
 بعضى خيال مى كنند انسانى كه مشــغول عبادت مى باشد، يك عابد و متضّرع و 
اهل دعا و ذكر است و نمى تواند يك انسان سياسى باشد. يا بعضى خيال مى كنند 
كسى كه اهل سياست اســت- چه زن و چه مرد- و در ميدان جهاد فى سبيل اهلل 
حضور فعال دارد، اگر زن است، نمى تواند يك زن خانه با وظايف مادرى و همسرى 
و كدبانويى باشــد و اگر مرد است، نمى تواند يك مرد خانه و دكان و زندگى باشد. 
خيــال مى كنند اينها با هم منافــات دارد؛ در حالى كه از نظر اســام، با يكديگر 
منافات و ضديت كه ندارد؛ در شــخصيت انســان كامل، كمك كننده هم است.

مقــام فاطمه  زهــرا)س( از جمله  آن 
مقاماتى اســت كه تصــور آن براى 
انسان هاى معمولى، انسانهاى متعارف- 
امثال ماها- يا ممكن نيست يا دشوار 
است؛ نه به حسب مسئوليت رسمى، 
پيغمبر اســت؛ نه به حسب مسئوليت 
رسمى، امام و جانشين پيغمبر است؛ اما 
در رتبه، در حد پيغمبر و امام است. ائمه  
هدى)عليهم الّسام( نام مبارک فاطمه  
زهرا را با عظمت و با تجليل مى بردند؛ 
از معارف صحيفه  فاطمى نقل مى  كردند.

صفحه ۷
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حضرت فاطمه زهرا)س( در  ســخنرانى خويش به تبيين مفاهيم 
بلندى از قرآن مى پردازد كه دور از دســترس غير معصوم است. 
ايشان در خطبه خويش به فلســفه احكام اشاره مى كند تا نشان 
دهد كه تا چه اندازه از نظــر معرفت و فهم و ادراک مفاهيم قرآنى 
از همگان برتر اســت. فضيلــت آن حضرت)س( كــه به تعبير 
پيامبر)ص( حوراء انســيه است و از جنس بشــر عادى به شمار 
نمى آيد، چنان در خطبه هايش آشكار مى شود كه گويى پيامبر)ص( 
ســخن مى گويد. اين مطلبى اســت كه حتى دشمنان و مخالفان 
آن حضرت)س( بدان اقرار كرده و بارها به آن اشــاره داشته اند.

پرسش و پاسخ

بهترین مهریه
قال النبی)ص(: »خیرالصداق ایسره«.

امام صادق)ع( فرمود: بهترین مهریه سبک ترین آن است.)1(
____________

1- المستدرک علی الصحیحین، ج 2، ص 198، ح2742

چرایی وجوب مهریه زن
پرسش: 

آیا مهریه زن نوعی وثیقه مالی در برابر حق طالق مرد است؟ 
به بیان دیگر آیا اسالم مهریه زن را بر مرد واجب کرده تا او نتواند 

به راحتی زن خود را طالق بدهد؟
پاسخ:

تفاوت و سهم مهر در صدر اسالم با امروز
پیش فرض ســؤال این اســت که رسم و رســوم امروزی خانواده ها 
درخصوص مهر زن به همان گونه که در صدر اســام بوده جریان دارد! 
معمول امروز این اســت که مهر بیشــتر جنبه ذمه و تعهد دارد، یعنی 
مرد مبلغی را طبق عقد و ســند به عنوان مهر به عهده می گیرد و زن 
معمــوال آن را مطالبه نمی کند مگر وقتی که اختاف و مشــاجره ای به 
میان آیــد! این گونه مهرها می تواند جنبه وثیقه به خود بگیرد. این در 
حالی است که در صدر اسام معمول این بوده که مرد هرچه را به عنوان 
مهر تعهد می شــد به صورت نقدی به زن می پرداخت، و جای هیچ گونه 
شــبهه ای باقی نمی ماند که این مهریه وثیقه ای بــرای روز مبادای زن 
که می خواهــد به هر دلیلی طاق بگیرد باشــد. بنابراین به هیچ وجه 
نمی توان گفت که نظر اســام از مهر این بوده که وثیقه ای در برابر حق 
طاق مرد بوده است! اگر نظر اسام به این بود که مهریه زن یک وثیقه 
 مالــی در برابر حق طاق مرد بود، چرا در کتاب آســمانی خود فرمود:
»واتواانساء صدقاتهن نحلهًْ« مهریه زنان را با رغبت و هدیه وار )بخشش گونه( 

به آنها بپردازید )نساء-4( چرا نفرمود: »و اتواالنساء صدقاتهن وثیقه«؟
 پاسخ نقضی به سوال

