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مناسبت

گفتوگو با آیتا...حسینی

روحا ...به روایت روحا...

خراسانی،عضوفقهایشورای

ینامهخودنوشت
مرورفرازهاییاززندگ 
امامخمینی(ره) در زادروز ایشان
روز چهارشنبه اول مهر
1281هجریشمسی
مطابق با  20جمادی
الثانی1320ق،یعنی
مطابقباسالروزوالدت
حضرت زه ــرا(س) ،از
سالله پــاک آن بانوی
اطــهــر ،در شهرستان
خــمــیــن ،مـــولـــودی پا
به عرصه هستی نهاد که او را روحا ...نامیدند.
زندگیپرفرازونشیباینمولودبابرکت،یعنیامام
خمینی(ره)وتأثیریکهحیاتسیاسیواجتماعیاو
برجامعهوتاریخایرانگذاشت،اگرنگوییمبینظیر،
کمنظیر است .البته تردیدی نیست که برای پیدا
کردن شناخت دقیق و درست از زندگی امام(ره)،
بایدافزونبرمدارکواسناد،هزارانگزارشتاریخی
را مرور کرد و مورد تحلیل قرار داد؛ اما امــروز که
سالروز والدت این فرزند راستین فاطمه زهرا(س)
است ،خالی از لطف نخواهد بود که روایتی کوتاه از
زندگی او را با قلم خودش مرور کنیم .آن چه در پی
میآید،فرازهاییاززندگیحضرتامامخمینی(ره)
به قلم ایشان است که ظاهر ًا آن را به درخواست
مرحوم آیتا ...سیدمرتضی پسندیده ،برادرشان،
به رشته تحریر درآورد و توسط مؤسسه تنظیم و نشر
آثارامامخمینی(ره)منتشرشدهاست.
«باسمهتعالی/بهحسبشناسنامهشماره،2744
تولد[مندرسال] 1279شمسی،درخمین[روی
داده است] .اما در واقع ،تاریخ قطعی تولد [من،
روز]  20جمادی الثانی [ 1320هـــ.ق ]،مطابق
[بــا] اول مهر [ 1281هـــ.ش] اســت .در خمین،
در مکتبخانه مرحوم ّ
مل ابوالقاسم ،تحصیل [را]
شروع [کردم] و نزد مرحوم آقا شیخ جعفر و مرحوم
میرزامحمد(افتخارالعلماء)،درسهایابتدایی[را
فرا گرفتم و] سپس ،در خالل آن ،نزد مرحوم حاج
میرزا محمد مهدی(دایی) ،مقدمات و نزد مرحوم
آقاینجفیخمینی،منطق[را]شروع[کردم]ونزد
حضرتعالی[آیتا...پسندیده]،ظاهر ًا«سیوطی»و
«م َط ّول»
«شرحبابحادیعشر»ومنطقومس ّلم ًا،در ُ
مقداری [را آموختم .وقتی] به اراک در سنه(سال)
 1339هـ.ق ،برای تحصیل رفتم ،نزد مرحوم آقا
ی بروجردی« ،مط ّول» و نزد مرحوم
شیخ محمدعل 
آقاشیخمحمدگلپایگانی«،منطق»ونزدمرحومآقا
عباس اراکی «شرح لمعه» [را فرا گرفتم ].پس از
هجرت به قم ،به دنبال هجرت مرحوم آیتا ...حاج
شیخعبدالکریم-رحمها...علیه-تتمه«مط ّول»را
نزد مرحوم ادیب تهرانی موسوم به آقا میرزا محمد
علیو«سطوح» رانزدمرحومآقایحاجسیدمحمد
تقی خوانساری و مقداری یا بیشتر ،نزد مرحوم آقا
میرزا سید علی یثربی کاشانی تا آخر «سطوح» [را
گذراندم] و با ایشان ،به درس خارج مرحوم آیتا...
حائری میرفتیم و عمده تحصیالت خارج [من]
نزد ایشان بوده است .فلسفه را مرحوم حاج سید
ابوالحسن قزوینی و ریاضیات ،هیئت و حساب
[را] نزد ایشان و مرحوم آقا میرزا علی اکبر یزدی
[آموختم]وعمدهاستفادهدرعلوممعنویوعرفانی
[من]نزدمرحومآقامیرزامحمدعلیشاهآبادیبوده
است.پسازوفاتمرحومآقایحائری،باعدهایاز
رفقا بحث داشتیم تا آنکه مرحوم آقای بروجردی-
رحمه ا ...علیه -به قم آمدند [و] برای ترویج ایشان،
بهدرسایشانرفتمواستفادههمنمودموازمدتها
قبل از آمدن آقای بروجردی ،عمده اشتغال [من]
به تدریس معقول ،عرفان و سطوح عالیه اصول و
فقهبود».
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نگهباندرباره شاخصهای

