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نویدآسمانیبهبارمینشیند

روزبیستمجمادىالثانیسالپنجمبعثتبود.درمکه،درخانۀخدیجه
ومحمدفرشتگانوبهشتیاندرآمدوشدبودند.نورىدرخشیدنآغاز
کردوکوثرىنمایانشدوشرقوغربعالَمرافراگرفت:درپیشگاهخدا
سربهسجدهساییدولبانشبااقراربهیگانگیخدا،رسالتپدر،امامت

همسروخالفتفرزندانششکوفهزد.
حوریانبهشتیاینعطیهراکهطاهره،مطهره،زکیهومیمونهاست،
باآبکوثرشستوشودادندوبهخدیجهسپردند.اینودیعۀالهی،کوثرى
و آدمیان براى برکت و پدروخیر آرامشقلب مایۀ استکهوجودش
حتیدیگرمخلوقاتاست.سخنازخیرکثیرىاستکهسورۀکوثردر
شأنشنازلشدوباشفاعتشاهلوالازآتشجهنمدورمیشوند.سخن
...است،دخترعزیزرسولمهربانیها،محمدمصطفیازفاطمه
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قداستمکانتولدحضرتزهرا
خانهاىکهوالدتحضرتزهرادرآناتفاقافتاد،خانۀبسیارمبارکیبوده
وتازمانهجرتپیامبرخدابهمدینه،محلزندگیحضرتبودهاستو
درآنفرشتۀوحیبرپیامبرنازلمیشد.اینخانهبعدهابهصورتمسجد
درآمد.بههمینعلتدرطولتاریخ،همیشهدرنظرمسلمانانازقداستو

ارزشمعنوىبرخورداربودهاست.
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بانوییبرگزیدهوتجّلیانسانکامل

آفریدگارحکیمهستیبراساسمعیارفضیلتوشرافت،درنظامهستی
برگزیدههاییدارد.اینقانونحکیمانۀالهیدرتمامنظامتکوینوتشریع
جارىاست.طبقهمینسنت،خداوندمتعالازمیانبانوانجهان،ملکۀ
ُملکوملکوت،اماالئمه،دخترواالگهرپیغمبرخاتمفاطمۀزهرارا
برگزید:إِنَّ اهللَ اْصَطفاِک َو َطهََّرِک َعَلی  نِساِء الْعالَِمیَن؛1یعنیهماناخداوند

تورابرگزیدوپاکساختوبرزنانجهانبرترىداد.
رسولخداپسازقرائتاینآیه،بهامامعلیفرمودند:»اىعلی،
بهترینزناندنیاچهارنفرند:مریمدخترعمران،خدیجهدخترخویلد،فاطمه
دخترمحمدوآسیهدخترمزاحم.«2روایتیازابنعباسمؤیدبرترىصدیقۀ

طاهرهحتیبراینسهبانوىبزرگواراست:
لِیَن َو  ََّها َسیَدُة نَِساِء الَْعالَِمیَن ِمَن اْلَوَّ ...َو أَمَّا ابْنَتِی فَاِطَمُة فَِإن

اْلِخِریَن َو ِهی بَْضَعٌة ِمنِّی َو نُوُر َعینَی َو ثََمَرُة فَُؤاِدی... .3

1 . آل عمران، 4۲
۲ . محمدباقر مجلسی، بحار األنوار، ج4۳، ص۳۶.

۳. حسن دیلمی، إرشاد القلوب إلی الصواب، ج ۲، ص۲95. 
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اولینو از امادخترمفاطمه،سرورزنانعالمیاناست و
آخرینآنان.اوپارۀتن،نوردیدگانومیوۀدلمناست....1

آفریدگار که الهیاند اسماى مظهر نماد و کامل انسان ،فاطمه
هستی،درمیانمخلوقخود،ایشانرابرگزیدهاست.بیتردیدهرآنکه
روایات و قرآن آیات مفاد به پیشداورىها از بهدور و دیدۀحقبین به
بنگرد،چهرۀاینگوهرآسمانیرابهاندازۀوسعتوقدرتمعرفتخویش
خواهدشناخت؛چراکهآیاتقرآنوروایاترسیدهازمعصومیناین
حقیقترابهزیباییتصویرکردهاند.فاطمهتمامکماالتانسانکامل
رادرخودتجلّیبخشیدهوانسانکاملرامعناکردهاند.رسولخدا
فرمودهاند:»درمراحلرشدوتکاملانسانی،مردانبسیارىبهمرحلۀ
کمالمقّدرخودرسیدهاند؛ولیاززنانجزچهارتنبهآنمقامدست

نیافتهاندوآنهاآسیه،مریم،خدیجهوفاطمههستند.«2

1.  عبدالرحمن حسین بن علی ابوالفتوح خزائی نیشابوری، روض الجنان و روح الجنان، ج4، ص۳1۸ ؛ 
رشیدالدین ابوعبداهلل محمدبن علی بن شهرآشوب، مناقب آل ابی طالب، ج۳، ص۳۲۲.

۲ . ناصرالدین عبداهلل بیضاوی، أنوار التنزیل و أسرار التأویل )تفسیر بیضاوی(، در تفسیر آیات 
آخر سورۀ مبارکۀ تحریم.
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برترىفاطمه ازفرشتگانوانبیاءگذشته
دربرخیروایاتآمدهاستکهفاطمهفرشتهاىاستدرصورتانسان؛
ازجملهرسولخدافرمودهاند:»فاِطَمَة ُخلَِقْت ُحوِریًَّة فِی ُصوَرةِ إِنِْسیٍَّة.«1

براساسدستهاىدیگرازروایات،فاطمهازفرشتهنیزبرترندوحتی
بهره ایشان قدسیۀ انفاس از و بوده حضرت آن خدمت در فرشتگان
تمام با را خدا فاطمه همچون که است فرشته کدام میگرفتهاند.
به او پیشگاه در اخالص، و ایمان و علم آنهمه با و بپرستد وجود
خضوعوخشوعبایستد؟!کدامفرشتهاستکهپیکالهیدرورودبه
آستانشازاواجازهبطلبد؟!روایاتواسنادمانشانمیدهندکهزهراى
اطهرازفرشتگانمقّربخداهمبرترند؛تاآنجاکهحتیفرشتۀمرگدر
زمانرحلترسولخدابایدازایشاناجازۀورودمیطلبید.بهتصریح
بسیارىازاحادیثوروایات،فاطمۀزهراازبسیارىازانبیاىگذشته
نیزافضلاند؛حّتیروایاتشیعهدراینزمینهاستثنائیقائلنشدهاند.

