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اَبیها اُمِّ  دختری به نام 
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آستانه:
یـک... دو... سـه... چهـار... پنج... شـش... هفت... هشـت... نـه... ده... یـازده... 

دوازده...
اینهـا ثانیه هـای عمـر مـا هسـتند کـه در حـال گذرنـد. ثانیه هایی که 
هرگـز بـاز نمی گردنـد و مثل »ما« تن هـا یکبار فرصـت زندگی کردن 

دارند.
و از خـود سـئوال کنیم که این ثانیه ها چگونه مصرف می شـوند؟ 
چقـدر از ایـن ثانیه هـا مصـرف می شـوند بـرای کاری کـه پـوچ 

اسـت و بی هـدف و بی دلیـل؟!
ثانیه هـای عمـر »شـما« با ارزش هسـتند و بـر همین 
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اسـاس نوشـتیم کتابچـه ای که وقـت کمی از شـما بگیـرد. کتابچه ای کـه چند تکه 
دارد پیرامـون حضـرت زهـرا)س(. و بـه مبارکـی عـدد چهـارده، چهـارده دقیقه از 

وقـت شـما را می گیریـم بـه خواندنش.
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مقدمه:
»سـام بـر تـو آن روز کـه زاده شـدی ،سـام بـر تـو آن روز که زیسـتی و 

سـام بـر تـو آن روز کـه بـر انگیخته می شـوی«
در صفحـه صفحـه ایـن کتابچه قرار اسـت حـرف از دختـری به میان 
بیایـد کـه نـه تنها اعجـاب خلقت، بلکه بهانـه خلقت اسـت. چه اگر 
او نبـود خلقتـی نبـود. نـه اینکـه حـرف گزافـی از مـن باشـد بلکه 

حدیث قدسـی اسـت:
»یاأحَمـُد! لَـوالَك لَمـا َخَلقـُت األفـاَك ، َولَـوال َعلِـیُّ لَمـا 

َخَلقُتـَک ، َولَـوال فاِطَمـُة لَمـا َخلُقُتکمـا«
ای احمد! اگر تو نبودی آسـمان و زمین را نمی آفریدم 
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و اگـر علـی نبود تو را نمی آفریدم و اگر فاطمه نبود شـما را نمی آفریدم.
بانویـی کـه گرچـه عمر دنیایشـان انـدك بود امـا نهایت اثـر گذاری یک انسـان 
کامـل را در برداشـت. بانویـی که با خلقتـش طرحی زد برای دخترانه زیسـتن. دختر 
امـروز راهـی روشـن در پیـش دارد اگـر طـرح زندگیـش را بشناسـد. طرحـی کـه 
فاطمی سـت و سرشـار از رایحـه ی ریحانه. حر ف جدیدی نیسـت اگـر بگویم من و 
شـما بـه عنـوان یک دختِر امروز در سـردر گمـی و هیجانات بیهـوده ی روزگارمان 
بـه سـر می بریم. سـردر گمیـم چرا کـه راه اصلی مـان را گم کـرده و نمی شناسـیم و 
غـرق شـده در هیجاناتیـم چـرا کـه بایدهای مان خـوب گفتـه نشـده. همانطور که 
شـما هـر وسـیله ای را بخرید کارخانه سـازنده آن، بـه همراه کاال یـک دفترچه به 
عنـوان بروشـور یا راهنمای اسـتفاده از آن را ارائه می دهد  کـه در آن دفترچه عاوه 
بـر توضیحـات نوشـته شـده، تصاویری نیز بـرای فهم بهتـر راهنمایی هـا و کاربردها 
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بـه عنـوان نمونـه و الگو بـه کار  می بـرد، خداوند خالق هـم برای انسـان، قرآن 
را بـه عنـوان بروشـور زندگـی قـرار داده و برای دختـران و زنان ایـن عالم هم 
الگـو و نمونـه ی کاربـردی قـرار داده که همچـون تصاویر بروشـور گویا و 
مفهـوم باشـد. فاطمه ی زهـرا)س( همان تصاویر روشـن و گویاییسـت که 
در مسـیر زندگـی مـا قـرار گرفتنـد تا چگونـه بـودن در خانـه ی پدر، 
خانـه ی همسـر، در جامعـه و حتـی در اندیشـه ها و بارورهایمـان را 

