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گزینش هایی از نظرات بزرگان در ذکر فضائل ام االئمه(س)

فاطمه(س) نماد ایستادگی
در برابر یک انحراف

منصور پهلوان

استاد دانشگاه
تهران

هرچنــد بهتریــن راه بــرای پــی بــردن بــه
شــخصیتهای بــزرگ تاریــخ ،بازنگــری
سخنان و عملکرد آنان است ،اما اظهار نظر
بــزرگان -آنهم اگــر از طوایف و ملیتهای
گوناگــون باشــند -خــود راهــی کوتــاه و گویا
برای شناسایی منزلت و جایگاه آنان است.
در ایــن مجال برای شــناخت بانــوی بزرگ
اسالم فاطمهزهرا(س) ،ابتدا چند روایت از
ائمه هدی(ع) نقل میشــود و سپس اظهار
نظر چند نفر از علما و دانشمندان را درباره
ایشان مالحظه خواهید فرمود.
ëëدعاوخیرخواهیبرایدیگران
امــام حســن مجتبــی (ع) در حدیــث
گرانقدری از خیرخواهی و دعا گویی ایشــان
برای دیگران چنین یاد کردهاند:
مــادرم فاطمه(س) را شــب جمعهای
در محــراب عبــادت دیــدم کــه تــا دمیــدن
فجــر به رکــوع و ســجود اشــتغال داشــت و
پیوســته بــا ذکر نام مــرد و زن مؤمــن دعای
فــراوان برایشــان مینمــود ولی بــرای خود
دعایی نکرد .گفتم :مادر! چرا همانگونه که
بــرای دیگــران دعــا میکنی برای خــود دعا
نمیکنی؟ فرمود :پسرم! نخست همسایه و
سپس خویشتن( .بحار )٤٣/٨٢
ëëمهرفراوانپیامبر(ص)
امــام محمدباقــر (ع) دربــاره محبت وافر
پیامبــر(ص) بــه فاطمــه(ع) چنیــن فرمــوده
است:
پیامبراکرم(ص)هــرگاه میخواســتند
بــه ســفر بروند بــا هرکس از اهــل بیت خود
میخواستند خداحافظی کنند ،خداحافظی
میکردنــد ،ســپس آخریــن کســی کــه از او
خداحافظــی میکردند ،فاطمــه(س) بود،
ســپس سفرشــان را از خانــه فاطمــه آغــاز
میکردند و زمانی که از ســفر بازمیگشــتند
اول از همه بهخانــه فاطمه(س)میرفتند.
(بحار )٤٣/٨٣

ëëمصحففاطمه(س)وعلومگسترده
امــام صــادق(ع) کــه ایشــان را عالــم
آلمحمــد خواندهانــد بــه داشــتن کتــاب
صحیفــه فاطمــه(س) افتخــار و مباهــات
مینمودند و شــگفتیهای معرفتــی آن کتاب
را یــاد میکردند ،چنــان که ابوبصیــر میگوید:
بــر حضــرت صــادق(ع) وارد شــدم( ،پــس از
چندی سخن) حضرت فرمود :همانا مصحف
فاطمه(س) نزد ما است و مردم چه میدانند
مصحف فاطمه(س) چیست .گفتم :مصحف
فاطمه(س) چیســت .حضرت فرمــود :کتابی
اســت که در آن مطالبی همانند قرآن است در
حالی که (حجمش) سه برابر آن است.
(الکافی )١/٣٤٦
ëëدرکالمابنابیالحدیدمعتزلی
فرســتاده خــدا فاطمــه(س) را بیــش از
آنچه کــه در مخیله مردم میگنجید تکریم
و تعظیم مینمود.
تکریمی بیش از آنچه که یک پدر نسبت
به دختــرش روا میدارد .آنقــدر این تکریم
بــزرگ بود که از دوســتی و محبت پدران در
حق فرزندانشان فراتر بود.
پیامبر خــدا در محافل مختلــف ،اعم از
خصوصــی و عمومی بــه کــّرات میفرمود:
او بانــوی بانــوان جهان و همتــای مریم(ع)
دختر عمران است.
او کســی است که هنگام عبور از صحرای
محشــر ،منــادی از جانب عــرش خداوندی
ندا ســر میدهــد که اهل محشــر دیــده فرو
نهید تــا فاطمه(س) دخــت پیامبر(ص) از
صحرا مرور کند .مســتند ایــن کالم احادیث
صحیحی است که در این زمینه وارد گردیده
و از زمــره اخبــار ضعیــف نمیباشــد تا گرد
اشــکال و ایراد دامنگیرش شــود .همچنین،
همســری فاطمــه(س) بــرای علــی(ع) به
دســت پیامبر خدا صورت نگرفت مگر پس
از آنکــه خداونــد در آســمانها به شــهادت
مالئکه آن دو را به همسری یکدیگر درآورد.
پیامبر خدا به تکرار میفرمود« :یوذینی
مــا یوذیهــا و یغضبنــی مــا یغضبهــا و انهــا
بضعه منی یریبنــی ما رابها» مــرا آزار دهد
هــر آنچــه که او را بیــازارد و به خشــمم آورد
هر آنچه که او را خشــمگین نمایــد و او پاره
تن من اســت .و مرا تکذیب نموده هر که او

