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 :سرّه( )قدسخمینی امام

 فالن گویندنمى ،«طورند این روحانیین» گویند:مى بگذارد کج را پایش روحانى یک اگر»
 کهه است شده وضع اآلن طور این بکند، خطایى یک نخواسته، خداى روحانى یک اگر آدم...
 را پایش اگر یکى که است بزرگى مسئولیت یک ،مسئولیت اند.جورى این روحانیون گویندمى
 حسهاب اسهالم روحانیهت پهاى بشهود، حساب خودش پاى که نیست طور این بگذارد غلط
 خهداى آقایان شما و ما از که خطایى هر جهت این از است. اسالم روحانیت  شکست شود،مى

 دارد مدرسهه در کهه اىطلبهه آن حتى شود؛مى حساب همه پاى بکند... پیدا تحقق نخواسته،
 دیگران پاى شود،نمى حساب خودش پاى بکند خطایى یک که وقتى هم آن خواند،مى درس
«است. بزرگ بسیار مسئولیت کنند.مى حساب هم

 
 16/2/1364 سنی، و شیعه روحانیون و علما جمع جمع علما در بیانات

 (:العالی ظله مد)اسالمی انقالب معظم رهبر

 گفتهار منشه  بهه را مهردم دل تهوانیممى چطهور زندگى محیط و اعىاجتم محیط در ما»
 حهر  دنیهوى شههوا  مهذمت  از درحالیکه برانگیزیم؛ را آنها اعتماد و کنیم مطمئن خودمان

 بهه سهرردندل مهذمت از کنیم!مى عمل دیگرى طور خودمان نکرده خداى عمل در و زنیممى
 مها عمل اما بزنیم؛ حر  دنیوى هاىخواهىهزیاد راه در کردنمجاهد  و کردنحرکت و پول
 اثهر  یها کنهد،نمى اصهالا اثهر یا بکند؟! اثر است ممکن چیزى چنین چطور باشد! دیگرى طور

 تبهدیل اثهر ضهد بهه درسهت مها، کار واقعیت  کشف با بعد که کندمى اثرى یا کند،مى زودگذر
«.است مهم بسیار عمل بنابراین، شود.مى

 5/11/1384 مبلّغان، و روحانیان دیدار در بیانات
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 بانوی جهاد
*علیخادمی والمسلمین االسالمحجت

ِه َح »قال الله تعالی:   1«قَّ ِجهاِدِه...َو جاِهُدوا ِفي اللَّ

 مقدمه
صهورت روزمهره در ادبیهات گفتهار  و اگر چه معنا و مفهوم برخی واژگان و موضهوعاتی کهه بهه 

معنها  کامهل و  صورت کلی و اجمالی برایمان روشن است؛ اما بههنوشتار  ما کاربرد دارند، به 
، به هر گونه تالشی «ُجهد»ا ی« َجهد»جهاد از ریشه «. جهاد»ها توجه نداریم؛ مانند واژه  دقیق آن

   2گردد. شود؛ بلکه به تالش همراه با سختی و مشقت اطالق می گفته نمی
بار در آیات مختلف کتاب الهی مطهرح  41ا  که  گونه این اصطالح در قرآن نیز پرکاربرد است؛ به

ِه َحقَّ »شده است؛ چنانکه در سوره مبارکه حج فرموده است:  ِجهاِدِه...؛ و در راه َو جاِهُدوا ِفي اللَّ
درباره ایهن آیهه شهریفه، دو سهؤاا اساسهی مطهرح «. خدا جهاد کنید و حق جهادش را ادا نمایید

است: معنا  حق جهاد چیست؟ راه عمل به آن کدام است؟ در ایهن نوشهتار، بهه دو سهؤاا فهوق 
 دهیم.  پاس  می

                                                           

 .حوزه علمیه قم 4آموخته سطح  دانش* 
 .78 :. حج 1
 .486 ، ص1  ، جمعجم مقاييس اللغه. ر.ک: احمد بن فارس، 2

 تخصصی ویژه مبلغانفصلنامه علمی ـ 

 ـ شماره یازدهم 1401پاییز  
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 . حق جهاد 1
و عالمهه  یر  همچهون مرحهوم طبرسهیبرا  رسیدن به پاس  پرسش اوا، به گفته مفسران شه

بیشهتر مفسهران بهر »نوشته است: مجمع البيان در  کنیم. مرحوم طبرسی بسنده می طباطبایی
این باورند که مقصود از جهاد در این آیه شریفه، همه طاعات است )لذا به جهاد در میدان جنگ 

   1«.اختصاص ندارد(

ظاهرًا مراد از جهاد در ایهن آیهه، معنها  عهام آن »ت: نوشته اس الميزاننیز در  عالمه طباطبایی 
است. مؤید این دیدگاه، آیه آخر سوره عنکبوت است که جهاد را در معنایی غیر از جههاد جنگهی 

ُهْم ُسُبَلنابه کار برده است: " ذيَن جاَهُدوا فينا َلَنْهِدَينَّ ها که در راه ما )با خلوص نیهت(  ...؛ و آنَو الَّ
   2«.شان خواهیم کرد" ها  خود هدایت عًا به راهجهاد کنند، قط

تر شهدن گسهتره  ا  عام است و به جهاد فیزیکی اختصاص ندارد. برا  روشن بنابراین جهاد، واژه
 کنیم.  معنایی جهاد، اقسام چهارگانه آن را بررسی می

 الف. جهاد کبیر 

َفال ُتِطِع اْلكاِفريَن َو جاِهدْدُهْم »این تعبیر که تعبیر  قرآنی است، در سوره فرقان ذکر شده است: 
 3«.[ با آنان جهاد  بزرگ بنما ؛ بنابراین از کافران اطاعت مکن و به وسیله آن ]قرآنِبِه ِجهادًا َكبيراً 

قدر منظور از جهاد کبیر، جهاد علمی و فرهنگهی اسهت؛ زیهرا سهوره  بر پایه نظرات مفسران عالی
 4گاه جنگی میان مسلمانان و مشرکان صورت نگرفهت. چا  مکی است و در مکه هی فرقان، سوره

بها تعبیهر لطیفهی در  مفسر شهیر شیعه، عالمه طبرسی 5گردد. نیز به قرآن باز می« به»ضمیر در 
تهرین جههاد در پیشهگاه خهدا، جههاد  آید که بهتهرین و بزرگ از این آیه بر می»نویسد:  باره می این

 6«.دهند ا پاس  میاست که شبهات دشمنان دین ر  متکلمان
الله اسهت، جههاد کبیهر یعنهی که مطالبه جد  مقام معظم رهبر  حفظه« جهاد تبیین»منظور از 

ا  دشمن، اهمیت و  جهاد  علمی ه فرهنگی است که امروزه با گستردگی روزافزون جنگ رسانه
 ضرورت آن بیشتر آشکار شده است. 

                                                           

 .154 ، ص7 ، جفی تفسير القرآن مجمع البيانحسن طبرسی،  بن . فضل1
 .  412 ، ص14 ، جفی تفسير القرآن الميزان. سید محمدحسین طباطبایی، 2
 . 52. فرقان: 3
 .   474 ، ص24 ، جمفاتيح الغيبعمر فخر راز ،  بن . محمد4
 .75 ، ص19  ، جالتحرير و التنويرعاشور،  ابنبن محمد . محمدطاهر 5
 . 273 ، ص7 ج ،فی تفسير القرآن مجمع البيانحسن طبرسی،  بن . فضل6
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 ب. جهاد افضل

نقهل شهده  خدا در حدیثی معتبر )مو هق( از رسهوا جهاد افضل، اصطالحی روایی است که
درسهتی کهه برتهرین جهادهها، سهخن بهه  1؛الِْجَهاِد كَِلَمُة َعْدٍل ِعنَْد ِإَماٍم َجااِِ ٍ   ِإنَّ َأْفَضلَ »است: 

 خدا نیز در سخنی مشابه این سخن رسوا امیرالمؤمنین«. عادالنه نزد حاکم ستمگر است
ٍٍ  ِإنَّ اْْلَْم َ »فرموده اسهت:  ْْ ِِ بَاِن ِمْن َأَجٍل َو ََل يَنْقَُصاِن ِماْن  ِبالَْمْعُ وِف َو النَّْهَي َعِن الُْمنْكَِ  ََل يُقَ ِّ

امر بهه معهروو و نههی از منکهر، نهه اجلهی را  2؛َجاِِ ٍ   ِعنَْد ِإَمامٍ   َو َأْفَضُل ِمْن َذلَِك كُلِِّه كَِلَمُة َعْدلٍ 
هها، سهخن عهدا اسهت در برابهر حهاکم  بهتر از همه این کاهد و کند و نه از روز  می نزدیک می

 «.ظالم
 ج. جهاد اکبر

گونهه  ایهن عبهارت این این تعبیر نیز برگرفته از چندین روایت است. در روایتهی از امیرمؤمنهان
 3؛تَْساَعُدوا  َأنْفُِساكُ ْ َو اْعلَُموا َأنَّ الِْجَهاَد اْْلَكْبََ  ِجَهاُد النَّْفِس َفاْشتَِغلُوا ِبِجَهااٍد »استفاده شده است: 

بدانید که جهاد اکبر همان مجاهده با نفس است؛ پس به جهاد با نفس همت کنید تها سهعادتمند 
ُل َما تُنِْكُ وَن ِماَن الِْجَهااِد ِجَهااُد »همچنین در روایت دیگر  از حضرت آمده است: «. شوید َأوَّ
 «.هایتان است نهید(، جهاد با نْفس د )کنار میکنی نخستین جهاد  که آن را انکار می 4؛ َأنْفُِسكُ ْ 

نیز به کار رفته است. فضهیل بهن عیهاز از آن حضهرت  این عبارت در حدیثی از امام صادق
در پاس  جهاد را به چهار بخش تقسهیم و دو  امام«. جهاد واجب است یا مستحب؟»پرسید: 

ا َأَحاُد »اد واجب فرموده است: مورد را واجب و دو مورد دیگر را مستحب دانسته و درباره جه َفَأمَّ
ِ َعزَّ َو َجلَّ َو هَُو ِمْن َأْعَظِ  الِْجَهاِد َو ُمَجا ُجِل نَْفَسُه َعْن َمَعاِصي اّلَله يَن الْفَْ َضيِْن َفُمَجاَهَدُة ال َّ ِِ َهَدُة الَّا

ِِ فَْ ض   خهویش بهرا  دور  از یکی از دو جهاد واجب، جهاد انسان با نفهس  5؛يَلُونَكُْ  ِمَن الْكُفَّا
 «.  ترین جهادهاست. جهاد دوم که واجب است، جهاد با کفار است گناهان است که از بزرگ

 د. جهاد اصغر 

ههها برگشههتند،  ایههن تعبیههر، تعبیههر روایههی مشهههور  اسههت. وقتههی مجاهههدان از یکههی از جنگ
                                                           

 . 60 ، ص5 ، جفروع کافییعقوب کلینی،  بن . محمد1
 . 374، حکمت 542، صنهج البالغهرضی، محمد بن حسین شریف ال. 2
 .807، صو درر الكلم غرر الحكم آِمد ، بن محمد تمیمی . عبدالواحد3
 .214 . همان، ص4
 .  9 ، ص5 ، جفروع کافییعقوب کلینی،  بن . محمد5
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نبهرد اصهغر آفهرین بهر شهما کهه از میهدان »آنان را تکریم کرد و بهه آنهان فرمهود:  خدا رسوا
در این اصهطالح، صهغیر و کوچهک نیسهت و نبهرد بها « اصغر»منظور از  1«.پیروزمندانه برگشتید

ا  از جههاد  باشد. در واقع این جهاد، مصداق و نمونه دشمن، به هیچ عنوان کوچک و راحت نمی
 ر داتوانهد افهزون به اکبر و مبارزه با نفس است و تا مبارز بر نفس خویش چیره نشده باشهد، نمی

کندن از زن و فرزند و زندگی، جان خود را کف دست بگیرد و به مقابله فیزیکی با دشهمن بهرود. 
توان افراد شاخصی را  دید که ضمن دارا بودن موقعیت علمی و فرهنگهی، اههل  در طوا تاری  می

نسهبت بهه تر بهودن آن  بنابراین راز تعبیر به اصغر درباره این جهاد، کوچک 2جهاد فیزیکی نبودند.
جهاد اکبر از یک زاویه خاص است. مجاهده با نفس از آن جهت که محهدود بهه زمهان و مکهان 
خاصی نیست و تا آخرین لحظه عمر الزم است، اکبر از مبارزه با دشهمن ظهاهر  اسهت کهه در 

 آید.  مقطع یا مقاطعی خاص به نبرد با انسان می
د فیزیکی بر زنان الزم نیست، تالش زن بهرا  نکته دیگر درباره این جهاد، این است که چون جها

بینی اسهالم،  ن استحکام نظام خانواد ه به عنوان جایگزین بهرا  آن معرفهی شهده اسهت. در جهها
زحمات زن در رسیدگی به شوهر و فرزندان و گرم نگه داشتن کانون خانواده، معادا جهاد مهردان 

که جریان مراجعه أسماء بنت یزید انصهار   برانگیز  در میدان نبرد با دشمن است. ماجرا  تأمل
شوهردار  زنهان بها جههاد مهردان را  و پاس  آن حضرت، مبنی بر معادله خوب خدا به رسوا

 3کند؛ شاهد روشنی برا  این موضوع است. روایت می

 . راه عملی کردن حق جهاد2
ی یعنی انبیا و اولیاسهت ها  اله بهترین راه عملی کردن اقسام گوناگون جهاد، الگوپذیر  از اسوه

 که دو ا ر مهم را به دنباا دارد: 
 کند؛ ها  رسیدن به یک فضیلت را آسان می ه  داشتن الگو، سختی

 گیرد.  ه  به سبب پیوند عاطفی میان انسان و آن الگو  الهی، رسیدن به آن فضیلت سرعت می
ر کرده است. در سوره انعام پهس پیامبر الهی را ذک 30هایی از زندگی حدود  رو قرآن، بخش از این

                                                           

ِ  َعْن َأِبي»؛ 12ص. همان، 1 َجُعوا َقااَل َمْ َحبااب ِبَقاْومٍ  َأنَّ النَِّبيَّ   َعبِْداّلَله َِ ا  َقَضاُوا الِْجَهااَد   بََعَث ِبَسِ يٍَّة َفلَمَّ
ِ ص َو َما الِْجَهاُد اْْلَكْبَُ  َقاَل ِجَهاُد النَّفْ  ُسوَل اّلَله َِ  «.ِس اْْلَْصَغَ  َو بَِقَي الِْجَهاُد اْْلَكْبَُ  ِقيَل يَا 

از  484صهفحه . ماجرا  ترسیدن شاعر معروو، حسان بن  ابت در جنگ احزاب و پناه بردنش به قلعه زنهان را در 2
 بخوانید.   أسدالغابةجلد اوا 

 . 153 ، ص2 ، جالدر المنثورالدین سیوطی،  . جالا3
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ُه َفِبُهداُهُم اْقَتِدهْ »از نام بردن از چند نفر از پیامبران، فرموده است:  ذيَن َهَدى اللَّ هها  آن 1...؛ُأولِئَك الَّ
در «. شههان کهرده اسهت؛ پهس بههه ههدایت آنهان اقتهدا کههن کسهانی هسهتند کهه خداونهد هدایت

ِ َحقَّ ِجهاِدهِ   ِفي  َو َجاَهْدتُ ْ »انیم: خو نیز می ها  حضرات معصومین نامه زیارت  2«. اّلَله
نظیر  بهرا  عملیهاتی  الگو  بی در میان پیامبران و دیگر اولیا  الهی، حضرت صدیقه طاهره

ها  زیاد  از هر چهار نوع جهاد، در زندگانی کوتهاه  کردن اقسام گوناگون جهاد است؛ زیرا نمونه
 گذرانیم: ها از نظر می ایشان وجود دارد که برخی از آن

 و جهاد کبیر  . فاطمه1

ها  جهاد علمی و فرهنگی در زندگانی کوتاه بانو  بزرگ اسالم بسیار است که به برخهی از  نمونه
 شود.  ها اشاره می آن

م
ّ
 الف: تعل

کوشید از شهر علم نبو   بانو  بزرگ اسالم ضمن دارا بودن مقام علمی موهبتی الهی، همواره می
 ند شود؛ چنانکه در روایتی آمده است:م بهره

آمهد و عهرز  چند روز  نگذشته بود که شخصی به خانهه فاطمهه از رحلت پیامبر
«. منهد سهاز ؟ چیز  نزد شما یادگار گذاشته است تا مرا از آن بهره خدا آیا رسوا»کرد: 

ْلهَک َههاِت تِ » :افتاد و بهه کنیهز خهود فرمهود به یاد حدیثی از پیامبر حضرت فاطمه
کنیز به جستجو پرداخت و آن را نیافت و بازگشهت «. شده را بیاوراْلَجِریَدَة؛ آن صفحه نوشته 

َويَْحِک اُْطلُِبيها َفِانَّهاا » :به او فرمود حضرت فاطمه«. آن را نیافتم»و به حضرت گفت: 
طهراز  ارزش آن نزد مهن ههم؛ وا  بر تو! برو آن را پیدا کن؛ زیرا تَْعِدُل ِعنِْدي َحَسناب َو ُحَسيْناب 

کنیز رفت و به جستجو  دقیق پرداخهت و سهرانجام آن  .«است ارزش حسن و حسین
را برا  فرد خواند که در آن چنین نوشته شهده  آن نوشته نوشته را پیدا کرد. حضرت فاطمه

 بود:
ِِقَهُ »ه  ُه بََوا ُِ اش از آزار  منان نیست آن کسهی کهه همسهایه؛ از مؤ لَيَْس ِمَن الُْمْؤِمِنيَن َمْن لَْ  يَْأَمْن َجا

 ؛«او در امان نیست
هُ »ه  َِ  َو الْيَْوِم اْْلِخِ  فَََل يُْؤِذي َجا

ِ ؛ و کسی که ایمان به خهدا و روز جهزا دارد، َو َمْن كَاَن يُْؤِمُن ِباّلَله
                                                           

 .90 ک. انعام1
 .612 ، ص2  ، جمن ال يحضره الفقيهعلی صدوق،  بن . محمد2
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 ؛«رساند اش آسیب نمی به همسایه
ِ َو الْيَْوِم اْْل »ه  ْْ َو َمْن كَاَن يُْؤِمُن ِباّلَله ؛ و کسهی کهه بهه خهدا و روز قیامهت ِخِ  فَلْيَقُْل َخيْ اب َأْو يَْسكُ

 ؛«کند گوید و یا سکوت می اعتقاد دارد، یا سخن نیک می

ئَّاَل الُْملِْحاَف »هه  ِنيَن السَّ َ يُِحبُّ الَْخيَِّ  الَْحِليَ  الُْمتََعفَِّف َو يُبِْغُض الَْفاِحَش الضَّ ؛ خداونهد انسهان ِإنَّ اّلَله
کننده را دشهمن  توز و بسیار سؤاا رخواه، بردبار و پاکدامن را دوست دارد و انسان بدزبان و کینهخی

 ؛«دارد
يَماُن ِفي الَْجنَّةِ »ه  يَماِن َو اْْلِ ؛ بدان که حیاء از ایمان است و ایمهان، موجهب ورود ِإنَّ الَْحيَاَء ِمَن اْْلِ

 ؛«شود به بهشت می
ِِ َو ِإنَّ الْفُْحَش ِمَن الْ »ه  اُء ِفي النَّا َِ اِء َو الْبَ َِ شهرمی،  شرمی است و بی ؛ و بدان که ناسزاگویی از بیبَ

   1«.موجب ورود به آتش دوزخ است

 ب: تعلیم 

ا  از تهالش  نقهل کهرده اسهت، نمونهه خدا از رسوا حدود صد حدیثی که حضرت زهرا
  کهه آن حضهرت ایشان برا  آموزش معارو الهی به جامعهه اسهت. احادیهو گونهاگون دیگهر

شهود؛ چنانکهه فرمهوده اسهت:  ها  آموزش محسوب می مستقیمًا بیان کرده است، از دیگر جلوه
ِ َخاِلَص » ُ َعزَّ َو َجلَّ لَُه َأْفَضَل َمْصلََحتِهِ   ِعبَاَدتِهِ   َمْن َأْصَعَد ِإلَى اّلَله کسی که عبهادت پهاک  2؛َأْهبََط اّلَله

 «.کند ند بهترین مصالحش را بر او نازا میو خالص خود را به باال بفرستد، خداو
نظیر  برا  آشهنا کهردن  دعاها  متعدد  همچون تعقیباتی که از آن بانو نقل شده است، منبع بی 

 4از جمله دعا  مشههور بهه دعها  جامعهه. 3آید؛ مردم با نیازها  اخالقی اجتماعی به شمار می
 دانشگاه آموزشی حضهرت فاطمههمحورها  هفتگانه خطبه آن حضرت نیز کالس دیگر  از 

است: توحید، نبوت عامه، قرآن، اسرار احکام الههی، نبهوت خاصهه، نفهاق و منافقهان، کودتها  
 سقیفه.  

در برابر سؤاالت زیاد بانو  پرسشگر، نمونه دیگر  از  صبر و حوصله حضرت صدیقه طاهره
                                                           

 ، ص2 ، جاصوو  کوافییعقهوب کلینهی،  بن محمدر.ک: ؛ 65 ، صدالئل اإلمامهجریر طبر  شیعی،  بن مد. مح1
667 . 

 . 108 ، ص2 ، جمجموعه ورام ، فراس بی. ورام بن أ2
 به بعد.  597، صموسوعة کلمات فاطمة الزهراء، م. ر.ک: معهد باقر العلو3
 ، جبحاراألنوار؛ محمدباقر مجلسی، 141 ، صو منهج العبادات اتمهج الدعوطاووس،  موسی ابن بن . ر.ک: علی4

 . 406 ، ص92
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 1رود. زحمات آن حضرت در عرصه جهاد کبیر به شمار می

 و جهاد افضل فاطمه. 2

که در غم جانکاه رحلت پهدر بهود، جههاد افضهل و ایسهتادن در برابهر  خدا تنها یادگار رسوا
نظیر به نمایش گذاشت و در این راه، خود و فرزندش را نیز فدا کرد. بانو   ا  بی ظالمان را به گونه

 انگیز فرمود: ساله با شجاعتی شگفت ساله، در برابر خلیفه شصت هجده
ِ َأنْ  بَْن َأبِييَا ا َْ   َأبَاكَ   تَِ َث   قَُحافََة! َأِفي كِتَاِب اّلَله َث َأِباي لََقاْد ِجْئا ِِ فَِ يًّاا  َشايْئاب   َو ََل َأ

اد   ُ َو الْغَِ يُ  ُمَحمَّ  َفُدونَكََها َمْ ُحولَةب َمْخُطوَمةب تَلَْقاَك يَْوَم َحْشِ َك َو نَْشِ َك فَِنْعَ  الَْحكَُ  اّلَله
اَعِة يَْخَسُ  الُْمبِْطلُونَ َو الَْمْوعِ  آیا در قهرآن اسهت  قحافه! ا  فرزند أبی 2؛ ُد الِْقيَاَمُة َو ِعنَْد السَّ

که تو از پدرت ارث ببر ، ولی من از پدرم ارث نبرم؟ چه سخن نهاروایی گفتهی! )حهاا کهه 
مهن( را کهه همچهون مرکهب آمهاده و مههار شهده، آمهاده  چنین است( پهس بگیهر آن )ارث

کنیم و در آن روز، داور  ردار  است؛ ولی بدان در قیامت تو را دیهدار و بازخواسهت مهیب بهره
و موعهِد داور ، رسهتاخیز اسهت و در آن روز، بهاطالن زیهان  خدا و مّدعِی تهو محمهد

 خواهند دید. 
نبهود. آن حضهرت در جمهع  خطبه در مسجد نبو ، تنها میدان جهاد افضل حضرت فاطمهه

 به مقابله با ظلم و ظالم زد و فرمود: زنان مدینه نیز دست
ِة َو َمْهابِِط اْلاَوْحِي اْْلَِمايِن َو  َسالَِة َو قََواِعِد النُّبُوَّ َواِسي ال ِّ َِ ْحَزُحوَها َعْن  َْ َويَْحُهْ  َأنَّى 

يِن َأَل ذلَِك ُهاَو الُْخْسا اُن الُْمِباينُ  نْيَا َو الدِّ ِبيِن ِبَأْمِ  الدُّ ! چگونهه شهان وا  بهه حاا 3؛ الطَّ
ها   ابت خاندان رسهالت، برگردانیهده و  جا کردند و آن را از بنیان استوار کوه خالفت را جابه

ها  استوار نبوت و منزلگاه وحی و جبرئیل امین جدا کردنهد و آن کهس  دور ساختند و از پایه
( را که در امر دنیا و دین متخصص بود، کنار زدنهد و از حقهش محهروم نمودنهد؟! )علی

 اه باشید این کار زیانی است آشکار.آگ
نیهز در  6و رفتن شبانه به در خانهه انصهار 5و محمود بن لبید 4سلمه با أم سخنان زهرا  مرضیه

                                                           

 .3، ص2 ، جبحاراألنوار . ر.ک: محمدباقر مجلسی،1
 . 102 ، ص1 ، جعلی اهل اللجاج اإلحتجاجعلی طبرسی،  بن . احمد2
 . 355 ، صمعانی األخبارعلی صدوق،  بن . محمد3
 . 205 ، ص2 ، جآ  ابيطالب ناقبمشهرآشوب،  ابنمحمد بن علی . ر.ک: 4
 . 199 ، صکفاية األثرمحمد خزاز قمی،  بن . ر.ک: علی5
 . 13 ، ص6 ، جالحديد ابی ابن البالغهشرح نهجالحدید،  أبی ابنعبدالحمید بن هبةالله . ر.ک: 6
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و تیغ زبهان  ذوالفقار علی»بانو  عالم بود. چه زیبا گفت شاعر:  ستیز  آن بزرگ راستا  ظلم
 «.   تو یکی است

 و جهاد اکبر فاطمه. 3

که در سنین جوانی و اوج نیازها  ماد  و عالیق بشر  قرار داشت، در مقهاطع  زهرا  مرضیه
تواند به سادگی از کنار آن عبور کنهد.  ا  با نفس خود مخالفت کرد که تاری  نمی گونه گوناگون به

است. حداقل درآمد فهدک را کهه دو  ایثار همه درآمد فدک، جلوه روشنی از جهاد اکبر فاطمه
در ماجرا  معهروو شهب عروسهی کهه   1اند. هزار دینار نقل کرده 24آن بانو بود، ساا در اختیار 

لباس خود را به سائل داد نیز نکته ظریفی است که حاکی از اوج تسهل  آن بهانو بهر نفهس خهود 
  است:

حضهرت،   ضمن جهیزیه آن خدا هنگام عروسی، پیراهنی کهنه داشت. رسوا فاطمه
با لباس نهو  را در شب عروسی بپوشد. وقتی فاطمه  آن اطمهپیراهنی تازه تهیه نمود تا ف

و همسهرش تنهها  رسید و مراسم جشن و اطعهام پایهان یافهت و فاطمهه به منزا علی
ا  اهل خانه! گرسنه و عریانم! به مهن »شدند، فقیر  در خانه آمد و اظهار نیاز نمود و گفت: 

از غهذا  عروسهی بهرا  آن فقیهر   طمههفا«. غذا داده و لباسی برا  پوشیدن به من بدهید
کنار گذاشت و لباس جدید خود را از تن بیرون آورد و همان لباس قهدیمی را بهر تهن کهرد و 

ُاداا   َلْن »گاه این آیه را تالوت کرد:  غذا و لباس را به فقیر بخشید. آن ُِ دی ُتْن َتنداُلاا اْلِبدرَّ َحتَّ
اَن  ا ُتِحبُّ داریهد انفهاق   ید، مگهر زمهانی کهه از آنچهه دوسهت رس به نیکی )کامل( نمی 2؛ ِممَّ

 3«.کنید
توانست همان پیراهن قدیمی را به سائل بدهد، اما ضمن خواندن آیهه فهوق  بانو  بزرگ اسالم می

 ایثار کرد و بهترین لباس خود را در راه خدا بخشید!

 و جهاد اصغر فاطمه. 4

صورت گرفهت،  امیرمؤمنان علی با گفتگویی که در واپسین روزها  حیات زهرا  مرضیه
 شوهردار  و حفظ کانون خانواده است:بیانگر اوج جهاد آن بانو در خوب 

                                                           

 . 182 ، صکشف المحجةطاووس،  موسی ابن بن . ر.ک: علی1
  .92عمران:  آا. 2
 . 346 ، ص33  ، جإحقاق الحقله شوشتر ، . سید نورال3



   13   بانوی جهاد

 

! َماا َعِهاْدتَنِي»فرمود:  فاطمه ُِ   يَاا اْباَن َعا ِّ كَاِذبَاةب َو ََل َخاِِنَاةب َو ََل َخالَْفتُاَك ُمْنا
ا دروغگو و خائن نیهافتی و ؛ ا  پسرعمو! در طوا مدتی که با من زندگی کرد ، مرَعاَشْ تَنِي

ِ َو »در پاس  فرمود:  امام علی«. هرگز با تو مخالفتی نداشتم ِْ َأْعلَاُ  ِبااّلَله ِ َأْنا َمَعاَذ اّلَله
 َأْن ُأَوبَِّخِك َغداب ِبُمَخالَفَتِي

ِ پناه بر خهدا )کهه تهو  1؛ َأبَ ُّ َو َأتَْقى َو َأكَْ ُم َو َأَشدُّ َخْوفاب ِمَن اّلَله
تر و نیکوکههارتر و بههاتقواتر و شههرافتمندتر و  فتار  کههرده باشههی(. تههو خداشههناسبهها مههن بههدر

 «.  تر از آن هستی که فردا )  قیامت( نسبت به مخالفت با من، توبیخت کنم خداترس
گونهه بهازگو  را این در سخن دیگر  اوج رضایت خهود از زههرا  مرضهیه امیرمؤمنان علی

 کرده است: 
ِ َما َأْغَض  ُ َعازَّ َو َجالَّ ِإلَْياِه َو ََل فََو اّلَله بْتَُها َو ََل َأكَْ ْهتَُهاا َعلَاى َأْماٍ  َحتَّاى قَبََضاَها اّلَله

ُْ َأنُْظاُ  ِإلَيَْهاا فَتَنْكَِشاُف  ْْ لِي َأْما اب َو لََقاْد كُْنا َعنِّاي الُْهُماوُم َو   َأْغَضبَتْنِي َو ََل َعَص
را خشمگین و ناراحت نکردم تا از دنیها  مهگاه فاط به خداوند سوگند! من هیچ 2؛ اْْلَْحَزانُ 

هم مرا خشمناک نکرد و از من نافرمهانی ننمهود. ههر گهاه بهه چههره  رحلت کرد. فاطمه
 رفت.  هایم از بین می و غصه کردم، غم نگاه می فاطمه
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 ها و جنگ روایت فاطمه زهرا
 *زادهاالسالموالمسلمیناحمدفالححجت

 مقدمه

و نوع نگاه طبقات مختلف جامعه مسلمانان آن دوره بهه  خدا رخدادها  پس از رحلت رسوا
ها  بزرگ سیاسی تبدیل شهد کهه آ هارش همچنهان تها بهه  موضوع خالفت، به یکی از کشمکش

هها  مختلفهی از  امروز ادامه یافته است. در آن زمان، میان طبقهات گونهاگون اجتمهاعی، روایت
کل گرفت تا زمینه را برا  انتقاا خالفت به دیگران مهیها شهود. بهه دنبهاا ایهن رخهداد، امامت ش

ها رفت و کوشید تا روایت برآمده از گفتار نبو  و بیهت وحهی  به جنگ این روایت فاطمه زهرا
را تثبیت کنند. آن حضرت در این باره از راهبردها  مختلفهی بههره گرفهت تها سهرانجام توانسهت 

ا در سطح جامعه به عنوان گفتمان امامت در تاری   بت نماید. گرچه نهوع عملکهرد روایت خود ر
دستگاه خالفت و سکوت و گاهی همراهی مهاجرین و انصار با حکومت، موجب نادیهده گرفتهه 

در میان غیر شیعیان شد؛ اما روایت ایشان از سهقیفه هنهوز ههم در  شدن روایت حضرت زهرا
گیر  سقیفه، بهیش  ها  شکل شود. برا  شناخت زمینه ی دیده میکتب تاریخی، حدیثی و اخالق

ها  آخهر حیهات  ویژه ساا شناسی پرداخت و جامعه عصر نبو  به بایست به زمانه از هر چیز می
ها، بهه وضهعیت اجتمهاعی  ایشان را یک بار دیگر بازکاو  کرد. در این میان قرآن در برخی سهوره

آیهد،  ها  گویهایی دارد. آنچهه در ادامهه می اشهاره امبرها  آخر زنهدگی پیه مسلمانان در ساا
 دهد. به دست می خدا ها  آخر رسوا قرآن از جامعه اسالمی در ساا تصویر  است که

 خدا طبقات اجتماعی جامعه اسالمی در اواخر عمر رسول
کهه در سهاا نههم نهازا شهد، یکهی از « سوره توبه»برا  آشنایی با طبقات اجتماعی عصر نبو  

هها  گذشهته اسهت. در ایهن  بهترین سندها  قرآنی و حاو  پیام مهم مبارزه با شرک و لغو پیمان
                                                           

 دکتر  تاری  اسالم.* 

 فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان

 ـ شماره یازدهم 1401پاییز  
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 اند: سوره طبقات جامعه اسالمی در مدینه و سایر شهرها  اطراو به صورت ده طبقه یاد شده
شامل بعضی از مهاجران و انصار نخستین )اهل بدر( و مؤمنانی که به نیکهویی   . مؤمنان راستین1

َبُعداُهْم »ایشان پیرو  کردند: از  دِذيَن اَتَّ داِ  َو اَلَّ َِ ْا ُلداَن ِمدَن اْلُمَهداِجِريَن َواْأَ َوَّ داِبُااَن اْأَ َو الَسَّ
ُه َعْنُهْم  و آنان که سبقت به ایمان گرفتند از مهاجر و انصهار )و در دیهن  ابهت  1؛ِبِإْحَساٍن َ ِضَی الَلَّ

هها از خهدا  هها خشهنود اسهت و آن د، خهدا از آنماندند( و آنان که بهه نیکهی پیهرو  آنهان کردنه
 «.خشنودند

ها  جنهگ تبهوک و  ها )از رنهج و سهختی ها  آن . مؤمنان در معرز لغزش که نزدیک بود دا2
ِذيَن ... َما َكاَد َيِزيُغ ُقُلاُب َفِريٍق ِمْنُهْم »غیره( بلغزد:  ها  گروهی از مسهلمانان )از رنهج و  دا 2؛اَلَّ

