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  :» فاطمه =  زن « در بارهء » کيهان« مقاالتی از 

  )ره(جايگاه زن در انديشه امام خميني « 

  )ره(از زبان حضرت امام خميني ) س(بيان يكي از فضايل حضرت فاطمه 

  و فاطمه آمد...

  »مژده كه انسيهء حورا رسيد

  



  )ره(ه امام خميني جايگاه زن در انديش
  

 فاطمه رجبى

  
زانه خويش رهايى نوع بشر را از قيد بندگى غيرخداوند فرياد مى سفيرى الهى بود كه با خرد فر) ره(امام خمينى¤ 

  .كرد و بشريت را به بيدارى، آگاهى و قيام عليه تمامى بندها و عبوديت هاى باطل فراخواند
 

  
. سيطره فرهنگ مغرب زمين بر تمام نقاط جهان در عصر حاضر، امرى الينفك از نظام كنونى حاكم بر جهان است

چه بسيار تمدن هاى . د كه همان فرهنگ سلطه گر غرب است، تمام ملل را در برگرفته استگستره تمدن جدي
به تدريج فرهنگ در قالب . پايدار و كهن كه در اين رويارويى به نابودى رفته و يا در پنجه آن فشرده شده اند

ندگى توده هاى بسيارى نه تنها جدايى دين از سياست را سبب شده، كه به محو دين از زواياى ز» ايدئولوژى«
نشانه گرفته شده » هويت ملل«در اين جنگ سلطه جويانه، نه تنها فرهنگ ها و تمدن ها بلكه . انجاميده است

در اين ميان ملت هاى شرق و مسلمين به نحو فزاينده اى در محاصره و معرض حمالت بى امان قرار داشته . است
  .اند

در جاى جاى سرزمين » حاكميت شريعت«. ه انهدام فرهنگى نرسيده استبا وجود اين شرايط جهان اسالم هنوز ب
هاى اسالمى چشم غربيان را به خود معطوف داشته است، همچنين مسلمين در مقايسه با ديگر ملت هاى جهان به 

گ ميزان باالترى در حفظ هويت خويش مى كوشند همه اينها و باالتر از همه اينكه فرهنگ اسالم علم طغيان و جن
را عليه تمدن بى ريشه و سلطه گر غرب برداشته است، از استحكام، شكوه و عظمت تمدن و فرهنگ قرآن مجيد 

  .حكايت مى كند
انقالب مقدس اسالمى ايران، نويدى آسمانى بود كه آدميان را به بازيافت هويت اصيل خود بشارت داده و به جسم 

  .هاى بى جان شان، حياتى تازه بخشيد
 -)ره( امام خمينى- حتى از گروه مخالفان- راف همه انديشمندان و پژوهشگران و صاحب نظران جهانىبنا به اعت

را در اداره جامعه و » اسالم ناب« با بنيانگذارى جمهورى اسالمى توان و ظرفيت - )ص(محيى اسالم ناب محمدى
 اين رهبرى الهى انقالب و حكومت در) ره(از آنجا كه ويژگى هاى حركت و اقتدار امام . حكومت به اثبات رسانيد

مقدس اسالمى را از ديگر انقالبها و حكومت هاى انقالبى جهان ممتاز كرد، توده هاى تحت ستم به استقبال نداى 
  .آسمانى ايشان شتافتند
زيربناى ساختمان » معنويت و تهذيب فردى«، محور اساسى حركت است و »توحيد«) ره(در فراخوانى جهانى امام

همچنين در رستاخيز اسالمى ايران، انگيزه و هدف پيامبران عظيم الشأن كه . امعه را تشكيل مى دهدجديد ج
در اين . است به عينه مالحظه شده است» خودباورى آدميان به منظور رهايى از بند بندگى غيرحق«همان 

قرآن مجيد . نده شده اندخويش خوا» هويت اصيل«رستاخيز و فراخوان، ملل تحت استيالى چپاولگران به يافتن 
حضرت . منادى رهايى بشريت، بهترين و واالترين متنى است كه تعاليم هستى بخش را به نحو اكمل در خود دارد

با تاكيد بر احكام نورانى قرآن، منجى انسان هاى بسيارى گرديد كه در غفلت فرهنگ غرب حتى احساس ) ره(امام
رويكرد گروه هايى از مسلمانان جدا شده از ) ره(ترين ثمره فراخوانى امامسريع . خودباورى را از دست داده بودند



قرآن كريم و حتى غيرمسلمانان، به فرهنگ اسالمى بود چنين رويكردى، در قلب اروپا و آمريكا به روشنى مايه 
  .شادمانى مسلمانان اصيل و موجبات شگفتى و خشم عامالن ستمگر را در آن ديار فراهم كرده است

 بيش از مردان، بشارت آزادى و انسانيت داده مى - اسالم ناب-)ره(؛ وجودى الهى كه در مكتب انقالبى امام»زن«
زن در طول تاريخ در حاكميت هاى كفر و شرك در شكل هاى قديم و جديد، پيوسته به سوى بندگى سوق . شود

