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اـهداء
گار شــ و  ثواب این مجـموهع را هك هب موّدت و ارادتــ »خاندان وحی« ن

پــشیگاه مقد سـ حضر ت زینبــ كبری و  تدوین یافته استــ، هب 

حضر تــ افطمه معصوهم و سـپس هب ارواح مطهر شـهد ای انقالب 

 م آن سیمر غان 
ّ

اـسالمی، دافع مقد سـ و دمافع رح م و نیز خانواده اهی مكر

آـسمان معر فتـ و جهاد، تـقد یم می داریم .



 فـصل دوم:

حضر ت زینبــ كبر ی
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دو بانوی الگو از عترت �
راه مبـارزه علیـه ظلم و جنایت سـتمگران در خاندان وحی و رسـالت، هماره پیموده شـده 

است. در این میان، زنانی نیز در خاندان عترت تربیت شده اند که چون: حضرت زهرا، حضرت 

آسیه، حضرت مریم و حضرت هاجر، بر سپهر ملکوت معنویت درخشیده اند.

آنـان کـه در پرتو تعلیم و تربیت ائمه هدی و سرشـت علوی زهرایی خویش، به عالی ترین 

معالم و مکارم اخالقی آراسـته و هریک الگو و اسـوه برای اهل ایمان اند، زنانی همانند: حضرت 

 و فاطمه بنت الحسـین و حضرت فاطمه معصومه فاطمه بنت الحسـین ،زینب

و... که این بانوان بزرگ، سـتارگان آسـمان معرفت و معارف الهی و پاکی وعفاف اند. زندگی آنان 

سرشار از معنویت و ارزش های اسالمی و بهترین نقشه راه برای پیمودن صراط مستقیم الهی است.

از جمله زنان الگو و اسـوه در عترت رسـول خدا حضرت زینب کبری و حضرت فاطمه 

معصومه هسـتند.1 این دو بزرگوار از اقربای رسول خدا و فرزندان آن حضرت و آراسته به 

خصال و کماالت ملکوتی و در مقام بندگی و فرمانبرداری خدا سـرافرازند. این بانوان نیز مورد 

توجه و عنایات رسول خدا و ائمه هدی هستند و بدون شک مهرورزی به آنان، پاداش رسالت 

 این جلوه های ایمان و دیانت را ستوده اند. رسول خدا ائمه هدی اسـت. پیامبر گرامی

در یک سـخن آسـمانی فرمود: »من زارین او زار احداً من ذرییت زرتُه یوم القیامة فأنقذتُه 

من اهواهلا؛2 کسـی که مرا یا یکی از فرزندانم را زیارت کند، روز قیامت به زیارت او رفته و از 
هراس های قیامت نجاتش می دهم«.

1. شایان توجه است که در تقویم کشورمان، سالروز والدت حضرت زینب )5 جمادی االول( به عنوان »روز پرستار« 
و روز والدت حضرت فاطمه معصومه )اول ذی قعده( به عنوان »روز دختران« ثبت و نامگذاری شده است.

2. کامل الزیارات، ص11.
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� اسوۀ بانوان، حضرت زینب
حضرت زینب همان بانوی با جاللتی اسـت که شـریک نهضت عظیم عاشورا است. 

ایشان به مقام »نائبة الحسین« مفتخر گردید و امام او را وصی خود قرار داد: 
خته زینب بنت یلع...«.1

ُ
»اّن احلسنی بن یلع أویص إل أ

او بـه حـق، حافظ حریم دین و محافظ جان رهبر آسـمانی و حجت خـدا گردید. مقاومت 

و جانفشـانی، صبـر و بردباری و مقـام عبودیت آن بانوی نمونه، زبدگان و بـزرگان این عرصه را 

متعجب و متحیر ساخته است.

شاید بتوان ادعا کرد، اگر این بانو با این خصال ملکوتی پیش از اسالم آمده بود، ده ها آیۀ قرآن 

خصلت هایی چون: شـکوه، عظمت، ایمان، پارسـایی، فداکاری، حق محوری، والیتمداری، 

مه مامقانـی »از اعمالش، 
ّ
عفـاف و عصمـت او را گـزارش می کرد و می سـتود. بنا به گفتـه عال

نشانه های عصمت اکتسابی می درخشد«.2 

بانویی که از نگاه مورخانی چون ابن اثیر چنین ستایش می شود: 

»اکنـت زینـب امرأة اعملـة اعقلة بلیبة جزلـة؛3 او حقیقت عقل و خـردورزی بود«. 

بانویی که فروغ جاللتش در سخنان امام سجاد می درخشد: 

»انت حبمداهللا اعملة غری معلّمة...« که گویای آن اسـت که علم و دانش ایشـان »لدّنی و 
ملکوتی« بوده است. 4

به هر روی، او عالمۀ فهیمه و عقیلۀ بنی هاشـم بود. سـخنان و خطابه های علی گونۀ او، در 

مسیر کربال، کوفه و شام ـ به ویژه بازار کوفه، مجلس ابن زیاد و دربار یزید ـ پرتوی از دانش آن 

 حضرت را به نمایش گذاشت. علت این بالندگی و شکوه علمی، آن بود که حضرت زینب

از خانه ای برخاست که »زّقوا العلم زّقا«5 بود.

1. تنقیح المقال، ج3، ص79، باب فضل النساء؛ کمال الدین و تمام النعمه، ج2، باب 45، ص501.
2. همان.

3. معجم نساء الحدیث، دکتر فاضل جاسم الجبوری، ج1، ص380.
4. زینب الکبری، ص36.

5. بحاراألنوار، ج45، ص137.
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مگـر نه این اسـت که به فرمـودۀ پیامبر:»من اخلص هللا اربعنی یوماً فّجر اهللا ینابیع 

احلکمـة من قلبه یلع لسـانه؛1 آن کس که چهل روز، اعمالش را بـرای خدا خالص کند، در 
جانش انفجار نور رخ می دهد و چشمه های حکمت از قلب و سراچه ی دلش بر زبانش جاری 

می گردد«.

حضـرت زینـب نـه چهـل روز، بلکه تمـام عمـرش در کوثـر اخالص نبـوی و علوی 

و فاطمـی، شـناور بود و تمـام اعمالش به نور خلـوص، منور و در جهت رضایت و خشـنودی 

خداوند انجام گرفت.

آن حضرت در خانۀ نبوت دیده به جهان گشـود2 و در دامان امامت، رشـد کرد و از مادری 

بی نظیر چون حضرت فاطمه شـیر نوشـید. در محل رفت و آمد روح األمین پرورش یافت. 

تربیت در پرتو نبوت و امامت و آموزه های وحی از این دختر، بانویی نمونه و الگو آفرید که بعد 

از مادر ارجمندش، عالی ترین اسوه و مثال برای بانوان، بلکه مردان در طول تاریخ است. 

پنج سـال، رسـول خدا وحی را در گوش حضرت زینب زمزمه کرد و مفاهیم آسمانی را 

در جان او افشاند. ارتباط عقل نخست با زینب، آفاق خردورزی و علم را در جان زینب گشود 

و او را به نشان فاخر »عقیله بنی هاشم« مزین ساخت.

بدون تردید، زندگی با رسـول خدا و در کنار مربی اعظم الهی که سرنوشـت بشر را خدا 

به او سپرده و رابط بین عرش و فرش الهی است، و آن هم پدربزرگی مهربان که رحمت واسعۀ 

خداوند اسـت و به زینب عشـق مـی ورزد و نام او را به فرمان خدا انتخاب کـرده، و برای او دعا 

می کنـد و اولیـن سرشـگ غم را از دیدگانش بر رخسـار زینب می افشـاند، زینب را به اسـوه ای 

آسمانی مبدل ساخت و آفاق ملکوت را فراروی او گشود. تربیت در کانون نبوت و در خانه صبر 

و شکیبایی، از این دختر بانویی ساخت که بر تارک تاریخ درخشید و انفاس قدسیه و فیوضات 

رحمانیه و مکارم اخالقی رسول خدا، جان او را لبریز ساخت.

1. همان، ج67، ص249.
2. حضرت زینب در روز پنجم جمادی االولی، سال پنجم هجری و در مدینه، به دنیا آمده است.
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 بزرگـوارش، مـادری چون فاطمـه به تربیـت زینب هّمت گماشـت، 
ّ

همزمـان بـا جد

فاطمه ای که روحش لبریز از معارف الهیه بود. نیز سـی و پنج سـال در پرتو ارشـادات مشفقانۀ 

پدری چون امیرالمؤمنین امام علی بن ابیطالب و بیسـت سـال در سایه سـار تربیت دو برادر 

معصوم خود رشد نمود. این دستان تربیت الهی از آن بانوی نورانی، گوهری عرشی آفرید که 

به سان چشمۀ آفتاب نمایان شد و تا قیامت، فروزان خواهد ماند.

خصال نیک �
1. اسوه عبادت و پارسایی

حضـرت زینـب الگـوی تابناکی در محراب عبـادت و معرفت الهی اسـت. او از مقام 
بندگی به خصال ملکوتی آراسته گردیده است؛ چرا که: »العبودیُة جوهرُة کنهها الربوبیُة«.1

اگر زینب برای همیشه در تاریخ، الگوی خصال برتر و برین می گردد و خصال و مکارمش، 

چشـم افروز زنان و مردان نامدار می شـود و سـتاره ای هدایتگر در آسـمان فضیلت ها به شـمار 

می آید، و بر سـتیغ مجد و عظمت و کرامت می درخشـد، و بر افقی نمایان می گردد که بانوانی 

همانند حضرت مریم و آسیه بر آن درخشیدند، همه و همه به پاس عبادت و بندگی خداست.

درست است که او دختر حضرت فاطمه و امام علی است، جدش رسول خدا، و برادرانش 

امام حسن و امام حسین هستند و هر یک از این انتسابات، مایۀ فخر و شرف بی انتها است. آن 

حضرت، خواهرانی دیگر نیز داشته که به این افتخارات و تجلیات عرشی آراسته بودند، ولی فتح قلل 

»کرامات« برای آنان رخ نداده است. حضرت زینب اگر به چنین متانت و مقامی رسیده، بدین 

دلیل است که بندۀ عارف خدای بزرگ است؛ در حدیث و خبر قدسی چنین آمده است: »عبدی 
اطعین حیّت أجعلک َمثیَل أقول للیشٍء کن فیکون و تقول للیشٍء کن فیکون«.2

حضرت زینب در عبادت همانند پدر و مادر بزرگوارش، اهل تهّجد و شـب زنده داری 

1. تفسیر نورالثقلین، ج4، ص556؛ شرح اسماء الحسنی، ص5.
2. بحاراألنوار، ج102، پ. ص 165. البته این حدیث، به شــکل ها و عبارت های دیگری نیز نقل شده است. )مستند 

الشیعه، ج1، ص6؛ الجواهر السنّیة، شیخ حّر عاملی، ص709.(
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بود. پدرش امام علی شـبانه روز هزار رکعت نماز می خواند، مادرش فاطمه نیز شـب تا 

صبح در محراب عبادت بود.

آن حضـرت، در مقـام عبـادت و بندگـی، بـر افقـی سـاطع گردید کـه روز عاشـورا هنگام 

خداحافظی با برادر معصومش، امام حسین به وی فرمود:

»یا اختاه! ال تنسیین یف نافلة اللیل؛1 خواهر جان! مرا در نماز شبت فراموش نکنی!«
فاطمه دختر امام حسین می گوید: »شب عاشورا، عمه ام پیوسته در نماز و نیایش بود«.2

امام زین العابدین می فرماید: در سـفر کوفه و شـام، عمه ام زینب به ادای فرایض و 

عبادت خداوند اهمیت فراوان می داد؛ ولی در مسیر کوفه به شام، در بعضی از منازل، عمه ام را 

دیدم که نشسته نماز می خواند. از سبب آن جویا شدم، پاسخ داد:

»عزیز برادر! این به سبب ضعف بدن است، سه روز است که غذا نخورده ام، چون جیرۀ ما 
فقط قرص نان جوینی است و بچه ها گرسنه می مانند، من آن قرص نان را به کودکان می دهم!«.3

2. محّدثه

او آراسـته بـه ایـن صفت عالیه اسـت. آن حضرت، روایاتـی را از جد، پدر، مـادر و برادران 

معصومش روایت می کند و هم دیگرانی چون: امام سجاد، عبداهللا بن عباس، عبداهللا بن 

جعفر، فاطمه دختر امام حسین و جابر بن عبداهللا از آن عالمۀ عقیله نقل روایت می کنند.

درخشـنده ترین حدیثی که آن حضرت از مادر نقل می کند و به یادگار مانده، خطبۀ نورانی 

»فدکیه« است که بحق، منشور »انقالب فاطمی« است4 و در حقیقت، دانشنامه ای از معارف 

اسـالمی اسـت و ترجمه و بازتابش صد ها آیۀ قرآنی اسـت که جان عرشی حضرت زهرا را 
لبریز و نورباران ساخته بود.5

1. زینب الکبری، ص83.
2. همان، ص62.

3. همان.
4. من الیحضره الفقیه، باب معرفة الکبائر، ج3، ص567، ح4943؛ بالغات النساء، ص15-19.

5. ر.ک: مبانی قرآنی خطبۀ فدکیه، غالمعلی عباسی فردویی، ج1، ص95 و 96.
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افزون بر این خطبۀ نورانی، حضرت زینب روایات دیگری را نیز از مادر بزرگوارش حضرت 

فاطمه روایت می کند.1

احادیـث و روایاتـی چند نیز از پدر بزرگوارش و امام حسـن و امام حسـین، امّ المؤمنین 

ام سلمه و ام هانی روایت می کند.2

در روایت آمده است:

 به پدرش گفت: پدرجان! آیا ما را دوست داری؟ حضرت علی روزی حضرت زینب«

 فرمود: آری، چگونه شما را دوست نداشته باشم، حال آنکه شما میوۀ قلب من هستید. زینب

عرضه داشت: پدر جان! محبت و جایگاه آن قلب، سرای خداست و مهربانی، برای ما«.3

گاه بود. از آینده خبر می داد. روز یازدهم محرم، هنگامی  آن حضرت به علم »بالیا و منایا« آ

که »اسرا« را از کنار قتلگاه عبور می دادند، امام زین العابدین به اجساد قطعه قطعۀ پدر و سایر 

 مشاهده کرد، امام شـهدا می نگریست، و حال آن حضرت دگرگون شد. حضرت زینب

در حالی است که گویا می خواهد جانش پرواز کند؛ به آن حضرت دلداری داد و گفت: 

»ما ل اراک جتود بنفسک یا بقیة جّدی و ایب و اخویت؛ ای یادگار جد و پدر و برادرانم، 

با جان خود چه می کنی؟« امام فرمود: 

»چگونـه چنیـن نباشـم و حال آنکه می بینـم بدن های پدر و بـرادران و عمـو و عموزادگانم، 

این گونه غرق در خون و عریان روی زمین افتاده است«. 

حضـرت زینب یا بر اسـاس خبر ام ایمن از رسـول خدا و یـا علم لدّنی خویش، به 

برادرزاده خود گفت:

»ال یزعّنـک مـا تری فواهللا اّن ذلک لعهد من رسـول اهللا إل جّدک و أبیک و 

عّمـک، و لقـد اخذ اهللا میثاق اناس من هذه االّمـة ال تعرفهم فراعنة هذه الّمة و هم 

1. زینب الکبری، عالمه شیخ جعفر نقدی، ص35.

2. همان، ص35 و 36.
3. همان.
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معروفـون یف اهل السـماوات...؛1 عزیز برادرم! محزون مبـاش، این بدن های مقدس و قطعه 
قطعه شـده که مقام و منزلتشـان در نزد فرعون های این اّمت مجهول اسـت، نزد عرشیان و اهل 

سماوات چهره هایی شناخته شده اند. این سرزمین، تجلی گاه »نور خدا« می گردد. این اعضای 

قطعه قطعه، جمع و دفن می شوند و این مرکز، زیارتگاه اولیای خدا خواهد بود. آثار و نشانه های 

این نهضت، کهنه و نابود نخواهد شد، و مدرسۀ معرفت و خداشناسی خواهد بود و آموزه های 

آزادگی، مردانگی و دین مداری به مردم خواهند آموخت«.

در کتاب خصائص زینبیه در ثنایش چنین آمده است: 

»زمانی که امام علی در کوفه حکومت داشت، در خانۀ حضرت زینب کالس تفسیر 

قـرآن برگزار می شـد. روزی حضـرت زینب آیۀ »کهیعص«2 را تفسـیر می کرد که حضرت 

علی وارد شد و فرمود: نور چشمم! شنیدم که این آیه را تفسیر می کردی؟

عـرض کـرد: آری؛ امام علی فرمود: عزیزم! این حروف، رمز مصیبت هایی اسـت که به 

عترت رسول خدا وارد می شود. آن گاه به ذکر آن رخدادها پرداخت. زینب با شنیدن آن 
مصیبت ها با صدای بلند گریه کرد«.3

ه در مقام فصاحت و بالغت، بی نظیر بود. فصاحت و بالغت 
ّ
به هر روی، این بانوی محدث

علوی و زهرایی را از پدر و مادر به میراث داشـت. خطبه ها و سـخنان شـورانگیز آن حضرت در 

نهضت و قیام حسینی، تصویرگر یک بانوی نمونه اسالمی و یک قهرمان در هنگامه های خطر 

است.

3. پیام آور کربا

بـا وجـود آنکـه هـر روز از زندگانـی حضرت زینـب ماالمـال از آموزه هـای اخالقی 

و معرفتـی اسـت و هـر لحظه، زندگانـی طّیب آن بانو به مـا درس خداشناسـی و دین مداری 

1. زینب الکبری، ص41.
2. مریم / 1.

3. زینب الکبری، ص36.
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می دهـد، ولـی از عاشـورا تا پایان عمر آن حضرتـ  حدود یک سـال و نیـمـ  نقطۀ عطفی در 

زندگانی آن حضرت اسـت و در حقیقت، یک رسـتاخیز الهی اسـت که در زندگانی آن بانو به 

وقوع پیوست.

در این دوران اسـت که آثار پربرکت تربیت آن مربیان الهی از یک سـو و جوهره و سرشـت 

آسمانی حضرت زینب از سوی دیگر، بر افق خونبار عاشورا و نهضت احیاگر اسالم تجلی 

کرد. پس از واقعۀ عاشوراسـت که در حیات سیاسـیـ  دینی آن بانو، حماسـی ترین منشور دفاع 

از »والیت« رقم می خورد.

در این ایام است که حقایق و ملکوت روح آن بانو، آشکار و جلوۀ معنویتش تاریخ آزادگی 

و فرزانگی، کمال و جالل و تعالی را تا ابدیت تاریخ روشن می نماید.

او به مقام »نائبة االمام« مزین و رهبر کاروان نور آزادگان می گردد. شیخ صدوق در این باره 

چنین می نگارد:

»اّن احلسنی بن یلع اویص ال اخته زینب بنت یلع بن ایب طالب یف الظاهر و اکن 
ما خیرج عن یلع بن احلسنی من علم یُنسب ال زینب بنت یلع تسّتاً یلع یلع بن 

1.»احلسنی
آن بانو، امین اسـرار امامت می گردد و به شـأن فاخر وصّی الحسـین مزّین می شـود و به 

شرف نیابت خاّص امام نایل می گردد. از این رو در ستایش از آن بانو، گفته شده است:

»و اکنت زینب هلا نیابة خاصة عن احلسـنی و اکن انلاس یرجعون ایلها یف 

 از ناحیه امام حسـین احلالل و احلرام حیت بریء زین العابدین من مرضه؛2 زینب
وصایت و نیابت خاص داشـت و مردم در احکام حالل و حرام، به او مراجعه می کردند تا امام 

زین العابدین از بیماری، شفا یافت«.

این مقام قدسی در خاندان عترت، مورد افتخار و مباهات بود. احمد بن ابراهیم می گوید: 

»در سال 260 هجری به خانۀ حکیمه دختر امام جواد وارد شدم و از پشت پرده، با وی 

1. کمال الدین و تمام النعمه، ج2، باب 45، ص501، ح27؛ تنقیح المقال، ج3، ص79، باب فضل النساء.
2. ر.ک: تنقیح المقال، باب فضل النساء.
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بـه گفتگـوی علمی و دینی پرداختم. در ضمن گفتگو، این مسـئله پیش آمد کـه آیا زن می تواند 

وصّی و نایب امام قرار بگیرد؟ حکیمه گفت: چه اشکالی دارد مگر زینب به حسب ظاهر، 

وصی و جانشین امام حسین نبود و مگر پاسخگوی مراجعات و بیان کنندۀ احکام حالل و 
حرام نبود؟!«1

تفویض این مقام به زینب کبرا نشـانی ملکوتی اسـت و روشـنگر این حقیقت اسـت 

که به گفتۀ عالمه مامقانی، آثاری از عصمت از رفتار او آشـکار اسـت. 2 به همین دلیل، رهبر و 

سرپرست کاروانی گردید که پیام رسان نهضت حضرت امام حسین بود.

او شـریک نهضت امام حسین اسـت. بزرگان عرصه فقه و پارسایی، در وصف او چنین 

نگاشته اند:

»آن بانو، شریک نهضت امام حسین است و چون برادر از »اسالم« دفاع و در راه خدا، 

 جهاد و از شـریعت جدش دفاع نمود. آن بانو در بالغت و شـجاعت و پایداری، چون علی

بـود. بر چهرۀ طاغوت و جباران خروشـید و هرگز در مقابل آنـان خضوع نکرد و به جز از خدا، 

از هیـچ کس نترسـید: ال حترکهـا العواصف و ال تزیلها القواصف. به راسـتی که آن بانوی 
بزرگوار، اخت الحسین بود«.3

حضـرت زینـب بانویی از عجایب روزگار اسـت. او در خانـه ای زندگی کرد که کانون 

سیاسـت و دیانت بود. پنج سـال در کنار جد و مادری چون حضرت فاطمه، که خطبۀ او 

منشور انقالب علوی بود و 35 سال در کنار پدر که حدود پنج سال از این دوران، خانه اش مرکز 

سیاست و مدیریت و جهاد؛ ولی آن بانو در تمام این دوران ساکت بود و به فرمان قرآن در خانه 

نشست و به پاسداشت »عفاف اسالمی« حتی در ظلمت شب در جمع برادران به زیارت مزار 

جد و مادرش شرفیاب می گردید.

در آن زمان که آتش فتنه ای در قلب عایشه زبانه کشید؛ عایشه ای که خود فتوا به قتل عثمان 

1. بحاراألنوار، ج46، ص19 و 20.
2. تنقیح المقال، ج3، باب فضل النساء، ص79. 

3. معجم رجال الحدیث، ج23، ص191.
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داده و او را »نعثل« خطاب کرده بود، پرچم انتقام و خونخواهی از قاتالن خلیفه را برافراشت و 

بر شتر فتنه، سوار و حرمت حریم آل اهللا را شکست؛ در این دوران )فتنۀ جمل( حضرت زینب 

در مدینه و دارالخالفۀ اسالمی زندگی می کرد و قدمی به سوی این جنگ برنمی داشت و از دور 

نگران فتنه ای بود که عایشـه برپا کرده بود. زینب به حکم قرآن1 در خانه بود و در هیچ یک 

از جنگ ها )جمل، صفین و نهروان( شرکت نکرد. 

و آن زمان که دفاع از دین به وسـیلۀ او مطرح شـد و باید دفاع می کرد، قهرمانانه وارد میدان 

این حماسه تاریخی شد و فاتح و پیروزمند، حلقه اسارت را گسست و همانند برادر قهرمانش 

امام حسین پا به عرصه جهاد و انقالب گذاشت و بحق، رستاخیزی عظیم آفرید.

بـه هـر روی، پنجاه و پنج سـال زندگـی در بیت عصمت و طهـارت، آن گوهـر دریای نور 

 و شـرف را چنـان فروزنـده سـاخت که چون در روز عاشـورا گام در میدان نهضت حسـینی

نهاد، فروغ معنویت و جمال زهرایی اش به چشم دشمن نیز چون آفتاب تجلی کرد. از این رو، 

»ابی مخنف« می نگارد:

»گویا می بینم زنی را که مانند آفتاب می درخشد و با شتاب از خیمه بیرون می آید. پرسیدم: 
این زن کیست؟ گفتند: زینب، دختر فاطمه بنت رسول اهللا است...«.2

4. دفاع از والیت و امامت 

بزرگ ترین وظیفۀ حضرت زینب در نهضت عاشورا، حفظ مکتب والیت و امامت بود. 

او این وظیفه را به بهترین شکل انجام داد. آن حضرت عالوه بر تقدیم دو شهید )محمد و عون(، 

در هنگامه های خطر نیز جان خود را سنگر دفاع از امام قرار می داد.

روز عاشورا چون فریاد »هل من ناصر« طنین افکند، امام زین العابدین با وجود بیماری 

سـخت و عدم توانایی جسمی، شمشیری برداشـت و با آن حال، راهی میدان شد تا به یاری آن 

حضـرت برود. امام حسـین خواهر مکرمه اش را صـدا زد: »خواهـرم! او را بازگردان که اگر 

1. اشاره به احزاب / 33.
2. تاریخ طبری، ج5، ص446.
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کشته شود، نسل پیامبر در زمین باقی نمی ماند«. زینب به سوی زین العابدین رفته، 

آن عزیز برادر را بازگرداند.

بعد از ظهر عاشورا نیز که دشمن برای غارت اموال به خیمه ها حمله آورد، شمر می خواست 

امام زین العابدین را به شـهادت برسـاند، ولی حضرت زینب پیش آمد و فریاد زد: »تا 

مـن زنده هسـتم، نمی گذارم جـان او به خطر افتد. اگر می خواهید او را بکشـید، اول مرا به قتل 
برسانید«. دشمن خجالت کشید و از کشتن امام زین العابدین صرف نظر کرد. 1

امام سجاد خود چنین می فرماید:»هنگامی که ما را بر شتر ها سوار کردند و به سوی کوفه می بردند، 

چون ما را از کنار قتلگاه عبور دادند، نگاهم به آن بدن های خونین افتاد که عریان روی زمین افتاده بودند، 

منقلب و پریشان حال شدم؛ به گونه ای که نزدیک بود جان از بدنم پرواز کند؛ در این حال، عّمه ام 

زینب به من نگریست و مهربانانه گفت: ای یادگار جد و پدر و برادرانم! چرا این گونه با جان خویش بازی 
می کنی؟ نگران مباش به خدا سوگند! خبر این مصیبت ها و مشکالت به ما رسیده است... «.2

و نیز آن بانوی اسالم، در مجلس ابن زیاد از جان »امام« محافظت نمود. چون آن ستمگر 

بر امام خشمناک شد و دستور داد آن حضرت را به قتل برسانند، زینب قهرمانانه بپاخاست 

و برادرزاده اش را در آغوش گرفت و بر دشمن بانگ زد: 

»یابن زیاد! حسـبک مّنا، اما رویت من دمائنا...؛3 پسر زیاد! خونریزی و خون آشامی، 
بس است. هنوز از آشامیدن خون آل رسول، سیراب نشدهای؟ دست از کشتن خاندان ما بردار. 

به خدا سوگند! هرگز او را نخواهی کشت، مگر آنکه مرا نیز با او به قتل برسانی«.

بـه هـر روی، زینب در این زمان به پاس نیابت خاّصه از سـوی امام، دارای قدرتی ملکوتی 

بـود و بـا اعتماد و توکل بـه خدا و ایمان به هدف مقدس خویش، نهضت را رهبری کرد؛ زنجیر 

اسـارت دشـمن را از هم گسیخت و دشـمن را با آن به زنجیر کشید. اسارت را به انقالبی بزرگ 

تبدیل کرد و سرانجام، ریشه شجرۀ ملعونۀ بنی امّیه را برکند.

1. نفس المهموم، ص205؛ ریاحین الشریعة، ج3، ص107.
2. بحاراألنوار، ج45، ص180؛ ریاحین الشریعه، ج3، ص126.

3. الکامل فی التاریخ، ج4، ص82.
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5. ذّلت دشمن

روز عاشـورا، سـپری شد و دیوانه هایی که دوسـتی مال و جاه و یا حّس کینه و انتقام جویی، 

گوش و دیدۀ درون و برونشـان را کر و کور کرده بود، به خود آمدند که چه کردند؟ کاری بزرگ 

و بسیار زشت که تاریخ عرب، همانند آن را به خاطر نداشت. آخر »مهمان کشی« آن هم از آل 

!رسول

حـال پـاداش آنان در مقابل این عمل ننگین، چه بود؟ هیـچ. چرا هیچ؟چون از این مهمان 

کشی و هتک خاندان و حرم رسول خدا، خواری و زبونی و داغ ننگ ابدی را بر چهره زدند.

آری، پاداش آنان، ذلت و زبونی و دین فروشی بود.

حال به کجا بروند؟ همه راه های شرف را به روی خود بسته اند و جز پیمودن یک راه، بر آنان 

ت اسـت که این لشـکر به ظاهر پیروز بایـد تا آخر آن را بپیماید، 
ّ
باقـی نمانده و آن راه ننگ و ذل

راهی که خود از کوفه به سـوی کربال آغاز کردند، اینک از کربال به سـوی کوفه و قصر حاکم و 

سپس به کاخ سبز دمشق پایان می یابد.

ت را برابر جنایتکاریـ  که تباری روشـن نداشـت و حتی اینکه 
ّ
این مزدوران باید پیشـانی ذل

او از قبیله قریش باشد، محل تردید بود1 ـ بر زمین بمالند و عاجزانه در مقابل پسر هند، کرنش 
کنند.2

زینب بر قّلۀ عزت �
کاروان زینب به ظاهر شکسـت خورده و دسـت بسته و اسـیر است؛ ولی در حقیقت، 

پیروز و با دستی پر، به وسعت دنیای اسالم و ماالمال از متاع گران بهای شرف، افتخار، آزادگی، 

کرامت، خدا دوستی، شهادت، ایمان، عشق، و بندگی به خداست.

1. بعضی »امیه« جّد بنی امیه را فرزند عبد شمس نمی دانند، بلکه او را رومی االصل دانسته که پسر خوانده عبدالشمس 
بوده اســت. )ریحانة االدب، ج8، ص381، 382؛ نهج البالغه، نامه 17؛ شــرح نهج البالغه، محمد بن عبده، ج3، 
ص456 و 467؛ به نقل از: پرتوی از عظمت امام حسین، آیت اهللا العظمی صافی گلپایگانی، ص228 و 229(.

2. زندگانی فاطمه زهرا ، ص248.
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البتـه خریـدار این کاال، کوفه و دمشـق آن روزگار نبود؛ آن جا از مرد و مردمی و انسـانیت، 

نشانی دیده نمی شد.

خریـدار کاالی شـهادت و رادمردی و دین مداری، پیامبران و اصحاب پارسـای آنان اند که 

.1...ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ :به گفتۀ خدا و آموزۀ وحی

پیامبـران اگرچـه در مسـلخ سـتمگران به شـهادت می رسـیدند، ولی خدا آنـان را پیروز 

می داند.

بـه هـر روی، این کاروان را کـه گروهی زن و فرزند خردسـال بدرقـه و همراهی می کردند، 

دسـت ها بـر گردن بسـته و زنجیر بر پا نهـاده، با چنین سـرمایه ای به رهبری و کاروان سـاالری 

زینب که به حق اسـوه صبر و شـجاعت و شهامت بود، به سـوی میقات الهی خود به پیش 

می رفت.

رهبر این کارواِن احیاگر دین، سرمایۀ خویش را در دو کاخ کوفه و شام، به نمایش گذاشت؛ 

البته نه برای آنکه آن روز خریداری یابد، چه، می دانسـت مشـتریان او آنان نیستند؛ بلکه بازاری 

ساخت تا پس از پنج سال گرم شود و انقالبی افروخت که شعله های آن، نخست، کوفه و سپس 

در مدینه، شـام، خوزسـتان و خراسان زبانه کشید و سرانجام پرچم های »یا لثارات الحسین« را 

برافراشـت و پایان کار بنی امیه آن شـد که کافرکوب های خراسـان، سـزای نامردان را دادند و آن 

اح2 بر الشه های نیم جان امویان، سفره گستردند و روی آن سفرهها، 
ّ

روزی بود که به حکم سف
اح و یاران او به خوردن و نوشیدن پرداختند.3

ّ
سف

حضرت زینب در کوفه �
کاروان آن بانوی گرامی با ملکوت خود به بازار کوفه وارد شـد. ابن زیاد می خواسـت قدرت 

خـود را بـه نمایش گذارد و خواری دختر امیرالمؤمنین و خاندان هاشـم را به رخ مردم شـهر 

1. آل عمران / 146.
2. سّفاح: ابوعباس عبداهللا بن محمد بن علی بن عبداهللا بن عباس بن عبدالمطلب.

3. أغانی، ابوالفرج اصفهانی، ج4، ص493. )جلد دو، از دوره 13 جلدی(.



شـکوفـه های نــور

44

بکشـد. آخـر اینان فرزندان و بسـتگان حاکم عدالت گسـتر این شـهر )امام علـی( و پیامبر 

گرامی اند، که امروز اسیر و دست و گردن در زنجیر، در کوچه های شهر رانده می شوند و تازیانه 

می خورند. این خواسـت ابن زیاد بود، ولی خداوند چیز دیگری می خواسـت. مردم شـهر، پیر 

و جـوان، زن و مـرد در کوچه ها گرد آمدند. ضرب المثلی اسـت معروف که »تب تند، عرِق تند 

می آورد«؛ مردمی که زود به خشم می آیند، زود هم پشیمان می شوند؛ و مردم کوفه از حد اعالی 

این خصوصیت برخوردار بودند. آنان با شنیدن سخنی، می خروشیدند و دشمن می شدند و با 

سخنی، از برادر مهربان تر می گردیدند. کوفیان زینب را خوب می شناختند و حشمت او را 

در دیدۀ مسلمانان و عزت وی را در چشم پدر بزرگوارش دیده بودند.

هنگامی که زینب و اسـیران آل رسـول را با آن حالت رقت بار به بازار کوفه وارد کردند، 

خاطرات گذشته برای کوفیان یادآوری شد؛ به ناگاه زنان کوفه شیون و زاری سردادند و مردان نیز 

به گریه افتادند. کودکان نیز وحشت زده و گریان شدند؛ به طور کلی یکباره ناله و فغان از هر سو 
برخاست و توفانی برپا گردید.1

فرصت مناسـبی پیش آمد. مردم به هیجان آمده بودند، باید رهبری نهضت از این موقعیت 

استفاده کند و بر این خفتگان بی بصیرت و مردگان بی روح، زالل بیداری و حیات افشاند. حال 

چه کسی این رسالت را انجام دهد؟

حضرت زینب در این لحظات استثنایی چون پدر سخنور و مجاهدش، زبان گشود و 
درس فراموش نشدنی به مردم این شهر داد. 2

 آن حضرت پس از حمد و ثنای خدا، در خطبه ای غّرا و علی گونه، چنین فرمود:

»یـا اهـل الکوفة! یا اهل اخلت و اخلذل أال فال رقـأت العرة و ال هدأت الّرنة، انّما 
مثلکـم کمثل الـیت نقضت غزهلا من بعد قـوة انکاثاً...؛ مردم کوفـه! ای مردم مکار و 

1. بالغات النساء، ص23.
2. احمد بن ابی طاهر )ابن طیفور( می نویسد: »ام کلثوم بود که زبان گشود و خطبه ای بلیغ ایراد کرد....« ولی گویا این 
اشــتباه تاریخ نگاران و بعضی راویان است؛ چون ام کلثوم )زینب صغری( سال ها پیش از واقعه کربال، بدرود حیات 
گفته بود و رحلت آن بانو را بین سال های چهل تا پنجاه ثبت کرده اند و امام حسن و امام حسین در پی جنازه آن 

بانو بودند. )نسب القریش، ص352 و 353(.
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فریبکار، مردم خوار و بی مقدار، گریه کنید که همیشـه دیده هایتان، گریان وسـینه هایتان، بریان 

باد. چون زنی هسـتید که رشـته های بافته خود را از هم جدا سـازد. پیمان هایتان، دروغ و چراغ 

ایمان تان، بی فروغ است. مردمی هستید الف زن و بلند پرواز.

خودنما و نیرنگ سـاز، دوسـت کش و دشـمن نواز، و چون سبزه های روییده در لجنزارید، 

ظاهری سـبز و رنگین و باطنی گندیده دارید و نیز مانند سـنگ های مزین قبرهایید که ظاهری 

آراسته به زر و سیم و باطنی متعفن دارند.