مشـخص داریم.
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فصل دختری
فاطمـه ی زهـرا)س( در عیـن اینکـه یک همسـر نمونه و یـک مادر نمونـه بودند، 
بـرای پـدر گرامیشـان یـک دختر نمونـه هم بودنـد و باید گفت کـه حضرت یک 
دوران درخشـان دختـری داشـتند. اولین مسـئله ای کـه از زمان دختـری حضرت به 
چشـم می آیـد والدت حضـرت در شـرایطی از جـو حاکـم بـر عربسـتان اسـت که 
داشـتن دختـر برایشـان نه تنها ننگ و عـار بود و بلکه تمام بینش اعـراب به دختران 
و زنـان بـه ماننـد موجودی بـود که فقط جنبـه ی مصرفی دارد بـدون اینکه صاحب 
در آمـدی بـرای خانواده باشـد و سـربار محسـوب می شـد و یا کاالی شـهوت مردان 

1
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بـود. در بحبوحـه ایـن فضا پیامبـری می آید که  مـی فرمایند:
»بهترین فرزندان شما دختران شما هستند.«1

و خـود  صاحـب دختـری می شـود که دیری نمی گـذرد که اسـوه ی زنان و 
دختـران عالـم می شـود. دختری که هـرگاه بـر پیامبر)ص( وارد می شـدند 
حضرت به احترام ایشـان از جایشـان بلند شـده و تمام قد می ایسـتادند، 
همیشـه ایشـان را کنـار خـود می نشـاندند، فاطمـه ی زهـرا)س( نیـز 
متقابـا چنیـن رفتـاری را بـا پـدر بزرگـوار خـود می نمودنـد و 
ایـن همـان جایگاهی سـت کـه متأسـفانه امـروزه به نـدرت بین 
دختـران و پـدران دیـده می شـود. پیامبـر)ص( ایشـان را پاره ی 
تـن خویـش می نامند، بر دسـتان دخترش بوسـه می زنند و 
1 . بحاراالنوار ، ج104، ص91.
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بارهـا می فرمودنـد که هرگاه دلتنگ بهشـت می شـوم عطر فاطمه)س( را استشـمام 
می کنـم.

امـا چـه می شـود کـه حضرت ایـن دختـر را اینگونـه خطـاب می نماینـد؟! و این 
دختـر چنیـن جایگاهی نزد رسـول اکـرم)ص( پیدا می کنـد؟ آیا صرف اینکه ایشـان 
دختـِر بـزرگ مـرد عـرب و پیامبر اسـام اسـت شایسـته ی ایـن مقام اسـت؟ خیر، 
ارزش و مقـام معنـوی حضـرت تا بدانجاسـت که هنگامـی که در محـراب عبادت 

می ایسـتادند هـزاران فرشـته مقـرب بـه او سـام می کردند.
پیامبر)ص( درباره حضرت فاطمه)س( می فرمود:

»ایمـان بـه خـدا در اعمـاق دل و باطـن روح زهـراء چنـان نفـوذ کـرده کـه برای 
عبـادت خـدا خـودش را از همـه چیـز فـارغ می سـازد. فاطمـه دختـرم بهتریـن زن 
عالـم اسـت. پـاره تـن من و نور چشـم مـن و میـوه دل مـن و روح و روان من اسـت. 
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حوریـه ای اسـت بـه صـورت انسـان. آنـگاه کـه در محـراب عبادت می ایسـتد 
نـورش برای مائک آسـمان درخشـندگی دارد و خداونـد به مائکه خطاب 
می کنـد: بنـده مـرا ببینیـد! چطـور در مقابل مـن به نمـاز ایسـتاده و اعضای 
بدنـش از خـوف می لـرزد و غـرق عبـادت اسـت! ای مائکه گواه باشـید 

