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مقدمه

آنگاهکــهخســتهوملــولازکشــاکشبازیهــایرزوگار،بــهگوشــهای
خزیــدهدرفکــرفــرومیرویــمکــهمــنکیســتم؟آنگاهکــهازاســارتخــود
ــهدر ــموآنگاهک ــتوهمیآیی ــهس ــتیب ــیوناراس ــاننادان ــگالنامهرب درچن
ــم.از ــاتمیجویی ــرده،آبحی ــنگیک ــاستش ــی،احس ــۀزندگان ــهلحظ لحظ
نابرابــری،بیعدالتــیوســردرگمیوپوچــیرنجیــده،چــراغهدایــتمیطلبیــم
ــیدنراحــس ــدنورس ــا،رهی ــودآرزویگسســتنبنده ــودخ ــاقوج وازاعم
ــانرا ــتارگانیدرخش ــتزایروزگار،س ــتدهش ــیوظلم ــم،درتاریک میکنی

خواهانیــمتــاراهراازبیــراهبیابیــم.
ــه ــتک ــیاس ــگحقایق ــشآهن ــاوپی ــرا»س«راهگش ــۀزه فاطم

ترجمــانمعنــایآزادی،زیبایــی،مقاومــتورهایــیاســت.
شــکوهپارســایی،رفعــتمرتبــتووزانــتعلمــیاوفرهنگــیراســاحته

اســتکــهتشــیععلــویمینامنــد.
ــزالالهــیچــهنســبتیاســت؟ ــتالی ــاخالقی ــناســوۀهســتیراب ای
ــا ــد»ان ــهگفتهان ــشاســتک ــقخوی ــاتخال ــۀمباه ــهمای ــنگون ــنزنای ای

ــت. ــه»س«اس ــر«فاطم ــاکالکوث اعطین
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ورییــسمکتــباســالمراســتینوتشــیعنــابمحمــدی،امــام
صــادق»ع«میفرمایــد:هــرگاهخــدایرابــهترحــمطلبیــدیاورابــه

فاطمــه»س«ســوگنددهکــهنیایشــتبــهاصابــتگرایــد.
زنراچهفضیلتیباالتروچهمعلمیجزفاطمه»س«شاید؟

وچــهزیبنــدهاســتبــرقامــترســایشوبــرســیمایملکوتیــشکــه
خــدایجهانیــانوپــروردگارعالمیــانتولــدشرابــرپیامبــر»ص«خــودمبــارک

قلمــدادکــردهاوراخیــرکثیــرنامیــد.
بسماهللالرحمنالرحیم

انااعطیناکالکوثر.فصّللّربکوانحر.اّنشانئکهواالبتر.
ایپیمبــر،مــاتــوراکوثــرعطــابنمودهایــم.پــسنمــازشــکربگــزارو

شــتربنمــاینحــر.دشــمنبدخــواهتــوبیشــکعقیــموابتــراســت.
ــهدر ــیپرعظمــتاوســتک ــاهاززندگان نوشــتۀحاضــرگزارشــیکوت
ــوی، ــاتمعن ــخحی ــدتاری ــارکبلن ــرت ــشب ــرخوی ــاهعم ــدتکوت ــولم ط

ــم. ــتعظی ــانیاس نش
زندگانــیسراســرحکمــتاوآمیختــهاســتبــه:هجــرت،جهــاد،عبادت

وپارســایی،ســخنوری،مبارزه،شــهامتوشــهادت.
ــۀ ــرگرانمای ــیدخت ــاروزندگان ــرگفت ــیب ــانگاه ــاب ــودمت درصــددب

ــم. ــه،درراهنمان ــهایبرگرفت ــرم)ص(،توش ــولاک رس
ایــامخجســتهایکــهبــهتحقیــقوجســتجودربــارۀزندگانــیفاطمــۀ
ــدمو ــودودرتمامــیدقایقــیکــهخوان ــدرب ــسگرانق ــمب زهــرا»س«پرداخت

ــدم. ــدمودی ــهخوان ــتمازآنچ ــدگش ــوظوبهرهمن ــتممحظ نگاش
میســزدکــهتــاتاریــخمیمانــدوتــاآدمــیبــرزمیــناســتجمــالت

بلنــدخطبــۀشــیوایشبــرقلوبمــانســاریورســمزیســتنراآری!



گاهصــدایغــمآلــودضجــۀآندختــرکخردســالراکــهبــاشــقاوتتمام
زنــدهبــهگــورمیشــد،میشــنوم:رنــج،دردوفالکــتزنــانبیچــارهایکــهدرهــر

مــاه،ایامــیراازخانــۀخــودرانــدهمیشــدند،بــاتمــاموجــوداحســاسمیکنــم.
ــه ــادرک ــرآنم ــروصــفناپذی ــاکوتأث صــدایشــکایت،چهــرۀغمن
دختــریزادهتــاهمــۀدرد،رنــجومحنتــیراکــهخــودبــهدوشکشــیدهبــود

بــدوبســپارد،همــۀوجــودمرامــیآزارد.
ــغکاالی ــانومبل ــانعری ــرپناه،زن ــانبیس ــهعری ــرکاننیم گاهدخت
مصرفــی،رقاصکهــایبیهــدفدرســریالشــومبندگــیوبردگــی،چشــمانم

راازدیــدنمأیــوسوگوشــمراازشــنیدنپشــیمانمیکنــد.
ــراز ــب،بیخب ــممذه ــهاس ــیب ــدنزنان ــادی ــت:ب ــوانگف ــهمیت چ
ــوارکــههمــۀوجودشــان ــیدردوســنگبردی زمــان،بیاطــالعازاجتمــاعوب

ــازاروخانــهاســت؟ خالصــۀراهمیــانب
ــفۀ ــۀفلس ــوابهم ــاقخ ــخوات ــنمطب ــهبی ــذل!درخان ــهدورمبت چ

ــان. وجودش

طلوع نور
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گرماگــرمایــناندیشــهامکــهزنچیســت؟ایخــدایبــزرگتــوچــرا
ــنگینو ــیس ــانمرگ ــشچون ــوموحیات ــنش ــنچنی ــاای ــدیت زنراآفری

ســردباشــد؟
خانــهایمحقــر،پــدریجــوان،مــادریســالخوردهوایندخترخردســال
بــهاســمفاطمــه»س«همــۀخیاالتــمرادرهــمریخــتونــورتابنــاکحیــات
ــه ــمب ــۀتوان ــاهم ــرد.ب ــوفک ــودمعط ــهخ ــوریدهامراب ــکارش ــدشاف جاوی

دنبالــشخواهــمگشــتتــابیابمــش.
میجویمتابینمش.

آنگاهکــهاودیــدهبــهجهــانگشــود*،تیرگــیجهــل،هیــچروزنــهای
بــهنــورواننهــادهبــود.

ــار، ــی،قم ــی،زنبارگ ــادهنوش ــتی،ب ــتپرس ــود:ب ــیاهیب روزگارس
ــان! ــۀمردم ــایاندیش ــیو...منته ــال،طالعبین ــزی،ف ــگوخونری جن

ــورو... ــمارشقب ــر،ش ــروت،تکاث ــرث ــرب ــدان،تفاخ ــمارشفرزن ش
افتخــاروجــاللمــردماســت.داشــتندختــر،ننــگاســتوتنهــاگریــزگاهایــن

ــهدامــانگــور! ننــگ،ســپردندختــرب
پرورشــگاهفاطمــه»س«خانــۀمحقــریاســتپــرازمهــرپــدری،ونزولگاه
وحــی،پــدرش،محمــد»ص«آمــدهاســتتــاجهالــترابرگیــرد،فســادوتباهــی
راتمامــیبخشــدومــردمراهدایــتکنــدازحضیــضجهالــتبــهاوجفرزانگــی.

*- جــز ابراهیــم کــه از کنیزکــی آزاد شــده، بــه نــام ماریــۀ قبطیــه متولــد شــد، دیگــر فرزنــدان 

پیغمــر: زینــب، رقیــه، ام کلثــوم، فاطمــه»س«، قاســم و عبداللــه همگــی از خدیجه انــد.

ــی کــه عمــوم  ــد. در حال ــارۀ روز و تاریــخ والدت فاطمــه زهــرا»س« اختــاف دارن ــخ نویســان درب تاری

نویســندگان ســیره و مورخــان اهــل ســنت و جامعــت، تولــد فاطمــه»س« را پنــج ســال پیــش از بعثــت 

نوشــته اند، تذکــره نویســان و علــامی بــزرگ شــیعه معتقدنــد وی ســال پنجم بعثت متولد شــده اســت.
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ــا وفاطمــه»س«*شــاگردمکتــبمحمــد»ص«اســت.ازخردســالیت
واپســینســاعاتحیــاتتاریــخشــاهدایــنمدعاســت.

ــد ــان،محم ــزرگجه ــمب ــرد،ازمعل ــتُخ ــیاس ــهکودک آنگاهک
ــم ــالعظی ــتننه ــک،رس ــوزد.ازنزدی ــیمیآم ــی»ص«،درسزندگ مصطف
ــَرد،راســتیوحقیقــترانظــارهمیکنــد.ودرجــانشــیرین،زخــم دانــش،ِخ

ــد. ــاسمیکن ــترااحس ــخحقیق ــکاهتل جان
اوازمربــیآدمیــان،درستوحیــدویقیــن،ایمــان،تقــوا،صبــرواتصــال

وقــرببــهخــدارانیــکمیآمــوزد.بــهشــهادتتاریــخ!

*- امــام صــادق»ع« می فرمایــد: فاطمــه»س« در بــارگاه خــدا دارای نــه نــام اســت کــه عبارتنــد 

از: فاطمــه، صدیقــه، مبارکــه، طاهــره، زکیــه، راضیــه، مرضیــه، محدثــه و زهــرا

الــف( فاطمــه: فاطمــه وصفــی اســت از مصــدر »فَطــم« و فطــم در لغــت عــرب بــه معنــی 

بریــدن، قطــع کــردن و جــدا شــدن آمــده اســت.

فاطمه را فاطمه نامیدند زیرا: 1- خدا او و پیروانش را از آتش در امان داشته است.

2- خدا او را از هر ناپسندی در امان داشته است.

ب( صدیقه: صدیقه به معنای بسیار راستگو است.

ج( مبارکــه: و خــدای مهربــان در وجــود گرامنایــۀ بانــوی اســام، انــواع بــرکات را قــرار داد، نســل 

پــر افتخــار پیامــر را زا او آفریــد و خیــر بســیار در نســل او قــرار داد.

ــه خاطــر پاکــی و پاکیزگــی اش از هــر پلیــدی و هــر عارضــه ای طاهــره نامیــده  د( طاهــره: ب
ــا یریــد اللــه لیذهــب عنکــم الرجــس اهــل البیــت و یطّهرکــم تطهیــراً«1 شــده اســت. »امّن

ــی و  ــام معان ــه مت ــه ب ــه آن وجــود گرامنای ــت اســت ک ــن حقیق ــام نشــانگر ای ــن ن ــه: ای ه( زکی

مفاهیــم پــاک و پاکیــزه و بــه ارزش هــای اخاقــی آراســته و از همــۀ نقــاط منفــی پیراســته اســت.

و،ز( راضیــۀ مرضیــه: آن حــرت بــه همــۀ فــراز و نشــیب ها و ناگواری هــای زندگــی کــه براســاس 

تقدیــر حکیامنــۀ الهــی برایــش پیــش آمــد، خشــنود بــود و از ایــن رو او را راضیــه نــام نهادند.

ح( محّدثــه: فاطمــه را بــدان جهــت محّدثــه نامیده انــد کــه فرشــتگان از آســامن فــرود آمــده 

و بــا او گفتگــو می کردنــد. هامنگونــه کــه بــا مریــم.

ط( زهــرا: آفریــدگار هســتی نــور فاطمــه را بســان مشــعلی فــروزان آفریــد و آن را بــر 

ــور  ــه ن ــه ب ــای هفت گان ــامن ها و زمین ه ــه آس ــود ک ــت و آن گاه ب ــرش آویخ ــای ع کنگره ه

ــد. ــرا« نامیدن ــت او را »زه ــن جه ــه همی ــد و ب ــاران گردی ــه نورب فاطم
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ــج،درد، ــهرن ــتب ــهاس ــد»ص«آمیخت ــرمحم ــهدخت ــیفرزان زندگ
ســختیومشــکالتفــراوان،زورمنــدان،زرانــدوزان،حیلــهپیشــگاننابخــرد،
ــد. ــرمیبین ــتوتحقی ــهای،اهان ــهگون ــد.هــرروزب ــدرشرادشــناممیدهن پ
ایــندختــرخردســال،فاطمــه!میبینــدکــهپــدر،مــردمرابــهخــدایخالــق
هســتیمیخوانــد،نــدایاقــرءبســمربــکالــذیخلــق...ســرمیدهــدوبــاز

ــر... ــیخس ــانلف ــهاناالنس ــردمراک ــدم میخوان
ازبدیدورمیخواندکهویُللکلهمزةلمزه

ــتان ــد،ودس ــه»س«میاندازن ــدرفاطم ــرودوشپ ــرس ــکمبهب ش
ــکومهربــانفاطمــهپــدررامیپیرایــد. کوچ

ــوزد ــدرمیآم ــدوپ ــدوهتــکحرمــتمیکنن ــراندشــناممیدهن کاف
وپیامــشراتعلیــممیکنــدوشــکیباییپیشــه.

وفاطمــه»س«نیــزدرسشــکیباییراتمریــنمیکنــد.وازپــدر
پایمــردیوپایــداریدرابــالغرســالترانیــکمیآمــوزد.

دشــمنســختگیرانه،بــدونلحظــهایدرنــگتــامیتوانــدآزاروفشــار
ــس ــد.پ ــایدرآی ــد»ص«ازپ ــامحم ــتت ــاراس ــدودرانتظ ــزونمیکن رااف
ــد، ــرونمیکنن محمــد»ص«راوهــرآنکــهاوراخواهــاناســتازشــهربی
ــردوش ــرتب ــینف ــاتمام ــودراب ــمخ ــۀخش ــردی،تازیان ــختبیخ روزگارس
ــت ــینهوپش ــوازد.وس ــد،مین ــهاورامیطلب ــسک ــرآنک ــد»ص«وه محم
محمــد،یــاوروخویــشمحمــد،درفشــارهولنــاکنابخــردانفشــردهمیشــوند.
درۀابوطالــب،تبعیــدگاهکســانیمیشــودکــهازتیرگــیجهالــتخــود
ــانی ــدوکس ــانآوردهان ــد»ص«ایم ــهمحم ــی،ب ــمگیت ــهمعل ــده،ب راوارهانی
ــد، ــانمحم ــهدام ــیب ــادوتباه ــدنازفس ــتنووارهی ــن،دانس ــرایآموخت ب

ســختآویختهانــد.
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دشــمن،دونصفتانــهنــان،آب،رفــتوآمــد،ازدواجومعاملــۀبــاهــر
کــسقریــنوهمجــوارمحمــد»ص«دردرۀخشــکوتفتیــدۀابوطالــباســت

ــهاومیزیــدرا،منــعکــردهاســت. ــاایمــانب وب
ــورد. ــممیخ ــه،رق ــزانفاطم ــرگعزی ــدوم ــانمیچرخ ــۀزم عراب
ــشرا ــبمهربان ــد.قل ــیاورخمینمای ــهمگیندرزندگ ــختوس ــیس آزمون

ــیدارد. ــکاه،درپ ــیجان ــختآزردهوحزن س
ــب.فاطمــهســترگواســتوار مــرگمــادرش،خدیجــهومــرگابوطال
ازکــورانآزمــونبــدرآمــده،محنــتوانــدوهرادســتمایۀپــرورشرشــادتو
ــدرش ــهپ ــونک ــدواکن ــتوارترگاممیزن ــساس ــنپ ــازد،زی ایســتادگیمیس
ــت، ــتدادهاس ــبراازدس ــونابوطال ــاوریچ ــهوی ــونخدیج ــواریچ غمخ

ــدرش. ــادرپ ــا،م ــهامابیه ــبب ــردد؛وملق ــدرمیگ ــجپ التیامبخــشرن
مگــرچشــمانیکــهبــهحقیقــتروشــنشــدهاســت،مگــرقلبهایــی
کــهبــهنــدایعدالــتمحمــد»ص«آریگفتــهاســتبــافشــاروارعــاببســته

ــد؟ ــته،رویمیگردان گش
نــه!وقتــیمحیــطســختمیگیــردوشــرایط،مانــدنراپذیــرانیســت،
ــرا ــد»ص«راپذی ــدایمحم ــهن ــیک ــتقامتان ــدوراس ــامییاب هجــرتمعنن

ــد. شــدند،ازمکــههجــرتمیکنن
ــعکشــتنمحمــد»ص«در ــزرگمحمــد،تنهــامان ــب،حامــیب ابوطال
مّکــهمیمیــرد.ومکیــانشــعلههایایمــانرامیبیننــدکــهزبانــهمیکشــدو
هــرخانــهوهــرقبیلــهایدامنگیــرشــدهاســت،پــسحربــهایمیاندیشــندکــه
محمــد»ص«رابــاشــراکتهــمبکشــند.دارالنــدوهمحــلاجــالسشوراســت
ــاشمشــیریآختــهســر وحاصــلشــورآناســتکــهازهــرقبیلــه،جوانــیب
ــد»ص« ــرمحم ــیرهاب ــانشمش ــگاموهمزم ــد»ص«رودوهم ــتمحم وق
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فــرودآیــدتــابــاپرداخــتخونبهــاازمحمــد»ص«ودینــشآســودهگردنــد.
ــهدیــن ــانراب ســیزدهســالازاولیــنروزهایــیکــهمحمــد»ص«آن
ــه ــاک ــالازآنروزه ــیزدهس ــزس ــت.ونی ــتهاس ــرده،گذش ــوتک ــدادع خ
علــی»ع«،دیــنمحمــد»ص«راپذیــراشــدمیگــذرد.ســیزدهســالســختی،

ســیزدهســالاســتقامت.
ــاســیاهیشــب، ــی»ع«،شــبدربســترمحمــد»ص«اســت.ت وعل
ســیاهکارنرافریفتــه،محمــد»ص«درامــانمانــد.وعلــی»ع«بــاقلبــیمملــو
ازایمــانبــهخــداوبــاوفــادرایتمــامبــهمحمــد»ص«فرســتادۀاو،شــبدر
بســترمحمــد»ص«میخوابــدتــاهجــرتمحمــد»ص«میســرگــرددوتاریــخ
ــرادرشعلــی»ع«را ــوهازجوانمــردیورشــادتمحمــد»ص«وب اوراقــیانب

ثبــتکنــد.
ــه ــهشــهریک ــداززادگاهــشب ــزهجــرتمیکن وفاطمــه»س«نی
ــدا ــدوخ ــنمیافکن ــهزمی ــترب ــمناوراازش ــت.دش ــدهاس ــدراوراخوان پ
مرتبــۀاورارفعــتمیبخشــد،کــهدرراهخــداهجــرتمیکنــدوبــه

ــدا. ــولخ ــانرس فرم
ــز. ــنتهانی ــتنس ــمشکس ــدودره ــامیآی ــتنبته ــدایشکس ص
محمــد،آرامآرام،ســالیانرنــجراپشــتســرمینهــدوپایههــایفرهنگــیرا
ــرآناســتوارمیگــردد. ــویوشــیوۀفاطمــیب ــامینهــدکــهطریقــتعل بن
ــن ــانراجایگزی ــمکیش ــانه ــرادریدرمی ــدب ــهپیون ــتک ــنروس وازای
همخونــیواصالــتحســبونســبدرنظــرعــربمیگردانــدوخــودبــرادر

ــود. ــی»ع«میش عل

ازدواج
ــون ــزخردســالیفاطمــه»س«طــیشــد.هــماکن روزگارســختونی
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ــه ــیوزمان ــتاجتماع ــاز*.موقعی ــیراآغ ــینوین ــدوزندگ ــتیازدواجکن بایس

ــدر  ــه پیغمــر گفــت: پ ــی»ع« ب ــه نقــل زا کشــف الغمــه آمــده اســت:2 عل *- در بحاراالنواری

و مــادرم فــدای تــو بــاد تــو می دانــی کــه مــرا در کودکــی از پــدرم ابوطالــب و مــادرم 

فاطمــه»س« بنــت اســد گرفتــی، و در ســایۀ تربیــت خــود پــروردی و در ایــن پــرورش از پــدر 

و مــادر بــر مــن مهربانــر بــودی. و مــرا از رسگردانــی و شــک کــه پــدران مــن دچــار آن بودنــد 

رهانیــدی، تــو در دنیــا و آخــرت تنهــا مایــه و اندوختــۀ مــن هســتی. اکنــون کــه خــدا مــرا بــه 

تــو نیرومنــد ســاخته اســت، می خواهــم بــرای خــود ســامانی ترتیــب دهــم و همــری انتخــاب 

کنــم. مــن بــرای خواســتگاری فاطمــه»س« آمــده ام. آیــا دخــرت را بــه مــن خواهــی داد؟

ام ســلمه گویــد چهــرۀ رســول خــدا از شــادمانی برافروخــت و در روی علــی»ع«  خندیــد و گفت: 

آیــا چیــزی داری کــه مهریــۀ دخــرم باشــد؟ علــی»ع«  گفــت: حــال مــن بــر تــو پنهــان نیســت. 

جــز شمشــیر و شــری آبکــش چیــزی نــدارم. پیغمــر گفــت: شمشــیر را بــرای جهــاد و شــر را برای 

آب دادن نهال هــای خرمــا و بارکشــی در ســفر می خواهــی. هــامن زره را مهــر قــرار می دهــم.

امیــر مؤمنــان»ع« بــه دســتور پیامــر»ص« زره را فروخــت و پــول آن را بــه آن بزرگــوار تقدیــم 

داشــت و پیامــر»ص« آن پــول را بــه ســه بخــش تقســیم کــرد، و بخشــی از آن را بــرای خریــدن 

وســایل زندگــی بــه عنــوان جهیزیــه و بخــش دیگــر آن را بــرای تهیــۀ عطریــات عروســی قــرار 

داد و ســومین بخــش آن را نــزد »ام ســلمه« ســپرد تــا بــه هنــگام فرارســیدن شــب عروســی آن 

را بــه امیرمونــان بازگرداانــد تــا بتوانــد از میهامنــان خویــش پذیرایــی کنــد.

ــی»ع«  گفــت:  ــه : عل ــد ک ــف می کن ــی شــیخ طوســی توصی ــل از امال ــه نق ــز مجلســی ب و نی

ــی؟  ــد چــرا فاطمــه را از پیغمــر خواســتگاری منی کن ــد و گفتن ــزد مــن آمدن ابوبکــر و عمــر ن

مــن نــزد پیغمــر رفتــم. چــون مــرا دیــد خنــدان شــد.