مادرانه درسیرهفاطمی

وچراییاسوه و الگوبودن
حضرتزهرا(س)

نوائیان  /حالجیان – وجــود مقدس حضرت
صدیقه کبری ،فاطمه زهرا(س) موهبتی است که
از جانب پروردگار به بشریت ارزانی شد؛ موهبتی
کهقول،فعلوتقریرش،برایانسانهاالگویینیکو
وسرمشقیپسندیدهاست.آنحضرتنهفقطبرای
بانوانکهبرایهمهمردانیکهمیخواهنددرمسیر
بندگی خدا گام بردارند ،اسوهای حسنه محسوب
میشود؛ با این حال ،در سالروز والدت باسعادت
آن بانوی دو عالم ،یعنی روزی که آن را به احترام
جایگاه واالی مادران و میالد حضرت زهرا(س)،
برترینمادرتاریخواسوهبینظیراینجایگاهرفیع،
به عنوان روز «مــادر» نام گــذاری کردهاند ،سخن
گفتن از سیره مادرانه آن الگوی راستین بشریت،
درخــور و شایسته اســت .حضرت زهـــرا(س) در
روایتی که در «کنزالعمال» آمــده اســت ،دربــاره
الجنَّ َة
مقام مــادر میفرماید« :إلـ َـزم ِرج َلها ؛ َفـ َّ
ـإن َ
َحت أقدا ِمها»؛ در خدمت مادرت باش که بهشت
ت َ
زیر قدمهای اوست .آن حضرت ،نمونهای کامل و
جامع از یک مادر است؛ مادری که فرزندانش را در
همه ابعاد تربیتی و با ظرافتی بینظیر ،مورد تعلیم
وتوجهقرارمیدهد.فاطمهزهرا(س)،درکنارقول
و سخن ،از رفتار و عمل هم برای تربیت کودکانش
بهرهمیبردوهمیندرآمیختنقولوعمل،تربیت
استواری را رقم میزد که ثمرات آن را در دهههای
بعد و در جریان وقایعی مانند عاشورا ،میتوان به
عینه مشاهده کرد .بیگمان ،حضرت زهرا(س)
برای فرزندان خود ،مادری مهربان و بسیار دلسوز
بود؛شایددراینروزسراسرسروروشادی،شایسته
نباشدکهازآنروایتتلخیادکنیم،روایتیازآخرین
وداع حضرت فاطمه(س) با فرزندانش  . ...امروز،
روز والدت آن بانوی بزرگ ،آن اسوه تمام و کامل
بشریت ،آن برترین مادر و آن بهترین همسر است.
اینکه چرا باید او را اسوه و الگو بدانیم ،در کنار اد ّله
فراوانی که میشناسیم ،ریشه در مفاهیم عمیق
دینی و روایی ما دارد ،موضوعی که در گفتوگو با
آیـتا ...سیداحمد حسینی خراسانی ،از فقهای
شورای نگهبان ،به بررسی آن پرداختیم و ایشان،

