر�ختـم�نمـود.�تـا�اینکـه�نهایتـًا�باحالـت�روزه�و�در�حـال�زمزمه�

آیه�مبارکه�زیر�از�دنیا�رفت.
ِهْم7 ؛  ّبِ الِم ِعْنَد َر ُهْم داُر الّسَ

َ
»ل

براى آن ها در نزد پروردگارشان، خانه آرامش است.«

امـام� از�فرزنـدان� نـام�اسـحاق�مؤتمـن� بـه� شـوهر�سـیده�نفیسـه�
صـادق�qاسـت.�او�خواسـت�جنـازه�همسـرش�را�بـه�مدینـه�ببـرد؛�
امـا�مـردم�مصـر�تقاضـا�کردند�تا�در�مصر�دفن�شـود�و�او�قبول�نکرد.�تا�
اینکـه�شـب�پیامبـر�sرا�در�خـواب�دید�که�فرمـود:�»با�اهل�مصر�در�
مـورد�دفـن�نفیسـه�مخالفـت�مکن�که�خداوند�بـه�برکت�او�رحمت�را�

بر�مردم�مصر�نازل�می�فرماید8.«�
آری�کسی�که�به�یاد�خدا�باشد،�خدا�نیز�چنین�به�یاد�او�خواهد�بود.

و به سوی معرفت یچه ای ر 2. قرآن در
گاهی�های�صحیح�و�معارف�بلند� انسان�در�تکاپو�و�جست�وجوی�آ
و�پرمعنـا�اسـت.�البتـه�بـا�اسـتفاده�از�تجربیـات�بشـری�و�تاش�هـای�
گاهی�هـا�می�تـوان�دسـت�یافت؛�امـا�بـرای� علمـی،�بـه�بسـیاری�از�آ
گاهـی�بـه�آنچـه�بـرای� اطمینـان�بـه�درسـتی�یافته�هـای�خـود�و�آ
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او�دسـت�نایافتنـی�اسـت،�نیـاز�بـه�یـك�منبـع�اصیـل�و�غنـی�بسـیار�
گفتـه�شـده� �eمحسـوس�اسـت،�چنان�کـه�از�زبـان�امـام�خمینـی

گر�قرآن�نبود،�درهای�معرفت�بر�ما�بسته�بود«. است:�»ا
خداوند�متعال�درباره�قرآن�کریم�می�فرماید:�

 ِلَقـْوٍم 
ً

ـٍم ُهـًدى َو َرْحَمـة
ْ
ـی ِعل

َ
َنـاُه َعل

ْ
ل ّصَ

َ
َقـْد ِجْئَناُهـْم ِبِكَتـاٍب ف

َ
»َو ل

ُیْؤِمُنوَن9 ؛

 براى هدایت مؤمنان و بخشـایش به ایشـان، كتابی آوردیم كه 

در آن هر چیز را از روى دانش به تفصیل بیان كرده ایم«

ـل�«�اسـت��بـه��معنای�� از�ایـن��رو،�یکـی��از�اوصـاف��قـرآن��کریـم��»الُمَفّصِ
توضیح�دهنده��و�روشن�کننده��است.

کـه� گاهـی�دادن�جایـگاه�ممتـازی�دارد.�تعریفـی� قـرآن�مجیـد�در�آ
قرآن�از�انسان�دارد

» 10 ً
ْرِض َخِلیَفة

َ ْ
 ِفی ال

ٌ
»ِإّنِی جاِعل

�و�تعریفی�که�قرآن�از�خداوند�ارائه�کرده�است:�
ِمْثِلِه َشیٌء11 « 

َ
ك ْیَس 

َ
»ل

همـراه�بـا�بیـان�صفـات�جمال�و�جال�و�تعریفی�که�از�نظام�هسـتی�و�
حیات�و�شعور�همگانی�موجودات�ارائه�داده

ُح ِبَحْمِدِه 12«  ُیَسّبِ
َّ
 »َو ِإْن ِمْن َشْی ٍء ِإال

گـر�آیـات�قـرآن�کریـم�نبـود،�اطاعـات�دقیقـی�درباره� یعنـی�در�واقـع�ا
خلقت�انسـان�و�هدف�از�خلقت�او�و�سـرانجام�او�به�دسـت�نمی�آمد.�
عـاوه�بـر�آن�زندگـی�انسـان�بی�هـدف�می�شـد؛�زیـرا�ایـن�مطالـب،�
کـه�جـز�از�طریـق�قـرآن،�بـرای�بشـر� علـوم�و�دانش�هایـی�هسـتند�

دست�یافتنی�نیستند.
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کنـده�از� حضـرت�زهـرا��rدر�آخریـن�فـراز�از�خطبـه�فـدک،�بـا�دلـی�آ
غـم،�مـردم�را�بـه�تدّبـر�در�قـرآن�فراخوانـده،�می�فرمایـد:�»ای�مـردم�
که�شـتابان�به�گفتار�باطل�روی�آورده،�کار�زشـت�زیان�بار�را�با�دیده�

اغماض�نگریسته،�آن�را�پذیرفته�اید!�
َها13 ؛ 

ُ
َفال

ْ
ق

َ
وٍب أ

ُ
ل

ُ
ی ق

َ
ْم َعل

َ
ُقْرآَن أ

ْ
ُروَن ال  َیَتَدّبَ

َ
ال

َ
ف

َ
»أ

آیا در قرآن اندیشه نمی كنند )نمی كنید( یا اینكه بر دل هایشان 
)دل هایتان( قفل است؟«

گاهی�هایـی�کـه�جـز�از�طریـق�قـرآن�راهـی�بـرای�دریافـت� از�جملـه�آ
گاهـی�دربـاره�جهـان�پـس�از�مـرگ�و�جزئیـات�جهـان� آن�نیسـت،�آ
آخـرت�اسـت؛�زیـرا�هیچ�کـدام�از�افراد�بشـر،�تجربه�تکـرار�و�رفت�وآمد�
آن�را�ندارنـد�و�درك�بشـری،�هیچ�گونـه�سـابقه�ذهنـی�از�آن�نـدارد.�
درحالی�که�در�سـوره�»واقعه«،�»صافات«،�»مرسـات«�و...�صحنه�

قیامت�به�تصویر�کشیده�شده�است.

3. قرآن کتاب واقع نما
کـه�از�سـابقه�تاریـخ�بشـر،� نقـش�برجسـته�دیگـر�قـرآن�ایـن�اسـت�
خبرهای�درسـت�و�مطابق�واقع�را�نقل�کرده�و�سرگذشـت�پیامبران�
و�محتـوای�پیـام�آنـان�را�بـدون�هرگونـه�تحریـف�و�دسیسـه�بشـری�
به�انسـان�ها�رسـانده�اسـت.�از�این�رو�قرآن�حتی�بر�پیروان�تورات�و�
انجیل،�مّنت�شایان�توجهی�دارد�که�چهره�پیامبران�بنی�اسرائیل�
را�به�درسـتی�معرفـی�کـرده�و�حضـرت�موسـی،�عیسـی،�زکریـا�و...�را�
آن�گونه�که�بوده�اند،�به�دور�از�هرگونه�تهمت�و�توهینی�شناسـانده�
گـران�را�نقـش�بـر�آب�سـاخته� گـران�و�دسیسـه� و�دسـت�تحریـف�
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اسـت.�قـرآن�مجیـد�دراین�بـاره�می�فرمایـد:�»بـه�تحقیـق�موسـی�
کتـاب�دادیـم�و�از�پـی�او�پیامبـران�فرسـتادیم؛�و�بـه�عیسـی�بـن� را�
مریـم�دلیل�هـای�روشـن�عنایـت�کردیـم�و�او�را�بـه�روح�القدس�تأیید 

نمودیم14.«�
همچنیـن�در�آیـه�دیگـری�می�فرمایـد:�»خـدا�بـه�عیسـی�بـن�مریـم�
گفـت:�نعمتـی�را�کـه�بـه�تـو�و�مـادرت�ارزانـی�داشـته�ام�یـاد�کـن،�آن�
زمـان�کـه�بـه�روح�القـدس�یاریـت�کـردم�تـا�تـو�چـه�در�گهـواره�و�چه�در�
بزرگ�سـالی�سـخن�گویی�و�بـه�تـو�کتاب�و�حکمت�و�تـورات�و�انجیل�

آموختم15.«�
کسـی� کتـاب�قـرآن�آمـده�اسـت�و� در�واقـع�متقن�تریـن�تاریخ�هـا�در�
نمی�توانـد�کوچک�تریـن�خدشـه�ای�در�مطالـب�تاریخـی�قـرآن�وارد�

کند.

ز 4. قرآن کتاب موعظه و اندر
قـرآن�کریـم�پـر�از�ارشـاد�و�انـدرز�اسـت.�سـوره�لقمـان�و�دیگـر�قصـص�
قـرآن،�بیشـتر�جنبـه�پنـد�و�انـدرز�دارد.�گرچـه�از�ایـن�موعظـه�قـرآن،�

فقط�اهل�تقوا�بهره�مند�می�شوند.�خداوند�می�فرماید:
ـْم َو ِشـفاٌء ِلمـا ِفـی 

ُ
ك  ِمـْن َرّبِ

ٌ
ـْم َمْوِعَظـة

ُ
ـْد جاَءْتك

َ
ـاُس ق

َ
َهـا الّن ّیُ

َ
 »یـا أ

ُمْؤِمنین 16؛ 
ْ
 ِلل

ٌ
ُدوِر َو ُهدًى َو َرْحَمة الّصُ

اى مـردم، بـراى شـما از جانـب پروردگارتـان موعظـه اى آمـد و 

شفایی براى آن بیماریی كه در دل دارید و راهنمایی و رحمتی 

براى مؤمنان«
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موعظه�و�پند�و�اندرز�سبب�زنده�شدن�و�صیقل�جان�ها�و�کنار�رفتن�
پرده�غفلت�از�سراچه�دل�است.

گاه�باشـید!�همانـا�ایـن� امـام�علـی�qدربـاره�قـرآن�می�فرمایـد:�»آ
قـرآن�پنددهنـده�ای�اسـت�کـه�نمی�فریبد�و�هدایت�کننده�ای�اسـت�
کـه�گمـراه�نمی�سـازد�و�سـخنگویی�اسـت�کـه�هرگـز�دروغ�نمی�گویـد.�
بدانید�کسی�با�قرآن�ننشست�جز�آنکه�پس�از�برخاستن�با�فزونی�یا�
کاستی�برخاست:�فزونی�در�راه�یابی�و�کاستی�در�کورى�)و�گمراهی(.�
بدانیـد�کـه�هیچ�کـس�پـس�از�داشـتن�قـرآن�فقـر�)معنـوى(�نـدارد�و�
براى�هیچ�کس�پیش�از�آن،�غنا�و�توانگرى�)معنوى(�نیست؛�پس�
شـفاى�دردهاى�خود�را�از�آن�بخواهید�و�در�سـختی�های�خود�از�آن�
یـارى�جوییـد،�کـه�در�آن�شـفاى�بزرگتریـن�درد،�یعنـی�کفـر�و�نفـاق�و�

گمراهی�است17«�

گران�قیمـت� نقـل�شـده�زبیـده�همسـر�هارون�الرشـید�قرآنـی�بسـیار�
داشـت�کـه�آن�را�بـا�زروزیـور�و�جواهـرات�تزییـن�کـرده�بـود�و�عاقـه�
فراوانـی�بـه�آن�داشـت.�یـک�روز�هنگامی�کـه�از�همـان�قـرآن�تـاوت�

می�کرد�به�آیه
وَن َو ما ُتْنِفُقوا ِمْن َشـْی ٍء  ـا ُتِحّبُ ـی ُتْنِفُقـوا ِمّمَ

َ
ِبـّرَ َحّت

ْ
ـوا ال

ُ
ـْن َتنال

َ
ـْن ل

َ
 »ل

ِإّنَ اَل ِبِه َعلیم18 «
َ
ف

�رسـید،�بـا�خوانـدن�آیـه�در�فکـر�فـرو�رفـت�و�بـا�خـود�گفـت�هیچ�چیـز�
مثـل�ایـن�قـرآن�نـزد�مـن�محبـوب�نیسـت�و�بایـد�آن�را�درراه�خـدا�
انفاق�کنم.�کسـی�را�به�دنبال�جواهرفروشـان�فرسـتاد�و�تزیینات�و�
جواهـرات�آن�را�بفروخـت�و�بهـای�آن�را�در�بیابان�هـای�حجـاز�برای�
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تهیـه�آب�موردنیـاز�بادیه�نشـینان�مصـرف�کـرد�کـه�می�گوینـد:�امروز�
هم�بقایای�آن�چاه�ها�وجود�دارد�و�به�نام�او�نامیده�می�شود19. 

همچنیـن�نقـل�شـده�یکـی�از�یـاران�پیامبـر�sبـه�نـام�»ابوطلحـه�
انصـارى«�در�مدینـه�نخلسـتان�و�باغـی�داشـت�بسـیار�مصفـا�و�زیبـا،�
کـه�همـه�در�مدینـه�از�آن�سـخن�می�گفتنـد،�در�آن�چشـمه�آب�صافی�
بود�که�هر�موقع�پیامبر�sبه�آن�باغ�می�رفت�از�آن�آب�میل�می�کرد�
و�وضو�می�سـاخت�و�عاوه�بر�همه�این�ها�آن�باغ�درآمد�خوبی�براى�
«�به�خدمت� »ابوطلحه«�داشـت،�پس�از�نزول�آیه�»َلْن�َلْن�َتناُلوا�اْلِبّرَ
پیامبـر�sآمـد�و�عـرض�کرد:�می�دانی�که�محبوب�ترین�اموال�من�
همیـن�بـاغ�اسـت�و�مـن�می�خواهـم�آن�را�در�راه�خـدا�انفـاق�کنـم�تـا�
ذخیـره�اى�بـراى�رسـتاخیز�مـن�باشـد،�پیامبـر���sفرمـود:�»بـخ�بـخ�
ذلـك�مـال�رابـح�لـك؛�آفریـن�بـر�تو،�آفرین�بـر�تو،�این�ثروتی�اسـت�که�
بـراى�تـو�سـودمند�خواهـد�بود«�سـپس�فرمود:�»من�صـاح�می�دانم�

که�آن�را�به�خویشاوندان�نیازمند�خود�بدهی«
ابـو�طلحـه�دسـتور�پیامبـر�sرا�عمـل�کـرد�و�آن�را�در�میان�بسـتگان�

خود�تقسیم�کرد20.«�

گریز و روضه
شـکایت�پیامبـرs،�از�مهجوریـت�قـرآن،�امـروز�نیـز�همچنـان�در�
گر�قرآن�در�زندگی�مسلمانان�مهجور� میان�مسلمانان�ادامه�دارد�و�ا
نبـود�و�بـه�آیـات�آن�عمـل�می�کردند،�چنین�نبود�که�نسـبت�به�ذریه�
و�ذوی�القربـی�پیامبـر�sبی�احترامـی�کننـد؛�زیـرا�خداونـد�در�قرآن�

می�فرماید:�
ُقْربی21 « 

ْ
َة ِفی ال

َ
َمَوّد

ْ
 ال

َّ
 ِإال

ً
ْجرا

َ
ْیِه أ

َ
ْم َعل

ُ
ك

ُ
ْسَئل

َ
 ال أ

ْ
ل

ُ
»ق
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یعنـی مـردم مـودت نسـبت بـه اهل بیتـم را فرامـوش نكنیـد ... 
عرض می كنم: ای رسـول خدا! نبودی ببینی اهل مدینه مودت 

را چگونه معنا كردند.

شد�تو�را�مزد�رسالت�با�ذوالقربی�مودت�
��������������������بی�تو�چون�گویم�که�امت�با�ذوالقربی�چه�کرده؟ �

دخترت�را�دسته�جمعی�می�زدند�اهل�سقیفه
یک�نفر�آنجا�نگفت�آخـــر�مگر�زهرا�چه�کرده؟ � �

�� � دیدن�این�صحنه�ها�در�کودکی�بعد�از�پیمبر
��������������������������������������������������������������با�دل�پاک�حسین�و�زینب�کـــــبری�چه�کرده؟
���������������� � � با�دل�مهدی�امید�شیعه�در�عالم�خــــدایا�
����������������������������������������������������������������������������قصه�قبر�نهان�مادرش�زهــــــــرا�چه�کرده؟

امـا�چـرا�بایـد�یـادگار�پیغمبـر�زمـان،�مـکان�و�محـل�دفنـش�مخفـی�
باشـد؟!�در�نقـل�آمـده�اسـت�امیرالمؤمنیـن�qمی�گویـد،�آمـدم�کنار�
زهـرای�مرضیـهr.�امـام�حسـن،�امام�حسـین،�زینـب�و�ام�کلثوم�از�

اتاق�بیرون�رفتند،�تعبیر�این�است:
َبْیت22«

ْ
اَن ِفی ال

َ
ْخَرَج َمْن ك

َ
 »أ

  امیرالمؤمنیـنq فرمودنـد: »بچه هـا بیـرون برویـد بـرای اینكـه 

مادرتان زهرا می خواهد وصیت كند.«

�َرأَسـها�علی� امیرالمؤمنیـن�qنشسـت�کنـار�زهـرای�مرضیـه�»و�َضـّمَ
َصْدره«�زهرای�مرضیه�شـروع�کرد�به�وصیت�کردن،�اولین�مطلبی�
کـه�گفـت�ایـن�بـود�علـی�جـان!�از�مـن�راضـی�هسـتی�یا�نه؟�اشـک�در�
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چشـمان�امیرالمؤمنیـن�qحلقـه�زد!�علی�فرمـود:�فاطمه�جان!�تو�
ْغَضَبْتِنی«�به�خدا�

َ
�أ

َ
حتی�یک�بار�مرا�ناراحت�نکردی.�»َفَو�اهلِل...�ال

ْمرا؛�
َ
�َعَصْت�ِلی�أ

َ
قسم�فاطمه�یک�بار�ناراحتی�مرا�بر�نیانگیخت.�»ال

در�هیچ�امری�با�من�مخالفت�نکرد.«
امـا�علـی�جـان�سـفارش�هایی�دارم،�نخسـت�اینکـه�مـرا�شـب�غسـل�
بده،�شـب�کفنم�کن�و�شـب�بدنم�را�به�خاک�بسـپار؟!�مگذار�آن�دو�
نفـر�بـر�بدنـم�نمـاز�بخواننـد�و�در�تشـییع�جنازه�ام�حاضـر�گردند.�علی�
جان!�وقتی�بدنم�را�به�خاک�سپردی،�زود�از�کنار�قبرم�نرو؛�»اْجِلْس�
ِسی«�باالی�سرم�بنشین،�برایم�قرآن�و�دعا�بخوان23!��لحظه�

ْ
ِعْنَد�َرأ

نخست�دفن�و�قرار�گرفتن�در�قبر،�لحظه�ایست�که�انسان�احتیاج�
به�مونس�دارد.�چه�مونسی�باالتر�از�امیر�مؤمنان.

ِعَراق؛ 
ْ
ِعَدی ِبَطّفِ ال

ْ
 ال

َ
ِتیل

َ
َتْنَس ق

َ
َیَتاَمی َو ال

ْ
اْبِكِنی َو اْبِک ِلل

علی جان! برای من و یتیمانم اشـک بریز و گریه كن! حسـینم 

را فراموش نكن و از یاد مبر!

پیراهن�خود�در�غم�من�چاک�مکن�
�������������������������������������������������������������جز�نیمۀ�شب�جسم�مرا�خاک�مکن �

گر�می�خواهی از�فاطمه�یادگار�ا
���������������������������������خون�های�مرا�ز�روی�در�پاک�مکن � ��

علی�جان!
� مرا�چو�غسل،�نیمه�شب�به�پیش�کودکان�دهی�

مبادا�سینۀ�مرا�به�زینبم�نشان�دهی



شهــــــدسخـــــــن7612

علـی�جـان!�مبـادا�بچه�هایـم�تنهـا�بماننـد�و�احسـاس�غربـت�کننـد!�
یـا�بقیـة�اهلل!�یـا�فاطمـة�الزهـرا!�شـما�سـفارش�کردیـد�کـه�کسـی�سـر�
بچه�هایـت�داد�نزنـد�تـا�آن�هـا�احسـاس�غربـت�نکننـد�و�آن�هـا�تنهـا�
نماننـد؛�امـا�نبـودی�کربـا�تا�ببینی�ناز�دانه�های�حسـینت�را�چگونه�

با�تازیانه�رو�به�روی�بدن�مقدس�بابا�می�زدند.
ٍب َیْنَقِلُبوَن24 .

َ
ّیَ ُمْنَقل

َ
ُموا أ

َ
ذیَن َظل

َّ
ُم ال

َ
 َو َسَیْعل
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ایجاد انگیزه 1
هنگامـی�کـه�فـدك�را�از�حضـرت�فاطمـه�rگرفتنـد،�آن�حضـرت�
لباسـی�بـه�تـن�کـرده�و�چـادر�بـر�سـر�نهـاد�و�با�گروهـی�از�زنـان�فامیل�و�
خدمتکاران�خود�به�سـوى�مسـجد�روانه�شـد،�در�حالی�که�چادرش�
به�زمین�کشیده�می�شد،�بر�حاضران�وارد�شد،�در�این�هنگام�بین�او�
و�دیگران�پرده�اى�آویختند،�آنگاه�ناله�اى�جانسوز�از�دل�برآورد�که�
همـه�مـردم�بـه�گریـه�افتادند�و�مجلس�و�مسـجد�بـه�جنبش�درآمد.�
سـپس�لحظـه�اى�سـکوت�کـرد�تـا�همهمـه�مـردم�خامـوش�و�گریـه�
آنـان�سـاکت�شـد،�آنـگاه�کامـش�را�بـا�حمـد�و�ثناى�الهی�آغـاز�فرمود�
و�بر�رسـول�خدا�sدرود�فرسـتاد،�سـپس�این�چنین�خود�را�معرفی�

کردند:�»من�دختر�آن�پیامبرم�که�خداوند�درباره�اش�فرمود:�
یـٌص  ـْم َحِر

ُ
ْیـِه َمـا َعِنّت

َ
یـٌز َعل ْم َعِز

ُ
نُفِسـك

َ
ـْن أ  ّمِ

ٌ
ـْم َرُسـول

ُ
َقـْد َجاَءك

َ
)ل

ِحیٌم2(  ّرَ
ٌ

ُمْؤِمِنیَن َرُءوف
ْ
م ِبال

ُ
ْیك

َ
َعل

گـر نسـب او را بشناسـید، می دانیـد كـه او فقـط پـدر مـن اسـت   ا

نـه )پـدر( هیچ یـک از زنـان شـما و اوسـت بـرادر امیرالمؤمنیـن 
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علـیq نـه )بـرادر( هیـچ یـک از مـردان شـما و چـه خـوب 

اسـت منسـوب بـودن بـه آن حضـرت كـه درود خداونـدی بـر او و 

خاندانش باد3.« 

در�ایـن�فـراز�حضـرت�زهـرا�rاز�انتسـابش�بـه�پیامبـر�sسـخن�
گفته�اسـت�و�در�فراز�دیگری�فرزندان�و�ذریه�خویش�را�نیز�منسـوب�
بـه�رسـول�خـدا�sمی�شـمارد�و�انصـار�و�همـگان�را�بـر�احتـرام�بـه�

فرزندانش�سفارش�کرده�و�فرموده�است:
ِم َمـا َهـِذِه 

َ
ْسـال ِ

ْ
 ال

َ
ـِة َو َحَصَنـة

َّ
ِمل

ْ
ـِة َو َیـا ِعَمـاَد ال َبِقّیَ

ْ
 »َیـا َمْعَشـَر ال

ْن 
َ
ان  ِلَرُسوِل اِل ص أ

َ
 َما ك

َ
َمِتی أ

َ
 َعْن ُظال

ُ
ة

َ
ّن ی َو الّسُ َفْتَرُة ِفی َحّقِ

ْ
ال

ة؛
َ
ا ِإَهال

َ
َن  ذ

َ
ُتْم  َو َعْجال

ْ
ْحَدث

َ
ِدِه َسْرَعاَن  َما أ

ْ
ُیْحَفَظ ِفی ُول

 ای گـروه جوانمـردان و ای بـازوان دیـن و یـاران اسـالم! ایـن چـه 

چشم پوشـی و سـهل انگاری اسـت كـه در حـق مـن روا می داریـد 

كـه بـه مـن می شـود در خـواب غفلتیـد؟!  و نسـبت بـه ظلمـی 

آیـا پـدرم رسـول خـداs نمی فرمـود: هـر انسـانی در فرزندانـش 

گـر می خواهیـد جانـب كسـی را محترم  حفـظ می شـود؟ )یعنـی ا

كنیـد.( چـه زود ایـن  بشـمارید بعـد از او بـه فرزندانـش احتـرام 

عمـل را انجـام دادیـد؟ دسـت مـرا از فدک كوتـاه نمودید؟ و برای 

امری كه وقت آن نشده، شتابان شدید؟ ای گروه انصار! شما را 

قـدرت و طاقـت ایـن هسـت كـه خواسـته مـرا بـرآورده كنید )و از 

حق من و فرزندانم دفاع نمایید4(« 

به�نظر�شما�چرا�باید�نسبت�به�فرزندان�و�ذریه�پیامبر�sو�حضرت�
زهرا�rاحترام�گذاشت؟�مگر�نه�این�است�که�در�قرآن�کریم�آمده

م 5«
ُ

ك ْتقا
َ
ْم  ِعْنَد اِل  أ

ُ
َرَمك

ْ
ك

َ
 »ِإَن  أ
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  آیا بین سادات و غیر سادات تفاوتی وجود دارد یا خیر؟

اقناع اندیشه و تحریک احساس
فلسفه احترام به سادات

از�نظـر�اسـام�هیـچ�فرقـی�میـان�شـاه�و�گـدا�و�غنـی�و�فقیـر�و�قـوی�و�
ضعیـف�و�زن�و�مـرد�و�سـیاه�و�سـفید�حتـی�میـان�پیغمبـر�و�امـام�کـه�
معصوم�انـد�و�سـایر�مـردم�نیسـت�و�انسـان�ها�هیـچ�امتیـازی�بـر�هـم�

ندارند،�مگر�در�جهت�تقوا.
کـه�بـه�همـه�انسـان�ها�احتـرام�می�گـذارد،�امـا� اسـام�دینـی�اسـت�
بـرای�مسـلمانان�و�مؤمنـان�احتـرام�بیشـتری�قائـل�اسـت�و�در�میان�
کیـد�قـرار�داده� مؤمنـان،�احتـرام�بـه�سـادات�را�مـورد�سـفارش�و�تأ

است.

1.�ریشه�اصلی�احترام�به�سادات،�آیه�ای�است�در�قرآن�کریم�که�به�
موجب�آن�خدای�تعالی�به�پیامبر�sامر�می�کند�به�مردم�بگوید�با�

ذوالقربی�و�خویشاوندان�وی�دوستی�و�مودت�نمایند.
ُقْربی6 « 

ْ
َة ِفی  ال

َ
َمَوّد

ْ
 ال

َّ
- ِإال

ً
ْجرا

َ
ْیِه أ

َ
ْم َعل

ُ
ك

ُ
ْسَئل

َ
 ال أ

ْ
ل

ُ
 »ق

»القربی«�در�مرتبه�اول�و�به�طور�مسـتقیم،�اهل�بیت�و�عترت�پیامبر�
کـرم�sرا�شـامل�شـده�و�در�مراتـب�بعـدی�سـادات�را�کـه�فرزنـدان�با� ا
 qبوده�و�نسب�آنان�به�یکی�از�ائمه�اطهار�rواسطه�حضرت�زهرا

می�رسد،�نیز�شامل�می�شود.



شهــــــدسخـــــــن8412

کـرام�بـه� 2.�در�روایـات،�سـفارش�های�فراوانـی�دربـاره�احتـرام�و�ا
کرم�sفرمودند:�»به�فرزندان�و�ذریه� سادات�شده�است.�پیامبر�ا
فرزنـدان�مـن�احتـرام�بگذاریـد�و�آن�هـا�را�مـورد�لطـف�و�محبـت�خـود�
قـرار�دهیـد.�خوبانشـان�را�بـه�خاطـر�خداونـد�مـورد�احتـرام�قـرار�داده�
و�بدهایشـان�را�بـه�خاطـر�مـن�پیغمبـر�کـه�حقـی�بـر�گـردن�شـما�دارم�

کرام�کنید7.«� ا
کـه�پسـر�و�نسـلی� �sکسـی�بپرسـد،�پیامبـر حـال�ممکـن�اسـت�
نداشـت.�سـادات�فرزنـدان�علـی�qهسـتند�و�فاطمـه�rهسـتند؛�

بنابراین�نباید�آن�ها�را�به�پیامبر�sنسبت�داد!
برای�پاسـخ�به�این�سـؤال�می�توان�به�دالیل�فراوانی�از�قرآن�و�کام�

پیامبر�sو�ائمه�qاستناد�نمود.
آیه�مباهله�یکی�از�آن�آیات�است:

ـْوا 
َ
 َتَعال

ْ
ُقـل

َ
ـِم ف

ْ
ِعل

ْ
ـَک ِفیـِه ِمـن َبْعـِد َمـا َجـآَءَک ِمـَن ال َمـْن َحآّجَ

َ
 »ف

ّمَ 
ُ
ْم ث

ُ
نُفَسك

َ
نُفَسَنا َو أ

َ
ْم َو أ

ُ
ْم َو ِنَسآَءَنا َو ِنَسآَءك

ُ
ْبَنآَءك

َ
ْبَنآَءَنا َو أ

َ
َنْدُع أ

كاِذِبیَن8 ؛
ْ
ی ال

َ
ِ َعل ْعَنَت ال 

َّ
َنْجَعل ل

َ
 ف

ْ
َنْبَتِهل

كـه )دربـاره مسـیح( بـه تـو رسـیده، )بـاز(   هـرگاه پـس از دانشـی 

كسـانی بـا تـو بـه محاّجـه و سـتیز برخیزنـد، بـه آن ها بگـو: بیایید 

مـا فرزنـدان خـود را دعـوت كنیـم، شـما هـم فرزنـدان خـود را؛ مـا 

زنان خویش را دعوت نماییم، شما هم زنان خود را؛ ما از نفوس 

خود دعوت كنیم، شما هم از نفوس خود؛ آنگاه مباهله كنیم؛ 

و لعنت خدا را بر دروغ گویان قرار دهیم.«

کـه�پیامبـر�بـه�هنـگام�مباهلـه�بـا�مسـیحیان� مفسـران�معتقدنـد�
نجـران،�علـیq،�دختـرش�فاطمه�rو�حسـن�و�حسـین�qرا�به�
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همراه�برد.�علی�qنفس�رسـول�خدا،�فاطمه�مصداق�»نسـاءنا«�و�
حسنین�مصداق�»ابناءنا«

امام�کاظم�qمی�فرماید:�»روزى�به�مجلس�هارون�الرشید�خلیفه��
کـرد�و�مـن�جـواب�دادم.� عباسـی�وارد�شـدم.�هـارون�سـؤال�هایی�
هـارون�پرسـید�شـما�چگونـه�می�گوییـد�کـه�پسـر�پیامبریـد�در�حالـی�
که�پیامبر�نسـل�نداشـت.�او�فقط�دختر�داشـت�و�نسـل�انسـان�از�پسر�
می�ماند�نه�دختر.�من�در�جواب�سؤال�هارون�آیه��84سوره��انعام�را�

خواندم.�خداوند�می�فرماید:
ِتِه داُوَد ...  ّیَ ّرِ

ُ
 َهَدْینا ... َو ِمْن ذ

ًّ
ال

ُ
ُه ِإْسحاَق َو َیْعُقوَب ك

َ
 َو َوَهْبنا ل

اِلِحین ؛  ِمَن الّصَ
ٌّ

ل
ُ

یاَس ك
ْ
ا َو َیْحیی  َو ِعیسی  َو ِإل ّیَ ِر

َ
َو َزك

مـا بـه ابراهیـم، اسـحاق و یعقـوب را بخشـیدیم و همه را هدایت 

كردیـم ... و از ذریـه و نـژاد او داود ... و زكریـا و یحیـی، عیسـی 

و الیاس را كه همگی از صالحان هستند، )هدایت كردیم(«

سـپس�به�هارون�گفتم:�»اى�هارون!�پدر�عیسـی�کیسـت؟�هارون�
گفت:�عیسـی�پدر�ندارد.�گفتم:�پس�چطور�عیسـی�از�نسـل�ابراهیم�
بـه�شـمار�رفتـه�اسـت؟!�پـس�بـدان�کـه�خداونـد�عیسـی�را�از�طریـق�
مـادرش�مریـم�به�نسـل�حضـرت�ابراهیم�qملحق�سـاخته�اسـت.�
ما�هم�از�طریق�مادرمان�حضرت�فاطمه�زهرا�از�نسـل�پیامبر�اسـام�

به�حساب�می�آییم9.«�
کـرم�نقل�کـرده�که�فـرمـود: فـاطمه�rاز�پیـامبـر�ا

 
ّ
یها ِإال

َ
 یْنَتُمـوَن ِإل

ً
ّمٍ َعَصَبـة

ُ
ِ َبنـی أ

ّ
ل

ُ
 ك

َ
یـة ّرِ

ُ
 ذ

َ
 َجَعـل

َّ
َوَجـل  »ِإّنَ اَل َعّزَ

ا َعَصَبُتُهْم10 ؛ نـَ
َ
ا َولیُهْم َو أ نـَ

َ
أ

َ
 ف

َ
َد فاِطَمة

ْ
ُول
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 همانا خـداوند عزوجل ذریه هر یك از فرزندان مادرى را سبب 

كـه به وسـیله آن ذریـه بـه او  ارتبـاط و خــویشاوندى قـرار داده 

منســوب می شـوند، مگـر فرزنـدان فاطمـه كه مــن سـرپــرست و 

خـویشـاونـد آن ها هستـم )و به مـن منسـوب می شوند.(«

3.�افزون�بر�آیات�و�روایات�از�نظر�عقلی�و�فطری�نیز�می�توان�برای�
احترام�و�تکریم�سادات�و�ذریه�زهرا�rعللی�را�یافت.