کـه پیـروان فاطمـه را از عـذاب دوزخ در امـان قـرار دادم.«
و بایـد گفـت تمام دختران ما شایسـته ی این جایگاهنـد، اگر قدم بر 

جـای قدم های فاطمه ی زهـراء)س( بگذارند.
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فصل دختر ِپدر
اگر بخواهیم با خودمان رو راسـت باشـیم من و شـمای دختر امروزی چه نمره ای 
به مسـئولیت پذیری خودمان در قبال مسـائل و محیط اطراف اجتماع و خانواده مان 
می دهیـم؟ واقعـا اگـر در خانه یـا محیط بیرون مشـکلی پیش بیایـد اطرافیان چقدر 
روی مـا حسـاب بـاز می کننـد؟ همینجـا وقتـی حـرف از الگـو قـرار دادن حضرت 
زهـرا)س( بـه میـان می آیـد مـی بینیم کـه حضـرت از همـان دوران طفولیـت و به 
خصـوص بعـد از وفات دو عنصر اصلی و حامی پیامبـر)ص(، حضرت خدیجه)س( و 

2
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جنـاب عبدالمطلـب، همه تاش خود را در راسـتای حمایت و پشـتیبانی روحی 
و فکـری از پیامبـر گرامـی بـه کار می برد و در سـخت ترین و سـهمگین ترین 
دوران رسـالت بـه یاری پـدر می شـتابد و در همین تنگناهـا و غصه هایی که 
در این دوران بر پیامبر وارد می شـود فاطمه ی زهرا)س( در اوج مسـئولیت 
پذیـری و دلسـوزی با وجود سـن کمشـان مرهمـی بر دل پدر می شـوند. 
یـک دختـِر کمتـر از 10 سـاله کـه در تمامـی مشـکات پا بـه پای 
پـدر و پیامبـر زمانـه اش می آید بـا اینکه دختری به این سـن جایش 
در خانـه اسـت و نسـبت بـه سـنش مسـئول نیسـت امـا در ایـن 
نهضـت عظیم پـدر و در مقابل اجتماع خود را مسـئول می داند 
و می شـود یـک عنصـر مسـئول و اثرگذار در سرنوشـت 
امـت و صاحـب فکـر در عقیده، سیاسـت، مبارزه و 
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حـق جویی. احسـاس مسـئولیتی کـه ما در فاطمـه ی زهـرا)س( می بینیم بـه گونه ای 
اسـت که هیچگاه مسـئولیتی ایشـان را از انجام مسـئولیت دیگر بـاز نمی دارد.

مقام معظم رهبری می فرمایند:
»فاطمـه زهـرا)س( مثـل یـک مـادر، مثل یـک مشـاور، مثل یـک پرسـتار برای 
پیامبـر)ص( بوده اسـت، آن جا بوده که گفتنـد فاطمه »اّم ابیها« ، مادر پدرش اسـت... 
ایـن احسـاس مسـئولیت اسـت.آیا ایـن نمی توانـد بـرای یـک جـوان الگو باشـد که 
نسـبت به مسـائل پیرامونی خود زود احسـاس مسـئولیت کند، زود احسـاس نشاط 
کنـد؟ آن سـرمایه عظیـم نشـاطی که در وجود او هسـت، اینهـا را خرج کنـد، برای 
ایـن کـه غبار کـدورت و غـم را از چهره پدری که حـاال حدود مثا پنجاه سـال از 