گاه باشید که چه کار زشتی کردید، خشم خداوند را خریدید و در آتش خدا جاویدید. آ

می گریید؟ بگریید که سزاوار گریه اید؛ نه در خور شادمان زیستن. داغ ننگی بر خود نهادید 

که روزگاران برآید و آن ننگ نزداید.

این ننگ را چگونه می شـویید؟! و پاسخ کشـتن فرزند رسول خدا را چه می دهید؟ مگر 

ننگ کشتن فرزند و نوادۀ رسول خدا را می توانید از نامۀ عمل خود پاک کنید؟ هرگز! شما فرزند 

نبوت و معدن رسالت و سید جوانان بهشت را کشتید، آنکه چراغ راه شما مردم زشت کردار بود 

و در سختی ها و مشکالت، یارتان و در بالها، پناه گاه و غمخوارتان.

وای بر شما! نابود شوید ای مردم غدار! همانا باد در دست دارید و در معامله ای که کردید، 

بسیار زیانکارید و به خشم خدا گرفتار، و خواری و ذلت بر شما باد.

کار زشتی کردید، خوف آن می رود که آَسمان بشکافد و درهم ریزد. زمین متالشی و خراب 

گردد. و کوه ها، خرد شود و بر دامنۀ صحرا روان گردد. شما اعمال زشت و سنگین و شرم آوری 

را مرتکب شدید که جا دارد زمین و آسمان فرو ریزد.

می دانیـد چگونـه جگر رسـول خدا را سـوزاندید و حرمـت او را شکسـتید و چه خونی 

ریختید؟ و چه خاکی بر خود پاشیدید؟ زشت و نابخردانه کاری کردید که زمین و آسمان از شر 

آن لبریز اسـت؛ شـگفت مدارید که چشم فلک خون ریز است، همانا عذاب آخرت سخت تر 

است و زیانکاران را نه یار و نه یاور است.

ایـن مهلت، شـما را فریفته نگردانـد که خدا گناهـکاران را زود به عذاب نمی رسـاند، ولی 
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سرانجام انتقام مظلوم را می گیرد و خون مظلوم را می ستاند و مراقب ما و شماست و گناهکار را 
به دوزخ می کشاند«.1

سـپس روی مبـارک خـود را از آنان برگرداند؛ همه از حیرت، انگشـت در دهـان گرفته و از 

دیدگان شان، اشک ندامت و پشیمانی جاری بود.

پیامد سخنان حضرت زینب در کوفه �
آن بانوی نمونه، با سخنان آتشین و احیاگر خویش، توفانی در کوفه به پا کرد و چهرۀ واقعی آن 

نامردمان را به آنان نشان داد؛ به گونه ای که ناله و زاری، مالمت و خجالت از همگان برخاست.

مناسب است پرتوی از نتایج خطبه را با هم مرور کنیم:

حضرت زینب  تبلیغات چندین سـاله اموی را نابود و بی اثر سـاخت و کوفه را آمادۀ . 1

انقالب در فرصت مناسب نمود.

ایشان مکانت و عظمت آل اهللا و شهیدان کربال و به خصوص امام حسین، سید جوانان . 2

بهشت را تبیین نمود.

پیـام »نهضـت عاشـورا« را، که احیای اسـالم و مبارزه در برابر بدعت ها و دفاع از سـنت . 3

رسول خدا بود، به گوش آنان رساند.

زشتی عمل کوفیان را به آنان یادآوری کرد و داغ ننگ نوکری آل ابوسفیان را گوشزد نمود.. 4

آثـار و پیامدهـای منفی حادثۀ کربال را که برای جهان اسـالم و به خصوص مردم کوفه به . 5

همراه خواهد داشت، ارائه کرد.

»دفاع از دین« را یک اصل همگانی برای هر مرد و زنی اعالم کرد و بار دیگر چهرۀ امثال 6. 

آسیه در تاریخ و دفاع او از حضرت موسی در مقابله با فرعونیان را در پرتو آیات قرآن، 

تفسیر و ترجمه نمود.

به آنان یادآوری و اتمام حجت کرد که پیامد اعمالشان، نابودی و حبط اعمال خوبشان و . 7

نیز نکبت و خواری دنیا و عذاب آخرت خواهد بود.

1. بالغات النساء ص 37 – 39؛ اعالم النساء المؤمنات، ص388؛ زندگانی فاطمه زهرا، ص251 و 252.
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کوفه را آن گونه نا آرام کرد که ابن زیاد، دو، سه سالی آن هم با قدرت سرنیزه و یاری شام . 8

نتوانسـت بر آنان حکومت کند و پس از مردن یزید، شـعله های خشـم و غضب مردم در 

نهضت و حرکت تّوابین و مختار، زبانه کشید.

به هر روی حضرت زینب انقالبی دیگر آفرید و بذر شـورش را در کوفه افشـاند. مردم 

چنان منقلب شدند که از شدت ناراحتی و خشم، انگشتان خود را به دندان می گزیدند.

زینب که مردم را چنین یافت، اّولین روضه و مرثیه را بر شهیدان کربال خواند:

ِبی َلُکْم  َقاَل الـــنَّ
ْ

ا َتُقوُلــــوَن ِإذ
َ

َمـِم َمــا ذ
ُ
ْنُتـْم آِخـــُر األ

َ
ا َصـــَنْعُتْم َو أ

َ
َمـــا ذ

ْوالِدی َو َمـــْکِرَمِتی
َ
ْهـــِل َبْیِتی َو أ

َ
ُجوا ِبـــَدٍم بــأ َســاَری َو ِمْنُهْم ُضرِّ

ُ
ِمْنُهْم أ

 َنَصْحُت َلُکْم
ْ

اَک َجَزاِئــی ِإذ
َ

ِوی َرِحـِم َمــا َکاَن ذ
َ

ْن َتـْخُلُفوِنـــی ِبُسوٍء ِفی ذ
َ
أ

ْن یُحلَّ ِبُکْم
َ
ْخَشــی َعَلیُکـــْم أ

َ
ی أل ْوَدی َعـَلی ِإَرم ؛1ِإنِّ

َ
ِذی أ ِمـْثُل اْلَعَذاِب الَّ

مردم کوفه! چه پاسخی به پیامبر خدا خواهید داشت آن گاه که سؤال شود:

شما آخرین اّمت، با اهل بیت و فرزندان من چه کردید؟ در حالی که عده ای از آنان را اسیر 

و برخی را کشتید و به خون غلطاندید؟

آیا این پاداش و اجر رسالت من بود که با خاندانم چنین رفتار کنید؟ 

 به شما خشمناکم. مبادا عذابی که بر قوم ارم نازل شد، بر شما نیز نازل گردد«.
ً
جدا

سـخنان آن حضـرت در کوفه، پایه های حکومت ابن زیاد را لرزانـد و مردم کوفه، بلند بلند 

ناله و ضّجه سردادند.

پیرمردی از بنی ُجعفی، که ریشش غرق در اشک دیدگانش بود، چنین سرود:

ا ُعدَّ َنْسٌل اَل یُبوُر َو اَل یْخَزی 2 ُکُهوُلُکْم َخیُر اْلُکُهوِل َو َنْسُلُکْم
َ

ِإذ

پدر و مادرم به فدای شما! پیران شما بهترین پیران، جوانان شما بهترین جوانان، دودمان شما 

بهترین دودمان ها و ذرّیۀ شما بهترین نسل ها هستند«.

1. اعالم النساء المؤمنات، ص389؛ احتجاج، ج3، ص31؛ بحاراألنوار، ج45، ص164.
2. احتجاج، ج3، ص63.
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خطبـۀ حضـرت زینب نـه تنها موجـب اعجاب مردم کوفه شـد که موجب تحسـین و 

شگفتی امام زین العابدین واقع گردید. آن حضرت فرمود:

نِْت حِبَْمِد اهللا اَعلَِمـٌة َغرُی ُمَعلََّمٍة، 
َ
عمه جان! سـخن کافی اسـت، سـکوت اختیار کن: »أ

َمٍة«1 عمه جان! دانش آسـمانی و اسـتاد ندیده، وجـودت را لبریز کرده و فروغ  فَِهَمـٌة َغرُی ُمَفهَّ
گوهر خرد و دانایی، از افق روح عرشی ات می درخشد.

سخنان گرم و احیاگر این زن شجاع و مدافع اسالم از یک سو و حالت غمبار کاروان اسرای 

آل محمد از سوی دیگر و از همه جانسوزتر، سرهای شهدا که پیشاپیش آنان سر مبارک امام 

حسـین چون خورشـیدی می درخشـید، فضای کوفه را ملتهب و آمادۀ قیام کرده بود؛ آن هم 

سر مقدس نوۀ پیامبر که در وصف آن چنین آمده:

ِق بِرَُسـوِل اهللا؛2 سر مبارک آن حضرت، چون 
ْ
َل

ْ
ْشـبَُه اخل

َ
ٌس زُْهِرٌی َقَمِرٌی أ

ْ
»َو ُهَو َرأ

ماه شب چهارده می درخشید و صورتش، شبیه ترین صورت ها به رسول خدا بود«.

عظمت حضرت زینب در قصر حکومتی �
اسیران آل رسول اهللا را به کاخ عبیداهللا بن زیاد بردند. سخنرانی حضرت زینب پسر 

زیاد را به شـدت عصبانی کرده بود. او می خواسـت از زینب انتقام بگیرد. مجلس را آراسـته و 

وسیلۀ قدرت نمایی هر چه بیشتر را در این مجلس از پیش فراهم کرده بود. ابن زیاد روی تخت 

مخصوصش نشسـته و سـران قبایل و شـیوخ طوائف چون: عمرو بن حریث، سـعید بن معاذ، 

عمرو بن سهل، زید بن ارقم و فرماندهان سپاه او چون: عمر بن سعد، عمرو بن حّجاج، شبث 

بن ربعی، حصین بن نمیر و شـمر بن ذی الجوشـن در کنارش نشسـته بودند و نیز با توجه به بار 

عمومی، مجلس از مردم انباشته بود.

سـر مبارک امام حسـین در برابر ابن زیاد و سـرهای مقدس شـهدا بر نیزه نصب و تمام 

وسـایل قدرت و پیروزی آماده شـده بود. ابن زیاد می خواست قدرت نمایی کند و از مردم کوفه 

1. همان.
2. بحار االنوار، ج45، ص115.
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نیز زهر چشم بگیرد. او گمان می کرد که راه پیروزی را تا پایان پیموده است. حسین را کشته، 

زن و فرزندانش را اسـیر کرده و شـیعیان عراق را نابود سـاخته است.از این پس، دیگر چه کسی 

جرأت خواهد کرد نام علی را بر زبان بیاورد؟!

به هر حال، زینب همراه امام سجاد و دیگران، وارد کاخ ابن زیاد شدند؛ به ظاهر، اسیر 

و ساده ترین لباس ها را بر تن داشتند؛ ولی در باطن، مظهر شکوه و جالل و هیبت الهی بودند.

این بانوی بزرگ، بدون توجه به قدرت نمایی عبیداهللا، با کمال عظمت و بزرگی وارد مجلس 
شد و در گوشه ای آرام نشست و سایر اسیران آل رسول اهللا بر گرد آن حضرت حلقه زدند.1

ابـن زیـاد که چنین انتظاری نداشـت و عظمـت روح زینب او را مرعوب سـاخته بود، 

پرسـید: این زن کیسـت؟ کسی پاسخ او را نداد. تا سـه بار تکرار کرد. بعضی از حاضران پاسخ 

دادند: 

»هذه زینب ابنة فاطمة...؛2 او زینب دختر فاطمه است...«.

عبیداهللا که عالوه بر کینۀ ذاتی خود، از سـخنان افشـاگرانۀ زینب در بازار کوفه و نیز از 

بی توجهی آن حضرت هنگام ورود به داراالماره، سخت عصبانی بود، برای تسکین روح خود و 

جریحه دار کردن قلب زینب چهره درهم کشیده و فریاد زد: خدا را شکر، دیدید خدا چگونه 
شما را رسوا کرد و دروغ هایتان را آشکار ساخت. 3

پسر زیاد به قدرت خویش می بالید. برای یک دیکتاتور، بدتر از این نیست که او را به چیزی 

نشمرند و پیش روی مردم تحقیرش کنند. زینب دختر علی به سخن آمد. گویی هیچ اتفاقی 

رخ نداده؛ نه برادران و کسـانش را کشـته اند و نه او و خویشـاوندانش را دسـت بسته و گردنبسته 

پیـش روی مـردی پسـت و خونخوار نگاه داشـته اند. گویی بـرای یک »مناظرۀ علمـی« در این 

مجلس دعوت شده اند.

 ٍد َرَمنَا بِنَِبیِه حُمَمَّ
ْ
ک

َ
ی أ ِ

َّ
َْمُد هللا اذل

ْ
آن بانو، با کمال شـجاعت و قدرت پاسـخ داد: »احل

1. همان، ص457؛ اعالم النساء، ج2، ص93.
2. تاریخ الطبری، ج5، ص457؛ الکامل فی التاریخ، ج4، ص81.

3. همان.
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َفاِجـُر َو ُهَو َغرُینَا؛1 
ْ
َفاِسـُق َو یْکِذُب ال

ْ
َما یْفتَِضُح ال َرنَـا ِمـَن الرِّْجِس َتْطِهریاً َو إِنَّ َو َطهَّ

سـپاس، خدای را که ما را به محمد گرامی داشـت و از هر پلیدی، پاکمان نمود. فاسـقان، 

دروغ می گویند و بدکاران، رسوا می شوند و آنان ما نیستیم، بلکه دیگران اند«.

پسـر زیاد حیرت زده شـد. نه تنها گردنی را که می خواسـتند خم کنند، خم نشـد؛ بلکه بلند 

قامت تر و سرافرازتر گردید و سرهای افکندۀ بیجان برافراشته شد.

پسـر زیـاد که بحـث را به زیان خود دید، ناچـار از راه دیگری درآمد:»زینـب! دیدی خدا با 

اهل بیت تو، چه کرد؟«

مدت ها بود بنی اّمیه فرهنگ »جبر« را ترویج می کردند. به گفتۀ ابو هالل، اّولین کسـی که 
قائل به جبر شد، معاویه بود.2

آنـان بـرای آنکـه جنایـات خود را توجیه کننـد و خون بی گناهـان را بریزنـد و از جهل مردم 

اسـتفاده کرده و عمل زشـت خود را به خدا نسبت دهند، فرهنگ جبر راـ  که میراث جاهلیت و 

یهود بودـ  احیا و در اثبات و نشـر آن کوشـیدند، و این فرهنگ، چون ده ها لشکر جّرار، به یاری 

معاویه و خاندان اموی آمد.

به هر روی، در این جا نیز ابن زیاد با تکیه بر فرهنگ شوم جبر، به آن بزرگوار چنین گفت؛ ولی 

ایشان با کالمی رضایتمندانه و با شجاعت تمام، پاسخی داد که تا ابد برتارک تاریخ می درخشد:

 َمَضاِجِعِهْم َو 
َ

ُزوا إِل َقتَْل َفـَرَ
ْ
ِء قَْوٌم َکتَـَب اهللا َعلَیِهُم ال

َ
یاًل، َهُؤال  َجِ

َّ
یـُت إِال

َ
»َمـا َرأ

َسـیْجَمُع اهللا بَینََک َو بَینَُهم و ختاصمون ِعنَده؛3  از خدا جز خوبی ندیدم، برادرانم با یاران 
خود به راهی رفتند که خدا می خواسـت. آنان شـهادت را برگزیدند و با افتخار به این رستگاری 

رسـیدند، ]ولی لشـکر تو آنان را به قتل رساند، تو به سزای آنچه کردی، گرفتار خواهی شد.[ به 

زودی خداونـد، تـو و آنـان را در حضور خود حاضر و در محکمۀ عدل خود، دادرسـی خواهد 

کرد«.

1. همان؛ ارشاد، ص244؛ اعالم النساء، ج2، ص93.
2. اعالم النساء المؤمنات، ص387.

3. تاریخ الطبری، ج5، ص458؛ الکامل فی التاریخ، ج4، ص82؛ ارشاد، ص244؛ لهوف، ص95.
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 یک 
ِ

پسر زیاد در مقابل پاسخ های شجاعانۀ زینب، خرد و درمانده شد و آخرین سالح

فرد عاجز و درمانده جز دشنام، اهانت و زخم زبان نیست. ابن زیاد رو به حضرت گفت: 

ْهِل بَیِتک...؛ 1 با کشته شدن 
َ
َمَرَدِة ِمْن أ

ْ
ُعَصاِة ال

ْ
َشَف اهللا نفیس ِمْن َطاِغیِتکِ َو ال

َ
»قَْد أ

برادر سرکش و نافرمانت  و دیگر سرکشان از اهل بیتت، خدا دلم را شفا داد«.

حضرت زینب در پاسخ فرمود: 

إِْن یِشَفَک 
ْصیِل فَ

َ
َت َکْهیِل َو ابرت اهیل و َقَطْعَت فَْرِع َو اْجتَثَثَْت أ

ْ
»لََعْمِری لََقْد َقتَل

هـذا َفَقِد اْشـتََفیَت؛2 آری پسـر ابن زیاد، قسـم به جان خـودم! مهتر و آقای ما را کشـتی، از 
خویشـانم کسـی را باقـی نگذاشـتی. نهـال وجود نوجوانان ما را شکسـتی، ریشـۀ مـا را از هم 

گسستی، اگر درمان تو این است، آری چنین است«.

ابن زیاد گفت: 

؛3 این بانو، سخنور و قافیه پرداز است. و 
ً
ااع بُوکِ َسجَّ

َ
اَعٌة َو لََعْمِری لََقْد اَکَن أ »َهِذهِ َسجَّ

سوگند به جانم که پدرت نیز سخنور و ادیب بود«.

حضرت زینب فرمود: 

اَعَة؛ زن و قافیه پردازی، چه ارتباطی با هم دارند«. جَّ ِة َو السَّ
َ
َمْرأ

ْ
»َما لِل

 این سـخنان من افشاگری اسـت؛ پیام رسای حنجرۀ خونین شـهدای عاشوراست؛ احیای 

حق است...

حضرت زینب در شام �
فرهنگ مردم شـام با مردم کوفه، تفاوت اساسـی داشـت. آنان اهل بیت را نمی شناختند. 

شام در سال سیزدهم هجری به دست سپاهیان اسالم و به فرماندهی »خالد بن ولید« فتح شد 

و چندی نگذشـت که در زمان خالفت عمر، حکومت آن ایالت، بعد از یزید بن ابوسـفیان به 

1. تاریخ الطبری، ج5، ص457؛ الکامل فی التاریخ، ج4، ص82.
2. همان.
3. همان.
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برادرش معاویه واگذار شد و لذا مردم شام »اسالم« را از طریق بنی امیه شناختند. آنان اطالعی 

از سیره و روش پیامبر خدا و اصحاب بزرگ آن حضرت نداشتند. معاویه تا پایان عمر و نیز 

پس از او، یزید و بنی مروان بر این سرزمین حاکم بودند. از این رو شگفت انگیز نیست که پس 

از سقوط بنی امیه در سال 132ق. چون حاکم خاندان عباسی وارد شام شد، مردم گفته باشند: 

»ما خویشاوندانی جز بنی امیه برای پیامبر خدا نمی شناختیم تا آنکه شما امروزه بر سرمان 
آمده اید«.1

بـه ایـن دلیل، هنگام ورود اسـرای آل محمد به کوفـه، مردم گریه می کردنـد، چون آنان 

خانـدان پیامبـر خدا را به خوبی می شـناختند و اگر در کتب مقاتل آمده کـه: »هنگام ورود 

اسـیران به دمشـق، شهر را آذین بسته و چراغانی کرده بودند«، دور از واقعیت نیست و پذیرفتنی 

اسـت. اگر یزید در مجلس خود، چنین خواند: »کاش بزرگان من هم که در جنگ بدر کشـته 

شدند، حاضر بودند و می دیدند چگونه انتقام آنان را از فرزندان محمد گرفتم...«. بعید نیست؛ 

چون سال 61 هجری در شام، اسالم و مسلمانی نبود.

اگر شماری اندک از اصحاب پیامبر در آن شهر بودند، به گوشه ای خزیده و در الک خود فرو 

رفته بودند و آنان که گرد یزید بودند، اسالم و پیغمبر و قرآن را وسیلۀ حکومت خود می دانستند، 

نه خداشناسی و ارزش های اسالمی.

به هر روی، با وجود تفاوت فرهنگی مردم کوفه و شام، هر دو مجلس )کوفه و شام( یکسان 

بود. در کوفه پسر زیاد، مسرور و شادمان بود که مأموریت خود را انجام داده و در شام، یزید به 

خود می بالید که انتقام خون ریختۀ پدرانش را در جنگ بدر گرفته است.

البتـه، اگر کار و نقشـۀ راه همان بود که یزید می خواسـت، برندۀ ایـن نبرد بنی امیه بود، ولی 

مهندسـی راه ایـن حرکـت را خداوند به گونه ای دیگر رقم زده بود و اسـوۀ انسـان کامل و مظهر 

اسمای جالل و جمال الهی، حضرت زینب نگذاشت که یزید، شهد این پیروزی را بچشد 
و آنچه را مایۀ شیرینکامی خود می دانست، در کامش تلخ تر از شرنگ نمود.2

1. زندگانی فاطمه زهرا، دکتر سید جعفر شهیدی، ص254-252.
2. اعالم النساء، ج2، ص95؛ زندگانی فاطمه زهرا، ص256.
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آن حضرت در سـخنانی کوتاه و افشـاگرانه به مجلسـیان یزید فهماند که چه شخصی بر آنان 

حکـم می داند و به نام چه کسـی حکومت می کند و این اسـراـ  که زنجیـر به گردن پیش تخت 

او ایسـتاده اند چه کسـانی اند؟ اینان ذرّیه و عترت رسـول خدایند که مهر و محبت به آنان، اجر 

 رسالت است، ولی امروز در پایتخت جهان اسالم اسیر و دربندند. زینب، چون پدرش علی

سخنان احیاگر و افشاگر خویش را با حمد و ستایش خداوند و درود و سالم بر پیامبر خدا آغاز 

کرد. آن گاه این کریمه را قرائت کرد:

ۀ ہہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ1پس 

پایان کار کسانی که بدی کردند و به کردار بد پرداختند، این شد که به حق کافر شده و آیات خدا 

را تکذیب و تمسخر کردند«.

آن حضرت در ادامه چنین فرمود: 

»یزید! پنداری اکنون که زمین و آسـمان بر ما تنگ اسـت و چون اسـیران، شـهر به شـهرمان 

می برند، در پیشـگاه خدا ما را ننگ اسـت و تو را بزرگواری؟ خیر، آنچه را انجام دادی، نشـانۀ 

سـاالری تو نیسـت. بی جهت به خود می بالی و از کردۀ خود خوشـحالی که جهان تو را به کام 

است و کارهایت به نظام، نه چنین است! این شادی تو عزاست و این مهلت برای تو بسیار بد«.

آنگاه این آیه را تالوت فرمود:

ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ڱں  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 

ہ ہ2؛ »آنـان که کافر شـدند، می پندارنـد که مهلتی که به آنها می دهیم، بر ایشـان 
خوب اسـت؛ همانا مهلتشـان می دهیم تا بر گناهانشـان بیفزایند و برای ایشـان عذابی دردناک 

است«.

سپس حضرت زینب با خروش انقالبی بر یزید بانگ زد و چنین فرمود:

»پسر طلقا ]آزاد شدگان[! این آیین عدل و داد است که زنان و کنیزانت را در پس پردۀ حجاب 

بنشانی و دختران پیغمبر خدا را از این سو به آن سو برانی؟ حریم حرمتشان شکسته و نفسهایشان 

1. روم / 10.
2. آل عمران / 178.
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در سـینه، بسـته و بر پشت اشـتران سـوار و از دیاری به دیار دیگر و هر روز از محله ای به محلۀ 

دیگـر، نـه حمایتگـر و نه همراهی دارنـد و نه یار و مددکاری و نه دلسـوز و غمگسـاری، دور و 

نزدیک به آنان چشم دوخته و دل کسی به حالشان نسوخته است. 1 

ۀ او هند، جگـر بزرگمرد اسـالم حمزۀ 
ّ

آری، چگونـه می تـوان بـه کسـی امید داشـت که جـد

سیدالشهداء را با دندان و دهان خود پاره کرد و خون او را مکید...؟!

از آنکه ما را خوار می شمرد و به چشم کینه و حسد به ما می نگرد، نه شگفت است؛ بلکه اگر 

دشمنی ما را از یاد ببرد باید شگفت زده شد. 

با چوبدسـتی به دندان جگرگوشـه رسول خدا می زنی و جای کشـتگانت را در بدر خالی 

می بینی که کاش بودند و تو را می ستودند؟

آنچه را کردی، کوچک می شماری؟ و خود را بی گناه می پنداری؟

چرا شاد نباشی و چرا چنین نگویی؟ و این گونه سر گرم مستی و غرور نباشی؟

آیـا هیـچ می دانـی چه زخم هایـی بر دل ما وارد سـاختی؟ چه خون های مقدسـی را از نسـل 

محمد ریختی؟

آنچه ریختی خون جوانان عبدالمطلب بود، ستارگان زمین و فرزندان رسول رّب العالمین.

بـه زودی بـر آنـان وارد خواهی شـد، در پیشـگاه خدای متعال. و دوسـت خواهی داشـت که 

کاش کـور بـودی و الل! و نمی گفتی: چه خوش بود که کشـتگان من در بدر حاضر بودند و مرا 

خوشباش می گفتند و شادی می کردند«.

در ادامه نیز آن حضرت با نیایش به ساحت پروردگار فرمود:

»بار خدایا! حّق ما را از این قوم ستمگر بستان و کسانی را که بر ما ستم کردند، به کیفر برسان 

که خون های ما را ریختند و مردان و یاران ما را سر بریدند.

یزید، به خدا سوگند! جز پوست خود را ندریدی! جز گوشت خود را نبریدی!

1. بالغات النســاء، ص21 و 22؛ اعالم النســاء المؤمنات، ص389 و390؛ اعالم النساء، ج2، ص95 و 96؛ زندگانی 
فاطمه زهرا، ص256 - 259.
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به زودی به پیشگاه رسول خدا وارد خواهی شد. روزی که خویشان و کسان او در بهشتند 

و خدایشان آنان را در کنار هم قرار می دهد و از بیم و پریشانی آسوده اند. این گفتۀ خدای بزرگ 

است:

»مپندارید آنان را که در راه خدا کشـته شـده اند، مرده اند؛ آنان نزد پروردگار خود زنده اند و از 
نعمت های الهی بهره مندند«.1

بـه زودی آنکـه تو را بر این مسـند نشـانده و گردن مسـلمانان را زیر فرمان تو کشـانده اسـت 

)معاویه( خواهد دانست که زیانکار کیست؟ و خواری و بی یاری از آِن چه کسی خواهد بود؟ 

آن روز داور، خدا و دادخواه، محمد و گواه بر تو، دست و پا و جوارحت خواهد بود.

ای دشمن و دشمن زادۀ خدا، هم اکنون تو را خوار می دارم و سرزنش تو را به چیزی نمی شمارم، 

ولی چه کنم که دیدگان ما، گریان و سینه های ما، بریان است.

دردی که ما از شـهادت حسـین بر دل داریم، بی درمان است. سپاه شیطان )ابن زیاد( ما را 

به نزد تو فرستاد، تا مال خدا را به پاداش هتک حرمت آل اهللا به او دهند. این دست جنایت است 

که به خون ما می آالیند، و گوشـت ماسـت که زیر دندان می جوند و پیکر پاک شـهیدان اسـت 

گاه باشـ  اگر ما را به غنیمت نزد تو آورده اند، ولی ما  کـه چـون گـرگان بیابان از هم می ربایندـ  آ

غرامت خود را خواهیم گرفت و در آن روز، جز اعمال زشت چیزی به دست نداری.

تو پسر مرجانه )ابن زیاد( را به فریادرسی می طلبی و او از تو یاری می خواهد، با دوستانت در 

کنار میزان ایستاده و چون سگان بر آنان بانگ می زنی و آنان به تو بانگ می زنند. می بینی که این، 

آن توشـه ای اسـت که پدرت ]معاویه[ برای تو آماده کرده است. فرزندان پیغمبر خدا را کشتی؟ 

به خدا سوگند! جز از خدا، از هیچ کس نمی ترسم و جز به ساحت او، عجز و شکوه نمی برم. 

یزیـد! هـر حیله ای کـه می توانی، به کار گیر، و از هر کوششـی فرو مگذار و دسـت دشـمنی 

از آسـتین بـرآر. به خدا سـوگند! نمی توانی عظمت و کرامت ما را محو کنـی و فروغ وحی ما را 

خاموش سازی؟ و این عار و ننگ تا ابد همراه توست.

1. آل عمران / 169.
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سپاس خدای را که پایان کار »سید جوانان بهشت« را سعادت مقرر کرد و بهشت را برای آنان 

واجب انگاشت.

از خداونـد می خواهـم که قدر و درجات آنان را، واال و فضل و مجد خویش را به ایشـان عطا 
فرماید که او مددکار و دوست و تواناست«.1

پیامد سخنان حضرت زینب در شام �
خطابۀ جذاب، افشـاگر و احیاگر حضرت زینب انقالبی آفرید و یزید در مقابل منطق 

محکم و قرآنی آن بانوی بزرگ اسـالم، ناتوان و عاجز گردید؛ سـخنانی که از سرچشـمۀ وحی 

جاری گشته و گویندۀ آن، تربیت شدۀ دامان پیامبر و علی و زهرا بود. یزیِد به ظاهر غالب و 

پیروز، مغلوب گفتار آن حضرت شد. این سخنان در کاخ سبز دمشق و مجلس یزید، حقانیت 

نهضـت امام حسـین و اهل بیتش را ثابت نمود. حاضران، سـخت تحت تأثیـر قرار گرفتند. 

گاه شـدند و دانسـتند آنکه به  اندک اندک، مردم دمشـق از حقیقت آنچه در عراق رخ داده بود، آ

امر یزید و به دست سپاهیان کوفه کشته شده استـ  نعوذ باهللاـ  ماجراجو و عصیانگر نبود، بلکه 

دختر زادۀ رسول خدا و سید جوانان بهشت بوده و آرمانش، احیای »اسالم ناب« بوده است 

و این زنان و کودکان را که به اسیری به دمشق آورده اند، فرزندان و خاندان رسول خدا هستند 

که یزید به نام جانشینی آن حضرت، بر آنان و بر دیگر مسلمانان حکومت می کند.

پس از این خطبه بود که در میان مردم، همهمه و گفتگو افتاد و صدای اعتراض بلند شـد و 

بعضی، که صاحب جرأت و جسـارت بودند، به یزید اعتراض کردند. از مجموعه گزارش های 

مورخان، روشـن می گردد که پس از این سـخنان و خطبۀ اعجازگونۀ امام سجاد، حال مردم 

شام دگرگون شد و از آنچه بر خاندان پیامبر خدا رفته بود، ناخرسند بودند.

به این دلیل، یزید ناچار شد نسبت به امام سجاد و حضرت زینب و سایر اسیران، اندکی 

انعطاف و نرمش نشان دهد. از این رو از هر گونه عکس العملی در برابر سخنان آن دو بزرگوار، 

1. بالغات النســاء، ص21 و 23؛ لهوف، ص111 )با اندکی تفاوت(؛ اعالم النســاء،، ج2، ص95 و 97؛ بحار االنوار، 
ج45، ص135، با بهره گیری از ترجمه: زندگانی فاطمه زهرا، دکتر شهیدی، ص256 - 259.
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که زمینه را خراب تر کند، خودداری کرد؛ بلکه بر عکس دستور داد خانه ای که در کنار قصرش 

قـرار داشـت، برای عـزاداری اهل بیت آماده کننـد و بدین گونه بود که آنان سـه روز در آن جا 

عزاداری کردند.

طبری می نگارد: 

 اسـتقبلتهّن تبیک  و تنوح  یلع احلسـنی...؛1 آنگاه 
ّ

»... فلم تبق من آل معاویة امرأة إال
کـه زنـان اهل بیت برای عزاداری به خانۀ یزید وارد شـدند، کسـی از زنان آل ابوسـفیان باقی 

نماند، مگر اینکه همه به اسـتقبال بانوان اهل بیت آمدند و برای امام حسـین گریه و ناله 

کردند«.

شیخ بهایی نیز این گزارش تاریخی را تأیید کرده:

»چون بانوان به آن خانه وارد شـدند، زنان آل ابوسـفیان به اسـتقبال آنان رفتند و پای دختر 

رسـول خدا را می بوسـیدند و گریه و زاری فراوان کردند و سـه روز عزاداری برپا داشـتند. هند، 

همسر یزید هم گریبان چاک زد و ناله و سوگواری زیادی نمود«.

بعضـی گفته انـد: غیر از عـزاداری در آن خانـه، در کاخ یزید نیز بـرای آن حضرت مجلس 
عزاداری برپا شد.2

ترس از شورش و انقالب  �
بـدون تردیـد، تغییر رفتار یزید و بروز نرمش و عاطفه، بیانگر پشـیمانی او از شـهادت امام 

حسین و دشمنی با اهل بیت گرامی و اسالم ستیزی نبود؛ بلکه به علت جلوگیری از شورش 

احتمالی و فریب مردم بود. 

یزید، همان سـتمگری اسـت که بعد از حادثۀ عاشورا، سال 63 ق. »یوم الحّره« را آفرید. او 

»مسـلم بن عقبه« را به فرماندهی پنج هزار نفر گماشـت و به سـوی مدینه برای غارت و هتک 

حرمت حریم نبوی فرستاد.

1. تاریخ الطبری، ج5، ص462.
2. نفس المهموم، ص265.
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»مسلم بن عقبه« با لشکرش وارد مدینه شد و تا توانست، از مردم مدینه کشت و خانه ها را 

ویران ساخت. خانه ای باقی نماند که غارت نشده بود. بعضی نوشته اند: شش هزار و پانصد نفر 

از مردم را کشت. 

ابومخنف می گوید: »از اعیان قریش، هفتصد نفر را کشتند«. و طبری می نگارد: »از قاریان 

مدینه، هفتصد و سـه نفر را به قتل رسـاندند«. این حادثۀ وحشتناک، روز چهارشنبه 28 ذی الحجه 
سال 63ق. اتفاق افتاد.1

سپس از مردم مدینه برای یزید بیعت گرفت؛ بدین گونه که بندگان زرخرید و نشان دار یزید 
باشند: »ثم اخذهم بابلیعة لزیید یلع أنهم عبید لزیید«.2

یزید پس از غارت مدینه، به مسلم بن عقبه دستور داد به مکه رود و حریم کعبه را بشکند و 

به هر شکل ممکن، »عبداهللا بن زبیر« را به تسلیم شدن وادار کند؛ اگرچه »خانۀ خدا« در آتش 

غضب یزید بسوزد. البته مسلم بن عقبه در مسیر مکه مرد و »ُحصین بن ُنمیر« جایگزین و امیر 

لشکر گردید و او فرمان شوم یزید را انجام داد. البته هنگامی که مکه در محاصرۀ لشکر شام بود، 
یزید به هالکت رسید و اوضاع دگرگون شد.3

شگفتا که چنین کسی از کار شرم آور خود در کربال پشیمان گردیده باشد. بدون شک اظهار 

پشـیمانی یزید، خدعه و نیرنگی بیش نبود. او ترسـید مردم شـام قیام کنند و لذا ناچار شد برای 

استمرار حکومت خود، نسبت به اهل بیت تغییر رفتار بدهد.

باری، پس از سـخنان حضرت زینب و امام سـجاد یزید مصلحت ندید که اسیران 

آل رسول را نزد خود نگاه دارد. نخست درصدد دلجویی از ایشان برآمد و سپس کوشید تا آنچه 
را در عراق رخ داده بود، به گردن عبیداهللا پسر زیاد بیندازد.4

پـس از آن بـود کـه به اهل بیت گرامـی رخصت داد تا بـه مدینه بازگردنـد. کاروان پیروز 

1. تاریخ الطبری، ج5، ص482 - 587.
2. تاریخ یعقوبی، ج2، ص250.

