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 در رواق سخن
 بسم هللا الرحمن الرحیم
اگر بگوییم ریحانھ سرفراز پیامبر محبوب ترین چھره و دوست داشتنى ترین شخصیت و پرجاذبھ ترین پیشواى 
رشد و تعالى و شكوھبارترین نمونھ انسانى در آسمان انسانیت است ، نھ سخنى بھ گزاف بر زبان رانده و نھ چیزى 

بھ قلم آورده ایمفراتر از حقیقت   . 
آن خورشید جھان افروز اینك چھارده قرن است كھ از افق سراى وحى و رسالت درخشیدن آغاز كرده و از ھمان 
پگاه طلوع و ظھور و تجلى شخصیت واال و ارجمندش تاكنون ، ھماره در چشم انداز انسانھاى آگاه و كمال جو و 

یره آزادمنشانھ و خداپسندانھ و خردگرایانھ و پرمعنویت او آشنا ارزش خواه و ھر آنكھ با راه و رسم و سبك و س
 شده ، بھ عنوان یك پیشواى محبوب و مطلوب ،
 یك اسوه دلپذیر و تحسین برانگیز،
 یك نمونھ برجستھ و نورافشان ،
 یك الگوى كامل و جامع و اندیشاننده ،

رفرازى ھا، ژرف اندیشى ھا، آینده نگرى ھا، و یك سمبل راستین واالیى ھا، ارزشھا، قداست ھا، معنویت ھا، س
خردگرایى ھا، انسان دوستى ھا، مردم خواھى ھا، عدالت طلبى ھا، آزادگى ھا و وارستگى ھا مطرح بوده ، و قافلھ 
قافلھ دلھا و جانھاى شیفتھ و شیداى حق و فضیلت و كمال و كرامت و عزت و شرافت را در گرو مھر و عشق خود 

بى شمارى را تسخیر نموده و بسیارى را بھ راه نجات و رستگارى رھنمون گردیده استداشتھ و قلبھاى   . 
این در حالى است كھ بسیارى از مدعیان دوستى آن حضرت ، با اینكھ بھ نام گرانقدر و در پرتو محبوبیت و جاذبھ 

بنیاد كردند و بر اریكھ معنوى و اجتماعى و اخالقى و انسانى آن حضرت بھ قدرت رسیدند و نظامھا و سلطھ ھا 
حكومت تكیھ كردند، نھ بھ شخصیت جامع و كامل او درست و ھمھ جانبھ نگریستھ و تصویرى خردمندانھ و زیبا از 
سیماى نورافشانش ترسیم كرده اند و نھ با پیروى واقعى از آن پیشواى رادیھا و با اقتدا بھ آن قھرمان سرفرازیھا و 

شى و عدالت خواھى و انسان دوستى آن پرچم ھماره برافراشتھ آزادى و عدالت و حقوق با الھام از آزادگى و آزادمن
بشر، مایھ زینت و آراستگى دعوت او ھستند؛ نھ با عملكرد شایستھ و خردمندانھ و دفاع منطقى از فرھنگ و آیین 

ھ او فرا مى خوانند و موردنظر آن حضرت ، دیگران را بھ راه و رسم پرجاذبھ و سیره و سبك مترقى و آزادمنشان
نھ حتى دست فریب كاران و بازیگران را از ابزار سلطھ و فریب ساختن نام و یاد مقدس و دین و آیین و خاندان 



كوتاه مى كنند  پرافتخار و فرزندان معصوم و بشردوست و آزاده و عدالت پیشھ اش  . 
ن پیشواى واالییھا و این ھمھ نفوذ او بر دلھا و راستى با این ھمھ كوتاھى ھا و تقصیرھا، راز این ھمھ محبوبیت آ

 اندیشھ ھا و عواطف بشرى چیست ؟
 و رمز این ھمھ محبوبیت و ارزشھاى جاودانھ و پایدار او در قلبھاى انسانھا در كجاست ؟
 آیا راز این محبوبیت در جھان بینى و جھان شناسى مترقى اوست ؟

او در زندگى است ؟آیا در ھدفمندى و ھدفدارى و ھدفھاى واالى   
 آیا در پیوند خالصانھ او با سرچشمھ ھستى است ؟
 آیا در انسان گرایى و انسان دوستى و انسان خواھى او نھفتھ است ؟
آیا در عبادت و نیایش و راز و نیاز و پرستش و اخالص و شفافیت او با خداست ، و یا در صداقت و راستى او با 
 خلق خدا؟

وى ریحانھ پیامبر در دل ھا و قلب ھاى انسان ھاى مترقى و ارزشخواه و اصالحگر و كمال آیا این نفوذ عظیم معن
 طلب را باید در جامعیت و كمال ،
 زندگى آموزگارانھ ،
 رفتار الھام بخش ،
 خردمندى و خردورزى ،
 ھوشمندى و حساسیت روح ،
 ژرفنگرى و نواندیشى ،
 ایمان و پرواى راستین ،
 ایثار و فداكارى ،

و پارسایى ، زھد  
 بخشایندگى و بلندنظرى ،
 فرھنگ و موقعیت علمى ،
 سیره و سبك فرھنگى ،
 مرزبانى و مرزشناسى ،
 اعتدال و دورى از افراط و تفریط،
 آراستگى و برازندگى ھمھ جانبھ ،
 حریت خواھى و عزت طلبى ،
 اخالق و ادب واالى انسانى ،
 شكیبایى و پایدارى ،
 حلم و بردبارى ،

ى و سازندگى ،سخت كوش  
 نظم و انضباط،
 راستى و درستى ،
 قانون شناسى و قانون گرایى ،
 حق شناسى و پاى بندى بھ حق و عدالت ،

و دیگر ارزش ھاى واالى اخالقى و انسانى آن اسوه برازندگى ھا و شایستگى ھا جستجو كرد؛ یا در پیكار 
ستانھ اش با آفت ھاى قتال استبداد،روشنگرانھ و تاریخساز و خستگى ناپذیر و اساسى و انسان دو  

 خودكامگى ،
 خودسرى ،
 خشونت ،
 زورمدارى ،
 فریب كارى ،
 حق كشى ،
 عوامل اسارت ،
 خفت ،
 حقارت ،



 تزلزل شخصیت ،
 واپسگرایى ،
 دنبالھ روى ،
 تعصب كور،
 خمودى ،
 حق ناشناسى ،
 ابزار سلطھ ساختن دین و دفتر،

، امنیت و حقوق انسان ھا و آن گاه جھاد ھمھ جانبھ و قھرمانانھ آن  و پایمال ساختن كرامت ، حرمت ، آزادى
شیرزن و آن بزرگ انسان آزاده و پرشكوه در اوج بخشیدن انسان بھ جایگاھى كھ این آفت ھا حاكم نباشد و با 
 تردستى و فریب و زور عریان و نیمھ عریان بھ عنوان ارزش قالب نشود؟

سیره فردى و خانوادگى آن حضرت جستجو كرد و یا در سبك و سیره اجتماعى اش  آیا راز این محبوبیت را باید در
 ؟ كدام یك ؟
بى تردید ھركدام از این ابعاد و ویژگیھا و امتیازات ریحانھ پیامبر در این محبوبیت عظیم مردمى و این پذیرفتگى 

اتى است ، اما بھ نظر مى رسد آنچھ ماندگار اجتماعى و این نفوذ حیرت آور در دلھا و گستره جانھا كارساز و حی
او را بھ صورت اسوه اى محبوب براى عصرھا و نسلھا ساختھ است ، تنھا ریشھ و تبار پرافتخار یا عنایت ویژه 

روح   آفریدگار ھستى بھ آن حضرت ، یا معنویت و آفرینش نورى او، یا جھان بینى مترقى و یا عبادت و نیایش 
عفاف و وقار و اخالق فردى آن یگانھ رادیھا و سرفرازیھا و برازندگیھا نیست ؛ بلكھ بخش و یا زھد و پارسایى و 

اجتماعى و انسانى و خردمندانھ و انسان گرایانھ و ستم ستیز و حق طلبانھ و   بیشتر از آنھا، سیره و روش 
ز حقوق ، حرمت ، عدالتخواھانھ و آزادمنشانھ آن حضرت و دفاع خالصانھ و خداپسندانھ و شھامتمندانھ اش ا

كرامت ، آزادى ، امنیت و سعادت انسانھاست ؛ بھ ویژه كھ این خردمندى و خردورزى و انسان دوستى و پیگیرى 
از رعایت حقوق و حرمت انسان از سوى آن حضرت و مبارزه با بالى ھستى سوز استبداد و خودكامگى و 

گرفت و تجلى مى یافت كھ حاكمان و انحصار و سركوب و خشونت و زورمدارى در روزگارى صورت مى 
انحصارگران قدرت و امكانات ملى ، از مردم در بند، تصورى جز برده و تابع و ابزار كار و یا رعیت و موظف 
بھ اطاعت و پیروى كوركورانھ و بدون چون و چرا و فاقد حقوق و آزادى ، ارائھ نمى كردند و خود را حاكم مطلق 

شت آنان اعالم مى داشتند و اراده گزاف و بافتھ ھاى سست و جاه طلبانھ خویش را و غیرمسئول و مالك بر سرنو
 .حق و عدالت ، و تراوشات ذھنى علیل خویش را قانون و فراتر از آن مى شمردند

آرى ، در چنین شرایط و چنین دنیاى تیره و تارى بود كھ ریحانھ پیامبر دوشادوش پدر و بھ ھمراه او از نجات و 
و سعادت و كرامت انسان و حقوق بشر و حرمت و آزادى و برابرى او سخن مى گفت و از حق تصمیم رستگارى 

گیرى انسان و حاكمیت اش بر سرنوشت خویش پرچم مى ساخت و آن را بر پرفرازترین قلھ ھا بر مى افراشت و 
ر از او، بھ لطیف ترین و ظریف پس از آن نیز بھ ھمراه ھمتاى گرانقدرش ، و شاید بھ دالیلى گاه پیش از او و فرات

ترین شكل در گفتار و عملكرد و سیره و سبك و روش و كردارش ، این حقیقت پرجاذبھ و مترقى و ماندگار تجلى 
 . داشت

آرى ، این شیوه و سبك خردمندانھ و بشردوستانھ ریحانھ پیامبر و احترام بھ كرامت و آزادى و حقوق انسان و 
و خداپسندانھ در راه تاءمین و تضمین آن است كھ بیشتر مایھ محبوبیت و راز دلپذیرى  تالش خالصانھ و دلسوزانھ

و ماندگارى نام و یاد و راه و رسم اوست ؛ و گرنھ عبادت و نیایش ، یا زھد و پارسایى ، یا شجاعت و شھامت ، یا 
در گیتى بودن و حتى تربیت ایمان و پروا و خودسازى فردى و حتى برترین دختر یا برترین زن یا واالترین ما

 .واالترین پسران و دختران ، بھ تنھایى نمى تواند این ھمھ دلھا را شیفتھ و شیداى او كند
راز محبوبیت ریحانھ پیامبر در این است كھ سخت خردمند و خردورز و ھوشمند و ژرفنگر و نواندیش و آینده نگر 

ا و انسان دوست بود، ھمرنگ و ھمراه مردم مى زیست ، و دوراندیش و بادرایت و دقیق و بھ راستى انسان گر
شریك درد و رنج آنان در راه رشد و تكامل جامعھ بود، نمونھ دگردوستى و مردم خواھى در میدان عمل بود؛ تا 
آنجایى كھ جامھ عروسى اش را بدون سر و صدا بھ زنى بینوا و نیازمند مى بخشید، شام فرزندانش را بھ یتیم و 

قیر انفاق مى كرد و بھ كسى نمى گفت و منت نمى گذاشتاسیر و ف  . 
 پرده خانھ و دستبند فرزندانش را براى كمك بھ محرومان مى فرستاد،
گردنبند یادگارى مادرش ، ھدیھ دختر عمویش ، حمزه ، زیرانداز كودكانش ، پس انداز زندگى ساده و قانعانھ و تنھا 

ومان را بر خود مقدم مى داشت و ایثار مى كرد و با خدا معاملھ مى در ھمھ اینھا، محر...قرص نان سفره اش و
 .نمود



در این است كھ بھ مردم فكر مى داد، اندیشھ مى داد، آنان را رشد مى بخشید، با حقوق و حرمت و آزادى و برابرى 
و حاكمیت بر و عدالت آشنا مى ساخت و آنان را صاحب حق اعالم مى كرد و بھ سوى سعادت و نیكبختى و تكامل 

سرنوشت شان برمى انگیخت و آنان را برده صفت و برده منش ، دنبالھ رو و چاكرمنش ، و چاپلوس و حقیر شده 
 .نمى پسندید
 بھ آنان درس عزت مى داد،
 درس استقالل مى داد،
 درس ابتكار مى داد،
 درس تدبیر مى داد،
 درس اعتدال مى داد،
 درس اعتماد بھ نفس مى داد،

بھ صورت موجودى صاحب شعور و خرد مى داد، درس زیستن  
و در ھمھ اینھا نمونھ بود و الگوى راستین...درس قانون گرایى مى داد  . 

بیشتر در سیره و سبك خردمندانھ و بشردوستانھ و عدالت خواھانھ و ) علیھا السالم (راز محبوبیت فاطمھ 
 . آزادمنشانھ اوست

كل و ظاھر عبادت خدا و نماز و روزه و دعا و نیایش و آراستگى ظاھر در این حقیقت است كھ تنھا بھ قالب و ش
كھ عدالت و آزادى و رعایت مرزھاى مقررات خدا و  -بسنده نمى كرد، بلكھ روح و مغز و محتوا و جان آنھا را 

مى براى فرد و خانواده و مردم  - حقوق بندگان او و سند درستى ادعاى ایمان و اخالص و صداقت در كارھاست 
خواست تا جامعھ از آفت زشتى و ستم و فریب و دجالگرى و انحصار و اختناق و عوام فریبى و عوام زدگى و 
تاریك اندیشى و خشونت پاك باشد؛ چرا كھ اگر جمعھ و جماعت و كمیل و سمات و دعا و نیایش مردمى از روح و 

یشى و ترویج خرافات و اوھام و در خدمت محتوا تھى نشده و بھ صورت عادت و تشریفات و یا ابزار تاریك اند
زورمدارى و استبداد و بت سازى و بت تراشى از حاكمان در نیامده باشد، ھرگز در آن جامعھ میكرب قتال زشتى 
و خشونت و بیداد و برترى جویى و فاصلھ ھاى ھولناك طبقاتى و اقلیتى ھمھ كاره و از تمامى امكانات بھره ور و 

از حقوق خویش محروم و بھ وسیلھ زور عریان و نیمھ عریان محكوم و مجبور و بسان  در كنار آنھا مردمى
 .مردگانى متحرك پیدا نمى شود
 (1)ان الصلوة تنھى عن الفحشاء والمنكر
در این واقعیت است كھ او تنھا بھ گواھى دادن بھ وحى و رسالت بھ وسیلھ زبان قانع نبود و ھدف ھاى بعثت ھا را 

كھ تحقق عدالت اجتماعى ، اقتصادى ، سیاسى ، قضایى و عدالت و دادگرى در دیگر ابعاد و صحنھ ھاى زندگى  -
آن را مى خواست و براى آن مبارزه مى كرد و بر آن بود تا مردم از آن بھره ور گردند؛ مگر قرآن ھدف  -است 

 .بعثت ھا را برپایى عدل و داد اعالم نمى كند
بالقسط  لقد اءرسلنا رسلنا بالبینات و اءنزلنا معھم الكتاب والمیزان لیقوم الناس  (2) 

 . راز محبوبیت ریحانھ پیامبر در آزادگى و آزادمنشى اوست
، فكرى ، عقیدتى ، اجتماعى ، سیاسى ،  در این است كھ براى مردم آزادى و آزادگى را مى خواست ؛ آزادى فردى

گو بودن  آزادى بیان و قلم ، انتقاد و اظھار نظر، چون و چرا و دلیل و برھان خواستن از صاحبان قدرت و پاسخ 
در این راستاست كھ براى زمامداران قانونگرایى و مرزشناسى و براى .آنان در برابر كارھایشان را مى جست 

مى خواستتوده ھا حقوق انسانى   . 
مگر قرآن در وصف پیامبر گرامى ، او را براندازنده كند و زنجیرھاى ستم و بیداد از دست و پاى انسان و زداینده 
 .اوھام و خرافات از مغز و ذھن و وجدان و فطرت او وصف نمى كند

شنوند و خردمندانھ ، و مگر تنھا بھ مردمى نوید بھشت و رستگارى نمى دھد كھ سخنان و دیدگاه ھاى گوناگون را ب
 .بھترین آنھا را برگزینند
 (3)فبشر عباد الذین یستمعون القول و یتبعون اءحسنھ اءولئك الذین ھداھم هللا 

راز محبوبیت و ماندگارى او این است كھ با نابرابریھاى گوناگون اجتماعى و سیاسى و حقوقى و فاصلھ ھاى 
ھولناك طبقاتى و امتیازطلبى ھا و برترى طلبى ھاى گروھى برترى جو و انحصارطلب و خودخواه كھ با دستاویز 

حضور در جبھھ و میدان جھاد، اینك پس از رحلت پیامبر ھمھ چیز را براى خود ساختن پیشگامى در اسالم و یا 
مى خواستند و تمامى امكانات رشد و پیشرفت را بدون حساب و كتاب و فراتر از قانون و مقررات در اختیار گروه 

نى ھا و قانون خود مى نھادند و صاحبان اصلى آن را بھ جرم آزادیخواھى و عدالت طلبى و مبارزه با قانون شك
ستیزى ھا و نابرابرى ھا و برترى جویى ھا، با انواع سانسور و تفتیش عقاید، از مشاركت در امور و دخالت در 



سرنوشت خویش دور مى ساختند و حقوق طبیعى و انسانى آنان را با زشت ترین شیوه ھا پایمال مى نمودند، سخت 
ن را با سیره و سبك پیامبر خدا سخت نا سازگار و با روح دین و اعالم مخالفت مى كرد و این كار و این شیوه آنا

 .آیین بیگانھ مى شمرد
راز محبوبیت آن پیشواى واالیى ھا در این حقیقت است كھ پس از رحلت جانسوز پیامبر، آن گاه كھ گروھى متشكل 

نھ و نا امنى و خطر از ھم و تاریك اندیش و خشن ، زیر ستار دین و بھ بھانھ جلوگیرى از ھرج و مرج و بروز فت
گسیختگى جامعھ و مترسك تراشى از بیگانگان ، بھ قبضھ قدرت ملى و انحصار امكانات عمومى و پایمال ساختن 
حقوق و حرمت و آزادى و امنیت آگاھان و سلطھ ناپذیران و عدالت خواھان و مرزبانان مرزھاى مقررات خدا و 

ھان را بستند و با مشت آھنین بھ جاى دلیل و منطق و مھر و انسان حقوق مردم ، دست یازیدند و دھان خیرخوا
گرایى ، وارد صحنھ شدند، او با شھامت و درایتى تحسین برانگیز و با نھایت دلسوزى و خیرخواھى و بشردوستى 

ز در برابر آن جریان زشت و خشونت بار و آن بدعت ناھنجار ایستاد و با ھمھ وجود كوشید و روشنگرى كرد و ا
جان مایھ گذاشت ، تا ھمگان را متوجھ خطر سازد و با جلوگیرى از آفت انحصار و سركوب از كرامت و عزت 

دارد  انسان و سیره و سنت عادالنھ پیامبر پاس  . 
آرى ، آن حضرت بود كھ پس از باران دلیل و برھان بر ظالمانھ بودن آن جریان كھ در اندیشھ انحصار قدرت بود، 

دمندانھ فرموددلسوزانھ و در : 
فدونكموھا فاحتقبوھا ...اءال و قد قلت ما قلت على معرفة منى بالخذلة التى خامرتكم والغدرة التى استشعرتھا قلوبكم 

 دبرة الظھر، نقبة الخف ، باقیة العار، موسومة بغضب هللا و شنار االءبد
(( امل از انگیزه سستى و یارى نمودن حق و عدالت آگاه باشید كھ آنچھ را گفتم و بر كویر دلھا باراندم ، با آگاھى ك
 ((. از سوى شما و نیرنگ و بازیگرى ھایتان بود؛ كھ گستره دلھایتان را پوشانده و با روحتان درآمیختھ است

این سخنان روشنگرانھ ، خروشى بود كھ از جان سرچشمھ گرفت و آھى كھ از خشم من در برابر آفت انحصار و 
از توانفرسایى و ناآرامى من در برابر باطل و بیداد حكایت مى كرد و نیز شكایتم از دلتنگى زورمدارى برخاستھ و 

 ! و روند نامطلوب جامعھ بود و اتمام حجت بر ھمگان
اینك این شما و این ھم شتر خالفت و ریاست ؛ شما شیفتگان قدرت بر آن سوار شوید و یكھ تازى كنید؛ اما بدانید كھ 

و پایش لنگان ، و ننگ و رسوایى آن ، ماندگار و جاویدان است ؛ بر پیشانى آن خشم خدا پشت آن ، زخم دار 
خورده است و ننگ و عار آن پاك شدنى نیست و فرجام این انحصار قدرت و پایمال ساختن حقوق مردم بھ آتش 

پیوند دارد -كھ لھیب آن بر ژرفاى دلھا نفوذ مى كند و مى سوزاند  -دردانگیز خدا  . 
یز پس از روشنگرى تحسین برانگیزى خطاب بھ رھبر نظام انحصارى سقیفھ خروشید كھو ن  : 

 ... فدونكھا مخطومة مرحولة ، تلقاك یوم حشرك
اینك كھ با بازى با واژه ھا و مفاھیم دین خدا و با دروغ بستن بھ پیامبر، در اندیشھ انحصار قدرت و بھ كف گرفتن 

؛ كھ بسان شتر ))خالفت((و))فدك((كشى پروا نمى دارید، این شما و این ھمامكانات مردم ھستید و از ھیچ حق 
مھار شده و باركرده در انحصار شماست ؛ اما بدان كھ روز رستاخیز تو با آنھا رو بھ رو خواھى گشت و باید 
 ! حساب پس دھى

رى كھ كسى توان و راز نفوذ اجتماعى و معنویت آن حضرت در این حقیقت است كھ در شرایط سخت و خشونت با
جراءت رویارویى با استبداد نوظھور و تازه نفس را نداشت و حقوق ، حرمت ، آزادى ، كرامت و امنیت مردم 
زیر گام ھاى حاكمان جدید پایمال مى شد، آن آموزگار واالیى ھا بود كھ پس از دلسوزى و روشنگرى بسیار، زنگ 
 : خطر را بھ صدا درآورد كھ

م و ھرج شامل واستبداد من الظالمینواءبشروا بسیف صار  ... 
اینك كھ در برابر انحصارگران قدرت ملى و امكانات عمومى براى دفاع از حقوق و آزادى خویش نمى ایستید، شما 
را بشارت باد بر شمشیرھاى آختھ و ھجوم پیاپى تجاوزكاران و ھرج و مرج در روابط اجتماعى و سیاسى و 

ران ؛ ھمان كسانى كھ نھ حقوق اقتصادى شما را رعایت مى كنند و درست مى پردازند استبداد و خودكامگى بیدادگ
 .و نھ امنیت شما را پاس مى دارند؛ بلكھ با شمشیرھاى بیداد، مردم شما را درو خواھند كرد
و راز محبوبیت او در این حقیقت است كھ او ایستادگى در برابر بیعت خواھى زورمدارانھ و با سركوب و خشونت 

آیا از خدا پروا نمى ! ھان اى عمر: دفاع از حق و آزادى را بھ انسانھا آموخت و بھ سردار خشونت خروشید كھ 
اما ! یا عمر!دارى كھ بدون رضایت من بر آنى كھ زورمدارانھ وارد خانھ ام شوى و حریم امنیت مرا درھم شكنى ؟

 (4)تتقى هللا تدخل على بیتى ؟ اءبحزبك الشیطان تخوفنى ؟
اى كھ امیر واالیى ھا  آیا بر آن ھستى كھ خانھ ما را بسوزانى و آمده: و با شھامتى وصف ناپذیر فریاد برآورد كھ 

 بكشى ؟  و فرزندانش را بھ آتش



اء تحرق علیا و ولدى ؟! اءجئت لتحرق دارنا؟ (5) 
و بدین وسیلھ راءى خواستن و بیعت طلبیدن با زورمدارى و شستشوى مغزى و خشونت ، حتى بھ بھانھ حمایت از 
دین و در ستار مذھب و بھ نام خدا و پیامبر را نیز براى ھمیشھ زشت و ظالمانھ و ضد انسانى اعالم كرد؛ چرا كھ 

ھاى عادالنھ و انسانى پاس داشت و نھ با شیوه ھاى ظالمانھ و در نگرش او، حق و عدالت را تنھا باید با شیوه 
فریب كارانھ ؛ و قدرت و امكانات ملى را تنھا مى توان با راءى آزادانھ و آگاھانھ و رضایت مردم و برابر مقررات 
 . عادالنھ و مورد توافق جامعھ بھ كف گرفت و نھ با فریب و خشونت

ھ شجاعانھ و خیرخواھانھ در برابر ستم و بیدادى كھ ستار مذھب بر چھره راز محبوبیت او در این حقیقت است ك
 :داشت ، ایستاد و درس ستم ستیزى داد و فرمود
 .... اءصبحت بین كمد و كرب ، فقد النبى و ظلم الوصى
شب را در میان حزن و اندوھى سخت بھ سحر آوردم ، در غم و اندوھى كھ خورشید رسالت از میان امت رخت ))

بستھ و جانشین راستین او مورد ستمى بى رحمانھ و ناجوانمردانھ قرار گرفتھ است بر  ...)) 
 .و با تدبیرى شگرف ، بھ ستمكاران حتى اجازه و فرصت شركت در تشییع جنازه و خواندن نماز بر پیكرش را نداد

ن ایستاد و روشنگرى كرد كھ در این حقیقت است كھ در برابر گرایش بى دلیل و برھان و دنبالھ روى از زورمدارا
نباید تسلیم ھوچى گرى و جوسازى و بافتھ ھاى یكطرفھ استبدادگران شد، بلكھ باید آنان را شجاعانھ نقد كرد، از 
آنان دلیل و برھان خواست ، چون و چرا نمود، روشنگرى كرد و آنان را پاسخگوى گفتار و سیاست و عملكرد و 

اندیشاند دستاورد كارشان شناخت و مردم را . 
 لیت شعرى الى اى سناد استندوا؟ وعلى اى عماد اعتمدوا؟ وباى عروة تمسكوا؟

راز محبوبیت آن پیشواى آزادى در این حقیقت است كھ در برابر كنار نھادن شایستگان و دانشوران و خوبان و 
ابط بھ جاى ضوابط را مردود عدالت پیشگان و پیش انداختن كسانى كھ فاقد این ارزشھا بودند، ایستاد و حاكمیت رو

 .اعالم كرد
 .... استبدلوا وهللا الذنابى بالقوادم والعجز بالكاھل

در این حقیقت است كھ با ابزار سلطھ ساختن مذھب ، و باورھاى مقدس ، بھ مبارزه برخاست و روشنگرى كرد كھ 
اختناق و فریب و نیرنگ سیاسى و  نباید بھ فرد یا گروھى اجازه داد تا بھ نام دین بھ غصب و حق كشى و ظلم و

 .تحمیل یافتھ ھا و بافتھ ھا و باورھا و سلیقھ ھاى خود بپردازد
افعلى عمد تركتم كتاب هللا ونبذتموه وراء ظھوركم ؟!لقد جئت شیئا فریا  

 و سرانجام این كھ ، راز محبوبیت او در جامعیت و كمال و توسعھ شخصیت و گستردگى ابعاد وجود گران مایھ آن
حضرت است ؛ در این واقعیت ظریف است كھ او نمونھ یك انسان جامع و كامل ، ھمھ سو نگر و ژرف اندیش ، 
 . سمبل اعتدال و اعتماد و سالمت نفس و علو روح است
بھ ویژگى بردبارى و حلم آراستھ است و دیدگاه ھا را با سعھ صدر مى شنود، ھر كدام از آنھا درست است ، با 

اى گشاده تاءیید مى كند و ھر كدام نیاز بھ نقد و روشنگرى دارد، با مھر و انصاف نقد و تصحیح كرامت و چھره 
مى نماید، و بدین وسیلھ از حق زیستن انسان بھ صورت موجودى خردمند و خردورز و صاحب شعور و 
 .برخوردار از حق مقایسھ و انتخاب دفاع مى كند

گسترده و پاك و پاكیزه طبیعت ، زیبا و تفكرانگیز استكتاب قطور و ارزشمند وجود او بسان كتاب   . 
اگر در این طبیعت زیبا، كسى بھ آسمان نیلگون با خورشید، ماه ، ستارگان زیبا و تفكرانگیزش نگاه كند و یا بھ 

نابع و زمین ، این گاھواره آرام ، با كوه ھا، جنگل ھا، رودخانھ ھا، چشمھ سارھا، جویبارھا، شاھراه ھا، معادن و م
گنجینھ ھا و ھزاران پدیده پراكنده در آن نظر افكند و یا بھ دنیاى شگفت انگیز دریاھا و اقیانوس ھاى مواج و ملیون 
ھا پدیده پراسرار شناختھ شده و ناشناختھ آن نظاره كند، نباید چنین پندارد كھ كتاب قطور طبیعت را مطالعھ كرده و 

ا شناختھ و ارتباط شگرف و نظام آنھا را كشف كرده و راز و رمز حیات و پدیده ھاى گوناگون و تفكرانگیز آن ر
تحرك و تالش و انسجام آن ھا را دریافتھ است ، تا چھ رسد بھ آن كسى كھ تنھا گوشھ اى و یا پدیده اى و برگى و یا 

یگران باز گوید و صفحھ اى و فرازى از كتاب طبیعت را بنگرد، آن گاه بخواھد یافتھ ھا و برداشت ھایش را بھ د
چنین كسى .اصرار ورزد كھ طبیعت ھمان است كھ او مى گوید و مى شناسد و ھمگان باید شناخت او را بپذیرند

 .چقدر از حقیقت بیگانھ است و تحمیل بافتھ ھاى او چھ اندازه زیان بار و كمرشكن و انحطاطآور
و رمز وجود گران مایھ ریحانھ پیامبر نیز كھ  در مورد شخصیت پرشكوه و دنیاى پیچیده و اسرارآمیز و پر راز

 پرتوى است از خورشید رسالت ،
 و فروغى است از آن چراغ ھدایت ،
 و شعلھ اى است از آن مشعل نجات ،



 و نسخھ اى است از آن كتاب پراسرار،
جھت  و كتابى است بسان كتاب قطور و شعورآفرین و تفكرانگیز طبیعت ، موضوع ھمان گونھ است ؛ بھ ھمین

است كھ ھر گروه و جریان و نسلى از آن حضرت دریافت و برداشت و باور و پندارى دارد و این باورھا و 
دریافتھا گوناگون ، حتى گاه با ھم سخت ناھمساز است و راز آن نیز شاید ھمین گستردگى كتاب پراسرار وجود 

یفتگان و دلدادگان آن حضرت و مردمى است و عدم شناخت شایستھ و بایستھ آن از سوى ش) علیھاالسالم (فاطمھ 
 . كھ دوستدار او و مدعى پیروى از اویند؛ درست بسان اسالم و قرآن و خود پیامبر و امیرمؤمنان

یكى از راه مى رسد و با برداشت سطحى و ناقص خویش ، ریحانھ پیامبر را بزرگ بانویى مى نگرد كھ پرده 
نتخاب كرده و سبك و سیره اش در زندگى ، گویا بھ گونھ اى است كھ نھ نشینى و پرده گزینى و تقواى گریز را ا

ھرگز مردى باید او را ببیند و صداى او را بشنود، نھ او مردى را؛ و نزدیكترین لحظھ ھاى تقرب بھ خداى براى 
نگى و باشد و گسستھ از مسئولیت ھاى اجتماعى و فرھ  زن را لحظھ اى مى نگرد كھ در قلب و قعر خانھ خویش 

در نتیجھ چنین برداشت و دیدگاه و پندار و جریانى در مورد .سیاسى و انسانى اش و برق خورشید ھم بر او نتابد
سمبل و نمونھ بى ھمتاى زن مسلمان ، ھنگامى كھ بھ قدرت سیاسى و نظامى و مدیریت و یا اقتدار مذھبى مى 

و آزادى اندیشھ ، عقیده ، زیستن بھ صورت موجودى با رسد، با زن آن گونھ رفتار مى كند كھ او را از ھمھ حقوق 
شعور و خرد، داشتن حق انتخاب ، دخالت در سرنوشت ، حق داورى ، مدیریت ، قضاوت ، گواھى ، استقالل ، 
ابتكار، حاكمیت بر سرنوشت ، حق مشورت و تبادل نظر، حق امنیت ، دفاع و كرامت ، محروم مى سازد و او را 

مى برد و قیچى مى كند و مى گسلد و بھ جاى ایجاد شرایط  -است   ر جامعھ و دنیاى خویش كھ نیمى از پیك -
انسانى رشد و شكوفایى و توسعھ شخصیت و دادن امكانات گوناگون براى اوج و آمادگى ھاى الزم براى دفاع از 

، عاطفھ ، جان و  حقوق ، آزادى ، امنیت ، كرامت ، عفاف ، نجابت ، وقار، شكوه ، معنویت ، جسم ، روح
نعمتھاى دنیاى وجود خویش با قدرت اندیشھ و ابتكار و ابداع و بیان و قلم و خرد و تدبیر و دیگر امكانات ، و بھ 
جاى تشویق زن بھ آراستگى بھ پرواى ستیز و داشتن نقش مثبت و مترقى و خالق در جامعھ ، بھ بھانھ صیانت از 

مى نھد و بھ پرواى گریز و ناتوانى و عقب ماندگى مى خواند و عاطل  عفاف و نجابت او، وى را در صدف انزوا
و باطل و بى ھدفش مى خواھد و او را از ھستى ساقط مى كند و بھ موجودى وابستھ ، اسیر، آسیب پذیر، ابزار و 

ھر و دیارش پدیده اى تبدیل مى سازد و آن گاه كوچھ ، خیابان ، مراكز گوناگون زندگى و ادارى اش و اگر بتواند ش
 .را نیز جدا مى سازد و این كار را خدمت بھ بشریت و بھ صالح زن و مرد و جامعھ و تاریخ مى نگرد
مگر آفتھاى ویرانگر و جریانھاى افراطى و خمود و خشن ، ھم اینك در گوشھ و كنار دنیاى اسالم چنین نمى كنند و 
 چنین نمى خواھند؟

و پانسمان زخم چھره پدرش ، پیامبر، زن را ))احد((ریحانھ پیامبر در دیگرى از راه مى رسد و بھ بھانھ حضور
برون از خانھ و در جامعھ مى خواھد؛ اما فدایى و سرباز و گوش بھ فرمان و در چنبر اسارت خویش و در بند و 

داراى ابتكار و  زنجیر و حصارى دیگر؛ نھ اینكھ زن انسان وار بیندیشد و بیندیشاند، انسان گرایانھ بفھمد و بفھماند،
شناخت و باورى ژرف و انسانى و مترقى و آزاد از اوھام و خرافات و بافتھ ھاى جاه طلبانھ و سلطھ جویانھ باشد، 

سخن گوید، چون و چرا كند، انتقاد   از حقوق و كرامت و آزادى و امنیت و حق انتخاب و تصمیم گیرى خویش 
اى دھشتناك حقوقى اجتماعى و سیاسى و اقتصادى و فرھنگى و ھنرى نماید، دلیل و برھان بخواھد و از نابرابریھ

 .و جھانى و خانوادگى فریاد برآورد و حقوق غصب شده و سلب شده عصر و نسل محروم خویش را مطالبھ كند
علیھا (و سومى از راه مى رسد و با دستاویز ساختن گوشھ اى دیگر از دنیاى گسترده و پراسرار وجود فاطمھ 

مدعى مى گردد كھ آن حضرت را شناختھ است و باید ھمگان ھمان گونھ فكر كنند كھ او فكر مى كند) السالم  . 
یكى آن بانوى رادیھا و سرفرازیھا را نمونھ خشم و قھر انقالبى در برابر انحصار و سركوب و ارتجاع مى نگرد و 
 . بس ؛ و دیگرى نمونھ مھر و محبت و لطافت و ظرافت انسانى و دیگر ھیچ

یكى او را نمونھ تالش و سخت كوشى و پشتكار و سرفرازى و پیروزى مى نگرد؛ دیگرى او را ھماره گریان و 
 . ناالن و گرفتھ و غم زده

یكى او را بانوى كرامت و اعجاز مى نگرد و دیگرى كدبانوى خانھ ؛ یكى او را واالترین مادر گیتى مى شناسد و 
ر واالییھا؛ در حالى كھ ھر كدام از این جریان ھا و دیدگاه ھا و گروه ھا دیگرى برترین ھمتاى زندگى براى امی

حتى در صورت صداقت و حسن نیت و بھ فرض عدم سوء استفاده از باورھاى مقدس دینى و ابزار سلطھ ساختن 
عملكرد و سیما پاكان و خوبان و نام و یاد جان بخش آنان ، دریافت و پندار خود را نمایندگى مى كنند و نھ دیدگاه و 

و سیره انسان ساز و شخصیت كامل و جامع و پرشكوه و پرمعنویت و پرجاذبھ و جاودانھ و درخشان ریحانھ پیامبر 
را؛ چرا كھ ھیچ یك از پندارھا و چھره ھاى تك بعدى و بى رنگ و فاقد روح و جامعیت و جاذبھ ، سیما و سیره 

آسمانى و زیباى فاطمھ نیستپرفروغ ، كامل ، جامع ، نورافشان ، انسانى ،   . 



 چرا كھ او بھ راستى تبلور جھان بینى قرآن ،
 روح انسان گرایانھ اسالم
 روح خردمندى و خردورزى ،
 روح ھوشمندى و حساسیت و بیدارى وجدان ،
 روح تفكر و اندیشھ ،
 روح ژرف نگرى و نواندیشى ،
 روح فرھنگ و شناخت ،
 روح دانش و بینش ،

و قانون گرایى ،روح قانون شناسى   
 روح پرستش خالصانھ ،
 روح نیایش عارفانھ ،
 روح ایمان و باور عمیق ،
 روح ایثار و فداكارى ،
 روح زھد و پارسایى ،
 روح عزت و قناعت ،
 روح پروا و تقوا،
 روح راستى و درستى
 روح بخشایندگى و بلندنظرى ،
 روح بردبارى و حلم قھرمانانھ ،

دارى ،روح مدارا و تحمل و مردم   
 روح شكیبایى و پایدارى ،
 روح حیا و وقار،
 روح پاكى و عفاف ،
 روح آراستگى و برازندگى ،
 روح ادب و رفتار انسانى ،
 روح فروتنى و تواضع ،
 روح مردم خواھى و دگردوستى ،
 روح سختكوشى و تالش ،
 روح نظم و انضباط
 روح تربیت و سازندگى ،
 روح مدیریت و برازندگى ،

ال و میانھ روى ،روح اعتد  
 روح شھامت و شجاعت ،
 روح مھر و عشق ،
 روح عاطفھ و فضیلت ،
 روح ساده زیستى و زندگى با روح و صفا،
 روح احساس مسئولیت اجتماعى ،
 روح سیاست و تدبیر،
 روح دادگرى و عدالتخواھى ،
 روح آزادى و آزادگى ،
 روح حق طلبى و حقوق بشر،

ستم ، روح مقاومت و اعتراض در برابر  
 روح پیكار با حق كشى و بیداد،
 روح مبارزه با استبداد،
 واپسگرایى ،
 وابستگى ،



 اختناق ،
 سانسور،
 انحصار،
 سركوب ،
 فزون خواھى ،
 برترى طلبى ،
 ابزار سلطھ ساختن دین ،
 بھره ورى ابزارى از انسان ،

لناك طبقاتى و بھره كشى ھا و نابرابریھا و روح پیكار اصالح طلبانھ و روشنگرانھ با ھمھ نارواھا و فاصلھ ھاى ھو
براى تاءمین و تضمین حقوق و آزادى و امنیت انسان و برپایى كاخ شكوھبار عدالت و نجات انسان از ظلمت بھ 
سوى نور و در ھم شكستھ شدن غل و زنجیر بیداد و نامردمى بود؛ و سبك و سیره اش تجلى گاه این ابعاد گوناگون 

زندگى ساز، و رمز محبوبیت و جاذبھ و راز جاودانگى او نیز ھمین شخصیت شگفت انگیز و  و جامع و پرجاذبھ و
 . جامع و ھمھ سونگر و معتدل و تماشایى اوست
براى نمونھ ، آن پیشواى بزرگ رادیھا و سرفرازیھا، از سویى سمبل عفاف ، وقار، نجابت ، حیا، پروا و پاكى و 

از و كارھاى شایستھ است ، و از دگر سو در ھمان حال در میدان سیاست و تبلور معنویت و ایمان و نیایش و نم
اجتماع و فرھنگ ، پیشاپیش حركت تاریخ و روند رویدادھا، پناھگاه ھوشمند و شایستھ فكرى ، مذھبى ، عقیدتى ، 

ناھگاه فكرى و اجتماعى ، سیاسى و انسانى نھ تنھا براى زنان مترقى و آزاده و كمال طلب و عدالت خواه است كھ پ
مرجع علمى و دینى و اجتماعى مردان برجستھ و بزرگ و نامدار نیز ھست ؛ و در جھت حق و عدالت و تاءمین 
حقوق و آزادى انسان و بسط ارزشھا، با آنان دیدار مى كند؛ سخن مى گوید، مشورت مى نماید، برایشان 

اه برخى را بھ باد نكوھش مى گیرد و روشنگرى مى خیرخواھى مى كند، از آنان انتقاد مى نماید، گلھ مى كند، گ
 .نماید، گاه بھ دیدار پاره اى مى رود و گاه برخى را فرا مى خواند
 : براى نمونھ
سلمان ، : روایات بسیارى نشانگر آن است كھ آن حضرت بارھا و بارھا با چھره ھاى پرواپیشھ و بزرگى چون  -1

دیدار و مشاوره و ...عمار، مقداد، جابر، سھل بن سعد، محمود بن لبید، وابن مسعود، ابوذر، ابن عباس ، بالل ، 
گفت و شنود داشتھ است ؛ بھ گونھ اى كھ مى توان گفت آنان از شاگردان آن حضرت بھ شمار مى روند؛ درست 

كمال  ھمان گونھ كھ انبوھى از زنان و دختران روشن بین و نواندیش و ترقى خواه ، از چشمھ سار جوشان دانش و
 .فاطمھ بھره مى گرفتند
ابو رافع ، ابو درداء، ثوبان ، ابولبابھ ، ابن : و نیز نشانگر آن است كھ انسانھاى حق طلب و كمال جویى چون  -2

ابى ملیكھ ، بریده ، معاذ بن جبل ، بھ حضور پر معنویت آن بانوى دانش و فرھنگ و پروا، بارھا شرفیاب شده و 
 .از او روایت آورده اند
بھ دیدار آن یگانھ عدالت و سیاست عادالنھ و ...و نیز نشانگر آن است كھ سیاستمدارانى چون ابوبكر، عمر و -3
 .انسانى شتافتھ و با آن حضرت گفتگو كرده اند
و نیز نشانگر آن است كھ آن بزرگ مبارز بى نظیر راه آزادى و تقوا، بھ خانھ سران مھاجر و انصار رفتھ و با  -4

از آنان بھ گفتگو نشستھ ضمن روشنگرى روند تاریخ و خطر استبداد و واپسگرایى و خشونت و انحصار، ھر كدام 
و ھشدار از ابزار سلطھ ساختن دین و دفتر از سوى جریان سقیفھ ، آنان را بھ رویارویى ھوشمندانھ و اصالح 

ستبداد برانگیختھ و از آنان دادخواھى طلبانھ ، بھ مقاومت منطقى و مسالمت آمیز و شجاعانھ در برابر انحراف و ا
 . كرده است
و نیز نشانگر آن است كھ بھ ھنگام یورش گماشتگان ظلمت و اختناق و سردستھ ھاى آنان بھ كانون وحى و  -5

رسالت ، آن حضرت با شھامت و شكوھى وصف ناپذیر در برابر آنان ظاھر شد و با آنان بھ گفتگو پرداخت و 
ھ آنان را بھ باد نكوھش گرفتعملكرد زشت و ظالمان  . 

و نیز نشانگر آن است كھ آن پیشواى شھامت و آزادگى ، براى دفاع از حق و عدالت و رفع ستم از امیر واالیى  -6
ھا بھ سوى دژخیمانى كھ آن حضرت را بھ بند كشیده و براى گرفتن راءى مثبت براى استبداد بھ سوى مسجد مى 

حث و گفتگو پرداخت و خیرخواھانھ و بشردوستانھ ، آنان را از زورمدارى و خشونت بردند، شتافت و با آنان بھ ب
و سیاھكارى و شرارت برحذر داشت و بھ حق و عدالت و قانون گرایى دعوت فرمود و تا رھایى بخشیدن شھسوار 

و دشمن و آشنا بزرگ توحید، از تالش و دفاع شجاعانھ و گفتگوھاى ھوشمندانھ و خداپسندانھ و كارساز با دوست 
 .و بیگانھ در این راستا فروگذار نكرد



و نیز روایات رسیده نشانگر آن است كھ ریحانھ پیامبر در برابر مردم كوچھ و بازار و نیز انبوه مردمى كھ در  -7
مسجد گرد آمده بودند، شجاعانھ و با صدایى رسا بھ میدان آمد و از دین و دفتر و حق و عدالت و آزادى و حقوق 

شر و آینده انسانھا دفاع كرد و از خطر استبداد و واپسگرایى و انحصار و سركوب ، پیامبرانھ ھشدار دادب . 
با این بیان ، باید راز محبوبیت و رمز پذیرفتگى و سر جاودانگى این شخصیت واال را درست كشف كرد و آن گاه 

، و ھم او را با آن سیما و آن چھره و آن  ، ھم خود درس گفت و براى زندگى شمعى از آن مشعل پرفروغ افروخت
رازھا و رمزھا و اسرار پرجاذبھ و ماندگارش بھ زن و دختر روشنفكر و كمال جو و قھرمان طلب نشان داد و آنان 
را با این الگوى زنده و پاینده و این سرمشق زیبنده و آراستھ و این نمونھ جامع و واال و این پیشتاز مترقى و كامل 

یشرو در ھمھ میدانھا و عرصھ ھاى جمال و كمال و ارزشھاى زنده و پوینده و ھماره عطرآگین خواست ، و و این پ
فضا و محیط و دنیاى مناسب و شرایط مساعد و مورد نظر او را براى زندگى و رشد پدید آورد، و باور داشت كھ 

انسانى و آراستھ بھ وقار و متانت او  رشد و آراستگى و سالمت ھمھ جانبھ زن ، بسان مرد، در حضور آگاھانھ و
در قلب جامعھ و در تقواى ستیز اوست ، نھ پرده نشینى و پرده گزینى و پایمال ساختن حقوق و كرامت و آزادى 
او، و یا تحمیل تقواى گریز و انزوا بر او؛ چرا كھ در این صورت است كھ زن بھ كاال یا ابزار تبدیل مى گردد و 

بھ رنگى بھ ابتذال كشیده مى شود و ھماره مھجور و نابالغ و محروم و در چنبر اسارت ھاى از پى آن ، ھر روز 
آخر بھ نیمى از پیكر جامعھ در صورتى كھ مجھز بھ بینش و آگاھى سیاسى و اجتماعى و مسلح .رنگارنگ مى ماند

انشاط و كارساز داشت ، بھ رشد فكرى و عقلى و آراستھ بھ ارزش ھاى انسانى بود و در جامعھ حضورى زنده و ب
 !چگونھ مى توان زور گفت و یا از او بھ صورت ابزارى بھره برد؟

آرى ، زمانى مى توان از زن بھ صورت ابزارى استفاده كرد و او را ھماره بسان كودك ببازى گرفت و بھ دلخواه 
را از او گرفت و او  و در جھت زورمندان و لذت جویان از او بھره برد كھ حق دخالت جدى در سرنوشت خویش

را با بھانھ ھا و دستاویزھاى رنگارنگ و یا مقدس مابانھ از حضور كارسازش در جامعھ منع و در عزلت و انزوا، 
 . وابستھ و زندانى ساخت
تجربھ طوالنى زندگى بشر ثابت كرده است كھ ھماره اسارت و ابتذال زن با انزوا و پرده گزینى و پرده نشینى او و 

نش بھ ابزار و كاال و وابستھ و طفیلى شدنش گره خورده است ؛ درست ھمان گونھ كھ آزادى و آزادگى تبدیل شد
شرافتمندانھ و رسیدن او بھ حقوق انسانى اش با حضور آگاھانھ و آراستھ بھ پروا و وقار شایستگى او متناسب و 

نھ ھا و الگوھا، از زنان بزرگ و نامدار در این راستا مى توان بھ زندگى برترین و شایستھ ترین نمو.ھمساز است 
آسیھ ، آن پیكره ایمان ،: تاریخ ادیان توحیدى نگریست ، زنان آگاه و پروا پیشھ اى چون   

 ھاجر، مام پراخالص اسماعیل ،
 ساره ، ھمسر ابراھیم ،
 یوكابد، مادر قھرمان موسى ،
 صفورا، ھمسر باوفا و دلیر او،
 مریم ، خواھر ھوشمند او،

، ملكھ نواندیش و آزادمنش و حق گراى سباء، بلقیس  
 خدیجھ ، بانوى خردمند و نوگراى حجاز،

مریم ، مام گرانقدر مسیح ، و سرآمد و ساالر ھمھ آنان ریحانھ متفكر و توحیدگرا و بشردوست و اصالحگر و 
ھ در ھمان حال كھ ژرف اندیش پیامبر و دختران قھرمانش ، زینب و فاطمھ و شمارى از شاگردان راستین آنان ك

شایستھ ترین دختر و بھترین و پاك ترین زن و آگاه ترین و پرمھرترین مادر بودند، بسان یك انسان آگاه و واال بار 
سنگین مسئولیت فكرى ، فرھنگى ، تربیتى ، اجتماعى ، سیاسى ، اصالحى ، مذھبى و تاریخى و جھانى خویش را 

د كھ جایگاه زن در جامعھ كجاست و میزان حضور و نقش او در روند توانمندانھ بھ دوش كشیدند و نشان دادن
تحوالت چگونھ است و او چگونھ باید بھ راستى در پرتو درایت و ایمان ، با دستى گاھواره فرزندش را بھ حركت 
 درآورد و نسلى عدالتخواه و بشردوست و رعایتگر حقوق ھمنوع بپرورد و با دست دیگر دوشادوش مردان راستین
، براى عصرھا و نسلھا، آینده اى روشن و زیبا و سرشار از امكانات و فرصت ھاى برابر براى رشد و اوج و 
 .پیشرفت بسازد
 اما این كتاب
كتابى كھ در دست شما خواننده گرامى است ، در حقیقت چكیده مطالعات ، دریافت ھا، برداشت ھا و یادداشت ھاى 

نھ ارجمند پیامبر، این شایستھ ترین و آرمانى ترین انسان عصرھا و نسل نویسنده در مورد شخصیت واالى ریحا
ھا، در دورانى فراتر از دو دھھ است كھ این بنده ناچیز بھ لطف بى پایان خدا و مھر بى كران او از راه قلم و سخن 

و گام  برگ سبز.و درس و بحث ، توفیق ایستادن در خدمت فرھنگ آزادپرور قرآن و عترت را داشتھ است 



لرزانى است بھ سوى شناخت سبك و سیره انسان ساز و افتخارآفرین و آزاده پرور برترین دختر، واالترین زن ، 
پرشكوه ترین مادر و آزاده ترین ، حق گراترین و شایستھ ترین و شجاع ترین مبارز راه آزادى و حقوق انسان و 

رجاذبھ ترین و روشن اندیش ترین اسوه و الگو و نمونھ جامع ترین ، كامل ترین ، زیباترین و انسانى ترین و پ
زندگى ، نھ تنھا براى دختران و زنان مترقى و درست اندیش كھ براى ھمھ انسانھاى كمال جو و ارزشخواه و 
 . فضیلت طلب

نگارنده در این دوران طوالنى براى سخنرانى در مورد شخصیت واال و پرشكوه آن حضرت در شھرھاى مختلف 
كز و مجامع گوناگون علمى ، فرھنگى ، دانشگاھى ، تربیتى و مذھبى بھ مطالعھ ده ھا كتاب ارزشمند قدیم و و مرا

جدید پرداختھ و براى نوشتن مقالھ ھاى متعددى در برخى مجلھ ھا و روزنامھ ھا بھ مناسبت ھاى گوناگون ، در 
و تفكر نشستھ و بھ ھر آنچھ در این مورد مورد سیما و سیره شكوھبار مقام ارجمند و پرمعنویت او بھ پژوھش 

دسترسى پیدا كرده ، ھمھ را با شور و شوق و دقت و تعمق از نظر گذرانده و در آنھا بسیار اندیشیده و بھ باور 
خویش صواب را از ناصواب و مطالب و مفاھیم و معارف ارزنده و زندگى ساز و الھام بحش و پرجاذبھ و ماندگار 

گزیده و آن گاه چكیده این دریافت ھا و برداشت ھا را در یك سرآغاز و فراتر از بیست بخش بھ را در این مورد بر
 . قلم آورده و بھ گونھ اى كھ مى نگرید، تنظیم و دستھ بندى نموده است

در این كتاب ، افزون بر ترسیمى از شخصیت واالى ریحانھ ارجمند پیامبر و سیماى پرشكوه و پرفروغ آن 
پرتوى از سیره و سبك انسانى و ارزشھاى واالى اخالقى و   نھ وحى و رسالت و نمایش حضرت در آیی

برازندگیھاى وصف ناپذیر آن اقیانوس مواج و بى كرانھ رادى ھا و زیبندگى ھا و عزت ھا و سرفرازى ھا و آن 
ت جالب و جذاب و فروزشگاه افتخارات ماندگار و الھام بخش ، با نگرشى نو و نگاھى جدید، مفاھیم و موضوعا

نكات جدید و تازه اى نیز در ابعاد گوناگون دنیاى گسترده و زیبا و تفكرانگیز كتاب وجود ارجدار و ارجمند و 
زوایاى ناشناختھ شخصیت آن بزرگ پیشواى عدالت و آزادى و سرفرازى بھ سبك دلپذیر و نوینى بھ تابلو رفتھ 

خالصانھ و عاشقانھ و   ر این راه بھ حساب آید و گام لرزان و تالش است ؛ بدان امید كھ بتواند جرقھ اى روشنگر د
 . مفیدى در راه شناخت این سمبل واالى انسانى

و اینك بھ یارى خدا و با امید بھ عنایت آن بانوى برگزیده جھان ھستى و لطف و بزرگ منشى و بزرگوارى آخرین 
آخرین امید و آن تنھا نوید، امام مھدى حاصل این تالش بھ فرزند و یادگار معصوم و برگزیده اش ، جان جھان ، آن 

صورتى كھ پیشاروى شماست ، بھ ھمھ ترقى خواھان و آزادمنشان و ارزش خواھان ، بھ ویژه زنان و دختران 
روشنفكر، خداجو، ارزشخواه ، اصالح طلب و اندیشمندى كھ آگاھانھ و باالھام از راه و رسم او، در اندیشھ در ھم 

كند و زنجیرھاى خرافات و اوھام ، زنگارھاى جاھلى و ظالمانھ ، پندارھاى بى اساس و تبعیض آمیز،  شكستن
آداب و رسوم ناسازگار با شاءن و منزلت انسان و آن گاه احیاى حقوق ، آزادى ، حرمت ، كرامت و امنیت خاطر 

آنند كھ در ابعاد گوناگون زندگى  خویش و ھمھ ھمنوعانشان در ھمھ میدان ھا و صحنھ ھاى زندگى ھستند، و بر
فكرى ، فرھنگى ، ھنرى ، عقیدتى ، اخالق فردى ، خانوادگى ، اجتماعى ، سبك سیاسى و دیگر عرصھ ھا و فراز 
و نشیب ھاى حیات ، ریحانھ اندیشمند و سرفراز پیامبر، این برترین و شكوھبارترین و افتخارانگیزترین آموزگار 

ت و كرامت و آزادى و سرفرازى را اسوه و الگو و سمبل زندگى خویش سازند و و این پیشواى راستین شراف
بھ ویژه بھ فرزندان ارجمندم ، سعیده ،  -آگاھانھ و خالصانھ و اندیشورانھ و پر شور و شعور بھ او اقتدا كنند 

تقدیم مى گردد -مسعوده و فھیمھ عزیز  . 
ه آن بى نیاز و بنده نواز برمى داریم و پس از سپاس بى شمار و در پایان این سر آغاز، دست نیاز و نیایش بھ بارگا

بى كران بر نعمتھاى گران و بنده نوازى اش ، با ھمھ وجود، ذات پاك و بى ھمتاى او را مى خوانیم و از پیشگاه 
ا پرشكوھش مى خواھیم كھ بھ حرمت ریحانھ پیامبر در بارگاھش ، از لغزش ھاى ما بگذرد و بھ لطف خویش ما ر
 بیامرزد و این گام لرزان در خدمت بھ فرھنگ و معنویت محبوبھ خدا،
 مایھ شادمانى دل پیامبر،
 فخر زنان ،

راز آفرینش انسان و مام گران مایھ امام مھدى ، آن بزرگ اصالحگر زمین و زمان را توشھ سراى آخرت این 
 -در اداى آن ، بسى ناتوان احساس مى كند  كھ حقى بزرگ بر او دارند و خود را -نویسنده ناچیز و پدر و مادرش 

 .قرار دھد
 آمین رب العالمین

1377بھار  - دفتر فرھنگ و اندیشھ اسالمى   
 على كرمى فریدنى 

روح حیات در كالبد زمان: 1بخش   



 روح حیات در كالبد زمان
نون نور و روشنایى ، او اگر خورشید جھان افروز بود، برتر از این مشعل پر شكوه آسمانى ، واالتر از این كا

 !برتر از این ارزانى دارنده زندگى و حركت و حرارت و طراوت و نشاط و آسایش بود
و اگر ماه بود، زیباتر از این شمع شب افروز و دلرباتر از این سمبل و نمونھ جمال و زیبایى و روشنى بخش تر از 

تحسین برانگیزتر از این آفریده فرمانبردار و این این چراغ منظم و اسرارآمیز، و شكوھمندتر و خیره كننده تر و 
 !رھرو گرم رفتار و این آیت و نشان اقتدار و عظمت خدا بود
اگر زمین بود، رنگین تر از این خوان گسترده ، پربركت تر از این گنجینھ معادن ، پر رازتر از این دربردارنده 

این عرصھ پھناور و پاك و پاكیزه تر از ھر زمین طیب  عجایب ، شگرف تر از این آفریده پراسرار، گسترده تر از
و طاھرى بود كھ انواع گلھا و گیاھان و دانھ ھا و میوه ھا را بھ فرمان خدا مى رویاند و در دامان خویش مى 
 !پرورد
، و اگر كوه ، این سمبل شكیبایى و پایدارى و مقاومت و رمز استوارى و پایمردى بود، بھ راستى قلھ اى پرفراز

 .سر بھ آسمان ساییده ، تسخیرناپذیر و ثابت و پایدار در برابر طوفانھا، گردبادھا و امواج بنیان كن حوادث بود
اگر دریاى خروشان و مواج و پر تالطم ، این سرچشمھ طراوت ، نشاط، خرمى و شادابى زندگى و موجودات زنده 

ان و گرانبھا و نایاب را در خود داشتبود، انبوه انبوه لؤ لؤ و مرجان ، مروارید، گوھرھاى رخش  ! 
و اگر اقیانوس ژرف و بى كرانھ بود بھ راستى كھ پراسرارتر از این گنجینھ اسرار، و سرشارتر از این مخازن 
 .عجایب ، و پر رازتر از این معماى شگفت انگیز آفرینش و پرثمرتر و مفیدتر از این سفره احسان خدا بود

و زالل بود، با ھمان شفافیت جان و زاللى دل و پاكى قلب و طھارت روح و قداست اگر آبشار ریزان و شفاف 
روان ، ھماره دانش و بینش ، درایت و فرزانگى ، آگاھى و آینده نگرى ، ژرف اندیشى و ھدفدارى ، عشق و 

ى و اخالص ، فداكارى و ایثار، گذشت و صفا، شھامت و شجاعت ، عظمت و كرامت ، مھر و محبت ، دگردوست
مردم خواھى ، حق جویى و حق گویى ، حق طلبى و حق پرستى ، آزادگى و آزادمنشى ، توحید و تقوا، امانت و 
راستى ، درخشندگى و روشنگرى ، شگفتى و شگرفى ، پارسایى و پایدارى ، ھمت و اعتماد بھ نفس ، ایمان و 

سار وجودش بر تشنگان و جویندگان آب عرفان و دیگر ارزشھاى واالى انسانى و خداپسندانھ ، ھماره از شاخ
 ! حیات ریزش داشت

و اگر باران بود، باران رحمتى را مى ماند كھ دانھ ھاى بى شمار قطرات جان بخش و زالل و پاك و زندگى ساز و 
ھ شفابخش و بموقع خود را براى زنده ساختن زمین و زمان ، گل و گیاه ، دانھ و میوه ، پرنده و انسان ، سخاوتمندان

مى باراند تا از سویى میكربھاى كشنده و ھستى سوز، بداندیشى ھا و بدخواھى ھا، كج فھمى ھا و كودنى ھا، 
خودخواھى ھا و خودپرستى ھا، شرارت ھا و حماقت ھا، تجاوزھا و زورگویى ھا، ھواھا و ھوسھا، نوع پرستى 

وابستگى ھا و دنبالھ روى ھا، سنگدلى ھا و ھا و بت تراشى ھا، حق كشى ھا و شیادى ھا، تملق ھا و چاپلوسى ھا، 
بى رحمى ھا و تمامى ضد ارزشھا را از كران تا كران زمین پاك خدا بشوید و یكسره با زبالھ دان تاریخ بریزد و 
نابود سازد، و از دگر سو گل ھا و گل بوتھ ھاى نیكبختى و بھروزى را برویاند و بپرورد و شكوفا سازد و بھ میوه 

ندگى را عطرآگین كندبنشاند و ز . 
براى بیدار ساختن خواب رفتگان و   اگر رعد بود، فریادش رساتر و غرشش تكان دھنده تر و طنین جاودانھ اش 

ھشیارى بخشیدن بھ غفلت زدگان و بھ ھوش آوردن كسانى كھ دچار انواع مستى ھا و پستى ھا ھستند، كارسازتر و 
 !ھشداردھنده تر بود

خیره كننده اش مشعل پرنور فرا راه ، چراغ راه ھدایت و روشنى بخش مسیر براى راه و اگر برق بود، نور 
 !جویان و راه پویان آرمان خواه و ھدفدار بود

اگر گل ، این سمبل جمال و كمال و تجسم بارز زیبایى و دالویزى و دل انگیزى بود، بھ راستى زیباتر از ھمھ گل 
تر و ظریف تر از ھمھ گلبرگ ھا، تفكرانگیزتر از ھمھ شكوفھ ھا و دل  ھا، جالب تر از ھمھ اللھ ھا، عطرآگین

 !انگیزتر از تمامى دشت ھاى پوشیده از گل و سنبل و باغستان ھاى پر از اللھ ھا و شكوفھ ھاى رنگارنگ بود
باترین كھ برافراشتھ تر و پایدارتر و شكی! و اگر سرو، این سرمشق پایدارى و برافراشتگى بود، خداى را سوگند

 !آنھا در برابر تندباد حوادث بود
 اگر دختر بود، دخترى بى ھمتا و بى ھمانند،
 دخترى سرشار از خردمندى و خردورزى ،
 ادب و عاطفھ ،
 پاكى و صفا،
 معنویت و فضیلت ،



 كمال و جمال ،
 خداجویى و خداخواھى ،
 خدابینى و خداپرستى ،
 ایمان و پروا،
 توحید و توكل ،

، شھامت و دلیرى  
 عفاف و درستى ،
 دانش و آگاھى ،
 ژرف نگرى و نواندیشى ،
 شھامت و شجاعت ،
 زیبندگى و برازندگى ،
 حق شناسى و انصاف ،
 عدالتخواھى و دادگرى ،
 حق طلبى و ستم ستیزى ،

ت و آزادگى و آزادمنشى و بھ یك كالم راز و رمز خلقت و معماى انسانیت بود كھ لقب بلندام ابیھارا از پیامبر گرف
پدرت بھ ! فاطمھ جان :((بارھا آن كاروانساالر انسانیت دست او را بوسھ باران ساخت و با ھمھ وجود فرمود

 ((! قربانت
 و اگر زن بود، بانویى بى نظیر و بى مثال ،
 شاخص و نمودار كامل یك بانوى نمونھ ،

جنس زنان و در میدان جلوه ھاى شكوه  اسوه راستین و پرشكوه و بالنده زن آزاده و آزاداندیش و اسطوره جاودانھ
 .زن بودن پایدارتر از كوه ھا و مقاوم تر از رودبارھاى ھمیشھ جارى و چشمھ سارھاى ھماره جوشان بود
 اگر مادر بود، در عرصھ مادرى لطیف تر از شبنم بھار،
 نوازشگرتر از نسیم سحر،
 ظریف تر از برگ زیباى گل ،

از اللھ ھاى معطر بود و عطرآگین تر و دوست داشتنى تر . 
گرمابخش تر از آفتاب جھان تاب ، ) علیھ السالم(اگر ھمسر بود، در گستره ھمسرى و در كانون خانھ على 

دلنوازتر از مھتاب ، دل انگیزتر از نسیم بھارى ، و بخشنده تر و پربارتر از ابر باران زا و نزدیكتر از پروانھ بى 
شھامت تر و فداكارتر از ھر ھمدل و ھمرزم و ھر یار و ھمراه راستین راه  قرار و دلسوختھ بھ شمع روشن و پر

 !خدا بود
 پاورقي
45سوره عنكبوت ، آیھ  -1 . 
25سوره حدید، آیھ  -2 . 
18سوره زمر، آیھ  -3 . 
18، ص 53بحار، ج  -4 . 
78، ص 7؛ الغدیر، ج 12-14، ص 1االمامة و السیاسة ، ج  -5 . 

 

 
ھ جھان خلقت ، معماى انسانیت ، راز و رمز ھستى ، گوھر گرانبھاى آفرینش ، آیت ھرچھ بود و ھركھ بد، اعجوب

قدرت بى كران خدا از آفریدن آفریدگان ، خالصھ فضیلت ھا، عصاره كرامت ھا، مجموعھ موھبت ھا و فرزانگى 
بود))زنان((ھا و نشان توانایى بدیع و عجیب آفریدگار فرزانھ در آفریدن از جنس . 

رین انسان و شگرف ترین بشرى بود كھ در پست دخترى ، ھمراز و ھمسنگ و ھمراه و پشتیبان شگفت انگیزت
كارآمد و دلسوز و مشاور پدر، و در مقام ھمسرى یار و مددكار و مشاور و مدافع و گرمابخش زندگى ھمسر، و 

دن و عضو حساسى از محبوب ترین یار و نزدیكترین دوست و پرتوان ترین غمخوار او، و در گستره شكوه زن بو
 جامعھ بشرى بھ حساب آمدن ، جارى تر از رودخانھ ھاى ھمیشھ جارى ،



 خروشان تر از سیالب خروشان ،
 دل انگیزتر از آبشارھاى ھمیشھ ریزان ،
 غرنده تر از رعد،
 روشنگرتر از درخشش برق ،
 دلیرتر از شیر ژیان ،
 شكیباتر از تك درخت بیابان ،

حماسھ سازان ،حماسھ سازتر از تمامى   
 .و سرسخت تر و نستوه تر و پرشورتر از پیامبران ، در راه حق و عدالت و آزادى و حقوق بشر بود

و دانشى را كھ ))علم اسماء((، و برگزیده خدا در سپیده دم آفرینش انسان نبود، اما شگفتا كھ))پدر انسانھا((او آدم ،
تحان و آزمون از فرشتگان پیشى گرفت ، ھمھ را آموختھ بود و آفریدگار ھستى بھ آدم آموخت و آن گاه او، در ام

 !مى دانست و از آدم گویاتر و رساتر خبر مى داد
او بھ ظاھر مسجود فرشتگان ، بھ فرمان خدا نبود، اما ھمسخن و ھمراه و مورد تكریم و تحسین و اعجاب و احترام 
 !آنھا بود

ى زیارت او سر از پا نمى شناختند و افتخار خدمت بھ آن دردانھ آنان برا.خانھ او و پدرش فرودگاه فرشتگان بود
جھان آفرینش را بھ ھیچ بھایى معاملھ نمى كردند؛ چرا كھ خوب مى دانستند كھ نھ تنھا سجده در برابر آدم بھ فرمان 

آنان استخدا، بھ احترام او و پدر گرانقدر و شوى شھسوار و فرزندان شكوھبارش بود كھ آفرینش ھستى بھ خاطر   
. 
او نوح ، آن بنده سپاسگزار، آن پیامبر برگزیده ، آن سازنده و ناخداى كشتى نجات و آن پیام رسان شكیبا و 
پراستقامتى كھ نھصد و پنجاه سال بھ فرمان خدا پایدارى كرد و سالم و درود خداى را نصیب خود ساخت ، نبود، 
 اما بانوى بانوان ،

ھ و شایستھ خدا، دخت گرانمایھ پیامبر، پاره تن و رگ حیات و مایھ زندگى ساالر شایستگان ، بنده وارست
بود، و مادر قھرمان بزرگى است كھ ناخداى كشتى نجات و چراغ ھدایت است و خود ) صلى هللا علیھ و آلھ (محمد

عظیم در بارگاه  واال و موقعیتى بسیار  نیز افزون بر این امتیازات ،محدثھبود و بر او الھام مى شد و مقامى بس 
خدا داشت ، بھ گونھ اى كھ معیار حق و باطل بود و مام پرفضیلت و واال مقام خاندانى كھ بھ بیان پیشواى بزرگ 
توحید، داستانشان داستان كشتى نوح است كھ ھر كس بھ آن پناه برد، نجات خواھد یافت و ھر كس از آن دورى 
 . گزیند، غرق خواھد گشت

نبود، اما ...یل و یونس و صالح و زكریا و یحیى و ادریس و شعیب و ھود و موسى و عیسى واو ابراھیم و اسماع
از ھمھ این سرفرازان و قافلھ ساالران دانش و تقوا و ایمان و عمل و شھامت و شجاعت و ایثار و فداكارى و 

را داشت ، و ارزش ھاى  بردبارى و شكیبایى و آزادى و آزادگى و حق محورى و مردم خواھى ، بیشترین نشانھ ھا
موج مى   عقیدتى و اخالقى و انسانى و معنوى آن برگزیدگان خدا، یكجا در كران تا كران اقیانوس مواج وجودش 

 .زد
، برترین انسان و آخرین و واالترین برگزیده خدا نبود، و در طلوع جھان افروز )صلى هللا علیھ و آلھ (او محمد 

ق استبداد نشكافت و كنگره ھاى آن فرو نریخت ، و شعلھ ھاى سركش آتشكده نور وجودش ایوان پر زرق و بر
و درباریانش))كسرى((بھ خاموشى نگرایید و دریاچھ ساوه خشك نشد و  فارس  دچار خواب ھاى آشفتھ نشدند و   

ن گونھ بتھاى بتكده ھا و بتخانھ ھاى مكھ سرنگون نگردید، و پس از والدت ، بى درنگ نداى عظمت خدا را بدی
هللا اكبر، والحمد ㆨ كثیرا، سبحان هللا بكرة واصیال، اما ھمھ گواھى داده اند كھ با والدتش :طنین افكن نساخت كھ 

نورى درخشان تلؤ لؤ كرد و شعاع آن نھ تنھا مكھ و خانھ ھاى آن ، كھ تا فرسنگ ھا فاصلھ را نورباران ساخت ، و 
ش خداى بى ھمتا گشود و نداى شكوه و عظمت خدا و آزادى و آزادگى ھمان لحظات پس از والدت ، زبان بھ ستای

و كرامت انسان و نفى پرستش ھاى چندش آور و ذلت بار، و رسالت پیامبر و امامت پیشوایان راستین نور را سر 
 :داد و در قالب آن ، استبداد و خودكامگى و زورمدارى و فریب و حق كشى و قیم مآبى را مردود اعالن كرد

شھد ان ال الھ اال هللا ، وان ابى رسول هللا سید االنبیاء، و ان بعلى سید االوصیاء، وان ولدى سادة االسباطا .(6) 
او فرمان بعثت نیافت و قرآن بر او فرود نیامد و رنج رساندن پیام خدا را بھ طور مستقیم و در درجھ نخست 
 نچشید، اما او قامت بلند اندیشھ ،
 سرو برافراشتھ آگاھى و آزادگى ،
 آبشار زالل و شفاف دانش و بینش ،
 برترین بانوى ھستى ،



در پیشگاه پیامبر،محبوب ترین انسان ھا   
 شبیھ ترین انسان ھا در صورت و سیرت بھ او،
 قرین و ھمتا و ھمشاءن امیر واالیى ھا،
 مام پرفضیلت پیشوایان نور،
 اقیانوس بى كرانھ ارزش ھا و واالیى ھا و قداست ھا،
 موھبت خدا بھ پیامبر،
 تضمین گر جاودانگى دین و دفتر،
 كوثر گواراى جویندگان آب حیات ،

وى بى بدیل رھروان راه كمال ،الگ  
 ارمغان خدا بھ پیامبر،
 دخت وصف ناپذیر بھشت ،
 .و پرتوى از نور جاودانھ پروردگار بود

، مادر انسان ھا،))حوا((او،  
(( ، آن بانوى فداكار و پراخالص ،))ھاجر  
(( ، آن زن شجاع و پاكباختھ ،))ساره  
(( ، آن شیر زن ظلم ستیز و خداجو،))آسیھ  
(( آن سمبل قداست و تقرب بھ خدا، ،))مریم  

كھ بھ بیان  - ، آن بانوى خردمند و تجسم حق جویى و فداكارى و شھامت و استقالل اندیشھ و نجابت ))خدیجھ((و
نبود، اما خود یك تنھ و بھ تنھایى ، بانوى بانوان بھشت ، - پیامبر، زیبنده ترین زنان تاریخ انسانیت اند   

،ساالر زنان آگاه و با ایمان   
 سرور زنان گیتى ،
 برجستھ ترین الگو در كران تا كران تاریخ ،
 آیینھ تمام نماى حقیقت ،
 تجسم روشن فضیلت ،
 اختر تابناك عصمت و طھارت ،
 دردانھ خاندان رسالت ،
 نمونھ كامل یك دختر شایستھ و بایستھ براى پدر،
 ترجمان راستین یك بانوى تمام عیار براى زندگى ،

ساز براى جامعھ ایده آل ، عضو سازنده و تاریخ تفسیر درست یك   
 مفھوم حقیقى یك مادر برجستھ و واال براى نسل سرفراز،
 تبلور درخشان گوھر عفاف و پاكى ،
 تجلیگاه اندیشھ ھاى واال،
 قبلھ گاه ارزش ھاى ھمھ شایستگان و تمامى بندگان وارستھ و برگزیده خدا،

جھان ھستى بود  نس زن و یكى از علل آفرینش و شاھكار بى ھمانند قدرت آفرینش از ج . 
او از جنس زنان بود و سند افتخار و مایھ مباھات آنان در ھمھ عصرھا و نسل ھا، در دنیا و آخرت و در میان 
 . پریان و آدمیان و فرشتگان و حوریان بھشت است

ثھ ، صدیقھ ، طاھره ، مطھره ، حانیھ ، فاطمھ ، ھادیھ ، مھدیھ ، ملھمھ ، محد: نام و لقب بلند آوازه و شكوھبارش 
مباركھ ، معصومھ ، زكیھ ، نوریھ ، سماویھ ، حره ، راضیھ ، مرضیھ ، سیده ، زھراء، بتول ، عذراء، فھیمھ ، 
جمیلھ ، عالمھ ، حكیمھ ، علیمھ ، صفیھ ، عابده ، زاھده ، شفیقھ ، رشیده ، كریمھ ، منصوره ، شریفھ ، سعیده ، 

بود، اما تو گویى حوریھ اى انسان نما، فرشتھ اى بھشتى ، لؤ لؤ یى نورانى ، گوھرى گرانبھا ...عزیزه ، حوریھ و
و نایاب ، الگو و سرمشق و نمونھ اى كامل و تمام عیار، و مجموعھ فضیلت ھا، عصاره موھبت ھا، چكیده واالیى 

ت ، گفتار و سخن ، حركات و ھا، فشرده ارزش ھا و شبیھ ترین انسان ھا در سیما و صورت ، رفتار و سیر
بود))محمد((سكنات ، روح و جان ، اندیشھ و روان ، بھ برترین بنده خدا و سرفرازترین برگزیده او . 

در حقیقت دخت گرانمایھ شخصیت بى ھمانندى كھ خداوند، كتاب قطور و شگرف آفرینش را بھ خاطر او گشود و 
آرى ، فاطمھ ، این بانوى بھشت و این برجستھ ترین الگوى زن  بھ خاطر خاندان سرفراز و پرافتخارش كھ فاطمھ ،

 .در ھمھ جھان ھا، محور و مركز و مدار و مام راستین این خانواده بود



دوران زندگى اش كوتاه بود اما چنان پربركت ، پرمحتوا، كامل و جامع ، كھ بھ راستى كتاب قطور انسان ساز و 
ھاى متنوع و گوناگون فكرى ، عقیدتى ، عبادى ، اخالقى ، خانوادگى ، جامعھ پردازى را مى ماند كھ از بخش 

تشكیل شده باشد؛ آن ھم در سطحى ممتاز و عالى و بى ھمانند ...ھنرى ، اجتماعى ، فرھنگى ، مبارزاتى ، سیاسى و
 ....و وصف ناپذیر؛ بسان قرآن ، نھج البالغھ ، صحیفھ سجادیھ و صحیفھ فاطمیھ 

اپرستى خالص و ناب ، سرآغاز و سرفصل كتاب وجود فاطمھ را تشكیل مى دھد و از پى آن ، توحید گرایى و یكت
عاشقانھ ، راز و نیازھا و نیایش ھا و رنگ خدا گرفتن ھا و الھى شدن ھاى اوست   بخش بندگى خالصانھ ، پرستش 

 . كھ خواندنى است و شنیدنى و حس كردنى و الھام گرفتنى
معادشناسى و ایمان بھ آخرت و حساب و كتاب و برنامھ و ھدفدارى آفرینش و پرواى  بخش سوم كتاب وجود او را

 .از خدا ساختھ است كھ پژوھشگران را بھت زده مى سازد و انگشت حیرت بر دھان مى گیرند
پس از آن ، ارزش ھاى انسانى و اخالقى و معنویت اوست كھ مطالعھ كنندگان كتاب وجود دخت گرانمایھ پیامبر را 
 .والھ و شیداى آن عصاره ارزش ھا و چكیده شایستگى ھا مى كند
 . بخش پنجم كتاب وجودش بخش ھنرى است
 ھنر دختر نمونھ بودن در شعاع رسالت ،
 ھنر ھمشاءن و ھمتا و ھمسر و مشاور و معاونى بى نظیر بودن در زندگى مشترك ،
 ھنر مادر سرفراز شدن و نسل سرفراز پروراندن براى ھمیشھ ،

نر زن بودن و عضوى كارآمد و سازنده و نمونھ براى جامعھھ  .... 
و بخش دیگر كتاب وجود فاطمھ را نورافشانى ھاى علمى و تربیتى و اجتماعى ، مبارزات فكرى ، فرھنگى و 
عقیدتى و تالش ھا و روشنگرى ھاى خالصانھ و قھرمانانھ و مسالمت آمیز او بھ منظور صیانت از دین و دفتر و 

و عترت و مرزبانى از عدالت و آزادگى شكل مى دھدقرآن  . 
روزگارى را كھ ھمھ جا دوشادوش پدر بود و شاھد فداكارى ھا و مجاھدت ھا و رنج ھاى گران او در رساندن پیام 
خدا نجات بشریت از عفریت شوم جھل و بیداد و خرافات و تعصبات ویرانگر و انواع اسارتھا و حقارتھا، و 

خش و پناه فكرى و عاطفى او بودن ، در سخت ترین شرایط و سھمگین ترین بحران ھاغمخوار و امیدب . 
روزگارى را كھ قرین امامت راستین بود و ھمسنگر و ھمراز و مشاور و معاون بلندمرتبھ امیرمؤمنان و مام 

و زھد و  پرفضیلت فرزندانش ، و روزگارى كھ در اوج تركتازى بازیگران قدرت و خداوندگاران ریا و فریب
تظاھر و زورمدارى و خودكامگى و تاریك اندیشى ، كھ مردى یافت نمى شد تا از شھسوار حق و محور عدل و 
جانشین راستین محمد و میراث معنوى و سیاسى و آرمان نبوى دفاع كند، او، آرى ، فاطمھ ، قھرمانانھ گام بھ 

ماسھ اى جاودانھ پدید آورد و در عرصھ ھاى میدان جھاد فكرى و فرھنگى و عقیدتى نھاد و موج آفرید و ح
گوناگون ، جھادى سترگ و پایان ناپذیر و روشنگرانھ و انسانى را پى ریخت و تا مرز شھادت و دفن شبانھ و 

پیش رفت و ))چرا؟((پنھانى ، تشییع غریبانھ و مظلومانھ و مزار ناپیدا و تفكرانگیز و درس آموز و سرشار از
ب و جود خویش را گشودبخش پایان ناپذیر كتا . 

 . او بر ضد افعى استبدادى كھ دگر باره در حال جان گرفتن بود، بھ پاخاست
 .براى خاموش ساختن لھیب سوزان تجاوز و تھاجمى كھ در راه بود، حركت كرد
براى نجات جامعھ از شراره طغیانى كھ بر ضد آن در حال سازماندھى ارتجاعى ترین نیروھا براى سوزانیدن 

تى آن بود، بادرایت و شجاعت بھ خروش آمدھس . 
 .براى متزلزل ساختن پایگاه ھاى چپاول و غارت و ستمى كھ بھ نام عدالت و قسط در حال بنیاد بود، فریاد كشید

براى شناساندن عجوزه فرتوت و جذامى ظلم و جور كھ با ھزاران فریب و نیرنگ و كرشمھ و ناز خود را فرشتھ 
نمایاند، بھ مسجد پیامبر، كھ تا پیش از غصب و اشغال بھ وسیلھ انحصار و سركوب و تاریك  اى فریبا و طناز مى

 . اندیشى و خشونت ، سنگر توحید و تقوا و عدالت و آزادى بود، براى روشنگرى رفت
 براى دریدن ستار فریب و نمایاندن چھره كریھ جالدان و غداره بندان و آتش افروزانى كھ بر ھر گذرگاه حساس

تاریخ ، با ریا و سالوس و عوام فریبى ، براى بھ یغما بردن ھستى و كرامت و آزادى و شرافت ملت ھا كمین مى 
ساز را با آن شھامت وصف ناپذیر و ژرف  كنند، آن خطابھ شورانگیز و غرور آفرین و عمیق و جامع و تاریخ 

افكن ساختعصرھا و نسل ھا طنین   نگرى ویژه خود در رواق تاریخ و در گوش   . 
براى نشان دادن ماھیت سودجویان ، خودپرستان ، خودكامگان ، بزدالن و ساده اندیشانى كھ جز منافع آنى و زود 
گذر خود را نمى بینند و خود را برتر و باالتر از دیگران مى پندارند و تنھا منافع خویش را از میان ھمھ منافع و 

كوچھ ھاى مدینھ را گام سپرد و در خانھ   د، شامگاھان كوچھ ھا و پس حقوق بر باد رفتھ و پایمال شده مى جوین
مھاجر و انصار را زد و آنان را از خطر سھمگین بیداد و صداى گام ھاى وحشت زا و درنده خوى استبداد سیاه و 



و مذھب ، دیرپاى اموى و عباسى و دیگر تاریك اندیشان و پایمال كنندگان حقوق بشر در ستار دین و بھ نام خدا 
 .بیدار باش داد
براى رسوا ساختن دیوسیرتان تاریخ كھ در چھره فرشتگان دروغین نجات ، دانش و فرھنگ ، استعدادھا و امكانات 
، جانھا و دارایى ھا، احساسات و عواطف ، واژه ھاى مقدس و باورھاى مورد احترام توده ھا را در انحصار 

نبوغ برخاستھ از آنان را نیز بھ اسارت فكرى و عملى خویش مى گیرند، گرفتھ و با شیادى و دجالگرى مغزھاى پر
ارزشھا و واالیى ھا و قداست ھا و عدالت ھا و حریت ھا و نیایش ھا و مردم خواھى ھا و بشردوستى ھا ))امیر((از

 .دفاع كرد
ژرفنگرانھ پیش ) لسالم علیھا ا(براى از میدان بیرون راندن خودكامگانى كھ بیدادگرى شان ھمان گونھ كھ فاطمھ 

بینى كرده بود، جانكاه و طاقت فرسا و استخوان سوز و دیرپا و انحطاطآفرین و در نھایت درجھ ناجوانمردانھ و 
نور و روشنایى براى زدودن ظلمت ھا، ناآگاھى ھا،، غفلت ھا، ))امیره((عارى از وجدان و رذیالنھ بود، آرى ،
نى دیگر آغاز كرد تا ھمگان اگر خواستند با این مشعل فراراه ، جرثومھ ساده اندیشى ھا، تعصبات كور، درخشید

تجاوز و فریب را در ھر ستار و با ھر شعارى كھ چھره منحوسش را نھان كند و با ھر رنگى خود را بزك نماید، 
وشیار، بیدار از نھیب شبان بیداردل و ھ.و در ھر برھھ اى از تاریخ و در ھر جامعھ اى ظاھر گردد، آن را بشناسند

 .گردند و بھ دامان گرگ ھاى درنده روى نیاورند
او در فرارسیدن دوباره شب ھاى سرد زمستان ستم و آغاز دوباره یخبندان ارزش ھا كھ بار دیگر مى رفت تا گل 

بودند، ) صلى هللا علیھ و آلھ (ھا و گل بوتھ ھاى عطرآگین عصر درخشان رسالت را كھ یادگار پدرش محمد 
ند و آن گاه كھ كرم ساقھ خوار و مخفى جاھلیت و استبداد بر آن بود تا دگر باره شیره جان توده ھا را بمكد و بلرزا

قامت رساى استقالل و استوارى و آزادى و آگاھى و حقوق انسانى و امنیت و كرامت شان را از درون بپوساند و 
آن ھم بھ نام  - یدن بود بھ تعظیم و ذلت و حقارت پوچ و پوك سازد و مردم را در برابر بیدادى كھ در حال سركش

وا دارد، آرى ، آن روز، آن روز سرد و سخت كھ براى دفاع از حق و عدالت و  -خدا و باورھاى مقدس دینى 
ارزش ))امیره((واالیى ھا و رادى ھا بھ میدان نیامد، آنروز، آرى ، آن روز، این))امیر((ارزش ھا، كسى بھ یارى

ا بپاخاست و بامنطق پوالدین ، امواج دانش و بینش ، حقگویى و حق طلبى ، انگیزش بھ خردمندى و ھا و واالیى ھ
خردورزى ، روشنگرى و اندیشاندن ، با خون دل ، با استخوان ھاى سینھ ، با بازوان گره خورده ، با نفس گرم ، با 

خیرخواھى و خداجویى ، و با خون مقدس فریاد حق طلبانھ و ھشدارھاى برخاستھ از پرده دل و با مردم دوستى و 
، آن كودك شھیدش ، قرآن و عترت ، دو یادگار و دو امانت گرانمایھ پیامبر، را مرزبانى كرد و شعلھ ))محسن(( 

امید و نوید را روشن و برافروختھ داشت و خون بر رگھاى تاریخ تزریق كرد، و روح بلندآوازه و تابناكش را كھ 
بود و نھ در زندان زمان و مكان ، آن را در امتداد زمان تا دامنھ رستاخیز جارى ساخت  نھ در حصار تن محصور

و شاھكارى آفرید و تدابیرى اندیشید كھ دیگر سرماى استخوان سوز شام تیره بیداد و فریب و دجالگرى نتواند بى 
شرك و زندقھ را توحید، و كفر  سر و صدا حاكم گردد و جاھلیت و بیداد را عدالت ، نفاق و خودكامگى را دین ، و

بزك شده را اسالم ، و مذھب ساالرى مخوف و ھراس انگیز و ترور و وحشت شیفتگان قدرت و تاریك اندیشان 
خشونت كیش را حاكمیت دین پاك و بشردوستانھ خدا و سبك و سیره آزادمنشانھ و قانونگرایانھ و پرجاذبھ و مردمى 
 .پیامبر عنوان دھد

تبار پرافتخار ریحانھ پیامبر ریشھ و: 2بخش   
 عوامل سازنده شخصیت

ھر انسان شایستھ و بایستھ اى ...شخصیت فردى ، اجتماعى ، عقیدتى ، اخالقى ، فرھنگى ، ھنرى ، سیاسى و
ساختھ و پرداختھ عوامل و قالب ھایى است كھ او را ساختھ و آراستھ و پرورده اند، عوامل شخصیت ساز و 
 : پردازنده اى چون

امل وراثت ،ع  
 عامل تغذیھ جسم و جان ،
 عامل خانھ و خانواده ،
 عامل فرھنگ و آموزش و پرورش ،
 عامل محیط بھ مفھوم گسترده آن ،
 . و سرانجام عامل اراده تاریخ ساز خود آن انسان

و محیط و نیك مى دانیم كھ شرایط خانھ و خانواده و شخصیت پدر و مادر و محیط خانوادگى كھ نخستین آموزشگاه 
تربیت و كالس آموزش و جایگاه رشد و تكامل ھر انسانى است ، چھ اثر عمیق و سرنوشت سازى در طراحى و 
پى ریزى و پردازش شخصیت مثبت یا منفى انسان دارد؛ چرا كھ شالوده و پایھ ھا و چارچوب شخصیت جسمى ، 



و این عامل .كانون پى ریزى مى گردد كودك در ھمان...فكرى ، روحى ، اخالقى ، عاطفى ، عقیدتى ، روانى و
ھر انسانى ، : حیاتى بھ گونھ اى در پردازش شخصیت فرزندان انسان نقش حیاتى دارد كھ دانشمندان مى گویند

 . نمونھ و سمبل و آیینھ تمام نماى شخصیت پدر و مادر خویش و طرز تربیت آنان است
ت سرفراز پیامبر باید پرتوى از وجود گرانمایھ پدر و از این رو براى آشنایى با شخصیت برجستھ و باشكوه دخ

مادر او را شناخت و با خانھ و خاندان و تبارى كھ این بانوى بانوان میوه شیرین و دل انگیز آن شجره مقدس و آن 
خاستگاه و رویشگاه و بوستان عطرآگین و آن درخت تناور و تربیت یافتھ آن آموزشگاه فضیلت ھا و آن دو مربى 

نھ و واالست ، آشنا شدنمو . 
 نخستین عامل سازنده شخصیت
 . نخستین عامل سازنده شخصیت ، عامل وراثت یا عامل خانھ و خانوده است

در گذشتھ ، ھماره این پرسش در ذھن انسانھا بود كھ چھ عاملى ، صفات ، و ویژگى ھا و خصوصیات ظاھرى و 
ھ گونھ اى كھ بذر یك گل را وقتى در باغچھ خانھ مى افشانیم و باطنى یك بوتھ گل را بھ نسل بعد انتقال مى دھد؛ ب

مى پروریم ، درست نسخھ اى از اصل و آیینھ اى است تمام نما از گل مادر، در رنگ و رو، عطر و بو، خاصیت 
و قیافھ ، زیبایى و طراوت ، دل انگیزى و درس آموزى ، یادآور ھمان ریشھ و ھمان گل سال گذشتھ است ؛ عامل 

ن خصوصیات چیست ؟ھمین گونھ در جھان حیوان و انسانای  . 
ھاى شایستھ را یافتھ است و عامل وراثت را نخستین عامل  امروز دانش بشرى با سیر شتابان خویش ، پاسخ 

سازنده شخصیت و انتقال دھنده ویژگى ھاى جسمى ، روحى ، ظاھرى و باطنى نسل ھاى گذشتھ بھ نسل حاضر و 
ان ، اعالن مى كندنسل حاضر بھ آیندگ . 

این عامل و نقش سازنده اش ، در آیات و روایات ، با ظرافتى وصف ناپذیر ترسیم شده است كھ از نمودھاى این 
واقعیت را مى توان در انبوه روایات مربوط بھ تشكیل خانواده و گزینش ھمسر، و نیز در موضوع شیر و 

فى و روانى مادر نگریستشیرخوارگى كودك و توجھ دادن بھ سالمت فكرى ، عاط  . 
و از ھمین زاویھ است كھ براى شناخت بانوى بانوان باید پدر و مادر گرانقدر او را شناخت و ریشھ و تبارش را؛ و 
 . نیز تدبیر شگرف دستگاه آفرینش در خلقت وى را نگریست
 پدر گرانمایھ ریحانھ پیامبر

انیت و بزرگ پرچمدار آزادى و آزادگى است، كاروانساالر انس))محمد((پدر برترین بانوى گیتى ،  . 
ھمو كھ با ھمین نام گرانقدر، چھار بار در كتاب ارجمند خدا گرامى داشتھ شده و سوره اى نیز بھ ھمین نام در 
 (7). گرامیداشت او فرود آمده است
 ھمو كھ نام بلند و پرشكوھش آیینھ تمام نماى رادیھا و سرفرازیھا،
 راستى ھا و درستى ھا،
 ایمان ھا و اخالص ھا،
 عشق ھا و عرفان ھا،
 حق شناسى ھا و حق طلبى ھا،

ادگرى ھا،عدالت خواھى ھا و د  
 آزادگى ھا و آزادمنشى ھا،
 شجاعت ھا و شھامت ھا،
 گذشت ھا و ایثارھا،
 بشردوستى ھا و مردم خواھى ھا،
 وفادارى ھا و امانت ھا،
 پارسایى ھا و معنویت ھا،
 توحیدگرایى ھا و تقواپیشگى ھا،
 روشنگرى ھا و سازندگى ھا،
 زیبندگى ھا و برازندگى ھا،

وران و سفیران خداستو بھ راستى برترین پیام آ  . 
ھمو كھ خداى جھان آفرین و جود گرانمایھ و دین و آیین و راه و رسم آزادى بخش و انسان سازش را براى نجات 
 :رستگارى و سعادت و ھشداردھنده از نگونسارى و تیره بختى قرار داد بشریت برگزید و او را نویدبخش 
 (8)وما ارسلناك اال كافة للناس بشیرا و نذیرا

یستھ كردار و شخصیت پرشكوھى كھ آفریدگار ھستى و فرشتگانش بر او درود مى فرستند و بھ توحیدگرایان شا



 :كمال جو نیز فرمان مى رسد كھ ھماره بر او درود بفرستند
 (9)... ان هللا و مالئكتھ یصلون على النبى یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیھ
انسان برترى كھ خدا بھ او پایگاھى واال و باال مى بخشد و نویدش مى دھد كھ در پرتو این رابطھ خالصانھ و 
 :عاشقانھ اش باخدا و مھر و دلسوزیش نسبت بھ مردم ، او را بھ مقامى ستوده ، اوج مى بخشد

ما محموداعسى ان یبعثك ربك مقا (10) 
 :و جان گرانقدر او را بھ گونھ اى گرامى مى دارد كھ بھ آن سوگند یاد مى كند
 (11)لعمرك انھم لفى سكرتھم یعمھون 

اوج عرش و ملكوت پرواز مى دھد تا در آن سیر آسمانى و آن حضرت را بھ آسمان جالل و مقام شكوھبار قرب و 
 :نشانھ ھاى قدرت خوش را بر آن بنده برگزیده بارگاھش بنمایاند
 (12)... سبحان الذى اسرى بعبده لیال من المسجد الحرام الى المسجد االقصى
 :و او را الگوى شایستگى ھا و برازندگى ھا و كمال و جمال عنوان مى سازد و مى فرماید

رالقد كان لكم فى رسول هللا اسوة حسنة لمن كان یرجوا هللا و الیوم االخر و ذكر هللا كثی (13) 
(( ى كھ بھ خدا و روز بازپسین براى آن كس: و بى گمان براى شما در اقتدا بھ پیامبر خدا الگو و سرمشقى نیكوست 
 ((.امید مى دارد و خدا را فراوان یاد مى كند
و روشن مى سازد كھ خداى فرزانھ آنچھ شایستھ و بایستھ است و آن حضرت پیش از انگیزش خویش ، آنھا را نمى 
 . دانست ، ھمھ را بھ او آموخت
 (14)و انزل هللا علیك الكتاب و الحكمة و علمك ما لم تكن تعلم 
 ((. و خدا كتاب و حكمت بر تو نازل كرد و آنچھ را نمى دانستى بھ تو آموخت))

خصیت اجتماعى و مردم دوستى اش مى فرمایدو در ترسیم ش : 
فبما رحمة من هللا لنت لھم ولو كنت فظا غلیظ القلب النفضوا من حولك فاعف عنھم واستغفر لھم وشاورھم فى االمر 
 (15)((فاذا عزمت فتوكل على هللا
و در پرتو رحمت گسترده خداست كھ تو با اینان این گونھ پرمھر و خوشخو ھستى ، و اگر تندخو و سخت دل ))

ایشان آمرزش بخواه و در كارھا با آنان بودى ، بى گمان از گرد تو پراكنده مى شدند؛ بنابراین از آنان درگذر و بر
مشورت كن و چون بر انجام كارى تصمیم گرفتى ، بر خداى توانا اعتماد كن ؛ چرا كھ خداوند توكل كنندگان را 
 ((.دوست مى دارد
 :و در فداكارى و عشق و ایمانش مى فرماید
 (16)... طھ ما انزلنا علیك القرآن لتشقى
(( قرآن را بر تو فرو نفرستادیم كھ در رنج افتى ، جز اینكھ براى ھر آن كھ مى ترسد، مایھ پند و ! ھان اى طاھا

استاندرزى   .)) 
 :و در بشردوستى و خیرخواھى و فداكارى اش براى ساختن و آراستن جامعھ و دنیایى آباد و آزاد و زیبا مى فرماید
 (17)لقد جائكم رسول من انفسكم عزیز علیھ ما عنتم حریص علیكم بالمؤمنین رؤ ف رحیم 
بى تردید پیامبرى از خود شما بھ سویتان برانگیختھ شد؛ ھر آنچھ شما را رنج و آزار دھد، بر او گران مى ))

و نجات شما كوشاست و با ایمان آوردگان و حق طلبان و سخت بھ شمایان دل بستھ است و در ھدایت و نیكبختى .آید
 ((. عدالت خواھان ، پرمھر و مھربان است
 .و آن پیشواى رادى و سرفرازى را موھبت عظیم و نعمت گران خدا بھ انسان ھا وصف مى نماید

مھم الكتاب و الحكمةلقد من هللا على المؤمنین اذ بعث فیھم رسوال من انفسھم یتلوا علیھم آیاتھ و یزكیھم و یعل  ...(18) 
(( كھ پیامبرى از خودشان در میان آنان برانگیخت ، تا یقین ، خدا بر توحیدگرایان و شایستھ كرداران ، منت نھاد 
 ((...آیات خود را برایشان بخواند و پاكشان گرداند و كتاب و حكمت بھ آنان بیاموزد

ھمو كھ قرآن در وصف شخصیت اخالقى و انسانى اش ، خلق و خوى پرشكوه او را بسان قرآن و عرش خویش 
 :عظیم مى شمارد و مى فرماید

عظیم انك لعلى خلق  (19) 
(( تىبھ راستى كھ تو، اى محبوب ما، داراى خلق و خوى شكوھبار و تحسین برانگیزى ھس  .)) 

چرا كھ او بھ تنھایى بھ ھمھ برازندگى ھا و ویژگى ھاى برجستھ پیامبران ، آراستھ بود؛ بھ سپاسگزارى و حق 
شناسى نوح ، بھ دوستى ابراھیم ، بھ اخالص موسى ، بھ راستى اسماعیل ، بھ شكیبایى یعقوب ، بھ پایدارى ایوب ، 

حشمت و معنویت سلیمان ، بھ شھامت و شجاعت صالح ، بھ بھ جوانمردى و زیبایى یوسف ، بھ فروتنى داود، بھ 
و بھ تنھایى ...بشردوستى ھود، بھ ستم ستیزى لوط، بھ مھر و دلسوزى زكریا، بھ صلح دوستى و آزادگى مسیح و



نشانگر ھمھ واالیى ھاى آنان بود؛ چرا كھ خلق و خوى انسانى و سبك و سیره آن پیشواى بزرگ ، بسان قرآن بود؛ 
ان گونھ كھ معارف و مفاھیم زیبا و دلنواز قرآن ، بى كران و جاودانھ است ، رفتار و كردار آن حضرت درست ھم

كان خلقھ القرآن ، یعنى كما ان معانى القرآن ال تتناھى كذلك اوصافھ الجمیلة .نیز زیبا، پرجاذبھ و وصف ناپذیر بود
 (20). الدالة على خلقھ العظیم التتناھى

یافت  و بدان دلیل كھ بھ خاطر اصالح خلق و خو و روش و منش انسانھا انگیزش   . 
 (21)بعثت التمم مكارم االخالق 
(( ن جھت كھ تربیت یافتھ و بدا.))من براى شكوفایى ارزش ھاى اخالقى و كمال بخشیدن بھ آنھا برانگیختھ شده ام 
 .بارگاه خدا بود
 .ادبنى ربى فاحسن تاءدیبى ، اءنا اءدیب هللا و على اءدیبى

و براى آزادى بشر آمد و بھ راستى بزرگ پرچمدار آزادى و آزادگى است كھ امیرمؤمنان در وصف آن حضرت 
 :فرمود

من طاعة الشیطان الى طاعتھ  فبعث هللا محمدا بالحق لیخرج عباده من عبادة االوثان الى عبادتھ و (22) 
(( بت ھاى رنگارنگ نجات داده و بھ عبادت   از پرستش  خداى فرزانھ ، محمد را بھ حق برانگیخت تا بندگانش را

خداى یگانھ اوج بخشد؛ و آنان را از زیر بار گران و ذلت بندگى و فرمانبردارى شیطان و شیطان صفتان خودكامھ 
 ((.فریب كار، آزاد ساختھ و بھ اطاعت خداى یكتا مفتخر سازد

كوه و بى نظیرى است ، و این نخستین امتیاز آن بانوى آرى ، پدر ارجمند و گرانمایھ فاطمھ چنین بزرگ مرد پرش
 . فرزانھ و بى ھمتاست
 مام آزاده و پر فضیلت او

این است كھ مام نواندیش و پرشرافت و آزاده اش نیز از ) صلى هللا علیھ و آلھ (دومین امتیاز دخت فرزانھ محمد 
ھاى اصیل و نجیب ، شرافتمند و درستكار،  از خاندان.تبار خوبان و شایستگان و بھترین ھاى روزگاران است 

شجاع و پر شھامت ، دانشمند و فداكار روزگاران خویش ، و از خدمتگزاران خانھ خدا و مدافعان نستوه و شیر دل 
 .آن بود
 : براى نمونھ
است))خویلد((پدر این بانوى خردمند، مردى بھ نام -1  . 

نگاران در شھامت و فداكارى او  ین رھگذر است كھ تاریخ او مردى بود كھ سرشت دینى و مذھبى داشت و از ا
در آن روزگاران تصمیم گرفت تا معبدى بسازد و براى رونق ))یمن((آورده اند كھ وقتى فرمانرواى خودكامھ

این مرد .انتقال دھند))یمن((را از دیوار كعبھ برگیرند و بھ))حجر االسود((بخشیدن بھ آن ، نیرویى گسیل داشت تا
از كسانى بود كھ مردم را بھ قیام و مقاومت در برابر آن تھاجم و تجاوز برانگیخت و در پرتو پایدارى و شجاع 

را از تصمیم خویش منصرف ساخت ))یمن((شجاعت و دمیدن روح غیرت بھ جان ھا، فرمانرواى دیكتاتور . 
بود))اسد((نیاى بزرگ بانوى خردمند جھان عرب ، مردى شجاع بھ نام -2 . 

از رنج رنجدیدگان و بیدادگرى بیدادگران و پایمال شدن .رى حق جو و حق پو و حق طلب شناختھ مى شداو عنص
 .حقوق محرومان ، سخت رنج مى برد و در اندیشھ تضمین و تاءمین حقوق بشر در آن روزگاران سیاه بود

ر را در جھان عرب امضا و در ھمین اندیشھ نیز پیمان جوانمردان یاحلف الفضول، و نخستین اعالمیھ حقوق بش
كرد و با گروھى از عدالت خواھان و غیرتمندان ، ھم پیمان گردید كھ از حقوق و آزادى و امنیت انسانھا یا حقوق 
 .بشر دفاع كند

و این ھمان پیمان مقدسى بود كھ پیامبر نیز در دوران جوانى و بھاران زندگى اش در آن عضو شد و ھمیشھ بدان 
 .مباھات مى كرد
بود))ورقھ((از جملھ خاندان و عمو زادگان او -3 . 
مرد خردمند و خوشفكر و اندیشورى كھ پرستش ھاى ذلت بار نمى پسندید و در پى تحقیق و تفكر در مورد آیین 
 .توحید گرایانھ ابراھیم بود

خویش مى او ھمان مرد اندیشمندى بود كھ در گذرگاه ھاى حساس تاریخى ، بانوى خردمند حجاز، او را مشاور 
شناخت و بھ دیدگاه او اعتماد مى نمود؛ از جملھ در ازدواج با پیامبر و بھ ھنگامى كھ نخستین بارقھ وحى بر قلب 
مصفاى پیامبر فرود آمد، او بود كھ بھ وسیلھ بانوى بزرگ حجاز بھ پیامبر تبریك گفت و او را بھ پایدارى و 
 .استوارى و جدیت توصیھ كرد

نمونھ اشعار او در توحید و .كتابھاى آسمانى پیشین بود و بر ضد شرك و كفر ھشدارھا مى داداو دانشورى آشنا بھ 
 (23).یكتاپرستى و پیرامون جھان پس از مرگ و زندگى جاوید، جالب است و نشانگر عظمت او



بانوى خردمند جھان عرب عالوه بر این ریشھ و تبار اصیل و شرافتمند، خود در زندگى ، داراى برجستگى ھا و 
و نسل خویش ممتاز ساختھ امتیازات تحسین برانگیزى بود كھ این امتیازات و ارزش ھا او را از دیگر زنان عصر 

و او را در خور ھمسرى برترین برگزیده و پیام آور خدا و درخور مادرى بانوى بانوان و شایستھ ترین الگوى 
 : زنان گیتى مى سازد؛ براى نمونھ
 روح نواندیشى و ابتكار -1

روح ابتكار بھره ور  اگر شرایط آن روز جھان عرب و حجاز را بنگریم ، بھ این واقعیت پى مى بریم كھ او از
او داراى ثروتى عظیم بود كھ از طریق ارث بھ او رسیده بود، اما بھ جاى كسب ظالمانھ رایج آن روز كھ .بود

او سرمایھ  - و امروز ھم متاءسفانھ چین است  -رباخوارگى و سوددھى و مكیدن خون محرومان و تھیدستان بود 
ع و عادالنھ بھ كار مى انداختخویش را در راه سازندگى و تجارت و سود مشرو  . 

از این راه در درجھ نخست ، بر مال حالل خویش مى افزود و در درجھ دوم ، بر اقتصاد جامعھ ، خون مفید و 
ثروت سالم تزریق مى كرد و در درجھ سوم ، گروھى را بھ خاطر ھمراھى با كاروان بزرگ خویش اداره مى كرد 

ا برطرف مى ساختو در درجھ چھارم ، نیازھاى مردم ر  . 
اگر شرایط رباخوارگى آن روز عرب و آیات قرآن در این زمینھ را بنگریم كھ چگونھ و در چند مرحلھ بھ جنگ 
این بال و این آفت بزرگ اجتماعى رفتھ است ، آن گاه بیشتر بھ عظمت این بانوى خوش فكر و روح خالق و مبتكر 
 . او پى مى بریم
 روح مدیریت -2

و تاریخى بیانگر این واقعیت است كھ بانوى خردمند حجاز، زن شریف و ثرتمند و صاحب امكاناتى  اسناد روایى
بود كھ بھ تجارت گسترده اى اشتغال داشت ؛ كارگزاران و كارمندان و عوامل اجرایى را استخدام مى كرد و خود 

ھ نیرومند تدبیر و قدرت گره گشاى در مركز و خانھ و دفتر كارش مى نشست و این كاروان عظیم تجارتى را با پنج
 .مدیریت خویش بھ حركت مى آورد و بھ كارھاى اقتصادى خویش سامان مى بخشید

با دقت در انتخاب وقت و فرصت ، نوع كاال و مقدار آن ، حركت و بازگشت و توقف كاروان را با آگاھى از زمان 
كھ شگفت ھمگان را برمى انگیخت و كاروان بزرگ و مكان ، بھ گونھ اى تنظیم و تدبیر و برنامھ ریزى مى كرد 

تجارتى اش ھمواره در راه بود؛ از یمن بھ حجاز مى رفت و از حجاز بھ شام و دیگر مراكز مھم اقتصادى و 
 .تجارى و مبادالتى جھان عرب ؛ و سود سرشار و عادالنھ و فراوانى با خود بھ ھمراه مى آورد

یاى عرب در آن روزگاران آشنا باشیم ، و نیز اگر اسارت و محرومیت اگر بھ شرایط آن روز جھان و نیز دن
از حقوق انسانى و اجتماعى اش را بھ یاد داشتھ باشیم ، و اگر زنده بھ گور شدن دختران را بھ خاطر ))زن((كامل

، ما را بھ بیاوریم ، آن گاه اداره چنین شریان مھم اقتصادى بھ وسیلھ یك بانو و بھ مدیریت توانمند و ظریف او
شخصیت برجستھ و ابتكار در كارھا و روح مدیریت و سازنده او رھنمون مى شود و درمى یابیم كھ بھ راستى او 
 .در آن روزگاران خردمندترین و مدبرترین و كارآمدترین بانوى جھان خویش بود
 روح استقالل جویى -3

حجاز از البھ الى رفتار و عملكردش بھ شایستگى استقالل جویى و استقالل طلبى و استقالل اندیشى بانوى بزرگ 
نمایان است و این از برجستگى ھا و امتیازات بلند اوست ؛ چرا كھ انسان از نظر فكر و اندیشھ مستقل نباشد، نمى 
 .تواند در میدان عمل و تجارت و حساس ترین لحظات تصمیم گیرى بھ طور مستقل بیندیشد و عمل كند

، در پرتو این استقالل اندیشھ بود كھ ده ھا خواستگار دارنده زر و زیور و كاروان تجارتى ))حجاز((بانوى خردمند
گفت ، و بھ گونھ اى گفت و عمل كرد كھ ھمھ پنداشتند !))نھ ((و صاحب امكانات را راند و نپذیرفت و بھ ھمھ آنھا

امین و پاكدل و متفكر و شایستھ  اما ھمان بانوى بزرگ ھنگامى كھ با انسانى.او ھرگز تصمیم بھ ازدواج ندارد
آشنا شد، ھمھ آداب و رسوم جاھلى و خرافى را بھ تمسخر گرفتھ و خود ))محمد((كردار و روحى بزرگ چون

 .پیشنھاد پیوند با آن وجود گرانمایھ را داد
تھیدستى و آن گاه كھ غوغایى از ھیاھو و جنجال بھ راه افتاد كھ بانوى ثروتمند و مقتدرى چون شما با جوان 

نباید پیوند زندگى ببندد، با قدرتى شگرف ایستاد و ھمھ ثروت و امكانات خویش را در پاى محمد ))محمد((چون
ریخت و نشان داد كھ حسن انتخاب ، حسن عاقبت ، سعادت ، شخصیت ، عظمت و شكوه ، چیزى است كھ براى بھ 

شھرت و قدرت ، كھ باید در راه آن ، از ھستى  دست آوردن آن نھ تنھا از پول ، كاروان تجارتى ، زر و زیور،
 (24). گذشت

ین مورد مى گویدیكى از انبوه اسناد تاریخى در ا : 
و كانت خدیجة امراءة حازمة نبیلة شریفة ، و ھى یومئذ اوسط قریش نسبا، واعظمھم شرفا، واكثرھم ماال، وكل 

انى رغبت فیك لقرابتك ! یا بن عم : قومھا قد كان حریصا على تزویجھا، فاءبت و عرضت نفسھا على النبى وقالت 



حدیثك و حسن خلقكمنى و شرفك من قومك و امانتك عندھم وصدق   . 
خانھ خانھ توست ، ! گرامى آموزگارم ، محمد: و آن گاه كھ میان او و محمد پیوند زندگى مشترك برقرار شد، گفت 

امكانات و ھستى ام از آن توست و من ھم نھ مشاور و ھمفكر و ھمدل و ھمراه و ھمسر، كھ خدمتگزار تو خواھم 
 .بود
 روح دانش و ھنر -4

جاز در آن روزگار تیره و تار، افزون بر تیزھوشى و خردمندى ، از دانش و بینش و ھنر بانوى خردمند ح
براى نمونھ.بجا و با خردورزى بسیار از آنھا بھره مى گرفت   سرایندگى نیز بھره ور بود و در زندگى اش   : 

راھب ((خویش ، از جملھدر این مورد آورده اند كھ او پس از گفتگو با چند تن از دانشوران و آگاھان روزگار 
ورقھ((و عمویش))نصرانى ، در مورد شخصیت واالى پیامبر و شناخت شكوه و عظمت و معنویت او و آینده ((

 :درخشان و پر امید و نویدش ، در استقبال از آن حضرت چنین سرود
 والشمس قد اءثرت فى وجھھ اءثرا  جاء الحبیب الذى اءھواه من سفر

جھھعجبت للشمس من تقبیل و  (25)والشمس ال ینبغى اءن تدرك القمرا  

(( ست مى دارم ، از سفر مى رسد؛ در حالى كھ خورشید آسمان در شخصیت گرانقدر و محبوبى كھ او را بسیار دو
 . چھره نورافشانش اثر گذاشتھ است

من از این خورشید در شگفتم كھ چگونھ بر چھره پرمعنویت او بوسھ زده است ؛ با این كھ خورشید را شایستھ 
 ((.نیست كھ خود را بھ ماه تابان برساند
 ایمان خلل ناپذیر -5

تجسم راستین ایمان بود و قھرمان میدان عمل و اخالص ؛ و بھ جایى اوج گرفت و پر كشید كھ یكى او نشا داد كھ 
 از چند بانوى گرانمایھ تاریخ بشر و یكى از نمونھ ھا و الگوھا و سمبل ھا شد و مایھ مباھات زن و سند افتخار زنان
. 
 :پیامبر گرامى فرمود

و مریم ...فاطمة بنت محمد و آسیة افضل نساء اھل الجنة ، خدیجة بنت خویلد و  (26) 
و فاطمھ ، آسیھ و مریم خدیجھ: برترین و پر فضیلت ترین زنان بھشت اینانند  . 

 :و نیز فرمود
مریم و آسیة و خدیجة و فاطمة : ان هللا اختار من النساء اربع  (27) 

 :خداى فرزانھ از میان زنان چھار زن را برگزید؛ اینان عبارتند از))
 ((. مریم ، آسیھ ، خدیجھ و فاطمھ
 روح ھدفدارى و فداكارى -6

زندگى پر فراز .بھ ھمراه داشت   او امتیاز ھدفدارى و فداكارى را نیز در كران تا كران جان و رفتار و زندگى اش 
انگر آن است كھ در پى ھدف پاك و صاف و بلند و درخشانى بود؛ ھدفى فراتر از زر و زیور و و نشیب او نش

 كاروان تجارتى ،
 ھدفى برتر و باالتر از زندگى روزمره و خور و خواب ،
 . و ھدفى ارجمندتر از آسایش و آرامش شخصى و خانوادگى

برخورد و در آن ))محمد((گاه كھ بھ ساحل وجود موج بى قرارى را مى ماند كھ در راه ھدف ، آرامش نداشت و آن
جا ایمان و اخالص ، پاكى و امانت ، نجابت و شرافت ، غیرت و كرامت ، وجدان و فطرت ، ارزش ھاى عربى و 
 . انسانى و الھى را نگریست ، خود را در آستانھ ھدف یافت

بھ این راز كھ چقدر پیامبر معنویت .پى برد))خدیجھ((و از اینجا مى توان بھ راز احترام بسیار پیامبر حق شناس بھ
در فراز و نشیب زندگى ، طوفان ھا و كوران ھاى اجتماعى ، .، او را دوست مى داشت و بھ او احترام مى گذاشت 

 (28).او را از مشاوران خردمند خویش مى شناخت و بھ دیدگاه او بھا مى داد
بود و حتى ھر آنچھ و ھر آنكھ از آن یار   و نیكى ھا و شایستگى ھاى او، بر زبانش ))خدیجھ((و تا ھمیشھ زندگى ،

و احترام انگیز بوددیرین خاطره داشت ، براى ا . 
 : و براى بستن دھان برخى حسودان تاءكید مى كرد كھ

كھ او برتر از خدیجھ بھ من نداده است! بھ خداى سوگند  . 
 او ھنگامى ایمان آورد كھ دیگران كفر ورزیدند؛
 آن گاه مرا تصدیق كرد كھ دیگران دروغگو پنداشتند؛

دیگران محرومم ساختندآن گاه ثروت فراوان خود را زیر پایم ریخت كھ  . 
 (29).و خدا نسل مرا در فرزندان او قرار داد



 :و فرمود
استقام الدین اال بسیف على و مال خدیجة ما قام وال  (30). 

(( با دو عامل اساسى بسط و گسترش و پایدارى یافتاسالم پس از فرود بر قلب و زبان پیامبر   : 
علیھ السالم(اقتدار و جھاد و شھامت و فداكارى شھسوار اسالم ، على  -1 ). 
 ((.و دیگر ثروت و امكانات بانوى حجاز -2
 روح حق جویى و حق پذیرى -7

وجودشان و رزق و بسیارند كسانى كھ مستى ھاى گوناگون ، آفت جانشان مى شود و نعمت ھاى زندگى بالى 
 . روزى ھاى خدا زھر تلخ و مرگبار كامشان
 .یكى در اوج زیبایى و تناسب اندام است ، و ھمان مستى زیبایى و ماھرویى و سیمین تنى ، آفت جانش مى شود
دیگرى غرق در ثروت و امكانات است و از در و دیوار و آسمان و زمین برایش مى جوشد و مى بارد و مى 

ن ثروت و دارایى و مستى برخاستھ از آن ، او را بھ تباھى سوق مى دھدریزد، و ھما . 
سومى در اوج اقتدار است و روزگار بر كام او در گردش است ، و ھمان چرخش مساعد روزگار و ھمان بدمستى 

و .شدمى ك  و احساس بى نیازى ، او را از چرخش ناگھانى آن و ورق خوردن دفتر ایام غافل ساختھ و بھ طغیانش 
چھارمى مست جوانى است ، و ھمان نیروى جوشان و خروشان و شكوفاى جوانى ، قاتل جان و ایمان و خردش 
 .مى گردد

یكى دریاى مواج آگاھى ھا و دانش ھاست و در مستى آن غرق مى گردد و دیگرى در اوج شھرت است و ھمان 
ست و ھمان ریاست و قدرت ، او را بھ آلت قتالھ شخصیت او مى شود؛ یكى بر كرسى قدرت و فرمانروایى ا

خودكامگى و طغیان مى كشد و دنیا و آخرتش را مى سوزاند؛ و دیگرى بارانى از مدح و ستایش و چاپلوسى و 
تملق از سوى عناصر بى محتوا و جریان ھاى سودجو بر او مى بارد و ھمان آفت جانش مى شود؛ ھمین گونھ 
 .بگیر و و برو و بشمار

، با این كھ غرق در زر و زیور، جمال و كمال ، شور و شعور، فھم و درك ، شھرت و ))حجاز((دمنداما بانوى خر
آوازه نیك و اقتدار و استقالل بود، از آفت ھا و مستى ھاى آنھا نیز خوشتن را مصون و محفوظ داشتھ و داراى 

ھ خدا و پیامبر از زنان و پیشتاز بھ ھمین جھت ھم نخستین ایمان آورنده ب.روح حق جو و حق طلب و حق پذیر بود
در اسالم و پیشگام در نماز و جھاد و ھجرت و فداكارى بود و پاداش این حق پذیرى نیز آن بود كھ خداى پرمھر و 
بنده نواز، فرشتھ وحى را فرمان داده بود كھ ھرگاه بر پیامبر فرود مى آمد، درود و سالم او را نیز بھ وسیلھ بنده 

دیجھ ، مام فضیلتھا و فداكارى ھا و شایستگى ھا، برساند و خاطر نشان سازد كھ خدا بھ پاداش آن برگزیده اش بھ خ
ایمان خالص و ژرف و آن عمل شایستھ و گذشت و آن اخالص و فداكارى و پایدارى ، قصر زیبایى در بھشت 
 (31). براى او آماده ساختھ است
 . آرى او، ھم نخستین ایمان آورنده بھ خدا و پیامبر از جھان زنان بود و ھم نخستین نمازگزار و طواف كننده
 درایت و خردمندى -8

ندى و خردورزى راستین ، یعنى نگرش متفكرانھ بر پدیده ھاى آفرینش و شناخت روابط و پیوندھاى خرد و خردم
آنان ؛ یعنى تعمق در سازمان وجود خویش و شناخت خویشتن ؛ یعنى شناخت طبیعت و استخدام آن ؛ یعنى 

تن بھ بندگى خدا و ھدفدارى و ھدف شناسى و آراستگى بھ ارزش ھا و پیراستگى از ضدارزش ھا؛ یعنى اوج گرف
اءلعقل ما عبد بھ الرحمن .ساختن شایستھ و بایستھ دنیا و آخرت بر اساس حق و عدل و برابرى و ایثار و فداكارى 

 . واكتسب بھ الجنان
 .اگر خرد بدین معناست ، بانوى بزرگ عرب خردمندترین بانوى روزگار بود
 . و این وصف و ویژگى در سراسر زندگى اش نمایان است

و در پرتو خرد خدادادى و درك بلند خویش بھ جایى پر كشید كھ نخستین بانوى توحید گشت و ھمسنگر و ھمراز و ا
 .غمخوار و مشاور پیامبر و مددكار او

او در راه ھدف مقدس و شایستھ .و ھستى خویش را خردمندانھ براى ساختن دنیا و آخرت خویش پاى حق ریخت 
، پیامبر را دلدارى مى داد، بھ او امید مى بخشید، او را دلگرم مى ساخت و در خویش ، جھاد و فداكارى مى كرد

مى ساخت و مدیر داخلى كانون گرم و   برابر فشار و بى مھرى و خشونت دشمن ، پناھش مى داد و غرق مھرش 
صلى هللا علیھ و آلھ (نورانى و باصفایى بود كھ محمد  ھا بھ فرمان خدا  از آن سنگر بھ تسخیر كشور دل ھا و جان (

 .كمر ھمت بستھ بود
 .و بدین جھت ، مشاور آگاه و خردمند و خیرخواه و شجاع پیامبر بود
 پاكى و نجابت -9



سرآمد آنان ))حجاز((در تاریخ جھان عرب ، زنان گران سنگ و بلند آوازه اى ظھور كرده اند كھ بانوى خردمند
 . است

از ویژگى درایت ، خرد، واقع بینى و آینده نگرى و ژرف اندیشى بھره ، كھ ))یمن((، ملكھ))بلقیس:((براى نمونھ 
اى وافر داشت و نظام و تشكیالتى شبیھ دموكراسى یا مردم ساالرى كنونى را اداره مى كرد كھ قرآن پرتوى از 
 . شخصیت و زندگى او را بھ تابلو برده است

دید و ھم باطن را، ھم روح و معنا و محتوا و مغز و اما بانوى خردمند حجاز سرآمد بود؛ چرا كھ ھم ظاھر را مى 
این بانوى بزرگ ، ملكھ كمال و جمال ، ثروت و اقتدار، شكوه و عزت در جھان .ھدف را و ھم پوستھ و ظاھر را

 .عرب بود
، در مرحلھ بعد، خود سرشناس و داراى اقتدار بسیار بود، بھ ))ھاشم((در درجھ نخست از قبیلھ بزرگ و ریشھ دار

عالوه خودش داراى امكانات گسترده و تشكیالت منظم تجارى و اقتصادى بود و زنان و دختران بسیارى در خدمت 
 .او

برجستھ بود و سرشناس و صاحب كمال و جمال و امكانات گسترده و زرق و برق ، اما پاك .او یك زن عادى نبود
حق جو و حق پوى و برخوردار از گوھر  و پاكیزه ، خردمند و شایستھ كردار، آینده نگر و ژرف اندیش ،

مى گفتند))طاھره((گرانبھاى عفاف و نجابت و پاكدامنى ؛ بھ ھمین جھت بھ او .(32) 
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بانوى خردمند حجاز افزون بر امتیازات فكرى و اخالقى و اجتماعى و اقتصادى و دینى ، موفق ترین مادر در 
 .زندگى خویش بود، و این امتیاز بزرگى است كھ نصیب ھر بانویى نخواھد شد

نان را بھ گونھ اى شایستھ و درست پروراند و بھ روحیھ حق او از زندگى مشترك پیشین خویش دو فرزند داشت و آ
، پس از ظھور ))ھند((جویى و حق پویى و حق طلبى كھ در وجود خویش بود، مجھز و مسلح ساخت كھ پسرش ،

اسالم و فرود قرآن كریم بھ پیامبر مھر و عدالت ، ایمانى خلل ناپذیر آورد و در پرتو مفاھیم ژرف و معارف انسان 
رآن و انوار تابناك پیامبر بھ گونھ اى رشد یافت كھ از شخصیت ھاى برجستھ و یاران راستین پیامبر بھ شمار ساز ق

مى آمد و پس از رحلت آن گرامى نیز تا شھادت در راه حق و عدالت ، در ركاب امیرمؤمنان و جنگ جمل از حق 
 .و عدالت مرزبانى كرد

زنان بزرگ صدر اسالم است و در راه قرآن و فرھنگ آن از ھیچ شھرت دارد، از ))ھنده((دختر او نیز كھ بھ
 .تالش و فداكارى دریغ نورزید و بانوى درك و شعور و عمل بود

نیز ) علیھا السالم (پیش از زندگى مشترك با پیامبر و افتخار مادرى فاطمھ ))حجاز((از این رو خردمندترین بانوى
 .مادر موفقى بود
پرتو اسالم شكوفایى شخصیت او در -11  
این بانوى دوراندیش و حق گرا در پرتو اسالم ، پلھ ھاى ترقى و تكامل را بھ سرعت پیمود و بھ موقعیتى رفیع و 
 .شگرف نایل آمد
 . بھ جایى اوج گرفت كھ در سكوى كامل ترین زنان گیتى قرار گرفت

یة و خدیجة و فاطمة كمل من الرجال كثیر ولم یكمل من النساء اال مریم و آس: قال رسول هللا  (33) 
 :بھ جایى پر كشید كھ بھشت آرزوى او را كرد

علیھا السالم(مریم بنت عمران ، آسیة و خدیجة و فاطمة : اقت الجنة الى اربع من النساءاشت: قال رسول هللا   )(34) 
 .و داراى موقعیتى معنوى و انسانى گردید كھ خداى بر او درود فرستاد
 .و فرشتھ وحى در بازگشت پیامبر از معراج از جانب خدا و خویش بھ او سالم و درود فرستاد
 (35)حاجتى ان تقرء على خدیجة من هللا و منى السالم 
 .و خدا بر فرشتگانش از ایمان و ایثار و اخالص و فداكارى او مباھات كرد
 (36)فان هللا یباھى بك كرام مالئكتھ كل یوم مرارا

شد، نور حضور فاطمھ را در سازمان   و بھ معنویت شگرفى رسید كھ مام برترین خاندان و برترین دخت آفرینش 
او در تاالر وجودش پیچید و سخن زالل او در دل تشنھ اش جریان یافت و از   یافت ، آواى جان بخش  وجود خویش

 .زبان پیامبر، مژده طلوع كوثر نورافشان جھان ھستى را دریافت كرد
ائمةھذا جبرئیل یبشرنى انھا انثى و انھا النسلة الطاھرة و ان هللا سیجعل نسلى منھا وسیجعل من نسلھا ! یا خدیجة   

، دور پدر گرانمایھ اش مى پیچید و )علیھا السالم (و پس از مرگ غمبار او ھنگامى كھ دخت خردسالش ، فاطمھ 
 :مى پرسید

این امى ؟! ابھ   



(( مادرم كجاست ؟! پدر جان  )) 
ر اى پیامبر بھ فاطمھ بگو مادرش اینك در بھشت پرطراوت و زیباى خدا در كاخى از د: فرشتھ وحى فرود آمد كھ 

 . سفید و لؤ لؤ در كنار بانوانى چون مریم و آسیھ است
 (37)جعلت فاطمھ تلوذ برسول هللا و تدور حولھ و تساءلھ این امى ؟
و پیامبر در دفاع از شكوه و اخالص و حق پذیرى او در برابر حسودانى كھ تجلیل پیامبر از او را خوش نمى 
 :داشتند و بھ پندار خود، خویشتن را بھ از او مى پنداشتند، فرمود

كذبنى الناس ، و واستنى بمالھا اذا حرمنى  و هللا ما اخلف لى خیرا منھا، قد آمنت بى اذ كفر الناس ، و صدقتنى اذ
 (38)الناس ، و رزقنى هللا اوالدھا اذا حرمنى اوالد النساء
(( بھ من ارزانى نشد؛ چرا كھ او روزگارى ))خدیجھ((بھ خداى سوگند كھ ھرگز یار و پشتیبان و ھمسرى بھتر از
كھ مردم بھ من كفر ورزیدند، بھ راه و رسم من ایمان آورد، و ھنگامى كھ مردم مرا دروغگو مى شمردند، رسالتم 

قرار مى دادند، ثروت و امكانات ھنگفت خویش را زیر پاى من  را گواھى كرد، و آن گاه كھ مردم مرا در محاصره
 ((.و در راه ھدف ھاى توحیدى من ریخت ، و خدا فرزندان مرا از نسل او قرار داد
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و بدین سان پیامبر حق شناس ، بھ شیوه اى تحسین برانگیز از ایمان و اخالص و پیشاھنگى او در توحید و تقوا، از 
ى در راه خدا، از شجاعت ، درایت ، شھامت و سخاوتش در راه حق ، از شكیبای  حق گرایى و فداكارى و ایثارش 

قھرمانانھ و تحمل دلیرانھ رنج ھا و محرومیت ھا در راه پیشرفت دین خدا از سوى او اینگونھ قدردانى كرد و 
ایثارش را ارج نھاد و این افتخار بزرگ و بى نظیر او را یاد آور گردید كھ خداى عادل و بنده نواز در برابر این 

ام بلند آوازه شریف ترین تبار و پویاترین و پایاترین خاندان اخالص و ایمان و ایثار بایستھ و شایستھ اش ، او را م
ھاى بشرى قرار داد و آن كعبھ عفاف و دخت بھشت را بھ این ھوشمندترین و فداكارترین زن تاریخ بھ ارمغان 
 . ارزانى داشت
 نقش عامل تغذیھ

ودكى و پیش از آن ، نقشى نقش حساس و سرنوشت ساز غذاى جسم و جان و چگونگى تغذیھ ، بھ ویژه در دوران ك
است حیاتى و بسیار مھم ؛ بھ گونھ اى كھ ھم سالمت و شادابى و طراوت جسم انسان در گرو آن است و ھم توازن 
 .و تعادل و سالمت فكر و اندیشھ و عقیده او

ھاى عادى از این دیدگاه است كھ قرآن موضوع تغذیھ را از مسائل حیاتى پیامبران مى نگرد، تا چھ رسد بھ انسان  . 
 (39)و ما جعلناھم جسدا الیاءكلون الطعام و ما كانوا خالدین 
(( دى كھ غذا نخورند و نیاز بھ خوراك نداشتھ باشند، قرار ندادیم و جاودانھ ھم نبودندو آنان را جس .)) 
 :و بھ انسان ھا فرمان مى دھد كھ بھ غذاى خویش با دقت و تفكر بسیار بنگرند و در مورد آن بیندیشند
 (40)فلینظر االنسان الى طعامھ 
 .((بنابراین ، انسان باید بھ خوراك خویش و نقش آن ، نیك بنگرد))

خدا و پرھیز از اسراف و امیرمؤمنان ھشدار مى دھد كھ ضمن بھره ورى صحیح و شایستھ از نعمت ھاى پاكیزه 
 .تبذیر، از غذاھاى پلید و ناپاك و نیز از غذاھاى حرام ، سخت بر حذر باشند
 (41). فما اشتبھ علیك علمھ فالفظھ و ما ایقنت بطیب وجوھھ فنل منھ...
(( من گمان نمى كردم كھ تو ضیافت گروھى را بپذیرى كھ نیازمندانشان را از آن میھمانى ! ھان اى استاندار من 

آن گاه .ت یا حرام و پلیدپس بھ آنچھ مى خورى بنگر كھ حالل و پاكیزه اس.رانده و ثروتمندانشان دعوت شده بودند
آنچھ حالل بودنش براى تو مشتبھ بود، آن را از دھان بھ دور افكن و آنچھ را بھ پاكیزگى و حالل بودنش یقین دارى 
 .((، آن را بخور

چرا كھ غذاى حرام و پلید، ویرانگر روح و جان و روان است و مخرب شخصیت و كرامت بشر، وجدان انسان را 
ت را بھ خاموشى سوق مى دھد، فكر و اندیشھ را بھ خمودى و انحطاط مى كشاند و گوش جان مى كشد، چراغ فطر

را ناشنوا و چشم حق بین را نابینا مى سازد، انسان را بسان ھمان ھایى مى كند كھ پیشواى شھیدان راستین تاریخ ، 
علیھ السالم(حضرت حسین  ھاى شما را از خوردنى ھا و راستى كھ استبدادگران و خودكامگان ، شكم :((فرمود (

وقد ملئت بطونكم من الحرام.))نوشیدنى ھاى حرام آكنده ساختھ و دیگر گوش شنواى حق برایتان ننھاده اند  ...(42) 
 تدبیرى شگرف

و بر این اساس است كھ در آفرینش برترین بانوى گیتى و راز آفرینش زن ، این عامل سازنده و حیاتى بھ صورت 
 .شگرفى مورد توجھ قرار مى گیرد
 و او كھ ھدیھ گرانبھاى خدا،
 ارمغان جاودانھ آسمان ،

ستى ،نعمت بى كران جھان ھ  
 چشمھ سار ھماره جوشان ،
 كوثر سعادت و نیكبختى ،



شخصیت آسمانى و ملكوتى اش پس   و منبع پایان ناپذیر خیر و بركت است ، نخستین سلول وجود و پایھ و اساس 
از انجام یك برنامھ وصف ناپذیر چھل روزه ، از سوى برترین پدر و مادر گیتى ، بھ صورت ارمغانى از بھشت بھ 

فرشتھ وحى فرود مى آید؛ و این امتیاز دیگر آن دخت بھشت استوسیلھ   . 
، روزى ))فاطمھ((مدتى پیش از طلوع خورشید جھان افروز وجود: خود پیامبر گرامى در این مورد مى فرماید

 فرشتھ وحى فرود آمد و ضمن رساندن درود خدا، فرمان او را ابالغ كرد كھ بھ دستور آفریدگارم ، باید چھل شبانھ
روز از خانھ و ھمسر و پشتیبان شجاع و فداكارم دورى گزیده و بھ عبادت و راز و نیاز با خدا و انجام وظایف 
خویش بكوشم و این با شدت عشق و مھرى كھ میان پیامبر و خردمندترین بانوى روزگارش حاكم بود، بر آن 
 .حضرت گران مى نمود؛ اما او چنین كرد

ھ از این موضوع نگرانى بھ خود راه ندھد؛ و او نیز بھ عبادت و پاالیش جان و بھ ھمسر فداكارش پیام داد ك
بھ یاد خدا بپردازد؛ چرا كھ دورى گزیدن او بھ دستور خداست و   روشنگرى و صیقل دادن روح و روان خویش 

 .خداى نیز بھ وجود بانویى چون خدیجھ بر فرشتگان مباھات مى كند
، مادر امیرمؤمنان ، بود و خدیجھ نیز دور از پیامبر و در آتش فراق ))بنت اسد((مھپیامبر آن مدت را در خانھ فاط

پس از چھل شبانھ روز، فرشتھ وحى فرود آمد و پس از .او مى سوخت اما سر بر آستان عبادت و بندگى خدا داشت 
ھنوز .پروردگارش باشداز او خواست تا آماده رسیدن ارمغان و تحفھ آسمانى ))محمد((ابالغ درود و سالم خدا بر

گفتگوى پیامبر با جبرئیل ادامھ داشت كھ میكائیل شرفیاب شد و طبقى پر از غذا و میوه ھاى آسمانى و بھشتى در 
 . برابر آن حضرت بھ زمین نھاد و فرمان خدا را رساند كھ این افطار پیامبر است و ویژه او و دیگر ھیچ كس

وپوش را بداشت و از آن میوه ھاى بھشتى كھ خرماى تازه و انگور بود، پیامبر طبق دستور، بھ ھنگامھ افطار، ر
افطار كرد و آن گاه جبرئیل آب ریخت و آن حضرت دست خویش را شست و میكائیل و اسرافیل نیز خشك كردند و 
 .بقیھ غذا و میوه و ظرف را ھم بردند

ا روا نیست باید بھ منزل بروى ؛ چرا كھ خدا امشب دیگر نماز بر شم: پیامبر براى نماز بپاخاست كھ جبرئیل گفت 
فان هللا عزوجل حلف على نفسھ .اراده فرموده است فرزندى پاك و پاكیزه و خیر كثیر بر شما و خدیجھ ارزانى دارد

 (43)ان یخلق من صلبك فى ھذه اللیلھ ذریة طیبة 
پیامبر در شور و شوقى بسیار راه خانھ را در پیش گرفت و در زد و خدیجھ ناگھان پس از چھل شب تنھایى و 
 .عبادت و رنج فراق ، با خورشید وصال رو بھ رو گردید

سان منشاء ظاھرى و معنوى و مادى ریحانھ پیامبر، الھى و آسمانى و بھشتى است و عامل تغذیھ جسم و جان  بدین
و نقش حساس آن در ساختمان شخصیت انسان ، و دیگر عوامل ظاھرى و باطنى و آمادگى ھاى روحى و جسمى و 

ین و سرفرازترین فرزند روزگاران بھ آرامش و توازن روانى آن برترین پدر و مادر تاریخ براى ارزانى شدن بھتر
 . آنان ، در نھایت اوج ، مورد كمال توجھ قرار گرفتھ است
آرى ، دخت سرفراز پیامبر نخستین سلول سازمان وجودش با غذاھا و میوه ھاى آسمانى و بھشتى پدید مى آید، و 

ش و بندگى و عبادت و صعود را پدر و مادر گرانقدرش با ھمھ آن معنویت و ویژگى ھا، چھل روز برنامھ پاالی
سپرى مى كنند تا در پرفرازترین قلھ شكوه معنوى و اوج تقرب بھ حق و شدت پیوند با جھان حقیقت و معنا، خداى 
 .جھان آفرین فرزند دلخواه و شاھكار بدیع آفرینش و راز آفرینش زن را بھ آنان ارزانى دارد

ز بھشت ،نورش ا) علیھا السالم (و مى نگریم كھ فاطمھ   
 سلول وجودش از بھشت ،
 اصل و اساس آفرینشش از بھشت ،
 پایھ و بنیاد شخصیتش از بھشت ،
 تغذیھ جسمش از بھشت ،
 تغذیھ روح و جان و قلبش از بھشت ،
 آموزگارش از جھانى دیگر مى رسد،

ساز است و محیط زندگى اش نیز یك محیط بھشتى و عطرآگین و تاریخ   . 
بانوان بھ این حقایق معنوى اشاره رفتھ است كھ مى فرمایددر زیارتنامھ بانوى  : 

فاطمة بنت رسولك ، وبضعة لحمھ ، وصمیم قلبھ ، وفلذة كبده ، والنخبة منك لھ ، ...و صل على البتول الطاھرة 
 ...والتحفة خصصت بھا وصیھ ،
(( اره تن ، آرامش بخش قلب ، بند دل ، بارخدایا بر آن بتول پاك و پاكیزه ، فاطمھ ، دخت گران مایھ پیامبرت ، آن پ

و پاره جگر او و برگزیده اى از سوى تو براى او و ارمغانى كھ آن را بھ وصى و جانشین راستین او اختصاص 
، درود فرست...دادى   .)) 



 نشان شكوه
از و در سازمان وجود مادر، ھمر  از امتیازات این كودك شكوھبار این بود كھ پس از آفرینش و حضور نورش 

ھمسخن و مونس و غمخوار مادر خردمند و فداكار خویش شد و در تنھایى و غربت او، بھ قدرت خدا گاه و بى گاه 
 . با او سخن مى گفت
(( نخست این موضوع شگرف را كتمان مى كرد، اما یكبار اتفاق افتاد كھ پیامبر بھ طور ناگھانى وارد خانھ ))خدیجھ

از او پرسید با كھ گفتگو مى كند؟.در خانھ باشد، سخن مى گویدبى آن كھ كسى ))خدیجھ((شد و دید  
مى كنم  با كودكى كھ نور حضورش را در تاالر وجودم احساس : پاسخ داد  . 

تو را نوید باد كھ این كودك ، دختر است و مام پرفضیلت یازده ))! خدیجھ:((پیامبر بھ او این مژده را داد كھ 
و .ان یكى پس از دیگرى جھان را بھ نور وجودشان نورباران خواھند ساخت پیشواى نور كھ پس از من و پدرش

 ھماره بزرگ پرچمداران راستین شناخت و آگاھى ،
 توحید و تقوا،
 عدالت و آزادى ،
 برابرى و برادرى ،
 صلح و بھروزى ،
 سعادت و نیكبختى ،

اءبشرى یا خدیجھ ھذه بنت جعلھا .ند بودو پاسدار راستین حریم دین خدا و حقوق و امنیت و حرمت بندگان او خواھ
 (44)((. هللا ام احد عشر من خلفایى یخرجون بعدى و بعد ابیھم
 .و آن رویداد پرشكوه بھ سال پنجم از بعثت روى داد

آرى ، در آن روزگارى كھ پیامبر در سخت ترین شرایط بھ سر مى برد، اسالم ھنوز رھروانى نداشت و مسلمانان 
ھ نخستین ، زیر فشار استبداد بودند، شرك و بیداد و جھل و خرافات و حاكمیت زور و تزویر سایھ شومش را بر ھم

زده انسانھا، نھ نورى پرتوافكن بود و نھ حرارت و گرمایى جا گسترده بود و بر شبستان تیره و یخ   . 
پیامبر بھ آینده مى اندیشد؛ بھ آینده امیدبخش و درخشان ، از پشت این ابرھاى تیره و تار؛ بھ آینده اى كھ بھ ظاھر 

ر افق پدیدار شد و نورى روشنگر درخشید و فرشتھ ناممكن مى نمود، اما درست در ھمان شرایط، ناگھان برقى د
 : وحى فرود آمد كھ
 (45)انا اعطیناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك ھو االبتر
ما چشمھ جوشان و ھماره جارى و نعمت گرانقدر و گرانبھا و خیر فراوان بھ تو ارزانى داشتیم ؛ اینك كھ چنین ))

است ، براى پروردگارت نمازگزار و قربانى كن و یقین داشتھ باش كھ دشمن بدخواه تو، خود بى نسل و تبار 
 ((.خواھد بود

جھان را نورباران ساخت و خدا بھ پدر   بود كھ پس از این نوید، دخت ارجمند پیامبر با والدت خویش و آن گاه 
 . ارجمندش این والدت نور و ارزانى شدن این موھبت بزرگ و پربركت را مبارك باد گفت
 طلوع شكوھبار ریحانھ پیامبر
 .امتیاز دیگر بانوى بانوان در والدتش بود

یر این آسمان كبود مى شناسید كھ بھ ھنگام والدت او مادرش فرستاده اى نزد زنان دوست و كدام نوزادى را بر ز
ھمسایھ بفرستد و آن تعصب ورزان و كینھ توزان و بداندیشان در آن شرایط سخت بھ یارى مادر و نوزاد نشتابند و 

تاریخ بھ كمك او بشتابند و بھ او  آن گاه فرشتگان گروه گروه در خانھ او فرود آیند و از پى آنان ، برترین زنان
غم مدار، اندوه بھ دل راه مده كھ ما بھ دستور خدا بھ یاریت آمده ایم ؛ ما خواھران تو ھستیم: بگویند ساره ،  : 

خواھر و ))كلثوم((مام قداست و رسالت ،))مریم((بانوى شیردل و توحیدگرا،))آسیھ((ھمسر فداكار ابراھیم ،
، و دیگر این انبوه فرشتگان آسمان ھا و این ھمھ حوریان )علیھ السالم(وچك موسى ھمسنگر و نگھبان كشتى ك

فولد ...فلم یفعلن ...فلما اءرادت خدیجة ان تضع ، بعثت الى نساء قریش لیاءتینھا.بھشت ، ھمھ بھ یارى تو آمده اند
 (46)فاطمة 
 درست بسان مسیح

امتیاز دیگر دخت گرانمایھ پیامبر بر دیگر زنان گیتى این است كھ پس از والدت خویش بى درنگ لب بھ سخن 
گ خدا؛ و از غنچھ لبانش گلواژه ھاى توحید و توحیدگرایى ، گواھى بھ گشود؛ درست بسان مسیح ، آن پیامبر بزر

و یازده فرزند او شكفت) علیھ السالم(وحى و رسالت پیامبر، امامت على   . 
محدثان آورده اند كھ پس از اینكھ خانھ محمد و خدیجھ ، این نخستین كانون توحید و تقوا، با والدت فاطمھ نورباران 

  دست فرشتگان و بانوان برگزیده گیتى بود كھ حوریان بھشتى با آب كوثر و ظرف مخصوص شد، نوزاد بر روى 



و حولھ ویژه و جامھ ھاى سفید و مشك و عنبر رسیدند و نوزاد را با آن آب بھشتى شستشو دادند و او در دم ، لب 
 : بھ سخن گشود و چنین گفت

االنبیاء، و ان بعلى سید االوصیاء، و ان ولدى سادة االسباط و اشھد ان ال الھ اال هللا ، و ان ابى رسول هللا سید .(47) 
(( یى جز خداى بى ھمتا نیست و پدرم پیام آور خدا و ساالر پیامبران است و ھمسر گرانقدرم گواھى مى دھم كھ خدا
 ((.در آینده ، سرور اوصیاست و فرزندانم ، دو ساالر بھشت و دو سرور نوادگانند
 .و آن گاه رو بھ بانوان كرد و بھ ھر یك با نام و نشان سالم نمود

ام بخش اونام ھاى بلند آوازه و لقب ھاى الھ: 3بخش   
 نام ھاى بلند آوازه او
امتیاز دیگر دخت گرانمایھ پیامبر، نام ھاى جاودانھ و زیبا و بلندآوازه اى است كھ پس از طلوع خورشید جھان 
افروز وجودش از آسمان براى پیامبر آمد و فرشتگان ، آنھا را با شكوه و احترام بدرقھ كردند و ھر كدام از این نام 

ز ابعاد وجود آن بانوى فرزانھ استھا بیانگر بعدى ا  . 
فاطمة والصدیقة والمباركة والطاھرة والزكیة والراضیة والمرضیة : تسعة اسماء عندهللا ) علیھا السالم (لفاطمة 

 (48).والمحدثة والزھراء
(( ، در بارگاه خدا نھ نام مقدس و باعظمت است ؛ این نام ھاى بلند )علیھا السالم (براى ریحانھ پیامبر، فاطمھ 

زھرا فاطمھ ، صدیقھ ، مباركھ ، طاھره ، زكیھ ، راضیھ ، مرضیھ ، محدثھ و: عبارتند از )). 
پاره اى از دانشوران ، افزون بر این نام ھاى باعظمت ، نام ھاى دیگرى نیز براى آن حضرت آورده اند كھ از 
 .بتول ، سیده ، حوریھ ، نوریھ ، حانیھ ، مریم ، حره و عذرا :جملھ آنھا عبارتند از

ده است ، داراى مفھوم و محتوایى گفتنى است كھ ھر كدام از این نام ھا و نشان ھاى آن حضرت كھ در روایات آم
ویژه و نشانگر بعدى از ابعاد شخصیت پرشكوه و الھام بخش اوست ، كھ براى نمونھ بھ پاره اى از آنھا اشاره مى 
 .رود
فاطمھ((نام مقدس -1 )) 

، نخستین نام بلند آوازه ریحانھ پیامبر است))فاطمھ((واژه مقدس و پر ارج  . 
د مى فرمایدپنجمین امام نور در این مور : 

ثم ))فاطمة((فسماھا) صلى هللا علیھ و آلھ (اوحى هللا الى ملك فانطق بھ لسان محمد ) علیھا السالم (لما ولدت فاطمة 
انى فطمتك بالعلم: قال   .(49) 

ھنگامى كھ دخت سرفراز پیامبر، جھان را با والدتش نورباران ساخت ، خداى بى ھمتا بھ فرشتھ اى فرمان داد ))
را بھ عنوان نام نوزاد خانھ رسالت و نبوت بھ زبان پیامبرش جارى سازد))فاطمھ((كھ واژه مقدس . 

من دانش را براى تو جایگزین غذا : ن گاه خود آفریدگار ھستى با خطاب بھ آن نوزاد شكوھبار و مبارك فرمودآ
 ((.ساختم و علم را بھ تدریج ھمچون شیر مادر بر تو خواھم چشاند

، آن پیامبر پرشورى كھ خدا نامش را برگزید و ))یحیى((و بدین سان نوزاد مبارك بیت رفیع رسالت ، بسان
فرستاد، نامش از جانب خدا برگزیده مى شود ))زكریا((بھ بلند و پرشكوه  و بھ خواست آفریدگارش بھ این نام (50)

 .مفتخر مى گردد
 :ششمین امام نور، حضرت صادق فرمود
 ... لفاطمة تسعة اسماء عندهللا

فاطمھ در پیشگاه خدا داراى نام ھاى بلند و برگزیده اى است ؛ از جملھ این نام ھاى نھ گانھ ، نام پرشكوه فاطمھ 
 . است

چھ پیامى دارد؟))فاطمھ((پرسیدند، واژه  
من الشراءى فطمت :فرمود . 

منظور این است كھ این بانوى بانوان از ھر بدى و شرارت و نقطھ منفى جدا و گسستھ است و ذره اى نقطھ سیاه ))
 ((.در قاموس زندگى او راه ندارد
 :ھشتمین امام نور از پیامبر آورده است كھ فرمود

النھا فطمت ھى وشیعتھا من : هللا ؟ قال ولم یا رسول ): علیھ السالم(على : یافاطمة اءتدرین لم سمیت فاطمة ؟ قال 
 .النار
(( مى دانى چرا فاطمھ نامگذارى شده اى ؟! گرامى دخترم ! فاطمھ جان  )) 
(( راستى چرا اى پیامبر خدا؟:((كھ آن جا بود، پرسید) علیھ السالم(على  )) 

شده اند بازداشتھ  براى این كھ او و رھپویان راستین راه افتخارآفرین اش از آتش :((فرمود )). 



پاك و پاكیزه از : آموزش یافتھ بارگاه دوست ؛ یعنى : بى نظیر و بى ھمانند؛ یعنى : یعنى ))فاطمھ((و بدین سان ،
نجات یافتھ از آتش و آفت ؛ و این ھمھ را خدا برگزیده و خدا تضمین فرموده است: یعنى  : نقاط ضعف و منفى  . 
2-(( یا اختر فروزان))زھرا  

درخشنده ، نورافشان : ، بھ معناى درخشندگى برگرفتھ شده است ، و زھرا یعنى ))زھور((زھرا، از واژه نورافشان
 . و تابان

او بھ راستى زیبا و درخشنده بود؛ زیباى ظاھر و زیباى باطن ؛ سراپا نور بود و كران تا كران وجودش عطرآگین 
گى و عفاف و شھامتو منور بھ نور معنویت و دانش و عرفان و توحید و تقوا و آزاد  . 

نیز بدان ) علیھا السالم (نام نھاده اند و فاطمھ ))زھره((ستاره زھره كھ سحرگاھان در آسمان مى درخشد، آن را
دلیل كھ اندامى سپید و سیمین گون داشت و بدان دلیل كھ چھره نورانى اش بسان ماه مى درخشید و در سیما و 

، بھ ))زن((ءلؤ داشت و بدان دلیل كھ در آسمان غمزده و تیره و تارصورت و رفتار و سیرت ، بسان پیامبر تال
صورت اختر فروزانى بھ نورپاشى و فروغ افكنى پرداخت و تاریكى ھا و ظلمت ھاى زندگى را زدود و بھ نور 

نام نھاد))زھراء((دانش و كمال و عفاف و تقوا و فرھنگ و معنویت روشن ساخت ، آفریدگارش او را . 
امام نور پرسیدنداز ششمین  : 

، الزھراء؟)علیھا السالم (لم سمیت فاطمة   
(( نامیده شد؟))زھراء((چرا دخت سرفراز پیامبر، )) 

الءن هللا خلقھا من نور عظمتھ ): علیھ السالم(فقال  (51). 
آفرید  بدان دلیل كھ خداوند او را از نور شكوه و عظمت خویش :((فرمود .)) 

 :و نیز از آن گرامى آورده اند كھ فرمود
ءرض كانت اذا قامت فى محرابھا زھر نورھا الءھل السماء كما یزھر الكواكب الءھل اال (52). 

در وصف او مى گوید))ام سلمھ((بانوى شایستھ كردار : 
ا و شبھا برسول هللا كانت فاطمة اءشبھ الناس وجھ (53). 

ود؛ ھمان گونھ كھ منش و رفتارشاو در سیماى پرفروغ و شكوھبارش شبیھ ترین ھا بھ پیامبر خدا ب  . 
 :و بانوى دیگرى از بانوان مسلمان ، او را بسان ماه در شب چھارده وصف مى كند
 .(54)كانت كاءنھا القمر فى لیلة البدر
 سومین نام بلند آوازه او -3

، سومین نام بلندآوازه ریحانھ پیامبر و نشانگر بعد دیگرى از بوستان عطرآگین وجود و ))صدیقھ((واژه ارجدار
 . شخصیت واالى اوست

گو و درست اندیشواژه شناسان ، این واژه را بھ مفھوم انسانى بسیار راست تفسیر كرده اند؛ انسانى كھ بھ راستى   
در قلمرو راستى و راستگویى در اوج كمال است ؛ بھ گونھ اى كھ راستى با كران تا كران وجود او آمیختھ شده و 
این ارزش واالى الھى و بشرى ، شیوه و روش ھماره او گردیده و او در اندیشھ ، عقیده ، گفتار، نوشتار، 

ظر، انتقاد، خیرخواھى و پند و اندرز، جز بر اساس راستى و درستى و صفا سخن نمى گوید و تنھا بر اظھارن
مى نھد  اساس حق و عدالت راه مى پوید و عملكردش راستى گفتار و درستى سخنانش را بھ نمایش  . 

عیل ، موسى ، عیسى ، قرآن این وصف را تنھا در خور پیامبران بزرگ و گرانقدرى چون ابراھیم ، ادریس ، اسما
مریم ، مام ارجمند مسیح ، و توحیدگرایان و فرمانبرداران راستین خدا و : محمد، و بانوان برجستھ و پاكى چون 

اصالحگران واقعى مى نگرد؛ درخور كسانى كھ بھ راستى در شمار، بسیار اندك ھستند و در میان انسان ھا 
پیامبر، نمونھ واالى آن گوھرھاى كمیاب و یا درى یگانھ بودو دخت فرزانھ .گوھرى ناب اما بسیار كمیاب  . 

او بر پرفرازترین مرحلھ راستى و درستى و ایمان و باور و گواھى و تصدیق خدا و پیامبر و مقررات و مفاھیم 
پركشید و بھ جایى رسید كھ پیامبر بھ فرمان خدا نام او ))صدیقین((آسمانى اوج گرفت و بھ مقام واالى

برگزید))قھصدی((را . 
 :از پیامبر گرامى آورده اند كھ بھ امیرمؤمنان فرمود

و اءوتیت زوجة صدیقة مثل ابنتى .اءوتیت صھرا مثلى ولم اءوت اءنا مثلھ : اءوتیت ثالثا لم یؤ تھن اءحد وال اءنا
 . ولم اءوت مثلھا زوجة
 .و اءوتیت الحسن و الحسین من صلبك و لم اءوت من صلبى مثلھما

نى و اءنا منكم و لكنكم م (55). 
(( این .حتى بھ من نیز ارزانى نشده است   كس  سھ نعمت گرانبھا، تنھا بھ تو ارزانى شده است و بھ ھیچ! على جان 
 :سھ نعمت عبارتند از



 . پدر زنى ھمانند من بھ تو ارزانى شده در حالى كھ من پدر زنى ھمانند پدر زن تو ندارم -1
ارزانى شده است و بھ من چنین موھبتى داده نشده است))صدیقھ((بھ تو ھمسر گرانقدر و پرشكوھى چون دخترم -2  
. 
فرزاندانى بسان دو نور دیده ام حسن و حسین داده شده است در حالى كھ من تا كنون پسرانى ھمانند آن دو بھ تو  -3
 ((.نداشتھ ام ؛ اما ھمگان بدانند كھ شما ھمگى از من ھستید و من از شما

حق بود و از ششمین امام نور در این مورد آورده اند كھ آن بانوى شكوھبار و پرمعنویت بھ راستى تصدیق كننده 
 : عصرھا و نسل ھاى پیشین بر محور شناخت و معرفت او چرخیده است
 (56)وھى الصدیقة الكبرى ، وعلى معرفتھا دارت القرون االولى 
 چھارمین نام پرشكوه -4

است و این نام بلند و پرشكوه نیز نشانگر پاكى و ))طاھره((نام دیگر دخت فرزانھ پیامبر، واژه مقدس و ارجدار
شھ و قداست و معنویت وصف ناپذیر اوست ؛ نشانگر این حقیقت است كھ آن دخت بھشت در ظاھر و باطن ، اندی

عقیده ، گفتار و نوشتار، رفتار و كردار، شیوه و سبك ، سكوت و خروش ، اندرز و ھشدار و در ھمھ ابعاد زندگى 
و میدان ھاى حیات ، پاك و پاكیزه بود، و این پاكیزگى از پلیدى ھا ناپسندى ھاى ظاھرى و باطنى و یا در كردار و 

رنده قرآن و ھم امامان نوررفتار را، ھم قرآن گواھى مى كند و ھم دریافت دا . 
كھ فاطمھ محور و مدار آن كانون نور و  -قرآن در گواھى خویش بر قداست و پاكیزگى و خاندان وحى و رسالت 

مى فرماید -روشنایى است  : 
 (57)انما یرید هللا لیذھب عنكم الرجس اھل البیت و یطھركم تطھیرا
(( خداوند مى خواھد ھر گونھ پلیدى را از شما بزداید و شما را آن گونھ كھ مى باید، پاك و ! ھان اى خاندان پیامبر
 ((پاكیزه سازد

بود كھ این آیھ شریفھ بر قلب مصفاى او ))ام سلمھ((پیامبر در خانھ بانو: فرود این آیھ شریفھ آورده كھ  در داستان
آن حضرت بى درنگ دخت ارجمندش فاطمھ و دو فرزندش حسن و حسین را بھ ھمراه امیرمؤمنان .فرود آمد

 :فراخواند و آنان را بر گرد خویش زیر كساء نشاند و فرمود
ى فاذھب عنھم الرجس و طھرھم تطھیراھؤ الء اھل بیت (58) 

(( ناپسندى را از اینان دور ساختھ و آن گونھ كھ شایستھ و بایستھ است بدانید كھ اینان خاندان من ھستند و خدا ! ھان 
 ((. اینان را پاك و پاكیزه گردانیده است

تو در جاى ! نھ : پیش رفت و اجازه خواست تا در كنار آنان قرار گیرد اما پیامبر فرمود))ام سلمھ((در این ھنگام
انت على مكانك انت !پاكان و پاكیزگان بارگاه خدا نیستى تو انسان شایستھ اى ھستى اما در شمار این ! خود باش 

 (59)فى خیر
وپنجمین نام مقدس ا -5  

بود كھ این نام نیز از قرآن برگرفتھ شده و نشانگر این واقعیت ))مرضیھ((نام دیگر ریحانھ پیامبر، واژه ارجمند
است كھ آن بانوى نمونھ بھ گونھ اى اندیشید و بھ سبكى راه زندگى را در پیش گرفت و بھ دنیا نگریست و بھ ارزش 

دا از او خشنود و او نیز از خدا خشنود استھاى واالى انسانى ، دنیاى وجود خویش را آراست كھ خ  . 
 او از نظر اندیشھ و عقیده ،
 بینش و گرایش ،
 عبادت و بندگى ،
 فرمانبردارى از خدا و اطاعت او،
 پارسایى و ساده زیستى ،
 از نظر انفاق و مردم نوازى ،
 شكیبایى بر نامالیمات و پایدارى در راه حق ،

، اجتماعى ، سیاسى ، ھنرى ، فرھنگى و دیگر ابعاد زندگى مورد پسند و  و از نظر اخالق فردى ، خانوادگى
 . خشنودى خدا زیست

فرشتھ وحى بھ ھنگامھ طلوع خورشید جھان افروز فاطمھ ، بر من فرود آمد و : پیامبر گرامى در این مورد فرمود
 : ضمن عرض تبریك ، پیام خدا را آورد كھ

هللا یقرؤ ك السالم و یقراء .زند گرانمایھ و نورسیده ات درود مى فرستدخداى فرزانھ بھ شما و فر! اى پیامبر
 (60)مولودك السالم 
بتول((واژه ارجمند -6 )) 



و آن حضرت بدان جھت بھ این نام مقدس .از دیگر نام ھاى گرامى ریحانھ پیامبر است ))بتول((واژه مقدس
 : نامگذارى گردید كھ
از نظر عفاف و پاكى و آراستگى بھ فضیلت ھاى اخالقى و ارزش ھاى انسانى در پرفرازترین موقعیت قرار  -1
 . داشت
خانوادگى و ریشھ و تبار، از ھمھ زنان عصرھاى و نسل ھا برتر و ممتازتر است از نظر شخصیت -2  . 
 پاورقي ھا
8سوره انبیاء، آیھ  -39 . 
24سوره عبس ، آیھ  -40 . 
45نھج البالغھ ، نامھ  -41 . 
، بھ ھمین قلم110عاشورا غمبارترین روز تاریخ ، ص  -42  . 
، 36، ص 4، لسان المیزان ، ج 26، ص 2میزان االعتدال ، ج ، 34فاطمة الزھراء من المھد الى اللحد، ص  -43

، با اندك تفاوت در واژه ھا65مقتل الحسین ، ص  . 
8دالئل االمامة ، ص  -44 . 
1-3سوره كوثر، آیھ  -45 . 
20، ص 43بحار االنوار، ج  -46 . 
31؛ اختصاص ، ص 20؛ بیت االحزان ، ص 3، ص 43، و ج 81، ص 16بحار، ج  -47 . 
461، ص 43راالنوار، ج بحا -48 . 
8؛ دالئل االمامھ ، ص 2، ص 43بحار االنوار، ج  -49 . 
39سوره آل عمران ، آیھ  -50 . 
31عوالم العلوم ، ص  -51 . 
15، ص 10؛ بحار، ج 33عوالم العلوم ، ص  -52 . 
21عوالم العلوم ، ص  -53 . 
22عوالم العلوم ، ص  -54 . 
202، ص 2الریاض النضرة ، ج  -55 . 
105، ص 43حاراالنوار، ج ب -56 . 
33سوره احزاب ، آیھ  -57 . 
، ص 1، تفسیر كشاف ، ج 700، ص 2، تفسیر كبیر، ج 233، تذكرة االئمة ، ص 12، ص 2اسد الغابة ، ج  -58
193. 
193، ص 1؛ تفسیر كشاف ، ج 700، ص 2؛ تفسیر كبیر، ج 12، ص 2اسد الغابة ، ج  -59 . 
29، ص 2میزان االعتدال ، ج  -60 . 

 

 
 
بدان دلیل كھ از ارزش ھاى مادى و زرق و برق دنیوى دل بریده و بھ معنویت و كمال دل بستھ و شیفتھ و  -3
 .شیداى حق و عدالت بود، و بھ مریم ، مام ارجمند مسیح نیز بھ ھمین جھت مریم مى گفتند
ه و كامل و شاھكار آفرینش بود و بدان دلیل كھ كران تا كران سازمان وجود و اعضا و اندام ھایش زیبا و پرشكو -4

آفریدگارش در ھیچ یك از اعضا و اندام ھایش از زیبایى فروگذارى نكرده و بھ راستى او را نمونھ جمال و كمال و 
 .شاھكار زیباى آفریش خواستھ بود
مھ آفریده ھا بدان جھت كھ دل در گرو عشق خدا داشت و اعتماد بھ او، و از غیر او گسستھ بود و عالقھ او بھ ھ -5
 .و یا بنده اى از بندگان خدا، در جھت خشنودى خدا براى او مطرح بود
و سرانجام این كھ بدان دلیل بھ این نام مبارك نامیده شد كھ خدا بھ او كرامت و فضیلت بخشیده و از پلیدى ھاى  -6



 .درونى و برونى و عوارض زنانھ ھماره پاك و پاكیزه بود
ھ یكى از نام ھاى بلندآوازه فاطمھ است فرمودك))بتول((در مورد واژه : 

 .سمیت فاطمة بالبتول النقطاعھا عن نساء زمانھا فضال و دینا و حسبا
او بتول نامیده شد بدان دلیل كھ در فضیلت و كمال و دین باورى و شرافت از ھمھ زنان عصرھا و نسل ھا ممتاز 
 .بود
 :و نیز فرمود
 .النقطاعھا عن الدنیا الى هللا
 . بدان جھت كھ دل از زرق و برق دنیا گسستھ و بھ خدا پیوستھ داشت))
 .((و بدان جھت كھ از عادت ھا و عوارض بانوان پاك و پاكیزه بود
 الھام گیرنده یا ھمسخن فرشتگان -7

، نام دیگر ریحانھ سرفراز پیامبر است))محدثھ((واژه مقدس  . 
سان مریم ، مام ارجمند مسیح ، ھمسخن فرشتگان بود و آنان با او آن حضرت بدان دلیل بھ این نام خوانده شد كھ ب

 . بھ گفت و شنود مى پرداختند و بھ او حدیث مى گفتند؛ درست ھمان گونھ كھ بھ مریم
نامیده اند كھ فرشتگان از آسمان فرود ))محدثھ((فاطمھ را بدان جھت: از ششمین امام نور آورده اند كھ مى فرمود

علیھا (؛ و ھمان گونھ كھ او را ندا مى دادند، بھ فاطمھ ))مریم((گو مى كردند؛ ھمان گونھ كھ باآمده ، با او گفت
نیز ندا دادند كھ) السالم   : 

(( ھان اى فاطمھ .خدا تو را برگزید و پاك و پاكیزه ساخت و تو را بر ھمھ زنان گیتى برترى بخشید! ھان اى فاطمھ 
ه بجا آور و با ركوع كنندگان ركوع نمادر پیشگاه پروردگارت خضوع كن و سجد!  .)) 

: الن المالئكة كانت تھبط من السماء فتنادیھا كما تنادى مریم بنت عمران فتقول المالئكة ))محدثھ((انما سمیت فاطمة
ان هللا اصطفاك و طھرك واصطفاك على نساء العالمین ، فتحدثھم و یحدثونھا! یا فاطمة  ...(61). 

سخن گفتن فرشتگان با ریحانھ پیامبر براى كسانى كھ با شخصیت واالى او آشنا ھستند، چیز عجیبى نیست ؛ چرا 
صراحت قرآن شریف ، فرشتگان افزون بر پیام آوران بارگاه خدا، با دیگر شایستگان بارگاه او نیز ممكن  كھ بھ

 .است ھمسخن شوند و براى آنان پیام آورند
 (62)مگر بھ صراحت قرآن شریف ، فرشتگان با مریم سخن نگفتند؟
 مگر نوید برگزیدگى ، پاكى و برترى او را بر زنان روزگار خویش بھ او ندادند؟

سحاق و پس از آن ، یعقوب را بھ مگر آنان با ساره ، ھمسر ابراھیم ، پدر توحیدگرایان گفتگو نكرده و نوید والدت ا
 (63)او ندادند؟

پس از والدت و بھ خطر افتادن جان گرامى اش از سوى دستگاه پلید و مگر پیام خدا را بھ مام ارجمند موسى ، 
 (64)استبداد را براى او نیاوردند كھ چھ تدبیرى بیندیشد؟
 آیا اینان پیامبران خدا بودند؟
 !روشن است كھ ھرگز

و ھمسخن فرشتگان ))محدثھ((اینان ، نھ پیامبر بودند و نھ صاحب رسالت و دعوت ، بلكھ این افتخار را یافتند كھ
ن ؛شوند؛ ھمان كسانى كھ بھ بیان قرآن ، نھ در شمار پیامبران قرار دارند و نھ رسوال بلكھ بزرگان و  (65)

الھام مى گیرند و حقایق را دریافت مى  شایستگان و برجستگانى ھستند كھ بھ آنان حدیث مى شود و بھ گونھ اى
 .دارند

و ریحانھ ارجمند پیامبر ساالر و سرور این چھره ھاى پرشكوه و برجستھ امت ھا بود، فرشتگان با او ھمسخن مى 
 .شدند و رازھاى معنوى و آسمانى بھ او مى گفتند و سخنان جان بخش او را مى شنیدند

انشوران و دانشمندان امت از شیعھ و سنى ، بر این باورند كھ در امت د: عالمھ امینى در این مورد مى نویسد
پیامبر نیز بسان امتھا و جامعھ ھاى پیشین ، چھره ھاى درخشانى بوده اند كھ بھ آنان الھام مى گشت و حدیث گفتھ 

داق چنین تنھا چیزى كھ ھست ، سخن در مص.بودند و پیامبر نیز از این حقیقت خبر داد))محدث((مى شد و آنان
كسانى است كھ از دیدگاه رھروان راه خاندان وحى و رسالت ، امیرمؤمنان و یازده فرزند آن حضرت كھ امامان 

است ، اما ))محدثھ((مى باشند و ریحانھ پیامبر، فاطمھ نیز))محدث((خاندان پیامبر ھستند، دانشوران و دانشمندان و
 (66). پیامبر نیست
 :از ششمین امام نور آورده اند كھ در اشاره بھ این حقیقت فرمود
 (67) منا من ینكت فى قلبھ ، و منا من یقذف و منا من یخاطب

نان روشن مى شود و برخى از ما كسانى ھستند كھ بھ لطف خدا حقایقى كھ بر دیگران پوشیده است ، در قلب آ



درمى یابند و بھ برخى الھام مى گردد و حقایق بر گستره جانشان تجلى مى كند و پاره اى دیگر مورد خطاب قرار 
 .مى گیرند و با آنان سخن گفتھ مى شود

ریحانھ ارجمند پیامبر نام ھاى بلندآوازه دیگرى نیز دارد كھ ھر كدام نمایشگر بعدى از ابعاد پرشكوه شخصیت 
نام ھایى چون .وست ا

:(( مریم ((،))ساجده((،))عابده((،))صفیھ((،))مباركھ((،))طیبھ((،))زكیھ((،))راضیھ((،))عذراء
كھ ھمگى آسمانى ھستند و پیامبر با الھام از بارگاه خدا، آن دخت بھشت را بھ این نام ھا ...و))ھانیھ((،))كبرى

بیست نام نیز مى گذرد كھ ھر كدام بیانگر گوشھ اى از در روایات رسیده ، شمار این نام ھا از .خوانده است 
عظمت وصف ناپذیر و بى ھمانند آن در یگانھ و آن كوثر نورافشان است و ما بھ دلیل پرھیز از گستردگى بحث بھ 
 . ھمین اندازه بسنده مى كنیم
 لقب ھاى الھام بخش ریحانھ پیامبر

نظیر، داراى ابعاد گوناگون و جلوه ھاى پرشكوھى بود، بھ از آن جایى كھ شخصیت واالى آن بانوى نمونھ و بى 
كھ ھر كدام نمایشگر پرتوى از جمال و كمال و جلوه اى از شكوه و عظمت  -تناسب آن ، لقب ھاى الھام بخشى نیز 

 -و بیانگر قطره اى از دریاى معنویت و واالیى و دانش و بینش ژرف و خردمندى و خردورزى آن حضرت است 
ت و سخنان دانشمندان براى آن حضرت آمده استدر روایا  . 

 :مھمترین القاب گرانقدر و نورانى آن پیشواى یگانھ عبارتند از
تجسم خرد و شعور و فھم: فھیمھ   . 

آراستھ بھ فرزانگى و حكمت: حكیمھ   . 
خردمند و خردورز: عقیلھ  . 

نمونھ دانایى و آگاھى: علیمھ   . 
انشوربزرگ بانوى دانشمند و د: عالمھ  . 

گرانقدر و بزرگوار: جلیلھ  . 
گرامى و باعظمت: معظمھ   . 

دارنده حشمت و حرمت بسیار: محتشمھ  . 
آراستھ بھ مقام واالى عصمت: معصومھ   . 

زیباى ظاھر و باطن: جمیلھ   . 
پاك و پاكیزه از ھر نقطھ منفى و نازیبا: مطھره  . 

برگزیده بارگاه خدا: صفیھ  . 
در برابر توفان ھا شكیبا و پرصالبت: صابره  . 

پر شرافت: شریفھ   . 
دارنده شخصیت كامل و جامع: رشیده   . 

گرانقدر و گرامى: كریمھ   . 
بانوى راستین: سیده   . 

سمبل عفاف و پاكى: عفیفھ   . 
پر مھر و بامحبت: رحیمھ   . 

دلسوز فرزندان خویش و جامعھ: حانیھ   . 
یارى شده بارگاه دوست: منصوره   . 

شگر خداپرست: عابده  . 
پارساى واقعى: زاھده   . 

نیایشگر و شب زنده دار: قوامھ  . 
بسیار روزه گیر: صوامھ  . 

بسیار غمخوار و خیرخواه: حنانھ   . 
پرمھر و دلسوز: شفیقھ  . 

شایستھ كردار: بره  . 
پرعاطفھ و پرمھر: عطوفھ  . 

آزمایش شده بارگاه حق: ممتحنھ   . 
سرچشمھ خیر و بركت: كوثر  . 



شناس و كم توقع حق: قانعھ   . 
ھماره دوشیزه: عذراء  . 

بزرگ پیشوایى كھ حقوقش بھ غارت رفت: مغصوبھ   . 
بزرگ عدالتخواھى كھ بر او بسیار ستم شد: مظلومھ  . 

دخت برگزیده و شایستھ: بنت الصفوه   . 
پایھ و اساس ھدایت: ركن الھدى   . 

جایگاه بلند ھدایت: موطن الھدى   . 
گاه پروردگار خویشبرگزیده بار: صفوة ربھا  . 

ساالر بانوان گیتى: سیدة النساء  . 
نور آسمانى: نور سماوى   . 

گوھر نورافشان: درة بیضاء  . 
ماه شب چھاردھم: بدر تمام   . 

گوھر تابناك عزت و شكوه: جوھرة العزة و الجالل   . 
سپیدروى درخشنده: غرة غراء  . 

راز بزرگى و رمز عظمت: سر العظمة   . 
بلند جایگاه: عالیة المحل   . 

شفاعتگر گناھكاران در روز رستاخیز: شفیعة العصاة  . 
راز نھانى عظمت خدا: سر هللا  . 

دوست خالص خدا: ولیة هللا  . 
محبوب بارگاه خدا: حبیبة هللا  . 

چشم حق بین خدا: عین هللا  . 
جایگاه و چراغدان نور خدا: مشكوة نور هللا  . 

نشان رسالت و نبوت: آیة النبوة   . 
شاخسار پیامبر: دوحة النبى  . 

روح و روان پدر: روح ابیھ  . 
دخت پیامبر برگزیده: بنت المصطفى   . 

نور دیده پیامبر: قرة عین الرسول  . 
پاره وجود پیامبر: بضعة المصطفى  . 

خون قلب و مایھ حیات پیامبر برگزیده: مھجة قلب المصطفى   . 
بازمانده پیامبر: بقیة المصطفى  . 
یادگار رسالت:  بقیة النبوة  . 

ھمتا و ھمپرواز جانشین راستین پیامبر: زوجة الوصى  . 
آرام بخش دل مادر: قرار قلب امھا . 

سرمایھ جمال و زیبایى پدران روزگار: جمال االباء . 
مایھ افتخار و مباھات و شرف فرزندان: شرف االبناء  . 

كعبھ آمال آرزومندان: كعبة االمال   . 
شوایى كھ قدرش ناشناختھ ماندبزرگ پی: مجھولة القدر . 

بزرگ بانویى كھ بر ھمپروازش ناجوانمردانھ ستم رفت: المظلوم زوجھا  . 
ھمو كھ سینھ اش در ھم كوبیده شد: رضیض الصدر . 

ھمو كھ حقوقش پایمال شد: مغصوبة الحق  . 
ھمو كھ فرزندش بھ شھادت رسید: المقتول ولدھا . 

رازى كھ مزارش نھان است آن بزرگ قھرمان رادى و سرف: خفى القبر (68). 
 قطره اى از دریاى بى كران

افزون بر گزینش نام و نشان براى كودكان ، پس از رشد و كمال بھ تناسب  در جامعھ عرب رسم بر این بود كھ
آغاز مى شد و از زنان با ))اءب((نیز برمى گزیدند؛ كھ كنیھ مردان با واژه))كنیھ((شخصیت شان ، براى آنان

اءم((واژه )). 



مواج شكوه و عظمت او را بھ  دخت ارجمند پیامبر افزون بر این نام ھا و نشانھ ھا كھ ھر كدام قطره اى از اقیانوس
 : نمایش مى نھد، داراى كنیھ ھاى متعددى نیز ھست كھ مشھورترین آنھا این كنیھ ھاى شش گانھ است
علیھ السالم(مام ارجمند حسن : ام الحسن  -1 ). 
علیھ السالم(مام ارجمند حسین : ام الحسین  -2 ). 
ھ را بھ او دادمام ارجمند محسن ؛ كھ پیامبر این كنی: ام المحسن  -3 . 
مادر دو نواده ارجمند پیامبر: ام السبطین  -4 . 
مام گرانمایھ یازده امام راستین ، از حضرت مجتبى تا امام مھدى: ام االئمة  -5  . 
مادر فضیلت ھا و واالیى ھا: ام الفضائل  -6 . 
مام پرشكوه پدر: ام ابیھا -7 . 

علیھا السالم (ندم ، فاطمھ مام ارجم: از ششمین امام نور آورده اند كھ فرمود ) ، یا مام پدرش ، ))ام ابیھا((، با كنیھ
كانت تكنى ام ابیھا.خوانده مى شد (69). 

 شگفت انگیزترین عنوان
ھنگامى كھ نام و عنوان یا لقب و .از میان كنیھ ھاى آن بانوى فرزانھ ، از ھمھ شگفت انگیزتر، آخرین آنھاست 
كنیھ انسان برجستھ و بزرگى را شخصیت فرزانھ اى چون پیامبر با الھام از بارگاه خدا برمى گزیند، بى ھیچ 

وان ، آیینھ شخصیت آن انسان شایستھ و وارستھ است ، و مى بینیم كھ پیامبر ریحانھ زندگى تردیدى این نام و عن
مى خواند و او را بھ این عنوان شگفت انگیز مفتخر مى سازد و این مدال را بر سینھ پر معنویت ))ام ابیھا((اش را

آیا در این مورد اندیشیده اید كھ چرا؟.آن بانوى سرافراز مى نشاند  
ر ما این كار پیامبر بسان دیگر گفتار و كردارش حكیمانھ است و بھ دالیلى او را با این عنوان مى خواندبھ باو : 

مادر در حقیقت اصل و منشاء ظاھرى و آیینھ تمام نماى وجود فرزند است و از آن جایى كھ فاطمھ در سیما و  -1
ا مام پدرش خواندچھره پرشكوھش ، جمال دل آراى پدر را مى نمایاند، پیامبر او ر . 

مادر شایستھ و الیق از آن جایى كھ رویشگاه شخصیت كودك و اصل و ریشھ این نھال است ، در حقیقت  -2
 نشانگر ویژگى ھاى اخالقى و انسانى فرزند نیز خواھد بود؛ و از آن جایى كھ ریحانھ پیامبر در گفتار و كردار،
 خرد و اندیشھ ،
 شھامت و شجاعت ،

ا،پارسایى و تقو  
 ایمان و اخالص ،
 دانش و بینش ،
 خداجویى و بشردوستى ،
 جمال و كمال ،
 آزادگى و آزادمنشى ،
 حق محورى و حق طلبى ،
جھل ستیزى و مبارزه با ستم و استبداد و دیگر ارزش ھاى واالى انسانى ، شبیھ ترین انسان ھا بھ پدر گرانمایھ اش 

  نمود، پیامبر این مدال را بر سینھ او نشاند و او را مام خویش  بود و نسخھ و ترجمان دیگرى از آن حضرت را مى
 .خواند
افزون بر این ، بدان دلیل كھ این دخت وفا بھ گونھ اى ھمدل ، ھمفكر، ھمراه ، ھمسنگر، دلسوز و یار و یاور  -3

و محبت مى پدر در فراز و نشیب ھاى سخت زندگى دگرگون ساز پدر بود و بھ گونھ اى بھ او عشق مى ورزید 
كرد كھ در راه آرمانھاى واال و ھدفھاى بلند پدر، سر از پا نمى شناخت و در اوج فداكارى ، از جان مایھ مى 
گذاشت ؛ بھ گونھ اى كھ گویى در ھمان حال كھ دخترى دلسوز و فداكار و رھرویى آگاه و توانمند و یارى آزاده و 

درى الیق و دانا و بزرگمنش را نیز در حق پدر ایفا مى كند، شیفتھ براى پدر خویش است ؛ در ھمان حال نقش ما
 .پیامبر او را مام خویش خواند

آرى ، او با این كھ دخت ارجمند پدر بود، مھر و عشق و شورى نسبت بھ پدر نشان مى داد كھ تنھا از مادرى 
زى و خیرخواھى و عواطف بسیار گرانمایھ در حق فرزندى ارجمند ممكن است ، و پیامبر نیز ھر آنچھ از دلسو

 .پاك و جوشان مادرى ممكن است ، ھمھ را در وجود شكوھبار او مى دید
بدان جھت كھ زنان پیامبر، مادر مردم با ایمان خوانده شدند، ریحانھ پیامبر نیز كھ برترین بانوى جھان ھستى  -4

تخوش غرور و پندار گردد و یا كسى آنان است ، مام پرشكوه ترین پیامبر خدا عنوان یافت تا مبادا یكى از آنان دس
 .را ھمردیف آن دخت بھشت تصور كند



و سرانجام این كھ بدان جھت كھ آن بانوى سرافراز، اصل درخت امامت راستین و مایھ و اساس ادامھ راه و  -5
درسم عدالت خواھانھ و انسان دوستانھ و آسمانى پیامبر بود، آن حضرت او را مام ارجمند خویش خوان . 

رشد و شكوفایى در محیط و شرایط آرمانى: 4بخش   
سرانجام با تدبیر شگرف و تفكرانگیز دستگاه حكیمانھ آفرینش ، از افق خانھ پدر نمونھ و پیشواى واال و مربى بى 
نظیر و گرانقدرى چون پیامبر مھر و خرد، و مام حق جو و حق پو و فضیلتخواھى چون بانوى خردمند و 

طلوع كرد و با آغاز درخشش و نورافشانى خویش ، جھان را بھ ))فاطمھ((ورشید فروزان وجودروشنفكر حجاز، خ
 . نور خود نورباران ساخت

، در مكھ و در كنار كھن ترین معبد )صلى هللا علیھ و آلھ (این طلوع مبارك در سال پنجم از بعثت و انگیزش محمد 
 .توحید و تقوا روى داد

سنین    نبوة نبیھ و انزل علیھ الوحى بخمس ولدت فاطمة بعد ما اءظھر هللا (70). 
یر و زمینھ سازى ھاى ھمھ جانبھ ، در كانون وحى و رسالت دیده بھ جھان آرى ، این كودك شكوھبار، با آن تداب

 گشود؛ در خانھ اى كھ سرشار از مھر و عواطف انسانى ،
 سرشار از ارزش ھاى واالى اخالقى ،
 سرشار از درایت و ھوشمندى ،
 سرشار از تدابیر علمى براى رشد و كمال ،
 سرشار از ادب و ادب آموزى ،

و امكانات تربیتى ، سرشار از تربیت  
 سرشار از ظرافت ھا،
 سرشار از لطافت ھا براى رشد و اوج ،
 سرشار از ایمان و اخالص ،
 سرشار از كرامت و عظمت ،
 سرشار از راستى و پاكى ،
 سرشار از ابتكار و خالقیت ،
 سرشار از حق پویى و حق مدارى ،
 سرشار از مردم خواھى و بشردوستى ،

كبختى ،سرشار از سعادت و نی  
 سرشار از عدالت و آزادى ،
 سرشار از فضیلت خواھى و فضیلت پرورى ،
 سرشار از شكیبایى و بردبارى قھرمانانھ ،
 سرشار از شجاعت و شھامت ،
 سرشار از عفاف و متانت ،
 سرشار از ایثار و فداكارى ،
 سرشار از پروا و درستى ،
 سرشار از بخشندگى و بلندنظرى ،

ابتكار،سرشار از ابداع و   
 سرشار از الھام و امید،
 سرشار از اطمینان و اعتماد بھ نفس ،
 سرشار از آرمان و افتخار،
 سرشار از عشق و شیدایى ،
سرشار از شور و شعور، و سرشار از شیفتگى و دلدادگى بھ حق و عدالت و احیاى حقوق و آزادى انسان بود، 
 . والدت یافت

رى و چنین محیط مساعد و عطرآگینى ، مراحل رشد و تربیت و شكوفایى آن حضرت در چنین كانون نور و رستگا
كھ خود تربیت یافتھ دست قدرت حق و  -را آغاز كرد و در كنار مربى جامع و كامل و وصف ناپذیرى چون پیامبر 

و آماده با گام ھاى بلند و استوار، راه كمال و جمال را پیش گرفت و در فضاى مقدس  -ادب آموختھ بارگاه خداست 
اى كھ پدرى چون محمد، نورافشانى مى كرد و مھر و عشق و درایت مام خردمند و الیق و پاكباختھ اى 

آنجا را گرمى و حرارت و صفا مى بخشید، شخصیت او بھ سرعت رو بھ شكوفایى نھاد و راه ))خدیجھ((چون



آن ، ھدف قرار داد و رفت تا در  پویایى و پایندگى و جمال و جالل را با سرعتى شگرف تا پرفرازترین مرحلھ
 .بلنداى قلھ شكوه و عظمت جلوه گر شود و نمونھ و سمبل واالیى ھا و برازندگى ھا و ارزش ھا گردد
 محیط مساعد و سرشار از عدالت و آزادى

اسرار در راه رشد و كمال و ظھور توانایى ھا و استعدادھاى ستایش برانگیز دنیاى پر) علیھا السالم (آرى ، فاطمھ 
وجودش ، در یك محیط تربیتى بسیار مطلوب ، شرایط مساعد و در كنار پدر نمونھ و مربى بى نظیرى با این 
 : ویژگى ھاى اساسى و سرنوشت ساز مى زیست
پدرش كھ آموزگار، مربى ، مقتدا، محبوب ، عزیزترین و پرشكوه ترین انسان عصرھا در نظر او بود، از  -1

بینش و علوم آسمانى را در بوستان وجود او، با بھترین سبك و دلپذیرترین شیوه مى سویى چشمھ سار دانش و 
جوشاند و بھ جریان مى انداخت و او را از مفاھیم و معارف واال سرشار مى ساخت و شایستھ ترین و بایستھ ترین 

ت ھا را كھ از وحى و درس ھاى توحیدگرایى و پرواپیشگى و بشردوستى و زیباترین حقایق و پرجاذبھ ترین واقعی
رسالت سرچشمھ مى گرفت ، ھمھ را بھ ریحانھ ارجمندش ، مى آموخت و ھمھ را بھ كام جان شیفتھ و عاشق حق 
 . او و بوستان زیبا و پر راز و رمز وجودش مى باراند و آن جان پاك و آماده اوج را سیراب مى ساخت
مادرى خردمند و فضیلت خواه ، با   ادى ، در آغوش از دگر سو او را در یك محیط سرشار از عدالت و آز -2

كھ از مؤ ثرترین روشھا  -بھترین و شایستھ ترین و انسانى ترین شیوه ھاى تربیتى ، از آن جملھ ، روش ارائھ الگو 
و وسایل تربیت اخالقى و روانى و روحى و اجتماعى و سیاسى و انسانى در سازندگى و برازندگى كودكان و 

مى پروراند، چرا كھ آن مربى واال و آن آموزگار بى ھمتا، دخت نمونھ اش را در راه  -جوانان است  نوجوانان و
پذیرش این دانش ھا و بینش ھا و آراستگى ھا و واالیى ھا و نشانھ ھاى اوج ، بسیار آماده مى دید و در كران تا 

س مى كرد و آن وجود گرانمایھ را در كران جان پاك و قلب نورانى او روشنى و برازندگى وصف ناپذیرى احسا
 . پیمایش پلھ ھاى صعود و درجات كمال و جمال ، در اوج آمادگى مى یافت
در كنار این دو اصل اساسى ، با باران مھر و محبت و تشویق و گرامیداشت سنجیده و حساب شده و الھام بخش  -3

اراده اش را پوالدین تر و اعتماد بھ نفس وى را و حكیمانھ ، شخصیت او را، ھرچھ بیشتر صیقل و جال مى داد و 
پرتوان تر و استوارتر و تزلزل ناپذیرتر مى ساخت ؛ چرا كھ سبك و سیره پیامبر در تربیت و مدیریت ، در گفتار 
 : و عمل این گونھ بود كھ
 (71)اكرموا اوالدكم و احسنوا آدابكم 
 ((.فرزندان خود را گرامى بدارید و بھ آنان احترام كنید و با آداب و سبكى زیبنده با آنھا گفتگو و رفتار نمایید))
 : و نیز این گونھ كھ

الصبیان وارحموھم و اذا وعدتموھم ففوا لھم احبوا  ...(72) 
(( ان پر مھر و محبت باشید؛ و ھنگامى كھ بھ آنان وعده اى مى دھید، بھ آن وفا كودكانتان را دوست بدارید و با آن
 ((.كنید
 : و این سان كھ
 ... رحم هللا من اعان ولده على بره
 !رحمت خدا بر پدر و مادرى كھ فرزندش را بھ نیكوكارى بینگیزد و او را در راه رشد و شكوفایى ، یارى رساند))

چگونھ ؟: پرسیدند  
ل میسوره و یتجاوز عن معسوره وال یرھقھ و ال یخرق بھ یقب: قال  (73) 
دك است و انجام مى دھد، از او بپذیرد؛آنچھ را كھ در توان كو: فرمود  

 و آنچھ انجام آن براى كودك طاقت فرساست ، از او نخواھد؛
 او را با گفتار و رفتار نسنجیده ، بھ گناه و سركشى برنینگیزد؛
 ((.و دیگر این كھ در برابر او دروغ و ناروا نگوید و بھ كار ظالمانھ و ناپسند دست نیازد و بدآموزى نكند

گونھ كھو این   : 
 (74)رحم هللا عبدا اعان ولده على بره باالحسان الیھ ، والتاءلف لھ ، وتعلیمھ و تاءدیبھ 
(( بھ او .رحمت خداى بر آن مربى و پدر و مادرى كھ فرزندش را بھ نیكى بینگیزد و در این راه ، او را یارى كند

در راه رشد و كمال احسان نماید و بسان كودكى ، رفیق راه دوران كودكى او شود و او را آموزش دھد و ادب 
 ((.آموزد

تنھا بارش باران مھر و محبت بھ ریحانھ ارجمند خویش و فرزندان او آرى ، سبك و سیره آن مربى آسمانى ، نھ 
بود، كھ بھ ھمھ كودكان و نوجوانان و جوانان ، سخت محبت مى فرمود و آنان را فرزندان خویش مى نگریست و 
 : نگران سرنوشت آنان بود و ھمھ را گرامى مى داشت ؛ تا آنجایى كھ آن حضرت را این گونھ وصف نمودند كھ



 ((. مھر و محبت بھ نسل نو خاستھ ، از سیره و سنت پیامبر خداست))
 (75)والتلطف بالصبیان من عادة الرسول 
و از این سھ اصل ، سرنوشت سازتر این بود كھ محیط تربیت و پیشرفت و اوج گیرى فاطمھ ، خانھ عدالت و  -4
آزادى و كانون مھر و منطق و مركز دانش و فرھنگ و پایگاه راستین آزادى و آزادگى بود، و بھ جاى شیوه ھاى 

اوج و پیشرفت ، و شعور بھ سوى ترقى ، و دلگرمى و امید و فشار و تھدید و ارعاب ، عشق بھ كمال ، و شور بھ 
نشاط را با بھره ورى درست از سرمایھ ھاى فطرى و انسانى حب بھ ذات و ترقى خواھى انسانى ، در آن كودك 
 . بى نظیر و شكوھبار، شعلھ ور مى ساخت

ع تر ریحانھ ارجمندش ، براى او یك آرى ، آن مربى واال و آسمانى ، براى رشد و اوج ھر چھ بیشتر، بھتر، و سری
محیط مساعد و دلپذیر و بسیار مطلوب و محبوب تربیتى كھ حال و ھوا و فضاى آن سرشار از عدالت و آزادى ، 
راستى و آزادمنشى ، صداقت و صراحت ، و انگیزش ھمھ جانبھ بھ سوى واالیى ھا بود، پدید آورده و او را در آن 

سمان فضیلت ھا بھ پرواز در مى آورد، و بھ دیگر مربیان و اصالحگران و پدران شرایط وصف ناپذیر بھ سوى آ
و مادران و مدیران جامعھ نیز، رعایت این اصل اساسى را در تربیت و سازندگى و رشد و بالندگى كودكان و 
 : نوجوانان ، سخت سفارش مى كرد، و بھ ھمگان این درس را مى داد كھ
 !ھان اى انسان ھا
 ! مربیان
 ! پدران
 ! مادران
 ! فرھنگیان
 ! اصالحگران
 ! رھبران راستین
 ! روشنفكران
 ! ھنرمندان
 ! دست اندركاران تربیت و سازندگى
 !جامعھ ھا و تمدن ھا
 !الگوھا، نمونھ ھا، سمبل ھا

در ھمان گونھ كھ یك شاخھ گل ، تنھا !مدیران و دولت ھاى برخاستھ از اراده و راءى آزادانھ و آگاھانھ مردم 
شرایط مساعد، ھواى آزاد، بھره ورى كافى از نور و آب و غذا مى تواند بھ شكوفھ و گل و دانھ و بار بنشیند و ھمھ 
جا را رونق و صفا بخشد و عطرآگین سازد و گلستان كند، استعدادھاى درونى انسان ھا نیز تنھا در یك محیط 

یت حرمت و كرامت انسان و احترام بھ حقوق بشر مساعد و شرایط مناست و برخوردار از عدل و آزادى و رعا
شكوفا مى شود و تنھا در خانھ و جامعھ بھره ور از دموكراسى واقعى و مشاركت حقیقى مردم در سرنوشت جامعھ 
كوچك یا خانھ بزرگ خویش است كھ خردھا و شعورھا و اندیشھ ھا و فطرت ھا و كشش ھاى عالى و اوج بخش ، 

بخش آنھا بھ انسان باز مى گرددگل مى كند و نتایج سود . 
 پاورقي ھا
78، ص 43؛ بحار، ج 182، ص 1كافى ، ج  -61 . 
42-43سوره آل عمران ، آیھ  -62 . 
71- 73سوره ھود، آیھ  -63 . 
38؛ سوره طھ ، آیھ 7سوره قصص ، آیھ  -64 . 
155، ص 11؛ عوالم ، ج 79، ص 43بحار، ج  -65 . 
42-49، ص 5الغدیر، ج  -66 . 
80، ص 43االنوار، ج بحار  -67 . 
و بھجة قلب المصطفى ، مراجعھ فرمایید 66الجنة العاصمة ، ص : براى آگاھى بیشتر بھ دو كتاب  -68 . 
752، ص 2؛ استیعاب ، ج 520، ص 5اسد الغابة ، ج  -69 . 
7، ص 43بحار االنوار، ج  -70 . 
114، ص 23بحار االنوار، ج  -71 . 
126، ص 5وسائل ، ج  -72 . 



50، ص 6، ج  كافى -73 . 
626، ص 2مستدرك ، ج  -74 . 
366، ص 3المحجة البیضاء، ج  -75 . 

 

آن حضرت بارھا و بارھا بھ ھمگان دلسوزى مى كرد و این درس را مى داد كھ یكى از اساسى ترین شرایط رشد 
رایط و تكامل براى ھمھ ، بھ ویژه براى كودك و جوان ، آزادى عادالنھ محیط زندگى است ؛ چرا كھ در ش

زورگویى و خودسرى ، تجاوز و حق كشى ، استبداد و اختناق ، سانسور و قیم مآبى ، ظلم و جور، وحشت و 
ترور، میداندارى اوباش و اراذل و دستھ ھاى چماقدار، ناامنى و عدم اطمینان بھ آینده و یاءس از رعایت حقوق و 

د و جامعھ را داشت ؛ چرا كھ در آن محیط تربیتى احترام بھ شخصیت ، ھرگز نباید امید رشد و پیشرفت واقعى فر
و اجتماعى كھ یاءس بھ جاى امید، بى انگیزگى و كسالت بھ جاى شور، حماقت بھ جاى شعور، ظلم بھ جاى عدل ، 

گویى ، عدم تحمل و مدارا بھ جاى انتقادپذیرى ، خودكامگى بھ  خودسرى بھ جاى قانون ، زورمدارى بھ جاى پاسخ 
روابط بھ جاى ضوابط، تملق بھ جاى حق گویى ، فحاشى و ھتاكى و عربده ھاى گوش خراش بھ جاى جاى لیاقت ، 

منطق و مھر، ترس و وحشت بھ جاى امنیت ، خشونت و شست شوى مغزى و بمباران حرف ھاى یكطرفھ ، بھ 
فتمان و دلیل و جاى راستى و روشنگرى و سخنان قانع كننده ، زندان ، شالق و فلك و داغ و درفش ، بھ جاى گ

برھان و آرامش خاطر و آسایش روان باشد، در چنین محیط و شرایطى ھرگز توانایى ھاى روحى و استعدادھا و 
ذخایر روانى دنیاى وجود انسان ، نھ كشف مى شود و نھ جوانھ مى زند و رشد مى كند؛ تا چھ رسد كھ شكوفا گردد 

و تعالى اوج گیرد و بھ گل و اللھ بنشیند و فرد و جامعھ ، بھ رشد . 
در چنین محیط و خانھ اى ، نھ از آرامش خبرى است و نھ از آسایش ؛ نھ از سعادت و نھ نیكبختى ، نھ رشد معنوى 
 . خواھد بود و نھ فرھنگى و اجتماعى و انسانى ؛ نھ سالمت روانى تاءمین مى شود و نھ حتى سالمت جسمى

خودسرى و زورمدارى را در ھمھ جا منفور و مردود اعالن مى  از این دیدگاه است كھ آن بزرگ مربى انسان ،
كرد و اندیشھ ساختن محیطى سرشار از عدالت و آزادى و قانون گرایى و بشردوستى بود و در نكوھش این شیوه 
 :زشت مى فرمود
 (76)شر الناس یوم القیامة الذین یكرمون اتقاء شرھم 
بدترین مردم در روز رستاخیز و در پیشگاه خدا آن مربى و زمامدار و انسانى است كھ دیگران بھ خاطر مصون ))

او، وى را احترام كنند ماندن از خودكامگى و شرارت .)) 
 :و مى فرمود
 (77)اال ان شرار امتى الذین یكرمون مخافة شرھم 
بھ ھوش باشید كھ بدترین انسانھا در جامعھ و امت من ، آن كسى است كھ مردم از ترس خودسرى و شرش او را ))
 ((.احترام كنند
 :و نیز مى فرمود
 (78)اال و من اكرمھ الناس اتقاء شره فلیس منى 
(( كسى كھ مردم نھ از دل و جان و بھ خاطر درایت و عدالت و بشردوستى اش ، بلكھ از ! بدانید!ھان اى مردم 

مكتبى ندارد ترس شرارتش ، او را احترام كنند، از من نیست و با من ھیچ پیوند معنوى و .)) 
 : و ھشدار مى داد كھ
 (79)ویل لمن تزكیھ الناس مخافة شره 
(( و مربى و زورمدارى كھ دیگران از ترس شرش ، او را بستایند واى بر حاكم .)) 
 (80)ویل لمن اءطیع مخافة جوره 
 ((.واى بر حال آن كسى كھ از ترس ستم و بیدادش ، او را اطاعت كنند))
این روشنگرى و ھشدار پیامبر، بدان جھت بود كھ آن حضرت بقا و پیشرفت خانھ و خانواده و ترقى و شكوفایى 
 :واقعى جامعھ و تمدن را در گرو عدل و داد و آزادى و رعایت حقوق ، مى شناخت و مى فرمود

جنة واقیة و جنة باقیة العدل  (81) 
 : و روشنگرى مى كرد كھ

 (82) كان خراباما من بیت لیس فیھ شى ء من الحكمة اال
(( انھ اى بیش نیستخانھ اى كھ از برنامھ صحیح و عادالنھ و حكیمانھ تربیتى تھى باشد، ویر  .)) 