 «.گ تبوک و ...( نزدیک بود بلغزدها  جن تعب در سختی

، گروهی از مسلمانان با آنکهه سهابقه بسهیار  در جنهگ و شدگان از همراهی پیامبر . خسته3
ها  سیاسی و نظامی  رفته رفته از فعالیت داشتند، اما در اواخر عمر پیامبر همراهی پیامبر

ده بودند. قرآن به روشهنی بهه ایهن و کارهایی که به هر دلیلی نیازمند فعالیت دشوار بود؛ خسته ش
َْ »کند:  طیف اشاره می ْ ُم ِبَمدا َ ُحَبد َْ َعَلدْيِهُم اْأَ َ ا َضداَق َِ دی  داا َحَتَّ ُُ ِلَّ ُُ دِذيَن  اَلَثِة اَلَّ َوَعَلی الَثَّ

َلْيهِ  َِ  
ََلَّ َِ ِه 

اا َأْن ََل َمْلَجَأ ِمَن الَلَّ ُسُهْم َوَظُنَّ ُُ َْ َعَلْيِهْم َأْا ه )از جنگ تبوک( باز و بر آن سه تن ک 3؛َوَضاَق
هها تنهگ  از آنان بریدند( تا آنکه زمین با همه پهناور  بهر آن ایستادند )و مردم به دستور پیامبر

شد و بلکه از خود دلتنگ شدند و دانستند که از )غضب( خدا جز به )لطهف( او ملجهأ و پنهاهی 
بن امیه و کعب بن مالک اشاره  ها  مرارة بن ربیع و هالا اگر چه این آیه به سه نفر به نام«. نیست

دارد که به دلیل سختی جنگ و گرما  ههوا از رفهتن بهه جنهگ در تبهوک خهوددار  کردنهد و در 
 عذر حضور خواستند، اما حاکی از زمینه چنین رفتار  در میان صحابه است. حضور پیامبر

ار نیهک و بهد ههر دو را ها که . مسلمانانی که اهل گناه بودند و به گناهان خود اعتراو کردند. آن4
َلُطداا َعَمداًل »انجام داده بودند، اما امید بود که خدا توبه آنان را بپذیرد:  َُ ُروَن اْعَتَرُفاا ِبُذُااِبِهْم  َُ آ

ًئا َر َسِيَّ َُ ها به گناهان خود اعتراو کردند که عمل صهالح و فعهل  گروهی دیگر از آن 4؛َصاِلًحا َوآ
 «.باشد که خداوند توبه آنان بپذیرد قبیح هر دو به جا  آوردند، امید

تر و کارشان بر مشهّیت خهدا موقهوو  . طیف خطاکاران که حاا و روزشان از طیف قبلی خراب5
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ُروَن ُمْرَجْاَن »است یا آنان را عذاب کند و یا از گناهشان در گذرد و خدا دانا و حکیم است:   َُ َوآ
ا َمَّ َِ ُبُهْم َو ا ُيَعِذَّ َمَّ َِ ِه 

ْمِر الَلَّ ههایی هسهتند کهه  و برخهی دیگهر )از گناهکهاران( آن 1؛َيُتداُب َعَلدْيِهْم  ِأَ
 «.کارشان به خدا سپرده شده است که یا آنان را عذاب کند و یا از گناهشان درگذرد

هاشهان در شهک و  هایی که بهه خهدا و روز قیامهت ایمهان نیهاورده و دا . کافران اهل تردید و آن6
ِذيَن ََل يُ »دودلی ماند:  ُدوَن اَلَّ َْ ُقُلاُبُهْم َفُهدْم ِفدي َ ْيدِبِهْم َيَتدَرَدَّ ِر َواْ َتاَب ُِ ِه َواْلَيْاِم اْلْ  2؛ْؤِمُناَن ِبالَلَّ

هاشهان در شهک و ریهب اسهت، از تهو اجهازه  هایی که ایمان به خدا و روز قیامت نیاورده و دا آن
 «.رگردانندخواهند و آن منافقان پیوسته در شک و تردید مانده و س معافی از جهاد می

پاس  ندادند و در جنهگ شهرکت  . جمع زیاد  )اعراب اطراو مدینه( که به فراخوان پیامبر7
را تکهذیب کهرده )و بهدون ههیچ عهذر ( از جههاد  نکردنهد و از نظهر قهرآن، خهدا و رسهوا

ِذيَن »بازنشستند:  ْعَراِب ِلُيْؤَ َن َلُهْم َوَقَعَد اَلَّ ُ وَن ِمَن اْأَ ديُ   َوَجاَء اْلُمَعِذَّ ِِ دَه َوَ ُسداَلُه َسُي َكَذُباا الَلَّ
ُروا ِمْنُهْم َعَذاٌب َأِليٌم  َُ ِذيَن َك آورنهد کهه اجهازه  گروهی از اعراب بادیه )نزد تو( آمده و عهذر می 3؛اَلَّ

معافی از جهاد یابند و نیز گروهی که خدا و رسوا را تکذیب کرده )و بدون هیچ عذر ( از جهاد 
 «.از این دو طایفه را عذابی دردناک خواهد رسید بازنشستند، به زود  کافران

هاشان به مرز )شک و نفاق( مبتالست که خدا هم بهر خبا هت  . کافران بیمار دا و آنان که دا8
َلدی ِ ْجِسدِهْم »ها خبا تی افزود:  درونی آن َِ ِذيَن ِفي ُقُلاِبِهْم َمَرٌم َفَزاَدْتُهْم ِ ْجًسدا  آنهان کهه   4؛اَلَّ

 «.ها خبا تی افزود )شک و نفاق( مبتالست هم بر خبو ذاتی آنهاشان به مرز  دا

کنههار نهههاده شههدند، از ایههن  خدا . قاعههدین )اهههل مدینههه( کههه از جهههاد بههه همههراه رسههوا9
شان در راه خدا را خوش نداشتند و )مؤمنان را  شان خوشحاا شدند و جهاد با ماا و جان بازماندن

د: شما در این هوا  سوزان از سرزمین خود بیهرون نرویهد:  ها( گفتن هم از جهاد منع کرده و به آن
ِسِهْم ِفي » ُُ ِه َوَكِرُهاا َأْن ُيَجاِهُدوا ِبَأْمَااِلِهْم َوَأْا اَلَف َ ُساِل الَلَّ ُِ اَن ِبَمْاَعِدِهْم  ُُ ِِ َفِرَح اْلُمَخَلَّ َسدِبي

ُروا ِفي اْلَحِرَّ  ُِ ِه َوَقاُلاا ََل َتْن خدا باز نههاده شهدند، از ایهن  رکاب رسوا هایی که از جهاد در آن 5؛الَلَّ
شان در راه خدا را خوش نداشهتند و )مؤمنهان را  شان خوشحالند و مجاهده به ماا و جان بازماندن

«. ها( گفتند: شما در این هوا  سوزان از وطهن خهود بیهرون نرویهد هم از جهاد منع کرده و به آن
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 .125 :توبه. 4
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اضر نشدند، در میان مردم شایعه کردند که طبق روایت جابر بن عبدالله این طیف که در جنگ ح
 زیادشان، نابود شدند.  و یارانش در جنگ با وجود کوشش محمد

نشین )اطراو مدینهه( کهه منهافق  . منافقانی که به نفاق خو کرده بودند و بعضی از اعراب بادیه10
 قرآن، پیامبربودند و بعضی اهل شهر مدینه هم منافق و بر نفاق  ابت قدم ماندند که به سخن 

ِِ اْلَمِديَنِة، َمدَرُدوا َعَلدی »شناخت:  ها را نمی هم آن ْعَراِب ُمَناِفُااَن، َوِمْن َأْه ْن َحْاَلُكْم ِمَن اْأَ َو ِمَمَّ
اِق ََل َتْعَلُمُهْم َاْحُن َاْعَلُمُهْم  َُ نشین اطراو شما )اطراو مدینهه( منافقنهد  بعضی از اعراب بادیه 1؛الِنَّ

هها  هها آگهاه نیسهتی، ولهی مها از آن قدمند که تهو از آن مدینه هم بر نفاق  ابت و بعضی اهل شهر
 «.آگاهیم

گانه، ههم گویها  وضهعیت اجتمهاعی مسهلمانان اسهت و ههم لحهن  ها  ده تأملی در این گروه
تهدیدآمیز آیات قرآن نسبت به مهردم در آن دوره، از احتمهاا انحهراو عمهومی حکایهت دارد. در 

انهد یها احتمهاا   ها یا کهاماًل در مسهیر اشهتباه و خطها قهرار گرفته ، بقیه گروهحقیقت جز یک گروه
انحراو آنان بسیار زیاد است. در چنهین شهرایطی جامعهه اسهالمی در آسهتانه ورود بهه روزهها  

است که قطعًا وقتی با وجود آن حضهرت وضهعیت جامعهه اسهالمی ایهن  خدا رحلت رسوا
ها  شخصهی در کنهار  ا  و خصومت ها  قبیله ز کردن عقدهچنین بود، پس از رحلت و با سر با

شد. با ایهن مقدمهه هنگهامی کهه خبهر  تر می تالش قبایل برا  کسب قدرت، اوضاع بسیار آشفته
در شهر پیچید، عماًل دیگر جامعه آبستن رخدادها  خطرناکی شده بهود و  خدا رحلت رسوا
 ترین این مسائل، موضوع سقیفه بود. یکی از اصلی

 های روایت سقیفه از سوی دستگاه خالفت  ؤلفهم
 . عادی جلوه دادن جریان سقیفه1

دستگاه خالفت در گام نخست این روایت را مطرح کرد که آنچه کهه در سهقیفه رو  داده اسهت، 
کردنهد کهه  ها از زبان خلیفه نقهل می یک امر عاد  و طبیعی و متناسب با اصل شایستگی بود. آن

مهههاجرین و نخسههتین کسههانی هسههتیم کههه مسههلمان شههدیم و از جهههت  مهها برتههریم؛ چههون از»
تر هستیم و قهرآن نیهز مها را بهر شهما مقهدم  نزدیک خویشاوند  نیز از شما )انصار( به پیامبر

کردنهد  حتی در این باره نقل می3«.پس خالفت حق ماست2سوره توبه(؛ 100فرمود )اشاره به آیه 
                                                           

 .101 :توبه. 1
 . 254، ص 2، ج عيون األخبار قتیبه، بن. عبدالله بن مسلم ا2
 . 12، ص 5، ج العقد الفريدعبدربه،  ابن. احمد بن محمد 3
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ا هم مشورت نکردید، واال ما هم قبوا داریم که ابوبکر از این بود که چرا با م که اعتراز علی
در حالی که حضهرت  1، امام جماعت صحابه بود؛همه برتر است؛ چون هنگام حیات پیامبر

اش این ادعا را به صورت کامل رّد کهرد و خالفهت را حهق پروردگهار بهرا   در سخنرانی زهرا
 دانست. علی

 تنه. توجیه سقیفه با ادعای ترس از ف2

به فاصله کوتاهی از زمان انتقاا خالفت به خلیفه نخسهت، ههواداران و  تهالش کردنهد روایهت 
ا  جز این نبود که این کهار ر ا انجهام دهنهد؛ و گرنهه  دیگر  را ترویج کنند که در آن شرای  چاره

ا کردنهد کهه خالفهت خلیفهه او باره تأکید می در همین 2شد. تر  می اسالم دچار فتنه خطر بزرگ
هها  آن 3یک امر ناگهانی و ناخواسهته بهود کهه رو  داد و دیگهر بحهو دربهاره آن گذشهته اسهت.

برخاسهت و گفهت:  4گفتند خلیفه نخست برا  دور کردن دست دیگران و نااهالن از خالفت می
ا  مردم! من از شما بهتر نیستم؛ پس شما خالفت مرا بپذیرید و مرا در این امر یار  کنید و اگهر »

ایهن در  5«.ه کردم، اصالحم کنید. اگر هم من از راه خدا برگشتم، شهما ههم از مهن برگردیهداشتبا
حالی بود که تجربه روزگار نشان داد هم نااهالن وارد ساختار خالفت شدند و ههم ایشهان هرگهز 

 ها را به شدت سرکوب کرد.  مخالفان را برنتافت و تا جایی که ممکن بود، آن
 با خلیفه نخست. ادعای بیعت همگانی 3

ه، ادعا  قبوا همگهانی نسهبت بهه خلیفهه نخسهت بهود. در ایهن فها از سقی یکی دیگر از روایت
آمد که همه در کماا آرامش با و  بیعت کردند و این امر هم در مسجد و بر سهر  روایت چنین می

 ست: حدیو در این باره  گفته ا کثیر تحت تأ یر جریان اهل رو  داد. ابن خدا منبر رسوا
شهنبه صهبح، صهحابه همگهی در مسهجد جمهع  یعنی سه خدا یک روز پس از رحلت رسوا

 خدا شان با خلیفه بیعت کردند. این زمانی بود که هنوز رسهوا شدند و انصار و مهاجر یکایک
از دنیها رفهت و مها  را دفن هم نکرده بودند. در این زمان عمر بن خطهاب اعهالم کهرد پیهامبر

 خدا کرد، اما اکنون ابوبکر کهه یهار غهار رسهوا بود و ما را هدایت می و میدوست داشتیم که ا
                                                           

 .317، ص 12 ، ج و الرشاد فی سيرة خير العباد الهدى  سبلصالحی شامی، . محمد بن یوسف  1
 . 115، ص الجمل و النةرة لسيد العترة في حرب البةرة مفید،مد . محمد بن مح2
 .264، ص 2 ، ج کتاب جمل من انساب األشرافبالذر ، احمد بن یحیی . 3
 .67، ص 2 ، ج لسان العربمنظور،  ابن. محمد بن مکرم 4
 .248، ص 5 ، ج البداية و النهاية، دمشقی کثیر ابن. اسماعیل بن عمر 5
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تواند این امر را پیش ببرد و شما هم بر او همگام شوید. همگی برخاسهتند و بها او بیعهت  بود، می
، ، زبیر، عبهاس  عمهو  پیهامبراین در حالی بود که بزرگانی از صحابه مانند علی 1کردند.

 2گران مخالف بودند.سعد بن عباده و دی

 طلبی به علی . اتهام قدرت3

گفتند کهه  ها می جا کردن جا  ظالم و مظلوم بود. آن ها  معروو از سقیفه، جابه از دیگر روایت 
رو  دانسهتند؛ از ایهن هاشم همواره دنباا قدرت بودنهد و خالفهت را حهق خهود می و بنی علی

حدیو در این باره از قهوا عمهر  ،از بزرگان اهلر َه حاضر نشدند با خلیفه نخست بیعت کنند. ُز 
علی و کسانی کهه بها او در منهزلش هسهتند و مهدتی اسهت کهه بیعهت »کند:  بن خطاب نقل می

حتی برخهی مهدعی  3«.خواهند[ کنند و ]حکومت را برا  خودشان می اند، با ما بیعت نمی نکرده
الش کرد تا عمر در هنگام مهرگ شدند که آن حضرت در پافشار  برا  رسیدن  به قدرت آنقدر ت

نهه! کهار »ههم فرمهود:  امام«. آخرش کار خودت را کرد  و مرا کشتی؟»به کنایه به او گفت: 
اما این اتهام همچنان ماند تا آنکهه کهار بهه جهایی  4،«مردان من نبود و به این کار هم راضی نبودم

الفهت دارد؛ بهه همهین بیعت نکرد، متهم شد که طمع خ کشید که در مدتی که حضرت علی
بعدها پیرو همین نگاه، معاویه آن حضرت را متهم کرد که برا  رسیدن بهه  5کند. دلیل بیعت نمی

قدرت، به قتل عثمان یار  رسانده است. البته این دیدگاه کهاماًل از سهو  بزرگهان صهحابه ماننهد 
کردیهد کهه نبایهد کهار  »هها گفهت:  و افراد دیگر رّد شد. سلمان به آن سلمان، حضرت زهرا

   6«.کردید بیعت می کردید. خیر در این بود که با علی می

 های روایت حضرت زهرا مؤلفه
 ها به شرح ذیل است:  در جنگ روایت ها  رفتار  حضرت زهرا مؤلفه

 . بیان سریع روایت خود از امامت 1

زیهرا حضهرت  ، واکنش سریع به رخداد سقیفه بود؛ترین کارها  حضرت زهرا یکی از اصلی
                                                           

 همان.. 1
 . 260، ص 2، ج کتاب جمل من انساب األشرافبالذر ، بن یحیی  . احمد2
 .11، ص 3 ، ج تاريخ االسالم و وفيات المشاهير و األعالمذهبی، الدین محمد بن احمد  شمس. 3
 .40، ص 1 ، ج اإلمامة و السياسة المعروف بتاريخ الخلفاءقتیبه،  ابن. عبدالله بن مسلم 4
 .317، ص 12 ، ج بل الهدى و الرشاد فی سيرة خير العبادس صالحی شامی،محمد بن یوسف . 5
 . 274، ص 2، ج کتاب جمل من انساب األشرافبالذر ، . احمد بن یحیی 6
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تر ارائه دهد، پیروز است. در منابع نقل شده اسهت  معتقد بود هر کسی روایتش را زودتر و مستدا
ایشان بالفاصله پس از ماجرا  سقیفه به همراه جمعی از زنان خویشاوندش به مسجد رفهت کهه 

  و حاضهران چهادر خلیفه و گروهی از مهاجران و انصار در مسجد نشسته بود. میان فاطمهه
ا  کرد که حاضران به گریه افتادند، سپس قهدر  خهاموش  نخست ناله آویختند. دختر پیامبر

 1گاه دفاعیه خود را ایراد کرد. ماند تا مردم آرام گرفتند و آن
 2سازی روایت حق با زبان هنر . برجسته2

ود از تهالش کهرد روایهت خه کند، حضرت زههرا از آنجا که زبان هنر روایتگر را ماندگارتر می
را در قالب یکی از هنرها  گفتار ، یعنی خطابه ارائه دههد. ایشهان بها  خالفت پس از پیامبر

را  ساز  باور به امامت در امتداد نبوت به عنوان شرط مسلمانی و نقهش پیهامبر هدو برجسته
 به عنوان پیشوا توجه داشت و فرمود:  مورد اشاره قرار داد و در واقع به نقش امام علی

ُسول  ِماْن َانْفُِساكُْ  َعزياز  اَ  َِ ، ... لََقْد جاَءكُْ   د  يَها النَّاُس! ِاْعلَُموا َانَى فاِطَمُة َو اَبى ُمَحمَّ
. َفِاْن تَْعُزوُه َوتَْعِ فُوُه تَِجُدوُه اَباى  حي   َِ ُؤوف   َِ َعلَيِه ما َعنِتُّْ  َح يص  َعلَيكُْ  ِبالُْمْؤِمنيَن 

ِِكُْ  َو اََخا  جااِلكُْ ، َو لَاِنْعَ  الَْمْعاِزل ِالَياهِ ُدوَن ِنسا ِِ ا  مهردم!  3 ؛ابِْن َعَماى ُدوَن 
بدانید که من فاطمه و پدرم محمد است ... پیامبر  از میان شما برانگیختهه شهد کهه 

ها  شما بر او گران آمده و دلسوز بر شماسهت و بهر مؤمنهان مهربهان و عطهوو  رنج
تان، پدر من بوده و در میهان  که او در میان زناندانید  است. پس اگر او را بشناسید، می

؛ چهه ]اشاره به ماجرا  عقهد اخهوت[تان، برادر پسر عمو  من)شوهرم( است مردان
 نیکو بزرگوار  است آنکه من این نسبت را به او دارم. 

َأَماا »فرمهود:  رفت و می آن حضرت در همان روزها به نشانه اعتراز بر سر مزار شهدا  احد می
ِ اثْنَانِ َو ا  لَْو تََ كُوا الَْحقَّ َعلَى َأْهلِِه، َو اتَّبَُعوا ِعتَْ َة نَِبيِِّه، لََما اْختَلََف ِفي اّلَله
ِ بهه خهدا سهوگند کهه  4؛ّلَله

ماندنهد کهه پرسهتش خهدا  نکننهد؛ زیهرا  شد، حتی دو نفر هم نمی اگر امامت به اهلش سپرده می
 وند، نه اینکه به سو  شما بیاید.              امامت مانند کعبه است که باید به سویش بر

                                                           

 .16، صبالغات النساءطیفور،  ابنطاهر  . احمد بن ابی1
 یشهپژوه – یفصهلنامه علمه، «تحلیل گفتمان خطبه فدکیه حضرت زههرا»و دیگران،  مهرآیینمصطفی ک: . ر.2

 .17ص ، متفکران مسلمان یاجتماع  ها نظریه
 .100، ص 1 ، ج علی اهل اللجاج اإلحتجاجطبرسی، احمد بن علی . 3
 .1، ص اإلمامة و التبةرة من الحيرةبابویه،  ابنعلی بن حسین . 4
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احسانفاطمههاسهتحّبعلینتیجه


اوهلاتایفاطمه،قهآننفاطمههاسهت


اسبابشادیلبخندانفاطمهاسهت


اینمآدمهآبانبهخداجانفاطمهاست


 سازی سازی و هویت . واژه3

حهاو  هویهت اسهت؛ واژگهانی ماننهد  کنهد کهه ها را به مخاطب القها می آن حضرت برخی واژه
«. سرکشان اههل کتهاب»، «ها  عرب گرگ»، «برادر پیامبر، علی»، «پدرم، محمد بنده خدا»

گذرا  تاری  از زندگی عربان از جاهلیت تا دوره اسالمی، بهار دیگهر  همچنین آن حضرت با نقل 
 هویت اسالمی را به رخ مسلمانان کشید و فرمود: 

، َو قُبَْساَة الِْعْجاَلِن، َو َو كُنْتُْ  َعلى  ِِ ااِم ِب، َو نُْهَزَة الطَّ ِِ ا قََة الشَّ ِْ ، ُم ِِ َشفا ُحْفَ ٍة ِمَن النَّا
َفكُُ   ، َاِذلَّةب خاِسئيَن، تَخاافُوَن َاْن ياتََخطَّ ، َو تَْقتاتُوَن الِْقدَّ ٍَ  ْ َمْوِطىَء اَْلَْقداِم، تَْشَ بُوَن الطَّ

دٍ النَّاُس ِمْن َحْوِلكُْ ، َفَانْقَ  َك َو تَعالى ِبُمَحمَّ َِ كُُ  اللَّاُه تَبا بَْعَد اللَّاتَيا َو الَّتى، َو بَْعاَد  َِ
جاِل، َو ُذْؤباِن الَْعَ ِب، َو َمَ َدِة َاْهِل الِْكتاِب  ؛ شهما بهر کنهاره پرتگهاهی از َاْن ُمِنى بِبَُهِ  ال ِّ

قرار داشهتید، همچهون  ا  آب بوده و در معرز طمع طّماعان آتش قرار داشته و مانند جرعه
گردیههد، لگههدکوب رونههدگان بودیههد، از آبههی  ا  بودیههد کههه بالفاصههله خههاموش می زنهه آتش
نوشیدید که شتران آن را آلوده کرده بودنهد و از پوسهت درختهان بهه عنهوان غهذا اسهتفاده  می
 ترسیدید که مردمانی که در اطراو شهما بودنهد، شهما را کردید، خوار و مطرود بودید، می می

نجهات داد، بعهد  خدا بربایند تا خدا  تعالی بعد از چنین حاالتی شما را به دست رسوا
 ها کشیدید. ها  عرب و سرکشان اهل کتاب ناراحتی از آنکه از دست قدرتمندان و گرگ

 . معرفی عناصر اصلی گمراهی4

ت ا  کهه حضهر ویژگی آن حضرت، ارائه گفتار  مسهتند و روشهنگر بهود. نکتهه فرامهوش شهده
 به معرفی آشکار او در جریان سقیفه پرداخت، شیطان بود که ایشان در این باره فرمود:  فاطمه

ِة فياِه  ِه، هاِتفاب ِبكُْ ، َفَألْفاكُْ  ِلَدْعَوِتاِه ُمْساتَجيبيَن، َو لِلِْغا َّ ِْ ْأَسُه ِمْن َمْغَ  َِ يطاُن  َِ الشَّ ْطلَ
ِخفافاب، َو اَْحَمَشكُْ  َفَالْفااكُْ  ِغضااباب، فََوَساْمتُْ  َغياَ  ُمَلِحظيَن، ثُ َّ اْستَنَْهَضكُْ  فََوَجَدكُْ  

ْدتُْ  َغيَ  َمْشَ ِبكُ ْ  َِ شیطان سر خویش را از مخفیگاه خود بیهرون آورد و شهما  1؛ِابِِلكُْ ، َو َو
گهاه از شهما  ایهد، آن را فراخواند و دید شما دعوت او را پذیرفتید و برا  فریهب خهوردن آماده

دهیهد، شهما را بهه  قیام کنید و مشاهده کرد که بهه آسهانی ایهن کهار را انجهام میخواست که 
                                                           

 .25، ص بالغات النساء طیفور، ابنطاهر  احمد بن ابی. 1
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 غضب واداشت و دید خشمناکید و بر چیز  که سهم شما نبود، وارد شدید. 
َفاْسهَتَخَفّ َقْوَمهُه »سوره زخرو  نیز دربهاره فرعهون آمهده اسهت:  54شایان اشاره است که در آیه 

ُهْم کاُنوا قَ   «.  ها را مطیع خودش کرد ْومًا فاِسِقیَن؛ او قومش را خوار یافت و آنَفَأطاُعوُه ِحَنّ

 طلبی علی ت . پاسخ به برچسب قدر5

رسد آن بخشی که از روایت دیگران نسبت به سقیفه که و  را بسیار آزرده کهرد، همهین  به نظر می
 کرد: طلبی ناحق قریش اشاره  رو در بخشی از کالم خود به مقوله قدرت بود؛ از این

ْْ نُْعاَ ُة  َِّ َحلَُب اَْلَياِم َو َخَضاَع ْسَلِم َو َد َحى اَْلِ َِ ْت بِنا  َِ نَْأُمُ كُْ  فَتَْأتَِمُ وَن، َحتَّى ِاذا دا
ْفاِك، َو َخَماَدْت نيا اُن الْكُْفاِ ، َو َهاَدَأْت َدْعاَوُة الَْهاَ ِ ، َو  ُة اَْلِ َِ ْْ َفاْو ْ ِك َو َسكَنَ الشِّ

ْعاَلِن، َو نَكَْصاتُْ  بَْعاَد اْستَْوَسَق نِظاُم الَدي تُْ  بَْعاَد اَْلِ ِْ ِن، َفَانَّى ِحْزتُْ  بَْعَد الْبَياِن، َواَْسَ 
ْقداِم، َواَْشَ كْتُْ  بَْعَد اَْليمانِ  ]یادتان نهرود کهه[ مها در اسهالم فرمانهده بهودیم و شهما  1؟؛اَْلِ

هها   سهالم چرخیهد و نعرهفرمانبردار، تا اینکه آسیا  اسالم به گردش افتاد، روزگار به نفهع ا
آمیز خاموش شد و دیگ طمع و تهمت از جوشش افتاد و آتش کفر خهاموش و ههرج و  شرک

مرج آرام گرفت و نظام دین استوار شد؛ پس چرا بعد از اقرارتان بهه ایمهان، سهرگردان شهده و 
قدمی، عقهب نشسهتید و بعهد ایمهان،  پس از آشکار  خود را مخفی گرداندید و بعد از پیش

 رک آوردید؟ش

 گریزی . پاسخ به ادعای فتنه6

الَْعْهاُد »در پاس  به ادعا  شورا  سقیفه برا  دور  از افتادن در فتنه، فرمود:  حضرت فاطمه
ُسولُ  ا ينَْدِمُل َو ال َّ حيب  َو الُْجْ ُح لَمَّ َِ ، َو الْكَلُْ   َعْمتُْ  َخاْوَف الِْفتْنَا قَ يب  َْ ا يُْقبَُ ، ِابِْتداِاب  ِة، اََل لَمَّ

هنوز چیز  نگذشته و جراحهت التیهام نیافتهه و  2؛ِفى الِْفتْنَِة َسقَُطوا، َو ِانَّ َجَهنََّ  لَُمحيَطة  ِبالْكاِف ينَ 
هراسید ] و خالفت را گرفتیهد[؛ آگهاه  به قبر سپرده نشده بود، بهانه آوردید که از فتنه می پیامبر

 «.راستی جهنم کافران را احاطه نموده است اید و به  باشید که اکنون در فتنه فرو رفته
 

حیههدیبی اوالارههای ایزبانههتاوالارههاید


شکن بآخیزبستهدستاویایوزگایبت


عالمیدیحیآتازایننسهیارآخانهدنت


باتبسمخسهتیییاازعلهیشاشهاندنت
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دیعجبیوحاالمینازطآزقآننخاانهدت


صنرهادیما 1نهدنتشیشنابینامیانحد


 . استفاده از ابزار بشارت و تنذیر7

دادن و مژده دادن که در قرآن نیز بسیار به کار رفتهه اسهت، در کهالم آن حضهرت ههم جایگهاه  بیم
 فرماید:  ا  دارد تا روایت خود را تثبیت نماید. ایشان با توجه به این مؤلفه می ویژه

عيُ  ُمَحمَّ  اَعِة يْخِسُ  الُْمبِْطلُاوَن، فَِنْعَ  الَْحكَُ  اللَّاُه، َو الزَّ ، َو الَْمْوِعُد الِْقياَمُة، َو ِعنَْد السَّ د 
، َو لََسْوَف تَْعلَُموَن َمْن يْأتيِه َعاِاب  يْخزياِه،  َو َلينَْفُعكُْ  ِاْذ تَنِْدُموَن، َو ِلكُلِّ نَبٍَأ ُمْستَقَ ٌّ

نیکهو دادخهواهی اسهت  چهه نیهک داور  اسهت خداونهد و 2؛َو يِحلُّ َعلَيِه َعاِاب  ُمقاي   
گاهی است قیامهت و در آن سهاعت و آن روز اههل باطهل زیهان  ، و چه نیکو وعدهپیامبر

رساند و برا  هر خبر  قرارگاهی است؛ پس خواهیهد  برند و پشیمانی به شما سود  نمی می
دانست که عذاب خوارکننده بر سر چه کسی فرود خواهد آمد، و عذاب جاودانه که را شهامل 

 ود.ش می

 گیری نتیجه
بها  ها، یکی از ارکان جنگ نرم است کهه در مهاجرا  سهقیفه، حضهرت فاطمهه جنگ روایت

هها  چندگانهه دسهتگاه  شناخت ابعاد آن، با استفاده از ابزارهها  گونهاگون تهالش کردنهد روایت
ن خالفت را کنار زند و روایت خود را تثبیت نماید. سرانجام بها توجهه بهه ایهن فعالیهت، روایهت آ

ها  اسهالمی از امامهت در تهاری   بهت شهد و از  حضرت  به عنوان روایت شیعه و برخهی فرقهه
هها را نویسهندگان  دریچه کتب تاریخی، حدیثی و حتی کتهب ادبهی مختلفهی کهه شهمار  از آن

 ها  بعد  رسید.  سنت نیز نوشته بودند، مانند کتاب السقیفه و الفدک، به نسل اهل

                                                           

 شعر از قاسم صرافان.. 1
 .341-343ص ، صتقريب المعارفابوصالح حلبی، الدین  الدین بن نجم تقی. 2
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ا   اوا، قهم: ، چهالجمل و النةرة لسيد العترة فوي حورب البةورةمفید، محمد بن محمد،  .15
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 فاطمهدر نگاهی به مُصْحَف  صدیقه طاهرهکوه شُ
 *نیااالسالموالمسلمینعبدالکآیمشاکحجت

 مقدمه

، نقطهه بعد از رحلهت رسهوا گرامهی اسهالم دوره بسیار کوتاه عمر شریف حضرت زهرا
رود که برکات فراوانی از وجود مقدس این بانو  بهزرگ  عطفی در تاری  صدر اسالم به شمار می
مصهحف »ر، پدید آمهدن کتهاب ارزشهمند ترین این آ ا بر امت اسالم افاضه شده است. شاخص

سهاز  تحمهل بهر مصهائب و صهبر و اسهتقامت آن  است که افزون بر زمینه« حضرت فاطمه
، یهک رخهداد مههم غیبهی اسهت و از گرامی در حمایهت از جانشهین رسهوا مکهرم اسهالم

 ا  از روح پیهامبر ، بهانو  بهانوان جههان و پهارهشخصیتی همانند حضرت صدیقه طاهره
درباره این مجموعه مههم کهه از افتخهارات مکتهب شهیعه بهه شهمار  آید. امام خمینی میپدید 

که کتاب الهام شده از جانب خداونهد  1... صحیفه فاطمیه ما مفتخریم که »آید، فرموده است:  می
در این فرصت، در مورد این ا هر علمهی و فرهنگهی و  2«.تعالی به زهرا  مرضیه است، از ماست

 رباره آن، در دو بخش سخن خواهیم گفت.شبهات مطرح د

 آشنایی با مصحف فاطمه
هایی کهه  رود، اما در لغت به مجموعهه برگهه به کار می« قرآن»امروزه به معنا  « ُمْصَحف»کلمه 

نیز از ایهن  مصحف فاطمه زهرا 3گویند. را می« کتاب»آور  شده و مطلق  میان دو جلد جمع
 بهه فاطمهه زههرا شود که توس  جبرئیل امین   گفته میا معنا مستثنی نیست و به مجموعه

                                                           

 می.استاد سطح عالی حوزه علمیه قم و مبلغ نخبه دفتر تبلیغات اسال* 
 است. . منظور از کلمه صحیفه فاطمیه، همان مصحف فاطمه1
 .7، ص نامه سیاسی ه الهی امام خمینی الله موسو  خمینی، وصیت . سید روح2
 .76، ص تدوين السنة الشريفه. سید محمدرضا حسینی جاللی، 3

 فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان

 ـ شماره یازدهم 1401پاییز  
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 در معرفی این ا ر معنو  و آسمانی فرموده است:  امام صادق .الهام شده است
، هفتاد و پنج روز حیات داشهت و بهر ا هر رحلهت پهدرش خدا پس از رسوا فاطمه

هها و  آمهد و ناگوار  می اندوه فراوان بر او وارد شد. جبرئیل ه فرشته وحی ه پیوسته بر او فهرود
بخشهید. بهه او از پهدر و  داد و به جانش آرامهش می ها جلوه می اندوه جدایی پدر را به خوبی

 رساند و نیز از حوادث آینهده کهه بعهد از فاطمهه  جایگاه بلندش در نزد پروردگار خبر می
و اخبهار را هها  تمام آن گزارش داد. علی به فرزندانش واقع خواهد شد، گزارش می  نسبت

 1قرار داده شد. ها در مصحف فاطمه نوشت که مجموعه این گزارش می
، از امانهات امامهت مصحف فاطمه»نویسد:  می الذريعهآقابزرگ تهرانی در مجوعه ارزشمند 

 2«.موجود است الزمان است که در نزد امام و موالیمان صاحب

  برکات مصحف فاطمه زهرا

اوانی برا  امت اسالم داشته است که به برخی از آنان اشهاره برکات فر مصحف حضرت زهرا
 شود.  می

    . برترین دلیل بر عظمت حضرت زهرا1

نیز بارها آن را مورد  بیت بلکه برترین فضیلت آن گرامی که اهل یکی از فضائل فاطمه زهرا
، وجهود بیهت هلاند و نیز فضیلت و منشأ علهم و دلیهل امامهت بهرا  ا توجه و اشاره قرار داده

، مکالمه با فرشته وحی و  مره آن ترین فضیلت حضرت زهرا است. بزرگ مصحف فاطمه
 در این زمینه فرموده است:  است. امام خمینی یعنی کتاب مصحف فاطمه

دانم کهه ذکهر  بکهنم ... مهن ایهن  خودم را قاصر مهی من راجع به حضرت صدیقه
انهد ه بها اینکهه  ذکر کرده برا  حضرت زهراشرافت و فضیلت را از همه فضایلی که 

دانم کهه بهرا  غیهر  ها هم فضایل بزرگی است ه این فضیلت را من باالتر از همه مهی آن
و بعض از اولیهایی کهه در رتبهه  آن هم نه همه انبیا، برا  طبقه باال  انبیا انبیا

اشهته اسهت ها هست، برا  کس دیگر حاصل نشده و بها ایهن تعبیهر  کهه مهراوده د آن
جبرئیل در این هفتاد و چند روز، برا  هیچ کس تا کنون واقع نشهده و ایهن از فضهایلی 

                                                           

 .240، ص 1، ج الكافی. محمد بن یعقوب کلینی، 1
 .4248، رقم  21، ج الذريعه نی )آقابزرگ طهرانی(،. محمد محسن بن علی منزو  تهرا2
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 1است. است که از مختصات حضرت صدیقه

  بیت . منبعی برای علم اهل2

است که بارها به آن احتجاج کرده و حقانیت بیت ، یکی از منابع علم اهلمصحف فاطمه
از دیگهر  2،به مصحف فاطمهه است. استناد مکرر ائمه  هبیان خویش را به آن مستند نمود

 امتیازات این ا ر علمی و الهامی است. 
 چنین نقل کرده است:  الكافیکلینی در 

أَن المنصوِ كتب يسأل فقهاء أهل المدينة عن مساألة الزكااة، فماا أجاباه عنهاا اَلَ 
منصهور بهه 3؛طمةولما ُسئل عن أين أخِ هِا؟ قال: من كتاب فا اْلمام الصادٍ

زکهات پرسهید. بهه غیهر از امهام  ا  خهاص در بهاب فقها  مدینهه نامهه نوشهت و از مسهئله
جویها  از هیچ کدام پاسخی دریافت نکرد. وقتی منبع پاس  را از امام صهادق  صادق

 «.این پاس  را دادم از مصحف فاطمه»شد، حضرت فرمود: 

 . نشانه امامت3

َو يَكُاوُن ِعْناَدُه »ها  امهام را برشهمرده و فرمهوده اسهت:  ، نشانهدر روایتی طوالنی امام رضا
نهزد  این است که مصحف فاطمه ها  امام معصوم یکی از عالمت  4؛ُمْصَحُف َفاِطَمةَ 

چونان میرا ی در نزد امامان شیعه بهوده اسهت  ها  فراوان، مصحف فاطمه بنا بر نقل«. اوست
 دادند.  ه امام بعد  تحویل میو آنان در پایان عمرشان، آن را ب

ثه بودن حضرت زهرا4    . تجالی محدَّ

در ایهن بهاره فرمهوده  ، محد ه اسهت کهه امهام صهادقها  معروو فاطمه زهرا یکی از نام
ْْ فاِطَمةُ »است:  ماِء فَتُناديهاا كَماا تُ  ِانَّما ُسِميَّ ْْ تَْهبُِط ِمَن السَّ كََة كانَ

ِِ ثَةب َِلنَّ الَْمَل نااد  ُمَحدَّ
َْ ِعْم انَ  به محد ه نامگذار  شد، چهون فرشهتگان پیوسهته از آسهمان  اینکه فاطمه 5؛َمْ يََ  بِْن

                                                           

 . 4، ص 20 ، جصحيفه امامالله موسو  خمینی،  . سید روح1
 که در حوادث تاریخی را پیشگویی کرده و گفتارش را به مصحف حضرت زههرا . همانند استناد امام صادق2

 .240، ص 1 ، ج الكافیمستند دانسته است. محمد بن یعقوب کلینی، 
؛ جعفر مرتضهی 61، ص الشيعة فی الميزان؛ محمدجواد مغنیة، 248، ص  1، ج أعيان الشيعةسید محسن امین،  .3

 .112، ص 1، ج مأساة الزهراءعاملی، 
 .419، ص 4 ، ج من ال يحضره الفقيه. محمد بن علی صدوق، 4
 .36 ، ص عوالم العلوم و المعارف و االحوا . عبدالله بحرانی، 5
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خبهر  طور کهه بهه مهریم دختهر عمهران دادنهد؛ همهان خبهر می آمدند و به فاطمه فرود می
 «.دادند می

ودن ها  محد ه ب با فرشته الهی در ماجرا  مصحف، یکی از جلوه سخن گفتن حضرت زهرا
 حضرت است. 