-ابوالحسن برای چه آمده ای؟

- من پیوندم را با او وسبقت خود را در اسام و جهادم را در راه دین برشمردم.

فرمود راست می گویی. تو فاضلر از آنی که برمی شامری!

گفتــم: بــرای خواســتگاری فاطمــه آمــده ام. گفــت: علــی»ع« ، پیــش از تــو کســانی بــه 

خواســتگاری او آمــده بودنــد امــا دخــرم نپذیرفــت. بگــذار ببینــم وی چــه می گویــد. ســپس 

بــه خانــه رفــت و بــه دخــرش گفــت: علــی»ع«  تــو را از مــن خواســتگاری کــرده اســت. تــو 

پیونــد او را بــا مــا و پیشــی او را در اســام می دانــی و از فضیلــت او آگاهی.زهرا»س«بــی آنکــه 

چهــرۀ خــود را برگردانــد خامــوش مانــد. پیغمــر»ص« چــون آثــار خشــنودی در او دیــد گفــت: 

اللــه اکــر، خاموشــی او عامــت رضــای اوســت.

خطبــۀ زناشــویی خوانــده می شــود وزهــرا»س« بــه عقــد علــی»ع«  در می آیــد امــا مدتــی طــول 

می کشــد تــا دخــر پیامــر»ص« بــه خانــۀ شــوهر بــرود. مجلســی در روایــت خــود ایــن مــدت را 

یــک مــاه نوشــته اســت. در حالــی کــه بعضــی آن را یــک ســال و بیشــر هــم نوشــته اند.
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ــه ــانب ــیارکس ــتوبس ــداس ــدرشقدرتمن ــت.پ ــراس ــهایدیگ ــاًلگون کام
گــردش.خواســتگارانمتعــددیدارد:یکــیزورمنــداســتویکــیزردار،یکــی
ســرداراســتودیگــریخوشــنام...فاطمــه،علــی»ع«رابرمیگزینــدچــراکــه

ــد. ــننمیخواه ــزای ــراغدارد.وج ــواس ــتوتق درویفضیل
بیتردیــدفاطمــه»س«میدانــدکــهعلــی»ع«تنگدســتاســتوفقیــر
ــش ــالهاپی ــی»ع«راازس ــه،عل ــیر.فاطم ــر،اس ــتانروزگارحقی ــهدردس ون
ــک ــی»ع«راازنزدی ــتعل ــدوعظم ــیزه ــان،زیبای ــکوهایم ــد،ش میشناس
دیــدهاســتودرتمامــیســختیهاوطــیســالهایگذشــتهاوراهــمدوشو
همپــایپــدردیــدهاســت.وهــردوشــاگردمکتــبمحمــد»ص«بودهانــد.هــر
دوخالصانــهمؤمــنبــهطریقــتمحمــد»ص«بودهانــدوهــردومیخواهنــددر

کنــارهــمباشــندتــاخــدارابپرســتدومحمــد»ص«راپیــرویکننــد.
ــد،کــهخشــنودی ــیندارن ــد،پروای ــدهوآنچــهپیــشخواهــدآم ازآین

ــراوســترویگــردانهســتند. ــانوازآنچــهغی ــداراخواه خ
ــدهایرا ــندو،آین ــند.ای ــودمیاندیش ــرخ ــیپرمه ــززندگ ــهتجهی ب
ــدا. ــتدرراهخ ــجاس ــهرن ــت،هم ــختیاس ــرس ــهسراس ــدک ــشرودارن پی

علــی»ع«زرهاشرامیفروشــدتــاصــداقفاطمــه»س«باشــد.
محمــد»ص«اثاثیــهایفراهــممیکنــدوعلــی»ع«زرهاشرامیفروشــد
تــاصــداقفاطمــهباشــد.محمــد»ص«اثاثیــهایفراهــممــیآوردکــهاســباب

ــود*. ــزرگش ــندوب ــۀای ــیفقیران ــتزندگ دس

*- اثاثیــه ای کــه بــه عنــوان جهیزیــه خریــداری شــد عبــارت اســت از: دو دســت رختخــواب مــری، 

کــه یکــی زا آن هــا از لیــف و دیگــری از پشــم گوســفند بــود، فرشــی از جنــس پوســت، یــک بالــش 

از پشــم کــه از لیــف خرمــا  پــر شــده بــود، یــک عبــای بافــت خیــر، یــک مشــک بــرای حمــل آب، 

تعــدادی کــوزۀ آب و دیگــر ظــروف، یــک آفتابــۀ قیرانــدوده شــده، یــک عــدد پــردۀ پشــمی نــازک، 

یــک عــدد پیراهــن هفــت درهمــی، یــک رورسی چهــار درهمــی، یــک عــدد حولــۀ تیــره رنــگ، یــک 

تخــت بــه همــراه روتختــی تهیــه شــده از بــرگ درخــت خرمــا، چهــار عــدد پشــتی، یک حصیــر، یک 

آســیای دســتی، یــک عــدد ظــرف بــزرگ مســی، یــک ظــرف بــرای شــیر، و مشــک دیگــری بــرای آب.
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محبــوبپیامبــربــهخانــۀعلــی»ع«،بــردارپیامبــرمــیرودتــادرکنــار
اوســکینهوآرامیابــدوچرخــشچــرخهســتیرانوایــینــوبخشــد.مــیرودتــا
نســلپیامبــررادوامبخشــدوخیــرکثیــراودررگههــایتاریــخجریــانیابــد.

کلبــۀمحقــروگلیــنعلــی»ع«وفاطمــه»س«زانســویهامیدرخشــد
ومــراوهــرکــساوراقتاریــخرانظــارهکنــد،مجــذوبمیســازدومتحّیــرنیز!

فراق
ــزن ــدوهوح ــنان ــهقری ــتومدین ــکاس ــرازاش ــهپ ــمانمدین چش

ــوزد. ــانمیس ــهج ــشب ــر،آت ــراقپیامب ــمف عظی
دلهــاراآرامنیســتوآینــدهایبــسپیچیــدهبــهبــالوابهــامدرپیــش
ــرهمــۀرنجهــایگذشــتهرامتحمــلگشــتهاســت ــزپیامب ــرعزی روی.ودخت

کــهتــوانیابــدبــرصبــوری،بردبــاریوشــکیباییدرســوگپــدر.

واپسین ساعات
ازعبداهللبنعباسآوردهاند:

ــان ــنجه ــر»ص«درای ــیپیامب ــاعتزندگ ــینس ــهواپس ــیک هنگام
فرارســید.آنحضــرتگریــهکــردبــهگونــهایکــهمحاســنشــریفشاشــک
آلــودشــد.دلیــلراپرســیدند؟فرمــود:بــرآینــدۀخاندانــموبــرآنچــهبدتریــن
ــی ــم.گوی ــهمیکن ــد،گری ــانروامیدارن ــقآن ــداددرح ــتموبی ــتازس ام
دختــرفرزانــهام،فاطمــه»س«رامینگــرمکــهپــسازمــنمــوردســتمقــرار
ــت ــاکســیازام ــزد،ام ــمانبرمیخی ــهآس ــدر!اوب ــدر!پ ــادپ ــردوفری میگی

ــزد. ــاریاوبرنمیخی ــهی ــنب م
فاطمــهپــسازشــنیدنایــنســخنازپیامبــرخــدا،بــهگریــهپرداخــت

وپیامبــربــهاوفرمــود:فاطمــه»س«گریــهنکــن!
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ــم ــرخویشــتننمیگری ــرعــرضکــرد:پدرجــانب ــۀپیامب ــرفرزان دخت
ــزم. ــیازشــمااشــکمیری ــرجدای ــراقاســتوب ــۀف ــهام،گری بلکــهگری

پیامبــرفرمــود:نویــدتبــادایدخــت»محمــد«کــهپــسازمــنبــه
ســرعتبــهمــنخواهــیپیوســتوتــونخســتینکســیازخاندانــمخواهــیبود

کــهبــهمــنملحــقخواهــیشــد.3

حیات سیاسی اجتماعی
فاطمــه»س«الگــویراســتینیکــهدرخانــۀوحــیزادهشــدوآموزههــای
اســالمراازپیامبــرآموخــت.ودرواپســیناوقــاتحیــاتپیامبــردســتدردســتاو
بــود،اینــکپــسازرحلــتپیامبــروپــسازتدفیــنارزشهــایپیامبــربــهدســت
نامردمــان،ایســتادگیکــردهاســتورســالتدینــیخویــشرابــاهمــۀدشــواریبر
دوشکشــیدهاســتبــاســخنانحکیمانــهوحضــورمجدانــۀخــوددرصحنههــای

سیاســیاجتماعــیزمــان،آینــۀتمــامنمــایامامــتووالیــتعلــی»ع«اســت.
آنگاهکــهعلــی»ع«وفاطمــه»س«بــهتدفیــنپیامبــر»ص«مشــغولند.
دیگــراندرســقیفهنقشــۀحاکمیــتوخالفــتخــودرانقــشمیبندند.وپــسازآن
بــهغصــبوالیــتبســندهنمیکننــدبــرایبازگشــتجاهلیــتخانــدانپیامبــررا
تحــتفشــارمیگذارنــدوحتــیامــوالشــخصیایــنخانــدانراتوقیــفمیکننــد.
ومگــرپــروردۀدســترســولخــدامحمــدمصطفــی»ص«اســوۀزنــان

عالــمومــادرشایســتۀتاریــخ،ایــنبازگشــتبــهجاهلیــتراپذیراســت؟!
درحالــیکــهدیــنفروشــان،متــاعقلیــلدنیــارابرگزیدهانــدواکنــون
کــهعلــی»ع«،جانشــینپیامبــر»ص«خانــهنشــینگشــتهاســت.ایناســطورۀ

هســتیچــهخواهــدکــرد؟
نقــشآفرینــیبــزرگوهنــرنمایــیشــگرفاو،نقشــیعظیــمبــرپهنۀ
ــخ ــدتاری ــزرگهنرمن ــازد.ب ــخرامیس ــه،تاری ــهن ــد.ک ــیممیکن ــخترس تاری
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ــر ــد،ب ــماومیطلب ــنعظی ــهدی ــهک ــدرراآنگون ــالتپ ــارس ــدت رخمینمای
دوشکشــد.تــاتاریــخبرپاســتوتــاانســانبرجاســت؛حقانیــتومظلومیــت
راترجمــانباشــد.پــسگاهبــاگریــهومویــه،گاهبــافریــادپرخــروشخویــش
بــرســرجابــرانزمــان،حــقراترویــجمیکنــد.دردورانکوتــاهعمــرخویــش
پــسازرحلــتپیامبــراکــرم»ص«بنابرآنچــهدرتاریــخثبــتاســتســهخطبــه
ایــرادفرمــود:یکــیســخنرانیدرهنــگامتهاجــمبــهخانــهاش،دومســخنرانی
درمســجدمدینــهکــهخطبــۀمعــروفآنحضــرتاســتوســومگفتــاربلیــغ

ایشــاندرجمــعزنــانمهاجــروانصــار.

فدک
ــن ــهوالمســکینواب ــیحّق ــۀشــریفه»وآتذوالقرب ــهآی هنگامــیک
الّســبیلذلــکخیــرللذیــنیریــدونوجــهاهللواولئــکهــمالمفلحــون«4فــرود
ــافاطمــهلــکفــدک. ــهفاطمــهزهــرا»س«فرمــود:ی آمــد،پیامبــرخطــابب

فاطمــهجــان.فــدکازایــنپــسازآنتوســت.
ــۀآن ــهفاصل ــدک ــاز«میباش ــهایدر»حج ــارتازقری ــدک«عب »ف
ــح ــمازهجــرتازراهصل ــاســهروزراهاســتودرســالهفت ــهدوی ــامدین ت
ــیداشــت. ــشارزان ــرخوی ــهپیامب ــدب ــد،خداون ــشآم ــهپی شــرافتمندانهایک
ــدوهمــۀدژهــای ــر...گردی ــرگرامــیهنگامیکــهواردمنطقــۀخیب پیامب
آن،جــزســهدژراپیروزمندانــهگشــودودراختیــارگرفــت.حلقــۀمحاصــرهرابــر
ــرپیمــانشــکنانتجــاوزکار ــهایکــهکارب ــهگون ــرســاخت،ب آنســهدژتنگت
ســختشــدوپیکــیبــهســویپیامبــرگســیلداشــتندکــهاجــازهدهــدآنــاناز
آنجــاکــوچکننــدوبــهســالمتازحلقــۀمحاصــرهخــارجگردنــد.پیامبــر»ص«
درخواســتآنــانراپذیرفــتوآنــانپیــکدیگــرینــزدپیامبــر»ص«فرســتادندکه
حاضرنــددربرابــرگذشــتوانســاندوســتیپیامبــرثروتهــا،میوههــاوباغهــاو



20 / تاریخ و تحلیل زندگانی حضرت زهرا)س(

بوســتانهایخویــشرابــهصــورتیــکدومبــاپیامبــرتقســیمومصالحــهکننــد
وازایــنراهصلــحودوســتیپدیــدآیــدوپیامبــربــاتقاضــایآنــانموافقــتکــرد.
»فــدک«ازآنبخــشاززمینهایــیاســتکــهبــدونپیــکارودرگیــریمســلحانه
بــهپیامبــر»ص«واگــذارشــدوبــرایــناســاستنهــامتعلــقبــهآنحضرتاســت.
پــسازکودتــایســقیفه،آنگاهکــهبــهخانــۀعلــی»ع«هجــومآوردند
ــتافت ــرونش ــهبی ــهب ــه»س«ازخان ــد،فاطم ــتبگیرن ــاازآنحضــرتبیع ت
ــاکت ــزرگس ــتب ــنخیان ــلای ــهدرمقاب ــانک ــنوآن ــهمهاجمی وخطــابب

ــود: ــنفرم ــتهاندچنی نشس
»مــنهیــچجماعتــیرابدتــرازایــنجماعــتبــهیــادندارم)کــهبــرای
آتــشزدنبیــتوحــیوبــردنعلــی»ع«بــرایبیعــتاجتمــاعکردنــد(جنــازۀ
رســولخــدارادردســتمــارهــاکردیــدوبــهجانــبســقیفهشــتافتیدوبــدون
مشــورتمــااهــلبیــتهرچــهخواســتیدکردیــد،وحــقمســلممــارابــازپــس
ــی»ع« ــارۀعل ــدرمدرآنروزدرب ــهپ ــموآنچ ــۀغدیرخ ــاازحادث ــد.گوی ندادی
فرمــودهیــچخبــرنداریــد!ســوگندبــهخــداکــهپیامبــردرآنروزبــرایوالیتو
رهبــریعلــی»ع«ازمــردمبیعــتگرفــت،تــاامیــدشــمافرصــتطلبــانتشــنۀ
ــانرابریدیــدو ــدمیــانپیامبــر»ص«وخودت قــدرتراقطــعکنــد.شــماپیون
حرمــتاووحــیاشراپــاسنداشــتید.امــابدانیــدکــهخداونــددردنیــاوآخــرت

بیــنمــاوشــماداوریخواهــدکــرد.«
آریزندگانیفاطمه،نشانیاستبررابطۀعمیقایمانودانایی.

ــود.کــه ــیاوفصلــیعظیــمدرتعلیــمشــریعتمحمــد»ص«ب زندگان
جامــۀکهنــهوارتجــاعحســبونســبرادرهــمتنیــد.شــیخوخیتومصلحــت

رادرمقابلــهومعارضــهبــاحقیقــتوعدالــتبــهخــاکمذلــتنشــانید.
فاطمــهبــاکارگردانــیجبهــۀمخالفیــنجریانــاتبعــدازرحلــتپیامبــر،



نور آسمانی/ 21

ــۀ ــهمنص ــیراب ــیوعدالتجوی ــوقآفرینی،حقخواه ــورانگیزیوش ــرش هن
ظهــوررســانید.دیــوارســختوبلنــدجهالــترابــااســتخداماحساســاتانســانی
وبهرهمنــدیازعواطــفرقیــقوبلنــدخردمندانــۀخویــش،درهــممیشــکند.
درتاریــخزندگــیمســلماناناثــریمیآفرینــدکــهخــطامامــتراازآغــازتــا
انجــامحیــات،بــامعانــیعدالــتوکرامــتپیونــدمیدهــد.واودرجهــتبلــوغ
وپــرورشاذهانــیمیکوشــدکــهتشــنۀرســوخارزشهــایســرخحســین»ع«

اودرادامــۀنســلعلــی»ع«اســت.
ایــنخورشــیدصحــرایعربســتان،بــهقــدرینافــذومؤثــرنورافشــانی
میکنــدکــهخدایــانبیخــردیوبنــدگانقــدرتراافســردهمیکنــدو
ــرایهمیشــۀتاریــخآشــکارابیانگــراســت. ــانراب بیمایگــیودونصفتــیآن
مــرگپیامبــروخانهنشــینیجانشــیناو،دفــنپیامبــروتدفیــن
ــرا ــرراپذی ــتنازراهپیامب ــرودرگذش ــتپیامب ــد،درگذش ــایمحم ارزشه
نمیشــود،کــهدرکشــاکشمیانــۀحــقوباطــل،علــی»ع«وابوبکــر،
ــلیم ــدوتس ــومیکن ــدررابازگ ــایپ ــۀدرسه ــشرا،وهم ــتههایخوی دانس
درمقابــلآنچــهغیــرازخواســتخداســترابرنمیتابــدوبــههــرقیمتــیکــه
ــان ــتغاصب ــلخالف ــروشدرمقاب ــیدنوخ ــانوجوش ــانوطغی ــدهعصی ش

ــد. ــممیزن ــامرق ــدۀای ــمتنی ــاتدره ــترادرصفح والی
ــمو ــت.اووارثابراهی ــی»ع«اس ــانعل ــدارآزادیوهمپیم اوپرچم
ــد. ــونمحم ــموهمچ ــانابراهی ــدچون ــکنیمیکن ــتش ــتوب ــداس محم

ــترا ــتورذال ــیجهال ــیوبندگ ــوغبردگ ــیازی ــه،نجــاتآدم فاطم
ــه ــنکالمب ــابهتری ــترادردســتوب ــمووزان ــسســالحعل ــانهدارد،پ نش

ــد. ــارهمیکن ــد»ص«اش ــدافمحم اه
اگــرفــدکمیخواهــدواگــرحکومــتعلــی»ع«راآرزومنــداســتازآن
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جهــتنیســتکــهفــدک،قطعــهزمینــیاســتاززمینهــایایــندنیــاوحکومت،
ــدکرا ــهســاختهباشــد،فاطمــه»س«ف ــیفتهوفریفت ــهاوراش ــیاســتک قدرت
میخواهــدکــهحقــیاســتوپــدرشحقخواهــیوحقطلبــیراآمــوزگاراســت.
ــهفقــطفــدکاســت ــراوگــرانآمــدهاســت،ن اگــرغصــبفــدکب
کــهفــدکنشــانغصــبحقــوقاووپیــروانمحمــد»ص«وشــریعتاوســت.
اگــرگریــهمیکنــد،نــهازپــایدرآمــدهاســتکــهقصــدازپــادرآوردن

ظالمــانراکردهاســت.
ــا ــهازدنی ــهســخنمیگشــاید،ن ــبب ــیرودول ــهگورســتانم ــرب اگ
رویگــردانگردیــدهاســت،کــهزندگــیدنیــارابــرموازینــیمیخواهــدکــهبــه
ــرزندگــی ــوشراب ــد.ازشــهرمــردگانخموشــیکــهعیــشون گــورکردهان
محمدگونــهوعلــیوارترجیــحدادهانــدرویمیگردانــدکــهزندگــیرادر

ــت. ــاناس ــتعلیخواه ــد»ص«ووالی ــرویراهمحم پی
ــنو ــرمهاجری ــتاوب ــدوخالف ــتکردن ــربیع ــاابوبک ــردمب ــونم چ
انصــارتثبیــتشــدکســانیرابــهســویفــدکفرســتادتــانماینــدۀفاطمه»س«

دختــررســولخــدا»ص«راازآنجــابیــرونکننــد.
فاطمــهنــزدابوبکــرآمــدوگفــت:»ایابوبکــرچــرامــراازمیــراثپــدرم
رســولاهلّل»ص«منــعکــردیووکیلــمراازفــدکبیــرونرانــدی؟بــاآنکــه

پیامبــرخــدا»ص«بــهفرمــانخداونــدآنرابــرایمــنمقــررداشــتهبــود.«
ابوبکرگفت:»براینادعایخودگواهبیاور.«

ــم ــینخواه ــنگواه ــت:»م ــنگف ــنراآورد،امّایم ــرتامّایم آنحض
ــو ــات ــوآورم،آی ــادت ــهی ــودهب ــنفرم ــارۀم ــردرب ــهپیامب ــاآنچــهراک دادت
نمیدانــیکــهپیامبــرخــدا»ص«فرمــود:امّایمــنزنــیازاهــلبهشــتاســت؟«

گفت:»بلی!«
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ــه»وآت ــلآی ــدعزوج ــونخداون ــهچ ــمک ــیمیده ــنگواه ــت:»م گف
ذوالقربــیحقــه«رانــازلفرمــود،پیامبراکــرم»ص«بهدســتورخــدافــدکرادراختیار
فاطمــه»س«قــرارداد.علــی»ع«نیــزآمــدوبــههمیــنگونــهگواهــیداد.آنگاه

ابوبکــرنامــهایرا)مبنــیبــرواگــذاریفــدک(نوشــتوبــهفاطمــه»س«داد.
آنگاهعمرواردشدوگفت:»ایننامهچیست؟«

ــنو ــیداشــتوامّایم ــدکادعای ــوردف ــهدرم ــت:»فاطم ــرگف ابوبک
علــی»ع«نیــزبــرصحــتادعــایاوگواهــیدادنــدومــنایــننامــهرابــرای

اونوشــتم.«
عمــرآننامــهراازفاطمــه»س«گرفــتوپــارهکــرد.وفاطمــه»س«

ــت. ــرکگف ــانرات ــانآن گریهکن
دیدگاه شهید صدر دربارۀ فدک5

فــدکســمبلیازمعنایــیعظیــماســتکــههرگــزدرچارچــوبآنقطعه
زمیــنتصاحــبشــدۀحجــازنمیگنجــدوهمیــنمعنــایرمــزیفــدکاســت
کــهنــزاعمربــوطبــهآنرا،ازقالــبمخاصمــهایســطحیومحــدود،بــهجانــب
قیــامومبــارزهایوســیعوپــردامنــهســوقمیدهــد.حاشــاکــهمســئلۀفــدک
چنیــنتصــورشــود.منازعــۀفــدکقیامــیعلیــهاســاسحکومــتاســت.فــدک
ــهوســیلهآنســنگ ــادآســمانگیــریاســتکــهفاطمــه»س«خواســتب فری

کجــیراکــهتاریــخبعــدازماجــرایســقیفهبــرآنبنــاشــد،درهــمبشــکند.