1 . محمدباقر مجلســی، بحار األنوار، ج ۷۸، ص11۲؛ حسین بن محمد تقی نوری، مستدرک 
الوسائل و مستنبط المسائل، ج ۲، ص ۳۷
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عفتفاطمۀزهرا

حضرتفاطمهبسیارباعفتوباوقاربودندودریککلمهمیتوانگفت
رسولالله دختر از نابینایی مرد روزى هستند. عفت مظهر فاطمه

رخصتحضورخواست.
پیغمبر پوشاندند. وى از را خود و شدند حجاب در زهرا فاطمۀ
نمیبیند؛ را تو »او پرسیدند: ازدخترشان اینصحنه دیدن با اکرم
پسچهضرورتیداشتکهخودترادرحجابکاملبپوشانی؟«ریحانۀ
هرچند میبینم. را او که من نمیبیند، مرا او »اگر فرمودند: نبی

نابیناست؛اماشامهاشبوراحسمیکند.«1
میکند نقل انسبنمالک از را روایتی این األولیاء حلیة در ابونعیم
کهدرآن،فاطمۀزهرافرمودهاند:»بهترینچیزبراىزنانآناست
کهمرداننامحرمرانبینندومرداننامحرمنیزآنهارانبینند.«ابونعیم

1 . عبد اهلل بن مغازی شافعی، مناقب، ص۳۸۰ ، حدیث 4۲۸؛ محجة البیضاء، ج۶، ص1۰۳ و 
ج۷ ص۳۲4.
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برعلم، ازطرقزیادىواردشدهاستو اینروایت اضافهمیکندکه
بهطورىکه گواهیمیدهد؛ زهرا وحشمتحضرت فضیلت،عفت
درزندگیمردمضربالمثلاست.1امامعلیازهمسرشاندربارۀ
بهترینچیزبراىزنانسؤالکردند.آنحضرتپاسخدادند:»بهترین
نیز نامحرم ومرد نبینند را نامحرم زنانآناستکهمردان براى چیز
آنهارانبینند.«راوىاینروایتافزودهاستکهامیرالمؤمنینعلی
پیوستهبهمردممیفرمودند:»آیاشرمنمیکنیدوغیرتندارید؟!بعضی
ازشماهمسرتانرادرمیانمردمرهامیکنیدواوبهمرداننگاهمیکند

ومرداننیزبهاونگاهمیکنند!«2

1 . نک: نوراهلل شوشتری، احقاق الحق و ازهاق الباطل، ج۲5، ص۳5۰ ؛ نعمان بن محمد تمیمی 
مغربی، دعائم  اإلسالم، ج۲، ص۲15.

۲ . نوراهلل شوشتری، إحقاق الحق و ازهاق الباطل، ج1۰ ص۲5۸.
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مقامعلمیفاطمۀزهرا
بهعالیترینشکل اینکهتوسطرسولخدا صدیقۀطاهرهعالوهبر
هموار را ایشان گاهی آ و رشد زمینههاى بزرگوار آن و شدهاند تربیت

کردهاند،ازطرفخدانیزعلمموهبتیرادریافتکردهاند.
نفر ده به را دهخصلت متعال امامصادق،خداوند فرمودۀ بنابر
،آدم همسرحضرت حوا به را :توبه است کرده عطا عالم زنان از
به را خود از محافظت ،ابراهیم حضرت همسر ساره به را زیبایی
همسرحضرتایوب،احتراموحرمترابهآسیههمسرفرعون،حکمت
رابهزلیخاهمسرحضرتیوسف،عقلرابهبلقیسهمسرحضرت
برگزیدگیرابهمریم،صبررابهمادرحضرتموسی،سلیمان
محمد همسر خدیجه به را خشنودى و رضا مقام ،عیسی مادر

1.همسرعلیمرتضیوعلمرابهفاطمهمصطفی

1. رشیدالدین ابوعبداهلل محمدبن علی بن شهرآشــوب مازندرانی معروف به ابن شهرآشوب، 
مناقب آل ابی طالب ، ج۳، ص ۳۶۷ تا ۳۶9؛ محمدباقر مجلسی، بحار األنوار، ج 4۳، ص۳4.
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نوشتهاست:»فضائل العلماء و العلم درکتاب الجزائرى ابوبکرجابر
فاطمۀزهرادختررسولخدابسیاراست...چگونهفاطمهعالمهنباشد؛
درحالیکهدختروپارۀتنپیامبرخدابودهکهمدینۀعلماست!پدرو
مادروجانمفدایشباد....«1فاطمۀزهرادرهستیشناسی،خودشناسی،
خداشناسیوالهیاتوانسانشناسیو...ازمقامعلمیبرجستهاىبرخوردارند
کهبرکسیپوشیدهنیست.آنحضرتدراینزمینههابیاناتیبسیارعالمانه
دارند؛بهطورىکهتنهاخطبۀآنعالمهدرمسجدرسولخداآنهمدر
فضاىپراضطرابپسازرحلتپیامبراکرم،گسترۀعلمشانرادرعرصۀ
ادبومنطقنمایانمیسازدواعالدرجۀافقفکرىشانرانشانمیدهد.

امامباقردرتوصیفدانشفاطمهفرمودهاند:
َو اهللِ لََقْد فََطَمَها اهللُ تَبَاَرَک َو تََعالَی بِالِْعْلِم... . 2

بهخداسوگندکهخداوندتبارکوتعالی،فاطمهراباعلم
قرینکرد....

حضرتزهراهمانگونهکهدرمقامعصمتازانبیاىپیشین
پیشتررفتهاند،درمقامدانشنیزچنینبودهاند.