لف تاريخى از زن ترسيم شده، در صورت هاى صرفاً مادى و حتى حقيرى كه در دوران هاى مخت. داده شده است
نتايج اين دسيسه ها كه شيطان صفتان طراح و عامل اجراى آن بوده . عصر حاضر به بدترين شكل جلوه كرده است
  .و هستند، ابعاد الهى زن را واژگونه كرده است

 گروه هايى ناآگاه از .به شمار مى آيند» مناديان آزادى و حمايت از زن«شگفت آنكه دارندگان اين تيغ هاى طاليى، 
  .زنان، دستور رهايى را در آيات شيطانى آنها يافته، با قدم هاى تند، به سوى مرگ حقيقى خويش پيش مى روند

نگرشى كوتاه به وضعيت زن در قبل و بعد از انقالب اسالمى، بيانگر آن است كه مالك ها و ارزش هاى گذشته 
. پس از پيروزى انقالب در حفظ اصالت و بالندگى او تالش شده استشخصيت زن را به بند مى كشيد، در حالى كه 

  . راهگشاى ترسيم و تبيين اين مقوله خواهد بود-)ره( حضرت امام-بررسى ديدگاه رهبر نظام اسالمى
در تقسيم بندى دوران زندگى زن در ارتباط با مكتب متعالى اسالم، امام دو مرحله از حاكميت جاهليت را لحاظ 

  :مى كنند
  . عصر جاهليت قبل از ظهور اسالم-1
  . عصر جاهليت پهلوى قبل از پيروزى انقالب اسالمى ايران-2

در هر دو دوره، نمودارى از شخصيت ترسيم شده زن مالحظه مى شود كه توسط صاحبان زر و قدرت طراحى شده 
گير است در سطرهاى آتى، بنابراين فرهنگ جاهلى حاكم بر سرنوشت محتوم زن از بعد زمان و مكان فرا. است

منحصر به دوره ى خاص تاريخى يا جغرافيايى نيست، و آنچه هم كه » تمدن جاهلى«مالحظه خواهد شد كه 
. است» جاهليت عربستان قبل از اسالم« در عصر حاضر ترويج مى كند، همان -اومانيسم-حاكميت بشر بر خويش 

 و اجتماعى زن در مغرب زمين در دوران پيش اشاره داشته در همين جا الزم است به برخى از شرايط زيست فردى
  .باشيم، تا روشن شود كه نگرش و طرح هاى جاهلى در مورد زن جهان شمول بوده است

زنده به گور -» سفاهت مرد عرب«در اين روزگار مسلمانان بسيارى از طريق راهگشاى اسالم به عمل نفرت انگيز 
-ات وحى تنفرآميز بودن اين عمل را متوجه مى شوند اما غافل از آنند كه غرب  پى مى برند و با آي-كردن دختران

 در آن زمان ديدگاهى - اين جهانخوار كنونى كه انديشه تباه كننده ى خود را در لفافه ى زرينى عرضه مى كند
تر نيز چه بسا در كنكاشى عميق تر، نكات بسيار ترس آور. همسان مردمان عربستان نسبت به زن داشته است

  :مواردى به عنوان نمونه ارائه مى شود. بدست آيد
زنان در » يهوه«يهود در تولد دختران شمع روشن نمى كردند، زيرا بنابر عقيده ى «: مى نويسد» ويل دورانت«

  ».رديف اموال غير منقول و چهارپايان بوده اند
 هر زن آزادى را كه با برده اى ازدواج مى [-اروپاى قبل از مسيحيت- ]قوانين دوران شرك «و هم چنين مى نويسد 

قانون قسطنطين مقرر مى كرد كه اين زن اعدام شود و شوى برده اش سوزانده . كرد، به مرگ محكوم مى نمود
  .»شود

 به بعد در آن سرزمين 16گذشته از شرايط زن در دوره هاى خيلى دور در اروپا، مى توان زن را در قرن هاى 
در قرن شانزده در اروپا، زن هنگام ترك مرد هيچ چاره اى «در بند جاهليت بوده است نگريست كه هم چنان 

نداشت جز اين كه جهاز خود را باز خواهد، نزد كسان خويش باز گردد و زندگى با تنهايى و بى سرپرستى را ادامه 
ار اعانه از جهاز او را ممكن بود به صومعه اى وارد شود، اما صومعه نيز انتظ. اجازه شوهر كردن نداشت. دهد



  .»داشت
 زنان آفريقا مانند برده و آالت 19در قرن .  زن كمتر داراى حق احترام به وسيله مرد بود1900تا حدود «: و نيز

  .»كشاورزى خريد و فروش مى شدند در تاهيتى و نيوبريتين، زنان مجبور به شير دادن خوكها بودند
  ». پول زن متعلق به شوهرش بود مال پدرى را حق خرج كردن نداشت در بريتانياى كبير،1882تا «: همچنين

گذشته از موارد فوق نمى توان به ديدگاه ارسطو، شوپنهاور و نيچه، فالسفه بزرگ مغرب باستان و جديد اشاره 
  زيرا آيا مى توان تصور نمود تفكر جديد غرب خالى از ديدگاه هاى فيلسوفان بنام آنها باشد؟. نداشت
زن و بندگان در ديدگاه او بنابر . زن را ناقص و خلقت او را نشانه عجز طبيعت به هنگام آفرينش مى داندارسطو 

