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  حضرت زهرا تسبیحات

شده است که  نقل علی از )علل الشرایع( از حضرتدر کتاب بحاراالنوار  

 فاطمـه زهـرا   خـواهی مـاارائی از خـود و    آیا مـی : به مردی از بنی سعد فرمود

من بود و او آن ی  بانوی خانه خدا رسول عزیزترین فرد نزد برایت نقل کنم؟

 شـد  آن قـدر بـا    اش دیده مـی  قدر از چاه آب کشیده بود که اثر آن بر روی سینه

سـخت  علّـت   بسته بود  به همین هایش پینه )آسیا( گندم یا او آرد کرد که دست

کاری به زحمت افتاد  بدوگفتم وقتی به سراغ پدر خود رفتی  از حضرتش خـدمت 

درکارها مددکار تو باشد  تا از این همه رنج و محنت راحـت شـوی  بـه    بخواه تا 

ه آن حضـرت  رفـت  در حـالی کـ    خـدا  رسـول  خدمت  فاطمه دنبال آن 

مشغول گفتگو با گروهی بودنـد  بـدون آنکـه بـا پـدر سـخنی بگویـد  بـا شـرم و          

بـرای حـااتی آمـده     فاطمه زهـرا  دانستند که می پیامبر خجالت برگشت 

فرمـود چـون    علـی  آمد و صدا زد  سالم علیکم   فاطمه بود  خود به منزل

سالم علیکم  پاسخ ندادیم بـار  آماده پذیرائی نبودیم پاسخ ندادیم  بار دوم فرمود 

برنگردند پاسخ دادیم  سالم بر شما  خدا رسول سوم سالم داد و ما برای آنکه

 بفرمائید. اهلل رسول یا 

اان دیـروز بـرای چـه     فاطمه آمدند و باالی سر ما نشسته فرمودند پیامبر

ــزد مــن آمــدی؟   پاســخ  فاطمــه فرمایــد ترســیدم کــه مــی علــی حــااتی ن
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 پیـامبر خـدا   نگوید و آن حضـرت برخیـزد عـرر کـردم  ای     را پیامبر

 گویم. را برای شما میعلّت 

اش اثر آن باقی مانده و آن قدر  آن قدر آب کشیده که بر سینه فاطمه زهرا 

سنگ )آسیا( چرخانده که دستش پینه بسته  و آن قـدر خانـه را اـارو کـرده کـه      

برافروختـه کـه پیـراهن او     آلود گشته و آن قدر آتش در زیر دیـگ  لباسش خاک

بوی دود گرفته  من به او گفتم به سراغ پدر بروید و خدمتکاری بخواهید  تـا آن  

: فرمـود  خـدا  رسـول  خدمتکار شما را در ایـن کارهـای سـخت یـاری دهـد.     

خواهید چیزی به شما بیاموزم که از خادم به مراتب بهتر است؟ وقتی خواسـتید   می

سی و سه مرتبه الحمد هلل  سی و چهار مرتبـه   سی و سه مرتبه سبحان اهلل  بخوابید 

ش راضـی  رسـول  از خدا و : عرر کرد  فاطمه اهلل اکبر  بگویید در این هنگام

 شدم و این امله را سه بار تکرار فرمود.

ــه حضــرت     ــده ک ــل ش ــین نق ــت دیگــری چن ــه و در روای ــدمت فاطم  خ

اسـتند خـدمتکاری بـرای آن حضـرت     خو خـدا  رسول رسید و از پیامبر

اان چیزی بـه تـو یـاد دهـم کـه برایـت از        فاطمه: قرار بدهند و حضرت فرمودند

خادم و آن چه در دنیاست بهتر باشد. بعد از نماز  سی و چهار مرتبه اهلل اکبر  سی 

و سه مرتبه الحمد هلل  سی و سه مرتبه سبحان اهلل بگو  و این اذکـار را بـا ال الـه اال    

ت آمده بعد از آن اذکار یک مرتبه استغفراهلل ا پایان بخش. )و در برخی از روایاهلل

همـواره پـا از هـر نمـاز ایـن تسـبیحات را        فاطمـه زهـرا   بگو(. به همین دلیل

ایـن تسـبیحات بـه نـام آن حضـرت معـروف شـد و در        علّت  گفتند و به همین می

 نماز است. برخی از روایات آمده که ارزش آن بهتر از هزار رکعت
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با تمام آن االلت قدر و   حضرت زهرا شود که  از این احادیث معلوم می 

بزرگی شأنشان و شرافتی که داشتند تمام کارهای منزل را خودشان شخصاً انجـام  

ای از کارهـای منـزل بـه ایشـان      نیـز در پـاره   امیرالمـممنین  دادند و حضرت می

 کردند. کمک می

هـر   ها چنین آید که کار منزل وظیفـه  برخی از خانمالبته ممکن است به ذهن  

دادنـد و   نیز چون زن بودند این کارها را انجام می  حضرت زهرا زنی است و 

هـا ولـی بایـد تواـه      زنای است عادی و عمومی نسبت بـه همـه    این مطلب مسئله

بـا زنـدگی امـروز خـانم هـا کـه         حضـرت زهـرا   داشت که زنـدگی آن روز  

گیـرد کـامالً    ی منزل مانند تهیه نان در خارج از منـزل صـورت مـی   بیشترین کارها

و  امیرالمـممنین  متفاوت است  در آن زمـان و در زنـدگی مشـترک بـین حضـرت     

حضـرت   شـد و   نان بایـد گنـدم یـا اـو تهیـه مـی         برای تهیه فاطمه حضرت

آن را با آسیای کوچکی که در منزل داشتند با دست مبارک خـود آرد    زهرا

کردنـد و آرد را خمیـر کـرده و آن را در تنـور داخـل منـزل بـه صـورت نـان           می

کـه   گیر بود و آن حضرت به طوری پختند و این خود یک کار سخت و وقت می

شـان  گرداندنـد کـه دسـت مبارک    آن آسیا را مـی  در تاریخ نقل شده آن قدر دسته

ها بسیار  ی آننّسِ د که فاصلهشد  حضرت با داشتن چهار فرزن آلود می گاهی خون

کردند  کم بود و همه کوچک و نیازمند به پرستار بودند باید این گونه نان تهیه می

و قهرًا نظافت منزل هم نسبت به امـروز کـار سـختی بـود کـه همـه روزه داشـتند         

ن بـا شـرایآ آن روز کـار کمـی نبـود و      شستشوی لباس خود و همسر و فرزندانشا

همچنین  با عنایت خاصی که به نظافت فرزندانشان داشتند بایـد آنهـا را بـا دسـت     
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بـه   پیامبر شستند چون حمام در منزل نبود و اهتمام زیاد خاندان مبارکشان می

کرد همه روزه یا یک روز در میان فرزندانشان را حمـام کننـد     تمیزی  اقتضاء می

ها ضمیمه می شد به عبادت آن حضرت و نماز و اوراد و اذکاری کـه بـه    نهمه ای

 : ورزیدند به قول اقبال الهوری آن اهتمام می

 آسیاگردان و لب قرآن سرا   صبر و رضای  آن ادب پرورده

بسـیار االـب بـود.     امیرالمممنین و در این میان کمک و همکاری حضرت

فاطمه  بر ما وارد شدند در حالی که خدا رسول : فرمایند خود آن حضرت می

ای : کـردم  فرمـود   کنار دیگ غذا نشسته بـود و مـن )عـدس( پـاک مـی      زهرا

گـوش فـرا ده زیـرا آنچـه     : فرمـود  رسـول اهلل  ابوالحسن! عـرر کـردم لبیـک یـا    

گویم. مردی که به همسر خـود در منـزل کمـک     گویم از سوی پروردگار می می

نویسـند  بـرای روزهـا     عبـادت برایشـان مـی   کند به عدد هر موی بدنش یک سال 

 1داری. زنده ها شب داری و برای شب روزه

  پیامبر نزد فاطمه زهرا و منزلت حضرتموقعیّت 

محبّـت   ماننـد  فاطمـه زهـرا   نسبت بـه  پیامبر الزم است بدانیم دوستی 

پـدری   و این احتـرام صـرفاً بـه خـاطر عاطفـه     دیگر پدران نسبت به دخترشان نبود 

