
 

 

را به عنوان با توجه به روایاتی که حضرت فاطمه زهرا

اند، منظور قرآن خطاب به بهترین زن عالم معرفی نموده

ما تو را بهترین زنان قرار »فرماید:که میحضرت مریم

  «دادیم، چیست؟

 برتري حضرت زهرا با توجه به آيات قرآن

باشد، شکی نیست. برگزیده خدا می زناندر این که مریم از 

داللت دارد که حضرت مریم  قرآناما سخن این است که آیا 

برای همیشه است یا این که  جهانترین زن  برگزیده

برگزیده بودن و برتری او بر همه زنان تا زمان نزول قرآن را 

این که بدانیم آیا بعد از نزول قرآن و از کند و برای اثبات می

زمان پیامبر تا قیام قیامت بانویی در رتبه ایشان یا برتر از 

ایشان خواهد آمد یا نه؟ باید از خدا و پیامبر خدا که به امر 

 .و اراده خدا بر غیب اشراف دارد، جویا شد

درباره برتری مریم روشن شود. در  قرآن کریمپس باید پیام 

وَ إِذْ قالَتِ الْمَالئِکَةُ یا مَرْیَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفاکِ وَ »قرآن آمده:

د( و )به یاد آوری» 1«نِساءِ الْعالَمِینَ  طَهَّرَکِ وَ اصْطَفاکِ عَلی

ای مریم! خدا تو را برگزیده "هنگامی را که فرشتگان گفتند:

 «.و پاک ساخته و بر تمام زنان جهان، برتری داده است

باید توجه داشت که منظور از برتری و فضیلت حضرت 

در آیه مذکور این نیست که ایشان در تمام فضائل مریم

 و کماالت و جهات انسانی بر همه زنان عالم حتی فاطمه

برتری دارد. بلکه منظور از این برتری جهت خاصی  زهرا

 .را از سائر زنان ممتاز کرده استاست که حضرت مریم

برای روشن شدن این مطلب از خود آیه شریفه کمک 

ه کلمه اصطفاء دو بار تکرار شده گیریم. در آیه یاد شد می

 .است

به یک نوع انتخاب  «إِنَّ اللَّهَ اصْطَفاکِ وَ طَهَّرَکِ»در فراز

کند بدون اینکه مسئله برتری آن حضرت را مطرح  اشاره می

نماید. و این قسمت از آیه صرفا اصطفاء و انتخاب نفس خود 

ی ایشان برترکند، را در فضائل و تقوا بیان میمریم

 .نسبت به سائر زنان لحاظ نگردیده است

، گرچه برتری «نِساءِ الْعالَمِینَ  وَ اصْطَفاکِ عَلی»در فراز

ر زنان عالم آمده است؛ حال باید یحضرت مریم نسبت به سا

آیا برتری ایشان  روشن شود منظور از این برتری چیست؟

با این  باشد، بر زنان عالم بهصورت مطلق است یا مقیّد می

معنا که در چه جهت برتری دارد در تمام جهات و فضائل 

باشد.  انسانی یا در یک جهت خاص که مخصوص ایشان می

توان گفت این است که حضرت مریم در یک جهت  آنچه می

آن جهت برتری  خاص نسبت به تمام زنان عالم برتری دارد.