برداشتی از خطبه
ــجد ــه»س«درمس ــنگحضــرتفاطم ــیواوگرانس ــیارش ــۀبس خطب
ــدوحضــرت ــازش ــولاوآغ ــررس ــدودرودب ــایخداون ــدوثن ــاحم ــهب مدین

ــانمــیدارد: ــلبی ــرارذی ــهق مطالبــیب
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ــالص، ــکرگزاری،اخ ــرش ــیدراث ــایاله ــدوامنعمته ــترشوت گس
ــد، ــطخداون ــیاتوس ــداعاش ــی،اب ــناختهحقتعال ــتناش ــد،حقیق ــرۀتوحی ثم
اهــدافآفرینــش،فلســفهثــوابوعقــاب،عبودیــت،زمینــۀرســالت،علــمازلــی
خداونــدبــهعالــمهســتی،اهدافرســالتپیامبــر»ص«،قیــامپیامبــر»ص«برای
ــر»ص«، ــادگارپیامب ــرتدوی ــرآنوعت ــر،ق ــالپیامب ــانها،ارتح ــتانس هدای
ویژگیهــایهدایتــیقــرآن،فلســفۀاحــکامالهــی،ســفارشبــهتقــوا،
ــان، ــدربزرگوارش ــودوپ ــیشــخصیتخ ــاخداشناســی،معرف ــشب ــاطدان ارتب
همبســتگیواخــوتپیامبــر»ص«وعلــی»ع«،چگونگــیآغــازرســالت،
ــاقو ــتنف ــر،شکس ــیکف ــدوخاموش ــۀتوحی ــر»ص«،نغم ــکنیپیامب بتش
کفــر،ویژگیهــایدورانجاهلیــت،نجــاتمــردمتوســطپیامبــر»ص«،نقــش
ــرت ــیازحض ــالم،ویژگیهای ــترشاس ــر»ع«درگس ــرتامی ــارزاتحض مب
ــع، ــزانمطی ــد،ســبکمغ ــانمترّص ــان،شــیطانصفت ــر»ع«،فرصــتطلب امی
ســیمایحقیقــیســقیفه،مــردم،بازیچــهسیاســت،شــرایطرهبــریدرقــرآن،
پشــتکــردنبــهقــرآن،خلیفــهتراشــیوتغییــرارزشهــا،تصاحــبقــدرتبــا
فریــب،فــدک،میــراثنبــوت،هشــدارحضــرتزهــرا»س«بــهابوبکــر،ســخنی
ــی، ــنتاله ــروس ــرآن،پیامب ــر»ص«درق ــتپیامب ــیرحل ــاانصــار،پیشبین ب
ــروزی ــتدرپی ــلبی ــشاه ــرا»س«ازانصــار،نق ــرگ،شــکوۀحضــرتزه م

ــت. ــهجاهلی ــسازانقــالب،بازگشــتب اســالم،مظاهــرارتجــاعپ

متن خطبه »ترجمه دکتر سید جعفر شهیدی«
زمانــیکــهابوبکــروعمــر،تصمیــمگرفتنــدکــهفــدکراازحضــرت
زهــرا»س«بگیرنــدآنحضــرت»س«بــاگروهــیازاعــوانوانصــارو
خویشــاوندانخــود،بــرایاحقــاقحــقخویــشبــهطــرفمســجدالنبــی»ص«
حرکــتکردنــدودرآنحــالعــدهایازمهاجــروانصــاردرمســجدگــردابوبکــر
ــرای ــد.وقتــیآنحضــرتوهمراهــانواردمســجدشــدندب جمــعشــدهبودن
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ــۀ ــد،آنگاهحضــرتنال ــنایشــانومــردمنصــبکردن ــردهایرابی ــرامپ احت
جانســوزیزدنــدکــهدراثــرآنصــدایتمــامحاضریــنبــهگریــهبلنــدشــد،
ــامــردمآرامشــدندوپــسازآنســخنخــود ــدت ــتدادن پــسحضــرتمهل
ــد،درایــن ــررســولخــدا»ص«آغــازکردن ــاحمــدوثنــایخــداودرودب راب
هنــگامدوبــارهصــدایگریــۀمــردمبلنــدشــد.وآنگاهکــهمــردمآرامگرفتنــد،

آنحضــرتســخنخــودراادامــهداد:
ســتایشخــدارابــرآنچــهارزانــیداشــت.وســپاساورابراندیشــۀنیکــو
ــش ــمۀلطف ــهازچش ــرک ــایفراگی ــرنعمته ــپاسب ــت.س ــهدردلنگاش ک
ــاراحســانکــهپیاپــیپاشــید. جوشــید.وعطاهــایفــراوانکــهبخشــید.ونث
ــرون.ودرک ــوانبی ــاداشآنازت ــت.پ ــزوناس ــماراف ــهازش ــیک نعمتهای

نهایتــشنــهدرحــداندیشــهنامــوزون.
ســپاسرامایــۀفزونــینعمــتنمــود.وســتایشراســببفراوانــیپــاداش
فرمــود.وبــهدرخواســتپیاپــیبــرعطــایخــودبیفــزود.گواهــیمیدهــمکــه
خــدایجهــانیکــیاســت.جــزاوخدایــینیســت.ترجمــانایــنگواهــیدوســتی
بیآالیــشاســت.پاینــدانایــناعتقــاد،دلهــایبــابینــش.وراهنمــایرســیدن
بــدان،چــراغدانــش.خدایــیکــهدیــدگاناورادیــدننتواننــدوگمانهــاچونــیو
چگونگــیاورانداننــد.همــهچیــزراازهیــچپدیــدآورد.وبــینمونــهایانشــاکرد.
نــهبــهآفرینــشآنهــانیــازیداشــت.ونــهازآنخلقــتســودیبرداشــت.جــز
آنکــهخواســتقدرتــشراآشــکارســازد.وآفریــدگانرابنــدهواربنــوازد.وبانــگ
دعوتــشرادرجهــانانــدازد.وپــاداشرادرگــروفرمانبــردارینهــاد.ونافرمانــان

رابــهکیفــربیــمداد.تــابنــدگانراازعقوبــتبرهانــد،وبــهبهشــتکشــاند.
گواهــیمیدهــمکــهپــدرممحمــد»ص«بنــدۀاووفرســتادۀاوســت.
ــریتشــریفانتخــاب ــد.وپیــشازپیمب ــدبرگزی پیــشازآنکــهاورابیافرین

ــدکــهمیســزید. ــشنامی ــهنامی بخشــیدوب
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وایــنهنگامــیبــودکــهآفریــدگانازدیــدهنهــانبودنــد.ودرپــسپــردۀ
ــانهمــۀ ــزرگپای ــروردگارب ــانعــدمســرگردان.پ ــۀبیاب ــمنگــران.ودرپهن بی
کارهــارادانــابــودوبــردگرگونیهــایروزگارمحیــطبینــا.وبــهسرنوشــتهــر
چیــزآشــنا.محمــد»ص«رابرانگیخــتتــاکارخــودرابــهاتمــامرســاندوآنچــهرا
مقــدرســاختهبــهانجــامرســاند.پیغمبــرکــهدرودخــدابــراوباددیــد:هــرفرقهای
دینــیگزیــده.وهــرگــروهدرروشــناییشــعلهایخزیــده.وهــردســتهایبــهبتــی

نمــازبــرده.وهمــگانیــادخدایــیراکــهمیشناســندازخاطــرســتردهاند.
پــسخــدایبــزرگتاریکیهــارابــهنــورمحمــد»ص«روشــنســاخت.
ــود ــردیدههــاافتــادهب ودلهــاراازتیرگــیکفــربپرداخــت.وپردههایــیکــهب
بــهیــکســوانداخــت.ســپسازرویگزینــشومهربانــیجــوارخویــشرابــدو
ــنجهــانکــهخــوشنمیداشــت،ازدلاوبرداشــت. ــجای ــیداشــت.ورن ارزان
اورادرجهــانفرشــتگانمقــربگماشــت.وچتــردولتــشرادرهمســایگیخــود
افراشــتوطغــرایمغفــرتورضــوانبــهنــاماونگاشــت.درودخــداوبــرکاتاو
بــرمحمــد»ص«پیمبــررحمــت،امیــنوحــیورســالتوگزیــدهازآفریــدگانو

امــتبــاد.ســپسبــهمجلســیاننگریســتوچنیــنفرمــود:
شــمابنــدگانخــدا!نگاهبــانحــاللوحــرام،وحامــالندیــنواحــکام،

وامانــتداریحــقورســانندگانآنبــهخلقیــد.
حّقــیراازخــداعهــدهداریــد،وعهــدیراکــهبــااوبســتهایدپذیرفتــار.مــا
خانــدانرادرمیــانشــمابــهخالفــتگماشــت.وتاویــلکتــاباهللرابــهعهــدۀمــا
گذاشــت.حجتهــایآنآشــکاراســت،وآنچــهدربــارۀماســتپدیــدار.وبرهــان
آنروشــن.وازتاریکــیگمــانبــهکنــار.وآوایآندرگــوشمایــۀآراموقــرار.و
پیرویــشراهگشــایروضــۀرحمــتپــروردگار.شــنوندۀآندردوجهــانرســتگار.

ــد.وتفســیر ــواندی ــوآیتهــایآنت دلیلهــایروشــنالهــیرادرپرت
احــکامواجــباوراازمضمــونآنبایــدشــنید.وحرامهــایخــدارابیــاندارنــده
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ــریعت ــده.وش ــتحباترانماین ــدهومس ــتدهن ــایاورارخص ــت.حالله اس
ــان ــنترینبی ــاروش ــده.وب ــرگوین ــاترینتعبی ــارس ــنراب ــاینده.وای راراهگش
رســاننده،ســپسایمــانراواجــبفرمــود.وبــدانزنگشــرکراازدلهاتــانزدود.
وبــانمــازخودپرســتیراازشــمادورنمــود.روزهرانشــاندهندۀدوســتی
ــدۀ ــغ.وحــجراآزماین ــۀافزایــشروزیبیدری ــغســاخت.وزکاترامای بیآمی
ــاق. ــۀوف ــارامای ــرویم ــن.وپی ــۀیقی ــودارمرتب ــترانم ــن.عدال درجــتدی
ــتن ــلمانیوبازداش ــزتمس ــاراع ــتیم ــراق.ودوس ــعافت ــارامان ــتم وامام
ــذررا ــهن نفــسراموجــبنجــات،وقصــاصراســبببقــاءزندگانــی.وفــاءب
موجــبآمــرزشکــرد.وتمــامپرداختــنپیمانــهووزنرامانــعازکــمفروشــی
وکاهــش.فرمــودمــیخوارگــینکننــدتــاتــنوجــانازپلیــدیپــاکســازند
وزنــانپارســاراتهمــتنزننــد،تــاخویشــتنراســزاوارلعنــتنســازند.دزدیرا
منــعکــردتــاراهعفــتپوینــد.وشــرکراحــرامفرمــودوبــااخــالصطریــق
یکتــاپرســتیجوینــد.»پــسچنانکــهبایــد،تــرسازخــداراپیشــهگیریــدوجــز
مســلمانممیریــد!«آنچــهفرمــودهاســتبــهجــاآریــدوخــودراازآنچــهنهــی

ــانازخــدامیترســند.« کــردهبازداریــدکــه»تنهــادانای
ــهام ــنفاطم ــم:م ــازســخنگفت ــهدرآغ ــردم!چنانک ــت:م ســپسگف
ــهســویشــما ــانشــماب ــاپیمبــریازمی ــدرممحمــد»ص«اســت»همان وپ
آمــدکــهرنــجشــمابــراودشــواربــود،وبــهگرویدنتــانامیــدواروبــرمؤمنــان

ــانوغمخــوار.« مهرب
اگــراورابشناســیدمیبینیــداوپــدرمــناســت،نــهپــدرزنــانشــما.و
بــرادرپســرعمــویمــناســتنــهمــردانشــما.اورســالتخــودرابــهگــوش
ــرقوپشــتمشــرکانرا ــاند.ف ــذابالهــیترس ــانراازع ــردمرســاند.وآن م
بــهتازیانــۀتوحیــدخســت.وشــوکتبــتوبــتپرســتانرادرهــمشکســت.
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ــاباز ــد.ونق ــاندمی ــحایم ــیخت.صب ــمگس ــرانازه ــعکاف ــاجم ت
ــیاطین ــد.وش ــالش ــندرمق ــوایدی ــانپیش ــید.زب ــتفروکش ــرۀحقیق چه
ــد ــشبودی ــیازآت ــارمغاک ــرکن ــردمب ــمام ــگامش ــخنورالل.ودرآنهن س
خــوار.ودردیــدۀهمــگانبیمقــدار.لقمــۀهــرخورنــده.وشــکارهــردرنــده.و
لگدکــوبهــررونــده.نوشــیدنیتانآبگندیــدهوناگــوار.خوردنیتــانپوســت
ــا ــزوترســانازهجــومهمســایهوهمجــوار.ت ــردار.پســتوناچی ــوروم جان
ــافرســتادنپیغمبــرخــود،شــماراازخــاکمذلــتبرداشــت.و آنکــهخــداب

ــهاوجرفعــتافراشــت. ســرتانراب
ــید.رزمآوران ــهکش ــختیک ــدوس ــهدی ــاک ــهرنجه ــسازآنهم پ
ماجراجــو،سرکشــاندرنــدهخــو.وجهــوداندیــنبــهدنیــافــروش،وترســایان
ــد. ــردمخالفــتباختن ــااون ــد.وب ــرویتاختن ــوش،ازهــرســوب حقیقــتنانی
هــرگاهآتــشکینــهافروختنــد.آنراخامــوشســاخت.وگاهــیکــهگمراهــی
سربرداشــتیــامشــرکیدهــانبــهژاژانباشــت.بــرادرشعلــیرادرکامآنــان
انداخــت.علــی»ع«بازنایســتادتــابــرســرومغــزمخالفــاننواخــت.وکارآنــان

بــادمشمشــیربســاخت.
اوایــنرنــجرابــرایخدامیکشــید.ودرآنخشــنودیپــروردگارورضــای
پیغمبــررامیدیــد.ومهتــریاولیــایحــقرامیخریــد،امــادرآنروزهــاشــما

درزندگانــیراحــتآســودهودربســترامــنوآســایشغنــودهبودیــد.
چــونخــدایتعالــیهمســایگیپیمبــرانرابــرایرســولخویــشگزید،
دورویــیآشــکارشــد،وکاالیدیــنبیخریــدار.هــرگمراهــیدعویــداروهــر
ــازار. ــیب ــیگرم ــرزندرپ ــویوب ــیدرک ــاوهگوی ــری ــاالر.ه ــیس گمنام
شــیطانازکمینــگاهخــودســربرآوردوشــمارابــهخــوددعــوتکــرد.ودیدیــد
ــش ــدودردامفریب ــیاودویدی ــبکدرپ ــنیدیدوس ــخنشراش ــهزودس چ

ــد. ــهآوازاورقصیدی ــد.وب خزیدی
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هنــوزدوروزیازمــرگپیغمبرتــاننگذشــتهوســوزســینۀمــاخامــوش
نگشــته،آنچــهنبایســت،کردیــد.وآنچــهازآنتــاننبــودبردیــد،بدعتــیبــزرگ

پدیــدآوردیــد.
بــهگمــانخــودخواســتیدفتنــهبرنخیــزد،وخونــینریــزد،امــادرآتــش
ــت.و ــایکافرانس ــهدوزخج ــد.ک ــاددادی ــهب ــتیدب ــهکش ــد.وآنچ ــهفتادی فتن
منزلــگاهبــدکاران.شــماکجــا؟وفتنــهخوابانــدنکجــا؟دروغمیگوییــد!وراهــی
ــانشــما!نشــانههایش ــابخداســتمی ــنکت ــهای ــد!وگرن جــزراهحــقمیپویی
بیکــموکاســتهویــداوامــرونهــیآنروشــنوآشــکارا.آیــاداوریجــزقــرآن
میگیریــد؟یــاســتمکارانهگفتــۀشــیطانرامیپذیریــد؟»کســیکــهجــزاســالم
دینــیبپذیــرد،رویرضــایپــروردگارنبینــد.ودرآنجهــانبــازیانکاراننشــیند.«
ــنســتورســرکشراموکارنخســتین ــهای ــدک ــگنکردی ــداندرن چن
ــاز ــدآغ ــهدردلداری ــزآنچ ــخنیج ــازوس ــرس ــیدیگ ــردد.نوای ــامگ تم
ــم.و ــزبردباری ــنســتمنی ــم،درتحمــلای ــینداری ــدمامیراث ــد!میپنداری کردی

ــم. ــنجراحــتپایداری ــرســختیای ب
مگربهروشجاهلیتمیگرایید؟وراهگمراهیمیپیمایید؟

»برایمردمباایمانچهدارویبهترازخدایجهان«
ایمهاجــران!ایــنحکــمخداســتکــهمیــراثمــرابرباینــدوحرمتــمرا
نپاینــد؟پســرابوقحافــه!خــداگفتــهاســتتــوازپــدرارثببــریومیــراثمــرا
ــد!مگــرازداورروز ــنمیگذاری ــیاســتدردی ــنچــهبدعت ــری؟ای ازمــنبُِب

رســتاخیزخبــرنداریــد.
اکنونتادیدارآنجهاناینستورآمادهوزینبرنهادهتراارزانی!

وعــدگاه،روزرســتاخیز!خواهــانمحمــد»ص«وداورخــدایعزیــز!آن
روزســتمکاررســواوزیانــکاروحــقســتمدیدهبرقــرارخواهــدشــد!بــهزودی
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ــریراجایگاهــیاســتوهــرمظلومــیراپناهــی. ــدکــههــرخب ــددی خواهی
پــسبــهروضــۀپــدرنگریســتوگفــت:

رفتیوپسازتوفتنهبرپاشــدکینهاینهفتهآشــکاراشــد
اینباغخزانگرفتوبیبرگشتوینجمعبهمفتادوتنهاشد

ایگــروهمؤمنیــن!اییــاوراندیــن!ایپشــتیباناناســالم!چــراحــق
مــرانمیگیریــد؟چــرادیــدهبــههــمنهــادهوســتمیراکــهبــهمــنمــیرود
ــدراســت؟چــه ــد،حرمــتپ ــهپــدرمفرمــود:احتــرامفرزن میپذیریــد؟مگــرن
ــد ــودمیگویی ــشخ ــد.پی ــتخفتی ــگدرغفل ــد.وبیدرن ــگپذیرفتی زودرن
محمــد»ص«ُمــرد،آریمــردوجــانبــهخــداســپرد!مصیبتــیاســتبــزرگ
ــه ــزب ــاید.وهرگ ــردمگش ــهه ــتک ــکافیاس ــترگ.ش ــتس ــیاس واندوه
هــمنیایــد.فقــداناوزمیــنرالبــاسظلمــتپوشــاندوگزیــدگانخــدارابــه
ســوگنشــاند.شــاخامیــدبــیبــر،وکوههــازیــروزبــرشــد.حرمتهــاتبــاه
وحریمهــابــیپنــاهمانــد.امــانــهچنــاناســتکــهشــماایــنتقدیــرالهــی
راندانیــدوازآنبیخبــرمانیــد.قــرآندردســترسشماســتشــبوروز
ــشازاو ــرانپی ــهپیمب ــد؟ک ــیآنرانمیدانی ــهمعن ــراوچگون ــد.چ میخوانی

نیــزمردنــدوجــانبــهخــداســپردند.
محمــدجــزپیغمبــرینبــود.پیغمبرانــیپیــشازاوآمدنــدورفتنــد.اگــراو
کشــتهشــودیــابمیــردشــمابــهگذشــتهخــودبازمیگردیــد؟کســیکــهچنیــن

کنــدخــدارازیانــینمیرســاند.وخــداسپاســگزارانراپــاداشخواهــدداد.
ــم ــد!وحرمت ــدرمببرن ــراثپ ــشچشــمشــمامی ــهپی آوه!پســرانقیل
ــه ــیک ــان؟حال ــرانانیوش ــادم ــانفری ــونبیهوش ــماهمچ ــد!وش راننگرن

ــادان. ــایآب ــاثوخانهه ــراوانواث ــرگف ــازوب ــاس ــدب ــربازانداری س
امــروزشــماگزیــدگانخــدا،پشــتیباندیــن،ویــاورانپیغمبــرومؤمنیــن
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وحامیــاناهــلبیــتطاهرینیــد!شــماییدکــهبــابتپرســتانعــربدرافتادیــد!
ــرلشــکرهایگــرانایســتادید!چنــدکــهازمــافرمانبــردار،ودرراهحــق وبراب
پایــداربودیــد،نــاماســالمرابلنــد،ومســلمانانراارجمنــد،ومشــرکانراتــار
ومــار،ونظــمرابرقــرار،وآتــشجنــگراخامــوشوکافــرانراحلقــۀبندگــی
درگــوشکردیــد.اکنــونپــسازآنهمــهزبــانآوریدمفــروبســتید،وپساز
پیــشرویواپــسنشســتیدآنهــمبرابــرمردمــیکــهپیمانخــودراگسســتند.
وحکــمخــداراکارنبســتند.»ازاینــانبیــممداریــد،تــاهســتید.ازخــدابترســید
اگــرحــقپرســتید!«امــاجــزایــننیســتکــهبــهتــنآســاییخــوکردهایــد،و
ــد.ازدیــنخســتهایدوازجهــاددرراه ــهســایۀامــنوخوشــیرخــتبردهای ب

خــدانشســتهوآنچــهراشــنیدهکارنبســته.بدانیــدکــه:
بردامنکبریاشننشیندگرد گرجملهکایناتکافرگردند

مــنآنچــهشــرطبــالغاســتبــاشــماگفتــم.امــامیدانــمخواریــدو
درچنــگالزبونــیگرفتــار،چــهکنــمکــهدلــمخــوناســت؟وبــازداشــتنزبــان
شــکایت،ازطاقــتبــرون!ونیــزمیگویــمبــرایاتمــامحجــتبــرشــمامــردم
دون!بگیریــدایــنلقمــۀگلوگیــربــهشــماارزانــی،وننــگحــقشــکنیوحقیقت
پوشــیبــرشــماجــاودانبــاد.امــاشــماراآســودهنگــذاردتــابــهآتــشافروختــه
خــدابیــازارد!آتشــیکــههــردمفــروزدودلوجــانرابســوزد،آنچــهمیکنیــد
خــدامیبینــد.وســتمکاربــهزودیدانــدکــهدرکجــانشــیند.مــنپایــانکاررا
نگرانــموچــونپــدرمشــماراازعــذابخــدامیترســانم.بــهانتظــاربنشــینیدتــا

میــوۀدرختــیراکــهکشــتیدبچینیــدوکیفــرکاریراکــهکردیــدببینیــد.