نگریسـتند و   به دخترشان به دید عظمـت و بزرگـی مـی    پیامبر خدا نبود. بلکه

توان گفت  گویا از سوی خداوند مأموریت داشتند که از او احتـرام کننـد. بـه     می

دادنـد و شـاید    همین اهت هیچ فرصتی را برای انجام این مأموریت از دست نمی

                                                 
 .85  ص  2. بحاراالنوار  ج  1
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آن موقعیّــت قــام و ایــن بــود کــه م حضــرتیکــی از اهــات مأموریــت آن 

حضرت  روشن شود و مسلمانان ببینند و بدانند   پیامبر اکرم نزد حضرت

 پیـامبر  و خداونـد چـه عظمتـی دارد  چـون     پیـامبر  در پیشگاه  زهرا

دانستند بعد از آن حضـرت نسـبت بـه آن بزرگـوار هتـک حرمـت شـده و آن         می

 دهنـد. طبیعـی اسـت کـه بـا ایـن احترامـات        حضرت را مورد ظلم و ستم قرار مـی 

انـد هـیچ عـذر و       کسانی که نسبت به آن واود گرامی ستم روا داشتهپیامبر

ادیثی را کـه نشـانگر   ای در پیشگاه خداوند ندارند. ما برای نمونه برخی از اح بهانه

 داریم. عرضه می باشد را می نسبت به آن حضرت پیامبر احترامات

در کتاب بحاراالنوار نقل شده کـه )قاضـی ابومحمـد کرخـی( در کتـابش از       

نقل کردنـد کـه    فاطمه و آن حضرت از مادرشان حضرت حضرت صادق

آن » عضاا  بَینکُم کَدُعاءِ بَعضِکُم بَ سولرَال تَجعَلوا دُعاءَ ال: شـد  لوقتی این آیه ناز

  مـن هـم ماننـد سـایر     «را نخوانیـد  پیـامبر  زنیـد  ونه که یکدیگر را صدا میگ

گفتند  خواستند آن حضرت را صدا بزنند می مسلمانان که پا از این آیه وقتی می

   این گونه حضرتش را صدا زدم و از گفتن )پدر( خـودداری کـردم.  رسول اهلل یا

تـو و خـانواده و نسـل تـو نـازل       ! ایـن آیـه دربـاره   ای فاطمـه : فرمودند پیامبر

ـ  ز منی و من از تو  ایـن آیـه دربـاره   چون تو ا  نگردیده است ران خودخـواه  متکبّ

تو به من بگو پدرم  چون ایـن سـخن دلـم را زنـده      !اان فاطمه قریش نازل شده 

 گرداند  سپا صورت مرا بوسید. کند و خدا را راضی می می

در سخن گفـتن  »: کند نیز عایشه دختر طلحه از عایشه دختر ابی بکر نقل می و 

ــی را از  ــهکس ــرا فاطم ــه زه ــول ب ــدا رس ــاه    خ ــر گ ــافتم. ه ــر نی  نزدیکت
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آمـد   به او خـوش  رسول گرامی شد وارد می پیامبر بر  طاهره صدیقه

 کـه نشاند و نیز هـر وقـت    ای خود میبوسید و او را در ا گفت و دستش را می می

خواست  بانوی بزرگ اسالم پیش پدر بر می  شد وارد می فاطمه بر پیامبر

 «بوسید. را می خدا رسول گفت و دو دست و خیرمقدم می

ی فراوان است و ما برای نمونـه  نّهای شیعه و سُ از این نمونه احادیث در کتاب 

روه شیعه و ر نقل کردیم. با تواه به احادیث صحیح و قابل قبول هر دو گااین مقد

تواه کـرد   نسبت به آن حضرت پیامبر این همه احترامعلّت  ی باید بهسنّ

 : ها و اینکه برخی از آن

 خدیجـه  فرمودنـد بهتـرین زنـان اهـل بهشـت      اسالم رسول گرامی ـ1

 1و )آسیه( زن فرعون و مریم دختر عمران هستند.  فاطمه دختر )خولید( و

زنان عالم چهار نفرند و همـان افـرادی کـه در    بهترین : فرمودند پیامبر ـ2

 2.حدیث قبل ذکر کردیم نام بردند

تـو را ایـن افتخـار بـا کـه در میـان        !ای فاطمـه : فرمودند خدا رسول ـ3

 3و آسیه اا داری. خدیجه مریم و  برترین زنان عالم

برتر بودن این چهار زن داللت دارد ولی از این احادیث   احادیث براین گونه  

خوشـبختانه   .شود کـه کـدام زن از میـان ایـن چهـار زن برتـر هسـتند        استفاده نمی

را بـر آن سـه بـانو      فاطمـه حضرت  برتری  ی نیز واود دارد کهاحادیث معتبر

 .کند اثبات می

                                                 
 .293/  2. مسند احمد  ج  1

 . همان. 2

 . اإلستیعاب. 3
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ونـه تردیـدی   بر کل زنـان عـالم هـیچ گ     حضرت زهرا البته ما در فضیلت  

حضـرت   نداریم و مسـلمانان در مـورد ایـن موضـوف اتفـاق نظـر دارنـد زیـرا کـه         

بودند و احدی نیست که بتواند در ایـن عـزت و    خدا رسول تن پاره زهرا

ثین شوکت با وی کوس برابر بزند و ما در تأیید این مطلب به آنچه برخی از محـدّ 

 کنیم. اند بسنده می گفته

 : گوید از قول عایشه می)مسروق بن االادف( 

نزد حضرتش بودیم و حتی یک نفر از مـا   پیامبر روزی من و دیگر زنان 

آمد ولی راه رفتنش  می پیامبر داشت به طرف زهرا فاطمههم غائب نبود. 

 بـه   بود وقتی چشم آن حضرت به او افتاد پیامبر بود که مانند راه رفتنچنان 

آن گاه ایشان را در سمت   ان خوش آمدیدختر ا: خوش آمد گفت و فرمود او

 فاطمـه راست خود یا چپ خود نشاندند و در گوش او محرمانه چیزی گفتند کـه  

حزن و انـدوه او را دیدنـد    خدا رسول هنگامی که  سخت گریستند زهرا

 وقتـی  .خندیدنـد  زهـرا  فاطمـه دیگر بار سر بر گوش او نهاده چیزی گفتند که 

چه رازی به شما  پیامبر سمال کردم  فاطمه از  بلند شدند خدا رسول

 هــیچ واــه فــاش نمــی کــنم  وقتــیرا بــه  پیــامبر راز: بیـان فرمودنــد. فرمــود 

دنیا رفتند حق دارم از  از پیامبر گفتم اکنون که او از دنیا رفتند به پیامبر

 پرسـیدم   آری اکنـون گفـتن آن راز اشـکالی نـدارد    : ال کنم. فرمودندآن راز سم

 : فرمـــود ؟در مرحلـــه اول چـــه گفتنـــد کـــه شـــما گریـــان شـــدید  پیـــامبر

تابی مرا  وقتی گریه کردم و بی  خبر مرگ خویش را به من دادند خدا رسول
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ـ      !فاطمه: فرمودند  دیدند ت آیا از اینکه سرور زنان مممن یـا بـانوی بـانوان ایـن امّ

 1باشی خشنود نیستی.

 زهــرا حضــرت ایــن عبــارت در بیــان فضــیلت احــادیثی کــه در بردارنــده 

ن عباس و باشد بسیار است و بیشتر آنها از عایشه و عمران و اابر بن سمره و اب می

اری از ابوالولیـد روایـت   بخـ : غیر آنها روایت شـده و همچنـین   اسلمی و ابو بریده

هـر کـه او را     تـن مـن اسـت    پاره فاطمه: فرمودند رسول اکرم کرده که

آنهـا   هرا آزرده است. این حدیث به الفاظ گوناگون آمده است ولی همـ بیازارد م

تـن مـن    پـاره  فاطمـه : فرمودنـد  خـدا  رسول : الًبیانگر یک معنی است. مث

است هر که او بیازارد مرا آزرده است و هر که او را غضبناک نماید مرا به غضب 

 آورده است.

 «تـن مـن اسـت...    پاره فاطمه»هودی بعد از نقل حدیث  سمبن عبداهللعلی  

را اذیت کند یا نسـبت بـه او کینـه      فاطمه هر کا شخصی از اوالد: گوید می

ن را نـا ورزد خود را در معرر این خطر عظیم قرار داده است و بالعکا هر که آ

 احترام و تعظیم نماید خویشتن را مواب رضایت او قرار داده است.