  .طبيعت محكوم به اسارت هستند و سزاوار شركت در كارهاى عمومى نيستند
نه هنگام زن را ناقص الخلقه مى داند و نيز نيچه مردان را به داشتن تازيا» در باره زنان«شوپنهاور در مقاله ى 

  .مالقات با زنان نصيحت مى كند
  ادوار اسارت زن در نگاه امام

. تقسيم مى شود» عصر پهلوى«و » جاهليت قديم«به دو دوره ) س(گفته شد مظلوميت تاريخى زن در ديدگاه امام
 ظلم به در زمان رضاخان كه آغاز دوره جديد جاهليت بود،. در هر دو دوره مظلوميت زنان بيش ازمردان بوده است

در اين ارتباط با ارائه نمونه هايى از نگرش و موقعيت زن در جهان غرب تالش . زنان بيش از مردان انجام گرفت
را فراتر از محدوده هاى تاريخى و جغرافيايى تعريف كرده و به طور كلى برداشتى از يك » عصر جاهليت«گرديد 

  .فرهنگ جاهلى نسبت به زن ارائه داده شود
عالوه بر دوران قديم و قبل از ظهور اسالم، در عصر تجدد نيز ظهور ) س( ستمگر در انديشه ى اماماين فرهنگ
در ) س(با همين ديد است كه امام. در اين عصر بندهاى زرينى زنان را داوطلبانه به اسارت مى كشند. كرده است

دوره اول با ظهور اسالم و دوره دوم . دهر دو دوره تاريخى جاهليت قديم و عصر پهلوى، اسالم را منجى زن مى دانن
  .با پيروزى انقالب مقدس اسالمى ايران، زن به رهايى رسيد

  )ره(شأن زن در نگاه امام 
او مطرح است كه اين بعد مورد تاكيد و » انسانيت«از حيث ) ره(به طور كلى ارزش انسان در نگاه حضرت امام 

سان ها و حقوق آزادى هاى آنان داراى ساختارى است كه شأن و مقام و شخصيت ان. تصريح قرآن كريم است
خارج از اين مرزهاى مقدس، شأن . تعاليم اسالم و احكام نورانى قرآن كريم، چارچوب آن را فراهم آورده اند

  .انسانى آدميان ملعبه هوا و هوس هاى افرادى ديگر از نوع خودشان بوده و مفهوم و محتواى اصيلى نخواهد داشت
داراى شخصيت و مقامى قرآنى است و نبايد خارج از اين ظرف مالكها و ارزشهاى » زن«) ره( حضرت امام در نگاه

اينها معيارهايى الهى هستند كه در رأس . شاخصه هاى انسانى قرآن علم و تقوى هستند. ديگر را پذيرا شود
  .يز بر آن تصريح و تاكيد داشته اندن) ص(تعاليم همه مكاتب الهى قرار داشته و قرآن كريم و حضرت ختمى مرتبت 

شاخصه هاى علم و تقوى زن و مرد را مشمول خود قرار داده اند و در پيشگاه حضرت احديت هيچ يك را بر 
  .ديگرى مزيتى نيست

، مومنين اعم از زن و مرد مفتخر شده اند تا نامشان در كنار نام حضرت )ص(در خطاب پروردگار به پيامبر اكرم 
  .ردحق قرار گي

پيروى از پيامبر و . مومنين و مومنات هر دو در اين كالم جمع شده اند و مسئوليتى عظيم متوجه هر دو قشر است
  .دين اسالم مسئوليت و تكليفى است كه خداوند سبحان در اين پيام به زنان و مردان ايمان آورنده گوشزدمى كند

 مساوى و از حيث مسئوليت پذيرى نيز -ه و تكليف الهى انجام وظيف-زن و مرد مسلمان در افتخارات و امتيازات
داراى توان، ظرفيت، درك و تحملى » بنده مقرب«زن در مسئوليت پذيرى و برترى يابى، به عنوان . برابر هستند



  .برابر با مرد است و مصداق كامل انسان بالنده و پويا در مكتب اسالم است
هليت درهم مى شكند و با اين نداى رهايى زن بيش از مرد به آزادگى فرهنگ جا) ص(از اين رو با بعثت نبى اكرم 

از آن به بعد زن موجود سيه روزى كه مايه فالكت و تباهى شناخته مى شد، و به عنوان انگل جامعه . دست مى يابد
ن زن نه تنها به شأ. مستوجب عمل سفاهت جاهلى مى گرديد، در بستر پر نعمت اسالم به رشد و تعالى رسيد

  .به شمار آمد» انسان ساز«انسانى خودنائل شد بلكه هم رديف قرآن مجيد، و انبياء الهى 
در رستاخيز اسالمى، زن به گونه اى معجزه آسا از كااليى بى مصرف به انسانى واال تبديل شده و هاله اى از قداست 

نى آزاده مى شود كه فقط در برابر حق به اين ترتيب زن انسا. وجود او را فرا گرفت؛ يخرجون من ظلمات الى النور
  .است» عبد«تعالى 