از این گونه اشخاص باید پرسید: چرا اسام حق طاق را به مرد داد 
تا زن به وثیقه مالی احتیاج پیدا کند؟ به عاوه معنی این پرســش این 
است که علت اینکه پیامبر اکرم)ص( برای زنان خود مهر قرار می داد این 
بود که می خواست به آنها در مقابل خودش وثیقه مالی قرار بدهد، و علت 
اینکه در ازدواج علی و فاطمه برای فاطمه)س( مهر قرار داد این بود که 
می خواست برای فاطمه )س( در مقابل علی)ع( یک وثیقه مالی و وسیله 
اطمینان فکری بگیرد. اگر این چنین اســت پس چرا پیامبر اکرم )ص( 
زنان را توصیه می کرد که متقابا مهر خود را به شوهر ببخشند و برای 
این بخشش پاداش ها ذکر کرد؟ به عاوه چرا توصیه کرد که حتی االمکان 
مهر زنان زیاد نباشــد؟ آیا جز این اســت که از نظر پیامبر اسام هدیه 
زناشــویی مرد به نام مهر، و بخشــش مهر و یا معادل آن از طرف زن به 

مرد، موجب استحکام الفت و علقه زناشویی می شود؟
جامعیت مصداق مهریه

تاریخ نشــان می دهد که پیامبر اکرم)ص( به هیچ وجه حاضر نبود 
زنــی را بدون مهر در اختیار مردی قرار دهد. داســتانی در این رابطه با 
اندک اختاف در کتب شیعه و سنی آمده است. »زنی آمد خدمت پیامبر 
اکرم)ص( و در حضور جمع ایستاد و گفت: یا رسول اهلل! مرا به همسری 
خود بپذیرید. رسول اکرم)ص( در مقابل تقاضای زن سکوت کرد، چیزی 
نگفت:  زن سر جای خود نشست. مردی از اصحاب بپا خاست و گفت: یا 
رسول اهلل! اگر شما مایل نیستید، من حاضرم. پیامبر اکرم)ص( سوال کرد 
مهر چه می دهی؟ مرد: هیچ ندارم. پیامبر)ص(: این طور که نمی شود برو به 
خانه ات شاید چیزی پیدا کنی و به عنوان مهر به این زن بدهی. مرد به 
خانه اش رفت و برگشت و گفت: در خانه ام چیزی پیدا نکردم. پیامبر)ص(: 
باز هم برو بگرد. یک انگشتر آهنی هم که بیاوری کافی است. دو مرتبه 
رفت و برگشت و گفت: انگشتر آهنی هم در خانه ما پیدا نمی شود. من 
حاضرم همین جامه که به تن دارم مهر این زن کنم. یکی از اصحاب که 
او را می شــناخت گفت: یا رسول اهلل! به خدا این مرد جامه ای غیر از این 
جامه ندارد. پس نصف این جامه را مهر زن قرار دهید. پیامبر)ص( فرمود: 
اگر نصف این جامه مهر زن باشــد کدامیک بپوشند؟ هر کدام بپوشند 
دیگری برهنه می ماند، خیر این طور نمی شــود. مرد خواستگار سرجای 
خودش نشست. زن هم به انتظار جای دیگری نشسته بود. مجلس وارد 
بحث دیگری شد و طول کشید. مرد خواستگار حرکت کرد برود، پیامبر 
اکرم)ص( او را صدا زد: آهای بیا! مرد آمد. فرمود: بگو ببینم قرآن بلدی؟ 
مرد: بلی یارسول اهلل! فان سوره و فان سوره را بلدم. پیامبر)ص(: می توانی 
از حفظ قرائت کنی؟ مرد: بلی می توانم. پیامبر)ص(: بسیار خوب. درست 
شــد. پس این زن را به عقد تو درآوردم و مهر او این باشــد که تو به او 
قرآن تعلیم بدهی. مرد دست زن خود را گرفت و رفت. )نظام حقوق زن 

در اسام، شهید مطهری، ص196(

چگونگی حفظ خود و خانواده از آتش جهنم
امام صادق)ع( می فرماید: چون این آیه نازل شــد: »ای کســانی که 
ایمان آورده اید، خود و خانواده تان را از آتش )جهنم( حفظ کنید« مردی 
از مسلمانان نشست و گریه کرد و گفت: من از )حفظ( خود ناتوانم. اکنون 
مسئولیت خانواده ام نیز برعهده ام نهاده شد! پیامبر خدا)ص( به او فرمود: 
برای تو همین کافی اســت که به آنچه خودت را بدان  فرمان می دهی، 
آنان را نیز فرمان دهی، و از  آنچه خودت را نهی می کنی آنان را نیز نهی 

از آن نهی  کنی.)1(
____________

1- الکافی، ج 5، ص 62، ح 1

استقامت در راه خدا حال را به 
ملکه تبدیل می کند

اگر مثا هیزم تری یا زغالی را  مکرر در مکرر در جوار آتش بگذارند 
و بردارند، آن هیزم و زغال آتشــین نمی شوند، استقامت در جوار آتش 
می خواهد تا به وصف آتشــین متصف شــود، مراقبت که کشیک نفس 
کشیدن است از استقامت فروغ می گیرد و ملکه و اقتدار حاصل می شوند. 
بهره ای که از اعمال بدون اســتقامت عائد می شــود حال است نه ملکه، 
مکاشــفات و القائات سبوحی که »تتنزل علیهم المائکه« اشارت بدان 

