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مدخل -بخش اول   
 

كنم، آن ھم تنھا در دو فصل مىاین بخش را با رعایت اختصار طرح و عرضھ  : 
اى بھ تعریف كلمھ مكتب پرداختھ و آنگاه مكتبى  فصلى از آن در معرفى این اثر است كھ در آن پس از ذكر مقدمھ

دھیم و نیز عرضھ خواھیم داشت كھ فاطمھ الگوى مكتب اسالم است و  بودن حیات فاطمھ را مورد بررسى قرار مى
و سرمشق زنان جامعھ ما باشد تواند و باید مورد استناد مى . 

خواھیم بگوئیم كھ چرا از میان این ھمھ مباحث و  فصل دیگر آن در مورد ضرورت بحث از فاطمھ است و مى
در توجیھ ضرورت آن از حیات مكتبى زن در عصر  -ایم؟  مسائل موجود بھ بحث و بررسى درباره فاطمھ پرداختھ

در حل و رفع تعارضات موجود، از میلھا در زدودن آثار منفى تبلیغى  ھا ما از خواستھ زنان در رشد، خواستارى
ھا بحث خواھیم  علیھ زن و اسالم، از ضرورت ھشیارى زن براى ظلم زدائى، از نیاز بھ رھائى او از سرخوردگى

ھاى  سگیرى از در كرد و البتھ با تكیھ بھ این ھشدار كھ كار معرفى فاطمھ امرى دشوار است و در عین حال بھره
ھاى الگوئى او امرى ضرورى است حیات و جنبھ  . 

 
در معرفى كتاب: 1فصل   

 مقدمھ
ھا كھ در طى سنوات گذشتھ در مجامع  اى است از بحثھا و سخنرانى مباحثى را كھ در پیش رو دارید شامل مجموعھ

و یا بھ اسم روز )  علیھاسالم هللا(ھائى كھ بھ مناسب بزرگداشت یاد فاطمھ  عمومى و علمى، در سمینارھا و كنگره
اند ھائى عرضھ گردیده زن برگزار شده بودند ایراد شده و یا بھ صورت نوشتھ . 

بخشھاى مھمى از این مباحث را براى عرضھ در مجلسى كھ در تھران طى دو سال متوالى در ایام فاطمیھ تشكیل 
اند  ل و سخندانى در سطح نسبتاً باالئى بودهشد تھیھ دیده و در جمع عزیزانى كھ از نظر عده اندك و از نظر فض مى

ام كھ بعدھا پس از بررسى مجدد و اصالح و تكمیل بھ صورت مدون درآمده و در  بصورت سخنرانى بیان داشتھ
و یا در سمینارھا عرضھ ... ھاى دیگر آن نیز در شھرھاى شیراز، قم، و قسمت. اند این مجموعھ جاى گرفتھ



اند گردیده . 
دختر ) سالم هللا علیھا(اند در معرفى زندگى فاطمھ  اى مستقل عرضھ گردیده كدام بصورت مقالھمباحث كھ ھر 

باشند  مى... ھاى او طلبى ھا و مواضع و مبارزات و حق پیامبر اسالم و شؤون و حاالت و مقامات و خدمات و مشى
آموز را بخود اختصاص  امع و درستوانند عنوانى نسبتاً ج و انسجام و بھم پیوستگى آنھا بصورتى ھستند كھ مى

)دھند و بھ ھمین نظر ما آن را بھ نام در مكتب فاطمھ  ایم نامگذارى كرده) سالم هللا علیھا  . 
 
 اما چرا مكتب
 :این نامگذارى از روى آگاھى و بجا و مناسب بوده است بدان خاطر كھ
ھاى مختلف حیات سیاسى،  جنبھھا در  اى از نظرات، باورھا، مشى و روش مكتب عبارتست از مجموعھ -
برخى مكتب را عبارت از راه و روش زندگى، منطق زندگى و یا  - ...اجتماعى، اقتصادى، فلسفى و ھنرى و

اند اى از معتقدات فردى یا جمعى دانستھ مجموعھ  . 
دى یا اند از طرز فكرى جامع االطراف و قابل اجرا و عمل در عرصھ حیات فر گروھى آن را عبارت دانستھ -

دھد باید مجھز بھ منطق باشد، آرمان آفرین باشد، دیدھا و  ھر مكتب ضمن اینكھ فلسفھ زندگى را نشان مى. اجتماعى
ھا را نسبت بھ مسائل ماده و معنى روشن سازد، مقررات آن ضوابط را نشان دھد، خط مشى و عملكردھا را  نگرش

غراض را تحت نظر گیرد و از آن دفاع و یا آنھا را اصالح ھاى متغیر و متفاوت براى وصول بھ ا نشان دھد، شیوه
 .كند
یكى اندیشھ است كھ داراى جنبھ زیربنائى است و دید و جھان بینى آن را : ھر مكتب داراى دو جزء اساسى است -

و دیگرى عمل . ھاى یك مكتب بر آن استوار است ھا، بینش ھا، مقبوالت، نگرش معموالً پیش فرض. دھد نشان مى
. دارد بھ چھ صورتى قابل پیاده شدن است دھد آنچھ را كھ مكتب از نظر تئورى بیان مى است كھ در واقع نشان مى

دھد در واقع عمل پیوند خود را با اندیشھ مكتب نشان مى . 
 

سالم هللا علیھا(در مكتب بودن حیات فاطمھ  ) 
سالم (عملكردھا و كالً رفتار عملى فاطمھ  در این بررسى و مجموعھ بحثھا كھ درباره زندگى، حاالت و مواضع،

معرفى كننده شیوه عملى اسالم و بصورت ) سالم هللا علیھا(است این باور وجود داشتھ كھ حیات فاطمھ ) هللا علیھا
بر عھده و در ) ع(مكتبى كھ آن را وحى و ھدایت عملى آن را شخص پیامبر و امیرالمؤمنین على . یك مكتب است

خود قھرمان اجراى آن مكتب است) سالم هللا علیھا(اند و فاطمھ  ھتحت نظارت داشت  . 
آورده و اجرا كرده است از جانب رب العالمین است كھ بھ صورت وحى بر ) سالم هللا علیھا(آنچھ را كھ فاطمھ 

. است ھا را بدون كمترین غفلت و اشتباھى بھ دخترش تعلیم كرده القاء شده و او ھم آن) ص(رسول گرامى اسالم 
خود معصومھ است،) سالم هللا علیھا(فاطمھ   

در كنار پدرى معصوم تربیت شده و با ھمسرى معصوم پیوند زناشوئى بستھ و فرزندانى معصوم و امام از خود 
 . تحویل عرصھ جھان داده است

عادتمندانھ دستورالعمل حیات س. آورنده قرآن و پیامبر خداوند است. و پیامبر خاتم است) ص(پدرش رسول خدا 
بشر را تا روز واپسین در اساسنامھ حیات بنام كتاب آورده، میزانھاى و معیارھاى حیات و رشد را بھ انسانھا 
معرفى كرده و عمالً آنھا را مورد آزمایش و اجرا و نمایش گذارده است و براى اتمام حجت بھ انسانھا عرضھ آنھا 

اسالم را با جنبھ الگوئى خویش عرضھ و تبلیغ كرده و راه و رسم سال آئین  23را با بینات ھمراه نموده است و 
 . عملى آن را بھ مردم آموختھ است
اما در آنچھ كھ مربوط بھ حیات زنان است آئین اسالم را الگوئى تام و تمام ضرور بود تا خداى را بر آن نیز حجتى 

ا كرد و پس از رحلت او و مخصوصاً در در دوران دعوت پیامبر در مكھ آن رسالت عظیم را خدیجھ ایف. باشد
دار ایفاى آن شد دختر او عھده) سالم هللا علیھا(مدینھ فاطمھ  . 

بدین سان رسالت پیامبر در عین كمال و با عرضھ ارائھ الگوى مناسب انجام پذیرفت و مسألھ مبنائى و اساسى 



فرمود من براى شما ھمھ ) ص(ود پیامبر اى باقى نماند كھ امت اسالمى بخاطر آن دچار سردرگمى باشد و خ ویژه
ام آنچھ را كھ مایھ سعادت دنیا و آخرت شما است آورده . 

 
الگوى مكتب) سالم هللا علیھا(فاطمھ   

بانوئى است كھ در دوران حیات كوتاھش مراحل مختلف دعوت . الگوى مكتب اسالم است) سالم هللا علیھا(فاطمھ 
ھاى مختلفى كھ  او در نقش. حى رشد كرده و با شعاع وحى انس گرفتھ استو رسالت پیامبر را دیده و در خانھ و

اى نشان داده است كھ زن چگونھ باید باشد آید روزگار گذارنده و در ھر عرصھ براى حیات زنان پدید مى . 
 .دخترى بود براى پدر و مادر خویش و در این جنبھ الگوئى راستین -
پیشواى شاھدان استھمسرى بود براى شوھرش على كھ خود  - . 
 .مادرى بود نمونھ براى فرزندان و پرورشكار نسلى شھید -
 .مدیرى بود براى كانون خانوادگى و در گرم داشتن آن در منتھاى كوشش و تالش -
 . رھبرى بود براى جامعھ زنان و امر ھدایت آنھا را بر عھده داشت -
و شفقت تیمار دارى بود براى مردم و امت پدر در عین رحمت - . 
و باالخره در جامعھ اسالمى زنى بود عاقلھ، كاملھ، مومن راستین، مجاھد و مبارز، حق گوى و حق طلب،  -

متحمل و بردبار، داراى حیات احساسى توأم با تعقل، در جریان زندگى عملى اسالم، داراى مشى خاص در سیاست 
 ...و اقتصاد، مدیریت و تربیت، بت شكنى وھدایت و

بود، سیدة نساء العالمین بود، خیرالنساءبود و مایھ فخر ) ص(ید دوست و دشمن، مورد عنایت پیامبر اوبھ تأی
آموز، راھگشا و داراى جنبھ  زنان،مجرى كامل دستورات الھى بود و تابع خدا، ھمھ حركات و سكناتش درس

و حیات او را بصورت مكتبى  اى از شیوه عملكرد الگوئى و در خور تبعیت و رعایت و در كل شایستھ كھ مجموعھ
 . عرضھ بداریم
 

ایم كارى كھ ما انجام داده  
اند ولى در جمع  كتاب حاضر در بردارند سرى مباحثى است كھ ھر كدام تحت عنوانى مستقل عرضھ و ارائھ شده

) هللا علیھا سالم(اى قرار دارند كھ كلیتى را از حیات فاطمھ  ھاى در دنبال ھم و در رشتھ ھاى تسبیح ھمانند دانھ
اند، ما در حین تدوین با جابجا  نظم و انتظام مطالب در مواقع سخنرانى و عرضھ بر اینگونھ نبوده. دارند عرضھ مى

ایم ھا درآورده كردن مباحث، آنھا را در قالب این فصول و بخش  . 
السالم بنگارش درآمده ام كھ در معرفى حضرات معصومین علیھم  من این كتاب را در ردیف سرى آثارى قرار داده

بدین نظر سعى شده است كھ كتاب در . و در خور مطالعھ عامھ افراد مخصوصاً گروه نوجوانان و جوانان است
تر عرضھ و ارائھ گردد اما اینكھ در این راه تا چھ میزان موفق  عین جامعیت و مستند بودن، بھ زبانى نسبتاً ساده

ه آن باید قضاوت كنندام امرى است كھ خوانندگان دربار بوده . 
من خداى متعال را سپاس گذارم كھ توفیق این خدمت ناچیز را بھ من عطا فرموده و مسألت دارم كفاف عمرى 
ھمراه با توفیق عنایت فرماید تا این سرى از خدمات را درباره دیگر حضرات معصومین علیھم السالم بھ پایان 

ھاى  ر خوانندگان را مفید افتد و راه رشد و الگوگیرى و تبعیت از اسوهرسانم و ھم امید است مطالعھ این سرى ازآثا
شان ھمواره نماید جاویدان مكتب اسالم را براى . 

 . انشاء هللا
1412پانزدھم ماه مبارك رمضان  -على قائمى   

ع(ھمزمان با سالروز والدت امام مجتبى  ) - 
1371و آغاز نوروز   

 
سخنى در ضرورت بحث: 2فصل   



 مقدمھ
دختر ) سالم هللا علیھا(اى از مردم عادى، اقداماتى از اینگونھ، و بحث و بررسى درباره فاطمھ  اید براى عدهش

پیامبر، امرى غیر الزم و غیر ضرور بھ حساب آید و ذھنیت شان این باشد كھ مجالس وعظ و منابر دائماً از 
آورند دیگر  صواب را از آنھا بدست مى حضرات معصومین علیھم السالم سخن دارند وخواستاران ھدایت، راه

نیازى بھ ذكر اینگونھ مباحث نیست و یا باید بھ مسائلى دیگر كھ در جامعھ مشكل آفرینند وكمتر مورد عنایت 
گیرند پرداختھ شود نویسندگان و گویندگان قرار مى . 

ا سیر حیات اجتماعى، با زیر. این طرز فكر اگر از دیدى درست باشد از دیدھائى دیگر بھ صواب نخواھد بود
وجود عیب و اشكال در . ھا دارد اند حكایت از عدم تكافو و یا كم اثرى آن تالش ھائى كھ مردم در پیش گرفتھ شیوه

ھا، تكیھ بر مباحثى كھ از نوع تكرار  فرستنده و گیرنده توجھ بھ صورت و ظاھر امور بدون پرداختن بھ عمق
مھم و اساسى، نخواھند توانست دیوار مقاومى در برابر سیل بنیان كن تبلیغات  ھاى مكرراتند، بدون اتكاء بھ جنبھ

 . غلط و ناصواب ایجاد نمایند و یا در جامعھ تحول و تغییرى سازنده پدید آورند
اند سرعت نفوذى برق آسا دارند  ھا در دلھا استقرار یافتھ ھا و برنامھ آن دستگاھھاى متنوع ارتباط جمعى كھ در خانھ

و حاصل این تفاوت اثرى در حد واژگونھ . ھاى تبلیغاتى سنتى از مجالس و منابر سرعت نفوذى ابر آسا برنامھو 
شود كھ آن مستضعف  دھد و محصول آن چنان مى كردن افكار و حتى پوستین وارونھ پوشاندن را از خود بروز مى

بیند، آنچنان كھ  ھم نھ مسلمان خالصھ مى فكرى و آن زن غافل و جاھل الگوى حیات زنانھ را در زنى باریگر آن
... اند و یا نامى از سمیھ شھید، فضھ و اسماء و اى و زینبى حضور نداشتھ گوئى در این دیار و روزگار فاطمھ

 . بگوشش نخورده است
ل و یا توانند در مقام تأثیر گذارى معاد بدین سان تالشى اینگونھ بھ ھر میزان كھ بسیار و حتى مكرر باشند كى مى

ھا باید بسیار شوند و  كار و تالش در این زمینھ. ھا بكاھند برتر آن دستگاھھا باشند و از نفوذ و رنگ دھى آن
ھا را تحت نفوذ گیرند ھا را پر كنند و اندیشھ ھا و چشم گوش . 

 
 در ضرورت این اقدام

باز ) سالم هللا علیھا(آثار درباره فاطمھ ھا و  اینكھ در این برھھ از زمان و تحت این شرایط، با وجود آن ھمھ نوشتھ
اند كنیم بھ دالیل متعددى است كھ از آن جملھ اى دیگر مطرح مى ھم سخن ولو مكرر ولى در چھره : 

 
 :حیات مكتبى زن -1

زندگى مكتبى و عقیدتى در ھمھ اعصار و براى ھمھ زنان ضرورى بود و در عصر ما بھ دالیل زیر ضرورتر و 
تر بھ دلیل الزم : 

ھاى نشأت گرفتھ  تحوالت سیاسى عظیم و پردامنھ در جامعھ جھانى و مخصوصاً در جامعھ ما كھ در پس بیدارى -
اند از تجدید حیات مكتبى پدید آمده ھاى متضاد كھ الزمھ چنان  وجود و پیدایش تضادھاى جدید فكرى و گرایش - .

ھاست تحول و بیدارى . 
براى آنھا كھ در این عصر ھم بمانند دیگر اعصار رضاى خداوند را  در این بحران خواستارى انجام وظیفھ -

طلبند مى . 
خواھد زن نیز ھمانند مرد بھ مرحلھ كمال مقدر خود برسد و توانائى  وجود و پیدایش جدید این باور كھ خداى مى -

خواستھ را براى او  ھاى باطنى و ظاھرى واو بمیزانى ھستند كھ تحقق این انتخاب احسن را داشتھ باشد و سرمایھ
 .میسر سازند و او بھ منتھاى سیر خود كھ وصول بھ عبودیت است برسد
 و باالخره دریافت این مسألھ كھ وصول بھ سعادت جز در سایھ حیات -
 . مكتبى میسر نیست
صد را تواند راه وصول بھ این مق بدین سان عرضھ راه و رسمى از آن حیات كھ عمالً سعادت آفرین بوده است مى -
 .ھموار نماید و براى جامعھ زنان رھنمودى باشد
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اند،  در عصر ما بر خالف اعصار پیشین نوعى بیدارى و ھشیارى براى زنان پدید آمده كھ خواستار رشد خود شده

آور سرخورده شده  ھا بھ ظواھر خفت ھاى اسارت بار، و از آن ھمھ وابستگى چنانند كھ گوئى از آن ھمھ پاى بندى
 .ومى خواھند خود را از آن برھانند و اوج گیرند، در كمال اوج سر بر فلك بسایند

اند و علیھ جو و  ھائى در گوشھ و كنار جھان بھ راه انداختھ ھا و نھضت در طریق تحقق این آمال و مقاصد، حركت
بقھ راه عوضى رفتھ و از بیراھھ و انحراف چھ بسیار از آنان كھ در این ط. اند شرایط موجود بھ عصیان پرداختھ

 . سر در آوردند و این امر حتى دامنگیر برخى از طرفداران مذھب نیز شده است
اند كھ بى  شناسیم كھ بھ اسم مذھب از مذھب روى گرداندند، دچار راه و روشى شده ما در این مسیر كسانى را مى

قرآنى، بلكھ اسالمى كھ تفسیر آیاتش مبتنى بر ذوق و سلیقھ مسؤولیت است پاى بند بھ اسالمند ولى نھ اسالمى 
 . شخصى، نشأت گرفتھ از ھواى نفس و براساس توجیھ دستگاھھاى تبلیغاتى غرب است

شناسند ولى  خود را متعھد مى. یابند مسلمانند ولى خود را فارغ از ھرگونھ عقوبت و جزاى رفتار نامناسب مى
ھاست دور مانده و با تصنعى  از آگاھى و علم كھ بھ گفتھ سقراط سرچشمھ فضیلت .گرفتار اشرافیتى لختى آفرینند

اند كھ دارند سیر قھقرائى را براى خود برگزیده . 
اگر بحثھا و بررسیھا بتوانند گرھى از مشكل آنھا بگشایند و راھى رابھ سوى مقصدى سعادت آفرین بھ آنھا نشان 

قسمى از مقاصد این بررسیھا . آید ضرورتى شرعى نیز بھ حساب مى دھند خود خدمتى خواھد بود، در عین آنكھ
اى است و البتھ در ھمھ حال اثر بخشى بشرط خواھندگى زنان از خداوند است تحقق چنین خواستھ  . 
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رى، ھاى فك گمان ما این است كھ بشریت امروز بیش از ھر عصر دیگرى دچار تضادھا و تعارضات در زمینھ
عاطفى، اخالقى، اقتصادى، سیاسى و حتى مذھبى است و خواستار آن است خویش را از این شرایط نامناسب 
 .رھائى بخشیده و راھى را بھ سوى سعادت خود برگزیند

دھند این تضاد  او در مسیر رشد خواھى با عوامل متباینى روبروست كھ ھر كدام او را بھ سوئى كشانده و جھت مى
تر و داراى حضور بیشتر و در نتیجھ فروریختگى عقیدتى و درھمى فكرى  زندگى زن محسوس و تعارض در

 . براى او زیادتر است
نجات از اسارت خود بوده و متأسفانھ راه جدید را كھ براى خود برگزیده مجدداً او  او انسانى است كھ قرنھا در پى

را از چنگال عوامل اسارت بار دور دارد ولى مجدداً بھ  او در پى آن بود كھ گریبان خود. كشاند را بھ اسارت مى
 . گریبانگیرى دیگرى دچار گردیده است
داند از چھ چیز؟ خواستار مدنیت است ولى در عمل گرفتار جاھلیت، راه مدنیت  خواھد آزاد باشد ولى نمى او مى -

د با شریعت و فطرت او سازگار نیستكن كند، در عین اینكھ احساس مى مسرفان، عیاشان و طاغوتیان را تعقیب مى . 
ھاى اوھام و  درگیر پیلھ. زن امروز در پى رھائى از اسارت است ولى در نھایت اسیر آزادى ریائى دیگرى است -

ھا خود را نجات  ھا، و پرده ھا، فریب داند چگونھ از این جھل ھاى رنگارنگ آن محجوب مانده و نمى در زیر پرده
تواند در این زمینھ  مى) سالم هللا علیھا(بحث و بررسى حیات فاطمھ . ھویتى بیرون آید بىبخشد و چگونھ از این 

ھا و موانع رشد را از سر راه بردارد و زن را بیدار كرده و بخود آورد راھگشا باشد و آن دشوارى . 
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مدن ساختن و آزاد كردن زنان از قیدھا و بندھاى بشر دستگاھھاى تبلیغاتى امروز جھان در قالب آگاه كردن، مت
اى دیگر تحت  ساختھ، سعى دارند زن را در جھل و غفلت جدیدى غوطھ دھند و او را چون گذشتھ ولى بگونھ

بندند از آن جملھ و در این راه ترفندھائى را بھ كار مى. استعمار خود نگھ دارند : 
نمایند عرضھ مىعوامل و منابع ھشیار كننده را مخدوش  -  
نمایند اسالم را بعنوان آئینى قدیمى و غیر قابل استفاده براى دنیاى امروز معرفى مى - . 



برند ھاى شریف و رشد دھنده را بھ زیر سؤال مى ارزش - . 
كوشند الگوھاى ناصوابى را در اذھان جاى دھند در قالب تحریك عواطف مى - . 
دھند شده را در مسیر خالف قرار مىھاى سطحى ورزیده ن و در نھایت اندیشھ - . 

احساس مسؤولیت آگاھان در پیشگاه خدا و وجدان باید نیرومند و بیدار باشد و خواستارى : در چنین شرایط و احوال
اى روند كھ انسانھا را  كند كھ بھ دنبال راه و شیوه نجات از عوامل اسارت آورو دورى از شرایط انحطاط ایجاب مى

یغات مقاوم سازددر مقابل آن تبل . 
اى نیست و اینكھ نھضتى  اینكھ دستگاھھاى تبلیغاتى جھان مسألھ نھضت و آزادى زن را مطرح كنند براى ما مسألھ

ولى بدان شرط كھ این حركت در مجراى وقار و . براى آزادى زن پدید آید امرى خالف عقل و شریعت نخواھد بود
ھاى  ى جدید با كمربندى زرین نسازند و بعید است كھ گردانندگان نھضتعفاف باشد، و ھم با این قید كھ زن را كلفت

كند موجود جھان با رعایت چنان قیود و شرایط بھ پیش روند و عمل آنھا گمان و استبعاد را تأیید مى . 
و نوع مواضع او در رابطھ با شرایط و عوامل زندگى بھ ) سالم هللا علیھا(عرضھ و معرفى راه و روش فاطمھ 

تواند نقش و اثر نفوذھاى فاسد را بر اندازد و بدین نظر مفید و  ر ما بیدارى آفرین و تبلیغ سوز است و مىنظ
 . راھگشا و پیشگیرى آن وظیفھ ھر انسانى است
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اند و او را بھ  در طول قرنھا بر او ستم بسیار رانده. توان گفت زن مظلومھ تاریخ است در نگاھى كلى و عمیق مى
اند، نھ او را قدرت تن و توانى جسمى بود كھ از خود بھ دفاع بپردازد  ترین كارھا واداشتھ ترین و گاھى پست سخت

و بدین سان حیات شان حیاتى توأم با  .و نھ توان علمى كھ بھ مبارزه فكرى در اثبات و كسب حقانیت خود اقدام نماید
 .استضعاف بود

ز بسیارى از آنان بھ آرزوى دستیابى بھ آزادى بھ اسم تمدن و حقوق زن بازیچھ دست استعمار در روزگاران ما نی
دارى  شدند، گروھى از آنھا بھ اسم استقالل اسیر و برده گشتند، جمعى از آنان ناخودآگاه در خدمت تبلیغات سرمایھ

ن جھان وسیع در ردیف كاالى مصرفى و كسب درآمد براى دیگران درآمدند و برخى از آنھا ھم در گوشھ و كنار ای
ھا بساط عیش مطربان را رونق بخشیدند ھا و دانسینگ در كاباره . 

امروزه در بسیارى از نقاط جھان بعلت جھل و غفلت بعضى از زنان شرافت انسانى و معنویت او زیر سؤال است 
تند در تبلیغ براى ھمرنگ كردن آنھا و متجاوزان و آلودگان در قالب آزادى زن در پى بھ یغما بردن شرافت او ھس

بدین سان ستمى كھ در گذشتھ . برند اند ھمھ تالش خود را بھ كار مى براساس مدلى كھ خود ساختھ و بدان دلبستھ
ھا اغلب بصورت جسمى بودند و امروز بھ صورت  آرى آن روز ستم. تر شد براى زنان بود بیشتر و خطرناك

تر باشد آثار این ستم گرانتر و سنگینفكرى و معنوى، و طبیعى است كھ  . 
طلبد و  ھا، در مبارزه بھ این ستم عظیم الگوئى براى ظلم ستیزى مى زن امروز در پى نجات خود از این مخمصھ

)در این راه چھ الگوئى برترى از فاطمھ  ھا و  طلبى گیرى از راه و رسم حق ، زن امروزه با بھره)سالم هللا علیھا
تواند علیھ نظامات فاسد موجود عصیان كند و در برابر آنانكھ حیات او را بھ  مى) سالم هللا علیھا( ھاى فاطمھ مبارزه

ھاى  اند بایستد و زندگى خود را در نھایت در مسیر رضاى خدا قرار دھد، بویژه كھ موضعگیرى بازیچھ گرفتھ
)فاطمھ  آموز و  اھى از شیوه زندگى او درسدر مسیر رشد معصومانھ و بدور از خلل است، آگ) سالم هللا علیھا
 . جرأت آفرین است و سعى در بكارگیرى آن موجد رشد و جاودانگى است
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ھا، از این ھمھ مكتب  گرى و باالخره وضع زن در دنیاى امروز چنان است كھ گوئى از این ھمھ تبلیغات و آوازه
ھا خستھ و فرسوده شده و خواستار راه رسمى  ثمرى ھا در عین بى مھ تالشھا، و از این ھ ھا و نغمھ پراكنى سازى

تر است، راھى كھ ھم شرور و مفاسد را از او دور دارد و ھم فطرت و وجدانش را قانع سازد بى دغدغھ . 
 خواھد، نمونھ موفق در زندگى سعادتمندانھ را زن امروز نھ تنھا در ایران ، بلكھ در ھمھ جاى جھان الگو مى



طلبد، تا در سایھ آن چگونھ شدن و چگونھ ماندن را دریابد و البتھ  اى در خور تبعیت را مى كند، اسوه جستجو مى
اند، امكان وصول بھ چنین  المللى در حال وزیدن ھاى ملّى و بین ھاى مالیم كھ در عرصھ شرایط جو، و نسیم

رى از این فرصت و قرار گرفتن در مسیر وزش گی و عظمت و جالل زن در گرد بھره. دھند اغراضى را نوید مى
 . این نیسم مالیم است

در این بحران جھانى و در این عصر پر از آشفتگى و تضاد و تعارض، در میان انبوھى از این درھمى و آشوب، 
ن قرنھا تواند پویندگان حق را اقناع كند و آرزوھا و مقاصدى را كھ ز و راه او مى) سالم هللا علیھا(معرفى فاطمھ 

 .در جستجوى آن بود تحقق بخشد
 

ھا ارزش معرفى شخصیت : 
ھاى حیات  عالوه بر توجھ بھ موارد فوق بھ این نكتھ نیز توجھ كنیم كھ اصوالً در راھیابى بھ یك مكتب و شیوه

مكتبى بھ غیر از مطالعھ در ابواب و فصول تعالیم مكتب ضرورى است بھ مطالعھ جوانب و ابعاد حیات 
ھاى عملى مكتب خویشند و راه و  این اقدام از آن بابت است كھ آنان نمونھ. اى آن مكتب نیز بپردازیمھ شخصیت

اند آموز و ھدایت كننده رسم عملى آنان درس . 
در آشنائى بھ اسالم بھ غیر از مطالعھ در كتب و ابواب فقھى ضرورى است بھ مطالعھ زندگى سران و بزرگان، 

یھم السالم و شاگردان و پیروان راستین آنھا از صحابھ و تابعین بپردازیم و مخصوصاً حضرات معصومان عل
بكوشیم كشف كنیم، آنان چگونھ تربیت شدند؟ چگونھ زیستند؟ و در عرصھ حیات مكتبى خود چھ كردند؟ و چرا 

ثارى را از ھا چھ آ ھا و مقابلھ شان از فكر و بینش و عمل، در موضعگیرى چنان كردند؟ و ھم در طول مدت زندگى
 ...خود بر جاى گذاردند؟ و

ھاى اولیھ زندگى را بدست آورده، درس چگونھ زیستن را از آنھا  توان مایھ ھا است كھ مى در سایھ چنین بررسى
آموخت و نیز با تكیھ بر عمل بھ دستورات و راه و روش آنھا جلوى بسیارى از سقوطھا و انحطاطھا را سد كرد و 

ھاى رشد و تربیت باشد ضمن اینكھ جداً مورد سفارش اسالم نیز ھست ترین و بھترین شیوهاین شیوه شاید از مھم . 
اى را گرفتھ و بھ گروھى دیگر ھم نزدیك گردیده است بھ نظر ما با اتكاى  امروزه كھ خطر سقوط فكرى دامن عده

فاعى جانانھ از عقیده و توان از خطر جست و سنگرى محكم براى حفظ و صیانت از خود و د اى مى بھ چنین شیوه
سازد فكر پدید آورد و این امر خود رسالت و مسوولیت آگاھان را بیشتر مى . 

 
سالم هللا علیھا(در كار معرفى فاطمھ  ) 

. اند ھا را گفتھ و در شأن و موقعیت او داد سخن داده چھ بگوئیم كھ دیگران گفتنى) سالم هللا علیھا(درباره فاطمھ 
ھراء، بیش از مؤلف كتاب فاطمھ الز جلد كتاب خطى را كھ در معرفى او نوشتھ  50جلد كتاب چاپى و حدود  250

پروراند، افكار و نفوس را بھ سوى عالَم  مطالعھ این كتب و آثارى از اینگونھ، عقول را مى. اند ذكر كرده است شده
آورد دھد و در درون انسان روشنائى و صفائى پدید مى برتر جھت مى . 

اى كھ بشریت جز لذت مادى و  روند تا جلو نور حققت را بگیرند، و در دوره ابرھاى مادیت مى در عصرى كھ
تواند راه ما را روشن و انسانیت را كھ  مى) سالم هللا علیھا(شناسد، نور و فروغ فاطمھ  غریزى چیزى را لذت نمى

ت كھ در درون ذھن خود مصداقش غریب و خود در تبعید است حیات نو و حضورى ببخشد و این بشرطى اس
بگشائیم) سالم هللا علیھا(اى را بھ سوى شناخت فاطمھ  دریچھ . 

در سایھ حیات مكتبى بدست آورد دست یابیم چنان خواھیم شد كھ دیگر لذات ) سالم هللا علیھا(اگر بھ لذتى كھ فاطمھ 
را در جانھا و دلھا روشن سازیم ) یھاسالم هللا عل(موجود را لذات نخواھیم خواند و اگر نور و پرتو درخشان فاطمھ 

درترك لذات این جھان لذتى است كھ . دیگر بھ درخشندگى ھاو نورافشانیھاى این جھان دل را خوش نخواھیم ساخت
تعمق در حیات . كنند اند ادراك مى ادراك آن را زاھدان و پاكان و آنھا كھ تحت اسارت و تملك دنیا قرار نگرفتھ

)فاطمھ  و شیوه و سیرت او زمینھ چنان ادراكى را در آدمى فراھم خواھد ساخت) یھاسالم هللا عل . 
 



سالم هللا علیھا(درسھا از فاطمھ  ) 
گذرانیم، با این باور و اعتماد كھ سراسر  كنیم و تاریخ حیات او را از نظر مى را معرفى مى) سالم هللا علیھا(فاطمھ 

زن بودن، چگونھ مبارزه كردن، درس ھدفدارى و  زندگى او درس است، درس چگونھ زیستن است، چگونھ
دارى و بدنبال ھدف ارزنده تا پاى جان دویدن و ضربات دردانگیز غالف شمشیر را تحمل كردن و از دفاع  ایده

شناسى، درس نیایش و بندگى خدا، درس ھمسرى و  دست برنداشتن، درس مسؤولیت و تعھد، درس وظیفھ
رورى، درس سنگر سازى خانھ، درس مدیریت و ھدایت، درس رشد و ھمسردارى، درس مادرى و فرزند پ

گیرى و پیشرفت، از خاك سر بر آوردن و در خاك فانى نشدن، درس صیرورت و شدن، درس  اعتالء، درس اوج
پرده  جھد جدى براى وصول بھ مقام قرب،و پا بر فرق ھمھ مادیات نھادن و ورود بھ مقام قربى كھ در آن دیدار بى

دى میسر گشتن و در خوان رضوان و جنت او در عین راضیھ و مرضیھ بودن داخل شدنیار اب . 
زدگى و حیرت فكرى، در این دوران تصادمات و تعارضات فكرى و باالخره در عصر  در این دوران گیجى و بھت

تواند  مى) علیھاسالم هللا (جاھلیت نو، كھ ھمگان را نیاز بھ شركت در درس و كالس و تعلیم خداوندى است فاطمھ 
و تصمیم جدى شان در این راه ) سالم هللا علیھا(آموز و كتاب درسى بانوان ما تاریخ زندگى فاطمھ  معلمى درس

 .عامل رشد و سعادت باشد
 

سالم هللا علیھا(ھاى فاطمھ  ھا از درس گیرى بھره ) 
ن جھان، و این بدلیل زن بودن فاطمھ براى ھمھ انسانھاست، مخصوصاً براى زنا) سالم هللا علیھا(ھاى فاطمھ  درس

و قابلیت تطابق مسائل زنان با اوست و ھم بھ دلیل چند بعدى بودن حیاتش، و حضور او در ) سالم هللا علیھا(
ھاى گوناگون، خانوادگى، اجتماعى، سیاسى، اقتصادى و فرھنگى است عرصھ  . 

اى نیست كھ تنھا ما مدعى آن  اند و این مسألھ ضھاین دروس جامع و ھمھ جانبھ و در نھایت بصورت مكتبى قابل عر
و انتساب آن دوستى بھ دوستى خود و ) سالم هللا علیھا(در دوستى فاطمھ ) ص(ھاى رسول خدا  باشیم توصیھ

 .سرانجام بھ دوستى خداوند خود رمزى براى الگوگیرى از اوست
زیستھ ولى بعلت خاتم بودن مكتبش امروز ھم  ىزنى است كھ در چھارده قرن قبل م) سالم هللا علیھا(آرى، فاطمھ 

زیستھ است ولى  او در دنیائى منھاى صنعت مى. تواند نقش راھبرى و ھدایت انسانھا، بویژه زنان را داشتھ باشد مى
شیوه زندگى و راه و رسم تكامل او چنان است كھ گوئى زنان امروزى در دنیاى صنعت بیش از دیگران بھ درس 

از دارندآموزى از او نی . 
ھا در مادیت و لذات مادى، تصویر  مرا در این زمینھ شكى نیست كھ اگر دنیاى غرب، با ھمھ فرورفتگى

گردد، در اندرونش دگرگونى ایجاد  را آنچنان كھ بود ببیند، متحول مى) سالم هللا علیھا(ھاى حیات فاطمھ  صحنھ
بسیار از این تجارب را در طول زمان بھ آزمایش  آورد و ما مواردى شود، و بھ سوى راه و رسم او روى مى مى

ایم این توفیق بدان خاطر است كھ انسان را فطرتى الھى و خدا آشناست و اگر با حقایق  ایم و اثراتش را دیده گذارده
شود ھاى آن مى سره و خالص برخورد و آشنائى پیدا كند تسلیم جاذبھ . 

 
سالم هللا علیھا(جنبھ الگوئى فاطمھ  ) 

الگوست، الگوى كار، الگوى عالى انسانیت، الگوى عشق و پرستش، الگوى خود آگاھى ) سالم هللا علیھا(ھ فاطم
مستمر، الگوى تقوا و شرف و عفت، الگوى بیدارى وجدان، الگوى عصمت و كرامت، الگوى عقل و كیاست، 

ص(تربیت محمد  اى عالى و درخشان از اى شاھد و نمونھ الگوى زنان مسلمان و در ھمھ آنھا اسوه ). 
موجب فطام از شر و فطام از آتش است زیرا كھ خود او بدان خاطر فاطمھ ) سالم هللا علیھا(الگوگیرى از فاطمھ 

النھا فطمت عن ) سالم هللا علیھا(و انما سمیت فاطمھ . (نامیده شد كھ از شر و آتش باز داشتھ شد) سالم هللا علیھا(
1[».النھا فطمت عن النار) هللا علیھاسالم (الشر، و انما سمیت فاطمھ  ]" 
دارند كھ معصومھ است و ) سالم هللا علیھا(این مایھ افتخار جامعھ اسالمى زنان است كھ الگوئى چون فاطمھ 

بدنبال الگوئى دیگرند و از او سر ) سالم هللا علیھا(محصوره از گناه و مایھ ننگ است براى آنھا كھ با وجود فاطمھ 



اند قدرش را نشناختھ بر تافتھ و یا . 
 

سالم هللا علیھا(زنان و فاطمھ  ) 
ھا باورھاى نادرست  زنى است كھ وجود او منشأ خیر بسیار و سببى براى برھم زدن شیوه) سالم هللا علیھا(فاطمھ 

ھائى پرداخت  بھ شیوه. او موجد راه و روشى جدید در حیات زنان و خود عامل بدان است. گذشتھ درباره زنھاست
آموز باشد توان درس ھ براى ھمھ زنان و براى ھمیشھ مىك . 

تواند بر جانھا و روانھا  بدلیل معصومھ بودنش الگوئى قابل اعتماد است، راه و سیر او مى) سالم هللا علیھا(فاطمھ 
وجودش در سراسر عمر با ھیچ بدى نیامیختھ و راه و رسمش بى ھیچ مشكلى در ھمھ اعصار و د . حاكم گردد

رود  جوامع قابل اجرا و عمل است، عملى كھ مایھ نجات زن در شرایط ناگوارى كھ براى او ایجاد شده و مى رھمھ
 .كھ او را تا سر حد سقوط بھ پیش براند

بند و بارى وجود دارد، و اگر در  ھاست، و اگر در بین نسل نورسیده بى اگر در جامعھ بشرى امروز سر درگمى
اند كھ  خورد بدان خاطر است كھ زنان امروزى بھ مكاتبى وابستھ شده حرافى بچشم مىبین جمعى و نسلى لغزش و ان

ھایى از خود  اند كھ در خور اعتنا نیستند، و چھره خورد، بھ الگوھائى دلبستھ ھاى عمیق بچشم مى ھا نارسائى در آن
برد اند كھ ھویت و اصالت آنھا را بھ زیر سؤال مى پدید آورده . 

از نوع الگوھاى ظاھرى و تصنعى نبودند، اگر لذایذ منحصر بھ لذایذ نشأت گرفتھ از مادیات  آرى، اگر الگوھا
نبود،و اگر رشد آدمى تنھا در چھار چوب رشد مادى مورد توجیھ نبود شاید براى جامعھ زنان مھجوریت كمتر بود 

مان در این  ھ در جامعھ اسالمىمشكل اساسى زنان در ھمھ جاى جھان و از جمل. و یا اسارت و تسلیم محدودتر بود
است كھ از تنھ اصلى خود جدا شدند از خود گسستند و بھ غیر پیوستند، و این نابسامانیھا فریاد و انعكاسى 

ھاست آمیز از آن جدائى شكوه  . 
 
 در ھمھ حال

درخشان و اى كھ لقب زھرا دارد، یعنى  است، فاطمھ) سالم هللا علیھا(فراموش نكنیم كھ سخن درباره فاطمھ 
درخشنده، در میان امت اسالم او چون گوھرى تابان است و بر تارك زنان جھان چون افسرى پرتو افكن در سرى 

ھاى حیات او را باال زنیم و در رفع این محجوبیت در  ھائى از پرده مباحث بعدى ما سعى بعمل خواھد آمد گوشھ
مسیر كامل نخواھد بود كھ زیرا بھ تناسب فرصت و جو محض اقدام ما نیز در این . حدود امكان اقدامى كرده باشیم

اند انس و سخن مطالب گرد آمده . 
بنت نبیك و زوجة ولیك و ام السبطین، الحسن و الحسین سید شباب اھل ) سالم هللا علیھا(اللھم صلى على فاطمھ 

 . الجنھ و السالم علیھم و علیكم و رحمة هللا و بركاتھ
-------------------------------------------- 
 : پاورقى
بحار 43ج  15ص  -1 . 

 

سالم هللا علیھا(در معرفى فاطمھ  - بخش دوم  ) 
 

این بخش دربرگیرنده سھ بحث است و ھر كدام در حد خود بحثى مستقل و كامل ولى جمع آن بھم پیوستھ و مكمل 
 . ھم

سالم هللا (در این بحث سعى داشتیم فاطمھ . است) سالم هللا علیھا(فصلى از آن در مورد خانواده و تربیت فاطمھ 
ایم اما درباره  سخن كم گفتھ) ص(را از نظر حسب و نسب معرفى كنیم درباره پدرش حضرت ختمى مرتبت ) علیھا

ایم از ازدواج خدیجھ با پیامبر از تكون جنین فاطمھ  مادرش خدیجھ چون كتب و آثار اندك است بحث بیشترى داشتھ



و والدتش سخن گفتھ و پس از بررسى كوتاه در تاریخ والدت او بھ توجیھ اسامى و القاب او ) علیھاسالم هللا (
ایم پرداختھ و تربیت او را در دوران خردسالى مطرح كرده  . 

ایم بھ وصف او اگر چھ ناقص  است در آن سعى كرده) سالم هللا علیھا(فصل دوم آن درباره مقام و رتبت فاطمھ 
ایم  آنگاه كوشیده -و برترى او را از فرشتگان و فضل او را در حسب و نسب بر دیگران بیان داریم است بپردازیم 

مصداق آیات بسیارى از قرآن كریم است و نیز ) سالم هللا علیھا(براساس اسناد و روایات نشان دھیم كھ فاطمھ 
سخن ) سالم هللا علیھا(فت و عصمت فاطمھ از شرا. اند بیان داریم سخن دیگران و تعبیراتى كھ درباره او ذكر كرده

ایم و از مقام شفاعتش در روز حشر و در  ایم و ھم از مقام علم و تقوایش، از آبروى او نزد خدا بحث كرده گفتھ
ایم  این فصل را بھ پایان آورده) ص(نھایت و با درود بر فاطمھ  . 

سالم هللا (ایم نشان دھیم فاطمھ  در آن سعى كرده. تاس) سالم هللا علیھا(فصل سوم بحث ما درباره محوریت فاطمھ 
او محور عصمت و رسالت، محور اھلبیت، محور . در خاندان پیامبر نقش محورى مھمى را ایفا كرده است) علیھا

تواند محورى  امامت و خالفت راستین پیامبر و حتى محور خلقت و آفرینش است او براى امروز بشریت ھم مى
البتھ بدان شرط كھ آنان طالب . گى او و رفتار و عملكردش محور حیات زنان امروزى ما گرددباشد و شیوه زند

 .سعادتى جاودانھ باشند
 

خانواده و تربیت او: 3فصل   
 مقدمھ

است و معرفى او، و البتھ در محدوده حسب و نسب، والدت و نامگذارى او )سالم هللا علیھا(سخن از فاطمھ 
اما در ھمین تالش مقدماتى نیز ما با . تى سطحى از ریشھ و تبار او حاصل آیداى اجمالى تا شناخ بگونھ

ھائى بشرح ذیل مواجھیم دشوارى : 
دشوارى در محدودیت ثبت تاریخى كھ بسیارى از اطالعات الزم از وقایع و جریانات بصورتى مدون وجود  -1
 .ندارند
اند گروھى اسنتاد  تاریخى را مالك بحث خود قرار دادهاختالف در رأى و نظر مورخان كھ برخى از آنھا استناد  -2

العاده است آشفتگى و درھمى اسناد در این زمینھ فوق. عقلى را  . 
اى از استبعادھاى فكرى و عقلى كھ موجب شد مورخى آن را  ھاى واقعیت زندگى او، با پاره آمیختھ بودن شگفتى -3

رددبكلى نادیده انگارد و اصوالً وارد آن بحثھا نگ . 
ھاى تاریخى بعلت فاصلھ زمانى بسیار و نفوذ دست تحریف در اسناد و احیاناً  دور ماندن ما از اصل جریان -4
 .اعمال غرض برخى از مورخان و برخورد خطى و مسلكى با وقایع
از  ھا ھا و كاستن ھا، و در مواردى ھم تخفیف ھاى، اغراق گوئى آمیختن بسیارى از مسائل و حوادث با تعصب -5

اى  شأن و رتبت و موقعیت او، واقعى جلوه دادن امرى را كھ شاید ھرگز واقع نشده بود و یا اصل مسألھ بھ گونھ
 . دیگر بوده و مورخ آن را با رنگ مذاق خویش وفق داده است

اینكھ در مواردى گو . تواند باشد گاه ما جز بدانھا نمى اسنادى در دستند كھ تكیھ. در ھمھ حال این مائیم و آن ھم تاریخ
سالم هللا (ھاى عظیم خلقى و خلقى در فاطمھ  توانیم بحقایقى دست یابیم ولى بعلت شگفتى با استحسان عقلى مى

ھاو  و ما در عین چنان دشوارى. توان تكیھ كرد و استثنائى بودن شرایط او، ھمھ گاه بھ آن ھم نمى) علیھا
بپردازیم و طبیعى است كھ ) سالم هللا علیھا(از شخصیت فاطمھ ھاى واقعى  ھا خواستیم بھ ترسیم چھره محدودیت

 .توفیق ما در این راه اندك باشد
 
 پدرش

رمز خلقت است . خاتم انبیاء و آخرین تن از سفراى الھى، عقل كل و ھادى سبل است) ص(پدرش محمد مصطفى 
ام حیات اسالمى و رشد و سعادت و سمبل آفرینش بھ بركت او خلقت افالك است و انجم، و در سایھ بعثت او نظ

 .بشر



چگونھ انسانى بود و در گرو خدمتش چھ رشدھا و پیشرفتھائى براى بشریت پدید آمدند خود ) ص(اینكھ رسول خدا 
. طلبد و بھ بحمدهللا آثار مكتوب در این زمینھ اندك نیستند بحثى پر دامنھ است كھ عرضھ آن دفترى جداگانھ را مى

كنیم كھ شویم و تنھا بھ این مطلب بسنده مى آن بحث نمىبدین خاطر ما وارد  : 
بدین . و تربیت شده و در دامان او، آن ھم در دوران بعثت است) ص(ثمره وجودى پیامبر ) سالم هللا علیھا(فاطمھ 

سان ھرگونھ بحث و سخنى كھ در اسالم راجع بھ تربیت و سازندگى است توسط پیامبر درباره او پیاده شده و حق 
ست كھ فاطمھ ا ( اى مدل و اسوه براى دنیاى اسالم بشناسیم و اگر از ما بپرسند كھ  را تربیت یافتھ) سالم هللا علیھا

سالم هللا (خواھد چون فاطمھ  خواھد برسد پاسخ صریح آن این است كھ مى اسالم در تربیت دختران بھ كجا مى
بپروراند) علیھا . 

 
 مادرش

ترین آنھا، از خاندانى كھ اغلب اعضایش متفكر بودند و  ب و از متشخصمادرش خدیجھ است، زن سرشناس عر
پدرش مدافع كعبھ و مقاومى سرسخت كھ نگذاشت حجر االسود توسط پادشاه یمن از خانھ . صاحب مقامات علمى

كعبھ كنده و ربوده شود، جدش جزء گروه حلف الفضول و مدافع مستضعفان، پسر عمویش ورقھ بن نوفل فردى كھ 
جلسھ سرى سران جاھلیت بت پرستى را كار لغو و بیھوده كرده بود و با شنیدن جریان وحى و نبوت سر پیامبر  در

1... [را بوسید و مراتب را بھ او تبریك گفت و بھ او عده یارى داد و ] 
تاب شافعى در ك. اما خدیجھ خود زنى است كھ از قریش، صاحب مال و ثروت بسیار، در عین جمال معنوى متعدد

نویسد كانت خدیجھ اوسط نساء قریش نسباً و اعظمھم شرفا و اكثرھم ماال و كانت تدعى فى الجاھلیھ،  خود مى
2. [طاھرة ] 

او از لحاظ نسب در جامعھ قریش زنى متوسط و از نظر شرافت بزرگترین آنھا و از نطر مال و ثروت در سطح 
ندندخوا نسبتاً باالئى بود و او را در جاھلیت طاھره مى . 

پناه بود و ام االیتامش  پناه زنان و دختران بى. نامیدند اش نیز مى زنى بود، باصفات عالى و پاكیزه كھ زكیھ
خواندند مى . 

اى بود جلیلھ و على االطالق در مكھ، كھ در سایھ عالقھ بھ معنویت، تالش و  زنى بود با گذشت و ایثارگر، ملكھ
در مسیر تجارت و كار، درآمدى بدست آورده و بخشى از آن را در  كوشش بسیارى در خدمت بھ مردم داشت و

كرد خدمت بھ محرومان صرف مى . 
 