دیدار با زنان مهاجر و انصار
هنگامــیکــهفاطمــهزهــرا»س«دربســتربیمــاریاســتودرآخریــن
روزهــایزندگــیاشانبوهــیاززنــانمهاجــروانصــاربــهمنظــورعیــادتآن
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ــد: ــهگفتن ــانک ــهاحوالپرســیآن ــخب ــتافتند.درپاس ــهاشش ــهخان حضــرتب
ــی؟ ــجوبیمــاریاتچــهمیکن ــارن ــرب ــۀپیامب ــرگرانمای هــانایدخت

فرمــود:بــهخــدایســوگند!درحالــیشــامگاهرابــهبامــدادآوردمکــه
ازدنیــایظالمانــهشــمابیــزارم،بــهمــردنمایــانشــمابــهخاطــرعملکردشــان

خشــمگینوازآنهــامتنفــرم.
آنــانرادرفــرازونشــیبهاآزمــودموبــهدورافکنــدموامتحــاننمــودمو
ازآنخشــمگینشــدم.راســتیچــهزشــتاســتکنــدیشمشــیرهادربرابــرســتم
ــهشــوخیگرفتــنسرنوشــتدیــنوجامعــهپــساز ــداســتب ــدادوچــهب وبی
تــالشوجدیــتدرراهآنهــا.وچــهناگــواراســتســربــرســنگســختزدنوکار
بیحاصــلنمــودن،وآنگاهشــکافبــرداشــتننیزههــاوتســلیمشــدندربرابــر
بیــداد،وچــهدردنــاکاســتتباهــیعقیــدهوانحــرافاندیشــهوتزلــزلارادههــا.

ــان ــرآن ــرایخــودازپیــشفرســتادندکــهخــداب ــدچیــزیب وچــهب
ــود. ــدب ــدگارخواهن ــذاباومان ــتودرع خشــمگرف

آریمــنشــرایطراچنیــننامطلــوبوظالمانــهنگریســتمومســئولیت
ــان ــردوشآن ــاهآنراب ــرانگن ــارگ ــدموب ــانافکن ــردنخودش ــرگ آنراب
نهــادمورهآوردشــوموعــاروننــگآنرابــرعهــدۀخودشــانقــراردادم.پــس
بینــیآنــانبریــدهوزخــمخــوردهبــاد.وهمــارهازرحمــتخــدادورباشــند.

ــتوار ــایاس ــرراازکوهه ــینیپیامب ــهجانش ــرچگون ــان!آخ ــرآن وایب
ــلو ــیوجبرئی ــرودگاهوح ــوتوف ــرنب ــایتزلزلناپذی ــالتوازبنیانه رس
آگاهــاندرشــئوندیــنودنیــایجامعــهدورســاختند؟!بــههــوشباشــیدکــه
ایــنزیانــیآشــکاروجبــرانناپذیــراســت.بــهخــداســوگندآنــانبــرشمشــیر
ــارتویدر ــروجس ــهامتوصفناپذی ــهش ــدوب ــبمیگرفتن ــتاوعی عدال

ــکار. ــایپی ــختترینمیدانه ــرگدرس ــرم براب
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وبــهقــدرتبــیهماننــداودرمیــدانکارزاروبــهخشــممقــّدساودر
راهخــداوضربــاتقهرمانانــهاشبــردشــمن،کــهگمراهــانرامیگرفــتواز

پــایدرمــیآوردوآنــانرادرسعبــرتبــرایدیگــرانمیســاخت.
بــهخــداســوگند!اگــرمــردانشــماشــهامتیــاریبــهحــقراازخــود
نشــانمیدادنــدونمیگذاشــتندخالفــتوزمامــداریازمســیرخــودانحــراف
جویــدوازدســتامیرمؤمنــانکــهپیامبــرزمــامآنرابــهاوســپردهبــودبیــرون
رودوتنظیــمامــوروتدبیــرشــئونرادردســتبــاکفایــتاومیســپردند،آنگاه
میدیدنــدکــههــرگاهمــردمازراهحــقانحــرافمیجســتند،آنــانرادرپرتــو
نــوربــهراهمــیآوردوبــامهــربــهســرمنــزلمقصــودســیرمــیداد.ســیری
کــهنــهآزاردهنــدهبــودونــهمرکــبوراکــبراآزردهوفرســودهمیســاخت.
ــردو ــریمیک ــوارارهب ــهسرچشــمهایزاللوگ ــنکاروانراب وســرانجامای
ــید. ــواراازآنمیجوش ــهآبصــافوگ ــیآوردک ــرودم ــمهایف ــارچش درکن

چشــمهایلبریــزازآبزاللوصــافکــههرگــزناصافــینمیپذیرفــت.
ــاط ــیرابوبانش ــواراس ــاکوگ ــخورپ ــنآبش ــانراازای وآنگاهآن
بازمیگردانیــدوآنجــابــودکــهمــردماورادرنهــانوآشــکارخیرخــواهخــود

مینگریســتند.
اگــراوزمــامامــورجامعــهرابــهکــفمیگرفــتهرگــزازدنیــابهــرهای
ــهمنظــورســیرابســاختنتشــنگانوســیرکــردن نمیگرفــتوازآنجــزب
ــازو ــدازۀنی ــهان ــرایخــودجــزاندکــیب گرســنگان،چیــزیبرنمیداشــتوب

رفــعگرســنگیوتشــنگیوانجــامخدمــتبهــرهایقــرارنمــیداد.
وآنگاهبــودکــهدنیــاپرســتازپارســا،وراســتکــردارازدروغپــرداز
بــرایهمیشــهبــازشــناختهمیشــد.راســتیقــرآنچــهزیبــاهشــدارمیدهــد
کــه:»واگــرمــردمشــهرهاایمــانآوردهوپــرواپیشــهســاختهبودنــدبیتردیــد
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برکاتــیازآســمانوزمیــنبرایشــانمیگشــودیم.ولــیآنــانآیــاتمــارادروغ
انگاشــتند.پــسمــانیــزبــهکیفــردستاوردشــانگریبــانآنــانراگرفتیــم.«

وزنگخطررابهصدادرمیآوردکه:
ــب ــهمرتک ــهآنچ ــهزودیرهآوردب ــدب ــتمکردن ــهس ــانیک وکس
ــانیســتند. ــدۀم ــدهکنن ــزدرمان ــاهرگ ــیدوآنه ــدرس ــانخواه ــهآن ــدهاندب ش
اینــکبیاییــدو)بافتههــایدروغیــنتشــنگانقــدرترا(بشــنویدوراســتیکــه

ــدداد. ــانخواه ــگفتیهانش ــماش ــهش ــدروزگارب ــیکنی ــهزندگ هرچ
اگــرمیخواهــیتعجــبکنــیازســخنانجــاهطلبــانتعجــبکــنو
ــراف ــنانح ــاندرای ــهآن ــتمک ــنو...!ایکاشمیدانس ــانرابش ــایآن بافتهه
بزرگشــانبــهکدامیــنســنداســتنادجســتند؟وبرکدامیــننســلپــاکوذرّیــۀ
ــرای ــاوریب ــهبدسرپرســتوی ــتیچ ــتند؟راس ــتیالجس ــرأتواس ــزهج پاکی

خــودبرگزیدنــدوچــهبــدجایگزینــیانتخــابکردنــد!
ــه ــدوب ــارفتن ــراغدنبالهه ــهس ــدوب ــاکردن ــتازانراره ــانپیش این
جــایشــاهپرهابــرایپــرواز،رویپرهــایکوچــکنشســتندوشــانهرابــادم
عــوضکردنــد.بینــیگروهــیکــهراهســتمرابرمیگزیننــدودرهمــانحــال
ــاد. ــدهب ــتمالی ــاکمذل ــهخ ــدب ــاممیدهن ــیانج ــهکارخوب ــدک میپندارن

بههوشباشیدکهآنانتبهکارنداماخوددرنمییابند.
ــدۀ ــدزیبن ــقراهمینمای ــهســویح ــهب ــاکســیک ــان!آی ــرآن وایب
ــدمگــرآنکــهخــودهدایــتشــود؟ ــاکســیکــهراهنمینمای ــرویاســتی پی
ــودم ــانخ ــهج ــد!ب ــد؟بدانی ــهداوریمیکنی ــتچگون ــدهاس ــهش ــماراچ ش
ســوگند!کــهناقــۀخالفــتبــاردارشــدهونطفــۀشــومایــنتباهــیوتبهــکاری
بســتهشــدهاســت.ازایــنرودرانتظــارباشــیدتــاایــننــوزادشــومرابــهدنیــا
ــد.آنگاه ــهبپراکن ــرجامع ــرانپیک ــاک ــرانت ــشرادرک ــیخوی آوردوتباه
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اســتکــهازپســتانخالفــتبــهجــایشــیرکاســههایلبریــزازخــونوســّم
کشــندهبدوشــید.وآنجاســتکــهباطــلگرایــانگرفتــارزیانــیجبــرانناپذیــر
ــهسردمدارشــان ــامکاریراک ــه،فرج ــیمطالع ــهروانب ــدشــد.ودنبال خواهن
پایــهگــذارآنبودنــددرخواهنــدیافــتوآثــارشــومآنبــهنســلهایآینــده
نیــزخواهــدرســید.اینــکبرویــدوبــهدنیــایخــودخــوشباشــیدامــابــرای

آزمــونوفتنــهدهشــتناکیکــهدرپیــشداریــدآمــادهشــوید.
ــی ــلطۀتجاوزکاران ــهس ــه،ب ــدهوآخت ــیرهایبرن ــهشمش ــماراب ش
بیدادگــروخونخــوار،بــههــرجومرجــیفراگیــرواســتبدادیدیرپــاازظالمــان

ــاد! بشــارتب
ــاد ــهب ــامدیــنوخــدا،ثروتهــایشــماراب ــهن ــهاســتبدادیکــهب ب

ــد! ــیدرومینمای ــیرخودکامگ ــاشمش ــردمراب ــدوم میده
دریــغوافســوسبــرشــما!کارتــانبــهکجــاخواهــدانجامیــد!وچگونــه
ــه ــدب ــدونمیخواهی ــوشنداری ــودخ ــهخ ــیک ــددرحال ــاتداری ــدنج امی
سرچشــمۀزاللونجــاتبخــشعدالــتوآزادیرهنمــونگــردموبــهپذیــرش

حــقمجبــورســازم.

در بستر شهادت
فاطمــهبــاســکوتخــودفریــادمیکشــدوبــاآهآتشــینخــودطومــار
ســتمرامیســوزاند.علــی»ع«درگورســتانبقیــعبــاشــاخههایخرمــابــرای
ــهو ــهونال ــاکــردهاســتکــهازگری ــدوه)بیتاالحــزان(برپ ــۀغــموان اوخان
ــۀ ــهشــکوهنگشــایند.دیگــرکســیصــداینال ــانب ســوزوگــدازاومــردمزب
فاطمــه»س«راکــهازژرفــایدلــیشکســتهبــرمیخاســتنمیشــنیدمگــر
آنکــهگــذارشبــهبقیــعمیافتــادآریپیامبــرانآنگاهکــهمیبیننــدبــرای

ــازبــانســکوتســخنمیگوینــد. اندرزشــانگــوششــنوایینیســتب
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ــد ــادمیزن ــۀخــودفری ــانال واینــکفاطمــه»س«دربیــتاالحــزانب
ــدهاســت...واعتراضــمدراشــکهایم ــدوهفروپیچی ــندران ــالبم ــه...انق ک
ــه ــانب ــروردگارااین ــد...پ ــانرابفهمی ــنزب ــهای ــدوارمک ــت.امی ــهاس نهفت
مــنســتمکردنــد.مــراازچنــگاینــانآزادســاز.وچنــدیاســتکــهدیگــر
فاطمــه»س«بــهبیتاالحــزانهــمنمیتوانــدبــرود،»اســماء«بســتربانــورادر
منــزلمیافکنــد،دیگــرآنپیکــرنحیــفنمیتوانســتروحــیچنــانبــزرگرا
تــاببیــاورد؛روحــیکــهمیخواســتتــابــینهایــتبــالبگشــاید...وشــگفت
اینجاســتکــهدرایــنشــرایطهــمشــیخیننمیگذارنــدفاطمــه)ع(بــهحــال
ــر ــودب ــاتخ ــهجنای ــرهم ــاب ــدت ــرآمدهان ــاتآخ ــنلحظ ــد.درای ــودباش خ
اســالمومســلمینپــردهبکشــندومشــروعیتومقبولیــتازدســترفتــۀخــود
ــوو ــوردعف ــانرام ــه»س«آن ــهفاطم ــدک ــردموانمودکنن ــهم ــدوب رابازیابن
گذشــتقــراردادهاســت،آریاینــانفاطمــه»س«رابــهخشــمآوردهبودنــدو

ــد. ــتجومیکردن ــنودیشراجس ــکخش این
عمــربــهعلــی»ع«گفــت:ایابوالحســن،ابوبکــرپیــریاســتنــازک
دلوهموســتکــهبــارســولخــدا»ص«درغــارهمــراهبــودهاســت.پیــشاز
ایــننــزدفاطمــه»س«آمدهایــمامــااومــارانپذیرفتــهاســت،تــوپــادرمیــان
بگــذاروازاوبخــواهکــهمــارابپذیــرد.علــی»ع«برخاســتونــزدفاطمــه»س«
رفــتواجــازهخواســت:ایدختــررســولخــدا،ایــندومــردکارهــاکردهانــد
ــدوتــوآنهــا ــارآمدهان کــهتــوخــوددیــدهایومیدانــی.تاکنــونآندوچندب

رانپذیرفتــهایاینــکنــزدمــنآمدهانــدتــاازتــورخصــتطلبــم.
-بهخداسوگند،تاآندمکهپدرمرادیدارکنمباآندوسخننمیگویم.
-ایدخترمحمد»ص«منبهآندووعدهدادمکهازتورخصتطلبم.

-اکنونکهبهآنانوعدهدادهایباتومخالفتنمیکنم.
شیخینسپاسگزارانهواردشدند.
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-سالمبرتوایدختررسولخدا
...-

-ماآمدهایمتازاتوپوزشبخواهیمواقرارکنیمکهبدکردهایم.
....-

-ازماخشنودباشخداوندازتوخشنودباشد.
...-

-چهرهازمابرمتاب،ماامیدواریمکهپروردگارمانازمادرگذرد.
فاطمهواپسینسخنخودرابهزبانراند:

-اگرگفتارتانصادقانهاست،بهاینپرسشمنپاسخدهید.
-بپرسایدختررسولخدا.

-شــمارابــهخــداســوگند،آیــاازپــدرمــنشــنیدهبودیــدکــه:فاطمــه
پــارۀتــنمــناســت،هــرکــهاورابیــازاردمــراآزردهاســت؟

-آری،چنیناست.
زهرا»س«دستانشرابهسویدادگاهفرارینفراگشاد:

-خداونــداگــواهبــاشکــهایــندومــراآزاردادهانــدومــننــزدتــواز
ــم. ــکایتمیکن ــانش آن

وبدیــنگونــهآنــانازخانــۀفاطمــه»س«بیــرونرفتنــدوفاطمه»س«
ــرایهمیشــهاز ــشراب ــودخوی ــگاهخشــمآل ــان،ن ــرازناخرســندیازآن ــااب ب

آنــانفروپوشــاند.6

شهادت
ــدنخــودرانیکــوشســتو ــیخواســت.ب ــیآب ــنروززندگان درآخری
ــشرا ــۀخوی ــت.خادم ــودرف ــۀخ ــهغرف ــیدوب ــوپوش ــاین ــوداد.جامهه ش
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گفــتتــابســتراورادروســطغرفــهبگســتراند.ســپسروبــهقبلــهدرازکشــید،
ــه ــرگونههــانهــادوگفــت:مــنهمیــنســاعتخواهــممــرد.ب دســتهاراب
نقــلعلمــایشــیعه،شــوهرشعلــی»ع«اوراشســتوشــوداد،اوراپنهــانبــه

خــاکســپردوآثــارقبــراوراازمیــانبــرد.

مزار فاطمه»س« کجاست؟
و برنمیگیــرد، فاطمــه»س« بســتر از را گریانــش چشــم علــی
ــتادهاندو ــشایس ــرتزدهدردوطرف ــاکتوحی ــین»ع«س ــن»ع«وحس حس
ــن ــادراشــکدرچشمانشــانخشــکشــدهاســت.ای ــالم ــاتح ــرایمراع ب
ــده ــیرابنش ــادریس ــرم ــوزازمه ــههن ــتک ــالاس ــریخردس ــب،دخت زین
ــره ــدوخی ــیمیکن ــدهراپیــشبین ــبحّساســشمصیبتهــایآین اســت؛قل
بــهرویمــادرمینگــردونالــهســرمیدهــد...پــدربــامالطفــتاطفــالرااز
ــه ــه»س«روب ــودفاطم ــوتمیش ــونحجــرهخل ــد،چ ــادردورمیکن ــارم کن

علــی»ع«میکنــدوشــمردهوآهســتهمیگویــد:
-آیاآنچهازتومیخواهمانجاممیدهی؟

-آری.
ــازۀمــن ــرجن ــندوب ــهخــداســوگندمیدهــمکــهای ــوراب ــست -پ
نمــازنگزارنــد.و...بــربــاالیقبــرمــننایســتند...مــراشــبغســلبــده،شــب
کفــنکــن،شــببــهخــاکبســپار...نمیخواهــمکســانیکــهبــرمــنســتم

کردنــدبــرجنــازهامحاضــرشــوند..
علــیسرگشــتهوحیــرانبرجــایایســتادهاســت،اینــکفاطمــه»س«
تنهــامایــۀآرامــشوقــراروشــکیباییشبــااووداعمیگویــدودرمیــانبادهــای
آتــشخیــزتنهایــشمیگــذارد.تاریــخنیــزسرگشــتهوحیــرانایســتادهاســت
ــهازدورو ــانک ــدگانوکاروانی ــهآین ــاب ــه»س«رادرکج ــزارفاطم ــهم ک
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ــارمــزارپیامبــر»ص«درمســجد ــدنشــاندهــد،گاهــیدرکن نزدیــکمیآین
النبــی»ص«بــویبهشــترامیشــنودومیگویــدفاطمــه»س«اینجــاخفتــه
اســت.گاهــیفرشــتگانبــراطــرافحجــرۀفاطمــه»س«بــالوپــرمیگشــایند
وانگشــتهابــهآنســواشــارهمــیرودکــهمــزارفاطمــه»س«اینجاســت.و
ــان ــانوحقگوی ــزارفاطمــه»س«دردلهــایحــقجوی ــدم دیگــریمیگوی
ــت ــنوصّی ــاای ــه»س«ب ــرصــورتفاطم ــخاســتدره ــتمدیدگانتاری وس
ــساز ــایپ ــوادثوجریانه ــررویح ــزرگب ــؤالب ــتس ــکعالم ــودی خ
ــدان ــرســرپیشــتازاناســالموخان وفــاتپیامبــر»ص«گذاشــتکــهاینــانب
پیامبــر»ص«چــهآوردنــد،اینــاندختــرپیامبــرراشــهید،ابــوذرراتبعیــدکردنــد

ووارثعلــمپیامبــر»ص«وشــیربیشــۀشــجاعتراخانــهنشــینکردنــد.
ــهایدر ــهگون ــه»س«ب ــتفاطم ــقوصی ــی»ع«طب ــنعل امیرالمؤمنی
ــچکــساز ــههی ــهخــاکســپردک نیمههــایشــبپیکــرفاطمــه»س«راب
جــایآنمطلــعنشــدوحتــیچشــمانریزبیــنتاریــخهــمایــنســّرالهــیرا
ندیــد.تاریــخناگهــانچشــمگشــودوعلــی»ع«راتنهــادیــدکــهپــسازبــه
ــوا ــر»ص«نج ــاپیامب ــدوب ــنمیتکان ــارازت ــه»س«غب ــپاریفاطم خاکس
ــه ــرم،دختــرتراب ــهدرگاهخــدامیب وگفتگــومیکنــد:...شــکایتخــودراب
تــومیســپارم.اوبــرایتــوخواهــدگفــتکــهامتــتپــسازتــوبــرویچــه
ــو، ــهاوبگ ــیب ــهخواه ــووهرچ ــیازاوبج ــتند.آنچــهخواه ــتمهارواداش س
تــاگــرهازدلخــودبگشــایدوخونــیکــهخــوردهبــرآوردوخــداکــهبهتریــن

ــد... ــاناووســتمکارانداورینمای داوراناســتمی



ماهآنشــبخموشوســرگردان
نــورغمرنــگحزنپــرورماه
دانــهدانهســتادهبــررخچرخ

راز شب

خــواب،گســتردهبــودخاموشــی
ــی ــردۀفراموش ــانپ ــرجه ب

مــرغشــبآرمیــدهبــودآرام
ســایۀنخلهــابــهچهــرۀنور
باددرجســتجویگمشــدهای

چشــمایامرفتــهبودبــهخواب
ازســیاهیکشــیدهبودحجاب
چــرخمــیزدچوعاشــقیبیتاب

ــر ــهسرتاس ــهرمدین ــرق،ش غ
درســکوتیعمیــقورعبآور

ــد ــتمیتابی ــراودش رویصح
همــهجــارانمــودهبودســپید
همچــواشــِکیتیــممیلرزید



نور آسمانی/ 41

میکشــیدانتظار،خاکآنشــب
ــردی ــرانم ــفگ ــودازک میرب
آتــشمــرگمادریمیســوخت

را میهمانــی تــازه مقــدم
آســمانهمســرجوانــیرا
دلاطفــالخســتهجانــیرا

آهســته لیــک آرام، مــردم
نوحهگــرچنــدطفــلدلخســته

ــی ــرســردوش،جســمبیجان ب
همهخواهانبهدلدرازیشــب
تامگــررازشــبنگرددفاش

حملمیشــدبــهنقطــهایمرموز
گرچهشــببودتلخوطاقتســوز
نبــردپیبــهرازشــبدلروز

زهــرا پیکــر بــود شــب راز
کهشــبآغوشخاکگشــتشجا

ــیمعصــوم ــودبانوی رازشــبب
هیجــدهســالهبانواییپرشــور
بانویــیکزســخنبهمحضرعالم

کــهچواومــردیاززمانــهنزاد
کــهســیهکــردچهــرۀبیــداد
ریختآتــشبهجاناســتبداد

بانویــیشــیردلدلیــروشــجاع
کهنمــودازحقــوقخویشدفاع

ــه ــکمردان ــودلی ــهزنب گرچ
شــعلهایبرکشیدازدلخویش
درساحقاقحقودفعســتم

ازقیــام،آتشــیعظیــمافروخــت
کهســیهخرمنســتمراسوخت
بــهجهــانوجهانیــانآموخت

مــردمخفتــهرازخــوابانگیخت
ــتمگرانراریخــت ــرویس آب

»محمدحسینشهریار«
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سیمای فاطمه»س« در قرآن

الف( آیه شریفۀ قربی

قــل الاســألکم علیــه اجــراً اال املــودة فــی القربــی و مــن یقــرف حســنة 

نــزد لــه فیهــا حســناً اّن اللــه غفــور شــکور

هــانایپیامبــربگــو!مــنازشــماهیــچپاداشــیبــررســالتخویــش
ــموهرکــسکارشایســتهایانجــام ــزدوســتداشــتننزدیکان ــمج نمیخواه
ــناس ــدهوحقش ــدآمرزن ــهخداون ــراک ــم،چ ــیاشمیافزایی ــرنیک ــدب ده
اســت.درایــنمــوردســخنانامامــانراســتینوهمــهپیــروانآنــانهماهنــگ

ــند. ــرمیباش ــکانپیامب ــی...نزدی ــورازواژهقرب ــت:منظ اس
وانبــوهروایــاتدرکتابهــایشــیعهواهــلســّنتنــامونشــانایــن

نزدیــکانپیامبــررانیــزبــهدســتمیدهــد.
منظورازقربی:علّی»ع«،فاطمه»س«،حسن»ع«وحسین»ع«است.