است از ملکه حاصل می شوند نه از حال.)1(
____________

1- هزار و یک کلمه، عامه حسن زاده آملی، ج 2، ص 461
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مقامات فاطمه  زهرا )س(
»فاطمه  زهرا، صدیقه  کبــری )س(، بزرگ ترین 
بانوی تاریخ بشــر، افتخار اسام، افتخار این دین و 
افتخار این امت است. مقام فاطمه  زهرا)س( از جمله  
آن مقاماتی است که تصور آن برای انسانهای معمولی، 
انســانهای متعارف- امثال ماها- یا ممکن نیست یا 
دشوار است؛ نه به حسب مسئولیت رسمی، پیغمبر 
است؛ نه به حسب مسئولیت رسمی، امام و جانشین 
پیغمبر است؛ اما در رتبه، در حد پیغمبر و امام است. 
ائمه  هدی)علیهم الّســام( نام مبارک فاطمه  زهرا را 
با عظمت و با تجلیــل می  بردند؛ از معارف صحیفه  
فاطمی نقل می  کردند، اینها چیزهای بسیار عظیمی 

است.« )1389/03/13(
»زبان قاصر است، دل قاصر است، ذهن قاصر 
است که بخواهد از این مقام بلند تعریف و تجلیل 
کند؛ این موجود انسانی، این دختر جوان، این همه 
فضیلت، این همه درخشندگی، این  همه کبریا و 

عظمت که کسی مثل پیغمبر وقتی فاطمه  زهرا 
بر او وارد می  شد، )قام الیها(؛ نه فقط بلند می  شد، 
بلکه بلند می  شد و به سمت او می  رفت. یک وقت 
یکی وارد اتاق می  شــود، شما به احترامش بلند 
می  شوید؛ یک وقت کسی وارد اتاق می  شود، شما 
با  اشــتیاق به طرفش می  روید. اینها مگر شوخی 
اســت؟ این بحِث پدر- فرزندی نیست. پیغمبر 
خدا اینجور از فاطمه  زهرا تجلیل می  کند؛ رضای 
او را رضــای خود، رضای خــود را رضای خدا؛ 
سخط)خشم( او را ســخط خود، سخط خود را 
ســخط خدا اعام می  کند؛ اینها مقامات فاطمه  

زهرا است.« )23 /1391/02 (

یک رهبر به تمام معنا
»فاطمه  زهــرا)س( در نقش یــک رهبر واقعی 
]اســت[؛ همان طور که امام بزرگــوار فرمودند که اگر 
فاطمــه  زهرا مرد بود، پیغمبر می شــد. ]این[ خیلی 
حرف عجیبی است، خیلی حرف بزرگی است و جز از 
زبان کسی مثل امام بزرگوار که هم عالم بود، هم فقیه 
بود، هم عارف بود، انسان این حرف را نمی  تواند بشنود؛ 
امّا ایشان گفته است این حرف را. ]فاطمه   زهرا[ این 
است؛ یعنی یک رهبر به تمام معنا، مثل یک پیغمبر، 
مثل یک هدایتگر عموم بشــر؛ در این حّد و در این 
اندازه زهرای اطهر، دختر جوان، ظاهر می  شــود؛ این 

زِن اسام است.« 1395/12/29
برترین زن صّدیق

»ارزش فاطمــه  زهرا)س( بــه عبودیت و بندگی 
خداست. اگر بندگی خدا در فاطمه  زهرا)س( نبود، او 
صدیقه  کبری نبود. صّدیق یعنی چه؟ صّدیق کســی 
اســت که آنچه را می اندیشد و می گوید، صادقانه در 

عمل آن را نشان دهد. هرچه این صدق، بیشتر باشد، 
ارزش انسان بیشتر اســت؛ می شود صّدیق؛ »اولئک 
مع الذین انعم اهلل علیهم من النبیین و الصدیقین«. 
»صّدیقین« پشت سر »نبیین«اند. این بزرگوار صدیقه 
کبری اســت؛ یعنی برتریــن زن صدیق. این صدیق 
بودن به بندگی خداســت. اگر بندگی خدا نمی کرد، 
صّدیقه  کبری نمی شــد. اســاس، بندگی خداست.« 

)1384/05/05(
نسل پربرکت فاطمه)س(

»یک جنبه  دیگر، نسل مبارک این بزرگوار است 
که تطبیق سوره  کوثر با فاطمه  زهرا)س(- اگر در آثار 
حدیثــی ما هم نیامده باشــد- یک تطبیق مصداقی 

درســت اســت؛ این همه برکات بر خاندان پیغمبر، 
بر یکایک ائمه  هدی)علیهم الّســام(! عالم پُر است از 
نغمه های دلنواز فردی و اجتماعی و دنیایی و اخروی 
که از این حنجره های پاک برخاســته؛ حســین بن 
 علی، زینب کبری، امام حســن مجتبی، امام صادق، 
امام سجاد؛ هر کدام از ائمه. ببینید چه غوغایی است 
در عالم معرفت، در عالم معنویت، در بزرگراه هدایت 
از کلمات این بزرگواران و درس های آنها و معارف آنها! 