اين تحول تنها . نسبت به شأن زن ريشه قرآنى دارد كه آن خروج زن از حالت شيئى بودن است) س(باور امام 
 -زن در ساختار حكومت اسالمى. خروج نيست بلكه ورود در صحنه هاى سازندگى بناى جامعه اسالمى است

كرامت و آزادگى از ويژگى هاى زن است كه آنها را . ليت هاى سنگينى را عهده دار مى شود مسئو-جامعه اسالمى
  .در خلقت خويش از حق سبحان به وديعت گرفته است

تنها رهبر و انديشمندى است كه مقام و شخصيت حقيقى زن را باور ) س(به جرأت مى توان گفت حضرت امام 
سفيرى الهى بود كه با خرد فرزانه خويش رهايى نوع ) س(امام . آن كوشيدداشت و با تمام وجود براى ظهور و بروز 

بشر را از قيد بندگى غير خداوند فرياد مى كرد و بشريت را به بيدارى، آگاهى و قيام عليه تمامى بندها و عبوديت 
  .هاى باطل فرا خواند

ن را به سوى رستگارى و نجات مى خواند ز) س(امام . زن در اين دعوت به قيام آزاديخواهانه، جايگاهى خاص دارد
  ».زن مظهر تحقق آمال بشر است«: و شأن واالى او را به بهترين و زيباترين بيان ترسيم مى كند

  زن در حيات اجتماع
موجب گرديد تا دستيابى به انديشه آن حضرت، از حالت نظرى ) س(زعامت پربار و پرافتخار ده ساله حضرت امام 

را از ديگر متفكران و ) س(اين مزيت، انديشه امام . ظر و نمونه عملى هر دو قابل حصول باشندصرف خارج شده و ن
در نگاهى گذرا، مى توان درجات عالى حيات اجتماعى زن را در اين ديدگاه . صاحب نظران مسلمان ممتاز مى سازد

  . مرد استشگفت آور است كه در اين جوالنگاه ايمانى جايگاه زن واالتر از. مالحظه كرد
اين شعار عملى را نمى توان در هيچ يك از نظريه ها و راهبردهاى ديگرانى » .من خدمتگزار بانوان ايران هستم«

رسيدن زن به مقام واالى انسانيت در راس . يافت، كه با هياهو به دفاع از حقوق زن در طول تاريخ برخاسته اند
آن سيرى عارفانه است .  نهايى زن را در طى طريق معين مى كنداين هدف، مقصد. قرار دارد) س(ديدگاه الهى امام

در اين مسير متعالى بارزه هاى عملى در . كه براساس انگيزه اى الهى براى رسيدن به مقصدى الهى آغاز مى شود
  .حيات اجتماعى جلوه مى كند

كه سرچشمه اش با وجود است » صالح و فساد جامعه«نقش زن در حيات اجتماعى داراى ويژگى خاصى است و آن 
  .زن پيوند دارد

نفى شده ) س(برداشت غلط از پيشرفت و ترقى زن، كه تقليدى نابخردانه از فرهنگ غرب است در انديشه امام
بنابراين ترقى كمال انسانى زن است و بسته به تاثيرى است كه وى در . مى دهد» كمال جويى«است و ترقى مفهوم 

دگاه زن مظهر سازندگى بنيان جامعه قلمداد مى شود و كمال او سعادت جامعه را دربر در اين دي. جامعه مى گذارد
  .دارد

در اين مقام، زن همطراز با انبيا شمرده مى شود كه . مقام مادرى اولين مرتبه از شأن زن در حيات اجتماع است
باطن امور و ) س(ر معرفت امامد. متاسفانه در ديدگاه مادى، اين جايگاه ارزش واقعى خود را از دست داده است



در اين نگاه تزكيه و سازندگى جامعه دو . مسائل كشف مى شود و با بيانى ساده در معرض فهم عامه قرار مى گيرد
  .را معنا مى كند» مادر«عنصر بزرگى است كه واژه 

و، زن مانند رسوالن مادرى مقامى است كه هم مسئوليت و هم ظرفيت سازندگى و تزكيه را دارد و در اجراى اين د
  .نهفته است» مادر«ويژگى هاى فوق را حضرت حق در ذات . عمل مى كند

همان گونه كه در بستر تعاليم الهى انبيا عظام بشر تربيت يافته و به تكامل مى رسد، ژرفاى عواطف و عشق، 
ها آموزگار قدرتمندى است مادر تن. آگاهى، شناخت و عمل توأم به تزكيه مادر نيز، مدرسه ايمانى فرزندان اوست

  .كه توانى عظيم در ساختن اركان جامعه زنده و پويا دارد
در نظر امام ابتدا و غايت . قرآن مجيد كتابى است كه در آن احكام رسالت انبياء الهى كاملتر و جامع تر آمده است

  ».امعه استانسان سازى است و شأن حقيقى زن، شأنى قرآنى، يعنى انسان سازى در ج«قرآن كريم 
با آن كه آموزگارى . انحطاط جوامع بشرى ثمره زيان بارى است كه از عدم انجام وظيفه مادرى ناشى شده است

تجلى رسالت پيامبران است، ولى در مقايسه با تربيت و پرورش بنيادين كه توسط مادر بايد انجام پذيرد، معلمى در 
در اين مقام سايه حضور زن در تربيت تمام . جامعه استو آغازين بنابراين مادر مربى اصلى . درجه دوم قرار دارد