  . تصریح به نام ائمه اطهار5

است و توس  جابر بن عبداللهه انصهار  در  ا  که قسمتی از مصحف فاطمه زهرا در صحیفه
یکی پس از دیگر  ذکر شهده  ها  مبارک ائمه معصومین  اختیار همگان قرار گرفته است، نام

ها افزون بر اسامی ائمهه  یکی از نقل ها  دیگر  نیز رسیده است که در این صحیفه با نقل است. 
امهروزه بخشهی از مصهحف  1، نام مادر هر یک از امامهان نیهز ذکهر شهده اسهت.معصومین

در اختیار جابر بن عبدالله انصار  قرار گرفتهه بهود، در جوامهع  که در زمان پیامبر  فاطمه
از صهحیفه حدیثی شهیعی در دسهترس عالقمنهدان اسهت. جهابر بهن عبداللهه انصهار  لهوحی 

مطابقت داد و حضرت آن را تأیید فرمهود.  را در اختیار داشت و با صحیفه امام باقر فاطمه
جهابر نیهز در «. بخوانم ا  جابر! نگاه کن در نوشته خودت تا من برایت »حضرت به جابر فرمود: 

این دو  خواند تا جایی که ا  که داشت،  از رو  نوشته نوشته خودش نگاه کرد و پیشوا  پنجم
 2نوشته حتی در یک حرو هم با یکدیگر تفاوت نداشتند.

  . وصیت فاطمه6

َو لْيُْخِ ُجاوا ُمْصاَحَف »فرمهود:  زدند، می رب  می هایی بی در برابر کسانی که حرو امام صادق
را در بیاورنهد و  گوینهد مصهحف فاطمهه ؛ اگر راسهت میَفِإنَّ ِفيِه َوِصيََّة َفاِطَمةَ  َفاِطَمةَ 

 3«.موجود است نشان دهند؛ مصحفی که در آن وصیت فاطمه
 . پاسخ نیازهای جامعه  7

 نیازهها  جامعهه را از مصهحف فاطمهه شهود کهه ائمهه معصهومین از روایات معلوم می
در ایهن بهاره فرمهوده  بردند. امام صهادق کردند و در رهبر  جامعه از آن بهره می استخراج می

                                                           

، عزیزاللهه 210، ص االختةوا  ؛ محمهد بهن محمهد مفیهد،527 ، ص 1، ج الكوافیعقوب کلینی، . محمد بن ی1
 .286 ، ص مسند فاطمة الزهراءعطارد ، 

 . همان.2
 .177 ، ص بةائر الدرجات؛ محمد بن حسن صفار، 241. همان، ص3
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ویم در آن چیز  از قرآن هست؛ )بلکه( در آن امور  هسهت گ ، نمیمصحف فاطمه»است: 
کند و ما به کسی نیاز  نداریم؛ حتی در آن )مجازات( یك تازیانه و نهیم  که مردم را نیازمند ما می

 1«.ترین خراش وجود دارد کتازیانه و یك چهارم تازیانه و دیه کوچ

 سنت درباره مصحف فاطمه شبهات اهل
 دارند ن دیگری به نام مصحف فاطمهشبهه اول: شیعیان قرآ

کتواب اموام و ابهوزهره در  شورح مواقوفدر « جرجهانی»و  مواقوفدر « ایجهی»افراد  همچون 
کهه غیهر از قهرآن رایهج میهان  اند که شیعیان به قرآنی منسوب به فاطمه مدعی شده صادق

 2مسلمانان است، اعتقاد دارند.
ات شیعه و عدم دقت در معنا  مصهحف اسهت. در این شبهه ناشی از عدم رجوع به روای پاسخ:

حقیقت برداشت غرضمندانه از واژه مصحف، بهانه طرح این شبهه شده اسهت. از آنجها کهه نهام 
، مصههحف اسههت و برخههی از مسههلمانان در صههدر اسههالم قههرآن را مصههحف کتههاب فاطمههه

ق نوشهته و کتهاب به معنها  مطله« صحف »در قرآن واژه  3نامیدند، این اشتباه رخ داده است. می
ُحُف ُاِشَرْت »آمده است:  ُِّ َ ا ال َِ  «.  ها  اعماا منتشر گردد گاه که نامه آن 4؛َو

افزون بر آن، روایات متعدد  درباره این مصحف وجود دارد که این مصحف، قرآن نیسهت و نهه 
اند که این مصحف در برابر قرآن معروو است؛ بلکهه  و نه دیگر  ادعا نکرده حضرت فاطمه

ها  دیگر است با این تفاوت که در این کتاب  مطهالبی هماننهد  ین مصحف، کتابی مانند کتابا
نیهز  حضرات معصومین 5دهد، وجود دارد. و علم آنچه که در آینده رخ می وصیت فاطمه

 انهد؛ چنانکهه امهام صهادق به شدت وجود هر گونه آیات قرآن در این مصحف را انکهار کرده
 6«.نیست ا سوگند! از قرآن شما یک حرو هم در مصحف فاطمهبه خد»فرموده است: 

اند، از کمترین پایه علمهی و اسهتدالا  بر پا کرده« قرآن شیعه»ا  که به نام  بنابراین جنجاا بیهوده

                                                           

 . 170؛ همان،  ص240. همان، ص 1
 .99و  98، ص 1، ج شرع سيرة االئمة االثنی . سید هاشم معروو الحسنی،2
 .34، ص 2، ج معالم المدرستين . مرتضی عسکر ،3
 .10. تکویر: 4
 . 132، ص حقايقی مهم پيرامون قرآن کريم. سید جعفر مرتضی عاملی، 5
 .1، ح 239، ص 1، ج الكافی. محمد بن یعقوب کلینی، 6
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و تمامی علمها  شهیعه بهه اتفهاق اعهالم  منطقی برخوردار نیست. افزون بر اینکه ائمه اطهار
قاد همه شیعیان از کتاب مقدس قرآن متفاوت است و قرآن دیگر  در این کتاب به اعت»اند:  نموده

 «.رود کنار آن به شمار نمی
رانغآضنمد،هنآشاشیدهشدصدحجابازدلبهیویدیدهشد

 با اعتقاد به خاتمیت سازگار نیست شبهه دوم: اعتقاد به مصحف فاطمه

و قطع نزوا وحهی بعهد از  را با خاتمیت پیامبر اسالم سنت اعتقاد به مصحف فاطمه اهل
برا  مثاا دکتر ناصهر قفهار ، از علمها  وههابی معاصهر  1اند. رحلت آن حضرت، مغایر دانسته

در واقهع ادعها  نبهّوت بهر » بیت مدعی شده است که شیعیان با اعتقاد به آمدن وحی بر اهل
 2«.امامان خود کرده است...مانند مصحف فاطمه...

ختم پیامبر  به معنا  انقطاع نزوا فرشته وحی نیست. طبق نص صریح قرآن، ههر سهاا  پاسخ:
َّ َأْمرٍ »یابد:  و در شب قدر فرشته وحی نزوا می

ِِ ِهْم ِمْن ُك وُح ِفيَها ِبِإْ ِن َ ِبَّ ُل اْلَمالِئَكُة َو الرُّ  3«.َتَنزَّ
حهی قرآنهی تفهاوت دارد و بهه رسد، بها و می اساسًا شیعیان معتقدند الهامی که به معصومین

ث»معنا  نبوت آنان نیست. شیعیان برا  تببین این مفهوم از اصطالح  و  بهرا  ائمهه« ُمَحهَدّ
ه»اصطالح  سنت نیز آمهده  کنند. در برخی روایات اهل استفاده می  برا  حضرت زهرا« ُمَحَدَ ّ

طور کهه در  همهان، افراد  هستند کهه بها فرشهته سهخن خواهنهد گفهت؛ است بعد از پیامبر
 4اند. گونه بود و این افراد از انبیاء نبوده اسرائیل این بنی

انهد. سهید محمهود آلوسهی، مفسهر بهزرگ  سنت نیز به این شهبهه جهواب داده برخی علما  اهل
 گوید:  سنت، بعد از نقل روایتی در این باره می اهل

شهنیدند.  سهخن آنهان را می دیدند و روایات بسیار  وارد شده است که صحابه مالئکه را می
َندا »برا  ا بات آن، این دلیل کافی است که خداوند کریم فرموده اسهت:  ذيَن قداُلاا َ بُّ نَّ الَّ َِ

دِة الَّ  ُل َعَلْيِهُم اْلَمالِئَكُة َأَلَّ َتخاُفاا َو َل َتْحَزُااا َو َأْبِشُروا ِباْلَجنَّ ُه ُثمَّ اْسَتااُماا َتَتَنزَّ تدي اللَّ
                                                           

 .1428رجب  15، «قلة أحادیو فاطمة رضی الله عنها». اسالم وب، 1
https://www.islamweb.net/ar/fatwa/97960 

 .5، ص کدامين راه؟. مهد  کیانی، 2
 . 4. قدر: 3
 . 79، ص اى درباره مةحف فاطمه گونه پژوهشراد،  . محمدعلی مهدو 4
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تردید کسانی که گفتند پروردگار ما خداست، سپس ]در میدان عمل بهر  بی 1؛اَعُدونُكْنُتْم تُ 
گوینهد:[ مترسهید و  شهوند ]و می این حقیقت[ استقامت ورزیدند، فرشتگان بر آنان نازا می

ایهن آیهه  ابهت «. اید، بشهارت بهاد اندوهگین نباشید. شما را به بهشتی کهه وعهده داده شهده
گوینهد و کسهی ههم  ها سهخن می شوند و با آن یر انبیا در دنیا نازا میکند که مالئکه بر غ می

 2نگفته است که این سخن گفتن مستلزم نبوت است.
مطمئنًا فرشتگان الهی با کسی جز انبیا  الهی گفتگو داشتند که چهار بانو  بزرگ در تاری  انبیا، 

شهان خبهر داده  مکالماتاز  بیهت ها هستند و قهرآن کهریم و روایهات اهل ترین آن از شاخص
 ، سهارهمادر حضهرت موسهی ، همسر عمرانمادر حضرت عیسی است: مریم

   3.دختر پیامبر اسالم و فاطمه زهرا مادر حضرت اسحاق و یعقوب

 فهرست منابع
 کتب

 ق.1379، قم: نشر عالمه، مناقب آ  ابيطالبشهرآشوب، محمد بن علی،  ابن .1
 ق. 1403ت، للمطبوعا  رو ، بیروت: دارالتعاأعيان الشيعةامین، سید محسن،  .2
، بیهروت: روح المعوانی فوی تفسوير القورآن العظويم آلوسی بغهداد ، محمهود بهن عبداللهه، .3

 ق.1415دارالکتب العلمیه، 

، چا  اوا، قهم: تحقیهق و نشهر مدرسهه عوالم العلوم و المعارف واالحوا بحرانی، عبدالله،  .4
 ش.1365، امام مهد 

، قهم: مؤسسهه بوسهتان کتهاب، تودوين السونة الشوريفهد محمدرضها، حسینی جاللهی، سهی .5
 ش.1389

 ق.1413، بیروت: مؤسسه االعلمی، من ال يحضره الفقيهصدوق، محمد بن علی،  .6
،  اللهه المرعشهی النجفهی ، قهم: مکتبهة آیةبةوائر الودرجاتصفار قمی، محمد بهن حسهن،  .7

 ق. 1404
                                                           

 .30. فصلت: 1
 . 40، ص 22، ج المعانی فی تفسير القرآن العظيم روح . محمود بن عبدالله آلوسی بغداد ،2
موسى و ل  تكن نبياة و كاناْ محدثاة، و سااِة و قاد  كن نبية و كانْ محدثة ، و أمو ل  ت م ي . » 3

كانْ محدثة و  عاينْ المَلِكة فبش وها بإسحاٍ و من وِاء إسحاٍ يعقوب و ل  تكن نبية، و فاطمة
 .115 ، ص 3 ، ج مناقب آ  ابيطالبشهرآشوب،  محمد بن علی ابن«. ل  تكن نبية
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 تا[. ، قم: دفتر نشر اسالمی، ]بیريمحقايقی مهم پيرامون قرآن کعاملی، جعفر مرتضی،  .8
 ق . 1418، بیروت: دارالسیره، ماساه الزهراههههههههههههههههههههههه،  .9

 ق.1413، تهران: مجمع علمی اسالمی، معالم المدرستينعسکر ، مرتضی،  .10
 ش.1386، قم: نشر انصاریان، مسند فاطمة الزهراءعطارد ، عزیزالله،  .11
 ش.1385، م: نشرمعصومین، قکدامين راه؟ کیانی، مهد ، .12
 ش.1365، تهران: دار الکتب االسالمیة، الكافیکلینی، محمد بن یعقوب،  .13
 ق.1403، بیروت: مؤسسه الوفا، بحاراالنوارمجلسی، محمدباقر،  .14
، قهم: دارالکتهاب االسهالمی، عشور سويرة االئموة االثنیمعروو الحسنی، سید هاشهم،  .15
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 در آیینه وحی سیمای حضرت فاطمه
*نیااالسالموالمسلمینمحمدسبحانیحجت

 مقدمه
هها  مختلفهی بها  ، پژوهشفاطمهه در رابطه بها شخصهیت نگهین جههان و جنهان حضهرت

رویکردها  تاریخی، حدیثی، کالمی و قرآنی از سو  محققان صهورت گرفتهه اسهت. در آیهات 
اشهاره شهده اسهت. دربهاره شهمارگان آیهات مربهوط بهه   متعدد  از قرآن، به حضرت فاطمهه

و گهاهی  1سوره قرآن، 41آیه در  60رائه شده است.گاهی از ، نظرات متفاوتی احضرت فاطمه
اصفهانی، در کتهاب  علی خوشنویس محمد عبدالحسین بن  2اند. سوره نام برده 67آیه در  135از 

ابوالفضل واصهف نیهز  3مورد بحو قرار داده است. آیه قرآن را درباره حضرت فاطمه 10خود 
داند که  می آیه را منطبق با شأن حضرت فاطمه 30 ،از نظر آيات قرآن فاطمه زهرادر کتاب 

 کم یا زیاد بودن تعداد آیات مربوط به حضرت فاطمهه 4اند. بر آن حضرت تأویل یا تطبیق شده
به خاطر نوع انتخاب و گزینش نویسندگان است. گاهی شأن نزوا آیات مربوط به ایشهان بهوده و 

است و گاهی نیز آیه به ایشان تفسیر شهده یها  گاهی تأویل و بطن آیه مربوط به حضرت فاطمه
از مصادیق آن شمرده و به اصطالح تطبیق شده است. بعضی از آیات تنها بهر  حضرت فاطمه

 داللت دارد.   شخصیت حضرت زهرا
هها کهه در کتهب  تهرین آن از آنجا که بررسی همه آیات از حوصله این نوشتار خارج است، به مهم

 پردازیم. است، میسنت نیز بیان شده  اهل
                                                           

 .، گروه معاروه کاشانعضو هیئت علمی دانشگا* 
 .ن فاطمه الزهراأما نز  من القرآن فی شمحمدعلی حلو، . 1
 .  فی الذکر الحكيم الزهرا فضائل فاطمه ید،ؤحیدر م علی. 2
 .در قرآن کريم سيماى حضرت فاطمهسیدجواد میرشفیعی،  و خوشنویس عبدالحسین قدسی. 3
 . از نظر آيات قرآن فاطمه زهرامحمد واصف،  4

 فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان

 ـ شماره یازدهم 1401پاییز  
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 ـ تخصصی ویژه مبلغانـفصلنامه علمی توشه ره 

 . آیه مباهله1
عمران یها همهان آیهه  آا 61است، آیه  یکی از آیاتی که شأن نزوا آن مربوط به حضرت فاطمه

 است:« مباهله»
ِْ َتَعاَلْاا َاْدُع َأْبَناَءَاا َوَأْبَناَءُكْم َوِاَسداَءَاا َك ِفيِه ِمن َبْعِدَما َجاَءَك ِمَن اْلِعْلِم َفُا  َفَمْن َحاَجَّ

ِه َعَلی اْلَكاِ ِبيَن َواِ  ِْ َلْعَنَة الَلَّ َسُكْم ُثَمَّ َاْبَتِهِ َفَنْجَع ُُ َسَنا َوَأْا ُُ ؛ هر گهاه بعهد از َساَءُكْم َوَأْا
علم و دانشی که )درباره مسیح( به تو رسیده، )باز( کسانی با تو به محاّجه و سهتیز برخیزنهد، 

ما هم فرزندان خود را؛ ما زنان خهویش ها بگو: بیایید ما فرزندان خود را دعوت کنیم، ش به آن
را دعوت نماییم، شما هم زنان خود را؛ ما از نفوس خود دعهوت کنهیم، شهما ههم از نفهوس 

 خود؛ آن گاه مباهله کنیم؛ و لعنت خدا را بر دروغگویان قرار دهیم.
در اصل به معنا  تضهرع و زار ، و در اصهطالح بهه معنها  آن اسهت کهه دو نفهر « مباهله»واژه 

همدیگر را لعن و نفرین و درخواست عذاب و بال کنند و از خداونهد بخواهنهد دروغگهو را رسهوا 
 درباره شأن نزوا آیه گفته شده است:  1نماید. 

گو  و گفهت رسهیدند و دربهاره حضهرت عیسهی گروهی از مسیحیان نجران خدمت پیامبر
نهد  بهدون پهدر را بهاور دانسهتند و تولهد فرز را فرزنهد خهدا می کردند. آنان حضرت عیسهی

کردنهد. پهس از  اعتهراز می درباره تولهد حضهرت عیسهی کردند و به سخنان پیامبر نمی
و به قهوا فخهر راز ، پهس از بهه پایهان رسهیدن مرحلهه  لجاجت و نپذیرفتن استدالا پیامبر

ن بهه مسهیحیان نجهرا و قرار شد فردا با هم مباهلهه کننهد. پیهامبر 2سخن، دستور مباهله نازا
طرفین دست به سو  آسمان بلند کنیم و از خداونهد بخهواهیم کهه جبههه حهق را پیهروز »فرمود: 

فخهر راز  در تفسهیر معهروو خهود روایتهی «. کن نماید گرداند و جبهه باطل و دروغگو را ریشه
ا  از مهو  سهیاه بهود.  از منزا خهارج شهد و بهر شهانه مبهارکش جامهه آورده است که پیامبر

 را گرفتهه بهود و فاطمهه  دوش )یا در آغوش( خود داشت و دسهت حسهنرا بر  حسین
 به طرو محل مباهله به راه افتادنهد. پیهامبر ، پشت سر فاطمه پشت سر ایشان و علی

اللُها َّ »عهرز کهرد:  پیهامبر 3«.هر گاه من دعا کردم، شما آمین بگویید»به عزیزانش فرمود: 

                                                           

 .311، ص 1 ، جمعجم مقاييس اللغةاحمد ابن فارس، . 1
 .246، ص 8  ، ج)تفسير کبير( مفاتيح الغيبراز ، محمد بن عمر الدین  فخر. 2
 .247ص  ،همان. 3
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چهون مهن دعها »پس رو به آنان کرد و فرمود: «. بیت من هستند هلپروردگارا اینان ا 1؛هُؤَلء َاهِلى
در روز مورد توافق طرفین که مشهور مورخان این رویهداد را در سهاا  2«.کردم، شما آمین بگویید

را دیهد کهه بها بهتهرین  اند، وقتی اسقف مسیحیان پیهامبر دهم و برخی در ساا نهم ذکر کرده
ههایی  ا  گروه نصارا! من چهره»ترس او را فراگرفت و گفت:  عزیزانش پا در میدان گذاشته است،

ها آن کوه را از جها  بینم که اگر از خدا بخواهند کوهی را از جایش بر کَند، خدا به حرمت آن را می
شوید و تا روز قیامت، یک نصهرانی بهر رو  زمهین  کند. پس با او مباهله نکنید که نابود می بر می

 ها از مباهله منصرو شدند و با قبهوا تعههداتی بها پیهامبر مین دلیل آنبه ه 3«.ماند باقی نمی
 مصالحه کردند. 

، صحابیان و تابعهان حکایهت بیت نفر از اهل 39طریق و از  51اصل شأن نزوا فوق بیش از 
 5ترین دلیِل برتر  اصحاب کساء بر دیگهران دانسهته اسهت. زمخشر  این آیه را قو 4شده است.
   6«.تردید است برا  هر مؤمنی بی پیامبر داللت آیه بر فضیلت آا»گوید: آلوسی می

)که کلمه جمهع، و حهداقل آن سهه نفهر اسهت( تنهها حضهرت « نساءنا»به جا   یامبر اکرمپ
که در آن زمان چندین نفر از اّمهات المؤمنین حضور را برا  مباهله همراه برد و حاا آن فاطمه

از همسران خود را برا  مباهله نبرد؛ زیرا او باید کسهانی را بهه داشتند، ولی آن حضرت هیچ کدام 
چنهین  برد که اگر نبی نباشند، شریک کار رسالت و نبوت او باشند و حضرت فاطمه همراه می

ُبهرد کهه در عمهر  کسهی را می گویان رسوا شوند؛ بنابراین اگر پیهامبر بود. در مباهله باید دروغ
گویان لعنهت بفرسهتد؛ زیهرا خهودش از اوا  توانست بر دروغ و نمیخود دروغ گفته باشد، دیگر ا

 دروغ گفته است. 
 و سهایر معصهومین بها پیهامبر طراز  فاطمه نکته مهم دیگر آنکه آیه فوق، نمودار هم

در جریان مباهله، حضرت بها همسهر و فرزنهدانش ههم در  است؛ زیرا به نظر عالمه طباطبایی
انهد؛  اسالم شریک بوده ن است( و هم در دعوت به حق، با پیامبراصل مدعا )اینکه حق با آنا

                                                           

 .630 ، ص1 ، جفی تفسير القرآن البرهانسید هاشم بحرانی، . 1
 .61، ص تفسير الجاللين، و محمد بن احمد محلی سیوطی الدین عبدالرحمان بن کماا الدین جالا. 2
 .247، ص 8  ، ج)تفسير کبير( مفاتيح الغيبراز ، محمد بن عمر الدین  فخر. 3
 .91ص  ،سعد السعودطاووس،  ابن  علی بن موسی. 4
 .370، ص 1ج  ،عن حقائق غوامض التنزيل الكشاف زمخشر ،بن عمر محمود . 5
 .181، ص 2ج  ،یالمعان روح آلوسی، بن عبدالله  محمود. 6
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به صورت جمهع آمهده اسهت و اگهر طهرو دعهوا و دعهوت تنهها شهخص « الکاذبین»زیرا کلمه 
 1شد. بود، چنین تعبیر  آورده نمی می پیامبر

است،  بنابراین گرچه نبوت و دریافت وحی تشریعی مختص به وجود حضرت ختمی مرتبت
بیهت آن حضهرت از  یت  ه که یکی از شئون آن، دعوت بهه حقهایق الههی اسهت  ه در اهلاما وال

 نیز وجود دارد.  جمله حضرت فاطمه زهرا

 . آیه تطهیر2
ما ُیریُد »است، آیه تطهیر است:  یکی دیگر از آیات قرآن که ناظر به فضیلت حضرت فاطمه حَنّ

ْجَس َأْهَل الْ  َرُکْم َتْطهیرًا؛الّله ِلُیْذِهَب َعْنُکُم الِرّ خواهد پلیهد  و ]گنهاه[ را  خدا فق  می2َبْیِت َو ُیَطِهّ
 «.بیت دور کند و کاماًل شما را پاک سازد از شما اهل

، کننده حصر و انحصار مطلبی است. به گفته عالمه طباطبهایی در زبان عربی، بیان« ِحّنما»لفظ 
: انحصار اراده و خواست خداونهد متعهاا آیه شریف تطهیر  دارا  دو انحصار است که عبارتند از

ها و عیههوب در  در تطهیههر و دور کههردن پلیههد  و انحصههار ایههن عصههمت و دور  از پلیههد 
 3.بیت اهل

رجس، چیز پلیهد اسهت و آن بهر چهارگونهه »نویسد:  می« رجس»راغب اصفهانی درباره معنا  
اسهت؛ ماننهد ه است: رجس طبعی، رجس عقلی، رجس شرعی و رجسی کهه جهامع همهه این

 4«.میته
« البیهت اهل»است. اگهر چهه « بیت»و « اهل»، اصطالحی ترکیب یافته از دو کلمه «البیت اهل»

در لغت و در عرو قرآن، بر همه کسانی که با صاحب بیت ارتباط دارند و از نظهر عهرو اههل آن 
شهود؛ چنانکهه بهر همسهر حضهرت  شهوند ماننهد همسهر انسهان اطهالق می خانه محسوب می

 در آیه تطهیر به داللت روایات متهواتر پیهامبر« البیت اهل»اما  5اطالق شده است، راهیماب
و نیز دالیلی که در متن آیه تطهیر وجود دارد، معنا  لغو  و عرفی آن مراد نبهوده؛ بلکهه مقصهود 

تهرین کتهب احادیهو تفسهیر قهرآن  عبا هستند. سیوطی در کتهاب خهود کهه از معروو تن آا  پنج
                                                           

 .225، ص 3، ج فی تفسير القرآن الميزان، سید محمدحسین طباطبایی. 1
 .33 :احزاب. 2
 .309، ص 16، ج الميزان فی تفسير القرآن سید محمدحسین طباطبایی،. 3
 .342، ص مفردات الفاظ القرآنراغب اصفهانی، بن محمد حسین . 4
  .73 :هود. 5
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ها آمهده  حدیو از آن 15حدیو در ذیل این آیه نقل کرده است که در  20ت است، حدود سن اهل
و حسهن و  و فاطمهه و علهی است که آیه فوق درباره پهنج تهن مقهدس، یعنهی پیهامبر

 1نازا شده است. حسین
هها چنهین  به طور اجماا وارد شهده اسهت کهه از همهه آن« حدیو کساء»روایات فراوانی درباره 

را فرا خوانهد ه و یها بهه  و حسن و حسین و فاطمه ، علیشود که پیامبر ه میاستفاد
؛ َاللَُها َّ ِلكُالِّ نَِباَى َاْهاَل َو ِانَّ هاُؤَلَِء َاْهِلاى»ها افکند و گفهت:  خدمت او آمدند ه و عبایی بر آن

ق نهازا شهد. در ایهن هنگهام آیهه فهو«. ها خاندان مننهد. اینهر پیامبر  خاندانی دارد و خداوندا! 
این روایات را به طهرق متعهدد از  شواهد التنزيل دانشمند معروو، حاکم حسکانی نیشابور  در

 2راویان مختلفی گردآور  کرده است.
انهد کهه  اسهت، گمهان کرده برخی با توجه به اینکه ابتدا و انتها  آیات درباره زنان پیامبر خهدا

دههد کهه ایهن ادعها تنهها  اما قرائنی نشهان می 3؛است شأن نزوا این آیه نیز همسران نبی اکرم
 دلیل در برابر نص است که اعتبار  ندارد. این قرائن عبارتند از: اجتهاد  بی

در  4سهخن گفتهه اسهت. قرآن کریم در موارد  به نحو خاصی و با عتاب با زنان پیامبراکرم. 1
 باشند.« مطهرون»توانند  ها نمی نتیجه آن

جها  آن ضهمیر مهذکر  ضمیر جمع مؤنو، لحن خداوند عوز و بهه  20از در این آیات بعد . 2
ترین قرینه است که باید از ظهور سیاِق ادعا شده، دست برداشهت و  آورده شده است و این، بزرگ

 دانست. نباید آیه تطهیر را خطاب به زنان پیامبر

شهد،  مسجد مشهرو میبه مدت شش ماه یا بیشتر هر روز صبح برا  اقامه نماز به  پیامبر. 3
ما ُیریُد اللهُه ِلُیهذِهَب »فرمود:  ایستاد و می می و علی بر در منزا فاطمه جَس  ِاَنّ َعهنُکُم الهِرّ

َرُکم َتطهیًرا  5«. َاهَل الَبیِت َو ُیَطِهّ

شود، بلکه خالو آن را  اند که آیه تطهیر شامل ما نیز می ادعا نکرده هیچ یک از زنان پیامبر. 4
 ند.ا نقل کرده

ا  که اتفاق افتاده اسهت، اشهاره  ، برا  عهد است و به حاد ه«اهل البیت«  الف و الم در کلمه. 5
                                                           

 .198 ، ص5ج  ،الدر المنثوریوطی، س الدین عبدالرحمان بن کماا الدین جالا. 1
 .18، ص 2، ج شواهد التنزيلعبیدالله بن احمد حسکانی، . 2
 .370، ص 6 ، جکثير( القرآن العظيم )تفسير ابنتفسير  ،دمشقی کثیر ابن اسماعیل بن عمر . 3
 .28ه  33: احزاب. 4
 .18، ص 2، ج شواهد التنزيلعبیدالله بن احمد حسکانی، . 5
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عنهوان « الهدار یوم»چنانکهه  اسهت. هم« یهوم الهدار»ماننهد کلمهه « البیت اهل»دارد؛ یعنی کلمه 
م ا  را در خانه ابوطالب جمع کرد و نبوتش را اعهال عده مشخص برا  روز  است که پیامبر

کند که در خانه معهین و در  نیز عنوان خاصی است که از کسانی حکایت می« البیت اهل»فرمود، 
 اند. بوده روز معینی زیر عبا  پیامبر

 . سوره کوثر3

ها  قهرآن اسهت.  ترین سهوره ترین سوره قرآن و جزء پهر بهارترین و پهر برکهت سوره کو ر کوچک
در هیچ جا  دیگهر قهرآن بیهان « صّل لربک وانحر»، «کو ر»، «اعطینا»کلمات این سوره، یعنی 

 نشده است. در حقیقت این سوره دربرگیرنده سه پیشگویی بزرگ است: 
 دهد؛  نوید می سو اعطا  خیر کثیر را به پیامبر کاز ی. 1

به طور فراوان در جهان وجود خواهند  دهد که نسل و دودمان پیامبر از سو  دیگر خبر می. 2
 داشت.