 : و بھ پدران و مادران ، ھماره یادآورى مى فرمود كھ
 (83)اعدلوا بین اوالدكم كما تحبون ان یعدلوا بینكم 
میان فرزندانتان ، در جامعھ كوچك خانھ و خانواده ، و در تربیت آنھا، عدالت و دادگرى را از یاد نبرید؛ درست ))
 ((.ھمان گونھ كھ دوست مى دارید با شما بر اساس عدل و داد رفتار شود
 : و نیز سفارش مى كرد كھ

ون ان یعدلوا بینكم فى البر و اللطف اعدلوا بین اوالدكم كما تحب (84) 
(( ندانتان ، بر اساس عدالت رفتار كنید؛ درست ھمان گونھ كھ در جامعھ كوچك خانھ و خانواده و در میان فرز
 ((.دوست مى دارید دیگران در مورد شما بھ عدالت و مھر رفتار كنند
 . و از ھر گونھ بى عدالتى و تبعیض ناروا، سخت بھ دور بود و دیگران را برحذر مى داشت

فقال رسول هللا فھال سالویت .احدھما و ترك االخرالى رجل لھ ابنان فقبل ) صلى هللا علیھ و آلھ (نظر رسول هللا 
 (85)بینھما
(( پیامبر شرفیاب شد و آنجا، یكى از فرزندانش را بوسھ باران ساخت و بھ دیگرى  پدرى با دو فرزندش بھ حضور

چرا با فرزندانت بھ طور عادالنھ رفتار نمى كنى ؟: پیامبر با دیدن این شیوه ناروا بھ او فرمود.توجھى نكرد !)) 
و آگاه ، با سرعت و بدین سان ، شیوه جالب تربیتى پیامبر و سبك جامع و تفكرانگیز پرورشى آن باغبان ماھر 

ظرافت بسیار و لطافت وصف ناپذیرى ، ھمھ چشمھ ساران خرد و اندیشھ و وجدان و عواطف و ابداع و ابتكار و 
وجدان و فطرت و دیگر كشش ھاى معنوى و انسانى و كمال جوى این دخت بھشت را در ھمان آغازین مراحل 

و زیباى وجود بھشتى اش شكوفا ساخت ؛ و در پرتو مھر حیات و دوران كودكى و نوجوانى ، در دنیاى پر اسرار 
و محبت بسیار و بیان لطیف ترین و ظریف ترین درس ھاى زندگى و ارائھ برترین الگوى عملى در ھمھ عرصھ 
ھا و صحنھ ھا و میدان ھا، ھمھ ذخایر و استعداھا و توانایى ھاى گسترده روحى و روانى او را بارور ساخت و 

اللھ و شكوفھ و میوه نشاند ھمھ را بھ گل و . 
و نھ تنھا شیوه آن حضرت در محیط خانھ ، عادالنھ و بشردوستانھ بود، كھ در جامعھ نیز ھمان گونھ بود؛ بھ گونھ 
اى كھ شھروندان بھ خود اجازه مى دادند با او بسان یك دوست یكرنگ رفتار كنند، و با او شوخى ھاى سنجیده 

دل خود را بزنند و چون و چرا كنندنمایند، و بدون دلھره ، حرف  . 
ھون علیك :و اگر ابھت او كسى را مى گرفت و نمى توانست آزادانھ حرف خود را بزند، با صراحت مى فرمود

 (86)فلست بملك 
چرا از من مى ترسى و خود را مى بازى ؟ از من نترس و با صراحت و صداقت ، سخن خویش را بگو؛ كھ من ))
 ((! زورمدار و خودكامھ نیستم

ید فقط از خدا و قانون او حساب چرا كھ سنت و سیره تربیتى و انسانى و سیاسى و اجتماعى او این بود كھ مردم ، با
برند و نھ از خشونت حكومت و مربى و عوامل آن ؛ و از عملكرد ناصواب خود بترسند و نھ از دولت و دستگاه 

الیرجون احدكم اال ربھ و ال یخاف اال ذنبھ .ھاى دولتى و انتظامى و امنیتى  (87) 
امیر مؤمنان كھ خود از كودكى در ھمان كانون تربیت و ھمان محیط رشد مناسب و در كنار ھمان مربى واال و 

، و در پرتو ھمان برنامھ تربیتى و مربى و الگوى شایستھ ، ھمھ  ھمان شرایط مساعد و آرمانى و اوج بخش زیست
ویژگى ھاى انسانى و ارزش ھاى اخالقى بھ صورت جامع و كامل و ستایش برانگیزى در وجودش تجلى گردید، با 
صراحتى درس آموز و حق شناسانھ ، بھ محیط زیبا و مساعد تربیتى خود و فاطمھ تكیھ مى كند و از پرورش و 

ایى عاطفى و عقلى و وجدانى و كشش ھاى انسانى خویششكوف كھ مربى  -یاد مى كند و بھ مربى بى نظیر خویش   
سخت مباھات مى كند و مى فرماید -فاطمھ نیز ھست  : 

یرفع لى فى كل یوم علما من اخالقھ و ...وقد علمتم موضعى من رسول هللا بالقرابة القریبة والمنزلة الخصیصة 
داء بھیاءمرنى باالقت  ...(88) 

(( یژه اى را كھ نزد آن پیشواى بزرگ شما نزدیكى و پیوند خویشاوندى مرا با پیامبر گرامى و موقعیت و منزلت و
من كودكى خردسال بودم كھ آن مربى واال مرا بر دامان مھر خویش مى نشاند و در .داشتم ، بھ خوبى مى دانید

گاه مرا در كنار خویش مى خوابانید و از مھر و .آغوش پدرانھ اش مى فشرد و مرا بھ سینھ پرمھرش مى چسبانید
آن حضرت ھر روز .پیشانى و چھره ام را مى بوسید و صورت بھ صورتم مى نھادمحبت پدرانھ و آموزگارانھ ، 

از ارزش ھاى واالى اخالقى و انسانى خود، براى من پرچمى برمى افراشت ؛ و مرا رھنمون مى ساخت كھ در 
اقتدا  - دا بود كھ تربیت یافتھ بارگاه خ -گفتگو و خلق و خو، از سبك و سیره زیبا و پسندیده او سرمشق گیرم و بھ او 

 ((. كنم
 ... و این گونھ بود كھ



و این گونھ بود كھ ریحانھ پیامبر در كوتاه ترین مدت ، بھ اوج كمال و شكوه پر كشید و بھ عالى ترین مدارج 
 انسانى صعود كرد و براى ھمیشھ بھ صورت نمونھ ایده آل یك دختر،
 نمونھ پرافتخار یك زن ،
 نمونھ لیاقت و درایت یك مادر،
 نمونھ یك انسان با ایمان ،
 نمونھ یك یار و یاور پراخالص ،
 نمونھ یك ھمگام و ھمراه و ھمراز پدر در كوران ھا و طوفان ھاى اجتماعى ،
 نمونھ یك توحیدگراى شیفتھ حق ،
 نمونھ یك ستم ستیز مقاوم ،

ذیر، یك پیشواى ھدفدار،نمونھ یك دژ تسخیرناپذیر، یك روح بزرگ ، یك آرمان بلند، یك پرچمدار خستگى ناپ  
 یك رھبر آرمان خواه ،
 یك اعتمادآفرین نستوه ،
 یك الھام بخش بى بدیل ،
 یك امیدآفرین بى نظیر،
 یك احیاگر دلسوختھ ،
 یك اصالحگر خودساختھ ،
 یك خداجوى شوریده ،
 یك گوھر گرانبھا در صدف انسانیت ،
 یك مبارز آگاه ،
 یك شكیباى قھرمان ،

و قھرمان حقوق بشر، یك پرچمدار شجاع  
 یك دانشور حق گرا،
 یك احقاقگر حق ،
 یك خدمتگزار راستین خدا و خلق ، و بھ صورت یك نمونھ زیبا و پرجاذبھ بردبارى و متانت ،
 پایدارى و پایمردى ،
 ادب و انسانیت ،
 ایثار و دقت ،
 عفاف و نجابت ،
 پاكى و قداست ،
 شجاعت و شھامت ،
 صفا و صداقت ،

خشندگى ،سخاوت و ب  
 مردم خواھى و دگردوستى ،
 پاكبازى و پارسایى ،
 پروا و درستى ،
 تالش و سختكوشى ،
 نظم و تدبیر،
 زیبایى و آراستگى ،
 زیبندگى و برازندگى ،
 ھوشمندى و اندیشورى و دیگر ارزش ھاى واالى انسانى ، درخشیدن آغاز كرد، فرھنگ پدید آورد،
 شاھراه ھدایت گردید،

ا شد،سمبل واالیى ھ  
 قبلھ گاه آرمان خواھان گردید،

و قلب پیامبر، روح پیامبر، پاره وجود پیامبر، مام پیامبر، رمز تداوم و ماندگارى راه و رسم پیامبر و رگ حیات او 
 . عنوان یافت
 .معیار و میزان شناخت حق و باطل ، و توحیدگرایان راستین از عناصر و جریانھاى عوام فریب و ظاھرساز شد



نودى و خشم او خشنودى و خشم پیامبر، و دوستى و دشمنى با او دوستى و دشمنى با خدا گردیدو خش . 
 . و راه جاودانگى در پیش گرفت
 و میھمان ھماره دلھاى شیفتھ حق و عدالت ،
 جان ھاى آراستھ بھ ایمان و پروا،
 .و اندیشھ ھاى حق طلب و آزاده گردید

، دیگر نھ سخن از یك بانوى دانشمند، بى نظیر، بزرگ و پرمعنویت و بى و این گونھ شد كھ اینك سخن از فاطمھ 
 ھمتاست ، كھ سخن از او در حقیقت سخن از توحید است و تقوا،
 از ایمان است و اخالص ،
 از پارسایى است و راستى ،
 از شھامت است و شجاعت ،
 از امید است و نوید،
 از درایت است و فرزانگى ،

زى ،از رادى است و سرفرا  
 از ھدف است و آرمان ،
 از ژرف اندیشى است و آینده نگرى ،
 از نور است و روشنایى ،
 از عدالت است و دادگرى ،
 از آزادى است و آزادگى ،
 از مساوات است و برابرى ،
 از حق امنیت است و حق دفاع ،
 از قانونمندى است و قانونمدارى ،

نده خویش است و نفى اسارت و بردگى و قیم مآبى ،از حق حاكمیت انسان بر سرنوشت و زندگى و آی  
 از حق طلبى است و حق پرستى ،
 از سعادت است و نیكبختى ،
 از مھر است و انسان دوستى ،

از حقوق بشر است و حرمت انسان ، و از ارزش ھاى واالى اخالقى و انسانى است ؛ چرا كھ گفتار و عملكرد او 
نگشتھ اش خروشى است بر ضد  ت او و راه و رسم تحریف نشده و مسخ تجسم بخش این ارزش ھاست و یاد درس

 استبداد،
 فریادى است برضد اختناق ،
 عصیانى است بر ضد انحصار و سركوب ،
 اعتراضى است بر ضد اسارت و بردگى ،
 مقاومتى است در برابر تحریف حقایق و ابزار سلطھ ساختن دین ،

ازى و بت تراشى از خودكامگان و سخن از قھرى است خشم مقدسى است بر ضد كیش شخصیت و بت س
بزرگوارانھ بر ضد زورمدارى ھا، فریب كارى ھا، ظاھرسازى ھا، ریاكارى ھا، عوام بازى ھا و عوام فریبى 
 ...ھا
 و فرھنگ زنده و پویا و پر تحرك او، پیامى است بر تارك قرون و اعصار،
 مشعلى است پرفروغ ،
 بنیانى است استوار،

ھ اى است تضمین گر زندگى در خور شاءن انسان ،برنام  
 صحیفھ اى است روشنگر قلب ھا،
 ابرى است باران خیز،
 بارانى است بر كویر دل ھا،
 چشمھ سارى است از آسمان ،
 زاللى است ھماره جارى ،
 كوثرى است ھماره جوشان ،
 نسیمى است ھماره جان بخش ،



 سایھ اى است آرام بخش ،
ه از گل و اللھ جمال و كمال ،گلستانى است پوشید  

 بوستانى است ھماره سرسبز و پرطراوت ،
 باغى است بى كرانھ و پوشیده از میوه ھاى شفابخش ،
 اقیانوسى است گرمابخش و زندگى ساز،
 . و آتشفشانى است ستم سوز و زداینده موانع و میكرب ھا و آفت ھاى رشد و نیكبختى و آزادگى

بر، سخن از نمونھ واالى تربیت یافتھ و دانش آموختھ مكتب قرآن و اسالم و پیامبر است آرى ، سخن از ریحانھ پیام
 . و سخن از سمبل بى نظیرى است كھ نھ تنھا حجت خدا بر مردم است ، كھ حجت خدا بر پیشوایان نور است
 (89)نحن حجة هللا على الخلق و فاطمة حجة علینا

، آن آخرین امید و آن بزرگ اصالحگر جھانى است)علیھ السالم(و الگو و اسوه پرافتخار امام مھدى   . 
ة وفى ابنة رسول هللا لى اسوة حسن (90) 

مساعد و شرایط  و این پدیده شگرف و معجزه بزرگ ، تدبیر شگرف دستگاه آفرینش در خلقت فاطمھ و محیط
 مناسب و بسیار مطلوب و محبوب تربیتى و مربى واالى آن یگانھ عصرھا و نسل ھا و مھر و عنایت خدا بر اوست
. 

سر آغاز زندگى مشترك با امیر واالیى ھا: 5بخش   
 در اوج آسمان ھا

وست ؛ چرا كھ ازدواج او امتیاز دیگر ریحانھ پیامبر بر ھمھ دختران و زنان گیتى در ازدواج مبارك و درس آموز ا
نیز بھ فرمان خدا انجام پذیرفت و در حقیقت خداى فرزانھ آن دخت بھشت و شھسوار توحید و تقوا، امیر مؤمنان را 
 .بھ ھمسرى یكدیگر برگزید و عقد آنان در ملكوت آسمان ھا بستھ شد

مبر بھ بھاران نوجوانى و جوانى ، پس از بال گشودن ریحانھ پیا: محدثان و مورخان در این مورد آورده اند كھ 
شرافت خانوادگى اش از یك سو، انتسابش بھ شخصیت واالیى چون پیامبر و مام ارجمندش خدیجھ از سوى دیگر، 
زیبایى وصف ناپذیر و جمال نورافشانش از طرف سوم ، خرد سرشار و درایت و ھوشمندى و دانش و بینش بى 

ھ ارزش ھاى واالى انسانى و اخالقى از طرف پنجم ، او را بھ صورت ھمانندش از طرف چھارم ، آراستگى اش ب
برترین و آرمانى ترین دختر دنیا جلوه گر ساخت و ھمین امتیازات بسیار و بى نظیر سبب شد كھ بسیارى از 

واھند؛ زرداران و زورداران از ھر سو بھ خواستگارى او بشتابند و از پیامبر، افتخار پیوند با خاندان رسالت را بخ
امرھا الى ربھا:گفت و فرمود!))نھ ((اما آن حضرت بھ ھمھ آنان (91) 

(( طمھ با پروردگار اوست نھ پدرشكار ازدواج فا  .)) 
 :و گاه مى فرمود
 (92)انى انتظر بھا القضاء
(( ن مورد در انتظار فرمان خدا ھستممن در ای  .)) 

و این تدبیر آسمانى بدان دلیل بود كھ باید در خواستگارى و ازدواج فاطمھ ، راه و رسم شایستھ و بایستھ جوانان 
 آرمان خواه ،
 معیارھا و مالك ھا در گزینش ھمسر،
 سبك پیوند زندگى مشترك دو جوان آگاه و درستكار،

یت دختران بر سرنوشت خویش ،حق انتخاب و آزادى و حاكم  
 رعایت حرمت و حقوق متقابل دو ھمسر،
 چگونگى مراسم خواستگارى ،
 تعیین مھریھ ،
 وضعیت جھیزیھ ،

و سبك برگزارى جشن عروسى ، بھ تابلو رود تا ضمن درھم نوردیده شدن شیوه ھاى نكوھیده و دست و پاگیر 
م جلوه گر شودجامعھ ھاى منحط در این مورد، معیارھاى ارزشى اسال . 

درست بر این باور است كھ پیامبر در برابر خواستگارى صاحبان زر و زور از دخترش ، بھ فرمان خدا بھ 
گفت ، اما ھنگامى كھ جوانى اندیشمند و پرواپیشھ كھ از زر و زیور و بوستان و زندگى پر زرق و !))نھ ((آنان

ھاى واالى انسانى و آكنده از ایمان است و بھ خواستگارى  برق چیزى ندارد، اما از فرق تا قدم آراستھ بھ ارزش
بگوید و ریحانھ اش را بھ ھمسرى او برگزیند))آرى((فاطمھ آمد، فرشتھ وحى فرود آمد كھ باید پیامبر بھ او . 

 :پیامبر در این فرمود



تك من على بن ابیطالب فى انى قد زوجت فاطمة ابن: اتانى ملك فقال یا محمد ان هللا یقراء علیك السالم و یقول لك 
 (93)المالء االعلى ، فزوجھا منھ فى االرض 
(( من : خداى فرزانھ بر تو درود مى فرستد و مى گوید! ھان اى محمد: ه خدا بر من فرود آمد كھ فرشتھ اى از بارگا

درآوردم ؛ تو نیز در زمین او را ) علیھ السالم(دخت ارجمندت فاطمھ را در آسمان ھا بھ ھمسرى امیر مؤمنان على 
 ((!بھ ازدواج وى درآور

ا، خود از سوى امیر واالیى ھا كھ چھره اش از شرم گلگون و آن گاه چھ قدر آسان و صادقانھ و پرمھر و با صف
 :شده بود، سخن گفت و فرمود

گویى بھ خواستگارى دخترم فاطمھ آمده اى ؟! على جان   
 لعلك جئت تخطب فاطمة
و چگونھ دخت فرزانھ اش را در جریان نھاد و حق انتخاب را براى او قرار داد تا در مورد ھمتاى زندگى اش 

علیھ (خردمندانھ تصمیم بگیرد و پس از ھویدا شدن نشان رضایت و خشنودى او از خواستگارى على آزادانھ و 
(السالم هللا اكبر، سكوتھا اقرارھا:، فرمود  
خدا بزرگتر و پرشكوه تر است ، سكوت خردمندانھ و نجیبانھ دخترم ، فاطمھ ، در این مورد، نشان قبول و اقرار ))

عقد امیرمؤمنان درآوردو آن گاه او را بھ .))اوست  . 
 .و چگونھ مھریھ برترین دختر گیتى را بھ آسانى و صفا در برابر پانصد درھم یا یك زره مقرر فرمود

و یكى چند ))بالل((چگونھ بدون توجھ بھ آداب و رسوم رایج و رقابت ھا و چشم و ھم چشمى ھاى دست و پاگیر،
و چگونھ جشن عروسى را با دادن یك میھمانى دوستانھ با دعوت نفر دیگر را براى خرید جھیزیھ بھ بازار فرستاد 

شما را بھ میھمانى عروسى فاطمھ دعوت مى كنم -ھمگان@اجیبوا الى ولیمة فاطمة  .برگزار كرد - 
 .و سرانجام با چھ شكوه معنوى و انسانى دخت فرزانھ اش را تا خانھ امیرمؤمنان بدرقھ فرمود

زنرازى براى احیاى شخصیت و حقوق   
از امتیازات ریحانھ پیامبر این بود كھ خدا وجود گرانمایھ و پربركت او را راز و رمز و وسیلھ و راه و نمونھ اى 
واال براى برچیدن سنت ھا و شیوه ھاى زشت و ظالمانھ اى برگزید كھ در دنیاى آن روز سخت رواج داشت و كند 

ده و مردم را بھ اسارت خرافات و اوھام كشیده بودو زنجیرى گران بر دست و پا و مغز و اندیشھ زن ، افكن . 
و نیز او را سمبل و نمونھ اى برگزید تا پیامبر گرامى ، ھمھ اصول و ارزش ھا و برنامھ ھا و سنت ھاى مترقى 

را در وجود گرانمایھ او و زندگى و سبك رفتارش با او در چشم انداز عصرھا و نسل ھا ))زن((دین خدا در مورد
براى نمونھ.گذارد  بھ نمایش   : 

خداى فرزانھ در آفرینش ریحانھ پیامبر نشان داد كھ دختر، نھ تنھا فرزند است و باید او را گرامى داشت ، كھ  -1
مى تواند نعمت بزرگ خدا و مایھ بركت و سرمایھ سعادت باشد؛ از این رو فاطمھ ، بھ كوثر نورافشان ، یا چشمھ 

یر مى شود و پیامبر دستور مى یابد كھ با ارزانى شدن او بھ خویشتن ، سپاس سار ھماره جوشان خیر و بركت تعب
ارزانى دارنده او را بگزارد و نماز بخواند و قربانى كند و این گونھ قدمش را گرامى بدارد، تا بدین وسیلھ ، دیگر 

ى دست ندھد و با شقاوت و بھ پدر و یا اعضاى خانواده ا -بھ ھنگام دختر بودن نوزاد  -آن احساس احمقانھ جاھلى 
 .شرارت بھ كشتن و یا زنده بگور ساختن این نعمت گران خدا و یا احساس حقارت و تحمیل از داشتن او نیندیشد
ھنگامى كھ او .پیامبر بھ فرمان خدا و با الھام از بارگاه او بیشترین مھر و محبت را بھ ریحانھ اش نثار مى كند -2

برمى خاست و بھ او خوش آمد مى گفت و دست او را مى گرفت و بوسھ باران مى بر پدر وارد مى شد، پیامبر 
 .ساخت و او را در جاى خویش مى نشاند
ما راءیت احدا اشبھ كالما و حدیثا من فاطمة برسول هللا و كانت اذا دخلت علیھ رحب بھا و قام الیھا و اءخذ بیدھا 
 (94)فقبلھا و اءجلسھا فى مجلسھ 
 او را پس از والدت ، نعمت گرانبھاى خدا عنوان مى سازد،

ش مى نشاند،او را در خردسالى در آغوش ، روى سینھ و زانوھای  
بوسھ باران مى سازد، -در حضور مردم  - چھره نورافشان و گیسوانش را دم بھ دم   

 (95)كان كثیرا ما یقبل عرف فاطمة 
 جلو پاى او بلند مى شود،
 او را در كنار خویش و در جایگاه خود مى نشاند و دھان او را مى بوسد،
 (96)كان كثیرا مایقبلھا فى فمھا

بھ ھنگامھ آھنگ سفر، آخرین خدانگھدار را بھ او مى گوید و بھ ھنگام بازگشت از سفر، پیش از ھر كس بھ دیدار 
 او مى شتابد،



لیھ اذا قدم فاطمة كان رسول هللا اذا سافر كان آخر عھده بانسان من اھلھ فاطمة واول من یدخل ع (97) 
 او را مایھ شادمانى دل ،
 رگ حیات قلب ،

، گل عطرآگین بوستان زندگى  
 پاره روح و جان و وجود خویش ،
 .و میزان و معیار حق و باطل مى خواند
در آشكار و نھان ، او را سخت نوازش مى كند و گرامى مى دارد تا ھمگان ضمن شناخت مقام واال و پرشكوه و بى 

از چھ ارج و ))زن((نظیر او، این درس را نیز بیاموزند كھ در نگرش اسالمى و از دیدگاه دریافت دارنده قرآن ،
قدر و بھا و حرمتى برخوردار است و چگونھ باید بھ او بھا داد و كرامت و حرمت بسیار براى او بھ رسمیت 
 .شناخت و انسانى و با احترام و حقوق متقابل با او رفتار كرد
رھا و پیامبر در برابر خردمندى ھا، خردورزى ھا، ھوشمندى ھا، ایمان ھا، عرفان ھا، پرواھا، دقت نظ -3

شاھكارھاى فكرى ، فرھنگى ، عبادى ، اخالقى و اجتماعى ریحانھ زندگى اش او را در برابر مردم ، سخت گرامى 
 :مى دارد و بھ الھام از بارگاه خدا، بھ او مدال ھا مى دھد
 او را مام پرشكوه پدر مى خواند،

نثار مى كند،))پدرش بھ قربانش((بھ او  
حقایق و ترسیم شخصیت ملكوتى و آسمانى دخت بھشت ، عصیان و اعتراض شدید  تا بدین وسیلھ ، ضمن بیان این

خود، و راه و رسم آسمانى اش را بر ضد دیدگاه منحط و ظالمانھ و خرافى آن روز و دیگر روزگاران در مورد 
 .زن را نیز طنین افكن سازد

ارجمند او باشد؛ ھم دختر فرزند است و تا روشن سازد كھ دختر، نعمت خداست و زن نیز مى تواند بسان مرد بنده 
 (98)ھم دخترزاده ؛ تا جامعھ بھ خود آید و دیگر وجود دختر را مایھ عار خانواده نشمارد،
 تا او را زنده بھ گور نسازد،
 تا بھ او اھانت و تحقیر روا ندارد،
 تا او را كاال نپندارد،
 تا او را از فرزندى و ارث محروم نسازد،
 تا صاحب دختر را ابتر نشمارد،

احیا گرددتا او را صاحب حقوق ، آزادى ، كرامت و امنیت و احترام بداند و شخصیت زن  . 
و دریابد كھ در نگرش قرآن و دریافت دارنده اش ، ھرگز جنسیت مالك و معیار برترى نیست ، بلكھ انسان بودن و 
 . آراستگى بھ ارزش ھاى واالى اخالقى و انسانى است كھ مالك برترى است
 : و از سنت ھاى خرافى در مورد زن بگذرد و دریابد كھ
 مردان مسلمان و زنان مسلمان ،
 مردان باایمان و زنان باایمان ،
 مردان فرمانبردار حق و زنان فرمانبردار حق ،
 مردان راستگو و زنان راستگو،
 مردان شكیبا و زنان شكیبا،
 مردان فروتن و زنان فروتن ،
 مردان انفاقگر در راه خدا و زنان انفاقگر،
 مردان روزه دار و زنان روزه دار،

ن ،مردان پاكدامن و زنان پاكدام  
و مردان ھماره بھ یاد خدا و زنان ھماره بھ یاد خدا ھستند كھ خدا برایشان آمرزش و پاداشى پرشكوه فراھم ساختھ 
 (99).است ، نھ مردان تنھا
ریحانھ پیامبر را آفریدگار فرزانھ ھستى سمبل و الگوى زن در حاكمیت بر سرنوشت خویش قرار داد و روشن  -4

ساخت كھ در موضوع سرنوشت ساز ازدواج و تشكیل جامعھ كوچك خانھ و خانواده و گزینش ھمتا و ھمپرواز 
یا زن است كھ باید تصمیم نھایى را بگیرد و نھ دیگران ؛ بھ ھمین جھت مى بینیم كھ پیامبر خدا زندگى ، این دختر 

جریان خواستگارى على با دنیایى ادب و اخالق بھ آگاھى دخت ارجمندش ، فاطمھ مى رساند و از او مى خواھد تا 
 .در این مورد خود بیندیشد و خود تصمیم بگیرد

رضایت قلبى او بر این پیوند، با سبك و شیوه ازدواج او نیز سنت ھاى احمقانھ و ذلت و آن گاه پس از ظھور نشان 



 .بار در ھم شكستھ مى شود و راه و روشى نو و دلپذیر و آسان ارائھ مى گردد
او بر این اندیشھ .ریحانھ پیامبر در چگونگى روابط شایستھ و بایستھ زن و مرد نیز سنت شكن و نمونھ است  -5

ھترین چیز براى زنان آن است كھ با مردان بیگانھ نشست و برخاست خصوصى نداشتھ باشنداست كھ ب . 
و نزدیكترین لحظات قرب آنان بھ بارگاه خدا، ھنگامى است كھ بھ تدبیر امور خانھ و خانواده و تربیت فرزندانشان 

و سرمشقى است كھ با رعایت بیندیشند؛ اما ھمان بزرگ پیشواى تاریخ و بلنداى قلھ عفاف و تقوا، خود الگو 
موازین و مقررات عفاف و آراستگى بھ ارزش ھاى واالى انسانى ، رھبر راستین فكرى و علمى و فرھنگى و 
ھنرى و تربیتى و اجتماعى و سیاسى و اخالقى و انسانى و دینى ھمگان بھ ویژه زنان و دختران است ؛ آموزگار و 

رجستھ و بزرگى چون سلمان ، ابوذر، مقداد، عمار، بالل ، جابر، مرجع دینى و فكرى بى واسطھ شخصیت ھاى ب
است و آنان شاگردان او ھستند كھ از او روایت مى آورند و بھ دیدار او مى روند؛ كھ در روایات ...بریده ، انس و

پردازند آمده است كھ بارھا و بارھا بھ خانھ آن حضرت رفتھ با او سخن مى گویند و بھ مشاوره و گفت و شنود مى . 
و نیز آموزگار و پناه فكرى مردان بى شمارى است كھ بى واسطھ و گاه با واسطھ زنان و دختران و خواھران 
 .خویش ، پرسش ھاى خود را از او مى پرسند و پاسخ مى گیرند

ى و نیز پیشتاز و پیشگام روشنگرى و مبارزه بر ضد بدعت ھاست ؛ و در این راه بھ مسجد مى رود و با تدبیر
 .تحسین برانگیز، در برابر ھمگان حماسھ مى سازد و موجى عظیم در بستر تاریخ مى آفریند

و نیز بھ ھمراه ھمتاى زندگى و دو نور دیده اش براى احقاق حق ، بھ دیدار سران مھاجر و انصار مى رود و با 
آن است كھ گروھى خمود و نھ ))زن((آنان شھامتمندانھ سخن مى گوید و اتمام حجت مى كند و نشان مى دھد كھ

عقب مانده و تاریك اندیش ، او را ضعیفھ و متعلقھ و در اسارت انبوھى از قید و بندھاى خرافى و دست و پاگیر 
ساختھ و   گرفتار آورده و پرده گزینى و پرده نشینى منفى و ابزار كامیابى و عاطل و باطل شدن را براى او ارزش 

تعالى و حقوق و آزادى و حرمت انسانى خواستھ و برده خویش پنداشتھ اند، و نھ او را محروم از ھرگونھ رشد و 
 .آن است كھ برخى روشنفكرنماھا مى پندارند

و عجیب است كھ این ھر دو طیف ، تنھا جسم و ظاھر و جنسیت و آب و رنگ و اندام زیبا و چھره او را مى 
نتخاب و انتقاد و دفاع و امنیت و استقالل و برابرى او در خواھند، نھ فكر، اندیشھ ، خرد، آگاھى ، آزادى ، حق ا

 .برابر قانون و مقررات عادالنھ و انسانى را
 . آرى ، ھر دو گروه از زن ، برده مى خواھند، اما ھر كدام با روش و بیان و سبك خویش

سیماى پرشكوه ریحانھ پیامبر در آیینھ قرآن: 6بخش   
 در آیینھ قرآن

واالیى دخت گرانمایھ پیامبر گفتنى ھا بسیار است و شنیدنى ھاى درس آموز و انسان ساز بى در شكوه و عظمت و 
اما زیباترین و عالى ترین سخنان در ترسیم شخصیت شكوھبار آن قامت بلند اندیشھ و آن تبلور ایمان و تقوا ! شمار

فت دارنده وحى و پیشوایان راستین و آن تجسم ارزشھا و واالیى ھا را باید در آیات قرآن و سخنان گھربار دریا
اسالم نگریست ؛ چرا كھ آنان بھ دلیل عصمت و مصونیت از ھر گونھ افراط و تفریط و خطا و اشتباه ، و آگاھى 
وسیع و بینش ژرف و گسترده خویش ھر كس و ھر چھ را ھمان گونھ كھ خدایش آفریده و ھست مى شناسند و ھر 

یگاه واقعى و سزاوارش مى نگرند و ذره اى افراط و تفریط یا كانالیزه شخص و شخصیت و پدیده اى را در جا
در ساحت مقدس آن چھره ھاى خداساختھ راه ندارد -كھ آفت جان دیگران در ستایش ھا و انتقادھاست  - شدن ھا  . 

، پرجاذبھ ، در تابلوى حقیقت نماى قرآن ، سیماى نورافشان ساالر زنان گیتى سیمایى دوست داشتنى ، افتخارآفرین 
 . كامل و بى ھمتا و بى نظیر است و نمونھ و اسوه و برجستھ ترین الگوى كمال و ترقى و جمال ظاھرى و معنوى

است))كوثر((او در تابلوى كتاب خدا كھ جز واقعیت ھا را نشان نمى دھد، معنا و مفھوم سوره مباركھ  . 
قداست و پاكى و برازندگى است ، این سند))تطھیر((از مصادیق بارز و درخشان آیھ مباركھ  . 

است))مباھلھ((از چھره ھاى بزرگ آیھ شریفھ  . 
است))قربى((از شخصیت ھاى واالى آیھ كریمھ  . 

است))ھل اتى((از بندگان خاص خدا در سوره مباركھ  . 
است))اعطاء((یكى از چند قھرمان بزرگ آیھ شریفھ  . 

خداى را بھ شكوه و عظمت آنان خواند))آدم((یكى از چند نام مقدس و گرانمایھ اى است كھ . 
در آیھ شریفھ اى است كھ از آزمایش ابراھیم پیامبر خبر مى دھد))كلمات((محور واژه . 

و دیگر این كھ محبت و عشق معنوى بھ او و پیروى آگاھانھ و خالصانھ و آزادمنشانھ و انسانى از راه و رسم 
انتى است كھ بھ آسمانھا و زمین عرضھ مى گردد، و آنان توان ام  تاریخساز و جامعھ پرداز و افتخارآفرین اش 

 .پذیرش آن را در خود نمى نگرند و انسان مى پذیرد



و سرانجام این كھ از جملھ افتخاراتش این است كھ خانھ اش كانون طھارت و قداست ، دانش و بینش ، عبادت و 
آن را در كنار كعبھ و بیت المقدس ، مساجد و خانھ بندگى خدا و فرودگاه فرشتگان مقرب اوست و خانھ اى كھ خدا 

ھاى پیامبران قرار داده و فرمان داده است كھ در آنھا نام خدا بھ عظمت و شكوه برده شود و براى ھمیشھ حرمتش 
 .محفوظ بماند
 موقعیت واالى معنوى -1

ارى از جنس زناو جلوه اى از نور خدا بود و پرتوى از اقتدار و عظمت او در آفرینش ، و شاھك  . 
شخصیت گرانمایھ اى كھ از نور وجودش آسمان ھا و زمین نورباران گشت و دفتر زندگى بشریت صاحب سمبل و 
 .سرمشق و نمونھ اى واال شد

لؤ لؤ نورانى رسالت بود و شبیھ ترین ھا در سیما و سیرت و .او دخت گرانمایھ پیامبر بود و یادگار گرامى او
بھ ھمین دلیل ھم قرآن شریف او را در .است و تقوا و ایمان و یقین و تقرب بھ حق ، بھ محمددرایت و فرزانگى و قد

قرار مى دھد))مباھلھ((میان چھار شخصیت معصوم و خداساختھ در آیھ . 
یكى از حساس ترین لحظات تاریخى كھ موج رھایى بخش و زندگى ساز دعوت پیامبر از مدینھ و مرزھاى آن 

را مى گرفت و نامھ ھا و پیامھاى آن حضرت بھ وسیلھ سفیران اندیشمند و شجاع بھ سوى  عبور نموده و منطقھ
پایتخت ھاى قطب ھاى قدرت آن زمان ارسال مى گشت ، درست در ھمین شرایط حساس و سرنوشت ساز، 

بودند ) لسالمعلیھ ا(كھ از اندیشمندان و دانشوارن و نماینده انبوھى از پیروان مسیح ))نجران((گروھى از مسیحیان
جستجوگرانھ وارد مدینھ ، تجلیگاه اسالم و فروزشگاه فروغ جاودانھ و نورافشان وحى ، شدند تا ضمن دیدار با 
پیامبر عدالت و توحید و مطالعھ دقیق در محتواى دعوت و ھدفھا و آرمانھاى او و با ژرف نگرى در شخصیت بى 

در مورد گرایش بھ اسالم یا مبارزه با آن تصمیم جدى بگیرند نظیر و ویژگى ھاى خود آن گرانمایھ جھان ھستى ، 
 .و دیدگاه خویش را با صداى رسا بھ گوش ھمھ مسیحیان جھان برسانند

آنان پس از ورود بھ مدینھ بھ محضر پیشواى گرانقدر توحید شرفیاب شدند و سھ تن از برجستھ ترین و 
ه ھاى مورد احترام و اعتماد آنان ، از پیامبر در مورد دانشمندترین رھبران فكرى و عقیدتى و فرھنگى و چھر

و برخى كتابھاى آسمانى پرسش ھا ...برخى پیامبران پیشین ھمچون یوسف ، موسى ، ابراھیم ، زكریا، یحیى 
ھاى الزم را آن گونھ كھ مى بایست دریافت داشتند و در نتیجھ ھم شیفتھ پیامبر شدند و ھم در البھ  نمودند و پاسخ 

سخنانش جلوه ھاى روشن صداقت و درستى و ایمان عمیق و بشردوستى و راستى در دعوت آسمانى اش را  الى
و پدر او پرسیدند و پیامبر گرامى این آیھ شریفھ را تالوت فرمود ))عیسى(( اما ھنگامى كھ از آفرینش .نظاره كردند

 : كھ
فیكون ان مثل عیسى عند هللا كمثل آدم خلقھ من تراب ثم قال لھ كن  (100) 

(( : ز خاك آفرید، آن گاه بھ او گفت داستان آفرینش عیسى نزد خدا ھمچون داستان آفرینش آدم است كھ خدا او را ا
پس او موجود شد! موجود شو .)) 

بھ ھمین جھت از جاى برخاستند و آتش تعصب در .این واقعیت بر آنان گران آمد كھ عیسى از خاك آفریده شده باشد
بر ))ھلھمبا((ھنوز از محضر پیامبر بیرون نرفتھ بودند كھ بھترین راه حل رسید و آیھ شریفھ.درونشان شعلھ ور شد

 .قلب پاك و مصفاى پیامبر خرد و انصاف و قھرمان آزادى و آزادگى فرود آمد
الحق من ربك فال تكن من الممترین فمن حاجك فیھ من بعد ما جائك من العلم فقل تعالوا ندع ابنائنا و ابنائكم و نسائنا 
 (101)و نسائكم و انفسنا و انفسكم ثم نبتھل فنجعل لعنت هللا على الكاذبین 
(( پس از آنكھ در پرتو این سخن حق از جانب پروردگار توست ؛ پس از تردیدكنندگان مباش ؛ و ! ھان اى پیامبر

بیایید تا ما فرزندان خود : وحى بھ آگاھى رسیده اى ، ھر كس درباره عیسى با تو بھ جدل و گفتگو برخاست ، بگو
و شما نیز فرزندان خود، ما زنان خود و شما نیز زنان خود ما جان خویشتن و شما نیز جان خویشتن را حاضر 

تھ و دعا و تضرع نماییم و لعنت و نفرین خدا را بر دروغگویان و آوریم ؛ آن گاه دست بھ بارگاه خدا برداش
 ((. دروغسازان بفرستیم
و بدین سان فرمان خدا براى حل معماى مسیحیان فرود آمد و پس از نزول این آیات و گفتگوھایى كھ پیامبر با 

ین و شایستھ ترین و پرقداست داشت مقرر گردید كھ بامداد فردا آنان بھترین و مقدس تر))نجران((ھیئت عالى رتبھ
ترین انسانھاى وارستھ و شایستھ و مقرب ترین بندگان خدا و عالى ترین انسان ھاى مورد نظر آیھ شریفھ را بھ 

در حضور مردم بھ صحرا ببرند تا مراسم دعا و ابتھال انجام گیرد و حقانیت ))مباھلھ((ھمراه خویش براى انجام
دمواضع و موقعیت ھا روشن تر گرد . 

آن شب ھم براى مسلمانان شب بھ یادماندنى و وصف ناپذیرى بود و ھم براى مسیحیان شب سرنوشت ساز و 
 . تاریخى



خورشید جھان افروز با تابش اشعھ طالیى خویش بر چھره كوه و دشت و نخل ھاى پیر و .بامداد فردا از راه رسید
پیشاپیش آنان اسقف اعظم ، براى مباھلھ از مدینھ و در ))نجران((جوان مدینھ بوسھ مى زد كھ ھیئت عالى رتبھ

 .خارج شد
ھمگان در انتظار دیدن خورشید رسالت و چھره ھایى كھ بھ بیان روشن قرآن شریف ، برگزیدگان خدا و برترین 
ھاى روى زمین بودند، لحظھ شمارى مى كردند كھ ناگاه با چشمان جستجوگر خویش دیدند پیامبر دستى بر دست 

علیھ السالم (و دست دیگر بر دست حسین ) ھ السالمعلی(حسن  ، دو نور دیده و دو گل عطرآگین زندگى اش دارد؛ (
شایستگى ھا و ))امیره((را قرار داده ، است و پشت سرش) علیھ السالم(واالیى ھا على ))امیر((پیشاپیش خود

وھر نورافشان عفاف و برجستھ ترین ارزش ھا و ساالر بانوان گیتى ، حوریھ انسان نما، اختر تابناك عصمت و گ
را))فاطمھ((الگوى عصرھا و نسل ھا . 

 .لحظات حساس و منظره غریبى بود
چھره مصمم و سیماى درخشان و ملكوتى آن پنج شخصیت واال و آن پنج وجود گرانمایھ چنان بود كھ طوفانى در 
 .دلھا پدید آورد و شورى وصف ناپذیر ایجاد كرد

بھت زده بھ آنان چشم دوختھ بود و در آیینھ وجود گرانمایھ و جمال جھان افروز آنان ))ننجرا((ھیئت عالى رتبھ
حقیقت محض و واقعیت خالص و صداقت ناب را بى ھیچ ابھام تماشا كرد و در تصمیم خویش متزلزل شد كھ آیا 
 در برابر آنان باز ھم بایستد یا حق را پذیرا گردد؛ كدام یك را؟

فیض دست نیاز بھ بارگاه آن بى نیاز براى دعا و مباھلھ بلند نكرده بودند كھاسقف اعظم،  ھنوز این پنج سرچشمھ
بلندپایھ ترین شخصیت دینى و فكرى آنان بھ ھمراھانش ھشدار داد و خاطرنشان ساخت كھ بھ خداى مسیح سوگند، 

رند، بى درنگ دعایشان بھ این چھره ھاى مقدس و ملكوتى و بزرگى را كھ من مى نگرم ، اگر دست بھ آسمان بردا
ھذه وجوه لو اقسمت على هللا ان یزیل الجبال الزالھا .ھدف اجابت رسیده و نھ ما، كھ ھمھ مسیحیان نابود خواھند شد

 (102)... ولم یباھلوه
و آن گاه ضمن خضوع در برابر پیامبر مھر و آزادگى از آن گرامى خواستند كھ بھ آنان فرصت دھد و آنان را از 
 (103).مباھلھ معاف دارد
 :از تعمق در آیھ شریفھ نكات ذیل دریافت مى گردد

پدیده مباھلھ یك پدیده جدید و نوظھورى بود و تا آن روز در جھان عرب سابقھ نداشت كھ براى روشن شدن : الف 
، طرفین بحث ، كار را بھ خدا واگذارند و این نشانگر ایمان كامل و صداقت پیامبر در دعوت خود بود؛ چرا  حق

كھ چگونھ ممكن است فردى كھ بھ مفھوم كامل ، ایمان بھ ارتباط با خدا نداشتھ باشد، وارد چنین پیكار معنوى گردد 
و كار را بھ او واگذارند تا او دروغپرداز را رسوا سازد؟و از حق ناپذیران بخواھد كھ با ھم بھ بارگاه خدا بروند   

روشن است كھ ھیچ خردمندى بدون اطمینان كامل بھ نتیجھ مطلوب آن ، گام بھ این میدان سرنوشت نخواھد نھاد؛ و 
پیامبر گرامى با ایمان عمیق و خلل ناپذیر بھ وحى و رسالت خویش ، نھ تنھا خود، كھ عزیزترین ھاى زندگى 

را نیز وارد این میدان نمود و آنان نیز در اوج ایمان و یقین بودند كھ با اطمینان بھ پیروزى آمدند خویش . 
آیا دلیلى نیرومندتر از این بر شكوه معنوى و منزلت ملكوتى دخت گرانمایھ پیامبر الزم است تا روشن سازد كھ ، 
 او ھمتاى چھار شخصیت معصوم و واال در جریان مباھلھ است ؟

ھمھ محدثان ، مفسران و سیره نویسان شیعھ و سنى جریان مباھلھ را آورده اند و خاطرنشان ساختھ اند كھ در : ب 
ریاست و زعامت .وارد مدینھ شدند))نجران((آن جریان بھ طور بى سابقھ اى یك گروه شصت نفرى از مسیحیان

داشتند كھ نخستین نفر پیشواى آنان بود و  بھ عھده))ابو حارثھ((و))عاقب((،))ایھم((ھیئت را سھ تن بھ نام ھاى
و پیشواى مذھبى ))اسقف اعظم((دومین فرد مسئول امور اجتماعى و سیاسى و خارجى آنان و سومین شخصیت

 . آنان
، دو گل بوستان پیامبر )علیھما السالم (ھمگان تصریح كرده اند كھ در آیھ شریفھابنائنااشاره بھ حسن و حسین : ج 

 . است
اشاره بھ امیرمؤمنان ، برادر و وصى و جان پیامبر داردوانفسنا . 

و او وجود گرانمایھ اى است كھ میان چھار شخصیت .اشاره مى كند))فاطمھ((ونسائنابھ دخت شكوھبار پیامبر،
را كھ كارى بس بزرگ و خطیر و سرنوشت ساز، ))مباھلھ((معصوم و خداساختھ دیگر در آیھ شریفھ است ، و خدا

ترین پیامبر خداست ، تنھا بھ او و ھمتاى گرانقدر و دو نور دیده اش واگذار مى كند و نھ بھ ھیچ كس بھ ھمراه بر
 .دیگر

ھمگان تصریح كرده اند كھ پیامبر از میان انبوه مردان مسلمان ، تنھا على : د ( و از میان ھمھ كودكان ) علیھ السالم
و از میان ھمھ زنان و دختران آشنا و بیگانھ ، تنھا بانوى ) علیھما السالم (، تنھا دو نور دیده خویش حسن و حسین 



را بھ دستور خدا براى مباھلھ از مدینھ بیرون آورد))فاطمھ((بانوان و ساالر پرواپیشگان ، دخت گرانمایھ اش . 
شایستھ و ھمگان بر آنند كھ پیامبر بر آن بود كھ مباھلھ را بھ وسیلھ ھمین شخصیت ھاى فرزانھ و ھمین بندگان : ه 

دست ھا را بھ سوى آسمان برند تا پیامبر، خداى را بخواند و دعا كند و : بھ ھمین جھت بھ آنان فرمود.خدا انجام دھد
آمین بگویند -كھ درود خدا بر ھمگى آنان باد -فاطمھ بھ شوى گرانقدر و دو فرزند گرانمایھ اش  .(104) 

علیھ (از پیامبر گرامى آوره اند كھ پس از فرود آیھ شریفھ مباھلھ بھ وسیلھ فرشتھ وحى ، على  -1: براى نمونھ 
را فراخواند و آنان را بھ بیابان مدینھ براى مباھلھ آورد و در ) علیھم السالم ( و فاطمھ و حسن و حسین) السالم

 :حالى كھ رو بھ آسمان داشت نیایشگرانھ فرمود
 اللھم ھؤ الء اھل بیتى
(( اینان خاندان منند كھ بھ پیشگاھت آورده ام! بارخدایا  .)) 
و خواست تا بھ امیرمؤمنان اھانت كند و آن ھنگامى كھ دجال اموى ، معاویھ از ا))سعد ابى وقاص((و نیز -2

مرا معاف دار چرا كھ سھ فضیلت بزرگ از على و خاندانش بھ یاد دارم كھ با وجود : گرامى را دشنام دھد، گفت 
 . آنھا نمى توانم بھ او اھانت كنم

كدامند؟: پرسید  
، ...تعالوا ندع ابنائنا و:ھ كھ مى فرمایدیكى از آنھا جریان مباھلھ است كھ پیامبر پس از نزول این آیھ شریف: گفت 

خود دیدم كھ دست حسن و حسین را گرفتھ بود و فاطمھ و على نیز بھ ھمراه او براى مباھلھ آمدند و آن گاه پیامبر 
 :رو بھ آسمان فرمود
 اللھم ھؤ الء اھلى
(( اینان خاصان نزدیك من ھستند! بار خدایا .)) 
خداوند پاك ترین و : نیز در مناظره اى در كاخ ماءمون فرمود) لیھ السالمع(و ھشتمین امام نور حضرت رضا  -3

مشخص ساخت و بھ پیامبر فرمود با آنان براى مباھلھ بیرون برود ))مباھلھ((شایستھ ترین بندگان خویش را در آیھ
 .و پیامبر نیز بھ ھمراه فاطمھ ، على ، حسن و حسین براى انجام این رسالت بزرگ بیرون آمد

ن امتیازى است كھ ھیچ كس در آن خاندان پیامبر پیشى نگرفتھ و شكوھى است كھ بھ كسى جز فاطمھ و شوى ای
 .راستى كھ شرافتى برتر از این نشاید.گرانقدر و دو فرزندش نرسیده است 

ار فخر و این پرتوى از شكوه معنوى و جلوه اى از موقعیت واالى بانوى بانوان در آیینھ وحى است و نیز سند افتخ
 . زنان عالم و پرتوى از سیماى پرفروغ او در قرآن
 برترین سند افتخار -2
در چشمان نافذ و حق بین اش اقیانوس بى كرانھ دانش و بینش بھ گستره تاریخ فرھنگ ھا و بعثت ھا موج مى زد و 
 .در سراسر سازمان وجودش روح یقین و جان ایمان و اخالص جارى بود

راه تعالى را با اكسیر آگاھى و درایت و با سالح فرزانگى و خردورزى و دانشورى و  ناگوارى ھا و مشكالت
اندیشھ ژرف از سر راه كنار مى زد و یا ھضم و نرم و ھنجار مى نمود و رفعت دانش و اوج واالیى و شكوه ھمھ 

مى دادجانبھ را با گستره وجودى و تواضع و فروتنى در سازمان وجود خویشتن و در كنار ھم جاى  . 
جان شیفتھ اش تنھا با یاد خدا، عبادت و نیایش با او آرام مى گرفت و روح تشنھ و شیدایش با زالل وحى كھ بر قلب 
مصفاى پدرش محمد فرود مى آمد سیراب مى گشت ، و بدین سان بود كھ آموزگار ارزش ھا شد و سند طھارت و 

آسمان فرود آورد و در تابلوى زیباى قرآن در چشم انداز قداست و پاكى و شكوه ھمھ جانبھ او را فرشتھ وحى از 
 .عصرھا و نسل ھا قرار داد

روزى پیشواى گرانقدر توحید وارد : مفسران و محدثان و رھروان راه خاندان وحى و رسالت بر این باورند كھ 
)خانھ دخت گرانمایھ اش فاطمھ  دو نور دیده اش حسن و شد و مھین بانوى اسالم و شوى گرانقدر و ) علیھا السالم 

حسین را نزد خویش گرد آورد، گویى بھ فرمان خدا بر آن بود كھ آنان را نزد خویش فراخوانده و بھ طور روشن و 
كامل مشخص سازد كھ خاندان او و ادامھ دھنده راستین راه او كیانند، تا مبادا فردا و فرداھا، دیگران خویشتن را 

یره و روش عادالنھ و توحیدى او را خدشھ دار و یا ابزار قدرت و سلطھ سازنددر شمار خاندان او جا زنند و س . 
ھنگامى كھ آن چھار اختر تابناك عصمت و طھارت و آن چھار منبع نور و سرچشمھ فیض و بركت در كنار 

فھ را بھ گرد آمدند، بھ ناگاه فرشتھ وحى فرود آمد و این آیھ شری))كساء((خورشید جھان افروز وجود پیامبر، زیر
 :ارمغان آورد
 (105)انما یرید هللا لیذھب عنكم الرجس اھل البیت و یطھركم تطھیرا
(( خدا مى خواھد پلیدى و ناپسندى را از شما دور ساختھ و شما را آن گونھ كھ شایستھ و ! ھان اى خاندان رسالت 
 ((.بایستھ است ، پاك و پاكیزه سازد



و بدین سان با آمدن این موھبت ویژه بر پیامبر گرامى ، حقیقت نورانى و سیماى ملكوتى آن گوھرھاى ناب و پاك و 
، كھ محور و مركز این خاندان سرفراز و )علیھا السالم (مام گرانمایھ فضیلت و تقوا فاطمھ  نایاب ، از جملھ

پرافتخار است ، آشكار شد و اشعھ تابناك این اختران فروزان آسمان قرآن درخشیدن گرفت و روشن شد كھ شریف 
اینانند كھ در .و كمال و جمالندترین و گرانمایھ ترین ھاى جھان ھستى ، این پنج منبع و سرچشمھ نور و روشنایى 

زیر آسمان نیلگون برترین ھایند و اینان ھستند كھ معیار حق و باطل ، میزان درستى و نادرستى و الگوى عدالت و 
 . آزادى و ارزش ھاى انسانى اند و بس
 : در این مورد دالیل بى شمار است ، از جملھ

مغان بزرگ الھى ، پیامبر گرامى كھ دریافت دارنده وحى و پس از فرود آمدن فرشتھ وحى و آوردن این ار: الف 
آموزگار آن است ، بارھا و بارھا بھ مناسبتھاى گوناگون بھ این واقعیت تصریح فرمود كھ آیھ تطھیر تنھا در مورد 

حسن و حسین و خود پیامبر است و   دخت گرانمایھ اش فاطمھ و ھمتاى زندگى اش امیرمؤمنان و دو نور دیده اش 
براى نمونھ.بس   : 

را گرد آورده بود و دست بر شانھ   پس از فرود فرشتھ وحى و نزول آیھ شریفھ ، پیامبر در حالى كھ خاندانش -1
 :امیر مؤمنان و فاطمھ و حسن و حسین داشت ، رو بھ آسمان كرد و نیایشگرانھ فرمود
االلھم ھؤ الء اھل بیتى و خاصتى فاءذھب عنھم الرجس و طھرھم تطھیر (106) 
(( و آسمان زندگى شان دور ساز و اینان خاندان من ھستند، از این رو گرد پلیدى و ناپاكى را از آنان ! بار خدایا
 ((. آنان را آن گونھ كھ خود مى پسندى ، پاك و پاكیزه گردان
و نیز از آن گرامى آورده اند كھ در ھمان حال كھ دست بر شانھ ھاى فاطمھ و شوى گرانقدر و دو فرزندش  -2
 :نھاده بود، افزود

و على آل محمد، انك حمید مجیداللھم ان ھؤ الء آل محمد، فاجعل صلواتك و بركاتك على محمد  (107) 
(( درودھا و بركات خویش را بر محمد و بر   ھستند، پس ))مدمح((بھ راستى كھ اینان خاندان پیامبرت! بار خدایا
 ((. خاندان او فرو فرست كھ تو درخور ستایش و بزرگوارى ھستى

پیشواى بزرگ توحید افزون بر مشخص ساختن آن شایستھ ترین ھاى گیتى بھ صورت گرد آوردن در : ب 
ھم براى روشن ساختن این واقعیت آشكار و تصریح بھ این حقیقت بھ مناسبت ھاى گوناگون ، باز ))كساء((زیر

دست بھ كار حكیمانھ و جالبى زد و آن این بود كھ پس از فرود آمدن این آیھ شریفھ تا پایان عمر ظاھرى اش ھر 
روز بھ ھنگام طلوع فجر و سپیده سحر كھ بھ سوى مسجد حركت مى كرد، در برابر خانھ ساالر بانوان بھشت مى 

دا مى داد كھایستاد و با صداى رسا ن  : 
 (108)... الصلوة ، الصلوة ، اھل البیت ، انما یرید هللا لیذھب عنكم الرجس
(( ھان اى خاندان وحى و رسالت! نماز! نماز  !...)) 

كرده اند و برخى نھ ماه و برخى كھ   كھ این كار حكیمانھ و جالب پیامبر را برخى شش ماه ناظر بوده و گزارش 
 (109).ساكن مدینھ بوده و ھمیشھ ناظر بوده اند، تا رحلت آن حضرت نظاره نموده و گزارش كرده اند
ھ احمد بن حنبل یكى از پیشوایان اھل سنت در مسند خویش آورده است كھ شش ماه پس از فرود آمدن این آیھ شریف

و این سند افتخار و برترى خاندان پیامبر، آن حضرت ھر روز صبح كھ بھ ھنگام نماز بامدادى از برابر خانھ 
الصلوة ، الصلوة ، یا اھل البیت:دخترش عبور مى كرد، مى ایستاد و با صداى رسا و بلند مى فرمود  !... 

(( تالوت مى فرمود كھ و آن گاه آیھ شریفھ را!...))ھان اى خاندان رسالت ! نماز! نماز  : 
 ... انما یرید هللا لیذھب عنكم الرجس اھل البیت

و دانشمند دیگر اھل سنت در كتاب خویش آورده است كھ پیامبر گرامى ھر سپیده سحر و ھر طلوع فجر كھ براى 
رمودمى ف))تطھیر((نماز بھ مسجد مى رفت ، در برابر خانھ دخت ارجمندش مى ایستاد و ضمن تالوت آیھ شریفھ : 

 ...! الصلوة ، الصلوة ، یا اھل البیت
(( و این كار فراتر از نھ ماه ادامھ داشت!...))اى خاندان رسالت ! نماز! نماز  . 
و یكى از دانشمندان  (110)خاطر نشان مى گردد كھ این روایت از سیصد تن از یاران پیامبر گزارش شده است 
 (111). بزرگ اھل سنت این روایات را بھ طرق متعدد از راویان مختلفى گرد آورده است

نھ در مورد ھمسران پیامبر، ))تطھیر((خود زنان شایستھ و پرواپیشھ پیامبر بارھا تصریح كردند كھ آیھ شریفھ: ج 
) علیھم السالم (متاى گرانقدرش ، امیرمؤمنان ، و دو گل بوستان او حسن و حسین كھ درباره دخت ارجمند او و ھ

از جملھ.بھ ھمراه پیامبر است   : 
آن بانوى درست اندیش و بااخالص كھ ھمسر پیامبر و ناظر بر جریان بود و خود فرود آیھ شریفھ ))ام سلمھ((از -1

را مى ))كساء((و گرد آمدن آن پنج وجود گرانمایھ در زیرو تالوت آن بھ وسیلھ پیامبر و دعا و نیایش آن حضرت 



 : نگریست ، آورده اند كھ
من ھم شوق زده گام بھ پیش نھادم و از پیامبر اجازه خواستم تا در كنار آن اختران تابناك قرار گیرم و از انوار 

را جمع مى كرد، ))كساء((دامنمعنوى آنان بھره ور گردم كھ پیامبر مھر و رحمت بھ من اجازه نداد و در حالى كھ 
 :فرمود
 (112)انك على خیر
(( اه درست گام سپرده اى اما بھ این حریم راه ندارىتو عنصر نیكورفتارى ھستى و بر ر  .)) 
آورده اند كھ در غروب زندگى اش ضمن تاءسف از مخالفت با خاندان وحى و رسالت و ))عایشھ((و نیز از -2

فاطمھ محبوب ترین انسانھا نزد پیامبر بود و ھمین گونھ ھمتاى زندگى او : گفت ))جمل((دخالت در جنگ
گرد آورد و آن گاه ))كساء((را در زیر) علیھم السالم (دیدم كھ پیامبر آن دو و حسن و حسین  امیرمؤمنان ؛ من خود

 :فرمود
 .اللھم ھؤ الء اھل بیتى و حامتى فاذھب عنھم الرجس و طھرھم تطھیرا
(( اینان خاندان و حامیان راستین من و راه و رسم من ھستند، پس! بار خدایا و آسمان  پلیدى و آلودگى ھا را از آنان  
 ((.زندگى شان دور ساز

من نیز پیش رفتم و گفتم: آن گاه مى افزاید  : 
 یارسول هللا ، انا من اھلك ؟
 من ھم از خاندان تو ھستم و جزء اینان ؟

تنحى فانك الى الخیر.))دور شو، تو بر نیكى ھستى اما از اینان نمى باشى :((كھ فرمود (113) 
امیر مؤمنان و دیگر پیشوایان نور بدین واقعیت تصریح كرده و بھ مناسبت ھاى گوناگون و بحث و گفتگوھا آن : د

ر شاءن ھمان پنج نور پاك دانستھ و خود را از آن خاندان شمرده اندرا فرود آمده د . 
 : براى نمونھ
 پاورقي ھا
327، ص 2كافى ، ج  -76 . 
شرر((، واژه695سفینة البحار، ص  -77 )). 
شرر((، واژه695سفینة البحار، ص  -78 )). 
115، ص 2مجموعھ ورام ، ج  -79 . 
115، ص 2مجموعھ ورام ، ج  -80 . 
47، ص 17النوار، ج بحار ا -81 . 
382، ص 1مجمع البیان ، ج  -82 . 
113، ص 23بحاراالنوار، ج  -83 . 
684، ص 2سفینة البحار، ج  -84 . 
113مكارم االخالق ، ص  -85 . 
152، ص 6بحار االنوار، ج  -86 . 
82نھج البالغھ ، قصار  -87 . 
192نھج البالغھ ، خ  -88 . 
235، ص 13اطیب البیان ، ج  -89 . 
173بت طوسى ، ص غی -90 . 
306تذكره ، ص  -91 . 
114فاطمة الزھراء من المھد الى اللحد،  -92 . 
31ذخائر العقبى ، ص  -93 . 
154، ص 3مستدرك الصحیحین ، ج  -94 . 
111، ص 7كنز العمال ، ج  -95 . 
176، ص 5فیض الغدیر، ج  -96 . 
282، ص 6مسند احمد، ج  -97 . 



59و  58سوره نحل ، آیھ  -98 . 
اسماء، ھمسر جعفر طیار، كھ سرانجام : داستان فرود این آیھ ، روایت جالبى بھ این مضمون آمده است كھ  در -99

در شمار شاگردان برجستھ ریحانھ پیامبر و زنان آزاده و روشنفكر درآمد، پس از بازگشت از حبشھ ، بھ خانھ 
آیا آیھ اى ھم در جھت احیاى شخصیت : دپیامبر رفت و ضمن پرس و جو از فرود آیات ، از ھمسران پیامبر پرسی

 در ھم شكستھ و حقوق پایمال شده زن فرود آمده است ؟
درست در این گیر و دار بود كھ این آیھ فرود آمد و موقعیت برابر و ھمانند زن و مردم را در بارگاه خدا اعالن 
 .كرد و شخصیت زن را احیا نمود

ؤمنات و القانتین و القنتات و الصادقین و الصادقات و الصابرین و ان المسلمین و المسلمات و المؤمنین و الم
لھم مغفرة و ...الصابرات و الخاشعین و الخاشعات و المتصدقین و المتصداقات و الصائمین و الصائمات و الحافظین 

35اجرا عظیماسوره احزاب ، آیھ  . 
(( زنان عبادت پیشھ ، و مردان و زنان راستگو، و  مردان و زنان مسلمان ، و مردان و زنان با ایمان ، و مردان و

مردان و زنان شكیبا، و مردان و زنان فروتن ، و مردان و زنان صدقھ دھنده ، و مردان و زنان روزه دار، و 
مردان و زنان پاكدامن ، و مردان و زنانى كھ خدا را فراوان یاد مى كنند، خدا براى ھمھ آنان آمرزش و پاداشى 

اختھ استبزرگ فراھم س  .)) 
59سوره آل عمران ، آیھ  -100 . 
61 - 60سوره آل عمران ، آیھ  -101 . 
293، ص 2كامل این اثیر، ج  -102 . 
228، ص 3المیزان ، ج  -103 . 
ھمان گونھ كھ آمد، مفسران و محدثان شیعھ و اھل سنت با توجھ بھ انبوه روایات در این مورد بھ روشنى  -104

، فاطمھ )علیھ السالم(آیات درباره خاندان رسالت است كھ در وجود گرانمایھ پیامبر و على تصریح كرده اند كھ این 
 .و دو نور دیده اش تجلى كرده و ھمھ تصریح كرده اند كھ پیامبر تنھا ھمین چھره ھاى درخشان را بھ میعادگاه برد

، تفسیر المیزان ، تفسیر عیاشى و روایات شیعھ در این مورد را مى توان در تفسیر نورالثقلین ، تفسیر برھان 
نگریست...بحاراالنوار و  . 

 : در منابع اھل سنت نیز انبوھى از روایات رسیده در این مورد را مى توان در كتاب ھاى معتبر ذیل نگریست
از كتب ششگانھ مورد اعتماد اھل سنت ، چاپ مصر، 120، ص 7صحیح مسلم ، ج  -1  
مصر،، چاپ 185، ص 1مسند احمد، ج  -2  
، چاپ مصر،192، ص 3تفسیر طبرى ، ج  -3  
، چاپ حیدر آباد،150، ص 3مستدرك حاكم ، ج  -4  
، حافظ ابونعیم ، چاپ حیدر آباد،297دالئل النبوه ، ص  -5  
، واحدى ، چاپ مصر،74اسباب النزول ، ص  -6  
، واحدى ، چاپ مصر،193، ص 1تفسیر كشاف ، ج  -7  
، چاپ مصر،470، ص 9جامع االصول ، ابن اثیر، ج  -8  
، چاپ نجف ،17تذكره ابن جوزى ، ص  -9  
،22، ص 2تفسیر بیضاوى ، ج  -10  
،167، ص 3تفسیر روح المعانى ، ج  -11  
،120، ص 2تفسیر طنطاوى ، ج  -12  
، چاپ مصر،503، ص 2االصابة ، ج  -13  
، چاپ نجف ،108الفصول المھمة ، ابن صباغ ، ص  -14  
، و85ص ، 8تفسیر كبیر، ج  -15 .... 
این ھا شمارى از منابع معتبر، بھ قلم شخصیت ھاى سرشناسى از اھل سنت است كھ بھ صراحت ، آیھ مباھلھ را 



در مورد خاندان پیامبر شمرده و خاطرنشان ساختھ اند كھ منظور ازابنائنادر این آیھ ، تنھا حسن و حسین ھستند؛ 
در این .امبر است و منظور از واژھانفسناامیر مؤمنان مى باشدھمان گونھ كھ واژھنسائناتنھا دخت گران مایھ پی

، بنگرید46  ، ص 3مورد بھ كتاب ارجدار احقاق الحق ، ج  . 
33سوره احزاب ، آیھ  -105 . 
32، ص 2شواھد التنزیل ، ج  -106 . 
 . الدر المنثور، ذیل آیھ مورد بحث -107
11، ص 2شواھد التنزیل ، ج  -108 . 
29، ص 2ل ، ج شواھد التنزی -109 . 
223، ص 1االسالم و الشیعة ، محمود شھابى ، ج  -110 . 
32، ص 2شواھد التنزیل ، ج  -111 . 
 . مجمع البیان ، ذیل آیھ شریفھ -112
 . مجمع البیان ، ذیل آیھ شریفھ -113

 

   
 :امیر مؤمنان در برابر انبوھى از مردم در گفتگو با ابوبكر فرمود
 اءتقرء كتاب هللا ؟
(( ا قرآن را آن گونھ كھ شایستھ است مى خوانى ؟آی )) 

آرى: او پاسخ داد  ! 
سخن بگو و بگو در مورد چھ كسانى فرود آمده است ؟ ))تطھیر((از سخن آفریدگار خستى و از آیھ شریفھ:((پرسید

 ((در مورد ما یا دیگران ؟
؟فیمن نزلت ؟ فینا او فى غیرنا...انما یرید هللا ...اخبرنى عن قول هللا   

 (114). ابوبكر پاسخ داد در مورد شما و نھ دیگران
واقعیت را بارھا از پیامبر شنیده و روایت كرده اند انبوھى از یاران پیامبر خود این: ه  . 

تمام صحابھ و تابعین در این مورد ھمراءى و ھمسخن ھستند كھ آیھ : عالمھ امینى در این مورد آورده است كھ 
است كھ داستان سیاق آیات از او نقل شده است))عكرمھ((شریفھ تطھیر در شاءن پنج نور مقدس است و تنھا  . 

شخصات سیصد تن از كسانى را كھ این واقعیت را نقل كرده اند برشمرده استو آن گاه م  .(115) 
ر اینكھ دانشمندان و محدثان و مفسران پس از تحقیق گسترده در انبوه روایات ھمگى بر آنند كھ آیھ شریفھ و دیگ: ز

در مورد پیامبر و دخت گرانمایھ او و امیر مؤمنان و دو ریحانھ بوستان اوست و چون در مورد شاءن نزول آیھ ، 
تابع نص بود سخن صریح و معتبرى از پیشواى گرانقدر توحید موجود است ، باید . 

در آیھ شریفھ ھمان گونھ كھ تحقیقات گسترده و دامنھ دار مفسران ، محدثان ، سیره نویسان ))اھل بیت((با این بیان ،
و دانشوران علوم اسالمى نشان مى دھد، پنج سرچشمھ نور و ھمان پنج منبع بركت و رحمت و ھمان پنج اختر 
 :تابناكند؛ و آنان عبارتند از

گرانقدرش ، فاطمھ و پدر  
 فاطمھ و شوى پرفضیلتش ،
 . فاطمھ و دو فرزند گرانمایھ اش
 . و این نیز پرتوى از شكوه و معنویت فاطمھ و سیماى ملكوتى او در قرآن را نشانگر است
 تبلور اخالق و بشردوستى -3
 او تجسم ایمان و یقین ،
 گنجینھ دانش و اقیانوس بینش ،
 مركز ھدایت و مھر،

ون آیین ،پایھ دین و ست  
 یادگار نورافشان پیامبر،
 سرچشمھ دلیل و حجت ،



 برگزیده نجیبان گیتى ،
 سرور بانوان امت ،
 برترین زن تاریخ بشر،
 پرورش یافتھ فرودگاه وحى ،
 تك درخت پاك و بارور بوستان رسالت ،
 .و آموزگار و سمبل اخالص و بشردوستى بود

بھ ویژه از آغاز تا آیھ ھیجدھم آن ، ))انسان((ن نزول سوره مباركھمفسران و محدثان و سیره نویسان در مورد شاء
 : آورده اند كھ

بیمار شدند و پیامبر بھ ھمراه گروھى از یاران خویش بھ ) علیھم السالم (دو فرزند گرانمایھ فاطمھ ، حسن و حسین 
علیھ (على .زندانتان نذرى نماییدزیبنده تر است كھ براى شفاى فر: عیادت آنان شتافت و آنجا بھ امیرمؤمنان فرمود

بھ ھمراه بانوى نمونھ اسالم تصمیم گرفتند كھ اگر خداى پر مھر و توانا، آن دو وجود گرانمایھ را شفا ) السالم
 .عنایت كند، سھ روز روزه بگیرند

شاگردى  ، آن زن با ایمان و پرورش یافتھ مكتب اھل بیت نیز كھ افتخار خدمت و))فضھ((و در این تصمیم و نذر
را داشت ، از آنان پیروى كرد) علیھا السالم (فاطمھ  . 

پس از نذر، بھ لطف خدا آن دو كودك گرانمایھ بھبودى كامل خویش را بازیافتند و امیر مؤمنان بھ ھمراه ریحانھ 
روزه را نیز ))فضھ((وفا نموده و روزه بگیرد و بھ اقتداى آنان حسن و حسین و  پیامبر تصمیم گرفت بھ نذر خویش 

 .آغاز كردند
امیر مؤمنان بھ دلیل فشار اقتصادى و شرایط خاص جامعھ نوبنیاد اسالمى و نبودن مواد غذایى در منزل ، مقدارى 
جو فراھم آورد و دخت گرانقدر پیامبر كھ مدیر خانھ او نیز بود، بخشى از آن را آرد و خمیر نموده و از آن براى 

امھ افطار بود كھ بینوایى از راه رسید و ضمن درود بر خاندان پیامبر، از رنج افطار نان فراھم ساخت ، اما ھنگ
خویش سخن گفت و غذا خواست و آنان غذایى را كھ براى افطار فراھم شده بود، ھمھ را در راه خشنودى خدا و 
 .سیر كردن شكم گرسنگان انفاق كردند و دیگرى را بر خود مقدم داشتند و با آب افطار كردند

ز دوم از راه رسید و آنان روزه گرفتند و دخت گرانمایھ پیامبر نیز بخشرو دیگرى از آن جو را تبدیل بھ نان   
روز دوم نیز ھمھ روزه .كرد، اما ھنگام افطار یتیمى از راه رسید و ضمن اظھار گرسنگى ، درخواست غذا كرد

ز سوم نیز غذاى خود را بھ اسیرى انفاق داران بیت رسالت غذاى خویش را انفاق كردند و بھ ھمین ترتیب رو
 .نمودند

روز چھارم بود كھ پیشواى گرانقدر اسالم ، امیر مؤمنان و دو فرزند گرانمایھ اش را دید كھ آثار شدت گرسنگى و 
بھ ھمراه آنان بھ خانھ آمد و فاطمھ را دید كھ در محراب عبادت در حال .فشار روزه از چھره ھایشان نمایان است 

نیاز است و او نیز ھمانند آنان است راز و  . 
این منظره شگفت انگیز و این فداكارى و ایثار از یك سو پیامبر را سخت متاءثر ساخت و از دیگر سو بسیار 

درست در این ھنگام بود كھ فرشتھ وحى فرود آمد و پیام آورد كھ.شادمان و مسرور  : 
و تھنیت اش بھ داشتن چنین خاندان پرافتخارى پذیرا باش ھدیھ خداى را بھ ھمراه تبریك! ھان اى پیامبر خدا  ! 

را بر پیامبر خواند))انسان((و آن گاه آیاتى از آغاز سوره : 
 ھل اءتى على االنسان حین من الدھر لم یكن شیئا مذكورا
 (116)...انما نطعمكم لوجھ هللا النرید منكم جزآء و ال شكورا...
 آیا زمانى طوالنى بر انسان گذشت كھ چیزى قابل ذكر نبود؟))

از این رو، او را شنوا و بینا قرار دادیمما انسان را از نطفھ اى آمیختھ آفریدیم و او را مى آزماییم ؛   . 
 . ما راه را بھ انسان نشان دادیم ، خواه راه سپاس در پیش گیرد و پذیراى حق گردد یا راه ناسپاسى و حق ستیزى
 . ما براى كفرگرایان و حق ستیزان ، زنجیرھا و غل ھا و شعلھ ھاى سوزان آتش ، آماده ساختھ ایم

ھایى مى نوشند كھ با عطر خوشى آمیختھ است بھ یقین ، نیكان از جام  . 
چشمھ اى كھ بندگان خاص خدا از آن مى نوشند و آن را بھ ھر جایى كھ مى خواھند روان مى سازند؛ چرا كھ آنان 
ھمواره در زندگى خویش بھ نذر خویشتن وفا مى كنند و از روزى كھ شر و عذاب آن گسترده و ھمھ جا را گرفتھ 
 .است ، مى ترسند

ما : آنان غذاى خویش را در حالى كھ خود آن را دوست مى دارند، بھ بینوا و یتیم و اسیر مى خورانند و مى گویند
 . شما را تنھا براى خشنودى خدا غذا مى خورانیم و از شما نھ پاداشى مى خواھیم و نھ سپاسى

ھستیم كھ سخت ناراحت كننده است ما از پروردگار خویش از آن روزى بیمناك: و نیز چنین ھستند كھ مى گویند  . 



و بھ خاطر ھمین ارزش ھاست كھ خداوند آنان را از شر و سختى آن روز نگھدارى مى كند و در حالى كھ با 
 ((.طراوت و شادمانند از آنان استقبال مى نماید

اروعبادهللا، یعنى و بدین سان در این آیات ، برترین بانوى عصرھا و نسل ھا بھ عنوان محور و مام گرانمایھابر
نیكان و بندگان شایستھ و برگزیده و بى نظیر بارگاه خدا بھ تابلو مى رود و با این ویژگى ھاى افتخارآفرین ستوده 
 :مى شود
و یوفون بالنذر.با ویژگى اھمیت دادن بھ وظایف و مسئولیت ھاى گوناگون دینى و اخالقى و اجتماعى  -1  
دیگر و حسابرسى خدا و پاداش و كیفر اندیشھ و عملكردھا و گفتار سازنده یا  با ویژگى ایمان عمیق بھ جھان -2

و یخافون یوما كان شره مستطیرا.ویرانگر  
با ویژگى بشردوستى و مردم خواھى و محروم نوازى و محرومیت زدایى و مقدم داشتن توده ھاى محروم بر  -3

چھ رسد بھ واجبات و وظایفو یطعمون الطعام على حبھ خود و فرزندان گرانمایھ اش و اھمیت دادن بھ مستحبات تا  
 عمالنما نطعمكم لوجھ هللا  با ویژگى اخالص و توحید ناب ، این گوھر نایاب و این آیینھ روح بخش -4
با ویژگى ایمان بھ معاد و جھان پس از مرگ و پاداش پرشكوه پروردگار كھ جھت دھنده و سازنده و پردازنده  -5

بھ گفتار و اندیشھ و عملكرد او ھدف مى بخشدانا نخاف من ربنا یوماانسان ھاست و   
 با ویژگى شكیبایى و پایدارى در راه خدا و ارزش ھاى الھ@وجزاھم بما صبروا جنة -6
و آن گاه مقام واال و مدال افتخار و پاداش پرشكوھى را كھ در برابر این ویژگى ھا بھ آنان ارزانى داشتھ است  -7

ى شماردھمھ را بر م . 
فوقاھم هللا شر ذلك الیوم و ...یوفون بالنذر...ان االبرار یشربون من كاءس كان مزاجھا كافورا عینا یشرب بھا عباد

 لقاھم نضرة و سرورا
ان ھذا كان لكم جزآء و كان سعیكم مشكورا...و جزاھم بما صبروا جنة و حریرا ...(117) 

 ...نیكان از جامى مى نوشند كھ با عطر خوشى آمیختھ است ، از چشمھ اى كھ بندگان خاص خدا از آن مى نوشند
ماست ، و كوشش خالصانھ شما اى خاندان پیامبر، پذیرفتھ شده استاین پاداش پرشكوه خدا براى ش  . 

و سرانجام آن حوریھ انسان نما را از مصادیق بارز شایستھ ترین و وارستھ ترین بندگان خدا و الگویى جاودانھ  -7
 .براى عصرھا و نسل ھا بھ تابلو مى برد، ھمان گونھ كھ ھمتاى گرانقدر و فرزندان قھرمانش را

الغدیر((در شاءن نزول آیات آمد روایتى است كھ با اندك تلخیص و تغییر در آنچھ قدر ((انبھ عنو (118)((
تن از دانشمندان معروف اھل سنت  34میان انبوه روایات در این مورد رسیده است ، و در ھمان جا نام ))مشترك

 . آمده است كھ این حدیث را در كتاب ھاى معتبر خویش آورده اند و نام كتاب و صفحھ و چاپ آن نیز قید شده است
مشھور و متواتر میان اھل سنت است ، تا چھ رسد بھ با این بیان روایت مورد اشاره از روایات معروف و 

 . دانشمندان شیعھ
 پاداش پرشكوه رسالت -4

است و در بیان آزادگان راستین ، اسطوره آزادگى و ) صلى هللا علیھ و آلھ (او در چشم خداجویان آگاه ، محمد 
 . سرافرازى

ان حق طلبان ، تبلور حق و ستم ستیزى و حق در چشم انداز پارسایان ، سمبل پارسایى و وارستگى است و در زب
 . پرستى

را در جوھر صداى او مى دیدند و پیروان مسیح ، ) صلى هللا علیھ و آلھ (محمدیان تاریخ ، خاطره صالى محمد 
سیرت او را در آیینھ رفتار و كردار او، و طھارت و قداست مریم را در زندگى این قدیس عصرھا و نسل ھا نظاره 
 .مى كردند
 .بھ راستى كھ او پرتوى از نور خدا بود خشنودى او خشنودى خدا و ناخشنودى و خشم او، خشم و ناخشنودى خدا

را محبت و عشق معنوى بھ او و فرزندان و شوى ))محمد((و بھ ھمین دلیل ھم قرآن پاداش پرشكوه رسالت پدرش
قرار   رور و دین و دفتر عدالت آفرینى اش گرانقدرش عنوان ساخت و پیروى از راه و رسم انسان ساز و آزاده پ

 .داد
مفسران و محدثان بر این اندیشھ اند كھ پس از ھجرت دگرگون ساز پیامبر بھ مدینھ و استوارى پایھ ھاى جامعھ 

كھ میزبان پیامبر و مھاجران بودند، بھ محضر آن حضرت شرفیاب شدند و بزرگ ))انصار((نوبنیاد اسالمى ،
دند كھ در صورت وجود مشكالت اقتصادى و فشارھاى مالى براى پیامبر و خاندانش ، آنان منشانھ پیشنھاد كر

حاضرند ھمھ دارایى ھا و ھستى خویش را بى ھیچ چشمداشت مادى در طبق اخالص نھاده و تقدیم دارند كھ این آیھ 
 :شریفھ فرود آمد

نزد لھ فیھا حسنا ان هللا غفور شكورقل ال اسئلكم علیھ اءجرا اال المودة فى القربى و من یقترف حسنة  (119) 



(( الت و انجام این مسئولیت گران از شما ھیچ پاداشى جز دوست من بر ابالغ رس: بھ امت بگو! ھان اى پیامبر
داشتن نزدیكان و خاندانم نمى خواھم ، و ھر كس چنین كار نیكى انجام دھد و آنان را آن گونھ كھ باید، دوست بدارد 

ود؛ چرا و راه و رسم عادالنھ و خداپسندانھ آنان را راه و رسم خویش قرار دھد، بھ پاداش نیكویى اش خواھیم افز
 ((. كھ خداوند بسیار آمرزشگر و سپاسگزار است

بھ مفھوم نزدیكان و بستگان و خویشاوندان است ، و در این آیھ بھ دلیل انبوه روایات ، منظور ))قربى((واژه
بانوى نمونھ اسالم ، فاطمھ و امیر مؤمنان و دو فرزند گرانمایھ آنان: نزدیكان پیامبر است كھ عبارتند از  . 

را وسیع تر پنداشت ، زیرا ))قربى((را بیان مى كند، اصوال نمى توان دایره))قربى((بر روایات كھ مراد از عالوه
پرشكوھى را براى پیامبر در نظر مى گیرد و او را درخور این پاداش مى نگرد، بى   اگر خداى جھان آفرین پاداش 

بھ جان خریدن رنج و محرومیت و   ت و پاداش ھیچ تردیدى این پاداش در برابر ابالغ شایستھ و بایستھ رسال
از این رو چنین پاداشى كھ .فشارى است كھ آن پیشواى فداكار و بشردوست در راه انجام وظیفھ بھ جان خرید

ھموزن و ھمسنگ پاداش رسالت است ، تنھا در خور كسانى خواھد بود كھ بھ راستى تبلور وجود پیامبر و سمبل و 
و نسخھ اى از اصل باشند، و با رفتار و كردار و در پرتو دانش و بینش و سیره و سلوك نمونھ كامل از اسالم 

ھمان نقش زندگى ساز و جامعھ پرداز   آزادمنشانھ و بشردوستانھ و خداپسندانھ و پرجاذبھ و الھام بخش خویش 
غیر این صورت ، الزمھ  در.پیامبر را ایفا نمایند و ھمان برنامھ ھا را بسط و گسترش و عمق و استوارى بخشند

اش این خواھد بود كھ چنین پاداش بھ ابولھب ھا و ابوجھل ھا و جعفركذاب ھا و عناصر جاه طلب و دنیاپرستى از 
این قماش نیز كھ دین و دفتر و قرآن و عترت و خدا و مذھب و باورھاى مقدس مردم را بھ ابزار سلطھ و فریب و 

ى سازند و سایھ شوم اختناق و سركوب را بر سر توده ھاى در بند مى افكنند انحصار قدرت و امكانات ملى تبدیل م
 نیز برسد، و این نشاید؛ چرا كھ این یعنى نفى رسالت و بھ باد دادن زحمات طاقت فرساى پیامبر؛
 یعنى زیر پا نھادن ھدف ھاى بلند بعثت ھا و نھضت ھاى آسمانى ؛

سان ویعنى پایمال ساختن حقوق و حرمت و آزادى ان ... 
نمى تواند ھمھ بستگان پیامبر باشد، بلكھ ھمان شمارى ھستند كھ خود پیامبر آنان را بارھا و ))قربى((بر این باور،

 .بارھا بھ مناسبت ھاى گوناگون معرفى فرمود
 .ھمانھایى كھ دخت گران مایھ پیامبر فاطمھ محور و از مصادیق بارز آنان بود

ه از خود پیامبر گرامى ، آنان را معرفى مى كندھمانھایى كھ انبوه روایات رسید . 
 : براى نمونھ
این نزدیكان !اى پیامبر خدا: ھنگامى كھ ھمین آیھ شریفھ نازل شد و پیامبر آن را تالوت فرمود، مردم پرسیدند -1
 شما كھ دوست داشتن و مھر ورزیدن بھ آنان و الگو قرار دادنشان بر ما واجب گردیده است ، كیانند؟

یا رسول هللا ، من قرابتك ھؤ الء الذین وجبت علینا مودتھم ؟: ا نزلت ھذه االیة ، قالوالم  
كھ درود خداى بر ھمگى آنان - على و فاطمھ و دو فرزند فاطمھ ، حسن و حسین : آن حضرت با صداى رسا فرمود

على و فاطمة و ابناھما و قالھا ثالثا): صلى هللا علیھ و آلھ (قال .-باد (120) 
 :و نیز از آن پیشواى بزرگ آورده اند كھ فرمود -2
... وة اءلف عام ، حتى یصیر كالشن البالى ثم لم یدرك محبتنا اكبھ هللا على لو ان عبدا عبدهللا بین الصفا و المر
 (121). قل ال اسئلكم علیھ اجرا اال المودة فى القربى :منخریھ فى النار، ثم تال
خداوند پیام آوران خویش را از درختان گوناگون آفرید اما من و على را از یك درخت ؛ از این رو من ریشھ و ))

پایھ آن درخت ھستم و على شاخھ آن ، و فاطمھ موجب بارورى آن ، و حسن و حسین میوه ھاى جان بخش آن 
ره مقدس ، و پیروان راستین ما برگ ھاى آنندشج .)) 

اگر بنده اى از بندگان خدا در میان صفا و مروه خدا را ھزار سال و باز ھزار سال پرستش كند،، تا :((آن گاه افزود
خواھد   بسان مشك فرسوده گردد اما مھر و محبت راستین ما را بر دل نداشتھ باشد، خداوند او را بر چھره در آتش 

فكند، و آن گاه بھ تالوت این آیھ شریفھ پرداخت كھا  : 
 ... قل ال اسئلكم علیھ اجرا اال المودة فى القربى

آورده است))شواھد التنزیل(( جالب این است كھ این روایت را یكى از بزرگان اھل سنت در كتاب خویش   . 
اسالم را آن گونھ كھ دریافت ! ى پیامبر خداا: و نیز آورده اند كھ مردى بھ محضر پیامبر شرفیاب گردید و گفت  -3
 .داشتھ اى برایم بگو

یا محمد، اعرض على االسالم: قال ) صلى هللا علیھ و آلھ (جاء اعرابى الى النبى   . 
گواھى ده كھ خدایى جز یكتا خداى ھستى نیست ، و این كھ محمد بنده و پیام آور اوست : آن حضرت فرمود . : فقال 

ال هللا وحده ال شریك لھ و ان محمدا عبده و رسولھتشھد ان ال الھ ا  



تساءلنى علیھ اجرا؟: آیا در برابر رسالت پاداشى ھم از من خواھى خواست ؟قال : آن مرد پرسید  
ال، اال الموده فى القربى: قال .نھ ، تنھا دوست داشتن خویشاوندان را مى خواھم : پیامبر فرمود  ...(122) 

خویشاوندان خودم یا شما؟: پرسید  
خویشاوندان من: پیامبر فرمود  ! 

اینك بر آن كسى كھ تو و خویشاوندانت را دوست نداشتھ : افزود پس دستت را بیاور تا با تو بیعت كنم ، و: گفت 
 !باشد، لعنت خدا باد

آمین: پیامبر گرامى فرمود  . 
 :و نیز از آن گرامى است كھ فرمود -4
 (123). ان هللا جعل اجرى علیكم المودة فى اھل بیتى و انى سائلكم غدا عنھم
خداوند پاداش مرا مودت نزدیكانم قرار داده است و من در روز رستاخیز از شما در این مورد بازخواست خواھم ))
 ((.كرد

ھ شریفھ نیز خداى جھان آفرین ، سیماى ملكوتى دخت گرانمایھ پیامبر را بھ ھمراه شوى و بدین سان در این آی
 .گرانقدر و دو فرزند گرانمایھ اش بھ تابلو مى برد
 : ونیز روى سخن را بھ امیر مؤمنان نمود و روشنگرى فرمود كھ -5

الصالح ، و عماده الورع ، و لكل شى ء االسالم عریان و لباسھ الحیاء، و زینتھ الوفاء، و مروتھ العمل ! یا على 
 (124). اساس و اساس االسالم حبنا اھل البیت
(( ھمھ باید بدانند كھ اسالم و اسالم گرایى با زبان ، بسان انسانى بدون پوشش است كھ پوشش و لباس ! جان  على
 آن ، ویژگى انسانى حیا،
 و زینت و زیور آن ، وفا و وفادارى ،
 و جوانمردى و آزادگى آن ، انجام كارھاى شایستھ ،

و رعایت حقوق و حرمت انسانھاست و ستون و اساس آن ، پرواى خدا و دورى جستن از ستم و گناه  . 
و بنیان اسالم قرار داده شده است  و براى ھر چیزى اساس و بنیانى است كھ محبت ما خاندان رسالت ، اساس   .)) 

 :و نیز فرمود -6
و اساس االسالم حبى و حب اھل بیتى...ان االسالم عریان لباسھ التقوى ! یا على   .(125) 

(( است كھ لباس و زیبایى آن ،   بھ یقین ، اسالم و اسالم گرایى با زبان ، بدون پوشش و لباس ! على جان 
و پرھیزگارى است و اساس و بنیان اسالم ، محبت من و خاندان من و الگو و سرمشق قرار دادن ما  پرواپیشگى

 ((.مى باشد
من از خاندانى ھستم كھ خداى بزرگ ، دوستى : و از دومین امام نور آورده اند كھ ضمن بیانى روشنگر فرمود -7
 :آنان را واجب ساختھ و آن گاه ھمین آیھ شریفھ را تالوت فرمود
 (126)... و انا من اھل البیت الذى افترض هللا عزوجل مودتھم و مواالتھم
مین امام نور در شام و پایگاه قدرت پوشالى رژیم اموى ، آن گاه كھ پیر فریب خورده اى را دید كھ و نیز چھار -8

بر اثر سمپاشى گسترده دستگاه تبلیغاتى رژیم دروغپرداز اموى ، بر شھادت فرزندان پیامبر شاد است و سپاسگزار 
 :خدا، فرمود

قل :اندان وحى و رسالت را واجب مى سازد و مى فرمایدآیا آیھ مودت را نخوانده اى كھ دوست داشتن ما خ! ھان 
 ال اسئلكم علیھ اجرا اال المودة فى القربى ؟
 (127).و آن گاه او را بھ راه خداپسندانھ رھنمون شد
و بدین سان افتخار دیگرى از آن فاطمھ مى گردد كھ محبت و عشق معنوى بھ او و راه و رسم جاودانھ و 

و روشن است كھ این .ساز او و فرزندانش بر ھمھ ترقى خواھان و آزادمنشان واجب مى گردد افتخارآفرین و تاریخ 
و محبت و مھر، ھمان گونھ كھ فخر رازى ، یكى از دانشمندان بنام اھل سنت ، بیان مى كند، پیروى از آنان مودت 

؛ چرا كھ قرآن مى (128)و الگو و سرمشق و سمبل و نمونھ قرار دادنشان در صحنھ ھاى گوناگون زندگى است 
ان كنتم تحبون هللا فاتبعونى یحببكم هللا :فرماید (129) 

 .اگر بھ راستى خدا را دوست مى دارید، از من پیروى كنید تا خدا نیز شما را دوست بدارد
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شمن اثبات نموده و مدینھ سال ھا پس از ھجرت بود و اسالم موجودیت و اقتدار و صالبت خویش را بھ دوست و د
بسان لؤ لؤ یى درخشان در صدف زمین بھ نورافشانى برخاستھ بود و امواج ظلمت و تباھى شرك و ارتجاع و 
استبداد را لحظھ بھ لحظھ بیشتر مى زدود و فروغ تابناك قرآن و دریافت دارنده وحى بھ تدریج گستره فراترى را 



تصادى و اجتماعى آن پیكار سترگ و ھمھ جانبھ با بیداد و حق كشى و روشن مى ساخت ، اما فشارھاى سھمگین اق
و جامعھ نوبنیاد آن بھ صورت طاقت فرسایى خود را نشان مى ))مدینھ((تعصبات و مظاھر جاھلیت گاه و بیگاه در

ھ و دخت گرانمای) صلى هللا علیھ و آلھ (كھ گاه در خانھ محمد ))صفھ((داد، آن ھم نھ تنھا در میان اصحاب
، و دو نور دیده اش حسن و حسین ؛ چرا كھ این )علیھ السالم(، و برادر محبوب و برگزیده اش على ))فاطمھ((اش

خاندان سرفراز بر این اندیشھ و عمل بودند كھ نمى توان پیشواى راستین مردم بود اما در فراز و نشیب ھا و درد و 
آنان نبود رنج ھا و فشارھا و گرسنگى ھا ھمراه و ھمرنج و ھمدرد ! 

ھذا امیرالمؤمنین ، و ال اءشاركھم فى مكاره الدھر، او اءكون اءسوة لھم فى جشوبة : اءاءقنع من نفسى باءن یقال 
 (130)... العیش
آیا بھ ھمین دل خوش دارم كھ مرا پیشواى مردم با ایمان بخوانند، اما در سختى ھا و فراز و نشیب ھاى روزگار، ))
شریك و ھمراه آنان نباشم ؟ و در تلخى ھا و رنجھاى زندگى و تحمل سختى ھا، پیشوا و مقتدایشان نگردم ؟ چنین 

واھد شدنخ !)) 
بلكھ باید بسان محرومان زیست تا ھم درد و فشار آنان را احساس كرد و بھتر و بیشتر و كوشاتر براى نجات و 
بھروزى و محرومیت زدایى از آنان كوشید و ھم بدان جھت كھ آنان احساس حقارت نكنند و فشارھا و سختى ھا و 
 .تنگناھا آنان را درھم نشكند

ة العدل ان یقدروا انفسھم بضعفة الناس كیال یتبیغ بالفقیر فقرهان هللا فرض على اءئم  .(131) 
(( وایان راستین اسالم مقرر فرموده است كھ در زندگى برخود سخت گیرند و بسان محرومان زندگى خداوند بر پیش
 ((.كنند تا محرومیت محرومان ، آنان را از زندگى ماءیوس نساختھ و بھ ھیجان نیاورد تا سر از فرمان خدا برتابند

كوه و معنویت دختر گرامى پیامبر داستان ایثار و مردم دوستى و فداكارى ذیل كھ نشانگر پرتوى از عظمت و ش
 . است ، نمونھ اى جاودانھ از آن مردمى زیستن ھا و مردمى بودن ھا و اخالص ھاست

آیا !فاطمھ جان : مفسران و محدثان آورده اند كھ بامدادى از ھمان روزھا، امیرمؤمنان از فشار گرسنگى پرسید
 غذایى در خانھ موجود است یا نھ ؟

سوگند بھ خدایى كھ پدرم پیامبر را بھ رسالت برانگیخت و شما را بھ : نزدیك شد و فرمود بانوى بانوان بھ او
جانشینى او، اینك دو روز است كھ اندك مواد غذایى موجود در خانھ را براى شما و دو گل بوستان زندگى ام آورده 
 . ام و خود چیزى نخورده ام

ى ؟چرا بھ من نگفت! فاطمھ جان : امیر مؤمنان فرمود  
 :او در ھالھ اى از قداست و حیا پاسخ داد

انى الءستحیى من الھى ان اكلف نفسك ما ال تقدر علیھ! یا ابا الحسن   .(132) 
(( من با آگاھى از شرایط اقتصادى شما و اوضاع و احوال و روند جامعھ ، در خود ندیدم كھ چیزى از ! على جان 
 ((.شما بخواھم ؛ مباد كھ اینك فراھم آوردنش براى شما مشكل باشد

ست و با خوش بینى بسیار بھ رحمت با ایمان و اعتماد بھ خداى بزرگ كھ روزى رسان ا) علیھ السالم(على 
گسترده او از خانھ بیرون رفت و دینارى چند از برخى آشنایان گرفت تا بدان وسیلھ ، مواد غذایى مورد نیاز خانھ 

مقداد((و خانواده اش را فراھم سازد كھ ناگاه در راه بازار چشمش بھ ، یكى از ایمان آوردگان پاكباختھ افتاد كھ ((
زده استافسرده و اندوه   . 

را بر زمین مى باراند و آن را بھ   ھوا گرم بود و با باال آمدن آفتاب ، قرص خورشید، باران گرما و خشم خویش 
 . گونھ اى گرم و داغ مى ساخت كھ پا بر روى آن مى سوخت

ى رسد؟چرا اندوه زده و ناراحت بھ نظر م: نزدیك شد و پس از سالم ، از او پرسید))مقداد((امیر مؤمنان بھ  
و براى انجام چھ كارى در آن ساعت گرم و سوزان روز كھ مردم بھ خانھ باز مى گردند، از خانھ خویش بیرون 
 آمده است ؟
(( فدایت گردم ، راه خود را در پیش گیر و از حالم مپرس: پاسخ داد))مقداد  ! 

نگرم و آن گاه بدون آگاھى از چگونھ ممكن است تو را در كام مشكالت گرفتار و اندوه زده ب: آن حضرت فرمود
درد و رنج تو و بى آنكھ تالشى براى نجات تو كرده باشم ، با وجدانى آرام و فكرى آسوده بھ خانھ بروم ؟ آیا چنین 

ھرگز چنین نخواھد شد! كار و چنین سبكى با آزادگى و جوانمردى و مردم دوستى سازگار است ؟ ! 
خودساختھ ، ھمچنان با اصرار از آن حضرت مى خواست كھ او را رھا  ، آن قھرمان عقیده و انسان))مقداد((اما

 .كند و برود و از حال و وضعش نپرسد و آن حضرت ھم اصرار داشت كھ او رنج و گرفتارى خویش را باز گوید
الت و را بھ رس) صلى هللا علیھ و آلھ (اینك كھ تقاضاى مرا نپذیرفتى ، بھ خدایى كھ محمد : گفت ))مقداد((سرانجام

تو را بھ جانشینى او برگزیده است سوگند باد كھ فشار گرسنگى و بى غذایى و صداى گریھ كودكانم مرا از خانھ 



 ! بیرون آورده است
نمایان شد و سیالب اشك بھ گونھ اى از جام دیدگانش ) علیھ السالم(آثار تاءثر و اندوه در سیماى پرشكوه على 

قھرمان استوار و شكست ناپذیر میدان ھا را اشك آلود ساختباریدن گرفت كھ چھره و محاسن آن   . 
بھ خداى سوگند كھ على نیز داستانى شبیھ تو دارد اما اینك دینارى چند قرض گرفتھ ام : كرد و فرمود))مقداد((رو بھ

 .، برگیر كھ تو و كودكانت بدان سزاوارترید
د پیامبر رفتداد و خود بھ سوى مسج))مقداد((و بدین سان دینارھا را بھ  . 

ھنگامى كھ خواست از مسجد خارج شود پیشواى .نماز مغرب را با پیامبر خواند.آن روز بدین گونھ بھ سر آمد
 بزرگ توحید او را صدا زد و پرسید آیا دوست دارد كھ پیامبر شب را میھمان او باشد؟

نست از شرایط اقتصادى خانواده اش او اندكى سكوت كرد و بدین اندیشھ رفت كھ چھ پاسخ گوید؛ چرا كھ نمى توا
 .سخن گوید
در حالى كھ پیامبر از ھمھ رخدادھا و فشارھا بھ بركت ارتباط با دستگاه آفرینش آگاه بود و اینك آن شب را نیز بھ 
 (133). فرمان خدا بھ خانھ دخت گرانمایھ اش فاطمھ ، و برادر و یكتا شاگرد و جانشینش مى رفت

روبھ رو شد پرسید، چرا ساكت است و پاسخ ) علیھ السالم(از این رو ھنگامى كھ پیامبر با سكوت اندیشمندانھ على 
است  مى دھد، كھ امیر مؤمنان غرق در حیا فرمود، آماده خدمتگزارى و پذیرایى از میھمان گرانقدر خویش ن  . 

 .پیامبر دست محبت را گشود و دست او را گرفت و با ھم وارد خانھ شدند
از  دخت گرانمایھ اش در محراب عبادت بود و در اوج نیایش و راز و نیاز با خدا و كمى آن طرف تر ظرفى پر

 . غذاى گرم بھ چشم مى خورد كھ بخارى عطرآگین از آن برمى خاست
نیز بھ پایان رسید و بھ استقبال پدر و شوى گرانقدرش ) علیھا السالم (با ورود آن دو وجود گرانمایھ ، نماز فاطمھ 

 . شتافت و ضمن سالم ، بھ آنان خیر مقدم گفت
ا شد كھ بانوى بانوان گیتى ، خداى را سپاس گفت و اظھار پیامبر ضمن پاسخ دخت محبوب خویش حال او را جوی

 .رضایت از زندگى كرد
دخت گرانمایھ پیامبر دیگ لبریز از غذا را آورد و در .پیام آور خدا از او خواست تا شام بیاورد و او را دعا كرد

علیھ السالم(برابر پیامبر و على  شد كھ تا آن روز خوشرنگ  نھاد و امیر مؤمنان شگفت زده با غذایى رو بھ رو (
نرسیده بود  تر و خوشبوتر و خوشمزه تر از آن ندیده و نخورده و بوى آن نیز بھ مشامش  . 

این غذاى خوشرنگ و خوشبو و عطرآگین از كجا آمده است ؟یا فاطمة انى لك ! فاطمھ جان : بھ ھمین جھت پرسید
حھ قط، و ما آكل اءطیب منھ ؟ھذا الطعام الذى لم انظر الى مثل لونھ قط، و لم اشم ری  

 :پیامبر دست مباركش را میان دو شانھ على نھاد و فرمود
 . یا على ، ھذا بدل دینارك ، و ھذا جزاء دینارك من عند هللا

این غذا پاداش دنیوى و فورى دینار تو در بارگاه خداست و خداى پرمھر و حق شناس بھ ھر كھ بخواھد ! على جان 
گرد بدون حساب و اندازه روزى مى دھدو آن را شایستھ بن . 

 :و آن گاه در حالى كھ سیالب اشك شوق از دیدگان فرو مى ریخت افزود
الحمد ㆨ الذى ابى لكم ان تخرجا من الدنیا حتى یجزیكما و یجزیك یا على مجرى زكریا و یجرى فاطمة مجرى مریم 
 (134). بنت عمران
 :سپاس خداى را كھ نخواست شمایان را بدون پاداش دنیوى بگذارد و فرمود))

برش زكریا ارزانى داشت ، بھ شما نیز ارزانى دارد و پروردگارت مى خواھد آن موھبتى را كھ بھ پیام! على جان 
 ((.آنچھ را بھ مریم ارزانى داشت بھ فاطمھ نیز ارزانى دارد
 : و آن گاه بھ تالوت آیات قرآن پرداخت كھ
 (135)... كلما دخل علیھ زكریا المحراب وجد عندھا رزقا قال یا مریم انى لك ھذا قالت ھو من عند هللا
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 او سمبل ایمان و اخالق ،
 ستیغ مقاومت و پایدارى ،
 بلنداى معرفت و آگاھى ،

اندیشھ و عرفان ،اوج   
 تبلور خرد و فرزانگى ،
 مظھر جامعیت و كمال ،
 كوه سر بھ آسمان ساییده شكیبایى و صبر،



 سینھ سیناى اسرار الھى ،
 .و كوثر ارجدار و ارزشمند قرآن بود

ھ داستانى را آورده اند كھ نشانگر مدال افتخار وصف ناپذیرى بر سین))كوثر((مفسران در شاءن نزول سوره مباركھ
است ؛ چرا كھ روشن مى سازد كھ بشارت از وجود ))كوثر((برترین بانوى عصرھا و نسل ھا و چشمھ نورافشان

گرانمایھ او و نوید از طلوع خورشید جھان افروزش بھ گونھ اى بھ پیامبر گرامى داده شد كھ از یك سو ضربھ 
و باعث بر باد رفتن امیدھا و آرزوھاى شیطانى سھمگینى بر پیكر دستگاه تبلیغاتى بیداد و جاھلیت حاكم فرود آورد 

 . آنھا گردید و از دگر سو مایھ آرامش خاطر پیامبر شد و موجب امید و نوید توحیدگرایان
را این گونھ آورده اند))كوثر((داستان نوید خدا از طلوع خورشید نورافشان : 

تجاع رو بھ رو شد و او اندك زمانى با پیشواى پیامبر گرامى در راه خارج شدن از كعبھ بود كھ با یكى از سران ار
 .بزرگ توحید گفت و گو نمود و بعد بر حلقھ سران بیداد و شرك وارد شد

با چھ كسى گفت و گو مى كردى ؟: آنان كھ این منظره را تماشا مى كردند از او پرسیدند  
ابتر((با این مرد: پاسخ داد )). 

و بدین وسیلھ .شگرد زشت و ناجوانمردانھ تبلیغاتى از سوى دشمن بود انتخاب این واژه در حقیقت یك زخم زبان و
مى خواستند پیامبر و رھروان راه توحیدى او را متزلزل سازند؛ چرا كھ آنان بر این پندار شیطانى سرمایھ گذارى 

كھ  - سرى مى كردند و ساده دالن را مى فریفتند كھ پیامبر سرانجام از جھان رخت برخواھد بست و چون فرزند پ
در خانھ ندارد، بھ ناگزیر راه و رسم او نیز بھ ھمراھش فراموش خواھد گشت و از دگر  - ادامھ دھنده راه پدر باشد 

سو بھ منظور دمیدن روح امید بھ نیروھاى ماءیوس و متزلزل شرك و ارتجاع بود كھ سنگرھاى فكرى و اجتماعى 
 .خویش را یكى پس از دیگرى از دست مى دادند

فرود آمد و از درخشش خورشید نورافشان و ))كوثر((ست در اوج ھمین شرارت تبلیغاتى دشمن بود كھ سورهو در
 .ھماره جاوید كوثر نوید آورد

، یعنى خیر فراوان و پایان ))كوثر((را) علیھا السالم (بدین سان آفریدگار ھستى ، یادگار نورافشان پیامبر، فاطمھ 
 ناپذیر،
 سرچشمھ ھمیشھ جوشان ،
و نھر ھمیشھ جارى خیر و بركت و نیكبختى و سعادت در امتداد تاریخ و سرمایھ جاودانھ و پایان ناپذیر معنوى 
  عنوان داد، و پیش از والدت او نوید شادى بخش و سرورآفرین و امیدواركننده آمدنش را بھ پیامبر برگزیده اش

رانھ این موھبت گران و جاودانھ ، پروردگار خویش تبریك گفت و بھ آن حضرت امید بخشید و دستور داد تا بھ شك
را سپاس گزارد و نماز بخواند و قربانى كند و اطمینان داشتھ باشد كھ دشمنان كینھ توز و بداندیش و بدخواه او، 
 .نسلشان قطع و بى آینده خواھند بود نھ پیامبر خدا
 (136)انا اعطیناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك ھو االبتر
(( را بھ تو ارزانى داشتیم))كوثر((ما چشمھ جوشان و پربركت! ھان اى محمد  . 

است ، براى پروردگارت نماز بخوان و قربانى كن اكنون كھ چنین  ! 
و بدون نسل و آینده خواھد بود))ابتر((نھ تو، كھ بى تردید دشمن بداندیش تو .)) 

آرى ، تاریخ نیز نشانگر ھمین واقعیت است كھ با اوج گرفتن دعوت آسمانى و نجات بخش پیامبر و با نفوذ معارف 
ژرفاى جانھا و اعماق قلب ھا و گرایش مردم بھ راه و رسم قرآن ، سران  و مفاھیم ارجدار و دگرگون ساز او در

شرك و ارتجاع كھ از ھیچ اھانت و خشونت و زخم زبان فروگذار نمى كردند، آن حضرت را بى آینده عنوان دادند 
ر و راه و و ھمھ جا در بوقھاى فریب و دروغ و بافتھ ھاى ظالمانھ خویش دمیدند كھ با رحلت پیامبر، دین و دفت

 (137).رسم او نیز بھ دست فراموشى سپرده خواھد شد؛ چرا كھ جانشین و فرزندى ندارد كھ راھش را ادامھ دھد
این سخنان قلب مصفاى پیامبر را آزرد، و آن گاه بود كھ سوره مبارك كوثر فرود آمد و نوید والدت فاطمھ ، این 
 .سرچشمھ جوشان و نھر ھمیشھ جارى خیر و بركت بھ پیامبر و بشریت داده شد

ر نشانگر پرتوى از شكوه و عظمت او، و بھ ، دخت گران مایھ پیامبر است و سوره مباركھ كوث))كوثر((از این رو
وسیلھ او و شوى گرانقدر و فرزندان معصوم و گرانمایھ و نسل پاك او، خداوند آیین توحید و راه و رسم آسمانى 

را تداوم بخشید و ھمان گونھ كھ خود بارھا و بھ مناسبت ھاى گوناگون نوید داده است ) صلى هللا علیھ و آلھ (محمد 
ن حركت تاریخ نیز جھان را بھ دست آخرین فرزند پاك و قھرمان او لبریز از عدل و داد و آزادى و ، در واپسی

آزادگى و خرد و بینش و شناخت و آگاھى و رفاه و آسایش و كرامت و امنیت و غنا و بى نیازى خواھد ساخت و 
تزاز خواھد آوردپرچم توحید و تقوا و امنیت و آزادى و رسالت او را بر بام بلند گیتى در اھ . 

این سوره مباركھ در رد بداندیشى ھاى : مى گوید))كوثر((یكى از دانشمندان بزرگ اھل سنت ضمن تفسیر واژه



كسانى فرود آمده است كھ نداشتن فرزند پسر را بر پیامبر خرده مى گرفتند و او را بدون نسل و آینده مى خواندند، 
ھ ارزانى خواھد داشت ؛كھ خداوند نوید داد كھ بھ او نسلى شایست نسل سرافرازى كھ بھ راستى پرچم عدالت  (138)

در آورده و در ھمھ عصرھا و نسل ھا حاضر باشند و آزادى را بھ اھتزاز . 
و شگفتا كھ با ھمھ تحمل فشارھا و شھادت ھا، باز ھم نسل پاك و سرفراز او جھان را از نظر ظاھرى و از نظر 
 . معنوى و ارزش ھاى انسانى لبریز ساختھ است

متفكران نام آور از این كوثر  و آن گاه مى افزاید كھ شما خواننده عزیز بنگر كھ چقدر اندیشمندان بزرگ و
.نورافشان سرچشمھ گرفتھ است  نفس زكیھ ، فرزند حضرت ...شخصیت ھاى واالیى چون حضرت باقر و صادق و
 . مجتبى
 جلوه گاه جاودانھ ارزش ھا -7
 او ترجمان كامل یك دخت شایستھ و سرفراز براى پدرى واال،

متاى توانمند براى یك زندگى مشترك لبریز از سعادت ،تفسیر دقیق یك بانوى تمام عیار و آزاده ، و یك ھ  
 معناى درست یك مادر برجستھ و موفق براى تربیت نسل سرفراز،
 .نمونھ كامل و الگوى بى نظیر یك زن و یك عضو زنده و پرتالش و سرنوشت ساز براى جامعھ برین بود

اى سرفرازى و كتاب عزت و آزادگىسخنانش بھ راستى راز و رمز زندگى بود و كلماتش آیھ ھا و سوره ھ  . 
در واژه واژه گفتارش موج آگاھى و بینش رخ مى نمود و در لحظھ لحظھ زندگى اش موج ایمان و صداقت و 
 . اخالص و بزرگى و شكوه
راستى كھ زندگى با وجود او معنا مى یافت و ارزش ھاى واالى بشرى از راه و رسم او مى تراوید و برازندگى ھا 

او پرتوافكن بود، و ھیچ شگفتى ندارد كھ خداى جھان آفرین اقامتگاه و محل زندگى او را نیز كھ آموزشگاه  از خانھ
فضیلت ھا و فروزشگاه فروغ ارزش ھا و تجلیگاه خداپرستى و بشردوستى و آینده نگرى است مورد تجلیل و تقدیر 

كعبھ ، بسان مسجد پیامبر، بسان دیگر  قرار دھد و از حرمت و قداست ویژه اى برخورداش سازد؛ درست بسان
مساجد و مكانھاى مقدس و پاك و پاكیزه و مورد احترامى كھ خدا رخصت فرموده است كھ مردم آنھا را ارجمند 
دارند و نام بلند و شكوھبار او را در آن مكانھا بھ عظمت برند و ھر بامداد و شامگاه او را خالصانھ بپرستند و 
 .بستایند

ن هللا ان ترفع و یذكر فیھا اسمھ یسبح لھ فیھا بالغدو واالصال فى بیوت اذ (139) 
(( ھایى است كھ خدا رخصت فرموده است كھ قدر و منزلت آنھا رفعت یابد و مردم آنھا را ارجمند آن نور در خانھ 

مى كنند  ھر بامداد و شامگاه او را در آن خانھ ھا ستایش .بدارند و نام بلند و باعظمت خدا در آنھا برده شود ...)) 
فى بیوت اذن هللا ان :تالوت مى كرد كھ از پیامبر گرامى آورده اند كھ آن حضرت این آیھ شریفھ را براى مردم 

...ترفع و یذكر فیھا اسمھ  خانھ ھاى مورد نظر این آیھ شریفھ كدامند؟! اى پیامبر خدا: كھ مردى برخاست و پرسید  
خانھ ھاى پیامبران.بیوت االنبیاء:پیامبر فرمود  . 

آیا این خانھ و این سرا : ھ خانھ فاطمھ پرسیدبا اشاره ب))ابوبكر((ھنوز سخن پیامبر با آن مرد بھ پایان نرسیده بود كھ
 نیز از ھمان خانھ ھاى مورد نظر قرآن است ؟

نعم من افاضلھا:فرمود) صلى هللا علیھ و آلھ (پیامبر  (140) 
 . آرى این از برترین آن خانھ ھاست

فى :و نیز ابن عباس از پیامبر آورده است كھ در مسجد پیامبر نشستھ بودیم كھ فردى این آیھ شریفھ را تالوت كرد
 ... بیوت اذن هللا
 من از پیامبر پرسیدم كھ این خانھ ھا كدامند؟

خانھ ھاى پیامبران: مودفر  . 
و این خانھ نیز بسان خانھ رسالت و : و آن گاه با دست مبارك بھ خانھ دخت ارجمندش فاطمھ اشاره كرد و فرمود

 (141). نبوت است
و خود آن گرامى تا جایى حرمت خانھ فاطمھ را پاس مى داشت كھ ھر گاه مى خواست بھ آن جا وارد گردد، نھ یك 

السالم علیكم یا اھل البیت:بار كھ سھ بار مى فرمود  ! 
دخت ارجدارش ، آن فرزانھ عصرھا و نسل ھا اجازه ورود بھ و بدین سان با سالم ویژه اى كھ سالم اجازه است از 

 . آن سراى پرمعنویت را مى گرفت
بھ ھر حال ، این واقعیت در معتبرترین اسناد مذھبى پس از قرآن كریم ، موجود است كھ پیامبر و دیگر امامان نور 
 .حرمت بسیار و ارج بى نظیرى براى حریم و خانھ فاطمھ مى نھادند

رزش و ارجگذارى بھ خانھ آن كوثر نورافشان ، آیا بھ دلیل احترام عمیق بھ حریم دانش و دانشگاه حال این ا



 فضیلت بود؟
 آیا احترام بھ حریم تقوا و ایمان و اخالص و قداست بود؟
 آیا احترام بھ حریم بندگى و عبادت و راز و نیاز با خدا بود؟

پرورش یافتگان آن بود؟ آیا احترام بھ ارزش ھاى برخاستھ از این خانھ یا  
 آیا احترام بھ حریم الگو و سمبل و نمونھ تمام عیار برجستھ ترین و واالترین زن در قاموس آفرینش بود؟
 و یا احترام بھ مكان مقدس و منورى بود كھ فروزشگاه جاودانھ ارزش ھا، تجلیگاه بالنده و ھمیشھ دانش ھا،

و عفاف ھا و شھامت ھا،سرچشمھ ھمیشھ جوشان فضیلت ھا و قداست ھا   
 درخششگاه ابدى كمال و جمال در تاریخ بشریت ،
 و قبلھ گاه زنان آگاه و اندیشمند و فضیلت خواه عصرھا و نسل ھا خواھد بود؟

پایھ .احترام بھ خانھ اى كھ ھمھ ویژگى ھاى مساجد را داشت و بھ فرمان خدا در كنار مسجد پیامبر ساختھ شده بود
اس و بنیادش بر شالوده توحید و تقوا و آزادى و رادى و رعایت حقوق خدا و حقوق بشر ریختھ ھا و دیوارھا و اس

 .شده و از نفوذ شیاطین و وسوسھ ھاى پاك و پاكیزه بود
و دیگر .مركز پرستش خدا و محور یاد خدا و ستایش و سپاس او و سرچشمھ ایمان و ھدایت و آزادى و آزادگى بود

و زن سرفراز و قھرمانى زندگى مى كردند كھ نھ تنھا بامداد و شامگاه كھ لحظھ لحظھ  اینكھ در آن خانھ ، مرد
زندگى شان سرشار از یاد خدا بود و نام خدا؛ و تمام ھمتشان مرزبانى از راه و رسم آزادمنشانھ و خداپسندانھ 
 .پیامبر او

شنگر تاریخ بشر و اسوه و قدوه و سرانجام این كھ از آن خانھ ، نسل سرفرازى قامت برافراشت كھ مشعل رو
 .ارزش ھا و كرامت ھا شد
 نوید آسمانى -8

علیھا (مفسران و محدثان و مورخان آورده اند كھ پیشواى بزرگ توحید، روزى وارد خانھ دخت ارجمندش فاطمھ 
و مادرى شد و او را نگریست كھ با دقت و طبق برنامھ روزانھ اش كھ جزئى از آن ، ایفاى نقش ھمسرى ) السالم 

است توانمند و مسئول و شاداب و چابك ، لباس كار بر  -این ھستھ نخستین و پایھ اولین جامعھ  -و اداره امور خانھ 
تن نموده و در حالى كھ فرزند گرانمایھ خویش را شیر مى دھد، با دست خویش آسیا مى چرخاند و آثار كار و 

ى او نمایان است مدیریت خانھ و اداره زندگى و كودكان ، از سراپا . دخت برترین انسان جھان .منظره غریبى بود
ھستى ، ھمتا و ھمسنگر و ھمسر شھسوار بزرگ و بى بدیل اسالم ، مام گرانمایھ حسن و حسین ، او باشد و در 
كنار آن ھمھ كارھاى علمى و فرھنگى و فكرى ، عبادى و اجتماعى و انسانى و دینى ، خود كدبانوى خانھ على 

باشد و سخت ترین كارھاى خانھ را انجام دھد) لسالمعلیھ ا( . 
بھ محبوب ترین .اشك در چشمان پیامبر حلقھ زد؛ اما گامى بھ پیش نھاد و بھ زنان و دختران گیتى درس زندگى داد

 .ھاى زندگى اش فرمود تا دیگران فراگیرند
 ! گرامى دخترم
 یا بنتاه ، تعجلى مرارة الدنیا بحالوة االخرة
(( تا حالوت و شیرینى معنوى آخرت را در سراى دیگر ! تلخى زندگى دنیا را ھمین جا و پیشاپیش ، بچش  سختى و
 ((. بیشتر دریابى

مى كنم و او را بھ خاطر مواھب بى   من خداى را بر نعمت ھاى بى كران و گرانش ستایش ! پدر جان :((او گفت 
 ((. شمارش سپاس مى گزارم

حمد ㆨ على نعمائھ و الشكر ㆨ على آالئھال! یا رسول هللا : فقالت   
درست ھمین جا بود كھ فرشتھ وحى سر رسید و این آیھ شریفھ را بر قلب مصفا و نورانى پیامبر آزادگى و عدالت 
 : فرود آورد و این نوید آسمانى و شكوھبار را براى ریحانھ پیامبر كھ
 (142)ولسوف یعطیك ربك فترضى 
 (((143). و بھ زودى پروردگارت آن قدر بھ تو عطا خواھد كرد كھ خشنود گردى))
 بانوى ھجرت و ایمان -9

سخت ترین و ھنگامى كھ دو یار فداكار و با ایمان و دو پشتیبان پراخالص و اقتدار پیامبر، ابوطالب و خدیجھ ، در 
بحرانى ترین شرایط مكھ و در اوج میداندارى جاھلیت و ارتجاع ، جھان را بدرود گفتند، از یك سو ھمھ غم ھا بر 
قلب مصفاى پیامبر توحید و آزادى ھجوم آورد، و از دگر سو موج شادى و شعف ابلھانھ دل ھاى سخت تر از 

مسلمانان احساس بى پناھى بیشترى در روى زمین كردند .صخره و سیاه تر از شب تار شرك گرایان را فرا گرفت 
و مشركان احساس قدرت و قوت كاذب و زودگذر بیشترى ؛ چرا كھ دو دژ نیرومند و تسخیرناپذیر و دو سد 



آنان بر فشار خود افزودند بھ ھمین جھت از .پوالدین از برابر شرارت و فشار آنان بر پیامبر، برداشتھ شده بود
ر ھجرت رسید و پیامبر بھ فرمان خدا بر آن شد تا مكھ را ترك كندجانب خدا دستو . 

مگر نھ این است كھ جامعھ و مردم گمراھى كھ بھ خورشید با چشم دشمنى و نفرت نگریستند و مذبوحانھ بھ سوى 
 آن سنگ و كلوخ پرتاب كردند، در خور سیاھى و ظلمت و تباھى اند؟

ترین مرد اسالم را در شرایطى كھ ده ھا قداره بند خانھ او را در حلقھ پیامبر بھ دستور خدا برترین و شایستھ 
نخستین ))ثور((محاصره داشتند، بر جاى خویش نھاد و بى درنگ در راه انجام دستور حق ، مكھ را بھ سوى غار

و را منزلگاه ھجرت ، براى حركت بھ سوى مدینھ ترك كرد و با عبور از حلقھ محاصره دژخیمان دشمن بى آنكھ ا
در .سھ شبانھ روز در آنجا توقف كرد و آن گاه بھ سوى مدینھ حركت كرد.بشناسند و مانع شوند، بھ غار ثور رسید

استقرار یافت و بھ امیر مؤمنان پیام داد كھ ضمن رد امانتھاى مردم و انجام ))قبا((نزدیكى مدینھ در نقطھ اى بھ نام
، نواده ))فاطمھ((، مادر گرانقدرش و نیز))فاطمھ بنت اسد((هسفارشات پیامبر، دخت گرانمایھ او را بھ ھمرا

 .عبدالمطلب ، بھ سوى مدینھ حركت دھد
تا رسیدن دو عزیز خویش ، على و فاطمھ ، بھ مدینھ وارد نخواھد شد: و خود فرمود . 

امبر از بانوان كھ بھ بیان پی))ام ایمن((پس از تنظیم امور و شئون بھ ھمراه سھ فاطمھ و نیز) علیھ السالم(على 
بھشت است ، بھ سوى مدینھ حركت كرد؛ اما استبداد زخم خورده كھ از دسترسى بھ پیامبر نور و عدالت ماءیوس 

آنان با .گشتھ و پوزه اش بھ خاك مالیده شده بود، گماشتگان خود را گسیل داشت و راه را بر كاروان مدینھ بست 
غالم ))اسود((قھرمان بى نظیر پس از بھ خاك افكندن شریرترین آنان كاروانساالر كاروان نور درگیر شدند؛ اما آن

 .ابو سفیان ، راه را گشود
خود ابو سفیان بھ ھمراه گروھى از راه رسیدند و با این بھانھ دروغین كھ بھ چھ اجازه اى زنان خویشاوند مرا مى 
 .برى ؟ راه را بر او بستند
(( مى پندارى ، مى توانى با این زنان ! ھان اى على : نعره برآورد كھ  ، سركرده دژخیمان دشمن ،))حارث بن امیھ

باز گرد و آنان را از ھمان جایى كھ آورده اى ، بھ ھمان جا بازگردان ! نجات یابى و آنان را از مكھ بیرون برى ؟
اءظننت ناج بالنسوة ؟ ارجع ال ابا لك!  ! 

 : اما آن قھرمان میدان ھا خروشید كھ
اھد المجاھدخلوا سبیل الج  آلیت ال اعبد غیر الواحد  

راه را بر مجاھد راه حق و عدالت باز كنید و از سر راھش كنار روید بھ خداى سوگند، ھمچنان تصمیم دارم كھ جز 
 . یكتا آفریدگار ھستى را نپرستم و با مظاھر شرك و بیداد پیكار كنم

سخت با نیروى تازه نفس دشمن ، آنان نیز در برابر  و با این سخن دلیرانھ با آنان یورش برد و پس از پیكارى
 .شھسوار اسالم توان ایستادن ندیدند و جان پلید خویش را برداشتند و گریختند
كاروان شب ھا را با اندك استراحت و راز و نیاز با خدا و نیایش با او مى گذراند و روزھا را بھ پیمایش راه و 

پیامبر .شور و اخالص و ایمان و جھاد، فاطمھ و امیر مؤمنان وارد مدینھ شدندروزه دارى بھ سر مى برد، و با این 
آنان را در آغوش گرفت و ضمن فشردن آنان بر سینھ عطرآگین و .بھ استقبال عزیزترین ھاى خویش شتافت 

ھمین پیش پاى شما فرشتھ وحى فرود آمد و این آیات را كھ ! على جان ! فاطمھ جان : مصفاى خویش فرمود
 : نشانگر شكوه معنوى و عظمت شما در بارگاه خداست برایم آورد؛ و آن گاه بھ تالوت این آیات پرداخت
 الذین یذكرون هللا قیاما وقعودا وعلى جنوبھم ویتفكرون فى خلق السموات واالرض ربنا ما خلقت ھذا باطال سبحانك
...(144) 
 . بھ راستى كھ در آفرینش آسمان ھا و زمین و آمد و شد شب و روز نشانھ ھاى روشنى براى خردمندان است))

گاه كھ بر پھلو خفتھ اند، با ھمھ وجود یاد مى كنند و در اسرار آفرینش  ھمانان كھ خدا را ایستاده و نشستھ و آن
 :آسمان و زمین مى اندیشند و از ژرفاى جان مى گویند

ما را از عذاب آتش دوزخ در امان دار! تو منزه و پاكى ! این جھان را بیھوده نیافریده اى ! پروردگارا ! 
ستھ اش بھ آتش بیفكنى ، بھ راستى كھ او را خوار و رسوا ساختھ ھركس را تو بھ خاطر عملكرد ناشای! پروردگارا

 .اى ؛ و براى بیدادگران یار و یاورى نخواھد بود
بھ پروردگارتان ایمان : ما نداى نداگرى را كھ بھ توحید گرایى و یكتاپرستى فرا مى خواند، شنیدیم كھ ! پروردگارا

و ما ایمان آوردیم! بیاورید  . 
گناھان ما را بیامرز و بدیھاى ما را از بزداى و ما را با نیكان و شایستگان بمیران! اپس اى پروردگار م  ! 

آنچھ را كھ بھ زبان پیامبرانت بھ ما وعده دادى ، بھ ما عطا كن و ما را در روز رستاخیز رسوا ! اى پروردگار ما
 . مكن كھ تو وعده خویش را خالف نمى كنى

 -زن باشد یا مرد  -من عمل ھیچ انجام دھنده عملى از شما را : پذیرفت و فرمودپس پروردگارشان خواستھ آنان را 



پس كسانى كھ ھجرت كرده و از خانھ ھاى خود رانده .ضایع نخواھم كرد؛ شما ھمنوع ھستید و از جنس یكدیگر
یم و آنان را در شده و در راه من رنج دیده و بھ پیكار برخاستھ و كشتھ شده اند، بدیھایشان را از آنان مى زدای

 ((... بوستانھاى پرطراوت و زیبایى كھ از زیر درختان آن ، جویبارھا روان است در مى آوریم
آورده اند كھ پیامبر گرامى فرمود))عمار((در مورد آیھ شریفھ از : 

و االنثى فاطمھ فى وقت الھجره) علیھ السالم(فالذكر فى ھذه االیة على   ...(145) 
(( و  منظور از زن و مرد با ایمان و پرواپیشھ اى كھ خدا در این آیھ بھ آنھا وعده پاداش پرشكوه و بھشت پرطراوت
 ((.زیبا مى دھد، على و فاطمھ در ھنگامھ ھجرت از مكھ بھ سوى مدینھ اند
 : و نیز در روایت دیگرى آمده است كھ

یھتم لعشرة اشیاء فاءمنھ و بشره بھا) صلى هللا علیھ و آلھ (كان رسول هللا  ... 
(( ان و آرامش خاطر بخشید و پیامبر در مورد ده موضوع ، سخت در اندیشھ بود كھ خداى جھان آفرین بھ او اطمین
 ((.در ھر ده مورد، مژده یارى و مدد بھ او داده شد
 پاورقي ھا
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آن حضرت بھ ھنگام ھجرت از شھر مكھ و كھن ترین معبد توحید، اندوھى سنگین گستره قلبش را گرفت كھ  -1
 : پیك وحى فرا رسید و آن آیھ را بر قلب مصفاى او از جانب خدا فرود آورد كھ
 (146)ان الذى فرض علیك القرآن لرادك الى معاد
(( جب ساخت ، تو را بھ بى تردید آن خدایى كھ قرآن را بر تو فرو فرستاد و رساندن پیام آن و عمل بھ آن را وا
 ((.جایگاه و زادگاھت باز خواھد گردانید
پیامبر در مورد سرنوشت قرآن شریف و دست ھاى خیانت و تحریف نگران بود كھ فرشتھ وحى این آیھ را از  -2
 :جانب خدا بر او خواند
 (147)انا نحن نزلنا الذكر و انا لھ لحافظون 
 ((. بھ راستى كھ ما قرآن را فرو فرستادیم و بى تردید ما نگھدار و نگھبان آن ھستیم))
رجام آن مى اندیشید كھ فرشتھ وحى فرود آمد و این آیھ آرامش بخش پیامبر در مورد سرنوشت دین و آیینش و ف -3
 :را بھ ارمغان آورد
 (148)ھو الذى ارسل رسولھ بالھدى و دین الحق لیظھره على الدین كلھ و لو كره المشركون 
او كسى است كھ پیامبرش را با ھدایت و دین حق فرستاد تا آن را بر ھمھ آیین ھا پیروزى و غلبھ بخشد؛ ھر چند ))
 ((.شرك گرایان را ناخوش آید
نگران بود كھ این نوید بھ آن حضرت   استین پس از خویش پیامبر در مورد ایمان آوردگان و توحیدگرایان ر -4
 :نازل شد
 (149)یثبت هللا الذین آمنوا بالقول الثابت فى الحیوة الدنیا و فى االخرة 
خداوند ایمان آوردگان را بھ خاطر گفتار و عقیده پایدارشان ، ھم در این جھان و ھم جھان دیگر استوار مى ))
 ((.دارد
 : پیامبر بر روند جامعھ و آینده امت خویش نگران بود كھ فرشتھ وحى با این پیام بھ محضرش شرفیاب شد كھ -5
 (150)وما كان هللا لیعذبھم وانت فیھم وما كان هللا معذبھم وھم یستغفرون 
(( تا تو در میان آنان ھستى ، خداوند آنان را كیفر نخواھد كرد و نیز تا ھنگامى كھ استغفار و طلب  !اى پیامبر
 ((.آمرزش نمایند عذابشان نمى كند
و نیز آن پیشواى دوراندیش از پیدایش فتنھ ھا پس از خود در مورد امیرمؤمنان از سورى فتنھ انگیزان ، نگران  -6

ین آیھ را آوردبود كھ فرشتھ وحى فرود آمد و ا : 
 (151)... فاما نذھبن بك فانا منھم منتقمون



(( آنان ببریم ، بى تردید از آنان انتقام خواھیم گرفت ؛ یا اگر آنچھ را بھ آنان وعده داده ایم پس اگر ما تو را از میان 
 ((. ، بھ تو نشان دھیم ، بى گمان ما بر آنان قدرت دارم
 :و نیز آن گرانمایھ جھان ھستى از روز رستاخیز و حسابرسى خدا در اندیشھ بود كھ این آیھ شریفھ فرود آمد -7

 (152)...  النبى و الذین آمنوا معھیوم ال یخزى هللا
(( ایمان آورده اند، رسوا نمى سازددر آن روز خدا پیامبر خود و كسانى را كھ با او  .)) 
 :و نیز در مورد شفاعت و عنایت خدا در روز رستاخیز مى اندیشید كھ این آیھ باعث آرامش خاطر او گردید -8
 (153)و لسوف یعطیك ربك فترضى 
 ((. و بھ زودى پروردگارت آنقدر بھ تو عطا نماید كھ خشنود گردى))
 :و از فرجام تاریخ بشر و آینده جھان نگران بود كھ این نوید جان بخش از سوى خدا بھ او وحى شد -9

م وعملوا الصالحات لیستخلفنھم فى االرض كما استخلف الذین من قبلھموعد هللا الذین آمنوا منك  ...(154) 
(( سانى از شما كھ ایمان آورده و كارھاى شایستھ انجام داده اند، وعده داده است كھ بھ یقین ، آنان را در خدا بھ ك
 ((.این سرزمین ، جانشین خود قرار مى دھد؛ ھمان گونھ كھ كسانى را كھ پیش از آنان بودند، جانشین خود قرار داد
اندیشھ على و فاطمھ بود كھ پیك امین وحى فرود و در ھجرت بھ سوى مدینھ و ورود بھ آن شھر، ھمواره در  -10

آمد و این آیات جان بخش را در مورد آن دو در گران مایھ عالم وجود بر آن حضرت فرود آورد و از سالمت و 
 : موفقیت و پیروزى و شكوه و عظمت آنان در بارگاه خدا، پیامبر را مطمئن ساخت

فاستجاب لھم ربھم...ویتفكرون فى خلق السموات واالرض  الذین یذكرون هللا قیاما وقعودا وعلى جنوبھم  ...(155) 
 چشمھ خورشید -10

ھ خورشید،او چشم  
 گوھر ناب حقیقت ،
 سرچشمھ رحمت ،
 خوان گسترده دانش و حكمت ،
 گنجینھ خدا و پرتوى از نور او،
 مركز دایره امامت ،
 دخت گرانمایھ نور،
 پرورده فرودگاه وحى ،
 اختر فروزان فلك رسالت ،
 شھاب نورافشان آسمان نبوت ،
 آرام جان و مایھ شادمانى و سرور دل پیامبر،

زن جھان آفرینش ، واالترین  
 مام پدر،

بھ تابلو برده ))ذى القربى((و از نزدیك ترین نزدیكان آن حضرت بود كھ قرآن در چند مورد او را بھ عنوان سمبل
 . است

چنین آورده اند))اسراء((مفسران و محدثان در شاءن نزول و تفسیر بیست و ششمین آیھ از سوره مباركھ : 
شریفھ را بر قلب مصفاى پیامبر فرود آورد كھھنگامى كھ فرشتھ وحى این آیھ   : 

 (156)و آت ذاالقربى حقھ والمسكین وابن السبیل وال تبذر تبذیرا
(( ، آن حضرت !))و حق خویشاوند را بھ او بده و بینوا و در راه مانده را دستگیرى كن و ولخرجى و اسراف مكن 

كھ منطقھ اى آباد و سرسبز و خرم ، در فاصلھ نزدیكى از مدینھ  - دخت گرانمایھ اش فاطمھ را فراخواند و فدك را 
دون جنگ و عملیات نظامى بھ پیامبر گرامى ھدیھ شده و خدا آن را بھ قرار داشت و در ھفتمین سال ھجرت ب

و بدین سان یك بار دیگر لطف خدا و پیامبرش بر .بھ بانوى بانوان ھدیھ كرد -عنوان غنیمت بھ پیامبر بخشیده بود 
و دو نور آن بانوى نمونھ ، آشكار گردید و روشن شد كھذاالقرب@در نگرش قرآنى ، فاطمھ است و شوى گرانقدر 

 .دیده اش ؛ و مھر و محبت آنان است كھ پاداش پرشكوه رسالت مى باشد
 مفسران و محدثان در این مورد روایات بسیارى آورده اند؛ براى نمونھ ؛
ھنگامى كھ آیھ شریفھو آت ذاالقربى حقھفرود : آورده است كھ ))ابو سعید خدرى((یكى از یاران پیامبر بھ نام -1

فاطمھ را فراخواند و فرمود؛ از این پس فدك از آن شماست  ارجمندش آمد، پیامبر دخت   .(157) 
و آت :ھنگامى كھ این آیھ شریفھ فرود آمد كھ : گر یاران پیامبر است كھ در این مورد مى گویدعطیھ از دی -2

فاطمھ را فراخواند و فدك را بھ او واگذار كرد  ذاالقربى حقھ، پیامبر دخت گرانقدرش  .(158) 



ھنگامى كھ آیھو آت ذاالقربى حقھفرود آمد، پیامبر گرامى بھ فرشتھ وحى : ششمین امام نور در این مورد فرمود -3
ذاالقرب@چھ كسانى ھستند؟من مسكین و بینوا را مى شناسم و حقوق آنان را مى پردازم اما: فرمود  

نزدیكان شما: فرشتھ وحى گفت  ! 
خدا بھ : آن گاه پیامبر دخت ارجمندش ، فاطمھ ، و در ریحانھ بوستانش ، حسن و حسین ، را دعوت كرد و فرمود

 (159). من دستور داده است كھ حقوق شما را بپردازم ، بھ ھمین دلیل ، فدك را بھ شما وا مى گذارم
ھ او در جریان واگذارى فدك حضور داشت و ب.است ))ام ایمن((یكى از زنان پرواپیشھ و خردمند عصر پیامبر -4
ھمین جھت ھنگامى كھ نظام استبدادى و انحصارى سقیفھ ، فدك را ظالمانھ و بھ ناروا مصادره كرد، در مسجد 

آیا سخن پیامبر در مورد مرا شنیده اى كھ فرمود: پیامبر حضور یافت و بھ رھبر آن نظام گفت  : 
(( ؟))ام ایمن از زنان بھشت است  

آرى: ابوبكر گفت   ! 
 : آن گاه آن بانو گفت

خداى را، من گواھى مى دھم كھ خدا بھ پیامبرش وحى فرمود كھو آت ذاالقربى حقھو پیامبر نیز فاطمھ را !خداى را
 (160).فراخواند و فدك را بھ او بخشید
 اختر فروزان قرآن -11
 او چشمھ سار دانش و بینش ،
 گوھر گرانبھاى ایمان ،
 مروارید عفاف و نجابت ،
 سمبل اخالص و ایثار،
 ھنر عملكرد شایستھ و بایستھ ،
 تجلیگاه ارزش ھاى واالى انسانى ،
 . و اختر فروزان قرآن است
(( بھ ھنگام تالوت قرآن بھ این آیھ شریفھ رسیدم كھ مى : در وصف آن بانوى نمونھ آورده است كھ ))لى بن جعفرع
 :فرماید
 (161)... هللا نور السموات واالرض مثل نوره كمشكوة
(( وصف نور او بسان چراغدانى است كھ در آن چراغى است و آن چراغ در شیشھ .خدا نور آسمانھا و زمین است 

نھ اى است ، آن شیشھ گویى اخترى درخشان است كھ از درخت خجستھ و مبارك زیتونى كھ نھ شرقى است و 
 .غربى ، افروختھ مى شود
 ((. نزدیك است كھ روغن آن ، ھر چند آتش بدان نرسیده باشد، نور دھد و روشنى بر روى روشنى است
پس از تالوت آیھ و تعمق بسیار در آن ، برخاستم و بھ محضر ھفتمین امام نور رفتم و از آن حضرت از تفسیر آیھ 

ت ارجمند پیامبر، فاطمھ است ومصباح، دو نور دیده اش حسن و منظور از واژھمشكوة، دخ: پرسیدم كھ فرمود
 . حسین
 :آن گاه از دو واژھكوكب در@پرسیدم كھ فرمود
 . فاطمھ در میان زنان گیتى بسان اخترى نورافشان و فروزان است

دانش از او در دانش و بینش چنان است كھ چیزى نمانده است كھ ھمھ علم و : سپس ازیكاد زیتھاپرسیدم كھ فرمود
 (162).او سرچشمھ بگیرد
 راز آفرینش -12
 او قامت برافراشتھ ایمان ،

عنویت ،سمبل زیباى م  
 نمونھ جاودانھ توحیدگرایى و یكتاپرستى ،
 آیینھ تمام نماى حقیقت ،
 راز و رمز خلقت ،
 . و سبب آفرینش است

كھ مى فرماید - مفسران و محدثان بھ ھنگام تفسیر این آیھ شریفھ  : 
 (163)فتلقى آدم من ربھ كلمات فتاب علیھ انھ ھو التواب الرحیم 
سپس آدم از پروردگارش كلماتى را دریافت نمود و خدا بر او ببخشود؛ آرى ، اوست كھ توبھ پذیر و مھربان ))

اى پیامبر : امیرمؤ منان بھ ھنگام تالوت این آیھ ، از دریافت دارنده وحى پرسید: ه اند كھ آورد -.))است 



منظور از واژھكلماتدر این آیھ مباركھ چیست ؟!خدا  
فرود آورد، غم و اندوه شدیدى بر ))جده((را در))حوا((و))ھند((ھنگامى كھ خدا آدم را در سرزمین: پیامبر فرمود

شان سخت فشرد و قطرات گرم اشك از جام دیدگانشان باریدن آغاز كرد و مدت ھا گریستند، تا آنان سایھ افكند و قلب
 : خداوند فرشتھ وحى را بھ سوى آدم فرو فرستاد و او بھ آدم گفت

آیا تو را در پرتو قدرت خویش نیافریدم ؟: خدا مى فرماید! ھان اى مردم   
 آیا از روح خود بر تو ندمیدم ؟

فرمان سجده در برابر تو را ندادم ؟آیا بھ فرشتگان   
را بھ ازدواج تو در نیاوردم ؟))حوا((و آیا  

چرا! چرا: آدم گفت  ! 
پس گریھ چرا؟: خطاب آمد  

چرا گریھ نكنم كھ از جوار رحمت آفریدگارم رانده شده ام: گفت   ! 
وداینك این كلمات را فراگیر و بدان كھ بوسیلھ آنھا توبھ ات پذیرفتھ مى ش: خطاب آمد . 

كدام كلمات ؟: آدم پرسید  
بگو: پیام آمد : 

ھؤ الء ...اللھم انى اسئلك بحق محمد و آل محمد، سبحانك ال الھ اال انت ، عملت سوءا وظلمت نفسى ، فاءغفرلى 
 (164). الكلمات التى تلقى آدم

تو را بھ حرمت و شكوه محمد و خاندانش ، على و فاطمھ و دو ریحانھ اش حسن و حسین ، اى آن كھ ! بار خدایا
ویشتن ستم روا داشتم ، پس بر من پاك و منزھى و خدایى جز تو نیست ، اینك مرا ببخش ، من بدى كردم و بر خ

 . ببخشاى كھ تو بسیار بخشاینده و مھربانى
 : دقت در این روایت نشانگر آن است كھ
خداوند بھ آدم با واژه ھاى مقدس فاطمھ و پدرش ، محمد، و شوى گرانقدرش ، على ، و دو ریحانھ زندگى اش  -1

ھمسنگ و ھموزن جوار رحمان ، كھ آدم از دورى آن مى  حسن و حسین ، تسلى مى بخشد و نام بلند آوازه آنان را
 .گرید، قرار مى دھد
 .دیگر این كھ توبھ و بازگشت او را بھ وسیلھ این پنج شخصیت شكوھبار كھ سبب آفرینش اند، مى پذیرد -2

صلى هللا علیھ و آلھ(سیماى ریحانھ پیامبر در آیینھ شفاف محمد : 7بخش   ) 
هللا علیھ و آلھصلى (در آیینھ شفاف محمد   ) 

سیماى معنوى و سیرت انسانى و پرشكوه برجستھ ترین بانوى عصرھا و نسل ھا در آیینھ زالل و صاف و شفاف 
 . محمد كھ جز حق را نمى نمایاند، تماشایى است

در این آیینھ سیمایى است بھ درخشندگى آفتاب ،))فاطمھ((سیماى  
 بھ شفافیت نور،
 بھ بخشندگى باران ،

افشانى ماه ،بھ پرتو  
 بھ زیبایى اختران در آسمان آبى ،
 بھ عظمت كوه ھا،
 بھ ژرفى دره ھا،
 بھ سرسبزى باغ ھا،
 بھ طراوت بوستان ھا،
 بھ لطافت شبنم بھارى ،
 بھ تفكر انگیزى جنگل ھا،
 بھ گستره زمین ،
 بھ وسعت زمان ،
 بھ موج خیزى دریا،
 بھ شورانگیزى و شعورآفرینى كالم خدا،

ى گل ھا و گلبرگ ھاى دور از دسترس و باران خورده ،بھ عطرآگین  
صلى هللا علیھ و آلھ(و بھ شكوه و عظمت و قداست سیماى پیامبران و خود محمد   ). 

، برترین سفیر خدا )صلى هللا علیھ و آلھ (این بانوى اندیشمند و گرانمایھ ، گستره اى از قلب مصفا و پھناور محمد 



ساختھ و در سازمان وجود آن انسان بى نظیر جھان ھستى ، مقام واال و موقعیت   را قلمرو و مھر و عشق خویش
 .ممتاز و شكوھبارى دارد

، حوریھ اى در سیماى انسان است)صلى هللا علیھ و آلھ (او در آیینھ محمد   . 
 ھمسخن فرشتگان است ،
 گل زیبا و عطرآگین بوستان رسالت است ،

، محبوب دل او، عزیزترین انسان ھا در نزد او، از شجره مقدس رسالت و از پاره وجود، رگ حیات ، قلب پیامبر
 . نور وجود خود اوست
 او ركنى از اركان شكوھبار ایمان است ،
 و مشعلى از مشعل ھاى راستین ھدایت ،
 و كشتى نجات و معیار شناخت حق و باطل ،

عملكرد و سیما و سیرت استو شبیھ ترین انسان ھا بھ پیامبر در اندیشھ و گفتار، رفتار و   . 
زیارت آن حضرت و بھ رھروان راه   دوستى او ھمردیف دوستى پیامبر است و پاداش زیارتش بسان پاداش 

 . توحیدى و آسمانى اش ، نوید نجات و بھروزى داده شده است
بانویى است كھ .ن است تنھا بانویى است كھ ھمشاءن و ھمتاى امیرمؤمنا) صلى هللا علیھ و آلھ (او در آیینھ محمد 

در امامت راستین و ھدایت فكرى و ) علیھ السالم(ھمتا و ھمشاءن على .طھارت و قداست او مورد تاءكید است 
 دینى انسانھاست و كوثر نورافشانى است كھ خدا قلب او را سرشار از یقین ساختھ است ،
 او برترین بانوى تاریخ بشر،
 ساالر زنان با ایمان ،

وى عصرھا و نسل ھا،برترین بان  
 پرفضیلت ترین بانوى بھشت ،
 بانوى بى نظیر جھان ھستى ،

است))زن((و دانشمندترین ، اندیشورترین و بادرایت ترین بانوى جھان خلقت و راز آفرینش  . 
كھ ، بانوى بلند آوازه اى است )صلى هللا علیھ و آلھ (سرانجام این كھ ریحانھ پیامبر در آیینھ شفاف و صاف محمد 

 . نام مباركش بر در بھشت نوشتھ شده و بھشت بھ نور او نورباران گشتھ است
در بھشت خدا ھمردیف پیامبر و در كنار او است و شكوه و عظمت .او نخستین كسى است كھ وارد بھشت مى گردد

ندیشھ تابناك او در روز رستاخیز و جھان دیگر، شكوھى است وصف ناپذیر؛ و این ھمھ امتیاز و افتخار ره آورد ا
، علم سرشار، خرد بسیار، ایمان و یقین وصف ناپذیر، پارسایى و تقوا و آراستگى او بھ ارزش ھاى واالى انسانى 
 . و الھى و موھبت ھایى است كھ خدا بھ او ارزانى داشتھ است
 دو نكتھ پیش از بحث

صلى (ھان ھستى در آیینھ محمد پیش از طرح بحث و نگرش بر سیماى ملكوتى و سیرت پرشكوه برترین بانوى ج
، یادآورى چند نكتھ اساسى ، ضرورى است)هللا علیھ و آلھ   . 

درست است كھ این بانوى سرفراز، دخت گرانمایھ پیامبر گرامى ، شخصیت خداساختھ و بى نظیرى است كھ  -1
ھا و عملكردھا و اندیشھ گفتار و رفتار او تضمین شده است و معیار حق و باطل و میزان درستى و نادرستى چھره 

 . ھاست
او بھ گواھى آفریدگار ھستى جز بر اساس حق سخن نمى گوید و جز بر اساس عدالت داورى نمى كند و جز بر پایھ 
واقع نگرى و واقع بینى عمل نمى نماید و ذره اى افراط و تفریط كھ آفت جان قدرتمندان و صاحب نظران است ، 
 .در قاموس زندگى او راه ندارد
از این رو، نباید سخنان حكیمانھ و بلند پیامبر در مورد بانوى بانوان بھشت و یا رفتار درس آموز و پراسرار و بى 
نظیرش را با او، برخاستھ از عواطف جوشان پدرى و مھر سرشار حاكم میان او و دخت فرزانھ اش پنداشت ؛ چرا 

اشت ، اما با آنان چنین رفتار و كردار بى سابقھ و كھ آن حضرت دختران دیگرى نیز داشت و ھمھ را دوست مى د
 . لبریز از مھر و احترام و تكریم و تعظیم را نداشت
و نیز نباید سخنان آن پیشواى خداساختھ در مورد دخت گرانمایھ اش فاطمھ را بسان تعریف و تمجیدھاى آبكى و 

ور كرد، كھ گاه براى دلگرم ساختن چاكران مملو از غلو و گزافھ دنیاطلبان و فریب كاران عصرھا و نسل ھا تص
خانھ زاد و یا دژخیمان بى آبرو و یا جالدان سفاك خویش و گاه براى فریب ساده دالن و گاه بھ عنوان وام متقابل ، 
براى یكدیگر فضیلت ھاى دروغین و پوچ و پوك مى تراشند، و ھر كدام دیگرى را نابغھ عصر و نجات بخش دھر 

و متفكر روزگار و مصلح پراقتدار، یا چنین و چنان عنوان مى دھندو اندیشمند قرن  . 



چرا كھ پیامبر، پیشواى بزرگى است كھ خدا بھ عدالت و صداقت و راستى و اخالصش در ھمھ میدان ! نھ ، ھرگز
 :ھا و تمامى صحنھ ھا گواھى مى دھد
 (165)و ما ینطق عن الھوى ان ھو اال وحى یوحى علمھ شدید القوى 

فاطمھ را در  آرى ، با این باور و این نگرش ، باید سرفرازترین و كامل ترین الگوى جاودانھ عصرھا و نسل ھا
بھ نظاره نشست و با این ایمان و باور، او را تماشا كرد) صلى هللا علیھ و آلھ (آینھ حق نماى گفتار و رفتار محمد  . 

انبوه روایاتى كھ بیانگر شكوه و عظمت دخت ارجمند پیامبر و امتیازات و ویژگى ھاى اوست ، ھم در منابع  -2
و این نشانگر این واقعیت .كتاب ھاى معروف و مورد اعتماد اھل سنت  مورد اعتماد شیعھ موج مى زند و ھم در

 : بسیار ظریف است كھ
 با وجود تحوالت منفى و ویرانگر سیاسى و اجتماعى و مذھبى در جامعھ پس از رحلت پیامبر؛

ت شوم و با وجود مورد یورش قرار گرفتن خاندان رسالت از سوى خودكامگان جاه طلب ؛ و با وجود اعمال سیاس
سانسور در مورد اھل بیت و حذف فضایل و مناقب آنان ؛ و با وجود بھ راه انداختن موج تبلیغات فریبكارانھ بر 
ضد آن شایستگان و وارستگان ، و ادامھ این سیاست كینھ توزانھ در طول حكومت سیاه اموى و عباسى ، و با 

ان بزرگ ، باز ھم چگونھ بھ صورت معجزه آسایى وجود سركوب شدید اندیشمندان و متفكران دوستدار این خاند
این انبوه روایات ، در ترسیم شكوه و عظمت دخت گرانمایھ پیامبر حتى بھ دست دانشمندان اھل سنت نیز نوشتھ 
 . شده و بھ كتاب ھاى مھم و معتبر آنان راه یافتھ است

فرمود  آیا این جز تحقق بخشى از آن وعده خداست كھ بھ پیامبرش  : 
فعنا لك ذكرك ور (166) 

 ((. ما نام گرامى تو را بلندآوازه خواھیم ساخت))
گر حقانیت آن خورشید جھان افروز است كھ با ھمھ تالش ھاى ارتجاعى خفاش صفتان ھمچنان و آیا این جز نشان

 بھ پرتوافكنى خویش ادامھ مى دھد؟
روایات ارزنده اى كھ از پیامبر گرامى پیرامون شخصیت فرزانھ و پرشكوه ساالر زنان و یادگار پرارج رسالت  -3

ز قرآن شریف موجود است ، از چنان حجم و گستردگى باالیى رسیده و اینك در معتبرترین منابع اسالمى پس ا
بھ ھمین جھت ما در این بخش آنھا را بھ .برخوردار است كھ گردآوردى ھمھ آنھا در این فرصت امكان پذیر نیست 

 . دستھ ھاى مختلفى تقسیم نموده و بھ نمونھ ھایى از پیام ھر دستھ ، نظر مى افكنیم
 دستھ ھاى متنوع روایات

یات رسیده از پیامبر گرامى در مورد برترین بانوى عصرھا و نسل ھا بھ بیش از چھل دستھ قابل تقسیم و روا
بررسى است و ھر دستھ داراى پیام سازنده و درس آموزى است ؛ چرا كھ در برخى از روایات ، دخت گرانمایھ 

در برخى دیگر بھ گل زیبا و  پیامبر بھ عنوان حوریھ اى بھشتى و ھمسخن فرشتگان خدا وصف شده است ، و
عطرآگین پیامبر و محبوب دل و عزیزترین انسانھا در نزد او و از خود او و پرتوى از نور وجود او، عنوان یافتھ 
 است ، و گاه در رفتار و كردار و اندیشھ و گفتار و سیما و سیرت ، شبیھ ترین انسان ھا بھ پیامبر خوانده شده است
. 

ت ، آن كوثر نورافشان رسالت ، ھمچون خود پیامبر، ركنى از اركان ھدایت ، مشعل روشنگر در انبوھى از روایا
راه ، كشتى نجات امت و معیار شناخت حق و عدالت و باطل و بیداد وصف شده است ، و در انبوھى دیگر، 

رھروان راه  دوستى او ھمردیف دوستى پیامبر و پاداش زیارت او بسان پاداش زیارت آن حضرت شناختھ شده و
 .توحیدى و افتخارآفرین اش نوید نجات و نیكبختى دو سرا دریافت داشتھ اند
در پاره اى از سخنان پیامبر او تنھا ھمشاءن و ھمتاى بى نظیر امیرمؤمنان شناختھ شده ، و در پاره اى دیگر 

در پیشوایى و مقام واالى طھارت و قداست و پاكى و عصمت او مورد تاءكید قرار گرفتھ و ھمشاءن و ھمتاى على 
 . امامت راستین وصف شده است
 : زمانى در كنار برترین بانوى تاریخ بشر ھمچون مریم پاك مورد تجلیل قرار گرفتھ و زمانى با عناوینى چون
 ساالر زنان با ایمان ،
 برترین زن عصرھا و نسل ھا،
 پرفضیلت ترین بانوى بھشت ،
 بانوى بى نظیر جھان ھستى ،

، وصف شده است))زن((، راز آفرینشو دیگر  . 
و سرانجام این كھ در برخى روایات از شكوه و عظمت بى ھمانند و منزلت واالى او در روز رستاخیز و جھان 
 . دیگر سخن رفتھ است



و برخى دیگر از نام بلند آوازه او در بھشت و سبقت او بر ھمگان بھ سوى بھشت و ھمردیف بودن او با پیامبر در 
و نورباران بودن بھشت بھ نور او بھشت . 

اینك از ھر دستھ اى از این روایات ، بھ یكى دو نمونھ بسنده مى شود، با این یادآورى كھ این روایات ھم در منابع 
 : مھم و معتبر پیروان مذھب اھل بیت آمده است و ھم در منابع دست اول اھل سنت پس از قرآن شریف
 حوریھ اى در سیماى انسان -1

ر این مورد پیامبر گرامى فرمودد : 
 (167)فاطمة حوراء انسیة كلما اشتقت الى الجنة قبلتھا
گرامى دخترم فاطمھ ، حوریھ اى است در چھره انسان ؛ ھر گاه من در خود شور شوق بھشت مى یابم ، او را ))
 ((. بوسھ باران مى كنم
 :و فرمود
 (168)ابنتى فاطمة حوراء آدمیة 
 ((. دخترم فاطمھ ، حوریھ اى است در سیماى آدمیان))
 الھام گیرنده و ھمسخن فرشتگان -2

و الھام گیرنده ))محدثھ((دستھ اى از روایات در مورد عظمت او بیانگر این واقعیت است كھ آن بانوى گرانمایھ
ست و سخن فرشتگان را مى شنودا . 

 : در زیارت آن گرانمایھ آمده است كھ
 السالم علیك ایتھا التقیة النقیة السالم علیك ایتھا المحدثة العلمیة
 ! سالم بر تو اى بانوى پروا پیشھ و پاك))
 ((! سالم بر تو اى دریافت دارنده الھام و ھمسخن فرشتگان

دخترم فاطمھ ، سرور بانوان دو جھان است: بانوان ، از جملھ فرمودپیامبر گرامى ضمن تجلیل از بانوى   . 
او پاره تن من ، نور چشم من ، و میوه دل و روح من است كھ در وجودم قرار دارد، اما او پس از رحلت من مورد 

پھلویش را  گویى مى نگرم كھ بھ او بى احترامى مى كنند، حقوقش را پایمال مى سازند،.یورش بیداد قرار مى گیرد
او تنھاى تنھا مى شود .و كسى او را یارى نمى كند...وامحمداه :مى شكنند و فرزندش را مى كشند و او صدا مى زند

 :و خدا فرشتگان را ھمسخن او مى سازد؛ و فرشتگان خطاب بھ او مى گویند
 . یا فاطمة ان هللا اصطفاك و طھرك والصطفاك على نساء العالمین

ربك واسجدى واركعى مع الراكعین یا فاطمة اقنتى ل (169) 
(( ز میان زنان گیتى بھ عنوان سمبل و نمونھ برگزید و پاك و خداى تو را ا! دخت گرامى پیامبر! ھان اى فاطمھ 

خداى خویش را بپرست ، او را سجده ! فاطمھ جان .پاكیزه آفرید و بر ھمھ زنان گیتى ممتاز ساخت و برترى بخشید
 ((.گزار و با ركوع كنندگان بارگاه او ركوع بھ جاى آورد
 قلب پیامبر -3

ھ مناسبت ھاى مختلف فرموددر این مورد پیامبر گرامى بارھا و ب : 
من عرف ھذه فقد عرفھا، ومن لم یعرفھا، فھى بضعة منى ، ھى قلبى وروحى التى بین جنبى ، فمن آذاھا فقد آذانى 
(170) 
ھر كس این بانوى بانوان را شناخت ، كھ مى شناسد و ھركس او را نشناختھ است ، بداند كھ او پاره تن من و ))
 ((. روح و قلب من است ؛ از این رو ھركس او را بیازارد، مرا آزرده است
صلى هللا علیھ و آلھ(گل بوستان محمد  -4  ) 
 :در این مورد از پیشواى بزرگ توحید آورده اند كھ در تجلیل از بانوى بانوان فرمود
 (171)فاطمة ھى الزھراء
 ((. دخت گرانمایھ ام ، فاطمھ ، ھمان گل عطرآگین بوستان انسانیت است))
 بھشت پیامبر -5

او شاخھ اى از درخت مقدس رسالت ، پرتوى از خورشید ھدایت ، شعلھ اى از آن مشعل پرفروغ و نور دیده و 
در این مورد مى فرمود.میوه دل پیامبر و بھشت او بود : 

ت الى الجنة قبلت نحر فاطمة اذا اشتق (172) 
(( ام را مى بوسم ھنگامى كھ در شور و شوق بھشت مى شوم ، گلوى ریحانھ  .)) 
 پاره وجود پیامبر -6



 :از آن گرامى آورده اند كھ بارھا و بھ مناسبتھاى گوناگون در گرامیداشت ریحانھ ارجمندش فرمود
 (173)فاطمة بضعة منى ، من آذاھا فقد آذانى و من آذانى فقد آذى هللا 
فاطمھ پاره اى از وجود من است ؛ از این رو ھر كس او را بیازارد مرا آزرده است و ھر كس مرا بیازارد، خدا ))
 ((. را آزرده است

ھا فقد اءغضبنى فاطمة بضعة منى ، فمن اءغضب (174) 
(( آورد، در حقیقت مرا بھ خشم آورده استفاطمھ پاره اى از وجود من است ؛ از این رو ھر كس او را بھ خشم   .)) 
 عزیزترین انسان ھا -7
 :پیامبر گرامى ضمن تجلیل از آن بانوى نمونھ ، او را عزیزترین ھا در نظر خویش وصف كرد و فرمود
 فاطمة اءعز الناس الى
 ((. فاطمھ عزیزترین انسان ھا نزد من است))
 :و فرمود
 (175)فاطمة اعز البریة على 
 ((. فاطمھ عزیزترین آفریدگان نزد من است))
 محبوب دل او -8

یش بھ ریحانھ اش ، او را محبوب دل خویش وصف فرمودو نیز ضمن نثار مھر و باران محبت خو : 
 یا حبیبة ابیھا كل مسكر حرام و كل مسكر خمر
(( ھر مست كننده اى حرام است و ھر مست كننده اى شراب محسوب مى شود! ھان اى محبوب دل پدر .)) 
 :و نیایشگرانھ بھ بارگاه خدا فرمود
 (176)اللھم ھذا ابنتى و احب الخلق الى 
(( این دخترم فاطمھ است و محبوب ترین ھا در نزد من! بار خدایا  .)) 
 مایھ حیات قلب پیامبر -9

بھ گونھ اى بود كھ صداى دلنواز دخترش را آرام بخش دل ) علیھا السالم (امبر در شدت مھر و محبت بھ فاطمھ پی
مى یافت  و مایھ نشاط قلب و روح خویش   . 

 (177)ھنگامى كھ آیھ شریفھال تجعلوا دعاء الرسول بینكم كدعاء بعضكم بعضا
(( ، فرود !))خطاب كردن پیامبر را در میان خود، مانند خطاب كردن برخى از خودتان بھ برخى دیگر، قرار مدھید

كھ پیامبرش را با عنوان و ادب مورد نظر خدا و ھماھنگ با رسالت او صدا آمد و خداى جھان آفرین ھشدار داد 
زنند، نھ با اسم تنھا، دخت گرانمایھ پیامبر نیز كھ سمبل ادب و درایت و تبلور و تجسم معرفت و خرد بود و پیشتاز 

صدا مى زد كھ ))یا رسول هللا((صدا نزد بلكھ با عنوان رسالت ،))پدر((در عمل بھ قرآن شریف ، دیگر پیامبر را
شما چرا؟! فاطمھ جان ! دخترم :((پیامبر فرمود )) 

صدا زدم اما بھ من نگریست و تبسم كرد و چیزى نفرمود ))یا رسول هللا((یك بار پدرم را سھ مرتبھ: خودش فرمود
پدر جان! پدر: تا بگویم   ! 

مورد تو و خاندان و دودمان پاكت نازل این دستور در ! فاطمھ جان ! دخترم :((و آن گاه رو بھ من كرد و فرمود
صدا بزن كھ این گونھ نداى تو قلب مرا زنده و ))پدر((شما مرا ھمواره.تو از من ھستى و من از تو.نشده است 

 .شاداب مى سازد و خداى را خشنود
لرب قولى لى یا ابھ ، فانھا احى للقلب وارضى ل...یا فاطمة انھا لم تنزل فیك وال فى اھلك وال نسلك  (178) 

 او از من است و من از او -10
علیھ (و نیز فرزندش حسین ) علیھا السالم (ون در مورد فاطمھ این تعبیرى است كھ بارھا و بھ مناسبت ھاى گوناگ

داشتھ است كھ) السالم  : 
 (179)یا فاطمة انت منى وانا منك 
(( شما از من ھستى و من از شما! فاطمھ جان  .)) 
 :و رو بھ آسمان نیایشگرانھ مى فرمود
 (180)اللھم انھا منى و انا منھا
(( فاطمھ از من است و من از او! بار خدایا .)) 
 برترین بانوى بھشت -11
 :پیامبر گرامى كھ بھ گواھى وحى جز حقیقت نمى گوید در شكوه و عظمت او فرمود

نت مزاحم ومریم بنت عمران افضل نساء اھل الجنة خدیجة بنت خویلد، و فاطمة بنت محمد، و آسیة ب (181) 



(( ند؛ خدیجھ ، آسیھ ، مریم و فاطمھبرترین زنان بھشت پرطراوت و زیباى خدا، چھار نفر ھست  .)) 
 :و فرمود

مریم وآسیة وخدیجة وفاطمة : ان هللا اختار من النساء اربع  (182) 
(( مریم ، آسیھ ، خدیجھ و فاطمھ: خداوند از بانوان گیتى چھار تن را برگزید  .)) 
 :و در واپسین ساعت ھاى زندگى در این جھان ، ھنگامى كھ اندوه و بى تابى فاطمھ را نگریست فرمود

؟ یا فاطمة اال ترضین ان تكونى سیدة نساء اھل الجنة وسیدة نساء المؤمنین !(183) 
 ((!آیا خشنود نخواھى شد كھ ساالر بانوان بھشت و سرور زنان با ایمان باشى ؟))
 بانوى بانوان گیتى -12
 :و او را بانوى بانوان گیتى خواند و فرمود

تلك سیدة نساء عالمھا وانت سیدة نساء عالمك ، اما وهللا لقد : یا ابھ فاءین مریم ؟ قال : قالت ! انك سیدة نساء العالمین 
 (184)زوجتك سیدا فى الدنیا واالخرة 
(( آیا دوست ندارى سرور زنان گیتى باشى ؟! فاطمھ جان   

سرور زنان جھان نیست ؟))مریم((مگر! پدر جان : پرسید  
خویش و تو سرور زنان عصرھا و نسلھا ھستىاو سرور زنان عصر : فرمود  . 

بھ خداى سوگند تو را بھ ھمسرى بزرگ مردى در آوردم كھ ساالر این جھان و آن جھان است! گرامى دخترم   .)) 
 :و نیز در گرامیداشت ریحانھ اش بھ امیرمؤمنان فرمود

یم الكبرى یا على ، ھذه سیدة نساء اھل الجنة من االولین واالخرین ، ھذه وهللا مر (185) 
(( داى سوگند او از مریم ، بزرگتر و بھ خداى سوگند كھ این بانوى تمامى بانوان بھشت است و بھ خ! على جان 
 ((. پرشكوه تر است
 بھترین زنان -13
 :از پیامبر گرامى آورده اند كھ فرمود
 (186)خیر رجالكم على بن ابى طالب وخیر نسائكم فاطمة بنت محمد
(( فرزند رشید ابوطالب است و برترین زنانتان فاطمھ دخت گرانمایھ پیامبر است))على((بھترین مردان شما  .)) 
 ساالر زنان باایمان -14

ف فرموددر این مورد آورده اند كھ پیامبر گرامى در مناسبت ھاى مختل : 
 (187)یا بنیة اما ترضین ان تكونى سیدة نساء المؤمنین ؟
(( آیا دوست ندارى ساالر زنان با ایمان باشى ؟! جان  فاطمھ! گرامى دخترم  )) 
 برگزیده خدا -15
 :و نیز پیشواى بزرگ توحید او را یكى از برگزیدگان خدا خواند و فرمود

احدھما ابوك واالخر زوجك: ان هللا اختار من اھل االرض رجلین   .(188) 
(( یكى پدرت و دیگر ھمسرت: خدا از زمین و زمان دو مرد برگزید! فاطمھ جان  )) 
 :و نیز در بزرگداشت او افزود

ك فبعثھ نبیا، ثم الطلع الثانیة فاختار بعلك فاءوحى الى فانكحتھ و اتخذتھ ان هللا اطلع على اھل االرض فاختار منھ اال
 (189)وصیا
خداى فرزانھ بھ ھمھ زمین و زمان نگریست و از ھمھ عصرھا و نسل ھا پدرت را برگزید؛ از این رو او را بھ ))
رسالت برانگیخت ؛ و آن گاه بار دیگر نگریست و ھمسرت را برگزید؛ سپس بھ من وحى كرد كھ تو را بھ ازدواج 
 ((. او درآورم و او را جانشین خود سازم
 بانوى بى نظیر -16

بر گرامى در شكوه وصف ناپذیر او فرمودپیام : 
 (190)لو لم یخلق هللا علیا لما كان لفاطمة كفو الى یوم القیامة 
 ((.اگر خداى توانا على را نیافریده بود، براى فاطمھ ھموزن و ھمتایى تا روز رستاخیز نبود))
 :و نیز امام صادق آورده است كھ فرمود
 (191)لو ال ان هللا خلق امیرالمؤمنین لفاطمة ما كان لھا كفو على االرض 
 ((.اگر خدا على را براى فاطمھ نیافریده بود، ھرگز در گستره زمین ھمتا و ھمپروازى براى او پیدا نمى شد))
 :و نیز فرمود

تى سلما واكثرھم علما واعظمھم حلماانى زوجتك اقدم ام (192) 



(( ردم كھ پیشتازترین امت بھ اسالم و پردانش ترین ھمھ در من تو را بھ ھمسرى شھسوارى درآو! فاطمھ جان 
 ((. زندگى و بردبارترین ھمگان در دنیاست
 :و نیز فرمود
 (193)زوجتك اقدمھم سلما واحسنھم خلقا
(( تو را بھ ازدواج پیشگام ترین انسانھا در اسالم و خوش رفتارترین آنان در خلق و خو و سبك و ! گرامى دخترم 
 ((. سیره درآوردم
 معیار سنجش حق و باطل -17

و نسل ھا را معیار حق و باطل و میزان سنجش دستھ دیگر از روایات ، روایاتى است كھ آن گرانمایھ عصرھا 
او را میزان خشنودى و ناخشنودى خدا مى خواند و بدین وسیلھ او را از كسانى .درست و نادرست عنوان مى دھد

قرار مى دھد كھ در ھالھ اى از قداست و عصمت و مصونیت است و در ساحت مقدسش خطا و اشتباه نیز راه 
خدا ھرگز از كارھاى .خشنودى خدا ھمواره بر اساس حق و واقعیت بھ دست مى آیدندارد؛ چرا كھ خشنودى و نا

ناروا و باطل خشنود نمى گردد، گرچھ دیگرى خشنود گردد و از كار خوب و شایستھ نیز ناخشنود نمى شود، 
اه است و از خطا و اشتب) علیھا السالم (الزمھ این دو نكتھ ، مصونیت فاطمھ .گرچھ دیگرى از آن ناخشنود شود

 . معیار بودن آن بانوى بانوان
 .این روایات شگفت انگیز را انبوھى از دانشمندان اھل سنت طى چھارده قرن در كتابھاى خویش آورده اند
 :پیامبر گرامى فرمود
 . یا فاطمة ان هللا یغضب لغضبك و یرضى لرضاك
(( ملى ناخشنود مى گردد و از خشنودى و خداوند از ناخشنودى تو از فرد و جامعھ و نظام و ع! فاطمھ جان 
 ((.رضایت تو خشنود
 :و نیز فرمود
 (194)فاطمة بضعة منى من اغضبھا فقد اغضبنى 
(( ھر كس او را بھ خشم آورد، مرا خشمگین ساختھ است.فاطمھ پاره تن من است   .)) 
 :و فرمود
 (195)فاطمة بضعة منى یؤ ذینى ما اءذاھا
(( ھر آنچھ او را اذیت و آزار رساند، مرا اذیت و آزار رسانده است.فاطمھ پاره تن من است   .)) 
 :و فرمود
 (196)فاطمة بضعة منى یقبضنى ما یقبضھا ویبسطنى ما یبسطھا
(( ھر چھ او را دلگیر سازد، مرا دلگیر ساختھ و آنچھ او را شادمان سازد، مرا شادمان .فاطمھ پاره تن من است 
 ((. ساختھ است

ھ این مقام واال با انسانى كھ ھر لحظھ تحت تاءثیر عواطف ، احساسات ، تمایالت ، كشش ھا، جاذبھ روشن است ك
ھا، دافعھ ھا و دیگر آفت ھاست ، نشاید و این تنھا با مقام عصمت و والیت راستین و آسمانى سازگار است ؛ 
 . درست بسان والیت پیامبر و امامان نور و نھ دیگران

است كھ این روایات را عالمھ امینى از ده ھا نفر از دانشمندان اھل سنت كھ ھمگى در كتابھاى ذكر این نكتھ الزم 
 .خویش آورده اند، نقل مى كند
 قداست و پاكى او -18
 . دستھ اى از روایات و سخنان پیامبر در مورد بانوى بانوان بیانگر طھارت و پاكى و پاكیزگى اوست

م داراى طھارت جسم است و ھم طھارت روح و جان و روان ؛ و از ھر عیب و در آیینھ محمد، ریحانھ پیامبر، ھ
 . نقص و اشتباه و خطا و افراط و تفریط و خشنودى و خشم نابجا بھ دور و پاك و پاكیزه است

بھ ھمین جھت پیامبر بھ دستور خدا عذر ھمھ را از مسجد .درست بسان خود پیامبر كھ در آیینھ وحى چنین است 
علیھ (دستور داد كھ ھمگان طبق شرایط خاصى وارد مسجد گردند، جز خاندان پاك و پاكیزه على خواست و 

؛ و درب ھمھ خانھ ھا را از جانب مسجد مسدود ساخت ، مگر خانھ فاطمھ را)السالم . 
 :او در این مورد فرمود

ریتك من بعدكان موسى ساءل ربھ ان یطھر مسجده لھارون و ذریتھ وانى سئلت هللا ان یطھر لك ولذ  
(( و نسل پاك او، پاك و پاكیزه سازد؛ و ))ھارون((موسى از پروردگارش خواست تا عبادتگاه او را براى برادرش

من نیز این خواستھ را براى برادرم ، على ، و دخت ارجمندم فاطمھ ، و نسل پاك و سرافراز او كھ جانشینان من 
 ((.ھستند، خواستم و پذیرفتھ شد



ن استوارپایھ و رك -19  
پیامبر در برخى از سخنان خویش ، دخت گرانمایھ اش را ركنى از اركان ایمان و ھدایت خواند؛ درست بسان 
 . خودش و ھموزن وجود گرانمایھ امیرمؤ منان
(( از آن گرامى آورده است كھ پیامبر سھ روز پیش از رحلت خویش خطاب بھ امیرمؤمنان فرمود))جابر بن عبدهللا : 

اوصیك بریحانتى من الدنیا فعن قلیل ینھد ركناك وهللا خلیفتى علیك ! یا ابا الریحانتین سالم علیك  (197) 
(( بھ زودى .سفارش دو ریحانھ خویش ، حسن و حسین را بھ تو مى نمایم ! سالم بر تو باد اى پدر دو گل بوستانم 

اما پس از من ، خدا جانشین من در مورد شماست.دو ركن و دو پایھ استوار زندگى شان فرو مى ریزد  .)) 
 قلب سرشار از ایمان -20

ن و اخالص و یقین وصف ناپذیر آن بانوى عصرھا و نسلھاستدستھ ھیجدھم از روایات بیانگر ایما  . 
 :پیامبر گرامى در این مورد از جملھ فرمود
 (198)ان ابنتى فاطمة مالء هللا قلبھا ایمانا ویقینا
دخت ارجدارم فاطمھ ، كسى است كھ خداوند قلب او را از گوھر گرانبھاى ایمان و یقین ، آن گونھ كھ مى باید، ))
 ((. لبریز ساختھ است
 تجسم شاسیتگى و نیكویى -21

و عملكرد و سبك و سیره ، بھ راستى تجسم نیكى و شایستگى بوداو در نظر گاه پیامبر، در اندیشھ و نیت ، رفتار  . 
لو كان الحسن شخصا لكان فاطمة ، بل ھى اعظم ، ان فاطمة ابنتى خیر :آن حضرت در وصف ریحانھ اش فرمود

 (199)اھل االرض عنصرا و شرفا وكرما
اگر شایستگى و نیكویى بر آن بود تا در سیما و چھره انسانى پرشكوه پدیدار گردد، بى گمان در سیماى شكوھبار ))

جمندم فاطمھ ، در ریشھ و تبار، بزرگى و بزرگ منشى فاطمھ پدیدار مى گشت و تجسم مى یافت ؛ چرا كھ دخت ار
 ((. ، كرامت و بخشایندگى و اندیشھ و عملكرد، در خانھ و جامعھ بھترین و برترین انسان روى زمین است
 وسیلھ راھیابى و شاھراه ھدایت -22

یدآورنده زیبایى ھا و آن حضرت در نظرگاه پیامبر و آیینھ او، وسیلھ ھدایت و راھیابى بھ سوى حق و عدالت و پد
 . قداست ھا و زیبندگى ھاست ؛ درست بسان امیرمؤمنان و فرزندان معصوم خویش حسن و حسین

پیامبر در این مورد فرمود؛ حقیقت این است كھ خداى فرزانھ ، على و فاطمھ و دو فرزندش را از حجت ھاى خود 
ستند؛ از این رو ھر كس بھ وسیلھ آنان راه یابد، بھ راه آنان دریاى مواج و بى كرانھ دانش ھ.بر آفریدگانش قرار داد

 . راست و خداپسندانھ راه یافتھ است
من اھتدى بھم ھدى الى صراط مستقیم ...ان هللا جعل علیا و زوجتھ وابناءه حجج هللا على خلقھ  (200) 

 بھترین آفریده آفریدگار -23
 . او در چشم انداز و آیینھ شفاف پیامبر، بھترین آفریده آفریدگار فرزانھ ھستى است

خدا نوشتھ شده است كھ بر ساق عرش: آن حضرت ضمن بیانى طوالنى در این مورد فرمود  : 
 (201)ال الھ اال هللا ، محمد رسول هللا ، على وفاطمة والحسن والحسین خیر خلق هللا 
خدایى جز خداى یكتا و بى ھمتا نیست ، محمد پیام آور بزرگ خدا و برگزیده اوست ، و على ، فاطمھ و حسن و ))

بھترین و برترین آفریده آفریدگارند -كھ درود خدا بر ھمگى آنان باد  -حسین  .)) 
 شفاعتگر روز رستاخیز -24

ه خداست و آفریدگارش شفاعت او را در مورد دوستداران و رھروان راه او در آیینھ محمد، شفاعتگر بزرگ بارگا
 .و رسم و سیره اش مى پذیرد و گناھكارانى بسیار بھ بركت وجود آن حضرت نجات مى یابند

بھ خداى سوگند كھ در روز رستاخیز، فاطمھ بسان پرنده اى كھ دانھ ! ھان اى جابر: پیامبر در این مورد فرمود
بد جدا سازد، شیعیان و دوستداران راستین خود را برگرفتھ و از گرفتارى ھاى روز قیامت نجات  ھاى خوب را از

 .مى بخشد
ھان او دوستان من: ھنگامى كھ آنان را بھ بھشت مى رساند، ندا مى رسد كھ  چرا نگران ھستید، با این كھ من در  ! 

یا احبائى ما التفاتكم و قد شفعت فیكم : مفیقول هللا میان شما فاطمھ دخت ارجمند حبیب خود را بھ شفاعت پذیرفتھ ا
 (202)فاطمة بنت حبیبى ؟

ودو نیز فرم : 
 (203). یا فاطمة ابشرى فلك عند هللا مقام محمود، تشفعین فیھ لمحبیك وشیعتك فتشفعین

نویدت باد كھ تو در بارگاه خدا مقام پرفرازى دارى و در آن مقام و موقعیت رفیع ، براى ! ھان اى فاطمھ 
 . دوستداران خویش شفاعت مى كنى



 تو بسان من ھستى -25
 .او در اندیشھ و رفتار، نسخھ اى از پدر و آیینھ اى از آن وجود گرانمایھ بود

مبارك او را بوسھ باران مى ساخت و مى فرموددر این مورد آورده اند كھ پیامبر سر  : 
راستى كھ تو ھمان گونھ اى كھ من ھستم ، و تو در خلق و خو و رفتار و كردار ! پدرت بھ قربانت ! فاطمھ جان 

فداك ابوك: ان النبى قبل راءس فاطمة و قال .بسان من مى باشى   ...(204) 
زیبنده اى  پدرت بھ قربانت ؛ ھمان گونھ كھ ھستى باش كھ بس : و نیز مى فرمود  . 

 . فداك ابوك ، كما كنت فكونى
 ! پدرت بھ قربانت -26

و محبت پیامبر بھ ریحانھ اش شگفت انگیز بود؛ ھمان گونھ كھ عشق و شور فاطمھ بھ پیامبر و راه و رسم آن مھر 
براى نمونھ.حضرت   : 

(( شیر را كھ آماده .بامداد شب عروسى فاطمھ ، خود پیامبر با ظرفى مملو از شیر بھ خانھ دخت ارجمندش شتافت 
پدرت بھ قربانت! بنوش : اد و تماشا كرد و فرمودبراى خوردن بود، بھ دست او داد و خود ایست  !)) 

اشربى فداك ابوك : دخل رسول هللا على فاطمة صبیحة عرسھا بقدح فیھ لبن فقال  (205) 
پرده خانھ اش را بھ ھمراه دستبندھاى دو نور دیده اش حسن و حسین ، ) علیھا السالم (و نیز ھنگامى كھ فاطمھ 

 :ھمھ را نزد پیامبر فرستاد تا در راه خدا انفاق كند، آن حضرت فرمود
 !فداھا ابوھا
(( ندم انجام دادآنچھ من مى پس! پدرش بھ قربانش  .)) 

پدر و مادرم بھ قربانت:((و امیرمؤمنان نیز در تجلیل از شكوه معنوى او فرمود  ! 
 ! بابى انت و امى یا فاطمة
 امانت گرانبھاى خدا و پیامبر -27

در نظر گاه پیامبر، ریحانھ ارجمندش امانت گرانبھاى خدا و پیامبر است ؛ درست بسان قرآن كھ امانت دیگر مى 
  و روشن است كھ با امانتى این گونھ گرانقدر باید چگونھ رفتار كرد و چگونھ حرمت و حقوق آن را پاس باشد؛ 

 . داشت
 :آن حضرت در این مورد فرمود
 (206)...یا ابا الحسن ، ودیعة هللا وودیعة رسولھ محمد عندك فاحفظ هللا واحفظنى فیھا
(( این ریحانھ ام امانت گرانبھاى خدا و پیامبر او، محمد است كھ در كنار تو مى گذارم ؛ پس ! ھان اى ابالحسن 

پاس دار - آن گونھ كھ شایستھ است  - د این امانت پرشكوه حرمت خدا و پیامبرش را در مور !)) 
 رمز خلقت -28

دستھ دیگر روایاتى است كھ دخت گرانمایھ پیامبر را از علل و اسباب آفرینش مى نگرد؛ ھمان گونھ كھ پدر و 
 .شوى گرانمایھ و دو نور دیده اش ، حسن و حسین ، را
 :پیامبر در این مورد فرمود

آدم را آفرید و از روح خود بھ او دمید، آدم بھ سمت راست عرش نگریست و در آنجا پنج شبح غرق آن گاه كھ خدا 
ھل خلقت احدا من طین قبلى ؟:در نور دید كھ در حال ركوع و سجود و عبادند؛ گفت   

(( آیا پیش از من كسى را از خاك آفریده اى ؟! بار خدایا )) 
ال یا آدم:خطاب آمد كھ   ! 

(( فمن ھؤ الء الخمسة االشباح الذین اراھم فى ھیئتى وصورتى ؟:پرسید))امنھ نیافریده   
 ((پس اینان كھ با من ھمشكل و ھمانندند كیانند؟))

ھؤ الء خمسة من ولدك ، لوالھم ما خلقتك:پاسخ آمد  
(( اگر بھ خاطر آنان نبود، تو را نمى آفریدم.این پنج تن از نسل تو ھستند  .)) 
(( د، نھ بھشت و دوزخ و عرش و كرسى و آسمان و زمین را مى آفریدم ، و نھ جنیان و اگر بھ خاطر اینان نبو

این پنج فروغ تابناك كسانى ھستند كھ برایشان پنج نام مقدس از نام ھاى خویش برگرفتم و برگزیدم.آدمیان را  . 
 از این رو، من محمود ھستم و این بنده برگزیده ام محمد،

رانقدرم على ،و من عالى ھستم و این بنده گ  
 و من فاطر و پدید آورنده ھستى مى باشم و این بانوى گرانمایھ فاطمھ ،
 و من احسان و نعمت دھنده ھستم و این بنده شایستھ ام حسن ،
 . و من محسن و نیكوكردار ھستم و این انسان بزرگ حسین



ذره اى از كینھ و دشمنى و و من بھ شكوه و اقتدار خویش سوگند یاد كردم كھ ھر كس در روز رستاخیز با 
 . بداندیشى نسبت بھ آنان بھ صحراى محشر وارد گردد، او را بھ آتش شعلھ ور دوزخ در آورم

بھ وسیلھ آنان گرفتاران را نجات مى بخشم و بھ حرمت آنان .اینان برگزیدگان بارگاه من ھستند! ھان اى آدم 
اى بھ بارگاه من داشتى ، بھ آنان توسل جوى و بھ وسیلھ آنان تبھكاران را نابود مى سازم ؛ از این رو اگر خواستھ 

 .((مرا بخوان
ھؤ الء خمسة شققت لھم خسمة اسماء من اسمائى ؛ فانا المحمود ...لوالھم ما خلقت الجنة والنار والالعرش 

، وانا المحسن ))لحسنا((، وانا االحسان وھذا))فاطمة((، و انا الفاطر وھذا))على((، و انا العالى و ھذا))محمد((وھذا
یا آدم ، ھؤ .، آلیت بعزتى ان ال یاءتینى احد مثقال ذرة من خردل من بغض احدھم اال ادخلھ نارى ))الحسین((وھذا

 (207)الء صفوتى ، بھم انجیھم و بھم اھلكھم فاذا كان لك الى حاجة فبھؤ الء توسل 
 پرتوى از ھدف آفرینش -29

او در پیشگاه خدا و پیامبرش ، موقعیت واال و مقام پرفرازى داشت ؛ بھ گونھ اى كھ از آن وجود گرانمایھ بھ 
ش تعبیر شده استپرتوى از آفرین  . 

 :خدا بھ پیامبرش در وصف او فرمود
 (208).یا احمد، لوالك لما خلقت االفالك ، ولوال على لما خلقتك ، ولوال فاطمة لما خلقتكما
(( اگر بھ خاطر مقام پرفراز معنوى تو نبود، كران تا كران ھستى را پدید نمى آوردم ؛ و اگر بھ ! ھان اى احمد
 خاطر على نبود، وجود گرانمایھ تو را نمى آفریدم ؛ و اگر بھ خاطر شكوه و عظمت فاطمھ نبود؛ شما دو انسان واال
 ((. را نمى آفریدم
 آفرینش نورى ریحانھ پیامبر -30

آفرینش فاطمھ در نگرش محمد درست بسان آفرینش خود پیامبر و امیرمؤمنان است و او از ھمان نورى آفریده شده 
است كھ آنان ؛ از نورى كھ پرتوى از نور عظمت خداست ؛ از نورى كھ از یك سوم آن پیامبر، از یك سوم آن 

و از یك سوم آن دخت ارجمندش آفریده شده اند امیرمؤمنان . 
(( ھنگامى كھ فاطمھ او را دید، .روزى شاھد و ناظر بودم كھ امیرمؤمنان وارد خانھ شد: آورده است كھ ))عمار
 : گفت
 (209)ادن ال حدثك بما كان وبما ھو كائن وبما لم یكن الى یوم القیامة حین تقوم الساعة 
(( نزدیكتر بیا تا از گذشتھ و آینده و آنچھ ھرگز رخ نخواھد داد، تا روز رستاخیز با تو سخن بگویم! على جان   .)) 

میرمؤمنان بى آن كھ چیزى بگوید بھ عقب بازگشت و بھ محضر پیامبر وارد شد اما پیش از آن كھ امیرمؤمنان ا
 :سخن بگوید، پیامبر فرمود
 یا على ، تحدثنى ام اءحدثك ؟
 ((داستانت را مى گویى یا بگویم ؟))

فرمود) علیھ السالم(على  : 
 ! الحدیث منك احسن یا رسول هللا
(( ما نیكوتر و دلنشین تر است اى پیامبر خداشنیدن سخن از ش !)) 

گویى تو بھ فاطمھ وارد شدى و او این گونھ گفت و تو از ھمان جا نزد من آمدى تا بپرسى ، درست : آن گاه فرمود
 است ؟

اینك پرسش این است كھ آیا نور فاطمھ از نور ماست ؟.ھمین گونھ است ! آرى ، اى پیامبر خدا: گفت   
فاطمھ من نورنا؟ نور: فقال على   

اوال تعلم ؟:پیامبر فرمود  
 ((آیا نمى دانى كھ چنین است ؟))

سپاس خداى را دگرباره بجا آورد) علیھ السالم(اینجا بود كھ على  . 
(( بگویم كجا رفتید و پدرم چھ : ھمراه امیر واالیى ھا بھ خانھ آمدیم و فاطمھ ضمن بیاناتى فرمود: مى افزاید))عمار
 گفت ؟

ھمھ را باز گفت و از آفرینش نور وجود خویش سخن گفت و آن گاه  . 
 ھمشاءن و ھمتا با پیشوایان معصوم -31
در آیینھ محمد، بانوى بانوان در مقام واالى والیت راستین ھمتا و ھمشاءن و شریك امیر واالیى ھاست و صلح و 
 . مھر و یا كینھ و جنگ و دشمنى با او بسان صلح و جنگ با امامان نور است
 :پیامبر بھ مناسبت ھاى گوناگون خطاب بھ فاطمھ و شوى گرانقدر و دو نور دیده اش فرمود



 (210)انا حرب لمن حاربكم و سلم لمن سالمكم 
من با ھر كس كھ با شما از در جنگ در آید، در جنگ ھستم و با ھر كھ از در مھر و صلح وارد شود، در صلح ))
 ((.و آشتى خواھم بود
 : و نیز بارھا خطاب بھ مردم روشنگرى كرد كھ
 (211)انا سلم لمن سالمھم و حرب لمن حاربھم 
(( نى كھ من با كسانى كھ با این خاندان از در صلح و صفا و مھر و محبت وارد گردند، در صلح و صفایم و با كسا
 ((.از در جنگ و كینھ توزى وارد شوند و حقوق و حرمت آنان را پاس ندارند، در ستیز خواھم بود
 مشعل فروزان -32

فاطمھ بسان خود او چراغ روشنگر ھدایت و مشعل فراراه و رشتھ استوار ) صلى هللا علیھ و آلھ (در آیینھ محمد 
 . نجات و وسیلھ تقرب بھ خداست
 پاورقي ھا
85ره قصص ، آیھ سو -146 . 
9سوره حجر، آیھ  -147 . 
33سوره توبھ ، آیھ  -148 . 
27سوره ابراھیم ، آیھ  -149 . 
33سوره انفال ، آیھ  -150 . 
41سوره زخرف ، آیھ  -151 . 
8سوره تحریم ، آیھ  -152 . 
5سوره ضحى ، آیھ  -153 . 
55سوره نور، آیھ  -154 . 
190 - 195سوره آل عمران ، آیھ  -155 . 
26وره اسراء، آیھ س -156 . 
102، ص 2؛ كشف الغمھ ، ج 177، ص 4درالمنثور، ج  -157 . 
102، ص 2؛ كشف الغمھ ، ج 177، ص 4درالمنثور، ج  -158 . 
287، ص 2تفسیر عیاشى ، ج  -159 . 
287، ص 2تفسیر عیاشى ، ج  -160 . 
35سوره نور، آیھ  -161 . 
317مناقب ، ابن مغازلى شافعى ، ص  -162 . 
37بقره ، آیھ  سوره -163 . 
146؛ آیین وھابیت ، ص 88، ص 1؛ تفسیر برھان ، ج 89، ص 1مجمع البیان ، ج  -164 . 
3 -  5سوره نجم ، آیھ  -165 . 
4سوره شرح ، آیھ  -166 . 
4، ص 43بحار االنوار، ج  -167 . 
52دالئل االمامة ، ص  -168 . 
24،ص  43بحار االنوار، ج  -169 . 
45؛ نور االبصار، ص 150؛ فصول المھمة ، ص 92، ص 2كشف الغمھ ، ج  -170 . 
222، ص 2نزھة المجالس ، ج  -171 . 
127، ص 43فضائل الخمسھ ، ج  -172 . 
141، ص 7صحیح مسلم ، ج  -173 . 
35؛ خصائص نسایى ، ص 36، ص 5صحیح بخارى ، ج  -174 . 
39، ص 43بحار االنوار، ج  -175 . 
96، ص 43بحاراالنوار، ج  -176 . 



63نور، آیھ سوره  -177 . 
33، ص 43بحار االنوار، ج  -178 . 
33، ص 43بحار االنورا، ج  -179 . 
122، ص 43بحار االنوار ج  -180 . 
26؛ مسند احمد، ص 111، ص 7؛ كنز العمال ، ج 46ذخائر العقبى ، ص  -181 . 
131، ص 1؛ جالء العیون ، ج 19، ص 43بحاراالنوار، ج  -182 . 
497، ص 2مستدرك الصحیحین ، ج  -183 . 
42، ص 2؛ حیلة االولیاء، ج 43ذخائر العقبى ، ص  -184 . 
26، ص 43بحار االنوار، ج  -185 . 
392، ص 4تاریخ خطیب بغدادى ، ج  -186 . 
181و  51، 43؛ بحار، ج 67، ص 37؛ بحار، ج 497، ص 2مستدرك الصحیحین ، ج  -187 . 
8مواقف ، ایجى ، ص  -188 . 
165، ص  9؛ مجمع الزوائد، ج 153، ص 6كنز العمال ، ج  -189 . 
281، ص 1؛ عوالم ، ج 97، ص 43بحار االنوار، ج  -190 . 
156، ص 1جالء العیون ، ج  -191 . 
194، ص 2؛ الریاض النضرة ، ج 26، ص 5مسند احمد، ج  -192 . 
182، ص 2الریاض النضرة ، محب الدین طبرى ، ج  -193 . 
35خصائص نسایى ، ص  -194 . 
328، ص 4، ج مسند احمد -195 . 
323، ص 4مسند احمد، ج  -196 . 
173، ص 43بحاراالنوار، ج  -197 . 
29، ص 43بحار االنوار، ج  -198 . 
68، ص 2فرائد السمطین ، ج  -199 . 
78، ص 11عوالم ، ج  -200 . 
43بھجة قلب المصطفى ، ص  -201 . 
65، ص 43بحار، ج  -202 . 
744بھجة قلب المصطفى ، ص  -203 . 
185، ص 10الحق ، ج احقاق  -204 . 
142، ص 43بحاراالنوار، ج  -205 . 
399، ص 11عوالم ، ج  -206 . 
40فاطمة الزھراء، عالمھ امینى ، ص  -207 . 
؛ كشف الاللى ، صالح بن عرندس ، ))فطم((و))خلق((؛ مستدرك سفینة البحار، ماده14ملتقى البحرین ، ص  -208

9بھ نقل از بھجة قلب المصطفى ، ص  . 
12، ص 11؛ عوالم ، ج 7، ص 6؛ عوالم ، ج 8، ص 43اراالنوار، ج بح -209 . 
132، ص 43بحار االنوار، ج  -210 . 
25، ص 43بحار االنوار، ج  -211 . 

 

 
 :آن گرانمایھ در این مورد از جملھ پس از نماز بامداد رو بھ مردم كرد و فرمود



كھ بھ ماه تمسك جوید و ھر كھ ماه را از دست ھر كس خورشید را از دست داد بر اوست ! ھان اى پیروان اسالم 
 .داد بھ زھره ، و ھر كھ زھره نورافشان را از دست داد بھ دو ستاره پرنور

اینھا كیانند؟! اى پیامبر خدا: پرسیدند  
یا رسول هللا ما الشمس وما القمر وما الزھرة وماالفرقدان ؟: فقیل   

ماه و فاطمھ زھره فروزان و دو فرزندم حسن و حسین ، دو ) المعلیھ الس(من خورشید ھدایت ھستم و على : فرمود
وعلى القمر وفاطمة الزھرة  انا الشمس : ستاره نورافشان ،فقال   ... 

 :و نیز فرمود
كتاب هللا و عترتى اھل بیتى لن یفترقا حتى یردا على الحوض: انى تارك فیكم الثقلین   ... 

(( مى روم و دو امانت گرانبھا و روشنگر در میان جامعھ بھ امانت مى  من بھ ظاھر از میان شما! ھان اى مردم 
یكى كتاب خدا قرآن و دیگرى خاندان من: گذارم   .)) 

 . و روشن است كھ ریحانھ ارجمند پیامبر، محور و ھستھ مركزى خاندان گرانمایھ اوست
 تنھا ھمتاى امیر واالیى ھا -33

اوج و رفعت مقامى است كھ اگر خدا امیر فضیلت ھا و واالیى ھا را  در نگرش واقع بینانھ محمد، فاطمھ در چنان
 .نیافریده بود، براى ازدواج با او، ھمتا و ھمشاءنى در ھمھ جھان یافت نمى شد
 :پیامبر در این مورد از جملھ فرمود
 .لو لم یخلق هللا على بن ابى طالب ما كان لفاطمة كفو
(( ، براى فاطمھ ھمتایى نبودرا نمى آفرید))على((اگر خداى پرمھر، .)) 
 :و نیز فرمود
 . لوالك یا على لما كان لفاطمة كفو على وجھ االرض
(( اگر شما نبودى براى فاطمھ در روى زمین ھمتا و ھمشاءنى نبود! على جان  .)) 
 بسان زیارت پیامبر -34

اى مقامى واالست و در نگرش محمد، فاطمھ در زندگى ظاھرى و زندگى معنوى و حقیقى و باطنى اش ، دار
زیارت او بسان زیارت پیامبر داراى پاداشى عظیم است ؛ درست بسان زیارت امیرمؤمنان ؛ و این نشانگر این 

است))ولیة هللا((مقام واالست كھ او  . 
 :پیامبر در این مورد از جملھ فرمود
 . من صلى علیك یا فاطمة غفر هللا لھ والحقھ حیث كنت من الجنة
(( ھر كس تو را عارفانھ و خالصانھ زیارت كند و بر تو درود فرستد، خدا او را مورد آمرزش قرار ! فاطمھ جان 
 ((.مى دھد و او را در بھشت بھ من مى رساند
 :و فرمود
 . من زارنى بعد وفاتى فكاءنما زارنى فى حیاتى و من زار فاطمة فكانما زارنى
(( ى ظاھرى زیارت كرده است و ھر كس دخترم فاطمھ را ھر كس مرا پس از رحلت زیارت كند، گویى در زندگ
 ((. زیارت كند گویى مرا زیارت كرده است
 پیش از ھمھ پیشتازان -35

در نگرش پیامبر، بانوى بانوان پیشاپیش ھمھ سبقت گیرندگان بھ سوى سعادت و نیكبختى و بھشت پرطراوت و 
 . زیباست
 :در این مورد از جملھ فرمود

ة فاطمة بنت محمداول شخص یدخل الجن  
نخستین شخصیت واالیى كھ بھ پاداش اندیشھ و گفتار و عملكرد شایستھ و بایستھ اش در زندگى ، پیش از ھمھ ))
 ((. وارد بھشت مى گردد، فاطمھ ، دخت ارجمند محمد است
 نوید رستگارى بھ رھروان راه او -36

اقعى راه پرافتخار او نوید رستگارى و نجات مى پیامبر در دستھ اى از سخنان خویش بھ دوستداران و رھروان و
، در این مورد از )علیھم السالم (دھد، ھمان گونھ كھ بھ رھروان راه قرآن ، پیامبر امیرمؤمنان و حسن و حسین 

 :جملھ فرمود
فسھم ال یحزنھم الفزع االكبر و ھم فى ما اشتھت ان: تدخل فاطمة ابنتى الجنة وذریتھا وشیعتھا وذلك قولھ تعلى 

 ... خالدون
دخت ارجمندم فاطمھ با فرزندان و نسل پاك و دوستداران و رھروان راه توحیدى اش وارد بھشت مى گردند؛ و ))



 ((.ھرگز ھول و ھراس آن روز سھمگین آنان را اندوھگین نمى سازد :در این مورد است كھ خدا مى فرماید
 . و این نشانگر شكوه و عظمت و استقالل شخصیت اوست

نیز فرمود و : 
 .ان هللا عزوجل فطم ابنتى فاطمة وولدھا ومن احبھم من النار
(( دوزخ دور ساختھ است  خداوند دخترم فاطمھ و دودمان او و ھمھ دوستداران آنان را از آتش   .)) 
 دوستى او، ھمردیف دوستى محمد -37

صلى هللا علیھ (مردیف دوستى محمد مھر و محبت معنوى و انسانى و دوست داشتنى او و پیروى از دستورات او ھ
و امیرمؤمنان و فرزندان پاك و پاكیزه اش قرار گرفتھ است و این نیز نشان دیگرى از شكوه اوست) و آلھ   . 

را گرفت و فرمود) علیھم السالم (پیامبر دست حسن و حسین  : 
 (212)من احبنى واحب ھذین واباھما وامھما كان معى فى درجتى یوم القیامة 
(( ن ھم درجھ و ھر كس مرا و این دو فرزند ارجمندم و پدر و مادرشان را دوست بدارد، در روز رستاخیز با م
 ((.ھمردیف خواھد بود

یكى از پیشوایان بزرگ اھل سنت و انبوھى از دانشمندان آنان آورده اند))احمد((این روایات را . 
 :و فرمود

الموت والقبر والمیزان والمحشر والصراط : اءیسر تلك المواطن .یا سلمان ، حب فاطمة ینفع فى ماءة من المواطن 
ابنتى فاطمة رضیت عنھ ، ومن رضیت عنھ رضى هللا عنھ ، ومن غضبت علیھ ابنتى فمن رضیت عنھ .والمحاسبة 

 (213). فاطمة غضبت عنھ ، ومن غضبت علیھ غضب هللا علیھ
(( : دوستى ریحانھ ام فاطمھ ، در صد مورد سودبخش مى افتد كھ آسان ترین آنھا عبارت است از! ھان اى سلمان 

ھنگامھ مرگ ، در عالم قبر، پاى میزان روز رستاخیز، صحراى محشر، و بھ ھنگامھ حساب و كتاب روز 
پس.رستاخیز م فاطمھ از او خشنود باشد، من از او خشنود خواھم بود و كسى كھ من از او خشنود كسى كھ ریحانھ ا  

شوم ، خدا خشنود مى گردد و كسى كھ دخترم فاطمھ از او ناخشنود باشد و بر او خشم گیرد، من نیز بر او خشم 
خشنود خواھد بودخواھم گرفت و از او ناخشنود خواھم بود و كسى كھ من از او ناخشنود گردم ، خدا از او نا .)) 

 در بھشت ھمراه با پیامبر -38
در آیینھ محمد، فاطمھ بانوى بھشت است و در بھشت بھ خاطر اندیشھ ھا و نیت ھا و عملكرد شایستھ اش در زندگى 
، مقام و مرتبھ اى ھمردیف پیامبر و امیرمؤمنان دارد و روشن است كھ آن جا جایگاه خاصى است كھ ھر كس را 
 .نشاید

مبر بھ امیرمؤمنان فرمودپیا : 
اخوانا على سرر متقابلین: انت یا على معى فى قصرى فى الجنة مع فاطمة ابنتى ، ثم تال  

(( شما و دخت گرانمایھ ام در بھشت ، در قصر من ھمنشین من خواھید بود و آن گاه آیھ شریفھ را ! على جان 
دوستى و مھر و برادرى بر تخت ھاى بھشتى رو بھ بندگان خاص خدا و بھشت نشینان در اوج : تالوت فرمود كھ 

 ((.روى ھم مى نشینند
 :و نیز فرمود
 انا وفاطمة وعلى والحسن والحسین فى مكان واحد یوم القیامة
 ((.در روز رستاخیز، من و فاطمھ و على و حسن و حسین ، در یك جا خواھیم بود))
 شكوه او در محشر -39

با شكوه و عظمتى بسان پیامبران و در حالى .شكوه خاصى وارد محشر مى گرددفاطمھ در آیینھ محمد با جالل و 
 .كھ ھمھ پیاده اند و در اوج سختى ، او بسان پیامبران ، باشكوه و سواره وارد مى گردد
 :پیامبر فرمود

امامى على یبعث صالح على ناقة ، وابعث على البراق ، و تبعث فاطمة ...تبعث االنبیاء یوم القیامة على الدواب 
 الغضباء
(( صالح پیامبر بر ناقھ خویش وارد مى شود و ...پیامبران در روز رستاخیز سواره و باشكوه وارد محشر مى گردند
 ((. من بر براق خود و فاطمھ پیشاپیش من بر مركب شكوه و عظمت
 نام بلندآوازه او در بھشت -40

بیانگر آن است كھ نام بلند آوازه آن بانوى نمونھ بر ) الم علیھا الس(دستھ دیگر از روایات در شكوه معنوى فاطمھ 
ھمان گونھ كھ نام پیامبر و على و دو .ساق عرش و بر در بھشت براى معرفى بھ فرشتگان نوشتھ شده است 



ال الھ اال هللا ، محمد رسول هللا ، : لیلة عرج بى الى السماء راءیت على باب الجنة مكتوبا.فرزندش ، حسن و حسین 
 (214)على حبیب هللا ، الحسن والحسین صفوة هللا ، فاطمة خیرة هللا ، على مبغضیھم لعنة هللا 
 زینت بھشت پرطراوت و زیبا -41

برخى از روایات بیانگر آن است كھ بھشت بھ نور وجود و تصویر نورافشان و بھ نور معنویت او نورباران است 
ھمان گونھ كھ بھ نور وجود و تصویر پیامبر و امیرمؤمنان و دو نور دیده اش.  . 