را تکذیب کند(فاطمه زهرا(س) ســرور دل
پیامبر(ص))٣٠/
ëëدرکالمعالمهمحمداقبالالهوری
اقبــال الهــوری حکیــم و شــاعر بــزرگ
جهــان اســام در اشــعاری به زبان فارســی
شــخصیت بانــوی بــزرگ اســام را چنیــن
وصف کرده است:
مریــم(ع) از یــک نســبت عیســی عزیز/
از ســه نســبت حضــرت زهــرا(س) عزیــز/
نور چشــم رحمةللعالمیــن/آن امام اولین
و آخرین/آنکــه جــان در پیکــر گیتی دمید/
روزگار تــازه آییــن آفرید/بانــوی آن تاجــدار
«هل اتی»/مرتضی مشــکل گشــا شیر خدا/
پادشــاه و کلبهای ایوان او/یک حســام و یک
زره ســامان او/مــادر آن مرکــز پرگار عشــق/
مادر آن کاروان ســاالر عشــق/آن یکی شمع
شبستانحرم/حافظجمعیتخیراالمم.../
(رموز بیخودی اقبال الهوری)
ëëدر کالم لویی ماسینیون
مستشــرق و پژوهشــگر معروف فرانسوی
یهودی که مدتی از عمر خود را وقف شناخت
حضرت فاطمه زهرا(س) کرده و رسالهای در
باب مباهلــه یهودیان نجران با پیامبر اســام
نوشــته اســت ،میگویــد «:وردهــا و دعاهــای
ابراهیــم از وجــود دوازده نــور کــه منشــعب از
فاطمــه(س) هســتند خبر میدهــد… تورات
موســی از آمــدن محمــد(ص) و دختــر پــر
برکــت او و دو آقــازاده بــه ماننــد اســماعیل و
اسحاق(حســن و حســین) نویــد میدهد… و
انجیلهــای عیســی(ع) از آمــدن احمــد نوید
میدهــد و نیــز بشــارت میدهــد کــه دختــر
پــر برکتــی خواهد داشــت که دو پســر بــه دنیا
میآورد( ».یابنده جهرمی ،1392 ،ص )102به
نقل از (شخصیات قلقه عبد الرحمن بدوی و
ضمیمه آن «المباهله» تألیف لویی ماسینیون
چاپ میالن به سال  ،1944ص )179
ëëدرکالمسلیمانکتانی
ســلیمان کتانی نویسنده ،شــاعر و ادیب
مســیحی لبنانــی ،مؤلــف کتــاب ارزشــمند
فاطمه زهرا زهــی در کمان (فاطمه الزهراء
َوَتــٌر فــی َع َمــ ٍد) در توصیــف حضــرت زهرا
(س) چنین مینویسد:
«فاطمه زهرا علیهاالسالم مقامی واالتر
از آن دارد کــه ســندهای تاریخی و روایتی به

ســوی او اشــاره کننــد و گرامیتر از آن اســت
که شــرح حال گونهها به جانــب وی راهنما
باشــند .فاطمــه(س) را همیــن چارچــوب
کافــی اســت کــه وی دختــر محمــد(ص)و
همســر علی(ع) و مادر حسن و حسین(ع)
و بزرگ بانوی جهان است».
فاطمــه ،ای دخــت مصطفــی! ای
روشــنترین چهــرهای کــه زمیــن را روی دو
کتف خــود بلند کــرد ،تو جــز دو نوبت برای
زمین لبخند نزدی :یک بار در ســیمای پدر،
آن دم کــه در بســتر آرمیده بــود و تو را مژده
قرب وصــل میداد لبخنــد زدی و لبخندی
دیگر ،بدان هنگام گرداگرد لبان تو میگردید
که جان بر لب داشتی و واپسین دم خویش
را فــرو فرســتادی … .تــو همیشــه با محبت
زیست کردی ،تو با پاکی و پاکدامنی زیستی،
ای پاکیزهتریــن مــادری کــه دو ریحانه زادی
و پــروردی و بــر قامــت آن دو جامهای از خز
بخشندگی پوشاندی… تو زمین را همراه با
لبخندی اســتهزاآمیز رها کردی و به ابدیت
پیوســتی ،ای دختر پیامبر! ای همســر علی!