1 . نک: أبوبکر جابر الجزائری، العلم و العلماء، ص۲۳۷. 
۲.  محمدبن علی بن  بابویه قمی )شیخ صدوق(، علل الشرائع، ج 1، ص1۷9.
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عبادتفاطمۀزهرا
فاطمۀزهراازنظرعبادت،بهخصوصدرُبعدنمازوخضوعوخشوعو
شبزندهدارىهادرپیشگاهمعبودخود،بهحداعالرسیدهبودند؛تاآنجا
کهدربیانانسانهاییهمچونمانمیگنجدوازتوصیفآنناتوانیم.
میتوانگفتکهتماماعمالآنبانوعبادتپروردگاربهحسابمیآید.
ازحسنبصرىروایتشدهاست:»درمیانامتاسالمیهیچکساز
فاطمهعبادتکنندهتروجودنداشت؛زیراحضرتفاطمهآنقدربه
نمازوعبادتمیپرداختکهقدمهاىمبارکشازکثرتعبادتمتورم

شدهبود.«1

1 . محمدباقر مجلسی، بحار األنوار، ج4۳، ص۸4.
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ایثارونوعدوستیفاطمۀزهرا

ازامامحسنمجتبینقلشدهاست:
فََلْم  ُجُمَعتَِها  لَیَلَة  ِمْحَرابَِها  فِی  قَاَمْت   فَاِطَمَة أُمِّی  َرأَیُت 
ْبِح َو َسِمْعتَُها تَْدُعو  تََزْل َراِکَعًة َساِجَدًة َحتَّی اتََّضَح َعُموُد الصُّ
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َعاَء لَُهْم َو َل تَْدُعو  یِهْم َو تُْکثُِر الدُّ لِْلُمْؤِمنِیَن َو الُْمْؤِمنَاِت َو تَُسمِّ
لِنَْفِسَها بَِشی ٍء فَُقْلُت لََها یا أُمَّاْه لَِم َل تَْدِعیَن لِنَْفِسِک َکَما تَْدِعیَن 

اَر.1 لَِغیِرِک فََقالَْت یا بُنَی الَْجاَر ثُمَ  الدَّ

شبهاىجمعهمادرمفاطمهرامیدیدمکهتاطلوعصبح،
درمحرابشمشغولرکوعوسجودبود.میشنیدمکهبراى
مؤمنینومؤمناتدعامیکردونامشانرامیبرد.مکرربراى
گفتم: نمیکرد! دعا خودش براى ولی میکرد؛ دعا آنان
مادرجان،چراهمچنانکهبراىدیگراندعامیکنید،براى
خودتاندعانمیکنید؟فرمود:»پسرعزیزم،اّولهمسایه،بعد

اهلخانه.«
درواقعحضرتفاطمهبااینکاربهمسلماناندرسایثاردادهاند.بر
نهاینکهفقطبهفکر باشیم، بایدهمیشهخیرخواهدیگران ایناساس،
خیرشخصیخودوخانوادهمانباشیموخداىناکرده،بیخبرازغمو
درددیگران،توجهیبهحلمشکلمستمندانومستضعفانورفعنیاز

آناننداشتهباشیم.


1 . محمدبن علی بن  بابویه قمی )شیخ صدوق(، علل الشرائع، ج 1، ص1۸1.
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همگامِیفاطمۀزهرا باپدر

پدر تالش کشاکش در کودکی دوران همان از فاطمه حضرت
با و بوده وهمگام ایشانهمراه با براىهدایتمشرکان، بزرگوارشان
ارزندهاىدر نامردمیهاىروزگاررسالت،خدمات و تحملهمۀرنجها
راستاىتحققرسالتعظیمنبوىانجامدادند.وقتیکهدشمنخاکستر
برسررسولخدامیریخت،ایندردانهبادستهاىکوچکخود،
کتک را پدر وقتیکه و میکردند پاک پدرشان روى و سر از را آنها
میزدند،ازشدتتأثرمیگریستندوآنبزرگواررانوازشمیکردند.
همچون میکردند، وارد جراحت عزیزشان پدر بدن بر که نیز آنگاه
مهمتر، اینها همۀ از و میگذاشتند مرهم آنها بر مهربان پرستارى
مکرم نبی رسالت سرسخت حامی و الهی دستورات محض تسلیم

اسالمبودند.
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تسبیحاتحضرتفاطمۀزهرا
کهحضرت مخصوص است ذکرى زهرا فاطمۀ تسبیحاتحضرت
ختمیمرتبتبهدخترعزیزشانآموختهوفرمودند:»اىفاطمه،
بهتوچیزىعطامیکنمکهبهتراستازدنیاوآنچهدرآناست.بعد
ازهرنماز،3۴مرتبهتکبیر)اهللُ أَْکبَر(و33مرتبهتحمید)أَلَْحْمُدهلِل(و33
مرتبهتسبیح)ُسْبحاَن اهلل(بگووختمکنآنرابهذکرل إِلََه إِلَّ اهلل.این
تسبیحبراىتوازآنچهارادهدارىبهآنبرسیونیزازدنیاوآنچهدرآن

است،بهتراست.«
اذکار این به بزرگوارشان پدر دستور طبق طاهره صدیقۀ ازآنپس
مداومتداشتند؛ازاینرواینتسبیحاتبهآنحضرتنسبتدادهشدهوبه

تسبیححضرتزهرامشهورشدهاست.
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فاطمۀزهرانقطۀتالقِیرسالتووالیت
فاطمۀزهرانقطۀتالقیرسالتووالیتاند.اینحقیقتراهمازآیات
معنا این طاهره صدیقۀ زندگی واقعیت هم و فهمید میتوان قرآن
رسول رسالت طفولیتسختیهاى دوران از چراکه میدهد؛ نشان را
وابستگی بهخاطر نهفقط آنهم ایشانتحملکرد، با راهمراه خدا

َنسبیبهپیامبراکرم،بلکهبهعنوانیکمدافعفداکاررسالت.
اینجهانراترککردند،دختربزرگوارشانآنگاهکهرسولخدا
علی امیرالمؤمنین والیت از و ورزیدند اهتمام والیت از حمایت به
بهیقین که آنجا تا دفاعکردند؛ آنحضرت،سرسختانه اوجغربت در
والیت، غربت در و رسالت از بعد زهرا فاطمۀ وجود گفت میتوان