 دهد که دشمنان او ابتر خواهند بود. و  دیگر خبر میاز س. 3
را « قاسهم»و « عبداللهه»دو فرزندش  خدا اند زمانی که رسوا درباره شأن نزوا این سوره گفته

از دست داد و دشمنان آن حضرت برا  تضعیف روحیه او زبان بهه طعهن و شهماتتش گشهودند، 
بریده است و به شخصی که نسهلش  ه معنی دمکه در لغت عرب ب 1عاص بن وائل او را ابتر خواند
خدا  سبحان با نزوا این سوره پیهامبرش را خشهنود کهرد و  2شود. منقطع شده باشد، اطالق می

ْبَتُر »فرمود:  نَّ شاِاَئَك ُهَا اْأَ َِ َك َو اْاَحْر  ِِّ ِلَربِّ َِ ا َأْعَطْيناَك اْلَكْاَثَر َف اَّ ؛ ما کو ر را به تو عطها کهردیم، َِ
شکرانه این نعمت، برا  پروردگارت نماز بگذار و شتر قربانی کن؛ همانا که دشمن تو ابتر پس به 

 «.النسل است و مقطوع
، «کهو ر»نظران دربهاره مصهداق  صهاحب 3کو ر از ریشه کثرت، و مراد از آن خیر فهراوان اسهت.

داق بهرا  آن مصه 15 تفسوير کبيوراند تا جایی کهه فخهرراز  در  ها  متعدد  را بیان کرده دیدگاه
 26مانند نبوت، قرآن، کثرت اصحاب و یاران و نهر  در بهشت. برخی مفسران،  4شمرده است؛

                                                           

 .401 ، ص6 ج ،الدر المنثورسیوطی،  الدین عبدالرحمان بن کماا نالدی جالا. 1
 .36 ، صمفردات الفاظ القرآنراغب اصفهانی، بن محمد حسین . 2
 .836، ص 10 ج ،فی تفسير القرآن مجمع البيان طبرسی،. فضل بن حسن 3
  .313ه  317 ص ،32 ج ،)تفسير کبير( مفاتيح الغيب راز ،محمد بن عمر الدین  فخر. 4
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 1نیز به آن اشاره کرده است. الميزاندر  اند که مرحوم عالمه طباطبایی قوا نقل کرده
سهازد کهه تمهام  مها را بهه ایهن نکتههه رهنمهون می« ابتر»و « کو ر»ها  واژه  توجه به خصوصیت

صادیق ارائه شده، یا از جهت جر  و تطبیق و یا بیان مصداق اخهرو  آن اسهت؛ در حهالی کهه م
هایی را که  سؤاا این است که در زمان نزوا سوره، چه چیز  مصداق کو ر است که همه بدگویی

داده بودند، پاس  دهد، قابلیهت دوام داشهته باشهد و از او چیزهها  زیهاد   مشرکان به پیامبر
گذار  خداوند بر پیامبرش را با خود همراه داشهته باشهد؟  و در عین حاا جنبه منت منشعب شود

شهود کهه خداونهد نسهل پیهامبر   جمهع میتمام این موارد فق  در وجود حضرت فاطمه زههرا
نیهز از فرزنهدان ایشهان  خدا را از طریق ایشان تداوم بخشید و نسل خالفت از رسوا اکرم

.ادامه پیدا کرده است
2 

النسهل  در ظهاهر بهه معنها  مقطوع« ابتر»با در نظر گرفتن اینکه کلمه  نظر عالمه طباطبایی به
ا  است که خهدا  تعهالی   آید که منظور از کو ر، تنها و تنها کثرت ذریه  است، چنین به دست می

 دارد به آن جناب ارزانی داشته است. شاهد دیگر عالمه بر این معنا، روایاتی اسهت کهه بیهان مهی
زبهان  را به نسهل نداشهتن زخم خدا سوره مورد بحو در پاس  کسی نازا شده است که رسوا

 3از دنیا رفتند. خدا زبان هنگامی بود که قاسم و عبدالله دو فرزند رسوا زد و این زخم
سنت، بر این واقعیت به عنوان یکی از معانی احتمالی کو ر  فخر راز ، مفسر بنام و متعصب اهل

 گوید:  و می معترو است
 است؛ چون این سوره در رّد کسی کهه بهر پیهامبر اکهرم مراد از کو ر، فرزندان پیامبر

طعن زد که فرزند ندارد، نازا شد؛ لذا معنا  کو ر آن است که خداونهد نسهلی را بهه او عطها 
بیت به قتل رسیدند، در عهین  فرمود که در گذر زمان باقی ماندند. مالحظه کن! چقدر از اهل

امیهه فهرد قابهل اعتنهایی بهاقی  است، در حالی که از بنی حاا جهان پر از فرزندان پیامبر
خهورد، مثهل بهاقر و  نمانده است. ببین که چه میزان در میان آنان از علما  بزرگ به چشم می

 4و نفس زکیه و امثاا آنان. صادق و کاظم و رضا
                                                           

 .370 ص ،20 ج ،فی تفسير القرآنالميزان محمدحسین طباطبایی، . سید 1
_  150ص  ،«بررسی مصداق کو ر در سوره کو ر در تفاسهیر روائهی شهیعه و سهنی»محمدرضا قضایی و دیگران، . 2

127 . 
 .370ص، 20 ج ،فی تفسير القرآن الميزان محمدحسین طباطبایی،. سید 3
 .313 ص ،32ج  ،)تفسير کبير( مفاتيح الغيب از ،رمحمد بن عمر الدین  فخر. 4
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  از منظر فاطمه زهراو احکام الهی لسفه عبادات ف
 *کاظمدلیآیوالمسلمین االسالمحجت

 مقدمه

و  است که ایشان پس از رحلهت پیهامبر اکهرم خطبه فدک، سخنرانی حضرت فاطمه زهرا
از ایهراد ایهن  ، در مسجد مدینه ایراد فرمود. هدو حضرت زههراغصب خالفت امام علی

حضرت در خطبه فهدک بهه به ایشان ه بود،  ه هدیه و ارث پیامبر« دکف»خطبه باز پس گرفتن 
. ایهن نوشهتار بهه شهرح فرازههایی از خطبهه پرداختتبیین بسیار  از حقایق و معارو ناب الهی 

پردازد. موضوع این فرازها بیان فلسفۀ عبادات و اوامر و نواهی خداونهد  می حضرت زهرا1فدکیه
 در دین مبین اسالم است. 

 انایم
رود و  در تبیین علت واجبات الهی پیش از هر چیهز سهراغ ایمهان بهه خهدا مهی حضرت زهرا

ْ كِ »فرماید:  می يَماَن تَْطِهي اب لَكُْ  ِمَن الشِّ ُ َعلَيْكُُ  اْْلِ کهردن   ؛ خداوند ایمهان را بهرا  پهاکفََ َض اّلَله
یل اهمیت آن است؛ زیهرا ذکر کردن ایمان در صدر واجبات الهی به دل«. شما از شرک واجب کرد

تا ایمان به خدا نباشد، اعماا دیگر انسان نیز در درگاه خهدا پذیرفتهه نیسهت و او را بهه سهعادت و 
 رساند. نجات نمی

کردن( نسبت به شرک به خدا، بهه سهبب آن اسهت کهه شهرک،   استفاده از تعبیر تطهیر )یعنی پاک
ن اجتناب کرد؛ چنانکه در سوره مبارکهه حهج آلودگی و پلید  روح و باطن انسان است و باید از آ

                                                           

 کارشناسی ارشد تربیت اخالقی مؤسسه اخالق و تربیت.* 
کتهاب  مهن »سهنت ماننهد  خطبه فدکیه مشهور است و با قدر  اختالو در منابع متعهدد شهیعه و اهلاین خطبه به . 1

« السقیفة و فدک عبدالعزیز»(؛ 248، ص 1)ج « علل الشرایع( »568، ص 3شی  صدوق، )ج « الیحضره الفقیه
( آمده است که مها 113طبر  )ص « دالئل االمامة»( و 28طیفور )ص ابن« بالغات النساء»(، 139جوهر  )ص 

 ایم. متن دالئل االمامة را انتخاب کرده

 ژه مبلغانفصلنامه علمی ـ تخصصی وی

 ـ شماره یازدهم 1401پاییز  
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ْوثاِن »فرماید:  می ْجَس ِمَن اْأَ و در « هاسهت از پلید  بپرهیزید کهه از جملهه آن بت 1؛َفاْجَتِنُباا الرِّ
دذيَن َل ُيْؤِمُندان»فرماید:  سوره انعام نیز می ْجَس َعَلدی الَّ ُه الرِّ ُِ اللَّ اینچنهین خداونهد  2؛ َكذِلَك َيْجَع

ها   چنانکهه بایهد از پلیهد  بنهابراین هم«. آورنهد دهد بر کسانی که ایمهان نمی ا قرار میپلید  ر
ها  باطنی نیز اجتناب کهرد کهه در  ظاهر  مثل سگ و خوک و خون اجتناب کرد، باید از پلید 

 ها شرک به خداوند است. رأس آن

 نماز
ترین  کند؛ زیرا نماز مهم از علت وجوب نماز یاد می بعد از ایمان به خداوند، حضرت صدیقه

ترین وظیفه اعتقاد  دین است و بر طبق روایهات  چنانکه ایمان، مهم وظیفه عملی دین است؛ هم
بهانو  دو عهالم  3گیهرد، نمهاز اسهت. معتبر نخستین عملی که در قیامت مورد محاسهبه قهرار می

ََلَة تَنِْزيهاب لَكُْ  َعِن الِْكبْ ِ »فرماید:  می د[ نماز را برا  دور شدن شما از کبر واجهب ؛ ]خداونَو الصَّ
نماز اهداو و فواید متعدد  مانند یاد خدا و دور شدن از فحشا و منکر دارد، ولی حضرت «. کرد
 کند که همان دور شدن از تکبر است. ها به ذکر یک ا ر بسنده می از میان آن زهرا

بینهد.  تر از دیگران می خود را بزرگِکبر و تکبر، نوعی حالت خودپسند  است که در آن حاا، فرد 
ترین تکبر نیز، تکبر بر خداست به اینکه از پذیرش حهق و اذعهان بهه عبهادت او خهوددار   بزرگ
پندارد و از ایمان به خدا و اطاعهت  زیرا در این حاا انسان حتی خود را از خدا نیز باالتر می 4کند؛

 کند. او سرپیچی می

در سوره مبارکهه بقهره  متعاا قرآنی متعدد  دارد؛ از جمله خداوند پیوند نماز و ترک تکبر، شواهد
َلَّ َعَلی اْلخاِشدعين»فرماید:  می َِ ها َلَكبيَرٌة  اَّ َِ الِة َو  َِّ ْبِر َو ال َِّ و از صهبر )روزه( و  5؛ َو اْسَتعيُناا ِبال

وایتهی از خاشهع در ر«. درستی که نماز کار سنگینی است جز بر فروتنان  نماز کمک بجویید و به
کنهد و بها  عباس به کسی تفسیر شده است که در نمهازش در برابهر خداونهد اظههار ذلهت می ابن

و زیانکهار متکبهر ها   در سوره مبارکه قیامت نیز در توصیف انسان 6خواند. حضور قلب نماز می
                                                           

 .30. حج: 1
 .125. انعام: 2
 .268، ص 3، ج الكافی. محمد بن یعقوب کلینی، 3
 .697، ص مفردات ألفاظ القرآنهانی، . حسین بن محمد راغب اصف4
 .45. بقره: 5
 .115، ص 1 ، ج شواهد التنزيل لقواعد التفضيل. عبیدالله بن عبدالله حسکانی، 6
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ی»فرماید:  در روز قیامت می َق َو َل َصلَّ ی *  َفال َصدَّ َب َو َتدَالَّ لدی*  َو لِكْن َكدذَّ َِ َأْهِلدِه   ُثدمَّ َ َهدَ  
ی نه تصدیق کرد و نه نماز خواند ]یعنی در دنیا نه به خدا و دین حق ایمان آورد و نه عمهل  1؛ َيَتَمطَّ

هاست[ بلکه تکذیب کرد و رو  گردانهد، سهپس متکبرانهه بهه  صالحی انجام داد که نماز اهم آن
دار  میان ترک نماز و تکبهرورزِ  پهس از آن در این آیات نیز رابطه معنا«. اش رفت سو  خانواده

ترسیم شده است. پس اصل این مطلب در منابع دینی مسلم است که نماز سبب پهاکی انسهان از 
 پروراند. شود و ترک نماز روحیه تکبر را در انسان می تکبر می

و ترک تکبهر ا  میان نماز  شود که چرا نماز چنین تأ یر  دارد و چه رابطه حاا این سؤاا مطرح می
 برقرار است؟

نوعی با تکبر منافات دارد و تمرین عملی تهرک تکبهر اسهت؛ بهرا   ها  نماز به  هر یک از حالت
 مثاا 
ایستادن در نماز با تکبر منافات دارد؛ چرا که تواضِع انسان در حالت ایستاده بیش از حالت  -

 نشسته و تواضِع انسان در حاا نشسته بیش از حالت خوابیده است،

آورد، شبیه کسی است که دسهتانش  ها را باال می االحرام که دست نمازگزار در حالت تکبیره -
 آورد، را به حالت تسلیم در برابر بزرگی باال می

شود که گویی خود را تسلیم هر نهوع فرمهان  در حالت رکوع نیز آنچنان در برابر خدا خم می -
 ر برابر او نیز ابایی ندارد،خدا کرده است و در این راه حتی از جدا شدن سرش د

اش را که باالترین عضو اوست، به همراه اعضا  دیگهرش بهر  در حالت سجده نیز پیشانی -
نهد که فروترین چیزهاست و با این کار نهایت خوار  و خاکسار  خهود را در  خاک می

 2کشد. برابر خداوند به تصویر می

ز است و اجزا و شرای  و آداب دیگر نماز نیز ههر آمیز نما ها تنها بخشی از حاالت تواضع البته این
ا  تنظیم شده است که تمرین تواضع در برابر خداوند باشد. طبیعی است تکهرار ایهن  گونه یک به

پرورانهد و دا او نیهز در برابهر خداونهد  تدریج حالت فروتنی و خشوع را در انسهان می  حاالت به
 شود. خاضع می

آنچنان محسوس و ملموس است که برخی از متکبران تنها بهه سهبب  تأ یر نماز در اجتناب از کبر
کنند. برا  مثاا در منابع تهاریخی آمهده اسهت  حالت خاکسار  در نماز از خواندن آن امتناع می
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ا  بها آن  آمدند و معاههده خدا که وقتی قبیله  قیف )اهل طائف( برا  اسالم آوردن نزد رسوا
مطرح کردند. نخست اینکه بت الت  خواسته از پیامبر حضرت نوشتند، در ضمن معاهده دو

ا  را بهرا  انههدام آن  این شرط آنان را نپهذیرفت و عهده تا سه ساا دیگر نابود نشود که پیامبر
شهان  ایهن شرط فرستاد. خواسته دیگرشان این بود که آنان را از نمازخواندن معاو دارد. پیامبر

؛ در دینی کهه نمهاز در آن نباشهد، ههیچ َل َخيَ  ِفي ِدين َل َصَلَة ِفيهإنَُّه »را نیز نپذیرفت و فرمود: 
دهیم؛ گرچهه در آن پسهتی  ا  محمد! بهه ایهن خواسهته تهو تهن مهی»آنان گفتند: «. خیر  نیست

کردنهد  روشنی درک می مراد آنان از پستی، اظهار ذلت و خاکسار  در برابر خدا بود و به  1«.است
تربینی آنان سهازگار نیسهت. در روایهت مشهابه دیگهر  آمهده اسهت کهه که نماز با روحیة خودبر

  إنَاه َل خيا  فاي»شان فرمود:  در پاس  درخواست قبیله  قیف برا  حذو نماز از دین پیامبر
در دینهی کهه در آن رکهوع و سهجود نیسهت، ههیچ خیهر   2؛َل يكون فيه ِكوع و َل سجود  دين

نامیده شده است که نشهانه اهمیهت رکهوع و سهجود در در این نقل، نماز رکوع و سجود «. نیست
 3نماز و تأ یر آن در ایجاد تواضع در انسان است.

 زکات
دارد و  پس از بیان علت تشریع نماز در اسالم، علت تشهریع زکهات را بیهان مهی حضرت زهرا

ٍِ »فرماید:  می ْْ كَاَة تَْزِييداب ِفي ال ِّ  «.روز  واجب کرد ؛ و خداوند زکات را برا  افزایشَو الزَّ
چنانکه در کتاب  ذکر زکات بعد از نماز به دلیل اهمیت این فریضه در دین مببین اسالم است؛ هم

رو  خدا در موارد متعدد بالفاصله پس از ذکر اقامه نماز سخن از اعطا  زکات آمده است؛ از ایهن
وجهوب زکهات را  عنوان مفسر قرآن، پس از بیان علت وجوب نماز علت نیز به  حضرت زهرا 

دههد کهه  کند. نماز از شعائر عباد  و زکات، از احکام اقتصاد  اسالم است و نشهان می بیان می
اسالم در کنار عبادت و اصالح رابطه خاص انسان با خدا بر اصالح اقتصاد  و ایجهاد عهدالت و 

 ها  طبقاتی در جامعه اسالمی تأکید دارد. رفاه و پر کردن شکاو
کات در افزایش روز  در برخی روایات نیهز آمهده اسهت؛ از جملهه امهام موسهی تأ یر پرداخت ز
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كَاَة قُوتاب لِلْفَُقاَ اِء َو تَاْوِفي اب ِْلَْماَواِلكُ ْ »فرماید:  می کاظم َِ الزَّ َ َعزَّ َو َجلَّ َوَض خداونهد  1؛ِإنَّ اّلَله
نیهز  م صهادقامها«. تهان وضهع کهرده اسهت عزوجل زکات را برا  قوت فقهرا و افهزایش امواا

ْْ ِمْن َمالِِه َو ََل َمنََعَها َأَحد  َفاَزاَدْت ِفاي َماِلاهِ »فرماید:  می كَاَة فَنََقَص ُجٍل َأدَّ  الزَّ َِ چنهین  2؛َما ِمْن 
«. نیست که اگر فرد  زکات بدهد، مالش کم شود یا اگر کسی منع زکات کند، مالش زیهاد شهود

زکهات سهبب کهاهش مهاا و منهع برکهات زمهین  از سو  دیگر در روایات ما آمده است که منهع
كَاةِ »فرمود:  شود؛ چنانکه امام صادق می هر مهالی کهه بهه  3؛َو َما ِمْن َماٍل يَُصاُب ِإَلَّ بِتَْ ِك الزَّ

ِْ »نیز فرمود:  خدا رسوا«. رسد، به سبب ترک زکات است آن آسیبی می كَاُة َمنََع ِْ الزَّ ِإَذا ُمِنَع
ُض بََ كَاتِهَ  ِْ «. کند هنگامی که از پرداخت زکات ممانعت شود، زمین نیز برکاتش را منع می 4؛ااْْلَ

 5ها و انواع معادن است. برکات زمین، مثل زراعت و میوه

 روزه

کنهد،  گذارد و هدو تشریع آن را بیان می بر آن دست می ا  که حضرت زهرا چهارمین فریضه
ْخََلص وَ »فرماید:  باره می روزه است. آن حضرت در این  يَاَم ِإثْبَاتاب لِْْلِ ؛ خداونهد روزه را بهرا   الصِّ

 «.ا بات اخالص واجب کرد
اسهالم بهر پهنج پایهه بنها شهده »فرمود:  روزه، از فرائض اصلی اسالم است؛ چنانکه امام باقر

 6«.فرمود: روزه، سپر  است از آتهش خدا است: نماز و زکات و حج و روزه و والیت و رسوا
 نیز آن را در زمره نخستین واجبات ذکر کرده است.  ضرت زهرارو ح از این

ا  با یکدیگر دارند کهه در میهان عبهادات  شاید این سؤاا مطرح شود که روزه و اخالص چه رابطه
گوناگون، آزمون اخالص به آن اختصاص داده شده است؟ علما  اسالم در پاس  به این پرسهش 

روزه، مایه امتحهان اخهالص »گوید:  الحدید معتزلی می ابی  بنها  زیبایی دارند، برا  مثاا ا بیان
شود و کسی جهز بنهدگان مخِلهص خهدا آن را بهه  است؛ زیرا هیچ کس ]حقیقتًا[ از آن مطلع نمی

                                                           

 .498، ص 3 ، ج الكافی. محمد بن یعقوب کلینی، 1
 .504. همان، ص 2
 .505. همان، ص 3
 . همان.4
 .374، ص 2 . همان، ج 5
 .62، ص 4 . همان، ج 6



52        

 

 ـ تخصصی ویژه مبلغانـفصلنامه علمی توشه ره 

گرفتن بها همهه آداب و  شاید مراد از صورِت درست روزه، روزه  1«.دهد صورت درست انجام نمی
 از چشم و گوش و زبان و دا و اعضا  دیگر است.ها مراقبت  شرایطش باشد که از جمله آن

اْومُ »چنین آمده است:  در حدیثی از امام صادق َك َو تََعاالَى يَُقاوُل الصَّ َِ َ تَبَا َو َأنَاا   ِلاي  ِإنَّ اّلَله

بها «. دهم فرماید: روزه برا  من است و من بر آن جزا می خداوند تبارک و تعالی می 2؛َأْجِزي َعلَيْهِ 
عنهوان عبهادت اختصاصهِی  عبادات برا  خداست، ولی در این روایهت تنهها روزه بهه اینکه همه 

خداوند معرفی شده است و اجر آن نیز اختصاصی است. در تفسیر ایهن روایهت وجهوهی گفتهه 
دانهد چهه کسهی  ها جنبه اخالص در روزه است؛ زیرا فق  خداونهد می شده است که نخستین آن

 گویند: کنند و می گر تفسیر بهتر  ذکر میبرخی دی 3دار است. واقعًا روزه
دهنهد از نمهاز و حهج و صهدقه و  همه انواع عباداتی که بندگان برا  تقرب به خداونهد انجهام می

ههها   اعتکههاو و دعهها و قربههانی و جههز آن، امههور  هسههتند کههه مشههرکان نیههز همههواره بههرا  بت
اند، ولهی هرگهز شهنیده  جسهته می ها تقهرب ها به سو  بت اند و با آن داده سازشان انجام می دست

ها تقهرب بجوینهد و لهذا خداونهد  ا  از مشرکان، با روزه به سو  بت نشده است که فرقه یا طایفه
دهم؛ یعنهی احهد  جهز مهن در روزه  فرموده است: روزه برا  من است و من بهر آن پهاداش مهی

هم و خودم متهولی آن د شریک نیست و جز من با روزه عبادت نشده است. لذا من پاداشش را می
   4کنم. هستم و حتی پاداش آن را به فرشته مقرب یا جز آن نیز واگذار نمی

حقیقت این است که اعماا عباد  دیگر از قبیل شعائر ظاهر  است کهه بها اعمهاا نمهادین نیهز 
لذا در اعماا  5گونه عمل نمادین ندارد و همه حقیقت آن پنهان است؛ آمیخته اسُت ولی روزه هیچ

 6یگر امکان ریا وجود دارد، ولی در روزه امکان ریا نیست.د
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 حج
گوید، حج اسهت. آن حضهرت در ایهن بهاره  از آن سخن می فریضه دیگر  که حضرت زهرا

ينِ »فرماید:  می «. ؛ خداوند حج را برا  تحکیم و ترفیع بنا  دیهن واجهب کهردَو الَْحجَّ تَْشِييداب لِلدِّ
رود و به معنا  تحکهیم و بهاال بهردِن  ساز  به کار می ورد ساختمانواژه تشیید در زبان عربی در م

کنهد کهه حهج آن را  گیر  از این واژه، دین را به بنایی تشبیه می )ساختمان( است. حضرت با بهره
سازد؛ زیرا حج مظهر وحدت اسالم و  نماید و بنا  آن را باشکوه و مجلل می  تحکیم و تقویت می

شهود،  ها  دین مستحکم می نماز ستون دین است و با اقامه نماز پایه شکوه اسالم است؛ چنانکه
شود. اینکه مسلمانان از اقصی نقاط جهان به سهو   با حج نیز بنا  رویین دین استوار و مرتفع می

نهوا بها یکهدیگر نهدا   شهکل و هم شهوند و هم شتابند و در ایام خاص در آنجا جمهع می مکه می
دهنهد، شهکوه و عظمهت  دهند و مناسک عباد  خاصی را انجام می سر می« لبیک اللهم لبیک»

وقتهی  شهود. در زمهان پیهامبر اکهرم کشد و سبب تقویت دیهن می اسالم را به رخ جهانیان می
اصهحاب محمهد]ص[ فهراوان و نیرومنهد »گفتنهد:  آوردند، مشهرکان می مسلمانان حج به جا می

جا آوردن حج از مکان دور عهاجز   ضعیف از به ؛ زیرا لشکر«آورند هستند، و گرنه حج به جا نمی
 1است.

 بیت پیروی از اهل
شهمارد، فریضهه اطاعهت از  در خطبهه خهود برمی یکی از فرائض دیگر  که حضهرت زههرا

؛ َو َطاَعتَنَا نَِظامااب لِلِْملَّاِة، َو ِإَماَمتَنَاا لََمااب لِلْفُْ َقاةِ »است. تعبیر حضرت چنین است:  بیت اهل
در ایهن «. شهدن از تفرقهه قهرار داد اعت ما را مایه نظام دین و امامت ما را مایهه جمهع خداوند اط

، فریضهه الههی بیهت کند که اطاعت از اهل اواًل بیان می عبارت شریف نیز حضرت زهرا
االمر امر شده  ، به اطاعت از اولیاست؛ زیرا در قرآن کریم بعد از امر به اطاعت خدا و رسوا

،  انیهًا فایهده اطاعهت از ائمهه 3نیسهت. بیهت االمر، کسی جز ائمهه اهل ا و اولی 2است
ها   پیدایش نظم در دین و اتحاد امت اسالم است. امام همچون رشته تسهبیحی اسهت کهه دانهه

 شود. ا  به سویی پراکنده می کند و اگر نباشد، هر مهره تسبیح را جمع می
ه دچار تفرقه و تشتت خواهد شد. متأسهفانه بهه اگر از رهبران الهی پیرو  نشود، بدون شک جامع
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، امت اسالم از همان و سرپیچی از اوامر آنان و شکستن بیعت با ائمه سبب تمرد از ائمه
تنهها   ابتدا دچار تفرقه و تشتت آرا شد و با گذشت زمان نیز این تفرقه و اختالو در میهان امهت نهه

وحدت حقیقی اسالمی و حفهظ نظهام اسهالمی،  کمتر نشد؛ بلکه بیشتر شد. بنابراین برا  حفظ
 و پیرو  از آنان نیست.  بیت ا  جز رو  آوردن به اهل چاره

شمارد و علهت  مورد دیگر از فرایض الهی را برمی 15در ادامه خطبه نیز بیش از  حضرت زهرا
 ها نیست. کند که مجاا شرح آن ها را ذکر می تشریع آن
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 از منظر رسول اعظم فاطمه زهرا
*علیآضاانصایی والمسلمین االسالمحجت

 مقدمه

هها، شهناخت  ها  متعدد وجهود دارد. یکهی از ایهن روش اهها، روش و ر برا  شناخت شخصیت
از  الهی است. بر ایهن اسهاس شهناخت فاطمهه زههرا  ابعاد یک شخصیت از منظر شخصیتی

تردیهد فاطمهه  ها بهرا  شهناخت ایشهان اسهت. بی ، یکی از بهترین گزینههمنظر رسوا اعظم
ر رفتهار و گفتهار بها واژگهانی ، جایگاه سترگ و خاص دارد و ایهن امهر دپیامبردر نزد  زهرا

 خدا نمود پیدا نموده است. برا  مثاا رسهوا« پاره تن من»و « نور چشم»، «ام ابیها»همچون 
ا ابْنَِتاى»گونه معرفی کرده اسهت:  در سخنی بزرگ بانو  دو عالم را این َفاِطَماُة َفِإنََّهاا َسايَِّدُة   َو َأمَّ

لِ   ِمنَ   ِنَساِء الَْعالَِمينَ  ُِ َعيِْنى َو ِهَى ثََمَ ُة فَُؤاِدل َو ِهاَى   ينَ اْْلَوَّ َو اْْلِخِ يَن َو ِهَى بَْضَعة  ِمنِّى َو ِهَى نُو
نِْسيَّةُ  اُء اْْلِ َِ وِحَى الَِّتى بَيَْن َجنْبَىَّ َو ِهَى الَْحْو دخترم فاطمه، سرور زنان جهان از آغهاز تها پایهان  1؛ُِ

«.  ا  به صورت انسان اسهت دلم، روح و جانم و حوریها  از تنم، نور چشمم، میوه  است. او پاره
   :فرماید درباره شخصیت آن بانو  بزرگوار می امام خمینی

 تمام ابعاد  که برا  زن متصور است و برا  یک انسان متصهور اسهت، در فاطمهه زههرا
جلوه کرده بود. یک زن معمولی نبوده است. یک زن روحانی، یک زن ملکوتی، یهک انسهان 

تمام معنا انسان، تمام نسخه انسانیت، تمام حقیقت زن، تمام حقیقت انسان... او موجهود به 
ملکوتی است که در عالم به صورت انسان ظاهر شده است؛ بلکه موجود الهی جبروتهی در 

               2صورت یک زن ظاهر شده است... .
                                                           

 کارشناس علمی گروه تولید محتوا  فرهنگی و تبلیغی.* 
 .113، ص االمالی. محمد بن علی صدوق، 1
   .337 ص ،7 ج ،فه امامصحي الله موسو  خمینی، . سید روح2

 فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان

 ـ شماره یازدهم 1401پاییز  



58        

 

 ـ تخصصی ویژه مبلغانـفصلنامه علمی توشه ره 

عالمصدفاستوفاطمهگاهآاوست
 

جاهآاوسهتگیتیعآضاستواینگاهآ 
 

دیقدیوشآفشهمینبسکههزخله 


1احمدشدیاستومآتضیشاهآاوسهت 


به کار  درباره حضرت زهرا خدا ها  خاصی که در گفتار رسوا در این مقاله برخی عبارت
بها آن حضهرت، مهورد بررسهی قهرار  خدا رفته است و نیز برخی رفتارهها  شهاخص رسهوا

 گیرد. می

 مردم ترین  . محبوب1

بهه  ، محبهت رسهوا اعظهمها  مهمی شناخت شخصیت حضرت زههرا  یکی از عرصه
ترین مههردم نههزد  محبههوب»سههاحت مقههدس  آن بههانو  بههزرگ اسههت. از عایشههه سههؤاا شههد: 

ترین مهردان  محبهوب»سپس سؤاا شهد: «. فاطمه»گفت: «. چه کسی است؟ خدا رسوا
بهه  خدا ربهاره محبهت رسهوادر روایتهی د 2«.شهوهرش، علهی»گفت: «. چه کسی بود؟
ُسولِ »آمده است:  حضرت زهرا َِ َجاِل َأَحبَّ ِإلَى  ِ  َما كَاَن َأَحد  ِمَن ال ِّ َو ََل  ِمْن َعِلايَ  اّلَله

تر از امیرمؤمنهان  محبهوب احد  از مهردان نهزد پیهامبر 3؛ِمَن النَِّساِء َأَحبَّ ِإلَيِْه ِمْن َفاِطَمةَ 
 «.تر از فاطمه حبوبنبود و نه از زنان، م علی

نیز دختهرش  شان، امر  طبیعی است. رسوا اعظم عالقمند  خاص پدران نسبت به دختران
داشت، اما این عالقه تنها به خاطر رابطه پدر  و فرزند  نبود؛ اگهر چهه  را به نوع خاصی دوست 

ار عالقهه زد، اما تعبیرات و سخنانی که آن حضرت هنگهام اظهه موج می این عاطفه در پیامبر
کرد، بیانگر دخیل بودن عوامل دیگر  غیر از محبت پهدر   بیان می نسبت به دخترش فاطمه

و فرزند  در ادا  این کلمات و عبارات است. شاید منشأ ایهن محبهت را بتهوان شهناخت عمیهق 
دانسهت کهه حضهرت  بهه خهوبی می خدا دانست. رسوا از حضرت زهرا خدا رسوا
یت و مادر امامان و پیشهوایان دیهن و خیهر کثیهر اسهت. اگهر وجهود آن مرکز نیرو  وال فاطمه

در  شهد. در واقهع پیهامبر اکهرم  آشهکار نمی و والیت ائمهه بزرگوار نبود، نبوت پیامبر
کهرد و گهویی  گیر  از این واژگان و عبارات در اظهار عالقه، از خداونهد متعهاا متابعهت می بهره
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گیر  آشهنا کنهد؛ چنانکهه وقتهی آیهات  و مردم را با این موضهعوظیفه داشت موضع قرآن را بیان، 
خهود را موظهف  خدا شد، رسوا نازا  تطهیر، مباهله، هل اتی و ... در شأن صدیقه طاهره

)از  بیهت دانست که این آیات را برا  مردم تفسیر کند؛ از همین روست که محبت بهه اهل می
ِْ َل َأْسَئُلُكْم َعَلْيِه َأْجدرًا »ت مطرح شده است: ( به عنوان وظیفه امجمله حضرت فاطمه زهرا ُق

َة ِفی اْلُاْربی َلَّ اْلَمَادَّ   کنم، جهز دوسهت من هیچ پاداشی از شما بهر رسهالتم درخواسهت نمهی 1؛ َِ
 [«.   بیتم داشتن نزدیکانم ]اهل

  بیت . محور اهل2
لند  برخوردار هستند، امها در ، نور واحد، و نزد خداوند از جایگاه ببیت تردید تمامی اهل بی

ا  برخهوردار اسهت؛ زیهرا در بیشهتر  نزد خداوند از مقهام ویهژه این میان حضرت فاطمه زهرا
محور قرار گرفته اسهت؛ چنانکهه  ، حضرت صدیقه طاهرهبیت ها یا متون معرفی اهل دعا

 فرموده است:  خدا رسوا
اُة ِماْن ُوْلاِدَها ُمْهَجُة قَلِْبى َو ابْنَاَها ثََم َ  َفاِطَمةُ  مَّ

ِِ ُِ بََصاِ ل َو اْْلَ ُة فَُؤاِدل َو بَْعلَُها نُو
بِّى َو َحبْل  َمْمُدود  بَيْنَُه َو بَيَْن َخلِْقِه َمِن اْعتََصَ  بِِهاْ  نََجاا َو َماْن تََخلَّاَف َعانُْهْ   َِ ُأَمنَاُء 

نور چشهم ، جان من است و دو پسرانش، میوه دا من هستند و شوهرش، فاطمه 2؛هََو 
، امینان پروردگار من هستند که ریسمانی کشهیده شهده میهان  من است و امامان از فرزندانش

یابهد و  بزنهد و تمسهک جویهد، نجهات می  باشند. کسی که به آنان چنهگ او و خالئقش می
 کند.   کسی که از آنان تخلف ورزد و اعراز کند، در دره هالکت سقوط می