 : ازدواج باپیامبر

بعلت ثروت و شھرت، و ھم بعلت پاكدامنى و طھارت خواستگارانى ) و شاید ھمسر دوم(پس از مرگ ھمسر اول 
را كھ بعدھا بھ پیامبرى رسید ) ص(اما او محمد . داد ولى او بھ ھمھ آنھا پاسخ منفى مى. آمدند بسیار براى او مى

خود بھ وسیلھ پیام رسانى بھ او پیشنھاد . امین و راستگو یافتھ و آثار عظیمى از نجابت و عزت در او سراغ داشت
 .ازدواج داد و تقاضاى ھمسرى با او را كرد

و شرفك من قومك و امانتك عندھم و و عرضت نفسھا على النبى و قالت یابن عم انى رغبت فیك لقرابتك منى، 
خود را بر پیامبر عرضھ كرد و گفت اى پسر عم، بخاطر خویشاوندى و نزدیكى تو ] 3[حسن خلقك و صدق حدیثك 

با خود بھ تو رغبت دارم، و ھم بمناسبت برترى شرافت تو و امانت تو در نزد آنان و اخالق خوش تو و صدق 
ام سخن تو خواستار ازدواج تو شده . 

زنان با كمال و فھمیده در ازدواج بھ دنبال . و این یك درس است براى ھمھ آنان كھ در پى ازدواج و اختیار ھمسرند
تنھا در پى قد و قامت رشید، چھره زیبا، و مال و . روند كھ زندگى ساز و سعادت آفرین باشد مالك و معیارى مى

زندگى سعادتمندانھ زوجین در سایھ شرافت و . اصالت ندارندھا در عین اینكھ بد نیستند  ثروت نیستند كھ آن جنبھ
الشعاع آن قرار گیرند ایمان است، امانتدارى و پاكى است، حسن خلق و صدق حدیث است و دیگر امور باید تحت . 

 



 برگزارى ازدواج
جرد است ازدواج صورت گرفت، با شكوه و عزتى در خور آنان و این درست بھ ھنگامى است كھ پیامبر جوانى م

سال دارد و  40او و بھ روایت مشھور ]4[سال  28گذرد و خدیجھ بھ روایت ابن عباس  سال از عمرش مى 25و 
الشعاع قرار  زنى بیوه است و البتھ در آنجا كھ مسألھ كفویت اعتقادى مطرح باشد مسألھ تفاوت سن و بیوگى تحت

 .خواھد گرفت
وصل ھم راضى و دلشاد بودند و تاریخ ھمانند چنان وصلتى را كھ ازدواج شان ازدواجى موفق بود وا ین دو از 

ھزینھ بسیارى را تدارك دید و جمع ) ص(خدیجھ از مال خود، بھ احترام محمد . خاطره آفرین باشد سراغ ندارد
 .عظیمى بر سر خوان او حاضر شدند و از آن جشن و اطعام بھره بردند و آوازه آن وصلت در شھر پیچید

نیز قابل ذكر است كھ بسیارى از زنان ھمشأن خدیجھ او را بخاطر این ازدواج سرزنش كرده وحتى از او این نكتھ 
كردند و این امر بدان حد بود كھ میرفت خدیجھ را نگران كند  شدند و بر او سالم نمى بر او وارد نمى. دورى گزیدند

شمردند و  و ازدواج و ھمسرى با او را نامیمون مىكردند  زیرا در جاھلیت فرد یتیم را بچشم فردى بیچاره نگاه مى
ادامھ این دورى و قھر چندان ادامھ یافت كھ حتى در دوران . وحشت از آن بود كھ بدبختى یتیم دامنگیر آنھا ھم بشود

)نبوت محمد  او پس از ازدواج صندوقى را كھ در آن پول و ثروت و . كرد خدیجھ را نگران جان پیامبر مى) ص
5. [بود درمقابل پیامبر نھاد كھ این دارائى من است و در اختیار توست و من در برابر تو كنیزى ھستم اسناد او ] 

 
 ایمان خدیجھ

و پس از . است» اّوُل َمْن آَمن«این مزیت را بر دیگران زنان جامعھ خود دارد كھ مادرش ) سالم هللا علیھا(فاطمھ 
و احساس و ھستیش را در راه دین او مایھ گذارد و ھمھ صدق و  قبول اسالم و دعوت پیامبر ھمھ توان و عاطفھ
و درآمد و ثروتش را كھ اندك نبودند براى پیشبرد اھداف الھى و . وفایش را در راه گسترش آئین او صرف كرد

 . انسانى بكار انداخت
و : رده بود فرموددرباره او انتقاد ك) ص(پس از وفات او، در برابر فردى كھ از محبت رسول ) ص(رسول خدا 

تواند چون خدیجھ باشد؟ بھ ھنگامى كھ ھمھ افراد بھ  چھ كسى مى] 6[این مثل خدیجھ، صدقتنى حین كذبنى الناس 
 ...تكذیبم پرداختھ بودند او مرا تصدیق كرد و

خرج نویسد خدیجھ در راه ترویج اسالم و كمك بھ مسلمانان چھل میلیون سكھ طال و نقره  زھرى در تاریخ خود مى
كھ داشت دستش از مال دنیا چنان  با آن ھمھ ثروتى] 7[كرد و ھمھ ھستیش را در راه خدا داد و بگفتھ بزرگى دیگر 

بھ پیامبر ) سالم هللا علیھا(خالى بود كھ حتى كفنى براى خود باقى نگذارد و در حین مرگ توسط دخترش فاطمھ 
انداخت كفن او كند و پیامبر ھم چنین كرد پیغام فرستاد عبائى را كھ در حین نزول وحى بر سر مى  . 

اى باقى نماند، دیگر جاى حفظ و نگھدارى كفن ھم نخواھد  در آن ھنگام كھ راه حق شناختھ شود و جاى شك و شبھھ
اى است، ولى  آرى، از نظر ما ھم بى كفن بودن ضایعھ. توان از پول كفن خود ھم بنفع ھدف صرفنظر كرد بود مى

كفنى  خدیجھ بى. بھتر بگوئیم فاجعھ گرانبارتر در این است كھ ستر آئین و مذھب براى آدمى نباشد ضایعھ بزرگتر و
ساز و  گذرد تا آئینداران راستین بى اى و نانى باشد، از جھاز دفن خود مى پذیرد تا جامعھ انسانى را جامھ خود را مى

 .برگ نباشند
 
 :احترام خدیجھ نزد پیامبر

ھم بھ خاطر پاكى اخالق و صدق گفتار و خلوص ) ص(رسول خدا . العاده بود احترامى فوق خدیجھ را نزد پیامبر
محبت او را نوعى عنایت الھى تلقى . داشت عمل او، و ھم بخاطر اندیشھ بلند و تفكر واالى خدیجھ او را محترم مى

و . آید اى خدیجھ بحساب مىو این خود سند افتخارى بر) دوستى او روزى من شد(فرمود رزقت حبھا  كرد و مى مى
و این خود ] 8. [فرمود اند كھ در مواردى بسیار پیامبر با او مشورت مى در جنبھ صحت رأى و نظر او نیز آورده

خواھیم بگوئیم اگر ھمسر آدمى خردمند و اھل اندیشھ باشد ھم در خور محبت  افتخارى دیگر براى اوست و مى
حیات فردى و اجتماعىاست و ھم در خور مشورت و معاونت در   . 



او بیست و پنج سال با پیامبر زندگى كرد و در حالى از دنیا رفت كھ رسول خدا ھم چنان بھ زندگى با او رغبت 
و نیز ھیچگاه از زندگى با او احساس خستگى و ] 9[داشت و تا خدیجھ زنده بود او ھمسر دیگرى اختیار نكرد 

عایشھ . امبر صداى ھالھ، خواھر او، را شنید و بیاد خدیجھ گریھ كردپس از مرگ خدیجھ روزى پی .ماللت نفرمود
و پیامبر ) یعنى خودش(گوید از این واقعھ رشكم آمد و گفتم خداى عوض آن پیرزن، زنى جوانى و زیبا بھ تو داد 

رمود او بر آشفت كھ عایشھ ترا بھ خدا سوگند دیگر از این سخنان مگوى، خداوند ھرگز بھتر از او را نصیبم نف
10...[ورزیدند و وقتى مرا تصدیق كرد كھ ھمھ كفر مى ] 

فرمود ) ص(طلبى ازپیامبر پرسید كھ آیا از او رضایت دارد؟ رسول خدا  خدیجھ بھ ھنگام مرگ بعنوان حاللیت
 از او) ص(و چھ سعادتى از این باالتر كھ رسول خدا ... آرى، از تو خرسندم، و امیدوارم خداى از تو راضى باشد

ابراز رضایت كند و این درسى است براى ما انسانھا كھ مردان و زنان براى یكدیگر امانتدار باشند و دلدار، 
اى باشد كھ  ھا در زندگى خود را بر یكدیگر بخشند و بر ھم مصالحھ كنند و رفتارشان بگونھ ھا و مسامحھ وغفلت

دختر چنین مادرى است و ) سالم هللا علیھا( غرض آنكھ فاطمھ. موجبات رضاى شان را از یكدیگر فراھم آورد
خدیجھ امضاى پیامبر را بر صحت فعل و قولش در دفتر اعمال خود دارد پیامبر او را سیده زنان عالم معرفى كرده 
و ھم او محبوب خداى تعالى است مقام خدیجھ در نزد خداتا بدان حد است كھ در روایات آمد، ھرگاه جبرئیل بر 

11. [گفت سالم خداوند را بھ خدیجھ اعالم نماید شد مى پیامبر وارد مى ] 
 

سالم هللا علیھا(تكون جنین فاطمھ  ) 
از . دارند اند ضمن اینكھ ھمھ آنھا محتواى كلى یك سخن را عرضھ مى روایات در این زمینھ گوناگون و پر دامنھ

بھ ھنگامى كھ » جبرئیل و ادخلنى الجنة لما عرج بى الى السماء اخذ بیدى«: جملھ این روایت است كھ پیامبر فرمود
،از خرماى بھشت برایم » فناولى من رطبھا فاكلتھ«. مرا بھ معراج بردند جبرئیل دستم را گرفت و وارد بھشتم كرد

فلما «. اى در آمد و مایھ آن غذا در صلب من بصورت نطفھ» فتحول ذلك نطفة فى صلبى«.آورد و من آن را خوردم
او بھ » فحملت بفاطمة«بھ ھنگامى كھ بھ زمین فرود آمدم با خدیجھ ھمبستر شدم » قعت خدیجھھبطت الى االرض وا

در سخنى دیگر آمده است كھ] 12. [حاملھ شد) سالم هللا علیھا(وجود فاطمھ  : 
در . جبرئیل فرود آمد كھ چھل روز از خدیجھ دورى گزین در این مدت شبھا بھ عبادت و روزھا در روزه باشد

بھ ) سالم هللا علیھا(با خرما و انگور، بھ نقلى با سیب بھشتى افطار كرد و بنزد خدیجھ رفت و نور فاطمھ  شب چھلم
14. [اى باشد خواست از نسل او ذریھ طیبھ ، دستور وصلت از جانب خدا بود كھ مى]13[رحم خدیجھ منتقل شد  ] 

ھ و ایجاد نسل زمینھ سازى و طراحى قبلى در این سخن درس جدیدى براى مردان و زنان است كھ در انعقاد نطف
اى و بھ دنبالش وصلتى  باید باشد، روابط در چار چوب اندیشھ الھى باید صورت گیرد و با غذاى پاك و طیب نطفھ

 40اگر ازدواج او در (باشد 60این حاملگى را اگر در سال پنجم بعثت در نظر گیریم، خدیجھ باید در سنین . باشد
سالگى او ازدواج صورت گرفتھ باشد  28گر در و ا) سالگى بوده [15] سال داشتھ است 48، در حاملگى  . 

در دوران حاملگى او از وقایع و حوادث كمتر خبر داریم، زیرا تاریخ حمل خدیجھ را برخى در سنین قبل از بعثت 
دى در آن رابطھ خواھیم اند و ھر كدام را كھ اختیار كنیم بحث جدی بعضى آغاز بعثت و جمعى پنجم بعثت نقل كرده

سالم هللا علیھا(اما آنچھ كھ در دوران حمل او اتفاق افتاد سخن گفتن فاطمھ  .داشت در شكم مادر است كھ سخنان و  (
از جملھ این روایت است] 16. [اند روایات متعددى در این زمینھ از منابع گوناگون نقل شده  : 

كھ درود خدا بر ) سالم هللا علیھا(بھ ھنگامى كھ خدیجھ بوجود فاطمھ  -  بفاطمة سالم هللا علیھا) خدیجھ(فلما حملت  -
 .او باد حاملھ شد
زد و  از شكم مادر با او حرف مى) سالم هللا علیھا(كانت فاطمھ علیھا السالم تحدثھا من بطنھا و تصبرھا فاطمھ  -

داد درس تحملش مى  . 
كتوم داشتھ و از آن بھ پیامبر سخنى نگفتھ بودخدیجھ آن را م) ص(و كانت تكتم ذلك من رسول هللا  - . 
 .فدخل رسول هللا یوما فسمع ذلك روزى پیامبر وارد شد و این گفتگو را شنید -
گوئى؟ فقال یا خدیجة لمن تحدثین؟ فرمود خدیجھ با چھ كسى سخن مى -  



گوید  است با من سخن مى قالت الجنین اللذى فى بطنى تحدثنى و تونسنى خدیجھ عرض كرد جنینى كھ در شكم من -
17. [و با من مأنوس است ] 

در روایات دیگر آمده است كھ پیامبر فرمود خدیجھ، این جبرئیل است كھ بھ من مژده داد فرزندى كھ در شكم  -
تست دختر است و او نسلى پاك و میمون و مبارك است و خداوند تبارك و تعالى نسل مرا از او قرار داده و از 

ھ راستین و خلفائى را در زمین مقرر فرموده تا از انقضاى وحى تا روز قیامت ھم چنان جانشین خداوند ذریھ او ائم
 .در زمین باشند

آیند،  اى است و از ذریھ او چگونھ افرادى پدید مى بدین سان از ھمان دوران جنینى معلوم است كھ او چگونھ ثمره
اى كھ  آیند و از نطفھ ناپاك ذریھ و سازنده و ھدایت كننده پدید مى از غذاى پاك و بھشتى، نسلى پاك، مدافع سنن الھى

اى بر پیكر اسالمند ھر كدام نیزه . 
 
 والدت فاطمھ
زمان حمل فرا رسید، خدیجھ اززنان قریش در امر وضع حمل كمك خواست بخاطر سابقھ نارضائى از این وصلت 

حزن و اندوه خدیجھ فزونى یافت و بنا بر . را نپذیرفتندو شاید ھم نارضائى از تغییرعقیده و مذھب او كمك بھ او 
اند ناگھان در باز شد و جمعى از زنان بر او وارد شدند آنچھ كھ نوشتھ . 

از بین آنان زنى رو بھ او كرد و گفت اى خدیجھ محزون مباش - فقالت احدیھن ال تحزنى یا خدیجھ  - . 
ا بھ سوى تو فرستاد و ما خواھران و یاران توایمخداى تو ما ر -فارسلنا ربك الیك و نحن اخواتك  - . 
ع(ھمسر ابراھیم (ام  من ساره -انا ساره  - )). 
و ھمدم تو در بھشت است) ھمسر فرعون(و این آسیھ .و ھذه آسیھ بنت مزاحم وھى رفیقتك فى الجنة  -  . 
مادر عیسى است(و ھذه مریم بنت عمران و این مریم بنت عمران  - ). 
اخت موسى بن عمران و ابن كلثم خواھر موسى بن عمران است و ھذه كلثم -  . 
بعثنا هللا الیك لِنُلّى عنك ما بلى النساء من النساء خداوند ما را بھ سوى تو گسیل داشت تا در امورى كھ براى زنان  -

آید ترا یاور و كمك كار باشیم پدید مى . 
ھ دنیا آوردبدین سالن بھ كمك خدیجھ پرداختند تا فاطمھ را ب [18] . 
 
 در حین والدت

آن معجزه آفرینش و آن سیده زنان بھ دنیا آمد و بنا بھ سرورده مرحوم حجة االسالم ) سالم هللا علیھا(فاطمھ 
 :خراسانى در حریم مكھ خورشیدى درخشید كھ مروه و صفا از نور او روشنائى یافتند
  اشرقت فى حریم مكة شمس
 فاستنارت بمروھا و صفاھا

بدینگونھ] 19. [آمد در حالیكھ بنا بھ نوشتھ محدث قمى ره ذكر شھادت بر لب داشتبدنیا  : 
دھم كھ خدائى جز هللا نیست اشھد ان ال الھ اال هللا گواھى مى -  . 
دھم كھ پدرم رسول خدا و سید پیامبر است و ان ابى رسول هللا سید االنبیاء و گواھى مى -  . 
على سید اوصیاءاست و ان بعلى سید االوصیاء و ھمسرم -  
 و ولدى سادة االسباط -
 و فرزندانم سید اسباط پیامبرند

اى براى اذھان كمتر قابل قبول باشد ولى در بینش دینى وقوع چنین امرى غیر قابل امكان  شاید بروز چنین واقعھ
سخن از مریم  این قرآن كتاب خداوند است كھ در دست ماست و در حقانیت آن شك و ریبى نیست در قرآن. نیست

عیسائى كھ در گھواره سخن . است كھ بدون واسطھ و اسباب عادى زاد و ولد، از او فرزندى چون عیسى پدید آمد
از چنان خدائى . گفت و یا آدم ابوالبشر را از خاك پدید آورد و از روح منسوب بھ خود در او دمید و حیاتش بخشید

داستان چنین كارھاى . دین حال و ھوا و خصایص پدید آوردبعید نیست كھ بخواھد دخترى از صلب پیامبر ب



شود و طبیعى است كھ این امر از آیات خداوند باشد انگیز در ھمھ كتب مقدس فراوان مشاھده مى شگفت  . 
 
 در تاریخ والدتش

د یك بحث كى و در چھ تاریخى بدنیا آمد در بین مورخان وحدت نظر نیست و این خو) سالم هللا علیھا(اینكھ فاطمھ 
شود باتكاى  تاریخى است و حق این است كھ در این باب اطالع درستى نداریم و آنچھ كھ درباره آن داورى مى

اند ذكر  آورى كرده ما در اینجا نظراتى را كھ دیگران در كتب خود نوشتھ و جمع. نوعى استحسان عقلى است
كنیم و نخست در مورد سال والدتش بحث كنیم مى  . 

رج اصفھانى در كتاب مقاتل الطالبین سال والدتش را پنج سال قبل از بعثت، مقارن سال نوسازى خانھ ابوالف -1
روایتى را در این باره ) ع(صاحب كشف الغمھ ھم این رأى و نظر را پسندیده و از امام باقر . كعبھ ذكر كرده است

20. [ابن اثیر ھم ھمین رأى را برگزیده است .ذكر كرده است ] 
والدت او را در سال دوم بعثت ذكر كرده، رأیى كھ مورد تأیید در كتاب ) ابن عبدالبر(ب االستیعاب صاح -2

بھ ھمین گونھ است طرز ] 22[اند ، شیخ طوسى، كفعمى، و مجلسى ھم این رأى را برگزیده]21[االصابھ ھم ھست 
 .فكر حاكم در مستدرك، شیخ مفید در ارشاد و ابن شھر آشوب در مناقب
اند، یعنى در  وھى از علماى امامیھ والدت او را در سال پنجم بعثت نوشتھگر -3 سالگى پیامبر مثل مرحوم  45

اند و در این اندیشھ مورخان اھل سنت تاییدى نكرده] 23[طبرسى، مرحوم كلینى  . 
د رأى سالھاى رس اند ولى در كل بھ نظر مى البتھ گروه اندكى ھم ھستند كھ والدت او را در سال اول بعثت نوشتھ

 .پنجم قبل از بعثت و یا دوم آن بھ صواب نزدیكتر باشد
 .اما درباره روز والدت او
اند اى آن را روز جمعھ دھم جمادى االخر نوشتھ عده - . 
 .برخى ھم آن روز جمعھ بیستم جمادى االخر -

تالف است در مورد سن و سال كھ مورد بحث و اخ) سالم هللا علیھا(و البتھ بھ تناسب روز و تاریخ والدت فاطمھ 
ازدواج و وفات او ھم اختالف رأى خواھد بود و اینكھ او در چھ سنى ازدواج كرده و در چھ سنى وفات یافتھ جاى 
 . سخن بسیار است
 
 نامگذارى او

از نظر علمى نوع اسم در شخصیت حال و آینده فرد . گذارى است اسم بھ معنى نشانھ و اسم گذارى نوعى نشانھ
ار مؤثر است و از نظر روان موجب نوع احساس نیك یا بد، حركت یا ركود، رشد یا انحطاط است و بھ ھمین بسی

ھاى بسیارى شده است خاطر در اسالم راجع بھ آن توصیھ  . 
مثالً اسالم خواستھ است براى فرزندان نامى را برگزینند كھ سازنده و رشد دھنده باشد، وابستگى او را بھ مكتبى و 

اى نشان دھد، موجب احساس غرور و سرافرازى او در حال و آینده باشد، او را بھ موضعگیرى ویژه و  شھاندی
 .مثبتى وا دارد، حتى در مواردى خط فكرى و سیاسى آدمى را در حفاظت و احیاى یك اندیشھ نشان دھد

نامید كھ ھمھ  ى و القاب متعددى مىاو را بھ اسام) سالم هللا علیھا(رسول خدا بھ تناسب ابعاد متعدد شخصیتى فاطمھ 
اند  رفتھ آنھا زیبایند و غرور آفرین، رنگ مكتب و اندیشھ اسالمى دارند و ھر كدام بھ مناسبتى و در جائى بھ كار مى

دادند را نشان مى) سالم هللا علیھا(و یا نوعى از حاالت و صفات فاطمھ  . 
 
 نوع اسامى

براى فاطمھ . سماء عند هللا عزو جلان لفاطمة تسعة ا: فرمد) ع(امام صادق  ( در نزد خدا نھ اسم ) سالم هللا علیھا
24. [فاطمھ، والصدیقھ، و المباركھ، و الزكیھ، و الراضیھ، والمرضیھ، و المحدثھ، و الزھراء و الطاھره: است ] 

اند او در شرح و توضیح این اسماء گفتھ  
 . فاطمھ است زیرا كھ از شر و از دوزخ بریده است -



 .طاھره است یعنى پاك و پاكیزه از نقایص و صفات ناپسند -
 .زكیھ است یعنى رشد یافتھ و رشد یابنده در جنبھ كماالت و خیرات -
 . مباركھ است یعنى صاحب خیر و بركت در علم و فضل و كماالت و نسل -
 .صدیقھ است یعنى بسیار راستگو و درست -
سلیم در راه اوراضیھ است یعنى خشنود بھ رضاى حق و ت - . 
 .مرضیھ است یعنى مورد پسند خدا و اولیاى او -
گوید محدثھ است یعنى زنى كھ فرشتھ الھى با او سخن مى - . 
 . مطھره است یعنى از ھر آلودگى و پلیدى دور است -
اند كھ اھم آنھا عبارتنداز نامھاى دیگرى ھم براساس روایات، براى او ذكر كرده - : 
شود، فروغ تابان معرفت، نمونھ روشن خداپرستى است  كھ از او نور و درخشندگى متجلى مىزھراء یعنى كسى  -
 .و نُُورھا اشتّق ِمن نور عظمة الھ
 .معصومھ یعنى محصوره از گناه -
25[التى لم ترحمرة قط . بتول یعنى كسى كھ حیض نشود - ]. 
ن عصر خود بحسب فضیلت و تقوا و نسب منقطع و ابن اثیر در النھایھ گوید بدان علت بتولش خواندند كھ از زنا -
 .ممتاز بود و ھم بھ دلیل انقطاعتش از دنیا و اتصالش بمنبع سرمدى
بھ قصاص قاتل فرزندش(شود  منصورھیعنى كسى كھ یارى مى - ). 
 .حصان یعنى كسى كھ عفیف است و پاكدامن -
استحره یعنى كسى كھ آزاد از وابستگى بھ خاك و رمل و شوائب آن  -  . 
 .عذرایعنى بكر و باكره -
 .ھانیھ یعنى مھربان در حق شوھر -
 .شفیعھ یعنى دارنده مقام شفاعت -

ھاى شیعى براى فرزندان از اینگونھ نامھا  ارزد كھ در خانواده و اینھا خود درس آموزند و جھت دھنده و مى
گر اعتراضى نباشد انتقادى وارد استگزینیم ا ما را در اسامى دیگرى كھ براى فرزندان بر مى. برگزیده شود  . 

 
سالم هللا علیھا(درباره نام فاطمھ  ) 

ھا آشناتر و در كتب  از ھمھ معروفتر و بھ گوش) سالم هللا علیھا(در میان اسامى متعددى كھ براى اوست نام فاطمھ 
26: [است) سالم هللا علیھا(او فاطمھ : اند اش گفتھ در مورد معنى و وجھ تسمیھ. اسالمى ذكر این نام بیشترین است ] 

 .ال نھا فطمت عن الطمت، بدان خاطر كھ از آزار حیض بازداشتھ شده -
 .ال نھا فطمت عن الشر زیرا كھ او از شر بریده و جداست -
زیرا كھ او از مردم بریده شده النھا فطمت عن الخلق - . 
خ دور و بركنارندال نھا فطمت محبیھا عن النار زیرا كھ دوستدارانش از آتش دوز - . 
 .النھا فطمت و شیعتھا عن النار زیرا كھ او و شیعیانش از آتش دور و بركنارند -
اند الن الخلق فطموا عن كنھ معرفتھا زیرا كھ مردم از كنھ معرفتش بازداشتھ شده - . 
زیرا كھ او از غیر خدا بریده است النھا فطمت عن ماسوى الھ - . 
فسماھا فاطمة  -ھا بالعلم و عن الطمث فى المیثاق لقد فطم): ع(و امام صادق  - ثم قال انى فطمتك بالعلم و فطمتك  -

) سالم هللا علیھا(خداوند اورا با علم و دانش درآمیخت و از شكول در پیمان بازداشت او را فاطمھ ] 27[بالطمث 
ھا دور نمودم نامید و فرمود تو را از كسب دانش اكتسابى بازداشتم و از پلیدى . 

 
ھا و تعابیر كنیھ  

ھا در دنیاى گذشتھ تقریباً نقش نام خانوادگى امروز را براى  ھائى است و كنیھ كنیھ) سالم هللا علیھا(براى فاطمھ 



بكار ) سالم هللا علیھا(ھا متعددند و ھر كدام بھ مناسبتى و در بیان شأنى از فاطمھ  اند این كنیھ كرده افراد ایفا مى
اند رفتھ مى . 

ى از آنھا در رابطھ با انتساب او بھ فرزندان اوست مثل ام الحسن، ام الحسین، ام المحسن، ام االئمھ، ام برخ -
 .السبطین، ام االزھار
 .برخى دیگر داراى رنگ جامعھ و اجتماعند مثل ام المومنین، ام االیتام، ام النساء، ام االمھ -
لخیره، ام الفضائلبعضى در رابطھ بافضائل اوست مثل ام العلوم، ام ا - . 
28) [مادر پدرش(و بعضى ھم در انتساب او بھ پدرش مثل ام ابیھا  - ]. 
 :تعابیرى ھم كھ از او در دست است ھمگى زیبا و در خور شأن اوست از جملھ
یت مظھر زنى كامل و نمونھ انسان) سالم هللا علیھا(اى از عالم الھوت است، فاطمھ  لطیفھ) سالم هللا علیھا(فاطمھ  -

واجد بوى بھشت است) سالم هللا علیھا(و فضیلت است، فاطمھ   . 
) سالم هللا علیھا(فرمود من از فاطمھ  مى) ص(ریحانھ یا گلى خوشبوست و رسول خدا ) سالم هللا علیھا(فاطمھ  -

شنوم بوى بھشت را مى . 
 
 تربیت او

ھاى قرآن در آن جا نازل  و و نما كرد كھ آیھدر محلى نش. او در خانھ وحى بدنیا آمد و در مھبط فرشتگان رشد یافت
ترین انسانھاى جھان بود، پدرش خاتم انبیاء و مادرش سیدة  خانھ او از خشت و گلى بیش نبود ولى خانھ زبده. اند شده

 .النساء او را چون دو بال ملكوتى در میان گرفتند و بھ رشد و پرورش او ھمت گماشتند
و این درس مھمى براى . گذارى درباره او بسیار نبوت است و طبعاً سرمایھ او از دیدى نخستین ثمره وحى و

پدر و مادر . مسلمانان است كھ براى داشتن نسلى ارزنده و پر ثمر حضور والدین عامل و متعھد ضرورى است
ن حرارت اى زیر پر گیرنده و از حرارت بدن وگرمى عاطفھ، در آنا چون دو بالند كھ باید فرزند را ھم چون جوجھ

 .ایمان و عالقھ بھ مذھب را در او پدید آورند و كودكى كھ از این حرارت دور باشد بزرگ نخواھد شد
دو . اى كھ پسر نداشت آید، آنھم خانواده در شرایطى بود كھ تنھا كودك خانواده بحساب مى) سالم هللا علیھا(فاطمھ 

ھمبازى او بدین سان تنھا پدر و مادر اویند . كرده بودندخواھر بزرگش پیش از او ازدواج كرد و ترك خانواده خود 
 .و ھمراز او مادرش

توانیم حدس بزنیم كھ ایام شیر خوارگى را در شعب  بستھ بھ اینكھ سال والدت او را در چھ تاریخى حساب كنیم مى
دوران خردسالى و پرستارى گذرانده یا نھ، محتمل است او در ھمانجا بھ راه افتاده و یا بھ زبان آمده باشد و در آن 

] 29[ولى در تمام دوران خردسالى او پدرش كھ مصداق وانك لعلى خلق عظیم است . جز محیط شعب را ندیده باشد
اى دشوار او را نیكو  داشت و مھر و محبتش را درباره او اعمال كرده و براى آینده توجھ عمیقش را بھ او مبذول مى

آورد بھ بار مى سالم هللا علیھا(مادرش او را ام االئمھ ساخت، و فاطمھ  آرى ھمت پدر و . پروراند كھ میراث قرآن  (
اى رسید كھ توانست وارث اسرار مادر و متحمل  در ھمرازى بھ مادر بھ درجھ. و عترت ازطریق او سرایت یابند

د عنایت خدا با او قرین اى رسید كھ لقب ام ابیھا گرفت و در ھمھ این مور و در ھمراھى با پدر بھ درجھ. آن باشد
 .بود
 
 مرگ مادر

كرد كھ دست  اى از روایات او ھنوز كودك و خردسال بود و نیاز بھ مادر را با تمام وجود احساس مى براساس پاره
او حامل اسرار مادر و در دم . اجل آغوش مادر را از او گرفت و در كودكى بھ دنبال جنازه مادر روانش ساخت

بھ پدر و در لحظات جان سپردن خدیجھ، مایھ آرامش و تسلى او بود مرگ حامل پیام مادر  . 
زنى كھ روزى شوكت عظیم و  .خدیجھ در ھنگام مرگ بھ فكر تجھیز و كفن خویش افتاد و دید كھ فاقد كفن است

 اى داشت و عمرى را پیش از ازدواج با پیامبر غرق در نعمت گذارنده بود، با بذل و بخشش مختارانھ ملوكانھ
از طریق فاطمھ . دستش از مال دنیا چنان خالى شده بود كھ حتى كفنى براى خود ذخیره نكرده بود ( ) سالم هللا علیھا



خواست عباى خود را كفنش كند) ص(از پیامبر  . 
خدیجھ در دم مرگ دلواپس بود، دلواپس دخترى كھ باید درگرداب بال غوطھ بخورد، خس و خاشاك از سرو روى 

ھا  دخترى كھ باید قربان و صدقھ اسالم شود، در فقرى سخت بسوزد و باجھل. براى او ام ابیھا باشد پدر پاك كند و
ھاى خصم را بر بازو و لطمھ در را بر پھلو تحمل كند ھا بسازد، و حتى ضربھ و نادانى . 

سپارم، مراقب  مىرا بھ خدا و بھ دست تو ) سالم هللا علیھا(خدیجھ در حین مرگ بھ رسول خدا سفارش كرد فاطمھ 
سالم هللا علیھا(فاطمھ ... دختر كوچكم باش كند،  نشیند و جان دادن او را تماشا مى كوچك كنار بستر مرگ مادر مى (

دھد كھ بھ وصایایش عمل خواھد كرد دھد تا آرام جان بسپرد بھ او قول و اطمینان مى بھ مادر دلدارى و تسلیت مى  . 
ان هللا ھو السالم، و منھ السالم، و هللا : شنود بھ ھمراه آن این كلمات را از او مىاو شاھد آخرین دم مادر است كھ 

سال و محتمالً تا  10تا  5را قویاً بین ) سالم هللا علیھا(رود در حالیكھ عمر فاطمھ  خدیجھ از دنیا مى. یعود السالم
توان ذكر كرد سال مى 15 . 

 
 ھمگامى با پدر

ھاى پدر با مشركان با او ھمراه ھمگام بود ھمان دوران كودكى كھ در كشمكشاز ) سالم هللا علیھا(فاطمھ   . 
 .او در جریان نقشھ ترور پیامبر قرار گرفتھ و پدر را مضطربانھ از این واقعھ ھشدار داد -
ریزد و او با دستھاى كوچك خود آنھا را از سر و روى پدر پاك  دشمن شكمبھ شتر یا گوسفند بر سر پدر مى -

ندك مى . 
كند گرید و پدر را نوازش مى زنند و او از شدت تاثر مى پدرش را كتك مى - . 
گذارد كنند او ھم چون پرستارى مھربان بر آن جراحات مرھم مى بر بدن پدرش جراحات وارد مى - . 
ھا بود و چھ آثارى از خدمات ارزنده والحق كھ این دختر را چھ تحملى در رنجھا و نامردى - . 
لى البتول الطاھرة ؛ الصدیقة المعصومة، المغصوبة حقھا و الممنوعة ارثھاالسالم ع - . 
 .السالم على بضعة لحمھ و صمیم قلبھ و رحمة الھ و بركاتھ -
 

مقام و رتبت فاطمھ: 4فصل   
 مقدمھ

افراد و . گنجد است، شخصیتى كھ جاللت و بزرگى او در قالب مفاھیم و الفاظ نمى) سالم هللا علیھا(سخن از فاطمھ 
درجھ رشد او، و شأن كماالت او را خدا . عادى بشر را توان آن نیست كھ در شأن و عظمت او سخن گویند

و بس، دیگران را نرسد از كنھ معرفتش سردر ) ع(و ھمسر گرامیش امیر مؤمنان ) ص(شناسد، و رسول خدا  مى
گوئیم و دیگران  گوئیم؟ آنچھ را كھ ما مىدر این صورت ما را چھ توان و امكانى است كھ در شأن او سخن  .آورند

بینم و با  اند در حد عرض ارادتى است نھ تعریف واقعى، و تازه بھ ھمانگونھ كھ مى پیش از ما درباره او گفتھ
اند كھ بشریت باید در برابرش زانو  را بتى ساختھ) سالم هللا علیھا(تعریف ناقصى كھ از او در دست است فاطمھ 

اند كھ دیگران باید بھ تقدیس او بپردازند اى تصویر كرده تھاو را فرش. زند . 
و عظمت و فضائل او در حد فھم و ادراك محدود ماست و آن ھم ) سالم هللا علیھا(بیان ما از شأن و جالل فاطمھ 

شن اى در اندیشھ و روان پدید آید، دل مان بھ نور وجودش رو بدان امید است كھ باشداز آسمان والیت او روزنھ
و گرنھ بگفتھ فاضلى شاعر بھ این نكتھ . گردد و درس آموزى از او ما را در برابر حوادث روزگار مقاوم سازد

 :واقفیم كھ
سالم هللا علیھا(اتریدان تحصى فضائل فاطمھ  ) 

30[نفد الحساب و فضلھا لم ینفد  ] 
  خواھى فضائل فاطمھ را بشماره در آورى آیا تو مى

یابد رسدولى فضل او پایان نمى ىشمارش و حساب بپایان م . 
 



 مظھرى از انسان كامل
را در عبارتى كوتاه معرفى كنیم، خواھیم گفت او ھمان انسان كاملى است كھ ) سالم هللا علیھا(اگر بخواھیم فاطمھ 

توان گفت مثَل اعالى نْفس بشرى است و مظھر  زنى است كھ مى. اند قرآن و روایات چھره آن را تصویر كرده
قاضى بیضاوى در . از معدود زنانى است كھ توانستھ است بھ مرحلھ كمال انسانى دست یابد. ات و اسماى الھىصف

نویسد تفسیر خود مى : 
آسیھ بنت مزاحم، مریم بنت : كمل من الرجال كثیر و لم یكمل من النساء اال اربع: عن النبى علیھ الصلوة و السالم -

رسول خدا كھ درود و رحمت خدا بر او ] 31) [ص(بنت محمد ) الم هللا علیھاس(عمران، خدیجھ بنت خویلد، فاطمھ 
اند ولى از زنان جز  باد فرمود در مراحل رشد و تكامل انسانى مردان بسیارى بھ مرحلھ كمال مقدر خود رسیده

سالم هللا علیھا(اند و آن چھار آسیھ، مریم، خدیجھ و فاطمھ  چھار تن بھ آن مقام دست نیافتھ ). 
اى  گوھرى تابناك در منظومھ و رشتھ نسل پیامبر است و فرشھ. او برترین بانوى اسالم و سیده زنان عالم است

او ھمسر شھید است و امام شھیدان، تربیت كننده نسل شھید است و خود زن شھیده، واجد . است از ملكوت اعلى
ص(كماالت انسانى است و نمونھ تربیت محمد  ). 

از ھمان آغاز حیات و تشّكل، براساس اصول متعالى اسالم و ارزشھاى اسالمى رشد و  او تنھا زنى است كھ
نبوده ) ع(اى رسیده است كھ او را در عالم زنان ھمتائى و در عالم مردان كفى جز على  پرورش یافتھ و بھ درجھ

عاملى مھم در رشد او  ھاى خود او نیز درباره او ثمر داد و كوشش) ص(ھاى تربیتى پیامبر  گذارى سرمایھ .است
آمده است بحساب مى  . 

 
 در وصف او

ایم و البتھ  اند كھ ما بخشى از آن را در بحث پیشین ذكر كرده را بھ اوصاف و القابى ستوده) سالم هللا علیھا(فاطمھ 
او توانیم مراتبى را بشرح زیر بر آن بیفزائیم و متذكر شویم كھ در قالب القاب و اسماء و تعابیر، ولى مى : 

و ) ع(ولّى خداست، محل اسرار رٌب العالمین است، دختر ولّى خدا پیامبر است و ھمسر ولّى دیگر خدا امیرمؤمنان 
 . مادر اولیاى خدا از حضرات ائمھ و معصومان است

نور چشم رسول است، ُدردانھ خدیجھ كبرى است، معجزه . دار حجت خداوند است او ذخیره بزرگ الھى و ذخیره
ذخیره امت و بقیة هللا فى االرض از ) ع(ھاى الھى، مھدى  است و پرورنده امامان و حجت) ص(حمد تربیت م

پدید، فاطمھ ) ع(فاطمھ  ( مظھر است، مظھر عفت، مظھر طھارت نفس، مظھر تقوا، مظھر حلم و ) سالم هللا علیھا
طلبى، مظھر  حقمتانت، مظھر ادب، مظھر خدمت، مظھر شجاعت، مظھر عصمت، مظھر مظلومیت، مظھر 

مبارزه و سیاست، مظھر عبادت، مظھر عشق بھ خدا، مظھر رحمت و مظھر اشك و آه و نالھ، مظھر عصیان علیھ 
 .ظلم و تجاوز و مظھر قھر علیھ دشمنان خدا
 
 برترى او از فرشتگان و انبیاء گذشتھ

انسان است ولى تعبیرات دیگران، از جملھ رسول خدا ) سالم هللا علیھا(فاطمھ  ( اى است  درباره او تعبیر فرشتھ) ص
فرمود) ص(رسول خدا . در صورت انسان اى از دیگر  و براساس پاره] 32[فاطمة خلقت حوریھ فى صورة انسیة :

گرفتند اش بھره مى روایات او فوق فرشتھ است و حتى فرشتگان در خدمت او بودند، و از انفاس قدسیھ . 
با تمام وجود پرستیده باشد؟ و با آن ھمھ علم و ایمان و ) سالم هللا علیھا(كدام فرشتھ است كھ خداى را چون فاطمھ 

اخالص در پیشگاه او بھ خضوع و خشوع بایستد؟ و كدام فرشتھ است كھ پیك الھى در ورود بھ آستانش از او اجازه 
حتى فرشتھ مرگ در دھند كھ از حتى از فرشتگان مقّرب خداى ھم برتر است و  بطلبد؟ روایات و اسناد ما نشان مى

باید از او اجازه ورود بطلبد) ص(زمان رحلت رسول خدا  . 
از بسیارى از انبیاى گذشتھ افضل بود، و حتى ) سالم هللا علیھا(بھ نص بسیارى از احادیث و روایات فاطمھ 

شأن و ھمتاى فاطمھ اى از روایات گویند كھ پیامبران حتى ھم پاره. اند روایات ما در این زمینھ استثنائى قائل نشده
( كفوى نبود) سالم هللا علیھا(در ازدواج نبودند و اگر على نبود براى فاطمھ ) سالم هللا علیھا . 



بھ پرواز در . تواند قدرت توان گیرد ھا مى ساز او جھاست و انسان در سایھ آن تالش ھا زمینھ كوشش و تالش انسان
آنجا كھ جاى رشد است اگر آدمى در آن گام . ا باضافھ بینھایتآید در آدمى قدرت سیرى است از منھاى بینھایت ت

رسد كھ فرشتھ وحى گوید لودنوت انملة ال حترقت اگر بھ میزان  رود، و بھ جائى مى نھد تا اعلى علیین بھ پیش مى
برسد ]33[بھ جایگاه بلند ثّم دنى فتدلى فكان قاب قوسین اوادنى (اى قدم فراتر گذارم خواھم سوخت  گام مورچھ ). 

)و آنجا كھ جاى سقوط است اگر در آن افتند تا اسفل سافلین سقوط خواھند كرد  و در گزینش ) ثم رددناه اسفل سافلین
 .دو مسیر حق انتخاب با خود انسان است

راه اول را برگزید و ھمسر نوح طریق دوم را و دیگر انسانھا ھم در بین دو مسیرند یا بھ ) سالم هللا علیھا(فاطمھ 
ین نزدیكترند و یا بھ آنا  . 

 
 در حسب و نسب

ھاى  اى پدید آمده كھ ھرگز آلودگى از تبار پاكان و نیكان است، از اصالب شامخة و مطھره) سالم هللا علیھا(فاطمھ 
داد و در رحمى  اى پدید آمد كھ مایھ اولیھ آن را غذاى بھشتى تشكیل مى جاھلیت آن را نیالوده است، از نطفھ

كھ ھرگز وسوسھ غذاى شبھ ناك در جریان خون او وارد نشد پرورش یافت . 
  من مثل فاطمھ الزھراء فى نسب -
  و فى فخار و فى فضل و فى حسب
 وهللا فضلھا حق و شرفھا -
  اذ كانت ابنة خیر العجم و العرب

دختر بھترین افراد  او. باشد) سالم هللا علیھا(تواند چون فاطمھ  در جنبھ حسب و نسل و فضل و افتخار چھ كسى مى
عرب و عجم است و خداوند است كھ او را اشرف و افضل قرار داده است و او را حقاً چنین برترى و شرافتى بر 
 . دیگران است و دختر بھترین افراد عجم و عرب است

اخالص و از او وارث انبیاء، از ساللھ ابراھیم، آن پیامبر بت شكن و از نسل اسمعیل ذبیح آن قربانى راه صفا و 
نسل خاتم انبیاء سید رسوالن و ھم انس و ھمسر سید اوصیاست، پدر سر سلسلھ انبیاى الھى و مصداق و شأن لوالك 

و خود ھم اولین بانوى اسالم است. ایم كھ سیدة نساء العالمین بود لما خلقت االفالك است و وضع مادر را ھم دیده  . 
 :در شأن خاندانش پیامبر فرمود
بھترین پیامبران از ماست و آن پدر تست) سالم هللا علیھا(مة منا خیر االنبیاء و ھو ابوك اى فاطمھ یا فاط -  . 
 . و منا خیر االوصیاء و ھو بعلك بھترین اوصیاء از ماست و آن شوھر تست -
تستو منا خیر الشھداء و ھو حمزة عم ابیك بھترین شھیدان از ماست كھ آن حمزه سیدالشھداء عموى پدر  -  . 
و از ما شھیدى است كھ او را در . و منھا من لھ جناحان یطیر بھما فى الجنة حیث شاء و ھو جعفر ابن عم ابیك -

كند و آن جعفر پسر عموى پیامبر  بھشت دو بال است كھ بھ وسیلھ آن در بھشت بھر كجاى كھ بخواھد پرواز مى
 .تست

ن و الحسین و ھما ابناك از ما دو سبط پیامبر این امتند كھ سید و منا سبطا ھذه االمة و سید شباب اھل الجنة الحس
 .جوانان اھل بھشتند و آن حسن و حسین دو پسر تواند
و اللذى نفسى بیده منا مھدى ھذه االمھ و ھو من ولدك و قسم بھ آنكس كھ جانم در دست اوست مھدى این امت از 

34. [ماست و او از فرزند تست ] 
 
 :جایگاھش نزد پیامبر

اى بود  را نزد پیامبر احترامى عظیم بود بسى فراتر از احترام پدرى بھ دخترش و این بگونھ) سالم هللا علیھا(فاطمھ 
بوسید و بھ گفتھ عایشھ ھرگاه  انگیخت او با آن ھمھ شأن و عظمت دست دخترش را مى كھ حیرت دیگران را بر مى

خاست و پیشانى او را  رسول خدا بھ احترامش از جاى بر مى شد بر پیامبر وارد مى) سالم هللا علیھا(كھ فاطمھ 
بوسید مى . 



فرمود كرد و یا در حین خروج از محضرش مشایعتش مى و یا در حین ورود از او جداً استقبال مى [35] . 
گاھى . برد و در انتساب او بخودش پیامبر كلمات واال و عجیب بكار مى) سالم هللا علیھا(در شأن وصف فاطمھ 

پاره تن من ) سالم هللا علیھا(فرمود فاطمھ  ؛ زمانى مى)ریحانھ(یك شاخھ گل است ) سالم هللا علیھا(فرمود فاطمھ  ىم
)است  36. [عزیزترین مردم بھ نزد من است) سالم هللا علیھا(فرمود فاطمھ  ، و گاھى مى)بضعة ِمنّى ] 

را ) سالم هللا علیھا(شادان كرده است، و ھر كھ فاطمھ  راشادان كند مرا) سالم هللا علیھا(فرمود ھر كھ فاطمھ  یا مى
بیازارد مرا آزرده است، با این اضافھ كھ شادى و غضب من، یا محبت و آزارم ،ھمانند محبت و آزار خداوند 

و على از پیامبر كھ كدام محبوبتر و عزیزترند فرمود فاطمة ) سالم هللا علیھا(است، حتى در پاسخ بھ سؤال فاطمھ 
از تو نزد من محبوبتر است و تو اى على ) سالم هللا علیھا(فاطمھ ] 37[الىَّ منك و انت یا علىُّ اعّز علّى منھا  احبُّ 

نزد من عزیزترى) سالم هللا علیھا(از فاطمھ   . 
دھد و از سوئى دیگر درس تربیتى است  را نشان مى) سالم هللا علیھا(و این گونھ سخنان از یك سو شأن فاطمھ 

پدران و مادران در رابطھ با دخترشان كھ او را بحساب آورند و وزن و قدر او را كمتر از پسر ندانند،  براى
تواند نوعى پیشگیرى از جرأت  ضمن اینكھ این سخن انسان مى... تعصبھاى ناروا را درباره دختران نادیده گیرند و

و یا شأن او را نزد ھمسر باال برند وباشد تا بھ او جسارتى نكنند ) سالم هللا علیھا(خصم بر فاطمھ  ... 
 

مصداق آیات) سالم هللا علیھا(فاطمھ   
مصداق آیات متعدد قرآن ) سالم هللا علیھا(براساس اسنادى كھ در دست و مورد قبول و اتفاق فریقین است فاطمھ 

كنیم و  د مورد آن اشاره مىذیالً بھ چن. است كھ ما را توان آن نیست ھمھ آنھا را احصاء كرده و بھ شرحش بپردازیم
مصداق آیات قرآن است و نسل و ) سالم هللا علیھا(فاطمھ . اى ظریف است افزائیم كھ نكتھ این جملھ را ھم مى

و ذریھ اوست) سالم هللا علیھا(ھا و این پیوندى ملكوتى بین قرآن و فاطمھ  اش مصداق تفسیرى آن ذریھ . 
 
 اما آن آیات
 :مصداق آیھ قدر -1

فاطمھ ] 38[در تفسیر و معنى آیھ انا انزلنا فى لیلة القدر، ) ع(صادق امام  ( را معنى آن دانستھ و ) سالم هللا علیھا
داند كھ در شب قدر نازل شده مصداق كسى مى  . 