 :پیامبر فرمود
رو بھ بارگاه خدا .تا كران آن نگریست ، اما چھره اى بسان چھره خود ندیدآدم ، آن گاه كھ در بھشت بود، بھ كران 

در بھشت پرطراوت و زیبا، چھره اى بسان چھره خود نمى نگرم! بار خدایا: نمود و گفت   . 
 !بھ او پیام رسید كھ بھ بھشت برین بنگر

كنار آن ، این گونھ نوشتھ شده بودآدم بھ فردوس برین وارد شد و در آنجا چھره ھایى را دید كھ نام ھر یك بر  : 
انا ))حسن((، انا المحسن و ھذا))فاطمة((، انا الفاطر و ھذه))على((، انا االعلى و ھذا))احمد((انا المحمود و ھذا

حسین((ذواالحسان وھذا )).(215) 
است ؛ ))فاطمھ((است ؛ من آفریدگارم و این))على((است ؛ من برتر و باالترم و این))احمد((من ستوده شده ام و این

حسین((است ؛ و من بخشاینده ام و این))حسن((من شایستھ كردارم و این )). 
 رشتھ پیوند میان خدا و خلق -42

او رشتھ استوار و اطمینان آور و نجات بخش است میان خدا و آفریدگان ، كھ ھر كس بدان ریسمان محكم چنگ 
 .زند نجات مى یابد
 :پیامبر گرامى در این مورد فرمود

ء ربى وحبلھ الممدود بینھ و بین فاطمة بھجة قلبى ، وابناھا ثمرة فؤ ادى ، وبعلھا نور بصرى ، واالئمة من ولدھا امنا
 (216). خلقھ ، من اعتصم بھ نجا، ومن تخلف عنھ ھوى
(( طمھ مایھ شادمانى قلب من است ، و دو فرزندش حسن و حسین میوه دل من ، و شوى ارجمندش نور دیدگان فا

من ، و پیشوایان برگزیده بارگاه خدا از فرزندانش حجت ھاى پروردگار من ، و رشتھ پیوند میان آفریدگار و 
گ زند، نجات یافتھ و ھر كس از آن بھ ھوش باشید كھ ھر كس بھ این رشتھ پیوند چن! ھان .آفریدگانش مى باشند

 ((.روى برتابد و تخلف ورزد، نابود خواھد شد
 راز این ھمھ گرامیداشت و تجلیل
 :روابط دو نسل یا پدر و مادر و فرزندان ممكن است بھ یكى از چند صورت جلوه گر شود
 . سرد و تیره -1
دین و فرزندانگرم و دوستانھ و برخاستھ از انگیزه ھاى طبیعى و عاطفى وال -2  . 
 . دوستانھ و ھمراه با احترام متقابل و رعایت حقوق -3
رابطھ عاشقانھ و سرشار از مھر و احترام متقابل و برخاستھ از شناخت و آگاھى ، عالوه بر عالیق و انگیزه  -4
 . ھاى پاك طبیعى

ییده و بر اثر عوامل ناھنجارى ھستند فرزندانى كھ رابطھ آنان با پدران الیق و باشخصیت شان نیز بھ سردى گرا
عامل محیط، ھمنشین آلوده ، فرھنگ ناسالم یا دیگر عوامل بھ تیرگى و حتى بریدگى و جدایى انجامید كھ در : چون 

قرآن شریف نمونھ ھایش را مى توان در یكى از فرزندان آدم ، فرزند نوح و برخى از فرزندان یعقوب ، نگریست 
عریق و اصیل نیز بسیار مى توان شاھد این سردى ھا و تیرگى ھا بود و ناسازگارى و و خارج از این خاندان ھاى 

 .ناھماھنگى و جدایى و تضاد و درگیرى دو نسل را شاھد بود
نوع دیگر از روابط میان دو نسل كھ دوستانھ و برخاستھ از عالیق فطرى و طبیعى میان دو نسل باشد، نمونھ 

حیوان مشترك مى باشد، كھ البتھ انسان بھ دلیل شعور و معرفت و آگاھى ، آن را  ھایش بسیار است و میان انسان و
 .بھ رنگ دیگرى جلوه مى دھد و بدان محتواى ادب و انسانیت و كمال و جمال مى بخشد
 . نوع سوم نیز گرچھ در میان جامعھ ھا و تمدن ھا و خانواده ھا یافت مى شود اما زیاد نیست

و رابطھ گرم و .سیار كم نظیر است و سخت محبوب و مطلوب اسالم براى دو نسل مى ماند نوع چھرم كھ ب
یك رابطھ عمیق قلبى ، عاطفى ، انسانى ، .عاشقانھ و بى نظیر میان پیامبر و دخت گرانمایھ اش از این نوع بود

طھ ظریف و ریشھ دار، استوار، نفوذ كرده در ژرفاى جان و اعماق وجود و كران تا كران روح و روان ، راب
 لطیف و دلپذیر و جوشان عقیدتى ، اخالقى ، ارزشى ، مكتبى و آرمانى ،
 رابطھ ژرف و متقابل مرید و مراد، استاد و شاگرد، عارف شیفتھ و شیدا،
 .رابطھ دو جانبھ و متقابل عاشق و معشوق معنوى و باز ھم باالتر و واالتر و فراتر و برتر



 پیامبر در نظرگاه فاطمھ
زندگى خویش از ھمان آغاز تا واپسین لحظات ، نھ تنھا پدر گرانمایھ را، پدرى اندیشمند، الیق ، دانشمند،  فاطمھ در

آموزگار بشریت ، پرواپیشھ ، شجاع ، باعظمت ، تبلور درایت و حكمت و فرزانگى ، تجسم مھر و راءفت و 
میدان ھا و سرشار از ارزش ھاى واالى جوانمردى و پایدارى و شكیبایى و قھرمان قھرمانان در ھمھ صحنھ ھا و 

توحیدى مى نگریست و محبوب ترین و مطلوب ترین پدر در زندگى مى یافت ، بلكھ او را دوستى دلسوز، 
خیرخواھى شفیق ، ساالرى كارا و باكفایت ، پیشوایى الیق و بشردوست ، سمبل و نمونھ و سرمشق و الگو و 

ھمراه خویش در راه عدالت و آزادى و برترین پیام آوران خدا مى  تجلیگاه فضیلت ھا، و ھمرزم و ھمسنگر و
نگریست ، و این ھا برداشت ھا و ارزیابى ھا و باورھایى بود كھ از ژرفاى جان او سرچشمھ مى گرفت ، جزء 
 .گوشت و پوست و خون و ده میلیون میلیارد سلول وجود او بود

ام سرشار و بى نظیر فاطمھ بھ پیامبر در حیات پدرش را مى تواند اگر كسى این واقعیت را نیك بفھمد، آن گاه احتر
ھضم كند و نیز مى تواند نالھ ھاى جان سوز و شب ھاى تار سوگوارى او و اشعار پرمحتوا و درس آموز و غمبار 
 .او در فقدان پدر و بى قرارى و ناآرامى او را پس از زندگى ظاھرى پیامبر تحلیل و تفسیر كند

ظرگاه پیامبرفاطمھ در ن  
و پیامبر نیز از سوى دیگر، فاطمھ را نھ تنھا دخت گرانمایھ خویش و دخترى سرشار از ادب و ارزش ھاى انسانى 
و اخالقى و بانویى واال مى نگریست بلكھ او را دخترى صاحب كمال و جمال ، اقیانوس ژرف و بى كرانھ دانش و 

گوھر تك دانھ و نایاب پاكى و قداست و سرو تناور و برافراشتھ  بینش ، قلھ سر بھ آسمان ساییده عفاف و نجابت ،
 .شكیبایى و پایدارى مى دید

او شاھد بود كھ چشمھ ساران ارزش ھا و عظمت ھا و واالیى ھا و زیبایى ھاى ظاھرى و معنوى دلخواه اش ، كھ 
از شاخسار وجود آن بانوى  خود براى شكوفا ساختن و بھ گل نشاندن و بارور نمودن آنھا برانگیختھ شده بود،

پرشكوه مى جوشد و باران كمال از آسمان زندگى اش بر دلھاى كویر و تشنھ آب حیات ، بھ صورت قطرات بى 
و سرانجام ساختھ و پرداختھ و .شمار مى بارد و ریحانھ و بوستان عطرآگینى است كھ ھمھ جا را معطر مى سازد

راه و رسم افتخارآفرین و سبك و شیوه انسان ساز و آسمانى اوست و شاھكار و نمونھ و تجسم بارز مكتب الھى و 
 . راز آفرینش زن
آرى ، با این دید و با این بیان است كھ رمز آن ھمھ مھر و عشق و محبت و شور و صفا و تجلیل و تقدیر این پدر 
 .واال از آن دخت گرانمایھ ھضم مى گردد

پدرت بھ :((یى چون محمد بارھا و بارھا خطاب بھ فاطمھ مى گویداین جاست كھ روشن مى گردد كھ چرا پدر واال
 ((! قربانت

پدر و مادرم فدایت باد! فاطمھ جان :((چرا بارھا مى فرماید !)) 
 !چرا دستان پرمھر دخترش را بوسھ باران مى كند
 !چرا او را محبوب پدر مى خواند
 !چرا او را عزیزترین ھایش عنوان مى دھد

جود قلب و روح خویش مى خواندچرا او را پاره و ! 
 !چرا او را معیار حق ، میزان سنجش دیندار و دین باور مى نگرد
 !چرا پیش پاى او با قامت تمام مى ایستد و از او استقبال مى كند
 !چرا او را بسان بزرگى واالمقام بھ ھنگام رفتن بدرقھ مى نماید

ازگشت ، نخست بھ دیدار او مى شتابدچرا بھ ھنگام سفر، از خانھ او حركت مى كند و در ب ! 
 !چرا از شادى او شادمان و از اندوه او اندوھگین مى گردد
 !چرا صداى ملكوتى او نشاطبخش قلب مصفاى محمد است و مایھ حیات دل او
چرا دورى او براى پدر تحمل پذیر نیست ، با این كھ صخره ھا و كوه ھا و مشكالت در برابر اراده پوالدین و 

ب وصف ناپذیر او از ھم فرو مى پاشید و متالشى مى گشتشكی  ! 
مى داد  چرا خشم او را خشم خدا و كیفر بھ خشم آورنده اش را وعده آتش  ! 

 ! چرا درود بر او و رعایت حرمت و حقوق او را عمل شایستھ اى مى دید كھ پاداشش بھشت خداست
ستانم استشمام مى كنمبوى بھشت را از فاطمھ ام ، ریحانھ بو:((چرا مى فرمود  !)) 

مى خواند و رفتارش در برابر او بسان رفتار فرزندى الیق و سرفراز با مادرى ))ام النبى((و))ام ابیھا((چرا او را
شكوھبار و كامل بود؛ دست او را بوسھ باران مى ساخت ، جلوى پاى او با قامت برافراشتھ مى ایستاد، بھ استقبال 

او را تا سر كوچھ بدرقھ مى كرداو تا در خانھ مى رفت و  ! 



چرا پیش از ھر سفر، آخرین خداحافظى را از او مى نمود و توشھ از چھره او بر مى گرفت و در بازگشت از 
 ! سفر، پیش از ھر كس بھ دیدار او مى رفت

اطمھ و چرا ھمھ درھاى خانھ ھاى یاران و نزدیكان بھ سوى مسجد را بست و مسدود ساخت و تنھا این در خانھ ف
و سد االبواب اال بابھ.على بود كھ بسان خانھ محمد بھ مسجد گشوده بود  

و چرا ھر بامداد و شامگاه از پنجره اى كھ خانھ این دخت فرزانھ را بھ خانھ محمد پیوند مى داد، بھ او سالم و 
 درود مى گفت و آن ھمھ تجلیل مى كرد؟

پیامبر را بسان ! ھان اى ایمان آوردگان : ى فرود آمد كھ چرا ھنگامى كھ این آیھ شریفھ بھ وسیلھ فرشتھ وح
خویشتن و بھ ھمانند صدا كردن برخى از شما دیگرى را صدا نزنید و بلكھ با عنوان رسالت او، وى را با احترام 

 تو مرا پدر صدا بزن كھ صداى تو.این آیھ براى دیگران است نھ تو! دخترم : صدا بزنید، پیامبر بھ فاطمھ فرمود
 !قلب پدر را زنده و شاداب مى سازد

چرا ھنگامى كھ فاطمھ بھ خانھ على رفت ، پیامبر تاب جدایى او را در خود ندید و با این كھ فاصلھ میان و او و 
محبوب دلش تنھا كوچھ اى بود، بھ اشاره خدا كنار مسجد و خانھ اش طرح خانھ اى ساده و گلین براى او ریخت ؛ 

لھ میان آن و خانھ محمد یك دیوار بود و یك پنجره كھ آن ھم جز روزھایى كھ پیامبر در سفر خانھ اى كھ تنھا فاص
 !بود ھر بامداد و شامگاه گشوده مى شد و سالم و درود و عشق و مھر و صفا و محبت مبادلھ مى گشت ؛ چرا

و خیابان ، در برابر آشنا و  چرا این ھمھ در منبر و محراب ، نماز و دعا، مكھ و مدینھ ، مزرعھ و بیابان ، كوچھ
 بیگانھ ، و در ھر مجلس و محفلى ، از او اینقدر تجلیل مى كرد؟

فاطمھ بھشت من است ، جواز بھشت من است ، كوثر نورافشان من است ، زھره فروزان من است : چرا مى فرمود
 ، نور دیده و نشاطبخش قلب من است ،

ت و ملكوتى و آسمانى ؟والدت و زندگى و رحلت و شھادتش ، بھشتى اس  
 :و بھ ویژه كھ بارھا و بارھا پس از این تعریف ھا و تكریم ھا مى فرمود
 .خشنودى او خشنود خداست و ناخشنودى او موجب ناخشنودى خدا و پیامبر

با او از در عداوت و كینھ توزى   ھر كس او را دوست بدارد، دوستش بدار و ھر كس ! خدایا: و دعا مى كرد كھ 
چرا! آید، او را دشمن داردر  ! 

 !این ھمھ محبت و این ھمھ مھر و این ھمھ عشق بھ فاطمھ چرا
 ! این ھمھ تجلیل و تكریم بھ او و فرزندانش براى چھ
 !این ھمھ شكوه و عظمت براى این خانواده بر شمردن چرا
 ! این قیدھا براى چیست

در آن روزگارى كھ دختر، فرزند : د، از آن جملھ درست است كھ پیامبر با این شیوه حكیمانھ صدھا درس مى دھ
محسوب نمى شود و پسر تنھا ادامھ دھنده راه پدر است ، بھ زن پیام مى دھد كھ اوج گیر، بھ قلھ شكوه و عظمت 
 !صعود كن ، بھ حقوق انسانى خویش دست یاب ، بھ پا خیز

یكر جامعھ را زندگى بخشد، ھمان گونھ كھ و صحیح است كھ خدا با انتخاب فاطمھ مى خواھد زن و یا نیمى از پ
روزى مریم را برمى .پیش از آن نیز كار خدا در احیاى حقوق پایمال شده این موجود شریف و نجیب سابقھ دارد

و ارزانى ))كوثر((را در كنار خانھ خودش جاى مى دھد، و اینك ھم با فرو فرستادن سوره))ھاجر((گزیند و روزى
ھ پیامبر، مى خواھد موانع و سدھاى جاھلیت در ھمھ عصرھا و نسل ھا را از سر راه زن داشتن كوثر نورافشان ب

بردارد، و او را تا رسیدن بھ عرش خدا و دیدار خدا بھ حركت آورد اما در كنار ھمھ این ھا باید دریافت كھ احترام 
یر او در بارگاه خدا و در و تجلیل شگرف و بى نظیرى از فاطمھ بانوى بانوان است و نشانگر شكوه وصف ناپذ

صلى هللا علیھ و آلھ(آیینھ محمد   ). 
 و آیا این ھمھ شكوه و احترام نشانگر پیوند بى نظیر قلب پیامبر با او نیست ؟

آیا این ھا ترسیم كننده ھم جھت و ھم آرمان و ھم ھدف و ھمراه و ھمراز و ھمسنگر بودن آن دو در ھمھ زندگى 
 نیست ؟

روشن خواھد شد))چرا((راز و رمز این)  علیھ و آلھ صلى هللا(پس از محمد  . 
 انگیزه ھاى بزرگداشت
 :انگیزه ھاى دوستى و احترام و تجلیل مى تواند یكى از این ھا باشد
 .انگیزه طبیعى و درونى ، ھمانند مھر و محبت متقابل والدین و فرزندان و یا عشق و مھر ھمسران بھ یكدیگر -1
بانھ و خودپرستانھ ، ھمچون تعریف و تشویق خودكامگان قرون و اعصار از چاكران و انگیزه ھاى جاه طل -2
 . جالدان خویش بھ منظور دلگرم ساختن آنان و بھره ورى بیشتر از باربرى آنان



انگیزه ھاى منفعت جویانھ و ھواپرستانھ ھمچون تعریف متقابل ظالمان و فریبكاران از یكدیگر و مبادلھ واژه ھا  -3
الت و تعریف ھا و نان قرضو جم  . دادن ھا بھ منظور تحمیق و فریب مردم ساده دل  

و دیگر انگیزه ھاى معنوى و انسانى و الھى و ارزشى كھ از شخصیت و شكوه و عظمت چھره ھا منشاء مى  -4
 .گیرد

دامین نوع است ؟تجلیل و تكریم بى نظیر و بى ھمانند پیشواى بزرگ توحید از برترین بانوى بانوان گیتى از ك  
 آیا تنھا برخاستھ از مھر و عشق پدرى است ؟
اگر چنین بود، چرا پیامبر از دیگر فرزندان و دخترانش بدین صورت یاد نكرد و آنان را این گونھ مھرباران و این 

رش گونھ تجلیل ننمود؟ با این كھ فرزندانى بزرگ تر از فاطمھ داشت و ھمھ آنان ھم از ھمسر ارجمند و فداكا
بودند))خدیجھ((  . 

 انگیزه ھاى دوازده گانھ این گرامیداشت
واقعیت این است كھ مھر سرشار و محبت بى نظیر و احترام عمیق پیامبر بھ فاطمھ از این انگیزه ھا سرچشمھ مى 
 : گرفت
 . مھر عمیق پدرى -1
علیھا السالم(جبران كمبود مھر مادر بھ خاطر رحلت مادر فاطمھ  -2  ). 
3- ان خدا و با اشاره دستگاه آفرینش و انگیزه الھىبھ فرم  . 
 .بھ خاطر این كھ خود فاطمھ تجسم ارزش ھا و تبلور واالیى بود-4
 . بھ دلیل آگاھى از آینده و دفاع قھرمانانھ او از راه و رسم دین و دفتر و ارزش ھاى دینى و حقوق و آزادى امت-5
6- از پیكر جامعھ و تاءمین حقوق و آزادى و امنیت و شرافت و  بھ انگیزه گرامیداشت مقام زن و احیاى نیمى
كرامت زن بود كھ در آن روزگاران لگدمال استبداد و ارتجاع و جاھلیت و خرافات نژادى ، قومى ، ملى ، 
 . خانوادگى و مذھبى مى گشت
 . بھ انگیزه شناساندن او بھ ھمگان و اتمام حجت-7
8- مبر از او بود و او مام پرفضیلت امامان نوربدان جھت كھ نسل پاك و شایستھ پیا . 
 .او شبیھ ترین انسانھا در سیما و سیرت و رفتار و گفتار بھ خود آن حضرت بود-9
 .اصل وجود او از بھشت بود و او كوثرى جوشان و نورافشان و ارمغان خدا بھ پیامبر بود-10
11- ، ھمھ و ھمھ از جانب )علیھ السالم(رك او با على و دیگر این كھ نام او، دانش گسترده او، پیمان زندگى مشت
 .خدا بود
و سرانجام این كھ او راز آفرینش زن ، شگرف ترین انسان ، بدیع ترین موجود دستگاه آفرینش بود و تجلیل او -12
 .در حقیقت تجلیل از زن و در راستاى احیاى حقوق و آزادى و شخصیت زن بود

د پیامبر بود اما در حقیقت برترین و ارجمندترین آنان بھ شمار مى رفت و آرى ، او بھ ظاھر كوچك ترین فرزن
كسى بود كھ نھ از نظر والدت ، بلكھ از نظر رسالت ، مادر پیامبر بود و پس از این كھ پیامبر دو یار و پشتیبان با 

از دست داد،  ایمان و نستوه خویش ، خدیجھ و ابوطالب ، را در اوج تنھایى خویش و شرارت دشمن حق ستیز
فاطمھ بود كھ یار و ھمراه و ھمراز و مراقب او در خانھ و زندگى پدر بود و ھمھ امور و شئون یك مادر خانھ را 
 .بھ انجام مى رساند

او در حقیقت موجى بود كھ در طول قرن ھا و عصرھا، نور پرفروغ محمد را از خود عبور داد و آن نور 
نید و نسل پیامبر را او بر جھان باقى نھادروشنگر و پربركت را بھ بشریت رسا . 

این امتیازات بى نظیر آن گرانمایھ است كھ فرزندانش ، كھ در حقیقت شریف ترین و نجیب ترین و عزیزترین 
خانواده بشرى ھستند، از او ریشھ دارند و او تنھا دامان پاك و پاكیزه و پركفایتى است كھ نسل پیامبر از آن است 

ب و طاھرى است كھ درخت تناور خاندان وحى و رسالت در آن روییده و پاك ترین و شایستھ ترین تنھا زمین طی.
 .مادرى است كھ حافظھ عصرھا و نسل ھا بھ خاطر مى آورد

سیماى ریحانھ پیامبر در آیینھ امامان نور: 8بخش   
عمیق تر و شایستھ تر از  خرد و دانش و تجربھ ، نشانگر این واقعیت است كھ ھر انسانى را چند نفر بھتر و

دیگرى مى توانند بشناسند و دیدگاه آنان در مورد شخصیت او مى تواند دقیق تر و واقع بینانھ تر باشد و آیینھ صاف 
 :و شفاف و بى عیب و نقص آنان ، چھره واقعى او را بھتر مى نمایاند
 پدر و مادر، -1
 فرزندان آگاه و حق گو، -2
ندیش ،آموزگار و مربى ژرف ا -3  



 دوست و ھمنشین ، -4
 .و شاید بھتر از ھمھ آنھا، ھمسر و شریك زندگى او -5

نگریست) علیھ السالم(از این رو باید بانوى بانوان را در آیینھ شفاف و زالل و حق نماى على   . 
 در آیینھ امیرمؤمنان -1

و راستى ھا بسیار جالب ، پرجاذبھ ، سیما و سیره ریحانھ پیامبر در آیینھ شفاف و حقیقت نماى امیر واالیى ھا 
 شكوھبار، پرقداست ، فداكارانھ ، پرمعنویت ، وصف ناپذیر، درس آموز، الھام بخش و تماشایى است ؛ براى نمونھ
: 
در بامداد آغاز زندگى مشترك امیر واالیى ھا با فاطمھ بود كھ پیامبر بھ خانھ آنان آمد و دوستانھ از : بھترین یار -1

را در مورد دیگرى پرسید  ز دو ھمسر جوان ، دیدگاھش ھر كدام ا . 
از دخت گرانمایھ اش فاطمھ پرسید كھ ھمسر و شریك زندگى اش را چگونھ مى نگرد و دیدگاھش در مورد او 
 چیست ؟

 كھ او را در رفتار و گفتار زندگى و عملكرد، نسخھ دوم پیامبر، جانشین راستین و برادر او) علیھا السالم (فاطمھ 
  و عزیزترین انسان ھا نسبت بھ پیامبر مى دید، او را بھترین و برترین مرد زندگى خواند؛ ھمان گونھ كھ پدرش

علیھ السالم(نعم البعل على :بى ھیچ كم و زیاد او را معرفى كرده بود كھ  ). 
 ((. او برترین ھمسر براى زندگى است))
 :و نیز فرمود
 (217). خیر بعل

را گرفت و پرسید) علیھ السالم(آن گاه بھ آرامى دست على  : 
 یا على كیف وجدت اھلك ؟
(( دیدى ؟ھمسرت فاطمھ را چگونھ  )) 

او را در فرھنگ و معرفت ، دانش و بینش ، خرد و درایت ، درك و عرفان ، شناخت و شعور، اخالص و ایمان ، 
تقوا و پروا، ادب و انسانیت ، ایثار و گذشت ، كرامت و شرافت و دیگر ارزش ھاى انسانى و معنوى چگونھ یافتى 
 ؟

فرمود.نده اوامیرمؤمنان شگفت پاسخى گفت ، پاسخى بھ راستى براز : 
 . نعم العون فى طاعة هللا

او برترین ھمسر و ھمكار و مشاور و معاون و شریك زندگى در راه ھدف ھاى واال و خداپسندانھ و توحیدى است 
درست ھمان گونھ كھ در آغاز او را یافتھ بود. . 

بر دست آن دو جوان ھمان گونھ كھ در نخستین روزھاى خواستگارى او را مى دید، ھمان سان كھ وقتى پیام
این ! على جان : پاكباختھ و خداجو و پرواپیشھ را بھ ھم داد و در معرفى آن دو، واقعیت را در میان نھاد و فرمود

دخت گرانمایھ ام فاطمھ است و امانت من در خانھ تو، و فاطمھ شایستھ ترین و برازنده ترین انسان براى زندگى 
 . مشترك و خداپسندانھ و ھدفدار است
 (218). یاعلى ، نعم الزوج فاطمة ، ویا فاطمھ ، نعم الزوج على...
در گرماگرم زندگى مشترك و اوج ابتالھا و آزمایش ھاى بزرگ ، و بھ : مند خدا بر من از نعمت ھاى شكوھ -2

ھنگامھ وزش گردبادھاى سھمگین ، و كوران ھا و توفان ھا و بحران ھاى بنیانكن ، و فراز و نشیب ھا، و فقر و 
دفشارھا نیز، دیدگاه امیرمؤمنان نسبت بھ شخصیت پرشكوه او بسان آغاز زندگى مشترك بو . 

 :او در اوج سخن از نعمت ھاى گران خدا بر خویشتن فرمود
 (219). وزوجتى خیر نساء االمة
(( این است كھ برترین بانوى ھستى را  -كھ باید سپاس او را ھمواره بجاى آورم  -از نعمت ھاى گران خدا بر من 
 ((. بھ خانھ من روانھ ساختھ و بھ ھمسرى من برگزیده است
براى امیرمؤمنان ، چون دیگر مسلمانان مجاھد و فداكار و پاكباختھ ، مشكلى پیش !: پدر و مادرم فدایت باد -3

فاطمھ بھ خانھ پدر و پیشواى امت شتافت تا از او كمك بگیرد اما ھدیھ پیامبر، معنوى بود و علمى ، و نھ مادى.آمد  
چرا كھ زندگى ساده او بسان زندگى مردم جامعھ اش بود، آن ھم بسان زندگى محروم ترین ھاى آنان ؛ و  (220).
 .سوگند خورد كھ فاطمھ جان اینك یك ماه است در خانھ محمد آتش براى فراھم آوردن غذاى گرم بر نیفروختھ اند

خت كھ فرشتھ وحى براى او آورده بودآن گاه این ھدیھ معنوى را بھ او آمو : 
 بسم هللا الرحمن الرحیم ، یا رب االولین واالخرین ، یا ذالقوة المتین ، یا راحم المساكین ، ویا ارحم الراحمین

چھ ! امیرمؤمنان او را استقبال كرد كھ گرامى ھمسرم .فاطمھ بازگشت اما مسرور و شادمان و در اوج خشنودى 



 آورده اى ؟
ذھبت للدنیا وجئت لالخرة:ادپاسخ د  

 ((. براى دنیا رفتھ بودم اما آخرت را آورده ام))
فرمود) علیھ السالم(على  : 

 بابى انت وامى خیر امامك
(( خوش آورده اى ، خیر پیش! پدر و مادرم فدایت باد  ...)) 
غروب خورشید وجود در فرجام این زندگى درخشان و بھ ھنگامھ فراق و !: و راستى كھ چقدر شكوھبار است  -4
فاطمھ از این سراى فانى نیز آن گاه كھ ھمسر جوان و توحیدگرایش او را بھ شنیدن آخرین سخنانش فراخواند، 
 . دگربار شخصیت شكوھمند فاطمھ در آیینھ گفتار و عملكرد او نشان داده شد و راستى كھ چقدر شكوھبار است

د و با دنیایى ادب و عظمت و مھر و صفاى ھماره اش با او فاطمھ در آخرین ساعات ، امیرمؤمنان را فراخوان
گویى لحظات فراق از راه مى رسد، اجازه مى خواھم وصیت كنم! على جان : چنین گفت   . 

ھر آنچھ دوست دارى سفارش كن خداى عمرت را بھ ! دخت فرزانھ پیامبر! فاطمھ جان :((امیرمؤمنان فرمود
 ((!بلنداى خورشید گرداند

اوصنى بما احببت یا بنت رسول هللا...كنار بستر او نشست تا بشنود و آن گاه  . 
 : فاطمھ گفت
 . یابن عم ما عھدتنى كاذبة وال خائنة وال خلفتك منذ عاشرتنى
(( در زندگى ام ھرگز زبان بھ دروغ نگشودم و اندیشھ ناپسند بھ مغزم راه ندادم و ھرگز با تو مخالفت ! على جان 

دى خدا و انجام وظایف در برابر خدا و بندگان او و خویشتن و ایفاى نقش خداپسندانھ ، نكردم و جز بھ خشنو
 . نیندیشیدم

آیا بھ راستى این را گواھى مى كنى و مى پذیرى ؟! على جان  )) 
امیرمؤمنان در حالى كھ موج غم و اندوه كران تا كران وجودش را در بر گرفتھ بود و احساس فراق ، قلبش را 

شرد، فرمودسخت مى ف : 
انت اعلم باㆨ وابر واتقى واكرم واشد خوفا من هللا من ان اوبخك بمخالفتى وقد عز على مفارقتك ، اال انھ ! معاذ هللا 

ㆨ (221)... ال بد منھ ، وهللا لقد جددت على مصیبة رسول هللا و قد عظمت وفاتك وفقدك فانا 
پناه بھ خداى مى برم كھ تو بانوى خداساختھ و پرورش یافتھ دامان رسالت و برترین ! فاطمھ جان ! گرامى ھمسرم 

تخلف نموده باشى بانوى بھشت ، از وظایف خویش  . 
راستى كھ تو خداشناس ترین ، شایستھ كردارترین ، پرواپیشھ ترین ، گرامى ترین و خداترس ترین ! فاطمھ جان 

انسان ھا ھستى ؛ و این ویژگى ھاى واالى تو برتر و باالتر از آن است كھ با من از در مخالفت در آیى و من تو را 
 . مورد انتقاد قرار داده و سرزنش كنم

و بدین سان ، با پنج ویژگى كھ ریشھ و مادر ارزش ھا و فضیلت ھا و قداست ھا و واالیى ھا و عظمت ھاست ، 
 .شكوه و شخصیت ممتاز و بى ھمانند دخت گرانمایھ پیامبر را در چشم انداز حق طلبان قرار داد

مان گونھ كھ دخت گرانمایھ و رمز و راز زندگى موفق و سرشار از پیروزى و سرفرازى را بھ ھمھ آموخت ؛ ھ
 . پیامبر و برترین آموزگار شایستگان آموخت

، شراره ھاى دل و شعلھ )علیھا السالم (و آن گاه پس از برشمردن ویژگى ھا و ارزش ھاى اخالقى و انسانى فاطمھ 
 :ھاى غم و اندوھش از وداع یار، زبانھ كشید و فرمود

خت گران استراستى كھ جدایى تو براى من س! فاطمھ جان   . 
بار گران مصیبت و اندوه غروب غمبار رسالت را تجدید مى كند! بھ خداى سوگند .... 

ھمچنان در دل او زنده و ) علیھ السالم(و پس از غیبت جسمى اش از خانھ على : در گستره قلب امیرمؤمنان  -5
ن بارھا فرمودامیرمؤمنا.نورافشان بود و كران تا كران قلب او را جایگاه خود ساختھ بود : 

فو هللا مااغضبتھا وال اكرھتھا على امر حتى قبضھا هللا عزوجل وال اغضبتنى وال عصت لى امرا، ولقد كنت انظر 
 (222).الیھا فتنكشف عنى الھموم واالحزان 
بھ خداى سوگند من در زندگى خود با ریحانھ پیامبر، ھرگز او را بھ خشم نیاوردم و او را بھ كارى كھ برایش ))

آن عزیز سفر كرده نیز  خوشایند نبود نخواندم ، تا او جھان را بدرود گفت و مرا در فراغ خویش گرفتار ساخت ؛ و
او بھ گونھ اى بود كھ .مرا ھرگز خشمگین نساخت و جز در انجام خواستھ ھایم نكوشید و با من ھماره ھماھنگ بود

 ((.من ھرگاه بھ او نگاه مى كردم ، شكوه و عظمت و صفایش ، ھمھ غم و اندوه را از دلم مى زدود



ا بھ مناسبت ھاى گوناگون ، مراتب قدردانى و حق شناسى آن حضرت بارھ: مباھات بھ وجود ریحانھ پیامبر -6
در این مورد از جملھ این گونھ سرود.خویش را از ریحانھ پیامبر اعالن مى كرد و بھ وجود مباھات مى نمود : 

 ثم فخرى برسول هللا اذ زوجنیھا  ولى الفخر بفاطم وابیھا

(223) 
(( و باز ھم افتخارى است .و براى من در وجود گرانمایھ فاطمھ و پدر ارجمندش ، بسى مایھ فخر و مباھات است 

ھمسرى من درآوردكھ پیامبر خدا ریحانھ اش را بھ  .)) 
و نیز در برابر دجال اموى و فریبكاریھاى او كھ براى فریب ساده دالن خود را كاتب وحى و از نزدیكان پیامبر جا 
 :مى زد، براى روشنگرى و گرامیداشت مقام واالى فاطمھ ، چنین سرود

 ...! وحمزة سید الشھداء عمى  محمد النبى اخى وصنوى

 منوط لحمھا بدمى ولحمى  وبنت محمد سكنى وعرسى

 ... فاءیكم لھ سھم كسھمى  وسبط احمد ولداى منھا

(224) 
(( جعفر .، برترین پیامبر خدا، برادر و ھمتاى من است و حمزه ، آن ساالر شھیدان راه حق ، عموى من محمد
طیار، كھ بامدادان و شامگاھان با فرشتگان بارگاه خدا پرواز مى كند، برادر قھرمان من است و ریحانھ پیامبر خدا 

و ھمپرواز و شریك زندگى من فاطمھ ، كھ خون و گوشت او با خون و گوشت من درآمیختھ است ، ھمتا  . 
اینك بگویید، كدامین شما از افتخار پیوند و ھمدلى و .و نوادگان شكوھبار پیامبر از فاطمھ ، فرزندان دلبند من ھستند

 ((!ھمراھى با پیامبر بھره اى بسان من دارید؟
 در اندیشھ و باور دومین امام نور -2

علیھ السالم(ور، حضرت مجتبى ریحانھ پیامبر در آیینھ شفاف دومین امام ن داراى روحى بزرگ و قلبى خدادوست  (
 . و مردم خواه است و كیفر دشمنى با او، آتش شعلھ ور دوزخ
او در اشاره بھ این روح توحیدگرایانھ و بشردوستانھ مام ارجمندش ، از نماز و نیایش شبانھ و دعاھاى  -1

مى كند كھ آن حضرت ھماره درس رعایت حقوق و حرمت خیرخواھانھ و درس آموز او سخن دارد و روشنگرى 
 :دیگران را مى داد و مى فرمود

باید نخست در اندیشھ آسایش و آرامش دیگران بود و آن گاه خویشتن! پسرم   . 
 (225)...الجار ثم الدار
 :و نیز آورده اند كھ آن حضرت بھ یكى از سركردگان سپاه شوم سقیفھ فرمود -2
(( ن بى رحمانھ دژخیمان استبداد بھ كانو  تو ھمان تیره بخت و بیدادپیشھ اى ھستى كھ در یورش ! ھان اى مغیره 

در انتظار آتش شعلھ ور دوزخ باش  وحى و رسالت شركت داشتى ؛ پس   !)) 
انت سیدة نساء اھل : و قد قال لھا رسول هللا ...وانت ضربت فاطمة بنت رسول هللا حتى ادمیتھا والقت ما فى بطنھا

 (226).الجنة ، وهللا مصیرك الى النار
در بسیارى از نامھ ھاى سیاسى) علیھ السالم(افزون بر این ، امام مجتبى  اجتماعى و سخنان روشنگر و مناظره  - 

بارھا بھ شكوه و عظمت چنین مادرى افتخار مى كند و او را برترین مادر گیتى مى ھاى خویش با باند پلید اموى ، 
 .شناسد و مى شمارد
 در آیینھ دل پیشواى شایستگان -3

و در آیینھ دل او، نھ تنھا افتخارانگیزترین زن و افتخارآفرین ) علیھ السالم(ریحانھ سرفراز پیامبر از دیدگاه حسین 
آگاه ترین ، مترقى ترین ، شایستھ ترین و الھام بخش ترین پیشواى عصرھا و نسل ھا و ترین مادر گیتى است ، كھ 

بزرگ پرچمدار آزادى و آزادگى و عدالت خواھى و دفاع از حقوق بشر و پرچم ھماره برافراشتھ ستم ستیزى و 
حسین مبارزه با حق كشى و استبداد است ؛ و درست از این دیدگاه است كھ پیشواى شایستگان حضرت  علیھ )

را مى نگریم كھ) السالم  : 
در سوگ جان سوز ستایش انگیزترین مادر تاریخ ، بھ گونھ اى مى سوزد و مى گدازد كھ فقدان سھمگین او و  -1
غیبتش را از جامعھ ، بسان غیبت و رحلت پیامبر ارزیابى مى كند و با دلى پردرد رو بھ آرامگاه نورافشان نیاى 

مى گوید  گرانقدرش  : 
امروز با شھادت جانسوز دخت ارجمندت ، مصیبت غمبار رحلت تو براى ! اى پیامبر خدا! ھان این نیاى بزرگ 

 (227). ما تازه شده است
ھان اى مام ارجمند : و با بوسھ بارن ساختن چھره و دست و پاى سرد مادر در بستر شھادت ، ندا مى دھد كھ 

با من سخن بگو پیش از آن كھ قلبم از غم فراق تو شكافتھ شود، پاسخ مرا بده! حسین   ! 
بر مى گزیند تا این واژه مقدس و این یاد الھام بخش و ))طمھفا((نام دختران ارجمند و با فضیلت خویش را -2



 (228).بلندآوازه ، مشعل فروزان زندگى آنان و ھمھ دختران و زنان ترقى خواه گردد
بر چنین مام گرانقدرى در زندگى و پس از شھادتش ھماره عشق مى ورزد و آرامگاه او را زیارتگاه ، مقتدا و  -3
 (229).محبوب و الھام بخش خویش در سخت ترین لحظات و حساس ترین تصمیم گیرى ھا مى نگرد
و در سخت ترین شرایط و ھنگامھ انتخاب و حساس ترین پیچ ھاى سرنوشت ساز تاریخ ، بر چنین رویشگاه و  -4

م بلند جایگاه و الھام بخش و بر آزادگى و كرامت و شجاعت و ستم ستیزى او تكیھ مى كند و مى خاستگاه و ما
 :خروشد كھ 

بین السلة والذلة وھیھات منا الذلة ، یاءبى هللا ذلك لنا و رسولھ ، : اال وان الدعى بن الدعى قد ركزنى بین اثنتین 
یة من ان نؤ ثر طاعة اللئام على مصارع الكرام والمؤمنون وحجور طابت وطھرت ، واءنوف حمیة ونفوس اب

...(230) 
(( كھ این فرومایھ و فرزند فرومایھ ، اینك مرا میان دو راه و دو ! بھ ھوش ! ھا اى عصرھا و نسل! ھان اى مردم 
 : انتخاب قرار داده است

بر سر دو راھى ذلت پذیرى و تسلیم خفت بار در برابر فرومایگان بیدادگران حاكم ، و مرگ پرافتخار و باعزت و 
 . سرفرازى

خدا و پیامبر او و ایمان آوردگان راستین و آگاه و دامان . و چھ قدر دور است از ما كھ ذلت و خوارى را برگزینیم
ھاى مادران پاك و رگ و ریشھ ھاى پاكیزه و مغزھاى غیرتمند و جانھاى ستم ستیز و باشرافت ، نمى پذیرند كھ ما 

اریمفرمانبردارى فرومایگان و استبدادگران پست و رذالت پیشھ را بر شھادتگاه رادمردان و آزادمنشان ، مقدم بد  
.)) 
 در نظرگاه زینت و زیور پرستشگران -4

بسیار  -كھ بھ حق ، زینت و زیور عبادتگران و پرستش كنندگان است  - او در اندیشھ و نظرگاه چھارمین امام نور 
علیھ (پرشكوه و تماشایى است ؛ بھ گونھ اى كھ آن حضرت در جریان اسارت خاندان پیامبر، پس از شھادت حسن 

انش ، ھمھ جا بھ یاد نام افتخارآفرین فاطمھ مى بالد و از او درس فداكارى و پیكار با آفت انحصار و و یار) السالم
شكیبایى قھرمانانھ و روشنگرى دلیرانھ مى گیرد و در برابر بارگاه ستم اموى و   خودكامگى مى آموزد و درس 

داى آزادى و عدالت خواھى و ستم ستیزى زیر برق سرنیزه ھاى دژخیمان و جالدان بى رحم استبداد، آن گاه كھ ن
من فرزند فاطمھ زھرا، ریحانھ ارجمند پیامبر خدا ھستم ! ھان اى مردم : را طنین افكن مى سازد، مى خروشد كھ 

انا ابن فاطمة الزھراء، انا ابن سیدة النساء. ...(231) 
 در آیینھ پنجمین امام نور -5

، پرشكوه و وصف ناپذیر است)علیھ السالم(او در اندیشھ پنجمین امام نور، حضرت باقر   . 
 بزرگ بانویى است در اوج دانش و پروا،

و اخالص ، ایمان  
 عصمت و قداست ،
 پاكى و طھارت ،
 سرفرازى و سربلندى ،
 برازندگى و زیبندگى ،

آراستھ بھ واالیى ھا و شایستگى ھا، و پیراستھ از ھر نقطھ منفى ؛ بھ گونھ اى كھ نھ تنھا پیشوایى است معصوم و 
ن حضرت بر ھمھ آفریدگان نیز برگزیده براى انسانھاى كمال جو و حق طلب و آزادمنش ، كھ فرمانبردارى از آ

 . الزم و واجب است
 لقد كانت علیھا السالم مفروضة الطاعة على جمیع من خلق هللا من الجن واالنس والطیر والوحش واالنبیاء والمالئكة
.(232) 

انھا الحدى :در تفسیر و تاءویل این آیھ شریفھ مى فرماید: از آن گرامى آورده است كھ ))ابو حمزه ثمالى((و نیز
 :، فرمود(233)الكبر نذیرا للبشر
 (234). منظور از این بزرگ بزرگان و بیم رسان بھ انسانھا در آیھ شریفھ ، ریحانھ سرفراز پیامبر است
 در نظرگاه امام صادق -6

ار ریحانھ ارجمند پیامبر در نظرگاه ششمین امام نور، جایگاھى پرفراز و موقعیتى وصف ناپذیر و بسیار شكوھب
 . براى آن حضرت ، دوست داشتنى و بسیار عزیز است  دارد و نام و یاد مقدس و واالیش
 :فرمود(235)... آن حضرت در تفسیر آیھ شریفھمرج البحرین یلتقیان

منظور از دو دریا در این آیھ ، امیرمؤمنان و مام گرانمایھ ام ، فاطمھ ، مى باشد؛ و منظور از مرز و حد فاصل 



آید، دو  كھ از آن در دریا بیرون مى))مرجان((و))لؤ لؤ((میان آن ، نیاى گرانقدرم پیامبر خداست ؛ و منظور از
نور دیده فاطمھ حسن و حسین مى باشند كھ جھان را بھ نور دانش و كمال و معنویت و آزادگى خویش نورباران 
 (236).ساختھ اند

ریحانھ پیامبر، صدیقھ بزرگ تر و پرشكوه تر است و عصرھا و نسل ھاى :((و نیز در بیان دیگرى مى فرماید
ھى الصدیقة الكبرى وعلى معرفتھا دارت القرون االولى .))پیشین بر محور شناخت و مھر او چرخیده است  (237) 

مھر و عشق بھ آن حضرت ، از صفات برین است ؛ و آسیاى قرون و اعصار گذشتھ و آغاز آفرینش : و مى فرماید
ستى او در حركت بوده استبر محور دو  . 

 (238)... و حبھا من الصفات العالیة ، علیھ دارت القرون الخالیة
 :و در ھمھ زندگى در سوگ آن حضرت سوگوار بود و در اشاره بھ ستم ستیزى و حق طلبى او مى فرمود

و كان سبب وفاتھا ان قنفذا مولى عمر لكزھا بنعل السیف بامره فاءسقطت محسنا و مرضت من ذلك مرضا 
 (239).شدیدا
(( ، برده عمر، بھ دستور او ))قنفذ((عامل و باعث مرگ نابھنگام و شھادت جانسوز مام ارجمندم فاطمھ این بود كھ

وحشیانھ او را زد كھ آن حضرت فرزندش محسن را سقط نمود و با پشت و غالف شمشیر بھ گونھ اى بیرحمانھ و 
 ((.سخت بیمار شد و پس از چندى بھ شھادت رسید
 در آیینھ ھفتمین امام نور -7
 . آن بانوى گرانقدر و پرمعنویت در آیینھ دل و اندیشھ ھفتمین امام نور، بسى پرشكوه و باعظمت است

نده خدا،بھ راستى كھ او فانوس نور جاودانھ و درخش  
 قطب دایره ھستى ،
 محور و مركز حق و عدالت ،
 تك نسخھ اى از پیامبر خدا،
 ستوده ترین بانوى روزگاران ،

زیتونى است كھ بركاتش ھمگان را فراگرفتھ و نقطھ محور و مركزى است كھ بھ خویش بركات و خیرات وصف 
ان افروز، سرمشق و الگوى آراستگى و ناپذیرى را براى پیامبر و امت او آورد و آنگاه بسان خورشید جھ

گردید))زن((برازندگى و تالءلؤ در زندگى انسان ھا بھ ویژه حیات و تاریخ دنیاى . 
در خانھ و جامعھ اى كھ بھ نام گرانقدر محمد، احمد، : در اشاره بھ این مفاھیم بلند فرمود) علیھ السالم(امام كاظم 

نامھا بھ معنویت و عظمت آنھا آگاه و باورمند باشد و حرمت آنھا  على ، حسن ، حسین و فاطمھ باشد و صاحب آن
الیدخل الفقر بیتا فیھ اسم محمد وفاطمة من .را پاس دارد، تھیدستى و نگونسارى بھ آن جا وارد نخواھد شد

 (240)النساء
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، بسان دیگر پیشوایان نور، فراتر و باالتر از آنچھ تصور گردد، مام )علیھ السالم(ھشتمین امام نور، حضرت رضا 
درست ھمان گونھ كھ پیامبر بھ : راه و رسم الھام بخش او بھا مى داد ارجمندش ، فاطمھ را گرامى مى داشت و بھ

او بھا مى داد و او را در شرایط گوناگون و موقعیت ھاى مختلف در برابر چھره ھا و شخصیت ھاى متنوع و 
مردم كوچھ و بازار ارج مى نھاد و مقام واالیش را بھ عصرھا و نسل ھا بھ عنوان میزان و معیارى كھ حق و 
 . باطل و درست و نادرست بر پایھ شخصیت او سنجیده مى شود، خاطرنشان مى ساخت
 آرى ، او در نظرگاه آن حضرت ، نھال ھماره سرسبز رسالت ،
 شكوفھ پرطراوت و دل انگیز امامت ،
 ابعاد مجسم دین خدا،
 بھاران نماز و نیایش ،
 زیباترین روح پرستش ،
 سمبل ارزش ھا و قداست ھا،

تابناك حق طلبى ھا و حق شناسى ھا،فروزشگاه   
 ھمتاى بى نظیر امیر واالیى ھا،
 . و مام ارجمند امامان نور است

و مى توان چشم انداز ژرفى را كھ اسالم در حقوق و روابط و وظایف زن مقرر فرموده و میزان و چگونگى نقش 
كردار آن دخت بھشت و حوریھ انسانى ساختھ است ، ھمھ را در رفتار و   او را در ساختار جامعھ و تمدن مشخص
 .نگریست و بھ مردم ارائھ كرد



از آن حضرت آورده اند كھ ضمن بیانى طوالنى در موقعیت واالى معنوى فاطمھ و تدبیر شگرف خدا در آفرینش 
 :او، از بیان پیامبر فرمود
 (241). ففاطمة حوراء انسیة ، فكلما اشتقت الى رائحة الجنة شممت رائحة ابنتى فاطمة
(( خترم ، فاطمھ ، را مى فاطمھ حوریھ اى است در سیماى انسان ؛ و من ھرگاه در شور و شوق بھشت مى شوم ، د
 ((. بویم و بھ خلق و خو و جمال و كمال بھشتى او مى نگرم
 در نظرگاه نھمین امام نور -9

داراى جالل و جمال وصف ناپذیرى است ) علیھ السالم(آن بزرگ پیشواى توحید و تقوا، در نظرگاه حضرت جواد 
واال،  ، چرا كھ اندیشھ اش   

 وجودش بابركت ،
اكیزه ،كردارش پاك و پ  

 رفتارش درس آموز و الھام بخش ،
 زندگى اش آراستھ بھ عدالت و نورافشانى ،
 خلق و خوى اش ، خداساختھ و برازنده ،
 معنویت و پروایش ، فراتر و واالتر از مریم ،
 در پارسایى و زھد، سرور ھمگان ،
 در شكیبایى و بردبارى ، ساالر شكیبایان ،

و راز و نیاز، و مایھ آسایش جان پیامبر است ؛ و درست بھ ھمین جھت ھم ، در پرستش و عبادت ، روح نیایش 
 . میھمان ھماره گستره قلب و اندیشھ حضرت جواد است

یكى از دوستداران خاندان رسالت آورده است كھ بھ ھنگام تشرف بھ خانھ خدا، بھ نیابت پیامبر و امامان نور و 
روزھایى ! سرورم : ت از حج بھ محضر حضرت جواد رسیدم و گفتم ریحانھ پیامبر، طواف نمودم و پس از بازگش

كھ در كنار كھن ترین معبد توحید و تقوا بودم ، پاره اى از روزھا بھ نیابت ھركدام از پیشوایان برگزیده خدا، از 
مپیامبر گرامى گرفتھ تا شما، طواف مى نمودم و از سوى مام ارجمندتان ، فاطمھ ، نیز گاه طواف مى كرد  . 

از این پس ھرگاه تشرف یافتى ، بھ نیابت مادرم ، فاطمھ ، بیشتر طواف كن و بدان كھ این : حضرت جواد فرمود
 . كار بھترین كار و عبادتى است كھ انجام مى دھى

و نیز آورده اند كھ روزى آن حضرت در حالى كھ در چھارمین بھار زندگى مى زیست و در كنار پدر گرانقدرش 
اندیشھ فرو رفت و نشان غمى گران در سیماى نورافشانش پدیدار گردید بود، سخت در . 

بھ یاد مام ارجمندم ، فاطمھ و ستم ھایى كھ در راه حق و : حضرت رضا دلیل آن را پرسید كھ بھ عرض رساند
.عدالت بر او رفت ، افتادم  فیما صنع بامى فاطمة: فقال   ...(242) 
 در اندیشھ دھمین امام نور -10

ش ،، ریحانھ ارجمند پیامبر، سمبل دانش و بین)علیھ السالم(در اندیشھ دھمین امام نور حضرت ھادى   
 در گران مایھ دریاى پارسایى و پاكدامنى ،
 تجسم پروا و شب زنده دارى ،
 رمز نماز و نیایش ،
 نمونھ تربیت فرزند و ادب در برابر پدر و ھمسر،

الگوى جھاد و روشنگرى و خیرخواھى و دعوت بھ حق و عدالت و سرمشق ھماره بشردوستى و مردم خواھى و 
و خداى فرزانھ ، .نامیده شد))فاطمھ((نیت و آزادى انسانھاست و بھ ھمین دلیل ھمدفاع از دین و دفتر و حقوق و ام

 . او و دوستداران راستین و رھروان راه پرافتخارش را از تیره روزى و آتش دوزخ دور نگاه داشت
 :آن حضرت در این مورد از نیاى گرانقدرش پیامبر آورده است كھ فرمود

ارالن هللا فطمھا و محبیھا من الن (243) 
asaaaa 212-  90فاطمة الزھراء، عالمھ امینى ، ص . 
67، ص 2؛ فرائد السمطین ، ج 92ص مناقب الزھراء، عسكرى ،  -213 . 
74، ص 2؛ فرائد السمطین ، ج 259، ص 1تاریخ بغداد، ج  -214 . 
45فاطمة الزھراء، عالمھ امینى ، ص  -215 . 
66، ص 2فرائد السمطین ، ج  -216 . 



166، ص 1؛ كوكب الدرى ، ج 355، 3؛ مناقب ابن شھر آشوب ، ج 133و  117، 43بحار، ج  -217 . 
143، ص 43االنوار، ج بحار  -218 . 
143، ص 43بحار االنوار، ج  -219 . 
153، ص 43بحاراالنوار، ج  -220 . 
191، ص 43بحار االنوار، ج  -221 . 
142؛ فاطمھ الزھراء من المھد الى اللحد، ص 178عوالم العلوم ، ص  -222 . 
171احتجاج طبرسى ، ص  -223 . 
180؛ احتجاج طبرسى ، ص 25، ص 2الغدیر، ج  -224 . 
208، ص 4؛ المحجة البیضاء، ص 81، ص 43؛ بحار ج 1150، ص 4وسائل ، ج  -225 . 
137احتجاج طبرسى ، ص  -226 . 
272جالء العیون ، ص  -227 . 
271جالء العیون ، ص  -228 . 
 .درست ھمان گونھ كھ پیش از حركت از مدینھ بھ سوى مكھ و كربال بھ سوى تربت الھام بخش او مى شتابد -229
18؛ عاشورا غمبارترین روز تاریخ ، بھ ھمین قلم ، ص 6، ص 2؛ مقتل خوارزمى ، ج 174حف ، ت -230 . 
132، ص 2؛ احتجاج طبرسى ، ج 137، ص 45بحار االنوار، ج  -231 . 
28؛ دالئل االمامة ، ص 190، ص 11عوالم ، ج  -232 . 
35سوره مدثر، آیھ  -233 . 
23تفسیر قمى ، ص  -234 . 
19-22یھ سوره رحمن ، آ -235 . 
141، ص 2جالء العیون ، ج  -236 . 
105، ص 43بحار االنوار، ج  -237 . 
37و  28بھجة قلب المصطفى ، ص  -238 . 
504، ص 11؛ عوالم العلوم ، ج 170، ص 42بحار، ج  -239 . 
622، ص 2سفینة البحار، ج  -240 . 
تفاوت ، با اندك109، ص 12؛ كنز العمال ، ج 61، ص 2فرائد السمطین ، ج  -241  . 
119و  60، ص 50بحار، ج  -242 . 
30، ص 11عوالم ، ج  -243 . 

 

 
(( نامگذارى شد كھ خدا او و دوستدارانش را از آتش جدا و دور ساختھ است))فاطمھ((دخت ارجمندم بدان دلیل  .)) 
 موقعیت او از دیدگاه یازدھمین امام نور -11

، عصاره نبوت ،)علیھ السالم(، حضرت عسكرى ریحانھ ارجمند پیامبر در نظرگاه یازدھمین امام نور  
 چكیده رسالت ،
 در صدف بزرگ منشى ،
 سپیده درخشان خورشید روز،
 تجسم بزرگى و بزرگوارى و كرامت ،
 ماه تابان ارزش ھا،
 مركز دایره افتخارات ،
 شرف وجود،

و آن سرچشمھ گرفتھ اندحلقھ اتصال و گردن بند ھستى ، و نورى است كھ دیگر نورھا و درخشندگى ھا از پرت . 
او از دیدگاه حضرت عسكرى ، نھ تنھا بزرگ پیشواى رادى و سرفرازى و حجت خدا بر بندگان و آفریدگان ، كھ 



 . حجت خدا بر پیشوایان برگزیده بارگاه اوست
 (244)نحن حجج هللا على خلقھ و فاطمة حجة علینا
 ((.ما حجت ھا و برگزیدگان خدا بر آفریدگانش مى باشیم ، و فاطمھ ، حجت راستین و پرشكوه خدا بر ما))

از حضرت عسكرى در مورد دلیل نامگذارى فاطمھ : است كھ و نیز یكى از دوستداران اھل بیت آورده 
بدان دلیل ریحانھ پیامبر بھ این نام نامیده شد، كھ بھ خواست خدا، سیماى : جویا شدم كھ فرمود))زھرا((بھ

در آغاز روز، بسان خورشید درخشان و بھ ھنگام نیمروز بسان ماه تابان و بھ ھنگامھ غروب ھمانند   نورافشانش 
فروزان بر امیرمؤمنان مى درخشیدستاره  .(245) 

 و در نظرگاه جان جھان -12
كھ خود، خورشید آزادى ،) المعلیھ الس(و امام مھدى   

 آسمان بلند شكوه و زیبایى ،
 پرچم برافراشتھ عدل و داد،
 سمبل رادى و سرفرازى ،
 سند حیات دین و دفتر،
 قصیده بلند حریت ،
 ستون معبد عشق ،
 چشمھ جوشان امید و نوید،
 سایھ آرامش بخش اعتماد و اطمینان ،
 شوكت شكوھمند شاخسار رسالت ،

دل ھا و میھمان ھمیشھ قلب ھاى آگاه و حق طلب است ، ریحانھ ارجمند پیامبر را اسوه و الگوى محبوب ھماره 
 :خویش مى شمارد و مى فرماید

لى اسوة حسنة ) صلى هللا علیھ و آلھ (فى ابنة رسول هللا  (246) 
 ((. براى من ، دخت واالى پیامبر خدا، سرمشق و الگویى پرشكوه و نیكوست))

ان آورده اند كھ در شب عید غدیرى بھ افتخار دیدار جان جھ) 1329متوفاى (و نیز از آیت هللا سید محمد ھندى 
 .حضرت مھدى مفتخر گردید اما بر خالف تصور خویش آن آخرین یادگار معصوم پیامبر را افسرده و غمزده دید

در آستانھ عید غدیر ھستیم و مردم شاد و شادمانند، اما شما را اندوه زده مى نگرم ! ساالر من : با نھایت ادب پرسید
 ؛ چرا؟

فاطمھ ، و در اندوه بیدادى ھستم كھ در راه حراست از دین و دفتر و من در اندیشھ مام ارجمندم ! سید محمد: فرمود
 . در دفاع از حقوق و آزادى انسانھا بر او رفت
 :آن گاه فرمود
 .ال ترانى اتخذت ال وعالھا بعد بیت االحزان بیت سرور
(( شادمانى برگرفتھ  بھ شكوه و معنویت مادرم سوگند كھ مرا پس از بیت االحزان او نخواھى دید كھ خانھ شادى و
 (((247). باشم

راز جاودانگى ریحانھ پیامبر: 9بخش   
سان تا جھان معاصر در جامعھ ھا و تمدن ھاى بشرى ، پیشتازان و پیشگامان ترقى خواه و الھام از بامداد تاریخ ان

بخش بسیارى ظھور كرده و ھر یك بر اساس بینش خویش درباره جھان ، جھان آفرین ، انسان ، زندگى درخور 
ا، آرزوھا، ایده آل ھا، شاءن انسان ، و ھدف ھاى زندگى او بھ تناسب گرایش ھا، عملكردھا، ھدف ھا، آرمان ھ

برنامھ ھا و دنیاى مطلوب و محبوب خویش نقش ھاى گوناگونى در ابعاد مختلف زندگى فردى ، خانوادگى ، 
فرھنگى ، فكرى ، عقیدتى ، اجتماعى ، سیاسى ، ھنرى ، اقتصادى و دفاعى مردم نھاده و گاه در قلمرو كوچك و یا 

گون ساختھ و تمدن ھا را بھ راه دلخواه خود سوق داده اند، و پاره اى بزرگى ، مسیر تاریخ و روند جامعھ را دگر
از آنان نیز روزگارى درخشیده و عصر و نسلى پاییده و براى مردمى نمونھ و سمبل و الگو و منبع الھام و حركت 

از   سرانجام پس  اما اگر نیك بنگریم و ژرف بیندیشیم ، ھمھ آنان.گردیده و حس قھرمان جویى آنان را پاسخ گفتھ اند
پشت سر نھادن مراحل گوناگون پیروزى ، رشد، پیشرفت ، پذیرفتگى اجتماعى و جھانى ، بھ تدریج رو بھ ضعف 
و فرسودگى نھاده و پس از پیمایش فراز و نشیب ھاى بسیار، سرانجام بھ پایان خط و غروب و افول اقتدار و شكوه 

نھا از موقعیت پیشگامى و پیشوایى خویش كنار رفتھ ، كھ از متن اجتماعى خویش رسیده و خواه و ناخواه ، نھ ت
زندگى جامعھ ھا و تمدن ھا و مردم نیز بھ حاشیھ اى رانده شده و جاى خویشتن را بھ چھره ھا، شخصیت ھا، 
الگوھا، نمونھ ھا، اسوه ھا، سرمشق ھا و سمبل ھاى نوین و مدرن سپرده و خود بھ تدریج بھ موزه ھا و بایگانى 



تاریخ پیوستھ اند؛ چرا كھ گذشت زمان و سیر و رشد جامعھ ھا و تمدنھا بر چھره ھر رویداد تازه و پدیده جدید و 
ھر پیشواى محبوب و پراقتدارى نیز گرد و بار فرسودگى و پیرى مى افشاند و ھر طراوت و شادابى و نشاط را بھ 

نوظھورى را بھ كھنسالى و پایان زندگى ھدایت سوى پژمردگى و خزان مى راند و ھر نوجوان و جوان و چھره 
گر چھ از گسترده ترین شبكھ ھاى تبلیغاتى  -مى كند و قدرت ھا، رویدادھا، شخصیت ھا، چھره ھا و قھرمانان را 

سرانجام ھمھ را بھ بوتھ فراموشى مى سپارد و بھ راه خود مى رود - نیز بھره ور باشند  . 
ریحانھ پیامبر،  این چھ راز و رمزى است كھ یاد الھام بخش اما در این میان باید اندیشید كھ   

 نام مقدس و بلندآوازه او،
 عنوان و القاب پرافتخار او،
 بینش ، گرایش ، ھدف ، آرمان و عملكرد او،
 دانشگاه انسان ساز و آموزش ھاى مترقى او،
 آزادگى و آزادمنشى ، حق محورى ، قانونمدارى و ستم ستیزى او،

خالقى و انسانى دل انگیز و دوست داشتنى او،ارزش ھاى ا  
سیره و سبك و روش زیبا و دلنشین و راه گشاى زندگى فردى ، خانوادگى ، فرھنگى ، فكرى ، ھنرى ، عاطفى ، 

او، نھ تنھا از این آفت جھانشمول مصون مانده و ...تربیتى ، عبادى ، معنوى ، اجتماعى ، سیاسى و جھانى و
ھ است آن وجود گرانمایھ را از نورافشانى باز دارد كھ با گذشت زمان و رشد فكرى و گردش روزگار نتوانست

علمى و اجتماعى و دینى و توسعھ جامعھ ھا و تمدن ھا، یاد و نام برازنده و راه و رسم پرافتخار و سبك آزادمنشانھ 
جوشنده تر، شورانگیزتر، الھام او در میان نسل مترقى و مردم آگاه و درست اندیش زنده تر، شاداب تر، پویاتر، 

بخش تر، زالل تر، جذاب تر و زیباتر نیز جلوه نموده و ھمچنان راه جاودانگى را مى پیماید و فروغ دل انگیز 
خویشتن را بیش از پیش بر دلھاى آگاھان و آرمان خواھان و تشنگان عدالت و آزادى و حقوق و حرمت انسانھا مى 

و كمال را نورباران ساختھ و قلب ھاى ترقى خواه و بشردوست را تسخیر نموده و تاباند و جان ھاى شیفتھ رشد 
ھمچنان بھ صورت یك اسوه دلپذیر، یك سمبل بى نظیر، یك الگوى مترقى ، یك نمونھ برجستھ ، یك پیشوا و چھره 

ز عصرھا و محبوب و یك منبع الھام حركت ، رشد، پاكى ، قداست ، روشنگرى و روشنفكرى و اوج در چشم اندا
 .نسل ھا بھ ویژه زنان و دختران مترقى ، بھ نورافشانى ادامھ مى دھد

قافلھ قافلھ دل ھا و انبوه انبوه قلب ھا و روان ھا را شیفتھ و شیداى زیبایى ھاى معنوى و انسانى و جمال و كمال 
 .خود ساختھ و دنیا دنیا جانھا و اندیشھ ھا را نورانى مى سازد و با خود مى برد

استى راز این زندگى ، پایندگى ، طراوت ، نشاط، درخشندگى و جاذبھ ریحانھ سرفراز پیامبر در تاریخ پرفراز و ر
 نشیب انسان چیست ؟
 چرا تا كنون ھیچ چھره اى نتوانستھ است چھره نورافشان او را تحت الشعاع سازد؟

ى واالیى ھا از او پیشى گیرد؟چرا ھیچ پیشوا و پیشتازى نتوانستھ است در اوج گرفتن بر بلنداى سكو  
 چرا كسى نتوانستھ است ھمپاى او در روند تاریخ قافلھ ساالر دل ھاى آگاه و ترقى خواه و شرافت دوست گردد؟
 چرا داستان ریحانھ پیامبر ھماره شورانگیزترین داستان ھا،
 خاطره اش دل انگیزترین خاطره ھا،

ا،وصف زندگى اش دلنشین ترین وصف ھا و زندگى ھ  
 راه و رسم مترقى اش انسانى ترین و ظریف ترین و مقدس ترین و قھرمانانھ ترین راه و رسم ،
 و برنامھ زندگى او پرجاذبھ ترین برنامھ ھاست ؟

چیست ؟) علیھا السالم (راستى راز محبوبیت و جاودانگى فاطمھ   
ودانگى و نورافشانى ھماره او در این تاریخ بى تردید پایندگى و ماندگارى یاد و نام ریحانھ پیامبر و محبوبیت و جا

 . طوالنى ، رازھا و رمزھا و اسرارى دارد كھ براى ھمھ بھ ویژه كمال طلبان ، الھام بخش است
 .اینك این شما خواننده گرامى و این ھم مھمترین رازھاى این ماندگارى و پایندگى در یك نگرش گذرا

جھان بینى ریحانھ پیامبر: الف   
از ماندگارى و نورافشانى ھماره ریحانھ پیامبر در جھان بینى خردمندانھ ، مترقى ، ھماھنگ با فطرت و نخستین ر

خداپسندانھ او نھفتھ است ؛ چرا كھ شخصیت و عملكرد و خلق و خوى ھر انسانى بھ گرایش او برمى گردد و 
آفرین و ھدفمندى و ھدفدارى ھستىگرایش او نیز بھ جھان بینى و چگونگى دریافت وى از جھان ، انسان ، جھان   . 

ریحانھ پیامبر با تربیت و پرورش در كانون وحى و رسالت و پیوند ھماره فكرى و عاطفى و انسانى با وحى و 
دریافت دارنده آن ، دیدگاھش درباره ھستى و ھستى بخش ھمان دیدگاه واقع بینانھ وحى و رسالت است ؛ چرا كھ او 

سران حقیقى وحى است و یكى از چھره ھاى برجستھ چھارده فروغ تابناك و معصوم و از آموزگاران راستین و مف



 . بى ھمانند آفرینش
او شاگرد نمونھ پیامبر خداست و ھمدرس و ھمكالس و ھمراه و ھمراز امیرمؤمنان و مام پرفضیلت یازده امام 

شخصیت او نیز بسنده شود و از بعد  بھ ھمین جھت اگر در شناخت او تنھا بھ ھمان عوامل ظاھرى سازنده.راستین 
معنوى و غیبى و الھى آن حضرت نیز سخن بھ میان نیاوردیم ، شخصیت او در سایھ چنین شرایط مناسب و 
موقعیت مساعد و عوامل سازنده بى نظیر و واال، چنان شكل مى گیرد و دستگاه بینش و خردش بھ صورتى رشد 

ردد كھ درست و كامل و واقع گرایانھ و خداپسندانھ و بى نظیر تجلى مى مى كند و بھ گونھ اى پختھ و شكوفا مى گ
كند و روشن است كھ دارنده چنین جھان بینى و دیدگاھى بھ گونھ اى در زندگى خواھد گرایید و راھى را بر خواھد 
 .گزید و دنیاى وجود خود را بھ زیورھاى معنوى و ارزش ھایى آراستھ خواھد ساخت كھ ھماره بدرخشد

در این فرصت گذرا نمى توان جھان بینى مترقى و نورافشان و دگرگون ساز ریحانھ پیامبر را بھ طور شایستھ 
بررسى و ترسیم نمود؛ بھ ھمین جھت تنھا بھ پاره اى از جلوه ھا و فرازھایى از سرخطھاى آن كھ در برخى 

درس آموز و تاریخ ساز و افتخارآفرین اش سخنان نورانى و بیشتر از آن در اخالق انسانى و عملكرد الھام بخش و 
 : جلوه گر است ، مى نگریم و مى گذریم
 ھدفدارى جھان -1

نمى نگرد؛ درست ھمان گونھ كھ زندگى انسان و حركت !))بارى ، بھ ھر جھت ((او آفرینش را بیھوده و بازیچھ و
را ھدفدار و ھدفمند و حكیمانھ و تاریخ روند جامعھ ھا و تمدن ھا را؛ بلكھ ھم آفرینش كران تا كران ھستى 

خداگرایانھ و بر اساس ضابطھ و معیار و مالك و حساب و نظام و برنامھ اى بى نھایت دقیق مى نگرد و ھم زندگى 
 .انسان و سیر تاریخ را

درست بسان قرآن كھ پس از توجھ دادن بھ نشانھ ھاى شگرف قدرت خدا و ھدفدارى كران تا كران ھستى مى 
 :فرماید

كل فى فلك یسبحون و  (248) 
 ((.و ھر كدام در مدار و سپھرى شناورند))

ین ھدف و مقصد نیز بھ سوى خدا و خواست حكیمانھ اوستو روشنگرى مى كند كھ ا  : 
 (249)اال الى هللا تصیر االمور
(( بھ ھوش كھ ھمھ كارھا بھ سوى خدا .راه ھمان خدایى كھ آنچھ در آسمان ھا و آنچھ در زمین است ، از آن اوست 
 ((.باز مى گردد
 : و ھشدار مى دھد كھ
 (250)افحسبتم انما خلقناكم عبثا و انكم الینا ال ترجعون 
آیا چنین پنداشتید كھ شما را بى ھدف و بیھوده آفریده ایم و بر این پندارید كھ بھ سوى ما باز گردانده نمى شوید؟ ))

حق كھ كارى بیھوده و بى ھدف انجام نمى دھدپس واالست خداى فرزانھ ، آن فرمانرواى بر  .)) 
 او با این بینش است كھ حكیمانھ و ھدفدار مى اندیشد،
 جھت دار و خداگرایانھ مى گراید،
 شایستھ و سازنده رفتار مى كند،
 با نظم و برنامھ راه زندگى را بر مى گزیند و پى مى گیرد،
 بر اساس مالك و معیار حركت مى كند،

ف و حساب شده ، قیام یا سكوت مى كند و یا خروش بر مى آورد و در پرتو این شیوه واقع گرایانھ و و دقیق و ظری
سنجیده و الھى و معنوى و انسانى است كھ رنگ جاودانگى و ماندگارى بھ یاد و نام و خاطره الھام بخش و روح 
 .بزرگ خویش مى بخشد
 ھدفمندى انسان -2

ندیشھ رھنمون است كھ آفریدگار انسان در آفرینش او شاھكارى بزرگ و وصف ریحانھ اندیشمند پیامبر بر این ا
 ناپذیر نمود،
 قدرت نمایى شگرفى كرد،
 او را بھ صورت زیباترین و پویاترین پدیده ھستى آفرید،
بھ ابزارھاى شگفت انگیز شناخت و رشد و اوج بھ سوى واالیى ھا و سرفرازى ھا مجھز ساخت و او را زیبا و 

و بسیار نیكو تصویر كرد دلپذیر . 
بھ او ظاھرى آراستھ و باطنى پیراستھ ، خردى فروزان و عقلى پرتوان ارزانى داشت و از ھر آنچھ در كران تا 
كران ھستى است ، نمونھ ھایى را در دنیاى وجود او پدید آورد؛ بھ گونھ اى كھ این دنیاى بھ ظاھر كوچك و جود 



گ است و ھمانگونھ كھ انسان جزیى از مجموعھ جھان ھستى است ، از نظر انسان ، چكیده و عصاره دنیاى بزر
آفرینش نیز با ھدفدار بودن جھان ، ھماھنگ است ؛ بھ گونھ اى كھ از فروترین مراحل ، حركت خویش را آغاز 

پیش مى  -كھ ذات بى پایان حق و قرب بھ خداى یكتاست  -مى كند و ھدفمند و ھدفدار بھ سوى بى نھایت 
 (251).رود

یدن بھ ارزش ھاى ناپایدار و آرى او آفرینش انسان را بیھوده و بازیچھ و یا براى خور و خواب یا لذت جویى و رس
فناپذیر و یا براى جاه طلبى و قدرت پرستى و زراندوزى نمى نگرد، بلكھ انسان را واژه اى بزرگ و درخشان از 
 كتاب قطور و پراسرار آفرینش ،
 گل سرسبد پدیده ھاى گوناگون خلقت ،
 در بر دارنده نفخھ اى از روح خدا و پرتوى از نور او،

مت و عظمت ،برخوردار از كرا  
و مجھز بھ استعدادھا و توانمندى ھا و كشش ھاى اوج بخش و اوج دھنده و با نظام آفرینش ھدفمند و ھدفدار مى 
نگرد و بر آن است كھ انسان جزیى از آفرینش است و ھمچون كل نظام ھدفدار است و بھ سوى جمال و كمال و 

مچنان در راه شایستگى ھا و واالییھا و وصول بھ عالى مطلق گام مى سپارد و در تاریخ پرفراز و نشیب خود، ھ
 .ترین مراحل كمال كھ برایش مقرر شده است ، بھ پیش مى تازد
مبارزه پى گیر انسانى با آفت جھل و فقر و بیمارى و رنج و عالقھ وصف ناپذیرش بھ دانایى و توانایى و آسایش و 
 ماندگارى ،

رى اش بھ اعتال و اقتدرا،گریزش از نقص و عیب و انحطاط و عشق فط  
 تنفر انسان از عجز و ضعف و واماندگى و تمایلش بھ عزت و شكوه ،
 نبرد دامنھ دار انسان با مظاھر اسارت و استبداد و عشق سوزانش بھ آزادى و آزادمنشى ،

ك جایگاه و احساس بیگانگى انسان از مظاھر فناپذیر و ناپایدار و زودگذر و عطش او بھ جذب شدن و پیوستن بھ ی
 پایگاه خلل ناپذیر و استوار و جاودانھ ،
 فاصلھ انسان از انزوا و گرایش او بھ سوى جامعھ و تمدن ،

سرخوردگى انسان از ناھنجارى ھا و زشتى ھا و پلیدى ھاى نھان و آشكار و حق كشى ھاى عریان و نیمھ عریان 
پذیر او بھ سوى كمال و جمال و زیبایى ھا و و دجالگرى ھاى رنگارنگ و ضدارزش ھا و رغبت عمیق و سیرى نا

 . آراستگى بھ ارزش ھاى انسانى ، ھمھ و ھمھ نمونھ ھا و جلوه ھایى از این حركت ھدفدار است
ھمان حركتى كھ آفریدگارش براى او مقرر فرموده و از او خواستھ است تا آگاھانھ و آزادانھ بھ سوى آن گام 

ز انسانھا با روشن بینى و خردورزى و بھره ورى شایستھ از امكانات روحى سپارد، ھمان ھدف واالیى كھ بخشى ا
و معنوى و فكرى و عاطفى و انسانى خویش بھ سوى آن پر مى كشند و بخشى نیز بدان پشت كرده و راه 
 .نگونسارى و انحطاط را در پیش مى گیرند

ھم من ھدى هللا و منھم من حقت علیھ الضاللةولقد بعثنا فى كل امة رسوال ان اعبدوا هللا واجتنبوا الطاغوت فمن  
...(252) 

یامبر ھدف از آفرینش انسان را عبادت و بندگى خدا و در پرتو آن تكامل و آرى ، ریحانھ اندیشمند و خداجوى پ
رشد و توسعھ معنوى و اوج گرفتن انسان بھ پرفرازترین مرحلھ كمال و جمال مى نگرد؛ ھمان بندگى و پرستشى 
 . كھ رمز و آزادگى و سرفرازى و پیروزى انسان در ھمھ عرصھ ھاست

خدا؛ رحمتى آمیختھ با ھدایت و راھیابى و قدرت بر تصمیم گیرى انسانھا و پذیرش رحمت و مھر و لطف بى كران 
 (254)... و لذلك خلقھم(253).حق حاكمیت بر سرنوشت خویش ارزیابى مى كند

وانایى ھا و استعدادھاى شگرف و نھفتھ در دنیاى وجود او مى نگردبراى آزمون و امتحان و شكوفایى ت . 
 (255)الذى خلق الموت والحیاة لیبلوكم ایكم احسن عمال

بھ منظور آگاھى و شناخت دنیاى وجود خویشتن ، جھان و جھانیان ، آیات و نشانھ ھاى قدرت آفریدگار ھستى و 
 .شناخت ذات پاك و بى ھمتاى او، مى نگرد
 (256)لتعلموا ان هللا على كل شیى ء قدیر

عاشقانھ و خالصانھ و لبریز از شور و   ھدف نھایى آفرینش را پرستش ) علیھا السالم (و سرانجام این كھ فاطمھ 
خویش مى بیند  شعور معبود و محبوب و ھستى بخش  . 

یعبدوننى ال تشركون بى شیئا...وعد هللا الذین آمنوا منكم وعملوا الصالحات  (257) 
ریحانھ ارجمند پیامبر الگو و سرمشق انسان ھاى راه یافتھ ھدفدارى است كھ در اندیشھ ، عقیده ، گفتار، عملكرد و 
 (258). دیگر عرصھ ھا و میدان ھا، پرچمدار ھدفدارى و ھدفمندى است



بر آن است كھ آفریدگار انسان او را براى رشد و آگاھى و شناخت و معرفت آفریده استابتداء االشیاء ال من شى ء 
على طاعتھ واظھارا لقدرتھ وتعبدا لبریتھ واعزازا  وال فائدة لھ فى تصویرھا اال تثبیتا لحكمتھ وتنبیھا...كان قبلھا

 . لدعوتھ
پدید آورده است  بر آن است كھ او را براى آزمون و ظھور و شكوفایى دنیاى شگرف وجودش   . 

 . بر آن است كھ او را براى پرستش و بندگى و در پرتو آن آزادى و آزادگى آفریده است
سوى حق ، تخلق بھ اخالق او، آراستگى بھ شایستگى ھا و ارزش ھا و بر آن است كھ او را براى اوج گرفتن بھ 

 . پیراستگى از ضعف و جھل و فقر و نیاز و دیگر ضدارزش ھا خواستھ است
 . بر آن است كھ او را براى رسیدن بھ مھر و عشق و رحمت خویش پدید آورده است

و ھمھ مقررات و رھنمودھا و برنامھ ھاى عبادى آرى این ھاست ھدف آفرینش انسان و باید در این راه گام سپارد 
بر آن است كھ انسانى را در این جھت و این ھدف سرعت بخشد...، اخالقى ، اجتماعى ، سیاسى ، تربیتى و . 

بھ ) علیھا السالم (و درست در پرتو این بینش انسانى و مترقى در مورد ھدفدارى زندگى انسانى است كھ فاطمھ 
لصانھ خدا مفتخر مى گردد و ھیچ آفت و بند اسارتى بر مغز و دل او نزدیك نمى شودبندگى عاشقانھ و خا . 

عمل بھ دین و مقررات آسمانى آن را، پلھ ھاى نردبان اوج و وسیلھ نجات و رستگارى مى نگرد و توحیدگرایى و 
 ایمان را، راه نجات از آفت شرك و اسارت و ذلت و بیداد؛

ند و ارتباط با او را وسیلھ اى براى پاكى دل از میكرب خودپرستى و خودكامگى و بت و نماز و نیایش با خدا و پیو
 شدن و از دیگران تملق و چاپلوسى و فرمانبردارى و پرستش و ذلت خواستن ؛
روزه رمضان را وسیلھ آزمون و امتحان و شكوفا شدن توانایى ھا و استعدادھاى انسان و حج و طواف بر گرد 

ث تقویت و اقتدار دین و دین باورى و دیندارى واقعى ؛خانھ خدا را باع  
جھاد و تالش و كوشش در راه حق و عدالت و آزادى و آزادگى و تاءمین و تضمین حقوق بشر را وسیلھ عزت و 
اقتدار اسالم و امر بھ معروف و دعوت بھ ارزشھا را بھ صالح جامعھ و توده ھاى مردم و ھشدار از ستم و بیداد و 

و خودكامگى و گناه را راھى براى كنترل زورمداران و بى خردانحق كشى   . 
فرض هللا (259).و آن گاه است كھ ریحانھ پیامبر از پرستش خدا لذت مى برد و بھ بارگاه او اخالص مى ورزد
 ...االیمان تطھیرا عن الشرك و الصلوة تنزیھا عن الكبر

بشر دوستى راه و رسم او مى شود و حق طلبى و عدالت خواھى و آزادگى و آزامنشى شعار و شعورش ؛ و پیكار 
لگرى و برچیدن موانع رشد انسانھا، برنامھ و ھدفشبا مظاھر كفر و شرك و استبداد و دجا  . 

 جھان شناسى ریحانھ پیامبر -3
ریحانھ اندیشمند پیامبر، جھان را با ھمھ شكوه و زیبایى ھایش ساختھ و آفریده آفریگار فرزانھ ھستى مى نگرد و 

فت ھا، شاھكارھاى تفكرانگیز پدیده ھاى گوناگون و شگفت انگیز آن را نمودھا، جلوه ھا، نظام ھا، ظرافت ھا، لطا
و نشان قدرت بى ھمانند او ارزیابى مى كند و مردم را در این جھان بھ تالش و كوشش و بھ سازندگى و برازندگى 
ھمھ جانبھ بر مى انگیزد و ھرگز آن گونھ كھ ساده اندیشان و دین ناشناسان بیگانھ از جھان بینى و جھان شناسى و 

، مى پندارند، آن بانوى اندیشمند، نھ جھان را زشت و نازیبا و ناپسند و مردود )السالم  علیھا(بینش انسانى فاطمھ 
براى نمونھ.مى نگرد و نھ از آن بیزارى مى جوید  : 

 كشتگاه سراى آخرت -1/3
كھ محصول و فرآورده ھاى  - او در نگرش مترقى خویش ، این جھان را مزرعھ و كشتزار و كشتگاه جھان دیگر

مى نگرد و انسانھا را كشاورز آگاه و كارا و پرتالش این  - ور كامل در جھان دیگر درویده مى شود آن ، بھ ط
مزرعھ بزرگ و تماشایى ؛ كھ اندیشھ ھا، نیت ھا، گفتارھا و نوشتارھا، حركتھا و عملكردھاى آنان بذر این مزرعھ 

زى را مى ماند كھ بر آن مى شگفت انگیز و عبرت آموز است و نعمت و امكانات خدا، باران زندگى سا
 (260).بارد

چرا كھ ره آورد و محصول پاره اى از انسان ھا بھ خاطر اندیشھ و بھ باور آن حضرت ، این بذرھا بسیار متفاوتند؛ 
و عقیده و عملكرد عادالنھ و شایستھ آنان ، بى كران ، ماندگار، جاودانھ و مزرعھ و درختانشان ھماره سرسبز و 

اه خرم و پرسایھ و پرطراوت و پرمیوه است و فرآورده و محصول پاره اى دیگر، اندك و عمر درختانشان نیز كوت
 . و زوگذر و سایھ ھا و میوه ھاى آنھا نیز ناچیز است

و پاره اى نیز با بداندیشى و ددمنشى و عملكرد زشت و ظالمانھ در زندگى ، خارستانى سھمگین با ره آوردى شوم 
 .و میوه ھایى تلخ و ناگوار و كشنده براى خود پدید مى آورند
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سى و جھان بینى خویش ، جھان را یك بازار بزرگ و یك تجارتخانھ پرشكوه و پرزرق ریحانھ پیامبر در جھان شنا



و برق مى بیند و انسان ھا را سرمایھ دارانى كھ بھ این بازار بزرگ گام مى نھند و سرمایھ آنان ھوش و خرد، عمر 
ھا و نیروھاى متنوع و  و جوانى ، وجدان و فطرت انسانى ، فرصت ھا و نعمت ھاى گوناگون ، امكانات و توانایى

 . مختلف آنان است
آن بانوى اندیشمند بر این باور است كھ گروھى در این تجارتخانھ بزرگ ، سود مى برند و گروھى دچار زیان و 
 .خسران بزرگ مى گردند
 (261)الدنیا سوق ربح فیھا قوم و خسر آخرون 
چرا كھ در این بازار پرزرق و برق ، گروھى سرمایھ ھاى ارزشمند عمر، جوانى ، فرصت ھا، استعدادھا و 

ر برابر آن ، ثروتى بسیار یا كاخى پرزرق و برق بھ دست مى امكانات مادى و معنوى خود را از كف مى دھند و د
 .آورند
 .و گروھى با از دست دادن ھمھ چیز، میداندارى و ریاست زودگذر و فناپذیر را براى چند روز

و در كنار اینھا ھركدام كوھى از گناه و حق كشى و بیداد و .و گروھى نیز كامجویى و عیاشى و خوشگذرانى را
، آتش شعلھ ور دوزخ راثمره شوم آن  . 

در نگرش ریحانھ پیامبر، تیره بخت تر از ھمگان آن كسانى ھستند كھ بھ جاى بھ دست آوردن نیك بختى و 
خشنودى خدا، گوھر وجود را بھ گناه آلوده مى سازند و با شقاوت و بیداد و حق كشى ، مى بازند و خویشتن را بھ 

یك از این دستاوردھاى مادى و فناپذیز نمى تواند بھاى آن سرمایھ ھاى عذاب ابدى گرفتار مى سازند؛ چرا كھ ھیچ 
عظیم باشد و بھاى آن تنھا قرب بھ بارگاه خدا و آراستگى بھ اخالق انسانى و مورد نظر او و زندگى عادالنھ و 

ال تبیعوھا اال الءنفسكم ثمن اال الجنة ف  انھ لیس .انسان دوستانھ و بھ دست آوردن بھشت پرطراوت و زیباى اوست 
 (262).بھا

زرگ ، از سویى سرمایھ ھاى بزرگى را كھ خدا و انسان ھوشمند و توحیدگرا آن كسى است كھ در این تجارتخانھ ب
بھ او ارزانى داشتھ است ، ھمھ را بھ پربھاترین صورت و گرانترین قیمت ، بھ خود او بفروشد و در برابر این 
كاالى ناچیز و فناپذیر، پرشكوه ترین و ماندگارترین نعمت ھا را دریافت دارد و از دگر سو زیان جبران ناپذیر و 

را نیز از دامان خود دور سازد عذاب دردناك .(263) 
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ر این جھان را سراى آزمون و میدان امتحان مى نگردریحانھ ژرفنگر و واقع بین پیامب ؛ میدانى كھ براى (264)
دادھا و توانایى ھا و مواد خام و امكانات بسیار دنیاى وجود انسان است ؛ میدانى كھ بسیارى در آن شكوفا شدن استع

مى بازند و مردود مى شوند و گروھى نیز با بھره ورى از فرصت ھا، امكانات ، نعمت ھا، استعدادھا، توانایى ھا، 
ال و خدا پسندانھ و رسیدن بھ قرب خدا و با خردھا، اندیشھ ھا، كشش ھاى اوج دھنده ، و آراستگى بھ ارزشھاى وا

 .رعایت حقوق و حرمت بندگان او و امنیت و آزادى و كرامت آنان امتیاز مى آورند و پیروز مى گردند
 وسیلھ رشد و تكامل -4/3

ھ اال تثبیتا لحكمت...ریحانھ اندیشمند پیامبر، دنیا را مقدمھ و وسیلھ رشد و تكامل و اوج مى نگرد و نھ ھدف ؛
كھ خود را از وابستگى دنیا و از دلبستگى آن رھانیده و  -و آن انسان ھاى بزرگ و خردمندى را .وتعبدا لبریتھ ...

 .، آنان را جستجوگران آخرت مى بیند و نھ دنیا- این جھان را مقدمھ و وسیلھ اى براى سعادت ماندگار ساختھ اند
ابرى آخرت ، چیزى جز بازى و سرگرمى نیست ؛ نھ دوامى او بر این باور است كھ دنیا و زندگى دنیوى در بر

دارد و نھ بقایى ؛ نھ از آن چیزى بھ دست مى آید و نھ حالى ؛ و آنان كھ بھ آن دل مى بندند و آن را ھدف و آرمان 
و مطلوب و معشوق خود مى پندارند، در حقیقت كودكانى ھستند كھ عمرى بھ سرگرمى و بازى پرداختھ و از ھمھ 

بى خبر مانده و از حقیقت ، محتوا و روح و جان زندگى ، دور افتاده اند و زمانى بھ خود مى آیند كھ در مى  چیز
یابند كھ در این بازى ، ھم ، آن كسى كھ باختھ ، شكست خورده است و ھم آن كھ پیروز گردیده ؛ چرا كھ در پایان 
 .بازى ھمھ چیز بھ جاى خود باز مى گردد

گر دنیا ھدف شد و انسان بھ دنیادوستى و دنیاخواھى و دنیاپرستى گرایید و بھ مظاھر آن ، از مال افزون بر این ، ا
پرستى و مقام خواھى ، برترى جویى ، شھرت طلبى ، لذت جویى ، تن آسایى و انتقام كشى گرایید، این دنیاپرستى 

گیرد و حس تشخیص او را از میان مى  چنان توفانى در دنیاى وجود او پدید مى آورد كھ ھمھ معلومات او را مى
برد و آن گاه است كھ او دنیا را مقدم بر آخرت و ھدف مى نگرد و در راه آن از ھیچ پلیدى و شقاوت و جنایتى 
 .فروگذار نمى كند
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رد و ھدف ھاى ریحانھ ژرف نگر و واقع بین پیامبر، این جھان را میدان بزرگ و شگفت انگیز مسابقھ مى نگ
 پرشكوه و جایزه و پاداش بى ھمانند آن را بھ دست آوردن خشنودى خدا،



 قرب بھ بارگاه او،
 رسیدن بھ بھشت پرطراوت و زیبا،
 .و رفاقت و ھمنشینى با برگزیدگان بارگاه او و دیگر نعمت ھاى وصف ناپذیر سراى آخرت مى شناسد

ان و برندگان این میدان را آزادزنان و آزادمردان خداجو و او شركت كنندگان در این مسابقھ بزرگ و پیشتاز
پرواپیشھ و رعایتگر مقررات عادالنھ و انسان ساز خدا و حقوق آزادى و حرمت و امنیت بندگان او مى نگرد و نھ 

را  الف زنان شیفتھ ریاست و تشنھ قدرت و دلداده بھ زر و زیور دنیا و مدعیان دروغین اسالم و ایمان كھ ھمھ چیز
ابزار سلطھ انحصارى خویش بر سرنوست مردم مى نگرند؛ و بر این اندیشھ رھنمون است كھ پیروزى و 
سرفرازى در این راه ، در گرو آن است كھ انسان در پرتو تالش و كوشش ، آگاھى و شناخت ، توكل و اعتماد بھ 

تى ، خودكامگى و خودمحورى ، حق ، خودسازى و تھذیب گستره جان از زنگارھاى غفلت و غرور، مستى و پس
حق كشى و بیداد، فریب و دجالگرى ، كج اندیشى و ددمنشى ، و خودخواھى و خودپرستى پاك و پاكیزه سازد و 
 .كران تا كران مزرعھ دل را بھ گل ھا و گل بوتھ ھاى ارزش ھاى واالى انسانى و اخالقى و فكرى آراستھ گرداند

ى پربارش ، سمبل و نمونھ بى ھمانند این راه و این مسابقھ بزرگ بودو خود آن بزرگ بانوى گیتى در زندگ . 
 : او با گفتار و عملكرد شایستھ اش بر این اندیشھ رھنمون بود كھ
 (265)... وسارعوا الى مغفرة من ربكم و جنة عرضھا السموات و االرض اءعدت للمتقین
و براى رسیدن بھ آمرزش پروردگار خویش و بھشت پرطراوت و پرنعمت و زیبایى كھ وسعت و گستردگى آن ، ))

واپیشگان آماده شده است ، بر یكدیگر سرعت و پیشى جوییدكران تا كران آسمان ھا و زمین است و براى پر .)) 
 : و بر این راه و رسم پیروزمندانھ كھ
 (266)...سابقوا الى مغفرة من ربكم و جنة عرضھا كعرض السماء و االرض اءعدت للذین آمنوا باㆨ و
براى رسیدن بھ آمرزشى از پروردگاتان و بھشت پرطراوت و پرنعمتى كھ گستره آن بسان آسمان و زمین است ))

اند، بر یكدیگر سبقت جویید و براى كسانى آماده شده است كھ بھ خدا و پیامبرانش ایمان آورده .)) 
و خودش الگو و نمونھ و سمبل پرشكوه این راه بود كھ پیامبر گرامى او را برترین زن گیتى و ساالر بانوان 
توحیدگرا و شایستھ كردار شمرد و وجود ارزشمندش را معیار حق و باطل قرار داد و خشنودى و خشم او را خشم 

دو خشنودى خدا عنوان ساخت و فرمو : 
 (267)اول شخص یدخل الجنة فاطمة 
(( ھ استنخستین كسى كھ پیش از ھمھ وارد بھشت مى گردد فاطم  .)) 
 :و فرمود
 (268)اول شخص یدخل الجنة فاطمة بنت محمد و مثلھا فى ھذه االمة مثل مریم فى بنى اسرائیل 
نخستین كسى كھ در روز رستاخیز بھ بھشت پرطراوت و زیباى خدا وارد مى گردد فاطمھ دخت فرزانھ محمد ))

وصف او در میان این امت ھمچون وصف مریم در جامعھ بنى اسرائیل است.است   .)) 
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بر آن است كھ زندگى این جھان ، در ھیچ مرحلھ اى بھ او دنیا را سراى رنج ھا و دردھا و حرمان ھا مى نگرد و 
دور از رنج ھا و حرمان ھا و مشكالت نیست و ھمھ زرق و برق ھا، موھبت ھا و نعمت ھاى گوناگون و دلپذیر آن 
، افزون بر ناپایدارى و فناپذیرى ، با رنج و حرمان و غم و اندوه ھم آغوش و ھمراه است ؛ چرا كھ ھماره در كنار 

گل و اللھ اى ، خارى است و در كنار ھر نوشى ، نیشىھر   . 
 .این رنج ھا و مشكالت ، گاه جسمى و ظاھرى است و گاه روحى و فكرى و باطنى ، و زمانى تركیبى از ھر دو
 .در این جھان ، آسایش و راحتى براى مردم دنیا وجود ندارد

الراحة فى الجنة و الءھل الجنةالراحة لم تخلق فى الدنیا و ال الءھل الدنیا، انما خلقت   ...(269) 
داست و اھل بھشت و آنان كھ بھ راستى توحیدگرا و دوست آسایش و آرامش تنھا در بھشت پرطراوت و زیباى خ

خدا و خردمند واقعى ھستند و در اندیشھ و ھواى او، ھرگز بھ خاطر دنیا رنج نمى كشند و اگر رنج و بالیى نیز بھ 
آنان رسد از آن استقبال كنند، براى رسیدن بھ سراى آخرت و نعمت ھاى آن است و نھ دنیا و زندگى فناپذیر و 

دوش درد و رنج آنھم  . 
 (270). كال، ماتعب اولیاء هللا فى الدنیا للدنیا، بل تعبوا فى الدنیا لالءخرة
ھرگز دوستان خدا در دنیا رنج نمى كشند، بلكھ رنج و تعب آنھا در دنیا براى رسیدن بھ سراى آخرت و نعمت ))
 ((ھاى آن است
 سراى زودگذر و ناپایدار -7/3

ھ سرایى كھ نھ دوامى دارد و نھ بقا و پایندگى و ثبات ؛ سرایى ك.ریحانھ پیامبر دنیا را زودگذر و فناپذیر مى نگرد



 جلوه ھا و نعمت ھا و زر و زیور و اقتدار و امكانات و لذت ھاى آن نیز ناپایدار و زودگذر است ؛
 درست بسان برقى كھ مى جھد و بھ خاموشى مى گراید؛
 ھمانند شعلھ اى است در برابر طوفان كھ دوام نمى آورد؛
 ھمچون حبابى است بر سطح آب كھ از میان مى رود؛

ھ در مسیر تندباد است و ماندگار نیستو بھ غبارى مى ماند ك  . 
چھ قدرتھایى كھ با نسیمى دفتر اقتدارشان بستھ مى شود و چھ سلسلھ ھایى كھ با گردش شب و روز افول مى كنند، 

ھایى پرزرق و برق از خودكامگان بر جاى مى ماند و چھ ثروت ھا و قدرت ھاى بادآورده و بوستان ھا و  چھ كاخ 
بى حساب و كتابى كھ انحصارگران آنھا، ھمھ را مى گذارند و مى روندباغ ھا و امكانات  ! 

 زر و زیور دنیا از دیدگاه ریحانھ پیامبر -4
ریحانھ حق گرا و واقع بین پیامبر زر و زیور دنیا، نعمت و موھبت زندگى مادى ، زرق و برق و كاال و مسكن و 

وت آن را ساختھ و آفریده پدیدآورنده فرزانھ ھستى مى مركب و وسایل و امكانات ظاھرى و شكوه و زیبایى و طرا
نگرد و ھمھ را نمودھا، جلوه ھا، نظام ھا، ظرافت ھا، لطافت ھا، شاھكارھا و نعمت ھاى او و نشان قدرت بى 
ھمانندش ارزیابى مى كند و آنھا را ارزشمند و ارجدار و دوست داشتى مى شمارد و مردم را بھ سازندگى و 

و معنوى و فكرى و اخالقى و انسانى بر مى انگیزد برازندگى مادى . 
او نھ تنھا نعمت ھا و موھبت ھا و زیبایى ھاى زندگى و ارزش ھاى مادى را بھ دور نمى افكند و از آنھا بیزارى 
نمى جوید و از زندگى انسانى نمى گسلد، كھ بر این باور است كھ آفریدگار فرزانھ ھستى ھمھ اینھا را براى بھره 

و بھره گیرى شایستھ و بایستھ انسان و بھزیستى و بھروزى او آفریده و ھمھ را مقدمھ و وسیلھ رشد و تكامل  ورى
 . او و پلھ ھاى نردبان اوج گیرى او خواستھ است

بھ باور آن حضرت ، ارزش ھاى مادى و زر و زیور زندگى و زرق و برق و امكانات گوناگون این جھان ، خیر 
 است و فضل ؛

خداست و اجر و پاداش او بھ انسان ؛رحمت   
 نعمت است و نیكویى و جمال انسان ؛
 .و از عوامل رشد و نیك بختى است و از موجبات قوام و دوام جامعھ ھا و تمدن ھا

از دیدگاه او، انسان باید در زندگى این جھان و در چگونگى برخورد با نعمت ھا و مواھب آن ، با ھمھ وجود بھ 
خیزد،تالش و تحرك بر  

 سازندگى و برازندگى را راه و رسم خویش سازد،
 بھ ساختن دنیایى آباد و آزاد روى آورد،
 اقتصاد سالم و شكوفا پى ریزد،
 بھ رفاه و غنا و بى نیازى بیندیشد،
 بھره و نصیب خویشتن را از طبیعت برگیرد،

عمت ھا برسدو بھ بھزیستى و بھروزى و بھره ورى عادالنھ و انسانى و خداپسندانھ از ن . 
اما با ھمھ اینھا، ھرگز نباید فراموش كند كھ دنیا با ھمھ جاذبھ ھا و زیباییھا و زرق و برقش وسیلھ است و نھ ھدف 
 ، نردبان است و نھ اوج مورد نظر؛
 مقدمھ است و نھ آرمان ؛
 ابزار است و نھ یك ھدف واال و نھایى ؛

و كمال و میدان آزمون و تجارتخانھ است و نھ جاى دل بستن و كشتزار و مزرعھ و میدان مسابقھ و دانشگاه رشد 
بنا بر این باید در تالش .ماندن و رحل اقامت افكندن و بى خیال آرمیدن ؛ و امانت است و عاریھ و نھ از آن انسان 

ن براى رسیدن بھ سعادت و نیكبختى جاودانھ و ماندگار سراى باقى سخت كوشید و بھره و نصیب خود را از ای
 وسیلھ خوب برگرفت و بھ ھوش بود كھ بھ دام آن نیفتاد،
 اسیر آن نشد،
 آن را ھدف نینگاشت ،
 بھ آفت حرص و آز و بخل و دنیاطلبى گرفتار نگردید،
 بھ غرور و سرگرمى و بازیچھ آن مبتال نشد،
 آن را پایدار و ماندگار نپنداشت ،

و نعمت ھاى سراى ماندگار قرار نداد و بھ جاى زر و زیور آن را در برابر ارزش ھاى معنوى و انسانى 
پدیدآورنده آنھا، آنان را بھ خدایى نگرفت و نپرستید، بنده و برده آن نشد و بندگى دنیاداران را نكرد؛ چرا كھ در آن 



 (271).صورت ، زر و زیور دنیا مایھ غرور و غفلت مى گردد
 (272).وسیلھ سرگرمى و بازیچھ مى شود
 (273).باعث غفلت از خدا و یاد او مى گردد
 (274).كاالیى فناپذیر و بى ارزش و ویرانگر مى شود

ن گاه است كھ دنیادار و دنیاپرست ، آخرت را بھ دنیا مى فروشد،و آ  
 عدالت را بھ جاه و مقام ،
 و آزادى را بھ خفت بت شدن ،
 و براى رسیدن بھ آن ، بھ ھر جنایتى دست مى زند؛ چرا كھ بھ بیان قرآن ، دنیا را بھ جاى آخرت گرفتھ است
.(275) 

آرى ، از دیدگاه ریحانھ پیامبر، باید بھ گونھ اى زیست و بھ گونھ اى با دنیا و ارزش ھاى دنیوى رابطھ برقرار 
بھ ھدف و بھ ھنگامھ انتخاب ، بھ آسانى بتوان از زرق و برق ھا گذشت و از آنھا دست ساخت كھ براى رسیدن 

شست و ھدف را دریافت ؛ چرا كھ زرق و برق دنیا و زیور آن از سویى با درد و رنج آمیختھ است و از دگر سو 
دالت پیشھ و آزادمنش زود گذر است و ناپایدار؛ اما پاداش پرشكوه خدا و مواھب معنوى او براى مردم آگاه و ع

فما اءوتیتم من شیى ء فمتاع الحیاة الدنیا و ما عند هللا خیر و اءبقى للذین آمنوا و.پایدار است  ...(276) 
بر این باور، چھ تجارتى سودبخش تر و موفقیت آمیزتر و خردمندانھ تر از این كھ انسان بتواند این كاالى زودگذر 
 !و فناپذیر و محدود جھان ماده را با سرمایھ معنوى و جاودانھ سراى ماندگار آخرت مبادلھ كند؟

انھ پیامبر در جھان بینى و جھان شناسى و نگرش بھ زر و زیور و قدرت و امكانات آرى ، این از شاھكارھاى ریح
دنیوى است و راز آن ھمھ اوج ، سرفرازى ، سربلندى ، عزت ، شكوه ، آزادگى ، عظمت ، فداكارى ، پارسایى ، 

ویى از قناعت ، غناى روحى ، بى نیازى از غیر خدا، مردم دوستى ، مردم خواھى ، محروم نوازى ، دلج
محرومان ، انفاق ، دستگیرى ، شجاعت ، شھامت ، حق محورى ، حق طلبى ، جھاد ھماره و پایدارى وصف 
ناپذیر او نیز از این جھان بینى و جھان شناسى مترقى این برداشت ظریف از زر و زیور و قدرت و امكانات 

نگرد و ھدف را جلب خشنودى او مى زندگى بر مى خیزد؛ چرا كھ او سرچشمھ ثروت و غزت و قدرت را خدا مى 
 .بیند، تالش را براى تقرب بھ او و دل را جایگاه عشق و مھر او
 و این گونھ است كھ بھ آسانى خود گرسنھ مى ماند تا شكم ھا را سیر كند،
 خود لباس معمولى مى پوشد، تا پیراھن شب عروسى اش را بھ دخترى بینوا بدھد و دل او را شادمان سازد،

ھ ساده زیستى مباھات مى كند تا وسایل زندگى محرومان را فراھم آورد،خود ب  
 خود از پرده خانھ و دستبند كودكان دلبندش چشم مى پوشد، تا دیگران بھ لباس و زیور برسند،
 خود رنج ھا را بھ جان مى خرد تا شادابى و نشاط بھ خانھ ھاى غمزدگان برد،

عدالت دفاع مى كند تا ستم حاكم نگردد،خود تنھا و یك تنھ قھرمانانھ از حق و   
خود و خاندانش را دلیرانھ در برابر قانون شكنان و آشوبگران و حق گریزان و خودمحوران و دنیاداران قرار مى 
دھد تا زر و زور و تزویر و استبداد سیاه و خشونت بار و بى رحمى بھ نام خدا و اسالم و مذھب و مقدسات الھى 

ر مردم نیفكند،سایھ شومش را بر س  
خود با بیان روشنگر حق و عدالت ، در برابر فریب خوردگان سلطھ و سركوب مى ایستد و روشنگرى مى كند و 
در برابر جھالت و شرارت آنان پایدارى مى ورزد تا ھرج و مرج طلبى و قانون شكنى و زورمدارى و قبضھ 

ازد و خود قربانى مى گردد تا از دین و دفتر،قدرت و انحصار امكانات جامعھ از راه اوباشگرى را رسوا س  
 عدالت و امنیت ،
 شرافت و كرامت ،
 حقوق و حرمت بشر،
 دموكراسى و حق حاكمیت انسان بر سرنوشت خویش ،
 و آزادى بیان و قلم ،
 آزادى دعوت بھ حق و عدالت و ھشدار از اختناق و سركوب ،

ن ،آزادى اندرزگویى و خیرخواھى بھ پیشوایان و رھبرا  
 آزادى انتقاد و چون و چرا از صاحبان قدرت و امكانات ،

گفتن بھ زورمداران و فریب كاران دفاع كند و بھاى آن را بھ خاطر خدا بپردازد !))نھ ((حسابرسى از حاكمان و از
 و پاداش آن را دریافت دارد؛ چرا كھ در جھان بینى و جھان شناسى و برداشت او از ثروت و قدرت ، ھمھ زر و

زیور این جھان فانى است و نھ باقى ، ناپایدار است و نھ ماندگار؛ و ھدف ، سعادت واقعى و جاودانھ است و نھ 



بازى و سرگرمى و پندارھاى كودكانھ ، تا براى آنھا تن بھ حقارت و اسارت سپرد و یا خود را بھ لجن گناه و عفن 
ى براى رسیدن بھ مظاھر دنیوى آلوده ساختھ و خودخواھى و خودكامگى و خودمحورى و فریب كارى و دجالگر

 . كیش شخصیت را رواج داد و بردگى و بندگى و ذلت دیگران را خواست
جھان بینى و جھان شناسى و دریافت ریحانھ پیامبر از زر و زیور و ثروت و قدرت دنیا، آزاده پرور ! نھ ، ھرگز

 . و انسان ساز است
و آن عقیده و باور معطر و آن ایمان و دریافت دگرگون ساز را در كام جان  ھر كس ذره اى از آن اندیشھ عطرآگین

یافت و بھ آن بزرگ زن تاریخ بشر و باور و راه و رسم او اقتدا كرد و او را الگو و سرمشق گرفت ، رابطھ اش با 
 خدا،
 خلق خدا،
 خویشتن ،

ت نیز دگرگون مى شود و بھ راه مطلوب و و پدیده ھاى گوناگون آفرینش و حتى با جنبندگان و حیوانات و حشرا
گم مى سپارد و ھمھ چیز را وسیلھ و مقدمھ و نردبان این ھدف  -كھ راه رشد و كمال و قرب بھ خداست  - محبوب 

 . واال مى نگرد و نھ عكس آن
عمل ، ھمھ آن مدعیان ساده اندیش و یا آن سینھ چاكان فریب كار دوستى فاطمھ و راه و رسم او و فرزندانش كھ در 

چیز حتى نام و یاد بلند او را ابزار سلطھ و فریب و رسیدن بھ جاه و مقام و زر و زیور دنیا مى سازند و حاضرند 
بھ ھر خفت و ذلت و اسارت نفس تن دھند، تا بھ دنیا و ظاھر آن برسند و ھر جنایت و خشونت و فریب و بى 
 رحمى را با توجیھ ناروا، روا جلوه دھند،

ى را عدالت ،و ھر ظلم  
 و ھر سركوبى را كارى درست ،
و ھر اختناق و استبداد و سیاست بازى و بى پروایى و حق كشى و تجاوز بھ حقوق و حرمت انسان ھا را، آزادى و 

در عمل در صف دشمنان جھان بینى و راه و رسم .دموكراسى و تقوا و رعایت حق و برقرارى عدالت جا مى زنند
و انسانى ریحانھ پیامبر ھستند؛ گرچھ با الف و گزاف و سالوس و ریا خود را دوستداران او  عادالنھ و آزادمنشانھ

 .جا زنند
 انسان در بینش مترقى ریحانھ پیامبر -5

است ، پرتوى از نور خداست ، نفحھ اى   در جھان بینى مترقى ریحانھ اندیشمند پیامبر، انسان گل سرسبد آفرینش 
اتى و عظمت خدادادى برخوردار و داراى حقوق و آزادى استاز روح اوست و از كرامت ذ  . 

موجودى گرانقدر است كھ خدایش او را در زیباترین و شایستھ ترین سیما و سیرت آفرینده است و خود نخستین 
 . آموزگار اوست و ھر آنچھ شایستھ و بایستھ اوست ، ھمھ را از راه ھاى گوناگون بھ او آموختھ است

ان بیان را ارزانى داشتھ و در كنارش موھبت ارجمند قلم را، بھ او مشعل فروزان خرد را داده است بھ او نعمت گر
و در كنارش وجدان اخالقى و كشش ھاى عالى و مترقى ، چون خداجویى ، حق طلبى ، عدالت خواھى ، حریت 
 .جویى ، آزادگى ، عشق بھ پاكى و تقوا و عالقھ بھ بشردوستى و مھر بھ دیگران را
او موجودى است كھ جھان با ھمھ پدیده ھایش بھ خاطر او پدید آمده و براى او رام گشتھ است و او نیز براى اوج 
 . گرفتن بھ سوى كمال و تقرب بھ سوى سرچشمھ جمال و جالل و آراستگى بھ ارزش ھا و واالیى ھاى خداپسندانھ

ش و كوشش ؛ و داراى امكانات عظیم و سرمایھ او در مسیر پروردگارش در تب و تاب است و بھ سوى او در تال
ھاى ھنگفتى است كھ مى تواند با بھ كار انداختن شایستھ و بایستھ آنھا در مسیر كمال و با سرمایھ گذارى درست و 
خردمندانھ ، نیك بختى دنیا و آخرت خود را تاءمین كند و بھ جایى اوج گیرد كھ جز خدا نداند و نبیند؛ درست ھمان 

ھ مى تواند با بھره ورى ناروا و ظالمانھ و بى خردانھ از امكانات و سرمایھ ھاى عظیم دنیاى شگرف و گونھ ك
 پیچیده وجود خویش و ریختن ھمھ آنھا پاى زراندوزى و زرپرستى ،
 مقام جویى و جاه طلبى ،
 لذت جویى و خوشگذرانى ،

ابلیسى و حیوانى سازد و زمینھ سقوط و  ھمھ را وسیلھ اى براى حیات ننگبار...و بیھودگى و پوچ گرایى و
در بینش مترقى آن حضرت ، انسان موجودى مسئول .نگونسارى خویش و دیگران را در دنیا و آخرت فراھم آورد

 ، مكلف و متعھد است ؛
 مسئول در برابر آفریدگار و ارزانى دارنده نعمت ھا،
 مسئول در برابر طبیعت ،
 مسئول در برابر خویش ،



برابر تاریخ ،مسئول در   
 در برابر عصرھا و نسل ھا،
 ...در برابر ھمنوعان خویش و

و در برابر این احساس تعھد و مسئولیت حكیمانھ و عادالنھ و انسانى ، داراى حقوق و كرامت است ؛ كرامت و 
حق حیات مادى و ظاھرى ،: حقوق چون   

 حق حیات معنوى و وجاھت و آبرو،
مكانات مادى و اقتصادى ،حق معیشت و كار بھره ورى از ا  

 حق زیستن بھ صورت موجودى صاحب شعور و خرد،
 حق برابرى ،
 حق آزادى فردى ، فكرى ، عقیدتى ، فرھنگى ، اجتماعى ، سیاسى و مدنى ،
 حق آزادى بیان و قلم ،
 انتقاد و چون و چرا،
 حق آزادى دعوت بھ حق و ھشدار از باطل و استبداد،
 حق مقایسھ و انتخاب ،

دى تشكیل اجتماعات سالم و مسالمت آمیز،آزا  
 حق حاكمیت بر سرنوشت خویش ،
 . و دیگر، حق دفاع در برابر تھاجم و تجاوز بھ این حقوق و مرزھاى آن

خانواده و جامعھ و تمدن و شرایط جھانى باید این حقوق و كرامت را براى انسان محترم شمارد و در راه تاءمین و 
مسئولیت   ان نیز مسئول است كھ در برابر خانواده و جامعھ و دنیاى خویش احساس تضمین آن حركت كند و انس

 كند، خود را رشد دھد، اوج بخشد،
 فرصت ھا را غنیمت شمارد،
 از امكانات درست بھره جوید،
 عمر و بھاران جوانى را دریابد،

رد،جھان را دانشگاھى براى تكامل خویش در عرصھ ھا و ابعاد گوناگون بھ حساب آو  
 پرورشگاھى براى تھذیب نفس و پاالیش جان بنگرد،
 تجارتخانھ اى براى فراھم آوردن زاد و توشھ و درآمدھاى معنوى و انسانى بداند،
سرزمین پربار و پربركتى براى رویش و پرورش انواع محصوالت و تجربیات گرانقدر و كارساز زندگى بھتر و 
 .شرافتمندانھ تر و خداپسندانھ تر بیند

آزمایشگاھى بزرگ و عبرت انگیز براى آزمون انسانھا بھ وسیلھ خیر و شر، نعمت و بال، شادمانى و اندوه ، و  و
دیگر وسایل و ابزارھا بنگرد و بكوشد، تا راه پیروزى و سرفرازى ، در این آزمون بزرگ و پرشكوه را بیابد و 
 .ھماره در مسیر رشد و تعالى گام سپارد و ھدف را گم نكند

ست در پرتو این بینش و از این دیدگاه است كھ انسان واالتر و باالتر از آن است كھ این سرمایھ ھاى ھنگفت و در
 توانایى ھا و استعدادھاى عظیم خود را در خوشگذرانى و عیاشى ،
 یا بیھودگى و پوچى ،
 یا اسارت زر و زیور،
 .و یا بت قدرت و ریاست قربانى كند
از قانون جھانشمول مرگ دریافت ریحانھ پیامبر -6  
ریحانھ اندیشمند پیامبر مرگ را بھ مفھوم فنا و نیستى نمى نگرد؛ چرا كھ در جھان بینى توحیدى و مترقى او حیات 
 . و مرگ دو پدیده و آفریده آفریدگارند و آفرینش او بھ پدیده وجودى تعلق مى گیرد و نھ عدمى

رد و یك قانون جھان شمول و عمومى ؛و واقعیتى تردیدناپذیر مى نگ))حق((او مرگ را  
 از نشانھ ھاى قدرت خدا در نظام آفرینش مى شمارد و از سنت ھاى حكیمانھ او در جھان خلقت ؛
 از نعمت ھاى گران آفریدگار نعمت ھا مى بیند و عامل موازنھ و تعادل حیات در جھان طبیعت ؛

طوالنى ؛ عبور از این جھان بھ جھان دیگر مى داند و خوابى عمیق و  
 گذرگاھى بھ سوى سراى ماندگار و پرنعمت مى شمارد و دریافت روح از تن بھ وسیلھ فرشتگان ؛
 آن را والدتى جدید و تازه بھ حساب مى آورد و گام نھادن بھ جھانى وسیع و پھناور و روشن ؛
 و پر گشودن در آسمان بى كران ارزیابى مى كند و دریچھ اى بھ سوى جھانى بزرگ ؛



را شكستھ شدن قفس و آزاد شدن روح انسان مى شمارد و گشوده شدن درھاى زندان تن و رسیدن بھ آزادى ؛ مرگ  
پایان رنج ھا و دردھا و محرومیت ھا و فشارھاى مى نگرد و نوید بھ نعمت و بھشت و لطف خدا و كفاره آخرین 
 .كوتاھى ھا و لغزش ھاى انسان ھاى درست اندیش و حق گرا

زاویھ است كھ او مرگ را نھ تنھا نازیبا و ھراس انگیز و رعب آور ارزیابى نمى كند و نھ تنھا از درست از این 
مرگ و نام و نشان آن و از آن چھ آن را تداعى كند، نمى ترسد كھ آن را پس از یك زندگى خداپسندانھ و عادالنھ و 

وى قرب خدا و دیدار پاداش پرشكوه او و انسانى و با رعایت حقوق و حرمت مردم و اطاعت خدا، دروازه اى بھ س
 .پركشیدن بھ سراى آرامش و آسایش و راحتى جاودانھ و ماندگار ارزیابى مى كند
از ھمین دیدگاه است كھ وقتى بھ ھنگامھ رحلت پیامبر و تصور فراق جانسوز آن حضرت ، گستره قلب پاك او 

ھمھ نزدیكان ، بھ او آرامش خاطر مى دھد و آھستھ بر  لبریز از غم و اندوه مى گردد، پدر گرانمایھ اش از میان
گوشش زمزمھ مى كند كھ او نخستین كسى است كھ بھ پدرش پیامبر ملحق خواھد شد و ریحانھ ارجمند پیامبر از آن 

نمایان مى   نوید و آن خبر نھ تنھا ناراحت نمى شود كھ گل وجودش مى شكفد و آثار شادمانى در چھره نورافشانش 
 .گردد
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و در بھاران جوانى و طراوت زندگى ھنگامى كھ ستم و دجالگرى را بر سرنوشت جامعھ حاكم مى نگرد و افق 

گرانھ رحلت و شھادت خویش را جامعھ را براى تحول مطلوب بھ سوى عدالت و آزادى تیره و تار مى بیند، نیایش
یارب انى قد سئمت الحیاة و تبرمت باءھل الدنیا فاءلحقنى باءبى ، اللھم عجل وفاتى سریعا.آرزو مى كند .(278) 

چرا كھ او در اوج یقین است كھ این جھان و ھمھ نعمت ھا، جلوه ھا و زیبایى ھا، زرق و برق ھا، شادى ھا، غم 
ھا، فرازھا و نشیب ھاى آن ، امانت و ناپایدار است و مرگ ، پل و گذرگاھى را ماند كھ انسان از روى آن بھ 

ر مى پیوندد و آنجا براى كسانى كھ درست زندگى كرده و در مزرعھ دنیا و تجارتخانھ بزرگ آن سراى ماندگا
تالشى شایستھ كرده اند و بنیاد عدالت و آزادگى نھاده اند، پاداش پرشكوه و نعمت و شادى جاودانھ خواھد بود؛ 

كیفر سھمگین و ماندگار و عذابى  درست ھمان گونھ كھ براى بداندیشان و تجاوزكاران بھ حقوق و حرمت انسانھا،
 . دردناك آماده است
روشن است كھ چنین نگرشى بر قانون جھانشمول مرگ و چنین دریافتى از آن ، چھ تحول عمیق و چھ تاءثیر 
 .شگرفت و سازنده اى در زندگى انسان مى گذارد
 چگونھ او را از بى ھدفى بھ ھدفدارى ،

بھ بقا، از احساس پوچى بھ پاسخ یافتن بھ عشق  
 از بداندیشى بھ نیك اندیشى ،
 از ددمنشى بھ آزادگى ،
 از ولنگارى بھ احساس تعھد،
 از در جا زدن و عقب ماندن بھ تالش و صعود،
 از نگرانى ھاى گوناگون بھ آرامش دل ،
 از ناسپاسى و كفرانگرى بھ سپاسگزارى و رفتار شایستھ ،
 از آفت زدگى و زنگارگرفتگى بھ پاك زیستن ،

ز حاكمیت مطلق غرایز و ھواھا بھ مدیریت خرد و وجدان ،ا  
 از ستم و بیداد بھ عدالت و دادگرى ،



 از برترى جویى بھ تساوى طلبى ،
 از استبداد و خودكامگى بھ دموكراسى و آزادى ،
 از خودسرى و تحمیل اختناق بھ حق محورى و آزادمنشى ،

و درفش و پایمال ساختن حقوق و امنیت و حرمت انسانھا بھ از فریب كارى و دجالگرى و پشت ھم اندازى و داغ 
و   پرواى از خدا و روز حساب و رعایت حقوق و حدود و آزادى مردم و ایثار و فداكارى و گذشت و اخالص 

 (279).آراستگى بھ واالیى ھا و ارزش ھاى اخالقى و انسانى رھنمون مى گردد
 دریافت او از سعادت و نیك بختى -7

او از آن ،  ریحانھ ژرف نگر و ھوشمند پیامبر، سعادت و نیك بختى را بسان دیگران نمى بیند و دریافت و برداشت
 . چیزى جز دریافت دیگران است
او نیك بختى را ذاتى ، موروثى ، زاده جبر طبیعى ، محیطى ، تاریخى ، اقتصادى ، اجتماعى و دیگر جبرھا و یا 
اوھام و خرافات نمى نگرد، بلكھ آن را گوھرى اكتسابى ، بھ دست آوردنى ، یافتنى ، در دسترس واقع نگران و 

ن خواھان راستین و در گرو درست اندیشى ، آگاھى ژرف نگرى ، انتخاب شایستھ و دقیق راه بلندھمتان و آرما
زندگى و اراده تاریخساز و ھمت بلند و عملكرد عادالنھ و انسانى فرد و خانواده و جامعھ و تمدن مى نگرد؛ درست 

ره آورد تلخ و زیان بار بداندیشى ،  واقع بینانھ او،  ھمان گونھ كھ شقاوت و تیره بختى فرد و جامعھ نیز در نگرش 
بدخواھى ، انتخاب نادرست و گفتار و عملكرد زشت و ظالمانھ خود انسانھاست ؛ چرا كھ نیك بختى و یا تیره بختى 

ساز  چیزى نیست كھ در درون سازمان وجود انسان تعبیھ شده باشد بلكھ پایھ و اساس آنھا اراده و خواست تاریخ 
ت كھ مى تواند وسایل و امكانات الزم را براى ساختن كاخ نیك بختى خود و ھمنوعانش فراھم خود فرد و جامعھ اس

 .آورد و با عوامل شقاوت و نگونسارى بھ مبارزه اى دقیق و كارساز برخیزد و تسلیم آنھا نگردد
ت و وسایل رشد و او بر اساس نگرش واقع بینانھ خویش زمینھ سعادت و نیك بختى را فراھم بودن ابزارھا و امكانا

تكامل براى فرد و خانواده و جامعھ و تمدن مى نگرد و زمینھ شقاوت و بدبختى را نامساعد و نامناسب بودن شرایط 
 . رشد و تكامل و یا فقدان امكانات پیروزى و پیشرفت

ط محیط و او بر این اندیشھ رھنمون است كھ ھر فرد و جامعھ اى كھ از نظر جسمى ، روحى ، خانوادگى ، شرای
امكانات بیشترى براى رسیدن بھ ھدفھاى واالى خود داشتھ باشد، ...فرھنگ ، آداب و رسوم زندگى و دین و آیین و

بھ سعادت و نیك بختى نزدیكتر است و ھر كس گرفتار نارسایى ھا و كمبودھا و یا فقدان امكانات مادى و معنوى 
اما نكتھ بسیار سرنوشت ساز این است كھ .تى نزدیكتر است باشد، بھ ھمان اندازه از سعادت دور و بھ تیره بخ

اساس اصلى سعادت و یا شقاوت انسان را اراده تاریخساز و خواست او مى سازد؛ اوست كھ مى تواند با درایت و 
ھوشمندى و ھمت و پشتكار تحسین برانگیز خویش وسایل و امكانات رشد و اوج بھ پرفرازترین قلھ سعادت و نیك 

ا فراھم آورد و با نارسایى ھاى گوناگون وراثت ، محیط، خانواده ، آداب و رسوم خرافى ، سبك و سیستم بختى ر
ظالمانھ و خشن و استبداد و استعمار در افتد و ھمھ را در پرتو تالش و پیكار سترگ فكرى و فرھنگى و عملى 
.خویش دگرگون سازد؛ ھمان گونھ كھ عكس آن نیز ممكن است  غیر ما بقوم حتى یغیروا ما باءنفسھم ان هللا ال ی
(280) 

ر، سعادت را در زر و زور، ثروت و قدرت بادآورده ، خانھ پرشكوه با این بیان ، ریحانھ خردمند و ژرفنگر پیامب
آخرین مد، ویال و تفریحگاه تابستانى ، زرق و برق زندگى و امكانات   و وسایل تجملى ، مركب لوكس و لباس 
و نمى نگرد؛ گرچھ بر آن است كھ این ھا اگر عادالنھ و شرافتمندانھ ...مادى ، لوازم آرایش و طال و جواھر و

انسانى بھ دست آیند و ھمان گونھ ھم مورد بھره بردارى قرار گیرند و در جھت اداى رسالت و احساس مسئولیت بھ 
كار روند، مى توانند از ابزارھا و امكانات گام سپردن بھ نیك بختى و سعادت بھ حساب آیند و بخشى از نیازھاى 

ا فراھم آورند، اما نیك بختى و سعادت واقعى را نباید در انسان را پاسخ گویند و بخشى از آسایش و آرامش انسان ر
خود این ھا جست ؛ چرا كھ این ھا مقدمھ و ابزار و زمینھ سعادت ھستند و نھ خود آن ؛ این امكانات و ابزراھا 
، قلبى و روحى و آسایش درونى براى دارنده اش بھ ارمغان آورند  افزون بر این كھ بھ تنھایى نمى توانند آرامش
خود موج ھایى زودگذر و ناپایدارند و دستخوش تحوالت و فراز و نشیب ھا مى گردند و دست بھ دست مى شوند و 
 .حسرت و دریغى جانكاه بر دل شیفتگان خویش بر جاى مى نھند

، و  از این رو، ریحانھ واقع بین پیامبر اینھا را ابزار و مقدمھ و وسایل و زمینھ نیك بختى مى نگرد و نھ خود آن
 نیك بختى و سعادت را در آگاھى و شناخت ،
 ایمان و پروا،
 درایت و فكر روشن ،
 سازندگى و برازندگى ،



 رشد و تكامل ،
 عفاف و نجابت ،
 پاكى و عدالت ،
 آزادى و آزادگى ،
 نیایش و راز و نیاز،
 ایثار و فداكارى ،
 كسب خشنودى خدا،
 رعایت حقوق و حرمت مردم ،

اندوه زده و رنجدیده ، شادمان ساختن دلھاى  
 ارشاد و ھدایت گمشدگان ،
 .و گام سپردند در راه ھدف ھا و آرمانھا و واالیى ھا مى نگرد
 و آن لحظھ و روزى از زندگى را لحظھ و روز نیك بختى خویش مى شمارد كھ آن را در این میدان آزمون ،
 این مزرعھ آخرت ،
 این تجارتخانھ بزرگ ،

فرصت ھا و امكانات خویش را خداپسندانھ بھ كار گرفتھ ، اداى رسالت نموده و بر محور  و این دانشگاه عظیم ،
ان السعید كل السعید حق السعید من اءحب علیا فى .حق و عدالت گردش كند و خشنودى خدا را بھ ھمراه داشتھ باشد

 (281). حیاتھ و بعد موتھ
پیوند با سرچشمھ ھستى: ب   

دومین راز ماندگارى و پایندگى ریحانھ سرفراز پیامبر این است كھ سراپا شور و اخالص و تالش و كوشش سازنده 
ایستھ و ھماره و ھمھ جانبھ است تا خود را بھ سرچشمھ حیات و ھستى پیوند زندو جھاد ش . 

 او اگر در برابر حق ذره اى ناچیز و یا وجودى شكوھبار و گرانقدر است ،
، با (282)اگر چشمھ اى روان از ارزش ھا و واالیى ھا و یا كوثرى پربركت و جوشان از معنویت و عظمت است 
ھمھ وجود در برابر حق ، خضوع و خشوع مى كند و با ھمھ وجود مى كوشد و بھ جھادى سترگ دست مى زند تا 

عبادت و بندگى ،در پرتو   
 پرستش و نیایش ،
 دعا و راز و نیاز،
 ایمان و اخالص وصف ناپذیر،
 حاالت معنوى و روحانى ،
 ایثار و فداكارى ،
 انفاق و دستگیرى از محرومان ،
 زھد و پارسایى ،
 قناعت و سرفرازى ،
 عدالت خواھى و ستم ستیزى ،
 جھاد و آزادگى ،

ساز، تربیت فرزندان تاریخ   
علیھ السالم(ھمپروازى با على  ھمگامى و )، 

 آراستگى بھ ارزش ھا و واالیى ھا،
 انجام كارھاى شایستھ و بایستھ ،
 رنگ پذیرى و الگوگیرى از حق ،
و تخلق بھ اخالق الھى ، خود را بھ اقیانوس ابدیت برساند و قطره وجود را بھ آن یگانھ بى ھمتا و ھستى بخش و 

بھ آن ذات جاودانھ اتصال یابد و رنگ و ویژگى و خاصیت مورد نظر او را بپذیرد و  پاینده و برپادارنده پیوند زند؛
 .خود را در او محو سازد
از ھمین دیدگاه است كھ آن حضرت لذت معنوى و روحى یاد خدا و راز و نیاز و زمزمھ جانانھ با او را با ھیچ 
 (283).چیز دیگر مبادلھ نمى كند

را شب عشق معنوى مى سازد و   شب عروسى و لحظات رسیدن بھ وصال بھترین یار و بھترین انسان آفرینش 
فاءنشدك هللا ان قمت الى الصالة فنعبد هللا تعالى ھذه اللیلة.بادت معشوق و نماز مى ایستددست در دست یار بھ ع  



.(284) 
در بھاران جوانى بھ گونھ اى معبود و معشوق را مى پرستد و عبادت مى كند كھ نور معنویت آن ، روشنى بخش 
 .فرشتگان مى گردد و خدا آنان را بھ نظاره كردن بر عبادت شگفت انگیز و جاندار و خالصانھ او دعوت مى كند

مى گذریمدر این جا بھ یكى چند نمونھ در این مورد مى نگریم و   : 
محدثان و مورخان و سیره نویسان ، در این مورد آورده اند كھ روزى پیامبر گرامى رو بھ ریحانھ سرفرازش  -1

ھم اكنون فرشتھ وحى از سوى پروردگارم آمده و پیام آورده است كھ آنچھ فاطمھ از ! فاطمھ جان : كرد و فرمود
اى دارى ؟بارگاه او بخواھد، پذیرفتھ است ؛ بگو چھ خواستھ   

 :او فرمود
 (285). شغلنى عن مسئلتھ لذة خدمتھ ، ال حاجة لى غیر النظر الى وجھھ الكریم

لذت معنوى و روحانى وصف ناپذیرى كھ ایستادن در بارگاه او و از عبادت و بندگى اش احساس مى كنم ، مرا از 
ھر خواستھ دیگرى باز مى دارد؛ بھ ھمین جھت تقاضایى جز این ندارم كھ ھماره ناظر جمال زیبا و واالى معنوى 

ند و ارتباط معنوى من با ذات پاك او بیشتر و دوستانھ تر آفریدگار خویش باشم و در خدمت و در محضر او، و پیو
 .و خالصانھ تر و عاشقانھ تر باشد
آن انسان واال در شب عروسى و در آغازین لحظات خاطره انگیز زندگى نوین اش با امیر واالیى ھا، در پاسخ  -2
 :ھمتا و ھمپرواز زندگى اش كھ از حال او مى پرسید، چنین پاسخ داد

حالى و امرى عند ذھاب عمرى و نزولى فى قبرى فشبھت دخولى فى فراشى بمنزلى كدخولى الى لحدى  تفكرت فى
 . و قبرى فاءنشدك هللا ان قمت الى الصالة فنعبد هللا تعالى ھذه اللیلة
 ھم اكنون در مورد حال و روز و سرنوشت و رفتار خویش مى اندیشم ،

و خوشى ھاى آن و فرود بھ فرودگاه قبر؛ بر این فكر مى كنم كھ  بھ یاد پایان زندگى این سرا و غروب لذت ھا
امروز از خانھ پدر بھ خانھ ھمتاى زندگى مشتركم آمده ام و روزى دیگر از این خانھ بھ سوى آرامگاھم خواھم 

از ایستیم و رفت ؛ از این رو تو را اى یار باوفاى راه حق ، بھ خدا سوگند مى دھم كھ بپا خیز تا در بارگاه خدا بھ نم
 . این شب آغازین زندگى مشترك و این ساعت ھاى خاطره انگیز را بھ پرستش و عبادت او بر خیزیم
مى فرماید  پیامبر در وصف روح و حقیقت این پیوند و این پرستش  -3 : 

كة السماء كما متى قامت فى محرابھا بین یدى ربھا زھر نورھا لمالئ...واما ابنتى فاطمة فانھا سیدة نساء العالمین 
یا مالئكتى ، انظروا الى امتى فاطمة سیدة امائى : یزھر نور الكواكب الھل االرض و یقول هللا عزوجل لمالئكتھ 

 (286)...قائمة بین یدى ترعد فرائصھا من خیفتى و قد اقبلت بقلبھا على عبادتى اشھدكم انى قد امنت شیعتھا من النار
(( او پاره اى از وجود من ، نور چشم من ، .و اما دخت سرافرازم ، فاطمھ ، ساالر زنان عصرھا و نسل ھاست 

ھنگامى كھ او در پرستشگاه .فاطمھ ام حوریھ اى است در سیماى انسان .و روان من است میوه دل من و روح 
خویش براى عبادت و راز و نیاز مى ایستد و نام و یاد پرشكوه خدا را زیر لب زمزمھ مى كند و در پیشگاه او قرار 

در آن .ستارگان بر زمینیان مى گیرد، نور معنویت او بر فرشتگان آسمان ھا مى تابد؛ درست ھمان گونھ كھ نور 
بھ فاطمھ ، ساالر زنان بنگرید كھ چگونھ در برابر من ! ھان اى فرشتگان من : ھنگام خدا بھ فرشتگانش مى فرماید

عظمت معنوى پروردگارش بر خود مى لرزد و با چھ حضور قلب و   بھ عبادت ایستاده است و چھ سان از احساس 
 !خشوع معنوى ، خدایش را مى پرستد
 ((. من شما را بھ گواھى مى گیرم كھ پیروان راستین او را در آتش نسوزانم و بھ آنان امن و امان بخشم

تبلور ارزش ھاى انسانى: ج   
 یاد و نام بلند و انسان ساز ریحانھ پیامبر، دانشگاه صفات عالى انسانى ،
 آموزشگاه درس ھاى ماندگار و پرجاذبھ ،

ست كھ با فطرت خداگرایانھ بشر پیوند داشتھ و با وجدان اخالقى او درآمیختھ و با و فروزشگاه ارزش ھاى واالیى ا
خرد و اندیشھ پویا و كمال جوى او ھماھنگ شده و با كشش ھاى آسمانى و برتر وى ھمسو و ھم جھت و ھمراه 
 . است

انسان و در ھمھ صفات و ویژگى ھا و درس ھا و ارزش ھایى كھ بھ ھر حال در ھمھ فراز و نشیب ھاى زندگى 
قرون و اعصار و در تمامى جامعھ ھا و تمدن ھاى رشد یافتھ و درست اندیش ، مطلوب و دلپذیر و پرجاذبھ و 
 .محبوب ھمگانند و ھمھ مردم بھ نوعى در تالش و آراستگى دنیاى وجود و عصر و نسل خویش بھ آنھا ھستند
 آنھا را باعث طراوت و شادابى زندگى ،

انسانى ، عامل احیاى حقوق  
 رمز پویایى و پایایى و ماندگارى ،



 راز رشد و شكوفایى بوستان بشرى ،
 موجب موفقیت و سرفرازى انسانھا،

اسرار نجات و نیك بختى و رھایى از انواع ذلت ھا و خفت ھا و اسارتھا و درنده خویى ھا و ددمنشى ھا و خرافات 
گ مى نگرد و عامل اوج انسان بھ سوى آزادى و آزادگى و اوھام و داغ و درفش و جنگ و تجاوز و فریب و نیرن

 .و زندگى در خور شاءن انسان مى شناسند
خردمندى و خردورزى ،: درس ھا و ارزش ھاى واالیى چون   

 ھدفمندى و ھدفدارى ،
 ژرف اندیشى و آینده نگرى ،
 درایت و ھوشمندى ،
 دانش و بینش ،
 شناخت و آگاھى ،
 شعور عرفان ،
،امان و یقین   

 پرستش و نیایش ،
 قوت قلب و علو روح ،
 اخالص و یكدلى ،
 صداقت و راستى ،
 زھد و پارسایى ،
 تواضع و فروتنى ،
 پروا و پاكى ،
 بلندنظرى و سخاوت ،
 مردم خواھى و دگردوستى ،
 ساده زیستى و صفا،
 نظم و تدبیر،
 ظرافت و دقت ،
 جمال و كمال ،
 زیبایى ظاھرى و معنوى ،
 نجابت و عفاف ،
 پاكى و حیا،
 ادب و اخالق ،
 آراستگى و برازندگى ،
 شجاعت و شھامت ،
 حلم و بردبارى ،
 صبر و شكیبایى ،
 سخت كوشى و پایدارى ،
 عفو و گذشت ،
 ایثار و فداكارى ،
 دلسوزى و خیرخواھى ،
 قسط و انصاف ،
 آزادمنشى و كرامت ،
 بزرگوارى و عزت نفس ،
 توكل و اعتماد،

ھ ،قداست در ھدف و وسیل  
 آزادگى و وارستگى ،
 عدالت خواھى و دادگرى ،
 حق محورى و ظلم ستیزى ،



 رعایت حقوق و حرمت دیگران ،
 جھاد و تالش براى تضمین حقوق انسان ،
 قانونگرایى و پایبندى بھ حق ،

، و دعوت بھ ارزش ھا و ھشدار از تباھى و بیداد و احساس مسئولیت در برابر نوع ، تاریخ ، آیندگان ، جھان 
آرى ، یاد و نام بلند و پرشكوه ریحانھ سرفراز پیامبر، تبلور این ارزشھا و نمایشگاه این واالیى ھاست .جھان آفرین 

 (287).و ھمین راز دیگر محبوبیت و جاودانگى و درخشش ھماره اوست 
اندیشھ اى فراتر از زمان و مكان: د  

راز دیگر پایندگى و ماندگارى یاد و نام ارجمند و شكوھبار ریحانھ پیامبر این نكتھ ظریف و این اصل دقیق و 
و الھام بخش خویش ، ھماره بھ فراتر از زمان و مكان ، لطیف است كھ او در زندگى درس آموز  

 زر و زیور و زینت ،
 جاه و مقام و ریاست ظاھرى ،
 شھرت و ستوده شدن بھ زبان این و یا آن ،
و بھ حقیقتى بسیار فراتر از ارزش ھاى ناپایدار مى اندیشید و ھدفى برتر و واالتر از چیزھایى داشت كھ دنیاداران 

و شیفتگان بھ جاه و مقام بر سر آن خود را بھ ھر آب و آتش مى زنند و زبان و قلم بھ ھر خفت و و دنیاخواھان 
حقارت و دروغى مى گشایند و دست بھ ھر ستم و بیداد و حق كشى ناجوانمردانھ اى مى یازند و بھ ھر بال و 
 .خطرى خویشتن را مى افكنند

تاز در زندگى و مبارزاتش كسب زر و زیور است و گاه بھ عبارت دیگر، گاه انگیزه و ھدف یك پیشوا و پیش
انحصار قدرت و قبضھ امكانات ملى ، زمانى بھ كف آوردن شھرت و بلندآوازگى و خوشنامى و مطرح شدن در 
تاریخ است و زمانى دیگر انتقام گرفتن از این و یا از آن شخصیت یا گروه ؛ گاه ھدف تاءمین منافع شخصى ، 

، گروھى ، حزبى ، منطقھ اى ، فرامرزى و جھانى است و گاه تاءمین منافع عصرھا و نسل ھا، خانوادگى ، نژادى 
این ھدفھا و خواستھ ھا و آرزوھا و آرمانھا، ھمھ و ھمھ ، چیزھایى است كھ .خواه بھ چیزى از آنھا برسد و یا نرسد

 . با تفاوت درجاتشان فناپذیر و ناپایدارند و محكوم بھ مرگ
اقع بین و آینده نگر پیامبر از این پیشوایان و پیشتازان و قھرمانان نبود و بھ این ھدف ھا نمى اما ریحانھ و

او بھ حقیقتى جاودانھ فكر مى كرد، بھ واقعیتى كھ ھمھ خوبى ھا، شایستگى ھا و موھبت ھا در گرو .اندیشید
 .خشنودى اوست 

او از آغاز تا فرجام زندگى پرمحتوا و دگرگون .ندیشیداو بھ راستى بھ فراتر از زمان و مكان و طبیعت و ماده مى ا
سازش چشم بھ سوى حق داشت و بھ انجام وظیفھ و بھ اداى رسالت در برابر او دل سپرده بود و بھ رضایت و 
 . خشنودى آفریدگارش مى اندیشید و بس

عبادى ، ارزش ھاى درست بھ ھمین دلیل است كھ تمام ظرافتھاى فردى ، خانوادگى ، ویژگى ھاى اخالقى و 
انسانى و شاھكارھاى بشرى و مبارزات و فداكاریھاى گوناگون و انسان سازش ، ھمھ در این راه بود و در این 
 .جھت سرمایھ گذارى مى كرد

و روشن است كھ چنین است كھ چنین انسان وارستھ و پیشواى راستین و برجستھ اى كھ خشنودى خدا را بھ ھمراه 
چشمھ ھستى را بپذیرد و بھ اخالق او تخلق یابد، ھم محبوب دل ھاى شیفتھ عدالت و آزادى داشت باشد و رنگ سر

علیھا (آرى ، راز دیگر ماندگارى و جاودانگى فاطمھ .مى گردد و ھم رنگ پایندگى و ماندگارى بھ خود مى گیرد
و ھم مى پسندید كھ جانان این بود كھ در ھمھ زندگى با اندیشھ واالیش ھمان را مى خواست و مى جست ) السالم 

 .مى خواست و مى پسندید و خریدار آن بود
 یكى وصل و یكى ھجران پسندد  یكى درد و یكى درمان پسندد

 پسندم آنچھ را جانان پسندد  من از درمان و درد و وصل و ھجران

 : براى نمونھ
ى او آمد، پدر گرانقدرش بر اساس راه در بھاران زندگى ریحانھ پیامبر و ھنگامى كھ امیرمؤمنان بھ خواستگار -1
و رسم پسندیده و مترقى خویش ، اصل مشورت و تبادل اندیشھ و نظر، موضوع را با او در میان نھاد تا او آگاھانھ 
 .و آزادانھ و با آینده نگرى و ظرافت ، ھمتا و ھمراز زندگى خویش را برگزیند

زنان و دختران را در پرتو توحید و تقوا بھ سرنوشت  آن دخت فرزانھ بھشت ، ضمن سپاس بھ بارگاه خدا كھ
اى پیامبر ! پدر جان : خویش حاكم خواستھ و آزاد ساختھ است ، با دنیایى ادب و وقار و آگاھى و شناخت گفت 

یا رسول هللا ، انت اولى .شما در تصمیم گیرى و اظھارنظر در این كار خطیر از من زیبنده تر و سزاوارترید! خدا
رىبما ت  .(288) 

ارى امیر واالیى ھا صاحب حق گویى بھ خواستگ و نیز آورده اند كھ پیامبر گرامى دخت ارجمندش را در پاسخ  -2



برساند  و تصمیم گیرنده اصلى عنوان ساخت و نظر نھایى او را جویا شد تا بھ آگاھى خواستگارش  . 
نظر شما در این مورد چیست ؟: ھنگامى كھ كار بھ این جا رسید، او بھ پدر گفت   

اذن هللا فیھ فى السماء:پیامبر فرمود  
در آسمان داده است ، اما شما در تصمیم گیرى آزادى خدا این را خواستھ و اجازه آن را  . 

رضیت بما رضى هللا :ریحانھ خداجوى پیامبر با آگاھى از خواست خدا و خشنودى او، با دنیایى وقار و شكوه گفت 
 (289)لى و رسولھ 

بھ آنچھ خدا و پیام آور او برایم پسندیده و خواستھ اند، خشنودم! پدر جان   . 
پرچمدار بزرگ مفاھیم ھماره زنده و پرجاذبھ: ه   

انھ پیامبر این است كھ او در زندگى الھام بخش خویش راز دیگر جاودانگى و طراوت ھماره یاد و نام پرشكوه ریح
، از سویى بزرگ پرچمدار راستین آزادى و آزادیخواھى و دفاع از حقوق بشر بود و قربانى بزرگ این راه ، و از 
دگر سو پرچم برافراشتھ مبارزه سترگ فكرى ، عقیدتى ، فرھنگى ، اجتماعى ، سیاسى و روشنگرانھ بر ضد آفت 

سوز انحصار،ھاى ھستى   
 استبداد،
 اختناق ،
 خودكامگى ،
 تاریك اندیشى ،
 سانسور،
 خشونت ،
 قانون شكنى ،
 اوباش گرى ،
 بى رحمى ،
 قساوت ،
 ظاھر سازى ،
 عوام فریبى ،
 زورمدارى ،

و دجالگرى ، بھ نام خدا و مذھب و یا مذھب ساالرى دروغین و ھراس انگیز بود و شھید سرفراز و عبرت آموز و 
ساز این راه دشوار تاریخ  . 

بھ بیان روشن تر، او در بینش ، گرایش و میدان عمل بھ راستى بزرگ پرچمدار مفاھیم زنده ، پویا، پایا، ماندگار و 
 . جان بخشى است كھ ھماره محبوب و مطلوب و معشوق و آرمان انسانھاى مترقى است

یقت انسانى انسانھا،مفاھیم پرجاذبھ اى كھ ھر كدام با شخصیت ، ھویت ، كرامت و حق  
 رشد و توسعھ خردھا و اندیشھ ھا،
 بالندگى و نشاط توده ھا،
 ترقى و تكامل جامعھ ھا،
 پیشرفت و شكوفایى تمدن ھا،
 . و زیبندگى و برازندگى فرزندان آدم گره خورده است
 ارزش ھا و مفاھیم دلپذیر و دوست داشتنى و زیبایى چون آزادیخواھى ،
 استقالل طلبى ،

رى انسانھا،براب  
 صلح و بھروزى ،
 عدالت و دادگرى ،
 احیا و تضمین حقوق انسان ،
 امنیت واقعى ،
 سعادت ھمگانى ،
 دعوت بھ ارزش ھا و واالیى ھا،
 اصالحگرى و سازندگى ،
 قداست در ھدف و وسیلھ ،



 صداقت در ظاھر و باطن ،
 راستى در گفتار و كردار،
 وفا و امانت ،
 عمل راستین بھ قرآن ،

یبندى عملى بھ سیره دل انگیز پیامبر و ارزش ھایى از این نمونھ و از این دستپا  . 
درست ھمان سان كھ مبارزه خستگى ناپذیر فكرى و فرھنگى و اجتماعى دلیرانھ و مدبرانھ و روشنگرانھ و ماندگار 
 و رھایى بخش و درس آموز او بر ضد اختناق و استبداد،
 خودكامگى و خودمحورى ،

و خشونت ، زورمدارى  
 انحصار و سركوب ،
 اسارت پذیرى و تحمل خفت و حقارت ،
 تحریف حقایق و توجیھ ستم ،
 فریب كارى و دجالگرى ،

عوام فریبى و ابزار سلطھ ساختن واژه ھا و باورھاى مقدس و مورد احترام مردم ، از خورشید روشن تر و 
راز بزرگ دیگر محبوبیت و جاودانگى یاد  نورافشان تر و از باران بھارى ، زندگى سازتر است و ھمین

 . شورآفرین و نام بلند و پرصالبت فاطمھ و شیوه شعورانگیز و مترقى اوست
جامعیت و كمال : و  

راز دیگر ھماره زیستى و پایندگى ریحانھ پیامبر این است كھ با وجود زندگى كوتاه ظاھریش ، در نقش ھاى 
افشانى نمود و براى ھمگان بھ صورت سمبل و نمونھ اى پرجاذبھ و گوناگونى درخشیدن آغاز كرد و شگفت نور

الگویى محبوب و مطلوب و پیشوا و پیشتازى پرشكوه و پرمعنویت و لبریز از راستى و درستى و اخالص جلوه 
 .كرد

د و او براى ھر انسان مترقى و آرمان خواھى قھرمان برازندگى ھا و واالیى ھا و زیبایى ھاى ظاھرى باطنى گردی
در ھمھ میدان ھا و صحنھ ھا و نقش ھا خوش درخشید و بھ صورت انسان كامل و شایستھ اى در چشم انداز ژرف 
 . نگران و حقیقت جویان و آزادمنشان قرون و اعصار قرار گرفت
 ھر كس بھ زندگى شكوھبار و پرمعنویت او نیك بنگرد، او را نمونھ یك دختر پاك و مترقى و یار پدر و مادر،

مونھ یك ھمسر و ھمتا و شریك زندگى آگاه و فداكار و مشاور ھمسر،ن  
 نمونھ یك مادر دلسوز و یك مربى متفكر و اندیشمند فرزندان خویش ،
 نمونھ یك بانوى بزرگ و بى نظیر تاریخ بشر،
 نمونھ یك توحیدگراى خود ساختھ و پاكباختھ و پرواپیشھ ،

و رسالت ، نمونھ یك شاگرد برازنده و ممتاز براى وحى  
 نمونھ یك یار پراخالص و آگاه و كارآمد و دلیر براى پیامبر،

علیھ السالم(نمونھ یك ھمراز و ھمسنگر براى على  )، 
 نمونھ یك عبادتگر پرشور و شعور در بندگى خدا،
 نمونھ یك نیایشگر و یك نمازگزار پرمعنویت ،
 نمونھ یك مجاھد ضد ستم و بیداد،

دالت ،نمونھ یك پرچمدار حق و ع  
 نمونھ یك سمبل خدمت بھ خلق ،
 نمونھ یك آموزگار ادب و ھنر،
 نمونھ یك معلم اخالق و رفتار شایستھ ،
 نمونھ یك جلوه گاه واالى ادب و انسانیت ،
 نمونھ یك بانوى آراستھ و برازنده ،
 نمونھ یك سرمشق بى نظیر نجابت و عفاف ،
 نمونھ یك قھرمان شجاعت و شھامت ،

م پروا و پاكى ،نمونھ یك تجس  
 نمونھ یك الگوى حق مدارى و حق طلبى ،
 نمونھ یك اسوه بردبارى و خویشتن دارى ،



 نمونھ یك آسمان پرستاره و زیباى ارزش ھا و واالیى ھا،
 نمونھ یك دریاى بى كرانھ دانش و بینش ،
 نمونھ یك پیام آور سخن و منطق ،
 نمونھ یك فروزشگاه درایت و ژرف نگرى ،

آینده نگر بى نظیر و ایمان آورده بھ جھان پس از مرگ ، نمونھ یك  
 نمونھ یك ایثارگر واقعى و یك انفاقگر پراخالص ،
 نمونھ یك قدوه شكیبایى و پایدارى ،
 نمونھ یك خداوندگار پارسایى و تقوا،
 نمونھ یك مبارز روشنگر و از جان گذشتھ براى حق ،

عصرھا و نسل ھا، نمونھ یك پیشواى آرمان خواه و بشردوست براى  
 نمونھ زیباى چگونھ زیستن ،

راز سربلند و سرفراز چگونھ با خدا، خویشتن ، پدیده ھاى رنگارنگ آفرینش ، و با ھمنوعان خویش رابطھ شایستھ 
 . و بایستھ و خداپسندانھ داشتن
 نمونھ صلح و جنگ ،
 آشتى و قھر،
 خشنودى و خشم ،
 جاذبھ و دافعھ ؛

دن ،حتى رمز چگونھ وصیت كر  
 چگونھ مردن ،

چگونھ مراسم نماز، تشییع پیكر پاك ، غسل ، كفن و دفن و قبر گمشده خویستن را بھ پرچم ھماره برافراشتھ و در 
اھتزاز، اعتراض و مقاومت در برابر انحصار و سركوب ، خشونت و بیداد، بى رحمى و بى منطقى ، جمود و 

ین و آیین براى عصرھا و نسل ھا بھ یادگار نھادنتاریك اندیشى ، دجالگرى و ابزار سلطھ ساختن د  ... 
آرى ، ھركس بھ زندگى درس آموز ریحانھ پیامبر نیك بنگرد و سطر بھ سطر كتاب قطور و الھام بخش و 
افتخارآفرین عمر او را بخواند، او را نمونھ اى این گونھ كامل و جامع ، و الگویى با این ابعاد و ویژگى ھا خواھد 
 . یافت

روشن است كھ چنین نمونھ جامع ، كامل ، ھمھ سونگر، معتدل ، زنده ، بانشاط، پرطراوت ، زیبا، شورانگیز، و 
شعورآفرین ، دوست داشتنى و جالب و پرجاذبھ اى ، خورشیدى است كھ ھماره بر دل ھا و جان ھا نورافشانى 

تسخیر خواھد كرد و عصرھا و نسل ھا را خواھد كرد و در اندیشھ ھا و افكار خواھد درخشید و گستره قلب ھا را 
 .بھ سوى خود جذب خواھد نمود و یاد و نامش مشعل فراراه ترقى خواھان و حریت طلبان خواھد شد

زندگى آموزگارانھ: ز  
راز شگرف دیگر پایندگى و درخشندگى یاد و نام پرشكوه ریحانھ پیامبر و راه و رسم پرجاذبھ اش این است كھ اگر 

و روش او بنگریم ، خواھیم دید كھ آن حضرت از سویى ھماره دانش پژوه و كمال طلب زیست و از نیك بھ سیره 
بارگاه خدا و پیامبرش ھمیشھ سازنده ترین درس ھا را آموخت و اوج گرفت و از دگر سو ھمیشھ و ھمھ جا و ھمھ 

بھ فروزشگاه ارزش ھا و  فرصت ھاى زندگى و ھمھ مكان ھا را بھ آموزشگاه ، بھ كالس درس ، بھ دانشگاه و
واالیى ھا تبدیل ساخت و با گفتار منطقى و دعوت سنجیده ، با عملكرد زیبا و رفتار پرجاذبھ اش با ھر سوژه و 
 : بھانھ و فرصتى درس ھاى ماندگار و فراموش نشدنى بھ ترقى خواھان و سعادت طلبان داد؛ براى نمونھ
آن آموزگار .ریحانھ پیامبر شرفیاب گردید و حال او را پرسید ، بھ حضور))ام سلمھ((بانوى پروا پیشھ ، -1

عصرھا و نسل ھا ھمین فرصت و آن مكان را بھ دانشگاه تبدیل ساخت و بھ بیان حقایق پرداخت و نظام فریب كار 
لم اصبحت بین كمد و كرب ، فقد النبى و ظ:او فرمود.سقیفھ و سیاھكارى ھاى آن را ترسیم كرد و درسى ماندگار داد

 الوصى ، ھتك وهللا حجابھ من اصبحت حجابھ من اصبحت امامتھ مقتصة على غیر ما شرع هللا فى التنزیل
...(290) 

از حالم چھ مى پرسى كھ من در میان رنج و اندوھى گران بھ سر مى برم ؛ چرا كھ از یك سو !((ھان اى ام سلمھ 
بشریت پیشواى گرانقدر توحید و آزادگى ، پیامبر گرامى ، را از دست داده و از دگر سو با چشم خویش مى نگرم 

سھمگین مى رود و جامعھ از حق و عدالت و مسیر رشد و بالندگى بھ  كھ بھ جانشین راستین او ستم و بیدادى
 ((... انحراف كشیده شده و مقررات خدا و حقوق و آزادى انسانھا بازیچھ زورمدارى و دجالگرى قرار گرفتھ است
یكى از زنان دوستدار خاندان وحى و رسالت بھ حضورش شرفیاب گردید و ضمن بیان ارادت قلبى خود و  -2



ر و خاندانش بھ اھل بیت ، پرسید كھ آیا آنان مى توانند با آن اوصاف ، از رھروان و شیعیان خاندان پیامبر بھ ھمس
 حساب آیند؟
 .ریحانھ پیامبر ھمان پرسش و ھمان فرصت را بھ دانشگاھى تبدیل ساخت و درسى جاودانھ در این مورد بیان كرد
 :آن حضرت فرمود

ھى عما زجرناك عنھ فاءنت من شیعتنا و اال فالان كنت تعمل بما امرناك و تنت (291) 
(( را بدانھا رھنمون شده ایم ، بھ راستى عمل مى كنى و از آنچھ شما را ھشدار اگر بھ آنچھ ما بھ فرمان خدا شما 
 ((! داده ایم دورى مى جویى ، در آن صورت از دوستداران و رھروان راه ما ھستى ؛ وگرنھ ، نھ
یكى از جواھر و .زنانى نشستھ بودند و ھر كدام از محبوب و مطلوب و دوست داشتنى ھاى خویش مى گفتند -3

خن داشت ، یكى از خانھ وسیع و مركب تیزرو، و سومى از باغ و بوستان پرمیوه و چھارمى از زیبایى طال س
 ...ظاھرى و

ریحانھ اندیشمند پیامبر در رسید و ھمھ چشم بھ او دوختند كھ آن بانوى اندیشمند از دنیا چھ چیزى را دوست مى 
ماندگار را بیان فرمود كھ دارد؟ و او ھمان جا را بھ دانشگاه تبدیل ساخت و این درس  : 

تالوة كتاب هللا ، والنظر فى وجھ رسول هللا ، واالنفاق فى سبیل هللا: حبب الى من دنیاكم ثالث   .(292) 
 : از دنیاى شما سھ چیز براى من دوست داشتنى است))
 . تالوت متفكرانھ كتاب خدا و تعمق در آیات انسان ساز آن (1)
نگرش درس آموز بر چھره پرشكوه و پرمعنویت پیامبر، بدان امید كھ لب گشاید و درسى از درس ھاى زندگى  (2)
 .بگوید
 ((. انفاق در راه خدا و دستگیرى از محرومان (3)
گروھى از زنان مسلمان كھ در میانشان بانوان ھاشمى نیز بودند، در حضور آن آموزگار واالیى ھا و پیش از  -4
این كھ آن حضرت با آنان سر سخن را باز كند، برخى از آنان بھ شمارش افتخارات خانوادگى و نژادى پرداختھ ، 

وشیدند تا خود را برتر جازنندبدین وسیلھ ك . 
ریحانھ ارجمند پیامبر ھمین پندار نادرست آنان را موضوع سخن قرار داد و درس انسان سازى در نكوھیدگى 
تفاخر و بالیدن بھ ارزش ھاى موھوم و بى اساس بیان كرد و آن گاه آنان را بھ آراستگى بھ ارزش ھاى علمى و 

ى و تخلق بھ اخالق خداپسندانھ رھنمون گردید و فرمودفرھنگى و عقیدتى و اخالقى و انسان : 
 (293).اءتركن التعداد و علیكن بالدعا

بیایید و براى ھمیشھ دست از بالیدن بھ ارزش ھاى موھوم و مادى و شمارش افتخارات بردارید و بھ جاى آن بھ 
 .پرستش خداى یكتا و آراستگى بھ ارزش ھاى الھى و رابطھ عاشقانھ و خالصانھ با او و دعا و راز نیاز بپردازید
5-(( و در كنار ))احد((؛ روزى ریحانھ پیامبر را دریكى از پژوھشگران و حق جویان است ))محمود بن لبید

نگریست كھ سخت داغدار و سوگوار است))حمزه(( آرامگاه عموى فداكار و آزاده اش   . 
 .پیش و رفت و پس از سالم ، از دلیل امامت راستین امیرمؤمنان پرسید
 . آن حضرت ھمان جا را بھ دانشگاھى تبدیل ساخت و بھ روشنگرى پرداخت

رموداز جملھ ف : 
على خیر من اخلفھ فیكم ، و ھو االمام و الخلیفة بعدى ، و : انسیتم یوم غدیر خم ؟ سمعت رسول هللا یقول ! واعجباه 

سبطاى و تسعة من صلب الحسین ائمة ابرار، لئن اتبعتموھم وجدتموھم ھادین مھدیین ، و لئن خالفتموھم لیكون 
 . االختالف فیكم الى یوم القیامة

را بھ فراموشى سپردید؟))غدیر خم((شما ھم روز ماندگارآیا ! شگفتا  
على بھترین كسى است كھ او را در میان امت جانشین خویش برمى گزینیم: خود شنیدم كھ پیامبر خدا مى فرمود  . 

على پس از من امام راستین امت و جانشین من است و پس از او دو فرزندم حسن و حسین ؛ و آن گاه نھ فروغ 
نسل پاك حسین ، پیشوایان و امامان پاك و پاكیزه و شایستھ كردار خواھند بود تابناك از . 

بھ ھوش باشید كھ اگر آگاھانھ و خالصانھ از راه و رسم نان پیروى كنید، شما را بھ سرچشمھ حق و سعادت ! ھان 
راكندگى و آفت تفرقھ راه خواھند نمود؛ و اگر با آنان از در مخالفت در آیید، تا روز رستاخیز دستخوش بالى پ

 .خواھید شد
(( پرسید))محمود : 

با این دلیل روشن ، پس چرا امیرمؤمنان از پى گیرى و پافشارى حق خویش كوتاه آمد و سكوت كرد؟! سرور من   
 قلت یا سیدتى فما بالھ قعد عن حقھ ؟

پیامبر فرمود))! ابا عمر:((ریحانھ پیامبر فرمود : 



ى وال تاءتىمثل االمام مثل الكعبة اذ تؤ ت  . 
وصف امام راستین ، بسان كعبھ است كھ مردم باید بر گرد آن بچرخند؛ نھ این كھ كعبھ بر گرد مردم طواف ))
 ((.كند

آرى ، مردم باید بھ سوى او بشتابند و از نور وجودش بھره گیرند و راه و رسم عادالنھ و انسانى او را سرمشق 
 .سازند؛ نھ این كھ او بھ سراغ مردم آید
و آن گاه دانشمندترین بانوى گیتى بھ روشنگرى پرداخت و بھ بیان راز صعود و سقوط جامعھ اسالمى توجھ داد و 
 :فرمود

ولكن قدموا من اخره هللا و اخروا من ...ام وهللا لو تركوا الحق على اھلھ و اتبعوا عترة نبیھ لما اختلف فى هللا اثنان 
 ... قدمھ هللا

خدا سوگند اگر شیفتگان قدرت و مقام ، پس از رحلت جان سوز پیامبر، حق را بھ اھل آن بھ ! ھان بھ ھوش باشید
وا مى گذاشتند و از خاندان وحى و رسالت پیروى مى كردند، جامع و دنیایى پدید مى آمد كھ دو تن ھم در مورد 

مبر بھ فرمان خدا مقرر دین و آیین با یكدیگر دستخوش كشمكش نمى شدند و پیشوایى جامعھ ، ھمان گونھ كھ پیا
 .فرمود، از امیرمؤمنان تا امام مھدى ، نھمین فرزند حسین ، از جانشینى بھ جانشین راستین دیگر پیامبر مى رسید
اما دریغ و درد كھ جاه طلبان ، كسى را پیش انداختند كھ او را كنار زده بود و كسى را كنار زدند كھ خدایش او را 

ھ بودپیشوا و پیشتاز مردم ساخت . 
 .آنان با این تحول شوم و انحصار قدرت و امكانات ، در حقیقت ، ره آورد بعثت را نفى و بھ بدعت ھا روى آوردند

نابودى و ھالكت بر آنان باد كھ روند .ھواپرستى و جاه طلبى را برگزیدند و بر اساس بافتھ ھاى خویش رفتار كردند
دندتاریخ و سیر جامعھ را بھ ریل انحطاط برگردان ...(294) 

و سركوب خشونت بار حق  سردمداران اصلى نظام سقیفھ پس از قبضھ قدرت ملى و انحصار امكانات عمومى -6
نگاران ، بھ چاره اندیشى روى آوردند و بھ فكر دلجویى  طلبان بھ نام خدا و مذھب ، براى فریب ساده دالن و تاریخ 

 .از دخت سرفراز پیامبر افتادند اما آن بزرگ ھوشمند تاریخ انسان ، بھ آنان میدان مانور و دجالگرى نداد
ھا زدند و از آن راه اجازه عیادت و فرصت دیدار گرفتند، اما ریحانھ ژرف نگر آنان دست بھ دامان امیر واالیى 

پیامبر نقشھ شوم آنان را نقش بر آب نمود و ھمان فرصت تاریخى را بھ كالس درس ماندگار براى بیان حقایق 
 :تبدیل ساخت و ضمن توجھ دادن آن دو بھ سخنان پیامبر، فرمود

 :  یقولنشدتكما هللا الم تسمعا رسول هللا
 فاطمة بضعة منى من آذاھا فقد آذانى ؟
 رضا فاطمة من رضاى وسخط فاطمة من سخطى ؟
 (295)... فمن احب فاطمة ابنتى فقد احبنى
(( آیا نشنیده اید كھ پیامبر خدا فرمود! شما را بھ خداى سوگند مى دھم  : 
 فاطمھ پاره وجود من است ؛ پس ھر كس او را بیازارد، مرا آزرده است ؟

خشنودى فاطمھ باعث خشنودى من است و خشم و ناراحتى او باعث خشم و رنج من ؟: و فرمود  
او را خشنود سازد، مرا خشنود ساختھ   ھر كس فاطمھ را دوست بدارد، مرا دوست داشتھ است و ھر كس : فرمودو 

 است ؟
از پیامبر خدا ھمین حقایق را شنیدیم! چرا: ابوبكر و عمر گفتند  . 

بھ گواھى خدا و فرشتگان او را  :پس از اعتراف آنان ، ریحانھ پیامبر دست ھا را بھ سوى آسمان گشود و فرمود
مى گیرم كھ شما دو تن با حق ستیزى و بنیاد ستم و استبداد و پایمال ساختن حقوق خاندان پیامبر و مردم ، مرا 
 ((.آزردید و بھ خشم آوردید؛ از این رو بھ ھنگام مالقات با پدر، شكایت شما دو تن را بھ او خواھم برد
از یورش وحشیانھ استبداد بھ خانھ   ریحانھ پیامبر بود، پس  یكى از بانوان روشنفكر و پرواپیشھ كھ از شاگردان -7
 .آن حضرت ، بھ عیادت او آمد و حال او را پرسید و از سبب اندوه زدگى وصف ناپذیرش جویا شد

آن بزرگ آموزگار تاریخ ، ھمان فرصت را بھ كالس درست تبدیل ساخت و بھ افشاى شرارت و شقاوت اسالم 
دپیشھ و تاریك اندیش پرداخت ، و از جملھ فرمودپناھان فریب كار و بیدا : 

 ان قحیف تیم و احیول عدى ، جاریا ابا الحسن فى السباق حتى اذا تفریا بالجناق اسرا لھ الشنان و طویاه االعالن
...(296) 
(( آیا از فاجعھ بزرگ و رویداد تلخى مى پرسى كھ در ھمھ جا انتشار یافتھ است ؛ بھ گونھ اى ! ھان اى دختر طلحھ 

ك سوار با نھایت سرعت آن را بھ كھ گویا بر پر و بال پرندگان نوشتھ شده و در جھان ، پراكنده شده و پیك ھاى چاب
 جھانیان رسانده اند؟



رویداد تلخ و جنایت ھولناكى كھ دل مرغان ھوا و ماھیان دریا از شنیدن آن كباب مى شود و گامھاى انسان را 
سست مى نماید و بھ لرزه در مى آورد، گرد و غبار آن تا آسمان باال رفتھ و تیرگى و تاریكى فاجعھ آن ، زمین و 

را فراگرفتھ است ؟ آیا از این فاجعھ مى پرسى ؟ زمان  
، بر جانشین راستین ))عدى((و فریب كارترین فرزند قبیلھ))تیم((واقعیت این است كھ فرومایھ ترین فرزند قبیلھ

آنان با او بھ رقابت برخاستند و بھ ھر درى زدند تا بر او پیشى .پیامبر، ستم و بیدادى ناجوانمردانھ روا داشتند
د، از سر بداندیشى و ددمنشى كینھ و دشمنى او را بھ دل گرفتند و تا رحلت پیامبر آن را نھان داشتند و بھ گیرن

از رحلت غمبار پیامبر با خاموش پنداشتن مشعل دیانت و غروب خورشید رسالت ،   ظاھر فرو خوردند؛ اما پس 
ى آنان بھ فوران و خشم كورشان بھ خروش آمد، آرى ، آن گاه بود كھ كینھ ھا.آن را بھ بدترین شیوه ظاھر ساختند

شیطان بر پندار و گفتار آنان حاكم گردید و بى درنگ كوره راه ستم و غصب فدك و خالفت و پایمال ساختن حقوق 
 ((...و آزادى و امنیت مردم و پیش از ھمھ ، غصب حقوق ما را پیشھ ساختند

تدبیرى شگرف و تحسین برانگیز: ح   
یندگى و نورافشانى ماندگار ریحانھ ارجمند پیامبر این بود كھ پس از عمرى سراسر افتخار و و آخرین راز پا

 عظمت ، سرانجام با تدبیرى شگرف و بھت آور،
 با وصیت نامھ اى حیرت انگیز و بى سابقھ ،
 با مراسم غسل و كفن شبانھ ،
 با تشییع غریبانھ ،
 با بھ خاك سپرده شدن شبانھ ،

نام و نشان و گمشده ، از حق طلبان و آزادى خواھان و صاحبان بینش و آگاھى گرفتھ تا مردم و با آرامگاھى بى 
 . عادى كوچھ و بازار، ھمھ را بھ تفكر و اندیشھ و پرسش و چون و چرا برانگیخت
 .و با این تدبیر خدایى ، نقش مزار گمشده اش را بر دل ھا و جانھاى شیفتھ عدالت و آزادى رقم زد

اى گرانمایھ اش ، امیرمؤمنان ، گفتاو بھ ھمت  : 
اوصیت ان ال تشھد احد جنازتى من ھؤ الء الذین ظلمونى و اخذوا حقى ، فانھم عدوى و عدو رسول هللا وال تترك 
 (297).ان یصلى على احد منھم وال من اتباعھم وادفنى فى اللیل اذا اوھنت العیون و نامت االبصار
(( تو را سفارش مى كنم كھ ھیچ یك از آن كسانى كھ بھ من و جامعھ ام ستم و بیداد روا داشتند و حق ! على جان 

نمودند و بنیاد ستم و انحراف را پس از پیامبر پى ریختند، در تشییع پیكر من شركت نكنند؛ چرا كھ آنان مرا پایمال 
 .دشمنان من و پیامبر خدا ھستند

مبادا اجازه دھى كھ یكى از آنان و یا دنبالھ روھایشان بر من نماز گزارند! على جان  . 
م گرفتھ و خواب بر آنھا سایھ افكنده استمرا شبانھ بھ خاك بسپار، آن ساعتھایى كھ چشم ھا آرا  .)) 

و بدین سان جاودانگى راه و رسم ستم ستیز و آزادمنشانھ و انسانى اش را تضمین كرد و پرچم مبارزه با 
 . زورمدارى و فریب كارى بھ نام دین خدا را برافراشتھ داشت

جایگاه پرفراز علمى و فرھنگى ریحانھ پیامبر: 10بخش   
خوشبو بھ ھر اندازه ، زیبا و دلپذیر و عطرآگین باشد، سرانجام روزى در برابر بادھاى خزان قرار یك گل زیبا و 

 .مى گیرد و با پایان یافتن عمرش پرپر مى گردد و برگ ھاى زیبا و دل انگیز و تماشایى اش پراكنده مى شود
طالیى اش بر زمین و زمان ،  انوار  سربرآوردن خورشید جھان افروز از افق مشرق در ھر بامداد و درخشش 

بسیار تماشایى و زیبا و وصف ناپذیر است ؛ اما باید بھ خاطر داشت كھ این طلوع از پى خود غروبى دارد و 
 . غروب آن نیز سخت اندوه بار و غم انگیز است

اقتدار و  طراوت زیبارویان ، شادابى گلرخان ، جمال نوعروسان ، نشاط نوجوانان ، شادى و شادمانى كودكان ،
شكوه جوانان ، ثروت و امكانات گسترده و دلفریب ثروتمندان ، پست و مقام انحصارگران قدرت و ھستى توده ھا، 

نشینان و میداندارى بیدادگران ، و مستى و تاریك اندیشى دژخیمان ، ھیچ كدام پایدار  ھاى پرزرق و برق كاخ  كاخ 
ت و زیبایى بھ فرسودگى ،و ماندگار نیست و بدون تردید، روزى آن طراو  

 و آن شادابى و نشاط بھ پژمردگى ،
 و آن جمال دلپذیر جوانى بھ افسردگى ،
 و آن اقتدار و شكوه و فروغ افكنى بھ پیرى و ناتوانى ،
 و آن پست و مقام بادآورده بھ ناتوانى و ذلت ،

ھاى پرزرق و برق بھ خرابھ ھا، و آن كاخ   
ارى و آن زندان ھا و دھلیزھا و دخمھ ھاى مخفى مرگ و تباھى ، آشكار و بھ و آن مستى ھا و پستى ھا بھ بید



ویرانھ و سند آشكار شقاوت و شرارت استبداد و اختناق تبدیل شده و رسوایى بیشتر تاریك اندیشان را طنین افكن 
 . خواھد ساخت

مھ آرزوھاى طالیى و رؤ یاھاى درست ھمان گونھ ؟ ھمھ آن والدت ھا و پیوندھاى دلپذیر، شیرین و پرامید، با ھ
 .دل انگیز بھ دیار خاموشى راه مى جوید و امیدھا بھ ناامیدى مى گراید
 آرى ، در این میان ، از انسان تنھا یك حقیقت مى تواند بماند؛
 یك واقعیت مى تواند راه پویایى و پایایى در پیش گیرد؛

یابد؛ آن ھم بینش و دانش و آگاھى و اخالق شایستھ و یك چیز مى تواند رنگ ماندگارى و جاودانگى و محبوبیت ب
 . آراستگى بھ ارزش ھاى واالى خدایى وانسانى است  زندگى بایستھ و بر اساس
این حقیقت كھ انسان در زندگى خویش پرچمدار مفاھیم ھماره زنده و حیاتى و جاودانھ گردد، سمبل ارزش ھایى 

گذشت روزگار حتى از كمرنگ ساختن آنھا ناتوان است ، تا چھ رسد  شود كھ با ھویت انسانى مردم گره خورده و
 .كھ آنھا را بھ بوتھ فراموشى ببرد و نابودشان سازد
تجسم راستین و نمونھ ارزش ھاى واالیى ، چون خردورزى ھا، ھوشمندى ھا، درایت ھا، فضیلتھا، آگاھى ھا، 

، اخالص ھا، توحیدگرایى ھا، خداپرستى ھا، عدالت دانش ھا، بینش ھا، تفكرھا، تدبرھا، روشنگرى ھا، شعورھا
ھا، پارسایى ھا، قداست ھا، معنویت ھا، ارزش خواھى ھا، آزادگى ھا، پایمردى ھا، گذشت ھا، عشق ھا، 
ھمزیستى ھا، صلح ھا، محبت ھا، فداكارى ھا، ایثارھا، شجاعت ھا، شھامت ھا، معنویت ھا، آزادمنشى ھا، پاكى 

و مردم دوستى ھا گردد و بھ راستى این ارزش ھا و واالیى ھا در سبك و سیره اش تبلور یابد  ھا، وفاھا، امانت ھا
چرا كھ این ارزش ھا از آفریدگار پدیده ھا سرچشمھ مى گیرد .و در زندگى حقوق و حرمت بندگان خدا را پاس دارد

ھ فنا پذیرند، این ارزش ھا نیز پایدار و از آن جایى كھ تنھا ذات پاك او ماندگار و جاودانھ است و جز او ھمھ و ھم
 .و جاودانھ اند
 آرى ، گذشت زمان ھرگز نمى تواند بشردوستى نوح ،
 خیرخواھى صالح ،
 ایمان شعیب ،
 شكیبایى ایوب ،
 پایمردى یعقوب ،
 پرواى لوط،
 شھامت ابراھیم ،
 فداكارى اسماعیل ،
 از خودگذشتگى ھود،
 پاكى و آزادمردى یوسف ،
 صالبت موسى ،
 مھر و مردم خواھى عیسى ،
 خلق و خوى خوش محمد،
 اخالص ، دادگرى ، درخشندگى و محروم نوازى على ،

شھامت و نرمش قھرمانانھ ، شجاعت شگفت انگیز و درایت وصف ناپذیر امام مجتبى و ایمان و پروا و شكوه دیگر 
 امامان راستین ،

فشان و پرجاذبھ دخت فرزانھ پیامبر را از یاد ببردقداست و عصمت مریم ، و سیما و سیره انسان ساز و نورا . 
سازد؛ چرا كھ ارزش ھاى   آرى ، زمان ناتوان تر از آن است كھ اینان را بھ بایگانى تاریخ سپارد و فراموش 

راستین اخالقى و انسانى در ھر زمان و مكان و در ھر فرد و جامعھ اى راه یافت و آنھا خویشتن را بدان ارزش 
گار و پویا آراستھ ساختند، این ارزش ھا آنھا را جاودان مى سازد؛ خواه این ارزش ھا در یك تابلوى زیبا ھاى ماند

و دل انگیز نقاشى جلوه كند یا در یك اثر جذاب و دلپذیر ھنرى و یا در بینش و گرایش و منش و عملكرد یك انسان 
معلیھا السال(برجستھ و شكوھبار؛ و دخت فرزانھ پیامبر، فاطمھ  ، بھ راستى كھ از این نمونھ ھاى برجستھ و ( 

محور و مدار و مركز ارزش ھا و آراستگى ھا و واالیى ھا و تجسم حق و عدالت و آزادى و پرچمدار پرشكوه 
 . آنھاست
 . و درست بھ ھمین جھت ھم براى ھمیشھ تاریخ ، الگو و سمبل و آموزگار راستین ارزش ھاى واالى انسانى است

مندان است كھ افزون بر نام و نشان و سیما و شخصیت ظاھرى او، سیره و روش زندگى او را نیز حق و بر سعادت
جویانھ مورد مطالعھ قرار دھند و ویژگى ھاى اخالقى و انسانى او را در ابعاد گوناگون فردى ، خانوادگى ، عبادى 



 .، اخالقى ، معنوى ، انسانى ، اجتماعى ، و سیاسى بنگرند
ر، اینك بھ پرتوى از موقعیت واالى علمى و فكرى آن بانوى نمونھ و شمارى از ویژگى ھاى دل انگیز و بر این باو

 . تماشایى بوستان عطرآگین وجود او و سبك و سیره اش در زندگى پرافتخارش مى نگریم
 اقیانوس بى كرانھ دانش
 او آموزگار ارزش ھا،
 معلم راستین اخالق ،

ر،حقوقدان و دین شناس ژرف نگ  
 قرآن شناس و مفسر بزرگ قرآن ،
 .دانشمندترین ، خردمندترین ، متفكرترین و اندیشمندترین بانوى عصرھا و نسلھا بود

شدت ارتباط او و پیوند و عشق .او نزدیك ترین انسان ھا بھ مقرب ترین بنده خدا و برترین برگزیده و پیامبر او بود
ان ھستى بھ پیامبر، موجب شد كھ آن حضرت چشمھ ھاى جوشان برترین دختران گیتى و بافضیلت ترین زنان جھ

علوم و دانش ھا را در وجود او جارى سازد و معارف و مفاھیم گسترده و ژرف و پایان ناپذیر را از قرآن گرفتھ تا 
ى و روایات ، دعاھا تا نیایش ھا، در قالب رازھا و رمزھا بھ او بیاموزد و او نیز بھ خاطر كشش وصف ناپذیر ذات

وسعت شخصیت بھ گونھ اى از آن چشمھ ھاى گوارا و جان بخش و زندگى ساز و آخرت پرداز نوشید و جام جام 
سركشید كھ جان پاكش لبریز از دانش ھا و روح تابناكش سرشار از بینش ھا و آگاھى ھا و شناخت ھاى اساسى 
 .شد

محبت بسیار پیامبر گرامى بھ او و یكى از  و ھمین موقعیت شكوھبار علمى آن حضرت بود كھ یكى از علل مھر و
عوامل گرامیداشت مقام واالى آن بانوى بزرگ است ؛ چرا كھ این ھمھ مھر و گرامیداشت از شخصیت ژرفنگر و 
نكتھ سنجى چون پیامبر بھ كسى نمى توند تفكرانگیز نباشد، و بى گمان اینھا بھ خاطر امتیازات علمى و ویژگى ھاى 

ھاى اخالقى و انسانى كسى است كھ مورد محبت قرار مى گیردمعنوى و آراستگى  . 
افزون بر این ، ھنگامى كھ آن حضرت مدال پرافتخار برترین زنان گیتى ، یا واالترین بانوان بھشت ، یا ساالر 

، زنان توحیدگار و باایمان را بر سینھ ریحانھ اش مى نشاند، خود اعطاى این برترین مدال ھا و نشانھاى افتخار
و بینش و خرد و اخالق و درایت و   نشانگر موقعیت واالى علمى فاطمھ است ؛ چرا كھ اگر كسى در میدان دانش 

 آگاھى ، سرآمد و نمونھ روزگاران نباشد، چگونھ مى تواند برترین زن عصرھا و نسل ھا عنوان یابد؟
ت اوج نگیرد، چگونھ ممكن است راستى اگر كسى در زندگى خویش بھ پرفرازترین قلھ دانش و كمال و معنوی

انسان خداساختھ اى چون پیامبر، او را معیار و میزان حق و باطل و درست و نادرست ، عنوان دھد و خشنودى و 
 .خشم او را خشنودى و خشم و پیامبر و خدا بشمارد
 موقعیت واالى علمى ریحانھ پیامبر -1

موقعیت شكوھبار علمى و  -ع مھم اسالمى موجود است كھ در مناب -افزون بر آنچھ آمد، در روایات بسیارى 
 . فرھنگى ریحانھ پیامبر بھ روشنى بھ تابلو رفتھ است
 : براى نمونھ
 :از پیامبر گرامى آورده اند كھ فرمود -1
ان هللا جعل علیا و زوجتھ و ابناءه حجج هللا على خلقھ و ھم ابواب العلم فى امتى ، من اھتدى بھم ھدى الى صراط 

تقیممس  .(298) 
 پاورقي ھا
249، ص 1ج  ؛ ریاحین الشریعة ،487، ص 11؛ عوالم ، ج 177، ص 43بحار، ج  -278 . 
261، ص 22؛ تفسیر نمونھ ، ج 60، ص 1معاد فلسفى ، ج  -279 . 
11سوره رعد، آیھ  -280 . 
49نھج الحیاة ، ص  -281 . 
1-3سوره كوثر، آیھ  -282 . 
105، ص 1ریاحین الشریعة ، ج  -283 . 
41، ح 481، ص 4؛ احقاق الحق ، ج 133؛ احتجاج طبرسى ، ص 270، ص 1ارشاد مفید، ج  -284 . 
105، ص 1ریاحین الشریعة ، ج  -285 . 
34، ص 2؛ فرائد السمطین ، ج 172، ص 43بحار االنوار، ج  -286 . 
بنگرید))فروزشگاه ارزش ھاى اخالقى و انسانى((در این مورد بھ بخش -287 . 
256، ص 1؛ مناقب ابن شھر آشوب ، ج 99، ص 43بحار االنوار، ج  -288 . 



273، ص 5؛ احقاق الحق ، ج 477ص  ،3مناقب ابن شھر آشوب ، ج  -289 . 
157، ص 43؛ بحاراالنوار، ج 225، ص 2مناقب ابن شھر آشوب ، ج  -290 . 
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(( ند او و فرزندانش را حجت ھاى خویش بر مردم برگزید؛ آنان دروازه ھاى خداى فرزانھ ، على و ھمتاى ارجم

دانش و آگاھى در میان جامعھ من ھستند؛ از این رو ھر كس بھ آنان تمسك جوید، بھ راه راست و رستگارى راه 
 ((.یافتھ است 
 :از پنجمین امام نور است كھ فرمود -2

: فسماھا فاطمة ، ثم قال ) صلى هللا علیھ و آلھ (طق بھ لسان محمد لما ولدت فاطمة اوحى هللا عزوجل الى ملك فاءن
 (299). انى فطمتك بالعلم
ھنگامى كھ فاطمھ دخت گرانمایھ پیامبر جھان را بھ نور وجودش نورباران ساخت ، خداى جھان آفرین بھ یكى از ))

جارى سازد؛ آن گاه خداوند ) صلى هللا علیھ و آلھ (را بر زبان محمد ))فاطمھ(( فرشتگان دستور داد كھ واژه مقدس 
ى و روحى و فكرى را جانشین غذاى مادى براى تو ساختم و من دانش و بینش و غذاى معنو: بھ او پیام داد كھ 

 ((. وجود گرانمایھ تو را بھ وسیلھ دانش و علم از جھالت و نادانى جدا گردانیدم و امتیازات بخشیدم
فرمود) علیھ السالم(آن گاه امام باقر  : 

 (300). و هللا لقد فطمھا هللا بالعلم
 ((. بھ خداى سوگند كھ آفریدگارش او را از علم و دانش سرشار ساخت))
پیامبر گرامى پس از : بزرگ و با ایمان ، بارھا گفت  ام سلمھ ، بانوى: از ششمین امام نور آورده اند كھ فرمود -3

، او را بھ من سپرد تا ھم در خدمت او باشم و ھم او را یارى )علیھا السالم (مادر گرانمایھ فاطمھ ))خدیجھ((رحلت
بھ  كنم و بھ او ادب بیاموزم ، اما سوگند بھ خدا كھ آن دخت ارجمند، از من بھ آداب و اخالق انسانى آراستھ تر و

و كانت وهللا اداءب منى و اعرف باالشیاء كلھا.ھمھ امور آگاه تر و آشناتر بود .(301) 
گرامى ھمسرم :((امیرمؤمنان در مورد شخصیت علمى و فرھنگى و اخالقى ریحانھ پیامبر خطاب بھ او فرمود -4

، تو دانشمندتر و خداشناس تر و نیكوكارتر و پرواپیشھ تر و گرامى تر و خداترس تر از آن ھستى كھ من تو را بھ 
ى واكرم واشد خوفا من هللا ان اوبخك بمخالفتىانت اعلم باㆨ و ابر واتق.))ناھماھنگى با خویش سرزنش كنم   

.(302) 
نگام گفتگوى دوستانھ علمى و معنوى با ھمتاى اندیشمند و بى نظیر خویش ، خود آن بانوى فرزانھ روزى بھ ھ -5
 : امیرمؤمنان ، گفت
 (303). یا على ، ادن الحدثك بما كان و بما ھو كائن و بما لم یكن الى یوم القیامة
(( نزدیك بیا تا از رخدادھاى گذشتھ و حال و آینده و آنچھ تا روز رستاخیز رخ خواھد داد، بھ شما خبر ! على جان 
 ((. دھم
و دیگر برگزیدگان خدا كھ پس از والدت ، ))حمسی((و فرار از اینھا، او بانوى فرزانھ و برگزیده اى است بسان -6
بى درنگ نشانھ ھاى حكمت و دانش و نعمت ھایى را كھ خدا بھ او ارزانى داشتھ بود بھ نمایش نھاد و از یكتایى 

صلى هللا علیھ و آلھ(خدا، رسالت پدرش محمد  ، امامت امیرمؤمنان و دیگر امامان نور و راه و رسم سعادت و ( 
ھا، سخن گفتنیك بختى انسان  . 

 (304).واشھد ان ال الھ اال هللا ، و ان ابى رسول هللا سید االنبیاء، و ان بعلى سید االوصیاء، و ان ولدى سادة االسباط



گواھى مى دھم كھ خدایى جز خداى بى ھمتا نیست ، و پدرم پیام آور خدا و ساالر پیامبران است ، و ھمسر ))
 ((.گرانقدرم در آینده سرور اوصیاست ، و فرزندانم دو ساالر بھشت و دو سرور نوادگانند
 پرتوى از خورشید رسالت -2

ھمھ اینھا، از روایات رسیده در مورد زندگى پرافتخار ریحانھ پیامبر و حیات فكرى و علمى و فرھنگى افزون بر 
 : و تریبتى او چنین دریافت مى گردد كھ
ھماره آنان .او مرجع و پیشواى فكرى و علمى و مذھبى ھمگان بھ ویژه زنان و دختران روشنفكر و مترقى بود -1

ش و آراستگى بھ ارزش ھاى مترقى تشویق و ترغیب مى كرد و دلسوزانھ و را بھ فراگیرى دانش و كسب بین
 .آموزگارانھ ، در ھمھ میدان ھا مشاور، راھنما، گره گشا و حالل مشكالت آنان بود
: او افزون بر ارشاد و ھدایت و رھبرى فكرى و علمى و دینى زنان و دختران مترقى و كمال طلبى چون  -2

، مرجع مذھبى و پناھگاه فكرى و علمى و انسانى مردان ...ارى ، ام ایمن ، ام سلمھ واسماء، فضھ ، عایشھ انص
شایستھ كردارى بود كھ با خاندان وحى و رسالت ارتباط داشتند؛ مردان بزرگ و پرواپیشھ و وارستھ و خودساختھ 

ریحانھ   یاى مواج دانش و بینش كھ اینان از در...سلمان ، ابوذر، مقداد، عمار، ابن عباس ، بالل ، جابر و: اى نظیر
 .پیامبر بھره مى گرفتند و درست از ھمین راه است كھ روایاتى ارزشمند نیز از او آورده اند
او بھ گونھ اى غیر مستقیم پناھگاه علمى و فكرى دیگر مسلمانان نیز بود و بسیارى پرسش ھا و مفاھیم و  -3

ان خویش ، نزد آن حضرت طرح و پاسخ شایستھ و بایستھ را معارف مورد نظر خویش را بھ وسیلھ دختران و زن
 .دریافت مى داشتند
با این كھ بھ اعتراف دوست و دشمن ، داناترین و  - از پاره اى روایات چنین دریافت مى گردد كھ امیرمؤمنان  -4

علمى و كمك فكرى مى گاه از ریحانھ پیامبر بھره  - تواناترین انسانھا پس از پیامبر خدا و باب مدینھ علم اوست 
این بیان و تعبیر را نباید مبالغھ آمیز پنداشت ؛ چرا كھ اگر على دروازه علم پیامبر است ، فاطمھ نیز پرتوى .گرفت 

از   از آن خورشید رسالت و شعلھ اى از آن مشعل نورافشان ھدایت است و این بیان تفكرانگیز پیامبر كھ بارھا پس 
انھا بضعة من@او :فكرى و علمى و اخالقى و دقت نظر دخت فرزانھ اش مى فرماید شنیدن شاھكارھایى از ظرافت

پاره اى از وجود من است ؛ نشانگر موقعیت پرشكوه علمى و معنوى فاطمھ است ، و منظور آن حضرت این است 
، پروا و  كھ فاطمھ ، پاره اى از روح و جان ، قلب و مغز، دانش و بینش ، ایمان و عرفان ، اخالق و معنویت

پرستش ، كمال و نیایش ، درایت و فضیلت ، شجاعت و شھامت ، اخالص و ایثار پیامبر است ، نھ پاره اى از جسم 
براى نمونھ.و تن و كالبد شریف او  : 

 :در این مورد آورده اند كھ روزى پیامبر رو بھ یاران كرد و پرسید -1
 ما خیر للنساء؟
(( ھتر است ؟چھ چیزى براى زنان از ھمھ چیز ب )) 
 .ھر كس پاسخى داد، اما پیامبر نپسندید

خیر لھن ان ال یرین :چرا نگفتى : او فرمود.امیرمؤمنان بھ خانھ رفت و موضوع را با ریحانھ پیامبر در میان نھاد
 الرجال و ال یرونھن
(( برخاست كنند و نھ مردان  از ھمھ چیر بھتر، آن است كھ نھ آنان بى دلیل مردان بیگانھ را ببینند و با آنان نشست و
 ((.بیگانھ با آنان نشست و برخاست بى دلیل و خصوصى داشتھ باشند
 .روز بعد امیرمؤمنان این پاسخ را بھ پیامبر داد

من علمك ھذا؟:آن حضرت پرسید  
 ((چھ كسى این پاسخ را بھ شما آموخت ؟))

علیھا السالم(فاطمھ : گفت   ). 
انھا بضعة منى:فرمود  . 

(( وجود من استاو پاره   .))(305) 
 سیره و سبك علمى و فرھنگى ریحانھ پیامبر -3

نادانى و ناآگاھى و واپسگرایى و دنبالھ روى و جھل و تعصب گریزانند و سخت شیفتھ و ھمھ انسان ھا از آفت 
دوستدار دانش و بینش ؛ چیزى كھ آنان را از ھم جدا مى سازد و یكى بھ سوى نور، روشنایى ، رشد، كمال ، آگاھى 

مل شایستھ جامعھ و دنیاى ، خردورزى ، زندگى ، درخور شاءن انسان و ھمراه با اندیشھ و مقایسھ و انتخاب و ع
خداپسندانھ و انسانى رھسپار مى گردد و دیگرى با وجود دانش دوستى و شور دانش طلبى و عالقھ بھ علم و كتاب 
، بھ سوى واپسگرایى و نادانى و جھل و تعصب و اختناق و سانسور و تاریك اندیشى و خشونت و حق كشى و بیداد 

ى سپارد، چگونگى نگرش بھ نعمت واالى دانش و بینش و ھدف انسانھا از و گمراھى و انحراف و استبداد راه م



 . فراگیرى آن است ؛ درست بسان بسیارى از نعمت ھاى گران دیگرى كھ خدا بھ انسان ارزانى داشتھ است
 یكى بھ دانش و بینش بھا مى دھد، آن را گرامى مى دارد، در راه فراگیرى آن خود را بھ ھر آب و آتشى مى زند،
 . اما ھدف او از دانش طلبى ، ثروت اندوزى و رسیدن بھ زر و زیور و زرق و برق و ارزش ھاى مادى است

و دیگرى آن را براى كسب قدرت و رسیدن بھ جاه و مقام و میداندارى و زورمدارى مى خواھد و نعمت گرانى را 
ى ، توحش و بربریت در مناسبات انسانى كھ باید وسیلھ رھایى از آفت نادانى و تعصب ، دنبالھ روى و واپسگرای

كند و زنجیر اوھام و خرافات ، اسارت و اختناق ، بیداد و حق كشى و زشتكارى و زشت كردارى و اوج انسان بھ 
سوى آزادى و آزادگى و آراستگى بھ ارزش ھا و ساختن جامعھ و دنیایى زیبا، دلپذیر، شكوھبار، خردمندانھ ، 

وردار و آراستھ بھ رعایت حقوق بشر و حرمت و كرامت انسان باشد، آن را ابزار سلطھ آگاھانھ و بھره ور و برخ
و كمند اسارت مى خواھد و ھرگز نھ بھ دانش و علم بھا مى دھد و نھ بھ استاد و آموزگار و نھ بھ حریم دانشگاه و 

باشند و ھیزم گرم ساختن كوره پژوھشكده و نھ حریم دانشور و محقق و دانش پژوه ، مگر این كھ ھمھ ابزار كار او 
 .شھوات و جاه طلبى ھاى جنون آمیز او
پاره اى نعمت دانش را براى فخرفروشى و خودنمایى و بت شدن و پرستیده شدن مى خواھند، نھ فروتنى و 
توحیدگرایى ؛ و پاره اى دیگر براى جدال و ستیزه و كشمكش و انگیزش تعصب كور و نفرت و دشمنى و 

ا ژشت و سرگرمىبداندیشى و ی  . 
ھستند كسانى ھم كھ نعمت گران دانش و شناخت را بھ خاطر قداست و ارزش ذاتى آن مى طلبند و بھ خود این 
نعمت گران خدا بھا مى دھند و بر آن مى بالند و عشق مى ورزند و آن را در راه درست بھ كار مى گیرند، اما 
 . شمار اینان زیاد نیست

آن كسانى ھستند كھ دانش و بینش را دوست مى دارند، براى آن قداست و ارزش قائل اند،  از اینھا كمتر در شمار،
آن را چراغ زندگى و راھنماى بھ سوى واالیى ھا و عرفان ھا و معنویت ھا و زیبایى ھاى معنوى و الھى و بھشت 

تگى بھ ارزش ھا و خدا مى شناسند و براى درست اندیشیدن ، درست گام سپردن ، درست زندگى كردن و آراس
رفتار و كردار پسندیده و زیبایى درون و برون مى خواھند؛ و بر آنند تا از آن در راه ساختن دنیایى عادالنھ و 
انسانى ، در راه گسترش نور و روشنایى ، رشد و آگاھى ، عدالت و آزادى ، جمال و كمال ، خردورزى و 

كرامت و تاءمین حقوق انسانھا بھره گیرند، و براى رسیدن  خردمندى ، مھر و انسان دوستى ، آزادگى و شرف و
بھ حال و ھوا و جامعھ و تمدن و فضاى مطلوب و دلپذیر و عطرآگینى كھ انسان آزادانھ بیندیشد و بیندیشند، مقایسھ 
 .كند و با آرامش خاطر از ھمھ چماق ھا و داغ و درفش ھا و ترور شخصیت ھا بھترین ھا را برگزیند

خى دانش را این گونھ و براى این ھدف مى خواھند، اینان در شمار، بسیار اندك ھستند، اما در شكوه و آرى ، بر
 .عظمت و نقش رشد دھنده و سازنده و سرنوشت ساز براى بشریت ، بسى بلندمرتبھ و وصف ناپذیرند

دپایگان و انسانھاى و ریحانھ دانش دوست و خردمند و خردورز پیامبر، ساالر و سرآمد این شایستگان و بلن
شكوھبار گلستان بشرى است و سیره و سبك علمى و فرھنگى او بسیار تماشایى است و درس آموز، و شاھكار و 
 . الھام بخش براى نخبگان راستین دانش و بینش و كمال و معنویت و عرفان و اخالص

لم و كمال ؛ عاشق فراگیرى علوم سیره و سبك علمى و فرھنگى آن حضرت این بود كھ دانش دوست بود و شیفتھ ع
یك   و معارف و مفاھیم بلند بود و بى قرار آموزش بھ دیگران ؛ بھ دانش سخت بھا مى داد تا جایى كھ آموزش 

مى نگریست و براى آن قداست و ارزش قائل بود؛ آن را چراغ : نیایش از پیامبر را بھتر از ھمھ دنیا و زر و زیور
وسیلھ رشد و تكامل و اوج گرفتن بھ سوى واالیى ھا و سرچشمھ واالیى ھا و زیبایى  زندگى انسانھا مى دانست و

 .ھا
او دانش طلبى و آموزش و فراگیرى و اندیشیدن و اندیشاندن را بر زن و مرد، پیر و جوان ، كوچك و بزرگ 

رف و بى كران ، از واجب مى دانست و خود با این كھ خداساختھ و مورد عنایت حق بود و داراى دانش و بینشى ژ
ھیچ تالش و نشاطى در این راه فروگذار نمى كرد، اما شاھكار علیم و فرھنگى او در سیره و سبك زندگى اش این 
بود كھ بھ دانش سخت بھا مى داد و آن را مقدس مى شمرد و ھرگز این نعمت گران را براى فخرفروشى و مباھات 

مكش یا عوام بازى و و عوام فریبى نمى خواست و بسان پدرش ، یا ریاكارى و خودنمایى یا ستیزه جویى و كش
پیامبر، و ھمتاى زندگى اش ، امیرمؤمنان ، بر این باور بود كھ نباید ھدف از كسب دانش و بینش این باشد كھ آن 

م ان و ایاك!نعمت گران را بھ ابزار سلطھ و انحصار قدرت یا بھ وسیلھ زراندوزى و زرپرستى افت داد؛ نھ ، ھرگز
 (306)... تطلبوه الربع خصال

مھ جانبھ خویشتن ، توسعھ شخصیت ، گسترش عدالت و بلكھ باید آن را وسیلھ اى براى رشد انسان ھا، تكامل ھ
آزادى ، و در خدمت عزت ، كرامت ، امنیت ، استقالل ، شرافت ، درایت و ارزشھا و واالیى ھا و رادى ھا و 
سرفرازى ھا قرار داد؛ و خود او در زندگى اش این گونھ بود؛ چرا كھ آن نمونھ واالى انسانیت بر این باور بود كھ 



دانش و آگاھى را براى خدا كسب كند و بر اساس شناخت راه و رسم خداپسندانھ داشتھ باشد و بر اساس اگر كسى 
حق عدالت و رعایت حقوق دیگران زندگى كند و براى خشنودى خدا دانش را بھ مردم نیز بیاموزد، چنین دانشور 
 .و دانش پژوه و آموزگارى در ملكوت آسمانھا بزرگ و پرشكوه خوانده مى شود
 (307)من تعلم ㆨ ، و عمل ㆨ ، و علم ㆨ دعى فى ملكوت السماوات عظیما
امبر و اھمیت دانش و بینشریحانھ پی -4  

آن حضرت در سبك و سیره اش ، بھ دانش و بینش بسیار بھا مى داد و آن را سخت گرامى مى داشت ؛ چرا كھ بر 
اساس آموزش ھاى قرآن و دریافت دارنده آن ، نعمت گران دانش را ھدیھ گرانبھاى خدا بھ انسان مى نگریست و 
 (308).ذات پاك و بى ھمتاى او را آموزگار بشر
و دانشور دانشمند را بینا و  (309)آموزش و سازندگى و برازندگى را یكى از ھدفھاى بزرگ پیامبران مى شناخت 
 (310). نادان و فاقد دانش را نابینا مى دانست

عىنعمت دانش و بینش را نور و روشنایى مى دید و ناآگاھى و فقدان شناخت و تعمق واقعى را تاریكى و ظلمت واق  
.(311) 

ان ترین و ناآگاه ترین آنانپربھاترین انسان ھا را دانشورترین آنان مى دانست و كم ارزش ترین آنان را ناد  . 
 (312).اكثر الناس قیمة اكثرھم علما واقل الناس قیمة اقلھم علما
آن پیشواى بزرگ دانش و حكمت ، با این كھ آگاه ترین و شایستھ ترین و پرمھرترین مادر گیتى بود و فرزندانش 
برترین انسانھا، با این وصف ، گاه در بیان سنجیده و حساب شده اش یك درس انسان ساز پیامبر را معادل فرزندان 

ا مى داددلبندش مى شمرد و تا این پایھ بھ دانش و كمال بھ . 
 : براى نمونھ

یكى از بندگان دانش طلب و كمال جوى خدا بھ حضور ریحانھ ارجمند پیامبر شرفیاب گردید و بھ ھنگام رفتن ، 
 .ارمغانى علمى و معنوى بھ صورت مكتوب خواست تا آن را بھ نزدیكان و خاندان و دوستانش ھدیھ برد

ارزشمند و جامعى را كھ بیانگر حقوق ھمسایھ ، میھمان و  روایت: آن حضرت رو بھ یكى از یاران كرد و فرمود
 !مشورت كننده است و آن را در كاغذى نوشتھ ام بیاور
(( ! بانوى من : پس از جستجوى بسیار در میان نوشتھ ھاى بایگانى شده ، آن را نیافت و بازگشت و گفت ))فضھ
 ! نوشتھ مورد نظر را نیافتم ؛ گویى گم شده است

كھ اسطوره شكیبایى و بردبارى بود، ناراحت شد و فرمود) ا السالم علیھ(فاطمھ  : 
اطلبیھا فانھا تعدل عندى حسنا و حسینا! ویحك  (313) 

(( علمى و فرھنگى و معنوى آن   برو بیشتر جستجو كن و آن را بیاور؛ چرا كھ ارزش ! چھ مى گویى ! واى بر تو
 ((. در نظرگاه من برابر نور دیدگانم حسن و حسین است
 ریحانھ پیامبر و موضوع نگارش -5

ثت دگرگون ساز پیامبر نور و روشنایى ، قلم بھ دست آن حضرت نخستین انسان از عالم زن بود كھ پس از بع
گرفت و راه نگارش و نویسندگى و یادداشت مطالب ارزشمند را گشود و بھ ھمگان آموخت كھ دانش و بینش را 
باید ثبت و ضبط كرد و از آن حراست و نگاھدارى نمود؛ تا ھم در مسیر زندگى فراموش نشود و مورد بھره ورى 

چراغ راه آیندگان باشدقرار گیرد و ھم  . 
دانش و بینش را با نوشتن بھ بند كشید و از فرار آن .((قیدوا العلم بالكتابة :كھ فرمود - ) علیھ السالم(و امام مجتبى 

  این نكتھ ظریف و اصیل و فرھنگ ساز را گویى از سبك و سیره مام ارجمندش ))-از مغزھا جلوگیرى كنید 
 .آموختھ بود

و سرفرازى ھا با این كھ مورد عنایت خدا بود و اقیانوس آن بانوى رادى ھا بى كرانھ دانش و بینش ، با این   
وصف ، آیات جان بخش قرآن ، روایات انسان ساز پیامبر، نكات ارزشمند، دعاھا و نیایش ھا و ھدیھ ھا و ارمغان 

ز آن بھره جوید و ھم بھ دیگران ھاى معنوى خدا و پیامبر را ثبت و ضبط و بایگانى مى كرد؛ تا ھم در زندگى ا
نمونھ اش داستان روایت ارزشمندى است كھ ھم اینك از نظر شما خواننده گرامى گذشت.آموزش دھد  . 