تکیهگاهیبزرگوامینیالیقوشایستهبراىوالیتاست.
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همسردارىفاطمۀزهرا

حضرتفاطمههمسرىمهربانووفاداربودند.ایشاندرزمانحیات
پدربزرگوارشانونیزدراوجغربتامیرالمؤمنینبعدازرحلترسول
خدا،درکنارامامعلیبودند:عالوهبرآنکهکارهاىخانهرابهنحو
شایستهانجاممیدادندوهمسرىقانعوسازگاربودند،درعرصههاى
زخمهاى بر و میرساندند یارى را امامعلی نیز جهاد و اجتماعی
بهجاماندهازمجاهدتهاىایشانمرهممیگذاشتندودرتماممراحل
زندگیتسلیموالیتعلوىومدافعسرسختولّیخدابودند؛تاجاییکه
دفاع در ،امیرالمؤمنینعلی خانۀ به ناجوانمردانه هجوم زمان در
فرزندشان و وخود رفتند پیش پاىجان تا ازحقوالیتهمسرشان،

محسندراینراهبهفیضشهادتنائلآمدند.
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والیتمدارىفاطمهزهرا

حوادثیکهبعدازوفاتپیامبرگرامیاسالمدرامتاسالمیرخداد،
اتفاقیپیشنیامد؛بلکهبرنامهاىازپیشطراحیشدهبراىبراندازىاصل
اسالمبودکهبهفرمودۀپنجمینامامپذیرشوالیت،محورآناست:

ْوِم َو الَْحجِّ َو  کاةِ َو الصَّ َلةِ َو الزَّ بُنَِی اْلِْسَلُم َعَلی َخْمٍس َعَلی الصَّ
الَْوَلیِة َو لَْم یُنَاَد بَِشیٍء َکَما نُوِدَی بِالَْوَلیِة... . 1

اسالمروىپنجپایهبنانهادهشدهاست:نماز،زکات،روزه،حج
ووالیتوآنطورکهبراىوالیت]درروزغدیرخمیادرعالم

میثاق[فریادزدهشد،براىهیچچیزىفریادزدهنشد.«
پیکرۀاسالماشارهکردهاندکهدررأسآن، به اینروایت امامباقردر
والیتقراردارد.اگرمردمبخواهندبهدرگاهخداتقربپیداکنندودرزندگی
اجتماعیآنان،ارزشهاوهنجارهاىدینیحکومتکند،بایدوالیتوامامت
رابپذیرند؛زیرامدیریتایندومهمباوالیتاست.ازاینروستکهامامباقر

میفرمایندکهبههیچچیزمثلوالیتفریادزدهنشدهاست.«
بعدازپیامبرگرامی،مردمبهچهاررکنازاینارکانتوجهکردند؛

1 . محمدبن یعقوب کلینی، الکافی، ج۲، ص1۸.
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ولیرکناصلییعنیوالیترارهاکردند.حضرتفاطمهباتماموجود
بهسوى حرکت براى اجتماعی ضرورت یک والیت، که بودند دریافته
در و دفاع والیت از مرگ سرحد تا علت بههمین است. انسانی کمال
جریان یک بزرگوار این کردند. مقاومت والیتستیزى جریان مقابل
والیتپذیرىومبارزهباوالیتستیزانرابهراهانداختندکهبعدازایشان،
بهقیامعاشوراونهضتهاىشیعیودرزمانمعاصربهانقالباسالمی
منتهیشدودرآخرهمبهظهورمنجیبشریتمیانجامد.فاطمۀزهرا
درآغازاینراهکهحاکمیت،افکارعمومیراتحتالشعاعخودقرارداده
ومردمراازوالیتوامامتجداکردهبود،باشیوههاىمختلفبهمبارزه
بلندگریهمیکردند،اشک باصداى پرداختند:گاهی باوالیتستیزان
،پیامبر ایجادمیکردندکهچرادختر براىمردمسؤال و میریختند
هموارهدرحالگریهاست؟گاهنیزباخطابههاىخودبهتذکرمسلمانان
بیراههرفتن را فراوان بهمشکالت بشر دچارشدن علت و میپرداختند
آنانمعرفیکردهوخطرگریزازوالیتمدارىراگوشزدمیکردند.1ایشان
رادرخواست امیرالمؤمنینمخفیبودنقبرخود از باوصیتیویژه،
کردندتاسندىابدىباشدبرمظلومیتدختررسولخدادرمطالبۀحق

.خدا،امامعلی والیتولیِّ

1 . نک: احمدبن علی طبرسی، اإلحتجاج علی اهل اللجاج، ج1، ص1۰9؛ محمدباقر مجلسی، 
بحار األنوار، ج4۳، ص1۶۰.  
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مقامفاطمۀزهرا درقیامت

سواره بهصورت هیچکس قیامت روز »در فرمودهاند: خدا رسول
محشورنمیشود،جزمنوعلیوفاطمهوصالحپیامبر.منبرُبراق

سوارخواهمبودودخترمفاطمهبرشترىبهنامعضباء.«1
درروایتیازامامعلیاینطورآمدهاست:

روز در من پدر، :»اى فرمود خدا رسول به فاطمه
1 . نک: شــیخ مفید، األمالی ، ص۲۷1، حدیث ۳؛ شــیخ طوســی، األمالــی ، ج1، ص۳۲؛ 
  محمدبن علی بن  بابویه قمی )شیخ صدوق(، الخصال، ج1، ص۲۰4، حدیث ۲۰. )َعِن النَّبِیِّ
ِ فََأمَّا أَنَا فََعَلی الْبَُراِق َو أَمَّا  َُّه قَاَل لَْن یَْرَکَب یَْوَمئٍِذ إِلَّ أَْربََعٌة أَنَا َو َعلِیٌّ َو فَاِطَمُة َو َصالٌِح نَبِیُّ اهللَّ بِِرَوایَِة ابِْن َعبَّاٍس أَن