سـن او می گذشـته و تقریبا پیر مردی شـده اسـت، پـاك کنـد.« )77/2/7(
حـاال اگـر بخواهیم خودمـان را در قیـاس با این الگـوی رفتاری قـرار بدهیم واقعا 
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چقدر توانسـتیم شـخصیت و رفتـار خودمان را با حضـرت تطابق بدهیم؟جایگاه 
دختـران امـروز و میـزان اثرگذاری شـان در اجتمـاع در چـه حـد و بـه کدام 
سـمت و سـو اسـت؟ مـا نمونـه ی بـارز ایـن الگـو پذیـری و نمـود عینـی 
شـخصیت فاطمـه ی زهرا)س( را  در شـخصیت واالی حضـرت زینب)س( 

می بینیـم کـه خـودش یک زهـرای دوم اسـت.
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فصل حضور
تـا جاییکـه ذهن یـاری می کند همیشـه زنـان و دختـران در جوامع مختلـف مورد 
ظلم هـای معنـوی و جنسـی قـرار گرفته انـد. جوامعـی کـه حتـی اکنون هـم در عین 
ادعـای مـدرن بـودن نهایـت الگویـی کـه بـرای یـک زن و دختـر ارائـه می دهنـد یا  
یـک کاالی زیباسـت کـه بـرای خوشـایند باقـی به هـر رنـگ و لعابـی در می آید یا 
موجودی سـت کـه در عیـن زن بـودن کارهای مردانـه را هم می تواند انجـام دهد و با 
این کار خواهان نشـان دادن تسـاوی زن و مرد اسـت و این تمام الگویی سـت که برای 

3
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زنـان و دختـران ارائـه می دهنـد و آنهـا نیز کور کورانـه و با نگاه ظاهـر بینانه و 
فمنیسـتی دنبـال این الگو خواهند بود. این در حالی سـت کـه  خداوند با خلقت 
هـر کـس قابلیت ها و مسـئولیت های خاصی را هـم برای آن خلقـت در نطر 

گرفته اسـت.
در نظـر نگرفتـن ایـن قابلیت هـا و اسـتعدادها ماننـد ایـن می مانـد که 
مثـا مـا از ماشـین لباسشـویی انتظـار شسـتن طرف هـا را هـم داشـته 
باشـیم، در صورتیکه ماشـین لباسشـویی برای شسـتن لباس اسـت و 
برای شسـتن ظرف هم ماشـین ظرفشـویی سـاخته شـده اسـت. و 
عـاوه بـر اینها تفکر اشـتباه دیگری کـه برای زنـان و دختران 
مطـرح کردند این اسـت که گویی اسـام از آنان خواسـته 
اسـت فقط در خانه بنشـینند تا به یک سـنی رسـیده 
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و بعـد خواسـتگاری بیایـد و ازدواج کنند و پس از آن هم بچه دار شـود و این بشـود 
تمـام چرخـه ی زندگی یک زن. اسـام به بحث تشـکیل خانواده و حفظ آن بسـیار 
اهمیـت می دهـد امـا در عیـن حـال زنـان را از حضـور در اجتمـاع  و تحصیـل علم  
منـع نمی کننـد. و ایـن نکتـه را مـا به وضـوح در سـیره ی زندگی فاطمـه ی زهرا)س( 
می بینیـم. در تاریـخ عمـر حضـرت می بینیـم که جایـگاه علمی ایشـان به انـدازه ای 
سـت کـه ایشـان به بیان معـارف الهی بیـن زنـان می پرداختنـد و یا دختـران و زنان 
شـهر برای یافتن پاسـخ سـواالت شـرعی خود و یا حل اختافاتشـان مدام به حضرت 
مراجعـه می نمودنـد و حضـرت خانـه اش کانـون مراجعـات زنـان اسـت. از طرف 
دیگـر در تاریـخ، خطبـه ای جانانه از حضـرت در دفاع از والیـت و احقاق حق اهل 
بیـت)ع( داریـم کـه تک تـک کلمات آن نشـان دهنـده ی مفاهیم عظیمی سـت که 
حضـرت در مقابـل تمـام مـردم مدینه می ایسـتد و بازیباتریـن کلمـات و مفاهیم، با 
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حجـاب و صابـت تمـام، از حـق امـام خویش دفـاع می کند.
مقام معظم رهبری می فرمایند:

»اسـام، فاطمه – آن عنصر برجسـته و ممتاز ملکوتی – را به عنوان نمونه 
و اسـوه ی زن معرفـی مـی کنـد . آن، زندگـی ظاهری و جهـاد و مبارزه و 
دانـش و سـخنوری و فـداکاری و شـوهر داری و مـادری و همسـری و 
مهاجـرت و حضـور در همه ی میدان های سیاسـی و نظامی و انقابی 
و برجسـتگی همـه جانبه ی او کـه مردهای بـزرگ را در مقابلش 
بـه خضـوع وادار مـی کرد ،این هم مقام معنوی و رکوع و سـجود 
و محـراب عبـادت و دعا و صحیفه و تضـرع و ذات ملکوتی و 
درخشـندگی عنصـر معنـوی و هم پایـه و هـم وزن و هم 
سـنگ امیر المومنیـن و پیامبر بودن اوسـت. زن این 
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اسـت .الگـوی زنی که اسـام می خواهد بسـازد ایـن اسـت.« )1368/10/26 (
فاطمـه ی زهـرا)س( ایـن تفکـر اشـتباه نسـبت بـه زن مسـلمان و آن الگـوی غلط 
غربیـان را باطـل می کنـد و نشـان می دهـد کـه مـا می تواینـم در عین حفـظ کانون 
خانـواده کـه رکـن اساسـی جامعـه اسـت در جامعـه و مسـائل اجتماعی هـم موفق 

باشـیم و در همـه ی عرصه هـای سیاسـی، اجتماعـی و فکـری وارد شـویم.
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فصل سادگی
یکـی از دغدغه هـای اصلی دختران امـروز و خانواده هایشـان در هنگام 
ازدواج بـر پایـی مراسـمات جشـن و تهییه جهزیـه آنچنانی اسـت. این 
دغدغـه تـا بدان جا بزرگ می شـود کـه خانواده بـرای تهیه جهیزیه 
بـه شـدت بـه زحمـت افتـاده و به خاطـر مصـرف گرایـی و اهل 
تجمات بودن  و متاسـفانه چشـم و هم چشـمی به دنبال قرض 
کـردن و وام گرفتـن می افتنـد. دختـران هـم از همـان ابتـدای 
زندگـی وارد یـک مسـابقه و رقابـت پـوچ بـا یکدیگر 

4
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می شـوند و از همین جاسـت که بسـیاری از مشکات آغاز می شـود. مصرف گرایی 
و چشـم تجمـل گـرا، توقـع زیـاد از زندگی و همسـر و سـیری ناپذیری را بـه دنبال 

دارد.
یـک زندگـی اصیـل زندگـی اسـت کـه در عیـن رفاه بـا سـادگی همراه باشـد که 
چنیـن زندگـی آرامش در پی دارد. اگر ابتدا مسـیر زندگی مـان را طبق الگوی زندگی 
حضـرت زهـرا)س( قـرار داده باشـیم می ببینیم کـه از دیگر نقاط درخشـان زندگی 
فاطمـه ی زهـرا)س( سـاده زیسـتی و قناعـت اسـت. قناعـت، رو ح حاکم بـر زندگی 

حضرت اسـت.
در سـیره ی عمـر حضـرت بـه وضـوح نمایان اسـت که برخـاف جوامـع امروز، 
ایشـان بـا اینکـه دختر واالترین مقـام حکومتی یک جامعه هسـتند اما زندگیشـان 
سـاده تریـن ِزندگـی عصـر خـود می باشـد. از کودکـی کـه با فقـر و سـختی بزرگ 
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می شـوند و در هنگام ازدواج نیز  نمونه های بارزی از سـاده زیستیشـان می بینیم، 
از تهییـه جهیزیـه انـدك و در حـد ضرورت تا بخشـیدن لباسشـان در شـب 
عروسـی و قبـول ازدواج بـا مـردی کـه در مقام معنـوی همتایی نـدارد اما از 
لحاظ مادی تهی دسـت اسـت و زندگیش همچـون زندگی فقیرترین مردم 
شـهر اسـت و حضرت باز هم در این زندگی فقر و سـختی را می چشـد 