  .جامعه فراگيرى است و به گروه دانش آموز و معلم محدود نمى شود
زن مى تواند مبدأ تمامى سعادتهاى يك . سعادت و تباهى ملل و كشورها پيوندى عميق و اصيل با وجود زن دارد

خالف اين مسئله نيز . تقامت يك جامعه را پى ريزى كندملت باشد و بركات وجودش ارزشهاى واالى انسانى و اس
نقش بنيادين زن در حيات جوامع از ديدگاه امام فراتر از نقش مردان بوده و آن را در . امرى بديهى و طبيعى است

ساختمان «: و نيز» .مردان بر ملل حق دارند و زنها حقى بيشتر از آنها دارند«: بيانى زيبا چنين مطرح مى كنند
  ».حيح كشورها با نيروى توانمند زن، استوار مى گرددص

) ص(نمونه اعالى آن عروج حضرت ختمى مرتبت. عروج مرحله اى فوق تصور براى بشر عادى و امرى نادر است
. ، معراج مردان الهى از مهد و بسترى است كه توسط زن گسترده مى شود)س(در شناخت عرفانى امام. است

خالقى، تحصيل علم، عمل به احكام اسالمى، آگاهى و رهايى از قيدها و مكرهاى تهذيب نفس، كسب فضايل ا
خائنان و استقالل و تالش، شرايط ويژه اى هستند كه زنان را در ساختن اركان اجتماع به صورتى همه جانبه يارى 

  .مى دهند
و موازين اسالم و جدايى زن فلسفه حدود . مكتب مترقى اسالم بيشترين حد احترام و حق را براى زنان قائل است

  .و مرد و عدم اختالط دو جنس، محترم داشتن حيثيت زن است
فكر مستقل، زمينه ساز رشد فردى و اجتماعى است و . رشد و تعالى هر فرد به استقالل فكرى وى بستگى دارد

بشرى خود پيوسته در طاغوت ها در راه رسيدن به اهدافى ضد. عامل شناخت عوامل بازدارنده و مبارزه با آنهاست
از اين . نابودى استقالل فكرى توده ها كوشيده اند و دراين نقشه هاى شيطانى زن بيشترين آسيب ها را ديده است

  .قطع دست خائنين و جنايتكاران از كشور را توسط بانوان مستقل و نيرومند مى طلبد) س(رو امام
ط و استثمار جوامع، بيشترين سرمايه گذارى بر روى قشر در طرحهاى شوم صاحبان زر و زور و تزوير براى انحطا

از اين رو استقالل فكرى . است) س(اين امر بيانگر نقش زن در حيات جامعه از ديدگاه قرآنى امام. زن بوده است
  .زن، مورد تاكيد و تصريح قرار گرفته و او از پيروى فكرى ديگران بازداشته مى شود

... لهى امام حركت جوامع و افراد، چگونگى حكومت و رفتار حاكمين، قوانين و حقوقپيشتر اشاره شد كه در نگاه ا
زن نيز در اين مرز، مقدس به . در محدوده مكتب مقدس و متعالى اسالم و اهداف مبارك قرآنى قابل طرح است

  .و تبيين مى گرددارزشها، حقوق، جايگاه فردى و اجتماعى او نيز بر همين معيار و چارچوب تعيين . ديده مى آيد
كه او را از دنباله روى مكاتب بيگانه . بنابراين، استقالل فكرى به معناى شخصيت مستقل و بالنده زن مسلمان است



ميزان تأثر و نگرانى حضرت امام از قلم هاى مسموم و افكار منحرفى كه در دوران . و غير الهى بر حذر مى دارد
را مورد حمله قرار داده اند از اولين و آخرين نوشته ها و بيانات ايشان سياه پهلوى استقالل فكر و شخصيت زن 

  .پيداست
است كه نوع نگرش حضرتش به شأن زن و باور آن حضرت نسبت به ) س(حسن ختام اين مبحث، جمالتى از امام 

  .اين شأن را در حيات اجتماعى آن هم در يكى از بحرانى ترين برهه هاى تاريخ كشور، نشان مى دهد
زنانى كه در پشت جبهه، بدون توجه به مقام و شهرت خدمت مى كنند، سربازان گمنامى هستند كه مى توان آنها «

 .را رزمندگان جبهه هاى جهاد قلمداد نمود

htm.6/830518/ir.kayhannews.www://http

 

 

 

  )ره(از زبان حضرت امام خميني ) س(رت فاطمه بيان يكي از فضايل حض

  
  )س(مراودهه جبرئيل امين با حضرت زهرا 

من راجع به . افتخار است و مسئوليت. براى زنها كمال افتخار است كه روز تولد حضرت صديقه را روز زن قرار داده اند«
ك روايت كه در كافى شريف است و با سند فقط اكتفا مى كنم به ي. خودم را قاصر مى دانم ذكرى بكنم) س(حضرت صديقه 

  :مى فرمايد) ع(معتبر نقل شده است و آن روايت اين است كه حضرت صادق 
 روز زنده بودند، در اين دنيا بودند و حزن و شدت بر ايشان غلبه داشت و جبرئيل امين مى آمد 75بعد از پدرش ) س(فاطمه 