ب( آیه شریفه مباهله

فمــن حاّجــک فیــه مــن بعــد مــا جائــک بــه مــن العلــم فقــل تعالــوا 

نــدع ابنائنــا و ابنائکــم و نســائنا و نســائکم و انفســنا و انفســکم ثــم 

نبتهــل فنجعــل لعنــة اللــه علــی الکاذبیــن.8

)ایپیامبــر(:هرکــهپــسازایــندانشــیکــهبــهســویتــوفــرودآمــد،
ــامــا ــاتــوچــونوچــرانمــود،بگــو:بیاییــدت ــازهــمدرمــورد»عیســی«ب ب
پســرانوبانــوانوخودمــانرافراخوانیــموشــمانیــزپســرانوزنــانوخودتــان
رافراخوانیــدوآنگاهنفریــنکنیــمولعنــتخــدارابــردروغگویــانقــراردهیــم.
ــیدر ــرگرام ــهپیامب ــدک ــنباورن ــرای ــرانب ــانومفّس ــۀمحّدث هم
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جریــانمباهلــه،ازهمــۀمــردانمســلمانتنهــایــکنفــربــههمــراهداشــتو
آنهــمامیرمؤمنــانعلــی»ع«بــود.وازهمــۀبانــوانمســلماننیــزتنهــایــک
نفــر،کــهآنهــمدخترش»فاطمــه«بــودوازتمامــیکــودکانمســلماننیــزدو
کــودکبــههمــراهبــردکــهحســنوحســین»ع«بودنــدکــهدیگــرهیچکــس،

حتــییکــیازهمســرانخویــشرانیــزنبــرد.
ــهو ــوردرآنمباهل ــتۀحض ــه»س«شایس ــوانفاطم ــویبان ــابان تنه
ــژۀاوســتکــه ــازوی ــنامتی ــههیچکــسدیگــروای ــودون ــزرگب همایــشب

ــد. ــااورابرگزی ــرتنه پیامب
ــراکــرم»ص«روایــتشــدهاســتکــه،اگــرخــدامیدانســت ازپیامب
کــهدررویزمیــنبندگانــیگرانمایهتــرازعلــی»ع«وفاطمــه»س«وحســن
وحســینبودنــد،بــهمــندســتورمــیدادکــهبــاآنــانبــهمباهلــهبــروم.امــا
ــرومو ــانب ــههمــراهاین ــدکــهب ــود،دســتورآم ــانپرشــکوهترنب چــونازاین

ــیانسانهاســت. ــرتمام ــانب ــریآن ــنســندبرت همی

ج( آیۀ شریفۀ هل اتی

یوفــون بالنــذر و یخافــون یومــاً کان رشّه مســتطیراً و یطعمــون الطعــام 

علــی حبّــه مســکیناً و یتیــامً و اســیراً امّنــا نطعمکــم لوجــه اللــه ال نریــد 

منکم جــزاًء و الشــکوراً.9

دوفرزندگرانمایهفاطمه،حسن»ع«وحسین»ع«بیمارشدند.
پیامبــرگرامــیبــههمــراهگروهــیازیــارانبــهدیــدارآندوآمدنــدو

ضمــنگفتگــوفرمودنــد:
»علیجان!زیبندهاستبرایشفایفرزندتنذرینمایی«

ــان»فّضــه« ــهپیــرویازآن ــوانوب آنحضــرتبــههمــراهبانــویبان
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آنزنشایســتهوشــاگردواردادتمنــدفاطمــه»س«نــذرکردنــدکــهدرصــورت
عنایــتخــداوبهبــودحــالدوفرزنــدســهروزروزهبگیرنــد.درفاصلــۀکمــی
ازایــننــذر،آنــانبهبــودیخویــشرابــهیــاریخــدابازیافتنــد.علــی»ع«در
شــرایطســختاجتماعــیواقتصــادیجامعــۀآنروز،مقــداریدانــهبــرایتهیۀ
نــانفراهــمآوردوبانــویبــاتدبیــرخانــهاشفاطمــه»س«طبــقبرنامــههــر
روزیــکســومازآنراتبدیــلبــهنــامومــوادغذایــینمــودتــاروزهبگیرنــد.
نخســتینروزراروزهداشــتند،نزدیــکغــروبوپــسازنمــازمغــرب
بــرایافطــارآمــادهشــدندکــهفقیــریبــهدرخانــۀآنهــاآمــدوکمکخواســت:
خانــدانعلــی»ع«ایثــارکردنــدوتمــامغــذایخــودرابــهفقیــردادنــد

وبــاآبافطــارکردنــد.
ــگامافطــار،کــودکگرســنهای ــههن ــدوب ــنروزراروزهگرفتن ودومی
ــۀ ــه،هم ــارهایثارگران ــاندگرب ــرد.آن ــکک ــایکم ــیدوتقاض ــمازراهرس یتی
ــومراروزه ــدوروزس ــهکردن ــهاوهدی ــداب ــرخ ــهخاط ــشراب ــذایخوی غ
گرفتنــد...وبــازهــمایثــارنمودنــدوغــذایخویــشرابــهاســیریانفــاقکردنــد

ــّدمداشــتند. ــشمق ــدابرخوی ــهخاطــرخشــنودیخ واوراب
ــه ــدشب ــراهدوفرزن ــههم ــانب ــرمومن ــهامی ــودک ــدادآنروزب بام
محضــرپیامبــر»ص«شــرفیــابگشــتهوآنحضــرتهنگامیکــهبــهآنــان

ــد. ــاندی ــارگرســنگیســختیرادرآن نگریســتآث
فرمــود:علــیجــان!شــمارادرشــرایطســختوناگــواریمیبینــمو

ســپسبــههمــراهآنــانبــهخانــهبازگشــتند.
ــر ــودامــاازشــدتگرســنگیوب فاطمــهدرحــالنیایــشوعبــادتب
اثــرروزۀچنــدروزهدیدگانــشبــهگــودینشســتهوشــکممبارکــشبــرپشــت
ــدنشــرایطدختــرش،ســختآزردهخاطــرشــدو ــرازدی ــود.پیامب چســبیدهب
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درســتدرهمیــنلحظــاتبــودکــهفرشــتۀوحــیفــرودآمــدوگفــت:هــانای
محمــد!ایــنارمغــانآســمانیاســت.ایــنرابگیــروبــهداشــتنچنیــنخانــدان
ــه ــاک ــارنم ــداافتخ ــارگاهخ ــهایدرب ــاکباخت ــتوپ ــردوس ــرفرازوبش س
خداونــدتــورادرایــنمــوردتهنیــتمیگویــدوآنگاهســورۀمبارکــۀهلاتــی

رابــرپیامبــرتــالوتمی کنــد.

د( آیه مبارکه سوره نور

ــاح،  ــا مصب ــکوة فیه ــوره کمش ــل ن ــاموات و االرض، مث ــور الس ــه ن الل

ــب دّری10 ــا کوک ــه کانه ــة الزجاج ــی زجاج ــاح ف املصب

ــد ــدهمانن ــورخداون ــفن ــت.وص ــناس ــمانهاوزمی ــورآس ــدان خ
چراغدانــیاســتکــهدرآنچراغــیپرفــروغباشــدوآنچــراغدرحبابــیقــرار

ــروزان... ــریف ــفافودرخشــنده،همچــوناخت ــیش ــرد.حباب گی
ــتوواژۀ ــه»س«اس ــر»ص«،فاطم ــرپیامب ــکوةدخت ــورازمش منظ

ــتند. ــینهس ــنوحس ــدهاشحس ــوردی ــاحدون مصب
ــان ــی،بس ــانگیت ــانزن ــه»س«درمی ــبدرّی«فاطم ــاکوک »کانّه

ــت. ــاناس ــرینورافش اخت
»یکاد زیتها یضیء«

ودردانــشوبینــشچنــاناســتکــهچیــزینمانــدهاســتکــههمــۀ
ــرد. ــومودانشهــاازاوسرچشــمهبگی عل
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ویژگی های اخالقی و انسانی

1- پارسایی و انفاق

ــه ــتب ــیاس ــویجوان ــی،بان ــۀعل ــه،درخان ــویها،درمدین آنس
درخشــندگیآفتــابوبــهگرمــایخورشــید،دامــانپرمهــرشگســتردهاســتو

ــدیرانویدبخــش. ــرنومی ــشه ــگاهمهربان ن
دســتانگشــودهاش،گویــیگنجهایــیاســتبیکــران،یتیمــانو

ــد. ــویشدارن ــهس ــتانشودلب ــمدردس ــرانچش فقی
همســردالورفاطمــه،دررکابمحمــد»ص«شمشــیرمیزنــدوپیــکار
ــاو ــۀزینته ــرور.ازهم ــعادتوس ــتدرس ــرقاس ــۀاوغ ــد.وکلب میکن

ــهدور. ــاب ــایدنی آالیشه
متاعدنیادردیدگانشقلیلاستوخواهانآندون!

بــهکمتریــنخوردنیهــا،بــهاقــلپوشــیدنیها،بســندهمیکنــد،
ــورو ــد،صب ــرنمیپوش ــاستفاخ ــرد.لب ــرهایبرنمیگی ــدوزد،ذخی ــینمیان مال
ــد ــاتاریــخمیمان ــهدیگــرانمیســپارد،کــهت ــانآنچــهدردســتداردب مهرب
ومدعیانــیازمحمــد»ص«دممیزننــد،وتــاکســانیمیخواهنــدبــوی
حقیقــترااستشــمامکننــد،وتــاکســیهســتکــهجویــایدیــنمحمــد»ص«

ــدۀمکتــبمحمــد»ص«باشــد. باشــد،نماین
تــافریــادیبلنــددرگــوشجهانیــانبمانــدکــهکاخســبز،دلبســتگی
بــهزخــرفدنیــاواســارتدرکامخــوشســیمایجهــان،بــاهــرتوجیهــیکــه

باشــد،ازآییــنمحمــد»ص«جداســت.
ــدو ــد،مینویس ــشمیکش ــهنق ــیفاط ــنزندگ ــادمدرمت ــددم محم
فاطمــه»س«میخوانــد.فاطمــه»س«طنیــندلنشــینپــدررادرگــوشداردکــه
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»شــگفتاازکســیکــهبــهجهــانابــدیایمــانداردوبــرایایــندنیــایفریبنــده
میکوشــد.«

ــرای ــروتراب ــدوث ــدامیدان ــیخ ــاراســرایبندگ ــه»س«دنی فاطم
ــور ــتاوتبل ــرمعنوی ــیسراس ــد.وزندگ ــدامیخواه ــاقدرراهخ ــاروانف ایث

ــت. ــاقدرراهخداس ــاییوانف پارس
ــر»ص« ــاپیغمب ــرراب ــازعص ــد:روزینم ــاریمیگوی ــنانص جابرب
ــاگاهپیرمــردیخدمــترســول ــدن ــم.اصحــاباطرافــشنشســتهبودن خواندی
ــی ــریوناتوان ــدتپی ــودوازش ــیدهب ــهایپوش ــاسکهن ــهلب ــیدک ــدارس خ
ــدو ــهاوش ــر»ص«متوج ــرد.پیامب ــرارگی ــودشق ــایخ ــرج ــتب نمیتوانس
ازاحوالــشپرســد.عــرضکــرد:یــارســولاهللمــردیهســتمگرســنه،ســیرم
ــده. ــنب ــهم ــزیب ــتمچی ــن،تهیدس ــاک ــنعط ــهم ــاسب ــهاملب ــن.برهن ک
رســولخــدا»ص«فرمــود:مــنکــهاکنــونچیــزینــدارمامــاتــورابــهجایــی
راهنمایــیمیکنــمشــایدحاجتــتبــرآوردهشــود،بــروبــهمنــزلشــخصیکــه
خــداورســولرادوســتدارد.خــداورســولنیــزاورادوســتدارنــد.بــروبــه
خانــۀدختــرمفاطمــه»س«شــایدبــهتــوچیــزیعطــاکنــد.ســپسبــهبــالل

ــۀفاطمــه»س«هدایــتکــن. ــهخان ــوانراب فرمــود:پیرمــردنات
بــاللبــهاتفــاقپیرمــردبــهخانــۀفاطمــه»س«رفتنــدپیرمــردعــرض
کــردســالمبــرشــماایخانــوادۀنبــوتومرکــزنــزولفرشــتگان.فاطمه»س«
جوابــشرادادوفرمــود:کیســتی؟عــرضکــرد:فقیــریهســتمخدمــتپــدرت

رســیدممــرابــهســویشــماراهنمایــیکــرد.
ــت. ــراغنداش ــهس ــیدرخان ــچغذای ــههی ــه»س«ک ــرتفاطم حض
ــردداد. ــهپیرم ــودب ــرشحســنوحســین»ع«ب ــهف ــفندیراک پوســتگوس

ــد؟ ــالحمیکن ــرااص ــیم ــایزندگ ــتکج ــنپوس ــرد:ای ــرضک ع
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فاطمــهگلوبنــدیراکــهدختــرعمویــشبــهویاهــدانمــودهبــودبــهاو
داد.فرمــودبــهفــروشبرســانوزندگــیخــودترابــداناصــالحکــن.

ــردآن ــرضک ــر»ص«ع ــتپیامب ــانراخدم ــتوجری ــردبرگش پیرم
حضــرتگریســتوفرمــود:گردنبنــدرابــهفــروشبرســانتــاخــدابــهبرکــت
ــول ــرازرس ــاریاس ــازد.عم ــمس ــیفراه ــوگشایش ــرایت ــرمب ــایدخت عط
خــدا»ص«اجــازهگرفــتکــهآنگردنبــدراخریــداریکنــد...پیرمــردیگردنبند
رابــهعمــارفروخــتوپولــشراتحویــلگرفــتوخدمــترســولخــدا»ص«
برگشــت.حضــرتازاوپرســیدســیروپوشــیدهشــدی؟عــرضکــرد:آری،بــه
ــهفاطمــه»س« برکــتعطــایفاطمــه»س«بینیــازشــدم.خــدادرعــوضب

عطایــیبکنــدکــهنــهچشــمشدیــدهونــهگوشــششــنیدهاســت...

2- عبادت خالصانه

فاطمــهراقلبــیاســتدرخشــندهازنــورخــدا،مقــّربــهیکتایــیخداســت
وســینهاشماالمــالعشــقاوســت.ازایــنروســتکــهقلبــیدرخشــندهدارداز

نــوراو.
ــزیجــزخــدارانخواســتهو ــهچی ــشزدودهاســتک ــارازقلب ــوۀاغی جل
ندیــدهاســت.شــور،شــوقوشــعفیکــهدردلدارد،قلــبمهربانــشرابــهخــدا
نزدیــکمیکنــدوآگاهــیبــهالطــافخداونــدی،اورابــرکویاحســانشکشــانیده
واوهمچــونمحمــد،ســخت،بــهســویحــقشــتافتهونزدیکخداگشــتهاســت.
ــبش، ــهروزوش ــرزان.هم ــدال ــوفخ ــانوازخ ــداترس ــمخ ازخش

ــت. ــدهاس ــتهگردی پیوس
ــه ــهلحظ ــراک ــود.چ ــداب ــادتخ ــر،عب ــه»س«سراس ــیفاطم زندگ
ــام ــهانج ــتوآنچ ــرداش ــیرادرنظ ــرباله ــشتق ــالخوی ــااعم ــهب لحظ

ــود. ــرباوب ــداوتق ــۀخ ــتشخالصان ــرپرس ــهخاط ــیدادب م
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ــۀفاطمــه»س«زندگــی ــادتعاشــقانهونیایشهــایخالصان ــزعب ونی
ــیمیبخشــید. ــگخدای ــۀاورارن عابدان

ــهاهــلبیــتپیامبــراســت: ــد:مصــداقایــنآی ابــنعبــاسمیفرمای
کانــواقلیــاًلمــناللیــلمــایهجعــونوباالســحارهــمســتغفرون.11

ــدا ــحرازخ ــگامس ــههن ــدوب ــبرامیخوابیدن ــیازش ــاناندک آن
میخواســتند. آمــرزش

3- دانش گسترده

فرزنــدپیامبــرنیــکآموختــهاســتکــهراهخــدا،اســتقامتوشــکیبایی
میطلبــد،پــسروحبلنــدخویــشرابــهطــراوتایمــانویقیــنآراســته،هــر
صبــحرابــهخاطــرخــداروزمیکنــد.آنگاهینابیــعرحمــتازقلــببــرلســان

ــد. ــانمییاب اوجری
ــگاه ــهمنزل ــأوایمقدســیاســتک ــی،م ــماءاله ــزاس ــدایفرحانگی وبلن
اندیشــۀفاطمــه»س«اســت.اودخترمحمد»ص«رســولخداســتوشــاگردمکتبی
اســتکــهجهالــترازدودوکاخرفیــعتمدنــیعظیــمرابهدســتانپــدراو،بنــانمود.
ــیرادر ــناییدانای ــُترد،وروش ــمِس ــغعل ــاتی ــتراب ــرجهال اوعص
ــی ــرک،ازگمراه ــرگردانیوش ــردمراازس ــد،وم ــتتابانی ــایجهال گندابه
ــه»س« ــانید.وفاطم ــترس ــرآبوزاللمعرف ــهچشــمۀپ ــدوب ــالرهانی وف
شــاگردمحمــد»ص«اســت،شــیواییوزیبایــیکالم،اســتحکامبرهــانوبیــان،

ــان. ــۀمحمــدراتمــامعی ــیاوســتآیین گوی
ــه»س« ــرشفاطم ــانوهمس ــرمومن ــدامی ــرم»ص«خداون ــراک پیامب
ــان ــرارداد.آن ــدگانق ــربن ــشب ــایخوی ــداوراحجته ــدانارجمن وفرزن
دروازههــایدانــشدرمیــانامــتمــنهســتندوهرکــسنیکبختــیونجــاترا

ــردد. ــونمیگ ــندانهرهنم ــتوخداپس ــهراهراس ــد.ب ــانبجوی ازآن
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فاطمه»س« در کالم معصومین

پیامبــراکــرم»ص«:فاطمــه»س«حوریــهایاســتدرچهــرۀانســان،هــرگاه
مــندرخــودشــوروشــوقبهشــتاحســاسمیکنــماورابوســهبــارانمیســازم.12
ــر ــمدخت ــد:مری ــارنفرن ــمچه ــانعال ــنزن ــرم»ص«:بهتری ــراک پیامب
عمــران،فاطمــه»س«دختــرمحمــد،خدیجــهدختــرخویلــد،آســیهزنفرعــون.13
پیامبراکرم»ص«:فاطمههیالزهره:فاطمههمانزهرۀدرخشندهاست.14

پیامبراکرم»-ص«:فاطمهحوریهایاستدرچهرهآدمیان.15
ــادیحــقاز ــاشــود،من ــتبرپ ــهقیام ــیک ــراکــرم»ص«:هنگام پیامب
ــراط ــهازص ــافاطم ــدت ــمهایتانراببندی ــردمچش ــد،ایم ــدامیکن ــرشن ع

ــد.16 ــورکن عب
پیامبراکرم»ص«خطاببهفاطمه»س«میفرماید:

ــهواســطۀخشــنودی ــدوب ــوغضــبمیکن ــهواســطۀغضــبت خــداب
ــردد.17 ــنودمیگ ــوخش ت

امــاممحمــدباقــر)ع(فرمــود:بــهخــداســوگند!خــدافاطمــه»س«رابــه
ــم،ازفســادوبدیهــابازداشــت.18 وســیلۀعل

پیامبــراکــرم»ص«بــهفاطمــه»س«فرمــود:دختــرم!خــدابــهدنیــاتوجه
ــدانتوجــهنمــودو ــازب ــۀدومب ــد.درمرتب ــردمبرگزی ــرتمــامم ــراب نمــودوم
همســرتــوعلــی»ع«رابــرســایرینبرتــریدارد.بــرایســومینمرتبــهنیــزتوجه
نمــودوتــرابــرزنــانعالــمبرتــریداد.درمرتبــۀچهــارمتوجــهکــردوحســنو

حســینرابــرجوانــاناهــلبهشــتامتیــازداد.19
پیامبراکرم»ص«:فاطمهازبهترینزنانبهشتاست.20
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پیامبــراکــرم»ص«:خــدامــنوعلــی»ع«وفاطمــهوحســنو
حســین»ع«راازیــکنــورآفریــد.21

ــت ــه»س«رادردس ــتفاطم ــهدس ــیک ــرم»ص«درحال ــراک پیامب
ــس ــرک ــد.وه ــهمیشناس ــدک ــنرامیشناس ــسای ــود:هرک ــتفرم داش
نمیشناســد،ایــنفاطمــهدختــرمحمــد،وپــارۀتــنمــنوقلــبوروحمــن
اســت.هــرکــساورااذیــتکنــدمــرااذیــتکــردهاســتوهرکــسمــرااذیــت

کنــدخــدارااذیــتکــردهاســت.22
پیامبــراکــرم»ص«:ایمــانبــهخــدادراعمــاقدلوباطنزهراچنــاننفوذ

کــردهاســتکــهبرایعبــادتخــداخــودشراازهمــهچیزفــارغمیســازد.23
امــامحســن»ع«:فاطمــۀزهــراعابدتریــنمــردمبــود.درعبــادتحــق

تعالــیآنقــدربرپــاایســتادتــاپاهــایمبارکــشورمکــرد.24
پیامبــراکــرم»ص«:فاطمــه،دختــرم،بهتریــنزنعالــماســت.پــارۀتــن
مــنونــورچشــممــنومیــوۀدلمــنوروحوروانمــناســت.حوریــهایاســت
بــهصــورتانســان.آنگاهکــهدرمحــرابعبــادتبایســتدنورشبرایفرشــتگان
آســماندرخشــندگیمیکنــد.خــدابــهمالئکــهخطــابمیکنــدبنــدۀمــراببینیــد
چطــوردرمقابــلمــنبــهنمــازایســتادهواعضــایبدنــشازخــوفمیلــرزدو
ــروانفاطمــه»س«رااز ــهپی ــواهباشــیدک ــادتاســت!ایمالئکــهگ غــرقعب

عــذابدوزخدرامــانقــراردادم.25
ــاصبــح ــدمکــهت امــامحســن»ع«:مــادرمزهــرارادرشــبجمعــهدی
مشــغولعبــادتپــروردگارجهــانبــود.دائمــاًدرحــالرکــوعوســجودبــودتــا
ســپیدۀصبــحنمایــانشــد.شــنیدمکــهمومنیــنرایــکیــکنــاممیبــردودعــا
میکــرد،امــابــرایخــودشدعــانکــرد.عــرضکــردم:مــادرجــان!چــرابــرای
خــودتدعــانمیکنــی؟فرمــود:اولهمســایهبعــدخویشــتن.الجــارثــمالــدار26
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عصمت فاطمه»س«
خــردواندیشــۀفاطمــه»س«درمدرســۀمحمد،ورزیــدهشــدهاســتونــور
آگاهــیوبصیرت،دیدگانــشراپرفــروغگردانیــدهاســت.اوبــاســالحعلــمازهمــۀ
ــاه ــارهدرپن ــش،هم ــرارتخوی ــیپرم ــولزندگان ــتودرط ــتهاس ــارس کژیه
خداونــدگارجهــان،آرامیافتــهاســت.ایــنرهنــوردراهحقیقــتوغرقهدرنــورهدایت
ــای ــسدردســتداردوپردهه ــگامنف ــهل ــراک ــانبالســت،چ ــی،دورازطوف اله
شــکوابهــام،هرگــزدیدگانــیکــهبــهســویخــدامینگــردرافــرونبســتهاســت.