ای مادر حســن و حســین و ای بزرگ بانوی
بانوان همه جهانها و اعصار.
جای دیگر مینویسد« :قهرمانی نیرویی
نیســت که مســتند بــه تــن و بــازو باشــد ،یا
مستند به تاج و تخت؛ بلکه قهرمانی چیزی
اســت که منطق ،عقل ،رشد و فهم را به کار
گیــرد؛ آن گاه هدفها را تعیین کند و برنامه
را ترسیم نماید و قهرمانی زهرا(س) چیزی
جز این معنی بزرگ نبود .از اینرو از هر چه
عامل روشنایی دیگران میشد بهره گرفت،
بــیآن که بازوان ناتوان و نــزار و پهلوی الغر
و نحیــف وی در این خواســت او مؤثر باشــد
(فاطمه الزهراء وتر فی عمد)
ëëدرکالماستادشهیدمرتضیمطهری
در تاریخ اســام ،زنان قدســیه و عالیقدر
فراواننــد امــا کمتــر زنــی اســت کــه بــه پای
حضرت خدیجه(ع)برسد و هیچ مردی جز
پیامبر(ص) و علیبن ابیطالب(ع) به پای
حضرت زهرا(س) نمیرسد.
زهرا بر فرزندان خــود  -که امامند  -و بر
همه پیامبران جز خاتماالنبیا(ص) ،افضل

هســتند ،برتری دارد (مجموعه آثار شــهید
مطهری)
ëëدرکالممعلمشهیدعلیشریعتی
خواســتم بگویــم :فاطمــه(س) دختــر
خدیجه بزرگ اســت .دیــدم که فاطمه(س)
نیســت .خواســتم بگویــم کــه :فاطمــه(س)
دختــر محمــد(ص) اســت .دیــدم کــه
فاطمــه(س) نیســت .خواســتم بگویــم کــه:
فاطمــه(س) همســر علــی اســت .دیــدم که
فاطمــه(س) نیســت .خواســتم بگویــم کــه:
فاطمــه(س) مــادر حســنین اســت .دیــدم
کــه فاطمــه نیســت .خواســتم بگویــم کــه:
فاطمه(س) مادر زینب(س) است .باز دیدم
که فاطمه(س) نیست.نه ،اینها همه هست و
این همه فاطمه(س) نیست .فاطمه ،فاطمه
است(.فاطمه فاطمه است)
آری شــیعه و ســنی ،مســیحی و یهودی،
اشــعری و معتزلی ،روشنفکر و سنتی ،همه
در پیشگاه بانوی بزرگ اسالم ،خانم فاطمه
زهرا علیهاالسالم ،سر تعظیم فرود آورده و
او را به بزرگی و عظمت ستودهاند.