 کند استفاده که به آن اشاره می شاید مقصود آقای )سمهودی( از خطر عظیمی

 : او از این آیه قرآن باشد

ِهُ لَعَنَهُمُ اهللُ فِی الدُنیا وَ اآلخِرَةِ وَ اَعَدَلَهُم عَذابا  رسولَ ّنَ الَذینَ یُؤذُوّنَ اهللَ و ا

کنند در دنیا و آخرت مورد لعن  ش را اذیت میپیامبر هائی که خدا و آن» .2اَلیما 

                                                 
 .2. طبقات ابن سعد  ج  1

 .57. سوره احزاب  آیه  2
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مچنـین  و ه «.ا گردیـده اسـت  گیرند و برای آنان عذابی دردناک مهیّ میخدا قرار 

را آزار  پیـامبر  کسـانی کـه  ». 1لَهُم عَذابٌ اَلایمٌ  اهللِ ولَسُرَ وَالَذینَ یُؤذُوّنَ: آیه

 «عذاب دردناکی خواهند داشت.  دهند

کنـیم بـا تواـه بـه آیـاتی کـه ذکـر شـد و          ال مـی محترم سم اکنون از خواننده

ــین  ــامبر اکــرم فرمایشــاتهمچن ــاره    پی ــاره کســانی کــه پ ــان درب ــن نظرت  ت

 را آزردند چیست؟ خدا رسول

 خـدا  رسـول  فراوان بیان احادیثی بود که بیانگر عالقهبگذریم  سخن در  

ست و باید بپذیریم که به شـماره درآوردن ایـن احادیـث کـار     ا افاطمه زهربه 

هر گـاه مسـافرت    خدا رسول : فرماید مشکلی است. از امله احادیثی که می

   نمودنـد  خـداحافظی مـی   اوکردنـد و بـا    رفتند آخرین نفری کـه مالقـات مـی    می

آن   فرمودنـد  بود و در بازگشت نخستین کسـی کـه دیـدار مـی      حضرت زهرا

 حضرت بود.

آن حضـرت   مرااعـت نمودنـد بـه خانـه    از سـفر   خدا رسول یک بار که 

امـام  آویختـه شـده و    زهـرا  حضرت ر خانهای نو د رفتند  مالحظه کردند پرده

 انـد   دو دسـتبند نقـره بـرای زینـت بـه دسـت آویختـه        امام حسـین و  حسن

علّـت   حدس زدنـد کـه    حضرت زهرا این بار داخل خانه نشدند   پیامبر

به داخل خانه چیست؟ بالفاصله پرده را کندند و دو دسـتبند را   پیامبر نیامدن

ــد و خــدمتهــای فرزنــدان  نیــز از دســت  فرســتادند  پیــامبر خــود درآوردن

                                                 
 .61. سوره توبه  آیه  1
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 هـا خـانواده   ایـن : ها را گرفتند و به مصرف فقرا رساندند و فرمودند آن پیامبر

 مند شوند. ات دنیوی بهرهدوست ندارم که از لذّ  من هستند

هـای خـود نقـل     در کتـاب سـنّت   این حـدیث را بسـیاری از دانشـمندان اهـل     

النی شدن سـخن خواهـد بـود و از میـان علمـای      اند که نقل آن ها باعث طو کرده

یل و صـ در کتـاب شـری) )کـافی( و دیگـران بـا تف      شعیه شیخ بزرگوار کلینـی 

 اند. الف اندکی بدین گونه نقل کردهتتوضیح فراوان با اخ

هـر گـاه    خـدا  رسـول  : کند که فرمودند روایت می زراره از امام باقر 

کردنـد و آخـرین    مـی  الزم بود خداحافظیکردند با همه کسانی که  میسفر قصد 

  ره از خانــههمـوا  پیــامبر ای کـه سـفر   بـود بـه گونــه    حضـرت زهــرا  نفـر  

ل از هـر  کردند قب گرفت و هنگامی که مرااعت می صورت می  حضرت زهرا

 کردنـد. یـک بـار بـرای     آن حضـرت رفتـه و بـا ایشـان دیـدار مـی       کا بـه خانـه  

های انگ بـه   زمان نیز سهمی از غنیمت مسافرتی پیش آمد  در همان پیامبر

ــه  علــی حضــرت ــود و آن را ب ــد. آن   حضــرت زهــرا رســیده ب داده بودن

 حضرت از آن سهم غنائم انگ یک پرده و دو دستبند خریدند.

از سفر برگشتند ابتدا به مسجد رفتند و آن گاه به طرف  خدا رسول وقتی 

برخاستند و با یک دنیـا    حضرت زهرا ی) بردند.تشر  حضرت زهرا منزل 

 هـای  نگـاهی بـه دسـت    پیـامبر خـدا   رفتند. پیامبر شوق و ذوق به سوی

ای ادیـد دیدنـد کـه     نمودند و دستبند نقره را دیدند و همچنـین پـرده    فاطمه

حضرت  نمودند)و رفتند(   حضرت زهرا دار به  آویخته شده بود  نگاهی معنی

د و فرمودند پدرم تا به حال بـا مـن چنـین    غمگین شدند و به گریه افتادن  زهرا
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را صدا زدند و پرده را از داخل خانه کندند و  حسنینرفتاری نداشتند  سپا 

دو فرزنـد   رده میان پرده گذاشتند و به وسـیله دستبند را هم از دست مبارک باز ک

فرستادند و گفتند به ادّتان سالم برسانید و به حضـرتش   پیامبر خود خدمت

 د ما کاری نکردیم که سزاوار سرزنش باشیم.عرر کنی

ــه ســوی   ــز ب ــاندن  خــدا رســول آن دو عزی ــادر را رس ــام م ــد و پی  .دآمدن

هــر دو را در آغــوش گرفتــه و هــر یــک را روی یــک زانــوی خــود  پیــامبر

ه قطعـه نمودنـد و آن را   نشاندند. بعد دستور دادند که دو دستبند را شکسته و قطعـ 

نـه   ان فقیرانی بودند که هـیچ نداشـتند   )صفّه( تقسیم کردند چون آن میان اصحاب

 منزل و نه مال و ثروت.

این حدیث آن گونه که مالحظه نمودید مورد اتفاق تمام دانشمندان مسـلمان   

ده است  البته مقـداری  ی نقل شهای شیعه و سنّ است و با تغییر مختصری در کتاب

 پیامبر خـدا  کهای  داخت. مقصود از پردهآن به بحث و گفتگو پر باید درباره

آویزند نیسـت.   ای که پشت در خانه می ماً پردهبه آویختن آن اعترار کردند مسلّ

تـر پوشـیده    شود که داخل خانـه بهتـر و کامـل    ای باعث می چنین پرده زیرا که این

نسبت به آویختن چنین پوششی به خشـم   رسول اکرم شود و محال است که

پرده ای در داخل منزل به   فاطمه آن است که  بلکه حتماً مقصود آمده باشند.

زینتی هم به طور یقین حرمتـی نـدارد    پرده چنین عنوان زینت آویخته بودند و این

اش بـا چنـین زینتـی مناسـب      و خـانواده  پیامبر ولی از آنجا که اساساً زندگی

ان دسـتبند و  از ایـن معنـی آزرده خـاطر گردیدنـد و داسـت      نیست  نبی اکـرم 

 حضـرت  تی شایسته همان بود کهگردنبند نیز به همین قرار است و در چنین موقعیّ



 

 

  

 

 15   

آن پرده و دستبند را در راه خدا انفاق کنند که انجام دادنـد  و بـه دنبـال     زهرا

انـد در کتـاب )مناقـب     نقـل کـرده  سـنّت   ای که برخی از عالمان اهـل  آن به گونه

چشم مبارکشـان بـه آن پـرده و     خدا رسول تیفاطمه( از قول ابوهریره که وق

 : دستبند افتاد  سه بار فرمودند

را با دنیـا چـه    دآل محمّ  پدرش فدایش بادکه این کار را انجام داده است

اند و دنیا به طفیل واود آن هـا خلـق    کار؟ زیرا که آنان برای آخرت آفریده شده

 گردیده است.