یاددوست،لحظهایفاطمهرابهخودوانمینهدوراهغفلتمسدود!
دوشاهبالعلموایمان،فاطمهراعصمتمیبخشد.

آیــۀتطهیــربــهاجمــاعمفســرینونقــلاکثــرمحدثیــناســالمدربــارۀ
ــن ــتای ــتووالی ــلعصم ــدهودلی ــازلش ــرم»ص«ن ــراک ــتپیامب ــلبی اه

ــداناســت. خان
امّنا یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا27ً

جــزایــننیســتکــهخداونــدخواســتهاســتناپاکــیراازشــماخانــدان
نبــوت،بزدایــدوشــمارابــهطــورکامــلپــاکومنــزهگردانــد.

ــت: ــهویگف ــردهاســتک ــلک ــمنق ــنارق ــدب ــحمســلماززی صحی
ــه ــمک ــفارشمیکن ــمس ــلبیت ــارۀاه ــمارادرب ــت:ش ــر»ص«میگف پیامب
ــیدند: ــمپرس ــنارق ــدب ــاراززی ــدحض ــتکنی ــارارعای ــقآنه ــداح ــرایخ ب
ــدا ــهخ ــت:ب ــد؟ویگف ــد؟همســرانآنحضرتن ــتپیامبر»ص«کیانن اهــلبی
ســوگندنــه!همســرتــامدتــیبــاشــوهرخــودزندگــیمیکنــد.امــاایــنپیونــد
ــیایجــاد ــنآنهــاجدای گسســتنیاســت،روزیهــمممکــناســتطــالقبی

ــوادهاشبازگــردد. ــاخان ــدری ــۀپ ــهخان کنــدوهمســرمــردب
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ــه ــر(کســانیهســتندک ــه)تطهی ــنآی ــر»ص«درای ــتپیامب اهــلبی
نســلپیامبــر»ص«هســتندوآنگــروهازخانــدانویانــدکــهصدقــهبــرآنهــا

ــد.28 ــراممیباش ح
دربــاره را تطهیــر آیــه نــزول کــه بیشــماری منابــع میــان از
ــلنمــودهاســت ــن»ع«وفاطمــه»س«وحســنوحســین»ع«نق امیرالمومنی
وبــدانواقعیــتصراحــتدارنــد،بــهگفتــارمرحــومطبــریبســندهمیکنیــم.
مرحــومطبــریدرکتــابخویــشبــهنقــلازعمربــنابــیســلمهمینویســد:
آیــۀشــریفه)انمــایریــداهلل...(درمــوردپنــجنــورمقــدسنــازلشــده
ــتو ــۀخاصــیرابرداش ــرجام ــهپیامب ــتک ــلمه«آوردهاس ــتواز»امس اس
ــاآنجامــهدر علــی»ع«وفاطمــهوحســنوحســینرابــههمــراهخویــشب
ــا...( ــهراتــالوتفرمــود)انّم یــکجــاگــردآوردوپوشــانیدوآنگاهایــنآی

ونیــزآنبانــویبزرگــوارآوردهاســتکــه:پیامبــرخــدابــه»فاطمــه«
فرمــود»فاطمــه«جــان!همســرودوفرزنــدترادراینجــاحاضــرســاز.هنگامی
کــه»فاطمــه«آنــانرادعــوتکــرد.پیامبــرعبــایبزرگــیرویخــودوهمــۀ
آنــانکشــیدوفرمــود»بــارخدایــا!اینــانخانــدان»محمــد«هســتند.پــسدرود
وبــرکاتخویــشرابــرخانــدانمحمــدفــروفرســتکــهتــوســتودهودرخــور

ســتایشهســتی.«
ــرار ــانق ــارآن ــادرکن ــمت ــارابرگرفت ــنعب ــد:م ــلمه«میگوی »امس
گیــرمکــهپیامبــراجــازهنــدادوفرمــود:تــوبــرراههدایــتهســتی،امــااینــان

ــند. ــدمیباش ــدانمحم خان
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مصحف حضرت زهرا»س«
ــاران ــه:یکــیازی ــشآوردهاســتک ــابخوی مرحــوممجلســیدرکت

ــرد... ــؤالک ــه«س ــوردمصحــف»فاطم ــامصــادق»ع«ازاودرم ام
آنحضــرتپــسازســکوتیعمیــقفرمــود:شــماهرچــهمیخواهیــد

ــد. ــزرامیجویی ــهچی ــههم ــتجوگران ــیدوجس میپرس
ــاد ــرهفت ــتپیامب ــسازرحل ــرپ ــۀپیامب ــتگرانمای ــزود:دخ آنگاهاف
ــخت ــدرس ــوگپ ــدتدرس ــنم ــتودرای ــانزیس ــنجه ــجروزدرای وپن
ــرتدر ــهآنحض ــیدنب ــشبخش ــندرراهآرام ــتۀامی ــود.فرش ــدوهزدهب ان
ســوگپــدرشفــرودمیآمــدوضمــنتســلیتبــهاوازمقــامواالیپیامبــرو
رویدادهــایپــسازاوپــردهبرمیداشــتوامیــرمومنــانآنچــهفرشــتۀوحــی
بــر»فاطمــه«حدیــثمینمــود،همــهرامینوشــتواینهــابــودکــهمصحــف

ــه«راتشــکیلداد.29 »فاطم
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سخنان بزرگان در رسای فاطمه»س«

از بسیط خاک تا آن سوی افاک

امام خمینی»ره«:

ــهای ــکوخان ــرهایکوچ ــهدرحج ــودک ــیب ــرا»س«زن ــهزه فاطم
ــاآنســوی محقــر،انســانهاییتربیــتکــردکــهنورشــانازبســیطخــاکت

ــید.30 ــیمیدرخش ــوتاعل ــویملک ــاآنس ــکت ــممل ــالکوازعال اف

متام حقیقت زن

امام خمینی»ره«:

تمــامابعــادیکــهبــرایزنمتصــوراســتوبــراییــکانســانمتصــور
اســتدرفاطمۀزهــراجلــوهکــردهاســت.یــکزنمعمولــینبــودهاســت،یــک
زنروحانــی،یــکزنملکوتــی،یــکانســانبــهتمــاممعنــایانســان،تمــام

نســخهانســانیت،تمــامحقیقــتزن،تمــامحقیقــتانســان.31

منونه یک انسان کامل

آیت الله خامنه ای مدظله:

ــه ــهفاطم ــادک ــناعتق ــاای ــالمب ــاناس ــمالش ــر»ص«عظی پیامب
ــن ــهزدوای ــردســتاوبوس ــلاســتب ــکانســانکام ــۀی ــرا»س«نمون زه
امــرنبایــدیــکمســألۀعاطفــیدرنظــرگرفتــهشــود.نگــرشاســالمبــهزناز
بــابتکامــلمعنــویوانســانیاوســتودربررســیهایمربــوطبــهفرهنــگ
مســایلاجتماعــیوپــرورشعلمــیزنــان،بایــدبــرایــناســاسعمــلشــود.32

سازندۀ تاریخ اسام

استاد توفیق ابوعلم:

فاطمــه»س«یکــیازســازندگانتاریــخاســالماســت.درعظمــتشــأن
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ورفعــتمقــامارجمنــداوهمیــنبــسکــهاوتهــادختــربزرگــوارپیامبــر»ص«
وهمســرامــامعلــی»ع«اســتودرحقیقــتاو،آرامجــانوســروردل

ــود. پیامبــر»ص«ب
ــه ــمودلب ــیراچش ــاآدم ــهمیلیونه ــیک ــانبانوی ــرا»س«هم زه
ــانایشــانجــاریاســت.بانویــیکــه ــرزب ــامگرامــیاشب ســویاوســتون
ــارک ــرت ــدرب ــهپ ــیک ــاجکرامت ــد.ت ــودمیخوان ــدرخ ــادرپ ــدرشاورام پ

ــماســت.33 ــادمســتوجبتکری ــشنه ــرخوی دخت

در رأس متام بانوان اسام

آیة الله ابراهیم امینی:

حضــرتزهــرا»س«بــدونشــکدررأستمامبانواناســالمقــراردارد.
زیــرااوتنهــابانویــیاســتکــهپــدرشمعصــوم،شــوهرشمعصــوموخــودش
نیــزمعصــومبــودهاســت.محیــطپــرورشوزندگــیحضــرتزهــرا»س«محیط
عصمــتوطهــارتبــودهاســت.دورانکودکــیخویــشرادرخانــهشــخصاول
اســالمیعنــیپیامبــربرگزیــدهایکــهتحــتتربیــتمســتقیمپــروردگارجهــان
ــن ــۀدومی ــهداریرادرخان ــهداریوبچ ــرد.دورانخان ــیک ــتط ــرارداش ق
ــاهدو ــندورانکوت ــد.درای ــی»ع«گذران ــیعل ــازاســالمییعن شــخصیتممت
ــرشــجاعو پســرمعصــومحســن»ع«وحســین»ع«راتربیــتکــردودودخت
فــداکارماننــدزینــبوامکلثــومبــهجامعــهتحویــلداد.درچنیــنخانــهایبــه
طــورقطــعمیتــواننتایــجدرخشــاناحــکاموبرنامههــایاســالمیرابالعیــان

مشــاهدهکــردوبانــویشایســتهونمونــۀاســالمراپیــداکــرد.34

زندگیش بزرگ و مرگش نیز عظمت داشت

دکر علی ابراهیم حسن:

ــهدرآن ــتک ــخاس ــادریازتاری ــاتن ــه»س«صفح ــیفاطم زندگ
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ــه ــتک ــورداش ــوقتص ــخصیتیف ــت.ش ــوساس ــتملم ــایعظم جلوهه
ــه ــیک ــت.حکمت ــهاس ــاللفراگرفت ــتوج ــهایازحکم ــونآنراهال پیرام
ــاو ــاحیلهه ــهدراینه ــراک ــود،چ ــمنداننب ــفهودانش ــبوفالس ــیازکت ناش
تزویرهــایفــراواناســت.عظمــتوجــاللاوناشــیازملــکوثــروتنبــود
بلکــهجوششــیازدروننفــسبــود.شــایدبتــوانگفــتعظمــتفاطمــه»س«
همــانبــودکــهعایشــهمیگفــتنیکوتــرازفاطمــه»س«جــزپــدرشکســی
نبــودکــهفاطمــه»س«همــانگونــهکــهزندگیــشبــزرگبــود،مرگــشنیــز

عظمــتداشــت.

منونۀ اعای تربیت عملی 

دکر جعفر شهیدی:

ــانحدیــث ــهزب ــاآیههــایقــرآنوگاهب تعلیمــاتآســمانیکــهگاهب
)توســطپیامبــر»ص«(بــرگوشهــایگــرانچنــانمــردمدیــرفهــمخوانــده
میشــد،بایــدبــاآمــوزشعملــینیــزهمــراهباشــدتــااثــرآنبیشــترگــرددو

نمونــۀاعــالیایــنتربیــتعملــی،دختــرپیغمبــر»ص«اســت.
ــر ــونسراس ــت،چ ــهاس ــوهرنمون ــهش ــرا»س«درخان ــیزه زندگان
زندگانــیاونمونــهاســت،چــونخــوداونمونــهاســت،چــونشــویاو،پــدراو
ــوی ــتوخ ــهفضیل ــتهب ــلمانهاییآراس ــۀمس ــد.نمون ــداناونمونهان وفرزن
ــی ــردمزندگ ــام ــد،ب ــردم،برمیخیزن ــانم ــهازمی ــانهاییک ــانی،انس انس
ــادرآن ــند،ام ــد،میپوش ــد،میخورن ــردمراهمیرون ــرم ــوندیگ ــد،چ میکنن
ــهخــدا، ــرازفرشــته،سرشــتیپیوســتهب ــد،برت ســویغریزههــاسرشــتیدارن
انســانهاییکــهدرددیگــرانرادارنــد،یــادردمــردمرامیداننــدومیکوشــند
تــابــارفتــاروکــرداردرمــانبخــشآنــانباشــند.گاهدردمیکشــندتــادیگــران

درمــانیابنــد.چنیــنکســانیطبیبــانالهــیوشــاگردانحقنــد.35
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محبوب خدا

دکر علی قامئی:

فاطمــه»س«آنچنــاندرجلــوۀجــاللوجمــالخــدا،محــواســتکه
همــهچیــزرادرراهاوفــدامیکنــد:مقامــش،رتبــهاش،دختــرپیامبــربودنــش،
ــیش، ــۀعروس ــیجام ــودش،حت ــرایخ ــارب ــوردانتظ ــرافیتم ــاللواش ج
ــماو ــازه ــاب ــیآی ــنصورت ــهاشو...درچنی ــردۀخان ــرهاش،پ ــتبندنق دس

محبــوبخــدانباشــد!36

خورشید گرمابخش

آیت... سیدمحمد تقی مدرسی:

ــهدرروزگارزمســتان ــودک ــیدگرمابخشــیب ــرا»ع«خورش ــۀزه فاطم
ــا ــتت ــهمیرف ــیک ــتیوبیتفاوت ــهسس ــشب ــیوگرای ــندۀراحتطلب کش
حــرارتایمــانوجوانههــایجهــادوفــداکاریراازمیــانبــردارد،مــردمکــه
ــیدوار ــود،خورش ــاتداغوآتشــینخ ــابیان ــد،ب ــرارتبودن ــوروح ــانش خواه

ــیداد.37 ــانم ــردیهاپای ــهس ــردوب ــرممیک گ

فاطمه، فاطمه است

دکر علی رشیعتی

ــد.وفاطمــه»س« ــااوچــهمیکن ــرب ــدکــهدســتتقدی محمــدمیدان
نیــزمیدانــدکــهکیســت!آریدرایــنمذهــب،ایــنچنیــنانقــالبمیکنــد.
درایــنمذهــب،ایــنچنیــنزنراآزادمیکننــد.ومگــرایــنمذهــب،مذهــب
ابراهیــماســتواینــانوارثــاناوینــد؟ایــنتجلیــلازمقــامزناســت.واکنــون
بــازخــدایابراهیــمفاطمــه»س«راانتخــابکــردهاســت.فاطمــه»دختــر«بــه
عنــوانوارثمفاخــرخانــدانخویــشوصاحــبارزشهــاینیــاکانخویــشو

ادامــۀشــجرهتبــارواعتبــارپــدر،جانشــین»پســر«میشــود.
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درجامعــهایکــهننــگدختــربــودنراتنهــازنــدهبــهگــورکردنــش
ــااوچــهکــرده ــرب ــرد.محمــد»ص«میدانســتکــهدســتتقدی ــاکمیک پ
ــار ــخازرفت ــناســتکــهتاری ــزمیدانســتکــهکیســت.ای اســت.فاطمــهنی
ــوعســخن ــرکوچکــشفاطمــهدرشــگفتاســتوازن ــادخت محمــد»ص«ب

ــادیاشازاو. ــرع ــتایشهایغی ــااووس ــشب گفتن
ــا ــهتنه ــت.فاطم ــماس ــاره ــد»ص«کن ــۀمحم ــهوخان ــۀفاطم خان
ــااوهــمخانهانــد، کســیاســتکــهبــاهمســرشعلــی،درمســجدپیامبــر،ب
ــره ــدودوپنج ــدامیکن ــمج ــریازه ــوتدومت ــکخل ــهرای ــندوخان ای
روبــرویهــم،خانــهمحمــد»ص«وفاطمــهرابــههــمبــازمیکنــد.هــرصبــح
ــه ــهدختــرکوچکــشســالممیدهــد.هــرگاهب ــدردریچــهرامیگشــایدوب پ
ســفرمــیرود،درخانــهرامیزنــدوازاوخداحافظــیمیکنــد،فاطمــهآخریــن
ــه ــردد،فاطم ــفربازمیگ ــرگاهازس ــدوه ــااووداعمیکن ــهب ــتک ــیاس کس
ــدو ــهفاطمــهرامیزن ــهســراغشمــیرود،درخان ــنکســیاســتکــهب اولی

ــد. ــالاورامیپرس ح
ــرهودودســت ــرچه ــه:پیغمب ــحداردک ــونتاریخــیتصری ــیمت برخ
ــانۀ ــهنش ــاب ــهتنه ــر،ن ــیپیغمب ــهگوی ــتک ــناس ــهمیداد.ای ــهرابوس فاط
ــر«از ــتخطی ــک»مأموری ــهوی ــکوظیف ــههمچــونی ــدری،بلک ــتپ محب
ــد:خشــنودی ــزازاوســخنمیگوی ــننی ــنچنی ــد.وای ــلمیکن فاطمــهتجلی
فاطمــهخشــنودیمــناســت.خشــماوخشــممــن،هــرکــهدختــرمفاطمــهرا
دوســتبــداردمــرادوســتداردوهــرکــهفاطمــهراخشــنودســازدمــراخشــنود
ســاختهاســتوهــرکــهفاطمــهراخشــمگینکنــدمــراخشــمگینکــردهاســت.
ایــنهمــهتکــرارچــرا؟چــراپیغمبــراصــرارداردکــهایــنهمــهازدختــر
کوچکــشســتایشکنــد؟چــرااصــرارداردکــهدربرابــرمــردماورابســتایدو
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همــهراازمحبــتاســتثناییاشبــهویآگاهســازد؟وباالخــرهچــراایــنهمــه
بــر»خشــم«و»خشــنودی«فاطمــهتکیــهمیکنــدوایــنکلمــهآزردنراچــرا

دربــارۀاوایــنهمــهتکــرارمیکنــد.
پاســخبــهایــن»چــرا«گرچــهبســیارحســاسوخطیــراســت،روشــن
ــاهچنــدماهــۀ اســت.تاریــخهمــهراپاســخگفتــهاســتوآینــدهوعمــرکوت

فاطمــهپــسازمــرگپــدر،رازایــندلهــرهپــدرراآشــکارســاختهاســت.
فاطمــههمچنــاندروفــایبــهعهــدخویــشمانــدهاســتودرخانــۀ
پــدر،دامــنپارســاییوتنهایــیرارهــانکــردهاســتوایــنراهمــهمیداننــد،
بــهخصــوصازهنگامــیکــهخواســتگاریعمــروابوبکــرراپیغمبــرقاطعانــه
ردکــرد،همــۀاصحــابدانســتندکــهفاطمــهسرنوشــتیخــاصداردودانســتند

ــد. ــزپاســخخواســتگارانرانمیگوی ــرهرگ ــربیمشــورتدخت ــهپیغمب ک
فاطمــهبــاعلــیبــزرگشــدهاســت،اورابــرادریعزیــزبــرایخویــش
ــندو ــتای ــرسرنوش ــد.تقدی ــشمیبین ــدرخوی ــردپ ــقبرگ ــهایعاش وپروان
ــاجاهلیــت راازکودکــیبــهگونــۀخاصــیبــههــمگــرهزدهاســت.هــردوب
ــت ــانبعث ــردرطوف ــالهایعم ــتینس ــردوازنخس ــتهاندوه ــدینداش پیون

ــد. ــیروییدهان ــوروح ــرن ــدودرزی ــدکردهان رش
ــه ــیچ ــت؟عل ــتهاس ــیداش ــهعل ــبتب ــینس ــهاحساس ــهچ فاطم
ــهاش ــرازعاطف ــجاعوپ ــزرگوش ــبب ــوارۀقل ــردی ــهب ــریازفاطم تصوی
ــد. ــد،امــاکلمــاتازبیانــشعاجزن ــهاســت؟ممکــناســتتصــوربتوان آویخت
پــسعلــیچــراخامــوشاســت؟بــهعقیــدۀمــنمنظــورعلــیروشــن
ــدرش ــادرپ ــودرام ــتخ ــردهاس ــرک ــفپیغمب ــودراوق ــهخ ــت.فاطم اس
ــدر ــنپ ــهدام ــنب ــنچنی ــهای ــریراک ــهاو.دخت ــهکارۀخان ــدوهم میدان
آویختــهگویــینمیتــوانازاوجدایــشکــرد.چگونــهعلــیمیتوانــداورازا
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ایــنخانــهببــرد؟اوراازمحمــد»ص«بخواهــد؟علــیخــوددرایــناحســاس
زهــرابــااوشــریکاســت.

ــر ــد،پیغمب ــرآم ــۀپیغمب ــهخان ــهب ــرد،عایش ــرک ــعتغیی ــانوض ناگه
بــراینخســتینبــاردرعمــرشوبــرایآخریــنبــار،همســریجــوانوسرشــار

شــوروشــوقزندگــیتــازهیافتــهاســت.
ــرده ــررک ــرمق ــهتقدی ــهایک ــهلحظ ــدک ــاسمیکن ــزاحس ــینی عل

ــدارد. ــچن ــااوهی ــد.ام ــتفرامیرس اس
ــارش ــدهاســت،کن ــرآم ــزدپیغمب ــهن ــمک ــال،اورامیبین ــنح درعی
نشســتهاســتوســربــهزیــرافکنــدهبــاســکوتوشــرمزیبــایخویــشبــا

ــد. ــخنمیگوی ویس
-چهکاریداریپسرابیطالب؟

ــر ــهدخت ــامفاطم ــود:ن ــدهب ــرموآرامش ــرمن ــهازش ــیک ــاآهنگ ب
رســولخــدارامیبــرم.