فطـرت�هـر�انسـان�عاقـل�و�فهمیـده�ای�می�گویـد�هـر�کسـی�کـه�بـه�تو�
کمـك�نمـوده�و�در�حـق�تـو�خدمتـی�انجـام�داده،�او�را�و�نزدیـکان�و�

ــ�دوست�بدار�و�احترام�نما. ــ�و�لو�به�خاطر�اوـ� فرزندانش�راـ�
 rو�فرزنـدان�حضرت�زهرا�sاحتـرام�به�خویشـان�پیامبر�اسـام
نیز�از�این�باب�است؛�زیرا�پیامبر�sما�را�از�گمراهی�و�جهالت�به�نور�
هدایت�رهنمایی�کرده�اسـت�و�از�این�طریق�سـبب�رهایی�و�نجات�
مـا�از�دام�ضالـت�و�بهارخوابی�هـا�شـده�اسـت.�بـرای�اینکه�حرمت�و�
موقعیـت�آن�حضـرت�حفـظ�شـود،�بـه�فرزنـدان�او�احتـرام�می�کنیم؛�
زیـرا�آنـان�یـادگاران�او�هسـتند.�پس�در�حقیقت�احترام�گذاشـتن�به�

سادات،�احترام�به�پیامبر�اسام�sاست.
گـر�کسـی�کـه�منسـوب�بـه�پیامبـر�اسـت�بـد�باشـد�بـه�خـود�و� البتـه�ا
جـدش�ظلـم�می�کنـد؛�اما�ما�بایـد�به�گونه�ای�با�او�برخورد�کنیم�که�او�
را�بـه�اشـتباهش�راهنمایـی�کنیـم�ولـی�از�جهـت�نسـبش�او�را�احترام�

نماییم�نه�از�جهت�عملش.
علما�و�بزرگان�دین�نیز�احترام�فراوانی�برای�سادات�قائل�هستند
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4.�سیره�علما�نیز�بر�احترام�به�سادات�بود.
گردان�مرحـوم�آیـت�اهلل�»میـرزا�احمـد�سـیبویه«�می�گوید:� یکـی�از�شـا
از�ویژگی�های�برجسـته�مرحوم�سـیبویه،�احترام�بی�نظیری�بود�که�
نسـبت�به�سـادات�داشـت.�هرگاه�در�منبر�می�نشسـت�و�سیدی�وارد�
مجلـس�می�شـد�از�منبـر�پاییـن�می�آمـد�و�دسـت�سـید�را�می�بوسـید�و�

مجددًا�بر�منبر�می�نشست.
مرحـوم�سـیبویه�خـود�می�گویـد:�»هرچـه�خداونـد�بـه�مـن�داده�از�
برکت�احترامی�است�که�نسبت�به�سادات�داشتم.�به�طوری�که�تا�
نزدیک�سـن��90سـالگی�خودم�سـوزن�را�نخ�می�کردم،�بدون�اینکه�

احتیاجی�به�عینک�داشته�باشم.11«�

5.�احترام�به�بزرگان�دین�و�ذریه�آن�ها�در�میان�همه�ادیان�گذشته�
نیز�وجود�داشته�و�دارد.

یکـی�از�خصوصّیـات�آیـت�اهلل�اربـاب�ایـن�بـود�کـه�جلوتر�از�ســادات،�
گردى�داشـتند�و� گر�کسـانی�عنواِن�شـا مطلقـًا�راه�نمی�رفتنـد؛�حتـی�ا

سّید�بودند،�حتمًا�باید�آن�سّید�جلو�می�رفت.
ایـن�عـارف�بزرگـوار�آن�قـدر�بـراى�سـادات�ارزش�قائـل�بودنـد�کـه�بـه�
دسـتور�ایشـان،�در�مدرسـه�امـام�صـادق�q)در�چهاربـاغ(،�انجمـن�
گـر�عمامـه� کـه�»ا کردنـد� سـادات�تشـکیل�شـد�و�بـه�سـادات�اعـام�
زیـرا� بگذاریـد،� لباسـتان� بـه� سبــزى� دکمــه� الاقـل� نگذاشـته�اید،�

دیگران�موظف�اند�که�احترام�سادات�را�داشته�باشند.«
نقل�شـده:�»بعـد�از�واقعـه�کربـا�روزی�یزیـد�از�سـفیر�روم�بـراى�دیدن�
اسرا�و�سر�مبارك�امام�حسین�qدعوت�کرد.�سفیر�روم�بعد�از�دیدن�
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سر�بریده،�از�یزید�پرسید�این�سر�کیست؟�گفت�چه�کار�دارى؟�سفیر�
گفت:�می�خواهم�وقتی�که�به�کشورم�رفتم�و�قیصر�روم�اخبار�اینجا�
را�از�من�سـؤال�کرد�بتوانم�به�طور�کامل�جواب�دهم�تا�در�شـادى�تو�

شریك�شود.

یزیـد�گفـت:�ایـن�سـر�حسـین�فرزنـد�علـی�بـن�ابیطالـب�اسـت،�سـفیر�
 sپرسـید�مادرش�کیسـت؟�یزید�گفت:�فاطمه�دختر�رسـول�خدا
اسـت.�سـفیر�کـه�در�دیـن�نصرانیـت�بـود�گفـت:�واى�بـر�تـو�و�بـر�دیـن�
تـو،�دیـن�مـن�بـر�دین�تو�بسـیار�برترى�دارد،�نژاد�من�با�فاصله�بسـیار�
طوالنـی�بـه�حضرت�داود�qمی�رسـد؛�اما�مسـیحیان�بـه�خاطر�این�
انتسـاب،�خـاك�پـاى�مـرا�بـه�عنوان�توتیـا�و�تبرك�می�برند،�ولی�شـما�
پسر�پیغمبر�خود�را�که�تنها�مادرش�بین�او�و�پیامبر�واسطه�است�نه�
بیشـتر،�این�گونـه�بی�احترامـی�می�کنیـد�و�می�ُکشـید�اى�یزیـد�گـوش�
کن�تا�»داستان�حافر«�را�براى�تو�بگویم�در�جزیره�اى�واقع�در�دریاى�
عمان�در�مسـیر�چین�شـهرى�عظیمی�وجود�دارد�در�آنجا�کلیسـایی�
اسـت�بـه�نـام�»الحافر«�که�در�محـراب�آن�ُحّقه�)ظرف�مخصوصی(�
از�طاى�سرخ�آویخته�اند�و�در�میان�آن�حقه،�سّم�االغی�وجود�دارد�
کـه�می�گوینـد�سـم�االغـی�اسـت�کـه�عیسـی�qبـر�آن�سـوار�می�شـده�
اسـت.�علمـاى�نصـارا�هر�سـال�نـزد�آن�می�رونـد�و�آن�را�زیارت�کرده�و�
به�گرد�آن�طواف�می�نمایند،�ولی�شـما�پسـر�پیغمبرتان�را�می�کشـید�
خـدا�برکـت�را�از�شـما�و�چنیـن�دینـی�بـر�دارد؟�یزیـد�خشـمگین�شـد�
دستور�قتل�او�را�صادر�کرد�سفیر�گفت:�شب�گذشته�پیامبر�sرا�در�
خواب�دیدم�که�مرا�به�بهشـت�بشـارت�داد،�همان�دم�قبول�اسـام�

کرد،�سر�مقدس�را�به�سینه�اش�چسبانید�تا�به�شهادت�رسید12. 
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6.�احتـرام�بـه�سـادات،�اختصاصـی�بـه�شـیعه�ندارد،�بلکـه�از�اصول�
�اسـت.�حتـی� �غیـر�از�ناصبی�هـاـ� پذیرفته�شـده�همـه�فـرق�اسـامیـ�
سـنی�ها�و�بـزرگان�آن�هـا�هـم�ایـن�احتـرام�را�قائلنـد،�در�حـاالت�عمـر�
بـن�عبدالعزیـز�نوشـته�اند:�روزی�»عبـداهلل�بـن�حسـن�مثنـی«�فرزنـد�
امـام�حسـن�qکـه�جوانـی�تـازه�سـال�بـود�و�موهـاى�سـر�مبارکـش�
گرفتـه�بـود�بـر�»عمـر�بـن�عبدالعزیز«�وارد�شـد.� اطـراف�گوشـش�را�فرا
بـه�مجـرد�ورود�»عمـر�بـن�عبدالعزیـز«�از�محل�خویش�برخاسـت�و�از�
وى�اسـتقبال�نمـود.�حاضـران�کـه�چنیـن�توقعی�از�»عمر«�نداشـتند�
که�در�برابر�چنان�جوانی�از�جاى�برخیزد�و�از�او�استقبال�نماید،�وى�

را�سرزنش�کردند.
عمـر�بـن�عبدالعزیـز�گفـت:�از�شـخص�موثقـی�شـنیدم�...�که�رسـول�
خـدا�sمی�فرمـود:�بـه�راسـتی�کـه�فاطمه�پـاره�تن�من�اسـت،�آنکه�
وى�را�خرسـند�می�سـازد،�مرا�خرسـند�ساخته�است؛�و�من�یقین�دارم�
کـه�هـرگاه�فاطمـه�rزنـده�بـود�و�این�گونـه�برخـورد�مـرا�بـا�فرزندش�

مشاهده�می�کرد،�خوشحال�می�شد!13«�

آثار و برکات احترام به سادات

کـرام�بـه�سـادات� در�روایـات،�آثـار�و�بـرکات�فراوانـی�بـرای�احتـرام�و�ا
بیان�شده�است�که�به�برخی�از�آن�اشاره�می�کنیم:

کرم�sفرمود:� پیامبر�ا
ْهِل 

َ
ُنوِب أ

ُ
ـْو َجـاُءوا ِبذ

َ
ْصَنـاٍف َو ل

َ
ْرَبَعـِة أ

َ
ِقَیاَمـِة ِل

ْ
ـی َشـاِفٌع َیـْوَم ال »ِإّنِ

َمِضیِق َو 
ْ
ِتی ِعْنَد ال ّیَ ّرِ

ُ
ُه ِلذ

َ
 َمال

َ
ل

َ
 َبذ

ٌ
ِتی َو َرُجل ّیَ ّرِ

ُ
 َنَصَر ذ

ٌ
ْنَیا َرُجل

ُ
الّد

 َیْسـَعی ِفی َحَواِئِج 
ٌ

ِب َو َرُجل
ْ
َقل

ْ
َسـاِن َو ِبال ِ

ّ
ِتی ِبالل ّیَ ّرِ

ُ
َحّبَ ذ

َ
 أ

ٌ
َرُجل

ُدوا؛  ْو ُشّرِ
َ
ا ُطِرُدوا أ

َ
ِتی ِإذ ّیَ ّرِ

ُ
ذ
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من روز قیامت چهار دسته را شفاعت می كنم، هرچند با گناه 

اهـل دنیـا بـه صحـرای محشـر حاضـر شـوند: آن كـه اوالد مـرا یاری 

كسـی  كنـد.  كمـک  كنـد. آن كـه از اموالـش بـه اوالد تنگدسـتم 

كـه بـا زبـان و قلـب، آنـان را دوسـت بـدارد و آن كـه تـالش كنـد در 

انجـام حوائـج و نیازهـای افـرادی از ذریـه ام كـه تبعیـد شـده و یـا 

رانده شده اند14« 

امـام�صـادق�qفرمـود:�»هـرگاه�روز�قیامـت�شـود�منـادى�فریـاد�
 sمی�زند�که�اى�گروه�مردمان!�خاموش�باشید�که�همانا�محمد
سـخن�می�گویـد.�مردم�خاموش�می�شـوند؛�پیامبـر�حرکت�می�کند�و�
می�فرماید:�اى�گروه�مردمان!�هر�کس�براى�او�در�پیش�من�دستی�
و�مّنتـی�و�نیکـی�هسـت�بایـد�حرکـت�کنـد�تـا�جبـران�کنـم.�می�گوینـد�
چـه�دسـت�و�چـه�مّنـت�و�چه�نیکی�اسـت�بـراى�ما�بلکه�تمـام�این�ها�
بـراى�خـدا�و�رسـولش�بـر�تمـام�مردمـان�اسـت.�می�فرمایـد:�هـر�کـس�
یکـی�از�فرزنـدان�مـرا�پنـاه�داده،�نیکـی�بـه�او�کـرده،�او�را�از�برهنگـی�
پوشـیده،�او�را�گرسـنه�بـوده،�سـیر�کـرده�بایـد�حرکـت�کنـد�تـا�جبـران�
کنـم.�پـس�بلنـد�می�شـوند�مردمـی�کـه�ایـن�کـردار�را�انجـام�داده�اند.�
پس�ندا�از�پیشگاه�خداى�جّل�و�عا�می�رسد�که�اى�محمد!�حبیب�
گـذار�کـردم�در�هـر�کجـاى�بهشـت�کـه� مـن!�پـاداش�آنـان�را�بـه�تـو�وا
کـرم�sایشـان�را�در� می�خواهیـد�آنـان�را�جـاى�ده.�پـس�پیامبـر�ا
منزلتی�نزدیک�به�خودش�جاى�می�دهد.�در�آن�جایی�که�از�دیدار�

پیامبر�و�خاندانش�sمحجوب�نمی�مانند15«�
امام�رضا�qنیز�فرمودند:�»نگریستن�به�فرزندان�ما�عبادت�است،�
راوی�پرسـید:�نگاه�به�امامانی�که�از�نسـل�شـمایند�یا�نگاه�به�نسـل�
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پیامبـرs؟�آن�حضـرت�فرمودنـد:�بلکـه�نـگاه�بـه�همـه�فرزنـدان�
پیامبـر�sعبـادت�اسـت�تـا�وقتی�کـه�از�روش�او�جدا�نشـده�و�خود�را�

به�گناهان�نیالوده�باشند.16«�
کسـی�بـه�ذریـه�حضـرت�زهـرا�rو�سـادات�احتـرام� گـر� بنابرایـن�ا
بگـذارد،�سـود�اصلـی�اش�بـه�خـود�او�بـر�می�گـردد؛�زیـرا�هـر�کـس�بـه�
سـادات�احتـرام�گذاشـت�رشـد�کـرد�و�بـه�سـعادت�رسـید،�ُحـر�یکـی�از�

افرادی�است�که�از�این�مسیر�سعادتمند�شد.

گریز و روضه
پیامبـر�اسـام�sدر�روایـات�متعـددی�بر�احترام�به�سـادات�و�ذریه�
کیـد�داشـت�و�ِسـّر�ایـن�درخواسـت�پس�از�رحلـت�آن�حضرت� خـود�تأ
روشـن�شـد.�بـا�اوالد�آن�حضـرت�معاملـه�ای�کردنـد�کـه�در�تاریـخ�بـا�
نسـل�هیـچ�رهبـر�و�پیشـوایی�نشـده�اسـت.�پـس�از�رحلـت،�قرن�هـا�
کشـته�می�شـدند،� سلسـله�سـادات�هیچ�گونـه�تأمینـی�نداشـتند،�
سـرهای�بریـده�ایشـان�را�بـه�عنـوان�ارمغـان�از�شـهری�بـه�شـهری�
می�بردنـد،�آنـان�را�مهـر�و�موم�هـا�در�قعر�زندان�های�تاریک�شـکنجه�

می�دادند،�مسموم�می�کردند.
بشار�مکاری�گوید:�در�کوفه�به�حضور�امام�صادق�qرفتم�و�عرض�
کـردم:�قربانـت�گـردم�در�راه�می�آمـدم�حادثه�ای�دیـدم�که�غیرتم�به�

جوش�آمد�و�قلبم�درد�گرفت.
فرمود:�بگو�چه�حادثه�ای�دیده�ای؟

گفتم:�یکی�از�مأمورین�حکومت�را�دیدم�که�بر�سر�زنی�می�زند�و�او�را�
به�سوی�زندان�می�برد�و�او�با�صدای�بلند�می�گفت:�»پناه�می�برم�به�
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خدا�و�رسول�و�به�غیراز�خدا�و�رسول،�به�هیچ�کس�پناه�نمی�برم.«
امام�صادق�qفرمود:�چرا�آن�زن�را�می�زد�و�به�زندان�می�برد؟

عرض�کردم:�از�مردم�شنیدم�که�پای�آن�زن�لغزید�و�به�زمین�افتاد،�
او�در�همـان�حـال�گفتـه:�»ای�فاطمـه!�خـدا�آنـان�را�کـه�بـه�تـو�ظلـم�

کردند�از�رحمت�خود�دور�سازد!«
گماشتگان�حکومت�با�شنیدن�این�سخن�او�را�دستگیر�و�زدند.

امـام�صـادق�qتـا�ایـن�سـخن�را�شـنید،�گریـه�کـرد�به�گونـه�ای�کـه�
دسـتمال�و�محاسـن�شـریف�و�سـینه�اش�از�اشـک�چشمانش�تر�شد،�
سـپس�فرمـود:�»ای�بشـار!�برخیـز�باهـم�بـه�مسـجد�سـهله�برویـم�و�
بـرای�نجـات�و�آزادی�آن�بانـو،�دعـا�کنیـم�و�از�خدا�بخواهیم�که�او�را�

حفظ�کند.17«�
گـواری�کـه� بـه�راسـتی،�وقتـی�امـام�صـادق�qبـا�شـنیدن�حادثـه�نا
بـرای�یـک�بانـوی�شـیعه�فاطمـه�rرخ�داده،�ایـن�گونـه�دگرگـون�
گـر�جریان�مصائـب�مادرش� می�شـود،�پـس�چگونـه�خواهد�شـد�که�ا
آن� نبـودی� صـادق� امـام� یـا� کننـد؟� نقـل� او� بـرای� را� �qفاطمـه

لحظه�ای�که:

از�بیت�آل�طاها�آتش�زده�زبانه�
���������������������������������������������������������������گوئی�شده�قیامت�بر�پا�درون�خانه �

در�پشت�در�فتاده�ام االئمه�از�پا�
����������������������������������������������������������������دارد�فغان�ز�دشمن�آن�گوهر�یگانـه �

زینب�به�ناله�گفتا�کشتند�مادرم�را
��������������������این�یک�ز�ضرب�سیلی�آن�یک�ز�تازیانه � �
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یا�امام�صادق�qنبودی�آن�لحظه�تا�ببینی
ِن  ُمَحّسِ

ْ
 ِبال

ٌ
ة

َ
َصاَب َبْطَنَها َو ِهَی َحاِمل

َ
ی أ

َ
َباِب ِبِرْجِلِه َحّت

ْ
ِل ال

ْ
 »َو َرك

ْشُهرٍ  18؛
َ
ِة أ

َ
ِلِسّت

 و چنان با لگد به در زد كه به شكم فاطمهr اصابت كرد در 

حالی كه به محسنq شش ماهه باردار بود.«

� دود�بود�و�دود�بود�و�دود�بود�
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������گل�میان�آتش�نمرود�بود

شعله�می�پیچید�بر�گرد�بهار
������������������������������������������خون�دل�می�خورد�تیغ�ذوالفقار � �
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1. روش تلفیق ابهام در موضوع و روش سؤالی.

2. توبه/ 128.
ئمة، ج 1، ص: 490 و شرح نهج البالغة البن أبی الحدید،  کشف الغمة فی معرفة اال  .3

ج 16، ص: 211 و 212.
4. همان.

5. حجرات/13.
6. شوری/23.

اِلُحوَن ِلی«. اِلُحوَن هلِلَِّ َو الّطَ ِدی الّصَ
َ

ْوال
َ
ْکِرُموا أ

َ
7. جامع األخبار، ص: 140 »أ

8. آل عمران/61.
9. تحف العقول، ص: 405 و بحاراالنوار، ج 10، ص: 242.

10. بحاراالنوار، ج 23، ص: 104.
11. سایت تبیان، 90/11/27.

12. بحار األنوار، ج 45، ص: 142.
13. فضائل الخمسه فی صحاح السته، ج 4، ص: 52.

کافی، ج 4، ص: 60.  .14
15. وسائل الشیعه، ج 16، ص: 333.

16. عیون أخبار الرضا q، ج 2، ص: 51.
17. زندگانی حضرت امام جعفر صادق  q، ص: 319 و 320.

18 . بحاراالنوار، ج 53، ص: 19.
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ایجاد انگیزه 1
در�جریان�جنگ�خیبر�در�میانه�کارزار،�یک�نفر�از�جنگجویان�یهود�

با�شمشیر�بر�سپر�علی�qزد�و�سپر�از�دست�وی�افتاد.
علی�qدر�قلعه�خیبر�شـتافته�و�آن�را�از�جای�خود�َکندند�و�تا�پایان�

کارزار�به�جای�ِسَپر�بکار�می�بردند.
پس�از�آنکه�آن�را�به�روی�زمین�انداختند،�هشت�نفر�از�نیرومندترین�
سربازان�اسام�از�آن�جمله�»ابورافع«�سعی�کردند�که�آن�را�از�این�رو�

به�آن�رو�کنند،�نتوانستند2. 
شـیخ�مفیـد�در�کتـاب�شـریف�»االرشـاد«�از�امیـر�مؤمنـان،�سرگذشـت�

کندن�دِر�خیبر�را�چنین�نقل�می�کند:
من�َدِر�خیبر�را�کنده�به�جای�سپر�به�کار�بردم�و�پس�از�پایان�نبرد�آن�
را�ماننـد�پـل�بـه�روی�خندقـی�کـه�یهودیـان�کنـده�بودند�قـرار�دادم.�

سپس�آن�را�میان�خندق�پرتاب�کردم.
نمـودی؟�حضـرت� احسـاس� را� آن� آیـا�سـنگینی� پرسـید:� مـردی�
پاسـخ�دادنـد:�»بـه�همـان�انـدازه�سـنگینی�کـه�از�سـپر�خوداحسـاس 

می�کردم3. 
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آن�حضرت�در�پاسخ�شخصی�چنین�فرمود:
ٍة ِالِهیـٍة َو َنْفـٍس ِبِلقـاِء  ْعُتهـا ِبُقـّوَ

َ
ل

َ
یٍة َو لِكـْن ق ٍة َبَشـِر ْعُتهـا ِبُقـّوَ

َ
ل

َ
 »مـا ق

4 ؛ ٌ
 َرِضیة

ٌ
ة

َ
ها ُمْطَمِئّن ّبِ َر

 مـن هرگـز آن در را بـا نیـروی بشـری از جـای نكنـدم، بلكه در پرتو 

نیروی خداداد و با ایمانی راسخ به روز قیامت این كار را انجام 

دادم.5« 

کـه�در�نجـف�بودیـم،� حضـرت�آیـت�اهلل�ناصـری�فرمودنـد:�زمانـی�
حمالی�در�آنجا�بود،�روزی�از�یکی�از�محات�نجف�اشـرف�عبورمی�
کرد،�درهمان�محله�بچه�کوچکی�به�پشت�بام�رفته�بود،�مادر�از�او�
غفلت�کرده،�بچه�از�باالی�بام�سقوط�کرد.�آن�شخص�دست�هایش�
را�بلند�کرد�و�گفت:�خدایا!�نگهش�دار.�کودک�به�آرامی�پس�از�آن�با�
اینکه�معلق�بین�آسمان�و�زمین�است�روی�زمین�آمد.�مردم�دورش�
جمـع�شـدند.�از�او�پرسـیدند:�چگونـه�بـه�این�مقام�رسـیدی؟�گفت:�
�من�چیزی�گفتم�و�دعایم� تاحال�هرچه�خدا�گفته،�من�چشم،�حاال

را�مستجاب�کرد6. 

بندگی�کن�تا�که�سلطانت�کنند
��������������������������������������������������تن�رها�کن�تا�همه�جانت�کنند � �

سوی�حق�نارفته�چون�داری�طمع
������������������������������������������������همسر�موسی�بن�عمرانت�کنن � �

شکر�و�تسلیم�مسلمانیت�کو�
�����������������������������������������������������������������ای�که�می�خواهی�سلیمانت�کنند �
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از�َچِه��7شهوت�قدم�بیرون�گذار�
�����������������������������������������������������������������������������������تا�عزیز�مصر�و�کنعانت�کنند �

چون�علی�در�عالم�مردانگی
�������������������������������������������������������فرد�شو�تا�شاه�مردانت�کنند � �

قابل�این�رتبه�ها�چون�نیستی�
�������������������������������������������������������������������������سعی�کن،�شاید�مسلمانت�کنند �

همچو�سلمان�در�مسلمانی�بکوش
������������������������������������������ای�مسلمان�تا�که�سلمانت�کنند8  � �

مطالعـه�آثـار�بـه�جـا�مانـده�از�زندگـی�انسـان�در�طـول�تاریـخ،�نشـان�
می�دهد�که�هر�جا�انسان�بوده،�پرستش�و�عبادت�نیز�وجود�داشته�
اسـت؛�گرچـه�شـکل�و�نـوع�و�روش�عبـادت�و�پرسـتش�و�معبودهـا،�
متفـاوت�بـوده�اسـت.�روان�شناسـان�معتقدنـد�کـه�در�وجود�انسـان�
گرایش�هایـی�بـه�صـورت�فطـری�قـرار�دارد�کـه�یکی�از�آن�هـا�گرایش�
به�پرسـتش�اسـت.�گرایش�های�دیگر،�حقیقت�جویی،�زیبا�طلبی�

و�کمال�خواهی�و�...�است.
بـا�ایـن�بیـان�روشـن�اسـت�کـه�پرسـتش�نـه�یـک�تکلیـف،�بلکـه�یک�

نیاز،�یک�حس�و�گرایش�درونی�است.
انسـان�موجـودی�کمـال�طلب�و�نیازمند�اسـت�پس�چـون�خود�را�در�
برابر�منبعی�بزرگ�از�کمال�ببیند�دست�نیاز�به�سوی�او�دراز�می�کند.
در�تحلیـل�مجموعـه�تعلیمـات�دینـی،�بـه�ایـن�حقیقـت�می�رسـیم�
کـه�بخشـی�از�آن�هـا�بـه�پـرورش�حـّس�حقیقت�جویـی�و�بخشـی�
بـه�علـم�طلبـی�و�قسـمتی�هـم�بـه�پـرورش�عواطـف�اخاقـی�و�حـس�
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زیبایـی�طلبـی�و�قسـمتی�نیـز�بـه�پـرورش�حـس�پرسـتش�و�عبـادت�
مربوط�می�شود؛�اما�چگونه�می�توان�حس�عبادت�را�در�وجود�خود�
نهادینه�کرد�و�سـبک�زندگی�را�به�گونه�ای�انتخاب�نمود�که�سـپری�
شدن�روزهای�عمر�ما�را�روز�به�روز�نیازمندتر�به�پرستش�خدا�نماید�

و�بازگشت�به�فطرت�نو�به�نو�انجام�پذیرد؟
گوشـه�زندگـی�حضـرت�زهراrزمینه�هـای� گوشـه� از�ایـن�منظـر،�
پـرورش�احسـاس�نیـاز�بـه�عبـادت�و�بندگـی�را�بـه�خوبـی�نشـان�

می�دهد.

اقناع اندیشه و تحریک احساس
:rپرستش خدا در زندگی حضرت زهرا

شـهید�مطهـرىe �در�زمینـه�پرسـتش�فطـرى�می�فرمایـد:�انسـان�
گاهانـه.� گاهانـه�و�پرسـتش�ناآ دو�نـوع�پرسـتش�دارد،�پرسـتش�آ

گاه�انسان�است. گاهانه�مربوط�به�ضمیر�ناخودآ عبادت�ناآ
همچو�میل�کودکان�با�مادران��

ر�میل�خود�نداند�در�لبان9 ���������������������������������������������������������������������������������������ّسِ �
 

نکتـه�دیگـر�این�کـه�کمـال�نمایـی�انسـان�تنهـا�بـه�وسـیله�عبـادت�
گاهانـه،�فقط�برخی�کماالت� گاهانـه�بـه�دسـت�می�آید.�عبادت�ناآ آ
را�نصیـب�انسـان�می�کنـد�و�مهم�تریـن�راه�بـرای�زنـده�نگه�داشـتن�
گاهانـه� حـس�نیـاز�بـه�پرسـتش�در�وجـود�آدمـی�توجـه�بـه�عبـادت�آ
است.�به�عبارتی�رشد�و�تقویت�حس�نیاز�به�پرستش،�درگرو�عمل�
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به�دستورات�و�فرامین�الهی�است.�امام�باقر�qمی�فرمایند:�
ْم10 ؛

َ
ْم َیْعل

َ
َم َما ل

ْ
ُه اَلُ ِعل

َ
ث  ِبَما َعِلَم َوّرَ

َ
»َمْن َعِمل

 كسـی كـه بـه علـم و دانایـی اش عمـل كند، خداونـد آنچه را كه 

نمی داند به او می آموزد.«

در�نتیجه�انجام�وظایف�بندگی،�راه�اصلی�در�رسیدن�به�مقصود�و�
گاهی�و�اعتقادات�دینی�است. افزایش�سطح�آ

در�این�مجال�گوشـه�هایی�از�زندگی�حضرت�زهراrرا�که�نشـانگر�
گاهانه�ایشـان�اسـت�موردبررسـی�قرار�دهیم� اوج�بندگی�و�عبادت�آ
کـه�سـیره�عبـادی�حضـرت�زهـرا�rبه�عنـوان�أم�الئمه�و�اسـوه� چرا
اهل�بیـتq،�یکـی�از�بهتریـن�و�کامل�تریـن�الگوهاسـت.�ایـن�الگو�
آن�قدر�در�عبادت�پیش�رفته�که�حتی�مائکه�الهی�که�پیشـگامان�
عبادت�الهی�هستند�در�عبادت�به�استقبال�حضرتش�می�شتابند.
کـرم�sفرمـود:� کـه�پیامبـر�ا عامـه�مجلسـی��eروایـت�می�کنـد�
»فاطمـه�rبانـوی�زنـان�جهانیان�از�پیشـینیان�و�آیندگان�اسـت.�
او�در�محراب�خود�می�ایسـتد�و�هفتاد�هزار�فرشـته�مقرب�بر�او�سـام�
می�دهنـد�و�او�را�بـه�همان�گونـه�کـه�بـا�مریـم�سـخن�می�گفتنـد،�صـدا�
می�زنند�و�می�گویند:�ای�فاطمه!�همانا�خداوند�تو�را�برگزیده�و�پاک�

ساخته�و�بر�زنان�جهانیان�برتری�داده�است�2.«�
پیامبر�خدا�فرمودند:�

 ِالی ُمشاِشها، 
ً
َبها َو َجواِرَحها ایمانا

ْ
ل

َ
ُ ق  ال 

َ َ
 َمل

َ
»ِاّنَ اْبَنتی فاِطَمة

ْت ِلطاَعِة ال 11؛ 
َ

غ َتَفّرَ
َ
ف

خداونـد قلـب دختـرم فاطمـه و سـراپاى وجـود او را ُپـر از ایمـان 

كـرده اسـت، پـس او ـ بـه همیـن خاطـر ـ همـواره در اطاعـت 
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خداست.«

�� � در�ضمیر�ما�نمی�گنجد�به�غیر�دوست،�کس
������������������������������������������������������هر�دو�عالم�را�به�دشمن�ده،�که�ما�را�دوست�بس12 

کـه�مقامـات�معنـوی� یـادآوری�ایـن�نکتـه�خالـی�از�لطـف�نیسـت�
فاطمـه�زهـرا�rدیگـر�جای�هیچ�شـک�و�تردیدی�باقـی�نمی�گذارد�
کـه�در�سـیر�و�سـلوک�بـه�سـوی�خداونـد�متعـال،�محدودیـت�جنسـی�

وجود�ندارد؛�و�شاهد�آن�که�خداوند�متعال�می�فرماید:
ـُه َحیـاًة 

َ
ُنحِیَیّن

َ
ل

َ
نثـی َوُهـَو ُمؤِمـٌن ف

ُ
و أ

َ
ـٍر أ

َ
ك

َ
 صاِلًحـا ِمـن ذ

َ
 »َمـن َعِمـل

حَسِن ما كانوا َیعَملوَن13 «
َ
جَرُهم ِبأ

َ
ُهم أ

َ
َیّن َنجِز

َ
 َول

ً
َبة َطّیِ

راهکارهای تقویت بندگی خدای یکتا

الف(خشکاندنریشهگناهاززندگی
اساسی�ترین�راه�برای�خشکاندن�ریشه�گناه�در�زندگی�آن�است�که�
با�خیرخواهی�که�ضد�حسد�است�و�تحصیل�سخاوت�که�ضد�بخل�
اسـت،�ریشـه�گنـاه�را�از�دل�خـود�بیـرون�نمایـد�و�خویـش�را�از�خطـر�
شـرك�و�خودخواهی�برهاند�و�تمام�اعمال�و�عبادات�را�»خالصًا�هلل«�

انجام�داد.
کنـون� کـرده�فرمـود:�»دختـرم!�ا �rروزی�رسـول�خـدا�رو�بـه�زهـرا
جبرئیـل�نـزد�مـن�اسـت�و�از�سـوی�پـروردگارم�پیـام�آورده�کـه�هـر�چه�

بخواهی�تحقق�می�یابد؛�چه�می�خواهی؟«
فاطمه�qپاسخ�داد:
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ظـر ِالی 
َ
ة ِخْدَمتـه، ال حاَجـة لـی غیـر الّن

َّ
ـذ

َ
لته ل

َ
نی َعـْن َمسـأ

َ
 »َشـَغل

ریم14 ؛
َ

ك
ْ
َوْجِهِه ال

 لذتـی كـه از خدمـت حضـرت حـق مـی بـرم مـرا از هر خواهشـی 

بازداشـته اسـت؛ حاجتی جز این ندارم كه پیوسـته ناظر جمال 

زیبا و واالی خداوند باشم.«

چنیـن�بینـش�ژرف�و�شـفافی�موجـب�گردیـد�در�سـخنی�مختصـر،�
بلندای�معرفت�خود�را�بیان�نمایند:

ْیـِه 
َ
 ِال

ّ
ُ عـّزَ و جـل ْهَبـَط ال 

َ
ْصَعـَد ِالـی ال خاِلـَص ِعباَدِتـه ا

َ
 »َمـْن ا

 َمْصِلَحِته15؛ 
َ

َضل
ْ
ف

َ
ا

 كسـی كـه عبـادت خالصانـه خـود را بـه سـوی خداونـد فرسـتد، 

پـروردگار بـزرگ برتریـن مصلحـت او را بـه سـوی او خواهـد 

فرستاد.«

حسـین�بن�روحـ��از�نایبان�امام�عصر��fدر�پاسـخ�پرسـش�شـخصی�
کـه�رسـول�خـدا�sچنـد�دختـر�داشـت�فرمـود:�چهـار�دختـر�و�چـون�
او�سـؤال�می�کنـد:�کدام�یـک�از�همـه�بافضیلـت�ترنـد؟�جـواب�داد:�
فاطمـه.�وی�بـا�تعجـب�بسـیاری�بـاز�می�گویـد:�حضـرت�زهـرا�rاز�
کمتـر� همـه�فرزنـدان�پیامبـر�sکوچک�تـر�بـوده�و�از�سـوی�دیگـر�
مصاحبت�رسـول�اهلل�sرا�درک�کرده�اسـت،�چگونه�او�بافضیلت�

تر�است؟!
حسـین�بـن�روح�فرمـود:�فاطمـه�qدارای�دو�ویژگـی�برجسـته�بود:�
نخسـت�آنکـه�وارث�رسـول�خـدا�sبـود�و�دیگر�اینکه�نسـل�پیامبر�
خاتـم�sاز�ذریـه�او�اسـت؛�و�خداونـد�متعـال�ایـن�صفـات�را�بـه�او�
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ارزانـی�نداشـت�مگـر�بـه�خاطر�»اخاص�)در�بندگـی(�در�نیت�زهرای�
�.»r16مرضیه

ب(تقیدبهانجامفرایضترکمحرماتوتوجهویژهبهنوافل
تقیـد�بـه�انجـام�فرایـض�و�تـرک�محرمـات�الزمـه�زندگـی�معصومـان�
بوده�و�البته�راهی�است�که�آن�بزرگواران�برای�پیروان�خود�معرفی�
نموده�انـد�امـا�آنچـه�در�سـیره�حضـرت�زهراrمـوج�می�زنـد�مرحلـه�
باالتـر�از�تـرک�محرمـات�و�انجـام�فرایـض�یعنـی�تقیـد�بـه�نوافـل�و�

مستحبات�است.
کـه�اولیـاء�خـدا�بـه�او�مباهـات� سـرور�زنـان�دنیـا�و�بانویـی�بهشـتی�
می�کنند،�به�هنگام�عبادت،�چنان�خوف�و�خشیت�الهی�در�بدنش�
ظاهـر�می�شـد�کـه�تمـام�وجـودش�بـه�لـرزه�می�افتـاد�و�تمـام�اعضـا�و�

جوارحش�ترسان�و�لرزان�می�گشت.
الِة فی خیَفِة اِل َتعالی17«   »كاَنت فاِطَمه َتنِهُج ِفی الّصَ

پیامبـر�sدربـاره�عبـادت�حضرت�زهـرا�rمی�فرمایـد:�»آنگاه�که�
دختـرم�فاطمـه�rدر�محـراب�عبـادت،�در�پیشـگاه�پـروردگار�بـه�
نمـاز�می�ایسـتد،�نـور�عبادتـش�بـرای�مائکـه�آسـمان�درخشـیدن�
می�گیـرد؛�به�سـان�نـور�سـتارگان�بـرای�اهـل�زمین�و�خداونـد�پر�عزت�
و�جالـت،�خطـاب�بـه�فرشـتگانش�می�فرمایـد:�»مائکـه�مـن!�بـر�
بنـده�ام�فاطمـه،�سـرور�کنیزانـم،�نظـر�کنیـد؛�بـر�درگاه�من�ایسـتاده،�
درحالی�که�بندبند�وجودش�از�خوف�من�مرتعش�و�لرزان�اسـت�و�با�

تمامی�قلب�به�عبادت�من�روی�نهاده�است...18.«�
اعمـال�مربـوط�بـه�عصـر�جمعه�و�شـب�های�جمعه،�شـب�های�قدر،�
نمـاز�شـب�حضـرت�و�...�نمونه�هـای�بسـیار�زیـاد�حضـور�نوافـل�در�
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زندگـی�حضـرت�زهراrاسـت�که�در�فواصل�مباحـث�طرح�خواهد�
گردید.