 :مصداق خیر كثیر -2
او . بر بودخداى در قرآن او را كوثر یا خیر كثیر نامیدو اساس نزول آن كوتاه كردن شر سخن مشركان از سر پیام

است و شماتت كنندگان پیامبر مصداق ابترند، فاطمھ خیر كثیر است و مجسمھ ] 39[مصداق آیھ انا اعطیناك الكوثر 
 . خیر، استوانھ بركت است و اسطوره بالندگى
 :مصداق آیھ نسائنا -3

ن ادعا، خود با زنان و و مسیحیان نجران پدید آمد، سرانجام قرار شد طرفی) ص(در داستان مباھلھ كھ بین پیامبر 
در آن روزگار . فرزندان خویش براى نفرین متقابل حاضر گردند تا ناحق در معرض خشم و لعن خدا قرار گیرد

زنان گرانقدرى در دنیاى اسالم حضور داشتند مثل صفیھ عمھ پیامبر، اسماء ھمسر ابوبكر، ام ھانى و دیگران، 
 .ولى ھیچكدام مصداق نسائنا قرار نگرفتند

را بعنوان الگوى زن و مصداق و نماینده كلى زنان اسالم و بر این اساس ) سالم هللا علیھا(فاطمھ ) ص(رسول خدا 
و ھم بر این بنیان جایگاه قربى براى زن معین كرد كھ بر خالف . ثبت داد [40]نام او را در قرآن در قالب نسائنا 
 . طرز فكر معھود بود
 :مصداق آیھ تطھیر -4

آیھ انما یرید هللا لیذھب عنكم الرجس اھل البیت و یطھركم تطھیراً  او مصداق در كتاب . در قرآن است [41]
و حسن و ) ع(صواعق المحرقھ، تفسیر طبرى، و كتب دیگر از رسول خدا نقل شد كھ این آیھ درباره من و على 

42[حسین و فاطمھ  ] ( روایت بھ سندھاى مختلف  15خود و طبرى در تفسیر ] 43[نازل شده است ) سالم هللا علیھا



كند در این باره ذكر مى . 
 :مصداق اھلبیت -5

كھ در دامان وحى پرورش یافتھ و اھل عصمت و تقوا مصون از ] 44. [بیت رسول خداست او مصداق كامل اھل
است) ص(لغزش، و كاملترین افراد اھلبیت و عزیزترین آنھا در نزد رسول خدا   . 

اطعاممصداق آیھ ایثار و  -6 : 
و یؤثرون على انفسھم و لو كان بھم خصاصة : او مصداق آیھ شریفھ قرآن است كھ و مصداق آیھ و یطعمون  [45]

46[الطعام على حبھ مسكیناً و یتیماً و اسیراً  ]. 
اوست كھ بھ ھمراه على و فرزندان خود و فضھ افطارى خود را در راه خدا داد و با آب روزه را افطار كرد و این 

تا سھ روز پى در پى ادامھ یافت عمل  . 
 :مصداق نگھدارى خود از آتش -7

فصلمت : (براساس نامش و طبق سنى كھ ذكر شد از آتش دوزخ دور و بر كنار معرفى شد) سالم هللا علیھا(فاطمھ 
ر ذلك الیوم تر است زیرا بھ اتفاق فریقین او مصداق آیھ فوقیھم هللا ش اما آیھ قرآن در این مورد صریح.) عن النار

است] 47[ خواھد و ربطى بھ زن یا مرد  دھد كھ دورى از عذاب خدا لیاقت، انسانیت و عبادت مى و این نشان مى .
و این برخالف اندیشھ رایج بود كھ زن ھمكار شیطان است و اھل دوزخ است. بودن ندارد  . 

 :مصداق ذى القربى -8
پس مصداق ھمان ذى القربائى است كھ در قرآن . خویشاوند اوستاو از نظر خویشاوندى دختر پیامبر و نزدیكترین 

چھ كسى ) سالم هللا علیھا(جز فاطمھ ] 48[مودت او درخواست شده قل ال اسالكم علیھ اجراً اال المودة فى القربى 
ت؟است كھ خون پیامبر را در رگھاى خود داشتھ باشد و بضعھ رسول و پاره تن او باشد؟ از او خویشاوندتر كیس  

 آیات دیگر -9
 :او ھم چنان براساس روایات متعدد دیگر مصداق آیات زیر است
آیھ و جمع الشمس و القمر در امر ازدواجش ] 49[آیھ شریفھ والقمر اذا تلیھا  - آیھ ان االبرار یشربون من كأس [50]

و] 52[مصداق آیھ مرج البحرین یلتقیان ] 51[كان مزاجھا كافوراً  ... 
 

تنظرى بھ روایا  
اند چنان بسیارند كھ  آمده و از نظر كثرت بھ حد تواتر رسیده) سالم هللا علیھا(روایات ما كھ در شأن و مقام فاطمھ 

طلبد و این روایات تنھا از یك منبع و راوى ذكر نشده و یا تنھا از سوى شیعیان  احصاء آنھا خود مجلداتى را مى
اند و كتب آنھا پر است از اینگونھ روایات دادهنیستند كھ اھل سنت نیز در این زمینھ داد سخن   . 

ھائى تقسیم كرد از آن جملھ روایاتى كھ از سوى پیامبر در  توان آنھا را بدستھ اگر بناى اظھار و بررسى باشد مى
د ان یا دیگر امامان ذكر شده) ع(اند در یك گروه، و روایاتى كھ از سوى على  ذكر شده) سالم هللا علیھا(شأن فاطمھ 

اى و گروھى  اند ھر یك در دستھ ھر كدام در یك گروه، و روایاتى كھ از سوى صحابھ و موافق و مخالف ذكر شده
و در این بحث ما را توان ذكر آنھا نیست. دیگر  . 

بھترین زنان اھل بھشت است) سالم هللا علیھا(فرمود فاطمھ ) ص(رسول خدا  یا فاطمھ، : و ھم بھ او فرمود [53] .
خداى ترا برگزید و ) سالم هللا علیھا(اى فاطمھ ] 54[اصطفاك و طھرك و اصطفاك على نساء العالمین  ان هللا

 .مطھرت گردانید و ترا بر زنان جھان برترى داده و گزینش و انتخاب كرده است
طمھ فانھا سیدة فأّما انبنتى فا. ، سیده زنان ازگذشتگان و آیندگان است)سالم هللا علیھا(دخترم فاطمھ : و ھم فرمود

.نساء العالمین من االولین و االخرین  و یا ] 55. [و یا در سخن دیگرى فرمود او از ھمھ زنان جھان برتر است
ھا نوعى درس آموزى ھستند بھ مردم كھ دیگران دریابند بھ  فرمود كھ او سیده نساء اھل الجنھ است و این تعریف

ندگى الگو گیرندچھ كسانى متوسل شوند و از چھ كسانى براى ز . 
 

سالم هللا علیھا(سخن دیگران درباره فاطمھ  ) 



بحث نكنیم كھ آنھا جاى خود دارند از ) سالم هللا علیھا(ما از زبان حضرات معصومان علیھم السالم درباره فاطمھ 
) علیھاسالم هللا (گفت كسى را ندیدم از فاطمھ  كھ مى) ص(دیگران بگوئیم و از جملھ از عایشھ ھمسر پیامبر 

را بوسید و گفت اى كاش من ) سالم هللا علیھا(ابن ملقن گوید عایشھ سر فاطمھ ] 56. [راستگوتر باشد جز پدرش
57. [موئى بر سر تو بودم ] 

انت : از او، در مقام پاسخ گفت) سالم هللا علیھا(ابوبكر پس از وفات پیامبر در برابر سخنان و احقاق حق فاطمھ 
تو معدن حكمتى، مركز ھدایت و رحمتى، ] 58[لھدى و الرحمة، و ركن الدین و عین الحجة معدن الحكمة و موطن ا

 ...ركن و اساس دین و عین محبت خدائى
( سالم هللا علیھا(شویم كھ اگر فاطمھ  البتھ ما فعالً وارد این بحث نمى براستى چنین بود پس چرا در رابطھ با  (

گرفتند؟ چرا كتك زدن او را دستور داده و یا الاقل در برابر صدمھ سخنان در خواستھاى او موضع خالف در پیش 
و آزارش سكوت كردند و دم بر نیاوردند آرى آنجا كھ پاى مطامع و منافع در میان باشد، درخت شرف را 

مانند خورد و دیگران خاموش مى سوزانند و حتى تنھا یادگار رسول خاتم سیلى مى مى ...) 
 

م هللا علیھاسال(تعبیرھا از فاطمھ  ) 
اى است كھ حكایت از مقام و عظمت واالى او  در دست است بگونھ) سالم هللا علیھا(تعبیراتى كھ از فاطمھ 

براساس روایات متعدد عبارات و كلماتى در شأن او بسیار و از آن جملھ است.دارند : 
و محصوره از گناه، رشیده  معصومھ است) گوید یعنى فرشتھ سخن مى(او فاضلھ است، علیمھ است، محدثھ است 

است، شھیده است بمعناى خاص و عامش، كنیز خداست ،واجد بوى بھشت است، مدافع حق است و حق طلب، مادر 
 ...امامان است،ادامھ شجره نبوت است تقیھ و نقیھ است، پاره تن پیامبر، یا بضعة رسول است، سیده زنان است، و

مادر ) سالم هللا علیھا(اند زیرا كھ مریم مادر یك عیسى است و فاطمھ  یم دانستھرابرتر از مر) سالم هللا علیھا(فاطمھ 
) ع(امام صادق . امام معصوم، كھ عیسى فرزند مریم در عین نبوت باید در پشت سر مھدى او نماز بگذارد 11

م كنند و افراد را بحقم امامانى پدید آوردم كھ بھ امر من قیا) سالم هللا علیھا(فرمود خداوند فرمود از نور فاطمھ 
59. [ھدایت نمایند و از اینگونھ تعبیرات درباره او بسیارند، كھ برخى از آنھا صفات موھبتى ھستند و برخى  [

توانند بسیارى از صفات مورد انتساب فاطمھ  گیرى از جنبھ الگوئى او مى دیگر صفات مكتب و زنان ما با بھره
او طاھره است و از ھر آلودگى و ناپاكى بھ . یا الاقل قدم در جاى قدم او بگذارندرا بدست آورند و ) سالم هللا علیھا(

را طى كند، در برابر وقایع و ) سالم هللا علیھا(تواند طاھره باشد بشرطى كھ راه فاطمھ  و زن مى. دور است
وضع گیردم) سالم هللا علیھا(ھا و در برخورد با نامحرم چون فاطمھ  ھا و حركت جریانات و در مشى . 

 
سالم هللا علیھا(شرف و افتخار فاطمھ  ) : 

در این است كھ از ھمھ گسستھ و بھ خدا پیوستھ است، بنده حق است و تسلیم ) سالم هللا علیھا(شرف و افتخار فاطمھ 
ت در پیشگاه حكم و فرمان الھى كالمی. اى است بى مانند كھ با تمام وجود بھ پرستش خداى پرداختھ است او، عابده

بین یدى الغسال است تنھا و تنھا در پى آن است دریابد كھ خداوند از چھ چیز خرسند است، چھ امرى بھ نظر او 
 .مبغوض است، رضایتش در چیست؟ سخطش در كدام عمل و رفتار؟ و او ھمان را مورد عنایت قرار دھد

د، و بھ ھمین خاطر افضل نساء اھل ش] 60[در سایھ بندگى خدا خیر نساء اھل الجنة ) سالم هللا علیھا(فاطمھ 
ھا  و رھیابى]62. [شود و در سایھ چنین امرى است كھ نور او از نور عظمت خدا مشتق مى] 61[االرض بحساب 

مندى از ھدایت او، و بھترین زن بودن در سایھ پذیرش جنبھ  در سایھ ادامھ راه اوست و افضلیت در سایھ بھره
 .الگوئى او

تواند عزیز خدا باشد و میوه دل پیامبر بھ  اى رسیده كھ مى در سایھ بندگى خدا بھ درجھ) لیھاسالم هللا ع(فاطمھ 
حساب آید، ھمتا و ھمراز على باشد و ھمپرواز با سید اوصیا و سرانجام، میزان و معیار سنجش حق و باطل، و 

فضیلت است و زنان مالك اعتالء و یك محك انسانیت و ) سالم هللا علیھا(فاطمھ . كفر و ایمان براى دیگران گردد
رمز عظمت را در او باید بجویند و سعادتمندى را در گروه ادامھ . انحطاط خود را براساس او باید در نظر گیرند



 .راھش بدانند
آبرومند درگاه خداوند است، و این آبرو را در سایھ اطاعت و تسلیم خود بھ خدا پدید آورده ) سالم هللا علیھا(فاطمھ 

و ھم اوست كھ بشرط زمینھ سازى ما، عزت را ]63[ان العزة � جمیعا . دانستھ است كھ عزت از آن خداستو 
كوشید خود را در مسیر عزت خدائى قرار ) سالم هللا علیھا(و فاطمھ ] 64[سازد تعز من تشاء  براى ما مقدر مى

 .دھد و عزیز گردد
شود، نھ در سایھ خود آرائى و نھ  با خدا و پیوند با او حاصل مىاو دریافتھ است كھ حكومت بر دلھا در سایھ سازش 

آید نھ  گرداند نھ مردم، صفاى باطن و رشد در سایھ بندگى خدا بدست مى دلھا را خداى مى. در سایھ فریب و نیرنگ
اگر  و. در سایھ دلقكى و موى افشانى و رنگ كارى و این دریافت درسى مھم براى ھمھ زنان در طول تاریخ است

با خدا بسازد و در نزدش آبرویى پیدا كند، چنان خواھد شد كھ پیامبر بجاى او ) سالم هللا علیھا(زنى چون فاطمھ 
و از او بوى بھشت استشمام كند. بنشیند و گندم او را آسیاب كند . 

 
 مقام عصمت او

، یعنى محصوره از گناه، یعنى بدین معنى كھ معصومھ است] 65[داراى مقام عصمت است ) سالم هللا علیھا(فاطمھ 
عصمت یك سبب شعورى است كھ بھ ھیچ . تواند الگو باشد ممنوع و محفوظ از لغزش و انحراف و از این دید مى

شود و از انواع شعور و ادراكى نیست كھ ما با آن آشنائیم و از سنخ علوم و ادراكات متعارضى  وجھ مغلوب نمى
66[ .نیست كھ قابل اكتساب و تعلم باشد ] 

آیھ تطھیر ھم او را از رجس و خطا دور . اشتباه و لغزشى نیست) سالم هللا علیھا(پس در راه و روش فاطمھ 
البتھ مقام بصیرتش و ادراكش . نماید نیز آن را تأیید مى...كند و حدیث معروف ان هللا اصطفاك و طھرك معرفى مى

لغزش است از جھان و ماسواى آن خود عامل دیگرى براى دورى او از  . 
آثارى از اخالق چون شجاعت، عفت و سخاوت است . دارى است كھ پدید آورند عصمت موجد صورت علمى ریشھ

داراى فضایل اخالقى ) سالم هللا علیھا(و مانع پدید آمدن جبن، خمود و شره، بخل، تبذیر، تدبر و براین اساس فاطمھ 
قى است آن ھم در صورت كلى آن، او نھ تنھا تن بھ گناه است بھ صورت كامل و مطلق و بھ دور از رذایل اخال

شود كھ در آن شائبھ ترك اولى  ھرگز قول و فعلى را مرتكب نمى. زند دھد، بلكھ حتى ترك اوالئى از او سر نمى نمى
بدین سان او در خورتر از ھر كس در داشتن جنبھ الگوئى است. و یا گناه باشد  . 

 
 مقام علم او

67[اى كھ بال معلمھ است  زنى عالمھ است، عالمھ) علیھاسالم هللا(فاطمھ  ، معلم او خداست و علم موھبتى بھ او [
در مسؤولیت پدرى باالى سر او بوده و راه رشد و آگاھى را براى او ) ص(عنایت كرده در عین اینكھ رسول خدا 

در طول مدت حیاتش از پدر ) ھاسالم هللا علی(ھائى كھ فاطمھ  چھ بسیارند سؤاالت و پرسش. ھموار كرده است
 . پرسیده و براى آنھا پاسخ مناسب و عملى یافتھ است

را در نحوه برخورد او نسبت بھ خود و دیگران، و نسبت بھ خداى جھان و ) سالم هللا علیھا(مقام علمى فاطمھ 
طبھ او در مسجد، آن توان یافت، ھم چنین در عرصھ الھیات و در عرصھ ادب و سخن تنھا خ ھاى آفرینش مى پدیده

ھم در چنان حال و ھوائى، كافى است كھ او را فردى نمونھ و زبده قلمداد كند و برترى و علو فكرى او را نسبت بھ 
 . دیگران نشان دھد
اش فرمود فطمھا الھ تبارك و تعالى بالعلم و او در این  درباره) ص(او در مقام دانش بجائى رسید كھ رسول خدا  -

چنین امرى نباید استبعادى را پدید آورد زیرا آدمى در . تر رفتھ است مقام عصمتش از انبیاى پیشین پیش مقام ھمانند
كنت سمعھ اللذى یسمع بھ و بصره اللذى . تواند بھ جائى رسد كھ واجد سمع و بصر الھى گردد سایھ بندگى خدا مى

ایق و اسرار امرى عادى و طبیعى استیبصربھ و براى انسانى واجد چشم و گوش خدائى سر در آوردن از حق  . 
 

سالم هللا علیھا(مقام تقواى فاطمھ  ) 



داراى ملكھ تقواست و بدین خاطر ھمھ گاه ھشیار است كھ معصیتى پدید نیاید و جز در ) سالم هللا علیھا(فاطمھ 
د كھ براى افراد رس دھد و در این راه بھ جائى مى ھواى حق را بر ھواى دل ترجیح مى. مسیر فضایل حركت نكند

كند، و بر خالف آن درخواست  ھم چون فردى عادى از پدر تقاضاى خدمتكارى مى. عادى جامعھ قابل تعلیل نیست
خدا را بر این عطاى ) سالم هللا علیھا(آموزد، و فاطمھ  اى براى تكبیر و ستایش خدا مى پیامبر خدا بھ او تسبیح ویژه

گذارد پیامبر سپاس مى . 
بر خالف مقتضاى تقوا نیست و بدین خاطر ھرگز مرتكب امرى خالف تقوى ) سالم هللا علیھا(فاطمھ عمل و رفتار 

در مسیر . كند نیست، و ھرگز اسیر حرص و طمع نیست، از شأن و موقعیت خود، پدر، و ھمسر سوء استفاده نمى
شود خود دچار گمراھى و سردرگمى نمى . 

گردد كھ خداى براى او راه در ُرو و نجات از مشكل را كھ  ور شأنى مىگیرد و در خ او راه تقوا را در پیش مى -
شما در عالم انسانى كدام زن را سراغ ] 68[سازد و من یتق هللا یجعل لھ مخرجا  در قرآن وعده داده است فراھم مى

گردد او محقق مىباشد؟ پس وعده الھى درباره ) سالم هللا علیھا(دارید كھ در تقوا بتواند ھمدوش و ھمگام فاطمھ  . 
در نتیجھ . كوشد اھل ھدایت و در معرض راھنمائى خدا واقع گردد كند و مى طلبى و رھیابى مى او سعى بھ ھدایت -

علیكم انفسكم ال یضركم من ضل اذ . دارد خداوند عوامل زیان و ضرر بخشى گمراھان را از ساحت او دور مى
دھد خود را در معرض آن قرار مى) سالم هللا علیھا(كھ فاطمھ  و این ھم وعده دیگر خداوند است]69. [اھتدیتم . 

كند و در نتیجھ پیوند عزت براى او پدید آمده و  و باالخره او خود را با سر منشأ عزت و سرافرازى ھمگام مى -
لم زنان شود و� العزة و لرسولھ و للمؤمنین در جنبھ ایمان و باور داشت چھ كسى در عا مصداق این آیھ قرآن مى

است؟ پس حق است كھ عزت و آبرومندى از آن او باشد) سالم هللا علیھا(چون فاطمھ  . 
بخاطر عصمتش و مقام علمیش ھمھ حركات و مواضعش براساس حكمت بالغھ الھى و خود در این جنبھ نیز 

ند در مسیرى قرار دیگران ھم وظیفھ تبعیت از راه و رسم او را دارند و ھم خود موظف. الگویى تام و تمام است
 .گیرند كھ حاصل آن رشد و كمال و دستیابى بھ بصیرتى براى یافتن راه خود باشد
 
 آبرویش نزد خدا

تا حدى كھ خداى بھ رضاى فاطمھ . كند اى است كھ در نزد خدا آبروئى عظیم و پردامنھ پیدا مى آن بنده) ص(فاطمھ 
شود، ان هللا یرضى لرضاء فاطمة و  غضبناك مى)  علیھاسالم هللا(خرسند و بھ غضب فاطمھ ) سالم هللا علیھا(

71. [خورد و نمونھ ھمین سخن در آثار دیگر روایات از اھل شیعھ و سنت زیاد بچشم مى] 70[یغضب لغضبھا  ] 
سالم هللا (آیا قابل قبول است كھ خداى از خشم فاطمھ  -گفتند كھ برخى این حدیث را باور ندارند ) ع(بھ امام صادق 

آید؟  دارید؟ آیا شما باور ندارید كھ خداى از خشم بنده مؤمن بخشم مى بخشم آید؟ امام فرمود چرا باور نمى) لیھاع
72.[آید نیز زنى با ایمان است و طبیعى است خداى از خشمش بخشم مى) سالم هللا علیھا(فاطمھ  ] 

پیدا كرده و در مثال آبرومندیش این بس كھ  در پیشگاه خدا و در سایھ عبادت قرب و آبرو) سالم هللا علیھا(فاطمھ 
بھمراه على ) ص(رسول خدا . شد آن ھم، نھ یكبار و دوبار، بلكھ بصورتى مكرر اى آسمانى نازل مى براى او مائده

ظرف غذائى گوارا در كنار . گرسنھ بودند) سالم هللا علیھا(مرتضى بر او وارد شدند در حالیكھ ھر دو بمانند فاطمھ 
نداو یافت . 

73. [از جانب خدا - پرسیدند أنّى لِك ھذا؟ این غذا از كجا پدید آمد؟ پاسخ داد من عندهللا  ] 
سالم هللا علیھا(ھم چنین این سخن از سلمان است كھ گفت بھ ھنگامى كھ فاطمة  در مسجد قصد نفرین كردن كرد و  (

) سالم هللا علیھا(خدا سوگند اگر فاطمھ  فرمود بھ) ع(و امام باقر . لرزد دیدم دیوارھاى مسجد مى. غضبناك شد
شد و این  برد و یا عذاب بر مردم نازل مى كرد زمین اھل خود را فرو مى گشود و لب بھ نفرین باز مى گیسو مى

یا فاطمھ ان الھ عزوجل یغضب لغضبك و یرضى : فرمود) سالم هللا علیھا(بھ فاطمھ ) ص(حقیقتى است كھ پیامبر 
74[لرضاك  ]. 

 
شفاعتمقام   



داراى مقام شفاعت است، و این سخنى است كھ پیامبر ) سالم هللا علیھا(بخاظر آبرومندیش در پیشگاه خداوند فاطمھ 
خداوند مھر فاطمھ زھرا ]75[جعل هللا مھر فاطمة الزھراء شفاعة المذنبین من ام ابیھا : اش فرموده بود درباره

البتھ بدان شرط كھ الیق و در خور شفاعت گردند. (قرار داد را شفاعت گنھكاران امت پدرش) سالم هللا علیھا( ). 
ع(در قیامت كنار آتش دوزخ، براى مادر ما فاطمھ : فرمود) ع(امام باقر  جایگاھى بلند است كھ بھ منظور شفاعت  (

سخن فرمود  ھم در تأیید این) ع(و امام صادق  -برند  ایستد و گنھكاران بھ دختر پیامبر پناه مى و نجات دوستان مى
سازد معنى خیر كثیر ھمین است و او نفع بسیارى را بخاطر آبرومندیش در پیشگاه خدا متوجھ امت مى . 

بخشد،  اى مقام عزت و شفاعت مى كند كھ بھ بنده خداوند این چنین مى. در این ادعا جاى تعجب و استبعادى نیست
بر خالف تصور گروھى كھ آن را . این جنبھ خلع ید كنداى را در آن امر مستقل و یا خود را در  بدون اینكھ بنده

دانند این دعوى مبناى قرآنى دارد بدینگونھ كھ محال مى : 
دھد بدون  ولى آن را در اختیار فرشتھ مرگ قرار مى] 76) [هللا یتوفى االنفس حین موتھا(جانھا بدست خداست 

قل � الشفاعة (در امر شفاعت  - ] 77[ذى و كل بكم قل یتوفیكم ملك الموت الل(اینكھ آن حق را از خود سلب كند 
78) [جمیعا ]. 

80. [وال یشفعون اال لمن ارتضى -] 79[من ذاللذى یشفع عنده اال باذنھ : در عین حال بھ این آیات توجھ كنید ] 
 
 دیگر مقامات

بحدى است كھ ھیچ پرنده  اوج رتبت و مقام او. ما را توان آن نیست كھ ھمھ كماالت او را در این محدوه فكر كنیم
شود كھ اگر یك جنبھ آن را مورد عنایت  یابد و چند بعدى بودن حیاتش سبب مى تیزبالى بھ درك مقامش دست نمى

اى بھ مواردى از آنھا را بھ صورت گذرا متذكر  ناگزیر بھ صورت اشاره. مانیم ھا باز مى قرار دھیم از دیگر جنبھ
شویم مى : 

81[خلق شده ال ن هللا تعالى خلقھا من نور عظمتھ، او از نور عظمت خدا  - حوارء انسیھ است و نطفھ او از میوه  [
سالم هللا (شب قدر ھزار ماه و فاطمھ ] 82[شنید  مى) سالم هللا علیھا(و پیامبر بوى بھشت را از فاطمھ . بھشتى است
سیدة نساء اھل (زیده جھان است و از زنان برگ] 84[، و محور اھلبیت است ]83[تأویل شب قدر است ) علیھا

85)[االرض ]. 
خلق شده) سالم هللا علیھا(و بھشت براى فاطمھ ] 86[زھرا از صابرین است  و داراى مقام شفاعت است  [87] .

شد، خدا پیش از خلقت دنیویش امتحانش كرد و موفقش  ، با جبرئیل مراوده داشت، و براى او مائده نازل مى]88[
خداست، امانتدار خلفاى الھى است، مادر مھدى است ویافت، آبرومند نزد  ... 

زھد و تقوا و امانت دارى تكلیف و . ھمانگونھ كھ ذكر شد ریشھ و منشأ كماالت او عبادت، اطاعت و تسلیم است
غضب دارد و بى باك نیست، زبان دارد و . متعھد و مسؤول است، داراى وقار و استقامت است. رعایت آن است

مز نیست او زنى است كھ موقعیت خود را در عرصھ تكلیف یافتھ و آگاھانھ و فضیلت مندانھ در راه اھل ھمز و ل
رود و ھدفى جز جلب رضاى الھى ندارد وصول بھ آن بھ پیش مى  . 

 
سالم هللا علیھا(درود بر فاطمھ  ) 

توان دریافت  مى) ع(ان اند، مخصوصاً حضرات معصوم شأن و مقام او را از سخنانى كھ دیگر این درباره او گفتھ
)مثل درودھائى كھ مرحوم مجلسى از زبان معصوم  السالم على نفس هللا القائمة ] 89[درباره او گفتھ است ) ع
 ...بالسنن السالم على نفس هللا العلیا، و شجرة طوبى، و سدرة المنتھى و المثل االعلى و

محیى الدین عربى در . را درباره فاطمھ نقل كنیم خواھیم از زبان فردى غیر معصوم درود اما در این قسمت مى
ع(كتاب مناقب براى ھر یك از چھارده معصوم  . كند اى دارد كھ در آن شؤونى را از آن معصومان نقل مى خطبھ (

سراید درباره فاطمھ سالم هللا علیھا چنین مى : 
بضعة الحقیقة النبویة  - جواد العالم العقلیة  -صورة النفس الكلیة  - و صّل على الجوھرة القدسیة فى تعیّن االنسیِّة 

الناجیة المنجیة لمحبیھا عن النار، ثمرة شجرة الیقین، سیدة  - عین عیون االسرار الفاطمیة  - مطلع االنوار العلویة 



 . نساء العالمین، المعروفة بالقدر، المجھولة بالقبر، قرة عین الرسول، الزھراء البتول، علیھا الصلوات و السالم
 

سالم هللا علیھا(محوریت فاطمھ : 5فصل  ) 
 مقدمھ

اند و رتبت و عظمت او بسى بیشتر از وصف  ھر چھ بگویند كم گفتھ) سالم هللا علیھا(در شأن و مقام فاطمھ 
اى شھیده،  توصیف كنندگان است او دخت پیامبر است و ھمسر امیر مؤمنان، مادر سبطین است و خود معصومھ

ت كھ داراى مقام نبوت است و مادرى كھ سیده زنان عالم استنمونھ تربیت پدرى اس  . 
او داراى ملكھ تقوا، عفت و عدالت است و داراى مقام عبد است و در این راه واجد صفاتى كھ افراد عادى بشر را 

ان . اند براى او رازى الھى و لطیفھ الھوت مطرح است حق این است كھ گفتھ. توان اكتساب آن در چنان حد نیست
90...[لفاطمة سالم هللا علیھا سّراً الھیاً و معنى الھوتیا ] 

 
سالم هللا علیھا(محور بودن فاطمھ  ) 

تواند محورى بھ حساب آید كھ گردش بسیارى از  در جھان آفرینش و در دنیاى اسالم مى) سالم هللا علیھا(فاطمھ 
رخان شیعھ و اھل سنت در دست است كھ او را روایات بسیارى بنقل از مو. ھا و چرخش آنھا بدور او باشد پدیده

نبود آفرینش ) سالم هللا علیھا(اند كھ اگر فاطمھ  اند و حتى متذكر شده مورد عنایت خداوند در امر آفرینش خوانده
 .جھان نبود

وعده الطاف حق .در دنیاى اسالم او محور اسالم است، محور رسالت است، محور امامت و خالفت منصوص است
بھ وسیلھ او محقق شده و اسالم و قرآن بھ بركت حضور ذریھ طیبھ او از ) ص(و تداوم آئین محمدى  در حفظ

 . مھجوریت بدر آمده است
در جریان مباھلھ او . او محور اھلبیت است و محور اصحاب كسا، تداوم بخش نسل پیامبر است و محور سادات

درخشند واسالم بوسیلھ آنان  قیامت بر تارك تاریخ بشریت مىمصداق نساء ناست و الگوى ھمھ نیك زنانى كھ تا قیام 
تواند امروز ھم مباھلھ كند و حقانیت این آئین را بھ اثبات برساند مى . 

است و فرزند اوست و جھان آشفتھ را ) سالم هللا علیھا(مھدى امت كھ چشم جھانى منتظر اوست از نسل فاطمھ 
مادر ) سالم هللا علیھا(پس فاطمھ . افرازد چم توحید را او بر جھان مىآورد و پر فرزندش تحت سلطھ اسالم در مى

تواند بھ حساب آید اسالم است و مادر قرآن، ام ابیھا بوده و ام االسالم ھم مى . 
 

ھاى دیگر مصداق  
مى ھاى مختلفى از ابعاد حیات اسال مصداق آیات مختلف قرآن و تجلى بخش جنبھ) سالم هللا علیھا(گفتیم كھ فاطمھ 

دھند اى كھ ھر كدام از آنھا نوعى محوریت او را نشان مى است بگونھ . 
 . او مصداق اھل بیت پیامبر و واجد شأن آیھ تطھیر است -
91. [مصداق عترت و یكى از دو ثقلى است كھ رسول خدا آن را بھ مردم سفارش كرده است - ] 
92. [ستمصداق ذوى القرباى قرآن است كھ مودت آنھا مورد توصیھ ا - ] 
 . مصداق نفس پیامبر در آیھ مباھلھ است -
 . مصداق ام االئمھ و ام المومنین است كھ پیامبر درباره او سفارش داشتھ است -
مصداق كوثر بھ معنى خیر كثیر كھ شعاع بركتش سراسر عالم و جود را پر كرده و از وجود او و از رحمش  -

ھاى تابان  این ھمھ فیوضات و درخشندگى از ستاره. ھ افتخار اسالمنداند كھ ھر كدام مای ھائى پدید آمده شخصیت
و این . اند اسالم، این ھمھ ھادیان و راھنمایان كھ ھم چون اخترھائى فروزان بر تارك آسمان اسالمند ھمھ از فاطمھ

اند ھمھ شاھدان ایثارگر تاریخ اسالم از عاشورا تا غیبت ھمھ از زایندگى فاطمھ  . 
در رأس آن است و ھر جا ) سالم هللا علیھا(ن اسالم ھر جا سخن از صفاى خانوادگى و وفاست فاطمھ آرى، در جھا

سر آمد آنھاست و ھر جا كھ از زنى حق طلب ومبارز ) سالم هللا علیھا(كھ از ھمسرى نمونھ بحش شود فاطمھ 



)سخن رود نام فاطمھ  نھ شھید و مادر شھیدان یاد است شود و ھر جا از خا در آن محفل یاد مى) سالم هللا علیھا
و . خواھد بود) سالم هللا علیھا(و محور ھمھ این بحثھا و عناوین فاطمھ . از زبدگان آنھاست) سالم هللا علیھا(فاطمھ 

اى محقر و این ھمھ عظمت و آن ھمھ محوریت شگفت از یك زن، رشد یافتھ درخانھ  . 
 

محور خلقت) سالم هللا علیھا(فاطمھ   
یث لوالك لما خلقت اال فالك كھ در شأن پیامبر اسالم است اتكا شود، باید فاطمھ را محور آفرینش دانست اگر بھ حد

سالم (از آن بابت كھ بدون وجود او نسل پیامبر منقطع بود وتداوم بخشى اسالم تا قیام قیامت كھ توسط نسل فاطمھ 
ماند اثر مى است على الظاھر بى) هللا علیھا . 

منشأ فیض و منبع آثار انوار عالیھ بحساب ) سالم هللا علیھا(و نزولى، در سیركمالى وجود فاطمھ در قوس صعودى 
آید و اگر رسول خدا را اصل اصیل آفرینش بحساب آوریم و اگر او را علت غائى خلقت بدانیم طبیعى است كھ  مى

خواھد بود) سالم هللا علیھا(محور ھمھ این سیرھا و رشد فاطمھ   . 
واسطھ نبوت و امامت است و تكامل خلقت در سایھ تبیین رسالت است و ائمھ مبین قرآن و ) سالم هللا علیھا(فاطمھ 

مصدر ائمھ است و تداوم بخش دعوت ) سالم هللا علیھا(پس فاطمھ ). سالم هللا علیھا(رسالت و ھمھ از نسل فاطمھ 
)محمد  اند؟ پیامبر از نسل فاطمھ ذریھ پاك بعنوان خلیفھ راستین 11آیا جز این است كھ ) ص  
 
 حلقھ تكامل انبیاء

) ص(مانند موجى بود كھ باید نور رسول خدا ) سالم هللا علیھا(بگفتھ استاد فاضل حسینى دانشمند مصرى، فاطمھ 
او ]93[ھاى ممتد اعصار و قرون عبور دھد و بشریت را از آن نور فیاض روشن و نورانى كند  را در طول رشتھ

زندگى او امتداد حیات پیامبران است] 94[بیاء الھى و بقیھ النبوه بھ تعبیر على است حلقھ تكامل ان  . 
)ھمھ آنچھ را كھ پیامبران در طول تاریخ گفتھ و سروده بودند، از طریق فاطمھ  بھ امامان برحق، و ) سالم هللا علیھا

ھمھ مفاخر انبیاى گذشتھ است و بدین  او از طریق پدر وارث و نیز سرایت ده. از امامان بھ خلق خداى رسیده است
ھاى نیاكان خویش از انبیاء و رسل را در خود داراست و آنھا را از طریق ازدواج با على در نسل  سان ھمھ ارزش

 . خود سارى و جارى ساختھ است
اغ وجودى انبیاء ھاست، ثمره ب ھا و از دیدى امید رسالت از این دید ادامھ دھنده رسالت) سالم هللا علیھا(پس فاطمھ 

ھاى  رسالت) سالم هللا علیھا(است و مھدى موعود را او بھ جامعھ اسالمى تحویل داده است و از این دید فاطمھ 
 . گذشتھ را با خاتمیت و امامت پیوند بخشیده است
 
 تداوم بخش نسل پیامبر

یازده خلیفھ راستین . وم یافتھ استبوسیلھ او تدا) ص(زنى است كھ ساللھ پاك رسول خدا ) سالم هللا علیھا(فاطمھ 
از طریق رسول خدا ) سالم هللا علیھا(اند كھ فاطمھ  اند و وارث فضائلى شده پیامبر و ولى خدا از رحم او پدید آمده

بدان صفات متصف بود) ص( . 
د نسل پدر توانن نشان داد كھ بر خالف رسم معھود دختران ھم مى) سالم هللا علیھا(بوسیلھ فاطمھ ) ص(رسول خدا 

تواند بھ نسل بعد  و نیز از طریق دختر مكتب، تربیت، شھادت مى. را تداوم بخشند آن ھم پدرى كھ خاتم انبیاست
 . سرایت كرده و استمرار یابد، و این مزیت مخصوص مردان نیست

خلفاء خدا در زمین ھمانند منبع فیضى بود كھ از آن معادن نور و حكمت پدید آمدند و ) سالم هللا علیھا(رحم فاطمھ 
گوید، پس  بر خدیجھ وارد شد و دید با جنین خود سخن مى) ص(رسول خدا  .از آن رحم پاك بروز و ظھور كردند
 :از سؤال و جوابى بھ او گفت
دھد طفلى كھ در رحم دارى دختر است این جبرئیل است كھ بھ من مژده مى. ھذا جبرئیل، فیبشرنى انھاانثى '  . 
الطاھرة المیمونة و او نسل پاك و میمون و مباركى استو انھاالنسلة  -  . 
ام داد كھ خداى تبارك و تعالى تداوم نسل مرا از او معین كرده  و ان الھ تبارك و تعالى سیجعل نسلى منھا و مژده -



 . است
و بزودى نسل او را پیشوایان زمین قرار دھد. و سیجعل نسلھا ائمة - . 
و پس از انقضاى وحى آنھا را خلیفھ خود در زمین قرار دھد] 95[ د انقضاء و حیھو یجعلھم خلفا فى ارضھ بع - . 
 
 محور رسالت

داشت و محبت او بھ دخترش بیش از حد  پیامبر او را جّداً گرامى مى. محور رسالت است) سالم هللا علیھا(فاطمھ 
كھ براساس آن او ركن مھم پیشرفت بود ) سالم هللا علیھا(شرایطى در فاطمھ . محبت عادى پدرى بھ دخترش بود

ھاى مھم و اساسى را در زندگى  ھم در دوران حیات پیامبر، ھم در عصر پس از وفاتش نقش. آمد اسالم بحساب مى
 .ایفا كرد

و . ھمتاى على در مبارزه حق طلبانھ بنفع اسالم بود. ، رسالت را زنده نگھ داشت)ص(او پس از وفات رسول خدا 
شرایطى شد كھ مقدمتاً بھ صلح حسن و نھایتاً بھ شھادت حسین منجر گردید بار رسالت كربال در ھم او زمینھ ساز 

اند واقع بھ دوش فاطمھ بود و حامالن پیام شھادت دختران فاطمھ . 
. پروردگارا این دو محبوبترین آفریدگان تو نزد منند: فرموده بود) سالم هللا علیھا(پیامبر در شب عروسى فاطمھ 

ت بدار آنھا را، و نسل شان را مبارك گردان و در تداوم بدار نسل و تبارشان را و از جانب خود آنھا را پس دوس
اى گرانقدر براى اسالم و محور استمرار ھدف عالیھ اسالم  وزنھ) سالم هللا علیھا(بدین سان فاطمھ ... نگھدارى بنما

 . است
 
 محور عصمت

معصومان اسالم در عصر او پیامبر است كھ پدر اوست، على است . تمحور عصمت اس) سالم هللا علیھا(فاطمھ 
ھا بھ دور او  اند كھ دو فرزند او ھستند و او ھم چون قطبى است كھ عصمت كھ ھمسر اوست حسن و حسین

كنند گردند و از طریق او بھ نسل بعد سرایت مى مى . 
چرخ امامت و والیت بھ نیرو بخشى  گردش. محور تداوم عصمت است) سالم هللا علیھا(بدین سان فاطمھ 

ھاى  وصل است و تربیت معصومان و شھادت آموزى و زندگى سازى، و ھدایت آموزى) سالم هللا علیھا(فاطمھ
شود واقتداى مردم  گشوده مى) سالم هللا علیھا(ابواب علیم الھى از دریچھ فاطمھ . زنند بعدى ھم در محور او دور مى

ستبھ راه خداوند از بركت او . 
كند جابر عبدهللا انصارى از قول پیامبر چنین نقل مى : 

ھاى خدا بر  ان الھ جعل علیا زوجتھ و ابناءه حجج هللا على خلقھ خداوند على و ھمسر او و فرزندان او را حجت -
 .خلقش قرار داد
ھاى علم در امت منند آنان دروازه -و ھم ابواب العلم فى امتى  - . 
96.[ى صراط مستقیم آن كس كھ بوسیلھ آنھا ره یابد بھ صراط مستقیم ھدایت گرددمن اھتدى بھم ھدى ال - ] 
 
 محور اھلبیت

) ص(ام سلمھ گوید روزى پیامبر . محور اھل بیت و نزدیكترین فرد بھ بیت رسول الھ است) سالم هللا علیھا(فاطمھ 
و . فرمود اھلبیت مرا صدا بزن) ص(پیامبر . ھم دم در خانھ بودند) سالم هللا علیھا(در منزل من بود على و فاطمھ 

و این خود ] 97. [را صدا كردم، وارد شدند وپیامبر آنھا را در كنار گرفت) سالم هللا علیھا(من على و فاطمھ 
 . حكایت از معرفى مصداق اھلبیت دارد

ص(وزنھ سنگین اھل بیت است و محور عالقھ رسول خدا ) سالم هللا علیھا(فاطمھ  خن ازمورد محبت ھر وقت س (
از كسانى كھ در زیر عبائى گرد . بر ھمھ آنھا مقدم بود) سالم هللا علیھا(بود فاطمھ ) ص(بودن كسى در نزد پیامبر 

از اعضاى مھم آن است پیامبر درباره آنھا چنین ) سالم هللا علیھا(اند فاطمھ  آمده ومورد ادعاى پیامبر قرار گرفتھ
اند، پلیدى را از آنان  خداوندا اینان اھلبیت من. اذھب عنھم الرجس و طھرھم تطھیراً فرمود اللھم ھوالء اھل بیتى ف



 .دور دار و آنان را كامالً پاك و پاكیزه بدار
 
 محور اھل كسا

را در زیر عبائى كھ خود ھم در ) ع(على، فاطمھ، حسنین ) ص(داستان كسا بدینگونھ است كھ روزى رسول خدا 
تطھیر را در شأن آنان خواند كھ انما یرید هللا لیذھب عنكم الرجس اھل البیت و یطھركم و آیھ . آن بود گرد آورد

تطھیراً و دعا كرد وفرمود خداوندا اینان اھلبیت و آل محمدند درود و بركات خود را بر اینان قرار داده كھ تو 
دھد  ، على و حسنین را نشان مى)علیھاسالم هللا (این حدیث كھ شأن خاندان پیامبر، فاطمھ زھرا . ستوده و اال مقامى

] 98[است  از طرق مختلفى از شیعھ و اھل سنت نقل شده است بنابر آنچھ صاحب كتاب فاطمھ الزھرا ء ذكر كرده
 20نویسندگان حدیث كسا بخط خود عبارتند از شیخ عبدالھ بحرانى در كتاب العوالم العلوم، كھ در آن خط بیش از 

شھید ثانى، عالمھ حلى، فخر المحققین، ابن شھر آشوب و دیگر افراد مورد وثوق تن از علماى بزرگ مثل 
 . گردآورى شده است

رسد و افرادى چون عالمھ حلى، طبرسى، شیخ طوسى،  سلسلھ سند بھ جابربن عبدالھ انصار مى 29این حدیث با 
اى نیست و جز اعتماد  و وسوسھ اند كھ صدق و اتقان سخن شان جاى بحث شیخ مفید و امثالھم بر آن صحھ گذارده

 . بر آن گزیرى نتواند بود
طریق درباره این حدیث بحث  20طریق، سیوطى در تفسیر درالمنثور از  25طبرى در تفسیر الجامع البیان از  -

اند كرده . 
آورده و و بنابر آنچھ عالمھ سید شھاب الدین تبریزى تحقیق كرده حدیث كسا داراى سندى است كھ او آنرا بدست  -

99. [اى كوچك بھ زبان فارسى آن را نگاشتھ است در رسالھ ] 
 

سالم هللا علیھا(اھمیت حدیث و محوریت فاطمھ  ) 
خداوند خواست حقیقت نورانى و ملكوتى اھلبیت را در حدیث آشكار سازد و آنان را اشرف مخلوقات معرفى كند، و 

و جان او، در زیر آن عباى كوچك و محدود جھانى گرد معرفى شدند ) ص(افضل موجودات، اینان اھلبیت پیامبر 
و و رسول خدا در محوریت و ارزش آنان از ) ان یجمع العالم فى واحد -لیس على ّهللا بمستنكر (آمده بودند 

 . سوگندھاى غلیظ استفاده كرده بود
ل كسا ھم ھمین نكتھ را نشان معرفى جبرئیل از اھ -محور و اول و آخر آنھا بود ) سالم هللا علیھا(در كسا فاطمھ 

ھم فاطمة و ابوھا، و بعلھا و : دھد جبرئیل در معرفى آنھا بھ اھل آسمان و فرشتگان عبارتى بدین شرح داشت مى
 .بنوھا

مكرراً ذكر شود و ترجمھ ) سالم هللا علیھا(در این معرفى چنان است كھ گوئى خداى ھم دوست داشت نام فاطمھ 
 :عبارت فوق چنین است
سالم هللا علیھا(است و پدر فاطمھ ) سالم هللا علیھا(فاطمھ  - ). 
سالم هللا علیھا(است و شوھر فاطمھ ) سالم هللا علیھا(فاطمھ  - ). 
نام  -زند  و محوریت تعریف روى او دور مى). سالم هللا علیھا(است و فرزندان فاطمھ ) سالم هللا علیھا(فاطمھ  -

چند بار) سالم هللا علیھا(رد اشاره قرار گرفتھ و نام فاطمھ پیامبر و على و فرزندان یكبار مو . 
 
 محور مباھلھ
مسیحیان نجران درباره حقانیت اسالم با پیامبر بھ بحث و جدال پرداختند و نتوانستند حقانیت اسالم را بپذیرند و 

و بھ نفرین گروھى كھ یاخود را قانع كنند بر این مقرر شد كھ خاندان و عزیزان خود را در مجلسى گرد آورند 
دعوت پیامبر چنین بود. ناحق است بپردازند : 

و انفسنا و انفسكم ثم نبھتل فنجعل لعنة هللا على الكاذبین  -و نسائنا و نسائكم  -و قل تعالوا، ندع ابنائنا و ابنائكم 
این آیھ فاطمھ  را بھمراه خود برگزید و در) ع(پیامبر براى حضور در آن مجلس على و فاطمھو حسنین ] 100[



 :(سالم هللا علیھا)
 .از جھتى مصداق فرزند پیامبر است ابنائنا -
 .از دیدى مصداق نسائنا است و تنھا زنى است كھ در جریان مباھلھ حاضر شده -
 . و از دید سوم مصداق انفسنا و نفس و جان پیامبر است -
ص(ز رسول خدا در مورد گزینش پیامبر این عده را حدیثى بدینگونھ داریم ا - ): 
لو علم هللا تعالى ان فى االرض عباداً اكرم من على و فاطمھ و الحسن و الحسین المرنى ان اباھل بھم ولكن امرنى  -

اگر خداى تبارك و تعالى در روى زمین بندگانى گرامیتر از على و ]101[بالمباھلھ على ھؤالء و ھم افضل الخلق 
داد كھ با آنھا بھ مباھلھ بپردازم ولى او مرا بھ مباھلھ  اشت بھ من دستور مىد سراغ مى) ع(فاطمھ و حسن و حسین 

 .فرمان داد بھمراھى این گروه و اینان برترین آفریدگان خدایند
 
 محور امامت

خداوند بھ او مژده داد كھ از نسلش . محور امامت است) سالم هللا علیھا(فاطمھ  ذریھ پاك و امام پدید آید كھ ھمھ  11
و ھم ام انوار ) ھاى و گلھاى اسالم مادر شكوفھ(ام االئمھ است و ام االزھار ] 102. [باشند تگر دوران خود مىھدای

 . االئمھ نام دارد زیرا كھ نور امامان از او مشتق است
خوانیم در دعاى حاجتى كھ بھ اسم اوست چنین مى. او حامل سّر مستودع خدا، ولى امر و بقیة هللا است : 

) ص(ان تصلى على محمد و آل محمد  -ى اسالك بحق فاطمة و ابیھا و بعلھا و بنیھا، و الّسر المستود ع فیھا اللھم ان
) سالم هللا علیھا(خداوندا از تو مسألت دارم كھ بحق فاطمھ ] 103[و ان تقضى حوائجى  - و ان تفعل بى ما انت اھلھ 

كھ بر محمد  و پدرش، و شوھر و فرزندانش، و سّر ودیعھ نھاده در او، ( و آلش درود فرستى، و آنچھ خود اھل ) ص
 .و سزاوار آنى برایم انجام دھى و حوائجم را برآورده سازى

خوانیم در زیارتش مى. آن زنى است كھ نور امامان از او پدید آمده و تداوم یافت) سالم هللا علیھا(فاطمھ  : 
و سللت منھا انوار االئمة و  -تى شرف مولدھا بنساء الجنة والخلد الل -و نفاحة الفردوس  - حلیفة الورع و الزھد  -

و بدین سان او امامت اسالم را بھ تاریخ بشریت و بھ انبیاى گذشتھ الھى پیوند ] 104...[ازجت دونھا حجاب النبوة و
كنیم روایات در این زمینھ بسیارند و مورد دیگرى را بھ این شرح ذكر مى. دھد مى : 

اطمة بھجة قلبى و ابناھا ثمرة فوادى و بعلھا نور بصرىف) ص(قال رسول هللا  و االئمة من ولدھا امناء ربى و  - 
105...[حبلھ الممدود بینھ و بین خلقھ مایھ روشنائى دل من است و فرزندانش ) سالم هللا علیھا(پیامبر فرمود فاطمھ  [

اند، و رشتھ ممدود  امناى پروردگار منمیوه دل من ھستند و شوھر او نور چشم من است و امامان ازفرزندان او 
 ...خدا بین او و خلق خدایند
 
 محور سادات

كنند كھ شجره حسب و نسب  ملیونھا نفر در جھان بشریت زندگى مى. محور سادات است) سالم هللا علیھا(فاطمھ 
خورند پیوند مى) سالم هللا علیھا(شان بھ فاطمھ  سر راه رشد خاندان با آن ھمھ دشوارى و مشكلتراشى خصم در  .