گپ و گفتی با مهدی مجتهدی از متولیان کتابخانه تخصصی حضرت فاطمه

سیره تربیتی بانوی برکت

نگاه

گنجینه ای از معارف فاطمی
مرجان قندی
خبرنگار

توگو
گف 

وجــود با برکت حضــرت زهرا ( س) همــان گونه که در
ابعــاد مختلف زندگی بســان مشــکاتی نورانی هدایتگر
دل هــای مشــتاقان به ســوی کمال و رســتگاری اســت ،
بــرای معرفی بهترین شــیوه های تربیتــی از منظر دین
آیتاهلل عبداهلل و بیــان شــیوه تعلیــم و تربیــت فرزنــدان و اطرافیــان و
جوادی آملی
نحوه پاســخگویی و آموزش مســائل دینی و دیگر ابعاد
تربیتــی و آیین همســرداری نیــز هم چون رســول خدا
(ص) الگوی بی بدیلی اســت  .امروزه محققان علوم تربیتی می کوشــند تا عوامل
پیدا و پنهان ســاختار شــخصیت انسان و شــاکله وجودی او را بررسی کنند و به همه
زمینه ها،عوامل و موانع تربیت دست یابند و در جهت پیشرفت علوم تربیتی آن را
به کار گیرند .اگر از این زاویه به مراحل تکوین ،رشد و بالندگی دوران زندگی حضرت
زهــرا (س ) نگاهی داشــته باشــیم  ،متوجه خواهیم شــد که هر انــدازه علوم تربیتی
پیشــرفت کند ،شــخصیت واالی کوثر والیت و مادر امامت بیش تر شــناخته شده و
انوار زهرای مرضیه ( س ) بهتر جلوه خواهد کرد و در این مســیر ،نمونه ای بارزتر از
آن حضرت یافت نخواهد شد.
حضــرت فاطمــه ( س) در طــول زندگــی هجــده ســاله اش  ،همــه عوامــل و
زمینههــای تربیتــی را در راه رســیدن به کمال تجربــه کرده و خود نیــز در این زمینه
بهتریــن بهــره را بــرده اســت .یکــی از مهــم تریــن ابزارهــای تربیتــی آن حضرت،
ایجــاد انگیــزه درونــی و محبت و عشــق به خوبی هــا و کماالت در افراد می باشــد؛
محبتــی کــه از درون خــود او میجوشــد و در رفتــار و گفتارش به چشــم مــی خورد.
عالقــه منــدی حضــرت نســبت بــه ســعادت آفرینــی بــرای دیگــران فــرد را تحت
تأثیــر قــرار مــی دهــد؛ منش حضرت بــه گونه ای اســت که هــر مخاطبی را شــیفته
و دلــداده عظمــت وجــودی خــود کــرده و از ایــن طریق افراد را به ســوی ســعادت
ســوق میدهــد؛ زیــرا محبــت و دلدادگی بــه خوبان  ،انســان را در رســیدن به کمال
مطلــق و سرچشــمه رســتگاری یــاری مــی رســاند؛ چراکــه انســان بــدون محبــت
هیــچگاه بــه مقصــد دلخــواه نخواهــد رســید .امــام باقــر ( علیــه الســام ) فرمود:
َهل الد ُ ْ
ب؛ (آیا دین غیر از محبت است؟) از این رو  ،خداوند متعال مزد
ِ ِّ
ین إَِّل ال ُح ُّ
رسالت را فقط مؤدت و محبت نسبت به حضرت زهرا ( س ) و اهل بیت ( ع) قرار
داده اســت ُ « :ق ْل ال اَ ْس َــئُل ُک ْم َعَلْی ِه اَ ْجراًإِالَّ ْال َمَوَّد َة فِی ْال ُقرْبی» (ســوره شــوری  ،آیه
 . 23بگو  :به ازای آن [ رســالت ] پاداشــی از شــما خواستار نیستم مگر دوستی درباره
خویشاوندان ).
زیــرا بــدون این محبت همــه زحمات پیامبر در هدایت جامعــه و اصالح امت
به هدر خواهد رفت  .محبت در ســیره این ذوات نورانی  ،در همه مراتبش در طول
محبــت خداونــد قــرار دارد؛ یعنی همه محبت های آن ها به عشــق الهی ختم می
شوند و به همین دلیل  ،دوست داشتن اهل بیت عصمت و طهارت (س) انسان را
به ســوی خدا ســوق می دهد  .امام صادق ( ع) فرمود  « :اگر دوستیها و دشمنیها
و بذل و بخشــشهای کســی برای خدا باشــد  ،او به باالترین درجات ایمان رســیده و
ایمانش کامل شــده اســت » .از این رهگذر  ،ابراز مهر و محبت  ،دل های مشــتاق را
صید  ،آتش کینه ها و اختالفات را خاموش  ،افســردگی ها را معالجه و ســختترین
شرایط زندگی را تحمل پذیر می سازد.
حضرت فاطمه ( ع ) افزون بر برخورداری از زمینه ها و عوامل رشد و تربیت ،در
آغوش موفق ترین مربی دنیای بشریت؛ حضرت خاتم االنبیا ( ص ) پرورش یافته
اســت  .آن حضــرت مهربانی ها و گذشــت ها و بردباری های مــادر فداکار خویش را
در ســال های نخســتین عمر خود شاهد بود و رفتارهای مهرآمیز پیامبر ( ص) را نیز
نســبت به همســر و فرزندانش به نظاره نشســته بود  .پیامبر گرامی اســام ( ص) با
بوسه زدن بر دستان فاطمه ( س ) و ابراز محبت ویژه به او در پیش چشمان دیگران
 ،بنیــان مهــر و وفــا و روابط عاطفــی و آیین مهــرورزی را در منطقه ای کــه به غیر از
خشونت و بربریت چیز دیگری حاکم نبود و زنده به گور نمودن دختران در آن سنتی
دیرین بود ،اســتوار ســاخت و در این راســتا خاندان رســالت را به عنوان الگویی الهی
معرفی فرمود.
با تشکر از حجت االسالم سعیدی در دفتر آیت اهلل جوادی آملی در تهران