امـام�حسـن�qنیـز�دربـاره�اهتمـام�مـادرش�حضـرت�زهـرا�rبـه�
عبادت�می�فرمایند:

ـم 
َ
ل

َ
ـَه الُجُمَعـِه، ف

َ
یل

َ
ّمـی فاِطَمـَهr قاِئَمـًه فـی ِمحراِبهـا ل

ُ
یـُت ا

َ
»َرأ

بِح19 ؛  ی انَفَجَر َعموُد الّصُ
َ
ِكَعًه ساِجَدًه َحّت َتَزل را

مـادرم را در شـب جمعـه در محـراب عبادتـش دیدم كه تا طلوع 

فجر یا در حال ركوع بود و یا در سجود.«

rابعاد ظهور و بروز بندگی خدا در زندگی حضرت زهرا

الف:انتخابنام
مقام�عبودیت�حضرت�زهرا�rچنان�روشن�بوده�که�حتی�ظواهر�
زندگـی�ایشـان�را�تحـت�تأثیر�قرار�داده�اسـت�تا�جایـی�که�نام�گذاری�

حضرت�نیز�تحت�تأثیر�این�خصلت�است.
ْهـراُء؟  َیِت الّزَ  ِلـَم ُسـّمِ

َ
qَِعـْن فاِطَمـة بـی َعْبـِدال 

َ
ُت َعـْن ا

ْ
ل
َ
 »َسـأ

ماِء  ها كاَنْت ِاذا قاَمْت فی ِمْحراِبها َزَهَر ُنوُرها اِلْهِل الّسَ
َ
: اِلّن

َ
قال

َ
ف

ْرِض20.
ْ
ِكِب اِلْهِل اال وا

َ
ك

ْ
ما َتْزَهُرـ  َتْزُهوـ  ُنوُرال

َ
ك

  راوی می گویـد: از حضـرت صـادقq علت نام گذاری حضرت 

فاطمـهr را بـه - زهـرا - پرسـیدم. فرمـود: چـون وقتـی در 

كنان  محراب عبادتش به نماز می ایستاد، فروغ نورش برای سا

آسـمان می درخشـید؛ همان گونـه كـه نـور سـتارگان آسـمان برای 

زمینیان می درخشد.«
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�امـام�صـادق�qمی�فرماینـد:�»سـمیت�فاطمـة�بالبتـول�النقطاعهـا�
الـی�عبـادة��اهلل��تعالـی21 ؛�حضرت�فاطمه�rبـه�این�جهت�»بتول�«�

نامیده�شد�که�از�همه�بریده�و�دل�به�خدا�بسته�بود.«
ب:مواقیتدعا

توجه�به�مواقیت�خاص�برای�دعا�و�عبادت�الهی�در�زندگی�تمامی�
ائمه �qو�به�خصوص�حضرت�زهرا�rبه�آسـانی�مشـهود�اسـت�و�

نمونه�های�فراوانی�از�آن�در�تاریخ�ذکر�شده�است.

1.شب جمعه
 qاما�وصف�عبادت�فاطمه�را�از�زبان�میوه�دلش،�امام�حسـن�مجتبی
شـنیدنی�اسـت:�در�شـب�جمعـه�ای،�مـادرم�را�در�محـراب�عبـادت�
نظـاره�می�کـردم.�تمـام�شـب�را�بـه�قیـام�و�قعـود�و�رکـوع�و�سـجود�
مشغول�بود�تا�آنگاه�که�سپیدی�صبح�سر�زد.�می�شنیدم�که�مردان�
و�زنـان�مؤمـن�را�یکایـک�نـام�می�بـرد�و�فـراوان�دعایشـان�می�کند؛�در�
حالـی�کـه�هیـچ�دعایـی�بـرای�خـود�نمی�کـرد.�پـس�خدمـت�ایشـان�
عرض�کردم:�مادر!�چرا�همان�گونه�که�برای�دیگران�دعا�می�کنید،�
بـرای�خودتـان�دعـا�نمی�کنیـد؟�فرمـود:�فرزنـدم!�ابتـدا�همسـایه،�

سپس�خانه.

r2.شب های قدر حضرت زهرا
اهتمام�به�عبادت�شب�های�قدر�و�توجه�دادن�اهل�خانه�و�فرزندان�
 rبه�این�مهم،�یکی�از�سـیره�های�عبادی�و�تربیتی�حضرت�زهرا
اسـت�کـه�می�توانـد�الگویـی�بـرای�تمامـی�مسـلمانان�و�به�خصـوص�

مادران�باشد
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:qقال�علی
 َو 

َ
ـة

َ
ْیل

َّ
ـَك الل

ْ
ْهِلَهـا َیَنـاُم  ِتل

َ
 ِمـْن أ

ً
َحـدا

َ
 َتـَدُع  أ

َ
 ع ال

ُ
اِطَمـة

َ
اَنـْت ف

َ
 »ك

 َمْحُروٌم َمْن 
ُ

َهاِر َو َتُقول
َ
َها ِمَن الّن

َ
ُب ل

َ
ّه

َ
َعاِم َو َتَتأ ِة الّطَ

َّ
ُتَداِویِهْم ِبِقل

ُحِرَم َخْیَرَها22 ؛ 
حضرت علیqفرمود: فاطمهr نمی گذاشت كسی از اهل 
خانه در شب های قدر به خواب رود. به آنان غذاى كم می داد 
و از روز قبـل بـراى احیـاى شـب قـدر آمـاده می شـد و می فرمـود: 

محروم كسی است كه از بركات این شب محروم باشد.«

3.شب ازدواج
حضـرت�در�شـب�ازدواج،�از�حضـرت�علـی�qمی�خواهـد�کـه�باهـم�
بـه�نمـاز�بایسـتند�و�در�ایـن�شـب،�خـدا�را�عبـادت�کننـد.�علـی�qدر�
آن�شـب�همسـرش�را�نگران�و�گریان�دید.�علت�را�پرسـید.�حضرت�
که� فرمودند:�حال�خود�را�در�پایان�عمر�و�عالم�قبر�به�یاد�آوردم؛�چرا
انتقـال�از�خانـه�پـدرم�بـه�منـزل�خـودم،�مـرا�بـه�یـاد�انتقالـم�بـه�قبـر�
انداخـت.�تـو�را�بـه�خـدا�قسـم�بیـا�در�این�سـاعات�آغازیـن�زندگی،�به�

نماز�برخیزیم�و�امشب�را�به�عبادت�خدا�بپردازیم
فاطمـه�زهـرا�rدر�شـیرین�ترین�و�خاطره�انگیزتریـن�لحظه�هـای�
زندگـی�نیـز�از�هـدف�خلقـت�خویـش�غافـل�نمی�شـود�و�از�همسـرش�
می�خواهـد�کـه�از�آن�شـب�نیـز�بـرای�تقرب�به�خداوند�اسـتفاده�کنند.�
شخصیت�زهرای�اطهر�از�همان�شب�اول�چنان�برای�علی�qجلوه�
می�یابـد�کـه�وقتـی�پیامبـر�sفـردای�آن�شـب�از�علـی�qمی�پرسـد:�

همسرت�را�چگونه�یافتی؟�بی�درنگ�می�گوید:�
ی طاَعه ال23؛ 

َ
»ِنعَم الَعوُن َعل

 بهترین یار و یاور برای اطاعت و عبودیت خداوند.
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ج:آموزشعبادتدركودكی
کـرم،�فرزنـدان�را�از�کودکـی�بـه�انجـام�عبـادت� دختـر�گرامـی�رسـول�ا
 rفرامی�خوانـد�و�آنـان�را�بـه�خـدا�پیونـد�مـی�داد.�حضـرت�زهـرا
کودکان�خود�را�در�شب�بیست�و�سوم�ماه�مبارک�رمضان�به�بیداری�
و�شـب�زنده�داری�وادار�می�کرد�و�به�حدی�در�این�کار�جدی�و�قاطع�

بود�که�نمی�گذاشت�کسی�از�اهل�خانه�بخوابد.

rد:محرابویژهحضرتفاطمه
حضـرت�زهـرا�rبـرای�عبادت،�برنامه�و�محل�خاص�داشـتند�که�
ازجمله�داشتن�محراب�و�جایگاه�مخصوص�در�خانه�برای�عبادت�

است.�امام�حسن�qمی�فرماید:
ُجُمَعة ...24 ؛ 

ْ
 ال

َ
ة

َ
ْیل

َ
اَمْت ِفی ِمْحَراِبَها ل

َ
 ق

َ
اِطَمة

َ
ی ف ّمِ

ُ
ْیُت أ

َ
» َرأ

مادرم فاطمه را در محراب عبادتش دیدم...« 

کـه�روزی�پیامبـر�sبـه�خانـه� هم�چنیـن�در�تاریـخ�آمـده�اسـت�
حضرت�زهرا�rآمدند�و�سراغ�ایشان�را�گرفتند�و�فرمودند:

 »أین ابنتی؟« 

جواب دادند: » ِفی ِمْحَراِبَها . «

ه:دعاواذكارمخصوص
qمورد�مشهور،�ذکر�تسبیح�حضرت�است�که�در�بیان�ائمه�اطهار�
ذکر�کثیر�و�اعظم�اذکار�و�برابر�با�هزار�رکعت�نماز�شمرده�شده�است
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و:انسباقرآن
باز�سلمان�روایت�می�کند�که�داخل�خانه�ی�حضرت�زهرا�rشدم�
و�دیـدم�در�همـان�حالـی�کـه�مشـغول�کار�خـود�بـود�و�جوها�را�آسـیاب�
گر�گوش��شـنوایی�وجود�داشـته�باشد،� می�کرد،�قرآن�می�خواند26.��ا
هنـوز�هـم�سـخنان�عمیـق�و�بلنـد�او�درباره�ی�قرآن�از�مسـجد�مدینه�

به�گوش�می�رسد.

گریز و روضه

ز:لباسوعطرمخصوصنماز
از�جملـه�سـیره�های�عبـادی�ایشـان،�توجـه�بـه�بوی�خـوش�و�لباس�
مخصوص�در�نماز�بود.�گزارش�شـده�اسـت�آن�حضرت�در�واپسـین�
لحظه�هـای�زندگـی،�پـس�از�وضـو�گرفتـن�بـه�اسـماء�فرمودنـد:�»ای�
اسـماء�عطر�مرا،�همان�عطری�که�همیشـه�می�زنم�و�پیراهنی�را�که�
همیشه�در�آن�نماز�می�گذارم،�بیاور�و�بر�بالینم�بنشین،�هرگاه�وقت�
گر�بیدار�شـدم�که�نماز�می�گزارم�و� نماز�شـد،�مرا�از�خواب�بیدار�کن.�ا

گرنه�کسی�را�دنبال�علی�qبفرست�تا�بیاید27.«�
علـی�qبـه�مسـجد�رفتـه�بـود.�حسـنین�هم�منـزل�نبودنـد.�فاطمه�
اطهر�rحالش�به�هم�خورد�که�حتی�اسـماء�گمان�کرد�که�بی�بی�
از�دنیا�رفته�اسـت،�بچه�ها�آمدند�وارد�اتاق�مادر�شـدند�وضع�مادر�را�
دیدنـد�بـا�عجلـه�آمدند�مسـجد�بـه�علی�qخبر�دادنـد.�علی�qآمد�
منزل،�دیدم�ایمن�و�فضه�و�اسـماء�در�گوشـه�ای�ایسـتاده�اند�و�گریه�

می�کنند�فرمود:�
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َور؛
ّ

راُت الُوُجوه و الُص َنّ ُمَتَغِیّ
ُ

ك را
َ
»َما الَخَبر؟ و َماِلی ا

 چه خبر است؟ چرا حالتان بد است؟«

گفتند:
ها؛

َ
ک َتدِرك

ّ
ک وما َنُظُن دِرک ابَنه َعِمّ

َ
 »ا

 آقـا زود بـرو كنـار بسـتر فاطمـهr مـا گمـان نمی كنیـم زهـرا را 

زنـده بیابـی آقـا بـا عجلـه آمـد داخـل اتـاق نگاهی بـه فاطمه كرد 

نمی دانم چه حالی شد؟«

زَراِره؛
َ
 ا

َّ
اَمه َعن راِسه و َحل  الَعَمّ

َ
َخذ

َ
»ا

 عمامه اش را برداشت، عبایش را انداخت.«

ه فی ِحجِره؛ 
َ

َخذ َراَسها و َتَرك
َ
َس نشست حّتی ا

َ
»َجل

 rسـر زهرا را برداشـت در دامن گذاشـت یک بار صدا زد زهرا

جواب نداد.«

آخر�فرمود:
ِک علی بن ابیطالب؛ مینی یا فاطمهr فانا بن عِمّ

ّ
ِل

َ
 »ك

 صدا زد زهرا جان با من حرف بزن من پسر عمویت علی هستم 

بی بی چشمش را باز كرد.«

و�فرمود:
 منه و ال َمحیَص عنه؛ 

ّ
ذی ال ُبَد

ّ
ِجُد الَموَت ال

َ
ی ال ا  »اِنّ

من مرگ را می یابم عمر من به سر آمده و چاره ای از آن نیست28 .«
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هرگز�غمی�اندازه�ی�غم�های�من�نیست
������������������������������������������������از�بعد�تو�در�این�مدینه�جای�من�نیست ��

����� � � من�همسرم�را�می�شناسم،�فاطمه�نه...�
�������������������������������������������������������������������������این�صورت�تو،�صورت�زهرای�من�نیست
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1. روش ابهام در موضوع.

یخ طبری، ج 2 ص: 300  و سیره ابن هشام، ج 3، ص: 349. 2. تار
یخ یعقوبی، ج 2، ص: 46. 3. تار

4. بحاراالنوار ج 21 ص: 40.
5. ارشاد، ص: 59.

کرامات معنوی، سید عباس موسوی مطلق، سال 1392.  .6
7. چاه.

8. خزائن االشعار، ص: 28. برگرفته از کتاب تحفة الصائمین تألیف موسیانی اصفهانی.
9. مثنوی مولوی، دفتر چهارم.

10. بحاراالنوار، ج 75، ص: 189.
ئل االمامه: 139، ح 47. 11. دال

12. اوحدی مراغه ای.
13. نحل/ 97.

14.زندگانی حضرت زهراr) ترجمه جلد 43 بحار األنوار( ترجمه روحانی، ص: 923.
15. مجموعة ورام، ج 2، ص: 108.

16. تفسیر نمونه، ج 9، ص: 377 .
17. زندگانی حضرت زهراr) ترجمه جلد 43 بحار األنوار( ترجمه روحانی، ص: 932.

18. الصدوق، االمالی، ص: 100.
ئل اإلمامة )ط - الحدیثة(، ص: 152. 19. دال

20. علل الشرائع، ج 1، ص: 21.
سیدة  مستدرك  األقوال  و  األخبار  و  اآلیات  من  واألحوال  المعارف  و  العلوم  عوالم   .21

النساء إلی اإلمام الجواد، ج 11- قسم-1- فاطمةr، ص: 80.
22. مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج 7، ص: 470.

23. بحار األنوار )ط - بیروت(، ج 43، ص: 117.

24.بحار األنوار )ط - بیروت(، ج 86، ص: 313.
سیدة  مستدرك  األقوال  و  األخبار  و  اآلیات  من  واألحوال  المعارف  و  العلوم  25.عوالم 

النساء إلی اإلمام الجواد، ج 11- قسم-2- فاطمةr، ص: 866.
26. بحاراالنوار، ج 43، ص: 88.
کشف الغمه، ج 2، ص: 62.  .27

28. بحاراالنوار، ج 43، ص: 179.



 rعفاف فاطمه
و فاطمیون

فصل هفتم
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ایجاد انگیزه 1
سـخن�پیرامـون�یکـی�از�فضایـل�اخاقی�اسـت�که�همـواره�در�تعالیم�
اسـامی�جایـگاه�واالیـی�داشـته�و�توجـه�خاصی�بدان�شـده�اسـت.�در�
روایـات�متعـددی�موضـوع�صحبـت�مـا�بهتریـن�عبـادت2 ،�برتریـن�
 qخصلت3  و�تاج�افتخار�انسان4 �شمرده�شده�و�امیرالمؤمنین�علی
آن�را�بهترین�خوی�و�خصلت�و�سرمنشأ�هر�خیر�و�نیکی�خوانده�و�مقام�
و�منزلت�او�را�با�مقام�شهید�در�راه�خدا�مقایسه�کرده�است5.��اهمیت�
ایـن�گنـج�بـدان�خاطـر�اسـت�کـه�بـه�عنـوان�یـك�حالـت�درونـی�کـه�
از�فطرت�انسـان�سرچشـمه�می�گیرد،�در�دنیای�افسارگسـیخته�ما،�
بهتریـن�عامـل�بـرای�کنترل�و�تعدیل�شـهوات�اسـت؛�البته�شـهوت�
در�معنـای�عـام�آن؛�نـه�فقـط�شـهوت�جنسـی؛�سـخن�از�ویژگـی�بـارز�
فاطمیون�rاسـت.�ویژگی�کسـانی�که�در�زندگی�جا�پای�حضرت�

زهرا�گذاشته�اند.�سخن�از�عفت�است.
کنان�حرم�ستر�و�عفاف�ملکوت� سا

����������������������������با�مِن�راه�نشین،�باده�مستانه�زدند6  � �



شهــــــدسخـــــــن11612

اقناع اندیشه و تحریک احساس
ْف�و�َعفاف�معانی:�پرده�پوشی،�

ُ
از�کنکاش�در�واژه�های:�عّفت،�َتَعّف

پروا�پیشگی،�پاک�دامنی،�پارسایی�وبلندطبعی�برداشت�می�شود7. 
»عفـاف«�در�آموزه�هـای�اسـامی�از�جایـگاه�بسـیار�واالیـی�برخـوردار�
اسـت�و�همـواره�از�آن�بـه�عنـوان�قوی�تریـن�نیـروی�بـرای�تعدیـل�
غرایز�و�شـهوات�انسـانی�یاد�می�شـود.�آنچه�از�مفهوم�واژه�»عفاف«�
بـه�ذهـن�متبـادر�می�شـود�اسـتعمال�ایـن�واژه�در�معنـای�خـاص�
»حجـاب«�اسـت.�بایـد�دانسـت�معنـا�و�مفهـوم�عفـاف�بسـیار�فراتـر�و�
گسـترده�تر�از�حصـر�آن�در�معنـای�پوشـش�و�حجـاب�اسـت.�عفـاف�
کـه�انسـان�را�از�حـرام�بازمـی�دارد،� حالتـی�نفسـانی�و�فطـری�اسـت�
گونی�دارد؛� اختصـاص�بـه�جنسـیت�خاصی�ندارد�و�نمودهـای�گونا
در�حالی�که�حجاب�امری�ظاهری�و�بیرونی�است.�از�ابعاد�مختلف�
عفاف�می�توان�عفاف�در�کردار،�گفتار�و�فکر�و�اجتماعی�را�برشمرد.�
چشم�پوشـی�از�نـگاه�حـرام،�پوشـش�مناسـب،�اعتـدال�در�زینـت�و�
آرایـش،�میانـه�روی�در�خـوراك�و�عفـت�در�فقـر�و�غنـا�از�ابعاد�مختلف�
عفـاف�در�کـردار�بـوده�و�پرهیـز�از�کام�لغـو�و�اندیشـه�حـرام،�عفـت�در�
گفتار�و�اندیشه�را�تشکیل�می�دهد.�در�هر�حال�باید�دانست�رعایت�
عفـاف�می�توانـد�تعیین��کننده�ترین�نقش�را�در�حفظ�مسـیر�اعتدال�
انسـانی�ایفا�کند�و�آدمی�را�به�کمال�و�سـعادت�حقیقی�خویش�نائل�

گرداند.

گونـی�دارد�که�مـا�می�توانیم�همه� عّفـت،�جلوه�هـا�و�قلمروهـای�گونا
آن�ها�را�در�چهار�بخش�گردآوریم:
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ت در اندیشه و بنیان های فکری
ّ

1.عف
هر�رویداد�و�مسئله�شایسته�یا�ناشایستی�می�تواند�موضوع�تفّکر�قرار�
گیـرد.�بی�شـک،�اندیشـه�ورزی�در�راسـتای�سـامان�یابـی،�بازتابـی�
نیکـو�خواهـد�داشـت�و�اندیشـیدن�در�مجال�هـای�نـاروا�پیامدهـای�
نامطلوبـی�را�بـه�بـار�خواهـد�آورد.�عّفـت�در�اندیشـه�یعنـی�حفاظـت�

فکر�از�عرصه�های�ناهنجار�و�آلوده.�حضرت�علی�qمی�فرمود:�
ْیها8 ؛ 

َ
ُرُه فی الَمعاِصی َدَعْتُه إل

ْ
ُثَر ِفك

َ
ك »َمْن 

كسـی كـه بسـیار دربـاره گناهـان بیندیشـد، بزهكاری هـا او را بـه 
خویش فرا می خوانند.«

حضرت�عیسی�qبه�حواریون�فرمود:
م 

ُ
ثـوا أْنُفَسـك ـْم أْن الَتْزنـوا َو أَنـا آُمُركـم أْن الُتَحّدِ

ُ
 »إّنَ موسـی أَمَرك

 َعْن أْن َتزنوا9 ؛ 
ً
ْضال

َ
نا ف ِبالّزِ

بی شـک، موسـی بـه شـما فرمـان داد كـه زنـا نكنیـد و مـن فرمـان 
می دهم كه با خویش در اندیشـه و پنداِر زنا نباشـید، چه برسـد 

به این كه زنا كنید.«

ت در گفتار
ّ

2.عف
گـر�بـا�ایـن�سـؤال�بـه�سـراغ�قـرآن� گفتـار�انسـان�چگونـه�بایـد�باشـد؟�ا
»کریـم10«�� گفتـار� شـد:� خواهیـم� مواجـه� جواب هـای� بـا� برویـم�
ـن11«��»معـروف12«��»بلیـغ13«��»حسـن14«��»احسـن15«��»سـدید16«� »لّیِ
مجموعـه�ی�اوصـاف،�فرهنـگ�گفتمـان�بیـن�فـردی�و�بیـن�جوامع�
را�به�خوبـی�شـکل�می�دهـد.�بـا�توجـه�بـه�تعریف�ارائه�شـده�از�عفاف�
بایـد�گفـت�کامـی�کـه�حـاوی�اوصـاف�فـوق�باشـد�سـخنی�عفیـف�و�
سخنی�که�زنگ�و�بوی�گناه�و�بی�حیایی�و�پرده�دری�باشد�سخنی 

غیر�عفیف�خواهد�بود.
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کالم فاطمی:
عایشه�می�گوید:�کسی�را�در�سخن�گفتن�به�رسول�خدا�sشبیه�تر�
از�فاطمـه�زهراrپیـدا�نکـردم�و�هـر�هنـگام�کـه�صدیقـه�طاهـره�بـر�
پیامبر�وارد�می�شد،�رسول�گرامی�به�وى�خوش�آمد�گفته�و�دستش�
را�می�بوسـید�و�او�را�در�مجلـس�خـود�می�نشـاند�و�نیـز�هـر�وقـت�پیامبر�
بر�فاطمه�وارد�می�شد،�آن�بانوى�بزرگوار�پیش�پاى�پدر�برخاسته�و�

خیرمقدم�می�گفت�و�دو�دست�رسول�خداsرا�می�بوسید17. 
در�دنیـای�مـا�ایـن�نحـو�تعامل�و�گفتمـان�در�نوع�ارتباط�ما�با�والدین�
بایـد�متجلـی�گـردد.�بـه�تعبیـری،�نمـود�ایـن�سـیره�حضـرت�زهـرا�در�
سـبک�زندگـی�فاطمیـون�بایـد�در�جریـان�تعامـل�با�والدینشـان�خود�

را�نشان�دهد.

در�حدیثی�آمده�است:�
وَق أْصواِتِهما18؛  

َ
ْع َصْوَتَک ف

َ
»و الَترف

صدایت را فراتر از صدای پدر و مادرت َنَبر.«
امام�سّجاد�qدر�نیایش�خویش�می�فرمایند:

ُهما َصْوتی19؛ 
َ
ْض ل ُهّمَ َخّفِ

َّ
 »الل

 خدایـا! صدایـم را در پیشـگاه پـدر و مـادرم آرام و فرودآمـده قـرار 

ده.«

ت در رفتار
ّ

3.عف
و� فـردی� زندگـی� گـون� گونا عرصه�هـای� رفتـار،� در� پیشـگی� پـروا�
اجتماعـی�را�فرامی�گیـرد؛�ماننـد�عّفـت�در�پوشـش،�یعنـی�انتخـاب�
لباسـی�کـه�با�هوّیـت�دینی،�هنجارهای�اخاقی،�شـخصیت�واالی�
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انسـانی�سـازگار�باشـد�و�حـوزه�ارتباطـات�انسـانی�را�بـه�عرصه�هـای�
نمایش�ُمدگرایانه�تبدیل�نکند.

مسـئله�»حجـاب«�در�دیـن�اسـام،�همـان�عّفـت�در�پوشـش�اسـت.�
در� اسـت.� »عّفـت�جنسـی«� رفتـاری،� عّفـت� ابعـاد� از� دیگـر� یکـی�
فرهنـگ�اسـامی،�عّفـت�جنسـی�بـا�دسـتورالعمل�های�زیـر�آمـوزش�

داده�می�شود:
• پرهیز�از�حضور�تحریک�آمیز�در�جامعه�20

• پرهیز�از�نگاه�آلوده�21
• گریز�از�عوامل�تحریک�آمیز�22

• پرهیز�از�خلوت�با�ناَمحرم23
• نداشتن�تماس�بدنی�24

• از�بین�بردن�عوامل�ایجاد�فحشا�25

ورطه سقوط
کرم�sمی�فرماید: پیامبر�ا

َمها ِفی 
َّ
ل

َ
ِلَمـٍة ك

َ
ِ ك

ّ
ل

ُ
ـُه ِبك

َّ
هـا َحَبَسـُه اللل

ُ
ًة الَیْمِلك

َ
ـَه اْمـَرأ

َ
ك »و َمـْن فا

نیا ألَف عام26ٍ ؛
ُ

الّد

 هـر كـس بـا زنـی كـه همسـرش نباشـد )نامحـرم باشـد( شـوخی 

كنـد، خداونـد، بـرای هـر واژه ای كـه در دنیـا بـر زبـان رانده اسـت، 

هزار سال او را زندان خواهد كرد.«
سخن�ناز�آلود�و�عشوه�آمیز�با�نامحرمان،�بی�تردید�یکی�از�نمادهای�

بی�عّفتی�در�گفتار�است.
از�حضرت�زهراrنقل�شده�که�پیامبرsفرمود:�

َجال 27 ؛ ی َشْعَرَها ِمَن الّرِ  ُتَغّطِ
َ

اَنْت ال
َ

َها ك
َ
ِإّن

َ
َقة ف

َّ
ُمَعل

ْ
ا ال ّمَ

َ
ِتی أ »َیا ُبَنّیَ
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 اى دخترم! اّما زنی كه - در جهنم به مویش آویزان شـده بود او 

زنی بود كه مویش را از مردان نمی پوشانید...«.

زینت�زن�براى�نامحرم�:
ـُن  ّیِ اَنـْت ُتَز

َ
َهـا ك

َ
ِإّن

َ
ْحـَم َجَسـِدَها ف

َ
 ل

ُ
ل

ُ
ك

ْ
اَنـْت َتـأ

َ
ِتـی ك

َّ
ـا ال ّمَ

َ
 »... َو أ

اس28  ؛
َ
َبَدَنَها ِللّن

...و اّمـا زنـی كـه گوشـت بدنـش را می خـورد پـس او زنـی بود كه 

بدنش را براى مردان )نامحرم( زینت می كند.

در�کام�اهل�بیـت��qآمـده�اسـت�کـه:�»هـر�کس�بـا�زن�نامحرمی�به�
حـرام�مصافحـه�کند،�روز�قیامت�با�دسـتان�بسـته�بـه�آتش�انداخته�

می�شود29.«�
کرمs:�کسی�که�چشمانش�را�از�نگاه�حرام�به�زنی�پر�کند،� پیامبر�ا
خداونـد�در�روز�قیامـت�چشـمانش�را�بـا�میخ�هـای�آتشـین�و�آتـش�پـر�
می�نماید�و�تا�زمانی�که�خداوند�بین�مردم�حکم�می�نماید،�به�دین�
حالت�خواهد�بود.�آنگاه�دسـتور�می�رسـد�که�او�را�به�جهنم�ببرید30.  

)در�صورتی�که�توبه�نکرده�باشد(

حجاب حتی از نابینا
روزى�مـردى�نابینـا�پـس�از�اجـازه�گرفتـن�وارد�خانـه�حضـرت�زهـرا
rشـد.�پیامبرsمشـاهده�کرد�که�حضرت�زهراrبرخواست.�
حضـرت�فرمـود:�دختـرم!�ایـن�مـرد�نابیناسـت؟�فاطمه�rپاسـخ�

داد:
گـر�او�مـرا�نمی�بینـد�ولـی�مـن�او�را�می�نگـرم�و�او�بـوى�مـرا�استشـمام� »ا

می�کند31«.�
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کـه�تـو�پـاره�تـن�مـن  رسـول�خداsفرمودنـد:�شـهادت�می�دهـم�
هستی.

4.عفت اجتماعی
الف(معماریعفیف

در�معماری�سـّنتی،�حجاب�های�سـاختاری�بسـیاری�وجود�داشت�
که�در�معماری�جدید�برخی�از�آنان�از�بین�رفته�و�برگه�های�جدیدی�

از�معماری�غربی�جایگزین�آن�گردیده�است:
خانه�های�سّنتی�ایران،�دو�بخش�درونی�و�بیرونی�بود.

بـر�در�خانه�هـا�دو�کوبـه�ویـژه�مـردان�و�دیگـری�مخصـوص�زنان�قرار�
می�گرفت.

در�سبک�معماری�جدید�ساختمان�ها�به�گونه�ای�طّراحی�شدند�که�
به�جای�دیوار�از�نرده�های�آهنین�بهره�می�برند.

در�این�سبک�آشپزخانه�ها�بدون�در�و�دیوارش�حذف�گردید.
آپارتمان�سازی�با�راهروها�و�آسانسور�مشترک،�دریچه�های�مشرف�

و�اختاط�پیوسته،�عامل�فساد�می�باشد.