ها، حضهرت   سه ضمیر مفرد مؤنو )ها( وجود دارد که مرجع آن، ارجاع در کالم رسوا اکرم
محهور اسهت.  ، فاطمهه و بیانگر این مطلب است که در میان پنچ تهن صدیقه طاهره

ها دارا  نکهات ژرو  توانست خود را محور قرار دهد، اما این تعبیرات و چینش می خدا رسوا
 بیهت حهور اصهلی در معرفهی اهلم و بیانگر این مسئله مهم و اساسی است کهه فاطمهه

، دو فرزنهد آن شوهر آن حضرت و حسن و حسهین ، پدر آن بانو و علیاست؛ پیامبر
         3اند. مخدره معرفی شده
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 .140 ، صچشمه جوشان هستی فاطمهاحمد زمانی، . 3



60        

 

 ـ تخصصی ویژه مبلغانـفصلنامه علمی توشه ره 

 . برترین تکریم و احترام3
ها در روابه   رو انسهان تکریم واحترام به کرامت انسهانی، امهر عقالنهی و شهرعی اسهت. از ایهن

کننهد. نحهوه و مرتبهه تکهریم،   گذارند و آنان را تکهریم می   دیگر احترام میها اجتماعی به انسان
، و  را تکهریم با توجهه بهه شخصهیت واال  حضهرت زههرا متفاوت است. رسوا اعظم

اسهت؛  اکهرم  نهزد رسهوا نمود و این مسئله نشانگر ارج و  قرب حضرت زهرا واحترام می
نمهود کهه تعجهب دیگهران را بهر  را تکهریم می اا  حضرت فاطمه زههر گونه به زیرا پیامبر

هها  عهاد  بهود و  انگیخت؛ یعنی رفتار حضرت با آن بانو  بزرگوار فراتر از تکریم و برخورد می
نمهود و در منبهر و  ترین احساسهات پدرانهه خهویش را تقهدیم دختهرش می عمیق خدا رسوا

رج آن، در ههر کهو  و بهرزن، در محراب، نماز و دعا و مناجات، مکه و مدینه، داخل شهر و خها
کهرد. از عایشهه نقهل  اش را تکهریم می برابر آشنا و غریبه و در هر محفل و مجلسی، دختر گرامهی

 شده است: 
ِ  َأنَّ َفاِطَمةَ  ُسوِل اّلَله َِ ْْ َعلَى  ْْ ِإَذا َدَخلَ ْأَساَها   َو قَبَّالَ   َمْجِلِسهِ   لََها ِمنْ   َقامَ  كَانَ َِ
 1؛ْجِلَسُه َو ِإَذا َجاَء ِإلَيَْها لَِقيَتُْه َو قَبََّل كُلُّ َواِحٍد ِمنُْهَما َصاِحبَُه َو َجلََساا َمعااب َو َأْجلََسَها مَ 

ایسهتاد و سهرش را  به احترام او می آمد، پیامبر می به حضور پیامبر هر گاه فاطمه
رفهت،  می هبه دیدار فاطمه نشایند، و هر گاه پیامبر بوسید و او را در جا  خود می می

بوسهید و بها ههم  شهتافت و ههر یهك دیگهر  را می می خدا حضرت به اسهتقباا رسهوا
 نشستند. می

بود که هر گهاه بهه سهفر  چنان مشتاق فاطمه پیامبر»در حدیو دیگر  چنین آمده است:  
بود. هنگامی که از سفر نیهز بهاز  کرد؛ حضرت زهرا رفت، آخرین کسی را که با او وداع می می
 2«.بود شتافت؛ فاطمه گشت، نخستین کسی را که به دیدنش می می

 . برترین عبادت        4
دا »، جلوه عبادت اوست که مصداق آیهه: ها  روحی حضرت فاطمه یکی از زیباترین جلوه اَّ َِ

نا َيْامًا َعُباسًا َقْمَطريراً  دار   زنده ، بهانو  سهحرخیز و شهبباشد. فاطمه می 3«َاخاُف ِمْن َ بِّ
در ایهن  خدا رسهاند. رسهوا است که شب خود را با قیام و یاد خدا و تالوت آیات به صبح می
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 باره فرموده است: 
، هر گاه در محراب خود در برابر پروردگارش جل جالله بایستد، نورش برا  )دخترم( فاطمه 

عزوجل بهه  درخشد و خداوند درخشد؛ چنانکه نور ستارگان برا  زمینیان می فرشتگان آسمان می
ا  فرشتگان من! به کنیز من فاطمه بنگرید. بانو  کنیزان من در برابر مهن »فرماید:  فرشتگانش می

لرزد. او با دا خویش به عبادت من رو  آورده اسهت.  ایستاده است و گوشت تنش از بیم من می
 1گیرم که شیعیان او را از آتش ایمن کردم. شما را گواه می
نس خود با خدا و عبهادت و نیهایش بها تمهام وجهود را مرههون تربیهت رابطه ا حضرت فاطمه

شهد. از  ا  به دنیا آمد که همواره در آن خدانهد پرسهتش می است . آن حضرت در خانه پیامبر
کهرد.  ها  مناجات مهادر و پهدر را اسهتماع می شنید و زمزمه خردسالی بانگ آسمانی تکبیر را می

پدر  بسان مادر او را در برگرفت و به تربیهت او همهت گماشهت؛ گاه که مادر را از دست داد،  آن
خردسهاا گهاهی تماشهاگر  همان پدر  که  لو آخر شب در حاا احیا و عبادت بود و فاطمه

شهد. طبیعهی اسهت در ایهن بیهدار  و  پدر در عبادت بود و زمهانی همپها  پهدر در عبهادت می
ها  پدر را بهه  . از سو  دیگر او توصیههمگامی، با خلوت شب و روح سحر انس و آشنایی یافت

جامه خوو از خدا را بر خود بپوشانید و آخرت خود را برا  وجودتهان »فرمود:   یاد داشت که می
 2«.تان برا  محل جاوید و مستقرتان باشد آماده سازید و کوشش

آیهد و  میرود که نوعی انقطاع الی الله برا  او پدید  در عبادت تا جایی پیش می حضرت زهرا
َو َألِْهْمنِي َطاَعتَاَك َو الَْعَماَل ِبَماا يُْ ِضايَك َو »کند:  در یکی از مناجات خود به خداوند عرز می

اِحِمينَ  َحَ  ال َّ ِْ ا ، قهانع سهاز و  ام نمهوده خداوندا! مرا به آنچه که روز  3؛التََّجنَُّب ِلَما يُْسِخُطَك يَا َأ
[ مرا بپوشان و سالمت بدار و هنگامی که میرانهد ، مهرا  یبدار ، ]ع تا هنگامی که باقی نگاه می

 «.  بیامرز و رحمت نما 

 . برترین زنان عالم              5
در میان اولیا و صالحان، زنهانی بودنهد کهه در طهوا تهاری  بشهر در راه توحیهد و اههداو الههی 

درخشد. در روایات اسهالمی  ها بر تارک تاری  بشر می ها  زیاد  کردند و همواره نام آن فداکار 
از چهار بانو  بزرگوار و با شرافت به عنوان برترین زنان عالم و برترین زنان بهشت یاد شده است؛ 
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ُْ ُخَويِْلاٍد َو »فرموده است:  خدا چنانکه رسوا ُْ ِعْمَ اَن َو َخِديَجُة بِْنا َخيُْ  ِنَساِء الَْجنَِّة َمْ يَُ  بِْن
دٍ  ُْ ُمَحمَّ ُْ ُمَزاِحٍ  اْمَ َأُة ِفْ َعْونَ  َفاِطَمُة بِْن برترین زنهان بهشهتی مهریم دختهر عمهران،  1؛َو آِسيَُة بِْن

آن «. و آسهیه دختهر مهزاحم )زن فرعهون( هسهتند خدیجه دختر خویلد، فاطمه دختر محمد
برترین زنان بهشتی مریم دختر عمران، خدیجهه دختهر »حضرت در سخن دیگر  فرموده است: 

قرآن نیهز از آنهان بهه  2«.و آسیه دختر مزاحم )زن فرعون( هستند ر محمدخویلد، فاطمه دخت
به عنوان انسان کامل و حجهت خداونهد  عنوان زنان الگو یاد کرده است. اگر چه حضرت زهرا

تر جهان معرفی شده است؛ با سه زن دیگهر یهاد شهده در ایهن روایهات  بر بندگان، یکی از زنان بر
ایشان نسبت به ایهن زنهان اسهت. در ذیهل بهه دو مهورد از ایهن  ر برتر  هایی دارد که بیانگ تفاوت
 شود:  ها اشاره می تفاوت

 الگو   ها  زنان عصر خود هستند؛ اما حضرت زهرا الگو و خدیجه ، مریمآسیه
ا ابْنَتِي َفاِطَمُة َفِإنََّها َسيَِّدةُ »فرموده است:  خدا زنان همه عصرهاست؛ چنانکه رسوا ِنَساِء  َو َأمَّ

ِليَن َو اْْلِخِ ينَ  «. هاسهت فاطمه دختر من، برترین زنان از اولهین تها آخهرین آن 3؛الَْعالَِميَن ِمَن اْْلَوَّ
يَا َفاِطَمُة اََل تَْ َضيَْن َاْن تَكُاوِنى »فرموده است:  همچنین آن حضرت خطاب به حضرت زهرا

اِة، َو َسايَِّدَة ِنسااِء الُْماْؤِمنينَ َسيَِّدَة ِنساِء الْعالَميَن، َو َسيَِّدَة ِنساِء  ِه اَلْمَّ
ِِ ا  فاطمهه! آیها راضهی  4؛ه

 «.  نیستی که تو برترین بانو  زنان جهان و بانو  زنان این امت و بانو  زنان با ایمان باشی؟

 بیشتر در یک ُبعد زندگی موفق و الگو بودند؛ چنانکه آسهیه و خدیجه ،مریمآسیه 
و سهرانجام در راه  5و پیامبر الهی و مبارزه با ظلم و ستم فرعون فعالیهت نمهوددر دفاع از دین خدا 

نیز به عنوان مظهر عفاو و پاکدامنی شههرت داشهت؛  حضرت مریم 6حق به شهادت رسید.
نَّ »چنانکه قرآن از ایشان به عنوان مظهر پاکدامنی یاد کرده است:  َِ َِ اْلَمالِئَكدُة يدا َمدْرَيُم  ْ  قاَل َِ َو 

َرِك َو اْصَطُاِك َعلیاللَّ  )به یاد آورید( هنگامی را کهه فرشهتگان  7؛ِاساِء اْلعاَلميَن   َه اْصَطُاِك َو َطهَّ
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از «. گفتند: ا  مریم! خدا تو را برگزیده و پاك سهاخته و بهر تمهام زنهان جههان برتهر  داده اسهت
شخصهیتی  نیز به عنوان الگو  انفاق و بخشش یاد شهده اسهت و ایهن ُبعهد حضرت خدیجه

هیچ مالی به من سهود نبخشهید، »فرموده است:  خدا ا  پر رنگ است که رسوا گونه ایشان به
این در حالی است که وجود مقدس حضرت  1«.به من سود بخشید گونه که  روت خدیجه آن

رو از ایشهان بهه عنهوان حجهت امامهان  ، واجد همه کماالت انسانی و الهی است؛ از اینزهرا
ِ َعلَى الَخلق َو الفاِطَمُۀ »فرموده اسهت:  شده است. امام عسکر  یاد معصوم نحن ُحَجُۀ اّلَله

ِ َعلَينا قهرآن در «. حجت خدا بهر ماسهت ما حجت خدا بر مردم هستیم، اما فاطمه 2؛ُحَجُۀ اّلَله
که  3یاد کرده است« نسائنا»به عنوان  عمران و در جریان مباهله از وجود مقدس زهرا آا 61آیه 
سوره انسان نیز بهه ایثهار خهانواده حضهرت فاطمهه  8دهد. در آیه  گاه آن حضرت را نشان میجای
اشاره و ایثار خانواده حضرت به نمایش گذاشته شده اسهت. در روایهات بهه دیگهر ابعهاد  زهرا

اشاره شده است که برتر  ایشان بهه همهه زنهان برتهر عهالم را نشهان  شخصیت صدیقه طاهره
ُِ َعيِْناي َو ثََماَ ُة »فرموده است:  خدا سوادهد؛ چنانکه ر می ِإنَّ َفاِطَمَة بَْضَعة  ِمنِّي َو ِهاَي نُاو

ُل َمْن يَلَْحقُنِي ِمْن َأْهل َها َو ِإنََّها َأوَّ نِي َما َس َّ فاطمه پاره تن مهن  4؛ فَُؤاِدي يَُسوُؤنِي َما َساَءَها َو يَُس ُّ
کنهد و آنچهه شهادش  ا ناراحت کند، مرا ناراحهت میو روشنی دیده و میوه دا من است. آنچه او ر

 «.  پیوندد بیت من است که به من می کند. او نخستین کس از اهل کند، مرا شاد می

 . عصمت وپاکدامنی 6
، عصمت آن حضرت است. هنگامی که از عصمت و چرایی آن یکی از فضایل حضرت زهرا

بایهد  شود؛ زیرا انبیا و ائمه متبادر می به ذهن آید، عصمت انبیا و امامان سخن به میان می
نه پیامبر و نه امهام  معصوم باشند تا در گفتار، رفتار و تبیین دین خطا نکنند، اما حضرت فاطمه

است؛ در عین حاا معصوم است و این مسئله، نقطهه عطهف و اوج طههارت عظمهت و جایگهاه 
امامت، معصوم اسهت. است؛ زیرا حضرت بدون سمت نبوت و  وجود مقدس حضرت زهرا

هها  داللهت دارد کهه از جملهه آن بیت حضرت زههرا آیات و روایات متعدد  بر عصمت اهل
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دَرُكْم »توان به آیه تطهیر اشاره کرد:  می َِ َو ُيَطهِّ َِ اْلَبْيد ْجَس َأْهد ُه ِلُيدْذِهَ  َعدْنُكُم الدرِّ ما ُيريُد اللَّ اَّ َِ
بیت دور کند و کهاماًل شهما را پهاک  را از شما اهل خواهد پلید  و گناه خداوند فق  می 1؛َتْطهير

 «.  سازد
ء ناپاك است، خواه ناپاك از نظر طبع آدمی باشد یا بهه حکهم عقهل یها  به معنی شی« رجس»واژه 

و « اعتقهاد باطهل»، «بخل و حسهد»، «شرك»، «گناه»به معنی « رجس»شرع و یا هر دو. تفسیر 
آن است؛ و گرنه مفهوم این کلمه، مفهومی عام و فراگیهر هایی از  مانند آن، درحقیقت بیان مصداق

« الهف و الم جهنس»ها را به حکم اینکه الف و الم در اینجا به اصطالح   است و همه انواع پلید 
اذههاب »به معنی پاك ساختن و در حقیقت تأکیهد  بهر مسهئله « تطهیر»شود.  است، شامل می

در اینجا نیز تأکیهد دیگهر  بهر « مفعوا مطلق»هاست و ذکر آن به صورت  و نفی پلید « رجس
کسها  سنت، این آیه را درباره اهل مفسران شیعی وبرخی عالمان اهل 2شود.  این معنی محسوب می

پهس از نهزوا آیهه تطهیهر،  3اند. ( دانسهته، علهی، حسهن و حسهین، فاطمهه)محمد
زد خهود خوانهد و را نه و حسهنین ، فاطمهسلمه بود، علی که در خانه ام پیامبراکرم

جَس وَطهِّ هُ  »ها کشید و فرمهود:  عبا  خویش را رو  آن اللَُه َّ هُؤَلِء أهُل بَيتي، َفَأذِهب َعنُهُ  ال ِّ
ا 4؛تَطهي ب

ها دور کن و کاماًل پاکشهان  بیت من هستند، پس هر گونه پلید  را از آن خدایا! اینان اهل 
 «.گردان

است و خداوند آن حضرت را از هر گونهه پلیهد  و  بیت ، جزو اهلبنابراین حضرت زهرا
وجود دارد که تنها به یهک  گناه دور کرده است. روایات متعدد  درباره عصمت حضرت زهرا

َ )تََعاالَى»فرمهوده اسهت:  اش  دربهاره دختهر گرامهی خدا شود. رسهوا روایت اشاره می (  َأنَّ اّلَله
 همانها خداونهد بلنهد مرتبهه بها غضهب فاطمهه 5؛لِِ َضاَها  ، َو يَْ َضىَفاِطَمةَ   ِلَغَضِب   يَْغَضبُ 

نکته درخور توجه دربهاره ایهن روایهت، آن اسهت کهه «. شود غضبناک و با رضایت او خشنود می
، محور خشنود  و ناخشنود  خداوند خوانهده شهده اسهت. رضایت و نارضایتی فاطمه زهرا

وند جز به اعماا صالح خشهنود تفسیر این حقیقت، چیز  جز عصمت آن حضرت نیست. خدا
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به گنهاه  دهد. اگر حضرت زهرا گاه به گناه و سرپیچی از فرمانش رضایت نمی شود و هیچ  نمی
پروراند، به چیز  خشنود شده بود که خدا از آن خشهنود  شد یا حتی فکر آن را در سر می آلوده می

 نیست.
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 فاطمه زهراحضرت  نامهمروری بر وصیت
 **االسالموالمسلمینحسنعاشاییلنیآودیحجت

 مقدمه

است. معنها  اوا در کار رفته در دو معنا به بیتدر آیات قرآنی و روایات اهل« وصیت»واژه 
َو َأنَّ »فرمایهد: معنا  سفارش و موعظه است؛ مانند این آیه شهریفه کهه مهی اخالقی که به معنا 

ُكدْم هذا ِصراطی اُكْم ِبدِه َلَعلَّ َق ِبُكْم َعْن َسبيِلِه  ِلُكْم َوصَّ رَّ َُ َِ َفَت ُب ِبُعاا السُّ ِبُعاُه َو َلَتتَّ ُمْسَتايمًا َفاتَّ
ُااَن  )و انحرافهی( پیهرو  هها  پراکنهده آن پیرو  کنیهد و از راهمستقیم من است، از این راه  1؛َتتَّ

کند. این چیز  است که خداوند شما را به آن سفارش مهینکنید که شما را از طریق حق دور می
در معنا  دوم، معنا  فقهی است که عبارت است از سهفارش «. کنیدکند شاید پرهیزگار  پیشه 

بهه عبهارتی،  2بعهد از مهرگ.مواا و کارها  بهاقی مانهده ا خودش برا  رسیدگی بهبه وصیفرد  
ههایی انسان سفارش کند بعد از مرگش کارهایی را انجام دهند؛ مانند وصیت وصیت آن است که

 او، ملک کسهیاز امواا  کنند یا بگوید بعد از مرگش چیز که برا  کفن و دفن و مراسم دیگر می
معنا  فقهی( مستحب است و گاهی تی معین کند. وصیت )بهاوالد او قیم و سرپرسباشد یا برا  

نکهرده  اش اسهت و فرصهتالناس بر ذمههالله یا حقشود؛ برا  مثاا شخصی که حقواجب می
آن را ادا کند یا عبادات واجبی مانند حج، روزه و نماز از او فوت شده است، باید وصهیت است تا 

َ اَحَردَر »فرماید: قرآن کریم می 3ادا کنند. کند تا بعد از وفاتش آن َدین و حقوق را َِ ُكِتدَ  َعَلدْيُكْم 

                                                           

 عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی.* *
 .153انعام: . 1
 . هبقر سوره 180 هیآ لی، ذ319، ص 2 ج ،اطيب البيان فی تفسير القرآن. سید عبدالحسین طیب، 2
 . ر.ک: رساله عملیه مراجع تقلید، مسائل مربوط به وصیت .3

 فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان

 ـ شماره یازدهم 1401پاییز  
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ِادي ا َعَلی اْلُمَتَّ ْقَرِبيَن ِباْلَمْعُروِف َحًاَّ ُة ِلْلَااِلَدْيِن َواْأَ ْيرًا اْلَاِصَيَّ َُ ن َتَرَك  َِ بهر شهما  1؛َن َأَحَدُكُم اْلَمْاُت 
بر جا  گذارد؛ برا  پدر و مهادر الی از شما را مرگ فرا رسد، اگر م است که چون یکیمقرر شده 

 «.است بر پرهیزگارانو خویشاوندان ]خود[ به طور پسندیده وصیت کند. ]این کار[ حقی

افهزون بهر  2اسهت، فاطمهه الههی ه سیاسهی حضهرتنامههدر این نوشتار که سخن از وصیت
 شود.اا میاخالقی یعنی سفارش و موعظه نیز دنبمعنا  وصیت مصطلح و فقهی، وصیت به 

 فاطمهوصایای حضرت 
 ها  حضهرتنامهآید که وصیتسنت چنین بر میو راویان اهل بیتاز احادیو و اخبار اهل

 به صورت مکتوب و شفاهی، ناظر به امور مالی و امور الهی و سیاسی بود. فاطمه
 نامه ناظر به امور مالی . وصیت1

دربهاره امهواا موقوفهه و شخصهی  خهداادر روزها  پس از رحلت رسو فاطمهحضرت 
به و  رسهیده بهود، مکتهوب  خدااز رسواخویش وصایایی داشت و بسیار  از اموالی را که 

 است؛ از جمله:ها را در راه خدا وقف نموده آننمود که  وصیت
 و دیگر امامان علیامام . حوائط سبعه برای 1/1

اطراو آن دیوار کشیده شده بود. هفت مزرعه معهروو د که ا  بوگانهها  هفتحوائ  سبعه، باغ
نیز آن و پیامبر 3بخشیده بود آن را به پیامبر متعلق به شخص یهود  به نام ُمخیریق بود که

کهرده  قهرار داده بهود ]وقهف فاطمهه فاطمهه ها را در زمان حیات خود در اختیار حضرت
امامان اهل گانه برا ها  هفتاین باغه عاید نمود ک مکتوب وصیت فاطمهحضرت  4بود.[
 باشد. بیت

؟؛ آیا وصایا  َأ ََل ُأْقِ َُِك َوِصيََّة َفاِطَمةَ »فرمود:  باقر گوید: حضرت ابوجعفر امامابوبصیر می
ا  را بیهرون آورد و از درون گاه حضهرت بسهتهعرز کردم: آر . آن«. را به تو بگویم؟ فاطمه

                                                           

 .280. بقره: 1
از آقا  رجبعلی زمانی « وصایا  حضرت فاطمه»مقالۀ دیگر  با عنوان  نامه حضرت زهرا دربارۀ وصیت. 2

مقالهه تفهاوت منتشر شده است که از جهت حجم و تنوع منابع و... با ایهن   ، قبالً 69در مجله فرهنگ کو ر شماره 
 .دارد

؛ حمهاد بهن زیهد 990و  825، ص 3 ، ج وفواء الوفواء باخبوار دار المةوطفی. نورالدین علی بن احمد سمهود ، 3
 .78، ص ترکة النبیالبغداد ، 

 .363، ص قرب االسناد؛ عبدالله بن جعفر حمیر ، 48و  47، ص 7، ج الكافی. محمد بن یعقوب کلینی، 4
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 این صورت قرائت فکرد:را نشان داد و آن را به ا  آن نوشته
ِحي ِ ِبْسِ  اّلَله  ْحمِن ال َّ ْْ   ال َّ ا َما َأْوَص َِ ُْ   بِهِ   َه ُساول  َفاِطَمُة بِْنا َِ اٍد  ِ ُمَحمَّ ْْ  اّلَله َأْوَصا

ِْ َو الَْحْسنَى ََلِل َو الْبُْ قَِة َو الَْمِبي بَْعِة الَْعَواِف َو الدَّ ااِفيَِة َو َماا ِْلُمِّ  بَِحَواِِِطَها السَّ َو الصَّ
َفِإْن َمَضى َعلِيٌّ َفِإلَى الَْحَسِن َفاِإْن َمَضاى الَْحَساُن  َطالٍِب ِإبَْ اِهيَ  ِإلَى َعلِيِّ بِْن َأبِي

ُ َعلَى َذلَِك َو الِْمْقا َداُد َفِإلَى الُْحَسيِْن َفِإْن َمَضى الُْحَسيُْن َفِإلَى اْْلَكْبَِ  ِمْن ُولِْدي َشِهَد اّلَله
اِم َو كَتََب َعلِيُّ بُْن َأِباي بَيُْ  بُْن الَْعوَّ اسهت کهه  ایهن چیهز   1؛َطاِلاٍب بُْن اْْلَْسَوِد َو الزُّ

وصهیت کهرد  طالهببن ابیاست. او به علیآن وصیت کرده به  فاطمه دختر محمد
ابهراهیم اسهت؛ امگانه عواو، دالا، برقه، مبیت، حسنی، صافیه و آنچهه بهرا  هفت ها باغ

گانه( به ]امام[ حسن و بعد از او به ]امام[ حسین و بعد از حسهین، )حدائق هفتبعد از علی 
ترین فرزندانم ]خواهد رسید[ و خداوند و مقداد بن اسود و زبیر بن عوام بر ایهن امهر به بزرگ

 آن را مکتوب کرد. طالببن ابیگواهند و علی
 هاشمو نیازمندان بنی امبرهمسران پیبرای . مقرری 2/1

نامهه را از امالکش ایهن وصهیتبرا  برخی  فاطمهاست که حضرت نقل شده  باقراز امام 
 واگذار کرد:  علیامام مکتوب نمود و تولیت آن را به 

ِحي ِ ِبْسِ  اّلَله  ْحمِن ال َّ ٍد ِفي َمالِهَ   ال َّ ُْ ُمَحمَّ ْْ َفاِطَمُة بِْن ا َما كَتَبَ َِ بَِها َحااِدث    ا ِإْن َحَدثَه
َجٍب بَْعَد نََفَقا َِ َها الَّتِي لََها كُلَّ َعاٍم ِفي كُلِّ  ِِ ْْ بِثََماِنيَن ُأوِقيَّةب تُنِْفُق َعنَْها ِمْن ِثَما َق ِة تََصدَّ

ْقِي َو نََفقَِة المغل]الَْعَملِ  َِ الْ  السَّ َها الَْعاَم َو َأثَْما َِ ْْ َأثَْما َقْمِح َعاماب َقاابَِلب ِفاي [ َو َأنََّها َأنَْفَق
بَِعيَن ُأوِقيَّاةب َو َأَماَ ْت  ِْ ٍد َأِبيَها خمس ]َخْمساب[ َو َأ َأَواِن غَلَّتَِها َو َأنََّما َأَمَ ْت لِِنَساِء ُمَحمَّ

لِِب بَِخْمِسيَن ُأوِقيَّةب ِلفُقََ اِء بَنِي َهاِشٍ  َو بَنِي کهه اسهت  ا این ]وصیت[ نامهه 2 ...؛َعبِْدالُْمطَّ
او پهیش آمهد و از دنیها ا  برا  است. اگر حاد ه درباره مالش نوشته فاطمه دختر محمد
از فایده و محصوا آن هر سهاا بعهد ها را صدقه ]وقف[ قرار داد که از آن 3رفت، هشت اوقیه

ها  دیگر انفاق شود ... و مقرر داشت که چههل و پهنج اوقیهه بهرا  از هزینه آبیار  و هزینه

                                                           

، ص 2، ج دعوائم االسوالمحیهون مغربهی، ؛ نعمان بن محمد ابهن48، ص7، جالكافی . محمد بن یعقوب کلینی،1
و  144، ص 9، ج التهوذيب؛ محمد بن حسن طوسهی، 235، ص 43 ، ج بحاراالنوار؛ محمدباقر مجلسی، 344
145. 

 .185و  184، ص 100 ، ج بحاراالنوار. محمدباقر مجلسی، 2
 . 404، ص 1، ج لسان العربمنظور، ابن . اوقیه معادا چهل درهم است.محمد بن مکرم3
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عبهدالمطلب هاشهم و بنهیاوقیه برا  فقرا و نیازمنهدان بنهیو پنجاه  درش، محمدزنان پ
 باشد ... .

 افراد خاصبرای . مقرری 3/1

جمع نمایهد و  خداخواست تولیت مالش را با امواا رسوافاطمهاز حضرت  امام علی
و رخ داد؛ آن را بهه دو اا  بهرا  اسهت، متهولی آن امهواا باشهد و اگهر حاد ههاو تا زمانی که زنده 

در آن  فاطمهه آن باشهند و حضهرتواگذار نماید تا آن دو متولی  فرزندش حسن و حسین
 نامه مرقوم داشت:وصیت

او اجازه دادم، پهس مهاا مهن  که در آن امواا بهگونه دادم؛ همان طالببن ابی من آن را به علی
  جهدا سهازم ]در اختیهارش قهرار دادم تها[ از از آن چیهزرا بهدون اینکهه  ]و نیز[ ماا محمهد

طور  که من سفارش نمودم و آن مقدار که صدقه قرار دادم، بپهردازد. پهس اگهر محصوا ماا، آن
ا  پهیش خداوند بهر آن واقهع شهد ]و حاد هه صدقه آن امواا و آنچه من به آن دستور دادم، قضا 

ههر گونهه بخواههد،  اسهت کهه یآمد، همچون خشکسالی و ...[ پس اختیار آن به دست عله
ا  حاد هه علهی صدقه دهد و هر گونه بخواهد، انفاق نماید و بر او حرجی نیست؛ و اگر برا 

واگهذار نمایهد و آن دو  را به فرزندانم حسن و حسین پیش آمد، تمام اموالم و ماا محمد
ت؛ و بهرا  دختهر جنهدب ها حرجی نیسکه خواستند، انفاق و تصدق نمایند و بر آننیز هر گونه 

ها  زنانهه را از ماا و ا ا یه را قرار دادم ... و پوشش )ابوذر غفار ( آن صندوق کوچک و مقدار 
ازدواج  خواهند تا زمهانی کههها اگر میواگذار نمودم. از آن پوشش از دو دخترم و علیبه یکی 

در باب ماا خهود مرقهوم داشهت و بهه آن است که فاطمه  ا اند، استفاده نمایند؛ و این نامهنکرده
طالب ]نیهز بهر آن بن ابیاست. مقداد بن اسود و زبیر بن عوام و علیحکم نمود و خدا بر آن گواه 

 1گواهند و[ آن را نوشتند.
 فاطمهه»که فرمود: نقل کرده است  از پدرانش باقردر روایت دیگر  ابوجریح از امام 

هاشم نیز همهان مقهدار و اوقیه وصیت کرد و برا  زنان بنی دوازده برهر کدام از زنان پیامبرا  
 2«.نمودامامه، دخترابوالعاص نیز مقدار  وصیت برا  

هاشهم و بنهیمهاا خهود را بهر بنهی فاطمههاست کهه حضهرت  نقل شده از زید بن علی
ان وقهف نمهود و ایشه امواا خود را بهرا هم همه  عبدالمطلب صدقه ]وقف[ قرار داد و علی
                                                           

 .185و  184، ص 100، ج بحاراالنوار. محمدباقر مجلسی، 1
 .144، ص 9، ج التهذيب. محمد بن حسن طوسی، 2
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 1افراد دیگر  را هم در زمره آنان قرار داد.
 نامه ناظر به امور الهی و سیاسی  . وصیت2

نامهه اسهت؛ دارا  دو نهوع وصهیت درباره امور ناظر به مباحو الهی و سیاسی حضرت زههرا
 نامه مکتوب و وصیت زبانی. وصیت

 . وصیت مکتوب خطاب به علی1/2

... داخهل  رحلت کرد ... امیرمؤمنان علی فاطمهگوید: هنگامی که حضرت عباس میابن
را  صورت مبارك فاطمه طالبگاه حضرت علی بن ابیشد ... آن فاطمهخانه حضرت 
 ا  نزد سر آن حضرت یافت که در آن نوشته بود: باز کرد، رقعه

ِحي ِ ِبْسِ  اّلَله  ْحمِن ال َّ ْْ   ال َّ ا َما َأْوَص َِ ُساولِ َه َِ  ُْ ْْ َو ِهاَي بِِه َفاِطَمُة بِْن ]ص[ َأْوَصا ِ اّلَله
َِ َحاق  تَْشَهُد َأْن ََلِإلَه ُسولُُه َو َأنَّ الَْجنَّاَة َحاقٌّ َو النَّاا َِ داب َعبُْدُه َو  ُ َو َأنَّ ُمَحمَّ اّلَله َو َأنَّ   اَلَّ

َ يَبَْعُث َمْن فِ  يَْب ِفيها َو َأنَّ اّلَله َِ اَعَة آِتيَة  َل ِِ يَا َعلِيُ السَّ ُْ   ي الْقُبُو اٍد   َأنَا َفاِطَمُة بِْنا ُمَحمَّ
َجنِيَ  وَّ َْ َأْولَى ِباي ِماْن َغْياِ ي َحنِّْطِناي َو   َْ نْيَا َواْْلِخَ ِة َأْن ُ ِمنَْك ِْلَكُوَن لََك ِفي الدُّ اّلَله

لْنِي َوكَفِّنِّي ِباللَّيِْل َو َصلِّ َعلَيَّ َو اْدِفنِّي ِباللَّيِْل َو  َ َو َغسِّ ََلتُْعِلاْ  َأَحاداب َو َأْساتَْوِدُعَك اّلَله
ََلَم ِإلَى يَْوِم الِْقيَاَمةِ   نامه فاطمه دختهر پیهامبر خهدااین وصیت 2؛َأْقَ ُأ َعلَى ُولِْدَي السَّ

بنهده  دهد که خدایی جز خدا  یکتا نیست، حضرت محمهداست: فاطمه شهادت می
قیامهت خواههد آمهد، در آن تردیهد  نیسهت، اند، و پیامبر خداست. بهشت و دوزخ بر حق

افراد  را که در قبرها مدفونند، برخواهد انگیخت. یها علهی! مهن فاطمهه دختهر  خداوند همه
باشم. خدا مرا در دنیا و آخرت برا  تو تزویج نمهود. یها علهی! تهو از دیگهران می محمد

بر بدنم نمهاز بگهزار و )غسل و کفن( من مقدم هستی، شبانه مرا حنوط کن، غسل بده، برا  
سهپارم و بهر فرزنهدانم تها روز دفنم کن، کسی را از مرگ من آگاه نکن، تو را بهه خداونهد مهی

 فرستم.قیامت درود می
 . وصیت شفاهی خطاب به علی2/2

و اسهماء بنهت عمهیس بهود. حضهرت  خطاب به امام علهی وصیت زبانی حضرت زهرا
 بر موارد ذیل تاکید داشته است:  لینامه زبانی به حضرت عدر وصیت فاطمه

                                                           

 .42، ص دالئل االمامه؛ محمد بن جریر طبرسی، 218، ص 43، ج بحاراالنوار. محمدباقر مجلسی، 1
 .214ص ، 43 ، ج بحاراالنوار. محمدباقر مجلسی، 2
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 غسل، کفن، نماز و دفنم را خودت به عهده بگیر و برایم قرآن و دعا بخوان