فَاِطَمُة ابْنَتِی فََعَلی نَاقَتِی الَْعْضبَاُء تََماَم الَْخبَِر(
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پاسخ پیامبر راکجامالقاتخواهمکرد؟ قیامت،شما
درحالی بهشت در مرا روز آن در فاطمه، دادند:»اى
دستهایم در الحمدلله پرچم که کرد خواهی مالقات
نزدخداشفاعتمیکنم.« در را امتخود روز، آن دارم.
مالقاتتان آنجا در اگر »پدرجان، کرد: سؤال فاطمه
فرمودند: پیامبر دید؟« خواهم را شما کجا در نکردم،
»درکنارحوضکوثر،درحالیکهامتخودراازآنسیراب
نیز آنجا در پدر،اگر »اى پرسید: فاطمه میکنم.«
مالقاتتاننکردم،کجامیبینمتان؟«پیامبرفرمودند:»در
نزدپلصراط،درحالیکهایستادهامومیگویم:‘پروردگارا،
آنجا در اگر »و فرمود: فاطمه بدار.’ مراسالمت امت
»مرا داد: پاسخ پیامبر میبینمتان؟« کجا ندیدم، را شما
را خود امت درحالیکه دید، خواهی جهنم پرتگاه لبۀ در
اینبشارتهامسرور از ازآننجاتمیبخشم.فاطمه

وشادمانشد.1


1 . محمدبن علی بن  بابویه قمی )شیخ صدوق(، األمالی، ص۲۲۷، حدیث 1۲.
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مقامشفاعتفاطمۀزهرا

حضرتفاطمهدرپیشگاهخداوندمتعالشرفوآبروىبسیاردارندو
کهحضرت ارزشهاست بهخاطرهمین برخوردارند. ویژهاى جایگاه از
پیامبر فرمودۀ بنابر است. فرموده عطا ایشان به را شفاعت مقام حق
پدرش امت گنهکاران شفاعت را زهرا فاطمۀ مهر خداوند ،اکرم
قرارداد.1حضرتزهرادرمحشرازامتاسالمومحبانخودشفاعت
میکنند؛زیراآنحضرتازمقاموالیتمطلقهبهرهمندندوبهاذنالهی،
اختیارکاملوحقهمهگونهتصرفرادارند،همانندوالیتمطلقۀرسول

.وجانشینانآنحضرتخدا

1 . محمدباقر مجلسی، بحار األنوار، ج 4۳، ص۶.
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اینسخنامامصادقاستکه:
آبرومندىاش بهخاطر او و است همین کثیر خیر معنی
بهامتمیرساند.صدیقۀ را نفعبسیارى درپیشگاهخدا،
»خدایا! میفرماید: خداوند به محشر روز در طاهره
فرزندان دوستان دوستاِن و دوستان شیعیان، فرزندان،
جهان، پروردگار ازطرف آنگاه ببخش.« من بهخاطر مرا
منادىندامیدهد:»فرزندان،شیعیان،دوستانودوسِت
دوستانذریۀفاطمهکجایند؟«آنهادرحالیکهبامالئکۀ
زهراى سپس میآیند؛ شدهاند، احاطه پروردگار رحمت

مرضیهجلومیروندتاآنهاراواردبهشتکنند.1

1 . محمدبن علی بن  بابویه قمی )شیخ صدوق(، األمالی، ص ۲5. 
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والدتامامخمینی واهمیتشخصیتایشان

پیوندزمانیدووالدتنورانی
آفاقکهبهنورزهراسرازسیاهیبهدرآوردهبود،سالهابعد،درسالروز

میالداینبانو،شکفتنگلیدیگرازساللۀفاطمیراشاهدبود.
چشمانامیدوارومنتظردیدارمهدىموعود،فرزندفاطمهکهدر
التهابانتظارمیسوخت،اینبارشاهدجلوۀنورىبودکهازخمینتابیدن

گرفتوسالهابعدتمامهستیرامتأثرکرد.
درسالروزمیالدفاطمۀزهرا،بیستمجمادىالثانی،درخانوادۀعلـمو

هجرتوجهاد،روح اهللمـوسـوىخمینـیپـابـهعرصۀگیتینهاد.

حضرتروحاهللوطلوعفجرانقالب
حضرتروح اهللبهپیروىازنیاکانپاکسیرتخویش،درهـدایـتمردمو
کسبمـعارفالهیکـوشیـدوپسازسیرمراحلکمالعلمیومعنوىبه
مقامواالىمرجعیتدینینایلشد.همزمانبهمبارزاتسیاسیباپدیدۀ
شومستمشاهیپرداختوبراىجایگزینیاینپدیده،مبانـینظرىحکـومت
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اسالمـیرادرسلسلهدرسهاىوالیتفـقیهتبیینکرد.دیرىنپاییدکهاین
گلخوشبوىمحمدىپرچمجمهورىاسالمیرابهعنواننمادحاکمیت

ارادۀخداوکرامتانساندر22بهمن13۵7دراللهزارایرانبرافراشت.

ازخانداناهلبیتالگوگیرىانقالبامامخمینی
همانطورکهوالدتحضرتروح اهللمصادفباوالدتمادرشحضرت
زهرااست،سیرهواخالقدینیاشنیزمنطبقباسیرۀعملیزندگانی
توسل زندگی، حاالت همۀ در او است. اطهار ائمه و حضرت آن
ویژهاىبهمادرشحضرتزهراداشتوویژگیهاىعبادىایشانرا
سرلوحۀکارخودقراردادهبود.اوباتکیهوتوکلبهقدرتالهی،همچون
اجدادطیبهاشپرچماسالمرابهدستگرفتودستردبرسینۀتمامی
بااعتقادبهمعنویتوجایگاهاهلبیتمستکبرانعالمزد.امام
مسلمانان زندگی مسیر اساس، این بر و برگزید را خود زندگی مسیر
بهویژهمردمکشورمانراتبیینکرد.اوباالگوگیرىازامامحسینو
باهدفدفاعازاسالم،فصلجدیدىرادرمبارزاتملتایرانآغازکرد.
سلطنتپهلوىانواعتنگناهارابراىروحانیانپیشآوردهبود:طیدستورى،
مجالسروضهوخطابههاىمذهبیراتعطیلوتدریساموردینیوقرآن
درمدارسواقامۀنمازجماعتراممنوعکرد.زمزمۀکشفحجاببانوان