ب(محیطهایآموزشی
• سامت�محتوای�متون�آموزش

• سالم�سازی�محیط�آموزشی

• کارکنان�جنس�مخالف

• اختاط�پسران�و�دختران

ج(محیطكار
هنگامی�کـه�پیامبرsکارهـاى�بیـرون�خانـه�را�بـه�عهـده�حضـرت�



شهــــــدسخـــــــن12212

گذار�کرد،� علـیq �و�امـور�داخلـی�منـزل�را�به�حضـرت�فاطمه�rوا
آن�حضـرت�چنیـن�فرمـود:�»کسـی�بـه�جـز�خـدا�نمی�داند�کـه�چه�قدر�
از�ایـن�کـه�رسـول�خـدا�مـرا�از�برخـورد�بـا�مـردان�نامحـرم�معـاف�کـرد�

خوشحال�شدم32.«�

د(محیطهایمجازیوشبکههایاجتماعی
گره�خـورده�بـه� گرچـه�هنـوز�مجـازی�اسـت،�امـا� فضـای�مجـازی،�
گـر�عفـاف�در�ایـن�جامعـه�تعریـف�و�ترویـج�نشـود،� واقعیـت�اسـت.�ا
بـر�روابـط�خارجـی�هـم�تأثیـر�می�گـذارد�و�ایـن�یکـی�از�بزرگ�تریـن�
خطرهایی�است�که�کاربران�ارزشی�را�تهدید�می�کند.�برای�تنظیم�
یـک�برنامه�زندگی�ارزشـی�در�فضـای�مجازی،�باید�جامعه�مجازی�
گونه�هـای�مختلـف�رابطـه�را� را�شـناخت؛�جزئیاتـش�را�دانسـت�و�
تشـخیص�داد�و�نیز�مخاطبان�و�حتی�رصدگران�را�شناسـایی�کرد�و�
...�آنـگاه�بـر�اسـاس�تعالیـم�دینـی�و�اخاقـی،�بـه�تنظیم�ایـن�زندگی�

پرداخت.

ثمره و میوه عّفت
عّفت�و�خویشتن�بانی،�بازتاب�های�شگرف�و�زندگی�سازی�دارد.

وحی 1.آرامش ر
یکـی�از�عوامـل�روان�پریشـی�و�آشـفتگی�روحـی،�نگاه�هـای�آلـوده�و�
ارتباط�های�نامشـروع�اسـت؛�که�سـبب�ایجاد�آشفتگی�روحی�برای�
انسـان�می�گـردد.�عفـت�ورزی،�نجـات�از�ایـن�اضطراب�هاسـت.�

حضرت�علی�qفرموده�اند:�
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َبُه33؛ 
ْ
ل

َ
ُه أراَح ق

َ
 َطْرف

َ
ّض

َ
َمْن غ

 هر كس نگاهش را از نامحرم فرو بندد، قلبش آسوده می گردد.
همچنین�حضرت�فرمودند:

ُفُه34؛
َ
 أَسُفُه َو أِمَن َتل

َّ
ل

َ
ُه ق

َ
 َطْرف

َ
ّض

َ
 »َمْن غ

  هر كس نگاهش را از نامحرم فرو بندد، اندوه خوردنش اندک 

می شود و از تباه شدن، آسوده می گردد.«
حضرت�امیر�qمی�فرماید:

ْحظة35؛  
َ
ُتِسَبت ِمن ل

ْ
ك

ُ
ْم ِمْن َصباَبٍة ا

َ
 »ك

چه بسا عشق هایی كه از یک نگاه، پدید آمده است.«

2.سالمت اخالقی و جسمی
کـه� حضـرت�علـی�qفرمودنـد:�شـخص�عفیـف،�نزدیـک�اسـت�

فرشته�ای�از�فرشتگان�گردد36. 
این�چنیـن�شـخصی�اخاقـش�سـامت�و�جسـمش�نیـز�به�واسـطه�

آرامش�روحی�و�دوری�از�فساد�جنسی�سالم�خواهد�بود.

3.سالمت نسل
»نسـل�سـالم«�در�خانواده�های�عفیف�و�کانون�های�شایسـته�پدید�
می�آیـد.�نسـلی�کـه�از�عطوفـت�خانـواده�محـروم�اسـت�گرفتـار�عقده�

حقارت�خواهد�بود.

4.پایداری جمال
ناتوانـی� گاه� و� زودرس� پیـری� جنسـی،� امـور� در� بـودن� بی�قیـد�
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زودهنگام�جنسی�پدید�می�آورد�و�عّفت�پیشگی،�جمال�و�جوانی�را�
پایدارتر�می�سازد.�حضرت�علی�qفرمود:

َمْرأِة أنَعُم ِلحاِلها و أدَوُم ِلَجماِلها37.  
ْ
 ال

ُ
 »ِصیاَنة

پایدارتـر  را  او  و جمـال  سرشـارتر  را  او  حـال  زن،  مصونیـت 
می سازد.«

بنابراین،�حجاب،�سـنگر�حفاظت�و�حراسـت�زنان�اسـت؛�حفاظت�
کـه� بنابرایـن�درمی�یابیـم� آنـان�و�حراسـت�قداستشـان؛� لطافـت�

حجاب،�نه�تنها�»اسارت«�نیست،�بلکه�نشان�»عظمت«�است.

5.پایداری خانواده
یکی�از�مهم�ترین�اصول�پایداری�خانواده�عّفت�اسـت.�خانواده�ها�
که�کوچک�ترین�نهاد�جامعه�اند،�به�سلول�های�یک�پیکر�می�مانند.�
گـر�سـلول�ها�آفـت�ببیننـد،�تـن�آدمی�بیمـار�می�گردد.�سالم�سـازی�و� ا
سـامان�بخشـی�خانواده،�بنیاد�بسـیاری�از�خوشبختی�های�فردی�

و�اجتماعی�است.

6.امنیت اجتماعی
عّفـت�مـداری�از�اصولی�تریـن�پایه�هـای�حراسـت�امنیـت�اجتماعـی�
اسـت38.عفاف�و�عّفتمنـدی�از�بنیادی�تریـن�عوامـل�پاسداشـت�
در� ناپارسـایی� نـگاه،� در� بی�پروایـی� اسـت.� اجتماعـی� امنیـت�
پوشـش،�پـرده�دری�در�ارتباط�هـای�جنسـی�و�امنیـت�اجتماعـی�را�

درگیر�چالش�های�بزرگ�می�کند.

گریز و روضه
کتـاب� در� کـه� بـود� حـد� آن� زهراrبـه� حضـرت� عفـت� مقـام� �
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ذخائرالعقبی�از�اسـماء�بنت�عمیس�داسـتان�عجیبی�به�این�شـرح�
نقـل�شـده�اسـت:�روزى�فاطمهrبـه�مـن�فرمـود:�مـن�از�کار�مـردم�
مدینـه�کـه�زنـان�خـود�را�بعد�از�وفات�به�صورت�ناخوشـایندى�براى�
دفـن�می�برنـد�و�تنهـا�پارچـه�ای�بـر�او�می�افکننـد�کـه�حجـم�بـدن�از�

پشت�آن�نمایان�است�ناخرسندم.

جایی�برای�کوثر�و�زمزم�درست�کن
�������������������������اسما!�برای�فاطمه�مرهم�درست�کن � �

تابوت�کوچکی�که�بمیرم�درون�آن
������������������������با�چندتخته�چوب،�برایم�درست�کن � �

� � تا�داغ�این�شقایق�زخمی�نهان�شود�
�������������������������������������������������������������������������������������������������تابوتی�از�لطافت�شبنم�درست�کن

� � مثل�شروع�زندگی�من�و�مرتضی�
�����������������������������������������������������������������������بی�زرق�و�برق�و�ساده�و�محکم�درست�کن

از�جنس�هیزمی�که�در�خانه�سوخت،�نه�
������������������������������������������از�چند�چوب�و�تخته�ی�َمحرم�درست�کن �

طوری�که�هیچ�خون�نچکد�از�کناره�اش
�����������������������������مثل�هال�الله�کمی�خم�درست�کن39 � �

 
اسـماء�گفت:�من�در�سـرزمین�حبشـه�چیزى�دیده�ام�که�با�آن�جنازه�
مـردگان�را�حمـل�می�کردنـد،�سـپس�شـاخه�هایی�از�درخـت�نخـل�را�
کـه�پارچـه�ای�را� برداشـت�و�به�صـورت�تابـوت�مخصوصـی�درآورد�
روى�چوب�هـای�آن�می�افکندنـد�و�بـدن�را�درون�آن�می�گذاردنـد،�

به�گونه�ای�که�بدن�پیدا�نبود.
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کـرد� هنگامی�کـه�فاطمـه�بانـوى�بـزرگ�اسـامrآن�را�مشـاهده�
فرمـود:�بسـیار�خـوب�و�عالـی�اسـت�)و�هنگامـی�کـه�مـن�از�دنیـا�رفتم�

مرا�با�آن�بردارید(...

چندماهه،�چه�آب�رفتی�بانو
�����������������������������������������������������������بر�شانۀ�بوتراب�رفتی�بانو � �

در�خلوت�آن�شب�پر�از�تنهایی�
���������������������������������������������������������������������������������با�دغدغۀ�حجاب�رفتی�بانو �

rکـه�فاطمـه و�در�ذیـل�همیـن�حدیـث�آمـده�اسـت:�هنگامـی�
چشـمش�به�آن�افتاد�تبسـم�فرمود�و�این�تنها�تبسـم�او�بعد�از�وفات�

کرمsبود40!� پیغمبر�ا
روی�دوش�مرتضی�تابوت�کوثر�می�رود

�����نه!!�نپندارید�زهراست،�بلکه�حیدر�می�رود � �

تابـوت�را�سـاختند،�امیـر�مؤمنـان�qهمسـرش�کفـن�کـرد،�داخـل�
تابـوت�گذاشـت،�تشـییع�کـرد�بـه�خـاک�سـپرد�کنـار�قبـر�قـرآن�خواند�
امـا�یـا�فاطمـه�زهـرا!�کجـا�بودیـد�بـه�ببینـد�کـه�پسـرت�حسـین�بدون�
تابـوت�حتـی�کهنـه�پیراهنـی�هـم�کـه�داده�بـودی�بـرای�کفـن،�از�او�
غـارت�بردنـد،�نامردمـان�بـدن�قطعه�قطعـه�ی�حسـین�رو�سـه�شـب�

روی�خاک�گرم�کربا�...
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ن ُیْعَرْفَن َفال ُیْوَذْیَن؛ ای پیامبر! به زنان و دخترانت و به 

َ
یِهّنَ ِمْن َجلبیِبِهّنَ ذلَک أْدنی أ

َ
َعل

گیرند. این برای آن که شناخته شوند و  زنان مؤمنان بگو: پوشش های خود را بر خود فروتر 
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فعالیت های اجتماعی
 فاطمهr و فاطمیون

فصل هشتم
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ایجاد انگیزه 1
کـرم�sنقـل�می�کنـد�کـه�روزى�رو� ابـو�نعیـم�در�حدیثـی�از�پیغمبـر�ا
بـه�یارانـش�کـرد�و�فرمـود:�»َمـا�َخْیـُر�ِلْلِنسـاِء«؛�چـه�چیـزى�بـراى�زنان�
 sکـرم از�همـه�بهتـر�اسـت؟...�علـی�qایـن�پاسـخ�را�بـه�پیغمبـر�ا

عرض�کرد:�
؛  َیَرْوَنُهّنَ

َ
 َو ال

َ
جال ْیَن الّرِ ْن ال َیَر

َ
ُهّنَ ا

َ
»َخْیٌر ل

 از همه بهتر این اسـت كه نه آن ها مردان بیگانه را ببینند و نه 

مردان بیگانه آن ها را.«
پیامبر�فرمود:�

َمَک هذا؛
َّ
َمْن َعل

.rچه كسی این پاسخ را به تو آموخت؟ عرض كرد: فاطمه 
فرمود:

ی2 ؛   ِمّنِ
ٌ

ها َبْضَعة
َ
 »ِاّن

او پاره وجود من است«.
از�آنجـا�کـه�ایـن�حدیـث��3یـا�مضمـون�ایـن�حدیـث�شـریف�در�منابـع�
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روایـی�مـا�تکـرار�شـده،�با�دیدن�این�حدیث�و�احادیثی�از�این�دسـت�
پس�از�تعجب،�باب�توجیه�باز�شـده�و�از�هر�زاویه�ای�که�شـده�سـعی�
در�توضیـح�امثـال�ایـن�روایـت�شـریف�می�کنیـم.�چـرا؟�چـون�ایـن�
حدیث�را�مطابق�سلیقه�روزگارمان�نمی�یابیم!�از�طرفی�اجرای�این�
حدیـث�را�غیـر�ممکـن�و�غیـر�امروزی�می�دانیم.�شـاید�باب�توجیهی�
مصلحـت�سـنجی،�اقتضـای�زمانـه،�فقـه�پویا�و...�بـه�روی�خود�باز�
گر�شـعله�ایمانمان�کم�سـوء�باشـد�نیز�با�کنار�گذاشتن�امثال� کنیم�و�ا
qاین�روایت�شریف�از�باب�عدم�کارایی�سبک�و�سیره�معصومین�

در�عصر�حاضر�راه�ناهموار�را�بر�خود�هموار�سازیم.
اما�مشکل�آن�وقت�پیچیده�تر�می�شود�که�گوینده�آن�جمله:

)  َیَرْوَنُهّنَ
َ
 َو ال

َ
جال ْیَن الّرِ ْن ال َیَر

َ
ُهّنَ ا

َ
 )َخْیٌر ل

�حضـرت�زهـرا�rاسـت�کـه�در�یکـی�از�حسـاس�ترین�مقاطـع�تاریـخ�
بشـر�بـا�تمامـی�وجـود�پا�بـه�میدان�جامعه�گـذارده�و�منشـأ�تحولی�در�
جامعه�گردیده�اسـت.�توجیه�آن�روایت�خود�مشـکلی�بود�که�عدم�

امکان�جمع�بین�عمل�و�سخن�نیز�بدان�افزوده�شد.
بـرای�حـل�مشـکل؛�عـده�ای�ایـن�دو�را،�تناقضـی�روشـن�دانسـته�و�
گروهـی�یـا�بـه�مانـدن�زن�مسـلمان�در�خانـه�حکـم�داده�انـد�و�یـا�بـه�
حضـور�راحـت�و�رایـج�زن�در�جامعـه�و�اختـاط�و�تداخـل�حریم�هـا�
تـن�در�داده�انـد!�البتـه�بنـا�بـه�ضـرورت�و�همسـویی�با�دنیـا�و�مقررات�

بین�المللی�و...

چـه�بایـد�کـرد؟�تکلیـف�چیسـت؟�زن�بیایـد�یـا�نیایـد؟�حدیـث�معتبر�
است�یا�بر�حسب�مصلحت�از�آن�بگذریم4؟�
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اقناع اندیشه و تحریک احساس
غ�از�آن�که�خانواده�را�کوچک�ترین� در�جواب�باید�گفت�اصل�اولی�)فار
اجتمـاع�فـرض�کنیـم�و�بخواهیـم�از�حضـور�زن�در�خانـواده�به�حکـم�
فطـرت�بحثـی�بـه�میان�آوریـم(�همان�کام�حضرت�زهرا�rاسـت�
که�بهتر�آن�است�که�زن�در�منزل�بماند.�حقیقت�آن�است�که�حضور�
زن�در�جامعه�نمی�تواند�خالی�از�اختاط�و�نقض�حریم�های�شرعی�
و�اخاقـی�باشـد!�طبیعـت�زن�نیـز�زیبایـی،�جذابیـت،�جلـب�توجه�و�
آراستگی�را�می�طلبد�زن�نیز�نمی�تواند�قدم�بر�طبعت�خود�نهاده�آن�
را�لگدمـال�نمایـد.�حضـور�زن�بـا�ایـن�ویژگی�هـا�در�جامعه�نتیجه�ای�

جز�انحراف�نخواهد�داشت!
ممکن�است�به�نظر�آید�که�این�گفتار�بیشتر�ناظر�به�جهات�معنوی�
حیـات�زنـان�باشـد؛�امـا�تجربـه�بشـری�نشـان�داده�کـه�ایـن�مطلـب�
دربـاره�زندگـی�مـادی�و�معیشـتی�و�اجتماعـی�و�خانوادگـی�زنـان�نیـز�
صادق�است؛�زیرا�امروزه�در�دنیای�غرب-�که�سالیان�درازی�است�
گـون�و� کـه�اختـاط�بیـن�زن�و�مـرد�وجـود�دارد�و�راه�هـا�و�طـرق�گونا
متعـدد�و�متنـوع�نیـز�بـرای�ارتبـاط�آزاد�جنسـی�و�ارضـای�شـهوات�
موجـود�اسـت�-�بـا�ایـن�همـه�زنـان�بـه�شـدت�تحـت�آزار�و�اسـتثمار�

جنسی�مردان�قرار�دارند5. 
امـا�در�عمـل�ثابـت�شـد�کـه�ایـن�تسـاوی�تنهـا�بـرای�سـوء�اسـتفاده�از�

جنس�زن�بود.
تمـّدن� تاریـخ� معـروف� نویسـنده� و� فیلسـوف� دورانـت،� ویـل�
می�گویـد:...�بزرگ�تریـن�حادثـه�قرن�بیسـتم،�دگرگونـی�وضع�زنان�
بـوده�اسـت.�تاریـخ�چنیـن�تغییـر�تکان�دهنـده�ای�در�مدتـی�بـه�ایـن�
کوتاهـی،�کمتـر�دیـده�اسـت.�خانـه�مقّدس�کـه�پایه�نظـم�اجتماعی�
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مـا�بـود،�شـیوه�زناشـویی�کـه�مانـع�شـهوت�رانی�و�ناپایـداری�وضـع�
انسان�بود،�قانون�اخاقی�که�ما�را�از�»توّحش«�به�»تمدن«�و�آداب�
معاشرت�رسانده�بود،�همه�آشکارا�در�این�انتقال�پرآشوبی�که�همه�

گرفته�است،�گرفتارشده! رسوم�و�اشکال�زندگی�و�تفّکر�ما�را�فرا
هنـوز�هـم�نالـه�متفّکـران�غربـی�از�بـه�هـم�خـوردن�نظـم�خانوادگـی�
و�سسـت�شـدن�پایـه�ازدواج،�از�شـانه�خالـی�کـردن�جوانـان�از�قبـول�
مسـؤولیت�ازدواج،�از�منفـور�شـدن�حـّس�مـادری!�از�کاهـش�عاقـه�
پـدر�و�مـادر،�خصوصًا�مادر�نسـبت�به�فرزنـدان!�از�ابتذال�زن�دنیای�
امروز�و�جانشین�شدن�هوس�های�سطحی�به�جای�عشق�)محّبت�

و�موّدت(،�از�افزایش�روز�افزون�طاق�و...�به�گوش�می�رسد6!�
اسـام،�خواهـان�آن�اسـت�کـه�زنـان�در�چارچـوب�زندگـی�خانوادگی�
و�در�منـزل�بـه�کمـاالت�و�رشـد�و...�نائـل�شـوند؛�بنابرایـن�چنان�چتر�
حمایتـی�در�قوانیـن�خـود�بـرای�زن�ایجاد�کرده�کـه�او�هیچ�گاه�برای�
تأمین�نیازمندی�های�خود،�نیازمند�خروج�از�خانه�نباشد�و�همواره�

مرد�را�موظف�به�تأمین�او�کرده�است.
»به�همین�جهت،�اسام�در�وظایف�و�تکالیف�اجتماعی�که�قوامش�
بـه�تعّقـل�یـا�احسـاس�اسـت،�میـان�زن�و�مـرد�فـرق�گذاشـته�اسـت.�
والیـت،�قضـاوت�و�جنـگ�را�کـه�احتیـاج�مبـرم�بـه�تعّقـل�و�صابـت�
دارد،�بـه�مـردان�و�پرسـتاری،�پـرورش�نوبـاوگان�و�تدبیـر�خانـه�را�بـه�

گذار�نموده�است7.«� زنان�وا

اصل دوم:
 rزینب�کبری�،rباز�می�گردیم�به�سؤال�نخست!�حضرت�زهرا
و�سـایر�نمونه�هـای�واالی�دینـی�چگونـه�در�جامعـه�حاضرشـده�و�به�
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ایفـای�نقـش�و�ترسـیم�تاریـخ�پرداختنـد؟�و�بدیهـی�اسـت�کـه�ایـن�
حضـور�آن�چنـان�بـوده�کـه�در�صـورت�حـذف�حضـور�تاریـخ�مسـیری�
گـر�حضـرت�زهـرا�rدر�مسـجد�مدینـه� دیگـر�را�می�پیمـود!�یعنـی�ا
حضـور�نمی�یافتند�و�از�بشـریت�مظلـوم�دفاع�نمی�کردند�قطعًا�تاریخ�
روند�دیگری�را�برمی�گزید�و�به�تکامل�نمی�رسید�و�همین�گونه�است�
عـدم�حضـور�زینـب�rو�سـمیه�)نخسـتین�شـهیده�اسـام(�و...!�
این�مرحله،�مرحله�اضطرار�و�اجبار�حضور�زن�در�اجتماع�برای�دفاع�

از�دین�خداست.

عاوه�بر�مورد�باال،�اسام�عزیز�برای�حضور�اجتماعی�زنان�تدابیری�
اندیشـیده�که�سـبب�می�شـود�در�صورت�حضور�او�در�جامعه�آسـیبی�
متوجه�او�نگردد�و�یا�آسـیب�را�به�حداقل�ممکن�برسـاند؛�و�آن�تدبیر�
آن�اسـت�کـه�زنـان،�محترمانـه�و�بـا�حرمـت�و�کرامـت�در�اجتماعـی�

ظاهر�شوند�و�به�انجام�اعمال�صالح�و�مفید�اجتماعی�بپردازند.
کـه�زنـان�پیامبـر�sبـا�مـردان�دیگـر�مواجـه� حقیقـت�آن�اسـت�
می�شـدند.�قـرآن�آنـان�را�نهی�نکـرده�بلکه�آداب�و�رفتار�محترمانه�را�
به�آنان�آموخت.�آنان�را�از�تّبرج�و�به�ناز�و�کرشمه�سخن�گفتن�نهی�
کرد،�نه�از�مطلق�خارج�شدن�از�خانه�و�سخن�گفتن�با�مرد�نامحرم.
صحابـه�بزرگـوارى�همچـون�سـلمان�فارسـی،�ابـوذر�غفـارى�و�جابـر�
از� می�رسـیدند.� �rزهـرا حضـرت� خدمـت� انصـارى� بن�عبـداهلل�
ایشان�علم�می�آموختند�حتی�سلمان�در�کارهاى�منزل�به�حضرت�

یارى�می�رساند.
بـا�توجـه�بـه�مجمـوع�ادلـه�و�روایـات�و�سـنت�و�سـیره�معصومـان�بـه�
خصـوص�سـیره�خـود�حضـرت�زهـراr،�اسـام�دعوت�کننـده�بـه�
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رعایت�حریم�و�عفت�و�حیا�در�صورت�حضور�اجتماعی�زنان�است.
البته�وجود�مبارک�فاطمه�زهرا�rنیز�گرچه�به�هنگام�ضرورت�در�
صحنـه�اجتمـاع�و�سیاسـت�حضـور�یافتنـد،�اما�بنـای�زندگی�و�روش�

ایشان�در�زندگی�به�اختاط�با�مردان�نبوده�است.
بنابراین�اصل�دومی�که�حضور�زن�در�اجتماع�اسـت�مسـتلزم�وجود�
حد�و�مرزهایی�اسـت�که�در�تشـریع�احکام�مرزهای�حضور�زن�و�مرد�
در�اجتماع،�چگونگی�و�تفاوت�ها�و�استعدادهای�خاص�آنان�لحاظ�
شده�و�مناسب�با�آن،�برای�هریک�از�آنان�وظایف�و�حدود�ویژه�ای�
معّین�گردیده�است.�زن�و�مرد�به�دلیل�همین�تفاوت�های�فطری،�
هریـک�نقشـی�خـاص�و�متفـاوت�بـا�دیگـری�را�عهـده�دار�می�شـوند.�
ماک�برتری�هریک�به�دیگری�در�عمل�کردن�وظیفه،�یعنی�حفظ�

حدود�و�مرزهایی�است�که�خداوند�برای�آنان�معّین�کرده�است؛�
م8 «.

ُ
ْتقیك

َ
ْم ِعنَداِل ا

ُ
َرَمك

ْ
ك

َ
»اّنَ ا

اسالم حضور اجتماعی زنان را به سه دسته تقسیم می کند:

1.ممنوع
اموری�که�اسـام�از�شـرکت�و�حضور�زنان�منع�کرده�اسـت�و�با�طبع�و�
فطـرت�زنان�سـازگار�نیسـت؛�همچون:�حکومـت،�قضاوت،�جنگ�

و�کارهای�سنگین�و�طاقت�فرسای�دیگر.

2.واجب
امـوری�کـه�اسـام�نه�تنهـا�از�حضـور�زنان�با�رعایـت�و�حفظ�حجاب�و�
حـّق�خانـواده�منـع�نکرده،�بلکه�)در�صورت�ضرورت�و�نیاز�اجتماع(�
واجـب�کـرده�اسـت؛�چـون:�تحصیـل�علـوم�و�معـارف�الهـی،�تعلیـم�
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و�تعّلـم،�پرسـتاری�از�بیمـاران�و�مجروحـان،�پزشـکی�مخصـوص�
زنـان،�آموزش�وپـرورش�دختـران�و�تمام�کارهـای�خـاص�زنانـه�و�

هریک�از�ضرورت�های�اجتماعی�دیگر.
اسام�با�کار�کردن�زنان�مخالف�نیست،�بلکه�آنان�را�به�کار�کردن،�
تشویق�نموده�است�البته�با�ظرافت�و�دقت�منحصر�به�فرد.�پیامبر�
کـرم�sفرمـود:�سـه�صـدا�اسـت�کـه�حجاب�هـا�را�پـاره�می�کنـد�و�به� ا

پیشگاه�با�عظمت�خدا�می�رسد:
َتهـِی إلی ما َبیَن یَدی ال: صریُر  ی الُحجُب وَتنـْ

َ
ُرُق َعل  َتخـْ

ٌ
ة

َ
الث

َ
 »ث

القـالِم الُعلمـاء و َوّطـیُء أقـدام الُمَجاِهدیـن و َصـْوُت َمغـاِزِل 

الُمْحَصَنات9 ؛

الف( صدای گردش قلم دانشمند به هنگام نوشتن.

)تالش فرهنگی(

ب( صدای قدم های مجاهدان در میدان جهاد. 

)تالش دفاعی(

ک دامن[.  ج( صدای چرِخ ریسندگی ]زنان پا

)تالش اقتصادی(

3.مباح
کارهایـی�کـه�گرچـه�حضـور�زنـان�در�آنهـا�ممنـوع�نیسـت،�امـا�زنـان�
بـه�انجـام�آنهـا�تشـویق�هـم�نشـده�اند.�ایـن�دسـته�نیـاز�بـه�دقـت�
زیـاد�و�رعایـت�شـئونات�خانـواده�و�اجتمـاع�دارد.�اسـام�بهتریـن�و�
عالی�تریـن�وظیفـه�را�بـرای�زنان،�اهتمام�به�امور�خانه�و�خانه�داری�

دانسته�است.
حضـرت�فاطمـه�زهراr،�الگوی�زنان�عالم�فرمود:�»نزدیک�ترین�
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حـاالت�زن�بـه�خـدا،�آن�اسـت�کـه�مـازم�خانـه�خـود�باشـد�و�بیرون�از�
خانه�نرود10.�«

علی�qنیز�فرمودند:
ِة ُحْسُن الّتبّعل 11؛ 

َ
»ِجهاُد الَمْرأ

جهاد زن، خوش شوهرداری كردن است.«

پیامدهای حضور بی حد و مرز زنان در جامعه

حضـور�بـی�حـّد�و�مـرز�زنـان�در�صحنه�های�اجتماعی�به�بهانه�شـعار�
دروغیـن�»تسـاوی�حقـوق�زن�و�مـرد«�عوارض�و�تبعـاِت�خطرناک�و�
کـی�پذیرای� جبران�ناپذیـری�دارد�کـه�هیـچ�عقـِل�سـلیم�و�فطـرِت�پا

آنها�نیست.
به�چند�نمونه�از�تبعات�و�پیامدهای�خانمان�برانداز�حضور�بی�حّد�

و�مرز�زنان�در�اجتماع�اشاره�می�کنیم:

بیت نسل جامعه 1.ضعف تر

در�پرتـو�عـدم�حضـور�زن�در�خانـه�رونـد�تربیـت�فرزنـدان�صالـح�دچار�
مشکاتی�می�شود.�حضرت�محمد�sفرمود:

ِة12 ؛
َ
َجّن

ْ
 ِمْن َریاحیَن ال

ٌ
ُد الّصاِلح ریحاَنة

َ
َول

ْ
ل
َ
 »ا

 فرزند صالح، گلی از گل های بهشت است.«

2.سلب آرامش

رفـع�ناراحتی�هـای�روانی�می�تواند�درگرو�داشـتن�خانواده�ای�سـالم�
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باشـد�و�خانواده�سـالم�نیز�در�گرو�حضور�دائم�و�با�نشـاط�زن�در�خانه�
است.

3.باال رفتن سّن ازدواج

بـا�تصـدی�زنـان�بـر�مشـاغل،�مردهـا�بـه�علـت�بـی�کاری�بـه�تشـکیل�
فـرار� آن،� سـنگین� مسـؤولیت� و� ازدواج� از� و� نـداده� تـن� خانـواده�
می�کننـد.�از�طرفـی�سـطح�توقعـات�و�ایـده�آل�هـای�زنـان�نیـز�بـاال�
�می�رود�و�هر�روز�فساد� رفته،�در�نتیجه،�سّن�ازدواج�دختر�و�پسر�باال

اخاقی،�فحشاء�و�جرم�و�جنایت�بیشتر�می�شود.

ودرس 4.پیری ز

در� مـرد!� و� زن� حقـوق� تسـاوی� بهانـه� بـه� می�شـود� مجبـور� زن�
عرصه�هـای�اجتماعـی�و�شـغلی�و...�پـا�بـه�پـای�مـردان�و�بـا�رقابتـی�
تنگاتنـگ�کار�کنـد�کـه�نتیجـه�ی�آن�از�بین�رفتن�طراوت�و�شـادابی�
»پژوهشـگران� اسـت.� مادرانـه� عواطـف� و� احساسـات� و� زنانـه�
آمریکایـی�اعـام�کردنـد:�کار�کـردن�زن�و�بـر�عهـده�گرفتـن�مشـاغل�
سـنگین�توسـط�آن�ها،�سـامت�همسرانشـان�را�به�خطر�می�اندازد.�
تحقیقات�پژوهشـگران�نشـان�داده�که�سامتی�مرداِن�خانواده�به�
میـزان�قابـل�توجهـی�بـه�همسرانشـان�بسـتگی�دارد.�در�واقع،�زنان�
نقـش�مهّمـی�در�حفـظ�سـامت�شوهرانشـان�و�امنّیـت�اجتماعـی�
گـر�زنـان�زیـاد�بیـرون�از�خانـه�بـه�فعالیـت� خانـواده�ایفـاء�می�کننـد.�ا
بپردازنـد،�سـامت�شوهرانشـان�پـس�از�گذشـت�سـه�سـال�تـا��%25
کاهش�می�یابد!�اما�اضافه�کار�کردن�مردان�در�خارج�از�خانه،�هیچ�
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تأثیری�در�میزان�سامتی�افراد�خانواده�ندارد!13«�
rبخشی از فعالیت های اجتماعی حضرت زهرا

الف.بیانمعارفالهی
مردی�همسرش�را�فرستاد�تا�به�نزد�حضرت�برود�و�از�ایشان�بپرسد�
کـه�آیـا�او�از�شـیعیان�و�پیـروان�شـما�می�باشـد�یـا�خیـر؟�او�بـه�حضـور�

حضرت�آمد�و�چنین�پاسخ�شنید�که�به�شوهرت�بگو:
ْنَت 

َ
ا

َ
َک َعْنُه ف َک َو َتْنَتهی َعّما َزَجْرنا َمْرنا

َ
 ِبما ا

ُ
ْنَت َتْعَمل

ُ
 »ِاْن ك

ال 14؛
َ
 ف

ّ
ِمْن شیَعِتنا َوِاال

گر به آنچه كه به شما امر كرده ایم عمل می كنی و از آنچه نهی   ا
كرده ایم دوری می كنی، از شیعیان ما هستی وگرنه خیر...«

گرچـه�در�منـزل�حضـرت�اتفـاق�می�افتـاد�و�بـه�ظاهـر� �ایـن�جریانـات�ا
حضرت�در�منزل�مستقر�بود�اما�نشان�از�پویایی�حضرت�در�جامعه�

داشت.
عامه�سید�جعفر�مرتضی�عاملی�می�نویسد:

کـرم�sدر�گفتـار�و�رفتـار،�بـه� کیدهـای�مکـرر�و�مـداوم�پیامبـر�ا »تأ
عـاوه�مقـام�و�موقعیـت�حضـرت�زهرا�rسـبب�شـد�تا�ایشـان�مورد�
مراجعه�مردم�باشند�و�از�درجه�و�موقعیت�خاصی�برخوردار�گردند.�
کسـان�زیـادی� چنان�کـه�منـزل�ایشـان�پایـگاه�و�پناهگاهـی�بـرای�
کـه�بـه�آنجـا�رفـت�و�آمـد�می�کردنـد.�عـاوه�برزنـان�همسـایه،� بـود�
دیگـر�بانـوان�مدینـه�نیـز�بـه�آن�حضـرت�مراجعـه�کـرده�و�بـه�منزلش�

رفت�وآمد�داشتند.15«�

ب(بیاناحکامشرعیبانوان
زنان�مدینه�خدمت�آن�حضرت�می�رسـیدند�و�پرسـش�های�شـرعی�
خـود�را�از�محضـرش�می�پرسـیدند�و�ایشـان�نیـز�بـا�صبـر�و�حوصلـه�به 
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پاسخ�آنها�می�پرداخت�16.
ج(مسائلسیاسی

رسول�خدا�در�مکه�مورد�اذیت�و�آزارهای�فراوانی�قرار�گرفتند�تاریخ�
نـام�بانویـی�بزرگـوار�کـه�در�آن�وقـت�بیـن�پنـج�تا�هشـت�سـال�بیشـتر�
کـرده� کنـار�مدافعـان�پیامبـر�ضبـط�و�ثبـت� نداشـته�اسـت�را�نیـز�در�

است17. 
بعـد�از�رحلـت�جان�سـوز�پیامبـر�اسـام�نیـز�حضـرت�در�چنـد�مرحلـه�

حضور�در�اجتماع�اعتراض�خود�را�اعام�نمود:
اعتـراض�بـه�غصـب�فدک18 ،�اعتراض�به�حمله�بـه�خانه�حضرت�19،�
اعتراض�به�بردن�امیر�مؤمنان�به�مسجد�و�سپس�ایراد�خطبه�فدکیه�
و...�همگـی�ناظـر�بـه�لـزوم�حضور�اجتماعی�زنان�و�البتـه�مهم�تر�از�آن�

نحوه�حضور�زنان�در�جامعه�است.