امـا حتـی اندکی لب به شـکایت نمی گشـاید.
آمـده اسـت کـه پیامبـر اکـرم)ص( پذیرفـت حضـرت علـی)ع( 
زره خـود را بفروشـد و بـه عنـوان جزئـی از مهریـه فاطمـه)س( 
در اختیـار  پیامبـر بگـذارد. زره بـه چهارصد درهـم به فروش 
رفـت. پیامبر)ص( قدری از آن را در اختیار بال گذاشـت 
تـا برای  حضـرت زهـرا)س( عطر بخـرد وباقیمانده 
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را بـه عمـار یاسـر وگروهـی از اصحـاب داد تا بـرای فاطمه و علی لـوازم منزل تهیه 
کننـد. فرسـتادگان پیامبـر)ص( از بـازار باز گشـتند وآنچه برای حضـرت زهرا)س( 

تهیـه کـرده بودند بـه قرار زیـر بود:
1- پیراهنـی بـه بهـای هفـت درهـم 2- یـک روسـری بـه بهـای یک درهـم 3- 
قطیفـه مشـکی که تمـام بدن را نمی پوشـانید 4- یـک تخت عربـی از چوب ولیف 
خرمـا 5- دو تشـک از کتـان مصـری که یکی پشـمی ودیگـری از لیـف خرما بود 
6- چهـار بالـش، دو تـا از پشـم ودو تـای دیگـر از لیـف خرمـا7- پـرده 8- حصیر 
هجـری- دسـت آس 10- طشـت بزرگ 11- مشـکی از پوسـت12- کاسـه چوبی 
بـرای شـیر 13- ظرفـی از پوسـت برای آب 14- آفتابـه 15- ظـرف بـزرگ مسـی 

16- چنـد کـوزه  17- بازوبنـدی از نقره. 
یـاران پیامبر وسـایل خریداری شـده را بـر آن حضرت عرضه کردنـد وپیامبر، در 
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حالـی کـه اثـاث خانه دختر خـود را زیـر و رو می کـرد، فرمود:
»اللهم بارك لقوم جل آنیتهم الخزف «.

یعنـی: خداونـدا، زندگـی را بـر گروهی که بیشـتر ظـروف آنها را سـفال 
تشـکیل می دهـد مبـارك گـردان.1 و ایـن تمـام وسـایل دختـر بزرگـوار 

پیامبـر اسـام بود.
و امـا نکتـه ای کـه در اینجـا بایـد بـه آن توجـه داشـت ایـن اسـت 
کـه وقتـی حـرف از الگـو قـرار دادن زندگـی فاطمـه ی زهـرا)س( 
بـه میـان می آیـد بـه این معنا نیسـت کـه ماهـم عینا بایـد چنین 
زندگـی را فراهم کنیم و البته این معنای سـاده زیسـتی نیسـت. 
بلکه منظور آن اسـت که سـاده زیسـتی بر مبنای زندگی 
1 . بحار االنوار، ج 43، ص 94.
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عامـه ی مـردم و در حـد عرف باشـد.
در کام مقام معظم رهبری آمده است:

»زندگـی را سـاده برداریـد ،البته ما خیلـی هم اهل زهد و تقوا نیسـتیم.خیال نکنید 
آن سـادگی کـه مـا مـی گوییـم آن سـادگی ُزهاد و ُعبـاد و اینها نیسـت. سـادگی به 

نسـبت این کارهایی سـت که مـردم امـروز می کننـد.« )74/5/11(
سـخن آخـر اینکه ما فاطمی نمی شـویم مگر اینکـه رفتارمان، علممـان، حجابمان، 

عبادتمان و قناعتمان فاطمه گونه شـود. انشـاءا... .