مسلمانایرانیراهمدرهمینزمانآغازکردهبود.
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گاهیکاملازفضاى امامخمینیباحضوردرمتنجامعهوِاشرافوآ
سیاسیحاکمبرجامعهدریافتهبودکهتنهانقطۀامیدبهرهاییونجاتاز
اوضاعذلتبارىکهباروىکارآمدنرضاخانپدیدآمدهبود،بیدارىحوزههاى

علمیهوارتباطمعنوىمردمباروحانیاناست.
امامخمینیدرتعقیبهدفهاىارزشمندخویش،بهمنظوراصالح
اساسِیساختارحوزۀعلمیه،طرحیرادرسال1328باهمکارىآیتالله
مرتضیحائرىتهیهکردندوبهآیتاللهبروجردىپیشنهاددادند.
در را حوزه گاه آ وطالب امام شاگردان حمایت و استقبال طرح این
پیداشت.آنبزرگواربراىاقتدارمرجعیتکهآنایامپرچمشبهدست
سیاسی عناصر با کرد: وافر سعی بود، بروجردى آیتاللهالعظمی
در کاشانی آیتالله نظیر تهران، برجستۀ شخصیتهاى و موّجه
ارتباطبودودرجریانمسائلروزقرارمیگرفتولحظهبهلحظهعملکرد
رژیمرارصدمیکرد.ثمرۀحیاتامامخمینیبراىملتایران،برچیده
شدننظامپوسیدۀشاهنشاهیواستقرارجمهورىاسالمیدرمیهن
عزیزماناستکهسرآغازىشدبراىحیاتیسرشارازحرّیتومبارزه
ومقاومتدربرابرقدرتهاىپوسیدۀدنیا.اینحرکتمبارکباعنوان

»انقالباسالمی«درجهانشناختهشدهاست.
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امامخمینیبعدازانقالب

امامخمینیدرزندگیخودسیاسترابادینآمیختهبود.باوجوداینکه
از مشخصی ساعات بود، جهان سیاسی رهبران پرکارترین از یکی
شبانهروزرابهعبادت،ذکرحق،قرائتقرآنودعاومطالعهمیپرداخت؛
آنگونهکهامیرالمؤمنینعلیعملمیکردند.امامعلیدرمیدان
رزم،جهادگرىخستگیناپذیربودندودرمحرابعبادت،سوزناکترین

نالههاراسرمیدادندوخاضعانهسربهسجدهمیساییدند.
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و روزانه متراکم فعالیتهاى باوجود رهبرى، مقام در امامخمینی
تشکیلجلساتبامسئوالننظاماسالمی،همیشهارتباطبامردمعادى
داشت مّدنظر هستند، اسالمی نهضت سرمایههاى اصلیترین که را
بامردم،صادقانهدرمیان را بهسرنوشتجامعه وتصمیمهاىمرتبط
میگذاشت.بهطورکلیزندگیاماموقفخداوخدمتبهخلقاوبود.
حضرتامامبراینحقیقتپافشارىداشتکهتنهاراهنجاتبشراز
بنبستهاىکنونی،بازگشتبهعصردینودینباورىاستوراهرهایی
ممالکاسالمیازوضعیتاسفبارکنونی،بازگشتآنهابهاسالمناب

وهویتمستقلاسالمیخویشاست.
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درسخنانامامخمینی جایگاهحضرتزهرا

امامخمینیسعیداشتدرُبعدگفتارىورفتارىجایگـاهواالىفاطمـۀ
زهـرارادرهمـۀابعـادوجودىایشانبهجامعۀانسانیبشناساند.دربـارۀ
شخصیتومنزلتصدیقۀاطهرنمونههاییازبیاناتعالِیرهبرکبیر

انقالبرامرورمیکنیم.

۱.فضایلفاطمۀزهرا
ازنظرامامخمینی،حضرتزهرافضائلبسیارىدارند،ازجمله:کمـال
وجامعیـتانسانی،همطرازىباپیامبرونیزگفتوگوبافرشتگان.ایشان

دراینبارهمیفرماید:
تمامابعادىکهبراىزنمتصّوراستوبراىیکانسانمتصّور
است،درفاطمۀزهـراجلوهکردهوبودهاست.]ایشان[یک
زنمعمولینبودهاست:یکزنروحانی،یکزنملکوتی،
تمام انسانیت، نسخۀ تمام انسان، بهتماممعنا انـسان یک
حقیقـتزن،تمـامحقیقـتانـسان.اوزنمعمـولینیست.او
موجودملکوتیاستکهدرعالمبهصورتانسانظاهرشده
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است؛بلکـهموجـودالهـِیجبروتیدرصورتیکزنظاهر
شدهاست...زنیکهتمامخاصههاىانبیادراوست،اگرمرد

بود،نبیبود؛زنیکهاگرمردبود،بهجاىرسولاللهبود.1

۲.سادهزیستیفاطمۀزهرا
زندگیفاطمۀزهراهمانندامیرمؤمنانعلیسادهوبیآالیشبودودر
سـطحپـایینتـرینطبقاتمردمزندگیمیکردند2وسادهزیستیرابرزنـدگی
ُپرزرقوبرقدنیاترجیحمیدادند.امامخمینیدربارۀسادهزیـستیحـضرت

فاطمـهمیفرماید:
آن و داشتیم اسالم درصدر چهارپنجنفرى کوخ یک ما
محّقرتر هم کوخها ایـن از اسـت. زهرا فاطمۀ کوخ
بوده]است[؛لیکنبرکاتاینچیاست؟برکاتاینکوخ
چندنفرى،آنقدراستکهعالمراُپرکردهاستازنورانیت

وبسیارراهداردتاانسانبهآنبرکاتبرسد.3

1 . صحیفۀ امام، ج۷، ص۳۳۷.
۲ . نک: نهج البالغه، ترجمۀ صالح صبحی، نامۀ 45، ص41۷.