3. همان، ص251.
4. تاریخ الطبری، ج5، ص460؛ الکامل فی التاریخ، ج4، ص87.
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آل اهللا روی به سوی حجاز نهاد. یزید به نعمان بن بشیرـ  که مردی از صحابۀ پیامبر خدا بود 
ـ دستور داد در خدمت کاروان باشد.1

نعمان بن بشیر، درصدد تهیه و تدارک وسایل سفر برآمد و سرانجام سی نفر برای خدمت و 

مراقبت و محافظت از اهل بیت آماده شدند.

� مکر دشمن و درایت حضرت زینب
محمل های مرتب و مزین بر شترها بستند، فرش های دیبا و ابریشمی روی آن ها گسترانیدند 

و کاروان اهل بیت را با چنین ظاهری آراسته، آمادۀ حرکت ساختند.

آن بانوی نمونۀ اسالم با دیدن چنین ظاهری فریبنده، برآشفت و فرمود:»ما عزادار و داغ دار 

شهیدان آل رسولیم. سرپوش های زرنگار و فرش های دیبا و ابریشم را بردارید تا مردم بدانند ما 
در مصیبت و سوگواری هستیم«.2

دسـتور آن حضرت اجرا شـد و محمل ها را سـیاه پوش کردند. کاروان از دروازۀ شـام بیرون 

 آمد، درحالی که اوضاع شام دگرگون بود و عموم مردم در مراسم تودیع با خاندان پیامبر خدا

شرکت کردند و آنان به احترام این کاروان پیروز ایستادند تا آن ها از چشم مردم ناپدید شدند، در 

حالی که ضّجه و نالۀ مردم، سرزمین شام را پر کرده بود. 

آنگاه کاروان آل رسول به خاک عراق وارد شد. زنان و کودکان امام حسین از راهنمای 

کاروان تقاضا کردند راهی را انتخاب کند تا آنان بتوانند به کربال وارد شوند. راهنما این تقاضا را 

پذیرفت و بدون درنگ و با شتاب بیشتر به حرکت کاروان ادامه داد، تا توانست روز بیستم صفر 

61 ق. درحالی که طبق برخی گزارش ها، امام زین العابدین سـر مقدس پدر را همراه داشت 

تا در کربال دفن کند، وارد کربال شدند.

سـید بن طاووس در این رابطه، چنین می نگارد:»پیش از ورود اهل بیت، جابربن عبداهللا 

1. تاریخ الطبری، ج5، ص462.
2. ریاحین الشریعه، ج3، ص197.
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انصاری همراه با عطیۀ عوفی و تعدادی از بنی هاشم برای زیارت امام حسین به آن سرزمین 
آمده بودند«.1

به هر روی، کاروان اسرا همراه با حضرت زینب و امام سجاد در همان »اربعین اول« به 

کربال بازگشـتند2 و محشـری به پا کردند و فضای کربال را با اشک و آه و ناله خویش عطرآگین 

ساختند و نگذاشتند حرکت خونین شهدای کربال فراموش شود.

در پایان عزاداری و تودیع کربال، آن بانوی بزرگوار، جلوه ای از علم لدنی خود را به نمایش 

گذاشت، در محضر قبور شهدا ایستاد و فرمود:

»بارگاه های باشکوه، بر این قبور بنا خواهد شد. و حرم های بزرگ و باصفایی این قبور را در 

بر خواهد گرفت و این خیل زائران خواهند بود که مشتاقانه به زیارت آنان خواهند شتافت و یاد 
آن ها را گرامی خواهند داشت«.3

و نیز آن حضرت در پایان خداحافظی خود با قبر برادرش فرمود: »ای حسین! قلب من برای 

تو همیشـه در التهاب خواهد بود و در فراق تو همواره در جوش و اضطرابم. اشـک من برای تو 
پایان نمی یابد و دیدگانم برایت تا ابد گریان است«.4

� ایثار حضرت زینب
کاروان به نزدیکی مدینه رسید. امام زین العابدین فرمود: »پیاده شوید و خیمه ها را سر پا 

کنید«. بانوان پیاده شدند، چادرها برافراشته شد. سپس امام »بشیر بن جذلم« را فرا خواند و 

فرمود: »بشیر! خداوند پدرت را بیامرزد؛ او مرد شاعری بود؛ آیا تو نیز از هنر شعر برخورداری؟« 

بشیر عرض کرد: »آری«. امام برای اعالم بازگشت کاروان آل رسول، او را به مدینه فرستاد تا 

خبر بازگشت اهل بیت را اعالم کند و شهر آمادۀ استقبال از کاروان گردد.

1. همان.
  در کتابش )تحقیق دربارۀ روز اربعین حضرت سیدالشهدا 2. شهید آیت اهللا سید محمدعلی قاضی طباطبایی

ثابت کرده است که ورود اهل بیت به کربال، در بیستم ماه صفر سال 61 هجری بود.
3. تجّلی جهانی این بشــارت را می توان در مراســم »اربعین حسینی« سال های اخیر مشــاهده کرد، آن هم با وجود 

تهدیدهای دشمنان.
4. از عاشورا تا اربعین حسینی، ص393 - 395.
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از سـوی دیگـر، فاطمـه دختر علی بـه خواهر خود حضـرت زینب پیشـنهاد کرد: 

»نعمان بن بشـیر، راهنمای کاروان در طول سـفر با ما خوش رفتاری کرد و خوب است هدیه ای 

به او بدهیم«.

آن حضرت، پیشنهاد وی را پذیرفت و فرمود: »خواهر! تو می دانی که ما هیچ چیز به همراه 

نداریم، جز بعضی جواهرات که همراه زنان بوده است«. آنگاه حضرت زینب آن جواهرات 

را جمع آوری کرد و به نعمان تقدیم نمود، اما نعمان آن ها را نپذیرفت و گفت:

 هللا  و لقرابتکـم  من  رسـول اهللا...؛ خدمات من 
ّ

»و لکـن و اهللا مـا فعلتـه إال

به شـما برای منافع مادی نبود، بلکه به پاس حرمت و بزرگداشـت خویشـاوندی شـما با رسول 

خدا بود و جز از خداوند، از کسی پاداش نمی خواهم«.1 

باری، زینب، بار سنگین رسالت خویش را بر دوش گرفت و به پایان رساند و در دفاع 

از دین خدا، شـریک نهضت امام حسـین گردید و انقالب خونین کربال را به کمال رساند و 

زمینۀ گسترش »فرهنگ امامت« را آماده، زمینۀ انحطاط حکومت یزید را فراهم کرد و سرانجام 

کمتر از پنج سـال از واقعۀ جانسـوز کربال، سلطنت از دودمان ابوسفیان زایل گردید و معاویه و 

یزید به زباله دان تاریخ پیوستند... گرچه آل مروان، مسیر نفاق آلود آن شجرۀ ملعونه )أموی( را 

ادامه داده و عاشوراهای خونین دیگری را رقم زدند.

�  وفات حضرت زینب
آن بانوی بزرگوار پس از بازگشـت از شـام، عمر طوالنی نداشـت. آن گونه که مشهور است 

پانزدهـم رجـب سـال62 ق. بـه مقام صـدق »عند ملیک مقتـدر« نایل آمد، ولـی اینکه آن 

حضرت در کجا وفات کرد؟ مدینه، دمشـق و یا قاهره؟ هر یک از نویسـندگان سیره برای اثبات 

درستی نظریۀ خود، دلیل هایی آورده اند.

مزار نورانی که به نام »سـّتی زینب« در شـهر قاهره برپاسـت، و شـب و روزـ  بخصوص 

1. تاریخ الطبری، ج5، ص462 و 463؛ الکامل فی التاریخ، ج4، ص87 و 88.
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شب های جمعهـ  زیارت کنندگان بسیاری دارد، همتا و هم شأن زیارتگاه دیگری است که به نام آن 

حضرت در شهر دمشق نورافشانی می کند؛ نیز بعضی تاریخ نگاران، مدفن شریف آن حضرت را 

در مدینه می دانند و بر این باورند که مکان قبر مطهرش چون قبر مادر، بی نشان است.

در هر حال، قبر مطهر آن حضرت در هر یک از این سـه مزار مقدس که باشـد، ملجأ و پناه 

درماندگان و تجلیگاه نورخداست. بدون تردید، این زیارتگاه ها خانه های عرشی خداوند است 

که »نام خدا« در آن ها به بزرگی یاد می شود و مرکز ذکر و دعا و نماز و نیایش و درود و تحیات بر 

محمد و آل محمد اسـت. در محضر آن آینۀ تابناک جمال و جالل الهی ایسـتادن و آن بزرگ 

بانوی اسالم را اسوۀ خصال آسمانی برای خود دانستن، و به سوی آن مکارم و معالی بال گشودن 

و کسـب معرفت نمودن و از شـهد والیت نوشیدن، سـرمایۀ گرانقدری است که نصیب زائر آن 

حضرت می گردد.

بـه هـر روی دوسـتداران اهل بیت با خلوص و ارادت، این مشـاهد را زیـارت می کنند و 

مراتب موّدت خود را به نام کسی که آن مزار، به نام او مفتخر است، ابراز می دارند و با پیامبر و 

عترتش تجدید عهد می نمایند تا از اجر و پاداش زائران آن حضرت برخوردار شوند.

و به راستی »مدافعان حرم« که از کوثر والیت و دلدادگی، سیراب شده اند، جلوه های زیبایی 

از مفاهیم قدسی »زیارت« را به تصویر کشیده اند.

حضرت زینب؛ ترجمانی از آیات قرآن �
کتاب انسانیت انسان را قلم وحی می نگارد. انسان که با صورتی ناسوتی و زمینی ظاهر می شود، 

بحق، سیرتی الهوتی و سیمایی ملکوتی دارد و زینب کبرا همان جلوۀ انسان کامل در قرآن کریم 

است. آن حضرت، مفّسر قرآن و دانش آموختۀ این مکتب بود. بارش انوار قرآن به روح آسمانی آن 

بانو و تأّمل و تدبر و اندیشه در این کتاب عزیز، آفاقی ملکوتی را در جان او پدیدار نموده بود.

او دانشـجویی ممتاز بود که تحت تعلیم قرآن و رازداران اسـرار ملکوت، کتاب انسانیت خود را 

نگاشته بود و به شهد توحید ناب رسیده، از سرچشمۀ حیات آفرین »معرفت اهللا« به قدر کافی اشراب 

و سیراب شده بود. او برای معرفت به ساحت مقدس حق، باالترین ارزش را قائل بود و شناخت همه 
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چیز را ابزار و وسیلۀ شناخت و معرفت خدا می دانست؛ احترام و بزرگداشت پیامبران و فرشتگان و 

اولیای الهی را زمینه ای برای احترام و تعظیم اساسی نسبت به ذات مقدس ربوبی می انگاشت.

آن اسوۀ الهی همه چیز را فانی در راه محبت خدا می دید. او از یکایک نعمت ها، جمال منعم 

را می دیـد و طنیـن روح افزای »یاد خدا« آرام بخش جانش بـود؛ چرا که: »فاذکروین اذکرکم؛1 

پس مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم«.

اگرچه مؤمنان پارسا و شب زنده دار با سجود و قیام در مقابل خداوند، ترس از آخرت و امید 

به رحمت پروردگارشان را آرزومندند:

ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ2؛ ولـی حضـرت 

زینب بر قلۀ ترس از خدا، و در زمرۀ 3 L K می درخشید.

باری، حضرت زینب ستیغ خصال قرآنی را فتح کرده بود. او به حق تأویل آیات صبر4 

قرآن و جلوه ای از صبر برای خدا5 بود و صبر جمیل6 از رفتار انقالبی او ساطع بود.

وی مصداق بارز مجاهدانی بود که: 

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ...7؛ »کسـانی کـه گفتنـد: همانا پروردگار 

ما خدای یکتا است و بر این ایمان، پایدار ماندند، فرشتگان بر آنان نازل شوند که هیچ ترس و 

اندوهی بر شـما نیست و شـما را به بهشت موعود بشارت باد. آنان برخوردار از قلبی مطمئن و 

آرامند«. 

1. بقره / 152.
2. »آن کس که شــب را به طاعت خدا به ســجود و قیام بپردازد، از عذاب آخرت ترســان و به رحمت الهی امیدوار 

است«)زمر / 9(.
3. بقره / 40.

4. ر.ک: المعجم المفهرس أللفاظ القرآن کریم، واژۀ »صبر«.
5. طور / 48؛ قلم / 48؛ انسان / 24.

6. معارج / 5.
7. فصلت / 30.
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خداوند غبار غم و اندوه و حزن را از روح چنین بندگانی می زداید و آنان، پایدار و بالنده به 

سوی خدا می شتابند.

حضرت زینب اسوۀ بندگی خدا و در زمرۀ بندگان خاص حضرت پروردگار بود و فروغ 

ې  ې  و   2...وئ ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  و   1 ڤ  ڤ  ڤ 

ې ې ى ى3 در سیمای درخشان او تبلور دارد.
اهتمام آن حضرت به نوافل، زبانزد عام و حتی امام سجاد بود. در مهرورزی و مهربانی، 

آیت و نشانۀ خدا بود و جلوه ای از رحمت و مهربانی خدا را آشکار ساخت. او پرستاری مهربان 

 چونان پدرش 
ً
بـرای کاروان اسـرا بود و غبار غم را از سـر یتیمان آل رسـول مـی زدود. حقیقتا

امـام علی و مادرش حضرت فاطمه جامع صفات متضاد بود. درحالی که شـجاع ترین 

و باشهامت ترین بانوی اسالم در زمان خویش است، روحی لبریز از امواج مهربانی داشت. 

او مرجـع و پناهگاه کاروان اسـیران و مایۀ دلگرمـی و امیدواری آنان بود و لطافت محبت و 

مهربانی اش چون نسـیمی روح افزا به آنان قرار و آرامش می بخشـید. او نقطۀ عطف در نهضت 

عاشورا بود و با پیام رسانی خویش، آن انقالِب احیاگر تاریخ را جاودانه نمود.

و به حق »کربال در کربال می ماند اگر زینب نبود«.

او به سان مادرش در انقالب علوی ـ فاطمی، »نهضت حسینی ـ زینبی« را رقم زد و نقشۀ 

راه اسـالم ناب محمدی را جالیی دیگر بخشـید. تهدید دشـمن را به فرصتی برای نشـر اسالم 

ناب، مبدل ساخت و با زنجیر اسارت، دشمن دین اسالم را به زنجیر کشید .

در مقام اطاعت و والیت مداری و دفاع از امام خویش، یگانه و بی همتا بود و برای همگان، 

اسوۀ صبر و شکیبایی!

بـه هـر روی زنانی که می خواهند راه والیت و کرامت، فضیلت و پاک دامنی، ایثار و محبت 

و خداباوری خالصانه و عاشـقانه را بپیمایند، بایسـته اسـت که این بانو یگانۀ اسـالم را الگوی 

1. فجر / 29.
2. بقره / 186.

3. اسراء / 65.
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همیشـگی خویـش قـرار دهند؛ چرا که حضـرت زینب هماننـد مادر بزرگـوارش، بهترین 

سرمشق و اسوه ایمان و عمل صالح است.

گل واژۀ »سالم« �
حال، زیبنده است به پیشگاه آن بانوی برگزیدۀ حق و عّمۀ سادات، درود و سالمی فرستاده 

و عرضه بداریم:

السالم علیکِ یا بنت سید النبیاء...
السالم علیکِ یا بنت سید الوصیاء...
السالم علیکِ یا بنت ويّل اهللا العظم

م  السالم علیکِ یا أخت ويّل اهللا املعظَّ
م...1 السالم علیکِ یا عّمة ويّل اهللا املکرَّ

1. فرازی از »زیارت مفجعه«.



 فصل سوم: 

 حضر ت افطمه معصوهم
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� اسوۀ دختران، حضرت فاطمه معصومه
ناموس کبریا، فاطمه کبرا، معصومۀ عظما و بضعۀ حضرت امام موسی را منزلت و شخصیتی 

منصوص در میان امامزادگان است که مکانتش در پرتو سخنان چهار امام معصوم: امام صادق، امام 

کاظم، امام رضا و امام جواد نور باران است. القاب مبارکش را »معصومه«، »شفیعه«، »کریمه«، 

»سـّتی« و »فاطمه کبری« نگاشـته اند و در زیارت دومی که برای آن حضرت به ما رسـیده، القاب 

دیگر نیز وجود دارد )الّسـالم علیک أیتها الطاهرة احلمیدة، الّرة الّرشیدة، اتلَّقیة انلَّقیة، 

الّرضیة املرضیة.(
ن 

ْ
کَتم«، »أروی«، »َسک

ُ
و مادر مکرمه اش نجمه خاتون به این اسامی نیز نامیده شده: »ت

النوبیه«؛ و نیز کنیه اش را »ام البنین« و القابش را »صقر«، »شقراء النوبیه«، »خیزران المرسیه« 
و »طاهره« نگاشته اند. 1

� 
فروغ مکارم و مقامات2

1. فروغ زیارت

»زیارت« دیدار با بصیرت جان است؛ جان را به اشراق ملکوت سپردن، حضور در محضر 

آفتاب و عروج و صعود روح است؛ ارتباط عرش و فرش، تجلی عشق و شوق و عرصۀ جلوه  و 

جذبه است. نیاز روح، عبادت خداوند و آموزۀ عقل، وحی و زالل سنت است. 

1. انوار المشعشعین، ج1، ص211؛ بحاراألنوار، ج49، ص5 ؛ عیون اخبار الرضا، ج1، ص20.
2. در اینجا به چهار فروغ )زیارت؛ شــفاعت؛ عصمت؛ هجرت( پرداخته شده است که همگی، از ویژگی های مشترک 

حضرت زینب کبری و حضرت فاطمه معصومه می باشد.
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زیارت، پیوند قطره با دریاست. زیارت، نسیم و نفحۀ رحمانی است که از بهشت و شاخسار 

درخـت طوبا، جان را نـوازش می کند. زیارت، بارش باران رحمت خدا و تابش نور معرفت، و 

شکفتن گل ایمان و جلوهی دل بستگی و دلدادگی، توسل و والیت مداری است. 

اوج و ستیغ آن، زیارت خانۀ خداست که در فریضۀ »حجة االسالم« بر مسلمانان واجب 

شده، و باالترین زیارت ها، زیارت رسول خدا در »یللة املعراج« بود. او به زیارت ملکوت 

مشرف شد؛ آیات و نشانه های خدا را زیارت کرد و در کنار »سدرة املنتیه« نور باران گردید.

زیارت انسـان عارف، توجه به خداوند و رمز تقرب به اوسـت؛ جان را متحول می سـازد و 

زنگار گناه را از جان می شوید.

از آن جا که »زیارت« یک نوع دلدادگی و نیاز روح اسـت، رسـمی دیرین و سـنتی کهن در 

میان انسان هاست و از همان آغاز، همۀ مردم به آن مشتاق و در میان پیروان ادیان الهی متداول 

بوده اسـت و در دین مبین اسـالم، زیارت اولیای الهی، جایگاهی برجسـته در سعادت و فالح 

انسان دارد.

ضرورت زیارت

در دین اسالم، همۀ فرق اسالمی »زیارت« را موجب تعالی و عروج روح انسان می دانند، 

و نقش فرهنگی، آموزشی و معرفتی آن را می ستایند.

زیارت، نوعی حضور در برابر آیینه و خود را به »میزان« عرضه کردن اسـت؛ خود را محک 

زدن و با الگو و مدل سنجیدن است. 

در ایـن تعامـل و تابش اسـت که پاکـی »اولیاءاهللا« ما را به آلودگی هایمان آشـنا می سـازد؛ 
گاه می گرداند. 1 معنویت و روحانیت آنان، ما را به مادّیت و دنیاگراییمان آ

طاعـت آنان، معصیت ما را، نورانیت آنـان، تیرگی و ظلمت دل ما را، صفای آنان، کدورت 

روح ما را، خداترسی آنان، هواپرستی ما را، تعالی روح و رتبۀ واالیشان، فرومایگی ما را نمایان 

می کند.

1. زیارت، جواد محدثی، ص137.
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گاه می کند کـه اگر آنـان در قله اند، ما هنـوز به دامنه  حضـور در مـزار امامـان پـاک، مـا را آ

هـم نرسـیده ایم؛ اگـر آن ها مطهرند، مـا هنوز در فکر طهارت هم نیسـتیم؛ اگر آنـان معصوم و 

معصومه انـد، مـا گرفتـار معصیتیم؛ اگر آنـان برگزیدۀ خداینـد، ما هنـوز در دام ابلیس و هوای 

نفسیم؛ اگر آنان در اوج معراج معنوی اند؛ ما در هبوط مادی مانده ایم و اگر آنان فتح قلۀ بندگی 

خدا کرده اند، ما هنوز در بند خودیم.

زیارت، زمینه سـاز این تقابل و تقارن و مقایسـه است و ثمرۀ آن نیز همان مراقبه، محاسبه و 
مجاهده بوده، و نتیجۀ آن نوشیدن شهد معرفت است. 1

در این مقام است که ناقص خود را در مقابل »کامل« و بیمار، خود را در محضر »طبیب« 

می یابد و درمان خود را طلب می کند، و حرکت و خودسازی خود را آغاز می نماید.

عشـق از یـک سـو و فیـض از سـویی دیگـر، تجلی می کنـد و زائر به سـوی قلۀ کمـال بال 

می گشاید. زائر، خود را در ساحتی می یابد که جلوه های انسانی حاضرند؛ به ساحت آنان درود 

می فرستد؛ مقامشان را تقدیس می کند؛ فروغ تجلیات الهی از مطلع االنوار ضریح و چشمه های 

آن بـر جانـش می تابـد؛ و خود را در برابر مزور می یابد و مشـاهدۀ حضوری رخ می دهد؛ چون 

معتقد است که مزور، سالم و کالم او را می شنود و پاسخ می دهد.

 بی تردید، احسـاس حضور در چنین میقاتی، زائر را تشـنۀ شـهد وصال می سـازد و ارتباط 

عالم فرش و عرش حاصل می گردد. نزول عرشیان با جام لطف و فیض و عروج فرشیان با شهپر 

عشـق و ایمان، و روی دیگر آن، داسـتان هدایت و تربیت و معرفت اسـت. آن عرشـیان مهربان 

که هدایت انسـان، آرمان آنان اسـت، دریچه های ملکوت را به روح زائر می گشـایند؛ دستش را 

گرفته و به سوی خود باال می برند؛ در این هنگام، زائر خود را در مقام خاصی می یابد؛ روحش 

به طراوت نسـیم بهشتی خشنود می شـود؛ در دریای جان او توفانی برپا می گردد؛ امواج عشق، 

محبت و عرفان در هم می غلطد؛ انقالبی در وجودش پدید می آید؛ بارقه ای در ملکوت جانش 

می درخشد که او را به معدن عّزت و عظمت الهی متصل می گرداند. قطرات اشک از دیدگانش 

1. همان، ص138.
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جاری می شـود و زیباترین واژه های معرفتی در لوح جانش نقش می بندد؛ نسـیم لطف الهی بر 

جانـش می وزد؛ نفحات ربانی بر او نازل می گردد؛ بر زائر اسـت که پاسـدار چنین لحظه هایی 

باشد؛ زیرا پیامبر اکرم فرمود: 

»اّن یف ایّام دهرکم نفحات اال فتعّرضوا هلا...«.1 
بـه هـر روی، زائر باید مراقب فرصت های زمان خود باشـد و آن را غنیمت بشـمارد که زود 

می گذرد. آنگاه که نسیم لطف الهی بر زائر می وزد و جانش را آماده بال گشودن به سوی ملکوت 

اعلـی می سـازد، باید فرصت را گران بشـمارد. در چنین حالی اسـت کـه گل توحید بر درخت 

فطرت آدمی می شکفد و زمزمۀ تکبیر و تحمید و تسبیحش طنین می افکند و فروغی از مجد و 

عظمت پروردگار خویش را بر مشرق بارگاه »مزور« مشاهده می کند.

از قبور اولیای خدا، نور معرفت، هدایت و عنایت می درخشـد. اینان واسـطه های فیض اند 

و زیارتشان سرچشمۀ رشد معنویات، و زمینه ای برای تعالی ارزش های الهی و آراسته شدن به 

مکارم و معالی اخالق.

عالمه نراقی در این باره می نویسد: 

ِه ِاذا َنَفُضوا  اَلئِمَّ
ْ
اَلنِْبیاِء َو ا

ْ
َقِویََّه الُقْدِسـیََّه، الِسـیَّما ُنُفوَس ا

ْ
»ِاْعلَْم اَنَّ انلُُّفوَس ال

الِحاطة 
ْ
َـرَُّدوا َعنْها َو َصَعُدوا ِال اعلَـِم اتلََّجرُُّد َو اکنُـوا یِف اغیَِة ا

َ
یَفـُه و جت ِ

اَبْداُنُهـْم الشَّ
الِْستیالء یلَع ُهذا العالم، فَاُُمور هذا العالَْم ِعنَد ُهْم ظاِهره ُمنکشفة...؛2 همانا بدان که 

ْ
َوا

نفـوس نیرومند قدسـی، به خصوص پیامبران و امامان معصـوم، پس از رهایی از قفس تن و 

عروج به عالم ملکوت، بر جهان و امور آن، کمال احاطه و استیال را دارند. امور جهان نزد آنان 

آشـکار اسـت و برای آنان قدرت تأثیرگذاری در مواّد این جهان موجود است و هر کس که برای 

گاه اند... «. زیارت آنان برود، از حالش مطلع گشته، و به اعمال و کردارش آ

بر این اساس، بر زائر خود، لطف و عنایت دارند و به راز و نیاز آنان توجه می کنند و واسطه 

فیض و رحمت خدای متعال بر او می گردند .

1. بحاراألنوار، ج68، ص221.
2. جامع السعادات، محمد مهدی نراقی، ج3، ص398.
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زائر، بر سـفرۀ معنوی اولیای خدا میهمان می باشـد و زیارت، سرچشمه ای است که زائر از 

آن شهد قرب و معرفت به خدا می نوشد و در پرتو فیوضات »مزور« شایستگی می یابد که مورد 

توجه و عنایت خدا قرار گیرد و رهپوی راه هدایت شود.

زیارت، مؤمن را در آستانۀ ایمان مجسم و اسوۀ اخالق می نشاند؛ فطرت او را در تابش انوار 

ملکوتـی، نـور بـاران می کند و غبار معصیت و گناه را از لوح جـان وی پاک می گرداند و او را به 

خطاها و گناهان سابقش معترف می سازد و در او بارقۀ امید و مغفرت می آفریند.

»کامل الزیارات«؛ نقشۀ راه زیارت 

صدها روایت از سـوی پیامبر اکرم و ائمه هدی دربارۀ »شـأن«، »اجر«، »فلسـفه 

و حکمـت«، » آداب و ادب زیـارت«، نقـش سـازنده، بالنـده، تعالی بخش و مـکارم آفرین 

زیارت صادر شـده اسـت. اگر در»کامل الزیارات«، یکصد و هشـت باب، چون افقی برین 

گشـوده، و بر هر یک، چندین حدیث چون سـتارگان، به تعداد 843 روایت می درخشـد1، و 

نیـز در مجامـع روایی دیگر، صدها حدیث در ارتباط با زیارت صادر شـده اسـت، به منظور 

پاسداشـت نقـش سـازنده، معرفتـی و اخالقی زیارت اسـت و آن همه پاداش بـزرگ و بهت 

آور برای زیارت مشـاهد شـریف، به دلیل نقش بزرگ فرهنگی، معرفتی، اخالقی، سیاسـی، 

اجتماعی و هدایتگر این اماکن قدسـی اسـت. افزون که زیارت این مشاهد شریف، جلوه ای 

از تعظیم شـعائر الهی و جلوه ای از پارسـایی اسـت.2 این اسـت رمز و راز زیارت عارفانه از 

مشاهد مقدس اولیای الهی.

»زیارت« سیرۀ اولیاءهللا 

زیارت اماکن قدسـی، سنت پیامبران خدا بوده اسـت. پیامبران به زیارت مسجداالقصی و 

کعبۀ معظمه مشرف می شدند.

رسول خدا، افزون بر زیارت آسمانی اش در شب معراج که از جلوه های ملکوتی بود، تا 

1. ر.ک: کامل الزیارات، ص555-39.
2. حج / 32.
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در مکـه بودنـد، به زیارت و طواف کعبه می رفتند. آن حضرت در زیارت های زمینی خود نیز به 

زیارت قبر مادرش می رفتند.

مسلم و ابن داود چنین روایت می کنند:

 ...؛1 پیامبر خـدا قبر مادر خود را 
َ

بَْکى  َمـنْ  َحْوهل
َ
ِه َفبَیَک َو أ مِّ

ُ
»َزاَر انلَّـِی َقـْرَ أ

زیارت نمود و در کنار قبر او گریست و کسانی را که در اطراف او جمع شده بودند، گریاند...«.

در ادامه حدیث چنین آمده که پیامبر فرمود: 

َموَْت؛2 از خدایم اذن 
ْ
ْرُکُم ال ُقبُوَر تَُذکِّ

ْ
ِذَن ِل فَُزوُروا ال

ُ
مِّ فَأ

ُ
َذنُْت یِف ِزیاَرِة َقْرِ أ

ْ
»اْستَأ

خواسـتم کـه قبـر مادرم را زیارت کنم و به من اذن داد، شـما نیز قبرهـا را زیارت کنید؛ چون که 

زیارت آنان یادآور مرگ است«.

روایات متعددی آمده که دختر گرامی رسول خدا حضرت فاطمه زهرا هر جمعه به 

زیـارت قبـر عموی خود )حمزه( در احد می رفت و در کنار مزار آن شـهید واالمقام، اقامۀ نماز 

می کرد و می گریست:
»اکنت فاطمة تزور قر عّمها محزة لّک جعة، فتصیّل و تبیک عنده«.3

»قرطبی« روایت را این گونه می نگارد:

»اکنـت فاطمـة بنت رسـول اهللا تزور قر محـزة بن عبداملطلب لک جعـٍة و علّمته 
بصخرة«.4

غزالی نقل می کند که پیامبر اکرم فرمود: 

»َمنْ  َزاَریِن  َبْعَد َوفَاِت  اَکَن َکَمْن َزاَریِن یِف َحیاِت؛5 هر کس مرا پس از وفاتم زیارت کند، 

مانند آن است که مرا در دوران حیاتم زیارت کرده باشد«.

1. صحیح مسلم، ج2، ص65؛ سنن ابی داود، ج2، ص195. 
2. همان.

3. سنن ابی داود، ج2، ص196؛ مستدرک، حاکم نیشابوری، ج1، ص377؛ سنن بیهقی، ج4، ص788. 
4. الجامع ألحکام القرآن، ج10، ص381.

5. احیاء العلوم، ج1، ص84-82. 
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بـدون شـک، اولیای خدا، حیات و ممـات ندارند و آنان نیز بعد از وفـات زنده اند. بلکه به 

فرمـودۀ مرحـوم نراقـی: نفوس پیامبـران و اولیای خدا پـس از مرگ، بر جهان و امـور آن، کمال 
احاطه و استیال را دارند و امور جهان نزد آنان آشکار است....1

و این اسـت رمز و راز تخاطب و رو در رو واقع شـدن با آن »ارواح قدسـی«، سـالم گفتن و 

جواب شنیدن و بهرۀ دنیا و آخرت گرفتن.

 زیارت حضرت معصومه

دربـارۀ فضیلـت زیارت حضرت معصومـه چند روایت از سـوی معصومان صادر 

شـده که هم بر منزلت و قداسـت این بانوی بزرگوار داللت می کند و هم پاداش زیارتش را بیان 

می دارد؛ پاداشی بزرگ که همانند آن برای غیر امام معصوم کم نظیر است.

رسول خدا فرمود: 

ْهَوالَِها؛2 کسـی که 
َ
ْنَقْذتُُه ِمْن أ

َ
ِقیاَمِة فَأ

ْ
ییِت  ُزْرتُهُ  یْومَ  ال َحداً ِمْن ُذرِّ

َ
ْو َزاَر أ

َ
»َمْن َزاَریِن أ

مرا یا یکی از فرزندانم را زیارت کند، روز قیامت او را دیدار و از ترس و وحشت آن روز نجاتش 

خواهم داد«.

امام صادق فرمود: 

 ُ
َ

ی تُسمَّ فاِطَمَة، َمْن زارَها وََجبَْت هل
ْ

هٌ ِمْن ُودل
َ
ا َحَرماً و ُهو ُقمُّ و َستُْدَفُن فیها اِْمَرأ

َ
»...َو نل

َنَُّه؛3 ... و برای ما حرمی است و آن شهر قم است و به زودی زنی از فرزندان من در آن جا دفن 
ْ
ال

می شود که نامش فاطمه است. هر کس او را زیارت کند، بهشت بر او واجب است«.

امام رضا فرمود: 

َنَُّه؛4 کسـی که او ]فاطمه معصومـه[ را زیارت کند، بهشـت برای او 
ْ
»َمـْن زارَهـا فَلَُه ال

خواهد بود«.

1. جامع السعادات، ج3، ص398.
2. کامل الزیارات، ص11.

3. همان، ص267.
 ،4. کامل الزیــارات، ص536، ح826؛ بحاراألنوار، ج102، ص265؛ ثواب االعمال، ص124؛ عیون اخبار الرضا

ج2، ص267.
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و نیز فرمود:

َنَُّه؛1 کسـی که او ]فاطمه معصومـه[ را زیارت کند، در 
ْ
ها فَلَُه ال »َمـْن زارَهـا اعِرفـاً حِبَقِّ

حالی که حق او را بشـناسد، بهشت برای اوست«.

امام جواد فرمود:

َنَُّه؛2 کسـی که قبر عمه ام را در قم زیارت کند، بهشـت 
ْ
»َمـْن زاَر َقـْرَ َعمَّیت بُِقمَّ فَلَُه ال

برای اوست«.

فیض حضور

بارگاه حضرت معصومه، میقات مهر ورزی و ابراز ادب و ارادت به ساحت آل اهللا است.

حضـور در بـارگاه نورانـی حضرت و اکسـیر نظر ملکوتـی آن بانوی بزرگوار، انـوار فیض و 

رحمـت الهـی را بر جان زائر جـاری می کند. و این حقیقت را باید از آنان پرسـید که جانشـان 

در پرتو تجلیات این روح قدسـی، نورباران گشـته و از افق این بارگاه، نور کرامت بر دیدگانشان 

جـاری شـده اسـت. آنان که با چشـم برزخی خـود این مکان عرشـی را َمطاف فرشـتگان خدا 

دیده اند. مالصدرای شیرازی در این باره می نگارد: 

»کنـت حنی تسـوید هذا املقـام به کهک من قـری قم، فجئت ال قـم زائرا بلنت 

مویس ابن جعفر مسـتمدا منها و اکن یوم المعه فانکشـف ل هذا االمر بعون اهللا 
تعال3 «.

اکسـیر عنایت و نظر بانو را باید از امثال صدرالمتألهین شـیرازی پرسـید، که چون گره کور 

مقوله های فلسـفی، او را حیران و مبهوت سـاخته و مسئلۀ »اتحاد عقل و عاقل و معقول، علم و 

عالم و معلوم«، خواب از چشـم او ربوده، به این بارگاه پناه می آورد و فروغ مکاشـفه های علمی 

دیدگانش را روشن می سازد.

1. بحاراألنوار، ج102، ص266.
2. کامل الزیارات، ص536، ح827.

3. دروس اتحاد عاقل و معقول، ص108. 
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باری، این بارگاه، مدرسه عشق و علم، و میقاتی برای کسب عرفان، ایمان و معرفت است. 

زائر در این سـاحت نورانی، میهمان ملکوت اسـت؛ نسـیم لطف الهی بر او می وزد و نفحات 

ربانی بر او می بارد. حرم این بانوی بزرگ اسالم، تجلیگاه عشق به ساحت آل اهللا است.

در زیارت نامـه ایـن بی بی ملک و ملکوت، ارواح قدسـی پیامبران و اولیـای خدا را زیارت 

می کنیم و به آنان درود می فرستیم؛ از آغاز ظهور آدمیت تا پایان تجلی آدمیت. آری، هم بر آدم 

و نوح و... درود می فرسـتیم و هم بر رسـول خدا و عترت معصومش و به خصوص به محضر 

حضرت بقیة اهللا االعظمf. از بهشـت باُبالن، عطر حضور اولیای خدا و امنای او بر خلق، از 

آدم تا خاتم پیامبران و خاتم اوصیا، استشمام می گردد.

زائر با بال و پای عشق و محبت به خدا و اولیای او، به زیارت این بانوی اسالم مشرف می گردد.