ھا كھ در ارتباط با آنان پدید آوردند باز ھم نسل او بمیزان و حدودى است كھ یك فامیل  پیامبر و با آن ھمھ محدودیت
و چھ بسیار از آنان كھ . بوجود آمدند) سالم هللا علیھا(داده و ھمھ آنھا از دامان فاطمھ  چند ملیون نفرى را تشكیل

اند در علم و تقوا بوده ستارگان درخشان این امت . 
نوع سادات جھان امروز را در نظر آوریم از سادات علوى، فاطمى، حسنى، حسینى، زینبى، زیدى، جعفرى، 

پس او چشمھ جوشان و فیض الھى است و بھ تعبیر . اند رضوى، اسمعیلى، موسوى، ھمھ و ھمھ از نسل فاطمھ
106[عالمى در تفسیر سوه كوثر  ود صدھا ھزار خانواده سیادت است كھ ھر كدام وارث معنى خیر كثیر وج [

پس دامن . اند و چھ بسیار از آنھا كھ براى حمایت از دین برخاستھ و تا پاى جان بھ پیش رفتھ. اند صفاتى از فاطمھ
دامن فضیلت و خیر و بركت است) سالم هللا علیھا(زھرا   . 

 



 محور ھدایت و پیشوائى
رسول خدا . ھدایت است و در جنبھ پیشوائى امت محور) سالم هللا علیھا(فاطمھ  ( در پیشرفت آئین خود و ) ص

اھداف و مقاصد خویش الگوى مردانھ بسیار داشت اما در جنبھ الگوئى زن عده او بسیار اندك بودند و در آن جمع 
اى است كھ در بین  ھرهتشبیھ ز) سالم هللا علیھا(تشبیھات درباره فاطمھ . در رأس بود) سالم هللا علیھا(اندك فاطمھ 

بھ این حدیث توجھ شود. كواكب آسمانى درخشان است و جلب نظر كننده . 
فرمود) ص(رسول خدا  : 

اھتدوا بالشمس، فاذا غاب الشمس فاھتدوا بالقمر، فاذا غاب القمر فاھتدوا بالزھرة فاذا غابت الزھرة فاھتدوا 
از . دایت یابید در صورت غیبت یكى بھ دیگرى تمسك جوئیدبوسیلھ خورشید و ماه و زھره و فرقدان، ھ...بالفرقدین

چون قمر است، و فاطمھ ) ع(فرمود خورشید منم، و على . او درباره این لغات و اصطالحات توضیح خواستند
107)...[ع(چون زھره، و فرقدان حسن و حسین ) سالم هللا علیھا( سالم هللا (و دیدیم كھ محور این پنج تن فاطمھ  [

بود )علیھا  . 
مقام ) ص(رسول خدا ] 108[در تفسیر آیھ ربنا ھب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و اجعلنا للمتقین اماماً  -

جبرئیل، . پیشوائى را درباره خانواده خود پرسید ھمانگونھ كھ درباره كلمات ازواج و ذریھ و قرة اعین پرسش كرد
را مصداق ذریھ، حسن و حسین ) یھاسالم هللا عل(خدیجھ را مصداق ازواج، فاطمھ  ( را مصداق قرة اعین و على ) ع

در سخنى دیگر رسول . اى پدید آمد دانیم كھ از ذریھ او چھ نسل پاك و پاكیزه و مى] 109. [را مصداق امام ذكر كرد
) ع(حسین را عامل لقاح و حسن و ) ع(را حامل آن، و على ) سالم هللا علیھا(خدا خود را بھ یك درخت، و فاطمھ 

110[انا شجرة، فاطمة حملھا، و على لقاحھا، و الحسن و الحسین ثمارھا : را میوه آن معرفى كرد ]. 
 
 محور دیانت

ببركت او چراغ اسالم روشن است و در سایھ . محور دیانت دیروز و امروز بشر است) سالم هللا علیھا(فاطمھ 
ھاى دینى از  ھا، و این ھمھ آموزش از وعظھا و سخنرانى این ھمھ آثار تربیت -تربیتش فروغ شیعھ پر تو افكن 

گردد بر مى) سالم هللا علیھا(است و خیراتش ھم بھ فاطمھ ) سالم هللا علیھا(تعلیمات و تبلیغات ھمھ از فاطمھ  . 
زنى است كھ تحوالت جھان تشیع در طول تاریخ، و حتى تحوالت جھان اسالم در جنبھ ) سالم هللا علیھا(فاطمھ 

سالم هللا (چھ بسیارند آثار خدماتى و انسانى كھ در سایھ حیات فاطمھ . گیرند كت آفرینى و رشد از او منشاء مىحر
ھا و مراكز تبلیغى، این ھمھ مدارس علمى  ھا، از حسینیھ این ھمھ آثار دیانت از مساجد و بارگاه. اند پدید آمده (علیھا

است )سالم هللا علیھا(و دینى ھمھ از آثار فاطمھ   . 
او محور عالم عصمت است، محور فضیلت است، محور عفت و تقواست، محور تبلیغ است، محور تالش پدران 

و او حتى محور و میزان عمل محبان و مبغضان است، . درباره دختران است، محور گسترش دین و مذھب است
111[یوزن فیھا اعمال المحبین لنا و المبغضین لنا  ]. 

اند بدان  نامیده) سالم هللا علیھا(محور نجات گنھكاران از دوزخ است، او را فاطمھ ) م هللا علیھاسال(ھم چنین فاطمھ 
اش را از آتش دوزخ دور داشتھ است، البتھ بدان شرط كھ خداى را در سایھ اعتقاد بھ توحید  خاطر كھ خدا او و ذریھ

من لقى هللا بالتوحید و  - هللا فطمھا و ذریتھا من النار  الن - سمیت فاطمھ . (ام مالقات كند و بھ آنچھ من پیامبر آورده
 .([112]االیمان بما جئت بھ 
 
 محوریت امروز او

. نھ تنھا در گذشتھ بلكھ در امروز ھم محور است، محور شناخت مخالفان و طرفداران است) سالم هللا علیھا(فاطمھ 
كیست؟ ممكن چیست غیر ممكن كدام است؟ از كجا یافتیم كھ موافق كیست و منافق  اگر او نبود از كجا در مى

آورد؟  گیرد؟ خداى را بھ غضب مى كند؟ حق را نادیده مى فھمیدیم چھ كسى سخن پیامبر را در والیت رھا مى مى
 ...و
بر زبان خواھد آمد) سالم هللا علیھا(فاطمھ  امروز ھم اگر بخواھیم از دخترى محبوب پدر نام ببریم نام - . 



را معرفى كنیم) سالم هللا علیھا(یم از زنى موید در زندگى یاد كنیم باید فاطمھ اگر بخواھ -  . 
؟)سالم هللا علیھا(اگر بخواھیم از ھمسرى دلدار سخن بگوئیم چھ كسى اصالح از فاطمھ  -  
؟)سالم هللا علیھا(اگر بخواھیم از زنى مبارز و سیاستمدار در نظام دین یاد كنیم چھ كسى برتر از فاطمھ  -  
چھ كسى تواند بود؟) سالم هللا علیھا(ترین از فاطمھ  و اگر بخواھیم از مادرى موفق یاد كنیم زبده -  

ھا براى كسب تكلیف و وظیفھ آموزى براى ھمھ دختران، ھمسران، مادران و مدیران كانون  او محور نگرش
او درس وظیفھ آموختتوان از  با اعتماد و یقین مى. خانوادگى و ھمھ زنان صالحھ و قانتھ است . 

-------------------------------------------- 
 :پاورقى ھا
سیره ابن ھشام 1ج  -1  . 
132، ص 1سیره حلبیھ ج  -2 . 
معالم العترة النبویھ 131ص  -3 . 
2كشف الغمھ ج  139ص  -4 . 
1سفینة ج  279ص  -5 . 
 .ھمان مدرك -6
الزھراء 55ص  -7 . 
16بحار ج 10ص  -8 . 
تذكرةالخواص 302ص  -9 . 
117مسند احمد ص  -10 . 
تذكرة الخواص 302ص  -11 . 
10ص  6عوالم العلوم و المعارف ج  -12 . 
انوار البھیھ 17ص  -13 . 
منتھى االمال 129ص  -14 . 
139ص  2كشف الغمھ ج  -15 . 
و منابع دیگر 12ص  10احقاق الحق ج  -16  . 
 .امالى صدوق ره -17
هللا علیھا سالم(زندگانى حضرت زھراء  -18 ) 
منتھى االمال 31ص  -19 . 
341، ص 2كامل التواریخ ج  -20 . 
الزھراء - 101ص  -21  
809ص  43بحاراالنوار ج  -22 . 
1روضة الواعظین ج  143ص  -23  
2خصال صدوق، ج  414ص  -24 . 
23بحاراالنوار ج  15ص  -25 . 
10ص  43بحاراالنوار ج  -26 . 
الزھراء 191ص  -27 . 
نخبة البیان فى تفصیل سیدة النسوان 86و ص  357بن شھرآشوب ص مناقب ا 3ج  -28 . 
سوره قلم - 4آیھ  -29 . 
 .عبدالعظیم ربیعى -30
آیات آخر سوره تحریم - انوارالتنزیل  -31 . 
91ص  43بحار ج  -32 . 



سوره نجم 8آیھ  -33 . 
ینابیع الموده 436ص  -34  . 
ذخائر العقبى 41ص  -35 . 
منتھى االمال 132ص  -36 . 
5اسد الغابة ج  522ص  -37 . 
سوره قدر 1آیھ  -38 . 
سوره كوثر 1آیھ  -39 . 
سوره آل عمران 54آیھ  -40 . 
تطھیر - 33آیھ  -41 . 
7شرف المؤید ص  -42 . 
ینابیع المودة 124ص  - 5در المنثور ج  198ص  -43 . 
 .ھمان آیھ تطھیر -44
حشر 9آیھ  -45 . 
8سوره دھر آیھ  -46 . 
سوره انسان 11آیھ  -47  . 
سوره شورا 23آیھ  -48 . 
سوره شمس 2آیھ  -49 . 
قیامت 9آیھ  -50 . 
انسان 5آیھ  -51 . 
سوره رحمان 19آیھ  -52 . 
2كشف الغمھ ج  76ص  -53 . 
24ص  43بحار ج  -54 . 
6كنزالعمال ج  219ص  -55 . 
462مناقب ص  1ج  -56 . 
خصایص 229ص  -57 . 
111 كمپانى ص 8بحار ج  -58 . 
الزھراء 92ص  -59 . 
كشف الغمھ 135ص  -60 . 
كشف الغمھ 137ص  -61 . 
المختصر 133ص  -62 . 
سوره نساء 139آیھ  -63 . 
سوره آل عمران 26آیھ  -64 . 
25بحار ج  16ص  -65 . 
المیزان -  9ج  126ص  -66 . 
43بحار ج  13ص  -67 . 
سوره طالق 2آیھ  -68 . 
سوره مائده 105آیھ  -69 . 
52ص  1مناقب خوارزمى ج  -70 . 
الزھراء 113و ص  153ص  3حاكم ج  مستدرك -71 . 
43بحار ج  22ص  -72 . 



43بحار ج  22ص  -73 . 
522ص  5اسدالغابھ ج  -74 . 
 .زندگانى حضرت زھراء -75
سوره زمر 42آیھ  -76 . 
سوره سجده 11آیھ  -77  . 
سوره زمر 44آیھ  -78 . 
سوره بقره 255 آیھ -79 . 
سوره انبیاء 28آیھ  -80 . 
الزھراء 92ص  -81 . 
1ریاحین الشریعھ ج  20ص  -82 . 
25بحار ج  97ص  -83 . 
 . با توجھ بھ حدیث كسا -84
36ص  43بحار  -85 . 
1ریاحین الشریعھ ج  65ص  -86 . 
36بحار ج  213ص  -87 . 
1ریاحین ج  203ص  -88 . 
 .تحفة الزائر -89
سالم هللا علیھا(زندگانى حضرت زھرا  -90 ). 
 ...انى تارك فیكم الثّقلین -91
لما اسئلكم علیھ اجراقل  -92 ... 
61فاطمة الزھراء ترجمھ صادقى ص  -93 . 
سالم هللا علیھا(سخنان على در مسجد بھ ھنگام خطبھ فاطمھ  -94 ). 
95- روضھ الواعظین -  1ج  143ص  . 
حافظ حسكانى -شواھدالتنزیل  1ج  58ص  -96 . 
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سالم هللا علیھا(حیات خانوادگى فاطمھ  -بخش سوم  ) 
 

كنیم این بخش را در چھار فصل خالصھ مى  . 
سالم هللا (بعنوان دخترى براى پدر است و در آن نقشى را كھ فاطمھ ) هللا علیھا سالم(فصلى از آن در مورد فاطمھ 

ھاى او را با پدر و تالش او را در تحكیم  در خانھ و در رابطھ با پدرش ایفا كرد تصویر كرده و ھمگامى) علیھا
م كھ او را با پدر چھ دھی كنیم و نشان مى ھاى انقالب اسالمى چھ در جنگ و چھ در شرایط عادى تصویر مى پایھ

داشت اشاره كرده و رمز و راز این محبت و  آنگاه بھ عالقھ و محبتى كھ پدر درباره او معمول مى. ادبى نیكو بود
دھیم عاطفھ را شرح مى  . 

است و در آن پس از بحثى مقدمھ گونھ راجع بھ ) سالم هللا علیھا(فصل دوم آن مربوط بھ بیان نقش ھمسرى فاطمھ 
با على و خواستگارى و وصلت آن دو سخن گفتھ و از ) سالم هللا علیھا(سنین آن، از ازدواج فاطمھ  ازدواج و

اش بدان خاطر كھ درسى براى دیگران باشد بحث خواھیم  مراسم ازدواج و جھیزیھ و عقد و مھر او و جشن و ولیمھ
ن و دوستدارى و ھمرزمى آنان شا و سپس از زندگى این دو و سعادتمندى زوجین و ھمراھى و سازگارى. كرد

رانیم سخن مى  . 
و مسیر مادرى اوست و در این قسمت از دیدگاه فاطمھ ) سالم هللا علیھا(فصل سوم آن در مورد فرزند دارى فاطمھ 

در مورد خانواده و فرزند و تربیت و از شرایط و ضوابط تربیت و درسى كھ در زمینھ اخالق و ) سالم هللا علیھا(
گوئیم دگى سازى بھ فرزندان القاء كرد و محصولى كھ در آن بدست آمد سخن مىعبادت و زن  . 

دارى از دید فاطمھ  است كھ در آن از اھمیت خانھ) سالم هللا علیھا(و فصل چھارم آن در مورد كانون دارى فاطمھ 
خانھ، از تحمل ، از مسؤولیت و تالش او از كوشش او براى ایجاد جو سكون و آرامش در )سالم هللا علیھا(

البتھ دو فصل پایانى این بخش (كنیم  ھاى على درباره او بحث مى سختیھاى او در این راه براى خدا و از كمك كارى
اند زیرا كھ بحث داراى جنبھ تربیتى و كتب در این مورد بسیار است با رعایت اختصار مطرح شده ). 

 
فاطمھ و پدر: 6فصل   

 مقدمھ
ھاى درس آموزى آن سخن بمیان  با پدر و جنبھ) سالم هللا علیھا(از نوع رابطھ فاطمھ در این قسمت دوست داریم 

اصوالً زندگى و ابعاد حیات فاطمھ . آوریم ( از نظر ھدایت و از دیدگاه درس آموزى و روشنگرى ) سالم هللا علیھا
دھد انبش قرار مىھا و جو بحدى وسیع و پر دامنھ است كھ او را در حد یك امت، آن ھم با ھمھ پیچیدگى . 

السریعة اللحاق بك (چھ زود بھ پدر ملحق شد ) ع(عمرى محدود و بس كوتاه داشت و بھ تعبیر امام امیرالمؤمنین 
. آموز كودكى او زودگذر بود ولى بسیار پرنكتھ و درس. ولى این مقدار عمر بسیار پر بركت و خیر آفرین بود]) 1[

ساز و نمونھ آفرین بودجوانى او نیز بھ سرعت گذشت ولى مدل  . 
در عصر بعثت بدنیا آمده و ھمھ آنچھ كھ در اسالم راجع بھ . او آخرین دختر خانواده بود و محبوب پدر و مادر

او از دیدى چون دیگر دختران در رابطھ با پدر بود و . تربیت فرزند و مخصوصاً دختران آمده درباره او پیاده شد
العاده  انگیز و فوق اش با پدر در علقھ و درس آموزى شگفت رابطھ. دى نبوددر دیدى دیگر چون ھمھ دختران عا

 . جلب كننده بود
 
 :دوران اولیھ حیات
او در مكھ بدنیا آمد، آن ھم در عصرى سخت و دشوار، تنھا فرزند خانواده بود زیرا كھ خواھرانش پیش از او 

ل از او از دنیا رفتھ و مرده بودند و طبیعى است كھ ازدواج كرده و از خانھ رفتھ بودند و برادرانش نیز ھمھ قب
 .چنین فرزندى جدا مورد عالقھ والدین و مورد توجھ آنان باشد

ھاى حیات را  حق پدرى و معلمى را درباره او نیكو انجام داد و مادرش خدیجھ نیز ھمھ برنامھ) ص(رسول خدا 



ان وحى است و از سوى بزرگترین مربیان جھان آفرینش بدین سان تربیت او در دام. عمالً بھ او آموزش داده بود
العاده بود و این دو در رشد او نقش اساسى داشتھ و ضمن  بویژه كھ در زمینھ مساعده او ھم در تربیت پذیرى فوق

آمیز بود-اینكھ خداى را ھم بر این رشد و پرورش نظرى عنایت   . 
گیرى از رسول  نداد و تنھا زنى است كھ براساس اصل اسوهاو تنھا دخترى است كھ تالش تربیتى پدر را بھ ھدر 

و كذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شھداء على الناس : او مصداق این كیھ قرآن قرار گرفت كھ. خدا مدل و نمونھ شد
2[و یكون الرسول علیكم شھیدا ]. 

ار براى پسران، و بلكھ براى او ھمان ارزشى را قائل شد كھ دیگران در آن عرصھ و روزگ) ص(رسول خدا 
تر از پسران  زیرا در نظام تربیتى اسالم كفھ ترازو و عنایت و محبت بھ سوى دختران كمى سنگین. بیشتر و فراتر

كھ باید مادر امامان و اسوه زنان عالم باشد) سالم هللا علیھا(است، آن ھم دخترى چون فاطمھ  . 
پس رشد او در حال و ھواى وحى بود و تربیت . در حال نزول بود اى پرورش یافت كھ آیات قرآن دائماً  او در خانھ

و این درست در عصرى است كھ ھنوز اندیشھ كفرآمیز زنده بھ گور . قرآنى درباره او در حال پیاده شدن و اجرا
شدند كردن دختران در اذھان بود و برخى از دختران زنده بھ گور مى . 

سلسلھ جلیلھ نبوت قرار دارد، دخترى كھ معصومھ است و حامل و ناقل از سوى دیگر او تنھا دخترى است كھ در 
و این مجموعھ . خداى را ھم بر این خاندان و این دختر نظر عنایتى بود - ) ص(صفات انبیاى الھى از آدم تا خاتم 

العاده مؤثر افتاد فوق) سالم هللا علیھا(در بھ ثمر رسیدن فاطمھ  . 
 
 نقش او در خانواده

سالم هللا علیھا(یات خدیجھ و رسول هللا طبیعى است كھ فاطمھ در ایام ح بعنوان تنھا فرزند حاضر، مایھ گرمى  (
حركت و رفتار او، جنب ] 3) [فاطمة بھجة قلبى(كانون و بھ تعبیر خود رسول هللا مایھ روشنى و سرور دلش باشد 

ساخت بویژه كھ آینده  مادر را شادان مى و جوش و تالش او، شیرین زبانیھاى دخترانھ و معصومانھ او دل پدر و
و خدیجھ شناختھ شده بود) ص(روزگار و نسل او از پیش براى رسول خدا   . 

آید كھ شرم حضور زوجین  دانیم با ھمھ انس و الفتى كھ بین زن و شوھر است گاھى واقعھ یا جریانى پدید مى مى
سالم هللا (ھاى خوبى براى اداى رسالتند و فاطمھ  مانع از ذكر آن است در چنان صورت كودكان خردسال واسطھ

) سالم هللا علیھا(ھا از سوى فاطمھ  در كنار پیامبر و خدیجھ ایفاگر چنان نقشى بود و نمونھ ایفاى این نقش) علیھا
 .بسیار است و از جملھ مورد زیر

و نیازھاى مالى مردم جدید  ھاى اقتصادى مسلمین خدیجھ زنى ثروتمند بود ولى پس از ظھور اسالم بعلت دشوارى
االسالم بھ پیامبر و خاندان او، دست خدیجھ از مال دنیا چنان خالى شد كھ حتى كفنى براى خود نداشت و در شرح 

را واسطھ قرار داد كھ از پیامبر عباى وحیش را كفن او كند و پیامبر ) سالم هللا علیھا(زندگیش گفتیم كھ او فاطمھ 
 .چنان كرد

گرفت و نیكو عمل  ھاى او را نیكو مى پیام -ردسالى محرم انس و خلوت خدیجھ بود و راز دار مادر او در عین خ
چھ بسیارند مواردى كھ خدیجھ در تنگناى فكرى و . كرد و دل آن مادر بھ این دختر خردسال بسیار گرم بود مى

نمود  با صبر و تحمل بھ او القاء مىكرد و  گرفت و این دختر خردسال براى او گره گشائى مى تحمل روانى قرار مى
داد و حتى در آالم مصائب او را تسكین مى . 

 
سالم هللا علیھا(پس از مرگ خدیجھ  ) 

اینكھ این مرگ و جدائى براى این دختر و آن شوھر چھ آثارى . خدیجھ از دنیا رفت و این در سال دھم بعثت بود
)داشت خود موضوع بحث دیگرى است تأثر فاطمھ  از این مرگ بسیار و تحمل پیامبر در این )  علیھاسالم هللا

اما یاد و دیدار فاطمھ، یعنى عزیزترین یادگار خدیجھ براى پیامبر ھمھ گاه الھام بخش بحساب . مصیبت زیادتر بود
آمد مى . 

تواند جاى  ىپرسید چھ كسى م افتاد و از خود مى بھ یاد خدیجھ مى) سالم هللا علیھا(گاھى رسول خدا با دیدار فاطمھ 



تواند یادآور او باشد؟ ھمھ توجھش در خانھ بھ فاطمھ  چھ كسى مى) سالم هللا علیھا(خدیجھ را پر كند؟ و جز فاطمھ 
( ) سالم هللا علیھا(بود و دلگرمى پیامبر در حین بازگشت از بیرون و ورود بھ خانھ دیدار فاطمھ ) سالم هللا علیھا
 .بود

نیز پس از مرگ مادر خود را وقف پدر كرده و ھمھ كاره خانواده شده بود و ھمراز او ) سالم هللا علیھا(اما فاطمھ 
پس از مرگ ) ص(دیدى، حتى پس از ازدواج، رسول خدا  او را در ھمھ احوال نزد پیامبر مى. شد و ھم سخن پدر

سالم هللا (مھ خدیجھ و مخصوصاً در دوران زندگى در مدینھ ازدواجھاى متعدد داشت ولى ھیچگاه از كمك فاط
كرد بى نیازنبود و از ارتباط و انس با او احساس بى نیازى نمى) علیھا  . 

ھا و مجروح بودن پدر براى پرستارى و  ھا براى حل مشكل، در بیمارى او در تنگناھا براى رفع موانع، در رھیابى
براى عرضھ خدمت ھمھ گاه ھا  زخم بندى او، در زندگى خصوصى براى سر و سامان دادن زندگى و در نیازمندى

ادامھ یافت) ص(و این ھمراھى و تالش تا لحظھ مرگ رسول خدا . در كنار پیامبر بود  . 
 
 محبت بھ پدر

بھ پدرش زبان زد بود و این محبت در حدى بس فراتر از حد رابطھ ) سالم هللا علیھا(دوستى و محتبت فاطمھ 
تر بھ چشم یك مراد  نگریست و از دیدى بس عمیق شم پدرى مىدخترى با پدر خویش است او پیامبر را از دیدى بچ

تر بود زیرا او قدر مقام و رتبت پدر و آبرومندى و رسالت الھى او را بیش  و یك پیشوا و عقالً این جنبھ از او قوى
شناسد از دیگران مى . 

پدر عنایتى بیشتر از پسران  دانیم كھ دختران را بھ چھره عاطفى او نسبت بھ پدر از سوئى دخترانھ است و ما مى
است و از سوئى دیگر محبت او رنگ مادرانھ داشت تا حدى كھ با دستھاى كوچكش چون مادرى مھربان پدر را 

كرد نوازش مى . 
با پدر ھم خانھ است و اوقات فراغت پدر با اوست ولى كمك كار او، یار و غم خوار او، حامى اوست، از او 

شود كھ این محبت و عاطفھ رنگ و بوى الھى  ب پدر، و اعتقاد بھ رسالت او سبب مىدلجوئى دارد، ایمان بھ مكت
گیرد و او را بیش از پیش مرید پدر سازد مى . 

) سالم هللا علیھا(على و فاطمھ . اى بین او و پدر افتاد، تحمل جدائى بر او گران بود پس از ازدواج كھ طبعاً فاصلھ
و رسول خدا ) سالم هللا علیھا(از خانھ پیامبر دور بود این دورى براى فاطمھ  كردند كھ كمى اى زندگى مى در خانھ

ص( سپس با حارثة بن . روزى بھ او فرمود قصد دارم ترا نزدیك خودم منتقل سازم) ص(پیامبر . دشوار بود (
4. [ساخترا بھ خانھ او كھ نزدیك خانھ پیامبر بود منتقل ) سالم هللا علیھا(نعمان مذاكره كرد و فاطمھ  ] 

 
 مادر پدر

دید كھ در مسجد  او مى) ام ابیھا. (خواندند در انس و رابطھ عاطفیش با پدر كار بھ جائى رسید كھ او را مادر پدر مى
دوید و خود را بھ پدر رساند و با دستھاى كوچك خود . ریختند الحرام بدستور ابوجھل فضوالت را بر دوش او مى

5. [آن را پاك كرد ] 
كوشید، در مواردى، حتى با حائل گردانیدن خود  او مى. پراند دید كھ دشمن بھ سوى پدرش سنگ مى ىاو گاھى م

افتاد و در آنگاه كھ دستش از كمك بھ پدر  اى است كھ بارھا اتفاق مى جلوى صدمھ و آسیب را بگیرد و این نكتھ
این نھایت عالقھ او را بھ پدر نشان گریست و  توانست، معصومانھ مى ماند و جلوگیرى از آزار را نمى خالى مى

دھد مى . 
كرد وطبیعى است  گاھى گرد و غبار از سر و رویش پاك مى. رفتارش با پدر رفتارى نوازشگرانھ و مادرانھ بود

داشت و بخاطر چنین صفایش  او را دوست مى) ص(رسول خدا  .كھ دخترى اینچنین، بیش از پیش محبوب پدر باشد
داشت تر مى اورا دوست . 

) سالم هللا علیھا(بھ ھنگامى كھ آیھ و ازواجكم امھاتكم آمد و زنان پیامبر لقب ام المومنین یافتند پیامبر بھ فاطمھ 
سالم هللا (برخى از روایات ما گویند كھ لقب ام ابیھا براى فاطمھ . فرمود اگر آنھامادر مومنین شدند تو مادر منى



ھاى دیگرى ھم در این رابطھ وجود دارد ستحسانگو اینكھ ا] 6[در این رابطھ بود ) علیھا . 
 
 ھمگامى با پدر

ھا، در مسجد الحرام، با پاى  ھا، خیابان در كوچھ. در تمام مدت زندگى با پدر ھمگام بود) سالم هللا علیھا(فاطمھ 
شنید و  مى ھا را كرد و زخم زبان او استھزاء مردم را نسبت بھ پدر تماشا مى. كرد كوچك خود پدر را ھمراھى مى

اى نداشت ریزى چاره كرد و آن جا كھ توان دفاعى نبود جز اشك دید، تا حد توان از او دفاع مى ھا را مى آزار و اذیت  
. 

كوشید زمینھ را برا راحت و آرامش او فراھم كند تا او وظیفھ  او در كشیدن بار رسالت پدر سھمى داشت، مى
گیرى بود، او سنگر بھ سنگر، در طریق كار و  كھ اسالم در حال شكلآن روز . رسالت را بوجھى نیكو انجام دھد

 . تالش پدر، كار و كوشش داشت
ھا با پدر ھمراه بود و چھ بسیار بودند  ھا، تحمل رنجھا و سختى ھا، فقر و نادارى ھا، تشنگى او ھم چنین در گرسنگى

كوچك ھم ) سالم هللا علیھا(بھ خود بر فاطمھ آمد ولى شدت و رنج آن خود  ھائى كھ براى پیامبر پدید مى دشوارى
مگر . كرد كارى كوچك و آسان نبود تنھا پرستارى پدرى كھ آزار مشركان او را زخمى و فرسوده مى. شد وارد مى

تواند متحمل باشد یك دختر كوچك تا چھ حد مى . 
 
 در تحكیم انقالب اسالمى

اى داشت، چھ در دوران  رشد و گسترش آن نقش مھم و ارزنده در تحكیم انقالب اسالمى و) سالم هللا علیھا(فاطمھ 
ھاى  اقدامات حمایتى او از پیامبر، ھمگامى و ھمرزمى او با على، تالش. قبل از ھجرت و چھ در دوران پس از آن

ر او را یكى از دو ركن مھم د) ع(اش پس از وفات پیامبر بحدى بود كھ امیرالمؤمنین على  مقاومتى و ھشدار دھنده
كند حیات اسالمى معرفى مى . 

فرمود اوست، ھمان ركن دومى كھ امروز از دست ) سالم هللا علیھا(در سخنان خود پس از وفات فاطمھ ) ع(على 
و این واقعیتى است كھ مطالعھ در تاریخ ] 7[ركن دوم، ) سالم هللا علیھا(دادم، پیامبر ركن اول حیات بود و فاطمھ 

دھد آن را بھ صورتى روشن نشان مى) علیھاسالم هللا (و حیات فاطمھ   . 
اما شاید كمتر آگاه باشیم كھ حركت . شنویم و كتك خوردن او را مى) سالم هللا علیھا(ما تنھا ذكرى از مقاومت فاطمھ 

ھائى ھمراه باشد و چھ عذاب وجدانى را براى خلفاى حال و  در احقاق حق با چھ دشوارى) سالم هللا علیھا(فاطمھ 
و چھ استخوان گلوگیرى براى او شد. او پدید آورد آینده . 

طلبد كھ بیاید  را مى) ع(سال بعد ھارون، امام موسى بن جعفر  150تنھا در داستان فدك مسألھ بحدى مھم است كھ 
ح دانیم امروز ھم پرونده طر و مى. است) سالم هللا علیھا(دانید امام نسل پنجم فاطمھ  و شما مى. و فدك را پس بگیرد

شان در خالفت و رھبرى در  گشوده و سندى براى محكومیت شان در نتیجھ ناحقى) سالم هللا علیھا(شده فاطمھ 
 . اسالم است
 
 در جنگھاى اسالمى

بندى  زن است اما در برخى از جنگھاى اسالمى بھمراه پدر حضور داشت و بھ زخم) سالم هللا علیھا(فاطمھ 
بھ ھنگامى كھ شایعھ شھادت پیامبر در احد پیچید و در مدینھ ھم نشر . داختپر مجروحان و اصالح ابزار جنگى مى

پدر را زخمین یافت، گریان شد . اى از زنان خود را بھ صحنھ رساند بھ ھمراھى عده) سالم هللا علیھا(یافت فاطمھ 
 [8] .و دست در گردن او انداخت، خون زخمش را شست و زخم او را بست

ن دیگر رفتند، زخم آنھا را بستند و مرھم نھادند و سپس بھ صورت جمعى بر سر نعش آنگاه باالى سر مجروحا
 .حمزه سیدالشھداء رفتند و بھ عزادارى پرداختند
بعدھا نیز ادامھ یافت، ھم درباره پدر و ھم درباره شوھر) سالم هللا علیھا(این كار فاطمھ  [9] . 

ھاى على را  بود كھ زخم) سالم هللا علیھا(شد این فاطمھ  ىنویسد در جنگھاى اسالمى كھ على مجروح م تاریخ مى



بود كھ شمشیر خون آلود على را ) سالم هللا علیھا(و یا این فاطمھ  -بست  نھاد و آن را مى شست، مرھم مى مى
كردو چنین اقدامى از یك زن عجیب است اى دیگر آماده مى شست، و آن را براى جنگ و مبارزه مى البتھ نھ براى  .

كھ عقلش بر احساسش غالب است و ھمھ كار و تالشش در راه خدا و براى خداست و حب ) سالم هللا علیھا(فاطمھ 
 . و بغض او در این مسیر است
 
 در خطاب بھ پدر

نامید و البتھ حق  او طبق روالى كھ در ھر جامعھ وجود دارد پدر خود را پدر، بابا و یا با عباراتى از این قبیل مى
نازل شد این آیھ خطاب بھ مردم ] 10[بود تا اینكھ آیھ شریفھ ال تجعلوا دعا الرسول كدعاء بعضكم بعضاھم ھمان 

دھد كھ پیامبر را بھ ھمان نامى كھ بین مردم معروف است ننامند، آنچنان نباشد كھ گوئى  است و بھ آنھا ھشدار مى
را برگزینند و در خطاب بھ پیامبر او را رسول  زند، عنوان رسول هللا فردى فردى دیگر را بھ اسم و رسم صدا مى

 . هللا بنامند
تصمیم گرفتم او را . گوید من از دستور خدا ترسیدم كھ از این پس پدرم را پدر صدا كنم) سالم هللا علیھا(فاطمھ 

از توأم، تو  رسول هللا خطاب كنم و دو سھ بار این كار را انجام دادم و پیامبر فرمود، فاطمھ جان، تو از منى و من
11[انت قولى یا ابھ، فانھااحیى للقلب و ارضى للرب . آید مرا پدر صدا كن كھ مرا خوشتر مى ]. 

 
 عالقھ پدر بھ او

داشت وكلمات و  رسول خدا ھم او را شدیداً دوست مى. و پدر دو طرف بود) سالم هللا علیھا(محبت و عالقھ فاطمھ 
ت از این عالقھ داردبرد حكای عباراتى كھ درباره او بكار مى . 

شود تاریخ فریقین پر است از این گوه كلمات كھ ذیالً ذكر مى : 
پاره تن من است) سالم هللا علیھا(فاطمھ ]12[فاطمة بضعة منى  -  . 
نور چشم من است) سالم هللا علیھا(فاطمھ ]13[ھى نور عینى  -  . 
است میوه دل من)سالم هللا علیھا(فاطمھ ]14[فاطمة ثمره فوأدى  -  . 
روح و جان من است)سالم هللا علیھا(فاطمھ ]15[فاطمة روحى اللتى بین جنبى  -  . 
دل و قلب من است) سالم هللا علیھا(فاطمھ ]16[و ھى قلبى  -  . 
فرمود ھر كھ او را  شمرد مثالً مى را زشت مى) سالم هللا علیھا(گاھى در جنبھ محبت بھ او رفتار خالف با فاطمھ  -

فمن (ھر كھ او را اذیت كند مرا اذیت كرده  -]) 17[فمن اغضبھا اغضبنى . (مرا بغضب آورده استغضبناك كند 
ھر كھ  -] 19[آزار رسان بھ پیامبر و مورد لعنت خداست ) سالم هللا علیھا(آزار كننده فاطمھ ]) 18[آذاھا فقد آذانى 

و  -را نگران كند مرا نگران كرده ) سالم هللا علیھا(را شاد كند مرا شاد كرده ھر كھ فاطمھ ) سالم هللا علیھا(فاطمھ 
نمونھ این روایات فراوانند...یبسطنى ما یبسطھا و یریبنى ما رابھا و . 

 
 نمونھ عملى این محبت

رسول خدا ھیچ شبى بھ خواب ] 20) [سالم هللا علیھا(فرماید كان النّبى ال ینام لیلة حتى یقبل فاطمھ ) ع(امام صادق 
دانیم كھ وقتى رسول  و یااین سخن معروف را ھمھ مى. را ببوسد) سالم هللا علیھا(ینكھ نحست فاطمھ رفت جز ا نمى

)خدا  كرد و وقتى كھ  آخرین كسى بود كھ پیامبر با او خداحافظى مى) سالم هللا علیھا(رفت، فاطمھ  بھ سفر مى) ص
سالم هللا علیھا(گشت فاطمھ  از سفر بر مى 21. [نمود مبر با او دیدار مىنخستین كسى بود كھ پیا ( ] 

اند كھ نویسندگان آنھا اغلب از  در كتب مختلفى ذكر شده) سالم هللا علیھا(ھاى ابراز عالقھ پیامبر بھ فاطمھ  نمونھ
مسلم در ) 60ص  2ج (بخارى در صحیح خود ) 35ص (اھل سنت و جماعت ھستند مثل نسائى در خصایص خود 

ص  2ج (صحیح خود   ...و (339
دھد كھ رسول خدا در پى یافتن كلمات  نشان مى) سالم هللا علیھا(لعھ در روش و طرز برخورد پیامبر با فاطمھ مطا

آور براى خصم  نشان دھد، كلماتى كھ حجت) سالم هللا علیھا(و عباراتى بود كھ درجھ واقعى محبت او را بھ فاطمھ 



سندیت دھد تا در ) سالم هللا علیھا(بھ قول وفعل فاطمھ  را تحكیم بخشد و) سالم هللا علیھا(باشد و موقعیت فاطمھ 
اى براى اثبات حقانیت او باشد آینده وسیلھ  . 

 
سالم هللا علیھا(احترام بھ فاطمھ  ) 

را ) سالم هللا علیھا(شنیدید كھ دست فاطمھ . حرمتى بسیار قائل بودند) سالم هللا علیھا(براى فاطمھ ) ص(رسول خدا 
سالم (شنوم و این نھایت احترام پیامبر را بھ فاطمھ  بوى بھشت مى) سالم هللا علیھا(د از فاطمھ فرمو بوسید و مى مى

كرد كھ در شأن چنین حرمت گذارى قرار  چنان عمل مى) سالم هللا علیھا(دھد و البتھ فاطمھ  نشان مى) هللا علیھا
خاست و او  احترام ورودش از جاى بر مى تواند امرى طبیعى باشد و ھم رسول خدا بھ گرفت و این از دیدى مى مى

كرد و بھ ھنگام خروج از خانھ او را  نشاند، بھ ھنگام داخل شدن در خانھ از او استقبال مى را در كنار خود مى
نمود و این سخن عایشھ است كھ گفتھ بود بدرقھ مى نزد پیامبر عزیزتر ) سالم هللا علیھا(ھیچ زنى بھ اندازه فاطمھ  :

22. [نبود تر و محترم ] 
كرد و بھ او خوشامد و مرحبا  و یا بھ ھنگام ورودش براو سالم مى)سالم هللا علیھا(پیامبر در برخوردھا با فاطمھ 

اى پیامبر  كرد و درباره ذریھ و ھمسر او نیز دعاھائى داشت و این رفتار یكباره درباره او دعا مى] 23[گفت  مى
یافتى كھ مشیى خالف آن  اى كھ ھیچگاه رسول خدا را نمى بگونھ -شد  نبود كھ امرى بود بطور مكرر انجام مى

 .داشتھ باشد
ص(گذشت كھ رسول خدا  مى) سالم هللا علیھا(تازه سھ روز از عروسى فاطمھ  . جدائى او را تحمل نتوانست كرد (

نشست) ع(رفت، در كنار او و على ) سالم هللا علیھا(بھ دیدن فاطمھ  . 
شان برشمرد و برخاست و  با آنھا حرف زد، زن و شوھر رادعا كرد، فضیلت آنھا را براىاحوال شان را پرسید 

 . بخانھ برگشت
سالم هللا (بوسید و این كار موجب تعجب عایشھ بود و روزى پرسید با اینكھ فاطمھ  گفتیم كھ او دخترش را مى

را ) سالم هللا علیھا(نستى چرا فاطمھ دا بوسى؟ پیامبر فرمود اگر مى بزرگ شده و شوھر دارد او را مى) علیھا
را ) سالم هللا علیھا(شوم فاطمھ  آرى من ھر وقت مشتاق بھشت مى. شد دوست دارم تعجب تو نسبت بھ او زیادتر مى

شنوم بوى بھشت را مى)سالم هللا علیھا(بوسم من از فاطمھ  مى . 
 
 رمز و راز محبت

ى رنگ عاطفى تنھا و یا رنگ رابطھ پدر با دختر نیست كھ گفتیم كھ این محبت تا سر حد شیفتگى است ود ارا
خورد عامل معنوى و الھى در آن كامالً بچشم مى رنگ وارث بودن و حامل رسالت بودن پیامبر ھم در آن وجود  .

او ) ص(وارث انبیاء و حامل آثار رسالت الھى است، خدمات و زحمات رسول خدا ) سالم هللا علیھا(فاطمھ . دارد
محبت دارد از آن بابت ) سالم هللا علیھا(بھ فاطمھ ) ص(سازد و نیز ذریھ طیبھ او، ھم چنین پیامبر  ر ثمر مىرا مثم

كھ او بنده كامل خداوند است، عابده و زاھده است و نمونھ عالى مكتب اوست و الگوى یك زن كامل و اسالمى، 
كھ ) سالم هللا علیھا(است نھ تنھا براى فاطمھ اى راستین در آئین اوست و این خود موجب پیوندى معنوى  مؤمنھ

شود گاھى سلمان ھم اھل البیت مى  .(السلمان منا اھل البیت) .
تواند  مى) سالم هللا علیھا(كدام مؤمن بھ اسالم چون فاطمھ . حق دارد كھ بھ او عالقھ بسیار داشتھ باشد) ص(پیامبر 

اش حاضر باشد كتك بخورد؟  اثبات حقانیت پیامبر و خلیفھ باشد؟ و كدام مؤمن است كھ در راه دفاع از اسالم و
ھا  ضربھ تازیانھ را بر بازو تحمل كند؟ سیلى بخورد؟ فرزند سقط كند؟ و آگاھانھ و با بصیرت بھ استقبال این صدمھ

 برود؟
)در پاسخ كسى كھ بھ پیامبر گفتھ بود تو با ھیچ یك از دختران خود چون فاطمھ  ت و رأفت محب) سالم هللا علیھا

سالم هللا (فاطمھ  -شناسى  را نمى) سالم هللا علیھا(نداشتى فرمود تو حق دارى كھ راز آن را ندانى چون فاطمھ 
) سالم هللا علیھا(در جاى دیگر فرمود كھ فاطمھ ... دھد كارى خالف رضاى خدا انجام نمى) علیھا

سازد، او عامل بقاى دین من  بھ نتیجھ منجر مىرساند، تحمل زجرھاى من را  ھاى مرا بھ ثمر مى گذارى سرمایھ



 ...است، سبب حفظ نظام و سنّت من است و
 

و مرگ پدر) سالم هللا علیھا(فاطمھ  : 
شبى پس از حجة الوداع پیامبر را در خواب دید كھ قرآن در دست دارد و سر گرم خواندن ) سالم هللا علیھا(فاطمھ 

. زده از خواب جست و آن را براى پدر نقل كرد ه و مفقود شده بود وحشتاست ولى ناگھان قرآن از دستش فرو افتاد
)پیامبر فرمود دخترم من آن قرآنم كھ بھ ھمین زودى از نظرھا ناپدید خواھم شد و فاطمھ  . گریست) سالم هللا علیھا

]24 فاطمھ  - داد  خواھد رفت برایش شرح) سالم هللا علیھا(از ستمى كھ پس از مرگ او بر فاطمھ ) ص(پیامبر  [
گریھ كرد و پیامبر ھم گریست) سالم هللا علیھا( . او را دلدارى داد كھ دخترم گریھ نكن) ص(آنگاه رسول خدا  .

گریم، پیامبر  گریم، بلكھ از فراق تو مى گفت من از آنچھ كھ بر من وارد خواھد شد نمى) سالم هللا علیھا(فاطمھ 
آرام شد) سالم هللا علیھا(و فاطمھ ] 25[و بھ من دھم در سرعت الحاق ت فرمود ترا بشارت مى . 

گوید او مى. نمونھ این سخن بصورت دیگرى نیز از عایشھ نقل شده است : 
رسول خدا  -فسار فبكت ثم سارھا فضحكت  -دعا ابنتھ فاطمة ) ص(ان رسول هللا  - ( سالم هللا (دخترش فاطمھ ) ص

سپس بار دیگر  -گریست ) سالم هللا علیھا(سخنى گفت و فاطمھ سر در گوشش نھاد و -را بھ نزدیك خواند ) علیھا
خندید) سالم هللا علیھا(سر در گوش او نھاد و سخنى گفت و فاطمھ  . 

پرسیدم ) سالم هللا علیھا(قلت لفاطمة ما ھذا الذى سارك بھ رسول هللا فبكیت ثم سار فضحكت؟ عایشھ گوید از فاطمھ 
یستى و سپس سر در گوش تو نھاد و خندیدى علت چھ بود ؟پیامبر كھ سر در گوش تو نھاد و گر  

) سالم هللا علیھا(فاطمھ  -ثم سارنى فاخبرنى انى اول من یتبعھ فضحكت  - فقالت علیھا السالم اخبرنى بموتھ فبكیت 
و سپس خبر داد من نخستین كسى ھستم كھ  -فرمود در بار اول پیامبر خبر مرگش را بھ من داد و من گریستم 

چون در خبر مرگش لقاى پدر است خرسند (بالش روان خواھم شد و بھ عالم بقا خواھم شتافت و من خندان شدم بدن
شود مى ). 

ھا نمونھ عالقھ پدر بھ دخترش بودند و این ھم پاسخ عالقھ دخترى بھ پدرش آن سخن از مرگ است ولى چون در  .
و پدر ریشھ ) ص(آن دارد كھ پیوند معنوى فاطمھ خندد و این حكایت از  شود و مى آن خبروصل است خوشحال مى

 .در جان او دارد و گرنھ این خالف عادت و طبیعت است كھ كسى در خبر مرگ خویش خوشدل باشد
 
 آثار ناشى از مرگ پدر

نھ یك ماتم بلكھ چند  -ھا مواجھ شد  با ماتم) سالم هللا علیھا(از دنیا رفت و فاطمھ ) ص(بھ ھر صورت رسول خدا 
اى در  كھ فاجعھ) ع(كھ براى او اعظم المصایب بود، ماتم از میان رفتن حق على ) ص(ماتم رسول خدا  -م مات

شان، ماتم وارد آمدن صدمھ  آمد، ماتم جھل و غفلت مردم از ضایع شدن حقوق خود و جامعھ انسانى اسالم بشمار مى
موجب آزارى ) سالم هللا علیھا(راى روح فاطمھ بر بدن او بخاطر زورگوئى آن فرد نابكار، ماتم غربت اسالم كھ ب

 ...شدید بود و
این مجموعھ سبب شدند كھ او پس از رحلت پدر نتواند بیش از سھ ماه دوام آورد ومنتظر حصول وعده پیامبر در 

 را) سالم هللا علیھا(جریانات پشت پرده پس از مرگ پیامبر علنى شدند و طبیعى است فاطمھ . الحاق بھ او باشد
اى بھ اسم دین فریبكارى كنند و زحمت پیامبر  بویژه كھ ببیند عده. تر باشد تر غم و رنج سنگین بعلت بینش قوى

را بر باد دھند) ص( . 
وضع او ھمانند وضع كسى شد كھ از . در صدمھ این امور دچار اشك و آه و نالھ گشت) سالم هللا علیھا(فاطمھ 

ات و لطمات وارده بر اسالم دل او را بلرزانند و بدانگونھ كھ توصیف معشوق خود دور افتد و در عین حال صدم
ھا  االحزان محقق شد و او قرین و ھمدم اشك در بیت) سالم هللا علیھا(اند پیش بینى پیامبر در اشك ریزى فاطمھ  كرده

 .شد
: ا پرسیدند فرمودتر شد، از او علت گریھ ر گویند پیامبر روزى در حال مگر چنان گریست كھ محاسنش از اشك

ابكى لذریتى و ما تصنع بھم شرار امتى من بعدى كأنّى بفاطمة بنتى و قد ظلمت بعدى و ھى تنادى یا ابتاه فال یعنیھا 



ھا خواھند كرد، گوئى فاطمھ  گریم كھ شروران امتم بعد از من با آنھا چھ ام مى براى نسل و ذریھ] 26[احد من امتى 
كند ینم كھ مظلوم واقع شده و فریاد یا ابتاه او بلند است و احدى از امتم او را یارى نمىب را مى) سالم هللا علیھا( ... 

 
 اذان بالل

بینیم آن ھم بھ ھنگام اذان گفتن بالل  آمیز او رابا پدر در واقعھ پس از مرگ پیامبر مى اى دیگر از رابطھ محبت جلوه
الفان سقیفھ قرار گرفت و بعنوان اعتراض ترك اذان در صف مخ) ص(دانیم بالل پس از وفات رسول خدا  مى -

را آتش زده و فاطمھ ) ع(روزى بھ مدینھ برگشت و درب خانھ على . گفت و از مدینھ خارج شد ( را ) سالم هللا علیھا
و ماجرا را بھ او خبر دادند و طبیعى است كھ . در بستر یافت و از این ماجرا شدیداً متعجب گشت و علت را پرسید

دن این واقعھ دل او را بلرزاند و او را متأثرتر سازدشنی . 
) ص(پیامش داد كھ دوست دارد صداى اذان او را بشنود، بدینوسیلھ خاطره پیامبر ) سالم هللا علیھا(ظاھراً فاطمھ 

 )ع(رسید حسنین ) ص(وقتى بھ نام پیامبر . را تجدید كرده و خود را آرامش بخشد بالل بھ مسجد رفت و اذان گفت
مدھوش گردیده است و بالل مجدداً ترك اذان گفت ولى ) ص(دویدند كھ بالل بس كن، مادر ما از شنیدن نام پیامبر 

سالم (و احیاى غم و درد او، و اى كاش خصم فاطمھ ) سالم هللا علیھا(این بار بخاطر جلوگیرى از آزار دل فاطمھ 
بھ این میزان حمیت و انسانیت داشت) هللا علیھا  . 