سا و آ  این است که ایشان بدون داشتن همسر به طور معجزه

خرق عادت فرزند آورد. پس برتری ایشان در قسمت اخیر 

 .باشد آیه نسبی است و به طور مطلق نمی

 «علی»از نظر دستور زبان عرب نیز اگر کلمه اصطفا با 

دهد نه مطلق اصطفاء و  متعددی شود معنای تقدم را می

ها و  یعنی حضرت مریم به خاطر صالحیت 2برتری،

ته است این برتری و تقدم را بر زنان هائی که داش ویژگی

اش پیدا کرده که او به عنوان مادر حضرت  عصر و زمانه

 .عیسی برگزیده شده است

بعد از روشن شدن معنای برتری حضرت مریم نسبت به 

سائر زنان عالم، حال باید گفت زنی که در فضائل و کماالت 

ه معنوی و طهارت و تقوا، یگانه زنان است و نسبت به هم

زنان عالم از اولین و آخرین برتری دارد عصمت کبری 

 3است.فاطمه زهرا

 را براساس رواياتبرتري حضرت زه
سؤال در مورد فرمایش رسول خدااز امام صادق

یا سرآمد زنان عصر  ،فاطمه سرآمد زنان عالم است»شده که 

آن حضرت پاسخ دادند آنکه سرآمد زنان  «؟باشد خویش می

سرآمد همه بود. اما فاطمهعصر خویش بود مریم

4.زنان عالم از اولین تا آخرین است
 

نسبت به زنان عالم این مسئله برتری حضرت فاطمهبنابر

مستند به روایات متعدد است که در حتی مریم و

حضرت  .آمده است و ائمهاحادیث رسول گرامی

کسی است که خداوند در شأن او، پدر، شوهر و زهرا

فرزندانش آیه تطهیر را نازل کرده و او را در آیه مباهله 

عرفی م« نسائنا»شریک در رسالت شمرده و تنها مصداق 

ره تن کرده و پیامبر هم در تفسیر این آیات، او را از خود و پا

خود خوانده است. پس همان طور که خود رسول خدا افضل 

برگزیدگان به طور مطلق است، پاره تنش نیز که با او در 

تطهیر و مباهله و... شریک است، افضل برگزیدگان می 

 .باشد

پس افضل بودن حضرت زهرا با استناد به خود آیات قرآن و 

 .روایات مؤید آیات است

ن و تفسیر آیات است. روایات پیامبر روایات هم در مقام بیا

بر افضلیت حضرت زهرا هم فراوان است و در کتب معتبر 

وارد شده و عالمان معتبر بدانها استناد کرده  شیعه و سنی

فاطمه پاره تن فاطمه بضعه منی؛»ند. از جمله این روایاتا

 یا فاطمة». رسول خدا خطاب به ایشان فرمود:5«من است
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وقتی حضرت  6«إما ترضین ان تکونی سیدة نساء العالمین

او سید زنان عالم »شود؟ جواب داد:پرسید پس مریم چه می

 «)امت های قبل از اسالم( بودخودش

بر باالی مزار فاطمه خطاب به رسول خدا  امام علی هم

قل یا رسول اهلل عن صفیتک صبری وعفا عن سیدة »:فرمود

ای رسول خدا! از تحمل فراق «»نساء العالمین تجلدی

برگزیده ات صبرم کم شده و چشم پوشیدن از فقدان سیده 

7.«زنان دو جهان برایم مقدور نیست
 

را از زنان جهان در روایات در اثبات برتری مطلق حضرت زه

دنیا و آخرت بسیار است که به بیان های مختلف در کتب 

معتبر شیعه و سنی وارد شده و با توجه به آنها همه عالمان 

ده زنان و کثیری از عالمان اهل سنت، ایشان را برگزی شیعه

 .جهان و افضل از زهرای بتول می دانند

 :نویسدآلوسی بغدادی از مفسران به نام اهل سنت می

عقیده من این است که فاطمه بتول افضل زنان گذشته و 

آینده است؛ زیرا عالوه بر جهات دیگر، او پاره تن رسول 

 .8خداست

الزم به توجه است که آیات قرآنی بدون در نظر گرفتن 

نه تنها هدایتگر نخواهند بود 6یح و تبیین رسول خداتوض

بلکه ممکن است گمراه کننده باشند. از این جا است که 

مشخص شده و دقیقا این حکمت وجود انبیاء و پیامبر

 .است بوده صحابه میان اختالفی موضوعات از یکی  موضوع

کفانا »شعارچه اینکه برخی در مقابل سخنان پیامبر

را سر داده و مانع از بیان مواضع و سخنان «ب اهللکتا

 .شدندپیامبر
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