 ھماره دانشجو و پژوھشگر -6
این بود كھ ھماره دانش پژوه و محقق و دانش طلب زیست و با ) س(از ویژگى ھاى سبك و سیره فرھنگى فاطمھ 

علمى و مقام بلند معنوى و انسانى اش ، در طلب دانش و كسب كمال سر از پا نمى شناخت و آن موقعیت واالى 
 . فراگیرى آن را از دنیا و زر و زیور آن برتر و دلپذیرتر مى نگریست

آیا دوست دارى نیایش و دعایى بھ تو بیاموزم كھ ھیچ ! فاطمھ جان ! ریحانھ ام : روزى پیامبر گرامى بھ او فرمود
خداجو و با اخالصى آن را نخواھد خواند، مگر این كھ خواستھ ھایش تحقق خواھد پذیرفت ؟انسان   



بیاموزید؛ چرا كھ ! چرا پدر جان : او از شدت شور و شوق دانش دوستى و عشق بھ قرب و كمال بیشتر، فرمود
 . چنین چیزى از دنیا و آنچھ در آن است براى من دوست داشتنى تر است

الى من الدنیا و ما فیھا یا ابة لھذا احب .(314) 
 ھماره آموزگار -7

ماره آموزگار بود، آموزگار ارزش ھا،او در سبك و سیره فرھنگى و علمى اش ھ  
 آموزگار واالیى ھا،
 آموزگار رادى ھا،
 آموزگار سرفرازى ھا،
 آموزگار آزادگى ھا،
 آموزگار پروا و ایمان ،
 آموزگار اخالص و نماز،
 آموزگار عفاف و نجابت ،
 آموزگار صداقت و شرافت ،
 آموزگار شجاعت و ایثار،
 آموزگار زھد و پارسایى ،

فروتنى و پایدارى ، آموزگار  
 آموزگار عدالت و عدالت خواھى ،
 آموزگار حق طلبى و رعایت حقوق مردم ،
 آموزگار پایدارى در برابر ستم و بیداد،
 آموزگار دانش و بینش ،
 ... و عملكرد شایستھ و بایستھ و خداپسندانھ

لى بر مى افروخت و تابلویى او از ھر فرصت و سوژه و امكانى درس مى ساخت و پرچمى بر مى افراشت و مشع
براى ھدایت نصب مى كرد و راھى بھ سوى افتخارات مى گشود و سدى براى جلوگیرى از ستم و تجاوز و 
 .خشونت و بیداد و بى رحمى برپا مى ساخت و روشنگرى مى كرد و موج مى آفرید

مى گفت و ھمھ را مى  او ھمھ جا را دانشگاه مى خواست و ھمھ جا را آموزشگاه ؛ و از ھر موضوعى درس
 .اندیشاند و آگاھى مى بخشید و این یكى از ویژگى ھاى رھبرى و زندگى فرھنگى و سبك و سیره علمى او بود
 دانش دوستى و عشق بھ كمال -8
 . از اخالق فرھنگى و علمى دخت فرزانھ پیامبر، عشق وصف ناپذیر او بھ دانش و بینش و رشد كمال است

بر را مى نوشت و آن نوشتھ ھا را با نظمى تحسین برانگیز طبقھ بندى مى كرد و براى او سخنان گھربار پیام
خویش نگاه مى داشت و از ھر روایت و بیانى ، بجا و سنجیده در روشنگرى راه مردم بھره مى گرفت و بھ تك تك 
 .آن سخنان انسان ساز و آگاھى بخش ، سخت بھا مى داد

دانش طلبان و دوستداران علم ، نزد آن حضرت آمد و روایتى را كھ از پیامبر  در این مورد آورده اند كھ یكى از
بھ یكى از یاران خویش فرمود) علیھا السالم (فاطمھ .شنیده بود خواست  : 

 . ھات تلك الحریرة
 ((!آن بستھ را كھ در پارچھ حریرى قرار داده ام ، بیاور))
ددخترك روایت مورد نظر را نیافت كھ آن حضرت فرمو : 

 (315)ویحك اطلبیھا فانھا تعدل عندى حسنا و حسینا
(( ا بیاب ؛ چرا كھ ارزش این روایت نزد من بسان ارزش معنوى دو نور دیده برو جست جو كن و آن ر! واى بر تو
 ((. ام حسن و حسین است
 انگیزش زنان بھ دانش طلبى و كمال جویى -9

بھ دانش طلبى و پیمایش راه رشد كمال  -بھ ویژه زنان و دختران  - ریحانھ پیامبر، بزرگ ترین برانگیزاننده انسانھا 
ز پا نمى شناخت و خستھ نمى شدبود و در این راه سر ا . 

او افزون بر تدریس و روشنگرى راه ، آنان را سخت تشویق مى كرد و انرژى ھاى نھفتھ و سركوب شده وجود 
آنان را در این راه تعالى و تكامل آزاد مى ساخت و آنان را در پرتو ترغیب و بھا دادن بھ دانش و دانشوران ، 
 : سخت بر مى انگیخت ؛ براى نمونھ

یكى از .محدثان آورده اند كھ دو تن از زنان و دختران مدینھ در موضوعى علمى و فكرى كارشان بھ مناظره كشید



آنان زنى حق جو و درست اندیش و دانش دوست و از رھروان راستین راه قرآن و عترت بود اما دیگرى ، 
و شھرت مى ساختعنصرى خودخواه و خودبزرگ بین بود كھ نعمت دانش را سرمایھ سوداگرى   . 

آمدند و آن حضرت پس از شنیدن سخنان آنان ، دیدگاه ) علیھا السالم (آن دو براى قانع ساختن یكدیگر نزد فاطمھ 
زن حقجو را درست شناخت و با دلیل و برھان روشنگر، درستى آن دیدگاه را روشن ساخت ؛ بھ گونھ اى كھ ھر 
 .دو پذیرفتند

امى كھ آن زن درستكار از پیروزى خود و اثبات دیدگاه درستش احساس شادمانى پس از پایان ماجرا، روزى ھنگ
 :مى كرد، دخت فرزانھ پیامبر در تشویق او و ھمنوعان دانش دوستش فرمود
 (316)ان فرح المالئكة باستظھارك علیھا اشد من فرحك 
حقیقت این است كھ شادى و شادمانى فرشتگان در پیروزى دیدگاه درست تو بر او و دیدگاه سست و نادرستش ، ))

قربانیان وسوسھ ھاى او در این شكست ، سخت  بیش از شادى توست ؛ درست ھمان گونھ كھ اندوه زدگى شیطان و
 ((.تر از اندوه آن زن بداندیش و شكست خورده مى باشد
 قدرت شگرف سخنورى و آفرینش سخن

سخنورى و سخنرانى از دیرباز ھنرى بزرگ و شاھكارى تحسین برانگیز و كارى سازنده و ارجمند بھ حساب مى 
فرھنگى ، عقیدتى ، اخالقى ، اجتماعى و اصالحى جامعھ نیز  آمد و سخنوران نامدار، رھبران بزرگ فكرى ،

محسوب مى شدند؛ چرا كھ آنان با بارش باران واژه ھا و جمالت و ریختن مفاھیم و معارف و معانى در زیباترین 
قالبھا، اندیشھ و آرمان و ھدف بزرگ خویش یا مقتدا و سمبل خویش را بھ مزرعھ دل ھا و گستره قلب ھا و كویر 

شنھ جانھا مى باراندند و بھ انسان ھاى مرده و بى روح و حیات و حركت و نشاط و طراوت و جنبش مى ت
از این زاویھ است كھ قرآن بھ نعمت گران بیان ، بسیار ارج مى نھد و آن را موھبتى خدایى مى شمارد و .بخشیدند

وحى و رسالت و پیام خدا بھ پیامبر و در ردیف آفرینش انسان و ارزانى شدن نعمت حیات بھ او، در ردیف نعمت 
 (317).ماه و خورشید و نظام شگفت انگیز آفرینش بر مى شمارد
 خداوندگار سخن

ریحانھ متفكر و نواندیش پیامبر در ھنر سخن شناسى ، سخن سنجى ، قدرت ابتكار، توان ابداع و خالقیت اندیشھ و 
 آفرینش فرھنگ و سخن ، قھرمان بى نظیر میدان ھا، خداوندگار سخن و سخنورى و شاھكار بزرگ انسانیت است
. 

م سخنانش زیبا و دل انگیز و تفكرآفرین و سرشار از روح و محتواست و آن گوھر یگانھ دریاى دانش و كمال ، ھ
ھم آن زیباترین محتوا و انسانى ترین فرھنگ و آن لطیف ترین مفاھیم و معارف را در زیباترین قالب ھا و واژه ھا 
 .و دلپذیرترین و شورانگیزترین شكل بر مزرعھ دلھا و جانھا مى باراند

او مرحمى است بر دردھاى جانكاه بشریت ،سخنان بلند و انسان ساز   
 داروى شفابخشى است براى تلطیف روح انسان و مبارزه با خشونت ھا،
 جویبارى است از آگاھى و آزادى و ایمان ایثار و پارسایى در سیر تاریخ ،
 چشمھ سارى است از امید و نوید و رادى و سرفرازى و ھدف و آرمان ،

ژرف اندیشى و آینده نگرى ، فرھنگى است از نور و روشنایى  
 پیامى است بر تارك قرون و اعصار،
 شاھراھى است بى انحراف بھ سوى بھشت ،
 صحیفھ اى است روشنگر دلھا و جانھا،
 برنامھ است است انسان ساز و جامعھ پرداز،
 اقیانوسى است مواج و بیكرانھ ،
 درختى است تناور و بى خزان و بارور،

اى تحقق آزادى و كرامت انسانو جھاد و فرھنگى است بر  . 
 سخنان او اثرى است بھ نورافشانى خورشید،
 بھ تناورى سرو،
 بھ لطافت گل ،
 بھ پایندگى كوه ،
 بھ طراوت بوستان ،
 بھ قاطعیت صاعقھ ،
 بھ غرش توفان ،



 بھ جھش برق ،
 بھ ناآرامى موج ،
 بھ كوبندگى آذرخش ،

ھاو بھ بلنداى ستارگان دور دست در اوج آسمان  . 
 :سخنوران بزرگ و نامدار تاریخ بشر سھ دستھ اند
گروھى از آنان كسانى ھستند كھ سخن سنج و سخن دان و دانشورند، اما آن گونھ كھ باید، قدرت اداى یافتھ ھا و  -1
 .محتواى فكرى خود را ندارند
ا ژرفنگرى و محتواى علمى و گروه دوم سخنورند و زیبا سخن مى گویند و توان آفرینندگى آنان بسیار است ، ام -2

آفرینش فكرى شان ھمتاى سخن آفرینى شان نیست ؛ از این رو زیبا سخن مى گویند اما سخن زیبا و ماندگار و 
 .انسان ساز، اندك مى گویند
فكرى شان وصف ناپذیر است و ھم   اما گروه سوم كسانى ھستند كھ ھم فرھنگ غنى و اندیشھ بلند و آفرینش -3

ى شان ، ھم سخن انسان ساز و زیبا و قانع كننده و جان بخش دارند و ھم امیر بیان و خداوندگار سخن سخن آفرین
ما امیران سخن ھستیم و خداوندگاران بیان و كالم ،: ھستند؛ درست ھمان گونھ كھ امیرمؤمنان فرمود  

ر ما سایھ افكنده استریشھ درخت تناور و بارور سخن در خاندان ما ریشھ دارد و شاخھ ھایى از آن بر س  .(318) 
كھ سخنان آن حضرت ھم ظاھرى زیبا و شگفت  و ریحانھ پیامبر بھ راستى ساالر و سرور این گروه بود؛ چرا

گوى حس نیك خواھى و  ھم پاسخ .انگیز و پرشكوه دارد و ھم درونى زیبا و پرمحتوا و عمیق و دگرگون ساز
گوى حس زیبایى و زیباپسندى و جمال دوستى انسان ، رموز و  كنجكاوى و حق طلبى انسان است و ھم پاسخ 

و بیان او پایان ناپذیر است و نوآورى ھایش ھرگز بھ كھنگى و فرسودگى نمى اسرار نھفتھ و شگفتى ھاى فرھنگ 
 .گراید

افزون بر این ، سخنوران بزرگ و دانشوران نامدار تنھا در جو آرام و مساعد و در برابر شنوندگان حق جو و حق 
را در اداى سخن و  طلب و خوش بین مى توانند قدرت بیان و توان علمى و نیروى خالقیت و آفرینش ھنرى خویش

خلق كالم بھ نمایش نھند، اما از شگفتى ھاى ریحانھ پیامبر، این خداوندگار خرد و سخن این است كھ در بحرانى 
ترین شرایط و نامساعدترین جو و در زیر برق سرنیزه ھا و طوفان دجالگرى ھاى گروھى پركینھ و متعصب و 

ھكار پدید مى آوردشیفتھ جاه و مقام و مردمى مرعوب و بھت زده شا . 
 .در بستر شھادت رودخانھ اى خروشان از دانش و بینش و ژرفنگرى و آگاھى جارى مى سازد

با داشتن اندوه جانكاه در دل بھ خاطر رحلت پدر، حماسھ مى آفریند، بھ اشاره و پرسشى از سوى بانویى روشنفكر، 
 .چشمھ سارى ھماره جارى در بستر تاریخ بھ جریان مى اندازد

زیر ضربات تازیانھ و فشار ارعاب و تھدید و در كنار شعلھ ھا و شراره ھاى آتش كینھ و جاه طلب كھ بر در خانھ 
 .اش افروختھ بودند، گلستان مى سازد

در غوغاى بھ بند كشیدن سمبل عدالت و آزادى از سوى استبداد، بارانى از فرھنگ آزادى بخش و انسان ساز را بر 
رو مى باراند و پرچم آزادى و آزادگى بر مى افرازد، و ھمین گونھ در كنار روضھ پیامبر، كویر دلھا و جانھا ف

آرامگاه حمزه ، بیت االحزان ، كوچھ و بازار، و با ھر فرصت و امكانى حماسھ ھا مى سازد و از ھمھ جا دانشگاه 
یادگار مى نھدپدید مى آورد و زیباترین و انسانى ترین فرھنگ و سخن را بھ زیباترین شكل بھ  . 

آرى ، قدرت بیان ، قوت قلب ، علو روح ، آگاھى ژرف ، اندیشھ عمیق ، غناى سخن ، دانش بى كران و آفرینش 
فكرى و شاھكار ھنرى و فرھنگى و كالمى ریحانھ پیامبر در چنان اوجى است كھ تنھا با قرآن ، نھج البالغھ ، 

دان و سخنان دیگر امامان راستین مى توان آنھا را سنجید؛ چرا صحیفھ سجادیھ ، و خطبھ ھاى پیامبر و پیشواى شھی
كھ سخنان او در برابر سخنان سخنوران نامدار تاریخ ، بسان ستارگان نورافشان آسمان در برابر سنگھاى سیاه 

سخنان او از كالم آفریدگار سخن و بیان فروتر است اما از كالم آفریدگان فراتر.زمین است  . 
بھ یكى دو فراز از چند نمونھ از سخنرانى ھاى معجزه آساى او كھ در شرایطى بسیار نامساعد و تیره در اینجا تنھا 

 : و تار نیز ایراد شده است ، مى نگریم
 در سوگ خورشید رسالت -1

آن شاھكار دانش و بیان ، در ھفتمین روز از سوگ خورشید رسالت بود كھ موج اندوه خویش را رھا ساخت و در 
ت پاك او، در میان انبوھى از زنان ، با روح بزرگ پدر سخن آغاز كرد و توفان ھا بھ راه انداختكنار ترب  . 

 :آن خداوندگار سخن از جملھ فرمود
من للقبلة و المصلى ؟ و من البنتك ! وا ربیع االرامل والیتامى ! وا ابا القاسماه ! وا محمداه ! وا صفیاه ! وا ابتاه 

 ...الوالھة الثكلى ؟



ه اى پدر پر مھرآ ! 
 !آه اى برگزیده خدا
 !آه اى محمد
 ! آه اى اباالقاسم
 ! اى بھار بیوه زنان و یتیمان
 چھ كسى پس از شما در مسجد و نمازگاه مقدستان نماز مى گزارد؟
 و چھ كسى از دخت اندوه زده و داغدارت پشتیبانى مى كند؟

بھ زمین مى افتاد و بر مى خاست و از شدت گریھ و باران  آن گاه در حالى كھ دامن لباسش بھ گامھایش مى پیچید و
 .اشك ، جایى را نمى دید، تا كنار تربت پدرش پیامبر گام سپرد و خود را بھ آن تربت پاك و عطرآگین رسانید
 .ھنگامى كھ رسید و نگاھى بھ حجره افكند و چشمش بھ جایگاه اذان نماز افتاد، توان از دست داد و بى ھوش شد

ان دور او را گرفتند و با شتاب و سرعت آب آوردند و بر چھره آن حوریھ انسان نما افشاندند، بھ ھوش آمد و بانو
 :برخاست و فرمود
 . رفعت قوتى ، وخاننى جلدى ، وشمت بى عدوى ، والكمد قاتلى

بقیت والھة وحیدة ، وحیرانة فریدة! یا ابتاه   ... 
رفت ، تاب و توانم بھ پایان رسید، دشمنم شادمان بھ شماتت من پرداخت و  با رفتن تو توانایى و اقتدارم! جان پدر

 .اندوه اینك قاتل جانم شد
اینك فاطمھ ات را بنگر كھ تنھا، سراسیمھ و اندوه زده و سرگردان مانده است! جان پدر  . 

و تار شده استصدایم فروكش كرده ، پشتم شكستھ ، زندگى ام بھ تلخى گراییده و روزگارم تیره ! جان پدر  . 
پس از تو نھ یار و مونسى براى تنھایى خویش مى یابم و نھ چیزى كھ بتواند جلوى سیالب اشك دیدگانم ! جان پدر

 .را بگیرد و ناتوانى ام را جبران كند
و فرشتگان و نزول قرآن شریف بھ پایان رسید ))میكائیل((پس از شما فرود و صعود فرشتھ وحى و مكان! جان پدر

گر ھمھ چیز از آسمان قطع شدو دی . 
پس از شما بھ راستى اوضاع دگرگون گشت و درھاى امید و آرزو بھ رویم مسدود گردید! جان پدر . 

مى كشم بر شما و در سوگ سھمگین   دیگر پس از شما دنیا برایم خوشایند نیست و تا ھنگامى كھ نفس ! جان پدر
پذیر است و نھ اندوھم تمام خواھد شد نھ شور و شوقم بر شما پایان.تان گریھ مى كنم  . 

 :و این گونھ سرود
 ...و فواءدى وهللا صب عنید  ان حزنى علیك حزن جدید

اندوه من بر شما، اندوھى جدید و دلم بھ خداى سوگند، عاشق سرسخت شماست! جان پدر  . 
پایان نمى پذیرد ھر روز اندوه من در سوگ شما افزونتر مى شود و رنج و درد من براى شما! جان پدر . 

شكیبایى ام را گرفتھ و ھر لحظھ اى كھ مى .فاجعھ اى كھ در سوگ تو بر من فرود آمده بس بزرگ است ! جان پدر
 .گذرد گریھ ام تجدید مى شود

راستى كھ دلى كھ در سوگ تو شكیبا باشد و یا آرامش پذیرد، دلى بسیار سخت است! جان پدر  . 
با رحلت جان سوز تو نور و روشنى از جھان ! ھان اى پدر عزیز: داد و فرمودآن گاه از ژرفاى جان نالھ سر 

 . رخت بر بست
با سوگ تو گل ھاى زندگى و شكوفھ ھاى دنیا پژمرده و افسرده شد، چرا كھ اینھا پیش از این بھ درخشش و تابش 
 .وجود تو شكوفا بود

دوه زده خواھم بودمن تا روزى كھ شما را دیدار نمایم ، ان! پدر گرانمایھ ام  . 
از ھنگامھ اى كھ شما از من جدا شده اى ، چشمم بھ خواب نرفتھ است! جان پدر  . 

آخر چھ كسى پس از شما پشتیبان بیوه زنان و بینوایان خواھد بود؟! جان پدر  
آخر چھ كسى تا روز رستاخیز یار و یاور و حمایت كننده امتت خواھد بود؟! جان پدر  

ما را سخت تضعیف كردندپس از تو ! جان پدر . 
پس از تو مردم از ما روى گردانیدند در حالى كھ پیش از این بھ بركت وجود تو، ما در میان جامعھ ! جان پدر

 . بزرگ بودیم
كدام اشكى است كھ در فراق جان سوزت جریان نیابد؟ و كدام اندوھى است كھ پس از تو ادامھ پیدا نكند؟ ! جان پدر

است كھ از رحلت شما بھ خواب سرمھ شود؟و كدام مژه و پلكى   
آخر تو بھاران دین و پرتو روشنى بخش پیام آوران خدایى! جان پدر  . 

از ھم نمى پاشند؟) با رحلت جان سوز پیامبرت (چگونھ است كھ كوه ھا ! خدایا  



 !و چرا آب دریاھا فرو نمى روند؟ و چگونھ زمین بھ لرزه در نمى آید؟
من بھ سوگى عظیم و مصیبتى سھمگین گرفتار شدم بھ مصیبتى كھ راستى كوچك نیستبا رحلت تو، ! جان پدر  . 

من با فاجعھ اى عظیم و رویدادى شكننده و سھمگین ، كوبیده شدم! جان پدر  . 
فرشتگان در سوگ تو گریانند و افالك از حركت بازمانده اند! جان پدر . 

گاه و محرابت از راز و نیاز شبانھ ات تھى استو عبادت.منبرت پس از تو بى كس و تنھاست ! جان پدر  . 
تربت و آرامگاھت از این كھ تو را در خود جاى داده است شادمان است و بھشت پرطراوت خدا، در ! جان پدر

 . شور و شوق نیایش و نماز توست
سوگ شما  چقدر آن مجالس و محافلى كھ شما مى نشستى پس از شما ظلمت زده است و من ھمواره در! جان پدر

 .اندوه زده ام تا بھ زودى بر شما وارد آیم 
كھ سخت مورد اعتماد و اطمینان تو و پدر نور دیدگانت حسن و حسین و برادر و دوست و ))ابوالحسن!((جان پدر

 . جانشین توست ، اینك بھ سوگ تو نشستھ و با از دست دادن عزیزى چون تو بھ فراقت گرفتار آمده است
برگزیدى  را از كودكى پروراندى و در بزرگى بھ برادرى خویش ھمو كھ خودت او   . 

 .ھمو كھ شیرین ترین دوستان و پرمھرترین یاران و نزدیكترین كسانت بود
ھمو كھ نخستین ایمان آورنده بھ خدا، نخستین ھجرت كننده بھ سوى او و نخستین یار و یاور دین خدا و پیامبر او 

قام را از دست داده و اینك در سوگ تو نشستھ استآرى ، او عزیزى بس واال م.بود  . 
از دست دادن عزیز عزیزان ، ما را داغدار ساخت و اندوه و گریھ ، كشنده ما گردید و ! و اینك اى پدر گرانمایھ ام 

 .غم ھاى عالم قرین ما شد
كھ قلب ھا را مى خراشید نالھ اى .آن گاه دخت فرزانھ پیامبر از ژرفاى جان ضجھ زد و نالھ اى جان سوز بركشید

 .و دلھا را پاره مى كرد
 :و از پى آن این گونھ سرود

 ...بعد فقدى لخاتم االنبیاء  قل صبرى وبان عنى عزائى

كشیبایى ام اندك شد و آرامش از من دور گردید! پس از رحلت تو اى آخرین پیامبر خدا . 
از فرو باریدن خون بخل ورزىواى بر تو اگر حتى ! باران اشك ببار! ھان اى چشم ! چشم   ! 

اى پناه یتیمان و ناتوانان! اى بھترین برگزیده او! ھان اى پیامبر خدا  ! 
از سوگ تو گریستند، آسمان و   كوه ھا و حیوانات بیابان و پرندگان آسمان و زمین گسترده ، ھمھ و ھمھ پس 

 .كھكشانھا در غم تو سوگوار شدند
بر تو گریھ كردند))حجون((، و))بطحاء((،))مشعر((،))ركن!((ساالر من  . 

 .و محراب نماز و درس قرآن ، بامدادان و شامگاھان با صداى بلند در رحلت تو نالھ زدند
 و اسالم نیز ھمان وقت كھ با سوگ جان سوز تو بسان دیگر غریبان و تنھایان ، غریب و تنھا گشت ، بر تو گریست
. 

فراز آن صعود مى كردى و باران حقایق را بر مزرعھ جانھا مى كاش مى دیدى منبرى را كھ بر ! جان پدر
 . باراندى ، اینك پس از آن روشنایى و نور خیره كننده وجود تو، ظلمت و تاریكى بر آن سایھ افكنده است

مرگ مرا زودتر برسان! با خدایا  . 
آخر دیگر از این زندگى بیزار شده ام! ھان اى ساالر من   . 

ان مشتى از تربت پدر برگرفت و بوسید و بویید و این گونھ بھ سوگوارى پرداختآن گاه بانوى بانو  : 
 ...ان ال یشم مدى الزمان غوالیا  ماذا على من شم تربة احمد

 .بر آن كسى كھ تربت پاك پیامبر را بوییده است ، چھ باك اگر در ھمھ زندگى خویش عطرى نبوید
آیا صدا نالھ و شیون مرا مى شنوى ؟: گ او حاضر است ، بگوبھ آن كھ در دل زمین نھان است و روح بزر  

مصیبت ھا بھ گونھ اى بر من باریده است كھ اگر بر روزھا این گونھ باریدن مى كرد، بھ شبھاى تار بدل ! جان پدر
 .مى شدند

ھیچ دشمنى و من در زیر سایھ محمد و در پرتو یارى و حمایت او بودم تا زمانى كھ او یاور من بود، از ! خدایا
 . كینھ اى نمى ھراسیدم

و از این در اندیشھ ام كھ بر حقوق من .اما اینك پس از رحلت او بھ ناگزیر در برابر فرومایگان باید خضوع كنم 
 ... تجاوز شود و بھ یارى خدا، بیداد و بیدادگران را با این پوشش دفع مى كنم
 !از من چھ مى پرسى ؟ -2

كھ از بوستان عطرآگین دانش و بینش ریحانھ پیامبر ))عایشھ انصارى((ق شناس بھ نامیكى از زنان روشنفكر و ح
گل ھایى چیده بود، در واپسین روزھاى زندگى آن حضرت بھ دیدارش شتافت و ھنگامى كھ او را اندوھگین و 



 :اشكبار دید، پرسید
 بابى انت و امى ما الذى یبكیك ؟

ما را این قدر اندوه زده و گریان ساختھ است ؟چھ چیز ش! پدر و مادرم بھ فدایتان باد  
 .ریحانھ پیامبر در بستر بیمارى بھ سخن پرداخت و حماسھ آفرید
 :او فرمود

آیا از رویداد تلخ و فاجعھ بارى مى پرسى كھ گزارش تكان دھنده آن ھمھ جا پراكنده شده و بال ھاى ! عایشھ 
این رویداد غمبارى بود كھ خدا آن را ! ر آن از راه باز مانده اند؟پرندگان بر اثر آن فرو ریختھ و رھروان ، بھ خاط

 . بھ آسمان باال برد و من در زمین بھ اندوه و آزمایش آن گرفتار آمدم
پاداش پیشتازى و پیشگامى امیرمؤمنان در میدان ھاى دانش و ایمان و ))عمر((و))ابوبكر((واقعیت این است كھ

دادند، تا آن جایى كھ كینھ و دشمنى او را در دل نھان داشتند و از آشكار ساختن  عمل و جھاد قھرمانانھ را بھ وى
آن جلوگیرى نمودند، اما ھنگامى كھ نورافشانى دین كم سو شد و پیامبر امین ، جھان را بدرود گفت ، آن دو بھ 

فدك را مصادره سرعت آن كینھ ھاى كور را آشكار ساختھ و بھ شدت در كوره بداندیشى و تجاوز دمیدند و 
اى واى كھ چھ كسى مالك فدك شد...كردند !! 

بخشش پروردگار بلندمرتبھ بھ آن شایستھ ترین مناجات كننده و نیایشگر با او، پیامبر ))فدك((حقیقت این است كھ
م و این بخشش با عل.و آن حضرت آن را بھ من بخشید تا تاءمین كننده ھزینھ زندگى فرزندان او و نسل من باشد.بود

 . خدا و بھ گواھى امین وحى او انجام پذیرفت
از این رو اگر آن دو تجاوزكار وسیلھ تاءمین ھزینھ زندگى ساده فرزندان مرا بردند و مرا از این درآمد ناچیز 
بازداشتند، من آن را در روز رستاخیز مایھ تقرب بھ خدا قرار داده و بھ حساب او خواھم آورد و خورندگان و 

وزكار فدك ، آن را زبانھ ھاى شعلھ ور و سوزان آتش سھمگین دوزخ خواھند یافتبرندگان تجا  . 
 در برابر یورشگران -3
سردمداران سقیفھ پس از قبضھ قدرت ، براى بھ انحصار در آوردن آن ، بھ كانون وحى و رسالت یورش بردند تا 

در این راه .كشند و بھ بیعت مجبور سازند با درھم شكستن اعتراض و مقاومت ریحانھ پیامبر، ھمتاى او را بھ بند
 .شرارت و شقاوت را تا بھ آتش كشیدن در خانھ آن حضرت پیش بردند

، دخت سرفراز پیامبر بیرون آمد و ھمان جا را بھ دانشگاھى تبدیل ))عمر((در اوج شرارت مھاجمان بھ فرماندھى
 : ساخت و باقوت قلب و اقتدار شگرفى بر سر دژخیمان نھیب زد كھ
 ایھا الضالون المكذبون ماذا تقولون ؟ واى شى ء تریدون ؟
 ...یا عمر اما تتقى هللا تدخل على بیتى ؟ ابحزبك الشیطان تخوفنى ؟

ما ھذه الجراءة على هللا و على رسولھ ؟! و یحك   
 ...ترید ان تقطع نسلھ من الدنیا و تفنیھ و تطفى ء نور هللا ؟

از یورش بھ خانھ من و محاصره آن چھ مى خواھید؟چھ مى گویید و ! ھان اى گمراھان   
آیا از خدا پروا نمى كنى كھ این گونھ مى خواھى زورمدارانھ بھ خانھ من درآیى و امنیت آن را در ! ھان اى عمر

 ھم شكنى ؟
بھ  آیا با دار و دستھ ات كھ دار و دستھ شیطان و گماشتگان انحصار و سركوب است ، مرا مى تراسانى ، با این كھ

این چھ بى پروایى و ددمنشى است كھ در برابر خدا و ! بیان قرآن ، دار و دستھ شیطان ناتوان است ؟ واى بر تو
 ! پیامبر او در پیش گرفتھ اى

آیا بر این اندیشھ زشت و ظالمانھ اى كھ نسل پاك پیامبر را كھ پرچمدار عدالت و آزادگى و سمبل ارزش ھا و 
برافكنى و با بھ آتش كشیدن خانھ ام ، نور خدا را خاموش سازى ؟ واالیى ھا ھستند، از زمین  

كھ خدا نور خود را فروزان و جاودانھ خواھد ساخت! بھ ھوش باش   . 
بدانید كھ من از حضور در كوچھ و در برابر بیگانگان ! و شمایان اى نگھبانان استبداد و اختناق ! ھان اى عمر

محاصره خانھ ام بھ وسیلھ شما، مرا از حریم خانھ ام بیرون كشید پروا مى كنم ، اما تھاجم و طغیان و . 
و بدین صورت حجت را بر شما و دیگر گمراھان و زورمداران كھ بر فریب و شمشیر تكیھ مى كنند، تمام 
 (320)(319)...كرد
 ریحانھ پیامبر و ھنر سرایندگى
ھنر سرایندگى و پرداختن و سرودن شعر زیبا و دل انگیز و دلنواز، كارى است بزرگ و نعمت و موھبت و ذوقى 
است سرشار، و از آن بزرگتر و شكوھبارتر آن است كھ این شعر و سروده ، پرمحتوا و داراى ھدف و پیام انسان 

بھ سوى واالیى ھا و آزادگى ھا و آزادمنشى ھا و رعایت حقوق و حرمت دیگران  ساز و اندیشاننده و برانگیزاننده



 .و در جھت عدالت و تقوا و در مسیر رشد و كمال سروده شود
چنین شعر و سروده اى از دنیایى سرشار از ذوق و لطافت و چشمھ جوشانى از ظرافت و دقت و دلى آكنده از 

تراود و سرچشمھ مى گیرد شور و شعور و پروا و صفا مى جوشد و مى . 
درست بھ ھمین دلیل است كھ در بیان پرنور پیشواى فرھنگ دوست و ھنرپرور اسالم از آن بھ پرتوى از حكمت و 
شعلھ اى از فرزانگى تعبیر گردیده و داراى اثرى شگرف خوانده شده است ، بھ گونھ اى كھ گاه اثر گذارى یك 

تھ و یا گفتار خوب و یا از شمشیر صیقل داده شده نیز بیشتر است ، و شعر جالب و نیرومند از چندین بخش نوش
ریحانھ دانشور و فرھنگ پرور پیامبر ھمان گونھ كھ در میدانھاى دانش و ایمان و عدالت و آزادگى سرآمد 
 . روزگاران بود، در ھنر سرایندگى و سرودن شعر نیز تماشایى و بى نظیر است

و خروشانى مى ماند كھ رودخانھ اى عظیم از ھنر و ذوق و ظرافت و لطافت  آن حضرت بھ چشمھ ھماره جوشان
را در دنیاى تماشایى و زیباى جان خویش در جریان داشت ، بھ گونھ اى كھ ھر لحظھ و در ھر شرایطى اراده مى 

مختلف ، در دم فرمود، در ابعاد گوناگون تربیتى ، اخالقى ، عقیدتى ، حماسى ، علمى ، فرھنگى ، و در مناسبتھاى 
 .، زیباترین و پرمحتواترین و دل انگیزترین اشعار را مى سرود
از آن سرآمد ھنر و عفاف و دانش و ذوق وصف ناپذیر، شعرھاى بسیارى بھ مناسبتھاى مختلف بھ یادگار مانده 

م و مى گذریماست كھ خود نوشتھ و كتابى دیگر مى طلبد و در این جا تنھا بھ یكى چند نمونھ از آنھا مى نگری  : 
 در ستایش ابرمرد عدالت و آزادى -1

از آن بانوى فرزانھ آورده اند كھ در آغازین لحظات زندگى مشترك خویش با امیر ارزش ھا، غنچھ لب را بھ 
ستایش ھمتاى نمونھ و بى نظیرش گشود و با بھره ورى از ھنر سرشار و ذوق بسیار و قریحھ خوش خویش چنین 
 :سرود

لنا و عز شامخ اضحى الفخار  ولقد سمونا فى بنى عدنان  

 و تقاصرت عن مجدك الثقالن  نلت العال و علوت فى كل الورى

 ذا المجد واالفضال واالحسان  اعنى علیا خیر من وطاء الثرى

 ما ناحت االطیار فى االغصان  فلھ المكارم والمعالى والحبا

(321) 
تو بھ .افتخار و عزت و سرافرازى بسیار از آن ما گردید و ما در میان نسل و تبار عدنان ، سربلند و واال شدیم 

ى و برترى اوج گرفتى و از ھمھ آفریدگان برتر و واالتر شدى و پریان و انسانھا از رشد و پرفرازترین قلھ بزرگ
 .عظمت تو عقب ماندند
(( است بھترین كسى كھ گام بر پشت زمین نھاد؛ ھمو كھ آراستھ بھ ویژگى ھاى بزرگ منشى و برترى و ))على

گوارى ھا تا آن گاه كھ پرندگان بر شاخسار واالیى ھاى انسانى و اخالقى و بزرگى ھا و بزر.نیكوكردارى است 
 . درختان ترنم مى كنند، ھمھ از آن اوست
 در پاسخ سروده امیر واالیى ھا -2

آن حضرت در قالب سروده .و نیز آورده اند كھ روزى گرسنھ اى بھ در خانھ امیرمؤمنان آمد و تقاضاى كمك كرد
باز گفت و برایش كمك خواست اى زیبا، تقاضاى آن بینوا را بھ دخت فرزانھ پیامبر  . 

 :ریحانھ پیامبر در پاسخ آن حضرت در دم این گونھ سرود
 مابى من لؤ م و ال وضاعة  امرك سمع یابن عم وطاعة

 ارجوا اذا اشبعت من مجاعة  اطعمھ وال ابالى الساعة

، تو در این پیشنھاد، در از دیدگاه من .فرمان تو را اى یادگار عموى گرانقدرم ، بى درنگ بھ جان خواھم خرید
 . خور سپاسى و نھ نكوھش و سرزنش

ھم اكنون این گرسنھ را غذا خواھم داد و بھ یاد آینده خویش نخواھم افتاد و آرزو دارم با شكم گرسنھ در راه خدا 
 . ایثار كنم
 در قلمرو تربیت و سازندگى -3

یت فرزندانش نیز بھره مى گرفت و اندیشمندانھ و بانوى نمونھ اسالم از ھنر سرایندگى و ذوق شعرى خویش در ترب
 . ادیبانھ ، ارزشھا و واالییھا را در قالب سروده ھاى زیبا و دلنشین ، بھ كانالھاى روح و جان آنان وارد مى ساخت

چنین مى سرود) علیھ السالم(در این مورد آورده اند كھ آن حضرت در كنار گاھواره فرزندش حسن  : 
 واخلع عن الحق الرسن  اشبھ اباك یا حسن

 و ال توال ذا االحن  واعبد الھا ذا المنن

باش و كند و زنجیر را از گردن حق و صاحبان آن برگیر))على((بسان پدر گرانمایھ ات! حسن جان  ! 
تنھا، خداى بخشاینده و ارزانى دارنده نعمت ھا را بپرست و با انسان نماھاى كینھ توز و بداندیش دوستى و رفاقت 
 . مكن



علیھ السالم(و نیز آورده اند كھ مام جاودانھ در حالى كھ نور دیده اش حسین  را بر روى دست نوازش مى داد، این  (
 :گونھ اندیشمندانھ و ھنرمندانھ مى سرود

 (322)لست شبیھا بعلى   انت شبیھ بابى

تو در چھره و سیماى درخشانت ، بھ پدرم پیامبر مى مانى و بھ ظاھر، چندان بھ پدرت امیرمؤمنان ! حسین جان 
 . شبیھ نیستى
 در سوگ خورشید -4

نھ در سوگ خورشید رسالت و پدر گرانقدرش ، اشعارى بسیار قوى و ادیبانھ و آن بانوى اندیشمند و فرزا
 : شورانگیز سرود كھ بھ یكى دو نمونھ مى نگریم

او پس از بھ خاك سپارى آن خورشید جھان افروز، سوز دل اندوه زده را در قالب این سروده ھا رھا ساخت : الف 
 :و فرمود

ر واظلم العصرانشمس النھا  اغبر آفاق السماء و كورت  

 اسفا علیھ كثیرة الرجفان  واالرض من بعد النبى كئیبة

 ... ولیبكھ مضر وكل یمان  فلیبكھ شرق البالد و غربھا

 .كرانھ ھاى آسمان را گرد و غبار فراگرفت و خورشید تیره و تار شد و روز و شب ھر دو تاریك و یكسان گردید
شت و بھ نشانھ تاءسف بر او، بسیار لرزیدو زمین پس از رحلت پیامبر، اندوھگین گ . 

 .در سوگ او باید شرق و غرب گیتى بگرید و ھمھ قبیلھ ھا بر او اشك ببارند
 .باید آن كوه عظیم و خانھ خدا با ھمھ پدیده ھا و اركانش بر او گریھ كنند

درود! ن بر تو باد، دروددرود فرو فرستنده قرآ! ھان اى آخرین پیام آور خدا كھ پرتو نور وجودت پربركت است  ! 
و پس از پدیدار شدن فتنھ ھاى ارتجاع و استبداد پس از رحلت پدر چنین سرود: ب  : 

 لو كنت شاھدھا لم یكبر الخطب  قد كان بعدك انباء و ھنبثة

 واختل قومك فاشھدھم فقد نكبوا  انا فقدناك فقد االرض وابلھا

الدنین مقتربعند االلھ على ا  و كل اھل لھ قربى و منزلة  ... 

 :و در كنار تربت او این گونھ سرود
 ...ان الیشم مدى الزمان غوالیا  ماذا على من شم تربة احمد

 صبت على االیام صرن لیالیا  صبت على مصائب لو انھا

 ... یالیتھا خرجت مع الزفرات  نفسى على زفراتھا محبوسة

تطول حیاتىابكى مخافة ان   ال خیر بعدك فى الحیاة و انما  

 ... انوح و اشكوا ال اراك مجاوبى  اذا اشتد شوقى زرت قبرك باكیا

 ...بر آن كسى كھ تربت پاك پیامبر را بوییده است ، چھ باك اگر در ھمھ زندگى خویش عطرى نبوید
آیا صداى نالھ و شیون مرا مى شنوى ؟: بھ آن كھ در دل زمین نھان است و روح بزرگ او حاضر است ، بگو  

مصیبت ھا بھ گونھ اى بر من باریده است كھ اگر بر روزھا این گونھ باریدن مى كرد، بھ شبھاى تار بدل ! جان پدر
 .مى شدند

پس از تو ھیچ خیر و خوشى در زندگى نیست و من از فراق تو مى گریم از بیم آن كھ مباد بعد از تو ! جان پدر
 !زندگى ام طوالنى شود
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ھر گاه شور و شوق دیدارت را در دل بسیار احساس مى كنم ، با چشمانى اشكبار بھ كنار تربت تو مى آیم و در 

ى پدر پر مھر، بگو چرا جواب مرا نمى دھى ؟كنار تو نالھ مى زنم و شكایت مى كنم و تو، ا ! 
تو گریھ را بھ من آموختى و یاد پرشكوه تو ھمھ مصیبت ھا و ! اى كسى كھ در دامان خاك آرمیده اى ! جان پدر

 .رنجھا را از یاد من برد
ستره دل گر چھ بھ ظاھر از من نھان شده و در دل خاك تیره خفتھ اى اما خود مى دانى كھ ھرگز از گ! جان پدر

 . فاطمھ ات نھان نیستى
 :و در غربت و تنھایى حق ، اندوه پایدار خود را این گونھ بھ نمایش نھاد

 بعد فقدى لخاتم االنبیاء  قل صبرى وبان عنى عزائى

 ویك ال تبخلى بفیض الدماء  عین یا عین اسكبى الدمع سحا

 و كھف االیتام والضعفاء  یا رسول االلھ یا خیرة هللا

بكتك الجبال والوحش جمعاقد   والطیر واالرض بعد بكى السماء  

 المشعر یا سیدى مع البطحاء  و بكاك الجحون والركن و

 ...ءان فى الصبح معلنا والمساء  و بكاك المحراب والدرس للقر

شكیبایى ام اندك شد و آرامش از من دور گردید! پس از رحلت تو اى آخرین پیامبر خدا . 
واى بر تو اگر حتى از فرو باریدن خون بخل ورزى! باران اشك ببار! چشم  ھان اى! چشم   ! 

اى پناه یتیمان و ناتوانان! اى بھترین برگزیده او! ھان اى پیامبر خدا  ! 
آسمان و .از سوگ تو گریستند  كوه ھا و حیوانات بیابان و پرندگان آسمان و زمین گسترده ، ھمھ و ھمھ پس 

وگوار شدندكھكشان ھا در غم تو س . 
بر تو گریھ كردند))حجون((و))بطحاء((،))مشعر((،))ركن!((ساالر من  . 

و اسالم نیز ھمان وقت كھ .و محراب نماز و درس قرآن ، بامدادان شامگاھان با صداى بلند در رحلت تو نالھ زدند
 . با سوگ جان سوز تو بسان دیگر غریبان و تنھایان ، غریب و تنھا گشت ، بر تو گریست

كاش مى دیدى منبرى را كھ بر فراز آن صعود مى كردى و باران حقایق را بر مزرعھ جانھا مى ! جان پدر
 . باراندى ، اینك پس از آن روشنایى و نور خیره كننده وجود تو، ظلمت و تاریكى بر آن سایھ افكنده است



مرگ مرا زودتر برسان! بار خدایا  . 
ندگى بیزار شده امآخر دیگر از این ز! ھان اى ساالر من   . 

 در آستانھ شھادت -5
نمود و شور و عشق وصف ناپذیر خویش   دخت ارجمند پیامبر در آستانھ شھادت خویش رو بھ ھمتاى گرانمایھ اش 

 :بھ او و نگرانى اش در مورد آینده را این گونھ در قالب سروده اى اندیشمندانھ بیان كرد
ع فھو یوم الفراقواسبل الدم  ابكنى ان بكیت یا خیر ھاد  

 فقد اصبحا حلیفا اشتیاق  یا قرین البتول اوصیك بالنسل

 (323)... قتیل العدابطف العراق  ابكنى و ابكى للیتامى وال تنسى

و باران اشك ھا را از جام ! اگر خواستى گریھ كنى ، بر من گریھ كن ، ھان اى بھترین پیشوا و ھدایتگر! على جان 
 . دیدگان سرازیر كن كھ امروز روز جدایى است

نم ؛ چرا كھ آنان ھمدم مھر و محبت شده اندتو را در مورد فرزندانم سفارش مى ك! ھان اى یار و ھمتاى فاطمھ  . 
 .بر من و یتیمانى گریھ كن كھ در سرزمین عراق قتل عام تاریك اندیشى ھا و دشمنى ھا خواھند شد
 پرتوى از نورافشانى ھاى ریحانھ پیامبر

ر او از با وجود توقف كوتاه مدت آن حضرت در این جھان و با آن ھمھ فشارھا و سختى ھا و مشكالت شكننده ب
سوى ارتجاع و استبداد و فریب ، باز ھم دریایى از معارف و مفاھیم ، دعاھا و نیایش ھا، درس ھاى اخالقى و 
انسانى و حقوقى و روانشناسى و جامعھ شناسى و راز و رمز صعود و سقوط جامعھ ھا و تمدن ھا تا مسائل فقھى و 

و اگر سخنان بلند و ژرف و .یى ھا بھ یادگار مانده است وظایف فردى و خانوادگى و اجتماعى از آن آموزگار واال
كھ در راه مھار ستم و بداد و در مبارزه با استبداد و ارتجاع قدرت پرست و خودكامھ ، خطاب بھ  -پرمحتواى او 

نیز بھ دقت مورد مطالعھ قرار گیرد، آنگاه است كھ شكوه و  - عصرھا و نسل ھا، زیر برق سرنیزه ھا بیان گردید 
 .عمق و ژرفایى و گستردگى و بى كرانھ بودن اقیانوس دانش او آشكار مى گردد

اگر بانوى بانوان از آن چھ در این جھان زیست ، اندكى بیشتر زندگى : یكى از دانشمندان در این مورد مى نویسد
ھره ور شدن نیز مى كرد و فرصت و فراغت میدان و مجال مى یافت ، و اگر مردمى آماده آموختن و فراگرفتن و ب

آن گونھ كھ مى باید گرداگرد آن خورشید جھان افروز مى بودند، از انوار طالیى و حرارت و آثار حیات بخش او 
 .بھره گیرند، بھ راستى كھ در توان او بود كھ جھان را از دانش و فرھنگ و بینش و عرفان لبریز سازد

ى و فروغ بخشى آن گرانمایھ عصرھا و آن آموزگار نسل ھا در این فرصت تنھا بھ نمونھ ھایى كوتاه از پرتوافكن
 :در شمارى از مفاھیم و موضوعات بسنده مى شود
 آغازین شب پیوند یا پرستش عاشقانھ خدا -1

در آغازین شب زندگى مشترك با امیر واالیى ھا بود كھ آن حضرت ، فاطمھ را بر خالف ھمھ زوج ھاى جوان 
لیل آن را پرسید كھ فرمودد.نگران و غرق در اندیشھ دید : 

تفكرت فى حالى و امرى عند ذھاب عمرى و نزولى فى قبرى فشبھت دخولى فى فراشى بمنزلى كدخولى الى لحدى 
 (324)... و قبرى فاءنشدك هللا ان قمت الى الصلوة فنبعد هللا تعالى ھذه اللیلة
در مورد سرنوشت و آینده خویش مى اندیشیدم كھ بھ یاد واپسین لحظات عمر و ھنگامھ فرود بھ خانھ قبر افتادم ، ))

امروز از خانھ پدر بھ خانھ ھمتاى .ن بھ سرعت سپرى مى گرددو بھ این فكر فرو رفتم كھ چگونھ عمر انسا
 . گرانقدرم آمدم و فردا نیز از این جا بھ منزلگاه دیگرى و بھ جوار رحمت حق خواھم رفت

بھ خداى سوگندت مى دھم كھ بیا تا در آغازین لحظات زندگى مشترك بھ نماز بایستیم و ھر ! از این رو، على جان 
ا بھ پرستش خدا سپرى كنیمدو با ھم این شب ر  .)) 

 پاداش اخالص -2
آن بانوى بى ھمتا، بنده خالص بارگاه خدا بود و در این راه تا جایى اوج گرفتھ بود كھ بھ راستى آموزگار و نمونھ و 
 .سرمشق بندگى و آزادگى و عبادت و نیایش و تالش خالصانھ بود
 :در این مورد مى فرمود

دتھ اھبط هللا عزوجل الیھ افضل مصلحتھ من اصعد الى هللا خالص عبا (325) 
(( خدا صعود بخشد و باال فرستد، خداى بزرگ ، برترین مصلحت و آن كس كھ عبادت خالصانھ خویش را بھ سوى 

فرو مى فرستد  بھترین بھره و سود او را بھ سویش  .)) 
 دو امانت گرانبھاى پیامبر -3
 :درباره دو امانت گرانبھاى پیامبر از آن بانوى نمونھ آورده اند كھ فرمود

اال انى مخلف فیكم كتاب ربى عزوجل وعترتى ...الناس ایھا ...سمعت ابى رسول هللا فى مرضھ التى قبض فیھ یقول 
ھذا على مع القرآن ، و القرآن مع على ال یفترقان حتى یردا على الحوض ، : ثم اخذ بید على فقال .اھل بیتى 



 (326)فاءسئلكم ما تخلفونى فیھما
((  - در حالى كھ خانھ و گرد بسترش لبریز از یارانش بود  - از پدر گرانمایھ ام پیامبر خدا، در آستانھ رحلتش شنیدم 

ھان اى مردم: فرمود از میان شما و این سراى فانى بھ سراى جاودانھ رخت چیزى نمانده است كھ من بھ آسانى  ! 
بربندم ، و راستى كھ گفتارى ماندگار و روشنگر كھ حجت را بر شما تمام و راه عذر و بھانھ را بر ھمگان مى 
 . بندد، آن را بھ شما گفتم و تقدیم داشتم

یكى از آن : نگ بر جاى مى گذارم بھ ھوش باشید كھ من در میان شما دو امانت گرانبھا و گرانس! ھان اى مردم 
 . دو، كتاب پروردگارم ، قرآن ، است و دیگرى خاندانم

است كھ ھماره بھ ھمراه قرآن است و قرآن ))على((این! ھان اى مردم : آن گاه دست امیرمؤمنان را گرفت و فرمود
من وارد شوند با اوست ؛ این دو از یكدیگر جدایى نمى پذیرند تا ھر دو در آستانھ حوض كوثر بر . 

پس از رحلت من -من در روز رستاخیز از شما از آنچھ در مورد این دو ! مردم  انجام دھید، خواھم پرسید و  - 
گو و مسئول بدانید شما در این مورد باید خود را پاسخ  .)) 

 روح روزه دارى -4
ش ، یگانھ روزگار بود، در روزه و آن گرانمایھ جھان ھستى ھمان گونھ كھ در توحیدگرایى و اخالص و نماز و نیای

 . روزه دارى نیز نمونھ واال براى بندگان شایستھ خداست
 :در مورد روزه واقعى و شرایط روزه شایستھ و بایستھ از جملھ مى فرمود
 (327). ما یصنع الصائم بصیام اذا لم یصن لسانھ و سمعھ و بصره و جوارحھ
ھنگامى كھ انسان روزه دار در روزه خویش زبان ، گوش ، چشم و دیگر اعضاى خویش ، چون دست و پا را از ))

ز آن روزه چھ كارى ساختھ است ؟ و آن را براى چھ مى خواھد و مى گیرد؟نافرمانى خدا باز ندارد، ا )) 
 پانزده كیفر در برابر بھا ندادن بھ نماز -5
 :در این مورد از دخت ارجمند پیامبر آورده اند كھ فرمود
 .ساءلت ابى رسول هللا لمن تھاون بصالتھ من الرجال و النساء

بصالتھ من الرجال و النساء ابتاله هللا بخمس عشرة خصلة من تھاون): صلى هللا علیھ و آلھ (قال   : 
 یرفع هللا البركة من عمره ،
 و یرفع هللا البركة من رزقھ ،
 و یمحوا هللا عزوجل سیماء الصالحین من وجھھ ،
 و كل عمل یعملھ ال یوجر علیھ ،
 و ال یرتفع دعاؤ ه الى السماء،
 و لیس لھ حظ فى دعاء الصالحین ،

ت ذلیال،و انھ یمو  
 و یموت جائعا،
 و یموت عطشانا، فلو سقى من انھار الدنیا لم یرو عطشھ ،
 و یوكل هللا ملكا یزعجھ فى قبره ،
 و یضیق علیھ قبره و تكون الظلمة فى قبره ،
 و یوكل هللا بھ ملكا یسحبھ على وجھھ و الخالئق ینظرون الیھ ،
 و یحاسب حسابا شدیدا،

زكیھ و لھ عذاب الیمو ال ینظر هللا الیھ و ال ی  .(328) 
(( از و رمز دوستى با خدا بھا نمى دھند، پرسیدم ؛ او در از پدر گرانقدرم پیامبر، در مورد مردان و زنانى كھ بھ نم

ھر مرد و زنى كھ در نماز و رابطھ با آفریدگارش سستى ورزد و بدان ، آن گونھ كھ باید، بھا : پاسخ من فرمود
 :ندھد، خدا او را بھ پانزده بال كیفر خواھد كرد
 .خدا بركت را از عمر او بر مى گیرد -1
و روزى اش بر مى داردخدا بركت را از رزق  -2 . 
 .خدا نشان شایستگان را از چھره اش محو مى كند -3
 .ھر كارى كھ در زندگى انجام دھد، بھ پاداش آن نخواھد رسید -4
 .دعاى چنین كسى پذیرفتھ نخواھد شد -5
 .او از دعاى بندگان شایستھ خدا بھره اى نخواھد برد -6
 .چنین كسى با ذلت و خوارى خواھد مرد -7



 .و نیز گرسنھ جان خواھد داد -8
و تشنھ كام از دنیا خواھد رفت ؛ بھ گونھ اى كھ اگر با ھمھ چشمھ سارھا و جویبارھاى دنیا آبش دھند، تشنگى  -9
 .او برطرف نخواھد شد
 .پس از مرگش ، آفریدگار ھستى فرشتھ اى را بر مى گزیند تا او را در قبرش آشفتھ و ناآرام سازد -10
او تنگ و تیره و تار خواھد شدقبرش بر  -11 . 
خداوند فرشتھ اى را مى گمارد تا او را بر چھره اش بھ زمین كشد و ھمگان او را در نھایت خفت و خوارى  -12
 .نظاره كنند
 .در روز رستاخیز بھ سختى مورد محاسبھ قرار مى گیرد -13
 .و خداوند بھ او با نظر رحمت نمى نگرد -14
پیامدھاى آن پاك و پاكیزه نمى سازد و بھ عذابى دردناك گرفتار خواھد شد و او را از گناه و -15 . 
 در معیار و مالك شیعھ بودن -6

بانویى حق جو از دوستداران خاندان وحى و رسالت بھ محضر فاطمھ شرفیاب مى گشت كھ ھمسرش از او 
ھ و عملكرد، از پیروان و شیعیان خاندان خواست تا از دخت فرزانھ و اندیشمند پیامبر بپرسد كھ آیا او با این اندیش

 پیامبر است یا نھ ؟
بھ جاى پاسخ شخصى و فردى ، پاسخ كلى داد و معیار و مالك شیعھ بودن را براى عصرھا ) علیھا السالم (فاطمھ 

 .و نسل ھا ترسیم كرد
 :آن بانوى بى ھمانند فرمود

ن شیعتنا حقا واال فالان كنت تعمل بما امرناك و تنتھى عما زجرناك عنھ فاءنت م .(329) 
(( مى دھیم و شما را بھ سوى آنھا راه مى نماییم ، ھمھ اگر بھ راستى آنچھ ما بر اساس مقررات خدا بھ شما فرمان 

را بھ دقت بھ كار مى بندید و رعایت مى كنید و نیز از آنچھ ھشدارتان مى دھیم دورى مى جویید و ھشدار مى 
پذیرید، بھ راستى از شیعیان ما ھستید و بھ حق از دوستداران و رھروان راه توحیدى و انسانى ما، اما اگر جز این 

، نھ ؛ در آن صورت شما از راه و رسم و فرھنگ و اخالق و دین دفتر ما بیگانھ ایدباشد .)) 
 بھترین انسانھا -7

از آن بانوى فرزانھ در مورد بھترین انسانھا پرسیدند؛ او در پاسخ با ترسیم معیارى جالب و دقیق در اى مورد 
 :فرمود
 (330). خیاركم الینكم مناكبھ واكرمھم لنسائھم
(( قوق و بھترین شما كسى است كھ در برخورد با مردم بھ ویژه محرومان نرمخوتر و مھربان تر و در رعایت ح
حرمت آنھا انسان تر باشد؛ و ارزشمندترین شما كسى است كھ بیش از دیگران زنان را گرامى دارد و حقوق و 
 ((.حرمت آنان را بھ راستى رعایت كند
 بدترین انسانھا -8
 :از آن آموزگار واالیى ھا آورده اند كھ در ھشدار از بیھودگى و بیھوده گویى فرمود

تى الذین غذوا بالنعیم ، الذین یاءكلون الوان الطعام ، و یلبسون الوان الثیاب و یتشدقون فى شرار ام: قال رسول هللا 
 (331). الكالم
بدترین افراد جامعھ من آن كسانى ھستند كھ از نعمت ھاى رنگارنگ خدا تغذیھ مى كنند و بھره ور مى شوند و ))
از انواع خوراكى ھا مى خورند و لباس ھاى گوناگون مى پوشند و بى آن كھ سپاس ارزانى دارنده نعمت ھا را 

الت زندگى كنند، ھر آنچھ مى خواھند مى گویند و بھ ھر زشتى و بگزارند و مسئوالنھ و ھدفدار و بر اساس عد
 ((.گناھى روى مى آورند
 زندگى در جھت خشنودى خدا -9
ھر كس بھ تناسب اندیشھ و عقیده و دریافت خویش از زندگى در دنیا بھ چیزھایى دل مى بندد و بھ كارھایى دل 

ھ و آراستگى بھ ارزش ھاى واالى انسانى و اخالقى اش خوش مى دارد؛ و دخت ارجمند پیامبر بھ دلیل اوج اندیش
بھ پیوند ھماره با خدا، نگرش بر چھره پیام آور او، و بھ مھر بھ انسان ھا در جھت خشنودى ! در زندگى این جھان 

است و چیزھاى دوست داشتنى زندگى اش اینھاست  آفریدگارشان دلخوش   . 
 :او در این مورد مى فرماید

تالوة كتاب هللا ، والنظر فى وجھ رسول هللا ، واالنفاق فى سبیل هللا: یاكم ثالث حبب الى من دن  .(332) 
 : از دنیاى شما، مردم ، سھ چیز برایم دوست داشتنى گردیده است))
 تالوت تفكرانگیز كتاب پرشكوه خدا و تعمق در آیات آن ، -1



 نگرش تفكرانگیز بر چھره پیامبر خدا و الھام راه و رسم زندگى آزادمنشانھ و خداپسندانھ از او، -2
خدا و دیگر بشردوستى و مردم خواھى و انفاق در راه -3 .)) 
 ترغیب بھ بلندنظرى -10
 :از آن حضرت آورده اند كھ در مورد وصف ارزشمند و ستوده سخاوت و بلندنظرى فرمود

و علیك بالسخاء، فان السخاء شجرة من شجر الجنة ، اغصانھا متدلیة الى االرض ، فمن اخذ منھا : قال لى رسول هللا 
 (333). غصنا قاده ذلك الغصن الى الجنة
(( ش در راه حق بر تو باد بھ صفت ارزشمند سخاوت و بلندنظرى و بخش: پدر گرانمایھ ام پیامبر خدا، بھ من فرمود

و عدالت ؛ چرا كھ این ویژگى انسان ساز، درختى از درختان بھشت است كھ شاخھ ھاى آن در كران تا كران زمین 
سایھ گسترده است و ھر كس بھ شاخھ اى از شاخھ ھاى آن چنگ زند، آن شاخھ از درخت سخاوت او را بھ بھشت 
 ((.پرطراوت و زیبا راه خواھد نمود
نكوھیده بخل و تنگ نظرى ھشدار از خصلت -11  
 :در زیان و تباه آفرینى خصلت نكوھیده بخل و تنگ نظرى فرمود

ایاك و البخل فانھ شجرة فى النار، و اغصانھا فى .ایاك و البخل ، فانھ عاھة ال تكون فى كریم : قال لى رسول هللا 
 (334).الدنیا، فمن تعلق بغصن من اغصانھا ادخلھ النار
(( چرا كھ بخل آفت زیان بارى است كھ در خور وجود انسان بزرگوار و بزرگمنش ! از بخل و تنگ چشمى بپرھیز
 . نیست
آرى ، از این خصلت نكوھیده سخت بپرھیز؛ چرا كھ این آفت زیان بار بسان درختى است كھ ریشھ در ژرفاى آتش 
دوزخ دارد و شاخھ ھاى آن بھ دنیا مى رسد و ھر آن كس كھ بھ شاخھ اى از شاخھ ھاى آن در آویزد سرانجام او را 
 ((. وارد دوزخ خواھد ساخت
 درس بھداشت و پاكیزگى -12

انھ ارجمند پیامبر ھمان گونھ كھ سمبل قداست و پاكیزگى درون و اللھ زار عطرآگین سازمان وجود و اخالق ریح
خویش بود، ھماره بھ بھداشت و نظافت بیرون و طراوت و شادابى و آراستگى ظاھر نیز بھا مى داد و ھمگان را 

در این مورد آورده اند كھ مى فرمود.بھ آن سخت سفارش مى كرد ، پیامبر خدا، فرمود پدرم : : 
 (335).ال یلومن اال نفسھ من بات و فى یده غمر

ستانى چرب و آلوده و بدون رعایت بھداشت و نظافت ، بھ استراحت پردازد و آن گاه بھ آفت و كسى كھ شب را با د
 .بیمارى گرفتار آید، نباید جز خویشتن كسى را نكوھش كند
 نزدیك ترین حاالت زن بھ خدا -13

مقام انسانى زن  پیامبر گرامى در قالب پرسش ھایى تفكرانگیز در مورد زن یا نیمى از پیكر جامعھ و توجھ دادن بھ
زن چیست و جایگاه او كجاست ؟: و حساسیت نقش او، از یاران پرسید  

زن انسانى است بسان دیگران ، اما یادآور حیا و وقار و عفاف و پاكى است: آنان پاسخ دادند  . 
 :پیامبر فرمود
 متى تكون ادنى من ربھا؟
(( است ؟ چھ زمانى زن بیش از ھر زمان دیگر بھ پروردگارش نزدیك تر )) 

ادنى ما تكون من ربھا ان تلزم قعر بیتھا): علیھا السالم (قالت فاطمة  .(336) 
آن لحظاتى كھ یك بانوى آگاه و اندیشمند و پرواپیشھ در خانھ :((در پاسخ آن حضرت گفت ) علیھا السالم (اطمھ ف

خویش بھ تدبیر او جامعھ كوچك خانھ و تربیت و آموزش فرزندان خویش مى پردازد، از ھر زمان و انجام ھر كار 
 ((. دیگرى بھ خدا نزدیكتر است

ظریف دخت فرزانھ اش كھ از میان نقش ھاى چندگانھ یك زن ، بھ نقش مادرى و  پیامبر با شنیدن پاسخ دقیق و
كھ مقدمھ و مرحلھ اى از تدبیر شایستھ و انسانى امور و شئون یك جامعھ مترقى و آزادمنش  -تدبیر امور فرزندانش 

راستى كھ فاطمھ پاره اى از سازمان وجود من است:((بیشتر بھا مى داد، فرمود -و پویاست   .)) 
ان فاطمة بضعة من): صلى هللا علیھ و آلھ (فقال رسول هللا   .(337) 

در كانون خانھ و خانواده حقوق و اخالق -14  
در مورد زنان شایستھ كردار و چگونگى رفتار آنان در كانون خانھ و خانواده و در رابطھ با آیین ھمسردارى از آن 
 :حضرت آورده اند كھ فرمود

ویل المراءة اغضبت زوجھا و طوبى المراءة رضى عنھا زوجھا: قال رسول هللا  .(338) 



نفرین بر آن زنى كھ با پایمال ساختن حقوق و حرمت مرد خانھ اش ، او را بھ خشم آورد؛ و خوشا بھ حال آن ))
رفتارى خداپسندانھ و انسانى ، بھ گونھ اى زندگى كند كھ ھمسرش از او خشنود باشدزنى كھ با  .)) 

 در شیوه شایستھ ھمسرى -15
او سمبل و نمونھ یك ھمسر شایستھ و یك ھمتاى بایستھ و یك شریك زندگى برازنده و یك ھمراه و ھمراز آزاده و 

راه از ھیچ مھر و ایثار دریغ نمى ورزید بزرگ در راه تقرب بھ خدا و طلب خشنودى او بود و در این . 
دیگران را بر خود مقدم مى داشت و با سختى ھاى زندگى دلیرانھ روبھ رو مى گردید تا گرد و غبار اندوه و رنج 

امیرمؤمنان و فرزندان ارجمندش ننشیند  زندگى بر دل مصفاى ھمتاى زندگى اش  . 
گفت -چرا نگفتى چیزى در خانھ نیست تا فراھم آورم ؟ ! فاطمھ جان : كھ پرسید - در جواب امیرمؤمنان   : 

 (339). یا ابا الحسن انى الءستحیى من الھى ان اكلف نفسك ماالتقدر علیھ
(( من از پروردگارم حیا مى كنم كھ چیزى را كھ تو بر فراھم آوردن آن توان ندارى ، آن را از تو ! على جان 
 ((. بخواھم و فراھم آوردن آن را از شما درخواست كنم
 در خوشرویى و برخورد انسانى با ھمگان -16

وشرویى و برخورد انسانى و شایستھ با انسان ھا بھ ویژه محرومان و نیازمندان آن بانوى فرزانھ در خوشگویى و خ
 .، آموزگار عصرھا و نمونھ نسل ھا بود
 :در این مورد ششمین امام نور از مام سرفرازش آورده است كھ فرمود
 (340).بشر فى وجھ المؤمن یوجب لصاحبھ الجنة و بشر فى وجھ المعاند المعادى یقى صاحبھ عذاب النار
(( ورد و برخورد شایستھ و خوشرویى و ادب در برابر انسان با ایمان ، بھشت را براى انسان خوشرو فراھم مى آ

خوشرویى با كسى كھ با انسانھاى بدخواه و ستیزه جو مبارزه مى كند، انسان را از عذاب آتش سوزان نگاه مى 
 ((.دارد
 روابط عادالنھ و انسانى با زیردستان -17

دشمن ،  ریحانھ پیامبر سمبل عدل و انصاف در ھمھ زندگى پرافتخار خویش بود و با آشنا و بیگانھ ، دوست و
 .توانمند و ناتوان ، بر اساس عدل و داد رفتار مى كرد؛ درست ھمان گونھ كھ قرآن و پیامبر نشانگر آن بودند
در این مورد آورده اند كھ روزى پیامبر گرامى بھ خانھ دخت ارجمندش وارد شد و او را در حال كار و تالش دید، 
 . اما شاگرد و خدمتگزار خانھ اش را در حال استراحت
 :دلیل آن را پرسید، كھ فاطمھ پاسخ داد
 (341)یا رسول هللا على یوم و علیھا یوم 
(( كارھاى منزل را بھ گونھ اى عادالنھ تقسیم كرده ام كھ بر اساس آن ، یك روز كار خانھ را من ! پیامبر خدا اى
 ((.انجام مى دھم و روز دیگر را او
 پیروى واقعى از پیامبر -18
(( ك آسیاى ریحانھ پیامبر را دیدم كھ خود بھ كم: یكى از یاران ارجمند پیامبر، در این مورد آورده است كھ ))سلمان
 . دستى براى تھیھ نان ، دانھ ھا را آرد مى كند و اثر تالش و كار بر دستانش بر جاى مانده است

در حالى كھ خدمتگزار خانھ ات در كنار شماست ، ! دخت ارجمند پیامبر: پس از نثار درود بر آن حضرت ، گفتم 
گذارید؟ چرا خود را بھ زحمت مى افكنید و چرا این كارھا را بھ او وا نمى  

 :او در پاسخ ، درس پیروى آگاھانھ و خالصانھ از پیامبر را بھ نمایش نھاد و فرمود
 (342). اوصانى رسول هللا ان تكون الخدمة لھا یوما و لى یوما فكان امس یوم خدمتھا والیوم خدمتى
پیامبر گرامى بھ من سفارش كرد كھ كارھاى خانھ را با خدمتگزار خانھ تقسیم كنم و بر اساس این تقسیم كار، یك ))

دیروز نوبت او بود و امروز نوبت من استروز او كارھاى خانھ را انجام دھد و روز دیگر من ؛ از این رو   .)) 
 نیك بختى واقعى -19
نمى نگریست ، بلكھ او را امام راستین   ریحانھ پیامبر، امیرمؤمنان را تنھا ھمتاى زندگى و پدر گرانقدر فرزندانش

نھ و آزادمنشانھ و پیشواى حقیقى پس از پیامبر مى نگریست و با ھمھ وجود بھ او و راه و رسم عادالنھ و بشردوستا
 .او عشق مى ورزید و دوستى او و پیروى واقعى از وى را مایھ نیك بختى دنیا و آخرت مى شمرد
 :در این مورد فرمود
 (343). ان السعید كل السعید حق السعید من احب علیا فى حیاتھ و بعد موتھ
بى تردید سعادتمند واقعى كسى است كھ در زندگى این سرا و سراى دیگر، دوستدار راستین امیرمؤمنان و پیرو ))
 ((.راه و رسم عادالنھ و انسانى او باشد
حقوق ھمسایگان در رعایت -20  



او نھ تنھا آموزگار زنان دانش دوست و طالب علم و آگاھى و رشد و اندیشھ بود كھ آموزگار مردان حق طلب و 
 .حق جو نیز بود
یكى از دانشوران بھ محضرش شرفیاب شد و تقاضا كرد تا پرتوى از آنچھ از بارگاه خدا و پیامبرش بھ او ھدیھ 

؛ بانوى بانوان این روایت جالب و درس آموز را بھ یادگار نھادشده است براى مردم ارزانى دارد : 
من كان یؤ من باㆨ و الیوم االخر فال یؤ ذى جاره و من ) صلى هللا علیھ و آلھ (بسم هللا الرحمن الرحیم ، قال محمد 

 كان یؤ من باㆨ والیوم االخر فلیكرم ضیفھ
او یسكت ، ان هللا یحب الخیر الحلیم المتعفف و یبغض الفحش من ومن كان یؤ من باㆨ و الیوم االخر فلیقل خیرا 

 (344).البذاء، و البذاء من النار
(( و آن كسى كھ بھ خدا و روز .آن كسى كھ ایمان بھ خدا و روز رستاخیز بیاورد، ھمسایھ اش را نمى آزارد

و آن كسى كھ بھ خدا و روز رستاخیز ایمان بیاورد، باید .را گرامى مى دارد  رستاخیز ایمان بیاورد میھمان خویش 
رو بنددیا سخن شایستھ و سنجیده گوید و یا ساكت باشد و لب ف . 

خدا انسان خیراندیش و بردبار و خویشتن دار را دوست مى دارد و عنصر بدزبان و بداندیش و بى شرم را، ! مردم 
كھ اصرار درخواستھ ھاى نارواى خویش مى كند، دشمن مى دارد؛ چرا كھ حیا از ایمان است و ایمان جایگاھش 

مى گیرد و انسان بى شرم در آتش خواھد بود بھشت خداست ، اما بدى و نارواگویى از بى شرمى سرچشمھ .)) 
 درس بشردوستى -21

آموزگار مردم خواھى و مردم نوازى و   ریحانھ ارجمند پیامبر، در زندگى سراسر افتخار و الھام بخش خویش 
 . سمبل واقعى بشردوستى است

رانمایھ ام فاطمھ را شب جمعھ مام گ: در این مورد آورده است كھ ) علیھ السالم(دومین امام نور حضرت مجتبى 
اى نگریستم كھ در محراب عبادت خویش بھ پرستش یكتا آفریدگارش ایستاده و تا سپیده سحر و دمیدن طلوع فجر 

خود بھ روشنى مى شنیدم .در ركوع و سجود بود و با شور و اخالصى وصف ناپذیر در راز و نیاز با آن بى نیاز
ان با ایمان و پرواپیشھ را دعا مى كرد و نامشان را گاه مى برد و از خدا كھ آن فرشتھ بشردوست ، زنان و مرد

برایشان خوبى و نیكى مى خواست و طلب خیر و بركت مى نمود، اما شگفتا كھ ھر چھ گوش كردم ، دیدم براى 
دیگران چرا فقط ! مادر جان : پس از فراغت او از نیایش و پرستش خدا، گفتم .خویش دعا نكرد و چیزى نخواست 

 را دعا مى كنى ؟
قامت فى محرابھا لیلة جمعتھا فلم تزل راكعة ساجدة حتى اتضح عمود الصبح ، ) علیھا السالم (راءیت عمى فاطمة 

 (345)وسمعتھا تدعوا للمؤمنین والمؤمنان و تسمیھم و تكثر الدعاء لھم و ال تدعوا لنفسھ بشى ء
گرامى فرزندم: فرمود  ! 

الجار ثم .در اندیشھ خانھ و خاندان خویش   باید نخست در اندیشھ ھمسایگان و بندگان خدابود، سپس !((حسن جانم 
لدارا  

 مقام واالى مادر -22
دخت ارجمند پیامبر در گرامیداشت مقام مادر و موقعیت واالى نخستین آموزگار زندگى انسان ، بھ یكى از 
 :شاگردانش فرمود
 (346).الزم رجلھا، فان الجنة تحت اقدامھا
بھ احترام مادرت ، بر پاى او بیت و مقام او را گرامى دار و خشنودى خاطر او را بھ دست آور؛ چرا كھ بھشت ))
 ((. زیر قدم ھاى مادران است
 پرتوى از فلسفھ احكام -23

ند و دین شناس پیمبر در ترسیم پرتوى از حكمت و فلسفھ احكام و مقررات خدا فرموددخت اندیشم : 
 جعل هللا االیمان تطھیرا لكم من الشرك ،
 والصالة تنزیھا لكم من الكبر،
 والزكاة تزكیة للنفس و نماء فى الرزق ،
 والصیام تثبیتا لالخالص ،
 و الحج تشییدا للدین ،
 والعدل تنسیقا للقلوب ،

طاعتنا نظاما للملة ،و ا  
 وامامتنا امانا للفرقة ،
 و الجھا عزا لالسالم ،



 والصبر معونة على استیجاب االءجر،
 واالمر بالمعروف مصلحة للعامة ،
 وبر الوالدین وقایة من السخط،
 وصلة االرحام منماة للعدد،
 والقصاص حقنا للدماء
 والوفاء بالنذر تعریضا للمغفرة ،

الموازین تغییرا للبخس ،و توفیة المكاییل و  
 والنھى عن شرب الخمر تنزیھا عن الرجس ،
 واجتناب القذف حجابا عن اللعنة
 وترك السرقة ایجابا للعفة
 . و حرم هللا الشرك اخالصا لھ بالربوبیة
 (347)فاتقوا هللا حق تقاتھ و ال تموتن اال و انتم مسلمون 
 (349).(348)واطیعوا هللا فیما امركم بھ ونھاكم عنھ ، فانھ انما یخشى هللا من عباده العلماء
(( خداى جھان آفرین ایمان را سبب پاك سازى شما از مظاھر شرك و ارتجاع قرار داد؛ و نماز را ! ھان اى مردم 
 . وسیلھ پاك ساختن شما از آفت غرور و خودبزرگ بینى
 .زكات را باعث تزكیھ جان و افزون شدن روزیتان قرار داد؛ و روزه را عاملى براى استوارى اخالص شما

خدا را وسیلھ اقتدار دین و عدالت را مایھ ھماھنگى و انسجام دل ھا طواف بر گرد خانھ . 
ھماھنگى و فرمانبردارى از ما خاندان رسالت را باعث نظام دین و دولت مقرر فرمود، و امامت و پیشوایى ما را 
 .بھ منظور در امان ماندن از پراكندگى ھا و واپسگرایى ھا و اسارت در چنگال استبداد

ث شكست ناپذیرى و عزت اسالم و شكیبایى را وسیلھ اى براى جلب پاداش پرشكوه سراى آخرتجھاد را باع  . 
امر بھ معروف و فراخوان بھ سوى ارزش ھا را مایھ صالح و شایستگى توده ھا شناخت ، و نیكى بھ پدر و مادر 
 .را سنگر پیشگیرى از خشم خدا

جامعھ ، و قصاص عادالنھ و انسانى را عامل حفظ جان ھاپیوند با نزدیكان را وسیلھ افزونى شمار و اقتدار  . 
وفاى بھ نذرھا را براى در معرض آمرزش قرار گرفتن ، و عادالنھ و دست دادن كیل ھا و وزن ھا را وسیلھ 
 .مبارزه با كمبودھا

ا مانعى ھشدار از میخوارگى را سبب پاكیزگى از پلیدى ھا، و دورى گزیدن از تھمت زدن و نسبت ناروا دادن ر
 . در برابر غلطیدن بھ وادى لعنت شدگان
 .وانھادن سرقت را براى حفظ عفت ، و تحریم شرك را براى اخالص در بندگى پروردگار
اینك كھ چنین است پرواى خدا را آن گونھ كھ شایستھ است ، پیشھ سازید و بكوشید كھ جز مسلمانى راستین و 

ران ، جھان را بدرود نگوییدآزادمنش و رعایت كننده حقوق و امنیت دیگ . 
خداى یكتا را در آنچھ فراخوانده و ھشدار داده است ، فرمانبردارى كنید و راه دانشوران یكتاپرست و پرواپیشھ را 

  چرا كھ از میان بندگان خدا، تنھا دانشمندان و آگاھان واقعى از او مى ترسند و در برابر او احساس .در پیش گیرید
دمسئولیت مى نماین .)) 

 پاداش پرشكوه آموزگاران راستین -24
فاطمھ جان: بانویى دانش طلب و علم دوست نزد دخت ارجمند پیامبر آمد و گفت  مادرم براى بجا آوردن نماز  ! 

شایستھ و بایستھ ، نیاز بھ راھنمایى علمى و فكرى شما دارد، اما بھ دلیل ناتوانى و رنجورى خویش ، مرا بھ سوى 
ین خدا، فرستاده است تا او را رھنمایى كنیدشما، آموزگار د . 

ھاى الزم را داد، اما آن زن ، بار دوم و سوم و  دخت گرانمایھ پیامبر سخنان او را بھ دقت گوش كرد و پاسخ 
این رفت و آمد تا ده .چھارم شرفیاب شد و مسائل جدیدى پرسید و فاطمھ با دنیایى شوق و شكیبایى پاسخ او را داد

یافت و آن زن اظھار شرمسارى كرد كھ آن ھمھ براى بانوى بانوان زحمت فراھم كرده است اما فاطمھ بار ادامھ 
باز ھم بیا و آنچھ مى خواھى بپرس كھ من در خدمت دانش و بینش و گسترش فرھنگ انسان ساز ! فرمود ھرگز

 . دین ، سراپا شور و اخالص و آماده ام
كھ دانش طلب و علم آموز باشند، ھر قدر از من بپرسند، بر پاداش من در تو و بانوانى چون تو : و آن گاه افزود

 :بارگاه خدا افزوده اند، نھ این كھ براى من زحمت و مشكل فراھم ساختھ اند؛ چرا كھ پدرم پیامبر فرمود
 ... ان علماء شیعتنا یحشرون فیخلع علیھم من خلع الكرامات على قدر علومھم وجدھم فى ارشاد عباد هللا

روز رستاخیز، دانشمندان و دانشوران و آموزگاران دلسوز و راستین امتم در حالى برانگیختھ مى شوند كھ بھ 



میزان دانش و علم و تالش و كوشش آنان در راه ارشاد بندگان خدا، خلعت ھاى گرانبھایى بر اندام آنان مى 
تالشگرى بھ دریافت میلیون ھا خلعت از نور گاه مى شود، عالم فرزانھ و دانشمند دلسوز و خیرخواه و .پوشانند

مفتخر مى گردد، آن ھم خلعت ھا و ھدایایى كھ یك تار نخ آنھا یك میلیون بار از آنچھ خورشید بر آن مى تابد با 
 . ارزش تر و ارجدارتر است

علم و دانش گویى بھ پرسش ھاى شما و آموزش دانش و آگاھى بخشیدن بھ تشنگان  با این وصف ، آیا من از پاسخ 
 (350)خستھ مى شوم ؟
 راز صعودھا و سقوطھا -25

ھمتاى گرانقدرش ، نخستین اندیشمند و آموزگار راستین دین خداست كھ با الھام  دخت فرزانھ پیامبر پس از پدر و
از قرآن و آورنده اش بھ تحلیل علمى و تاریخ و روند جامعھ ھا و علل واقعى رشد و شكوفایى تمدنھا و یا انحطاط و 

ز و با ظرافتى خاص و غروب غمبار آنھا پرداختھ و راز و رمز صعودھا و سقوطھا را با سبكى ویژه و انسان سا
درس آموز و قانونمند بھ تابلو مى برد و روشنگرى مى كند كھ راز حقیقى صعود و سقوط و پیشرفت و انحطاط 
جامعھ ھا و تمدن ھا و حركت ھاى اصالح طلبانھ و جنبش ھاى ترقى خواه و نھضت ھاى مترقى و مردمى و الھى 

خرافى و جاھلى است و نھ جبر و جبرگرایى و یا قضا و قدر بھ ، نھ بر اساس تصادف و اتفاق و شانس و باورھاى 
مفھوم سیاسى و تحریف شده آن مى باشد؛ بلكھ صعودھا و شكوفایى ھا و رشدھا و بارورى ھا، میوه ابتكارھا و 
 ابداعھا،
 دانش طلبى ھا و درست اندیشى ھا،
 عدالت ھا و آزادگى ھا،
 قانون مدارى ھا و قانون محورى ھا،

قوق انسانھا و تاءمین امنیت ھا،رعایت ح  
 شجاعت ھا و پایمردى ھا،
 شكیبایى ھا و پایدارى ھا،
 تالش ھا و كوشش ھا،
 برنامھ ھا و ھدفدارى ھا،
 آینده نگرى ھا و ھوشمندى ھا،
 ایمانھا و اخالص ھا،
 یكدلى ھا و اتحادھا،
 وفاھا و امانت ھا،

درست گرایى و درست گویى و عملكرد شایستھ و انسانى صداقت ھا و پرواھا؛ و بھ یك كالم ، درست اندیشى ، 
است كھ چنین فرد و خانواده و جامعھ اى بر اساس سنت ھاى الھى رشد مى كند؛ درست ھمان گونھ كھ سقوطھا و 
انحطاطھا، عقب ماندگى ھا و شكست ھا، ضعف ھا و واماندگى ھا در ابعاد گوناگون نیز ثمره شوم آفت ھایى 

خودكامگى ،استبداد و : نظیر  
 اختناق و سركوب ،
 انحصارگرى و خودبزرگ بینى ،
 دورویى و بازیگرى ،
 فقدان برنامھ صحیح و ھدف درست ،
 پراكندگى و كشمكش ھاى جاه طلبانھ ،
 عدم تالش و كوشش ھدفدار،
 فقدان كارایى و كفایت در تدبیر امور
 حاكمیت روابط بر ضوابط،
 برترى جویى و تبعیض خواھى ،

ق و چاپلوسى و ظاھرسازى بھ جاى حق گویى و حق جویى ،رواج تمل  
 ظھور ترس و بزدلى و زبونى بھ جاى شجاعت و شھامت ،
 پیدایش بى تفاوتى و نفاق بھ جاى احساس مسئولیت ،
میداندارى نیروھاى وامانده و منحط و نادان و دنبالھ رو و بھ كنار رانده شدن آگاھان و درست اندیشان و شایستھ 

و آزادى خواھان است كرداران  . 
دخت ارجمند پیامبر در چھار سخن ماندگار و ارزشمندش ، دنیایى از معارف و مفاھیم از خود بھ جا نھاده كھ 



او در مورد .بخشى از آن ، نشانگر راز صعودھا و رمز سقوطھاست كھ بھ یكى دو فراز مى نگریم و مى گذریم 
 :پرتوى از راز صعودھا مى فرماید

تكافوا عن زمام نبذه رسول هللا ال عتلقھ ولسار بھم سیرا سجحا ال یكلم خشاشھ و ال یتعتع راكبھ و الوردھم وهللا لو 
 ...منھال صافیا رویا
(( اگر مردان شما شھامت یارى حق را از خود نشان مى دادند و در بربر انحصارگران مى ! بھ خداى سوگند

النھ و انسانى پیامبر از مسیر خود انحراف جوید و از دست ایستادند و نمى گذاشتند خالفت و زمامدارى عاد
جانشین راستین او، امیرمؤمنان بیرون رود و تنظیم امور و تدبیر شئون را در دست با كفایت او مى سپردند، آن گاه 

پدرى ،  مى دیدید كھ ھر گاه مردم از راه حق انحراف مى جستند، او آنان را در پرتو نور بھ راه مى آورد و با مھر
بھ سر منزل مقصود سیر مى داد؛ سیرى كھ نھ آزاد دھنده بود و نھ مركب و راكب را آزرده و فرسوده مى ساخت 
و سرانجام این كاروان را بھ سرچشمھ زالل و گوارا رھبرى مى كرد و در ساحل چشمھ اى كھ آب صاف و گوارا 
 ((...از آن مى جوشید، فرود مى آورد

ز رمز سقوطھا و غلطیدن بھ گرداب بحران ھا و استبدادھا، انحصارھا و سیھ روزى ھایى و در ترسیم گوشھ اى ا
 :كھ از پى آن بر جامعھ سایھ افكند، مى فرماید

دار انبیائھ و ماءوى اصفیائھ ، ظھرت فیكم حسكة النفاق ، و سمل جلباب ) صلى هللا علیھ و آلھ (فلما اختار هللا لنبیھ 
ین ونبغ خامل االقلین و ھدر فنیق المبطلین ، فخطر فى عرصاتكم ، واطلع الشیطان راءسھ الدین ، ونطق كاظم الغاو

من مغرزه ، ھاتفا بكم ، فاءلفاكم لدعوتھ مستجیبین ، و للغرة فیھ مالحظین ، ثم استنھضكم فوجدكم خفافا واحمشكم 
، والكلم رحیب ، والجرح لما یندمل ، فالفاكم غضابا، فوسمتم غیر ابلكم ، واوردتم غیر شربكم ، ھذا والعھد قریب 

 . والرسول لما یقبر، ابتدارا زعمتم خوف الفتنة
فى الفتنة سقطوا و ان جھنم لمحیطة بالكافرین! اال  . 

ما آن گاه كھ خداى پرمھر سراى پیام آوران و بھشت پرطراوت و معنویت خویش را براى برترین پیامبر خود 
اش را منزلگاه او ساخت ، بھ ناگاه خار و خاشاك نفاق و كینھ ھاى درونى در  برگزید، و جایگاه بندگان برگزیده

گمراھان بھ صدا در آمدند و گمنامان فراموش شده قامت برافراشتند و .میان شما پدیدار شد و پرده دین كنار رفت 
حركت و جنب و جوش  نعره ھاى بیدادگران و باطل گرایان در فضا پیچید و آنان در صحنھ جامعھ بھ.سربلند كردند

شیطان سرش را از نھانگاه خویش بھ در آورد و ندایتان داد، و دریغ و درد كھ شما را آماده پذیرش .برخاستند
 . دعوت فریبش یافت

آنگاه شما را دعوت بھ قیام بر باطل و بیداد نمود، و دید كھ سبك بار بھ حركت آمده اید، شعلھ ھا و شراره ھاى خشم 
از این رو سبب شد كھ شما بر غیر .سینھ ھاى شما برافروخت و آثار خشم را در شما نمایان دید و انتقام را در

 . مركب خویش عالمت نھید و جز بر آبشخور خود در آیید و بھ چیزى دست دراز كنید كھ از آن شما نیست
گذشتھ بود و زخم این دست درازى و غصب خالفت در حالى بود كھ ھنوز چیزى از رحلت بزرگ پیشواى توحید ن

 .كارى مصیبت ما گسترده بود و جراحات ما بھبود نیافتھ و پیكر پاك پیامبر بھ خاك سپرده نشده بود
بھانھ شما این بود كھ از پدیدار شدن فتنھ مى ترسید، اما چھ فتنھ اى سھمگین تر از آن كھ شما در آن درغلطیدید و 
 (351)((.راستى كھ دوزخ بر كافران احاطھ دارد
 شمارى از شاگردان نامدار فاطمھ

اودانھ و ھمان چشمھ جوشان و نورافشان كوثر استدخت اندیشمند پیامبر، در دانش و بینش ھمان خیر كثیر و ج  . 
شجره مقدسى است كھ یازده امام نور، این اختران تابناك دانش ، عرفان ، تقوا، اخالق ، كمال و معنویت ، میوه 
 .ھاى پرطراوت و شفابخش آن درخت تناور و بارورند

كھ ھر ...مھ و سكینھ و حكیمھ و جده و نرجس و ھمین گونھ زنان تحول آفرین و دانشمندى چون زینب ، كلثوم ، فاط
اسماء، فضھ ، ام ایمن ، عایشھ دختر طلحھ : كدام ستاره اى نورافشانند و صدھا و ھزاران بانوى نامدار دیگر چون 

مع شاگردان با استعداد او بودند...، و . 
ندن شناخت و معرفت و آگاھى او از استعداد و توانایى وصف ناپذیرى در میدان دانش و بینش و روشنگرى و بارا

بخشى برخوردار بود، اما دریغ و درد كھ میدان و فرصت و مجال بروز و ظھور نیافت اگر آن آموزگار دانش و 
عمرى بیشتر و فرصت و امكانات گسترده و مجال و آزادى داست و در دنیایى فرھنگ دوست و دانش طلب   بینش

ا مى زیست ، بھ راستى دنیا را از امواج نورانى دانش و فرھنگ و و رعایت كننده حقوق بشر و حرمت انسان ھ
 . معنویت لبریز مى ساخت
این ادعا نیست كھ حقیقت است ؛ چرا كھ او تنھا ساعاتى از عمر خویش را فرصت یافت تا چشمھ جوشان دانش و 

پیامبر و زیر برق  قدرت بیان و میزان فھم و كمال خویش را در گستره تاریخ جارى سازد؛ ساعتى در مسجد



سرنیزه ھا و ساعتى دیگر در بستر بیمارى در پاسخ احوال پرسى زنان ، و دقایقى جستھ و گریختھ با شاگردان 
 . دانش طلب خویش

دریغ و درد كھ جاه طلبان و قدرت پرستان و فریب كاران شب پرست ، ظلمت را دوست مى دارند و ھر ستاره 
آگاھى و دانش را دشمن سیاست شوم خود مى نگرند درخشان و خورشید فروزان معرفت و . 

بجاست دو تن از دانش آموختگان مكتب انسان ساز او را بنگریم ؛ چرا كھ شاگرد الیق و پرتالش نشانگر پرتوى 
 . از وجود آموزگار خویش است
1-(( شاگرد نامدار ریحانھ پیامبر))فضھ  

است))ھفض((یكى از شاگردان راستین او بانویى آزاده بھ نام  . 
رفتار و عملكرد و گفتار فاطمھ ، شخصیت او را .او این سعادت را داشت كھ در كنار فاطمھ باشد و در خدمت او

ذره اى از آن خورشید، نور گرفت و .زیر و رو كرد و او را بھ سوى ارزشھاى انسانى و اخالقى رھنمون گشت 
فت و تا كجا پركشیدقطراتى از آن سرچشمھ زالل و گوارا نوشید و چقدر اوج گر ! 

مرد بزرگوارى بھ .در مورد او از جملھ آورده اند كھ در سفر حج از كاروان عقب افتاد و در بیابان سرگردان شد
كھ شتابان از پى كاروان روان بود، بانویى را در بیابان تنھا و سرگردان یافت ؛ مركب خویش ))عبدهللا مبارك((نام

كند، اما وقتى نزد او رفت ، ھر چھ از او پرسید، او با آیات قرآن پاسخ داد و او را  را بھ سوى او راند تا او را كمك
 . شخصیت وزین ، با وقار و اندیشمندى یافت

شما كھ ھستید؟! بانوى بزرگوار: از او پرسید  
وقل سالم فسوف یعلمون :او پاسخ داد (352) 

 عبدهللا سالم كرد آن گاه پرسید كھ در این بیابان چھ مى كند؟
ومن یھد هللا فمالھ من مضل :پاسخ داد (353) 

 . دریافت كھ راه را گم كرده و از كاروان وامانده است
كدام یك ؟ شما از جنس فرشتگان ھستید یا پریان و یا انسانھا؛: عبدهللا شگفت زده پرسید  

یا بنى آدم خذوا زینتكم :پاسخ داد (354) 
زنى است دانشمند و قرآن پژوه و تربیت یافتھدریافت كھ او از فرزندان آدم است و   . 

از كجا آمده اید؟: پرسید  
ینادون من مكان بعید:پاسخ داد (355) 

 . دریافت كھ از راه دور آمده و مسافر است و نھ از مردم آن منطقھ
 از او پرسید بھ كجا روان است ؟

وㆨ على الناس حج البیت من استطاع الیھ سبیال:پاسخ داد (356) 
 .دریافت كھ بھ سوى خانھ خدا مى شتابد و از زائران كھن ترین معبد توحید و تقواست 
 پرسید چھ مدت است كھ در راه است ؟

 (357) ولقد خلقنا السموات واالرض و ما بینھما فى ستة ایام:پاسخ داد
 . دریافت كھ شش روز است ، حركت كرده
 پرسید آیا آب و غذا مى خواھد؟

جعلناھم جسدا ال یاءكلون الطعام  وما:پاسخ داد (358) 
 . عبدهللا دریافت كھ او گرسنھ و تشنھ است

آیا مى تواند سریع تر راه برود تا بھ كاروان خود برسد؟: پرسید  
ال یكلف هللا نفسا اال وسعھا:پاسخ داد (359) 

 . دریافت كھ خستھ است و توان بیشترى برایش نمانده است
آیا حاضر است در ردیف او بر شتر سوار شود؟: عبدهللا گفت   

لو كان فیھما آلھة اال هللا لفسدتا:پاسخ داد (360) 
: دریافت كھ او عنصر حیا و عفت و نجابت است و درس آموختھ مكتب قرآن و عترت ؛ و او ھرگز زنى نیست كھ 

 ...از تو بھ یك اشاره از من بھ سر دویدن 
سبحان الذى :پس از این كھ بھ مركب نشست ، خدا را ستایش كرد و گفت .شد عبدهللا از مركب پیاده شد و او سوار

 (361)سخر لنا ھذا
پرسید آیا در كاروان كسى را دارد؟))عبدهللا((ھنگامى كھ بھ كاروان رسیدند،  

یا داود لنا جعلناك خلیفة فى االرض :پاسخ داد (362) 



 :و نیز این آیھ را خواند
 (363)وما محمد اال رسول قد خلت من قبلھ الرسل 

یا یحیى خذ الكتاب بقوة :و نیز این آیھ را (364) 
یا موسى انى انا هللا :را و نیز این آیھ (365) 

اینھا كیانند و ! بانوى عزیز: پرسید.ى در كاروان دارددریافت كھ چھار نفر بھ نام ھاى داود، محمد، یحیى و موس
 چھ نسبتى با شما دارند؟

المال و البنون زینة الحیوة الدنیا:پاسخ داد (366) 
 .دریافت كھ آنان فرزندان این مادرند

دیدم خطاب بھ .فرزندانش را ندا دادم و آنان بى درنگ آمدند و پروانھ وار برگرد او حلقھ زدند: عبدهللا مى افزاید
 : آنان گفت
 (367)یا ابت استاءجره ان خیر من استاءجرت القوى االمین 
 .دریافتم كھ بھ آنھا دستور داد بھ من پاداش دھند و آنان چنین كردند

وهللا یضاغف لمن یشاء:باز گفت  (368) 
 .و پول بیشترى بھ من دادند و بسیار سپاسگزارى كردند

انقدر كیست ؟از آنان پرسیدم این بانوى گر  
نمى شناسى ؟: گفتند  

من تحت تاءثیر شخصیت وزین و باوقار و علمى و معنوى او قرار گرفتھ و بھت زده ! نھ بھ خداى سوگند: گفتم 
 .از آیات قرآن پاسخ داد ! شده ام ؛ چرا كھ آنچھ پرسیدم

است سال است  20اینك .تگزار اوست ، و ارادتمند و خدم)علیھا السالم (شاگرد زھرا ))فضھ((این ،! عبدهللا : گفتند
 .كھ پس از شھادت دختر پیامبر، ھماره در سوگ اوست و جز با قرآن سخن نمى گوید
آرى ، او بھ خانھ زھرا بار یافت ، در مكتب او پرورش یافت و بھ مدارج عالى كمال و معنویت پركشید و بھ جایى 

ھھل اتى اوج گرفت كھ جزء خاندان رسالت شد و مشمول آیات شریف (369).(370) 
2-(( ، از دانش آموختگان مكتب فاطمھ))اسماء  

فاطمھ((دانش آموختھ و كمال پذیرفتھ دیگر دانشگاه انسان ساز و آزاده پرور ، یكى ھم بانوى نواندیش و روشنفكر ((
اسماء((مبارز، بھ نام و )) بود))عمیس((، دختر . 

این بانوى با شخصیت بھ ھمسرى جعفر طیار مفتخر گشت و سعادت ، او را بھ خانھ پیامبر و فاطمھ نزدیك ساخت 
پس از شھادت جعفر در خدمت .چھارده سال ھمسنگر جعفر طیار در حبشھ و ھمراه ھجرت پربركت او بود.

علیھ السالم(و در مكتب على  ریحانھ پیامبر و خانھ او بود  ). 
محمد فرزند : از این مادر است كھ امیرمؤمنان مى فرمود))محمد بن ابى بكر((پس از آن با ابوبكر ازدواج كرد و

 . معنوى و اخالقى من است
و  این پرورش یافتھ دانشگاه انسان ساز فاطمھ تا آخرین لحظات ، پروانھ شمع بزم حق بود و شیفتھ و شیداى فاطمھ

 . رھرو راستین راه امیرمؤمنان و حسن و حسین و دوستدار و غمخوار زینب و كلثوم
حتى ھنگامى كھ ھمسر خلیفھ بود و او در نقشھ جاه طلبى و ریاست و فریب خلق آن بانوى آزاده در راه حق و 
 .عدالت از ھیچ فداكارى دریغ نمى ورزید

از سخنان آتشین و روشنگرانھ دخت ستم ستیز پیامبر بر ضد پس : ششمین امام نور در این مورد آورده است كھ 
امیرمؤمنان بھ دفاع از حق و عدالت بھ مسجد پیامبر رفت و در برابر انبوه مردم مرعوب و ))سقیفھ((كودتاى

 .نگران ، رھبر كودتا را استیضاح كرد
 :آن حضرت رو بھ ابوبكر فرمود

اتقراء كتاب هللا ؟! یا ابابكر  
آیا قرآن را مى خوانى ؟! ھان اى ابوبكر  

چرا نھ ؟: او پاسخ داد  
انما یرید هللا لیذھب عنكم الرجس: اخبرنى عن قول هللا عزوجل :فرمود فى من  (371)اھل البیت و یطھركم تطھیرا  

 نزلت ؟ فینا، ام فى غیرنا؟
خدا تنھا مى خواھد آلودگى را از شما خاندان رسالت بزداید و شما را :((بھ من بگو، این آیھ شریفھ كھ مى فرماید

ه ما خاندان وحى و رسالت ، یا دیگران ؟، درباره چھ كسى فرود آمده است ؛ دربار))پاك و پاكیزه گرداند  
قال بل فیكم.بى تردید در مورد شما فرود آمده است : ابوبكر گفت   



با این بیان اگر گواھانى دروغ پرداز و گمراه بیایند و بر ضد دخت پیامبر گواھى دھند، تو چھ خواھى كرد؟: پرسید  
ھم نمود؛ درست ھمان گونھ كھ در مورد دیگران انجام در این صورت مقررات خدا را در مورد او پیاده خوا: گفت 

كنت اقیم علیھا الحد كما اقیمھ على نساء المسلمین.مى دھم   . 
مى دانى كھ اگر چنین كنى كفر ورزیده اى و در بارگاه خدا از كفرگرایان خواھى بود؟: فرمود  

چرا؟: ابوبكر پرسید  
د پاكى و پاكیزگى خاندان رسالت را وانھاده و دروغ پردازى براى این كھ گواھى خدا در مور: امیرمؤمنان فرمود

، فرمان خدا و پیامبر را كنار گذاشتھ و آن ))فدك((دیگران را مالك قرار داده اى ؛ درست ھمان گونھ كھ در مورد
 . را مصادره كرده اى

د شد و شیوه ظالمانھ سخنان امیرمؤمنان كھ بھ این جا رسید، صداى اعتراض گروھى از مردم بر ضد ابوبكر بلن
 .اش را بر ضد دخت ارجمند پیامبر محكوم كردند

نشست آن روز بھ سود حق طلبان و بھ زیان كودتاگران بھ پایان رسید و آنان بھ این نتیجھ رسیدند كھ اگر 
روشنگرى ھاى امیرمؤمنان ادامھ یابد، حكومت آنان را متزلزل خواھد ساخت ؛ و بدان دلیل كھ وجود آن حضرت 
و حق گویى و ستم ستیزى مسالمت آمیز و خیرخواھانھ و منطقى او را خطرى بزرگ براى میداندارى ھاى خود 
مى دیدند، بھ جاى بازگشت بھ عدل و داد و رعایت حقوق و آزادى و امنیت حق طلبان و پرچمداران راستین دین ، 
 .نقشھ ترور و حذف ناجوانمردانھ امیرمؤمنان را كشیدند

ر بھ ھمراه وزیرش عمر تصمیم گرفت تا آن حضرت را در نماز ترور كنند؛ اما بھ وسیلھ كدام دست آرى ، ابوبك
 !خیانت و چگونھ ؟
(( و آزادى خواه و مخالف استبداد و   كھ عنصر سفاك و بى پروا بود و بھ پاداش سركوب مردم معترض ))خالد

گردید و بھ او گفتند كھ تو را براى انجام كار گرفتھ بود، احضار ))سیف هللا((تاریك اندیشى و انحصار، مدال
 . بزرگى خواستھ ایم

احملونى على ماشئتم ولو على قتل على بن ابى طالب:او نقشھ آنان را دریافت و گفت   
 .ھر چھ مى خواھید بھ من دستور دھید؛ گرچھ ترور على را

نظر ما نیز ھمین است ؛ اما چگونھ و كجا؟: ابوبكر و عمر گفتند ! 
ھر طور شما نقشھ بكشید: گفت  خالد . 

در مسجد و بھ ھنگام نماز؛ وقتى ابوبكر گفت السالم علیكم ، تو كار را یكسره كن: گفتند  . 
آرى ، بھترین فرصت ھمان لحظھ است: خالد گفت   . 

(( اسماء  فسمعت.، این بانوى فداكار كھ در آن زمان ھمسر ابوبكر بود، نقشھ تجاوزكارانھ آنان را دریافت ))اسماء
 بنت عمیس و كان تحت ابى بكر

بى درنگ آیھ اى از قرآن را نوشت و بھ خدمتكار خویش داد تا ھر چھ سریعتر آن را بھ خانھ آموزگارش فاطمھ 
 .ببرد

ان المال یاءتمرون بك لیقتلوك فاءخرج انى لك من الناصحین :آیھ این بود (372) 
یك سو موسى ، آن پیامبر بزرگ خداست و سوى دیگر، فرعونیان جاه طلب و ! و چھ انتخابى شگفت ! چقدر زیبا

، آن بانوى ھوشمند و آزادیخواه و تربیت یافتھ ، ))اسماء بنت عمیس((رعون كھسفاك ؛ و در این میان ، مؤمن آل ف
 .بود
 . آرى ، این ارزیابى آن بانوى خردمند از رویداد تاءسف بار سقیفھ و بازیگران آن است

پاسخ این بود.فرستاده او نامھ را بھ خانھ فاطمھ برد و او نیز بھ امیرمؤمنان داد : 
 پاورقي ھا
174، ص 43نوار، ج بحاراال -323 . 
481، ص 4احقاق الحق ، ج  -324 . 
108، ص 2؛ مجموعھ ورام ، ج 249، ص 67بحار، ج  -325 . 
44ینابیع المودة ، ص  -326 . 
305، ص 1؛ بھجة قلب المصطفى ، ج 366، ص 7؛ مستدرك الوسائل ، ج 7دالئل االمامة ، ص  -327 . 
235مسند فاطمة الزھراء، ص  -328 . 
155، ص 5؛ لئالى االخبار، ج 155، ص 65نوار، ج بحاراال -329 . 
221مسند فاطمھ ، ص  -330 . 



266، ص 1بھجة قلب المصطفى ، ج  -331 . 
271نھج الحیاة ، ص  -332 . 
266بھجة قلب المصطفى ، ص  -333 . 
266بھجة قلب المصطفى ، ص  -334 . 
302بحجة قلب الصطفى ، ص  -335 . 
149، ص 1ب الدرى ، ج ؛ كوك92، ص 43بحاراالنوار ج  -336 . 
149، ص 1؛ كوكب الدرى ، ج 92، ص 43بحاراالنوار، ج  -337 . 
310، ص 8بحار االنوار، ج  -338 . 
، ص 18و ج  323، ص 10؛ احقاق الحق ، ج 147، ص 2؛ فضائل الخمسة ، ج 103، ص 37بحار، ج  -339
50. 
354؛ تفسیر امام حسن عسكرى ، ص 401، ص 72بحار االنوار، ج  -340 . 
277، ص 10احقاق الحق ، ج  -341 . 
230، ص 2؛ مجموعھ ورام ، ج 205، ص 11؛ عوالم ، ج 76، ص 43بحار، ج  -342 . 
92؛ ذخائر العقبى ، ص 274، ص 39؛ بحار االنوار ج 376، ص 1ینابیع المودة ، ج  -343 . 
52بیت االحزان ، محدث قمى ، ص  -344 . 
26، ص 43بحار االنوار، ج  -345 . 
116مسند فاطمھ ، سیوطى ، ص  -346 . 
102سوره آل عمران ، آیھ  -347 . 
28سوره فاطر، آیھ  -348 . 
 .فرازى از خطبھ تاریخى و اندیشاننده او در مسجد پیامبر كھ خواھد آمد -349
188فاطمة الزھراء من المھد الى اللحد، ص  -350 . 
ھا و سقوطھا بھ طور شگرفى آمده است كھ در سھ سخن جاودانھ دخت فرزانھ پیامبر، راز و رمز صعود -351

پرداختن بھ سخنان آن حضرت از این زاویھ نیاز بھ یك نگرش محققانھ و فرصت و كتاب جداگانھ اى دارد كھ آنچھ 
 . آمد، تنھا اشاره اى بھ این بعد از دریاى مواج سخنان جاودانھ آن آموزگار رادى ھا و سرفرازى ھاست
89سوره زخرف ، آیھ  -352 . 
37سوره زمر، آیھ  -353 . 
31سوره اعراف ، آیھ  -354 . 
44سوره فصلت ، آیھ  -355 . 
97سوره آل عمران ، آیھ  -356 . 
38سوره ق ، آیھ  -357 . 
8سوره انبیاء، آیھ  -358 . 
286سوره بقره ، آیھ  -359 . 
22سوره انبیاء، آیھ  -360 . 
13سوره زخرف ، آیھ  -361 . 
26سوره ص ، آیھ  -362 . 
144ره آل عمران ، آیھ سو -363 . 
12سوره مریم ، آیھ  -364 . 
30سوره قصص ، آیھ  -365 . 
46سوره كھف ، آیھ  -366 . 
26سوره قصص ، آیھ  -367 . 



261سوره بقره ، آیھ  -368 . 
12تا  1سوره انسان ، آیھ  -369 . 
46؛ بیت الحزان ، ص 46، آیھ 43بحاراالنوار، ج  -370 . 
33سوره احزاب ، آیھ  -371 . 
20سوره قصص ، آیھ  -372 . 

 

 
ان هللا یحول بینھم و بین ما یریدون!نگران نباش ! درود بر تو  . 

خداوند آن بداندیشان را بھ ھدفى كھ دارند نمى رساند و مانع تحقق خواستھ شوم آنان مى شود؛ و بدین 
آرامش قلب یافت))اسماء((سان  . 

كر بھ امامت ایستاد؛ و نمى دانم چگونھ امیرمؤمنان حضور نماز در روز موعود، كنار قبر پیامبر برپا شد و ابوب
 . یافت
(( شمشیر ستم را زیر لباس بستھ بود و عمر كنار خلیفھ بھ نماز ایستاده بود))خالد . 

نتواند چھ مى شود؟))خالد((رسید، اما پشیمان شد و بھ این فكر افتاد كھ اگر))تشھد((ابوبكر بھ ! 
نماز در برابر بھت و حیرت مردم تیره بخت و ))سالم((بھ ناچار پیش از! كند؟چند بار تشھد را تكرار كرد؛ چھ 

والسالم علیكم و رحمة هللا و بركاتھ! ال تفعلن ما امرتك یا خالد:استبدادزده گفت   . 
مگر چھ دستورى داشتى ؟: امیرمؤمنان از خالد پرسید  

دستور داشتم گردن تو را بزنم: او با وقاحت گفت   . 
چرا نھ ؟! نھى نكرده بود، آرى  اگر: گفتن  ! 

امیرمؤمنان بینى او را گرفت ، بھ زمین كوبید و گلوى خالد را با دو انگشت بھ گونھ اى فشرد كھ فریادش بلند 
عمر و ابوبكر از مردم خواستند او را از دست على نجات دھند؛ و مردم با سوگند دادن على بھ قبر منور .شد

دپیامبر، او را رھایى بخشیدن .(373) 
 ((ام ایمن))-3

قلب و روح را بھ نور دانش و ایمان در بانوى دیگرى كھ از آن مشعل فروزان ، چراغ زندگى افروخت و گستره 
است))ام ایمن((مكتب او روشن ساخت ،  . 

 .در منزلت او ھمین بس كھ پیامبر او را از زنان شایستھ اى شمرد كھ بھ بھشت خدا راه مى یابند
او در مسیر رشد و تعالى معنوى در پرتو آن مشعل فروزان بھ جایى رسید كھ پس از رحلت پیامبر در برابر 

ستبداد تازه نفس و خشن قامت برافراشت ؛ نھ تنھا راءى نداد و بى تفاوت نماند كھ با اعتراض شدید، مدینھ را ترك ا
 .كرد

در روایت است كھ در سفر حج در بیابان مكھ تشنھ ماند و جانش بھ .او بنده مقرب خدا گشت و صاحب كرامت 
دست بھ آسمان گشود و گفت.خطر افتاد ھ خدمتگزار و شاگرد دخت فرزانھ پیامبرت بودم ، من ك! بار خدایا : 

كھ ناگاه آبى سرد و گوارا براى او رسید و نجات یافت! رواست اینك در این بیابان از تشنگى بمیرم   . 
 .و عجیب این كھ از آن پس تا ھفت سال زنده بوده و چندان احساس تشنگى نمى كرد
 (374). فنزل الیھا دلو من ماء الجنة فشربت

كرامات ریحانھ پیامبر: 11بخش   
د و در پرتو خودسازى و آراستگى بھ ھنگامى كھ مورد عنایت آفریدگارش باش.انسان شگفت موجودى است 

ارزشھاى واالى انسانى ، راه رشد و كمال را پیش گیرد و بر آن باشد كھ رنگ خدا پذیرد و بھ اخالق او تخلق یابد، 
مى تواند روح را چنان توانمند سازد و بھ مرحلھ اى از مقام قرب اوج گیرد و بھ گونھ اى پرتوى از صفات حق را 

وافكن سازد، كھ اراده اش بھ خواست خدا و فرمان او در ھستى اثر گذارد و آنچھ او مى خواھد در زجاجھ جان پرت
 .بھ اذن خدا تحقق یابد
این مرحلھ از شكوه و عظمت روح ، ھمان چیزى است كھ از آن بھ والیت تكوینى تعبیر مى گردد كھ تنھا بندگان 

ن ھمان سرچشمھ كرامات و كارھاى شگفت انگیز و معجزه خاص خدا و برگزیدگان بارگاه او از آن بھره ورند و ای
و ریحانھ پرمعنویت پیامبر از این موقعیت پرفراز بھره اى بسیار داشت ؛ كھ .ھاى پیامبران و امامان نور است 



جلوه ھایى از این معجزه ھا و كرامات را از ھنگام آفرینش تا ھنگامھ شھادت و پرواز روح ملكوتى اش ، گاه و بى 
پرتوافكن مى ساخت گاه  : كھ این نمونھ ھاى رسیده در روایات ، گواه این مدعاست (375). 

سخن مادرھم -1  
ریحانھ پیامبر پس از آفرینش و حضور نورش در سازمان : بسیارى از محدثان اھل سنت و شیعھ آورده اند كھ 

بھ  - و غمخوار مادر خردمند و فداكار خویش شد و در تنھایى و غربت او   وجود مادر، ھمراز و ھمسخن و مونس 
 (376). گاه و بى گاه با او سخن مى گفت - قدرت خدا
(( گھانى وارد خانھ نخست این موضوع شگرف را كتمان مى كرد، اما یكبار اتفاق افتاد كھ پیامبر بھ طور نا))خدیجھ

از او پرسید با كھ گفتگو مى كند؟.بى آن كھ كسى در خانھ باشد سخن مى گوید))خدیجھ((شد و دید  
مى كنم  با كودكى كھ نور حضورش را در تاالر وجودم احساس : پاسخ داد  . 

م پرفضیلت یازده تو را نوید باد كھ این كودك ، دختر است و ما))! خدیجھ:((پیامبر بھ او این مژده را داد كھ 
و .پیشواى نور كھ پس از من و پدرشان یكى پس از دیگرى جھان را بھ نور وجودشان نورباران خواھند ساخت 

 ھماره بزرگ پرچمداران راستین شناخت و آگاھى ،
 توحید و تقوا،
 عدالت و آزادى ،
 برابرى و برادرى ،
 صلح و بھروزى ،
 سعادت و نیك بختى ،

ابشرى یا خدیجھ ھذه بنت جعلھا هللا ام احد .م دین خدا و امنیت و حرمت بندگان او خواھند بودو پاسدار راستین حری
 (377). عشر من خلفائى یخرجون بعدى و بعد ابیھم
 راھنماى مادر در نماز -2

روزى مام ارجمندش خدیجھ ، در حال نماز بود كھ در مورد ركعت ھاى نماز بھ تردید افتاد؛ : و نیز آورده اند كھ 
یامبر از سازمان وجود و پس از ركعت سوم تصمیم گرفت سالم دھد و نماز را بھ پایان برد كھ با ناگاه ریحانھ پ

 : مادرش ندا داد كھ
 (378). قومى یا اماه فانك فى الثالثة
(( برخیز كھ تو در ركعت سوم نماز مى باشى! ى مادرھان ا  .)) 
 ھمرزم و ھمفكر مادر -3

در روزھاى سخت آغاز دعوت پیامبر كھ فشار استبداد و ارتجاع از ھر سو بر آن حضرت شدت مى گرفت و 
ن سردمداران شرك و دنبالھ روان كور و كر آن ، كار را از محاصره اقتصادى و جنگ روانى و فشارھاى گوناگو

اجتماعى و سیاسى ، بھ خشونت و ترور پرچمدار عدالت و آزادى و پیامبر توحید و تقوا كشانده بودند، خدیجھ 
بانوى خردمند حجاز و ھمسر فداكار پیامبر ھماره نگران حال آن حضرت و در اندیشھ سالمت و امنیت جان 
 . گرانمایھ وى بود و لحظھ اى در این رابطھ قرار و آرام نداشت

ن غوغاى شرك و بیداد، كودك ارجمندش كھ ھنوز دیده بھ جھان نگشوده بود، گاه و بى گاه بھ گونھ اى شگفت در آ
انگیز بھ دلدارى مادر مى پرداخت و گویى با صداى دلنواز خویش او را بھ قدرت بى كران آفریدگار ھستى توجھ 
 . مى داد و بدین وسیلھ نگرانى و ترس و دلھره اش را برطرف مى ساخت

ھنگامى كھ كفرگرایان قریش در راه مخالفت با دعوت پیامبر و بھانھ : محدثان در این مورد، از جملھ آورده اند كھ 
جویى ھاى پیاپى ، از آن حضرت خواستند تا در برابر دیدگان آنان ، ماه را بھ قدرت پروردگار خویش بشكافد و بھ 

كھ برترین  -نومید و سرافكنده باد كسى كھ محمد را : بود گفت  دو نیم نماید، خدیجھ در حالى كھ بھ فاطمھ باردار
انكار و با راه و رسم او از در ستیز درآید؛ چرا كھ او جز بھ حق و عدالت و پاكى و  -پیامبر پروردگار من است 

 !رستگارى فرا نمى خواند
 : درست در این ھنگام بود كھ ریحانھ پیامبر از تاالر وجود مادر ندا داد كھ

نگران نباش و نترس كھ خدا با پدرم پیامبر است و او را تا پیروزى و سرافرازى ھر چھ بیشتر ! ھان اى مادر
 .یارى خواھد فرمود

ال تحزنى و ال ترھبى فان هللا مع ابى! فنادت فاطمة من بطنھا یا اماه   .(379) 
 سخن گفتن در گھواره -4

آن حضرت پس از طلوع خورشید جھان افروز وجودش ، بسان مسیح بى درنگ لب بھ سخن گشود و از غنچھ 
و یازده ) علیھ السالم(واھى بھ وحى و رسالت پیامبر، امامت على لبانش گلواژه ھاى توحید و توحیدگرایى ، گ



 . فرزند او شكفت
محدثان آورده اند كھ پس از این كھ خانھ محمد و خدیجھ ، این نخستین كانون توحید و تقوا، با والدت فاطمھ 

ا آب كوثر و ظرف نورباران شد، نوزاد بر روى دست فرشتگان و بانوان برگزیده گیتى بود كھ حوریان بھشتى ب
مخصوص و حولھ ویژه و جامھ ھاى سفید و مشك و عنبر رسیدند و نوزاد را با آن آب بھشتى شست شو دادند و او 
 .در دم ، لب بھ سخن گشود
 (380).واشھد ان ال الھ اال هللا ، و ان ابى رسول هللا سید االنبیاء، وان بعلى سید االوصیاء، و ان ولدى سادة االسباط
(( مسر گرانقدر گواھى مى دھم كھ خدایى جز خداى بى ھمتا نیست و پدرم پیام آور خدا و ساالر پیامبران است و ھ
 ((.در آینده سرور اوصیاست و فرزندانم دو ساالر، بھشت و دو سرور نوادگانند
 فرود مائده آسمانى -5

در آغاز پیشرفت اسالم و در یكى از روزھاى سخت زندگى كھ فشار اقتصادى در جامعھ نوبنیاد اسالمى بھ ویژه 
ساخت و پس از دو ركعت نماز عشق بھ بارگاه دوست ، خانھ پیامبر و خاندانش بیداد مى كرد، ریحانھ پیامبر وضو 

 :دست نیاز را بھ بارگاه آن بى نیاز برد و چنین زمزمھ كرد
 یا الھى و سیدى ھذا محمد نبیك و ھذا على ابن عم نبیك ،
 ... الھى ، انزل علینا مائدة من السماء كما انزلتھا على بنى اسرائیل
(( است و این ھم عموزاده ارجمندش ) صلى هللا علیھ و آلھ (برگزیده ات محمد  این پیام آور! ساالر من ! خداى من 

علیھ السالم(على  ). 
اینك از تو مى خواھم كھ مائده اى از آسمان براى ما فرو فرستى ؛ ھمان گونھ كھ بر بنى اسرائیل بھ بركت ! خداوندا

 .دعاى عیسى فرو فرستادى و آنان از آن خوردند و ناسپاسى آن كردند
آن مائده آسمانى را بر ما فرو فرست كھ ما بر آن سپاس مى گزاریم و بر فرو فرستنده اش ایمان داریم! بار خدایا  

.)) 
پس از دعاى آن حضرت بود كھ خواستھ او برآورده شد و ظرفى لبریز از غذا فرود آمد؛ غذایى كھ بوى عطر آن 

را عطرآگین ساخت) علیھا السالم (سراى فاطمھ   . 
این غذاى ! شگفت زده پرسید؛ دخت ارجمند پیامبر) علیھ السالم(و امیرمؤمنان از راه رسیدند و على  پیامبر

 عطرآگین از كجا آمده است ؟انى لك ھذا؟
از سوى خدا:((او پاسخ داد !)) 

 ((. ھو من عندهللا))
 :پیامبر فرمود
 (381)... الحمد ㆨ الذى ارانى بنتا مثلھا كمثل مریم
ستایش از آن خدایى است كھ دخترى پرشكوه و پرمعنویت بھ من ارزانى داشت كھ وصف او در میان انسانھا ))

است))مریم((ان وصفبس  .)) 
 (382). و آن گاه بھ تالوت آیھ اى از قرآن پرداخت كھ نشانگر فرود مائده بر مریم ، مام ارجمند مسیح است
 معجزه اى دیگر -6

از سوره آل عمران آورده اند كھ 37بسیارى از مفسران اھل سنت و محدثان آنان بھ ھنگام تفسیر آیھ   : 
در روزگار قحطى و گرسنگى بسیارى از مردم مدینھ ، پیامبر و خاندانش نیز سخت در فشار بودند؛ بھ گونھ اى كھ 

و گرسنگى را تحمل مى كردند و براى نجات محرومان مى كوشیدندخود رنج  . 
گرسنگى ! فاطمھ جان : در آن روزھاى سخت ، روزى پیامبر بھ ناگزیر بھ سراى دخت ارجمندش آمد و فرمود

 توانم را بھ پایان برده است ، آیا چیزى براى خوردن ھست ؟
بھ خداى سوگند چیزى در خانھ نیست!  نھ ، پدر جان: آن حضرت با دنیایى مھر و ادب پاسخ داد  . 

بسیار گران بود؛ از این رو دست بھ دعا برداشت و از ) علیھا السالم (پیامبر بازگشت اما این موضوع براى فاطمھ 
 . بارگاه خدا غذایى بھشتى و مائده اى آسمانى خواست

گوشت براى دختر پیامبر ھدیھ آورد و در این ھنگام زنى از ھمسایگان درب خانھ را زد و دو قرص نان و مقدارى 
وهللا الءوثرن بھا رسول هللا على نفسى و :آن حضرت آن را گرفت و در ظرفى نھاد و روى آن را پوشاند و گفت 

 . غیرى
 ((. بھ خداى سوگند كھ پیامبر او را بر خود و فرزندان مقدم مى دارم))
 .و این در حالى بود كھ ھمھ در فشار گرسنگى بودند

: ھنگامى كھ پیامبر آمد، گفت .درنگ نور دیدگانش را بھ سوى پیامبر فرستاد و او را بھ میھمانى دعوت كردبى 



خداى بنده نواز اندك غذایى براى ما فرستاده است و من آن را براى شما ذخیره نموده ام! فدایت گردم   . 
 !پیامبر فرمود

آن را لبریز از غذایى عطرآگین از گوشت و نان دید و  او ظرف غذا را آورد، اما ھنگامى كھ درب آن را گشود،
دریافت كھ آن غذا، نھ اندك گوشت و دو قرص نان ھمسایھ ، كھ نعمت گرانى است از سوى خدا و مائده اى است از 
 . آسمان ؛ از این رو بھ سپاس خدا پرداخت

این غذاى عطرآگین و دلپذیر از كجا؟!((پیامبر پرسید؛ دخترم  )) 
ك ھذا؟من این ل  

این نعمت گران از سوى خدا و از فزون بخشى اوست ؛ چرا كھ او ھر كس را بخواھد و شایستھ اش : پاسخ داد
 .بنگرد، بھ طور بى شمار روزى مى دھد
 . ھو من فضل هللا ان هللا یرزق من یشاء بغیر حساب
 :پیامبر گرامى سپاس حق را بھ جا آورد و فرمود

یدة نساء بنى اسرائیلالحمدㆨ الذى جعلك شبیھة بس  . 
ستایش از آن خدایى است كھ تو را بسان ساالر زنان بنى اسرائیل مریم قرار !((فاطمھ جان ! دخت فرزانھ ام 

 (383)((.داد
ھمسران پیامبر نیز .آن گاه آن پنج فروغ تابناك ، بر آن خوان آسمانى نشتند و سیر شدند، اما چیزى از آن كاستھ نشد

ى بر آن غذا دعوت شدند و سیر شدند، اما آن ظرف ھمچنان لبریز از آن غذاى عطرآگین بود كھ ریحانھ پیامبر برا
 .ھمھ ھمسایگان غذا فرستاد و خدا در آن خیر و بركت بسیارى قرار داد
 عنایت خدا بھ ریحانھ پیامبر -7
پیامبر گرامى با مقدارى گندم بھ  :در این مورد از یكى از بانوان كھ افتخار ھمسرى پیامبر را داشت آورده اند كھ 

راى آوردن آن گسیل داشتاز ساعتى ب  خانھ فاطمھ فرستاد تا آن را آرد نماید و پس   . 
ھنگامى كھ نزد ریحانھ ارجمند پیامبر رفتم ، دیدم او ایستاده است و آسیاب بھ خودى خود مى چرخد و گندم را آرد 
 .مى كند
 :شگفت زده شدم و پس از بازگشت ، جریان را بھ پیامبر گفتم ، آن حضرت فرمود

راتان هللا علم ضعف فاطمة فاوحى الى الرحى ان تدور فد  .(384) 
(( ر داد بچرخد و كار او را انجام از آن جایى كھ خدا بھ خستگى و ناتوانى فاطمھ آگاه بود، بھ سنگ آسیاب دستو
 ((.دھد و آن سنگ نیز بھ دستور خدا مى چرخید

را بھ خانھ امیرمؤمنان فرستاد تا پیامى را ))سلمان((روزى پیامبر گرامى: و نیز از پنجمین امام نور آورده اند كھ 
 .بھ ریحانھ ارجمند پیامبر برساند و یا چیزى بیاورد

نھ در، لحظاتى توقف كرد تا سالم كند و آشنایى دھد و اجازه تشرف بگیرد كھ از آن او بھ در خانھ رسید و در آستا
 .جا تالوت دلنواز قرآن و نیایش و راز و نیاز پرسوز و اخالص فاطمھ را از درون خانھ شنید

وش ھنوز در این مورد مى اندیشید، كھ جریان شگفتى نظر او را جلب كرد و دریافت كھ آسیابى كھ ریحانھ سخت ك
پیامبر بھ وسیلھ آن دانھ ھا را آسیا مى كند؛ بھ خودى خود مى چرخد و ریحانھ ارجمند پیامبر نیز در درون خانھ در 
 . حال راز و نیاز و تالوت آیات دلنواز قرآن است
او پیام خود را رساند و با پاسخ آن بھ حضور پیامبر باز آمد، اما ھنوز غرق در اندیشھ بود و در مورد نیایش 
 :ریحانھ پیامبر و چرخش خودكار آسیا مى اندیشید، كھ پیامبر تبسم كرد و فرمود

ابنتى فاطمة مالهللا قلبھا و جوارحھا ایمانا الى مشاشھا، تفرغت لطاعة هللا فبعث هللا ملكا فادار لھا الرحى ! یا سلمان 
 (385). و كفاھا هللا مؤ ونة الدنیا مع مؤ ونة االخرة
(( خداى پرمھر گستره دل و كران تا كران سازمان وجود دخت ارجمندم فاطمھ را لبریز از ایمان ! ھان اى سلمان 

  او براى فرمانبردارى خدا و عبادت او گوشھ اى خلوت را بر مى گزیند و با خدایش بھ نیایش .اختھ است س
خالصانھ و عاشقانھ مى پردازد و كتاب او را تالوت مى كند و خدا نیز فرشتھ وحى یا فرشتھ دیگرى را بر مى 

این سرا و سراى آخرت را از او برطرف انگیزد، آسیاب او را بھ حركت آورد و بدین وسیلھ ، خدا رنج و زحمت 
 .و كار او را در دو سرا بسنده و كفایت مى كند
 گردش معجزه آساى گاھواره فرزندان او -8
 : در روایات رسیده در این مورد آورده اند كھ

ار مى شد و گاه اتفاق مى افتاد كھ ریحانھ پیامبر در حال نماز و نیایش بود و كودك دلبندش در گاھواره از خواب بید
مى گریست و در خانھ نیز كسى نبود، آن حضرت بھ نمازش ادامھ مى داد؛ چرا كھ دل در گرو عشق و شور خدا 



داشت و ھنگامى كھ بھ نماز و یا بھ نیایش مى ایستاد و بھ بارگاه او مى شتافت ، از غیر او دل گسستھ بود؛ و بارھا 
و آن گاه .ودى خود مى جنبد و او بھ آرامى بھ خواب مى روددر آن شرایط دیده مى شد كھ گاھواره كودك بھ خ

روشن مى شد كھ فرشتھ اى گاھواره كودك را مى جنباند و آن را بھ آرامى مى خواباند تا ریحانھ پراخالص پیامبر، 
و كان ملك یحركھ.نماز و نیایش خالصانھ اش را ناتمام نگذارد  .(386) 

 خدا آتش را بر او حرام ساختھ است -9
ا مى نگرد كھ براى روزى بھ خانھ ریحانھ پیامبر مى رود و آن حضرت ر: آورده اند كھ ))عایشھ((در این مورد از

دو نور دیده اش حسن و حسین در دیگى كھ بر روى آتش نھاده است ، با آرد و شیر و روغن غذایى نرم و روان 
درست مى كند و در حالى كھ دیگ بر روى اجاق و آتش شعلھ ور مى جوشد، با دست برھنھ آن را بھم مى زند و 

و معجزه آساى او اثر نمى گذارد جا بھ جا مى كند و گویى آتش ھرگز بر دست نازنین . 
ابوبكر در میان مى گذارد  عایشھ شگفت زده از آن جا بیرون مى رود و آن رویداد عجیب را با پدرش  . 

یا بینة اكتمى ھذا، فانھ امر عظیم:ابوبكر مى گوید  
(( این راز را پوشیده دار كھ كارى بس شگفت آور است! دخترم   .)) 

بوبكر بھ گوش پیامبر مى رسد و آن حضرت بر فراز منبر مى رود و ضمن سخنانى در جریان از آغاز تا سفارش ا
مى فرماید) علیھا السالم (نكوھش سفارش پوشیده داشتن عنایت خدا بھ فاطمھ  : 

 ...والذى بعثنى بالنبوة واصطفانى بالرسالة ، لقد حرم هللا عزوجل النار على لحم فاطمة و دمھا و عصبھا و شعرھا
(( ایى كھ مرا بھ پیامبرى برگزید و بھ رساندن پیام خود انتخاب كرد سوگند كھ ذات بى ھمتاى او آتش را بھ خد
 ((. برگوشت و خون و مو و رگ و پیوند فاطمھ حرام ساختھ است
 ده پاداش در برابر یك عمل -10

لش بھانھ انار گرفتروزى ریحانھ ارجمند پیامبر بیمار گردید و در آن حال د: در این مورد آورده اند كھ   . 
 . امیرمؤمنان پس از آگاھى از این موضوع بھ بازار شتافت و با درھمى كھ فراھم آورد، انارى خرید و بازگشت

آن حضرت جلو رفت و پس .در راه خانھ ، چشمش بھ بیمارى غریب و ناآشنا افتاد كھ در كنار كوچھ تكیھ كرده بود
اینك چند روز است كھ بیمارم و گرفتار، اما كسى ! على جان : رد گفت از پرس و جو از حال او و نیازش ، آن م

 .بھ دادم نمى رسد
 امیرمؤمنان از او پرسید كھ چھ كارى برایش مى تواند انجام دھد؟

اگر مى توانى انارى برایم فراھم آور: گفت  . 
و :آیھ شریفھ از گستره دلش گذشت كھ آن بزرگوار در اندیشھ شد كھ آیا انار را بھ او بدھد یا بھ خانھ برد؟ كھ این 

 اما السائل فال تنھر
 ((! ھرگز خواھنده كمك و اظھاركننده نیاز را از خود مران))
 .بھ ھر حال بر بالین آن بیمار نشست و انار را شكست و بھ او خورانید

بازگشت ، اما دید پیرمرد بیمار جان گرفت و رو بھ بھبود نھاد و آن حضرت پس از ساعتى بدون انار بھ خانھ 
 . ریحانھ پیامبر از بستر بیمارى برخاستھ است
او از امیرمؤمنان استقبال كرد و سوگند یاد كرد كھ بھ عزت و شكوه خدا سوگند كھ با بخشش خالصانھ تو، ھم 
 ! بیمارى و ھم ھوس انار از وجود من پرید؛ بنابراین جاى شادمانى است و نھ نگرانى

كھ صداى حلقھ در برخاست و سلمان وارد شد و طبقى سرپوشیده را تقدیم داشت درست در این ھنگام بود  . 
ممن ھذا یا سلمان:امیرمؤمنان پرسید  ! 

(( این ھدیھ از سوى كیست ؟! ھان اى سلمان  )) 
من هللا الى الرسول ، و من الرسول الیك:او پاسخ داد  

 . ھدیھ خدا بھ پیامبر و ھدیھ او بھ شماست
 . ھنگامى كھ سرپوش را برداشتند، دیدند نھ عدد انار در میان طبق است

ھر كس كار : اگر اینھا براى من بود، مى باید ده عدد انار باشد؛ چرا كھ قرآن مى فرماید: فرمود) علیھ السالم(على 
ھمانند آن خواھد بود  نیكى انجام دھد براى او ده پاداش  . 

امن جاء بالحسنة فلھ عشر امثالھ (387) 
و من خواستم بدین وسیلھ شما  انارھا ده عدد بود: سلمان خندید و یك انار دیگر از آستین خود بیرون آورد و گفت 

یا على وهللا كانت عشرا ولكنى اردت بذلك ان اجربك.را بیازمایم   
 دیدن فرشتگان در آستانھ شھادت -11



: درباره كرامات ریحانھ پیامبر و مشاھدات غیبى و ھمسخنى او با فرشتگان ، از ششمین امام نور آورده اند كھ 
یدگان خویش را گشود و پس از نگاھى پرمعنا فرمودریحانھ پیامبر در آستانھ شھادت ، د : 

 ! سالم بر فرشتھ وحى
 !سالم بر پیامبر خدا

با پیامبرت ھستم! بارخدایا  . 
در رضوان و جوار رحمت تو و در خانھ تو، خانھ امن و امان ھستم! بارخدایا  . 

 :آن گاه رو بھ حاضران فرمود
 ا ترون ما ارى ؟
(( شما نیز مى نگرید؟آیا آنچھ را من مى نگرم ،  )) 

لھا ماترین ؟: فقیل   
(( مگر شما چھ مى بینید؟: پرسیدند )) 

ھذه مواكب اھل السماوات ، و ھذا جبرئیل و ھذا رسول هللا:فرمود  ...(388) 
(( پدرم رو بھ من دارد و مى .اینان آسمانیان ھستند و آن ھم فرشتھ وحى است و این ھم پدرم پیام آور بزرگ خدا

ھان اى دخترم فاطمھ جان: فرماید ى آن برتر نزد ما بیا كھ آنچھ در پیش دارى براى تو از دنیا و تمامى نعمت ھا ! 
 ((. است
 آگاھى از زمان فراق -12

از دیگر شگفتى ھا و كرامات ریحانھ پیامبر این بود كھ بھ گونھ اى سخن مى گفت و رفتار مى نمود كھ گویى از 
شھادت خویش بھ طور دقیق آگاه است ؛ چرا كھ ھم از زمان آن خبر داد و ھم در حالى كھ نشانھ ھاى فراق و 

ز لحظھ شھادت خویش سخن گفت و ھم خویشتن را براى دیدار خدا آماده ساختشھادت در او نبود، ا  . 
 : براى نمونھ
من ساعتى پیش از شھادت ریحانھ پیامبر : یكى از یاران و شاگردان آن حضرت در این مورد آورده است كھ  -1

بانوى من رو بھ من كرد و فرمود.در كنار او بودم  : 
الوفاة بكافور من الجنة ، فقسمھ اثالثا، ثلثا لنفسھ ، و ثلثا لعلى و ثلثا لى ان جبرئیل اتى النبى لما حضرتھ  ...(389) 

بھ ھنگامھ رحلت جان سوز پیامبر بود كھ فرشتھ وحى فرود آمد و مقدارى كافور بھشتى براى آن !((ھان اى اسماء
بخشى را براى خویشتن برداشت و بخشى را براى امیرمؤمنان .تقسیم نمود  پیامبر آن را بر سھ بخش .حضرت آورد

 . گذاشت و بخش آخر آن را براى من
! پس از ساعتى مرا صدا بزن .كنار بسترم بگذار كھ من اندكى بھ استراحت مى پردازم  اینك آن كافور را بیاور و

 ((. اگر جواب تو را ندادم ، بدان كھ جھان را بدرود گفتھ و بھ پدرم پیامبر پیوستھ ام
 در واپسین لحظات: كھ از یاران و شاگردان آن حضرت است ، آورده است كھ ))سلمى((و بانوى دیگرى بھ نام -2
 .زندگى دخت ارجمند پیامبر حضور داشتم كھ از من آب خواست و غسل شھادت كرد

آن گاه لباسھاى تازه اش را خواست و پس از پوشیدن آن ھا بھ اطاق استراحت خویش رفت و رو بھ قبلھ قرار 
 :گرفت و رو بھ من فرمود

انى مقبوضة اآلن ، انى قد فرقت من نفسى! یا اماه   ...(390) 
(( من از زندگى دست شستھ و ھم اینك جھان را بدرود خواھم گفت! ھان اى مادر  ...)) 
ریحانھ پیامبر در دقایق واپسین زندگى ظاھرى اش دست دو فرزندش حسن و : آورده اند كھ ))ابن عباس((از -3
 . حسین را گرفت و بھ زیارت پدر شتافت
میان آرامگاه و منبر پدر رو بھ بارگاه خدا نماز خواند، آنگاه دو نور دیده اش را بھ سینھ فشرد و با آنان وداع كرد و 

این جا نماز مى خواند، نزد او بمانیدپدرتان امیرمؤمنان در : فرمود . 
فرمود))اسماء((پس بھ خانھ بازگشت و بھ : 

 (391). فان اجبتك فادخلى واال فاعلمى انى الحقت برسول هللا...
پس از .من ھمین جا ھستم ، جایى نمى روم ، بلكھ ساعتى در این حجره بھ استراحت مى پردازم !((ھان اى اسماء

ان اگر پاسخ تو را دادم ، بھ حجره ام بیا، اما اگر جوابى نشیدى ، بد! گذشت ساعتى اگر بیرون نیامدم ، مرا ندا ده 
 ((. كھ من جھان را بدرود گفتھ و بھ پدرم پیامبر پیوستھ ام
 :در آخرین ساعت زندگى دست ھمتاى زندگى اش على را فشرد و فرمود -4

رقدت الساعة فراءیت حبیبى رسول هللا! یا ابا الحسن   ... 
(( رایى پرشكوه از مروارید ساعتى پیش خوابیده بودم كھ در عالم رؤ یا محبوب دلم پیامبر خدا را در س! على جان 



 ((. سپید در خواب دیدم
ھلمى الى یا بنیة فانى الیك مشتاق:ھنگامى كھ آن حضرت مرا دید، با مھر ھمیشگى اش ندایم داد كھ   . 

(( بھ سوى من بشتاب كھ سخت در شور و شوق تو ھستم! فاطمھ جان ! جان پدر  .)) 
منك الى لقائكوهللا انى الشد شوقا !پدر جان : در پاسخ او گفتم   . 

(( شور و شوق من براى دیدار شما و پیوستن بھ شما بیشتر است! بھ خداى سوگند  .)) 
آرام باش كھ امشب نزد من خواھى بود! فاطمھ جان :((در این ھنگام پدرم فرمود .)) 

 (392). انت اللیلة عندى
از آن جایى كھ ھیچ كس از لحظات مرگ و شھادت خویش جز بھ الھام و آگاھى بخشى از سوى خدا آگاه نمى 

ز سوى خدا بھ او الھام مى گردیدگردد، این آگاھى ریحانھ پیامبر نشانگر آن است كھ این حقیقت ا . 
آرى ، روح او بسان روح مریم با عالم غیب در ارتباط بود و فرشتگان با او نیز بسان مریم ، مام ارجمند مسیح ، 
 (394)و(393).سخن مى گفتند؛ چرا كھ او مطابق روایات رسیده از مریم برتر و پرشكوه تر بود

فروزشگاه ارزش ھاى اخالقى و واالیى ھاى انسانى: 12بخش   
، در فرھنگ واژه شناسان و پژوھشگران بھ مفھوم))سیر((واژه  : 

 ،((روان شدن))
 ،((حركت كردن))
 ،((عبور نمودن))
 ،((راه رفتن در روى زمین))

ده استآم))گردش كردن در آن((و  .(395) 
سم مصدر از ھمین ریشھ مى باشد كھ ا))سیره((خواه این كار در شب تار انجام پذیرد و یا در روز روشن ؛ و واژه

حالت انسان((نشانگر ))، 
 ،((نوع ویژه حركت او))

كھ واژه نخست بھ مفھوم نشستن ))جلسھ((و))جلسھ((سبك خاص عملكرد و رفتار اوست ؛ درست بسان دو واژه
 . آمده اما واژه دوم نشانگر نوع خاصى از نشستن است

، موضوع ثبات و تداوم و نھادى بودن آن است كھ در برابر گذرا و نھفتھ است ))سیره((نكتھ دیگرى كھ در واژه
طریقھ((آن را بھ))سیره((اتفاقى بودن كارى مى باشد؛ بھ ھمین دلیل واژه شناسان در تفسیر واژه ))، 

 ھیئت ،
 حالت ،
 راه و رسم ،
 سنت و روش ،
 سبك و مذھب ،
 .اسلوب و شیوه ماندگار و ھماره تفسیر كرده اند
(( حالت و سبكى است كھ نھاد و وجود انسان یا پدیده دیگر بر آن ))سیره((واژه: ر این مورد مى نویسدد))راغب

بھ ھمین جھت است كھ در مورد .قرار دارد خواه این سبك ، حالت غریزى و فطرى باشد و یا آموزش و فراگرفتنى 
سیره و روش او نیكو و شایستھ ، و یا زشت و ناپسند است: انسان مى گویند  . 

و در مورد پدیده نیز این آیھ شریفھ بیانگر ھمین نكتھ است كھ درباره عصاى موسى پس از نمایش آن بھ صورت 
 :اژدھا و بھ حركت در آوردنش در آن ھیئت مى فرماید
 (396)خذھا وال تخف سنعیدھا سیرتھا االولى 
 ((. آن را بگیر و نترس كھ بھ زودى آن را بھ حالت و نھاد و سبك نخستین آن باز مى گردانیم))

سیره و سبك و راه و رسم انسان ھاى واال و با این بیان ، شناخت سیره و یا سبك شناسى و یا مطالعھ و تعمق در 
نگارى و نقل حوادث و وقایع و رویدادھایى است كھ در  برگزیده اى چون ریحانھ سرفراز پیامبر، نھ تاریخ 

خاص ، عملكرد ویژه ،   روزگار آن پیشواى بزرگ و یا در زندگى او روى داده است ، بلكھ منظور شناخت روش 
گى ، اجتماعى ، سیاسى ، فرھنگى ، فكرى ، اخالقى و چگونگى حركت و موضع سبك زندگى فردى ، خانواد

 ... گیرى آن حضرت در امور گوناگون و ابعاد و صحنھ ھاى مختلف زندگى است
و این شیوه بحث و سخن از ریحانھ پیامبر است كھ ارزشمند و ارجمند و دوست داشتنى و شناختنى و كارساز و 

ویان و سعادت طلبان و آزاداندیشان بھ ویژه زن و دختر روشنفكر و ژرف نگر و حساس است و بھ ھمھ كمال ج
آزاده مسلمان این امكان و فرصت را مى دھد تا جست جوگرانھ و آزادمنشانھ و حق طلبانھ و عمیق بھ سبك و سیره 



 زندگى این بزرگ پیشواى واالیى ھا و رادى ھا و آزادگى ھا بنگرد؛
شد،بھ راز محبوبیت او بیندی  

 رمز جاودانگى او را دریابد،
 بھ جھان بینى اش ،
 جھان شناسى اش ،
 انسان گرایى و طرز نگرشش بھ انسان و حقوق و كرامت او،
 بھ دیدگاھش درباره دنیا و ارزش ھاى آن ،
 بھ نگرشش درباره اصل سعادت و نیك بختى ،
 بھ تفسیرش از تیره بختى و نگونسارى ،
،بھ پیوندش با سرچشمھ ھستى   

 بھ جامعیت و كمالش ،
 بھ زندگى آموزگارانھ اش ،
 بھ اندیشھ فراتر از زمان و مكانش ،
 بھ جایگاه پرفراز علمى و سبك و سیره فرھنگى اش ،
 بھ قدرت شگرف سخنورى ،
 ھنر سرایندگى و شیوه گفتار و پیام رسانى و روشنگرى اش ،
 بھ خردمندى و خردورزى اش ،

حضرت ، بھ ھوشمندى و حساسیت روح آن  
 بھ تفكر و تدبرش در كارھا،
 بھ ژرف نگرى و نواندیشى اش ،
 بھ تعمق و آینده نگرى اش ،
 بھ ھدفدارى و ھدفمندى اش در زندگى ،

در مرزبانى از مرزھاى عدالت و   بھ قانون شناسى و قانون گرایى و درایت و شجاعت و احساس مسئولیت اش 
 آزادى و حقوق و امنیت انسان ھا،

نیایشش ،بھ روح   
 بھ گوھر نورافشان ایمانش ،
 بھ ویژگى اخالص اش ،
 بھ ایثار وصف ناپذیرش ،
 بھ زھد و پارسایى اش ،
 بھ پرواى ستیز و سازنده اش ،
 بھ تجلیگاه راستى و درستى اش ،
 بھ بخشایندگى و بلندنظرى اش ،
 بھ حلم و بردبارى قھرمانانھ اش ،
 بھ شكیبایى و پایدارى آزادمنشانھ اش ،
 بھ فروتنى اش با مردم ،
 بھ ویژگى انسانى حیا و تقوایش ،
 بھ بلنداى قلھ پاكى و عفاف و نجابتش ،
 بھ آراستگى و برازندگى ظاھرى و باطنى و یا سیما و سیره اش ،
 بھ ساده زیستى و زندگى با روح و صفایش ،
 بھ شجاعت و شھامت شكوھبارش ،
 بھ سخت كوشى و تالشش ،

سین برانگیزش ،بھ نظم و انضباط تح  
 بھ ادب انسانى اش در برابر خدا و خلق و آشنا و بیگانھ ،
 بھ شیوه بزرگوارانھ اش با شاگردان ، زیردستان و محرومان ،

بھ اسلوب زندگى مشتركش با امیر واالیى ھا و عشق ، وفا، تعھد، امانت ، راستى ، پروا، ارجگذارى بھ ھمپرواز 
 زندگى اش ،



ت و كرامت خانوادگى ،بھ رعایت حقوق و حرم  
 بھ شیوه مدیریت در جامعھ كوچك خانھ و خانواده و تربیت فرزندانش ،
 بھ دگردوستى و مردم خواھى اش ،
 بھ سبك و شیوه سیاسى اش ،
 بھ رفتار اجتماعى اش ،
 بھ آزادى خواھى و آزادگى اش ،
 بھ عدالت طلبى و عدالت خواھى و عادالنھ زیستى اش ،

ق طلبانھ اش ،بھ نداى جاودانھ ح  
 بھ موضع گیرى اندیشاننده و شكوھبارش در برابر باطل و بیداد،
 بھ اعتراض و مقاومت و پایدارى تحسین برانگیزش در برابر استبداد،
 اختناق ،
 انحصار،
 سركوب ،
 بیداد،
 فریب ،
 دجالگرى ،
 تاریك اندیشى ،
 ابزار سلطھ ساختن خدا و مذھب ،

و جاودانھ اش در راه دفاع از حقوق و آزادى و امنیت انسان ،بھ تدابیر شگرف و شگفت انگیز   
 بھ روشنگریھایش ،
 بھ مبارزات قھرمانانھ اش در راه دین و دفتر،
 بھ حماسھ اش در مسجد پیامبر براى جلوگیرى از بھ انحراف كشیدن جامعھ از راه رشد و تكامل ،
 بھ دفاع دلیرانھ و ھوشمندانھ اش از پیشواى آزادى ،

یك كلمھ بھ چگونھ زیستن و چگونھ جان را در راه حق و عدالت بر طبق اخالص نھادن و بھ جان آفرین تسلیم  و بھ
كردن و مشعل فراراه شدنش در زمستان سرد و یخبندان و شبستان تیره و تارى كھ شب پرستان سو سو كردن و 

سندیدند و آن را بھ زیر مى كشیدند تا زشت فروغ افكندن و گرما بخشیدن ستاره اى را نیز در آسمان انسانیت نمى پ
ترین بیداد را با فریب و دجالگرى و اوھام و خرافات و ابزار سلطھ ساختن دین بر انسان روا دارند و او را از 
طبیعى ترین حقوق خویش كھ تازه طعم شیرین و جان بخش آن را بھ بركت وحى و رسالت و سیره و سبك 

آموزگار فاطمھ و ھمتاى ارجمندش مى چشید محروم سازند و آن گاه پس از این نگرش  آزادمنشانھ و عادالنھ پدر و
آزادمنشانھ و انسانى و حق طلبانھ است كھ زن و مرد حق طلب این بزرگ پیشوا واالیى ھا را برترین الگو و 

فراشتھ ارزش ھا و قھرمان مى یابد و بھ ابعاد شكوھبار شخصیت بى ھمتاى او پى مى برد و با آن پرچم ھماره برا
و افتخار مى كند كھ او را سرمشق خویش ،...واالیى ھا و مفاھیم ھماره زنده و پرجاذبھ ھمسو مى گردد  

 الگوى خویش ،
 آموزگار خویش ،
 اسوه خویش ،
 مقتداى خویش ،
 .نمونھ و سمبل سرفراز و محبوب خویش سازد

در انسان دوستى و انسان گرایى ، در عواطف و در سبك تفكر و تدبر و اندیشھ ، در خردورزى و خردمندى ، 
احساسات ، در شیوه عمل و سبك زندگى فردى ، خانوادگى و اجتماعى و سیاسى از او رنگ پذیرد و بھ عطر جان 
بخش معنوى و انسانى او، خود را عطرآگین سازد و مزرعھ جان و گستره دل را با الھام از ارزش ھا و واالیى 

یاراید و آن گونھ كھ آن انسان برتر مى پسندد و دوست مى دارد، كران تا كران وجود و رفتار ھاى سبك و سیره او ب
و كردار خویش را بپاالید و بپیراید و پاكیزه سازد و بھ راستى بھ او اقتدا كند و بر داشتن نام و نشان از او ببالد و 

  مت او پى برد و از دگر سو حس مبادرت كند و بدین وسیلھ از سویى بھ راز عظمت و رمز شكوه و كرا
قھرمانجویى و قھرمانخواھى خویشتن را با شناخت این واالترین قھرمان واالیى ھا و سرفرازى ھا و معنویت ھا 

و در راه .و آن گاه بھ چنین الگو و سرمشق و آموزگارى جاودانھ و پرشكوه مباھات كند و فخر بفروشد.پاسخ گوید
رینداو گام گذارد و افتخار بیاف . 



و ))فاطمھ((و این ھمھ در گام نخست در گرو اندیشیدن درست در سبك و سیره افتخار آفرین و انسانى و خردمندانھ
شناخت درست و شایستھ آن است و در گام دوم اندیشاندن انسانھا در این مورد و ترسیم زیبایى ھا و جاذبھ ھا و 

ى ، اجتماعى ، ھنرى ، علمى و حقوقى بھ دور از جمودھا، واالیى ھاى این سبك و سیره در ابعاد فرھنگى ، سیاس
تعصب ھا، واپسگرایى ھا، خمودى ھا، عقب ماندگى ھا، خرافھ ھا، افسانھ ھا، برترى جویى ھا و استفاده ابزارى 
از واژه ھا، چھره ھا و ارزش ھاى مقدس و در گام سوم بھ راستى گام سپردن در شاھراه افتخارآفرین سبك و سیره 

انھ پیامبر و جلوه گر ساختن واالیى ھاى مورد نظر او در ابعاد گوناگون در چشم انداز نسل نوخاستھ و جست ریح
امید كھ چنین باد.جوگر و نواندیش مى باشد . 

 سیستم اخالقى ریحانھ پیامبر
مى توان  انسانھا در زندگى فردى و اجتماعى خویش از نظر داشتن سبك و سیره و یا نداشتن آن یكسان نیستند و

 :آنان را بھ چند دستھ تقسیم كرد
بسیارى در زندگى خویش سبك و سیره و اسلوب و روشى ویژه و ثابت ندارند، بھ گونھ اى كھ اگر از آنان  -1

پرسیده شود كھ شما در راه تاءمین یك زندگى در خور شاءن انسان براى خود و در رویارویى با مشكالت و رفع 
ى فرصت ھا و امكانات براى رسیدن بھ ھدف ھا و آرمان ھاى خویش چھ راه و رسم و چھ نابسامانى ھا و ساماندھ

سبك و شیوه اى دارید، مى مانند و پاسخى ندارند، چرا كھ نھ در زندگى فردى خویش سبك و سیره اى مشخص 
 ... دارند و نھ در زندگى اجتماعى و سیاسى خویش

كھ ھدف شایستھ و آرمان مترقى و بایستھ و مشخص نیز ندارند تا  و این فقدان سیره و سبك درست بدان دلیل است
اینان واپسگرایان و دنبالھ روھا .سبك و روشى شناختھ شده و اصولى براى رسیدن بھ آن ھدف در پیش گیرند

ھستند، بسان كف ھا و خار و خاشاك روى آب و علف ھرزه ھایى بى ثمر و بى ریشھ اند كھ با موج و جو و تندباد 
ھر سو مى روند و سرانجام از چالھ بھ چاه یا زبالھ دان تیره بختى و اسارت و ذلت و حقارت سر در مى آورند بھ . 

بسیارى از حكومت ھا، جامعھ ھا، تمدن ھا، نظام ھا، دولت ھا و مدعیان رھبرى و دانش و علم نیز ھمین گونھ اند 
ف و آرمان درخور شاءن انسان ندارندو در زندگى سبك و سیره و راه و رسم مترقى و انسانى و ھد . 

بسیارى در زندگى سبك و سیره و راه و روش دارند، اما نھ خردمندانھ و خردورزانھ و بر اساس اندیشیدن و  -2
اندیشاندن و جلب نظر آگاھانھ و آزادانھ انسانھا و بر اساس حق گرایى و حق طلبى و درست اندیشى و عدالت و 

اءن انسان و كرامت او، نھ ، بلكھ سبك و اسلوب آنان دجالگرى و فریب ، عوامبازى و آزادى و راستى و درخور ش
عوام فریبى ، ظاھرسازى و ریاكارى ، زورمدارى و خشونت ، باج دھى و تطمیع ، براى باج خواھى بزرگ تر و 

ند، فریب با واژه اینان راز موفقیت و كلید حل مشكالت را در زندگى فریب و نیرنگ مى نگر.رسواتر از دیگران 
 ھاى زیبا،
 با قالب ھاى جذاب ،
 مفاھیم مقدس ،
 توجیھ ،
 تحریف حقایق ،
 قلب واقعیت ھا،
 تكرار دروغ ،
 بافتھ ھاى یكطرفھ ،
 سانسور و كتمان حقیقت ،
 سرھم بندى اوھام و خرافات ،
 ترویج دنبالھ روى بره منشانھ ،
 بت سازى از زورمداران ،
 بت پرستى ،

ت در چھره ھاى گوناگون ،رواج كیش شخصی  
 فریب بھ نام خدا و در ستار دین او،
 .و حتى با بر پا ساختن مذھب ساالرى دروغین و ھراس انگیز و خشونت بار
سبك و سیره اینان ، زورمدارى و خشونت و ارعاب است و راه خویش را بھ سوى موفقیت واھى و پوچ خویش ، 

لبان و دگراندیشان و بر پا ساختن دخمھ ھا و سیاه چال ھاى مرگ و با بھ راه انداختن سیالب خون ، حذف حق ط
 .تكیھ بر كند و زنجیر و ترور و وحشت و داغ و درفش مى گشایند

سلطھ جویان اموى و عباسى ، و ھمھ اسالم پناھان دروغین كھ در طول تاریخ ...معاویھ ھا، یزیدھا، عمرعاص ھا



كھ عدالت و آزادى و برابرى و حریت و تاءمین حقوق و تضمین  -ن بدون تحقق عملى روح اسالم و ھدف واالى آ
تنھا با نام آن و برخى ظواھر و قالبھا بازى مى كنند، و خود را برتر از قانون مى پندارند و  - امنیت انسان ھاست 

گوى گفتار و عملكرد خویش نیستند، در این ردیف قرار دارند در برابر جامعھ و شھروندان ، پاسخ  . 
در برابر این دو گروه كھ یا سبك و سیره اى در زندگى ندارند و یا داراى شیوه اى ظالمانھ و واپسگرایانھ و  -3
فریب كارانھ و تاریك اندیشانھ اند، چھره ھایى ھستند كھ ھم در زندگى فردى ، خانوادگى ، فرھنگى ، ھنرى ، 

، روشن اندیشانھ ، اصولى و ماندگارند، و ھم داراى سبك و سیره اى مشخص ...سیاسى ، اقتصادى ، اجتماعى و
سبك و سیره آنان مترقى ، عادالنھ ، انسانى ، خردمندانھ ، خردورزانھ و شایستھ و بایستھ است ؛ و بھ ھمین دلیل ھم 
ماندگار و جاودانھ و پرجاذبھ و در خور نمونھ شدن و سرمشق قرار گرفتن از سوى حق طلبان و آزادیخواھان ؛ و 

سرفراز پیامبر از برجستھ ترین این چھره ھاستریحانھ   . 
و این از بزرگ ترین امتیازات آن حضرت است كھ افزون بر موقعیت واالى علمى و فكرى و فرھنگى و ارائھ 
دیدگاھى مترقى و انسان ساز از دین و دفتر و مفاھیم معارف قرآن و راه و رسم پیامبر، خود در ابعاد گوناگون 

اى پرشكوه بھ صورت نمونھ اى واال براى عمل پدیدار مى گردد؛ بھ گونھ اى كھ امام مھدى او زندگى ، در چھره 
را سرمشق و الگوى خود عنوان مى سازد و ھمین واقعیت نشانگر این نكتھ بسیار ظریف است كھ آن حضرت سبك 

نھ مى تواند الگو و نمونھ و سیره اى مشخص و اصولى و جاودانھ و پرجاذبھ در ابعاد گوناگون دارد؛ وگرنھ ، چگو
 !و سمبل ، آن ھم براى بزرگ اصالحگر زمین و زمان باشد؟

افزون بر این ، از دیدگاه آن حضرت ، میان ایمان راستین و عمل ، پیوندى است تنگاتنگ و گسست ناپذیر؛ چرا كھ 
ى ژرف و اعالن آن ، بدون ضوابط ریحانھ پیامبر تنھا باور عمیق قلبى و یا آگاھ  ایمان آگاھانھ و آزادانھ در نگرش 

تا انسان بتواند بدون سبك و سیره زندگى كند - و اصول و عملكرد مشخص نیست  بلكھ میان آن باور عمیق و  - 
عاشقانھ قلبى و شیوه زندگى ، پیوندى اجتناب ناپذیر وجود دارد كھ ھمان پیوند، انسان را موظف مى سازد تا در 

تار و داورى و حكومت خویش در ھمھ ابعاد زندگى ، خود را با قوانین و مقررات رفتار و كردار و گفتار و نوش
مترقى و شایستھ ھماھنگ سازد و داراى سبك و سیره اى متناسب با آن باور و ایمان آگاھانھ و آزادمنشانھ باشد و 

تى و دشمنى ھا نگردد در شرایط و موقعیت ھاى متفاوت ، تابع احساسات و تمایالت و ھواھا و جاه طلبى ھا و دوس
و قدرت و ضعف ، برخوردارى و محرومیت ، داشتن پست و امكانات یا فقدان آنھا، در سبك و سیره او اثر نگذارد 
و تغییر جایگاه ، او را تغییر ندھد و از موضوع مترقى و عدالت خواھانھ و حریت طلبانھ و مردمى ، بھ 

شاند و بھ فریب و دجالگرى و دروغ و حق كشى آلوده نسازدخودكامگى و غرور و بیداد و موضع ضد مردمى نك . 
و از اینجا راز ھماره مترقى و ماندگار و نمونھ و انسانى و عادالنھ بودن سبك و سیره ریحانھ پیامبر و امیرمؤمنان 
نیز دریافت مى گردد؛ چرا كھ امتیاز بزرگ آنان بر دیگر مدعیان رھبرى این است كھ داراى سبك و سیره و 
 اصول و قواعد مشخص بودند كھ بر اساس آنھا ھماره ، توحیدگرا و پرواپیشھ ،
 حق طلب و ارجگذار حق ،
 قانونگرا و قانون مدار،
 عدالت خواه و دادگر،
 آزادى خواه و آزادمنش ،
 انسان دوست و مردم خواه ،
 راستگو درستكار،
 پارسا و ایثارگر،
 آراستھ بھ وفا و امانت ،
 پاكى و شرافت ،

قار و متانت ،و  
 فروتنى و بردبارى ،
 شكیبایى و پایدارى ،
 حق شناسى و قدرشناسى ،
 شجاعت و شھامت ،

حرمت گذار و رعایت گر حقوق و امنیت و آزادى انسان ھا و پرچمدار راستین این ارزش ھا بودند و ھماره پرچم 
و قانون گریزى و خودكامگى و برافراشتھ اعتراض و مقاومت در برابر ستم و دجالگرى و فریب و مرزشكنى 

 . زورمدارى
ھرگز این اصول در زندگى آنان تابع احساسات نشد و با فراز و نشیبھا و روى آوردن زر و زور و موقعیت ھاى 



 .ظاھرى و گذرا، دستخوش آفت نگردید
اینجاستو راز ماندگار و پرجاذبھ و مترقى و جاودانگى راه و رسم و سبك و سیره ریحانھ پیامبر نیز در   . 

اینك این شما خواننده عزیز و این ھم پرتوى نورافشان از ارزش ھاى اخالقى و واالیى ھاى انسانى ، یا سبك و 
 ...سیره ریحانھ پیامبر در زندگى فردى و خانوادگى و سیاسى و اجتماعى و
 خردمندترین بانوى گیتى -1

نبوغ فكرى و خالقیت و زایایى اندیشھ و ابتكار  برخى از انسان ھا در زندگى خویش از موھبت بزرگ تیزھوشى و
برخوردارند و بھ ھمین جھت ھم در مسیر زندگى ، با درایت و فرزانگى بر راه درست و راھى كھ فرجامى خوش 
و شادى بخش داشتھ باشد، گام نھاده و خود را بر فراز مركب راھوارى مى یابند كھ مطمئن ھستند بھ سوى مقصد 

نان را بھ ھر حال بھ ھدف مورد نظرشان مى رساند؛ از این رو با مغرور شدن بھ این موھبت گام مى سپارد و آ
خدا، از مایھ گذاردن جان و تن ، تالش و كوشش خستگى ناپذیر، جھاد و فداكارى تحسین برانگیز، دریغ مى ورزند 

اده و اعتماد بھ خود و اتكاى و برخى دیگر سراپا تالش و كوشش ، پایدارى و جدیت ، سرمایھ گذارى و قدرت ، ار
 .بھ خویشتن ھستند، اما از آن موھبت ، كم بھره و كم نصیبند
در میان انسان ھا كسانى كھ ھم موھبت نبوغ سرشار و درایت و برجستگى فكرى و عقلى را داشتھ باشند و ھم 

دگى را، و بكوشند تا بھ سرمایھ ھمت و اراده بلند و تالش و قدرت تحرك و شور و شوق كار و سازندگى و برازن
ھر دو مجھز شوند و با كمك ھر دو مسیر زندگى را پیروزمندانھ و سرشار از افتخار و موفقیت بپیمایند، چنین 
 . كسانى نادرند و بسیار اندك

كم نیستند آن كسانى كھ موھبت نبوغ و توانایى و برجستگى و زیبایى و ابتكار و قدرت خالقیت ، آنان را زمین گیر 
كند و آن سكوى پرش و بلنداى پرواز و نردبان اوج گرفتن بھ سوى ارزش ھا و واالیى ھا، آفت جانشان مى  مى

 . شود؛ چرا؟ این بحث دیگرى است
اما بانوى بانوان گیتى از سویى شاھكارى صنع آفرینش بود و از دگر سو پدیده بدیع جھاد و تالش و فداكارى و 

، فرھنگى ، عبادى ، خانوادگى ، تربیتى ، سازندگى و برازندگى و ایثار و خالقیت در صحنھ ھاى فكرى .... 
از سویى برق درخشنده تقوا و توحیدگرایى در پیشانى بلند و جمال بى مثال و چھره شكوھبار و سیماى جھان 

ین افروزش ھویدا بود، و از دگر سو آثار ذكاوت و درایت و نبوغ و خالقیت و ابتكار در سازمان وجودش ، و ا
ھمھ موھبت خدا بر او، از برق دیدگانش مى درخشید و از آبشار ریزان و زالل سخن و بیان درس آموز و حكیمانھ 
 .اش نمایان بود

كدامین قھرمان دگرگون سازى را سراغ دارید كھ از یك سو در سوگ بزرگ بزرگان نشستھ باشد و از دگر سو در 
  و چموش قرار گرفتھ و بر در خانھ اش شعلھ ھا و شراره ھاى آتش حلقھ محاصره ارتجاع و استبداد عنان گسیختھ 

حكومت كودتا، با كنار نھادن ھمھ چیز   كینھ و حقد و حسادت و حقارت و بیداد زبانھ كشد و عربده كشان و اوباش 
ریخ را بھ و ھمھ ارزش ھا و انسانیت ھا عربده كشند كھ مى خواھند دودمان رسالت را بسوزانند و روند جامعھ و تا

ریل استبداد و كوره راه جاھلیت بیندازند و شجره پاك و تناور و پربار و میوه امامت راستین را قطعھ قطعھ و از 
ریشھ برافكنند و انبوه رجالھ ھا با یورش بھ فرودگاه وحى و مكان آمد و شد فرشتگان ، او را در میان در و دیوار 

ش را در ھم شكنند و كودك گرانمایھ اش را بھ شھادت رسانند و امام فشرده و استخوانھاى سینھ پرمھر و مصفای
چون شیرى بھ زنجیر  -كھ فرمان شكیبایى قھرمانانھ داشت  - راستین و پیشواى حق و عدالت و شوى گرانقدرش را 

مھ این كشند و دست توانمندش را در برابر حاكم غاصب نگاه دارند تا بھ عنوان بیعت دست بر دست او نھد؛ و در ھ
مراحل غمبار سیر قھقرایى ، و این فراز و نشیب ھاى رنج آور، یك مرد، آرى حتى یك مرد در برابر اختناق و 
سركوب بى رحمانھ و مرزنشناس ، جراءت و جسارت آن را نیابد كھ شھامتمندانھ از دین خدا و خاندان پیامبر و 

ماست ھا را؛ كیسھ كنند، زه ھا را در نیام و شمشیرھا حقوق و آزادى پایمال شده جامعھ خویش دفاع كند و ھمھ ، 
اما یك بانو، آرى تنھا یك بانوى شیردل و قھرمان .را در غالف نھند و تماشاگر صحنھ ھاى شرارت و شقاوت باشند

و خدابین ، در آن شرایط وحشتناك ، بھ گونھ اى با تدبیر و اندیشھ و كیاست و درایت و نبوغ فكرى و عقلى و 
و خالقیت ، تصمیم گیرى كند و بھ صورتى خردمندانھ مبارزه فكرى و فرھنگى و عقیدتى و اجتماعى و  ابتكار

سیاسى و حقوقى و انسانى جامعھ ضربھ خورده و غافل گیر شده خود را پى ریزى كند و پیش ببرد كھ تا ھمیشھ 
حق پرست و جانى آزاد از تعصبات  تاریخ آنھایى كھ وجدانى بیدار و مغزى ھوشمند و اندیشھ اى حقجو و حق پو و

كور دارند، دریابند كھ حق كجاست و تجلیگاه آن ، خانھ گلین و پرصفا و پراخالص و با روح ریحانھ اندیشمند 
ھاى پوشالى قدرت ھاى بیدادگر؟ كدامیك ؟ و در كجاست ؟ پیامبر است یا كاخ   

ست ھمان سردمدار ارتجاع ، ناگزیر گردد او را بھ گونھ اى بذر بیدارى و ھشیارى و تحرك و شور بیفكند كھ نخ
تحسین و دیدگاھش را تصدیق كند و او را خردمندترین و فرزانھ ترین و اندیشمندترین بانوى عصرھا و نسل ھا 



براى نمونھ.بخواند و بعد ھم آیندگان ، از صف دوست و آشنا گرفتھ تا بیگانھ   : 
بھ جاودانھ و تاریخساز ریحانھ پیامبر گفتابوبكر در برابر انبوه جمعیت در پاسخ خط -1  : 

و انت یا ...ال یحبكم اال كل سعید و ال یبغضكم اال كل شقى ...لقد كان ابوك بالمؤمنین عطوفا كریما! یا بنة رسول هللا 
صادقة فى قولك ، سابقة فى وفور عقلك...خیرة النساء  ... 

(( ایمان آوردگان پرمھر و پركرامت بود و بر كافران و حق  ھان اى دخت گرانمایھ پیامبر، بھ راستى كھ پدرت بر
 ... ستیزان ، عقاب و عذابى سھمگین
 ...شما را ھر سعادتمند و نیك بختى دوست مى دارد، و با شما جز بدكار و نگونبخت دشمنى نمى ورزد

گفتارت راستگویى و در در ! و اى دخت برترین پیامبران ! بھ ویژه ، اى برگزیده بانوان گیتى ! و تو اى فاطمھ 
 ((...عقل و اندیشھ فراوان و فروزانت ، بر ھمگان پیشقدم و پیشتاز
 : دگرباره در برابر شكوه اندیشھ و خرد او گفت -2
صدق هللا وصدق رسولھ و صدقت ابنتھ ، انت معدن الحكمة ، و موطن الھدى و الرحمة ، و ركن الدین ، و عین 
 ... الحجة
(( تو بھ راستى گنجینھ حكمت ! ھان اى برترین زنان .و دخت گرانمایھ پیامبر، ھمھ راست گفتندخداى و پیام آورش 
 و معدن فرزانگى ھایى ،
 تو مركز ھدایت و كانون تزلزل ناپذیر مھر و رحمتى ،
 ((... تو پایھ و اساس دین و دفترى و سرچشمھ جوشان و زالل و شفاف و حیات بخش دلیل و حجت و نشانھ حق
ندى وصف ناپذیر و حساسیت روحھوشم -2  
انسان ھا در گزینش راه رشد و كمال و چگونگى پیمایش آن و رسیدن بھ ھدف ، بھ گروه ھاى چندگانھ اى قابل 
 :تقسیم اند
 پاورقي ھا
77بیت االحزان ، ص  -373 . 
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گروھى در زندگى بھ گونھ اى در ژرفاى باتالق مستى و غرور و غفلت و پستى و زرپرستى و جاه طلبى و  -1

و اندرزى انسان ساز و خیرخواھانھ در پایمال ساختن حقوق و حدود و حرمت دیگران غرق مى شوند كھ نھ پند 
 . آنان اثر مى گذارد و نھ رسالت و دعوتى دگرگون ساز و آسمانى و انسانى
 (397)و سواء علیھم ءانذرتھم ام لم تنذرھم ال یؤ منون 
گروھى دیگر كسانى ھستند كھ دعوت ھاى آسمانى و پند و اندرزھاى حكیمانھ برایشان كارساز است ، اما در  -2

سیار نیاز دارندپیمایش راه كمال و خودسازى ، باید بسیار بكوشند و بھ طبیب روح و جان و ارشاد و ھدایت او ب . 
باید اصل تدریج و ترتیب در آموزش و خودسازى ، در مورد آنان رعایت گردد و تحت مراقبت باشند؛ چرا كھ بھ 
 .مجرد دور افتادن از مربى و برنامھ تربیتى ، در خطر انحراف و سقوط قرار مى گیرند
ى كھ در مسیر رشد و بستر كمال بھ برخى بھ دلیل تیزھوشى و آمادگى ھاى روحى و سالمت روانى ، ھنگام -3

راه افتند، نیازشان بھ پند و اندرز طبیبانھ و رھنمود و ھشدارھاى پیاپى و پیامبرانھ كمتر است ؛ چرا كھ با دریافت 
برنامھ و شناخت ، گزینش سرمشق و الگوى شایستھ ، در پرتو لطافت روح و سرعت درك و دریافت ، راه را مى 

ام مى سپارند؛ اما بھ ھر حال باز ھم نیاز بھ یادآورى و ھشدار و نوید و انذار دارند تا جویند و بھ سوى ھدف گ
 .دستخوش غفلت نگردند
اما در میان انسان ھا، گاه چھرھاى برجستھ و نمونھ ھاى واال و بى نظیرى پدیدار مى گردند كھ از ھوشمندى ،  -4

فى در گزینش و پیمایش راه كمال و جمال درایت ، علو روح ، سرعت درك ، سالمت روان و قدرت شگر
برخوردارند و راه طوالنى را با سرعت و دقت و ظرافت وصف ناپذیرى پشت سر مى گذارند و بھ پرفرازترین 
 .قلھ شكوه و معنویت و قداست پر مى كشند

ى اینان از چنان حساسیت روح و سرعت دریافت و جان روشن و وجدان و فطرت شكوفا و درایت و ھوشمند
شگفتى بھره ورند كھ با یك درس ، یك نمونھ ، یك اشاره ، یك سرمشق ، یك اثر، یك تبسم ، مخابره یك نشان 
ناخشنودى و حتى یك نگاه پیامبرانھ ، راه واالیى و سرفرازى و رستگارى و پایندگى و درخشندگى را مى جویند و 

مال و تا آنجا كھ بجز خدا نداند و نبیند، پر مى كشندمى پویند و بھ پرواز در مى آیند و تا اوج آسمان معنویت و ك . 
 .خود بھ شاھراه ھدایت و سمبل واالیى ھا تبدیل مى گردند و دنیا را نورباران مى سازند و ھماره مى پایند
 .خود چشمھ جوشانى مى شوند و در بستر زمان جارى مى گردند

تشنگان را سیراب مى سازند خود بھ دریاى مواج و اقیانوس بى كرانھ تبدیل مى شوند و . 
خود اختر تابناك ، ماه پراسرار و خورشید جھان افروز مى گردند و براى ھمگان راھنما، سمبل زیبایى و سرچشمھ 

و ریحانھ سرفراز پیامبر، ساالر این چھرھاى برجستھ .نور و روشنایى و سرمایھ حیات و نشاط و طراوت مى شوند
عدالت و قھرمان این قھرمانان بارگاه خداستو جان این جان ھاى شیفتھ حق و   . 

او نھ تنھا در خردمندى و خردورزى و دانش و بینش و ژرفنگرى و درست اندیشى ، نمونھ روزگاران است ، كھ 
درست از این زاویھ .در حساسیت روح و سرعت درك و ھوشمندى نیز یگانھ عصرھا و نسل ھا بھ شمار مى رود

لت بھ پدرش مى رسد، ھمھ را چون خود او فرا مى گیرد و از دگر سو در میدان است كھ از سویى روح و رسا
عمل و انجام كارھاى شایستھ و بایستھ و آراستگى ھاى انسانى و اخالقى ، بھ گونھ اى تیزھوش و ظریف و سریع و 

بھ او یادآورى كند و دقیق و لطیف است كھ نیازى بھ گفتار و یادآورى آموزگار آسمانى اش محمد ندارد تا حقایق را 
موقعیت و جایگاه پرفراز حضرتش را بھ او خاطرنشان سازد، بلكھ خود با حساسیت وصف ناپذیر روح و سرعت 
 درك ، ھم جایگاه واال و پرشكوه خویش را بھ عنوان نور چشم پیامبر،
 میوه دل ،
 رگ حیات ،
 قلب نورانى ،



 جان روشن ،
 گل عطرآگین بوستان ،
 ریحانھ زندگى ،
 دخت فرزانھ ،
 مام گرانمایھ ،
 رھرو پراخالص ،
 یار فداكار،
 ھمسنگر و ھمرزم شجاع آن حضرت ،
و سرانجام ھم بھ عنوان نمونھ ، الگو، سرمشق و سمبل راه و رسم انسان پرور او مى شناسد و ھم حقایق را مى 

افشانى نماید و بسان خورشید گیرد و نیك در مى یابد كھ باید چگونھ بیندیشد و چھ سان عمل كند و چگونھ نور
 .ماندگار گردد
جلوه ھاى این حساسیت روح و درك و دریافت سریع و ھوشمندى وصف ناپذیر در ابعاد گوناگون زندگى الھام 
 : بخش فاطمھ بسیار است ؛ براى نمونھ
 شناخت سریع و دقیق موقعیت و جایگاه خویشتن -1
ت و پاكدامنى و درستكارى ، شاسیتھ و پسندیده بودند و ھمھ آنان ھمسران پیامبر ھمگى در قلمرو عفاف و نجاب -1
مادران امت شمرده مى شدند، اما این رشد و بالندگى در پرتو آموزش وحى و رسالت و ارشاد و دعوتھاى پیامبر و 

نوید نوید و ھشدار قرآن و تالش و كوشش بسیار خود آنان بود؛ نھ با یك اشاره و یك یادآورى و یا یك ھشدار و . 
قرآن براى توجھ دادن آنان بھ جایگاه رفیع و موقعیت حساس و شرایط خطیرشان ، بھ عنوان ھمسران پیامبر، كھ 
باید براى دیگران سرمشق شایستھ و بایستھ باشند، با آنان سخت اتمام حجت كرد و ھشدارشان داد كھ از آنان فراتر 

ه زیستى انتظار مى روداز عفاف و نجابت ، وقار و متانت و پارسایى و ساد : 
یا نساء النبى لستن كاءحد من النساء ان اتقیتن فال تخضعن بالقول فیطمع الذى فى قلبھ مرض و قلن قوال معروفا و 
 (398)... قرن فى بیوتكن وال تبرجن تبرج الجاھلیة االولى و اقمن الصلوة وءاتین الزكوة
(( شما مانند ھیچ یك از زنان دیگر نیستید؛ اگر در اندیشھ پروا ھستید، پس بھ ناز سخن ! ھان اى ھمسران پیامبر

یمارى است ، طمع ورزد؛ و گفتارى شایستھ گوییدمگویید تا آن كس كھ در دلش ب . 
و در خانھ ھایتان قرار گیرید و مانند روزگار جاھلیت قدیم ، زینت ھاى خود را آشكار مكنید و نماز برپا دارید و 
 ((...زكات بدھید و خدا و فرستاده اش را فرمان برید

رفرازترین قلھ پارسایى و كمال و وقار و متانت و و این در حالى است كھ ریحانھ ھوشمند پیامبر در پركشیدن بھ پ
عفاف و قداست و دل نھادن در گرو عشق خدا و آراستگى بھ ارزش ھاى اخالقى و انسانى ، حتى بھ یكى از این 
ھشدار و اتمام حجت ھا نیز نیاز نداشت ؛ بلكھ خود در پرتو ھوشمندى و حساسیت روح و در ھمسایگى خورشید 

وقعیت واالى خود را شناخت و در شرایط و بایستگى ھاى آن تعمق نمود، بلكھ بھ سرعت در رسالت ، نھ تنھا م
چھره آموزگار عصرھا و نمونھ نورافشان نسل ھا درخشیدن آغاز كرد و بارھا در این مورد، حتى تحسین و 
 . شگفتى پیامبر را نیز برانگیخت و نشان و مدال مباھات و افتخار را از آن خود ساخت
ر سبك و سیره خانوادگى و اقتصادىد -2  

در گرامیداشت فاطمھ از سوى پیامبر، از جملھ آورده اند كھ حضرت ھرگاه آھنگ سفر مى كرد، آخرین نفر، 
ریحانھ اش بود كھ پیامبر از او خداحافظى مى كرد و بھ ھنگامھ بازگشت از سفر، پیش از ھر كس بھ دیدار دخت 
 . سرفرازش مى رفت

پرده اى زیبا و جدید را دید كھ ریحانھ   فرى ، بھ دیدار دخترش شتافت و پس از ورود بھ خانھ اش در بازگشت از س
اش با سلیقھ بسیار دوختھ و بھ اطاق خویش نصب كرده است ؛ و ھنگامى كھ دو نور دیده اش حسن و حسین آمدند، 

ام دستبند نقره اى خریده استآنان را بسان ھمیشھ آراستھ و مرتب دید و نگریست كھ مادرشان براى ھر كد  . 
پیامبر پس از دیدارى كوتاه از خانھ فاطمھ بى آنكھ در مورد آن تغییر و تحول ، اندك چیزى بگوید، بازگشت اما 
 . دخت ھوشمند پیامبر در پرتو حساسیت روح و درك سریع از ھمان نگاه حكیمانھ پدر، نیت او را دریافت

با قانع ساختن آنان ، دستبندشان را گرفت و پرده را نیز پایین كشید و آن ھا را بى درنگ فرزندانش را فراخواند و 
 .در بستھ اى بھ سوى پدر فرستاد و تقاضا كرد تا در راه خدا ھزینھ بینوایان و محرومان سازد
 :پیامبر با دریافت پیام ریحانھ اش ، بر او درود فرستاد و سھ بار فرمود
(( فداھا ابوھاآن گاه افزود!))دپدرش بھ قربانش كھ چنین كر : 
 (399). ما آلل محمد و للدنیا فانھم خلقوا لالخرة و خلقت الدنیا لھم



خاندان محمد را با دنیا و زر و زیور فناپذیر آن چھ كار؟ چرا كھ آنان براى سرایى جاودانھ آفریده شده اند و دنیا ))
 . و جلوه ھاى آن براى آنان و بھ خاطر آنان پدید آمده است تا وسیلھ اى باشد براى اوج گرفتن بھ سوى ھدف
 در رعایت آداب اجتماعى و سیاسى -3

پرتو ھمین حساسیت روح و سرعت درك و درایت شگرف خویش ، در رعایت قانون و آداب اجتماعى و  او در
 .سیاسى نیز سرآمد بود
 : محدثان و مفسران آورده اند كھ پس از آن كھ این آیھ شریفھ
 (400)ال تجعلوا دعاء الرسول بینكم كدعاء بعضكم بعضا
(( ، فرود !))خطاب كردن پیامبر را در میان خود، مانند خطاب كردن برخى از خودتان بھ برخى دیگر، قرار مدھید

ر داد كھ پیامبرش را با عنوان و ادب مورد نظر خدا و ھماھنگ با رسالت او صدا آمد و خداى جھان آفرین ھشدا
زنند، نھ با اسم تنھا، دخت گرانمایھ پیامبر نیز كھ سمبل ادب و درایت و تبلور و تجسم معرفت و خرد بود و پیشتاز 

صدا مى زد كھ ))رسول هللا یا((صدا نزد بلكھ با عنوان رسالت ،))پدر((در عمل بھ قرآن شریف ، دیگر پیامبر را،
 :پیامبر فرمود
(( شما چرا؟! فاطمھ جان ! دخترم  )) 

صدا زدم اما بھ من نگریست و تبسم كرد و چیزى نفرمود ))یارسول هللا((یك بار پدرم را سھ مرتبھ: خودش فرمود
پدر جان! پدر: تا بگویم   ! 

تور در مورد تو و خاندان و دودمان پاكت نازل این دس! دخترم ، فاطمھ جان :((و آن گاه رو بھ من كرد و فرمود
صدا بزن كھ این گونھ نداى تو قلب مرا زنده و ))پدر((تو از من ھستى و من از تو، شما مرا ھمواره.نشده است 

 ((.شاداب مى سازد و خداى را خشنود
لقلب و ارضى للربفانھا احیى ل! قولى لى یا ابھ ...یا فاطمھ انھا لم تنزل فیك وال فى اھلك و ال نسلك   .(401) 

 در ایثار و فداكارى -4
و ھوشمندى وصف ناپذیرش ، بدون دریافت دستور و یا ارشاد و اشاره اى ریحانھ پیامبر در این میدان نیز در پرت

از سوى خدا و پیامبرش ، جایگاه واالى خویش و راه افتخارآفرین و ستایش برانگیزش را یافت و نمونھ روزگاران 
 .گردید
 : براى نمونھ
روزى در حضور بانوى  : یكى از دانش آموختگان و پرورش یافتگان مكتب فرھنگ او اسماء، آورده است كھ
 . بانوان ، فاطمھ ، بودم كھ پیامبر گرامى از راه رسید و پس از استقبال از سوى دخت ارجمندش در كنار او نشست

بانوى من بسان ھمیشھ با وقار، مرتب ، پرشكوه عطرآگین و آراستھ بود، بھ ویژه كھ آن روزھا امیرمؤمنان از راه 
زندگى ساده خویش ، گردنبندى از طال نیز بھ او ھدیھ كرده بود و آن حضرت  قناعت در ھزینھ و درآمد شخصى و

 . نیز آن را بر سینھ داشت
پیامبر گرامى كھ با عنایت بسیار بھ حال و روز اقتصادى و اجتماعى جامعھ نوبنیاد اسالمى و تنگناھا و مشكالت 

فت تا دوران سازندگى و شكوفایى ھمھ جانبھ معیشتى مردم ، تازه دوران سخت دفاع را پشت سر نھاده بود و مى ر
فاطمھ : را آغاز كند، از دیدن گردنبند اھدایى على بر گردن فاطمھ شادمان شد، اما ضمن گفتارى جان بخش فرمود

و یا خاندان او مى ستایند، آفت ))دختر پیامبر((مباد سخنان مردم كھ با بیانى گرم و پرشور، شما را بھ عنوان! جان 
بھ سوى شما بیاورد و آن گاه با از یاد بردن موقعیت واالى معنوى و جایگاه رفیع خویش ، فارغ از درد غرور را 

 !و رنج مردم ، زرق و برق و پوشش خودكامگان در نظرتان پسندیده جلوه نماید
اد و پس آرى ، پیامبر ھمین یك اشاره و ھمین یك جملھ را، آن ھم بھ صورت كلى و عمومى بیان فرمود و ھشدار د

 . از ساعتى خداحافظى كرد و رفت
پس از رفتن پیامبر بود كھ دیدم فاطمھ آن گردنبند زیبا را كھ بھ خاطر ھدیھ دھنده اش بسیار دوست مى داشت ، از 
گردنش درآورد و پس از چندى آن را بھ بھترین شیوه و در بھترین راه انفاق كرد و برده اى را در راه خدا آزاد 
 . ساخت

پدرش : بھ گوش پیامبر رسید و آن حضرت شادمان گردید و پس از دعاى بسیار در حق ریحانھ اش فرمود جریان
 (402).فدایش باد كھ در اندیشھ و عملكرد آن گونھ است كھ خدا مى خواھد و مى پسندد
 اندیشیدن و اندیشاندن -3

اصل تفكر و تدبر یا اندیشیدن و اندیشاندن انسان ھا در زندگى ، از امتیازات شكوھبار ریحانھ سرفراز و ژرف نگر 
 .پیامبر بود

نویى ھماره در تفكر و اندیشھ و تدبر و آینده نگرى تعبیر كرده اند كھ این بیان و پاره اى از دانشمندان او را بھ با



تعبیر بھ باور نگارنده بیانگر پرتوى از اندیشورى و ژرف نگرى و خردورزى آن انسان واالست ؛ چرا كھ تفكر و 
ن حضرت مفھوم و تدبر از اصول اساسى زندگى درخشان و نورافشان او بود و در راه و رسم و سبك و سیره آ

 .معنا یافتھ بود
 او درباره پدیده ھاى رنگارنگ ھستى مى اندیشید،
 در شكوه آسمان ھا و زمین ،
 ماه و ستاران ،
 كھكشان ھا و كرات ،
 دریاھا و اقیانوس ھا،
 گل ھا و گیاھان ،
 جنگل ھا و خشكى ھا،
 درباره ناچیزترین ذرات تا عظیم ترین موجودات و آفریده ھا،

ن و جانداران ، پدیده ھاى متنوع و بى شمار كھ ھر كدام انسان خردمند و خردورز را بھ تفكر و تعمق و جنبندگا
 .شناخت وا مى دارد و او را در برابر ده ھا پرسش تفكرانگیز و ده ھا راز و رمز قرار مى دھد

او، قدرت و عظمت وصف  آن حضرت در مورد پدیدآورنده فرزانھ و تواناى ھستى ، یكتایى و بى ھمتایى ذات پاك
 ناپذیر او، حكمت و ھدفدارى او از آفرینش ، صفات و ویژگى ھا و حقوق او،
 پرستش خالصانھ و صادقانھ و خاضعانھ او،
 راز و نیاز و نیایش با سرچشمھ ھستى ،
 تقرب بھ بارگاه او،
 كسب خشنودى و رضایت او،
 .و تخلق و آراستگى بھ اخالق او مى اندیشید

ھدفدارى جھان و انسان ، او در مورد  
 حقیقت زندگى شایستھ و بایستھ ،
 راز حیات ،
 واقعیت مرگ ،
 فرجام زندگى انسان ،
 جھان دیگر،
 بھشت پرطراوت و زیبا،
 .و كیفر و عذاب و آتش دوزخ مى اندیشید و مى اندیشاند

ى ، معنوى ، انسانى ، او در مورد زندگى فردى ، خانوادگى ، اجتماعى ، سیاسى ، اقتصادى ، اخالقى ، ھنر
زندگى لبریز از عزت ، آزادگى ، كرامت ، شرافت ، امنیت ، آزادى ، پروا، مھر، عشق ، عفاف ، حیا، پاكى ، 
عدالت ، انصاف ، راستى ، درستى ، درایت ، استقالل ، اعتدال ، برازندگى ، آراستگى ، ایثار، پارسایى ، شكیبایى 

، آینده نگرى ، ژرف اندیشى ، نظم و انضباط، سخت كوشى و تالش ، موفقیت ، بردبارى ، فروتنى ، قانونگرایى 
و سرفرازى و یك زندگى سرشار از زیبایى و قداست و معنویت مى اندیشید؛ چرا كھ آن آموزگار اندیشھ و واالیى 
 .بھ تفكر و تدبر و اندیشیدن و اندیشاندن سخت بھا مى داد
 او در مورد انسان مى اندیشید،

ینش انسان ،در آفر  
 سازمان پراسرار وجود او،
 دنیاى شگفت انگیز و پیچیده جسم و جان او،
 درباره فطرت حق گرایانھ او،
 وجدان اخالقى او،
 كشش ھا و تمایالت گوناگون او،
 در خودشناسى و خداشناسى او،
 . در نعمت ھاى گران و بى شمارى كھ بھ او ارزانى شده است

اى او،در زیبندگى ھا و برازندگى ھ  
 در خلق و خو و سبك و سیره درخور شاءن انسان ،
 در دین باورى و دیندارى آگاھانھ و ژرفنگرانھ او،



 در قانونگرایى و قانون شناسى او،
 در مورد حقوق ، آزادى ، برابرى ، امنیت ، حق تفكر و زیستن بھ صورت موجودى صاحب خرد و شعور،
 درباره آرمان ھا و امیدھا و آرزوھاى او،
 در مورد زندگى درخور شاءن انسان ،
 مدیریت درخور شاءن انسان ،
 جامعھ و تمدن و آینده درخور شاءن انسان ،
 رھبرى و پیشوایى و الگو و سرمشق درخور شاءن انسان ،

و در نفى آفت ھا و تباھى ھا و شرارت ھا و شقاوت ھا و خشونت ھا و بیدادھا و سركوبھا و خودكامگى ھا و 
ا و واپسگرایى ھا و تعصب ھا و ددمنشى ھا از زندگى انسان مى اندیشید و نگران سرنوشت عصر و زورمدارى ھ

 .نسل خویش و آینده و آیندگان بود
او بھ انسان و اندیشیدن و اندیشاندن سخت بھا مى داد، براى آن اصالت مى بخشید، اندیشوران و متفكران را گرامى 
 مى داشت ،

خردمند و خردورز و با شعور و اندیشھ را حق طبیعى انسانھا مى شناخت و حق زیستن بھ صورت موجودى 
ھمگى را بدان تشویق مى كرد و آن را بھترین وسیلھ شناخت معرفت و ارزشمندترین عبادت مى نگریست و 
 .نیندیشیدن و نیندیشاندن و مسدود ساختن راه آزادى اندیشھ و فكر را زشت ترین گناه در حق انسانیت مى دید
اندیشیدن و اندیشاندن در فرھنگ و راه و رسم او از جایگاه رفیع و موقعیت واالیى بھره ور بود؛ چرا كھ آن را 
 كلید رشد و روشنایى ھا،الفكر رشد
 (403)صیقل دھنده خردھا،الفكر جالء العقول 
 (404)فروغ بخش دنیاى وجود انسان ،الفكر ینیر اللب 
 (405)ھدایتگر و راھنماى بشر،الفكر یھدى 
 سبك و سیره پرواپیشگان ،الفكر نزھة المتقین
 سرچشمھ شناخت و بصیرت ،
 سرآغاز دانش و بینش ،
 وسیلھ كسب معارف و علوم ،
 باعث پیدایش فرھنگ و تمدن ،
 . و مھمترین امتیاز انسان بر دیگر جانداران و پدیده ھا و آفریدگان مى نگریست

دیشمند پیامبر، یك ساعت تفكر و اندیشھ در فرھنگ و راه و رسم ریحانھ ان از یك سال پرستش خدا برتر  (406)
 . شناختھ شده است
 . دو ركعت نماز تواءم با اندیشھ و ژرف نگرى بھتر از شب زنده دارى بدون تعمق ارزیابى شده است

تفكر و اندیشھ ، آیینھ صاف و شفاف و پرداخت شده اى است كھ نمایشگر و انعكاس دھنده واقعیت ھا گردیده است 
الفكر مرآة صافیة.  