 روز، 75ظاهر روايت اين است كه در اين . ائلى از آينده نقل مى كردخدمت ايشان و به ايشان تعزيت عرض مى كرد و مس
مراوده اى بوده است، يعنى رفت و آمد جبرئيل زياد بوده است و گمان ندارم كه غير از طبقه اول از انبياى عظام درباره كسى 

ا در آتيه اى كه واقع مى شده  روز جبرئيل امين رفت و آمد داشته است و مسائل ر75اينطور وارد شده باشد كه در ظرف 
است، مسائل را ذكر كرده است و آنچه كه به ذريه او مى رسيده است، در آتيه ذكر كرده است و حضرت امير هم آنها را 

 و البته آن وحى به معناى -كاتب وحى بوده است حضرت امير، همان طورى كه كاتب وحى رسول خدا بوده است. نوشته است
مسئله آمدن .  روز بوده است75 كاتب وحى حضرت صديقه در اين -)ص(م شد به رفتن رسول اكرم آوردن احكام ، تما

جبرئيل براى كسى يك مسئله ساده نيست، خيال نشود كه جبرئيل براى هر كسى مى آيد و امكان دارد، بيايد، اين يك 
ه روح اعظم است، چه ما قائل بشويم به تناسب الزم است بين روح آن كسى كه جبرئيل مى خواهد بيايد و مقام جبرئيل ك

اين كه قضيه تنزيل، تنزل جبرئيل به واسطه روح اعظم خود اين ولى است يا پيغمبر است، او تنزيل مى دهد او را و وارد مى 
 كه بعض چه آن قسم بگوييم. كند تا مرتبه پايين يا بگوييم كه خير، حق تعالى او را مامور مى كند كه برو و اين مسائل را بگو

اهل نظر مى گويند و چه اين قسم بگوييم كه بعض اهل ظاهر مى گويند تا تناسب مابين روح اين كسى كه جبرئيل مى آيد 
پيش او و بين جبرئيل كه روح اعظم است، نباشد اشكال ندارد اين معنا و آن تناسب بين جبرئيل كه روح اعظم است و انبياى 

بعد از اين هم بين . بين همه كس نبوده است.  و موسى و عيسى و ابراهيم و امثال اينهامثل رسول خدا. درجه اول بوده است
  .حتى در باره انبياء هم من نديده ام كه وارد شده باشد، اين طور كه جبرئيل بر آنها نازل شده باشد. كسى ديگر نشده است

 روز وارد مى شده و 75ئيل به طور مكرر در اين است كه آن كه من ديده ام كه جبر) س(فقط اين است كه براى حضرت زهرا 
مسائل آتيه اى كه بر ذريه او مى گذشته است، اين مسائل را مى گفته است و حضرت امير هم ثبت مى كرده است و شايد 

است، براى او ذكر ) س(يكى از مسائلى كه گفته است، راجع به مسائلى است كه در عهد ذريه بلند پايه او حضرت صاحب 
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در هر صورت من اين شرافت و فضيلت را از . ما نمى دانيم، ممكن است. ده است كه مسائل ايران جزو آن مسائل مى باشدكر
 اين فضيلت را من باالتر از همه مى - با اين كه آنها هم فضايل بزرگى است-همه فضايلى كه براى حضرت زهرا ذكر كرده اند

و بعضى از اوليايى كه در رتبه آنها هست، براى ) ع( انبياء، براى طبقه باالى انبياء آن هم نه همه) ع(دانم كه براى غيرانبياء 
كسى ديگر حاصل نشده و با اين تعبيرى كه مراوده داشته است، جبرئيل در اين هفتاد و چند روز، براى هيچ كس تاكنون 

  ».استواقع نشده و اين از فضايلى است كه از مختصات حضرت صديقه سالم اهللا عليها 
  در ديدار جمعى از بانوان) ره(از بيانات حضرت امام خمينى 

11/12/1364 

  

 

  و فاطمه آمد...
  

 محمدرضا تارتار

  
  .والدتش آغاز بهار شكوفه هاست؛ ميالدش از هر سو رحمت الهى است و وجودش ادامه راه انبياست

  .والدتش پشتيبان طريقت انبياست. ثمره حياتش امتداد راه انبياست
ناميده شد؛ چون از هر زشتى و پليدى برى بود و ناپاكى در او راه نداشت؛ هرچه بود، عصمت بود و عفاف و ) س( ، فاطمهاو

  .پاكى
آن گونه بود كه هرگاه پدر او را مى ديد، تسكين مى يافت و او هميشه با سيماى روشن همچون ) ص(دخت گرامى پيامبر اكرم

  .ستقبال پدر مى رفتستاره اى درخشان و رويى خندان به ا
  :اينگونه بيان داشتند كه) س(در مورد فاطمه) ص(رسول اكرم

  .»فاطمه پاره تن من است و نور چشمان من و ميوه دلم و روح من است و او حورى انسان صفت است«
  : چنين آمده است-كه هر دو بر آن تأكيد دارند-در روايتى از اهل سنت و شيعه 