از اابر بـن عبـداهلل انصـاری     امام صادقمرحوم مجلسی از تفسیر ثعلبی از  

را دیدند که لباسی پشـمینه بـر     فاطمه   رسول اکرم : نقل کرده است که

گردانـد و در   تن داشتند و با دست خود آسیا را برای آرد کردن گندم یا اـو مـی  

با دیـدن ایـن    پیامبر دادند  اشک از چشمان همان حال فرزند خود را شیر می

تلخی و سختی دنیـا را پیشـاپیش بچـش تـا      !دختر اان: شد و فرمود منظره سرازیر

 رسـول  ای : عرر کـرد   حضرت زهرا شیرینی آخرت را پا از آن دریابی  

گـویم و بـه خـاطر     گرامی پروردگار  خدای بزرگ را بر نعمت هایش سپاس مـی 

 های او شکر فراوان دارم  پا از این گفتگو بود کـه ایـن آیـه نـازل شـد      بخشیده

وَلَسَوفَ یُعطیکَ رَبُکَ فَتَرضی 1 «چنان بخششی بر تـو   آن رتبه زودی پروردگا

 «2نماید که راضی و خشنود گردی.

 

                                                 
  .5ضحی آیه  سوره . 1

 .43. بحاراالنوار  ج  2
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 حجاب و فاطمه زهرا

به عنوان یـک زن نهایـت اهتمـام را در حفـا حجـاب و       حضرت صدیقه 

ـ       ت داده و پوشش خود داشتند. یعنی همان چیـزی کـه اسـالم آن قـدر بـدان اهمیّ

هـائی   آورد. نابسمانی تواهی به آن هزاران ارم و انایت به واود آورده و می بی

که از نبود پوشـش کامـل بـرای زن هـا در اامعـه بـه واـود آمـده کـم نیسـت و           

ـ   ی و تعـالی وی مطـرح   متأسفانه امروز و در زمان ما تحت عنـوان آزادی زن و ترقّ

ست که هر روز و هـر هفتـه   شود  شاهد بر این سخن ما روزنامه ها و مجالتی ا می

ها را خواند و  شود  باید آن در کشورهای اسالمی و غیر اسالمی چاپ و منتشر می

دنیا مخصوصـاً سـاکنان    غات زندگی ماشینی غرب را برای همهبررسی کرد تا سو

 زمین بیشتر شناخت. مشرق

 انگیز در س)أها و فجایع و حوادث  فراموش نکنید که بسیاری از این رسوائی 

د بودند و به حالل و حـرام اعتقـاد داشـتند و    ت مقیّزمانی که زنان به حجاب و عفّ

کردند واقع  ی از اینکه مردی بیگانه آنان را ببیند خودداری میدر آن زمانی که حتّ

نمی گردید. ولی امروزه که زنان در سطح اهان با بـی تفـاوتی بلکـه بـا رغبـت و      

معرر دید صدها بلکه هزاران نفـر از مـردان   خود را در    چهره و اندام برهنهمیل

ها را شاهد هسـتیم  و   یعفّت ها و بی تین همه انایات و خیاندهند  ا اانبی قرار می

دارنـد و   هـای غربـی بـر مـی     آور است الگوهائی که زنان مسلمان از زن چه تأس)

ازا روز  اعتقاد به قیامت و محاسبه همچون بسیاری از آنان نسبت به این مسائل بی

هـای   کسانی کـه صـحنه    آنکه در برخی از مواردتر  هستند حرکت کنند  و االب

مسـلمان مـا بـه    هـای   زندگی ااتماعی زن غربی را هم شاهد بودنـد ببیننـد کـه زن   
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ازی بوده و هر روز شـکل تـازه ای و روش   بیش از آنها به فکر دلبری و طنّ مراتب

از همـه مهـم تـرآن اسـت کـه      دهنـد و   خاصی را در این زمینه از خـود بـروز مـی   

س )حجاب اسالمی( اامعه اسالمی ما همین قیافه ها و مدل ها را تحت نام مقدّدر

دهند  و طبقات مختل) زنـان از   کنند و آن را به اسالم و دین نسبت می عرضه می

حجـاب اسـالمی قـانع     چنـان تحـت وا ه   رهنـگ و علـم  خـود را آن   و ف نظر سـنّ 

است چنین برداشت کنند تر  آن ها پایین وگانی که سنّسازند که دختران و نوبا می

های هوس انگیز خانمان سوز عین متن قرآن و دین است   ازی ها و مدلکه این طنّ

 وای بر ما و وای بر فرهنگ ما.

رسد که بازگو کردن این مطالب کامالً بی فایـده   گر چه ابتدا چنین به نظر می 

 : است و به قول شاعر

 البته به اائی نرسد فریاد استآنچه        و ناله اگر ناله من گوش اگر گوش تو

به یاد دارم خاطره ای با دردناک و آزاردهنده  چنـد سـال قبـل کـه توفیـق       

بایسـت بـا    ه که حاایـان مـی  ودر مراسم سعی بین صفا و مر  ف به حج داشتمتشرّ

ه را هفـت بـار طـی کننـد  الـوی مـن       وبین دو کوه صفا و مـر  لباس احرام فاصله

خانمی ایرانی مشغول مناسک حج بود  پوششی داشت که از گفـتن و نوشـتن آن   

شرم دارم در هر حال آنچنان نازک بود که رنگ پوست بدنشان کامالً پیـدا بـود.   

خره باید بـه  فتادم که باألابار پشت سر او حرکت کردم  ولی به فکر اباإلمقداری 

خـانم  : کنـار آن خـانم رسـاندم و گفـتم     اتالش کردم و خود ر ایشان تذکر دهم 

ـ  شما اگر به پوشش قرآنی اهمیّ !مسلمان ه داشـته باشـید در   تی نمی دهید ولـی تواّ

حال حاضر شما مُحرِم هستید و یکی از شرایطی که باید در لباس احرام باشـد آن  
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یـن لبـاس شـما سـاتِر     است که کامالً بدن را بپوشاند و به تعبیر فقهی ساتِر باشد و ا

زنـد    شود و بـه حـج شـما لطمـه مـی      در نتیجه احرام شما دارای اشکال می  نیست

 شود. این مطلب به خودم مربوط می: متأسفانه ایشان با کمال پرروئی به من گفتند

بایست از  ای نیست به حکم وظیفه امر به معروف و نهی از منکر می ولی چاره 

ردن حکم قرآن در مورد حجـاب و پوشـش بـانوان    ای در اهت بازگو ک هر شیوه

بدین منظور خاطر مبارک و ذهن خواننـدگان محتـرم را بـه      مسلمان استفاده کرد

 : ه کنیددارم  تواّ مقدار چند دقیقه به این مسئله معطوف می

گاهی برای اینکه به خیال خود وادانشان را آرام کنند و نـدای الهـی کـه در     

ی بدون الهام گرفتن از بیرون آن را به و به طور طبیعی و حتّ زند درونشان فریاد می

گویند حجاب در قرآن که کتاب آسـمانی   کند خفه سازند  می پوشش دعوت می

اصرار بر ضروری زندگی را بیان فرموده  نیست. بنابراین   ماست و همه دستورات

از آش تـر   هـای داغ  دیگران و بـه قـول معـروف کاسـه    ی  این امر ساخته و پرداخته

 : داریم در پاسخ این عزیزان عرر می  باشد می

این نکته که هر چه ما وظیفه داریم بدان عمل کنیم باید به طـور صـریح    ؛اوالً 

ی به ادبیات عرب ما و اقشاری که حتّ قابل فهم و درک تمام افراد اامعه در قرآن

ای که هر فردی با  و دستور زبان قرآن هم آشنائی ندارند بازگو شده باشد به گونه

ـ  پیـامبر  به قرآن بتواند بفهمد و دیگر نیازی بـه  مرااعه م قـرآن نداشـته   و معلّ

ست که قرآن با آن مخال) بوده و به طور واضـح  ا باشد  مطلبی نادرست و چیزی

 : فرماید می 44مبارکه نحل آیه  نماید. قرآن کریم در سوره می و روشن آن را ردّ

م یَتَفَکَروُّنَعَلَهُم لَیهِاسِ ما نُزِّلِ اِلَلنّنَ لِیِکرَ لِنُبَکَ الذِّ... وَ اَنزَلنا اِلَی. 
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سـازی   نما قرآن را به سوی تو فرستادیم تا برای انسان ها بیـان کنـی و روشـ   » 