به چشــم عشق توان دید روی شاهد غیب
که نوردیدۀ عاشق ز قـــاف تا قاف اســـت 1

عشقی که سازنده و سوزنده است، عشقی که نور خداست: 

»العشـق ناراهللا املوقدة حیتق بها اشـواق الفئدة؛2 عشـق، جذبه و آتش شـوق الهی 
است، که شوق سوای خدا را می سوزاند«.

عشـق، مغناطیسی اسـت که جان های لطیف را به جمال و محاسن شریف معشوق جذب 

می کند.

عشق، سرمایۀ زائر است و در این مسیر، خاک ره دوست را باید سرمۀ چشم نمود.

»زائـر« چوب و سـنگ و طال و نقره نمی بیند؛ بلکه شبسـتانی تابناک، گنبـدی زرین، درهایی 

چون دریچه های ملکوت و چشمه های ضریح و صدها جلوه برای او ُبراق عروج و صعود و تعالی 

است.

زائر در سایه سار شجره سبز و مبارک این بارگاه، به محضر پیامبران و اولیای خدا بار می یابد 

و به سـاحت این معشـوق های آسمانی عشق می ورزد و سالم و درود می فرستد. بر در و دیوار و 

1. حکمت الهی، ص142 ـ 149.
2 همان.
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ضریح مطهر بوسه می زند و با زبان حال چنین زمزمه کند:

و مــا حّب الدیار شــغفن قلبیامـــّر عـــلی الّدیار دیار لـیـلی

ولکن حّب من ســکن الدیارا 1اقبــل ذا الجـــدار و ذا الجــدارا

آری، این در و دیوار و عرصه های منیر را می بوسیم؛ چهره بر چشمه های ضریح می ساییم. 

سرشک محبت می افشانیم؛ چون »محبوبۀ خدا« در این مکان آرمیده است. او از اقربای رسول 

خداست؛ او در محراب بندگی خدا، سرآمد است؛ او به خصال عرشی آراسته است؛ در وجود 

آسمانی اش خصال و مکارم الهی حضرت فاطمه زهرا تفسیر می گردد؛ محبت به او تکریم 

و تجلیـل از ارزش هـای الهـی، ارج نهـادن به گوهرهای انسـانی، توجه به اصـل بندگی خدا و 

معرفت و معارف است و نیز ارجمندی، عزت، عفاف، کرامت و رشد و بالندگی است.

آری، به در و دیوار این حرم نورانی عشـق می ورزیم، سرشـک از دیده می افشـانیم؛ شـهد 

وصال می نوشیم؛ چون ما را به خدا نزدیک می کند و به ساحت دوست می رساند.

مفاهیـم الهـی، در لوح جـان زائر نقش می بندد و یاد آنان، او را نیـز در یاد آنان قرار می دهد 

و سـبب اوج و عـروج روح وی می گـردد. یـاد پیامبر و دوسـتان خدا نیز چون یاد خداسـت که 

می فرماید: ى ائ2؛ »پس مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم«.

تــا شـــوی از یـــاد بـلنـــدان بلنــدیــاد بلنــدان کــن تــو ای هوشــمند

بدیهی اسـت که وقتی جان »زائر« لبریز از محبت به سـاحت »مزور« اسـت، مزور نیز به 

زائرش مهربان است و در حقیقت »عاشق«، خود نیز معشوق است.

کو به نســبت هست هم این و هم آنهــر که عاشق دیدی اش معشوق دان 

آب جویــد هم به عـــــالم تشــنگانتشنگان گر آب جویـــند از جهـــان 

تاج الدیـن فاکهانـیـ  فقیه و ادیب قرن هشـتم اهل سـنتـ  به قصد زیـارت کفش پیامبر که 

1. از دیار لیلی می گذرم، این دیوار و آن دیوار را می بوســم. عالقه به دیار لیلی، دلم را تســخیر نکرده؛ آن کسی که در آن 
سکونت دارد، مرا مفتون خود ساخته است. )ترجمه الغدیر، ج9، ص255(.

2. بقره / 152.
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در»دارالحدیث االشـرفیه« نگهداری می شـد، به دمشق رفت. وقتی کفش را دید، افتاد و شروع 

به بوسیدن آن کرد. صورت بر آن می مالید و اشک شوق می ریخت و این شعر را زمزمه می کرد:

م الدنیــا و مــا فی طوایـــاها؟فلو قیــل للمجنون:لیلــی و وصلها
َ
تریــد أ

احب الی نفســی و اشــفی لبلواها 1لـــقال: غبــاٌر مـــن تـــراب نعـالـــها

مفاهیم عر�شی،آموز�شی زیارتنامه

الف. سالم

سالم، آغازگر و طلیعۀ زیارت است؛ چون نام خدای قدوس است: 

2ڭ ڭ ۇ

و نوید امن و امان و سالمت و سعادت است. سالم، جلوۀ مهربانی خدا بر بهشتیان است 

که با نشاط و سرور در نعمت های الهی شناورند: 

3ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ

سالم، خطاب مبارک شب قدر است: 

4 ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ

سالم، نشان فاخر ارتباط مؤمنان با یکدیگر است، و تحیت خداوند بر پیامبران بزرگ.5

سالم، گفتگوی شادمانه و خوشامدگویی فرشتگان به بهشتیان است. 6

این واژۀ عرشی، معنا و مفهوم اسالم است. 7

1. اگر به مجنون گفته شود: لیلی و وصالش را می خواهی یا دنیا و مافیها را؟ او در جواب می گوید: غبار خاک کفش او 
پیشم از همه چیز محبوبتر است و از آن برای همۀ دردهایم، شفا می طلبم. )ترجمۀ الغدیر، ج9، ص262(. 

2. حشر / 23.
3. یس / 58.

4. قدر / 5.
5. صافات / 79، 109، 120، 130 و 181. 

6. نحل / 32.

7. نساء / 94.
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با سـالم، دریچه ای به سـوی رحمت خدا بر زائر بازمی گردد و زائر با درود خود به سـاحت 

عرشـیان حاضر و ناظر، شـرفیاب می شـود؛ ساحتی مبارک و محضر مقدسـی که پیامبر خدا و 

عترت مطهرش حاضرند و چه فیض بزرگی است که آن ذوات مقدس، سالم زائر را می شنوند 

و جواب سالمش را می دهند. خوشا به حال او.

ب. دخرت و زادۀ رسالت و امامت

»السالم علیکِ یا بنت رسول اهللا«. 
فاطمه معصومه دختر رسـول خدا، دختر فاطمـه و خدیجه، دختر امیرمؤمنان و 

دختر حسـن و حسـین اسـت؛ او دختر ولّی خدا، خواهر ولّی خدا و عّمۀ ولّی خداسـت؛ او 

دختر موسی بن جعفر است.

بـاری، آن حضـرت، فرزند و ریحانۀ مقام رسـالت و امامت اسـت؛ بدیـن معنا که جلوه ای 

فروزنده از خصال و مکارم پیامبر و ائمه هدی بر سیمای او می درخشد. 

افـزون بـر این ارتبـاط معنـوی، همان ارتبـاط والدتی نیز بسـیار شـرفآفرین اسـت. فاطمه 

معصومـه از دودمـان پاک پیامبر و امامان اسـت؛ شـرفی که موجب افتخـار امامان بود، و 

 در رنج و ناراحتی بودند و در شعلۀ حقد و حسد خود می سوختند.
ً
دشمنان از این ارتباط کامال

هارون الرشید، به حضرت موسی بن جعفر اعتراض کرد: چرا شما خود را فرزندان رسول 
خدا می شناسید؟ آن حضرت به او پاسخ داد که این حقیقت، آموزۀ وحی است... .1

ج. مقام حضور

افق برینی که از متن »زیارت نامه« ساطع است، حضور چهره های عرشی پیامبر خدا و ائمه 

هدی در این فضای ملکوتی است که ساحت مقدسشان، زیارت و تقدیس می گردد.

السالم علیَک یا رسول اهللا، السالم علیَک یا امریاملؤمننی.
السالم علیکِ یا فاطمة سیدة نساء العاملنی.

السالم...

1. ارشاد، ص297؛ الکامل فی التاریخ، ج6، ص164.
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د. مقام الهی »شأن من الشأن«

این فراز از زیارت نامه، مقام واال و والیی حضرت فاطمه را تفسیر می کند. این جمله، 

عمق و گسترۀ بسیاری دارد؛ سزاوار است که اهل معرفت دربارۀ آن بیندیشند.

( با تنوین آمده، 
ً
در این عبارت، دو مرتبه کلمه »شأن« به کار رفته است که نخستین آن )شأنا

 وصف و بیان خارج است 
ّ

که گزارشگر و گویای شأنی بس بزرگ و بلند پایه می باشد که از حد

و به شـرح نمی آید، ولی شـأن دوم )من الشـأن( با الف و الم تعریف آمده است که گویای شأن 

والیت، امامت و عصمت می باشد؛ یعنی از برای تو شأنی عظیم و موقعیتی رفیع، از نوع شئون 

امامان است.

فاطمه معصومه، مولود بیت وحی و تنزیل، و نشئت گرفته از سلسلۀ امامت و عصمت 

است؛ بنابراین ریشه های عمیق والیت در جان آن حضرت وجود دارد و لذا از آثار مبارک »شأن 

والیی« نیز برخوردار است.

در زیارت جامعه، می خوانیم: 

»والشأن الکبری و الشفاعة املقبولة«. 

این »الشأن« پرتوی از آن شأن کبیر است که شفاعت و والیت آفرین است؛ مرتبه ای از امر 

و والیتی است که خداوند متعال به حضرت فاطمه زهرا و فرزندانش عنایت کرده است.

یا شأنی است که از مقام بندگی و اطاعت از خداوند آشکار می گردد؛ اطاعتی که حاصل آن 

»معرفتاهللا« هست؛ معرفتی که والیت الهی نتیجۀ آن است و در افق های گوناگون تجلی می کند. 

گاه آفتابش در مشـکات جمال پیامبر می درخشـد و گاه دیگر مهتابش بر سـیمای وصی فروزان 

ـل خداوند قرار می دهد، در حدیث قدسـی می خوانیم: 
َ
می گـردد. بندگی خداوند، انسـان را َمث

ِء  ْجَعلَُک َتُقوُل لِلیشَّ
َ
َمْرتَُک، أ

َ
ِطْعیِن  ِفیَما أ

َ
ِء ُکْن فَیُکوُن؛ أ قُوُل لِلیشَّ

َ
نَا أ

َ
»یاْبـَن َءاَدَم! أ

ُکْن فَیُکوُن؛1 فرزند آدم! آنچه را فرمانت دادم، اطاعت کن تا تو را مثال خود سـازم که همان 
گونه که من می گویم به چیزی بشو، پس می شود تو نیز بگویی بشو، پس بشود«.

1. مستدرک الوسائل، ج2، کتاب الجهاد، ص298. 
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در محـراب عبـادت و بندگـی خداونـد اسـت کـه پیامبر خدا بـه »مقام محمـود« نائل 

می گردد؛ مقامی که در عرصۀ حشـر، جمال مصطفی از آن تجلی می کند و فروغ شـفاعت بر 
اّمت می افشاند.1

بندگی خداوند، روح را لبریز از عشق و محبت به خدا می سازد؛ جلوۀ معرفت الهی در جان 

انسان پرتو می افکند و او را از روح قدسی برخوردار می نماید.

روح قدسـی اسـت که انسان را مظهر صفات خداوند می گرداند و درهای آسمان و ملکوت 

را بر او بازمی گرداند؛ قطرۀ وجود انسان به دریای مجد و عظمت الهی متصل گشته، انسان دریا 

می شود؛ از عالقه ها وارسته، به حق پیوسته و نگاه خاص الهی، آبشاری از نور را بر دیده جانش 
جاری می سازد. 2

امام صادق فرمود: 

»العبودیّـة جوهـرة کنها الربوبیة؛3 بندگی خداوند، گوهری اسـت که انسـان را به مقام 
فرمانروایی بر موجودات می رساند«.

 حضـرت فاطمه معصومه درس معرفـت و اطاعت و بندگی خدا را از آموزه های وحی 

و زالل سـخنان ائمه هدی فراگرفت و در مقام بندگی خداوند، نیکو ظاهر شـد. جلوه ای از 

این بندگی در هفده روز اقامتش در قم، این سرزمین را نورباران ساخت و ساحت »بیت النور« 

را به یادگار گذاشـت. در این مکتب بود که آن حضرت، به مقام »شـأنا من الشأن« نایل گردید؛ 

مقامی عرشی و آسمانی  که جز آگاهان به اسرار غیب، آن را نشناسند؛ مقامی که نور شفاعت از 

آن می تابد و طنین روح افزای »یا فاطمة اشفیع ل یف النة« را می آفریند.

2. فروغ شفاعت

دومیـن جلـوۀ فـروغ مـکارم آن حضرت، »شـفاعت« اسـت. شـفاعت در لغت، بـه معنای 

پادرمیانی کردن و درخواسـت عفو و بخشـایش اسـت. راغب اصفهانی در تعریف آن می نگارد: 

1. مسند، احمد بن حنبل، ج2، ص528؛ سنن ترمذی، ج4، ص365. 
2. مفاتیح الجنان، مناجات شعبانیه.

3. مصباح الشریعة، باب 100، ص66.




  ف 

ـ 
ر

: 
ر  

ـ
  ب

یـ 
 ن

ـ س
 ل

رن
ب

83

ـَفاَعُة، و اإلنِْضماُم إِل آَخٍر نارصاً هل، و سـائاًل عنه ؛1  ـْفع: َضمُّ الیشَّ ِء إِل ِمثْلِه، و الشَّ »الشَّ
پیوسـتن چیزی اسـت به مانند خود، و شفاعت ضمیمه شدن به دیگری است که به کمک می آید 

و دربارۀ او خواهشـگری  کند؛ زیرا خود به تنهایی دربارۀ رسـیدن به هدف، ناتوان و نیازمند فردی 

برتر است«.

مقام شـفاعت، موهبتی اسـت الهی که خداوند متعال به آنان که روحشـان به جلوۀ قدسـی 

مزین است، عنایت می کند. براساس بیان و داللت روایات، عالی ترین رتبۀ آن »مقام محمود« 

اسـت که رسـول خدا در روز رسـتاخیز از آن مقام، آبشـار نور شـفاعتش را به امت جاری 

می گرداند.

افزون بر آن پیامد مبارک و رهاییبخش در قیامت، در این دنیا نیز »شفاعت« مایۀ امید، نوید، 

نجات و بازگشت است. شفاعت، روزنه ای نورانی است برای دگرگون سازی سرنوشت زندگانی 

دنیوی و اخروی و چه بسا تبهکارانی که به امید شفاعت به راه راست بازمی گردند و رابطۀ خود 

را با معبود خویش بیش از پیش، استحکام می بخشند.

گفتنی اسـت که اگر »شـفاعت« درست ارزیابی شـود و پیام آن به خوبی از آیات و روایات 

اقتبـاس گردد، دیگر جایی برای شـبهه افکنی و اشـکال باقی نخواهد گذاشـت؛ زیرا موضوعی 

م 
ّ
 منطقی و عقالنی اسـت. از این نگاه، دانشـمندان مسـلمان امکان آن را از اصول مسـل

ً
کامال

اسالم به شمار آورده اند؛ گرچه در پاره ای از نظریات، دربارۀ شفاعت با هم اختالف دارند.

شفاعت در قرآن کریم 

در قرآن کریم، واژۀ شفاعت و همۀ مشتقات آن 31 بار به کار رفته است.

آیاتی که مقام شفاعت را برای دارندگان »اذن الهی« اثبات کند چنین است: 

 .1ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ؛2 »کیست که بدون اذن او شفاعت کند«.

1. مصباح الشریعة، باب 100، ص66.
2. بقره/ 255.
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 .2ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ؛1 »شفیعی نیست که جز به اذن و فرمان او شفاعت کند.
 .3ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ؛2 »در روز رسـتاخیز، شـفاعت کسـی 

سودی نمی بخشد، مگر شفاعت آن که خدا به او اذن دهد«.

 .4ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ؛3 در آن روز، شـفاعت 

هیچ کس سود نبخشد؛ جز آن کسی که خدا به او اذن دهد و به گفتار او راضی شود«.

روز هیـچ کـس  آن  در  ھ؛4  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ   .5

]معبودهای دروغی[ مالک شفاعت نباشد، مگر آن که با خدا عهدی داشته باشند«.

 .6... ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ؛5 ...دربـارۀ کسـانی 

شفاعت می کنند که مورد پسند خدا باشند و آنان از خوف خدا هراسان اند«.

از این قبیل آیات، به روشنی استفاده می شود که بعضی از افراد از مقام شفاعت برخوردارند. 

دقت در مفاهیم آیات، ما را به نکات زیر راهنمایی می کند:

1. در روز رستاخیز، گروهی با داشتن شرایطی شفاعت خواهند کرد.

2. یکی از شرایط شفاعت، اذن الهی است.

.» َحقِّ
ْ
 ِبال

َ
ِهد

َ
 َمْن ش

َّ
3. شفاعت کننده باید به یگانگی خدا و بندگی خویش گواهی دهد: »ِاال

.»
ً
ْحمن َعْهدا  الرَّ

َ
 ِعْند

َ
ِخذ

َّ
 َمِن ات

َّ
4. شفاعت کننده باید با خداوند، پیمان شفاعت داشته باشد: »ِاال

ُه 
َ
5. تقاضای شفاعت نباید با سخنی که خشم خدا را برمی انگیزد، آمیخته باشد: »َو َرِضی ل

«. شاید مقصود آیه، این باشد که درخواست شفاعت نباید درباره افرادی باشد که شایستگی 
ً
ْوال

َ
ق

شفاعت را ندارند.

ضی«.
َ
 ِلَمن اْرت

ّ
6. شفاعت شونده باید مورد رضایت خدا باشد: »اال

1. یونس/ 3.
2. سبأ/ 23.
3. طه/ 109.

4. مریم / 87.
5. انبیاء/ 28. 
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به هر روی، با توجه به اینکه شـفاعت، همان مغفرت الهی اسـت که چون به خدا نسـبت داده 

شود، با عنوان »مغفرت« خوانده می شود و هنگامی که به وسایط و مجاری رحمت منسوب گردد، 

نام شفاعت به خود می گیرد؛ واضح است که هر شرطی برای شمول مغفرت هست، برای شمول 

شفاعت نیز هست. از نظر عقلی، شرط مغفرت، چیزی جز قابلیت داشتن شخص برای آن نیست. 

 به سـبب آن اسـت که خود قابلیت نـدارد؛ نه آنکه 
ً
اگـر کسـی از رحمـت خدا محروم گردد صرفا

ـ معـاذاهللاـ  در رحمـت خدا محدودیت و ضیقی باشـد. رحمت خدا همچـون اعتبار بانکی یک 

بازرگان نیسـت که محدود باشـد. اعتبار رحمت الهی، نامحدود است؛ بلی زمینه ها و قابلیت ها، 

متفاوت است. ممکن است کسی به کلی فاقد قابلیت باشد و نتواند از رحمت خدا بهره ای بگیرد.

م است که کفر به خدا و شرک، مانع مغفرت است. قرآن 
ّ
از نظر متون دینی، این اندازه مسل

کریم می فرماید: 

را  شـرک  »خـدا،  ک؛1  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 

نمی آمرزد و آنچه پایین تر از شرک است، برای هر کسی که بخواهد می بخشد«.

اسـاس شـفاعت و مغفرت، ایمان اسـت. اگر ایمان از دسـت برود، رابطۀ انسان با مغفرت 

یک باره بریده می شود و دیگر آفتاب لطف و رحمت خدا بر او نمی تابد. زمانی که در دل آدمی 

مهر کفر زده شـود، مانند ظرف دربسـته ای می گردد که اگر در همه اقیانوس های جهان فرو برده 

شـود، قطره ای آب درون آن نخواهد رفت، و وجود چنین فردی همچون شوره زاری می گردد که 

آب رحمت حق در آن به جای گل، بوته های خار پدید می آورد.

باران که در لطافت طبعش خاف نیســت

در بــاغ، اللــه رویــد و در شــوره زار، خــس

اگـر در شـوره زار گل نمی رویـد، از کمبـود باران نیسـت، از قابل نبودن زمین اسـت. چون 

رحمـت خدا، فراگیر اسـت:ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې 

1. نساء / 116. 
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ې ى ى ائ ائ1؛ »پـروردگارا، رحمـت و دانـش تـو همه چیـز را فرا گرفته 
اسـت پس بیامرز آنان را که به سـوی تو باز آمده اند و راه تو را پیروی نموده اند و آنان را از عذاب 

دوزخ حفظ فرما«.

از آیات قرآن اسـتفاده می شـود که »ایمان به خدا«، شـرط الزم و ضروری برای رسـیدن به 

شـفاعت و مغفرت است، ولی شرط کافی نیست. هیچ کس نمی تواند به طور قطع همۀ شرایط 

را بیان کند؛ خدا خودش می داند و بس. خدا نخواسته که همۀ شرایط مشمول شفاعت را به طور 

صریح بیان کند، بلکه خواسـته اسـت مردم را در میان »خوف« و »رجا« نگه دارد؛ هم چشـمۀ 

امید بجوشد و هم شعلۀ ترسی برافروخته باشد تا موجب بازدارندگی از گناه گردد و انسان را به 

انجام دادن کارهای نیک، تشویق نماید. 

پس این اشکال که: »امید و وعدۀ شفاعت به بندگان خدا از سوی پیامبران الهی و امامان و 

اولیاء اهللا، باعث جرأت مردم بر معصیت می شود...«. با آنچه گفته شد، پاسخش روشن گردید. 

امید به شـفاعت، وقتی مایۀ جرأت بر گناه و بزهکاری اسـت که نوع گناه یا افراد گناهکار تعیین 

شـده باشـد، ولی چنین نیست؛ بلکه محتوای آیات شـفاعت، پنهان است و کسی نمی داند چه 

گناه یا گناهکارانی به وسـیلۀ شـفاعت نجات می یابند و معلوم نیسـت چه مقدار باید در قبر و 

برزخ، عقاب ببینند تا مشمول شفاعت شوند و مشخص نشده آنان که بعد از ورود به دوزخ مورد 

شفاعت قرار می گیرند، چه اندازه در آتش مانده اند. 

جریان شـفاعت در همه موارد یاد شـده، جریانی پنهان و دارای شـرایط است که آن شرایط 

بر ما مخفی اسـت. بدیهی اسـت که شفاعت، مشروط به مشـیت و خواست خداست و کسی 

نمی داند خواسـت خدا، چگونه و چه اندازه اسـت؟ وانگهی شفاعت، امری گزاف و بی حساب 

نیسـت و تا سـنخیت میان شـفاعت شـونده و رحمت ویژۀ الهی نباشـد، خداوند فرمان و اذن 

شفاعت نخواهد داد. بر این اساس، هیچ گناهکاری اطمینان ندارد که »شفاعت«، شامل حال 
وی می شود یا نه، تا باعث جرأت و جسارت او بر گناه گردد. 2

1. غافر / 7.
2. ر.ک: تفسیر موضوعی قرآن کریم، ج5، ص157 و 158.
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اکنـون روشـن گردیـد شـفاعت نیز دریچـه ای از غفران خداوند اسـت و برای آن اسـت که 

مـردم از رحمت خـدا مأیوس نگردنـد: إن گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 

ڱ1؛ »اگر از گناهان بزرگ اجتناب کنید، ما گناهان کوچک شما را می بخشیم«.
پس اگر چنین وعده ای از خدا صحیح باشـد، چرا صحیح نباشـد که بفرماید: »اگر شـما با 

ایمان سالم محشور شوید، من شفاعت دربارۀ شما را می پذیرم« و چه بسا وعدۀ شفاعت سبب 

می شود که آدمی به طور کلی از گناه دست کشیده، از صالحان و مقربان درگاه خداوند گردد و 

 نیازی به شفاعت غیر پیدا نکند؛ زیرا بهترین »شفیع« توبه، انابه، تحّول درونی و تحصیل 
ً
اصال

طهارت روح است.

در نتیجه، شـفاعت در کتاب الهی و سـنت معصومان به گونه ای مطرح شده که انسان را 

بین خوف و رجا قرار می دهد؛ نه به او جرأت و جسارت بر معصیت می بخشد و نه به  طور کلی 
همۀ روزنه های امید را برای او مسدود می کند. 2

آنچه از آموزه های وحی دانستیم اینکه شفاعت از آن خداوند است و فرق اساسی شفاعت 

واقعی و حقیقی با شـفاعت باطل و نادرسـت، در این اسـت که شـفاعت واقعی از خدا شـروع 

می شود و به گناهکار پایان می یابد.

اقسام شفاعت 

شفاعت، اقسامی دارد که برخی از آن ها، نادرست و ظالمانه است و در دستگاه الهی وجود 

 عقالنی و منطقی است.
ً
ندارد، ولی قسمتی از آن صحیح و عادالنه بوده؛ کامال

 آن است، ولی شفاعت صحیح، حافظ و تأییدکنندۀ 
ّ

شفاعت غلط، برهم زنندۀ قانون و ضد

قانون اسـت. شـفاعت غلط آن اسـت که کسـی بخواهد از راه دور زدن ضوابط، جلوی اجرای 

قانون را بگیرد. برحسـب چنین تصوری از شـفاعت، مجرم برخالف خواسـت قانون گذار و بر 

خالف هدف قوانین، اقدام می کند و بر ارادۀ قانون گذار چیره می گردد. این گونه شفاعت، در دنیا 

1. نساء / 31.
2. ر.ک: تفسیر موضوعی قرآن کریم، ج5، ص159.
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ظلم است و در آخرت غیرممکن. ایرادهایی که بر شفاعت می شود، بر همین قسم از شفاعت 

وارد است و این همان شفاعت منفی در قرآن کریم است.

شفاعت صحیح، نوعی دیگر از شفاعت است که در آن، نه استثنا و تبعیض وجود دارد و نه 

 تأیید 
ً
نقض قوانین و نه مسـتلزم غلبه بر ارادۀ قانون گذار اسـت. قرآن این نوع شفاعت را صریحا

کرده است.

1. شفاعت باطل و نادرست

نـوع نادرسـت شـفاعت کـه بـه دالیل عقلـی و نقلـی مردود شـناخته شـده، این اسـت که 

گناهکار بتواند وسـیله ای برانگیزد و به واسـطۀ او، از نفوذ »حکم الهی« جلوگیری کند؛ درست 

همان طوری کـه بـه اصطالح عامیانه، در پارتی بازی های اجتماعی ظاهر می گردد. بسـیاری از 

مردم، شفاعت پیامبران و ائمه هدی را چنین می پندارند.

این گروه می پندارند که: پیغمبر اکرم و امیر مؤمنان و حضرت فاطمه و ائمه اطهار، بخصوص 

امام حسین کسانی اند که در دستگاه خدا، ِاعمال نفوذ می کنند، ارادۀ خدا را تغییر می دهند 

و قانـون را نقـض می کنند. اعراب زمان جاهلیـت نیز دربارۀ بت هایی که شـریک خداوند قرار 

 در دست خداست و کسی 
ً
می دادند، همین تصور را داشتند. آنان می گفتند: آفرینش، منحصرا

با او در این کار شـریک نیسـت، ولی در ادارۀ جهان، بت ها با او شراکت می کنند. شرک اعراب 

جاهلیت، شرک در »خالق« و خالقیت نبود؛ بلکه شرک در »رب« و »ربوبیت« بود.

در میان افراد بشـر، چه بسـا فردی مؤسسـه ای را به وجود می آورد، ولی ادارۀ آن را به دیگری 

واگذار می کند یا در ادارۀ آن مؤسسه، خودش با دیگران به طور مشترک مدیریت می کنند. عقیده 

مشرکان، دربارۀ خدا و جهان و ادارۀ آن، به این شکل بود. قرآن با این باور و پندار به سختی مبارزه 

کرد و مکرر اعالم نمود که برای خدا شریکی نیست؛ نه در خالقیت و نه در ربوبیت. او به تنهایی 

هم پدیدآورندۀ جهان اسـت و هم تدبیر کنندۀ آن اسـت. ملک و پادشاهی جهان، اختصاص به 

او دارد و او رّب العالمین است.

مشرکان که می پنداشتند ربوبیت جهان بین خدا و غیر خدا تقسیم شده است، بر خود الزم 
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نمی دانستند که در صدد جلب رضایت و خشنودی »اهللا« باشند و می گفتند: می توان با قربانی ها 

و پرسـتش هایی که در برابر بت ها انجام می شـود، رضایت »رب« های دیگر را به دسـت آورد و 

نظر موافق آن ها را جلب کرد؛ هرچند مخالف رضای »اهللا« باشـد. اگر رضایت این ها حاصل 

گردد، آن ها خودشان به گونه ای کار را در نزد »اهللا« حل می کنند و مشکل برطرف می شود.

اگر در میان مسـلمانان کسـانی چنین معتقد باشـند که در کنار دسـتگاه سـلطنت و ربوبی 

اهللا، سـلطنتی دیگر هم وجود دارد و در مقابل آن قرار گرفته، چیزی جز »شـرک« نخواهد بود. 

اگـر کسـی گمان کند که تحصیل رضا و خشـنودی خدای متعال، راهـی دارد و تحصیل رضا و 

خشنودی امام، راهی دیگر دارد و هر یک از این دو جداگانه ممکن است سعادت انسان را تأمین 

کنند، بدون شک دچار ضاللت و گمراهی است.

 در این پندار غلط، چنین گفته می شود که خدا با چیزهایی راضی می شود و امام حسین

بـا چیزهـای دیگر؛ خدا با انجام دادن واجبات، مانند: نماز، روزه، حج، جهاد، زکات، راسـتی، 

درسـتی، خدمت به خلق، بّر و نیکی به والدین و امثال این ها، و با ترک گناهان از قبیل: دروغ، 

ظلم، غیبت، شراب خواری و .... راضی می گردد، ولی امام حسین با این کارها، کاری ندارد. 

 برای فرزنـد جوانش )علی اکبر( گریه و یا دسـت کم »تباکی« 
ً
رضـای او در ایـن اسـت که مثال

کنیم. حساب امام حسین از حساب خدا ـ نعوذباهللا ـ جداست.

به دنبال این تقسـیم، چنین نتیجه گرفته می شـود که تحصیل رضای خدا دشـوار است، زیرا 

باید کارهای زیادی را انجام داد تا او راضی گردد، ولی تحصیل رضایت امام حسـین آسـان 

اسـت؛ فقط گریه کردن و سـینه زدن؛ و زمانی که خشـنودی امام حسین حاصل گردد، او در 

دسـتگاه خدا نفوذ دارد، شـفاعت می کند و کارها را درسـت می کند. حسـاب نماز، روزه، حج، 

جهاد و.... که انجام نداده، همه به یکباره تصفیه می شود و گناهانش هر چه باشد، با یک اشاره 

از بین می رود.

این چنین برداشـتی از شفاعت نه تنها باطل و نادرست است، بلکه شرک در ربوبیت است 

و بـه سـاحت پاک امام حسـین که بزرگ ترین افتخـارش »عبودیت« و بندگی خداسـت نیز 
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بی معرفتی است؛ همچنان که پدر بزرگوارش از نسبت های »ُغالة« سخت خشمگین می شد 

و به خدای متعال از گفته های آنان پناه می برد.

امام حسـین شـهید نشـد، برای اینکهـ  العیاذ باهللاـ  دسـتگاهی در مقابل دستگاه خدا و 

ش به وجود آید و راه فراری از قانون خدا باشـد. شهادت او برای این نبود که برنامۀ 
ّ

شـریعت جد

عملی اسـالم و قانون قرآن را ضعیف سـازد، بلکه آن حضرت برای اقامۀ نماز و زکات و سـایر 

مقررات اسالم از زندگی چشم پوشید و به مقام شهادت نایل شد.

آن بزرگوار در بیان فلسفۀ قیامش فرمود:

ِشاً َو ال بَِطـراً َو ال ُمْفِسـداً َو ال َظامِلـاً َو إِنََّمـا َخرَْجـُت ِلَطلَِب 
َ
ْخـُرْج أ

َ
ینِّ لَـْم أ

َ
»َو أ

ُمنَْکِر؛ من از روی هوا و 
ْ
ْنیَه َعِن ال

َ
َمْعُروِف َو أ

ْ
ْن آُمَر بِال

َ
ِریُد أ

ُ
ی أ ِة َجدِّ مَّ

ُ
اإلِْصاَلِح یِف أ

جاه طلبی قیام نکردم؛ خروج و قیام من به منظور اصالح در امت جدم است، می خواهم که به 

نیکی امر کنم و از بدی نهی نمایم«. 

و نیز در زیارت آن بزرگوار گواهی می دهیم:

ُمنَْکر 
ْ
َمْعُروِف  َو َنَهیَت َعِن ال

ْ
َمْرَت  بِال

َ
اَکَة َو أ اَلَة َو آتَیَت الزَّ َقْمَت الصَّ

َ
نََّک قَْد أ

َ
ْشَهُد أ

َ
»أ

َو َجاَهْدَت  یِف اهللا َحقَّ ِجهاِده  َو َعِملَت بِکتابِه َو اتَّبعَت ُسَن نَبّیه«.

2. شفاعت صحیح و معقول 

شـفاعت صحیح که تأییدکنندۀ قانون و حافظ نظام اسـت و آیات و روایات زیادی از طریق 

شیعه و سنی وجود آن را اثبات می کند، بر دو گونه است: 

الف. شفاعت »رهبری« یا شفاعت »عمل«؛ب. شفاعت »مغفرت« یا شفاعت »فضل«.

نوع اول، شفاعتی است که شامل نجات از عذاب و نیل به حسنات و حتی باالرفتن درجات 

باشد.

نوع دوم، شفاعتی است که تأثیر آن در از بین بردن عذاب و بخشش گناهان است و حداکثر 

ممکن است سبب وصول به حسنات و ثواب ها هم بشود، ولی باالبرندۀ درجه شخص نخواهد 

بود و این همان شفاعتی است که دربارۀ آن رسول اکرم فرمود:
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ُمْحِسـنُوَن َفَما َعلَیِهْم ِمْن َسـِبیٍل؛1 
ْ
ا ال مَّ

َ
ـیِت فَأ مَّ

ُ
َکبَائِِر ِمْن أ

ْ
ْهـلِ  ال

َ
»إنّمـا َشـَفاَعیت  ِل

شفاعتم را برای گناهکارانی از اّمتم که مرتکب گناه کبیره شده اند، ذخیره کرده ام، اما نیکوکاران 

که مورد مؤاخذه قرار نمی گیرند«.

الف. شفاعت رهربی و عمل

با توجه به تجسـم و ظهور اعمال و بروز حقیقت عینی اعمال در قیامت، به خوبی روشـن 

می گردد که طلیعۀ شفاعت، در همان زندگی دنیوی شکل می گیرد و این، همراهی با ارزش هاست 

که در آن رسـتاخیز بزرگ آشـکار می گردد. همراهی، همدلی و همسـویی با خوبان، جلوه های 

نیک را نمایان می سـازد. به عبارت روشـن تر، رابطۀ رهبری و پیروی در میان آنان در رستاخیز به 

صـورت عینـی درمی آید و »هادی« به صورت پیشـوا و امـام و »هدایت یافته« به صورت پیرو و 

مأموم ظاهر می گردد. 

در مورد گناه و گمراهی هم، چنین است که قرآن می فرماید:

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ2؛  »روزی که هر گروهی را با پیشوای آنان می خوانیم«.

 الگوی او و الهام بخش او بوده 
ً
انسان در قیامت، با پیشوای خودش، با همان کس که عمال

است، محشور می گردد. 

دربارۀ فرعون گفته می شود:

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ3؛ »فرعـون پیشـاپیش پیروانـش حرکـت 

می کند، پس در آتش واردشان می سازد«

فرعون که در این جهان گمراه و پیشوای گمراهان بود و گمراهان از قومش، گام جای گام او 

می گذاشـتند، در آن جهان نیز به صورت پیشـرو و امام آنان مجسم می شود. در حقیقت فرعون 

همراه و واسـطۀ قوم خود اسـت، هم در دنیا هم در آخرت؛ همراه و شـفیعی که در دنیا موجب 

گناهان و گمراهی ها بوده است و در آخرت واسطۀ رسانیدن به دوزخ و آتش.

1. بحار االنوار، ج8، ص 34، ح4.
2. اسراء / 71.
3. هود / 98.
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شـفیع و واسـطه بودن او در بردن قوم خود به دوزخ در جهان آخرت، همانا تجسـم واسـطه 

بودن او در جهان دنیا در گمراهی قومش بوده است.