گریز و روضه
شکل پوشش حضرت

ِسها«؛
ْ
ْت ِخماَرها َعلی َرأ

َ
»الث

 الَث به معنی پیچیده اسـت. خمار چیزی بوده اسـت بزرگ تر 

از روسـری های فعلی زن ها به صورتی كه سـر و سـینه و گردن را 

می پوشانده است

باِبها«؛
ْ
ْت ِبِجل

َ
»َو اْشَتَمل

لباس هـا  روی  كـه  بـوده  سراسـری  پوشـش  نوعـی  جلبـاب   

می پوشـیده اند. شـاید چیـزی شـبیه چـادر امروز یـا پیراهن بلند 

عربی.

ْوِمها«؛
َ
ٍة ِمْن َحَفَدِتها َو ِنساِء ق ّمَ

ُ
ْت فی ل

َ
َبل

ْ
ق

َ
»َو أ
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كـه بـه اصطـالح  گروهـی   یعنـی حضـرت زهـراr همـراه بـا 

هم سن و سال، یا هماهنگ، یا از یاران و اعوان و خویشاوندان 

ایشان بودند حركت كردند.

ءٌة20 ؛
َ
نیَطْت ُدوَنها ُمال

َ
»ف

 سپس میان حضرت و مردم پرده ای نصب شد.«

موج�کوثر�چون�به�مسجد�سر�نهاد
���������������������������������������������������������������لرزه�بر�دنیا�و�ما�فیها�فتاد � �

گفت�در�طغیان�عشقم،�کوثرم
��������������������������������������������تیغ�داران!�پیش�مرگ�حیدرم � �

می�دهم�جان،�جان�او�را�می�خرم
��������������������������������������������هرچه�پیش�آید�علی�را�می�برم � �

بیم�دارید�از�من�و�از�آه�من
��������������������������������������سیل�عشقم،�کیست�سّد�راه�من � �

دست�خالی�گر�نشد�حل�مشکلم
�����������������������������������������������������������ذوالفقاری�سازم�از�آه�دلم � �

زنـان�دور�و�بـر�حضـرت�را�گرفتـه�بودند،�حضـرت�با�حجاب�کامل�به�

میان�مردم�آمد�تا�کسـی�زهرای�مرضیهr رو�مشـاهده�نکند.�امیر�
مؤمنـان��qهـم�از�حجـاب�شـب�اسـتفاده�می�کـرد.�زائر�شـبانه�بود.�
کسی�علی��qرا�کنار�قبر�زهراr �نبیند.�شب�ها�که�بچه�ها�خواب�
: rمی�رفتند�بلند�می�شد،�آهسته�آهسته�می�آمد�کنار�قبر�فاطمه

ِبی َنِصیٌب 
ْ
ل

َ
ََما ِلِسَواُه ِفی ق ُه َحِبیٌب َو 

ُ
ْیَس َیْعِدل

َ
»َحِبیٌب ل
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 َیِغیب21 «
َ

ِبی َحِبیِبی ال
ْ
ل

َ
اَب َعْن َعْیِنی َو ِجْسِمی َو َعْن ق

َ
َحِبیٌب غ

دوباره�شب�شد�و�ظلمت�برآمد
������������������������������������������������������������������������کنار�قبر�زهرا�حیدر�آمد � ��

بخواب�آرام،�ای�پهلو�شکسته�
����������������������������������������������������������������علی�بالین�قبر�تو�نشسته � �

بخواب�آرام،�ای�نور�دو�عینم
����������������������������������������������که�من�شب�ها�پرستار�حسینم � ��

فاطمـه�جـان!�هـر�وقـت�صدایـت�مـی�زدم،�می�گفتـی:�»یابـن�عـم«؛�
پسر�عمو.�اما�دیگر�جواب�علی�را�نمی�دهی؛

ْم َیُرّدِ َجَواِبی22« 
َ
ل

َ
َحِبیِب ف

ْ
ْبَر ال

َ
 ق

ً
ما ِ

ّ
ُقُبوِر ُمَسل

ْ
ی ال

َ
ْفُت َعل

َ
»َما ِلی َوق

فاطمه�جان!
خیز�و�از�داغ�غم�رهایم�کن�

���������������������������������������خیز�و�باز�»ابن�عم«�صدایم�کن � �
 ِبال«

ّ
َة ِاال ّوَ

ُ
 َو ال ق

َ
»ال َحول
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1. روش سؤالی.

ئمة )ط - القدیمة(، ج 1، ص: 466 و وسائل الشیعة، ج 20،  کشف الغمة فی معرفة األ  .2
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ایجاد انگیزه 1
وقتی�سخن�از�بصیرت�و�فهم�آفرینی�مطرح�می�شود،�نام�حضرت�
زهـرا�rبـه�عنـوان�بصیـرت�آفریـن�مطـرح�می�گـردد�همان�طور�که�
نـام�زینـب�کبـری�rنیز�بلندمرتبـه�می�گردد.�حال�سـؤاالتی�پیش�

می�آید�که�توجه�به�آن�نیازمند�دقت�است.
1.دوران�زندگـی�حضـرت�زهـرا�متصـل�بـه�دوران�زندگـی�رسـول�
خداسـت�چگونه�ممکن�اسـت�با�این�سـرعت�فتنه�ایجاد�گردد�و�از�

حضرت�زهرا�به�عنوان�فرد�بصیرت�آفرین�نام�برد؟
2.بصیـرت�آفرینـی�و�فهـم�آفرینـی�حضـرت�زهـرا�چگونـه�بـوده�و�آیـا�

اثری�نیز�داشته�است؟
3.آیا�این�روشنگری�ها�برای�عصر�و�زمان�ما�کاربرد�دارد�یا�خیر؟

اقناع اندیشه و تحریک احساس
قرآن�کتابی�است�سراسر�بصیرت�و�بینش:�

م«
ُ

ك ْم َبصاِئُر ِمْن َرّبِ
ُ

ْد جاَءك
َ
»ق

 كتابی است سراسر نور،
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ِبیٌن«؛ 
ّ

ِكَتـاٌب ُم م  ِمَن اَلِ ُنوٌر َو 
ُ

ْد َجاَءك
َ
 »ق

و�در�هـر�عصـری�توانایـی�پاسـخگویی�بـه�تمامـی�نیازهـا�و�سـؤاالت�
مـردم�را�دارد؛�امـا�تذکـر�ایـن�نکته�الزم�و�ضروری�اسـت�که�بهره�بری�
کامـل�از�قـرآن�نیـاز�بـه�مفسـرانی�دارد�کـه�از�عیـب�و�پلیـدی�و�گنـاه�به�
دور�باشند�و�اینان�کسانی�نیستند�جز�همان�هایی�که�قرآن�فرمود:
َركـْم  َبْیـِت َو ُیطّهِ

ْ
 ال

َ
ْهـل

َ
ْجـس أ ِهـب َعنكـُم الّرِ

ْ
یـُد اُل ِلُیذ َمـا ُیِر

َ
 »ِإّن

»
ً
َتطِهیرا

بنابرایـن�اولیـن�اشـکال�مـردم�عصـر�وفـات�پیامبـر�رویگردانـی�از�
اهل�بیـت�tبـود�کـه�سـبب�شـده�اسـتفاده�از�قـرآن�را�از�دسـت�بدهنـد؛�
امـا�حـال�کـه�مـا�بـه�آن�دوران�از�زاویـه�دیـد�خـود�می�نگریـم�بصیـرت�
آفرینـی�و�فهـم�آفرینـی�در�قـرآن�را�این�گونـه�می�بینیـم:�در�آیـه�ای�از�

آیات�قرآن�کریم�خداوند�متعال�این�وعده�را�می�دهد�که:
ُمْحِسِنیَن«

ْ
َمَع  ال

َ
َنا َو ِاّنَ اَل ل

َ
ُهْم ُسُبل

َ
َنْهِدَیّن

َ
ِذیَن َجاَهُدوا ِفیَنا ل

َّ
 »َو ال

بر�پایه�رهنمودهای�انبیاء�و�اوصیاء�الهی،�برای�شکوفایی�بصیرت�
انسـانی�به�دو�محور�نیاز�وجود�دارد.�اول�مجاهدت�علمی�و�عملی�

و�دیگری�اخاص�در�عمل.
ِذیَن َجاَهُدوا«

َّ
 »َوال

 یعنی مجاهدت علمی و عملی،

 »ِفیَنـا« اخـالص در عمـل؛ دوری از هـوا و هـوس و مطیـع نفـس 

اماره نشدن

َنا؛
َ
ُهْم ُسُبل

َ
َنْهِدَیّن

َ
 و »ل

 یعنی شكوفایی دیده بصیرت.«

از�حسـین�بن�روح��eکه�از�نواب�خاص�امام�زمان��fاسـت�سـؤال�
کردنـد:�در�حالـی�کـه�حضـرت�صدیقـه�طاهـره�rاز�همـه�دختـران�



149 rسبــــــکزنـــــــدگیفاطمــــــی

پیامبر�کم�سن�و�سال�تر�بود�و�ازنظر�همراهی�با�پیامبر�sکمترین�
زمـان�از�آن�ایشـان�بـود،�چـرا�از�همـه�دختران�رسـول�خدا�sافضل�

بودند؟
�ایشـان�جـواب�داد:�افضـل�بـودن�صدیقـه�طاهـره�rبـه�خاطـر�دو�
خصلتـی�کـه�پـروردگار�عالـم�ایشـان�را�بـه�آن�دو�خصلـت�مخصوص�

گردانیده�بود:
1-�از�پیامبر�خدا�sمیراث�ها�برده�بود.

2-�نسل�پیامبر�خدا�sاز�او�بود.
�و�خداوند�این�ویژگی�را�به�حضرت�نبخشید،�مگر�به�لحاظ�زیادی�
خلوصـی�کـه�در�نیـت�صدیقـه�طاهره�rسـراغ�یافـت؛�و�این�همان�

اخاص�در�عمل�است.
بیان�حسین�بن�روح،�اخاص�در�عمل�حضرت�زهرا�rرا�برای�ما�
ثابـت�می�کنـد�و�بیانـات�حضـرت�صدیقـه�طاهره�گویـای�مجاهدت�

علمی�و�عملی�آن�حضرت�هست.
بصیـرت�آفرینـی�حضـرت�زهـرا�rو�مشـی�سیاسـی�و�مـرام�مقابله�با�
که� فتنه�گـران�در�سـیره�حضـرت،�منطبق�بر�ایـن�آیه�کریمه�بود؛�چرا
گرد�مکتـب�قـرآن�در�محضر�اسـتادی�چون�حضرت� آن�حضـرت�شـا

کرم�sاست. رسول�ا
بصیـرت�و�هدایـت�یـک�پـاداش�قرآنی�اسـت�برای�کسـانی�که�درراه�

خداوند�تاش�خالصانه�می�کنند.
َنا«

َ
ُهْم ُسُبل

َ
َنْهِدَیّن

َ
ِذیَن َجاَهُدوا ِفیَنا ل

َّ
 »َو ال

�مصداق�کاملی�از�این�مجاهدت�علمی�و�عملی�را�حضرت�زهرا�rدر�
زندگی�کوتاه�خود�برای�دوستان�و�شیعیان�خود�به�تصویر�کشیدند�
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تا�آنها�با�الگوبرداری�از�آن�دیده�بصیرت�پیدا�کنند�و�دیگران�را�هم�
در�این�مسیر�قرار�دهند.

rتصویر جامعه اسالمی پس از پیامبر اسالم در کالم حضرت زهرا
فتنـه�درختـی�اسـت�کـه�ریشـه�اش�مدت�هـا�در�خـاک�پنهـان�بـوده�و�
گـر�در�تاریـخ� رشـد�و�نمـو�آن�منحصـر�بـه�زمـان�سـربرآوردن�نیسـت.�ا
خـوب�بنگریـم�حوادثـی�قبـل�از�رحلـت�جان�سـوز�نبـی�گرامـی�اسـام�

رخ�داده�که�قابل�تأمل�است:
بازگشـت�سـپاه�اسام�از�جنگ�برخاف�دستور�رسول�خدا،�ماجرای�

دوات�و�کاغذ�و�...�خبر�از�فتنه�می�دهد.
سـوید�بن�غفله�گفت:�چون�بانوى�ما�حضرت�فاطمه�rبه�بسـتر�
کـه�منجـر�بـه�فـوت�آن�حضـرت� بیمـارى�افتـاد-�همـان�بیمـارى�
بـه�خدمـت�آن� بـراى�عیـادت� گشـت-�زنـان�انصـار�و�مهاجریـن�
حضـرت�رسـیده�و�گفتنـد:�بـا�ایـن�بیمـارى�چگونـه�شـب�را�بـه�صبـح�
آوردى�اى�دخـت�پیامبـر؟�حضـرت�زهـرا�rنیز�پس�از�حمد�الهی�و�

صلوات�بر�پدرش�فرمود:
؛ َنّ

ُ
، قاِلَیه ِلِرجاِلك َنّ

ُ
ك ْصَبْحُت َواَلِّ عاِئَفه ِلُدْنیا 

َ
 »ا

 مـن روزگار می گذرانـم، در حالـی كـه دیگـر از دنیـای شـما بیـزار و 
از مردانتان ناامید شده ام.«

حضـرت�در�ادامـه،�دلیـل�ایـن�ناامیـد�شـدن�و�بیـزاری�از�ایشـان�را�
چنین�بیان�می�فرمایند:

باورها الف(سستیدر
؛ َحِدّ

ْ
وِل ال

ُ
 ِلُفل

ً
ُقْبحا

َ
»ف

ند شده.«
ُ

 پس وای بر شمشیرهای ك
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�علـت�اینکـه�مـن�از�مـردان�شـما�بیـزار�و�ناامیـدم�و�فهمیـدم�کـه�آنـان�
کـه� در�برابـر�رویدادهـا�و�حـوادث،�منشـأ�اثـر�نیسـتند،�ایـن�اسـت�

شمشیر�های�آنان�ُکند�شده�اند.

ب(پیرویازهواوهوس
؛ ِجِدّ

ْ
ْعِب َبْعَد ال

َّ
»َوالل

 وای بر شوخی گرفتن مهّمات، پس از جدیت در آن«. 
مـردان�شـما�بـر�عهـدی�جـدی�بـا�پیامبـر�خـدا�بسـته�بودند،�امـا�همه�
چیز�را�سست�پنداشته�و�ثابت��قدم�نماندند�و�به�دنبال�هوا�و�هوس�

رفتند.

ج(پرداختنبهامورواهی
فاة؛ ْرِع الَصّ

َ
»َوق

 وای بر كوبیدن های بی حاصل بر سنگ های سخت«. 
کاری�بیهـوده�و�حرکتـی�بی�حاصـل�انجـام�می�دهیـد�و�امیدهایتـان�

به�نتیجه�نمی�رسد.

د(انحرافدرفکروتمایالت
ْهواِء2 ؛ 

َ ْ
ِل اال

َ
راِء َو َزل

ْ
»َوَخَطِل اال

وای بر خطای در فكر و لغزش در تمایالت«.
�شـما�می�اندیشـید،�امـا�فکرتـان�بـه�خطـا�رفتـه�و�در�خواسـته�هایتان�

سقوط�کرده�اید.
این�هـا�بخشـی�از�سـخنان�حضـرت�فاطمـه�rبود�کـه�تصویری�از�
 qجامعـه�بعـد�پیامبـر�را�بـه�نمایش�می�گـذارد�در�کام�امیرالمؤمنین
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نیز�همین�موارد�به�صورت�خاصه�بیان�شده�است:
ـُف ِفیَها 

َ
اٌم ُتْبَتـَدُع ُیَخال

َ
ْحـك

َ
َبـُع َو أ

َ
ْهـَواٌء ُتّت

َ
ِفَتـِن أ

ْ
ـوِع ال

ُ
َمـا َبـْدُء ُوق

َ
 »ِإّن

ْیِر ِدیِن اِل 3؛
َ

ی غ
َ
 َعل

ً
 ِرَجاال

ٌ
ْیَها ِرَجال

َ
ی َعل

َّ
ِكَتاُب اِل َو َیَتَول

 به درستی كه فتنه ها از پیروی آراء شخصی و نوآوری در احكام 

الهـی كـه بـا كتـاب خـدا وفـق نـدارد، آغـاز گیـرد و گروهـی ]بـا دو 

انحراف یادشـده[ بر گروه دیگر سـلطه یابند، كه برخالف دین 

خدا است«
فتنه�هـا� زمینـه� عنـوان� بـه� مهـم� عامـل� سـه� �،qامـام کام� در�

معرفی�شده�است:
1.�خواهش�های�نفسانی�)پیروی�از�هوا�و�هوس(

2.�بدعت�ها�)پرداختن�به�امور�بی�پایه�و�واهی(
3.�اندیشه�معیوب�)سستی�در�باورها،�انحراف�در�اندیشه�ها(

 rگاهی�از�مشکات�جامعه�اسامی�راهکارهای�حضرت�زهرا پس�از�آ
برای�مقابله�با�این�فتنه�ها�در�سه�قالب�ظهور�پیدا�کرد.

الف.�تذکرات�روشنگران
گری�عالمانه �ب.�افشا

ج.�برخورد�قاطعانه
کـه�در�ایـن�جلسـه�مـا�بـه�اولیـن�قـدم�یعنـی�تذکـرات�روشـنگرانه�

خواهیم�پرداخت.

الف.تذكراتروشنگرانه
سـه�اصل�بیان�شـده�در�تذکرات�روشـنگرانه�حضرت�امام�شناسـی،�

زمان�شناسی�و�دشمن�شناسی�است.
تذکرات�روشنگرانه�حضرت�در�قالب�های�زیر�انجام�شد.



153 rسبــــــکزنـــــــدگیفاطمــــــی

q1.بیان فضایل امیرالمؤمنین
الـف(�حضـرت�فاطمـه�rدر�برابـر�یکـی�از�افـراد�نـادان�مدینـه�کـه�
زبـان�بـه�سـرزنش�امیـر�مؤمنـان�گشـوده�بـود�فرمـود:�می�دانـی�امـام�

کیست؟�
َحَسـِن 

ْ
ُبـو َبنیـِه ال

َ
َماَمـه َوا ِ

ْ
َباِنـی ...، ُنقَطـه َداِئـَره اال َمـاُم الّرَ ِ

ْ
»و ُهـَو اال

ْهـِل 
َ
َدی َشـَباِب ا ْیَحاَنَتـی َرُسـوِل اِل َوَسـّیِ یـَن ُهَمـا َر

َ
ذ

َّ
ُحَسـْیِن ال

ْ
َوال

ه4 ؛ 
َ
َجّن

ْ
ال

علـیq امامـی ربانـی و الهـی، ... و مركـز توجـه تمـام عارفـان و 

كان، نقطه دایره امامت و محور  خداپرستان و فرزندی از خاندان پا

اصلی امامت و پدر حسن و حسین،  دو دسته گل پیامبرs و دو 

بزرگ و سرور جوانان اهل بهشت است«

ب(�همچنین�فرمود:�پس�از�بعثت�رسول�خدا�sهرگاه�مشرکان،�
آتش�جنگ�برافروختند،�خدا�خاموش�کرد،�یا�هرگاه�شـاخ�شـیطان�
سـر�برآورد،��...�رسـول�خدا�sبرادرش�علی�بن�ابی�طالب�qرا�در�
کام�اژدها�و�شـعله�های�فتنه�ها�افکند�و�علی�qهم�باز�نمی�گشـت؛�
مگـر�آن�کـه�سرکشـان�را�پایمـال�شـجاعت�خـود�می�گردانیـد،��و�آتـش�
آن�هـا�را�بـا�آب�شمشـیرش�خامـوش�می�کـرد،�...�و�تـاش�کننـده�در�

راه�خدا�بود،�که�در�راه�خدا�از�سرزنش�کنندگان�پروایی�نداشت.

ج(�حضرت�زهرا�r فرمودند:�
 ِفی َحَیاِتِه 

ً
َحّبَ َعِلّیا

َ
ـِعیِد َمْن أ  الّسَ

َ
ـِعیِد َحّق  الّسَ

َّ
ل

ُ
ـِعیَد ك ّنَ الّسَ

َ
»أ

َو َبْعَد َمْوِته  5؛
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 همانـا سـعادتمند ]بـه معنـای[ كامـل و حقیقی كسـی اسـت كه 

امام علیq را در دوران زندگی و پس از مرگش دوست داشته 

باشد.«

د(�شنیدم�که�پیامبر�گرامی�اسام�sفرمود:�»علی�بهترین�کسی�
 qاسـت�کـه�او�را�جانشـین�خـود�در�میـان�شـما�قـرار�می�دهـم.�علـی
 )qامـام�و�خلیفـه�بعـد�از�مـن�اسـت�و�دو�فرزنـدم،�)حسـن�و�حسـین�
و�ُنه�نفر�از�فرزندان�حسـین�qپیشـوایان�و�امامانی�پاك�و�نیك�اند.�
گر�مخالفت� گر�از�آنها�اطاعت�کنید،�شما�را�هدایت�خواهند�نمود�و�ا ا
کـم� ورزیـد�تـا�روز�قیامـت�بـای�تفرقـه�و�اختـاف�در�میـان�شـما�حا

خواهد�شد6.�«

2.بیان فضایل قرآن و عترت
از�بیانات�حضرت�زهرا�rاست�که�فرمودند:�

دِسِه َو َنحُن 
ُ
 ق

ُّ
ُتُه َو َمَحل ُتُه ِفی َخلِقِه َو َنحُن َخاّصَ

َ
»َو َنحُن َوِسیل

نِبَیاِئه7 ؛ 
َ
ه أ

َ
یِبِه َو َنحُن َوَرث

َ
ُتُه ِفی غ ُحّجَ

ما اهل بیت رسول خداs وسیله ارتباط خدا با مخلوقاتیم و 

كی هاییم و ما دلیل های روشـن  مـا برگزیـدگان خـدا و جایـگاه پا

خدا و وارث پیامبران الهی هستیم«

3.یادآوری احادیث غدیر، منزلت و...
حضـرت�زهـرا�rهـر�جـا�کـه�الزم�بـود�بـا�یـادآوری�احادیـث�غدیـر،�
منزلـت�و...،�مغزهـای�خفته�و�انسـان�های�فریب�خورده�را�هدایت�

و�بیدار�می�فرمود�و�بارها�فریاد�برآورد�که:
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ِدیِر ُخٍم 8؟ 
َ

َنِسیُتْم َیْوَم غ
َ
 »َوا َعَجَباُه! ا

شگفتا! آیا روز غدیر خم را فراموش كرده اید؟�«

ُه 
َ

ْنـُت َمـْوال
ُ

ك ِدیـِر ُخـٍم: َمـْن 
َ

 َرُسـوِل اِلs َیـْوَم غ
َ

ـْول
َ
َنِسـیُتْم ق

َ
 »ا

ه َهاُروَن ِمْن ُموَسی 9؛
َ
ی ِبَمْنِزل ْنَت  ِمّنِ

َ
ُه: ا

َ
ْول

َ
ُه َوق

َ
َعِلّیٌ َمْوال

َ
ف

 آیـا فرامـوش كردیـد سـخنان رسـول خـداs را در روز غدیر خم 

كـه فرمـود: هـر كسـی مـن مـوال و رهبـر او هسـتم، علـیq موالی 

او اسـت؛ و ]آیا فراموش كردید كه به علیq[ فرمود: یا علی! 

موقعیـت تـو نسـبت بـه مـن هماننـد هـارون بـه موسـی پیغمبـر 

است؟.�«

4.ترسیم سیمای عصر جاهلیت
حضرت�فرمودند:�»شما�در�عصر�جاهلیت�بر�کناره�پرتگاهی�از�آتش�
بودیـد؛�چـون�جرعـه�ای�آب،�خـوراك�هـر�کسـی�بوده،�لقمـه�هر�طمع�
کننـده�و�آتـش�زنـه�ای�بودیـد،�که�فـورًا�خاموش�می�شـدید.�لگدکوب�
گندیـده،��و�خوردنـی� هـر�رونـده�ای�بودیـد�و�نوشـیدنی�شـما،�آب�
شـما،�پوسـت�جانـور�و�مـردار�بـود.�خـوار�و�ذلیـل�بودیـد�و�رانده�شـده،��
و�می�ترسـیدید�که�مهاجران�اطرافتان�شـما�را�بربایند�تا�آنکه�خدای�
بـزرگ�بـا�دسـتان�محمـد�sنجاتتـان�بخشـید،�پـس�از�حـوادث�
فراوانی�که�پدید�آمد�و�رنج�ها�و�باهای�زیادی�که�از�دست�شجاعان�

شما،��گرگ�های�عرب�و�از�سرکشان�اهل�کتاب،�کشید.�10«

گریز و روضه
5.ترسیم چهره شیعیان

کنـی�و�از�آنچـه�نهـی� گـر�بـه�آنچـه�تـو�را�بـدان�امـر�نمودیـم�عمـل� »ا
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کردیـم�بازایسـتی،�از�شـیعیان�مـا�می�باشـی�و�در�غیـر�ایـن�صـورت�از�
آنـان�شـمرده�نمی�شـوى.�شـیعیان�مـا�از�بهتریـن�افـراد�اهل�بهشـت�
دشـمنان� و� مـا� دوسـتان� دوسـتداران� و� مـا� دوسـتان� می�باشـند،�
دشمنان�ما�و�کسانی�که�با�قلب�و�زبان�تسلیم�ما�هستند�از�شیعیان�
کـه�بـا�اوامـر�مـا�مخالفـت�نمـوده�و�از� مـا�شـمرده�نمی�شـوند،�آنـگاه�
نواهی�ما�اجتناب�نکنند�و�با�این�همه�در�بهشت�می�باشند،�ولیکن�
بعـد�از�آنکـه�بـا�ناراحتی�هـا�و�گرفتاری�هـا�از�گناهان�پاك�شـوند،�یا�در�
موقف�هـاى�قیامـت�بـا�انـواع�دردهـا،�یـا�در�طبقـه�اول�از�جهنـم�قـرار�
داده�شـوند�و�بـا�عذاب�هـاى�الهـی�عقـاب�شـوند�تا�با�محبـت�ما�از�آن�

نجات�یابند�و�به�حضور�ما�برسند.�11«
مـردى�بـه�همسـرش�گفـت:�بـرو�خدمت�حضرت�فاطمـه�زهرا�rاز�

او�بپرس�آیا�من�از�شیعیان�شما�هستم�یا�نه؟
آن�زن�خدمت�حضرت�زهرا�rرسـید�و�مطلب�را�پرسـید.�حضرت�
گـر�آنچه�را�که�دسـتور�داده�ایم� در�پاسـخ�فرمـود:�»بـه�همسـرت�بگـو�ا
بجا�می�آوری�و�از�آنچه�نهی�نموده�ایم�دورى�می�جویی�از�شیعیان�

ما�هستی�وگرنه�شیعه�ما�نیستی.«
زن�به�منزل�برگشت�و�فرمایش�حضرت�زهرا�rرا�براى�همسرش���
نقل�کرد.�مرد�با�شنیدن�جواب�حضرت�سخت�ناراحت�شد�و�فریاد�

کشید:
-�واى�بـر�مـن!�چگونـه�ممکـن�اسـت�انسـان�بـه�گنـاه�و�خطـا�آلـوده�

نباشد؟
بنابراین�من�همیشـه�در�آتش�جهنم�خواهم�سـوخت،�زیرا�هرکس�

از�شیعیان�ایشان�نباشد�همیشه�در�جهنم�خواهد�بود.
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سـخنان  و� ناراحتـی� و� رسـید� �rفاطمـه محضـر� دیگـر� بـار� زن�
همسرش���را�نزد�آن�حضرت�بازگو�نمود.

حضرت�زهرا�rفرمود:
کـه�فکـر�می�کنـی�نیسـت.�چـه�اینکـه� -�بـه�همسـرت�بگـو؛�آن�طـور�
شـیعیان�ما�بهترین�های�اهل�بهشـتند�ولی�هرکس�ما�را�و�دوسـتان�
ما�را�دوسـت�بدارد�دشـمن�دشـمنان�باشـد�و�نیز�دل�و�زبان�او�تسـلیم�
مـا�شـود،�ولـی�در�عمـل�بـا�اوامـر�و�نواهی�مـا�مخالفت�کـرده،�مرتکب�
گناه�شود،�گرچه�از�شیعیان�واقعی�ما�نیست�اما�در�عین�حال�او�نیز�

در�بهشت�خواهد�بود،�منتهی�پس�از�پاك�شدن�گناه.
آرى!�بـه�ایـن�طریـق�اسـت�کـه�بـه�گرفتاری�هـای�)دنیـوى(�و�یـا�بـه�
شـکنجه�مشـکات�صحنه�قیامت�و�یا�سـرانجام�در�طبقه�اول�دوزخ�
کیفر�دیده،�پس�از�پاك�شدن�از�آلودگی�های�گناه�به�خاطر�ما�از�جهنم�

نجات�یافته،�در�بهشت�و�در�جوار�رحمت�ما�منزل�می�گیرد.�12«
نوعـی� �rزهـرا حضـرت� آفرینـی� فهـم� و� بخشـی� بصیـرت� ایـن�

مجاهده�و�جهاد�بود.
ِذیَن َجاَهُدوا ِفیَنا«

َّ
 »َو ال

 لذا دشمن خوب تشخیص داد.

دید�دشمن�فاطمه�جان�علی�است�
��������������������������������بلکه�با�جانش�نگهبان�علی�است � �

گفت�باید�جان�حیدر�را�گرفت�
������������������������������������������������������������������������������������از�علی�دخت�پیمبر�را�گرفت �

دید�جان�مرتضی�پشت�در�است
������������������������������������������از�امام�خویش�هم�تنهاتر�است � �
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سنگ�و�آئینه�نمی�دانم�چه�شد؟
����������������������������������������آهن�و�سینه�نمی�دانم�چه�شد؟ � �

آن�َقَدر�گویم�که�در�بیت�الوال
�����������������������������������������»قل�هو�اهلل«�گشت�از�قرآن�جدا � �

آرزوی�حیدر�آنجا�کشته�شد
���������������������������������������هم�پسر�هم�مادر�آنجا�گشته�شد � �

ظلم�و�طغیان�تا�قیامت�زاده�شد
������������������������������������������این�چنین�مزد�رسالت�داده�شد13 � �����������������

 
علـی��qهـر�وقـت�وارد�خانـه�می�شـد�و�بـه�زهـرا�rنگاه�می�کـرد،�تمام�
گر�بیـرون�خانه�مردم�به�او�سـام� غـم�و�غصه�هایـش�برطـرف�می�شـد.�ا
گر�امیرالمؤمنین�سام�می�کرد�و�آن�ها�جواب�نمی�دادند،� نمی�کردند�یا�ا
گـر�بیـرون�خانـه�یـار�و�همـدم�و�هم�زبانـی� گـر�غریـب�و�تنهـا�شـده�بـود،�ا ا
نداشـت؛�امـا�وقتـی�وارد�خانـه�می�شـد�بـا�دیـدن�حضـرت�زهـرا�rو�
مهربانـی�و�هـم�دردى�و�دلدارى�هـاى�او�آرامـش�پیـدا�می�کـرد.�آرى،�
همیشه�دیدن�زهرا�rمایه�ى�آرامش�او�بود؛�اما�یك�وقتی�رسید�که�با�
دیدن�حضرت�فاطمه��rآه�از�نهاد�امیرالمؤمنین��qبلند�شد؛�صورت�
کبـود�اسـت؛�پهلـو�شکسـته�اسـت.�بـا�غسـل�یکایـك�مصائـب�گذشـته�
حضـرت�زهـرا�rرا�مـرور�کـرد؛�بازو�ورم�کرده�اسـت؛�سـینه�ضرب�دیده�
است؛�یا�امیرالمؤمنین�q!�بدن�حبیبت�را�با�دلی�شرحه�شرحه�غسل�
دادى.�پهلـو�و�سـینه�را�شکسـته�یافتـی،�صـورت�و�بـازو�را�کبـود�دیـدى؛�
امـا�بـه�هـر�حـال�بـدن�بـه�ظاهر�سـالم�بـود؛�اّمـا�زینـب�کبـرى��rوقتی�
آمـد�مقابـل�بـدن�حبیبـش،�دیـد�بـدن�برادر�قطعه�قطعه�اسـت�و�سـر�
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در�بـدن�نـدارد.�خـم�شـد�و�لب�هایـش�را�بـر�رگ�هـاى�بریـده�ى�بـرادر�
گذاشت.

�آهی�کشید�از�دل�و�با�دیده�ى�پر�آب
���������������������������با�بضعه��رسول�خدا�کرد�این�خطاب � ��

�مادر�بیا�که�بی�کس�و�تنها�حسین�توست
�������������������������������تنها�میان�لشکر�اعدا�حسین�توست � ��

�مادر�بیا�ببین�که�در�این�دشت�مرگ�بار
�����������������������بی�یار�و�بی�پناه�و�هم�آوا�حسین�توست � �

�این�پاره�پاره�تن،�که�فتاده�به�روى�خاك
����������������������از�تشنگی�به�حالت�اغما�حسین�توست � �

�این�نازنین�بدن�که�ندارد�براى�من
����یك�جاى�بوسه�در�همه�اعضا�حسین�توست � �
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َ
ُحَسْیِن أ

ْ
ال

ِقَیاَمِة )بحاراالنوار، ج 36، ص: 352 تا 354، حدیث 224(
ْ
ی َیْوِم ال

َ
ُف ِفیُکْم ِإل

َ
ااِلْخِتال

7. همان، ص 35، ح 13.
ئمۀ، ص: 411. 8. االنصاف فی النّص علی األ

9. نهج الحیاة، ص:  41، ح 17.
ِن، 

َ
َعْجال

ْ
ال َقْبَسَة  َو  اِمِع،  الّطَ ُنْهَزَة  َو  اِرِب، 

َ
الّش َقَة 

ْ
ُمذ اِر،  الّنَ ِمَن  ُحْفَرٍة  َشفا  َعلی   ُکْنُتْم  َو   .10

َفُکُم  َتَخّطَ ْنَ 
َ
أ َتخاُفوَن  َخاِسِئیَن،  ًة 

َّ
ِذل

َ
أ َوَرَق، 

ْ
ال َتْقَتاُتوَن  َو  ْرَق،  الّطَ َتْشَرُبوَن  ْقَداِم، 

َ ْ
األ َمْوِطَئ  َو 

ا َو  َتّیَ
َّ
ْیِه َو آِلِه َبْعَد الل

َ
ی اهلُل َعل

َّ
ٍد َصل ی ِبُمَحّمَ

َ
ُکُم اهلُل َتَباَرَك َو َتَعال

َ
ْنَقذ

َ
اُس ِمْن َحْوِلُکْم، َفأ الّنَ

ِکَتاب .
ْ
ْهِل ال

َ
َعَرِب، َو َمَرَدِة أ

ْ
َجاِل، َو ُذْؤَباِن ال ْن ُمِنَی ِبُبَهِم الّرِ

َ
ِتی، َو َبْعَد أ

َّ
ال

11. بحاراالنوار، ج 68، ص: 155.
12. خطبه فدکیه.