۳ . صحیفۀ امام، ج1۷، ص۳۷۳.
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۳.خطبـههاىفاطمیونقشآن
و سـخنان خـود، سیاسـیاجتمـاعی حیـات طـول در اطهر فاطمۀ
نیایشهاىزیادىداشتهاند؛ازجملهخطبۀفدکیهوخطبهدرجمعزنان
مهاجروانصارونیزخطبـهبـراىآنـانکـهحـقهمسرایشان،علی

راغصبکردند.
امامخمینی،دربارۀخطبۀآنحضرتونقششدررسواییزمامداران

گـاهسـازىمردممیفرماید: باطـلوآ
درمقابــلحکومــتوقیــام خطبــۀفاطمــۀزهــرا
امیرالمــؤمنینوصــبرامیرالمؤمنیندرمدتبیستوچند
سالودرعینحالکمککارىبهحکومتموجـودوبعـد
هـمفداکارىدرراهاسالموفداکارىدوفرزندعزیزش،
جابر دولت و بزرگ بسیار خدمت یک که اماممجتبی
بـرادر بـزرگ خدمت و فرمود رسوا آنخدمت با را اُموی
ارجمنـدشحـضرتسیدالـشهدا،چیزهاییبودکههمه

میدانیدومیدانیم....1

1 . صحیفۀ امام، ج1۶، ص۸۷.
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ضرورتالگوگیرىازفاطمۀزهرا

حضرتزهراوفرزندانایشانانسانهاییکاملوالگوهاییبرجسته
بـراىهدایتجوامعبشرىمعرفیشدهاند. هستندکهازطرفخداوند
امیرمؤمنانعلیدرنامهاىکهخطاببهعثمانبنحنیفانصارى
و اشـرافیگـرى به او روىآوردن از نوشتند، بـصره در خـود استاندار
برضــرورتهمنــوایی و کردند انتقاد عــدالت از دورى و دنیاپرسـتی
مادى زندگی مواهب از برخوردارى در مردم با اســالمی پیــشوایان
تأکیدفرمودند.ازمردمنیزخواستندکهحضرتشرادرعرصـۀتـالش
سـیرۀ بـه تأّسـی از گرچـه کننـد؛ یـارى درسـتکـارى و پاکدامنی و
عملـیوىدرزهـدوسادهزیستیناتواناند:»...َو لَِکْن أَِعینُونِی بَِوَرٍع َو 

اْجتِهاٍد َو ِعفٍَّة َو َسَداٍد.«1
امامخمینیبارهـابرالگـوبودنمعصومانتأکیدورزیدهوآنانرا
بـهعنـواناسوهوالگودرتعـالیمعنـوى،زهـدوسادهزیستی،دشمنستیزى
وتربیتوساختننسلیدانشپژوهوبامعنویتوتقوامحوربههمۀمابهویژه

زنانباایمانشناساندهاند:
1 . نهج البالغه،  ترجمۀ  صبحی صالح، نامۀ 45، ص41۷. 
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اسـت، زن بـزرگ حیثیت که حیثیاتی همۀ حفظ در
آنطـورىکـهزِنفریـد1]یعنی[حـضرتزهرابود،همهباید
بهاواقتداکنیدوکنیموهمهبایـددسـتورمانراازاسـالم
بـهوسیلۀاووفرزنداناوبگیریموهمانطوریکهاوبودهاست،
بههیچکسی تقـواکوشـشکنید.علم و درعلـم و باشـید
انحصارندارد.علممالهمهاست.تقوامـالهمـهاسـتو
کوشـشبـراىرسیدنبهعلموتقواوظیفۀهمۀماستوهمۀ

شماست.2
حضرتبهاندازۀخودشکهدراینظرفکوتاه،مجاهدهداشته
است]و[مخاطبـهداشـتهاستباحکومتهاىوقت]و[
محاکمهمیکردهاستحکومتهاىوقترا،شمابایداقتدا
بهاوبکنیدتاپذیرفتهباشیدکهاینروز،روززناست.یعنیروز
تولداینحضرت،روززناست.زهدوتقواوهمۀچیزهاییکه
داشتهاستوعفافیکهاوداشتهاست،همهچیز،شمابایداگر

پذیراُشدید،آنهاراتبعیتکنید.3

1یگانه، بی همتا.
۲ . صحیفۀ امام، ج19، ص1۸4.

۳ . صحیفۀ امام، ج۲۰، ص۶.
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جایگاهمادروزنازدیدگاهامامخمینی

کاماًل نگرشی ایشان میدهد نشان امامخمینی اندیشۀ در سیر
انقالبزمینۀ پیروزى از متفاوتبهزنرادرجامعهعرضهکردوقبل
و آورد فراهم رژیم ضّد مبارزات عرصۀ در را زنان سیاسی مشارکت
اقتصادى، سیاسی، عرصههاى همۀ در انقالب، پیروزى از پس نیز

اجتماعیوفرهنگیباهدفتثبیتنظامجمهورىاسالمی.
وابستهنمیشمَرد؛ و نهتنهاموجودىضعیف را امامزن حضرت
نشان زهرا حضرت به رسولالله بیحد احترام است معتقد بلکه
میدهدکهزن،شأنویژهاىدارد.ایشانبرالگوپذیرىزنانمسلمان
و دارد تأکید زینب وحضرت زهرا اسالمحضرت بزرگ بانوى از
و قوانین رعایت ضمن مسلمان زن که است شده یادآور بدینترتیب