نکتـۀ قابـل توجـه اینکـه قـرآن می فرماید: »فرعـون، قـوم خـود را در آن جهـان وارد دوزخ 

می نماید«. قرآن با این تعبیر خود، تجسم تأثیر فرعون را در گمراهی پیروانش گوشزد می کند و 

می گوید: همان طور که در دنیا، فرعون آن ها را وارد عرصۀ گناهان نمود، در آخرت آنان را وارد 

 ظهور و تجسـم وارد کردن آن ها 
ً
دوزخ می کند؛ بلکه وارد کردن آن ها به دوزخ در آن جهان عینا

در گمراهی در این جهان است. 

البتـه روشـن اسـت همـان گونه که در ایـن جهان هر یـک از رهبری حق و باطل، شـعب و 

 همۀ کسانی که از نور هدایت رسول 
ً
تقسیماتی دارد، در جهان دیگر نیز چنین خواهد بود؛ مثال

اکرم اسـتضائه کرده اند و از شـریعت آن وجود مبارک بهره مند شـده اند، به دنبال او خواهند 

بـود. پیامبر اکرم پرچم دار نیکوکاران اسـت و در قیامت، پرچم سـپاس )لـواء الحمد( را در 

دست خواهد داشت.

بنابراین اسـاس چنین اسـت که علما از کسـانی که مورد تعلیم و هدایت آنان قرار گرفته اند، 

شفاعت می کنند. شفاعت، یک اقیانوس مواج از مهر و عطوفت و نور و هدایت است که از رودها 

و نهرهای گوناگون جاری می گردد و چون رودهای کوچک که به بزرگتر و بزرگ ترها به بزرگتر از آن 

و سپس به دریا می ریزند. کوثر زالل شفاعت نیز چنین حقیقتی است و همه شفاعت ها سرانجام 

به اقیانوس مواج شفاعت رسول خدا، اهل بیت و در نهایت به خود خدا، متصل می گردد.

کریــــم نبــــٌی  مطــــاٌع  شــــفیٌع  قســـیٌم جســـیٌم بســـیٌم وســـیم1  

رسـول گرامی سلسـله جنبان شفاعت اسـت. او بر کرسـی رفیع »مقام محمود« اجالل 

نزول می کند. 

گرفته دست جــــــان ها دامــــن ویروان از پیــش و دل ها جمله از پــــی

این جهان ذی دین و آن جا در جنان او شفیع است این جهان و آن جهان

1. ر.ک: کلیات سعدی.
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آن جهان گوید که تو مه شــان  نــــما این جهان گوید که تو رهشــان نــــما 

ُهم ال یعَلمــــــــون پیشــه اش اندر ظهور و در کمــــــون  ِاهــــــد َقومــی ِانَّ

در دو عالــــــم دعوت او مســتجاب بــــــــازگشته از دم او هــر دو بــاب 

مثل او نــه بود و نه خواهند بـــــود 1بهر این خاتم شــده است اندر وجود

 شفیع مردم بسیاری است؛ چون در این جهان مکتب امام حسین آری، امام حسـین

بیش از هر مکتبی سبب احیای دین و هدایت مردم شده است.

شفاعت امام حسین این گونه نیست که بر خالف رضای خدا و اراده او چیزی را از خدا 

بخواهد؛ شفاعت او دو نوع است: یک نوع آن همین هدایت هایی است که در این جهان ایجاد 

کرده و آبشار فیض و معرفتی که از چشمۀ زالل قیامش جاری ساخته است و شفاعت دیگر در 

آن جهان است که این حقیقت چون آفتابی مجسم می گردد. امام حسین شفیع کسانی است 

که از مکتب او هدایت یافته اند؛ او شفیع کسانی نیست که مکتبش را وسیلۀ گمراهی ساخته اند.

از این نکته نباید غفلت ورزید؛ همان طوری که از آموزه های قرآن کریم گروهی هدایت شده و 

گروهی گمراه گشته اند؛ چون خود مردم پیروی نکرده اند. خداوند دربارۀ مثل های قرآن می فرماید: 

 2ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀ

در پرتـو مکتب امام حسـین نیـز گروهی هدایت شـده و گروهی گمراه گشـته اند و این، 

مربوط به خود مردم است.

موالنا در تمثیلی عالی و زیبا می گوید:

منتهـــــااز خــدا می خــواه تــا زین نکته هــــا در  رســی  و  نـــــلغزی  در 

زین رســن قومــی درون َچه شــدندز آنکــه از قــرآن بســی گمره شــدند

چون تو را ســودای ســرباال نبـــود3مر َرَســن را نیســت جرمی ای عنود

با ریسمان طناب، هم می شود از چاه بیرون آمد و هم می شود به درون چاه رفت تا کدام را 

انتخاب کنیم و برگزینیم!

1. مثنوی معنوی، دفتر ششم، ص820، ش 171-167.
2. بقره / 26.

3. مثنوی معنوی، دفتر سوم، ص474، ش 4211-4209.
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قرآن و مکتب حسـینی و عترت و آنان که به مقام شـفاعت رسیده اند، چون حضرت فاطمه 

معصومه، ریسـمان هایی اند که قدرت دارند بشـر را از چاه نگون بختی به اوج سعادت باال 

برند، ولی اگر کسـی از این »حبل الهی« سـوء اسـتفاده نمود، جرم از ریسـمان نیسـت؛ علت 

این اسـت که او در سـر، سـودای باال رفتن نداشته اسـت و البته چنین مردمی، به وسیلۀ قرآن و 

جلوه هـای حقیقـت با همتایان قرآن به قعر دوزخ برده می شـوند و ایـن حقیقت در جهان دیگر 

چنین مجسم می گردد که به فرمان قرآن و امامان، به دوزخ افکنده می شوند و این است معنای 

.قسیم النة و انلار بودن علی و آل علی
رسول خدا در وصف قرآن، چنین می فرماید: 

ع...؛ قرآن، شـفیعی اسـت که شـفاعتش پذیرفته شـده و مقبول  »اّن القرآن شـافع ُمَشـفَّ
است...«.

یعنی قرآن کریم، شفیع مؤمنان و نیکوکاران است به سوی بهشت سعادت...

 پذیرفته شـده، مقبول و منطقی اسـت که در حقیقـت، همراهی، 
ً
ایـن نوع شـفاعت، کامال

همرازی و همسـو بودن و پیروی از مقام شـامخ امامت و رهبری است و این شفاعت را می توان 

»شفاعت عمل« نامید؛ زیرا عامل اساسی که در این جا موجب نجات یا بدبختی گردیده است، 
عمل نیکوکار و بدکار است.1

ب. شفاعت مغفرت و فضل

دومین نوع شفاعت صحیح، وساطت در مغفرت و عفو و بخشودن گناهان است. این معنا از 

شفاعت، آن است که عاّمۀ مردم ما از شفاعت می فهمند و بعضی نیز بر آن انتقادهایی دارند؛ ولی 

 منطقی و عقالنی است و هیچ ایرادی بر آن وارد نیست و از 
ً
باید دانست که شفاعتی مقبول و کامال

معارف عالی و گران قدر اسالم است و مبنای خاصی دارد که عمق معارف اسالمی را می رساند. 

رحمت واسعه 

در ابتدا باید دانست که برای رسیدن به سعادت، عالوه بر اعمال و گام هایی که خود انسان 

1. عدل الهی، شهید آیت اهللا مرتضی مطهری، ص268- 272 )با اندکی تصرف(.
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برمی دارد، یک جریان دیگری نیز وجود دارد و آن رحمت واسعه و سابقۀ پروردگار است.

»یا من سبقت رمحته غضبه؛ ای کسی که رحمت او بر غضبش مقدم است«. 

حافظ در غزل معروف خود می گوید: 

مـزرع سـبـــز فـلـک دیـــدم و داس مـه نـو

یــادم از ِکشــتۀ خویــش آمد و هنــگام درو

گفتم: ای بخت، بُخسبیدی و خورشید دمید

گفت: با این همه از »ســابقه« نومید مشــو

مقصود از »سابقه«، سبقت رحمت پروردگار است، البته شاید هم مقصود حافظ، این گل 

واژۀ نور باشد: 
1ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ

این واقعیتی است که در نظام هستی، »اصالت«، از آِن رحمت، سعادت و رستگاری است 

و کفر، فسق، فجور و شر، عارضی و غیر اصیل است، و بدیهی است که آنچه عارضی است به 

سبب جاذبۀ رحمت تا حدی که ممکن است برطرف می گردد.

وجـود امدادهـای غیبـی و تأییدات رحمانی، یکی از شـواهد غلبۀ رحمـت خدا بر غضب 

اسـت. مغفـرت پروردگار و زائل سـاختن عـوارض گناه، یکی دیگر از شـواهد تسـلط رأفت و 

مهربانی خدا بر غضب اوست.

اصل پاالیش و پاک سـازی در نظام هسـتی، یکی از جلوه های رحمـت الهی، نمود و بروز 

تطهیر است.

دسـتگاه آفرینش، دارای خصیصه ی شست وشـو و پاک سازی اسـت. اینکه دریاها و گیاهان 

گازکربنیک هوا را می گیرند و جو را تصفیه می کنند، یکی از مظاهر این پاالیش است. اگر هوایی 

که به وسیلۀ تنفس موجودات زنده و احتراق مواد سوختنی آلوده شده است، به وسیلۀ پاالیشگاهی 

گیاه و دریا پاک نمی شـد، جّو زمین در مدت کوتاهی صالحیت زیسـتن را از دست می داد؛ زیرا 

1. انبیاء / 101.
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تنفـس در آن غیرممکـن می گشـت. تجزیۀ الشـه های حیواناتی که می میرنـد و همچنین تجزیۀ 

زوایدی که از موجودات زنده دفع می گردد، یک نمونۀ دیگر از پاالیش و پاک سازی آفرینش است.

همان گونه که در مادیات و قوانین عالم طبیعت، مظاهری از پاک سـازی و پاالیش و تصفیه 

وجود دارد، در معنویات هم مصادیقی از برای تطهیر و پاالیش و پیرایش است. مغفرت و محو 

عوارض سوء گناه، از این قبیل است.

مغفـرت، عبارت اسـت از شست وشـو دادن دل هـا و روان ها تا حدی که قابل شست وشـو 

باشند از پیرایه ها و آثار گناهان.

البتـه بعضـی از جانها، قابلیت پاکیزه شـدن ندارند و با هیچ آبی قابل تطهیر نیسـتند؛ آن ها 

گویی تبدیل به عین نجاست شده اند. کفر و شرک به خدا وقتی که در دل استقرار پیدا کند، دل 

را از قابلیت تطهیر خارج می سـازد. اسـتقرار کفر در دل، با نشان مهر زده شدن، در آموزۀ وحی 
تبیین شده است.1

اصل بهبودی و سالمت 

از شـواهد غلبه رحمت بر غضب در نظام آفرینش، این است که همواره در جهان، اصالت 

از آِن سالمت و صحت است و مرض ها و آفت ها، استثنا و اتفاقی اند. در ساختمان هر موجود 

زنده، قدرتی نهفته اسـت که به نفع سـالمت و تندرسـتی او فعالیت کند و از هستی او حمایت 

نمایـد. وجـود گلبول های سـفید در خـون با قدرت دفاعـی عجیبی که دارند، شـاهد این مدعا 

اسـت. خاصیت جبران کنندگی و ترمیم کنندگی در بدن موجودات زنده، شـاهد دیگری اسـت. 

شکسـتگی اسـتخوان، پارگی پوسـت، زخم، کمبود مواد غذایی و ... به وسـیلۀ فعالیت درونی 

موجودات زنده جبران می گردد.

از لحاظ بینش دینی، هر نوزادی با فطرت پاک به دنیا می آید:

انِـِه؛2 هر نوزادی به  َ بَـَواُه یَهوَِّدانِِه َو ینَصِّ
َ
ِفْطـَرِة َحیتَّ یُکوَن أ

ْ
ُ یلَعَ ال

َ
»لُکُّ َمْولُـوٍد یـودل

1. بقره / 6 و 7.
2. بحاراألنوار، ج2، ص88.
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فطرت پاک )یگانه پرستی( متولد می شود لیکن پدر و مادر ممکن است او را یهودی یا نصرانی 

کند«.

در سرشـت هر موجودی که از مسـیر اصلی خود منحرف گردیده، کشـش یا مغناطیسـی 

وجـود دارد کـه او را به سـوی حالت اولیه بازمی گرداند. به اصطالح فالسـفه در هر طبیعت که 

گرفتار حرکت خالف طبیعت گردد، بازگشت به سوی حالت اولیه وجود دارد؛ یعنی همیشه در 

جهان، نیروی گریز از انحراف و توجه به سـالمت و صحت، حکم فرماسـت. این ها شـواهدی 

از چیرگی رحمت خداوند بر غضب اوست. وجود مغفرت نیز از همین اصل ناشی می شود.1

رحمت عمومی

غفـران و معرفـت الهـی، یک پدیدۀ خاص نیسـت؛ بلکه یک قاعدۀ کلی اسـت که از غلبۀ 

رحمت در نظام هستی، به دست می آید. از این رو »مغفرت الهی« عام است و همۀ موجودات 

را ـ در حدود امکان و قابلیت آنها ـ فرا می گیرد. 

این اصل در رسـیدن به سـعادت و نجات از عذاب، برای همۀ رسـتگاران مؤثر اسـت؛ لذا 

قرآن کریم می فرماید: 

ې ې ې ې ى ى2؛  »هر کس که در آن روز، از عذاب الهی نجات 

یابد، مشمول رحمت خدا قرار گرفته است«. 

یعنی اگر رحمت نباشد، عذاب از احدی برداشته نمی شود.

رسول اکرم در خطبه ای، که در اواخر عمر شریفشان برای امت اسالم خواندند، این نکته 

را گوشزد کردند که برای نجات و رستگاری، دو عامل و دو رکن وجود دارد: عمل و رحمت.

»أیهـا انلـاس إنه لیس بنی اهللا و بنی أحد نسـب و ال أمر یؤتیـه به خریاً أو یصف 
 العمل أال الیّدعنی ُمّدع َو الیتمننی متمن و اذلی بعثین باحلق الینیج إال 

ّ
عنه ّشاً إال

1. عدل الهی، ص273- 276.
2. انعام / 16.
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عمـل مـع رمحة و لو عصیت هلویت امهلل قد بلغـت ؛1 ای مردم! بین خدا و هیچ کس رابطۀ 
خویشـاوندی نیسـت و رابطـۀ دیگری هم، کـه موجب جلب منفعت یا دفع ضرر شـود، وجود 

ندارد، جز عمل. بنگرید احدی ادعای گزاف نکند؛ هیچ کس آرزوی خام در دل نپرورد. قسـم 

به خدایی که مرا به راسـتی برانگیخت! چیزی جز عمل توأم با رحمت خدا، سـبب رسـتگاری 

نمی گـردد. خود من هم اگر گناه می کردم، سـقوط کرده بودم. ]آنـگاه فرمود:[ خدایا، من ابالغ 

کردم و پیام را رساندم«. 

رمز مغفرت خواهی و شفاعت رسول اکرم و سایر پیامبران و عترت طاهره نیز در پرتو همان 

آفتاب فراگستر مغفرت و رحمت الهی است و در حقیقت، هر کس که مقربتر است، از این اصل 

بیشـتر اسـتفاده می کند و به طور کلی هر کس قرب و منزلتش افزون تر اسـت، از اسـماء حسنای 

الهی و صفات کمال خداوند متعال بیشتر از دیگران استضائه می نماید. رسول اکرم می فرماید:

ٍة؛2 آثاری از کدورت بر دلم  ْسـتَْغِفُر اهللا لُکَّ یْوٍم ِمائَـَة َمرَّ
َ
ِی و إیّن ل

ْ
َغانُ  یلَعَ قَل

َ
ُه یل »إِنَـّ

ظاهر می شود و من هر روز، صد بار از خدا مغفرت می طلبم«.

شفاعت، جلوۀ مغفرت الهی

سؤال این است که: مغفرت الهی، چه ارتباطی با شفاعت دارد؟ 

 مغفرت الهی، دارای نظام و قانون است. مغفرت الهی نیز چون رحمتش که از آفاق تجلی 

می کند، از افق برین نفوس و ارواح بزرگ پیامبران و اولیا بر گنهکاران می تابد و این، بدان دلیل 

اسـت کـه همۀ حقایـق و واقعیات جهان قانونمند اسـت؛ برای مثال همان گونـه که »وحی« که 

بزرگ ترین تجلی رحمت الهی اسـت، با واسـطه انجام می گیرد و این گونه نیسـت که همۀ مردم 

بتوانند از جانب خدا به نبوت برانگیخته شوند، بلکه چهره های برگزیده ای به این موهبت و فضل 

الهی آراسته می شوند، رحمت و مغفرت نیز چنین است و این آفتاب رحمت و مهربانی الهی از 

سیمای افراد برگزیدۀ خدا نمایان می شود.

1. شرح نهج البالغه، ابن أبی الحدید، ج 2، ص863.
2. المیزان، ج18، ذیل سوره مبارکه محمد، آیه 19.
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بنابراین، جریان مغفرت باید از مجرای یک حقیقت الهی، که دارای مقام والیت کلیۀ الهیه 

بوده و یا پرتوی از آن والیت بر او تابیده، جاری گردد و مردم از این »فیض الهی« بهره مند شوند.

قرآن کریم این حقیقت را تبیین فرموده است و روایات مأثوره از معصومان ـ که ترجمانی 

از قرآن کریم اندـ آن را مدلل سـاخته، و آنان را که به مقام شـامخ والیت کلیه و یا جلوه ای از آن 

نایل گردیده اند، فراروی گنهکاران از امت قرار داده اند؛ لذا شفاعت، همان مغفرت الهی است 

که وقتی به خداوند نسبت داده می شود، چون خدا معدن همۀ خیرها و رحمت هاست، عنوانش 

»مغفـرت« می باشـد و چون به وسـائط و مجـاری رحمت که همان ارواح و نفـوس برگزیده از 

پیامبران و اولیای خدا هسـتند، نسـبت داده می شـود، نام »شـفاعت« به خود می گیرد و از این 

منظر، شـمول شـفاعت نیز آشکار می گردد که چون رحمت، فراگیر است؛ و اگر کسی از تابش 

یا جلوۀ آن بهره مند نمی گردد، به دلیل آن است که خود، قابلیت ندارد؛ نه اینکه گستره و شمول 

شفاعت محدود باشد؛ همان گونه که در مغفرت الهی چنین است و کسانی از آن محروم اند که 

فاقد قابلیت اند و از رحمت واسعۀ حق نمی توانند بهره مند گردند.

از نگاه معارف دینی، مسـلم اسـت که کفر و شـرک به خدا، مانع مغفرت است. قرآن کریم 
1ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک :در این باره می فرماید

اگر ایمان از دست برود، رابطۀ انسان با مغفرت، یکباره قطع می گردد و فرد مشرک از این لطف 

عظیم الهی، محروم می شـود. شفاعت نیز مشروط بر شـروطی است که اگر آن شرایط از بین برود، 

شفاعت شفیع از دست می رود و شفاعت شامل شخص گناهکار نمی گردد.2 به هرحال شفاعت از 

آِن خداوند است: گ گ ڳ ڳ3؛ »بگو شفاعت به تمامی، مخصوص خداست« 

شفاعتکنندگان 

بر اساس آیات قرآن کریم و روایات اسالمی برخی افراد شایسته، ظرفیت شفاعت را دارند؛ 

و آنان که به مقام شفاعت مفتخرند، مأذونان از سوی خداوند متعال اند.

1. نساء / 116.
2. عدل الهی، ص276 - 282.

3. زمر / 44.
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1. رسول گرامی

خداونـد متعـال در این باره بـه پیامبرش می فرمایـد: ڌ ڌ ڎ ڎ 1 و 

.2 ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ

یت«.3 مَّ
ُ
َکبَائِِر ِمْن أ

ْ
ْهلِ  ال

َ
خود آن حضرت نیز فرمود: »اّدخرُت َشَفاَعیت  ِل

خالصـه، بر پایۀ روایات اسـالمی، بر بام بلند مقام شـفاعت ـ که همان خشـنودی رسـول 

گرامی و مقام محمود است ـ چهرۀ مبارک پیامبر اکرم می درخشد؛ لذا شفاعت آن حضرت 

را »شفاعت کبری« می نامند. شفاعت آن حضرت، در مقام محمود، بر اّمت جاری می گردد.

آن بزرگوار در چند سخن گهربار فرمود:

»هنگامی که در مقام محمود قرارگیرم، برای افرادی از امتم که مرتکب گناهان بزرگ شده اند، 

شفاعت می کنم و خدای بزرگ، شفاعتم را دربارۀ آنان می پذیرد. به خدا سوگند! کسانی که ذرّیه 
و فرزندان مرا آزرده باشند، شفاعت نمی کنم«.4

»آن هنگام که رستاخیز برپا شود، من پیشوای پیامبران و سخن گوی آنان و صاحب شفاعت 
ایشان خواهم بود«.5

ٍع؛6 من اولین کسـی هستم که شفاعت می کنم و اولین کسی  ُل ُمَشـفَّ ُل شـافٍِع و اوَّ »اَنَا اَوَّ
هستم که شفاعتش پذیرفته می شود«.

ِبِه...؛7 
ْ
 اهللا خالِصاً ِمـْن قَل

َّ
ِقیاَمِة، َمْن قـاَل ال ِاهَل ِاال

ْ
»اَْسـَعُد انلَّـاِس بَِشـفاَعیت یْوَم ال

خوشبخت ترین افراد به واسطۀ شفاعت من در روز رستاخیز، کسی است که بگوید: الاله االاهللا، 

در حالی که قلبش به فروغ اخالص روشن باشد...«.

1. ضحی / 5.
2. اسراء / 79.

3. بحاراألنوار، ج8، ص30.
4. المیزان، ج1، ص176 و 177.

5. سنن ترمذی، ج5، ص247، ح3692؛ سنن ابن ماجه، ج2، ص1443.
6. سنن ترمذی، ج5، ص248، ح3695؛ سنن دارمی، ج1، ص26 و 27.

7. صحیح بخاری، ج1، ص36، »کتاب العلم، باب الحرص علی الحدیث«.
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»َشفاَعیت ِلُکِّ ُمْسِلٍم؛1 هر کس مسلمان باشد، از شفاعت من بهره مند خواهد شد«.

ِقیاَمِة َعَدَد مـا یلَعَ االَرِْض ِمْن َشـَجَرٍة َو َمَدَرٍة؛2 همانا 
ْ
»ِایّن الَرُجـو اَْن اَْشـَفَع یـوَم ال

امیدوارم که در روز رستاخیز و به عدد درختان و کلوخ های روی زمین ]از مسلمانان[ شفاعت 

کنم«.

 ُ
َ

ِقیاَمِة وََجَب هل
ْ
َمْقَعَد الُمَقرََّب ِعنَْدَک یْوَم ال

ْ
ُ ال

ْ
ٍد َو قاَل: امهلل اَنِْزهل »َمـْن َصیلَّ یلَع حُمَمَّ

َشفاَعیت؛3 هر کس بر من درود فرستد و بگوید: خدایا، او را روز قیامت به مقام قرب خود جای 
ده، شفاعت من برای او واجب می شود«.

2. قرآن و عرتت

دیگر از شفاعت کنندگان، دو ثقل وزین و همتا و همراه رسول گرامی اند.

ُع َو یْشَفُع اَْهُل بَییت  ٌّ فَیَشفَّ ُع، و یْشَفُع یلَعِ ِقیاَمِة فَاَُشفَّ
ْ
پیامبر خدا فرمود: »ِایّن الَْشَفُع یْوَم ال

ُعوَن؛4 من در قیامت شفاعت می کنم و و شفاعتم پذیرفته می شود و علی شفاعت می کند  فَیَشفَّ
و شفاعتش قبول می گردد، اهل بیت من شفاعت می کنند و شفاعت آنان هم پذیرفته می شود«.

َمانَـُة و نَِبّیُکـْم َو اَْهـُل بَیـِت نَِبّیُکْم؛5 
ْ

ُقـرآُن َو الرَِّحـُم َو اال
ْ
ـَفعاُء َخَْسـٌة: اَل »اَلشُّ

شفاعت کنندگان، پنج دسته اند: قرآن، خویشاوندان، امانت، رسول اکرم و اهل بیت پیامبرتان«.
نیز فرمود: »قرآن را بیاموزید؛ زیرا در روز قیامت، اهل قرآن را شفاعت می کند«.6

تِنا َشفاَعٌة؛7 ما شفاعت می کنیم و دوستان  ا َشـفاَعٌة و الَْهِل َموَدَّ
َ

امام علی فرمود:»نل

ما نیز مقام شفاعت دارند«.

1. سنن ابن ماجه، ج2، ص1444.
2. مسند احمد بن حنبل، ج5، ص347.

3. همان، ج4، ص108.
4. مناقب آل ابی طالب، ابن شهر آشوب، ج2، ص15؛ مجمع البیان، ج1، ص104 )با اندکی تفاوت(.

5. مناقب آل ابی طالب، ج2، ص14.
6. مسند، احمد بن حنبل، ج5، ص251.

7. خصال، ص624.
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امام صادق سه مرتبه فرمود:

»َواهللا لَنَْشَفَعنَّ لِشیَعِتنا...؛1 به خدا سوگند! شیعیان خود را شفاعت می کنیم...«.

َکبائِِر ِمْن ِشـیَعِتنا...؛ 2 شفاعت ما برای کسانی از شیعیان ما است که 
ْ
»َشـفاَعتُنا الِْهِل ال

مرتکب گناهان بزرگ شده اند...«.

 
َّ
ی یْشـُفُع ِعنُْدُه ِاال ِ

َّ
و نیز امام در پاسـخ معاویة بن عمار که از او دربارۀ آیۀ َمْن ذااذل

ُْن 
َ

بِاِْذنِِه؛ »آنان که از سـوی خداوند اذن شفاعت دارند، کیان اند؟« پرسید، چنین فرمود: »ن
افُِعوَن؛3 ما آن شفاعت کنندگان هستیم«. اُوئِلَک الشَّ

3. پیامربان، فرشتگان، علام و شهدا

پس از قرآن و عترت، جلوۀ شـفاعت از جمال پیامبران، فرشـتگان، شهدا، و مؤمنان فروزان 

است. آنان در عرصۀ رستاخیز، به شفاعت گناهکاران قیام می کنند.

ُمْؤِمنُوَن؛4 پیامبران، فرشـتگان و 
ْ
َمالئَِکُة َوال

ْ
رسـول خدا فرمود:»یْشـَفُع انلَِّبیوَن َوال

مؤمنان شفاعت می کنند«.

َهدا؛5 در روز رستاخیز، پیامبران سپس  ُعلَماُء ُثمَّ الشُّ
ْ
َنِْبیاُء ُثمَّ ال

ْ
ِقیاَمِة، ااَل

ْ
»یْشـَفُع یوَم ال

علما و شهیدان شفاعت می کنند«.

ـَهداِء اَْن یْشـَفُعوا فَیْشـَفُعوَن و  َمالئَِکِة َو انلَِّبینی و الشُّ
ْ
و همچنین فرمود:»فَیؤَْذُن لِل

ًة ِمْن ِایماٍن؛6 پس اذن داده می شود به فرشتگان، پیامبران  ِبِه ما یِزُن َذرَّ
ْ
خیْرُِجوَن َمْن اکَن یف قَل

و شـهیدان تا شـفاعت کنند و آنان شـفاعت می کنند و هر کس را که ذره ای از ایمان در قلب او 

باشد، از آتش خارج می کنند«.

باری، از مجموع روایات روشـن می گردد که 22 گروه در قیامت به شـفاعت برمی خیزند؛ 

1. مناقب آل ابی طالب، ج2، ص14.
2. من الیحضره الفقیه، ج3، ص376.

3. تفسیر عیاشی، ج1، ص136؛ محاسن، برقی، ص183، )با اندکی تفاوت(.
4. صحیح بخاری، ج9، ص40.

5. سنن ابن ماجه، ج2، ص1443.
6. صحیح بخاری، ج4،کتاب توحید، ص392، ح7439.




  ف 

ـ 
ر

: 
ر  

ـ
  ب

یـ 
 ن

ـ س
 ل

رن
ب

103

همانند: رسول خدا، حضرت فاطمه زهرا، امامان معصوم، پیامبران الهی، فرشتگان، شهیدان 

راه خدا، دانشـمندان و دین پژوهان به ویژه قرآنی، خویشـاوندان و ارحام، همسـایگان، مؤمنان، 

پارسایان، امانت داران، روزه داران. و دیگر از شفیعان عبارت اند از: توبه و بازگشت به سوی خدا، 

درود بر محمد و آل محمد، اطفال سقط شده، صدیقان و مجاهدان در راه خدا با زبان، قلم 
و شمشیر.1

 شفاعت حرضت معصومه

حال که چهرۀ مأذونان شفاعتـ  آنانی که با اذن الهی از گنهکاران شفاعت می کنندـ  شناخته 

شد، باید دانست که حضرت فاطمه معصومه، از مأذونان الهی است که زالل شفاعتش بر 

امت جاری می گردد. این حقیقت، از سخنان ذوات مقدس معصومان روشن است؛ آنان که 

مقام و مکانتش را می سـتایند و پاداش زیارت آن حضرت را بهشـت و شـفاعت ایشان در درگاه 

الهی دانسته اند.

امام صادق فرمود: 

گاه باشید برای خدا حرمی است. و آن، مکه است و برای رسول خدا حرمی است و آن،  »آ

گاه باشید که حرم  گاه باشید که برای امیرمؤمنان حرمی است و آن، کوفه است. آ مدینه است و آ

من و حرم فرزندان بعد از من، قم است... «.

ی اْسـُمَها فَاِطَمـُة بِنُْت ُمـویَس َو تُْدَخُل  ِ
ْ

ٌة ِمْن ُودل
َ
و بعـد فرمـود: »ُتْقبَـُض ِفیَهـا اْمـَرأ

ْجَِعِهْم؛2 در سـرزمین قم، زنی از فرزندان من کـه نام او فاطمه و 
َ
َنَّـَة بِأ

ْ
بَِشـَفاَعِتَها ِشـیَعیِت ال

دختر موسی است، از دنیا خواهد رفت و شیعیان من همگی به برکت شفاعت او، داخل بهشت 

خواهند شد«.

در زیارت نامۀ آن بانوی با کرامت که از امام رضا به ما رسـیده اسـت نیز می خوانیم: »یا 

فاطمة اشفیع ل یف النة...؛ ای فاطمه، برای من در مورد بهشت شفاعت کن«. 

1. علم الیقین، ج2، ص1325؛ بحاراألنوار، ج8، ص29-63؛ نهج البالغه، خطبه 198، ص232؛ معاد در قرآن، ج5، 
ص141-139.

2. مجالس المؤمنین، ج1، ص83.
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ۀ معظمه اش حضرت فاطمه زهرا از 
ّ

بنابراین حضرت فاطمه معصومه همچون جد

شفیعان محشر است.

بر حسب ظاهر روایات مذکور، گسترۀ شفاعت این بانوی بزرگوار قابل توجه فراوان است؛ 

به خصوص واژۀ »بأجمعهم« که می رساند همۀ شیعیان از زالل شفاعت آن بانو می نوشند. این 

تعبیر، بسـیار ارزشـمند و ارجمند است. از یک سو مقام واالی حضرت فاطمه معصومه را 

ابراز می دارد که شفاعت آن حضرت، نوع خاصی از مقام شفاعت است؛ گروهی نیست و ویژۀ 

طایفۀ خاصی نیست و چون آفتاب، عالم تاب است و همۀ شیعیان در پرتو آن قرار می گیرند و از 

سوی دیگر، تعبیری امید بخش است که نور امید را در دل های شیعیان ایجاد می کند. شفاعت 

حضـرت فاطمه معصومه شـعاع رحمت واسـعۀ الهیه اسـت که همه را زیر پـر و بال خود 

خواهد گرفت.

بنابرایـن اگـر در زیـارت آن بانوی آسـمانی می خوانیم: »یا فاطمة اشـفیع ل یف النة« و 

درخواسـت شـفاعت از آن مخزن رحمت الهی می کنیم، تقاضایی بجاسـت؛ چون او صاحب 

شـفاعت اسـت و دامنۀ شفاعتش آن قدر گسترده و فراگیر است که به هر کسی که به نشان فاخر 

شـیعی آراسـته باشد، خواهد رسـید. البته لطافتی هم در روایت هسـت و آن، اینکه می فرماید: 

»شیعیان من به شفاعت او داخل بهشت خواهند گردید«.

این هشدار و بیدار باشی است برای ما، که آیا در زمرۀ شیعیان امام صادق هستیم؟ و آیا 

این قابلیت و شایستگی را داریم که آن امام بزرگوار، تشیع ما را امضاء بفرماید؟

اگر خدای نخواسـته این نشـان فاخر را نداشـته باشیم و از زمرۀ شـیعیان آن جناب نباشیم، 

بدون شک، مشمول شفاعت آن حضرت قرار نخواهیم گرفت.1 

تنها کسـی مستحق شـفاعت خواهد بود که تمام تالشش را برای بندگی خدا مصروف دارد 

و در این مسـیر اگر ناخواسـته و جاهالنه از او گناهی سر زد به برکت صاحبان شفاعت و به اذن 

خداوند متعال، جبران خواهد شد.

1. بانوی ملکوت، آیت اهللا علی کریمی جهرمی، ص121.
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مالک نوشـیدن شـهد شـفاعت ابن بانو، شـیعه بودن است؛ و نشان شـیعه بودن را هم باید 

در سـخنان اهل بیـت و رفتـار و اعمال خودمان جسـتجو کنیـم. ببینیم آیا به آن نشـان فاخر 

آراسته ایم، یا آنکه فقط نام شیعه را بر خود نهادهایم! چه آنکه بنا بر فرموده ی خدا: ڦ ڦ 

ڄڄ1؛ »از پیروان او )نوح(، ابراهیم اسـت«، شـأن و مقام شیعه بودن، بهتر تبیین 
می گردد.

بـه هـر روی، اسـتحقاق چنیـن گسـتره ای از شـفاعت بـرای کریمـۀ اهل بیـت )حضـرت 

معصومه( نشانی از مقام قرب و منزلت ایشان »عند اهللا« است؛ مقام ویژه ای که راه یافتگان 

به آن، درک می کنند؛ ولی برای ما که در حجاب گناهان گرفتاریم، شناخت آن ممکن نیست.

پایـۀ شـفاعت، ایمان به خداوند اسـت. وقتی که مؤمن به مقام شـفاعت نایـل می گردد، به 

گفتۀ شـیخ مفید بر اسـاس روایات: »ویشـفع املؤمـن الّر لصدیقه املؤمـن املذنب فتنفعه 

شـفاعته ویشـّفعه اهللا. ویلع هـذا القول إجـاع اإلمامیة؛2 مؤمن پارسـا و نیکـوکار برای 
دوسـت گناهکارش شـفاعت می کنـد و خداوند نیز شـفاعتش را می پذیرد. و ایـن مطلب، نزد 

عموم امامیه پذیرفته شده است«.

پیامبر اکرم می فرماید: 

ْرَبِعنَی ِمْن إِْخَوانِِه لُکٌّ قَِد اْستَوَْجبُوا انلَّار؛3 
َ
ُمْؤِمِننَی َشـَفاَعًة لَیْشـَفُع یِف أ

ْ
ْدیَن ال

َ
»َو إِنَّ أ

و کم ترین مرتبه شـفاعت مؤمن، آن اسـت که چهل نفر از برادرانش را که دوزخی اند، شـفاعت 

می کند«.

»هنگامی که انسان مؤمنی به نود سالگی می رسد، خداوند گناهان او را می بخشد و شفاعت 
او را دربارۀ خویشانش می پذیرد«.4

و نیز فرمود: »اهل بهشت در صف هایی منظم می ایستند، آنگاه فردی از دوزخیان، از مقابل 

1. صافات / 83.
2. اوائل المقاالت، ص52.