یادداشت

...از سه نسبت حضرت زهرا عزیز

کتابخانــه تخصصی یکــی از فعالیتهای علمی اســت که با
دردســترس قــرار دادن منابع متنوع ،پژوهشــگران را در تولید
آثار همــه جانبه علمی یــاری میدهد .اینگونــه کتابخانهها با
گردآوری اغلــب آثار مکتــوب پیرامون یــک موضوع خاص
در یک جــا ،زمینــه کارهای پژوهشــی را فراهــم آورده و کمک
شــایانی به نشــر و توســعه دانش بشــری محســوب میشوند.
کتابخانــه تخصصی حضــرت فاطمه(س) درکنــار کتابخانه
تخصصــی امیرالمؤمنیــن علی(ع) در شــهر مقدس مشــهد
امکان منحصربه فردی اســت که بــا همت محمد مجتهدی
از چهرههــای فرهنگــی دردهــه هفتاد ســنگ بنــای آن نهاده
شــده و امکانی منحصر به فرد جهت کارهای پژوهشی ایجاد
کرده اســت .مهدی مجتهــدی  ،معــاون کتابخانه تخصصی
حضرتامیر(ع)وعضوهیاتعلمیدانشگاهفردوسیمشهد
توگو بــا «ایران»
از متولیــان این مجموعه با شــرکت در گف 
پیرامون فعالیتها و امکانات این کتابخانه توضیحاتی داده
است که پیش رویتان قرار دارد.
ëëکتابخانهتخصصیحضرتفاطمهزهرا(علیهاالسالم)چه
سالیوباچههدفیتأسیسشدهاست؟
در ســال 1379کتابخانــه تخصصــی امیرالمؤمنیــن علــی
علیــه الســام به عنــوان اولیــن کتابخانــه تخصصــی در حوزه
امامان شیعه ،در کنار بارگاه ملکوتی حضرت رضا علیهالسالم
افتتاح گردید .از آغاز تا سال  84کتبی در رابطه با حضرت زهرا
علیهاالسالم که با حضرت علی علیهالسالم نیز ارتباط داشت
تهیه میشــد .در سال  84پس از مشورت با صاحبنظران و با
توجه به کثرت پژوهش در زمینه حضرت زهرا علیهاالسالم که
اولیــن مدافع حریم والیت علوی پس از رســول اکرم صلیاهلل
علیهوآلههستند،بااستعانتازاینبزرگواران،اقدامبهتأسیس
کتابخانهتخصصیحضرتفاطمهزهراعلیهاالسالمنمودیم
که زیرمجموعه کتابخانه تخصصی امیرالمؤمنین علی علیه
السالم محسوب میشــود .جایگاه حضرت زهرا علیهاالسالم
در اســام ،تحقیقات انجام شــده در این رابطه و نیاز به مرکزی
برایگردآوریهمهمنابعدربارهآنحضرت،انگیزهاصلیبرای
تأسیساینکتابخانهتخصصیبود.تقویتپژوهشهایجامع
و جدید در تبیین ابعاد زندگی آن بزرگوار ،وظیفه مهمی است
کهبدوندسترسیبههمهمنابعبهسختیامکانپذیراست.
ëëتعــداد عناویــن و انواع منابــع در ایــن کتابخانه تخصصی
چگونهاست؟
از سال  1384تا به امروز به لطف خدا و احسان حضرتش
توانستیم بیش از  3000جلد کتاب را پیرامون ابعاد مختلف
حضــرت زهرا علیهاالســام دراین مجموعــه فراهم آوریم
نکتــه قابل توجه اینکه هزینه اولیه ایــن دو کتابخانه از ثلث
اموال مرحوم پدرم حاج ابوالقاسم مجتهدی فراهم آمده و
دراین راستا ناشرین و مؤلفین و دیگر افراد عالقهمند به نشر
فرهنگ علوی و فاطمی با تمام اخالص به کمک آمده و در
غنیسازی کتابخانه همکاری کردهاند .به جهت بهرهگیری
شایســته کتابخانه به روش سنتی یا به عبارت دیگر بهشکل