قواعداسالمی،دراجتماعنیزحضورىمؤثروتعیینکنندهدارد.
نهضتهاى در مسلمان زنان ارزشمند نقش و جایگاه به امام
اسالمیمعاصرمخصوصًادرانقالباسالمیایرانتوجهکردهاستوبر
حضورمستمرونقشآناندرجامعهتأکیددارد.آنبزرگوارمعتقداست:
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زننقشبزرگیدراجتماعدارد.زنمظهرتحققآمالبشراست.زن
پرورشدهندۀزنانومردانارجمنداست.زن،مربیجامعهاست.مربی
انسانها،زناست.سعادتوشقاوتکشورهابستهبهوجودزناست.
تربیتصحیح با و رادرستمیکند انسان تربیتصحیحخود، با زن
خودکشورراآبادمیکند.زنمبدأهمۀخیراتاست.نقشزناندرعالم
ویژگیهاىخاصدارد.صالحوفسادیکجامعهازصالحوفسادزنان
آنجامعهسرچشمهمیگیرد.زنانعصرماثابتکردهاندکهدرمجاهده،
همدوشمردانبلکهمقدمبرآناناند.ناگفتهپیداستکهاهمیتزناز

منظرامامبهنقشمادرىوىبازمیگردد.ایشانمیفرمایند:
عنایتیکهاسالمبهبانواندارد،بیشترازعنایتیاستکهبر
مرداندارد.مردانبرملتهاحقدارندوزنهاحقبیشتر
میکنند. بزرگ خود دامن در را مردانشجاع زنها دارند.
وظیفۀ انسانساز. نیز زنها و است انسانساز کریم قرآن
ملتها از انسانساز زنهاى اگر است. انسانسازى زنها
گرفتهبشود،ملتهابهشکستوانحطاطمبّدلخواهندشد،
شکستخواهندخورد،منحطخواهندشد.زنهاهستندکه

ملتهاراتقویتمیکنند،شجاعمیکنند....1

1 . صحیفۀ نور، ج۶، ص۲99و۳۰۰.
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وضعیتحضورزناندراجتماع

رعایت با اسالم دید از مسلمان زنان براى اجتماعی درعرصۀ حضور
حفظکانونخانوادهنهتنهاممانعتیندارد،بلکهیکیازمجوزهاییاست
کهازطرفدینبهعنوانیکمسئولیتوتکلیفبراىتمامیمسلمانان
صادرشدهاست.البتهباحفظحدودوشروطیکهدراحکاماسالمآمده

استکهبهبرخیازآنهااشارهمیکنیم:
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۱.رعایتپوشش
و نیست آنان اجتماعی فعالیتهاى براى مانعی درجامعه زنان پوشش
محدودیتیایجادنمیکند؛بلکهبراىزن،حجابمصونیتاستواورااز

اذیتومزاحمتافرادپلیدحفظوجامعهراازآلودگیمحافظتمیکند.
درقرآنمیخوانیم:

یا أَیَُّها النَّبِیُّ قُْل ِلَْزواِجَک َو بَناتَِک َو نِساِء الُْمْؤِمنِیَن یُْدنِیَن 
1...َعَلْیِهنَّ ِمْن َجَلبِیبِِهنَّ ذلَِک أَْدنَی  أَْن یُْعَرْفَن فََل یُْؤَذیَْن

اىپیامبر،بههمسرانودخترانتوزنانمؤمنانبگوجلبابها
)روسرىهاىبلند(خودرابرخویشفروافکنند.اینکاربراى
اینکهشناختهشوندودرمعرضآزارقرارنگیرند،بهتراست...«
اینآیهمیگویدبارعایتحجابکاملدرعرصههاىگوناگون،جامعه
ازبرکاتحضورزنانبهرهمندمیشود؛ولیاگرحضورآنانبدونرعایت
و انحطاط زمینۀ بلکه داشت، نخواهد فایدهاى نهتنها باشد، حجاب

سقوطفرهنگیوانسانیرابهوجودمیآورد.

۲.رعایتعفافومختلطنبودن
همانطورکهدرفقهاسالمیآمدهاستودرسیرۀحضرتزهراوزینب
کبرىمشاهدهمیکنیم،حضوراجتماعیزنبایدبارعایتعفافوحجاب

1 . احزاب، 59.
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وبدوناختالطبانامحرمانومتناسبباویژگیهاىجسمیوروحیزن
باشد.برایناساس،هرکسبایدبادرنظرگرفتناوضاعفردىوخانوادگی

خود،برنامۀحضوراجتماعیاشراتنظیمکند.

۳.رعایتتوجهبهکانونخانواده
زناننیزدربرابرمقرراتاساسیکشورخودمسئولهستندوبایدحضور
جدىوفعالدرجامعهداشتهباشند.یکیازتکالیفیکهبرعهدۀزنان
و ازمسایل گاهی آ آنها، اجتماعی حضور مسئلۀ است، گرفته قرار
معضالتجّدیاجتماعوتالشبراىرفعآنهاست؛ولیاینامرنباید
بهکانونخانوادهآسیببرساند؛چونخانواده،اصلیترینواساسیترین

نهاداجتماعیاست.

۴.تعارضنداشتنبامسئولیتاصلِیهمسرىومادرى
حضورزناندرعرصههاىاجتماعیایرادندارد؛بلکهتکلیفنیزاست.
و مادرى یعنی آنها اصلی مسئولیت با که است صورتی در اینهمه
دو این به را اولویت و بایداصالت باشد.زن نداشته تعارض همسرى،

مهمبدهد.
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جایگاهزندرخانوادهواهمیتوارزشآن

خانوادهبهعنوانحیاتیترینوزیربناییتریننهادبشرى،محلسکونو
اُنسزنوشوهروجایگاهیامنبراىتربیتفرزنداناست.ازسوىدیگر،
شرافتمقاممادرىومسئولیتخطیروارزشمندآن،جلوهاىویژهدارد.زن
تعیینکنندۀجهتحرکتجامعهاستوسرنوشتافرادوگروههاىاجتماعی

بهزنانآنجامعهوابستهاست.
امامخمینیمیفرمایند:»زننقشبزرگیدراجتماعدارد.زنمظهر
تحققآمالبشرىاست.«ایشاننقشوعاطفۀمادرىزنراُبعدمهمی
میداندوچنینتصریحمیکند:»تجسمعطوفتورحمتدردیدگاننورانِی
مادر،بارقۀرحمتوعطوفتربالعالمیناست.خداوندتبارکوتعالی،قلبو
جانمادرانرابانوررحمتربوبّیتخودآمیخته]است[؛آنگونهکهوصف

آنراکسنتواندکرد.«
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