تا كران ھستى عنوان یافتھ استدلیل و مالك خرد و خردمند، اندیشیدن درباره كران   . 
 . عبادت خدا، نھ در بسیارى نماز و روزه ، كھ در بسیارى تفكر و تدبر قلمداد شده است
 . عبادت بدون تفكر و تعمق ، كارى بدون محتوا و مغز شناختھ شده است
 . پیش از تصمیم و آغاز ھر كارى بھ تفكر و تدبر درباره آن سفارش شده است

زانھ انسان توحیدگرا، ھمان گونھ كھ بھ نماز و نیایش و ارتباط با خدا، بھ كار و تالش و ساماندھى در برنامھ رو
امور اقتصادى ، بھ مدیریت خانھ و خانواده ، بھ احساس مسئولیت اجتماعى بھا داده شده و وقت و فرصت در نظر 

اگانھ قرار داده شده استگرفتھ شده ، براى تفكر و تدبر و اندیشیدن و اندیشاندن نیز فرصتى جد  . 
آرى ، ریحانھ پیامبر سرآمد متفكران و اندیشمندان بود و تفكر و تدبر و ژرف نگرى و اندیشیدن و اندیشاندن در 
 .سبك و سیره او از جایگاه واالیى برخوردار بود

ھاى عاشقانھ و  روایات رسیده از آن حضرت ، سخنان تفكرانگیز، مناظره ھا و گفت و شنودھا و دعاھا و نیایش
 : عمیق او، تنھا پرتوى از آن راه و رسم اندیشمندانھ و برانگیزاننده است كھ در اینجا بھ یكى دو مورد مى نگریم
آغازین شب زندگى مشترك او با امیر واالیى ھا بود كھ آن : محدثان در این مورد از جملھ آورده اند كھ  -1
 . حضرت او را غرق در اندیشھ و تفكر یافت
 :دلیل آن را جویا شد، كھ ریحانھ پیامبر از جملھ فرمود
تفكرت فى حالى و امرى عند ذھاب عمرى و نزولى فى قبرى فشبھت دخولى فى فراشى بمنزلى كدخولى الى لحدى 



 (407)... و قبرى فاءنشدك هللا ان قمت الى الصلوة فنعبد هللا تعالى ھذه اللیلة
 . در مورد سرنوشت و آینده خویش مى اندیشیدم كھ بھ یاد واپسین لحظات عمر و ھنگامھ فرود بھ خانھ قبر افتادم))

فرو رفتم كھ چگونھ عمر انسان بھ سرعت سپرى مى گردد، امروز از خانھ پدر بھ خانھ ھمتاى  و بھ این فكر
 . گرانقدرم آمدم و فردا نیز از اینجا بھ منزلگاه دیگرى و بھ جوار رحمت حق خواھم رفت

ستیم و ھر بھ خداى سوگندت مى دھم كھ بیا تا در آغازین لحظات زندگى مشترك بھ نماز بای! از این رو، على جان 
خدا سپرى كنیم و عھد بندیم كھ زندگى را ھماره با یاد دلنواز او رونق و   دو با ھم این شب جاودانھ را بھ پرستش 

 ((. صفا بخشیم
و نیز آورده اند كھ پس از فرود آیاتى از قرآن در مورد رستاخیز و زنده شدن و برخاستن انسان ھا از دل خاك  -2

پیامبر گرامى دخت ارجمندش را سخت در اندیشھ و تفكر نگریست ؛ اندیشھ و تعمق و و پاداش و كیفر آن روز، 
 .تفكرى كھ با نگرانى ھمراه بود
 :دلیل آن را از او پرسید
 : فاطمھ در پاسخ پدر گفت
 . یا ابة ذكرت المحشر و وقوف الناس عراة یوم القیامة
(( داش و كیفر است ، مى اندیشم و آن شرایط را بھ یاد درباره روز رستاخیز كھ روز حسابرسى و روز پا! جان پدر
مى آوردم كھ مردم از رحم خاك بر مى خیزند و گناھكاران و ظالمان ، بدون داشتن پوشش و كرامت و آبرو، با 
 ((.زشتى و رسوایى در پیشگاه خدا مى ایستند تا در مورد سرنوشت آنان داورى گردد
دو آن گاه در ھشدارى بھ انسان ھا افزو : 

 (408)وا سواءتاه یومئد من هللا عزوجل 
(( اى بیداد و ستم كھ آن روز در پیشگاه خدا بدان صورت آشكار راستى كھ واى از زشتى ھاى گناھان و تباھى ھ
 ((.مى گردد
 :و نیز آورده اند كھ روزى پس از رحلت پدرش پیامبر، سلمان را فرا خواند و خطاب بھ او فرمود -3
 (409)اجلس واعقل ما اقول لك 
(( اینك بنشین و نیك بیندیش و خردمندانھ در آنچھ مى گویم ، گوش كن! ھان اى سلمان  )) 
 ژرف اندیشى و آینده نگرى -4

مان حال زندگى مى كنند؛ بھ آنچھ ھم اكنون دارند دلخوش اند، بیشتر افراد و جامعھ ھا، فرزندان حال ھستند و در ز
 .و بھ آینده نگرى و دوراندیشى چندان شور و شوقى نشان نمى دھند

آنان ھمواره اسكلت متالشى .كسانى ھم كھ در زمان گذشتھ مى اندیشند و در زمان گذشتھ زندگى مى كنند بسیارند
و خاطره ھاى شادى بخش و غمبار آن را از گور تاریخ بیرون كشیده  شده رخدادھاى خوشایند یا ناخوشایند گذشتھ

و بھ تشریح آنھا مى پردازند و بدون عبرت آموختن از آنھا و اندیشھ در راز و رمز پیدایش آنھا، فرصت و امكانات 
ه مى نازند خویش را بھ نبش قبر گذشتھ ھا مى گذرانند و بر آن حوادث پوسیده یا اشك حسرت مى ریزند و یا بیھود

 .و مى بالند، و در این میان آنانى كھ بھ آینده ، آن ھم آینده دور بیندیشند بسیار اندك اند
او از شخصیت واالیى بھره ور بود .و بانوى بانوان از این شمار اندك و یا ساالر و پیشواى چنین انسان ھایى است 

ام بردكھ از ویژگى ھاى اش دوراندیشى و آینده نگرى را مى توان ن . 
، از سر خیرخواھى و بشردوستى و ))سقیفھ((او پس از بھ انحراف كشاندن جامعھ و روند تاریخ بھ وسیلھ بازیگران

نگرانى براى دین و دنیاى جامعھ ھشدارھا داد و روشنگرى ھا كرد و سخت كوشى ھا و مجاھدت ھایى 
خطرناكى را كھ ارتجاع و استبداد براى جامعھ شھامتمندانھ نمود؛ از جملھ خطاب بھ زنان مھاجر و انصار، آینده 

 :رقم مى زد، این گونھ پیش بینى فرمود
لقد لقحت ، فنظرة ریثما تنتج ، ثم احتلبوا مل ء القعب دما عبیطا و ذعافا مبیدا، ھناك یخسر المبطلون ، ! اما لعمرى 

 . االولون  و یعرف التالون غب ما اسس
ءنوا للفتنة جاءشا، وابشروا بسیف صارم ، وسطوة معتد غاشم ، و ھرج شامل ، ھم طیبوا عن دنیاكم انفسا، واطما

واستبداد من الظالمین ، یدع فیئكم زھیدا، و جمعكم حصیدا، فیا حسرة لكم ، و انى بكم ؟ وقد عمیت علیكم ؟ 
 (410)انلزمكموھا و انتم لھا كارھون 
اما بھ جان خودم سوگند باد كھ نطفھ این تبھكارى و فساد بستھ شد؛ اینك شمایان انتظار بكشید تا این بیمارى ))

و قانون ستیزى در كران تا كران پیكر جامعھ و امت ریشھ بدواند و ھمھ جا  مرگبار تباھى و فساد و قانون شكنى
ھشدارتان باد كھ از این پس از پستان شتر خالفت و حكومت خون خواھید دوشید و زھرى مرگبار كھ .منتشر شود

نده در و در اینجاست كھ باطل گرایان زیان خواھند كرد و نسل ھاى آی.بھ سرعت خورنده آن را نابود مى كند



خواھند یافت كھ ثمره كار زشت و فرجام عملكرد مسلمانان صدر اسالم پس از رحلت پیامبرشان چھ بود، و آن گاه 
 .قلب ھاى شما با فتنھ ھا الفت خواھد گرفت و آرام خواھد شد

شیرھاى با انحراف عظیمى كھ در برابر دیدگان شما واقع شد، اینك شما را بھ شم! ھان اى مادران نسل ھاى فردا
برھنھ و برنده بشارت مى دھم و بھ میداندارى و یورش تجاوزكاران ستم پیشھ ، و بھ ھرج و مرج و بھ ھم ریختگى 
 . اوضاع و احوال جامعھ ، و بھ خودكامگى و دیكتاتورى و استبداد سیاه از سوى ستمكاران

حق طلبان آگاھان و آزادیخواھان بھ روزگارى كھ حقوق اقتصادى و اجتماعى شما را سخت اندك خواھند ساخت و 
 .شما را بھ وسیلھ شمشیرھاى ستم درو خواھند كرد
 !پس دریغ و حسرت بر شما باد
 كارتان بھ كجا خواھد انجامید؟ و فرجام زندگى تان چگونھ خواھد شد؟

اید؟ در حالى كھ حقایق و واقعیات بر شما پنھان و مخفى گشتھ و نمى دانید چھ فاجعھ سھمگینى را رقم زده  
من از سر خیرخواھى حقایق را گفتم ، دوراندیشى و آینده نگرى ھا كردم ، از خطرھا و آفت ھا شما را ھشدار دادم 

آیا من مى توانم شما را در حالى كھ نمى خواھید بھ كارى مجبور سازم ؟.اما دریغ و درد كھ گوش شنوا نیست  !)) 
نسل ھا حقایق را گفت و تاریخ و گذشت زمان و رخدادھاى بدین سان بانوى بانوان و آموزگار بزرگ عصرھا و 

 .غمبار آن ، درستى آینده نگرى و صحت پیش بینى ھاى دقیق او را بھ اثبات رساند
گذشت روزگار نشان داد كھ آن اندیشمند بزرگ و آن جامعھ شناس متفكر، نیك آینده نگرى مى كرد و بھ حق نگران 
 .روند جامعھ و تاریخ بود

و یارانش بھ وسیلھ كودتاگران ، قتل عام ھا و شكنجھ ھاى امویان بھ ))مالك بن نویره((ع بزرگى چون كشتاراو فجای
 نام دین ،
 پستى ھا و رذالت ھا و دین فروشى ھاى عباسیان بھ نام خدا و مذھب ،
 تحمیل مذھب ساالرى مخوف و ھراس انگیز بھ مردم تشنھ عدالت و آزادى ،

ھا از زورمداران و خودكامگان ، بت سازى ھا و بت تراشى  
 حادثھ جان سوز كربال،
 ماجراى حره و قتل عام مدینھ ،
 شقاوت ھاى تكان دھنده در گوشھ و كنار دنیاى اسالم ،
 تكھ تكھ شدن قدرت و شوكت مسلمانان ،

عقب پایمال شدن حقوق و آزادى ھاى اساسى و انسانى مردم بھ وسیلھ انحصارگران و در نتیجھ ، انحطاط و 
 .ماندگى امت پدرش را در روند تاریخ ، ھمھ و ھمھ را مى دید و از سر خیرخواھى ھشدار مى داد

اى كاش سخنان او جدى گرفتھ مى شد و بھ آینده نگرى او بھا مى دادند تا روزگارى جز آنچھ امروز مسلمانان 
رد كھ جاه طلبى ھا، مقام پرستى اما دریغ و د.دارند، داشتند و سرنوشت بشریت نیز امروز سرنوشت دیگرى بود

ھا، خودكامگى ھا و خودپرستى ھا آفت جان و ھستى و آینده توده ھاست و این بیمارى مرگبار در تاریخ اسالم ، 
 (411). نخست از سقیفھ برخاست و سرطان وار پیكر جامعھ را فرا گرفت
 ھدفمندى و ھدفدارى ریحانھ پیامبر -5

در جھان بینى ریحانھ پیامبر مجموعھ نظام آفرینش ھدفمند و ھدفدار است و سیر و حركت جھان بھ سوى جھت 
جریان دارد معین و ھدف مشخصى و انسان نیز كھ پرتوى از روح خدا را در بر دارد و بر اساس اراده  (412)

انھ آفریدگارش بھ توانمندى ھا و امكانات و استعدادھاى شگرف درونى و برونى مجھز است ، جزیى از این حكیم
 .نظام خلقت مى باشد و باید بسان كل نظام ، ھدفمند و ھدفدار باشد و بھ سوى جمال و كمال گام مى سپارد

نھ عبث و بیھوده ، باید باور كند كھ زندگى نھ بازى و بازیچھ است و نھ بدون ھدف و مقصد و  
باید باور كند كھ حركت تاریخ نھ بھ سوى انحطاط است و نھ ارتجاع و نھ باطل و بیداد؛ بلكھ ھدفدار و قانونمند 
 .است و بھ سوى ھدفى معین ره مى نوردد
 . این ھدف مقرر از نظرگاه ریحانھ پیامبر، رسیدن بھ كمال و جمال است

ست ، رنگ خدا پذیرفتن است و بھ نور او روشن شدن و بھ عطر او پرستش عاشقانھ و عبادت خالصانھ خدا
عطرآگین گشتن و بھ ارزش ھاى مورد نظر او آراستھ شدن ؛ ساختن و آراستن دنیاى نو و تمدن نمونھ و شرایط 

عدالت ھا، اندیشھ ھا، بینش ھا، صداقت ھا، پاكدامنى ھا، : مساعد و وضعیت مناسبى است كھ بھ راستى در آن 
لت ھا، امنیت ھا، آرامش ھا، اندیشھ ھا، اخالص ھا، كرامت ھا، صفاھا، محبت ھا، معیارھا و ارزش ھاى فضی

از شگردھا و ریاكاریھا و سیاست بازى ھا و قدرت پرستى ھا اثرى نباشد، ھمھ .توحیدى و انسانى حاكم باشد
ان رفع گردد و بھ راستى جھان میدان شرایط رشد و تعالى براى ھمگان فراھم ، و ھمھ موانع كمال از سر راه ھمگ



 .مسابقھ براى اوج گرفتن و پركشیدن بھ سوى مغفرت و بندگى و سعادت و بھشت برین خدا باشد
آرى ، ریحانھ پیامبر بانویى است ھدفمند و ھدفدار، و درست بھ خاطر ھمین ھدفدارى است كھ نھ در آغازین 

گ محیط را بھ خود مى گیرد و با نامردمى ھا مى سازد و نھ سالھاى زندگى خویش در محیط شرك و استبداد، رن
در دوران جوانى و بھاران زندگى ؛ نھ حال و ھواى جوانى و شور و ھیجان ھا و خواستھ ھا و بحران ھاى آن ، او 
 را ذره اى از ھدف بلند و واالیش منحرف مى سازد و نھ زرق و برق و جاذبھ ھاى زندگى ؛

سقیفھ پس از رحلت پیامبر او را دچار یاءس و سرخوردگى و بى ھدفى مى كند و نھ  نھ دجال گرى سردمداران
 خشونت و شرارت بیداد و نھ آفت بى تفاوتى و مغرور و مرعوب شدن مردم ؛
 .او پیش پاى خود و راه كمال را مى نگرد و در راه حق گام مى سپارد؛ گرچھ در آن راه كسى نباشد

بى ھدفى نشود و از این دید و فلسفھ حیات دور نشودتالش مى كند تا دچار شكست و  . 
 زندگى او سراسر ھدفمند و ھدفدار است ؛ عبادت او،
 تقواى او،
 پارسایى او،
 شجاعت او،
 آرمانگرایى او،
 ارزش خواھى او،
 ایثار او،
 نجابت و عفاف او،
 سخاوت و بلندنظرى او،
 دانش دوستى او،
 مردم خواھى و نوع دوستى او،
،ازدواجش   

 تربیت فرزندانش ،
فضھ((تقسیم كارش در خانھ با ھمكارش )). 

 و در سایھ این ھدفدارى است كھ مالك وجود خود مى گردد و آزاد از ھمھ اسارت ھا،
 محبوب خدا مى گردد و محبوب پیامبر خدا،

پلیدى بھ  پرتوى از قدرت و سلطھ او مى شود و آراستھ بھ ارزش ھاى مورد نظر او، و گرد و غبار ناپسندى و
 .ساحت او راه نمى یابد
 زیباترین روح پرستش -6

ھر .ریحانھ پیامبر شخصیت فرزانھ و كاملى است كھ داراى ابعاد گوناگون و چھره ھاى متنوع و تماشایى است 
كس او را در كرسى درس مى نگریست و سخنان حكمت آمیز و انسان ساز او را مى شنید، او را سخنورترین و 

و گویاترین بانوان گیتى مى دید و مى پنداشت نبوغ او در این بعد است ؛ و ھر كس او را در زھد و دانشورترین 
پارسایى مورد مطالعھ قرار مى داد، او را قھرمان پارسایى و زھد مى یافت و مى پنداشت كھ مھم ترین بعد 
 .شخصیت او را پارسایى مى سازد

وازى او مى نگریست ، او را محروم نوازترین ھا مى دید و ھر ھر كس بھ انفاق و ایثار و بخشایش و محروم ن
كس عبادت و راز و نیاز و نیایش او را تماشا مى كرد، او را زینت و زیور پرستشگران عنوان مى داد و زیباترین 
 .روح پرستش مى دید

زد و او را الگو و راستى خداى را مى سزد كھ ھمھ ارزشھا را در وجود بانویى ، این گونھ متبلور و مجسم سا
قرار دھد))زن((سرمشق و نمونھ كامل و شاھكار آفرینش در جھان . 

او در ھمھ ابعاد پیشتاز و نمونھ بود، اما بھ نظر نگارنده مھمترین ویژگى او یكتاپرستى و توحیدگرایى و عبادت و 
 .اخالص بانوى بانوان است 
 او عبادت عاشقانھ و خالصانھ خدا را سیماى اسالم ،

ون و عمود دین خدا،ست  
 كلید بھشت پرطراوت و زیبا،
 وسیلھ سپاس و ستایش آفریدگار،
 آرام بخش قلب ھا از اضطراب ،
 تكیھ گاه تزلزل ناپذیر،



 شفابخش دل ھا و جانھا،
 كوبنده شیطان و اھریمن ،
 داروى بیمارى مرگبار خودكامگى و خودپرستى ،
 . و نردبان صعود و عروج بھ سوى كمال مى نگریست
 :پیامبر گرامى در مورد این بعد از شخصیت فاطمھ و این ویژگى اخالقى و انسانى اش فرمود -1

متى قامت فى محرابھا بین یدى ربھا زھر نورھا لمالئكة السموات كما یزھر نور الكواكب الھل ...واما ابنتى فاطمھ 
 (413). االرض
(( او پاره تن و .ساالر بانوان عصرھا و نسل ھا، از آغاز تا فرجام جھان است ) علیھا السالم (دخت ارجمندم فاطمھ 

او حوریھ اى است بھ صورت انسان ، آن گاه كھ در عبادتگاه خویش در .ست نور دیده و میوه دل و روح من ا
برابر پروردگارش مى ایستد، نور پر تالءلؤ وجودش بر فرشتگان آسمان ھا مى تابد؛ درست بسان نور اختران 

دبھ ھنگامھ عبادت خالصانھ و عاشقانھ و عارفانھ فاطمھ ، خدا بھ فرشتگانش مى فرمای.آسمان بر زمینیان  : 
یا مالئكتى ، انظروا الى امتى فاطمھ سیدة امایى قائمة بین یدى ترتعد فرائصھا من خیفتى و قد : و یقول هللا لمالئكتھ 

 .اقبلت بقلبھا على عبادتى ، اشھدكم انى قد امنت شیعتھا من النار
(( بھ بنده وارستھ و شایستھ ام فاطمھ بنگرید! ھان اى فرشتگان من  ! 

نان ، بھ الگوى شایستگان كھ در بارگاھم بھ پرستش و عبادت ایستاده و از شكوه و عظمت بھ او، بھ ساالر ز
پروردگارش ھمھ سلول ھا و اعضا و جوارح او بھ لرزه درآمده است و با گستره قلب و ژرفاى جان بھ پرستش من 
 .روى آورده است ، نظاره كنید

مایان گواه باشید كھ من دوستداران واقعى و رھروان راه تمامى شما را بھ گواھى مى گیرم ، ش! ھان اى فرشتگان 
 ((.توحیدى و افتخارآفرین و بشردوستانھ او را از آتش امان خواھم داد
در قرآن شریف ، از میان بانوان پیشین ، مریم مادر مسیح است كھ سخت مورد ستایش و بزرگداشت خداست و  -2

بھ او .او را خدمتگزار خانھ و آرمان خویش در میان مردم مى نگرد.پروردگارش در قرآن او را بھ پاكى یاد مى كند
رزق و روزى مادى و بھره ھاى معنوى مى فرستد و او را عابده و ساجده و پرستشگر و نیایشگر بارگاه دوست 

است و ساالر زنان عصر خویش ، و فاطمھ مریم ))مریم((مى بیند، اما او با ھمھ آن عظمت و قداست و شكوھش
او مام پیامبر گرانقدرى چون مسیح است و این ، مام یازده تن .و بزرگتر است و ساالر زنان عصرھا و نسل ھا واال

 . از پیشوایان برگزیده خدا و ھمسر و ھمراز و ھمسنگر قھرمان امیرمؤمنان
ھان : كھ در روزگار سختى و فشار اقتصادى بود كھ روزى پیامبر در مسجد پس از نماز رو بھ امیرمؤمنان كرد 

آیا در خانھ چیزى دارى كھ امشب میھمان شما شوم ؟ او كھ ھیچ در خانھ نداشت و آخرین دینار را نیز ! اى شیرمرد
و با اینكھ مى دانست !))نھ ((ایثارگرانھ بھ خانواده گرسنھ اى انفاق كرده بود، بھ سختى اندیشید، اما نتوانست بگوید

 . چیزى در خانھ نیست
در محراب خویش ) علیھا السالم (گفتگو دست در دست ھم وارد خانھ فاطمھ شدند و دیدند فاطمھ و آن گاه پس از 

است و دست نیاز و بندگى بھ سوى آن بى نیاز برده ، در حال پرستش و عبادت است و در كنار محراب او دیگى 
 .جوشان از غذاى عطرآگین كھ بوى بھشت از آن بر مى خیزد

زده شد و پرسید شگفت) علیھ السالم(على  : 
 انى لك ھذا؟ الذى لم انظر الى مثل لونھ قط و لم اشم ریحھ قط، و ما آكل اطیب منھ ؟
(( تا كنون غذایى بھ این طعم و بھ این عطر و ! از كجا؟ بھ راستى كھ شگفت غذایى فراھم آورده اى ! فاطمھ جان 
 ((! بھ این رنگ خوش ندیده ام ؛ ما كھ در خانھ چیزى نداشتیم

یامبر در حالى كھ باران اشك شوق از جام دیدگان مى باراند بھ تالوت این آیھ شریف پرداخت كھپ  : 
 كلما دخل علیھا زكریا المحراب وجد عندھا رزقا
 :و آن گاه رو بھ امیرمؤمنان كرد و فرمود
 یا على ھذه سیدة نساء اھل الجنة من االولین و االخرین ھذه و هللا مریم الكبرى
(( بھ خداى سوگند او مریم واالست.بھ خداى سوگند كھ این ، بانوى تمامى بانوان بھشت است !  على جان  .)) 
 :و نیز پیشواى بزرگ توحید در شكوه معنوى و عبادت و نیایش او فرمود -3

ة مریم و انھا لتقوم فى محرابھا فیسلم علیھا سبعون الف ملك من المالئكة المقربین و ینادونھا بما نادت بھ المالئك
ان هللا اصطفاك و طھرك و اصطفاك على نساء العالمین! یا فاطمھ : فیقولون   .(414) 

(( او ھنگامى كھ در پرستشگاه خویش بھ نماز مى .دخت ارجمندم ، فاطمھ ، ساالر زنان عصرھا و نسل ھاست 
ایستد، ھفتاد ھزار فرشتھ از فرشتگان مقرب در گرد محراب او حلقھ مى زنند و بر او درود و سالم نثار مى كنند و 



ھان اى فاطمھ بھ راستى كھ خداوند تو را برگزیده و  :ھمان گونھ كھ مریم را بھ فرمان خدا ندا مى كردند، مى گویند
 (415)((. پاك و پاكیزه ساختھ و تو را بر ھمھ زنان علم برگزیده است
در این مورد آورده است كھ) علیھ السالم(دومین امام نور حضرت مجتبى  -4  : 

قامت فى محرابھا لیلة جمعتھا فلم تزل راكعة ساجدة حتى اتضح عمود الصبح و ) علیھا السالم (راءیت امى فاطمھ 
ء لھم و ال تدعوا لنفسھ بشى ءسمعتھا تدعوا للمؤمنین والمؤ منات و تسمیھم و تكثر الدعا .(416) 

(( در محراب عبادت خویش بھ پرستش یكتا آفریدگارش ایستاده  مام گرانمایھ ام فاطمھ را شب جمعھ اى نگریستم كھ
خود مى شنیدم كھ آن فرشتھ بشردوست ، زنان و مردان .و تا سپیده سحر و دمیدن طلوع فجر در ركوع و سجود بود

باایمان و پرواپیشھ را دعا مى كرد و نامشان را گاه مى برد و از خدا برایشان خوبى و نیكى مى خواست و طلب 
از   پس .و بركت مى نمود، اما شگفتا كھ ھر چھ گوش كردم ، دیدم براى خویش دعا نكرد و چیزى نخواست خیر 

چرا فقط دیگران را دعا مى كنى ؟! مادر جان : فراغت او از نیایش و پرستش خدا، گفتم   
الجار ثم الدار:فرمود  

(( ا بودن ، سپس در اندیشھ خانھ خویشنخست در اندیشھ ھمسایگان و بندگان خد! گرامى فرزندم ، حسن جان   .)) 
 :و نیز ھمان گرانمایھ در مورد عبادت مادرش فاطمھ فرمود -5

كانت تقوم حتى تتورم قدماھا) علیھا السالم (ما كان فى الدنیا اعبد من فاطمة  .(417) 
(( علیھا السالم(در ھمھ جھان ، پرستشگر و عبادت كننده تر از مادرم فاطمھ  آن قامت بلند عبادت بھ گونھ .نبود ( 

ر برابر بارگاه دوست ، لذت معنوى مى برد و اى شیفتھ عبادت و پرستش و راز و نیاز با خدا بود كھ از ایستادن د
نمایان شد  آن قدر بھ عبادت ھاى شبانھ برخاست كھ اثر قیام و ركوع و سجود در پاھایش  .)) 

 :ونیز فرمود -6
فلم تزل راكعة و ساجدة حتى انفجر عمود الصبح...راءیت امى فاطمة قامت فى محرابھا  .(418) 

(( او تا سپیده دم ھمچنان .با خدا دیدم   مام گرانمایھ ام فاطمھ را در محراب خویش در حال ركوع و سجود و نیایش 
اشقانھ در حال راز و نیاز بودبا خدایش ع .)) 

7-(( یكى از دانشوران و عارفان در مورد اخالص و سختكوشى فاطمھ در عبادت گفت))حسن بصرى  : 
او آنقدر براى عبادت و .در این امت ، پرستشگرتر و عابدتر و پراخالص تر از دخت واالگھر پیامبر، پیدا نمى شود

ثر عبادت ایستاده ورم كردراز و نیاز سرپا ایستاد كھ پاھایش بر ا .(419) 
 :پیامبر گرامى در وصف عبادت خالصانھ فاطمھ فرمود -8

ھا لتقوم فى محرابھا فیسلم علیھا سبعون الف ملك من المالئكة المقربینان  .(420) 
(( مى كھ در پرستشگاه خویش بھ پرستش خدا مى ایستد، ھفتاد ھزار فرشتھ بر او درود و سالم نثار مى او ھنگا
 ((.كنند

آرى ، او سمبل عبادت كنندگان و پرستشگران آگاه و عاشق بود و خداى را از روى شور و شوق و عشق و 
ھ بسان پرستش تجارت پیشگان لذت مى برد؛ چرا كھ پرستش او ن  شناخت عمیق مى پرستید و از پرستش خویش

بود تا خدا را براى بھشت عبادت كند و نھ بسان كسانى كھ از ترس او مى پرستند، بلكھ پرستش او پرستش احرار 
 . واقعى بود و او سرآمد و آموزگار راستین آزادمنشان گیتى است

ھ گونھ اى سجده ھاى بود و پدرش چنان پرستشگرى عارف و پراخالص بود و ب))پدر((آخر او نسخھ اى از
طوالنى شبانھ و راز و نیازھاى وصف ناپذیر داشت و تا سپیده دمان غرق در مناجات با خدا كھ پیام آمد این قدر 
 ! شامگاھان را تا سپیده سحر و طلوع فجر بر خود زحمت مده و خود را بھ رنج و سختى میفكن
 ... طھ ، ما انزلنا علیك القرآن لتشقى

ى عابده و ساجده ، آن فرشتھ آسمانى و آن حوریھ بھشتى ، بسان پدر بود؛ آن ھم در اوج جوانى و و فاطمھ آن بانو
 . شكوه و جمال آن

آرى ، او از آغازین لحظھ والدت ، در راه عبادت و بندگى خدا گام نھاد و این راه را تا بستر شھادت و حتى پس از 
ادامھ داد  آن تا ھماره تاریخ با تدبیر شگرفش  . 

 : یكى از دانشوران مسلمان در این مورد آورده است كھ
ساجدة   فوقعت حین وقعت على االرض ) علیھا السالم (فولدت فاطمة  (421) 

 لطیف ترین روح دعا و نیایش -7
دعا، یا خواندن عاشقانھ و خالصانھ و آگاھانھ و پرشور و شعور آفریدگار ھستى و نیایش و راز و نیاز با آن 
سرچشمھ حیات ، زیبایى ، قدرت ، عزت ، شكوه ، معنویت ، جمال ، كمال ، مھر، رحمت ، نعمت ، عدالت ، 

زادگى ، وارستگى ، شایستگى ، برازندگى و واالیى ، نوعى عبادت و پرستش خدا و برترین نوع توحیدگرایى و آ



 . یكتاپرستى است
 روح و جان و مفھوم حقیقى چنین دعا و نیایشى نھ تنھا عبادت خدا كھ بزرگترین عبادت ،
 برتر از تالوت قرآن ،
 كلید نجات و رستگارى ،
 رمز رشد و شكوفایى ،
 سر ترقى و تكامل ،
 راز رھایى از آتش دنیا و آخرت ،
 از عوامل نجات از نگونسارى و تیره بختى ،
 از وسایل اوج بھ سعادت و خوشبختى ،

مایھ حركت بھ سوى خودسازى و ساختن خانھ و خانواده و نزدیكان و بیگانگان ، موجب گسترش ارزشھاى اخالقى 
و عامل زدوده شدن ضدارزش ھا از كران تا كران دل ھا و جامعھ ھا و  و واالیى ھاى انسانى در مزرعھ جامعھ ،

تمدن ھاست ؛ چرا كھ در پرتو چنین دعا و نیایشى ، انسان از سویى بھ شناخت آفریدگار ھستى كھ برترین سرمایھ 
ر، ھر انسان است ، پر مى گشاید و از دگر سو با احساس نیاز در برابر او از آفت ھاى ویرانگرى چون غرو

 .خودكامگى و تكبر كھ ریشھ نگونسارى ھاست پاك مى گردد و دست نیاز بھ بارگاه آن بى نیاز مى برد
از سویى در مى یابد كھ سرچشمھ نعمت ھا و ارزانى دارنده موھبت ھا، تنھا اوست و در نتیجھ بھ او عشق مى 

ال و سازندگى است و از سوى دیگر با ورزد و با او پیوند عاطفى برقرار مى سازد كھ یكى از راه ھاى رشد و كم
 .ھمین احساس نیاز، فرمانبردارى او را گردن مى گذارد و بھ سعادت دنیا و آخرت پر مى گشاید

مى بخشد و از آفت ھاى روحى و روانى   از طرف دیگر دعا و نیایش بھ او امید و نوید مى دھد و اعتماد بھ نفس 
او را بھ تالش قھرمانانھ بر مى انگیزد و چون مى داند كھ برآمدن مى دارد و   چون یاءس و نومیدى مصونش 

دعاھا و پذیرفتھ شدن نیایش او در گرو شرایطى چون خودسازى و اصالح جان و عملكرد است ، از این راه موفق 
اى بھ توبھ و خودسازى و انجام كارھاى شایستھ و درست مى گردد و در پرتو جھاد با نفس مى كوشد تا بھ ارزش ھ

اخالقى ، عقیدتى ، فرھنگى ، فكرى ، علمى ، اجتماعى و انسانى آراستھ و از ضدارزش ھا در ھمھ میدان ھا خود 
 .را پیراستھ سازد

از سویى از آنجایى كھ مى داند و درمى یابد كھ ھنگامھ دعا و شرط آن این است كھ ھمھ تالش ھا را در راه برآمدن 
و شرایط و علل ظاھرى و طبیعى موفقیت را فراھم آورد و آن گاه فراتر از آن خواستھ ھا انجام دھد و ھمھ عوامل 

دعا كند، در نتیجھ بھ تكامل و پیشرفت موفق مى گردد و از طرفى از آنجایى كھ مى داند زشتكارى و گناه و ستم و 
ت ، از این زشتى بیداد و استبداد و انحصارگرى و حق كشى موانع برآمدن خواستھ ھا و بھ اجابت رسیدن دعاھاس

 .ھا دورى مى جوید
با این بیان ، در نگرش ریحانھ پیامبر، دعا و نیایش در قلمرو ناتوانى ھا و نارسایى ھاى ماست ، نھ در قلمرو آنچھ 

دعا بھ ھنگام واماندگى و عقیم ماندن .در پرتو فراھم آوردن علل و اسباب ظاھرى و تالش و كوشش میسر است 
جایگزین شدن بھ جاى آنھاھمھ تالش ھاست و نھ  . 

و از این نكتھ این حقیقت دریافت مى گردد كھ دعا نباید از زبان و قلم برخیزد، بلكھ باید از كران تا كران وجود و 
از ژرفاى جان و اعماق دل ، زبانھ كشد و بھ ھمراه سوز و گداز و عشق و عقیده باشد و زبان و قلم تنھا ترجمان 

میلیون میلیارد سلول سازمان وجود او باشند وجود و بیانگر خواست ده . 
باید در پرتو دعا، قلب و روح بھ سرچشمھ قدرت ھا، عزت ھا، نعمت ھا و موھبت ھا پیوند بخورد و دریابد كھ 
ھستى او و ھستى ھمھ موجودات بھ لطف و عنایت اوست و در ھمھ شرایط و حاالت ، از حال نیاز گرفتھ تا بى 

گرفتھ تا ناتوانى ، از جوانى تا پیرى و كھنسالى ، از برخوردارى تا محرومیت ، و ھمیشھ و  نیازى ، از توانمندى
ھمھ جا بھ او توجھ یابد و بداند كھ ھر آنچھ ھست از اوست و اثرگذارى علل طبیعى نیز بر اساس خواست و 

سان سازش در ابعاد فردى ، سنتھاى اوست ، تنھا در این صورت است كھ دعا مفھوم پیدا مى كند و آنگاه اثرات ان
 .روحى ، قلبى و اجتماعى جلوه گر مى شود

این جاست كھ انسان در صورت اقتضاى مصلحت و حكمت و شایستگى از سوى او، بھ خواستھ ھاى خویش مى 
رسد و از آثار انسان ساز دعا نیز بھره ور مى گردد و در صورت مصلحت نبودن رسیدن بھ خواستھ اش باز ھم 

انسان ساز آن محروم نمى مانداز آثار  . 
 فلسفھ دعا و نیایش

پاره اى از مردم كھ بھ حقیقت دعا و نیایش پى نبرده و در نتیجھ از اثرات تربیتى ، انسانى ، روانى و انسان ساز 
ل آن آگاھى ندارند، مفھوم حقیقى راز و نیاز با آفریدگار و گرداننده فرزانھ ھستى را نمى شناسد، دعا را زیر سؤ ا



گاه دعا و نیایش را : براى نمونھ .مى برند و از جھات گوناگونى بر آن اشكال مى تراشند و چون و چرا مى كنند
چرا مردم را بھ جاى سوق دادن بھ تالش و كوشش و بھره ورى از :((عامل تخدیر عنوان مى دھند و مى گویند

اى كمال و سرفرازى و رسیدن بھ آرزوھایشان وسایل و امكانات مدرن و پیشرفتھ زندگى براى پركشیدن بر قلھ ھ
 ((بھ سوى دعا گسیل داریم ؟ و چرا این راه علمى و طبیعى پیشرفت و ترقى را بھ آنان نیاموزیم ؟

آفریدگار ھستى ھر آنچھ شایستھ : آنان گاھى دعا و نیایش را دخالت بیجا در كار خدا قلمداد مى كنند و مى گویند
ن را انجام مى دھد و از آنجایى كھ ذات پاكى و بى ھمتاى او بر بندگانش پرمھر است و بداند و مصلحت بنگرد، ھما

بھ مصالح و منافع حقیقى آنان از ھمھ آگاھتر است ، پس چرا ما ھر لحظھ و ھر ساعت دست بھ دعا برداریم و 
 خواستھ ھاى خود را بھ او مخابره كنیم ؟

لیم در برابر خواست خدا و اراده او ناسازگار اعالن مى كنند و و گاھى ھم دعا را با مقام خشنودى ، رضا و تس
اما واقعیت این است كھ این چون و چراھا، بى پایھ و بى اساس و .بدین سان در مورد دعا چون و چرا مى نمایند

ى ، پوچ است و نشانگر این واقعیت است كھ چون و چراكنندگان از روح دعا و فلسفھ نیایش و آثار گوناگون تربیت
روانى ، اجتماعى ، عقیدتى ، اخالقى ، ھنرى ، معنوى و اخالقى آن بى خبرند؛ چرا كھ انسان در زندگى خویش 
براى استوار ساختن اراده خویش و بھ منظور پرتوان نمودن آن و مصون ماندن از نگرانى ھا، تزلزل ھا، رنج ھا 

یعى نیاز دارد و نیایش و دعا ھمان چیزى است كھ ما را و پندارھا بھ تكیھ گاھى فراتر از تكیھ گاه ھاى مادى و طب
متوجھ آن نقطھ امید، آن سرچشمھ ھستى و آن ھستى بخش مى سازد و چراغ امید را ھماره روشن و پرفروغ مى 
 .سازد
فرد و جامعھ اى كھ دعا و نیایش را از زندگى خویش حذف كند، با بازتاب ھاى نامطلوب روانى ، اخالقى و 

و بھ رو مى گردد و زیانھاى سنگین و جبران ناپذیرى را بھ جان مى خرداجتماعى ر . 
فقدان نیایش در میان یك جامعھ ، برابر با سقوط و انحطاط آن : یكى از روانشناسان دانشمند در این مورد مى گوید

مان نخواھد اجتماعى كھ احتیاج بھ نیایش را در خود كشتھ است ، بھ طور طبیعى از زوال و تباھى در ا.است 
پرداختن و دیگر ساعات روز بسان یك جانور   البتھ این نكتھ را نباید از یاد برد كھ تنھا بامداد بھ دعا و نیایش .ماند

وحشى بسر بردن ، بیھوده است ، بلكھ باید نیایش یك برنامھ ھمواره انسان باشد و آنگاه در ھمھ شرایط توجھ داشتھ 
بماند و با بداندیشى و بدرفتارى و بدمستى از میان نرود باشد تا اثر عمیق دعا در انسان .(422) 

دعا را عامل تخدیر مى دانند، بھ مفھوم دعا و روح آن پى نبرده اند؛ چرا كھ دعاى واقعى با این بیان ، كسانى كھ 
آن نیست كھ انسان ، وسایل و علل طبیعى را وانھد و بھ جاى آن دست بھ نیایش و راز و نیاز بگشاید، بلكھ منظور 

اگر بھ بن بست رسید، نباید این است كھ پس از تالش و كوشش و بھ كار گرفتن ابزارھاى موفقیت و پیروزى ، 
پس دعا .ناامید و ماءیوس گردد و آنجا باید دست بھ دعا بگشاید و از سرچشمھ قدرت ھا و عزت ھا مدد بگیرد

بن بست ھا و نارسایى ھاست نھ عاملى بھ جاى عوامل طبیعى  مخصوص   . 
نیز ناسازگار نیست ؛ چرا كھ دعا در ))رضا و خشنودى((افزون بر آن ، دعا آن گونھ كھ پاره اى مى پندارند با مقام

حقیقت نوعى كسب قابلیت براى درخور بھره و سھم افزون تر شدن از فیض و نعمت ھاى خداست و كسب 
شایستگى بیشتر نھ تنھا برخالف مقام رضا و خشنودى نیست كھ ھماھنگى با نظام شگفت انگیز ھستى است كھ 
 . بسوى كمال روان است
 پاورقي ھا
10یس ، آیھ  سوره -397  
30سوره سجده ، آیھ  -398 . 
86و  30، ص 43بحاراالنوار، ج  -399 . 
63سوره نور، آیھ  -400 . 
33، ص 43بحار االنوار، ج  -401 . 
135، ص 1جالء العیون ، ج  -402 . 
235ارشاد، ص  -403 . 
235ارشاد، ص  -404 . 
456نھج البالغھ ، قصار  -405 . 
در ده ھا آیھ از قرآن شریف بھ كار رفتھ كھ در آن ھا انسان بھ تفكر و ))تعقل((و))تدبر((،))تفكر((واژه ھاى -406

تدبر و خردورزى و خردمندى و شناخت خود و دنیاى خود و آفریدگار خود و زندگى درخور شاءن خود فرا 
ه است خوانده شده و ضمن تشویق و تحریص بھ زندگى اندیشمندانھ ، از بى فكرى و نیندیشیدن ، سخت نكوھش شد



، از سوره ص ، 29، از سوره رعد، 4، از سوره نحل ، 12، از سوره آل عمران ، 190: ؛ براى نمونھ بھ آیات 
بنگرید...، از سوره فرقان و44، از سوره اعراف ، 179، از سوره زمر، 20 . 

481، ص 4احقاق الحق ، ج  -407 . 
53، ص 8بحار، ج  -408 . 
66، ص 43بحار، ج  -409 . 
28ھود، آیھ سوره  -410 . 
بھ ھنگامھ عیادت زنان مدینھ از او در بستر شھادت ؛ كشف الغمھ ) علیھا السالم (فرازھایى از خطابھ فاطمھ  -411

43؛ بحاراالنوار، ج 123، ص 4؛ اعالم النساء، ج 147، ص  . 
6؛ سوره انشقاق ، آیھ 53سوره شورى ، آیھ  -412 . 
172، ص 43بحاراالنوار، ج  -413 . 
24، ص 43ر االنوار، ج بحا -414 . 
24، ص 43بحاراالنوار، ج  -415 . 
26، ص 43بحار االنوار، ج  -416 . 
76، ص 43، بحارا االنوار، ج 94، ص 2كشف الغمة ، ج  -417 . 
81، ص 43بحار االنوار، ج  -418 . 
76، ص 43بحار االنوار، ج  -419 . 
99، ص 11عوالم ، ج  -420 . 
44ذخائر العقبى ، ص  -421 . 
 . نیایش ، الكسیس كارل -422

 

 
نیایش ، در ھمان حال كھ آرامش را پدید مى آورد، در فعالیت ھاى :((یكى از دانشمندان در این مورد مى نویسد

مغزى انسانى نیز نوعى شكوفایى و شادمانى باطنى پدید مى آورد و گاه روح قھرمانى و دالورى را بر مى 
 (423)((.انگیزد

صفا، متانت : نیایش ، ویژگى ھا و اوصاف خود را با نشانھ ھاى بسیار مشخص و منحصر بھ فرد نشان مى دھد
ى درونى ، چھره و اراده لبریز از یقین ، استعداد ھدایت و نیز استقبال از حوادث را در انسان مى رفتار، شاد

پرورد و اینھاست كھ از وجود یك گنجینھ پنھان در عمق روح و ژرفاى جان ما حكایت مى كند و تحت این قدرت ، 
ود را بھتر بكار اندازند و بیشتر بھره حتى مردم عقب مانده و كم استعداد نیز مى توانند نیروى عقلى و اخالق خ

 .گیرند، اما متاءسفانھ در دنیاى ما كسانى كھ نیایش را در چھره حقیقى آن بشناسند، بسیار اندكند
اما این بافتھ بى اساس كھ دعا، دخالت در كار خداست و خدا ھر آنچھ را مصلحت بداند و شایستھ بنگرد، عمل مى 

وچ است ؛ چرا كھ مواھب و نعمت ھاى خدا براساس استعدادھا و لیاقت ھا و كشش ھا كند، نیز اشكالى بى مورد و پ
ارزانى مى گردد و ھر اندازه ، استعداد و شایستگى انسانى فراتر و بیشتر باشد، بھره او از موھبت ھا بیشتر و از 
 .نعمت ھا سھم بیشترى نصیب او مى گردد

مى فرمایددر این مورد ) علیھ السالم(ششمین امام نور  : 
 (424). ان عندهللا عزوجل منزلة ال تنال اال بمساءلة
(( نمى توان آنھا را بدست آورد  نسان ، مقامات و منزلت ھایى است كھ بدون نیایش در بارگاه خدا براى ا .)) 

كھ  -ھنگامى كھ ما بھ نیایش روى مى آوریم ، خود را بھ نیرو و قدرتى پایان ناپذیر و بیكران : دانشمندى مى گوید
پیوند مى دھیم - ھمھ كائنات را بھ ھم پیوستھ است   .(425) 

مى دھد كھ پیامبران آموزش مى   امروز جدیدترین دانش روانپزشكى ھمان چیزھایى را آموزش : و مى افزاید
را كھ روان شناسان این نكتھ اساسى را دریافتھ اند كھ دعا و نماز و داشتن یك ایمان استوار مذھبى ، دادند؛ چ

نگرانى و تشویش و ھیجان و ترس را كھ موجب فراتر از پنجاه درصد ناراحتى ھا و نگرانى ھاى ما در زندگى 
 (426).است ، برطرف مى سازد



 شرایط دعا و نیایش
افزون بر آنچھ آمد، دعا و نیایش با خدا، یك نوع پرستش و یك نوع عبادت ، خضوع و بندگى و شاید لطیف ترین و 

و انسان بھ وسیلھ دعا توجھ تازه اى بھ ذات پاك و بى ھمتاى آفریدگار ھستى .ترین و بھترین انواع آن است  ظریف
پیدا مى كند و ھمان گونھ كھ ھمھ عبادت ھا و پرستش ھا اثرات سازنده تربیتى دارند، دعا و نیایش با خدا نیز 

خالق و عملكرد انسان استداراى بار تربیتى و اثرات سازنده اى در اندیشھ ، عقیده و ا  . 
روایات رسیده درباره شرایط و ویژگى ھاى یك دعا و نیایش شایستھ و موفق ، از اثر سازنده تربیتى و اخالق و 
 : انسانى آن پرده بر مى دارد؛ براى نمونھ
 :حضرت صادق فرمود -1

على هللا والمدحة لھ و الصالة على النبى و  ایاكم ان یسئل احدكم ربھ شیئا من حوائج الدنیا و االخرة حتى یبدء بالثناء
 (427). آلھ ثم االعتراف بالذنب ثم المساءلة
(( ستایش شایستھ و : مباد كسى از شما بھ نیایش و دعا بنشیند و چیزى از خداى توانا بخواھد، مگر این كھ نخست 
بایستھ او را بجا آورد، از پى آن بر پیامبر مھر و خاندان گرانقدرش درود و سالم نثار نماید، در مرحلھ سوم بھ 

مرحلھ چھارم بھ دعا و نیایش بپردازد و خواستھ ھاى  گناھان خویش اعتراف نماید و صادقانھ توبھ كند، و در
 ((.خویش را بخواھد

با این بیان ، براى برآمدن خواستھ ھا و پذیرفتھ شدن دعاھا باید بھ خودسازى پرداخت و از شایستھ ترین انسانھا كھ 
 . پیامبر و خاندانش باشند، الھام و الگو گرفت
 :پیامبر گرامى مى فرماید -2

لمعروف ولتنھن عن المنكر، او لیسلطن هللا شراركم على خیاركم و یدعوا خیاركم فال یستجاب لھملتاءمرون با  
.(428) 
باید بھ ارزش ھا و واالیى ھا فراخوانید و از گناھان و ضدارزش ھا باز دارید وگرنھ خدا، استبدادگران و ))
بدكاران شما را بر نیكانتان چیره مى سازد و آن گاه ھرچھ نیكانتان دعا كنند و خدا را بخوانند، دعایشان پذیرفتھ 
 ((.نخواھد شد

واستھ ھا و پذیرفتھ شدن دعاھا در این روایت ، ساختن جامعھ است چرا كھ وانھادن با این بیان ، شرط برآمدن خ
میدان جامعھ را براى تباھى ھا و تبھكاران ھموار مى سازد و ))نظارت ملى((مسئولیت اجتماعى و كار بزرگ

خواھان و  براساس سنت خدا، استبداد و ارتجاع را بر پیشرفت و ترقى ، و ظالمان و خودكامگان را بر ترقى
 .عدالت جویان و آزادى خواھان چیره مى سازد
 :و نیز در این مورد مى فرماید -3
 (429). من احب ان یستجاب دعائھ فلیطیب مطعمھ
كسى كھ دوست مى دارد دعا و خواستھ ھایش پذیرفتھ شود، بر اوست كھ كسب و كار و راه ھاى درآمد و سبك ))
 ((.اقتصادى و معیشتى خود را اصالح كند و از حرامخوارگى بپرھیزد

لوگیرى از ستم و بیداد اقتصادى و غصب و تجاوز و با این بیان ، اثر دیگر دعا و نیایش ، اصالح كسب و كار و ج
 . یا پایمال ساختن حقوق دیگران است
مى فرماید) علیھ السالم(امیرمؤمنان  -4 : 
 (430).الداعى بال عمل كالرامى بالوتر
 ((.دعاكننده بدون تالش سازنده و عمل ، بسان تیرانداز بدون زه مى باشد))

عامل حركت و وسیلھ راندن تیر بھ سوى ھدف است ، نقش))زه((و چون روشن مى گردد))دعا((عمل نیز در   . 
كسى كھ با یادآورى آیھ شریفھادعونى استجب لكم امیرمؤمنان در پاسخ  -4 ، از پذیرفتھ نشدن دعاھا و (431)

اى خویش در بارگاه خدا گالیھ و شكوه داشت ، فرمودخواستھ ھ : 
 : ان قلوبكم خانت بثمان خصال

انكم عرفتم هللا فلم تؤ دوا حقھ كما اوجب علیكم فما اغنت عنكم معرفتكم شیئا: اولھا . 
انكم امنتم برسولھ ، ثم خالفتم سنتھ وامتم شریعتھ فاین ثمرة ایمانكم ؟: والثانیة   

ءتم كتابھ ، فلم تعلموا بھ وقلتم سمعنا واطعنا ثم خالفتم ،انكم قرا: والثالثة   
انكم قلتم انكم تخافون من النار وانتم فى كل وقت تقدمون الیھا بمعاصیكم فاین خوفكم ؟: والرابعة   

انكم قلتم انكم ترغبون فى الجنة وانتم فى كل وقت تفعلون ما یباعدكم منھا فاین رغبتكم فیھا؟: والخامسة   
انكم اكلتم نعمة المولى ولم تشكروا علیھا: ة والسادس ! 

انكم جعلتم عیوب الناس نصب عیونكم و عیوبكم و راء ظھوركم تلومون من انتم احق باللوم منھ ، فاى : والثامنة 



دعاء یستجاب لكم مع ھذا و قد سددتم ابوابھ و طرقھ ؟ فاتقوا هللا واصلحوا اعمالكم واخلصوا سرائركم وامروا 
وانھوا عن المنكر فیستجیب هللا لكم دعائكم  بالمعروف .(432) 

(( ى شما این نكتھ عمیق است كھ قلب و دل شما در ھشت مورد خیانت ورزیده علل پذیرفتھ نشدن دعاھا خواستھ ھا
 :است ، از این رو خواستھ ھایتان برآورده نخواھد شد تا بھ خود آیید و جبران كنید
شما خداى یكتا را شناختید، اما حق او را ادا ننمودید، از این رو شناخت بدون عمل بھ شما سودى نخواھد  -1
 .بخشید
ھ پیامبرش ایمان آوردید، سپس بھ سنت و سیره و روش او مخالفت نمودید، پس ثمره ایمان شما كجاست ؟شما ب -2  
! بار خدایا:((شما قرآن پرشكوه و كتاب آسمانى او را خواندید، اما بھ مفاھیم و مقرراتش عمل نكردید و گفتید كھ  -3

لفت برخاستیداما در میدان زندگى بھ مخا.))شنیدیم و فرمانبردارى نمودیم  . 
شما با زبان مى گویى از كیفر رستاخیز بیمناك ھستید، اما ھماره بھ كارھایى دست مى یازید كھ شما را بھ  -4
 .دوزخ و كیفر نزدیك مى سازد و
شما مدعى ھستید كھ عاشق و شیفتھ پاداش پرشكوه خدا و بھشت پرطراوت و زیباى او ھستید، اما ھماره  -5

ید كھ شما را از آن دور مى سازدكارھایى انجام مى دھ . 
 .شما نعمت ھاى گوناگون خدا را مى خورید و سپاس او را بھ جا نمى آورید -6
بھ شما فرمان رسیده است كھ دشمن شیطان باشید، اما شما با او طرح دوستى مى افكنید و در حالى كھ بوسیلھ  -7

مى كنیدزبان با او دشمنى مى ورزید در میدان عمل ، با او دوستى  . 
شما عیب ھا و لغزش ھاى دیگران را در برابر چشمان خود قرار مى دھید و بھ آنان اعتراض مى كنید، اما  -8
 عیب ھاى خود را پشت سر مى افكنید و با این عملكرد مسدود ساختھ اید، چگونھ چنین چیزى را انتظار مى برید؟

اصالح كنید و بھ ارزشھا دعوت نمایید و از ستم و بیداد، پرواى خدا پیشھ سازید و كارھایتان را ! ھان اى مردم 
 ((.نھى كنید تا دعایتان شنیده شود
دقت در این روایات نشانگر آن است كھ پذیرفتھ شدن دعا در گرو خودسازى ، ایمان ، تقوا، عدالت خواھى ، آزادى 

و این نشانگر آثار .، نھ بدون اینھاخواھى ، رعایت حقوق انسانھا و تالش در اصالح فرد، خانواده ، جامعھ است 
 (433). پرشكوه و دگرگون ساز دعا در ابعاد گوناگون بھ ویژه بعد تربیتى است
 جایگاه نیایش در زندگى دوستان حق
با نكاتى كھ در مورد دعا و نیایش از نظر شما خواننده گرامى گذشت ، روشن مى شود كھ چرا دعاى خالصانھ و 

در زندگى دوستان خدا و شیفتگان بھ بارگاه او جایگاه رفیع و  -  با شرایط و ویژگى ھایش  - نیایش عارفانھ 
زى داردپرفرا ! 

 !چرا آنان بھ دعا خو مى گیرند
 !بھ نیایش عاشقانھ روى مى آورند
 !با آن بال مى گیرند و تا عرش خدا راه مى یابند
 !با آن بھ اوج آرامش پرمى كشند
 و گمشده دل ناآرام و بى قرار خویش را در آن مى یابند،

و استقالل ھا و برازندگى ھا و شایستگى ھا و و آن را دانشگاه واالیى ھا، آزادگى ھا و غناھا و بى نیازى ھا 
 !خودسازى ھا مى نگرند
و ریحانھ خداجو، توحیدگرا، پراخالص ، پرمعنویت ، شیفتھ و شیداى حق پیامبر، سرآمد نیایشگران عارف و ...

و قلب عاشق و آموزگار ژرف نگر و نواندیش و واقع گرا و با حقیقت آنان بود و بھ راستى روح دعا و جان نیایش 
 .راز و نیاز

در سبك و سیره ریحانھ پیامبر، ھمان گونھ كھ نماز جایگاه رفیعى داشت ، دعا و نیایش نیز از جایگاه واالیى بھره 
 .ور بود

او بھ راستى روح دعا و نیایش بود و در سیره و سبك زندگى اش بدان بسیار بھا مى داد؛ چرا كھ آن انسان واال، 
الدعا ھو العبادة .ا روح و محتوا را، ھمان عبادت و پرستش عارفانھ خدا مى دانست دعا و نیایش خالصانھ و ب

(434) 
ن را سالح انسان توحیدگرا و با ایمان و ستون دین و آیین و نور و روشنایى آسمان ھا و زمین ارزیابى مى آ

الدعا سالح المؤمن و عمود الدین و نور السموات واالرض.كرد  .(435) 
بر این باور بود كھ دعا و نیایش با شرایط و روح ، كلید پیروزى و رستگارى ، و راز و رمز سرفرازى و نیكبختى 

و وارستھ و پاكیزه است و بھترین دعاھا، دعایى است كھ از سینھ پاك و قلب پرواپیشھ و درون ساختھ شده 



الدعا مفاتیح النجاح و مقالید الصالح ، و خیر الدعاء ما صدرعن صدر نقى و قلب تقى.برخیزد  .(436) 
ان الدعاء انفذ من السنان.و در اثرگذارى ، آن را برتر و نافذتر از نوك نیزه و سنان مى شناخت   .(437) 

الدعاء .او دعاى باسوز و آگاھى و شور و اخالص و ھدفمند و انسان گرایانھ را برتر از تالوت قرآن مى شمرد
 (438). افضل من قرائة القرآن

مقام و منزلت پرفرازى است كھ   و بر این اندیشھ رھنمون بود كھ در بارگاه خدا، براى بندگان شایستھ كردارش 
عندهللا منزلة ال تنال اال بمساءلة ان .رسیدن بھ آن در گرو دعاست و جز در پرتو نیایش نمى توان بھ آن نایل آمد

(439) 
اگر دعاھاى شما نباشد، پروردگارم براى شما ارج و :((داشت كھ  و این پیام خدا بھ وسیلھ پیامبر را آویزه گوش

 ((.بھایى نمى نھد
 (440)قل ما یعبوء بكم ربى لوال دعائكم 

مرا بخوانید تا دعاھاى شما را بھ اجابت :((گوى شوریده و بى قرار دعوت آفریدگار پرمھرش بود كھ فرمود و پاسخ 
 ((. برسانم
 (441)ادعونى استجب لكم 

آن حضرت تا آن جایى بھ دعاى با روح و محتوا و شرایط بھا مى داد كھ آن را از دنیاى ناپایدار و آنچھ در آن است 
دخترم مى خواھم نیایش و دعایى :((ید، دوست داشتنى تر مى شمرد؛ بھ گونھ اى كھ وقتى پدرش پیامبر از او پرس

بھ تو بیاموزم كھ از بارگاه خدا آموختھ ام و ھیچ انسانى آن را با شور و اخالص نخواھد خواند مگر این كھ بھ 
 ((.خواستھ ھایش خواھد رسید

آرى ، بیاموز! آرى پدر جان :((آن حضرت فرمود !)) 
دنیا و ھر آنچھ در آن است براى من محبوب تر استچنین دعا و نیایشى از ! پدر جان :((و آن گاه افزود  .)) 

لھذا احب الى من الدنیا و ما فیھا! یا ابة  .(442) 
 آموزگار راستین دعا

او نھ تنھا خود روح دعا و نیایش بود بلكھ آموزگار بزرگ دعا و راز و نیاز بھ شمار مى رفت و زنان و مردان 
فضیلت خواه و كمال جو و درست اندیش را بھ سوى خودسازى و اوج در پرتو دعا برمى انگیخت و در فرصت 

بھ سوى خدا توجھ مى داد ھاى گوناگون بدین وسیلھ آنان را . 
در روایت است كھ پس از رحلت پیامبر گرامى ، زنان بنى ھاشم در كانون وحى و رسالت گرد آمده و شیون مى 
 .كردند و با شعر و نثر، از افتخارات خود مى گفتند
 :آن حضرت با اینكھ در سوگ خورشید رسالت لبریز از غم و اندوه بود، رو بھ آنان كرد و فرمود

تركن التعداد و علیكن بالدعاا .(443) 
(( و پرستش خداى یكتا و فرمانبردارى از او مباھات كنید و دست از شمارش افتخارات بردارید و بھ دعا و نیایش 
 ((.بر شایستھ كردارى و عدالت خواھى و آزادگى افتخار نمایید
 آموزش ارزشھا در البالى دعا

ھدف بلند آن انسان واال در نیایش و راز و نیاز خویش ، پرستش عاشقانھ خدا و چشیدن مھر و عشق او و سیراب 
از جام محبت و معرفت حق بود، اما در كنار آن ، درس ھاى انسان ساز دیگرى نیز مى  ساختن روح و گستره جان

 .آموخت و براى دیگران دعا مى كرد و درس بشردوستى و مردم خواھى مى داد
حضرت مجتبى آورده است كھ مام ارجمندم را دیدم كھ از نیمھ ھاى شب تا سپیده دم نماز مى گزارد و با خداى 

ى كند و براى ھمسایگان از بارگاه او طلب خیر و رستگارى مى نمایدفرزانھ نیایش م . 
چرا نخست براى دیگران دعا مى كنى و پس از آن براى خودمان ؟! مادر جان : بھ او نزدیك شدم و گفتم   

الجار ثم الدار! بنى :فرمود  
ریحانھ پیامبر بود كھ او و نیز یكى از شاگردان آن حضرت آورده است كھ در واپسین دقیقھ ھاى حیات ظاھرى 

جدیدى بر تن نمود و در محراب عبادت نشست و دست نیاز بھ بارگاه آن بى نیاز   نخست غسل كرد و آن گاه لباس 
 . برد و با شور و عشق و اخالصى وصف ناپذیر بھ راز و نیاز پرداخت

الھى و سیدى بالذین :كند آھستھ آھستھ بھ او نزدیك شدم ، دیدم در فرازى از دعاى خویش چنین زمزمھ مى
 (444). اصطفیتھم و ببكاء ولدى فى مفارقتى ، ان تغفر لعصاة شیعتى و شیعة ذریتى
(( ساالر من! خداى من   ! 
 تو را بھ شكوه و حرمت پیامبرانى كھ آنان را برگزیده اى ،
و بھ گریھ ھاى جانسوز فرزندانم در جدایى ام ، از بارگاھت مى خواھم كھ بھ لغزشكاران رھروان راه من و 



نان را بھ سوى نجات و رستگارى فرزندانم ببخشایى و آنان را بیامرزى و از سر مھر و رحمت بى كرانت ، آ
 ((! رھنمون گردى
 فھرستى از دعاھاى ریحانھ پیامبر

با ھمھ سانسوز و اختناق و ستم تاریخ بر آن آموزگار واالییھا  - دعاھا و نیایش ھاى رسیده از آن روح دعا و نیایش 
در خور تعمق و مطالعھ  بسیار و از نظر شمار و تنوع و محتوا، فرھنگ غنى و انسان سازى را مى سازد كھ -

 . بسیار است
مصباح ((،))بلد االمین((،))فالح السائل((،))مھج الدعوات((براى آگاھى از آنھا باید بھ كتابھایى نظیر

، و ))صحیفھ فاطمیھ((،))سند فاطمة الزھراء((،))مفتاح النجاة((، مفاتیح و حاشیھ آن ،))بحار االنوار((،))المتجھد
 . مراجعھ كرد؛ اما در اینجا تنھا بھ ترسیم فھرست كوتاھى از آنھا بسنده مى كنیم و مى گذریم (445)دیگر كتاب ھا
 دستھ ھاى چندگانھ دعاھا و نیایش ھاى آن حضرت
مجموعھ دعاھا و راز و نیازھا و نیایش ھاى انسان ساز و آزاده پرور ریحانھ سرفراز پیامبر را مى توان در چند 
 :بخش كلى دستھ بندى كرد
 تسبیحات -1
 نمازھا -2
 دعاھا -3
 توسل بھ آن حضرت -4
 تسبیحات ریحانھ پیامبر -1

ى آموزش این برنامھ عبادى و این ارمغان معنوى از سوى واالترین پدر بھ برترین دخت گیتى ، در مورد چگونگ
 :روایات متعددى رسیده است كھ در یكى از آنھا امیرمؤمنان مى فرماید

من بھ فاطمھ پیشنھاد كردم كھ نزد پدر برود و .یكى از فرمانروایان عجم خدمتگزارانى بھ پیامبر گرامى ھدیھ نمود
از آن ھا را براى انجام كارھاى خانھ بخواھد یكى . 

مى خواھم ھدیھ ! فاطمھ جان : پیامبر فرمود.بانوى بانوان بھ محضر پیامبر شرفیاب شد و سخن خویش را بیان كرد
فقال یا .اى بھ تو بدھم كھ نھ تنھا از ھر خدمتگزارى بھتر، بلكھ از دنیا و آنچھ در آن است نیز ارزشمندتر است 

اعطیك ما ھو خیر لك من خادم و من الدنیا بما فیھا؟ !فاطمھ   
بار با ھمھ وجود و اخالص  34پس از ھر نماز ! دخت ارجمندم : شادمان شد و پیامبر فرمود) علیھا السالم (فاطمھ 
ال الھ ((و آن گاه این برنامھ معنوى را با))سبحان هللا((بار بگو 33، و ))الحمدㆨ((بار بگو 33، و ))هللا اكبر((بگو
بھ پایان ببر كھ بى تردید این برنامھ معنوى و عبادى نھ تنھا از آنچھ مى خواستى بھتر و سودمندتر است كھ ))اال هللا

 . از دنیا و ھمھ ارزش ھاى آن نیز بھتر است
پس از آن روز، بعد از ھر نمازى این برنامھ معنوى را با شور و شعورى ژرف و وصف ))فاطمھ((بھ ھمین جھت

فلزمت ھذا التسبیح بعد كل .از این رو این برنامھ عبادى و روحى را تسبیحات فاطمھ نامیده اند.یر انجام مى دادناپذ
 (446).صلوة ، و نسب الیھا

بھ یكى از ) علیھا السالم (از ششمین امام راستین آورده اند كھ در وصف این ارمغان معنوى و برنامھ عبادى فاطمھ 
ما ھمان گونھ كھ كودكان خویش را بھ انجام نماز فرمان مى دھیم ، بھ تسبیحات فاطمھ نیز راه مى : یاران فرمود

یم ؛ از این رو شما نیز این برنامھ معنوى را داشتھ باش و ھماره بر آن مداومت كن ؛ چرا كھ ھر بنده اى بر آن نمای
یا ابا ھارون.مداومت ورزد و بدین وسیلھ خداى را بپرستد، ھرگز دچار نگون بختى نخواھد شد انا ناءمر صبیاننا  ! 

ھ لم یلزمھ عبد فتشقىبتسبیح فاطمة ، كما ناءمرھم بالصلوة ، فالزمھ ، فان  . 
پرستش نگردیده است ؛ چرا كھ ) علیھا السالم (خدا با چیزى برتر از تسبیحات فاطمھ : و پنجمین امام نور فرمود

 .اگر براى ستایش و پرستش خدا چیزى بھترى بود، پیامبر آن را بھ ریحانھ اش ارمغان مى داد
، ولو كان شى ء افضل لنحلھ رسول هللا فاطمة ما عبدهللا بشى ء من التمجید افضل من تسبیح فاطمة  . 

 نمازھاى ویژه آن حضرت -2
محدثان براى آن بانوى اندیشمند و پرمعنویت ، نمازھاى ویژه اى آورده اند كھ بھ بیان این روایات با خواندن آنھا و 

گرفت و غرق در عظمت راز و نیاز پس از آنھا، بھ نیایش خدا مى نشست و تا ملكوت خدا پر مى كشید و اوج مى 
 .و مھر او مى شد

این نمازھا متعدد است ؛ پاره اى بھ ھنگام خوف و خطر خوانده مى شود و پاره اى براى برآمدن خواستھ ھا؛ 
برخى بھ عنوان بھترین شیوه عبادت و برترین راز و نیاز بجا آورده مى شود و برخى بھ عنوان استغاثھ بھ بارگاه 

ن سرچشمھ قدرت و عزت ، كھ در اینجا تنھا بھ دو نمونھ مى نگریمخدا و یارى خواھى از آ  : 



مرحوم شیخ طوسى بر این باور است كھ نماز حضرت فاطمھ دو ركعت است ؛ در ركعت :نماز ریحانھ پیامبر -1
و از پى آن ))حمد((خوانده مى شود؛ و در ركعت دوم ، سوره))قدر((نخست ، سوره حمد و آن گاه صد بار سوره

و آن گاه سالم مى دھیم و پس از سالم ، با تسبیحات آن حضرت با خدا راز و نیاز ))اخالص((مرتبھ سوره یكصد
 :مى كنیم و سرانجام ھم با این دعا
 سبحان ذى العز الشامخ المنیف ، سبحان ذى الجالل الباذخ العظیم ،
 سبحان ذى الملك الفاخر القدیم ، سبحان من لبس البھجة و الجمال ،

من تردى بالنور و الوقار، سبحان من یرى اثر النمل على الصفا، سبحان  
 (447). سبحان من یرى وقع الطیر فى الھواء، سبحان من ھو ھكذا ال ھكذا غیره
 منزه و پاك است خداى شكست ناپذیر و بلندمرتبھ ،))
 منزه و پاك است خداى صاحب شكوه واالیى و عظمت ،
 منزه است خداى دارنده فرمانروایى ارزشمند و دیرین ،
 منزه است آن خدایى كھ بھ لباس جمال و زیبایى معنوى آراستھ است ،

زه است آن خدایى كھ پوشش نور و وقار در بر دارد،من  
 منزه است آن خدایى كھ اثر پاى مورچھ را در صخره ھاى سخت و سیاه مى بیند،
 منزه است آن خدایى كھ اثر فرود و پرواز پرنده را در ھوا مى نگرد،
 ((.منزه است آن كھ تنھا او صاحب این كمال و جمال و ویژگى ھاست و نھ جز او
چگونگى این نماز پرمعنویت و پربركت كھ براى رفع گرفتارى ھا و برآمدن :از استغاثھ بھ ریحانھ پیامبرنم -2
 : خواستھ ھا و خواندن خدا بھ حرمت و شكوه دخت سرفراز پیامبر گزارده مى شود، این گونھ است

بھ سجده مى نھیم ؛ در پس از آغاز نماز، نخست دو ركعت نماز خوانده مى شود، آن گاه پس از سالم ، سر را 
یا فاطمة:ھمان حال یكصد بار مى گوییم   ! 
یا فاطمة:آن گاه سمت راست چھره را بر زمین مى گذاریم و صد بار با ھمھ اخالص و ایمان بھ خدا مى گویى   ! 
یا فاطمة:سپس سمت چپ چھره را و باز یكصد بار مى گوییم   ! 

یا فاطمة:ییم و باز سجده مى كنیم و یكصد و ده مرتبھ مى گو  ! 
 : و سرانجام این دعا را مى خوانیم
یا آمنا من كل شى ء و كل شى ء منك خائف حذر، اسئلك باءمنك من كل شى ء و خوف كل شى ء منك ان تصلى 
على محمد و ال محمد و ان تعطینى امانا لنفسى و اھلى و مالى و ولدى حتى الاخاف احدا وال احذر من شى ء ابدا، 

شى ء قدیرانك على كل  .(448) 
 دعاھاى روزانھ آن حضرت -3

است كھ برخى از آنھا عبارتند ازمنظور از دعاھا، نیایش ھاى روزانھ آن روح دع : 
 دعاى روز شنبھ ،
 دعاى روز یكشنبھ ،
 دعاى روز دوشنبھ ،
 دعاى روز سھ شنبھ ،
 دعاى روز چھارشنبھ ،
 دعاى روز پنجشنبھ ،
 (449). دعاى روز جمعھ

ریحانھ ارجمند پیامبر پس از ھر نمازى از نمازھاى شبانھ روزى ، دعاھایى جان بخش مى :دعاى پس از نماز
 :خواند كھ پاره اى از آنھا عبارتند از
 دعاى پس از نماز بامدادى ،
 پس از نماز ظھر،

از نماز عصر، پس  
 پس از نماز مغرب ،
 (450).پس از نماز عشا

پیامبر دعاھاى دیگر نیز بھ مناسبت ھاى گوناگون رسیده است كھ ھر كدام از  از ریحانھ:دعاھاى دیگر آن حضرت 
پاره اى از آنھا عبارتند از.آنھا درخور تعمق و از ابعاد گوناگون ، شایستھ بھره ورى است  : 

علیھ السالم(دعاى آن حضرت براى بھبودى بیمارى فرزندش حسن  -1 ) 



 دعا براى اداى دین -2
ن التھاب و تبدعا جھت برطرف شد -3  
 دعا براى نجات از گرفتارى ھا -4
 دعا براى برآمدن خواستھ ھاى مھم -5
 دعا براى نجات از زندان -6
 دعا براى رھایى از تنگناھا -7
 دعا براى مصون ماندن از حریق -8
 (451)دعاى آن حضرت براى ورود و خروج از مسجد -9
 حرز آن حضرت -10
 : دعاى توسل بھ آن حضرت -4

ھ بھ ھنگام از استاد خویش ، آیت هللا مرحوم آخوند ھمدانى ، آورده است ك))بھجة قلب المصطفى((مؤلف كتاب
بار این دعا را خواند 530توسل بھ ریحانھ پیامبر، باید با اخالص كامل رو بھ بارگاه خدا آورد و  : 

 اللھم صل على فاطمة و ابیھا و بعلھا و بنیھا بعدد ما احاط بھ علمك
بھ شمار آنچھ بر فاطمھ و پدر گرانقدرش ، بر فاطمھ و ھمتاى بزرگوارش ، بر فاطمھ و پسران ارجمندش ! بارخدایا

 . كھ دانش بى كرانت آن را فراگرفتھ است درود فرست
بھ ھنگام توسل بھ ریحانھ پیامبر این دعا بھ ھمان شمار، : و نیز از ھمان مرد دانش و دعا آورده است كھ مى گفت 

 .با شور و اخالص و ایمان و عرفان خوانده شود
مستودع فیھاالھى بحق فاطمة و ابیھا و بعلھا و بنیھا و السر ال .(452) 

 گوھر ایمان آگاھانھ و عاشقانھ -8
واژه شناسان بھ مفھوم دل بستن ، اطمینان یافتن ، باورداشتن دل و قلب و جان  واژه آشنا و دلپذیر ایمان در فرھنگ

آدمى بھ چیزى است و در فرھنگ قرآن و روایات بھ مفھوم باور فكرى و اطمینان عمیق قلبى بھ مبداء و معاد و 
 . رسالت برترین پیام آور خدا و مقررات آسمانى اوست

و توانایى انسان را باال مى برد، روح امید و آینده نگرى و آینده سازى بھ این باور درونى و گرایش قلبى ، قدرت 
انسان مى دمد، انسان را بھ ایثار و اخالص وا مى دارد و فداكارى و گذشت و بشردوستى و تالش قھرمانانھ در راه 
 .ھدفھاى واالى الھى را سیره و شیوه او مى سازد

ل و آسان جلوه مى دھد؛ زندگى را براى او شاداب و با نشاط، و ایمان سخت ترین مشكالت را براى انسان سھ
پرطراوت و پرمحتوا مى سازد؛ براى انسان موھبت شجاعت ، شھامت ، دریادلى ، قدرت تحمل ، شكیبایى در راه 
ھدف ، صداقت و وفا، گرما و حرارت و حیات پدید مى آورد و دل و جان و دیدگان او را نورباران مى سازد و بھ 

سمبل درخشان و مشعل فروزان دانش و ایمان بود و ))فاطمھ((واھى خدا و پیامبر و امامان نور و حقایق تاریخى ،گ
ایمان ژرف و عمیقى بسان ماده حیاتى خون در كران تا كران وجود و در ھمھ رگ ھا و مویرگ ھاى سازمان 

دا و مھر و محبت بھ بندگان او ساختھ وجود او حضور داشت و ھمھ اعضا و جوارح او را وقف اطاعت و بندگى خ
 .بود
 :پیامبر گرامى در مورد ایمان بى ھمانند او مى فرمود
 (453).ان ابنتى فاطمة مالء هللا قلبھا و جوارحھا ایمانا و یقینا
(( لبریز ساختھ  -آن گونھ كھ مى باید  -خداوند قلب و جوارح دخترم فاطمھ ، را از گوھر گرانبھاى ایمان و یقین 
 ((. است
 :و نیز مى فرمود
 (454).ان ابنتى فاطمة مالء هللا قلبھا و جوارحھا ایمانا الى مشاشھا
(( تھ است كھ گوھر گرانبھاى خداوند قلب و جوارح و اعماق وجود دخترم فاطمھ را بھ گونھ اى از ایمان لبریز ساخ
 ((. ایمان و یقین تا مغز استخوان ھاى او نفوذ كرده است
 باور عمیق سراى آخرت -9

و گسستھ ))بتول((یكى از نام ھاى بلندآوازه و پرمعناى او.او در میان برترین زنان ، بانویى بى ھمتا و بى نظیر بود
گونھ اش بود از دنیا و ارزش ھاى زودگذر آن و زرق و برق ھاى سراب . 

آن گرانمایھ ھستى ، دختر آخرت بود؛ فرزند معاد و سراى ماندگار و جاودانھ بود؛ دخت بھشت پرنعمت و 
 . پرطراوت و زیباى خدا بود و راز و رمز آفرینش آن

او .از ویژگى ھاى عقیدتى اش ، ایمان عمیق و ژرف بھ معاد و جھان پس از مرگ و زندگى جاودانھ اخروى بود



ن باور و اندیشھ آسمانى پاى مى فشرد كھ انسان در برابر گفتار و رفتار و اندیشھ ھاى خویش مسئول است بر ای
تمامى نیت ھا و نقشھ ھا و سیاست ھا و برنامھ ھا و عملكردھاى انسان ، در ھمھ ابعاد و میدان ھاى زندگى ، .

دلت داورى نمى كند، بررسى مى گردد و رنگ ابدیت بھ خود مى گیرد و سرانجام در دادگاھى كھ جز بھ حق و ع
 .ھمواره مایھ مباھات و افتخار یا سرافكندگى و عذاب او مى گردد

او بھ راستى از بندگان وارستھ و شایستھ اى بود كھ بھشت را با ھمھ مواھب و نعمت ھایش بھ چشم دل مى 
ى ستمگران و آلودگان ، تماشا مى نگریست و آتش شعلھ ور و فروزان دوزخ را با انواع عذاب ھاى مرگبارش برا

 كرد و چنین باور ژرف و آینده نگرى دقیق و عمیقى روشن است كھ چگونھ او را بھ ایمان و عمل ،
 بھ عشق و اخالق ،
 بھ پایدارى و شكیبایى ،
 بھ عدالت و ھدفدارى ،
 بھ جھاد و تالش ،
 بھ آزادى خواھى و حریت طلبى ،
 بھ حق محورى و ستم ستیزى ،

ردوستى و مردم خواھى ،بھ بش  
 بھ گذشت و ایثار،
 بھ آراستگى بھ ارزش ھا و واالیى ھا،
 .و زھد و پارسایى وصف ناپذریرى بر مى انگیزد
 :و او این گونھ مى شود
روزى پیامبر گرامى بر آن فرزانھ عصرھا و نسل ھا وارد شد و دید كھ دخت ارجمندش سخت اندوھگین است  -1

رسیداز او سبب اندوھش را پ. : 
 دخل رسول هللا ذات یوم على فاطمة وھى حزینة فقال لھا ما حزنك یا بنیھ ؟

واقعیت این است كھ با تعمق در آیات قرآن بھ یاد رستاخیز و بھ پا خاستن انسان ھا از دل ! پدر جان :((پاسخ داد
 ((... خاك بھ صورت عریان و برھنھ افتادم

م القیامةیا ابة ذكرت المحشر ووقوف الناس عراة یو  ...(455) 
فرشتھ وحى از ! ست ، اما فاطمھ جان آرى روز رستاخیز بھ راستى روز بزرگى ا! گرامى دخترم : پیامبر فرمود

جانب خدا براى من پیام آورده است كھ در روز رستاخیز و بھ ھنگامھ شكافتن زمین براى گرد آمدن انسانھا بھ 
، سپس خداى )علیھ السالم(سوى محشر، نخست من از رحم خاك بر مى خیزم و آن گاه شوى گران قدرت على 

فرشتھ بھ سوى تو گسیل مى دارد و آنان با نھایت احترام و مھر تو را ندا مى  پرمھر فرشتھ وحى را با ھفتاد ھزار
 . دھند و با شكوه و عظمت وصف ناپذیرى وارد محشر مى گردى

از این رو براى تو با آن اندیشھ و نیت ھاى پاك ، با آن ایمان و عملكرد شایستھ ، با آن آراستگى بھ ارزشھا و 
گرانى نیستپیراستگى از نقاط منفى جاى ن  . 

از پانزدھمین سوره قرآن بر پیامبر فرود آمد و  44و  43مفسران و محدثان آورده اند كھ ھنگامى كھ دو آیھ  -2
بدین گونھ از اوضاع سھمگین دوزخ سخن گفت ، آن بزرگوار سخت گریست و ھمھ یاران آن حضرت نیز بھ گریھ 

و او بھ گونھ اى آیات را زمزمھ مى كرد و اشك مى ریخت  ھیچ كس دلیل حزن عمیق پیامبر را نمى دانست.افتادند
 . كھ كسى یاراى پرس و جو نداشت
ھمھ مى دانستند كھ پیامبر در سخت ترین شرایط غمبار، در روى زمین بھ سوى فاطمھ مى رود و با دیدن او 

ا بیاورد و او سبب حزن و را بھ خانھ ریحانھ پیامبر فرستادند تا او ر))سلمان((از این رو برخى.شادمان مى گردد
وارد خانھ دخت ))سلمان((ھنگامى كھ.اندوه پیامبر را بپرسد و غم او را بھ شادمانى و شور و شعف تبدیل سازد

 : گرامى پیامبر شد، دید بانوى بانوان ، خود آسیا مى كند و زیر لب این آیھ را زمزمھ دارد كھ
(( ینتھا وما عندهللا خیر وابقى افال تعقلونوما اوتیتم من شیى ء فمتاع الحیوة الدنیا و ز ))(456) 
(( زندگى زودگذر دنیا و زینت و زیور فناپذیر آن است و آنچھ نزد خداست آنچھ بھ شما داده شده است بھره ھاى 
 ((بھتر و پایدارتر است ؛ آیا نمى اندیشید؟

پوشش خویش را برداشت و ) علیھا السالم (فاطمھ .سلمان سالم كرد و ناراحتى و اندوه پیامبر را بھ عرض رسانید
 .بھ سرعت بھ سوى مسجد و نزد پدر حركت كرد

چادر ساده و ارزان قیمت ، اما آكنده از صفاى فاطمھ و خانھ و آشپزخانھ و غذاى ساده خاندان او را  سلمان وقتى
قیصرھاى روم و كسراھاى ایران ، بھترین غذاھا را فراھم مى كنند و زنان و دختران آنان ! اى خدا: دید، گفت 



دگى مى كندحریر و دیبا مى پوشند اما برترین بانوان این گونھ ساده و پارسا زن ! 
ان ابنتى لفى الخیل السوابق!سلمان : پیامبر فرمود  .(457) 

(( یش صفوف سبقت گیرندگان بھ بھشت استدخترم در پیشاپ  .)) 
گریھ و اندوه چرا؟! پدر جان : آن گاه فاطمھ گفت   

دو آیھ نازل شده كھ پدرت را گریانده است: فرمود  . 
كدامین آیات ؟: پرسید  

 :پیامبر این گونھ تالوت فرمود
 ... وان جھنم لموعدھم اجمعین لھا سبعة ابواب لكل باب منھم جزء مقسوم

آیات را براى فاطمھ خواند، او از ژرفاى دل فریاد كشید كھھنگامى   : 
بر زمین گشت  و آن گاه بھ زمین افتاد و بى ھوش نقش !ثم الویل لمن دخل النار! الویل   . 
اى كاش گوسفندى بودم كھ مرا مى كشتند و پوستم را مى دریدند و بھ دوزخ نمى : سلمان با دیدن این منظره گفت 

 . رفتم
اى كاش مادر مرا نزاییده بود و نام دوزخ را نشنیده بودم: ت ابوذر گف  . 

اى كاش پرنده بودم و حساب و كتاب نداشتم: مقداد گفت   . 
اى كاش درندگان گوشت بدنم را دریده و بودند یا مادر مرا بھ دنیا نیاورده بود و نام دوزخ را : و امیرمؤمنان فرمود

ه دست بر سر نھاد و فریاد كشید كھو آن گا.با وصف سھمگین آن نمى شنیدم   : 
مرضى ال یعاد سقیمھم ، و جرحى ال ...وا بعد سفراه ، وا قلة زاداه فى سفر القیامة ، یذھبون فى النار و یتخطفون 
 (458)... یداوى جریحھم واسرى ال یكف اسیرھم ، من النار یاءكلون ، و منھا یشربون
 ! آه از دورى راه))
 !آه از اندك بودن زاد و توشھ در سفر رستاخیز

و بھ وسیلھ آتش ربوده مى شوندآه از آن لحظاتى كھ گناھكاران و مجرمان در آتش وارد مى گردند  ! 
 !آه بر آن بیمارانى كھ در بیماریشان كسى از آنان عیادت نمى كند
 !آه بر زخمى ھا و مجروحانى كھ جراحتھایشان مداوا نمى گردد
 ((...!و اسیرانشان آزاد نخواھند شد و در میان شعلھ ھاى سوزان آتش زیر و رو مى شوند...
از روزھاى پربار زندگى فاطمھ ، پیامبر گرامى نزد او آمد و از حال و روز او  و نیز آورده اند كھ روزى -3
 .پرسید
 :بانوى بانوان در پاسخ پدر فرمود
 (459). و هللا لقد اشتد حزنى واشتد فاقتى وطال اسفى
(( بھ خداى سوگند كھ اندوھم فزونى گرفتھ و تھیدستى و بینوایى ام شدت یافتھ و حسرت و افسوسم ! پدر جان 

ھم نیاورده امطوالنى است ؛ چرا كھ براى سفر آخرت زاد و توشھ اى شایستھ و درخور آن روز سھمگین فرا  .)) 
و بھ دلیل ایمان عمیق بھ سراى آخرت و زندگى پس از مرگ ، مشكالت و سختى ھاى دنیا براى او آسان مى  -4
 .نمود و بھ ھنگامھ انتخاب ، آخرت و زاد و توشھ آن را برمى گزید

با جلب نظر امیرمؤمنان ) علیھا السالم (محدثان آورده اند كھ در اوج فشار اقتصادى بر مسلمانان ، روزى فاطمھ 
ھنگامى كھ فاطمھ بھ در خانھ پیامبر رسید، .بھ سوى پیامبر شتافت تا شاید بتواند از آن حضرت كمكى دریافت دارد

ھنوز دست بھ كوبھ در نبرده بود كھ پیامبر را درون خانھ ، خبر از آمدن بانوى بانوان داد و بھ یكى از زنان خویش 
اسمع حس:فرمود لبابحبیبتى با    . 

 ((.صداى پاى محبوبم را مى شنوم كھ بھ سوى ما مى آید))
ھنوز در نزده و در را نگشوده ایم ؟! اى پیامبر خدا: گفت   

وقتى در را گشودند، دیدند فاطمھ است.آرى : فرمود  . 
 . سالم كرد و نشست

در این ساعت ھا این جا نمى آمدى ؟! دخترم : پیامبر فرمود  
پدر جان: گفت   ! 

عام المالئكة عند ربنا؟ما ط  
 ((غذاى فرشتگان در بارگاه پروردگارمان چیست ؟))

التحمیدستایش نمودن خدا:فرمود . 
غذاى ما انسانھا چیست ؟: گفت   



 :پیامبر نكتھ مورد نظر ریحانھ اندیشمندش را دریافت ؛ فرمود
 .والذى نفسى بیده مااقتبس فى آل محمد شھرا نارا
(( قدرت اوست ، اینك یك ماه است كھ در خانھ ما، آتش براى فراھم آمدن غذا روشن نشده بھ خدایى كھ جانم در كف 
 ((. است
 . اما اینك پنج سخن بھ تو مى آموزم كھ فرشتھ وحى برایم ارمغان آورده است

پیامبر فرمود.فاطمھ سراپاگوش شد : 
حم الراحمینیا رب االولین واالخرین ، یاذا القوة المتین و یا راحم المساكین و یا ار  . 

فاطمھ جان چھ آوردى ؟.امیرمؤمنان در را برایش گشود.دخت گرانمایھ پیامبر، شادمان و مسرور بھ خانھ بازگشت   
ذھبت للدنیا و جئت لالءخرة:گفت   

 ((. براى دنیا رفتم ، اما اینك با زاد و توشھ براى آخرت بازگشتم))
خوش آمدى ، خیر پیش ، آفرین: امیرمؤمنان فرمود  .(460) 

 ویژگى اخالص -10
 .از ویژگى ھاى دخت گران مایھ پیامبر اخالص بود

ش رنگ و عطر و حال و ھواى الھى داشت و ھمھ امكانات و استعدادھا و رفتار و كردارش او سراسر زندگى ا
 . براى خدا بود؛ ھمان گونھ كھ گفتار و اندیشھ ھا و نیت ھایش
 :از آموزش ھاى انسان ساز او در این مورد است كھ مى فرمود
 (461). من اصعد الى هللا خالص عبادتھ اھبط هللا الیھ افضل مصلحتھ
(( ندیشى ھر كس خالص ترین عبادت ھاى خویش را بھ سوى خدا صعود دھد، خداوند برترین مصلحت و صالح ا
 ((.او را بھ سویش فرو مى فرستد
 :و مى فرمود

التوفیق  اجل ما یصعد الى السماء االخالص و اجل ما ینزل الى االرض   . 
پرشكوه ترین چیزى كھ بھ سوى آسمان باال مى رود، اخالص است و پرشكوه ترین چیزى كھ از آسمان بھ زمین ))
 ((. فرود مى آید، توفیق براى انسان اخالص پیشھ است

در میدان عمل ، نمونھ ھایى بسیار از اخالص او را در نفاق و دستگیرى و محروم نوازى و بشردوستى مى نگریم 
كھ خدا و پیامبرش آنھا را مى ستایند و برخى را نیز قرآن بھ عنوان نمونھ و سمبل انفاق خالصانھ بھ تابلو برده 
 .است 
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یك سیستم حقوقى و قانونى مترقى و فرھنگ و معارف سنجیده و عادالنھ و جامع و كامل ، گام بسیار بلندى داشتن 
بھ سوى سعادت و سالمت فرد و تضمین حقوق و كرامت انسان و از اساسى ترین عوامل رشد و توسعھ و پیشرفت 

ون عادالنھ و انسانى زمانى كارساز و و شكوفایى تمدن ھاست ، اما نھ تنھایى و یا بر روى كاغذ؛ بلكھ این قان
معجزه آسا خواھد بود كھ مردمى قانون شناس و رشد یافتھ ، پیشوایان و پیشتازان و كارگزارانى قانون گرا و 
توسعھ یافتھ و آزادمنش و احساس مسئولیت ھمگانى و نظارت و مرزبانى ملى و برخاستھ از آگاھى و آزادى و 

ى تحقق آرزوھا، امیدھا، آرمان ھا و ھدف ھا بر اساس آن سیستم حقوقى و قانون مشاركت در تعیین سرنوشت برا
انسانى و عادالنھ دست در دست ھم دھند و ھمدل و ھمدستان ، آن را در میدان عمل تحقق بخشند و پاس دارند و از 

كتاب و بر روى تعطیل و توجیھ خودسرانھ و سلطھ جویانھ آن جلوگیرى كنند؛ در غیر این صورت آن قانون در 
نوشتھ مى ماند و عناصر و جریان ھاى شیفتھ جاه و مقام با توجیھ و تفسیر و تاءویل دلخواه آن ، از آن ھم چماقى 
براى سركوب و انحصار و ابزارى براى راندن آرمان خواھان و حق طلبان و آزادمنشان خواھند ساخت و حقوق و 
 .آزادى را پایمال خواھند نمود

شناسى و آگاھى عمیق از مبانى ، ماھیت ، مرزھا و ھدف ھاى مقررات انسان ساز و عدالت آفرین آرى ، قانون 
خدا و قانون گرایى و قانون محورى و نیز نظارت و مشاركت ملى در پاسدارى و مرزبانى از قانون و تحقق عملى 

كند و ھم نیكبختى و رشد و آن در صحنھ ھاى گوناگون زندگى ، ھم سعادت و آزادى و امنیت فرد را تضمین مى 
شكوفایى جامعھ را؛ ھم از انحطاط و نگونسارى انسان جلوگیرى كند و ھم سیما و چھره دین باورى و دیندارى 
آگاھانھ و آزادمنشانھ را پرجاذبھ و دلپذیر مى سازد؛ اما دین ناشناسى و نشناختن قانون عادالنھ و انسانى دین و 

سلطھ جویانھ و دلخواه آن و یا عدم قانون گرایى و قانون محورى و فراتر از قانون مرزھاى آن و یا توجیھ و تفسیر 
پنداشتن صاحبان قدرت و امكانات و مطلقھ و غیر مسئول خواستن آنان در برابر كارھایشان از آفت ھاى رشد و 

ن برداشت و چنی.تكامل و تحقق عدل و داد و از موانع اساسى آزادى و تضمین حقوق و امنیت انسان ھاست 



برخوردى با دین و مقررات بر خاستھ از آن ، افزون بر اینكھ فرد و جامعھ را بھ انحطاط و تباھى و واپسگرایى 
سوق مى دھد، چھره دین را نیز زشت و ناھنجار مى سازد و باعث گریز مردم خردمند و خردورز از دین مى 

وام زدگان مى سازدشود و آن دین و سیستم را سیستم و دین عوام فریبان و ع . 
درست از این دیدگاه است كھ در نگرش اسالمى و در سیره و روش مترقى و انسان پرور پیشوایان راستین دین 
 : ھمچون پیامبر، امیرمؤمنان و ریحانھ سرفراز پیامبر در این مورد بھ چندین اصل اساسى بھا داده شده است
 قانون شناسى -1
 قانون گرایى -2
نى قانونآموزش ھمگا -3  
 ارائھ الگو سمبل عملى از قانون گرایى -4
 مرزبانى شایستھ و بایستھ از قانون -5
 اصل قانون شناسى

ریحانھ سرفراز پیامبر در سبك و سیره فردى ، خانوادگى و اجتماعى و سیاسى خویش بھ اصل قانون شناسى و 
ادالنھ و سعادت آفرین خدا سخت بھا مى شناخت مبانى ، ماھیت ، ھدف ھا، اسرار و فلسفھ و مرزھاى مقررات ع

داد و در این قلمرو حساس و تعالى بخش بسیار مى اندیشید و مى اندیشاند؛ پا بھ پاى وحى و رسالت آنچھ را بر قلب 
مصفاى پیامبر مھر فرود مى آمد دریافت مى داشت و آگاھانھ و عاشقانھ در آنھا مى اندیشید و آنھا را مشعل فراراه 

د و نردبان عروج و صعود بھ سوى كمال و جمال مى ساخت و در گفتار و عملكردش از آنھا پرچمى قرار مى دا
 . برافراشتھ براى درست اندیشان و كمال جویان بر مى افراشت

او در این راه بھ جایى پركشید كھ بھ بیان پیامبر، پاره اى از وجود پیامبر عنوان یافت و شعلھ اى از آن مشعل و 
اك از آن خورشید جھان افروزپرتوى تابن . 

 . این اصل انسان ساز در ھمھ زندگى الھام بخش ریحانھ پیامبر بھ روشنى ھویداست
 :آن حضرت در آن مورد از جملھ در سخنان تاریخى و حماسھ سازش در برابر ابوبكر و انبوه مردم فرمود

ء الالمعو معنا كتاب هللا الناطق و القرآن الصادق و النور الساطع و الضیا  ... 
و كتاب گویاى خدا، قران پرشكوه نزد ماست ؛ ھمان قرآن راستگو و راستین ، ھمان نور درخشنده و چراغ تابناك 
كھ دیدگاه ھایش مستدل و استدالل ھاى آن روشن است ؛ باطن و اسرارش در نزد خاندان رسالت آشكار و ظاھر آن 

ن و مورد غبطھ دیگرانند؛ ھمان كتاب شكوھبارى كھ پیروى از آن نورافشان و جلوه گر و پیروان آن زبانزد جھانیا
و زندگى بر اساس مقررات و قوانین و معارف و فرھنگ آن ، انسان را بھ سوى بھشت پرطراوت و زیبا راه مى 
نماید و تالوت و گوش جان سپردن بھ پیام آن ، بھ نجات و رستگارى و سعادت مى انجامد؛ ھمان كتابى كھ بھ 

آن مى توان بھ حجت ھاى روشن خدا و مقررات او واجبات و دستورات و ارزش ھا و محرمات و  وسیلھ
ضدارزش ھایى كھ از آن ھشدار داده شده اید، و نیز بھ دلیل ھاى روشن ، برھان ھاى كامل و ھدایتگر بھ فضیلت 

ا، مردم ؛ و نیز بھ قوانین و ھاى پسندیده و اوج بخش و كارھاى روا و اخالقى كھ موھبتى است از سوى خدا بر شم
مقررات و برنامھ ھاى نوشتھ شده واجب و بایستھ خدا دست یافت و مرزھاى مقررات او را شناخت و قانون شناس 

زیست  ، حق شناس و مرزشناس   . 
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ن مدارى و خضوع در آن حضرت در سراسر زندگى درس آموز و الھام بخش خود نمونھ قانون گرایى و قانو
برابر مقررات خدا بود و در زندگى فردى ، خانوادگى و اجتماعى و سیاسى اش با ھمگان ، از دوست و آشنا گرفتھ 
تا بیگانھ و دشمن ، از زورمند تا ناتوان و زیردست ، عادالنھ و انسانى و بر اساس حق و عدالت رفتار مى كرد و 

ن نمى رفت ؛ درست بسان پدرش پیامبر؛ چرا كھ او در سیما و سیره و ھرگز از مرزھاى مقررات و قانون بیرو
سبك و شیوه زندگى شبیھ ترین انسان ھا بھ پیامبر بود و نسخھ اى یگانھ از آن كتاب پراسرار آفرینش و پرتوى از 
 .آن خورشید فروزان و شعلھ اى از آن مشعل ھدایت را مى نمود

سول هللا من فاطمةما راءیت احدا اشبھ حدیثا و كالما بر  .(462) 
آموختھ بود كھ ھماره بھ این اصل اساسى پاى مى  این درس قانونمدارى را از پدرش پیامبر) علیھا السالم (فاطمھ 

فشرد و در گفتار و سكوت ، رفتار و عملكرد و اشاره و حركت و قیام و فریادش ، قانون گرایى بھ روشنى جلوه 
گر بود و روشنگرى مى كرد كھ من نیز بسان شما انسان ھستم و در برابر وحى و پیام خدا سراپاگوش و شور و 
 . خضوع

انا بشر مثلكم یوحى الى انما الھكم الھ واحدقل انما  .(463) 
ھماره در قلمرو قانون عمل مى كند و بھ قانون گرایى خویش مباھات مى  و بارھا بھ ھمگان یادآورى مى كرد كھ



 .نماید و ھرگز بسان حاكمان خودكامھ خود را فراتر و برتر از قانون نمى نگرد
 (464)ان اتبع اال ما یوحى الى 
و با دوست و دشمن ، آشنا و بیگانھ ، زورمند و ناتوان ، بھره ور و برخوردار از امكانات تا محروم و فاقد امكانات 

از مرزھاى مقررات تجاوز نمى كند ، با ھمگان قانون گرایانھ و براساس قانون خدا رفتار مى كند و ذره اى . 
یا ایھا الذین آمنوا كونوا قوامین ㆨ شھداء بالقسط وال یجرمنكم شنآن قوم على اال تعدلوا اعدلوا ھو اقرب للتقوى 
(465) 
و در روزگارانى كھ حكومتھا نھ تنھا بھ قوانین و مقررات خودساختھ و تاءمین كننده منافع و موقعیت خویش نیز بھا 

علیل و ناتوان و  نمى دادند و خود را فراتر از مرزھاى قانون اعالم مى داشتند، كھ بھ طور آشكار بافتھ ھاى ذھن
آن پیشواى .اراده گزاف خود را قانون عنوان مى ساختند و مردم را بھ دنبالھ روى بى چون و چرا وا مى داشتند

واال بھ این اصل افتخار مى كرد كھ در گفتار و میدان عمل ، پرواپیشھ ترین و مرزشناس ترین و قانون گراترین 
 .انسانھا باشد

د هللانا اتقاكم و اعلمكم لحدو  .(466) 
نون گرایى و گفتار و رفتار عادالنھ و و در اوج پیروزى و اقتدار در انگیزش نزدیكان و كارگزاران و یارانش بھ قا

 : انسانى ھشدار مى داد كھ
انى رسول هللا الیكم و انى شفیق علیكم و ان لى عملى و لكل رجل منكم عملھ ، ال ! یا بنى عبدالمطلب ! یا بنى ھاشم 

 (467). تقولوا ان محمدا منا وسندخل مدخلھ ، فال وهللا ما اولیائى منكم وال من غیركم اال المتقون
ھستم و دوستدار و دلسوز  بھ ھوش كھ من پیام آور خدا بھ سوى شما! اى فرزندان عبدالمطلب ! ھان اى بنى ھاشم 

و خیرخواه ھمھ شما؛ بدانید كھ عملكرد شایستھ و عادالنھ من از آن خودم مى باشد و كارھاى شما از آن خودتان 
. محمد از ماست ؛ از این رو ما در این سرا و سراى : مباد كسى از شما بھ ناروا چنین پندارد و چنین گوید كھ 

یت و عملكرد او، بھ جاه و مقام و پاداشى پرافتخار مى رسیم و در كنار او آخرت با بھره ورى از نام و موقع
نھ ، ھرگز، بھ خداى سوگند كھ من ھرگز از آشنا و بیگانھ ، جز پرواپیشگان و قانونگرایان را بھ ! خواھیم بود

 ! دوستى بر نخواھم گزید و نخواھم پذیرفت
من با بار گناه قانون شكنى و بیداد و تجاوز از مرزھاى  بھ ھوش باشید كھ اگر در روز رستاخیز، شما نزدیكان

 . مقررات خدا بیایید و دیگران با عملكردھاى عادالنھ و براساس قانون ، من ھرگز شما را نخواھم شناخت
بر این باور بدانید .من بدین وسیلھ با شما اتمام حجت كردم و گفتنى ھا را گفتم ! كارگزاران من ! نزدیكان ! یاران 

كھ نجات و رستگارى من در گرو عملكرد قانونمند و قانونگریانھ ام مى باشد و نجات شما نیز در گرو عملكرد 
 . شایستھ و قانون گرایانھ شماست

و ریحانھ ارجمند پیامبر بسان پدر، قانون گرا و قانون مند زیست و ھرگز در زندگى فردى و خانوادگى و اجتماعى 
ات و قوانین خدا بھ اندازه سر سوزنى تجاوز نكرد و واژه اى خارج از قانون بر و سیاسى اش از مرزھاى مقرر

 .زبان نراند
 :آن حضرت در زندگى قانون گرایانھ خویش مى فرماید
 .ایھا الناس اعلموا انى فاطمة و ابى محمد اقول عودا و بدءا و ال اقول ما اقول غلطا و ال افعل ما افعل شططا

كھ من فاطمھ ھستم و پدرم گرانقدرم محمد، پیام آور خداستبدانید ! ھان اى مردم   . 
من ھماره گفتارم حساب شده و بر اساس حق و عدالت است و سخنانى كھ بر زبان مى رانم ، از آغاز تا انجام ، 

ق گفتارم پیوستھ بر اساس ح.نھ بافتھ ھایى بیھوده مى بافم و نھ سخنانى ناروا و بى اساس مى گویم .ھدفدار است 
 . است و كارھایى كھ انجام مى دھم درست و روا و خداپسندانھ و برابر مقررات الھى است
 : و رھبرى نظام سقیفھ در گواھى بر این حقیقت بھ ناگزیر زبان بھ اعتراف گشود و گفت

ھاى شما را تنھا سعادت خواھان و نیك بختان دوست مى دارند و جز عناصر و جریان !...ھان اى دخت پیامبر خدا
 .تیره بخت با شما دشمنى نمى ورزند
شما راھنماى ما مردم ، بھ سوى نیكى ھا و شایستگى ھا و راھبر راستین ما بھ سوى بھشت خدا ھستید؛ و تو اى 
برترین بانوان گیتى و دختر برترین پیام آوران ، بى ھیچ تردید در گفتارت راستگو و صادق و در تیزھوشى و 

مگان گوى سبقت را برده اىخردمندى و خردورزى از ھ  ... 
 :امیرمؤمنان در ترسیم قانونگرایى و قانونمدارى ریحانھ پیامبر مى فرمود
 فوهللا ما اغضبتھا و ال اكرھتھا على امر حتى قبضھا هللا ،
 (468). و ال اغضبتنى وال عصت لى امرا و لقد كنت انظر الیھا فتنكشف عنى الھموم واالحزان
بھ خداى سوگند كھ من ھرگز ریحانھ پیامبر را خشمگین نساختم و او را بھ كارى كھ خوش نمى داشت ، وا نداشتم 



او بھ .این كھ خدا مرا بھ فراق او گرفتار ساخت ؛ و او نیز در زندگى نھ مرا بھ خشم آورد و نھ نافرمانى كرد تا
 گونھ اى بود كھ با دیدار جمال تابناكش غم و اندوه از گستره دلم زدوده مى شد و بھ وجود او آرامش خاطر مى یافتم
. 
 :و نیز در پاسخ خود آن حضرت مى فرمود

انت اعلم باㆨ و ابر واتقى واكرم و اشد خوفا من هللامعاذ هللا   ... 
بھ خداى یكتا پناه مى برم ، چرا كھ تو ریحانھ پیامبر آگاه تر و دین شناس تر و شایستھ كردارتر و پرواپیشھ تر و 
 ...گرامى تر و خداترس تر از آن ھستى كھ بتوان تو را وصف كرد
 پاورقي ھا
 . ھمان مدرك -423
338، ص 2كافى ، ج  اصول -424 . 
156آیین زندگى ، ص  -425 . 
152آیین زندگى ، ص  -426 . 
312، ص 93بحار االنوار، ج  -427 . 
449، ص 1سفینة البحار، ج  -428 . 
448، ص 1سفینة البحار، ج  -429 . 
90، ص 78، بحاراالنوار، ج 337نھج البالغھ ، حكمت  -430 . 
60سوره غافر، آیھ  -431 . 
17، ح 376، ص 93؛ بحار االنوار، ج 449، ص 1حار، ج سفینة الب -432 . 
 . آخرین نكتھ ارزشمند در این مورد، شناخت موانع برآمدن خواستھ ھاست -433

از آیات و روایات رسیده ، این نكتھ سازنده و عمیق دریافت مى گردد كھ در راه دعا و برآمدن خواستھ ھا، موانعى 
مھمترین این موانع عبارتند از.م است كھ باید بشناسیم تا موفق گردی : 

ششمین : جایگزین ساختن دعا و نیایش بھ جاى تالش و كوشش و عوامل اسباب طبیعى و عادى ، براى نمونھ  -1
 :امام نور در این مورد مى فرماید

و رجل كانت الم آمرك بالطلب ؟ : اللھم ارزقنى ، فیقال لھ : رجل جالس فى بیتھ یقول : اربعة ال تستجاب لھم دعوة 
اللھم ارزقنى ، فیقال : الم اجعل امرھا الیك ؟ و رجل كان لھ مال ، فافسده ، فیقول : لھ امراءة ، فدعا علیھا فیقال لھ 

الم امرك بالشھادة : الم آمرك باالقتصاد؟ الم آمرك باالصالح ؟ و رجل كان لھ مال فادانھ بغیر بینة ، فیقال لھ : لھ 
11، ص 2؟اصول كافى ، ج  . 

 :چھار گروه ھستند كھ دعایشان برآورده نمى شود))
با :((كسى كھ در خانھ بنشیند و تن بھ كسالت و تنبلى سپارد و بھ جاى تالش و كوشش ثمربخش ، دعا كند كھ : الف 

مرا روزى بخش ! خدایا .)) آیا بھ تو دستور تالش و جھاد اقتصادى داده نشد؟:((، ندا مى رسد كھ  )) 
ى ناشایستھ و ناسازگار و غیرقابل اصالح دارد و دعا مى كند كھ خدا وى را از دست او نجات كسى كھ ھمسر: ب 

مگر حق طالق را بھ تو نداده ام ؟:((دھد كھ بھ این مرد ندا داده مى شود كھ  )) 
و مگر بھ ت:((پیام مى رسد كھ .))مددى دیگر! خدا:((و كسى كھ ثروت خود را بیھوده از میان ببرد و بگوید: ج 

دستور میانھ روى و قناعت و دورى گزیدن از اسرافكارى داده نشده ؟ و مگر فرمان نیافتى كھ بھ اصالح و سامان 
 ((بخشیدن بھ اقتصادت اقدام كنى ؟

و كسى كھ مال خود را بدون گواه تضمین درست بھ دیگرى وام دھد و بدھكار، انكار كند، بھ او نیز گفتھ مى : د
ى كھ بھ ھنگام دادن وام گواه و تضمین درست بگیرى ؟مگر فرمان نداشت:((شود )) 

از دیگر علل عدم استجابت دعا، عدم شناخت مصالح و مفاسد خویش و جامعھ خویش است ، درست بسان  -2
كودك بیمارى كھ غذاھاى رنگارنگ و گوناگونى را بھ اصرار مى خواھد و گریھ مى كند كھ براى او مرگبار است 

وھى چیزى را بھ اصرار مى خواھند، اما خداى پرمھر و فرزانھ ، آن را براى آنان نمى پسندد و ، گاه فرد و یا گر
 .در برابر دعایشان ، پاداش معنوى و اخروى برایشان در نظر مى گیرد
و شاید مھمتر از ھمھ گناھان ، زشتكارى ھایى ھستند كھ راه برآمدن و رسیدن دعا بھ ھدف اجابت را مسدود  -3



كھ اھم آنھا عبارتند از بیدادگرى و حق كشى ، بداندیشى و سوء نیت ، دورویى ، ریاكارى و نفاق ، عدم  مى سازند
دقت بھ ھنگام خواندن نمازھا، بدزبانى و زشت گویى ، غذاھاى حرام ، پایمال ساختن حقوق خدا و خلق ، عدم 

صداقت و راستى با پیامبران و امامان  سپاس نعمت ھا، دوستى با شیطان و شیطان صفتان ظالم ، عیب جویى ، عدم
 .نور
 : شخصى از امام باقر پرسید كھ

ادعونى استجب لكم ؟ و قد نرى المضطر یدعوه فال یستجاب لھ و المظلوم یستنصره على عدوه فال : الیس یقول هللا 
 . ینصره
(( د، اما ما، واماندگان و چگونھ خدا، مردم را بھ دعا و نیایش فرا مى خواند و وعده اجابت بھ آنان مى دھ

گرفتارانى را مى نگریم كھ دعایشان شنیده نمى شود و مى بینیم كھ از خدا، پیروزى بر دشمن استبدادگر را مى 
 ((جویند، اما یارى نمى شوند؟
 :آن حضرت در روشنگرى خویش فرمود

لیھ ، واما المحق فاذا دعا استجاب لھ ما یدعوه احد اال استجاب لھ ، اما الظالم فدعاؤ ه مردود الى ان یتوب ا! ویحك 
و صرف عنھ البالء من حیث ال یعلمھ وادخر لھ ثوابا جزیال لیوم حاجتھ الیھ ، وان لم یكن االمر الذى ساءل العبد 

ھیچ انسانى او را با شور و اخالص نمى خواند ! واى بر تو.((174، ص 10بحار، ج .خیرا لھ ان اعطاه امسك عنھ 
اما بیدادگر و ستمكار از كسانى است كھ دعایش مردود است و .او را مى شنود و اجابت مى نمایدمگر اینكھ دعاى 

ھنگامى كھ صاحب حق و عدالت خواه دعا كند، خدا .خدا دعاى او را نمى پذیرد تا از شیوه ظالمانھ خویش توبھ كند
كھ گاه خود او نیز از آن غافل مى دعاى او را مى پذیرد و گرفتارى و رنج او را برطرف مى سازد؛ بھ گونھ اى 

شود و یا بھ صورت پاداش فراوانى براى روز رستاخیز و روز نیازش ذخیره مى سازد و اگر چیزى را كھ بنده 
شایستھ كردارى خواستھ است بھ صالح او نیست و خود از آن غفلت ورزیده و مصرانھ مى خواھد، خداى فرزانھ 

براى آگاھى بیشتر بھ این كتاب ھا مراجعھ شود.))مى كندو پرمھر، از اجابت دعایش خوددارى  : 
، 8؛ مجمع البیان ، ج 449، ص 1؛ سفینة ، ج 340و  338، ص 2؛ اصول كافى ، ج 535، ص 4نورالثقلین ، ج 

، ص 1و ج  150، ص 20از سوره غافر؛ نمونھ ، ج  60از سوره فرقان و آیھ  75؛ المیزان ، ذیل آیھ 522ص 
337غھ ، قصار ؛ و نھج البال620 . 

538، ص 8مجمع البیان ، ج  -434 . 
468، ص 2كافى ، ج  -435 . 
468، ص 2كافى ، ج  -436 . 
469، ص 2كافى ، ج  -437 . 
338، ص 2كافى ، ج  -438 . 
338، ص 2كافى ، ج  -439 . 
77سوره فرقان ، آیھ  -440 . 
60سوره غافر، آیھ  -441 . 
405، ص 92بحار، ج  -442 . 
522ص  ،2بحار، ج  -443 . 
53ذخائر العقبى ، ص  -444 . 
دعاھاى آن حضرت را برخى از دانشوارن گرد آورى و در كتاب ھایى مستقل چاپ كرده اند كھ یك نمونھ  -445

مى باشد كھ بھ وسیلھ جناب حجة االسالم و المسلمین آقاى شیخ االسالمى گردآورى ))مفتاح النجاة((آن كتاب ارزنده
جمھ گردیده است كھ امید است بھ زودى در دسترس دوستدارن آن حضرت قرار گیردو با این قلم تدوین و تر . 

336، ص 58بحار، ج  -446 . 
265؛ مصباح المتجھد، ص 98بحاراالنوار، ج  -447 . 
330مكارم االخالق ، ص  -448 . 



3، مفتاح النجاة ، بخش 250بھجة ، ص  -449 . 
نگریدب 251و  238، 203، 173بھ فالح السائل ، ص  -450 . 
مھج الدعوات ، سید بن طاووس ، باب گزیده ھایى از دعاھاى ساالر و مادرمان ، فاطمھ ؛ فاطمھ از والدت  -451

بھمین قلم 290 - 340تا شھادت ، ص   . 
252بھجة ، ص  -452 . 
29، ص 43بحار االنوار، ج  -453 . 
46، ص 43بحار االنوار، ج  -454 . 
457للحد، ص فاطمة الزھراء من المھد الى ا -455 . 
60سوره قصص ، آیھ  -456 . 
181جلوه نور، ص  -457 . 
87، ص 43بحار االنوار، ج  -458 . 
148، ص 1ریاحین الشریعھ ، ج  -459 . 
152، ص 43بحار االنوار، ج  -460 . 
623، ص 11؛ عوالم ، ج 249، ص 67بحار، ج  -461 . 
40، ص 43؛ بحار، ج 130، ص 11عوالم ، ج  -462 . 
110ھف ، آیھ سوره ك -463 . 
9سوره احقاف ، آیھ  -464 . 
8سوره مائده ، آیھ  -465 . 
419، ص 11كنز العمال ، ج  -466 . 
670ص  2سفینة البحار، ج  -467 . 
134، ص 43بحار، ج  -468 . 

 

 
بار :((و نیز در بارگاه خدا بھ این قانون گرایى و قانون محورى ریحانھ ارجمند پیامبر، این گونھ گواھى مى دھد

من از رفتار و گفتار و سبك و سیره و قانون گرایى و قانون مدارى دخت سرفراز پیامبرت خشنود ھستم ! ایاخد
 (469)... اللھم انى راض عن ابنتھ نبیك((...
 اسوه و الگوى راستین قانون گرایى -3

ریحانھ ارجمند پیامبر در مرزشناسى و حق شناسى و قانون گرایى و زندگى سراپا الھام بخش و انسان ساز خویش 
نایل آمد كھ سمبل و نمونھ واالى بھ گونھ اى اوج گرفت و بھ موقعیت پرفرازى پركشید و بھ چنان مقام قربى 

 .قانونمدارى گردید
او نھ تنھا الگوى مردم حق طلب و توحیدگرا و آزادمنش ، كھ اسوه و الگوى امامان راستین گردید؛ بھ گونھ اى كھ 

، در وصف او چنین مرقوم داشت)علیھ السالم(بزرگ اصالحگر زمین و زمان ، امام مھدى   : 
... اسوة حسنة وفى ابنة رسول هللا لى  ...(470) 
(( زیبا و نیكویى است و در سبك و سیره دخت گران مایھ پیامبر خدا براى من الگو و سرمشق  .)) 
 :و یازدھمین امام نور در این مورد فرمود
 (471)نحن حجة هللا على خلقھ و فاطمة حجة علینا
ما در گفتار و رفتار و سیره و سبك عادالنھ و خداپسندانھ و قانون گرایانھ ، حجت خدا بر مردم ھستیم و دخت ))
 .حجت و نمونھ براى ما  سرفراز پیامبر و سبك و سیره اش
 :پیامبر گرامى در گواھى بر این حقیقت فرمود

ى اعظملو كان الحسن شخصا لكان فاطمة ، بل ھ  ...(472) 
(( نى پدیدار گردد و در چشم انداز مردم اگر شایستگى و برازندگى و نیكویى بر آن بود كھ در چھره و سیماى انسا

قرار گیرد، بى گمان در وجود فاطمھ و در سبك و سیره و زندگى قانونگرایانھ و خداپسندانھ و زیباى او جلوه گر 



 ((.مى شد
و از این دیدگاه است كھ آن پیشواى راستین زنان و مردان توحیدگرا و درست اندیش و شایستھ كردار، در سخن 

كھ بھ صراحت قرآن بر اساس حق و عدالت چیزى نمى گوید و جز بھ حق از كسى ستایش و نكوھش  -پیامبر خدا 
 .خشنودى و ناخشنودى فاطمھ ، خشم و خشنودى پیامبر و خداى او اعالن مى گردد - نمى نماید
 آموزش مقررات خدا -4

زھاى مقررات عادالنھ خداست ، از آن جایى كھ زندگى عادالنھ و انسانى در گرو شناخت قوانین و آگاھى از مر
ریحانھ ارجمند پیامبر افزون بر قانون شناسى و قانون گرایى و ارائھ نمونھ و الگوى عملى از زندگى قانونمدارانھ ، 
در سراسر زندگى كوتاه اما پربار و الھام بخشش ، آموزگار دین و آموزش دھنده مقررات و قوانین خدا و زندگى 

ت بسان پدرش ، پیامبر و ھمانند ھمپرواز و ھمتاى زندگى اشقانونگرایانھ بود؛ درس  .امیرواالیى ھا  
مگر قرآن پس از .او از قرآن ، كتاب پرشكوه خدا، آموزش مقررات و مرزھاى دین بھ مردم را الھام مى گرفت 

؟تلك حدود ...نگذریداینھا مرزھاى دین و مقررات خداست ، پس از آنھا فراتر نروید و : بیان قوانین خدا نمى فرماید
 (473)...هللا فال تعتدوھا

قوانین خدا درگذرد و فراتر رود، از بیدادپیشگان روزگار خواھد  ھركس از مرزھاى: و مگر ھشدار نمى دھد كھ 
 (474)بود؟ومن یتعد حدود هللا فاءولئك ھم الظالمون 

اینھا مرزھاى قانون خداست ، پس مباد كھ بھ آنھا نزدیك شوید؟: و مگر روشنگرى نمى كند كھ   
 (475)تلك حدود هللا فال تقربوھا
مگر بھشتیان سعادتمند را رعایت كنندگان حرمت مرزھاى مقررات خدا وصف نمى كند و مى فرماید اینھا 
 مرزھاى دین خداست ؟
 (476)...تلك حدود هللا و من یطع هللا و رسولھ یدخلھ جنات تجرى من تحتھا االنھار
 و مگر دوزخیان تیره بخت را ھمان تجاوزكاران بھ مرزھاى قانون خدا اعالن نمى كند؟

سولھ و یتعد حدوده یدخلھ ناراومن یعص هللا و ر ...(477) 
ش دھنده مفاھیم و معارف دین و بیانگر مرزھاى قوانین او آرى ، ریحانھ پیامبر، آموزگار مقررات خدا و آموز
او باران حقایق را در این مورد بر مزرعھ دلھا و جانھا مى .براى اوج بخشیدن مردم بھ زندگى قانون گرایانھ بود

 : باراند و روشنگرى مى كرد و ھشدار مى داد؛ براى نمونھ
یفھ و انبوه مردم و دعوت آنان بھ قانون گرایى و قانون آن حضرت در سخنان جاودانھ اش در برابر نظام سق -1
 :مدارى و عمل بھ قانون ، از جملھ فرمود
 جعل هللا االیمان تطھیرا لكم من الشرك والصالة تنزیھا لكم من الكبر

و اطاعتنا و الزكاة تزكیة للنفس و نماء فى الرزق والصیام تثبیتا لالخالص والحج تشییدا للدین و العدل تنسیقا للقلوب 
نظاما للملة وامامتنا امانا للفرقة والجھاد عزا لالسالم والصبر معونة على استیجاب االجر، واالمر بالمعروف 
 ...مصلحة للعامة ، و بر الوالدین وقایة من السخط
(( را خداى جھان آفرین ایمان را سبب پاك سازى شما از مظاھر شرك و ارتجاع قرار داد؛ و نماز ! ھان اى مردم 
 . وسیلھ پاك ساختن شما از آفت غرور و خودبزرگ بینى
 .زكات را باعث تزكیھ جان و افزون شدن روزیتان قرار داد؛ و روزه را عاملى براى استوارى اخالص شما
 .طواف بر گرد خانھ خدا را وسیلھ اقتدار دین ، و عدالت را مایھ ھماھنگى و انسجام دلھا

ت را باعث نظام دین و دولت مقرر فرمود، و امامت و پیشوایى ما را بھ منظور در فرمانبردارى از ما خاندان رسال
 .امان ماندن از پراكندگى ھا و واپسگرایى ھا و اسارت در چنگال استبداد
 . جھاد را باعث شكست ناپذیرى و عزت اسالم ، و شكیبایى را وسیلھ اى براى جلب پاداش پرشكوه سراى آخرت

وان بھ سوى ارزش ھا را مایھ صالح و شایستگى توده ھا شناخت ، و نیكى بھ پدر و مادر امر بھ معروف و فراخ
 .را سنگر پیشگیرى از خشم خدا
 .پیوند با نزدیكان را وسیلھ افزونى شمار و اقتدار جامعھ ، و قصاص عادالنھ و انسانى را عامل حفظ جانھا

عادالنھ و درست دادن كیل ھا و وزن ھا را وسیلھ وفاى بھ نذرھا را براى در معرض آمرزش قرار گرفتن ، و 
 .مبارزه با كمبودھا
ھشدار از میخوارگى را سبب پاكیزگى از پلیدى ھا، و دورى گزیدن از تھمت زدن و نسبت ناروا دادن را، مانعى 
 . در برابر غلطیدن بھ وادى لعنت شدگان

در بندگى و فرمانبردارى از پروردگاروانھادن سقت را براى حفظ عفت ، و تحریم شرك را براى اخالص  . 
اینك كھ چنین است پرواى خدا را آن گونھ كھ شایستھ است پیشھ سازید و بكوشید كھ جز مسلمانى راستین و 



 .آزادمنش و رعایت كننده حقوق و امنیت دیگران ، جھان را بدرود نگویید
كنید و راه دانشوران یكتاپرست و پرواپیشھ را در  خداى یكتا را در آنچھ فراخوانده و ھشدار داده است فرمانبردارى

  پیش گیرید؛ چرا كھ از میان بندگان خدا، تنھا دانشمندان و آگاھان واقعى از او مى ترسند و در برابر او احساس 
 ((.مسئولیت مى نمایند
دگاه قرآن ، و نیز خطاب بھ رھبرى نظام سقیفھ ، پس از ترسیم مقررات ارث و حدود و مرزھاى آن از دی -2
 :فرمود
 و زعمتم ان ال حظوة لى وال ارث من ابى وال رحم بیننا؟
راستى شما بر اثر بیگانگى و یا بى توجھى بھ مقررات كتاب خدا و مرزھاى دین و آیین او چنین مى پندارید كھ من 

را در آیھ اى تنھا  آیا خداى فرزانھ مقررات ارث.از پدرم ارث نمى برم و رابطھ و پیوندى میان من و او نیست 
 براى شما قرار داد و پدرم را از آن مقررات استثنا كرد؟

یا این كھ بر آن ھستى كھ اھل دو ملت و پیروان دو دین از یكدیگر ارث نمى برند و من پدرم پیامبر از یك ملت و 
 آیین نیستیم ؟
طل در خطبھ حماسھ ساز و و پس از باران حقایق و مفاھیم و معارف قرآن و ترسیم مرزھاى حق و با -3
 :شعورآفرین اش ، سرانجام فرمود
 .وانا ابنة نذیر لكم بین یدى عذاب شدید

و بدانید كھ من دخت پیامبر ھشداردھنده شمایم و اینك آموزگارانھ و خیرخواھانھ ، شما را بھ خطر تجاوز بھ 
ھشدار مى دھممرزھاى دین و آیین و مقررات خدا از عذاب سھمگینى كھ پیشاروى شماست ،   . 

 مرزبان ژرف نگر و شجاع مقررات خدا -5
ریحانھ ژرف نگر پیامبر در سبك و سیره اش مرزبان آگاه و شجاع و پرواپیشھ دین و آیین خدا و حقوق و حرمت 
 .بندگان او بود

ا،آن حضرت آموزگار كتابى بود كھ در وصف توحیدگرایان راستین ، آنان را بازگشت كنندگان بھ بارگاه خد  
 پرستندگان ذات بى ھمتاى او،
 ستایشگران آگاه و پراخالص خدا،
 گردشگران و كاوشگران زمین و زمان براى كسب خشنودى خدا،
 ركوع گران در پیشگاه او،
 سجده كنندگان در برابر حق ،
 دعوتگران بھ ارزش ھا و رعایت كنندگان مرزھاى مقررات خدا،

ضدارزش ھا، و حافظان و مرزبانان مرزھاى دین و مقررات خدا اعالن بازدارندگان از گناه و زشتى و تجاوز و 
 !مى كند؟

التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون االمرون بالمعروف والناھون عن المنكر والحافظون 
 ... لحدود هللا
... و آزادى و حرمت مردم نوید  و بھ این قانون گرایان و مرزبانان ژرف نگر و پراخالص مقررات خدا و حقوق
 رستگارى و مژده سرفرازى و بھشت پرشكوه خدا را مى دھد؟
 (478)و بشر المؤمنین 
و برجستھ ترین شاگرد بزرگ پیشوا و پیامبرى بود كھ سبك و سیره اش افزون بر قانون گرایى ، مرزبانى از دین 
و مرزھاى آیین و حقوق بندگان خدا بود و بھ عنوان بزرگترین انسان شناس و جامعھ شناس و آگاه از راز صعود 

كھ یكى از اساسى ترین رازھاى سقوط این است كھ در جامعھ اى جامعھ ھا و سقوط و انحطاط ملت ھا مى دانست 
مردم بھ حاكمان اجازه دھند كھ خود را فراتر از قانون بنگرند و یا در اجراى قانون ، تبعیض روا دارند و برابرى 

نندانسانھا در برابر قانون را نادیده انگارند و با قانون و مرزھاى آن ، خطى و جناحى و فصلى ، برخورد ك . 
 (479). انما ھلك من كان قبلكم انھم كانوا یقیمون الحد على الوضیع و یتركون الشریف

از این دیدگاه است كھ حضرت را ھمھ جا و در سراسر زندگى اش مرزبان دین و آیین و حقوق و حرمت انسان ھا 
 : مى نگریم ؛ براى نمونھ
 : آن حضرت در خطبھ تاریخى اش در این مورد خروشید كھ -1
 !یابن ابى قحافة ، افى كتاب هللا ان ترث اباك وال ارث ابى ؟

اوز بھ مرزھاى دین بر اساس حق و عدالت است ؟ آیا این در كتاب خدا آمده است كھ تو از آیا این قانون شكنى و تج
 پدرت ارث ببرى و من از پدرم ارث نبرم ؟



 ! راستى كھ سخن ناروا و نادرستى مى گویى
مى رانید آیا آگاھانھ و بھ طور دلخواه مقررات كتاب خدا را كنار نھاده و قانون را پشت سر افكنده و خودسرانھ حكم 

 یا بھ مقررات آن ناآگاھید؟
بھ دفاع از حق و مرزھاى قانون خدا روى سخن را بھ آنان كرد و فرمود))انصار((و در انگیزش -2 : 

ما ھذه الغمیزة فى حقى! یا معشر الفتیة واعضاد الملة و حضنة االسالم   ... 
 ! ھان اى گروه جوانمردان
 !اى بازوان دین خدا

مقررات آنو اى یاران اسالم و   ! 
این سستى و چشم پوشى از حقیقت كھ در حق من روا مى دارید، چیست ؟ و این نظاره بر شكستن حرمت قانون و 
 تجاوز از مرزھاى دین و عدم تحرك چیست ؟
 :و در برابر توجیھ گرى نارواى خلیفھ و دروغ بستن بھ پیامبر فرمود -3

و ال الءحكامھ مخالفاسبحان هللا ما كان رسول هللا عن الكتاب صادفا  ... 
خدا پاك و منزه است ؛ ھرگز پیام آور او از كتاب خدا رویگردان نیست و با مقررات آن مخالفت نمى ورزد و از 
 .مرزھاى احكام آن نمى گذرد؛ بلكھ او پیرو قرآن و قانون خدا و سوره ھا و آیھ ھاى آن بود

ید تا بر او دروغ بندید؟آیا شما بر نیرنگ و فریب ھم دست و ھم داستان شده ا ... 
 :و رو بھ پیروان و پرستگران بارگاه ستم فرمود -4
 ... معاشر الناس المسرعة الى قیل الباطل
 ! ھان اى مردم

زورمداران روى آورده و عملكرد   اى كسانى كھ با شتاب و بدون تفكر و تدبر بھ بافتھ ھاى بیھوده و بى اساس 
راستى مى دانید ! ر و قانون شكنى آنان را با دیده اغماض مى نگرید و مى پذیریدزشت و ظالمانھ و سیاست زیان با

 ...چھ مى كنید؟
آن حضرت در سخنان روشنگرانھ اش در برابر زنان مھاجر و انصار كھ بھ عیادتش آمده بودند، بھ دفاع از  -5
 :مرزھاى دین و مقررات خدا پرداخت و در نكوھش قانون ستیزان فرمود

فاستمع وما عشت اراك الدھر عجبااال ھلم  ... 
كھ روزگار چھ شگفتى ھا در پس پرده دارد و چھ بازیچھ ھا بھ طور پیاپى بھ نمایش ! شگفتا! اینك بیایید و بشنوید

 ...مى گذارد
 راستى چرا مردان شما چنین كردند؟
 چرا حرمت قانون خدا را نگاه نداشتند؟
 چرا مقررات او را نادیده انگاشتند؟

اش مى دانستم بھ كدامین پناھگاه استوار تكیھ زده اند و كدامین ستون محكم را برگزیده اند و بھ كدامین اى ك
 !ریسمان گسست ناپذیر چنگ انداختھ اند و بر كدامین مقررات و خاندان و فرزندانى پیشى جستھ و چیره شده اند
 تجسم ایثار و فداكارى -12

ارى و بھره ورى دیگران از مواھب و نعمت ھا یكسان نیست بلكھ بھ عكس العمل انسان ھا در برابر برخورد
 . تناسب اندیشھ ھا و عقیده ھا و تربیت ھا و شخصیت ھا متفاوت است
برخى از افراد یا جامعھ ھا با دیدن برخوردارى و بھره ورى دیگران از نعمت ھا و تماشاى مواھب گوناگون  -1

مى گردند؛ آرزو مى كنند كھ كاش ))حسد((ر آفت ویرانگر و ھستى سوزمادى و معنوى در دسترس ھمنوعان ، دچا
فاجعھ این جاست كھ بھ .این نعمت ، اینك كھ براى او نیست ، براى ھیچ كس نباشد و از دیگران نیز سلب گردد  

جاى تالش و كوشش سازنده براى رسیدن بدان ھا بھ تالش ھاى تخریبى دست مى یازند و مى كوشند تا بھ ھر 
ورت ممكن نعمت ھا را از دیگران نیز سلب نمایندص . 

آفة الدین الحسد:و این گروھند كھ بدین آفت گرفتار آمده اند ...(480) 
برخى با دیدن نعمت مشروع و عادالنھ در دست دیگران بھ گونھ اى دیگر واكنش منفى و زیان بار بروز مى  -2

دھند؛ آرزو مى كنند كھ اى كاش ھمھ مواھب و نعمت ھا از آن ایشان گردد و در انحصار آنان درآید و دیگران 
خویش از سویى دست بھ ھر تالش و كوشش ناجوانمردانھ اى مى زنند و محروم شوند و براى رسیدن بھ آرزوى 

و انحصارگرى گرفتار است ؛ ))بخل((از دگر سو دیگران را تخریب مى كنند؛ چنین فرد و جامعھ ھاى بھ بیمارى
و  از محرومیت دیگران و رنج ھمنوعان و انحصار نعمت ھا لذت مى برد و جاه طلبان و استبدادگران این گونھ اند

آفت و میكرب انحصارگرى و خودپرستى و بیداد و خشونت و تاریك اندیشى و محرومیت را در جامعھ مى پراكنند 



 .و ھمھ جا را بھ تباھى مى كشند
برخى با تماشاى مواھب مادى و معنوى در دسترس دیگران لذت مى برند و آرزو مى كنند كھ اى كاش خدا بھ  -3

اینان ھم بھره ورى .ز پى آن دست بھ تالش و كوشش سازنده و خالق مى زنندآنان نیز ارزانى مى داشت ؛ و ا
آراستھ اند))غبطھ((دیگران را مى جویند و مى پسندند و ھم برخوردارى خویشتن را، و بھ ویژگى . 

 :ششمین امام نور فرمود
 (481)...ان المؤمن یغبط وال یحسد و المنافق یحسد و الیغبط
است كھ فرد آراستھ بھ ))ایثار((و واالترین ویژگى كھ انگشت شمارى از فرزندان انسان بدان آراستھ اند، ویژگى -4

مى كوشد تا دیگران بھره ور گردند چھ بھ قیمت محرومیت خویشتنآن   . 
او از منافع خویش مى گذرد، از امكانات خویش مایھ مى گذارد، حقوق خویش را مى بخشد، فداكارى مى كند تا 
 .دیگران برخوردار گردند

پرداز بودو دخت سرفراز پیامبر، فاطمھ ، سمبل ایثار و تبلور این ویژگى انسان ساز و جامعھ  . 
او بسان مظاھر زیباى طبیعت كھ جلوه گاه و صحنھ جالب ایثار و بخشش اند، درس مى داد، عمل مى كرد و 
 .شاھكار مى آفرید
 .او بسان گل ھا و گیاھان بود كھ با مایھ نھادن از خود، ھمھ جا را عطرآگین مى كنند

بود كھ دیگران را بھره ور مى سازندبسان باغ ھا و بوستان ھا و درختان پر از میوه ھاى رنگارنگ  . 
 .بسان نسیم ھایى بود كھ مى وزند و امواج زندگى را در ھمھ جا مى گسترانند
 .بسان ابرھایى بود كھ مى بارند تا كویرھا را سیراب سازند

ن بسان خورشید بود كھ ایثارگرانھ ، لحظھ بھ لحظھ ، امواج نور و حرارت زندگى ساز خویش را بھ زمین و زما
 .ارزانى مى دارد تا ھمھ را حیات بخشد

آرى ، فاطمھ بى نظیرترین درس ھاى ایثار و فداكارى را مى داد و .بسان ماه ، ستارگان ، فرشتگان و پیامبران بود
 .با انحصارگرى ھا، خودمحورى ھا، خودكامگى و آفت حسادت و بیمارى بخل با ھمھ توان مبارزه كرد

از ایثار و فداكارى او در زندگى اش مى نگریم و مى گذریمبراى نمونھ بھ یكى دو مورد   : 
گویى در جنگ خندق و اوج فشار اقتصادى و محاصره جامعھ نوبنیاد اسالمى بود كھ پیشواى محبوب امت پس  -1

بھ خانھ فاطمھ .از روزھا بدون چشیدن مزه غذا باز ھم در خانھ خود چیزى براى كاستن از فشار گرسنگى نیافت 
علیھا (اما فاطمھ .آنجا نیز خانھ برادر شھسوار و جانشین راستین اوست و شرایط بسان خانھ پیامبر بود رفت و

اندك مواد غذایى را بھ آن حضرت داد و در برابر نپذیرفتن پیامبر، سوگند یاد كرد كھ جان گرمى و نفس ) السالم 
 .نفیس پیامبر را بر خود و خاندانش مقدم مى دارد

ون بھا رسول هللا على نفسى و غیرى و كانوا محتاجین الى شبعة طعامو هللا الءثر  .(482) 
ه اند كھ بھ ھنگام محاصره مدینھ از سوى سپاه احزاب در جنگ خندق ، كار بھ سختى گرایید؛ بھ و نیز آورد -2
 .گونھ اى كھ مواد غذایى بسیار كمیاب شد و مردم مدینھ و نیز مدافعان در فشار گرسنگى قرار گرفتند

ا گویى نتوانست بدون در یكى از ھمان روزھا بود كھ دخت فرزانھ پیامبر نان و غذایى تازه آماده ساخت ، ام
 : حضور پدر گرانمایھ اش از آن بھره برد؛ بھ ناگزیر آن را برداشت و نزد پدر آمد و گفت
 (483). قرصا خبزتھ ولم تطب نفسى حتى اتیتك بھذه الكسرة
(( نانى را كھ مى نگرید براى فرزندانم آماده ساختھ ام اما دلم قرار نگرفت كھ بدون شما از آنھا بھره بریم ! جان پدر
 ((. ؛ بر این باور آنھا را بھ حضورتان آورده ام

و اینك از دست تو غذا مى .پدرت سھ روز است كھ غذایى نخورده است ! طمھ جان فا: پیامبر او را ستود و فرمود
 . خورم
از فشار گرسنگى بھ تنگ آمده ام ، مرا ! ھان اى مردم : مردى گرسنھ و نیازمند وارد مسجد مدینھ شد و گفت  -3
 !كمك كنید

چھ كسى این مرد را میھمان مى كند؟: پیامبر فرمود  
انخاستكسى جز امیرمؤمنان بپ  . 

آیا غذایى داریم ، كھ من میھمان گرسنھ اى آورده ام ؟! ھان اى دخت پیامبر: او را بھ خانھ برد و گفت   
ماعندنا اال قوت الصبیة ولكنا نؤ ثر بھ ضیفنا:فاطمھ ، ایثارگرانھ فرمود .(484) 

(( در خانھ غذایى جز بھ اندازه اى كھ كودكى را سیر كند، یافت نمى شود اما بجاست كھ آن را ایثار كنیم ! على جان 
 ((. و بھ گرسنھ اى كھ آورده اى بدھیم
 !و چنین كردند



فرد تازه مسلمانى از پیامبر كمك خواست و آن گرامى بھ یاران نگریست تا برخیزند و در صورت امكان ، نیاز  -4
 . او را برطرف سازند؛ چرا كھ خود در آن شرایط چیزى نداشت
سلمان بھ پا خواست و آن مرد را از مسجد با خود برد اما بھ ھر جا رفت ، در آن شرایط سخت اقتصادى و 

توانست براى او كارى انجام دھد؛ بھ ناگزیر در خانھ على و فاطمھ را بھ صدا درآورد و جریان را گفت اجتماعى ن
فاطمھ . ( فرمود) علیھا السالم  : 

ولكن ال ارد الخیر اذا نزل الخیر بنا...یا سلمان والذى بعث محمدا بالحق نبیا ان لنا ثالثا ما طعمنا .(485) 
(( بھ خداى بزرگى كھ پدرم را فرمان بعثت داد، ما سھ روز است كھ غذایى نخورده ایم و فرزندانم از فشار ! سلمان 

قرارند، اما من نیكوكارى و بشردوستى و ایثار را كھ بھ درب خانھ ما آمده است ، رد نمى كنمگرسنگى بى   .)) 
 . و آن گاه با تدبیرى ایثارگرانھ نیاز آن بنده خدا را بھ وسیلھ مقدارى مواد غذایى و خرما برطرف ساخت
ز بھ خاطر خشنودى خدا بھ گونھ اى او نھ تنھا در برابر نزدیكان این گونھ ایثار مى كرد كھ با محرومان نی -5
 . ایثارگرانھ رفتار مى نمود كھ دنیایى را بھت زده مى ساخت
 : چند نمونھ از این شیوه انسانى و الھى را در ھمین كتاب مى توان نگریست و درس آموخت

دنیا كمك بخشیدن پیراھن شب عروسى اش بھ آن زن بینوایى كھ سر راھش قرار گرفت و از برترین عروس : الف 
 . خواست

انفاق و احسان گردنبند یادگارى عروسى و ھدیھ دوست و دختر عمویش حمزه ، بھ آن مرد فقیر: ب  . 
و دیگر داستان درس آموز و افتخارآفرین ایثار او بھ یتیم و بینوا و اسیر، كھ ھر كدام داستان جالب و : ج 

 .تفكرانگیزى دارد
 تبلور زھد و پارسایى -13

ى اخالقى آن در گرانمایھ در زندگى اش ، زھد و پارسایى بى نظیر اوست ؛ چرا كھاز ویژگى ھا  : 
))او بھ راستى ھمان گونھ كھ یكى از نام ھاى مقدس و گرانمایھ اش ، آزاده ، -1 بود بھ راستى آزادمنش و ))حر

ور، كاال و متاع ، زرق و زر و زی.آزاداندیش و آزاد از قید و بندھا و وابستگى ھاى دست و پاگیر و بازدارند بود
برق دنیا و گوھر و جواھرات آن را تنھا وسیلھ مى نگریست و از این وسیلھ ، ھر آنچھ مى آمد و بھ دست او مى 
 . رسید، از آن براى پرواز بھ پرفرازترین قلھ شكوه و عظمت معنوى بھره مى جست

یركننده اش كھ انبوه انبوه از فرزندان انسان را بھ دنیا را با ھمھ زرق و برق ھاى خیره كننده و زیبایى ھاى زمین گ
بند اسارت و كمند پرستش و زندان ذلت و زبونى خویش كشیده است ، تنھا و تنھا بھایى براى ھدف و مركب و 
وسیلھ اى براى كسب ارزش ھاى جاودانھ ارزیابى مى كرد و ضرورتھاى آن را مقدمھ آراستگى بھ واالیى ھا و 

یى ھا و كمال و جمال حقیقى مى نگریستقداست ھا و دانا  . 
او باطن دنیا را آن گونھ كھ شایستھ و بایستھ است نیك و روشن مى دید و مى شناخت ؛ بھ ھمین دلیل آن را وسیلھ 
 سیر كردن شكم ھاى گرسنھ ،

گویى بھ نالھ دردمندان ، پاسخ   
 وسیلھ فریادرس بھ فریاد دادخواھان ،

ت از سر راه صعودھا مى دیدو رفع و دفع موانع و مشكال . 
افزون بر آن ، او بھ راستى بھ حیات واقعى كھ حیات اخروى و زندگى جھان دیگر است ایمانى عمیق و تزلزل  -2

بھ ھمین دلیل ارزش ھا مادى و زرق و برق دنیا براى او اصل و اساس و ھدف .ناپذیر داشت و در اوج یقین بود
ا كھ در نگرش او، دنیا مزرعھ آخرت و تجارتخانھ جھان باقى بودنبود، بلكھ وسیلھ ساختن آخرت ؛ چر . 

از سوى دیگر او دخت گرانمایھ پارساترین پیشواى جھان نور و معنویت و كمال بود و باورھاى مقدس و انسان  -3
ندانش ساز او بھ اندیشھ ھا و مفاھیم و معارف فرود آمده بر قلب مصفاى پدرش پیامبر ایجاب مى كرد كھ او و فرز

در میدان عمل از ھمگان پیشگام تر و پیشتازتر باشند و خط و مشى پدر پیشوا و مشعل دار و نجات بخش خویش 
مگر نھ اینكھ او بارھا .را گام سپارند و تبلور و تجسم زنده و بالنده قرآن و مكتب انسان ساز و جامعھ پرداز او باشند

یكى : ت شما مردم ، دو یادگار گران و پرشكوه بر جاى مى نھم و بارھا مى فرمود كھ براى ھدایت و رھپویى درس
 . قرآن و دیگر خاندانم
 . انى تارك فیكم الثقلین كتاب هللا و عترتى اھل بیتى ، لن یفترقا حتى یردا على الحوض
 .او ھمسر گرانمایھ و تنھا ھمشاءن و ھمسنخ و ھموزن زاھدترین و پارساترین پیشواى عصرھا و نسلھا بود -4

و معیار حق و ))محمد((ھمسر بزرگ پارسایى كھ تبلور ارزش ھا و واالیى ھا و قداست ھاى مكتب شخصیت ساز
 .عدالت بود
 :معاون و مشاور و ھمراز و ھمسنگر بزرگ قھرمانى كھ مى فرمود



فى جشوبة  ءاقنع من نفسى باءن یقال ھذا امیرالمؤمنین والاشاركھم فى مكاره الدھر او اكون اسوة لھم اسوة لھم
 ... العیش
آیا بھ ھمین بسنده نموده و دل خوش دارم كھ مرا امیر و پیشواى مؤمنان بخوانند اما با پارسایى و زھد و ساده ))

زیستى و مردمى زیستن ، با جامعھ و مردم خویش ھمگام نباشم و در فراز و نشیب ھا و رنج ھا و مشكالت 
م ؟روزگار ھمراه و ھمدرد و غمخوار آنان نگرد )) 

آرى ، فاطمھ زاھدترین و پارساترین ھا در میان ھمھ بزرگ مردان و بزرگ زنان شایستھ و برجستھ تاریخ و 
 .آموزگار ھمھ آنان بود

او با ھمھ وجود، دنیاپرستى و دنیاخواھى را بر اساس آموزش ھاى آسمانى پدرش پیامبر سرچشمھ ھمھ گناھان و 
.لغزش ھا و پستى ھا مى نگریست  نیا راءس كل خطیئةحب الد  . 

و نیك مى دانست كھ تجربھ زندگى انسان و نگرش و مطالعات او نیز نمایشگر این واقعیت است كھ ھمھ بیدادگرى 
ھا، تجاوزكارى ھا، جنایتھا، شرارتھا، شقاوت ھا، حق كشى ھا، حق ستیزى ھا، درنده خویى ھا، ذلت پذیرى ھا، 

شخصیت ھا، بھ خاطر ھمین دلبستگى سخت یا عشق بھ زر و   كیش تحمل خفت ھا، اسارت ھا، تملق بافى ھا و 
 . مقام و شھوت است

و تنھا راه مصون ماندن از این آفت ھاى ھستى سوز و شخصیت كش ، زھد و پارسایى و وارستگى و آراستگى بھ 
 . ایمان و تقوا و پاكى و قداست است

آزادگى و عدم اسارت در چنگال خفت ھا و ذلت و خوب مى دانست كھ زھد و پارسایى واقعى است كھ سرچشمھ 
 .ھا و پستى ھاى دنیوى است و فاطمھ آموزگار و ساالر پارسایان بود

این ویژگى اخالقى و انسانى است كھ از سویى انسان را بھ تالش و ترقى بھ سوى ھدف بھ حركت مى آورد و از 
صورت لزوم ، ھمھ ارزش ھاى مادى را وا مى  دگر سو بھ او چنان آزادگى و روح تمسخرناپذیر مى بخشد كھ در

ھیھات مناالذلة:نھد بھ راستى با دنیایى آگاھى و شعور و اخالق و خروش بر مى دارد كھ   ! 
 :و مى فرماید
 (486)...و ما اصنع بفدك و غیر فدك و النفس مظانھا فى غد جدث تنقطع فى ظلمتھ آثارھا و تغیب اخبارھا

در حالى كھ جایگاه فرداى ھر كسى آرامگاه اوست كھ در تاریكى آن آثارش نابود ! مرا با فدك و غیر فدك چھ كار؟
رش ناپدید مى شودو اخبا ... 

 : اینك نمونھ ھایى چند از پارسایى اش را كھ پرتو آن ، تاریخ را فروغ بخشیده است مى نگریم
پیامبر از شدت عشق : زراره ، آن دانشمند تربیت یافتھ در مكتب اھل بیت ، از پنجمین امام نور آورده است كھ  -1

سفر مى گشت ، پس از خدانگھدار با ھمھ ، بھ خداحافظى آن  و شیفتگى بھ دخت پرفضیلتش ، فاطمھ ، ھرگاه آماده
برترین بانوى بھشت مى رفت و مسافرتش ھمیشھ از خانھ فاطمھ شروع مى شد و بھ ھنگام بازگشت از سفر نیز 
 . پیش از ھر خانھ اى بھ خانھ ساالر زنان وارد مى شد و فاطمھ اش را بوسھ باران مى ساخت

رفت اما پس از رسیدن بھ درب خانھ ، دید   ز سفر، طبق معمول بھ خانھ دخت ارجمندش یك بار بھ ھنگام بازگشت ا
حسن و ) صلى هللا علیھ و آلھ (پرده اى تزیینى از طرف درون بھ درب خانھ نصب شده و دو كودك گرانمایھ پیامبر 

مان جا و در كنار درب خانھ پیامبر ھ.حسین سر رسیدند و آنان را دید كھ ھر كدام دستبندى نقره اى بر دست دارند
نشست ، دیدار كرد و آن گاه بدون ورود بھ خانھ ، از ھمان جا بھ مسجد بازگشت بى آنكھ چیزى بر زبان آورد؛ 
چرا كھ كارى خارج از مرز مقررات الھى صورت نگرفتھ بود، اما بانوى بانوان و ھوشمندترین ھوشمندان ، 

ھ او در آن شرایط اجتماعى ، نصب پرده تزیینى بر در خانھ دخت از چھره پدر دریافت ك.یكباره دگرگون شد
سیالب اشك از دیدگان فاطمھ .گرچھ ناروا نیست اما نمى پسندد.گرانمایھ اش فاطمھ و برادرش على را خوش ندارد

گرفت   فرو ریخت ؛ اندوه ، گستره قلب او را گرفت ؛ پرده را برداشت و دستبندھاى نقره را از دست نور دیدگانش 
و آنھا را در بستھ اى نھاد و بھ سوى پیشواى پارسایان و محرومیت زداى راستین محرومان فرستاد و بھ كودكانش 

اینھا را بھ نیاى گرانقدرتان برسانید و پس از ابالغ سالم فاطمھ بگویى مادرمان اینھا را براى انفاق در راه : گفت 
 .خدا فرستاده است 

پیامبر آنان را روى پاھاى خویش.م مادر رساندندآنان بستھ را ھمراه با سال نشاند و بوسھ باران كرد و آن گاه پرده   
 :و دستبندھا را میان محرومان تقسیم كرد و سھ بار فرمود
 (487)فداھا ابوھا لیست الدنیا من محمد و ال من ال محمد

آنان براى آخرت آفریده شده اند و دنیا و ارزش ! خاندان محمد را با زینت ھاى دنیا چھ كار؟!...پدرش بھ قربانش 
اى زودگذر و ارزشھاى سراب گونھ و ناپایدار آن چھ كار؟ھایش بھ خاطر آنان پدید آمده ؛ آنان را با دنی  

 (488).فان ھؤ الء اھل بیتى و ال احب ان یاءكلوا طیباتھم فى حیاتھم الدنیا



بدین سان آموزگار شایستگى و پارسایى را مى نگریم كھ حق قطعى و مسلم خویش را ایثارگرانھ بھ محرومان انفاق 
 .مى كند و از زرق و برق دنیا، براى رسیدن بھ جمال معنوى و انسانى مى گذرد
بھره ھاى معنوى دخت گرانمایھ اش با زرق و برق دنیا  پیامبر از شدت عشق بھ او، رضایت نمى داد كھ -2

علیھا السالم(كمرنگ شود و فاطمھ  نیز در پرتو درایت و یقین وایمان عمیق خویش بھ این آموزش ھاى انسان  ( 
ساز سخت باور داشت كھ پارسایى در دنیا، بھره ھاى بزرگ و پرشكوه اخروى را پرشكوه تر و ارجدارتر مى 

جھت پیشگام بود و از سختى ھا براى رسیدن بھ ارزش ھاى معنوى استقبال مى كرد و خداى را ھم بھ ھمین .سازد
مى گفت  سپاس   . 

در روایتى آمده است كھ پیامبر روزى وارد خانھ دخت ارجمندش فاطمھ شد؛ او را در حالى نگریست كھ لباس كار 
با دست دیگر كودك گرانمایھ اش را در آغوش فشرده  پوشیده و در اوج توانایى و كارایى ، با دستى آسیا مى كند و

 .و شیر مى دھد
فرو بارید، اما چھ كرد؟) صلى هللا علیھ و آلھ (باران اشك شوق از جام دیدگان محمد .منظره اى تماشایى بود  

زرق و برق كنیز و خدمتكار گرفت ؟ و یا   شما فكر مى كنید براى بانوى بانوان و اندیشمندترین زنان جھان آفرینش 
 از بیت المال برایش فرستاد؟

فاطمھ : بلكھ او را بھ سختكوشى و اداره بھتر و بیشتر زندگى و خانھ و فرزندانش تشویق كرد و فرمود! ھرگز! نھ 
گرامى دخترم! جان   ! 

 . تعجلى مرارة الدنیا بحالوة االخرة
(( سرمشق تالش و كوشش و سازندگى و تو پیشاپیش ھمھ ، سختى ھا و تلخى ھاى زندگى را بچش تا الگو و 

برازندگى خانھ و خاندانت براى ھمھ ترقى خواھان و تعالى جویان باشى و تا حالوت و شیرینى و معنویت آخرت 
 ((. را بیشتر و بھتر دریابى
 شما فكر مى كنید بانوى بانوان چھ گفت ؟

و قداست و عدالت و مساوات و جھاد و آیا اظھار نارضایت و ناخشنودى كرد و از تالش و كوشش در خانھ پاكى 
بلكھ شاد و بانشاط و پرشور و مصمم ، از ! اخالص و محور ارزش ھاى معنوى ، اظھار خستگى كرد؟ ھرگز

 : اعماق جان سرود كھ
(( خداى را بر نعمتھاى گران و بى كرانھ ظاھرى اش ستایش مى كنم و بر مواھب و بخشش ھاى باطنى ! پدر جان 

مى گزارم   پرشكوھش سپاس  .)) 
الحمد ㆨ على نعمائھ و الشكر ㆨ على آالئھ! یا رسول هللا : فقالت   .(489) 

 : درست اینجا بود كھ فرشتھ وحى فرود آمد و این آیھ مباركھ را بر قلب مصفاى پیامبر خواند كھ
 (490)ولسوف یعطیك ربك فترضى 
 ((. بھ زودى پروردگارت چنان بخششى بر تو بنماید كھ خود شادمان و خشنود گردى))
 ریحانھ پیامبر در اوج تقوا -14

بھ مفھوم خویشتن دارى ،))وقایھ((واژه ارجدار تقوا در اصل از ریشھ  
و بیدادگرى ،قرار دادن روح در پوشش حفاظتى در برابر آفت ھاى گناه   

نیروى كنترل كننده درونى و در نقش ترمز نیرومندى است كھ ماشین پیچیده وجود انسان را در لغزشگاه ھا و 
 .سرپیچ ھاى خطرناك ، حفظ و از تندروى ھاى مرگبار و رسوایى برانگیز باز مى دارد

ناپذیر در برابر سپاه زشتى و گناه شاید از ھمین دیدگاه است كھ در نگرش اسالمى ، از آن بھ عنوان یك دژ تسخیر
 .یاد مى شود
 (491).ان التقوى دار حصن عزیز

ركب راھوارى تشبیھ مى گردد كھ زمام آن بر دست سوار و صاحب آن است و او را تا بھشت پرطراوت و یا بھ م
 .خدا مى رساند

فاءوردتھم الجنة...اال و ان التقوى مطایا ذلل حمل علیھا اھلھا  .(492) 
 و یا بھ كلید ھر در بستھ ،
 توشھ پرشكوه روز رستاخیز،
 سرمایھ آزادى و آزادگى انسان از اسارت انواع بردگى ھا،
 سبب نجات از ھر ھالكت ،
 پایھ و اساس ھر كار خیر و شایستھ ،

ات معنوى و مادى ،سرچشمھ برك  



 :روشن ترین اثر ایمان بھ مبداء و معاد
 نخستین شرط رھروان راه حق ،
 معیار شخصیت انسان ،
 سبب پیدایش نور یقین در قلب ،
 از وسایل فزونى دانش و بینش انسان ،
 ثمره و میوه پرستش و عبادت خالصانھ و عارفانھ خدا،
 بزرگ ترین ارزش انسان ،

ان ،سرلوحھ دعوت پیامبر  
 كلید بھشت پرطراوت و زیبا،
 .و وسیلھ رسیدن امدادھاى خدا عنوان مى یابد
 (493)...فان تقوى هللا مفتاح سداد و ذخیرة معاد

و ھمھ معارف و مفاھیم و برنامھ ھاى دینى ، كالس ھا و وسایلى مى گردند تا انسان بپرورند و تا ملكھ احساس 
 .مسئولیت در برابر خدا، خویشتن ، انسانھا و طبیعت و تاریخ را در او زنده و پویا و شكوفا سازند

وج این تقوا و عفاف و پروا بود و گستره جان و كران تا كران وجودش آراستھ بھ و راستى كھ ریحانھ پیامبر در ا
 . این حقیقت

او نھ تنھا آراستھ بھ پروا بھ مفھوم خویشتن دارى از لغزش و گناه ، كھ بر اوج تقوا و كمال پركشیده بود؛ چرا كھ 
بعاد زندگى ، از اندیشھ تا گفتار، از از امور مشتبھ نیز خویشتن را سخت پاك و دور نگاه مى داشت و در ھمھ ا

قلمرو خانھ و خانواده و نزدیكان تا دیگران ، از سیاست تا مذھب ، از اقتصاد تا اجتماع ، از ھنر تا فرھنگ ، از 
زندگى خصوصى ، تربیت فرزندان ، برخورد با زیردستان ، دعوت بھ ارزش ھا و ھشدار از ضدارزش ھا سخت 

براى نمونھ.در اوج پروا عمل مى كرد و تقوا راه و رسم ھماره او بود مراقب خویش بود و ھمھ جا  : 
او در پروا و عفت و اخالق در اوجى مى اندیشد كھ با وجود جھاد علمى ، فرھنگى ، ھنرى ، تربیتى ،  -1

و ساز و پرفراز  اجتماعى ، سیاسى ، حقوقى ، فكرى و تالش خستگى ناپذیر در دیگر میدان ھاى زندگى تاریخ 
اگر او مرا نمى بیند، من وى را : نشیب خویش با ابر مرد تاریخ ، از نابینا نیز خویشتن را مى پوشاند و مى فرماید

اگر او از نعمت بینایى محروم است ، مى تواند بوى خوش استشمام كند، پس چھ بھتر كھ در برابر او نیز .مى بینم 
 .وقار و متانت و كرامت انسانى رعایت گردد

اشھد انك بضعة منى : فقال رسول هللا .یكن یرانى اراه و ھو یشم الریح  ان لم (494) 
ھام از قرآن در گفتارش ، ھماره با لحن و سبكى سنجیده سخن مى گوید و با وقار و متانت رفتار مى كند و با ال -2
 .تا مبادا دل ھاى بیمار بھ تزلزل بیفتد
 (495)فال تخضعن بالقول فیطمع الذى فى قلبھ مرض 
مى خواھد تا تربیتى اتخاذ كند كھ پیكر زنان   یكى از شاگردان برجستھ اش ))اسماء((بر اثر پروا و عفاف ، از -3

رام ھمراه باشد و فراز و نشیب بدنشان بر روى بھ ھنگام تشییع در پوششى قرار گیرد كھ با وقار و عفاف و احت
ھویدا نباشد -كھ تا آن روز مرسوم بود  - تختھ  . 

مى اندیشد و بھ پیكار با ستم و فریب بر مى   در اوج پروا و تقوا و عفاف ، بھ مسئولیت ھاى اجتماعى خویش  -4
سجد مى آید و در جایگاھى مناسب قرار خیزد و با دنیایى وقار و معنویت ، با پوشش مناسب در حلقھ بانوان بھ م

مى گیرد تا باران حقایق را بر كویر دل ھا و مزرعھ تاریخ بباراند و از آغاز تا انجام حماسھ بزرگش بھ راستى در 
 . گفتار و كردارش تقواى الھى ھویداست
 :ھمتاى بى نظیرش در وصف تقواى وصف ناپذیر او مى فرماید

فا من هللانت ابر واتقى واكرم واشد خو  ... 
(( تو نیكوكردارتر و پرواپیشھ تر و پرشكوه تر و خداترس تر از آن ھستى كھ من بتوانم عظمت و ! بانوى من 
 ((... پرواى تو را وصف كنم
 تجلیگاه راستى و درستى -15

این مى توان .از جامع ترین و عطرآگین ترین ارزش ھاى اخالقى و انسانى ، راستى در گفتار و عملكرد است 
ویژگى را ریشھ و بنیاد ھمھ ویژگى ھاى انسانى و ارزشھاى واالى اخالقى شمرد؛ چرا كھ در جھان ھستى ، ھیچ 
ویژگى انسانى و اخالقى را نمى توان یافت كھ بسان راستى در گفتار و كردار، تضمین گر ثبات و آرامش فردى و 

وجب نزدیكى دل ھا و پیوند قلب ھاى گردد و فقدان آن اجتماعى و باعث ایجاد اعتماد و اطمینان در میان مردم و م
 .در جامعھ ، فاجعھ اى بھ بار مى آورد كھ جایگزینى براى آن نشاید



 و درود خداى بر دخت فرزانھ پیامبر كھ سمبل راستى و درستى ،
 تبلور صداقت و صفا،

فردى ، خانوادگى و اجتماعى  و تجسم حق گویى و حق جویى و درست اندیشى در ھمھ میدان ھا و ھمھ صحنھ ھاى
 .بود

درستى مى دھد و تالوت آیات خدا   است كھ درس ) صلى هللا علیھ و آلھ (ھنگامى كھ لب مى گشود، گویى محمد 
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا هللا وكونوا مع الصادقین :مى كند كھ  (496) 

 .و ھنگامى كھ بھ رفتار و زندگى اش مى نگریستند، با عمل ، درس راستى و درستى مى داد
در مورد شخصیت فاطمھ پرسیدند كھ گفت))عایشھ((از  : 

قط اصدق من فاطمھ غیر ابیھاما راءیت احدا  . 
 (497)((. بھ خداى سوگند در دنیا ھیچ كس را جز پدرش پیامبر در راستى گفتار و كردار بسان فاطمھ ندیدم))

و نیز بر اثر حسادت ھاى او در مورد بانوى بانوان و تجلیل و احترام وصف ناپذیر پیامبر از او و مادرش خدیجھ ، 
روزى حرفى میان او و فاطمھ پیش آمد كھ پیامبر براى رسیدن بھ موضوع و حل آن ، حقیقت و ریشھ جریان را 
 .پرسید

سلھا .صداقت و راستى سخن نمى گوید  از خود فاطمھ بپرسید كھ او جز بر اساس ! اى پیامبر خدا: گفت عایشھ 
 (498). فانھا ال تكذب
 بخشایندگى و بلندنظرى -16
 .سخاوت و بلندنظرى از ویژگى ھاى بارز او بود

او در انفاق و بخشش و رسیدگى بھ محرومان بسان آسمان بلند بود كھ دانھ ھاى بى شمار و زالل باران حیات بخش 
 .از آن بر زمین مى بارد

او ھم در ارزش ھاى علمى و .و زالل ، طراوت و شادابى مى بخشید بسان آبشار ھمیشھ ریزان بود كھ شفاف
 : معنوى و فكرى و فرھنگى آبشار انفاق و بخشش بود و ھم در ارزش ھاى مادى بھ محرومان ؛ براى نمونھ
شب عروسى آن حوریھ بھشتى بود كھ بھ دستور پدر گرانمایھ اش ، پیراھن تازه اى برایش دوختند و آن را  -1

ھر كس در پى كارى بود كھ بینوایى با جامھ دریده و . بر اندامش پوشاندند) علیھ السالم (تن بھ خانھ على براى رف
كھنھ و پر وصلھ بھ در خانھ پیامبر آمد و جامھ اى وصلھ دار براى پوشاندن بدن و حفظ تن از سرما و گرما 

جھت جامھ دیگرش را آورد تا در راه خدا جامھ عروسى بر تن داشت ؛ بھ ھمین ) علیھا السالم (فاطمھ .خواست 
ببخشد و برھنھ اى را بپوشاند، اما در ھمان ھنگام بھ یاد این آیھ شریفھ افتاد كھلن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون 
(499) 

آیھ قرآن را زمزمھ كرد و در ھمان حال ، پیراھن شب عروسى خویش را از تن در آورد و دور از چشم ھمگان در 
 .پارچھ اى بست و بھ بینواى برھنھ داد و خود، بار دیگر ھمان لباس پیش از عروسى را پوشید
(( پروردگارت درودت مى فرستد و بھ من فرمان داده است كھ بر ! ھان اى پیامبر خدا: فرشتھ وحى فرود آمد كھ 

دخت گرانقدرت فاطمھ این گل سرسبد ھستى و افتخار زنان گیتى ، سالم و درود او را ابالغ كنم و آن گاه این جامھ 
انھ و سخاوت و بلندنظرى اش در راه حق ، بھ او بى نظیر را كھ از دیباى سبز بھشت است ، بھ پاس انفاق خالص

یا محمد ان هللا یقراءك السالم و امرنى ان اسلم على فاطمة و قد ارسل لھا معى : فنزل جبرئیل قال .))تقدیم دارم 
 (500)... ھدیة من ثیاب الجنة
از دیگر جلوه ھاى سخاوت و بلندنظرى بانوى بانوان را مى توان در داستان گردنبند مخصوص او نگریست كھ  -2
 .آن را سخاوتمندانھ در راه خدا انفاق مى كند

بر گرامى در مسجد نشستھ بود و گروھى از یاران در كنار او، كھ سالخورده اى بینوا سر در روایت است كھ پیام
اى پیامبر خدا: رسید و گفت   .گرسنھ ام ؛ مرا سیر كنید !

 .برھنھ ام و بى لباس ؛ مرا بپوشانید
 .فقیرى در راه مانده ام ، توشھ و ھزینھ سفرم مرحمت كنید

د سالخورده و در شدت فقر و ضعف و ناتوانى است ، اما آن حضرت در پیامبر مھر بر او نظر افكند، دید مر
امروز ! ھان اى سالخورده بینوا: بھ ھمین جھت فرمود.شرایطى است كھ پس اندازى براى كمك بھ آن مرد ندارد

ھ دخترم قدرت كمك ندارم ، اما از آن جایى كھ راھنماى بھ كار نیك ھمچون انجام دھنده آن است ، اینك تو را بھ خان
 .فاطمھ رھنمون مى گردم ، امید كھ او بتواند بھ تو كمك كند و تو را از فقر و پریشانى رھایى بخشد

او بانویى است كھ خداى و پیامبرش .برو آن جا، بھ خانھ فاطمھ : و آن گاه بھ خانھ ریحانھ اش اشاره كرد و فرمود
در پى خشنودى خداست و رضاى او را بر خواستھ  را دوست مى دارد و خدا و پیامبرش نیز او را؛ او ھمواره



مقدم مى دارد، و بھ بالل دستور داد تا او را بھ خانھ دخت گرانمایھ اش كھ بھ دیوار مسجد چسبیده بود   خویش 
 .راھنمایى كند

در زد و با صدایى رسا گفت.آن مرد بھ خانھ دختر پیامبر رسید  : 
 ! سالم بر شما، اى خاندان رسالت

كنان فرودگاه فرشتھ وحىو اى سا  ! 
 !و اى كسانى كھ قرآن در خانھ شما فرود آمد

شما كھ ھستید؟: دختر پیامبر پاسخ او را داد و از پشت در پرسید  
بینوایى گرسنھ و گرفتارم ؛ نزد پدر گرانقدرت ساالر انسانیت رفتم و از او ! ساالر زنان ! بانوى گرانمایھ : گفت 

خداى یارتان باد و پاداش نیكویتان ارزانى دارد.مرا یارى كنید.را نشان داد كمك خواستم ؛ او خانھ شما . 
غذا یا مواد خوراكى یافت نمى شد، بھ ) علیھا السالم (آن روز، سومین روزى بود كھ در خانھ امیرمؤمنان و فاطمھ 

خوابیدند و فرش ھمین جھت دخت گرانمایھ پیامبر پوستى را كھ دو كودك عزیزش حسن و حسین بر روى آن مى 
خانھ بود برداشت و بھ سالخورده بینوا داد تا آن را بفروشد و نیازھاى خویش را با بھاى آن تاءمین كند؛ اما مرد 
من گرسنھ ام و بدون لباس و فاقد و زاد و توشھ ؛ از این پوست كارى ساختھ ! فاطمھ جان  : فقیر نپذیرفت و گفت

تاءمین كنم نیست كھ با بھاى آن بتوانم اینھا را  . 
 : این جا بود كھ قلب بشردوست و یكتاپرست فاطمھ بھ یاد آیھ شریفھ اى از قرآن افتاد كھ
 (501)لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون 
 ((.ھرگز بھ نیكى و نیكوكارى نخواھید رسید، تا از آنچھ دوست مى دارید، در راه خدا انفاق كنید))

و درست ھمین جا بود كھ دست برد و گردنبند ارزشمندى را كھ از عروسى خویش داشت و یادگار دختر عموى 
قھرمان بزرگ اسالم بود، آن را از گردن خویش در آورد و فرمودگرانقدرش حمزه آن  : 

 خذه وبعھ فعسى هللا ان یعوضك بھ ما ھو خیر منھ
ھان اى بنده خدا این گردنبند را بگیر و بفروش ؛ امید كھ خداوند گره از كارت بگشاید و مشكل اقتصادى و مالى ))
 ((.ات را حل كند و بھ از آن بھ تو عنایت فرماید

لخورده بینوا سپاسگزارى كرد و پس از دریافت گردنبند و دعاى بسیار بھ فاطمھ و فرزندانش ، درب خانھ على سا
را ترك كرد و بھ سوى مسجد پیامبر حركت نمود، اما ھمان جا گردنبند را در معرض فروش نھاد و ) علیھ السالم(

 .بھ پیامبر گرامى جریان عطاى بزرگ دخترش را گزارش كرد
رسید كھ گردن بند را چند مى فروشد؟عمار پ  

بھ غذایى كھ مرا سیر كند و بھ لباسى كھ مرا از سرما و گرما بپوشاند و بھ ھزینھ سفرى كھ : مرد سالخورده گفت 
 .مرا تا شھر و دیارم برساند

ھ اى كھ عمار بى درنگ دوید و حدود بیست دینار پس انداز زندگى خویش را بھ ھمراه جامھ اى نیكو و زاد و توش
برساند، فراھم آورد و بھ فروشنده تقدیم داشت تا گردنبند را خریدارى كند  سالخورده بینوا را بھ شھر و دیارش  . 

فروشنده با اظھار شگفتى از سخاوت و بلندنظرى عمار، گردنبند را بھ او واگذار كرد، و عمار آن را عطرآگین 
: داد و گفت ))سھم((ستھ بندى نمود و بھ دست غالم خویش ،ساخت و بھ صورت جالبى بھ ھمراه یك برد یمانى ب

 . خودت و بستھ و گردنبند، ھمھ را بھ پیامبر گرامى تقدیم مى دارم
پیش از رسیدن ھدیھ عمار بھ پیامبر، مرد بینوا بھ حضور آن حضرت شرفیاب شد و ضمن سپاس خدا، از پیامبر بھ 
 .خاطر راھنمایى اش بھ خانھ فاطمھ تشكر كرد

آیا بھ خواستھ ات دست یافتى ؟: یامبر پرسیدپ  
آرى بھ لطف خدا ھم سیر شدم و ھم بھ لباس خوبى رسیدم و ھم زاد و توشھ براى حركت بھ سوى شھر و : پاسخ داد

 .دیارم فراھم آمد
را دعا كن) علیھا السالم (پس فاطمھ : پیامبر فرمود  . 

بھ فاطمھ ! اى آفریدگار و اى روزى دھنده ما! رخدایابا: مرد سالخورده دست بھ سوى آسمان برداشت و گفت 
دخت گرانمایھ پیامبرت پاداشى ارزانى دار كھ نھ چشم ھا آن را دیده باشند و نھ گوش ھا شنیده ) علیھا السالم (

 .باشند
جریان ))سھم((ھنوز گفتگوى آن مرد بھ پیامبر بھ پایان نرسیده بود كھ ھدیھ عمار بھ محضر پیامبر رسید و غالم او

غالم در حالى كھ بستھ گردنبند را روى دست .پیامبر پذیرفت و ھمھ را بھ سوى خانھ فاطمھ فرستاد.را باز گفت 
را زد و دخت گرانمایھ پیامبر را از جریان آگاه ساخت) علیھ السالم(داشت در خانھ على   . 

(( كھ انسان با ایمان و مؤ دبى بود، شگفت زده خندید))سھم . 



علت خنده و شگفت زدگى او را پرسید) ا السالم علیھ(فاطمھ  . 
راستى كھ من انفاقى بھ بركت انفاق شما ندیده ام و بلندنظرى و سخاوتى بسان آن چھ از شما دیدم ، بھ : پاسخ داد

 . گوش ھم نشنیده ام ، و از آن عجیب تر بركت گردنبند شماست
چرا؟ و چگونھ ؟: پرسیدند  

نگریدعظمت این گردنبند را ب: گفت  ! 
 بینوایى را بھ نوا مى رساند،
 برھنھ اى را مى پوشاند،
 گرسنھ اى را سیر مى نماید،
 در راه مانده اى را زاد و توشھ سفر ارزانى مى دارد،
 برده اى را آزاد مى كند،
 دل پیامبر را شادمان مى سازد،

حبش باز مى گرددو آن گاه پس از ھمھ اینھا، باز ھم سرانجام بھ دست انفاقگر و سخاوتمند صا . 
 (502)! اى درود خدا بر دست انفاقگر و بخشاینده و پراخالصت ، فاطمھ جان

ما یضحكك یا غالم ؟: فقالت   
اضحكنى عظم بركة ھذا العقد، اشبع جائعا، وكسى عریانا، واغنى فقیرا، و اعتق عبدا، ورجع الى ربھ: فقال   

جلوه اى از بلندنظرى و سخاوت و گذشت او را مى توان در ضمن وصیت نامھ اش نگریست و با ھمھ وجود بر  -3
نظر درود فرستادآن عظمت روح و كرامت روان و بلندى  . 

 : از جملھ سفارش ھاى او بھ امیرمؤمنان كھ در شمار وصیت ھاى بانوى بانوان آمده ، این است
صلى هللا علیھ و آلھ(بسم هللا الرحمن الرحیم ، ھذا ما اوصت بھ فاطمة ، بنت محمد  رسول هللا ، بحوائطھا السبعة  ( 

ن مضى فاى الحسین فان مضى فاى االكبر من ولدىالى على بن ابى طالب ، فان مضى فالى الحسن فا...  ... 
این وصیت نامھ اى است كھ فاطمھ ، دخت گرانمایھ پیامبر، در مورد بوستان ھاى ھفتگانھ خویش مى نماید و آن ))

گاه محصول و فراورده آنھا را وقف كارھاى شایستھ و انسان دوستانھ و خداپسندانھ مى كند و مقرر مى دارد كھ 
آن گاه پس از خدا، مقداد و زبیر و .امیرمؤمنان و پس از او، دیگر فرزندان معصوم و پاكش مصرف شود زیر نظر

بھ گواھى مى گیرد - كھ نویسنده وصیتنامھ نیز ھست  -امیرمؤمنان را  .)) 
و شاید جالب ترین نمونھ بخشندگى و سخاوت را مى توان در اینجا نگریست كھ آن اسوه كرامت و گذشت ، از  -4
اموال شخصى خویش بھ ھر كدام از ھمسران پیامبر پانصد درھم انفاق و ھدیھ مقرر مى سازد و ھمین مقدار بھ 
 . برخى از بانوان بنى ھاشم

دل پرمھر و قلب نورانى او را آزردند و برخى ))حفصھ((و))عایشھ((با این یادآورى كھ برخى از ھمین زنان بسان
ى و دشمنى برخاستند كھ بر ضد او و در راه پایمال ساختن حق او گواھى دروغ تا آنجا با او بھ حسادت و كینھ توز

مصادره شود؛ اما بانوى بانوان بھ ھمانھا نیز نیكى و محبت كرد و بدى را با مھر و احسان پاسخ ))فدك((دادند تا
 .داد
 (503). و اوصت الزواج النبى لكل واحدة منھن اثنتا عشرة اوقیة ولنساء بنى ھاشم مثل ذلك

ى و تسلى خاطر او نیز و برخى او را در اوج بیداد دستگاه حق ستیز خالفت ، تنھا گذاشتند و حتى براى دلدار
 .نرفتند
 دگردوستى و مردم خواھى -17

خوددوستى و دگردوستى ، دو كشش فطرى و طبیعى ھستند كھ آفریدگار فرزانھ ھستى آن دو را در نھاد انسان 
آفریده و ھر كدام را شاخھ اى از درخت تناور نیك بختى او قرار داده ، كھ ھر كدام نقش سرنوشت سازى در 

مت فرد و جامعھ دارند و درست بھ ھمین دلیل ھم ھر كدام باید رھبرى ، تربیت و در جاى مناسب سعادت و سال
 .ارضا گردند
 پاورقي ھا
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68، ص 2فرائد السمطین ، ج  -472 . 
229، آیھ  سوره بقره -473 . 
229سوره بقره ، آیھ  -474 . 



187سوره بقره ، آیھ  -475 . 
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112سوره توبھ ، آیھ  -478 . 
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تمایل بھ خویشتن یا خوددوستى از كشش ھاى مشترك میان انسان و حیوان است و بسان دیگر تمایالت حیوانى ، بھ 
خودى خود رشد مى كند، بھ تدریج شكوفا مى گردد و نیازى بھ حمایت از آن نیست ، بلكھ باید رھبرى و تعدیل 

او را بھ خود .ت كھ باعث صیانت و حراست انسان و تضمین گر حقوق و شئون فرد است و نقش آن این اس.گردد
اما .توجھ مى دھد تا با خردورزى و ھوشمندى ھر آنچھ برایش مفید است ، جلب و زیانھا را از خود دور سازد

ن تربیت و دگردوستى از كشش ھاى عالى و ویژه انسانھاست و بسان دیگر تمایالت عالى كم فروغ است و بدو
حمایت و تدبیرسازنده ، نیرومند و شكوفا نمى گردد و این رسالت پدران و مادران ، آموزگاران و مربیان ، رھبران 
راستین و روشنفكران ، نویسندگان و گویندگان و رسانھ ھاى گروھى است كھ این كشش اوج بخش را با تدابیر 

شكوفا و بھ گل و میوه و بنشانند تا در پرتو شكوفایى آن ، نسیم شایستھ و ارائھ الگو رشد دھند و آن را بھ تدریج 
مھر و محبت ، دگردوستى و مردم خواھى ، آزادى و برابرى ، امنیت و سالمت ، حق گویى و عدالت ، صلح و 
مسالمت در جامعھ جریان یابد و آفت ھاى مرگبار خودكامگى ، خودپرستى ، استبداد، انحصار، سركوب و پایمال 



دگردوستى است كھ باعث مھر و محبت بھ   حقوق و آزادى انسانھا قوس نزولى بپیماید چرا كھ این كشش شدن 
دیگران مى شود و با توجھ دادن انسان بھ مردم ، او را از كمند خوددوستى و خودكامگى نجات بخشیده و زندگى را 
 .مھر و صفا مى بخشد

لبد جامعھ مى دمد،احیاى این كشش انسانى است كھ روح مھر را در كا  
 نسیم جان بخش دگردوستى را بھ جریان مى اندازد،
 تعاون و ھمكارى در قلمرو حق و عدالت را تعمیق مى بخشد،

و مردم را بسان اعضا و اندام ھاى یك پیكر سالم و زنده ، در غم و شادى و درد و آسایش ، با یكدیگر شریك مى 
 .سازد

معھ اى خوددوستى و شخص پرستى مورد تشویق و حمایت قرار گیرد، آن درست از این زاویھ است كھ در ھر جا
جامعھ بھ آفت خودپرستى ، خودكامگى ، استبداد، خشونت ، بى رحمى ، پایمال ساختن حقوق و آزادى دیگران 
سقوط مى كند و در ھر تمدن و دنیایى كھ دگردوستى مورد تشویق و پرورش جدى قرار گیرد، درنده خویى 

تضعیف و انسان بھ آزادى و امنیت و رعایت حقوق و آزادى دیگران اوج مى گیرد و رشتھ ھاى صلح خودكامگى 
 .و دوستى تقویت مى شود

و ریحانھ ارجمند پیامبر، بزرگ پرچمدار این راه و رسم و سمبل این دگردوستى و نمونھ این مردم خواھى و معمار 
ین بانوى جھان ھستى و پیشتازترین آنان در كرامت و كمال و چنین جامعھ و دنیایى بود؛ ھمان گونھ كھ خردمندتر

داناترین شان در ابعاد گوناگون علمى و عقیدتى و فرھنگى ، و شجاع ترین انسانھا در برابر ھجوم حوادث و 
كوشاترین آنان ؛ بندگى خدا بود و در زندگى پرافتخار خویش ، مردم دوست ترین و مردم خواه ترین بانوى گیتى 

بود و بھ انسان و انسانیت بھا مى داد و مھر مى ورزید و ارزشى فراوان قائل بودنیز  . 
او بھ راستى دخت پیام آور رحمت و مھر و محبت بود و در دگردوستى و مردم خواھى و مھر بھ انسانھا پرتوى از 

از وجود ھمو كھ خدا درباره اش فرمود.مھر خدا و نسخھ اى از وجود پیامبرش بود : 
حمة من هللا لنت لھم ولو كنت فظا غلیظ القلب النفضوا من حولك فبما ر (504) 

(( در برابر مردم نرمخو و پرمھر شدى ، و اگر خشن و سنگدل بودى ، مردم از گردت پراكنده  از پرتو رحمت خدا
مى شدند؛ از این رو آنان را مورد عفو قرار ده و برایشان از بارگاه خدا آمرزش بخواه و در اداره امور جامعھ با 
 ((. آنان مشورت كن
 آرى ، او ھدیھ اى آسمانى ،
 روحى بزرگ ،

وختھ ،الھام بخشى دلس  
 توحیدگرایى شوریده ،
 امیدآفرینى نستوه ،
 و نمونھ صفا و صداقت و بشردوستى بود،
 رنج ھا و دردھاى مردم را حس مى كرد،
 . از مشكالتشان آگاه بود، و خود را شریك غم و اندوه آنان مى دانست

راه نیكى و نجاتشان  جز بھ سود مردم سخن نمى گفت و جز براى تقرب بھ خداى آنان گام نمى سپرد و جز در
 .تالش نمى كرد

ھر زیانى بھ مردم مى رسید، براى او دردناك بود و ھر آفتى كھ حقوق و آزادى آنان را تھدید مى كرد، براى او 
 .تحمل ناپذیر، و بر ھدایت و نجات ھمگان ، سخت كوشا و بى قرار و ناآرام و خستگى ناپذیر بود

ر بود و شعلھ اى از آن مشعل و فروغى از آن خورشیداو درست گویى نسخھ اى از پدرش پیامب . 
او بسان پدر، آموزگار و مربى واالى خویش ، رنج مردم او را رنج مى داد و درد آنان : یكى از دانشمندان مى گوید

گرفتارى مردم بر او سخت مى نمود و فشار روزگار بر آنان ، گویى فاطمھ را مى .او را دردمند مى ساخت 
در فراز و نشیب ھا، یار و مددكار و غمخوار زنان و دختران .ز گرسنگى آنان احساس گرسنگى مى كرداو ا.فشرد

و ھمھ مردم رنجدیده بود و بر مشكالت آنان حساس بود و گره گشایى مى كرد و آنجا كھ رفع گرفتارى و مشكالت 
براى آنان مدد مى خواست و درس مردم در توانش نبود، برایشان از ژرفاى جان دعا مى كرد و از بارگاه خدا 

 . مردم دوستى و مردم خواھى را در قالب دعا و نیایش بھ دیگران مى آموخت
پرتوى از مردم دوستى و مھر او در مورد گرسنگان ، بینوایان ، درماندگان ، یتیمان ، اسیران و احترام بھ 

گذارد، ھمھ را مى توان از دعاى نیمھ شب او براى آنان مایھ مى   ھمسایگان را كھ چگونھ از ھمھ امكانات خویش 
 بھ ھمسایگان نگریست ؛



 و نیز از انفاق گردنبند اھدایى فاطمھ ، دوست و دخت عموى شھیدش ، حمزه ، بھ سالمندى گرسنھ و محروم ؛
 و نیز از انفاق پیراھن شب عروسى اش بھ زنى بینوا؛

نشانگر آن است ؛))انسان((و از انفاق افطار خود و فرزندانش در راه خدا كھ سوره  
و نیز از خطبھ اش در برابر بیداد و فریب ، و نیز سخنانش با زنان مدینھ كھ بسان پیامبر نگران آینده جامعھ بود، 
 . نگریست
ریحانھ پیامبر، دگردوستى و مردم خواھى را یكى از رازھاى صعود جامعھ ھا و یكى از عوامل رشد و نیكبختى 

دخواھى و خوددوستى و خودپرستى را از آفت ھاى تعالى و تكامل و از عوامل انحطاط مردم مى نگریست و خو
فرمود) علیھ السالم(مى دانست ؛ درست ھمانگونھ كھ فرزندش امام كاظم  : 

 (505). ان اھل االرض لمرحومون ما تحابوا و ادوا االمانة و عملوا الحق
مردم روى زمین تا زمانى كھ دوستدار یكدیگر باشند و امانت ھا را گرامى شمارند و بر اساس حق و عدالت ))

او دگردوستى و مردم خواھى را یك وظیفھ اسالمى مى شمرد؛ .))یست رفتار كنند، در مھر و رحمت خواھند ز
كسى كھ شب را بھ بامداد آورد و در اندیشھ اصالح امور و تدبیر : درست ھمان گونھ كھ پدر گرانمایھ اش فرمود

 . شئون جامعھ و مردم نباشد، از اسالم بیگانھ است
؛ درست ھمان گونھ كھ پدر و آموزگارش فرموداو دگردوستى را نشانھ ایمان و توحیدگرایى مى دانست  : 

 .لیس بمؤمن من بات شبعانا و جاره طاویا
 ((. كسى كھ خود، شب را سیر بخوابد و ھمسایھ اش گرسنھ باشد، از ایمان آوردگان و ایمان داران نیست))

پدر مرده و اسیر  و بھ ھمین دلیل بود كھ سھ روز را بدون افطار روزه مى گرفت و غذاى خویش را بھ بینوا و
انفاق مى كرد و پرده خانھ اش را بھ منظور تھیھ پوشش و لباس براى محرومان بھ سوى پدر مى فرستاد و دستبند 
 . فرزندانش را براى ھزینھ زندگى آنان

او دگردوستى را از نشانھ ھاى مردم پرواپیشھ مى نگریست ؛ درست ھمان گونھ كھ ھمتا و ھمپروازش ، 
در وصف مردم پرواپیشھ مى فرمودامیرمؤمنان ،  : 

 (506)نفسھ منھ عى عناء والناس منھ فى راحة 
(( ھاى انسان باتقوا این است كھ نفس او از تدبیر او در رنج و زحمت مى افتد تا مردم از سوى او در  از ویژگى
 ((.آسایش و راحتى باشند

و بر این باور بود كھ در زندگى مشترك با ھمسر و فرزندانش در قناعت سرفرازانھ مى زیست تا امكان انفاق و 
فراھم آورد )علیھ السالم(رسیدگى بھ محرومان را براى على  . 

پیامبر كھ مى فرمود  او دگردوستى را یك رسالت انسانى وصف مى كرد؛ درست بسان پدرش  : 
 من سمع رجال ینادى یا للمسلمین فلم یجبھ فلیس بمسلم
اگر كسى بشنود كھ ستمدیده اى از ھر دین و آیین ، مسلمانان را بھ یارى مى طلبد و نداى او را پاسخ ندھد ))
 ((. مسلمان نیست
 .او با بیان و عملكردش بھ ھمگان از جملھ فرزندانش درس نوع پرورى و انسان دوستى و مردم خواھى مى داد
 چھ بسیار كھ خود گرسنھ مى ماند و دیگران را سیر مى كرد،
 خود لباس ساده مى پوشید و پیراھن عروسى اش را بھ بینوا مى داد،

بایى ھاى فناناپذیر و ماندگار پاى مى فشرد و زینت و زیور و خود بھ پروا و ایمان و اخالص و ارزش ھا و زی
 .گردنبندش را در راه خدا ھزینھ مى كرد

را بھ محرومان ھدیھ مى كرد  خود قناعت سرفرازانھ مى نمود و بخشى از ھزینھ زندگى خود و فرزندانش  . 
ایش و نجات و نیكبختى دیگران بود و او دیگران را بھ ایثار و مردم خواھى تشویق مى نمود و ھماره ، خواھان آس

 . در راه خشنودى خدا، مردم را بر خود مقدم مى داشت ؛ حتى در دعا و طلب خیر براى آنان
مام گرانمایھ ام فاطمھ را در یكى از عبادت ھا و راز و نیازھاى : در این مورد دومین امام نور آورده است كھ 

بھ زنان و مردان توحیدگرا و با ایمان با نمام و نشانشان دعا مى كند و شبانھ اش دیدم كھ پس از نماز و نیایش ، 
براى آنان از خدا خیر و سعادت و حسن عاقبت و دیگر نعمت ھاى خدا را مى طلبد، اما نیك گوش كردم ، دیدم 

براى خود، گویى تنھا در اندیشھ دیگران است و از بارگاه خدا براى آنان نعمت ھاى دنیا و آخرت را مى خواھد و 
چرا ھمان گونھ كھ براى دیگران دعا مى ! مادر جان : بھ آن حضرت نزدیك شدم و گفتم .گویى چیزى نمى خواھد

 كنى ، در حق خود دعا نمى كنى و چرا آنچھ را براى دیگران مى خواھى ، نخست براى خویشتن نمى خواھى ؟
لم ال تدعین لنفسك كما تدعین لغیرك ؟! یا اماه : فقلت لھا  

در مسایل مادى و ارزش ھاى دنیوى ، ! حسن جان ! گرامى فرزندم : او با بیانى الھام بخش درس آموز فرمود



یا بنى الجار ثم : فقالت .ھمسایگان و ھمنوعان بود و آن گاه بھ فكر خویشتن   نخست باید بھ فكر رفاه و آسایش 
 (507)الدار

و بدین سان ریحانھ بشردوست پیامبر درس دگردوستى و مردم خواھى و رسیدگى بھ حال و روز توده ھاى محروم 
 . جامعھ را بھ عصرھا و نسل ھا آموخت
 شجاع ترین بانوى گیتى -18
 . او فرزند شجاعت بود و دخت صالبت
 . بانوى پایمردى و پایدارى بود و یكھ تاز میدان دفاع از حقیقت
 . در استوارى بسان كوه سر بھ آسمان ساییده و استوار بود و در شكوه ، ھمچون صخره
 .در تزلزل ناپذیرى چون ستون نامرئى و استوار آسمان بود

در روشنگرى بسان برق و درخشش برق بود و در غرش بر ضد .توفندگى چون اقیانویس مواج و بى كرانھ و در 
 .ستم بسان رعد
 . درست نسخھ اى چون پدر و نسخھ اى چون شوى گرانقدرش على

ریخ را در برابر ارتجاع و استبداد و اشرافیت جاھلى ایستاد و مسیر نكبت بار تا) صلى هللا علیھ و آلھ (اگر محمد 
بھ : تغییر داد و در برابر تھدید و ارعاب و تطمیع و شگردھاى رنگارنگ آنان استوار و پرشھامت خروشید كھ 

خداى سوگند اگر خورشید را در دست راست و ماه را در دست چپ قرار دھند تا از ابالغ پیام و تحقق عدل و داد 
 .دست كشم ، چنین نخواھد شد

تا ھجرت ، از خفتن بر جاى پیامبر ))یوم الدار((ان بر كف و پرشھامت ، ھمھ جا ازج) علیھ السالم(و اگر على 
ھمھ جا سایھ بھ سایھ پیامبر عدالت ، نستوه و قھرمانانھ از حق دفاع كرد و نترسید و ))خندق((و))احد((،))بدر((تا

آسمانى كھ او ماءمور بھ سكوت آن روز كھ پس از رحلت پیامبر، آن باغبان و معمار .نھراسید و بیم بھ دل راه نداد
و شكیبایى قھرمانانھ بود و بھ ھمان خاطر ھم دشمن بزدل وحشى آنقدر جراءت و جسارت یافتھ بود، آرى ، آن 
روز این بانوى پرشھامت و شیردل و سرشار از ایمان و توكل بود كھ با شجاعت و درایتى وصف ناپذیر از حق 

كھ حرف دل على را نیز مى زد و پرده ھاى فریب و دجالگرى دفاع كرد و نھ تنھا حقایق را مى گفت 
را مى درید و ماھیت كریھ آنان را بھ ھمھ نشان مى داد))سقیفھ((سردمداران . 

او در برابر تبدیل خالفت و امانتدارى پیامبر بھ نظام استبداد، نھ تنھا مثل ھمھ زنان نھراسید و بھ گوشھ اى پناه نبرد 
با استبداد در افتاد با شھامتى وصف ناپذیر در میدان عمل بھ ھمگان ھشدار دادبلكھ سخت و قھرمانانھ  . 

مصادره ) علیھ السالم(كھ بھ منظور فشار آوردن بر خاندان على  - و ملك شخصى اش ))فدك((او در برابر غصب
یرھا تا روشن ساختن حقایق و معرفى غاصبان و تجاوزكاران از پاى ننشست و لحظھ اى از برق شمش -شد 

نھراسید و با ھمھ وجود نشان داد كھ در راه حق و عدالت خالصانھ و روشنگرانھ و شھامتمندانھ در برابر 
یجاھدون فى سبیل هللا و .انحرافگران مى ایستد و از سرزنش ھیچ سرزنش كننده فریبكار و ستم پیشھ اى نمى ھراسد

 (508)ال یخافون لومة الئم 
در یورش بھ خانھ اش و در برابر شعلھ ھاى آتش كینھ و قساوتى كھ براى سوزاندن او و فرزندانش برافروختھ شده 

بت و آھنین اراده ، تا توان سرپا ایستادن داشت ، ایستاد و از حق دفاع كردبود، پرصال . 
براى رھبر تحمیلى اش ، مبارزه اى سترگ كرد و نھ تنھا على را نیز حمایت ))سقیفھ((در برابر بیعت خواھى نظام

خم نساخت و پرچم آزادگى كرد و نجات داد بلكھ تا زنده بود نتوانستند بیعت بگیرند؛ چرا كھ او در برابر ستم قامت 
 . و آزادى خواھى و استقالل طلبى و عزت و شرف بشریت را براى ھمھ عصرھا و نسل ھا در اھتزاز نگاه داشت

او زیر برق سرنیزه ھاى كودتا بھ مسجد رفت و با باران دلیل و برھان ، كشتى فریب و دجالگرى ظالمان را بھ گل 
ھنشاند و براى ھمیشھ طنین افكن ساخت ك  : 

افعلى عمد تركتم كتاب هللا و نبذتموه ! افى كتاب هللا ان ترث اباك و ال ارث ابى ؟ لقد جئت شیئا فریا! یابن ابى قحافة 
 : وراء ظھوركم ؟ اذ یقول
 (509)وورث سلیمان داود
 و زعمتم ان ال حظوة لى وال ارث من ابى وال رحم بیننا؟...

اھل ملتین ال یتوارثان ؟: افخصكم هللا بآیة اخرج منھا ابى ؟ ام تقولون   
 اولست انا و ابى من اھل ملة واحدة ؟

آیا این در كتاب خدا آمده است كھ تو از پدرت ارث ببرى و من نبرم و حقوقم را مصادره ! افھ ھان اى پسر ابى قح
 كنید؟ عجب زشت بدعتى آورده اید؟
 آیا دانستھ و بھ عمد بھ كتاب خدا پشت كرده اید یا نمى فھمید؟



ا چھ شده است ؟شما ر! ھان : و عجیب ژرف اندیشانھ و آینده نگرانھ از فاجعھ ھا خبر داد و خروشید كھ   
 چگونھ داورى مى كنید؟

انتظار برید تا این بذر .بھ جان خودم سوگند كھ بذر فتنھ ھا پاشیده شد و فشار و تباھى ریشھ دوانید! ھشدار! ھشدار
 .شوم بھ ثمر نشیند و نتایج تباھى آشكار گردد

واھد جوشید و زھرى كشنده از این پس از پستان شتر خالفت و اسالم ، بجاى شیر گوارا و شفابخش ، خون خ
و این جاست كھ باطل گرایان زیان خواھند كرد و آیندگان ثمره شوم كار پیشینیان را خواھند دید .فوران خواھد كرد

 .و بر آنان لعن و نفرین خواھند فرستاد
 ساده زیستى و زندگى با روح و صفا -19

یحانھ پیامبر بوده و بر دورى گزینى از ساده زیستى و ساده پوشى و زندگى باروح و صفا سبك و سیره ر
اسرافكارى و زندگى اسارت بار تجملى و اشرافى بسیار پا مى فشرد؛ چرا كھ زندگى پرزرق و برق و تجملى و 
دست و پاگیر، بھ جاى اینكھ انسان را بھ نیك بختى و آزادى و آزادگى و آرامش خاطر و صفا برساند، او را بھ 

افى ، قید و بندھاى بیھوده ، اسارت آداب و رسوم ابلھانھ و احمقانھ و بھ كمند آز و انواع كند و زنجیرھاى خر
و او بانویى آزاداندیش و آزادى خواه و آزادمنش و بھ راستى آزاد از .حرص براى رسیدن بھ تجمالت مى كشاند

 .دلبستگى ھاى مادى و اسارت آور بود
شكوه و معنویت خود را مى شناخت و مى دانست كھ وى دخت از سوى دیگر او موقعیت واال و جایگاه رفیع و پر

فرزانھ پیامبر، ھمتا و ھمراز امیرمؤمنان ، مام گرانقدر امامان راستین ، و خودش یكى از رھبران و سمبل ھاى 
واقعى انسانھاى مترقى و كمال جو و آزادمنش است ؛ از این رو، اسارت در قید و بندھاى مادى و مادیگرایى و 

برق براى او بسیار حقیر است زرق و  . 
مگر نھ اینكھ خدا بھ پیامبرش پیام مى دھد كھ ھمسران خویش را در انتخاب زر و زیور زندگى زودگذر و یا 
پارسایى ، ساده اندیشى و آزادگى و ایمان بھ خدا و ھمراھى و ھمدلى با پیامبر آزاد گذارد تا ھر كدام را خواستند 
 برگزینند؟

ر كھ ساالر و سرور زنان گیتى است ، خود با الھام از قرآن و پیامبر، راه خداپسندانھ را بھتر و و ریحانھ پیامب
 .پیشتر از ھمگان بر مى گزیند، از ھمان آغازین سالھاى زندگى و از خانھ پدر

واالتر افزون بر این ، او رمز آفرینش و راز خلقت زن و نمونھ كامل انسانیت و الگو و سرمشق انسانھاى برتر و 
و درست در ھمین .و آزاده تر، در ھمھ میدانھاى زندگى ، از آن جملھ در قلمرو جامعھ كوچك خانھ و خانواده است 

 .جھت در این راه نیز پرچمدار ارزشھاست و پیشتازتر
و زیور و با این بیان ، ریحانھ پیامبر را نباید تنھا از دید یك دختر و یا یك بانوى عادى نگریست كھ دسترسى بھ زر 

زندگى اشرافى و پرتجمل ندارد و یا از روى ناچارى و نادارى ساده زیستى و زندگى باروح و با صفا را بر مى 
گزیند؛ نھ ، ھرگز، بلكھ باید دانست كھ او بدان دلیل كھ دخت شریف ترین ھا و ھمراز و ھمتاى پارساترین ھا و مام 

الگو و اسوه انسانھاست ، زندگى ساده و با صفا و با معنویت را  گرانمایھ ارجمندترین سمبل ھاى بشرى و خود نیز
مى دھد؛ براى نمونھ  در ھمھ مراحل زندگى بر مى گزیند و بدین وسیلھ ، بھ ھمگان در ھمھ میدان ھا درس   : 

 سادگى و صفا در ازدواج -1
فت و بھ ھر كدام از آنان پیامبر نور ھر چھ در پذیرش خواستگاران سرشناس و نامدار دخت فرزانھ اش سخت گر

گفت و حتى بھ سوى پاره !))نھ ((بر اساس معیارھاى آسمانى خویش ، بھ تناسب خرد و سبك كارشان ، بھ گونھ اى
اى كھ بر اثر زنگارھاى جاھلى ، دارایى و امكانات گسترده را دلیل شخصیت و مالك لیاقت مى پنداشتند، مشتى 
، ھمان پیشواى فرزانھ ھنگامى كھ امیرواالیى ھا بھ خواستگارى دخترش آمد، ساده و با صفا (510)سنگریزه پاشید

علیھا السالم(سخن گفت و از سوى او فاطمھ  - كھ چھره اش از شرم گلگون شده بود  -خود بھ جاى او   ) 
نوید داد) علیھ السالم(خواستگارى كرد و آن گاه با شور و شادمانى بسیار رضایت ریحانھ اش را بھ على  . 

 پس از این مرحلھ نیز مراسم چندگانھ تعیین میزان مھریھ ،
 خرید بازار،
 سبك تھیھ جھیزیھ ،
 تشریفات مراسم و میھمانى عروسى ،
با رضایت قلبى  -كھ ھنوز چند مشكل بزرگ و چند خوان رستم بر سر راه خانواده ھا در موضوع ازدواج است  -

بھ ھمان سادگى و صفا برگزار شد تا با این گام عملى ، ازدواج برترین دختر گیتى با ) علیھا السالم (فاطمھ 
سرآغاز تحول مطلوب و مترقى و انسانى در سرنوشت زن گرددواالترین جوان از نسل آدم ،  . 

 سنتھاى زشت و ظالمانھ جاھلى در مورد زن را در ھم شكند،



 معیارھاى ارزشى اسالم را در چشم انداز عصرھا و نسل ھا قرار دھد،
سل جوان و روح سادگى و صفا و معنویت و راستى حاكم بر این پیوند، براى ھمگان سرمشق و الگو گردد، و ن

دریابند كھ ازدواج در نگرش پیامبر و خاندانش ، امضاى آگاھانھ و آزادانھ و عاشقانھ پیمان زندگى مشترك از سوى 
كاال و یا بھ بند كشیدن یكدیگر  دو انسان ، با حقوق و حرمت و مسئولیت متقابل است ، نھ خرید و فروش  . 

 سادگى و صفا در خرید جھیزیھ -2
تر و تفكرانگیزتر در این مورد، سادگى و صفایى است كھ در خرید عروسى و تھیھ وسایل و شاید از ھمھ عجیب 

لوازم زندگى براى دخت بھشت موج مى زند؛ چرا كھ ھمھ آنچھ او با آن موقعیت رفیع و معنوى و اجتماعى و 
 :سیاسى خود و خانواده اش بھ عنوان جھیزیھ با خود مى برد، عبارت بود از
 یك پیراھن ،

ك روسرى بلند،ی  
 یك سرانداز،
 یك تخت چوبى ،
 یك پرده پشمى ،
 یك فرش حصیرى ،
 یك طشت مسى ،
 یك كاسھ بزرگ ،
 یك آفتابھ براى وضو،
 یك سبوى سبز رنگ ،
 یك بشقاب گلین ،
 یك ظرف مخصوص آب ،
 یك مشك چرمى ،
 یك آسیاى دستى ،
 دو عدد تشك از كتان و لیف خرما،
 چھار عدد بالش ،

سفالین ،چند كوزه   
 دو دستبند نقره اى ،

آرى ، این وسایل و لوازم آغاز زندگى مشترك و بھاران شور و جوانى ریحانھ پیامبر یا واالترین .و دیگر ھیچ 
دختر گیتى است ؛ و بھ گونھ اى كھ محدثان و مورخان آورده اند، تا ھنگامھ شھادت نیز نھ تنھا چیزى بر آنھا 

ر راه خدا انفاق كرد؛ در حالى كھ او از سوى مادر، دختر ثروتمندترین بانوى حجاز نیفزود، كھ پاره اى را نیز د
بود و پدرش در شرایط و موقعیت پرشكوھى بود كھ تنھا با یك سخن یا یك اشاره ، برایش آسان بود كھ براى 

دیگر خانھ گلین دخترش گران قیمت ترین وسایل زندگى و پرشكوھترین امكانات را فراھم آورد، اما در آن صورت 
، كعبھ دلھا نبود و نمى توانست نمونھ و سرمشق ساده )علیھا السالم (و باصفا و زندگى پرمعنویت و با روح فاطمھ 

 .زیستى و صفا براى ھمگان باشد
 ساده پوشى -3

قار و پوشش و لباس ریحانھ پیامبر نیز آراستھ و شایستھ و نشاطانگیز و روح پرور بود، اما ساده و بسیار با و
او تا آنجایى كھ بھ كارھاى بزرگ علمى و فكرى و فرھنگى و عبادى و اجتماعى و سازندگى اخالقى و .پرمتانت 

معنوى و اداره زندگى بھا مى داد و در مراحل و مراتبى از شكوه و معنویت سیر مى كرد كھ جز این سبك متفكرانھ 
گریستو آزادمنشانھ را براى زن ھدفمند و ھدفدار، حقیر مى ن  . 

شیوه اش در طرز پوشاك و لباس ، دقیق و ظریف و داراى آراستگى و برازندگى و طراوت بود، اما ھمراه با وقار 
 .و معنویت و با باطنى آراستھ تر

بر ساده پوشى  -را ))سلمان((از آن حضرت آورده اند كھ روزى شگفتى برخى از یاران پاكباختھ پدرش ، از جملھ
این گونھ بھ عرض پیامبر رساند -و ساده زیستى خویش  : 

پاره اى از یاران شما از ساده پوشى و ساده زیستى من شگفت زده شده اند؛ بھ خدایى كھ تو را بھ ! ھان اى پیامبر
حق برانگیخت سوگند باد كھ اینك پنج سال است كھ فرش خانھ ما پوست گوسفندى است كھ با آن مى گذرانیم و 

ان سلمان تعجب من لباسى! یا رسول هللا .دوش مى كشیم رسالت انسانى خویش را بھ   ...(511) 
روزى دخت فرزانھ پیامبر را دیدم كھ پوششى ساده و بزرگوارانھ بر : ه اند كھ مى گفت و نیز از خود سلمان آورد



دختران سران و رھبران ایران و روم بر تخت ھاى طال تكیھ مى زنند و ! سر دارد؛ شگفت زده شدم كھ بار خدایا
ت و فرزند ساالر بر روى فرشھاى زربفت پا مى گذارند و لباس ھاى حریر و زربفت مى پوشند، اما دخت بھش

 !پیامبران بھ این سادگى و صفا زندگى مى كند و این گونھ با متانت و وقار لباس مى پوشد
ان هللا ذخر لنا الثیاب و الكراسى لیوم آخر! یا سلمان :آن بانوى ھوشمند اندیشھ ام را خواند و فرمود .(512) 

و بدین سان بر آن سیره آزادمنشانھ و آن سبك انسانى پاى فشرد و بھ ھمگان این درس نجات را داد كھ آزادى و 
و دنیازدگى و قدرت پرستى و زراندوزى در گرو پارسایى و ساده  آزادگى از اسارت ماده پرستى و مادى گرایى

زیستى و ساده پوشى و دل نبستن بھ آنھاست ؛ چرا كھ دنیادوستى و دلبستگى بھ ارزشھاى مادى ، سرچشمھ ھمھ 
حب الدنیا راءس كل خطئة.لغزش ھا و بیدادھا و غفلت ھا و مستى ھا و پستى ھاست   . 

 ساده زیستى -4
یوه اش ساده زیستى و بزرگ منشى بوداو شعار و ش . 