13. سروده: حاج غالمرضا سازگار )میثم(.



rسیره سیاسی فاطمه
 و فاطمیون

فصل دهم
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ایجاد انگیزه 1
ابـن�شهرآشـوب�یکـی�از�علمـا�اهـل�سـنت�نقـل�می�کنـد:�وقتـی�پیـام�
پیامبـرsدر�مـورد�جانشـینی�امیـر�مؤمنـان�q]در�روز�عیـد�غدیـر[�
در�همه�جـا�پخـش�شـّد�فـردی�به�نـام�»حارث�بن�نعمـان�فهری«�به�
نـزد�آن�حضـرت�آمـده،�گفـت:�»ای�محمـدs !�از�طـرف�خـدا�به�ما�
دسـتور�دادی�کـه�شـهادتین�را�بگوییـم�و�مـا�را�بـه�نمـاز،�روزه،�حـج�
و�زکات�دسـتور�دادی،�مـا�نیـز�پذیرفتیـم.�بالخـره�راضـی�نشـدی�تـا�
این�کـه�دسـت�عمـوزاده�ات�را�گرفتـی،�او�را�بر�همه�برتری�دادی،�به�

عنوان�رهبر�و�جانشین�خودت�بر�ما�قرار�دادی�و�گفتی:�
ه؛ 

َ
ا َعِلّیٌ َمْوال

َ
َهذ

َ
ُه ف

َ
ْنُت َمْوال

ُ
»َمْن ك

آیا این كار از طرف خودت بود یا از طرف پروردگار؟« 
پیامبرsفرمودند:�»قسـم�به�آن�خدایی�که�جز�او�خدایی�نیسـت�

این�امر�از�طرف�پروردگار�می�باشد.«
کـه�بـا�شـنیدن�ایـن�سـخن�از�پیامبرsسـخت�عصبانـی� حـارث�
گشـته�بـود�در�حالـی�کـه�به�طرف�شـتر�خـود�می�رفت،�گفـت:�خدایا!�
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گر�آنکه�محمدsمی�گوید،�حقیقت�دارد،�سنگی�از�آسمان�بر�سر� ا
ما�بفرسـت�یا�ما�را�به�عذابی�دردناك�مبتا�کن.�او�هنوز�به�شـتر�خود�
نرسـیده�بود�که�سـنگی�از�آسـمان،�بر�سـرش�فرود�آمد�و�در�دم�کشته�

شد2. 
قرآن�هم�این�گونه�به�این�قضیه�اشاره�می�کند:�

َن اِل ِذی  ـُه َداِفٌع، ّمِ
َ
ْیَس ل

َ
اِفریـَن ل

َ
ك

ْ
ل ِ
ّ
اٍب َواِقـٍع، ل

َ
 ِبَعـذ

ٌ
 َسـاِئل

َ
ل

َ
»َسـأ

َمَعاِرِج؛
ْ
ال

 سـوال كننـده ای از عـذاب واقع شـده اى پرسـید، كـه اختصـاص 
بـه كافـران دارد ]و[ آن را بازدارنـده اى نیسـت. از جانـب خـدا كه 

صاحب آسمان هاست.«
بعـد�از�اینکـه�عـذاب�الهـی�رسـید�و�سـنگی�از�آسـمان�فرود�آمـد�و�او�به�
درک�واصـل�شـد،�در�ایـن�زمان�حضرت�زهـرا�rنگاهی�معناداری�
بـه�امیرالمؤمنیـن�qکردنـد�و�جملـه�ای�فرمودنـد�که�بـا�تأمل�در�آن�
بیش�از�پیش�ما�می�توانیم�به�نقش�بصیرت�آفرین�حضرت�واقف�

شویم.
حضرت�زهراrبه�امیر�المومنین�qفرمودند:
 َوْحَدُه؟

َ
ُجل ا الّرَ

َ
ّنَ َهذ

َ
َحَسن! ا

ْ
َبا ال

َ
َتُظّنُ َیا ا

َ
 »ا

 ای ابـو الحسـن! آیـا گمـان می كنـی ]در مخالفـت بـا غدیـر[ ایـن 
مرد تنهاست؟

ِشـُفوا َعـْن ُوُجوِهِهـْم 
ْ

ْن َیك
َ
ِبُثـوَن ا

ْ
 َیل

َ
ـْوٍم ال

َ
 ق

َ
 َطِلیَعـة

َّ
 َواِل َمـا ُهـَو ِاال

ُفْرَصة؛ 
ْ
ُهْم ال

َ
وُح ل

ُ
ِنَعَتَها ِعْنَدَما َتل

ْ
ق

َ
ا

كـه هنـوز نقـاب  سـوگند بـه خـدا! او پیشـگام قومـی اسـت 
كـه فرصـت بـه دسـت  چهره شـان فـرو نیفتـاده اسـت،  و آنـگاه 

آورند، مخالفت خود را آشكار خواهند ساخت3.« 
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اقناع اندیشه و تحریک احساس
الف:تذكراتروشنگرانه

در�جلسه�گذشته�به�پنج�مورد�از�تذکرات�روشنگرانه�حضرت�اشاره�
کردیم.

qبیان�فضایل�امیرالمؤمنین•
•بیان�فضایل�قرآن�و�عترت

•یادآوری�احادیث�غدیر،�منزلت�و...
•ترسیم�سیمای�عصر�جاهلیت

•ترسیم�چهره�شیعیان
در�ایـن�جلسـه�برخـی�دیگـر�از�روشـنگری�های�حضـرت�زهـراrو�

بصیرت�آفرینی�های�ایشان�را�مرور�می�کنیم:

1. پاسخ به شبهات و بهانه ها
یکـی�از�مهم�تریـن�تاش�هـای�حضـرت�زهـرا�rدر�جریـان�فتنـه،�
خنثی�سازی�توطئه�های�فکری�دشمن�و�مقابله�با�شبهات�بود�که�
گـر�بـا�پاسـخی�دندان�شـکن�همـراه�نبـود،�پیکـر�نیمه�جـان�تشـّیع�و� ا
بلکـه�کل�اسـام�را�تشـییع�کـرده�و�آن�را�در�زیـر�خروارهـا�خـاك�دفـن�

می�کردند.
پـس�از�غصـب�و�پیدایـش�ماجراهـای�تلـخ�مصیبت�بـار�مدینـه،��
حضـرت�امیرالمؤمنیـن�علـی�qهمـراه�بـا�همسـر�گرامی�شـان�برای�
بیـداری�مـردم�و�دفـاع�از�حقـوق�مسـلم�خویـش،�شـبانه�بـه�منـازل�
مهاجـر�و�انصـار�رفتـه،�اتمام�حجـت�می�کردنـد.�خیلی�ها�عـذر�بدتر�از�
گنـاه�می�آوردنـد�کـه�چـرا�شـما�زودتـر�از�دیگران�امامت�خـود�را�مطرح�
�دیگر�کاری� نکردید؟�و�اجازه�دادید�دیگران�به�صحنه�بیایند؟�حاال
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از�پیـش�نمی�تـوان�بـرد.�امیرالمؤمنیـن�qجـواب�آن�هـا�را�داده�و�
فاطمه�زهرا�rدر�جواب�عذرتراشی�های�آن�ها�می�فرمود:

َقـْد َصَنُعـوا َمـا اُل 
َ
ـُه، َول

َ
اَن َیْنَبِغـی ل

َ
 َمـا ك

َّ
َحَسـِن ِاال

ْ
ُبـو ال

َ
 »َمـا َصَنـَع ا

َحِسیُبُهْم َوَطاِلُبُهْم؛

 ابوالحسـن علـیq كاری انجـام نـداد، بـه جـز آنكـه سـزاوار بـود 

)مانند، انجام مراسم تدفین رسول خداs و جمع آوری قرآن( 

تـا انجـام گیـرد و امـا امـت پیمان شـكن كارهـای ناروایـی انجـام 

كـه تنهـا خداونـد آن هـا را محاسـبه و رسـیدگی خواهـد  داده انـد 

كرد.«

راویـان�حدیـث�مـا�برخـی�شـبهات�و�پاسـخ�آن�هـا�را�بـرای�مـا�نقـل�
�،sکرده�اند�مثًا�»محمود�بن�لبید«�می�گوید:�پس�از�رحلت�پیامبر
فاطمه�rرا�در�کنار�قبر�حضرت�حمزه�در�احد،�در�حال�عزاداری�و�
گریـه�مشـاهده�کـردم.�فرصت�را�غنیمت�شـمرده،�سـؤال�کـردم:�...�

بانوی�من!�چرا�امام�علی�qسکوت�کرد�و�حق�خود�را�نگرفت؟
کـه�در�بیـن�مؤمنـان�آن�روز�سینه�به�سـینه� بـود� )ایـن�شـبهه�ای�
می�گشـت�و�چه�بسـا�بـرای�خیلـی�از�مـا�هـم�ایـن�سـوال�وجـود�داشـته�

باشد(
حضرت�زهرا�rپاسخ�دادند:�رسول�خدا�sفرمودند:�

ِتی...4؛
ْ
 َتأ

َ
 ُتْؤَتی َوال

ْ
ْعَبِة ِاذ

َ
ك

ْ
 ال

ُ
َماِم َمَثل ِ

ْ
 اال

ُ
»َمَثل

  مثـل امـام ماننـد كعبـه اسـت؛ مـردم بایـد در اطـراف آن طـواف 

كنند، نه آنكه كعبه دور مردم طواف نماید.

بـا�ایـن�بیـان�حضرت�زهراrفهماندند�که�چشـم�ها�را�باید�شسـت 
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جـور�دیگـر�بایـد�دیـد�یعنـی�نگاهتان�به�امام�و�جایـگاه�او�باید�عوض�
شود�و�اصاح�گردد؛�و�این�پاسخ�حضرت�یک�اصل�اساسی�در�باب�
امامت�و�والیت�شـمرده�می�شـود�که�امروز�هم�نسـبت�به�امام�و�ولی�

جامعه�باید�مراعات�گردد.
گر�علـی��qزودتر� گاهـی�ایـن�بهانه�هـا�این�گونـه�مطـرح�می�شـد�کـه�ا
شـروع�می�کـرد�و�بـرای�مـردم�صحبـت�می�نمـود،�مـردم�منحـرف�

نمی�شدند؟
که�حضرت�در�جواب�بهانه�جویان�این�گونه�فرمود:

ٍر5؛ 
ْ

 ُعذ
َ

ٍة َوال ِدیٍر ُخّمٍ ِمْن ُحّجَ
َ

َحٍد َبْعَد غ
َ
 اُل اِل

َ
َما َجَعل

َ
 »ف

 خداوند پس از غدیر خم، برای هیچ كسی عذر و بهانه ای باقی 

نگذاشته است.«

یان فتنه 1.تحلیل وقایع و اتفاقات جر
بصیـرت� زهـراrو� حضـرت� روشـنگری�های� از� دیگـر� یکـی�
می�توانیـم� حضـرت� ارزنـده� سـخنان� از� کـه� ایشـان� آفرینی�هـای�

استفاده�کنیم�تحلیل�وقایع�و�اتفاقات�جریان�فتنه�بود.
گرچـه�حیـات�ریحانـة�نبـوی�بعـد�از�غـروب�غم�بـار�خورشـید�فـروزان�
رسـالت�بسـیار�کوتـاه�و�انـدك�بـود؛�امـا�روشـنگری�و�بصیرت�آفرینـی�
حضـرت�صدیقـه�طاهـره�rدر�تحلیـل�وقایـع�و�اتفاقـات�جریـان�
کـه� کتـاب�بصیـرت�فاطمـی�را�رقـم�زد؛� فتنـه،�صحیفـه�دیگـری�از�
در�ریشـه�یابی�جریـان�فتنـه�در�کام�حضـرت�زهـرا�rبـه�مـوارد�زیـر�

می�رسیم.
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ریشه های جریان فتنه

1.عدم اطاعت پذیری از والیت
حضرت�فرمود:�

َف 
َ
َما اْخَتل

َ
ِه ل َبُعوا ِعْتَرَة َنِبّیِ

َ
ْهِلِه َو اّت

َ
ی أ

َ
 َعل

َ
َحّق

ْ
وا ال

ُ
ْو َتَرك

َ
َما َو اِل ل

َ
 ا

َناِن؛
ْ
ِفی اِل اث

گذار می كردند و از عترت  گـر حـق را بـه اهلش وا  قسـم بـه خـدا! ا

رسـول خـداs  اطاعـت می نمودنـد، دو نفـر هـم ]دربـاره حكـم 

خداوند [ با یكدیگر اختالف نمی كردند.

اِئُمَنا 
َ
ـی َیُقـوَم ق

َ
ـٍف َحّت

َ
ـٌف َبْعـَد َخل

َ
ٍف َو َخل

َ
ٌف َعـْن َسـل

َ
َهـا َسـل

َ
َوِرث

َ
َو ل

ـُروا َمـْن 
َ

ّخ
َ
ـَرُه اُل َو أ

َ
ّخ

َ
ُمـوا َمـْن أ

َ
ّد

َ
ِكـْن ق

َ
ُحَسـْیِن َو ل

ْ
ـِد ال

ْ
اِسـُع ِمـْن ُول

َ
الّت

َمْجُدوَث؛
ْ
َجَدَث ال

ْ
ْوَدُعوُه ال

َ
َمْبُعوَث َو أ

ْ
َحُدوا ال

ْ
ل
َ
ا أ

َ
ی ِإذ

َ
َمُه اُل َحّت

َ
ّد

َ
ق

كـه رسـول خـداs معرفـی فرمـود[، از  و امامـت ]همان گونـه 

علـیq تـا حضـرت قائـمq فرزنـد نهـم امـام حسـینq، از 

جانشـینی بـه جانشـینی دیگـر بـه ارث می رسـید؛ امـا ]افسـوس[ 

كسـی را مقدم داشـتند كه خدا او را كنار زده بود و كسـی را كنار 

زدند كه خدا او را مقدم داشت.

 
ُ

ْم َیْسَمُعوا اَل َیُقول
َ
 َو ل

َ
ُهْم أ

َ
 ل
ً
وا ِبآَراِئِهْم َتّبا

ُ
اْخَتاُروا ِبَشْهَوِتِهْم َو َعِمل

 َسـِمُعوا َو 
ْ

ِخَیـَرُة َبـل
ْ
ُهـُم ال

َ
ـُق مـا َیشـاُء َو َیْختـاُر مـا كاَن ل

ُ
ـَك َیْخل َو َرّبُ

ْبصاُر َو لِكْن َتْعَمی 
َ ْ
ها ال َتْعَمی ال

َ
ِإّن

َ
 اُل ُسْبَحاَنُه  ف

َ
ال

َ
َما ق

َ
ُهْم ك

َ
ِكّن

َ
ل

ُدوِر  ِتی ِفی الّصُ
َّ
وُب ال

ُ
ُقل

ْ
ال

 ره آورد بعثـت را انـكار كردنـد و بـه بدعت هـا روی آوردنـد. آن هـا 

هواپرسـتی و شـهوت را برگزیدند و بر اسـاس رأی و نظر شـخصی 

كردنـد. هالكـت و نابـودی بـر آ نـان بـاد. آیـا نشـنیدند  عمـل 
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كالم خـدا را كـه فرمـود: »پـروردگار تـو خلـق می كنـد آنچـه را كـه 

می خواهد و اختیار می كند و برای آنان اختیاری نیست.«

ُهـْم َو 
َ
 ل

ً
َتْعسـا

َ
ُهـْم ف

َ
ُهـْم َو َنُسـوا آَجال

َ
ْنَیـا آَمال

ُ
َهْیَهـاَت َبَسـُطوا ِفـی الّد

ْوِر؛ 
َ

ك
ْ
َحْوِر َبْعَد ال

ْ
 ِبَك َیا َرّبِ ِمَن ال

ُ
ُعوذ

َ
ُهْم أ

َ
ْعمال

َ
 أ

َّ
َضل

َ
أ

آری، شنیدند؛ اما همان گونه كه خداوند فرمود: »دیدة بصیرت 

آن ها كور و چشم دل آن ها بی نور است.«
کـه�سـران�سـقیفه�آرزوهـا�و�هوس�هـای�خـود�را�تحقـق� �افسـوس�
بخشـیدند�و�از�مرگ�و�قیامت�غافل�ماندند.�خدا�نابودشـان�گرداند�
و�آنـان�را�در�کارهایشـان�گمـراه�کنـد.�ای�پـروردگار!�مـن�بـه�تـو�پنـاه�

می�برم�از�کمی�یاران�پس�از�پیروزی�و�فراوانی�آنان6.«
 

2. کینه توزی های جنگ بدر و احد
»اّم�سـلمه«�می�گوید:�خدمت�حضرت�زهرا�rرسـیدم�و�پرسـیدم:�
ای�دختـر�رسـول�خـدا!�حالتـان�چگونـه�اسـت؟�حضـرت�فرمودنـد:�
کـه� کـردم�در�میـان�حـزن�شـدید�و�انـدوه�عظیـم،�در�حالـی� »صبـح�
پیامبـر�از�دسـت�رفتـه�و�وصـی�او�مظلـوم�واقـع�شـده�اسـت.�سـوگند�
بـه�خـدا!��...�این�گونـه�برخوردهـای�خصمانـه،�از�کینه�توزی�هـای�
جنـگ�بـدر�و�خونخواهـی�کشتگانشـان�در�جنـگ�احـد�اسـت�کـه�در�
درون�قلب�نفاق�آمیز�و�اندیشة�فتنه�انگیزشان�پنهان�بوده�است�و�

تا�کنون�جرئت�اظهار�آن�را�نداشتند7.«�

3. عدم تدبر در قرآن
حضرت�فرمود:�چرا�بیراهه�می�روید؟�در�حالی�که�کتاب�خدا�در�میان�
شماسـت�و�مطالبـش�روشـن،��و�احـکام�آن�درخشـان�و�نشـانه�های�
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هدایت�آن�آشـکار�و�نهی�و�هشـدارهای�آن�روشـن�و�اوامرش�واضح�
اسـت؛�اما�شـما�به�قرآن�پشـت�کردید،��و�از�آن�روی�گردان�شـدید.�آیا�

به�قرآن�میل�و�رغبت�دارید؟�یا�داوری�جز�قرآن�می�گیرید؟�8
و�به�این�آیه�استشهاد�فرمود�که:

ی 
َ
 َراَن َعل

ْ
 َبـل

َّ
ال

َ
هـا، ك

ُ
فال

ْ
ق

َ
ـوٍب أ

ُ
ل

ُ
ْم َعلـی  ق

َ
ُقـْرآَن أ

ْ
ـُروَن ال ـال َیَتَدّبَ

َ
 ف

َ
 » أ

ْم، َو 
ُ
ْبَصاِرك

َ
ْم َو أ

ُ
 ِبَسـْمِعك

َ
َخذ

َ
أ

َ
ْم، ف

ُ
ْعَماِلك

َ
ُتْم ِمْن أ

ْ
َسـأ

َ
ْم ، َما أ

ُ
وِبك

ُ
ل

ُ
ق

َشْرُتْم؛
َ
ُتْم، َو َساَء َما ِبِه أ

ْ
ل ّوَ

َ
ِبْئَس َما َتأ

َ
ل

 آیـا در قـرآن تدبـر و تأمـل نمی كنیـد؟ یـا بـر دلهاتـان مهر و قفل زده 

شده است ]كه سخن حق را نمی شنوید[؟ نه! بلكه اعمال سوء 

و كـردار بـد شـما اسـت كـه پـرده بـر دلهاتان كشـیده و گوش ها و 

چشم های شمارا گرفته است! و چه بد تأویل و تفسیری از دین 

و آیین الهی كردید!«

گریعالمانه ب:افشا
بعـد�از�اینکـه�تذکـرات�روشـنگرانه�حضـرت�زهـراrرا�بـه�عنـوان�
گام�بصیـرت�آفرینـی�در�سـیره�و�سـخن�آن�حضـرت�بیـان� اولیـن�
گری�های�به�جـا�و�عالمانـه�حضـرت�بـه�عنـوان�گام� کردیـم�بـه�افشـا
و�اقـدام�بعـدی�صدیقـه�طاهـره�rاشـاره�می�کنیـم.�نمونه�هایی�از�

گرانه�حضرت�rعبارت�اند: بیانات�افشا

1.افشای ستم سران فتنه
در�یکی�از�روزهای�غم�بار�پس�از�وفات�رسول�خدا�sدختر�طلحه�
خدمـت�حضـرت�فاطمـه�rرسـید،�از�گریه�هـا�و�ناله�هـای�جانـکاه�
آن�حضـرت�سـخت�نگـران�شـد�و�بـا�شـگفتی�پرسـید:�فاطمـه��جـان!�
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چه�چیزی�شما�را�این�گونه�به�گریه�و�زاری�واداشته�است؟�حضرت
�rپاسـخ�فرمـود:�ای�دختـر�طلحـه!�آیـا�از�مصیبـت�و�رویـداد�تلخی�
گویـا�بـر�پـر�مرغـان� کـه�در�همه�جـا�انتشـار�یافتـه�اسـت؟� می�پرسـی�
کنده�شده�است.�گویا�پیک�های�چابک�سوار� نوشته�و�در�جهان�پرا
بـه�سـرعت�آن�را�بـه�تمـام�جهانیـان�ابـاغ�کرده�اند�که�گـرد�و�غبار�آن�
�رفتـه�و�تاریکـی�مصیبـت�آن�زمین�را�فرا�گرفته�اسـت.� تـا�آسـمان�بـاال

]می�دانی�مصیبت�ها�چگونه�شکل�گرفت؟[
از�پسـت�ترین�قبائـل�عـرب،�)قبیلـه�تیـم(�و�از�حیله�بازتریـن�قبایـل�
عـرب،�)قبیلـه�عـدی(�بر�علی�qسـتم�روا�داشـتند،�پرچم�مسـابقه�
برافراشتند�تا�بر�علی�qپیشی�بگیرند؛�چون�موفق�نشدند،�بغض�

و�کینه�علی�qرا�در�دل�گرفتند؛�اما�پنهان�داشتند.

سـپس�حضرت�ادامه�می�دهند�و�می�فرمایند:�آنگاه�که�نور�دین�به�
خاموشـی�گرایید�و�پیامبر�sرحلت�کرد،�آن�بغض�ها�و�کینه�ها�را�
بـه�زبـان�آوردنـد�و�بـر�مرکب�آرزو�سـوار�گشـتند�و�سـتم�ها�روا�داشـتند،�
]فـدك�را[�غصـب�کردنـد.�بـا�شـگفتی�]بـه�فـدك[�بنگریـد،�چه�بسـیار�
کنـون�اثـری�از�آن�هـا� کـه�مالـك�سـرزمین�شـدند�و�هم�ا پادشـاهانی�
وجود�ندارد!�فدك�هدیه�الهی�بود�که�به�پیامبرش�بخشید�و�رسول�
گرامی�اسام�sآن�را�برای�تأمین�زندگی�فرزندانم�به�من�سپرد.

گـذاری�فـدك�]بـه�مـن�و�فرزندانـم[�بـا�حکـم�و�علـم�خداونـد�بـزرگ� وا
گـر�آن�را� و�شـهادت�و�گواهـی�جبرئیـل�امیـن�صـورت�گرفـت،�پـس�ا
بـا�سـتم�غصـب�کردنـد�و�وسـیله�زندگـی�فرزندانـم�را�قطـع�نمودنـد،�
بـا�یـاد�روز�قیامـت�بـر�ایـن�مصیبـت�صبـر�می�نمایـم�و�زود�اسـت�کـه�
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خورنـدگان�امـوال�فـدك،�عـذاب�الهـی�را�در�دوزخ�نظاره�گـر�و�در�آن�
غوطه�ور�باشند9.«�

همان�گونـه�کـه�مشـخص�اسـت�می�بینیـم�حضـرت�زهراrسـران�
فتنه�را�با�این�بیاناتشان�چگونه�رسوا�می�کردند.

2.شکوه های دردآلود و افشاگرانه
 rنقل�شـده�اسـت�کـه�فرمـود:�حضـرت�فاطمـه�qاز�امـام�صـادق
از�امـت�سـاکت�و�بی�تفـاوت�،�نـزد�پـروردگار�خـود�شـکوه�ها�مطـرح�

می�کرد�و�در�حالی�که�اشک�های�او�جاری�بود،�می�فرمود:�
ِتِه  ّمَ

ُ
َك َو اْرِتَداَد أ َك َو َرُسوِلَك َو َصِفّیِ ْقَد َنِبّیِ

َ
و ف

ُ
ْیَك َنْشك

َ
ُهّمَ ِإل

َّ
»الل

ُمْنـَزِل 
ْ
َنـا ِفـی ِكَتاِبـَك ال

َ
َتـُه ل

ْ
ـِذی َجَعل

َّ
َنـا ال

َ
اَنـا َحّق ْیَنـا َو َمْنَعُهـْم ِإّیَ

َ
َعل

ُمْرَسل10 ؛ 
ْ
َك ال ی َنِبّیِ

َ
َعل

 پروردگارا! به سوی تو شكایت می كنیم، در اندوه از دست دادن 

پیامبـر و فرسـتاده و برگزیـده ات و از ارتـداد امـت پیامبـرs و 

اینكه حق ما را از ما بازداشـتند، همان حق ]والیت و رهبری[ را 

كـه در قـرآن كریـم كـه خـود بر پیامبر اسـالمs نـازل فرمودی، 

قرار دادی.«

زنش مردم 3.سر
گری�های�حضرت�سرزنش�مردم�بود. از�جمله�افشا

حضرت�در�خطبه�فدکیه�می�فرمود:�»سپس�آن�قدر�درنگ�نکردید�
که�این�دل�رمیده�آرام�گیرد�و�مهار�کردن�آن�آسان�گردد.�پس�آتش�
گیره�ها�را�برافروختید،��و�به�آتش�فتنه�ها�دامن�زدید�تا�آن�را�شعله�ور�
کننـده�پاسـخ�مثبـت�دادیـد�و�بـرای� گمـراه� سـاخته�و�بـه�شـیطان�
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خامـوش�کـردن�نـور�اسـام،�آشـکارا�جمـع�شـدید�و�بـه�از�بیـن�بـردن�
سنت�های�پیامبر�برگزیده�روی�آوردید�و�حرکت�های�منافقانه�آغاز�
کردید�و�برای�نابودی�اهل�بیت�او�در�پشت�تپه�ها�و�درختان�کمین�
کردیـد�و�مـا�بـرای�مصیبت�هایـی�کـه�همچـون�خنجـر�بـران،�یـا�فـرو�

رفتن�سنان�در�شکم�است،�چاره�ای�جز�صبر�نداریم11.«�
پـس�از�آنکـه�بـرای�خلیفـه�بیعـت�گرفتنـد�و�مـردم�سـکوت�و�انـزوا�را�

برگزیدند،�حضرت�زهرا�rفرمود:�
sُهـْم ـوا َنِبّیَ

ُ
 َمْحَضـٍر َو َتَرك

َ
ْسـَوأ

َ
ـّطُ َحَضـُروا أ

َ
َیـْوِم ق

ْ
ال

َ
ْیـُت ك

َ
»َمـا َرأ

ْمِر ُدوَنَنا12؛
َ ْ
وا ِبال

ُ
ْظُهِرَنا َو اْسَتَبّد

َ
ِجَناَزًة َبْیَن أ

كـه امـت اسـالمی  امـروز ندیـدم    مـن هرگـز روزی هماننـد 

زشـت ترین صحنه هـا را پدیـد آوردنـد؛ جنـازه رسـول خـداs  را 

گذاشـتند و خودسـرانه و مسـتبدانه دیگـران را بـه  در برابـر مـا وا

جای ما نشاندند.«

گریز و روضه 

4.افشای خیانت پیمان شکنان
پـس�از�خیانـت�دنیاپرسـتان�و�سـکوت�و�بی�تفاوتـی�خودپرسـتان�
ترسـو�و�ایجـاد�انحـراف�و�سـیر�ارتجاعـی�در�امـت�اسـامی،�حضـرت�
زهـرا��rبـه�افشـای�خیانت�خیانـت�کاران�پرداخته�و�وجدان�های�

خفتة�آنان�را�با�شاق�مامت�بیدار�کرد�و�خطاب�به�آن�ها�فرمود:�
ـد 

َ
 الَبیـِت! َو ق

َ
هـل

َ
ُه ِفیَنـا ا

َ
ـم اَل َو َرُسـول

ُ
سـَرَع َمـا َخَنّت

َ
ـم َمـا ا

ُ
ك

َ
»َویل

ِك ِبَنا13؛   َمّسُ
َ
ِتَنا َوالّت

َ
َباِعَنا َو َمَوّد  اِلs  ِباّتِ

ُ
م َرُسول

ُ
ك وَصا

َ
ا

وای بـر شـما! چـه زود بـه خـدا و پیامبـرش دربـاره مـا اهـل بیـت 

خیانت كردید! در صورتی كه رسول گرامی اسالمs  به شما 
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سـفارش نمود تا از ما پیروی كنید، ما را دوسـت داشـته باشـید و 
دست از ما نكشید.« 

 
َ

ْنَصاِر اْنُصـُروا اَل َو اْبَنة
َ ْ
یـَن َو ال ُمَهاِجِر

ْ
آنـگاه فرمـود: »َیـا َمْعَشـَر ال

ْیِه َو آِلِه َیْوَم َباَیْعُتُموُه 
َ
ی اُل َعل

َّ
 اِل َصل

َ
ْد َباَیْعُتْم َرُسول

َ
ْم، َو ق

ُ
ك َنِبّیِ

ُفـوا 
َ
ـْم، ف

ُ
ك ّیَ َراِر

َ
ْم َو ذ

ُ
ْنُفَسـك

َ
ـا َتْمَنُعـوَن ِمْنـُه أ َتـُه ِمّمَ ّیَ ّرِ

ُ
ْن َتْمَنُعـوُه َو ذ

َ
أ

ْم14؛
ُ

ْیِه َو آِلِه ِبَبْیَعِتك
َ
ی اُل َعل

َّ
ِلَرُسوِل اِل َصل

  ای جماعت مهاجرین و انصار! خدا و دختر پیامبرتان را یاری 
كنیـد؛ و بـه تحقیـق شـما بـا رسـول خـدا s بیعـت كردیـد كـه از 
پیامبر و فرزندانش دفاع كنید، همان گونه كه از خود و فرزندان 
 sخودتـان دفـاع می كنیـد، پـس بـر بیعـت خـود بـا رسـول خدا

استوار بمانید.«

امـا�چطـور�مـردم�وفـا�کردنـد�بـه�بیعتـی�کـه�بـا�رسـول�خـداs �بسـته�
بودند؟�چطور�اجر�رسالت�را�ادا�کردند؟...

خداوند�متعال�در�قرآن�سفارش�حضرت�زهرا��rرا�کرده�بود:�
َة ِفی الُقربی«  الَمَوَدّ

َّ
 ِإال

ً
جرا

َ
یِه أ

َ
م َعل

ُ
ك

ُ
سَئل

َ
ل ال أ

ُ
»ق

گر قراره به من »خسته نباشید«  آی پیغمبر! به این مردم بگو: ا

�بگیـد،�بـا�اهل�بیتـم�مهربـون�باشـید.�مـن�برای�زحمتی�که�کشـیدم�
مزد�و�تشکر�نمی�خوام؛�فقط،�جان�شما�و�جان�فاطمه.

دسـتتان�درد�نکنـد�بی�بـی�جـان،�توفیـق�بـه�مـا�دادیـد�یـه�فاطمیـه�
دیگـری�رو�هـم�درک�کردیـم،�مـا�را�دعـوت�کردیـد�دسـت�رو�سـر�مـا�
کـه�بـا  کشـیدید�بـا�همـان�دسـتی�کـه�تازیانـه�خـورد!�همـان�دسـتی�

غاف�شمشیر�از�موالش�جدا�شد!�
 rیا�زهرا�
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دلم�از�خون�شده�دریا�و�چشمم�چشمه�جویی
خدا�را�تا�بگریم�بیشتر،�ای�اشک،�نیرویی � �

قدم�خم�گشته�در�پای�سرشک�خود�بدان�مانم
������������������������که�سروی�قامتش�در�هم�شکسته�بر�لب�جویی �

مدینه�ثبت�کن�این�را�که�در�امواج�دشمن�ها
حمایت�کرد�از�دست�خدا،�بشکسته�بازویی � �

به�خون�دیده�بنویسید�بر�دیوار�این�خانه
����که�این�جا�ُکشته�ی�راه�والیت�گشته�بانویی � ��

ان�شـاء�اهلل�شـب�اول�قبـر�ایـن�نالـه�و�اشـک�ها�بـه�فریادمـون�برسـه،�
 rیا�زهرا�rیا�زهرا�rصدا�بزنیم:�یا�زهرا

�� � � کتفا�به�نامش�نکنید از�فاطمه�ا
����������������������������������������������������������������������������������������������������نشناخته�توصیف�مقامش�نکنید

������������ � هر�کس�که�در�او�محبت�زهرا�rنیست�
گر�هست�سامش�نکنی �������������������������������������������������������������������������������������������������������عامه�ا
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برخوردهای قاطعانه
 فاطمهr و فاطمیون 

فصل یازدهم
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ایجاد انگیزه 1
فاجعـه�منـا�در�روز�عیـد�قربان،�قلب�همه��انسـان�های�آزاده�ی�عالم�
را�بـه�درد�آورد.�در�حـرم�امـن�الهـی�و�در�ایـام�مـاه�حـرام�-�کـه�جنـگ�
کـه�حتـی�اعـراب�در� کشـتار�در�آن�حـرام�اعام�شـده،�به�گونـه�ای� و�
زمـان�جاهلیـت�هـم�بـدان�پایبنـد�بودنـد�و�شـکار�حیوانـات�و�حتـی�
کـردن�زخـم�و�زگیـل�و�جـوش�هـم�بـرای�جلوگیـری� دسـت�کاری�
از�جـاری�شـدن�حتـی�یـک�قطـره�خـون،�حـرام�اعام�شـده�-�کشـته�
شـدن�قریـب�بـه�ده�هـزار�حاجـی،�درد�بـزرگ�و�عظیمی�بـود.�هرچند�
ایـن�فاجعـه�باعـث�تنفـر�بیـش�از�پیـش�نسـبت�بـه�عامـل�اصلی�این�

فاجعه،�)آل�سعود(�وهابیت�شد.
در�چنیـن�شـرایطی�مقـام�معظم�رهبـری�)مد�ظله�العالـی(�در�برخوردی�
قاطعانـه�خطـاب�بـه�آل�سـعود�فرمودند:�»جمهوری�اسـامی�ایران�
کنـون�بـا�خویشـتن�داری�و�ادب�اسـامی،�حرمـت�بـرادری� نیـز�تا
را�در�دنیـای�اسـام�نگـه�داشـته�اسـت،�امـا�ایـن�را�بداننـد�کـه�انـدک�
بی�احترامـی�بـه�ده�هـا�هـزار�نفـر�از�حجـاج�ایرانـی�در�مکـه�و�مدینـه�و�
عمـل�نکـردن�بـه�وظایـف�برای�انتقـال�ابدان�مطهـر،�عکس�العمل�
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سخت�و�خشن�ایران�را�در�پی�خواهد�داشت�2«
ایـن�برخـورد�قاطعانـه�بـه�دلیـل�آن�اسـت�کـه�گاهـی�فتنـه�آن�چنـان�
نظـام�اسـامی�را�تهدیـد�می�کنـد�کـه�راهـی�جز�برخورد�قاطع�با�سـران�
فتنـه�باقـی�نمی�گـذارد.�در�ایـن�موقعیـت�دیگـر�جـای�نصیحـت�و�
اندرز�نیسـت،�فقط�برخورد�قاطعانه�اسـت�که�می�تواند�فتنه�را�مهار�

نموده�و�نقشه�سران�فتنه�را�نقش�بر�آب�نماید.
qاین�برخوردهای�قاطعانه،�الگو�گرفته�شده�از�زندگی�معصومین�

به�ویژه�حضرت�زهرا�rمی�باشد.
گری�های�عالمانه� در�جلسات�گذشته�به�تذکرات�روشنگرانه�و�افشا
حضـرت�زهـرا�rاشـاره�کردیـم�در�ایـن�جلسـه�بـا�دقـت�در�سـخن�و�
 rسیره�آن�حضرت،�سومین�گام�از�بصیرت�آفرینی�حضرت�زهرا

یعنی�برخورد�قاطعانه�آن�حضرت�را�یادآور�شویم.