این نسل فاطمه  زهراست.« )1386/04/14(
عبادت نمونه

»عبادت فاطمه  زهرا)س( یک عبادت نمونه است.
»حســن بصری« که یکی از عباد و زهاد معروف 
دنیای اسام است، درباره  فاطمه  زهرا می گوید: بقدری 
دختر پیغمبر عبادت کرد و در محراب عبادت ایستاد 
که »تورمت قدماها«. پاهای آن بزرگوار از ایستادن در 

محراب عبادت ورم کرد!« )1371/09/25(
کوثر

»وقتی که پســران نبی  اکــرم در مکه یکی پس 
از دیگری از دنیا رفتند، دشــمنان شماتت گر اسام 
و پیامبر- که ارزش هایشــان منحصر در مال و ثروت 
و فرزند و جاه و جال دنیایی بود- پیامبر را شماتت 
کردند و گفتند تو ابتر هســتی- یعنی بی دنباله- و با 
مرگ تو، همه چیز از آثار و نشانه های وجود تو تمام 
خواهد شد! خداوند متعال این سوره )کوثر( را بر پیامبر 
نازل کرد تا هم قلب پیامبر را تسلّی دهد، هم حقیقتی 
را برای آن بزرگوار و برای مســلمانان روشن کند؛ لذا 
فرمود: »انّا اعطیناک الکوثر«؛ ما به تو کوثر بخشیدیم؛ 

آن حقیقت عظیم و کثیر و فزاینده.
مصــداق کوثر برای نبی  اکرم، چیزهای گوناگون 
اســت. یکی از برجســته ترین مصادیق کوثر، وجود 
مقّدس فاطمه  زهراســت کــه خداوند متعال در این 
وجود مبارک، دنباله  معنــوی و مادی پیامبر را قرار 

داد.« )07/09/ 1378(

کمک کردن به معنای واقعی کلمه
»یک بخش دیگــری از رفتار ایــن بزرگوار و از 
معارف فاطمی، مسئله  کمک به دیگران است که من 
می  خواهم امروز روی این همبستگی اجتماعی و کمک 

به دیگران یک چند جمله ای عرض بکنم. 
وقتی ]فرزند ایشــان[ می  پرســد که مادر ]چرا[ 
شــما در حال دعا و تضّرع فقط بــرای دیگران دعا 
کردی؟ جواب می شــنود که »یا بَُنَیّ الجاَر ثَُمّ الّدار«؛ 
اّول همسایه، بعد خودمان؛ این یک درس است، این 
یک راه اســت، این یک مسئولّیت اجتماعی را به ما 
یادآوری می  کند. یا در قضّیه  مسکین و یتیم و اسیر 
که خدای متعال در سوره  هل اَتی این جور با عظمت 
از این حادثه یاد می  کند که هفده هجده آیه حول و 
حوش این حادثه است؛ حادثه اینقدر مهم است. این 
حادثه، یک حادثه  نمادین اســت؛ آنجا این بزرگوارها 
بر گرسنگی خودشان و همه  اعضای خانواده شان صبر 
کردند و به یتیم و مسکین و اسیر کمک کردند، عمُا 
این اتفاق افتاد، اّما این نمادین اســت؛ حضرت زهرا 
می  توانست آنجا بگوید که بروید مسجد پیغمبر، آنجا 
حکومت اسامی است - حاال هم بعضی ها می  گویند 
که چرا گداپروری می  کنید، حکومت اسامی است و 
باید انجام بدهد- نه، وظیفه  حکومت، وظیفه  جامعه را 
نفی نمی  کند. انسان ها در جامعه موّظفند که به معنای 
واقعی کلمه به یکدیگر کمک بکنند؛ هم کمک مالی، 
هــم کمک فکری، هم کمک آبرویی، انواع و اقســام 
کمک ها باید در جامعه شکل بگیرد؛ این درس فاطمی 

است، این معرفت فاطمی است.« )1398/11/26(
شخصیت همه جانبه

»در زندگــی معمولی این بزرگوار، یک نکته  مهم 
اســت و آن جمع بین زندگی یک زن مســلمان در 
رفتارش با شــوهر و فرزندان و انجــام وظایفش در 
خانه از یک طرف و بین وظایف یک انســان مجاهد 
غیور خستگی ناپذیر در برخوردش با حوادث سیاسی 

مهم بعد از رحلت رسول اکرم)صلّی اهلل علیه وآله ( که 
به مســجد می آید و سخنرانی و موضع گیری و دفاع 
می کند و حرف می زند و یک جهادگر به تمام معنا و 
خستگی ناپذیر و محنت پذیر و سختی  تحمل کن است 
از طرف دیگر. همچنین از جهت سوم، یک عبادتگر و 
بپادارنده  نماز در شبهای تار و قیام کننده  هلل و خاضع 
و خاشع برای پروردگار است و در محراب عبادت، این 
زن جوان مانند اولیای کهن الهی، با خدا راز و نیاز و 