 : محدثان و مورخان در مورد ساده زیستى آن بانوى نمونھ ، از جملھ آورده اند كھ
روزى پیامبر بھ خانھ دخت ارجمندش آمد و او را نگریست كھ بر زمین نشستھ و با دستى فرزندش را در آغوش 

و با دست دیگر با آسیاى دستى ، دانھ ھا را آرد و خانھ و فشرده و بھ او شیر شرافت و پارسایى و معنویت مى دھد 
 .امور آن را تدبیر مى كند

برترین پدر دنیا بر این ساده زیستى و احساس مسئولیت واالترین دختر گیتى در برابر خانھ و خانواده ، آفرین گفت 
 :و اشك شوق از جام دیدگان باراند و فرمود

و زیبا و نعمت ھاى وصف ناپذیر آن ، اینك تلخى ھا و سختى ھاى زندگى دخت ارجمندم بھ یاد بھشت پرطراوت 
 ! زودگذر را بچش
 (513). تعجلى مرارة الدنیا بحالوة االخرة

خداى را در برابر نعمت ھاى بى كرانش ستایش مى كنم و در ھر حال ! پدر جان : آن بانوى فرزانھ در پاسخ گفت 
 . سپاس او را مى گزارم
 خانھ ساده و پرصفا اما بى پیرایھ -5

خانھ اى كھ بھ دلیل ھمین سادگى .ھ ، مى زیست او در كنار پدر گرانمایھ اش ، در خانھ اى ساده و گلین و بى پیرای
 .و صفا و معنویت و قداست و مردمى بودن و الھى بودن ، قبلھ گاه دلھا شد و كعبھ آمال و آرزوھا

نیز بھ خانھ اى رفت كھ فرش آن ) علیھ السالم(و پس از امضاى پیمان زندگى مشترك با ھمتاى گرانقدرش على 
اده و در و دیوار آن از چوب خشت بود، اما صفا و صداقت و ایمان و تقوا و شن ھاى نرم و روان و حصیرى س
خانھ اى كھ راستى بھ سایبانى مى ماند كھ براى جلوگیرى از تابش خورشید و .سعادت و امید در آن موج مى زد

روم جامعھ خانھ اى كھ بھ خانھ ھاى توده ھاى مح! ریزش باران و حفظ ساكنانش از سرما و گرما ساختھ شده بود
مى ماند و جز این امتیاز كھ نمودار نظم و دقت و سلیقھ و انضباط و بھداشت و نظافت دخت بھشت را باشد، شبیھ 
 .دیگر خانھ ھا بود

بركت و لطف خدا بر سر .اما این خانھ گلین و بى پیرایھ بھ نور خدا روشن و بھ عنایت او پایدار و پویا مى نمود
لھا بھ عشق آن خانھ و ساكنانش مى تپید و یاد و نام بلند و با عظمت خدا در آن برده مى ساكنانش فرو مى بارید و د

 .شد
آن خانھ ، خانھ اسالم ، سراى ایمان ، كانون اندیشھ ، مركز تقوا، محور پارسایى ، مدار حق ، جلوه گاه ارزش ھا، 

است وصف ناپذیرى آراستھ بودو كعبھ دل ھا و جان ھا بود و با ھمھ سادگى اش ، با شكوه و عظمت و قد . 
 وسایل و لوازم ساده زندگى -6
 .زندگى ریحانھ پیامبر، یك زندگى عادى و طبیعى بود و در ھمان حال ، روح پرور و جان بخش و پرصفا

خانھ او از آنچھ وسایل و لوازم پرزرق و برق و زینت و زیور رایج آن روزگار بود، تھى است ؛ نھ وسایل لوكس 
ھمھ اثاثیھ آن خانھ از چند قطعھ .ر آن بھ چشم مى خورد و نھ امكانات و لوازم گران قیمت و خیره كننده و تجملى د

حصیر، یك بوریا، یك مالفھ ، چند بالش ، چند تشك و شمارى كاسھ و بشقاب فراتر نمى رود؛ اما با این سادگى 
اساس توحید و تقوا، قداست و معنویت ، خرد  چرا كھ بر! وسایل و لوازم ، چقدر دل انگیز و روح پرور و پایاست 

و كمال ، شور و شعور و آگاھى و تعھد بنیاد شده است از آن عشق و صفا، ایمان و اخالص ، شرافت و آزادگى و 
 .عدالت خواھى و حق طلبى مى جوشد و نسیم ارزش ھاى واالى انسانى مى وزد و عطر پاكى و راستى مى تراود

ز سادگى زندگى اش مى فرمودخود در مورد این بعد ا : 
 (514)ما لنا فراش اال جلد كبش ننام علیھ 



ام ، از وسایل زندگى و رفاھى جز پوست گوسفندى كھ شب ھا بر روى آن استراحت كنیم ،  من و ھمتاى زندگى
 . فرشى نداریم
 غذا و خوراك ساده -7

با .ریحانھ پیامبر بھ راستى پرچمدار فكرى و اخالقى و انسانى مردم بھ ویژه زنان و دختران جامعھ خویش است 
ھا برایش آسان بود تا بھترین غذاھا و لذت بخش ترین خوراك ھا و  این كھ بھ بیان ھمتاى زندگى اش ، امیر واالیى

گواراترین نوشیدنى ھا را بر سفره خویش گذارد و خوان خویش را رنگین و رنگین تر سازد، اما او نھ تنھا خود 
ارت چنین نكرد و آن سبك را زیبنده خود ندانست كھ آن را براى دوستداران و رھروان راستین راه خویش نیز حق

 . بار نگریست تا چھ رسد بھ خود و خاندانش
 او كھ قلب پرمھرش براى تقرب بھ خدا در خدمت مردم مى تپد،
 او كھ رنج و درد مردم را با مغز استخوان ھایش حس مى كند،

و محاصره تمام عیار استبداد مكھ را با خود دارد، او كھ در غربت و تنھایى و ))شعب ابى طالب((او كھ تجربھ
مادرى پرمھر را ایفا مى كند،  ومیت و رنج پیامبر، براى او نقش محر  

 او كھ در شب عروسى اش جامعھ نو و زیباى خود را بھ زن بینوا مى بخشد،
 او كھ افطار ساده خود و ھر دو فرزندش را بھ مدت سھ شب بھ بینوا و یتیم و اسیر ھدیھ مى كند،

بسان پدر و ھمتاى خویش ، گرسنھ سر بر بالش مى گذارد، و تنھا  او كھ در بحران ھا و فشارگاه روزھا و شب ھا
اندیشھ اش نجات و رفاه و آسایش و استقالل و مصون ماندن جامعھ از شرارت كفر و ارتجاع و تاریك اندیشى و 
 بیداد است ،
 او كھ پرده خانھ و دستبند نور دیدگانش را بھ محرومان ھدیھ مى فرستد،

خود و شوى ارجمندش را با قناعت و پس انداز بھ گرسنگان انفاق مى كند،او كھ بخشى از دسترنج   
 او كھ از درآمد فدك براى خود چیزى پس انداز نمى نماید،

آرى ، چنین بانوى بزرگ و نامدارى كھ بسان پیامبران در اندیشھ انسانھا و نجات و سعادت و تاءمین حقوق و 
چگونھ مى تواند فارغ از یاد مردمش سفره رنگین بكشد؟امنیت و رفاه و آزادى جامعھ آنھاست ، او  ! 

گوى بھ مردم را از یاد ببرد كھ امیر واالیى  چگونھ مى تواند این اصل رھبرى راستین و مردمى و اسالمى و پاسخ 
 :ھا فرمود
 (515). فان هللا فرض على ائمة العدل ان یقدروا انفسھم بضعفة الناس كیال یتبیغ بالفقیر فقره

و بسان خداى فرزانھ بر پیشوایان راستین حق و عدالت واجب شمرده است ؟ در زندگى ، بر خود سخت گیرند 
محرومان جامعھ باشند تا ھم بھ یاد نجات آنان باشند و ھم احساس محرومیت و فقر، محرومان را بھ ھیجان نیاورد 
 .تا سر از فرمان خدا بر تابند
آرى ، او در آن شرایط سخت و بحرانى آغاز پیشرفت اسالم ، ساده زیستى و ساده پوشى ، خانھ ساده و گلین ، 

ذاى ساده و زندگى ساده و پرمعنویت و باروح و باصفا را بر مى گزیندوسایل زندگى ساده و غ . 
كھ ثروتمندترین بانوى حجاز بود، ھمھ ثروت خود را ))خدیجھ((مگر مادرش.خودش این راه را انتخاب مى كند

بر وقف پیشرفت حق نكرد و خود، زندگى ساده و ھمرنگ با محرومان را برنگزید تا جامعھ بھ بركت اسالم و پیام
 اوج گیرد و از بدبختى و تیره روزى و فقر مادى و معنوى نجات یابد؟

از نانى كھ دانھ و گندم آن را خود آرد مى كرد و نان .آرى ، ریحانھ پیامبر، غذا و سفره اش نیز ساده و انسانى بود
 فراھم مى آورد،
 از شیرى كھ در شرایط عادى در دسترس توده مردم بود،

نیز فراھم مى كردند، گاه از غذاى گوشتى نیز بھره مى گرفت ، و گاه نیز شرایط بحرانى  و از خرمایى كھ مردم
اما ھرگز ساده زیستى را .مى شد و گرسنگى و محرومیت را در راه خدا و ھدف و آرمان بلندش بھ جان مى خرید

این خراب آباد، ساده و با از یاد نبرد؛ درست ھمان گونھ كھ ھمراز زندگى اش امیرمؤ منان تا آخرین شب توقف در 
 . صفا و ھمرنگ و ھمراه مردم زیست
 !و آخرین سفره و آخرین غذایش را قطعھ نانى جوین و اندكى نمك آراستھ بود
 آراستگى و برازندگى وصف ناپذیر -20

ت ھا و ریحانھ ارجمند پیامبر نمونھ بى مثال جمال و كمال بود و شاھكارى از آفرینش آفریدگار زیبایى ھا و ظراف
 .لطافت ھا
او در نورافشانى سیما و سیرت ، زیبایى ظاھر و باطن و شكوه چھره و شایستگى گفتار و رفتار و آراستگى بھ 
ارزش ھاى اخالقى و انسانى بى نظیر بود؛ بھ گونھ اى كھ خدا او را در ھمھ چیز و ھمھ صحنھ ھا و میدان ھا 



نداز عصرھا و نسلھا بھ ویژه زنان و دختران خردورز و مترقى و نمونھ و نسخھ تك و بى مثال آفریده و در چشم ا
 . با وقار قرار داده است
 او برترین دخت بھشت ،
 برترین زن توحیدگرا و با ایمان ،
 برترین و واالترین زن گیتى ،

بایى ، و حوریھ اى در سیماى انسان بود و این برترى و واالترى ، ھم در جمال پرشكوه و سیماى نورافشان ، زی
ظرافت ، دقت ، سلیقھ ، لطافت گفتار، رفتار و اندیشھ اش تالءلؤ داشت و ھم در دانش و بینش و ارزش ھاى 

سازش اخالقى و انسانى درس آموز و تاریخ   . 
او در كنار آراستگى بھ نعمت گران زیبایى و جمال وصف ناپذیر طبیعى اش ، بھ آراستگى و برازندگى ظاھرى و 

بھ ھمراه وقار و عفاف ، سخت بھا مى داد و در محیط خانھ و خانواده و در قلمرو شرف و نجابت تجمل و زینت ، 
 . و بھ ھنگام عبادت خدا و نیایش با او از عطرھا و بوھاى خوش نیز بھره مى گرفت

واھان شاید این سخن براى پاره اى كھ سیماى تحریف شده آن زیباترین انسان را بھ دست دوستان ناآگاه و یا بدخ
دیده اند، گران آید اما چنین كسانى كھ خوبى و تعھد و تقوا و عفاف را در سر و صورت نامرتب و لباس ھاى 
نامنظم و مو و روى بھ ھم ریختھ و لباس ھاى ژنده و پاره و زندگى از ھم گسیختھ جستجو مى كنند و از زیبایى و 

ورى از نعمت دارایى و امكانات ، بیگانھ اند و آن را  ظرافت و لطافت و آراستگى و ھنر مترقى و انسانى و بھره
ناسازگار با دین و آیین ساختھ و پرداختھ فكر خمود و اندیشھ تیره و تار خود مى پندارند، باید بدانند كھ ریحانھ 

وار و پیامبر را شناختھ اند و نھ دین و آیین آسمانى و راه و رسم ھماھنگ با فطرت انسانى او و پدر و ھمتاى بزرگ
 .خاندان و فرزندان معصوم او را
چرا كھ تمایل بھ زیبایى و زیباپسندى از خواستھ ھاى طبیعى و فطرى انسان است و احساس لذت از مناظر زیبا و 
جمال دلپذیر و آراستھ ، با سرشت انسان درآمیختھ و خدا او را این گونھ آفریده و خواستھ و پسندیده است و درست 

كھ ھمھ جامعھ ھا و تمدن ھا، حتى عقب مانده ترین آنھا از چنین احساس مقدس و تحول آفرینى  بھ ھمین دلیل است
بھره ورند؛ گرچھ ممكن است میزان و مالك جمال و دلبرى و یا مراتب شكوفایى این حس انسانى بھ خاطر عدم 

عى و ھنرى ، تنھا حسن رھبرى و پرورش درست آن تفاوت كند؛ چرا كھ براى شناخت زیبایى ھا و درك جمال طبی
فطرى جمال دوستى كافى نیست بلكھ این حس بسان استعداد تفكر و اندیشھ ورى و سخن گفتن و خط نوشتن است ، 
كھ باید رھبرى و تربیت و شكوفا گردد تا انسان زیبایى پدیده ھاى گوناگون را درك و از این راه روزنھ اى بھ 

لطافت ھا بگشاید و بھ او نزدیك شود سوى پدیدآورنده زیبایى ھا و ظرافت ھا و . 
 ابعاد چندگانھ روح انسان

و زیباپسندى و كشش بھ سوى جمال و زیبایى از ابعاد چندگانھ ))حس زیبایى((روانشناسان بر این اندیشھ اند كھ
، ابعاد اصلى روان انسان را شكل ))حس مذھبى((و))حس دانایى((،))نیكى  حس ((روح انسانى است كھ در كنار

مى دھند و بر این باورند كھ ھمھ زیبایى ھاى شعر و ادب ، صنایع ظریف و تماشایى ، ھنر مترقى و تحول آفرین ، 
عشق بھ جمال و تجمل ، عالقھ بھ زینت و آراستگى ، تمایل بھ برازندگى و شكوه ، احساس لذت از تماشاى منظره 

راى زیباسازى شھر، خانھ ، فروشگاه و محیط ب  ھاى دل انگیز طبیعى و مصنوعى و تابلوھاى ھنرى ، تالش 
 زندگى ، كوشش براى آراستگى مو و رو و چھره و لباس ، اتاق پذیرایى و میز غذا،
 مبل و صندلى ،
 مدرسھ و دانشگاه ،
 بیمارستان و داروخانھ ھا،
 بستھ بندى پرزرق و برق مواد غذایى و دارویى و آرایشى ،

ھا و ویالھاى مدرن ، زیباسازى و زیباپسندى و  رگل و اللھ ، ساختن كاخ پدید آوردن باغ ھا و بوستان ھاى پ
ساز سرچشمھ  زیباخواھى ھمھ چیز و ھمھ جا و ھمگان از این كشش طبیعى و این حس دل انگیز و مقدس و تاریخ 

 .مى گیرد
نامھ مترقى و آسمانى با این بیان ، چگونھ مى توان پذیرفت كھ یك رھبر و نمونھ و الگوى راستین جامعھ یا یك بر

اصیل انسانى را در روح خویش نادیده انگاشتھ و بدون توجھ بھ پیامدھاى   براى زندگى انسانھا مى تواند این حس 
عدم ظھور و تربیت و شكوفایى درست آن ، بھ جاى رھبرى و پرورش و بھ گل و میوه و خالقیت و ابتكار 
 !نشاندنش ، در نابودى آن بكوشد؟

ا این شیوه با شخصیت واال و فطرى بودن راه و رسم ریحانھ پیامبر سازگار و درخور تداوم و بھ راستى آی
 الگوگیرى است ؟



 ریحانھ پیامبر و حس زیبا پسندى
در بینش اندیشمندانھ و سیره انسانى و مترقى ریحانھ پیامبر، حس زیبایى و زیبا پسندى بسان دیگر كشش ھاى 

ھ شده و ھمان گونھ كھ براى حمایت از تمایالت انسانى و تربیت و تعدیل و طبیعى و انسانى بھ رسمیت شناخت
رھبرى شایستھ آنھا تدابیرى دقیق و انسانى اندیشیده شده ، براى پاسخ بھ ارضاى حس زیباپسندى و جمال خواھى و 

ر پیشوایان رھبرى و پرورش درست آن نیز بھترین برنامھ ارائھ گردیده است ، و اگر این بانوى متفكر و دیگ
راستین اسالم را آموزگاران و پرچمداران زیباپسندى و زیبایى خواھى و ھنر مترقى عنوان دھیم ، چیزى جز 
 حقیقت نگفتھ ایم ؛

چرا كھ آنان با شناخت عمیق زیبایى ھاى گوناگون و منظره ھاى دل انگیز كران تا كران ھستى و احساس ژرف 
ن توانا و خوش ذوق ،آنھا، ھمھ انسانھا، بھ ویژه نویسندگا  

 گویندگان با سلیقھ و سنجیده گو،
 ھنرمندان ھدفدار و نیك اندیش ،
 فرھنگیان نكتھ سنج و نكتھ پرداز،
 نقاشان چیره دست و خالق ،
 سرایندگان پرشور و شعور،
 رسانھ ھاى دانشور و با فرھنگ ،
 و تمامى روشنفكران و صاحبان ذوق ،

را بھ سوى این زیبایى ھا و ظرافت ھا و سرچشمھ و آفریدگار آنھا توجھ قریحھ و عواطف لطیف و ظریف بشرى 
داده و در قالب دل انگیزترین سخنان و زیباترین شعر و نثر، حس زیبایى و زیباپسندى و جمال دوستى و كمال 

ه و شكوفا خواھى آنان را برانگیختھ و بھ سوى ھدف ھاى واال رھبرى نموده و بھ آنھا پاسخ داده و آنھا را پرورد
 .ساختھ اند

آیا مى توان این آیھ شریفھ را جز در توجھ دادن بھ زیبایى ھاى آسمان و جز در راه شكوفا ساختن و بھ گل نشاندن 
ساز و شناخت آفریدگار زیبایى ھا، ارزیابى كرد كھ مى فرماید این حس تاریخ  : 

 (516)افلم ینظروا الى السماء فوقھم كیف بنیناھا و زیناھا
 ((پس آیا بھ آسمان باالى سرشان ننگریستھ اند كھ چگونھ آن را ساختھ و زینتش داده ایم ؟))

نیز این آیھ را كھ مى فرمایدو  : 
 (517)ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح 
(( آسمان دنیا را با چراغ ھایى زیبا زینت دادیم و بھ یقین ، ما  .)) 
 :و این آیھ را كھ مى فرماید
 (518)ولقد جعلنا فى السماء بروجا و زیناھا للناظرین 
 ((. و بھ یقین ، ما در آسمان برج ھایى قرار دادیم و آن را براى تماشاگران جست جوگر و متفكر آراستیم))
 :و این بیان برانگیزاننده پیامبر را كھ فرمود
 (519)علیكم بالوجوه المالح و الحدق السود
 .بر شما باد كھ با خوبرویان نمكین سیما و مشكین چشم معاشرت نمایید
 :و فرمود
 (520)اطلبوا الخیر عند حسان الوجوه 
 ((.خوبى و نیكى را نزد زیبارویان و نیكوسیرتان بجویید))
 :و فرمود

و افضل نساء امتى اصبحھن وجھا ...(521) 
(( كمتر استبرترین زنان امت من آنانى ھستند كھ سیما و رفتارشان زیباتر و مھریھ آنان   .)) 
 :و این سخن امیرمؤمنان را كھ فرمود
 ... حسن وجھ المؤمن عنایة هللا بھ
 ((. زیبایى چھره و سیماى انسان با ایمان نشانگر عنایت خدا بھ اوست))
 :و این بیان یازدھمین امام نور را كھ فرمود
 (522). حسن الصورة جمال ظاھر و حسن العقل جمال باطن

زیبایى چھره انسان ، جمال و شكوه ظاھرى اوست و جمال و نیكویى خرد و اندیشھ ، سرمایھ آراستگى باطنى و 
ى اودرون . 



 نمونھ آراستگى و برازندگى
افزون بر توجھ دادن بھ منظره ھاى دلپذیر طبیعت ، زیبایى ھاى مصنوعى و تجمل و خودآرایى نیز بسان 
زیبادوستى و زیباپسندى ، مورد توجھ قرآن و اسالم است و خود پیشوایان راستین دین ، از آن جملھ ریحانھ 

آراستگى و برازندگى بود و در زندگى سرشار از ظرافت و لطافت و پرشكوه و پرواپیشھ پیامبر، خود نمونھ 
ساز و رھبرى درست و معتدل و  قداست خویش بھ پیروانشان نشان داد كھ در پاسخ بھ ارضاى این حس تاریخ 

بدون افراط و تفریط آن ، باید موھبت زیبایى را گرامى داشت و آن را با آراستگى اخالقى و انسانى و نجابت و 
اف ، زیباتر ساختعف  . 

باید بھ بھداشت و پاكیزگى بدن ، مسواك دندان و بھداشت دھان ، آراستھ ساختن مو و رو و پوشیدن لباس مرتب ، 
بھره ورى از مركب خوب ، روغن زدن مو، رنگ كردن آن ، عطرآگین ساختن خویشتن و بھ زیباسازى خانھ و 

ا از نشانھ ھاى ایمان و پروا و بندگى آگاھانھ و عاشقانھ آفریدگار محیط زندگى و شھر و دیار بھا داد؛ چرا كھ اینھ
 . زیبایى ھا و از راه تقرب بھ بارگاه او و تخلق بھ اخالق انسانى و الھى است
 :مگر نھ اینكھ قرآن بھ تجمل و خودآرایى فرمان مى دھد و مى فرماید
 (523)یا بنى آدم خذوا زینتكم عند كل مسجد
(( جامھ و زینت خود را در ھر نماز و عبادتى برگیرید! ھان اى فرزندان آدم  !)) 

ى خمود و گریزان از زیبایى و برازندگى مى فرمایدو در نكوھش عناصر و جریان ھا : 
 (524)... قل من حرم زینة هللا التى اخرج لعباده
(( زینت ھا و زیبایى ھایى را كھ خدا براى بندگانش پدید آورده است ، و نیز رزق و روزیھاى : بگو! ھان اى پیامبر
 ((پاكیزه را، چھ كسى بر آنھا حرام گردانیده است ؟

ھ این مگر نھ اینكھ پیامبر گرامى بھ یكى از ھمسران خویش كھ از آراستگى و برازندگى و بھا دادن آن حضرت ب
خداوند دوست مى دارد، ھنگامى كھ بنده با ایمانش بھ سوى برادران دینى و :((موضوع شگفت زده شده بود فرمود

ان هللا یحب اذا خرج عبده المؤمن الى اخیھ.))ھمنوعان خویش مى رود، آراستھ و برازنده بر آنھا وارد مى شود  
...(525) 

و مگر دومین امام نور نبود كھ وقتى براى نماز و نیایش با خدا آماده مى شد، بھترین و باشكوھترین لباس خویش 
ز ھمیشھ آراستھ تر مى ساخترا مى پوشید و خود را ا  . 

ان هللا جمیل یحب الجمال فاتجمل لربى و ھو : اذا قام الى الصلوة لبس اجود یثابھ و یقول ) علیھ السالم(كان الحسن 
خذوا زینتكم عند كل مسجد: یقول  .(526) 

خداى فرزانھ ، زیباست و زیبایى را دوست مى دارد بھ ھمین جھت من براى راز و نیاز با پروردگارم لباس ))
مسجد و پرستشگاه ، زینت و زیور بھ ھنگام رفتن بھ : زیباى خویش را مى پوشم چرا كھ او دستور داده است كھ 

 ((!خود را برگیرید و آراستھ و پاكیزه باشید
و مگر ششمین امام نور در انگیزش بھ تجمل و خودآرایى و برانگیختن ھمگان براى زیباسازى درون و برون 
 :نفرمود
 (527). ان هللا جمیل و یحب الجمال و یحب ان یرى اثر النعمة على عبده
بھ یقین ، خداى فرزانھ زیباست و زیبایى را دوست مى دارد و نیز دوست مى دارد كھ نعمت زیبایى را كھ بر ))
 ((.بنده اش ارزانى داشتھ است ، در او بنگرد
 :و مگر در تشویق بھ خودآرایى و تجمل نفرمود
 . اختضبوا فانھ یزید فى شبابكم و جمالكم
 (528)((.خضاب كنید كھ بر جوانى و زیبایى شما مى افزاید))

اگر چنین است ، پس چرا برخى از مدعیان اسالم و ایمان با این كھ دل ھایشان آكنده از عشق بھ پیشوایان نور، از 
فشان و برازنده و سیره مترقى و زیبا و شایستھ اش جملھ ریحانھ پیامبر است ، او را نمى شناسند و با سیماى نورا

بیگانھ اند و ساده اندیشانھ آن سمبل زیبایى ھا و برازندگى ھا و واالیى ھا را بھ گونھ اى وصف مى نمایند و جمال 
 بى مثال او را بھ سبكى بھ تصویر مى كشند كھ گویى ھماره سیمایى گرفتھ و نگران ،
 چھره اى خشن و سخت ،

گریان و اشكبار،چشمانى   
 زبانى گلھ مند و گلھ گزار،
 لباس پاره و بى ارزش ،
 موھایى پریشان و نامنظم ،



و حال و روزى ناالن داشتھ و از خوشرویى و خوشخویى ، شادابى و طراوت ، زیبایى و آراستگى ھاى پرشكوه 
اننده ، ھیچ نشانى از سیما و آن دخت بھشت و آن بانوى نمونھ بیگانھ اند؛ در حالى كھ این تصویر تار و گریز

تصویر ملكوتى و زیباى او ندارد و این را دست خیانت دشمن و ساده اندیشى و خمودى و تاریك اندیشى دوست 
ساختھ است و ھیچ ربطى بھ سیماى ریحانھ پیامبر ندارد؛ چرا كھ او در سیما و سیره ، ظاھر و باطن ، سبك و 

گفتار و عملكرد و فرھنگ و اخالق ، شبیھ ترین ھا بھ پدرش پیامبر بود و روش ، جمال و كمال ، زینت و تجمل ، 
تجسم واالیى ھا و آراستگى ھا و زیبایى ھاى او، و ترجمان راه و رسم زیبا، زیباپسند و زیباخواه و زیبادوست 
 . قرآن

خت بھا مى داد و ھم بھ سبك و سیره آن نمونھ زیبایى ھا و پاكى ھا این بود كھ ھم بھ خودسازى معنوى و انسانى س
آراستگى و برازندگى و ظرافت و زیبایى ، این موھبت بزرگ خدا بھ انسان ، ھم بھ خوشرویى آراستھ بود و ھم بھ 
 . خوشخویى
او بھ آراستگى ظاھرى ، نھ تنھا بھا مى داد كھ آن را نوعى عبادت خدا مى شمرد و این درس را بھ پیروانش مى 

و بھداشت و آراستگى و برازندگى و بھره ورى از عطر و بوى خوش در قلمرو  داد كھ خودآرایى و نظافت
این كار ھم .مقررات ، بر خالف پندار عناصر و جریانھاى خمود، نھ تنھا ناپسند نیست كھ بسیار ھم پسندیده است 

ایى و عبادت خدا و مایھ تقرب و گرمى زندگى و ھم پاسخى است طبیعى و انسانى و خردمندانھ بھ حس زیب
 . زیباپسندى و جمال دوستى و كمال طلبى انسان
 : براى نمونھ
در زندگى آن بانوى بھشت آورده اند كھ آن حضرت با این كھ در پروا و پاكى بھ گونھ اى بود كھ از رسیدن  -1

ین و با این وصف ، در كانون خانھ و خانواده ھماره عطرآگ: بوى خوش عطرش بھ نابینایى بیگانھ پروا مى فرمود
آراستھ و باوقار و پرشكوه مى زیست و موھبت زیبایى و جمال بى مثال را كھ خدا بھ او ارزانى داشتھ بود، با 
 .تجمل و آراستگى و جلوه گر ساختن آن در مرز مقررات سپاس مى گزارد

نوعى عبادت و  آن بانوى اندیشمند ھماره آراستھ و عطرآگین بود و این كار را: یكى از شاگردانش آورده است كھ 
مایھ تقرب بھ خدا مى شمرد؛ بھ گونھ اى كھ حتى در واپسین لحظات زندگى اش وضو ساخت و جمال پرفروغ و 
 :نورافشانش را آراستھ تر نمود و بھ من فرمود

عطر مرا كھ ھمیشھ با آن خویشتن را عطرآگین مى سازم ، بیاور و پیراھنى را كھ ھماره با آن ! ھان اى اسماء
بھ ھنگام فرارسیدن وقت نماز، بھ بیدار كردن .ى گزارم ، حاضر ساز و بر بالین من بنشین تا لختى بیاسایم ونماز م

من اقدام كند؛ اگر بیدار شدم كھ بھ عبادت و نیایش مى پردازم و اگر بیدار نشدم ، كسى را از پى امیرمؤمنان 
ھاتى طیبى الذى اتطیب بھ.بفرست و جریان را بھ او گزارش كن   ...(529) 

سرورم آیا عطر و : تم و گفتم از ریحانھ پیامبر عطر خواس: آورده است كھ ))ام سلمھ((بانوى شایستھ كردار، -2
 بوى خوشى نزد خویش دارید؟

بوى خوشى از آن برخاست .و بى درنگ شیشھ عطرى آورد و اندكى از آن را بر كف دستم ریخت ! آرى : فرمود
 (530). كھ ھرگز بھ مشامم نرسیده بود؛ تو گویى از عطرھاى بھشت است
در آستانھ عروسى دخت بھشت ، پدرش پیامبر مرا بھ بازار : یكى از یاران درست كردار پیامبر آورده است كھ  -3

آن را نزد دخت ارجمند پیامبر .بدھم ))فاطمھ((و ھنگامى كھ آوردم ، فرمود آن را بھفرستاد تا عطر خوبى تھیھ كنم 
ما ھذا الطیب ؟! این عطر چیست و آن را از كجا آورده اى ؟یا ابا الیقظان ! عمار: بردم كھ پرسید (531) 

این را بھ دستور پدرتان براى شما فراھم آورده ام: گفتم   . 
 :امیرمؤمنان در اشاره بھ آراستگى و جمال و كمال وصف ناپذیر آن حضرت مى فرماید -4
... ى الھموم و االحزانولقد كنت انظر الیھا فتنكشف عن  .(532) 
(( بھ گونھ اى بود كھ نھ من او را بھ خشم آوردم و نھ  بھ خداى سوگند، زندگى زیبا و با صفاى من با ریحانھ پیامبر

بھ گونھ اى كھ تماشاى جمال و كمال او و حضورش در زندگى ام ، ھمھ غم و اندوه و آثار .او مرا آزرده ساخت 
 ((.مشكالت و تنگناھا را از زندگى ام مى زدود
 تجسم حیا و وقار -21

و یا شرم و احساس خجالت تعبیر مى گردد، ))آزرم((فارسى بھ ، در فرھنگ و زبان))حیا((واژه دلپذیر و ارزشمند
در فرھنگ و قاموس قرآن و عترت بھ مفھوم احساس انفعال و انكسار روانى یا احساس شرم و حیا در برابر ترس 
از نكوھش و سرزنش دیگران در برابر قانون ستیزى و قانون شكنى و خودكامگى و خودسرى و گناه و زشتكارى 

ساختن حقوق بشر آمده است و پایمال  . 
این حالت پسندیده روحى و روانى و این خلق و خوى مترقى و متمدنانھ ، از ویژگى ھاى انسان خردمند و 



 خردورز،
 از نشانھ ھاى علو روح و اعتماد بھ خویشتن ،
 از نشانھ ھاى سالمت نفس و قوت ضمیر،
 از نشانھ ھاى بیدارى فطرت و شكوفایى وجدان ،

شایستھ و بایستھ انسان ،از صفات   
 از عالیم رشد فكرى و فرھنگى و اجتماعى و معنوى ،
 از رازھاى سعادت و نیك بختى ،
 از سجایاى اخالقى و انسانى ،
 از نشانھ ھاى ایمان و پرواى از خدا،
 از ارزش ھاى واالى الھى ،
 از نشانھ ھاى بھا دادن بھ افكار عمومى و حقوق اجتماعى ،

زرگ رعایت مقررات و قوانین ،از ضمانت ھاى ب  
 از عوامل مھم و مؤ ثر روانى و مردمى در جلوگیرى از قانون گریزى و مرزشكنى و خودكامگى و خودسرى ،
از راھكارھا و ابزارھاى الزم براى ساختن جامعھ و تمدن و محیط و شرایط و فضاى اجتماعى و سیاسى و قضایى 

مت و آزادى و امنیت انسانھا، و باعث وجاھت و زیبایى و كرامت و و اقتصادى مطلوب براى تاءمین حقوق و حر
 . آبرومندى فرد و جامعھ و خانواده و نظام در برابر خدا، خویشتن ، افكار عمومى ، و تاریخ است

، بھ یكى از شاگردانش فرمود))حیا((از این دیدگاه است كھ ششمین امام نور در گرامیداشت : 
اعنى الحیاء...خص بھ االنسان دون جمیع الحیوان من ھذا الخلق الجلیل قدره  انظر االن یا مفضل الى ما (533) 

(( ، كھ خداى فرزانھ آن را تنھا از آن انسان ساختھ و بھ او ارزانى ))حیا((اینك بھ این ویژگى! اى مفضل ھان 
اگر این ویژگى انسان نبود، نھ ! داشتھ و حیوانات از آن بى بھره اند، نیك بنگر و در ره آورد آن ژرف بیندیش 

نھ كسى بھ امانت ھا بھا مى داد و نھ بھ وفا و  حرمت میھمان در جامعھ رعایت مى شد و نھ احترام عھد و پیمانھا؛
وفادارى و آزادگى و بشردوستى ؛ نھ كسى در انجام خواستھ ھاى عادالنھ و انسانى دیگران تالش مى كرد و نھ در 
جلب نیكى ھا و ارزش ھا؛ نھ كسى بھ عمل بھ قانون و رعایت مقررات افتخار مى نمود و نھ تالش در راه آزادى و 

وق انسانھا؛ نھ كسى از ستم و بیداد دورى مى جست و نھ از گناه و زشتى اعالن بیزارى مى كردتاءمین حق . 
 پاورقي ھا
159سوره آل عمران ، آیھ  -504 . 
12، ص 1مجموعھ ورام ، ج  -505 . 
194نھج البالغھ ، خ  -506 . 
81، ص 43بحار، ج  -507 . 
54سوره مائده ، آیھ  -508 . 
16سوره نمل ، آیھ  -509 . 
، قارون مكھ بود كھ با وعده مھریھ ))عبدالرحمن بن عوف((در میان خواستگاران ، از ھمھ عجیب تر كار -510

سنگین و زندگى پرزرق و برق ، تقاضاى ازدواج با ریحانھ پیامبر را داشت و پیشنھاد مى كرد كھ یكصد شتر 
! زار دینار بھ عنوان مھریھ تقدیم دارداصیل ، كھ بار آنھا پارچھ ھاى گران قیمت مصرى باشد، بھ ھمراه ده ھ

پیامبر از این خواستگارى ناپسند و نامناسب بھ گونھ اى خشمگین گردید كھ مشتى سنگریزه بھ سوى او پاشید و 
تو مى پندارى كھ من شیفتھ مال و ثروت ھستم كھ مى خواھى بر من فخر بفروشى و مرا با پول فریب دھى  :فرمود

293، ص 11عوالم ، ج ! انك تھول على بما لك ؟: و قال  ؟فغضب النبى من مقالتھ . 
346، ص 2؛ تفسیر برھان ، ج 303، ص 8بحار، ج  -511 . 
303، ص 8بحار، ج  -512 . 
86، ص 43بحار، ج  -513 . 
34؛ ذخائر العقبى ، ج 365، ص 11؛ عوالم ، ج 538، ص 2سنن ابن ماجھ ، ج  -514 . 
209نھج البالغھ ، خ  -515 . 
6ه ق ، آیھ سور -516 . 
5سوره ملك ، آیھ  -517 . 



16سوره حجر، آیھ  -518 . 
546ص ))ملح((سفینھ ، واژه -519 . 
37، ص 14وسائل ، ج  -520 . 
324، ص 5كافى ، ج  -521 . 
32، ص 1بحار، ج  -522 . 
31سوره اعراف ، آیھ  -523 . 
32سوره اعراف ، آیھ  -524 . 
51مكارم االخالق ، ص  -525 . 
، ابواب احكام المالبس3وسائل ، ج  -526  . 
438، ص 6كافى ، ج  -527 . 
آیا این تعابیر زیبا و انسانى از زیبایى و زیباپسندى و ترغیب بھ تجمل و آراستگى ظاھرى و باطنى ، نشان  -528

این نكتھ ظریف نیست كھ بھره ورى از انواع زینت ھا و زیورھا و ھنرھا اگر بر اساس اعتدال و خردورزى و بھ 
افراط و تفریط باشد، نھ تنھا ناپسند نیست كھ سخت پسندیده ھم مى باشد؛ چرا كھ اگر جز این بود، خدا نھ  دور از

زیبایى ھا را پدید مى آورد و نھ حس زیباپسندى را؛ و آفرینش این ھا نشانگر این واقعیت است كھ آفریدگار زیبایى 
، مردمى را بھ شناخت زیبایى ھا توجھ داده و آنان را  ھا آن را دوست مى دارد و بھ ھمین دلیل ھم آیات و روایات

بھ تجمل و آراستگى ظاھرى و باطنى فرمان مى دھد، گرچھ گروھى خمود و كوتھ بین با برداشت ھاى جاه طلبانھ 
و نارواى خویش ھمھ این آیات و روایات را نادیده گیرند و با این حس طبیعى و انسانى در افتند و بھ نام دین و 

ایان راستین آن ، با ھر گونھ آراستگى و برازندگى و مظاھر زیبایى و زیباپسندى بھ مبارزه و مخالفت پیشو
 .برخیزند و نسل جوان و روشنفكر را از دین و دین باورى و دیندارى گریزان سازند
507، ص 11؛ عوالم ، ج 62، ص 2كشف الغمة ، ج  -529 . 
42ى ، ص ؛ امالى طوس95، ص 43بحاراالنوار، ج  -530 . 
26؛ دالئل االمامة ، ص 334، ص 11عوالم ، ج  -531 . 
134، ص 43بحار االنوار ج  -532 . 
25، ص 2بحاراالنوار، ج  -533 . 

 

 
از سویى انسان را بھ كسب ارزش ھا و انجام نیكى ھا و رعایت مقررات اجتماعى بر مى ))حیا((آرى ، ویژگى

نون شكنى و قانون گریزى و قانون ستیزى استانگیزد و از دگر سو مانع مھم روانى براى قا  . 
از ستم و گناه و خودكامگى فرمود))حیا((پیامبر گرامى درباره بازدارندگى روانى : 

 (534)الحیاء یصد عن فعل القبیح 
 ((.شرم و حیا، انسان خردمند و خردورز را از كارھاى زشت باز مى دارد))
 :و فرمود
 (535)((. اذا لم تستح فافعل ماشئت))
ھنگامى كھ ویژگى انسانى شرم و حیا را كنار نھادى ، دیگر ھر آنچھ مى خواھى انجام ده ؛ چرا كھ دیگر از ھیچ ))
 ((. زشتى و بیدادى باك نخواھى داشت
 :امیرمؤمنان فرمود

یاءه قل ورعھ من قل ح (536) 
(( م نیز ھمان گونھ خواھد بودآن كس كھ شرم و حیایش در زندگى اندك باشد، پرواى او از گناه و ست .)) 
 : و نیز فرمود كھ
 (537). من كساه الحیاء ثوبھ لم یر الناس عیبھ
 ((.آن انسان خردمندى كھ جامھ رویین زندگى اش حیا باشد، عیب ھا و لغزش ھاى او نھان مى ماند))



 :یازدھمین امام نور فرمود
 (538). من لم یتق وجوه الناس لم یتق هللا
آن كسى كھ شرم و حیا نداشتھ باشد و از افكار عمومى پروا نكند، ایمان و پروا نیز نخواھد داشت و از خدا نیز ))
 ((.حیا نخواھد كرد
 :و فرمود
 (539)احسن الحیاء استحیاؤ ك من نفسك 
(( ى بھ حیا كنى و با گناه و خودكامگ  بھترین و نیكوترین حیا آن است كھ تو انسان از كرامت و شخصیت خویش 
 ((. خود اھانت روا ندارى و خود را درخور نكوھش و كیفر نسازى
 ریحانھ پیامبر و ویژگى انسانى حیا و وقار
خویش ، تجسم حیا و وقار و متانت   و ریحانھ پرشكوه پیامبر، در زندگى انسان ساز و درس آموز و الھام بخش...
 خداپسندانھ ، این ویژگى اخالقى و انسانى ،

مال و معنویت ،این نشان ك  
 این عالمت خردمندى و خردورزى ،
 این سرمایھ سعادت و نیكبختى ،
 این كرامت و شرافت ،
 .و این خلق و خوى ماندگار، جاودانھ پرجاذبھ و خدایى بود
 آن حضرت در زندگى الھام بخشش ، از آفریدگارش حیا و پروا مى كرد كھ در بندگى و عبادت ،
 اخالص و امانت ،

ایش ،نماز و نی  
 خداپرستى و مردم خواھى ،
 پروا و تقوا،
 عدالت و حق طلبى ،
 عفاف و اخالق ،
 وقار و متانت ،
 آراستگى بھ ارزش ھا و پیراستگى از نقاط منفى ،
 .دقت در واجبات و رعایت مستحبات و مقررات اجتماعى و تخلق بھ اخالق الھى ، در اوج قرار نگیرد

مى كرد كھ دختر او باشد اما در ھمھ میدانھاى افتخار و معنویت ،  او از پدرش پیامبر احساس شرمسارى
پیشتازترین نباشد و با عملكرد شفاف و پرجاذبھ و روشن و نورافشانش ، بھ صورت سند صداقت دعوت ، درستى 
 .رسالت ، كارایى دین و دفتر و نمونھ تمام عیار پرورش یافتھ راه و رسم قرآن و پیامبر تجلى نكند

ندگى مشترك با امیرواالیى ھا نمى پسندید و پروا مى كرد و خجالت مى كشید كھ چیزى فراتر از امكانات او در ز
 .اقتصادى آن حضرت از او بخواھد
او از افكار عمومى و تاریخ و نسل ھاى آینده احساس مسئولیت مى نمود و خجالت مى كشید كھ مسئولیت اجتماعى 

اد و خودكامگى و قانون شكنى ، خروش برندارد و روشنگرى نكند و اجازه خویش را واگذارد و بر ضد ستم و بید
دھد تا آفت تاریك اندیشى ، جمود، خشونت ، سركوب ، اختناق ، حق كشى ، ناامنى ، آفت مرگبار انحصار و 
 میكرب قتال استبداد، بى سر و صدا، ھمھ جا را جوالنگاه خویش سازد و در پیكر جامعھ النھ كند و بر خرمن
 .ھستى آنان بتازد
 :خودش بھ ھمتا و ھمپرواز زندگى اش فرمود
 (540). یا ابا الحسن انى الستحیى من الھى ان اكلفك بما ال تقدر علیھ
ریحانھ سرفراز و سربلند پیامبر، در اوج پروا و حیا و وقار بود و تجسم آراستگى بھ این ویژگى انسانى و این خلق 
و خوى الھى و خردمندانھ ، اما از خجالتھاى نابجا، كم روییھاى ناپسند، انزوا و گسستن و بریدن از مردم ، یگانگى 

ر تاریخ و روند جامعھ خویش سخت بیگانھ بود؛ چرا كھ در نگرش آن بانوى متفكر، آن حیا و پروا و احساس از سی
كھ انسان را از قانون شكنى و گناه و بیداد باز مى دارد و ضامن رعایت مقررات و  -شرم و آراستگى بھ آزرمى 

ور شاءن انسانھاى آزاده و خداجو و حق پو؛ پسندیده و زیبنده است و در خ - حقوق و آزادى و حرمت دیگران گردد 
 .نھ كم رویى ھا و خجالت ھاى بى مورد و ناپسند

از دیدگاه فاطمھ ، اینھا از خصلت ھاى نكوھیده مى باشد و از ضعف نفس ، عدم احساس كرامت و شخصیت و از 
لزل خانوادگى و از عقده حقارت سرچشمھ مى گیرد؛ كھ ممكن است بر اثر تربیت نادرست ، عیوب طبیعى ، تز



انواع ناھنجارى ھاى اجتماعى و اقتصادى و سیاسى و فرھنگى ، گریبانگیر انسان گردد و راه رشد و تعالى را بر 
 .او ببندد
در فرھنگ آزاده پرور فاطمھ و خاندان سرفراز او، این گونھ كم روییھا و خجالت ھا و این گونھ انزواھا و یا 

نشان عدم سالمت روانى است و از این گونھ خجالت ھا و گوشھ گیرى ھا و مردم  پرواھاى گریز، نوعى بیمارى و
ى بى خردانھ و احمقانھ تعبیر گردیده و سخت مورد نكوھش قرار گرفتھ است))حیا((گریزیھا، در روایات بھ  . 

حیاء عقل و حیاء حمق: الحیاء حیاءان   .(541) 
(( حیاى خردمندانھ و حیاى احمقانھ و بى خردانھ: حیا بر دو قسم است   .)) 

انى و الھى ، آموزگاران شایستھ و بى نظیر، ریحانھ ارجمند پیامبر بھ دلیل ریشھ و تبار پرافتخار، تربیت آسم
خاندان سرفراز و بى بدیل ، شكوه و زیبایى وصف ناپذیر سیما و سیرت ، معنویت و عظمت سیرت و استحكام و 
استوارى خانوادگى و محیط مساعد آن و دیگر عوامل شایستھ و شخصیت ساز شناختھ شده و ناشناختھ ، در اوجى 

غناى نفس و خرد و ھوشمندى سرشار و آراستگى و برازندگى و كمال و جمالى قرار  از قوت قلب و علو روح و
داشت كھ در كران تا كران وجودش ، جایى براى احساس ضعف و حقارت نفس و یا كم رویى و حیاى نكوھیده و 

و سیاسى و منفى و یا پرده نشینى و انزواگزینى و گریز از جامعھ و وانھادن مسئولیت ھاى فرھنگى و اجتماعى 
 .انسانى یافت نمى شد
 : از این رو، آن افتخار جھان انسانیت را این گونھ مى نگریم كھ
با تخلق بھ اخالق الھى ، از بیان حق و حقیقت و روشنگرى و خیرخواھى و دلسوزى و خروش و فریاد بجا از  -1

ور و اختناق و جو سازى حكومت حق كشى و بیداد، نھ مى ھراسد و نھ احساس شرم و مى كند بلكھ با ھمھ سانس
 .نیز نداى حق طلبى خویش را در گستره تاریخ طنین افكن مى سازد
 : چرا كھ او بر این باور است كھ
 (542)وهللا ال یستحیى من الحق 

خدا از بیان حقیقت ، حیا و پروا نمى كند؛ از این رو بندگان راستین او نیز نباید از بیان حق و فریاد از ستم و حق 
پروا دارند كشى ، احساس خجالت و كم رویى كنند بلكھ باید از گفتار باطل و بیھوده و ظالمانھ و ناروا . 

در زندگى درس آموز و شكوھبارش ، ھرگز از تالش و روشنگرى و پیكار با آفت جھل و خرافات و ستم و  -2
مظاھر انحطاط باز نمى ایستد و در راه انجام وظیفھ و اداى رسالت انسانى خویش از سرزنش بى خردان و 

رویى و خجالت و احساس شرم مى گردد و نھ ناآگاھان و سم پاشى شیطان استبداد و ارتجاع ، نھ دستخوش كم 
دچار ترس و دلھره ؛ چرا كھ او پیشواى راستینى است كھ در راه حق از سرزنش و نكوھش نكوھشگران نمى 
ترسد؛ تا آنجایى كھ در این راه بھ ھمراه ھمتاى گرانقدرش در خانھ تك تك سران مھاجر و انصار مى رود و آنان 

مى خواندرا بھ رویارویى با ستم فرا . 
 (543)یجاھدون فى سبیل هللا وال یخافون لومة الئم 
(( ه مى كند و روشنگرى مى نماید و دین خود را بھتر از ھر پیشواى انسان دوست و و با آنان گفتگو و مناظر
 ((.نگران سرنوشت جامعھ اش ادا مى كند
او ھرگز از بھره ورى علمى و معنوى از وحى و رسالت و امامت راستین و فرشتگان بارگاه خدا و حتى تجربھ  -3

ستخوش حیا و كم رویى و خجالت نابجا نمى گردد؛ چرا كوتاھى نمى كند و د  زندگى برخى شاگردان و دوستانش 
ھیچ انسان توحیدگرا و : كھ بسان ھمتا و ھمسنگر زندگى اش بر این باور است و این درس را مى دھد كھ 

 .سعادتخواھى نباید از فرا گرفتن دانش و تجربھ و یا آموختن و پرسیدن چیزى كھ نمى داند احساس شرم كند
لم یعلم الشى ء ان یتعلمھ و ال یستحین احد اذا  .(544) 

ھیچ كس: داد كھ و این درس رشد و تعالى را بھ رھروان راه خویش مى  -4 ھنگامى كھ از او چیزى مى پرسند و   
  ، دستخوش !))نمى دانم :((مى خواھند و او آن را نمى داند، نباید از این كھ بھ ندانستن خویش اعتراف كند و بگوید

كم رویى و خجالت گردد؛ چرا كھ چنین صراحت صادقانھ و شھامتمندانھ اى ، از قوت قلب و سالمت نفس و توسعھ 
خصیت خبر مى دھد و نھ از ضعف آنش  . 

 (545). و ال یستحین احد منكم اذا سئل عما ال یعلم ان یقول ال اعلم
با این بیان ، سیره و روش ریحانھ پیامبر، باید الھام بخش زنان و دختران كمال جو و روشنفكر و آزاده عصرھا و 
نسل ھا قرار گیرد تا بدین وسیلھ ، ھم خویشتن را بھ گوھر عفاف و پاكى و دانش و بینش ژرف و پروا و صداقت و 

زند و خود را در عرصھ ھاى گوناگون زندگى بھ عنوان یك انسان شھامت و دیگر ارزش ھاى انسانى آراستھ سا
آراستھ مطرح كنند و بھ پشتوانھ معنویت و دانش و كارایى و ایفاى نقش ھاى حساس در مدیریت و فرھنگ و دیگر 

و ابعاد، جایگاه و موقعیت و حقوق و آزادى خویش را بخواھند و با ستم تاریخى در مورد خویش بھ پیكار برخیزند 



ھم بكوشند تا بھ كم رویى ھا و خجالت ھاى منفى و حیاى نكوھیده و بازدارنده و تباھى ھاى آن گرفتار نگردند؛ باید 
سخت بھ ھوش باشند تا ھم بھ بھانھ عفاف و خجالت و پوشش و قداست زن ، بھ عضوى بریده و گسستھ و بیگانھ از 

مود و تعصب و مروج تاریك اندیشى و اسارت تبدیل جامعھ و دنیاى خویش و عاطل و باطل و پادو و ابزار ج
نشوند و ھم با وا نھادن عفاف و حیا و پرواى واقعى كھ باعث سالمت نفس و قوت قلب و پیروزى و سرافرازى و 
پاكى و پیشتازى انسان مى گردد، از دگر سو از آنان عروسك نسازند و بدانند كھ عروسك ، عروسك است ؛ خواه 

رى و مدپرستى و نوجویى دروغین و خواه بھ بھانھ دروغین حیا و عفاف و نجابت و پرده نشینى و بھ بھانھ روشنفك
 . انزواگرى
آرى ، سیره و سبك ریحانھ پیامبر، نھ كم رویى و خجالت بیجا و انزوا و گوشھ گیرى و پرده نشینى و پرده گزینى 

و تقواى منفى ؛ نھ وانھادن مسئولیت ھاى  و ضعف و ناتوانى از رویارویى با مشكالت بود و نھ پرواى گریز
اجتماعى ، سیاسى ، حقوقى ، فرھنگى ، ھنرى فكرى و رھبرى مترقى جامعھ بود و نھ رھا ساختن مدیریت خانھ و 
آموزش و پرورش نسل نوخاستھ و اداره شایستھ و بایستھ و عادالنھ آزادمنشانھ این جامعھ كوچك ، اما مھم و 
 .سرنوشت ساز

ر قلب جامعھ حضور داشت و در پیشاپیش روند تاریخ و رویدادھا؛ ھمان گونھ كھ محور كانون خانھ آن حضرت د
 .و مدار خانواده بود

آن پیشواى واالییھا در اوج آراستگى بھ پروا و حیاى واقعى و در اوج رعایت مقررات و حقوق و حرمت انسانھا و 
از ترس و كم رویى و حیاى نكوھیده و گریز از رسالت تالش در تاءمین و تحقق و گسترش و توسعھ حقوق بشر، 

اجتماعى و سیاسى و رھبرى و انسانى ، پاك و پیراستھ بود و بر خالف پندار بسیارى از مدعیان دوستى و پیروى 
از آن انسان نمونھ ، كھ او را بریده و گسستھ و بیگانھ از درد و رنج مردم و روند جامعھ و مسئولیت ھاى سیاسى و 

ماعى و رھبرى خویش ، بھ صورت منزوى و در صندوقخانھ و در پرده گزینى مى پندارند و با كج اندیشى ، اجت
ھمھ جاذبھ ھاى علمى ، فرھنگى ، ھنرى ، معنوى ، اجتماعى ، سیاسى و مردمى او را از زندگى الھام بخش و 

ھوم راز ماندگارى و محبوبیت و پرافتخارش نفى نموده و با نادیده انگاشتن نا آگاھانھ و تعصب آمیز و مو
جاودانگى اش ، از آن سیماى پرفروغ و زیبا و پرمعنویت ، چھره و الگویى بى رنگ و منفى ارائھ مى كنند، آن 
نمونھ شایستگى ھا و یگانھ واالیى ھا و رادى ھا چنین نبود؛ بلكھ سبك و سیره اى مترقى ، انسانى ، ماندگار، زنده 

اشت و ھمین شیوه و روش پرجاذبھ نیز راز محبوبیت و رمز جاودانگى آن حضرت است، پرنشاط و الھام بخش د  
. 

با این بیان ، چگونھ مى توان بھ نام او و بھ بھانھ پیروى از راه و رسم انسانى و مترقى و آزادمنشانھ او، زن را از 
یم مقدس و در ستار مذھب ، در محروم كرد و با بازى با واژه ھا و مفاھ  حقوق طبیعى انسانى و اجتماعى خویش 

 عمل او را بھ انسان درجھ دوم و یا سوم تبدیل ساخت ؟
درست است كھ برابر بیانى كھ از آن حضرت آورده اند، نزدیكترین حالت زن بھ خدا، ھنگامى است كھ آموزگار و 

او، بھترین چیز براى زنان ،  مربى آگاه و با كفایت خانھ اش باشد و نسل شایستھ بپرورد؛ و یا برابر بیانى دیگر از
 .آن است كھ با مردان بیگانھ نشست و برخاست خصوصى نداشتھ باشند و آنان را نبینند و آنان نیز اینان را
و درست است كھ آن حضرت خود را از مردان بیگانھ مى پوشانید؛ اما كسانى كھ با نگرش سطحى بھ این چند 

ا قشرى گرى و جمود و تعصب بى جا و شیوه عقب مانده و خشونت بار روایت و عدم دریافت صحیح پیام آنھا و ب
و بیمار گونھ ، یا سلطھ جویانھ در دنیاى اسالم در این اندیشھ اند كھ زن ، یا نیمى از پیكر جامعھ را بھ انزوا كشند 

ن كار مى پندارند، نھ و اگر بتوانند كوچھ و خیابان و شھر آنان را نیز جدا سازند و پیاده شدن اسالم را در گرو ای
 در گرو رعایت حقوق بشر،
 بھ رسمیت شناختن حق حاكمیت مردم بر سرنوشت خویش ،
 جا بھ جایى خردمندانھ و متمدنانھ و مسالمت آمیز قدرت با انتخاب آزاد،
 بھا دادن بھ راى و نظر و حقوق شھروندان ،
 تحقق دمكراسى و مردم ساالرى ،
 حاكمیت عدل و داد،

تمند و ناتوان در مقابل قانون ،برابرى قدر  
 آزادى بیان و قلم ،
 وجود نظارت ملى با مطبوعات آزاد و مستقل و متنوع ،
 آزادى احزاب و اجتماعات ،
 آزادى انتقاد و چون و چرا،



 رعایت امانتدارى از سوى صاحبان قدرت و امكانات ،
گو بودن در برابر وعده ھا و گفتار و عملكرد و پاسخ  ... 

نان بھ راستى بھ سبك و سیره ریحانھ پیامبر و عملكرد الھام بخش او در زندگى اندیشیده اند؟آیا ای  
 :آیا بھ یاد دارند كھ سبك و سیره آن حضرت این گونھ بود
بھ یاد دارند كھ ریحانھ پیامبر از مكھ تا مدینھ و از بعثت تا ھجرت و از ھجرت تا رحلت پدر گرانقدر و آزادى  -1

ماره در اوج پروا و حیا و عفاف و معنویت ، دوشادوش او و ھمسنگر و ھمراز و رھرو راستین بخش خویش ، ھ
او و در قلب جامعھ بود و براى تحقق عدالت و آزادى ، با اھریمن جھل و خرافھ و شرك و استبداد و انحصار و 
 !سركوب و اختناق و سانسور در مبارزه بود؟
بخش از آغاز زندگى مشترك با امیر واالیى ھا مشاور و معاون و ھمتا و آیا مى دانند كھ آن بانوى الھام  -2

ھمپرواز و ھمسنگر او در زندگى بود و در عرصھ ھاى گوناگون و سرنوشت ساز بھ راستى حضور داشت نھ 
 !ابزارى ؟
بیت آیا بھ یاد دارند كھ آن حضرت در میدان آموزش و روشنگرى و در عرصھ تالش و كوشش ، مدیریت و تر -3
نسل ، سیاست و اجتماع ، و ھنر و ادب ، بھ راستى پیشتاز و پیشاھنگ بود و نھ نمایشى و تشریفاتى و براى بستن 
 !دھان ھا؟
اگر بھ راستى فاطمھ بریده و گسستھ از جامعھ و مردم و دنیاى اطراف خویش بود، آن خطابھ حماسھ سازش در  -4

چھ مفھومى دارد؟مسجد پیامبر و در برابر قداره بندان خالفت  ! 
 !آن رفتن بھ در خانھ ھاى انصار و مناظره اندیشاننده با آنان یعنى چھ ؟ -5
 !حضور در مسجد و مناظره ھاى روشنگر و شجاعانھ با ابوبكر یعنى چھ ؟ -6
یعنى چھ ؟  گفتگوھاى متعدد با عمر و باران دلیل و برھان بر حقانیت موضع خویش  -7 ! 
فھ و وزیرش با او چرا؟عیادت رھبر نظام سقی -8 ! 
 عیادت سلمان ، ابوذر و جابر از او چھ پیامى دارد؟ -9
 !عیادت انبوه نمازگزاران از آن حضرت یعنى چھ ؟ -10
در مورد حقانیت موضع خویش و امامت امیرمؤمنان یعنى چھ ؟))محمود بن لبید((روشنگرى آن حضرت بھ -11 ! 
و مردان از ھم بود و نھ پاكى و عفاف اخالقى و انسانى و  اگر منظور آن حضرت جداساختن شھر زنان -12

نشست و برخاست فاطمھ با مردان شایستھ كردار و پرواپیشھ اى چون سلمان   رعایت متمدنانھ مرز مقررات ، پس 
، ابوذر، مقداد، عمار جابر، بالل ، ابن مسعود و مشورت با آنان در امور گوناگون ؛ یا تشرف آنان بھ محضر 

نویت فاطمھ براى فراگرفتن دانش و بینش و اخالق و ایمان و پروا و معنویت ؛ یا دعوت از این چھره ھا و پرمع
این گونھ شخصیت ھاى درست كردار و امانت پیشھ و مؤ ثر و توحیدگرا بھ وسیلھ امیرمؤمنان براى گفت گو با 

رساندن پیام یا آوردن چیزى یا تقدیم امانتى حضور جدى فاطمھ ؛ یا گسیل آنان بھ خانھ فاطمھ از سوى پیامبر براى 
 !بھ شخص آن حضرت چرا؟

مگر نھ این است كھ بھ پندار این دریافت بستھ و سنگواره اى از اسالم و سیره ریحانھ پیامبر، او بانویى است كھ نھ 
 مردى او را دیده است و نھ او مردى را؟

تھ ، فرشتھ اند كھ ریحانھ پیامبر برابر مقررات و موازین آیا بھ پندار این جریان ، این چھره ھاى بزرگ و برجس
انسانى و سبك و سیره خردمندانھ و عفاف و پوشش بایستھ و خداپسندانھ و منطقى خویش با آنان گفتگو مى كرد یا 
 این كھ اینھا بیگانھ نبودند و ھمگى برادر و پدر و فرزند او بودند؟

اس است یا پیام و مفھوم آن دو روایت ، بھ آن گونھ نیست كھ گروھى مى آیا این انبوه روایات ، ساختگى و بى اس
پندارند و دانستھ و یا ندانستھ ، روى غرض ھا و ھواھا و منافع گروھى و فردى و خطى و یا مرض و غرض آن 

بھ مى گردند و در عمل از ھمان چیزى كھ   گونھ تفسیر مى كنند و آن گاه در عمل دچار بن بست و ضد و نقیض 
ظاھر ھشدار مى دھند و دیگران را بھ استفاده ابزارى از حضور زن در جامعھ متھم مى كنند، خود بھ شدت بدان 
 آلوده مى گردند؟

چرا كھ استفاده ابزارى از زن و جاذبھ جنسى او، ھم براى پیشبرد اھداف تبلیغاتى و اقتصادى و اجتماعى 
اى پیشبرد ھدف ھاى سیاسى و حتى مذھبى ؛ كھ شاید این یكى زشت ناجوانمردانھ و شیوه اى پلید است و چھ بر...و

 !تر و ناجوانمردانھ تر ھم باشد
و یا این كھ مى توان ھمان دو روایت را نیز در كنار این انبوه روایات قرار داد و از ھمھ آنھا تفسیر و برداشتى 
 انسان گرایانھ و خردمندانھ و مترقى ارائھ كرد؟ كدام یك ؟

نگارنده ، دیدگاه سوم درست بھ نظر مى رسد؛ چرا كھ روح و جان پیام آیات و روایات حجاب و عفاف و بھ باور 



حیا و وقار، گسستن و بریدن و منزوى ساختن زن از جامعھ و بیگانھ ساختن او از رشد و روند و توسعھ و 
، استقالل ، برابرى انسانى ، كرامت  شكوفایى آن نیست ؛ ھمچنان كھ نباید آن را بھانھ پایمال ساختن حقوق ، آزادى

؛ بلكھ روح و جان پیام این مفاھیم ...ساختن شھر زنان پرداخت ! و پیشرفت او ساخت و با دستاویز ساختن آن ،
 : زنده و زیبا و دلپذیر این است كھ
ویت باشدزن مترقى و شایستھ باید در اندیشھ و باور و گستره دل ، در اوج عفاف و پاكى و پروا و معن -1 . 
باید در گفتار و حركات و سكنات و اشارات و نشست و برخاست ، آراستھ بھ وقار و متانت و حیا و پروا و  -2
 .آگاھى باشد
 .باید با پوشش انسانى و منطقى و برابر با مقررات خردپسند دینى ظاھر گردد -3
 .باید از نشست و برخاست خصوصى با مردان بیگانھ اجتناب كند -4
اید از رویارویى با مردنمایان زشت كردار و پلید، در ھمھ جا دورى جوید؛ بھ گونھ اى كھ اگر ممكن باشد، نھ ب -5
 .او آنان را ببیند و نھ آن دیو سیرتان ، قامت و چھره او را حتى از روى پوشش بنگرند

انى و عادى و اما گفتگو و مشاوره ، نشست و برخاست و فراگیرى و آموزش ، برخورد و رویارویى انس
و یا عادى ، با رعایت مقررات خردورزانھ و خداپسندانھ ، نھ   خردمندانھ زن در جامعھ با مردان درست اندیش
تنھا ناپسند نیست كھ این كار و این سبك و سیره در حقیقت بھ دوش كشیدن قھرمانانھ و دلیرانھ بار مسئولیت 

بر مرد رواست و نھ بر زن اجتماعى و رسالت انسانى است و وانھادن آن ، نھ  . 
بر این باور، زن آگاه و روشنفكر و با شخصیت باید از سبك و سیره ریحانھ اندیشمند و آزاده پیامبر درس استقالل 
اندیشھ ، عقیده ، روش و خط مشى فردى ، خانوادگى ، اجتماعى و سیاسى و دینى و عبادى و اخالقى و انسانى 

اران و نھ زر و زرداران گردد و نھ بازیچھ تزویر و عوام فریبى و مقدس بازى و بگیرد؛ نھ بازیچھ زور و زورمد
عوام زادگى و عوام زدگى و نھ عناصر لذت جو و ولنگار؛ بلكھ با الھام از آن سمبل واالیى ھا بھ وقار و حیا و 

دانھ در جامعھ آگاھى و ژرفنگرى و خردمندى و خردورزى و نواندیشى و پروا و پاكى آراستھ گردد و توانمن
حضور یابد و نھ تنھا حقوق و كرامت و آزادى و امنیت و حق دفاع و استقالل و عزت و سربلندى را براى خویش 

بخواھد و بھ چیزى جز آن حقوق انسانى رضایت ندھد، بلكھ براى  -كھ فراتر از نیمى از جامعھ را مى سازد  -
ھد و نیك بداند كھ ھر دعوت و پیام و سیستم و روشى در گفتار برادران و فرزندان جامعھ خویش نیز اینھا را بخوا

و كردار بھ راستى طرفدار روح دین یا ھدفھاى واالى آن كھ عدالت و آزادى و حق حاكمیت بر سرنوشت و توسعھ 
و بھروزى و بھزیستى و رفاه و صلح و دوستى و مردم خواھى و بشردوستى و خردمندى و خردورزى و 

بشر مى باشد، و از خشونت و جمود و تعصب و انحصار و سركوب و گردن زدن و زبان  دموكراسى و حقوق
بریدن و داغ و درفش و بازیچھ ساختن حقوق ، كرامت و باورھاى مقدس مردم بھ راستى بھ دور است ، از آن 
 .اندیشھ و دعوت و دریافت از دین ، سخت جانبدارى كند و بھ آن راءى دھد و بھ سوى آن راه گشاید
آرى در این صورت است كھ زن مسلمان و مترقى مى تواند مباھات كند كھ از سبك و سیره ریحانھ پیامبر الھام 
گرفتھ و از آن قھرمان راستین عدالت خواھى و حق طلبى و بزرگ پرچمدار مفاھیم ھماره زنده و آن سمبل 

ست ؛ چرا كھ سبك و سیره ریحانھ مقاومت و اعتراض در برابر ددمنشى و دجالگرى و بیداد درست آموختھ ا
سازنده آن در ساختار جامعھ است  پیامبر میزان و مالك حضور زن و نقش   . 

 بر بلنداى قلھ پاكى و عفاف -22
از آموزش ھاى اصیل و سازنده اى كھ دخت فرزانھ پیامبر در بینش و سیره و عمل خود بھ آن بسیار بھا مى داد، 

رى از ھویت و حرمت و پاكى و قداست او، از راه وقار و متانت و پوشش رعایت شرف و كرامت زن و پاسدا
شایستھ و معتدل در پرتو عفاف و پاكدامنى و آراستگى درونى و اخالقى و انسانى بود؛ چرا كھ آن انسان اندیشمند و 

رامش روح و اصالحگر بر این اندیشھ واال و سیره مترقى رھنمون بود كھ مردان و زنان جامعھ باید از نعمت آ
اعصاب سالم و چشم و گوش پاك و ظاھر و باطنى آراستھ و بھ دور از ھیجانھا و جنگ اعصابھا برخوردار باشند 
و محیط جامعھ باید از ھر گونھ خودآرایى و خودنمایى بداندیشانھ و جلوه گر ساختن جاذبھ ھاى جنسى و ایجاد 

ادن روابط دو ھمسر بھ دور باشدھیجان و دامن زدن بھ ھواھا و ھوس ھا و بھ نمایش نھ . 
باید زندگى خانوادگى از قداست و استحكام و شكوه و عشق پاك و پایا آكنده گردد و كانون خانواده بسان تار 
عنكبوتى بھ آسانى و سرعت از ھم نپاشد و با فرو ریختن آن در برابر بادھا و توفانھاى زندگى ، كودكان معصوم بھ 

نشونددرد بى سرپرستى گرفتار  . 
باید زن ، انسان درجھ اول و داراى حقوق و آزادى و امنیت و حق انتخاب و حاكمیت بر سرنوشت فردى ، 
خانوادگى و اجتماعى خویش و صاحب امكانات رشد و ترقى باشد و بھ راستى در ھمھ ابعاد و میدانھا و صحنھ ھا 

نظر فكرى ، عقیدتى ، فرھنگى ، ھنرى ،  و عرصھ ھاى زندگى ، نیمى از جامعھ را بسازد و اداره كند و از



سیاسى و اجتماعى و اقتصادى و مدیریت و تشكیالت بھ راستى وزنھ اى سنگین بھ حساب آید و بھ موجودى 
مصرف كننده ، منزوى ، گوشھ گیر، رانده شده بھ حاشیھ زندگى ، سربار و طفیلى خانواده و یا وسیلھ كامرانى و 

تبدیل نگرددكامروایى و تجمل و تشریفات  . 
باید شرایط خانواده و جامعھ و تمدن بشرى بھ گونھ اى باشد كھ زن بھ ویژگى ھاى علمى و اخالقى و انسانى خویش 
مباھات كند و بھ وفا، امانت ، راستى ، نجابت ، عفاف ، شرافت ، كرامت ، پاكدامنى ، درایت ، كارآیى ، كفایت ، 

ى خود ببالد و در پرتو دانش و بینش ، آگاھى و ژرف نگرى ، و ھوشمندى ، قداست و دیگر ارزش ھاى انسان
ابتكار و خالقیت و ھنرمندى و ابداع ، پلھ ھاى رشد و كمال را بپیماید؛ نھ اینكھ تنھا افتخار او بسان پاره اى ، 
 .جوانى و طراوت ظاھرى و عشوه گرى و خودنمایى و خودآرایى جلف و زننده باشد

ان و قلم ،باید در میدان آزادى بی  
 آزادى سیاسى و اجتماعى ،
 دعوت بھ حق و پیكار با ستم و استبداد،
 در میدان اصالحگرى عصرھا و نسل ھا،
 در میدان آموزش و پرورش نسل آزاده ،

و در جھت تضمین و تاءمین حقوق و شخصیت و كرامت انسان جلوه كند و نھ این كھ با جاذبھ جنسى اش وسیلھ 
گانى و تجارى ،رساندن پیام ھاى بازر  

 دكور دفترھا و اطاق ھاى پرزرق و برق انتظار،
 عاملى براى جلب جھانگردان و توریست ھا،
 موجودى مطیع و دنبالھ رو و ابزار سلطھ و سركوب ،
 .و یا وسیلھ اى براى گرم كردن كوره شھوات انسان نماھاى دیو صفت گردد

و یا بھ صورت ضعیفھ ، متعلقھ ، سربار خانواده و جامعھ ، و یا تا سر حد یك عروسك یا كاالى مصرفى سقوط كند 
 .وابستھ بھ دیگرى ، در اسارت و در چنبر قدرت این و آن و موجودى عاطل و باطل درآید

و آن رشد و شكوه و صعود عظمت زن و نجات و رھایى اش از این آفت ھاى ھستى سوز و عوامل انحطاط در 
ى و امنیت و كرامت زن بھ راستى بھ دور از بازیھاى سیاسى و مذھبى گرو آن است كھ حقوق و حرمت و آزاد

 .تاءمین گردد و جوانى و زیبایى و طراوت جسم فرزانھ پیامبر بر این اندیشھ و بر این سیره بود
مردان با ایمان باید دیدگان خویش را از زنان بیگانھ فرو بندند و پاكى و : او این پیام را آموزش مى داد كھ 

امنى پیشھ سازند كھ این براى آنان پاكیزه تر و شایستھ تر است ؛ چرا كھ خدا بھ آنچھ انجام مى دھند آگاه استپاكد  . 
 (546)وقل للمؤمنین یغضوا من ابصارھم و یحفظوا فروجھم ذلك ازكى لھم ان هللا خبیر بما یصنعون 

زنان آگاه و توحیدگرا باید دیدگان خود را از ھر بیگانھ اى فروبندند و عفاف و پاكدامنى پیشھ : و این پیام را كھ 
ھاى بیگانھ آشكار نسازند سازند و زیورھا و زینتھاى خود را در چشم ... 

و توبوا الى هللا ...وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارھن و یحفظن فروجھن و ال یبدین زینتھن اال ما ظھر
 (547)جمیعا

اگر بھ راستى پرواپیشھ ساختھ اید، بھ ھنگام ! ھان اى زنان شایستھ كردار و توحیدگرا: و این درس را كھ 
رویارویى با بیگانگان با نرمش و ناز سخن مگویید تا آن كسانى كھ در دل ھایشان بیمارى است بھ شما طمع 

یستھ و برازنده سخن بگویید و بسان روزگار جاھلیت پیشین ، زینت ھا و زیورھاى خود را در ورزند، بلكھ شا
و آنچھ از آیات خدا و سخنان حكمت آمیز و حكمت آموز در سراھاى شما ! برابر چشم ھاى بیگانھ آشكار مسازید

فال تخضعن بالقول فیطمع ....ست خوانده مى شود، بھ یاد آورید و درس گیرید و بدانید كھ خدا ھماره دقیق و آگاه ا
 (548)... الذى فى قلبھ مرض و قلن قوال معروفا و قرن فى بیوتكن وال تبرجن تبرج الجاھلیة االولى
 سیره و روش او در این مورد

سیره و سبك خود آن حضرت در زندگى این گونھ بود كھ در اوج آگاھى و رشد فكرى و علمى اش ، بھ عفاف و 
نجابت و پاكى سخت بھا مى داد و پرواى خدا را فراتر از آنچھ بھ دیگران سفارش مى كرد رعایت مى نمود و 

اره در اوج قداست و پاكیزگى مى زیستھم  . 
او در میدان ھاى گوناگون زندگى و اجتماع و سیاست حضور داشت ، اما پوشش و وقار و متانت او براى ھمگان 
الھام بخش معنویت بود و از رویارویى بدون ضرورت و دلیل با بیگانھ خوددارى مى ورزید و بھترین چیز را 

از بیگانھ و نامحرم و اداره شایستھ و بایستھ امور خویش و تنظیم شئون ھمنوعان  براى زن بى نیازى و استقالل
 . خویش مى نگریست
او در پرواى خدا و در عفاف و پاكى و قداست بھ گونھ اى احتیاط مى كرد كھ زینت و زیور خویشتن را از بیگانھ 



بھ مشام چنین فردى نیز برسد؛ و از جملھ  نابینایى نیز مى پوشانید و روا نمى دانست كھ بوى خوش و عطرآگین اش
خواستھ ھا و سفارش ھاى واپسین روزھاى زندگى اش بھ امیرمؤ منان و نیز بھ یكى از شاگردان برجستھ 

این بود كھ پیكر پاك او را پس از شھادت ، آن گونھ كھ رایج بود بر روى چوبھا و تختھ ھا بھ سوى ))اسماء((اش
ح وسیلھ و تابوتى را براى این كار بریزند كھ حجم بدن ، در میان آن از دید تشییع نبرند، بلكھ طر  آرامگاھش 

 .كنندگان محفوظ باشد
بجاست كھ سیره و روش شایستھ و الھام بخش آن بانوى نمونھ را در این چند روایت ارزشمند كھ از آن حضرت 
 : آورده اند، بنگریم
ینایى اجازه خواست تا بھ حضور پیامبر شرفیاب گردد كھ فاطمھ بى پیامبر در خانھ امیرمؤمنان بود كھ مرد ناب -1
 .درنگ خود را پوشانید و آن گاه بھ او اجازه ورود داد

دخترم این مرد نابیناست و نمى تواند شما را ببیند: پیامبر فرمود . 
یایى دارد و بوى خوش را افزون بر آن او حس بو.اگر او مرا نمى بیند، من او را مى بینم ! پدر جان : او پاسخ داد

 . استشمام مى كند و من این را بر خود نمى پسندم
 ان لم یكن یرانى فانى اراه و ھو یشم الریح

اشھد انك .))گواھى مى دھم كھ پاره اى از وجود من ھستى :((پیامبر گرامى در تحسین از پروا و پاكى او فرمود
 (549). بضعة منى
آیا اجازه ورود مى ! درود بر شما:((را زد و فرمود) علیھ السالم(و نیز آورده اند كھ پیامبر درب خانھ على  -2

م علیكم اء ادخل ؟دھید؟السال  
بفرمایید! درود بر شما اى پیامبر خدا:((پاسخ داد) علیھا السالم (فاطمھ  )) 

آیا با كسى كھ ھمراه من است ، وارد شوم ؟:((پیامبر پرسید )) 
 ا ادخل و من معى ؟
 (550).ریحانھ اش با شنیدن این سخن ، اجازه خواست تا پوشش خود را برگیرد، و آن گاه آنان وارد شدند
پاكى ، در برابر  و نیز آورده اند كھ روزى پیامبر خدا براى ترغیب جامعھ بھ پوشش و رعایت مرز پروا و -3
 انبوھى این پرسش را طرح كرد كھ بھ نظر آنان بھترین و شایستھ ترین چیز براى بانوان چیست ؟
 ما خیر للنساء؟
 .ھركس پاسخى داد، اما پذیرفتھ نشد

بھ باور من ، بھترین : امیرمؤمنان بھ خانھ رفت و جریان را با ریحانھ پیامبر در میان نھاد كھ آن حضرت فرمود
براى زنان شایستھ و باشخصیت این است كھ بدون دلیل و ضرورت ، مردان بیگانھ را نبینند و ھرگز با آنان  چیز

نشست و برخاست خصوصى و سر و كارى نداشتھ باشند و مردان بیگانھ نیز آنان را ننگرند و با آنھا نشست و 
 .برخاست بى مورد نداشتھ باشند

چھ كسى این را بھ تو آموخت : پاسخ را بھ پیامبر داد كھ آن حضرت فرمود فرداى آن روز این) علیھ السالم(على 
 ؟من علمك ھذا؟

ریحانھ پیامبر: پاسخ داد . 
انھا بضعة منى.سخن فاطمھ زیبا پاسخى است ؛ راستى كھ او پاره اى از وجود من است : آن حضرت فرمود  

.(551) 
و نیز یكى از شاگردان آن حضرت آورده است كھ در واپسین ھفتھ ھاى زندگى ساالر بانوان ، شاھد نگرانى اش  -4

یدم مى فرموداز چگونگى تشییع پیكر زنان بودم و د : 
چرا پیكر بى جان زنان را بر روى تختھ اى مى گذارند و بر روى دست مردان و زنان بھ سوى گورستان مى 
 برند؟
من بسیار زشت و ناپسند مى دانم كھ پیكر زنان را پس از مرگ بر روى تختھ اى سرباز و بدون حفاظ مى نھند و 

دید بینندگان بپوشاندپوششى بر روى آن نمى افكنند تا حجم بدن را از  . 
یكى از سفارش ھایم این است كھ براى من پس از شھادتم تابوتى ! على جان : سپس رو بھ امیرمؤمنان كرد و فرمود

 .، آن سان كھ فرشتگان شكل آن را بھ من نشان دادند، بسازید
كردم كھ آن را پسندید و من با دیدن نگرانى آن حضرت ، شكل تابوتى را كھ در حبشھ دیده بودم ، برایش ترسیم 

 :فرمود
 (552)اصنعى لى مثلھ استرینى سترك هللا من النار
(( من تابوتى ھمانند آن بسازید و پیكر مرا با آن بپوشانید كھ خدا شما را از آتش دوزخ نگاه داردبراى  .)) 



بدین سان مى نگرم كھ ساالر بانوان بھ چنان پروا و عفاف و وقار و متانتى آراستھ است كھ نھ تنھا خود را در اوج 
پروا مى كند و در گفتار و طرز رفتار و  پاكى و قداست مى خواھد و نگاه مى دارد، كھ از كمترین شبھھ نیز

 .عملكردش در عرصھ ھاى گوناگون سخت مراقب است تا صاحبان دلھاى بیمار بھ او ننگرند
بھترین چیز را براى زن تاءمین كرامت و شرافت و آبروى او مى نگرد و خدشھ وارد آمدن بھ آن را جبران ناپذیر 

متفكر و پرواپیشھ ، با این عفاف و تقوا و وقار و متانت و دقت و با اعالن مى كند، و جالب است كھ این پیشواى 
این رعایت مرزھاى كرامت و قداست زن در این اوج ، در ھمان حال خود پرچمدار آگاھى و روشنگرى و رشد و 
پویایى انسانھاست و با اوھام و خرافات مذھبى و سیاسى و نژادى و اجتماعى سخت در ستیز است و با منزوى 

اختن زن از جامعھ و مسئولیت ھاى او سخت مبارزه مى كند و عفاف و پاكى زن را در گرو توانمندى ھاى س
فكرى و فرھنگى و اجتماعى و آزادى و آزادگى و امنیت و علو روح و تقواى مثبت او مى نگرد؛ و نھ در گرو 

تماعى و تقواى گریز اوپرده گزینى و پرده نشینى و انزوا و گسستن او از جامعھ و مسئولیت ھاى اج . 
 . خود سمبل دعوت بھ حق و عدالت است و ھشداردھنده از ستم و باطل
 . خود تجسم آزادى و آزادى خواھى است و با استبداد و اختناق و زورمدارى در پیكارى آشتى ناپذیر است
 . خود قھرمان حق طلبى و مساوات خواھى است و با برترى طلبى و خودكامگى در نبرد است
خود سرمشق برازنده و پرشكوھى در بھ انجام رساندن مسئولیت ھاى گوناگون انسانى خویش است و ھمھ اینھا را 
با حفظ ضوابط و شرایط و رعایت موقعیت حساس خویش بھ انجام مى رساند و نسبت بھ روند تاریخ و سیر جامعھ 

را بھ بھترین شكل ممكن ایفا مى كند خویش و سرنوشت نسل ھاى آینده ، سخت حساس است و نقش سازنده خویش . 
 نمونھ حلم و بردبارى قھرمانانھ -23

در فرھنگ واژه شناسان بھ مفھوم بردبارى و خویشتن دارى بھ ھنگام ھیجان و شعلھ ور شدن آتش ))حلم((واژه
 . خشم آمده است

این ویژگى داراى چنان این حالت و این ویژگى از خردمندى و خردورزى سرچشمھ مى گیرد و انسان آراستھ بھ 
توسعھ شخصیت و عظمت روح و قوت قلب است كھ بھ ھنگام برانگیختھ شدن غضب ، با وجود اقتدار و توانمندى 
بر انجام كار و داشتن موضع بر حق و عادالنھ ، نھ شتاب مى روزد، نھ بھ كارى ناسنجیده و ناصواب دست مى 

ى كند؛ چرا كھ او داراى روحى بزرگ است و با بھ كف داشتن یازد و نھ در كیفر عناصر نادان و مجرم عجلھ م
زمام احساسات خویش بر آنھا مسلط و در حقیقت فرمانده خردمند و خردورز سازمان وجود خویش است و بھ 
 .ھمین دلیل ھم واكنش احساسى و ناروا بروز نمى دھد

و تربیت یافتھ خدااین ویژگى اخالقى و انسانى از نشانھ ھاى بندگان شایستھ و وارستھ  و از ویژگى ھاى پیام  (553)
و در قرآن و روایات و سیره و سنت امامان راستین ، دولت ھا و ملت ھا  (554)آوران و برگزیدگان بارگاه اوست 

زیبا و تحسین برانگیز تشویق و ترغیب شده اندبھ آراستگى بھ این وصف  . 
 :پیامبر گرامى كھ خود سمبل علم و بردبارى بود، در این مورد مى فرمود
 (555).من حلم ساد و من تفھم ازداد
كسى كھ بردبارى پیشھ سازد، بھ سرورى و بزرگى مى رسد و آن كسى كھ در اندیشھ فھم و شناخت باشد، بھ ))

مى افزاید  دانش و بینش خویش  .)) 
 :امیرمؤمنان مى فرمود

لاول عوض الحلیم عن حلمھ ان الناس انصاره على الجاھ  .(556) 
(( و ھوشمند یار و یاور او در  نخستین ثمره شیرین بردبارى انسان خویشتن دار و بردبار این است كھ مردم آگاه
 ((.برابر مردم نادان و افراط كار مى شوند

در این مورد فرمود) علیھ السالم(ھشتمین اما نور  : 
 (557)ال یكون الرجل عابدا حتى یكون حلیما
ھیچ انسانى ، عبادت پیشھ و توحیدگراى واقعى نمى گردد، مگر زمانى كھ زیور جان را بھ ویژگى بردبارى ))
 ((.آراستھ سازد

، شاگرد فداكار و اندیشمندش ))نبرق((امیرمؤمنان مردى را دید كھ بھ: در داستانى جالب و درس آموز آورده اند كھ 
درست در این .انداز را پاداش سنگ است  كلوخ : ناسزا مى گوید و او نیز خود را آماده مى سازد تا روشن كند كھ 

و بردبارى و خویشتن داریت را از   آرام باش ! ھان اى قنبر: ھنگام بود كھ نداى انسانى امیرمؤمنان برخاست كھ 
ذار تا با خفت و خوارى تو را دشنام دھد كھ در این صورت خداى پرمھر را از خود خشنود او را واگ! كف مده 

ساختھ و شیطان را خشمگین مى سازى و دشمن نادان را نیز بدین وسیلھ كیفر مى كنى ؛ چرا كھ جواب ابلھان 
جاھل و نادان بھ آنان  خاموشى است و بندگان خداى مھربان آنانى ھستند كھ در برابر عتاب و خطاب بى مایھ مردم



 .سالم مى گویند
)قد سمع امیرالمؤمنین رجال یشتم قنبرا و قد رام قنبر ان یرده علیھ فناداه  دع شاتمك مھانا، ! مھال یا قنبر) علیھ السالم
 . ترضى الرحمن و تسخط الشیطان و تعاقب عدوك
 :آن گاه افزود

بمثل الحلمفوالذى خلق الجنة و برء النسمة ما ارضى المؤمن ربھ   .(558) 
اد كھ ھیچ انسان با ایمانى پروردگارش را بھ بھ خدایى كھ انسان را آفرید و دانھ را شكافت ، سوگند ب! ھان اى قنبر

چیزى ھمانند بردبارى خشنود نساخت و شیطان را بھ چیزى بسان حلم ورزیدن بھ خشم نیاورد و انسان كودن و 
 . احمق را بھ وسیلھ چیزى بسان سكوت و پاسخ نگفتن كیفر نكرده است
 و راستى كھ ریحانھ آزاده سرفراز پیامبر سمبل بردبارى ،

نھ حلم ،نمو  
 سرمشق خویشتن دارى ،
 .و تبلور و تجسم وقار و متانت بود
او در برابر شیوه تجاوزكارانھ و حقیقت كش سیاست روزگار خویش با وجود دفاع منطقى و مسالمت آمیز و 
آزادمنشانھ و بسیار قوى از حقوق خود و جامعھ و مردمش ، و با وجود مبارزه روشنگرانھ فكرى و فرھنگى و 

ى با آفت ارتجاع و استبداد و میكرب قتال انحصار و سركوب و حق كشى و غصب ، در بحرانى ترین عقیدت
لحظات ، با سالح كارا و قاطع بردبارى و خویشتن دارى ، نقشھ ھاى شوم دشمن دغلباز و كینھ توز را نقش بر آب 

و فریب و دشوارى ھاى گوناگونى  كرد و با ھمھ فشارھاى اقتصادى ، سیاسى ، اجتماعى ، مذھبى ، بمباران دروغ
كھ بر سر راه او و ھمتاى گرانقدر و فرزندان ارجمند و دوستداران خاندان وحى و رسالت پدید آوردند، رسالت 
 .تاریخى خود را بھ خردمندانھ ترین و شجاعانھ ترین صورت ممكن بھ انجام رساند

دلیرانھ و شكیبایى قھرمانانھ ریحانھ پیامبر و  از سوى انحصارگران تالش بسیارى براى چیره شدن بر بردبارى
انجام مى گرفت تا او و ھمتاى گرانقدرش را بھ رویارویى مسلحانھ با   خشمگین ساختن و از كوره در آوردنش 

خشونت و بى رحمى استبداد بكشانند و با این بھانھ ، نقشھ ھاى شوم خویش را در كوبیدن كانون وحى و رسالت و 
صلى هللا علیھ و آلھ(شعل امامت و ھدایت و از میان برداشتن نام مقدس محمد خاموش ساختن م ، پیاده كنند؛ اما آن ( 

نقشھ ھاى ابلیسى را نقش بر آب ساخت و   سمبل فرزانگى و درایت ، با ویژگى بردبارى و حلم قھرمانانھ اش 
اسى و اجتماعى ، حقانیت خاندان ھمچنان با روشنگرى و مبارزه مسالمت آمیز فكرى ، عقیدتى ، فرھنگى ، سی

وحى و رسالت و بیدادپیشگى و واپسگرایى انحصار و سركوب برخاستھ از سقیفھ را بھ نمایش نھاد و رسالت 
 .بزرگ خویش را كھ نگھبانى از كیان دین و دفتر و راه و رسم قرآن و عترت بود، بھ انجام رساند
 : براى نمونھ
طلبانھ و دلیرانھ ریحانھ پیامبر و روشنگرى ھاى ھوشمندانھ اش ، ھنگامى  پس از مصادره فدك و مبارزه حق -1

كھ استبداد بر آن شد تا با بھانھ جویى ، بھ خشونت و كشتارى بى رحمانھ دست یازد و قلب تپنده اسالم و كانون 
اى دین را در ھم امامت راستین را از ھم بپاشد، و آن گاه كھ دشمن ، آخرین تیر تركش خود را كشید تا نھال نوپ

شكند، امیر واالیى ھا با بیانى حكیمانھ این خطر مھیب را بھ ریحانھ پیامبر یادآور گردید و آن حضرت با اینكھ از 
حق ستیزى و بازیگرى سردمداران سقیفھ و بى تفاوتى و مرعوب شدن گروھى دیگر سخت خشمگین و اندوه زده 

با آن خشم و اندوه بزرگى كھ در دل داشت ، با اعتماد بھ خدا بھ ) المعلیھ الس(بود، با این وصف پس از اشاره على 
حلم و بردبارى دلیرانھ و شكیبایى و صبر قھرمانانھ روى آورد و دل طوفان زده را بھ ساحل آرامش راه نمود و 

حسبى هللا وامسكت:فرمود  . 
ادخواھى من بسنده است و من در ھمھ اینك كھ چنین است خدا را بھ دادخواھى مى خوانم كھ خدا بر د! على جان 

 . كارھا بھ او توكل و اعتماد مى كنم
و آن گاه مھر سكوت بر لب نھاد و خویشتن را آرامش بخشید و ھر گونھ بھانھ جویى را براى خشونت و كشتار از 
 . دست دشمن گرفت
ار بھ تسلط استبداد و ارتجاع بر پس از ماجراى تلخ و زیان بار سقیفھ و رویداد زشت و ظالمانھ پس از آن كھ ك -2

سرنوشت جامعھ و دین انجامید و خاندان وحى و رسالت مورد ستم و فشارى ناجوانمردانھ قرار گرفتند، و آن گاه 
كھ خطبھ ھاى روشنگرانھ و دفاعیات حماسھ ساز ریحانھ پیامبر در مراحل گوناگون مبارزه در افكار عمومى اثر 

افى و استبدادى غاصب را معرفى كرد، سردمداران سقیفھ براى رفع و رجوع فریب عمیق خود را نھاد و خط انحر
و بیداد خویش بھ چاره اندیشى افتادند و چاره كار را بر آن دیدند كھ بھ گونھ اى از ریحانھ پیامبر كھ در حال 

افات و اشتباھات ، در اعتصاب بر ضد آنان و در بستر بیمارى بود، عیادت كنند و آن گاه با تظاھر بھ جبران انحر



افكار عمومى چنان وانمود نمایند كھ سوء تفاھمى پیش آمده و اشتباھاتى از سوى حكومت رخ داده بود كھ با مالقات 
سران آن با دخت فرزانھ و یادگار گرانمایھ پیامبر برطرف شد و او كھ خشنودى اش خشنودى خدا و قھر و خشمش 

اوست ، دیگر از سبك و سیاست نادرست و ظالمانھ حكومت راضى است و  ، قھر و خشم حكیمانھ پیامبر و خداى
 ! از گناه سركردگان استبداد گذشتھ است

آرى ، آنان با این نقشھ بھ خانھ على و فاطمھ شتافتند، اما ریحانھ ھوشمند و ستم ستیز پیامبر كھ در مبارزه منفى و 
فت و بدین وسیلھ بیزارى و بیگانگى و ناخشنودى خویشتن را قھر حكیمانھ با استبداد بود، آنان را بھ حضور نپذیر

 .از سیاست ظالمانھ جارى اعالن كرد
آنان بھ ناگزیر دست بھ دامان امیرمؤمنان شدند و با اصرار از او خواستند تا از ریحانھ پیامبر براى آنان اجازه 
 .دیدار بگیرد و آن گاه بھ ھمراه او تا درب خانھ پیش رفتند

یى ھا وارد خانھ شد و اصرار و پافشارى آنان و شرایط و موقعیت خود را كھ آنان بھ ھمراھش تا درب امیر واال
 .خانھ آمده بودند، بیان فرمود
آن كوه سر بھ آسمان ساییده شكیبایى و قھرمان بردبارى و حلم ، با آگاھى كامل از بازیگرى آنان خشم مقدس 

را پاس) علیھ السالم(اى ادامھ روشنگرى و مبارزه ، حرمت على خویش را فرو خورد و ضمن تدبیرى شگرف بر  
 : داشت و در پاسخ او گفت 

من از آنان و عملكرد ظالمانھ و شیوه ارتجاعى و انحرافى شان بیزارم و شكایت آنان را بھ خدا و ! على جان 
خانھ توست و من ھمتا و ھمدل زندگى پیامبرش مى برم ، اما اینك كھ بھ ھمراه تو بھ درب خانھ ات آمده اند، خانھ ، 

 . تو؛ ھر آنچھ مى خواھى و بھ صالح مى نگرى ، آن را انجام بده
 (559).البیت بیتك و الحرة زوجتك فافعل ما تشاء
 اسطوره شكیبایى و پایدارى -24
 :انسانھا در برابر رویدادھاى سخت و ناگوار، یكسان نیستند بلكھ بھ چند دستھ قابل تقسیم اند
د و مرعوب مى گروھى در برابر رویدادھاى ناخوشایند و ناگوار و یا حوادث تلخ و مرگبار، خود را مى بازن -1
 . شوند و تنھا واكنشى كھ از آنان بروز مى كند، جزع و فزع و بى قرارى و بى تابى و واماندگى است

ان االنسان خلق ھلوعا اذا مسھ الشر :قرآن در مورد این گروه ساختھ نشده و تربیت نیافتھ مى فرماید
 (560)...جزوعا
(( ھنگامى كھ رویداد زیانبارى بھ او رسد، بھ عجز و .بھ راستى كھ انسان سخت آزمند و بى تاب آفریده شده است 
 ((.البھ مى افتد
مردمى ھستند كھ در برابر رخدادھاى تلخ و زیان بار، خود را نمى بازند بلكھ مى ایستند و واكنش گروه دوم  -2
آنان شكیبایى و پایدارى و تحمل است و بس ؛ تا یا با شكیبایى و بدون اظھار ذلت و جزع و فزع بمیرند و یا بھ 
 .خودى خود نجات یابند
گم نكردن خویش و افزون بر شكیبایى در برابر رویدادھاى  گروه سوم مردمى ھستند كھ افزون بر نباختن و -3
 .ناگوار، سپاسگزارى ھم مى كنند؛ چرا كھ رویدادھا گاه جنبھ آزمون دارد
و گروه چھارم كھ سمبل ھا و نمونھ ھا و اسطورھاى شكیبایى اند و بسیار كم نظیر، كسانى ھستند كھ نھ تنھا در  -4

ى بازند و نھ تنھا شكیبایى مى ورزند و بھ ھر حال سپاس خداى را مى گزارند برابر رویدادھاى ناگوار خود را نم
بلكھ دلیرانھ بھ پا مى خیزند، با درایت و ھوشمندى برنامھ ریزى مى كنند، با خردمندى و حكمت بھ چاره اندیشى 

شكالت و موانع و مى پردازند و در پرتو جھاد، تالش ، كوشش ، مبارزه خستگى ناپذیر تا پیروزى و برانداختن م
یا بى اثر و كم اثر ساختن زیانھاى آن و بیدار ساختن مردم مرعوب و غفلت زده و دمیدن روح آگاھى و مقاومت بر 
 .كالبد جامعھ ، از پاى نمى نشینند

تاریخ بشر ھر افتخار و سربلندى و عزت و پیشرفتى داشتھ باشد، مرھون این چھره ھاى كم نظیر و تحول آفرین 
 . است

رآن بھ اینان رھنمون مى دھد كھ در پیكار با موانع سربلندى و سرفرازى و در راه پیروزى بر دشمنان آزادى و ق
عدالت ، از یاد خدا و ویژگى شكیبایى و پایدارى مدد گیرند؛ چرا كھ نماز حركت مى آفریند و شكیبایى و مقاومت 

د مى آورندو ھنگامى كھ این دو، دست در دست ھم مى دھند، پیروزى پدی. .(561) 
پرشكوه مى دھد   و نیز قرآن بھ اینان وعده پیروزى و سرفرازى دنیا و آخرت و نوید پاداش . 

 .و ریحانھ پیامبر، ساالر و پرچمدار چھارمین گروه از انسانھا و اسطوره شكیبایى و پایدارى بود
او با الھام از قرآن و پیامبر اصل شكیبایى و پایدارى را راه پیروزى بر مشكالت ، رمز پیروزى در آزمون ھاى 
 دشوار زندگى ،



 راز سرافرازى و سربلندى ،
ان و تقوا و بندگى شایستھ خدا،ھمزاد ایم  

 از اصول نیكى ھا و از برجستھ ترین ارزش ھا،
سالھا در برابر شرك گرایان قریش و دشمنى ھاى بى .از ویژگى ھاى زندگى ، فقرھا و ناكامى ھا، شكیبا بود

بھ شكایت گشود و رحمانھ آنان پایدارى ورزید و یار و یاور پدر گرانمایھ و نجات بخشش ، پیامبر بود، اما نھ لب 
 . نھ بھ بى تابى
سالھا در خانھ پدر و در كنار ھمسر آزادمردش ، در برابر تنگ نظرى ھاى شرك گرایان ، سرزنش ھا و نكوھش 
ھاى احمقانھ زنان اشرافى و تجمل پرست و زراندوز پایدارى ورزید و سرفرازانھ راه زندگى را بھ سوى واالیى 

ى آنان احساس خستگى نكردپیمود و در برابر فخر فروشى ھا . 
 .تاریخ گواھى مى دھد كھ فاطمھ در زندگى فردى و خانوادگى و اجتماعى سمبل شكیبایى بود
در برابر سیل بنیان كن ھواھا و ھوس ھایى كھ بسیارى را با خود مى برد، از كوه ھاى سر بھ آسمان ساییده ، 
 .استوارتر بود

ارزش ھا، قھرمان صبر و پایدارى بود در پیمایش راه دشوار كمال و آراستگى بھ . 
در برابر جنبش ارتجاعى سقیفھ و گروه واپسگرایان و استبدادگران خشن و بى رحم ، نھ تنھا بسان مردم مرعوب 
نگشت و فریب ظاھرسازى ھا را نخورد و تسلیم نشد كھ دوشادوش امیر واالیى ھا بھ مقاومتى دلیرانھ و عادالنھ و 

خیرخواھى ھا كرد و دلسوزى ھا نمود و روشنگرى ھا كرد و در برابر شرارت و خشونت و قھرمانانھ برخاست و 
بیداد استبداد نوپا و تازه نفس سخت شكیبایى كرد و راه آنان را بھ سوى جاھلیت مسدود ساخت و راه آزادى و 
 .عدالت و سرفرازى و امنیت و ترقى و تكامل را ترسیم فرمود

ن اسطوره شكیبایى دلیرانھ مھر مى زندخدا كارنامھ او را بھ عنوا : 
 (562). یا ممتحنة امتحنك هللا فوجدك لما امتحنك صابرة

خداى فرزانھ تو را در میدان ھاى گوناگون زندگى آزمود و در ھمھ آن ھا تو را ! ھان اى بزرگ بانوى آزمون شده 
 . قھرمان شكیبایى و استوارى یافت

در زندگى شكیبایى پیشھ ساز؛ چرا كھ شكیبایى ، رمز ! دخترم : پیامبر در درسى انسان ساز بھ او فرمود
تسرافرازى پیام آوران اس  . 

موسى ، ده سال با ھمسرش در تنگناى اقتصادى مى زیست ؛ بھ گونھ اى كھ فرش و رواندازى جز یك قطعھ عبا 
یا بنیة اصبرى:نداشت اما ھرگز از اندیشھ نجات و آزادى انسانھا غفلت نورزید  ...(563) 

 :و نیز فرمود
یا بنیة انھ لیس احد من نساء المسلمین اعظم رزیة منك فال تكونى من ادنى امراءة صبرا انك سیدة نساء اھل الجنة 
(564) 
(( ھیچ یك از زنان مسلمان ، شكوه و مقام تو را نخواھند داشت ؛ بنابراین ، در شكیبایى و پایدارى ! دخت ارجمندم 

چرا كھ تو ساالر بانوان بھشتى! سمبل ھمگان باشى باید سرآمد و   .)) 
 سمبل ادب انسانى -25
 .از ویژگى ھاى بانوى بانوان ، آراستگى بھ ادب انسانى و اسالمى بود
 پاورقي ھا
50غرر الحكم ، ص  -534 . 
86، ص 2مستدرك ، ج  -535 . 
 .نھج البالغھ ، قصار -536
220، ص 3وسائل ، ج  -537 . 
218، ص 17وار، ج بحاراالن -538 . 
191غرر الحكم ، ص  -539 . 
134، ص 43بحار االنوار، ج  -540 . 
197، ص 15بحاراالنوار، ج  -541 . 
53سوره احزاب ، آیھ  -542 . 
54سوره مائده ، آیھ  -543 . 
82نھج البالغھ ، قصار  -544 . 



 ھمان مدرك ، -545
30سوره نور، آیھ  -546 . 
31سوره نور، آیھ  -547 . 
34 - 32ه احزاب ، آیھ سور -548 . 
63، ص 43بحار، ج  -549 . 
528، ص 5؛ فروغ كافى ، ج 62، ص 43بحاراالنوار، ج  -550 . 
40، ص 2حلیة االولیاء، ج  -551 . 
405؛ انساب االشراف ، ص 43، ص 2؛ حلیة االولیاء، ج 53ذخائر العقبى ، ص  -552 . 
63سوره فرقان ، آیھ  -553 . 
101سوره یس ، آیھ  -554 . 
208، ص 74بحاراالنوار، ج  -555 . 
427، ص 68بحاراالنوار، ج  -556 . 
272، ص 3اصول كافى ، ج  -557 . 
424، ص 68بحار االنوار، ج  -558 . 
؛ تاریخ 1214، ص 3؛ االمامة و السیاسة ، ج 308، ص 36؛ ج 199، ص 43؛ ج 303، ص 28بحار، ج  -559

232و  229، ص 7؛ الغدیر، ج 202، ص 3طبرى ، ج  . 
19 -  20سوره معارج ، آیھ  -560 . 
45سوره بقره ، آیھ  -561 . 
 . فرازى از زیارتنامھ آن حضرت -562
34؛ ذخائر العقبى ، ص 10، ص 2السیرة النبویة ، ج  -563 . 
92، ص 11؛ عوالم ، ج 39ذخائر العقبى ، ص  -564 . 

 

رى در زیر اشعھ نورافشان وحى رشد گل عطرآگین و زیباى وجود او بھ گونھ اى در بستر بعثت رویید و بھ طو
نمود و از آن آموزگار آسمانى ادب و اخالق ، چنان حقایق و واقعیات را دریافت داشت ، كھ تمام روابط و مناسبات 
 .او بر اساس ادب و كرامت بود
 ادب در برابر خدا،
 ادب در برابر پیامبر،
 ادب در برابر مقررات الھى ،
 ادب در برابر خویشتن ،

در برابر نوع ،ادب   
 ادب در برابر پدیده ھاى ھستى ،
 ادب در برابر گفتار و نوشتار،
 ادب در برخوردھا،
 و ادب فردى ، خانوادگى ، اجتماعى و دینى ،
 و باید ھم چنین مى بود؛ چرا كھ او خورشید نورافشان كوثر،
 جلوه زالل عفاف و پاكدامنى ،
 یادگار درخشان پیامبر،

حى ،پرورش یافتھ دامان و  
 اختر فروزان فلك رسالت ،
 مركز دایره امامت ،
 كانون علم و حكمت ،
 گنجینھ شرافت و كرمت ،



 گوھر حقایق و واقعیت ھا،
 چشمھ خورشید،
 مام پدر،
 واالترین زن جھان ھستى ،
 .و جلوه اى از نور خدا و آیینھ تمام نماى پیام آور ادب و ارزش ھاى انسانى بود

و كانت وهللا اداب :ھ خود بانویى شایستھ كردار و با ایمان است ، در این مورد مى گویدیكى از ھمسران پیامبر ك
 (565).منى واعرف باالشیاء كلھا

پس از ازدواج پیامبر با من ، آن حضرت دخت گرانمایھ اش ، فاطمھ را بھ من سپرد تا در غیاب او، از آن دردانھ 
اش پرستارى و نگاھدارى كنم و بھ پندار خویش ، راه و رسم زندگى را بر او كھ سایھ مادر را بر سر نداشت ، 

كھ وقتى بیشتر با او آشنا شدم ، دیدم او از من و دیگر زنان و مردان ، بسیار مؤ دب  بیاموزم ، اما بھ خداى سوگند
او آموزگار ادب و اخالق و ارزش ھاى واالى انسانى است و ھمھ .تر و بھ ھمھ چیز آشناتر و آگاه تر است 

، كمال جویان و ترقى  اندیشمندان و متفكران ، خودساختگان و تربیت یافتگان ، ادب آموختگان و بھ رشد رسیدگان
 .خواھان ، ھوشمندان و فرزانگان روزگاران ، باید بیایند از او ادب انسانى بیاموزند
 ادب انسانى در برابر خدا و پیامبر

در عصر رسالت و نزول قرآن شریف ، بھ دلیل آزادگى و آزادمنشى پیامبر و شیوه مردمى او با ھمھ ، بھ ویژه 
او پیشوا و سررشتھ دار امور دین و دنیاى مردم بود، بسیارى بھ خود اجازه مى دادند  توده ھاى محروم ، با اینكھ

را گاه از صداى دلنواز او بلندتر مى   صداى خویش .كھ با آن حضرت بسان یك فرد از دوستان خویش برخورد كنند
صدا ))محمد((ھ خویش بھ نامكردند و گاه در گفتار و رفتار بر او پیشى مى گرفتند، یا او را بسان دوست و ھمسای

 .مى زدند و ادب شایستھ و بایستھ ، قربانى صفا و مھر شده بود
 : بھ ھمین جھت فرشتھ وحى فرود آمد و ھشدار داد كھ
 ... یا ایھا الذین آمنوا ال تقدموا بین یدى هللا و رسولھ

ول كجھر بعضكم بعضایا ایھا الذین آمنوا ال ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبى وال تجھروا لھ بالق .(566) 
(( نگیرید و از خدا پروا كنید بر خدا و پیامبر او پیشى! ھان اى كسانى كھ ایمان آورده اید ... 

صداى خویش را از صداى پیامبر بلندتر مكنید و ھمچنان كھ با ھمدیگر بلند سخن ! اى كسانى كھ ایمان آورده اید
 ((.مى گویید، با او بھ آواز بلند سخن مگویید كھ اعمالتان ناچیز مى گردد، در حالى كھ خود نمى یابید
 : و نیز ھشدار آورد كھ

ا دعاء الرسول بینكم كدعاء بعضكم بعضاال تجعلو (567) 
(( پیامبر را صدا نزنید، بلكھ ادب شایستھ و بایستھ را رعایت كنید آن گونھ كھ یكدیگر را صدا مى زنید،! ھان  .)) 

با این كھ در برابر دیگران بھ ویژه پدر، سمبل ادب بود و بدان گرانمایھ ، سراپا مھر و ) علیھا السالم (فاطمھ 
د، كھ پیامبر صدا نزد و با ادب مورد نظر خدا صدا مى ز))پدر((محبت ، پس از شنیدن آیھ شریفھ ، دیگر پدر را،

 :فرمود
این ھشدار براى مردم است نھ تو عزیزتر از جانم كھ سراپا ادب و ارزش ! پدرت بھ قربانت ! دخت فرزانھ ام 

صدا زدن تو، قلب مرا زنده تر و شاداب ، مى سازد))پدر((صدا بزن كھ))پدر((تو مرا.ھاى اخالقى ھستى  . 
ادب و رسوم جاھلى و احیاى ارزش ھاى انسانى و حقوق و  پیشواى بزرگ توحید در راستاى در ھم نوردیدن -2

شخصیت زن بھ این اصل پاى مى فشرد كھ در ازدواج دختران باید دیدگاه خود آنان مورد توجھ قرار گیرد و با 
آنان در این مسئلھ سرنوشت ساز با نھایت ادب و احترام مشورت شود و ھرگز بدون رضایت آنان نباید پیمان 

امضا كرد زندگى مشترك . 
از این رو خود بھ عنوان الگوى عملى ، با دخت سرفرازش در این مورد مشورت مى كرد و دیدگاه او را سخت 
 .احترام مى نمود

ھمین جا باش تا با فاطمھ در ! على جان : ھنگامى كھ امیر واالیى ھا بھ خواستگارى فاطمھ رفت ، پیامبر فرمود
 . این مورد گفتگو كنم

فرزند رشید عمویت ، على از تو خواستگارى مى كند، در این ! فاطمھ جان : رزانھ اش آمد و گفت بھ سوى دخت ف
 مورد چھ مى اندیشى ؟

پدر جان نظر شما چیست ؟: آن گرانمایھ جھان ھستى با دنیاى ادب و شكوه رو بھ پدر آورد كھ   
 :پیامبر فرمود
 اذن هللا فیھ من السماء



(( ھا اجازه داده استخداى در این مورد از آسمان )) 
 : آن گاه بانوى نمونھ اسالم با ادب بى نظیرش گفت
 (568). رضیت بما رضى هللا لى و رسولھ
 ((. بھ آنچھ خداى پرمھر و پیام آورش در مورد من خشنود باشد، خشنود خواھم بود و رضایت مى دھم))
 : و در روایت دیگرى در این مورد آمده است كھ با نھایت ادب و احترام بھ پدر گفت
 (569)یا رسول هللا انت اولى بما ترى 
 ((. ھان اى پیامبر خدا، تو در این مورد از ھمگان سزاوارتر و زیبنده ترى كھ تصمیم بگیرى))
 در برابر ھمسر

گرانقدرش براى خویش متقابل مى نگریست ، اما یكپارچھ ادب و صفا بوداو در برابر شوى  . 
 :پیامبر، دیدگاه او را در مورد ھمسرش پرسید و فرمود -1
 كیف راءیت زوجك ؟
(( ھمتا و ھمدل زندگى ات را چگونھ مى بینى ؟! دخترم  )) 

هاو بھترین ھمتا و شریك زندگى است و واالترین پدر خانواد:((آن حضرت فرمود  .)) 
 یا ابة خیر بعل ، یا ابة خیر زوج
 : و نیز این فراز سرشار از ادب و بزرگوارى از اوست كھ گفت -2
 یا اباالحسن ، انى الءستحیى من الھى ان اكلف نفسك ما ال تقدر علیھ
(( ن من از خداى خویش شرمسار خواھم گشت كھ از شما چیزى بخواھم ، مباد كھ امكان فراھم آوردن آن را در آ
 ((. شرایط نداشتھ باشى
امیرمؤمنان در مدینھ باغى را كھ بھ دست تواناى خویش سرسبز و پرطراوت پدید آورده بود، بھ دوازده ھزار  -3
 . درھم فروخت و تمامى پول آن را میان محرومان انفاق كرد و با سرفرازى بھ خانھ بازگشت

ھا فرمود در راه خدا انفاق نموده است دخت گرانمایھ پیامبر از پول آن پرسید كھ امیر واالیى  . 
ھمین و دیگر ))پس سھم ما كجاست ؟:((آن بانوى گرانمایھ ، نھ بھ طور جدى بلكھ دوستانھ و شاید بھ شوخى پرسید

اما پس از لحظاتى فرمود.ھیچ  : 
 (570)فانى استغفر هللا وال اعود ابدا
من بھ خاطر این سخن از بارگاه خدا آمرزش مى خواھم و دیگر حتى چنین سخنى نیز در برابر ھمتاى گرانمایھ ))

خواھم آوردام و كارھاى خداپسندانھ او بر زبان ن .)) 
ھنگامى كھ آن بانوى دوراندیش ، مبارزه منفى خود را با سردمداران آن تحول شوم پى گرفت و ھمگان دریافتند  -4

تصمیم گرفتند بھ دیدار آن حضرت بشتابند و ))سقیفھ((كھ دخت پیامبر از روند اوضاع سخت ناخشنود است ، سران
ه اند؛ اما آن آزاد زن با درایتى وصف ناپذیر آنان را نپذیرفت و نقشھ چنین وانمود كنند كھ اشتباھات را جبران كرد

ناگزیر نزد امیرمؤمنان رفتند و او را سفیر خویش ساختند تا اجازه دیدار گیرد.آنان را نقش بر آب كرد . 
ھنگامى كھ امیر فضیلتھا جریان را طرح كرد، آن حضرت با آن موضع روشن و خردمندانھ اش با دنیایى ادب 
 :فرمود
 (571)البیت بیتك و الحرة زوجتك افعل ما تشاء
(( ن ھمسر تو؛ ھر آنچھ بھ مصلحت مى نگرى انجام دهخانھ ، خانھ توست و م! ساالر من   .)) 
در یورش واپسگرایان بھ خانھ امیرمؤمنان و دستگیر ساختن آن حضرت و اجبار او بھ بیعت با  -5

دخت اندیشمند و فداكار پیامبر، پنج مرحلھ با شھامت از موضع بر حق امیر واالیى ھا دفاع كرد ))سقیفھ((سردمدار
دستور او بھ سكوت و بازگشت بھ خانھ ، با نھایت ادب سر فرود آورد؛ بدین صورت و سرانجام در برابر  : 

نخست در برابر مھاجمان ، با شھامت ایستاد و فرمود: الف  : 
 ایھا الضالون المكذبون ماذا تقولون ؟ واى شى ء تریدون ؟
(( ھ مى خواھید؟چھ مى گویید؟ و چ! ھان اى گمراھان و دروغگویان و گماشتگان ستم و استبداد )) 

در مرحلھ دوم با سركرده نیروى ارتجاع و انحصار و سركوب رو بھ رو شد و با شھامت فرمود: ب  : 
اما تتقى هللا ؟ تدخل على بیتى ؟! یا عمر  

(( آیا از خدا پروا نمى كنى كھ این گونھ زورمدارانھ و ظالمانھ مى خواھى بر خانھ من وارد شوى ! ھان اى عمر
 ((؟

ین مرحلھ ، پس از دستگیرى امیرمؤمنان ، با این كھ خود سخت صدمھ خورده بود، بھ یارى حق در سوم: ج 
 : شتافت و گفت



 ...وهللا الادعكم تجرون ابن عمى ظلما
(( نمى گذارم فرزند رشید عمویم را این گونھ ظالمانھ بھ سوى مسجد بكشانید! بھ خداى سوگند .)) 

ا ابوبكر سردمدار كودتا بھ گفتگو پرداخت و پس از روشنگرى بسیار و در چھارمین مرحلھ از دفاع خویش ، ب: د
 .آن گاه حق ناپذیرى او، وى را بھ نفرین تھدید كرد

اما ھنگامى كھ امیرمؤمنان از او خواست تا .و آن گاه رو بھ مرقد مطھر پیامبر آورد تا آنان را نفرین كند: ه 
و بزرگوارى گفتبازگردد و شكیبایى پیشھ سازد، با دنیایى ادب   : 

 (572)اذا ارجع واصبر واسمع لھ واطیع 
(( فرمان مى دھد، بھ خانھ بر مى گردم و شكیبایى پیشھ مى سازم و ) علیھ السالم(اینك كھ ھمتاى زندگى ام على 
 ((. سخن او را با جان و دل مى شنوم و فرمانش را بھ جان مى خرم
 ادب با فرزندان

در ادب انسانى اش در برابر فرزندان گرانمایھ اش ھمین بس كھ در سخت ترین شرایط و در بستر شھادت ، نثار 
نمى كند و ضمن سپاس بھ بارگاه خدا و تواضع در برابر پیامبر و امیرمؤمنان و   بر آنان را فراموش درود و سالم 

 :توصیھ ھاى مھم و تكان دھنده خویش مى نویسد
 (573)واقرء على ولدى السالم الى یوم القیامة 
(( سالم گرم مرا بھ فرزندانم تا روز رستاخیز برسان! تو را بھ خداى مى سپارم ! ھان اى امیر رادى ھا  !)) 

ر و ادب آموزى كھ با ایمان و اخالص و افتخار مادران خودساختھ و شایستھ كردا.او افتخار مادران گیتى است 
 .درس ادب و انسان دوستى مى دھند  عملكرد شایستھ ، بھ فرزند خویش

ھرگز بھ فرزندانش پرخاش نكرد و و واژه اى فراتر از گل و برگ نثار .او در نقش مادرى اش نیز سراپا ادب بود
ھاى آزادمنشانھ و خداپسندانھ و انسانى را با بیانى آن گلواژه ھاى آفرینش ننمود و عالى ترین و شایستھ ترین درس 

گرم و سرشار از مھر و صفا بھ آنان داد و برترین دختران و واالترین پسران تاریخ بشر را بھ جامعھ انسانى ھدیھ 
 .كرد
 .و راستى كھ او پرمھرترین و آگاه ترین و مسئول ترین و موفق ترین و افتخارآمیزترین مادر گیتى بود

ابر شاگردان و زیردستاندر بر  
 .او در برابر شاگردان و زیردستان خویش نیز تبلور ادب و كرامت بود

در این مورد آورده اند كھ بانوى بانوان ، فرزند گرانمایھ اش حسین را بر روى یك دست در آغوش مى فشرد و 
مى كرد و آثار این كار بر شیر مى داد و در ھمان حال با دست دیگرش آسیا مى كرد و كارھاى منزل را ردیف 

 .دست ھایش پیدا بود
او این قدر بھ خود زحمت مى دھد؟ او در پاسخ با ))فضھ((یكى از خوبان پرسید كھ چرا با وجود خدمتگزارى چون

 :یك دنیا مھر و ادب فرمود
ان تكون الخدمة لھا یوما، فكان امس یوم خدمتھا) صلى هللا علیھ و آلھ (اوصانى رسول هللا  .(574) 

(( من ؛ و دیروز نوبت او بوده پیامبر بھ من توصیھ فرموده است كھ یك روز انجام این امور با او باشد و یك روز با 
 ((. است
 در برابر بیگانھ و دشمن
در برابر خیانت سران و سردمداران انحصارطلب و بیدادپیشھ روزگار  (575)ریحانھ پیامبر با الھام از قرآن 
خویش نداى عدالت خواھى سرداد، بر چھره ستم نھیب زد، از تھاجم بھ مقررات خدا و پایمال شدن دین فریادى 
 .رسا برآورد؛ بدان امید كھ ھمھ را از خواب بیدار سازد

موج آفرید و جوشیداو در برابر ارتجاع نوظھور خروشید و  . 
در برابر بھ انحراف كشیدن روند جامعھ و تاریخ و امت پدرش با منطق و استدالل و دلیل و برھان ، اعتراض كرد 
و روشنگرى فرمود و جامع ترین و جالب ترین و شگفت انگیزترین خطابھ ھا را در برابر سران كودتا و مردم 

اخالق ظریف و انسانى ریحانھ پیامبر جلوه گر بود و ھرگز از مرز  مرعوب ایراد كرد، اما در ھمھ اینھا، ادب و
مقررات فراتر نرفت و اھانت نكرد و دشنام نداد و تھمت نبست و تكفیر و تفسیق ننمود و بھ آنھا مارك نزد؛ چرا كھ 

و ھم ھم گفتار او سند است .زبان و بیان او نیز بسان عملكردش ، معصوم است و گفتار او براى ھمگان سند
 . رفتارش ، ھم مھرش و ھم قھرش ، ھم دعایش و ھم نفرینش ، ھم خشنودى اش و ھم ناخشنودى اش

را با زندگى و روح و روان و ھستى اش   افزون بر این ، فاطمھ تك تك ده میلیون میلیارد سلول دنیاى وجود خویش 
مانت خدا و ملك او ھرگز نمى توان و نباید ، ھمھ را امانت خدا و ملك او مى داند و بھ راستى بر آن است كھ در ا

 .بھ ناحق و ناروا تصرف كرد



ابوبكر در اعتراف بھ این ادب آسمانى و شكوه انسانى ریحانھ پیامبر است كھ در واكنش خویش در برابر باران 
 : زندگى ساز سخنان روشنگرانھ و شجاعانھ و ادب آموزى اش در مسجد پیامبر گفت

و ابنة خیر االنبیاء صادقة فى قولك وانت یا خیرة النساء  ... 
(( بى ھیچ ! و تو بھ ویژه ، اى برگزیده و بھترین بانوان عصرھا و نسل ھا و اى دخت فرزانھ برترین پیام آوران 
 ((تردیدى در گفتارت راستگو ھستى و در نبوغ و اندیشھ و خرد و ادب بسیارت بر ھمگان پیشگام و پیشتازى
 : و نیز گفت

دة امة ابیكو انت سی  ... 
 ((. و تو ساالر امت پدرت ھستى و درخت باور و تناور و پاك و پاكیزه براى فرزندانت))

در جامعھ كوچك خانھ و خانواده: 13بخش   
ریحانھ ارجمند پیامبر در زندگى مشترك و پیمان جاودانھ اش با امیر واالیى ھا نیز بسان زندگى افتخارآفرین فردى 

یره اى خداپسندانھ ، انسانى ، دلپذیر، دوست داشتنى و نمونھ بود و در راه ھدفھاى واال و اش ، داراى سبك و س
آرمان ھاى بلند خویش در این بعد از زندگى الھام بخشش نیز بھ گونھ اى اساسى و اصولى و خردمندانھ و شایستھ 
 .و بایستھ و سرشار از آگاھى و عشق راستین گام مى سپرد
 : براى نمونھ
خت و درك عمیقشنا -1  

با نگرش بھ زندگى مشترك امیره واالیى ھا با ھمتاى گرانقدرش ، پیش از ھرچیز بھ شناخت عمیق و درك درست 
و سرشار از حقیقت او از شخصیت امیرمؤمنان و گرامیداشت آن منش و شخصیت و ھمكارى و ھمیارى و 

ت عمیق و درك ژرف آن حضرت از تشكیل ھمراھى براى تجلى بیشتر آن بر مى خوریم و در كنار آن بھ شناخ
خانواده و پیمان زندگى مشترك و انگیزه و ھدفھاى انسانى و مقدس آن و نقش حساس و سرنوشت ساز زن و مرد و 
 . حقوق متقابل آنان

درك عمیق شخصیت امیر واالیى ھا: الف   
را بھترین و داناترین و ))على((گى اشآن انسان واال، فراتر از واژه ھا و قالب ھا و ظواھر، بھ راستى ھمتاى زند

و بھ راستى بر این باور بود كھ با پیشگام ترین انسان در راه حق و عدالت و پردانش .برترین امت مى شناخت 
 . ترین و پرشكوه ترین جوان عصرھا و نسلھا پیمان زندگى مشترك بستھ است
 (576).انى زوجتك اقدم امتى سلما و اكثرھم علما واعظمھم حلما

اریخ ، بھترین انسھانھا، و در اوج یقین بود كھ با محبوب ترین خلق خدا، برگزیده بارگاه حق ، برترین جوانمرد ت
واالترین جوانان ، و شبیھ ترین مرد روزگاران بھ پدرش پیامبر، در شھامت ، جوانمردى ، ایمان ، اخالق ، 
 . معنویت و آزادگى و دیگر ارزش ھاى انسانى دست صفا داده است

اساس سعادت زندگى  این شناخت عمیق و درك ژرف شخصیت على و واالیى ھاى او بود كھ خمیر مایھ نیكبختى و
مشترك او و بنیاد فداكارى ، ایثار، پارسایى ، قناعت ، ھمدلى ، ھمراھى ، ھماھنگى ، تواضع ، و عشق پاك و 
 . ماندگار او را با ھمپرواز زندگى اش مى ساخت

حقیقت زندگى مشترك و ھدف ھاى آن: ب   
یعى و انسانى انسانھا مى نگریست و از او ازدواج و تشكیل جامعھ كوچك خانھ و خانواده را از نیازھاى طب

آرزوھاى بزرگ نسل جوان ؛ و بر این اندیشھ رھنمون بود كھ جوانان با امضاى پیمان زندگى مشترك در پرتو 
درایت و خردمندى و خردورزى و بر اساس مقررات و اخالق انسانى ، ھم مى توانند بھ آزادى و استقالل بیشترى 

ار و پرمھر و صفایى در پیمایش راه زندگى برسند و ھم معاون و مشاور و ھمدل و پر كشند و ھمھ بھ یار وفاد
 .ھمداستان و یاورى براى ھدفھاى واال بیابند
 (577)... نعم العون على طاعة هللا
ھم از تنھایى و سرگردانى و خطرات آن نجات مى یابند و پناھگاه و آشیانھ و مدافعى دلسوز مى یابند و ھم بخشى 

و كاخ از نیازھاى طبیعى و روحى و روانى و عاطفى خویش را در كنار ھمتا و ھمپرواز زندگى خویش تاءمین 
ومن آیاتھ ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیھا و جعل .سعادت را پى مى نھند و بھ آرامش الزم پر مى كشند

 (578)... بینكم مودة و رحمة
 .و نیز در پرتو ازدواج و زندگى مشترك ، نسل و تبار آنان امتداد مى یابد و فرزندان شایستھ اى مى پرورند

شناخت عمیق نقش حساس زن در زندگى: ج   
از زن بھ عنوان ناخداى كشتى نظام آن بانوى واالیى ھا نھ تنھا در سبك و سیره اش بھ نقش حساس و سرنوشت س

خانواده ، سخت آگاه و دانا بود كھ در این قلمرو حساس نیز آموزگار و نمونھ بى نظیر براى زن ترقى خواه و مادر 



 .آگاه و شایستھ جامعھ بود
ت ، آن حضرت بر این اندیشھ رھنمون بود كھ زن شایستھ و الیق بودن در زندگى مشترك ، كار ساده و آسانى نیس

بلكھ كارى بزرگ ، حساس ، حیاتى ، سرنوشت ساز و بھ راستى یك ھنر واقعى است ، درست ھمان گونھ كھ مرد 
 . الیق و شایستھ بودن

این كار بزرگ و این موقعیت واال افزون بر عشق و ایمان و آراستگى بھ ارزش ھاى انسانى و اخالقى و 
لبد،پیراستگى از ضد ارزش ھا، كارشناسى و تخصص مى ط  

 كارآیى و ھنر مى خواھد، شناخت و آگاھى و درایت و ھوشمندى الزم دارد،
امانت و پروا، صداقت و راستى ، صفا و وفا، اخالق شایستھ و حق شناسى و قدرشناسى ، گذشت و توسعھ 

ظم و شخصیت ، بردبارى و شكیبایى ، قناعت و خوشزبانى ، خوشفكرى و ادب انسانى ، حیا و وقار و رازدارى ، ن
 مدیریت ، پشتكار و حوصلھ ، سختكوشى و ھمت ، ایثار و فداكارى ، كم توقعى و

سیستم قناعت ، مدارا و مردم دارى ، شناخت حقوق و مرزھاى خویشتن و شریك زندگى خویش ، شناخت طرز 
، شناخت  تفكر و سبك و سیره و فرھنگ و ارزش ھا و ھدفھا و آرزوھا و آرمان ھا و انتظارات او را از زندگى

سعادت و نیكبختى و موانع و مشكالت آن ، شناخت راھكارھاى زندگى لبریز از عشق و مھر و شناخت علل 
نابسامانى ھا و كشمكش ھا ناسازگارى ھا و چگونگى جلوگیرى از بروز آن ھا در زندگى مشترك را مى طلبد و 

ن در ھمسردارى شایستھ و عادالنھ و انسانى درست بھ ھمین دلیل است كھ در نگرش انسانى اسالم از كار و نقش ز
جھاد .، بھ جھاد در راه حق و عدالت ، یعنى در ردیف بزرگترین كار اجتماعى و سیاسى ممكن تعبیر شده است 

 (579)المراءة حسن التبعل 
 رعایت حقوق و حرمت ھمتاى زندگى -2
 .سبك و سیره ریحانھ پیامبر در زندگى مشترك ، رعایت دقیق و ظریف حقوق و حرمت ھمتاى زندگى اش بود

ظایف در ھمھ جا بھ ویژه در زندگى خانوادگى و او الھام بخش و آموزگار این اصل اساسى بود كھ حقوق و و
اجتماعى و سیاسى دوشادوش یكدیگر و در كنار ھم قرار دارند؛ از این رو كسى كھ انتظار دارد حقوق و آزادى و 
امنیت و حرمت او از سوى دیگران رعایت گردد و شخصیت و كرامت او گرامى داشتھ شود، خود باید حقوق و 

دارد  دیگران را پاس  آزادى و امنیت و حرمت . 
زن با شوھرى كھ حقوق و حرمت ھمتاى زندگى خویش را گرامى ندارد و یا حكومت و نظام و پیشوایى كھ عدالت 
و آزادى ، رفاه و آسایش و امنیت و مشاركت در امور و حق حاكمیت بر سرنوشت و آزادى بیان و قلم و انتقاد و 

ھ راستى در این جھت گام برندارد، چگونھ مى تواند انتظار ھمكارى و چون و چرا را براى مردم تضمین نكند و ب
 ھمیارى و ھماھنگى و قانونگرایى و حق شناسى داشتھ باشد؟
 :امیرمؤمنان در مورد حقوق متقابل دولت و ملت مى فرماید
 (580)... ان لى علیكم حقا ولكم على حق

من بر گردن شما حقوقى دارم و شما نیز در برابر آن بر عھده من حقوقى دارید؛ چرا كھ حقوق ، ! ھان اى مردم 
ك سویھھمھ جا متقابل است و نھ یكطرفھ و ی  . 

 :و مى فرماید
 (581)... اما بعد فقد جعل هللا لى علیكم حقا بوالیة امركم ولكم على من الحق مثل الذى لى علیكم

پروردگارتان براى من بھ خاطر بھ كف گرفتن زمام امور جامعھ شما حقوقى قرار داده است و ! ھان اى بندگان خدا
 . براى شما نیز بر عھده من ھمان گونھ حقوقى برابر مقرر داشتھ است
 گواھى امیرمؤمنان

، آموزگار رعایت حقوق و حرمت انسان ھا در ابعاد گوناگون ھمان گونھ كھ اشاره رفت ، ریحانھ سرفراز پیامبر
 .زندگى ، از آن جملھ در كانون خانھ و نظام خانواده بود
 :امیرمؤمنان در گواھى بر این حقیقت و در ترسیم این پاسدارى از حقوق و حرمت متقابل مى فرماید
 (582)...فوهللا ما اغضبتھا وال اغضبتنى و ال عصت لى امرا

ا من از در بھ خداى سوگند نھ من در زندگى مشترك ھرگز او را ناراحت ساختم و نھ او مرا؛ و ھرگز در كارى ب
 .مخالفت وارد نشد
 شور و عشق پاك و جاودانھ -3

طبیعى است كھ از چنین شناخت و شعور و دریافتى از ھمتاى واالى زندگى مشترك ، چیزى جز شور و عشق پاك 
 .، آسمانى ، ماندگار و وصف ناپذیر بر نمى خیزد

درك كند، آن گاه بھ راز عشق آسمانى و اگر كسى بتواند پرتوى از عظمت على و فاطمھ را در نظرگاه یكدیگر 



 .مقدس و وصف ناپذیر آن دو انسانى واال و بى مثال در زندگى مشترك شان پى خواھد برد
آن گاه در مى یابد كھ چرا امیر واالیى ھا با آن شكوه و عظمت ، آن ھم در آن روزگار تیره و تار زندگى زن كھ 

یا .یار سرفراز زندگى خویش را ساالر و سرور خویش مى خواند برایش حقوق و حرمت و كرامت و بھایى نبود،
 سیدتى ما یبكیك ؟
 و چگونھ اندوه زدگى و ناراحتى او برایش رنج آور و دردناك و طاقت فرساست ؟

چگونھ او را مایھ شادى و شادمانى قلب ، روشنى بخش زندگى و خورشید گرمابخش و صفابخش ھماره دل خویش 
او بھ گونھ اى بود كھ ھرگاه بھ جمال نورافشان و سیره و سبك : فا و صراحت مى فرمایدعنوان مى دھد و باص

 .درخشانش نگاه مى كردم ، غم و اندوه از گستره دلم زدوده مى شد
 . ولقد كنت انظر الیھا فتنكشف عنى الھموم و االحزان

زاده ، امواج شور و عشق خویش را چگونھ در برابر گفتار و عملكرد بى نظیر و شكوھبار و پرمعنویت آن یار آ
جان على بھ قربانت فاطمھ جان: نثار مى كند و با قدردانى و حق شناسى ویژه اش ، با ھمھ وجود مى فرماید  ! 

پدر و مادرم فدایت باد: و یا مى فرماید ! 
مى دھد و  و چگونھ آن بلنداى قلھ شكیب و پایدارى بھ ھنگامھ احساس جدایى یار شكوھبار، عنان قرار از كف

 .جدایى ھمپرواز سرفراز و بى مثال زندگى اش را سخت سھمگین و گران وصف مى كند و بھ خدا پناه مى برد
 ... قد عز على مفارقتك

و چگونھ آن قھرمان ھمھ میدانھا و شھسوار تیزتك ھمھ عرصھ ھاى واالیى و رادى و پایمردى ، بھ شنیدن خبر 
توان ایستادن از كف مى دھد كھ نقش بر زمین مى گردد و زمزمھ مى كند  شھادت یار بى نظیر زندگى اش ، چنان

پس از این سوگ بزرگ و فاجعھ جبران ناپذیر، این دل بى قرار را بھ وجود چھ كسى آرامش بخشم اى دخت : كھ 
بمن العزاء یا بنت محمد: على وجھھ یقول ) علیھ السالم(فوقع على !سرفراز محمد ! 

حالت غش مى افتد و چنان مى شود كھ بھ . 
 . فغشى علیھ حتى رش الماء ثم افاق
 .و بى تاب مى گردد و آن گاه با پاشیدن آب سرد بر چھره اش ، دیده مى گشاید
 : و چگونھ در سوگ آن یار پرمھر و آزاده مى سوزد و مى گذارد كھ

یدگانم چقدر زشت و تیره و تار از این پس این آسمان نیلگون و این زمین گسترده در برابر د! ھان اى پیامبر خدا
 !جلوه مى كند

دیگر اندوھم پایان ناپذیر و ھماره است و شب ھایم در بى خوابى و بى قرارى ؛ و ھرگز درد و اندوه جانكاه فراق 
 . فاطمھ از گستره قلبم بیرون نخواھد رفت

دل را خون مى كندراستى كھ از جدایى یار ھماره و میھمان جاوید قلبم ، اندوھى جانكاه دارم كھ  . 
اما حزنى فسرمد و .و ھیجان است   و غمى گران در آسمان زندگى ام سایھ افكنده است كھ ھر لحظھ در جوشش 

 ...لیلى فمسھد
و نیز در مى یابد كھ راز آن ھمھ مھر و صفا و عشق و شور عمیق و پاك و آسمانى فاطمھ بھ امیر واالیى ھا از 
 .كجا سرچشمھ مى گیرد

بد كھ چرا او در پاسخ پرسش پدر كھ از شخصیت واالى على مى پرسد، او را بھترین ھمتا عنوان مى در مى یا
یا ابة خیر زوج: كیف راءیت زوجك ؟ قالت .دھد  . 

و چرا در سخت ترین فراز و نشیب زندگى و بحرانى ترین شرایط، دنیایى از عشق و وفا، و مھر و صفا، و 
ا با او اعالن مى كند و مى فرمایدیگانگى و گسست ناپذیرى پیوندش ر : 

 ...روحى لروحك الفداء
و روحم بالگردان روح پاك و باعظمتت و ھمھ وجودم سپر وجود گرانمایھ ات ! جان فاطمھ فداى جانت ! على جان 

 !باد
؛ پیوند دو  پیوند من با تو پیوندى آسمانى ، آگاھانھ و عاشقانھ و خالصانھ است! اى اباالحسن ! ھان اى یار پراقتدار

آرمان واال و دو ھدف بلند و خدایى و گسست ناپذیر است ؛ از این رو اگر تو در شادى و شادمانى و نیكى و رفاه و 
آسایش باشى ، فاطمھ با تو خواھد بود و اگر ھم در كام سختى ھا و رنجھا گرفتار گردى ، باز ھم یار وفادار زندگى 
 .ات خواھم بود

غمبار زندگى و در آستانھ فراق و جدایى از یار و دیار، ھنگامى كھ دست در دست و چرا در آخرین لحظات 
 :امیرمؤمنان دارد و گریھ مى كند، آن حضرت از او دلیل گریھ اش را مى پرسد كھ مى فرماید
 ... ابكى لما تلقى بعدى



(( رسید گریھ ام بھ خاطر گرفتارى ھا و رنج ھایى است كھ پس از من بر تو خواھد! على جان  .)) 
: و چگونھ بھ ھنگام احساس خطر در مورد جان گرامى على از سوى نظام سقیفھ ، بسان شیرى مى خروشد كھ 

این دژخیمان ، قصد جان على را كرده اند و این براى من غیرقابل تحمل است! ھان اى سلمان   ! 
 : و دلیرانھ در برابر برق سرنیزه ھاى استبداد مى خروشد كھ
... اخلى عن باب المسجد حتى ارى ابن عمى سالما بعینى فوهللا ال  ... 
اینان در این اندیشھ شیطانى ھستند كھ  !واى بر این بیدادپیشگان و پایمال كنندگان حقوق و آزادى و امنیت انسان ھا

را براى تحكیم پایھ ھاى پوشالى قدرت استبدادى و ضدمردمى خویش ، پیشواى عدالت و آزادى و امام راستین امت 
 !بكشند و حسن و حسین را از نعمت وجود پدر محروم سازند
بھ خداى سوگند كھ من پا از درب مسجد بیرون نخواھم گذاشت تا اینكھ امیر واالیى ھا را با چشم خود از بند استبداد 
 !رھا و آزاد و بھ سالمت بنگرم 
 فروتنى و مدیریت پذیرى -4

ھنگى و ھمدلى و ھمراھى با ھمتاى گرانقدر خویش ، فروتنى و تواضع سبك و سیره ریحانھ پیامبر در زندگى ، ھما
و ادب انسانى در برابر آن حضرت و حرف شنوى و مدیریت پذیرى و شایستھ ساالرى بود؛ چرا كھ بر این باور 
بود كھ زنان خردمند و شایستھ كردار، راه ھماھنگى و فروتنى و مدیریت پذیرى از ھمتا و ھمسر شایستھ و حق 

ناس خویش را بر مى گزینند و یار و غمخوار و ھمراه و ھمدل او مى گردند و بسان پروانھ برگرد شمع وجود ش
آزادمرد زندگى خویش در راه حق و عدالت و آزادگى مى چرخند، درست ھمان گونھ كھ مردان راستین در زندگى 

آرمان ھاى واالى انسانى و باورھاى  بسان شمعى مى سوزند تا روشنى بخش زندگى در نظام خانواده و ھدف ھا و
 .مقدس و عادالنھ خویش و ھمتا و شریك و ھمپرواز زندگى خویش گردند
آن حضرت با اینكھ از سویى در ابعاد گوناگون زندگى فردى ، خانوادگى ، اقتصادى ، اجتماعى ، فرھنگى ، ھنرى 

یرمؤمنان بود، و از دگر سو از موقعیت واالى ، اخالقى ، سیاسى ، حقوقى ، پیشوا و پیشتاز و ممتاز و ھمسنگ ام
معنوى و جایگاه رفیع اجتماعى و پایگاه پرفراز خانوادگى بھره اى بى نظیر داشت ، با این وصف ، نھ تنھا در 
قلمرو زندگى ، بویژه نظام خانھ و خانواده ، خویشتن را با ھمتاى خویش ھماھنگ و ھمراه مى خواست ، بلكھ در 

رنوشت ساز، از دیدگاه و موضع خویش بھ احترام آن حضرت مى گذشت و در برابر او فروتنى شرایط حساس و س
پیشھ مى ساخت و با عنایت بھ شرایط و وضعیت خاص آزادمرد روزگارش ، حرف او را مى شنید و بھ دیدگاه او 
 . بھا مى داد و نظر او را بر خویش مقدم مى داشت
 : براى نمونھ
سقیفھ پس از انحصار قدرت و امكانات و سركوب و ایجاد اختناق ، براى رفع و رجوع  دو مرد زورمند نظام -1
عملكرد خویش ، با نقشھ اى بھ دیدار ریحانھ پیامبر شتافتند، اما آن خداوندگار درایت و ژرفنگرى ، آنان را 

ف است و از حق كشى و نپذیرفت و از در خانھ باز گردانید و اعالن فرمود كھ با شیوه استبدادى آنان سخت مخال
زورمدارى آنان بھ خدا شكایت خواھد برد؛ مگر اینكھ راه خویش را تغییر دھند و حقوق و آزادى و امنیت مردم را 
 .بھ رسمیت شناسند و حق را بھ حق دار بسپارند

ا نمودند و بھ آنان شكست خورده بازگشتند و بھ امیرمؤمنان پناه بردند و از او تقاضاى دیدار با ریحانھ پیامبر ر
 .ھمراه او بھ در خانھ آمدند

با اینكھ سیاست خردمندانھ و موضع شھامتمندانھ اش را اعالن فرموده بود، با تعمق در شرایط و ) س(فاطمھ 
على جان :((موقعیت ھمتاى گرانقدر خویش ، با كمال فروتنى در برابر طرح موضوع از سوى امیرمؤمنان فرمود

د زن خانھ ات ، ھمسر و ھمتاى تو؛ پس ھر آنچھ بھ مصلحت مى دانى انجام دهخانھ خانھ توست و آزا!   .)) 
 ... البیت بیتك و الحرة زوجتك
بھ ھنگامھ یورش دژخیمان استبداد بھ كانون وحى و رسالت و جلب امیرمؤمنان بھ مسجد براى بیعت اجبارى ،  -2

رگز از دبدبھ و مانور استبداد نھراسید و بھ خانھ ریحانھ قھرمان پیامبر دلیرانھ از حق و عدالت دفاع كرد و ھ
اذا ارجع و اصبر و :بازنگشت ؛ اما ھنگامى كھ پیام امیرمؤمنان بھ وسیلھ سلمان رسید كھ بھ خانھ برگردد، فرمود

 . اسمع واطیع
 :خود آن حضرت بھ امیرمؤمنان مى فرماید -3

اشرتنىیابن عم ، ما عھدتنى كاذبة و ال خائنة وال خالفتك منذ ع  . 
(( بھ یقین مرا در زندگى ھماره راستگو و درست كردار و امانت پیشھ یافتى و ھرگز تو را مخالفت و ! على جان 
 !نافرمانى نكردم ؛ آیا سبك و سیره ام جز این بوده است ؟

تر، گرامى تو داناتر، پرواپیشھ ! فاطمھ جان : و ھمتاى گرانقدرش این سبك و سیره را گواھى مى كند و مى فرماید



 . تر و خداترس تر از آن ھستى كھ من تو را جز آنچھ گفتى بنگرم
 :امیرمؤمنان در این مورد از جملھ مى فرمود -4

وال اغضبتنى وال عصت لى امرا...فوهللا ما اغضبتھا ... 
(( را بھ بھ خداى سوگند كھ در زندگى مشترك من و ریحانھ پیامبر، عشق و صفایى حاكم بود كھ نھ ھرگز من او 
خشم آوردم و یا بھ كارى كھ نمى پسندید، وادار كردم و نھ او مرا ھیچ گاه خشمگین ساخت و یا نافرمانى كرد؛ نھ ، 

او بھ گونھ اى بود كھ با نظاره بر او، غم و اندوه از گستره دلم زدوده مى شد و نسیم آرامش وزیدن مى ! ھرگز
 . گرفت
 راستى و درستى -5

تجسم راستى و سمبل درستى بود؛ بھ گونھ اى كھ اگر خدا مى خواست راستى و درستى در  ریحانھ ارجمند پیامبر
گفتار، اندیشھ ، عقیده ، خلق و خو، رفتار و كردار را در سیماى انسانى پدید آورد، آن را در سیماى نورافشان 
 .فاطمھ پدید مى آورد

و صفا شھره آفاق بود؛ دوست و دشمن بھ  آن حضرت بھ راستى در گفتار و درستى در عمل و صداقت و صراحت
ن گواه در این مورد، ھمتاى پرافتخارش على بود كھ راستى و برترین و واالتری (583)این حقیقت گواھى مى كرد

و درستى و شفافیت و اخالص یار باوفاى خویش را گواھى مى كرد و سبك و سیره او را در زندگى مشترك 
 .سرشار از راستى و درستى مى شمرد
 : آن حضرت در آخرین روزھاى زندگى ، دست على را گرفت و چنین گفت

كاذبة و ال خائنة یابن عم ، ما عھدتنى  ... 
(( بى تردید مرا در زندگى مشترك ، راستگو و درست كردار و امانت پیشھ یافتھ اى ، آیا نھ این گونھ ! على جان 

و آن حضرت گواھى مى كرد كھ ھمین گونھ است))است ؟  . 
 تجسم وفا و وفادارى -6

بود و آن حضرت ھماره در زندگى فردى ،  در زندگى ریحانھ پیامبر اصل و وفادارى از موقعیت واالیى بھره ور
خانوادگى ، اجتماعى و سیاسى ، ھمگان را بھ این اصل انسان ساز و حیاتى دعوت مى كرد و خود بھ راستى سمبل 
وفاى بھ عھد خویش با خدا، با خویشتن و با بندگان خدا بود و آن را مایھ جلب عنایت و مھر و آمرزش خدا مى 

ذر تعریضا للمغفرةو الوفاء بالن.نگریست   ... 
او با الھام از قرآن و پیامبر، وفا و وفادارى بھ عھدھا و پیمان ھا را در كران تا كران زندگى ، حیاتى مى شناخت و 

خواھد شد  بر این باور بود كھ از ھمھ آن ھا پرسش  . 
 (584)و اوفوا بالعھد ان العھد كان مسؤ وال
 . و آن را از نشانھ ھاى توحیدگرایى و یكتاپرستى مى دانست
 (585). و الذین ھم الءماناتھم و عھدھم راعون

 ال.و بر این باور بود كھ انسان بى وفا و عھد شكن و فاقد وفا و وفادارى ، دین و ایمان درستى نیز نخواھد داشت 
 (586).دین لمن ال عھد لھ 

مان داشتھ باشد، باید در زندگى وفادار باشدو بر این اندیشھ بود كھ ھر كس بھ خدا و روز پاداش و كیفر ای . 
 (587).من كان یؤ من باㆨ والیوم االخر فلیف اذا وعد
و نزدیك ترین ھا را بھ پیامبر در خلق و خو و در روز رستاخیز، وفادارترین ھا، راستگوترین ھا و امانت پیشھ 
 . ترین ھا مى دانست

واوفاكم بالعھد...اقربكم منى غدا فى الموقف  .(588) 
بھ ھمین جھت آن بانوى سرفراز در ھمھ ابعاد زندگى الھام بخش خویش بھ ویژه در زندگى مشترك و در رابطھ با 

آموزگار شایستھ كردار، رھروان راه خویش  حقوق دیگران سبك و سیره اش وفا و وفادارى و صفا بود؛ چرا كھ آن
را بر این اندیشھ رھنمون بود كھ وقتى میان دو جوان پیمان زندگى مشترك بستھ مى شود، زندگى انفرادى آنان بھ 
یك زندگى اجتماعى تبدیل مى گردد و امضاى این پیمان مقدس و انسانى بدان مفھوم است كھ آن دو انسان ، با ھم 

كھ تا پایان زندگى یار و یاور وفادار و فداكار یكدیگر و رفیق راه ھم باشند پیمان مى بندند . 
 .پیمان مى بندند كھ در اداره زندگى ھماھنگ و ھمدل و ھمداستان باشند
 .پیمان مى بندند كھ در راه رفاه و آسایش و آرامش خاطر یكدیگر بكوشند

ز ھم باشندپیمان مى بندند كھ یار و غمخوار راستین و آگاه و دلسو . 
 .پیمان مى بندند كھ حقوق و امنیت و آزادى و حرمت و شكوه و عظمت یكدیگر را پاس دارند
 .پیمان مى بندند كھ در گرامیداشت معنوى و اخالقى و انسانى و اجتماعى از ھیچ فداكارى كوتاھى نكنند



مندى و ناتوانى ، خوشى و ناخوشى ، پیمان مى بندند تا در جوانى و پیرى ، سالمت و بیمارى ، غم و شادى ، توان
بى نیازى و نیاز، آسایش و آرامش ، شادكامى و ناكامى ، راحتى و گرفتارى ، برخوردارى و محرومیت و دیگر 
 .فراز و نشیب ھاى زندگى ، با ھم و بھ راستى یار وفادار ھم باشند
 .پیمان مى بندند كھ حدود و مرزھاى خدا را در مورد یكدیگر رعایت كنند
 .پیمان مى بندند كھ قانون شناس و قانون گرا و حق طلب باشند
 .پیمان مى بندند كھ در قلمرو مقررات و اخالق و ارزش ھاى انسانى زندگى كنند
 آیینھ یكدیگر باشند،
 مایھ پوشش و آبروى ھم باشند،

یش نیز بجویند و آنچھ را براى خود مى خواھند و مى پسندند و مى جویند، براى شریك و ھمتاى زندگى خو
 .بخواھند
 پیمان مى بندند كھ این راه دشوار زندگى را بر اساس مھر و عشق ،
 راستى و درستى ،
 امانت و امانتدارى ،
 صداقت و صراحت ،
 ھماھنگى و ھمدلى ،
 نیكوكارى ، شایستھ كردارى ،
 آگاھى و ھوشیارى ،
 نظم و انضباط،
 تالش و سختكوشى ،
 دقت و ظرافت ،

خردورزى ،خردمندى و   
 ھوشمندى و درایت ،
 ژرف اندیشى و آینده نگرى ،
 اخالص و یكدلى ،
 صفا و دگردوستى ،
 ایمان و عمل شایستھ ،
 حق جویى و قانونگرایى ،
 ایثار و فداكارى ،
 زھد و پارسایى ،
 گذشت و بخشایندگى ،
 حلم و بردبارى ،
 شكیبایى و پایدارى ،
 پاكى و عفاف ،
 وقار و متانت ،

ستى و قناعت ،ساده زی  
 ادب و انسانیت ،
 شھامت و كرامت ،
 .سازش با كمبودھا و رعایت حال یكدیگر بپیمایند
 .و راستى كھ ریحانھ پیامبر در زندگى مشترك خویش ، سبك و سیره اش این گونھ بود

دانھ و این پرتوى از وفاى اوست كھ بحرانى ترین شرایط زندگى خویش با امیر واالیى ھا، ضمن دفاع شھامتمن
قھرمانانھ از حق و عدالت و فداكارى تا مرز شھادت ، براى رفع خطر دژخیمان استبداد از جان گرامى و نفس 

روحى لروحك الفداء و نفسى لنفسك الوقاء یا اباالحسن:امیرمؤمنان فرمود  نفیس   ... 
 امانت و امانتدارى -7

ین اصل حیاتى جایگاه ویژه اى داشت ؛ چرا كھ آن را او آموزگار امانت و امانتدارى بود و در سبك و سیره اش ا
از نشانھ ھاى اصل ایمان بھ خدا مى نگریست و دین باورى و دیندارى بدون امانت و رعایت امانت ھا و اداى 
 . امانت ھا را دیندارى و دین باورى و دین شناسى درست نمى دانست



مى فرماید  و سیره اش  آن حضرت در تاءكید بر این ویژگى واالى انسانى در سبك : 
 ... یابن عم ، ما عھدتنى كاذبة و ال خائنة
(( بى گمان در زندگى و سبك و سیره ام با دروغ و پندار خیانت ، سخت بیگانھ و ھماره راستگو و ! على جان 
 ((درست كردار و امانتدار و امانت پیشھ یافتھ اى ؛ آیا چنین بوده است ؟

و، راستى و امانتدارى او را ستود و او را تجسم پرواپیشگى و ارزش ھاى واالى و امیر واالیى ھا در پاسخ ت
 .انسانى و توحیدگرایى و تقواپیشگى وصف فرمود
 نمونھ نظم و برنامھ مترقى -8
ریحانھ ارجمند پیامبر سمبل نظم و انضباط و نمونھ برنامھ و ظرافت و دقت و تدبیر بود و در زندگى فردى ، 

ادى و اجتماعى و سیاسى و مادى و معنوى ، با این اصل حیاتى و مترقى و این راز و رمز خانوادگى ، اقتص
پیشرفت فرد و جامعھ بسیار بھا مى داد و بدان سخت توجھ داشت و از ھمھ شئون و رفتار و گفتارش ، نظم و 

فاھیم گوناگون و معنى را با ھمھ م))دین((حساب جلوه گر بود و انضباط و تدبیر نمایان ؛ چرا كھ آن حضرت واژه
مى نگریست و بر این باور بود كھ در دیندارى و ))حساب((مختلف آن در فرھنگ عرب ، روشن ترین مفھومش را

دین باورى راستین ، پاى بست بودن بھ حساب و كتاب و قانون و مقررات در گفتار و نوشتار و عملكرد و داشتن 
ست ؛ درست ھمان گونھ كھ پاى بند بودن بھ عبادت خدا و نظم و برنامھ زندگى ، اصلى حیاتى و ضرورى ا

 .فرمانبردارى او و اخالص بھ بارگاه آن یگانھ و بى ھمتا
در نگرش ریحانھ پیامبر كتاب قطور و پرشكوه ھستى ، كتاب نظم و ظرافت و حساب و دقت و اندازه گیرى است 

خود را در چشم انداز پژوھشگران و ترقى  و این اصل اساسى از ناچیزترین ذرات تا عظیم ترین كھكشانھا،
 خواھان قرار مى دھد و ھمھ علوم و دانش ھاى گوناگون بشرى ، چیزى جز كشف ھمین نظم و نظام شگرف نیست
. 

كتاب نظم و  - كھ آخرین و كامل ترین و دلنشین ترین پیام خدا بھ انسان است  -در نظرگاه آن حضرت ، قرآن نیز 
ب و راه و رسم زندگى سامان یافتھ و موزون و معتدل و آراستھ استانضباط و برنامھ و حسا  . 

در اندیشھ آن انسان واال پدرش پیامبر نمونھ نظم و انضباط دقیق و عمیق و مترقى است و نظم و حساب و برنامھ 
نگرش  در زندگى فردى ، خانوادگى ، اجتماعى ، سیاسى و كران تا كران زندگى اش موج مى زند؛ با این بینش و

و دریافت ریحانھ پیامبر از كتاب آفرینش ، كتاب وجود انسان ، كتاب آسمانى ، نمونھ كامل و جامع انسانیت ، 
پدرش پیامبر، و اصل نظم و انضباط، روشن است كھ سبك و سیره او چیزى جز نظم و انضباط و برنامھ و دقت و 

ھد بود و ھمین اصل حیاتى ، یكى از رازھاى سامان یافتگى و ظرافت و لطافت و زیبایى و برازندگى نخوا
 . سرفرازى و موفقیت و پیروزى و نورافشانى فاطمھ در ابعاد زندگى مادى و معنوى اوست
 حقیقت و سرچشمھ نظم
در بینش مترقى و دقیق آن انسان ژرف نگر، ریشھ نظم و انضباط، از ھمسویى نیروھاى نھفتھ در دنیاى وجود 

از این رو تا آنگاه كھ انسانى در درون جان نتواند نظم و حساب و برنامھ و ھدفى پدید  انسانى سرچشمھ مى گیرد؛
بھ نظم و انضباط نخواھد   آورد و آن نیروھا را در جھت آرمانھاى خویش سازماندھى كند، در زندگى خویش 

 .رسید
ر جھت نظمى انسان گرایانھ و و تا زمانى كھ انسان در زندگى خویش بھ نظم و ھماھنگى و تدبیر و برنامھ ریزى د

 .خدایى و عادالنھ نایل نیاید، ھرگز بھ نظم درست خانوادگى و اقتصادى و اجتماعى و سیاسى نخواھد رسید
 :او بھ راستى این درس را از پیامبر آموختھ بود كھ مى فرمود
 : على العاقل ما لم یكن مغلوبا على عقلھ ان یكون لھ ثالث ساعة

بھ ، و ساعة یحاسب فیھا نفسھ ، وساعة یتفكر فیما صنع هللا الیھ ، و ساعة یخلو فیھا بحظ نفسھ ساعة یناجى فیھا ر
 (589)... من الحالل

بر ھر انسان خردمند و خردورزى كھ زمام خرد از كف او بیرون نرفتھ باشد، سزاوار است كھ در شبانھ روز 
خویش برنامھ اى داشتھ باشد كھ افزون بر كار و تالش عادى و روزمره و استراحت ، این بندھا را در آن منظور 
 :دارد
 ساعتى براى پیوند با خدا،

براى محاسبھ گفتار و رفتار خویشتن ، ساعتى  
ساعتى براى اندیشیدن در نعمت ھایى كھ خدا بھ او ارزانى داشتھ و ظرافت و تدابیر و شاھكارھایى كھ در مورد او 
 . اندیشیده است
 . و ساعتى نیز براى بھره ورى از لذت ھاى روا و تفریح سالم و آسودگى خاطر و آرامش دل



اه این نظم و تدبیر مترقى و برنامھ انسانى و خداپسندانھ بودو خود در زندگى جلوه گ . 
آن حضرت ، ھم براى پیوند عاشقانھ با خدا و نماز و نیایش و راز و نیاز برنامھ اى تحسین برانگیز داشت و ھم 

ن و براى تدبیر امور خانھ و نظام خانواده و ھم محور و مدار و ھمراز و ھمسنگ و ھمدم و یار و غمخوار قھرما
سرفراز ھمتاى شھسوارش بود و ھم آموزگار، پرستار، مربى ، الگو، نمونھ و طبیب دلسوز و آگاه و خردورز و 
خردمند فرزندانش كھ جسم و جان ، روح و روان ، عاطفھ و ھوش ، و دستگاه خرد و اندیشھ آنان را سرشار و 
 .سیراب مى ساخت و نشاط مى بخشید

وحى و رسالت برنامھ داشت و ھم براى آموزش و سازندگى و برازندگى انسانھا  ھم براى فراگیرى و نوآورى ھاى
ھم براى زندگى فردى خویش مى اندیشید و ھم براى جامعھ و نسل ھاى آینده .و ارشاد و ھدایت آنان بھ سوى كمال 

 . آن
 : براى نمونھ
ورى پدر آموزگارش ، پیامبر، كارھاى در قلمرو خانھ و نظام آن انسان واال را مى نگریم كھ با رھنمود و دا -1
درون خانھ و امور مربوط بھ نگاھدارى و پرستارى و تربیت فرزندانش را با آغوش باز مى پذیرد و ساماندھى 
كار آن جامعھ كوچك را در امور داخلى بھ عھده مى گیرد و امور خارج از قلمرو خانھ را بھ ھمتاى ارجمندش وا 

فرماید مى گذارد و در این مورد مى : 
 (590). فال یعلم ما داخلنى من السرور اال هللا باكفایى رسول هللا تحمل رقاب الرجال
جز خداى پرمھر كسى نمى داند كھ از این برنامھ و تقسیم كار و نظام بخشیدن بھ امور خانواده ، چقدر شادمان ))

گردیدم ؛ چرا كھ پیامبر مرا بھ تدبیر امور درون خانھ برگزید و كارھاى برون را بھ ھمتاى گرانقدرم على سپرد و 
 . مرا معاف داشت
خشى از كارھاى خدماتى و تداركاتى خانھ را میان خود و خدمتكار خانھ و شاگرد و نیز مى نگریم كھ انجام ب -2

اوصانى رسول هللا ان تكون :خویش ، بر اساس نظم و برنامھ اى عادالنھ و انسانى ، تقسیم مى كند و مى فرماید
 .الخدمة لھا یوما و لى یوما
 الگوى سختكوشى و سازندگى -9

پارسایى و بندگى خدا، نظم و مدیریت ، اعتماد بھ نفس و ھمكارى و ھمیارى او قھرمان میدان عبادت و تقوا، 
صمیمانھ با ھمتاى خویش امیرمؤمنان در اداره امور و پرورش شایستھ ترین گل ھا و شكوفھ ھا بود؛ چرا كھ او در 

دانشگاه انسان  بیت رفیع نبوت دیده بھ جھان گشود و در امان رسالت رشد كرد و در فرودگاه وحى تربیت شد و در
 .ساز امامت بھ اوج كمال رسید

او افزون بر امتیازات علمى و خدمات فرھنگى و فكرى و دینى و عملى خویش كھ او را در میدان ھاى گوناگون 
زندگى بھ صورت گنجینھ ادب و اخالق و توانایى ھا و ارزش ھاى واالى انسانى و آموزگار دانش و عفاف 

بھ ھمھ آگاھى ھا و مھارت ھا و دانستنى ھاى بایستھ و شایستھ یك دختر آگاه و مترقى  درآورده بود، در ھمان حال
را   مى نگریم كھ زخم پدر قھرمان خویش ))احد((و یك بانوى برازنده و مسئول مجھز بود؛ بھ ھمین جھت او را در

را شستشو مى دھد و  پانسمان مى كند و در پیكار سرنوشت ساز خندق جراحات ھمتاى گرانقدر و شھسوار خویش
با ھمھ مسئولیت ھاى گوناگون و موقعیت رفیع و واالى خویش در میدان علمى و عملى ، در تدبیر امور و شئون 
خانھ و فرزندانش و نیز ھمكارى با امیرمؤمنان ، بى نظیر و بى ھمانند است ، و در حقیقت اوست كھ با ساده 

انانھ ، با در پیش گرفتن سیستم قناعت ، اداره شایستھ امور خانھ و بھ زیستى و ساده پوشى بزرگوارانھ ، ایثار قھرم
علیھ السالم(دوش كشیدن بار سنگین تربیت و مسئولیت فرزندان و ھماھنگى و ھمدلى با ابرمرد زندگى اش على  ) ،

و از  از سویى بھ امیر فضیلت ھا امكان آن تجلى شخصیت و جھاد سترگ و آزادى و عدالت را فراھم مى آورد،
دگر سو بھ ھمھ زنان آزاده و مادران شایستھ ، راه و رسم زندگى خانوادگى ، تربیت فرزندان و مدیریت خانھ ، این 
 .ركن اساسى جامعھ و تمدن را مى آموزد
 : براى نمونھ
یزان در آن عزیز عز: امیرمؤمنان در مورد تدبیر شایستھ و بایستھ امور خانھ بھ وسیلھ بانوى بانوان مى فرماید -1
پیشگاه خدا و پیامبر در خانھ من بود و با آن شكوه و عظمت و ویژگى ھاى علمى و اخالقى و انسانى و رفعت مقام 

او آن قدر از چاه آب كشید كھ اثر آن بر سینھ .، بھ تربیت فرزندان و تدبیر شئون خانھ اھمیتى وصف ناپذیر مى داد
رد كھ دست ھاى مباركش اثر كار و تالش را ھمراه داشت و بھ اندازه اش آشكار بود و آن قدر با آسیا، دانھ آرد ك

براى تھیھ غذا برافروخت كھ لباس   اى خانھ را بھ منظور تاءمین بھداشت خانواده نظافت و گردگیرى نمود و آتش 
رھاانھا كانت عندى و كانت من احب اھلھ الیھ ، وانھا استقت بالقربة حتى اثر فى صد:ھایش گردآلود گشت  ... 

پیامبر گرامى او را دید كھ در آن مقام و منزلت علمى و اجتماعى ، خود لباس كار در خانھ پوشیده و بھ تدبیر  -2



پرداختھ است ؛ با دستى دانھ ھا را آسیا مى كند و با دست دیگر كودك   امور و تنظیم شئون خانھ و فرزندانش 
گى را اداره مى كندارجمند خویش را شیر مى دھد و چابك و بانشاط زند . 

سختى و ! دخت سرفرازم : پیامبر باران اشك از دیدگان بارید و او را مورد تحسین و تشویق قرار داد و فرمود
تعجلى مرارة الدنیا .تلخى كار جسمى را در دنیا بچش تا شیرینى پاداش سختكوشى را در سراى دیگر دریابى 

 ... بحالوة االخرة
خداى را بھ جا آوردو آن بانوى فرزانھ سپاس  . 

سلمان ، آن مرد وارستھ ، وارد خانھ امیرمؤمنان شد و خود نگریست كھ دخت گرانمایھ پیامبر با آن مقام واالى  -3
فرھنگى و دینى و خانوادگى و اجتماعى و سیاسى و با آن ھمھ مشكالت روزمره ، خودش مشغول آسیا كردن دانھ 

گفت زده شد؛ چرا كھ نظاره مى كرد و مى اندیشید كھ چگونھ دختران ش.بھ منظور فراھم آوردن نان و غذاست 
سران و رھبران كشورھا غرق در زندگى پرزرق و برق و آكنده از ناز و نعمت و لبریز از رفاه و آسایش و در 
كمند غفلت و بى خبرى از حقایق جارى و روند امور و شئون و فارغ از درد و رنج و محرومیت جامعھ خویش 

د و تنھا بھ آسایش و آرامش و رفاه و رسیدن بھ خواستھ ھا و ھدف ھاى خود مى اندیشند و در برابر آنان ، ھستن
انبوه خدمتگزاران ایستاده اند، اما دخت سرفراز پیامبر این گونھ دلیرانھ و ھوشمندانھ ، افزون بر نقش دگرگون 

، امور و شئون خانھ و زندگى و فرزندانش را  ساز فكرى و فرھنگى و اجتماعى و دینى در جامعھ و دنیاى خویش
 .نیز تدبیر مى كند

از نھانگاه دل او آگاه است و با این آیھ قرآن پاسخ داد ) علیھا السالم (ھمین طور غرق در فكر بود كھ گویى فاطمھ 
وما عند هللا خیر و ابقى للذین آمنوا:كھ  ...(591) 

سیره و روش ریحانھ پیامبر در زندگى مشترك با امیر واالیى ھا را مى توان در این سخن تفكرانگیز و آكنده از  -4
 . عشق و وفایش نگریست
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پس از ھجوم گماشتگان استبداد بھ خانھ او و بھ بند كشیدن پیشواى آزادى و آزادگى ، آن حضرت بھ یارى حق و 
عدالت شتافت و مرحلھ بھ مرحلھ با خودكامگان در پرتو منطق آتشین و تدبیر شگرفش پیش رفت تا آنان را بھ عقب 
 . نشینى واداشت

در این ھنگام ریحانھ پیامبر بھ استقبال ھمتاى .ست برداشتند و او راه خانھ را در پیش گرفت آنان از امیرمؤمنان د
 : زندگى اش شتافت و با دنیایى شور و معنویت و شھامت و ایثار فریاد برآورد كھ
 روحى لروحك الفداء و نفسى لنفسك الوقاء یا اباالحسن ، ان كنت فى خیر كنت معك و ان كنت فى شر كنت معك
.(592) 

جان فاطمھ بھ قربانت و روح او سپر بالھایت! على جان   . 
اگر تو در خیر و .ماره با تو خواھم بود و پیمان عشق میان من و تو گسست ناپذیر است من ھ! ھان اى اباالحسن 

باشى ، من با تو خواھم زیست و ھمكار و ھمدل و ھمراه و شریك زندگى تو   آرامش خاطر و در امنیت و آسایش
تو را تنھا نخواھم خواھم بود؛ و اگر در راه حق و عدالت در سختى و فشار گرفتار گردى ، باز ھم لحظھ اى 

 . گذاشت
 سیستم عزت ، قناعت و كم توقعى -10

نعمت ھا بود؛ بھ ھمین دلیل ھم ھرگز نھ   سبك و سیره ریحانھ پیامبر در زندگى ، قدرشناسى و حق شناسى و سپاس 
ى م  در فراز و نشیب زندگى و تنگناھا و كمبودھا و مشكالت اقتصادى لب بھ گالیھ و شكایت از زندگى خویش 

گشود و نھ پرتوقع بود؛ بلكھ زندگى خانوادگى را با عزت نفس و سعھ صدر و بلندنظرى و ویژگى انسانى و عزت 
آفرین قناعت آغاز كرد و بھ ھمان سبك و سیره وفادار ماند و یار غمخوار ھمتاى خویش گردید و بھ او و دیگر 

معنوى داد اعضاى خانواده امكان رشد و تكامل و تعالى افزون تر در ابعاد . 
آن انسان واال در این راستا بھ گونھ اى دقیق و ظریف ، ھم شرایط اقتصادى و اجتماعى جامعھ را مى شناخت و ھم 
امكانات مالى ھمتاى گرانقدرش را، ھم موقعیت ممتاز خود و خاندانش را بھ عنوان سمبل و نمونھ و پیشواى 

د ھمرنگ و ھمدرد توده باشند و در درد و رنج زودگذر آنان راستین مردم نیك مى نگریست و ھم مى دانست كھ بای
 .، براى رسیدن بھ رشد و تعالى و نجات و آزادى شریك گردند
 .بھ ھمین جھت در زندگى ، سبك و سیره اش عزت نفس و قناعت و كم توقعى و بزرگ منشى بود

یى و سیستم قناعت داشت و ھرگز او آینده نگرى مى كرد، عاقبت اندیشى مى نمود، در ھزینھ زندگى صرفھ جو
ھمتاى گرانقدرش را بھ كارى فراتر از امكان مادى و مالى اش وا نمى داشت و براى حفظ كرامت و آزادگى و 
 . حریت او، تنگناھا و سختى ھا را در راه خدا بھ جان مى خرید و چیزى نمى گفت
 : براى نمونھ
دى جامعھ نوبنیاد اسالمى ، امیرمؤمنان از راه رسید و غذا محدثان آورده اند كھ روزى در اوج فشار اقتصا -1

چرا ! فاطمھ جان : خواست ، اما بھ زودى دریافت كھ چیزى در خانھ نیست ؛ رو بھ دخت سرفراز پیامبر كرد كھ 
 در این مورد چیزى نگفتى تا فراھم آورم ؟

من از خداى خویش حیا مى كنم كھ تو ! جان على : او بھ ھمتاى گرانقدرش نزدیكتر شد و با دنیاى مھر و صفا گفت 
 . را بھ كارى كھ امكان انجام آن را ندارى ، وادارم
 :آن گاه افزود
 (593)...كان رسول هللا نھانى ان اسئلك شیئا
پدرم ، پیامبر، بھ من سفارش فرمود كھ در زندگى مشترك ، راه عزت و قناعت پیش گیرم و ھشدار داد كھ مباد ))
 ((... خرید و تھیھ چیزى را از شما بخواھم



دى روزى پیامبر وارد خانھ ریحانھ اش گردید و اثر و نیز آورده اند كھ در ھمان شرایط سخت اجتماعى و اقتصا -2
بھ فرزندانم غذا : رو بھ فاطمھ كرد كھ .گرسنگى را در سیماى نورافشان آن حضرت و دو فرزند دلبندش نگریست 

 !بده ، چرا آنان را این گونھ مى نگرم ؟
 : آن بانوى واالیى ھاى بھ پدر نزدیك تر شد و با تبسم و آرامش خاطرى شگفت گفت
 (594)ما فى بیتى شى ء اال بركة رسول هللا 
(( بر خدا چیزى دیگر نیستدر خانھ ما اینك جز بركت پیام! پدر جان   .)) 
و نیز آورده اند كھ در ھمان روزگار سخت تنگناى اقتصادى جامعھ ، روزى مردى وارد مسجد گردید و از  -3
 .شدت گرسنگى غذا خواست ، اما كسى بھ تقاضاى او پاسخ مثبت نداد

چھ غذایى ! فاطمھ جان :  ھنگامى كھ با میھمانش وارد گردید، گفت.امیرمؤمنان او را بھ خانھ خویش دعوت كرد
 در منزل داریم ؟ما عندك یا بنت رسول هللا ؟

خداى را سپاس كھ اندكى غذا بھ اندازه ! على جان : ریحانھ پیامبر با چھره اى گشاده رو بھ ھمتاى خویش كرد كھ 
تو مى دھیمخوراك یك كودك موجود است ؛ اینك كھ تو میھمان آورده اى ، خود نمى خوریم و آن را بھ میھمان   . 

كھ یكى از رازھاى موفقیت و  -امیرمؤمنان در اشاره بھ این عزت نفس و زندگى قانعانھ و بزرگ منشانھ فاطمھ  -4
من با ریحانھ پیامبر در حالى پیمان زندگى مشترك را امضا كردم كھ : مى فرماید -سرفرازى خود و خاندانش بود 

ش و انفاق خاندان من بھ نیازمندان بھ اندازه اى است كھ اگر میان بنى زیرانداز و فرشى ھم نداشتم ، اما اینك بخش
 .ھاشم توزیع گردد، ھمھ را بى نیاز مى سازد

سبك سیاسى و اجتماعى ریحانھ پیامبر: 14بخش   
 ریحانھ پیامبر و احساس مسئولیت اجتماعى

م تا ترسیم سیما و سیره شكوھبار او، با ھمھ آنچھ درباره شخصیت واالى ریحانھ پیامبر گفتھ یا نوشتھ اند، باز ھ
 راھى دور و دراز پیش است ؛ چرا كھ زوایاى شخصیت و گستره اندیشھ و كرانھ ھاى وجود او، دریایى پرگھر،
 اكسیرى ناشناختھ ،
 آفتابى بلند،
 خورشیدى جھان افروز،
 . و اقیانوسى مواج و بى كرانھ است
 او چھره اى بى نظیر،
 رمز روزگاران ،

انسانیت ،معماى   
درخشیدن آغاز  -بھ ویژه زندگى زن  -و پیشواى خردمندى و آزادگى است كھ در تاریك ترین روزھاى حیات بشر 

كرد و پنجره ھاى امید را بر روى انسانھا بھ ویژه نیمى از آنان گشود، نقاب از چھره شرك و بیداد و استبداد و 
ھ برگرفت ، و از شنیده شدن گامھاى مھیب مذھب ساالرى زورمدارى و تبعیض خواھى و برترى طلبى ھاى ظالمان

 دروغین و مخوف و خشونت بارى كھ در حال سر بر آوردن بود،
 روشن بینانھ و شجاعانھ و دلسوزانھ ھشدار داد،
 و انسان ھا را از یاءس بھ نجات ،
 از خفت بھ عزت ،
 از اسارت بھ آزادى ،
 از وابستگى بھ استقالل ،

ه بھ پاكى و تقوا،از ولنگارى و گنا  
 .و از بى تفاوتى و بى تعھدى بھ احساس مسئولیت اجتماعى و انسانى رھنمون گردید و راھى نو گشود

او بر این اندیشھ رھنمود گردید كھ نھ مى توان تنھا براى خود زیست و شاھد اجتماعى بود، و نھ زیبنده است كھ 
و تبھكار روزگار خویش و پشتیبان حق كشى آنان بود و آن  ابزار سلطھ و بزك كننده چھره كریھ سردمداران ظالم

 .گاه خود را رھبر فكرى زنان جامعھ جا زد
از این رو، آن انسان فرزانھ با الھام از قرآن ، پرچمدار احساس مسئولیت اجتماعى و سیاسى و فرھنگى بود و 

تم و گناه در ھمھ ابعاد، طبیبانھ و ھماره در راه خدمت بھ نوع ، دعوت بھ ارزش ھاى راستین مى نمود و از س
آموزگارانھ ھشدار مى داد و بر آن بود كھ این كار، وظیفھ انسانى و اسالمى ھر انسان مترقى و نوع دوست و 
آزادمنشى است ؛ از این رو نھ انسانى مى تواند این مسئولیت را وانھد و فارغ از درد و رنج مردم و روند حكومت 

ردمى را سزد كھ مردم را از این كار باز دارد و این حق اساسى آنان را پایمال سازدو نظام خداپسندانھ و م . 



 : براى نمونھ
درست از این زاویھ است كھ او .او از كودكى پرچمدار دعوت بھ حق و سمبل احساس مسئولیت اجتماعى است  -1

، ھمان بانویى مى نگریم كھ در را از ھمان بھاران زندگى در سنگر حق و یار و ھمدل و ھمفكر مام ارجمندش 
 .اوج فداكارى و خردمندى ، بر ضد سنت ھاى ستم بار جاھلیت عصیان مى كند
پس از آن ، او را با ھمھ احساس انسانى ، ھمفكر و ھمرزم و یار پدر تاریخسازش پیامبر مى یابیم ، كھ با  -2

دست داده است رحلت ابوطالب و خدیجھ دو یار دلسوز و دو پناھگاه استوارش را از  . 
اسناد تاریخى از جملھ نشانگر آن است كھ گروھى از اشرار كھ براى از میدان بھ در كردن پیامبر از ھیچ شرارتى 

در این .رویگردان نبودند، روزى بھ ھنگام نماز و سجده پیامبر، شكمبھ شترى را بر سر آن آموزگار رھایى افكندند
گى و ھمراه پدر بود، پیش آمد و در راه دفاع از حق و دلدارى بھ پیامبر، در میان ریحانھ اش كھ در بھاران پنج سال

حالى كھ بر تنھایى حق مى گریست ، با دستان كوچكش چھره نورافشان و سر و لباس پیشواى آزادى و آزادگى را 
 .پاك كرد و با شھامت و شجاعت تجاوزكاران را سرزنش نمود و از ستم نھى كرد
پس از پدر گرانمایھ اش نیز بھ این مسئولیت تاریخى ، با شھامت و درایتى وصف ناپذیر عمل ریحانھ پیامیر  -3
 كرد و در این راه فداكارى وصف ناپذیرى نمود كھ خطبھ روشنگرانھ اش پس از رویداد تاریك اندیشانھ سقیفھ ،

ى و در پیش گرفتن ابتكار و سخنان انسان سازش با زنان مدینھ و دعوت آنان بھ احساس مسئولیت اجتماعى و سیاس
تدبیر عادالنھ و فراتر از خط بازى ھا و دنیادارى ھا و مجذوب و مرعوب قدرت شدن ھا و بى وفایى ھا و كوتھ 
 بینى ھاى مردنمایان ،
 سخنان كوتاه و ھشداردھنده اش بھ سران مھاجر و انصار،

اد،بیانات شجاعانھ اش در برابر مھاجمان و گماشتگان مسخ شده استبد  
دفاعش از مظلومیت پیشواى راستین امت تا مرحلھ نجات او از دست اشرارى كھ او را بھ بند كشیده و بھ بیعت 
 اجبار مى نمودند،
 و نیز بھ بیت االحزان ،
 شھادت جان سوز،
وصیت تفكرانگیز، و چگونگى مراسم خاكسپارى و قبر گمشده اش ، ھر كدام برگ زرین و نمونھ اى از این 

سئولیت اجتماعى است كھ در این مورد بھ پرتوى از سبك و سیره اجتماعى و سیاسى آن حضرت مى احساس م
 . نگریم
 پیشوا و یگانھ سیاست عادالنھ و مردمى -1
 . از واژه ھاى جالب و دلپذیر در زندگى انسانھا واژه سیاست است

یداردالن و آگاھان را بھ خود جلب نموده و این واژه مقدس یا نامقدس در كران تا كران زندگى بشر اذھان و افكار ب
 - در مورد آن بسیار سخن رفتھ است و درست بھ ھمین دلیل ھم نگرشى بر شیوه سیاسى و اجتماعى ریحانھ پیامبر

براى ھمگان دیدنى و درس آموز است - كھ پیشوا و یگانھ سیاست خداپسندانھ و مردمى بود   . 
 مفھوم سیاست

برگرفتھ شده و در فرھنگ واژه شناسان بھ ))ساس ، یسوس و سیاسة((ل ادب از مادهواژه سیاست از دیدگاه اھ
 مفھوم نگرشى واقع گرایانھ و شایستھ بر امكانات ،
 شناخت درست موانع ،
 تدبیر شایستھ امور،
 تنظیم بایستھ شئون ،
 سامان بخشیدن بھ كارھا،

ھوشمندانھ و آزادمنشانھ و قانونمدارانھ توده ھاى حل مشكالت و نابسامانى مردم ، و رھبرى و ارشاد آگاھانھ و 
انسانى در شاھراه رشد و تكامل ھمھ جانبھ و واكنش و موضعگیرى درست ، شجاعانھ ، عادالنھ ، مترقى ، انسانى 
، ابتكارى و سنجیده در برابر جریان ھا و رویدادھاى گوناگون درون مرزى و فرامرزى براى اداره شایستھ و 

معھ استبایستھ یك جا  . 
 : در منابع دینى نیز این واژه در ھمین قلمرو بھ كار رفتھ است ؛ براى نمونھ

وصف مى ))بالد((و))عباد((در زیارت جامعھ ، امامان راستین و دوازده گانھ ، سیاستمداران واقعى و بشردوست
و ساسة العباد عصمكم هللا من الزلل وآمنكم:گردند  ... 

بازى ابلیسى باند فریب كار اموى مى فرماید و امیرمؤمنان در نفى سیاست : 
 (595)... متى كنتم یا معاویة ساسة الرعیة



(( چھ زمانى شما پیشواى مردم و رھبر و راھنماى آنان بوده اید، آن ھم بدون سبقت در اسالم و ! ھان اى معاویھ 
 ((. ایمان و بدون شرافت و معنویت و آراستگى بھ ارزش ھاى انسانى
 ریحانھ پیامبر و موضوع سیاست

و الھام بخش خود بھ سیاست و تدبیر ریحانھ سرفراز و عدالت خواه پیامبر در ھمھ زندگى كوتاه اما پرمحتوا 
خداپسندانھ امور جامعھ بھ عنوان وسیلھ و راھى براى تحقق عدل و داد و مبارزه با استبداد و انحراف و سنگرى 
براى دفاع از حقوق و آزادى و سالمت فرد و جامعھ سخت بھا مى دھد و در این میدان نیز نمونھ و یگانھ 

راى ھمھ سیاستمداران و كارگزاران پرواپیشھ و بھ ویژه زنان روشنفكر و شایستھ روزگاران و بھ راستى الگویى ب
 : كردار و آزاده است ؛ براى نمونھ
ریحانھ ارجمند پیامبر پیش از ھر چیز و ھر كارى شاگرد برازنده قرآن و پیامبر است و از آن دو آموزگار  -1

ى ،درست اندیشى و واقع گرای  رادى و سرفرازى است كھ درس   
 درس صفا و وفا،
 درس صداقت و امانت ،
 درس اخالق و فضیلت ،
 درس تالش و ھمت ،
 درس بشردوستى و خدمت بھ خلق ،
 درس فداكارى و مردم خواھى ،
 درس آزادگى و آزادمنشى ،

مسئولیت در برابر رویدادھا و حساسیت   درس رعایت حقوق دیگران و تاءمین حرمت آنان ، و درس احساس 
ھ و متفكرانھ در برابر روند جامعھ و سیر تاریخ را مى گیرد، و درست بر این اساس است كھ آن حضرت ھوشمندان

بھ سیاست ، بھ مفھوم درست و صادقانھ و خداپسندانھ و آگاھانھ و دلسوزانھ و مردمى آن سخت توجھ دارد و چنین 
نگرد سیاستى را مقدس و بسیار مفید و بخشى از زندگى زن و مرد توحیدگرا مى . 

از ھمین دیدگاه است كھ این دخت نمونھ و بى نظیر را در نخستین مرحلھ از زندگى درس آموزش ھمراه و  -2
مى نگریم ، ھمدل و ھمپاى بانوى خردمند و ))خدیجھ((ھمفكر با شھامت و ترقى خواه مام بلند اندیشھ و سنت شكنش

اب و رسوم خرافى و ظالمانھ جاھلیت عصیان مى كند ، بر ضد آد))زن((درست اندیشى كھ در آن دنیاى تیره و تار
و با نفى و انكار آگاھانھ بافتھ ھاى ذلت بار و اسارت آور رایج ، آزادى و حق حاكمیت بر سرنوشت و رعایت 
 .حقوق و حرمت انسانھا، بھ ویژه حقوق بھ تاراج رفتھ زن و شخصیت لگدمال شده آن را مى جوید
ر و ھمرزم شجاع و توحیدگراى پیام آور عدالت و آزادى مى نگریم كھ در جھاد از آن پس آن حضرت را ھمفك -3

سترگ فكرى و فرھنگى و عقیدتى اش براى زدودن اوھام و خرافات و آفت ھاى شرك و بیداد و ایجاد تحول 
ایى مطلوب و مترقى در جامعھ و تاریخ ، سخت در تالش و كوشش است و در این راه مبارك و خداپسندانھ تا آنج

، یا مام پدر ))ام ابیھا((پیش مى رود كھ بارھا جان گرامى خویش را بھ خطر مى افكند و بھ گرفتن مدال تفكرانگیز
 .مفتخر مى گردد

او از كودكى پا بھ پاى پیامبر، راه بزرگ مبارزه با كج اندیشى و ناآگاھى و پیكار روشنگرانھ با مظاھر شرك و 
ایى زیبا و آراستھ بھ عدل و داد و آزادى و آبادانى و مھر و صلح و بھروزى و بیداد را براى ساختن جامعھ و دنی

 .بشردوستى آغاز مى كند و ھمھ جا ھمراه پیشواى بزرگ آزادى است 
او را در دعوتش یارى مى كند، پا بھ پاى او بھ مسجد الحرام مى رود، از پدر حمایت مى كند، خارھاى كینھ و 

بر مى دارد، گرد و غبار و خاك و خاكسترى را كھ دست ھاى ستم بر سر و روى تعصب كور را از سر راه او 
 پیامبر مى پاشند، با دست ھاى كوچك و پرمھرش مى زداید،

در برابر رجالگان استبداد، یار و یاور تنھایى پیامبر مى شود و بدین سان با سن و سال اندك و چھره كودكانھ ، اما 
حضرت قوت قلب ، آرامش دل ، علو روح ، شھامت و شجاعت ، دلگرمى و  قلب بزرگ و روح پرشكوھش بھ آن

 .شور و امید و نوید افزون تر مى بخشد
در ادامھ راه نیز ریحانھ ارجمند پیامبر در ھمھ رویدادھاى سرنوشت ساز و ھمھ شرایط حساس حضور دارد و ھمھ 
 . جا ھمراه پدر و ھمسنگر اوست

دى مسلمانان ،در شعب ابى طالب و محاصره اقتصا  
اجتماعى پیامبر، ابوطالب و خدیجھ ، -در مرگ سھمگین دو پناه سیاسى   

 در شب پرمخاطره ھجرت پیامبر و یورش دژخیمان استبداد بھ خانھ او،
 در ھجرت سازنده و پرخطرش از پى پدر،



 در زندگى نمونھ و افتخارآفرین اش در مدینھ بھ عنوان دختر نمونھ ،
علیھ السالم(ل آفرین اش با على در شیوه ازدواج تحو )، 

 در یاد پرشكوه و پرمعنویتش در فرود آیھ ھاى تطھیر، قربى ، كوثر، انفاق ،
و در جھاد روشنگرانھ اش در راه احیاى حقوق ، آزادى ، كرامت انسان و رشد و آگاھى و درایت و اوج بخشیدن 

ار خرافات و كند و زنجیرھاى اوھام كھ بر دست بھ زن براى قرار گرفتن در جایگاه حقیقى خویش و نجات از حص
 . و پا و مغز او افكنده شده و او را از تكامل و رشد باز مى داشت
آرى ، آن بانوى نمونھ در ھیچ میدان بزرگ فكرى ، عقیدتى ، تربیتى ، فرھنگى ، اخالقى ، انسانى ، ھنرى ، 

و جامعھ انسانى ، حتى جریان مباھلھ كھ یك  اجتماعى ، سیاست ، داخلى و خارجى مربوط بھ سرنوشت اسالم
 .موضوع مربوط بھ سیاست خارجى است ، حضورى سرنوشت ساز دارد
در سومین مرحلھ از زندگى آن یگانھ سیاست و درایت ، او را در زندگى مشترك با امیرواالیى ھا مى نگریم كھ  -4

ستھ و بایستھ فرزندان ارجمندش ، در اوج عفاف ضمن تدبیر امور جامعھ كوچك خانھ و خانواده و تنظیم شئون شای
و اخالق باز ھم بھ سرنوشت جامعھ و روند تاریخ مى اندیشد و در میدان سیاست و تدبیر امور، مشاركت جدى 
 . دارد و یار و مشاور امیرمؤمنان و تشویق كننده او در عرصھ ھاى اجتماعى و سیاسى و فرھنگى و دفاعى است
سوز پیشواى توحید نیز ھنگامى كھ گروھى با بازیگرى و كج اندیشى ، روند جامعھ و  و پس از رحلت جان -5
تاریخ را بھ انحراف مى كشند و بھ انحصار قدرت و قبضھ امكانات ملى و ابزار سلطھ و فریب ساختن دین خدا 

ین محور مخالفت دست مى یازند، این ریحانھ ارجمند پیامبر است كھ مھم ترین قطب سیاست و اجتماعى و بزرگتر
 . و مقاومت در برابر این جریان انحرافى و ارتجاعى است
اوست كھ پرچم اعتراض دلیرانھ و روشنگرانھ را بھ اھتزاز در مى آورد و دستبرد زدن بھ دین و دفتر را بھ گوش 
 .ھمگان مى رساند و از حق و عدالت دفاع مى كند

استبدادى سقیفھ بھ طور مستقیم وارد بحث و مناظره مى  آرى ، آن حضرت است كھ نخست با سردمداران جریان
شود و بھ آن تحول ارتجاعى ، اعتراضى علمى و فكرى و دینى مى نماید و آن گاه كھ استبدادگران براى بھ سكوت 
كشاندن آن زبان گویاى حق و آن منطق ستم سوز و روشنگر، خاندانش را زیر فشار اقتصادى ، سیاسى ، نظامى ، 

و بمباران تبلیغاتى قرار مى دھند و آنان را سانسور مى كنند، آن بانوى نمونھ است كھ با درایت و قوت قلب امنیتى 
بھ مسجد مى رود و در برابر عوام فریبى و زورمدارى مدعیان دروغین اسالم ، آن حماسھ بزرگ و ماندگار را 
 .مى آفریند

تك آنان گفتگو مى كند و ضمن ترسیم خطرات و آفت ھا،  اوست كھ بھ خانھ سران مھاجر و انصار مى رود و با تك
آنان را بھ یاد عھد و پیمانشان با پیامبر در رابطھ با حمایت از خاندان و از دین و دفترش مى اندازد و از آنان براى 
 .متوقف ساختن سیر قھقرایى سقیفھ یارى مى طلبد

بھ جاى نالھ از درد و رنج بازو و پھلو، و بھ جاى گریھ اوست كھ در عیادت زنان مدینھ از او در بستر بیماریش ، 
، و شكوه از ھجوم دژخیمان بھ حریم خانھ و پایمال ساختن حقوق و آزادى و امنیت ))محسن((بر فرزند شھیدش

شخصى و خانوادگى اش ، بسان یك پیشواى عقیدتى و سیاسى از حقوق و آزادى مردم و حاكمیت آنان بر سرنوشت 
كند، گفتنى ھا را مى گوید و خیرخواھى ھا و دلسوزى ھا را مى كند و پس از روشنگرى و  خویش دفاع مى

 .نورافشانى تحسین برانگیز، از آینده تیره و تار حاكمیت استبداد و اختناق ھشدار مى دھد
جت اوست كھ در بازیگرى سردمداران سقیفھ براى عیادت از آن حضرت ، خیرخواھانھ و شھامتمندانھ ، اتمام ح

مى كند و با آن قھر حكیمانھ و بزرگوارانھ اش از سركردگان انحراف ، سوگند یاد مى كند كھ اگر آنان از حق كشى 
و سیاست بازى و خشونت و استبداد دست بر ندارند و بھ حق باز نگردند، تا زنده است با آنان سخن نخواھد گفت و 

یددر دادگاه رستاخیز نیز آنان را بھ محاكمھ خواھد كش . 
 اوست كھ با وصیت سیاسى و تدبیر شگفت انگیز،
 شھادت پرافتخار و مظلومانھ ،
 مراسم غسل و كفن شبانھ ،
 تشییع پیكر پاك خویش در تاریكى شب ،
 نماز غریبانھ ،
بھ خاكسپارى دور از چشم مردم ، و قبر نھانش را نیز براى ھمیشھ بھ یك موضوع تفكرانگیز سیاسى و مذھبى 

د و بھ صورت پرچم ھماره برافراشتھ آزادگى و عدالت خواھى و پیكار با اختناق و استبداد مذھبى در تبدیل مى ساز
 .مى آورد
اوست كھ مبتكر یك ادبیات شورانگیز و شعورآفرین و حماسى و معترضانھ است و در سوگ غمبار پیامبر، با 



دینى  - عور مى بخشد و پیام سیاسى سرودن اشعار پرمحتوا و ھدفدار بھ جانھاى حق طلب و ھوشمند شور و ش
 .خویش را در قالب شعر و نثر زیبا و بسیار قوى بھ عصرھا و نسل ھا انتقال مى دھد
 اوست كھ در پاسخ پرسش ھا،
 در قالب شكوه از بى وفایى ھا،
 در گالیھ از عھدشكنى ھا،
 در بیان ھشدارھا و خیرخواھى ھا،
 در سخنان اندرزگونھ و پندآموز،

آینده نگرى ھا و بیان خطرات ، در اندیشھ  
 بھ زبان بیان خاطرات ،
 در دفاع از امیر واالیى ھا،

خویش ، دنیاى از ))بیت االحزان((در دغدغھ سرنوشت فرزندان خویش و نسل ھاى آینده ، و در افكندن طرح
ب و جریانى پویا اعتراض و مقاومت در برابر ستم و انحراف و فریادھایى بھ بلنداى تاریخ بر ضد حق كشى و فری

 .و پایا در راه آزادى خواھى و اختناق ستیزى و استبداد مخوف مذھبى پدید مى آورد
با این بیان ، ریحانھ پیامبر سیاسى ترین بانوى عصرھا و نسلھاست ، درست ھمان گونھ كھ پرواپیشھ ترین ، پاك 

قى و انسانى استترین ، ھوشمندترین ، واالترین و آراستھ ترین آنھا بھ ارزش ھاى اخال  . 
 بینش و سبك سیاسى ریحانھ پیامبر
ریحانھ پیامبر نھ تنھا بھ سیاست و تدبیر شایستھ امور و آگاھى از جریان ھاى روز و احساس مسئولیت نسبت بھ 
روند جامعھ و سیر تاریخ و آینده انسانھا حساس است كھ پیشواى یگانھ و نمونھ سیاست خداپسندانھ و اسالمى است 

داراى دیدگاه بسیار مترقى و سبك و شیوه پرافتخارى در سیاست و تدبیر امور و ساماندھى شئون جامعھ است او .
گیرند،   كھ اگر پیروانش بدان دیدگاه و سبك درست بنگرند و آن را درست بشناسند و صادقانھ تفسیر كنند و درس 

از عدالت و دادگرى و آزاد و آباد و برخوردار از  مى توانند در پرتو آن طرح ، دنیاى پر از امید و نوید و سرشار
مھر و صفا و آكنده از غنا و بى نیازى و بوستانى از گل ھا و گل بوتھ ھا و اللھ ھاى نیكبختى و سعادت و آراستھ 
بھ ارزش ھاى انسانى و بھره ور از صلح و بھروزى و پیراستھ از فقر و جھل و خشونت و خودكامگى را پى 

د آورندافكنند و پدی . 
او با الھام از قرآن و شیوه سیاسى پدرش پیامبر و ھمتا و ھمپرواز زندگى اش ، امیرمؤمنان ، انگیزه دخالت در 
سیاست را نھ بیھوده كارى و تفنن ، نھ تبدیل شدن بھ ابزار سلطھ و فریب و نھ بھ بنجل و وابستھ گردیدن بھ قطب 

انسانى مى نگرد؛ درست ھمان احساس كھ طبیب دلسوز و انسان ھاى انحصارگر و ستمكار، بلكھ احساس مسئولیت 
دوست در برابر بیمار رو بھ مرگ خویش دارد و یا بسان احساس پیام آورى در برابر جامعھ آفت زده ، و یا بینایى 
 .كھ نابینا و چاه را مى نگرد و مى داند اگر خموشى برگزیند چھ فاجعھ اى رخ خواھد داد

قیام الحجة بوجود الناصر وما اخذ هللا على العلماء اال یقاروا على كظة ظالم و ال سغب  لوال حضور الحاضر و
 (596)...مظلوم اللقیت حبلھا على غاربھا

او سیاست و تدبیر امور و قدرت ملى و امكانات عمومى را امانت خدا و بندگانش مى نگرد و زمامداران و 
سیاستمداران واقعى را برگزیده و امانتدار مردم و پدر مھربان و دلسوز آنان مى شناسد، و نھ قیم ، مالك ، ھمھ كاره 

مانرواى بى چون و چرا بر سرنوشت مردم و ھستى آنانو حاكم مطلق و فر  . 
 (597)...ان هللا یاءمركم ان تؤ دوا االمانات الى اھلھا و اذا

او مردم را ملك زر خرید، برده و بنده ، دنبالھ رو و فرمانبردار سر بھ زیر و آرام حكومت نمى نگرد و دولت و 
حكومت را نیز دامدار و برده دار بزرگ نمى شناسد كھ بى حضور جدى و آگاھانھ و بدون مشاركت و معاونت و 

رشان بپردازد و بدون مشورت جدى با آنان ، برایشان تصمیم بگیرد و ھر چھ ھمراھى و ھمدلى آنان بھ اداره امو
را خواست و دریافت ، خوب و زیبا و بایستھ و ارزش اعالن كند و ھر كھ و ھرچھ را نپسندید، از سر راه بردارد 

درست بسان بلكھ در سیستم سیاسى و بینش انسانى او مردم ھمھ انسانند؛ ! نھ ، ھرگز.و ضد ارزش عنوان سازد
دولت و حكومت خویش ، قدرت و امكانات و كشور و ھر آنچھ ھست ، از خود آنان است و باید از اراده و خواست 

آنان باید بر سرنوشت خویش.آگاھانھ و آزادانھ آنان سرچشمھ گیرد بھ راستى حاكم باشند و بتوانند بھ آسانى   
فایت و آزادمنش خود را بھ خدمت گمارند و ھر لحظھ اى كھ برگزیدگان و نمایندگان و امانتداران واقعى و با ك

خواستند، از او حساب بكشند، او را مورد انتقاد و چون و چرا و حسابرسى قرار دھند و او با نھایت ادب و تواضع 
گوى گفتار و نوشتار و مسئول رفتار و كردار خویش در ھمھ عرصھ ھا باشد؛ چرا كھ در فلسفھ سیاسى  پاسخ 

ھ پیامبر، دولت و حكومت براى خدمت و تاءمین سعادت مردم است و نھ مردم و قدرت و امكاناتشان براى ریحان



 . زمامداران و در جھت تاءمین منافع آنان
وان عملك لیس لك بطعمة ولكنھ فى عنقك امانة و انت مسترعى لمن فوقك ، لیس لك ان تفتات فى رعیة ، وال 

ال من مال هللا عزوجل ، وانت من خزانھ حتى تسلمھ الىتخاطر اال بوثیقة ، وفى یدیك م  ...(598) 
دولت و حكومتشان داراى حقوق متقابل مى شناسد او مردم را بسان پیشوا و . 