 
سر مزار پدر بر  

 :فضھ گوید او روزى بر سر مزار پدر رفت و مشتى از خاك برداشت و استشمامش كرد و چنین فرمود
. نیاز گردد بر آنكس كھ خاك مزار رسول خدا را استشمام كند حق است كھ در طول زمان از بوى عطر و عود بى

حقیق على من شّم تربة (ساختند  بھ شب بدل مىشدند آنرا  مصائبى بر من وارد شدند كھ اگر بر روزگاران وارد مى
 .(احمد ان ال یشّم مدى الزمان غوالیا صبت على مصائب لو انھاصبت على االیام صرن لیالیاً 

شكوه از دو نان كرد و از فراق سخن گفت و متذكر آن شد كھ تنھا و حیران است، ) ص(بر سر مزار پیامبر 
. پایان بى) ص(ھ پایان آمد، حزن او بسیار است، شوقش بھ دیدار پیامبر فریادش در گلو شكستھ و قدرت و توانش ب

ھا و صدمات  خوردند و كثرت تأثرات بھ ھھمراه مرارت او در شرایطى بود كھ غم و اندوه او را از درون مى] 27[
ر حالیكھ جوان از دنیا رفت د) سالم هللا علیھا(جسمانى زمینھ را براى مرگ زودرس او فراھم ساختند آرى، فاطمھ 

 . بود
 

فاطمھ و ھمسر: 7فصل   
 مقدمھ

گیرند نكتھ آموزند و ھدایت كننده و  كھ مورد مطالعھ قرار مى) سالم هللا علیھا(اى از حیات فاطمھ  ھر بُعد و جنبھ
ما آثار این بركات . تر بركات آن بر ھمھ افراد نازل است و براى امتى كھ خواستار رھیابى است نازل. آور شگفت

زندگى  ھاى مختلف ھائى كھ زمینھ چھ بسیارند درس آموزى. بینیم و ھم پس از وفاتش را ھم در دوران حیاتش مى
توانند راه حیات را براى خود ھموار سازند وجود دارند و مسلمانان با استفاده از آنھا مى) سالم هللا علیھا(فاطمھ  . 

اى كھ  بناى زندگى ویژه. سألھ ازدواج و ھمسردارى اوستم) سالم هللا علیھا(آموز حیات فاطمھ  از مسائل درس
اساس آن مبتنى بر اھداف و مقاصد انسانى و الھى، انس و صفا، تكمیل و تكامل، خلوص و وحدت و ثمره آن رشد 

ھاست طرفین، تولید نسل و گزینش آن براساس كفویت ایمانى و اخالقى و برترى یكى بر دیگرى در ردیف افسانھ  . 
 

در اسالم ازدواج  
نظام آفرینش براساس زوجیت است منفرد ماندن . ازدواج امرى محبوب و نوعى تن دادن بھ سنت آفرینش است

بدون ازدواج وصول بھ كمال مقدر میسر نیست آدمى اگر عالمھ زمان باشد و . نوعى دور ماندن از این نظام است
امل نیستدائماً در مسیر رشد و تحول، مادام كھ ازدواج نكرده است ك  . 



شوند مثل آرامش و سكون كھ براى  ازدواج میسر مى اى كھ تنھا در سایھ چھ بسیارند اھداف و مقاصد عالیھ
كنند و یا تولید نسل كھ در سایھ آن با حفظ شرایط زمین خدا پر  ھاى معقول آدمى نقشى اساسى ایفا مى گیرى تصمیم
یابند و عمل آدمى در عبادت، او را در ردیف قدیسین و مقربان  ىھا رشد و كمال م و بر اثر آن عبادت. گردد بار مى

28. [ركعت نماز افراد مجرد برتر است و باالتر 70دھد كھ دو ركعت نماز متاھل از  قرار مى ] 
آنچھ كھ در ازدواج مھم است وصول بھ حیات مشتركى است كھ در آن رنگ و بوى انسانیت باشد و الحق موجبات 

. ارزند و گرنھ ازدواجى كھ موجب دغدغھ خاطر گردد بھ زحمتش نمى. را براى او میسر سازد رشد و تكامل آدمى
سخن از ازدواج است از آن نوعى است كھ در آن رشد و كمال، ) سالم هللا علیھا(اگر در بحث مربوط بھ فاطمھ 

دآموز باش تواند درس خورد و آگاھى از كیفیت و رمز و رازش مى ھمدلى و انس بچشم مى . 
 

سالم هللا علیھا(ازدواج فاطمھ  ) 
او ازدواجى دارد آگاھانھ و ھدفدار، گزینش شده و اندیشیده كھ بنایش استوار است بر اتكاى بھ صفات انسانى و 
اخالقى و ایمان، مرد و زن ھمتاى ھم و یا بھ زبان عادى و جارى ھمسرند، یعنى ھمشأن و ھم رتبھ، چیزى كھ در 

و ھمتائى یاد شده است اسالم از آن بھ كفویت  . 
دھد كھ حاصل آن رشد و كمال باشد نھ سقوط و انحطاط و افت كردن،  تن بھ ازدواجى مى) سالم هللا علیھا(فاطمھ 

شان  ھاى ستبر ایمان و عقیده ازدواجى را طلبید و پذیرفت كھ او را در نیل بھ اھداف انسانى او كمك رساند، و پایھ
رضاى ھوس زرق و برق مادیت نبود و یا دستیابى بھ جالل و جبروت ظاھر مطرح در آن ا. را استوارتر سازد

 .نبود
ازدواجى كرد كھ داراى بار تقوا باشد، اگر چھ از نظر مادیت در سطحى نازل و حتى ) سالم هللا علیھا(فاطمھ 

كھ زندگى سازند، نھ او بھ دختران درس داد كھ در ازدواج بھ دنبال معیارھائى بروند . فروتر از حد معمول است
در انتخاب ھمسر شرافت و ایمان و تقوا را مد نظر قرار دھند، نھ دارائى و ثروت مكنت را، كھ . اسم و رسم آفرین

خواست برایش از ھر جھت آمده و میسر بود، و ما در ھمین بحث بھ آنھا  آن را مى) سالم هللا علیھا(اگر فاطمھ 
 . اشاره خواھیم داشت
 
 سن ازدواج او

آنچھ كھ در عرف و در بین . انگیز است اى بحث اى داشتھ باشیم كھ مسألھ بد نیست نخست در این مورد ھم اشاره
سال  10عامھ مردم شایع است و حتى گروھى از مورخان شیعھ بدان اشاره دارند این است كھ او در حین ازدواج 

زیرا از نظر . حتى داراى استبعاد عقلى ھم نیست امكان وقوع چنین امرى محال و. اول عمر را بھ پایان برده بود
)اسالم شرط ازدواج از یك سو رسیدن بھ مرحلھ بلوغ شرعى  و از سوى دیگر وصول بھ ) سال قمرى 9پایان 

اند وجود و حضور داشتھ) سالم هللا علیھا(مرحلھ رشد است و این ھر دو در فاطمھ  . 
از جملھ . اند ذكر كرده) سالم هللا علیھا(و سن ازدواج فاطمھ  اما مورخان دیگر سنین دیگرى را ھم براى تاریخ

)ابوالفرج اصفھانى در كتاب خود سن فاطمھ  سال ذكر كرده و ابن حجر ھم در  18را در ازدواج ) سالم هللا علیھا
مطرح نموده است) سالم هللا علیھا(كتاب االصابھ ھمین سن را براى فاطمھ   . 

سال و نیم ذكر كرده كھ در آن  15را در حین ازدواج حدود ) سالم هللا علیھا(مھ صاحب كتاب االستیعاب سن فاط
سالم هللا (مرحوم آیة هللا محسن امین سن فاطمھ . ماه گذشتھ بود 5سال و  21) ع(زمان از سن موال امیرالمؤمنین 

 13ى در مصباح المتھجد طوس. اند سال و كمتر را گفتھ 17را چھارده سال ذكر نموده و دیگران ھم حدود ) علیھا
رسد كھ با توجھ بھ سخنان بزرگان تشیع مثل مرحوم شیخ مفید و دیگران  ولى بھ نظر مى) 561ص (سال نوشتھ 

سال را بپذیریم كھ ھم بھ سند نزدیكتر است و ھم از نظر رشد بھ عقل و اندیشھ و صواب، كھ  16 - 14بتوانیم سند 
اى از استبعادھاى ذھنى را مخصوصاً در مسألھ  این سخن آن بود كھ پارهدر ھمھ حال خدا داناتر است و غرض از 

 . حمل و زاد و ولد طرد كنیم
 



سالم هللا علیھا(خواستگاران فاطمھ  ) 
در مدینھ صورت گرفت، مدینھ در آن روزگار پایتخت حكومت اسالم و پیامبر ) سالم هللا علیھا(ازدواج فاطمھ 

اى بود شناخت شده و مورد اعتقاد مردم و طبیعى است كھ در  كان بود چھرهحاكم آن و در اوج قدرت و ام) ص(
الاقل براى دستیابى بھ قدرت و آبرو بسیار باشد و ) ص(چنان صورتى علقھ مردم را بھ داشتن پیوند با رسول خدا 

ھمسر مردانى  ھم) ص(متعدد، بویژه كھ دو دختر قبلى پیامبر ) سالم هللا علیھا(خواستگاران ازدواج با فاطمھ 
شان از آنان یكى پس از  بودند و دو دختر پس از جدائى و رھائى) ص(دو پسر ابولھب داماد پیامبر . سرشناس بودند

 .دیگرى با عثمان مرد مالدار و ثروتمند قریش ازدواج كرده بودند
در میان ) ص(با پیامبر  شدند و خواست خود را) سالم هللا علیھا(ابوبكر و عمر، ھر كدام جداگانھ خواھان فاطمھ 

فرمود در این راه منتظر ) ص(عثمان ھم از سوئى دیگر این درخواست را كرده بود و رسول خدا ] 29. [نھادند
مأیوس ساخت عبدالرحمن عوف كھ از ) سالم هللا علیھا(حكم خداوند است و بدین سان آنھا را از ازدواج با فاطمھ 

را بھ من تزویج كنند یكصد شتر كھ بارشان كتان ) سالم هللا علیھا(ر فاطمھ ثروتمندان بھ نام بود مدعى شد كھ اگ
روزى مشتى سنگریزه از ) ص(ھزار دینار مھریھ او خواھد كرد و پیامبر  10اى ببھاى  مصرى باشد، با خانھ

را مروارید  كنید من برده ثروتم؟ كسى كھ بتواند سنگریزه زمین برداشت و بھ سوى آنان پرتاب كرد كھ شما فكر مى
30[ھا براى او مھم نیستند من یقدر على ھذا الیھمھ كثرة المھر  كند این ثروت ]. 

، ]31[ھنوز كوچك است، من منتظر قضاى الھى ھستم ) سالم هللا علیھا(فاطمھ : فرمود در پاسخ بسیارى از آنان مى
یعنى كھ ] 33[ھ مقام ربوبى ارتباط داد را ب) سالم هللا علیھا(و مسألھ ازدواج فاطمھ ] 32[من منتظر وحى ھستم، 

 .خداى باید اجازه فرماید
 
 زمینھ ازدواج

مكرر شدند و رسول خدا ) سالم هللا علیھا(ھاى ازدواج براى فاطمھ  در خواست ( ھم چنانھ از پاسخ مثبت ) ص
بینم پیامبر  د مىبھ خدا سوگن: گفتھ بود) ع(روزى سعد بن معاذ بھ على . خوددارى كرده و منتظر فرمان خدا بود

و این فكرى است كھ در بین صحابھ پیامبر . را تنھا براى ھمسرى تو برگزیده است) سالم هللا علیھا(فاطمھ ) ص(
ھم اشاعھ یافتھ بود وبدان سان او را بھ خواستگارى فاطمھ ) ص( ( تشجیع كرد) سالم هللا علیھا . 

سنگر او نیست و على دانست كسى ھمشأن و ھم  مى) ص(حق این است كھ رسول خدا  ( سالم (تنھا كفو فاطمھ ) ع
فرمود  پذیرفت و محترمانھ مى ولى روال كار را از دست نداد و خواستگاران را كمافى السابق مى. است) هللا علیھا

 .كھ در این كار منتظر حكم خداوند است و او باید دستور دھد تا زمانى كھ قضاى الھى در این راه محقق گردد
بزرگ شده و ) ص(كسى بود كھ در خانھ پیامبر ) ع(بیگانھ نبودند و على ) ص(ھم با پیامبر ) ع(واده على البتھ خان

و . كرد در خانھ ابوطالب زندگى مى) ص(در آنجا رشد یافتھ بود البتھ روزگارى ھم در گذشتھ بود كھ خود پیامبر 
دى نزدیك فاطمھ سان عالوه بر خویشاون بدین. امر سرپرستى او بھ عھده عمویش بود ( ) ع(و على ) سالم هللا علیھا

سالم (و ھم فاطمھ ) ع(رابطھ انس ھم بین دو خانواده برقرار بود و از آن گذشتھ، ھم على ) پسر عمو و دختر عمو(
بودند و مخصوصاً على ) ص(این ویژگى را داشتندكھ دست پرورده پیامبر ) هللا علیھا ( . بود) ص(امین پیامبر ) ع

، فاطمھ )ع(فاطمھ مادر على (ھا را  سى است كھ در شب ھجرت بجاى او خوابیده و پس ازھجرت فاطمھك) ع(على 
غرض اینكھ با آن سابقھ آشنائى باز ھم على . را بھ مدینھ انتقال داده بود...) ،)ص(دختر پیامبر ) سالم هللا علیھا(

ص(مراقب بود كھ بى حساب قدم پیش نگذارد و پیامبر ) ع( ذن خدا اقدامى نكردا ھم بى ( . 
 
 خواستگارى

و براى این خواستگارى وضو گرفت و دو . شد) سالم هللا علیھا(مصمم بھ خواستگارى از فاطمھ ) ع(سرانجام على 
امرى كھ در اسالم مستحب است(ركعت نماز خواند  رفت و ) ص(لباس بر تن كرد و كفش پوشید و بھ خانھ پیامبر  (

رسول خدا . در زد ( ھ ام سلمھ بود فرمود در را باز كنید، كسى است كھ خدا و پیامبر در خان) ص ( او را ) ص
در را باز كردند. دارند دوست مى . 



ھا را بھ زمین دوخت و  دو زانو نشست سر بھ زیر انداخت و چشم) ص(وارد شد و روبروى پیامبر ) ع(على 
گفت بھ خاطر حاجتى آمدم و از بیان ) ع(كرد چھ كارى دارى؟ على ) ع(خطاب بھ على ) ص(پیامبر . ساكت ماند

دھد كھ حرف خود را بگویم بھ من اجازه مى) ص(آن شرم دارم و عرض كرد كھ كرامت رسول خدا   . 
اى، من خواستگارى دخترى ھستم كھ  اى، تو برایم از پدر و مادر نیكوتر بوده تو بزرگم كرده) ص(اى رسول خدا 

34[ن سخن شادان شد و ذكر توحید بر زبان رانداز ای) ص(رسول خدا ... در خانھ تست و ]. 
اى على ترا مژده باد -فرمود فابشر یا على ) ع(در پاسخ على  . 

ان هللا عزوجل اكرمك كرامة لم یكرم بمثلھا احدا مطمئناً خداى عز و جل بھ تو كرامتى داد كھ احدى را بدان  -
 . مفتخر نداشت
و خداى تبارك و تعالى بھ ] 35[حبھ، اكرمھ بماال عین رأت و ال اذن سمعت و ان هللا تعالى اذا اكرم و لیّھ و ا -

دارد كھ نھ چشمى آن را دیده و نھ  ھنگامى كھ ولى خود را احترام كند و دوست بدارد، او را بھ گونھ بزرگ مى
 ...گوشى آن را شنیده است و

خداوندا بھ  - اشكر نعمتك اللتى انعمت علّى رب اوزعنى ان : بر این اساس پاسخ موافق شنید وچنین فرمود) ع(على 
 ...من توفیقى عنایت كن تا سپاس نعمتى را كھ بھ من عنایت كردى بجاى آورم و

جبرئیل بر : بعد كھ بھ مسجد تشریف برد در نخستین سخنرانى خود فرمود -قول موافق داده بود ) ص(آرى پیامبر 
درآورم ) ع(را بھ عقد على ) سالم هللا علیھا(اد كھ دختر فاطمھ من فرود آمد و از جانب فرمانروائى عرش فرمان د

و بر این اساس زبان ] 36[در آسمانھا بستھ شده، ) سالم هللا علیھا(و فاطمھ ) ع(و ھم فرمود پیوند ھمسرى على 
ھا كوتاه كرد ھا و سرزنش دیگران را از غیبت . 

 
 در كفویت آنھا

ازدواج و اختیار ھمسر مسألھ كفویت است، امرى كھ اسالم را بر آن سفارش و العاده مھم در  دانیم از مسائل فوق مى
غرض این است كھ زن و مرد در شأنى باشند كھ بتوانند ھمسر، ھمشأن و ھمتاى یكدیگر باشند . نظرى بسیار است

ندزبان و منطق ھم را بفھمند و در بُعد اعتقادى مثل ھم باشندو چون دو بال ھم قدرت و ھم توان باش . 
) سالم هللا علیھا(فاطمھ . باید گفت كھ كفو و ھمتاى یكدیگر بودند) ع(و على ) سالم هللا علیھا(در ازدواج فاطمھ 

دانست كھ دخترى بدون خواستگار نبود پدرش دنیاى اسالم را زیر نگین داشت او در مقایسھ با دختران  خود مى
كنند ولى در  سرزنش مى) ع(در این ازدواج بھ علت فقر على  دانست كھ او را مى. دیگر وابستھ بھ فردى مقتدر بود

37[عین حال او را بعنوان شوھر برگزید  شناسد را ھمتاى مؤمن خود مى) ع(چون على  [ . 
دانست او  مى. تواند ھمگام با او باشد ھم پرواز اوست و مى) سالم هللا علیھا(دانست كھ فاطمھ  ھم مى) ع(على 

ع(با روح عظیم على  توانائى آن را دارد كھ از ھمشأنى و ھمسرى او، از ھمدلى و ھم سخنى او، از . ھمراه گردد (
سالم هللا علیھا(توان ھمرازى و مشاورت او خبر دارد و بھ ھمین علت بھ ازدواج با فاطمھ  دلخوش است و او را  (

گزیند ھمسر بر مى . 
ھم دست كمى از او ) سالم هللا علیھا(ود و فاطمھ كوه مقاومت وایثار ب) ع(دھند كھ على  ھا ھم نشان مى بررسى

در . نیز این چنین بود) سالم هللا علیھا(در فقر و نادارى اختیارى بود و متحمل آن و فاطمھ ) ع(نداشت، على 
پوشش و لباس، در احسان و تفضل، در فضایل انسانى و اخالق این دو ھم اندیشھ و ھمراه بودند و بفرموده پیامبر 

لوال ان . (نبود) سالم هللا علیھا(اگر على نبود تا روز قیامت ھمتائى در روى زمین براى فاطمھ  جداً ) ص(
و نمونھ این سخن از پیامبر ]38) [تروجھا، لما كان لھا كفوا لى یوم القیامة على ارض فمن دونھ) ع(امیرالمؤمنین 

 خلق فاطمة لعلى ما كان لھا على وجھ بصورت دیگرى با اندك تفاوتى وجود دارد بدینگونھ لو ال ان هللا) ص(
اند و  در استحسان برخى از بزرگان آمده است برخى از پیامبران جد فاطمھ] 39[االرض كفو من آدم و من دونھ 

سالم (جد فاطمھ ) ع(و عیسى ) ع(ازدواج كنند ولى موسى ) سالم هللا علیھا(توانستند با فاطمھ  اگر زنده بودند نمى
بودند و مثالً اگر بناى ازدواج بود حق ازدواج داشتند ولى كفو او نبودند و این نشان میدھد كھ شأن ن) هللا علیھا

40. [از انبیاى اولوالعزم ھم برتر است) سالم هللا علیھا(فاطمھ  ] 



جبرئیل بر من نازل شدن  - ھبط علىَّ جبرئیل : در ھمین زمینھ موجود است كھ فرمود) ص(سخنى دیگر از پیامبر 
لو لم اخلق علیّاً ما كان لفاطمھ : فرماید ال یا محمد ان هللا جّل جاللھ یقول و گفت اى محمد، خداوند جل جاللھ مىفق

41.[كردم از نسل آدم و ذریھ او ھمتایى نبود را خلق نمى) ع(كفو من ولد آدم و من ذریتھ ،اگر على  ] 
 
 :ھزینھ ازدواج

ج چھ دارد؟ گفت شمشیرى، زرھى، و شترى آبكش، رسول خدا پرسید براى ازدوا) ع(از على ) ص(رسول خدا 
ولى براى آنكس  -فرمود شمشیر براى مرد جھاد و قدرت الزم است، شتر نیز براى گذران معیشت باید باشد ) ص(

42[كھ از مرگ نھراسد زره بھ چھ كار آید؟ فرمود زره را بفروشد و باقى را نگھ دارد ]. 
البتھ . و آن را براى ازدواج در اختیار گرفت] 44[درھم فروخت  500یا ] 43[درھم  480زره را بھ ) ع(على 

توان او را جزء طبقھ ضعیف و  تر از حد متوسط بود و در واقع مى در بین مردم مدینھ كمى پائین) ع(زندگى على 
 .فقیر بحساب آورد

بوبكر داد كھ با آن آنچھ را دخترم بخشى از آن را بھ بالل داد كھ بوى خوش بخرد، بخشى را بھ ا) ص(رسول خدا 
ھا نگھداشتند و عمار یاسر و چند تن دیگر را با ابوبكر ھمراه كرد كھ  نیاز دارد بخر و الباقى ھم براى دیگر ھزینھ

 .با صوابدید ھم تھیھ جھاز ببینند
 
 صورت جھیزیھ

ما در این . بود روایات مختلف استھا چقدر  چھ چیزھائى تھیھ شد وبھاى آن) سالم هللا علیھا(اینكھ براى فاطمھ 
 :بحث سعى كردیم جامعترین لیستى را كھ در این زمینھ تھیھ شده است عرضھ كنیم و آنھا عبارت بودند از
دو عدد  -یك تخت طناب پیچ كھ طنابش از پوست خرما بود  -یك چادر سیاه خیبرى  -یك روسرى  -یك پیراھن  -

چھار بالش، با روكش چرم . یكى لیف خرما بود و در دیگرى پشم گوسفندتشك با روكش كتان مصرى كھ در داخل 
آسیاب ) از روستاى بحرى(پرده نازك پشمى، حصیر بافت ھجر  -طائف و پر شده از پوشال علفھاى خوشبو 

اى قیر اندود، خم سبز  دستى، طشت مسى، مشك آب چرمى قدح چوبى براى شیر، ظرف آب آشامیدنى، آفتابھ
45[اى چرمى، عباى فطوانى، محفظھ آب  زه سفالین، سفرهرنگ، چند كو ]... 

ھابودند، در برخى از اسناد مختصر تفاوتى ممكن است بھ چشم بخورد كھ  وسایل و ابزار بعنوان جھیزیھ ھمین
46. [درھم نوشتند 63چندان قابل ذكر نیستند و بھاى آن را برخى تا حدود  ] 

د آنھا را زیر و رو كرد فرمود خداوند آن را بھ اھلبیت مبارك گرداند جھیزیھ را دید و بادست خو) ص(پیامبر 
و این حكایت از ناچیزى و ] 48...[در سخنى دیگر آمده است كھ فرمود اللھم بارك لقوم جل آنیتھم الخزف و] 47[

ران، كھ بى قدرى جھیزیھ داشت و این خود درسى است براى ھمھ كسانى كھ درآستانھ ازدواجند و از فقر خود نگ
سرمشق گیرند و بھ حداقل جھیزیھ قانع باشند) سالم هللا علیھا(از فاطمھ   . 

 
 عقد و مھر

خطاب بھ مردم كھ خداى . را در مسجد خواند) سالم هللا علیھا(و فاطمھ ) ع(بھ مسجد رفت و عقد على ) ص(پیامبر 
سالم هللا علیھا(مرا امر كرد كھ فاطمھ  ) سالم هللا علیھا(ھم اكنون بھ امر حق فاطمھ . قرار دھم) ع(را ھمسر على  (

اند درھم نوشتھ 500برخى تا (درھم  400درآوردم با مھریھ ) ع(را بھ عقد على  على جان آیا رضایت [49] .(
كنم و كامالً رضایت دارم عرض كرد ازرسول خدا اطاعت مى) ع(دارى؟ على   . 

اى نوشتھ شده و نویسندگان در  خداوند بود مطالب پردامنھ در مورد عقد اوكھ در آسمانھا بستھ شده و مورد امریھ
آید  اند وحتى از تزیین بھشت، از شادمانى اھل آسمانھا، از نسل پاكى كھ از آنھا پدید مى این مورد داد سخن داده

50. [اند بحث كرده ] 
ا ستود و آن را بعنوان یك اى خواند و در آن پس از حمد و ثناى خدا مسألھ ازدواج ر رسول خدا در این مورد خطبھ

آن ) ص(چنان كرد و رسول خدا ) ع(اى بخواند و على  ھم خواست خطبھ) ع(و از على . امرى الھى معرفى كرد



51[را پسندید  )و سپس رسول خدا دعائى كرد بدین سان كھ خداوندا عترت ھادیھ را از نسل على  [ و فاطمھ ) ع
عترتى الھادیھ من على اللھم فاجعل (قرار ده ) سالم هللا علیھا( ( 52)) [سالم هللا علیھا(و فاطمھ ) ع ]. 

جمع هللا شملكما و اسعد جد كما و بارك هللا : در روایتى آمده است كھ رسول خدا پس از خواندن عقد چنین دعا كرد
[53]علیكما، و اخرج منكما نسالً كثیراً طیباً  ندانھ كند و این تان را خوش و سعادتم خداوند انس و الفتى دھد و زندگى
 .ازدواج را بر شما مبارك گرداند و از شما نسلى بسیار و طیب و پاكیزه پدید آورد
 
 جشن و ولیمھ

گفت برو غذائى تھیھ كن، گوشت و نان از شما، خرما و روغن از ما ) ع(دستور ولیمھ داد و بھ على ) ص(پیامبر 
گوید بھ مسجد رفتم و فریاد زدم ولیمھ فاطمھ ) ع(على : دعوت كن) سالم هللا علیھا(و مردم را بھ احترام فاطمھ 

را بپذیرید و در این ولیمھ جمع عظیمى از دوست و دشمن، فقیر و غنى حضور یافتند) سالم هللا علیھا(  . 
سالم (بھ دختران عبدالمطلب و زنان مھاجرو انصار دستور داد ھمراه فاطمھ ) ص(زمان ازدواج فرا رسید پیامبر 

بروند و در راه شادمانى كنند و شعرھاى شاد بخوانند وھم فرمود در شب عروسى ) ع(بھ خانھ على ) اهللا علیھ
. را با هللا اكبر بھ خانھ داماد ببرید) سالم هللا علیھا(مواظب باشید گناھى واقع نشود و فاطمھ ) سالم هللا علیھا(فاطمھ 

]54 ] 
آن و زنان بھ دنبال آنھا زمام مركب بدست سلمان بود، مردان فامیل بھ دنبال صداى ھلھلھ و تكبیر بلند بوده زنان  .

بود مثل ) ع(و على ) سالم هللا علیھا(خواندند كھ مفھوم آن مدح فاطمھ  بھ صورت دستجمعى و ھمصدا اشعارى مى
ى زوجك هللا فتى فاضالً اغنى علیاً خیر من ف - فاطمة خیر نساء البشر و من لھا وجھ لوجھ القمر : این شعر

 ...الحضر
اى چون چھره ماه تابان داشتھ  كیست كھ چون او چھره. بھترین زنان در نسل آدمى است) سالم هللا علیھا(فاطمھ 

درآورد كھ بھترین جوان روى زمین است) ع(باشد خداوند او را بھ ازدواج جوان فاضلى چون على  ... 
 
 مراسم دست بھ دست دادن

. مجلس را خلوت كرد. را در كنار خود نشاند) سالم هللا علیھا(فاطمھ ) ص(بر پیام -رفتند ) ع(ھمھ بھ خانھ على 
سالم هللا علیھا(نقاب از چھره فاطمھ  را ) سالم هللا علیھا(دست فاطمھ . ھمسرت را تماشا كن) ع(برداشت كھ على  (

سالم هللا علیھا(خداوند زوجیت فاطمھ ) ع(داد و گفت یا على ) ع(بھ دست على  را بر تو ) ص(امبر دختر پی (
نعم الزوجة ) ع(بارك هللا لك فى ابنة الرسول یا على . خوب ھمسرى است) سالم هللا علیھا(فاطمھ . مبارك گرداند

سالم هللا علیھا(فاطمھ  ). 
نعم البعل . داد و فرمود فاطمھ جان، على شوھر خوبى است) سالم هللا علیھا(را در دست فاطمھ ) ع(و دست على 

بھ على . ھاى بسیارى كرد و بھ آنھا سفارش]55[ر مورد ودیعھ بودن این دو در دست ھم سخن گفت د) .ع(على 
فرمود) ع( : 

و تو اى فاطمھ براى تو نیز ھمتاى و ھمشأنى بسان على . شود على جان بھ مثل فاطمھ ھمانندى براى تو پیدا نمى
و از فقر ھمسرت نگران مباش كھ اگر فقر براى دخترم بھ سخنان مردم گوش فرا مده ] 56. [خداوند نیافریده است

فخر است) ص(دیگران مایھ سرشكستگى باشد براى خاندان پیامبر   . 
با ھمسرت بھ نرمى و لطف و رفتار نما. آمده پذیرش دخترم باش) ع(اى على  پاره تن من ) سالم هللا علیھا(فاطمھ  .

بپرھیز كھ خداى نیز بھ خشم او خشمگین و بھ ) ع(ى از خشمگین كردن عل) سالم هللا علیھا(است تو اى فاطمھ 
ھا را بسیار فرمود و نمونھ این سفارش] 57. [رضاى او راضى است  . 

 
ص(دعاى پیامبر  ) 

آنگاه دست بھ دعا برداشت و چنین مناجات و دعا كرد) ص(پیامبر  : 
نزد منند آنان را دوست بدار و بارك  اللھم انھما احب الخلق الّى فاحبھما خداوندا این دو محبوبترین آفریدگان تو



شان را زیاده و مبارك گردان  ذریتھما نسل خداوندا از جانب خود بر آنھا حافظ و  -و اجعل علیھما منك حافظا  -
و من این دو را و نسل شان را از شر ] 58[نگھبانى بگمار و انى اعیذ ھما بك و ذریتھما من الشیطان الرجیم 

دھم ناه تو قرار مىشیطان رانده شده در پ ... 
درباره او منقول است كھ محتواى آنھا ھمانى است كھ در مباحث قبلى ) ص(دعاھاى بسیارى دیگر از رسول خدا 

ذكر شد و تكرار آنھا شاید مورد نداشتھ باشد از جملھ آن دعاى معروفى است كھ معموالً پس از خطبھ عقد بخشى از 
خوانند و آن این است آن را مى : 

و ارزقھما ذریة طاھرة، طیبة  -جنة النعیم  -م اجعل شملھما و الف بین قلوبھما و اجعلھما و ذریتھما من ورثة اللھ
مباركة، و اجعل فى ذریتھما البركة، و اجعلھم ائمة یھدون بامرك الى طاعتك، و یأمرون بما یرضیك طھركما هللا و 

59.[..انا سلم لمن سالمكم و حرب لمن حاربكم - طھر نسلكما  ] 
 
 :فرداى ازدواج

سالم هللا (جامى از آن را بھ دست فاطمھ . بر آنان وارد شد و براى شان شیر آورد) ص(صبح روز بعد رسول خدا 
داد و فرمود بنوش پسر ) ع(و جامى دیگر را بھ على ) اشربى فداك ابوك(داد و گفت بنوش، پدرت فداى تو ) علیھا

60) [كاشرب، فداك ابن عم(عمو فداى تو شود  ] 
مرحبا . (اند اى كھ قرین ھم گشتھ بھ آن دو فرمود آفرین بھ دو دریائى كھ بھم برخوردند و اتصال یافتند و بھ دو ستاره

دخترم شوھرت را چگونھ یافتى؟ : كرد) سالم هللا علیھا(سپس روى بھ فاطمھ  .(ببحرین یلتقتان و بنجمین یقترنان
من كرده است گفت پدر، خداوند بھترین مردان را نصیب  . 

بسیارى از آنھا در راه خدا دادند و  .طبق رسم آن روزگار از سوى مردم ھدایائى براى عروس و داماد آورده بودند
اى نیكو و درسى است كھ مردان و  بخشى از آن را كنیز و غالم خریدند و در راه خدا آزاد كردند و این ھم تجربھ

ھ از نعمتھا و شادیھاى خود دیگران را بھره دھندزنان در زندگى خود باید داشتھ باشند ك . 
بد نیست متذكر شویم در مورد تاریخ ازدواج آنھا، شیخ طوسى آن را اول ذى حجھ سال سوم ھجرت، شیخ مفید و 

ماه محرم، صدوق در امالى اوایل ماه شوال، ابوالفرج اصفھانى عقد را در  21سید بن طاووس آن را شب پنجشنبھ 
61. [اند ذى الحجھ نقل كرده 6وسى را در سھ شنبھ ماه صفر و عر ] 

 
 آغاز زندگى

چوبى را از یك . براى شروع زندگى كف اطاق زفاف را با شنى نرم فرش كرد) ع(زندگى مشترك آغاز شد و على 
پوست گوسفندى را بگسترد و  -ھاى خود را روى آن بیندازند  طرف دیوار بھ طرف دیگر وصل كرد كھ لباس

شان بود و این اطاق عروسى] 62[ز لیف خرما در كنار آن نھاد متكائى ا . 
گوید در وصف حیات مشترك روزھاى اول شان مى) ع(على  : 

و مالى و لھا  -ننام علیھ باللیل و یعلف علیھا الناضح بالنھار  -لقد تزوجت فاطمة مالى و لھا فراش غیر جلد كبش  -
ازدواج كردم براى من و او جز پوست گوسفندى نبود كھ شبھا بر روى ) اسالم هللا علیھ(با فاطمھ ] 63[خادم غیرنا 

و جز خود خادمى نداشتیم  -دادیم  خوابیدیم و روزھا بر آن شترما را غذا مى آن مى . 
ولى جھانى در این خانھ خالصھ شده بود و این زوج . اى بود شان محقر و گلین بود و درب آن یك لنگھ خانھ

در عین عفت، عصمت و نجابت زندگى كردند و ھیچگاه موجبات خشم و غضب ھم را  خوشبخت با وجود فقر
ھا واحد و ھر دو مھذب و در طریق رشد ھم بودند ھا واحد، سلیقھ عقیده. فراھم نكردند . 

اینان عمالً بنیاد خانواده را بر تكمیل و تكامل نھادند و مصداق این سخن سقراط شدند كھ در ازدواج ھر كس نیمھ 
اى  اند كھ در زندگى ھدفدار خانوادگى برترى مرد بر زن و یا بالعكس افسانھ و نشان داده. یابد شده خود را باز مىگم

ھم ) سالم هللا علیھا(محتاج بود و فاطمھ ) سالم هللا علیھا(براى على شدن بھ فاطمھ ) ع(بنظر ما على . بیش نیست
ع(براى فاطمھ شدن بھ على  ) ( و مصداق مرج البحرین یلتقیان ] 64[غى احدھما على صاحبھ بحران عمیقان ال یب
65[بودند  ]. 



 
 افتخارآمیزى این ازدواج

شان زندگى دو  زندگى. آموز بود ھا، حركات، سكنات، روابط و رفتارشان درس و ھمھ جنبھ. ازدواج این دو مھم بود
د آمدند گلھائى كھ ھر كدام میدان حیات و حاصل آن پدی. كرد نور بود كھ راه را براى دیگران و خودشان روشن مى

 . اسالم را روشن كرده بودند
سرچشمھ ) سالم هللا علیھا(چون كوھى سربلند بود و فاطمھ ) ع(على : گوید دكتر بنت الشاطئ در وصف این دو مى

رى آ... دھند شود وبستر رود سرشار از گلھائى كھ فرھنگ اسالم را زینت مى رودى كھ از این كوه جارى مى
آن زن بى تجربھ و كیاست نیست كھ زندگى را بر مبناى بارى بھر جھت بگذارند شیوه ) سالم هللا علیھا(فاطمھ 

پیاده كرده است) ع(زندگى دارد و ھدف، او درس ھمسردارى را از مادرش آموختھ و در زندگى على   . 
كوشد بناى  دگى آگاھى دارد و مىھم فردى متعھد و مسؤول است، بھ حاالت و كیفیات حیات خانوا) ع(و على 

در برابر فرمان خدا خاضع و در . زندگى در راه وحدت كلمھ، توافق اخالقى و از ھمھ مھمتر ایمان و عقیده بگذرد
سالم (كند و فاطمھ  آورد و اجاق را روشن مى كند، چوب و ھیزم مى آبكشى مى) ع(على . اش كوشاست انجام وظیفھ

پزد كند و نان مى آرد را خمیر مى كند آسیاب مى) هللا علیھا . ( یحتطب و یستقى و یكنس و ) ع(كان امیرالمؤمنین 
66) [كانت فاطمھ علیھا السالم تطحن و تعجن و تخبز ] . 

فرمود ولى الفخر بفاطمھ  كرد و مى فخر مى) سالم هللا علیھا(بھ وجود فاطمھ ) ع(اى بود كھ على  شان بھ گونھ زندگى
ول هللا اذزوجینھا و ابیھا ثم فخرى برس كنم و بھ پدرش رسول هللا  افتخار مى) سالم هللا علیھا(من بھ فاطمھ  [67]

ص( سالم هللا علیھا(و دیدیم كھ فاطمھ . كھ فاطمھ را بتزویج من درآورده است ( ھم او را بھترین مردان بھ پدر  (
 .معرفى كرده بود

گوید آیا من مختار و برگزیده رسول  برد و مى زیر سؤال مىامیرالمؤمنین در رابطھ با این ازدواج حتى ابوبكر را 
68[دخترش را بھ زوجیت من در آورد؟ ) ص(خدا نیستم؟ آیا من آنكسى نیستم كھ رسول خدا  ]... 

 
 ھمراھى و سازگارى

. و این سازگارى و وحدت و انس شان براى مادرس است. این دو یار و ھمراه ھم بودند، با ھم سازگارى داشتند
ع(سال در خانھ على  9) سالم هللا علیھا(طمھ فا . كند و در این مدت از او درخواستى و تمنائى ندارد زندگى مى (

پرسد كھ پس چرا  از او مى) ع(گرسنھ است و على . نباشد) ع(اصل را بر این گذاشتھ كھ بارى بر دوش على 
كنم از خدایم چیزى را بر  من حیا مى] 69[قدر علیھ فرماید انى ال ستحیى من الھى ان اكلف نفسك ما ال ت اى مى نگفتھ

 .تو تكلیف كنم كھ ترا توانائى انجام آن نباشد
كند كھ نصف آن حصیر است و نصفى دیگر از  نو عروس است ولى در اطاقى زندگى مى) سالم هللا علیھا(فاطمھ 

رضاى او راضى است دارد و خداى بھ) ع(شن نرم ولى بھ این دلخوش است كھ شوھر آقائى چون على   . 
است، تسالى ده اوست، مشاور و ھمراز است، پناھگاه على ) ع(ھمدل و دلدار على  ( است واین امربحدى بود ) ع

سخن بگویم و آرام ) سالم هللا علیھا(فرمود بھ خانھ روم و كمى با فاطمھ  شد مى وارد مى) ع(كھ اگر عملى بر على 
شد حتى پس از وفات  رعایت مى) سالم هللا علیھا(با فاطمھ ) ع(مشترك على  گیرم و این اقدام در تمام مدت زندگى

در كنار قبر فاطمھ ) ع(على ) سالم هللا علیھا(فاطمھ  ( نشست گفت و بھ درد دل مى سخن مى) سالم هللا علیھا . 
، )ع( ، محرم راز او و در مشكالت زندگى دلدار على)ع(او كدبانوى خانھ بود و در عین حال مشاور على 

بدین نظر سعى بر این داشتند موجبى . شان از ھم تلقى امانتدارى بود و رفتارشان با ھم رفتار دو امین امانتدار تلقى
ع(و ھرگز این اندیشھ در ذھن على . براى كدورت ھم پدید نیاورند و عامل آزار ھم نباشند نبود كھ در حیات  (

كند و بفرموده امام صادق با زنى دیگر ازدواج ) سالم هللا علیھا(فاطمھ  ( حرام كرده ) ع(خداى آن را بر على ) ع
70) [حرم هللا النساء على علىٍّ مادامت فاطمة حیة النھا طاھرة ال یحیض(بود  ] 

 
 :دوستدارى و ھمرزمى



شان از یكدیگر بھ صورتى است كھ رنگ مكتبى دارد و در این رنگ است كھ آن دو را ھمرزم و ھم  دوستدارى
ھاى فاطمھ  بھ دفاع از اندیشھ) ع(و على ) ع(ھاى على  بھ دفاع از اندیشھ) سالم هللا علیھا(فاطمھ . سازد ىمبارزه م

است ھمرزم كسى است كھ قدرتمندان عرب از سطوت ) ع(او ھمرزم و ھمپاى على . پردازد مى) سالم هللا علیھا(
رود پاى او بھ پیش مى او آرام نداشتند و پابھ . 

سالم هللا (فاطمھ . شست شمشیر خونین او را مى) سالم هللا علیھا(كرد و فاطمھ  ید و جھاد مىرزم مى) ع(على 
ھاى مختلف تا حدود  در عرصھ) ع(دانست پیروزى على  كرد و مى كانون خانواده را گرم و پناھگاه مى) علیھا

ع(م على داد تا رز و با این اقدام كمكى مى. زیادى مربوط بھ اعتماد نیست بھ كانون است چشمگیر گردد و الحق  (
 . نقش زن در موفقیت رزمى مرد تا چھ حد مؤثر است

كرد، تقویتش  تر از ھمیشھ او را دلگرم مى مھربان) سالم هللا علیھا(گشت و فاطمھ  از جبھھ بر مى) ع(على 
وقتى بھ خانھ  -بود  نیز مردى قدرشناس) ع(زدود و البتھ على  بست، كوفتگى بدن را مى ھایش را مى نمود، زخم مى

داد و این دو  كرد و او را دلدارى مى اش سؤال مى شد از تن خستھ جویا مى) سالم هللا علیھا(آمد از حال فاطمھ  مى
را ) ع(بردند چند تن از دشمنان، على  را بھ مسجد مى) ع(وقتى على . است) ع(او حامى على  .دلدار ھم بودند

گذاشت بھ مسجدش ببرند و وقتى ھم كھ او را  كشید و نمى ھم یك تنھ او را مى) لیھاسالم هللا ع(كشاندند و فاطمھ  مى
)جبراً بھ مسجد كشاندند فاطمھ  خواھى مرا از  و خطاب بھ ابوبكر كھ آیا مى. بھ دنبالش دوان شد) سالم هللا علیھا

ان بگشایم، كنار قبر پدر ھمسرم جدا كنى؟ بھ خدا قسم اگر از او دست برندارى موى سرم را پریشان كنم، گریب
71...[صبر نتوانم كرد) ع(من درباره على ...روم، و در پیشگاه خدا نالھ زنم ] 

 
از زندگى) ع(خاطره على   

) سالم هللا علیھا(موضع زھرا .. زندگى این دو چنان بھم پیوستھ بود كھ حتى مرگ ھم آنھا را از یكدیگر جدا نكرد
على اى بود كھ  بگونھ) ع(در قبال على  ( فرمود مى) ع : 

72. [شد كردم تمام غم و اندوھم بر طرف مى آمدم و بھ زھرا نگاه مى وقتى بھ خانھ مى - ] 
73. [زنده بود او را بخشم نیاوردم و او نیز كارى نكرد كھ من بخشم آیم) سالم هللا علیھا(تا فاطمھ  - ] 
74. [كوتاھى ندیدم) سالم هللا علیھا(من ھیچگاه از فاطمھ  - ] 
75[تو تسلیت بخش من بودى، بعد از تو بھ كھ تسلیت جویم ): سالم هللا علیھا(پس از مرگش خطاب بھ فاطمھ  - ] 
76. [بھترین زنان جھان از ما و حمالة الحطب از شماست: كند كھ نویسد او را سرزنش مى بھ معاویھ نامھ مى - ] 
خداوندا من از دختر پیامبر تو راضیم]77[نبیك اش در حین دفن فرمود اللھم انى راض عن ابنة  در سر جنازه -  . 
حبیب لیس یعدلھ حبیب. دوستى بود كھ كسى در دوستى معادل او نبود) سالم هللا علیھا(فاطمھ  - ... 
پس از وفاتش این بود) ع(و زمزمھ على  - : 
ھایم از بدن  ه نفسكشم زندانى است اى كاش این جان دردمند بھ ھمرا ھائى كھ مى جانم در قفس تن و در نفس -

جھید بیرون مى . 
 ...فاطمھ جان بعد از تو خیرى در حیات نیست ترسم این است كھ زندگیم طوالنى شود -
 نفسى على زفراتھا محبوسة -
  فیالیتھا لخرجت مع الزفرات
 ال خیر بعدك فى الحیوة و انما -
  ابكى مخافة ان تطول حیاتى

كردم و براى این مصیبت جوى اشك  براى ھمیشھ در كنار قبرت منزل مىو فرمود اگر بیم چیرگى ستمكاران نبود 
لوال علبة المسؤولین علینا لجعلت المقام عند قبرك لزاماً و التلبث عنده معكوفا وال عولت اعوال (نمودم  جارى مى

78. [الثكلى على جلیل الزریھ ] 
 

و فرزنددارى) سالم هللا علیھا(فاطمھ : 8فصل   



 مقدمھ
از آن آثار درخشانى پدید آمدند كھ مطالعھ ھر كدام از آنھا . مكتبى اعجازآمیز است) سالم هللا علیھا(ھ مكتب فاطم

ازدواج اوست كھ مصداق ) سالم هللا علیھا(ھاى اعجازآمیز زندگى فاطمھ  از جنبھ. انگیزاند حیرت آدمى را بر مى
ابن ]80. [یھ یخرج منھا اللؤلؤ و المرجان استو از آن مھمتر از مصداق آ. است]79[آیھ مرج البحرین یلتقیان 

 :عباس در تفسیر این آیھ گوید
اند مقصود از مرج البحرین یلتقیان على و فاطمھ - . 
81. [اند و مقصود از یخرج منھما اللؤلؤ و المرجان حسن و حسین - ] 
پروراند و تحوالت جھان تشیع و  مادر است، مادرى كھ رھبران آینده اسالم را مى) سالم هللا علیھا(آرى، فاطمھ  -

سالم (تربیت فاطمھ . شوند گیرد و بسیارى از وقایع اسالمى از آنجا آغاز مى حتى در جامعھ اسالمى از او منشأ مى
درباره فرزندان نمایانگر روح با عظمت این بانوى بزرگ است) هللا علیھا  . 

 
شناسى فاطمھ  

بویژه ) سالم هللا علیھا(اى مھم آن مطالعھ در آثار تربیتى فاطمھ شناسى اگر ممكن باشد یكى از راھھ كار فاطمھ
توان از طریق فرزندانى كھ او تربیت كرده شناخت، مخصوصاً در  را مى) سالم هللا علیھا(تربیت نسل است فاطمھ 

 .تربیت حسنین، زیرا فرزند آئینھ تمام نماى والدین است بویژه مادر
فردى و اجتماعى بھ ایفاى نقش مادرى پرادخت و مادرى شھید پرور بود او در عین داشتن وظایف گوناگون 

فرزندانى تربیت كرد كھ ھمھ رھبر، تاریخ ساز، رزمنده، روشنگر ،افشاگر، او زنى است بظاھر چون زنان دیگر 
 .جامعھ، ولى بھ تربیت نسلى پرداخت كھ براى بشریت آبرو آفریدند

تربیت كرد كسانى بودند كھ امر رھبرى جامعھ فرداى او را بر عھده گرفتند،  )سالم هللا علیھا(فرزندانى كھ فاطمھ 
خود داشت و آنچھ را كھ از انبیاء گذشتھ از كانال پدر بمیراث برده بود، و آنچھ ) سالم هللا علیھا(آنچھ را كھ فاطمھ 

شان  د و ھمھ تعالیم را دربارهكھ از قرآن بر پدرش و در خانھ او نازل شده بود ھمھ را بھ فرزندان خود بمیراث دا
سالم (و اینك كھ قرنھا از تاریخ فرزند دارى فاطمھ . اى است كھ در تاریخ بشر ھمانند ندارد عمل كرد و این مسألھ

ھاى سنگین، آن ھم در آن شرایط  گذرد، بھ زحمت قابل بررسى است كھ او چگونھ از عھده این وظیفھ مى) هللا علیھا
 .بر آمد
 

درىدر مسیر ما  
ھائى  ترین رجال مذھبى و سیاسى زمان بود، براى او حضورھا و موضعگیرى دختر بزرگ) سالم هللا علیھا(فاطمھ 

توانست چون دیگر زنان نامدار از خانواده اشراف و سالطین  در رابطھ با حیات خانوادگى ممكن و میسر بود و مى
ین نكردراھى توأم با ناز و تنعم را در پیش گیرد ولى او این چن . 

اوخود را در نظام تكوینى حیات قرار داد كھ خداوند او را موجودى بااحساس لطیف و با عاطفھ و شور آفریده بود 
و سند ادعاى من در این . و متحمل و او این سرمایھ را در راه ساختن، بعمل آوردن ورشد دادن فرزندان بكار برد

نامھ درخشان شاناند، با آن بر راه حسن و حسین و زینب و كلثوم . 
سبیل هللا  او مادرى موفق بود زیرا كھ توانستھ است بھ تربیت فرزندانى بپردازد كھ ھمھ رزمنده، دلیر و مجاھد فى

كدام مادر است كھ در طول حیات خود توانستھ است فرزندانى چون حسن و حسین بپروراند؟ و كدام زن . باشند
مانى چون زینب بپروراند؟شجاعى را سراغ داریم كھ دختر شجاع و قھر  

فرزندانش ھر كدام الگوى كامل مادر و پدر در ھمھ صفات اخالقى و انسانى و ھر كدام مجسمھ فضیلت و پاكى و 
) سالم هللا علیھا(ھاى مكتب معجزه آساى اسالم را بخواھند ناگزیر باید فرزندان فاطمھ  تقوا بودند و اگر از ما نمونھ

و  - ئى است كھ در آن گزافھ و انحرافى نیست، دوست و دشمن بدان اعتراف دارند را معرفى كنیم و این ادعا
ھاست موجد این اسوه) سالم هللا علیھا(مادرى چون فاطمھ   . 