عبادت می کند.
این سه بُعد را با هم جمع کردن، نقطه  درخشان 
زندگی فاطمه  زهرا)س( اســت. آن حضرت، این سه 
جهت را از هم جدا نکرد. بعضی خیال می کنند انسانی 
که مشغول عبادت می باشد، یک عابد و متضّرع و اهل 
دعا و ذکر است و نمی تواند یک انسان سیاسی باشد. یا 
بعضی خیال می کنند کسی که اهل سیاست است- چه 
زن و چه مرد- و در میدان جهاد فی سبیل اهلل حضور 
فعال دارد، اگر زن اســت، نمی تواند یک زن خانه با 
وظایف مادری و همسری و کدبانویی باشد و اگر مرد 
است، نمی تواند یک مرد خانه و دکان و زندگی باشد. 
خیال می کنند اینها با هم منافات دارد؛ در حالی که 
از نظر اسام، این سه چیز با یکدیگر منافات و ضدیت 
که ندارد؛ در شخصیت انسان کامل، کمک کننده هم 

است.« )1368/09/22(
به کوشش: کامران پورعباس

قرآن کتاب هدایت و راهنمای بشر است. قرآن دارای 
آموزه های معرفتی و دســتوری است. این کتاب الهی و 
وحیانی بر آن است تا فلسفه زندگی را برای انسان تبیین 
کرده و سبک زندگی را بر اساس آن فلسفه سامان دهد. 
از همین رو در این مقام، تبیان کل شی است و هر چیزی 

را به تمام و کمال روشن کرده است.)نحل، آیه 89(
از آنجا که برای بیشتر مردم دریافت فلسفه و سبک 
زندگی قرآنی دشوار است، خداوند پیشوایان و اسوه های 
حسنه ا ی را انتخاب کرده تا مردم با نگاه به سبک زندگی 
آنــان بتوانند به همان مقاصدی برســند که مطلوب و 
مقصود از بعثت پیامبران و ارسال رسوالن و انزال کتب 
آسمانی است؛ زیرا بخش معرفتی و فلسفی آموزه های 
وحیانی برای بسیاری از مردم سخت یاب یا دیریاب است؛ 
اما مردم می توانند با بهره گیری از سبک زندگی پیشوایان 
به شکل عملی به همان معارف دست یابند. از همین رو 
خداوند در آیات قرآن اسوه هایی را برای مردمان معرفی 
می کند که پیامبر)ص( و اهل بیت عصمت و طهارت)ع( 
در اوج قرار می گیرند و به دلیل عصمت و طهارتی که در 
فهم و عمل و انگیزه دارند می توانند بی هیچ اما و اگری 

سرمشق قرار گیرند.)احزاب، آیات 21 و 33(
خداونــد در آیات قرآن از جمله 55 ســوره مائده، 
59 ســوره نساء و نیز آیات سوره انسان و مانند آنها بر 
اســت تا بیان کرده که اینان به عنوان مومنان، به تمام 
و کمال می توانند سرمشــقی برای همگان به ویژه آنانی 
باشند توانایی ادراکی و فهم آنان نسبت به معارف بلند 
وحی بسیار اندک و ضعیف است و نمی توانند تلقی و فهم 
درستی از آنها داشته و فلسفه زندگی خود را ترسیم و 
تصویر کنند و بر اساس آن سبک زندگی خویش را شکل 
دهند. پس توده های مردم می توانند با مراجعه به سبک 
زندگی قرآنی این پیشوایان که اولیای معصوم هستند 
ســبک زندگی قرآنی را به دست آورند و به کماالت و 

سعادت در دنیا و آخرت دست یابند.
بر اســاس همین آیات پیش گفته این اولیای الهی 
از جملــه حضرت فاطمه زهرا)س( بهترین سرمشــق 
برای بشریت هستند؛ چرا که آنان تجسم قرآن هستند. 
خداوند و پیامبر)ص( بارها حضرت فاطمه زهرا)س( را 
به کماالت ستوده و پیامبر)ص( ایشان را به عنوان سرور 
زنــان معرفی می کند. پس آن حضرت)س( هم در دنیا 
و هم در آخرت بر همه هســتی سروری دارد و در مقام 

مظهر اتم و اکمل الهی قرار می گیرد.
فاطمه)س(، مفسر قرآن

آن حضرت)س( همان گونه که تجســم آیات قرآن 
و همان قرآن ناطق است چنانکه امیرمومنان علی)ع( و 
دیگر پیشوایان معصوم از اهل بیت عصمت و طهارت)ع( 
هستند، همچنین مفسر و مبین قرآن نیز است. با آنکه 
قرآن ، خود روشــنگر اســت)نحل، آیه 89(، ولی شکی 
نیســت که قرآن قول ثقیل )مزمل، آیه 5( نیز اســت؛ 
از همیــن رو درک و فهم آن برای غالب مردم دشــوار 
خواهد بود. از همین رو نیازمند تعلیم پیامبر )ص( است 
تا مفاهیم بلند آن را به مردمان آموزش دهد.)بقره، آیات 

129 و 151؛ جمعه، آیه 2(
خداونــد بصراحت پیامبر)ص( را مســئول تبیین 
و تفســیر قرآن معرفی می کند و می فرماید: ما دالیل 

شخصیت همه جانبه حضرت زهرا)س( در رهنمودهای رهبر انقالب 

هم رتبه با پیغمبر و امام

قرآن مجسم
منصور حسينى

فاطمه)س(
و حجت های روشــن و کتاب ها و نوشته های پندآموز 
فرســتادیم ، و ایــن ذکر- یــاد و پند قــرآن- را به تو 
فروفرســتادیم تا برای مردم آنچه را که به ســوی آنان 
فروفرستاده شده است روشن بیان کنی و توضیح دهی و 
تا شاید بیندیشند.)نحل، آیه 44 و نیز نگاه کنید: آیه 64(

پس یکی از مهمترین مســئولیت های پیامبر)ص( 
تعلیم و آموزش مفاهیم قرآنی و تفســیر و توضیح آن 

است تا بستری برای فهم و تفکر مردم فراهم آید.