 .«آنچه را که )به عنوان دستورالعمل زندگی( برای بشر نازل شده

ود ن نقـش واـ  صـریح و روشـ  یه شریفه به طـور  فرمایید در این آ مالحظه می 

مطالـب قـرآن و معـارف کتـاب      را بیان کننده و توضیح دهنده پیامبر سمقدّ

دهنده این مطلب است که قرآن نیاز به آسمانی قرار داده و این خود نشان  سمقدّ

بتواند خـودش مسـتقیماً از قـرآن    علّم دارد و این گونه نیست که هر کا مبیّن و م

 اموزد.مسائل و مطالب را بی همه

از امله فخـر رازی    توضیح و تفسیر این آیه شریفه مطالبی دارنددر ین مفسّر 

 : گوید میسنّت  بزرگترین مفسّر اهل

این است که این قرآن نیازمنـد    شود آنچه از ظاهر این آیه شریفه استفاده می 

چنانچه گفتیم مقصود آیـه  : گوید است  در آخر سخن خود می پیامبر به بیان

 سهمه احکام قرآن شـخ  واـود مقـدّ    کننده دهنده و روشن است که شرحاین 

 1است. پیامبر

این آیـه داللـت دارد بـر    : فرماید مرحوم عالمه طباطبایی در تفسیر المیزان می 

ـ  پیـامبر  سخن  شرح و تبیین آیات قرآندر اینکه  ت اسـت و بایـد بـدان    حجّ

ت اسـت و در درسـتی و صـحّ    ه به حدیث ثقلـین کـه متـواتر   عمل شود... و با تواّ

 خــود واــود مقــدّس همچــون پیــامبر بیــت اهــل 2صــدور آن شــکّی نیســت

                                                 
 .37  صفحه 20. تفسیر فخر رازی  ج  1
مکـرّر در طـول عمـر پربرکـت خـود       پیـامبر  سخن معروفی اسـت کـه   . حدیث ثقلین همان 2
اند و چنـدین راوی آن سـخن را    اند و تمام بزرگان از محدّثان و مفسّران اسالمی آن را نقل کرده فرموده
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آیات قرآن و احکام الهی هستند ولی غیر از آنهـا دیگـر   ی  بیان کننده پیامبر

اند سخن آنان برای  نی که بعد از آن حضرت آمدهاو دانشمند پیامبر اصحاب

 1ء نخواهد بود.ارات شرعی نبوده و الزم اإلمسلمانان حجّ

کلّی  هرگز نمی توانیم بگوئیم که فـالن حکـم    بنابراین به صورت یک اصل 

آن را در قرآن نمی بینیم؟ و یا اینکه اگـر آن را در  ما  در قرآن هست یا نه؟ و چرا

 تـوانیم بـدان عمـل نکنـیم  زیـرا بـه حکـم خـود قـرآن  سـخن           قرآن ندیـدیم مـی  

به سـخن خانـدان آن حضـرت و     پیامبر و به فرموده خود شخ  پیامبر

  هر چه بگویـد قهـراً از قـرآن اسـتفاده کـرده و      امامان و پیشوایان از اهل بیت

ورات آنان برای مسـلمانان الزم  آنان مفسّر و بیان کننده احکام قرآن هستند و دست

 خواهد بود. ءارااإل

بارکـه  در قرآن بیابـد  آیـات م   ه حجاب را؛ اگر کسی بخواهد ریشه مسئلثانیاً 

به تفسیر  شرح و  ید به دقّت مطالعه کند و با مرااعهاحزاب را با سوره نور و سوره

حجـاب یـک حکـم کـامالً      تا ببیند که مسئله توضیح آن آیات را از نظر بگذراند

قرآنی است و وقتی قرآنی شد تمام مسلمانان باید آن را بپذیرند و در این صورت 

یک مسئله ضروری یعنی مطلبی که مورد قبول اگر کسی آن را قبول نداشته باشد 

                                                                                                               
 گوینـد یعنـی کسـانی کـه شخصـاً آن را از      بـازگو کـرده بـدین اهـت آن را متـواتر مـی       پیامبر از
ه قدری زیادند که اای شبهه ای در صدور این فرمایش   از آن حضرت اند ب گزارش کرده پیامبر

گذارم یکی قـرآن و   روم و دو چیز گرانمایه در میان شما می باقی نمی ماند  فرمودند: من از میان شما می
 دیگری اهل بیت من و آن دو هرگز از هم ادا نخواهند شد.

 .278  صفحه 12. تفسیرالمیزان  ج  1
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کرده و چنین کسی به حکم قرآن و اسالم )مرتد( و از دین  تمام مسلمانان بوده ردّ

 برگشته خواهد بود.

 :دهد مسلمان این گونه دستور می   به بانوان31مبارکه نور آیه  در سوره 

نَ فُرُوجَهُنَ وَ الیُبدینَ زینَتَهُنَ اِلّاا  وَ قُل لِلمُؤمِناتِ یَغضُضنَ مِن اَبصارِهِنَ وَ یَحفَظ

 جُیُوبِهِنَ وَالیُبدینَ زِینَتَهُنَ اِلّا...علی  ما ظَهَرَ مِنها وَ لیَضرِبنَ بِخُمُرِهِنَ
های خود را از نگاه هوس آلود فرو گیرند و دامـان   به بانوان مممن بگو چشم» 

خویش را حفا کنند و زینـت خـود را اـز آن مقـدار کـه نمایـان اسـت آشـکار         

خود بیفکنند )تا گردن و سینه بـا آن   خود را بر سینههای  ننمایند و اطراف روسری

 «پوشانده شود( و زینت خود را آشکار نسازند مگر...

یا اَیّهُا النَبِیّ قُل لِأزواجِکَ و بَناتِاکَ وَ  : فرماید احزاب می و در سوره مبارکه 

  1نِساءِ المُؤمِنینَ یُدنِینَ عَلَیهِنَ مِن جَالبیبِهِنَ
)الباب(های خود را   دخترانت و بانوان مممنه بگو و به همسرانت !پیامبر ای»  

 .« بر خویش فرو افکنند

مبارکـه نـور و احـزاب در مـورد      ید در این دو آیـه از سـوره  ئفرما ظه میمالح 

شدن مطلب باید دو سه  روشنپوشش بانوان دستوراتی را بیان فرموده که ما برای 

پوشـش  امله از این دو آیه را کامالً بررسی کنیم تا فرمان خداوند را در رابطه بـا  

 : تواه است سوره مبارکه نور دو امله قابل بانوان به دست آوریم  در آیه

و املــه  «را آشــکار نماینــد نبایــد زینــت خــود» نَهُتَزینَاا باادینَالیُوَاملـه   

َجیُوبِهِنَعلی  وَلیَضرِبنَ بخُمُرهِن «ِهایشـان   بیحتماً باید خمارهای خود را بر ا

                                                 
 .59  آیه سوره احزاب .1
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  یُادنِینَ عَلَایهنَ مِان جَالبیابِهِنَ    رکه احزاب  امله مبا و در آیه سوره «بیفکنند

 .«های خود را به خود نزدیک کنند و بر خود بیفکنند  الباب»

ــای وا ه   ــه عبــارت دیگــر اول بایــد معن یــب( و )خمــار(  )اِ)زینــت(  هــای  ب

روشن شود تا در مرحله بعد به ارتباط این وا ه ها با کلمـات قبـل و بعـد     )الباب(

بـه   آن ها برسیم و بدین ترتیب فرمان خداوند را در رابطه پوشش و حجاب بانوان

 دست آوریم.

 اما معنی وا ه ها

 اولین وا ه  زینت است.