اقناع اندیشه و تحریک احساس
برخورد قاطعانه

یکـی�از�اقـدام�حضـرت�زهـرا�rبرخـورد�قاطعانـه�حضـرت�با�سـران�
فتنه�می�باشد�که�در�زیر�نمونه�هایی�از�آن�را�مرور�می�کنیم:

qل امیرالمؤمنین 1. دفاع در برابر هجوم گستاخانه به منز
پـس�از�ماجـرای�سـقیفه�و�سـرپیچی�عـده�ای�از�بیعـت�،�بـرای�آنکـه�
مرکـز�تجمـع�مخالفـان�را�مـورد�تهدیـد�قـرار�دهنـد،�بـه�خانـة�امـام�
گر�امام�علی�qبرای�بیعت� یورش�آوردند�و�آن�ها�تهدید�کردند�که�ا

به�مسجد�بیرون�نیاید،�خانه�را�آتش�می�زنیم!
حضرت�زهرا�rدر�دفاع�از�امام،��در�برابر�مهاجمان�فرمود:
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یـُدوَن؟  ّیَ َشـْی ٍء ُتِر
َ
ـوَن َو أ

ُ
ا َتُقول

َ
ُبـوَن َمـا ذ ِ

ّ
ذ

َ
ُمك

ْ
ـوَن ال

ُّ
ال

َ
َهـا الّض ّیُ

َ
 »أ

ـْیَطاِن 
َ

 ِبِحـْزِب الّش
َ
ـی َبْیِتـی؟ أ

َ
 َعل

ُ
ِقـی ال؟ َتْدُخـل

َ
َمـا َتّت

َ
َیـا فـالن! ا

؛ 
ً
ْیَطاِن َضِعیفا

َ
اَن ِحْزُب الّش

َ
ِنی َیا فالن َو ك

ُ
ف ُتَخّوِ

چـه  و  می گوییـد  چـه  دروغ گویـان!  و  گمراهـان  ای  شـما 

می خواهیـد؟ ای فـالن! آیـا از خـدا پـروا نـداری؟ می خواهـی وارد 

خانـة مـن شـوی؟ آیـا بـا حزب شـیطان مرا می ترسـانی! در حالی 

كه حزب شیطان ناتوان است؟

ْن 
َ
یـُد أ ـی َرُسـوِلِه ُتِر

َ
ـی اِل َو َعل

َ
ُة َعل

َ
ُجـْرأ

ْ
 َوْیَحـَك َیـا فـالن َمـا َهـِذِه ال

ْنَیا َو ُتْفِنَیُه َو ُتْطِفَئ ُنوَر اِل َو اُل ُمِتّمُ ُنوِرِه3؛
ُ

ُه ِمَن الّد
َ
َتْقَطَع َنْسل

 sوای بر تو! این چه جرأت و جسارتی است كه بر خدا و پیامبر  

او داری؟ آیـا می خواهـی دودمـان پیامبـر را نابـود و نـور خـدا را 

كـه خداونـد نـور خـود را فـروزان و  گاه بـاش  كنـی؟ آ خامـوش 

جاودانه نگه می دارد.«
کـه� دارم� کراهـت� چـون� خـدا!� بـه� »سـوگند� فرمـود:� همچنیـن�
بی�گناهـان�دچـار�بـا�و�گرفتاری�شـوند،�دسـت�از�نفریـن�بر�می�دارم.�
گـر�چنیـن�نبـود،�می�دانسـتی�کـه�سـوگند�و�نفریـن�مـن�بـه�سـرعت� ا

تحقق�می�یافت�و�عذاب�خدا�فرو�می�بارید.«
 qپس�از�کوبیده�شـدن�بین�در�و�دیوار�و�شـهادت�حضرت�محسـن
فرمـود:�ای�پـدر!�ای�رسـول�خـدا!�بنگـر�کـه�بـا�دختـر�مـورد�عاقـة�تـو�
چگونـه�رفتـار�می�شـود؟�آه!�ای�فضـه�بیـا�و�مـرا�دریـاب!�سـوگند�بـه�

خدا!�فرزندی�که�در�شکم�داشتم�کشته�شد.
البتـه�وقتـی�می�گوئیـم�برخـورد�قاطعانـه�لزومـًا�نباید�انتظـار�ادبیاتی�
خشـن�را�داشـته�باشـیم�گاهی�ادبیات�ممکن�است�بسیار�احساسی�
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و�لطیـف�باشـد�امـا�نتیجـه�آن�بـرای�دشـمن�سـخت�اسـت.�در�فتنـه�
سـال��88مقـام�معظـم�رهبـری�جماتی�فرمودند:�»سـید�ما!�موالی�
مـا!�دعـا�کـن�بـرای�مـا!�صاحب�مـا�تویی؛�صاحـب�این�کشـور�تویی؛�
صاحـب�ایـن�انقـاب�تویی؛�پشـتیبان�ما�شـما�هسـتید؛�ما�ایـن�راه�را�
ادامـه�خواهیـم�داد؛�در�ایـن�راه�مـا�را�با�دعای�خود،�با�حمایت�خود،�
بـا�توجـه�خـود،�پشـتیبانی�بفرمـا...�مـن�جـان�ناقابلـی�دارم،�جسـم�
ناقصـی�دارم،�انـدک�آبرویـی�هـم�دارم�که�این�را�هم�خود�شـما�به�ما�
دادیـد؟�همـه�این�هـا�را�مـن�کـف�دسـت�گرفتـم،�درراه�ایـن�انقاب�و�

درراه�اسام�فدا�خواهم�کرد؛�این�ها�هم�نثار�شما�باشد.«
این�ادبیات�احساسـی�و�بر�خواسـته�از�دل�گاهی�نیز�نمونه�کاملی�از�

برخورد�قاطعانه�به�حساب�می�آید.

2. عذر تراشی ممنوع
 rعده�ای،�برای�جلب�افکار�عمومی�به�فکر�دلجویی�از�حضرت�زهرا
و�ظاهـرًا�جبـران�اشـتباهات�گذشـته�افتادنـد�و�با�تاش�فـراوان�همراه�
کردنـد�و� بـا�امـام�علـی�qبـه�خدمـت�آن�حضـرت�رسـیدند،�سـام�
عذرخواهـی�نمودنـد�کـه:�گذشـته�ها�گذشـت�و�اشـتباهاتی�تحقـق�
یافت،�به��هرحال�شما�دختر�پیامبر�رحمت�هستید،�باید�گذشته�ها�
را�نادیـده�بگیریـد�و�مـا�را�عفـو�فرمایید.�حضرت�زهرا�rبرای�آن�که�
بـه�آن�هـا�بفهمانـد�که�هر�گذشـته�ای�را�نمی�توان�نادیده�گرفت�و�در�
برابر�انحراف�ملت�و�حکومت�نمی�شود�بی�تفاوت�ماند،�آن�ها�را�به�

سخنان�رسول�گرامی�اسام�sتوجه�داد�و�فرمود:
 

َ
اِطَمة

َ
 ِرَضا ف

ُ
ْم َتْسَمَعا ِمْن َرُسوِل اِلs َیُقول

َ
 ل
َ
َما ِباِل أ

ُ
 »َنَشْدُتك

 
َ

اِطَمـة
َ
َحـّبَ ف

َ
 ِمـْن َسـَخِطی َو َمـْن أ

َ
اِطَمـة

َ
ِمـْن ِرَضـاَی َو َسـَخُط ف
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ْسَخَط 
َ
ْرَضاِنی َو َمْن أ

َ
َقْد أ

َ
 ف

َ
اِطَمة

َ
ْرَضی ف

َ
ِنی َو َمْن أ َحّبَ

َ
َقْد أ

َ
اْبَنِتی ف

ْسَخَطِنی؛
َ
َقْد أ

َ
 ف

َ
اِطَمة

َ
ف

شما را به خدا سوگند! آیا نشنیده اید كه رسول خداs فرمود: 

خشنودی فاطمه موجب خشنودی من است و خشم و غضب 

فاطمه خشم و غضب من. هر كس فاطمه را دوست بدارد،  مرا 

دوسـت داشـته و هـر كـس فاطمـه را خشـنود سـازد، مـرا خشـنود 

سـاخته اسـت و هـر كـس فاطمـه را بـه خشـم آورد مـرا بـه خشـم 

آورده است؟

ْشـِهُد اَل َو 
ُ
ـی أ ِإّنِ

َ
ـْت ف

َ
ال

َ
 َنَعـْم َسـِمْعَناُه ِمـْن َرُسـوِل اِلs ق

َ
ـاال

َ
 ق

ِقیـُت 
َ
ِئـْن ل

َ
ْرَضْیُتَماِنـی َو ل

َ
ْسـَخْطُتَماِنی َو َمـا أ

َ
َمـا أ

ُ
ك

َ
ّن
َ
َتـُه أ

َ
ِئك

َ
َمال

ْیِه؛
َ
َما ِإل

ُ
ك

َ
َوّن

ُ
ْشك

َ َ
s ل ِبّیَ

َ
الّن

كلمـات را از پیامبـر شـنیده ایم.   ایشـان پاسـخ دادنـد: آری ایـن 

حضرت زهراr ]پس از اعتراف آن ها[ فرمود: خدا و مالئكه 

را بـه شـهادت می طلبـم كـه شـما دو نفـر مـرا بـه خشـم آوردیـد ]و 

گـر بـا پـدرم  آزردیـد[ و موجبـات خشـنودی مـرا فراهـم نكردیـد. ا

رسول خداs مالقات كنم، شكایت شما را نزد پدرم خواهم 

برد.«
کردنـد،� کـه�مهاجریـن�و�انصـار�در�عذرخواهـی�پافشـاری� و�آنـگاه�

فرمود:
 

ْ
ـم  َهـل

ُ
ْمـَر َبْعـَد َتْقِصیِرك

َ
 أ

َ
ـْم َو ال

ُ
َر َبْعـَد َتْعِذیِرك

ْ
 ُعـذ

َ
ـال

َ
ـی ف ـْم َعّنِ

ُ
ْیك

َ
 ِإل

؛ 
ً
را

ْ
َحٍد ُعذ

َ
ِدیِر ُخّمٍ ِل

َ
ِبی َیْوَم غ

َ
َتَرَك أ

كوتاهـی و  گذاریـد. پـس از  دور شـوید و مـرا بـه حـال خـود وا

سـهل انگاری شـما، جایـی بـرای عذرخواهـی نمانـده اسـت. آیـا 
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پدرم پیامبرs پس از حادثه غدیر خم جایی برای عذرتراشی 

]و بی تفاوتی[ باقی گذاشته است؟4 

3. اعتصاب در سخن گفتن با پیمان شکنان
پس�از�ماجرای�حمله�به�خانه�امام�علی�qو�جسارت�های�فراوان�
گواهـی�شـاهدان،� مانـدن� بی�اثـر� فـدك�،� درون�مسـجد،�غصـب�
مباحـث�اسـتداللی�حضـرت�زهـرا�rو�تـداوم�سیاسـت�های�سـران�

سقیفه،�در�مبارزة�منفی�با�آنان،�خطاب�به�ابوبکر�فرمود:�
وٍة5؛

َ
ِ َصل

ّ
ل

ُ
ْیَك ِفی ك

َ
ْدُعَوّنَ اَل َعل

َ َ
 َو اِل ل

ً
َبدا

َ
ْمُتَك أ

َّ
ل

َ
ك  

َ
»َو اِل ال

  سـوگند بـه خـدا! از ایـن پـس هرگـز بـا تـو سـخن نخواهـم گفـت. 

سـوگند بـه خـدا! شـكایت تـو را در هـر نمـاز بـه خداونـد خواهـم 

نمود.«
و�در�جایی�دیگر�خطاب�به�آن�دو�فرمود:�

ِبـی َو 
َ
َقـی أ

ْ
ل
َ
ـی أ

َ
 َواِحـَدًة َحّت

ً
ِلَمـة

َ
ك ِسـی 

ْ
َمـا ِمـْن َرأ

ُ
ُمك ِ

ّ
ل

َ
ك

ُ
 أ

َ
»َوال ال

ی6 ؛  ْبُتَما ِمّنِ
َ

َما َو َما اْرَتك
ُ

ك
َ
َما َو ِفَعال

ُ
َو ُصْنَعك

ُ
ْشك

َ
ْیِه َو أ

َ
َما ِإل

ُ
َوك

ُ
ْشك

َ
أ

 سـوگند بـه خـدا! بعـد از ایـن بـا شـما دو نفـر حتـی یـك كلمـه نیـز 

سـخن نمی گویم تا با پدرم مالقات كنم و شـكایت شـما دو نفر 

را به او ببرم و ]توضیح خواهم داد كه[ شـما چه سـاختید و چه 

كردید و درباره من مرتكب شدید.«

نمونـه�ای�از�ایـن�برخوردهـا�در�زمـان�مـا�در�کام�امـام�خمینـی�eو�
مقام�معظم�رهبری�)مد�ظله�العالی(�دیده�می�شود:

امام�خمینی�eفرمود:�»آمریکا�شیطان�بزرگ�است؛�این�»شیطان�
بـزرگ«�خیلـی�حـرف�پرمغـزی�اسـت.�رئیـس�همـه�ی�شـیطان�های�
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عالـم،�ابلیـس�اسـت؛�اّمـا�ابلیـس�بنـا�بـه�تصریـح�قـرآن،�تنهـا�کاری�
کـه�می�توانـد�بکنـد�ایـن�اسـت�کـه�انسـان�ها�را�اغـواء�می�کنـد؛�بیشـتر�
از�اغـواء،�کاری�نمی�توانـد�بکنـد؛�انسـان�ها�را�اغـواء�می�کنـد،�فریـب�
می�دهد،�وسوسه�می�کند؛�اّما�آمریکا،�هم�اغواء�می�کند،�هم�کشتار�
کاری� می�کنـد،�هـم�تحریـم�می�کنـد،�هـم�فریـب�می�دهـد،�هـم�ریـا
می�کنـد؛�پرچـم�حقـوق�بشـر�را�بلنـد�می�کنـد،�اّدعـای�طـرف�داری�
از�حقـوق�بشـر�می�کنـد�]اّمـا[�هرچنـد�روز�یک�بـار�در�خیابان�هـای�
دسـت� بـه� بی�سـاحی� یـک� بی�گناهـی،� یـک� آمریـکا� شـهرهای�
پلیـس�آمریـکا�بـه�خاک�وخـون�می�غلتـد؛�غیـر�از�بقّیـه�ی�جنایـات�و�

فجایعشان7.«�

گـر�بـر�تـوان�داخلـی�متمرکـز�شـویم�امریـکا�و�قدرت�هـای�دیگـر�هیـچ� ا
غلطی�نمی�توانند�بکنند8. 

کـراِت�هسـته�ای،�شـنیدم�صهیونیسـت�ها�در� بعـد�از�اتمـام�ایـن�مذا
کراتـی�کـه�شـد�تا��25سـال� فلسـطین�اشـغالی�گفتنـد�فعـًا�بـا�ایـن�مذا
از�دغدغـه�ی�ایـران�آسـوده�ایم؛�بعد�از��25سـال�فکـرش�را�می�کنیم.�
بنده�در�جواب�عرض�می�کنیم�اّواًل:�شما��25سال�آینده�را�نخواهید�
دیـد.�ان�شـاءاهلل�تـا��25سـال�دیگـر،�بـه�توفیـق�الهـی�و�بـه�فضـل�
الهـی�چیـزی�بـه�نـام�رژیـم�صهیونیسـتی�در�منطقـه�وجـود�نخواهـد�
داشـت؛�ثانیـًا:�در�همیـن�مـّدت�هـم�روحّیه�اسـامِی�مبارز�و�حماسـی�
و�جهادی،�یک�لحظه�صهیونیسـت�ها�را�راحت�نخواهد�گذاشـت؛�
ایـن�را�بداننـد.�مّلت�هـا�بیـدار�شـده�اند،�می�داننـد�دشـمن�کیسـت؛�
�دولت�ها�و�بوق�های�تبلیغاتی�و�مانند�این�ها�می�خواهند�جای� حاال
دشـمن�و�دوسـت�را�عوض�کنند،�]اّما[�به�جایی�نمی�رسـد.�مّلت�ها�
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-مّلت�هـای�مسـلمان،�بخصـوص�مّلت�های�منطقه-�حواسشـان�
جمـع�اسـت�و�می�داننـد.�خـب،�ایـن�وضـع�رژیـم�صهیونیسـتی�و�

آن�هم�]وضع�[�آمریکا9. 
نمونـه�دیگـر:�خبرنـگار�خارجـی�از�سرلشـگر�جعفـری�فرمانـده�سـپاه�
گر�هواپیمای�اسـرائیلی�وارد� پاسـداران�انقاب�اسـامی�می�پرسـد:�ا
خـاک�ایـران�شـود�و��10بمـب�خـود�را�بـر�روی�شـهر�شـما�بریـزد�بـا�چـه�
می�خواهید�این�هواپیما�را�منهدم�کنید؟�ایشان�در�پاسخ�می�گوید:�
مهـم�نیسـت�هواپیمـا�چنـد�عـدد�بمـب�و�کجـا�می�ریـزد؛�مهـم�ایـن�
کـه�موقـع�برگشـت�ایـن�هواپیمـا،�اسـرائیلی�وجـود�نخواهـد� اسـت�

داشت�که�در�آن�فرود�بیاید.

4. دفاع از امامq در مسجد
 rآنگاه�که�امام�را�مظلومانه�و�با�ستم�به�مسجد�بردند،�حضرت�زهرا

وارد�مسجد�شد�و�فرمود:�
وا 

ُّ
ْم ُتَخل

َ
ِئـْن ل

َ
َحّقِ ل

ْ
 ِبال

ً
دا ِذی َبَعـَث ُمَحّمَ

َّ
ـَو ال

َ
ـی ف ـوا َعـِن اْبـِن َعّمِ

ُّ
»َخل

ِسـی 
ْ
ی َرأ

َ
ِمیَص َرُسـوِل اِلs َعل

َ
َضَعّنَ ق

َ َ
ْنُشـَرّنَ َشـْعِری َو ل

َ َ
َعْنُه ل

ـی 
َ
ـَرَم َعل

ْ
ك

َ
 َصاِلـٍح ِبأ

ُ
ـة

َ
َمـا َناق

َ
ـی ف

َ
ـی اِل َتَبـاَرَك َو َتَعال

َ
ْصُرَخـّنَ ِإل

َ َ
َو ل

ِدی10 ؛
ْ
ی اِل ِمْن ُول

َ
َرَم َعل

ْ
ك

َ
 ِبأ

ُ
َفِصیل

ْ
 ال

َ
ی َو ال اِل ِمّنِ

  رها كنید پسر عموی مرا! قسم به آن خدایی كه محمدs را 

گـر از علی دسـت برندارید، گیسـوان خود  بـه حـق برانگیخـت! ا

را پریشـان كـرده و پیراهـن رسـول خـداs را بـر سـر افكنـده و در 

برابـر خـدا فریـاد خواهـم زد، یقیـن بدانیـد كـه ناقـه صالـح در نزد 

گرامی تـر و بچـه آن ناقـه نیـز از فرزنـدان مـن قـدر و  خـدا از مـن 

قیمتش زیادتر نبود.«
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گریز و روضه

5. وصیتی مظلومانه؛ اما رسواکننده
گران� حضرت�زهرا�rدر�راستای�برخورد�قاطعانه�خود�علیه�کودتا

سقیفه،�به�امیرالمؤمنین�qچنین�وصیت�فرمودند:�
َنـا ِمـّتُ 

َ
ا ا

َ
َفنـی ِسـَواَك َو ِاذ

َ
ك سـِلی َو 

ُ
 َیِلـی غ

َ
ن ال

َ
وِصیـَك ا

ُ
ـی ا »ِاّنِ

 ُتؤِذَنّنَ ِبی فالن َو عفالن َو 
َ

 َو ال
ً
حَدا

َ
 ُتؤِذَنّنَ ِبی ا

َ
 َو ال

ً
یال

َ
ی ل ادِفِنّ

َ
ف

 فالن11؛ 
َ

ّیَ فالن َو ال
َ
ی َعل ِ

ّ
 ُیَصل

َ
ن ال

َ
ٍد َرُسوِل الs ا ِبَحّقِ ُمَحّمَ

 همانا من تو را وصیت می كنم كه غسل و كفن كردن مرا كسی 

غیـر از تـو انجـام ندهـد و بعـد از وفاتـم، مـرا شـب دفـن كن و هیچ 

كس را خبر نكن و آن ها را مطلع نسـاز و تو را سـوگند می دهم به 

حق محمد رسول خداs كه آنها بر جنازه من نماز نخوانند.«
همچنین�فرمود:

ُموِنی َو 
َ
ِذیـَن َظل

َّ
ِء ال

َ
َحـٌد ِجَناَزِتـی ِمـْن َهـُؤال

َ
 َیْشـَهَد أ

َ
ْن ال

َ
وِصیـَك أ

ُ
 »أ

ْن 
َ
 َتْتـُرْك أ

َ
ی َو َعـُدّوُ َرُسـوِل اِلs َو ال ُهـْم َعـُدّوِ

َ
ِإّن

َ
ـی ف وا َحّقِ

ُ
َخـذ

َ
أ

ا 
َ
ْیـِل ِإذ

َّ
ـی ِفـی الل ْتَباِعِهـْم َو اْدِفّنِ

َ
 ِمـْن أ

َ
َحـٌد ِمْنُهـْم َو ال

َ
ـّیَ أ

َ
ـَی َعل ِ

ّ
ُیَصل

ْبَصار12؛
َ ْ
ُعُیوُن َو َناَمِت ال

ْ
ِت ال

َ
َهَدأ

  وصیت می كنم كه هیچ كسی از آنان كه به من ظلم كرده و حق 

مـرا غصـب نموده انـد،  نبایـد در تشـییع جنـازه من شـركت كنند؛ 

زیـرا آن هـا دشـمنان مـن و دشـمنان رسـول خـداs می باشـند و 

اجازه نده كه فردی از آن ها و پیروانشان بر من نماز بگزارد. مرا 

شـب دفـن كـن، آن هنـگام كـه چشـم ها آرام گرفتـه و دیده هـا به 

خواب فرو رفته باشند.«
�علی�شـبانه�غسـل�و�کفن� ژوئن�هـا�فـدای�آن�بـدن�رنجوری�که�موال
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کرد.
گـر�بـا�چشـم�دل�نظـاره�کنـی�می�بینـی�امام�حسـن�یک�طـرف،�امام� ا
حسـین�یک�طـرف،�زینـب�و�ام�کلثـوم�یک�طـرف�دیگـر�نشسـته�اند�

گریه�می�کنند.
دیگـر� یک�بـار� بیانیـد� عزیزانـم� فرمـود:� �qعلـی � مـوال یک�وقـت�
مادرتـان�را�ببینیـد�...�بچه�هـا�روی�بـدن�مادر�افتادند،�یکی�دسـت�
بـه�گـردن�مـادر،�یکـی�سـر�رو�سـینه�مـادر،�یکـی�صـورت�به�کـف�پای�
مـادر�...�یک�وقـت�منـادی�نـدا�کرد�یا�علی�بچه�هـا�را�از�کار�بدن�زهرا�

بردار،�مائکه�و�آسمانی�ها�بی�طاقت�شدند�...

علی�چون�جسم�زهرا�را�کفن�کرد
����������������������������������������������شقایق�را�نهان�در�یاسمن�کرد � �

دو�نوردیده�اش�از�ره�رسیدند�
�����������������������������������������������������������������������������������به�زارى�جانب�مادر�دویدند �

خود�افکندند�بر�آن�جسم�رنجور
�����������������������������������������������������عیان�شد�معنی�نوٌر�علی�نور � �

ایا�مادر!�دلت�از�ما�رمیده
����������������چو�اشك�افکنده�ای�ما�را�ز�دیده � � �

بیا�مادر،�یتیمان�را�به�بر�گیر
��������������������������������������������������وز�آفت�جوجگان�را�زیر�پر�گیر � ����

گل�و��بلبل�به�نغمه�ناله�سر�کرد�
��������������������������������������������������������������������������بغل�بگشاد�و�گل�ها�را�به�بر�کرد �
نمی�دانم�این�منظره�جان�سـوزتر�اسـت�یا�آن�وقتی�که�ناز�دانه��امام�
حسـین�خـودش�را�روی�بـدن�بـی�سـر�بابـا�انداخـت.�نگفـت�بابـا�آب�
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می�خواهـم،�نگفـت�بابـا�بغلـم�کـن،�گفـت�بابـا�نـگاه�کن�عمـه�ام�را�با�
تازیانه�می�زنند�...�یا�حسین!



شهــــــدسخـــــــن19012


1. روش .

2. بیانات مقام معظم رهبری 94/7/8.
3. بحاراالنوار، ج 53، ص: 18.

4. بحاراالنوار )ط - بیروت(، ج 28، ص: 357.
5. صحیح مسلم، ج 2، ص: 72 و صحیح بخارى، ج 6، ص: 176.

6. بحاراالنوار، ج 43، ص: 203، باب 7.
7. بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم 94/6/18.

8. بیانات مقام معظم رهبری)مد�ظله�العالی(�93/2/23.
9. بیانات مقام معظم رهبری)مد�ظله�العالی( در دیدار اقشار مختلف مردم 94/6/18.

کافی، ج 8، ص: 238 با اندکی تفاوت. 10. بحاراالنوار، ج 43، ص 47 و روضه 
11. روضة الواعظین ذکر حدیثًا فی مرض فاطمه، ص 130 و نهج الحیاة، ح 203.

12. بحاراالنوار ج: 43 ص: 191.



rشفاعت فاطمه
 از فاطمیون

فصل دوازدهم





193 rسبــــــکزنـــــــدگیفاطمــــــی

ایجاد انگیزه 1
روزى�سـلمان�فارسـی�بـه�پیامبـر�خـدا�sگفـت:�اى�مـوالى�مـن!�
تـو�را�سـوگند�بـه�خـدا،�از�عظمـت�فاطمـه�rدر�روز�قیامـت�تعریفـی�

بفرمایید.
پیامبـر�خـدا�sبـا�تبسـم�رو�بـه�سـلمان�کـرد�و�فرمود:�سـوگند�به�آن�
خدایی�که�جانم�در�دست�اوست،�فاطمه�qرا�در�آن�روز�بر�ناقه�اى�
از�ناقه�هاى�بهشت�سوار�می�کنند،�جبرئیل�و�میکائیل�به�ترتیب�از�
راسـت�و�چـپ�او�حرکـت�می�نماینـد.�امیرالمؤمنیـن�qپیشـاپیش�
و�حسـن�و�حسـین�از�پشـت�سـر،�وى�را�همراهـی�می�کننـد�تـا�بدیـن�
طریـق�فاطمـه�qاز�پـل�صراط�می�گذرد�و�پـس�از�گفتگوهاى�زیاد،�

آنگاه�خطاب�می�رسد:�فاطمه!�هرچه�می�خواهی�بخواه.�
دخترم�عرض�می�کند:

ُیوِحی اُل 
َ
اِر ف

َ
ی َو ُمِحّبَ ِعْتَرِتی ِبالّن َب ُمِحّبِ ِ

ّ
 ُتَعذ

َ
ْن ال

َ
َك أ

ُ
ل
َ
ْسـأ

َ
 »أ

ی 
َ
ْیُت َعل

َ
َقْد آل

َ
اِنی  ل

َ
ِلی  َو اْرِتَفاِع  َمك

َ
ِتی  َو َجال  َو ِعّزَ

ُ
اِطَمة

َ
ْیَها َیا ف

َ
ِإل

 
َ

ْن ال
َ
َفـْی َعـاٍم أ

ْ
ل
َ
ْرِض ِبأ

َ ْ
ـَماَواِت َو ال ـَق الّسَ

ُ
ْخل

َ
ْن أ

َ
ْبـِل أ

َ
َنْفِسـی ِمـْن ق
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اِر2 ؛
َ
ی ِعْتَرِتَك ِبالّن یَك َو ُمِحّبِ َب ُمِحّبِ ِ

ّ
َعذ

ُ
أ

 بار الها! از تو می خواهم عالقه مندان خود و فرزندانم حسـن و 

حسـین را در آتش مسـوزان. خطاب می رسـد: یا فاطمه! سـوگند 

بـه عـزت و جاللـم، دو هـزار سـال پیـش از خلـق آسـمان ها و 

زمین، بر خودم الزم كرده ام كه این حاجت تو را برآورم.