پیغمبربیدرنگ:مرحباواهال
ــیهمراهــی ــۀعل ــاخان ــهعــروسرات ــرازامّســلمهخواســتک پیغمب
کنــدوســپسبــاللاذانعشــاراگفــتوپیغمبــرپــسازنمــازبــهخانــۀعلــی
رفــت،ظرفــیآبخواســتودرحالیکــهآیاتــیازقــرآنمیخوانــددســتورداد
عــروسودامــادازآنبنوشــندوســپسخــودبــاآنوضــوگرفــتوبــرســرهــر
دوپاشــید.خواســتبرگــرددکــهفاطمــهبــهشــدتگریســت.نخســتینبــاری

اســتکــهازپــدرجــدامیشــود.
پیغمبراورابااینکلماتآرامشمیدهد:

-تــورانــزدنیرومندتریــنمــردمدرایمــانوبیشترینشــاندردانــش
ــادهام. ــهنه ــاندرروحودیع ــالقوبلندترینش ــاندراخ وبرترینش
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اکنوناینودیعه»محمد«فصلدومزندگیشراآغازمیکند.
وتقدیــر،بــرایعزیزتریــنودیعــهانســانرنجهــاوســختیهای

ــیآورد. ــانم ــازهایارمغ ت
ــدرزادهورشــدکــرد، ــهپ ــردرخان ــازســختیوفق ــهازآغ فاطمــه،ک
اکنــونبــهخانــهعلــیآمــدهاســت،خانــهایکــهتنهــااثاثــهوزینتــشعشــق

اســتوفقــر.
ــه، ــوارترازهمیش ــادش ــد.ام ــازش ــیآغ ــهعل ــیدرخان ــختیزندگ س
فاطمــهاکنــونهمــانمســئولیتهایهمیشــهاشراداردامــاایــنبــاردربرابــر
علــی.مســئولهمســربــودنایــنمــردتهیدســتیکــهازخوشــبختیجدیتــر
ــه ــزد،درخان ــانمیپ ــد،ن ــر.فاطمــهدســتاسمیکن اســتواززندگــیبزرگت
کارمیکنــد،وبارهــااورادیدهانــدکــهازبیــرونآبمــیآورد...وعلــیجــالل
وعظمــتفاطمــهرامیشناســدوگذشــتهازآن،اورابــهچندیــنمهــر،دوســت
مــیداردومیدانــدکــهســختیهایزندگــیوآزارهایــیکــهازکودکــیدیــده
ــر ــهویب ــهســختیوکاریک ــنهم ــاختهاســتازای ــفس اســتاوراضعی
ــد: ــانهمــدردیمیگوی ــالحــنمهرب ــرد.روزیب ــجمیب خــودروامــیداردرن
»زهــرا،خــودتراچنــدانبــهســختیانداختــهایکــهدلمــرابــهدرد
ــروواز مــیآوری،خــداخدمتــکارانبســیارینصیــبمســلمینکــردهاســتب

رســولخــدایکــیبخــواهتــاتــوراخدمــتکنــد.«
فاطمه،سراغپدرمیرود.

-چهکاریداریدخترکم؟
آمــدمبــهتــوســالمیبکنــم.وبرگشــت،بــهعلــیگفــتشــرمداشــتم
کــهازپــدرچیــزیبخواهــم.علــیکــهســختبــههیجــانآمــدهبــود،فاطمــه
رایــاریکــرد،همــراهفاطمــهنــزدپیغمبــربازگشــتوخــودازجانــباوســؤال



نور آسمانی/ 63

رامطــرحکــردوپیغمبــربیدرنــگوقاطــعپاســخداد:
-نــهبــهخــدا،اســیرجنــگرابــهشــمانمیبخشــمکــهشــکماهــل
صفــهراگرســنهبگــذارموچیــزینیابــمکــهبــهآنــانبدهــم،فقــطمیفروشــم

وبــاپــولآنگرســنگانصفــهرامیبخشــم.
علــیوفاطمــهســپاسگفتنــدودســتخالــیبازگشــتند.شــب
ــشاز ــدوپی ــشآرمیدن ــیخوی ــکوخال ــهخش ــویدرخان ــدوزنوش ش
ــرده ــرک ــهازپیغمب ــؤالیک ــهس ــاکتب ــردوس ــده ــوابرون ــهخ ــهب آنک
ــن ــهعزیزتری ــهب ــخک ــهپاس ــامروزراب ــرتم ــیدند.وپیغمب ــدمیاندیش بودن
کســانشدادهبــودمیاندیشــید.ناگهــاندربــازشــدوپیغمبــرتنهــاازتاریکــی
شــب،شــبیســردکــهعلــیوفاطمــهدربســترمیلزرانــد.دیــدکــهایــندو،
ــند ــانمیکش ــرسرش ــونب ــیدهاندوچ ــودکش ــررویخ ــازکب ــهاین پارچ

ــان. ــانندسرهاش ــارامیپوش ــونپاه ــدوچ ــرونمیمان ــانبی پاهایش
باگذشتمهرآمیزیدستورداد:ازجایتانتکاننخورید.

ســپسافــزود:نمیخواهیــدشــماراازچیــزیخبــرکنــمکــهازآنچــه
ازمــندرخواســتکردیــدبهتراســت؟

-چرا،ایرسولخدا.
-آنکلماتــیاســتکــهجبرئیــلبــهمــنآموخــت:پــسازهــرنمــاز
دهبــاراهللراتســبیحکنیــدودهبــارحمــدودهبــارتکبیــروچــونبــهبســترتان
آرامگرفتیــد،ســیوچهــاربــارتکبیــرکنیــدوســیوســهبــارحمــدوســیو

ســهبــارتســبیح...
ــا ــاردیگــرب ــکب ــت.ی ــندرسگرف ــنچنی ــاردیگــرفاطمــهای ــکب ی
ضربــهاینــرمکــهتــاعمــقهســتیاشراخبــرکــردآموخــتکــه:اوفاطمهاســت.
ــا ــودام ــهب ــراگرفت ــیف ــتازکودک ــهمیدانس ــودک ــیب ــندرس ای
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درسهایــیایــنچنیــنهمــوارهبــهآموختــنوپیاپــیتعلیــمگرفتــننیازمنــد
ــهدرس»دانــش«اســت،درس»شــدن«اســت.فاطمــهشــدن ــنن اســت،ای
آســاننیســت.ایــنودیعــهایاســتکــهبایــدمعراجهــایبــزرگراو
ــاو ــد،عظمته ــیباش ــالعل ــالدرب ــهگاموب ــیراگامب ــایماورائ پروازه
ــدواومســئولیتخطیــریدرتاریــخ ــااوقســمتکن ــدب ــیرابای رنجهــایعل
آزادیوجهــادوانســانیتدارد.اوحلقــۀواســطهایاســتکــهتسلســلابراهیــم
تــامحمــدرابــهحســینتــامنجــیانتقــامجــوینجاتبخــشانتهــایتاریــخ

ــت! ــوتوامام ــدنب ــطۀعق ــدد.واس میپیون
اینهــامســئولیتهاومقامــاتفاطمــهاســت.امــاارزشهــایشــگفتخود
فاطمــه»فاطمــهبــودن«پیغمبــرراناچــارمیکنــدکــهبــرایــن»شــاگردویــژهو
صحابــیاســتثناییاش«ســختبگیــرد.لحظــهایآرامــشزندگــینبایــداورااز
»رفتــنوشــدن«بــازدارد،رنــجومحرومیــت،آبوخــاکایــندرختــیاســت
کــهبایــددرزیــرنــوروحــیبرویــدوبــرایآزادیوعدالــتثمــردهــدوآغــازآن
»شــجرۀطیبــه«ایباشــدکــههریــکمأمورنــدتــاآتــشخدایــیراازآســمانبه
زمیــنآرنــدوبــهانســانبخشــندوهمچــون»اطلــسحقیقــی«بایــدبــهراســتی

بــارســنگینتمــامزمیــنرابــردوشخویــشنــگاهدارنــدو»بایســتند«.
ایــناســتکــهفاطمــههمــوارهبایــددرآموختــنباشــد،آموزشــیکــه
همچــوننــوروهــواوغــذابــرای»درخــت«پایــانیافتنــینیســت،مکــررو

مــداوماســت!
ــهجــایخدمتــکار!تنهــاایــنعــروسودامــادشــگفتندکــه کلمــه،ب
میتواننــدبفهمنــدکــهبــا»کلمــه«میتــوانزندگــیکــرد.خوشــبختبــودو

آنرانوشــیدوخــوردوســیرابشــد!
ــهاشمیشــود، ــۀفاطم ــرواردخان ــرروز،پیغمب ــار،همچــونه ــکب ی
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ــم ــرودره ــگ!اب ــدار!بیدرن ــد،نقش ــردهایمیافت ــهپ ــمشب ــانچش ناگه
ــاس ــهاحس ــردد.فاطم ــتهبازمیگ ــدننشس ــخنیبگوی ــهس ــدوبیآنک میکش
ــه ــهاشچــه؟بالفاصل ــهتوب ــدک ــدگناهــشچیســت.ومیدان ــد.میدان میکن
ــاآنرا ــتدت ــدرشمیفرس ــرایپ ــدوب ــشمیکن ــاقگلین ــردهراازدراط پ
بفروشــدوپولــشرابــهنیازمنــدانمدینــهانفــاقکنــد.چراایــنهمهســختگیر
وخشــن؟زینــب،درخانــهابوالعــاصغــرقنعمــتوتجمــلاســت،خواهــران
ــد.اولدر ــهثــروتوراحــتبودهان دیگــرش،رقیــهوامکلثــومهمیشــهدرخان
خانــهفرزنــدانابوالهــبتاجــرواکنــونیکــیپــسازدیگــریدرخانــهعثمــان
اشــرافیومجلــلوهرگــزفاطمــهنشــنیدهاســتکــهخواهرانــشراکــهازاو

ــهثــروتوزینــتســرزنشکــردهباشــند. بســیارمســنترندب
ــارهفاطمــه ــادرب ــافاطمــهی ــرب ــارپیغمب ازلحــنســخنوشــیوۀرفت

ــر. ــراندیگــرویدیگ ــهدیگــراســتودخت ــهفاطم پیداســتک
-فاطمهکارکن،کهفردامنهیچکاریبرایتونمیتوانمکرد.

ــا ــهب ــزیک ــدانعزی ــنخان ــازای ــهنی ــت،ب ــودآگاهاس ــرخ وپیغمب
ــدکــه:»هــرکــهاورادوســت »دوســتداشــتن«زندگــیمیکننــدومیدان
مــیدارد،زندگــینــدارد،وهــرکــهاورادوســتمــیداردایــنخــودزندگــی
ــود، ــلخ ــتمث ــودآورد.درس ــزدخ ــیاشران ــهاشراوعل ــت.«فاطم اس
خانــهایازگلوشــاخوبــرگدرخــتخرمــاودرشازمســجدودیــواربــه
ــیو ــهعل ــیازخان ــم،یک ــرویه ــره،روب ــش.ودوپنج ــهخوی ــوارخان دی

ــد. ــهمحم ــریازخان دیگ
ــرویهــم،بازگــویدریچههــایدوقلــباســت ــندوپنجــرهروب وای
ــازاســت:قلــبپــدریوقلــبدختــری.وهــرصبــحبــه کــهبــهرویهــمب

ــوند. ــودهمیش ــمگش رویه
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ــرروز، ــره ــد:پیغمب ــانمیگوین ــهمورخ ــرهایک ــتپنج ــناس وازای
بیاســتثناءجــزایــامســفر،ســراغفاطمــهرامیگرفــتوبــراوســالممیگفــت.
چــراازمیــانهمــۀاصحــاب،همــۀخویشــاونداننزدیکــشوحتــیهمــۀ
دخترانــش،تنهــاخانــۀفاطمــهبایــددرمســجدباشــدودیــواربــهدیــوارخانــهاو؟
آنچنــانکــهگویــییــکخانــهاســتویــکخانــهبــود.خانــۀمحمــد،
ــدر ــیپ ــوادهیکــهدرآنعل ــیخان ــوادۀمحمــدیعن ــۀفاطمــهاســت.خان خان

اســتوفاطمــهمــادروحســینپســروباالخــره،زینــبدختــر!
»عتــرت«و»اهــلبیــت«کــهدرقــرآنوحدیــثآنهمــهبــدانتکیــه
ــدو ــیمیکن ــتازآننگهبان ــدهاســتوعصم ــاکش ــدیپ ــودوازپلی میش
بــاقــرآن،دویــادگاریاســتکــهبــرایمــردم،درهمیشــهعصرهــاونســلها،
گذاشــتهشــدهاســتهمیــنخانــهوخانــوادهاســت.وهــرکــهدرایــنخانــهرا
ــدارد،کــه ــازین ــیوبحثهــایکالمــینی ــهاســتداللهاینقل میشناســدب

ــود،عقــلآنرااعتــرافمیکــرد. اگــرهیــچنقلــینمیب
فاطمــه،شــیرینترین و ومیرفتنــد میآمدنــد وشــبها روزهــا
ــختیو ــالهایس ــخس ــایتل ــیدوخاطرهه ــشرامینوش ــایحیات جرعهه

ــرد. ــادمیب ــرراازی ــانیوفق پریش
ــر ــهپیغمب ــان،ب ــدکرا،یهودی ــۀف ــدومزرع ــشآم ــرپی ــگخیب جن
ــه ــودکیافت ــارک ــونچه ــهاکن ــهک ــهدادوفاطم ــهفاطم بخشــیدندوآنراب

ــد. ــاش ــتیره ــیوتهیدس ــنوتزندگ ــیازخش ــود،اندک ب
ــر ــدوهمس ــدرپیروزمن ــراهپ ــههم ــدوفاطم ــشآم ــهپی ــحمک فت
ــهمکــهرفــتوشــاهد ــهدســتداشــت،ب قهرمانــشکــهپرچــمعقــابراب
بزرگتریــنپیــروزیاســالمبــودوازشــهرزادگاهــشدیــدارکــردوخاطرههــای

ــرد. ــدک ــشرادرمکــهتجدی خــوشوناخــوشزندگی
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آری،فاطمــهگویــیپــاداشهمــۀرنجهــاوتلخیهــاوفضیلتهایــش
رابــهویدادهانــد.

ــیرین ــدیش ــهلبخن ــرۀفاطم ــرچه ــتوب ــدهاس ــانش ــیمهرب زندگ
میزنــدوگرداگــردخانــۀفاطمــهراهالــهایازخوشــبختیوافتخــاروکرامــت
ــدر، ــرپ ــفناپذی ــایوص ــوردارازمحبته ــه،برخ ــتوفاطم ــهاس فراگرفت
عظمــتپرافتخــارشــویوشــورشــوقیکــهازحیــاتوامیــدکودکانــشبرپــا
ــالم ــاواح ــۀآرزوه ــقهم ــالوتحّق ــعادتوکم ــیازس ــد،درهودج کردهان

ــد. ــیمیکن ــتوزندگ ــتهاس ــوناو،نشس ــیچ روح
ــید، ــاندررس ــودوطوف ــانب ــشازطوف ــشپی ــه،آرام ــاهم ــااینه ام
ســیاهوهولنــاکوبــربــاددهنــدۀآشــیانۀاوویــرانکننــدۀخانــۀاو؛پیغمبــردر

بســترافتــاد.دیگــرنتوانســتبرخیــزد.
چهرههــاناگهــاندرچشــماوهمــهعــوضشــدند،مدینــهپــاکوخــوب،
ازکینــهوهــراسلبریــزشــد،سیاســت،ایمــانواخــالصراازشــهرمحمــدرانــد،

پیمانهــایبــرادریگسســتوپیمانهــایقبایلــی،بــازجــانگرفــت.
پیغمبــردیگــرفرمــاننمیرانــد.واکنــوندیگــرپــدرمســخننمیگوید،
درخانــۀعایشــه،دیــواربــهدیــوارخانــهمــنافتــادهاســت.ســرشبــردامــن
ــا ــمهایشداردب ــاچش ــترب ــود،بیش ــتهمیش ــشداردبس ــتلبهای ــیاس عل
مــنحــرفمیزنــد:بــاچشــمبــهمــناشــارهکــرد،ســرمرابــهرویصورتــش
خــمکــردم،درگوشــمگفــتکــهایــنبیمــاریمــرگاســت،مــنمیروم.ســرم
ــوان ــدکــهنات ــرســرمهجــومآوردن ــانب رابرداشــتم،بدبختــیومصیبــتچن
ــمرا ــودقلب ــدر،نزدیــکب ــدنمــنپــسازپ ــودنوداغمان شــدم.مصیبــتب
پــارهکنــد.چــراایــنخبــرراتنهــابــهمــنمیدهــد؟مــنکــهدرتحمــلآن
ازاینهــاهمــهعاجزتــرم.دختــرکوچکــش-کــههمچــونطفلــیبــهاومحتــاج
اســت-ســوخت،بــازاشــارهکــرد،گویــیدنبالــۀســخنشرامیخواهــدبگویــد:
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ــوادهمــن،کــه ــود.ازخان ــرم،نخســتینکســیخواهــیب ــودخت ــات ام
ازپــیمــنخواهــیآمــدوبــهمــنخواهــیپیوســت.ســپسافــزود:خشــنود

ــانایــنامــتباشــی،فاطمــه؟ نیســتیکــهپیشــوایزن
چــهتســلیتبزرگــی،کــداممــژدهایاســتکــهبــرآتــشایــنمصیبــت
ــوب ــهخ ــدر.چ ــنپ ــن.آفری ــرگم ــرم ــن،خب ــزهمی آبســردیبپاشــد؟ج
ــرااز ــهچ ــتمک ــی.دانس ــلیتبخش ــهراتس ــدفاطم ــهبای ــهچگون ــیک میدان

میــانآنهمــه،مــنبایــدایــنخبــررابشــنوم.
ــود ــههایخ ــردراندیش ــیس ــتندوعل ــینگریس ــهعل ــانب ...ناگه
داشــتوبــاغــمخویــشســاکتبــود،پــدرســکوتکــرد،ســکوتشطوالنــی
ــه ــهدراشــکغوط ــهایدوخــتونگاهــشک ــهگوش ــد،چشــمهایشراب ش

میخــوردومیشکســت،درخیالــشنقطــهایرامینگریســت.
ازدردفریادزدم:وااندوهابرمنازاندوهتوایپدر.

ــدم،در ــودگیازآنخوان ــیوآس ــهرهای ــیک ــاآهنگ ــگ،ب واوبیدرن
جوابــمگفت:»اندوهــیبــرپــدرتازامــروزبــهبعــدنیســت«

لبهایپدرمبستهشد.
ــرش ــردخت ــیکــهب ــاموحــیرامیگذاشــت.لبهای ــیکــهپی لبهای
ــارامینگریســتو ــیم ــشمدت ــیزد.نگاه ــهم ــرش،بوس ــودکاندخت ــرک ب

ســپسفــروخفــت،ازحلقومــشخــونآمــد.
ســرشبــرســینۀعلــیبــود،علــیســکوتیوحشــتناکوســنگینداشــت.
گویــیپیــشازپیغمبــرمــردهاســت.عایشــهبــرســرپــدرمخــمشــدوزنــاندیگر.

آری،آری.
لحظههــایوحشــت،درســکوتمــرگگذشــتند؛ناگهــاندســتهای
ــاد. ــهدوپهلویــشافت ــود،ب ــرسراســامهگذاشــتهب ــهنشــانۀدعــا،ب اوکــه،ب
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ــورد: ــکانخ ــشت لبهای
الی الرفیق االعلی

همه چیز متام شد.

چنــدســاعتیگذشــت،آرامشــد،دیــدمآندو،ابوبکــروعمــرواردشــدند،
ابوبکــرروپــوشراازچهــرۀپــدرمکنــارزدوگریســتورفــت،اوهــمرفــت.علــی
دســتبــهکارغســلوکفــنشــد.همســرم،ابوالحســن،بــدنپــاکرامیشســت
ــردم ــش.م ــشآت ــانخوی ــرج ــتوب ــناوآبمیریخ ــرت ــتوب ومیگریس
ــاب، ــانراواصح ــاه،پناهش ــردمبیپن ــدوم ــتدادهبودن ــانراازدس پیامبرش
رهبــرمهربانشــانراوامــامــنوعلــی،همــهکــسوهمــهچیزمــانرا.ناگهــان
احســاسکــردمکــهمــادوتــن،درایــنشــهر،درایــندنیــا،غریــبماندهایــم.
یکبــارههمــهچیــزدگرگــونشــد،چهرههــاعــوضشــدند،ازدرودیــواروحشــت

میبــارد،»سیاســت«بــهجانشــینی»صداقــت«نصــبشــدهاســت.
دســت های »بــرادران« کــه بــا پیمــان مواخــات یکدیگــر رامیفشــردند،
ازهــمدورمیشــوندوخویشــاوندانبــههــمنزدیــک،شــیخوخیتواشــرافیت،
ــاره ــرامــیمــردم،جــاندوب ــدرم،رســولخــداوپیامب ــنبیجــانپ ــارت درکن

میگیرنــد.
بــرایعلــیومــن،حادثــههولناکتــرازآناســتکــهجــزمــرگپیغمبر
ــهازطرحهــاوتوطئههــاوکشــاکشهای ــزیبیندیشــیم.مدین ــهچی ــمب بتوانی

بســیارپــرمیشــدوبــرایمــاهســتییکبــارهخالــیشــدهبــود.
اکنــوندرمدینــه،تاریــخبــهســهنقطــهمیاندیشــد،بــاتأملــیبســیار:
مســجد،خانــهفاطمــهوکنــارش،خانــهپیغمبــرکــهاکنــوندیگــرســکوتکرده
ــوارهــم.آری ــهدی ــوارب ــد،دی اســت:وشــگفتاکــهایــنهــرســهیــکجاین

میــانآنهــافاصلــهیــکدیــواربیــشنیســت.
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ــد،ســختخشــمگین ــرحکومــتجدی ــنتنهــانقطــهدربراب عمــرازای
اســتکــهاوبــرایاســتقرارقــدرتدردســتابوبکــرتــالشبســیارکــردهاســت
وهمــۀســّدهاراازپیــشپــابرداشــتهاســت.اکنــوننمیتوانــدتحمــلکنــددر
ایــنخانــهگروهــیبــهعنــوانســرپیچیازبیعــت،گــردهــمآینــدوچنیــنکانون
مقاومــیراتشــکیلدهنــد.آنهــمدردرونمســجدکــهپارلمــانومقــرحکومــت
خلیفــهاســت،آنهــمدرگوشــهایکــهخانــۀفاطمــهاســت،آنهــمچهرههایــی
کــهتــادیــروزعزیزتریــنوصمیمیتریــنچهرههــایپیرامــونپیغمبــربودنــد.