راغب اصفهانی در کتاب مفردات که کلمات قرآن را صرفنظر از ارتبـاط آن   

زینت حقیقی آن چیزی است کـه  »: نویسد کند می کلمه با قبل و بعد آن تفسیر می

دنیـا و چـه   ر قرار نگیرد چه در با داشتن آن در هیچ حالتی انسان زشت و مورد تنفّ

در آخرت و زینت سه گونه است. زینت نفسانی که مربوط به نفا و روح انسـان  

بلنـد و   است مانند علم و اعتقادات صـحیح و زینـت بـدنی ماننـد نیرومنـدی و قـدِ      

  بـه او وابسـته شـده و    زینت بیرونی که در خود انسان نیست و از بیـرون واـود او  

 1.زینت او گردیده مانند مال و مقام مایه

برخـی از   و ن زمینه بعد از نقل عبارت مفرداتو صاحب کتاب التحقیق در ای 

پـا روشـن شـد کـه حقیقـت زینـت عبـارت اسـت از         »: دگوی های معتبر می لغت

آن چیز  چه ذاتی باشد یا عَرَضی )عرضی یعنی اینکه خود  زیبائی ظاهری هر چیز

                                                 
 . مفردات راغب در کلمه )زین(. 1
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از امـور زیبـا شـده ماننـد     ست ولی به خاطر ارتبـاط و اتصـال بـه برخـی     یذاتاً زیبا ن

شود( بنابراین زینـت زن   صورت انسانی که ذاتاً زشت است ولی با آرایش زیبا می

ی  شود و قابل دیـدن اسـت و الـوه    عبارت است از هر چه که از او نشان داده می

بدین ترتیـب )زینـت زن( شـامل صـورت و دسـتهای او هـم         خاص خود را دارد

لیه( کـه  دیگری هم در کالم عرب است به نام )حِ  هشود  البته در این مورد وا می

 عرضـی )نظیـر  هـای   لی( و مقصود از حلیه فقآ زینتامع آن عبارت است از )حُ

انـد و   بند و دستبند( اسـت  و برخـی از مـملفین از ایـن نکتـه غفلـت داشـته        گردن

انـد و برخـی بـرای اینکـه از ایـن مشـکل تفسـیر         )زینت( را به حلیـه تفسـیر کـرده   

الً زینت را ع زینت است یعنی مثاز زینت موض منظور: اند گفته  ست فرار کنندنادر

 1«ع زینت را )مچ( دانسته اند.دستبند دانسته و موض

 مار است که امع آن عبارت است از خُمُر یعنی خمارها.دومین وا ه  وا ه خُ 

 : گوید راغب می  در کتاب مفردات

پوشـیدن قـرار    پوشیدن چیزی اسـت و آنچـه کـه وسـیله     ر به معنیمُکلمه خُ»  

ام آن چیزی مار نشود )خِمار( ولی در عرف عرب کلمه خِ گیرد به او گفته می می

 .« شود آن پوشیده می است که سر زن به وسیله

 : گوید و در کتاب التحقیق در این زمینه می 

نـد بـدان اهـت    ا مار از یک ریشه است و اگر به شراب )خَمر( گفتهخَمر و خِ

پوشاند و به درون انسان نفوذ کـرده   است که نیروها و حواس ظاهری انسان را می

                                                 
 .396  صفحه 4. التحقیق  ج  1
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پوشـاند...   ا )خِمار( چون سـر را مـی  دهد... و امّ پوشش قرار می شتپ و عقل را هم

شـود.   مار گفته میپوشاند )مانند مقنعه و روسری( خِ بنابراین به آنچه که سر را می

 جُیُوبِهِنَعلی  وَلیَضرِبنَ بِخُمُرِهِنّ: شود قرآن گفته می اینکه در: گوید سپا می

لبـاس و    نفرمـوده بایـد خمارهـا     «های خود بزنند باید خمارهای خود را بر اِیب»

مایه پوشش )ایب( قرار گیرند بلکه فرموده خمارها را بـه ایـب هـا بزننـد بـدین      

و ثابـت اسـت ولـی    معنی است که )خمار( لباس سر است کـه همیشـه بایـد باشـد     

 های خود بیفکنند. است که آن لباس سر را بر ایب ایندستور قرآن 

اضافه شـده و معنـایش    (هنّ)به  (خُمُر) این آیه شریفه تواّه فرمایید  کلمهدر  

ولی بـه گفتـه صـاحب التحقیـق ایـن اضـافه         عبارت است از خمارهای خود آنان

)خُمُر( به )هنّ( داللت دارد بر اینکه خُمر از لـوازم زن هاسـت و از چیزهـائی کـه     

و از آنـان اـدا   ( برای آنان ثابت اسـت  رهمیشه با آنان همراه است پا گویا )خُمُ

ان ( همیشه به آنـان چسـبیده و هیچگـاه از آنـ    ب( که )اِییُوبهنَنمی شود مانند )اُ

 نفک نیست  مُ

( )عَلی( آمده به معنی )بَر( و این اشاره نَهِوبِیُکته دیگر اینکه قبل از کلمه )اُن 

ـ ر( کامالً باید بـر )اُ دارد بر اینکه )خُمُ وب( احاطـه داشـته و همـه اطـراف آن را     یُ

 ای از )ایب( از پوشش )خُمر( خالی نباشد. ای که هیچ نقطه بگیرد به گونه

ـ خُ)بِز کلمـه  و ضمناً قبـل ا   ( آمـده یعنـی حتمـاً بایـد     بنَضـرِ لیَ( کملـه )وَ نَهِرِمُ

زدن داللت دارد بر اینکه به هـر   خود بزنند و کلمههای  خمارهای خود را بر ایب

نحو ممکن با کشیدن خمار یا با گره زدن آن یا چسباندن دو طـرفش بـه یکـدیگر    

 بایست )ایب( پوشیده شود. می
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امـر اسـت یعنـی     صـیغه ( بنَضرِلیَآن است که کلمه )وَ هقابل تواّی  و باز نکته 

 رساند. ت اهتمام در پوشش را میباید بزنند و این شدّ

)اِیب( است که امـع آن عبـارت اسـت از ایـوب یعنـی       سومین وا ه  وا ه 

 1قسمت الوی گردن.

ت است از قسمت رایب عبا آید کلمه آنچه که از کتابهای لغت به دست می 

رسـد دکمـه نـدارد و     الوی گردن که معموالً باز است و وقتی پیراهن به آنجا می

گـوئیم و   گردد  این قسمت از گردن را در فارسی گلو می دو طرف پیراهن بر می

ارد  به کسی که سرش را پـائین انداختـه و   ادبیات فارسی هم این وا ه واود ددر 

ر در ایـب تفکّـر فـرو بـرده( بـدین ترتیـب       گفتند )سـ  مشغول فکرکردن است می

 توان گفت )ایب( عبارت است از گردن و غبغب و قسمت باالی سینه. می

شـود بـه معنـی     البیـب( مـی  کمله )اِلباب( است که امع آن )اَ آخرین وا ه 

 پوششِ روی لباس.

)البـاب( و اینکـه اصـل آن از     تاب التحقیق بعد از تحقیق در مـاده صاحب ک 

همـان طـوری کـه در      وق دادن چیـزی از اـایی بـه اـایی اسـت     لب یعنـی سـ  اَ

شـود کسـی کـه از فـردی شـکایت کـرده حکـم         محاورات فارسی هم گفتـه مـی  

)الب( او را در دست دارد یعنی به وسیله آن حکم آن فرد را از محلّ زنـدگیش  

 : گوید می ؛کشد ه میگابه داد

( عبـارت اسـت از   لبابشود این است که )اِ آنچه از کتابهای لغت استفاده می
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پوشـاند ماننـد ملحفـه و بـدین ترتیـب یکـی از        آن چیزی که بـدن و لبـاس را مـی   

شکلی که فعالً بعضی از بـانوان  ب( چادر خواهد بود  یقیناً چادر به مصادیق )البا

کنند همان گونه است کـه در کتابهـای لغـت  البـاب را معنـی       مسلمان به سر می

بلند و گشادی که کـامالً تمـام بـدن و لبـاس آن هـا را       کرده اند  یا مثالً مانتوهای

 .توان گفت همان چیزی است که قرآن دستور داده است می بپوشاند 

آنچه عرر شد  بر اساس ریشه یابی لغات و وا ه هائی که در قرآن کریم در  

ران از اینجا به بعد باید از فرمایشاتی که مفسّ  مورد پوشش بانوان مطرح شده است

 اند استفاده کنیم. یل آیات فوق بیان فرمودهدر ذ

: کند که فرمودنـد  نقل می پیامبر خدا در تفسیر مجمع البیان حدیثی را از 

حـرم  م است تا حدی که لبـاس زیـر را هـم درآورده و پسـر و بـرادر مَ     حرَشوهر مَ

هستند تا حدی که بایـد پوششـی حـداقل داشـته باشـد کـه از آن تعبیـر بـه )ِدرف(         

و دائـی و عمـو و...( چهـار    حرم )مثل پـدر و بـرادر   ولی برای غیر مردان مَشود  می

 ر ـ مقنعـه( و )البـاب ـ همـان پارچـه      نوف لباس بایـد داشـته باشـد. )درف( و )خمـا    

 1سراسری که روی لباسش و بدن را بپوشاند( و )ازار(.