موضوعی اســت که عالوه بر ســرعت و سهولت در پژوهش
کیفیــت کارها بهراحتی معلوم میکند دیگر اینکه در چنین
کتابخانه کتاب شناسی خیلی راحت انجام میگیرد .دراین
کتابخانــه به غیر از زبان فارســی و عربی به بیــش از  20زبان
مختلف کتاب موجود اســت .موضوعــات کتابخانه عبارتند
از/1 :زندگانــی /2فضایــل و مناقــب / 3ســخنان / 4شــرح
خطبه حضرت در مســجد پیامبر و شــرح خطبــه در هنگام
بســتری بــودن در خانــه در دیــدار بــا زنــان مهاجــر و انصار
 /5پژوهشهــای انجــام شــده در جریان شــهادت حضرت
/ 6حضــرت در نــگاه علمــا و مؤلفیــن اهــل تســنن / 7آثــار
پژوهشــی پیرامون فــدک و جایگاه آن در نظــر حضرت / 8
پایــان نامههای داخلی وخارجی پیرامــون حضرت  /9کلیه
مقالههــای فراهم آمــده درمــورد حضرت  /10نســخههای
خطی که از گذشــتههای دور درمورد حضرتش تألیف شده
 /10جایــگاه جنــاب محســن  / 11جایــگاه حضــرت در میان
اهل کســاء  /12متــن و ترجمه خطبه حضرت در مســجد یا
در منــزل  /13بخش اشــعار نســبت داده شــده به حضرت
 /14پژوهش انجام شــده در زندگی مشترک حضرت علی و
حضرت زهرا علیهما السالم  /15کتبی که دررابطه با سبک
زندگــی و الگــو بودن حضرتــش تألیف شــده  /16کتبی که از
شعر شاعران .مداحان جمعآوری شده  /17آنچه در رابطه
با زندگی حضرت زهرا علیها الســام برای کودک و نوجوان
تهیه شده دراین قسمت فراهم آمده است .ناگفته نماند در
تأسیس این کتابخانه اولین کار مهم کتابشناسی بوده امروزه
کتابهایی در این کتابخانه هست که میتوان گفت فقط در
ایران در این کتابخانه هســت و فراهم آوردن این مجموعه
کتاب خود حکایت از منحصر بودن آن دارد.
ëëطریقبهرهبرداریازکتابخانهبهچهصورتاست؟
بهرهگیــری از ایــن کتابخانه کامالً ســهل و راحت اســت،
مخصوصاً برای محققین .ما شرایط معمول در کتابخانهها
از قبیــل حق عضویت نداریــم و کل خدمات رایگان اســت.
مشــخصات کلیــه کتــب در ســایت کتابخانــه (fatimaslib.
 )orgبــرای همــگان قابــل دسترســی اســت و مــا از طریــق
تلفــن( ،)051-32254123ایمیــل یا از طریق پیام رســانها
( )09153176281پاسخگو هستیم.
ëëآیــا کتابخانــه در زمینه انتشــار کتاب هــم اقداماتی داشــته
است؟
بلی به توفیق الهی کتبی را هم منتشر کردیم.

 -1فاطمــه ،الحوراء االنســیه بیــن االلطاف االلهیه وقســوه
المظلومیه (من المصادرالسنیه) ،تألیف استاد رحیم حسین
مبــارک  -2فریاد غربت انســان در کالم صدیقه کبری ،تألیف
اسماعیلحاجیان
جــا دارد چندین مجموعه هم بــرای اطالع عالقهمندان
معرفی شود:
مجموعــه 25جلــدی باعنــوان الموســوعه الکبــری عن
فاطمه الزهراء تألیف مرحوم اسماعیل انصاری زنجانی
اعلمــوا انی فاطمه ،فاطمه الزهراء الحضاره االســامیه،
10جلد تألیف عبدالحمید المهاجر
الکوثر فی احوال فاطمه بنت النبی االطهر 7جلد تألیف
سیدمحمدباقرموسوی
جامــع االخبــار الفاطمیــه 8جلــد تألیــف جعفرحســت
عتریس
فاطمه فی نهج البالغه 5جلد تألیف سید نبیل الحسنی
الکربالئی
هذه فاطمه وهی قلبی و روحی التی بین جنبتی8 ،جلد،
تألیف سید نبیل الحسنی الکربالئی.
موســوعه االمامیه فی نصوص اهل السنه بخش فاطمه
علیهــا الســام 5جلــد تألیــف آیــتاهلل مرعشــی نجفی به
اهتمام دکتر محمود مرعشی نجفی
المعانــی الزاهــره فــی مناقــب فاطمــه الزهــراء والعتره
الطاهره3 ،جلد ،تألیف شیخ فضیل اسدی.
من فقه الزهراء12 ،جلد شرح خطبههای حضرت تألیف
آیتاهلل سید صادق شیرازی.
مجموعه 8جلدی از اهل تســنن که توســط دکتر ابراهم
المدیهش در سعودی چاپ شده است.
این مــوارد عربی اســت .اما مجموعهها به زبان فارســی
عبارتند از:
فرهنگ فاطمی 9جلد تألیف ســید حســین اســحاقی با
همکاری جمعی ناشر مرکز نشر هاجر
دررالکالم فاطمی 5جلد تألیف ســید حسین اسحاقی با
همکاری جمعی ناشر مرکز نشر هاجر
دانشنامه فاطمی 5جلد زیر نظر علی اکبر رشاد
فاطمه تجلیگاه انوار آفرینش 8جلد مربوط به حضرت
زهرا علیهاالسالم تألیف دکتر سید مجتبی برهانی
منشــور بینالمللــی اســام :شــرح خطبه حضــرت زهرا
علیها السالم10 ،جلد ،تألیف دکتر سید مجتبی برهانی.