 (599)... ایھا الناس ان لى علیكم حقا و لكم على حق
 و از دیدگاه او ھمھ انسان ھا صاحب حق حیات ،
 حق زیستن بھ صورت انسانى با شعور و اندیشھ ،
 حق برابرى ،
 حق حاكمیت بر سرنوشت سیاسى و اجتماعى ،
 حق تصمیم گیرى در روند امور،
 ،...حق امنیت جان ، مال ، شغل ، آبرو، مسكن و محل زندگى و
 حق آزادى فردى ،

یشھ ،آزادى اند  
 آزادى عقیده ،
 آزادى بیان و قلم ،
 حق انتقاد و چون و چرا،
 حق دلیل خواھى و حسابرسى ،
 حق اعتراض و اجتماع مسالمت آمیز،
 حق اظھار نظر و بیان راءى و دیدگاه ،
 حق اندرزدھى و خیرخواھى و ھشدار،
 حق دفاع ،
 حق مقایسھ و انتخاب بھترین ھا،

مطبوعات و رسانھ ھا، جمعھ و جماعت و : پیشرفتھ و سالم پیام رسانى بسان  و حق داشتن ابزارھا و امكانات
مسجد و منبر آزاد از سلطھ قدرت ھا براى رساندن پیام خویش مى نگرد؛ درست بسان ھمتا و ھمسنگر گرانمایھ 
دى مردم و و بر این باور است كھ دولت ھا و قدرت ھا جز با نظارت آگاھانھ و ھشیارانھ و ج.امیرمؤمنان   اش
پایمردى و پایدارى آنان در طلب حقوق و آزادى خویش و پاى فشردن بر آن ، و جز راه صالح و سداد نخواھند 
رفت و حقوق آنان را رعایت نخواھند نمود و ھر كھ باشند، در معرض آفت خودكامگى و خودمحورى و فساد بوده 

در خواھند غلتید و ره آورد كارشان جز انحطاط و  و بدون نظارت جدى مردم ، بھ قعر دوزخ حق كشى و استبداد
تیره بختى نخواھد بود؛ چرا كھ افزون بر دین و دانش و تجربھ بشرى ، تاریخ سیاسى نیز گواه است كھ قدرت و 
امكانات باد آورده و بدون حساب و كتاب و سازمان و تشكیالت و ادارات نھانى و غیر شفاف و دور از بررسى و 

تیزبین مردم ، بھ ویژه روشنفكران و نویسندگان و روزنامھ نگاران شجاع و تاریكى ستیز جامعھ ره نظارت و چشم 
 . آوردى جز تباھى بى حساب و كتاب نخواھد داشت
 (600)... فلیست تصلح الرعیة اال بصالح الوالة وال تصلح الوالة اال باستقامة الرعیة

و با سردمداران سقیفھ نیز بھ خاطر غصب ھمین حق حاكمیت مردم و جانشینى بھ حق پیامبر و در پیش گرفتن 
ایمال ساختن حقوق و آزادى و امنیت و حق دفاع مردم و استبدادگرى و شیوه منحط حق ستیزى و حق كشى و پ

 .خودكامگى شان بھ مبارزه روشنگرانھ و آشتى ناپذیر بر مى خیزد
وابشروا بسیف صارم و ...اما لعمرى لقد لقحت فنظرة ریثما تنتج ثم احتلبوا مل ء القعب دما عبیطا و ذعافا مبیدا

داد من الظالمینسطوة معتد غاشم وھرج شامل واستب  ... 
او ابزارھا و راھكارھا و وسایل سیاست و تدبیر امور و دخالت در مدیریت و تصدى امانت ھا را، لیاقت و كفایت ، 
آگاھى و امانت ، صراحت و صداقت ، مھر و محبت ، پرواى واقعى از خدا و قانونمدارى و عمل شایستھ و سعھ 

و نھ فریب و بازیگرى ، خشونت و بیداد، قساوت و خودكامگى ، صدر و توسعھ شخصیت و بینش ژرف مى نگرد 
جمود و تعصب ، تحمیل و تفسیق ، مارك زدن و اتھام بستن و حذف نمودن آزادى خواھان و سلطھ ناپذیران و 
روشنفكران و دلسوزان ؛ چرا كھ در بینش سیاسى او بھ ھدف مقدس و خداپسندانھ و عادالنھ ، تنھا با شیوه و 

و روش ھاى انسانى و مقدس مى توان رسید و بس و ھرگز در بینش و شیوه سیاسى آن حضرت ھدف  ابزارھا
 . وسیلھ را توجیھ نمى كند؛ درست بسان شیوه خداپسندانھ و انسانى پدر و ھمپرواز گرانقدرش
 .اء تاءمرون ان اطلب النصر بالجور وهللا ال اطور بھ ما سمر سمیر وما ام نجم فى السماء نجما



و ھمان گونھ كھ در اندیشھ و عقیده ، یكتاپرست و توحیدگراست و جز ذات پاك و بى ھمتاى خدا را نمى پرستد و ا
در خور پرستش نمى نگرد و بر آن است كھ ستایش ھا و پرستش ھا و كرنش ھا و خضوع ھا و خشوع ھا تنھا 

پرستى و كیش شخصیت بیزار است   درخور اوست ، در میدان سیاست نیز توحیدگراست و از بت سازى ، شخص 
و ساز و افزارھاى آن را نیز از تملق بافى و چاپلوسى گرفتھ تا دروغگویى و دجالگرى و بت سازى و بت تراشى 
از قدرتمداران و ھمشاءن و ھمطراز یا فراتر از قانون پنداشتن آنان را سخت نفى مى كند و این سبك منحط و شرك 

لم سیاسى و انسانى ناسازگار مى نگردآلود را با دین خدا و خرد سا . 
او ھدف از سیاست دانى و سیاست دارى و دخالت در امور جامعھ و مشاركت در تنظیم شئون مردم را نھ بھ ھدف 
رسیدن بھ ثروت و قدرت بادآورده و تصفیھ حسابھاى گوناگون ، بلكھ تحقق عدل و داد در ابعاد سیاسى ، اجتماعى 

وقى و تاءمین آزادى و امنیت و حقوق مادى و معنوى جامعھ و تك تك انسانھا مى نگرد، اقتصادى ، قضایى ، حق . 
این بینش مترقى سیاسى و این شیوه و سبك انسانى ریحانھ پیامبر را در خطبھ ھاى حماسھ ساز، سخنان ارزنده و 

تردگى بحث از طرح آنھا الھام بخش و شیوه مبارزاتى او مى توان بھ روشنى دریافت كھ ما بھ دلیل پرھیز از گس
 . مى گذریم و شما را در این مورد بھ مطالعھ بخش ھاى آخر این كتاب دعوت مى كنیم
 بزرگ پرچمدار آزادى و آزادگى -2
اسالم بھ مفھوم واقعى اش دین آزادى و آزادگى و آزادمنشى است و قرآن كتابى است كھ فرد و جامعھ و تمدن و 

و توحیدگرایى و آزادگى از انواع سلطھ ھا و بندھا و كند و زنجیرھاى مرئى و  خانواده بشرى را بھ سوى توحید
نامرئى و نفى ھمھ تیرگى ھا و تاریكى ھا و تاریك اندیشى ھا و استبداد و اختناق و بت سازى و كیش شخصیت فرا 
و پیشوایان راستین و فروغ ھاى چھارده گانھ دین نیز در سراسر زندگى الھام بخش و درس  (601)مى خواند
 .آموزشان بھ راستى نشان داده اند كھ پیشوایان آزادگى و حقوق انسانند

گمندانھ ، پس از رحلت جان سوز پیامبر و ظھور جنبش ارتجاعى سقیفھ و انحصار قدرت و امكانات و اما سو
غصب دین و دفتر بھ وسیلھ تارك اندیشان و پس از آن ، ھماره دو برداشت و دو دریافت از دین در مورد آزادى و 
 . حقوق بشر در فراز و نشیب تاریخ خود را نشان داده است
ویانھ و تاریك اندیش و خمودى كھ آزادى و حقوق انسان را، از اسالم نمى شناسد و بر این باور نگرش سلطھ ج -1

است كھ اگر در اسالم آزادى و حقوق بشرى ھم باشد براى مردم توحیدگرا و مسلمان و فرمانبردار بى چون و 
 .چراى حكومت است ؛ نھ براى ھمھ انسانھا
ش و برداشت اندیشمندانھ و مترقى و انسانى از اسالم است كھ آزادى اندیشھ اما در برابر بینش و دریافت ، نگر -2

، عقیده ، بیان ، قلم ، انتقاد، چون و چرا، دلسوزى و خیرخواھى و اظھار نظر، مقایسھ و انتخاب ، حق دفاع ، 
 .امنیت ، برابرى و حقوق بشر را از اساسى ترین و طبیعى ترین حقوق ھمھ انسانھا مى نگرد

پدر نخستین انسانھا، آدم ، یكى را آزاد و : دریافت و بینش مترقى و انسانى از اسالم بر این باور است كھ این 
 .ساالر و دیگرى را برده و اسیر بھ دنیا نیاورد بلكھ ھمگى انسانھا آزادند و آزاد والدت یافتھ اند
 ...ان آدم لم یلد سیدا وال امة وان الناس كلھم احرار

د و جامعھ اى نباید بندگى و بردگى دیگران را بپذیردچرا كھ ھیچ فر . 
 (602).ال تكن عبد غیرك وقد جعلك هللا حرا
چرا كھ خداى فرزانھ اختیار ھمھ كارھا را بھ انسان با ایمان سپرده است ، جز اختیار بھ ذلت و خوارى و بھ بردگى 

ان هللا فوض الى المؤمن كل شى ء اال اذالل نفسھ.كشیدن خویشتن را  .(603) 
 .چرا كھ ھمھ انسانھا آزاد والدت مى یابند و مى توانند آزادمنش و بھره ور از نعمت آزادى زندگى كنند
 (604)...الناس كلھم احرار

چرا كھ بزرگ پیشوا و پرچمدار حقوق انسان ، امیرمؤمنان ، در منشور جاودانھ اش آزادى و حقوق بشر را از آن 
مى شناسد و آنان  -مخالف و موافق مسالمت جو  -ترین و ابتدایى ترین حق ھمھ شھروندان  ھمھ انسان ھا و طبیعى

اما اخ لك فى الدین ، او نظیر لك فى الخلق...را، یا در دین برادر مى نگرد و یا در آفرینش برابر  ... 
از استبداد و خودكامگى و و ریحانھ سرفراز پیامبر در زندگى الھام بخشش ، آزاده و آزادمنش و آزادیخواه بود و 

 .زورمدارى بیزار و در گفتار و كردارش بر این اندیشھ رھنمون بود و پاى مى فشرد
 .او در زندگى پرافتخارش از ناپسندى و گناه آزاد بود
 .از بندگى غیر خدا آزاد بود
 .از كژى و اشتباه مصون بود
 .از ناخالصى و لغزش پاك بود

بود از بندھاى خرافھ و اوھام رھا . 



از اسارت تعصب و دنبالھ روى ، آداب و رسوم دست و پاگیر، گرایش ھاى ناآگاھانھ ، احساسات ناسنجیده و 
 .واكنش ھاى سطحى آزاد بود
 .از اسارت نفس سركش و ھوا و ھوس انسانى آزاد بود
 .از دلبستگى بھ غیر خدا و ارزش ھاى غیر خدایى آزاد بود

ھ بوداز بیگانھ رستھ و بھ دوست پیوست . 
از اسارت جاذبھ ھاى قدرت ، شھرت ، ثروت ، زرق و برق ، تجمالت ، ماده پرستى و زراندوزى ، فخرفروشى 
و خود بزرگ بینى و غرور، تملق و چاپلوسى و ستایش و كرنش ، آزاد بود و ھیچ رسم و سنت بى عمق و بى 

ادى نمى توانست او را بفریبد و سرگرم محتوا نمى توانست او را بھ سوى خود جلب كند و ھیچ كشش و زیبایى م
سازد و ھیچ سعادت بدلى و ظاھرى توان آن را نداشت كھ راه او را بھ سوى نیكبختى حقیقى و ھماره و ماندگار 
 .مسدود سازد

او بعثت ھا را در جھت آزادگى انسانھا ارزیابى مى كرد و بر این عقیده بود كھ خداى فرزانھ پیامبران را در جامعھ 
خداى یكتا دعوت كنند و از كمند اسارت زورمداران و فریب كاران و   برانگیختھ است تا انسان را بھ پرستش ھا 

 .خودكامگان ھشدار دھند و نجات بخشند
 (605)ولقد بعثنا فى كل امة رسوال ان اعبدوا هللا واجتنبوا الطاغوت 
و رسالت و دعوت برترین پیام آور خدا را در جھت گسستن بندھاى خفت و خوارى از دست و پاى انسانھا و در ھم 

رد و اندیشھ آنان و آزاد ساختن شان از ھمھ ذلت ھا و حقارتھا نوردیدن كند و زنجیرھاى اوھام و خرافات از خ
 . عنوان مى ساخت
 (606)... ویضع عنھم اصرھم واالغالل التى كانت علیھم
و بر این اندیشھ بود كھ پیامبر گرامى اسالم براى آزادگى انسانھا از آفت اسارت و استبداد و دوزخ دنیا و آخرت ))
 ((.آمد
 (607)... فجاء رسول هللا بعتق الرقاب من النار واعتقھا من الرق
 ((... پیامبر خدا براى آزادى انسانھا از آتش آمد و آنان را از بندگى غیر خدا آزاد ساخت))
 : و بر این باور بود كھ

تكن فیھ خصلة منھا فلیس فیھ كثیر مستمتعخمس خصال من لم   
 اولھا الوفاء، والثانیة التدبیر، والثالثة الحیاء، والرابعة حسن الخلق ،
 (608). والخامسة وھى تجمع ھذه الخصال الحریة
ھر انسانى كھ یكى از این پنج ویژگى ارزشمند انسانى را نداشتھ باشد براى خود و خانواده و جامعھ و دنیاى ))
 : خویش چندان بھره و سودى نخواھد داشت
 نخست ویژگى وفا و وفادارى ،
 دوم تدبیر درست ،

یا از خدا و افكار عمومى و وجدان خویشتن ،سوم ح  
 چھارم خلق و خوى خوش و شایستھ ،
 ((. و پنجم كھ محور و دربر گیرنده ھمھ این ویژگى ھاست ، آزادگى و آزادمنشى است
 .و خود آن بانوى رادى ھا و سرفرازى ھا بھ راستى آزاده بود

یكتاگرایى و یكتاپرستى را نیز آزادمنشانھ مى آن حضرت روح پرستش و نیایش و عبادت خدا بود، اما ھمان 
خواست ؛ بھ ھمین جھت بسان ھمتاى گرانقدرش خدا را نھ چوپان سوداگران بھ امید بخشش مى پرستید و نھ ھمانند 
 بردگان از سر ترس ؛
 .بلكھ ذات پاك و زیباى او را در خور پرستش و ستایش مى شناخت و آزادمنشانھ او را مى پرستید
... قوما عبدوا هللا شكرا فتلك عبادة االحرار و ان .(609) 

ذات بى ھمتایت را نھ بھ خاطر بیم از كیفرت مى پرستم و نھ بھ طمع ! دایابار خ: و زبان حالش ھماره این بود كھ 
 . بھشت پرطراوت و زیبایت ، بلكھ بدان جھت كھ در خور پرستش ھستى خالصانھ تو را مى پرستم
 (610). الھى ما عبدتك خوفا من نارك وال طمعا فى جنتك ، بل وجدتك اھال للعبادة فعبدتك
او از اسارت و بندگى نوع خودكامھ و استبدادپیشھ آزاد بود و حق كشى و بیداد و اختناق را نھ لحظھ اى پذیرفت و 

ھ در برابر آن مرعوب شدن . 
او آزادى و آزادگى را نھ تنھا براى خود مى پسندید و مى خواست ، كھ براى ھمگان مى جست و پاس مى داشت و 
جان عطرآگین ، روح پاك و شخصیت آزادپرور، جوانى و بھاران زندگى خویش را با ھمھ شكوه و اقتدار و قداست 



اد و از ھمین زاویھ در برابر جنبشو موقعیت واالیش ھمھ را در این راه نھ  ارتجاعى سقیفھ كھ آزادى اندیشھ ،  
 عقیده ،
 راءى ،
 اظھار نظر،
 دگراندیشى ،
 مقایسھ و انتخاب ،
 آزادى بیان و قلم ،
 انتقاد و خیرخواھى و دلسوزى ،
 آزادى دعوت بھ حق و ھشدار از ستم و اختناق ،

انسان را ھدف گرفتھ بود، تا شھادت پرافتخار و تكان ...رى وآزادى سیاسى و اجتماعى و دینى و فرھنگى و ھن
دھنده خویش ایستاد و با تدبیرى شگرف و تفكرانگیز پرچم آزادى خواھى و آزادگى و پیكار شورانگیز و 
 . شعورآفرین با اختناق و استبداد و سانسور و حق كشى را براى ھمیشھ تاریخ برافراشتھ داشت

ن و آزادیخواھى بشردوست و حق گرا بود و از استبداد و خودكامگى بیزار؛ درست از این آرى ، او آزاده اى راستی
زاویھ و خاستگاه است كھ در زندگى اش ھماره با استبداد و زورمدارى در ستیز است و اسوه و الگو و پیشواى 
 . واقعى آزادى

ر مى فرمایدآن حضرت در سخنان روشنگرانھ و ستم ستیزش در برابر زنان مھاجر و انصا : 
 ... وابشروا بسیف صارم و سطوة معتد غاشم و ھرج شامل واستبداد من الظالمین

اینك كھ در برابر انحصارگران و زورمداران براى دفاع از حق و عدالت و آزادى و امنیت خویش نمى ایستید، شما 
و روابط اجتماعى و ظھور  را بھ شمشیرھاى آختھ و ھجوم و تجاوز پیاپى تجاوزكاران و بھ ھم ریختن ضوابط

استبدادى كھ با تسلط ھمھ جانبھ خویش حقوق و غنایم شما را .استبداد و خودكامگى بیدادگران بشارت مى دھم 
درو خواھد   پایمال خواھد ساخت و در حد بخور و نمیر خواھد پرداخت و مردم شما را با شمشیرھاى بیداد خویش 

ت و انحطاط را بر شما تحمیل خواھد نمودكرد و تاریكى و تاریك اندیشى و خشون . 
 :و نیز در برابر سپاه استبداد و نگھبانان اختناق فرمود
 (611).ما راءیت كالیوم قط حضروا اسوء محضرا تركوا نبیھم جنازة بین اظھرانا و استبدوا باالمر دوننا

من ھرگز روزى تیره و تار بسان امروز ندیدم ؛ روزى كھ شیفتگان قدرت و مدعیان رھبرى مردم مسلمان پیكر 
ھ قبضھ قدرت و انحصار امكانات جامعھ دست یازیدند و پاك پیامبر را در برابر ما نھادند و خودسرانھ و مستبدانھ ب

 .حقوق ما را پایمال ساختند
 پرچمدار بزرگ عدالت و عدالت خواھى -3

با نگرش بھ بینش و گرایش و عملكرد ریحانھ پیامبر و مبارزات گسترده فكرى ، فرھنگى ، سیاسى و اجتماعى آن 
وعى مى توان برخورد كھ از نظر اھمیت در نظرگاه او بزرگ پرچمدار عدالت و عدالت خواھى ، بھ كمتر موض

بھ پایھ اصل سرنوشت ساز عدالت برسد؛ چرا كھ مسئلھ عدل و داد در نگرش آسمانى و لطیف آن انسان واال، بسان 
توحید و توحیدگرایى در تمام اصول و فروع دین ریشھ دارد و ھمان گونھ كھ ھیچ كدام از مسائل عقیدتى ، عبادى ، 

ى ، فردى و خانوادگى ، اجتماعى و سیاسى ، حقوقى و كیفرى از روح توحید و توحیدگرایى جدایى ناپذیرند، اخالق
 .درست ھمان گونھ از روح عدالت نیز نمى توانند بھ دور و بیگانھ باشند

ھمھ حقایق و مفاھیم و معارف از توحید گرفتھ تا معاد،) علیھا السالم (درنگرش فاطمھ   
امت راستین ،از رسالت تا ام  

از معیارھاى كمال و جمال فرد گرفتھ تا مقیاس سالمت و نشاط و طراوت و پویایى و پایایى جامعھ ، ھمھ و ھمھ بر 
 . محور عدل و بر اساس قسط و دادگرى استوار گردیده است
 عدالت ھمدوش پروا و پرواپیشگى است ،
 ركن اصیل معاد و ایمان بھ جھان دیگر است ،

اب ھاى آسمانى است ،ھدف وحى و كت  
 فلسفھ بعثت ھا و نھضت ھاى توحیدى است ،
 آرمان بلند پیامبران خداست ،
شرایط تصدى پست ھا در یك جامعھ بھ راستى اسالمى و انسانى و مترقى است ، و از سرمایھ ھا و بایستھ ھاى 

و تمدن توحیدگرا و آرمان خواه  فردى ، اخالقى ، اجتماعى و آرمانى یك انسان خودساختھ و ایمان دار و یك جامعھ
 . و پیشرفتھ است



 .در نظرگاه ریحانھ پیامبر، عدالت اساس و پایھ اى است كھ قوام عالم بر آن قرار دارد
 . عدالت سپرى است نفوذناپذیر، دژى است تسخیرناپذیر و بھشتى است جاودانھ براى زندگى
 . العدل جنة واقیة و جنة باقیة

راقتدار دولت ھا و نظام ھاى بھ راستى انسانى و مردمى استعدالت سپر و نگھبان پ  . 
 . العدل جنة الدول

عدالت مایھ ثبات و پایدارى ملك و ملت و سرمایھ ، جمال و زیبایى رھبران و دولت مردان برخاستھ از آگاھى و 
 . اعتماد مردم است
 . العدل قوام الرعیة و جمال الوالة

شدن بركات خدا در زندگى استعدالت باعث چندین و چند برابر   . 
 . بالعدل تتضاعف البركات

ھیچ عامل سازنده اى از نظر سازندگى و برازندگى و تضمین و پویایى و پایایى كشورھا، بھ پایھ اصل افتخارآفرین 
 .عدالت نمى رسد
 . ما عمرت البالد بمثل العدل

خوش مشك است عدالت شیرین تر از شھد، گواراتر از كره و دل انگیزتر از بوى  . 
 العدل احلى من الشھد
 . عدالت مایھ حیات و زندگى شرافتمندانھ و بقاى جامعھ ھا و تمدن ھاست
 العدل حیاة االحكام
 . عدالت سبب حیات و طراوت احكام و مقررات انسانى و الھى است

یى است عدالت سرآمد ایمان بھ خدا، عصاره ھمھ شایستگى ھا، باالترین مرحلھ تقوا و توحیدگرا العدل راءس .
 . االیمان
 . عدالت رمز ماندگارى و پایایى است

و یك ساعت عدالت ورزیدن و دادگرى را بھ راستى پیشھ ساختن و برقرار نمودن ، بھتر از ھفتاد سال عبادت و 
، نیایش و روزه دارى فردى است ؛ درست ھمان گونھ كھ یك ساعت بر اساس ستم و اختناق بر مردمى حكم راندن 

عدل ساعة خیر من عبادة سبعین سنة.بدتر و زشت تر از ھفتاد سال گناه فردى است   ...(612) 
 . بر این اساس است كھ دخت فرزانھ پیامبر، تجسم عدالت است در این روند و در این راه ثابت و پابرجاست

اگر در اخالق و زندگى فردى او بنگریم ، عدالت پیشگى و رفتار و عملكرد عادالنھ و فراتر از آن ، ھماره جلوه 
تر از عدل و داد، ایثار و احسان و فداكارى موج مى گر است ، و اگر در زندگى خانوادگى او نیك نظاره كنیم ، فرا

 .زند
عدالت و تناسب و عملكردش بر پایھ   بر اساس ) علیھ السالم(تقسیم كارش در خانھ با ھمتاى زندگى اش على 

در محیط خانھ ، دل انگیز و ))فضھ((با ھمكار و خدمتگزار و شاگردش  مساوات و مواسات است و رفتارش 
 . تماشایى است
 . ریحانھ پیامبر افزون بر عدالت پیشھ بودن ، عدالت خواه است
در زندگى الھام بخش خویش در پرتو منطق دل انگیز و دلنشین ، ھمگان را بھ عدالت و دادگرى فرا مى خواند و 
 : روشنگرى مى كند كھ

سیلھ پیراستگى از آفت خود خدا ایمان را مایھ پاكیزگى و پاكسازى از آفت ھاى شرك و بیداد قرار داد و نماز را و
 .بزرگ بینى و غرور
 . زكات را باعث تزكیھ نفس و گسترش رزق و روزى و روزه را عامل استوارى اخالص
حج را وسیلھ اقتدار اسالم و عدالت و دادگرى در ابعاد گوناگون زندگى فردى ، اجتماعى ، سیاسى ، اقتصادى ، 

العدل تنسیقا للقلوب.حاد شما انسانھاحقوقى و جھانى را مایھ ھماھنگى دل ھا و ات  . 
و درست از این زاویھ است كھ دخت عدالت خواه پیامبر بھ غارتگران اندیشھ و افكار، سخت و شجاعانھ مى تازد، 
بھ آنان كھ مردم را از تفكر بازداشتھ و بھ تخدیر آنان پرداختھ و راه درست فكر كردن را بر آنان بستھ و عدالت و 

ت و حق حاكمیت بر سرنوشت و انتخاب راه را از آنان سلب كرده و خودسرى و جاه طلبى و انحصار آزادى و امنی
قدرت و امكانات امت را، خدمت بھ دین و دفتر جا مى زدند و با این نام فریبنده ، بھ جلوه گاه وحى و رسالت 

یداد سوزانده و با زور عریان و یورش برده و تجسم عدالت را بھ زنجیر كشیده و فرودگاه فرشتگان را بھ آتش ب
 .فریب شرم آور از خاندان عدالت مى خواھند تا بھ ستم و بیداد راءى دھند

! فھیھات منكم ...دار انبیائھ و ماءوى اصفیائھ ، ظھر فیكم حسكة النفاق ) صلى هللا علیھ و آلھ (فلما اختار هللا لنبیھ 



 ...وكیف بكم ؟ وانى تؤ فكون ؟
لت خواھى و ستم ستیزى را برنامھ ریزى مى كند كھ با تدبیر شگفت انگیزش ، سردمداران ستم را او تا آنجایى عدا

محروم مى سازد، از نمازگزاران بر پیكر پاكش دور مى دارد و از سوگوارى   از نزدیك شدن بھ پاى تابوت خویش 
 .بر آن چھره حق گو و عدالت خواه بیگانھ مى شمارد

اسم غریبانھ غسل و خاك سپارى شبانھ و آرامگاه ناشناختھ اش ، پرچمى ھماره و از شھادت جان سوز و مر
 . برافراشتھ بر ضد استبداد و ارتجاع و ظلم و جور مى سازد و مشعل فروزانى براى عدالت و عدالت خواھى
 نداى جاودانھ حق طلبى و پیكار با حق كشى -4

حصار و سركوب و قانون شكنى و قانون گریزى بھ عنوان برخى بر آنند كھ حماسھ فاطمھ را بر ضد استبداد و ان
و حقوق شخصى و خانوادگى عنوان سازند و بھ ھمین جھت ھم حتى سخنرانى ))فدك((مبارزه اى براى بازگرداندن

نام مى نھند و پاره اى دیگر بھ عكس مى اندیشند؛ ))فدكیھ((جامع و كامل و پرشور و شعورآفرین ریحانھ پیامبر را
و طلب حقوق شخصى و مبارزه با غصب و ))فدك((و مى كوشند تا در صورت امكان یا چندان نامى ازاز این ر

حق كشى نبرند و یا با تاءویل آن را نیز بھ طلب خالفت و امامت امیرمؤمنان تفسیر مى كنند و مبارزه شجاعانھ و 
علیھا السالم(حق طلبانھ و ستم ستیز و الھام بخش فاطمھ  انجام رنگ سیاسى مى دھند و در این  را از آغاز تا ( 

كھ فریب كارانھ و ریاكارانھ از  -مورد دلیل مى آورند كھ ھفتمین امام نور در برابر سخن دیكتاتور روزگار خویش 
حدود و  -سخن مى گفت و مرزھاى آن را جویا مى شد تا حكم ظالمانھ مصادره را لغو كند ))فدك((باز گردانیدن

ھان اسالم و واگذارى رھبرى و مدیریت جامعھ بھ شایستگان و برگزیدگان واقعى ملت و مرزھاى آن را سراسر ج
بھ باور ما تالش ھر دو گروه تالشى بیھوده و بى فایده است .حق تعیین سرنوشت مردم بھ خود آنان اعالن مى كرد

شى و قانون شكنى و مصادره ؛ چرا كھ اگر ما درست بیندیشیم ، خود پیكار شجاعانھ و مبارزه شھامتمندانھ با حق ك
حقوق و پایمال ساختن حدود و مرزھا با انگیزه ھاى حق طلبى ، مقدس و یك ارزش واال و انسانى و اسالمى و 

ساز است و نھ شكل و جھت و یا رنگ آن ، خودایستادگى و مقاومت  جاودانھ و الھام بخش و درس آموز و تاریخ 
انحصار، اعالن حیات و رشد و موجودیت و شعور و شورانسانى ،  در برابر غصب و فزون خواھى و مصادره و

ابتكار و استقالل اندیشھ و احساس مسئولیت است و بھ تنھایى یك ارزش و كرامت واال در زندگى است و از 
عظمت روح و توسعھ شخصیت و ستم ناپذیرى و عدم تحمل ذلت و روح آزادگى فرد و یا خانواده و جامعھ حق 

رد؛ درست ھمان گونھ كھ تحمل ستم و پذیرش ذلت و دنبالھ روى و تبعیت ھاى ناآگاھانھ در برابر طلب نشان دا
زورمدارى و حق كشى و غصب و مصادره و شرارت و شقاوت استبداد و ارتجاع و فزون خواھى و بیداد، یك 

اھى و ضدارزش است و از زبونى و حقارت و عدم توسعھ شخصیت و علو روح و فقدان عزت و عزت خو
 . استقالل اندیشھ و عمل گزارش دارد و بازتاب عدم سالمت روانى و اجتماعى است
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ساز ریحانھ آزاده و حق طلب پیامبر، ھم بیدادگرى و  درست بھ ھمین دلیل است كھ در نگرش مترقى و تاریخ و 

استبداد و انحصار قدرت و امكانات ملى و سانسور و حق كشى و غصب و زورمدارى و فریب و بازیگرى و 
اجتماعى و این بالھاى ھستى تبلیغات یكطرفھ و شست و شوى مغزى جرم و جنایت است و ھم تحمل این آفت ھاى 

سوز و تن دادن بھ آنھا؛ و خود حق طلبى و حق گرایى و حق خواھى و ستم ناپذیرى بھ خودى خود یك ارزش 
واالى انسانى است ؛ خواه این حق طلبى و دفاعى از حقوق و امنیت و مقاومت شھامتمندانھ ، ایستادگى در برابر 

حصار قدرت و امكانات عمومى ، بھ دفاع از آزادى فردى ، فكرى ، غصب حقوق اقتصادى و شخصى باشد و یا ان
فرھنگى ، اجتماعى ، سیاسى ، بازگردد یا بھ حقوق ابتدایى و طبیعى یا حقوق بشر؛ چرا كھ اگر این نسیم حق طلبى 

ستر ذلت و آزادیخواھى و ایستادگى در برابر ستم و انحصار در تاریخ بشر نباشد، مى باید بر سراسر آن مشتى خاك
و حقارت و انحطاط پاشید و دیگر بر صفحات آن ننگریست ؛ درست بھ ھمین دلیل ھم آن چھره ھا و جریانھا و 
حركتھایى كھ در روزگاران گذشتھ و امروز براى حقوق و آزادى خویش و یا ھمدینان و ھمنوعانشان حركت كردند 

استبداد و سركوب و ریختھ شدن خونھا ایستادند و عدالت و با انگیزه ھاى انسانى و حق طلبانھ در برابر ستم و آفت 
و انصاف و دموكراسى و حقوق بشر و قانون مدارى و حق مدارى را براى ھمھ انسانھا فریاد كردند؛ چنین كسانى 
بھ ھدف ھاى رسالت و بعثت ھا و روح اسالم و آرمان قرآن از ذلت پذیران و حقیران و دنبالھ روان و چاپلوسان و 

كنندگان چھره كریھ ستم و توجیھ گران ظلم و بیداد كھ بھ نام خدا و مذھب بھ چنین بیدادھا و حقارت ھا و ذلت بزك 
ھا تن مى سپارند و یا اگر ھم فریادى زدند و آزادى و امنیت خواستند، آن را تنھا براى خود و گروه خود مى 
 .خواھند و نھ براى ھمھ انسانھا، بسى نزدیكتر و خداشناس ترند
 آموزگار حق طلبى
ریحانھ سرفراز پیامبر در سیره و سبك خویش ، آموزگار حق طلبى و حق خواھى و ستم ستیزى و ظلم ناپذیرى بود 

او در زندگى درس آموزش حق كشى و بیداد را از ھر فرد و .و آن را ارزش مى دانست و ارزش معرفى مى كرد
ستمدیده برمى خاست ؛ براى نمونھ جریان و در حق ھركسى ، مردود مى شمرد و بھ یارى  : 

آن بانوى آزاده و حق طلب با شھامتى وصف ناپذیر و درایتى تحسین برانگیز در برابر حق كشى و زورمدارى  -1
 :ایستاد و خطاب بھ ابوبكر فرمود
 (613).ان رسول هللا جعل لى فدك فاعطنى ایاھا
(( را پیامبر خدا بھ فرمان او بھ من داد و شما بى دلیل و زورمدارانھ آن را مصادره و ))فدك!((ھان اى ابوبكر

بازگردانید و در حق كشى پافشارى نكنیدغصب كرده اید؛ پس بى درنگ حق مرا  !)) 
 :و دگرباره در برابرسران مھاجر و انصار در مطالبھ حقوق خویش از راھى دیگر سخن آغاز كرد و فرمود -2

لم تمنعنى میراثى من ابى رسول هللا واخرجت وكیلى من فدك وقد جعلھا لى رسول هللا بامر هللا تعالى ! یا ابابكر
 (614)؟
(( بیرون ھان اى ابابكر؟ چرا مرا از حق پدرى خویش محروم ساختھ و كارگزارانم را از قلمرو ملك و مزرعھ ام 

را بھ من بخشید؟))فدك((رانده اى ، در حالى كھ پیامبر خدا بھ فرمان او )) 
تو خود مى ! ھان اى ابابكر: ونیز در مقام و موقعیت دیگرى بیداد نظام سقیفھ را شجاعانھ باز گفت و فرمود -3

ل البیت من الصدقات و ما دانى كھ حق ما خاندان وحى و رسالت را پایمال ساختھ اى ؟لقد علمت الذى ظلمتنا عنھ اھ
 (615)...افاء هللا علینا من الغنائم فى القرآن من سھم ذوى القربى ؟
تو ادعاى خالفت و رھبرى دارى و بر آن ھستى كھ بر ! ھان اى ابابكر:((و در حضور انبوه مردم فرمود -4

جایگاه پرفراز پدرم پیامبر تكیھ زده اى و آنگاه عمال حكومت خویش را براى پایمال ساختن حقوق و مصادره 
را بھ فرمان خدا بھ ))فدك((مى دانى كھ پیامبراموال من بھ سوى كارگزارانم گسیل داشتھ اى ؛ در حالى كھ خودت 

ادعیت انك خلیفة ابى و جلست مجلسھ انك بعثت الى وكیلى واخرجتھ من فدك! یا ابابكر.))من بخشیده است   .(616) 



 : ونیز در میان كوچھ و در برابر عملھ ھاى ستم و پاسداران اختناق و استبداد شھامتمندانھ خروشید كھ -5
ولم تردوا لنا حقا...ال عھد لى بقوم حضروا اسوء محضرا منكم  ...(617) 

من گروھى كج اندیش تر و بدتر از شما نمى شناسم كھ این گونھ بر حق و عدالت پشت نموده و از ستم و حق كشى 
ما پیكر مطھر پیامبر خدا را بر روى دست ما رھا كردید و با شكستن پیمانھاى خود، حقوق ش! طرفدارى كنند

و سفارش پیامبر و ))غدیر((روشن و انكارناپذیر ما را پایمال ساختید؛ چنان كھ گویى ھرگز از رویداد روشنگر
 !رھنمود آیات قرآن آگاھى ندارید
ر برابر حق كشى و زورمدارى بھ مقاومتى شجاعانھ و آن نداى رساى حق طلبى و ستم ستیزى نھ تنھا د -6
افتخارآفرین دست زد، كھ دیگران را نیز فراخواند و با ھمھ وجود كوشید تا با روشنگرى ، مردم را از تحمل بیداد 
 .و ذلت پذیرى و تحمل حقارت و بت پرستى و بت سازى باز دارد و آنان را بیندیشاند و برانگیزد
كھ بھ خانھ مھاجر و انصار رفت تا نسیمى از روح حیات و حق طلبى و شھامت و شجاعت و در این جھت بود  -7

آزادیخواھى و آزادگى و عزت طلبى و ستم ناپذیرى خویش را بر آنان بدمد و خیرخواھانھ و آموزگارانھ و 
ترین حقوق و آزادى دلسوزانھ از تسلط شوم آفت استبداد و انحصار و سركوب و پایمال شدن ابتدایى ترین و طبیعى 

 .و امنیت مخالفان ستم ، آن ھم بھ نام دین و بھ بھانھ دیندارى و بھ نام خدا و پیامبر ھشدار دھد
چرا كھ ...اینك نزد تو آمده ام تا در برابر حق كشى حكومت از تو یارى بخواھم ! ھان اى معاذ: فرمود))معاذ((او بھ

رانم را از زمین شخصى ام رانده و با ددمنشى و زورمدارى بھ رھبر نظام سقیفھ حق مرا غصب نموده و كارگزا
و ان ابابكر قد غصبنى على فدك و اخرج وكیلى ...انى قد جئتك مستنصرة ! یا معاذ.حق كشى پاى مى فشارد

 (618).منھا
را در مستى و غفلت و حق ناپذیرى دید،   و سرانجام ھم وقتى گوش شنواى حق نیافت و استبداد نوپا و تازه نفس  -8

اران بھ حقوق و امنیت و در قالب دعا و نیایش از حق طلبى و ستم ستیزى سخن گفت و شكایت ظالمان و تجاوزك
وارتداد امتھ علینا، ومنعھم ایانا حقنا الذى جعلتھ لنا فى كتابك...اللھم الیك نشكو فقد نبیك .آزادى مردم را بھ خدا برد  

.(619) 
 .و بدین وسیلھ نشان داد كھ بھ ھر حال نباید تن بھ حق كشى و بیداد سپرد
 پرچم برافراشتھ مقاومت و اعتراض -5

فاوت واكنش انسانھا در برابر جنبشھا و حركت ھاى گوناگون اجتماعى ھمانند و یكسان نیست بلكھ بھ تناسب ت
 : شخصیت معنوى و فرھنگى و اخالقى آنان ، متفاوت و گاه متضاد است ؛ بدین صورت
بسیارى بھ دلیل عدم شناخت و عدم رشد فكرى و اجتماعى و نداشتن ھدف و آرمان واال در زندگى ، كارشان  -1

بھ راه مى افتد و با ھر  دنبالھ روى از جریانھاى غالب و سینھ زدن پاى علم آنان است ؛ از پى ھر ھیاھو و صدایى
توفان و بادى مى رقصند؛ نھ از نور دانش و بینش و شناختى بھره ورند و نھ بھ پناھگاه فكرى و فرھنگى و عقیدتى 
 .درست و مورد اعتمادى تكیھ دارند

مى  اینان قربانیان جھل و فریب اند و در ھمان حال مى پندارند كھ مى فھمند و خود بر شاھراه حق و عدالت گام
 . سپارند، و متاءسفانھ شمارشان نیز بھ ویژه در جامعھ ھاى عقب افتاده و استبدادزده بسیار است
 (620). وھمج رعاع اتباع كل ناعق یمیلون مع كل ریح لم سیتضیئوا بنور العلم ، ولم یلجؤ وا الى ركن وثیق
 .گروه دوم ، فرصت طلبان و عناصر بى ھویت و ریشھ اند -2

ز شناخت اینان برخالف گروه نخست كھ فاقد شناخت و آگاھى بودند و از عوام یا عوام زده و عوام زاده ، چھ بسا ا
و آگاھى نیز بھره ورند، اما بى محتوا و بى ھدف و بى آرمانند و تنھا در اندیشھ زر و زور و ھواھاى دل خویش ؛ 
و در این راه بھ ھر خفت و نكبت ، حتى چاپلوسى ھا و تملق بافى ھا و ستایش ھاى چندش آور و بت تراشى و بت 

و سركوب تن مى سپارند و منطق و شعارشان این است سازى از خودكامگان و بزك كردن چھره كریھ انحصار 
كھ باید ھمرنگ جماعت شد و بر روى موج سوار گردید و بر سر خوان رنگین زورداران و زورمداران نشست ، 
خواه بھ سوى بھشت آزادى و عدالت و تضمین حقوق و امنیت انسانھا برند و یا بھ سوى دوزخ استبداد و ارتجاع و 

رى و تاریك اندیشىخشونت و تنگ نظر  . 
 .اینھا در جامعھ شمارشان از گروه نخست كمتر است اما زیان و تباھى شان بیشتر
 .وگروه سوم ، آگاھان بارسالت و صاحب آرمان و ھدف اند -3
چھره ھاى پیشتاز و سرفرازى كھ ھم داراى بینش و دانش درست و ژرف و آگاھى و شناختى شایستھ و بایستھ اند 

مدار و داراى احساسو ھم رسالت   . مسئولیت در برابر روند جامعھ و تاریخ و دنیاى خویش و سرنوشت آیندگان  
اینان در برابر موج فتنھ و تباھى و تندباد فریب و دجالگرى و توفان عوام زدگى و عوام زادگى و عوام فریبى ، 

پرچم مقاومت و اعتراض را برافراشتھ  دلیرانھ و ھوشمندانھ و حق طلبانھ مى ایستند و در سخت ترین شرایط نیز



مى سازند و با ھمھ وجود از حق و عدالت ، آزادى و برابرى ، امنیت و حاكمیت بر سرنوشت و دیگر حقوق 
 .انسانى دفاع مى كنند؛ گرچھ تنھا بمانند

سرفراز  ساز شمارشان اندك است اما نقششان حیاتى و سرنوشت ساز؛ و ریحانھ این چھره ھاى سرفراز و تاریخ 
ساز و تحول آفرین است پیامبر از برجستھ ترین نمونھ ھاى این چھره ھاى تاریخ   . 

 جلوه ھا و شیوه ھاى اعتراض دلیرانھ او
او ھمان گونھ كھ در كودكى و نوجوانى در كنار پدر و آموزگارش ، در برابر شرك و بیداد جاھلیت ایستاد و 

و ھنگام خطر افتادن دین و دفتر و نادیده انگاشتھ شدن راه و رسم  پیروزى آفرید، پس از رحلت جان سوز پیامبر
عادالنھ و انسانى او، بھ وسیلھ ارتجاع سقیفھ نیز خیرخواھانھ ، حق طلبانھ و آزادمنشانھ در برابر آنان بپاخاست و 

روه ھایى كھ بھ رویارویى موج فتنھ و تندباد ھستى سوز، دلسوزانھ و آزادمنشانھ بھ مقاومت پرداخت و بر خالف گ
آفت دنبالھ روى و بى تفاوتى و فرصت طلبى و زرپرستى درغلتیدند، پرچم اعتراض را برافراشت و در ھمھ جلوه 
ھا و شیوه ھاى ممكن روشنگرى كرد و طبیبانھ و آموزگارانھ ، با طاعون فریب و دجالگرى و استبداد در افتاد و 

تحریف حقایق و بازى با ارزش ھا و جعل حدیث ، ھمھ چیز را بھ یغما اجازه نداد تا جاه طلبان با بمباران دروغ و 
برند و بى سر و صدا و بھ سادگى ، باطل و بیداد را بر جاى حق و عدالت و استبداد را بھ جاى آزادى و امنیت 
 .بنشانند
 : او در جلوه ھا و شیوه ھاى گوناگونى بھ اعتراض و مقاومت پرداخت ؛ از آن جملھ
روشنگرى و انتقاد و فریاداز راه  -1  

ریحانھ پیامبر در برابر جنبش ارتجاعى سقیفھ كھ با فریب و دجالگرى خود را نماینده اسالم و مفسر قرآن و 
ترجمان وحى و جانشین پیامبر و حاكم مطلق بر دین و دنیاى مردم ، بھ خورد ساده دالن مى داد، و ھر گونھ چون 

مسالمت آمیز را مارك ارتداد مى زد و با خشونت آن را سركوب مى كرد،  و چرا، حتى كمترین اعتراض منطقى و
برخاست و با بیان روشنگرانھ و زبان حق گو و منطق ستم ستیزش بھ   شجاعانھ و درایتمندانھ بھ اعتراض 

 . روشنگرى پرداخت و موجى از آگاھى و حقیقت را در بستر تاریخ جارى ساخت
گ را در برابر سردمداران ارتجاع آفرید و براى عصرھا و نسل ھا بھ یادگار نھاد او بھ مسجد آمد و آن حماسھ بزر

 .و مشعل روشنگر راه قرار داد
او در بستر شھادت و بھ ھنگام عیادت زنان مھاجر و انصار از وى ، باران حقایق را بر سرزمین دلھا و جانھا و 

ن ساخت و ھشدارھا را داداندیشھ ھا باراند و گفتنى ھا را گفت و نگرانى ھا را روش . 
كشیدن كانون آزادى و آگاھى و بھ بند   او در برابر مھاجمانى كھ بر در خانھ اش آمده بودند و در اندیشھ بھ آتش 

براى ستاندن بیعت بھ سود خودكامگى بودند، دلیرانھ و ھوشمندانھ ایستاد و   كشیدن امیر آن و بھ مسجد بردنش 
ر برابر دژخیمان آتش افروز ساخت كھروشنگرى كرد و سخن حق را د  : 

جنازة بین اظھرنا واستبدوا باالمر ) صلى هللا علیھ و آلھ (ما راءیت كالیوم حضروا اسوء محضر تركوا نبیھم 
 (621).دوننا
 ! من ھرگز روزى بسان امروز ندیده ام ؛ چھ روز تلخ و ناگوارى
روزى كھ جاه طلبان و شیفتگان قدرت زشت ترین صحنھ ھا را در حق كشى و بنیاد ستم و انحراف پدید 

وانھادند و خودسرانھ و زورمدارانھ مرزھاى دین و آیین او را   نش پیكر پاك پیامبر خدا را در برابر خاندا.آوردند
 .شكستند و با حق ستیزى و قانونگریزى دیگران را بھ جانشینى او باال بردند

و نیز بھ شاگردان و ارادتمندان آزاده اش چون اسماء، ...بھ فرزندان عدالت خواھش حسن ، حسین ، زینب ، كلثوم و
یگر زنان روشنفكر و نامدار و ستم ستیز، گفتنى ھا را گفت و سفارش ھا نمود و اعتراض ھا ام ایمن ، ام سلمھ و د

را بیان فرمود و بدین وسیلھ با ھمھ وجود پرچم اعتراض و مقاومت حیاتى و عادالنھ و انسانى را برافراشتھ تر 
 . داشت
 اعتراض در چھره دیپلما

ھنجار و رویدادھاى تلخ و ناگوار را بھ صورت دیپلماسى نیز ریحانھ ھوشمند پیامبر اعتراض خویش بر تحویل نا
 .طرح كرد
او چھرھاى سرشناس را با روشنگرى و پیام اعتراض خویش نزد سردمداران و بازیگران سقیفھ فرستاد و در راه 
 سامان بخشیدن بھ آشفتگى ھا و بازگشت داد آنان بھ حق و عدالت ، و رعایت حقوق و آزادى و امنیت و حرمت

انسانھا از سوى حكومت كوشید و نھایت دلسوزى و خیرخواھى را براى جامعھ نمود، اما دریغ و درد كھ گوش 
 . شنوا نیافت
 ترسیم دورنمایى از آینده تیره و تار -3



او بھ ھمراه ھمتاى گرانقدر و فرزندان ارجمندش بھ خانھ سران مھاجر و انصار رفت و از آنان یارى خواست و 
و تار امت را ترسیم كرد و كوشید تا آنان را زیر پرچم مقاومت و اعتراض گرد آورد و بھ بیان حق و آینده تیره 

 .دفاع از عدالت برانگیزد و راه را براى تسلط ارتجاع و استبداد بر سرنوشت دین و جامعھ ببندد
مبر بھ ھمراه ھمتاى گرانقدر پس از رویداد سقیفھ ، ریحانھ پیا: یكى از دانشوران اھل سنت در این مورد مى نویسد

و فرزندان ارجمندش بھ درب خانھ سران مھاجر و انصار مى رفت و آنان را بھ یارى حق و عدالت و مقاومت در 
 .برابر ستم و بیداد فرامى خواند

ر لھان علیا حمل فاطمة على حمار، و سار بھا لیال الى بیوت االنصار، یساءلھم النصرة ، و تساءلھم فاطمة االنتصا  
...(622) 
 در چھره مناظره با سردمدار سقیفھ -4

اعتراض خود را بھ صورت مناظره ھاى روشنگرانھ با ابوبكر بھ نمایش  ریحانھ ارجمند پیامبر چھره دیگرى از
نھاد و بارھا او را در برابر مردم محكوم ساخت و او كھ شھامت پذیرش حق را نداشت ، بھ دروغ و دجالگرى 
 : دست یازید؛ براى نمونھ
مت ، در یك مناظره كوبنده آن حضرت پس از مصادره فدك از سوى حكو: در این مورد از جملھ آورده اند كھ  -1

من یرثك ! ھنگامى كھ تو بمیرى چھ كسى از تو ارث مى برد؟یا ابابكر! ھان اى ابوبكر: از سردمدار كودتا پرسید
 اذا مت ؟

ھمسر و فرزندانم: او گفت   . 
پس چھ شده است كھ دختر پیامبر از پدرش ارث نمى برد؟: فرمود  

 فمالى ال ارث رسول هللا ؟
پیامبران ارثى بر جاى نمى گذارند: جایى كھ پاسخ نداشت ، بھ جعل حدیث پرداخت و گفت  ابوبكر از آن . 

 ان النبى ال یورث
 :آن حضرت فرمود
 الم یرث سلیمان داود؟
 (623)آیا بھ صراحت قرآن ، سلیمان از داود ارث نبرد؟
 (624)آیا یحیى از زكریا ارث نبرد؟
 :آیا قرآن در مقررات ارث نمى فرماید
 (625)... الم یقل یوصیكم هللا فى اوالدكم
 خدا در مورد فرزندانتان سفارش مى كند كھ پسر دو برابر دختر ارث مى برد؟
 اگر بھ راستى تو بھ قرآن و پیامبر ایمان دارى و از مقررات قرآن آگاھى ، چرا ارث مرا نمى دھى ؟
 اعطنى میراثى من ابى رسول هللا

وشنگرى و استدالل بھ آیھ ھاى قرآن ، تنھا یك روایت دروغ در برابر آیات بود و بس ؛ او پاسخ او در برابر این ر
پیامبران ارث بر جاى نمى گذارند: مى گفت  . 

پرچم اعتراض بھ حق كشى را در چھره مناظره ھاى كوبنده و روشنگرش ) علیھا السالم (و بدین سان فاطمھ 
 (626). برافراشتھ داشت
 افشاى انگیزه ھاى جاه طلبانھ -5

كھ  - و تشنگان قدرت را آن حضرت در پرتو ژرف نگرى و تیزھوشى خویش ، انگیزه ھاى درونى جاه طلبان 
بر مال ساخت و راز نھانى آن حق كشى ھا و بیدادھا و غصب و مصادره و  -خود را شیفتھ خدمت جا مى زدند 

 . سركوب و انحصار را افشا كرد و بدین وسیلھ پرچم اعتراض و مقاومت را در اھتزاز نگاه داشت
مى پرسید، ) علیھا السالم (و تاب و بى قرارى فاطمھ  او در پاسخ یكى از زنان روشنفكر و آگاه كھ از آن ھمھ تب

 :فرمود
(( آیا از فاجعھ بزرگ و رویداد تلخى مى پرسى كھ در ھمھ جا انتشار یافتھ است ؛ بھ گونھ اى ! ھان اى دختر طلحھ 

آن را بھ  كھ گویا بر پر و بال پرندگان نوشتھ شده و در جھان ، پراكنده شده و پیك ھاى چابك سوار با نھایت سرعت
 جھانیان رسانده اند؟

رویداد تلخ و جنایت ھولناكى كھ دل مرغان ھوا و ماھیان دریا از شنیدن آن كباب مى شود و گامھاى انسان را 
سست مى نماید و بھ لرزه در مى آورد، گرد و غبار آن تا آسمان باال رفت و تیرگى و تاریكى فاجعھ آن ، زمین و 

این فاجعھ مى پرسى ؟ زمان را فرا گرفت ؟ آیا از  
، بر جانشین راستین ))عدى((و فریب كارترین فرزند قبیلھ))تیم((واقعیت این است كھ فرومایھ ترین فرزند قبیلھ



آنان با او بھ رقابت برخاستند و بھ ھر درى زدن تا بر او پیشى گیرند .پیامبر، ستم و بیدادى ناجوانمردانھ روا داشتند
در توحید و تقوا، عدالت و آزادگى ، زھد و پارسایى ، مردم خواھى و بشردوستى ، اما ھنگامى كھ نتوانستند 

آراستگى بھ ارزش ھا و واالیى ھا بر او پیشى گیرند، از سر بداندیشى و ددمنشى ، كینھ و دشمنى او را بھ دل 
ار پیامبر با خاموش گرفتند و تا رحلت پیامبر آن را نھان داشتند و بھ ظاھر فرو خوردند، اما پس از رحلت غمب

آرى ، آن گاه بود كھ كینھ .پنداشتن مشعل دیانت و غروب خورشید رسالت ، آن را بھ بدترین شیوه ظاھر ساختند
ھاى آنان بھ فوران و خشم كورشان بھ خروش آمد، شیطان بر پندار و گفتار آنان حاكم گردید و بى درنگ كوره راه 

حقوق و آزادى و امنیت مردم و پیش از ھمھ ، حقوق ما را پیشھ  ستم و غصب فدك و خالفت و پایمال ساختن
 ((...ساختند

اء تساءلینى عن ھنة حلق بھا الطائر و حفى بھا السائر، رفعت الى السماء اثرا ورزئت فى االرض خیرا ان قحیف 
ه االعالنتیم واحیول عدى ، جار یا اباالحسن فى السباق حتى اذا تفریا بالجناق اسرا لھ الشنآن وطویا  ...(627) 

 در چھره دفاع از جانشین راستین پیامبر -6
از اعتراض خویش بھ حق كشى و بیداد برخاستھ از سقیفھ را در محور دفاع از  ریحانھ پیامبر چھره دیگرى

 .جانشین راستین پیامبر بھ نمایش نھاد
او در این راه ویژگى ھاى انسانى و اخالقى و عقیدتى و علمى و ھنرى و نظامى و سیاسى امیر واالیى ھا را در 
 برابر دوست و دشمن ترسیم كرد،

ن و اسالم گفت ،از پیشتازى او در ایما  
 از فداكاریش در راه حق و عدالت و آزادى پرده برداشت ،
 از برادرى و ایثار او نسبت بھ پیامبر یاد كرد،
 از فداكارى ھاى و شجاعت ھا و دالورى ھاى او قدردانى نمود،
 دلھا را بھ احترام عمیق پیامبر بھ او، توجھ داد،

پیامبر داد سخن داد و امامت او را راز صعود جامعھ خواندو از غدیر و برگزیده شدن او از سوى خدا و  و  (628)
درت و امكانات از سوى جاه طلبان را مایھ انحطاط و عقب ماندگى جامعھ و نسل ھاى آینده كنار نھادن او و قبضھ ق

 .ارزیابى كرد
او در برابر سردمداران غاصب بھ گونھ اى از جانشین راستین پیامبر دفاع كرد و فداكارى ھا و برترى ھاى او را 

پاسخ ریحانھ پیامبر از برتریھاى امیرمؤمنان و  ترسیم نمود كھ سركرده آنان بھ ناگزیر زبان بھ اعتراف گشود و در
 افتخار برادرى او با پیامبر،
 مھر و محبت بى نظیر پیامبر بھ او،
 برگزیدگى او از سوى پیامبر،
و دالورى ھا و فداكاریھاى خالصانھ او در راه حق و عدالت ، سخن گفت و اعتراف كرد كھ دوستداران على و 

ال ...لقد كان ابوك بالمؤمنین عطوفا كریما! یا بنت رسول هللا .آنان نگون بخت  فاطمھ نیكبخت ھستند و دشمنان
 ... یحبكم اال كل سعید، وال یبغضكم اال كل شقى
 گسستن از سیاست ظالمانھ حاكم -7

ریحانھ پیامبر پس از روشنگرى نھان و آشكار، اعتراض خویش بر سیاست ظالمانھ حاكم را در چھره اعالن بریدن 
نھاد  ن از نظام سقیفھ بھ نمایش و گسست . 

 او نھ در مسجد غصب شده پدر حضور یافت و نھ پاى منبر بازیگران ظاھر ساز؛
 نھ در صف نماز جمعھ آنان نشست و نھ در نماز جماعت شان حاضر شد؛
 نھ بھ دین سیاسى و ابزار سلطھ شده آنان روى خوش نشان داد و نھ آنان را بھ حضور پذیرفت ؛

صاب اعالن شده اش امكان ھر گونھ مانور عوام فریبانھ را از آنان گرفت و پرچم اعتراض و مقاومت در و با اعت
 . برابر فریب و بیداد را كھ ستار دین و تقدس در بر كرده بود، برافراشتھ تر داشت
 خشم حكیمانھ و تفكرانگیز -8

باطل و بیداد، خشم حكیمانھ و تفكرانگیز آن چھره دیگر اعتراض ریحانھ پیامبر و نمود دیگر مقاومتش در برابر 
 . حضرت است كھ بھ صورت پرچم اعتراض تاكنون ھم برافراشتھ مانده و ھمچنان در اھتزاز است

او كھ پرتوى از خورشید جھان افروز وجود پیامبر و نمونھ اى از خلق و خو و شكیبایى و بردبارى و مھر و 
رھا خدا را بھ گواھى طلبید كھ از سیاست ظالمانھ سردمداران سقیفھ بزرگ منشى و بزرگوارى آن حضرت بود، با

، ناخشنود و خشمگین است و نسبت بھ آینده دین و جامعھ سخت نگران ؛ و بھ خود آنان اعالن كرد كھ تا بھ حق و 
بھ خدا و  عدالت باز نگردند و حقوق و آزادى مردم را محترم نشمارند، با آنان سخن نخواھد گفت و شكایت آنان را



 .پیامبرش خواھد كرد
 (629). فانى اشھد هللا و مالئكتھ انكما اسخطتمانى و ما ارضیتمانى ولئن لقیت النبى الشكونكما الیھ
آنان بھ حق بازنگشتند و از خودسرى و خشونت و قانون گریزى و تاریك اندیشى و سیاست بازى دست برنداشتند و 
 .او نیز با ھمان اعتراض و خشم و ناخشنودى با آنان سر بر بستر شھادت نھاد

نند این حقایق را انكار كنند و مى كوشند تا بھ گونھ اى توجیھ بھ گونھ اى كھ حتى دانشمندان اھل سنت نیز نمى توا
 (630).نمایند
اعتصاب سخن با سردمداران ارتجاعدر چھره  -9  
ریحانھ پیامبر پس از بى پاسخ ماندن اعتراض و حق طلبى او از سوى ستمكاران و ادامھ سیاست سركوب و تھدید، 
بھ چھره دیگرى از اعتراض و مقاومت در برابر آنان روى آورد و آن اعالن اعتصاب سخن با مدعیان دروغین 
 .جانشینى پدرش پیامبر بود

ت پس از خیره سرى ابوبكر در ادامھ غصب خالفت و فدك و پایمال ساختن حقوق و آزادى و امنیت مردم آن حضر
بھ خداى سوگند دیگر با او سخن : با سركوب و انحصار و بازى با دین خدا، با صراحت و شجاعت اعالم كرد كھ 

 .نخواھد گفت و در ھر نماز او را نفرین خواھد كرد
 (631)...وهللا ال اكلمك ابدا

امت كھ بھ خاطر بازى  و روشنگرى فرمود كھ این اعتراض نھ تنھا بھ خاطر حقوق پایمال شده خویش و جامعھ و
وهللا ال اكلمك من راءسى كلمة حتى القى ربى فاءشكونكما الیھ بما صنعتما بھ وبى.با دین خداست   ...(632) 

 یادآورى جنایت ھا و ددمنشى ھا -10
آن حضرت اعتراض خویش را پیاپى و بھ مناسبت ھاى مختلف یادآورى مى شد و از جنایت ھا و بیدادھا و حق 
 .كشى ھا پرده بر مى داشت ، تا مبادا فراموش گردد و پرچم اعتراض و مقاومت بر زمین افتد
ھبراى نمون  : 

آن حضرت در برابر گروھى كھ در اندیشھ بھانھ جویى و عذرتراشى بودند و مى خواستند آن ددمنشى ھا را بھ  -1
 :گونھ اى بھ بایگانى تاریخ و در بوتھ فراموشى سپارند، فرمود
 (633)ھل تعلمون ان عمر جاءنى و حلف لى باㆨ ان عدتم لیحرقن علیكم البیت ؟
 آیا شما مى دانید كھ عمر بھ سركردگى گروھى بھ در سراى ما آمد و چھ گفت ؟))

د كھ اگر ما از بیعت تحمیلى سرپیچى كنیم و بھ سركرده جریان سقیفھ دست او با خشونت و بى رحمى سوگند یاد كر
 ((.بیعت نسپاریم ، خانھ ما را بھ آتش كشیده و آن را بر سرمان ویران خواھد كرد
 : در نامھ اى افشاگرانھ براى ثبت در تاریخ چنین مرقوم داشت -2

مامت و پیشوایى امیرمؤمنان شكستند و حق او را گروھى كھ عھد و پیمان خود را با خدا و پیامبرش در مورد ا
نادیده گرفتند و جامعھ و نسل ھاى آینده را از بركت وجود او محروم ساختند، و بدین وسیلھ ستم و سركوب و 
اختناق و استبداد را پى ریختند، چنین كسانى حق ندارند پس از مرگ من بر پیكرم نماز بگذارند؛ چرا كھ آنھا نسبت 

روا داشتند و ارث مرا بھ یغما بردند و سند مالكیت مرا كھ پدرم برایم نوشتھ بود، از دستم ربودند و آن را  بھ ما ستم
بھ آتش كشیدند و گواھان مرا دروغگو شمردند، در حالى كھ گواھان من ، جبرئیل ، میكائیل ، امیرمؤمنان و ام 
 (634)...ایمن بودند
التصلى على امة نقضت عھد هللا و عھد الى رسول هللا فى امیرالمؤمنین على وظلموا لى حقى و اخذوا ارثى وحرقوا 
 ... صحیفتى
ریاد اعتراض با برپاداشتن بیت االحزانف -11  

ریحانھ عدالت خواه و ستم ستیز و آزاده پیامبر، افزون بر روشنگرى و بیان خشم و نفرت خویش با سكوت و 
اعتصاب ، اعتراض خویش بر آن تحول ارتجاعى و بیدادگرانھ را با برپاداشتن بیت االحزان و فرو باریدن باران 

تفكرانگیز نیز بھ نمایش نھاد اشك و گریھ ھاى جان سوز و . 
استبداد مرزناشناس و عنان گسیختھ كھ افزون بر انحصار قدرت سیاسى و امكانات ملى ، ادعاى رھبرى مذھبى 
نیز داشت و مسجد و محراب و جمعھ و جماعت را نیز در انحصار داشت ، از بیت االحزان و گریھ ھاى جان سوز 

راى بازداشتن آن حضرت از این گریھ ھاى ھدفدار و برخاستھ از دل فاطمھ نیز وحشت داشت ؛ از این رو ب
از گسیل چھره ھاى ساده اندیش و بازى خورده تا حقوق بگیران  -سوزان ، بھ انواع بازى ھاى زشت و ظالمانھ 

فت تا نھان و آشكار بھ خانھ امیرمؤمنان براى تعطیل ساختن بیت االحزان و تا ویران ساختن آن خانھ گلین كھ مى ر
بھ دانشگاھى براى روشنگرى و اندیشاندن تبدیل گردد، دست یازید اما بھ ھدف نامقدس خویش نرسید و دخت 
 . سرفراز پیامبر با درایت و ھوشمندى وصف ناپذیر خویش نقشھ ھاى استبدادگران را نقش بر آب ساخت



رى شخصیت و شیردلى و شجاعت او با ھمھ عظمت روح ، قدرت روان ، قوت قلب ، استوارى دل ، تسخیرناپذی
وصف ناپذیر، چنین دید كھ باید اعتراض خویش را در چھره گریھ ھاى جان سوز و ھدفدار و پرمعنا و درس آموز 
 .نیز بھ گوش عصرھا و نسل ھا برساند و چنین كرد
 .بھ گونھ اى كھ بھ صورت یكى از چند گریھ كننده ھدفدار تاریخ انسان بھ شمار آمد
ھوشمندانھ و بى نظیر با وصیت -12  
ریحانھ پیامبر با شھادت پرافتخار و مظلومانھ ، با وصیت بھ مراسم غسل ، كفن ، تشییع و خاكسپارى شبانھ و با 
سفارش بھ ناشناختھ ماندن آرامگاھش ، پرچم اعتراض و مقاومت را بلندتر و پرشكوھتر و برانگیزاننده تر ساخت 

پذیر بھ امیرمؤمنان وصیت كرد كھ؛ چرا كھ آن حضرت با درایتى وصف نا  : 
 .بیمارى او و شھادتش را محرمانھ نگاه دارد -1
 .او را شبانھ غسل دھد -2
 .در دل شب پیكرش را كفن كند -3
 .شبانھ بر او نماز گزارد -4
 .شبانھ پیكر او را تشییع كند -5
 .و او را غریبانھ بھ خاك سپارد
شییع و نماز بر پیكر او را ندھدبھ سردمداران سقیفھ اجازه شركت در ت -6 . 

و بحق محمد رسول هللا ان ال یصلى على ابوبكر وال عمر...انى اوصیك ان ال یلى غسلى وكفنى سواك  (635) 
 !قبرش نیز گمشده بماند -7
 (636)...وال تعلم قبرى احدا

روشنگرى ھا و مبارزات ریحانھ پیامبر: 15بخش   
 روشنگرى ھا و مبارزات ریحانھ پیامبر

زندگى سراسر افتخار بانوى بانوان بھ شكوفھ ھا و گل ھا و اللھ ھاى عبادت خالصانھ و عارفانھ خدا و جھاد آگاھانھ 
جھاد سترگ و شكوھمند در آخرین بخش از  و ھدفدار و خستگى ناپذیر در راه او عطرآگین است ، اما اوج این

 . زندگى او شگفت تر تبلور یافتھ است
تاریخ نشانگر این واقعیت است كھ در ھمان لحظاتى كھ سر مقدس پیشواى بزرگ و توحید بر دامان عزیزترین و 

نھ زندگى اش امیرمؤمنان و دخت گرانمایھ اش فاطمھ بود و دو نور دیده و ریحا  محبوب ترین شاگرد و برادرش 
حسن و حسین را بر سینھ مى فشرد و در ھمان حال كھ دیدگان حق بین و نافذش را روى ھم مى نھاد و زبان حق 
گو و ستم ستیزش در كام آرام مى گرفت و روح بلندش پرواز دیگرى را در پیش داشت ، گروھى متشكل و جسور 

ا خاندان وحى و رسالت و تاءكید بر ادامھ راه پرافتخار و شیفتھ قدرت و جاه و مقام ، بھ جاى ھمدردى و ھمراھى ب
فرمانده برگزیده پیامبر و كارشكنى در حركت مجاھدان بھ سوى ))اسامھ((پیامبر، سوگمندانھ پس از تخلف از سپاه

گرد آمدند و زمزمھ شوم نادیده گرفتن فرمان خدا و پیامبر و گزینش زمامدار ))سقیفھ((ھدف ، در نقطھ اى بھ نام
س از پیامبر را سر دادندپ . 

 .و این دومین اثر و عالمت ناراحت كننده اى بود كھ بر قلب فاطمھ فشارش را آغاز كرد
از سویى خبر غمبار و تكان دھنده رحلت پیامبر مدینھ را در ھم نوردید و ھمھ را در سوگى عمیق فرو برد و از 

خبر شوم پس از رحلت پیامبر بود ؛ كھ این نخستین))سقیفھ((دگر سو خبر گرد آمدن گروھى در . 
بر زمین بود كھ دومین خبر شوم پخش شد و ھمھ ناباورانھ ) صلى هللا علیھ و آلھ (اندكى بعد، ھنوز پیكر پاك محمد 

و بھت زده دریافتند كھ گویى جاه طلبى و مقام پرستى و اھداف و انگیزه ھاى مادى و دنیوى باعث شد تا گروھى 
نسل ھاى آینده و ھمھ محرومان تاریخ را بھ بازى توجیھ و تاءویل گیرند و تنھا بھ ریاست  حق و عدالت و سرنوشت

بیندیشند و آینده غمبار و تراژدى پایان ناپذیرى را براى جھان رقم زنند؛ دانستھ یا ندانستھ ؛   و قدرتمدارى خویش 
 نمى دانم ؟

كھ سمبل آزادى و آزادگى و در اوج ژرف اندیشى و  و این گام ھاى شوم استبدادى و ارتجاعى براى بانوى بانوان
آینده نگرى مى زیست و ھمواره پیشتاز ایمان و جھاد و ھجرت و عدالت خواھى بود، سخت نگران كننده مى نمود 
 .و بھ دالیل ذیل سخت سؤ ال انگیز
 او مى پرسید كھ چرا؟ آخر چرا؟ -1

ربین مگر پیامبر از ھمان دعوت جاودانھوانذر عشیرتك االق (637) روز پیش از  70حجة الوداع ، درست ...تا
خدا بھترین و واالترین شاگرد و برادر عقیدتى خویش را بھ عنوان رحلت جان سوز خویش ، ھمواره بھ فرمان 

 پیشواى آسمانى مردم معرفى نكرد؟



نگفتند و دست بیعت بھ امیر واالیى ھا ندادند؟))آرى((مگر مردم آگاھانھ و آزادانھ بر این گزینش الھى و آسمانى  
 : مگر در آخرین دقایق حیات ظاھرى با اصرار زیاد نفرمود كھ

ارك فیكم الثقلین كتاب هللا و عترتى اھل بیتىانى ت  ... 
من بھ سوى بارگاه دوست روانم ، اما دو امانت گرانبھا در میان شما مى گذارم ؛ یكى قرآن و علوم و مفاھیم و 
معارف و حقوق انسان ساز آن و دیگرى عترت ، كھ آموزگار و مفسر راستین كتاب خدا و الگو و سرمشق واقعى 

اجو و ترقى خواه اندانسانھاى خد . 
 پس زیر پانھادن گزینش خدا و پیامبر و مردم ، چرا؟

چرا؟))نص((پایمال ساختن  
) علیھ السالم(و گزینش خدا و پیامبر را ھم زیر پا نھند، مگر خود نمى دانند كھ على ))نص((او مى پرسد اگر -2

نگرترین ، خردمندترین ، پرواپیشھ ترین ، با  در آیینھ وحى و رسالت ، دانشمندترین ، آگاھترین ، بیناترین ، ژرف
ایمان ترین ، شجاع ترین ، بشردوست ترین ، كاراترین ، عادل ترین و تواناترین فرد است ؛ و مگر جھاد او، علم 
او، تقواى او، عظمت و شكوه او، بشردوستى و مردم خواھى او، اخالص و انصاف او، آراستگى ھا و برازندگى 

براى ھمھ آشكار نیست ؟ پس چرا معیارھاى ...ھا و واالیى ھاى او، مدالھاى پرافتخار او و ھاى او، شایستگى
 برترى نیز باید قربانى شود و مالك و میزان ارزش ھاى الھى نیز پایمال گردد؟
؟ ، آن كاروانساالر توحید و تقوا نیست )صلى هللا علیھ و آلھ (تربیت شده خود محمد ) علیھ السالم(مگر على  -3
پس چھ كسى بھتر از او مى تواند این كشتى ناخدا از دست داده و توفان زده را بھ ساحل نجات و تعالى و شكوفایى 
و صعود ھدایت كند؟ و با این انحراف عمیق و سھمگین و ھستى سوزى كھ در حال شكل گرفتن است ، آینده اسالم 
 و فرداى قرآن بھ كجا خواھد انجامید؟

ھ چھ سرنوشتى گرفتار خواھد شد و امت چھ خواھد كرد و سرنوشت محرومان و رنجدیدگان جامعھ جوان اسالم ب
 عصرھا و نسل ھا چگونھ رقم خواھد خورد؟
آن بانوى آزاده و متفكر در این اندیشھ بود كھ مگر بھ بركت قرآن و سیره و سنت پیامبر انگیزه دخالت در  -4

رگون نگشت و بھ احساس مسئولیت ھا در برابر جامعھ و دگ -كھ زراندوزى و انحصار قدرت بود  -سیاست 
 خدمت بھ حق تبدیل نشد؟

مگر ابزارھاى تدبیر امور جامعھ و معیارھاى تصدى پست ھا و مسئولیت ھا از بند و بست و زور و فریب و 
ین و كودتاى عریان و نیمھ عریان بھ ارزش ھا و مالك ھایى چون آگاھى و ایمان و یا كارایى و تقواى راست

 صداقت و درایت تبدیل نشد؟
مگر با تالش و درایت پیامبر، ضوابط توحیدى و انسانى جانشین روابط گروھى و صنفى و خانوادگى و فردى 
 نگردید؟

مگر مردم بر سرنوشت خویش حاكم نگردیدند و آزادى بیان ، قلم ، اجتماعات ، اظھار نظر، انتقاد، حق گویى ، 
بر پیشوایان اسالم ، حق امنیت ، دفاع ، حق برابرى ، حق تفكر و تعقل و زیستن بھ حق جویى ، خیرخواھى در برا

صورت موجودى با خرد و شعور، جاى خود را بھ تملق و چاپلوسى ، بت تراشى ، بت پرستى و كیش شخصیت و 
 تبلیغات یكطرفھ و عوام فریبى و عوام بازى نسپرد؟

كھ از راه و رسم  -ى بلند در جھت تسلط ناالیقان و فرومایگان مگر سانسور چھره ھا و شخصیت ھا و اندیشھ ھا
بھ بركت سیره و سبك سیاسى عادالنھ و مردمى با روح و صفاى پیامبر مسخ نگردید؟ -استبدادگران است   

، بھ دست پیامبر و در سیره و سنت او بھ شدت نفى نشد و آن ))ھدف ، وسیلھ را توجیھ مى كند((مگر اندیشھ منحط
ى راستین در میدان عمل نشان نداد كھ ھدف مقدس را باید با وسایل و ابزارھاى مقدس جستجو كرد نھ با پیشوا

 زورمدارى و سانسور و اختناق و خشونت و فریب ؟
امانت  -ملك شخصى خودكامگان شمرده مى شود  -مگر قدرت ملى ، ثروت ملى ، امكانات ملى كھ در نظام ستم 

گو و امانتدار نیافت ؟ حكومت در برابر محاسبھ مردم پاسخ  خدا و خلق محسوب نگردید و  
مگر پیامبر، خود را در برابر خدا و مردم مسئول و پاسخ گوى گفتار و رفتار خویش نمى شناخت و خود را فروتر 
 از قانون نمى شمرد؟

ختن شیوه ھاى باطل مگر ھدف از حكومت و فرمانروایى ، زنده ساختن راه و مسیر عادالنھ و احیاى حق و براندا
 و بیداد و قانون ستیزى و قانون گریزى زورداران و زرداران و تزویر گران نشد؟
مگر زمامداران نباید آموزگاران اسالم و سمبل و نمونھ و تجسم عمل بھ قانون و بھ ارزش ھاى واالى انسانى و 
 اخالقى آراستھ و پیراستھ از نقاط منفى باشند؟

ماءبى و خداوندگارى ، خدمتگزار و نماینده و برگزیده و امانتدار مردم نگردید؟مگر حكومت بھ جاى قیم   



و مگر در پرتو آیات و سیره و سیستم سیاسى پیامبر، مال مردم ، آبروى مردم ، خانھ و محل زندگى مردم ، حیثیت 
تعرض دولت ھا و و كرامت مردم ، حقوق و حرمت مردم ، بسان خون و جان آنان امنیت و احترام نیافت و از 

 عوامل آشكار و نھان آنان محفوظ نشد؟
پس چرا كودتاگران و انحصارطلبان قدرت و امكانات این گونھ رفتار مى كنند؟ - كھ ھست  -اگر چنین است   

چرا ھمھ ره آورد سیاسى و اجتماعى و اخالقى و انسانى و حقوقى و معنوى فراتر از دو دھھ جھاد و اخالص و 
شانى پدرش پیامبر در عمل مورد بى مھرى و تھاجم قرار گرفتھ است ؟فداكارى و نوراف  

 و آغاز كار كھ چنین تیره و تار است ، آینده كار چگونھ خواھد بود؟
آرى ، اینھا عوامل و انگیزه ھاى نگرانى آن بانوى آزاده ، آینده نگر، ژرف اندیش ، خداجو، حق پو، شجاع و 

بودخیرخواه و انسان دوست و ستم ستیز  . 
 بر سر سھ راھى
(( بھ ھمراه شوى گرانقدر و فرزندان ارجمندش پس از بھ خاكسپارى پیكر مطھر پیامبر، بھ ھمراه ))امیره ارزش ھا

در برابر یك اتحاد شوم ، یك سازش خطرنانك ، .گروھى آزاده و حق پو، در برابر عمل انجام شده اى قرار گرفتند
ن ، بى رحم و مملو از وحشت و ترور و ھوچى گرى و عوام فریبى ، آن یك دسیسھ سھمگین ، و آن گام یك جو خش

 . ھم زیر ماسك مذھب
آیا بھ راستى این جا مدینھ است و اینان مسلمان و پیرو قرآن ؟! خداوندا ! 

وما محمد اال رسول قد خلت :شگفت آیھ اى پدرم در بستر رحلت تالوت مى كرد؛ او زنگ خطر را مى نواخت كھ 
رسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم من قبلھ ال (638) 

(( اگر او ! پیش از او نیز پیام آورانى آمدند و گذشتند؛ پس شما اى مردم  و محمد جز فرستاده و پیامبرى نیست كھ
 ((جھان را بدرود بگوید و یا كشتھ شود، از عقیده و راه و رسم انسانى و خداپسندانھ خود بر مى گردید؟

امگى چگونھ مى خواھند مسیر تاریخ را تغییر دھند و روند جامعھ را دگرباره بھ ریل جاھلیت و خودسرى و خودك
 بازگردانند؟

چگونھ دگرباره در این اندیشھ ابلیسى ھستند كھ مردم را از حقوق و آزادى و حاكمیت بر سرنوشت خویش كنار 
 زنند؟
 و بدتر و زشت تر از ھمھ این كھ چگونھ و با چھ بى پروایى مى خواھند این بیدادھا را بھ نام داد و دادگرى ،
 این بى عدالتى ھا را بھ جاى عدالت ،
 این حق كشى را بھ جاى احیاى حق ،
 این برده سازى ھا و برده پرورى ھا را بھ نام آزادى و آزادگى ،
 این دین ستیزى ھا را بھ نام خدمت بھ دین ،
 این قانون گریزى ھا را بھ نام عمل بھ قانون ،

ن و سنت و سبك و این عطش قدرت و پرستش زر و زور را بھ عنوان شیفتگى بھ خدمت ، و این بیگانگى از قرآ
 سیره پیامبر را بھ نام كتاب خدا و سنت پیامبرش بھ خورد مردم بدھند؟
ریحانھ پیامبر و خاندانش در جوى قرار گرفتند كھ اگر حقیقت را بھ زبان آورند و تنھا سخن حق گویند و 

یى و ایجاد خیرخواھى و دلسوزى كنند و از آفت ھا و خطرات ھشدار دھند، مارك ریاست طلبى و قدرت جو
اختالف و خیلى اتھامات دیگر بر پیشانى پاك و پاكیزه آن پاكان بارگاه خدا نواختھ مى شود و بعد ھم روشن است 

كھ بھ بركت سرسپردگى بھ بارگاه ستم و بیداد و سركوبى ))قنفذ((و))خالد((كھ دست بستھ زیر تیغ جالدانى چون
یا شمشیر برھنھ خدا، از دست خلیفھ مفتخر شده اند، ))ف هللاسی((آزادى خواھان و حق طلبان ، بھ دریافت مدال

 سپرده خواھند شد و سرنوشت دین و دفتر و آیین و ملت بھ كجا خواھد انجامید؟
و اگر دم فرو بندند، عالوه بر این مارك ترسو بر آنان زده مى شود، ھمھ سیاست ھاى شوم و جنایت ھایى كھ بھ 

ریك اندیش و خشن و عقده اى ، بھ نام دین و خالفت و والیت انجام مى شود، دست مشتى حقیر و بى فرھنگ و تا
راستى .چھره درخشان و بشردوست و آزادى بخش و صلح جو و زیباى قرآن و اسالم را تیره و تار خواھد ساخت 

 . كھ شرایط سختى است
جزع من الموت: حرص على الملك ، وان اسكت یقولوا: فان اقل یقولوا  .(639) 

سكوت و از این رو فاطمھ و شوى گرانقدرش نھ راه رویارویى سخت را در پیش گرفتند و نھ بى تفاوتى و 
ناپایدارى در برابر انحراف بیداد را؛ چرا كھ قیام خونین و تند بر ضد سردمداران انحراف و ارتجاع در آن شرایط 

اجتماعى و سیاسى و دینى ، براى قرآن و عترت و جامعھ جوان اسالم ، سخت خطرخیز بود و جنگ ھاى   خاص 
ذیرش غصب خالفت و تبدیل سیستم امانتدارى خونین داخلى و خطر خارجى را در پى داشت ؛ ھمچنان كھ پ



عادالنھ و مترقى و قانونمدار و پاسخ گوى پیامبر بھ یك رژیم ظالمانھ و زورمدار، آن ھم از راه كودتا و فریب و 
این كار، گرچھ منافع دنیوى و .خشونت و بند و بست نیز شكست معنوى اسالم و اھل بیت را بھ دنبال خواھد داشت 

خاندان رسالت ، بھ ویژه دخت فرزانھ و یادگار گرانمایھ او را تاءمین مى كرد اما پوشاندن حقیقت  موقعیت ظاھرى
بود و كتمان واقعیت ، ھمكارى با استبداد بود و ھماھنگى با سكوت و بى تفاوتى در برابر زدودن محتوا و روح و 

جمالت و اصطالحات دینى ، و این نیز با جان دین از پیكر آن ، و آنگاه ابزار سلطھ و فریب نمودن واژه ھا و 
سخت بیگانھ است  -كھ مرزبان حقیقى دین خدایند  - ساحت مقدس خاندان رسالت  از این رو دخت سرفراز و .

اندیشمند پیامبر و امیرمؤمنان بر سر سھ راھى سرنوشت ، راه تازه اى گشودند؛ راه مقاومت ، پایدارى ، ایستادگى 
مرزبانى از حدود و مرزھاى مقررات خدا را؛ گرچھ حقوق خود آنان قربانى شود، شكیبایى ، روشنگرى و  . 

این جا بود كھ فاطمھ جھاد سترگ خویش را در برابر استبداد تازه نفس آغاز كرد و بھ انگیزه خیرخواھى و آینده 
 :نگرى و دفاع از حق و عدالت بدین صورت ادامھ داد
 جھاد روشنگرانھ فكرى و عقیدتى -1

اندیشمند پیامبر در برابر بدعت بزرگ و انحراف خطرناكى كھ در حال رخ گشودن بود، ایستاد و مبارزه دخت 
فكرى و فرھنگى و دینى خویش را بھ صورت خیرخواھانھ و دوراندیشانھ و مسالمت آمیز، آغاز كرد و بھ حكم 
 :پیامبر عمل نمود كھ فرموده بود

 ...  فعلیھ لعنة هللاذ ظھرت البدع فللعالم ان یظھر علمھ واال
آن گاه كھ بدعت ھا و انحرافات آشكار گشت ، بر دانشمندان پرواپیشھ است كھ دانش خویش را آشكار سازند و ))
 ((!سخن حق را بگویند؛ در غیر این صورت ، نفرین خدا بر آنان باد

؟)علیھ السالم(گرانمایھ اش على و چھ كسى آگاه تر و داناتر و دانشمندتر و پرواپیشھ تر از بانوى بانوان و شوى  ! 
 .بدین سان ریحانھ پیامبر، با احساس مسئولیت در برابر خدا و مردم و آیندگان ، روشنگرى خویش را آغاز كرد
 : از غدیر گفت

یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیك من ربك:آیھ شریفھ   .را تالوت و تفسیر كرد(640)... 
و آیات آن یاد كرد و موقعیت رفیع امیرمؤمنان و معنویت و شكوه وصف ناپذیر او را ))مباھلھ((از رویداد پرشكوه

ختخاطر نشان سا  .(641) 
 .آیھ تطھیر را بھ یاد غاصبان و ظالمان آورد

را تفسیر كرد))ھل اتى((سوره . 
بیانگر سوداى على با خدا را تالوت فرمود و آن گاه آن را براى مردم تفسیر كرد آیھ .(642) 

من كنت مواله فھذا على :ن جاودانھ پیامبر را كھ ھمین ھفتاد روز پیش در برابر ھزارھا نفر فرموده بود كھ سخ
 .موالھرا بھ یادشان آورد
 :آخرین سفارش پیامبر را طنین افكن ساخت كھ فرمود
 ... انى تارك فیكم الثقلین كتاب هللا و عترتى اھل بیتى
 . از حدیث یوم الدار گفت

نت منى بمنزلة ھارون من موس@سخن گفتاز روایتا  . 
 .از حقوق اساسى مردم كھ بھ دست بازیگران سقیفھ یكسره پایمال مى گشت ، دفاع كرد
 از حق آزادى ،
 امنیت ،
 دفاع ،
 برابرى ،
 حقوق بشر،
 حق حاكمیت بر سرنوشت ،

ت درس گفت و از پایمال شدن ھمھ حق آزادى بیان و قلم ، اجتماعات ، اظھار نظر، انتقاد، چون و چرا و بیان حقیق
آنھا فریاد برآورد و خیرخواھانھ خواست تا سردمداران سقیفھ و بازیگران صحنھ سیاست ، راه انحراف نپویند، با 
دین و دفتر و سرنوشت اسالم و امت بازى نكنند و بنیانگذار خشت كج استبداد و اختناق بھ نام خدا و مذھب و بھ 

دم نگردند و آینده بشریت را تیره و تار نسازندبھانھ خدمت بھ دین و مر . 
و بدین سان موجى از روشنگرى پدید آورد و شعلھ اى برافروخت و مشعلى فرا راه حق جویان و حق پویان روشن 
 . ساخت

بھ صورت منطقى و خردمندانھ و اساسى اعالم كرد و كلمھ حق را در ))سقیفھ((مخالفت عمیق خویش را با نظام



از طبیعى ترین حقوق خویش استفاده كرد و بیعت با نظام غاصب را تحریم .و بیداد طنین افكن ساخت  برابر باطل
 .كرد، بدان امید كھ جاه طلبان بھ خود آیند و مردم زنگ خطر را بشنوند
 پایدارى در دفاع از حق -2

این بانوى متفكر از سوى اما شما فكر مى كنید، پاسخ این خیرخواھى و مبارزه فكرى ، مسالمت آمیز و منطقى 
 حكومت و نظام خودكامھ چھ بود؟
 !حق پذیرى ؟
 !سپاسگزارى ؟
 !بازگشت بھ حق و عدالت ؟
 !عذر تقصیر بھ بارگاه خدا بردن ؟
 !و حق طلبى ریحانھ پیامبر را ارج گزاردن و آن را ارزشى واال بھ حساب آوردن ؟

نھ! ھرگز  ! 
از پى آن ، اخطار پشت اخطار .رانده شدند  دره شد و كارگزارانش ، ملك شخصى فاطمھ مصا))فدك((خبر رسید كھ

كھ باید خاندان وحى و رسالت ، دست بیعت بھ دست رھبر نظام غاصب سپارند؛ در غیر این صورت خانھ آنان بھ 
 . آتش كشیده خواھد شد و ھمھ زنده خواھند سوخت

ر و شبھ نظامى بھ محاصره درآمد،و از پى آن نیز خانھ ریحانھ پیامبر بھ وسیلھ گروه ھاى فشا  
بھ امیر فضیلت ھا اخطار گردید كھ بھ حكم حكومت از خانھ خویش بیرون آید و دست بیعت بھ نظام فریب و زور 
 بسپارد،

و از پى آن نیز رجالھ ھا پشت در خانھ گرد آمدند و براى یورش بھ خانھ وحى و رسالت و دستگیرى امیرمؤمنان 
 .آماده شدند

امت و شجاع پیامبر براى دفاع از حق و عدالت و حریم خانھ خویش با سالح منطق و مسالمت و دخت پرشھ
روشنگرى پیش آمد و كوشید تا آنان را از در خانھ دور سازد اما آنان در خانھ را بھ آتش كشیدند و او را مورد 

ان در و دیوار فرزند گرانمایھ اش را حملھ قرار دادند و با پشت شمشیر و تازیانھ ، پھلو و بازوانش را خستند و می
 .بھ شھادت رساندند

اما او در تمام این مراحل خونبار نیز قھرمانانھ پایدارى كرد و تا مسجد و روضھ پیامبر، بارھا از بردن 
 . امیرمؤمنان جلوگیرى كرد كھ ھر بار بى رحمانھ مورد حملھ دژخیمان حكومت قرار گرفت

ر گرچھ بھ ظاھر نتوانست در برابر یورش سپاه خالفت بھ خانھ اش و از دستگیرى بدین سان دخت گرانمایھ پیامب
علیھ السالم(على  جلوگیرى كند، اما با انجام وظیفھ و جھاد و پایدارى سترگ خویش براى ھمھ روشن ساخت كھ  (

ھمگان روشن اسالم واقعى كجاست و مدعیان دروغین اسالم كیانند و در این مرحلھ نیز روشنگرى كرد و براى 
ساخت كھ باید در برابر حق كشى با بھترین و دلیرانھ ترین شیوه ایستاد؛ چرا كھ ایستادگى در برابر استبداد افزون 
 . بر آن كھ یك وظیفھ انسانى است ، یك ارزش واال نیز ھست
 گسیل چھره ھا و شخصیت ھا -3

و خشونت بار و انحصارگر سقیفھ را دخت سومین مرحلھ از جھاد فكرى و عقیدتى بر ضد جریان تاریك اندیش 
گرانمایھ پیامبر با گسیل شخصیت ھایى بھ سوى رھبر آن نظام آغاز كرد و آنان با وكالت از جانب ریحانھ پیامبر، 
پیام روشنگرانھ و دالیل و براھین او بر ظالمانھ و سیاسى بودن حكم مصادره فدك و ملك شخصى آن حضرت را 

كر خواستند تا با بازگشت بھ حق و عدالت و پیش گرفتن راه افتخارآفرین قرآن و عترت ، توضیح دادند و از ابوب
حكم ظالمانھ مصادره را لغو كند و ضمن احترام بھ مقررات ، حقوق و حدود و آزادى و امنیت مردم را بھ رسمیت 
 .بشناسد

صورت بسیار معتدل و منطقى و دور از نزد رھبر نظام سقیفھ رفت و بھ ) علیھا السالم (و از پى آن ، خود فاطمھ 
انظار، حقوق خویش را طلبید و او نیز در برابر منطق پوالدین و دلیل و برھان او كھ از صداقت و دانش ژرف و 

را بى ))فدك((ھوشمندى و درایت او برمى خاست ، بھ ناگزیر سر تعظیم فرود آورد و نوشتھ اى كھ حكم مصادره
ن حضرت تقدیم داشت ؛ اما بھ ھنگامھ بازگشت بھ خانھ ، مردنماى دوم نظام سقیفھ ، اثر مى ساخت ، نوشت و بھ آ

ضمن گفتگویى آن نوشتھ را ربود و پاره كرد و از ھمان جا مبارزه و مجاھده دخت قھرمان و عدالت خواه و ستم 
 .ستیز پیامبر بھ مرحلھ سخت ترى وارد شد

شتافت و ))ابوبكر((دخت فرزانھ پیامبر، خود نزد: مى نویسد یكى از اسناد مھم حدیثى و تاریخى در این مورد
چرا مرا از حقوق خویش: فرمود بازداشتھ ، و نماینده ام را از مزرعھ رانده اید؟ مگر نھ اینكھ پیامبر بھ فرمان خدا   

 فدك را بھ من واگذار كرد؟



آیا بر این سخن گواھى دارى ؟: ابوبكر گفت   
آرى: فرمود  . 

من ! ابوبكر: پیش آمد و گفت  -كھ بھ گواھى پیامبر از زنان بھشت نشین است  -))ام ایمن((اى بھ نام بانوى شایستھ
تو را .پیش از آنكھ سخن پیامبر را در مورد خودم بھ خاطرت نیاورم و اعتراف نگیرم ، لب بھ سخن نخواھم گشود

از زنان بھشت است ؟))منام ای((آیا مى پذیرى كھ پیامبر در مورد من فرمود كھ! بھ خدا سوگند  
آرى ، درست است بھ یاد دارم: ابوبكر گفت   . 

وآت ذى :گواھى مى دھم كھ خدا بھ وسیلھ فرشتھ وحى بھ پیام آورش دستور داد كھ : آن گاه این بانوى آزاده گفت 
 .القربى حقھ؛ و از پى آن ، پیامبر فاطمھ را فراخواند و فدك را بھ او بخشید

عنوان شاھد و گواه دیگرى ، ھمین نكتھ را مورد تاءكید قرار داد و ابوبكر بھ ناگزیر نوشتھ اى  امیرمؤمنان نیز بھ
 .تنظیم كرد و بھ دخت گرانمایھ پیامبر داد و حكم مصادره ظالمانھ و ناروا را لغو نمود

ردلحظاتى بعد عمر از راه رسید و ضمن گفت گو، نوشتھ را گرفت و بر آن آب دھان انداخت و پاره ك .(643) 
 حق طلبى از سھ راه -4

لى خود بھ جامعھ بھ عنوان جانشین پیامبر، پس از گام نظام سقیفھ بھ منظور تقدس نمایى و جا انداختن رھبر تحمی
 .ھاى نخست اعالم كرد كھ ھر كسى نزد پیامبر امانت یا حسابى دارد، بیاید و از جانشین بھ حق آن حضرت بگیرد

آمدند و گفتند كھ از پیامبر طلب ))جریر بن عبدهللا((و))جابر((برخى از جملھ دو چھره سرشناس بھ نام ھاى
بكر بدون درنگ تسلیم خواستھ آنان شد و آنچھ مورد ادعاى آنان بود، پرداختابو.دارند  . 

بانوى بانوان نیز از این دعوت عمومى و موقعیت حساس بھره اى شایستھ جست و نزد ابوبكر رفت و از سھ طریق 
 :حقوق خویش را مطالبھ نمود
قربى حقھ نخست از این راه وارد شد كھ فدك بھ موجب آیھ شریفھفآت ذا ال -1 ، بخششى است از جانب (644)

ھاى بزرگى گواھند پیامبر بھ او، بھ فرمان خدا؛ و بر این واقعیت شخصیت . 
امیرمؤمنان ، حسن و حسین ، ام ایمن ، ام سلمھ و اسماء، ھمسر خلیفھ: شخصیت ھایى چون   ... 

، بخشش خدا بھ (645)آنگاه از این راه استدالل فرمود كھ فدك بھ حكم آیھ شریفھو ما افاء هللا على رسولھ منھم  -2
پیامبر است و مال آن حضرت ؛ و فاطمھ نیز دخت گرانمایھ اوست ؛ از این رو بھ ارث مى رسد و ارث خویش را 
 .مطالبھ نمود
 پاورقي
191، ص 7؛ الغدیر، ج 198، ص 43 بحار، ج -613 . 
263، ص 3؛ تفسیر برھان ، ج 90احتجاج ، ص  -614 . 
422، ص 11عوالم ، ج  -615 . 
424، ص 11عوالم ، ج  -616 . 
70؛ بیت االحزان ، ص 12، ص 1االمامة والسیاسة ، ج  -617 . 
103، ص 8بحار، ج  -618 . 
156، ص 43؛ بحار، ج 442، ص 11عوالم ، ج  -619 . 
147نھج البالغھ ، قصار  -620 . 
95؛ امالى مفید، ص 372، ص 5الغدیر، ج  -621 . 
13، ص 6شرح ابن ابى الحدید، ج  -622 . 
16سوره نمل ، آیھ  -623 . 
6سوره مریم ، آیھ  -624 . 
11سوره نساء، آیھ  -625 . 
191، ص 7؛ الغدیر، ج 601، ص 11عوالم ، ج  -626 . 
241، ص 2احین الشریعة ، ج ؛ ری207، ص 1امالى صندوق ، ج  -627 . 
 .بھ سخنان او با زنان مھاجر و انصار بنگرید -628
؛14، ص 1؛ االمامة و السیاسة ، ج 281، ص 16شرح نھج البالغھ ، ابن ابى الحدید، ج  -629  

229، ص 7الغدیر، ج  . 
50، ص 6شرح نھج البالغھ ، ابن ابى الحدید، ج  -630 . 



230، ص 7؛ الغدیر، ج 14ص ، 1االمامة والسیاسة ، ج  -631 . 
13، ص 1؛ االمامة والسیاسة ، ج 203، ص 43بحار، ج  -632 . 
45، ص 2و ج  130، ص 1؛ شرح نھج البالغھ ابن ابى الحدید، ج 313، ص 18بحار، ج  -633 . 
204، ص 43بحار، ج  -634 . 
168؛ بیت االحزان ، ص 159، ص 43بحار االنوار، ج  -635 . 
176؛ بیت االحزان ، ص 44، ص دالئل االمامة  -636 . 
214سوره شعراء، آیھ  -637 . 
144سوره آل عمران ، آیھ  -638 . 
5نھج البالغھ ، خ  -639 . 
67سوره مائده ، آیھ  -640 . 
60 - 61سوره آل عمران ، آیھ  -641 . 
207سوره بقره ، آیھ  -642 . 
؛ 274، ص 16بن ابى الحدید، ج ؛ شرح ا104، ص 2؛ كشف الغمھ ، ج 121، ص 1احتجاج طبرسى ، ج  -643

391  ، ص 3سیره حلبى ، ج  . 
38سوره روم ، آیھ  -644 . 
6سوره حشر، آیھ  -645 . 

 

 
كھ این ملك از زمان پیامبر در تصرف فاطمھ بود و نظام سقیفھ اگر بھ راستى ))ید((سپس از راه قاعده و اصل -3

مال او را بھ حكم سیاسى دستگاه قضایى وابستھ و حق بھ حق و عدالت و مقررات الھى پاى بند است ، نباید نخست 
كش ، مصادره و آن گاه با بھانھ جویى ھا و سنگ اندازى از دخت پیامبر دلیل و گواه بخواھد؛ بلكھ خود باید بر 

اما با ھمھ اینھا، راه .ادعاى نظام ، تنھا سوگند مى تواند بخواھد))منكر((ادعاى ظالمانھ خویش دلیل بیاورد و از
راى خودكامگى و خودسرى آغاز شده بود و زور و قلدرى ، منطق و استدالل نمى فھمدب . 

باید با آنان بھ زبان خودشان سخن گفت و یا با خروش و فریاد و باران منطق و استدالل و دادخواھى از افكار 
ادگاه عصرھا و نسل ھا عمومى ، پرده از شقاوت استبداد برداشت و مظلومیت حق و عدالت را بھ دادگاه تاریخ و د

 .سپرد
 . از این رو مبارزه حق طلبانھ و ضداستبدادى دخت آزاده و شجاع پیامبر بعد جدیدى بھ خود گرفت
 تبدیل مسجد بھ یك دادگاه تاریخى و ماندگار -5

س داورى مى دانیم كھ مصادره فدك ، خود بھ تنھایى مورد نظر نظام سقیفھ نبود، بلكھ آن حكم ظالمانھ سیاسى در لبا
و قضاوت اسالمى ، در حقیقت تكمیل مصادره خالفت نور از خاندان وحى و رسالت و وارد آوردن فشار اقتصادى 
و بستن دست آنان از امكانات مبارزه و مجاھده بود؛ از این رو اصرار در باز پس گرفتن فدك نیز در واقع ، نفى 

و خواستن خالفت مورد نظر قرآن و عترت و تاءمین حقوق نظام استبداد و خودكامھ سقیفھ و مبارزه موجودیت آن 
، آزادى ، امنیت ، رفاه ، آسایش ، كرامت و آزادگى مردم ، و حاكمیت ارزش ھا و واالیى ھا بود، نھ مزرعھ اى 
 ! تنھا و دیگر ھیچ

ھوچى گرى  را بدون ترس از موج  از این رو دخت قھرمان پیامبر، مبارزه فكرى و عقیدتى و روشنگرانھ خویش 
 .و تھدید و ارعاب ، جان تازه اى بخشید و از خانھ و كوچھ بھ درون مسجد و جامعھ كشانید

چھ باید كرد، ھنگامى كھ استبداد، گوش شنواى حق ندارد و ھر سخن آزادى خواھانھ و آزادمنشانھ اى را جنجال و 
 تھمت و افترا و زور، در گلوى آزادى خواھان خاموش مى سازد؟

ھ دستگاه قضایى و داورى از قضات وارستھ و آزاده و شجاع ، تھى و آلت دست استبداد مى گردد، چھ زمانى ك
راھى جز كشاندن دادخواھى بھ كوچھ و خیابان و منبر و مسجد و میدان جامعھ و از آنجا بھ حافظھ تاریخ و دادگاه 
 آن مى ماند؟
 بھ كدام داور و دستگاھى جز افكار عمومى باید روى آورد؟



 و چھ كس را باید بھ قضاوت طلبید؟
راستى كھ فاطمھ شگفت كارى انجام داد كھ پرونده غصب خالفت ، مصادره فدك ، بیعت و راءى گیرى اجبارى را 
بھ دادگاه جامعھ و افكار عمومى كشاند و این پرونده را براى ھمیشھ گشوده داشت و عصرھا و نسل ھا را بھ 
 .داورى طلبید

ین درایت و كیاست و آگاھى و شھامتاى درود خدا بر ا  ! 
بھ ناگاه اعالن شد بھ بانوى بانوان بھ مسجد غصب شده خواھد آمد تا با مردم حقایق دردناك و تلخى را در میان 
 .بگذارد

با افكار عمومى سخن بگوید، پرونده مظلومیت عصرھا و نسل ھا را بگشاید و آینده نگرى خویش را براى چاره 
طر سھمگینى كھ دین و دفتر را تھدید و آن را از محتوا تھى مى كند، بازگویداندیشى و رفع خ . 

او مى آید تا بر عدالت ، آزادى ، امنیت ، برابرى ، برادرى ، صفا، مھر، بشردوستى و ارزش ھاى انسانى و 
 .اسالمى كھ بھ دست نظام سقیفھ بھ مسلخ مى روند، اشك حسرت بریزد و بھ ھمگان ھشدار دھد

د تا ھم سیستم قضایى و داورى رژیم كودتا را رسوا سازد كھ بر خالف حق و عدالت و بر شیوه اى جز شیوه مى آی
كھ اولین چھره نظام سقیفھ بھ نفع صاحب حق حكم مى كند  - دادرسى پیامبر داورى مى كند و ھم سردمداران آن را 

و ھم مجموعھ  -د و خودسرانھ پاره مى كند و مى نویسد و مى دھد، اما نفر دوم آن ، بر ھمان نوشتھ تف مى كن
و قرآن ناسازگار است))محمد((سیستم را كھ با روح و جان آیات خدا و حقیقت آزادمنشانھ و انسانى سیره و سنت  . 

مى آید تا احساس مسئولیت اجتماعى را كھ با آن تحول شوم و خشونت بار رو بھ افول نھاده بود، روح بدمد تا نقش 
ھمانند خورشید، گرم اما سوزان ، و بسان لبھ شمشیر، نازك اما بران بود، ایفا كند تا نظام حق ستیز  خویشتن را كھ

و تجاوزكار سقیفھ را كھ بھ جاى راستى و درستى و عدالت ، براى استحكام سلطھ خویش دست بھ تحریف حقایق ، 
فشار اقتصادى و مصادره ، قطع حقوق ،  پایمال ساختن واقعیات ، حدیث سازى و بازى با دین زده است و از اھرم

 .زدن و بریدن و بستن و مارك ارتداد نواختن نیز بھره مى جوید، رسوا سازد
مى آید تا بھ دستگاه جور تفھیم كند كھ رسالت و خالفت ساده و كارآمد و عادالنھ و آسمانى پیامبر را نمى توان بھ 

مذھب ساالرى مخوف و ھراس انگیز و خشونت كیش و غیر آسانى و بى سر و صدا بھ یك رژیم استبدادى و یك 
مسئول تبدیل ساخت و براى فریب افكار عمومى ، لعابى از آداب و ظواھر دین روى آن كشید و آگاھان و مخالفان 
ستم را مارك بى دینى نواخت و از سر راه یكھ تازى ھا و قدرقدرتى ھا و خداصولتى ھاى حاكمان بى مایھ و بى 

ورگو برداشتفرھنگ و ز  . 
و در ھر عصر و نسلى تفھیم نماید كھ نمى توان روح و جان  -تحت ھر نام و عنوان  -مى آید تا بھ استبداد مذھبى 

یكسره  -كھ عدالت و آزادى و رعایت واقعى امنیت و حقوق انسانھاست ، ھمھ را  -و قلب پرستش دین خدا را 
تظاھر بھ برخى دستورات اسالمى و ابزار فریب و سلطھ ساختن پایمال سم ستوران ساخت ، و آن گاه با شعار و 

 . آنھا، باز ھم ژست خالفت و حكومت اسالمى گرفت و از رسوایى دنیا و آخرت جست
مى آید تا نشان دھد كھ باید حقوق خویش در برابر استبداد دفاع كرد و اجازه نداد تا استبدادگر بھ آسانى و راحتى 

بھ حق كشى عادت كند و زورگویى باب شودحقوق دیگران را ببرد و  . 
 . تا راحت طلبان قرون و اعصار نپندارند كھ زیر بار ستم رفتن و تحمل بیداد، كارى درست و خداپسندانھ است
تا بھ زنان بیاموزد كھ نباید از حقوق انسانى و اجتماعى خویش چشم بپوشند و فریب تظاھر و ریا و شیادى 

طلب را بخورند قدرتمندان خودپرست و جاه . 
مى آید تا شھامت ، شجاعت ، درایت ، دانش ، فرزانگى ، كیاست ، فداكارى ، پایدارى ، ادب ، صداقت ، درستى ، 
 .پروا، آزادگى و آزادمنشى بھ ارث برده از فرودگاه وحى و رسالت را در چشم انداز عصرھا و نسلھا قرار دھد

اردتا الگو دھد، نمونھ ارائھ كند و سرمشق بگذ . 
 .آرى ، او بسان پدر بھ مسجد مى آید

آن روز مسجد از جمعیت موج مى زد و او بدون ھراس از قداره بندان نظام سقیفھ كھ بھ تازگى بھ دریافت 
مفتخر شده اند، وارد مسجد شد و در حلقھ زنان بنى ھاشم و پشت پرده اى برایش زدند، قرار ))سیف هللا((لقب

 . گرفت
نھاد، او بھ مسجد پدر گام  

 بھ كانون تشریع ،
 توحیدگرایى ،
 تقواپیشگى ،
 شورا و تبادل نظر،



 جھان مدارى عادالنھ و انسانى ،
 بھ كانون جھاد با نفس و مركز مبارزه با شیطان ،
بھ كانون شورا، ادب ، سخن ، دانش ، بینش ، معنویت ، فضیلت ، قداست ؛ و بھ دانشگاه و دادسرا و دادگاه واقعى 

سنگر نفاق و ریا و نمایشگاه تظاھر و عوام فریبى و كمینگاه دزدان قدرت و انحصارگران امكانات و  كھ اینك بھ
النھ چاپلوسان و بت سازان و تملق بافان و زورپرستان و فرصت طلبان و دنبالھ روان ساده اندیش و كم خرد تبدیل 
 . شده است
 آرى ، او بھ مسجد آمد،
 بھ خانھ خدا،
 خانھ مردم ،

امت ،خانھ   
 خانھ عبادت ،
 خانھ اخالص ،
 خانھ آزادى و آزادیخواھى ،
 خانھ اصالحگرى و اصالح طلبى ،
 . خانھ ایمان و دعا، كھ سوگمندانھ غصب شده است

زن و مرد، پیر و جوان و كوچك و بزرگ ، لحظھ شمارى مى كردند.مسجد لبریز از مھاجر و انصار بود . 
منبر و محراب آزادى و آزادگى را نظاره .د پدر گرانمایھ خویش كردفاطمھ نگاھى عمیق بھ در و دیوار مسج

آیا نھ ھمین مسجد بود كھ ! شگفتا.بھ یاد گذشتھ افتاد، گذشتھ پرافتخار، گذشتھ لبریز از سرفرازى و خاطره .كرد
قوق كانون حق و محور عدالت و مركز حریت و چشمھ جوشان تقوا و پرواى از خدا و پایگاه معنویت و رعایت ح

 ... و امنیت مردم بود؟ اما اینك
و آن گاه نالھ جان سوزى از پرده دل بركشید و از نالھ جگر خراش و درد آلود او، مسجد یكپارچھ اشك و آه 

دقایقى سكوت كرد و مردم نیز آرام شدند و صدا فروكش كرد و سكوت كامل بر فضاى مسجد سایھ افكند.گردید . 
دیشمندترین و فرزانھ ترین و دوراندیش ترین بانوى عصرھا و نسلھا لب بھ سخن آنگاه بود كھ خردمندترین و ان

 .گشود و شورى دیگر افكند
منطق پوالدین و پرشور و دلیرانھ و قھرمانانھ و كوبنده و پرمایھ و روشنگر دخت گرانمایھ پیامبر، با قدرت مسلط 

قرن ، شگفتى و شگرفى ھایش بھ پایان نرسیده  زمانھ ، بھت و اعجاب ھمگان را برانگیخت و ھنوز پس از چھارده
 . و ادامھ خواھد داشت

سخن جاودانھ و روشنگر او از سویى محاكمھ رژیم استبدادى سقیفھ بود و نشان دادن بى بنیادى و فریب كارى و 
بھ بیگانگى آن با حقیقت اسالم ، كھ براى قبضھ قدرت بھ ھر شقاوت و بى رحمى دست مى یازید؛ و از دگر سو 

نمایش نھادن این حقیقت كھ اسالم پاك و خالص و ناب را باید از خانھ فاطمھ و على و حسن و حسین جست جو 
 .كرد

مسجد را بھ دادگاھى تبدیل ساخت كھ یك طرف آن ، قرآن و قلب و ) صلى هللا علیھ و آلھ (او بھ عنوان یادگار محمد 
اند و طرف دیگر آن ، نظام غاصب و بیدادگر سقیفھ و روح و رگ حیات محمد، فاطمھ و خاندان وحى و رسالت 

 . سردمداران آن
مردم نیز كھ از یوم الدار تا حجة الوداع ، وحى الھى را از زبان پیامبر شنیده بودند و دیدگاه او در مورد على و 
 . فاطمھ را دریافتھ بودند، اینك تماشاگر و شاھد بودند؛ گرچھ مرعوب و سردرگم

ى نظیر و تاریخى و دفاعیات قھرمانانھ و شھامتمندانھ و شكوھبار فاطمھ بود كھ راه و رسم اھل بیت و این دادگاه ب
و نام بلند آوازه پیامبر را در برابر آن طوفان سھمگین ارتجاع و استبداد تازه نفس و عنان گسیختھ بیمھ كرد؛ در 

نان حاكمغیر این صورت فاتحھ اسالم خوانده شده بود و بافتھ ھاى پوشالى آ  . 
او گرچھ بھ ظاھر براى دفاع از حقوق خویش بھ مسجد آمده بود اما از آن جایى كھ او و پدر گرانمایھ و شوى 
شھسوار و فرزندان ارجمندش ، ھیچ گاه در پى اندوختن گنجینھ و زر و سیم و زرق و برق دنیوى نبودند و زندگى 

و مردم دوستى و جھاد و تالش در راه خدا و خلق گذرانده را ھمواره با شرافت و قناعت و عزت نفس و پارسایى 
بودند، ھنگامى كھ زمام سخن را بھ كف گرفت ، از حقوق خدا و بندگانش دفاع كرد، از توحید، نبوت ، امامت 
 راستین ،
 از وحى و رسالت و ارزشھاى الھى ،
 از نماز و فرھنگ راستین آن و رابطھ صادقانھ با خدا،



قوق مردم ،از زكات و اداى ح  
 از روزه و اثر و جھت و ھدف و نقش تقواآفرین آن ،
 از حج و فلسفھ زندگى ساز آن ،
 از عدالت و نقش نظام بخش و زنده كننده آن ،
 از جھاد آگاھانھ و خالصانھ و اثرات سازنده آن ،
 از احساس مسئولیت در برابر روند جامعھ و تاریخ ،
 از نظام خانواده و حقوق آن ،

ندھاى خویشاوندى و عقیدتى و دینى ،از پیو  
 از وفاى بھ عھدھا و پیمان ھا،
 از رعایت حقوق ، آزادى ، امنیت ، برابرى ، برادرى و ھشدار از آفتھاى اینھا،
 .و از حقوق نسل معاصر خویش و نسلھاى آینده كھ با انحراف مسیر جامعھ و تاریخ ، سخت بھ خطر افتاده بود

مھ مبارزه درایت مندانھ و روشنگرانھ خویش ، چیزى جز استقرار عدل و داد و تاءمین او از درخواست فدك و ادا
بھ  - حقوق و امنیت و آزادى جامعھ و مردم مى جست و جز ادامھ سیستم امانتدارى و حكومت عدالت گستر پیامبر 

جز رسالت دینى و نمى خواست و  -صورتى كھ خدا و پیامبرش براى نجات و رستگارى مردم مقرر فرموده بودند 
وظیفھ تاریخى و ملى و انسانى خویش ، در برابر آفت ھاى سھمگین و ویرانگرى كھ در حال پى ریزى و استقرار 
 .بود، انجام نمى داد

ھمان گونھ كھ غصب فدك و مصادره آن نیز چیزى جز ربودن خالفت و پایمال ساختن مقررات خدا و پیامبر و 
 .سلب حقوق جامعھ نبود

علیھا (، گام نخستین حق كشى و استقرار استبداد و خودكامگى بھ نام مذھب بود و مبارزه سترگ فاطمھ این كار
نیز نخستین مرحلھ مقاومت در برابر این شیوه منحط و زشت و بسیار ظالمانھ بھ شمار مى رفت) السالم   . 

نطق آتشین و خردمندانھ او باید دو چیز  این را ھم فاطمھ نیك دریافتھ بود و ھم نظام پوشالى سقیفھ ؛ از این رو در
یكى واژه و جمالت و قالبھا و الفاظ، و دیگر روح و جان و ھدف و نكات اساسى كھ در پس واژه ھا : را شناخت 

 . نھفتھ است
در واژه ھاى سخن از فدك است و بخشش خدا و پیامبر و از ارث بردن دخت فرزانھ پیامبر از پدر، اما در محتوا، 

ید گرفتھ تا تقوا، عدالت تا آزادى ، برابرى تا تاءمین حقوق جامعھ ، دفاع از ارزشھا تا از آیندگان و در ھم از توح
كوبیدن نقشھ ھاى شوم استبداد و ارتجاع و نفاق موج مى زند و اگر منصفانھ و عمیق ارزیابى گردد، كار این 

بس خطیر و پرشكوه و عظیم است ؛ درست بسان قھرمان سخن و عمل و این پیشتاز ایمان و عفاف و جھاد، كارى 
كار شكوھمندانھ پدر و بسان دالورى شوى گرانقدرش در دفاع از رسالت و بسان نقش تاریخساز فرزندان 
 . ارجمندش
چھ تفاوتى میان دالورى امیر شجاعت ھا در دفاع جانانھ از رسالت و ھدف ھا و آرمان ھا در برابر دستگاه بازیگر 

قیفھ است ؟ او با شمشیر و خرد دفاع كرد و این با سالح خرد و درایت و آینده نگرى و عواطف پاك و تازه نفس س
بشرى ؛ اما ھر دو از یك منشاء و معدن سرچشمھ مى گرفت و ھر دو در پى یك ھدف واال و یك آرمان مطلوب و 
 .محبوب بودند

ل تر بودسخت تر و مشك) علیھا السالم (بھ باور ما، مبارزه سترگ فاطمھ  . 
بھ حكم وظیفھ در پیكارى سخت و سھمگین ) علیھا السالم (زھرا : یكى از نویسندگان در این مورد مى نویسد

 ... گرفتار است
بت ھا را شكستند،) صلى هللا علیھ و آلھ (على و محمد   

را با ...و))دقخن((و))بدر((و))احد((در برابر فشارھاى طاقت فرساى قریش نداى توحید و عدالت سردادند، جنگ
این كارى شگرف و بزرگ و بى نظیر بود اما نباید فراموش .موفقیت و درایت ، با پیروزى جبھھ حق اداره كردند

بود كھ از چھ دفاع مى كند و در برابر چھ اصول   كرد كھ آنجا دشمن صریح شناختھ شده و روشن و مشخص 
عظیم داخلى استمترقى و آسمانى مى جنگد، اما فاطمھ درگیر یك مبارزه   . 

و ))یار غار((این مبارزه است كھ بسیار سخت است ؛ چرا كھ در طرف مقابل ، عنصرى ظاھرالصالح است كھ
است))ام المؤمنین((ھمگام ھجرت پیامبر و پدر عایشھ ،  . 

است ؛))حصفھ((عمر چھلمین نفر از مسلمانان و پدر  
را یدك مى كشد؛))ذوالنورین((و عثمان است كھ لقب  

الد، سردار شرارت و خشونت و شقاوت و بى باكى و سفاكى است ؛و خ  



 ...و عمر و عاص ، نابغھ فریب و دجالگرى و تاریك اندیشى و
 .اما دخت سرفراز و فرزانھ پیامبر براى دفاع از حق و عدالت در برابر آنان ایستاد

ى عصرھا و نسل ھا، اگر بخواھند و چھ شكوھمندانھ و خردمندانھ ، مبارزه سترگ خویش را استمرار بخشید و برا
 . منصفانھ بیندیشند، حقیقت را روشن ساخت

و درس ھایى را كھ دانشمندان و آموزگاران و مصلحان بزرگ و دلسوز با یك عمر تالش و پشتكار و گسترده ترین 
امع تر و امكانات ، ممكن است بھ دانش پژوھان بگویند، این آموزگار بزرگ عصرھا و نسل ھا، كامل تر و ج

شایستھ تر از آنھا را در سھ ماه مبارزه قھرمانانھ و بزرگوارانھ و آموزگارانھ و دلسوزانھ خود گفت و ھمھ را در 
 .میدان عمل ، در چشم انداز عصرھا و نسل ھا قرار داد

ان در روزگارانى كھ اشراف جاھلیت و مدعیان ریاست و سرورى بر جھ: و نویسنده اندیشمند دیگرى مى نویسد
عرب ، بت ھاى تراشیده از سنگ و چوب و خرما را كرنش مى كردند و در برابر آنھا سر تعظیم فرود مى آوردند 

، پیام آور حریت و ایمان بود كھ بپا خاست و نداى آزادگى از پرستش ھاى ))محمد((و آنھا را مى پرستیدند، این
اگر ژرف بیندیشد  -خت و بشریت را ذلت بار و یكتاپرستى و درھم شكستن بت ھا را طنین افكن سا آزاد ساخت و  -

پس از رحلت او، آن گاه كھ مدعیان دروغین خالفت و جانشینى پیامبر و خداوندگاران زر و زور و تزویر، چون 
اژدھایى سر بر آورده و گرسنھ و سیرى ناپذیر، بر آن بودند تا بر جامعھ آزاد شده بھ بركت رسالت و فداكارى ھاى 

و ایمان و اخالص و تالش ) علیھا السالم (ھ و مجاھدت ھا و دالورى ھا و روشنگرى ھاى ھمسر فاطمھ پدر فاطم
و سازندگى ھاى خود او، سیطره و سلطھ یابند؛ و نھ تنھا مردم را بسان بردگانى حقیر در پاى بت ھاى جدید قدرت 

آنان را نیز نابود سازندقربانى كنند، كھ ایمان و كرامت و استقالل و معنویت و باورھاى مقدس  . 
آرى ، در این درگیرى عظیم و نابرابر، این فاطمھ بود كھ بھ صورت قھرمانى سترگ بھ میدان گام نھاد و با درایت 
و شجاعتى وصف ناپذیر مبارزه كرد و از آرمان و اھداف و دین و دفتر بھ گونھ اى تحسین برانگیز مرزبانى كرد 
 .و آنھا را بیمھ نمود

نظامى كھ نخستین ضربھ اش بھ دخت ! مردم ! شجاعان ! ھان اى غیرتمندان : رفاى جان ھشدار داد كھ او از ژ
 پیامبر وارد آید و خاندان وحى و رسالت از آتش فتنھ او در امان نمانند، با دیگران چھ خواھد كرد؟

را خانھ ) علیھ السالم(لى پیامبر، ع  نظامى كھ محور و مركز حق و عدالت و برادر و جان شیرین و نفس نفیس 
نشین كند، در خانھ او را بھ آتش كینھ و حسادت و انحصارگرى جنون آمیز خود بسوزاند، دیگر با مردم عادى چھ 
 خواھد كرد؟

از شرارتش مدینھ را ترك و در مدائن منزوى گردد،))سلمان محمدى((نظامى كھ  
(( یزد،، افتخار اذان گویى را رھا كرده ، بھ شام بگر))بالل  
(( ، مورد ھجوم و حملھ رجالھ ھایش قرار گیرد،))ابوذر  
(( زیر دست و پاى خشونت كیشان و گماشتگانش پایمال و مورد اھانت ، و بعد ھم در تبعیدگاه ))سعد بن عباده

عامل ترور قلمداد گردند و مقصر شناختھ ))جنیان((خویش بھ دست جاسوسان امنیتى ترور شود و با دجالگرى ،
 شوند،
(( و مردان قبیلھ اش بھ جرم انتقاد و چون و چرا و حق گویى در برابر آن ، یكسره با بدترین شیوه ))مالك بن نویره
 ناجوانمردانھ قتل عام و بھ زنان مسلمان تجاوز گردد،
و بھ یك كالم ، نظامى كھ صاحبان فضیلت و تقوا، آگاھى و خرد، فرھنگ و اندیشھ ، شرافت و صراحت ، 

زادگى و وجدان و انصاف را براند و دنبالھ روان و چاكرامنشان ، عوام زدگان و بازیگران ، اراذل و آزادمنشى و آ
 : اوباش و الابالى مذھبانى چون
(( را میداندار كند و بھ آنان مدال شجاعت دھد و عنوان سردار ببخشد، ...ھا و))عبدالرحمن((ھا و))خالد((ھا و))قنفذ

د؟با نسل ھاى آینده چھ خواھد كر ! 
 آیا ارمغان چنین دستگاه و سیستم و نظامى ، جز ادبار و انحطاط و فاجعھ چیز دیگرى خواھد بود؟
 آرى ، فاطمھ از ژرفاى جان نالھ سر داد،
 خروش برداشت ،
 باران منطق و استدالل را بر كویر یخ زده جامعھ باراند،

مسئولیت مى نمود  اس و نورافشاند و حرارت بخشید؛ چرا كھ آینده را مى دید و سخت احس . 
آن بانوى فرزانھ و دوراندیش بر خالف كسانى كھ نوك بینى خویش را مى دیدند و فكر مى كردند كھ دین ، نماز 
است و تالوت قران و تظاھر بھ شعائر و پوستھ دین ، در اندیشھ بھ مسلخ رفتن روح دین و مغز آن ، عدالت ، 

حقوق بشر بودآزادى ، برابرى ، امنیت ، و دیگر اصول  . 



 مى دید كھ این سقیفھ شوم ، سقیفھ ھا در پى خواھد داشت ،
 مى دید كھ این بیعت تحمیلى و زورمدارانھ ، بیعت ھاى ظالمانھ بسیارى را در پى خواھد داشت ،
 مى دید كھ غصب فدك ، غصب ھا و مصادره ھاى پیاپى بھ بار خواھد آورد،

ستین ، محاصره ھا بھ دنبال خواھد داشت ،مى دید كھ محاصره خانھ وحى و امامت را  
 مى دید كھ یورش بھ خاندان رسالت ، یورش ھا بھ بار خواھد آورد،
 مى دید كھ این آتش افروزى ھا، شعلھ ھا و شراره ھایش بسیار خواھد بود،

لبان فرود مى دید كھ كتك زدن او و شكستن پھلو و استخوان ھایش میان در و دیوار، تازیانھ ھا را بر تن حق ط
 خواھد آورد،

را بھ دنبال خواھد داشت ،))محسن ھا((خاندان پیامبر، شھادت))محسن((مى دید كھ كشتھ شدن  
مى دید كھ فریب بزرگ نظام سقیفھ و مخفى شدن گردانندگانش زیر دستار دین ، فریب ھا و دجالگرى ھا و فاجعھ 
 ھا بھ بار خواھد آورد،

بیعت دروغین بھ جاى وصایت و مصلحت انحصارگران بھ جاى حقیقت و مى دید كھ سیاست بھ جاى دیانت و 
تصمیم گیرى شمارى شیفتھ قدرت بھ عنوان نخبگان و خبرگان بھ جاى نمایندگان حقیقى توده ھا، چھ نگونسارى ھا 
 .و بدبختى ھا از پى خواھد آورد

 -ار مى داد و از شدت درد و احساس رنج او با این دید و این آینده نگرى دقیق بود كھ خیرخواھانھ و حكیمانھ ھشد
گاه فریاد مى كشید و گاه نالھ جان سوز  -در معرض خطر قرار گرفتھ بود   كھ زحمات پدر و معمار آسمانى اش
 .سر مى داد
و نویسنده بزرگ دیگرى در وصف شكوه و شورآفرینى خطبھ حماسى و تاریخى ریحانھ پیامبر و شھامت و درایت 

او بى اعتنا بھ جوسازى خاصى كھ در این زمینھ شده بود، و : در اداى آن ، چنین مى نویسدوصف ناپذیر او 
پیامدھاى احتمالى این افشاگرى بزرگ ، بھ برنامھ خود ادامھ داد و بھ بھانھ غصب فدك ، خطبھ بسیار غرایى در 
 .مسجد پیامبر در برابر مھاجرین ایراد نمود كھ بسیارى از حقایق در آن افشا شد

این خطبھ ، ھشدار كوبنده اى بود براى آنھا كھ كوشش داشتند خالفت پیامبر و حكومت عادالنھ اسالمى را از مسیر 
 .اصلى خود منحرف سازند و زحمات بیست و سھ سالھ پیامبر را بر باد دھند

و زندگى بخش بیمناك زنگ بیدار باشى بود براى آنھا كھ قلبشان بھ عشق اسالم مى تپید، و از آینده این آیین پاك 
 .بودند

اخطار شدیدى بود براى آنھا كھ از گسترش حزب نفاق و نفوذ آنھا در دستگاه سیاسى بعد از رسول خدا بى خبر 
 .بودند، و جنب و جوش ھاى مرموز آنان را نادیده مى گرفتند

ھى از بازیگران سیاسى ، فریاد دردآلودى بود در حمایت از امیرمؤمنان ، على ، وصى و جانشین پیامبر، كھ گرو
 .آیات قرآن و توصیھ ھاى مؤ كد رسول هللا را درباره او نادیده گرفتھ بودند

احقاق حق مظلومانھ اى بود براى بیدار ساختن آنھا كھ حق شان غصب مى شود و سكوت مسالمت آمیز را بر 
 .فریادھاى كوبنده و بیدادگر ترجیح مى دھند

ھمھ جا پیچید، و آثار آن در ھمھ قرون و اعصار باقى ماند تندر سھمگینى بود كھ پژواك آن . 
بیدار كرد و راه حق را بھ آنھا  -ھر چند بھ طور موقت  -طوفان بنیان كنى بود كھ امواج شكننده اش ارواح خفتھ را 

 .نشان داد
ختو سرانجام صاعقھ مرگبارى بود كھ بر سر دشمنان اسالم فرود آمد و آنھا را سخت غافل گیر سا  . 

 . تحلیل ھاى عمیق بانوى اسالم در این خطبھ ، بیانگر بینش دقیق او در پیچیده ترین بحث ھاست
تفسیرى كھ دخت گرامى پیامبر براى مسائل مھم فكرى ، فرھنگى ، ھنرى ، عاطفى ، معنوى ، انسانى ، عقیدتى ، 

تعلق بھ ) علیھا السالم (قت كھ فاطمھ در این خطبھ آورده ، دلیل روشنى است بر این حقی...سیاسى ، اجتماعى و
 . زمان خاصى نداشتھ است

علیھا السالم(حماسھ ھاى پرشورى كھ در این خطبھ از زبان گویاى فاطمھ  تراوش كرده ، نشان این است كھ او  ( 
 . بانویى فداكار، مجاھد، مبارز و رھبرى الیق براى مبارزان راه خدا و مجاھدان طریق حق است

انوى اسالم در این خطبھ كھ تا اعماق جان و روح انسان نفوذ مى كند، بیانگر این واقعیت است كھ او لحن گیراى ب
سخنورى بلیغ و خطیبى نستوه و ھمتاى ھمسرش امیرمؤمنان بود؛ بھ گونھ اى كھ این خطبھ غرا، خطبھ ھاى على 

علیھا السالم (دھد كھ دخترش زینب  را در نھج البالغھ تداعى مى كند و دوش بھ دوش آن پیش مى رود و نشان مى
این ارث را از پدر و مادر، ھر دو، در اختیار گرفتھ بود كھ با خطابھ آتشینش در بازار كوفھ و مجلس یزید، لرزه ) 

بر اندام جنایتكاران بنى امیھ افكند و پایھ ھاى كاخ حكومت غاصبانھ آنھا را متزلزل ساخت و بذرھاى انقالب را بر 



ت جبار و جائر در قلوب مردم كوفھ و شام پاشیدضد این حكوم . 
در این خطبھ در زمینھ فلسفھ و اسرار احكام و تحلیل تاریخ سیاسى و مقایسھ ) علیھا السالم (موشكافى ھاى فاطمھ 

دوران جاھلیت عرب با زندگى آنھا بعد از ظھور اسالم ، درس ھاى بزرگى بھ رھروان راه حق مى دھد و آنھا را 
اتشان تعلیم و آموزش مى بخشددر مبارز . 

با این خطبھ ، موضع خاندان پیامبر را در برابر رژیم حاكم روشن ) علیھا السالم (و مھمتر از ھمھ این كھ فاطمھ 
 (646)!اسالم را از مظالمى كھ بھ نام اسالم انجام مى گرفت ، آشكار نمود  ساخت و مبرا بودن ساحت مقدس

محورھاى چندگانھ سخن اندیشاننده و حماسھ ساز ریحانھ پیامبر: 16بخش   
 محورھاى سخن اندیشاننده ریحانھ پیامبر

ال ، در یك سوى مسجد فاطمھ بود و گرداگرد او زنان روشنفكر و حق طلب و شجاع ھاشمى و شاگردان و بھ ھر ح
دوستانش ، و در سوى دیگر، رھبر نظام سقیفھ و انبوھى مردم سر در گم و مرعوب ؛ و ھمھ جا برق شمشیرھاى 
 .آختھ نگھبانان استبداد

خروش از مسجد .ردرد بھ یاد پیامبر سر داد و طوفانى پدید آورددخت فرزانھ پیامبر باز ھم نالھ اى جانكاه از دل پ
 ... برخاست و پس از فرونشستن آن شیون و خروش باز ھم و باز ھم
 : آنگاه سخنان جاودانھ خویش را آغاز كرد و در این محورھاى اساسى و سرنوشت ساز سخن گفت
 .در توحیدگرایى و یكتاپرستى و ستایش شایستھ و بایستھ خدا -1
، ھدف ھا، آرمان ھا، خدمات بزرگ و ره آوردھاى شكوھبار رسالت )صلى هللا علیھ و آلھ (در رسالت محمد  -2
 . آن حضرت
در ترسیم پرتوى از فلسفھ احكام یا بیان بیست اصل اساسى و مھم اسالمى كھ باید ھماره در دین باورى و  -3
 .دیندارى مورد دقت قرار گیرد
، بھ ویژه یاران مدنى پیامبر بھ مسئولیت ھاى خویشدر توجھ دادن مردم  -4 كھ با پیامبر پیمان خون بستھ بودند   

دفاع كنند  كھ تا پاى جان از او و خاندان و آرمانش  . 
 . در معرفى كامل خویش ، بیان ویژگى ھاى پیامبر و فداكارى ھاى امیرمؤمنان -5
روزگاران جاھلیتدر توجھ دادن بھ مظاھر عقب ماندگى و انحطاط در  -6  . 
 .در ھشدار از دگرگونى ارتجاعى در سیستم سیاسى اسالم و تحول شوم و زشتى كھ خودنمایى مى كرد -7
 . در ھشدار از تنھا و بى دفاع نھادن خاندان رسالت ، یكى از دو یادگار گرانبھاى پیامبر در برابر انحصارگران -8
اى درشت آن و روشن ساختن این حقیقت كھ رھبر كودتا، بھ جاى آنگاه محاكمھ نظام پوشالى سقیفھ و مھره ھ -9
بیان حقایق و دلیل و سند، با واژه ھا و مفاھیم مقدس بازى مى كند و در اندیشھ فریب ساده دالن است و سرانجام ھم 
 .بھ فحاشى و اھانت روى مى آورد
ینك فاطمھ و خانھ او را زیر آوار مى تعرض شدید بھ مھاجر و انصار كھ این خشت كج و این بنیاد سست ، ا -10
 .گیرد و فردا نسلھا و عصرھا را
 . ھشدار از آفت ھا و عوامل انحطاط و سقوط و فرجام واپسگرایى -11
 .و سرانجام ھم شكوه بھ بارگاه خدا و بیان سوز و شراره دل بھ پیامبر -12

ریحانھ پیامبر اینك متن سخن شگفت انگیز و حماسھ ساز و اندیشاننده و فرھنگ ساز : 
 اصل توحید و توحیدگرایى -1

ریحانھ اندیشمند و متفكر پیامبر، پیش از ھر چیز و ھر نكتھ اى با یاد و نام خدا سخن را آغاز كرد و از توحید و 
توحیدگرایى و یكتاپرستى یا سرلوحھ دعوت ھاى پیامبران بھ گونھ اى بسیار عمیق و ظریف و عارفانھ و خالصانھ 

این نكات اساسى و مھم را در این محور طرح كرد سخن گفت و : 
 .در ستایش شایستھ و بایستھ خدا -1
 .در حق شناسى و سپاس نعمت ھاى بى كران خدا -2
 . در اخالص یا میوه و ثمره توحیدگرایى و یكتاپرستى -3
 .در دریافت گوناگون انسانھا از توحید -4
تا كران ھستى از سوى خدا در ابداع و ایجاد پدیده ھا و آفرینش كران -5 . 
 . الھام انسان از امور طبیعى در تصویر و نقش آفرینى -6
 .بى نیازى مطلق خدا -7
 . فراخوانى ھمگان بھ فرمانبردارى از آفریدگار ھستى -8
 . در حقیقت ناشناختھ ذات حق -9



 . در ھدفدارى و ھدفمندى آفرینش -10
اننده آنھادر فلسفھ پاداش و كیفر و نقش برانگیز -11 . 
 .در علم بى كران خدا بر ناچیزترین ذرات تا عظیم ترین كھكشان ھا -12
 :آن حضرت در این مورد چنین فرمود
الحمدㆨ على ما انعم ولھ الشكر على ما الھم والثناء بما قدم ، من عموم نعم ابتداءھا، و سبوغ آالء اسداھا، وتمام منن 
 !واالھا

عن الجزاء امدھا، و تفاوت عن االدراك ابدھا، وندبھم الستزادتھا بالشكر التصالھا  جم عن االحصاء عددھا، و نآى
 .واستحمد الى الخالئق باجزالھا، وثنى بالندب الى امثالھا
واشھد ان ال الھ اال هللا وحده ال شریك لھ ، كلمة جعل االخالص تاءویلھا وضمن القلوب موصولھا، وانار فى التفكیر 
 .معقولھا

من االبصار رؤ یتھ ، ومن االلسن صفتھ ، ومن االوھام كیفیتھ الممتنع  . 
 .ابتدع االشیاء ال من شى ء كان قبلھا، وانشاءھا بال احتذاء امثلة امتثلھا
كونھا بقدرتھ و ذرءھا بمشیتھ من غیر حاجة منھ الى تكوینھا، وال فائدة لھ فى تصویرھا اال تثبیتا لحكمتھ ، وتنبیھا 

ارا لقدرتھ ، وتعبدا لبریتھ و اعزازا لدعوتھ ، ثم جعل الثواب على طاعتھ ووضع العقاب على على طاعتھ ، واظھ
 . معصیتھ ، ذیادة لعباده من نقمتھ و حیاشة لھم الى جنتھ

مى گزارم و ذات پاك او را بر موھبت   خدا را بر نعمت ھاى بى كرانش ستایش نموده و بر آنچھ الھام فرمود سپاس 
ش ارزانى داشت ، مى ستایم ؛ بر نعمت ھاى جھانشمولى كھ آفرینش آنھا را آغاز فرمود و بر ھایى كھ پیشاپی

 .موھبت ھاى گسترده اى كھ بھ ما عنایت كرد و نعمت ھاى گرانى كھ پى در پى بر ما باراند
و آغاز و  نعمت ھایى كھ شمارش آنھا از شمار فراتر، و مرزھاى آن از ھر مزد و پاداشى پرشكوه تر و افزون تر،

 . انجام آنھا از قلمرو درك و دریافت ما فراتر است
بر او كھ بندگان را بھ سپاس از نعمت ھا فراخواند تا با سپاس آنھا باز ھم بر نعمت ھایشان بھ طور بى دوام بیفزاید 
 .و با گستردن خوان نعمت ھا، آنھا را دوچندان گرداند

ست و ھمتا و ھمانند و شریكى نداردو گواھى مى دھم كھ جز خداى یكتا، خدایى نی . 
سخنى است كھ روح آن را اخالص قرار داد و دلھاى شیفتگان بھ حق را بھ آن گره زد و مفھوم و آثار آن را در 
اندیشھ ھا پرتوافكن ساخت ؛ خدایى كھ دیدنش با چشم ھا نشاید و با این زبان ، بیان وصف او نھ ممكن ، و درك 

سر نیستذات پاكش براى خردھا می  . 
پدیده ھاى ھستى را بى آنكھ پیش از آنھا چیزى باشد، پدید آورد و بى آنكھ الگو و مثال و نمونھ و قالبى باشد، آنھا را 
 .ابداع و ایجاد فرمود
آنھا نیازى داشتھ باشد؛ یا سودى از   آنھا را در پرتو قدرت وصف ناپذیر و اراده خویش آفرید، بى آنكھ بھ آفرینش

جز اینكھ مى خواست حكمت خویش را از این راه آشكار سازد و مردم را بھ .ى آنھا بھ او بازگرددصورت بند
نھد و مردم را بھ بندگى و پرستش   قدرت بى كرانش را از این راه بھ نمایش .فرمانبردارى از خود ھشیار گرداند

 .خویش رھنمون گردد و دعوت نجات بخش پیام آورانش را عزت و قدرت بخشد
گاه براى فرمانبردارى از خویش ، پاداش شكوھبارى مقرر كرد و براى نافرمانى و عصیان در برابر خود،  آن

كیفرى سھمگین قرار داد، تا بندگان را بدین وسیلھ از خشم و انتقام خود رھایى بخشد و بسوى بھشت پرطراوت و 
 .نعمت ھاى بى شمارش سوق دھد
 پدیده دگرگون ساز وحى و رسالت -2

رین بانوى جھان ھستى در دومین محور سخن خویش نظر ژرف و عمیق خویش را بھ پدیده وحى و رسالت برت
 : افكند و در این مورد، پیرامون این نكات انسان ساز و تحول آفرین و زندگى ساز سخن گفت
 . در پدیده وحى و رسالت -1
 .فلسفھ بعثت برترین پیامبر خدا -2
محمد كھ زمینھ ساز رسالت او بود در بندگى و عبادت خالصانھ -3 . 
 . گوھر ممتاز وجود پیامبر گرامى و مقام و موقعیت واالى آن حضرت پیش از فرود وحى -4
 .در نوید كتاب ھاى آسمانى از رسالت او -5
 .در گزینش آن حضرت از سوى خدا -6
 .در ھدف ھا و آرمان ھاى رسالت او -7
ات و آزادى و آزادگى انساندر قیام و حركت او براى ھدایت و نج -8  . 



 . در خدمات بزرگ آن حضرت بھ بشریت -9
 .در ره آورد بزرگ و بى شمار رسالت او -10
 . در شكوه و عظمت دو یادگار گرانبھاى آن حضرت -11
 . در ویژگى ھاى رھبرى قرآن و عترت -12
 . در رحلت جان سوز پیامبر و پیامدھاى آن -13

خن الھام بخشش فرمودآن حضرت در این فراز از س : 
واشھد ان ابى محمدا عبده ورسولھ ، اختاره وانتجبھ قبل ان ارسلھ ، وسماه قبل ان اجتباه ، واصطفاه قبل ان ابتعثھ ، 
اذا الخالئق بالغیب مكنونة و بستر االھاویل مصونة ، و بنھایة العدم مقرونة ، علما من هللا تعالى بمآل االمور، و 

ر، ومعرفة بمواقع االموراحاطة بحوادث الدھو . 
فراءى االمم فرقا فى ادیانھا، عكفا على .ابتعثھ هللا اتماما المره و عزیمة على امضاء حكمھ وانفاذا لمقادیر حتمھ 

ظلمھا، وكشف عن القلوب ) صلى هللا علیھ و آلھ (فانار هللا بمحمد .نیرانھا، عابدة الوثانھا، منكرة ㆨ مع عرفانھا
وھداھم الى .البصار غممھا، وقام فى الناس بالھدایة فاءنقذھم من الغوایة و بصرھم من العمایة بھمھا وجلى عن ا

صلى هللا (الدین القویم ودعاھم الى الطریق المستقیم ، ثم قبضھ هللا الیھ قبض راءفة واختیار ورغبة وایثار، فمحمد 
رار، ورضوان الرب الغفار، ومجاورة الملك الجبارمن تعب ھذه الدار فى راحة ، قد حف بالمالئكة االب) علیھ و آلھ  . 

 . صلى هللا على ابى نبیھ و امینھ و خیرتھ من الخلق وصفیھ والسالم علیھ و رحمة هللا وبركاتھ
پیش از آنكھ او را براى نجات و ھدایت مردم .و گواھى مى دھم كھ پدرم ، محمد، بنده برگزیده و فرستاده اوست 

از آنكھ او را بیافریند، براى این مقام واال نامزد ساخت ، و پیش از اینكھ او را برانگیزد بھ بفرستد برگزید و پیش 
 .پیامبریش انتخاب كرد

در آن ھنگام كھ بندگان در جھان غیبت پنھان و در پشت پرده ھاى ھراس آور نیستى پوشیده و بھ آخرین مرحلھ 
 .نیستى نزدیك بودند

كھ خداوند از آینده و فرجام كارھا آگاه بود و بھ حوادث روزگار احاطھ داشت این بدان خاطر صورت گرفتھ است 
 . و مقررات را بھ خوبى مى شناخت
 .او پیامبر را برانگیخت تا فرمانش را كامل سازد و حكم خویش را اجراء و مقدرات خود را نفوذ بخشد

گروھى در .ود و پراكنده اى را برگزیده اندپیامبرش پس از برانگیختھ شدن ، امت ھا را دید كھ آیین ھاى شرك آل
برابر آتش كرنش مى كنند و دستھ اى بتھایى را كھ خود تراشیده اند، مى پرستند و با اینكھ آفریدگار خویش را در 
 .پرتو فطرت خداگرایانھ خویش شناختھ اند، بھ ناروا او را انكار مى كنند

ى ھا را برچید و روشن ساخت و ابرھاى تیره و تار را از برابر خداى پرمھر در پرتو نورافشانى ھاى محمد، تاریك
 .اندیشھ ھا و دیدگان زدود

او بھ منظور ھدایت بشریت بھ پاخاست و آنان را از گم راھى و اسارت رھایى بخشید و دیدگانشان را بینا ساخت و 
 .بھ آیین استوار رھنمون گشت و بھ راه راست فراخواند

آرى .ابناك پیامبرش را با نھایت مھر و محبت و از سر رغبت و راءفت بسوى خود بردسپس خداى پر مھر روح ت
محمد از رنج این جھان آسود و اینك در میان فرشتگان و خشنودى پرودگار آمرزنده و در جوار قرب فرمانرواى 
 .پرشكوه این جھان و آن جھان قرار دارد

مانتدار بزرگ وحى ، برگزیده برجستھ وى از میان ھمھ ، و درود خدا بر پدرم ، ھمو كھ پیام آور پروردگار، ا
 .مورد خشنودى او بود، و سالم و رحمت و بخشایش خدا و بركاتش بر او باد
 پرتوى از ویژگى ھاى قرآن -3

آن گاه دخت فرزانھ پیامبر رو بھ انبوه مردم كرد و در سومین بخش از سخن انسان ساز و جامعھ پرداز و روشنگر 
بیان پرتوى از ویژگى ھاى رھبرى قرآن و شكوه و عظمت یكى از دو یادگار گرانبھاى پیامبر و معارف خویش بھ 

 : و مفاھیم عمیق و دگرگون ساز آن پرداخت و چنین گفت
زعیم حق لھ فیكم ، .انتم عباد هللا نصب امره ونھیھ وحملة دینھ ووحیھ ، وامناء هللا على انفسكم ، وبلغائھ الى االمم 

قدمھ الیكم ، وبقیة استخلفھا علیكم ومعنا كتاب هللا الناطق ، والقرآن الصادق ، والنور الساطع ، والضیاء الالمع وعھد 
، بینة بصائره ، منكشفة سرائره ، متجلیة ظواھره ، مغتبطة بى اشیاعھ ، قائد الى الرضوان اتباعھ ، مؤ د الى النجاة 

ائمھ المفسره ، ومحارمھ المحذرة ، وبیناتھ الجالیة وبراھینھ الكافیھ ، استماعھ ، بھ تنال حجج هللا المنورة ، وعز
 . وفضائلھ المندوبة ورخصھ الموھوبة وشرائعھ المكتوبة

شما پرچمداران امر و نھى او، حامالن دین و وحى وى ، امانتداران خدا نسبت بھ یكدیگر، و ! ھان اى بندگان خدا
ھا ھستید پیام رسانانش بھ سوى جامعھ ھا و تمدن . 



زمامدار حق در میان شما، و نگاھدارنده پیمان خدا در دسترس ھمھ شماست و آنچھ پیامبر پس از خویش در میان 
 . امت بھ امانت نھاده ، كتاب گویاى خدا و قرآن راستگو و نور آشكار و پرتو فروغ اوست

ظرافت ھاى آن آشكار و روشنگر است ، كتابى كھ بینش ھا و دالیل آن روشن ، رموز و اسرار باطنى آن ھویدا و 
 .ظواھر آن جلوه گر و پیروان آن مورد تحسین و غبطھ جھانیانند
كتابى كھ عمل كنندگان بھ مقررات خویش را بھ بھشت پرطراوت و زیباى خدا فرامى خواند و شنوندگان و دریافت 
 .دارندگان راستین پیامش را بھ ساحل نجات و رستگارى راه مى نماید

وسیلھ آن بھ دالیل روشن خدا مى توان دست یافت و تفسیر و بیان مقررات و واجبات و بایدھا و نبایدھاى او را بھ 
 . آموخت و بھ ضد ارزشھا و محرماتى كھ از ارتكاب آنھا ھشدار داده است ، دست یافت

سانى و آنچھ مشروع و دالیل روشن و جلوه گر او و برھانھاى كافى وى را بررسى نمود و ارزشھاى اخالقى و ان
 . مجاز است در آن مكتوب نگریست
 پرتوى از اسرار و فلسفھ احكام -4

دخت فرزانھ پیامبر در چھارمین بخش از سخنان رسا و عمیق خویش ، ضمن عباراتى جالب و معجزه آسا بھ 
رمودترسیم پرتوى از اسرار و رموز فلسفھ احكام پرداخت و در این نكات سرنوشت ساز، روشنگرى ف : 

 . در مفھوم ایمان بھ خدا و ره آوردھاى آن -1
 .در حقیقت نماز واقعى و یا رمز دوستى با خدا -2
 . در مورد زكات یا اداى حقوق مردم -3
 . درباره روزه و ره آورد آن -4
 . در مورد طواف خالصانھ و عارفانھ ، بر گرد كھن ترین معبد توحید و بركات آن -5
زندگى ساز آن  جتماعى و سیاسى و قضایى و اقتصادى و نقش در اھمیت عدالت ا -6  . 
 . در امامت اھل بیت و میوه دلنشین آن -7
 . در جھاد و تالش خالصانھ و فلسفھ آن -8
 . در اصل شكیبایى و پایدارى در راه حق -9
نتخاب و مقایسھدر دعوت بھ ارزش ھا یا آزادى بیان و قلم و انتقاد و اظھار نظر و چون و چرا و حق ا -10  . 
 .در نیكى بھ پدر و مادر -11
 . در پیوند با نزدیكان یا صلھ رحم -12
 . در مقررات كیفرى براى حفظ جان ھا و خون ھاى بى پناھان -13
 . در وفا و وفادارى -14
 . در دادگرى و انصاف در داد و ستد و روابط اقتصادى -15
 . در ھشدار از میخوارگى و بدمستى -16
ر ھشدار از بدگویى و بداندیشى و نسبت ھاى نارواد -17 . 
 . در ھشدار از تجاوز بھ حقوق و آزادى و امنیت مردم -18
 . در ھشدار از شرك و ریا و سالوس در چھره ھاى گوناگون -19
 . در سفارش بھ تقوا و پروا و خویشتن دارى -20
و آزادى خواھى یا توحیدگرایى و نجاتدر رابطھ گسست ناپذیر دانش و بینش ، آزادى و آزادمنشى  -21  . 
 :آن حضرت در این مورد چنین فرمود
فجعل هللا االیمان تطھیرا لكم من الشرك ، والصلوة تنزیھا لكم عن الكبر، والزكاة تزكیة للنفس ، ونماء فى الرزق ، 

اما للملة ، وامامتنا امانا للفرقة ، والصیام تثبیتا لالخالص ، والحج تشییدا للدین ، والعدل تنسیقا للقلوب ، وطاعتنا نظ
والجھاد عزا لالسالم ، والصبر معونة على استیجاب االجر، واالمر بالمعروف مصلحة للعامة ، و بر الوالدین وقایة 
من السخط، وصلة االرحام منساءة فى العمر ومنماة للعدد، والقصاص حقنا للدماء والوفاء بالنذر تعریضا للمغفرة ، 

كائیل والموازین تغییرا للبخس ، والنھى عن شرب الخمر تنزیھا عن الرجس ، واجتناب القذف حجابا عن وتوفیة الم
 اللعنة و ترك السرقة ایجابا للعفة وحرم هللا الشرك اخالصا بالربوبیة
 (647)فاتقوا هللا حق تقاتھ وال تموتن اال وانتم مسلمون 
 (648)و اطیعوا هللا فیما امركم بھ ونھاكم عنھ ، فانھ انما یخشى هللا من عباده العلماء

خداى جھان آفرین امان را سبب تطھیر و پاك سازى شما از آلودگى ھاى شرك و ارتجاع قرار داد، ! ھان اى مردم 
ما از آفت غرور و خود بزرگ بینىو نماز را وسیلھ پاك ساختن ش  . 

 . زكات را باعث تزكیھ جان و افزون شدن روزیتان قرار داد و روزه را عاملى براى استوارى اخالص



 .طواف برگرد خانھ خدا را وسیلھ تقویت دین ، و عدالت را مایھ ھماھنگى و انسجام دل ھا
ت مقرر فرمود، و امامت و پیشوایى ما را بھ منظور در فرمانبردارى از ما خاندان رسالت را باعث نظام دین و دول

 .امان ماندن از پراكندگى ھا
 . جھاد را باعث شكست ناپذیرى و عزت اسالم ، و شكیبایى را وسیلھ اى براى جلب پاداش پرشكوه سراى آخرت

پدر و مادر را  امر بھ معروف و فراخوان بسوى ارزش ھا را مایھ صالح و شایستگى توده ھا شناخت ، ونیكى بھ
 .سنگر پیشگیرى از خشم خدا

پیوند با نزدیكان را وسیلھ افزونى شمار و اقتدار جامعھ ، و قصاص عادالنھ و انسانى را عامل حفظ جانھا و زندگى 
 .ھا

وفاى بھ نذرھا را براى در معرض آمرزش قرار گرفتن ، و عادالنھ و درست دادن كیل ھا و وزن ھا را وسیلھ 
مبودھا و تنگناھامبارزه با ك . 

ھشدار از میخوارگى را سبب پاكیزگى از پلیدى ھا و دورى گزیدن از تھمت زدن و نسبت ناروا دادن را مانعى در 
 . بربر غلتیدن بھ وادى لعنت شدگان

وانھادن سرقت را براى حفظ عفت و پاسداشت از حریم پاكى و پاكدامنى ، و تحریم شرك و ریا را براى اخالص 
پروردگار در بندگى . 

اینك كھ چنین است پرواى خدا را آن گونھ كھ شایستھ است پیشھ سازید و بكوشید كھ در زندگى جز مسلمانى راستین 
 . و آزادمنش و بشردوست جھان را بدرود نگویى

ا در خداى یكتا را در آنچھ فراخوانده و ھشدار داده است فرمانبردارى كنید و راه دانشوران یكتاپرست و پرواپیشھ ر
  پیش گیرید؛ چرا كھ از میان بندگان خدا، تنھا دانشمندان و آگاھان واقعى از او مى ترسند و در برابر او احساس 
 .مسئولیت مى نمایند
 بیان موقعیت و موضع خویش -5
سپس آن آموزگار واالیى ھا با درایت و شھامت وصف ناپذیرى بھ معرفى خویش و ویژگى ھاى پیامبر و ھمدلى و 

كرى امیر واالیى ھا پرداخت و در بیان موضع خویش در برابر نظام سقیفھ این نكات ظریف را ترسیم كردھمف : 
در بیان پرتوى از ویژگى ھاى پیامبر -2.در معرفى خویشتن  -1 . 
 . دلسوزى بى نظیر پیامبر نسبت بھ جامعھ -3
 . رنجھا و تالش ھاى سنگین آن حضرت در راه ایجاد تحول مطلوب -4
 . در ھمدلى و ھمفكرى و برادرى پیامبر با امیرمؤمنان -5
علیھ السالم(خدمات و شاھكارھاى على  -6 ). 
 . در چگونگى آغاز وحى و رسالت -7
 . در مراتب و مراحل سھ گانھ دعوت -8
 .در بت شكنى و ستم ستیزى پیامبر -9
و بیداددر طنین افكن شدن آواى دل انگیز توحید و عدالت و افول نعره شرك  -10 . 
 . در مورد در ھم نوردیده شدن كفر و نفاق -11
 . و درباره پدیدار شدن نشانھ ھاى دلپذیر جامعھ مطلوب -12
 : آن پیشواى رادى و سرفرازى ؛ این مورد چنین گفت

صلى هللا علیھ و آلھ(ایھا الناس اعلموا انى فاطمة ، وابى محمد : ثم قالت  اقول  اقول عودا و بدؤ ا وال اقول ما ( 
لقد جائكم رسول من انفسكم عزیز علیھ ما عنتم حریص علیكم بالمؤمنین رؤ ف رحیم.غلطا، وال افعل ما افعل شططا  

.(649) 
صلى هللا علیھ و آلھ (فان تعزوه و تعرفوه تجدوه ابى دون نسائكم ، واخا ابن عمى دون رجالكم ولنعم المعزى الیھ 

فبلغ الرسالة صادعا بالنذارة ، مائال عن مدرجة المشركین ضاربا ثبجھم ، آخذا باءكظامھم داعیا الى سبیل ربھ ).
ة الحسنة ، یكسر االصنام وینكت الھام ، حتى انھزم الجمع وولوا الدبر، حتى تفرى اللیل عن صبحھ بالحكمة والموعظ

، واسفر الحق عن محضھ ، ونطق زعیم الدین ، وخرست شقاشق الشیاطین ، وطاح وشیظ النفاق ، وانحلت عقد 
الخماص  الكفر والشقاق وفھتم بكلمة االخالص فى نفر من البیض   . 

بدانید كھ من فاطمھ ام ، و پدرم محمد است!  ھان اى مردم  . 
 .آنچھ مى گویم آغاز و فرجامش یك سخن است و در آن ناھماھنگى و ضد و نقیض نخواھد بود

نھ در آنچھ بر زبان مى آورم جز سخن درست و عادالنھ چیز دیگرى خواھد بود، و نھ در عملكردم و راھى كھ مى 
 . پویم خطا و اشتباھى



بھ ارشاد و ھدایت شما سخت عشق مى .میان شما بھ سوى تان آمد كھ رنج ھاى شما بر او گران است پیامبرى از 
 .ورزید و بر ایمان آوردگان رئوف و پرمھر بود

ھرگاه نسب این پیامبر گرانمایھ را بجویید، خواھید دید كھ او پدر من است ، نھ پدر دیگر زنان امت ، و برادر 
بود، نھ برادر دیگر مردان جامعھعموزاده ام ، امیرمؤمنان   . 

 . راستى كھ این نسب و تبار، چھ افتخارانگیز و غرورآفرین است
آن برگزیده خدا رسالت خویش را از جانب خدا آغاز نمود و در اوج شایستگى آن را بھ پایان برد و مردم را بھ 

ن آنان شمشیر عدالت را فرود آورد و از راه و رسم شرك گرایان روى برتافت و بر فرق و گرد.روشنى ھشدار داد
گلوھاى زورمداران حق ستیز را فشرد تا از شرك و ارتجاع و اوھام و خرافات و تجاوز بھ حقوق و آزادى و 
 .امنیت مردم دست بردارند و بھ توحید و یكتاپرستى و قانون و عدالت و دادگرى گردن گذارند

بتھا را در ھم نوردید .برھان سودمند، مردم را بھ راه خدا فراخواند او ھماره با زبان حكمت و اندرز نیكو و دلیل و
و بر مغز سركردگان ستم و شقاوت كوبید، تا اتحاد شوم آنان را گسست و فراریشان داد و با از ھم پاشیدن سیاھى 

شواى دین بھ ھا و دریدن پرده ظلمت ، سپیده دم نجات و امید فرا رسید و سیماى پرجاذبھ حق ، آشكار گردید و پی
خار و خس نفاق از سر راه كنار زده شد و گره ھاى كفر و .سخن آمد و عربده ھاى شیاطین بھ خاموشى گرایید

و آنگاه شما در حالى كھ گروھى اندك و فاقد امكانات بیش نبودید، در میان گروھى سپید چھره و .دشمنى گشوده شد
بھ كلمھ اخالص گشوده و نداى یكتاپرستى و آزادى سردادید امكانات از دست داده و شكم بھ پشت چسبیده ، زبان . 

 مظاھر انحطاط و عقب ماندگى -6
ریحانھ پیامبر در ششمین بخش از سخن جاودانھ اش با بینش عمیق جامعھ شناسى بھ ترسیم چھره زشت و ظالمانھ 

ھ بركت وحى و رسالت مظاھر انحطاط و عقب ماندگى در روزگار جاھلیت پرداخت و روشنگرى كرد كھ چگونھ ب
و ھمدلى و ھمكارى و جھاد خستگى ناپذیر بزرگ پرچمدار رھایى و یكتا شاگرد قھرمانش امیرمؤمنان ، مظاھر 
 . انحطاط زدوده شده و جامعھ در ریل تحول و تكامل و رشد قرار گرفت
 : در این بخش از سخن ، آن حضرت در این محورھا بھ نورافشانى پرداخت
قى و معنوىانحطاط اخال -1  . 
 . انحطاط سیاسى و اجتماعى -2
 . عقب ماندگى روحى و انسانى -3
 . ظھور بزرگ پرچمدار رھایى و نجات -4
 .نقش سرنوشت ساز امیرمؤمنان در گسترش دعوت پیامبر -5
 .موقعیت شھامتمندانھ امیرمؤمنان در رویارویى با فتنھ ھا -6
 . پرتوى از ویژگى ھاى آن حضرت -7
ان ھا و فرصت طلب ھاخوشگذر -8 . 
 . و خصلت ھاى نكوھیده -9
 :آن دانشور ژرف نگر در ھشدار از مظاھر زشت و انحطاطآور جاھلیت فرمود

وكنتم على شفا حفرة من النار، مذقة الشارب ونھزة الطامع ، وقبسة العجالن ، وموطى االقدام ، تشربون الطق ، 
صلى هللا (فاءنقذكم هللا تبارك وتعالى بمحمد .خطفكم الناس من حولكم وتقتاتون الورق ، اذلة خاسئین ، تخافون ان یت

بعد اللتیا والتى وبعد ان منى ببھم الرجال ، وذؤ بان العرب ومردة اھل الكتاب كلما اوقدوا نارا للحرب ) علیھ و آلھ 
، فال ینكفى حتى اطفاءھا هللا ، او نجم قرن للشیطان ، او فغرت فاغرة من المشركین قذف اخاه فى لھواتھا

یطاءصماخھا باءخمصھ ، ویخمد لھبھا بسیفھ مكدودا فى ذات هللا ، مجتھدا فى امر هللا قریبا من رسول هللا ، سیدا فى 
اولیاء هللا ، مشمرا، ناصحا، مجدا، كادحا، ال تاءخذه فى هللا لومة الئم وانتم فى رفاھیة من العیش ، وادعون فاكھون ، 

دوائر، وتتوكفون االخبار، وتنكصون عند النزال ، وتفرون من القتالآمنون تتربصون بنا ال  . 
شما در آن روزگاران بر لب پرتگاه دوزخ قرار داشتید و بھ خاطر فقدان امكانات و اقتدار، بھ جرعھ اى آب براى 

ى آب و غذا و فردى تشنھ یا لقمھ اى غذا براى انسانى گرسنھ و یا شعلھ اى آتش براى كسى بودید كھ شتابان در پ
 .آتش مى دود و زیر دست و پاھا لگدمال مى شدید

خوار و ذلیل بودید و .آن روزھا آب نوشیدنى شما گندیده و آلوده بود، و خوراكتان برگ درختان و پوست حیوانات 
یزتان بودید كھ مباد دشمنان زورمند، شما را بربایند و ھستى و امكانات ناچ  مردود و مطرود، و ھماره در ھراس 

 .را ببلعند
و بھ دست توانمند و ) صلى هللا علیھ و آلھ (آرى در آن شرایط دھشتناك بود كھ خداى پرمھر شما را بھ بركت محمد 

 .اندیشھ تابناك او از آن ھمھ ذلت و حقارت نجات بخشید



جھ در او با شجاعان سخت درگیر شد و با گرگ ھاى خون خوار عرب و سركشان حق ستیز یھود و نصارى پن
 .افكند و ھمھ را بھ شكست كشانید

ھرگاه آتش جنگ را برافروختند، خدا آن را خاموش ساخت و ھرگاه شاخ شیطان نمایان گشت یا اژدھایى از شرك 
گرایان دھان گشود، پدرم پیامبر برادرش امیرمؤمنان را در كام آنھا افكند، و آنھا را بھ دست توانمند او سركوب 
 . ساخت
 پاورقي
140زھرا برترین بانوى جھان ، ص  -646 . 
102سوره آل عمران ، آیھ  -647 . 
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49سوره توبھ ، آیھ  -650 . 
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 . مناقب ابن شھر آشوب

311، ص 2مروج الذھب ، ج  . 
147احتجاج طبرسى ، ص  . 
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ز از این میدان ھاى شرف و افتخار بازنمى گشت جز اینكھ سرھاى دشمنان عدالت و آزادى و قانونگرایى على ھرگ

 . را پایمال شھامت خود مى ساخت و آتش آتش افروزان را با آبشار شمشیر ستم ستیزش خاموش مى ساخت
ه مى ساخت و در راه تحقق او در ھر تالش و جھادى رنج ھا را بھ جان مى خرید و براى خدا، خویشتن را فرسود

 .اھداف الھى با ھمھ توان مى كوشید
او از نظر نسب و عقیده و راه و رسم و ھدف ، نزدیك ترین كس بھ پیامبر بود و در میان دوستان راستین خدا، 
 . ساالر ھمگان

ش بود، اما ھماره دامن ھمت بھ كمر زده و براى خیرخواھى و نجات و نیك بختى و تاءمین حقوق جامعھ در تال
شما در آن شرایط در آسایش و راحتى كاذب خویش غوطھ ور بودید و از خطرات در امان و از نعمت ھاى خدا 
 .بھره مى گرفتید

در انتظار این بودید كھ چرخ روزگار گردش خویش را بر ضد ما خاندان وحى و رسالت بیاغازد و گوش بھ زنگ 
زار عقب مى نشستید و در سختى ھاى پیكار، فرار را بر قرار ترجیح مى بھ ھنگام كار.اخبار ناگوار براى ما بودید

 .دادید
 ھشدار از دگرگونى ارتجاعى در سیستم سیاسى اسالم -7

در این مرحلھ آن پیشواى فرزانھ و حق مدار، ضمن ھشدارى تكان دھنده بھ مردم ، فاجعھ دگرگونى ارتجاعى در 
و ھمھ را بھ احساس مسئولیت عمیق و آگاھانھ و شایستھ فراخواند و در  سیستم سیاسى اسالم را بھ ھمگان توجھ داد



 : این نكات اساسى سخن گفت
 . رحلت جان سوز پیامبر و پیامدھاى آن -1
 . ابلیسان فرصت طلب و خطوط انحرافى آن -2
 .بى خردان چاكرمنش و ستم پذیر -3
 . دگرگونى ارتجاعى در سیستم سیاسى اسالم -4
ھ و بازى ھاى سیاسى بھ نام دین و ملتجریان سقیف -5  . 
 . فریب مردم ساده اندیش -6
 . شرایط پیشوایى و رھبرى -7
 . پرتوى از ویژگى ھاى قرآن -8
 . رویگردانى از قرآن -9
 .تغییر ھنجارھا و ارزش ھا -10
 .انحصار قدرت و قبضھ امكانات بارز و زور و تزویر -11
تى و شاخھ زیتونبداندیش و بدخواھى در لباس دوس -12  . 
 :آن بانوى اندیشمند در این مورد فرمود

دار انبیائھ وماءوى اصفیائھ ، ظھر فیكم حسكة النفاق ، و سمل جلباب ) صلى هللا علیھ و آلھ (فلما اختار هللا لنبیھ 
الشیطان  الدین ، ونطق كاظم الغاوین ، ونبغ خامل االقلین ، وھدر فنیق المبطلین ، فخطر فى عرصاتكم ، واطلع

راءسھ من مغرزه ھاتفا بكم ، فاءلفاكم لدعوتھ مستجیبین ، وللغرة فیھ مالحظین ، ثم استنھضكم فوجدكم خفافا 
واحمشكم فاءلفاكم عضابا، فوسمتم غیر ابلكم ، واوردتم غیر مشربكم ، ھذا و العھد قریب ، والكلم رحیب ، والجرح 

م خوف الفتنةلما یندمل ؛ و الرسول لما یقبر، ابتدارا زعمت  . 
 (650). اال فى الفتنة سقطوا وان جھنم لمحیطة بالكافرین

كیف بكم ، وانى تؤ فكون ؟ و كتاب هللا بین اظھركم ، اءموره ظاھرة ، واحكامھ زاھرة ، واعالمھ فھیھات منكم ، و
باھرة ، وزواجره الیحة ، واوامره واضحة ، وقد خلفتموه وراء ظھوركم ، ارغبة عنھ تریدون ام بغیره تحكمون ؟ 
االخرة من الخاسرینومن یبتغ غیر االسالم دینا فلن یقبل منھ وھو فى .للظالمین بدال  بئس  .(651) 

معنویت خویش را براى برترین پیامبر خود  اما آن گاه كھ خداى پرمھر سراى پیام آوران و بھشت پرطراوت و
برگزید و جایگاه بندگان برگزیده اش را منزلگاه او ساخت ، بھ ناگاه خار و خاشاك نفاق و كینھ ھاى درونى در 

گم راھان بھ صدا درآمدند و گمنامان فراموش شده قامت برافراشتند و .میان شما پدیدار شد و پرده دین كنار رفت 
نعره ھاى بیدادگران و باطل گرایان در فضا پیچید و آنان در صحنھ جامعھ ، بھ حركت و جنب و .سربلند كردند

شیطان سرش را از نھانگاه خویش بھ در آورد و ندایتان داد، و دریغ و درد كھ شما را آماده پذیرش .جوش برخاستند
 . دعوت فریبش یافت

شعلھ ھا و شراره ھاى خشم .و دید سبكبار بھ حركت آمده اید آن گاه شما را دعوت بھ قیام بر ضد باطل و بیداد نمود
از این رو سبب شد كھ شما بر غیر .و انتقام را در سینھ ھاى شما برافروخت و آثار خشم را در شما نمایان دید

 . مركب خویش عالمت نھید و جز بر آبشخور خود درآیید و بھ چیزى دست دراز كنید كھ از آن شما نیست
ازى و غصب خالفت در حالى بود كھ ھنوز چیزى از رحلت بزرگ پیشواى توحید نگذشتھ بود و زخم این دست در

 .كارى مصیبت ما وسیع ، و جراحات ما بھبود نیافتھ ، و پیكر پاك پیامبر بھ خاك سپرده نشده بود
شما در آن در غلتیدید و بھانھ شما این بود كھ از پدیدار شدن فتنھ مى ترسید اما چھ فتنھ اى سھمگین تر از آن كھ 

 .راستى را كھ دوزخ بر كافران احاطھ دارد
 !چھ دور است این پیش افتادگى از شما

راستى چھ مى كنید و بھ كجا برده مى شوید؟ با اینكھ قرآن در میان شماست كھ ھمھ چیز آن پرتوافكن ، مقررات آن 
ه در برابر دیدگان شما و دستوراتش بسان روز درخشان ، نشانھ ھاى بارزش آشكار و ھویدا، ھشدارھاى آن ھمار

 !روشن است ، اما شما آن را پشت سر افكنده اید
 آیا بھ راستى از آن روى برتافتھ یا بھ غیر آن داورى مى كنید؟
دریغ و درد كھ بیدادگران بد جانشینى را براى قرآن و برنامھ ھاى آن برگزیدند و ھر كس جز اسالم آیینى را 

از او پذیرفتھ نخواھد شد و او در آخرت از زیانكاران خواھد بودبجوید، ھرگز  . 
 تنھا و بى دفاع نھادن خاندان رسالت در برابر انحصارگران -8
در این فراز، دخت فرزانھ و اندیشمند پیامبر پس از اشاره اى گذرا بھ فاجعھ جان سوز رحلت پیامبر و پیامدھاى آن 

روشنگرانھ و پایدارى آزادمنشانھ خاندان رسالت در برابر بازیگران  ، بھ پیدایش خطوط انحرافى و مقاومت



 : پرداخت و آن گاه بھ تنھا و بى دفاع ماندن آنان در برابر انحصارگران اشاره كرد و در این محورھا سخن گفت
 . شكیبایى حكیمانھ و دلیرانھ خاندان رسالت -1
 . ماجراى غم انگیز فدك -2
ى غاصبانبھانھ ھا و دستاویزھا -3  . 
 . پاسخ روشنگرانھ دخت اندیشمند پیامبر بھ بازیگران و بستن ھمھ راه ھاى فرار و مانور سیاسى بر آنان -4
 . قرآن و آیات ارث -5
 . ھشدار از تحریف معنوى آیات -6
 .ھشدار بھ سردمداران كودتا -7

جویان افزودآن گاه دخت گران مایھ پیامبر با اشاره بھ بلندترین گام ارتجاعى سلطھ  : 
ثم لم تلبثوا اال ریث ان تسكن نفرتھا، ویسلس قیادھا، ثم اخذتم تورون وقدتھا و تھیجون جمرتھا، وتستجیبون لھتاف 
 . الشیطان الغوى واطفاء انوار الدین الجلى واھمال سنن النبى الصفى

ى مثل حز المدى ، ووخز تشربون حسوا فى ارتغاء، وتمشون الھلھ وولده فى الخمر والضراء، ونصبر منكم عل
 . السنان فى الحشى
 .و انتم االن تزعمون ان ال ارث لنا
 ؟(652)افحكم الجاھلیة یبغون ، ومن احسن من هللا حكما لقوم یوقنون 
 . افال تعلمون ؟ بلى قد تجلى لكم كالشمس الضاحیة انى ابنتھ

ءاءغلب على ارثى ؟! ایھا المسلمون   
 .شما مركب خالفت را گرفتید، اما آن قدر درنگ نكردید تا رام گردد و كشیدن مھار آن آسان شود

ا را برافروختید و شعلھ ھاى آن را دامن زدید و پرشراره تر ساختید و نداى شیطان اغواگر شما بھ ناگاه آتش فتنھ ھ
ھمت   ساختن انوار دین خدا و از میان برداشتن سنت ھاى انسان ساز پیام آورش   را پاسخ گفتید و براى خاموش 

ھان سركشیدیدگماشتید و بھ بھانھ گرفتن كف از روى شیر، آن را تا قطره آخر خائنانھ و در ن . 
بھ ظاھر سنگ دلسوزى از دین و جامعھ را بھ سینھ زدید اما در حقیقت براى دمیدن بر كوره جاه طلبى خود 
كوشیدید و براى كنار زدن خاندان وحى و رسالت كمین كردید و ما نیز بسان كسى كھ تیزى شمشیر بر گلو، و نوك 

یدیمنیزه بر دل او نشستھ باشد، چاره اى جز شكیبایى ند  . 
و شگفت این است كھ شما چنین وانمود مى كنید كھ خدا براى ما از پدرمان میراث قرار نداده ، و من از پدرم ارث 
 . نمى برم
 آیا بھ راستى نظام و حكومت و داورى جاھلیت را مى خواھید؟

داست ؟ آیا شما و براى گروھى كھ بھ مقررات خدا یقین مى آورند، حكومت و داورى چھ كسى بھتر از داورى خ
 این حقایق را نمى دانید؟

اینھا بسان نور خورشید براى شما روشن است كھ من دختر پیامبرم! چرا مى دانید  . 
آیا زیبنده است كھ میراث پدرم بھ زور و فریب از من گرفتھ شود؟! ھان اى مردم مسلمان   

 محاكمھ نظام بى بنیاد سقیفھ -9
مبر، صحن و سراى مسجد پدرش ، پیام آور عدالت و آزادى و سمبل درخشان آن گاه ریحانھ ھوشمند و شجاع پیا

رادى و سرفرازى و بزرگ پرچمدار حقوق و حرمت انسان را بھ دادگاھى مردمى و تاریخى و اندیشاننده تبدیل 
ساخت و با درایت و شھامتى وصف ناپذیر، رھبر نظام زورمدار و عوام باز سقیفھ را مخاطب ساخت و خروشید 
 : كھ

افعلى عمد تركتم كتاب هللا ونبذتموه ! افى كتاب هللا ان ترث اباك وال ارث ابى ؟ لقد جئت شیئا فریا! یابن ابى قحافة 
 : وراء ظھوركم ؟ اذ یقول
 (653)وورث سلیمان داود
 : وقال فیما اقتص من خبر یحیى بن زكریا اذ قال
 (654)فھب لى من لدنك ولیا یرثنى ویرث من آل یعقوب 

واءولوا االرحام بعضھم اولى ببعض فى كتاب هللا : وقال  (655) 
یوصیكم هللا فى اوالدكم للذكر مثل حظ االنثیین : و قال  (656) 

ان ترك خیرا الوصیة للوالدین واالقربین بالمعروف حقا على المتقین : و قال  (657) 
 و زعمتم ان ال حظوة لى وال ارث من ابى وال رحم بیننا؟

اھل ملتین ال یتوارثان ؟: افخصكم هللا بآیة اخرج منھا ابى ؟ ام تقولون   



 اولست انا وابى من اھل ملة واحدة ؟ ام انتم اعلم بخصوص القرآن وعمومھ من ابى وابن عمى ؟
مرحولة ، تلقاك یوم حشرك ، فنعم الحكم هللا والزعیم محمد فدونكھا مخطومة  ( ، والموعد )صلى هللا علیھ و آلھ 

، من یاءتیھ عذاب (658)القیامة وعند الساعة یخسر المبطلون وال ینفعكم اذ تندمون و لكل نبا مستقر وسوف تعلمون 
 .(659)یخزیھ ویحل علیھ عذاب مقیم 

آیا در قرآن آمده است كھ تو از پدرت میراث مى برى ، اما من نبرم ؟ راستى كھ دروغ ! ھان اى پسر ابى قحافھ 
 ! رسوایى آورده اى و بدعتى زشت در دین مى نھى

سلیمان از پدرش داود ارث برد:((فرماید آیا آگاھانھ كتاب پرشكوه خدا را پشت سرافكنده اى كھ مى .)) 
از جانب خویش فرزندى بھ من ارزانى ! پروردگارا:((و نیز در سرگذشت زكریا، دعاى او را ترسیم مى كند كھ 

 ((.دار كھ از من و خاندان یعقوب ارث برد
خویشاوندان در ارث بردن از یكدیگر از بیگانگان سزاوارترند: و نیز مى فرماید . 

خداوند در مورد فرزندانتان سفارش مى كند كھ بھره پسران دو برابر دختران است:((مى فرماید و نیز  .)) 
اگر كسى ثروتى از خود بجاى گذارد، بر اوست كھ براى پدر و مادر و بستگان ، بھ گونھ اى :((و نیز مى فرماید

 ((.شایستھ وصیت نماید
من از پدرم بھره اى ندارم و از او ارثى نمى برم ؟ و ھیچ نسبت و با این آیات ارث ، آیا شما چنین مى پندارید كھ 

آیا خدا آیھ اى بھ ویژه براى شما فروفرستاد كھ پدرم را از آن خارج ساخت ؟ یا ! خویشاوندى میان من و او نیست ؟
این پندارید كھ از  یا بر! مى گویید كھ پیروان دو دین از یكدیگر ارث نمى برند و من و پدرم یك دین و آیین نداریم ؟

 پدر و عموزاده ام كھ دروازه دانش پیامبر است ، بھ عام و خاص مقررات قرآن آگاھترید؟
اینك كھ چنین است ، این تو و این ھم ارث من كھ بسان مركبى آماده براى بھره بردارى است ؛ بر آن بنشین ، اما 

در آن روز چھ .قوق خویش بازخواست خواھیم نمودبدان كھ در روز رستاخیز تو را دیدار خواھد كرد و ما از ح
، دادخواه ؛ و چھ جالب وعده گاھى است )صلى هللا علیھ و آلھ (نیكوست كھ خدا داور باشد، و پیامبرش ، محمد 

و آنگاه است كھ باطل گرایان زیان خواھند دید، اما ندامت بھ حال شما سودى نخواھد داشت.رستاخیز  . 
یزى قرارگاھى دارد و بزودى خواھید دانست كھ چھ كسى عذاب خواركننده بھ سویش ھرچ: بھ ھوش باشید كھ 

 . خواھد آمد و كیفر ماندگار، دامانش را خواھد گرفت
 سخنى ژرف با یاران مدنى پیامبر -10
آن گاه بزرگ بانوى عصرھا و نسلھا، روى سخن را متوجھ گروه انصار، یا یاران مدنى و میزبانان ساخت و با 

ت و شھامتى وصف ناپذیر در این محورھا بھ نورافشانى و روشنگرى پرداختصالب  : 
 . اشاره اى بھ نقش تحسین برانگیز انصار در پیشرفت دین -1
 .انتقادى سخت از انصار -2
 چرا سكوت و خاموشى بھ ھنگامھ فریاد؟ -3
 چرا دگرگونى نامطلوب ؟ -4
بر بیدادیارى خواھى از انصار براى دفاع از حق در برا -5 . 
 : آن بانوى آزاده و ستم ناپذیر در این مورد چنین گفت

ما ھذه الغمیزة فى حقى والسنة عن ظالمتى ؟ اما كان رسول هللا ! یامعشر الفتیة واعضاد الملة وحضنة االسالم 
طاقة بما احاول سرعان ما احدثتم وعجالن ذا اھالة ، ولكم .المرء یحفظ فى ولده : ابى یقول ) صلى هللا علیھ و آلھ (

صلى هللا علیھ و آلھ(مات محمد : وقوة على ما اطلب وازاول ، اتقولون  فخطب جلیل ، استوسع وھیھ ، واستنھر  ( 
فتقھ ، وانفتق رتقھ ، واظلمت االرض لغیبتھ ، وكسفت الشمس والقمر وانتثرت النجوم لمصیبتھ ، واكدت اآلمال ، 

الحرمة عند مماتھ ، فتلك وهللا النازلة الكبرى ، والمصیبة العظمى ، ال وخشعت الجبال ، واضیع الحریم ، وازیلت 
مثلھا نازلة ، وال بائقة عاجلة ، اعلن بھا كتاب هللا جل ثنائھ فى افنیتكم و فى ممساكم و مصبحكم ھتافا وصراخا و 
 . تالوة و الحانا، ولقبلھ ما حل بانبیائھ ورسلھ ، حكم فصل وقضاء حتم

ول قد خلت من قبلھ الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ینقلب على عقبیھ فلن یضر هللا وما محمد اال رس
 (660)شیئا و سیجزى هللا الشاكرین 
 ! ھان اى جوانمردان
 اى بازوان ملت
 ! و اى یاران اسالم
 آخر این نادیده گرفتن حق من و نشان دادن ضعف و غفلت در مورد آن چرا؟
 این سستى و سھل انگارى در برابر ستمى كھ بر من رفتھ است براى چھ ؟



د شكوه و حرمت ھر كس را در مورد فرزندانش رعایت كرد؟بای:((آیا پدرم پیامبر نمى فرمود )) 
با این كھ شما ھم نیروى كافى براى ! چھ زود شرایط را نامطلوب ساختید و چھ با سرعت بھ بیراھھ گام سپردید

بازگردانیدن حق و عدالتى كھ من براى آن مى كوشم ، در اختیار دارید و ھم از توانایى و امكانات الزم براى 
ت از منطق درست و دعوت عادالنھ من بھره وریدحمای . 

راستى چھ مى اندیشید؟ آیا بر این پندارید كھ محمد جھان را بدرود گفت ، وبا رحلت او ھمھ چیز بھ پایان رسید و 
 باید راه و رسم عادالنھ اش وا نھاده شود و خاندانش مورد ستم قرار گیرند؟

ضربھ اى كھ شكاف آن ھر روز .ھ اى دردناك بر پیكر حق بودراستى كھ فاجعھ رحلت او سوگى بزرگ و ضرب
زمین از غروب خورشید وجود او تیره و تار ! آرى .آشكارتر و گسیختگى آن بیشتر و وسعت آن افزونتر مى گردد

شد، و ستارگان بى فروغ ، امیدھا بھ ناامیدى گرایید و كوه ھا متزلزل ، حرمت ھا شكستھ شد، و با رحلت او 
راى كسى باقى نماندحرمتى ب . 

خداى را كھ این حادثھ اى سھمگین ، سوگى بزرگ ، ضایعھ اى جبران ناپذیر، و بالیى جانگذار بود كھ چیزى در 
 .دنیا بھ پاى آن نمى رسد

اما از یاد نبرید كھ اگر او بھ سوى خدا پركشیده است ، قرآن كھ یكى از دو یادگار گرانبھاى او در خانھ ھاى 
ر از آن خبر داده بود، و شما بامداد و شامگاه باصداى بلند و آھستھ و با لحن ھاى گوناگون آن را مى شماست ، پیشت

خوانید و از آن مى آموزید كھ پیام آوران گذشتھ نیز با این حقیقت رو بھ رو شدند؛ چرا كھ مرگ فرمان قطعى و 
 ... تخلف ناپذیر خداست

و محمد جز پیامبرى نیست كھ پیش از او نیز پیام آورانى :((كھ قرآن پیش از رحلت او بھ صراحت ھشدار داد 
آیا اگر او جھان را بدرود گوید و یا كشتھ شود، شما از عقیده خود بر مى گردید؟ و ھر كس از : آمدند و گذشتند

 ((.عقیده خویش بازگردد، ھرگز زیانى بھ خدا نمى رساند و بھ زودى خدا سپاسگزاران را پاداش خواھد داد
 ھشدار پیامبرانھ -11
در این فراز ریحانھ ژرف نگر پیامبر از آفت ھا و عوامل انحطاط و سقوط و فرجام واپسگرایى ، دلسوزانھ و 
 : طبیبانھ و پیامبرانھ ھشدار داد و در این میدان ھا و محورھا بھ روشنگرى پرداخت
 پس از آن پیشرفت شگفت انگیز، چرا عقبگرد؟ -1
باور چرا شرك و تردید؟پس از آن ایمان و  -2  
 پس از آن جنبش و خیزش براى عدالت و آزادى چرا اسارت پذیرى ؟ -3
 . فرجام رسواى عھدشكنان
 . دو آفت بى تفاوتى و سكوت یا دنیادوستى و راحت طلبى -4
 . فریاد از بازگشت بھ استبداد و خودكامگى -5
 . اتمام حجت پیامبرانھ -6
 . بیان شراره دل -7
از فرجام این واپسگرایى و فتنھھشدار  -8  . 
 : آن حضرت در این مورد چنین گفت

ءاءھضم تراث ابى ؟ وانتم بمراى منى ومسمع ومنتدى ومجمع تلبسكم الدعوة وتشملكم الخبرة وانتم ! ایھا بنى قیلة 
تیكم الصرخة فال تغیثون ذوو العدد والعدة واالداة والقوة ، وعندكم السالح والجنة ، توافیكم الدعوة فال تجیبون ، وتاء

 . وانتم موصوفون بالكفاح ، معروفون بالخیر والصالح ، والنخبة التى انتخبت و الخیرة التى اختیرت لنا اھل البیت
قاتلتم العرب ، وتحملتم الكد والتعب ، وناطحتم االمم وكافحتم البھم ، ال نبرح او تبرحون ، ناءمركم فتاءتمرون ، 

االسالم ودر حلب االیام ، وخضعت نعرة الشرك ، وسكنت فورة االفك ، وخمدت نیران  حتى اذا دارت بنا رحى
 ! الكفر، وھداءت دعوة الھرج ، واستوسق نظام الدین
 فاءنى حرتم بعد البیان واسررتم بھد االعالن ونكصتم بعد االقدام واشركتم بعد االیمان ؟

ل وھم بدءوكم اول مرة اتخشونھم فاㆨ احق ان تخشوه ان كنتم اال تقاتلون قوما نكثوا ایمانھم وھموا باخراج الرسو
 (661)مؤمنین 

قد اخلدتم الى الخفض ، وابعدتم من ھو احق بالبسط والقبض ، وخلوتم بالدعة ونجوتم من الضیق  اال قد ارى ان
 . بالسعة ، فمججتم ما وعیتم ، ودسعتم الذى تسوغتم
 (662)فان تكفروا انتم ومن فى االرض جمیعا فان هللا لغنى حمید
 ! ھان اى فرزندان اوس و خزرج

آیا من در مورد میراث پدرم مورد ستم و بیداد قرار گیرم با این كھ شما شرایط مرا مى نگرید و سخنان مرا مى 



جمن و توان و آمادگى فراوانى ھستید؟شنوید و داراى ان  
شما نداى دادخواھى و فراخوان مرا دریافت مى دارید اما پاسخ نمى دھید، و نالھ مظلومیت من بھ گویش شما مى 
رسد اما مرا یارى نمى كنید، و این در حالى است كھ بھ من رزم آورى و پیكارگرى وصف شده اید و بھ خوبى و 

و برگزیدگانى ھستید كھ بوسیلھ پیامبر انتخاب شده ایدشایستگى شھرت یافتھ اید  . 
با گروه ھاى .شما در راه یارى قرآن و پیامبر، با حق ستیزان عرب كارزار كردید و رنج جھاد را بھ جان خریدید

شما ھمواره فرمان ما خاندان وحى و رسالت .گوناگونى كارزار كردید و با شجاعان ، بى ھیچ دلھره پیكار نمودید
اطاعت مى كردید تا بدین وسیلھ آسیاى اسالم بر محور وجود ما بھ گردش درآمد، و شیر در پستان روزگاران  را

فزونى یافت ، و نعره تجاوزكارانھ شرك در گلوبند آمد، و شعلھ ھاى كفر بھ خاموشى گرایید و فراخوان بھ آشوب و 
اما اینك كھ مرز ارزش ھا و ضد ارزش .ستوار گردیدفتنھ ، در نطفھ خفھ شد، و دین خدا در جامعھ و دلھاى مردم ا

ھا بھ وسیلھ پیامبر ترسیم شده است ، چرا بھت زده مانده اید؟ و پس از روشن شدن حقایق ، چرا آن را پوشیده مى 
دارید؟ و چرا پس از بستن پیمان ، اینك عھدھاى خویش را مى شكنید؟ و چرا پس از ایمان ، دگرباره راه شرك را 

فتھ اید؟پیش گر  
چرا با گروھى كھ پیمان ھاى خود را شكستند و آھنگ بیرون راندن پیامبر را نمودند، كارزار نمى كنید؟ در حالى 
كھ آنان نخستین بار پیكار با شما را آغاز كردند، آیا از آنان مى ترسید با اینكھ سزاوارتر است كھ از خدا بترسید، 
 .اگر ایمان دارید

ا را چنین مى نگرم كھ بھ تن آسایى خو گرفتھ ، و شخصیت واالیى را كھ براى ھدایت شم! ھان بھ ھوش باشید
جامعھ و تدبیر امور و رفع گرفتارى ھا از ھمھ شایستھ تر و پرتوان تر بود، كنار زده ، و بھ تنبلى و خزیدن در 

اخناى زندگى راحت طلبانھ ھنگامى كھ گشایش در كارھا یافتید از سختى انجام مسئولیت بھ فر.خلوت تن سپرده اید
 .خزیدید
و سرانجام ھر آنچھ از ایمان و شناخت بھ آسانى حفظ كرده بودید، ناخواستھ بیرون افكندید، و ھر آنچھ نوشیده بودید 
 .بھ اكراه باال آوردید
 اما ھشدارتان باد كھ اگر شما و ھر كھ در روى زمین است ھمگى كفر ورزید، این كارتان بھ خدا زیانى نمى
 . رساند، چرا كھ خداوند بى نیاز از ھمگان و ستوده است
 و سرانجام رھا ساختن شراره دل -12
 :و آن گاه بھ بیان شراره دل پرداخت و فرمود

وقد قلت ما قلت على معرفة منى بالخذلة التى خامرتكم والغدرة التى استشعرتھا قلوبكم ، ولكنھا فیضة النفس ، ! اال
اة وبثة الصدر وتقدمة الحجةونفثة الغیض وخور القن  . 

فدونكموھا فاحتقبوھا دبرة الظھر نقبة الخف ، باقیة العار، موسومة بغضب الجبار وشنار االبد، موصولة بنار هللا 
 (663)فبعین هللا ما تفعلون وسیعلم الذین ظلموا منقلب ینقلبون .الموقدة التى تطلع على االفئدة 
 (664)و انا ابنة نذیر لكم بین یدى عذاب شدید، فاعلموا انا عاملون وانتظروا انا منتظرون 

بھ ھوش باشید كھ آنچھ مى بایست ، من با شناخت كامل بھ شما گفتم ، با این كھ خوب مى دانم كھ وانھادن ! ھان 
نكردن آن ، اینك با پوست و گوشت شما درآمیختھ ، و نیرنگ و دجالگرى ، قلب شما را ربوده است ، حق و یارى 

اما این سخن بھ خاطر لبریز شدن جان و بیرون افكندن خشم درونى و اندوھى است كھ در كران تا كران سینھ و 
 .گستره قلبم موج مى زند
 .آرى گفتنى ھایى كھ گفتھ شد براى اتمام حجت بود

اینك مركب خالفت را بگیرید، اما بھ ھوش...اكنون كھ حق را روشن ساختم  باشید كھ پشتش زخم خورده ، پایش   
شكاف برداشتھ ، و داغ ننگ و عار بر پیشانى او باقى است ، و نشان از غضب خدا و رسوایى ماندگار با خود 

كند، خواھد پیوستدارد و سرانجام نیز بھ آتش خشم خدا كھ تا اعماق دلھا نفوذ مى   . 
آنچھ شما انجام مى دھید و در پیشگاه خداست و بھ ھمین زودى بیدادگران خواھند دانست كھ بھ چھ بازگشتگاه 
 . شومى باز خواھند گشت ، و چھ سرنوشت دردناكى در انتظار آنھاست

ھر آنچھ مى  پس شما.و من دخت ھمان كسى ھستم كھ شما را از عذابى سخت كھ سر راه شماست ھشدار داد
خواھید انجام دھید، ما نیز كار خویش را انجام مى دھیم ، و شما در انتظار كیفر عملكرد زشت و ظالمانھ خود 

ھستیم  باشید كھ ما نیز در انتظار پاداش شكوھبار عملكرد خویش   .(665) 
 سیاست بازى و توجیھ فریب كارانھ رھبر نظام غاصب

گویى پرداخت و چنین گفت آنگاه كھ ابوبكر بھ پاسخ   : 
ان عزوناه وجدناه اباك دون النساء، واخا ...یما،لقد كان ابوك بالمؤمنین عطوفا كریما، رؤ وفا رح! یا بنة رسول هللا 



الفك دون االخالء، آثره على كل حمیم وساعده فى كل امر جسیم ، ال یحبكم اال كل سعید، وال یبغضكم اال كل شقى 
وانت یا خیرة النساء و ابنة خیر االنبیاء، صادقة فى قولك ، سابقة فى وفور عقلك ، غیر مردودة عن حقك ، وال ...
و انى اشھد هللا ...وال عملت اال باذنھ )! صلى هللا علیھ و آلھ (دودة عن صدقك ، وهللا ما عدوت راءى رسول هللا مص

نحن معاشر االنبیاء ال نورث ذھبا وال فضة وال دارا و ال عقارا وانما : وكفى بھ شھیدا، انى سمعت رسول هللا یقول 
كان لنا من طعمة فلوالى االمر بعدنا، ان یحكم فیھ بحكمھنورث الكتاب والحكمة ، والعلم والنبوة ، وما   . 

 !ھان اى دخت گرانمایھ پیامبر
بھ راستى كھ پدر گرانقدرت بر مردم با ایمان ، پرمھر و بخشایشگر؛ و بركفرگرایان و ستمكاران و حق ناپذیران ، 

خواھیم یافت نھ دیگر زنان امت اگر نسبت او را جستجو كنیم ، آن حضرت را در تو .عذاب و كیفرى سھمگین بود
آن حضرت او را بر ھر دوست و نزدیكى برترى داد .، و او را برادر شوى گران مایھ تو خواھیم دید و نھ دیگران 

و از میان ھمگان او را برگزید و شوى شھسوار تو نیز آن حضرت را در نزدیكترین و پرخطرترین كارھا 
 .قھرمانانھ و پراخالص یارى كرد

اندان رسالت را جز نیكبختى واقعى دوست نمى دارد و جز شقاوت پیشھ دنیا و آخرت با شما دشمنى نمى شما خ
شما مردم را بھ .ورزد؛ چرا كھ شما خاندان پاك و پاكیزه پیامبر خدا ھستید و برگزیده نجیب ترین عصرھا و نسل ھا

 .سوى بھشت پرطراوت خدا و راه ھاى روشن او راه مى نمایید
بى ھیچ تردیدى در ! ھ ویژه اى برگزیده بانوان عصرھا و نسل ھا و دخت فرزانھ برترین پیام آوران و تو، ب

 . گفتارت راستگویى و در نبوغ و اندیشھ و خرد بسیارت بر ھمگان پیشگام و پیشتاز ھستى
افتتو ھرگز از حقوق خویش بازداشتھ نخواھى بود و در راستگویى خود، چون و چراكننده اى نخواھى ی  . 

من گامى از دیدگاه پیامبر فراتر نخواھم گذاشت و جز بھ اذن او كارى را آغاز نخواھم نمود، و ! بھ خداى سوگند
 .سردمدار جامعھ و امت ھرگز بھ مردم خویش دروغ نمى گوید

روه پیام ما گ: من اینك خداى را بھ گواھى مى خوانم و او گواھى بسنده است كھ من از پیامبر خدا شنیدم كھ فرمود
آوران ، نھ دینار و درھمى بھ ارث مى گذاریم و نھ خانھ و مزرعھ اى ، ما تنھا كتاب و حكمت و دانش و رسالت را 
بھ ارث مى نھیم ، و آنچھ از مواد غذایى و امكانات اقتصادى نزد ماست ، ھمھ در اختیار زمامدار پس از ما قرار 

كھ صالح اندیشى كند، دستور دھدخواھد گرفت تا در مورد آنھا بھ ھر گونھ اى  . 
و ما آنچھ را كھ اینك در مورد آن سخن مى گویى و آن را مى طلبى براى خرید ساز و برگ دفاعى اختصاص داده 
 .ایم تا مردم مسلمان بھ وسیلھ آن كارزار نمایند و با كفرگرایان و سركشان بداندیش و بدكار بھ پیكار برخیزند

ھ مسلمانان آغاز كردم و خود بھ تنھایى آن را در پیش نگرفتھ و بر دیدگاه خویش استبداد این سیاست را بھ ھمراه ھم
 . نمى ورزم

نھ چیزى از شما .و اینك این حال و روز من و این ھم ثروت و دارایى من است كھ ھمھ را در اختیار تو مى گذارم 
كھ تو ساالر امت پدرت ھستى و درخت  گرفتھ مى شود و نھ براى كسى جز شما گنجینھ و ذخیره مى گردد؛ چرا

برترى و امتیازات ویژه تو را كسى انكار نخواھد كرد و اصل و .بارور و تناور و پاك و پاكیزه براى فرزندانت 
آیا اینك روا مى .فرع تو را كسى نمى تواند فرو نھد و پست انگارد و فرمان تو در دارایى شخصى من نافذ است 

الف دیدگاه و عملكرد پدرت ، پیامبر، رفتار كنم ؟دارى كھ در این مورد خ  
 پاسخ روشنگرانھ فاطمھ بھ تحریف حقایق

آن گاه ریحانھ اندیشمند پیامبر در پاسخ بازیگرى و عوام فریبى استبداد حاكم و تحریف حقایق از سوى او و دروغ 
 :بستن بھ پیامبرش ، فرمود

عن الكتاب صادفا، وال الحكامھ مخالفا، بل كان یتبع اثره ، ) و آلھ صلى هللا علیھ (ما كان رسول هللا ! سبحان هللا 
ویقفو سوره ، افتجمعون الى الغدر اعتالال علیھ بالزور؟ وھذا بعد وفاتھ شبیھ بما بغى لھ من الغوائل فى حیاتھ ، ھذا 
 .كتاب هللا حكما عدال، و ناطقا فصال

یرثنى ویرث من آل یعقوب : یقول  ، فبین عزوجل فیما وزع علیھ من االقساط، (667)وورث سلیمان داود (666)
وشرع من الفرائض والمیراث ، واباح من حظ الذكران واالناث ما ازاح علة المبطلین وازال التظنى والشبھات فى 

سولت لكم انفسكم امرا فصبر جمیل وهللا المستعان على ما تصفون الغابرین كال بل  (668) 
من از این دروغ و افتراى سھمگین شما در شگفتم.زه است خداى یكتا پاك و من  ! 

پیامبر، نھ ھرگز از كتاب خدا روى گردانید و نھ با مقرراتش مخالفت ورزید، بلكھ ھماره راه قرآن را پیمود و 
 .لحظھ بھ لحظھ با آیات و سوره ھاى آن گام سپرد

بھ او ببندید؟ این كار شما پس از رحلت او، بسان ھمان آیا شما بر آنید كھ افزون بر نیرنگ و بیدادتان ، دروغى ھم 
 دام ھایى است كھ در زندگى براى از میان بردن وى گستردید؟



اینك این كتاب پرشكوه خداست كھ میان من و شما حاكم و سخنگوى قاطعى است كھ بھ حق داورى مى كند و مى 
زكریا رو بھ بارگاه خدا كرد كھ: فرماید  : 

(( من فرزندى ارزانى دار تا از من و خاندان یعقوب ارث برد بھ! پروردگارا .)) 
سلیمان از داوود ارث برد:((و مى فرماید .)) 

ونیز بھره ھر كسى را در قانون ارث بھ روشنى بیان مى كند و نصیب ھر كدام از زن و مرد را بھ خوبى ))
نھ.و شبھھ انگیزى آن ھا را بزداید توضیح مى دھد، تا بھانھ ھاى باطل گرایان را بر طرف ساختھ و پندارھا  ! 

 ((. ھرگز كھ شما مى پندارید نیست ، بلكھ ھواھاى جاه طلبانھ شما كارى زشت و ظالمانھ را براى شما آراستھ است
 . اینك صبرى نیكو براى من بھتر است و بر آنچھ شما وصف مى كنید، خدا یارى دھنده است

قھر بزرگوارانھ و درس آموز: 17بخش   
دترین ظالمان تاریخپلی  

انسان ھا ھمھ در معرض اشتباه قرار مى گیرند و ممكن است بلغزند و گاه دست بھ گناه و جنایت زنند، اما پس از 
 .بھ ھوش آمدن و در مرحلھ جبران ، ھمھ یكسان نیستند و ھر كدام شیوه اى دارند
و باز ھم خود را بھ غفلت مى زنندبرخى ھرگز در اندیشھ جبران اشتباھات و گناھان خویش نمى افتند  -1 . 
برخى بھ راستى از پى جبران مى روند و با ھمھ وجود آثار گناه را با درست اندیشى و عملكرد شایستھ ، پاك و  -2
 .پاكیزه مى سازند
و برخى بازیگرند و فریب كارانھ مى كوشند خود و نسل ھا، تاریخ و وجدان ھا، و قربانیان ستم و بیداد خویش  -3

حتى خداى را نیز بفریبند و . 
و این راه و رسم مشترك بیدادگران و عناصر پلید و تجاوزكار است كھ بھ منظور قبضھ قدرت و انحصار امكانات 
و از سر راه برداشتن موانع ، نخست بھ ھر خشونت و بى رحمى و خیانتى دست مى یازند و حقوق و امنیت و 

ن و حقارت بارترین شیوه ھا پایمال خودسرى ھا و خودكامگى ھاى آزادى دیگران را با زشت ترین و پلیدتری
خویش مى سازند و آنگاه سر آخر با سوار شدن بھ كار و رسیدن بھ ھواھاى ابلیسى و حیوانى خویش ، بھ صورت 

و  محرمانھ و پنھانى قربانیان خویش را مى طلبند و یا سراغ آنان مى روند تا حقوق پایمال شده جنایات انجام شده
پلیدى ھاى پدید آمده و خون ھاى ریختھ شده بھ دست بیدادگر خویش را توجیھ نموده و مثال عذر خواھى نمایند و 

اینان پلیدترین خودكامگان و سیاھكارترین و تاریك اندیش ترین ظالمان .بدین وسیلھ ، خشنودى خدا را كسب كنند
اند؛ چرا كھ اینان ظلم را بھ نام عدل ، تاریخ   

را بھ جاى آزادى ، اختناق  
 حق كشى را بھ جاى تاءمین حقوق انسانھا،
 تبعیض و نابرابرى را بھ جاى برابرى ،
 محرومیت از ھمھ حقوق و امكانات را بھ عنوان بھره ورى از آن ھا،
و سرانجام اینكھ شگردھا و شیوه ھاى شرك آلود را بھ نام مذھب و خدا و ارزش ھاى واالى انسانى جامى زنند و 

ین وسیلھ با بافتھ ھاى یكطرفھ و تنھا بھ قاضى رفتن و سلب ھر گونھ حق دفاع از دیگران ، مى كوشند تا خود را بد
 .با ھمھ پلیدى ھا و حق كشى ھا پاك و پاكیزه بنمایانند و تاریخ ، افكار عمومى و حتى آفریدگار ھستى را بفریبند
 موقعیت واالى ریحانھ پیامبر در افكار عمومى

دیدگاه است كھ وقتى نظام سلطھ جو و انحصارگر سقیفھ دریافت كھ مبارزه فكرى و عقیدتى روشنگرانھ  از ھمین
دخت فرزانھ پیامبر كار خویش را كرده و سردمداران آن را رفتھ رفتھ در افكار عمومى رسوا ساختھ و تنھا بھ 

بر پیشانى ھا بر سر كارند، بھ ضرب زور و فریب و زندان و ستم و سركوب و نواختن مارك ظالمانھ ارتداد 
ناگزیر بھ بازى و بازیگرى جدیدى دست یازیدند تا شاید بھ گونھ اى گذشتھ سیاه را از نظرھا دور دارند و خدا و 
خلق او را بفریبند؛ چرا كھ ادامھ مبارزه عقیدتى و اجتماعى و سیاسى مملو از درایت و دوراندیشى ریحانھ پیامبر 

نفى ، ھمچون ؛ قطع رابطھ ، عدم حضور در مجالس و حافل و مسجد غصب شده پیامبر حتى بھ صورت مبارزه م
و روشنگرى و بیان حقایق در ھر فرصت ممكن ، براى نظام تحمیلى سقیفھ ، رسوایى بزرگى است و نشانگر خشم 
 . و ناخشنودى خدا و پیامبر از این نظام و بیگانگى اش از روح و حقیقت اسالم

ى از مردم بھ دالیلى مرعوب و برخى فرصت طلبانھ مجذوب مال و مقام گشتھ و برخى درست است كھ برخ
سكوت و بى تفاوتى پیشھ ساختھ اند، اما ھمھ مى دانند كھ موقعیت فاطمھ و شوى گرانقدر و فرزندان ارجمندش در 

دارند كھ اینان مصداق ھنوز ھمگان بھ یاد .آیینھ وحى و رسالت ، چھ موقعیت واال و بى نظیر و بى ھمانندى است 
و آن موقعیت پرفراز و واالى معنوى اند))مباھلھ((آیھ . 

اند))تطھیر((اینان دارنده سند افتخارى چون آیھ . 



اند))انسان((اینان تبلور اخالص و ایثار و پارسایى و مردم دوستى سوره مباركھ . 
شكوھمند رسالت پیامبر است  اش ھستند و مھر و دوستى شان ، پاد))قربى((اینان تنھا مصداق آیھ مباركھ  . 

اند))آل عمران((اینان شایستگان و وارستگان و ایمان آوردگان بى نظیر در سوره . 
 .اینان سبب آفرینش زمین و زمان و راز آفرینش جھان و انسان اند

ارساز على و مردم بھ یاد دارند كھ پیامبر در ھر موقعیت و فرصتى بھ فرمان خدا شخصیت واال و نقش كلیدى و ك
در روند جامعھ و تاریخ را ترسیم كرد) علیھ السالم( . 