 )درف( که لبـاس چسـبیده  : فرمودند بدین ترتیب چهار نوف لباس برای زن بیان 

که مقنعه است و )الباب( همان پوشش کامل بـدن و )ازار(  در   (ه بدن و )خمارب

آید چیزی است شبیه )دامن( که امـروز   مورد )اِزار( آنچه که از لغت به دست می

بدن بانوان مسلمان یـک   بدین ترتیب  قسمت میانهکنند و  بانوان از آن استفاده می

                                                 
 به نقل از تفسیر مجمع البیان. 430  ص  3. تفسیر صافی  ج  1
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 های بدن دارد. پوشش اضافه از سایر قسمت

نور  ی سوره مبارکه قابل تواّه است  این است که در آیهای که در اینجا  نکته 

و زنان نباید زینت خود را آشکار » وَ الیُبدینَ زینَتَهُنَ اِلّا ما ظَهَرَ مِنها: فرماید می

فرماییـد در ایـن آیـه شـریفه        مالحظـه مـی  «کنند مگر آن مقداری که ظاهر است

ـ  تثناء شده است و آن استثناء با املهحکم پوشش اسمقداری از بدن بانوان از  ا )اِلّ

ها ظاهر است( بیان شده است  باید در مـورد ایـن   مگر آنچه که از آن: مِنها ما ظَهَرَ

مرااعه کرد تا ببینیم آن بزرگان در این مـورد   معصومین ء به فرمایشاتناثاست

 فرمایند. چه می

شـده کـه وقتـی از حضـرتش     نقـل   در کتاب شری) کافی از امام صـادق  

: پرسیدند چه مقدار از بدن زن  اایز است برای مـرد کـه بـدان نگـاه کنـد فرمـود      

 .1دست و دو قدم  یعنی دو پا از ک) پا تا مچ... صورت و دو ک)

توانـد از   ای است بین آنچه که زن مـی  ید مالزمهئفرما بدین ترتیب مالحظه می 

 به بدن زن نگاه کند.تواند  بدنش نپوشاند و آنچه که مرد می

و فتوای مرااع تقلید نیز در این مورد همین گونـه اسـت و بـا اسـتفاده از ایـن       

دو کـ)  تواننـد صـورت و    اند بانوان مسـلمان مـی   حدیث و احادیث دیگر فرموده

 کنند. ءناثاست دست را از آن حکم کلی پوشش

از باشد که بدون تواند ب ه شود که صورت وقتی میالبته در این زمینه باید تواّ 

 یک بانوی اوان  کـامالً تحریـک کننـده   الّا صورت آرایش شده  آرایش باشد و
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مردهای هوس باز خواهد بود و قهراً مرد اوانی که به صورت آرایش شده بانوی 

ایـن   هد بود برای تخلّفات بعدی  نویسندهای خوا مهاوان نگاه کند  این نگاه مقدّ

 کند. زیر الب می ر این مورد به نکتهان مسلمان را دمقاله نظر بانو

اند و برخی  چندی پیش از حضور مرااع بزرگ که برخی از آنان از دنیا رفته 

 : ای بدین گونه محضر آنان نوشتم در حال حیات هستند  استفاده کردم نامه

با تواّه به اینکه بانوان شهرنشین معموالً حداقل آرایش را همیشه دارند  آیا »  

ای را باز بگذارند و به عبـارت   نین صورت آرایش شدهچفرمایید  اازه میباز هم ا

 «شود؟ دیگر آن استثناء باال شامل چنین صورتی هم می

 اایز نیست.: آن بزرگان در اواب نوشتند

آنچه که در این مقاله پیرامون حجاب و پوشش بـانوان مسـلمان مطـرح شـد       

شود و امیدواریم بانوان مسلمان و  همان چیزی است که از قرآن کریم استفاده می

کسانی که مدل حجاب ادید یعنی همین بیرون گذاشتن مقداری از مـوی سـر و   

هـای بـدن    های ال) و تنگ و عرضه کردن زیبائی ها و برآمـدگی  پوشیدن لباس

ـ    پوشش شرعی میو خود را حجاب اسالمی  ه نمـوده  دانند به این چنـد سـطر تواّ

ت اامعه و عذاب الهی در روز قیامت در این شکل شاید به خاطر خدا و حفا عفّ

 حجاب خود تجدید نظر نمایند.

 بـه مسـئله   زهـرا  فاطمـه رت برگردیم به اصل مطلب  سخن در اهتمام حض 

ت برده و نکته لذّ از این پیامبر سای که خود واود مقدّ حجاب بود به گونه

 دند.بیشتر قرار دامحبّت  حضرتش را در این اهت مورد ستایش و

 : کند االولیاء از انا بن مالک نقل می حلیةابونعیم در کتاب  



 

 

  

 

 29   

ترین زیـور   ترین و گرامی ارزنده: ال فرمودنداز اصحاب سم خدا رسول » 

بـه   علـی  گوید ما نتوانستیم پاسخ دهـیم.  برای زنان چیست؟ انا بن مالک می

در میـان   زهـرا  حضـرت  را بـا همسرشـان   پیـامبر  سمالخانه آمدند و این 

خواستید بگویید بهترین زیور زنان آن  می: فرمودند  فاطمهحضرت  گذاشتند. 

 علـی  آنـان نیـز مـردان را نبیننـد. حضـرت     آن هـا را نبیننـد و   است کـه مـردان   

 خـدا  رسـول  بازگشته و این پاسـخ را بـه عـرر    پیامبر بالفاصله خدمت

 1«.تن من است او پارهدرست گفته زیرا  فاطمه: دندفرمو پیامبر رسانیدند.

های دیگری در این زمینه از آن حضرت نقـل شـده کـه مـا بـه اهـت        داستان 

 کنیم. رعایت اختصار به همین مقدار بسنده می

 دعای نور درمانی شگفت آور برای تب

دعاهای فراوانـی نقـل شـده اسـت کـه در مقـام        طاهره صدیقه از حضرت  

های بزرگ دعا که بزرگان از  فرمودند و در کتاب منااات با پروردگار قرائت می

از امله این دعاست که به نام دعای نور معروف   نقل شده  اند علماء اسالم نوشته

است. این دعا در میان علماء بزرگ شیعه در طبقات مختل) از آن حضـرت نقـل   

 و معروف است که این دعا در درمان تب بسیار ممثر است. شده

د ابن طاووس از عالمان و نویسندگان بزرگ شیعه در کتاب مهج الدّعوات سیّ 

این دعا را به اناب سـلمان فارسـی آموختنـد و     زهرا حضرت کند که نقل می

اه خواهی تا وقتی در دنیا هستی گرفتار تب نشـوی هـیچ گـ    اگر می: به او فرمودند
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 : خوانم این دعا را ترک نکن که پدرم به من آموختند و من صبح و شام می

بِسْمِ اللّهِ النُورِ بِسْمِ اللّهِ نُورِ النُورِ بِسْمِ اللّهِ نُاورٌ عَلا    بِسمِ اهللِ الرَحمنِ الرَحِیمِ »

النُورِ اَلْحَمْدُ لِلّهِ لَقَ النُورَ مِنَ هِ الَذى خَمُورِ بِسْمِ اللّلّهِ الَذى هُوَ مُدَبِرُ االُنُورٍ بِسْمِ ال

 فا  کِتاابٍ مَسْاطُورٍ فا  رَ      الَذى خَلَقَ النُورَ مِنَ النُورِ وَاَنْزَلَ النُورَ عَل َ الطُورِ 

رِ مَحْبُورٍ اَلْحَمْدُ لِلّهِ الَذى هُاوَ بِاالْعِزم مَاذْکُورٌ وَبِاالْفَخْ     مَنْشُورٍ بِقَدَرٍ مَقْدُورٍ عَل  نَبِیٍ

ِء مَشْاُکوٌر وَََالَ  اللّاُه َعلا  سَاِیِدنا مَُحمَاِد َو لِاِه        مَشْهُورٌ وَعَلَا  السَارّاءِ وَالضَارّا   

 .«الطّاهِرینَ

عـا را  به خدا بـه بـیش از هـزار نفـر در مّکـه و مدینـه ایـن د       : فرماید سلمان می 

 آموختم که تب بر آنان عارر شده بود و به اذن خدا شفا یافتند.