) ص( بهشت عبور مى كرد، جبرئيل از ميوه درخت طوبى به آن حضرت داد و هنگامى كه پيامبردر شب معراج از) ص(پيامبر
  .از آن ميوه بهشتى منعقد شد) س(به زمين بازگشت نطفه فاطمه زهرا
را بسيار مى بوسيد، روزى همسرش عايشه بر اين كار خرده گرفت، كه ) س(فاطمه) ص(لذا در حديث مى خوانيم كه پيامبر

  !ه دخترت را مى بوسى؟چرا اينهم
  :در جواب فرمود) ص(پيامبر

  ».را مى بوسم، بوى بهشت برين را از او استشمام مى كنم) س(من هر زمان فاطمه«
و مادر ايثارگر و فداكارى ) ص(و بدين سان بود كه اين مولود بزرگ از عصاره پاك ميوه هاى بهشتى و از پدرى همچون پيامبر

چشمه جوشان ) س(فاطمه زهرا» كوثر«م جمادى الثانى گام به دنيا نهاد و به مضمون سوره در روز بيست» خديجه«همچون 
  .و ائمه هدى و خير كثير در طول قرون و اعصار، تا روز قيامت شد) ص(براى ادامه دودمان پيامبر

 و بعضى از سوى ، نامها و القابى دارند كه برخى آسمانى اند و از سوى پروردگار تعيين شده)س(حضرت صديقه طاهره
  .برگزيدگان الهى، نام هاى آسمانى، نه اسم است كه در حديث ذيل آمده است

فاطمه، صديقه، مباركه، طاهره، زكيه، راضيه، «: نزد خداى عزوجل، نه اسم است) س(براى فاطمه: فرمود) ع(امام جعفر صادق
  »مرضيه، محدثه، زهرا

  . به ترتيب حروف الفبا ذكر مى نماييمدر ذيل، نام ها، القاب و كنيه هاى آن حضرت را



  ).ع(مادر امامان: ام االئمه¤ 
پروردگار عزيز و بلندمرتبه، نسل هر پيامبر را در صلب خود آن پيامبر قرار داد، حال آن كه : فرموده است) ص(رسول اكرم

  .نسل مرا در صلب على قرار داد
  .يعنى مادر و دلسوز پدرش: ام ابيها¤ 

دلسوزى وى را مى ديد ) ص(و چون رسول خدا. وى را بدان خواند) ص(در بزرگوارش حضرت رسول اكرمكنيه اى است كه پ
  .او مادر پدرش است: اشك مى ريخت و مى فرمود

  ).ع(و مادر حسين) ع(مادر حسن: ام الحسن، ام الحسين¤ 
  . هجرت در مدينه به دنيا آمداست كه در پانزدهم رمضان سال سوم ) س(نخستين فرزند حضرت زهرا) ع(امام حسن مجتبى 

  . در سوم شعبان سال چهارم هجرى به دنيا آمد) ع(پس از حدود يك سال، وجود مقدس حسين
  ).ع(مادر محسن: ام المحسن¤ 

حسن، حسين، زينب، ام كلثوم و محسن عليهم السالم، محسن آخرين فرزند آن بانو و اولين : آن حضرت را پنج فرزند بود
  . پيامبر بود كه در ماه آخر حمل، سقط شدشهيد اهل بيت از 

  .بتول يعنى جدا و ممتاز از ديگران: بتول¤ 
از نظر [ و زمان هاى قبل و بعد خود]را بتول ناميدند زيرا از زنان زمان خويش ) س(فاطمه : ابن اثير در النهايه مى نويسد

 .  و به خداى تعالى روى آورده بوديا آن كه از دنيا منقطع گشته. فضيلت و دين و حسب، جدا و ممتاز بود

  
  . يعنى آن كه با شوهر و فرزندانش بسيار مهربان است: حانيه¤ 
  . يعنى بانوى آزاد:: الحره¤ 
  .يعنى پارسا و عفيف: حصان¤ 
  . يعنى انسانى زمينى كه از حوريان بهشتى است: حورا، حوراى انسيه¤ 
  . شنود بوديعنى كسى كه به تقدير و قوانين الهى خ: راضيه¤ 
  . به معنى پاك و پاكدامن يا وجود پربركت است: زكيه¤ 
  .يعنى درخشان، نورانى و درخشنده: زهرا¤ 
  . يعنى گرانبها، گوهرى آسمانى: سماويه¤ 
  .يعنى بزرگ بانوى جهانيان: سيد ه، سيده نساء العالمين¤ 

و را بر همه زنان جهان و زنان اسالم كه بهترين ، به درستى كه خداوند ت)س(اى فاطمه : به دخترش فرمود) ص(رسول خدا
  . دين است، برترى داد

يا كسى كه سخن . صديقه يعنى كسى كه در راستگويى كامل است يا آن كه هرگز دروغ نگفته است: صديقه، صديقه كبرى¤ 
  . خود را با عمل خويش تصديق مى كند