تو از نظر سیما و سیرت بھ من مى مانى و تو ھمانند درخت تناور ھستى كھ من از !((على جان : او بود كھ فرمود
 ((. آن ھستم
 (669).اشبھت خلقى و خلقى و انت من شجرتى التى انا منھا

گوشت تو از گوشت من است و خون تو از خون من ؛ و حق و عدالت ، ھماره ھمراه توست !((على جان : و فرمود
دمى والحق معك  لحمك لحمى ودمك.)) (670) 

 : و خطاب بھ جامعھ و امت فرمود، ھان بدانید كھ
(( ت از امت من است و دانشمندترین آنان در میدان دانش و برترین شان از نظر بردبارى و على بھترین شخصی
 ((.پروا
 (671).على خیر امتى و اعلمھم علما و افضلھم حلما

على ، نخستین ایمان آورنده بھ من در این جھان است و نخستین كسى خواھد بود كھ در روز !((مردم : و فرمود
 ((.رستاخیز با من مصافحھ خواھد نمود
 (672). ان ھذا اول من آمن بى وھذا اول من یصافحنى یوم القیامة

خصیت على نزد من محبوب ترین مرد دنیا و گرانمایھ ترین ش!((عایشھ : و بھ دختر ھمین رھبر نظام سقیفھ فرمود
 ((.جھان بشریت است ؛ بنابراین حق او را بشناس و بزرگ دار و او را گرانمایھ شمار
 (673)ان علیا احب الرجال الى واكرمھم على فاعرفى لھ حقھ واكرمى مثواه 

على ، بھترین كسى است كھ من پس از خود بھ جانشینى خویش مى نھم!((ھان اى بندگان خدا: و فرمود  .)) 
 (674). على خیر من اتركھ بعدى

على بھترین انسان ھاست و ھر آن كسى كھ این حقیقت را :((و این سند افتخار را در تاریخ بھ ثبت رسانید كھ 
ستگرفتھ ا  نپذیرد، بھ راستى راه كفر و ناسپاسى در پیش   .)) 

 (675).على خیر البشر فمن ابى فقد كفر
ھر كس با این ھمھ شكوه و عظمت و ایمان و اخالص و !((ردم ھان اى م: و در گوش ھا طنین افكن ساخت كھ 

 ((. عمل شایستھ و وصف ناپذیر على ، نگوید كھ على بھترین مردم است ، كفر ورزیده است
 (676)من لم یقل على خیر الناس فقد كفر

فردا پرچم را بھ دست قھرمانى توحیدگرا و پراخالص و عدالت خواه خواھم داد كھ خدا :((و در پیكار خیبر فرمود
 ((.و پیامبرش او را دوست مى دارند و او ھم خدا و پیامبرش را

لرایة غدا رجال یحبھ هللا ورسولھ ویحب هللا ورسولھالءعطین ا  .(677) 
ن از او؛ او پیشوا و صاحب اختیار ھر انسان با ایمان پس از من خواھد بودعلى از من است و م:((و فرمود .)) 

 (678). على منى وانا منھ ، وھو ولى كل مؤمن من بعدى
ھیچ پیامبرى نیامد جز اینكھ در میان امت خویش نظیر و ھمانندى داشت و على در رفتار و سیرت :((و فرمود

 ((. ھمانند من در میان امت است
 (679). ما من نبى اال و لھ نظیر فى امتھ و على نظیرى

نخستین كسى كھ در روز رستاخیز و در ساحل حوض كوثر بر من وارد خواھد شد، ھمان كسى است :((و فرمود
این جھان است و ھمھ مى دانید كھ او كسى جز على ، فرزند رشید ابوطالب  كھ نخستین ایمان آورنده بھ من در

 ((. نیست
على بن ابى طالب: اولكم واردا على الحوض ، اولكم اسالما  .(680) 

 و نیز مردم فراموش نساختھ اند كھ فاطمھ در آیینھ محمد، حوریھ اى انسان نما،
 ھمسخن فرشتگان ،
 گل عطرآگین بوستان رسالت ،
 پاره وجود و رگ حیات و قلب پیامبر،
 ركنى از اركان تزلزل ناپذیر ایمان ،



 مشعل ھدایت ،
نجاتكشتى   

 معیار و میزان و مالك حق ،
 برترین دختر عصرھا و نسل ھا،
 واالترین بانوى جھان آفرینش ،
 بھترین مادر گیتى ،
 . و راز آفرینش زن است
 . دوستى اش بسان دوستى پیامبر و خشم و ناخشنودى اش از فرد و گروھى ، نشانگر ناخشنودى خدا از آنان است
 :مگر پیامبر نفرمود

منى فمن اغضبھا فقد اغضبنى فاطمة بضعة  .(681) 
(( ورد مرا خشمگین ساختھ استفاطمھ ، پاره وجود من است ؛ ھر كھ او را بھ خشم آ  .)) 

فاطمھ ، پاره تن من است ؛ ھرچھ او را اندوھگین سازد در حقیقت مرا اندوھگین ساختھ است : و مگر نفرمود
فاطمة بضعة منى یقبضنى ما یقبضھا. .(682) 

خداى از خشم تو بر كسى ، خشمگین مى !((فاطمھ جان : و مگر بارھا خطاب بھ خود آن بانوى بى ھمتا نفرمود كھ 
 ((.گردد و از خشنودى تو، خشنود
 ان هللا یغضب لغضبك و یرضى لرضاك

مھر و محبت تو یعنى جواز بھشت و مھر خدا، و قھر ! ھان اى فاطمھ جان : ر ھمھ فریاد نكشید كھ و مگر در براب
 .و خشم تو یعنى قھر و خشم خدا

و مگر نھ این كھ موقعیت و محبوبیت و شكوه فاطمھ و شوى گرانقدر و فرزندان ارجمندش در نظرگاه پیامبر چنان 
ھمین رھبر نظام سقیفھ پرسیدند كھ روشن بود كھ حتى ھنگامى كھ از عایشھ دختر  : 

 اى الناس احب الى رسول هللا ؟
 محبوب ترین انسان ھا در نظر پیامبر كھ بود؟

فاطمة: قالت .فاطمھ : پاسخ داد  . 
 و مگر نھ این كھ وقتى پرسیدند از میان مردان چھ كسى ؟

زوجھا: من الرجال ؟ قالت : فقیل .ھمسر فاطمھ : گفت  . 
ھا را بھ خاطر دارند و اینك مى نگرند كھ فاطمھ با این نظام غاصب ، سخت راه بیگانگى برگزیده و مردم ھمھ این 

و از سردمداران آن سخت ناخشنود است و آنھا نیز ناجوانمردانھ ترین بیدادگرى ھا را در مورد او روا داشتھ اند و 
 .این چیزى نیست كھ نظام سقیفھ بتوانند از كنار آن بگذرد

داد براى فریب افكار عمومىنقشھ استب  
از این رو، براى رویارویى با گسترش آگاھى عمومى و خنثى ساختن موج آگاھى و احساسات رو بھ رشد جامعھ و 
جلوگیرى از نفرت و انزجار عصرھا و نسل ھا از سردمداران و گردانندگان جریان تاریك اندیش و خشونت بار و 

خفت افكندند تا چنین وانمود كنند كھ رابطھ دخت فرزانھ پیامبر با نظام سقیفھ ظالمانھ سقیفھ ، خود را بھ ھر ذلت و 
 ، دیگر تیره نیست ، مسئلھ قطع رابطھ از سوى او و خاندانش مطرح نیست و او از دستگاه ، خشنود و راضى است
. 

دلیرانھ و ستم ستیز  اما تالش ارتجاعى و فریب كارانھ آنان ھمواره بر صخره استوار شكیبایى و درایت و مقاومت
 .فاطمھ برخورد مى كرد و موفقیتى بھ دست نمى آمد

با این كھ بھ تدبیر خود آن حضرت ، وضعیت او را از حكومت غاصب و جاسوسان آن نھان مى داشتند و این خود 
دستگاه شیوه اى از مبارزه با ستم و بیداد بود و اعتراضى كوبنده بھ سردمداران آن ؛ با این وصف ، جاسوسان 

در ) علیھا السالم (احساس مى كردند كھ زمان بھ شدت و سرعت بھ زیان آنھا پیش مى رود، ممكن است فاطمھ 
 - اوج ناخشنودى و نارضایتى از استبداد، جھان را بدرود گوید و آن گاه نشان عار و ننگ جبران ناپذیر دیگرى

نھ بوستان پیامبر و پایمال ساختن حقوق و عالوه بر غصب خالفت ، یورش بھ خانھ وحى ، غصب حقوق ریحا
بر پیشانى نظام سقیفھ بخورد؛ بھ ھمین جھت  -امنیت و آزادى مردم و قانون ستیزى و قانون گریزى و قانون شكنى 

از ھمھ جا مانده و از سوى فاطمھ رانده شده ، بھ امیرمؤمنان روى آوردند و مصرانھ از او تقاضا كردند كھ راه 
نھ پیامبر را با اجازه مالقات گرفتن از بانوى بانوان ، براى رھبر نظام سقیفھ و مھره اصلى آن عیادت از ریحا

 .فراھم آورد
عمر و ابوبكر نزد من آمده و تقاضاى ! فاطمھ جان ! ھان اى بانوى آزاده : آن حضرت نزد فاطمھ رفت و فرمود



ھى ؟مالقات دارند؛ مى خواھند از شما عیادت كنند، آیا اجازه مى د  
دخت فرزانھ و دوراندیش پیامبر كھ از شرایط و موقعیت امیر فضیلت ھا و نیز از بازیگرى دستگاه ، آگاه بود و 
 :نیز فرصت سرنوشت سازى را براى اتمام حجت دیگرى پیش رو مى دید، پاسخ داد

! یا على .ھستى شما نظر مرا خوب مى دانى ؛ با این وصف خانھ ، خانھ شماست و شما ساالر من ! على جان 
 . البیت بیتك والحرة امتك

بیا تا با : عمر، مرد زورمدار نظام سقیفھ ، بھ رھبر آن گفت : اسناد تاریخى اھل سنت در این مورد آورده اند كھ 
 . ھم بھ خانھ دخت فرزانھ پیامبر، فاطمھ برویم ؛ چرا كھ او را بھ خشم آورده ایم

د و اجازه ورود گرفتند اما دخت گرانمایھ پیامبر بھ آن دو اجازه عیادت آن دو با ھم بھ در خانھ آن حضرت رفتن
نداد؛ بھ ناگزیر بھ سوى امیرمؤ منان رفتند و تقاضاى خویش را با او در میان نھادند و آن حضرت آنان را بھ خانھ 

یوار نشست ، آن دو بھ از آنان روى برگردایند و بھ طرف د) علیھا السالم (ھنگامى كھ آنان وارد شدند، فاطمھ .برد
 (683)...دخت پیامبر سالم كردند اما آن حضرت پاسخ آنھا را نداد

در اسناد تاریخى و روایى شیعھ این جریان بدین صورت آمده استو   : 
بر اثر فشار روحى و صدمات ضربات ظالمانھ در بستر بیمارى افتاد، ابوبكر و ) علیھا السالم (ھنگامى كھ فاطمھ 

بوبكر ھنگامى كھ ا.عمر بھ منظور عیادت آن حضرت ، بھ در خانھ اش رفتند اما آن بانوى بزرگ اجازه ورود نداد
بھ او اجازه ورود بدھد و ) علیھا السالم (چنین دید، پیمان بست كھ دیگر زیر سقف نخواھد خوابید تا این كھ فاطمھ 

كشیدن   او بتواند خشنودى خاطر آن حضرت بھ خاطر غصب خالفت ، مصادره فدك ، یورش بھ خانھ او و بھ آتش 
 .آن و زدن وى و شھادت فرزندش جلب نماید

بھ سوى امیرمؤمنان شتافت و از او تقاضا كرد براى آنان اجازه ورود بگیرد آن گاه عمر ...(684) 
ندامت شدید رھبر نظام سقیفھ اظھار  

 -كھ بسان باران رحمتى بر عدالت پیشھ و ستمكار مى بارید  - سرانجام آن دو با كرامت و بزرگوارى امیرمؤمنان 
اجازه ورود یافتند، اما ھنگامى كھ بھ خانھ در آمدند و بھ بانوى بانوان سالم كردند، آن حضرت از آن دو روى 

ادشان را ند بگردانید و پاسخ  . 
آنان چندین بار كوشیدند تا در برابر چھره ملكوتى فاطمھ قرار گیرند و پاسخ سالم خویش را دریافت دارند اما دخت 
فرزانھ پیامبر ھمانگونھ كھ در بستر بیمارى خفتھ بود، از بانوان پرستار خویش خواست كھ پارچھ بر روى چھره 
 ...اش بیفكنند تا چشم حق بین او بر چھره آن دو نیفتد

ما بد رفتیم ، نادرست عمل كردیم ، راه بیداد پیمودیم و اینك پشیمانیم ! دختر گرانمایھ پیامبر: رھبر نظام سقیفھ گفت 
و عذرخواه ؛ و آمده ایم تا تقاضاى عفو كنیم و خشنودى شما را فراھم سازیم و موجبات ناخشنودى را از میان 
 . برداریم و شما ما را مورد بخشایش قرار دھى

آنان مرد بازگشت .اما ھم خود آنھا و ھم دخت فرزانھ پیامبر مى دانستند كھ آن دو بازى مى كنند و دروغ مى گویند
نھ شھامت دست كشیدن از خالفت را داشتند و نھ بازگردانیدن فدك و نھ آن جنایت ھایى كھ پس از آن .بھ حق نبودند

انحراف و بازگشت خویش در برابر بازى خوردگان دو گناه مرتكب شدند و نھ اعالن شھامتمندانھ گناه و  . 
 . آنان در پى فریب بودند و تطھیر خویش از آن فجایع و باز ھم ادامھ سیاست ھاى دجالگرانھ و ظالمانھ گذشتھ
و درود خداى بر آن درایت و شھامت و تدبیر شگرفى كھ طناب فریب را بھ گردن خود آنان پیچید و كمند تزویر را 
 .پاره كرد
 ھرگز با شما سخن نخواھم گفت

من ھرگز با شما : بھ ھر حال دخت اندیشمند و آینده نگر پیامبر براى خنثى كردن آن بازى سیاسى بھ آنان فرمود
 .سخن نخواھم گفت مگر این كھ بھ این پرسش من پاسخ دھید
 .میان سخن آن گرانمایھ دویدند كھ كدام پرسش ؟ بھ خدا صادقانھ پاسخ خواھیم داد

خود شنیده اند كھ فرمود  از آنان بپرس آیا این سخن جاودانھ پدرم پیامبر را با گوش ! على جان : فرمود : 
فاطمھ از من است و من از اویم ؛ ھر كھ او را بیازارد مرا آزرده است و ھر كھ مرا بیازارد خدا را، و ھر كس 

تم او را آزرده است ؟ آیا این سخن را بھ یاد پس از رحلت من او را بیازارد، ھمچون كسى است كھ در زمان حیا
 دارند؟

فاطمة بضعة منى وانا منھا، من آذاھا فقد آذانى ومن آذانى فقد آذى هللا ، : انشدكما باㆨ ھل سمعتما النبى یقول : فقالت 
 . ومن آذاھا بعد موتى كان كمن آذاھا فى حیاتى ومن آذاھا فى حیاتى كان كمن آذاھا بعد موتى

اللھم : قاال!آرى ، بھ خداى سوگند این سخن را از پدر گرانمایھ ات ، پیامبر شنیده ایم : بى درنگ پاسخ دادند آن دو
 نعم



فاطمھ باز ھم از على خواست ھمان سؤ ال را دگرباره بپرسد، و پس از پرسش ، پاسخ دادند كھ آرى بھ خدا سوگند 
 ! شنیده ایم

الحمدㆨ:ى نیاز آورد و گفت بانوى بانوان روى نیاز بھ بارگاه آن ب  
من تو را ! پروردگارا: و آن گاه دست ھا را بیشتر بھ سوى آسمان برد و نیایشگرانھ فرمود.ستایش از آن خداست 

بھ گواھى مى خوانم و از حاضران در این محفل نیز مى خواھم كھ شاھد باشند كھ این دو تن مرا سخت 
باد كھ من با این دو، یك كلمھ سخن نخواھم گفت تا تو را در روز  سوگند بھ شكوه و عظمت تو! خدایا.آزردند

رستاخیز دیدار كنم و شكایت خویش از این دو را بھ تو باز گویم و بگویم كھ این دو با او و من چگونھ بیدادگرانھ 
 .رفتار كردند

وهللا ال اكلمھما من .موتى  انھما قد اذیانى فى حیاتى وعند: اللھم انى اشھدك فاشھدوا یا من حضرنى : ثم قالت 
 (685)... راءسى كلمة حتى القى ربى فاشكوكما الیھ بما صنعتما بھ وبى وارتكبتما منى
بدین صورت ، ھم خود آن دو و ھم آگاھان قرون و اعصار دریافتند كھ چھ كسانى او را آزردند و ھم دریافتند كھ 
آزاردھندگان او در حقیقت خدا و پیامبر را آزرده اند و روشن است كھ كسانى كھ خدا و پیامبر را بیازارند چھ 
 . سرنوشت شومى در انتظار آنان است
 (686)ان الذین یؤ ذون هللا ورسولھ لعنھم هللا فى الدنیا و االخرة واعدلھم عذابا مھینا
بى تردید كسانى كھ خدا و پیامبر او را آزار مى رسانند، خدا آنان را در این جھان و جھان دیگر لعنت كرده و ))
 ((. برایشان عذابى خفت آور آماده ساختھ است

و نیز روشن است كھ دوستى و مھر ورزیدن بھ كسانى كھ خدا بر آنان خشم گرفتھ است ، از دیدگاه قرآن سخت 
 . محكوم است

ا ایھا الذین آمنوا ال تتولوا قوما غضب هللا علیھم قد یئسوا من االخرة كما یئس الكفار من اصحاب القبوری (687) 
(( آنھا بھ راستى از .مردمى را كھ خدا بر آنان خشم رانده ، بھ دوستى مگیرید! ھان اى كسانى كھ ایمان آورده اید
 ((.آخرت نومید شده اند؛ ھمان گونھ كھ كافران اھل گور نومید شده اند

آنان ادامھ دادو آن گاه دیگر ھرگز با آنان سخن نگفت و بھ اعتصاب روشنگرانھ خویش با  . 
 ! اى كاش مرده بودم
 : رھبر نظام سقیفھ با شنیدن سخن دخت گرانمایھ پیامبر، بھ نكوھش و مالمت خویش و عملكردش پرداخت و گفت
 ! اى كاش من مرده بودم
 ! اى كاش ھرگز دیده بھ جھان نگشوده بودم

ستى از پرونده سیاه خویش پشیمان است و بھ اظھار ندامت ھایى از این دست پرداخت و چنین وانمود كرد كھ را
اما عمر، ھمو كھ او را مى گردانید و مى چرخانید و مغز متفكرش بود، یك لحظھ پنداشت كھ او بھ راستى از كرده .

اش پشیمان است و بر آن است كھ بھ حق اعتراف كند و خویشتن را از دوزخ دنیا و آخرت نجات دھد، پس بر او 
 : نھیب زد كھ

تو را ! شگفت از مردمى كھ تو سالخورده خرفت و سبك مغز را بھ رھبرى خویش برگرفتھ اند! بر است ھان چھ خ
كھ از خشم و ناراحتى یك زن ، خود را باختھ و این گونھ بى قرارى مى كنى و از خشنودى او در پوست نگنجیده ، 
 خشنود مى گردى ؟

ھ خوراك تبلیغاتى براى فریب ساده دالن بود، رسیده باشندو آن گاه برخاستند و رفتند بى آنكھ بھ خواستھ خویش ك . 
راستى كھ درود خداى بر آن اسطوره درایت و كیاست و فرزانگى ، بر آن اسوه پایدارى ، شكیبایى و شھامت ، بر 
 .آن ایمان مجسم و بر آن مایھ فخر و مباھات زنان و مردان آزاده و ھوشمند و ستم ستیز

ز با انبوه زنان عیادت كنندهسخنى موج انگی: 18بخش   
 سخنى موج انگیز

با ادامھ پیكار عقیدتى و اثر گذارى در افكار و وجدان ھا، فشارھا و رنج ھا نیز در جسم و روح آن فرزانھ عصرھا 
 .اثر نھاد

از یك سو اندوه سھمگین رحلت پدر و از دگر سو مظلومیت و خانھ نشینى امیر ارزش ھا، برادر و جان شیرین و 
كتا شاگرد محمد، از طرفى جراحت ھاى بازو و پھلو و شكستگى ھاى سینھ و از طرف دیگر فشارھاى شكننده ی

روحى ، از سویى ادامھ انحراف جامعھ و تاریخ و بھ باد رفتن آرمان ھا و آرزوھا و ره آوردھاى شیرین و 
دیگر نگرانى از سرنوشت دین  افتخارآمیز فداكارى ھاى سترگ خود، پدر گرانمایھ و شوى شھسوارش و از سوى

 . و دفتر و نسل ھاى آینده ، با آن بنیاد كج و راه و روش ظالمانھ بھ نام دین و در ستار مذھب
 پاورقي
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 .اینھا دخت قھرمان و شھامتمند پیامبر را بھ بستر بیمارى افكند و او را بھ آستانھ شھادت سوق داد
با این كھ بھ تدبیر و خواست خود آن اسطوره مقاومت و درایت ، روند بیمارى او بھ وسیلھ ھمسنگر قھرمانش 

وى شیردل و آزاده و امیرمؤمنان ، و فرزندان ارجمند و پرستاران پرمھر و ارادتمندش دو بان
، ھم از حكومت خودكامھ نھان داشتھ مى شد و ھم از آنانى كھ از حق و عدالت ))فضھ((و))اسماء((روشنفكر،

پشتیبانى نكردند، و این خود تاءكیدى بر ادامھ مبارزه و اعتصاب بر ضد نظام بیدادپیشھ سقیفھ بود؛ با این وصف 
را در فجایعى كھ رخ داده   در ژرفاى جان ، خود و مردان خویش زنان سرشناس مھاجر و انصار كھ بھ ھر حال 

بود، مسئول مى شناختند، رفتھ رفتھ بھ فكر چاره اندیشى و كسب خشنودى دخت گرانمایھ پیامبر افتادند و از پى آن 
 .بھ عیادت بانوى بانوان شتافتند

ایى آمده است و نھ نام و عنوان آنان و نھ واقعیت این است كھ نھ شمار زنان عیادت كننده در اسناد تاریخى و رو
 . انگیزه این اندیشھ و شتافتن شان
ممكن است آنان خود بر اثر موج روشنگرى و مبارزه عقیدتى و بیان حقایق و دردھا و ھشدارھاى اندیشاننده بانوى 

آنان بھ منظور بانوان از خواب غفلت بیدار گشتھ باشند و ممكن است اصل این حركت بھ اشاره برخى مردان 
كاستن از بار گناه خویش و دلجویى از دخت فرزانھ پیامبر و بردن عذر تقصیر بھ پیشگاه خدا و جلب خشنودى او 
صورت گرفتھ باشد؛ از سوى ھمان مردنمایانى كھ در خطرناك ترین پیچ تاریخ و حساس ترین لحظات ، گروھى با 

ى تفاوتى و ولنگارى و عدم احساس مسئولیت ، نظامى را سر ھمكارى با جریان ویرانگر سقیفھ و برخى نیز با ب
بھ نام دین خدا - كار آوردند كھ نخستین قربانى آن اسالم و خاندان وحى و رسالت  بود؛ نظامى كھ در مدتى كوتاه  - 

ھمھ واژه ھا، ارزش ھا، مفاھیم جان بخش انسانى و اسالمى ، ھمھ را یكسره تحریف و پایمال ساخت و چھره 
ذیر و پرجاذبھ و زیباى اسالم و عرب را زشت ساخت و مدینھ ، آن كانون نور و آن خانھ وحى و آن شھر وفا و دلپ

صفا و عدالت و آزادى و آن دژ امنیت و آزادگى و برادرى و رعایت حقوق را بھ مسلخ ارزش ھا و انسانیت ھا 
 . تبدیل ساخت

تا بدین وسیلھ با دلجویى از فاطمھ ، او را از ادامھ پیكار شاید دست بازیگر سیاست نیز فعال بود ! خدا مى داند
فكرى و عقیدتى و ادامھ مقاومت بر ضد نظام سقیفھ منصرف و قدرت و سلطھ حاكم را استحكام بخشد، اما غافل از 
این كھ آن قھرمان درایت و فرزانگى و ایمان ، ھمان فرصت را نیز بھ فرصت رسوایى استبداد تبدیل خواھد ساخت 
 .و حقایق را بھ نسل ھاى آینده خواھد گفت ؛ و ھمین گونھ نیز شد

با این كھ دیدار ناگھانى و بدون ھماھنگى و آمادگى قبلى بود و آن آموزگار ارزش ھا نیز در بستر بیمارى ؛ با این 



جارى  وصف سخنانش از نظر الفاظ و ظاھر و جمالت و محتوا شگفت انگیز است و اقیانوسى از دانش و بینش را
 .ساخت و شور و شعورى دیگر براى اصالح جامعھ و حكومت در بستر تاریخ آفرید
 چگونھ شب را بھ سحر آوردى ؟

آمدند و پس از این كھ ) علیھا السالم (آرى ، آن چھ روشن است ، انبوھى از زنان مھاجر و انصار بھ خانھ فاطمھ 
ى بھ نمایندگى از ھمھ گفتندگرداگرد بستر او نشستند، جویاى سالمتى او شدند و برخ : 

 كیف اصبحت من علتك یابنة رسول هللا ؟
ھان اى دخت گرانمایھ پیامبر با رنج و بیمارى چھ مى كنى ؟ و با این رنج و بیماریت شب را چگونھ بھ سحر 
 آوردى ؟

تایش شایستھ و و آن بانوى اندیشمند بھ كمك پرستاران خویش كمى در بستر جابھ جا شد و نشست و آن گاه پس از س
 بایستھ خدا بھ پاسخ آنان پرداخت و آن جا بود كھ غوغایى از بیان ،
 منطق ،
 شور،
 شعور،
 اندیشھ ،
 مفاھیم ،
 معارف ،
 فرھنگ ،
 محتوا،
 روح ،
 رشد،
 معنا،
 جان ،
 روان ،
 نیرو،
 حركت ،
 حرارت ،
 نشاط،
 توفان ،
 حماسھ ،
 ژرف نگرى ،
 ھوشمندى ،
 درایت ،
 تیزبینى ،
 زیركى ،
 نبوغ ،
 شناخت ،
 بینش ،

عظمت و شكوه و موجى از ارزش ھا و رادى ھا دگرباره وارد تاریخ شد، چشمھ اى زالل و آبشارى ریزان و 
شفاف براى ھمھ جارى و ریزان گشت ، و شعلھ ھا و شراره ھاى مقدس و ستم سوز، دگرباره براى نابود ساختن 
 .بنیاد بیداد و تار و پود فریب و ستم زبانھ كشید
 براى ثبت در تاریخ

آموزگار پرشكوه رادى ھا با یاد و نام خدا درس دگرگون ساز خویش را آغاز كرد و باران حقایق و واقعیت ھا را 
 باراند و بھ روشنگرى پرداخت و براى ثبت در تاریخ از انحراف بازیگران سقیفھ از حق و عدالت ،
 از عھد شكنى سران مھاجر و انصار،

م دنبالھ رو و ناآگاه ،از بى وفایى مرد  
 از بازیگرى بازیگران دین و سیاست ،



 از ضعف روحیھ ھا و اختالف دیدگاه ھا در برابر بالى سقیفھ ،
 از مسئولیت مردم در برابر حق كشى نظام بیدادپیشھ ،
 از آغاز انحراف و انحطاط جامعھ ،

ؤمنان ،از انگیزه ھاى كینھ توزانھ سردمداران سقیفھ و علل مظلومیت امیرم  
 از ویژگى ھاى حكومت عادالنھ و انسانى امیر واالیى ھا،
از برنامھ ھاى مترقى و آرمانى حكومت شایستھ ساالر علوى براى اداره شایستھ و بایستھ جامعھ و دین و دنیاى 
 مردم ،
 از پروا و دقت او در ھزینھ بیت المال و حفظ اموال عمومى و امانت ھاى ملى ،

بھ حقوق ، آزادى ، امنیت ، كرامت و آبروى مردم ، از احترام آن حضرت  
از قانون گرایى ، حق مدارى ، دادگرى ، آزادگى ، آزادمنشى ، بشردوستى ، مردم خواھى ، ھمگامى ، ھمراھى ، 

گویى نظام علوى ، شكیبایى ، بردبارى ، مسالمت ، صلح جویى ، نقدپذیرى ، تحمل ، مدارا، و پاسخ   
خونبار،و سرانجام از آینده   

 استبداد و اختناق و سركوب و خشونت دیرپا و بى رحمانھ ،
 از پایمال شدن حقوق بشر و حرمت انسان ھا،

از فقر، ذلت ، اسارت ، سانسور، حقارت ، ذلیل پرورى ، و رواج تملق و چاپلوسى و بت سازى و بت تراشى از 
و مكتب ، و از آینده تیره و تارى كھ در پیش بود،  شیفتگان قدرت و تشنگان جاه و مقام بھ نام خدا و در ستار مذھب

 . با فرزانگى و درایت و آینده نگرى وصف ناپذیرى سخن گفت
 نكوھش مردم دنبالھ رو و واپسگرا -1

آن حضرت در آغاز سخن ، در نكوھش بازیگران و مردم دنبالھ رو و واپسگرا و بازى خورده ، كھ در برابر 
لب و حركت ارتجاعى آنان ، برخى مرعوب و برخى مجذوب و برخى مغرور و سیاست بازى سردمداران جاه ط

 :پاره اى بھ آفت بى تفاوتى گرفتار شدند، چنین فرمود
اصبحت وهللا عائفة لدنیا كن ، قالیة لرجالكن ، لفظتھم بعد ان عجمتھم وشنئتھم بعد ان سبرتھم ، فقبحا لفلول الحد، 

ع القناة ، وخطل اآلراء، وزلل االھواء، وبئس ما قدمت لھم انفسھم ان سخط واللعب بعد الجد، وقرع الصفاة ، وصد
هللا علیھم وفى العذاب ھم خالدون ، ال جرم لقد قلدتھم ربقتھا، وحملتھم اوقتھا، وشننت علیھم غاراتھا، فجدعا وعقرا 
 و بعدا للقوم الظالمین

استبدادزده و حقارت بار شما بیزارم و نسبت بھ  در حالى كھ شب را بھ سحر آوردم كھ از دنیاى! بھ خداى سوگند
مردان شما را در فراز و نشیب روزگار و در برابر رخدادھا .مردان دنیادار و فرصت طلب شما سخت خشمگین 

 .آزمودم و آنان بیزارى و نفرت را برانگیختند
صر و ناجوانمرد از بوتھ دین باورى و دین دارى و آزادگى و حق طلبى آنان را محك زدم ، اما آنان سست عن

 .آزمایش سربرآوردند
آنان اینك بھ شمشیرھاى شكستھ و زرنگار گرفتھ و از كارافتاده مى مانند و چھ زشت است این كندى پس از آن 

از آن ھمھ تالش و جھاد و پایدارى  برندگى ، و این سستى و بى تفاوتى پس   ! 
! ى و ظلم ستیزى و تسلیم حقارت بار در برابر فریب و بیدادو چھ بد منظره است این شكاف خوردن نیزه جوانمرد

و چھ رنج آور است این انحراف از ھدفھا و آرمان ھا و تباھى در خرد و اندیشھ و لغزش در مسیر زندگى و روند 
 ! جامعھ

ان فرود فرستادند؛ چرا كھ خشم خدا بر آن  و راستى را كھ براى خویشتن چھ بد ذخیره و زاد و توشھ اى از پیش 
 .آمده و در عذاب دردناك جاودانھ خواھند بود
آرى ، با این مسئولیت ناپذیرى و بى تفاوتى آنان در پیكار سرنوشت ، من نیز بھ ناگزیر كار را بھ آنان واگذاردم و 

سر آنھا ریسمان این مسئولیت را بر گردن آنان افكندم و با بیان حقیقت و باراندن دلیل و برھان ، ننگ و عار را بر 
 . ریختم
 !پس بینى آن گروه بیدادگر بریده باد و لب و دھانشان زخم خورده ، و نابودى و ھالكت سرنوشت شان باد
 افشاى انگیزه ھاى واقعى اقتدارگرایان سقیفھ -2

ن ریحانھ سرافراز پیامبر در دومین فراز از سخن جاودانھ اش بھ انگیزه ھاى كینھ توزانھ و جاه طلبانھ سردمدارا
سقیفھ پرداخت و از علل دشمنى آنان با امیرمؤمنان ، با درایت و ھوشمندى بسیار پرده برداشت و این گونھ بھ 
 : روشنگرى پرداخت

انى زعزعوھا عن رواسى الرسالة ، وقواعد النبوة والداللة ، ومھبط الروح االمین ، والطبین باءمور الدنیا ! ویحھم 



مبین ، وما الذى نقموا من ابى الحسن ؟ نقموا منھ وهللا نكیر سیفھ ، وقلة مباالتھ لحتفھ والدین ؟ اال ذلك ھو الخسران ال
 . ، وشدة وطاءتھ ونكال وقعتھ ، وتنمره فى ذات هللا

آنان چگونھ حق را از محور و مركز و بنیان رسالت دور ساختند؟! واى بر آنان   
گاه وحى و فرشتھ امین بھ نقطھ دیگرى بردند؟چگونھ پایگاه نظام عادالنھ و بشردوست نبوى را از فرود  

آنان چگونھ شخصیت ھاى كارآمد و آگاه بھ امور دین و دنیاى مردم را كنار زدند و عناصر تاریك اندیش و ناالیق 
 .و ناآگاه را بھ جاى آنان گماشتند

آگاه باشید كھ این زیانى سخت جبران ناپذیر و آشكار است! ھان   ! 
شد كھ آنان از ابوالحسن كینھ بھ دل بگیرند و او را كھ خدا و پیامبرش براى ھدایت جامعھ آخر چھ عاملى باعث 

 برگزیده بودند، كنار نھند؟
 . بگذارید من حقیقت را بھ شما و براى ثبت در تاریخ بگویم

شناخت ، آنان بدان دلیل كینھ على را بھ دل گرفتند كھ شمشیر عدالت او، بھ ھنگامھ ضرورت آشنا و بیگانھ نمى  
 بدان دلیل كھ او در اوج شجاعت و شھامت ، از مرگ در راه حق و عدالت ھراسى بھ دل راه نمى داد،
بدان دلیل كھ با یك لبھ شمشیر كفر و تباھى و خشونت و حق ستیزى را بھ دقت و شھامت از ھم مى شكافت و مى 

براى دیگران درس عبرت مى ساخت ،برید و با لبھ دیگر آن ، تجاوزكاران را سر جاى خود مى نشاند و   
خشم مى گرفت و از ھیچ چیز و ھیچ كس نمى  -آن گاه مى بایست  - بدان دلیل كھ تنھا در راه خشنودى خدا 

 ھراسید،
 .و بدان دلیل كھ او اھل بازى و سازش و ریاكارى و مداراى با بیداد و تباھى نبود

ؤمنان بوداین ھا انگیزه ھاى خشم و كینھ جویى نسبت بھ امیرم . 
 ترسیمى از ویژگى ھاى دولت علوى -3

آن حضرت در سومین فراز سخن تاریخى و روشنگرانھ اش ، بھ ترسیمى جالب و زیبا از حكومت عادالنھ و 
آزادمنشانھ و انسانى علوى پرداخت و برنامھ ھاى مترقى و آرمانى او را براى اداره و رستگارى جامعھ بھ گونھ 

در این مورد چنین فرمود.ز حق جویان قرار دارداى فشرده در چشم اندا : 
وتاㆨ لو مالوا عن المحجة الالئحة وتكافوا عن زمام نبذه الیھ رسول هللا وزالوا عن قبول الحجة الواضحة لردھم الیھا 

رویا و حملھم علیھا ولسار بھم سیرا سجحا، ال یكلم خشاشھ ، وال یكل سائره وال یمل راكبھ والوردھم منھال صافیا 
تطفح ضفتاه ، وال یترنق جانباه ، وال صدرھم بطانا، ونصح لھم سرا واعالنا، ولم یكن یحلى من الغنى بطائل ، وال 
 یحظى من الدنیا بنائل ، غیر رى الناھل وشبعة الكافل ، ولبان لھم الزاھد من الراغب ، والصادق من الكاذب ؛

كات من السماء واالرض ولكن كذبوا فاخذناھم بما كانوا یكسبون ولو ان اھل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیھم بر
(688) 

الء سیصیبھم سیئات ما كسبوا وما ھم بمعجزین والذین ظلموا من ھؤ  (689) 
ان در برابر قدرت طلبان خودكامھ مى ایستادید و با یارى او اجازه نمى دادید اگر شما و مردانت! اما بھ خداى سوگند

بربایند، بى ھیچ تردیدى ،  - كھ پیامبر بھ دست امیرواالیى ھا سپرده بود  -زمام ھدایت و اداره جامعھ و دینتان را 
د و سعادت ، ھدایت مى او اداره جامعھ و كارھاى آن را سامان مى بخشید و بھ آسانى و توانمندى در مسیر رش

 .كرد؛ ھم ھیچ حقى از كسى پایمال نمى شد و ھم حركت این مركب و كاروان اینقدر رنج آور و غمبار نمى بود
او با ویژگى ھاى خویش ، جامعھ را بھ سرچشمھ زالل و شفاف و ھماره جوشانى مى رساند كھ سرزمین وسعت و 

ب حیات از ھر سو سرازیر مى گشت و ھیچ كس و ھیچ آ.بركت و فراوانى بود و كاستى و كدورت نداشت 
 .موجودى تشنھ نمى ماند

او در نھان و آشكار، نیكى و خیر مردم را مى خواست و اگر در جایگاه واقعى خویش قرار مى گرفت ، نھ بھره 
 . فراوانى از بیت المال براى خود برمى داشت و نھ از ثروت دنیا جز بھ اندازه رفع نیاز برمى گرفت

او معیار و میزانى بود كھ اگر زمام ھدایت جامعھ در كف باكفایت او قرار مى گرفت و امكانات مردم در دست او 
مى بود، پارسا و دنیاطلب ، ھركدام از ھم باز شناختھ مى شد و روشن مى گشت كھ چھ كسى راستگو و كدامین فرد 
 . دروغ پرداز است

شھرھا و روستاھا ایمان آورده ، پرواى خدا پیشھ مى ساختند، بركت اگر مردم : این سخن خداست كھ مى فرماید
ھاى زمین و آسمان را بر آنان فرو مى باراندیم اما آنان حقیقت را دروغ مى شمردند و ما ھم آنان را در برابر آنچھ 
 (690). انجام دادند زیر تازیانھ كیفر گرفتیم

و از اینان كسانى كھ ستم كردند، ره آورد بد عملكردھا و دستاوردھایشان بدانان خواھد رسید و : و نیز مى فرماید



و عاجزكننده ما نخواھند بود آنان ھرگز بھ ستوه آورنده .(691) 
بر استو این گونھ ، بیانگر حال و روز شما پس از رحلت پیام  . 

 تصویرى از ماھیت خشن و واپسگرایى جریان سقیفھ -4
زنان مھاجر و انصار در بھت و حیرت ، سراپاگوش بودند و بانوى بانوان بستر بیمارى را بھ دانشگاھى دیگر 
 .تبدیل ساختھ بود و روشنگرى مى كرد و نور مى پاشید

ھ ترسیم تصویرى از ماھیت رویداد ظالمانھ و او در سومین فراز از درس انسان ساز و روشنگرانھ خویش ، ب
 :واپسگرایانھ استبداد و انحصار و سركوب و تاریك اندیشى برخاستھ از جریان سقیفھ پرداخت و چنین فرمود
، لیت شعرى ؟ الى اى سناد استندوا؟ (692)اال ھلم واستمع ، وما عشت اراك الدھر عجبا، وان تعجب فعجب قولھم 
 وعلى اى عماد اعتمدوا؟ و باى عروة تمسكوا؟ وعلى آیة ذریة اقدموا واحتنكوا؟
 (694)و بئس للظالمین بدال (693)لبئس المولى ولبئس العشیر
استبدلوا وهللا الذنابى بالقوادم ، والعجز بالكاھل ، فرغما لمعاطس قوم یحسبون انھم یحسنون صنعا، اال انھم ھم 
 (695)المفسدون ولكن ال یشعرون 

افمن یھدى الى الحق احق ان یتبع ام من ال یھدى اال ان یھدى فما لكم كیف تحكمون ! و یحھم  (696) 
اگر از ! نشان مى دھدراستى را كھ روزگار چھ شگفتى ھا بھ تو ! اینك بھ ھوش باشید و بیایید و بشنوید! ھان 

 ! شگفتى ھاى روزگار شگفت زده شوى ، بافتھ ھاى اینان شگفت آورتر است
كاش مى دانستم كھ مردان شما با این كارشان بھ چھ ستون استوارى تكیھ كردند؟ و چھ پناھگاھى براى خویش 
 جستند؟
 بھ كدامین ریسمان گسست ناپذیر ھدایت چنگ زدند؟

براى خویش برگزیدند؟ و كدام پایگاه استوار را  
 بر كدامین خاندان پیشى جستند؟
 و بھ چھ كسانى چیرگى یافتند؟
 و بھ چھ امیدى این ھمھ ستم و بیداد مرتكب شدند؟
 و چگونھ حقوق خدا و پیامبر و حقوق و آزادى و حرمت بندگان او را پایمال ساختند؟

د قرار گاھى خواھند بود و بھ بد ره آورد و و بیدادگران در چھ ب! آنان عجب دوست و سررشتھ بدى برگزیدند
 ! نتایجى دست خواھند یافت
بھ خداى سوگند كھ مردان شما بھ جاى بالھا و شاھپرھا، كرك ھا و پرھاى كوچك و ناتوان را برگزیدند و دم را بر 

مى پندارند كھ پس نكبت و نفرین بر جامعھ اى كھ عبث و بیھوده .سر مغز، و پشت را بر سینھ و قلب ترجیح دادند
 .با این شیوه زشت و ظالمانھ ، نیك و شایستھ عمل مى كنند
 .اما بھ ھوش باشید كھ آنان ھمان تبھكارانند ولى خود در نمى یابند

آیا آن كس بھ حق و عدالت و سرچشمھ آن راه یافتھ است ، براى پیروى شایستھ تر است یا آن كس ! واى بر آنان 
ند ھدایت است ؟ كدام یك ؟ شما را چھ شده است ؟ چگونھ داورى مى كنید؟كھ راه نیافتھ و خود نیازم  

 !ھشدار پیامبرانھ از آینده خونبار -5
در دلھاى زنان مھاجر و انصار چھ غوغایى پدید ) علیھا السالم (تنھا خدا مى داند كھ سخنان از دل برخاستھ فاطمھ 

 آورد؟
 چھ طوفانى بھ راه انداخت ؟

یخت ؟چھ احساساتى برانگ  
 چھ موج ھایى ایجاد كرد؟
 موج احساس شرمندگى و خجالت ؟
 موج احساس حسرت و ندامت ؟
 موج احساس بھت و حیرت ؟
 موج احساس خفت و خوارى ؟
 موج احساس حقارت و كوچكى ؟
 . یا امواجى كوبنده و توفنده تر از ھمھ این احساس ھا؟ نمى دانم

خرین فراز از سخن خویش را در ھشدار از صداى گامھاى استبداد مھین بانوى بشریت و مام پرفضیلت رسالت ، آ
و خودكامگى و خشونت دیرپا و ویرانگرى كھ در راه بود، اختصاص داد و حقایق را خیرخواھانھ و دلسوزانھ و 
 حكیمانھ و طبیبانھ ، بسان بارانى حیات بخش بر كویر دلھا و مزرعھ جانھا و گستره مغزھا، براى بیدارى جامعھ و



 :دمیدن روح مقاومت و ایستادگى در برابر آفتھا، باراند و فرمود
اما لعمرى لقد لقحت ، فنظرة ریثما تنتج ، ثم احتلبوا مل ء القعب دما عبیطا وذعافا مبیدا، ھنالك یخسر المبطلون ، و 
 ... االولون  یعرف التالون غب ما اسس

، واستبداد ومن الظالمین ، یدع فیئكم زھیدا، وجمعكم  وابشروا بسیف صارم ، و سطوة معتد غاشم ، وھرج شامل
 حصیدا، فیا حسرة لكم ، وانى بكم ؟ و قد عمیت علیكم ؟
 (697)انلزمكموھا و انتم لھا كارھون 

بھ جان خودم سوگند، كھ بذر فتنھ اى بزرگ و سھمگین فشانده شد و تباھى و فساد ریشھ ! ھان ھشدارتان باد
پس انتظار برید كھ این بذر شوم و ذلت بار در مزرعھ جامعھ ریشھ دواند و میوه تلخ و ثمره نفرت بار .دوانید

ا بدھدخویش ر . 
از این پس ، از پستان شتر خالفت كھ مى باید شیر گوارا و دلنشین بدھد و براى جامعھ ، آسایش و رفاه و امنیت و 
آزادى و عدالت و برابرى و پروا و ایمان بیاورد، خون ، آرى ، بھ جاى شیر، خون فوران خواھد كرد و آنان 

یان در این جھان و جھان دیگر سخت زیان خواھند كرد و و این جاست كھ باطل گرا.زھرى مرگبار خواھند دوشید
 .نسل ھاى آینده ، ثمره شوم كار پیشینیان قانون گریز و حق ناپذیر و جاه طلب خویش را خواھند دید

اینك این فتنھ ھا و آغاز سیاھى ھا و این ھم قلب ھاى شما! ھان  . 
 مژده تان باد بھ شمشیرھاى آختھ و برنده ،

ھ سیطره و سلطھ بیدادگران تجاوزكار و زورگو،بشارتتان باد ب  
 بشارتتان باد بھ ھرج و مرج گسترده و ویرانگر،
 . نویدتان باد بھ دیكتاتورى و استبداد خشونت بار بیدادگران
 . نویدتان باد بھ انحصار و سركوب و اختناق و بى رحمى آنان

ع شما بھ وسیلھ شمشیرھاى ستم درویده خواھد از این پس حقوق و درآمدھاى شما رو بھ كاھش خواھد نھاد و جم
 . گشت و حقوق و حرمت و آزادى و امنیت و آرامشى نخواھید داشت
 ! پس دریغ و درد بر شما باد و حسرت و افسوس قرینتان
 در حالى كھ چشم دیدن حقایق را ندارید، كارتان سرانجام بھ كجا خواھد كشید؟

و درخور شایستگان و وارستگان ، و جامعھ ھا و تمدن ھاى مترقى و آزاد آیا من مى توانم شما را بھ كارى بزرگ 
مى دارید و در اندیشھ آن نیستید وادار نمایم ؟  و درست اندیش كھ آن را ناخوش   

 ! دیگر عذرتان پذیرفتھ نیست
ى كرد اما بیانات شورانگیز و جھت بخش ساالر بانوان مى بایست بیش از آنچھ انتظار مى رفت ، كار خویش را م

دریغ و درد كھ كار از كار گذشتھ بود و اختاپوس ستم و فریب ، چنگالھا و دندانھاى خویش را در پیكر جامعھ فرو 
 .برده و تعادل و توازن آن را برھم زده بود
از سوى دیگر با این كھ سخنان جان بخش و شعورآفرین فاطمھ ، باران زندگى ساز و طراوت بخشى را مى ماند 

كویر و شن زار ببارد، بھ ھمین جھت و در چنین شرایطى نباید بھ انتظار شكوفایى گل ھا و گل بوتھ ھا و كھ بر 
قابل ، نقش عامل چنان نیرومند و موج   با این وصف ، با ھمھ نقایص .اللھ ھاى نیكبختى و تعالى و آزادى نشست 

و خجالت كرد و آنان را بھ تفكر و اندیشھ انگیز بود كھ زنان مھاجر و انصار را غرق در بھت و حیرت و شرم 
 .فرو برد

آنان از بانو بانوان خداحافظى كردند و بھ خانھ ھاى خویش رفتند اما ھر كدام سفیرى بودند كھ سخنان حركت آفرین 
فاطمھ را بھ شوى و خاندان و فرزندان خویش برد و با بازگو نمودن بیانات فاطمھ ، فشار وجدان ھاى خمود كھ باز 

م سوسو مى كرد، بزرگان مھاجر و انصار را روانھ خانھ على و فاطمھ ساختھ  . 
 پوزش خواھى سران مھاجر و انصار

آرى ، آنان بھ دیدار ریحانھ ارجمند پیامبر شتافتند و پس از سالم بھ پوزش خواھى و بھانھ جویى برخاستند و از 
گین و ناراحت نباشد، اما گویى شھامت و شجاعت آن را بانوى بانوان تقاضا كردند آنان را ببخشاید و از آنان خشم

تصمیم بگیرند و بیعت تحمیلى و ظالمانھ خویش   در خود نمى دیدند كھ آزادمنشانھ بھ جبران اشتباه وحشتناك خویش 
 .را با استبداد بگسلند و بھ یارى حق و عدالت برخیزند

ى است و بھ ھمگان روشنگرى مى كند كھ تعاون و گویى ھیچ گاه این آیھ شریفھ را كھ بیانگر این اصل مترق
ھمكارى و ھمراھى و ھمدلى باید تنھا بر اساس عدالت و آزادگى و نیكى و نیكوكارى و در قلمرو پرواى از خدا و 
رعایت حقوق و كرامت انسانھا باشد نھ غیر آن ؛ چرا كھ تنھا چنین ھمكارى و عھد و پیمانى پسندیده و محترم و 

و نھ دست ھمكارى و ھمدلى سپردن بھ گروھى متشكل و خودكامھ و فرصت طلب و شیفتھ جاه و مقام بایستھ است 



براى انحصار قدرت ملى و امكانات عمومى و پایمال ساختن حقوق و ھستى مردم و بر باد دادن آرزوھا، آرمان 
ھ و در خور شاءن انسان نیست كھ ھا، ایده آل ھا، آینده عصرھا و نسلھا، كھ چنین بیعت و پیمانى ، نھ تنھا شایست

 .سخت ظالمانھ و ناجوانمردانھ و دوزخى است و گسستن آن الزم و واجب و سخت فورى و تردیدناپذیر خواھد بود
 (698)... وتعاونوا عى البر والتقوى وال تعاونوا على االثم والعدوان

آرى آنان بھ جاى این اقدام شایستھ و بایستھ ، متاءسفانھ باز رگھ ھایى از خودفریبى و توجیھ گرى و بھانھ جویى از 
آنان را براند) علیھا السالم (ى باعث شد كھ فاطمھ البالى سخنانشان آشكار گشت و ھمین بازیگر . 

 ! این منطق بھانھ جویان است نھ آزادمردان
: اسناد تاریخى و روایى نشانگر این واقعیت است كھ بزرگان مھاجر و انصار بھ منظور عذرخواھى آمدند و گفتند

نیده بودیم و امیرمؤمنان پیش از ابوبكر از اگر آنچھ را كھ اكنون فرمودید، پیش از این ش! اى دخت گرانمایھ پیامبر
 .ما بیعت خواستھ بود، ھرگز در ھمكارى و بیعت با او كوتاه نمى آمدیم و در نتیجھ ، آنچھ روى داد رخ نمى گشود

فاءعادت النساء قولھا على رجالھن فجاء الیھا قوم من وجوه المھاجرین و االنصار معتذرین و : قال سوید بن غفلة 
لو كان ابوالحسن ذكر لنا ھذا االمر من قبل ان نبرم العھد، ونحكم العقد لما عدلنا عنھ الى غیره! ا سیدة النساءی: قالوا  

. 
اما روشن است كھ این منطق و بیان ، بیان و منطق بھانھ جویان است نھ آزادمردان و حق طلبان ؛ چرا كھ مسئلھ 

پیش از ھمھ این رخدادھا، از ھمان سال ھاى نخست بعثت امامت آسمانى و مردمى و شایستھ ساالر امیرمؤمنان 
، بھ فرمان خدا و بھ وسیلھ پیامبر در دستور كار بود و موضوع ناشناختھ یا ))حج الوداع((تا))یوم الدار((از

 .فراموش شده اى نبود كھ آنان این گونھ بھانھ جویى كنند
 : مگر آنان آیھ شریفھ قرآن را نشنیده بودند كھ

كم هللا ورسولھ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلوة ویؤ تون الزكوة و ھم راكعون انما ولی (699) 
بى تردید، تنھا سررشتھ دار امور شما، خدا و پیامبر او ھستند و كسانى كھ ایمان آورده و آنان كھ بھ ھنگام نماز ))
 ((.زكات مى پردازند

و ایمانھا، على بود؟  آیا این سمبل ایمان و زكات و تقوا، جز سمبل رادى ھا و آزادگى ھا و اخالص   
كھ فرشتھ وحى فرود آمد و ارمغان آورده بود كھمگر آنان در حجة الوداع نبودند و نشنیدند   : 

 (700)... یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیك من ربك
(( آنچھ از جانب پروردگارت بھ سوى تو فرو فرستاده شد، بى درنگ آن را بھ گوش و دل ھمگان ! ھان اى پیامبر

برسان ؛ چرا كھ اگر چنین نكنى ، چنان است كھ گویى پیامش را نرسانده اى و یقین داشتھ باش كھ خدا تو را از 
 ((.گزند مردم بداندیش نگاه مى دارد

در اجراى فرمان خدا، على را امام راستین و برگزیده خدا معرفى نكرد و نفرمود و مگر پیامبر : 
 من كنت مواله فھذا على مواله
ھر كس من پیشواى او ھستنم و سررشتھ دار كارھایش ، اینك این على است كھ پیشوا و سرپرست و رشتھ دار ))
 ((. امور است

جویى ھا، تنھا از سست عنصرى و بزدلى و عدم آمادگى و صداقت  با این بیان ، این گونھ توجیھ و تحریف و بھانھ
 پرده بر مى داشت و بس ؟
 دیگر با من سخن نگویید
بھ ھمین جھت بانوى بانوان پس از شنیدن بھانھ ھاى آنان براى گریز از حق و یارى رسانى بھ عدالت و آزادى ، و 

دیشى ، پاسخى كوتاه و كوبنده ، اما روشنگر و دقیق بھ ایستادگى و پایدارى دلیرانھ در برابر خشونت و تاریك ان
 :آنان داد؛ پاسخى سخت منطقى و موج انگیز و اندیشاننده ، و آن گاه آنان را راند، او از جملھ فرمود
 . الیكم عنى فال عذر بعد تعذیركم ، وال امر بعد تقصیركم

با شما ھستم ، برخیزید و از اینجا دور شوید! ھان  ! 
چرا كھ ھیچ عذر و بھانھ اى پس از این ندارید و خوب بدانید كھ در ھمھ فجایع و جنایت ! من سخن مگوییددیگر با 

ھایى كھ رخ داد و رخ دھد، مسئول و مقصرید و باید در پیشگاه خدا بھ عصرھا و نسل ھا و ستمى كھ بر آنھا 
 ! خواھد رفت ، پاسخ بگویى

چرا كھ من آنچھ را مى باید بگویم ، گفتم و حجت ! شید كھ چھ مى كنیدبرخیزید و بھ راه خود بروید، و خوب بیندی
را بر شما تمام كردم و دیگر این شما ھستید كھ باید راه خویش را بھ سوى نجات و رستگارى و آزادى و افتخار 

وق داده اند گام بگشایید یا در ھمان بیراھھ ھاى تباھى و حقارت و اسارتى كھ جلو پایتان گشوده اند و شما را بدان س
 !سپارید



ابتكارى شگرف در استمرار و پایندگى مبارزه: 19بخش   
 آگاھى بخشى خانھ بھ خانھ
چھره دیگر از مبارزات و ستم ستیزى فاطمھ ، آگاھى بخشى ھمگانى و خانھ بھ خانھ و اتمام حجت بى نظیرى بود 

ى تاریخ را برانگیختكھ بانوى بانوان در مبارزه حق طلبانھ خویش بھ آن دست زد و شگفت  . 
او پس از جارى ساختن آبشار شفاف و ریزان دلیل و برھان بر حقانیت مواضع خاندان وحى و رسالت و بى بنیادى 
و باطل گرایى نظام سقیفھ ، و روشنگرى راه صعود و رستگارى جامعھ و ھشدار از انحطاط و سقوط در سخنان 

مبارزه خویش را بھ شكل دیگرى استمرار بخشید؛ چرا كھ آن حماسھ سازش در مسجد غصب شده پدرش ، محمد، 
روز نھ رسانھ ھاى گروھى و خبر رسانى بھ صورت امروز بودند تا نداى مقدس اعتراض او را بھ خانھ ھا ببرد و 
بھ گوش ھا برساند و نھ نظام سقیفھ كمترین آزادى و امكان را براى حق گویى و ابراز عقیده و حق دفاع را براى 

گران بھ رسمیت مى شناخت ؛ بلكھ در قلمرو قدرت نظام ، ھمھ جا اختناق و سركوب و تحمیل و تفتیش و دی
 سانسور حاكم بود و خاندان على در خانھ خویش در محاصره بودند و كسى جراءت شتافتن بھ سوى آنان را نداشت
. 

ابتكار ھم عدم مشروعیت و رسوایى نظام دست بھ ابتكار شگرفى زد و با این ) علیھا السالم (از این رو، فاطمھ 
خشونت بار و بى منطق سقیفھ را خانھ بھ خانھ گسترش بخشید و ھم با ھمھ مدعیان ایمان و جھاد و سران مھاجر و 
 .انصار اتمام حجت كرد

گرچھ دیگر آنان بر اثر راحت طلبى و تن پرورى و آسایش جویى از یك سو، و بھ كارگیرى سیاست فریب و خدعھ 
ز سوى سردمداران وقت ، گویى ھم خرد و اندیشھ آنان ربوده شده بود و ھم غیرت دینى و شرافت و مردانگى ا

 . شان ، و باران جان بخش سخنان او بسان باران در شوره زار بود و یا درخشش خورشید در شھر خفاشان
ت و پرچم آزادى و آزادى خواھى اما ھر چھ بود، او بھ رسالت خویش عمل كرد و مشعل پیكار را فروزان تر ساخ

 . و حق طلبى را برافراشتھ داشت
 درخشش خورشید در شھر خفاشان

او با تن خستھ و قلب آكنده از غم و اندوه كھ توان راه رفتن نداشت ، سوار بر مركب شد و بھ ھمراه ھمراز و 
دو كودك گرانمایھ اش كھ .جر رفت بھ خانھ ھا و محلھ انصار و مھا  ھمسنگر مظلوم و تنھا و دو فرزند ارجمندش 

پس از رحلت نیاى گرانقدر خویش بھ ناگاه در مسیر گردباد حوادث گرفتار آمده و ناباورانھ یورش جالدان نظام 
سقیفھ بھ خانھ پدر و شعلھ ھاى آتش را بر در خانھ خویش دیده بودند و با آن سن و سال كم ، ھم شاھد فرود آمدن 

ر مادر بودند و ھم مى دیدند كھ با نھایت ستم و ناجوانمردى ریسمان بر گردن خورشید تازیانھ ھاى ظلم بر پیك
افكنده و از او براى شب سیاه اختناق و استبداد بیعت مى خواھند، در این مرحلھ نیز شاھد مبارزه و روشنگرى 

ھا و نسل ھامادر بودند و ھمسنگر و ھمراه و ھمپاى او در این جھان سترگ و پیام رسانى اش بھ عصر . 
ریحانھ پیامبر شبانھ بھ خانھ ھركدام از مدعیان ایمان و جھاد و ھجرت مى رفت و بر در خانھ ھاى آنان مى ایستاد 
و گاه بر محفل آنان وارد مى گشت و شجاعانھ و درایتمندانھ نور مى پاشید و از سر خیرخواھى و دلسوزى مى 
 :فرمود

هللا وابنة نبیكم ، وقد بایعتم رسول هللا یوم بایعتموه ان تمنعوه وذریتھ مما  انصروا! یا معشر المھاجرین و االنصار
ففوا لرسول هللا ببیعتكم.تمنعون منھ انفسكم وذراریكم   !(701) 

(( شما بودید كھ ھنگام بیعت .خدا را از یارى رساندن بھ دختر پیامبرتان یارى كنید! ھان اى گروه مھاجر و انصار
 با پیامبر گرامى ، پیمان بستید كھ ھمانگونھ كھ از فرزندان و خاندان و حقوق خویش در برابر ھر گزند و زیان و

تجاوزى دفاع مى كنید و خطرات را از آنھا دفع مى نمایید، فرزندان پیامبر و آیین و آرمان او را نیز بسان فرزندان 
اینك اگر مردید، بدان پیمان و بیعتى كھ با پیامبر بستید وفا كنید.خود بھ حساب آورید و از حقوق آنان دفاع كنید !)) 

ر نھ گوش شنواى حق نھاده بود و نھ قلب حق پذیر؛ و دم مسیحایى اما دریغ و درد كھ زر و زور و تزویر، دیگ
فاطمھ كھ مى توانست مردگان را زنده كند و كوران را بینا سازد و گنگ ھا را گویا و برص و وبا گرفتھ ھا را شفا 

، آن شدگان و غیرت و شرافت و جسارت باختگان و گرفتاران در چنگال استبداد بخشد، در آن دل مردگان و مسخ 
 .گونھ كھ باید، اثر ننھاد
آنان از كرده ھاى خویش اظھار ندامت مى كردند، این پا و آن پا مى شدند، دست تاءسف بر روى دست مى زدند، 
اما جراءت اعتراض ، چون و چرا، پرسش و چالش ، قیام و خروش ، حركت و جارى شدن و بھ زبالھ دان تاریخ 

تاریك اندیشى را در خود نمى دیدند و ھر كدام توجیھ و بھانھ اى مى ریختن برج و باورى ستم و انحصار و 
 .آوردند
نھ كسى بھ آن آزاده زن آفرینش پاسخ مساعد و مثبت مى داد و نھ كسى وعده حمایت از حق و عدالت براى اصالح 



و یا  چنان كھ گویى آن سخنان موج انگیز و شعورآفرین باران زندگى ساز بود بر كویرى شوره زار.امور
 .خورشیدى كھ بر شھر خفاشان نورافشانى مى كرد
 فاجعھ بزرگ

رسید و بھ دعوت آنان وارد ))معاذ بن جبل((بانوى بانوان گیتى ، سرانجام با امیرمؤمنان و دو فرزندش بھ در خانھ
 .خانھ شد
 :بنگرید (702)اسناد تاریخى و روایى نشانگر فاجعھ بزرگى است ؛

فرمود) علیھا السالم (فاطمھ  : 
بابكر قد عصبنى على فدك وان ا...انى قد جئتك مستنصره ، وقد بایعت رسول هللا على ان تنصره ذریتھ ! یا معاذ

 .واخرج وكیلى منھا
(( من براى دادخواھى و طلب یارى از شما در برابر قانون شكنى و قانون ستیزى و بیداد بدین جا ! ھان اى معاذ
 . آمده ام
شما با پیامبرتان بیعت نمودید كھ او و فرزندان او را یارى كنید و درست بسان حمایت از حقوق و آزادى خاندان و 

رزندان خود از آنان حمایت نماییدف . 
مى دانى كھ خالفت آسمانى برادر و جانشین او را غصب كردند و فرمان خدا و پیامبر را در مورد امامت او زیر 
 .پا نھادند

مورد یورش قرار دادند و در خانھ را بھ آتش كشیدند -كھ فرودگاه وحى و فرشتگان بود  -مى دانى كھ خانھ ما را  . 
كھ بھ جرم حق گویى و دفاع از حق ، مرا میان در و دیوار كتك زدند و در كوچھ زیر تازیانھ گرفتندمى دانى  . 

 .مى دانى كھ فدك ، بخشش پیامبر خدا بھ امر، مصادره كرده و وكیل مرا از آنجا راندند
ساختم كھ  خود شاھد بودى كھ باران استدالل را بر آنان باراندم و بھ گونھ اى موضوع را روشن و آشكار

 .سركردگان رژیم نیز حقانیت مواضع و سخنانم را تصدیق كردند، اما با جعل روایت حقوق مرا ندادند
اینك بیا و بھ پیمان خویش وفا كن و براى دفاع از حقوق و آزادى و روح دین و .اینك آمده ام از تو یارى بخواھم 

 ((!آیین كھ پایمال مى گردد، سخنى بگو و ما را یارى نما
حیف شد، شما دیر آمدید و ما بیعت كردیم! دخت سرفراز پیامبر: معاذ پاسخ داد  ! 

و دیگر ))امیر واالیى ھا((پس آن ھمھ آیات و روایات و نص بر امامت! مگر خرید و فروش كاالست ! شگفتا
 امامان نور كجا رفت ؟

رست است اما آیا جز من ، دیگرى ھم مواضع شما بر حق و سخنان شما د! دخت فرزانھ پیامبر: بارى ، معاذ گفت 
 از شما حمایت خواھد كرد؟ و آیا كسى از فشار خشونت و اختناق جسارت بیان حقیقت را خواھد داشت ؟

پاسخ مثبت نیافتم: فاطمھ فرمود  . 
پس از من و یارى من بھ تنھایى چھ كارى ساختھ است ؟: معاذ گفت   

 .و بدین سان او نیز پاسخ منفى داد
دیگر تا حضور پیامبر و وارد شدن بر او با تو سخن نخواھم گفت ؛ چرا كھ ! معاذ: بر برخاست و فرموددخت پیام

من با جسم خستھ و رنجور و با قلب شكستھ و اندوه زده براى دفاع از حق و عدالت بپا خاستم و از شما خواستم تا 
نھ قیام نمایید، اما شما راه خیانت و سستى را در در برابر بدعت و انحراف مرا یارى كنید و بھ عھد و پیمانتان مردا

 .پیش گرفتید و حق را تنھا و مظلوم ، زیر ضربات نظام سقیفھ رھا كردید
من نیز با تو سخن نخواھم گفت! پدر  

دخت فرزانھ پیامبر خانھ ! پدر: آن حضرت از خانھ معاذ خارج شد و درست در ھمان لحظھ پسرش را دید و گفت 
ن ساختھ بود؟ما را نوربارا  

آرى پسرم: معاذ گفت   . 
 چھ مى فرمود؟ -

او آمده بود تا ما براى دفاع از حق و عدالت از او حمایت كنیم: پاسخ داد  . 
 شما چھ پاسخى بھ او دادید؟ -

از ما كارى ساختھ نیست ؛ چرا كھ دیگران بھ او پاسخ مساعد نداده اند: گفتم  . 
 خوب او چھ فرمود؟ -

خت آزرده خاطر شد و فرمود كھ دیگر تا روز رستاخیز و رسیدن بھ حضور پیامبر، با من سخن او س: معاذ گفت 
 . نخواھد گفت

من نیز با تو سخن نخواھم گفت تا بر پیامبر وارد شوم! واى بر تو: پسرش گفت   . 



مام حجت و ثبت در این مرحلھ از روشنگرى و مبارزه با باطل را نیز براى ات) علیھا السالم (و بدین سان ، فاطمھ 
تاریخ پشت سر نھاد؛ چرا كھ ھدفش عمل بھ وظیفھ و ابالغ پیام و روشنگرى بود؛ خواه مواضع بر حق او و امامت 
راستین شوى گرانقدرش على را بپذیرند و از پى آنان در برابر خشونت و تباھى و دجالگرى و استبداد، با منطق و 

یا با ستم حاكم بسازند و بده و بستان كنند و یا بى تفاوت از كنار فاجعھ مسالمت و حق جویى و حق طلبى بایستند و 
 .بگذرند

علل پانزده گانھ گریھ ھاى تفكرانگیز ریحانھ پیامبر: 20بخش   
 گریھ ھاى الھام بخش

دخت فرزانھ پیامبر پس از رحلت پدر، مدتى كوتاه در این جھان زیست اما در ھمین اندك مدت ، آن قدر در سوگ 
ید گریست و چنان سیالب اشك از دیدگان فرو ریخت كھ در شمار چند گریھ كننده آگاه و ھدفدار تاریخ شمرده خورش

 .شد
از دورى بھشت و جوار رحمت خدا گریھ ھا كرد و ) علیھ السالم(اسناد تاریخى و حدیثى نشانگر آن است كھ آدم 

از جام دیدگان باراند و چھارمین اما نور،  یعقوب پیامبر در غم یوسف و شوق دیدارش ده ھا سال باران اشك
، پس از فاجعھ جان سوز كربال و شھادت قھرمانانھ پیشواى شھیدان و یاران فداكارش )علیھ السالم(حضرت سجاد 

 و فاطمھ دخت سرفراز پیامبر نیز در غم بزرگ خورشید جھان افروز رسالت ،
 در اندوه بھ انحراف كشیده شدن جامعھ ،

گى و خانھ نشینى امیر فضیلت ھا،در غم ستمدید  
 در نگرانى براى دین و قرآن ، مسجد و محراب ، آینده معارف و مفاھیم اسالم و نسل ھاى آینده ،
 در غم مظلومیت قرآن و عترت و آینده فرزندانش ،
 در غم خزان گل ھا و گل بوتھ ھا و اللھ ھاى ارزش ھا و سربرآوردن خارھاى ضدارزش ھا و بدعت ھا،

غم پدیدار شدن نفاق و آفت بى تفاوتى ، ظھور شرك پس از ایمان ، و اختناق و استبداد پس از آزادى و آزادگى در 
، و پایمال ساختن حقوق و امنیت انسان ھا، پس از تضمین و تاءمین آن ، و در اندوه ایمان ھاى موسمى ، فصلى و 

على رسول هللا واما فاطمة فبكت.بدون عمل پاره اى از سران مھاجر و انصار  ...(703) 
 بیت االحزان یا كعبھ الھام و بیدارى

دیگرى از مبارزه با ستم و ارتجاع بود و خشم دخت فرزانھ پیامبر از سردمداران سقیفھ  و این كار كھ شیوه انسانى
را براى عصرھا و نسل ھا نشان مى داد، ھم دل اندوه زده او را تسكین مى بخشید و ھم نگرانى دشمن را سخت 
 . برمى انگیخت

و برخى را بھ سوى امیرمؤمنان گسیل  از این رو، نظام سقیفھ با دست ھاى پنھان در جھت جلوگیرى از آن برآمد
داشت تا با این بھانھ كھ سوگوارى گریھ ھاى جان سوز فاطمھ ، خواب و آسایش را از آنان سلب كرده است ، از آن 
 .حضرت تقاضا كردند كھ مانع گریھ ھاى درس آموز و تفكرانگیز آن بانوى فرزانھ شود

و بانوى بانوان فرمود امیر مؤمنان جریان را با آن حضرت در میان نھاد : 
درنگ من در این جامعھ بحران زده و دنیاى تیره و تار بھ طول نمى انجامد و بھ زودى بھ پدر گرانمایھ ام خواھم 
 . پیوست

براى او ساخت و از آن ))بقیع((با مشورت با خود او، خانھ اى در كنار مدینھ و نزدیك) علیھ السالم(سرانجام على 
گیزپس آن خانھ شگفت ان كھ ھمھ دل ھاى ایمان آوردگان آگاه آنجا را كعبھ عواطف و احساسات و پیكار با ستم  - 

یا خانھ سوگوارى و اندوه و پیام نامیده شد و بھ كعبھ الھام و بیدارى تبدیل گشت و بھ ))بیت االحزان((-شناختند 
 . كانونى براى اندیشاندن

در ھر روز و ھر فرصت ، دست كودكان ) علیھا السالم (اسناد تاریخى و حدیثى نشانگر آن است كھ فاطمھ 
خردسال خویش را مى گرفت و بھ آنجا مى رفت و بھ سوگوارى و گریھ ، روزى را سپرى مى كرد و ھر غروب 

شدت اندوه فاطمھ پس از رحلت پدر و ستم و .غمبار، امیرمؤمنان بدان جا مى رفت و ھمھ بھ خانھ بازمى گشتند
ضاحكة قط منذ قبض ) علیھا السالم (ما رؤ یت فاطمة .گونھ اى شد كھ كسى دیگر او را شادمان ندیدبیداد استبداد بھ 

حتى قبضت ) صلى هللا علیھ و آلھ (رسول هللا  (704) 
 گریھ دخت سرفراز پیامبر، ھدفدار و درس آموز و تفكرانگیز بود،
 روشنگرانھ و داراى پیام بود،
از ژرفاى دل و عمق جان برمى خاست و ذره ذره وجود او بود كھ آب مى شد و زالل و شفاف از دیدگان حق بین 

دو نافذش فرو مى چكی . 
بر خالف پندار پاره اى ، نھ بازى سیاسى بود نھ صحنھ سازى ، نھ مظلوم نمایى بود و ) علیھا السالم (گریھ فاطمھ 



 . نھ براى جلب توجھ ، نھ گریھ ضعف بود و نھ گریھ ناتوانى و زبونى و حقارت
كھ متعلق بھ او بود و نھ حتى نھ ، گریھ بر پدر و شوى و فرزندان و خالفت و فدك ، از آن زاویھ و آن دیدگاه بود 

بر یورش ھا، ھجوم ھا، خشونت ھا، ددمنشى ھا، كتك ھا، شكنجھ ھاى روحى و فشارھا و پایمال ساختن ابتدایى 
، بلكھ انگیزه ھا و ریشھ ھا (705)ترین حقوق انسانى ، از آن جھت كھ بر او و خاندان وحى و رسالت وارد مى شد
و عللى فراتر و بنیادى تر و اساسى تر داشت و بانوى آگاه ، بادرایت ، خردمند، اندیشور، دانشمند، آینده نگر، 

ا ایمان ، پرواپیشھ ، آزادى خواه ، حق طلب ، عدالت پیشھ و عدالت جویى چون او، باید ھم ھمان گونھ فرزانھ ، ب
 .مى گریست و باران اشك از جام دیدگان فرو مى بارید و پیام مى داد
 علل آن گریھ ھاى تفكرانگیز

ود و آن حضرت بر تحول شوم داراى علل و عوامل متعددى ب) علیھا السالم (گریھ شورانگیز و شعورآفرین فاطمھ 
و ظالمانھ ، بر آفت ھا و حق كشى ھا و فاجعھ ھاى فكرى ، فرھنگى ، عقیدتى ، اجتماعى ، سیاسى و انسانى 
بسیارى مى گریست ، درست ھمان گونھ كھ پیام ھاى جاودانھ و انسان ساز پرسوز و گداز و بیت االحزانش متنوع 
 .بود

ھ ساز، سخنان روشنگرانھ ، دعاھا و نیایش ھا، روایات رسیده و سروده ھا، بھ گونھ اى كھ از خطابھ ھاى حماس
 :سوگوارى ھا و وصیت ھاى آن آموزگار رادى ھا و آزادگى ھا دریافت مى گردد، علل گریھ ھاى او این ھا بود
 در سوگ خورشید -1

روز آسمان زندگى اش مى او در فراق محبوب و آموزگار و دوست و ھمسنگر و ھمراز و مراد و خورشید جھان اف
 . گریست
 (706)ولكنى ابكى لفراقك یا رسول هللا 

ر، نھ تنھا بدان جھت بود كھ او پدرش بود، بلكھ بدان جھت كھ او پدر ھمھ خوبان و مشعل امید ھمھ گریھ او بر پیامب
 .امیدواران و چراغ راه ھمھ نسل ھا و دلسوز و خیرخواه ھمھ عصرھا بود
گریھ بر شخصیت واالیى مى كرد كھ اقیانوس بى كرانھ و مواج مھر و محبت بھ ھمھ مردم و ھمھ تاریخ بود و 

جاذبھ و بشردوستى و آزادگى سراسر  . 
 (707)فبما رحمة من هللا لنت لھم ولو كنت فظا غلیظ القلب النفضوا من حولك 
 .و از خود مردم و ھمواره در اندیشھ نیكبختى و آسایش و ھدایت مردم بود
 (708)لقد جاءكم رسول من انفسكم عزیز علیھ ما عنتم حریص علیكم بالمؤمنین رؤ ف رحیم 
و آموزگار دانش و بینش ، رشد و فرزانگى ، شناخت و ترقى ، آزادى و عدالت و ایمان و اخالص بود و نعمت 
 . گران خدا بر مردم

لیھم آیاتھ لقد من هللا على المؤمنین اذ بعث فیھم رسوال من انفسھم یتلوا ع (709) 
بافتھ ھاى سلطھ جویانھ از دست و پاى  و براندازنده كند و زنجیر استبداد و زورمدارى و بارھاى گران خرافات و

 .بشریت بود
 (710)ویضع عنھم اصرھم واالغالل التى كانت علیھم 
 .و تبلور ارزش ھاى اخالقى و واالیى ھاى انسانى بود
 (711)انك لعلى خلق عظیم 
 او پیراھن پدرش را مى بویید و مى گریست ؛
 بھ مسجد و محراب و منبر غصب شده پدر نظر مى افكند و باران اشك مى باراند؛

فضا را پر مى كرد؛))پدرش((،))پدر((بھ مرقد منور او نظاره مى كرد و  
دیشید و انواع بھ جانشین و برادر و عزیزترین شخصیت در نظر پیامبر و مظلومیت و خانھ نشینى او مى ان

ناجوانمردى ھا و شرارت ھا و شقاوت ھا و خشونت ھا و سم پاشى ھاى پادوھاى استبداد را در حق آن بزرگ 
 . پیشواى آزادى نظاره مى كرد و مى سوخت و لحظھ اى دل طوفان زده اش قرار و آرام نمى گرفت

ى افتادبھ گل ھاى بوستان محمد، حسن و حسین ، نظاره مى كرد و بھ یاد پدر م . 
 :او با روح بلند و تابناك پیامبر این گونھ زمزمھ مى كرد

در سوگ تو توانم از دست رفتھ است و خویشتن دارى ام تمام شده است! پدر جان   . 
یكھ و تنھا مانده ام و پشتم شكستھ و زندگیم بھ ھم ریختھ است! پدر جان   . 

گشتھ و درھا بھ رویم بستھ شده است پس از تو، شرایط و روابط انسان ھا دگرگون! پدر جان   . 
دیگر پس از تو، از زندگى دنیا بیزارم و تا جان دارم ، بر تو گریان! پدر جان   . 
نھ شوق من براى دیدار تو وصف پذیر است و نھ اندوھم از فراق تو! پدر جان  . 



بیشتر و تازه تر فاجعھ سفر تو، بر من سھمگین است و حزن و اندوه من ھر لحظھ براى تو! پدر جان  . 
با رفتن تو، روشنایى از جھان رفتھ و گل ھا و گل بوتھ ھاى زندگى پژمرده است! پدر جان   . 

پس از تو آرامش و آسایش براى من ناممكن شده است! پدر جان   . 
از این پس چھ كسى بھ فریاد یتیمان و بیوه زنان و بینوایان خواھد رسید؟! پدر جان   

چھ كسى از این امت و محرومان جامعھ حمایت خواھد كرد؟ پس از تو! پدر جان   
پس از تو ما را ناتوان شمردند و از ما روى گرداندند؛ در حالى كھ در حضور تو میان مردم بزرگ ! پدر جان 

 . بودیم
كدامین اشك است كھ بر فراق تو جارى نگردد؟! پدر جان   
نیابد؟ كدام حزن و اندوه است كھ پس از تو دوام! پدر جان   

كدام پلك چشم است كھ پس از تو بھ خواب سرمھ شود؟! پدر جان   
پیامبران  آخر، تو بھاران دین خدا بودى و فروغ روشنى بخش ! پدر جان   ! 

چرا با رحلت تو كوه ھا از ھم نمى پاشند و آب دریاھا فرو نمى روند و زمین بھ لرزه نمى آید؟! پدر جان   
تو، من بھ مصیبتى بزرگ دچار شدمبا پرواز ملكوتى ! پدر جان   . 

با مرگ تو مصیبتى سھمگین و رخدادى عظیم در خانھ مرا كوبید! پدر جان  . 
با مرگ تو فرشتگان گریستند،! پدر جان   

 افالك از حركت باز ایستادند،
 . منبرت پس از تو گویى بى كس ، و محرابت از مناجات و راز و نیاز تھى است

بھ خاطر در آغوش كشیدن تو شادمان است و بھشت پرطراوت و زیباى خدا در شور و مرقد مطھرت ! پدر جان 
 . شوق نیایش توست

على كھ سخت مورد اعتماد و اطمینان تو، و پدر دو ریحانھ ات حسن و حسین ، و برادر و دوست تو ! پدر جان 
و تو او را خود تربیت كردى ، اینك  بود و نخستین مھاجر و ایمان آورنده بھ خدا و پشتیبان و یاور بى ھمتاى تو،

 . در فراق جان سوز تو بھ سوگ نشستھ و برادر گرانمایھ خویش را از دست داده است
یا ابتاه بقیت والھة وحیدة ، وحیرانھ فریدة.رفعت قوتى ، وخاننى جلدى ، وشمت بى عدوى ، والكمد قاتلى   ... 

 بر انحراف جامعھ از مسیر صعود -2
اندیشمندترین و آینده نگرترین و بشردوست ترین و تعالى خواه ترین زن گیتى بود؛ بھ ھمین ) لسالم علیھا ا(فاطمھ 

جھت ، دلیل دیگر رنج و حزن او، بھ انحراف كشاندن جامعھ جوان و نوپاى اسالم از مسیر رشد و ترقى و تكامل 
جامعھ اى را كھ گام ھاى بلندى در راه  بود كھ بھ وسیلھ سردمداران سقیفھ و طرح شوم آن ریختھ شد و در نتیجھ ،

برابرى و برادرى و رعایت حقوق و آزادى و امنیت برداشتھ بود و در پرتو فروغ قرآن و پیامبر و بھ یمن فداكارى 
و پدر گرانمایھ و شوى گرانقدرش ، پایھ ھاى شایستھ ساالرى و دموكراسى و عدالت و ) علیھا السالم (ھاى فاطمھ 

پى افكنده شده و دورنماى روشنى از جامعھ نمونھ و زندگى نمونھ پدیدار گشتھ بود، بھ خطر افتاد و انسانیت در آن 
ھمانگونھ كھ بانوى بانوان پیش بینى كرد، سوگمندانھ بھ آفت استبداد و خودسرى و فریب و زورمدارى و پراكندگى 

پایان ناپذیرى گرفتار آمد كھ اینك در برابر دیدگان ماست  و كشمكش   . 
 : آن حضرت بھ حق مى سوخت و مى گداخت كھ
 لیت شعرى ؟ الى اى سناد استندوا؟ وعلى اى عماد اعتمدوا؟ و باى عروة تمسكوا؟ وعلى ایة ذریة اقدموا واحتنكوا؟
 (713)وبئس للظالمین بدال (712)لبئس المولى ولبئس العشیر
استبدلوا وهللا الذنابى بالقوادم ، والعجز بالكاھل ، فرغما لمعاطس قوم یحسبون انھم یحسنون صنعا، اال انھم ھم 
 (714)المفسدون والكن ال یشعرون 
 ! ویحھم
 (715)افمن یھدى الى الحق ان یتبع ام من ال یھدى اال ان یھدى فما لكم كیف تحكمون 

كاش مى دانستم كھ مردان شما با این كارشان بھ چھ ستون استوارى تكیھ كردند؟ و چھ پناھگاھى براى خویش 
 جستند؟
 بھ كدامین ریسمان گسست ناپذیر ھدایت چنگ زدند؟

ر را براى خویش برگزیدند؟و كدام پایگاه استوا  
 بر كدامین خاندان پیشى جستند؟
 و بھ چھ كسانى چیرگى یافتند؟
 و بھ چھ امیدى این ھمھ ستم و بیداد مرتكب شدند؟



 و چگونھ حقوق خدا و پیامبر و حقوق و آزادى و حرمت بندگان او را پایمال ساختند؟
ھ بد قرارگاھى خواھند بود و بھ بد ره آورد و نتایجى آنان عجب دوست و سررشتھ بدى برگزیدند و بیدادگران در چ

 ! دست خواھند یافت
بھ خداى سوگند كھ مردان شما بھ جاى بالھا و شاھپرھا، كرك ھا و پرھاى كوچك و ناتوان را برگزیدند و دم را بر 
 .سر و مغز، و پشت را بر سینھ و قلب ترجیح دادند

ھوده مى پندارند كھ با این شیوه زشت و ظالمانھ ، نیك و شایستھ عمل پس نكبت و نفرین بر جامعھ اى كھ عبث و بی
 .مى كنند
 .اما بھ ھوش باشید كھ آنان ھمان تبھكارانند ولى خود در نمى یابند

آیا كسى بھ حق و عدالت و سرچشمھ آن راه یافتھ است ، براى پیروى شایستھ تر است یا آن كس كھ ! واى بر آنان 
ازمند ھدایت است ؟ كدام یك ؟ شما را چھ شده است ؟ چگونھ داورى مى كنید؟راه نیافتھ و خود نی  

 بر جان گرفتن بدعت ھا -3
بانوى بانوان ، سمبل راه و روش انسان ساز و روح پرور پیامبر و طرفدار جدى سنت و سیره عادالنھ و 

ھاى شرك آلود و ظالمانھ و  آزادمنشانھ و بشردوستانھ او بود و مخالف سرسخت بدعت ھا و بافتھ ھا و ساختھ
 . زورمدارانھ
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و یكى از علل اندوه عمیق او و گریھ ھاى جانكاھش این بود كھ مى دید سنت پیامبر و روش عادالنھ او پایمال و 
 . بدعت ھا و شیوه ھاى ظالمانھ و استبدادى جان گرفتھ است

و شیوه او یكى پس از دیگرى   ارشات پیامبر و روش مى دید، چگونھ با جوسازى و شانتاژ و زورمدارى ، سف
 .قربانى مى گردد
 مى اندیشید كھ چگونھ بیداد بھ جاى داد،
 تبعیض بھ جاى برابرى ،
 كینھ توزى بھ جاى برادرى ،
 فرصت طلبى بھ جاى حق جویى ،
 نادرستى بھ جاى درستى ،
 پیمان شكنى بھ جاى پاى بندى بھ پیمان ھا،

ت ،خیانت بھ جاى امان  
 بى شرافتى بھ جاى شرافت ،
 بى تفاوتى بھ جاى احساس مسئولیت ،
 خودكامگى بھ جاى مشورت ،
 تاریك اندیشى بھ جاى آزاداندیشى ،
 سانسور بھ جاى آزادگى و آزادى ،
 مصلحت بھ جاى حقیقت ،
 شیوه ھاى زشت و ظالمانھ و خشونت بار بھ جاى روش ھاى آزادمنشانھ ،
 رذالت بھ جاى فضیلت ،

ودپرستى بھ جاى خداپرستى ،خ  
 . و شقاوت بھ جاى سعادت در حال تكیھ زدن است

آن گاه بھ یاد مى آورد ھشدار پیامبر را كھ دستور مى داد این آیھ را در لحظات آخرین تالوت كند و براى مردم 
 :بخواند
 (716)وما محمد اال رسول قد خلت من قبلھ الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم 

ین گونھ زبانھ كشیدآن بانوى سرفراز، بسان پدرش ھشدارھا داد و آتشفشان اندوه درونش ، از این غم بزرگ ا : 
عائفة لدنیا كن ، قالیة لرجالكن ، لفظتھم بعد ان عجمتھم و شناءتھم بعد ان سبرتھم ، فقبحا لفلول  -وهللا  -اصبحت 

ان .الحد، واللعب بعد الجد، وقرع الصفاة ، وصدع القناة ، وخطل اآلراء، وزلل االھواء، وبئس ما قدمت لھم انفسھم 
عذاب ھم خالدونسخط هللا علیھم و فى ال  ... 

در حالى كھ شب را بھ سحر آوردم كھ از دنیاى استبدادزده و حقارت بار شما بیزارم و نسبت بھ ! بھ خداى سوگند
مردم شما را در فراز و نشیب روزگار و در برابر رخدادھا .مردان دنیادار و فرصت طلب شما سخت خشمگین 

دین باورى دین دارى و آزادگى و حق طلبى آنان را محك زدم ، اما .آزمودم و آنان بیزارى و نفرتم را برانگیختند
 .آنان سست عنصر و ناجوانمرد از بوتھ آزمایش سربرآوردند
آنان اینك بھ شمشیرھاى شكستھ و زنگار گرفتھ و از كار افتاده مى مانند و چھ زشت است این كندى پس از آن 

تالش و جھاد و پایدارى برندگى ، و این سستى و بى تفاوتى پس از آن ھمھ  ! 
! و چھ بد منظره است این شكاف خوردن نیزه جوانمردى و ظلم ستیزى و تسلیم حقارت بار در برابر فریب و بیداد

و چھ رنج آور است این انحراف از ھدفھا و آرمان ھا و تباھى در خرد و اندیشھ و لغزش در مسیر زندگى و روند 
 ! جامعھ

فرستادند، چرا كھ خشم خدا بر آنان فرود   تن چھ بد ذخیره و زاد و توشھ اى از پیش و راستى را كھ براى خویش
 .آمده و در عذاب دردناك جاودانھ خواھند بود
آرى ، با این مسئولیت ناپذیرى و بى تفاوتى آنان در پیكار سرنوشت ، من نیز بھ ناگزیر كار را بھ آنان واگذاردم و 

آنان افكندم و با بیان حقیقت و باراندن دلیل و برھان ، ننگ و عار را بر سر آن  ریسمان این مسئولیت را بر گردن



 . ھا ریختم
 !پس بینى آن گروه بیدادگر بریده باد و لب و دھانشان زخم خورده ، و نابودى و ھالكت سرنوشت شان باد
 بر كنار زدن پیشگامان و پیشتازان آزادمنش و بشردوست -4

انسان را كوچ مى داد و تا مرز دریافت و   شكوفایى بود و یادش سرود سحرگاھى ، سخنش نام ریحانھ پیامبر رمز 
 .نوازشگر و زبان حقگو و پرمھرش روشنگر راه حق جویان بود  درك پیش مى برد و دستانش
 او رمز شكوه بود و راز عظمت ؛
 شاھراه رستگارى بود و مظھر راستى و درستى ؛

ساز مسیر جامعھ و تاریخ و سخت ژرف اندیش و آینده نگر و تیزھوش معماى انسانیت بود و دگرگون  . 
او از این درد جانكاه رنج مى برد و نالھ سر مى داد كھ پیشگامان و پیشتازان آگاه ، آزادمنش و پراخالص بركنار 

و جایگاه  حق و عدالت از مسند.مى گردند و واپسگرایان و عناصر چاكرمنش و دنبالھ رو جاى آنان را مى گیرند
خویش بھ دور مى گردد و باطل و بیداد میداندار و بر جایگاه رفیع حق باال مى رود؛ چنان كھ گویى آن ھمھ جھاد و 
تالش پیامبر و خاندان ستم ستیز و عدالت خواه و حق مدارش از نظر سردمداران سقیفھ براى آن بود كھ آنان بھ 
 .مقامى برسند

قرار حق و عدالت و تصدى امور و رھبرى خلق بھ وسیلھ چھره ھاى خدایى و گویى مردم توحیدگرانھ براى است
انسانى ، آن ھمھ فداكارى كردند و خون دادند؛ بلكھ ھمھ تالش آنان براى این بود كھ نخست ابوبكر بر جایگاه ابر 

را بھ چھره اى مرد حق و ایمان ، غاصبانھ و بھ وسیلھ زور عریان و نیمھ عریان باال رود و از پى او ھم كار 
 .خشن و گزافھ كار بسپارد
 (717)...فصیرھا فى حوزة خشناء، یغلظ كلمھا، ویخشن مسھا، ویكثر العثار فیھا
گویى ھمھ محرومیت ھا، ناكامى ھا، رنجھا، تبعیدھا، ھجرت ھا، محاصره ھا، تحمل باران ناسزاھا و نارواھا، نھ 
براى حاكمیت مردم بر سرنوشت خود و آزادى و عدالت و استقرار حق بلكھ براى این بود كھ سرنوشت جامعھ بھ 

بى پروا بیفتد تا با ضرب زور و فریب و دیگر شیوه ھاى استبدادى و دست شمارى فرصت طلب و خودكامھ و 
 .ارتجاعى ، حق طلبان را بھ مسلخ برند و بھ شخص پرستان و حق ستیزان مدال بدھند

آرى ، یكى از علل رنج و درد جانكاه ریحانھ پیامبر این بود كھ مى دید گروھى خودكامھ و خودخواه كھ جز 
و پایھ اى نداشتند، چنگال بى رحم خود را بر جان و روان اسالم و باورھاى پاك مردم زورمدارى و فریب ، مایھ 

فرو مى برند و با بمباران دروغ و تحریف حقایق و بازى با واژه ھا و باورھاى مقدس مردم ، ناحق و ناروا و 
ندباطل و بیداد را حق وانمود مى كنند و آن را بر جایگاه برگزیده خدا و پیامبر مى نشا . 

این كنار گذاشتن پیشگامان و پیشتازان ، استقرار باطل و بیداد و میداندارى و دجالگرى عناصر بازیگر، گرچھ 
محدود و كوتاه و زودگذر ھم باشد، براى ریحانھ ژرف اندیش و آینده نگر و مردم دوست و آرمان خواه پیامبر، 
 : سخت جانكاه بود؛ از این رو شراره دلش زبانھ مى كشید كھ

الذنابا بالقوادم ، والعجز بالكاھل ، فرغما لمعاطس قوم یحسبون انھم یحسنون صنعا، اال انھم ھم  -وهللا  -استبدلوا 
 (718)المفسدون ولكن ال یشعرون 

افمن یھدى الى الحق ان یتبع امن ال یھدى اال ان یھدى فما لكم كیف تحكمون ! و یحھم  (719) 
بھ خداى سوگند كھ مردان شما بھ جاى بالھا و شاھپرھا، كرك ھا و پرھاى كوچك و ناتوان را برگزیدند و دم را بر 
 .سر و مغز، و پشت را بر سینھ و قلب ترجیح دادند

پندارد كھ با این شیوه زشت و ظالمانھ ، نیك و شایستھ عمل پس نكبت و نفرین بر جامعھ اى كھ عبث و بیھوده مى 
 .مى كند
 .اما بھ ھوش باشید كھ آنان ھمان تبھكارند، اما خود در نمى یابند

آیا آن كس كھ بھ حق و عدالت و سرچشمھ آن راه یافتھ است ، براى پیروى شایستھ تر است یا آن ! واى بر آنان 
ھدایت است ؟ كسى كھ راه نیافتھ و خود نیازمند  

 كدام یك ؟ شما را چھ شده است ؟ چگونھ داورى مى كنید؟
 بر پدیدار شدن آفت زشت و دورویى و بازیگرى -5

او از این درد بزرگ رنج مى برد كھ چگونھ پس از پیامبر، خار و خاشاك نفاق پدیدار و چھره جامعھ را زشت و 
 :نفرت زده مى ساخت ؟ در این مورد از جملھ فرمود

دار انبیائھ و ماؤ ى اصفیائھ ، ظھر فیكم حسكة النفاق ، و سمل جلباب ) صلى هللا علیھ و آلھ (ا اختار هللا لنبیھ فلم
الدین ، ونطق كاظم الغاوین ، ونبغ خامل االقلین ، وھدر فنیق المبطلین ، قخصر فى عرصاتكم ، واطلع الشیطان 
 ... راءسھ من مغرزه



(( ورش خانھ پیامبران و آرامگاه برگزیدگان را برگزید، خار و خاشاك نفاق در شما و ھنگامى كھ خدا براى پیام آ
پدیدار گشت و جامعھ زیباى دیندارى شما كھنھ شد و سردستھ گمراھان بھ سخن در آمد و ناچیزھایى كھ بھ حساب 

ر گستره دل ھاى نمى آمدند، سر جنباندند و پست رتبگان ، صاحب قدر و منزلت شدند و نعره ھاى باطل گرایان د
شما طنین افكند و شیطان از نھانگاه خویش سربرآورد و شما را بھ نام و نشان بھ سوى خود فراخواند و بى درنگ 

گو دید و براى پذیرش وسوسھ ھا و خدعھ ھاى خویش آماده  شما را با سخن خود آشنا یافت و بھ دعوت خود پاسخ 
...)) 
 بر شرك پس از ایمان -6

ار اسالم بود و تبلور ایمانفاطمھ ، آموزگ  . 
و از ایمان سطحى ، .بھ ایمان خالص ، عمیق ، تزلزل ناپذیر و زندگى بخش فرا مى خواند؛ درست بسان پدرش 

موسمى ، فصلى ، حزبى ، كوركورانھ ، تعصب آمیز، زبانى و ناقص ، ھشدار مى داد و از این رنج مى برد و 
پدر، نشانھ ھاى شرك سربرآورد و ایمان كنار رفت گران بود كھ چگونھ پس از رحلت  برایش   . 

 .و این یكى از غم ھاى بزرگ فاطمھ و دلیل استمرار مبارزه او بر ضد پایگاه این آفت ، یعنى نظام سقیفھ بود
 : او رنج مى برد و از آنان مى پرسید كھ

كتم بعد االیمان ؟ اال قد ارى قد اخلدتم الى فانى حرتم بعد البیان ، واسررتم بعد االعالن ، ونكصتم بعد االقدام ، واشر
الخفض ، وابعدتم من ھو احق بالبسط و القبض ، و خلوتم بالدعة ونجوتم من الضیق بالسعة ، فمججتم ما وعیتم ، 
 . ودستعم الذى تسوغتم
(( اید؟ و اینك چگونھ پس از آن زبان آورى و اعالن ایمان ، لب فروبستھ و بھ وادى بھت و حیرت در غلتیده  
 چرا حق را پس از اعالن و آشكار نمودنش ، اینك نھان مى دارید؟
 چرا پس از آن پیشتازى و پیشگامى ، عقبگرد نموده و پیمان شكستھ اید؟
 و چرا پس از ایمان ، اینك تازه بھ شرك گراییده اید؟
 ((...و چرا و چراھاى بسیار دیگر
 بر ایمان بدون عمل -7

، حفظ قرآن ، تفسیر قرآن ، تاءویل قرآن ، تجوید قرآن ، چاپ و تزیین قرآن ، پخش و  بسنده كردن بھ تالوت قرآن
تصویر قرآن ، بدون عمل بھ دستورات جان بخش آن ، آفت جان جامعھ ھاست و سرمایھ كار و ابزار سلطھ 

آرى ، ایمان بدون عمل...استبدادگران قرون و اعصار؛ از سقیفھ تا سردمداران اموى و عباسى و  . 
و این باعث دیگر رنج و اندوه فاطمھ بود و دلیل مبارزه پى گیر آن بزرگ پیشواى آزادى و رادى و عدالت در 
 . چھرھاى گوناگون

وكیف بكم ؟ وانى تؤ فكون و كتاب الھ بین اظھركم! فھیھات منكم   ... 
 . وقد خلفتموه وراء ظھوركم
(( از شما بسیار دور بودراستى كھ این پشت پا زدن بھ حق و ایمان بدون عمل  ! 

آخر چگونھ چنین كردید؟ و بھ كجا روى مى آورید در حالى كھ قرآن پیشاروى شماست ؟ دستورات آن آشكار و 
مقرراتش درخشان و نشانھ ھاى ھدایت آن ظاھر، و ھشدارھاى آن درخشنده و دستوراتش روشن و واضح است 

اما شما ھمھ آن را پشت سرافكندید. .)) 
تفاوتى بر آفت بى -8  

او یكپارچھ احساس مسئولیت بود و تبلور آینده نگرى و مردم خواھى ، قلب پرمھر و پرتوانش براى دین خدا در 
تپش بود و خون گرم و جوشانش براى احیاى حق و یارى محرومان و مظلومان ، درست بسان پدرش در رگ ھا 
 .مى دوید و مى جوشید

مسئولیت ، روح شناخت و غیرت در جان ھا دمیدند و مردم را از بى آخر او و پدر و شوى گرانقدرش با احساس 
تفاوتى در مورد سرنوشت دین ، قرآن ، محرومان و عصر و نسل خویش ھشدارھا دادند اما اینك او مى دید كھ پس 

از  از پدر، خود زیر فشار ظلم و بیداد است و ھمھ را بھ یارى مى طلبد اما رعب و وحشت و بى تفاوتى بر خاستھ
جو خشونت و ترور دل ھا را میرانده است و ھمھ جا گروه ھاى اوباش و قداره بند، بھ نام خالفت و والیت ساختھ 
و پرداختھ خویش ، میداندارى مى كنند و عربده مى كشند و بھ راحتى خانھ و حریم زندگى ستم ناپذیران و آگاھان 

بربریت مى سوزانند و بھ سرعت و آسانى خوردن آب آدم را تنھا بھ جرم آگاھى و ظلم ناپذیرى بھ آتش توحش و 
 !مى كشند

بود) علیھا السالم (و این انگیزه دیگر رنج و اندوه فاطمھ  . 
ما ھذه الغمیزة فى حقى والسنة عن ظالمتى ؟ اما كان رسول هللا ! یا معشر الفتیة واعضاد الملة وحضنة االسالم 



سرعان ما احدثتم و عجالن ذا اھالة ، ولكم طاقة بما احاول .ء یحفظ فى ولده المر: ابى یقول ) صلى هللا علیھ و آلھ (
فخطب جلیل ، استوسع وھیھ ، واستنھر ) صلى هللا علیھ و آلھ (مات محمد : اتقولون .وقوة على ما اطلب وازاول 

 ... فتقھ ، وانفتق رتقھ
 ! ھان اى جوانمردان))
 اى بازوان ملت
 ! و اى یاران اسالم

ى و بى تفاوتى در مورد حقوق من چرا؟این سست  
 این سھل انگارى در برابر آفت ستم و بیداد براى چھ ؟

حرمت ھر كس با گرامى داشتن فرزندش رعایت مى شود؟: آیا پدر گرانمایھ ام پیامبر نمى فرمود  
 ((آیا مى گویى كھ پیامبر از دنیا رفت و دیگر تمام ؟
 : او مى خروشید كھ

ضم تراث ابى ؟ وانتم بمراى منى ومسمع ومنتدى ومجمع تلبسكم الدعوة وتشملكم الخبرة وانتم ءاھ!ایھا بنى قیلة 
ذووالعدد والعدة واالداة والقوة ، وعندكم السالح والجنة ، توافیكم الدعوة فال تجیبون ، وتاءتیكم الصرحة فال تغیثون 

البیت...  . 
(( خزرج((و))اوس((ھان اى فرزندان ))! 

اث پدرم پایمال و بھ من بیدادگرانھ ستم شود و شما در حالى كھ فریاد مظلومیت و یارى طلبى و آیا رواست كھ میر
 ((دادخواھى مرا مى شنوید و داراى انجمن و امكانات ھستید، نظاره گر باشید؟
 بر آفت زبونى و ذلت پذیرى -9

وى بانوان بود، شجاع ترین و او از خانھ شجاعت و شھامت ، قامت برافراشتھ بود و خود در ھمان حال كھ بان
و یكى از علل رنج و ناراحتى و گریھ ھاى تو، آفت ترس .پرشھامت ترین و دلیرترین و خردمندترین انسان ھا بود

و زبونى و بزدلى بود كھ بھ خاطر شرارات و بى رحمى جالدان سقیفھ ، و مرزناشناسى و افسارگسیختگى و 
در دل ھا و قلب ھا نفوذ كرده و جراءت و جسارت طرفدارى از حق و جاسوسى و تفتیش عقاید آنان سرطان وار 

سقیفھ را از مردم   عدالت و ھر گونھ اظھار نظر و موضع گیرى درست و شجاعانھ در برابر نظام خشونت كیش 
 .سلب كرده بود و در تالش ارتجاعى بود تا ریشھ آن و كانون آن را نیز بخشكاند

اال فى الفتنة سقطوا وان جھنم .دمل ، والرسول لما یقبر، ابتدارا زعمتم خوف الفتنة والكلم رحیب ، والجرح لما ین
 (720). لمحیطة بالكافرین
 ((فھیھات منكم ؟ وكیف بكم ؟ وانى تؤ فكون ؟
و پیكر پاك پیامبر ھنوز بر زمین بود كھ بھانھ آوردید و بزدالنھ گفتید بھ خاطر ترس از فتنھ ، تن بھ پذیرش نظام ))
 . سقیفھ سپردیم

نھ درافتادید و اینك در قعر فتنھ اما واى بر شما كھ بھ خاطر این عدم شھامت و ایستادگى در برابر ستم ، بھ فت
 ((.ھستید
 بر میداندارى شیطان -10

با بعثت نورانى پیامبر رحمت و درخشش فروغ تابناك و انوار طالیى قرآن و فرود فرشتھ وحى در غار حرا و 
میت موج برداشتن ایمان و اسالم در گستره دل ھا و جان ھا، شیطان مھار شد و شیطانیان و رذالت منشان از حاك

بر سرنوشت توده ھا كنار زده شدند و این ثمره جھاد و تالش و فداكارى و ایثار و ھجرت و ایمان فاطمھ بود و پدر 
گرانمایھ و شوى شھسوار و فرزندان گرانقدرش ؛ اما اینك بانوى بانوان ، این ره آورد بزرگ را در خطر جدى مى 
 . دید و شیطان را در حال تسلط و میداندارى
... فیكم حسكة النفاق ، وسمل جلباب الدین ، ونطق كاظم الغاوین ، ونبغ خامل االقلین ، وھدر فنیق المبطلین ،  ظھر

فخطر فى عرصاتكم ، واطلع الشیطان راءسھ من مغرزه ھاتفا بكم ، فالفاكم لدعوتھ مستجیبین ، وللغرة فیھ مالحظین 
وسمتم غیر ابلكم ، واوردتم غیر مشربكم ، ھذا والعھد ، ثم استنھضكم فوجدكم خفافا واحمشكم فاءلفاكم غضابا، ف

 . قریب ، والكلم رحیب ، والجرح لما یندمل ، والرسول لما یقبر، ابتدارا زعمتم خوف الفتنة
پس ھنگامى كھ خدا براى پیامبرش خانھ پیامبران را برگزید، خار و خاشاك نفاق در شما پدیدار شد و شیطان سر ))

ون آورد و شما را ندا داد و دید كھ شما پاسخ گوى دعوت او ھستید و پذیرنده فرماندھى اشاز نھانگاه خویش بیر  
...)) 
 بر تبدیل سیستم عادالنھ و مردمى بھ استبداد فردى و باندى -11



دخت آزاده و عدالت خواه پیامبر رنج مى برد و مبارزه مى كرد كھ چگونھ سیستم مترقى و عادالنھ و انسان سازى 
ك سو بر شالوده عدالت و كارآیى كارگزاران و از دگر سو بر پایھ آگاھى و نظارت آزادانھ و آزادمنشانھ و كھ از ی

ھمگانى مردم و مشاوره میان این دو و عملكرد قانون گرایانھ پى ریزى شد، اینك پس از رحلت معمار و آموزگار 
و عنوان بھ یك سیستم ظالمانھ و استبدادى  بزرگ آن ، بھ دست سردمداران فریب و خودكامھ سقیفھ با ھمان نام

تغییر ماھیت و جھت مى دھد و بار دیگر حاكمیت جاھلى زر و زور و تزویر چھره منحوس خویش را نشان مى 
دھد؛ تنھا با این تفاوت كھ این بار زیر ستار دین خداست و بھ سالح برنده توجیھ و تفسیر سلطھ جویانھ و جعل 

ادزن بزرگ تاریخ در این اندیشھ بود كھ این باندبازى و جاه طلبى و خودكامگى و پایمال آن آز.روایات مجھز است 
ساختن حقوق و امنیت مردم و نفى حق حاكمیت انسانھا بر سرنوشت خویش سرانجام بھ كجا خواھد كشید و چھ 
 فاجعھ ھاى سھمگین و دردناكى را بھ بار خواھد آورد؟
 :او در این مورد بود كھ فرمود

انى زعزعوھا عن رواسى الرسالة ، وقواعد النبوة والداللة ، ومھبط الروح االمین ، والطبین باءمور الدنیا ! ھم ویح
 و الدین ؟
 ... اال ذلك ھو الخسران المبین
(( آخر چگونھ سیستم مترقى و عادالنھ پیامبر را از پایھ ھاى رسالت و بنیان ھاى اساسى وحى ! واى بر آنان ! ھان 

ور ساختند و از فرودگاھى كھ فرشتھ وحى در آنجا فرود مى آمد بھ جاى دیگرى سوق دادند؟و نبوت د  
چگونھ اداره امور و ھدایت شئون و دین و دنیاى مردم را از دست با كفایت چھره ھاى شایستھ و كاردان و الیقى 
 ((كھ در آن كار آموزگار ھمھ بودند، گرفتند؟
 : و ھشدار مى داد كھ

صارم ، وسطوة معتد غاشم ، وھرج شامل ، واستبداد من الظالمین ، یدع فیئكم زھیدا، وجمعكم  وابشروا بسیف
 (721). حصیدا، فیا حسرة لكم ، وانى بكم ؟ وقد عمیت علیكم ؟ انلزمكموھا وانتم لھا كارھون
و اینك پس از این گام ھاى ارتجاعى از سیستم امانتدارى و شایستھ ساالرى و عدالت و آزادى بھ سوى خشونت و ))

، بھ استبدادى ظالمانھ و خشونت بار  تاریك اندیشى و زورمدارى ، دیگر بشارتتان باد بھ شمشیرھاى آختھ و برنده
 ((... و بھ خودكامگى و دیكتاتورى از سوى بیدادگران
 بر مظلومیت جان سوز امیرمؤمنان -12

او كھ سمبل آزادگى و انسان دوستى بود، بر مظلومیت جان سوز و قھرمانانھ برادر و جانشین راستین پیامبر، مرد 
كھ تبلور حق و عدالت و تجسم دین و دفتر بود، شجاعانھ و تا پاى جان  مردان و امیرمؤمنان ، مى سوخت و از او

دفاع مى كرد؛ چرا كھ مى دید تنھا جرم او شكوه و عظمت و ایمان و اخالص و شایستگى ھا و ویژگى ھاى وصف 
ن ، ناپذیر و موقعیت ممتاز او در آیینھ وحى و رسالت است و آتش كینھ و حسادت و حقارت كینھ توزان و حسودا

تنھا بدان جھت بر ضد او شعلھ ور شده است كھ خود را در برابر او حقیر مى دیدند و او را در ھمھ میدانھاى 
زندگى ، پیشتاز و پیشگام و تك ؛ و اینھا كافى بود كھ دل ھاى فاقد ایمان را آكنده از كینھ او سازد و شعلھ ھاى 

و روشنایى بپوشند و با بدترین شیوه ھا در خاموش ھستى سوز حسادت زبانھ كشد و خفاش گونھ چشم از نور 
 .ساختن انوار ھدایت او و محروم ساختن كشتى طوفان زده جامعھ از چنین ناخداى نجات بخش بكوشند
 :در این مورد از جملھ مى فرمود

نكال وقعتھ ، و تنمره وما الذى نقموا من ابى الحسن ؟ نقموا منھ وهللا نكیر سیفھ ، وقلة مباالتھ لحتفھ ، وشدة وطاءتھ و
فى ذات هللا ، وتاㆨ لو مالوا عن المحجة الالئحة وتكافوا عن زمام نبذه الیھ رسول هللا وزالوا عن قبول الحجة 
الواضحة لردھم الیھا وحملھا علیھا ولسار بھم سیرا سجحا، ال یكلم خشاشھ ، وال یكل سائره و ال یمل راكبھ 

ضفتاه ، وال یترنق جانباه ، والءصدرھم بطانا، ونصح لھم سرا و اعالنا والءوردھم منھال صافیا رویا تطفح . 
(( ، این پدر شایستگى ھا و خداوندگار نیكى ھا و ))اباالحسن((شمایان بگویید كھ چھ باعث شد كھ اینان از! ھان 
 رادى ھا، كینھ بھ دل گیرند و با این شرارت و شقاوت او را از حق خویش محروم سازند؟

من پاسخ بدھم كھ چرا؟ بگذارید  
آشنا و ناآشنا نمى شناخت و تنھا بر اساس حق و قانون بھ ))على((بدان جھت كھ زبان حق گو و شمشیر عدالت

 !حركت مى آمد
در راه خدا از مرگ و شھادت نمى ھراسید))على((بدان جھت كھ . 

تباھى و تاریك اندیشى و قانون بدان جھت كھ با یك لبھ شمشیر بھ دقت و مھارت ، قامت شرك و كفر و فساد و 
ستیزى را بھ خاك مى افكند و ریشھ آنھا را مى برید و با لبھ دیگرش بقیھ برترى طلبان و تجاوزكاران و پایمال 
 .كنندگان حقوق و كرامت بندگان خدا را سر جاى خود مى نشاند



اددر اره خشنودى خدا از ھیچ نیرویى باك بھ دل راه نمى د))على((بدان جھت كھ . 
و بدان جھت كھ در كار خدا و راه حق ، مرد سازش و معاملھ و رشوه و بده و بستان نبود و حقیقت را فداى 
 .مصلحت شخصى و گروھى نمى كرد

اما بھ شما بگویم ؛ بھ خداى سوگند كھ اگر مردان شما بھ یارى او مى ایستادند و زمام امور، ھمان گونھ كھ بھ دست 
نمى شد، او كارھا را سامان مى بخشید و جامعھ را بھ شایستگى و آسانى در شاھراه او سپرده شده بود، غصب 

 ((.ھدایت و نیكبختى تا سر منزل مقصود رھبرى مى كرد و كمترین حقى از كسى ضایع نمى شد
 :او بھ یكى از زنان فداكار و اندیشمندى كھ حال بانوى بانوان را پرسید، فرمود

بى و ظلم الوصى ھتك وهللا حجابھ ، من اصبحت امامتھ مقبضة على غیر ما شرع هللا اصبحت بین كمد وكرب فقد الن
فى التاءویل ولكنھا احقاد بدریھ) صلى هللا علیھ و آلھ (فى التنزیل و سنھا النبى   ...(722) 

غم و اندوه ، گستره دل و شب و روزم را پوشانده است ؛ غم از دست دادن پدرى چون خورشید جھان افروز ))
آزادى و امنیت  سالت ، غم و اندوه مظلومیت جان سوز شوھر و غصب حق انكارناپذیر او و پایمال شدن حقوق و

 . جامعھ
دیدى كھ بھ فرمان خدا پشت كردند و سخنان پیامبرش را زیر پا نھادند و حرمت او را شكستند و پیشوایى ! ام سلمھ 

او را انكار كردند و خالفت و امانتدارى از خدا و پیامبر در اداره امور و شئون دین و دنیاى مردم را كھ در قرآن و 
ود غصب كردند؟ آخر چرا؟سنت بھ او سپرده شده ب  

 آخر چرا؟ خودم بگویم چرا؟
چون از على بھ خاطر آن حركت خدایى و ایمان و جھاد خالصانھ اش كینھ بر دل گرفتھ بودند؛ كینھ ھایى از 

كھ او در راه حق و بھ فرماندھى پیامبرش ، مشركان و ملحدان سركرده و نیاكان ))خندق((و))احد((و))بدر((جنگ
شكست و كاخ آرزوھاى پوشالى شان را بر سرشان ویران ساخت آنان را در ھم  .)) 

 : ششمین امام نور در این مورد آورده است كھ
ما یبكیك ؟! یا سیدتى : لما حضرت فاطمة الوفاة بكت ، فقال لھا امیرالمؤمنین   

ابكى لما تلقى بعدى: قالت   ! 
ال تبكى فوهللا ان ذلك لصغیر عندى فى ذات هللا: فقال لھا  .(723) 

ھمتاى گرانقدرش داشت  ریحانھ پیامبر در آستانھ شھادت و واپسین لحظات عمر خویش در حالى كھ دست در دست
 .، گریھ سرداد و سخت باران اشك بارید

چرا گریھ و بى قرارى ؟! فاطمھ جان ! ساالر من : امیرمؤمنان پرسید  
 چرا باران اشك و شراره دل ؟
 چرا سوز و گداز و آه جان سوز؟

بر مظلومیت و تنھایى تو مى گریم! على جان : پاسخ داد  . 
اینھا در راه خدا براى من آسان است! گریھ نكن ! طمھ جان فا: امیر واالیى ھا پاسخ داد  . 
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او در پرتو درایت عمیق و آینده نگرى ژرف خویش ماوراى افق ھا را مى نگریست ، فرجام كارھا را نظاره مى 

و بھ سرنوشت كرد، میوه تلخ و زھرآگین این بذر شوم را مى چشید و بھ قرون و اعصار و آینده بسیار دور 
 . عصرھا و نسل ھا چشم داشت

قرار و آرام را از او گرفتھ بود) صلى هللا علیھ و آلھ (آینده اسالم و امت محمد  . 
آن روز در وراى بند و بست ظالمانھ و دجالگرانھ سقیفھ ، جان گرفتن شیوه ھاى ظالمانھ و ) علیھا السالم (فاطمھ 

نواختھ شدن مارك ارتداد بر چھره حق طلبان و قتل عام ھاى ددمنشانھ  استبدادى و ضد ارزش ھا را مى نگریست ،
و شرف كشى ھا و عربده كشى ھاى مستانھ و مغرورانھ سرداران بى محتوا و ساختھ و پرداختھ اى 

ھا را مى دید و جنبش ھا و شورش ھا و انقالب ھاى عقیم و خونریزى ھاى پایان ناپذیر را تماشا مى ))خالد((چون
 .كرد

اطمھ بر جایگاه آزادمردان و شایستگان ، عوام زادگان و عوام فریبان ، ریاكاران و قھرمانان دروغین و اراذل و ف
اوباشى چون معاویھ ھا، یزیدھا، ولیدھا، ھشام ھا، عبدالملك ھا، ابن زیادھا، حجاج ھا و ھزار ماه دجالگرى امویان 

و زندان ھاى رنگارنگ و كشتارھاى فجیع و زنده بھ گور خودكامھ و عنان گسیختھ ، و جنایت ھاى تكان دھنده 
ساختن ھاى فاجعھ بار و عیاشى ھاى نفرت انگیز و ھتك حرمت ھا و شیوه ننگ بار آنان را بھ نام دین خدا و 
 .خالفت اسالمى نظاره مى كرد

و دروغین و عنان ریحانھ پیامبر در وراى آن بنیان سست و ظالمانھ ، مذھب ساالرى خشونت بار و ھراس انگیز 



گسیختھ بنى عباس و كشتارھا و شقاوت ھاى آنان در حق آگاھان و نواندیشان و شایستگان و عدالت خواھان و 
حریت طلبان و دین باوران حقیقى و روشنفكر را مى نگریست و پایمال شدن حقوق مردم در بند را و آن گاه تكھ 

گشتن سرزمین ھاى اسالمى را در معده زیاده طلبى جھان  تكھ شدن قلمرو گسترده اسالم و بلعیده شدن و ھضم
 .خواران را
 فاطمھ در وراى آن خشت كج ، اشغال فلسطین ،
 كشتار دیر یاسین ،
 دربدرى و آوارگى میلیون ھا مسلمان در سراسر جھان ،

شخصیت بر كشورھاى اسالمى ،  سایھ شوم انحصار و سانسور و سركوب و خشونت و پراكندگى و كیش   
 فرار مغزھا و سرمایھ ھا،
 زندانھاى رنگارنگ و دھلیزھاى مرگ ،
 شكنجھ ھا و داغ و درفش ھا،
 بیدادگاه ھاى ساختگى و خصوصى ،
 ترورھاى نفرت انگیز و انزجارآور،
 آدمكشى ھاى زشت و ظالمانھ و پایمال شدن حقوق و آزادى و امنیت بشر،
 قتل عامھاى گوناگون ،
 اشغال خلیج ،
 اسارت امت ،
 رواج كیش شخصیت ،
 رنج و سردرگمى نسل جوان ،
 افسردگى و ناامیدى آگاھان ،
 پیدایش جمود و تعصب ،
 ترویج خشونت و بى رحمى ،

ستایش از حق كشى و انسان ستیزى ، و انحطاط و پراكندگى و عقب ماندگى و ذلت غمبار امتى را مى نگریست كھ 
ین و آن راه و رسم روشن تعالى و صعود و آن سمبل ھا و با آن گذشتھ درخشان و آن سرمایھ ھاى افتخارآفر

الگوھاى خدایى ، در كرانھ اقیانوس مواج ارزشھا و امكانات گسترده و ھنگفت مادى و انسانى تشنھ لب جان مى 
دھد و ھر كھ از راه مى رسد، تكھ از پیكر آن را مى برد و مى بلعد و او توان دفاع از كرامت و حیات خویش را 

كن ،بسنده است  دارد و تنھا بھ الف و گزاف زودگذر و دل خوش نیز ن  . 
ھان اى مردم بپاخیزید: آرى ، بیت االحزان فاطمھ براى اینھا بود كھ  ! 

 درست بیندیشید،
 احساس مسئولیت كنید،
 نگذارید فاجعھ بھ نام دین خدا باز گردد،
 و شرك بھ نام توحید،
 و كفر بھ نام اسالم ،

الت ،و ظلم بھ نام عد  
 و استبداد بھ نام آزادى ،
 و خودكامگى بھ نام مصلحت اندیشى ،
 و ناامنى بھ نام امنیت ،
 و داغ و درفش بھ جاى گفت و گو و منطق ،
 و چماق و چوب بھ جاى قلم ،
 و دستھ ھاى اوباش بھ جاى دانشوران و روشنفكران ،
 و تاریك اندیشى بھ جاى نواندیشى ،

قوق ،و حق كشى بھ نام تاءمین ح  
 و اختناق و سانسور بھ نام دفاع از دین ،
 و انگیزش خشونت و تعصب كور بھ نام غیرت دینى ،
 و ارتجاع و واپسگرایى بھ جاى پیشروى و پیشتازى ،
 و دشمنى رسوا با مطبوعات روشنگر و منتقد بھ جاى حمایت از آنھا،



انى و ناسازگار با خرد سالم ، بھ نام اسالم و فرقھ ھا و جریان ھا و خطوط خمود و وامانده و منحط و ضد انس
 .مترقى و انسانى و آزاده پرور رخ گشاید
 بر محرومیت جامعھ و نسل ھاى امت -14

ریحانھ پیامبر نگران فقر و محرومیت جامعھ و نسل ھاى آینده امت بود، فقر مادى ، اقتصادى ، اجتماعى و بدتر از 
رى ، سیاسى ، عقیدتى ، دینى و فقر در الگوھا، نمونھ ھا، سمبل ھا و آن ، فقر و محرومیت فكرى ، فرھنگى ، ھن

چھره ھا براى رشد و تعالى ؛ چرا كھ مردم بھ بركت وحى و رسالت و در پرتو خورشید جھان افروز وجود پیامبر 
 .تازه بھ راه افتاده بودند

ونمدارى و حاكمیت بر سرنوشت خویش جامعھ تازه در ریل رشد و شكوفایى اخالقى و انسانى و تجربھ آزادى و قان
بود   مردم در نیمھ راه بودند، ھنوز نھ ساختھ شده بودند و نھ پرداختھ ، راھى دور و دراز در پیش .قرار گرفتھ بود

و نیاز بھ پناھگاه فكرى ، علمى ، عقیدتى ، فرھنگى ، اجتماعى و سیاسى امانتدار، درست كار، مردمى ، دلسوز 
داشتند، نیاز بھ آموزگارى توانا، مفسرى نیرومند، معلمى سرشار از دانش و كمال ، دانشورى پرجاذبھ و اقتدار 

 . فرزانھ و پرواپیشھ ، پیشوایى آگاه و بھ راستى انسان شناس ، جھان شناس ، خداشناس و گذشتھ و آینده شناس
ى بشر و تضمین گر حقوق انسان بھ راھبرى دلسوز و بھ راستى پرچمدار عدالت و آزادى و رفاه و آسایش و نیكبخت

، 
 بھ انسانى كامل كھ بسان چشمھ اى جوشان بجوشد،
 چونان دریایى مواج و خروشان موج پدید آورد و بخروشد،
 بسان آبشارى ھماره ریزان طراوت و صفا بخشد،
 .بسان باران بھارى بر مزرعھ دل ھا و گستره جانھا و كران تا كران قلب ھا آب حیات برساند

د خورشید نور و حرارت و حیات ارزانى داردھمانن . 
 ھمانند ماه دلیل راه كاروانیان باشد،
 .بسان ستارگان سوسو كند و راه را بنماید
 .چون گل ھا و اللھ ھا حس زیبایى و بویایى را غنا بخشد
 .بسان میزانى ، حق و حق نما را بسنجد و از ھم جدا سازد

و بھشت دنیا و آخرت رھنمون گردد و در ھمان حال فروزشگاه ارزش بسان شاھراھى بھ سوى نیكبختى و نجات 
 .ھا و جلوه گاه واالیى ھا و الگوى قداست ھا و راستى ھا و درستى ھا باشد

آرى ، جامعھ پس از پیامبر بھ این حقیقت نیاز داشت و درست بھ ھمین دلیل ھم آن حضرت در آستانھ رحلت 
نھاد؛ یكى قرآن را كھ برنامھ زندگى است و دیگر عترت و خاندانش را كھ خویش دو امانت گرانبھا در میان امت 

ھم آموزگار مفاھیم و معارف و حقوق و اخالق و جھان بینى و فرھنگ و بیانگر ابعاد گوناگون این برنامھ آسمانى 
جامعھ برگزید امیرمؤمنان را بھ رھبرى و امامت راستین .اند و ھم سمبل و الگو و سرمشق و كتاب زنده و متحرك 

 :و فرمود
وال یرضى والیتھ وقولھ ! ان الوالیة لعلى من بعدى والحكم حكمھ ، والقول قولھ ، وال یرد والیتھ وحكمھ اال كافر

 (724)... وحكمھ اال مؤمن
پس از من پیشوایى امت ، از آن على است ؛ فرمان ، فرمان اوست و سخن درست و برحق ، سخن او؛ و امامت ))
 ((...و زمامدارى او را جز انسان كفرگرا و حق ستیز، نفى نمى كند

اى وجود خود شمرد و فرمودو او را دروازه دانش بى كران دنی : 
انا مدینة العلم و انت بابھا فمن اتى من الباب وصل! یا على   ...(725) 

(( من شھر آباد و آزاد دانش و بینش و شناخت ھستم و تو دروازه آن ؛ از این رو ھر كس از در درآید، ! على جان 
 ((.بھ ھدف مى رسد
 :و فرمود
 (726)على خیر امتى و اعلمھم وافضلھم حلما
(( على بھترین ھاى امت من است و دانشمندترین آنان در دانش و برترین شان در ((بدانید كھ! ھان اى مردم 
 ((. بردبارى

على خیر من اتركھ بعدى :و فرمود (727) 
 ((.على بھترین چھره اى است كھ پس از خود بر جاى مى گذارد))

اقضى امتى على :و فرمود (728) 
 ((. برترین داور و قضاوت كننده در میان جامعھ ام على است))



ابن ابى طالب اعلم امتى بالسنة والقضاء بعدى على:و فرمود  .(729) 
(( داورى میان حق و باطل على استدانشمندترین و ژرف نگرترین چھره امت پس از من بھ سیره و سنت و   .)) 

اعلم امتى من بعدى على بن ابى طالب :و فرمود (730) 
 ((. داناترین چھره امت من پس از من ، على است))
 :و با ستایش خدا در وصف على فرمود
 (731).الحمد ㆨ الذى جعل من اھل بیتى من یحكم بحكم االنبیاء
ستایش از آن خدایى است كھ كسى را در خاندانم قرار داد كھ فرمانروایى و داورى اش بسان داورى عادالنھ و ))
 ((.انسان دوستانھ پیامبران خداست 

ى و رشد باز مى داشتاما بازیگران سقیفھ و سیاست ھستى سوز آنان ، مردم را از ادامھ راه نیكبخت  . 
 دگرباره مردم را در مسیر خمودى و ركود، بھ كام اوھام و خرافات ،
 در اسارت بافتھ ھا و یافتھ ھاى قدرت پرستان ،
 در كمند تراوشات ذھنى گروھى چاپلوس و بت تراش ،

بینش و توسعھ  در چنگال تفسیر و توجیھ مشتى بى مایھ و بى ھویت و بى درد و بستھ و تاریك اندیش و فاقد
 .شخصیت و شعور سیاسى اجتماعى اسیر مى ساخت و در بیراھھ ھاى اشتباھات ھولناك آن سوق مى داد

چرا كھ رھبران برخاستھ از سقیفھ ، خود، مایھ و دانشى نداشتند تا بھ مردم بدھند، علمى نداشتند تا مردم را بر 
و شناختى نداشتند تا ژرفاى دین را بشناسند و  اساس مفاھیم و معارف بلند قرآن و سنت راه نمایند، عمق

 بازشناسانند،
 اندیشورى نبودند تا بیندیشند و جامعھ را بیندیشانند،

درك و دریافت ژرفى نداشتند تا پاسخ پرسش ھاى درون مرزھا و برون مرزھاى عقیدتى و جغرافیایى را كھ رو بھ 
 .اسالم آورده بود بدھند

نداشتند تا شیفتگان حق و عدالت و دلباختگان آزادگى و كرامت اسالمى و انسانى را  عملكرد درخشان و پرجاذبھ اى
 جذب كنند،
 (732).و محتوایى نداشتند تا نسل جوان و دانشمندان عقاید و مذاھب را اقناع نمایند

بھ ھمین جھت ھم بسان ھمھ خودكامگان و تشنگان قدرت راھى جز سركوب اندیشھ ھا، نگاه داشتن مردم در 
 .حصار اختناق و سانسور و تحریم نقل روایات و واپسگرایى و تحمیل بافتھ ھاى خود نداشتند
و ریحانھ اندیشمند و متفكر و حق مدار و آزاده پیامبر از این فقر و محرومیت مادى و فكرى و دینى مردم رنج مى 
 برد؛
 بر این ستمى كھ بھ دین و دفتر مى رفت ،
 بر این بیدادى كھ بھ امت و جامعھ تحمیل مى شد،
 :و بر این خیانتى كھ در حال انجام بود؛ چرا كھ پیامبر فرمود

م على قوم من المسلمین وھو یرى ان فیھم من ھو افضل منھ فقد خان هللا ورسولھ والمسلمینمن تقد  . 
ھر كس بر گروھى از مردم توحیدگرا پیشى گیرد در حالى كھ مى بیند و مى داند كھ میان آن جامعھ ، برتر از او ))
 ((. ھست ، در آن صورت بھ خدا و پیامبر و مردم و نسل ھا خیانت ورزیده است
 بر فرزندان عدالت خواه و ستم ستیزش -15

بانوى بانوان ، مام مھر و فضیلت بود و نسبت بھ فرزندان ارجمندش از ھمھ مادران آگاه و درست اندیش ، حساس 
 .تر و پرمھرتر

او نگران فرزندان عدالت خواه و گرانمایھ اش در فرداى جامعھ اى بحران زده بود كھ تیره و تار بھ نظر مى 
؛ چرا كھ او فرزندانش را خوب مى شناخت و مى دانست كھ آنان نیز بسان نیاى گرانقدر و پدر واال و مام رسید

پرفضیلت شان ، كسانى نیستند كھ شاھد رنج و فشار و درد و اسارت توده باشند و حقوق و امنیت آنان را پایمال سم 
 .ستوران بنگرند و آن گاه بى تفاوت از كنار فجایع بگذرند

نى نخواھند بود كھ ارزش ھاى انسانى را مورد تعرض نظاره كنند و كارى نكنندكسا . 
كسانى نخواھند بود كھ حقوق و اخالق و مقررات زندگى ساز قرآن و سنت را ھتك شده بنگرند و از مرزھاى آن 
 .دفاع ننمایند

دار و پایان ناپذیر در سنگرھاى  و آنان را با شرایط غمبارى كھ پیش آمده بود، ھمواره در جھادى گسترده و دامنھ
 .گوناگون و چھره ھاى متنوع نظاره مى كرد

نگران این مسائل بود؛ نگران فرزند گرانمایھ اش حسن و شھادت جان سوز او، نگران ) علیھا السالم (فاطمھ 



فرزانھ او حسین و شھادت قھرمانانھ او و یارانش ، نگران اسارت اسیران آزادى بخش بود كھ كاروانساالر دخت 
 .خواھد بود

نگران ھمان رخدادھاى غمبارى بود كھ خود پیامبر را نگران و ناراحت ساختھ بود؛ بھ گونھ ) علیھا السالم (فاطمھ 
 :اى كھ باران اشك از جام دیدگان فرو بارید و ھنگامى كھ از او پرسیدند، چرا؟ فرمود

فاطمة بنتى وقد ظلمت بعدى وھى تنادى یا ابتاه فال یعینھا ابكى لذریتى وما تصنع بھم شرار امتى من بعدى ، كاءنى ب
 احد من امتى
(( گویى دخت گرانمایھ ام ، .براى فرزندان خویش و بر آنچھ از بدكاران امت بر آنان پیش خواھد آمد، گریھ مى كنم 

ر مى دھد و پدر فاطمھ ، را مى نگرم كھ پس از من آماج ظلم و بیداد قرار مى گیرد و ھر چھ فریاد دادخواھى س
 ((.پدر مى گوید، كسى بھ یارى او بر نمى خیزد
 :و نیز فرمود

وانى لما راءیتھا ذكرت ما یصنع بھا بعدى كاءنى وقد دخل الذل بیتھا وانتھكت حرمتھا، وغصبت حقھا، ومنعت 
فال تجاب ، وتستغیث فال تغاث! یا محمداه : ارثھا، واسقطت جنینھا وھى تنادى   ...(733) 

(( یاد مى آورم ؛ گویى زمانى كھ دخت گرانمایھ ام را دیدم ، رفتار بیدادگرانھ اى را كھ پس از من با او مى شود بھ 
مى نگرم كھ خشونت و خودكامگى بھ منظور بھ ذلت كشیدن او، تا در خانھ اش پیش مى رود و حریم او شكستھ مى 
شود و ابتدایى ترین حقوقش پایمال مى گردد و از ارث خویش كھ روشن ترین حق اوست ، بازداشتھ مى 

رسانند را بھ شھادت مى  پھلوى او را مى شكنند و فرزندش .شود . 
صداى او را مى شنوم كھ فریاد دادخواھى بھ نام من سر مى دھد، اما بھ وى پاسخ مثبت نمى دھند و بھ یارى او و 

بھ سوى وى نمى شتابند  دفع شرارت ظالمان از او و خاندانش  .))(734) 
 :و نیز دخت سرفراز خویش را بھ سینھ چسبانید و گریست و فرمود

یا فاطمة ال تبكین فداك ابوك ، فانت اول من تلحقین بى مظلومة مغصوبة ، وسوف تظھر بعدى حسیكة النفاق و 
اب الدین وانت اول من یرد على الحوضیسمل جلب  .(735) 

(( تو نخستین فرد از خاندان وحى و رسالت خواھى بود كھ مظلومانھ و  !پدرت بھ قربانت ! آرام باش ! فاطمھ جان 
با حقوق پایمال شده بھ دست اشرار امت ، بھ من خواھى پیوست و بھ زودى خار و خس نفاق و كینھ و دشمنى 
آشكار مى گردد و جامھ دین فرسوده و كھنھ مى شود و تو نخستین كسى ھستى كھ در كنار حوض كوثر بر من 

اھى گشتوارد خو  .)) 
 :و افزود
 (736)یا اباذر انھا بضعة منى فمن آذاھا فقد آذانى ، اال انھا سیدة نساء العالمین 
(( بھ ھوش باشید كھ .فاطمھ پاره وجود من است ؛ از این رو ھر كس او را بیازارد، مرا آزرده است ! ھان اى اباذر

فرزندم حسین از اوست و مھدى آل محمد از حسین ، فرزند او.او ساالر بانوان گیتى است  .)) 
ان بود و چاره اى جز صبر و شكیبایى قھرمانانھ و دیگر فاطمھ نگران ھمان چیزھایى بود كھ امیرمؤمنان نگر

مى فرمود))عمر((نداشت و در برابر خشونت و میداندارى : 
 . لوال كتاب من هللا سبق لعلمت انك ال تدخل بیتى
 ((. اگر فرمان شكیبایى نداشتم ، مى دانستى كھ جراءت ورود بھ خانھ مرا نداشتى))
 : و مى سوخت و مى گداخت كھ

، اما حقى فقد تركتھ مخافة ان یرتد الناس عن دینھم ، واما قبر فاطمة فو الذى نفس على بیده لئن رمت یابن السوداء
 (737). واصحابك شیئا من ذلك الءسقین االرض من دمائكم

تو مى پندارى كھ من از ترس شمایان شكیبایى پیشھ ساختھ ام و از حقوق خویش چشم پوشیده ! اى عنصر سیاھكار
 ام ؟

ت آرى ، من از حق خویش صرف نظر كردم اما بھ خداى سوگند اگر خیره سرى كنید و بخواھید وصیت ھاى دخ
 . گرانمایھ پیامبر را پایمال سازید، زمین را از خونتان رنگین خواھم ساخت

آخرین وضو یا وضوى پرواز: 21بخش   
 آخرین وضو
رنج و اندوه عمیقى كھ شھادت جان سوز دخت فرزانھ پیامبر را در پى داشت ، از ساعتى پیش از غروب خورشید 

م ناراحت كننده آن ، یكى پس از دیگرى پدیدار شد و ھر جھان افروز رسالت ، آغاز گشت و از ھمان جا عالی
 .لحظھ فشار بیشترى بر گستره قلب و روح ظریف و لطیف و تابناك او وارد آورد

رسید، با این كھ پیامبر بارھا فرمان حركت آن را داده ))سپاه اسامھ((نخست خبر ناراحت كننده تخلف سران قوم از



یچندگان را لعن و نفرین كرده بودو تخلف كنندگان و كارشكنان و سرپ . 
دوستى و ارادت در كنار بستر   پس از آن ، این نشانھ انحراف و انحطاط خود را نشان داد كھ برخى در لباس 

پیامبر بھ او جسارت كردند و با سردادن شعار بى ادبانھ و كفرآمیزحسبنا كتاب هللا، مانع نوشتھ شدن آخرین سخنان 
ان الرجل لیھجر:ى پیامبر شدند و گفتندسرنوشت ساز و راه گشا  

بھ دنبال آن ، خبر گردن آمدن شمارى از شیفتگان قدرت و تشنگان جاه و مقام در سقیفھ بھ منظور بھ انحراف 
كشاندن جامعھ و تاریخ پخش شد، با این كھ جامعھ جوان در مسیر رشد و ترقى و شكوفایى و توسعھ بود و پیامبر 

مودھاى الزم را داده و ھنوز آخرین سفارش او در گوش ھا طنین افكن بود كھنیز بھ دستور خدا، رھن  : 
 من كنت مواله فھذا على مواله
 ((. ھركس مرا دوست و سررشتھ دار خویش مى شناسد، این على است كھ سرور و سررشتھ دار اوست))

ى انحطاط و انحراف و فجایع پس و از پى آن خبر دردناك ، آن بیعت تحمیلى و شوم رسید كھ در حقیقت ، سنگ بنا
 .از آن ، در تاریخ اسالم تا دامنھ رستاخیز بود
 پس از آن ، غصب فدك و مصادره آن ،
 یورش بھ فرودگاه وحى و رسالت ،
 بھ آتش كشیدن در خانھ دخت فرزانھ پیامبر،
 و آماج تازیانھ و پشت شمشیر قرار دادن پاره وجود آن حضرت ،

خورشید آزادى و عدالت و بیعت خواستن از او براى حاكمیت شب تار استبداد و انحصار ریسمان افكندن بر گردن 
 و جمود و خشونت و بعد ھم كھ دیگر، حاكمیت بیداد بھ جاى داد،
 استبداد بھ جاى آزادى ،
 تبعیض بھ نام برابرى ،
 ترور و ناامنى بھ جاى امنیت ،
 پایمال ساختن حقوق بھ نام رعایت حقوق ،

ھرسازى بھ جاى راستى و اخالص ،فریب و ظا  
 بازى با مفاھیم و ارزش ھا بھ جاى عمل و آراستگى بدانھا،
 .میداندارى فرصت طلبان و اراذل و اوباش و بى محتواھا بھ جاى شایستھ ترین ھا
 . و ھر روز اندوه ، روى اندوه و فشار، روى فشار و رنج و ناراحتى افزون بر رنجھاى گذشتھ

یدار تو ھستمبیا كھ در شوق د  
ھمچنان ادامھ یافت تا سرانجام بر اثر فشارھاى شكننده روحى ، زخم زبان ھا و حق ) علیھا السالم (اندوه فاطمھ 

كشى ھا و شدت یافتن درد و رنج جسمى و صدمات وارد آمده بر پھلو و بازو و سینھ ، دخت محبوب و سرفراز 
بیت االحزان((نھ اش تعطیل شد و ھم رفتن ھر بامدادش بھھم برنامھ ھاى روزا.پیامبر بھ بستر شھادت افتاد )). 

 .دیگر دیدار نزدیكان نیز ممنوع گردید و آن بانوى بھشت آماده سفر شد
خاصى او را فراگرفت و ھمان گونھ كھ در   گویى آخرین روز درخشش خورشید وجودش بود كھ ساعتى آرامش 

اش را در قصرى از در سفید؛ در بھشت زیبا و پرطراوت خدا  بستر بود، خوابید؛ در عالم رؤ یا پدر گرانمایھ
 : نظاره كرد و دید كھ او آغوش گشوده و ندا مى دھد كھ

بیا دخت محبوب و فرزانھ ام ، بیا كھ در شور و شوق ! پاره تن پدر، رگ حیات و قلب پدر، بیا! فاطمھ جان ! ھان 
 .دیدار تو ھستم ؛ تو امشب میھمان پدر خواھى بود

بھ یاد راز سر بھ مھرى افتاد كھ پدر بھ ھنگامھ رحلت بھ گوشش .آن خواب آرام بخش و شادى آفرین بیدار شد از
 : زمزمھ كرده بود كھ

شكیبایى پیشھ ساز، مژده ات باد كھ بھ زودى بھ من خواھى پیوست تو نخستین فرد از خاندانم ھستى ! دخت محبوبم 
 .كھ بھ من ملحق خواھى شد
... عة اللحاق بى ، فانك اول من یلحق بى من اھل بیتىابشرى بسر  . 
 . غم و اندوه از قلب مصفایش زدوده شد و موج نشاط و نسیم باطراوت ، گستره دلش را گرفت
او مژده پرواز، بشارت دیدار و دعوت حركت دریافت داشتھ است و این برق شادمانى كھ در آسمان دیدگانش مى 
 . درخشد، شادمانى دیدار است

ما یكباره بھ یاد امیر شایستگى ھا و رادى ھا افتاد كھ دیگر تنھاى تنھا مى ماند؛ بھ یاد فرزندان زیبا، دوست داشتنى ا
چگونھ آنان را تنھا بگذارد آن ھم در میان این شرایط بحران زا و ! و خردسالش ، آنان را چگونھ ترك كند؟ خدایا



سایھ افكنده است ؟ابرھاى تیره و تارى كھ بر آسمان زندگى جامعھ   
 .بار دیگر امواج غم ھا بر دل پرمھر و قلب پاكش سایھ گسترد

دیگر بدرود! على جان   
او را با شادمانى از رو بھ بھبود گذاردن ))ام سلمھ((و))ام ایمن((و))فضھ((و))اسماء((ساعتى پیش ، پرستارانش

بیرون رفت و كودكان ارجمندش نیز بھ منظور  حالش ، براى استراحت تنھا گذاشتند و امیرمؤمنان نیز از پى كارى
 .آرامش و استراحت مام فضیلت ھا، اتاق او را ترك كرده بودند
بانوى بانوان در این فرصت برخاست ، نخست نظم و سازمانى بھ خانھ على داد، آن گاه لباس ھاى فرزندانش را 

ا شانھ زد و چھره ھایشان را غرق بوسھ شست و مرتب كرد و سپس بھ شستشوى خود آنان پرداخت و گیسوانشان ر
 . ساخت و آخرین توشھ ھا را از آنان برگرفت

پس از ھمھ این كارھا بھ خود پرداخت ؛ نخست غسل شھادت كرد، وضوى پرواز گرفت و رخت ضیافت خدا و 
در این لحظات بود كھ امیرمؤمنان بھ خانھ بازگشت.میھمانى پیامبر بر تن كرد  . 

را سپاس از بستر بیمارى برخاستھ اى ؟ خداى! فاطمھ جان   
برخاستھ ام اما براى حركت ، خداحافظى و آمادگى ؛ و آن گاه خواب خویش را براى على ! آرى ساالر فاطمھ 

باز گفت) علیھ السالم(  . 
على جان: را گرفت و گفت ) علیھ السالم(دست على   ! 

 ! ھان اى ساالر ھمیشھ ام
 ! اى شوى پرافتخارم

مھربانماى ھمسر   ! 
 ! اى پدر سرفراز كودكان خردسالم

بدرود، بدرود كھ من آماده پركشیدن ھستم! على جان   . 
 .امشب بھ پدر خواھم پیوست و بھ میھمانى او و ضیافت فرشتگان خدا، بھ دیدار پدر و بھ بھشت پرطراوت و زیبا
 . من دخت بھشتم
 فرزند توحید و معادم ،
 پاره وجود رسالت و نبوتم ،

ور و مركز دایره امامت و مام پیشوایان نورم ،مح  
در شور و شو پروازم ؛ تنھا نگرانى ام شما ھستى و تنھایى تو و كودكان ارجمندم ، اما شما را نیز بھ خدا مى 
 . سپارم
 ! ساالر من

درستى در زندگى مشترك ما چیزى جز آبشار زالل و شفاف وفا، صفا، امانت ، پاكى ، عفاف ، قداست ، راستى ، 
 .، بینش ، خرد، آگاھى ، ایمان ، پروا، مھر، عشق و ایثار و فداكارى ، جارى نبود
خداى را سپاس ، ھرگز نھ اندیشھ دروغ بود و نھ فریب ، نھ بازیگرى بود و نھ بى مھرى و بى وفایى ، نھ حرفى 

ما بر پایھ ارزشھاى  برخالف خواستھ خدا بود و نھ حركت و سخنى در جھت ناخشنودى تو؛ آخر زندگى مشترك
الھى ، انسانى و بنیادھاى اخالقى پى ریزى شده بود و با مھر و عشق بھ خدا آزین یافتھ بود؛ با این وصف مگر جز 
 این مى توانست باشد؟
آخر من شما را نھ تنھا بھ عنوان ھمتا و ھمسنگر زندگى و پدر فرزندانم مى نگریستم كھ پیش از اینھا از زبان 

انت الصراط المستقیم ! یاعلى .از آن در میدان عمل ، شما را صراط مستقیم یافتھ بودم  پیامبر و پس (738) 
! یاعلى .دوستى و مھر بھ تو را نشان ایمان و دشمنى ات را نشان نفاق و بى ایمانى از زبان پیامبر شناختھ بودم 

 (739)حبك ایمان و بغضك نفاق 
تو را محور حق یافتھ بودم و حق را ھماره بر زبان و گستره قلب و در دیدگان نافذ و حق بین و عملكرد خالصانھ 
 :ات نظاره كرده بودم ، درست ھمان گونھ كھ پیامبر در برابر ھمھ ، بارھا فرمود

على لسانك و فى قلبك  ان الحق معك و الحق! یا على  (740) 
بر كعبھ در برابر چشم ھمھ فرمودتو را ھمشاءن و ھمتا و ھمسنگ كعبھ مى شناختم ؛ چرا كھ پیام : 

انت بمنزلة الكعبة ! یا على  (741) 
ر الھى یافتھ بودم كھ پدر مى فرمودتو را ریسمان استوا : 

 (742)على حبل هللا المتین 
ھدایت مى دیدم ، چرا كھ آن حضرت در گرامیداشت تو مى فرمود و تو را پرچم برافراشتھ : 



 على رایة الھدى
 و تا این لحظھ اى كھ دستم در دست توست و خدانگھدار مى گویم ، با تو با این اندیشھ بودم و با ھمین عقیده زیستم
. 

تھ و مدیریت صحیح خانھ و بھ عالوه پیام من در زندگى مشترك ، از آغار این بود كھ شوھردارى شایستھ و بایس
خانواده و تربیت خداپسندانھ نسل ھاى آینده ، جھادى سترگ است ، جھاد در راه خداست و در این میدان مطابق 
 (743). دیدگاھم عمل كردم و اینك واپسین لحظات و آخرین سخنان من با شماست
 وصیت ھاى درس آموز یا گستره دامنھ مبارزه تا روز رستاخیز

ساالر من: آن گاه رو بھ امیر ارزش ھا نمود و بھ آرامى چنین گفت   ! 
خواھم بدانھا عمل كنى ؛ چھ وصیت ھاى مكتوبم را و چھ آنچھ اینك مى گویم وصیت ھایى دارم كھ از شما مى  . 

... و ) صلى هللا علیھ و آلھ (ال یشھد احد جنازتى من ھؤ الء الذین ظلمونى واخذوا حقى فانھم عدوى وعدو رسول هللا 
امت االبصارالتترك ان یصلى على احد منھم وال من اتباعھم وادفنى فى اللیل اذا ھداءت العیون ون (744) 

 ! ساالر من
اج نمایى ؛ از این رو اگر ممكن است ، خواھرزاده تو براى اداره خانھ و آرامش فرزندانت ناگزیر باید ازدو -1

را برگزین كھ او نسبت بھ فرزندان خردسال من از دیگران پرمھرتر است))امامھ((ام  . 
توصیھ كرده ام ، پیكرم را در تابوتى ))اسماء((بھ ھنگام حركت دادن پیكرم بھ سوى مزارم ھمان گونھ كھ بھ -2

كند   ویژه حمل كنید تا روحم احساس آرامش . 
 پاورقي
144سوره آل عمران ، آیھ  -716 . 
3نھج البالغھ ، خطبھ  -717 . 
12سوره بقره ، آیھ  -718 . 
35سوره یونس ، آیھ  -719 . 
49سوره توبھ ، آیھ  -720 . 
28سوره ھود، آیھ  -721 . 
156، ص 43بحار االنوار، ج  -722 . 
218، ص 43بحاراالنوار، ج  -723 . 
353، ص 8و ج  352 ، ص7فروغ كافى ، ج  -724 . 
52و  51، ص 18وسائل ، ج  -725 . 
153، ص 6كنز العمال ، ج  -726 . 
276، ص 3مواقف ایجى ، ج  -727 . 
96، ص 3؛ الغدیر، ج 50مناقب خوارزمى ، ص  -728 . 
49؛ مناقب خوارزمى ، ص 44، ص 2الغدیر، ج  -729 . 
97، ص 1؛ فرائد السمطین ، ج 44، ص 2الغدیر، ج  -730 . 
352، ص 7فروع كافى ، ج  -731 . 
 : خود آنان بارھا بھ این واقعیت اعتراف كردند؛ براى نمونھ -732

ایھا .من رھبرى شما را بھ دست گرفتم ، در حالى كھ بھترین شما نیستم ! ھان اى مردم : ابوبكر بارھا گفت : الف 
تاریخ ...فقومونى ، ان شیطانا یعترینى  فاذا احسنت فاعینونى وان اساءت! انى ولیت امركم ولست بخیركم ! الناس 

، ص 6؛ ابن ابى الحدید، ج 460، ص 2طبرى ، ج  20. 
لوال على لھلك عمر وال بقیت لمعضلة لیس لھا ابوالحسن:و عمر بارھا زبان بھ اقرار گشود كھ : ب   ... 

 .اگر على و دانش و بینش ژرف او نبود، عمر نابود مى شد
؛ 179، ص 7الغدیر، ج ! ھ من در تنگنا و مشكلى باشم و على حضور نداشتھ باشدمباد روزى ك: و نیز مى گفت 

4، ص 1؛ شرح ابن ابى الحدید، ج 257، ص 2مناقب ، ج  . 
لوال على لھلك عثمان:و عثمان نیز بارھا بھ صراحت اقرار كرد كھ : ج   

291و  214، ص 8ج  الغدیر،.اگر على و دانش و بینش ژرف و گره گشاى او نبود، عثمان ھالك مى شد . 



173و  156، ص 43بحاراالنوار، ج  -733 . 
156، ص 43بحاراالنوار، ج  -734 . 
171، ص 43بحار، ج  -735 . 
32، ص 6؛ كنز العمال ، ج 434؛ ینابیع المودة ، ص 185و  46منتخب االثر، ص  -736 . 
171، ص 43بحاراالنوار، ج  -737 . 
133ینابیع المودة ، ص  -738 . 
72البصار، ص نورا -739 . 
66مفتاح النجاة ، ص  -740 . 
188كنز الحقایق ، ص  -741 . 
445ینابیع المودة ، ص  -742 . 
66، ص 1حلیة االولیاء، ج  -743 . 
192، ص 43بحاراالنوار، ج  -744 . 

 

 
 پیكرم را در دل شب خودت از روى پیراھن غسل بده و خود بر پیكرم نماز گزار و غریبانھ و پنھانى بھ خاك -3
 .سپار و مزارم را بسان راز سر بھ مھرى نھان دار
آنان كھ با پایمال ساختن حق و عدالت بر من ستم روا داشتند و حقوق ھمھ ، از جملھ مرا غصب كردند، ! مباد -4
 .پس از مرگم در كنار پیكرم حاضر شوند و از مزارم آگاھى یابند؛ چرا كھ آنان دشمنان من و پیامبر خدایند
ران آزموده شده و خالص مان ، سلمان ، ابوذر، مقداد، عمار، عبدهللا ، حذیفھ ، ام سلمھ ، فضھ ، اسماء و تنھا یا -5
 .ام ایمن در تجھیز و نماز و خاكسپارى ام حاضر شوند

دیگر تو و فرزندان ارجمندم حسن و حسین و زینب و كلثوم را بھ خداى دادگر و پرمھر مى سپارم ؛ ! ساالر من 
دوستداران و یاران شما راھمین گونھ  ! 

چرا؟: تا آیندگان بپرسند  
از سویى میدان مبارزه با كفر و شرك و ارتجاع و استبداد را تا دامنھ رستاخیز ) علیھا السالم (و بدین سان ، فاطمھ 

گسترش بخشید و از تجاوزكاران بیزارى جست و ھمھ فریب كارى ھایشان را بر مال ساخت و از دگر سو بھ كران 
ا كران تاریخ و آیندگان پیام داد كھ اى عصرھا و نسل ھات ! 

دخت آزاده و درست اندیش و خیرخواه پیامبر براى جلوگیرى از تغییر مسیر تاریخ و روند جامعھ و بازیافت حقوق 
خویش و حقوق انسانھا، ھمھ راه ھاى شایستھ و بایستھ جھاد و مبارزه را طى كرد اما نھ گوش استبداد و ارتجاع 
 . شنوا بود و نھ مردم در اوج آن فتنھ ھا آماده یارى حق و عدالت

چرا؟: اینك كھ چنین است باید براى ھمیشھ مردم را تكان داد و موج دیگرى پدید آورد تا آیندگان از خود بپرسند  
 چرا غسل شبانھ ؟
 چرا كفن و دفن مخفیانھ ؟
 چرا تشییع غریبانھ ؟
 چرا مزار ناپیدا و پنھان ؟

این كھ با آن ھمھ خضوع در برابر امیر ارزش ھا و واالیى ھا درس مھر بھ خوبان و شایستگان و ھمراھى  و دیگر
و ھمكارى با كسانى را داد كھ بھ راستى در اندیشھ و میدان عمل آزادمنش و آزادیخواه ھستند و در اندیشھ تاءمین 
 .حقوق بشر
 !لحظات عجیبى بود

دریاى .پدید آورد) علیھ السالم(ر واپسین لحظات ، طوفانى دیگر در دل على سخنان آخرین دخت سرفراز پیامبر د
بى كرانھ عواطف و احساسات پاك او بھ موج آمد و باران اشك از دیدگان فرو بارید؛ ھمان گونھ كھ دست فاطمھ در 

الطم وجودش بھ سكون آرامش یابد و اقیانوس مت  دستش بود، سر او را بھ سینھ چسبانید تا شاید قلب طوفان زده اش 
 .و آرامش گراید؛ و ھر ساعتى گریستند

فرشتگان بھ گریھ افتادند و زمین و زمان رنگ غم گرفت.لحظات عجیبى بود  . 



مام پرفضیلت فرزندانم ، دخت پرشكوه پیامبر، با تو ھستم! فاطمھ جان ! گرامى ھمسرم : آن گاه امیرمؤمنان فرمود  
! 

، دخت بھشتبا تو، جلوه نور، فروغ ابدیت   ! 
 !با تو، امانت گرانبھاى خدا و پیامبر، آرى با تو
 . بھ خداى سوگند، تو باالتر و داناتر از آن ھستى كھ جز آن گونھ كھ خود گفتى عمل كرده باشى
 (745)معاذ هللا ، انت اعلم باㆨ و ابر و اتقى و اكرم و اشد خوفھا من هللا ان اوبخك بمخالفتى 

دورى تو براى من سخت است و فراقت گران! فاطمھ جان   . 
 دوریت سوگ پیامبر را برایم تجدید مى كند،

یامبرمحبوب دل پ ! 
در مورد وصیت ھایت مطمئن باش كھ على مرد وفاست ؛ ھمھ را بھ جان مى خرم ، گرچھ دشوار باشد و على 

واختار امرك على امرى.تنھا  ... 
 انتقام كریمانھ و تدبیر ھوشمندانھ

احساس وصیت ھاى درس آموز او را كھ از درایت و آینده نگرى و ) علیھ السالم(و تاریخ نشانگر آن است كھ على 
 مسئولیت سرچشمھ مى گرفت و تضمین گر استمرار مبارزه حق با باطل ،
 داد با بیداد،
 آزادى با استبداد،
 منطق با شقاوت و خشونت ،

و توحید و تقوا با شرك و نفاق و فریب بود، ھمھ را مو بھ مو بھ كار بست و دشمن فریب كار و خیره سر ھنگامى 
ود آمد كھ انتقام كریمانھ بزرگ بانوى ھستى گرفتھ شده ، سند مظلومیت از خواب مستى و پستى و غفلت بھ خ

 .جاودانھ او بھ ثبت رسیده و كمر فریب و دجالگرى استبداد شكستھ بود
نظام سقیفھ كھ نقشھ كشیده بود تا با ظاھرسازى و تشریفات و تبلیغات و فریب كارانھ و جھت دار در تشییع و 

پیامبر و نماز بر آن ، سیاھى ھا و سیاھكارى ھاى خویش را بھ بوتھ فراموشى  خاكسپارى پیكر پاك دخت فرزانھ
سپارد و جلوى استمرار مبارزه را بگیرد، بھ ناگاه نقشھ ھاى خویش را نقش بر آب یافت و با چھل صورت قبر رو 
 . بھ رو گردید كھ ھر كدام بسان دیگرى است
(( ر غالف است و او براى حفظ اصل دین ، ماءمور بھ كھ مى دانست شمشیر مرد مردان بھ مصلحت د))عمر
شكیبایى و پایدارى است ، از این رو تصمیم بھ نبش قبر گرفت تا بھ پندار خود، از دخت فرزانھ پیامبر تجلیل بھ 
عمل آید و پس از نماز و تشییع بھ خاك سپرده شود، چرا كھ در نگرش او حكومت و دولت نھ تنھا قیم و صاحب 

و جان و ھستى مردم است ، كھ نماز و مراسم خاكسپارى و دیگر امور بھ گذشتگان نیز باید در كنترل و اختیار مال 
 !در جھت ھواھاى سیاسى آن انجام گیرد
 .اما بزرگ مرزبان ارزش ھا پیامبر داد كھ بھ خداى سوگند، ھر دستى بر این قبرھا خواھد گذراند

بھ عمر .كھ بھ فرمان خدا در غالف نھاده بود، كشید و بھ بقیع آمد از پى آن ، لباس رزم بر تن كرد و شمشیرى را
كھ اصرار در نبش قبر داشت نزدیك شد، كمربند او را گرفت و او را بر زمین كوبید و پاى بر سینھ اش نھاد و 

ویش تو مى پندارى كھ من از ترس شمایان شكیبایى پیشھ ساختھ ام و از حقوق خ! اى عنصر سیاھكار: خروشید كھ 
 چشم پوشیده ام ؟

آرى ، من از حق خویش صرف نظر كردم اما بھ خداى سوگند اگر خیره سرى كنید و بخواھید وصیت ھاى دخت 
 . گران مایھ پیامبر را پایمال سازید، زمین را از خونتان رنگین خواھم ساخت

وزیرش را رھا كند و مطمئن باشد كھ او بھ التماس افتاد و آن یكى ھم امیرمؤمنان را بھ حرمت پیامبر سوگند داد كھ 
 .از تصمیم خویش پشیمانند
 و آن گاه واپسین لحظات

و سرانجام ، آن لحظات آخرین از راه رسید، پرده ھاى جھان مادى بھ كنار رفت ، و دروازه سراى جاودانھ گشوده 
 .شد

بوى .عرش خدا گشوده شد فرشتگان بال در بال در فرودگاه وحى و رسالت فرود آمدند و درھاى آسمان ھا تا
عطرآگین بھشت در فضا پیچید و بھ مشام جان رسید و باغ ھا، بوستان ھا و چشمھ سارھاى آن در برابر بانوى 
 .سرفراز دو گیتى جلوه گر شد
 .حوریان بھشت صف بھ صف براى استقبال و خوش آمدگویى ایستادند
 فرشتھ وحى فرود آمد،



تجلى كرد،) آلھ  صلى هللا علیھ و(روح تابناك محمد   
ایستاد تا ) علیھا السالم (و رویاروى فاطمھ ) علیھ السالم(و آنگاه فرشتھ مرگ با ادب و تواضع بر درگاه خانھ على 

روح بلند و ملكوتى او را دریافت و بھ ھمراه دیگر فرشتگان بھ بھشت پرطراوت و پرشكوه خدا برد؛ از ھمان 
 .جایى كھ آمده بود

ین و نافذ خویش را كھ بر روى این جھان بستھ و بر جھان حقیقت گشوده بود، باز كرد و نگاھى او كھ دیدگان حق ب
آنچھ را من دیدم شما نیز مى بینید؟ اینھا ساكنان ! على جان : افكند و گفت   پرمعناتر از ھمیشھ بھ اطراف بسترش 

اشاره مى كند و مى فرمایدعالم باال ھستند و این فرشتھ وحى و او ھم پدرم پیامبر است كھ بھ من  : 
 یا بینة اقدمى فما امامك خیر لك
(( بیا آنچھ براى تو مھیا و آماده است برایت بھتر است! دخت فرزانھ ام بیا  .)) 
 :و آن گاه فرمود
 (746)... السالم على جبرئیل ، السالم على رسول هللا ، اللھم مع رسولك ، اللھم فى رضوانك وجوارك
 ! سالم بر فرشتھ امین وحى))
 !سالم بر پیامبر خدا
 ! سالم بر ھمھ فرشتگان و حوریان

ھمراه پیامبرت قرار دهمرا قرین و ! بار خدایا  ! 
مرا در رضوان و ھمسایگى لطف و مھرت جاى ده! خداوندا  ! 

بھ سوى تو روانم نھ چیز دیگر! خدایا . 
 .شیداى توام نھ در ھواى دیگر

سالم بر مژده ات و بر وعده ھاى راستین ات! درود بر تو! پدر جان   ! 
 ! سالم بر تبسم دلنشینت

ھان افروزتسالم بر سیماى پرفروغ و جمال ج  ! 
 ! سالم بر چشمان درخشنده ات

بھ دیده منت ؛ آمدم ، آمدم! پدر جان  )) 
 :و آن گاه این نداى مھر واین سرود عشق در كران تا كران ھستى طنین افكن شد
 (747). یا ایتھا النفس المطمئنة ارجعى الى ربك راضیة مرضیة فادخلى فى عبادى وادخلى جنتى
 ! ھان اى روح آرامش یافتھ))
 اینك خشنود و پسندیده بھ بارگاه پروردگارت بازگرد؛

آى و بھ بھشت پرطراوت و زیباى من وارد شوو در زمره برترین بندگان من در !)) 
كھ دیگر فاطمھ پركشید و بھ پدر پیوست! فریاد  . 

 !و آن گاه خون در رگ ھا خشكید
 و آن گاه بود كھ دیگر اشك ھا خون شد،
 خون در رگ ھا خشكید،
 قلب ھاى گرم و پر طپش یخ زد،
 اندوه بر سینھ ھا كوه شد،

اماند،دست ھا و پاھا از تالش و تحرك و  
 خورشید از آسمان فروغلتید،
 دریا از موج و خروش بھ ساحل آرامش رونھاد،
 پرفرازترین قلھ استوار و سر بھ آسمان ساییده از ھم پاشید،
 قلب تپنده بشریت بھ یكباره از حركت باز ایستاد،
 باران خیر و مھر و رحمت از ریزش باز ماند،
 چشمھ ساران امید و نوید خشكید،

وه زده و رنگ باختھ ، رخ در نقاب كشید،مھتاب اند  
 افق مھ گرفتھ و غبارآلود، قیرگون گشت ،
 و زمین تیره و تار گردید و لرزه بر اركان آن افتاد،
 سوگى سھمگین بھ گستره عصرھا و نسل ھا سایھ افكند،
 غمبارترین روز تاریخ رقم خورد،



سرفراز و بشردوست پیامبر و گل زیبا و عطرآگین  اندوه بارترین رویداد روزگاران روى داد؛ چرا كھ ریحانھ
بوستان او، از جور و ستم استبداد سرانجام با پیكرى آزرده و پھلویى خستھ و دلى پردرد، غریبانھ سر بر بستر 
 .شھادت نھاد و براى ھمیشھ دوستداران عدالت و آزادى و شرافت و كرامت را بھ سوگ خویش نشاند

ا نھادى ؟آخر چگونھ كودكانت را تنھ ! 
اسماء، بانوى روشنفكر و فداكارى كھ ایمان و عمل و شھامت و وفا را از آموزگار فضیلت ھا فاطمھ آموختھ بود، 
در سوگ او سینھ چاك زد، خود را روى پیكر بانوى بانوان افكند، او را بوسھ باران مى ساخت و اشك مى ریخت و 
 : مى گفت
 ! فاطمھ جان

ھادى و رفتى ؟چگونھ كودكانت را تنھا ن  
چگونھ على را در اوج مظلومیت و غربت تنھا گذاشتى و پر كشیدى ؟! فاطمھ جان   

فضھ ، پرستار و شاگرد و خودساختھ دیگر آن آموزگار واالیى ھا، بر چھره خویش زد و از پرده دل و ژرفاى جان 
 .نالھ سر داد

كھ كوه ) علیھ السالم(جان فاطمھ افكندند و على  كودكان ارجمندش بھ حجره مادر آمدند و خود را بر روى پیكر بى
شكیبایى و استوارى بود با شھامت جان سوز و نابھنگام فاطمھ ، بى ھوش و نقش بر زمین گردید و آب سرد بر 

فغشى علیھ حتى رش علیھ الماء ثم افاق.چھره اش پاشیدند تا بھ ھوش آمد  ... 
نا و بیگانھ و دوست و دشمن و زن و مرد و نامرد و پیر و جوان ، مدینھ یكباره ، یكپارچھ شیون و اندوه شد و آش

 .ھمھ آمدند
تو را بھ خدا مى سپارم! على جان   

 :یكى از وصیت ھاى مكتوب فاطمھ بھ خط خود او در كنار بسترش پیدا شد كھ این گونھ بود
 بسم هللا الرحمن الرحیم

و آلھصلى هللا علیھ (ھذا ما اوصت بھ فاطمة بنت رسول هللا   ) 
 اوصت وھى تشھد ان ال الھ اال هللا ،
 .و ان محمدا عبده و رسولھ وان الجنة حق و النار حق وان الساعة آتیة ال ریب فیھا وان هللا یبعث من فى القبور

انا فاطمة بنت محمد زوجنى هللا منك الءكون لك فى الدنیا واالخرة ، انت اولى بھ من غیرى ،! یا على   
و غسلنى وكفنى باللیل وصل على وادفنى باللیل وال تعلم احدا واستودعك هللا واءقرء والدى السالم  حنطنى! یا على 

 (748). الى یوم القیامة
 بھ نام خداوند بخشاینده و بخشایشگر
 . این وصیت فاطمھ ، دخت پیامبر خداست

صلى هللا علیھ و (او در حالى وصیت مى كند كھ گواھى مى دھد كھ خدایى جز یكتا آفریدگار ھستى نیست و محمد 
بنده برگزیده و فرستاده اوست) آلھ   . 

ت و رستاخیز آمدنىو بھشت و دوزخ حق اس  . 
صلى هللا علیھ و آلھ(من فاطمھ ھستم ، دخت محمد ! على جان   ). 

 مرا شبانھ حنوط كن ،
 شبانھ غسل بده ،
 شبانھ كفن كن ،

تو را .آگاه مساز -جز آنھایى را كھ خود مى دانى  -شبانھ بر من نماز گزار و شبانھ مرا بھ خاك سپار و ھیچ كس را 
فرزندانم تا قیامت درود مى فرستم بھ خدا مى سپارم و بر  . 

لحظھ فراق است و دیدار تا بھشت خدا: 22بخش   
 تدبیرى دیگر
با توجھ بھ این وصیت فاطمھ و وصیت ھاى دیگرش بھ امیرمؤمنان ، آن حضرت تصمیم بھ انجام خواستھ ھاى او 

پیامبر با تاءخیر بھ خاك سپرده شد بھ ھمین جھت با تدبیر او، ابوذر اعالن كرد كھ پیكر پاك دخت گرانمایھ.گرفت  . 
راه فریب را بر ستمكاران ) علیھا السالم (و با این تدبیر جز دوستداران پراخالص ، دیگران رفتند؛ چرا كھ فاطمھ 

بستھ بود و نیز اجازه نداده بود كھ عناصر و جریانات ستم ستیز و بى تفاوتى كھ در برابر آن انحراف سھمگین و 
ادگرى ھا بھ یارى حق و عدالت نیامدند و نظاره گر صحنھ ھاى غمبار گشتند، در تشییع پیكر پاك او آن فجایع و بید

 .حاضر گردند
از این رو ھنگامى كھ تاریكى و آرامش سایھ گستر شد، امیرمؤمنان پیكر در ھم شكستھ ھمسنگر قھرمان و فداكار 



 .خویش را بر مغسل نھاد
(( آن پیكر پاك را از زیر پیراھن غسل داد و ) علیھ السالم(آب ریخت و على  ، آن شاگرد الیق فاطمھ ،))اسماء
 .باران اشك از دیدگان فرو بارید
 وداع آخرین
پس از مراسم غسل ، آن نازنین بدن را با حنوط بھشتى كھ فرشتھ وحى براى پیامبر آورده بود و آن گرامى مقدارى 

ر ھفت قطعھ پارچھ كفن نموداز آن را باقى نھاده بود، حنوط كرد و آن گاه د . 
این سو و آن سوى خویش نگریست و دید كھ فرزندان فاطمھ دست غم و اندوه در ! ھنگامى كھ كار رو بھ پایان بود،

مى كنند، اما بھ سفارش پدر، ھرچھ مى !))مادر! مادر((آغوش گرفتھ و باران اشك مى ریزند و مى سوزند و
آھستھ تر مى سازند گدازند و ذوب مى شوند، صداى خویش را . 

 . لحظات عجیبى بود، بى نظیر، وصف ناپذیر، پرغوغا، لحظھ وداع آخرین
 دریاى عواطف پاكى على بھ موج آمد، اما مگر نھ این كھ خود ھمھ را بھ آرامش فراخوانده است ؟

حسن جان: فرمود  ! 
 !حسین عزیز

بیایید و از مادرتان توشھ برگیرید! دختران ارجمندم  . 
خداحافظى كنیداز او  . 

 . او را وداع نمایید كھ وقت جدایى است
 . لحظھ فراق است و دیدار تا بھشت خدا و تا مالقات او فاصلھ است
فرزندان دلبند فاطمھ كھ تشنھ مادر بودند، خود را روى پیكر پاك او افكندند و بسان شمع برگرد پروانھ سوختند و با 

كھ خون دلشان بود، كفن مقدس مادر جوان و پرمھر و پرافتخارشان قطرات بى شمار و درشت اشك ھاى خویشتن 
را اشك آلود ساختند و با شور و شراره دل و موج عواطف و احساسات و سوز و گداز، رستاخیزى در خانھ على 
 .بھ پا ساختند
 ! اى واى بر آن رخساره نیلى

كھ دستى روى قلب شعلھ ور خویش داشت ، فرمود) علیھ السالم(على  : 
آرام تر، آھستھ تر، خداى شما را پاداش دھد! فرزندانم  ! 

 نمى دانم چگونھ شما را تسلیت گویم ؟
 شما حق دارید؛ مگر مى توان مادرى چون فاطمھ در دنیا یافت ؟
 او تك بود؛ بى ھمتا و بى ھمانند بود؛ بى نظیر بود؛ برتر از فرشتھ بود اما چھ باید كرد؟

ن فاطمھاى دریغ از آن جوانى مادرتا  ! 
 ! اى واى بر آن بازوان تازیانھ دیده
 ! اى واى بر آن سینھ صدمھ خورده
 ! اى واى بر آن رخساره نیلى
 !اى واى بر آن كبودى پھلو
 !اى واى بر آن جراحت بازو
 !اى واى بر آن دل پر درد
 ! اى واى بر آن قلب سوختھ
 ! و اى درد از آن نگرانى آینده

وراى دریغ بر آن رخساره پرن ! 
 بر آن سیماى ملكوتى ،
 بر آن دردھاى انباشتھ درون سینھ ،
 بر آن قلب شعلھ ور و پرالتھاب ،
 بر آن زخم ھاى عمیق و التیام ناپذیر،
 .و بر آن پیكر كبود از تازیانھ ھاى بیداد
 نماز بر آن گوھر گرانمایھ
 ! حسین جانم
 ! حسین عزیزم
 !فرزندان ارجمندم برخیزید



خبرم ؛ شما حق دارید باران اشك ببارید،خوب از دل شما با  
 !او را صدا بزنید

كنید!))مادر!))((مادر!((او را بخوانید ! 
 مادر شما بى ھمتا بود، بى نظیر بود، تك بود، نمونھ ندارد، اما،انا ㆨ وانا الیھ راجعون
 . برخیزید و یاران و دوستداران را فراخوانید تا بھ وصیت او عمل كنیم

مان را، عمار را، حذیفھ را، عبدهللا را، فضل بن عباس ، عقیل و مقداد راابوذر را، سل . 
یارى بطلبیم و از خداى نماز مدد .بیایید براى نماز؛ بیایید تا از نماز و شكیبایى در این سوگ عظیم بھره جوییم 

 . بگیریم
 (749)واستعینوا بالصبر والصلوة وانھا لكبیرة اال على الخاشعین 
 ... الصلوة

لرزان خویش را بھ دست ھاى اندوه زده و ))امیر واالیى ھا.((نماز بر آن گوھر گرانمایھ جھان ھستى خوانده شد
 : سوى آسمان گرفت و نیایشگرانھ گفت
 اللھم انى راض عن ابنة نبیك ، اللھم انھا قد اوحشت فآنسھا،
 . اللھم انھا قد ھجرت فصلھا، اللھم انھا قد ظلمت فاحكم لھا و انت خیر الحاكمین
(( وحشت است ، تو ھم دم یار او من از دخت فرزانھ پیامبرت راضى و خشنودم ؛ اینك كھ او گرفتار ! بار خدایا
 ((! باش

این مردم حق ناشناس از او بریدند؛ اینك تو اى آفریدگار پرمھر، با او پیوند كن! خداوندا  ! 
بیدادگران بھ او ستم كردند؛ اینك تو بر این مظلومھ پرواپیشھ داورى كن كھ تو بھترین حاكمان و داورانى ! بار خدایا

ز را خواندو آن گاه امیرمؤ منان نما!)) . 
بار خدایا: پس از نماز، دست ھا را بھ سوى آسمان برد و بھ نیایش پرداخت كھ  این دخت گرانقدر پیامبرت ،  !

و در این ھنگام دیدند آن نقطھ .فاطمھ ، است كھ او را بھ لطف خویش از ظلمت ھا بھ سوى انوار تابناك بردى 
 .نورباران شد
 رازى اندیشاننده و تفكرانگیز

پیكر مطھر فاطمھ ، بزرگ آموزگار رادى و آزادگى آماده حركت است ، اما كجا؟اینك   
 بھ سوى كدامین نقطھ ؟
 این راز است ؛ رازى تفكرانگیز و رمزى اندیشاننده ،
 .این اعتراض است ؛ اعتراضى بھ گستره عصرھا و نسل ھا تا دامنھ رستاخیز

و انحرافاین پیكار دیگرى با بیداد است و مبارزه اى با ستم   . 
خشنودى خدا و پیامبر اوست و خشمش ، خشم   ، ھمو كھ خشنودى اش )علیھا السالم (این اعالن ناخشنودى فاطمھ 

 . خدا و پیامبر و میزان و مالك و معیار حق و عدالت است
 .این دانشگاه است براى آموختن حقایق بسیار، پاسخ یافتن بھ چراھاى بى شمار

انھ پیامبر اینك بر دوش على است و روش شانھ یاران ، آھستھ و بى صدا، مباد دشمن آرى ، پیكر پاك دخت فرز
 .بیدار شود

اشك ھا جارى است ، سینھ ھا سوزان است ، دل ھا مى گدازد، قلب ھا شعلھ ور است اما صداھا با زحمت بسیار 
 .كنترل مى شود

الى الى:دایى شگفت ھمھ را متوجھ ساخت ، گمشده اى مى یابد؛ ص))امیر((بھ نقطھ مورد نظر رسیدند؛ گویى  ... 
 .خداى حق شناس فاطمھ را بھ سوى خویش خواند

این جا دروازه اى از دروازه ھاى بھشت است.مزار فاطمھ این جاست ! این جا! این جا  . 
است) صلى هللا علیھ و آلھ (دیدند قبرى آماده و مھیاست ؛ این آرامگاه دخت فرزانھ محمد   . 

 مزار گمشده
 خدایا چگونھ ؟
 چگونھ اى دل را راضى كنم ؟

را در دل خاك گذارم ؟) صلى هللا علیھ و آلھ (چگونھ با این دست این ریحانھ عطرآگین بوستان محمد   
 چگونھ بر این جدایى و فراق نور در این ظلمتكده دنیا تاب آورم ؟

ى ، شجاعت ، شھامت ، درایت ، عظمت ، چگونھ اقیانوس صفا، وفا، آزادگى ، پروا، ایمان ، عشق ، شور، درست
شكوه ، مھر، ادب ، كرامت ، واالیى ، حیا، شكیبایى ، مدیریت ، دانش ، بینش و ھمھ ارزش ھاى اخالقى و انسانى 



 را اینجا نھان كنم و بازگردم ؟
 چگونھ این لؤ لؤ نورانى ،
 این ستاره فروزان ،
 این ماه جمال و كمال ،
 این تبلور شایستگى ،

رمز جاودانگى و این یادگار نورافشان پیامبر را در خاك تیره فرود آورم ؟ این  
 چگونھ تنھایى پس از او را تصور كنم ؟
 این ھمھ اندوه را بھ كجا برم ؟

این امانت گرانبھاى من است ، نھ تنھا امانت من كھ امانت خدا و پیامبر اوست ؛ و اینك امانت ! ھان اى زمین خدا
دیعت مى نھمرا در دل تو بھ و  . 

صلى هللا علیھ و آلھ(یا راض استودعك ودیعتى ، ھذه بنت رسول هللا   ) 
(( من از تو نسبت بھ او پرمھرترم و مداراكننده تر؛ بر گرد و نگران او نباش ، باز ھم ! ندا آمد كھ ھان على جان 
 ((...وعده خدا

انا ارفق بھا منك فارجع وال تھتم ! یا على  (750) 
 !سالم بر تو اى فاطمھ عزیز
 ! جان گرانمایھ على

بنده برگزیده اى چون تو پرمھرتر استاینك تو را بھ خدایى مى سپارم كھ از ھر كس دیگر بر   . 
 ... بسم هللا و باㆨ و على ملة رسول هللا

ماه نورافشان آسمان زندگى على! فاطمھ جان   ! 
 ! تو، امانت گرانبھاى خدا و پیامبر، را بھ سوى آنان باز مى گردانم
 : و آنگاه بھ تالوت این آیھ شریفھ پرداخت

ھا نخرجكم تارة اخرى منھا خلقناكم و فیھا نعیدكم و من (751) 
(( در آستانھ رستاخیز و ھنگامھ   زمى گردانیم ، سپس ما شما را از این زمین آفریدیم ؛ دگرباره شما را در آن با
 ((. حساب و كتاب و پاداش و كیفر، شما را از آن بیرون مى آوریم
 فراق از پیكر پاك او
 .مرحلھ دیگرى از فراق سر رسید

نھ .دفراق از پیكر پاك او، تنھا خدا از قلب على در آن شرایط غمبار آگاه است و میزان حزن و اندوه او را مى دان
 .قلمى توانا مى تواند آن را ترسیم كند و نھ گوینده اى چیره دست مى تواند بازگوید
 خشت ھاى قبر را گرفت تا بچیند، اما چگونھ ؟

مگر شما مى توانید میان من و او جدایى بیفكنید؟! ھان اى خشت ھاى تیره   
ى او چنان با ھم گره خورده و عجین گشتھ جان من با جان گرامى او، و قلبم با قلب پرمھرش ، و ھستى ام با ھست

 .است كھ نھ خشت ھا و نھ خاك تیره و نھ فاصلھ شرق و غرب گیتى نیز نمى تواند میان ما جدایى افكند
 و آن گاه خشت ھا را چید و در آن دل شب ، آن گل عطرآگین بوستان محمد،
 آن خورشید انسانیت ،
 آن چشمھ جوشان امید و نوید

بخش اعتماد و اطمینان ،آن سایھ آرامش   
 آن كوه سر بھ آسمان ساییده شكوه و عظمت ،
 آن سرو تناور آزادى و رادى ،
 آن فاتح فرخ پى فرازھاى فرزانگى ،
 آن چشم بیدار عصرھا و نسل ھا،
 آن تجسم آرزوھا و آرمان ھاى واال،
 آن پرچم برافراشتھ عدالت خواھى و آزادگى ،

بشر،آن رایت ھماره در اھتزاز حقوق   
 آن دیده بان پرخروش حریم قرآن ،
 آن شیر بیشھ پارسایى ،
 آن تجسم اخالص و ایثار،



 آن یگانھ رادى و سرافرازى ،
 آن شوكت شكوھمند شاخسار رسالت ،
 آن سر خیل سرفراز كاروان نور،
 آن بزرگ آموزگار شرافت و كرامت ،
 آن سند حیات دین و دفتر،
 آن قصیده بلند حریت ،

بد عشق ،آن مؤ ذن مع  
 آن كانون ھمایش شیفتگان امامت راستین ،
 آن محور چرخش پروانگان والیت ،
 آن ستیغ سترگ شكیبایى ،
 آن بلنداى درایت و معرفت ،
 آن اوج اندیشھ و ایمان ،
 آن تبلور جمال و كمال ،
 آن معناى روشن شجاعت و شھامت ،
 آن مظھر راستین ژرف اندیشى و آینده نگرى ،

وان و قھرمان قھرمانان ،آن بانوى بان  
 آن جان جانان و عزیز عزیزان ،
 آن پاسدار حریم ایمان و حرمت انسان ،
 آن حماسھ سراى حماسھ جاویدان ،
 آن نگاھبان نور،
 آن سمبل راستى و درستى ،
 آن نمونھ واالى بشردوستى ،
 آن اسطوره وفا و صفا،
 آن مشعل نورافشان شاھراه ھدایت ،

ھا و قلب ھاى ارزشخواه و بشردوست ، آن میھمان ھماره دل  
 آن برترین زنان جھان ھستى ،
 آن چكیده فضیلت ھا،
 آن عصاره ارزش ھا،
 آن حوریھ انسان نما،
 .و آن شبیھ ترین انسان در سیما و سیرت بھ پیامبر، را بھ خاك سپرد

محبوب دل پیامبر، فاصلھ افكند، بھ  ھنگامى كھ خاك ھا را بر آن نازنین بدن افشاندند و پرده از خاك تیره میان او و
یكباره امواج دیگرى از غم و اندوه ، گستره دل و آسمان زندگى اش را فروپوشاند؛ چرا كھ تا كنون پیكر پاك او 

اما اینك دیگر گامى بیشتر فاصلھ .ھمراھش بود و روح و جان مطھر او و مھرش روشنى بخش دلى بى قرارش 
 .افتاد
 شراره دل بى قرار

تربت او نشست و رو بھ روضھ پیامبر، شراره دل و گدازه جان را رھا كرد و شعلھ ھا چنین زبانھ كشیدبر  : 
السالم علیك عن ابنتك وزائرتك! السالم علیك یا رسول هللا عنى و عن ابنتك النازلة فى جوارك والسریعة اللحاق بك   

... 
(( بر تو باد اى  -ود آمد و بى درنگ بھ شما پیوست كھ در ھمسایگى ات فر - سالم بر من و دخت گرانمایھ ات 
 .پیامبر خدا
 .سالم من و دخت زیارت كننده ات بر تو باد اى پیامبر خدا
 .سالم ھمو كھ در بقعھ و بارگاھت در خاك آرمیده و خدا شتافتن و زود پیوستن او بھ شما را برایش برگزید

بوبھ ات لبریز گشتھ و توان و طاقتم در فراق جان سوز جام شكیبایى ام در فراق دخت مح! ھان اى پیامبر خدا
 . ساالر زنان جھان بھ پایان رسیده است

كھ گریھ بر مصیبت ھا و پایدارى  -اما جز صبر و شكیبایى چھ مى توان كرد؟ و جز پیروى از تو اى پیامبر خدا 
غوغاى دل و باران اشك از راه دیگرى نیست و من در سوگ تو نیز جز شور و  -در راه حق ، سیره تو بود 



 . دیدگان ، راه دیگرى نداشتم و شكیبایى در غم فقدان شما را باید در این سوگ نیز سیره خویش سازم
بھ سوى خدا پركشید و من با  - ھمانگونھ كھ سرت بر روى سینھ ام بود  -پس از آنكھ جان پاك تو ! اى پیامبر خدا

ان را غسل دادم و كفن نمودم و سر مقدستان را بر لحد آرامگاھت دست خویش چشمان شما را بستم و پیكر پاكت
نھادم ، آرى در برابر تقدیر و سرنوشت كارى ساختھ نیست و جز خشنودى و رضایت از تدبیر الھى چھ مى توان 
 ((كرد؟
 انا ㆨ وانا الیھ الراجعون
 : و آن گاه از ژرفاى جان سوخت و افزود كھ

الرھینة فلقد استرجعت الودیعة واخذت  ... 
اینك آن امانت گرانبھا بازگشت داده شد،!((اى پیامبر خدا  

 آن ودیعھ الھى دریافت گردید،
 و

از شعلھ ھا و شراره ھاى ستم و ارتجاع و تاریك اندیشى رھایى یافت و از این پس دیگر ) علیھا السالم (و فاطمھ 
فتھ و زشت جلوه مى كندبراى من چقدر این چھره آسمان نیلگون و زمین ، تیره و غم گر !)) 

 : و باز سوخت و گداخت كھ
 ... یارسول هللا اما حزنى فسرمد، و اما لیلى فمسھد الى ان یختار هللا لى دارك التى انت بھا مقیم
(( دیگر از این پس ، اندوھم را پایانى نشاید و شب ھاى تارم را تاب و قرار و خواب ھرگز! اى پیامبر خدا ! 

ر قرین من است تا آن گاه كھ خداى پرمھر خانھ اى را كھ تو در آن اقامت گزیده اى ، براى من غم و اندوه ، دیگ
 .برگزیند

دل پراند و ھم لبریز از خون است و قلبم آكنده از اندوه ؛ غمى دارم كھ این دل را خون مى كند و ! اى پیامبر خدا
 .اندوھى كھ طوفان برپا مى سازد و فوران مى نماید

آن گاه زمزمھ .))د خدا میان ما طرح جدایى و فراق افكند؛ من از این فراق تنھا بھ خدا شكایت مى برم آخر چھ زو
 : كرد كھ
 ... وستنبئك ابنتك بتضافر امتك على ھضمھا، فاءحفھا السؤ ال واستخبرھا الحال
 ! ھان اى جان جانان
(( ما ھم دست و ھم داستان شدند و چسان بھ زودى دخت فرزانھ ات بھ شما خواھد گفت كھ چگونھ امتت بر ضد 
 .حقوق او را پایمال ساختند
 شما از او این ماجرا بپرس ، او را سؤ ال پیچ كن و گزارش رخدادھاى غمبار پس از رحلت خویش را از او بخواه
. 

اما میدان چھ دردھا كھ دخت گرانمایھ ات در سینھ نھان داشت و بسان آتش در قلبش زبانھ مى كشید ! اى پیامبر خدا
او سفره دلش را نزد شما .و مجال و آزادى براى گفتن نداشت ؛ و اینك آنجا بروز خواھد داد و بھ شما خواھد گفت 

 ((.خواھد گشود و بار غمھاى گران را بھ زمین خواھد نھاد و خدا كھ بھترین داوران است داورى خواھد نمود
 : و بھ سخنان جان سوز خویش ادامھ داد كھ

علیكما یا رسول هللا سالم مودع ، ال قال و ال سئم والسالم  ... 
 .سالم بر تو اى پیامبر خدا و دخت فرزانھ ات و بدرود))
این سالم آخرین امشب ، نھ از سر دلتنگى است و نھ خشم و ناراحتى ؛ چرا كھ اگر از این جا مى روم نھ از دلتنگى 

اى خدا بھ شكیبانمن است ، و اگر بمانم نھ از سر بدگمانى بھ وعده ھ  . 
 ! آه از این فاجعھ
 ! فریاد از این غربت و تنھایى
 ! واى از مصیبت

جز شكیبایى چھ مى توان كرد؟! خدایا  
 ((. باز ھم صبر و شكیب در پیش گرفتن بھتر و زیبنده تر است
 ! فاطمھ جان
 ...و لوال غلبة المستولین علینا لجعلت المقام عند قبرك لزاما
(( یرگى و استیالى دشمن نبود، كنار تربت پاك تو را اقامتگاه ھمیشگى خویش برمى گزیدم و بسان اگر بیم از چ
 ((. معتكفان در اینجا بھ اعتكاف مى نشستم و ھمچون مادران جوانمرده بر این فاجعھ بزرگ نالھ سر مى دادم

رافبعین هللا تدفن ابنتك سرا و یھتضم حقھا قھرا ویمنع ارثھا جھ! یا رسول هللا  ... 



 !اى پیامبر خدا))
خودت نظاره مى كنى كھ دخت ارجمندت در برابر دیدگان تو شبانھ و نھانى و غریبانھ بھ خاك تیره سپرده شد؛ خود 
شاھدى كھ حقوقش پایمال گشت و با زورمدارى و بیداد، بھ طور آشكارا ارث او بھ تاراج رفت ؛ با اینكھ نھ زمانى 

ما گذشتھ بود و نھ یاد و نام بلندآوزه ات كھنھ شده بودطوالنى از غیبت خورشید وجود ش . 
من شكایت خویشتن را بھ خداى مى برم و با یاد و نام تو و درد دل با تو ! اكنون اى كاروانساالر عدالت و آزادگى 

 . زخم ھاى دل پر درد و غم را آرامش و قرار مى بخشم
ختر گرانمایھ ات فاطمھ ، بادسالم و بخشایش و رحمت خدا و بركات او بر تو و بر د !)) 

 ! اى چراغ دل ویرانھ من
و آن گاه امیر رادى و سرافرازى در حالى كھ گویى دیگر توان سخن نداشت ، با اشاره دست و سر، ھمراھان را 

دور ساخت تا با او راز دل گوید) علیھا السالم (كمى از تربت فاطمھ  . 
جان خویش نشست ، دستى روى قلب اندوه زده خود نھاد و دست  خود كنار قبر محبوبھ خدا و پیامبر و آرام

 :دیگرش را روى تربت او و بھ زمزمھ پرداخت 
 یا لیتھا خرجت مع الزفرات  نفسى على زفراتھا محبوسة

 ابكى مخافة ان تطول حیاتى  ال خیر بعدك فى الحیاة وانما

ین روح بھ ھمراه این نالھ ھاى جان سوز و آتشین از پرنده روح على زندانى آشیان تن گشتھ است ؛ كاش ا! اى خدا
 .این كالبد خاكى خارج مى شد

پس از تو در این زندگى ، دیگر نھ خیرى است و نھ روح و معنا و مفھومى ، و من از این گریانم كھ ! جان على 
 .مباد زندگى بھ طول انجامد و عمرم ادامھ یابد

اندوه و مشكالت زندگى پس از تو بر من بسیار است و كسى كھ این  اینك مى نگرم كھ فشار غم و! فاطمھ جان 
 .گونھ آماج ناراحتى و رنج قرار گیرد، تا فرا رسیدن مرگ آرامش نمى یابد

من چسان تو را كھ خداوندگار مھر و كانون محبت و شالوده و اساس عشق مقدس ما بودى بھ خاطر ! فاطمھ جان 
را بھ سحر مى برم ؛ گویى كھ باید ھمھ غم ھاى گذشتھ ام را مرور و تجدید كنممن بھ یاد تو شب تیره ! نیاورم ؟  . 

 : و با ھمھ وجود سرود كھ
 وكل الذى دون الفراق قلیل  لكل اجتماع من خلیلین فرقة

 دلیل على ان ال یدوم خلیل  وان افتقادى فاطما بعد احمد

(( اما این جدایى ھا و ھجران ھا بھ اندازه جدایى و مرگ سرانجام میان ھر دوست پرمھرى ، فراق و جدایى است ، 
 . تاب آوردنش مشكل و طاقت فرسا نیست ؛ چرا كھ ھر چیزى جز مرگ ، تحملش ممكن است

اینك بھ ) صلى هللا علیھ و آلھ (از این كھ من ھر روز دوست و یارى را از دست مى دھم ، و پس از مرگ محمد 
ود دلیل گویایى است كھ دوستى ھاى دنیا زودگذر و كم دوام استغم و اندوه تو گرفتار شده ام ، خ  .))(752) 

ھا و شراره ھاى دل شوریده و شعلھ كشیده را بھ آسمان فرستادو این گونھ شعلھ  : 
 وفقدك فاطم ادھى الثكول  فراقك اعظم االشیاء عندى

 عل خل مضى اسنى سبیل  ساءبكى حسرة وانوح شجوا

(( دورى و فراق تو براى من سخت است ؛ اما از دست دادن چون تو گرانمایھ اى ، سخت ترین فراق ! فاطمھ جان 
اقت فرساترین از دست دادن دوستان استھا و ط  . 

در غم تو گریھ خواھد بود و شیون حزن انگیز؛ گریھ و نوحھ سرایى بر ))على((از این پس كار! فاطمھ جان 
 ((.دوست پرمھر و واالیى كھ مرا تنھا نھاد و خود بھ بھترین سفر و راه گام سپرد
 :و خطاب بھ دیدگانش از ژرفاى جان چنین سرود

عین جودى واسعدینى اال یا  فحزنى دائم ابكى خلیل  

(( باران اشك ببار و ھماره مرا یارى كن كھ غم و اندوھم ھمیشگى است و براى دوست پرمھرى مى ! ھان اى چشم 
دوست بى ھمانندى كھ كسى نمى تواند با او برابرى كند و جاى او را در گستره قلبم پر نماید؛ دوستى كھ . گریم 

قلب مرا قلمرو عشق خویش نمى سازد؛ دوست پرمھرى كھ از برابر چشم و از كنار من پركشید  ھیچ كس بسان او
 ((! و ناپدید شد، اما از كران تا كران قلب و اعماق وجودم ھرگز دور شدنى نیست

و شاید ھمین جا بود كھ چھره بر تربت عطرآگین و پاك او نھاد و در تاریكى آن شب تیره و آن خلوت عاشق و 
وق ، این گونھ گداخت و دل را تسلى بخشیدمعش . 

 :كسى چھ مى داند دیگر چھ گفت ؟ شاید این گونھ زمزمھ كرد
 ! گرامى ھمسرم
 مادر فرزندان ارجمندم ،



 شمع شب افروزم ،
 چراغ زندگى ام ،

خود بگو، بگو در رساى تو چھ گویم ؟! فاطمھ جان   
ت از آسمان زندگى على فرو غلتیده است ؟چگونھ بھ خود بباورانم كھ خورشید جھان افروز وجود  

 چگونھ بپذیرم كھ دریاى متالطم وجودت از خروش و جزر و مد، ساكن و آرام شده است ؟
 چگونھ بھ خود بقبوالنم كھ آن كوه شكیبایى و پایدارى ، اینك از ھم پاشیده است ؟

خشكیده است ؟چگونھ بھ دل راه دھم كھ آن ابر باران خیر رحمت و بركت وجودت ، اینك   
 چگونھ بگویم كھ آسمان زندگى ما با شھادت تو خورشید جھان افروز، تیره و تار شده است ؟

چگونھ بھ زبان آورم كھ ماه نورافشانم رخ بر نقاب خاك كشیده و با رخ بر نقاب كشیدنش ، افق خانھ ما را مھ 
بامداد غمبار و اندوه زده ، سر از بستر  غلیظى از غم و اندوه و سوگ و مصیبت و اشك و آه فرا گرفتھ و اینك

 . برداشتھ است
چگونھ بھ فرزندانت بباورانم كھ دیده پرمھر و حق بین و نافذت بھ ھم آمده ، ! آخر، اى مام فضیلت و سرفرازى 

قلب نازنینت از حركت باز ایستاده و تو اى جان جانان ، اى عزیز عزیزان ، اى گرامى تر از ھمگان و اى یار 
بان ، وضوى پرواز گرفتھ ، غسل شھادت نموده و رخت شكوھبار سفر ابدى بر قامت زیبا و رساى خویش مھر

 كرده و بى ما بھ دیدار پدر شتافتھ اى ؟
اما دیدگان عصرھا و نسل ھا را كھ الگو و سمبلى ، قھرمان و متفكرى ، شھامت مند و پاكدامنى ، شایستھ ...اما

و یكتاپرستى ، حریت طلب و ستم ستیزى ، بشردوست و نستوھى ، چون تو را كردار و ژرف نگرى ، خداى جوى 
 مى جویند و مى خواھند، گشوده و در انتظار نھاده و خود رفتھ اى ؟

چگونھ بگویم كھ با رفتن تو،! فاطمھ جان   
 سیالب اشك ھا جارى شد،
 خون ھا در درون رگ ھا یخ زد،

ستر دل ھا گسترد،كوه ھاى اندوه ، سایھ سنگین خویش را بر ب  
 !و ماتم و عزا كران تا كران تاریخ را تا دامنھ رستاخیز پوشاند
 ! فاطمھ جان
 اى جلوه نور،
 اى یادگار پیامبر،
 اى نزدیك ترین بازمانده رسالت ،
 اى بى واسطھ ترین حلقھ مھبط وحى ،
 اى پرورده دامان كرامت ،
 اى محبوب دل پیامبر،
 اى حبیبھ خدا،

اى حق ،اى شیفتھ و شید  
 اى عاشق بى قرار نماز،
 اى آموزگار بلند آوازه عفاف ،
 اى قامت بلند فرھنگ و اندیشھ ،
 اى راز آفرینش زن ،
 ! اى رمز پیدایش انسان
 اى برترین و پرمھرترین مادر،

آید؟ خودت بگو، چگونھ بھ فرزندانت بگویم كھ با مادر از خانھ رفتھ ام و اینك بى او بر مى گردم و دیگر او نمى  
آخر بھ حسین ، بھ حسن ، بھ زینب و دخت خردسالت ، خود بگو وقتى سراغ تو را بگیرند چھ پاسخ ! فاطمھ جان 

 گویم ؟
 خود بگو، دیگر انتظارت را نكشند،
 دیگر تكیھ بر دروازه نیم سوختھ خانھ ات ، بھ امید و آمدنت از مسجد،
 از رزمگاه نور و ظلمت ،
 راستى و فریب ،

د،داد و بیدا  



 آزادگى و برده صفتى ،
 درایت و كودنى ،
 ...و توحید و شرك و
 و بھ امید بازگشت تو بزرگ آموزگار واالیى ھا از روضھ پدر و بیت االحزان تفكرانگیزت ننشینند،
 خود بگو، دیگر چشم بھ كوچھ ندوزند و تو را، اى ماه رخ بر نقاب خاك كشیده ، نجویند،

اینك سخنرانى پرشور مادر در پیكار با جھل و ستم در مسجد پیامبر نھ پایان مى رسد و دیگر بھ خود نوید ندھند كھ 
 .و باز مى گردد
 !ھان اى فرشتھ آسمان ھا
 ! اى دختر بھشت
 ! اى واالتر از مریم
 !اى گل زیباى بوستان محمد
 !اى ریحانھ سرفراز پیامبر
 ! اى امانت خدا در خانھ على

نظیر من كھ پس از رحلت پیامبر، خود را بھ تو یادگار گران مایھ او، تسلى مى اى ھمراز و ھمسنگر و ھمراه بى 
خود بگو پس از این بھ چھ كسى تسلى دھم.بخشیدم   . 

نمى خواھم واژه ھا و جمالت و اشعارى را كھ در سوگ پیامبر خواندى و سرودى بخوانم ؛ نمى خواھم ! عزیز من 
 : زمزمھ كنم كھ

دید و تازه است و خداى را سوگند كھ قلب من در تب و تاب سوگى سھمگین استاندوه من بر تو اندوھى ج  . 
 .ھر روز غم و اندوه من فزونى مى یابد

اما گریھ ام ھرگز پایان پذیر نخواھد بود! اما فاطمھ جان  . 
 وفؤ ادى وهللا صب عنید  ان حزنى علیك حزن جدید

 واكتیابى علیك لیس یبید  كل یوم یزید فیھ شجونى

تو عصاره واالیى ھا بودى ،! فاطمھ جان   
 جوھره شایستگى ھا بودى ،
 چكیده خوبى ھا بودى ،
 مجموعھ ارزش ھا بودى ،
 تبلور مھر و صفا بودى ،
 تجسم عشق بھ خدا بودى ،
 .و اسطوره درایت ھا و شجاعت ھا

كھ چھ سخت و شكننده است از دست دادن دوست و ھمسرى چون تو! خدا را .(753) 
 ! فاطمھ جان

و چقدر تلخ و دشوارزندگى پس از تو چھ سخت و غمبار است و درنگ در دنیا بدون نورافشانى خورشید وجود ت ! 
 ! فاطمھ جان

آخر، شھادت تو، تنھا شھادت یك بانوى برین نیست كھ دخت فرزانھ پیامبر است و برترین بانوى ھستى و مام 
بلكھ شھادت تو و مرگ تو، مرگ انسانیت است ؛...پرفضیلت حسن و حسین و آموزگار تاریخساز زینب و  

 شھادت عدالت و آزادى است ؛
امت رساى فرھنگ عفاف و نجابت و درایت و شرافت است ؛بھ خاك رفتن ق  

 پرپر شدن گل عطرآگین مادرى است ؛
 . مرگ جھان و جھانیان و مرگ ارزش ھاست
 .و زندگى بى تو و راه و رسم تو، یعنى زندگى بى روح و سرد و بى معنا و بیھوده و تلخ و بى محتوا
 ! فاطمھ جان

از ھم فرو نمى پاشد؟ نمى دانم چرا آسمان ویران نمى شود و  
 نمى دانم زمین چگونھ توان در میان گرفتن تو را در خود مى نگرد و با زلزلھ اى ویرانگر متالشى نمى شود؟
چگونھ ستارگان ، شاھد این غم گرانند و باز ھم در مدار خویش در گردش ؛ و خورشید و ماه با غروب خورشید 

یش ادامھ مى دھند؟غمبار وجود تو، كم رنگ و غمزده بھ حیات خو  
 .از این پس ، واى بر بامدادى كھ خورشید در آن طلوع كند
 ! عزیز دل على



پس از رحلت پیامبر، ھیچ كس تو را خندان و شادمان ندید؛ و گریھ جان سوزت ھمھ را گریاند و بیت االحزان تو 
 . گواه ابدى توست

خواھد دید؛ و اگر نبود كھ ما براى خداییم و بھ سوى اینك گواه باش كھ پس از تو كسى خنده بر چھره غمزده على ن
 .خدا بازمى گردیم و باید شكیبایى پیشھ سازیم ، تحمل مرگ تو براى من ممكن نبود
 فانا ㆨ وانا الیھ راجعون

دفتر فرھنگ و اندیشھ اسالمى -قم   
1377بھار  -على كرمى فریدنى  .  
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