ــۀ ــۀدوفاجع ــدهایمجــروحدرمیان ــونهمچــونپرن ــهاکن ــه،ک فاطم
ــان ــردرگریب ــی،س ــتعل ــروشکس ــرگپیامب ــود:م ــردهمیش ــنگینفش س
غمهــایســیاهخویــشفــروبــردهاســتوبــهگذشــتهمیاندیشــدوبــهپــدر
کــهآنهمــهنگــرانفــردابــود،وبــهآینــدهکــهسرنوشــتمذهــب»عدالــتو
رهبــری«چــهخواهــدشــد؟خاطــراتتلــخوشــیرینگذشــتهبــرســرشهجوم
آوردهبودنــدوروحاورا،همچــونمرغکــیکــهازقفــسپرگشــاید،بــالدربــال
پــدر،درافقهــایگذشــتهپــروازمیدادنــدوخشــونتفاجعــهایراکــهاکنــون
ــی ــرایلحظات ــی،وب ــتاندک ــدهاس ــرودآم ــداناوف ــتخان ــراووسرنوش ب
تســکینمیدانــد.ناگهــانهیاهــویبســیاریازمســجدبلنــدشــدوفاطمــهدر
ــدو ــایتن ــد،فریاده ــهمیش ــوردوهمهم ــممیخ ــهبره ــیک ــانصداهای می

هولنــاکعمربــنخطــابراشــنیدکــهدمــادمنزدیــکمیشــود.
-مناینخانهرابااهلشبهآتشمیکشم.

ایــنجملــهرافاطمــهبــهروشــنیشــنید.اکنــونخیلــینزدیکشــدهاند.
درخانــهفاطمــهبــهمســجدبــازمیشــود.وشــنیدکــهصداهایــیبــاشــگفتی

بــهاومیگوینــد:گرچــهدرایــنخانــهفاطمــهباشــد؟
وعمرباهمانلحنقاطع:باشد.
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بــهراســتیهــم،غــالمعمــر،ازخانــه،آتــشبــهمســجداوردهاســت.
اکنــون،آتــشبــردرخانــهفاطمــهوهیاهــویجمــعدرمیانــهفریــادرعــبآور

عمــرکــه:ایعلــی،بیــرونبیــا.
درخانــهبــهشــدتتــکانمیخــوردوزبانههــایآتشــیکــهآوردهانــد،
ــرو ــهتندت ــرلحظ ــهه ــرک ــایعم ــتوفریاده ــداس ــایدرپی ازروزنهه

میشــود. مهاجمتــر
ناگهــانفریــادفاطمــهکــهپشــتدرآمــدهبــود،برخاســت.فریــادیکــه

تمامــیانــدوهعالــمرابــاخــودداشــت:
ــرابی ــابوپس ــرخط ــوازپس ــدازت ــدا،بع ــولخ ــدر:ایرس -ایپ

ــدم! ــهندی ــاک ــهچهه قحاف
ــم ــهوخش ــادگری ــنفری ــد،ای ــبرفتن ــدگامعق ــرچن ــانعم همراه

ــت! ــراس ــوبپیغمب ــرمحب دخت
گروهــینتوانســتندخــودرانگــهدارنــد،بلنــدگریســتندوگروهــیبــر

ســردرخانــهفاطمــهوپیغمبــرلحظــهایخیــرهماندنــد.
پســرابــیقحافــهوپســرخطــاببــهخانــهفاطمــهبرگشــتندامــاایــن
ــغ ــاتی ــهاســت»اوب ــهدســتگرفت ــکارراابوبکــرب ــرموخامــوشوابت ــارن ب

ــه« ــاپنب ــنب ــدوای میبری
اجــازهخواســتندکــهواردشــوند.فاطمــهاجــازهنــداد.علی-کــهصبــرش
ــارا ــهآنه ــردک ــهدرخواســتک ــد،ازفاطم ــرونآم درتصــورنمیگنجــد-بی
ــطســاکت ــافق ــی،مقاومــتنکــرد،ام ــرعل اجــازهوروددهــد.فاطمــهدربراب
ــد،وارد ــهدرونخوان ــیآنهــاراب ــود،عل ــزب ــد.ســکوتیکــهازخشــملبری مان
شــدند.بــرفاطمــهســالمکردنــد.فاطمــهبــهخشــمروبرگردانــدوپاسخشــانرا
نــدادوتنهــارفــتوخــودرادرپــسدیــواریازچشــمآنــاندورکــرد.ابوبکــر
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احســاسکــردکــهخشــمونفــرتفاطمــهازحــددرگذشــتهاســت.نمیدانســت
چــهبگویــد،چگونــهآغــازکنــد.

شــرموســکوتبــرســردوشــیخســایهافکنــدهبــود،درچنیــنلحظهای
بــرایآنهــاســختاســتدرمیــانفاطمــهوعلــیحضــوریافتن.

علــیکنارشــاننشســتهبــود،گویــیتنهــایــکمیزبــاناســت.ســاکت.
وفاطمــهدرپــسدیــوار،بــهقهــروخشــم،خــودراازآنهــاپنهــانکــردهبــودتــا
آنهــارانبینــد،دیــوار،فاصلــهایکــهبرداشــتنینیســتوهرگــزبرداشــتهنشــد.

ابوبکــر،بــاچهــرهایکــهازآنغمــیعمیــقپیــدابــودوآهنگــیکــه
ازتأثــرمیلرزیــد،آرامومهربــانآغــازکــرد:ایدختــرمحبــوبرســولخــدا،
ــتاز ــراس ــنعزیزت ــرایم ــداب ــولخ ــاوندیرس ــهخویش ــمک ــداقس ــهخ ب
خویشــاوندیخــودم،وتــوپیــشمــنازدختــرمعایشــهمحبوبتــری،آنروز
کــهپــدرتــومــرد،دوســتداشــتمکــهمــنمیمــردموپــسازاونمیمانــدم
میبینــیکــهمــنتــورامیشناســموفضــلوشــرفترااعتــرافدارمواگــر
حــقومیــراثرســولخــداراازتــوبــازگرفتــمتنهــاازآنروبودکــهازاو-کــه
ــم، ــرانارثنمیگذاری ــاپیامب ــراو-شــنیدمکــهمیگفــت:»م درودوســالمب

ــهاســت...« ــدصدق ــامیمان آنچــهازم
فاطمــهبــیآنکــهدرپاســخلحظــهایتردیــدکنــد،شــروعبــهســخن
کــردبــامقدماتــیآراموشــیوهایکــهگویــیاســتداللمیکنــدنــهخشــموفریاد:
-اگــرســخنیازرســولخــدا»ص«بــرایشــمادونفــرنقــلکنــم،آن

رااعتــرافمیکنیــدوبــدانعمــلخواهیــدکــرد؟
هردویکصداگفتند:آری؟

ــاشــمادونفــرازرســول ــهخــداســوگندمیدهــمآی گفــت:شــماراب
ــت: ــهمیگف ــنیدیدک ــدانش خ
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»خشــنودیفاطمــه،خشــنودیمــناســتوخشــمفاطمــهخشــممــن،
آنکــهدختــرمفاطمــهرادوســتبــداردمــرادوســتداشــتهوآنکــهفاطمــه
ــهخشــم ــهراب ــهفاطم ــراخشــنودســاختهاســتوآنک راخشــنودســازد،م
آوردمــراخشــمگینکــردهاســت؟هــردوبــاهــمپاســخدادنــدکــه:چــراایــن

ــاازرســولخــدا»ص«شــنیدهایم.« ســخنرام
ــگادامــهداد:پــسمــنخــداراوفرشــتگانشراگــواه ســپسبیدرن
میگیــرمکــهشــمادوتــنمــرابــهخشــمآوردیــدوخشــنودمنســاختیدواگــر

رســولخــداراببینــمنــزداوازشــمادونفــرشــکایتمیکنــم.
ــندارد ــوانگفت ــهاوت ــهن ــردک ــاد،احســاسک ــهافت ــهگری ــرب ابوبک
ونــهفاطمــهتــوانشــنیدن.برخاســتوعمــربــهدنبالــشواردمســجدشــد،

ــادزدکــه... ــرســرجمعفری ــاخشــمودردب ــان،ب آشــفتهوگری
امــاکارگــزارانومصلحــتاندیشــانقــدرت،اوراقانــعکردنــدکــهصالح
امــتنیســتکــهشــماکنــاررویــدواوهــمبــاتأثــروکراهــتشــدیدقانــعشــد
وصــالحاندیشــیهاراناچــارپذیرفــتورامگردیــدوبــهخیــالخــوددســتبــه
کارنصــرتاســالمواجــرایســنترســولخــداشــدونخســتینتصمیمــیکــه
گرفــتمصــادرۀفــدکبــود.بدینگونــهعلــیازنظــرمالــیوزندگــیشــخصی

نیــزفلــجشــدتــازندگیــشدرگــروحقوقــیباشــدکــهازبیتالمــالدارد.
پیغمبــرُمــرد،علــیخانــهنشــینشــد.میــراثفاطمــهکــهتنهــامنبــع
زندگــیاووهمســروفرزندانــشبــود،مصــادرهشــدوقــدرتبــهدســتابوبکــر

وعمــرافتــاد.سرنوشــتاســالمومــردمبــهدســتسیاســتســپردهشــد.
ــان ــرج ــهب ــدوهک ــیازان ــرکوه ــت.درزی ــاننشس ــهازپ ــافاطم ام
ــتو ــبمیدانس ــهغص ــیراک ــاخالفت ــارزهب ــرد،مب ــسمیک ــزادارشح ع
خلیفــهایراکــهناشایســتمیشــمرد،ادامــهداد.بــرایبــازپــسگرفتــنفــدک
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ــود، ــادب ــهوانتق ــهصــورتحمل ــهب ــالشهم ــنت ــازنایســتاد،ای ــالشب ازت
میکوشــیدتــابــههــهثابــتکنــدکــهخلیفــهدرایــنکارخواســتهاســتازاو

ــرودآورد. ــهایاقتصــادیف ــیضرب ــرعل ــردوب انتقــامسیاســیبگی
ــرایفاطمــه ــودب ــزرگهــمب فــدکمزرعــۀکوچکــیاســتواگــرب
ــه ــدکب ــاف ــردازد،ام ــمکشپ ــهکش ــرآنب ــرس ــهب ــودک ــرازآنب کوچکت
ــود. ــهب ــتیافت ــشاهمی ــازهبرای ــمت ــانهایازغصــبوزوررژی ــواننش عن

فاطمــهدیگــربــهبازگردانــدنقــدرتچنــدانامیــدینــداردومیدانــد
کــهحــقعلــیازدســترفتــهاســتوطراحــاننیرومنــدانتخابــاتکــهازدیرباز
ــدهاند، ــلطش ــاعمس ــراوض ــتهاندوب ــهداش ــههایپخت ــازیهاونقش زمینهس
امــااســتقرارقــدرتوســلطهحکومــتوســکوتوتســلیممــردمفاطمــهرااز
مســئولیتمبــارزهبــهخاطــرحــقوعلیــهباطــلمّبــرینمیســازد.بایــدبــرای
پیــروزیهرچنــدبــاامیــدیضعیــفتــالشکنــد،بایــدبــانظــامحاکــممبــارزه
ــوم. ــلمحک ــت،الاق ــرنتوانس ــازدواگ ــوبس ــتآنرامغل ــرتوانس ــد،اگ کن
ــقرا ــرح ــاختاگ ــواس ــوانرس ــرد،میت ــاقطک ــوانس ــلرانمیت ــرباط اگ
ــان ــهزم ــرد،ب ــرحک ــرد،ط ــاتک ــواناثب ــید،میت ــتقراربخش ــواناس نمیت
ــرســرکار ــدکــهآنچــهب ــردمبدانن ــلم ــگاهداشــت،الاق ــدهن شناســانده،زن
اســتناحــقاســتوظلــماســتوآنچــهمطــرودوشکســتخــوردهوزندانــی،
ــاو ــاوفریاده ــدوتالشه ــهباش ــدفاطم ــدلوآزادی.هرچن ــتوع ــقاس ح

ــایفاطمــه! ــاونالهه اعتراضه
وقتیزورجامۀتقویمیپوشد،بزرگترینفاجعهدرتاریخپدیدمیآید!

فاجعــهایکــهقربانیــانخامــوشوبیدفاعــشعلــیاســتوفاطمــهو
بعدهــادیدیــمکــهفرزندانشــانیکایــکواخالفشــانهمــه!فاطمــهاحســاس
کــردکــهدربرابــرفاجعــهایکــهآغــازشــدهاســت،دیگــرکارینمیتوانــدکــرد.
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ناگهــانخســتگییــکعمــرمبــارزهوتحمــلمصیبتهــاوشــکنجههاوفقــر
وســختیوتلخــیزندگیــشرایــکجــادرتــنوجانــشحــسکــرد.دیگــر
یقیــنکــردکــههمــهچیــزازدســترفتــهاســتودانســتکــهبــراینجــات
ــد. ــد،ازاوکاریبرنمیآی ــزنمیتوان ــینی ــزنتوانســتوعل ــرنی آنچــهپیغمب

ــدرمــژده ــودوپنــجروزاســتکــهپ امــازمــاندرمیگــذرد.اکنــونن
ــد. ــرگنمیرس ــرگدادوم م

ــم ــالیازده ــت،س ــهاس ــادیالثانی ــومجم ــنبهس ــروزدوش ــرا،ام چ
هجــرت،ســالوفــاتپــدر،کودکانــشرایکایــکبوســید:حســنهفــتســاله،
حســینشــشســاله،زینــبپنــجســاله،وامکلثــومســهســاله.واینــکلحظــه
وداعبــاعلــی!چــهدشــواراســت.اکنــونعلــیبایــددردنیــابمانــد.فرســتاد»ام
ــزخــدا، ــود.ازاوخواســتکــه:ایکنی ــرب ــکارپیغمب ــد.ویخدمت ــع«بیای راف
ــادقــتوآرامــششــگفتی ــاخــودراشستوشــودهــم،ب ــزت ــرمــنآببری ب
غســلکــردوســپسجامههــاینــویراکــهپــسازمــرگپــدرکنــارافکنــده
بــودوســیاهپوشــیدهبــود،پوشــید.گویــیازعــزایپــدربیــرونآمــدهاســتو

اکنــونبــهدیــداراومــیرود.
بــهامرافــعگفــت:بســترمــرادروســطاطــاقبگســتران؛آراموســبکبار
ــتو ــهایگذش ــد.لحظ ــارمان ــرد.درانتظ ــهک ــهقبل ــت.روب ــترخف ــربس ب
لحظاتــی...ناگهــانازخانــهشــیونبرخاســت.پلکهایــشرافروبســتو
ــود-گشــود.شــمعیاز ــهرویمحبوبــش-کــهدرانتظــاراوب چشــمهایشراب
آتــشورنــج،درخانــۀعلــیخامــوششــد.وعلــیتنهــامانــد،بــاکودکانــش.
ــی ــورشراکس ــد،گ ــنکنن ــبدف ــااودرش ــودت ــتهب ــیخواس ازعل
ــا ــرد.ام ــنک ــیچنی ــد.وعل ــییعنکنن ــازهاشتش ــیخازجن ــد،آندوش نشناس

ــا؟ ــدکج ــوزنمیدان ــه؟وهن ــهچگون ــدک ــینمیدان کس
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وعلــیکــهســختتنهــامانــدهاســتهــمدرشــهروهــمدرخانــه،
ــه ــاکفاطم ــرخ ــرس ــیازدرد،ب ــونکوه ــه،همچ ــیفاطم ــرب ــیپیغمب ب
ــۀاورا ــن-زمزم ــوشوغمگی ــب-خام ــت.ش ــاعتهااس ــت.س ــتهاس نشس
گــوشمیدهــدوبقیــعآراموخوشــبختومدینــۀبیوفــاوبدبخــت،ســکوت
ــب ــهش ــیمنیم ــنوند.نس ــهمیش ــایخفت ــداروخانهه ــایبی ــدوقبره کردهان
ــه ــهب ــورفاطم ــدازســرگ ــیبرمیآی ــانعل ــهســختیازج ــهب ــیراک کلمات

ــرد: ــرمیب ــوشپیغمب ــۀخام خان
ــه ــدوب ــرودآم ــوارتف ــهدرج ــرت-ک ــنوازدخت ــو،ازم ــرت -»ب
شــتاببــهتــوپیوســتســالمایرســولخــدا«ازسرگذشــتعزیــزتــو-ای
رســولخــدا-شــکیباییمــنکاســتوچاالکــیمــنبــهضعــفگراییــد.امــا،
درپــیســهمگینیفــراقتــووســختیمصیبــتتــو،مــرااکنــونجــایشــکیب
هســت.»مــنتــورادرشــکافتۀگــورتخوابانــدمودرمیانــۀحلقــوموســینۀ

مــنجــاندادی.«
اناهللواناالیهراجعون

آنگاهبرخاســت،ایســتاد،بــهخانــۀپیغمبــرروکــرد،بــاحالتــیکــهدر
ــز«ی ــۀعزی ــن»ودیع ــدکــهای ــهاوبگوی ــد،میخواســتب احســاسنمیگنجی
راکــهبــهمــنســپردهای،اکنــونبــهســویتــوبــازمیگردانــم.ســخنشرا
بشــنو.ازاوبخــواهبــااصــراربخــواهتــابرایــتهمــهچیــزرابگویــد،تــاآنچــه

ازتــودیــدیکایــکبرایــتبرشــمارد.
فاطمــهایــنچنیــنزیســتوایــنچنیــنمــردوپــسازمرگــشزندگی
دیگــریرادرتاریــخآغــازکــرد.درچهــرۀهمــۀســتمدیدگان-کــهبعدهــادر
ــود.غصــبشــدگان، ــداب ــهایازفاطمــهپی ــخاســالمبســیارشــدند-هال تاری
ــامفاطمــهراشــعارخویــش پایمــالشــدگانوهمــۀقربانیــانزوروفریــب،ن
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ــان ــگفتزن ــایش ــاوایمانه ــقهاوعاطفهه ــاعش ــه،ب ــادفاطم ــتند.ی داش
ــد، ــتمیجنگیدن ــرایآزادیوعدال ــالمب ــخاس ــولتاری ــهدرط ــیک ومردان
ــن ــموخونی ــایبیرح ــرتازیانهه ــتودرزی ــرورشمییاف ــرون،پ ــیق درتوال
ــۀ ــتوهم ــدمییاف ــب،رش ــدادوغص ــایبی ــوروحکومته ــایج خالفته

ــاخت. ــزمیس ــروحرالبری ــایمج دله
ــای ــایمســلمانوتودهه ــخملته ــادرتاری ــهج ــههم ــناســتک ای
محــرومدرامــتاســالمی،فاطمــهمنبــعالهــامآزادیوحــقخواهــیو

ــت. ــودهاس ــضب ــقاوتوتبعی ــتموش ــاس ــارزهب ــیومب عدالتطلب
ازشــخصیتفاطمــهســخنگفتــنبســیاردشــواراســت.فاطمــهیــک
ــرســیمای ــانکــهاســالممیخواهــدکــهزنباشــد.تصوی ــود،آنچن »زن«ب
اوراپیامبــرخــودرســمکــردهبــودواورادرکورههــایســختی،فقــر،مبــارزه
وآموزشهــایعمیــقوشــگفتانســانیخویــشپــروردهونــابســاختهبــود.
ویدرهمــۀابعــادگونــان»زنبــودن«نمونــهشــدهبــود.مظهــریــک
»دختــر«دربرابــرپــدرش.مظهــریــک»همســر«دربرابــرشــوهرش.مظهــر
یــک»مــادر«دربرابــرفرزندانــش.مظهــریــک»زنمبــارزومســئول«دربرابــر
ــک ــیی ــام«اســت،یعن ــک»ام ــودی ــهاش.ویخ ــشوسرنوشــتجامع زمان
نمونــۀمثالــی،یــکتیــپایــدهآلبــرایزن،یــک»اســوه«یــکشــاهدبــرای

هــرزنــیکــهمیخواهــد»شــدنخویــش«راخــودانتخــابکنــد.
ــارزۀمدامــشدردوجبهــۀخارجــیو ــامب ــاطفولیــتشــگفتش،ب اوب
ــش، ــاروزندگی ــهورفت ــهاش،دراندیش ــرش،درجامع ــۀهمس ــی،درخان داخل
چگونــهبــودنرابــهزنپاســخمــیداد.نمیدانــمچــهبگویــم؟بســیارگفتــمو

بســیارناگفتــهمانــد.
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ــه ــهآنچ ــزرگفاطم ــدهوروحب ــرهکنن ــایخی ــۀجلوهه ــانهم درمی
پیــشازهمــهبــرایمــنشــگفتانگیــزاســت،ایــناســتکــهفاطمههمســفر

ــیاســت. ــمعل ــروازروحعظی وهمــگاموهمپ
خواســتماز»بوســوئه«تقلیــدکنــم،خطیــبنامــورفرانســهکــهروزیدر
مجلســیبــاحضــورلوئــیاز»مریــم«ســخنمیگفــت.گفــت:هــزاروهفتصــد
ســالاســتکــههمــۀســخنورانعالــمدربــارۀمریــمســخندادهانــد.هــزارو
هفتصــدســالاســتکــههمــۀفیلســوفانومتفکــرانملتهــادرشــرقوغــرب
ارزشهــایمریــمرابیــانکردهانــد.هــزاروهفتصــدســالاســتکــهشــاعران
جهــاندرســتایشمریــمهمــۀذوقوقــدرتخالقهشــانرابــهکارگرفتهانــد.
هــزاروهفتصــدســالاســتکــههمــۀهنرمنــدان،چهرهنــگارانپیکــرهســازان
بشــر،درنشــاندادنســیماوحــاالتمریــمهنرمندیهــایاعجازگــرکردهانــد.
ــهدر ــایهم ــشهاوهنرمندیه ــههاوکوش ــاواندیش ــۀگفتهه ــامجموع ام
ــدازۀیــککلمــهنتوانســتهاندعظمتهــای ــهان طــولایــنقرنهــایبســیار،ب

مریــمرابــازگوینــدکــه:»مریــممــادرعیســیاســت.«
ومنخواستمباچنینشیوهایازفاطمهبگویم،بازدرماندم:

خواستمبگویم:فاطمهدخترخدیجهبزرگاست،دیدمکهفاطمهنیست.
خواستمبگویم:فاطمهدخترمحمد»ص«است،دیدمکهفاطمهنیست.

خواستمبگویم:فاطمههمسرعلیاست،دیدمکهفاطمهنیست.
خواستمبگویم:فاطمهمادرحسیناست،دیدمکهفاطمهنیست.

خواستمبگویم:فاطمهمادرزینباست،بازدیدمکهفاطمهنیست.
نه،اینهاهمههستواینهمهفاطمهنیست.
فاطمه، فاطمه است.38
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