 چنین وصیت کرد:  امیرمؤمنان عمر خویش به ها در واپسین لحظه حضرت زهرا
ْزِنى َو َصلِّ َعلَىَّ َو َانْزِ  َْ غُْسِلى َو َجهِّ ُّْ فَتََولَّ َاْن لِْنى قَبِْ ل َو ألِْحاْدِنى َو َساوِّ ِاذا َانَا ِم

َعاِء َفِانَّهاا  أِسى قَبالََة َوْجِهى َفَاكْثِْ  ِمْن تَِلَوِة الق آن َو الادُّ َِ التُّ اَب َعلَىَّ َو اْجلِْس ِعنَْد 
ُْ فيِها ِالى َ تََعاالى َو اُوصايِكَ ساَعة  يَْحتاُ  الْميِّ ِفاى  انِْس اَلَْحياِء َو َانَاا اَْساتَْوِدُعَك اّلَله

وقتی وفات کردم، غسل و کفن مرا بر عهده بگیر و بر مهن نمهاز بگهزار و درون  1؛َولَدِل َخيْ اب 
قبرم قرار بده و خاك را بر رو  قبرم بریز؛ سپس همهوار کهن و بهر بهالینم رو بهه رو  صهورتم 

نیهاز  انس با زنهدگانهایی مردگان به بنشین و زیاد قرآن بخوان و دعا کن؛ زیرا در چنین لحظه
 دارم.سپارم و درباره فرزندانم سفارش نیکوکار دارند. من تو را به خدا می

 ازدواج کنبا امامه 

ازدواج بها امامهه دختهر خهواهر ، توصهیه بهه به امهام علهی از وصایا  دیگر حضرت زهرا
ُسول»بود که فرمود:  فاطمه َِ ُ َعنِّى َخيََ  الَْجزاِء يَا ابَْن َع ِّ  ! َجزاَك اّلَله َ  اّلَله َلب َأْن تَتَاَزوَّ اُوِصيِك َأوَّ

َجااَل ََل بُادَّ لَُهاْ  ِماَن النَِّسااءِ  ا   2؛بَْعِدي ِبابْنَِة ُأْختِي ُأَماَمَة َفِإنََّها تَكُاوُن لُِوْلاِدي ِمثِْلاي َفاِإنَّ ال ِّ
دان پسرعمو  پیامبر! خداوند تو را پاداش نیکو دهد! اولین وصیت من به تو این است که چون مهر

ازدواج کن؛ زیهرا او هماننهد مهن بها فرزنهدانم  به زنان نیاز دارند؛ پس از من با دختر خواهرم امامه
 «.مهربان است

 مرا شبانه دفن کن و دیگران را آگاه مساز

وصهیت کهرد:  علیامام در تداوم مبارزاتش و در دفاع از والیت و امامت، به  حضرت زهرا
وا ...  َو اْدِفنِّاي ِفاي اللَّْياِل ِإَذا  ُأوِصيَك َأْن ََليَْشَهدَ » ُِ يَن َظلَُمونِي َو َأَخ ِِ تِي ِمْن هَُؤََلِء الَّ َْ َأَحد  ِجنَا

 ُِ ِْ اْْلَبَْصا از آنان که به مهن ظلهم  ککنم هیچ یعلی[ تو را وصیت می]ا    3؛َهَدَأِت الُْعيُوُن َو نَاَم
من شرکت کنند؛ ... مرا شب دفن کهن،  ازهروا داشتند و حق مرا غصب کردند، نباید در تشییع جن

 «.  ها به خواب فرو رفته باشندها آرام گرفته و دیدهآن هنگام که چشم
سنت و هم در منابع شهیعه آمهده هم در منابع اهل ماجرا  دفن شبانه و مخفیانه حضرت زهرا
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در  خهداوافاطمه دختهر رسه»او گفت:  است کهاز زهر  نقل کرده  است. محمد بن عبدالله
حضهرت  اسهت کههنقهل کهرده   جابر از امام باقر 1«.او را به خاک سپرد شب دفن شد و علی

، علهی»اسهت: شهاب نقل کرده یونس بن یزید از ابن 2«.شبانه مدفون شد فاطمه»فرمود:
ن علی شبانه جنازه فاطمهه را دفه»است:از عایشه نقل کرده عروه  3«.را شبانه دفن نمود فاطمه

وصیت کرد که ]به جههت اعتهراز از  حضرت زهرا»نویسد: الحدید نیز میابن ابی 4«.نمود
بیت آن حضرت[ شبانه بهه خهاك سهپرده شهود و اهلدرباره  عملکرد برخی از اصحاب پیامبر

   5«.اش حاضر نشوند و بر پیکرش نماز نخواننداند، در تشییع جنازهآنان که بر و  ستم روا داشته

آن را در حهد تهواتر  مجلسهیکهه عالمهه  ا  نقل شده اسهتگونهابع شیعه نیز این مطلب بهدر من
 فاطمههاست کهه حضهرت همانند خبر متواتر وارد شده  روایات زیاد »دانسته و گفته است: 

 6«.وصیت کرد شب به خاک سپرده شود

 قبرم را پنهان کن

چنهین  علیامام ها  آخر زندگی به هدر لحظ فاطمه،حضرت صادقاز امام طبق نقلی 
 کرد: وصیت

جاِل اَبْنَىَّ َو الَْعبَاَس َو َسا َة َو ِمَن ال ِّ ُْ َلتُْعِلْ  ِاَلَ اُمَّ َسلََمَة َو اُمَّ اُيَْمَن َو ِفضَّ لْماَن ِاذا تََوفَّْي
يْفََة َو َلتُْدِفنِّى َِ َِ َو ُح بعهد از  7؛اَحاداب َلب َو َلتُْعِلاْ  قَْباِ لاَلَ لَيْ َو َعَماِاب َو الِمْقداُد َو اَبَاَذ

ایمن و فضهه و از مهردان بهه دو سلمه، اماماز زنان به هیچ کس اطالع نده، جز اینکه  مرگم به
فرزندم ]حسن و حسین[،عباس، سلمان، عمار، مقداد، ابوذر و حذیفه خبهر بهده. مهرا دفهن 

 بماند.ا مخفی هیچ کس اطالع نده تنکن، مگر در شب و قبر مرا به 
 اسماء بنت عمیس. وصیت شفاهی خطاب به3/2

 اسماء وصیت کرد در غسهل دادنهش بها امهام علهی به نقل شده است که حضرت فاطمه
                                                           

 .29، ص 8، ج الطبقات الكبرى. محمد بن سعد کاتب واقد ،1
 .29. همان، ص 2
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ُّْ َفاْغِسلْيِنى»مشارکت کند:  َو َعِلىُّ بُْن اَِبىيا اَْسماُء! ِاذا ِم
ِْ  ا  1؛اَحاداب علَاىطالٍِب َو َلتُاْدِخلْنىاْن

مهن راه من از دنیا رفتم، تو و علی مهرا غسهل دهیهد و ههیچ کهس را در کنهار جنهازه  اسماء! وقتی
 «.ندهید

 وصیت به تابوتی ویژه و پوشش روی پیکر

با او بودم. روز  مرا به یهاد  فاطمهآخر زندگی حضرت  گوید: روزها اسماء بنت عمیس می
مهود کهه چهرا جنهازه زن را رو  اش را ابهراز نکیفیت حمل جنازه توس  مردم انهداخت و نگرانهی

ُْ َماا »کنند؟ سپس فرمهود: گذارند و باال  دست مردان حمل میا  می تخته ِإنِّاى َقاِد اْساتَْقبَْح
ُِ ِبالنَِّساِء َأن يْطَ َح َعلَى َأل فََلتَْحِملِْنى َعلَى َسِ يٍ  ظاِهٍ  اساتُِ يِنى يُْصنَ َِ الَْمْ َأِة الثَّْوُب، َفيَِصفَُها ِلَمْن 

ِِ سَ  ُ ِمَن النَا دانهم کهه )جنهازه( زنهان را رو  تختهه بهدون دیهوار من بسهیار زشهت مهی 2؛تََ ک اّلَله
 شود. مرا بهر رو  تختههافکنند؛ چرا که ]حجم[ بدن نمایان میآن پارچه می گذارند و بر رو  می

 «. باز دارداین چنینی نگذار و بدن مرا بپوشان که خدا تو را از آتش جهنم 
هها برا  حمل جنازهگوید: خدمت حضرت توضیح دادم که در سرزمین حبشه، تابوتی اسماء می

آن را ترسهیم کهردم.  پوشاند. سپس شکلا  که دارد[ میکنند که بدن میت را ]با دیوارهدرست می
آن را دید، خوشحاا شد و تبسم کرد. اسماء گوید: من از روز  که رسهوا که فاطمهحضرت 

سپس حضرت فرمود:  3آن روز تبسم بر لبان دختر پیامبر ندیده بودم.فته بود تا به از دنیا ر خدا
ِِ  ِاصنَِعى ِلى ِمثلَه» ُ ِمَن النَا برا  من تابوتی مثل آن درست کهن و مهرا بها آن  4؛اْستُ ينى، َستََ ِک اّلَله

 «.بپوشان! خدا تو را از آتش دوزخ حفظ نماید
مسئله عفهاو و حجهاب حسهاس نسبت به ضرت به شدت دهد که حاین امر به خوبی نشان می

بود که در کنهار  او مهمبعد از شهادت و نسبت به جنازه خویش. این امر آن قدر برا  بود؛ آن هم 
َِ ِلاى »نیز وصیت ویژه نمود:  علیامام اصلی باز به  ها وصیت اُوِصيَک يَا ابَْن َعا ِّ َأْن تَتَِّخا

 ُْ َأْي َِ تهُ  نَْعشاب َفَقْد  َِ وا صو ُِ كَة صوَّ
ِِ کنم به شهما ا  پسهر عمهو کهه بهرا  مهن وصیت می 5؛الَْمََل

                                                           

؛ نورالدین علی بن احمد سمهور ، 161، ص 3 ، ج فضائل الخمسة من الةحاح الستة  . سید مرتضی فیروز آباد ،1
 .92، ص 3 ، ج وفاء الوفاء باخبار دار المةطفی

 .161، ص 3 ، ج فضائل الخمسة من الةحاح الستة  . سید مرتضی فیروز آباد ،2
 ،213و  189، ص 43، ج بحاراالنوار؛ محمدباقر مجلسی، 474، ص 10، ج احقاق الحق. نورالله تستر ،3
 .221، ص 3، ج وسائل الشيعه. محمد بن حسن حرعاملی، 4
 .221. همان، ص 5
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 «.اندمن نشان دادهکه مالئکه شکل و قیافه آن را به  گونهتابوتی درست کن؛ همان
او تهابوت قهرار داده شهد و بود که برا   اوا کسی فاطمهاست حضرت عباس نقل شده از ابن

 1او درست کرد. را برا اسماء بنت عمیس آن 

 فهرست منابع
، تصهحیح آصهف فیضهی، قهاهره: دار  دعوائم اإلسوالم،  ابن حیون، نعمان بن محمد مغربهی .1

 م.1383/1963المعارو، 

، بیروت: دار احیهاء اتهراث العربهی، شرح نهج البالغهالحدید، عبدالحمید بن هبةالله، ابیابن .2
 ق.1385

الهدین میردامهاد ، چها  سهوم، ، تصهحیح جمهااعربلسان المنظور، محمد بن مکرم، ابن .3
 ق.1414بیروت: دار الفکر للطباعه و النشر و التوزیع ه دار صار، 

، ترکة النبي و السبل التوی وجههوا فيهوابغداد  اسماعیل بن حماد بن زید البغدادي المالکی،  .4
 ق.1404نا، جا ، بیبی

 ق.1401یت الله نجفی، ، قم: کتابخانه آاحقاق الحقتستر ، سید نور الله،  .5
، چا  اوا، قهم: البیت، تصحیح مؤسسه آاوسائل الشيعهحر عاملی، محمد بن حسن،  .6

 ق.1409، البیتمؤسسه آا
:  ، چها  اوا، قهمالبیهتحمیر ، عبد الله بن جعفر، قرب اإلسناد، تصحیح مؤسسهة آا .7

  ق.1413،  البیتمؤسسة آا
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 حجاب و عفاف در سیره حضرت زهرا تبیین
 *ئیانزهآایضا

 مقدمه
ها  تربیتی، دینی، اخالقی و فرهنگی، مسئله حجاب است. هر  یکی از نیازها  حقیقی در زمینه

چه الگوها  حجاب از مرتبه باالتر و برتر  برخوردار باشند، تأ یرپذیر  افراد جامعه در دیندار  
ههد بهود. اسهالم و معنویت بیشتر خواهد بود  و به تبع آن، رشد و تعهالی جامعهه نیهز بیشهتر خوا

عنوان آیین جامع و کامل ، در حمایت از شخصیت انسانی و معنهو  زن و بهرا  حفهظ عفهت  به
ا  مبتنی بر لزوم رعایت عفت و حیا در ابعاد گوناگون صهادر کهرده  عمومی، دستورها  حکیمانه

مههرد هههم مهههم اسههت.  عفههاو دهههد. البتههه زن اهمیههت می عفههاو اسههالم بههه مسههئله»اسههت. 
باشند؛ منتها چون در جامعه مهرد بهه خهاطر  عفیف باید هم مردان نیست، زنان صمخصو عفاو

بهرخالو تمایهل زن رفتهار نمایهد،  و تواند به زن ظلم کند برتر  جسمانی، می و قدرت جسمانی
ا  ههر  متأسفانه امروزه در جامعه اسالمی، عده 1«.احتیاط شده است و رو  عفت زن بیشتر تکیه

دوش کردن جایگاه حجاب و حیا در جامعه هستند. این عده تحت تهأ یر چند ناچیز در صدد مخ
کوشهند  تمایالت پست حیوانی و شهوانی و نیز القائهات دشهمنان بیرونهی انقهالب اسهالمی، می

حجابی را امهر  طبیعهی جلهوه  خورده ما را در جامعه پیاده کنند و بی ها  شوم دشمنان قسم نقشه
جایی نخواهند برد، اما با برنامه و تدبیر الزم باید به تبیهین ایهن ارزش  دهند. اگر چه این افراد راه به

اصیل اسالمی پرداخت و دختران و زنان مسلمان به رعایت این شهعار اسهالمی تشهویق کهرد تها 
 ها  دشمنان هستند، نقش بر آب شود.  ساز  نقشه بدین وسیله نقشه کسانی را که به دنباا پیاده

رزش حجهاب و عفهاب ضهرور  اسهت کهه بهه معرفهی الگوهها  کامهل برا  تبیین اهمیت و ا
                                                           

 .کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیو *
 .30/07/1376. بیانات در دیدار جمعی از زنان، 1
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تر و  گهذارد، بسهیار عمیهق  الگو، زبان عمل اسهت و تهأ یر  کهه بهر افهراد می بپردازیم؛ زیرا  زباِن 
اند  تر از گفتار است. از همین روست که ادیهان الههی و مکاتهب بشهر  همهواره کوشهیده ماندنی

هند؛ زیرا به نقش ماندگار الگو در آبادانی و یا بالعکس ویرانهی الگویی از نوع خود انسان را ارائه د
ویژه  ها بهه انسهان ، مظهر کماالت الهی و برتهرین اسهوهجوامع به خوبی واقفند. حضرت زهرا

در رعایت حجهاب و عفهاو بهه عنهوان  زنان است. در این نوشتار، سیره رفتار  حضرت زهرا
 گیرد. قرار می برترین الگو  زنان مسلمان مورد بررسی

 حجاب و عفت در نگاه

سوره نور ضمن بیان عفت در رفتار بهه صهورت کلهی بهه مهردان و زنهان  31و  30خداوند در آیه 
جامعه اسالمی، به زنان به طور خاص دستور داده است با حفظ حجاب جسمانی خهود، هنگهام 

د به تناسهب آفهرینش ههر یهک راه رفتن نیز عفیفانه قدم بردارند. رعایت حیا و عفاو میان زن و مر
هها  فرهنگهی و  نظر از گرایش متفاوت است، اما در هر حاا حیا خصلتی بشر  است که صرو

مذهبی قابل طرح است. در دنیا  کنونی نیز مطابق قوانین جهانی، اعماا منافی عفت جرم تلقهی 
    1هاست. عفتی مورد انزجار و نفرت انسان شود و بی می

فرمهوده اسهت:  دارد؛ چنانکهه امهام علهی« عفهت و حیهاء»گی با مقوله حجاب، پیوند تنگاتن
ينِ   َمََلبِِس   َأْحَسنُ » آن حضهرت دربهاره ضهرورت «. نیکوترین پوشش دین، حیاسهت 2؛الَْحيَاء  الدِّ

هَُهاا َعانِ   النَّْفَس   يَُصونُ   الَْعَفاُف »پافشار  بر عفاو فرموده است:  نَايَا  َو يُنَزِّ س را عفهاو نفه 3؛الادَّ
 «.کند ها دور و پاک می دارد و آن را از پستی ایمن نگه می

هها  آلهوده، راه   زن و مرد مسلمان مکلفند از نگاه خیره به یکدیگر پرهیز کننهد و بها دور  از نگاه
گسترش عفاو را هموار کنند. کسی که عفت چشم را رعایت کند و به دیگر  نگاه حهرام نداشهته 

و در نتیجهه خداونهد،  5شهود اوصهافش نیکهو می 4یابهد، آرامش میباشد، فکرش فراغت و دلش 
َفَماْن تََ كََهاا   ِإبِْلايَس   ِساَهامِ   ِمانْ   َمْساُموم    النََّظُ  َسْه   »چشاند: شیرینی ایمان و عبادت را به او می

                                                           

 .204، ص زن در تاريخ و انديشه اسالمیزاده،  . فتحیه فتاحی1
 .118، ص عيون الحكم و المواعظ. علی بن محمد لیثی واسطی، 2
 .110، ص غررالحكم و دررالكلمبن محمد تمیمی آمد ،  . عبدالواحد3
اَح َقلْبَه  َطْ ُفهُ   َغَض   َمنْ : »663. همان، ص 4 َِ  «.َأ
ْْ   منْ : »464، ص عيون الحكم و المواعظعلی بن محمد لیثی واسطی، . 5 ْْ َأْوَصاُفه  َأْطَ اُفهُ   َعفَّ  « َحُسنَ
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ِ َأْعَطاُه ِإيَماناب يَِجُد َحََلَوتَُه ِفي قَلْبِه و بسهتن چشهم از حهرام، قهدرت ازا  فهرو بهه  1؛« َخْوفاب ِمَن اّلَله
كُ ْ »یابد: ها  عالم و عظمت الهی را می شگفتی مشاهده َِ وا َأبَْصا    2«.الَْعَجاِِبَ   تََ ْونَ   غُضُّ

تا آنجاست که زن نیکو و شایسهته را  رعایت عفاو و حجاب در رفتار در وجود حضرت زهرا
نقهل اسهت روز  فهرد  3یز او را نبیند.داند که مرد  )نامحرم( را نبیند و مرد  )نامحرم( ن زنی می

کهه  اجازه ورود خواست و حضرت به پشت پرده رفت. پیهامبر نابینایی از حضرت فاطمه
فرمهود:  حضرت زهرا« بیند؟ چرا به پرده رفتی، در حالی که او تو را نمی»در خانه بود، پرسید: 

اهُ   َفِإنِّي  يََ انِي  يَكُنْ   لَ ْ   ِإنْ » َِ يحَو هَُو   َأ بینم و او بهو   بیند، من که او را مهی اگر او مرا نمی 4؛ يََش ُّ ال ِّ
از محوا شدن انجام کارها  خانه بهه ایشهان و  خشنود  حضرت زهرا«. کند را استشمام می

به اوج عفت و حیها  ایشهان  ،خدا معاو شدن از کار بیرون منزا در تقسیم کار توس  رسوا
ن و محفههوم مانههدن از نامحرمههان اشههاره دارد. نقههل اسههت در خههوددار  از اخههتالط بهها مههردا

را به انجهام امهور  را مأمور به انجام امور داخل و امام علی ، حضرت فاطمهخدا رسوا
بند   بها خوشهحالی بسهیار از ایهن تقسهیم خارج از خانه مأمور کرد. حضرت صدیقه کبهر  

ِِ »فرمود:  ُ و ِ  فََل يَْعلَُ  َما َداَخلَِنى ِمَن السُّ ُسوُل اّلَله َِ ى 
ِِ ُ ِبِإكَْفا َجالِ  ِإَل اّلَله َقاِب ال ِّ ِِ َل  جهز  5؛تََحمُّ

مرا از  خدا داند که من از چنین تقسیمی چقدر خوشحاا شدم؛ زیرا پدرم، رسوا خداوند نمی
 «.گیر شدن با مردان معاو داشته است گریبان

 حجاب و عفاف در پوشش
معنا   منع و امتناع مشترک هستند. تفاوت میهان ایهن  در اصل، در« عفاو»و « حجاب»دو واژه 

دو واژه، تفاوت میان باطن و ظاهر است؛ زیرا عفت حالتی درونی است و تأ یر ظاهر بهر بهاطن و 
باشهد. بنهابراین حجهاب و پوشهش  هها  عمهومی آدمهی می تأ یر باطن بر ظاهر، یکهی از ویژگی

پهرورش روحیهه بهاطنی و درونهی عفهت دارد؛ ظاهر  بیشتر و بهتر، تأ یر بیشهتر  در تقویهت و 
شود فرد حجاب و پوشهش ظهاهر   چنانکه هر چه عفت درونی و باطنی بیشتر باشد، موجب می

 بیشتر و بهتر  در مواجهه با نامحرم داشته باشد.
                                                           

 .145، ص جامع االخبار . محمد بن محمد شعیر ،1
 .41، ص 101. محمدباقر مجلسی، بحاراالنوار، ج 2
َجالَ   ََل يََ يْنَ   َأنْ : »54، ص 43. همان، ج 3 َجال  َو ََل يََ اُهنَ   ال ِّ  «.ال ِّ
 .214، ص 2، ج دعائم االسالمحیون مغربی،  . نعمان بن محمد ابن4
 .259ص   ،11، ج عوالم العلوم و المعارف. عبدالله بن نورالله بحرانی اصفهانی، 5
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ها  تاریخی در میان عرب جاهلی و حتی پس از اسالم نیز چنین رسم بهود کهه عمومهًا  بنابر نقل
هایشان بهاز بهود، دور گهردن و سهینه را  پیراهن و گریبان پوشیدند که یقه هایی می زنان عرب لباس

و  ، گوشهواره، بناگوشانداختند؛ به طور  که گوش را نیز از پشت سر می پوشاندند و روسر  نمی
سوره نور نازا شهد و بهه  31شد. در چنین شرایطی بود که آیه  ها نمایان می جلو  سینه و گردن آن

ا  باشد کهه از دو طهرو رو  سهینه و گریبهان  گونه ها باید به ها و روسر  ن دستور دارد پوششزنا
ها  یاد شده، پوشیده شود. بنابراین حجاب برتر، حجابی اسهت کهه تمهام  افکنده شود تا قسمت

تهوان  ها  جسمی او  غیر از  گرد  صورت و دو دست را بپوشهاند. چهادر را می اندام زن و جاذبه
شود. در واقع عفاو  ترین پوشش در این زمینه دانست؛ زیرا شامل تمام این خصوصیات می کامل

زن مؤمن، تجسم حرمت و احترام و بهتهرین سهالح اوسهت تها  و پوشش کامل و حجاب عفیفانه
فکر باطل ندهد.  افراد بوالهوس و مریض به فکر تعرز و اذیت نیفتند و هرگز کسی به خود اجازه

و پوشش دینی نه تنها محدودیت و بند و حصار نیست؛ بلکه موجب مصهونیت و  بنابراین حجاب
 شود.  حفظ حرمت زن می

 گوید:  تا آنجاست که اسماء بنت عمیس می اهمیت این مسئله در نگاه حضرت زهرا 
با آن حضرت بودم. روز  دربهاره کیفّیهت حمهل  در روزها  آخر زندگانی حضرت زهرا

ا   چهرا جنهازه زن را رو  تختهه» صحبت کرد و با نگرانهی فرمهود: جنازه توس  مردم با من
دانم کهه جنهازه زنهان را  کنند؟ من بسیار زشت مهی گذارند و باال  دست مردان حمل می می

افکنند که حجم بهدن  ا  می گذارند و بر رو  آن پارچه پس از مرگ بر رو  تابوت سر باز می
بانو توضیح دادم که در سرزمین حبشه تهابوتی بهرا   به آن«. دهد را برا  بینندگان نمایش می

هها  تهر و  پوشاند و سپس به وسهیله چوب کنند که بدن میت را می ها درست می حمل جنازه
ها  نازک درخت، شکل و قیافه آن را ترسیم کردم. حضرت خوشهحاا شهد و فرمهود:  شاخه

ُ مِ   ِمثْلَهُ   لِي  اْصنَِعي» ِِ اْستُِ ينِي َستََ ِك اّلَله برا  من تابوتی مثل آن درست کهن و مهرا  1؛َن النَّا
 «.)با آن( بپوشان. خدا تو را از آتش دوزخ حفظ نماید

 حساسیت خاص آن حضرت تا آنجا بود که به سفارش به اسماء اکتفا نکهرد و بهه امهام علهی
َِ لِي  ُأوِصيَك يَا ابَْن َع ِّ َأنْ »چنین وصیت کرد:  َِ   تَتَِّخ تَهنَْعشاب َفَقْد  َِ وا ُصاو ُِ كََة َصاوَّ

ِِ ُْ الَْمََل  2؛ َأْي
گونهه کهه  کنم تو را ا  پسرعمو! که برا  مهن تهابوتی درسهت کنیهد )دیهواردار(، همان وصیت می

                                                           

 .220، ص 3، ج وسايل الشيعه . محمد بن حسن حر عاملی،1
 .192، ص 43، ج بحاراالنوار . محمدباقر مجلسی،2
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گویها  اهمیهت  این حساسیت خاص حضرت زهرا«. اند مالئکه شکل آن را به من نشان داده
 خاص پوشاندن حجم بدن زن از نامحرمان است. 

 های اجتماعی در فعالیت حجاب و عفاف
ها   دین مقدس اسالم از همان ابتدا  ظهور به دنباا احقاق حقوق زنان و اعطا  حقوق و آزاد 

طبیعی زن به عنوان نیمی از پیکره اجتماع و احیا  شأن حقیقی او بود. از نظر اسالم، زنهان ماننهد 
هها  اجتمهاعی  و نه تنها از حرکتمردان در بیشتر مسائل اجتماعی پایگاه و جایگاه مناسبی دارند 

ها  اجتمهاعی  اند؛ بلکه مطابق تعهالیم مسهلم قهرآن، مسهئولیت ها  گروهی منع نشده و فعالیت
متوجه مرد و زن است؛ زیرا در آیین توحید  اسالم زن همپا  مرد، تکامل پذیر و اوجگراسهت و 

 1یابهد. ع انسهانی دسهت میرود و به تعالی ممکن بهرا  نهو در پرتو شناخت و عمل، به معراج می
گویهد؛ زنهان را  رسند، سخن می ها بدان می ها  واالیی که انسان قرآن هر گاه از کماالت و ارزش

 کند: نیز همدوش و همسان مردان مطرح می
د َِّ نَّ اْلُمْسِلِميَن َواْلُمْسِلَماِت َواْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناِت َواْلَااِاِتيَن َواْلَااِاَتداِت َوال اِدِقيَن َِ

ِقيَن  دددِّ َِ دداِبَراِت َواْلَخاِشددِعيَن َواْلَخاِشددَعاِت َواْلُمَت َِّ دداِبِريَن َوال َِّ دداِدَقاِت َوال َِّ َوال
اِكِريَن  اِئَماِت َواْلَحاِفِظيَن ُفُروَجُهْم َواْلَحاِفَظداِت َوالدذَّ َِّ اِئِميَن َوال َِّ َقاِت َوال دِّ َِ َواْلُمَت

اِكَراِت  َه َكِثيًرا َوالذَّ َرًة َوَأْجًرا َعِظيًمااللَّ ُِ ُه َلُهْم َمْغ مردان و زنان مسلمان و مهردان  2؛َأَعدَّ اللَّ
پیشه و مردان و زنان راسهتگو و مهردان و زنهان شهکیبا و  و زنان با ایمان و مردان و زنان عبادت

دار و مهردان و زنهان   دهنده و مهردان و زنهان روزه  مردان و زنان فروتن و مهردان و زنهان صهدقه
کننهد، خهدا بهرا  ]همهه[ آنهان آمرزشهی و  پاکدامن و مردان و زنانی که خدا را فراوان یاد می

 پاداشی بزرگ فراهم ساخته است.

گویا  این واقعیت است کهه بها حفهظ  سیره بانو  بزرگ اسالم و دیگر زنان مورد تأیید پیامبر
اسی و اقتصهاد  زنهان در ها  اجتماعی، فرهنگی، سی شأن و منزلت زن، هیچ منعی برا  فعالیت

در جنهگ احهد در پشهت میهدان جنهگ حاضهر  جامعه وجود ندارد. چنانکه حضهرت زههرا
   3پردازد. می و امام علی خدا شود و به پرستار  از رسوا می

                                                           

ه  99، ص هاى اجتماعی زن از منظور قورآن و روايوات فعاليتآرا نعمتی پیرعلی،  . ر.ک: زهرا حسینی مورود  و دا1
97. 

 .35. احزاب: 2
 .96، ص 2، ج ، بحاراالنوار. محمدباقر مجلسی، 3
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اگرچه اسالم هیچ ممانعتی با حضور زنان در عرصه اجتماع و سیاست نکرده است، اما آنهان را از 
رده است تا ضمن حفظ سالمت جسم و روح و آرامهش زن، سهالمت و تبرج و خودنمایی منع ک

ِة اْأُوَلی»آرامش جامعه را نیز تضمین کنند:  َج اْلَجاِهِليَّ ْجَن َتَبرُّ و مانند روزگهار جاهلیهت  1؛َوََل َتَبرَّ
َواَل »در آیه دیگهر  بهه آنهان چنهین توصهیه کهرده اسهت: «. ها  خود را آشکار نکنید قدیم زینت

ا  بهه زمهین[ نکوبنهد تها   گونه و پاها  خود را ]به 2َن ِبَأْرُجِلِهنَّ ِلُیْعَلَم َما ُیْخِفیَن ِمْن ِزیَنِتِهّن؛َیْضِربْ 
بنابراین هر گونهه راه رفتنهی کهه موجهب آشهکار «. دارند، آشکار شود شان نهفته می آنچه از زینت

د در رعایت عفهاو و پرهیهز زنان بای 3 شدن زیورها  مخفی زن شود، از نظر اسالم ممنوع است.
از وسایل زینتی و استعماا عطر و  شود، بپرهیزند. در استفاده می از امور  که موجب جلب توجه

ا  رفتار کنند که باعو جلب توجه نامحرم و عامل انحراو فکرها و تباهی  گونه   بو  خوش باید به
 ها نشوند.  دا

تهوان در زنهدگی کوتهاه، امها پربهار حضهرت  ا میترین و مؤ رترین نوع حضور در اجتمهاع ر عالی
کهرد، آن حضهرت فعاالنهه  دید. بنابر شواهد تاریخی هر گاه موقعیت اجتماعی اقتضا می زهرا

شد و آنچه در صفحات تاری  درخشان مانده است، پوشش کامهل ایشهان هنگهام  وارد عرصه می
 از: ها عبارتند ها  اجتماعی و سیاسی است که برخی از آن فعالیت
 4ها  علمی و آموزشی بانو  بزرگ عالم برا  زنان مسلمان؛ برنامه -

   5شرکت در برخی نبردها مانند جنگ احد به عنوان امدادگر؛ -

 6؛ایراد سخنرانی در مسجد و دفاع از امیرمؤمنان علی -

دربهاره امهام  ها  پیهامبر اکهرم رفتن به خانه مهاجر و انصار بهرا  یهادآور  سهفارش -
 7؛به آنان علی

هاشهم و تهأمین نیهاز  قرار دادن خانه خود به عنوان پایگاه تجمع مبهارزان و مجاههدان بنی -
                                                           

 .33. احزاب: 1
 .31. نور: 2
 .31. نور: 3
 .600، ص 1، ج الفةو  المهمه فی اصو  االئمه. محمد بن حسن حر عاملی، 4
 .96، ص 2، ج بحاراالنوار. محمدباقر مجلسی، 5
 .98، ص 1، ج االحتجاج علی اهل اللجاج. علی بن احمد طبرسی، 6
 .556، ص  11، ج عوالم العلوم و المعارف . عبدالله بن نورالله بحرانی اصفهانی،7
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 1؛کاقتصاد  آنان از درآمد فد

در مسهجد بهرا  ایهراد خطبهه، نحهوه پوشهش آن حضهرت   در روایت حضور حضرت زههرا
 گونه توصیف شده است: این

این خبهر بهه آن بهانو  بهزرگ  را از فدک محروم کنند و هنگامی که تصمیم گرفتند فاطمه
ها  فعلهی  تهر از روسهر  رسید، آن حضرت روسر  خود را به سرش پیچیهد )ِخمهار بزرگ

پوشانده است( و جلباب خود را بر تن نمود )جلباب یعنهی  است که سر و سینه و گردن را می
دیگهر هها   آن عبا یا پیراهن عربی بلند کهه تمهام بهدن را بپوشهاند. لباسهی را کهه رو  لباس

پوشیدند، به خود گرفت و بر تن نمود که محی  بر تمام بهدن ایشهان بهود(، همهراه گهروه  می
هها  خویشهاوند خهود  فکر و هماهنگ( از یاران )و اعوان( خهود و زن سن و ساا )یا هم هم

گذاشهت )بهه دلیهل بلنهد  )به سو  مسجد( آمد. در راه رفتن، پا رو  پایین لبهاس خهود می
گرفتهه اسهت(. راه رفهتن حضهرت ههیچ کهم از راه رفهتن  زیهر پها قهرار می بودن، لباس قهراً 

نداشت ... سپس )وقتهی حضهرت وارد مسهجد شهدند( میهان حضهرت )و  خدا رسوا
 2ا  آویخته شد و .... . مردم( پرده

بخشهی بهه زنهان  ترین افتخارات و دستاوردها  نظام جمهور  اسالمی ایران، هویت یکی از مهم
ها  مختلهف سیاسهی،  ها  خهود در عرصهه اند بها اتکها بهه نفهس و توانمنهد  است که توانسته

ساا پس از پیروز  شکوهمند انقالب اسالمی،  42اجتماعی، فرهنگی و ورزشی بدرخشند. در 
بر خالو دوران منح  رژیهم شاهنشهاهی کهه زن ایرانهی را همچهون زن غربهی جلهوه و مظههر 

ت تها حهد امکهان از اسهتعداد فکهر  و توانمنهد  هیجانات جنسی قرار داده بود، تالش شده اس
عظیم زن برا  تعالی او و جامعه استفاده شود و این امر در درجه اوا برا  تحکیم بنیهان خهانواده 
به عنوان اصل اساسی تعالی جامعه مدنظر قرار گرفته است؛ یعنی بعهد از انقهالب اسهالمی، زن 

 .اد خانواده و سپس در عرصه اجتماع بازیافهتمسلمان ایرانی جایگاه اصلی خود را نخست در نه
ها  متعدد در کشور اعم از علمی، پژوهشهی، تهاریخی، ادبهی،  نگاهی گذرا به انتشارات و کتاب

یابهد، حکایهت از جایگهاه واال  علمهی و   سیاسی و هنر  که با نام زنهان در کشهورمان نشهر می
ها بروز و نمود دارد. فعالیت زنان ایرانی در  ها در تمامی حوزه مدارج عالی زنان دارد. این پیشرفت

                                                           

 .57، ص 1، ج االحتجاج علی اهل اللجاج. علی بن احمد طبرسی، 1
 .98. همان، ص 2
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ها  مرتب  بها  ها  پزشکی، تکنولوژیکی و فناور  نیز بسیار چشمگیر است و زنان در حوزه حوزه
ها   درصد  زنان در کرسهی 21و هستند. حضور   علوم نوین نیز منشاء ا رگذار  و پیشرفت بوده

ها  تخصصی پزشکی، فعالیهت بهیش از  درصد  زنان در رشته 98استاد  دانشگاهی، حضور 
درصد  زنهان  40ناشر زن در کشور، حضور  800سازمان مرتب  با حوزه زنان، فعالیت  2700

 1ها  مدیریتی و ...، بیانگر جایگاه حقیقی زنان در جامعه اسالمی است. در پست

 گیری  نتیجه

بهر زنهدگی فهرد زن  ها  اصلی جامعه اسالمی است که تأ یرات مختلفی حجاب، یکی از ارزش
ترین دلیل پوشش زن، حضهور عفیفانهه او در اجتمهاع اسهت تها  مسلمان و نیز اجتماع دارد. مهم

سالمت روانی خود و جامعه را تضمین کند. رعایت حجاب و عفاو توس  زن مسهلمان در سهه 
ها  روحی  تواند زن مسلمان و به تبع آن جامعه اسالمی را از آلودگی بعد نگاه، پوشش و رفتار می

در  و جسمی حفظ و سالمت و آرامش فرد  و اجتماعی را تضمین کند. سیره حضهرت زههرا
این زمینه الگویی جامع و شایسته برا  زنان مسلمان اسهت تها بها پیهرو  کامهل از بهانو  بهزرگ 

 اسالم، ضمن تضمین سعادت فرد  به سعادت جامعه و استحکام آن کمک کنند.