این مسئولیت نمی تواند به عصر حضور پیامبر)ص( 
محدود شود؛ زیرا نسل های دیگر نیز می آیند و شرایط 
به گونه ای نیســت که در یــک دوره کوتاه بتوان همه 
معــارف قرآنی را بیان کرد. از همین رو اوصیا و اولیای 
الهی دارای عصمت و طهارت)ع(، معرفی می شوند تا این 
مسئولیت را به عهده گیرند و به عنوان استمرار رسالت 
در قالب امامت و والیت آن را ادامه دهند. این گونه است 
که پیامبر)ص(، قرآن را در کنار عترت و نه ســنت قرار 
می دهد تا دانسته شود قرآن همواره نیازمند مفسرانی 
است تا آن را تبیین کنند؛ چنانکه جامعه نیازمند رهبرانی 
است تا در امور زندگی به ویژه سیاست و جامعه و اجتماع 
به آنان مراجعه کرده در فتنه ها و شــبهات و آشوب ها 
 راهنما و منجی آنان باشــند و از گمراهی حفظ کنند.

)نساء، آیه 59(

از همیــن رو پیامبر)ص( بصراحت رابطه تنگاتنگ 
میان قرآن و عترت را بیان می کند و می فرماید: من دو 
چیز گران بها و ارزشمند در بین شما به ارث می گذارم 
و اگر بعد از من به آن دو متمســک شوید، هرگز گمراه 
نخواهید شــد و آن دو عبارتند از: کتاب خدا و عترت و 
اهل بیتم. )محمد قمی، حدیث ثقلین ، مصر دارالتقریب، 

1371 ق، ص 9(
همچنین پیامبر)ص( می فرماید: ما اهل بیت را خدا 
پاک ســاخته اســت و اهل بیت، درخت نبّوت، جایگاه 
رسالت ، محل رفت و آمد مائکه  ، خانه رحمت و معدن 
و کانون علم هستند.)تفســیر القــرآن العظیم، ابن ابی 
حاتــم، عبدالرحمن بن محمد، تحقیق:الطیب، اســعد 
محمد، مکتبة نزار مصطفی الباز، عربستان سعودی، ج 
9، ص 3133؛  الدر المنثور فی تفسیر المأثور، سیوطی، 

جال الدین، کتابخانه آیة اهلل مرعشی نجفی، قم، ج 5، 
ص 199؛  اســد الغابة فی معرفة الصحابة، ابن اثیر، أبو 
الحسن علی بن محمد، دار الفکر، بیروت، ج 3، ص 187(

همچنین پیامبر)ص( فرمود: من شــهر دانشــم  و 
علی دروازه آن است. )شواهد التنزیل لقواعد التفضیل، 
حسکانی، عبید اهلل بن احمد، تحقیق:محمودی ، محمد 
باقر، ســازمان چاپ وانتشــارات وزارت ارشاد اسامی، 

تهران، ج 1، ص 104(     
و یــا در جایی دیگر آن حضــرت)ص( فرمود: علی)ع( 
عالمترین مردم نسبت به خداست و شدیدترین مردم از حیث 
محبت و بزرگداشت برای اهل ال اله اال اهلل محمد رسول اهلل 
اســت.)الطبقات الکبری؛  شعرانی، عبد الوهاب بن أحمد، 
مکتبة محمد الملیجی الکتبی و أخیه، مصر، ج 1، ص 17(

امــام علی )ع( نیز فرمود: پیامبر خدا )صلوات اهلل علیه( 
کلید هزار باب از علم را پنهانی به من آموخت که از هر بابی 
هزار باب باز می شود. )غرائب القرآن و رغائب الفرقان، قمی 
نیشابوری، نظام الدین حسن بن محمد، محقق:عمیرات، 

شیخ زکریا، دار الکتب العلمیة، بیروت، ج 2، ص 144(
بــا توجــه به اینکــه در آیــات و روایــات جایگاه 
علمــی و عملی فاطمه)ص( به عنــوان اهل عصمت و 
طهارت)احزاب، آیه 33؛ انســان، آیات 8 تا 10( ستوده 
شــده و به عنوان اهل الذکر است)نحل، آیه 43؛ انبیاء، 
آیه 7( برای تبیین قرآن می بایست به آن حضرت)س( 
مراجعه شود تا حقایق و مفاهیم بلند قرآنی را تفسیر کند. 
البته از روایات به دست می آید که آن حضرت )س( در 
همان مدت اندک و کوتاه عمرش که بیش از 18 بهار به 
درازا نینجامید، به خوبی از این مهم بر آمده است و در 

قول و فعل به تفسیر قرآن پرداخته است.