در ریشــه یابی دالیــل انحراف
در تاریــخ خالفــت اســامی ،
محققــان مختلــف بــه نــکات
گوناگونــی اشــاره کــرده انــد.
علیمطهری
بــه مــوازات ایــن ریشــه یابــی
استاد دانشگاه
هــای تاریخــی  ،پژوهشــگران
بــه ذکــر تاریخچه مقاومت هــا در قبال ایــن انحرافات هم
پرداخته اند .به نظر می رســد در هیچ یــک از این دو حوزه
نمــی تــوان بحثی دقیــق و جامع داشــت مگر آنکــه وجود
بانــوی بزرگ اســام حضــرت فاطمــه زهــرا(ع) را در این
عرصــه محل توجه قرار دارد .به بیــان دیگر ،می توان ادعا
کرد که از نخســتین حلقههای زنجیــره معترضان به وقوع
انحــراف در ســنت خالفــت اســامی ،حضرت زهــرا بوده
است .بی مناسبت نمی دانم که برای تقریر این نکته ابتدا
به ذکر خاطره ای بپردازم.
مرحوم دکتر حمید عنایت از استادانی بود که در درس
شــرح منظومه اســتاد مطهری شــرکت میکرد .این درس
در واقع یک درس فلســفه تطبیقی بود ،یعنی ضمن بیان
مطالب کتاب حاج مالهادی سبزواری بهنظرات فیلسوفان
مغــرب زمیــن نیز اشــاره میشــد و حضــار نیز اظهــار نظر
میکردند .آقای عنایت مترجم کتاب فلسفه هگل بود.
در یکی از این جلســات اســتاد مطهری به آقای عنایت
میگویــد فالن مطلــب در این کتــاب باید اینگونه باشــد و
اشــتباه ترجمه شده اســت .این در حالی است که آیتاهلل
مطهری به زبان انگلیســی مســلط نبودنــد و از روی قرائن
بــه این نظر رســیده بودند .در جلســه بعد آقــای عنایت با
اعجــاب اذعان کــرد که مطلب به همان صورتی اســت که
اســتاد مطهــری میگوینــد .غــرض اینکــه با شــرکت آقای
عنایت در این درس ،ارتباط و دوستی میان این دو بزرگوار
افزون شــد به طــوری که مرحــوم عنایت در ابتــدای کتاب
«اندیشــه سیاسی در اســام معاصر» که در آن به موضوع
خالفت و حکومت و اندیشــههای سیاسی از زمان پیغمبر
اسالم(ص) تا دوره معاصر پرداخته است چنین میگوید:
«اگــر دوســتی اینجانب با مرحوم مرتضی مطهری اســتاد
فلســفه اســامی دانشــگاه تهران نبود ،اندیشــه اصلی این
کتاب بهخاطرم خطور نمیکرد .مطهری متفکری اصیل و
خالق ،مسلمانی به تمام معنی و انساندوست بود».
در ایــن کتــاب ،دکتر حمیــد عنایت نگاه شــیعه و اهل
ســنت و نیــز خــوارج به مســأله خالفت و ســیر آن تــا دوره
معاصر را تشــریح میکند .ریشــه اختالف دیدگاه شــیعه و
ســنی را در مسأله امامت و خالفت ،قائل بودن و نبودن به
عصمت برای امام و خلیفه معرفی میکند.
به بیان استاد مطهری ،امامت از نظر اهل سنت مساوی
اســت با زعامت سیاسی و رهبری اجتماع و در نتیجه امام
و خلیفه بعداز پیامبر اســام(ص) میتواند توســط مردم
انتخاب شــود .امــا از نظر شــیعه امامت عــاوه بر زعامت
سیاســی شــامل مرجعیت بیان دین و والیــت معنوی نیز
میشــود .مرجعیت بیان دین مســتلزم عصمت اســت و
عصمت امری اســت پنهــان ،بنابراین امــام و خلیفه بعد
از رســول خدا(ص) باید از ناحیه خداوند تعیین و معرفی
شــود .باری ،مرحــوم عنایت پــس از بیان حــوادث بعد از