 



سالم هللا علیھا(دیدگاھھاى فاطمھ  ) 
ى است كھ را در مسیر مادى كھ باید سرمشقى براى زنان جھان باشد مرھون دیدگاھ) سالم هللا علیھا(موفقیت فاطمھ 

این بانوى بزرگ اسالمى با استفاده از اندیشھ اسالمى براى خود پدیدآورده و اتخاذ كرده است و ما را توان بررسى 
كنیم ھمھ جانبھ این دیدگاه نیست فقط با رعایت اختصار بھ چند نمونھ آن اشاره مى : 

 
 :در مورد خانواده -1

نونى مقدس است و میزان قداست آن بحدى است كھ او دوست دارد تمام كا) سالم هللا علیھا(خانواده از دیدگاه فاطمھ 
 .مدت عمر و اوقات خود رادر آن بگذارند و آن را سنگرى محكم در جبھھ كارزار جھانى بسازد

خورد و عزت و سعادت  گردد، حتى سعادت یا بدبختى یك ملت در خانواده رقم مى ھمھ چیز از خانواده آغاز مى
تر نگریستھ شود جنگھا و صلحھا در محیط و جو خانواده  ھم چنین اگر با دیدى وسیع. گیرد نشأ مىجامعھ از آنجا م

آموزند بدین سان اگر بناى رشدى در  ھا مى و در آنجاست كھ كودكان، یعنى پدران فرداى بشر درس. یابد تكون مى
اى است آغاز آن باید از خانواده باشد جامعھ . 

بھ كانون خانوادگى دل بستھ است، آنچنان كھ وقتى مسألھ تقسیم كار را پدرش با او مطرح ) سالم هللا علیھا(فاطمھ 
باید در كانون خانواده بھ امور داخلى آن بپردازد، خداى را ) سالم هللا علیھا(شود كھ فاطمھ  كند و معلوم مى مى

ون كارگاھى براى تربیت رھبرى پردازد و آن را چ و بھ گرمى و سر و سامان دادن خانواده مى. گذارد سپاس مى
دھد قرار مى . 

 
 :در مورد فرزند -2

درباره فرزند این تصور و اندیشھ را دارد كھ امانتھاى خداوند در دست پدر و مادرند و ) سالم هللا علیھا(فاطمھ 
او را بھ دست شناسد كھ  ارزش نمى او فرزند را بعنوان كاالئى بى. والدین در برابر حفظ و رشد این امانت مسؤولند

شناسد كھ باید شخص مادر  ھا بسپارد بلكھ آنھا را وجودھائى ارزنده و در خور احترام و كرامت ذاتى مى ھا و دایھ �
 .امر رسیدگى آنھا را بعھده گیرد

و یا با احساس حقارت از . ھا را بھ دیگران واگذارد دانست كھ امر اداره آن او فرزند دارى را شأن كوچكى نمى
شناسد و فرزندان را ثمره  او خانھ را مركز انسان سازى مى. دارى بدنبال مشاغل پر سر و صداى بیرون رود بچھ

 .باغ وجود كھ در خور ھرگونھ اعتنا ھستند
او این احساس را درباره فرزندان خود بیشتر دارد ازآن بابت كھ از زبان پیامبر شنیده است خداوند ذریھ پیامبران 

، پس فاطمھ ]82[ام  پس من پدر اوالد فاطمھ - ) ع(امبر قرار داده ولى نسل مرا در صلب على را در صلب من پی
شناسد تر مى گذارى را درباره اینان الزم طبعاً سرمایھ) سالم هللا علیھا( . 

 
 :در مورد تربیت -3

. شناسد و عوارض مى انگیز، سازنده، نجات ده بشر از خطرات امر تربیت را امرى تحول) سالم هللا علیھا(فاطمھ 
اى پیشرفتھ است  جامعھ. داند كھ رمز پیشرفت و انحطاط فرد و جامعھ در سایھ تربیت قابل خالصھ شدن است او مى

آیند كھ تربیت آنھا منحط باشد ھم او معتقد است كھ این  كھ تربیت آن پیشرفتھ باشد و قومى منحط بحساب مى
و طبعاً رمز ] 83[الجنة تحت اقدام االمھات (سازند  فرزندان فراھم مىاند كھ زمینھ را براى بھشتى شدن  مادران

جھنمى شدن، انحراف و انحطاط فرد و جامعھ ھم در سایھ تربیت و مخصوصاً تربیت مادران است این حقیقتى 
اى ھ آمیز بدانیم و تاریخ نمونھ ھاى صواب و یا انحراف ھاى رشد و انحراف را در سایھ تربیت است كھ ما پایھ

 . مستندى را از آن بھ ما عرضھ داشتھ است
اى عظیم براى فرد و جامعھ  این دیدگاه را درباره تربیت دارد كھ غفلت از آن موجب صدمھ) سالم هللا علیھا(فاطمھ 

ترى قابل  بویژه در دوران خردسالى كھ كودك ھمانند شاخھ. است و صدماتى غیر قابل جبران را در پى دارد
ھم چنین او سخن پدر را . كند ن نظر او خود را وقف زندگى فرزندان و سازندگى و تربیت آنھا مىانعطاف است بدی



اكرموا اوالدكم و احسنوا (فرزندان خود را بزرگ بشمارید و آنھا را نیكو تربیت كنید . بیاد دارد كھ فرموده بود
85[ا اوالدكم فانكم مسؤولون ادبو. داند نوع ادب و تربیت آنھا مسؤولیت آور است و مى] 84) [آدابھم ]. 

 
 در طریق تربیت

توجھ بھ شرایط و عوامل، اصول و ضوابطى دارد كھ بعنوان نفوذھا ) سالم هللا علیھا(اما در طریق تربیت فاطمھ 
كنیم آموز نكاتى را ذكر مى كنند و ما در این زمینھ ھم بعنوان عوامل درس نقش اساسى را ایفا مى  . 

 
 :محیط و شرایط -1

نقش محیط در تربیت بھ . از عوامل مھم تربیت محیط و شرایطى است كھ بعنوان عامل مھم در سر راه رشد است
دانند محیط رنگ ده  میزانى است كھ بسیارى از صاحبنظران آن را مھمترین عامل از بین ھمھ عوامل تربیت مى

. اند انسان است و محیط او اند كھ گفتھ نستھشخصیت و سازنده خلق و خوى آدمى است و اثر آن را تا بدان حد مھم دا
دامنھ محیط وسیع و شامل محیط خانھ كھ مھم است، محیط دامن مادر و پدر كھ از آن مھمتر است، محیط اجتماعى، 

ھاى تربیت اسالمى را پیاده  سازد و در آن برنامھ و زنى است كھ محیط خانھ را مدرسھ مى... شرایط و جو بیرون و
اش قرآن  اش موضوع تربیت فرزندانند و و ھدف او انسان پرورى و شھید پرورى، برنامھ الس خانھكند در ك مى

، شیوه آن مھر و محبت است و ارج )سالم هللا علیھا(و فاطمھ ) ع(است و سنت، معلمانش رسول هللا است و على 
 . گذارى بھ وجود فرزندان

ت است، كالسى است پر از شور و اخالص جو آن سراسر كالس عالى تربی) سالم هللا علیھا(آرى خانھ فاطمھ 
و دامن ) ص(ھاى آن، حركت، فضیلت، مقصد آن شھامت آفرینى، تحت نظارت و رھبرى مستقیم پیامبر  ایمان، پایھ

)عفیف و پر عزت فاطمھ  ھاى صحیح، و تالش در آن براى انتقال میراث  طریقھ آن و آموزش) سالم هللا علیھا
عى است كھ در آن افرادى پدید آیند مھذب، بى آالیش و معصوم، وارثان آدم تا خاتم، ثارهللا، متعھد پیامبران، و طبی

 .و مسؤول، انسان دوست و متعھد، و در راه خدا و در كار جلب رضاى خدا
 
 :اصول و ضوابط -2

صادق و مصدق ) ص(در این كالس و مدرسھ اصول و ضوابطى حاكمند كھ ھمھ آنھا از جانب خدایند و پیامبر 
و على ) سالم هللا علیھا(ھا را ذكر كرده و فاطمھ  آن ( ھا را مورد عنایت و  دو شاگرد مھم و دور كن این امت آن) ع

گذارند استفاده قرار داده و بھ مرحلھ اجرا و عمل مى  . 
در این تربیت براساس اصل توحید است و ضابطھ ایمان و باورى راستین، اصل جرأت دھى و با شھامت سازى 

خانھ حاكم است، اصل اخالق و انضباط، اصل تقوا و پاكدامنى، اصل غلبھ حق بر ھواى نفس، ترجیح ھمسایھ بر 
 ...خانھ، ترجیح معنى بر ماده

اى كھ دنیا آنھا را نفریبد و مالك وجودشان نگردد، بلكھ خود مالك دنیا باشند، زرق و  خانھ او خانھ زھد است بگونھ
ارزد، رضاى خداوند است و ھمھ افرادى كھ در  آنچھ مھم است و مى. آن ارزش نداشتھ باشدھاى ظاھرى در  برق

كنند اند بر این اساس و در مسیر این ھدف زندگى مى این خانھ . 
ھم چنین در این خانھ اصل ھماھنگى بین زن و شوھر در تربیت فرزندان وجود دارد، اصل اعتدال در امور، اصل 

كند و مبانى اسالم راستین مورد توجھ  ھاى حیوانى حكومت مى اخالق انسانى بر خواستھ سلطھ ایمان، اصل غلبھ
 .است و سعى در اعمال اراده خداوندى و ھمسانى مشیت خود با مشیت خداوند
 
ھاى و روش شیوه -3 : 

 یك مادر است و مادرى از سوئى مركب از دو عنصر است عنصر نوازش، و عنصر) سالم هللا علیھا(فاطمھ 
این ھر دو را بھ حد كمال واجد است و این خود زمینھ را براى تربیت خوب ) سالم هللا علیھا(مھربانى و فاطمھ 

سازد فرزندان فراھم مى و عطوفت و غم خوارانھ او خود سبب پیروى ) سالم هللا علیھا(روح مادرانھ فاطمھ  .



ین سخن پیامبر است كھاز این بابت مصداق ا) سالم هللا علیھا(فرزندان است و فاطمھ  : 
بھترین زنان شما كسانى ھستند كھ بھ ھمسرشان  -] 86[خیر نسائكم الطفھن بازواجھن و ارحمھن باوالدھن  -

یا مصداق حدیث دیگر كھ بھترین زنان شما كسانى ھستند كھ . تر باشند تر و مھربانتر و بھ فزرندان خود رحیم لطیف
ه بھ فرزندان، دلسوز بھ آنان، و عالقمند بھ ھمسر خود باشندزاینده و زایا، سرپرست و والى، شیرد : 

با ) سالم هللا علیھا(فاطمھ  [87]خیر نسائكم حامالت، والدات، مرضعات، رحمات باوالدھن، مایالت الى ازواجھن 
یا در دھد و  كارھاى شان را زیر نظر دارد و در موارد الزم بھ آنان تذكر مى. فرزندان خود ھمدم و ھم انس است

آورند كھ بگوید خط كدامشان بھتر است نویسند نزد مادر مى خط مى) ع(حسنین . كند مورد كارشان داورى مى . 
) سالم هللا علیھا(فرستد و رسول خدا مجدداً آنھا را نزد فاطمھ  مادر براى اینكھ دلھا را نشكند آنھا را بنزد پیامبر مى

ریزید كھ ھر كدام بیشتر جمع كردند خط او  تھ گردن بند را بھ زمین مىرش) سالم هللا علیھا(فاطمھ . گرداند بر مى
88. [بھتر است ] 

 
ھا درس  

ھاى گوناگون است درس اخالق، درس زندگى، درس روابط با  درس) سالم هللا علیھا(در مكتب تربیتى فاطمھ 
رزه با ظالم، درس انسانھا، درس حركت آفرینى، درس موج سازى و قیام، درس حمایت از مظلوم، درس مبا

بریم و ما براى نمونھ از سھ گونھ درس او نام مى... دیندارى و دین خواھى و : 
 
 :درس اخالق -1

اخالقى كھ در آن جرأت و . سعى دارد كھ اخالق اسالمى را عمالً بھ فرزندان بیاموزد) سالم هللا علیھا(فاطمھ 
بھ فرزندان درس محبت داد، درس نیكو ) الم هللا علیھاس(فاطمھ . شجاعت، عفو در عین قدرت ،گذشت و ایثار باشد

كارى داد، درس وفادارى بھ ھدف مشروع داد و ھم چنین درس رشادت، خلوص، تعاون، حریت، احسان، صفا، 
 . تقوا و ھمھ درسھائى كھ انسانیت بھ آنھا مفتخر است

ر فرزندان چنان تحكیم كرد كھ حسین بن ھاى اخالق انسانى و رشادت و جرأت را د پایھ) سالم هللا علیھا(فاطمھ 
. فرماید، خداوند و رسول او بھ ذلت این بیعت رضایت ندارند در روز عاشورا در رمز عدم قبول ذلت مى) ع(على 

اجازه )) سالم هللا علیھا(، فاطمھ زھرا )ع(على مرتضى ) ص(دامن رسول خدا (ھائى كھ در آن پرورده شدم  دامن
دھد ن نمىقبول این ننگ را بھ م . 

اخالق الھى بود، اخالق سرافرازى و احساس غرور بخاطر بندگى خدا بود، اخالق ) سالم هللا علیھا(اخالق فاطمھ 
ھا را گرفتند و در مسیر زندگى حال و آینده خود بكار  عزتمندى و جالل و شكوه خداوندى بود، فرزندانش ھمان

بعد از واقعھ كربال دیدیم كھ چگونھ در عین اسارت ) علیھا سالم هللا(در دوران اسارت خاندان فاطمھ  .بستند
شان نیز در عین  احساس سرافرازى داشتند و لقمھ ناِن دونان را نخوردند و حتى اجازه نداد فرزندان و كودكان

 .گرسنگى از آن صدقات استفاده كنند
 
 :درس بندگى -2

كھ چگونھ خداى رابندگى كنند و چگونھ مطیع و تسلیم اوامر بھ فرزندان خود عمالً یاد داد ) سالم هللا علیھا(فاطمھ 
مانند و در مقام  اى بى خود عابده) سالم هللا علیھا(زیرا فاطمھ . و این كار ازراه تمرین عملى عبادت بود. او باشند

، كسى كھ خداى را با تمام ذرات وجودش پرستش كرده و فرزندانش. بندگى در باالترین حد و صورت ممكن بود
ھاى شب شاھد حاالت او بودند چھ بسا كھ در نیمھ . 

داشتند جز براساس قاعده و ضابطھ  روح عبادت چنان در وجود فرزندانش ریشھ دوانده بود كھ ھیچ گامى بر نمى
در حال اعتكاف و در شرف . رفتند اى از رشد عبادى رسیده بودند كھ بدنبال عبادت مرجحھ مى آنھا بدرجھ. عبادت

89. [ن آن بودند، ولى رسیدگى بھ مشكل مردم را از آن مھمتر دانستھ و ترك اعتكاف گفتندخاتمھ داد و یا داستان  [
نماز شب زینب در شب یازدھم ماه محرم، آنھم در حالیكھ برادران و عزیزان، و حتى فرزندان خود را در واقعھ 



ى آتش زده ولى صاحب را شاھد است و ھا كربال از دست داده، یكھ و تنھاست در برابر آن ھمھ مصائب، خیمھ
دارند او توان جسمى نداشتھ  مصائب و اتفاقات او را از نماز شب باز نمى. ماجرا خود چیزى شبیھ بھ افسانھ است

 .ولى بھ صورت نشستھ آن را انجام داد
 
 :درس زندگى سازى -3

و بھ آنھا یاد داد كھ . ز زندگى را آموختبھ فرزندان مفھوم حیات و رمز و را) سالم هللا علیھا(و باالخره فاطمھ 
اصل برداشتن ھدف معقول در زندگى است . گاھى زندگى و عزتمندى آن پس از مرگ است و زمانى در دوران آن

 كھ بفھمد چرا باید كار كرد و چرا باید جنگید و چرا صلح؟ و اصوالً رمز و مالك اندیشیده زیستن در چیست ؟
دانى سازد براى عمل كردن تعالیم اسالم و تحقق بخشیدن بھ آرمانھاى مقدس نبى اكرم او كوشید محیط خانھ را می

درس متانت در عین جھاد، درس . بھ فرزندان آمادگى فكر و تعقلى داد و كوشید حیات شان را عقیدتى سازد). ص(
درس نظم در  قناعت، در عین وفور، درس تحمل در عین توان پیشروى، درس ایثار در عین نیازمندى شخصى،

اینھا ھمھ از ... طلبى در عین تحمل مرارتھاى ناشیھ از آن عین دشوارى و گرفتارى، درس حق دوستى و حق
سالم هللا علیھا(مسائلى ھستند كھ فاطمھ  ھا را بھ فرزندان خود آموخت آن ( . 

باره آنھا پیاده و اعمال آیند بدان خاطر است كھ نظامات اصلى در ھاى اصلى پدید مى ھا شخصیت اینكھ در خانواده
نظام اسالمى تربیت را درباره فرزندان پیاده كرد و در نتیجھ ھر كدام چون دنیائى ) سالم هللا علیھا(فاطمھ . گردد مى

ھاى مفید و مثمر ثمرى را پیاده كردند شدند كھ در زندگى آینده و تاریخى اسالم نقش  . 
 
 تربیت در عین كار

درباره فرزندان بخاطر آن نبود كھ او را فراغى و آسایشى )سالم هللا علیھا(طمھ این ھمھ كوشش دقت گذارى فا
. او این خدمات را در كنار دیگر مشاغل شخصى و اجتماعى، آنھم در آن برھھ از زمان انجام داد. العاده بود فوق

ت كند خود داشتن تصویرى از وضع حیات در آن روزگار، مخصوصاً در دورانى كھ فقر و نادارى ھم حكوم
دھد عظمت كار او را بیشتر نشان مى . 

كند كھ محقر است، آب را از بیرون باید بھ  اى زندگى مى او زنى است جوان، مادر چند كودك خردسال، در خانھ
خانھ بیاورد و از مسافتى نسبتاً دور، گندم یا جو را باید شخصاً با دستاس آرد كند، خود باید آنرا خمیر كند، و نان 

ور  ، خود باید لباس خود و فرزندان را بشوید، با ھیزم آتش درست كند، و با دھان در آن بدمد تا آتش شعلھبپزد
ع(گردد، خود خانھ را جارو كند، شمشیر خونین على  بھ . ساكت سازد) ع(را بشوید، محیط را براى آرامش على  (

روحان جنگى بپردازد، كارھاى دستى چون پشم زنان مدینھ درس و مسألھ دینى بیاموزد، گاھى ھم بھ زخم بندى مج
طلبى برود، بھ مبارزه بپردازد و ریسى را انجام دھد تا كمكى براى زندگى مشترك باشد، بھ حق ... 

توان  نشان داد كھ انجام وظایف مادرى با آن امور متناقض نیست، در عین كثرت مشغلھ مى) سالم هللا علیھا(فاطمھ 
اى شد كھ از سینھ كوھى بجوشد و با  توان چون چشمھ ء مى رد و بگفتھ دكتر بنت الشاطىفرزندانى شایستھ تربیت ك

خود ھزاران گوى و گوھر زرین و سیمین بیرون بریزد، پذیرش خدمات خانوادگى مانع از خدمات اجتماعى و 
 . سیاسى نیست و بالعكس
 
 حاصل تربیت

ھاى بسیار و متعدد و در محیط  رزندان است صاحب فضیلتدر محیط خانھ، ف) سالم هللا علیھا(حاصل تربیت فاطمھ 
اما . بیرون ،زنانى است عفیفھ و كم نظیر كھ ھر كدام چراغ و مشعل ھدایتى براى دیگر زنان در دنیاى اسالم بودند

كنیم را الاقل از سھ دید بررسى مى) سالم هللا علیھا(شود اصل تربیت فاطمھ  در آنچھ كھ بھ فرزندان مربوط مى  . 
 
 :در جنبھ شخصیت -1
او فرزندانى تربیت كرد كھ ھر كدام از آنھا در جنبھ شخصیتى انسانھائى آزاد، مستقل، با روحیھ، و داراى سلوك و 



سالم (بھ دست نورانى فاطمھ . اندازد ھاى قرآن مى رفتارى ھستند كھ توجھ بھ ھر كدام از آنھا آدمى رابھ یاد آیھ آیھ
شیر زنان شجاع، با عرضھ و قھرمان پدید آمدند، كھ داراى عزت نفس، اعتماد بنفس و بھ  شیر مردان و) هللا علیھا

ھا بودند دور از فرومایگى و تن دادن بھ ذلت  . 
این درك و . ھمگى شجاع، با اراده، از نظر روحى قوى، فدائى اسالم و قرآن بودند) سالم هللا علیھا(فرزندان فاطمھ 

كسانى بودند كھ آخرین . ع حساس بھ یارى انسانھاى مظلوم و اسالم مظلومتر بشتابنداراده را داشتند كھ در مواق
 . قطره خون را دادند ولى در برابر ناحقى و ستم سرفرود نیاوردند
 
 :در جنبھ حركت آفرینى -2

 پرورش نسلى بود حركت آفرین و زندگى ساز، نسلى كھ ھر كدام مشعل) سالم هللا علیھا(حاصل تربیت فاطمھ 
در تاریخ ) سالم هللا علیھا(فرزندان فاطمھ . ھدایتند وچراغ فرا راه حیات ھمھ انسانھاو سیاستمداران راستین ھستند

حیات اسالمى مردم موجھا آفریدند و كشتى اسالم را كھ گاھى شدیداً، در تالطم و در حال غرق شدن بود از خطر 
 .نجات دادند
شرایطى و چگونھ با نرمش قھرمانانھ و تاریخى خود زحمت صلح را بخود را ببینید كھ در چھ ) ع(حسن بن على  -

صلحى تاریخى كرد كھ زمینھ ساز قیامھاى بعدى بود و . خرید ولى نابودى اسالم و فناى توان مسلمین را پذیرا نشد
 .خود شھید صلح بھ نفع اسالم شد
د گذشت تا در رگھاى مسلمانان خمود و جامد را بنگرید كھ قیام جانانھ خویش از خون دل خو) ع(حسین بن على  -

خونى جدید وارد سازد و آنھا علیھ ستمگران و عیاشان بھ مبارزه وادارد و خانھ ستم را ویران كند والحق كھ با این 
 .قیام چھ نصیبى وافر براى اسالم فراھم آورد
) ع(و یزید بود و ھم چون شمشیر على را ببینید كھ زبانش چون جالدى براى ابن زیاد ) سالم هللا علیھا(زینب  -

با سخنان خود در كوفھ و شام زلزلھ در اركان خصم انداخت و دنیاى دشمن را بحركت و عصیان  -بّرائى داشت 
سالم هللا علیھا(و بھ ھمین گونھ بود كلثوم و در كل حاصل تربیت فاطمھ . علیھ نظام خودشان وا داشت ). 

 
 : درخدمت بھ اسالم -3

كھ بقاى اسالم را تضمین كردند و جملھ . خادمانى ارزنده و راستین براى اسالم تربیت كرد) الم هللا علیھاس(فاطمھ 
اى پرورش یافتھ بودند كھ  اینان بھ گونھ. اى از آن است معروف االسالم نبوّى الحدوث و حسینى البقاء خود نمونھ

گذارند تا اسالم  كردند از سر و جان مایھ مى و نھى مىپذیرفتند و اعمال خالف اسالم را طرد  دشمنى اسالم را نمى
 .زنده بماند

كرد، آن دیگرى با پسرش یزید، آن سومى حامل پیام شھادت  در تاریخ اسالم دیدید كھ چگونھ با معاویھ ستیز مى
كان فسادو كھ كوشیدند ار) ص(شد، آن چھارمى افشاگر مفاسد بنى امیھ و ھمھ آنھا پشتوانھ انقالب اسالمى پیامبر 

آلودگى را متزلزل سازند و مردم را بھ حقایق پشت پرده حكومت آشنا نمایند و نشان دھند آنچھ خلفا عرضھ 
دارند اسالم نیست مى . 

بانوى بزرگى بود كھ توانست نسل امام تربیت كند و فرزندانى شھادت طلب و فدائى این كھ ) سالم هللا علیھا(فاطمھ 
نسل فاطمھ . جان خود براى اسالم مایھ بگذارند و جلو مقاصد شوم خصم را بگیرنددر مواقع حساس و الزم از 

سالم هللا (زیرا ھمھ آنان درراه اسالم خود را فدا كردند وفراموش نكنیم فاطمھ . نسل شھید است) سالم هللا علیھا(
خود شھیده اسالم است و شوھرش نیز شھید مسجد و محراب) علیھا . 

 
و كانون دارى) هللا علیھا سالم(فاطمھ : 9فصل   

 مقدمھ
دختر پیامبر است، راه و رسمى را در زندگى پدید آورد كھ الحق حجت را بر ھمھ زنھاى ) سالم هللا علیھا(فاطمھ 

اى كھ خداوند براى زنان مقرر داشتھ  اى كھ او در پیش گرفت راه عذر را در انجام وظیفھ با شیوه. عالم تمام كرد



توانستیم دریابیم وظایف متعدد براى یك زن  نبود ما چگونھ مى) سالم هللا علیھا(اگر فاطمھ . تاست بر روى آنان بس
توانند چنان گامى بھ پیش  توانستیم دریابیم كھ زن ھم در سیر بھ سوى كمال مى چگونھ قابل جمع است؟ چگونھ مى

 .نھد كھ حتى از مردان ھم جلو افتد؟
د بھ جھانیان درس داده، درس مادرى، درس ھمسرى، درس كانون دارى، درس با عمل خو) سالم هللا علیھا(فاطمھ 

)خدمت اجتماعى و ھدایت و روشنگرى، بدون فاطمھ  درك این مسألھ ممكن نبود كھ زن در عین ) سالم هللا علیھا
كامل ایفاء  تواند در نقش یك انسان مانند باشد و بدون انتخاب نسبت و مقام مى اى بى تواند عابده فرزند دارى مى

 .وظیفھ كند و شھره گردد
او با اینكھ دختر . دارى و مدیریت كانون است درس خانھ) سالم هللا علیھا(انگیز فاطمھ  ھاى مھم و حیرت از درس

تواند چون دیگر زنان كھ در چنین وضع و موقعیتند براى خود جاه و  پیامبرى عظیم و حاكمى قدرتمند است و مى
ھمانند ھر زن عادى دیگرى سر گرم كار و . كند اى بھ راه اندازد ولى چنین نمى وكبھ و دبدبھجاللى فراھم سازد، ك

نماید شود و در عین حال مسؤولیت اجتماعى خود را نیز فراموش نمى تالش د رخانھ و گرم داشتن كانون مى . 
ھائى از این حیات درخشان فاطمھ  براى اینكھ اھمیت قضیھ روشن شود بھ گوشھ ( كنیم و  اشاره مى) هللا علیھاسالم 

زنیم، باشد كھ راھنماى عملى براى ما، آن ھم باالگوگیرى اززنى  از تالش و كوشش او در این جنبھ حرف مى
 .معصومھ باشد
 

سالم هللا علیھا(خانھ فاطمھ  ) 
اند و گلھاى  در آن زندگى سر كرده) ع(حرف بزنیم، جائى كھ او و على ) سالم هللا علیھا(نخست از خانھ فاطمھ 

اى زندگى را سر كردند كھ دور از خانھ  تا مدتھاى زیاد آنھا در اطاق اجاره. اند بوستان خود را در آن پرورش داده
اى آنھا را بھ محلى نزدیكتر بھ  با یكى از صحابھ سخن گفت و خانھ اجاره) ص(بعدھا رسول خدا . بود) ص(پیامبر 

اى كوچك شدند اى و حجره احب خانھخود آورد، و سالھا گذشت تا آنھا خود ص . 
اى بود كوچك و  بود، و بیش از یكى دو متر با آن فاصلھ نداشت، خانھ) ص(این خانھ كھ در كنار خانھ پیامبر 

. پوشاند و نیم دیگر با شن نرم مفروش بود محقر، گلین، فرش آن شامل حصیرى بود كھ تنھا نیمى از اطاق را مى
ف فقر اھل خانھاى و معرّ  درب آن یك لنگھ . 

از دیدى محلى براى . ھمراز و بھتر بگوئیم ھم بند و ھم سلول بود) ع(با على ) سالم هللا علیھا(در این خانھ فاطمھ 
كھ براى كمك ) سالم هللا علیھا(زندگى و مسكن است، از سوئى دیگر كارگاھى است براى كارھاى دستى فاطمھ 

گرفت و ازجھتى مركز آمد و شد یاران  ت بھ فقرا و مساكین انجام مىمعاش و یا در بسیارى از موارد براى خدم
،زنان مسألھ دار و ھدایت خواه بود) سالم هللا علیھا(، دوستان فاطمھ )ع(على   . 

این خانھ را مدرسھ و دانشگاھى ساختھ بود، نھ تنھابراى فرزندان خود، بلكھ براى زنان ) سالم هللا علیھا(فاطمھ 
آن را كانون مقدسى ساختھ بود كھ اعضاى خانھ، آن را . پرسیدند ت مذھبى خود را از او مىمسلمان كھ سؤاال

ترین محل آرامش و  و خواھیم دید كھ این كانون مطمئن. جستند سنگرى دانستھ و پناه و سكون خود را در آنجا مى
بود) ع(پناه على   . 

 
دارى اھمیت خانھ  

دارى را كارى كوچك شمرد و یا خانھ را بھ شوق اداره و منصبى  كھ خانھازكسانى نبود ) سالم هللا علیھا(فاطمھ 
او بھ این نكتھ آگاه بود كھ كانون خانوادگى . ترك گوید و یا آن را محل و مركزى براى بلند پروازى خود قرار دھد

و اززبان پیامبر  دانست و ھم مى. آید و اداره آن كمتر از اداره یك كشور نیست و حتى پایھ كشور دارى بحساب مى
اى كھ ھیچ كارى از زن با آن برابرى  دارى داراى اجر و حسنھ است، حسنھ شنیده بود كھ خدمت در خانھ و خانھ

كند نمى . 
از اصحاب خود پرسید زن در چھ حالى بھ خدا نزدیكتر است؟ و اصحاب پاسخ درست آن ) ص(روزى رسول خدا 

ن سخن را شنید و پیام فرستاد زن در حالى بھ خدا نزدیكتر است كھ مالزم ای) سالم هللا علیھا(فاطمھ : را ندانستند



90. [خانھ باشد و از آن بیرون نشود ] 
دانست كھ خانھ سنگر است، پایگاه اجتماعى اعضاء است، ھمانند یك نھاد اجتماعى گرانقدر است و كارى  او مى

دارى نیست براى زن از نظر ارزشمندى معادل خانھ دارى نھاد و اداره و مدیریت آن  ّم خود را بھ خانھبدین سان ھ .
او در این راه احساس خجلت و ننگى نداشت و از زیر بار . و نیز تربیت فرزند را در آن بھ وجھى نیكو پذیرا شد

كرد وظایف آن شانھ خالى نمى  . 
انھ بود، و حاصل مھرورزى بھ اھل خ) ع(اش در مسیر تربیت فرزند، مشاوره و ھمدمى با على  مركزیت خانھ

راستین را بیش از پیش محبوب كرد و او راضى بھ این تقسیم كار پیامبر ) سالم هللا علیھا(چنین اقدامى، فاطمھ 
باشد و خداى را بر این امر سپاسگزار و ) ع(بود كھ كار درون خانھ از آن او و كار بیرون خانھ از آن على ) ص(

 . شاكر بود
 
 مسؤولیت او در خانھ

91[رموده رسول گرامى اسالم، رئیس خانھ است و المراة سیدة اھلھا او بف كدبانوئى است مجرب كھ گوئى تمام  [
مسئولیتش سنگین است. ھاى مدیریت خانواده را گذارنده و بھ وظایف خود نیكو آشناست دوره  

 :در آن روزگار دشوار، آن ھم در دوره فقر خاندان پیامبر او باید بھ امور زیر برسد -
اى كھ مركز آمد و رفت است و چند كودك خردسال در آنند امر سر و سامان دادن امور خانھ، آن ھم خانھ - . 
 . امر تربیت و اداره و نظافت و سرپرستى فرزندان كھ آن ھم كارى اندك و آسان نیست -
شورى و صنعتگرى چون بافتن پیراھن براى فرزندان و یا پشم ریسى براى كمك معا امر پیشھ - . 
در این راه ) سالم هللا علیھا(فرموده دست فاطمھ ) ص(امر آسیاب كردن گندم یا جو با دستاس كھ رسول خدا  -
 .زخمى شده بود
ھا آب نداشتند بود و خانھ) سالم هللا علیھا(امر آوردن آب از بیرون كھ در آن روزگار این ھم مشكلى براى فاطمھ  - . 
شوند ویا دیگران مھتدى مى) سالم هللا علیھا(االسالم كھ از بركت فاطمھ امر ھدایت و سرپرستى زنان جدید  -  . 
دوند ولى  و باالخره كارھاى دیگرى كھ ھر زنى بدان واقف است و بھ اصطالح خودشان از بام تا شام در خانھ مى -

ھم مطبوع طبع آنھا گذارند ولى باز  براى تھیھ مختصر غذائى آن ھمھ وقت مى. ماند باز ھم كارشان نیمھ كاره مى
درك سنگینى مسؤولیت او میسر نیست، مگر آنگاه كھ آدمى خود در شرایط آن قرار گیرد. گیرد قرار نمى . 

 
 سكون خانھ

ھائى كھ خداى خواستھ است نام او در آنجا بلند گردد و مورد تسبیح و  از آن خانھ) سالم هللا علیھا(خانھ فاطمھ 
و طبیعى است كھ چنین ] 92[ان ترفع و یذكر فیھ اسمھ یسبح لھ فیھا بالغدو و االصال فى بیوت اذن ّهللا . تقدیس باشد
تواند مركز آشفتگى و ھرج و مرج باشد نخستین چیزى كھ در آن باید حضور داشتھ باشد سكون و  اى نمى خانھ

سعى دارد چنین كند) سالم هللا علیھا(آرامش است و فاطمھ  . 
وھر، كوشش و تالش ارزنده او تا حدود زیادى مرھون زندگى آرام و ساكن او در داند كھ ترقى و عظمت ش او مى

محیط خانھ است و خانھ باید سنگر آرامش و محل تجدید قوا باشد تا شوھر بتواند بنشیند، درست نقشھ بكشد و 
ر بتواند در خانھ باید در سكون و آرامش باشد تا شوھ. درست طراحى كند، و درست تصمیم بھ اجرا و عمل بگیرد

 .آن خانھ احساس راحتى كرده و مشقات بیرون را از تن بھ در نماید
) سالم هللا علیھا(در كنار زھرا ) ع(على . چنین وضعى را داشت) ع(براى على ) سالم هللا علیھا(خانھ فاطمھ 

برد  خانھ پناه مى آمد بھ سنگر كرد و حتى ھر آنگاه كھ از حوادث و مشكالت زندگى بھ ستوه مى احساس آرامش مى
كرد و از نو سرگرم كار و تالش و مبارزه  گفت و تجدید قوا مى سخن مى) سالم هللا علیھا(و در آنجا كمى با فاطمھ 

و در سر ) سالم هللا علیھا(وجود داشت، حتى پس از وفات فاطمھ ) ع(شد و این امر در سراسر زندگى على  مى
 . مزارش
 



 گرمى و روشنائى كانون
را ) ع(در محیط خانھ چون ماھى درخشان بود كھ نور وجودش كانون خانھ و دل على ) سالم هللا علیھا(فاطمھ 
او روشنى بخش خانھ بود، ] 93. [و اذا رایتھم حسبتھم لؤلؤاً منثوراً : او مصداق این آیھ قرآن بود كھ. كرد روشن مى

كردم  آمد و بھ زھرا نگاه مى د وقتى بھ خانھ مىخود فرمو) ع(على . زدود ھا را از دلھا مى دیدارش رنجھا و غصھ
94. [شد ام زدوده مى تمام غم و غصھ ] 

و فرزندان را دل بھ این خوش بود كھ د ركنار ) ع(داشت، على  كانون خانواده را گرم مى) سالم هللا علیھا(فاطمھ 
ور خود جمع كرده، بھ آنھا گرمى و نور ھا را بد از دیدى، او چون شمعى بود كھ پروانھ. اند اند و در آن كانون فاطمھ
اعضاى خانھ با ھم انس و آشتى و معاونتى داشتند، و در كمال ھمرنگى و . اش كانون انس و صفا بود داد خانھ مى

گرفت، ھمگان  تصمیمى مى) ع(اگر على . كردند صداقت، در سایھ ایمان بھ خدا و رسول و كتاب او زندگى مى
شدند و نمونھ  كرد دیگر افراد خانھ با او ھمگام مى تصمیمى اتخاذ مى) سالم هللا علیھا(مھ ھمراه او بودند و اگر فاط

روشن آن موردى است كھ در آن سھ روز تمام اعضاى خانواده افطارى خود را بھ فقیران و یتیم و مسكین دادند و 
95. [خود با آب افطار كردند ] 

شتن كانون، لطف و عنایت بھ ھمسر، رحمت و دلسوزى بھ فرزند در گرم دا) سالم هللا علیھا(و باالخره فاطمھ 
و مصداق احادیث ] 96...[بود كھ خیر نسائكم الطفھن بازواجھن، و ارحمھن باوالدھن و) ص(مصداق حدیث پیامبر 

دیگر رسول خدا چون عفیفھ بودن، شوھر دوست وفرزند دوست بودن و ضمن اینكھ او خود ملھم بھ الھامات الھى 
 . است
 
 مشقت زندگى

روزى بر ) ص(پیامبر . با چنین وصفى كھ گذشت و با آن ھمھ كار و تالش طبیعى است كھ زندگى بر او آسان نبود
گرداند و در عین حال بھ كودك خردسالش  وارد شد و دید كھ با دستھاى خود آسیاب را مى) سالم هللا علیھا(فاطمھ 

چنین وضع آب در دیده گردانید و فرمود دخترماز دیدن ) ص(رسول خدا . سرگرم شیر دادن است : 
ھاى زندگى دنیا را بچش براى وصول بھ حالوتھاى آخرت فاطمھ  تلخى ( گفت خداى را بر این ) سالم هللا علیھا

97. [ھاى او عرض تشكر دارم ھا سپاسگزارم و بر كرامت نعمت شدت، كارش در خانھ بحدى بود كھ گاھى توان  [
دستانش از شدت آسیاب كردن تاول زده و پینھ بست) ع(شد و بھ فرموده على  نش رنجھ مىگرفت، بد را از او مى . 

تنھا كار نبود كھ از ) سالم هللا علیھا(در عین حال این كار یك روز و دو روز نبود و ھم این براى فاطمھ  [98]
) سالم هللا علیھا(روى فاطمھ  مسألھ نظافت خانھ ھم مسألھ بود كھ گاھى سر و. كارھاى دیگر فراغتى داشتھ باشد

نشست كرد و غبار بر او مى راگرد آلود مى . 
ظاھراً از ) سالم هللا علیھا(اى؟ فاطمھ  احوال بپرسید كھ چگونھ) سالم هللا علیھا(از فاطمھ ) ص(روزى رسول خدا 

اش  ى بودن خانھھاى آن، و سختى معیشت و شاید ھم از گرسنگى خود و فرزندان و از خال حاالت زندگى و مشقت
فرمود دخترم آیا بھ این راضى نیستى كھ سیده زنان جھان باشى؟ فاطمھ ) ص(رسول خدا . ازآذوقھ سخن گفت

او سیده زنان عصر خود بود و تو : پرسید مگر مریم دختر عمران سیده زنان نیست؟ پیامبر فرمود) سالم هللا علیھا(
زنان پر خور و ) ص(مى و بانوئى وارونھ گشت و در نظر پیامبر و بر این اساس مالك خان]. 99[سیده ھمھ زنانى 

اگر مالكى . آیند كنند بانو وخانم بحساب نمى پر آذوقھ و متجمل و آنھائى كھ در جالل و جبروت مادى زندگى مى
ن و در عابده بود. براى بانوئى و سیده بودن مطرح باشد در تالش و جھد ھدفدار، در عین تحمل فقر و نادارى است

این چنین بود) سالم هللا علیھا(زاھده بودن و در راه خدا رنجھا را بخود خریدن است و فاطمھ   . 
 

ھا كمك كارى  
در تنگا و خستگى و دشوارى زندیگ بود ولى چنان نبود كھ شوھرى خود خواه و تن پور ) سالم هللا علیھا(فاطمھ 

او . على چنین مردى نبود -نھ . ن بداند و كمك كارش نباشدھا را وظیفھ خاص ز داشتھ باشد كھ این ھمھ كارھا تالش
داد حتى  چھ بسیار ازكارھاى خانھ را او انجام مى. نبود) سالم هللا علیھا(اش كمتر از فاطمھ  در كار و تالش مردانھ



ر بیرون، پخت رسیدگى بھ امو كرد و حتى در مواردى نان مى نشست و گندم آسیاب مى مى) سالم هللا علیھا(بافاطمھ 
اى با فرزندان متعدد، آن ھم كار و اشتغالى مشروع، آب كشى براى مزرعھ و درختان،  تھیھ نان براى چنان خانواده

كارمزدى براى آبیارى درختان، حضور در جبھھ و صحنھ رزم، دستگیرى از بینوایان، بردن نان و آذوقھ براى 
د كارى بس وسیع و پر دامنھ بودھاى سیاسى خو دردمندان، عبادت رسمى و حضور در عرصھ  . 

كرد و قرار بستھ بود براى ھر  اى كار مى در مزرعھ. داد او حتى براى سیر كردن فرزندان تن بھ كار مزدى مى
كرد، با این اتكا  كشد یك دانھ خرما بستاند و بر این اساس براى اھل خانھ غذا تھیھ مى سطل آبى كھ از چاه بیرون مى

آمد بھ فقیران  داشت و از ھمین غذائى كھ با مرارت بھ دست مى ر دیگران را بر خود مقدم مىكھ در مواردى بسیا
داد مى . 

سالم هللا (آمد با ھمان بدن خستھ بھ كمك فاطمھ  شد و بخانھ مى در عین حال ھر آنگاه كھ از كار روز مره فارغ مى
گرداند، گاھى در  آسیاب را مى) سالم هللا علیھا(كرد، زمانى با فاطمھ  گاھى خانھ را تمیز مى. شتافت مى) علیھا

سالم هللا (او در محیط خانھ تالش بسیار داشت، بدان خاطر كھ بھ حال فاطمھ . كرد نظافت خانھ بھ او كمك مى
آمد كرد و دلش بھ درد مى از شدت كار او رقت مى) علیھا . 

. سر گرم آسیاب كردن جویا گندمند)  علیھاسالم هللا(و فاطمھ ) ع(بر آنھا وارد شددید على ) ص(روزى پیامبر 
) سالم هللا علیھا(عرض كرد فاطمھ ) ع(على  -برخیزید من بجاى شما آسیاب كنم . ترید خطاب بھ آنان كھ كدام خستھ

100. [سرگرم آسیاب كردن شد) ع(پیامبر فرمود دخترم برخیز آنگاه خود بجایش نشست و با على . تر است خستھ ] 
 

دارىحاصل كانون   
در محیط خانھ و ثمره كارش عبادت و داراى ارزش بسیار است زیرا) سالم هللا علیھا(حاصل كار و تالش فاطمھ  : 

 .خدمت بھ مردى كھ عزیز خداست و مرد رزم و جھاد است و خداى را بر او نظر عنایت بسیارى است -
در سایھ انس ) سالم هللا علیھا(مھ شدن فاطمھ وفاط) سالم هللا علیھا(در سایھ ھمدلى با فاطمھ ) ع(على شدن على  -

و ھم مسكنى اوست و چھ زیباست كار براى چنین افراد) ع(با على  . 
 .خدمت بھ فرزندان و تربیت نسلى است كھ انسان دوست، متعھد، مكتبى، و نمونھ عالى تربیت اسالمند -
ھا با این سركوب  مسلمین فراھم آمد و ضدیت خدمت بھ اسالم بود زیرا كھ در سایھ آن موجبات خدمت بھ اسالم و -
 .شد و مردم توانستند راه خود را بیابند
با مدیریت خود درس زندگى توأم با سعادت بھ زنان داد، تجاربى فراھم آورد ) سالم هللا علیھا(و سرانجام فاطمھ  -

عبادت است كھ بدین میزان  گیرى از آن عامل رشد انسانیت انسان و مخصوصاً زنان جھان است و كدام كھ بھره
 .داراى ارزش و ثمره اجتماعى باشد
-------------------------------------------- 
 :پاورقى ھا
سالم هللا علیھا(در مراسم دفن فاطمھ  -البالغھ  نھج -1 ). 
 .فاطمة الزھراء -2
فرائد السمطین - 2ج  66ص  -3  . 
14ص  8طبقات ابن سعد ج  -4 . 
االشراف انساب 125ص  -5 . 
15صفوت ص  -شرح حال چھارده معصوم  -6 . 
الرحمانى - فاطمھ الزھراء  -7 . 
انساب االشراف 324ص  -8 . 
43بحار ج  90ص  -9 . 
سوره نور 63آیھ  -10 . 
مناقب ابن مغازلى 367ص  -11 . 



41ص  2حلیة االولیاء ج  -12 . 
 .فضیلھ الزھراء -13
 .فضیلھ الزھراء -14
184ص  3مستدرك ج  -15 . 
184ص  3مستدرك ج  -16 . 
26ص  5صحیح بخارى جزء  -17 . 
الزھراء 87ص  -18 . 
141صحیح مسلم ص  7جزء  -19 . 
 .فاطمھ الزھراء -20
133، 3فضائل الخمسھ ج  -21 . 
460ص  1كافى ج  -22 . 
1منتھى االمال ج  132ص  -23 . 
1ریاحین الشریعھ ج  239ص  -24 . 
43بحار ج  156ص  -25 . 
سالم هللا علیھا(فاطمھ  اشگھاى - 44ص  -26 ). 
ھمان منبع 63ص  -27 . 
 .بھ كتاب نظام خانواده در اسالم و كتاب تشكیل خانواده در اسالم از مؤلف مراجعھ شود -28
8طبقات ابن سعد ج  11ص  -29 . 
23وفاة الصدیقھ الزھراء ص  -30 . 
طبقات 11ص  -31 . 
سیره حلبى 2ج  -32 . 
محسن امین - الزھراء  130ص  -33 . 
الزھراء - 131ص  -34 . 
 .خصایص فاطمیھ -35
1الغدیر  33ص  -36 . 
18ص  43بحار ج  -37 . 
10ص  43بحار  -38 . 
123ص  8روضھ المتقین ج  -39 . 
 .عالمھ مجلسى -40
ع(احادیث در شأن على  -جواھر السنیھ  -41 ) . 
 .كفایة الطالب گنجى شافعى -42
الزھراء 132ص  -43 . 
دالئل االمامھ 35ص  -44 . 
محسن امین - الزھراء  137ص  -45 . 
ھمان منبع 68ص  -46 . 
43بحار ج  94ص  -47 . 
سالم هللا علیھا(فاطمھ الزھراء  107ص  -48 ). 
351ص  3مناقب ج  -49 . 
146ص  1روضة الواعظین ج  -50 . 
350ص  3مناقب ج  -51 . 



23دالیل االمامھ ص  -52 . 
408ص  1تاریخ الخمیس ج  -53 . 
ھرىالزھراء مطا 68ص  -54  . 
1ریاحین الشریعھ ج  74ص  -55 . 
360كافى ص  - 2ج  -56 . 
43بحار ج  -57 . 
2ج  111مناقب ابن شھر آشوب ص  -58 . 
مناقب ابن شھر آشوب 2ج  112ص  -59 . 
الزھراء مال محسن 90ص  -60 . 
الزھراء 102ص  -61 . 
43بحار  114ص  -62 . 
2ج  3صفوة الصفوه ابن جوزى ص  -63 . 
ع(امام صادق  -64 ) . 
سوره رحمان 19آیھ  -65 . 
151المصدر ص  -66 . 
1احتجاج ج  171ص  -67 . 
195ھمان منبع ص  -68 . 
سالم هللا علیھا(زندگانى حضرت زھراء  -69 ). 
33ص  3مناقب شھر آشوب ج  -70 . 
قمى -بیت االحزان  86ص  -71  . 
محالتى - اى از فضایل زھرا  شمھ 35ص  -72 . 
فاطمھ دكتر شھیدى 80ص  -73 . 
74- 1ریاحین الشریعھ ج  9ص  . 
186ص  43بحار ج  -75 . 
28نھج البالغھ نامھ  -76 . 
43بحار ج  -77 . 
 .نھج البالغھ -78
سوره رحمان 22آیھ  -79 . 
سوره رحمان22آیھ  -80 . 
697ص  7تفسیر الدرالمنثور ج  -81 . 
387ص  - 3مناقب ابن شھر آشوب ج  -82 . 
 . حدیث نبوى -83
 .حدیث نبوى -84
نبوى حدیث -85 . 
 .حدیث نبوى -86
 .حدیث نبوى -87
309ص  104بحار  -88 . 
و مراجعھ یك نیازمند) ع(داستان اعتكاف امام حسین  -89 . 
1منتھى االمال ج  134ص  -90 . 
 .روضة الواعظین -91



سوره نور 36آیھ  -92 . 
انسان - 19آیھ  -93 . 
256مناقب خوارزمى ص  -94 . 
سوره انسان 8آیھ  -95 . 
صاحھنھج الف -96  . 
منتھى االمال 133ص  -97 . 
ھمان منبع 134ص  -98 . 
2حلیھ االولیاء ج  42ص  -99 . 
43بحار ج  5ص  -100 . 