بیان فلسفه احکام
حضرت فاطمه زهرا)س( در یک خطبه و سخنرانی 
خویش به تبیین مفاهیم بلندی از قرآن می پردازد که 
دور از دســترس غیر معصوم اســت. ایشان در خطبه 
خویش به فلســفه احکام اشــاره می کند تا نشان دهد 
که تا چه انــدازه از نظر معرفت و فهم و ادراک مفاهیم 
قرآنی از همگان برتر اســت. فضیلت آن حضرت)س( 
که به تعبیر پیامبر)ص( حوراء انســیه است و از جنس 
بشــر عادی به شــمار نمی آید، چنان در خطبه هایش 
آشکار می شــود که گویی پیامبر)ص( سخن می گوید. 
این مطلبی اســت که حتی دشــمنان و مخالفان آن 
 حضــرت)س( بدان اقرار کــرده و بارها به آن اشــاره 

داشته اند.
بــا نگاهی بــه خطبه آن حضــرت)س( برای زنان 
مهاجر می توان میزان و سطح معرفتی آن حضرت)س( 
را دریافت که از ســطح معرفتی اصحاب پیامبر)ص( به 
جز امیرمومنان علی)ع( و ابناء الرسول حسنین)ع( باالتر 

و برتر است.
ایشــان به عنوان نمونه در آن خطبه غرای خویش 
ْرِک، َو  می فرماید: َجَعَل اهلل االْیماَن تَْطهیرا لَُکْم ِمَن الِشّ
کاهًْ تَْزِکَیهًْ لِلَنّْفِس، َو  اَة تَْنزیها لَُکْم ِمــَن الِْکْبِر، َوالَزّ الَصّ
َج تَْشییدا  یاَم تَْثبیتا لِْا ْخاِص، َوالَْحّ زِق، َوالِصّ نِماًء فِی الِرّ
لِلّدیِن؛ خداوند سبحان، ایمان و اعتقاد را برای طهارت از 
شرک و نجات از گمراهی ها و شقاوت ها قرار داد؛ و نماز 
را بــرای خضوع و فروتنی و پاکی از هر نوع تّکبر، مقّرر 
نمود؛ و زکات )و خمس ( را برای تزکیه نفس و توسعه 
روزی تعیین نمود؛ و روزه را برای استقامت و اخاص در 
اراده الزم دانست؛ و حّج را برای استحکام اساس شریعت 
و بناء دین اسام واجب کرد.)ریاحین الّشریعة: ج 1، ص 
312، فاطمــة الّزهراء )ع(: ص 360، قطعه ای از خطبه 

طوالنی در جمع مهاجرین و انصار(
ْهَی َعْن  در همــان خطبه همچنین می فرماید: َو الَنّ
ْجِس، َواْجِتناَب الَْقْذِف ِحجابا  ُشْرِب الَْخْمِر تَْنزیها َعِن الِرّ
َفهًْ؛ خداوند متعال  ــْرَقهًْ ایجابا لِلِْعّ َعِن اللَّْعَنِة، َو تَْرَک الِسّ
نهی از شــرابخواری را جهت پاکی جامعه از زشتی ها و 
جنایت ها؛ و دوری از تهمت ها و نسبت های ناروا را مانع 
از غضب و نفرین قرار داد؛ و دزدی نکردن، موجب پاکی 
جامعه و پاکدامنی افراد می گردد..)ریاحین الّشریعة: ج 

1، ص 312، فاطمة الزهراء)ع(: ص 360(
ْرَک  و در همان جا نیز فرموده است: حرم ]اهلل[ الِشّ
، َفاتَُّقوا اهلل َحَقّ تُقاتِِه، َو ال تَُموتَُّن إاّل  هًِْ بُوبَِیّ إْخاصا لَُه بِالُرّ
َو انُْتْم ُمْسلُِموَن، َو اطیُعوا اهلل فیما اَمَرُکْم بِِه، َو نَهاُکْم 
َعْنُه، َفاِنُّه، إ نَّما یَْخَشی اهلل ِمْن ِعباِدهِ الُْعلَماءِ؛ و خداوند 
سبحان شــرک را )در امور مختلف ( حرام گرداند تا 
آنکه همگان تن به ربوبّیت او دهند و به سعادت نائل 
آیند؛ پس آن طوری که شایســته اســت باید تقوای 
الهی داشــته باشید و کاری کنید تا با اعتقاد به دین 
اســام از دنیا بروید. بنابــر این باید اطاعت و پیروی 
کنید از خداوند متعال در آنچه شــما را به آن دستور 
داده یا از آن نهی کرده اســت، زیرا که تنها علماء و 
دانشمندان )اهل معرفت ( از خدای سبحان خوف و 
خشــیت خواهند داشت.)ریاحین الّشریعهًْ: ج 1، ص 