3. همان، ص53.
4. مسند احمد بن حنبل، ج2، ص89.
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یکی از آنان عبور می کند و به او می گوید: آیا به یاد داری که یک روز از من آب خواستی و من تو 

را سیراب کردم؟ پس اکنون مرا یاری کن. در این هنگام آن شخص که اهل بهشت است، برای 

او شـفاعت می کند. و نیز فردی از اهل جهنم بر یکی از اهل بهشـت می گذرد و به او می گوید: 

آیـا بـه خاطر داری کـه روزی آب وضو برای تو آماده کردم؟ پس مرا یاری کن. آن شـخص او را 
شفاعت می کند!«1

با توجه به مجموعه آیات و روایات »شـفاعت«2 از یک سـو و شأن و منزلت بانوی کرامت، 

روشـن اسـت که در پرتو شـفاعت حضرت فاطمه معصومه که جلوه ای از رحمت واسـعۀ 

خداوند رحمان اسـت، همۀ شـیعیان به نور شـفاعت آن حضرت، نورانی شـده و وارد بهشـت 

می گردند.

 من الشأن« بانوی کرامت ساطع 
ً
به هر روی، دو چشـمۀ نور شـفاعت از ساحت مقام »شأنا

است:

1. نخسـت آنکـه مدفن شـریف حضـرت فاطمـه معصومه از همـان آغاز، آفتـاب راه 

جویندگان هدایت گردید؛ مشـرق تابانی از تکبیر، تحمید و تسـبیح خدای متعال شد؛ محراب 

عشـق و دل دادگـی و نمـاز و نیـاز و سـتایش و نیایـش خداوند گردیـد؛ عـرض ادب و ارادت و 

والیتمداری به ساحت اولیای خدا شد. چه بسا گناهکارانی که با حضور در ساحت بارگاه این 

بانـوی بزرگ و زیارت کیمیا اثرش، شـهد هدایت نوشـیدند و زنگار گنـاه از لوح جان زدودند و 

به دربار بندگی حضرت حق راه یافتند و با آب توبه و مغفرت، روح خود را شستشـو دادند و به 

حریم رحمت و شفاعت مغفرت واسعه حضرت حق راه یافتند.

2. از سوی دیگر، از کنار ملکوت این بارگاه چشمۀ فیض و هدایتگر، فیضیه ای بزرگ، بسان 

رودی از نور، جاری شد و هزاران انسان عاشق و دلداده به ساحت آل اهللا، به زیور معارف و مکارم 

اسالمی آراسته شده اند و عطر هدایت را در سراسر جهان اسالم پراکنده اند. چه ُدرهای تابناکی 

که در این »کوثر نور« شـناور شـدند و به سپهر کرامت، فقاهت، ایمان، پارسایی، والیتمداری، 

1. سنن ابن ماجه، ج2، ص1215.
2. ر.ک: بحاراألنوار، ج8، ص63-29.
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و سیاسـت درخشـیدند. در حقیقت، آفتاب هدایتگر و احیاگر انقالب اسالمی به رهبری بزرگ 

مرجع دینی جهان معاصر، از افق برین این سـاحت نورانی طلوع کرد، و چون خورشید تابناک 

در آسمان اسالم ناب نمایان شد.

باری، فروغ هدایت هماره از گنبد زّرین این بارگاه می درخشد و عرصه و رواق های آن چون 

مشـکات هدایتی مردم را به سـوی خدا فرا می خواند. این بارگاه ملکوتی، مرکز توبه، انابه، راز و 

نیایش و بازگشت مردم به سوی خداست.

حرم؛ کانون هدایت1 �
عرصـه و عرصات این حـرم مطهر، مرکز افاضۀ فیوضات ربانیه اسـت. انوار هدایت از این 

کانون نور، پی در پی ساطع بوده و همه جا را روشن ساخته است.

مراسم روح بخش و هدایتگر آن، مردم را به سوی دین خدا فرامی خواند و منابر آن نیز چون 

افقی روشـن و تابناک، انوار هدایت به فضا می پراکند. پیوسـته امواج علم و معرفت و فضیلت 

از آفاق تابناک این قبةالنور به اطراف و اکناف جهان می رسـد و زالل توحید و معرفت، بر مردم 

می افشاند.

حال، سزاوار است به جلوه هایی از برکات حرم آل اهللا و عنایات کریمۀ اهل بیت در این 

سرزمین والیی، اشاره ای داشته باشیم:

1. تدریـس فقـه و معـارف الهـی: تدریس و درس علـوم نورانی پیامبر اکـرم و اهل بیت 

گرامی چون طیف نوری این فضا را لبریز ساخته و استادان با فضیلت حوزۀ مبارکه می کوشند 

تا در محدوده و چتر نورانی این حرم تدریس کنند. دیری اسـت که حرم مقدس، مرکز تدریس 

 تدریس مؤسـس حوزه، حضرت آیـت اهللا العظمی 
ّ

مراجـع و زعمـای حـوزه بوده اسـت. محل

حائـری در مسـجد باالسـر بوده کـه بعد هـم در همان مکان مقـدس مدفون شـد. آیت اهللا 

العظمـی آقا سـید محمد حجت کـوه کمره ای در صحن بزرگ و مسـجد باالسـر، فقه و اصول 

1. ر.ک: بانوی ملکوت، ص128-121.
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تدریس می کرد و حضرت آیت اهللا العظمی بروجردی از آغاز ورود به قم تا سالیانی در مسجد 

باالسر و در تابستان ها در صحن شریف، تدریس فقه و اصول داشت.

آیت اهللا العظمی گلپایگانی بعد از ارتحال سید المجتهدین آقای بروجردی، درس خارج 

فقه خود را از منزل و از مسـجد امام حسـن عسـکری به حرم منتقل کرد. در زمسـتان ها در 

مسجد باالسر و تابستان ها، در صحن شریف تدریس داشت. آیت اهللا العظمی مرعشی نجفی تا 

پایان عمر مبارکش، برنامۀ درسـی خود را در مسـجد باالسر ادامه داد. درس خارج فقه و اصول 

بزرگانی چون: وحید خراسانی، مکارم شیرازی و جوادی آملی و دیگر حضرات آیات، سالیانی 

اسـت کـه در مسـجداعظم و رواق های حرم مطهر جریان دارد و تشـنگان علـم و معرفت را از 

دریـای نـور و عرفان سـیراب می کند و با وجود حضـور زائران فراوان، اسـتادان گرامی و طالب 

ارجمند با درس و بحث و گفتگوهای عالمانه خود، به روحانیت این مرکز نور می افزایند.

2. اذان: اذان در سه وقت؛ از برنامه های نشاط انگیز حرم مطهر است. طنین خوش آهنگ 

مؤذنان، معنویت خاصی ایجاد می کند و مردم را به اقامه نماز و بندگی خدا و رستگاری دعوت 

می نماید.

3. اقامه جماعت: یکی از برنامه های بسیار ملکوتی و معنوی حرم مطهر، نماز جماعت های 

متعـددی اسـت کـه صبح و ظهر و شـب در این فضای عرشـی و اطـراف و جوانـب آن، برگزار 

می گردد.

 4. نیایش هـا: دعـا و نیایـش، از فیوضات عالیـۀ حرم مطهر حضـرت فاطمه معصومه

است.

این مراسـم معنوی بخصوص در شب های چهارشنبه و شب و صبح جمعه و اعیاد مبارک، 

بـا معنویت تمام و حضـور انبوه زائران و مجاوران برگزار می گردد. زیباترین جلوۀ این نیایش ها، 

دعـای عرفـۀ امام حسـین در عصر روز عرفه اسـت که جمعیت عظیمی با شـور و معنویتی 

خاص در آن شرکت می کنند.

5. برگزاری اعیاد مذهبی و ملی: از جمله فیوضات و برکات این حرم مطهر، تعظیم و تکریم 
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شـعائر الهی و اقامۀ جشـن ها در مراسـم اعیاد مذهبی و ملی مانند نوروز با حضور انبوه زائران 

و مجاوران اسـت. در این مراسـم، مداحان آل عصمت مدیحه سـرایی می کنند و سخنرانان 

مذهبی ایراد خطابه کرده، مطالب مورد نیاز مردم را تبیین می کنند.

6. برنامه هـای معرفتـی: بخـش دیگـری از فعالیت هـای حـرم مطهـر، عبـارت اسـت از: 

پاسـخ گویی به احکام فقهی )حضوری و تلفنی(؛ پاسـخ به شبهات و مسائل اعتقادی؛ آموزش 

قرآن و حدیث؛ تصحیح قرائت نماز؛ مشاوره )خانوادگی و غیره(؛ اردوهای دانش آموزی؛ روابط 

بین الملل )زائران خارجی(.

در ماه های رجب، شـعبان و رمضان نیز مراسـم عبادی ـ به ویژه برنامه های قرآنی ـ بسـیار 

روح بخش و به یادماندنی است.

7. مجالـس عـزاداری: از دیگر برنامه های بسـیار نورانی، اینکه در اّیام عـزاداری، رودهای 

مهر و دلدادگی به اقیانوس مّواج حرم متصل می گردند و این هیئات و دسـته جات سـینه زنی و 

 در تاسوعا و عاشورا و اربعین و بیست و هشتم 
ً
زنجیرزنی اسـت که در ایام سـوگواری خصوصا

صفر و ایام معصومیه و دهه فاطمیه، با فروغ و شکوه تمام برگزار می شود.

این حرم مطهر، مرکز ظهور و بروز عشق و معرفت آل اهللا و تجلی گاه تعظیم و تکریم شعائر 

الهی اسـت. مجالس سـوگواری و عزاداری بسیار با شکوهی در حرم مطهر برگزار می گردد. دو 

ماه محرم و صفر، این بارگاه نورانی مرکز تجلی عشـق عاشـقان اسـت، و سرشـک غم بر ماتم 

آل اهللا از دیدگان جاری می شود و نیز در طول سال، در ایام حزن آل محمد مراسم سوگواری 

منعقد می گردد.

به هر روی، باید گفت حرم مطهر بانوی کرامت، کانون علم و عمل و تجلیگاه نور هدایت 

اسـت. تدریس و تحصیل، مباحثه، مناجات، دعا، اذان، نماز جماعت، اقامۀ عزا و سـوگواری، 

مراسـم جشـن و سـرور در اعیاد مذهبی و ملی، سخنرانی های مفید و سـودمند مذهبی، تبیین 

معـارف و معالم دین، اخالق و مکارم الهی، ارشـاد، وعـظ و خطابه و تالوت قرآن کریم و ذکر 

مصیبت معصومین به ویژه امام حسـین همه و همه، آفاق تابناک و رهاورد فرهنگ دینی این 
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حرم مطهر است که فروغ هدایت و معرفت از آنان، ساطع است و موجب آشنایی ملل مسلمان 

با معارف دینی و آشـنایی و تعامل آنان با هم در کنار این قبة النور اسـت. فروغ معرفت و توحید 

الهـی در ایـن مکان مقدس، قلب ها را به هم نزدیک و متصل می سـازد و اقوام گوناگون، شـهد 

اخـوت و بـرادری دینـی را در این فضـای ملکوتی می نوشـند و به معارف و معرفـت دینی نائل 

می شوند. 

ایـن در حقیقت، همان »شـفاعت عمل،  مغفرت و هدایت« اسـت. چه قـدر از دل ها که در 

سایه سار بارگاه این بانو، با زمزمۀ حیات بخش توبه و بازگشت به خدا، زنده می شوند و چه مقدار 

از چشم ها که با دیدن فروغ کرامِت »بانوی کریمه« روشن می گردند. آن گاه که نابینایی، روشنی 

دیدۀ خود را بازمی یابد و یا فلجی، بر پای خود می ایستد و یا بیمار صعب العالجی، شفا می یابد، 

 من الشأن« این بانوست، مردم، دست های تضرع و 
ً
در این تجلی و فروغ که جلوه ای از مقام »شأنا

انابۀ خود را به سوی خدا بلند کرده، چهره های خود را به ساحت کبریایی حق بر خاک می سایند 

و قلبشان به نور هدایت روشن می گردد و به بارگاه »قرب خدا« راه یافته، شهد بندگی می نوشند.

به راستی چه زالل مبارکی از چشمه سار ضریح مطهر این بانوی قدسی، جاری است و چه 

فروغ کرامات و مکاشفه هایی که از آن ساطع است.

عنایت ویژه به زعمای حوزه

عنایـات و مواهـب ویـژۀ حضرت معصومه همـاره بر منادیان مکتب والیت و ناشـران 

مدرسه هدایت؛ یعنی حوزویان ارجمند، جاری و ساری بوده است.

نمونه ای از این فروغ والیت که جان مرجعی پارسا را روشن نمود، تقدیم می گردد؛ کرامتی 

از زبان مرجعی بزرگ، حضرت آیت اهللا العظمی سید صدرالدین صدر، پدر بزرگوار امام موسی 

صدر که قبر مطهرش در مسجد باالسر است. آن فقیه واالمقام چنین می گفت:

»پـس از ارتحـال ملکوتی حاج شـیخ عبدالکریم حائری )1315ش.( امـور حوزه علمیه و 
شهریه طالب به سه نفر که بنده یکی از آنان بودم، واگذار گردید.1

1. آیات عظام: سید محمد حجت کوه کمره ای، سید محمدتقی خوانساری و سید صدرالدین صدر.
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تـی بـا وجوهات بسـیار کمی که می رسـید و کمک بعضی خیرین و نیز با اسـتقراض از 
ّ

مد

بعضی معتمدین، شـهریۀ آقایان طلبه را پرداختم، ولی سـرانجام هم مقروض شـدم و هم کسی 

نبود که دیگر به من پول قرض بدهد. خالصه، کار به جایی رسـید که نه پولی بود و نه کسـی که 

الاقل بتوان از او قرض گرفت. آغاز ماه، طلبه ها برای گرفتن شهریه آمدند، اما مرا با چشم گریان 

دیدنـد کـه با زبـان معذرت، آنان را به صبر و بردباری می خواندم. موقعیت بسـیار سـختی بود. 

طلبه ها هیچ راه امرار معاشی نداشتند. آنان نیز با ناراحتی و بعضی با چشم گریان رفتند. از فرط 

ناراحتی، نتوانسـتم در خانه بمانم. مقداری تالوت قرآن کرده، گفتم به محضر حضرت فاطمه 

معصومه بروم و از سـاحت آن بانو اسـتمداد بجویم. به حرم مشرف شدم. پس از زیارت با 

آن حـال انـدوه، عرض حاجت کردم... به حضرت عرض کردم: یا خودت یا از محضر برادرت 

بخواه که این مشکل حل شود...

به خانه آمدم، ولی بسـیار ناراحت و غمگین، پس از سـاعاتی، خادم آمد و گفت: مردی با 

قیافۀ فرنگی مآب، شما را می خواهد. تصور کردم برای کشتن من آمده، از شدت ناراحتی گفتم: 

بگـو بیایـد ولو آنکـه می خواهد مرا از این غم ها خالص کند. تصورم ایـن بود که برای ترور من 

آمده؛ ولی با کمال ناباوری دیدم با ادب به حضورم آمد. کاله را برداشت و دست مرا بوسید.

 در زمان رضاخانی چنین مسـائلی بسـیار عجیب و غریب بود و باورکردنی نبود. به هر 
ً
جدا

روی پس از ادب و ابراز ارادت گفت: برای معاملۀ ماشین از تهران عازم اصفهان بودم که امروز 

هنگام ورود به قم، چشم من به بارگاه و حرم حضرت فاطمه معصومه افتاد. برقی، جانم را 

روشن ساخت که: عجبا تو به خدا بدهکاری. از کجا معلوم که اجل و مرگ به تو مهلت دهد، 

هـر چـه زودتر برو و حسـاب خود را با خدایت تسـویه کن! من به زیارت رفتـه، پس از زیارت 

جویای مراجع قم شدم. شما را به من معرفی کردند و اکنون به حضور رسیدم ادای ِدین نمایم و 

بدهکاری ام را که خمس آل محمد است، بپردازم.

 بسـیار عجیب بود. پـول بسـیاری در آن زمان کـه به خیال 
ً
او چمـدان پـول را گشـود. جـدا

نمی آمد، جلوی من قرار داد!
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تی طوالنی شهریۀ 
ّ

پول ها را گرفتم و نه تنها بدهکاری های سابق پرداخت گردید که برای مد

طلبه هـا نیـز تأمین شـد. پس از دیدن ایـن کرامت، به زیـارت حضرت معصومـه آمده، از 

محضر بانوی کرامت قدردانی کردم...«.1

به هر روی، سـخن در این اسـت که بارگاه حضرت، معدن کرامت و آفتاب هدایت است و 

از زیباترین جلوه های شعائر الهی است و از بیوت خداوند متعال است که در آن خانه ها، خدا 

رخصت داده که آن جا رفعت یابد و در آن ذکر نام خدا شود و صبح و شام، تسبیح و تنزیه ذات 
پاک او کنند.2

ستارگان حرم

از فیض حضور این بانوسـت که شهر مقدس قم، پایتخت فرهنگی مذهب تشیع گردید، و 

شهر زیارتی شد و از مشرق و مغرب جهان اسالم، مردم عالقه مند به »بیت وحی« برای زیارت 

این بانوی کرامت می آیند و بدون شـک از معنویات و عنایات حضرت بهره مند می شـوند و نیز 

از معارف دینی در این شـهر اسـتفاده می کنند. به پاس حضور این بانو، فرهنگ اسالمی از این 

پایـگاه علـم به نقاط مختلف انتقال می یابد، و رمز و راز سـخن امام صـادق که فرمود: »در 

زمان غیبت، قم حجت بر سـایر بالد اسـت«، آشکار می شـود. بدین جهت است که شهر قم، 

مورد توجه و اقبال دانشمندان قرار گرفته و بزرگ ترین پایگاه دینی و عالی ترین حوزۀ علمیۀ شیعی 

در آن شکل می گیرد.

ورود هزاران نخبۀ علمی از سراسر جهان، به ویژه حضور سه شخصیت بزرگ علمی، آیات 

عظام: حاج شـیخ عبدالکریم حائری یزدی و حاج سـید حسین بروجردی و امام خمینی که 

نقطه های عطف حوزه محسوب می شوند، از برکات وجود حضرت فاطمه معصومه است 

و این حقیقتی است که خود آن بزرگواران، راویان آن بوده اند.

1. هجرت آیت اهللا العظمی حائری یزدیـ  مؤسس حوزهـ  به قم و عزم بر اقامت در این شهر، 

1. همگام با زائران عارف، علی اشرف عبدی، ص289 ـ 287.
2. نور/ 36.
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بـر اثـر دعوت و اصرار علمای قم و اسـتخاره ای بوده که در کنار حـرم فاطمه معصومه و با 

توسـل به آن حضرت انجام شـد و در نتیجۀ آن توسل، آیه ای آمد که ایشان را موظف به ماندن و 

جمع کردن علما و فضال نمود. فرزند بزرگوارش در این باره می گوید: 

»مرحوم والد  تا آن جا که من یاد دارم، با قرآن استخاره نمی کرد... ولی معروف و مسلم 

اسـت کـه برای ماندن در قم، پس از اصرار عده ای از علمـا و اهالی ]قم[ و اهالی تهران، باالی 

سـر حضرت معصومـه برای ماندن در قم اسـتخاره کردند و این آیـه آمده بود: ې 

ې ى1 این آیه خطاب حضرت یوسـف به برادرانش اسـت که به آنان 
فرمود: همۀ اهل و بستگان خود را نزد من بیاورید«.

استخاره و مشورت با قرآن کریم در کنار قبر حضرت معصومه بدون هیچ گونه اجمال 

و ابهامی روشـن سـاخت که آیت اهللا حائری در قم اقامت کنند و اهل و بسـتگان خود را به قم 

فراخوانند. بدین دلیل، آن زعیم بزرگ و شاگردان و حواریونش از اراک به قم آمدند و حوزۀ علمیه 

قم، بار دیگر چون دریایی از نور، مواج و جاری شد.

آیا این حوزه با همۀ برکاتش، جلوه ای از شـفاعت و هدایت این بزرگ بانوی اسـالم و تشـیع 

نیست؟ حوزه ای قوی و نیرومند و با برکت که رجال بزرگ و کم نظیری در دامان خود تربیت کرده 

و جهان را به نور معارف اسـالمی، نور باران سـاخته و اکنون حدود یک قرن است که بر آسمان 

فضیلت می درخشد. با آنکه حضرت آیت اهللا حائری حوزه علمیه اراک را نیز تأسیس کرده، ولی 

چـرا حـوزۀ علمیه قم آفتاب عالمتاب شـد؟! آیا این، جز افاضۀ فیـض و عنایت کریمۀ اهل بیت 

است؟ جز آن است که این بارگاه، قبة االسالم و محور حوزه علمیه عظمی است؟2 جز آن است 

که »فیضیه«، چشم به سوی چشمۀ نور و آفتاب ضریح مطهر این بانو گشوده است؟

مرقـد مطهـر این بانوی بـزرگ و با عظمت، روحانیتی خاص و قداسـتی مخصوص و خلل 

ناپذیر به این شهر داده است که با وجود آنکه از نظر جغرافیایی، محیطی سرسبز و خوش آب و 

1. یوسف / 93.

2. اشاره به پیام مقام معظم رهبری در حکم تولیت آیت اهللا مسعودی خمینی )1371/4/28(.
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هوا نیست، ولی این گونه مورد توجه قرار گرفته؛ به راستی چه دعایی این گونه دل ها را مجذوب 

این شهر کرده که از اقصی نقاط به سویش می آیند و از برکاتش بهره مند می گردند؟!

 2. اقامـت آیت اهللا العظمی طباطبایی بروجری نیـز در پرتو عنایات حضرت معصومه

اسـت. ایشـان در اواخر سـال 1363 ق. مبتال به بیماری شـده، قرار می شـود که به تهران رفته، 

عمل جراحی نمایند. هنگامی که به قصد معالجه از بروجرد خارج می شـوند، وضع مزاجشان 

 در بیهوشی بوده اند و این حال ادامه داشته تا یک مرتبه در دل شب 
ً
رضایت بخش نبوده، تقریبا

چشـم گشـوده، چراغ های قم را مشاهده می کنند؛ از همراهان می پرسند: این جا کجاست؟ در 

پاسخ می گویند: قم است.

جذبه ای روحانی و کششی معنوی، ایشان را به خود مشغول می کند و در آن حالت تصمیم 
می گیرند که پس از بهبودی، بقیۀ عمر خود را در این سرزمین مقدس بگذرانند.1

باالخره خداوند به برکت حضرت معصومه آن بزرگوار را شـفا می دهد و از این رو بعد 

از عـالج بیمـاری، به قم می آیند و آن تحول بزرگ علمی و فرهنگـی در این حوزه اتفاق می افتد 

و بزرگ تریـن قدرت زعامت شـیعی تا آن زمان در این شـهر شـکل می گیـرد. علما و مجتهدان 

بسـیاری در سـایه سـار مرجعیت او پرورش یافته، صدای روح بخش اسـالم و تشیع در جهان 

طنین افکـن می شـود. البته آن بزرگوار مدت زیادی )چهل سـال( در بروجـرد بودند و آن جا نیز 

حوزۀ علمیه داشته، جماعتی در آن حوزه جمع شدند و بروجرد، با آنکه زادگاه آن شخصیت هم 

بـود، ولـی رونقی نیافت و خود آن مرد بزرگ هم جهانی نشـد، امـا با هجرت به قم و زندگی در 

سایه سـار بانوی کرامت، حوزۀ علمیه قم را آن گونه رفیع سـاخت که چون آفتابی عالمگیر شد و 

شخصیت ایشان نیز در جایگاه ابرمرد مرجعیت شیعه، جهانی و شهرۀ روزگار گردید.

شگفتا، شخصیتی بزرگ چون آیت اهللا العظمی بروجردی چهل سال در حوزه ای )بروجرد( 

حضـور دارد، ولـی حرکت بالنده ای در آن حـوزه رخ نمی دهد، اّما با حدود پانزده سـال اقامت 

در قـم، در حقیقـت کاری بی ماننـد رخ می دهد و حوزه را به اوج عظمت می رسـاند و آن همه 

1. البته پس از بســتری شــدن آیت اهللا بروجردی در بیمارستان فیروزآبادی )شهر ری(، علمای قم نیز ضمن عیادت و 
دیدارهای متعدد،  از ایشان خواستند که مدیریت و زعامت حوزه علمیه قم را بپذیرند که تأکید مضاعفی بود.
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فروغ هدایت از این حوزه ساطع می گردد. در این، چه سری نهفته و نهان است، جز اینکه گفته 

شـود آری این عنایات بانوی کرامت، حضرت فاطمه معصومه اسـت؛ به هر حال اراک و 
بروجرد، حائری و بروجردی داشتند ولی حضرت فاطمه معصومه نداشتند.1

3. و حضرت امام خمینی که با حرکتی تاریخی و انقالبی، قم را مرکز خیزش و نهضت 

اسـالم نـاب در جهـان معاصـر کـرد که این حرکـت توفنـده و رو به جلـو، هر روز بـا قدرت و 

ظرفیت بیشـتری پایه های اسـتکبار جهانی را با ضربات بیشتری مواجه می کند و با هدایت ها و 

حمایت های خلف صالحش، حضرت آیت اهللا العظمی امام خامنه ای و پیروی امت همیشه در 

صحنه، عظمتی روزافزون می یابد که ان شاءاهللا متصل به قیام نورانی حضرت حجتf گردد.

به هر روی، فیض کرامت و فروغ هدایت از این بارگاه می درخشـد و به سـاحت قرب الهی 

می کشاند. این در حقیقت همان جلوه شفاعت، مغفرت و بازگشت به خدا و همراهی با قرآن و 

عترت اسـت که شفاعتی ملکوتی است و بدون شک حضرت فاطمه معصومه دارای کوثر 

شفاعت است و شاید تعبیر امام صادق از فراگیری شفاعت )بأجمعهم(، در آن گسترۀ عظیم، 

اشاره به همین شفاعت باشد.

البته شفاعتی موهبتی نیز برای این بانو، مسلم گردیده، که آن حضرت با مقامی که نزد خدا 

دارند، شفاعت می کنند و گناهکاران در پرتو شفاعت ایشان، وارد بهشت می شوند و بهشتیان در 

پرتو شفاعت آن بزرگوار، به مقام برتر می رسند، که در بحث »شفاعت« تبیین گردید.

توسل

اکنون، که مقام شفاعت حضرت فاطمه معصومه روشن گردید، نیکوست که تفسیری 

از توسل واقعی و مقبول اسالمی نیز ارائه گردد:

1. بدیهی اسـت در توسـل و استشـفاع به اولیای خدا، اول باید قدر و منزلت آن کسی که به 

او متوسـل می شـویم، روشـن باشد که آیا او از وسـایل و رابطه هایی است که خدا، او را سبب و 

ربش قرار داده است؟
ُ
وسیله برای ق

1. ر.ک: بانوی ملکوت، ص120-114.
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خداوند در قرآن می فرماید:ےۓۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ1؛ 

»ای اهل ایمان! از خدا بترسید و به وسیله]ی ایمان و پیروی اولیای حق[ به خدا تقّرب جویید«.

به طور کلی توّسـل به وسـائل با توجه به اینکه، خداسـت که »سبب« را آفریده و خداست 

که سـبب را مؤثر قرار داده و خداسـت که از ما خواسـته اسـت از این وسائل و اسباب استفاده 

کنیم، به هیچ وجه »شـرک« نیسـت، بلکه عین توحید و معرفت به یگانگی خداسـت. در این 

جهـت هیچ فرقی میان اسـباب مادی و اسـباب معنـوی، ظاهری و باطنی، دنیـوی و اخروی 

نیسـت؛ جز اینکه، اسـباب مادی را از روی تجربه و آزمایش علمی می توان شناخت و فهمید 

که چه چیز سـبب اسـت؟ و اسـباب معنوی را از طریق دین، وحی و از طریق کتاب و سـنت 

باید کشف کرد.

2. هنگامی که انسان متوسل می شود یا طلب شفاعت می کند، باید توجهش به خدا باشد 

و به وسیلۀ »شفیع«، از خدا حاجت خود را بطلبد؛ زیرا چنانکه گفتیم، شفاعت واقعی آن است 

که شـفاعت شـفیع به اذن خدا باشـد و خدا خواسـته و رضایت داده که شفیع شفاعت کند؛ بر 

خالف شـفاعت نادرسـت که توجه اصلی به شفیع اسـت. مجرم در این وقت همۀ توجهش به 

شفیع است که برود با قدرت و نفوذی که در »مشفوٌع عنده« دارد، او را راضی گرداند. پس اگر 

توجه اصلی به شـفیع باشـد نه به خدای بزرگ و قادر، بی گمان این نوع شـفاعت طلبی و توّسل، 

»شرک در عبادت« خواهد بود.

فعل خدا، دارای نظام اسـت. اگر کسـی اعتنا و توّجه به نظام آفرینش نداشـته باشـد، گمراه 

اسـت. به همین جهت اسـت که خدای متعال گناهکاران را ارشـاد فرموده که به محضر رسول 

اکـرم برونـد و افزون بر اینکه خود طلـب آمرزش می کنند، از آن بزرگـوار بخواهند که برای 

ایشان طلب مغفرت کند.

قرآن کریم می فرماید:

ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 

1. مائده / 35.
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ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ1؛ »و اگر ایشـان هنگامی که با ارتکاب گناه به خود سـتم 
کـرده، نـزد تـو می آمدند و از خدا آمرزش می خواسـتند و پیامبر هم برای ایشـان طلب مغفرت 

می کرد، خدا را توبه پذیر و مهربان می یافتند«.

به هر روی، خدای بزرگ، همان گونه که در جهان ماده، اسباب و مسببات را جاری ساخته 

و تشـنگی را به زالل آب و گرسـنگی را با غذا و سـرما را به وسیلۀ حرارت دفع می کند، در عالم 

ملکوت نیز اسبابی را خود معین فرموده، که حقایق ملکوتی به وسیلۀ آنان، به امر و اذن خدا و 

در پرتو نظام قانون مند حضرت حق، اجرا می گردد.

خداوند، جلوه های ربانی را، که مظهر اسماء او باشند، رمز و راز رسیدن به آن حقایق دانسته 

و می فرماید:

ۓ ۓ ڭ2؛ »و به وسیلۀ صبر و نماز، از خدا یاری جویید«.

حضرت حق، خودش پیامبران را وسایل و سبب ارتباط میان خود و بندگان قرار داده است.

در حدیث آمده است وقتی که زندیقی از امام صادق سؤال می کند: چه لزومی بر بعثت 

پیامبران است و چرا خداوند پیامبران را برانگیخت؟ امام در پاسخ فرمود: 

»إنّـا لَّمـا أثْبَتْنـا أَنّ نلا خاِلقـا صانِعا ُمتَعایِلا عّنـا و َعْن جیِع مـا َخلََق و اکن ذلک 
الصانع  حکیما متعایلا لم یز ان یشـاهده خلقه و ال یاُلِمُسـوه...؛3 چون ما ثابت کردیم 
که آفریننده و سـازنده ای داریم برتر از ما و از همۀ آفریده ها، و این صانع، حکمت مدار و بلند 

مرتبه اسـت و هرگز روا نبود که احدی از خلقش او را ببیند و لمس کند و با هم باشـند و با هم 

مباشـرت کنند، ]و به صورت محسـوس هرگز در دسترس مخلوق قرار نمی گیرد[ ثابت شد که 

ایـن خدا در میان خلق خود، نمایندگان و واسـطه هایی قـرار دهد که از طرف او برای مخلوق و 

بنده ها، پیام آورند و بیان مقاصد او کنند و مردم را به مصالح و منافع و آنچه موجب بقا و فنایشان 

است، آگاهی دهند...«.

1. نساء / 64.
2. بقره / 45. 

3. الکافی، ج2، ص14، »باب اإلضطرار إلی الُحجة«.
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واسطه و وسیله، خود مشرق فیض رسانی حضرت حق است، و به گفته موالنا:

یــــادگارچونک شــد از پیِش دیــده وصل یار ازومــــان  بایــــد  نایبــــی 

گابچونک گل بگذشت و گلشن شد خراب از  یابیــم  کــه  از  را  گل  بــوی 

نایـــِب حق انـــد ایـــن پیغمبـــران 1چــون خــدا انــدر نیایــد در عیــان

پـس این وسـایل و واسـطه های وجیه نـزد خداوند، مجاری و چشـمه های فیض، رحمت، 

مغفرت، شـفاعت و کرامت حضرت حق بر مردم اند، و وجود هر واسـطه الهی، مشـرق تابانی 

است که نور خدا از آن تجلی می کند و لذا توجه به این واسطه ها و وسائل، در حقیقت توجه به 

خدای متعال است و روح و زالل توحید و خداشناسی است.

بـه همیـن دلیـل، عارفـان و سـالکان کـوی توحید و حکمـای بزرگ اسـالمی، با توسـل به 

جلوه هـای الهـی )قرآن، رسـول خـدا، کعبـه، حجراالسـود، عترت و بنـدگان مقرب خـدا( به 

خواسـته ها و نیاز های خود می رسـیدند. آنان که چون صدرالمتألهین شیرازی در دریای توحید 

شـناور بودند، از کهک به قم آمده، با توسـل به ساحت حضرت معصومه به مکاشفه هایی 

رسیده و مشکالت علمی شان نیز حل می شد.

آیت اهللا العظمی فاضل لنکرانی می فرمود: 

با عنایت و کرامت حضرت فاطمه معصومه بود که دربارۀ آیۀ تطهیر، مشکل ما حل شد 

و بر خالف پندار بزرگانی از مفسران که می فرمایند: جای این قسمت از آیه عوض شده، یافتیم 

که فروزندگی و ویژگی آیه در این اسـت که در همین قسـمت که قرار دارد، قرار گرفته باشـد، که 

برای همه آشکار گردد منظور از »اهل بیت«، زنان پیامبر نیستند، به جهت وجود ضمایر مؤنث 
ر در این آیه نورانی.2

ّ
در سایر آیات، و ضمایر مذک

بـه هـر روی، بزرگان حوزوی که از سرچشـمۀ فیـض و کرامت این حرم الهی نوشـیده اند، 

گره های بزرگ و کوچک از کار آنان گشوده شده و مشکالت شان مرتفع گردیده است.

نگارنده )عباسـی فردویـی(، نیک به خاطر دارم در دوره ای که مسـئول فرهنگی حرم مطهر 

1. با تلخیص.
2. مثنوی معنوی، دفتر اول، ص45، ش 674-671.
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بودم و در خصوص برگزاری کنگره کریمۀ اهل بیت به محضر بزرگان و مراجع حوزه شرفیاب 

می شـدم، همگان از کرامت هـای آن حضرت می گفتند. آیات عظامی چون: شـیخ میرزا جواد 

تبریزی، فاضل لنکرانی، موسـوی اردبیلی، مکارم شـیرازی، جوادی آملی، سبحانی 

تبریزی و نیز چهره های فاخر علمی دیگر که گفتارشان فضا را معطر می ساخت؛ همه، خود را 

از متوسـالن به سـاحت »بانوی کرامت« می دانسـتند و به این توسل و دل دادگی ها می بالیدند و 
افتخار می کردند.1

3. فروغ عصمت

سـومین فروغ از مکارم حضرت فاطمه معصومه، مقام پارسـایی و پیراستگی او از گناه 

اسـت؛ مقامی که آن را به »معصومه«، شـهره آفاق ساخته اسـت؛ لقبی که از پاکی و طهارت و 

پیرایش او از گناه، حکایت دارد، البته نه عصمت »اصطالحی و کالمی«.

پاک بودن از گناه و خطا، گوهری است آسمانی و موهبتی است ملکوتی که خداوند متعال، 

وجود پیامبران و ائمه هدی و فاطمه زهرا را بدان مزین نموده است و در کتب کالمی امامیه 
بدین صفت سرآمد و ممتازند.2

ایـن فـروغ عرشـی به سـان »نور« از افق هـای مختلفی تجلـی می کند و چـون »وجود« بر 

ممکن و واجب جاری اسـت. گاه نور خورشـید اسـت و صبح دهان باز می کند3 و از چشـمۀ 

آفتاب، نور جاری می سـازد و گاهی بازتاب نور خورشـید اسـت که از سـیمای مهتاب، فروزان 

می شـود. عالی ترین فروغ »عصمت« از افق ملکوتی جمال مصطفی می درخشـد و پس از 

آن عترت مطهرش، به سان او فروزان اند؛ ولی در پرتو این تربیت شدگان الهی، شخصیت های 

فرزانـۀ دیگری تربیت شـده اند که چون مهتـاب، بازتابش نور عصمت آن بزرگواران از سـیمای 

آنان می درخشد؛ شخصیت هایی همانند: حضرت عباس، حضرت زینب، حضرت علی اکبر، 

1. ر. ک: آثار کنگره حضرت فاطمه معصومه و مصاحبه ها.
2. الشــافی فی االمامه، ج2، ص257 - 281؛ تلخیص الشــافی، ج1، ص62 و 184؛ قواعد الحرام فی علم الکالم، 

ص174- 179؛ کشف الفوائد، ص81؛ گوهر مراد، ص333؛ احقاق الحق، ص286 - 392.
3. اشاره به عباراتی از دعای صباح »اللّهم یا من دلع لسان الصباح بنطق تبّلجه...« )مفاتیح الجنان(.
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حضرت فاطمه معصومه و ... که مهتاب آسمان عصمت اند. بدون تردید، عصمت در سایۀ 

بندگـی، اخـالص و اطاعت از خداوند متعال حاصل می گردد و هر چقدر نور معرفت و عرفان 

افزون، مراتب قرب به خداوند افزون تر می گردد و ثمرۀ نزدیکی و قرب به خدا، دوری از پلیدی 

و گناه است.