درکناراد ّلهرواییواسنادمتعددیکهدراینزمینه
ارائهکرد،بهفرازهاییاززندگیحضرتزهرا(س)
که میتواند در شرایط امروز ما ،به عنوان الگویی
مهم مورد توجه قرار گیرد ،اشاره کرد .آن چه در پی
میآید،مشروحاینگفتوگوست.
در آموزههای دینی و کتابهای
مذهبی ما ،همواره از حضرت زه ــرا(س) به
عنوان الگو و سرمشقی کامل و تمامعیار یاد
میشود .لطف ًا درباره ریشههای حدیثی این
موضوع ،اطالعاتی را در اختیار خوانندگان ما
قراردهید.
حضرت فاطمه زهـــرا(س) ،از جهت دارا بودن
مقام عصمت که یک موهبت اعطایی از سوی
پروردگارمتعالاست،همانندپدر،همسروفرزندان
بزرگوارشان بودند .معنای این سخن آن است که
قول ،فعل و تقریر آن حضرت ،یعنی سخن ،رفتار
و روش و سبک زندگی ایشان ،مانند قــول ،نقل
و تقریر پیامبرخدا(ص) و ائمه معصومین(ع) ،از
مصادر تشریع و منابع احکام الهی در حوزههای
مختلف عقیدتی ،اخالقی و  ...محسوب میشود
و دارای اعتبار و جایگاه است .بر همین اساس،
اطاعت از حضرت زهـــرا(س) واجــب میشود.
همانطور که وجــود مقدس رســولخــدا(ص) به
کان
حکم صریح قرآن کریم که میفرماید « َلقَ د َ
سو ٌة َح َس َن ٌة»(احزاب ،)21 -
َل ُکم فی َر ِ
سول اُ ...أ َ
الگو و سرمشق بشریت است ،ائمه معصومین(ع)
و حضرت فاطمه(س) نیز ،الگو و سرمشق بشریت
محسوب می شوند .از امــام حسین(ع) روایتی
نقل شدهاست که میفرمایدَ « :ف َل ُک ْم ِف َّی ُا ْسـ َـو ٌه»؛
رفــتــار مــن ب ــرای شما بــه مانند الــگــوســت؛ بقیه
معصومین(ع) و از جمله فاطمه زهــرا(س) نیز،
چنین موقعیت و جایگاهی دارند .شیخ توسی در
کتاب «الغیبه» ،مرحوم طبرسی در «احتجاج» و
عالمه مجلسی در جلد  53بحاراالنوار ،روایتی را
از وجود نازنین حضرت صاحبالزمان(عج) نقل
رسولا...
کردهاند که میفرماید« :ا َِّن ِلی ِفی إبنة
ِ
ُاسو ٌة َح َس َن ٌة»؛برایمندرزندگانیوسبکزندگی

دختررسولخدا(ص)،سرمشقوالگویینیکوست.
اینبحثرامیتوانباروایتیدیگرکهشیخصدوق
در کتاب «معانیاالخبار» نقل کردهاست ،تکمیل
کــرد .شیخ روایتی از رســولخــدا(ص) به نقل از
جابر بن عبدا ...انصاری نقل میکند که حضرت
س َفإ َِذا
ختمیمرتبت(ص) فرمودِ « :ا ْق َت ُدوا َّ
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ان َا ْل َح َس ُن َو َا ْل ُح َس ْی ُن»؛بهخورشید
اط َم ُة َو َا ْلفَ ْر َق َد ِ
اقتداکنیدواگرخورشیدپنهانشد،بهماهواگرماه
پنهانشد،بهزهرهواگرزهرهپنهانشد،بهفرقدین
(کهدوستارهپرفروغدرآسماناست)،اقتداکنید.
از آن حضرت سوال شد که منظور شما از این نورها
چیست؟ فرمود :مقصود از خورشید من هستم،
مقصودازماه،علی(ع)،مقصوداززهره،فاطمه(س)
و مقصود از فرقدین ،حسنین(ع) است .البته در
نقلهایی که از این حدیث داریــم ،هم از «اقتدوا»
استفاده شدهاست و هم از «اهتدوا» که واژه دوم به
معنایهدایتشدناست.بنابراین،حضرتصدیقه
کبری(س) ،مانند پیامبر خدا(ص) ،الگو ،اسوه و
سرمشقهمهمادرزندگیاست.
زنـــدگـــی حــضــرت زهــــــرا(س)،
دارای وجوه متعددی برای گرفتن سرمشق و
الگوبرداریاست.لطف ًادربارهاینوجوهنیز،به
اختصارمطالبیرابفرمایید.
با مطالعه روایاتی که از حضرت زهرا(س) به دست
ما رسیده اســت ،میتوان الگو و سرمشقی مؤثر
را اقتباس کــرد .مث ً
ال با دقت در خطبه «فدکیه»
که از آن حضرت نقل شده است و با استفاده از
متن روشنگرانه آن و رویکرد حضرت زهــرا(س)
در مسیر شبههزدایی ،میتوان الگو و آمــوزهای