312، فاطمة الزهراء )ع(: ص 360(

مقــام حضرت فاطمــه)س( فراتر از نســبت های 
خویشاوندی معمولی با پیامبر)ص( است؛ زیرا اهمیت 
و نقش آن حضرت بقا و استمرار والیت الهی تا قیامت 
از طریق فرزندانی اســت که در مقام اولیای الهی قرار 

می گیرند.
قــرآن بیان می کنــد که حضــرت ابراهیم)ع( به 
فضل الهی به مقام امامت رسید. مقام امامت و والیت 
امری فراتر از مقام نبوت و رسالت است؛ زیرا محدوده 
رسالت و نبوت در همین دنیا است؛ اما محدوده امامت 
و والیت الهی گسترده تر است و حتی آخرت را نیز در 
بــر می گیرد،لذا حضرت خواهان بقای امامت و والیت 
در میان فرزندان خویش بود تا آنان بتوانند اســتمرار 
بخــش مقام والیت و امامتی باشــند که خدا از فضل 
خویش به ایشان عطا کرده است. قرآن می فرماید: )به 
خاطر آورید( هنگامی که خداوند، ابراهیم را با وســایل 
گوناگونی آزمود و او به خوبی از عهده این آزمایشــها 

زهرا)س(، کوثر والیت  
برآمد. خداوند به او فرمود: »من تو را امام و پیشــوای 
مــردم قرار دادم!« ابراهیم عرض کرد: »از دودمان من 
)نیز امامانی قــرار بده!(« خداوند فرمود: »پیمان من، 
به ستمکاران نمی رســد! )و تنها آن دسته از فرزندان 
تو که پاک و معصوم باشــند، شایسته این مقامند(«. 

)بقره،  آیه 124(
خدا شــرط بقا و اســتمرار امامت را در فرزندانی 
می داند که هیچ ظلم نداشته باشند. از آنجا که شرک 
ظلم عظیم است)لقمان، آیه 13( به طور طبیعی کسانی 
که شرک ورزیدند در این مقام قرار نمی گیرند، به ویژه 
که از نظر قرآن، اکثریت مومنان به دالیلی گرفتار انواع 
شرک از جمله شرک خفی هستند؛ زیرا بسیاری گرفتار 

شرک فعلی بوده و از توحید فعل دور هستند؛ چنانکه 
می فرماید: و بیشتر آنها که مدعی ایمان به خدا هستند، 

مشرکند!.)یوسف، آیه 106(
قرآن در ادامه آیه 124 ســوره بقره بیان می کند 
کــه از افــرادی که بــه مقام امامت پــس از حضرت 
ابراهیم)ع( دســت یافتند، حضرت اسماعیل ذبیح اهلل 
اســت که حضرت پیامبر)ص( نیز ادامه همین نسل 

ابراهیمی است. 
حضرت زکریا با صراحت بیشتری خواهان فرزندی 
می شــود که بتواند تداوم بخش امامت و والیت الهی 
باشــد. قرآن می فرماید: و من از بستگانم بعد از خودم 
بیمناکم )که حق پاسداری از آیین تو را نگاه ندارند(! 

و )از طرفی( همســرم نازا و عقیم است؛ تو از نزد خود 
جانشینی به من ببخش. که وارث من و دودمان یعقوب 
باشد؛ و او را مورد رضایتت قرار ده! )مریم، آیات 5 و 6(

البته خدا به ایشان فرزندی می دهد که در همین 
راستا است، اما چون ایشان حصور )برکنار از هوس های 
سرکش( هستند، نســلی از ایشان ادامه نیافته است. 
اما حضرت فاطمه)ص( کوثری است که ادامه دهنده 
والیت و امامت الهی تا پایان دنیا است. این گونه است 
که برخاف توقع دشمنان که پیامبر)ص( را دم بریده 
و ابتر می دانســتند و با فقدان نسل، استمرار والیت و 
امامت معنایی ندارد، خدا می فرماید که ایشان کوثری 

است که امامت و والیت با ایشان ادامه می یابد.

باید توجه داشــت که در فرهنگ جاهلی و عربی، 
بقای نســل و فکر و سنت های یک شخص وابسته به 
فرزندان او بود و دشمنان به دلیل آنکه پیامبر)ص( را 
ابتر می دانســتند بر این باور بودند که با رحلت ایشان 
کســی نیست که ادامه دهنده نهضت باشد و این گونه 
اسام بزودی از میان می رود. خدا با بیان اینکه کوثری 
از طریق والدت حضرت فاطمه)ص( فراهم آمده است، 
طرح دشمنان را ابتر می داند و آنان را نه تنها در اهداف 
شومشان ناکام می گذارد، بلکه حتی فرزندان دشمنانی 
که طعن می زنند را از میان می برد و نسلی از آنان باقی 
نمی گذارد تا ادامه دهنده توطئه باشند. در روایات آمده 
اســت که یکی از طعن زنندگان عاص بن وائل بود که 
همه فرزندان و نســل وی از بین رفت.)طبرسی، فضل 
بن حســن، مجمع البیان، ج10، ص459( همچنین 
اشــخاصی که به پیامبر نســبت ابتر دادند، عقبه بن 

ابی معیط، ابوجهل، ابولهب و عمرو بن عاص بود. 