 

   
سالم هللا علیھا(حاالت و روحیات فاطمھ  -بخش چھارم  ) 

 
) سالم هللا علیھا(این بخش از بحث را بھ معرفى حاالت و روحیات و حیات شخصى و مواضع اجتماعى فاطمھ 

فصلى از آن درزمینھ معرفى . داریم ایم و مجموعھ مباحثى تنظیم شده را در چھار قسمت عرضھ مى داده اختصاص
و در آن از نقش و عامل عقل و عاطفھ در حیات انسانھا یاد . است) سالم هللا علیھا(حیات احساسى و تعقلى فاطمھ 

كنیم  در آن بحث مى. دھیم ل مورد بررسى قرار مىرا در رابطھ با این دو عام) سالم هللا علیھا(كرده و حیات فاطمھ 
كرد و راه و روش او  در مواقع حساس چھ تصمیمات اصولى براساس عقل اتخاذ مى) سالم هللا علیھا(كھ فاطمھ 

 . چگونھ بود
توان آن را مھمترین نقطھ  اى كھ مى است یعنى، مسألھ) سالم هللا علیھا(فصل دوم آن در رابطھ با عبادت فاطمھ 

از درجات ایمان و عشق او، خضوع و خشوع در عبادت، از حال و شوق او . بحساب آورد) ع(اشتراك او با على 
 . و از تسبیحات و اشكھاى او در حال عبادت در این فصل بحث خواھیم كرد
 
  فصل سوم آن در رابطھ با روحیھ فاطمیھ است و در آن سعى داریم در اجزاء تشكیل دھنده این روحیھ

شناسى و مقاومت او، از روحیھ اطاعت و عبادت او،  ھاى سرشتى آن بحث بمیان آوریم، از روح وظیفھ ز جنبھو ا
 . از روحیھ سازگارى و مدیریت او بحث كرده و از روح ایثار او سخن گوئیم

ل است و در آن سعى داریم از تحم) سالم هللا علیھا(و باالخره فصل آخر آن در مورد صبر و تحمل فاطمھ 
ھاى مشركان در دوران كودكى، از تحمل فقر و مشكالت زندگى در دوران مشترك با  ھا و بدرفتارى محرومیت

ھاى خصم در دوران پس از  ھا و آزار رسانى و نفاق) ع(و از تحمل غصب حق خود و شكست على ) ع(على 
مى مورد عنایت قرار دھیموفات پیامبر سخن گفتھ، رمز و راز این صبر و تحمل و نقش آن را در حیات اسال  . 

 
سالم هللا علیھا(حیات احساسى و تعقل فاطمھ : 10فصل  ) 

 مقدمھ
یكى عقل است كھ مایھ : در ھر انسان معتدلى دو عنصر وجود دارد كھ سبب پیشروى و حركت او در زندگى است
اولى بھ انسان شعور . تروشنائى راه زندگى است و دیگرى راه احساس و عاطفھ كھ عامل بھ پیش و پس راندن اس

ھا، ھیجانھا  آفریند، دومى زمینھ ساز شور و جنبش و عامل پیدایش عشق و شناخت داده وبراى او آگاھى و تمیز مى
ھاست تند و كند شدن  . 

. ھا و كیفرھا براساس آن است اند و راھنماى حیات، تاحدى كھ پاداش عقل را پیامبر درونى انسان معرفى كرده
ھاى الى چرخ  و عاطفھ و احساس را ھم مانند گریس] 1[بك اعاقب و بك اثیب : آفرینش عقل فرمود خداوند پس از



كند ماشین كھ در آدمى عالوه بر شور آفرینى نقش كم كردن اصطكاك و تصادم را ایفا مى . 
شود آدمى بھ خواب و خیال و حیوانیت كشانده شود حیات انسانى بدون تعقل لنگ است و سبب مى . 

ھاست، بھ ھمین نظر وجود این  سرى ھا و سخت ھا، خشكى طراوتى ات بدون عاطفھ و احساس ھم زمینھ ساز بىو حی
اند دو توأماً ضرورت حیات . 

 
 زن و احساس

اى است كھ در حیوانات ازابتداى بلوغ حضور  اند و این مسألھ دنیاى زن را دنیاى عاطفھ و احساس معرفى كرده
یكى عامل زیست و : بر این مسألھ دو عامل اساسى نفوذ دارند. اى دوران حاملگىدارد و براى انسان از ابتد

آید كھ بگفتھ عالمى ھر سلول وجودى  جنسیت است كھ بھ سبب آن ترشحاتى ولو خفیف از ھورمون غریزى پدید مى
تران را از و دیگرى عامل تربیت كھ در ھمھ جاى جھان سعى بر این است دخ. آورند كھ من زنم زن فریاد بر مى

 . ھمان آغاز مادر بار آورند و مادرى ھمھ گاه تداعى كننده عاطفھ و احساس است
شوند و در اینجاست كھ دستگاه تربیت  این است كھ گاھى احساسات و عواطف انسان عامل اسارت و ذلت آدمى مى

 .باید بھ كمك رسد و آن جنبھ را در نسل تعدیل و ھدایت كند
ما در این مسألھ اندكى . ولى عامل تعقل ضرورتر است تا قادر بھ كنترل آدمى باشد عاطفھ ضرورى حیات است

تر باشد مسألھ نسبتاً روشن) سالم هللا علیھا(كنیم تا در شرح و تطابق آن با حیات فاطمھ  تأمل مى . 
 
 نقش عاطفھ در حیات

یابیم عواطف زندگى را رنگ  بدینگونھ كھ مى. كنیم و از اثرات آن نخست از نقش عواطف در زندگى یاد مى
ھا و  چھ بسیار غم. آورند بخشند و زندگى را از حالت یك نواختى بیرون مى دھند و بھ حیات انسان تنوع مى مى

ھا، و سرورھا كھ راه مرگ را بر  آیند و چھ بسیارند شادى تاثرھا كھ در عین نگرانى آفرینى نعمتى بحساب مى
نمایند روى آدمى سد مى . 

ھمھ انواعش موج آفرینند، چھ عواطف مثبت مثل عشق، نوازش، محبت، چھ عواطف منفى مثل ترس و  عواطف بھ
نفرت و چھ عواطف خطر آفرین مثل خشم، كینھ و خشونت، عواطف زمینھ ساز فراز و نشیب و نوسانات در 

شوند آدمى در یك نواختى و یكسانى در جا نزند و نپوسد زندگى انسانند و باعث مى . 
چھ بسیارند . ھا نھراسیدن است عواطف شور و رغبت است، پیشروى است، تن دادن بھ خطر و از دشوارىحاصل 
ھا و پیوندھا كھ تجدید و یا ایجاد  چھ بسیارند انس. شوند و بر عكس ھاى گشاده كھ در سایھ آن از نو بستھ مى گره

شوند زندگى بھ روى انسان لبخندى داشتھ باشد گردند و سبب مى مى . 
شود ونزدیك بھ از ھم گسستن است ولى وجود عواطف  ر حیات مشترك گاھى روابط دو تن بھ سر نخى وصل مىد

شود كھ این تار فیمابین از ھم نگسلند و روابط شان را تیره و غیر انسانى نسازند و زندگى  و یاد آورى آن سبب مى
ھا بسیارند زن و شوھر، والدین و فرزندان از این نمونھ . 

 
قل در حیاتنقش ع  

در . شناسیم كار عقل تمیز خیر از شر و حق از باطل است، بوسیلھ آن صحیح را از سقیم و حسن را از قبح باز مى
یابیم كھ در شرایطى ویژه چگونھ عمل كنیم و یا در تنگناھا و در مخاطرات از بین دو یاچند راھى كھ پیش روى  مى

براساس . اند ى انسان ویكى ازدو حجت خدا بر خلق معرفى كردهعقل را پیامبر درون. ماست كدام را برگزینیم
خداى را بر ھر انسان دو حجت است، حجت ظاھر، و حجت باطن، حجت ) ع(سخنى از امام موسى بن جعفر 

و اما الظاھرة  -حجة ظاھرة و حجة باطنة  - ان � على الناس حجتین . (ھا اند و حجت باطن عقل ظاھر انبیاء و ائمھ
2) [بیاء و الرسل و االئمة فاما الباطنة فالعقولو االن ]. 

این كھ، بھ خدا اعتقاد داریم، بھ نبوت ومعاد ایمان داریم براساس تأیید عقل است و اینكھ ما بھ دنبال مفاسد نیستیم و 
ن عقل بدین سا. كنیم باز ھم بدلیل عقل است پرھیزیم، بدیھا را نھى و خوبیھا را توصیھ مى از شرور وگمراھى مى



 . نعمتى بزرگ است و فاقد آن فاقد ھمھ چیز است
 
 بناى حیات انسان

این سخن بدان علت . بدین سان بناى حیات انسان باید بر دو ركن عقل و احساس ولى مھار احساس بدست عقل باشد
اه را بیابد و از است كھ در حیات این جھان كھ مقدمھ حیات آن جھان است راه و بیراھھ بسپارند و اینكھ آدمى باید ر

بیراھھ بپرھیزد جاى بحث و سخنى نیست، ولى اینكھ این دو را عقل باید تشخیص دھد با احساس جاى بحث براى 
اى است و از دید ما بدلیل خود عقل راھنماى ما باید عقل باشد عده  . 

ھا ما را  ھ در سراشیبىعقل ضرورى حیات براى عقال و در بند كردن آدمى است و باید نقش ترمزى را ایفا كند ك
ھاى عاطفى در ھمھ سنین نیاز داریم  ما بھ نرمش. از سقوط نجات دھد و این در عین ضرورت وجود عاطفھ است

 .و حتى محتاج آنیم كھ گاھى كودكانھ در خواست نوازش و محبت داشتھ باشیم
علت ضعف تربیت در مقابلھ با  مشكل اساسى در سر راه بسیارى از انسانھا این است كھ در موردى عقل آدمى بھ

گردد و در آن صورت  شود و یا آدمى گاھى در میان امواج سھمگین عواطف دچار مخاطره مى احساس مجاب مى
شود شناخت وظیفھ مشكل و آدمى غرق در ھوسھا مى  . 

مین خاطر بھ ھ. ھا، اغلب بخاطر غلبھ احساس بر عقل است ھا و خود پرستى ھا، خودخواھى ھا، گنھكارى آلودگى
این مھم است كھ آدمى در اعتدالى بھ سر برد، آنچنان كھ نھ عقل او بھ دور از عاطفھ حكم دھد و نھ عاطفھ و 

اى ھست كھ حضور آن در افراد عادى اندك و در افراد ساختھ شده  احساس، بھ فرمان عقل بھ پیش رود و این مسألھ
ھا و  اند ولى تمرین آنھا كھ پاى بند بھ مذھب نبوده ھاى الھى و حتى شخصیت. و پرورده بھ صورت كامل است

اند اى داشتند این جنبھ را براى خود حل كرده ریاضتھائى و محاسبھ و مراقبھ  . 
 

سالم هللا علیھا(نگاھى بھ زندگى فاطمھ  ) 
ورد بررسى رویم و حیات او را با این زمینھ م) سالم هللا علیھا(حال با این مقدمھ نسبة طوالنى بھ سراغ فاطمھ 

در . اى از اضداد است انگیز و از این دید شاید شامل مجموعھ خواھیم دید كھ حیات او حیاتى شگفت. قرار دھیم
بینیم ولى عاطفھ و احساسش تحت راھبرى عقل و این براى زندگى یك زن  حیات او ھم عاطفھ و تعقل را توأماً مى

 . مایھ شگفتى و حیرت است
قل قوى باشد در احساس ضعیف خواھد بود و اگر در احساس نیرومند باشد در تعقل ضعیف معموالً آدمى اگر در تع

در این است كھ آنھا در آنجا كھ جاى عاطفھ ) ع(و حتى ھمسرش على ) سالم هللا علیھا(شگفتى حیات فاطمھ . است
 .است در منتھاى اوجند و آنجا كھ جاى تعقل است باز ھم در منتھاى اوج

آورند كھ از پاى دخترى یتیم خلخالى را ربودند  را ببینید، براى او خبرى مى) ع(المومنین على شما زندگى امیر
ام و آنجا كھ  چنین حكمى را بھ كسى نداده) ع(لرزد كھ خدایا من على  گرید و مى خوابد، مى شب تا بھ صبح نمى

غرد كھ با على  د و بھ شمشیر كجش مىرزم رود و مى شود بھ میدان مى مسألھ جھاد و مبارزه در راه خدا مطرح مى
نامردى مكن) ع(  . 

و بھ عبارتى نسخھ ثانى على ) ع(جفت و ھمتاى على ) سالم هللا علیھا(فاطمھ  ( است) ع در جاى عاطفھ و احساس  .
گوید كھ  كند و در جاى تعقل و احساس چنان معقول سخن مى گرید كھ طوفانى ایجاد مى ریزد و مى چنان اشك مى

سازد سول هللا را در فصاحت و بالغت زنده مىخاطره ر . 
 

سالم هللا علیھا(دنیاى فاطمھ  ) 
دنیائى آمیختھ با تعقل و احساس است، از دیدى نمونھ كامل اندیشھ است و از دیدى ) سالم هللا علیھا(دنیاى فاطمھ 

او . نى دور گرددشود كھ از مقصدى عقال دیگر نمونھ كامل عاطفھ و احساس، و غلبھ احساس بر او سبب نمى
داند حیات بدون بصیرت نوعى  زیرا مى. رود زندگى توأم با بصیرتى براى خود برگزیده و بر آن اساس بھ پیش مى

العاقل على غیر (گردد  بیراھھ رفتن است كھ سرعت مسیر در آن سبب بعد مسافت ودورى بیشتر از ھدف مى



3) [یر اال بعداً بصیرة، كالسائر على غیر الطریق ال یزیده سرعة الس ]. 
كند ولى زندگى  فھمد و یا وجود آن را اداراك مى او ھم چون دیگران احساس و عاطفھ دارد، لذت و نفرت را مى

حیات توام با معرفت دارد كھ . ھوسى ندارد، احساس او ھم اندیشیده است و از خامى و ناپختگى نسبى بھ دور است
 . با ایمان و باور قلبى آمیختھ است

در لفافھ ایمان است و عقیده و پیچیده است بھ عشق و حرمت گذارى بھ حقیقت و ) سالم هللا علیھا(اس فاطمھ احس
با در ) سالم هللا علیھا(این خود حكایت دارد از درھم آمیختگى عقل و احساس و غلبھ عقل بر احساس، فاطمھ 

حق، دوستدارى حقیقت، طرفدارى از علم، و  سازد براى اخالص و وفادارى بھ آمیختن این دو با یكدیگر سندى مى
داند و در سایھ حیات  او در سایھ حیات عقلى؛ خویشتن را مسؤول راه نشان دادن مى. بھ كارگیرى از آن در راه خدا

 . احساسى، خود را مسؤول بھ راه اندازى مردم وشور آفرینى در آنان براى سرعت سیر در راه ھدف
 
 حاصل چنان زندگى

كوشد  خوابد بلكھ مى دھد ولى بدنبال آن فرو نمى او شعار مى. زندگى آمیختگى قول وایمان و عمل است حاصل چنان
ھم فرد قول وسخن است . آن شعار را محقق گرداند و ھم شعار او تنھا بر آمده از دھان نیست كھ با جان ھمراه است

4[ا ال تفعلون و ھم انسان عمل، پس مصداق این سرزنش قرآنى نیست كھ لم تقولون م ] . 
داند كھ سخنان بدون عمل فاجعھ نفاق را بدنبال دارد و عمل بدون تعقل بدون  نیك مى) سالم هللا علیھا(فاطمھ 

ارزش  كارگیرى شعور و آگاھى فاجعھ ویرانى و انحطاط و سقوط را و بدین نظر این ھر دو را پوچ و بى
شناسد مى . 

دشمنى و خشم دارد . داند آن را در چھ راھى بھ كار گیرد دار، مى ى جھتمحبت دارد ول) سالم هللا علیھا(فاطمھ 
یحب فى هللا : او مصداق این سخن معصوم است كھ. داند آن را در چھ راھى مصرف كند دار و مى ولى آن ھم جھت

5[و یبغض فى هللا و یسخط فى هللا و یرضى فى هللا  ]. 
محبت در اووجود دارد زیرا كھ اساس دین بر آن . زحمت آفرینتعقل بى عاطفھ نقص است و عاطفھ بدون اندیشھ 

7[و الذین آمنوا اشد حبا � . اما محبت او در جھت دوستدارى خداست] 6) [ھل الدین اال الحب(استوار است  ]. 
ال نمونھ بینیم مواردى از آنھا را ذی تعقل و احساس را تواماً مى) سالم هللا علیھا(ھاى حیات فاطمھ  ما در ھمھ جنبھ

طلبند و كیفیت آن را  آوریم تا درسى باشد براى ھمھ انسانھا بویژه براى بانوان كھ حیات فاطمھ گونھ را مى مى
كنند جستجو مى . 

 
اش بھ پدر عاطفھ  

گوید  گردد و مى پیامبر از آخرین سفر حج بر مى. بینیم بُعد تعقل و احساس او را در رابطھ با پدر در این نمونھ مى
سالم هللا (فاطمھ .خواند ،و امسال آن را دوبار بر من خواند جبرئیل ھر سال یكبار تمام قرآن را بر من مى دخترم،

تكانى ) سالم هللا علیھا(فاطمھ . پرسید این سخن چھ معنى دارد؟ پیامبر فرمود پندارم سال آخر عمر من است) علیھا
زند  خورد و اشك در چشمانش حلقھ مى مى [8] ( ھمین دختر با چنین شرایطى عاطفى پدر را در  ).بعد احساس

بعد تعقل. (پردازد بیند، ھم چون جراح و زخم بندى ماھر بھ مرھم گذارى مى جنگ مجروح مى ). 
اى  اى بر در آویختھ و دستبند نقره یابد كھ پرده را مى) سالم هللا علیھا(كند و فاطمھ  پیامبر از سفرى مراجعت مى -

با خداحافظى سرد از او جدا ) ص(رسول خدا . كھ ھر زنى بدان احساس سرگرم است بر دست دارد، ھمانگونھ
پرده را از در باز و بھمراه دستبند براى پدر  -یابد  در بعد تعقل آن را در مى) سالم هللا علیھا(شود و فاطمھ  مى

و فرماید فداھا ابوھا اش كن و پیامبر از این درك و عقل دختر بھ وجد آمده فرستد كھ در راه خدا ھزینھ مى . 
] 9)[العقل ما عبد بھ الرحمن و اكتسب بھ الجنان(او عقلى را واجد است كھ زمینھ ساز بھشتى كردن اوست 

شود و بدین سان  آموزد و خداى را شاكر مى سان بجاى مستخدمى كھ درخواست كرده بود، تسبیحات را مى بدین
سازد مى) ع(اینگونھ اندیشیدن است كھ او را مشاور على  . 

 



اش با ھمسر در عاطفھ  
او بمصداق سخن . با ھمسر از دیدى بمانند ھمھ ھمسران ارتباطى عاطفى است) سالم هللا علیھا(ارتباط فاطمھ 

گوید از  و حتى در مسجد در خطاب بھ ابوبكر مى] 10) [خیر نسائكم العفیفة الغلمة(پیامبر شدیداً ھمسر دوست است 
ع(على  توانم تحمل كنم را نمى) ع(ن اھانت و صدمھ بھ على دست بردارید، م (  . 

ھمرزم است و ھمراه، كمك كار على . و داراى كفویت واقعى است) ع(از سوى دیگر داراى رابطھ تعقل با على 
رزمد و فاطمھ  مى) ع(على . است و حتى مشاور او) ع( ( شوید لباس و شمشیر خون آلودش را مى) سالم هللا علیھا  . 

و با ھمھ بحثھا و ) ع(ھا از والیت على  دارد با ھمھ دفاع) ع(ھ اعالم نظرھائى كھ در جنبھ اسالمى با على او با ھم
كشد نیاز مادى و غذائى  در بعد عاطفى دچار چنان شرمى است كھ حتى خجالت مى) ع(احتجاجات با دشمنان على 

در حین ) ع(سخن بگوید و على ) ع(على بگوید و یا از درد و صدمھ وارده بر پھلو با ) ع(خود را بھ على 
براى دفن باید از ورم بازویش خبردار گردد) سالم هللا علیھا(شستشوى فاطمھ  . 

 
اش با فرزند عاطفھ  

ولى در آنجا كھ بحث تعقل و منطق است عاطفھ مادرى . او مادر است و طبعاً داراى عاطفھ و احساس مادرى است
. حسن و حسین تقاضاى آب كردند. ماید پیامبر بر ما وارد شد و من در بستر بودمفر مى) ع(على . گیرد را نادیده مى

حسین . پیامبر بھ سوى گوسفندى رفت كھ در خانھ ما بود آن را دوشید و شیر آن را در ظرفى نخست بھ حسن داد
فاطمھ . رسول خدا او را دور كرد. آمد كھ اول او شیر بنوشد ( لش بر حال طفل مادر بود و د) سالم هللا علیھا

گفت اى رسول خدا آیا برادرش از او محبوبتر است؟. سوخت) حسین(كوچكتر   
11. [ولیكن حسن پیش از او درخواست آب كرد-فرمود نھ ) ص(رسول خدا  ] 

كرد كھ حسین را زمین بزن  پیامبر حسن را تشجیع مى. كردند گرفتند و با ھم زور آزمائى مى حسنین با ھم كشتى مى
شد كھ یا رسول هللا آیا تو بزرگتر را  از این موضوع ناراحت مى) سالم هللا علیھا(فاطمھ . داد رأت مىو بھ او ج
رسول خدا فرموددخترم نگران نباش این ) عاطفھ مادرى(كنى كھ كودك خردسال را بھ زمین اندازد؟  تشجیع مى

تعقل] (12[گیرد آرام مى )سالم هللا علیھا(كند و فاطمھ  جبرئیل است كھ دارد حسین را تشجیع مى ). 
 

سالم هللا علیھا(واقع بینى فاطمھ  ) 
بیند ولى تسلیم آن نیست،  واقع بین است ولى ھدفگرا، وضع و شرایط موجود را دائماً مى) سالم هللا علیھا(فاطمھ 

اندیشھ براى كوشد فرجام امور را بنگرد، گاھى در شرایط حاد زندگى این  دائماً سر گرم ارزیابى از آن است و مى
آمد كھ احساسات درونى خود را یكباره بیرون بریزد و عقده دل را كھ ترس از گلوگیرى آن داشت رفع  او پدید مى

 . كند ولى فرمان عقل و تابعیت حكومت هللا، او را از این اقدام مانع بود
داد از روى ھوى و  انجام مىكرد، كارى كھ  دید ولى در زندگى خود ھدف خویش را تعقیب مى ھا را مى او واقعیت

اش فرموده بود درباره) ص(رسول خدا . ھوس نبود : 
كند كھ خدا آن را دوست نداشتھ باشد و در مراحل خواھش و تمنایش بجائى رسیده كھ او آنچھ  این دختر كارى نمى

خواھد  را كھ خدا خواستھ است مى ( 13) [مصداق و ما یشاؤون اال ان یشاء هللا رب العالمین ]. 
اش با خود، با خداى و با دیگران عقل است و خرد، نھ چیزى دیگر، او مصالح و منابع اسالم را  عامل تنظیم رابطھ

پرسد آیا  خواھد انجام دھد نخست از خود مى در ھر اقدامى كھ مى. ھاى شخصى حیات را دھد نھ جنبھ مالك قرار مى
رد و شاید در دل این احساس براى زنان پدید آید كھ اگر شفقت دا) ع(بھ على . خداى ھم بدان رضایت دارد یا نھ؟

داند تا خداى  مى) سالم هللا علیھا(اما فاطمھ . ھمسرش بھ جبھھ رود كشتھ شود و قلباً ناراضى از حركت او باشند
ع(پس نباید از حضور على . شود و جائى را كھ خداى بخواھد جاى سخنى نیست نخواھد كسى كشتھ نمى در جبھھ  (

ان باشد و او نگران نبودنگر . 
 
 مواضع حق او



شود كھ از ھمان دوران كودكى در  براى بكارگیرى عقل و تسلط او بر خود در سایھ این تصویر روشن مى
بیند پدر او را كتك زدند، شكمبھ حیوان بر  شنود و یا مى او مى. شرایطى است كھ دائماً براى او خبر ناگوار آورند

ع(از دنیا رفتھ، داندان پدر را شكستند، عمویش را شھید كردند، على اند، مادرش  سرش ریختھ را زخمى كردند  (
 ...و

سالم هللا علیھا(لرزاند وفاطمھ  اینھا ھمھ ازمسائلى است كھ دل یك زن را مى از شنیدن این اخبار ناراحت و گریان  (
شد و سخنى خالف  و اسیر احساس نمى داد شد ولى ھرگز رفتارى غیر متعادل و غیر عقالنى از خود بروز نمى مى

كرد رضاى خدا بر زبان جارى نمى  . 
سالم (اما فاطمھ . آیند و ممكن است خود را بھ ھر آب و آتشى بزنند معموالً زنان در تضییع حق خود زود بخشم مى

ف زد بحق منطقى حر. اى در پیش گرفت خود نگھ دار بود و در دفاع از حقوق خود، راه معقوالنھ) هللا علیھا
 .احتجاج كرد، و خصم را بھ صداى منطقى بھ محاكمھ كشاند

كتك خورد و بھ بستر افتاد، و در زمانى كھ مشاھده اعمال ) سالم هللا علیھا(در مبارزانى كھ بر اثر آن فاطمھ 
ى از كشاند، تفكر و تدبرش، آینده نگرى او، مورد حیرت بود و روز تبھكارانھ دشمن گاھى او را بھ فریاد مى

را وادار بھ قیام و دفاع نمود) ع(تضییع حق خود چندان نگران شد كھ با سخنانش على  ولى ناگھان صداى تكبیر  .
ع(را در اذان مسجد و نام پدر را در آن شنید و على  فرمود براى حفظ این نام و زنده ماندن آن قیام نكردم و  (

دھد د را فرو خورد و این غلبھ تعقل بر احساس او را نشان مىساكت و تسلیم شد و خشم خو) سالم هللا علیھا(فاطمھ   
. 
 

ع(در دفاع از على  ) 
را ) ع(على . بینیم مى) ع(را در دفاع از على ) سالم هللا علیھا(اى دیگر از آمیختگى تعقل و احساس فاطمھ  جلوه

درد و رنج ناشى از ضربھ خوردن بھ  با ھمان) سالم هللا علیھا(فاطمھ . جبراً بھ مسجد بردند تا از او بیعت بگیرند
خواھید پسر عم مرا رھا كنید و گرنھ بر سر قبر  مسجد آمد و با صداى بلند گفت اى ابابكر از جان شوھرم چھ مى

جلوه احساس] (14[پدر روم، گیسو پریشان كنم و شیون و نفرین نمایم  ). 
ع(على . دیدمسلمان گوید آثار غضب خدا را در مسجد  -ولولھ در مسجد افتاد  در ھمان حال بدو گفت ؟ دختر نبى  (

را شنید و آرام ) ع(كالم حق على ) سالم هللا علیھا(و اینك جاى نفرین كردن نیست فاطمھ  -رحمة للعالمین ھستى 
. كنم و تسلیم امیرمؤمنان و خلیفھ راستین پیامبرم شد و فرمود چون شوھرم، ولّى خدا،امر كرده است اطاعت مى

اى عمل كند كھ  ولى دریافت كھ در اینجا مسألھ تعقل باید مطرح باشد و باید بھ گونھ. ود داشت شدیداً احساس وج
و آنچھ ثبت شدنى است در تاریخ ثبت . ھاى فریب خصم باال روند، حقایق آشكار گردند امور روى روال بیفتند، پرده

رسد و مردم بھ داورى خواھند  ر فرا مىگیرى نیست روزى آن روزگا گردد و اگر امروز توان قضاوت و تصمیم
 . نشست
 
 سخنانش در مسجد

را غصب نمودند ،زحمات پدرش ) ع(كند حق او را ضایع كردند، حق على  بھ مسجد رفت، در حالیكھ احساس مى
ابوبكر گفتھ بود من فدك را بدست امت سپردم تا در آن در . در حال ھدر است و در مسجد از حق خود حرف زد

نگ استفاده كنندمیدان ج . 
كار . خواھید نیرنگ بازى كنید واین بنده پاك خدا را باطل گو معرفى كنید اندیشیده و بھ دور از احساس فرمود، مى

وبا منطقى مستدل دشمن را خاموش كرد و وجدان ... گران زمان ھیچ تفاوتى ندارد و ثمر حیلھ ھاى بى شما با تالش
 . جمعى را اقناع ساخت

این كتاب خدا پیش ! گوئید شود؟ چرا دروغ مى ھان اى مردم شما را چھ مى: طب قرار داد و فرمودمردم را مخا
كند؟ اى مسلمانان چرا دم  برم؟ آیا حكم جاھلیت را طلب مى پندارید من از پدرم ارث نمى شما مى. روى تان است

15... [اید اید؟ چرا كتاب خدا را رھا كرده و پشت سر انداختھ فرو بستھ ] 



چنان محكم و متین حرف . شود شود كھ در سخنان او ھیچ آثار تزلزلى دیده نمى حیات تعقلى او از اینجا معلوم مى
زند و  از نو زنده شده و حرف مى) ص(آورد و گوئى زبان خاموش محمد  زد كھ حرف زدن پیامبر را بھ یاد مى مى

دھد ن مىرا نشا) سالم هللا علیھا(این خود تعقلى بودن رفتار فاطمھ   . 
 

اى براى زنان خطبھ  
در بستر بیمارى است، زنان مھاجر و انصار براى . است) ع(و ھم آواى على ) ص(او در بیان و سخن ثانى پیامبر 
یابیم دارد كھ در آن آمیختگى تعقل و احساس را بھ وضوح مى آیند سخنان را بیان مى عیادت او مى  . 

قالیة لرجالكن و نسب بھ مردان  -ام  تان سیر شده خدا سوگند از زندگى در دنیاىب -اصبحت و هللا عائقة لدنیا ُكّن  -
لقظتھم بعد ان عجمتھم پس از گنگى و اللى بھ سخن شان آوردم و شناتھم بعد ان . شما سخت غضبناكم

و آنگاه فرمود] 16...[سبرتھم  . 
واى بر آنان چرا . پست و گفتارشان نارساستاندیشھ شان . مانند اى مى اینان بھ شمشیر شكستھ و تیغ زنگار خورده

 نگذاردند حق در مركز خود استقرار یابد؟
پندارند در  چرا پایگاه خالفت نبوى را از خانھ وحى دور ساختند؟ نفرین بر مردمى كھ خویشتن را نیكو كار مى

17...[فقبحاً للقول الجد، و الجد بعد اللعب و صدع القناة و خطل االراء. حالیكھ تبھكار و فاسدند ] 
شود تا حق را بر سر  كھ معقول باشد وارد مىنشیند، در ھر راھى  ساكت نمى) سالم هللا علیھا(بر این اساس فاطمھ 

ھا آشنا سازد كھ آنان دریابند آنچھ كھ  جاى خود قرار دھد و اگر توان چنان كارى نباشد الاقل فریاد خود را در گوش
شود كارى خالف است گیرد و واقع مى صورت مى  . 

 
سالم هللا علیھا(ھاى فاطمھ  گریھ ) 

اند و این سخنى است كھ در روایات و شرح احوال  اى و اشك ریز معرفى كرده گریھرا زنى ) سالم هللا علیھا(فاطمھ 
پس از فوت پیامبر دیدگانش : نویسد ابن شھر آشوب در كتاب خود مى. شود فراوان دیده مى) سالم هللا علیھا(فاطمھ 

با فرزندان ) ص(پیامبر حتى گاھى بھ یاد . یافت گریان و قلبش سوختھ بود، جھان را در برابر چشمانش تاریك مى
گفت كھ پدر مھربان شما چھ شد؟ چھ شد آن كس كھ ھمھ گاه شما را بر دوش خود سوار  خود سخن مى

گریست و آنگاه مى] 18...[كرد مى  . 
دیگران ]. 19[پس از مرگ پدر ھرگز خنده بر لب نیاورد ) سالم هللا علیھا(نویسد فاطمھ  دحالن مفتى شافعى ھم مى

را در ردیف یكى از چھار اشك ) سالم هللا علیھا(حتى برخى از مورخان فاطمھ . ى از این سخنان دارندھائ ھم نمونھ
اند و ریز دنیا معرفى كرده ... 

اش تنھا یك گریھ عاطفى براى مرگ پدر است ؟ آیا گریھ. گریست مى) سالم هللا علیھا(باید دید چرا فاطمھ   
دھد كھ در وراى آن ظاھر مسألھ  نشان مى) سالم هللا علیھا(ھ تعمق در حاالت و روحیات و طرز تفكر فاطم

ھا و اشك  اینكھ فردى چون او براى مرگ پدر بگرید جاى انكار نیست ولى آیا ھمھ گریھ. مھمترى وجود دارد
ھاى دیگرى وجود دارند از  ھاى او محمل براى گریھ. ھا براى نفس فوت پدر بود؟ بھ نظر ما پاسخ منفى است ریزى

لھجم : 
بیند مارھاى زخمى جاھلیت  ریزد از آن بابت كھ مى بیند، اشك مى او گریان است زیرا اسالم را در مسیر خطر مى -

بیند خائنان بھ اسالم و  او گریان است زیرا مى. خواھند دوباره بھ جان مردم افتند اند مى جان گرفتھ و زنده شده
خواھند انتقام خون بستگان خود را  شوند و مى متولیان اسالم مىمشركان كھ از ترس شمشیر اسالم، ایمان آورداند 

ایم و باالخره او  بگیرند، ھمانگونھ كھ ما بعدھا در یاوه گوئیھاى یزید پس از دیدن سر بریده سیدالشھداء دیده
یابد واسالم را در مسلخ كفر در حال ذبح شدن گرید زیرا حتى انسانیت را بر باد رفتھ مى مى  . 

اى علیھ  خواھد بشریت را بیدار كند، پرونده ن گریھ او یك فریاد است و یك اعتراض، او با این فریاد مىبدین سا
خصم بگشاید كھ تا قیامت گشوده باشد و الاقل آیندگان دریابند كھ بر اسالم چھ گذشتھ است و آنچھ كھ بھ آنان معرفى 

ترین  ترین و لطیف اى زبان دار و خالص این گریھ گریھشود از لحاظ منبع و منشاء مورد ارزیابى قرار دھند و  مى



 .زبانھاست و متعھدانھ است و تعھد آور
 

سالم هللا علیھا(درود بر فاطمھ  ) 
اى مھار حكمت و حلم، و اى بانوى فاضلھ و عاقلھ و اى سرورى كھ از صبر تو صبر ) سالم هللا علیھا(اى فاطمھ 

خش زنان است و الھام ده آنان، سالم بر تو و بر عشق الھى تو كھ خانھ بخشم آمد، سالم بر تو كھ وجود تو عزت ب
كند و سالم بر حماسھ تو كھ حماسھ مقاومت است دل را روشن مى  . 

 
سالم هللا علیھا(عبادت فاطمھ : 11فصل  ) 

 مقدمھ
اس ضعف و در این جھان پھناور كھ قواى قاھر متعددى بر انسان تسلط دارند و در مواردى آدمى را دچار احس

شوند و چنین امرى بنوبھ خود سبب بروز  سازند موجب تزلزل آفرینى در مسیر رشد و حركت زیاد مى یأس مى
ھاى بیحساب وحتى  ھا، تن دادن بھ عوامل درد آفرینى چون اعتیاد، وابستگى احساس پوچى و بى اصالتى، خودكشى

ھاست پناه بردن بھ دامن آلودگى  . 
ین شرایط و چپرگى بر این عوارض ارتباط با نیروى قویتر از آن قوا و یا قوا آفرین، خود در طریق دور ماندن از ا

ھا و  و عبادت در چنین وضع و شرایطى است كھ معنى پیدا كرده و زمینھ ساز آرامش و طرد پوچى. یك اصل است
شود ھا و در كل روح زندگى مى بى اصالتى  . 

سازد و در سایھ این  را با پدیده آفرین قاھر و بینھایتى مربوط مى در عبادت موجودى بسیار كوچك و ضعیف خود
بخشد و این از مھمترین  ارتباط احساس قدرت كرده و وجودش را از گل و الى و عوارض گرفتار كننده نجات مى

 . رمز و راز عبادت است
 

و عبادت) سالم هللا علیھا(فاطمھ   
، رمز و راز عزت و سرافرازى، قدرت و عظمتش را باید در )ص(بر دختر پیام) سالم هللا علیھا(در مورد فاطمھ 

او زنى بود كم سال و جوان، ولى در عبادت چون پیرى عارف، دستش بھ سوى خدا بلند و . عبادت جستجو كرد
 . قامتش در راه عبادت او دائما در خم و راست

تواند  ستش كرده و تنھا بانوئى است كھ مىاو در عالم وجود تنھا زنى است كھ خداى را با تمام ذرات وجودش پر
او در سایھ عبادت خود را بھ مقام قربى رسانده كھ حاصلش چشم و گوش خدا . مظھر عبادت معناى واقعى باشد

 . شدن و امرش مؤثر در كون و ھستى شدن بود
، و مسؤول اداره آنان، و از دیدى چون دیگر زنان است، داراى خانواده و ھمسر و فرزندان) سالم هللا علیھا(فاطمھ 

حتى در كارھاى جنبى دیگر مثل اشتغال بھ كارھاى دستى اقتصادى، و ھوایت زنان و بانوان و خدمت رسانى بھ 
محرومان است كھ ھمھ آنھا رنگ و حال عبادت را دارند ولى از دیدى دیگر عابده است بى مانند، آنچنانكھ حتى 

عناى خاص آن كار دیگرى نبوداند او را جز عبادت بم برخى گمان كرده  . 
روزھا پس از فراغت از كارھاى جارى زندگى و شبھا پس از بخواب رفتن دیدگان مردم و فرزندان وارد محراب 

شود كھ خداى  او در این راه مصداق خطاب خدا با موسى مى. شد عبادت و غرق در مناجات وراز و نیاز با خدا مى
و یا مصداق آیات قرآن در خطاب بھ ]20[نى و قم بین یدى مقام العبد الحقیر بھ او فرموده بود یا موسى، فاعبد

او بواقع مصداق این آیھ قرآن بود ]. 21[كھ قم اللیل اال قلیالً نصفھ او انقص منھ قلیال اوزد علیھ ) ص(پیامبر اسالم 
22[كھ والذین یبیتون لربھم سجداً و قیاماً  ]. 

 
 عبادت و آبادى درون

آن بنده پاك و خالص خداوند است كھ سعى دارد حركت خود را در سیر كمالى و در مسیر ) هللا علیھا سالم(فاطمھ 
ھا بھ مقام اّن  ھا و پاى بندى اى است كھ در سایھ تخلیص و رھائى از ثقل طلبى قرار دھد و آن انسان فھمیده بینھایت



فس المطمئنھ و براى رجوع بھ خدا راضیھ و رسد و آماده پذیرش خطاب یا ایتھا الن مى] 23[الى ربك الرجعى 
مى شود]24[مرضیھ   . 

یابد اساس آبادانى درون، ایمان بھ خداست و حاصل  رسد كھ در مى بھ آن درجھ از ادراك مى) سالم هللا علیھا(فاطمھ 
از سنخ  ھا و وابستگى بھ خداى حى ازلى و سرمدى است و مھم این است كھ ایمان او آن رھائى از بندھا و اسارت

 .[25]ادراك است و مورد خطاب اعبد هللا كانك تراه و ان كنت ال تراه فانھ یرایك 
بگفتھ عالمھ . سازد آورد و او را راضى بھ قضا و قدر الھى مى چنین ایمانى است كھ براى او امنیت پدید مى

. یابد بھ آن تسكین و آرامش مىبیند و قلبش  طباطبائى ، آدمى در حقیقت خود را در قبول امر مقبول در امنیت مى
]26 ] 

تواند نیكو بیندیشد، نیكو تصمیم بگیرد و درست عمل كند و این یكى از رموز  انسان كھ در آرامش وامنیت باشد مى
در برابر كشاكش زندگى است) سالم هللا علیھا(عدم اضطراب فاطمھ   . 

 
سالم هللا علیھا(تربیت الھى فاطمھ  ) 

اى  در خانھ. است) ص(ا خداوند و عبادت و نیایش با تمام وجود را مرھون تربیت پیامبر او رابطھ انس خود را ب
از خردسالى بانگ و نواى آسمانى تكبیر را . بدنیا آمد كھ در آن شیوه پرستش پروردگار دائماً در صحنھ نمایش بود

كرد ھاى مناجات مادر و پدر را استماع مى شنید، زمزمھ مى . 
از دست داد، پدرى مادر سان او را در بر گرفت و بھ رشد و تربیت او ھمت گماشت، ھمان پدرى آنگاه كھ مادر را 

خردسال گاھى تماشا گر پدر در عبادت و ) سالم هللا علیھا(كھ ثلث آخر شب در حال احیاء و عبادت بود و فاطمھ 
وت شب و روح سحر انس و شد و طبیعى است در این بیدارى و ھمگامى با خل زمانى ھمپاى پدر در عبادت مى

 . آشنائى یافت
حلوا انفسكم الطاعة و البسوھا قناع المخافة، و . فرمود ھاى پدر را بھ یاد داشت كھ مى از سوى دیگر او توصیھ

طاعت خداى را بر خود حلول دھید، جامھ خوف از خدا را بر خود [27]اجعلوا آخرتكم ال نفسكم و سعیكم لمستقركم 
تان براى محل جاوید و مستقرتان باشد خود را براى وجودتان آماده سازید و كوششبپوشانید، و آخرت  . 

آید و بینش او در واگذارى نفس  رود كھ نوعى انقطاع از سوى هللا براى او پدید مى او در عبادت تا جائى بھ پیش مى
ویش را در این اقدام كھ داند و صالح خ شود كھ خداى را طبیب و خود را بیمار مى بدست خداوند بینش كسى مى

یا عباد هللا، انتم كالمرضى و رب (خود را كامالً در اختیار طبیب قرار دھد نھ در آنچھ كھ خود میل و ھوس دارد 
العالمین كالطبیب فصالح المرضى فیما یعلم الطبیب و تدبیره بھ، ال فیما یشتھیھ المریض و یفرحھ أال فسلموا � 

28) [امره، تكونوا من الفائزین ]. 
 

ع(نقطھ اشتراك با على  ) 
بیش از آنكھ ) ع(نقطھ اشتراك او با على . اى را با او آغاز كرد او بعدھا بھ خانھ شوھر رفت و زندگى گرم و نمونھ

هللا  آن مرد بیھمتا در فناى فى) ع(على . كفویت در ازدواج خانوادگى و زناشوئى باشد كفویت در عبادت بود
گیرى از  در این اوج) سالم هللا علیھا(كنم و فاطمھ  فرمود خدائى را كھ نبینم عبادت نمى ھ مىاى رسیده بود ك بدرجھ

فروتر نبود) ع(على  . 
ھاى زندگى را از نظر زرق و برق، دكور خانھ، و مزه غذا و  این دو در حیات مشترك بیش از اینكھ بكوشند سلیقھ

ند صرفاً بنده خدا باشند و بھترین كمك كار یكدیگر در راه رنگ لباس و فرم آرایش و آسایش ھماھنگ كنند، كوشید
 . وصول بھ كمال و عبادت

چگونھ بود؟ گفتھ بود ) سالم هللا علیھا(پرسیدند ھمسرت فاطمھ ) ع(براساس اسنادى كھ در دست است از على 
و از فاطمھ . بھترین كمك كار من براى اطاعت خدا ( ھ است؟ فرمود بھترین پرسیدند شوھرت چگون) سالم هللا علیھا

29) [در ھمین راه(شوھر  ] 
ھا در چارچوب بندگى  آرى بھ ھنگامى كھ بین زن و شوھر وحدت فكرى و ایمانى باشد، و بھ ھنگامى كھ كفویت



شود و زمینھ براى آرامش روان و احساس امنیت  خداوند استوار گردد در آن صورت است كھ خانھ آدمى مسكن مى
اى  رسد این مرد و زن در سایھ ھمگامى و كفویت اعتقادى بدرجھ در آن بھ اوج كمال مى آید و آدمى فراھم مى

و ھم مصداق آیھ و ما خلقت و ] 30[رجال ال تلھیھم تجارة و ال بیع عن ذكر الھ : رسیدند كھ مصداق این آیھ شدند
یھ و سبحوه بكرة و اصیالً و آ]32[و آیھ و ان اعبدو الھ و اجتنبوا الطاغوت ]31[الجن واالنس اال لیعبدون  و  [33]

ارجعى الى  -سرانجام مصداق آیھ عبد خالص خدا شدن و مورد خطاب خدا واقع گشتن كھ یا ایتھا النفس المطمئنة 
34. [فادخلى فى عبادى و ادخلى جنتى - ربك راضیة مرضیة  ] 

 
سالم هللا علیھا(درجھ ایمان فاطمھ  ) 

خدا ھست و شاھد اعمال است، انسان : رسد كھ باورش شده است از ایمان مىبھ آن درجھ ) سالم هللا علیھا(فاطمھ 
در برابر او متعھد و مسوؤل است باورش شده بود كھ قیامت حق است، قبر حق است، صراط و میزان حق است، 

35: [خوانیم اش مى در وصیتنامھ... بھشت و دوزخ راست است و ] 
آن را ) ص(دختر پیامبر ) سالم هللا علیھا(ین وصیتى است كھ فاطمھ ا: ھذا ما اوصت بھ فاطمة بنت رسول هللا -
 . نوشتھ است
دھد كھ خدائى جز هللا نیست و ھى تشھد ان ال الھ اال هللا او گواھى مى -  . 
دھد كھ محمد فرستاده خداوند است و ان محمداً رسول هللا و گواھى مى -  . 
ھشت حق است و دوزخ نیز حق استدھد ب و ان الجنة حق و النار حق و گواھى مى - . 
دھد كھ قیامت آمدنى است و در آن شكى وجود ندارد و ان الساعة آتیة ال ریب فیھا و گواھى مى - . 
كند دھد كھ خداى ھمھ مردگان را بیدار و مبعوث مى و ان هللا یبعث من فى القبورو گواھى مى - . 
ن لك فى الدنیا و االخرهیا على انا فاطمة بنت محمد، زّوجنى هللا منك الكو - ... 

در شأن ایمانش ) ص(رسول خدا . این باورھا روان او را پر كرده و آثار آن در جوارح و اعضاء او ظاھر شده بود
خداوند دل و اعضاى دخترم فاطمھ : فرمود ( ان ابنتى فاطمة مالء : را از ایمان و یقین سرشار فرمود) سالم هللا علیھا

بیند،  او ایمان و یقینش بھ خدا و معاد بحدى است كھ گوئى جھان غیب را مى] 36[ایماناً و یقیناً هللا قلبھا و جوارحھا 
كند ھایش شھود مى بھشت را با ھمھ نعمتھایش و دوزخ را با ھمھ عذاب وشكنجھ . 

و سخن او در دعا و عبادت خود، در ارتباط و مناجات با خداى خود ترسان و نگران است، در حین مناجات با خدا 
یا موسى، كن اذا دعوتنى : است كھ خداى فرمود) ع(لرزد گوئى مورد خطاب خدا با موسى  گفتن با او دلش مى

37[خائفاً مشفقاً، وجال، و ناحنى حین ناجیتنى بحسنة من قلب وجل  ]. 
 
 عشق او بھ خدا

بھ . بیند شق بھ او خالصھ مىھمتاست، ھمھ زندگى و اھداف خود را در ع عاشق معبود بى) سالم هللا علیھا(فاطمھ 
) ع(امام صادق . شود پرستد و بر این اساس، مصداق افضل الناس مى ھمین نظر خداى را با تمام ذرات وجودش مى

فرمود برترین مردم كسى است كھ عاشق عبادت باشد و با آن دست در آغوش باشد، و آن را از دل و جانش دوست 
مھ اوقات را براى آن خالى كنند وچنان در آن فرو رود كھ نداند امور دنیا با بدارد، با بدنش آن را لمس كند، و ھ

و ھو  - افضل الناس من عشق العبادة فعانقھا، و احبتھا بقلبھ، و باشرھا بجسده، و تضرع لھا  :سختى است یا آسانى
خود در مناجاتش فرماید] 38[ال یبالى على من اصبح الدنیا على عسر ام على یسر  : 

نشیند، چشمم تنھا بھ تو روشن است، جانم بھ تو مسرور و  ام بغیر تو فرود نمى دانى كھ آتش سینھ دا تو خود مىخداون
 ...دلم بھ تو آرام است

كند و بھ ھمین نظر عملش از ھر آلودگى وناروائى پاك  دھد، و بھ عشق او كار مى او عمل را براى خدا انجام مى
تا در حین وصال براى او موجب شرمى . كھ عمل براى او خالصانھ باشدكند  عشق بھ محبوب ایجاب مى. است

39) [او كل عمل تعملھ �، فلیكن نقیا من الدنس. نباشد ]. 
گوید و در آن استقامت دارد در نتیجھ مصداق  ربنا هللا مى. عمل او خالصانھ و بھ دور راز ستایشگرى خلق است



ان الذین قالوا ربنا هللا ثم : شود وعده دورى از خوف و حزن مى این آیھ قرآن و مشمول نزول فرشتگان خدا و
40...[اال تخافوا و ال تحزنوا -استقاموا تتنزل علیھم المالئكھ  ]. 