راهبردی را اقتباس کرد که به تعبیر رهبر معظم
انقالب،بایدازآنبهعنوان«جهادتبیین»یادکنیم.
روایاتی که درباره نحوه زندگی و سیره آن حضرت
درعرصههایمختلفواردشدهاستهم،میتواند
برای الگوبرداری و سرمشق گرفتن ،مفید و مثمر
ثمرباشد.حضرتفاطمه(س) آنچهدرتواندارد،
برایدفاعازدینخدابهکارمیگیرد.ازسویدیگر،
ادب فاطمه زهرا(س) و اخالق نورانی و الهی او در
مواجهه با مردم ،خود الگویی عالی برای حرکت
در مسیر صحیح است .اما در این بینُ ،بعدی مهم
اززندگیفاطمهزهرا(س)کهمیتواندبرایبانوان
ارجمند و مؤمن جامعه ما الگویی بسیار پسندیده
باشد ،آیین همسرداری و تربیت فرزندان در سیره
فاطمی اســت .سبک زندگی آن حضرت در این
زمینه ،باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد و
توجه همه کسانی را که دل در گرو فرهنگ ،مکتب
و اخالق فاطمی دارنــد ،به سوی خود جلب کند.
توجه داشته باشید که زندگی مشترک حضرت
فاطمه(س) با امیرمؤمنان(ع) حــدود  9سال
طول کشید و در این مدت ،آن بانوی باعظمت،
مادر پنج فرزند شد که از شخصیتهای برجسته

و ممتاز بشریت هستند؛ امام حسن و امام حسین
علیهمالسالم ،حضرت زینب و امکلثوم سالما...
علیهماوالبته،آخرینفرزندآنحضرت،یعنیجناب
محسن(ع) که به دلیل مصائب وارد شده بر دختر
گرامی پیامبر(س) پس از رحلت رسولخدا(ص)،
فرصتتولدنیافتوبهشهادترسید.ببینید،نفس
داشتنپنجفرزنددردورانزندگیمشترک 9ساله،
خود یک سبک زندگی و الگویی برای فرزندآوری
است؛ اینکه این مادر نمونه عالم ،چگونه میتواند
تربیتفرزندانخودرابامشکالتوسختیهاییکه
وجود دارد ،به نحو مطلوب و عالی به انجام برساند،
خودش میتواند الگویی جذاب و قابل استفاده
باشد .فاطمه زهــرا(س) هم در مقام مادر و هم در
مقامهمسر،نگاهیدقیقورفتاریبسیارسنجیده
درزندگیدارد.بهامیرمؤمنان(ع)نهایتاحترامرا
میگذاردودرشرایطخاص،درحدتوان،ازحمایت
و دفاع از ایشان خودداری نمیکند .اگر قرار باشد
ما از موهبت جامعهای موفق در تمامی عرصهها
برخوردار باشیم ،باید همه و به ویژه بانوان عزیز ،از
اینالگووسرمشقبزرگوسیرهوکالمگهربارش،
استفادهوآنرادرزندگیخودپیادهکنیم.