اقناع اندیشه و تحریک احساس
شـفاعت�از�اعتقـادات�مسـلمانان�اسـت�کـه�در�قـرآن�کریـم�و�روایات�
اهل�بیتqدر�موارد�متعدد�اشاره�شده�است.�شفاعت�با�مشتقات�
آن،�سی�بار�در�قرآن�به�کاررفته�است.�بیان�های�مختلف�از�شفاعت�
نشـان�از�اهمیـت�آن�دارد.�بـا�بررسـی�ایـن�آیـات�بـه�ایـن�نتیجـه�
می�رسـیم�که�شـفاعت�روز�قیامت�قطعی�بوده�و�شـفاعت�کنندگان�
و�شفاعت�شوندگان�باید�شرایطی�داشته�باشند�تا�شفاعت�صورت�

پذیرد.
خداوند�متعال�می�فرماید:

ـُه 
َ
ْحَمـاُن َو َرضـَی ل ـُه الّرَ

َ
ِذَن ل

َ
 َمـْن أ

َّ
 ِإال

ُ
ـَفاَعة

َ
 َتنَفـُع الّش

َّ
 » َیْوَمئـٍذ ال

ْوال3 ؛ 
َ
ق

در آن روز، شفاعت هیچ كس سودى نمی بخشد، جز كسی كه 

خداوند رحمان به او اجازه داده و به گفتار او راضی است.«
پیامبـر�اسـام�sامامـان�معصومیـن�q،�اوصیـاء،�شـهدا،�علمـا،�
قـرآن�کریـم،�حافظـان�قـرآن�و�...�کسـانی�هسـتند�کـه�روز�قیامـت�از�

دیگران�شفاعت�خواهند�کرد.
یکـی�از�کسـانی�کـه�بـه�طـور�گسـترده�در�روز�قیامـت�شـفاعت�خواهد�

کرد،�حضرت�زهرا�rمی�باشد.
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جابـر�جعفـی�بـه�حضـور�امـام�باقـر�qرسـیده،�عـرض�کـرد:�فدایـت�
بـا�نقـل�آن،� کـه� شـوم،�حدیثـی�در�مـورد�فاطمـه�rبفرماییـد،�

شیعیان�را�خوشحال�کنم.
حضـرت�فرمودنـد:�در�روز�رسـتاخیز�منابـرى�از�نـور�بـراى�پیامبـران�
کـه�منبـر�رسـول�خـدا�از�همـه�مجلل�تـر�اسـت�و� نصـب�می�گـردد،�
همچنیـن�منبرهایـی�بـراى�اوصیا�در�نظر�می�گیرند�که�جایگاه�علی�
علیه�السـام�از�همـه�باالتـر�می�باشـد�آنـگاه�نوبـت�بـه�فرزنـدان�انبیـا�
می�رسـد�کـه�مقـام�حسـن�و�حسـین�q بـس�منیع�تـر�اسـت.�سـپس�
نوبـت�فاطمـه�rفرامی�رسـد�و�او�را�بـا�تجلیـل�و�شـکوه�بی�نظیـر�بـه�
محشر�آورند�و�کنار�در�بهشت�قرار�می�گیرد،�ولی�داخل�آن�نمی�شود�
کـه�مقـام�مـرا�در�همچـو� و�می�گویـد:�خدایـا!�از�تـو�مسـألت�مـی�دارم�

روزى�براى�اهل�محشر�معلوم�کنی.
از�جانـب�خـدا�نـدا�می�رسـد:�اى�دختـر�پیامبـر!�برگـرد�بـه�سـوى�اهـل�

محشر�و�هر�که�را�از�عاقه�مندان�خود�یافتی�شفاعت�کن.
امـام�باقـر�qمی�فرماینـد:�بـه�خـدا�سـوگند،�فاطمـه�rشـیعیان�
خویـش�را�یکـی�پـس�از�دیگـرى�انتخـاب�نمـوده�و�داخـل�بهشـت�
می�نماید،�همان�طوری�که�پرنده�ها�دانه�ها�را�برمی�گزینند�و�سپس�
شـیعه�هاى�آن�حضـرت�نیـز،�خـود�شـفاعت�نمـوده�و�عاقه�منـدان�

فاطمه�rرا�به�بهشت�داخل�می�کنند...
در�دنباله�این�حدیث�امام�پنجم�می�فرمایند:

ْو ُمَناِفق4  ؛ 
َ
اِفٌر أ

َ
ْو ك

َ
 َشاٌك  أ

َّ
اِس ِإال

َ
 َیْبَقی ِفی الّن

َ
»َو اِل ال

كسـی باقـی نمی مانـد مگـر  سـوگند بـه خـدا، از امـت اسـالمی 

ک( و كافـر و منافـق و سـایر مـردم مشـمول  افـراد مذبـذب )شـكا

شفاعت فاطمه می گردند.«
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یـک�سـوالی�دربـاره�شـفاعت�مطـرح�می�کننـد�کـه�پرداختـن�بـه�آن�
بسـیار�مهم�اسـت.�امید�داشـتن�به�شـفاعت،�باعث�می�شود�انسان�
گـر�چنیـن� به�راحتـی�جرئـت�انجـام�گنـاه�داشـته�باشـد�در�حالـی�کـه�ا
امیـدی�وجـود�نداشـته�باشـد،�انسـان�بیشـتر�مواظب�اعمـال�و�رفتار�

خود�می�باشد.
در�جواب�این�شبهه�می�توان�چند�مسئله�را�بیان�کرد:

1.خداوند�در�قرآن�می�فرماید:
اِلَك ِلَمن َیَشاُء َو َمن 

َ
ن ُیْشَرَك ِبِه َو َیْغِفُر َما ُدوَن ذ

َ
 َیْغِفُر أ

َ
 »ِإّنَ اَل ال

ًما َعِظیًم 5؛
ْ
تَرى ِإث

ْ
َقِد اف

َ
ُیْشِرْك ِباِل ف

 خداونـد )هرگـز( شـرك را نمی بخشـد! و پایین تـر از آن را بـراى هـر 

كسی )بخواهد و شایسته بداند( می بخشد؛ و آن كسی كه براى 

گر  خـدا، شـریكی قـرار دهـد، گنـاه بزرگـی مرتكـب شـده اسـت. ا

امیـد بـه شـفاعت باعـث جـری شـدن افـراد می گـردد، بـر اسـاس 

این آیه همه مردم باید گناه كنند و مطمئن باشـند كه خداوند 

گناهانشان را می بخشد.
�همچنین�خداوند�می�فرماید:

م 
ُ
ك

ْ
ْم َو ُنْدِخل

ُ
اِتك ْم َسّیِ

ُ
ْر َعنك ّفِ

َ
َبائَر َما ُتنْهْوَن َعْنُه ُنك

َ
 ك

ْ
 »ِإن تْجَتِنُبوا

یًم6 ؛ ِر
َ

ك  
ً

ْدَخال ّمُ

كنیـد،  كـه از آن نهـی می شـوید پرهیـز  گناهـان بزرگـی  گـر از   ا

گناهان كوچك شـما را می پوشـانیم و شـما را در جایگاه خوبی 

گر كسی ادعا كند من گناه كبیره انجام  وارد می سازیم؛ بنابراین ا

نمی دهـم پـس هـر چـه دلـم بخواهد گنـاه صغیره انجـام می دهم 

زیـرا خداونـد می بخشـد! ایـن نـوع برداشـت از آیـات اشـتباه و 
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غیرعقالنـی اسـت. از ایـن رو در روایـات شـفاعت هـم نمی توان 

برداشت های غیرعقالنی داشت.
عالـم�ربانـی�مرحـوم�یاسـرى�از�علمـاى�محتـرم�تهـران�چنیـن�نقـل�
می�کرد�که�شـاعرى�به�نام�»حاجب«�که�در�مسـئله�شـفاعت�گرفتار�

اشتباهات�عوام�شده�بود�شعرى�به�این�مضمون�می�سراید:

گر�معامله�حشر�با�علی�است� حاجب�ا
������������������������������������������من�ضامنم�که�هر�چه�بخواهی�گناه�کن! �

�شـب�هنگام�امیر�مؤمنان�علی�qرا�در�خواب�می�بیند�در�حالی�که�
عصبانـی�و�خشـمگین�بـوده�می�فرمایـد�شـعر�خوبـی�نگفتی!�عرض�

می�کند�چه�بگویم؟�می�فرماید�شعرت�را�این�چنین�اصاح�کن:

گر�معامله�حشر�با�علی�است حاجب�ا
�����������������������شرم�از�رخ�علی�کن�و�کمتر�گناه�کن7!� � �

 
2.زمانـی�کـه�کسـی�بـه�شـخص�دیگری�محبـت�می�کنـد،�معرفت�و�
گـر�درخواسـتی�داشـته� ادب�حکـم�می�کنـد�بـه�خاطـر�ایـن�محبـت،�ا
باشـد،�آن�درخواسـت�را�انجـام�داده�و�از�فرمانـش�سـرپیچی�نکنـد.�
قـرار�دادن�توبـه�و�بازگشـت�به�سـوی�خداونـد�و�همچنین�شـفاعت،�
از�الطاف�الهی�هستند.�آیا�می�توان�ادعا�کرد�چون�خداوند�راه�توبه�
گنـه�کاران�را�شـفاعت� کننـدگان،� گذاشـته�اسـت�یـا�شـفاعت� را�بـاز�
می�کننـد،�پـس�بنـدگان�خـدا�بیشـتر�گنـاه�کننـد؟!�یقینـًا�هـر�انسـانی�
می�دانـد�ایـن�الطـاف�الهی�زمینه�معرفت�بیشـتر�را�ایجاد�می�کند�که�
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بهتر�از�گذشته�از�گناه�و�معصیت�دوری�شود.
گـر�وعـده�شـفاعت�به�صـورت�بـدون�قیـد�و�شـرطی�انجـام�گیرد،� 3.ا
گر� در�ایـن�موقـع�جـا�دارد�کـه�اندیشـه�گنـاه�بیشـتر�بـه�آن�راه�یابـد�اما�ا
انجام�آن�نوید�و�بشـارت،�مشـروط�به�شـرطی�گردد،�در�این�صورت�
جرئـت�گنـاه�بیشـتر�را�بـه�دنبـال�نخواهـد�داشـت.�زیـرا�همان�طـور�
کـه�در�آیـات�شـفاعت�بیـان�گردیـد�انجـام�شـفاعت�مشـروط�بـه�اذن�

خداست�و�شفاعت�شونده�باید�مورد�رضایت�خدا�باشد.
چنانکه�می�فرماید:�

 ِبِإذنِه8 ؛
ّ
ذی ُیْشَفْع ِعْنُدْه ِاال

َّ
ا ال

َ
»ُمًن ذ

 كیست كه شفاعت كند جز به اذن او.«
و�باز�می�فرماید:

 ِلُمِن اًرَتضی9 ؛
ّ
 »و ال ُیْشَفْعوُن ِاال

 دربـارة افـرادی شـفاعت می كننـد كـه مورد رضایت و پسـند خدا 

باشد.«

چگونه جزء شفاعت شدگان شویم؟
شـفاعت�دارای�درجاتـی�اسـت�نازل�تریـن�درجـه�شـفاعت،�تغییـر�
مراتـب� و�عالی�تریـن� اسـت� و�تخفیـف�عـذاب�دوزخیـان� درکات�
کـه�برکـت�پیامبـر�و�اهل�بیـت�qشـامل�حـال� شـفاعت�آن�اسـت�
پیامبران�و�مرسـلین�گذشـته�می�شـود.�سه�درجه�دیگر�در�وسط�قرار�
دارند�بدین�گونه�که�گروهی�مشمول�شفاعت�شده�از�جهنم�خارج�
می�شوند�و�جزو�»اعرافیان«�به�شمار�می�آیند�دسته�ای�هم�از�اعراف�
وارد�بهشـت�می�گردنـد�و�جمعـی�در�بهشـت�ترفیـع�درجـه�می�یابنـد.�
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حال�الزم�است�اطاعات�کافی�درباره�شفاعت�و�اموری�که�موجب�
تسریع�در�شفاعت�می�شود�داشته�باشیم�تا�با�رعایت�آن�ها�بتوانیم�
خود�را�مشـمول�شـفاعت�آن�بزرگواران�قرار�دهیم.�تعدادی�از�آن�ها�

عبارت�اند�از:

1. اخالص در ایمان و توحید
کرم�sمی�فرماید: رسول�ا

 »اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامه من قال الاله اال ال خالصا 
من قبله10 ؛

 كسانی بیش از همه به شفاعت من در روز قیامت خوشبخت 
می شوند كه قلبا و از روی اخالص به خدا ایمان داشته باشند«

2. شیعه بودن
متعـال� خداونـد� اسـت.� بـودن� شـیعه� شـفاعت،� شـرایط� از� یکـی�

می�فرماید:�
11 ؛  ْحمِن َعْهداً  ِعْنَد الّرَ

َ
َخذ

َ
 َمِن اّت

َّ
 ِإال

َ
فاَعة

َ
وَن الّش

ُ
»ال َیْمِلك

آنـان هرگـز مالـك شـفاعت نیسـتند مگـر كسـی كـه نـزد خداونـد 
رحمان، عهد و پیمانی دارد. 

کسـانی� کـه�می�گویـد�تنهـا� در�اینکـه�منظـور�از�عهـد�در�آیـه�فـوق�
مالـك�شـفاعت�اند�کـه�نـزد�خـدا�عهـدى�دارنـد،�چیسـت؟�مفسـران�
کرده�انـد.�امـام�صـادق�qدر�پاسـخ�یکـی�از� بحث�هـاى�فراوانـی�

دوستانش�که�از�تفسیر�آیه�فوق�سؤال�کرد�فرمود:
 »مـن دان بوالیـة امیـر المؤمنیـن و الئمة من بعده فهو العهد عند 

ال12 ؛
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�کسـی�کـه�بـه�والیـت�امیـر�مؤمنـان�و�امامـان�بعـد�از�او�عقیده�داشـته�
باشد�آن�عهد�نزد�خداست.«

3. اعتقاد به شفاعت
کـه�بـه�شـفاعت�شـونده� یکـی�دیگـر�از�شـروط�شـفاعت�ایـن�اسـت�

اعتقاد�قلبی�به�شفاعت�داشته�باشد.�پیامبر�اسام�sفرمود:�
ُه  اُل َشَفاَعِتی  13 ؛ 

َ
َنال

َ
 أ

َ
ال

َ
ْم ُیْؤِمْن  ِبَشَفاَعِتی  ف

َ
»َمْن ل

هـر كـس بـه شـفاعت مـن اعتقاد قلبی نداشـته باشـد، شـفاعت 

من به او نمی رسد.«
درخواسـت�شـفاعت�و�امیـد�بـه�آن�در�زیارت�نامه�هـا�آمـده�اسـت،�از�

جمله�در�زیارت�امام�حسین�qمی�خوانیم:
»

ً
ن لی َشفیعا

ُ
اشَفع لی ِعنَد َرّبَِک و ك

َ
 »ف

در�زیـارت�عاشـورا�نیـز�از�خـدا�می�خواهیـم�که�شـفاعت�آن�حضرت�را�
در�روز�قیامت،�روزی�ما�سازد:

 الُحسیِن َیوَم الورود.«
َ

 »اللهم ارُزقنی َشفاَعة
اهل�بیـت�پیامبـرs،�برگزیـدگان�خداینـد�و�مقـام�واالیشـان�نـزد�
کـه�خـود� او،�در�زیارت�نامه�هـا�بازگـو�شـده�اسـت.�در�سـخنانی�هـم�
دیگـر� و� �rزینـب حضـرت� �،qسـجاد امـام� �،qحسـین امـام�

عاشوراییان�بیان�کرده�اند،�از�این�مقام�یاد�شده�است.

4. اهل نماز و سجده بودن
چهارمین�شرط�شفاعت�این�است�که�انسان�برای�نمازش�اهمیت�
قائل�باشد،�در�نمازخواندن�کاهلی�نکند�و�آن�را�بزرگ�بشمارد.�امام�

صادق�qاز�قول�پیامبر�sفرمود:�
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ِته ؛ 
َ

  َشَفاَعِتی  َمِن  اْسَتَخَف  ِبَصال
ُ

 َیَنال
َ

»ال

شفاعت ما به كسی كه نماز را كوچک بشمارد نمی رسد.«
کسـی�کـه�بـرای�دنیـای�خـود�نمـاز�اول�وقـت�را�بـه�تأخیـر�می�انـدازد،�
کسـی�کـه�نمـاز�را�بـدون�رعایـت�آداب�آن�بجـا�مـی�آورد�و�کسـی�کـه�
آن�قدر�نمازش�را�سریع�می�خواند�به�صورتی�که�کلمات�آن�صحیح�
ادا�نمی�شـود،�همگـی�از�شـفاعت�روز�قیامـت�محـروم�می�شـوند.�
پیامبر�گرامی�sبه�شـخصی�که�از�او�درخواسـت�شـفاعت�می�کرد�

فرمود:
»اما فاعنی بكثره السجود14 ؛ 

مـرا بـا كثـرت سـجده یـاری كـن«. )سـجده و عبـادت تـو موجـب 

می شود من بهتر بتوانم تو را شفاعت كنم(.

5. آموختن قرآن و حفظ کردن و خواندن آن
از�آنجـا�کـه�قـرآن�کریـم�شـافع�روز�قیامـت�اسـت،�مأنـوس�بـودن�بـا�آن�
 sمی�تواند�نجات�بخش�انسان�در�روز�سختی�باشد.�پیامبر�گرامی

فرمود:
 »تعلموا القرآن فانه شافع ال صحابه یوم القیامه15 « ؛

 قـرآن را بیاموزیـد زیـرا قـرآن در روز قیامـت اهـل خود را شـفاعت 

می كند. امام صادقq خواندن 50 آیه از قرآن را در روز برای هر 

مسلمانی الزم و ضروری می دانند16.« 

6. خیانت کار نباشد
ششـمین�شـرط�شـفاعت�شـونده�ایـن�اسـت�کـه�خیانـت�به�بـرادران�
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دینـی�خـود�نکنـد�و�کسـی�که�خیانت�به�بـرادران�دینی�خود�نموده،�
امیـد�بـه�شـفاعت�نداشـته�باشـد.�در�ایـن�مـورد�روایتی�از�رسـول�خدا���
نقل�شـده�اسـت:�»هـر�کـس�بـه�بـرادر�دینـی�خویـش�خیانـت�نمایـد،�
را�ویـران� زندگـی�اش� و� برمـی�دارد� از�روزی�اش� را� برکـت� خداونـد�
گـذار�می�کنـد�و�شـفاعتی�از�او�نخواهـد� می�سـازد�و�او�را�بـه�خـودش�وا

شد.«

زندان رسول اکرم و احترام و خدمت به آنان 7. دوستی فر
رسول�گرامی�sمی�فرماید:

َقاِضـی 
ْ
ِتـی َو ال ّیَ ّرِ

ُ
ـِرُم ِلذ

ْ
ُمك

ْ
ِقَیاَمـِة ال

ْ
ُهـْم َشـِفیٌع َیـْوَم ال

َ
َنـا ل

َ
 أ

ٌ
ْرَبَعـة

َ
 »أ

ْیِه َو 
َ
وا ِإل ُموِرِهـْم ِعْنَد َما اْضُطـّرُ

ُ
ُهـْم ِفـی أ

َ
ـاِعی ل ُهـْم َحَواِئَجُهـْم َو الّسَ

َ
ل

ِبِه َو ِلَساِنِه17 ؛ 
ْ
ُهْم ِبَقل

َ
ُمِحّبُ ل

ْ
ال

چهار نفرند كه روز قیامت شفاعتشان خواهم كرد:
الف( كسی كه ذریه و فرزندان مرا گرامی دارد و احترام كند.

ب( كسی كه حوائج آنان را برآورد.
ج( كسـی كه در انجام كار آن ها سـعی و كوشـش كند هنگامی 

كه به آن كار احتیاج و اضطرار دارند.
د( كسی كه با زبان و دل آنان را دوست داشته باشد.

8. دوستی با اهل ایمان و معاشرت با آنان
علی�qمی�فرماید:�

َطاِئِه َو َمَعاِرِفه18  ؛
َ
ی َیْشَفَع ِفی ِجیَراِنِه َو ُخل

َ
 َیْشَفُع َحّت

ُ
 َیَزال

َ
»ال

 مؤمن پیوسته شفاعت می كند تا شفاعت او درباره همسایه ها 

و دوستان و آشنایانش پذیرفته می شود.«
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گریز و روضه
هرقـدر�بتوانیـم�بـا�اهل�بیـت��tو�خاصـه�حضـرت�زهـرا�rکـه�ایمـان�
ارتبـاط� انسـان�ها،� راهنمـای� و� الگـو� به�عنـوان� و� داشـتند� کاملـی�
معنـوی�ایجـاد�کنیـم،�در�روز�قیامـت�و�در�هنـگام�خطـر�و�سـختی�از�

شفاعت�آن�ها�بهره�خواهیم�برد.�حضرت�زهرا�rفرمود:
 »إذا حشـرت یـوم القیامـة أرفـع هـذا إلـی یـدی و أشـفع فـی عصـاة 

أّمة أبی19  ؛

 آنگاه كـه در روز قیامـت برانگیختـه شـوم، دسـتم را بلنـد می كند 

گناهكاران اّمت پدرم را شفاعت خواهم كرد.«
روز�قبل�از�مرگ،�حضرت�زهرا�rبه�اسماء�گفت:�برای�من�داخل�
اتاق�طشت�و�آب�تهّیه�کن�تا�خودم�را�بشویم.�آب�و�طشت�را�آورد.�
اسماء�در�را�بست،�زهرا�rدر�اتاق�تنها�بود؛�و�بدن�را�کامًا�شست.�
یـک�پیراهـن�داشـت،�آن�را�هـم�پوشـید.�زمانـی�کـه�وصّیـت�کـرد�به�
علـی�qفرمـود:�علـی!�پیراهـن�مرا�در�نیاور!�...اّما�بگویم�این�کار�را�
بـرای�ایـن�کـرد�کـه�علـی�qاز�وضـع�بـدن�فاطمـه�rبا�خبر�نشـود.�
گـر�علـی�می�دیـد�و�می�فهمیـد�که�در�زندگی�بـا�فاطمه�rچه� چـون�ا
کردنـد،�خیلـی�ناراحت�می�شـد�فلذا�پیراهن�را�بیرون�نیاورد.�اسـماء�
آب�می�ریـزد.�آن�لیـف�و�خرمـا�و�آن�چـوب�خرمـا�هـم�به�جـای�چـراغ�
روشـن�اسـت.�اسـماء�آب�می�ریزد�و�امیرالمؤمنین�qبا�دسـت،�آب�
را�به�تمام�نقاط�بدن�که�پاک�است�می�رساند.�فقط�دست�می�کشد�
کـه�آب�برسـد؛�زیـرا�ایـن�بدن،�پـاک�کردن�نمی�خواهد،�بلکه�دسـت�
کشـیدن�بـرای�رسـاندن�آب�اسـت.�خـب�حتمـًا�بـدن�آزردگی�هایـی�
داشت�که�با�لمس�دست�و�عبور�دست�از�روی�بدن�روشن�نمی�شد.�
اّمـا�یـک�آزردگـی�با�کشـیدن�دسـت،�روشـن�شـد.�آن�وقتی�که�دسـت�
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علـی�qبـه�بـازوی�زهـرا�rرسـید�و�آن�احسـاس�زخـم�بـودن�در�
زیـر�دسـت�علـی�آمـد،�صـدای�علـّی�بردبـار�بلنـد�شـد�خیلی�بلنـد�گریه�
هـراء�َتبکـی؟(�گفـت:�آقـا�جـان!�آیـا� ِمـن�َفقـِد�الّزَ

َ
کـرد.�اسـماء�گفـت:�)أ

بـرای�مـرگ�فاطمـه�rگریـه�می�کنـی؟�آیا�بـرای�مرگ�دختـر�گرامی�
�أَثر�

ّ
پیامبـر�sاشـک�می�ریزی؟�حضـرت�فرمودند:�»مـا�ُیبکینی�ِاآل

ـیاط؛�مـن�گریـه�نکـردم�و�مـرا�بـه�گریـه�در�نیـاورد،�مگـر�وقتـی�کـه� الّسِ
احساس�کردم�که�جای�ضربه�های�تازیانه�به�بازوی�فاطمه�مانند�

بازوبند�باقی�مانده�است20. 

ای�گوهر�درج�حیا�فاطمه
�����������������������������فاطمه�یافاطمه�یافاطمه � � �

خیز�و�دعا�در�حق�همسایه�کن
�������������������������������������������������������بر�سر�مرغان�حرم�سایه�کن � �

خیز�و�نماز�شب�خود�را�بخوان�
�����������������������������������������������������������������������������قصه�تاب�و�تب�خود�را�بخوان �

خیز�ز�جا�نور�دو�عینم�ببین
��������������������������������������������������������اشک�یتیمی�حسینم�ببین � �

چون�حسن�آید�به�برش�می�کشم
���������������������������������������دست�نوازش�به�سرش�می�کشم � �

اینجا�بود�که�حسنین�آمدند�و�صورت�به�کف�پای�مادر�گذاشتند�و�
صـدا�زدنـد�وا�اّمـا�وا�اّمـا�وا�اّمـا�و�بعد�از�این�تصویر�همیشـه�همه�گفتند�

بهشت�زیر�پای�مادران�است.�)حسنین�زیر�پای�زهرا�r افتادند(
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گلشن�جان،�بی�بر�و�بی�برگ�شد
�������������������������������������������فاطمه�افسوس�جوان�مرگ�شد � �

مایه�حیرت�به�خدا�صبر�توست
���������������������������������������لیله�ی�قدری�و�نهان�قبر�توست21  � ��
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الخبـر�فـی�تاریـخ�العـرب�و�البربـر�و�مـن�عاصرهـم�مـن�ذوى�الشـأن�
کبر�)تاریخ�ابن�خلدون(،�تحقیق:�خلیل�شحادة،�چ�2،�بیروت،� ال

دار�الفکر،�1988/1408.
4.ابن�شـعبه�حرانی،�حسـن��بن�علی��بن�حسـین��بن�شـعبه،�تحف�

العقول�عن�آل�الرسولs،�قم،�جامعه�مدرسین،��1404ق.
5.ابـن�فـارس،�أحمـد�بـن�فـارس�بـن�زکریـا�أبـو�الحسـین،�معجـم�

مقاییس�اللغة،�قم،�دفتر�تبلیغات�اسامی،��1404ق.
6.ابـن�قزغلـی�جـوزی،�یوسـف�بـن�قزغلـی�)ابـن�جـوزی(،�تذکـرة�
الخـواص�مـن�االمـة�بذکـر�خصائـص�االئمـه،�تحقیـق:�حسـین�تقـی�

.1384�،qزاده،�قم،�مجمع�جهانی�اهل�بیت
�،q7.ابـن�مغازلـی�شـافعی،�مناقـب�اإلمـام�علـی�بـن�أبـی�طالـب

بیروت،�دار�الضواء،��1424ق.
8.ابـن�منظـور،�محمـد�بـن�مکـرم،�لسـان�العرب،�چ�3،�بیـروت،�دار�

صادر،��1414ق.
9.ابـن�هشـام�،�ابومحمـد�عبدالملک�بن�هشـام�حمیـری�معافری،�

السیرة�النبویة�)سیره�ابن�هشام(،�بیروت،�دارالمعرفه،�بی�تا.
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10.ابـی�داود،�ابـو�داود�سـلیمان�بـن�االشـعث�ازدی�سجسـتانی،�
سنن�أبی�داود،�بیروت،�دار�الفکر،��1410ق.

)تنبیـه� ورام� مجموعـة� فـراس،� ابـی� بـن� ورام� فـراس،� 11.ابـی�
الخواطر(،�قم،�مکتبه�فقیه،�بی�تا.

حسـن� امـام� بـه� منسـوب� تفسـیر� �،qعسـکرى 12.امـام�حسـن�
عسکریq،�قم،�مدرسه�امام�مهدی،��1409ق.

13.بخـاری؛�أبـو�عبـد�اهلل�محمـد�بـن�إسـماعیل�بـن�إبراهیـم�بـن�
المغیرة�البخاری،�الجامع�الصحیح�المسـند�من�حدیث�رسـول�اهلل
کثیـر،� ابـن� دار� �،3 چ� البخـاری(،� وأیامـه�)صحیـح� وسـننه� �s

بیروت،�1407ق/1987م.
سـفیر،� چاپخانـه� الزهـرا،� فاطمـة� سـیدة� محمـد،� 14.بیومـی،�

اصفهان،�چاپ�دوم،��1418ه.
کلمـات�قصـار� 15.پاینـده،�ابوالقاسـم،�نهـج�الفصاحـة�مجموعـه�

حضرت�رسولs،�چ�4،�تهران،�دنیای�دانش،��1382ش.�
16.پیشـوایی،�مهـدی،�تاریـخ�اسـام�از�جاهلیـت�تـا�رحلـت�پیامبـر�

اسامs،�تهران،�دفتر�نشر�معارف،�1385.
17.الترمذی،�اإلمام�أبوعیسـی�محمد�بن�عیسـی،�سنن�الترمذی،�
تحقیـق�و�تصحیـح�عبـد�الوهـاب�عبـد�اللطیـف،�چ�2،�بیـروت،�دار�

الفکر�للطباعة�و�النشر�و�التوزیع،��1403قـ���1983م.
18.تمیمـی�آمـدی،�عبدالحمید،�تصنیـف�غررالحکم�و�درر�الکلم،�

قم،�دفتر�تبلیغات�اسامی،�1366.
19.خـزاز�رازى،�علـی�بـن�محمـد،�کفایـة�الثر�فی�النـص�علی�الئمة�

اإلثنی�عشر،�محقق:�حسینی�کوهکمرى،�بیدار،�قم�،�1401ق�
20.الخضیـری�السـیوطی،�عبدالرحمـن�بـن�الکمـال�ابی�بکـر�بـن�



209 rسبــــــکزنـــــــدگیفاطمــــــی

محمـد�سـابق�الدین�)سـیوطی(،�تاریـخ�الخلفـاء�للسـیوطی،�جـده،�
دارالمنهاج،�بی�تا.

21.خمینـیu،�روح�اهلل،�صحیفـه�نـور،�تهران،�موسسـه�تنظیم�و�
.1378�،uنشر�آثار�امام�خمینی

22.راغب�اصفهانی،�حسین�بن�محمد�بن�مفضل،�مفردات�الفاظ�
القـرآن،�تحقیـق�صفـوان�عدنـان�داودى،�بیـروت،�دارالشـامیة،�

1412ق/�1992م.
کتاب،� 23.رواونـدی،�سـید�فضـل�اهلل،�النوادر�للراوندی�،�قـم،�دارا

بی�تا.
24.سبحانی،�جعفر،�فروغ�ابدیت�تجزیه�و�تحلیل�کاملی�از�زندگی�

کرمs،�چ�21،�قم،�بوستان�کتاب،�1385. پیامبر�ا
25.سـپهر،�محمدتقـی،�ناسـخ�التواریـخ،�زندگانـی�حضـرت�فاطمه�

زهرا،�تهران�)بی�تا(.
26.شـعیری،�تـاج�الدیـن،�جامـع�االخبـار،�قـم،�انتشـارات�رضـی،�

�1405ق.
27.شـیخ�صـدوق،�ابوجعفـر�محمد�بن�علی�بن�حسـین�بن�موسـی�
بـن�بابویـه�قمـی�)شـیخ�صـدوق(،�امالـی�صـدوق،�بیـروت،�اعلمی،�

�1400ق.
28.شیخ�صدوق،�الخصال،�قم،�جامعه�مدرسین،��1362ش.

29.شیخ�صدوق،�علل�الشرائع،�داوری،�قم،�بی�تا.
30.شـیخ�صـدوق،�عیـون�اخبـار�الرضـاq،�تهـران،�نشـر�جهـان،�

�1378ق.
کمـال�الدیـن�و�تمـام�النعمـه،�چ�2،�تهـران،� 31.شـیخ�صـدوق،�

اسامیه،��1395ق.�
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قـم،�جامعـه� �،2 الفقیـه،�چ� �یحضـره� ال مـن� 32.شـیخ�صـدوق،�
مدرسین،��1404ق.

النـوار�فـی�غـرر� بـن�حسـن�حفیـد،�مشـکاة� 33.طبرسـی،��فضـل�
الخبار،�نجف،�حیدریه،��1385ق.

34.��طبرسـی،�ابوعلـی�فضـل�بـن�حسـن�طبرسـی،�إعـام�الـورى�
بأعام�الهدى�،�چ�3،�تهران،�اسامیه،��1390ق.

35.طبرسی،�احمد�بن�علی،�اإلحتجاج�علی�أهل�اللجاج�،�مشهد،�
نشر�مرتضی،��1403ق.

والملـوک،� المـم� تاریـخ� طبـری،� جریـر� بـن� 36.طبـری،�محمـد�
بیروت،�دار�الکتب�العلمیة،��1407ه.�ق.

37.طبـری،��محمـد�بـن�جریر�طبری،�دالئل�االمامة،�بنیاد�بعثت،�
قم،�چاپ�اول،��1413ه.

38.شـیخ�طوسـی،�محمد�بن�حسـن،�االمالی�طوسـی،�دارالثقافة،�
قم،�1414ق.

39.شیخ�عباس�قمی،�بیت�االحزان،�نشر�دار�الحکمه،�قم،�1412 
ق.

40.عاملـی،�محمـد�بـن�حسـن�ُحـر�عاملی،�تفصیل�وسـائل�الشـیعة�
إلی�تحصیل�مسائل�الشریعة،�قم،�آل�البیت،��1409ق.

41.عامـه�امینـی،�الغدیـر�فـی�الکتـاب�و�السـنه�و�االدب،�قـم،�مرکـز�
الغدیر�للدراسات�االسامیه�،��1416ق.

چاپخانـه� تهـران،� دهخـدا،� لغت�نامـه� دهخـدا،� کبـر� 42.علی�ا
مجلس�شورای�اسامی،��1325ه.ش.

43.فیـروز�آبـادى،�سـید�مرتضـی�،�فضائـل�الخمسـة�مـن�الصحـاح�
الستة،�تهران،�اسامیه،��1392ق.
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44.قضاعی�،�قاضی،�شهاب�االخبار،�تهران،�مزکز�انتشارات�علمی�
و�فرهنگی،���1361ش.

45.کراجکـی،�ابوالفتـح،�کنـز�الفوائـد،�قـم،�انتشـارات�دارالذخائـر،�
�1410هـ.�ق.

46.کلینی،�محمد،�الکافی،�چ�2،�تهران،�اسامیه،�1362.
47.لکهنـوى�،�میـر�حامـد�حسـین،�عبقـات�النـوار�فی�إمامـة�الئمة�
�،qالطهار،�چ�2،�اصفهان،�کتابخانه�عمومی�امام�امیر�المومنین�

�1366ش.
48.متقـی�هنـدی،�عاء�الدیـن�علـی�بـن�عبـد�الملـک�ابـن�قاضـی�
خان�قادرى�شاذلی�هندى،�کنز�العّمال�فی�سنن�االقوال�و�االفعال،�

بیروت،�دار�الکتب�العلمیة،�1424ق.
49.مجلسـی،�محمـد�باقـر،�بحاراالنـوار�الجامعـة�لـدرر�أخبـار�الئمة�

الطهار،�تهران،�اسامیه،�بی�تا.
کشـف�الغمـة�فـی�معرفـة�الئمـة،�تبریـز،�بنـی� 50.محـدث�اربلـی،�

هاشمی،��1381ق.
51.محـدث�قمـی،�منتهـی�اآلمـال�فـی�تواریـخ�النبـی�و�اآلل�،�قـم،�

دلیل،��1379ش.
52.محمـدی�ری�شـهری،�محمـد،�موسـوعة�االمـام�علـی�بـن�ابـی�
طالـب�qفـی�الکتـاب�و�السـنة�و�التاریـخ،�تحقیـق:�سـید�محمـد�
کاظم�طباطبائی�و�سید�محمود�طباطبائی�نژاد،�قم،�دارالحدیث،�

1379ش/1421ق.
53.مسـلم،�ابـو�الحسـین�مسـلم�بـن�الحجـاج�بـن�مسـلم�القشـیری�
النیشابوری،�الجامع�الصحیح�)صحیح�مسلم(،�بیروت،�دار�الفکر�

للطباعة�و�النشر�و�التوزیع.��1401ق�-��1981م.
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انتشـارات� 54.مطهـری،�مرتضـی،�نظـام�حقـوق�زن�در�اسـام،�
صدرا،�1374. 

55.مطهـری،�مرتضـی،�مجموعه�آثار�شـهید�مطهریu،�تهران،�
صدرا،�1384.

56.معتزلـی،�ابـن�أبـی�الحدیـد،�شـرح�نهـج�الباغـه،�بیـروت،�دار�
احیاء�التراث�العربی،��1378ق.

57.معین،�محمد،�فرهنگ�لغت�معین،�تهران،�امیرکبیر،�1353.
58.مفیـد،�محمـد�بـن�محمـد،�اإلرشـاد�فـی�معرفـة�حجـج�اهلل�علـی�

العباد،�قم،�کنگره�شیخ�مفید،��1413ق.�
59.مفید،�محمد�بن�محمد،�امالی�مفید،�قم،�کنگره�شیخ�مفید،�

�1413ق.
نجـف� �،rالزهـرا الصدیقـة� وفـاة� عبدالـرزاق،� 60.مقـرم،�

.1951/1370
61.نوری،�میرزا�حسـین،�مسـتدرك�الوسـائل�و�مسـتنبط�المسائل،�

قم،�مؤسسه�آل�البیت�الحیاء�التراث،��1408ق.
62.نیشـابوری،�فتال،�روضة�الواعظین�و�بصیرة�المتعظین�،�قم،�

انتشارات�رضی،�بی�تا.
63.هالـی،�سـلیم�بـن�قیس،�کتاب�سـلیم�بن�قیـس�الهالی،�قم،�

نشر�هادی،��1405ق.
واضـح� وهب�بـن� جعفربـن� یعقوب�بـن� احمدبـن� 64.یعقوبـی،�
قـم،� یعقوبـی،� تاریـخ�� بالیعقوبـی،� المعـروف� العباسـی� الکاتـب�

المکتبة�الحیدریة،��1382ش.