 فهرست منابع
 کتب

، تصحیح آصف فیضهی، چها  دوم، قهم: دعائم االسالمن مغربی، نعمان بن محمد، حیو ابن .1
 ق.1385، البیت مؤسسة آا

، تصهحیح علهی عاشهور، الطرائف فی معرفة مذاهب الطوائوفطاووس، علی بن موسی،  ابن .2
 ق.1400چا  اوا، قم: خیام، 

محمهدباقر موحهد  ، تصهحیحعوالم العلوم و المعوارفبحرانی اصفهانی، عبدالله بن نورالله،  .3
 ش.1382، ابطحی اصفهانی، چا  دوم، قم: مؤسسه امام مهد 

تصحیح سهید مههد  رجهایی،  غررالحكم و دررالكلم،تمیمی آمد ، عبدالواحد بن محمد،  .4
 ق.1410چا  دوم، قم: دار الکتاب االسالمی، 

                                                           

زنان ایرانی پس از انقالب؛ عزت مادرانه، پیشرفت اجتماعی ه سیاسهی ». ستاد حقوق بشر جمهور  اسالمی ایران، 1
 .5756، کد خبر: 15/11/1399، «و کرامت انسانی

https://humanrights.eadl.ir/news/articleType/ArticleView/articleId/5756 
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، چها  البیهت ، تصحیح مؤسسهه آاووووووووووووووووووووووووووووووووووووو، وسايل الشيعه .6
 ق.1409، البیت اوا، قم: مؤسسه آا

 هواى اجتمواعی زن از منظور قورآن و فعاليتآرا نعمتهی پیرعلهی،  حسینی مورود ، زهرا و دا .7
 ش.1395، چا  اوا، تهران: راشدین، روايات

 تا[. ، چا  اوا، نجف: مطبعة حیدریة، ]بیجامع االخبار شعیر ، محمد بن محمد، .8

، تصهحیح محمهدباقر خرسهان، چها  االحتجاج علی اهل اللجاجطبرسی، علی بن احمد،  .9
 ق.1403اوا، مشهد: نشر مرتضی، 

ثهة، چها  اوا، قهم: دارالثقافهه، ، تصهحیح مؤسسهة البعاالموالیطوسی، محمد بن حسن،  .10
 ق.1414

چها  چههارم، قهم: بوسهتان کتهاب،  زن در تواريخ و انديشوه اسوالمی،زاده، فتحیهه،  فتاحی .11
 ش.1386

تصحیح حسهین حسهنی بیرجنهد ،  عيون الحكم و المواعظ،لیثی واسطی، علی بن محمد،  .12
 ش.1376چا  اوا، قم: دارالحدیو، 

ح جمعی از محققان، چا  دوم، بیروت: دار احیهاء مجلسی، محمدباقر، بحاراالنوار، تصحی .13
 ق.1403التراث العربی، 

 ها سایت

ا   العظمی سهیدعلی خامنهه اللهه رسانی دفتهر حفهظ و نشهر آ هار حضهرت آیت پایگاه اطالع .1
 العالی(. ظله )مد

زنهان ایرانهی پهس از انقهالب؛ عهزت مادرانهه، »ستاد حقوق بشر جمههور  اسهالمی ایهران،  .2
 .5756، کد خبر: 15/11/1399، «ه سیاسی و کرامت انسانی پیشرفت اجتماعی







 

 

 وظایف مسلمانان از نگاه حضرت زهرا
*حسینافشاییمحمد والمسلمین االسالمحجت

 مقدمه

هر انسانی چه در ارتباط با خود و چه در ارتباطات میان فرد  و گروهی، دارا  وظایفی است کهه 
هایی که  رو انسان ها ملزم بداند. از این خود را در عمل به آنباید آن وظایف را به درستی بشناسد و 

کنند؛ مورد تهوبی   هایی که در آن زندگی می در پی شناخت وظایف خود نیستند، از سو  جامعه
رو هر  گذارد. از همین گیرند. پیرو  از دین مانند هر مکتبی، وظایفی را بر دوش انسان می قرار می

اند، غیر از وظایفی که عقهل بهه آن  ه اسالم را به عنوان دین خود برگزیدها  ک فرد مسلمان و جامعه
کند، وظایف دیگر  نیز دارند که این وظایف با مراجعه به متون دینی اعم از قرآن کهریم  حکم می

آید. این نوشتار بهه دنبهاا بیهان وظهایف مسهلمانان از نگهاه حضهرت  و متون حدیثی به دست می
و دیگر احهادیثی کهه از ایشهان بهه دسهت رسهیده  1آن را در خطبه فدکیه توان است که می زهرا

 است، استخراج کرد.

ها در گام بعهد ، جلهوگیر  از انحرافهاتی  هدو از شناخت این وظایف در گام اوا و عمل به آن
است که ممکن است در جامعه اسالمی رخ دهد و آن فرد و جامعه را از مسیر ههدایت دور کنهد. 

اسهتخراج  س، در این نوشتار به برخی از وظایفی که از احادیهو حضهرت زههرابر همین اسا
 شود.  شده است، پرداخته می

                                                           

 .شناسیحوزه علمیه قم و کارشناس ارشد مشاوره و روان 4سطح  *
ا   است. این متن حدیثی، مربوط بهه خطبهه مانده از حضرت فاطمه جا   . خطبه فدکیه، یکی از متون حدیثی به1

در میان انصار درباره ماجرا  غصب خالفت بیان داشت. عالمه مجلسهی  و است که حضرت در مسجدالنبی
هها  حهدیثی  در کتاب  دانهد کهه ها  مشههور  می ، خطبه فدکیه را از جمله خطبهبحاراالنواردر کتاب گرانسنگ 

 .215، ص 29، ج بحاراالنواربا سندها  گوناگون نقل شده است. محمدباقر مجلسی،  سنت اهل  و شیعه

 نفصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغا

 ـ شماره یازدهم 1401پاییز  

https://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%B3%D9%86%D8%AA
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 تقوای اجتماعی
فرمایهد:  کنهد و می در خطبه فدکیه، داشتن تقهو  را وظیفهه مسهلمانان بیهان می حضرت زهرا

گونهه کهه شایسهته اسهت، از خهدا  ؛ پهس آنُمْسِلُمونَ  َفاتَّقُوا اللَّاَه َحقَّ تُقاتِِه َوََل تَُموتُنَّ ِإَلَّ َوَأنْتُ ْ »
 «.ها و احکامش[ تسلیم باشید که ]در برابر او و فرمان بترسید! نمیرید، مگر در حالی 

گیهر  حضهرا  تهوان آن را بهره عمران اسهت کهه می سوره آا 102این فراز از حدیو، برگرفته از آیه 
دِذيَن »فرماید:  متعاا در این آیه میخدا   1از صنعت تلمیح در کالم دانست. زهرا َهدا اَلَّ َيدا َأُيَّ

ََلَّ َوَأْاُتْم ُمْسِلُماَن  َِ  
َه َحَقَّ ُتَااِتِه َوََل َتُماُتَنَّ ُااا الَلَّ گونه که شایسهته  ؛ ا  اهل ایمان! از خدا آنآَمُناا اَتَّ

احکامش[ تسهلیم ها و  پروا  از اوست، پروا کنید و نمیرید، مگر در حالی که ]در برابر او و فرمان
 «.باشید

رخ داد، نباشد. در شأن  شباهت به اختالفی که پس از وفات پیامبر شأن نزوا این آیه شاید بی 
اسهعد بهن »و «  علبة بن غهنم»نزوا این آیه آمده است روز  دو نفر از قبیله اوس و خزرج به نام 

شان شهده  بعد از اسالم نصیب قبیله در برابر یکدیگر قرار گرفتند و هر کدام افتخاراتی را که« زراره
جا  باریک کشهید و قبیلهه دو طهرو از جریهان آگهاه شهدند و  کم کار به شمردند. کم بود، بر می

ور شهود کهه بها  هها شهعله رفت که بار دیگر آتش جنگ بهین آن دست به اسلحه بردند و بیم آن می
.و تدبیر ایشان، این نزاع پایان پذیرفت حضور پیامبر

2   

گر راسهتین در امهور  شود که میهانجی به شأن نزولی که برا  این آیه بیان شد، مشخص می  وجهبا ت
یادگار مانده اسهت. در ایهن  هایی است که از ایشان به  و آموزه اختالفی میان مسلمانان، پیامبر

قضهاوت ترسیدند و  شان افتاده بود، از خدا  متعاا می میان نیز اگر مسلمانان در اختالفی که میان
توانستند خود را از گمراهی  کردند، تنها با رجوع به داستان غدیر می واگذار می خدا را به رسوا

که در ایشان پیدا شده بود، نجات دهند. آنچه مسهلم اسهت، آ هار بسهیار زیهاد تقهو  در زنهدگی 
گهام فرد ، خانوادگی و اجتماعی انسان است. تقو  به معنا  آن نیست کهه انسهان صهرفًا در هن

خلوت و تنهایی احساس خداترسی داشهته باشهد؛ بلکهه بایهد در تمهامی روابه  خهود )فهرد ، 
 خانوادگی و اجتماعی( خدا را شاهد و حاکم بر رواب  خود بداند. 

                                                           

، ذیهل کلمهه العرب لسوان منظهور، محمد بن مکرم ابن است.« نگریستن چشم به گوشه». تلمیح در لغت به معنا  1
، َمَثل، داستان یا شعر  مشهور با حداقل کلمات است تها بها تهداعی حدیو ،آیه در اصطالح نیز اشاره به«. لمح»

هنجارگفتار: در فن معانی و بيان و بديع تر و مطلبش مؤ رتر شود. نصرالله تقو ،  ها مقصود گوینده واضح شدن آن
 .259، ص 1، ج فارسی

 .314، ص 1ج  منتخب تفسير نمونه، ی،. ناصر مکارم شیراز  و احمد علی بابای2

https://fa.wikifeqh.ir/%DA%86%D8%B4%D9%85
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A2%DB%8C%D9%87
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB
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ترایهمهشایاستوتمنهایحبیهباسهت



اسههتیوشهنیآقلههبونوههآوشهاکونجیههب



یاحهههمبههههخداونهههدهمههههمهههآدمدانههها



1بشادزیقوفآیباست«وا»،«ت »ترااکهبه



توان برا  تقو  نام برد؛ امها در میهان  بر اساس آیات قرآن کریم، آ ار دنیو  و اخرو  زیاد  را می
ا ،  ها برخی آ ار مرتب  با تقوا  اجتماعی است. تقوا  اجتماعی به این معناسهت کهه جامعهه آن

توان برا  یک جامعهه متقهی بیهان کهرد،  جامعه خداترس و پرهیزگار باشد. از جمله آ ار  که می
ها و شهبهات و  رفت از تنگناها، نجات از سختی برون 2عبارتند از: قدرت تشخیص حق از باطل،

برخوردار   5مند  از برکات زمین و آسمان، بهره 4اصالح کارها، 3آسان شدن کارها و مشکالت،
    7ها  دشمن. شدن توطئه حفظ و حراست الهی و خنثی  6از امداد الهی،

 اطاعت از دستورات الهی

عنهوان وظیفهه مسهلمانان بیهان  در خطبهه فدکیهه بهه  یکی دیگر از وظایفی که حضرت فاطمه
َ فيما اََمَ كُْ  بِِه َو نَها»کند، اطاعت از اوامر و نواهی الهی است:   می ؛ خهدا را كُْ  َعْناهُ َو اَطيُعوا اّلَله

در این خطبه بهه  حضرت زهرا«. در آنچه بدان امر کرده و از آن بازداشته است، اطاعت نمایید
 ها اشاره کرده است:  برخی دستورات الهی و فلسفه آن

 ْْ كاَة تَْزِكيَةب لِلنَّْفِس َو ِنماءب ِفاى الا ِّ َلَة تَنْزيهاب لَكُْ  َعِن الِْكبِْ ، َو الزَّ اياَم َو الصَّ ، َو الصِّ ٍِ

اِة ... َو  ْخَلِص، َو الَْحجَّ تَْشييداب لِلاَديِن ... َو اَْلَْماَ  ِباالَْمْعُ وِف َمْصالَِحةب لِلْعامَّ تَثْبيتاب لَِْلِ
ْجِس، َو اْجتِنااَب  ماِء ... َو النَّْهَى َعْن ُشْ ِب الَْخْماِ  تَنْزيهااب َعاِن الا ِّ الِْقصاَص ِحْقناب لِلدِّ

ِف ِحجاب ِْ ْ َک ِاْخَلصاب لَاُه الَْق ُ الشِّ َم اّلَله ْ قَِة ايجاباب لِلِْعْصَمِة، َو َح َّ اب َعِن اللَّْعنَِة، َو تَْ َک السِّ
بُوِبيَّةِ  ؛ پس خدا  بزرگ ایمان را برا  پاک کردن شما از شرک و نماز را برا  پاک نمهودن ِبال ُّ

                                                           

 . شعر از جواد رحیمی.1
 .29. انفاا: 2
 . 43، ص 10، ج البيان فی تفسير القرآن مجمع؛ فضل بن حسن طبرسی، 5ه  7؛ لیل: 4و  2. طالق: 3
 .71و  70. احزاب: 4
 .96. اعراو: 5
 . 126و  125عمران:  . آا6
  .120عمران:  . آا7
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ه را برا  تثبیت اخالص و حهج شما از تکبر و زکات را برا  تزکیه نفس و افزایش روز  و روز
را برا  استحکام دین ... و امر به معروو را برا  مصهلحت جامعهه ... و قصهاص را وسهیله 

ها ... و نهی از شرابخوار  را برا  پاکیزگی از زشتی و حرمت نسهبت نهاروا دادن  حفظ خون
شهرک را حهرام را برا  عدم دور  از رحمت الهی و ترک دزد  را برا  پاکهدامنی قهرار داد و 

.پرستی خالص شوند  کرد تا در یگانه
1 

اطاعت و فرمانبر  از خدا  متعهاا بهه دایهره عبهاداتی همچهون نمهاز، روزه و یها حهج محهدود 
وسهیعی دارد کهه تمهامی رفتارهها  انسهان را در همهه   شود؛ بلکه اطاعت از اوامر الهی دایره نمی

گیرد. آنچهه در ایهن میهان مههم  ماعی در برمیها  زیست او اعم از فرد ، خانوادگی و اجت حوزه
ا  است که منطبق بر حقیقت و از هرگونه خرافهه بهه دور  گونه است، شناخت این اوامر و نواهی به

 باشد. 

شهود، آن اسهت کهه چهرا برخهی افهراد از  یکی از سؤاالت بسیار مهمی کهه در اینجها مطهرح می
را در برخی مواقع بر خالو دسهتورات الههی کنند؟ به عبارت دیگر چ دستورات الهی تبعیت نمی

سوره یوسف آمهده اسهت. خهدا  متعهاا در ایهن آیهه  83کنند؟ پاس  این سؤاا در آیه  عمل می
ُسُكْم َأْمًرا»فرماید:  می ُُ َْ َلُكْم َأْا َل ِْ َسَاَّ ؛ )هوا ( نفس شما، مسئله را چنهین در نظرتهان آراسهته َب

داننهد و آنچهه بهه همهه  همه معیارهها  خهود حهاکم میاین افراد هوا  نفس خود را بر «.  است
 دهد و معیار انتخاب ایشان است، هوا  نفس است؛ نه عقل.  رفتارها  ایشان جهت می

در فرازها  پایانی این خطبه، از این آیه استفاده کرده و علت رویگردانی مردم از  حضرت زهرا
نهها راهکهار خهود در مقابهل همهه ایهن حکم خدا را غالب شدن هوا  نفس ایشان بیان داشته و ت

طور کهه در ادامهه ایهن آیهه آمهده اسهت کهه  بیان کرده است؛ همهان« صبر جمیل»ها را  مهر  بی
، راهبهرد صهبر را پیشهه خهود در برابر کار زشت و ناپسند برادران یوسهف حضرت یعقوب

 ساخت. 

 مداری  قرآن
کنهد، زنهدگی بهر  مسهلمانان بیهان میبه عنوان وظایف  یکی دیگر از وظایفی که حضرت زهرا

 مدار قرآن است. حضرت در این باره فرموده است: 
، بَيِّنَاة  بَصااُِِ ُه،  ُِ ياُء الََلِما ، َو الضِّ ُِ ُِ الَساِط ، َو النُّو ٍُ  النَاِطُق، َو الْقُْ آِن الَصاِد

ِ كِتاُب اّلَله

                                                           

 . 220، ص 29، ج راالنواربحا. محمدباقرمجلسی، 1
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ْضاواِن اتِّباُعاُه، ُماَؤَد ُمنْكَِشفَة  َس اُِِ ُه، ُمتََجلِّيَة  َظواِهُ ُه، ُمْغتَبِط   د  ِالَاى ال ِّ
ِِ بِِه اَْشياُعُه، قا

ُماُه  ِِ اَ ُة، َو َمحا ُماُه الُْمَفسَّ
ِِ ُة، َو َعزا َِ  الُْمنَاوَّ

ِ ِالَى النَّجااِة اْساِتماُعُه، ِباِه تُنااُل ُحَجاُج اّلَله
ُة، َو بَيِّناتُُه الْجاِليَُة، َو بََ اِهينُُه الْكاِفيَُة، َو فضاي َِ َِّ َخُصُه الَْمْوهُوبَاُة، الُْمَح ُِ لُه الَْمنُْدوبَُة، َو 

؛ کتاب الله ناطق و قرآن صادق و نور آشکار و روشنایی پر فروغ اسهت؛ َو َش اِيُعُه الَْمكْتُوبَةُ 
کتابی که دالیلش روشن، باطنش آشکار، ظواهرش پر نور و پیروانش پر افتخهار؛ کتهابی کهه 

 .کنهد مستمعین خود را به ساحل نجات رهبهر  میخواند و  عامالن خود را به بهشت فرا می
توان نائل شهد و تفسهیر واجبهات او را دریافهت و شهرح  از طریق آن به دالیل روشن الهی می

محرمات را در آن خواند و براهین روشن و کافی را بررسی کرد و دستورات اخالقهی و آنچهه 
    1مجاز و مشروع است، در آن مکتوب یافت.

کننهد بها  دهند و سهعی می شود کسانی که به فرامین قرآن گوش می ت روشن میاز این بیان حضر
گیر  از نور آن در مسیر هدایتی قرار گیرند، راه نجات را خواهنهد یافهت؛ چهرا کهه ههر آنچهه  بهره

در وصهیت امهام  حضرت زهرا 2انسان برا  سعادت بدان نیاز دارد، در قرآن کریم آمده است.
هد که پس از شهادتش بر سر مهزار ایشهان حاضهر شهود  و زیهاد قهرآن خوا ، از ایشان میعلی

کنیم،  این امر نشان از آن دارد که برکات تالوت قهرآن بهه دنیهایی کهه در آن زیسهت مهی 3بخواند.
 محدود نیست و گستره آن به تمامی امتداد حیات انسان از دنیا تا آخرت است. 

 بیت شناخت صحیح اهل
اتُُه َو َمَحالُّ قُْدِساِه، َو »است:  نقل شده از حضرت زهرا نَْحُن َوسيلَتُُه فى َخلِْقِه، َو نَْحاُن خاصَّ

ثَُة اَلنْبياِِهِ  َِ تُُه فى َغيْبِِه، َو نَْحُن َو وسیله ارتباط خداوند بها خلهق  بیت پیامبر ؛ ما اهلنَْحُن ُحجَّ
نما خهواهیم بهود و مها باشیم. ما حجت و راه او هستیم. ما برگزیدگان پاک و مقدس پروردگار می

 4«.وار ان پیامبران الهی هستیم
 توان به موارد زیر اشاره کرد: نکات قابل توجهی در کالم ایشان وجود دارد که از جمله آن می

گونه  که قرآن کریم حلقه وصل  تمسک کرد. همان بیت . برا  ارتباط با خداوند، باید به اهل1
تهوان  ا  کهه می گونهه نیز همین ویژگی را دارند؛ به یتب میان انسان و خدا  متعاا است، اهل

                                                           

 . همان.1
 .165، ص  برترين بانوى جهان زهرا ناصر مکارم شیراز ،. 2
 .27، ص 79، ج بحاراالنوار. محمدباقر مجلسی، 3
 .211، ص 16، ج البالغه شرح نهجالحدید،  ابی ابن . عبدالحمید بن هبةالله4

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=42&lid=0&mid=321359&catid=27818#141724187
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ناپذیر برا  رسیدن به سعادت دانست که ههر کهدام بهدون دیگهر   این دو را  قلی واحد و جدایی
 گونه نیست.  این

، برگزیدگان خدا  متعاا هستند و یکی از اهداو این برگزیهدگی، آن اسهت کهه بیت . اهل2
دارنهد؛ عمهل   بیان می بیت ار دهند و بر اساس دستوراتی که اهلافراد ایشان را الگو  خود قر

را سبب برقرار  نظم  بیت در روایت دیگر ، اطاعت و پیرو  از اهل کنند. حضرت زهرا
َفَجَعاَل »ها معرفی کرده اسهت:  اجتماعی دانسته و ایشان را عامل وحدت و در امان ماندن از تفرقه

 1«.لِملَِّة و إماَمتَنا أمانا لِلفُ قَةِ اّلَله ... إطاَعتَنا نِظاما لِ 
رو انسهان زمهانی  ، حجت خدا و راهنمایان بشر به سمت سعادت هستند. از اینبیت . اهل3

یابد، مگر  تواند به سعادت برسد که به معنا  حقیقی پیرو ایشان باشد و این امر نیز تحقق نمی می
امر و نههی کهرده باشهند، ملهزم بداننهد. در  به آن بیت هنگامی که خود را  به هر آنچه که اهل

َْ تَْعَمُل ِبما اءَمْ ناَک َو تَنْتَهاى َعَماا »گونه نقل شده است:  این حدیثی از حضرت زهرا إْن كُْن
َْ ِمْن شيَعتِنا، َو إَلَ فََل َجْ ناَک َعنُْه، َفاْن ایم، عمهل کنهی  بیت دستور داده اگر آنچه را که ما اهل 2؛َْ

 «.ایم، خوددار  نمایی؛ تو از شیعیان ما هستی، و اال هرگز کرده و از آنچه نهی
توانهد مهاد  یها معنهو  باشهد.  ، وار ان حقیقهی انبیها  الههی هسهتند. ارث میبیت . اهل4

تهوان بهه   اند، می از انبیا برده بیت گونه که در روایات آمده است، از جمله میرا ی که اهل همان
 4ها  آسمانی پیشهین اللهی، کتاب مقام خلیفه 3الم(، علم انبیا،والیت تکوینی )حق تصرو در ع

 اشاره کرد. 5و ... ، انگشتر سلیمانو برخی متعلقات انبیا  الهی همچون عصا  موسی

 کمک به نیازمندان
ُحبِّاَب »دانهد:  ترین چیز در زنهدگی دنیها می داشتنی در روایتی سه چیز را دوست حضرت زهرا
ُساولِ إلَىَّ ِمْن ُدنْيا َِ  َو النََّظُ  فى َوْجِه 

ِ : تَِلَوُة كِتاِب اّلَله ِ  كُْ  ثََلث  ِ  اّلَله ٍُ فاى َسابيِل اّلَله ؛ َو اَلْنْفاا

                                                           

 . 134، ص 1، ج اإلحتجاج علی اهل اللجاج. احمد بن علی طبرسی، 1
 . 155، ص 68، ج بحاراالنوار. محمدباقر مجلسی، 2
. 225، ص 1، ج اصوو  کوافی؛ محمد بن یعقهوب کلینهی، 318، ص کامل الزيارات قولویه، . جعفر بن محمد ابن3

ََل » َث ِعلِْ  النَِّبيِّيَن َو ُسََللََه الَْوِصيِّينالسَّ ِِ  «. ُم َعلَيَْک يَا ِإَماَم الُْمْؤِمِنيَن َو َوا
اِه َو . »341، ص 3، ج االقبا  باالعما  الحسونهطاووس،  . علی بن موسی  ابن4 َِ َث التَّاْو ِِ اََلُم َعلَيْاَک يَاا َوا السَّ

بُوِ نِْجيِل َو الزَّ  «.اْْلِ
 . 231ه  237، ص 1، ج اصو  کافییعقوب کلینی،  . ر.ک: محمد بن5
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، انفهاق خدا داشتنی است: تالوت قرآن، نگاه به صورت رسوا سه چیز از دنیا برا  من دوست
1«.و کمک به نیازمندان در راه خدا

  
ار  و انفاق در راه خداست که در بسهیار  از آیهات قهرآن یکی از دستورات دین، احسان و نیکوک

هها را مشهاهده کهرد. ههدو از انفهاق در راه خهدا،  تهوان آن می بیهت کریم و نیز احادیو اهل
ُااَن »سوره مبارکه بقره آمده است:  274گشایی و رفع نیاز از نیازمندان است. در آیه  گره ُِ ِذيَن ُيْن الَّ

 ِِ ْي
ْاٌف َعَلدْيِهْم َوََل ُهدْم َيْحَزُاداَن  َأْمَااَلُهْم ِباللَّ َُ ِهْم َوََل  ا َوَعاَلِاَيًة َفَلُهْم َأْجُرُهْم ِعْنَد َ بِّ َهاِ  ِسرًّ ؛ َوالنَّ

کنند، برا  آنان نزد پروردگارشان  شان را در شب و روز و پنهان و آشکار انفاق می کسانی که  امواا
 «.  شوند است و نه اندوهگین می پاداشی شایسته و مناسب است و نه بیمی بر آنان

کنند، از فقر و تنگدستی بیم ندارنهد؛  بر اساس این آیه افراد  که امواا خود را در راه خدا انفاق می
شهوند؛  کنند. به خاطر انفاق اندوهگین نمی ها  خداوند ایمان دارند و به او توکل می زیرا به وعده

ا  است که چه پنههان و  گونه جه دارند. این عبادت، بهزیرا به رضایت الهی و آ ار اخرو  انفاق تو
چه آشکار آن دارا   واب است. اگرچه پنهان بودن آن  واب دارد، اما انفاق باید به صورت آشهکار 

 ساز  شود و دیگران نیز به انجام آن کار ترغیب شوند.  نیز انجام شود تا فرهنگ
ابستگی به مادیهات اسهت و بها انفهاق خالصهانه و انفاق در راه خدا نیز نشان وارستگی انسان از و

به دسهت مها رسهیده اسهت،  بیت در احادیثی که از اهل .توان به رضا  خدا رسید ریا، می بی
ها شمرده شده و کسانی کهه  ها از برترین نیکوکار  نیکوکار  و رسیدگی به کار مردم و رفع نیاز آن

انهد. در روایتهی از  ورد نکهوهش قهرار گرفتهتوجهه باشهند، مه به سرنوشت برادر مسلمان خهود بی
ُ لَُه ِبِلَك الَجنَّاةَ »نقل شده است:  خدا رسوا ؛ههر کهس َمن عاَل يَتيماب َحتَي يَستَغنَِي أوَجَب اّلَله

 2«.کنهد خداونهد در برابهر بهشهت را بهر او واجهب می نیهاز شهود،  یتیمی را سرپرستی کند تا بهی
داند که مؤمن فقیر  را در تنگدسهتی  نزد خدا را کسی می ترین مؤمن نیز محبوب امیرالمؤمنین

دنیا و گذران زندگی یار  رساند که این امر نشان از جایگاه بسیار باال  این عمهل در نهزد خهدا  
ِ َمن أعاَن الُمؤِمَن الَفقيَ  ِمَن الَفقِ  في ُدنياُه و َمعاِشهِ »متعاا دارد:   3«.إنَّ أَحبَّ الُمؤمِنيَن إلَي اّلَله

رسهان فهرد  توانهد یار  انفاق در راه خدا غیر از اینکه آ ار آخرتی بسیار زیاد  دارد، در دنیا نیهز می
اَيُّما ُمؤِمٍن نَفََّس َعان ُماؤِمٍن »فرموده اسهت:  مام صادقاکننده در راه خدا باشد؛ چنانکه  انفاق

                                                           

 . 295، ح وقائع االّيام؛ عباس قمی، 164، ح الحيات نهج. محمد دشتی، 4
 .248، ص 42، ج بحاراألنوار. محمدباقر مجلسی، 2
 . 376، ص تحف العقو  شعبه حرانی، . حسن بن علی ابن3
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نيا ُ َعنُه َسبعيَن كُ بَةب ِمن كَُ ِب الدُّ ههر مهؤمنی کهه گرفتهار   1؛و كَُ ِب يَوِم القياَماةِ  كُ بَةب نَفََّس اّلَله
 امام علهی«. کند مؤمنی را بر طرو کند، خداوند هفتاد گرفتار  دنیا و آخرت را از و  دور می

كَماا »نیز در بیان قانونی از قوانین الهی که در بستر حقیقت جامعه نهفتهه اسهت، فرمهوده اسهت: 
  «.شو  نی، یار  میک گونه که یار  می آن 2؛تُعيُن تُعانُ 

 فهرست منابع
 ش.1388، تهران: نیستان، شرح نهج البالغهالله،  هبة  الحدید، عبدالحمید بن  ابی  ابن .1
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  های فاطمی در دفاع مقدس جلوه
 *محمدباقآنادموالمسلمین االسالمحجت

 مقدمه

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

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

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

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

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

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

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

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

، مظهاهر کامهل اسهالم بهرا  پیهروان حقیقهت هسهتند. در ایهن بیت طهارت و عصمت اهل
                                                           

 .امام خمینیمؤسسه دکتر  عرفان اسالمی و اندیشه  جو دانش* 

 فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان

 ـ شماره یازدهم 1401پاییز  
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و سهلوک خهود بهه آن در روش  الگویی برجسته است؛ زیرا ائمه رهگذر، حضرت فاطمه
فرمهوده  دادنهد؛ چنانکهه حضهرت مههد  کردند و او را سرمشق خود قهرار می بانو تأسی می

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

توان در رفتار از تکهاوران ایرانهی  پرستی رزمندگان فاطمی دفاع مقدس را می مند  و ناموس غیرت
 دهند: سه شهید می ،مستقر در خرمشهر دید، وقتی برا  یک جسد عریان

                                                           

 . 9، ح 180، ص 53، ج بحاراالنوار . محمدباقر مجلسی،1
 .167، ص مهر مادر . گروه فرهنگی شهید ابراهیم هاد ،2
 .9219624، کد خبر: 30/11/1397، «راموشی غیرت و عفتگریه برا  ف». خبرگزار  بسیج، 3

https://basijnews.ir/fa/news/9219624  
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ن و جها شهرافت جسهد بی هها  بی فردا  روز  که دشمن بعثهی خرمشههر را گرفهت، بعثی
عریان یک خانم خرمشهر  را برا  آزار تکاوران ایرانی بهه تیهرک بلنهد  بسهتند و آن طهرو 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                           

 .545813، کد خبر: 28/06/1401، «شهادت سه تکاور برا  جسد یک ناموس ایرانی». خبرگزار  دفاع مقدس، 1
https://defapress.ir/fa/news/545813 

 .35. مائده، 2
، کهد خبهر: 23/11/1395، «و فاطمیهه در کهالم و سهیره مراجهع تقلیهد فاطمهه». خبرگهزار  رسهمی حهوزه،  3

403879. 
https://www.hawzahnews.com/news/408379 
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 دهد: می بر این گفتار گواهی مینامه شهید حاج احمد کری کردند. شهادت طلب می
اکنون در گلزار شهدا  علی بن جعفر قم مدفون است، در عملیهات کهربال  پهنج  او که هم

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 . 113و  112، ص ستارگان خاکی. محمد خامه یار،  1
 نیهز بها« 2المقهدس  بیت»و « 7فتح »، «6کربال  »، «7و  5نصر »، «7و  6و  5والفجر »هایی همچون  . عملیات2

 همین رمز مبارک انجام شدند.
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 شود:   رزمندگان، به برکات و دستاوردها  عملیات کربال  پنج به طور اجمالی اشاره می
، بحهران بزرگهی را بهرا  فرمانهدهان «4کهربال  »ایرانی در عملیهات  موفق نشدن نیروها 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                           

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

هنگهام موانهع و گشایی اشهک و روضهه  کردند. در وصف خاصیت گره عجیبی شروع به گریه می
کننهد کهه ههر گهاه مشهکالت داخلهی و  نقل می مشکالت همین بس که اطرافیان امام خمینی

                                                           

 .57، ص مهر مادر. گروه فرهنگی شهید ابراهیم هاد ، 1
 .47. همان، ص2
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فرمودنهد کهه یهک نفهر برایشهان روضهه حضهرت  آمد، ایشان می خارجی برا  مملکت پیش می
 بخواند. زهرا

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ه بها عنایهت و هها چگونه ها و ابراهیم هاد  کند که امثاا سید حمید میرافضلی به روشنی  ابت می

                                                           

 .106، ص ساحل بحر بی. فهیمه محمدزاده، 1
 .77، صدالئل االمامة؛ محمد بن جریر طبر ، 690، صاالمالی. محمد بن علی صدوق، 2
 .337، ص 4ج ، البرهان فی تفسير القرآن؛ سید هاشم بحرانی، 396، ص األخبار معانی. محمد بن علی صدوق، 3
، 1، ج مقتل الحسين ؛ موفق بن احمد خوارزمی،204و  203، 34، ص 5، ج غاية المرام. سید هاشم بحرانی، 4

 .100ص 
 .30/06/1376. بیانات در دیدار جمعی از زنان، 5

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2859 
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بی دو عالم ره صد سهاله را یهک شهبه طهی کردنهد و چگونهه بهر قلهه عهزت و سهربلند   نظر بی
محهدود بهه  ها جاودانه شدند؟ دایره جذبه معنو  حضهرت فاطمهه زههرا درخشیدند و در دا

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

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

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

 :کند اش را چنین تعریف می زندگی

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

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

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

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

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

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

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

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

رم که در فاطمیه کامهل شهدم. کنم که آن شب در فاطمیه، خدا مرا خواند. من خدا را شاک می
کنهد. دیگهر  ام، به یقین رسیدم که اسهالم، انسهان را کامهل می در این مدتی که مسلمان شده
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ها  نهابی  ام نیستم؛ زیرا خدا را دارم و محتاج هیچ چیز  نیستم. یکی از چهره دنباا گمشده
شخصهیت اسهت. ایهن  شهده، حضهرت زههرا  عنوان انسان کامل برا  من شناخته  که به

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

حضهرت را حهس  ، حضهوربه ماجرا  مادر انتخاب کرد. او که در مجالس حضرت صهدیقه
 خواند. شنیده بود که شهدا  گمنام میهمان حضرت زهرا ها از مادرش می کرد، در مداحی می

                                                           

، 11/11/1396، «متحهوا شهد یی که با روضه حضرت زههراداستان خواندنی زن اروپا»نیوز،  . خبرگزار  جهان1
 .587477کد خبر: 

https://www.jahannews.com/news/587477  
 .102، خطبه 148، ص نهج البالغه . محمد بن حسین شریف الرضی،2
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در برزخ هستند، برا  همین از خداوند خواسته بود گمنام بماند. خدا ههم دعهایش را مسهتجاب 
 هاست در فکه گمنام مانده است. کرد. او ساا

 فهرست منابع
 کتب
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 های دشمنان سازی فتنه های خنثی مراسم فاطمیه و شیوه
 *زادهاالسالموالمسلمیناحمدفالححجت

 مقدمه

 مسهلمانرت بهه عنهوان زن نمونهه مراسم فرهنگی ه آیینی فاطمیه، به منظور الگوساز  از آن حض
سیاسهی، فرهنگهی، اجتمهاعی و اخالقهی ها   ، جنبههبیت شود. از نظر پیروان اهلبرگزار می

گیرد تا سخنرانان و مداحان با توجه به ابعهاد  در ایام فاطمیه مورد تأکید قرار می حضرت فاطمه
مسلمان معرفی کنند. در برابر ایهن زیستی ایشان بتوانند، نماد زن چند ُبعد  مسلمان را به جامعه 

ها  گسهترده مهالی،  ا ، هزینهه کوشند با توان رسانه هدو از برگزار  فاطمیه، دشمنان اسالم می
ابزارها  تبلیغاتی و نیروها  نفوذ  خود در جوامع اسالمی تصویر  دگرگون شده از این مراسهم 

ب قرار دهند. این در حالی است که از به نمایش بگذارند و آن را زمینه جدایی اسالمی میان مذاه
به عنهوان نمونهه زن موفهق مسهلمان  خدا نظر شیعیان این مراسم فق  یادکرد  از دختر رسوا

سنت هم ریشه در دیندار  و اعتقاد به امت  است. از سو  دیگر پیوند برادر  میان شیعیان و اهل
نی، معمواًل بها پیونهد خویشهاوند  واحده اسالمی دارد و این پیوند در مناطق مشترک شیعی و س

 الله سنت نیز گهره خهورده اسهت و دشهمن از یکپارچهه شهدن امهت رسهوا میان شیعه و اهل
 ناخرسند است. 