شیخ مفید در »اوائل المقاالت« مرتبه ای از عصمت را چنین تعریف می نماید: 

»إنَّ اإلنسان إذا أطاع سم توفیقاً و عصمًة، وإن لم یطع لم یسم توفیقاً وال عصمًة، 
یًعا وحبل اهللا هو   حِبَبِْل اهللا َجِ

ْ
وقـد بنی اهللا ذکر هذا املعین یف کتابه بقـوهل: َواْعتَِصُموا

دینه، أال ترى أنهم بامتثال أمره یسـلمون من الوقوع یف عقابه، فصار تمسـکهم بأمره 
اعتصاما، وصار لطف اهللا هلم یف الطاعة عصمة، فجمیع املؤمننی من املالئکة ...«.1

بـا ایـن بیان و تقریر، روشـن می گـردد که مراتب »عصمـت« مختلف و دارای فـراز و فرود 

بوده، سرچشـمۀ زالل آن، مقام بندگی و اطاعت از خداوند متعال اسـت. باری حضرت فاطمه 

معصومـه، پـرورش یافتۀ دامان امامت اسـت و در پرتو تربیت وارثان آیه تطهیر، به رشـد و 

تعالی رسیده و به مقام قرب الهی راه یافته است. 

البته، مخفی نماند در روایتی که در »ناسـخ التواریخ« نقل شـده، آن حضرت به این صفت 

از سوی برادرش امام رضا مزین گشته است:

»من زار املعصومة بقم کمن زارین؛2 کسـی که ]مزار خواهرم[ فاطمه معصومه را در قم 

زیارت کند، مثل آن است که مرا زیارت کرده باشد«. 

 مزیت و شـرف بزرگی برای این بانوی کرامت است. 
ً
که بر فرض صحت سـند روایت، جدا

ولی باید به این نکته نیز توجه کرد، که این بانو، دارای مکانتی بوده است که از همان آغاز به این 

لقب مشهور گردیده؛ به گونه ای که حتی گاهی اسم مبارکشان برای بسیاری ناآشنا بوده و هست، 

ولیکن واژۀ »معصومه« برای همگان آشناست و در برخی بالد، »قم« را با این لقب و به صورت 

»معصومۀ قم« نام می برند.

1. اوائل المقاالت، ص111.
2. ناسخ التواریخ، ج7، ص337.
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به هر روی، این نشان فاخر، چه مأثور بوده باشد و ائمه هدی آن حضرت را با این صفت 

ستوده باشند، و یا آنکه فضل، کرامت، بزرگواری، عبادت، پارسایی و در حقیقت ملکوتی بودن 

آن بانو، سبب گردیده باشد که آن حضرت با این نشان فاخر مشهور گشته و از سوی دانشمندان 

و پارسـایان با این لقب مورد سـتایش قرار گرفته باشد، باز هم جای شگفتی و تأّمل دارد که چرا 

و چـه چیز سـبب این بالندگـی و عظمت گردیده اسـت؟ در خاندان آل اهللا، فرزنـدان و دختران 

بسـیاری بوده انـد کـه دارای مقام و شـأن بـوده، ولی چه چیز سـبب گردیده که ایـن بانو به مقام 

عصمت و معصومه بودن مزّین گردد؟

بدون شـک، شـدت پاکـی و طهارت، بندگی خـاص، معرفت و عرفـان واال، مقام فضل 

و علـم لدنـی، کرامات، مـکارم و محامد، عناوین عرشـی مذکـور در زیارت نامـۀ او و ده ها 

جلوۀ دیگر، سـبب گردیده که دانشـمندان و مردم، آن حضرت را عنصری آسمانی و آراسته به 

صفات پیامبران و اولیای معصوم خدا بشناسـند و سـاحت کریمه اش را با این عنوان، ستایش 

 کنند. حق، همان مطلبی اسـت که مؤلف کتاب »تنقیح المقال« در شـأن حضرت زینب

می نگارد: 

»آن حضـرت را نشـان هایی اسـت که آیات عصمت آن بزرگ بانوسـت، بـه خصوص مقام 
نیابت حضرت زینب از سوی امام تا جان امام زین العابدین محفوظ بماند«. 1

اکنـون، بـا توجه بـه روایاتی که فضیلت زیارت آن حضرت را گزارش می کند و یا سـخن از 

 من 
ً
مقام شفاعت فراگیر آن جناب دارد، و نیز با توجه به عناوین عرشی زیارت نامه و مقام »شأنا

الشأن« آن بزرگوار، طهارت پاکی آن حضرت ثابت می گردد و روشن می شود که »او، معصومه 

است« و این لقب، زیبنده و سزاوار وجود مبارک اوست.

البتـه در زیارت نامـۀ دومی که به ما رسـیده، آن حضرت با القاب واالیی مورد سـتایش قرار 

گرفتـه اسـت: »السـالم علیک ایتها الطاهرة احلمیـدة...«.2 که وصف »طاهـره« نیز چهرۀ 

دیگری از »معصومه« است.

1. تنقیح المقال، ج3، باب فضل النساء، ص79.
2. انوارالمشعشعین، ج1، ص494.
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4. فروغ هجرت
1ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ

چهارمین فروغ مکارم بانوی کرامت )حضرت فاطمه معصومه( هجرت او از مدینه به 

سوی خراسان و اجالل نزول وی به شهر قم است.

»هجرت« آیین مردان بزرگ تاریخساز است و پیامبران، همیشه مهاجران إلی اهللا بودند. آغاز 

هجرت، در اقلیم جان شـکل می گیرد که دوری از پلیدی و زشـتی ها و حرکت به سـوی وادی 

قدس و پاکی و طهارت اسـت.خداوند می فرماید: ۆ ۆ2 و در اقلیم زمین، هم این 

انسان های تاریخ ساز و انقالب آفرین اند که در بستر فرهنگ هجرت، به تعالی و کمال رسیده و 

آرمان خویش را محقق و برقرار ساخته اند.

پیامبران که بهترین انسـان های الهی روی زمین اند و به موهبت عصمت و پاکی آراسـته اند، 

پیشتازان این فرهنگ آسمانی بوده اند؛ اکنون برخی را برای نمونه ذکر می کنیم:

*حضـرت ابراهیم قهرمان توحید و خلیل خداوند رحمان اسـت. زادگاهش سـرزمین 

بابل )بین النهرین( است. او پس از شکستن بتها، محکوم شد که در آتش افکنده شود و پیکرش 

بسوزد، ولی در پرتو مهر خداوند و رحمت خاص او، خداوند آتش را به گلستان تبدیل ساخت. 

دادگاه بابـل، ابراهیـم را بـه »تبعید« محکوم نمود و او به ناچار زادگاه خـود را ترک کرده و به 

مصر و فلسطین هجرت کرد.

همچنین آن حضرت به فرمان خداوند، همراه خانواده اش از فلسطین به سوی جنوب )مکه( 

رفت و همسرش )هاجر( و پسرش )اسماعیل( را در آن سرزمین، در میان دّرۀ خشکی قرار داد. 

 سـکونت کسـی نبود و فقط کاروان هایی که از شام به 
ّ

این دّرۀ سـخت و سـوزان و بی آب، محل

یمن و از آن جا به شام برمی گشتند، در آن مکان خیمه افراشته و چند صباحی در آن جا زندگی 

می کردند، ولی در بقّیۀ سال، خالی از هر گونه سکنه بود.

1. بقره / 100.
2. مدثر / 5.
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این هجرت جان فرسـا، اگر چه بر این فرزند و مادر بسـیار سخت و گران بود، ولی سرانجام 

سرچشمۀ جوشان و کوثری از رحمت و مغفرت خدا گردید، و در آن زمزم حیات جاری و خانۀ 

کعبه تجدید بنا شد و شریعت حج به سان رود نوری در گسترۀ تاریخ جاری گردید.

بـه هـر روی، کعبـه با همه برکاتـش، هدیه ای اسـت از جانب خداوند که بـه دنبال هجرت 

 به آن بزرگواران اعطا می شـود و کعبه که از زمان حضرت آدم ابراهیم، هاجر و اسـماعیل
نقطۀ پرگار عبودیت و یکتا پرستی است، به دست آن »مهاجران«، تجدید بنا می گردد.1

* حضـرت یوسـف از کنعـان به مصر برده می شـود و بـه دنبال این هجـران و حرمان، 

سرانجام عزیز مصر و خزانه دار گنج های آن اقلیم می گردد. بر سپهر نبوت تجلی می کند و یازده 
ستاره و نیز خورشید و ماه، ساحتش را می ستایند.2

َین 
ْ

* حضرت موسی از بیداد فرعون و قبطیان از مصر هجرت کرده و ترسان به سوی َمد

می شـتابد، ولی در هنگام بازگشـت از این هجرت اسـت که در کوه طور، به سوی آتش می رود 

اما نورباران می گردد: 

چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ3؛ »چـون موسـی بـه آن آتـش نزدیک شـد، بـه او از 
جانب وادی أیمن در آن بارگاه مبارک، از آن درخت مقدس ندایی رسید: ای موسی! ]هوش دار[ 

که منم خدای ]یکتا[، پروردگار جهانیان... «.

* حضرت عیسـی پیوسـته در سـفر و هجرت، رسـالت خود را انجام می دهد. او همراه 

یاوران دینی خویش )حواریون( تعالیم آسـمانی خود را منتشـر می سـازد تا آن زمان که به سـوی 

آسمان بال می گشاید و باال می رود: ڳ ڳ ڳ ڳ 4؛ »بلکه خداوند او را به سوی خود باال 

برد«.

1. فرازهایی از تاریخ اسالم، ص33.
2. یوسف / 4 و 100.

3. قصص / 30 و 31.
4. نساء / 158.
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* رسـالت پیامبر اکرم نیز همراه با هجرت هاست. آن حضرت پیش از بعثت همواره به 

غار حرا می رود و از جامعۀ آلوده آن روز، کناره گیری می کند و هجرت و سیر به سوی حق دارد؛ 

پـس از تجلی نور وحی و مقام پیامبری و آزار دشـمنان، به شـعب ابوطالـب پناه می برد و زمان 

دیگر به طائف.

رسـول خـدا »هجـرت« را به صورت نشـان فاخر دینی و یک اصل ارزشـی در اسـالم 

آموزش می دهد و به مسلمانان که از بیداد قریش به ستوه آمده بودند، دستور مهاجرت به سوی 

حبشه )اتیوپی( را صادر می کند. در این ارتباط، رسول خدا چنین می فرماید:

»هرگاه به خاک حبشـه سـفر کنید، برای شما بسیار سودمند خواهد بود؛ چون بر اثر وجود 

یـک زمامـدار نیرومنـد و دادگر، در آن جا به کسـی سـتم نمی شـود و آن جا، سـرزمین پاکی و 
صداقت است«.1

رسول خدا نیز سرانجام پس از طغیان قریش و ناامن شدن مکه برای مسلمانان و تصمیم 

بـر قتل آن بزرگوار، به سـوی یثرب )مدینه( هجـرت می کند. البته مردم یثرب، پیش از هجرت، 

نمایندگانی را به مکه فرستاده و با آن حضرت بیعت کرده بودند، آنگاه حضرت را به مدینه دعوت 

نمودند.

علی ابرمرد هجرت

آن حضـرت ابتـدا با ایثـار و فداکاری خـود، راه هجرت را بر پیامبر خدا آسـان و هموار 

نمود. امام علی به فرمان رسول خدا شب در بستر آن حضرت خوابید و پارچه سبز رنگی 

که رسول خدا هنگام خواب روی خود می انداخت، بر چهره افکند تا دشمن تصور کند که 

پیامبر گرامی در بسـتر آرمیده اسـت و آن حضرت در شب بتواند خود را به مقصدی که در نظر 

داشت، برساند. این ایثار علی آن چنان شکوهمند و با ارزش بود که وحی الهی آن را ستود 

و جبرئیل امین با نزول و تالوت ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 

1. سیره ابن هشام، ج1، ص321؛ تاریخ طبری، ج2، ص70.
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ہ ھ ھ1 آن را جاودانه نمود و امام علی پس از چند روز، همراه »فواطم«2 
به مدینه هجرت نمودند.

امیر مؤمنان در زمان خالفت نیز هجرتی بزرگ و سرنوشت ساز انجام داد و آن، انتخاب 

کوفه برای پایتخت جهان اسـالم و خالفت اسـالمی بود. اگر هجرت علی از مکه به مدینه، 

سـر آغاز نشـر اسالم و فتوحات بزرگ اسـالمی گردید و در حقیقت، حضور آن ابرمرد آسمانی 

 
ّ

در میدان های جنگ، اسـاس کفر و شـرک را از شبه جزیرة العرب برانداخت و طنین »ال اهل اال

اهللا« را جاری ساخت، در هجرت آن حضرت از مدینه به کوفه، و انتخاب کوفه با عنوان مرکز 
و دارالخالفۀ اسالمی، اساس اسالم ناب و تشیع علوی نهاده شد.

اگـر همـۀ مفاخر شـیعه و خزائن معرفتی شـیعه به کوفه بـاز می گردد، اگر سـرزمین عراق، 

سرچشـمۀ جوشـان تشـیع علوی می شـود و انقالب های علوی در این خاک رشد می کند، اگر 

زمـزم حیات آفریـن تشـیع از این سـرزمین جاری و اقلیم ایـران و به خصوص مرکـز آن »قم« و 

اطراف آن را احیا می کند، همه و همه از برکت وجودی این هجرت مقدس است.

بدون شـک، آغاز حرکت حدیثی شـیعه در کوفه، به تاریخ ورود امیر مؤمنان علی به این 

شـهر پس از جنگ جمل بازمی گردد. اگر چه پیش از هجرت آن بزرگوار، افرادی از صحابه به 

کوفه رفته بودند، ولی به دنبال این هجرت بزرگ بود که تعداد زیادی از صحابه و تابعان، راهی 

این شـهر شـدند. در »تاریـخ کوفه« تعداد اصحابی کـه به آن جا هجرت کردنـد 147 نفر ذکر 

شـده اسـت3 که این رقم، چندان صحیح به نظر نمی رسـد؛ چون بیش از هفتصد نفر از مهاجر 

و انصـار، در جنگ صفیـن در رکاب مبارک آن حضرت بودند. به دنبال همین هجرت پر برکت 

بود که صد ها نفر از تابعان و علمای اسـالمی، راهی این منطقه شـدند. محمد ابن سعد واقدی 

1. بقره / 207.
2. امیرالمؤمنین همراه مادرش )فاطمه بنت اســد(، فاطمه زهــرا، فاطمه دختر حمزه یا فاطمه دختر زبیربن 
عبدالمطلب به جانب مدینه رهســپار شد؛ لذا از این بانوان با نام »فواطم« یاد می شود. )اعالم الهدایة، ج2، ص68 و 

)69
3. تاریخ الکوفة، ص397- 410.
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در »طبقات« به نام و شرح حال 850 نفر از تابعان اشاره کرده است که ساکن کوفه گردیدند.1

امیر مؤمنان بذر پاک و مقدس حوزۀ حدیثی شـیعه را در کوفه افشـاند و این بنیان الهی 

را بنا کرد و این درخت مبارک، ریشـه در اعماق جان ها رویانید و شاخسـارش را برافراشت و به 

رشد و بالندگی خود ادامه داد.

کوفـه، سـرزمین خطبه های بلیغ و عقالنی امیر مؤمنان بـود و آن حضرت با خطابه های 

بلنـد و آسـمانی خـود، افق های روشـنی را فرا روی افکار و اندیشـه های مردم گشـود و فرهنگ 

مردم را تعالی بخشـید. پس از آن حضرت در دورۀ بیداد امویان، کوثر فرهنگ شـیعی در شـهر 

کوفه جاری بود و هزاران یار وفادار علی به دست دژخیمانی چون: زیاد بن ابیه و حجاج بن 

یوسـف ثقفی، به شـهادت رسیدند؛ ولی مکتب شیعی علوی این شهر به سیر بالندۀ خود ادامه 

داد تا آنکه زمان برخورد و مقابله انقالبیون با شـعار »رضی من آل محمد« فرا رسـید و دودمان 

بنی امیه منقرض گردید. اما با کمال تأسـف، گروهی دیگر »انقالب علوی« را مصادره کرده و 

سرانجام نوادگان عباس )سفاح، منصور دوانیقی و...( باز همان نقشه راه امویان را فراروی امت 

.قرار دادند؛ البته این دفعه با شیطنت بیشتر و مکتب سازی ها، در برابر عترت طاهرین

هجرت حضرت معصومه

مأمـون در سـال 200 ق. حضرت علی بن موسـی الرضا را از مدینه به خراسـان )مرو( 

فـرا خوانـد تا برای تثبیت موقعیت خود و آرام کردن جهان اسـالم، خالفت یا ولیعهدی را به آن 

حضرت تحمیل نماید. آن حضرت نیز به پاس ترویج و نشـر مذهب امامت و همچنین حفظ 
جان شیعیان، »ولیعهدی« را با شرایطی پذیرفت.2

یک سال گذشت و در این مدت، اطالع زیادی از آن حضرت به خانه اش در مدینه نرسید. 

حضرت فاطمه معصومه که روح عرشی او لبریز از محبت به ساحت امام و برادر بزرگوارش 
بود، هجرتی بزرگ را به فرمان برادر آغاز کرد.3

1. تاریخ فقه الشیعه، ج1، ص33.
2. سیره ی پیشوایان، ص490.
3. تاریخ مذهبی قم، ص92.
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البته برای پرسش هایی، چون: سفر آن بانوی »مهاجر إلی اهللا« چگونه بوده است؟ همراهانش 

چه کسانی بوده اند؟ از چه مسیری حرکت کردند تا به شهر ساوه رسیدند؟ چه وقایعی در طول 

این هجرت اتفاق افتاد؟ چگونه وارد سـاوه شـدند؟ گویا پاسخ روشن و مدللی نداریم و تاریخ 

مکتوب در این زمینه ها، گزارشی دقیق ارائه نکرده و یا دست کم به ما نرسیده است.

ولـی ایـن حقیقـت را باید پذیرفت و عقل و حکمت و شـرع آن را تأییـد می کند، که بانویی 

بـزرگ از خانـدان عصمت و طهارتـ  آن هم در آن زمان پرمخاطره و سـفری بسـیار طوالنیـ  

بدون حضور محارم و برادران، به چنین سـفری اقدام نمی کنند؛ به خصوص آنکه، این هجرت 

به فرمان امام رضا بوده و نیز حضرت معصومه دارای برادران و محارم بسیاری بوده اند.

بعضـی محققـان نگاشـته اند: »إن شطـة املأمـون قـد قتلوا هـارون بن مـویس أخا 

الرضا؛ حیث إّن هارون هذا اکن یف القافلة الیت اکنت تقصد خراسان، و اکنت تضم 
»22« علویا، و یلع رأسها السیدة فاطمة أخت الرضا فأرسل املأمون إل هذه القافلة؛ 
فقتـل و شد لّک من فیها، و جرحوا هـارون املذکور...؛1 نیروهای مأمون، هارون برادر امام 
رضا را کشتند؛ آن گاه که او در کاروانی بود که به سوی خراسان در حرکت بودند و22 علوی 

این کاروان را تشکیل می دادند، که قافله ساالر این کاروان، حضرت فاطمه معصومه خواهر 

امام رضا بود. مأمون دستور داد به این کاروان یورش برند. آنها ]در منطقۀ ساوه[ همه را قتل 

عام کردند و بعضی را نیز مجروح ساختند؛ از جمله هارون بود که به شهادت رسید. بنا بر این 

نقل، حضرت معصومه را نیز مسموم نمودند«.

ایـن گـزارش و حادثه، اگر چه در کتب معتبر تاریخی ذکر نگردیده، ولی عقل و منطق آن را 

مدلـل می نمایـد؛ چرا که از یک سـو، عنایت »آل اهللا« به ذراری و فرزنـدان و به خصوص بانوان 

و گرامی داشـت آنان و از سـوی دیگر، سفری سیاسـی و خطرناک در آن زمانـ  آن هم با کجاوه 

و محمـل که سـوار شـدن و فرود آمدن از کجـاوه، نیازمند به حضور محرمی اسـتـ  می طلبد 

که حضرت معصومه در معیت جمعی از برادران و محارم، به این سـفر اقدام کرده باشـد. 

1. الحیاة السیاسیة لإلمام الرضا، ص428؛ قیام سادات علویون، ص161- 168.
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بنابراین آن بانو، نگین کاروانی نورانی )خاندان موسوی( بود که در این هجرت می درخشید 

و همـان گونـه که گردا گرد حضرت زینب در سـفرها و حتی برای تشـّرف به زیارت جد و 

مادر بزرگوارش در »روضه نبوی« را برادران احاطه کرده و آن بانو به زیارت مشـرف می گشـت 

و بازمی گردید؛ حضرت معصومه نیز بدون حضور محارم و برادران به این سـفر طوالنی و 

خطرناک، هرگز اقدام نمی کند.

حضرت معصومه شریک نهضت رضوی

 این هجرت، حرکتی احیاگر، انقالب آفرین و افشاگر بود. همان گونه که حضرت زینب

در »قیام حسـینی«، سـهیم و همراه بودنـد، فاطمه معصومه نیز شـریک »نهضة الرضویه« 

بودند. میان عاشورای کربال و عاشورای مرو1، در حقیقت امر و باطن نهضت، تفاوت چندانی 

نبوده؛ بلکه فقط در روش و سالح دشمن، تفاوت دیده می شد.

عاشورای کربال

در حکومـت امـویـ  کـه اصـل آن از بـازار مکـه و به سـردمداری ابوسـفیان پی گرفته شـد 

ـ سـرانجام، کار به دسـت یک جوان مسـیحی زادۀ می گسـاری )یزید( افتاد که خواسـت ارواح 

دوزخـی اجـداد مشـرک خویش را بـا از میان بردن عدالت و ریشـه کن کردن حامیـان قرآن، از 

خود شاد سازد؛ همان گونه که امام حسین در خطبه ها و کلماتی که در طول مسیر و نیز روز 
عاشورا بیان کردند، این خطر فراروی اسالم و قرآن را بازگو نمودند.2

این بود که بزرگ ترین احیاگر »اسـالم ناب«  یعنی حسـین، ثاراهللا و فرزند پیامبر خدا در 

روز عاشـورا، چنـان از قـرآن و عدالت و توحیـد قرآنی دفاع کرد که نقـش احیاگر خویش را در 

دادگـری، احیـای مکارم و معالی دیـن بر چهرۀ تاریخ ابدی نمود و حضـرت زینب در این 

دفاع و جهاد و نهضت حسینی، شریک و همراه او بود.

1. عبارت »عاشورای کربال و عاشورای مرو« متعلق به عالمه محمدرضا حکیمی می باشد.
2. ر.ک: فرهنگ جامع سخنان امام حسین، ترجمه: علی مؤّیدی.
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عاشورای مرو

حضـرت فاطمـه معصومه نیز همین نقش را در »عاشـورای مرو« بـر عهده گرفت. در 

حکومت عباسی، کوشش های بسیاری به عمل آمد و هزینۀ بسیاری شد تا به گونه ای »نور خدا« 

را خاموش کنند و فرهنگ و توحید و عدل اسالمی را محو نمایند. البته، بنی عباس با دو شمشیر 

خون و مکر )جنگ سخت و نرم( پا به عرصۀ این مبارزه گذاشتند.

آنـان کوشـیدند تـا افـکار وارداتی، التقاطـی غیر قرآنـی خـود را وارد حوزۀ دیـن کنند و در 

شبسـتان های مسـاجد و مدارس اسـالمی، به جای معارف علمی و عملی ناب و فوق متعالی 

قرآنی و اهل بیتی، افکار گوناگون و متخالف1 را به دسـت مالحده، یهودی، صائبی و... مطرح 

کنند تا تفکر و اندیشـۀ ناب و شـفاف و یک دسـت قرآنی از مسـلمین گرفته شـود و قرآنی که 

اختالف امت های گذشته را مورد نکوهش های سخت قرار داده بود، خود دست خوش فرقه های 

پدید آمده در درون اسـالم گردد و از سـاختن »امت واحده« بازماند و بر محیط های شـرک یا 

ادیان منسوخ غلبه نکند و به همین دلیل، یاوران و مبلغان فرهنگی بنی عباس در کار ترجمۀ کتب 

بیگانه و نشر افکار التقاطی در میان مسلمانان بودند و هرگاه کسی مانند هشام بن حکم، رد بر 

آن افکار التقاطی می نگاشت، او را نابود می کردند. البته آنان اندکی در این کار فائق آمدند و اگر 

چه نتوانسـتند اصل دین اسـالم را محو کنند، ولی در دامان همین جریان ها و از مادر »فرهنگ 

التقاطی« در دوران بنی عباس دست کم، چهار مذهب و مسلک برای مسلمانان به نام »مذاهب 
اربعه« پدید آمد که این تفرقه گرایی را بنی امیه با همۀ خباثت خود نتوانستند ایجاد کنند.2

ار و بی آبروی آل عباس تشـکیل داد نیز به دسـت 
ّ

از مجالس »مناظرات مرو« که خلیفۀ غد

می آید که او در پی عاشورایی دیگر بود. مأمون می خواست اهل بیت و فهم قرآنی اهل بیتی را 

محو کند، ولی در آن مجالس و میدان جنگ فرهنگی، امام رضا »پرچمدار عاشورای مرو« 

پیروزمند از نبرد در آمد و توحید قرآنی را از زیر آوار تهاجمات فرهنگ ها و اصطالحات وارداتی 

1. َوْهمانــی، یونانــی، اســکندرانی و عرفان وحدت وجــودی، خیالی هندی و ُگنوســی و ســلوک صوفیانه ُرهبانی 
مابینالنهرینی.

2. برگرفته از: سخنان عالمه محمدرضا حکیمی )متأله قرآنی...، محمدعلی رحیمیان فردوسی، ص36 و 37(.
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 نجات داد. چون مأمون در این نبرد شکسـت خورد، سـرانجام با شمشـیر عریان به نبرد امام

برخاسـت؛ ولـی امام توانسـت بر هدف شـوم او فائق آیـد. و آن روز که جنازۀ مسـموم و مطهر 

حضرت امام ابوالحسن علی بن موسی الرضا در سناباد طوس تشییع شد، حقایق توحیدی 

و قرآنـی و شـمه ای از معـارف غنی عترت و همتایان قرآن و مبانی تربیت صحیح اسـالمی، در 

اقطار و افکار خراسان منتشر شده بود و بدین سان، مأمون عباسی نتوانست امت را به طور کامل 

از تربیت حرّیت آموز قرآنی به وسیلۀ آن امام همام، محروم گرداند و سپس مفسران و متکلمان 

ار 
ّ

و فیلسوفان ارسطویی را که خود تهیه دیده بود، بر مسند تربیت بنشاند تا پشتوانۀ سیاست غد

و خـون ریـز آل عبـاس باشـند و آن همه جنایات و سـفاکی ها و چپاول های مالی و معیشـتی و 

تبعیض ها و تفاوت ها را تأیید و توجیه کنند.

و بدین گونه، در دو عاشورای »حماسه و توحید« قسط و عدل قرآنی و حقایق ربانی و معارف 

آسـمانی از هجـوم ظلمات شـیطانی و اهـواء و آرای نفسـانی، مصون ماند و این دو عاشـورا، دو 

»زینب« داشت، که یکی حضرت زینب خواهر امام حسین است که پرده از چهرۀ نفاق 

بنی امیه برمی افکند و زالل عاشورای حسینی را چون کوثری از نور در گسترۀ تاریخ آدمیت جاری 

می سـازد. و دیگری، حضرت فاطمه معصومه اسـت که با هجرت به سـوی برادر، در مسیر 

حرکت، به نشـر فرهنگ تشـیع می پردازد و با بذرافشـانی فرهنگی، مرکز ایران را به نشـر معارف 

ناب قرآنیـ  اهل بیتی می آراید و سـرانجام به قم می رسـد و قم را چشـمۀ آفتاب »معارف ثقلین« 

می گرداند.

کوثر نور در کویر قم

مؤلـف تاریـخ قم، هجـرت و ورود حضـرت فاطمه معصومـه به قم را چنیـن گزارش 

می کند:»چون به ساوه رسید، بیمار شد؛ پرسید که: میان من و شهر قم چه قدر مساحت است؟ 

او را گفتند که ده فرسـخ اسـت. خادم خود را بفرمود تا او را بردارد و به قم برد. خادم او را به قم 
آورد و در سرای موسی بن خزرج فرود آمد«. 1

1. تاریخ قم، حسن بن محمد قمی، ص213؛ بحار االنوار، ج60، ص219.
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سـپس این قول را نپذیرفته و می گوید:»روایت صحیح و درسـت، آن است که چون خبر به 

آل سـعد رسـید، همه اتفاق کردند که قصد »سّتی فاطمه« کنند و از او درخواست نمایند که به 

قم آید. از میانۀ ایشان، موسی بن خزرج تنها هم در آن شب بیرون آمد و چون به شرف مالزمت 
سّتی فاطمه رسید، زمام ناقۀ او بگرفت و به جانب شهر بکشید و به سرای خود او را فرود آورد«.1

اجـالل نزول بانوی کرامت به قم )23 ربیـع االول، 201ق(، نقطۀ عطفی در فرایند تکاملی 

تاریخ مذهبی، فرهنگی شـیعی در این شـهر اسـت. طلوع آفتاب وجود او بر افق برین سرزمین 

نیکسرشتان، این سرزمین را نورباران ساخت و از جای جای قدم های مبارکش چشمه های خیر 

و برکت جوشید و رودی از نور بر ایران و جهان جاری ساخت.

فروزندگـی قـم، کـه در پرتو روایـات »آل اهللا« جلوه گر شـده بود، تعریف و تبییـن گردید و 

شهر قم با قدوم »حضرت فاطمه موعود«، آسمانی شد. حضور او انقالبی بر پا کرد و قمیون و 

اصحاب ائمه در این شهر، مودت و محبت خود را به یادگار اهل بیت ابراز کردند.

مردمـی کـه بـه حق، دل باختـۀ آل اهللا بودند و به پـاس این مهرورزی و محبـت، »دعبل« را که 

شـاعر اهل بیت بود و قصیده ای در مدح و ثنای آل اهللا سـرود، چون به قم وارد شـد، مقدمش را 

گرامی داشتند و بر سر و روی او درهم و زعفران نثار کردند، حال هنگام ورود بانوی عفاف و کرامت 

)حضرت فاطمه معصومه( چه شور و غوغایی بر پا کردند و چه فضای ملکوتی پدید آوردند!

بی گمان همه فریاد شوق و شادی سر دادند: خوش آمدی، مقدمت مبارک، ای جلوۀ زهرا، 

.دختر موسی و اخت الرضا

رواق منظــر چشــم مــن، آشــیانۀ توســت

کــرم نما و فــرود آی که خانه، خانۀ توســت

قمی ها، حضرت فاطمه معصومه را بسیار خوب می شناختند. او بر اساس روایت امام 

صادق »فاطمه موعود« بود که قمیون انتظار ورود آن حضرت را داشـتند و قمی ها، سـال ها 

منتظِر ورود و زیارت آن حضرت بودند.

1. همان.
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از سـوی دیگر، حضرت فاطمه معصومه نیز مردم قم را خوب می شـناخت و بارها در 

خانۀ پدرش امام کاظم از مردم و سـرزمین قم یاد و تکریم شـده بود و حضور ده ها صحابی 

امـام صـادق و امام کاظـم و امام رضا در این شـهر، فضای فرهنگی این شـهر را ماالمال از 

عشق ورزی به ساحت اهل بیت کرده بود.

 بنابراین، همان گونه که در نقل دوم »تاریخ قم« آمده، موکب حضرت فاطمه معصومه

در حالی که زمام ناقۀ آن بانو بر دسـت و دوش شـخصیت بزرگ قم )موسی بن خزرج( بود، در 

هنگامه و هاله ای از عشق ورزی و محبت قمی ها به عترت، وارد قم گردید. عطر حضور شفیعۀ 

روز جـزا، فضای قم را بهشـتی سـاخت و فـروغ زهرایی آن بانو، دیدگان را آینـه کاری کرد. پاک 

سرشتان قم، گروه گروه به استقبال او شتافتند و قداست و جاللت فاطمه را مدح و ثنا گفتند 

و شکوه حضرت فاطمه زهرا را در آفتاب جمال و جالل این بانوی موسوی به نظاره نشستند.

غم فراق

در آن ایـام، جـای جای قم، غرق شـادی و سـرور بـود. فریاد و بانگ »شـاد باش« همه جا 

طنینافکن شده بود. گویی کوثر والیت در این سرزمین جاری گشته و شاخسار طوبای بهشتی 

بر این شـهر سـایه افکنده بود؛ ولی افسـوس که حضرت فاطمه معصومه به علت بیماری، 

چند روزی را بیشتر میهمان مردم والیی قم نبود.

مردم قم و دانشوران صحابی در حالی که حضور دخت آفتاب را به شهر گرامی می داشتند1، 

از دیگانشـان سرشـک غم جاری بود. آنان در آتش اندوه و ماتم فراق این بانو می سـوختند؛ زیرا 

می دانسـتند به زودی این کوکب دّری در سـرزمین سبزپوشان شیعی، غروب خواهد کرد و آنان 

را به فراق ابدی مبتال خواهد نمود. فاطمه معصومه هفده روز در قم در سـرای موسـی بن 

 عبادت آن بانوی بهشـتی، امـروزه به »بیت النور« معروف 
ّ

خزرج به عبادت مشـغول بود. محل

است و در مدرسه سّتیه ـ عمار یاسر، میدان میر ـ قرار دارد.

اگر وفات شـهادت گونه حضرت فاطمه معصومه 10و 12 ربیع الثانی )ایام معصومیه( 

1. مردم قم هر ساله، ایام تشریف فرمایی آن حضرت )23 ربیع االول( را گرامی داشته و جشن می گیرند.
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باشد، روشن است که سال روز ورودش به حرم اهل بیت )قم( 23و یا 25 ربیع االول بوده است.

پـس از هفـده روز حضور عرشـی فاطمه معصومـه در قم، روح آن حضرت به سـوی 

ملکـوت اعلـی پرواز کرد. مردم قم، مراسـم باشـکوهی برای آن حضرت برگـزار کردند. پس از 

مراسم غسل، کفن و نماز با شکوه، پیکر مقدس حضرت را به سوی »باغ باُبالن« تشییع کردند 

و بدن مطهر را در کنار سردابی که برای آن حضرت آماده شده بود، بر زمین نهادند.

از آن جا که همراه جنازۀ حضرت هیچ »محرمی« وجود نداشت، میان خاندان سعد و بزرگان 

قم اختالف افتاد که چه کسی سزاوار است بدن ناموس کبریا و معصومۀ آل اهللا را دفن کند؟

مؤلف »تاریخ قم« در این باره، چنین می نگارد: »آل سعد با یکدیگر خالف کردند در باب 

آنکه: که سزاوار آن است که در سرداب رود و فاطمه را بر زمین بنهد و دفن کند. پس از آن اتفاق 

کردند به آنکه خادمی به غایت پیر از آِن یکی از ایشـان، »قادر« نام را حاضر گردانند تا فاطمه 

را در گور نهد و کسـی را به طلب او بفرسـتادند. در میان این گفتگوی، از جانب بیابان دو سوار 

بر آمدند دهن بر بسـته، و روی بدین مردم نهادند؛ چون نزدیک جنازۀ فاطمه رسـیدند، از 

اسب فرود آمدند و به فاطمه نماز گزاردند و در سرداب رفتند و فاطمه را دفن کردند. پس از گور 
بیرون آمدند و برنشستند و برفتند و هیچ کس را معلوم نشد که آن دو سوار چه کسانی بودند؟!«1

بـا توجه به سـیرۀ معصومـان و قرائن، می توان گفت کـه آن دو بزرگوار، امـام رضا و امام 

جواد بودند...