  .به معنى پاكيزه، بى عيب، پاك و معصوم: طاهره¤ 
  . يعنى آن بانو پيوسته همچون دوشيزگان بود: عذرا¤ 
  . شده اند) و در امان نگاه داشته(يعنى آن كه خود و شيعيانش از آتش بازداشته :فاطمه¤ 
  . و به معنى وجود پربركت است) س(از نام هاى ديگر حضرت زهرا: مباركه¤ 
  . يعنى آن كه فرشتگان با او سخن گويند: محدثه¤ 
  . ه خداوند پيوسته از او و كردارش راضى استيعنى آن ك: مرضيه¤ 
  .يعنى مريم بزرگ: مريم كبرى¤ 
  . يعنى يارى شده از سوى پروردگار: منصوره¤ 
  . يعنى فاطمه وجودى ا زنور است و انوار او تا ابد آفاق زندگى بشريت را روشن مى سازد: نوريه¤ 
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 مژده كه انسيهء حورا رسيد

 
 

 مژده كه انسيه حورا رسيد
 رسيدعصمت حق، حضرت زهرا 

 كوكب رخشنده هفت آسمان
 دخت نبى ام ابيها رسيد
 گوهره يكدانه درياى علم
 نور دل و ديده طاها رسيد
 مادر اسطوره صبر جميل

 زينب دين، زينب كبرى رسيد
 مولداو روز زن و مادر است

 سبزترين شاخه طوبى رسيد
. يان روى نكرده بود كه مادر را همدمى مى كردهنوز به خاك. خدايش او را كوثر ناميد و پدر، او را ام ابيها مى خواند

مردم پدرش را . فاطمه يعنى زالل، يعنى همه خوبيها، يعنى راز خلقت و سر آفرينش. است» فاطمه«نامش 
هنوز غريو شادى كروبيان در جشن . نشناختند، همسرش را درك نكردند و از فهم عظمت او نيز باز مانده اند

هنوز عطر روح افزاى فرشتگانى كه به يارى خديجه آمدند، از كوچه كوچه شهر ايمان، . ميالدش در پيچ و تاب است
هر صبح شبنم هاى هر سرزمين صف در صف به انتظار مى ايستند تا او سر از خاك عبادت . به مشام مى رسد

 دريا به پايش اشك فرشتگان همديگر را به نظاره او مى خوانند و آسمان، دريا. بردارد و بر دست و پايش بوسه زنند
رسول، خسته و رنجور از كوچه هاى رسالت به خانه آمد، از خدايش . ميالدش مزد رسالت بود. شوق مى ريزد

پس پدر به ديدار فرزند آرام گرفت و مردم به دور دست ها چشم . سكينه خواست و آن دعا به زهرا، اجابت شد
 .دوختند



چيد، آنگاه كه زمين، اقبال را در آغوش گرفت آنگاه كه خورشيد بر آنگاه كه در خانه رسالت، عطر گل محمدى پي
ويرانه هاى خاك گوهرى يافت و آنگاه كه صدف دريا، خود را آبستن مرواريدى از جنس نور ديد، فاطمه از نجيب 

 .ترين مام تاريخ تولد يافت و بر چهره ستودنى ترين پدر آسمانى خنده زد
آسمان آن .  از قبيله نور، خانه آنها در شهر فضيلت و در كوى كرامت جاى داشتمادرش از تيره گلها بود و پدرش

 .خانه، رنگ وحى داشت و زمينش بوى رسالت مى داد
 .جبرئيل خادم آن خانه بود و بهشت همسايه ديوار به ديوار آن

و چون كبوترى بر از روزى كه آن دولت سراى، به قدوم دخترى، اقبال يافته بود، خورشيد ديگر غروب نمى كرد 
غبارى كه از فرش برمى خاست، ستاره اى در آسمان مى شد و هر قطره آب كه بر زمينش . دروبام خانه مى نشست

 .مى ريخت، زاللى در كام تشنه فرزند آدم بود
ت و فاطمه نقطه پيوند رسالت، والي. آنجا، همه خوبيها زاده شد و فاطمه، آن نورسيده بهارى، اوج همه فضيلتها بود

خدايش او را كوثر . رسالت از او توانمند شد، واليت در حمايت او بود و حمايت از او سرچشمه گرفت. امامت است
 .زيرا همه آنچه كه خلقت بدان نياز دارد در خانه او جمع بود. خواند

 بار به حال بى رسالت و امامت هزار» هستى«. هر گوشه اى از خانه گلى فاطمه، پاسخى به نيازهاى آفرينش است
غبطه مى خورد، امام نيك به عطابخشى فاطمه، رسالت و امامت سامان يافته اند همه ذرات هستى، شادان » عدم«

و به راستى فاطمه زهرا، در زهد، صبر، ايثار، . و خرم جشن ميالد او را كران تا كران برپا كرده اند و ثنا مى گويند
چنانكه حضرت امام .  ديگر نمونه سرمشق و راهبرى بى نظير استشجاعت، اخالص، صداقت و هزاران هزار خوبى

حجره اى كوچك و خانه اى محقر، انسان هايى تربيت كرد كه نورشان از بسيط خاك «: در باره ايشان مى فرمايند
 ».تا آن سوى افالك و از عالم ملك تا آن سوى ملكوت اعلى مى درخشند

 . كه جلوه گاه نور عظمت الهى و پرورشگاه زبدگان اوالد آدم استصلوات و سالم خداوند بر اين حجره محقرى
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 