رحلــت پیامبر اســام(ص) در خصوص تعییــن خلیفه و
جانشین او ،به سیر در حوادث تاریخی بعدی میپردازد تا
آنجا که حکومت شــیعی صفویه و حکومت سنی عثمانی
را نیــز مورد تحلیل قرار میدهــد و بیان میدارد که چگونه
در دوره جدیــد ،توســط مصطفی کمــال (پاشــا آتاتورک)،
خالفــت عثمانی جــای خود را به یک حکومــت الئیک در
ترکیه داد.
اما اختالفاتی که امروز میان مســلمانان درباره مســأله
حکومــت و خالفت وجــود دارد ،ریشــه در همــان حوادث
صدر اسالم دارد .شیعه معتقد است که خداوند جانشین
رســول خدا را تعیین کرد و توســط پیامبــر(ص) در آخرین
حج ایشان در مکانی بهنام غدیر خم اعالم شد .اهل سنت
ایــن اتفاق تاریخی را تأیید میکنند اما برداشــت دیگری از
سخن رسول خدا در آنجا دارند.
این موضوع مورد توجه محققان اســامی بوده اســت
کــه چگونــه شــد کــه دســتور پیغمبــر اســام(ص) دربــاره
امامت علی علیهالسالم بعد از خود ،پس از رحلت رسول
اکرم(ص) به فاصله دو ماه و نیم از واقعه غدیر خم توسط
مســلمانان اجرا نشــد .برخی گفتهاند به ایــن دلیل بود که
بسیاری از مسلمانان مرتد شدند .برخی دیگر گفتهاند افراد
زیادی از قبایل مختلف در غزوات توسط علی علیهالسالم
کشــته شــده بودنــد و ایــن قبایل زیــر بار خالفــت علی(ع)
نمیرفتند .برخــی دیگر علت را در انعطافناپذیری علی
علیهالســام در اجرای احکام الهی دانستهاند و عده دیگر
گفتهاند علت این امر این بود که عرب خوش نداشــت که
وقتــی نبوت در بنی هاشــم بوده ،امامــت و خالفت نیز در
بنی هاشــم باشــد بلکه باید در بنی امیه باشــد .اما بهگفته
استاد مطهری هیچ کدام از اینها دلیل سرپیچی مسلمانان
از دستور پیغمبر اکرم(ص) درباره امامت علی علیهالسالم
نبود بلکه مسأله این بود که عدهای منافق زیرک که پساز
فتــح مکــه در ظاهــر اســام آورده بودند اکثریــت مؤمن را
فریب دادند.
امام علی علیهالسالم در خطبه شقشقیه از ضایع شدن
حق خــود در موضــوع امامت و خالفت ســخن میگوید و
البته رفتار ایشــان در این موضوع که بهخاطر حفظ اساس
اسالم و حفظ وحدت اسالمی قیام نکرد و حتی در مواردی
با خلفا نیز همکاری میکرد و به آنها مشــاوره میداد ،باید
بــرای همه ما خصوصاً شــیعیان درس باشــد و از اختالف
افکنی و ایجاد تفرقه و شق عصای مسلمین بپرهیزیم.
حضرت زهرا سالماهلل علیها در مقابل انحراف مسأله
خالفت از مســیری که رســول خدا تعیین کرده بود ساکت
ننشســت .ایشــان نزد مهاجرین و انصار میرفت و حادثه
غدیــر و ســخن پیامبــر(ص) در ایــن خصــوص را بــه آنهــا
یادآوری میکرد .حتی در مســجد مدینــه خطبهای در این
موضــوع ایــراد کرد و مردم را به اجرای دســتور رســول خدا
ترغیب کرد .بســیاری از محققان تاریخ اسالم علت اصلی
رحلــت زودهنــگام دختر پیامبر اســام را گذشــته از رنجی
کــه ایشــان در موضــوع فــدک تحمل کــرد ،غــم و اندوهی
میداننــد کــه از اجرا نشــدن دســتور رســول اکــرم(ص) در
خصوص امامت و خالفت بر قلب ایشان سنگینی میکرد.