 سابقه برگزاری مراسم فاطمیه 

حسهین بر نوشهته  چنانکه بنا؛ گردد ها  نخستین اسالمی باز می تاریخچه برگزار  فاطمیه به سده
زیست، ایهن مراسهم از زمهان که در عصر دولت شیعه آا بویه میق( 334بن حمدان خصیبی )

                                                           

 دکتر  تاری  اسالم.* 

 فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان

 ـ شماره یازدهم 1401پاییز  
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هها  این نکته شایسته توجه اسهت کهه دولهت 1به بعد، در میان شیعیان رسم بود. امام صادق
دادنهد تها آنکهه در قهرن چههارم، امو  و عباسی، اجازه برگزار  چنین مراسمی را به شیعیان نمهی

سالم شکل گرفت. دولت آا بویهه در ایهران و عهراق، همزمان سه دولت شیعی در سراسر جهان ا
دولت حمدانیان در سوریه و دولت فاطمیان در مصر و شماا آفریقا. از این زمان به بعد عهزادار  

قاضهی در مسهاجد شههرها  مختلهف گهزارش شهده اسهت. بنهابر نقهل  برا  حضرت زهرا
ر منهاطقی از جملهه مصهر، ا  از شهیعیان د عهدهدر عصر فاطمیهان ق( 415عبدالجبار معتزلی)

از اسناد تاریخی  2داشتند. دمشق، بغداد، رمله، َعّکا، صور، عسقالن و ... این مراسم را گرامی می
در این دوره، از تقدس بسیار زیاد  برخوردار  آید که یادکرد از حضرت زهراقرن چهارم بر می

 346ه در بغداد با پدرم، در ساا بود. در این باره، آمده است شخصی به نام خالع نقل می کرد، ک
دار بر تن و انبان و دلهو ا  وصله قمر  در مسجد لبود  نشسته بودیم. در این حاا مرد  که جامه

کوچکی در دست و عصایی در پنجه داشت بیامد. َگرد راه بر سر و صورتش نمایان بود. با صدا  
هسهتم. گفتنهد: خهوش آمهد ،  بلند بر جماعت سالم کرد و گفت: من فرستاده فاطمهه زههرا

از شماسهت، گفتنهد: همهان اسهت کهه آنجها  کنوحه سرا کهدام یه« احمد مزّوق»درآ . گفت: 
نشسته. گفت: بانویمان را در خواب دیدم که مهرا گفهت: بهه بغهداد رو و او را بیهاب و بگهو شهعر 

 گوید: را که در مر یه فرزندم سروده بخواند. شعر  که در مطلع آن می« ناشی»
َبنه هه ي ههمَیَتَرَ ّ يأحَمههَدَقلبهيَلکي



 سهَم ي َلهیَسیي مي صهابيفهیکي مي ثلد مد بد


م کي َسیاد بد َقتاًل مَتاناَن َلکي بتي َعجد


 مکاَنَیخَضه ي مَمنَلکي وَیس اَعَلیکي


حاضر بود وقتی این سخن را شنید، بر سر و صورت زد. مزّوق نیز چنان کرد و مردم ههم « ناشی»
د و به آن قصیده تمام آن نیمروز، نوحه و زار  کردند تا هنگام نماز ظهر رسید بر سر و صورت زدن
 3و مجلس بگسست.

که کتابش را طهی « نشوار المحاضرة»ق(، نویسنده  384 -327افزون بر ایشان، قاضی تنوخي )
به شهعر  « ابن اصدق»هجر  نوشته است، از زبان مرد  به نام  380تا  360ساا یعنی از  20

                                                           

 .407، ص الهداية الكبرىخصیبی، حسین بن حمدان  .1
 . 595 ، ص2، ج ئل النبوةتثبيت دالقاضی عبدالجبار، . 2
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 کند که حضرت زهرا سرود تا مداحان بدان مر یه سرایی کنند. میاشاره 
ههههیالً َقتد هههههي َمُآضم

ي
أ َلههههمم



یضههههاً اَلَواَلَکههههاَنَمآد


أّیههههاالاینهههانفیضههها


1واسههههتهاّلالت یضهههها


از عصهر قاجهار رواج داشهت. در دوره معاصهر نیهز در برخهی  ،عزادار  ایام فاطمیه دوم در ایران
مسجد  به نام فاطمیه که زمینش متعلق به پسر ناصرالدین شهاه بهه نهام اعتضهاد شهرها مانند قم 

این مسجد همان مکهانی  2محل برگزار  مراسم فاطمیه بود. ،ش( ساخته شده بود1268الدوله )
الله بهجت معروو شد. پهس از تشهکیل حهوزه علمیهه و زعامهت  است که بعدها به مسجد آیت
ار  این روز مراسم احیها و در دوره پهلهو  دوم )محمدرضها عزاد ،حاج شی  عبدالکریم حائر 

. بهرا  مثهاا در مراسهم شهدشاه( مراسم فاطمیه به فرصتی برا  مبارزه با دستگاه طاغوت تبهدیل 
نهژاد  شهید هاشهمی ،که در مسجد فیل )محله عیدگاه( مشهد منعقد شده بود 1342فاطمیه ساا 

 3خرداد و فاجعه مدرسه فیضهیه قهم کهرد. 15یع خونین منبر رفت و در بیانات خود اشاراتی به وقا
الثهانی بهه  ش بر اساس تصویب دولهت جمههور  اسهالمی، روز سهوم جمهاد 1379در ساا 

تعطیل رسمی اعالم شد. البته شیعیان کشورها  عربی  مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا
هشهتم » روز ،چههل روز پهس از رحلهت پیهامبر بر روایهت شههادت حضهرت زههرا بنا

 کنند. عزادار  می برا  حضرت فاطمه نیز« الثانی ربیع

 هدف برگزاری مراسم فاطمیه 
 . تکریم مقام حضرت فاطمه زهرا1

ُ َعبْدا اَْحيا أْمَ نا»فرموده است:  امام باقر ِحَ  اّلَله ا  را کهه امهر  خداوند رحمت کند آن بنهده 4؛َِ
ای  جنگ فرهنگی میهان جههان اسهالم و دنیها  غهرب، . با توجه به شر«)یاد و راه( ما را زنده کند

زنهده شهود و بهه بیهان مسهائل اسهالمی  بیهت برپایی مجالسی که در آن ذکر خهدا و نهام اهل
بهه عنهوان دختهر  رود. حضهرت زههراپرداخته شود، احیا  فرهنهگ اسهالمی بهه شهمار مهی

ها  مهرتب  بها  مناسهبت هها و که تحت تعالیم ایشان بوده سزاوار اسهت تها در موقعیت پیامبر
                                                           

 . 230 -231، صص،2 ، جنشوار المحاضرة و أخبار المذاکرة، أبو علی تنوخی .1
 . 416، صتاريخ قمناصرالشریعه، . محمدحسین 2
 . 12، ص اسالمیانقالب اسالمی مردم مشهد از آغاز تا استقرار جمهورى شاکر ، . رمضانعلی 3
 .247، ص األصو  الستة عشرا  از علما،  . عده4
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ویژه زنان مسهلمان یهاد شهود.  شخصیت ایشان، از و  به عنوان الگویی برا  تمام زنان جهان و به
شود که مقاطع حسهاس و خهاص  تأکید ویژه بر جایگاه الگوساز  از شخصیت ایشان، سبب می

. والدت زندگی ایشان برا  مسلمان برجسته و پر رنگ شود. اولهین مقطهع، والدت ایشهان اسهت
و « روز زن»بهه عنهوان  و تربیهت یافتهه پیهامبر بیت در جایگاه مادر اهل حضرت زهرا

شود. بنابراین والدت ایشان مبنا  یک مناسبت ملی و جهانی، یعنهی روز  شناخته می« روز مادر»
مادر قرار گرفته است. مقطع تاریخی مهم دیگر در زندگی ایشان، تاری  ازدواج ایشهان بهه عنهوان 

روز ملهی »است که در تقویم کشور ایران بهه عنهوان  الگو  ازدواج در اسالم با حضرت علی
نامگذار  شده است. بخش پایانی زندگانی ایشان، فرصت خوبی بهرا  بیهان « ازدواج و خانواده

فضائل و سهیره آن حضهرت در همهه ابعهاد زنهدگی اسهت. بنها بهر ماهیهت مراسهم فاطمیهه، در 
ُقدِ َل َأسدَأُلُكم »سوره مبارکه شهور  اسهت:  23که مصداق آیه  خدا بزرگداشت دختر رسوا

َة ِفي الُاربی َلَّ الَمَادَّ َِ کنم جهز  ؛ بگو من هیچ پاداشی از شما بر رسالتم درخواست نمیَعَليِه َأجًرا 
؛ دوستداران آن حضرت در قالب مجالِس ذکر در مسهاجد، [« بیتم داشتن نزدیکانم ]= اهل دوست
آموز از سخنان و سهیره آن بهانو   ها  عبرت آیند و پس از بیان گوشه و تکایا گرد هم میها  حسینیه

یکهی از عناصهر  ،پردازند؛ زیرا مهادر بزرگ، به ترویج سبک زندگی فاطمی در جامعه اسالمی می
ها  پیامبران بوده است. قرآن کریم درباره حضهرت  اصلی فرهنگ است و نیکی به مادر، از سنت

ا ِبااِلدَدِتی»فرماید:  سوره مریم می 32یه در آ عیسی ؛خداونهد مهرا نسهبت بهه َأْوَصاِاي ... َو َبرًّ
 «.  مادرم به نیکوکار  سفارش کرده است

و در شهرایطی کهه روز  1392رهبر انقالب در این باره در پیام نهوروز  بهه مناسهبت آغهاز سهاا 
دین شهده بهود، در ابتهدا  )فاطمیه اوا( مصادو با پنجم فهرور شهادت حضرت فاطمه زهرا

میهنهان عزیزمهان  بهه هم»فرمهود:  شان افزون بر ذکر صلوات خاصه حضهرت فاطمهه  بیانات
کنم توجه داشته باشند که ایام فاطمیه در اواس  روزها  عید اسهت و تکهریم و احتهرام  عرز می

د که زنده داشتن یهاد و تأکید رهبر انقالب همواره بر این امر بو 1«.ما الزم است  این ایام برا  همه
 ، به معنا  نشر فضایل اسالمی در جامعه است.نام حضرت فاطمه

حضههآتمههادییتههاایبههانا


مههاتمههامیبهههمهههآتههافآزنههد


                                                           

 .1392. پیام نوروز  به مناسبت آغاز ساا1
https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=22212  
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هایتهها،قههدیلیلهههقههدیلحوههه


تههالیکههابآیبههههههآلبخنههد


بههجهزنبهیوعلهی…ماعآفک


داویجهههزخهههداایحبیبهههه


مههنازمههدیششههمارهههگههایم


1…جزشماکیستبآشدیمهادی


 به عنوان الگوی وحدت اسالمی . معرفی حضرت فاطمه2

دهد تمام تالش ایشهان بهر اسهاس وحهدت اسهالمی  نشان می بررسی زندگانی حضرت زهرا
رو کوشیدند  بخش بود؛ از همین ، عامل وحدت«والیت و امامت»شکل یافته بود و از نظر ایشان 

حضهرت آن کننهد.  مان الهی زمینه وحدت سیاسی میان مسلمانان را فهراهم با تمسک به این ریس
َماَماَة لََمااب ِماَن الْفُْ َقاة»در این باره فرموده است:  ُ ... َطاَعتنا نَِظاماب لِلِْملَِّة َو اْْلِ خهدا  2؛َففََ َض اّلَله

پراکنهدگی خلهق قهرار متعاا فرمانبردار  از ما را برا  نظام ملت و امامت ما را برا  جلهوگیر  از 
دههد در  کنند، نشان می دقت در مجالسی که مقام معظم رهبر  در ایام فاطمیه اقامه عزا می«. داد

دار نشده و آسهیبی بهه ایهن اتحهاد  ها در هیچ مورد  وحدت جامعه اسالمی خدشه همه این ساا
به خهوبی  وارد نشده است. در عین حاا که در این مراسم موضوع الگوساز  از حضرت زهرا

در میان مسلمانان، این مراسم به زمانی برا  دعها  گردد، به دلیل جایگاه حضرت زهرابیان می
 و شرح معارو اسالمی تبدیل شده است.

 گری دشمنان در ایام فاطمیه های فتنه روش
 . معرفی مراسم فاطمیه به عنوان تقابل تاریخی شیعه و سنی1

یعه و سنی دو چهره کاماًل مخالف یکدیگر ترسهیم کننهد. کوشند از مذاهب ش دشمنان اسالم می
سیاسهت و مهدیریت »و « رسهانه و فنهاور »، «پژوهش و اطالعات»بنابراین با استفاده از مثلِو 

گونه که در گام نخست بها  ساز  تمایزها  این دو مذهب دارند؛ به این سعی در  برجسته«  جامعه
و سنی در راستا  شناسایی نقهاط تفهاوت میهان دو  پژوهش و گردآور  اطالعات از جامعه شیعه

کوشند به صورت علمی بهه فههم نقهاط تمهایز مهذاهب بپردازنهد. در گهام بعهد  از  مذهب، می
ساز  این دستاوردها  پژوهشی و اطالعاتی خود اسهتفاده  کننهد و  ها  خود برا  برجسته رسانه

تاریخی استناد دهند. در جبهه سیاسهی نیهز ها  خود را به مسائل  کوشند برنامه ساز  می با برنامه
کننهد بها ذکهر نقهاط  شان با دو طیف کردن جهان اسالم به شیعی و سنی، تهالش می سیاستمداران

                                                           

 . شعر از حلما.1
 .568، ص 3 ، ج من ال يحضره الفقيه. محمد بن علی صدوق، 2
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ها  خود مسلمانان را در برابر یکدیگر قرار دهند. البته ایهن امهر سهابقه دیرینهی  اختالو، با نقشه
 دارد؛ چنانکه نقل شده است:

عثمانی )سفارت ترکیه ( مسجد  از مساجد شیعیان بود که مهأمورین در تهران کنار سفارت 
خواندنهد. شهیخی در ایهن ها در آن مسهجد نمهاز مهی سفارت که سنی مذهب بودند، صبح

خواند و مطالبی را به خلیفهه دوم نسهبت  را می مسجد هر روز صبح روضه حضرت زهرا
: من گفتم اینکه این شهی  ههر کند داد. یکی از اهل محل که شخص دقیقی بود، نقل می می

خواند، باید پشت سر این ماجرا حتمًا چیز  نهفته باشد. بهه او روز این روضه را در اینجا می
گفتم: شهیخنا، شهما روضهه دیگهر  بلهد نیسهتید بخوانیهد؟ ههر روز صهبح ایهن روضهه را 

یهک  خهوانی؟ گفهت: مهنخوانید!؟ گفت: بلدم. گفتم: پس چرا هر روز این روضه را میمی
گوید این روضه را در ایهن دهد و میکه روز  پنج ریاا به من می بانی )صاحب نذر ( دارم

شود این بانی را به مهن معرفهی کنهی؟ گفهت: گفتم: می .!مخوانمسجد بخوان و من هم می
رود با آن صاحب مغازه طرح رفاقهت بله، یک دکاندار در همین خیابان است. آن شخص می

گویی هر روز در این مسهجد روضهه  گوید شما چطور شده که میتی میریزد، پس از مد می
دههد کهه در ایهن گوید: یک کسی روز  دو تومان به من میبخوانند؟ می حضرت زهرا

دارم و پهنج ریهاا را  خوانده شود، من پانزده ریاا آن را برمهی مسجد روضه حضرت زهرا
د ببیند که بانی ایهن روضهه چهه کسهی کندهم به این شی  روضه بخواند. بعد تعقیب میمی

دهند که بین چند نفهر  شود روز  بیست و پنج تومان از سفارت انگلیس میاست! معلوم می
در این مسهجد کهه در کنهار  ا  از حضرت زهرا ها روضه شود تا صبح دست به دست می

مهانی سنت را تحریک کننهد و بهین کشهور ایهران و عث سفارت عثمانی است، بخوانند تا اهل
   1)ترکیه( اختالو بیاندازند.

دن روضه آن حضهرت از اعمهاا و خوان البته باید توجه داشت که اصل توسل به حضرت زهرا
 رود. به شمار می نیک و سیره اهل بیت

 های اسالمی  گرایی در میان فرقه  . ترویج افراط2

ها  تنهدرو و  اطهی، رسهانهها پیش در تالشند با پرداخت هزینه مدارس افر دشمنان اسالم از ساا
ها را نسبت  افکن در خارج از ایران و عمدتًا در انگلیس و آمریکا، آن ها  اجتماعی اختالو شبکه
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گویی علنهی  دشهنام»سنت تشویق کنند. این جماعت از یك سو به  حرمتی به مقدسات اهل به بی
« آداب خرافهی جدیهد»و « زنی قمهه»مشغولند و از سو  دیگر به ترویج « سنت به مقدسات اهل

قلمداد کنند؛ در حالی که شیعه هرگز « شعایر تشیع»اهتمام دارند و این کارها  زشت را به عنوان 
از آن سو با نشهر ایهن نهوع از  1داند. کند و این امر را افراط در مذهب می چنین چیز  را  تأیید نمی

آنان را به کشتن شهیعیان ترغیهب  کنند ها  تندرو سنی مانند داعش سعی می ها در میان گروه تبلیغ
 نمایند، فتاوا  تکفیر را از آنان بگیرند و منتشر نمایند.

 . ایجاد جنگ شناختی و استفاده گسترده از رسانه3

جنگ شناختی، یکی از انواع عملیات روانی است که در آن دشمن به دنباا ایجاد اخهالا در قهوه 
تهرین  ا  به عنهوان  مهم غز انسان است. رفتار تودهها  شناختی م شناخت مردم با استفاده از خطا

کنند تها مخاطبهان  گیرد و با شدت عملیات روانی تالش می خطا  شناختی مورد استفاده قرار می
( یعنهی اطالعهات Cognitive warfareجنهگ شهناختی ) 2را به فهم اشتباه از واقعیت وادار کننهد.

العات به طور گسترده در یهک جامعهه از طریهق ها  اط غل  برا  فرسودگی روانشناختی گیرنده
ها  ارتباطی پخش شود تها بها از بهین بهردن اعتمهاد  ها  اجتماعی، شبکه اینترنت و شبکه رسانه

ها  کار  کشور بینجامهد. در  جامعه نسبت به حاکمیت، به نابود  نیروها  اجتماعی و سرمایه
در یک کالم، واقع ادراک جامعه مورد ها  مثبت و  این جنگ نخبگان جامعه، اعتقادات و نگرش

نفهوذ »خواههد تفسهیر کننهد و بفهمنهد.  گیرد تا ماجرا را آن طهور  کهه دشهمن می هدو قرار می
گیرد، همه ابعاد بینشهی ه معرفتهی،  که با محوریت جنگ شناختی ه ادراکی صورت می« راهبرد 

، حاکمان، نخبگان و تهوده نگرشی ه انگیزشی و کنشی ه منشی نظام دینی را در سطوح ساختار 
ها  بسهیار بهرا   با همین مقدمهه، دشهمنان اسهالم بها صهرو هزینهه 3دهد. مردم هدو قرار می

ساز ، در تالشند از هنر هفتم برا  ایجاد چالش مذهبی بهره ببرند. بهرا  نمونهه انگلهیس و  فیلم
                                                           

 .7868، کد خبر: 01/12/1393، «ها  جعلی در فاطمیه هشدار  درباره رواج روضه»نیوز،  . پایگاه خبر  ماساا1
http://masalnews.ir/7868 

، «ا  تأ یر جنگ شهناختی بهر بهازار ارز بها اسهتفاده از شهاخص رفتهار تهوده»پور،  . کیارش حسینی و حسین حسن2
 .73اد دفاع، ص فصلنامه اقتص

« نگرشهی»ها  نفوذ راهبرد  دشمن در سهامانه  ابعاد و شیوه». مهد  گرجی ازندریانی و مریم  حاجی عبدالباقی، 3
 . 515، فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسالمی، ص «ها  قرآنی ه روایی نظام دینی از منظر آموزه
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هها  آن 1کننهد. دنبهاا میاند و در آن همین سیاست را  هایی را ساخته آمریکا به صورت مشترک فیلم
کنند به مخاطب بباورانند که مراسم فاطمیه یک تضاد مذهبی است؛  در جنگ شناختی تالش می

این مراسم برا  ایجاد فضا  معنو  در جامعهه آن ههم در ایهن واقعیت این است که در حالی که 
 شکل گرفته است. بیت فرهنگی غرب علیه اسالم و یادکرد از اهل گشرای  جن

 ها های مقابله با فتنه هرا
 . ایجاد رویکرد اخالقی ـ تربیتی در مراسم فاطمیه1

فهی دهد عمده مشکل جامعه امروز ما، دور  جامعه از مسائل اخالقی و معّر  ها نشان می بررسی
تواند خطیبهان  ویژه نسل جوان است که اصالح این امر می نامناسب الگوها  دینی برا  مردم و به

رار دهد تا از فضا  معنو  مراسم فاطمیه برا  ایجاد شرای  تربیت اخالقهی بههره را در شرایطی ق
 ببرند. منظور از رویکرد تربیتی آن است که در مجالس فاطمی، فضهایلی از حضهرت فاطمهه

شود که قابل الگوبردار  و سرمشق گرفتن در راستا  تربیت جامعه و فرد است. مسهائلی  نقل می
ق کریمانه، ادب در خانواده، امید به آینده، فعالیت صحیح اجتمهاعی ه چون تربیت عباد ، اخال

گرایی در عین پایبند  به شرع، تالش برا  ایجاد مدینه فاضله، تربیت انسهان نمونهه  سیاسی، عقل
 توان در خالا این مراسم آموزش داد.  و ... از موارد  هستند که می

خوانی،  در روضهه بیهت ب مطالهب دروغ بهه اهلالبته باید دقت کرد به دلیل حرام بودن انتسا
ها  بزرگهان دینهی مراجعهه  مستند خوانده شوند و در این باره به سخنان و روضه هاِ   حتمًا روضه

ها  رهبهر فرزانهه  یها روضهه 2ها  اسهتاد مطههر  توان روضهه شود. برا  نمونه در فاطمیه می
، آمهوزش تعهالیم بیت کار طبق سفارش اهلرو، بهترین راه انقالب را مد نظر قرار داد. از این

است؛ زیرا این تعالیم حاو  مسائل اعتقاد ، اخالقهی، سیاسهی، اجتمهاعی و  حضرت زهرا
   فرهنگی عمیقی هستند.

 بیت . تشویق مسلمانان به دوستی اهل2

آیهات بهه رسوا خدا و برخهی دهد  آیات قرآن کریم نشان میو  دقت در روش زندگانی پیامبر
                                                           

، 08/11/133، «قلید درباره فیلم سینمایی بانو  بهشت + سهندبازنشر نظر مراجع عظام ت». خبرگزار  رسمی حوزه،1
 .935380کد خبر: 

https://www.hawzahnews.com/news/935380  
 .276ه  287، ص 24 و ج  95و  94و   58و  57، ص 16 ، ج آثار  مجموعه. مرتضی مطهر ، 2
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نظیهر ه مهرد  نمونهه و بی  اند. ایهن خهانواده فرمان داده بیت مسلمانان را به دوستی اهل روشنی
بها آن  و امهام حسهین ، فرزندان خانهه امهام حسهنزهرا  ، زن خانه فاطمهخانه علی

فرمایهد کهه  می ا  است که قرآن به پیغمبهر شناسیم ه آن خانواده ها می خصوصیاتی که از این
َة ِفی الُاربیُقِ َِلَّ َاسئئَ » مودت یعنی همبسهتگی، همهدلی، همراههی و «. ُلُكم َعَليِه َاجًرا ِاَلَّ الَمَادَّ

داشت  را بسیار دوست می ، فاطمهبدون شك پیغمبر 1همکار ، این معنا  مودت است.
و  و نیههز علههی« تن مههن اسههت. بیههازارد مههرا، هرچههه او را بیههازارد فاطمههه، پههاره»فرمههود:  و می

چنانکه روایات بسیار و متواتر در ایهن بهاب رسهیده اسهت.  داشت؛ هم دوست می را حسنین
نسهبت بهه  فرماید: محبهت پیغمبهر پس دوستی آنان بر همه امت واجب است؛ زیرا قرآن می

آنان جنبه شخصی ندارد؛ یعنی تنها بدین جهت نیست که مثاًل فرزند یا فرزندزاده او هستند و اگهر 
  از آن داشهت. پیغمبهر هها را دوسهت می آن بود، پیغمبهر ها می کسی دیگر هم به جا  آن

داشهت، واال  هها را دوسهت می ها فرد نمونه بودند و خدا آن داشت که آن ها را دوست می جهت آن
ها به این شکل محبت داشهت و نهه امهت  فرزندان دیگر  هم داشت که نه او با آن خدا رسوا

 ا  داشتند.  چنین وظیفه
ُكدْم َتْهَتدُدوَن »فرمایهد:  می درباره تبعیت از پیامبر اسهالمقرآن کریم  ِبُعداُه َلَعلَّ پیهرو او  2؛َو اتَّ

ِه ُأْسدَاٌة »فرمایهد:  همچین می .«)پیامبر( شوید، باشد که هدایت یابید َلَاْد كاَن َلُكْم ِفي َ ُساِل اللَّ
محمد  کند که دوستی آا میموارد داللت   این«. خدا الگو  نیکویی برا  شماست ؛ رسواَحَسَنةٌ 

چنانکه احمهد 3«.هستند ه بر همه مسلمین واجب است و حسنین و فاطمه ه که علی
ُسولَ »نقل کرده اسهت:  بن حنبل از امام سجاد َِ ِ  َأنَّ  َِ ِبيَِد َحَسٍن َوُحَسيٍْن َفَقااَل: َماْن  اّلَله َأَخ

هُ  يِْن، َوَأبَاهَُما َوُأمَّ َِ َجتِي يَاْوَم الِْقيَاَماةِ َأَحبَّنِي َوَأَحبَّ َه َِ دسهت  خدا رسهوا4؛َما كَاَن َمِعي ِفي َد
فرمود هر کسی این دو و پدر و مادرشان را دوست بهدارد، در قیامهت در  حسنین را گرفته بود و می

 «.کنار من است
                                                           

 .15/11/1399در ارتباط تصویر  با مداحان، بیانات   1
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=47254 

 .158. اعراو: 2
 .281و  280ص ، 16 ، ج (مجموعه آثار )جاذبه و دافعه علیمرتضی مطهر ، .  3
 .18، ص 2 ، ج حنبل مسند ابنحنبل،  . احمد ابن4
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 . تقویت قدرت تحلیل مخاطبان3

اطب آن هم در یهک جنهگ در مخ ها، ایجاد توان تحلیل ساز  فتنه ها  خنثی یکی دیگر از روش
بزرگ شناختی است که دشمن آن را آغاز کرده است. در ایهن رابطهه بایهد اههالی تبلیهغ نخسهت 
خودشان مسلح به فهم تحلیلی رویدادها  تاریخی و جنگ شناختی امروز شوند و در وهله بعهد 

ههر گونهه  این دانش را برا  ارتقا  قدرت تحلیل مخاطب به کار گیرند؛ زیهرا در مراسهم فاطمیهه
تحلیل نادرست از مقصود اصلی برگزار  مراسم فاطمیه که احیا  مقام ایهن الگهو بهرا  جامعهه 
است، روا نیست؛ چرا که امروزه جامعه اسالمی در شرای  جنگ روانی )نبرد شناختی( قرار دارد. 
جنگ شناختی را نخستین بار شیطان علیه انسهان طراحهی و چنهان قهو  عمهل کهرد کهه قهدرت 

سهخن او حقیقهت ا  که پذیرفت  گونه بهص انسان را دستکار  کرد و او را منحرو ساخت تشخی
محض است. خدا  متعاا این جنگ شناختی را در قهرآن بارهها مهورد اشهاره و تأکیهد قهرار داده 

ْيَطاُن َأْعَماَلُهْم َوَقا»فرماید:  در ماجرا  جنگ بدر می در این بارهاست.  َن َلُهُم الَشَّ ْ  َزَيَّ َل ََل َغاِلدَ  َِ
ي َجاٌ  َلُكْم  ِاَّ َِ اِس َو ؛ شیطان به شکل یکی از بزرگان قریش در آمهده، بهه مشهرکان َلُكُم اْلَيْاَم ِمَن الَنَّ

در تصمیم به جنگ با مسلمانان چندان جد  نبودند، گفت ]بها مسهلمانان بجنگیهد کهه[ که مکه 
کشهته و  140را آغهاز کردنهد و مشهرکان نیهز جنهگ  1«.شما امروز پیروزید و من یاور شما هستم

 زخمی دادند.
بنابراین شایسته است صاحبان منابر موعظه، فعاالن رسانه و ُکنشگران اجتماعی در ایهام فاطمیهه، 
با ایجاد هیجان مذهبی به تحریک یک مذهب علیه دیگر  نپردازند؛ بلکه با مطالعه دقیق تهاری  

ل مسهائل جههان اسهالم، بهه بیهان تحلیهل روز رسانی مطالعات خهود در راسهتا  حه اسالم و به
رویدادها  تاری  اسالم بپردازند و سعی نمایند قدرت تحلیل درست را به مخاطب ارائه بدهنهد. 

، امهروز الزم ها از رخدادها  پهس از رحلهت پیهامبر بایسته درنگ است که پس از گذر قرن
ایجهاد »و « اجتمهاعی روشهنگر  سیاسهی ه»، «وحدت اسالمی»است متناسب با نیاز زمان که 

 را  تبیین نمایند.  است، الگوبردار  از شخصیت حضرت فاطمه« قدرت تحلیل

 گیری نتیجه
ایام فاطمیه، یکی از شرای  تبلیغ دیهن اسهالم اسهت کهه انگیهزه رسهمی کهردن آن در جمههور  

 و ایجهاد شهرایطی بهرا  تبلیهغ سراسهر  دیهن از بیت اسالمی ایران فق  حفظ یاد و نام اهل

                                                           

 .48. انفاا: 1
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هها  دشهمنان در ایجهاد  دریچه یک مراسم است. شایسته است مبلغان گرامی با شهناخت روش
دار کند، بپرهیزند و ضمن معرفهی  نزاع مذهبی از هر گونه بیان مطالبی که اتحاد اسالمی را خدشه

ها  دشمنان، از فضا  معنو  ایام فاطمیه برا  بیان فضایل، تبیین شخصهیت، الگوسهاز   نقشه
استفاده نمایند. ترویج اخالق اسالمی، تشویق به عبادت، ترویج حیا، رشهد  زهرااز حضرت 

ها به  توان از دا همین مراسم به نشر و اشاعه آن فرهنگ سیاسی زنان از دیگر مسائلی است که می
 عنوان امور اسالمی پرداخت.
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