  پیامبر رحلت

ت بـود  شـدّ   پیـامبر  غم فراق  فاطمهحضرت  بزرگترین غم زندگی  

ر فـراق  ای بـود کـه تصـوّ    ارتباط روحی و پیوند قلبی بین این پدر و دختر به گونـه 

بـا چشـم خـود ببینـد پـدر      برای آن حضرت خیلی سنگین بود چه برسد بـه اینکـه   

 فرماید. بزرگوارش در بستر مرگ افتاده و دقایق آخر زندگی خود را سپری می

 سـخت بـود بـرای     فاطمـه حضـرت   قهراً به هر مقدار که این منظره برای  

 تر. نیز سخت بود و شاید سخت پیامبر خدا

رسـول   فرماید که وقتی زمان رحلـت  از عبداهلل بن عباس نقل می شیخ مفید 

نزدیک شد آن قـدر گریـه کردنـد کـه محاسـن مبارکشـان از زیـادی         اکرم

 : شد  به حضرتش عرر کردندتر  اشک

برای فرزندانم و آنچه که بعد : کنید؟ فرمودند برای چه گریه می !رسول اهلل یا» 

که بعد از  فاطمه آنان خواهد آمد  برای دخترمتم به سر از من از برخی افراد امّ
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آورد  پدر  هیچ کا به فریادش نمـی   شود و هر چه فریاد بر می او ظلم میمن به 

رسـول   این سخن را شنیدند و شروف کردند بـه گریـه     فاطمهحضرت    «رسد

: عـرر کـرد    فاطمـه حضـرت     «دختر عزیزم گریه مکـن »: فرمود اکرم

گریـه  من از فراق شـما    گریم من برای آنچه پا از شما بر سرم خواهد آمد نمی»

د! تو را بشارت باد که بعد از من تو ای دختر محمّ»: فرمودند پیامبر .«کنم می

کـه بـه مـن    ام  به سرعت به من ملحق خواهی شد  تو اولین کسی هستی از خانواده

 .«پیوندد می

داریـم   بیـان مـی   در اینجا حدیثی را از امام هفتم حضرت موسی ابن اعفر 

عظمـت مقـام واالی   ت و شخصـیّ ی  ارائـه را بـه    پیامبر اکرم ت اهتمامتا شدّ

 ه نمایید.را تواّ طاهره صدیقه حضرت 

 : به این نکته تواه فرمایید قبل از بیان فرمایش امام هفتم

 کوبیـده شـد.   پیـامبر  درب خانـه   پیـامبر اکـرم   ظات آخـر عمـر  لح 

شخصاً پشت در رفتند و در را بـاز کردنـد. دیدنـد فـردی بـرای       زهرا حضرت

حال پدرم مناسب نیست و : حضرت فرمودند  آمده پیامبر دیدن و عیادت از

پرسیدند  پیامبر پدر آن فرد هم اصراری نکرد و رفت. پا از آمدن خدمت 

در چه کسی بود؟ عرر کرد کسی برای عیادت شـما آمـده بـود.     دخترم کوبنده

  در بـرو و در را بـاز کـن  آن کوبنـده    : دنـد گفتم حال پدرم مناسب نیسـت. فرمو 

مرگ است که برای قبض روح من آمده  او برای ورود به خانـه انسـان هـا     شتهفر

حضـرت  د است با ااـازه وارد شـود.   فقآ این خانه است که مقیّ  گیرد ااازه نمی

ف مشـرّ  پیـامبر  مـرگ داخـل شـد و خـدمت     در را باز کردنـد. فرشـته  فتند ر
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کمـی  : گردید. از حضرت ااازه خواست برای قبض روح آن حضرت  فرمودنـد 

ف ابرئیل به خدمت حضرت مشـرّ مدّتی  د. پا ازیصبر کن تا برادرم ابرئیل بیا

: عـرر کـرد  مرا تنهـا گذاشـتی.    حسّاس کجا بودی؟ در این لحظه: د. فرمودندش

 بهشت بـودم بـا فرشـتگان دیگـر مشـغول تـزئین بهشـت بـرای ورود شـما بـودیم.          

یاد بهشت مرا خوشحال نمی  حسّاس ابرئیل در این لحظات: فرمودند پیامبر

اهد کرد؟ ابرئیل ت من چه خوکند  بگو ببینم خداوند روز قیامت با گنهکاران امّ

نازل نموده بود خواند  پیامبر ی را که قبالً برحض مبارکه یکی از آیات سوره

آنقـدر خداونـد )آن روز( بـه تـو     » وَلَسَوفَ یُعطیکَ رَبُکَ فَتَرضی: و عرر کرد

احساس آرامش نمود و آماده برای   پیامبر اکرم .«ویببخشاید تا تو راضی ش

 حظه فرمودید ماللقاء و دیدار پروردگار خود شدند تا اینجای اریان را 

گوید به امـام   راوی می: بن اعفررسیم به فرمایش حضرت موسی  حاال می

چـه اریـانی ر     پیـامبر  عرر کردم بعد از رفتن فرشـتگان از حضـور   هفتم

را خواسـتند و بـه    و حسن و حسـین  فاطمه وعلی    پیامبر: داد؟ فرمودند

را مـأمور کردنـد کنـار درب     سـلمه امّ  دیگران فرمودند از اطاق من بیرون روید و

 علی نزدیک بیا. !یا علی: اطاق بنشیند تا کسی نتواند وارد شود. سپا فرمودند

خود گذاشتند و با دسـت   طوالنی بر سینهمدّتی  را  فاطمه دستآمدند. سپا 

 را در دسـت حضـرت    فاطمـه  گرفتند )و دسـت  علی دیگر دست حضرت

د محمّـ  شپیـامبر  این امانت خدا و !الحسنای ابو: گذاشتند( و... فرمودند علی

بود( فرمان خدا و حرمـت مـرا در مـورد او      فاطمهحضرت  است )منظورشان 

به تو فرمان دهد انجام ده زیرا امـوری را کـه    فاطمه آنچه !حفا کن... یا علی
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کـه  ابرئیل به من خبر داده بود به او آموختم  و بدان من از کسـی راضـی هسـتم    

اند پروردگار من و فرشتگان. سپا  باشد و هم چنینراضی از او  فاطمه دخترم

را بـه خـود    و حسن و حسینعلی  را و  فاطمه نام این چهار نفر را بردند و

من برای اینان و هر کا از اینها پیروی کند روی ! اخداوند: چسبانیدند و فرمودند

و آنـان سـتم کنـد     شت بروند و هر کا بههکنم آنان به ب سالمت دارم و تعهد می

ن باشـد و از شـیعیان آنهـا الـو     تر از آنـا  ا عقبید دشمنی ورزد و از آنان الو بیفت

 !ای فاطمه: سپا فرمودند  م گردندکنم که وارد اهنّ تد یا عقب بماند تعهد میبیف

ه خدا سـوگند  نه ب: دوباره فرمودند سپا  راضی نخواهم شد مگر تو راضی شوی

نه به خدا قسـم راضـی   : م فرمودندبارسوّ  از رضایت تود دهم مگر بع رضایت نمی

 .1راضی شدن تو..... ازد شوم مگر بع نمی

را در لحظات آخر عمرشان با ابرئیل   پیامبر گفتگوی مالحظه فرمائید  

هر دو را کنار هم بگذاریـد    فرمودند فاطمهحضرت  و بالفاصله سخنی که به 

  حضرت فاطمه به رضایت  هوابست اپیامبر خد شود  رضایت  نتیجه این می

قرار دهد تـا قهـراً     فاطمهحضرت  خواهد بود. خداوند ما را در مسیر رضایت 

قــرار گیــریم و روز قیامــت از رضــایت حضــرتش  پیــامبر مشــمول رضــایت

 مند گردیم. بهره

بـا اینکـه بـر     پیـامبر  حوادثی پیش آمد  خاندان پیامبر پا از رحلت 

دار زعامـت و رهبـری اامعـه     بایست عهده می پیامبر رمکرّاساس فرمایشات 

                                                 
 .484صفحه  22 النوار جابحار 1.
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باشند  کنار زده شدند و به دنبال آن حوادث بسیار تلخ و شومی پیش آمد کـه تـا   

به حال اامعه اسالمی را گرفتار اختالف و افتراق نموده  عزیزانی را کـه خداونـد   

شدند و قهـراً بـرای   کشیده به انزوا   رهبری را به قامت مبارکشان دوخته بود اامه

خی دیگر به حکومت برسند آن عزیزان مورد ظلم و ستم قـرار گرفتنـد و   اینکه بر

شد آنچه نباید بشود  و ما آن حوادث تلخ را هـم بـرای اینکـه خـاطر شـما آزرده      

 کنیم. نشود و هم به اهات دیگر بازگو نمی
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