آثار و پیامدهای مبارک این هجرت

الف. هجرت و دفاع از والیت

در آن هنگامۀ خطر و آشوب های سیاسی که مأمون برای استحکام بخشیدن به ارکان قدرتش 

به ظاهر، چهرۀ مطلوب و عالقمندی به اهل بیت و به خصوص امام هشـتم نشـان می داد، و 

 حاکمیـت جهان اسـالم، هنوز پیامد آثار دو قطبی بودن بغـداد و مرو را تحمل می کرد و 
ً
تقریبـا

1. تاریخ قم، ص213 و 214.
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هر روز آشـوبی برمی خاسـت، حضرت فاطمه معصومه به این هجرت و سـفر خطرناک 

اقدام نمود، تا به یاری برادر مظلوم خود بشتابد؛ برادری که در همان آغاز حرکت به سوی مرو، 

فرمودند که برایش گریه کنند؛ زیرا او را از این سفر، بازگشتی نخواهد بود!

حضرت معصومه دفاع از امام زمان خویش را به خود الزم می دانست و بر خود فرض 

می دانسـت بـه هر صورت ممکن امامش را یـاری نماید. آن حضرت این هجـرت را آغاز کرد، 

اگرچه به حضور امام شـرفیاب نشـد، ولی موجب گردید که مردم به مظلومیت امام هشـتم 

واقف گردند و جریان والیت عهدی از سـوی مأمون را توطئه بدانند. آن حضرت به این مقصود 

رسید و لذا چون حضرت رضا به شهادت رسید، مردم قم، مأمون را عامل شهادت آن حضرت 

دانستند و پس از انتقال مأمون از مرو به بغداد، مردم قم یکپارچه قیام کردند و در مقابل حکومت 

بغداد ایستادند و از پرداخت خراج و مالیات امتناع ورزیدند و نهضتی آفریدند که شعله های آن 

از سال 204 تا سال 211ق. در این سرزمین روشن بود و حکومت بغداد را تهدید می کرد. 

مؤلـف کتاب »النجـوم الزاهرة« چنین می نـگارد:»و فیها )210ق( امتنـع اهل قم، توّجه 

ایلهـم املأمـون یلع بـن هشـام، فحاربهم حـیت هزمهم و دخـل ابلدل و هدم سـورها و 
اسـتخرج منها سـبعة آالف ألف درهم؛1 در سـال 210ق مردم قم، از پرداخت مالیات به 
مأمـون امتنـاع ورزیدند. او علی بن هشـام را به نبرد با آنان فرسـتاد و علی بن هشـام با مردم قم 

جنگید، و حصار شهر را خراب کرد و وارد شهر شد و خانه های آنان را ویران کرد و هفت میلیون 

درهم از آنان گرفت«.

احمـد بـن یحیی بـالذری نیز می نویسـد: »اما در قـم، مردمـان، عصیان آغـاز کردند و به 

مخالفـت پرداختنـد و از ادای خـراج سـر باز زدند. مأمون، علی بن هشـام مـروزی را به جنگ 

ایشان فرستاد و سپاهی نیز به یاری وی روانه کرد. علی بن هشام، قمّیون را سرکوب کرد و بزرگ 

ایشـان یحیی بن عمران را بکشـت و دژ های شـهر را با خاک یکسـان ساخت و هفت هزار هزار 
درهم و کسری از ایشان بگرفت«.2

1. النجوم الزاهرة، ج2، ص190.
2. فتوح البلدان، ص73.
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اگـر ایـن خیزش و دفاع از فرهنگ شـیعی پـس از هجرت حضرت فاطمـه معصومه و 

شـهادت امـام رضـا در قـم رخ داد، بدون شـک روشـنگری های آن بانو بود که مـردم قم را 

مطمئن به دشمنی مأمون با علی بن موسی الرضا ساخت و آنان باور داشتند که امام با توطئۀ 

مأمون به شهادت رسیده است. اگرچه اقدامات نظامی و انقالبی قم در این دوره، و ارتباط آن با 

سازمان امامت در پس پردۀ »تقیه« پنهان است و امام جواد سکوت اختیار کرده، ولی دشمن 

زیـرک ایـن فعالیت هـا را مرتبط با امام جواد می دانسـت و می کوشـید تـا آن را از طریق امام 

خاتمه بخشد. بنابه گفتۀ ازدی و طبری، مأمون در اثنای لشکرکشی اش به روم، امام جواد را 

فرا خواند و در ماه صفر215ق در تکریت )عراق( به او خوش آمد گفت و در آن جا دختر خود 

ام الفضل را به ازدواج او درآورد. مأمون از آن حضرت خواسـت تا در بغداد عروسـی کند و آن 

گاه با همسرش به مدینه بازگردد. بدون شک این ازدواج، سیاسی بود. مأمون خواست تا دو باره 

نسبت به پیشوایان شیعه ابراز ادب و ارادتی کرده باشد، ولی شیعیان، به ویژه قمیون، با توجه به 

سابقۀ مأمون و نیرنگی که نسبت به امام رضا به کار گرفت، هرگز فریب او را نخوردند و این 
ازدواج، نه حمایت شیعیان به مأمون را جلب کرد و نه قیام های قم را متوقف ساخت.1

بنابراین ممکن اسـت گفته شـود که قیام مردم قم به اذن امام جواد بوده اسـت. ابن شهر 

آشوب در »مناقب« نیز این رابطه را تأیید می کند و می نگارد: 

»ابراهیـم بن حممد اهلمـداین قال: کتب ابوجعفر اّل کتاباً و امرین اَْن ال اُفَّکُه حیّت 
یمـوت حییی بن عمران. قال: فمکث الکتاب عندی سـننی، فلّما اکن ایلوم اذلی مات 
فیـه حییی بن عمران فََکْکتُـُه، فإذا فیِه ُقْم بِما اکَن َیُقـوُم بِِه؛2 ابراهیم بن محمد همدانی 
می گوید: نامه ای از سوی امام محمدتقی برای من ارسال شد؛ ولی فرموده بود: آن را نگشا 

تا مرگ یحیی بن عمران فرا رسد. چندسالی این نامه نزد من بود و آن روز که یحیی رحلت کرد، 

نامه را گشودم و در آن چنین آمده بود: شما جانشین و قائم مقام یحیی می باشی«.

بـه هـر روی، این شـورش فراگیر و طوالنی، رهیـن آموزه های والیتمدارانـه حضرت فاطمه 

1. تاریخ سیاسی غیبت امام دوازدهم، ص80.
2. مناقب آل ابی طالب، ج4، ص397.
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معصومـه در همـان چند روز حضـورش در قم بود. اینکه فقط قم، به قیـام و انقالب اقدام 

نمود و در مقابل مأمون ایسـتاد و مأمون را قاتل امام هشـتم می دانسـت، به برکت آموزه های 

والیتمدارانۀ حضرت فاطمه معصومه بود.

ب. هجرت و نشر فرهنگ شیعی

کاروانـی از خانـدان عصمت به رهبـری حضرت فاطمه معصومه عازم مرو اسـت. آن 

زمان، حضور و ظهور سادات علوی، پیام آور قیام و نهضت بود. هر کجا سادات علوی مشاهده 

می شـدند، فروغ والیت از آن ناحیه می درخشـید. اینکه سادات علوی دست به اقدام و هجرت 

می زدنـد، بـه جهت ایـن آثار فرهنگی بـود. اگر حضرت عبدالعظیم حسـنی به ری هجرت 

می کند، اگر بیش از چهار صد فرزند از خاندان فاطمه و علی به سـوی قم می آیند و اگر در 

جای جای این کشـور، قبری و مرقدی از ذراری آل اهللا می درخشـد، در حقیقت این هجرت ها 

و یـا فرار از دسـت دشـمنان و آمـدن به منطقه خاص، بـرای آن بود که آن منطقـه را به »فرهنگ 

علوی« بیارایند و بذر محبت و دلدادگی به عترت را در آن سرزمین بیفشانند و حضرت فاطمه 

معصومه در این بذرافشـانی سـرآمد بـود. کاروانی بزرگ و خطیر از مدینه آن هم به سـوی 

مرو، از هر مسیری که عبور می کرد، خبر آفرین بود. مردم را به گفتگو و بحث دربارۀ این گروه از 

مهاجران إلی اهللا برمی انگیخت و از دلیل هجرت، آرمان، مقصد و مقصود هجرت و شخصیت 

مهاجران گفتگو می شـد و این گفتگوها، سـبب نشر فرهنگ شیعی در طول مسیر می گردید؛ به 

 نقشۀ راه فرهنگ شیعی بود و سال ها 
ً
خصوص که مسیر حرکت کاروان از مدینه تا قم که تقریبا

پیش از این هجرت تاریخی، اشـعریون و بعضی از طایفۀ بنیاسـد از همین مسیر به قم هجرت 

کرده بودند و این مسیر را به فرهنگ شیعی آراسته بودند.

به سبب خصوصیت شیعی بودن مردم حاشیه این مسیر بود که مأمون سفارش کرد حضرت 

رضا را از این مسیر به مرو نیاورند، چون ممکن است دوستداران آن حضرت شورش کنند. 

شیخ صدوق ـ که از بزرگان قم و پی جوی مفاخر این شهر است ـ مسیر تشریف فرمایی آن 

حضرت را چنین می نگارد: 
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»فکتـب إیلـه الَمأمون : ال تَأخذه یلَع طریق الکوفة و قُم، فَُحِمَل یلَع طریق ابلصة 

و الهـواز و فـارس حـیت وایف مرو؛1 مأمون به مسـئول کاروان امام رضا نگاشـت که آن 
حضـرت، از راه کوفـه و قـم به مرو نیایند، بدین دلیل آن حضرت را از بصـره و اهواز و فارس به 

مرو آوردند«.

بدون شـک، هجرت کاروان فاطمی از این مسـیر، به نشـر و اشاعۀ »فرهنگ علوی« بسیار 
کمک نمود.2

ج. هجرت در آیینۀ روایات قم

هجـرت حضرت فاطمـه معصومه و اجالل نزول آن حضرت بـه قم، فرایند بالندگی و 

رشد فرهنگی شیعی در این شهر را سرعت بخشید و نقطۀ عطفی در سیر تکاملی تاریخ مذهبی 

ـ فرهنگی این شـهر گردید. طلوع آفتاب وجود او بر افق این اقلیم، قم را نورباران سـاخت و از 

جای جای قدم های مبارکش در این سـرزمین، چشـمه های خیر و برکت جوشید و اقیانوسی از 

نور بر این گستره روان ساخت.

آری، هجرت آن حضرت به قم اسـت که روایاتی را ـ که دربارۀ قم و مردم این سـرزمین از 

سوی ذوات مقدس معصومان صادر شده بودـ  تفسیر و تبیین نمود و چهرۀ آسمانی این شهر 
را نمایان ساخت.3

هجرت و جنبش سیاسی

 سـابقۀ جنبـش سیاسـیـ  اجتماعـی زن در اسـالم، بـه همـان آغـاز بعثـت پیامبراکـرم

بازمی گردد؛ آن گاه که دریچۀ ملکوت وحی بر مردم باز شد و تابش انوار قرآن، مردم را نور باران 

ساخت. امّ المؤمنین، حضرت خدیجه در این تجلی، حضور مجاهدانه و ایثارگرانه یافت و 

در میان بانوان، بهترین صحابی و همراه رسول خدا گردید. 

1. عیون اخبار الرضا، ج2، ص149.
.2. ر.ک: جغرافیای هجرت حضرت فاطمه معصومه

3. شایان توجه: مجموعه ای از این روایات،  در پایان همین کتاب آمده است.
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از منظر اسـالم، زن نیز چون مرد، نیمی از پیکر و جامعۀ انسـانی اسـت و در قرآن، همراه و 

همتای مرد و مخاطب آیات قرآن قرار گرفته است، البته به پاس بعضی از تفاوت های طبیعی زن 

و مرد، احکام مخصوصی از سوی خداوند نازل گردیده است. به هر روی، از دیدگاه قرآن، زن 

و مرد، هر دو موجودی مستقل اند و در مسیر رشد و تعالی هر دو می توانند تا بی نهایت عروج 

و صعود نمایند. در مسـائل اجتماعی، زنان نیز چون مردان فعال اند و از نگاه شـریعت، آنان نیز 

جایگاه مناسـبی دارند و هرگز از حرکت های تعالی بخش اجتماعی محروم نشـده اند؛ بلکه بر 

اسـاس آموزه های قرآن و سـنت، مسـئولیت های اجتماعی میان زن و مرد بـا حفظ تفاوت های 

طبیعی، تقسیم شده است.

فعالیتهای ارزشمند1

اگر چه بر زنان »جهاد« واجب نیست، ولی در سایر سنگرهای دفاعی، همدوش مردان اند. 

عمده مسـائل »سیاسی اسالم«، بیعت، هجرت و حضور در عرصه های گوناگون جنگ بوده و 

هست که در تمام این عرصه ها، زنان نقش فعالی داشته اند.

1. بیعت

حضور زن مسـلمان در موضوع خطیر بیعت، یکی از محوری ترین مسـائل سیاسی اسالم 

اسـت؛ چون بیعـت، التزام و برعهده گرفتن اطاعت و فرمانبـری از اوامر و منویات امام و رهبر 

جامعه است. مسلمانان می دانستند که پس از بیعت، اگر مخالفت کنند، مرتکب حرام شده اند.

امیر مؤمنان علی فرمود: 

م؛2 مردم پیش از بیعت 
َ
ن یبایعوا فإذا بایعوا فال خیار هل

َ
»َو إنَّما اخلیار إل انلاس قبل أ

اختیار دارند، ولی پس از آن، باید به رهبری وفادار بوده، مخالفت نکنند«.

در تمام بیعت های اسالم، زنان با رسول خدا بیعت کردند. شگفت آنکه، در اولین پیمان 

1. در مقدمه و طلیعه کتاب، به ابعاد وجودی و ملکوتی »بانوان« اشــاره شــده؛ لذا می طلبد که در اینجا به این مبحث 
بیشتر پرداخته شود.

2. ارشاد، ص186.
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بۀ اول با آن حضرت بیعت 
َ

مسلمانان با رسول اکرم که چند نفر از مردم یثرب بودند و در َعق

را« دختر عبیدة بن ثعلبه، حضور داشت و بیعت کرد و پس از آن نیز زنان 
ْ

کردند، زنی به نام »َعف

در سه بیعت بزرگ )بیعت رضوان، بیعت پس از فتح مکه و غدیر( بیعت نمودند.

در بیعت رضوان که نورنوشـتۀ قرآن، آن را جاودانه نمود و خدا را خشـنود ساخت1 و پیمانی 

بود که بعضی آن را »بیعت مرگ« نامیدند2 و مسـلمانان اوج مجاهدت و ایثار خود را در آن به 
نمایش گذاشتند، زنانی که حاضر بودند، در آن بیعت شرکت کردند.3

شـیخ مفیـد، چگونگی بیعت زنان با رسـول خـدا را در حدیبیه )بیعـت رضوان( چنین 

گزارش می کند: 

»علی عهده دار این امر شد، لباسی را بگسترد. زنان با عنوان بیعت، بر آن دست گذاشتند 
و سپس رسول خدا بر آن دست گذاشت«.4

پس از فتح مکه و بیعت مردان، زنان نیز با رسول خدا بیعت کردند.

دربـارۀ چگونگـی این بیعت گفته اند کـه پیامبر خدا با زنان با گفتـار، بیعت می کرد و یا 

اینکه دستور می داد ظرف آبی بیاورند و دست خود را درون آب فرو می برد، سپس زنان دست در 

ظـرف آب می نهادنـد و پیمان محکم رابطۀ فرد و دولت، تحقق می یافت. از امام باقر منقول 
است که بیعت زنان با پیامبر خدا از روی لباس و پوشش بود.5 

و باالتریـن بیعت، پیمان مسـلمانان با علی در غدیر خم بود، کـه در این بیعت نیز زنان 
شرکت نمودند. 6

2. هجرت

در هجرت نیز از همان آغاز، زنان، همپای مردان مجاهد هجرت کردند و در هجرت به حبشه، 

1. فتح / 18.
2. صحیح، مسلم، ج3، ص1486.

3. اعالم النساء المؤمنات، ص624، ش 391.
4. ارشاد، ص91 و 92.

5. مجمع البیان، ج9، ص276؛ خصال، ج2، ص141.
6. بحاراألنوار، ج94، ص122.
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زنان حضور داشتند و در هجرت مسلمانان به مدینه نیز جمعی از زنان جزو مهاجران بودند.

3. میدان های جنگ

از جلوه های آشـکار مشارکت زنان در عرصۀ سیاسـت، حضور فعال آنان در میدان دفاع از 

حریم دین و ایمان بود. همان طور که گفته شد »جهاد ابتدایی« بر زنان واجب نیست، ولی دفاع 

از دین، یک وظیفۀ همگانی است. از جمله زنان مدافع، »نسیبه« دختر »کعب« است که همراه 

رسول خدا در جنگ احد شرکت کرد و وظیفۀ آب رسانی به رزمندگان را بر عهده گرفت. این 

بانوی فداکار، در این جنگ مجروح شد و در جنگ خیبر و حنین نیز شرکت داشت.

»امّ المؤمنین اّم سلمه« نیز در جنگ خیبر شرکت کرد و به پیامبر عرض کرد: »دوست دارم 

که همراه شـما باشـم و هر آنچه از دسـتم بر آید، برای کمک به اسـالم انجام دهم. رزمندگان را 

سیراب سازم، از لوازم جنگجویان حفاظت کنم، مجروحان را درمان نمایم و مجاهدان را یاری 

رسانم«. رسول خدا با این سخن: »یلع برکة اهللا« حضور او را ارج نهادند.

از زنـان مجاهـده، »صفیه« )عمه رسـول خدا( بـود و »ام عطیه«، که در حمایت از رسـول 

خدا در هفت جنگ شرکت کرد و به مداوای مجروحان و پرستاری بیماران پرداخت.

و »هند«، دختر »عمرو بن حزام«، بانوی بزرگواری اسـت که در جنگ احد شـرکت کرد و 

نیز »سـوده« دختر »عمارة بن اشـتر همدانی« است که در جنگ صفین حاضر شد و سرنوشت 

او جزء داستان های ناب تاریخ و تأثیر گذار است.

4. شهادت

یکی دیگر از عرصه های فاخری که بانوان در آن درخشـیدند، عرصۀ »شـهادت« اسـت که 

طلیعۀ آن، به نام »سـمیه« آراسـته و مزّین شده است. سمیه و یاسر )مادر و پدر عمار( نخستین 

شهدای تاریخ اسالم اند.

حضوری آگاهانه

حضـرت خدیجـه که در نهضت اسـالم بـا جان و مـال و شـخصیت اجتماعی خود 

حضور داشـت و حضرت فاطمه که از کودکی در سـنگر دفاع از آرمان پیامبر قرار گرفت 
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و سـپس نهضت فاطمی را ایجاد و فروغ اسـالم ناب را جاودانه نمود و حضرت زینب که 

شـریک نهضت حسـینی گردیـد و همچنین بانـوان صالح و فداکاری که چون خورشـیدی بر 

آسـمان دفاع از دین و آرمان های مقدس آن درخشـیدند و در جنبش های زمان خود، حضور 

داشـته، بلکه قسـمتی از رهبری این جنبش ها را بر عهده داشـتند. به راسـتی اگر فداکاری های 

این زنان مؤمن و نمونه نبود، امروز نامی از »تشـیع« و فروغی از اسـالم ناب محمدی وجود 

نداشت.

حضـرت فاطمـه معصومه نیـز همچون نیاکان خود، شـریک نهضت دینـی امام زمان 

خویش گردید و در نهضت و جنبش سیاسی ـ اجتماعی امام هشتم نقش مهمی ایفا کرد.

هجرت آن حضرت از مدینه، مقدمۀ حضور در این میدان حماسه و انقالب رضوی بود.

او بـه همـۀ زنـان مسـلمان آموخت که همواره یـار و یاور رهبر خـود باشـند و در راه دفاع از 

ارزش های دینی، خطرها را به جان بپذیرند و مدافع حریم دین و امامت باشند.

البته، آهنگ حضور حماسـی این بانوان پاک و عرشـی در میدان های سـخت دفاع از دین 

و ارزش هـای آن، در گـوش تاریخ طنین افکن اسـت و همواره آویزۀ گـوش زنان مؤمن و فداکار 

اسالم در جنبش های اسالمی بوده و خواهد بود.

در عصـر معاصـر، اگر به نهضت تحریم تنباکو و یا نهضت مشـروطه، و از همه روشـن تر، 

انقالب بزرگ اسالمی به رهبری امام راحل و دفاع مقدس بنگریم، حضور حماسی بانوان، 

بسـیار تأثیرگـذار و موجـب پیروزی این حرکت های اسـالمی بوده اسـت و این، به پاسداشـت 

تأثیرپذیری جامعۀ زنان اسالمی ما از آن اسوه ها و نمونه های پاک و مقدس است. 

د. هجرت، و تجّلی ارزش زن در اسام

در این هجرت اسـت که آفتاب کمال »زن مسـلمان« تجلی می کند. کاروانی )22 نفره( از 

مدینه به سـوی پایتخت و دارالخالفۀ اسـالمی و تشرف به محضر »ولّی خدا« حرکت می کند. 

کاروان سـاالر ایـن قافلـه، بانوی با جاللت و مکانتی اسـت کـه مثل نگین انگشـتری در جمع 

»سادات موسوی« بوده و چون آفتاب در منظومۀ کرامت، نورافشان است.
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تمام حرکات و سکنات، فراز و فرود های این کاروان، به فرمان و هدایت او انجام می گیرد و 

همۀ مردان کاروان نیز از این بانوی کرامت، اطاعت و فرمانبری می کنند.

این جلوه ای از همان مکانت و جاللت زن از نگاه اسالم است. در این نگاه، نه تنها »زن«، 

موجود دسـت دوم نیسـت، بلکه سیمای زن از همان مشرقی می تابد که جمال مرد از آن ساطع 

اسـت. هر دو، عضو خانوادۀ انسـان اند. هر دو مظهر اسـمای الهی بوده و به لباس »احسـن«1 

آراسـته و تاج »کّرمنا«2 بر سـر نهاده اند. هر دو از یک سرشت آفریده شده و به سوی یک هدف 

می شتابند.

آدم بـا حـّوا همراه اسـت، با هم در بهشـت می خرامنـد و زندگی می کنند و هر دو همشـأن 

یکدیگرنـد. و پس از هبوط نیز در کنار یکدیگر بسـاط حیات و زندگـی و مدنّیت را روی زمین 
می گسترند.3

 می گـردد و هم شـأن امام حسـین فاطمـه از ایـن نـگاه اسـت کـه همتـای علی

زینب اسـت. و از همان دامان پاک و مطهری که امام هشـتم متولد می گردد، حضرت 

الت و عنایات الهی، وجود او را 
ّ

فاطمه معصومه متولد می شـود و شـئونات آسمانی و تفض

چون برادر نورباران سـاخته، به جز آنکه حضرت فاطمه معصومه زن اسـت و امام نیست، 

بلکه مطیع و فرمانبر امام واجب االطاعۀ خود، حضرت علی بن موسی الرضا می باشد.

به هر روی، از منظر فرهنگ قرآنی، زن و مرد در یک آسـمان می درخشـند و زن در مکارم و 

معالی انسانی، برابر و مساوی با مرد است، نه موجودی مشابه و دست دوم.

آیات فراوانی، وحدت و همتایی زن و مرد را تفسیر می کنند و تفاوت و اختالف جنسیت را 

مؤثر در انسـانیت آن دو نمی شناسـند و در آیات متعدد قرآن، این حقیقت و سرآمدی و برابری، 

تعریف و تبیین گردیده است. در آغاز سوره ای که به نام زنان مزین است، می فرماید: 

ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 

1. تین/ 4.
2. اسراء / 70.

3. بقره / 35 و 36.
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ٺ ٺ1؛ »ای مـردم! بترسـید از پـروردگار خـود؛ آن خدایی که همۀ شـما را از یک تن 
بیافرید و هم از آن جفت او را خلق کرد و از آن دو تن، خلقی بسیار در اطراف جهان از مرد 

و زن برانگیخت«.

در آیه ای دیگر نیز می فرماید: 

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 

ڌ ڌ2؛ »ای مردم! ما شما را از نر و ماده ای آفریدیم و شما را به صورت جماعت و قبیله 
قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید. هر آینه گرامیترین شما نزد خداوند، پرهیزکارترین شماست«. 

در پرتو این آیات، به خوبی روشن می گردد که زن و مرد در مقام انسان بودن، هر دو مساوی 

و برابرند و هر یک می توانند با شهپر تقوا، خود را بر دیگری امتیاز بخشند. چه بسا زنانی نامور 

که بر اوج قله های شرف و انسانیت درخشیدند و فروغ شرف و فضیلت خود را از ستیغ بلندترین 

قله ها، نمایان ساختند و شبه مردانی که در چاه ویل و بدبختی، سقوط کردند.

همتایی و هم گوهری مرد و زن، در هر شأن و مقام، فروغ تابناک نور نوشته های قرآنی است. 

در قرآن چنین می خوانیم: ک گ گ گ گڳ ڳ 

ڻۀ  ڻ  ڻ  ں ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 

ۀ ہ؛3 »مردان مؤمن و زنان مؤمنه، دوست و یار یکدیگرند؛ به نیکی فرمان می دهند 

و از پلیدی هـا بـاز می دارند، نماز می گزارنـد و زکات می دهند و از خدا و پیامبرش فرمانبرداری 

می کنند. خدا، اینان را مورد رحمت قرار خواهد داد«.

در محراب عبادت و سـیر »إلی اهللا« و کسـب فضایل، هر دو مساویند و هر دو می توانند تا 

اوج معنویت، عروج کرده و بر آفاق ملکوت بدرخشند.

در آیه ای دیگر چنین آمده: 

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 

1. نساء / 1.
2. حجرات / 13.

3. توبه / 71.
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ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ 
ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 
ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ1؛ »همانـا مـردان مسـلمان و زنـان 
مسـلمان، مـردان بـا ایمان و زنان بـا ایمان، مردان اهـل طاعت و عبادت و زنـان اهل طاعت و 

عبـادت، مردان راسـتگو و زنان راسـتگو، مردان خداتـرس و زنان خداترس، مـردان خیرخواه و 

مسکین نواز و زنان خیرخواه و مسکین نواز، مردان روزه دار و زنان روزه دار، مردان باعفت و زنان 

باعفـت و مردان و زنانی که یاد خدا بسـیار می کنند، خداوند پـاداش و مغفرت بزرگ برای همۀ 
آنان مهیا ساخته است«. 

فرهنـگ قـرآن، زن و مرد نمی شناسـد؛ بلکه »انسـان« را می بیند و او را بـرای »کمال یابی« 

 اهللا لهم و لهن« نمی فرماید بلکه می فرماید: 
ّ

فرامی خواند؛ از این رو در ذیل آیۀ یاد شـده، »اعد

م« و »ُهم« است، منظور 
ُ
گاه باشید این نیست که هر کجا سخن از »ک ۈ ۈ ٴۇ 2 یعنی آ

مرد است، بلکه زنان را نیز شامل می گردد و این، آموزۀ بلند قرآنی است.

در آیۀ دیگری نیز خداوند جلوۀ آسمانی حضرت مریم را می نمایاند و او را می ستاید و 

می فرمایـد: ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ3  و نمی فرماید: »و اکنت 

من القانتات«.
بـاری، کمـال یابی و مکانت در »فرهنگ وحی«، جنسـیت )زن و مرد( نمی شناسـد؛ بلکه 

بارش انوار الهی بر جان مرد و زن یکسان است.

این ندای قرآن کریم است که اعالم می دارد: ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 

ک گ گ گ4؛ »هـر کسـی عمـل نیکو انجام دهد- مرد باشـد یا زن - در 
حالی که مؤمن است، او را به زندگی پاک و جاوید زنده می داریم«.

1. احزاب / 35.
2. همان.

3. تحریم / 12.
4. نحل / 97.
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رسیدن به »حیات پاک« دو چیز می خواهد: یکی، ُحسن فعلی؛ یعنی عمل صالح و دومی، 
ُحسن فاعلی؛ یعنی مؤمن بودن روح.1

روشن گردید که در نگاه قرآن، مسائل ارزشی و ارجمندی زن و مرد، هیچ به جنسیت ارتباط 
ندارد، بلکه تجلی گاه این اوصاف، جان آدمی است.2

اگر در مواردی، قرآن نام زن و مرد را می برد، به این دلیل است که می خواهد افکار جاهلی قبل 

از اسـالم را باطل سـازد، چون آنان میان مرد و زن فرق می گذاشـتند و عبادات و کسب فضایل را 

مخصوص مردان می دانستند. بدین دلیل قرآن برای زدودن این غبار جهل، اعالم داشت: بوستان 
فضیلتی که به گل های مکارم آراسته می گردد، روح آدمی است و آن، نه مرد است و نه زن.3

اگر در سراسـر قرآن کریم و سـخنان اهل بیتـ  که ترجمان قرآن اسـتـ  جستجو گردد، 

موردی دیده نمی شود که قرآن، کمالی از کماالت را مشروط به مرد بودن بداند و زن را از فیض 

آن محروم سازد.

 ارزش ها را بیان می دارد، چـون: علم و جهل، ایمان و کفر، عزت 
ّ

آیاتـی کـه ارزش ها و ضد

و ذلـت، سـعادت و شـقاوت، فضیلت و رذیلـت، حق و باطـل، راسـتی و دروغ، پرهیزکاری و 

بی بندوبـاری، فرمانبـری و عصیـان، امانت و خیانـت، بردباری و غضـب و... هیچ یک از این 

رند و نه با وصـف مؤنث؛ بلکـه آن آیات می گوینـد: موصوف این 
ّ
اوصـاف، نـه با وصـف مذک

اوصاف، جسـم و بدن نیسـت، بلکه جان و روح اسـت. بدن انسـان که مسـلمان یا کافر، عالم 

یـا جاهـل، پارسـا و یا فاجر نیسـت؛ بلکه جان و روح اسـت کـه زمینۀ تجلی و بـروز این امور 

اسـت. »عقل« نیز نه زن اسـت و نه مرد و »دل« نیز، که کارش کشـف و شهود است، زن و مرد 

نمی شناسـد. »جان« هم که مشـرق فضیلت و خاستگاه رذیلت اسـت، زن و مرد نمی شناسد؛ 
بلکه آفاق همۀ این حقایق، روح است.4

1. زن در آیینه جالل و جمال، آیت اهللا جوادی آملی، ص76.
2. همان، ص77.
3. همان، ص85.
4. همان، ص69.
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بنابراین، فروغ مجد و مکانت زن در اسالم، همان مکانت مرد است و اگر بخواهیم جایگاه 

فرهنگی، ارزشی، اجتماعی و سیاسی زن را در قرآن بشناسیم باید آیات قرآن را بخوانیم و بدانیم:

الـف. آیاتـی کـه مکانت انسـان را تعریف می کنـد و ارج می نهـد و او را با عنوان مسـجود 

فرشتگان و مظهر اسمای الهی و معجزۀ آفرینش می ستاید و نیز به آفرینش او مباهات کرده، او 

را هدف و مقصود از همۀ آفریده ها می شناسد.

ب. آیاتـی کـه بـا عنوان »انسـان« فرود آمده و نشـان فاخـر او را تبیین می کند و یـا با عنوان 

»نـاس« همـۀ جامعۀ بشـری را مخاطب خود قرار می دهـد و یا با عناوین و نشـان های فاخری 

چون: محسنین، مؤمنین، صالحین، عابدین، قانتین، راکعین، ساجدین و... آفاق معنویت و اوج 

طلبی و عروج او را تعریف می نماید.

همۀ این آیات بر زن و مرد به طور یکسان می تابد و هر دو گروه را به سوی فتح این آفاق فرا 

می خواند و این است فروغ و فروز زن در بینش وحی و نگاه اسالمی.

ارجمندی زن مسلمان در احادیث

ده ها بلکه صد ها روایت نیز مکانت زن و ارزش معنوی و فرهنگی او را می ستاید و آن عنصر 

شـریف را در آفـاق گوناگـون تعریـف و تمجید می نمایـد؛ گاه او را از منظر »مـادر« می نگرد و 

کرامتش را ارج می نهد و گاه دیگر با عنوان »همسر« و مشعل گرم خانواده و رمز سکون و آرامِش 

این ارجمندترین نهاد اجتماعی )خانواده(؛ همچنین حضور حماسی، فرهنگی و اجتماعی او را 

در عرصه های گوناگون جامعه، می ستاید.

نبیاء ُحّب النسـاء؛1 از اخالق 
َ
امـام صـادق  دربـارۀ زن می فرماید: »ِمن اَخـالق ال

پیامبران، عالقه و محبت به زنان است«.

َو  فَالتضاّروهـّن  ِعنَدکـم  اهللا  امانـة  انّهـّن  و   ...« می فرمایـد:   امیرمؤمنـان
التعضلوهّن«.2

1. الکافی، ج5، ص320، ح1.
2. مستدرک الوسائل، ج14، ص251، ح7.
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امام صادق نیز در کرامت زن می فرماید: »اکرث اخلری یف النسـاء؛1 بیشترین خوبی ها، 

در وجود زنان است«.

در همین راسـتا از امام صادق دربارۀ »آفرینش حّوا« سـؤال شد که آیا خداوند، حّوا را از 

دندۀ چپ آدم آفرید؟ امام فرمود: »خداوند، منزه تر و برتر از این نسبت و افتراست. آن کسی 

کـه چنیـن می گوید، می پنـدارد که خداوند، قدرت نداشـت برای آدم همسـری از غیر خودش 

بیافرینـد. اینـان راه را بر خرده گیران باز می کنند... به راسـتی آنان چـه می گویند؟ خداوند میان 

ما و آنان داوری کند. خداوند بزرگ، آن گاه که آدم را از خاک آفرید و به فرشـتگان فرمان داد تا 

او را سـجده کنند خوابی عمیق بر او چیره سـاخت، سپس مخلوقی جدید بیافرید... وقتی که به 

حرکت آمد، آدم، از حرکت او به خود آمد، چون بدان نگریسـت، دید زیباسـت و همانند خود 

اوست؛ جز اینکه زن است... آدم در این هنگام گفت: خداوندا، این مخلوق زیبا کیست که من 
نسبت به او چنین احساس انس می کنم؟ خداوند فرمود: این بندۀ من حّواست«.2

بـاری، زن در تفکر اسـالمی همپای مـرد، تکامل پذیر و عالی مرتبه اسـت و در پرتو آموزۀ 

وحی و ایمان و عمل صالح، به معراج می رود. او از جایگاه رفیع عنداهللا برخوردار است و سیر 

او به سوی خدا، بالنده و پویاست.

بانوانـی چـون: حضـرت زینـب و حضـرت معصومـه، بـر سـتیغ همـۀ فرزانگی ها و 

بالندگی های یک زن مسلمان می درخشند. آنها برخوردار از عالی ترین سجایا و مکارم اخالقی 

هستند. فروغ همۀ صفات تعالی بخش قرآن از وجود آنان ساطع است و در پرتو آیات قرآن، نور 
باران، و از برترین عباد صالح، محسن، متقی، پارسا و مکرمین می باشند. 3

این است سیمای آن »بانوان کرامت« در قرآن و روایات. هر آیه ای که از ایمان و عمل صالح 

می گوید، در حقیقت آنها را نیز می ستاید، و هر نور نوشتۀ وحی که از فضایل و مکارم و مناقب 

و کرامت انسان گزارش می دهد، آن حضرات را می آراید.

همیـن منزلـت بلنـد و رفیع اسـت که قبـر مطهر بانوانی مثـل حضرت زینـب کبری و 

1. من الیحضره الفقیه، شیخ صدوق، ج3، ص385، ح4352.
2. بحاراألنوار، ج11، ص115 و 116.

3. همان.
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 زیارت و اقتباس نور مؤمنان سـاخته و بارگاه نورانی شـان 
ّ

حضرت فاطمه معصومه را محل

را کوثر کرامت گردانیده اسـت. بزرگان و عارفان به معارف دین، همواره به زیارت شـان شرفیاب 

شده، و از زالل والیت آن عرشیان، شهد معرفت نوشیده اند.