او در این عشق عارف است و در این عرفان پرھیزكار و زاھد و چنان بصیر است كھ ھرگز راه را ازبیراھھ گم 
او دل بھ خدا سپرده و بر اثر آن خود را رھا كرده، . كند ازپا خطا نمى كند و چنان ھشیار است كھ ھرگز دست نمى

و بھ او دل بستھ، آن چنان كھ از ھر چھ غیر و . حتى بھ غذا و لباس و زندگى شخصى خود در راه خدا بى اعتناست
 .غیریت است خود را دور داشتھ و این است رمز نجات از احساس پوچى و نابسامانیھا
 

تتوحید و عباد  
نگرد، ھمھ افكار و اعمالش رنگ خدائى دارند او  ھمھ چیزرابا ضابطھ مى. محور ھمھ افعال و افكارش توحید است

در افكار و اعمال حد ]. 41[در این راه مصداق این آیھ قرآن است كھ قل ان صلوتى و نسكى و محیاى و مماتى � 
یا ایھا الذین آمنوا ال : او را بھ این امر دستور داده است زیرا كھ قرآن. گیرد دارد وبر خداى پیشى نمى خود نگھ مى

42[تقدموا بین یدى الھ و رسولھ  ]. 
بیند و چنان در راه او از غیر گسستھ است كھ ھرگز سخط خداى را بھ رضاى مخلوق  خداى را ھمھ گاه حاضر مى

سخطوا برضى احد من خلقھ و ال ال ت. كند و ھیچگاه حاضر نیست براى تقرب با خلق از خداى ببرد معاملھ نمى
43. [تتقربوا الى الناس بتباعد من هللا ]. 

او در راه خدا و عبادت او ھمھ چیز را فدا كرده، جانش را، مالش را، عزت و ھمتش را، قوت پایش را، و حتى 
نماید  مبدل مىكند، خود آن را با دستاس بھ آرد و خمیر و نان  از محل كارمزدى گندم و جو تھیھ مى. فرزندانش را

دھد رسد و غذا را بھ او مى تا براى عزیزان خود افطارى داشتھ باشد، فقیرى سر مى . 
ھاى نیمھ شب بھ اعالم  گشود و با گریھ ایستاد، و دست نیاز بھ سوى خدا مى شد براى نماز بھ پا مى چون شب مى

كرد و  با تدبر در قرآن آن را تالوت مى. یافت پرداخت و در سایھ آن عزت مى بندگى و ذلت خود در پیشگاه خدا مى
یافت از محتواى آن براى درمان درد بشر نسخھ شفا مى  . 

v تسلیم و لذت 
در عبادت لذت تسلیم است، تا معبود واقعى او را بھ ھر كجاى كھ خواھد بكشاند و ) سالم هللا علیھا(لذت فاطمھ 

و از ... پسندى ببر ا بدست گیر، و بھر سوى و ھر كجا كھ مىزمام اختیار مر: خداوندا: گوید در دعاى خود مى. ببرد
كرد كھ در یابد در ھمھ راه و مسیر زمام امورش بدست خداست آن عبادتى احساس لذت مى  . 

. او در این تسلیم و اطاعت و در استقبال در عبادت چنان بھ پیش رفت كھ حتى بدن و سالمت خود را فراموش كرد
در عبادت چنان قیام و ایستادگى كرد كھ ]44[عبادتش فرمود كانت تقوم حتى تورم قدماھا در شأن ) ع(امام باقر 

دھد و با این حال این عبادت را براى رشد مادى خود انجام نمى. پاھایش ورم كرده بود  . 
دخترم از خداى چیزى بخواه كھ جبرئیل از جانب خداى وعده اجابت داده است : روزى رسول خدا بھ او فرمود

عرض كرد حاجتى جز توفیق در بندگى خدا ندارم آرزویم این است ناظر جمال او باشم و ) سالم هللا علیھا(فاطمھ 
45[اسالك لذة النظر الى وجھك : فرمود بھ وجھ كریمش نظاره كنم و خود در مناجاتش مى ] . 

ما كان فى . (تر در این امت نبودعابدترین افراد امت بود و از او عابد) سالم هللا علیھا(حسن بصرى گوید فاطمھ 
ولى با ھمھ . و الحق از این عمر كوتاھش چھ نیكو سود جست) سالم هللا علیھا(من فاطمھ ) ازھد(ھذه االمة اعبد 

46. [عبادات و ارادات بھ پروردگار بیاد روز جزا خائف است و ترسان انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریراً  ] 
 
 خضوع وخشوع او

اى مخصوص و آداب و  عبادت و راز و نیاز با خدا جایگاه مخصوصى داشت، لباسى مخصوص، سجاده او براى
پرداخت كھ فرشتگان خدا بھ نظاره  اش را معبد ساخت، و در آن چنان بھ عبادت مى خانھ. سبكى مخصوص

و . فوذ كرده بودخضوع داشت و در آن چنان تواضع جسمى كھ گوئى ایمان در مغز و استخوان او ن. ایستادند مى
كشاند اى كھ گوئى ترس از خدا در رگھا و خون او جارى شده و او را بھ چنان حال مى خشوع داشت بگونھ . 



یا : كھ فرمود) ع(مھم این است كھ خود خواستار چنین خشوع و خضوع و مصداق خطاب خدا در ارتباط با موسى 
من عینیك الدموع فى ظلم اللیل، وادعنى فانك تجدنى ھب لى من قلبك الخشوع و من بدنك الخضوع و : بن عمران

47. [قریباً مجیباً  ] 
دھد كھ در برابر سلطانى قاھر  خشوع اثر خاصى است كھ بھ افراد مقھور دست مى: فرماید) ره(عالمھ طباطبائى 

و ] 48[ .شود اش معطوف او گشتھ و از ھر جاى دیگر قطع مى قرار گرفتھ بطورى كھ ھمھ توجھ وى و ھمھ واھمھ
این چنین بود) سالم هللا علیھا(فاطمھ   . 

اندیشید و ھیچ خاطره و خیالى جز عشق و پرستش معبود در درون او پدید  او در قیام بھ عبادت تنھا بھ خدا مى
اما اینكھ زندگى . فقط او بود و خدایش) و تفرغ لھا(دلش خالى براى عبادت بود ) ص(بھ تعبیر پیامبر . آمد نمى

اش از آن فارغ بود ست و چھ باید كرد اندیشھچگونھ ا . 
 
 نماز و محرابش

سپرد بر آستانھ خدا بر پرستش  نمازى عاشقانھ داشت و در آن تنھا دل بھ محبوب مى) سالم هللا علیھا(فاطمھ 
. انگیخت گسست و حسرت فرشتگان را در عبادت بر مى یافت كھ از ھمھ چیز جز او مى ایستاد و چنان حالى مى مى

ھى زھرة زھراء فى لیلة بلداء(گرفت  در آن حال شگفتگى و روشنى خاصى از او درخشیدن مى ) [49]. 
در محراب عبادت ) سالم هللا علیھا(بھ ھنگامى كھ دخترم فاطمھ : در وصف محرابش فرمود) ص(رسول خدا 

اما ابنتى فاطمة متى (ھل زمین كند كھ گوئى نور ستارگان براى ا ایستد نور او براى فرشتگان چنان پرتو افشانى مى
و ] 50) [قامت فى محرابھا بین یدى ربّھا زھر نورھا للمالئكة فى السماء كما ترھر نور الكواكب ال ھل االرض

51. [نمونھ آن در اسناد دیگر اسالمى ھم آمده است ] 
نورى از خانھ او اش  دھند كھ گاھى مردم در حین عبور نیمھ شب از در خانھ حتى برخى از روایات نشان مى

را در محراب عبادت ) سالم هللا علیھا(پرسیدند و فاطمھ  علت را مى) ص(دیدند و از پیامبر  متجلى و ساطع مى
را در محراب عبادت است ) سالم هللا علیھا(فرمود بھ ھنگامى كھ فاطمھ ) ص(و ھم رسول خدا ] 52[یافتند  مى

ھاى طوالنى و  او اھل سجده] 53...[كنند سیده زنان عالم خطاب مىفرستند و او را  ھزاران فرشتھ بر او دورد مى
كرد قیام و ركوع طوالنى بود و خداى را با تمام وجودش عبادت مى . 

 
 حال و شوق او

كرد خضوعش بسیار و  او جوان بود ولى در عبادت چون پیر گدائى در برابر بارگاه خدا ایستاده و استمداد مى
لرزد، چنانكھ  خورد تنش از خوف خداى مى اى در مورد عذاب بر مى ر آنگاه كھ بھ آیھھ. العاده بود خشوعش فوق

خورد چنان  اى از وعده و عید خدا بر مى و بھ ھنگامى كھ بھ آیھ. گوئى طوفانى بر جان نھالى افتد و او را بلرزاند
یابد گیرى از لذات بھشتى مى شنود و یا بھشتیان را در حین بھره شد كھ گوئى شیون و فریاد دوزخیان را مى مى . 

آورد كھ اگر بھ فكر مال و زندگى و دوستان و عشیره خود ھستید بھ منازل  او گاھى این اخطار خدائى را بخاطر مى
ایستد منتظر امر نافذ و قضاى حتمى خدا  و كسادى تجارب خود بیمناكید و بدان خاطر از تالش در راه خدا باز مى

شد كھ صداى ھق ھق  چنان مضطرب و پریشان حال مى] 54. [ا ھدایت نخواھد كردباشید كھ خداى فاسقان ر
كرد اش حسنین را از خواب بیدار مى گریھ . 

دھد كھ آنھا در شوق ثواب و  نشان مى) ع(و حتى ھمسرش على ) سالم هللا علیھا(كالً مطالعھ در حاالت فاطمھ 
بودبودند كھ فرموده ) ع(خوف عقاب مصداق خطبھ ھمام على  : 

بود ، اگر سخن از مرگ مقدرى كھ خداى براى ھر كس معین كرده است نمى -لوال االجل الذى كتب هللا علیھ  -  
لم تستقر ارواحھم فى اجسادھم طرفة عین ھرگز روح و جان در جسم شان بمیزان چشم بھم زدنى پایدارى  -

ماند نمى . 
یاق بھ پاداش الھى و ترس از كیفر و عقاب اوستشوقا الى الثواب و خوفا من العقاب و این بخاظر اشت -  . 
بینند و در آن  در رابطھ با بھشت چنانند كھ گوئى آنھا را مى -فھم و الجنة لمن قدراھا و ھم فیھا منعمون  ... -



 .متنعمند
 .قلوبھم محزونھ دلھاشان اندوھگین است ،و شرور ھم مأمونھ دیگران از شرور و آزارشان در امانند -
شان كوچك است و  ھا و حاجات جسادھم نحیفھ بدنھاى شان الغر است و نحیف و حاجاتھم خفیفة نیازمندىو ا -
 .ناچیز

55[شان داراى عفت و خود نگھدارى است  و انفسھم عفیفھ جان و شخصیت ]... 
 
 در وصف عبادتش

اى را  ن زمینھ نمونھدر ای) ع(در این زمینھ سخن بسیار است و كافى است از زبان پسر ارشدش امام مجتبى 
 :عرض كنیم
مادرم فاطمھ را كھ درود خدا بر او باد دیدم ، -رایت امى فاطمة علیھا السالم  -  
اى در محراب عبادت ایستاده بود كھ شب جمعھ -قامت فى محرابھا لیلة جمعة  -  . 
و ھمھ گاه در حال ركوع و سجود بود - فلم تزل راكعة ساجدة  -  . 
تا آنگاه كھ روشنائى صبح پدید آمد -لصبح حتى انفجر عمود ا - . 
كرد و شنیدم كھ براى مردان و زنان مؤمن دعا مى - و سمعتھا تدعوا للمؤمنین و المؤمنات  - . 
كرد برد و یكى یك دعاى شان مى ھا را نام مى و تسمیھم و تكثر الدعاء آن - . 
 فقلت لھا یا اماه بھ او گفتم مادر، -
كنى كنى براى خود دعا نمى لغیرك چرا بھ ھمانگونھ كھ براى دیگران دعا مى ما تدعینو لم ال تدعین لنفسك ك - . 
فرمود فرزندم اول ھمسایھ سپس خانھ]56[فقالت یا بنّى الجار ثم الدار  - . 
 

سالم هللا علیھا(تسبیح و دعاى فاطمھ  ) 
بھ او آموخت و ) ص(ھ رسول خدا اھل تسبیح است آن ھم بصورت مداوم، ھمان تسبیحى ك) سالم هللا علیھا(فاطمھ 

و فاطمھ . سبحان هللا 33الحمد� و  33تكبیر،  34امروز در نزد ھمھ فرق مسلمین رایج است، پس از ھر نماز 
سالم هللا علیھا( 57. [اى گرانقدر از پدر قبول كرده بود آن را بعنوان ھدیھ ( ] 

یابد و حجاب را  درب دعا را بھ روى خود گشوده مى. او اھل دعاست و در مسیر ذكر، ورد، نیاز خواھى، استمداد
58. [یا من بابھ مفتوح لداعیھ و حجابھ مفتوح لراجیھ: از میان برداشتھ ] 

اى پوشاننده كژیھا و زشتیھا، اى مرھم گذار دلھاى مجروح، مرا در قیامت در : در دعا و مناجاتش با خد فرماید -
ر لطف و كرامت خود از من بر مگردانبرابر دادگاه عدالت و شھود رسوا مساز، نظ . 

اى خداى رحمان، چراغى از لطف و مرحمت خویش پیش روى من روشن گردان، نورى بر دلم بتابان كھ آن را  -
ام را سفید سازد و مرا بھ ریسمان ناگسستنى رحمت تو  نورى كھ چھره. نگھدارد و عذر مرا ثابت و آشكار سازد

 .اعتصام بخشد
بھ رحمت تونیازمندم و تو از عقوبت من بى نیاز، خدایا مرا در جائى بنشان كھ زیرا ابر رحمت پروردگارا من  -

59...[تو باشد و از دل من ریشھ كبر و ریا و حسد و بخل و شك و ضعف و سستى تزلزل را بیرون آور ] 
او را در برابر مصائب و  سازد و روحیھ او را مقاوم و این دعاھاست كھ پیوند او را با خداى محكم و ناگسستنى مى

رمز آبرومندى در پیشگاه خداوند دعاست، البتھ بدان شرط كھ با شرایط دعا و زمینھ . سازد ھا شكیبا مى دشوارى
ھاى آن ھماھنگ و ھمگام باشیم سازى  . 

 
 مقام او در پیشگاه خدا

جان خود . كند ش و فانى فى هللا مىرسد كھ حتى خود را فرامو اى مى در مسیر عبادت بدرجھ) سالم هللا علیھا(فاطمھ 
شود كھ جان خود را  گذارد و مصداق این سخن مى را سپر محبت خدا قرار داده و حتى آن را در راه دین مایھ مى

60. [سپر دین قرار دھید فاجعلوا انفسكم دون دینكم ] 



یت خود را ھمگام با رسد كھ جز خواست خدا خواستى ندارد و مش اى مى در سیر و سلوك و در معرفت بدرجھ
61. [و ما تشاوؤن اال ان یشاء هللا رب العالمین -سازد  مشیت الھى مى ]. 

اى نظر باشد  او از كسانى است كھ از ھمھ چیز گسستھ و بخدا پیوستھ است و طبیعى است كھ خداى را بر چنین بنده
زل گرداندتا حدى كھ عالوه بر نفوذ دادن امرش در جھان كون بر او مائده آسمانى نا . 

در بین راه مقداد را از خود  -رود كھ قرضى كند و غذائى براى اھل خانھ تھیھ ببیند  از خانھ بیرون مى) ع(على 
اى پیدا  عالقھ) ص(در مسجد، رسول خدا . رود دھد و بھ مسجد مى یابد مبلغ قرض شده را بھ مقداد مى تر مى پریشان

العاده مھم  غذائى فوق) سالم هللا علیھا(شوند در حضور فاطمھ  ى منزل مىرود و با ھم راھ) ع(كند بھ خانھ على  مى
و ) سالم هللا علیھا(و این مقام فاطمھ . از جانب خدا - پرسند از كجاست؟ فرمود ھو من عندهللا  بینند و از او مى مى

دھد آبروى او را در بارگاه خداوند نشان مى . 
اى است كھ  ه خدا باش، بر تو ھم مائده آسمان نازل خواھد شد و این نكتھبند) سالم هللا علیھا(تو نیز چون فاطمھ 

ھاى متعددى آن براى دنیاى امروز نیز حضور پیدا كرده و خواھد كرد مصداق . 
 

سالم هللا علیھا(روحیّھ فاطمھ : 12فصل  ) 
 مقدمھ

پیامبر . آموز است م و نكتھآمده است كھ سخنى بس مھ) سالم هللا علیھا(درباره فاطمھ ) ص(سخنى از رسول خدا 
) سالم هللا علیھا(آمد آن شخص فاطمھ  اگر حسن و نیكوئى در قالب یك شخص و یك چھره در مى: درباره او فرمود

بھترین افراد روى زمین از نظر ) سالم هللا علیھا(مطمئناً دختر من فاطمھ . بود و بلكھ از آن ھم بزرگتر بود
و كان الُحْسن شخصاً لكان فاطمة، بل ھى اعظم، ان فاطمة ابننى و خیر اھل و ل(شخصیت، شرافت و كرامت است 

62) [االرض عنصراً و شرفاً و كرماً  ]. 
ھاى اسالمى رشد و پرورش یافتھ و نمونھ عالى یك  زنى است كھ براساس اصول و ارزش) سالم هللا علیھا(فاطمھ 

بزرگى و قدر و مقام فاطمھ . بانوى اسالمى است ( در حدى است كھ پیروان ھمھ مذاھب اسالمى در )  علیھاسالم هللا
ھاى  اند فضائل و نیكوئى برابر شأن و مقام او عرض ادب و اظھار تواضع دارند و كتب و مقاالتى درباره او نوشتھ

ى اند بر آن سرپوش بگذارند باز ھم ناگزیر بھ معرف خواستھ او در حد تواتر است و حتى آنھا كھ بھ دالیل سیاسى مى
اند  عظمت او شده . 

 
 زندگى و رشد او

در خانھ وحى دنیا آمد، در كانونى كھ كانون عصمت و تقوا بود و در جایگاھى كھ جایگاه ) سالم هللا علیھا(فاطمھ 
ھاى او  او از پستان ایمان و اخالق و ایثار شیر نوشیده و در سایھ تالوت قرآن و زمزمھ. فضیلت و شرافت است

دختر دالیل واضح و آیات بینات است، او . او دختر مكھ و َمنى است، زائیده زمزم و صفاست. بخواب رفتھ است
 . فرزند صاحب معجزات آشكار است

بدین سان وراثت از انبیاء الھى دارد، و محیط حیات را در وحى، وارث اشرافیت جدیدى است كھ اسالم بر آن 
جاھلیت بود كار و تالش است، بندگى و تواضع در پیشگاه صحھ گذارده و در این اشرافیت بر خالف آنچھ كھ در 

 . خداوند است، خضوع و خشوع است
مركز رشد این اشراف زاده در كوخ است نھ در كاخ، و زندگى او در محرومیت و فقر اختیارى است نھ در ثروت 

آیات قرآن است نھ سخنان و تنعم و خور و خواب، و كلمات و عبادات مورد استفاده در این خانھ از كلمات وحى و 
ھاى  گزاف و سرمستانھ و گذران اوقاتش درخدمت بھ انسانیت و اخالق و آئین است نھ در شور بیخبرى و سرمستى

روید كھ عطر وجودش جھانى را معطر كند و  بدین سان در چنین شرایط و امكانى گلى مى. عاشقانھ و آلوده مادى
نسانیت باشدخود او مدل ونمونھ گلھاى موجود جھان ا  . 

 
سالم هللا علیھا(صفات فاطمھ  ) 



در این زمینھ . ما را توان شماره كردن ھمھ صفات او نیست كھ ذكر و تشریح آنھا را دفترى جداگانھ الزم است
خداوند ده زن را بھ ده : فرمود) ص(پیامبر . در این مورد بسنده كنیم) ص(كافى است بھ حدیثى از رسول خدا 

اش، ساره را بھ جمال و زیبائى، رحمھ زن ایوب را بھ حجاب فطرى، آسیھ  حوا را بھ قبول توبھ :صفت ستوده است
را بھ ) ع(را بھ حشمت و حرمت، زلیخا را بھ دانش و حكمت، بلقیس را بھ عقل و اصالت رأى، یوحید مادر موسى 

را بھ علم بھ آنچھ بوده و ) اسالم هللا علیھ(صبر و بردبارى، مریم را بھ صفوت، خدیجھ را بھ خلوص و فاطمھ 
63.[ھست و خواھد بود ] 

عظمت روحى اوست كھ در جھان بشریت زنى را مانند ) سالم هللا علیھا(العاده سازنده فاطمھ  از صفات مھم و فوق
گیرد و  كند و اوج مى حركت مى) ع(او در جنبھ روحى چنان ساختھ و پرداختھ است كھ ھمانند على . یابیم او نمى

سالم هللا (كیست كھ چون فاطمھ . رود قوى و قدرتمند است كھ در برابر كوھى از مشكالت صبورانھ پیش مىچنان 
ما . (ھا و مصائب بتواند بایستد وكمر خم نكند صبور و متحمل باشد؟ و كیست كھ در برابر این ھمھ دشوارى) علیھا

 . (در سخن بعدى از صبر و تحمل او بحث خواھیم كرد
 

سالم هللا علیھا(فاطمھ اجزاء روحى  ) 
از چھ اجزائى تشكیل یافتھ است باید گفت كھ از اجزائى كھ ھر كدام آن ركنى ) سالم هللا علیھا(اینكھ روحیھ فاطمھ 

 :سازنده در حیات سعادتمندانھ انسانند و در رأس آنھا
ھاست گیرى تصمیم در) سالم هللا علیھا(اى است كھ زمینھ ساز بصیرت فاطمھ  آگاھى وسیع و پر دامنھ -  . 
 . ایمان راستینى است كھ در خون و رگھاى او جارى و در اعضاى او پخش شده است -
 . عملى است كھ از آگاھى و ایمان او نشأت گرفتھ و توأم با اخالص است و صدق و تالش -

آن خداى را عبادت  است، عقلى است كھ بوسیلھ) سالم هللا علیھا(از دیگر اجزائى كھ تشكیل دھنده روحیھ فاطمھ 
سازد،  جوید، عشق است بھ معبود كھ عطش دلش را جز بھ لقاى رحمت حق سیراب نمى كند و رضاى خدا را مى مى

رقت قلب است كھ نشأت گرفتھ از عاطفھ الھى است، مدیریت و تدبیر و كیاست است كھ عالوه بر سرشتى بودن، 
و از خدیجھ مرضیھ است بخشى از آن آموختھ از مكتب اسالم، از رسول گرامى  . 

صبر است، استقامت است، آزادى خواھى مشروع است، ) سالم هللا علیھا(دیگر اجزاء تشكیل دھنده روحیھ فاطمھ 
آزاد منشى و حریت است، استقالل در رأى و نظر است، جرأت و شجاعت است، اعتماد بھ نفس است، سرعت 

ھاست كھ فاطمھ  و این جنبھ... ورع است، عفت است وعمل است، صفوت ذھنى است، خلوص است، تقوا است، 
سازد را ممتاز كرده و برتر از مردانش مى) سالم هللا علیھا( . 

 
 جنبھ سرشتى این روحیھ

خدیجھ را از سوى رسول خدا . روحیھ سره و خالصى است بر مبناى فطرت اسالمى) سالم هللا علیھا(روحیھ فاطمھ 
بود كھ بر فطرت اسالم ) سالم هللا علیھا(تنھا فاطمھ ) ع(بھ فرموده امام سجاد اما . و فرزندان متعددى بود) ص(

من خدیجھ علیھا السالم على فطرة االسالم، اال فاطمھ علیھا ) ص(و لم یولد لرسول هللا . خالص و سره بدنیا آمد
64. [السالم روحیھ گذشت است،  اى كھ از این منبع ارتزاق كرده باشد روحیھ احساس است، عشق است، روحیھ [

بر اثر آن مبنا و ھم در سایھ تالش خالصانھ و خواھندگى شخصى داراى ) سالم هللا علیھا(فاطمھ . نرم خوئى است
تواند آینده و عواقب امور را  در او وجود دار د و مى. دید و بینشى وسیع، جھان نگرى عظیم. سعھ صدر است

شود كھ بتواند مسائل را با سعھ صدر ببینند بب آن مىآنچنان كھ واقع خواھد شد ببیند و این خود س . 
اى ناچیز از حقایق و  اى كوچك و در سایھ لطیفھ را روحى لطیف است، طورى كھ با اشاره) سالم هللا علیھا(فاطمھ 

در ) ع(فھمد كھ فالن عملش مورد موافقت او نیست و با یك نگاه على  از نگاه سرد پدر مى. آورد اسرار سر در مى
یابد كھ در ذھن او چھ چیز خطور كرده است و چگونھ باید موضع بگیرد مى . 

 
 روح عبادت و اخالص او



ما در بحثى از . جلوه عبادت اوست كھ توأم با اخالص است) سالم هللا علیھا(ھاى روحى فاطمھ  از زیباترین جلوه
مصداق آیھ انا نخاف من ربنا یوما . ر كنیماى را از آن تجلى ذك ایم ولى باز ھم جملھ عبادت او مستقالً سخن گفتھ

در . پردازد است خوف الھى سراسر وجودش را فرا گرفتھ رھبة و رغبة بھ عبادت او مى] 65[عبوسا قمطریراً 
شود زند، بھ او متوسل مى كند ملتمسانھ حرف مى با او راز و نیاز مى. عبادت عاشقى است بى مانند  . 

انما نطعمكم لوجھ الھ ال نرید منكم جزاء و ال . (جوید آن جز رضاى او را نمى در اره خدااطعام دارد، ولى در
ھاى طوالنى دارد، اشك و آه و نالھ دارد، صداى گریھ نیمھ شبش گاھى حسنین را از خواب  سجده] 66.)[شكوراً 

كند، خضوع دارد، خشوع دارد و ایستد تا حدى كھ پاھایش ورم مى كند؛ سر پاى مى بیدار مى ... 
گوید خداوندا وجودم را در نظرم خوار گردان كھ از بلند پروازى سر در نیاورد، شأن خودت را در  در دعایش مى

جانم بزرگ گردان راه و رسم طاعت خود را بھ من بیاموز، توفیقم بھ عملى ده كھ تو را راضى سازد، و از ھمھ 
ھمنى طاعتك، و العمل بما یرضیك، و التجنب لما اللھّم ذّل نفسى، و ال. (آنچھ كھ موجب سخط تست مرا دور دارد

67) [یسخطك یا ارحم الراحمین ]. 
ذكر ) ص(رود، رسول خدا  روح دوستدارى خدا در او بحدى قوى است كھ براى درخواست خدمتكار بنزد پدر مى

بابت با دستى پر از این ) سالم هللا علیھا(و فاطمھ ) تسبیح حضرت زھرا(آموزد  تسبیحات پس از نماز را بھ او مى
رفتیم ) ص(براى طلب دنیا نزد پیامبر ) ع(گردد و خداى را بر این نعمت سپاسگذار است بھ فرموده على  بر مى

68. [ولى ثواب آخرت نصیب ما شد ] 
 

شناسى روح وظیفھ : 
بش، با ھمھ میداند كھ زندگى با ھمھ تب و تا. شناسى بسیار نیرومند است را روح وظیفھ) سالم هللا علیھا(فاطمھ 

شرایط و امكان محدود و نامحدودش یك وظیفھ است و سعادتمند كسى است كھ وظیفھ زندگى را نیكو بشناسد و آن 
در بینش اسالمى كار ما، عبادت ما، خور و خوراك و خواب ما، ازدواج ما، . را مورد رعایت و عمل قرار دھد

فھ دارندجنگ و صلح بمورد ما، حتى توالّ و تبّراى ما صورت وظی  . 
اى از زندگى ببینیم اینكھ وظیفھ چیست و چھ باید كرد؟ این شناخت، و بھ دنبالش آن  مھم این است كھ در ھر لحظھ

مراقبت و مواظبت دارد تا در مواردى سرمستى و . عمل بھ وظیفھ نیازمند بھ ھشیارى، آگاھى و بصیرت است
و حق را از باطل تشخیص دھدغفلت سبب آن نگردند كھ آدمى نتواند راه را از چاه  . 

بدین نظر ھمھ كوشش و تالش خود را  .او وظیفھ و رسالت خود را در این عرصھ جھانى نیكو فھمیده و دریافتھ بود
اما . اى بنشنید و سرگرم عبادت خود باشد اى در گوشھ توانست ھم چون راھبھ او مى. داشت در راه آن مصروف مى

مكلف و مسئول فراتر از این حد است و آدمى عالوه بر نجات خود وظیفھ  دانست كھ شأن یك انسان خوب مى
این خطاست كھ آدمى تنھا بھ فراھم كردن موجبات رضایت نفس . معاضدت و ھمراھى با دیگران را ھم دارا است

تنھا  تر از آن است كھ ھمھ چیز را خود بپردازد و از دیگر امور و جریانات غافل باشد وظیفھ انسان بسى سنگین
مستضعفان و محرومان ھم چشم بھ راه معاونت غیر دارند، . براى حفظ منافع شخصى و آرامش خویش بخواھد

 . افتادگان ھم نیازمند بھ دستگیرى ھستند
 
 روحیھ مقاومت

از . لر زد بازد و نمى در برابر شدت بادھاى حوادث خود را نمى. اى مقاوم است را روحیھ) سالم هللا علیھا(فاطمھ 
ھایى دل آدمى  ممكن است واقعھ. آید ناراحت و در اضطراب نیست شرایط سخت و نامطلوبى كھ در جامعھ پدید مى

ولى مھم این است كھ آدمى در برابر چنان شرایط از جاى كنده . را بلرزاند و یا حادثھ نامطلوبى او را تكان دھد
 . شود

آورد و چرا و  كند، براى چھ درگیرى پدید مى مبارزه مى داند براى چھ مى. خط فكرى روشنى دارد و ھدفى روشنتر
كند از پى آمد  سان آن روز و ساعتى كھ بھ امرى اقدام مى بدین. طلبد بھ چھ علتى خصم را بھ احتجاج و مخاصمھ مى

كند ایستد و میدان را خالى نمى آن ھم خبر دارد و بدین خاطر با تمام وجود در آن راه مى  . 



داند كھ مبارزه كردن كتك خوردن ھم دارد، محروم شدن ھم دارد، بھ بستر افتادن ھم در  مى)  علیھاسالم هللا(فاطمھ 
پردازد و طبیعى است كھ در آن  با قبول ھمھ آنھا و با بجان خریدن ھمھ زجرھا بھ چنان اقدامى مى. آن وجود دارد

ھا را بپذیرد و دم بر نیاورد صورت صدمھ  . 
اید، از ورم كردن بازویش اطالع دارید، از شكستن پھلو و  را شنیده) الم هللا علیھاس(شما كتك خوردن فاطمھ 

پس از آن ) سالم هللا علیھا(اید كھ فاطمھ  و ھم شنیده. اش، از سقط فرزندش در آن فاجعھ دردناك خبر دارید دنده
اى درباره  ش سخن نگفت، لحظھاما او حتى یك كلمھ از درد پھلوی. واقعھ بھ مسجد رفت و سخنان غرائى ایراد كرد

)صدمات جسمى خود حرف نزد در حالیكھ بفرموده امام صادق  بر اثر آن ضربات و ) سالم هللا علیھا(فاطمھ ) ع
 [69] .جراحات وارده از دنیا رفت
 
 روحیھ اطاعت

بھ این ندارد كھ مطیع خداست، تسلیم حق است، پذیراى حكم الھى است و در این راه كارى ) سالم هللا علیھا(فاطمھ 
اطاعت از او را كھ . شناسد را امام و خلیفھ بر حق پیامبر مى) ع(آیا آن اطاعت بنفع اوست یا بھ زیان او، او على 
شناسد ناگزیر تسلیم اوست اگر چھ بھ خالف آن تصمیم گرفتھ باشد ولى امر است بر خود الزم مى . 

اند، حال براى حفظ وجھھ خود و دفع این اتھام كھ دختر  ر كشاندهاند، او را بھ بست شیخین بر سر او بال وارد آورده
كنند اند قصد عیادت او مى پیامبر را آزار داده . 

) ع(بخشد، ناگزیر از على  شوند، سودى نمى بھ این و آن متوسل مى. دھد اجازه عیادت نمى) سالم هللا علیھا(فاطمھ 
طلبند، ھمان على  كمك مى ( از فاطمھ ) ع(اند، على  را جبراً براى بیعت بھ مسجد برده كھ مظلوم است، و او) ع

پذیرد كھ اَلبیت ُبَیتَُك، خانھ خانھ تست مى) سالم هللا علیھا(كند، فاطمھ  درخواست مى) سالم هللا علیھا( ... 
او در این مقاومت مصداق این سخن است كھ مؤمن چون كوھى استوار است كھ تند بادھاى حوادث او را 

ایستد، در  در برابر شرایط نامساعد مى] 70.)[المؤمن كالجبل الراسخ، ال تحركھ العواصف. (ندلرزا نمى
شود، با جمع زنان مھاجر  رود، از آنجاھا ھم نومید مى كنند، بھ در خانھ صحابھ مى مسجدسخنان او را بى اعتبار مى

نھد و و انصارمسألھ را در میان مى ... 
 
 روحیھ سازگارى

تواند در بھترین شرایط زندگى كند،  اگر بخواھد مى. دختر بزرگترین شخصیت جھان است)  علیھاسالم هللا(فاطمھ 
بویژه كھ ثروتمندان بزرگ و مالداران عظیم از او خواستگارى كرده و قول زندگى او را در قصرى نو بنیاد كھ بھ 

رى على اند ولى او تابع و مطیع حق است بھ خواستگا اسم او ساختھ خواھد شد داده ( دھد اگر چھ  پاسخ مثبت مى) ع
فقیر باشد) ع(على  . 

كند، بھ تنھا زیراندازى كھ از پوست گوسفند است قانع  فقر و نادارى او را تحمل مى. سازگار است) ع(او با على 
 ریختند كھ حیوان از آن استفاده كند و شبھا پس از پوست گوسفندى كھ روزھا علوفھ شتر را روى آن مى. شود مى

داد را تشكیل مى) سالم هللا علیھا(و فاطمھ ) ع(تمیز كردن فرش بستر على  . 
افتاد چند روزى  و گاھى اتفاق مى. اى نیست اى كھ حتى بر در خانھ آن پرده او سازگار است با زندگى بسیار ساده

تر فرزندان  اكماند و از آن مھمتر و دردن خود گرستھ مى. خاست شان دودى براى پختن غذا بر نمى در خانھ
ھا را ھم بنحوى آرام كند باید آن) سالم هللا علیھا(خردسالش نیز گرسنھ بودند و فاطمھ  . 

شد از نوع نان جوین وگاھى گندم بود، نانى كھ خورش نداشت و با آب و  تازه روزى كھ غذائى براى شما فراھم مى
شد گاھى با نمك افطار مى . 

تواند از محل فدك براى خوراك و نان گوارائى فراھم آورد ولى  مى. ھمدم است او با قناعت انس گرفتھ و با نادارى
مقدارى جو تھیھ كرده، آن را با دستاس آرد كند و با ) ع(دھد ازمحل پشم ریسى و گاھى كارمزد على  ترجیح مى

واجد اعتماد بھ و با چنین آب و نان و زندگى و نادارى، . روشن كردن تنور از آن نانى براى عزیزانش تھیھ كند
 . نفس، پافشارى در راه حق، و روح ھمكارى است



 
 روحیھ ایثار

. اھل جود است، اھل سخاوت است، اھل مواسات است و از آن مھمتر اھل ایثار است) سالم هللا علیھا(فاطمھ 
ایفاى بھ نذر . دبر اثر نذرى كھ شامل سھ روز روزه بود از بیمارى رھائى یافتن) سالم هللا علیھا(فرزندان فاطمھ 

و فرزندان او ھمسر و روزه گرفتند و شنیدید كھ سھ روز افطار خود را بھ ) سالم هللا علیھا(الزم بود و فاطمھ 
 [71] .مسكین و یتیم و اسیر دادند و این در راه حب خدا بود

آنچھ كھ . سیار اندك استشان ب این ایثار مال است و شاید كسانى باشند كھ بھ چنین اقدامى تن در دھند و گرچھ عده
ھم خود . در امروز جھان مطرح است در گذشتھ ھم مطرح بوده احسان بوده نھ ایثار، بخشش بوده است و عطا

سالم هللا (دادند اما در ایثار خود نخوردن و بھ دیگران خوراندن است و فاطمھ  اند و ھم بھ دیگران مى میخورده
این چنین كرد) علیھا  . 

راتر از حد مال اقدام كرد كھ آن ایثار جان و ایثار سالمت خود بود، اگر مسألھ اسالم نبود فاطمھ او بھ ایثارى ف
را با كتك خوردن چھ كار؟ و اگر دفاع از مقام والیت و خالفت حقھ اسالم نبود او را در بستر ) سالم هللا علیھا(

فرزند دلبندش را از دست دادافتادن و درد كشیدن چكار؟ او براى اسالم جان خود را از دست داد  . 
فرزندانش را براى ) سالم هللا علیھا(توان گفت حتى فاطمھ  ازآینده دارد مى) سالم هللا علیھا(با دور نمائى كھ فاطمھ 

مگر نھ این است كھ او از شھادت حسین خبر دارد؟ از مسمومیت حسن و از . داد ایثار در راه اسالم پرورش مى
پروراند تاایثار گرانى خوب براى اسالم باشند و این ایثار از ھمھ  ت؟ پس او آنھا را نیكو مىاسارت زینبین مطلع اس

 . ایثارھاى دیگر مھمتر است
 
 روحیھ مدیریت بر خود

مدیر خوبى براى خویشتن است، بر خود مسلط است، جو زمان او را از خود بیخود ) سالم هللا علیھا(فاطمھ 
كشاكش زندگى و . سازند آورند و اسیر خود نمى و مادى او را بھ زانو در نمىھاى طبیعى  سازد، خواستھ نمى

را در كام خود گیرند) سالم هللا علیھا(موجھاى ھائل حوادث بسى فروتر از آنند كھ بتوانند فاطمھ  براى آنكھ  .
اى از این تسلط بر خود را درباره او ببینیم بھ این نكتھ اشاره كنیم نمونھ : 

تا حدى كھ بگفتھ دحالن مفتى مذھب شافعى، پس از . بود) ص(اى شگفت نسبت بھ پیامبر  را عالقھ شنیدید كھ او
ھا  ھا و صدمھ پس از فوت پدر آن ھمھ دشوارى] 72. [ھرگز خنده بر لب نیاورد تا از دنیا رفت) ص(وفات پیامبر 

لرزاندند ا مىآمدند آن ر بر او وارد آمد و مصائبى را متحمل شد كھ اگر بر كوه وارد مى اما این مصائب فاطمھ  .
را نلرزاندند و دلیل آن) سالم هللا علیھا( : 

رود، چنان برخود مسلط است كھ  كھ در آن با دیدى حق بینانھ بھ پیش مى. سخنرانى دفاعیھ او در مسجد است
) سالم هللا علیھا(طمھ فا. شود و سخنان او لغزش و انحرافى دیده نمى. شود اى بى حساب از دھان او خارج نمى كلمھ

اظھار نظرش منطقى و . در مسجد با شور و احساس حرف زد ولى بعد تعقل آن سخنان شگفت آور و عظیم است
دھد را نشان مى) سالم هللا علیھا(مستدل است واین عظمت روح فاطمھ  . 

السالم علیكم و رحمة هللا و. كانون دل ما را روشن كند) سالم هللا علیھا(اى از روح فاطمھ  بدان امید كھ جرقھ  
 

سالم هللا علیھا(صبر و تحمل فاطمھ : 13فصل  ) 
 مقدمھ

آل و بھ ندرت قابل تحقق، براى ھر انسانى بھ تناسب  اى است ایده اینكھ زندگى ھمھ گاه بر وفق مراد باشد خواستھ
كند مصائب و  ى مىنوع دید و برداشتى كھ از مسائل و وقایع دارد و ھم اینكھ در چھ جو و شرایطى زندگ

ھائى وجود دارند كھ موضعگیرى در قبال آنھا متفاوت است دشوارى  . 
اى ھم در برابر آنھا موضع  شان موضع تسلیم است و یا در قبال آن فریاد و آه و عجز والبھ، و عده برخى موضع

. كند سألھ واقدام را ایجاب مىتحمل توأم با مقاومت براى رفع و زدودن آنھا دارند و راه و رسم عقالنى امور ھمین م



قضیھ از نوع دوم آن بود، شرح نامالیمات و فشارھاى روحى ) ص(دختر پیامبر ) سالم هللا علیھا(در مورد فاطمھ 
آید، اما فاطمھ  وارد آمده بود فراتر از حدى است كھ براى انسانھاى عادى پدید مى) سالم هللا علیھا(كھ بر فاطمھ 

ھا ھضم  انسان عادى نبود كوشید مسائل و مشكالت را حل و ھضم كند بدون اینكھ خود در آن ھم) سالم هللا علیھا(
اى در جھان بشریت او یك زن است ولى در صبر و تحمل و استقامت و عشق اسطوره. شود  . 

 
ھاى آزمایشى دوره  

ند كھ بھ نظر ما براى ھاى دشوار و مرارت بارى را گذرا او پیش از اینكھ وارد عرصھ حیات اجتماعى شود دوره
از ھمان آغاز زندگى ودوران خردسالى با مصائب و مشكالت مواجھ شد كھ . آمدند اى آزمایشى بحساب مى او دوره

تر از  اى بمراتب سخت ھا را یكى پس از دیگرى گذراند اگر چھ ھر مرحلھ در سایھ ھدایت و سرپرستى پیامبر آن
ھاى آن دشوارتر بود مراحل قبل و آزمایش . 

ھاى اولیھ آزمایشى تھدید، محرومیت، گرسنگى، خشونت دشمن، سختى زندگى را گذرانده و حتى  او از ھمان دوره
مرگ عزیزان، محرومیت از مادر كھ تنھا ھمراز و ھم سخن او در خانھ بود دیده و با پدرى كھ در میان جمعى از 

ھاى انسانى تنھا بود روزگار گذرانیده است شبح  . 
خود در سایھ برنامھ دارى و تالش سیمائى از فاطمھ ) م هللا علیھاسال(پیامبر  ( در تاریخ ساخت كھ ) سالم هللا علیھا

داد ھاى پى در پى زندگى را مورد توجھ و نظاره قرار مى ھاى مختلف زندگى از پیش ذوب شده و تمرین در كوره . 
و قدرت نفسانى عظیمى را تحویل تاریخ دادھاى فكرى پیامبر او را پرورده و ناب ساخت  ھا و سازندگى آموزش  . 

براى اینكھ وضع و میزان و كیفیت تحمل او در زندگى روشن گردد ما با رعایت اختصار آن را در سھ دوره 
ھاى كوتاه براى ما رھیابى وھدایتى پدید آید ھا و تحلیل باشد كھ در سایھ بررسى.دھیم  زندگى مورد بررسى قرار مى  

. 
 

ودكىدوران ك: الف  
حوادث غم انگیزى از آغاز زندگى براى . ھا بود از كودكى ھم آغوش حوداث و محرومیت) سالم هللا علیھا(فاطمھ 

ھائى در حیات ایجاد شدند كھ ھر  و دشوارى. شوند او پدید آمدند كھ در برابر آنھا بسیارى از بزرگساالن ذوب مى
كنیم بعنوان نمونھ بھ موارد زیر توجھ مى. ردندك یك بتنھائى براى بھ زانو در آوردن آدمى كفایت مى : 

 
ھا تحمل محرومیت -1 : 

اى چشم بھ جھان گشود و در محیطى بحرانى توأم با فقر و محرومیت اقتصادى  او در محیط سخت و محرومانھ
ھاى مؤمنان  دىشاید براى خانواده او نسبتاً آسان بود كھ زندگى رابا رفاھى نسبى بگذرانند اما دیدارنامرا. تربیت شد

میزان محرومیت بحدى بود كھ جز با شجاعت روحى و صبر و . خود براى آنھا رنج دھنده و دشوارى آفرین بود
در سایھ سرپرستى پدر این چنین زندگى گذراند) سالم هللا علیھا(شد با آن مواجھ گشت و فاطمھ  نظیر نمى تحمل بى . 

 
 :تحمل فراق مادر -2

خیلى زود از ) سالم هللا علیھا(اما دست اجل مھلت نداد و فاطمھ . ود و بھ مادر نیازمنداو ھنوز كودكى خردسال ب
ھاى تحمل  نوازش و سرپرستى مادر محروم شد آن ھم مادرى كھ زجر دیده و زحمت كشیده بود و یادآورى صحنھ

ت او و پدرش تنھا غم گرد یتیمى بر سرش نشس. خود مصیبت آفرین بود) سالم هللا علیھا(این مادر براى فاطمھ 
سالم هللا (ھاى بیشتر مواجھ شدند كھ تنھا صبر و تحمل فاطمھ  خوار خود را از دست دادند و از آن پس با دشوارى

در این زمینھ چاره ساز بود) علیھا . 
 
 تحمل آزار پدر -3

كرد  ان را تماشا مىیافت و صدمھ و آزار مشرك در خانھ كعبھ حضور مى. او از ھمان خردسالى بھ ھمراه پدر بود



كرد كھ پدرش را در  او تماشا مى. دید شنید و زجر دادن و سنگ زدن آنان را بر پدر مى ھاى آنھا را مى زخم زبان
كوشید خود را سپر پدر قرار دھد وسنگ  شد و گاھى ھم مى زدندو ناگزیر بھ صبر و تحمل مى مسجد الحرام كتك مى

ھا را بپذیرد و این خود براى اسالم آن دشمن را بر سر و روى خود تحمل كند و  
 
 :در تحمل رنج ھجرت

شناخت ولى فشار خصم سبب شد كھ رسول خدا  او تنھا پناه ظاھرى خود را پدر مى ( تنھا، و بدون فاطمھ ) ص
كوشید  دشوار بود ولى مى) سالم هللا علیھا(تحمل آن براى فاطمھ . از مكھ بھ مدینھ ھجرت كند) سالم هللا علیھا(
بادیگر فواطم بھ مدینھ ھجرت كند و اینكھ این ) ع(ھرمانانھ بایستد و سراجام براى روز موعود بھ ھمراه على ق

باید از آن سخن گوید) سالم هللا علیھا(اى است كھ خود فاطمھ  مدت چگونھ بر او گذشت مسألھ . 
ھاى دنیا را شخصاً تحمل  مرارت ھا و در كل، او از آغاز زندگى و در خردسالى رنج این جھان را كشیده و تلخى

ھا چندان متحمل بود كھ او را  در دشوارى. كرده وشاھد حوادث بحرانى و خطرناكى در جامھ خود بوده است
اند ودر زجرھا چندان با پدر ھمگامى كرد كھ او را شریك پدر شمردند و در مھر ورزى بھ پدر  صابره خوانده

دیدچندان تالش كرد كھ مصداق ام ابیھا گر . 
 

ع(دوران زندگى با على : ب ) 
پیمان ازدواج بست مسائل و مشكالتى كھ بر اثر ازدواج ) ع(در سنین اندك و پائین با على ) سالم هللا علیھا(فاطمھ 

ھم خانھ شد كھ خود كوه استقامت ) ع(او با على . پدید آمدند باز ھم اندك نیستند) ع(و در زندگى انتخابى او و على 
پناه جست صبر و تحمل ) ع(در بسیارى از موارد در جنبھ صبر و استقامت بھ على ) سالم هللا علیھا( بود و فاطمھ

كنیم ھا را در این قسمت اشاره مى او در این جنبھ نیز اندك نیست كھ ما براى نمونھ مقدارى از آن  . 
 
 :تحمل فقر او -1

گزید كھ در تقوا و شجاعت و انسانیت و اخالق كم نظیر را بر) ع(از بین خواستگاران على ) سالم هللا علیھا(فاطمھ 
بحدى بود كھ خانھ در اغلب موارد خالى ازآذوقھ بود و ) ع(ولى در فقر و نادارى سختى بود، میزان فقر على 

كرد ولى این تحمل دشوار بود مخصوصاً از آن بابت كھ ھر مادرى نگران  آن را تحمل مى) سالم هللا علیھا(فاطمھ 
پذیرد و مختصر غذاى خود و  در عین حال براى رضاى خدا آن را مى. دكان خردسال خویش استوضع كو

كند خانواده را ھم در راه خدا بھ فقیران ایثار مى . 
 
ھا تحمل سرزنش -2 : 

بى ) ع(از سوى كسانى كھ از فلسفھ حیات و رمز و راز سعادت و شأن و مقام او و على ) سالم هللا علیھا(فاطمھ 
سرزنش از این بابت كھ چرا با فردى ثروتمندتر ازدواج نكرده كھ از مشكالت . دند دائماً مورد سرزنش بودخبر بو

را پذیرفتھ است؟ سرزنش از این بابت كھ ) ع(زندگى برھد؟ و چرا از میان آن ھمھ دواطلبان، ازدواج با او، على 
بازار زندگى خالى است خود او را ھم زینت و  اش محقر و گلین است، درون خانھ از خانھ. او لباسى زیبا ندارد

توان براى ھر فرد سرزنش كننده استدالل كرده و قانعش نمود؟ ناگزیر آنھار ا متحمل  مگر مى. تجملى نیست
آورد شود و دم بر نمى مى . 

 
 :تحمل مشكالت زندگى -3

] 73[اى اثر گذارد  بند مشك روى سینھاوباید از بیرون براى خانھ آب فراھم كند و در این راه چندان تالش كرد كھ 
باید با آسیاب دستى كار كند وگندم آرد نماید، باید خانھ را جاروب و نظافت كند، باید بھ فرزندان خود برسد، در .

بسازد و تازه اگر فرصتى بیابد بھ كارى اقتصادى براى ) ع(عین حال باید جو خانھ را مساعد روح و پرواز على 
ام كندترمیم زندگى اقد . 



 
 :تحمل و صبر در عبادت -4

او را مجسمھ عبادت . زنى عابده است حتى دوست ندارد دقایقى از عمر خود را بھ ھدر دھد) سالم هللا علیھا(فاطمھ 
ھا و در عین گرسنگى و خستگى ناشى  ھا و محرومیت اند، آن ھم عبادتى كھ با وجود آن ھمھ فقرھا و نادارى نام داده

ھا، داشتن خشیت الھى در دل ھمھ و ھمھ از امورى  ھا، اشك ریزى دارى ھا، شب زنده بیدارى. بوداز كار روزانھ 
دارند ھا را از میان بر مى بھ انس باخدا ھمھ این نامرادى) سالم هللا علیھا(ھستند كھ جانكاھند ولى شوق فاطمھ   . 

دارد،  در راه خدا گام بر مى. ئد اجتماعى استھم چنین در مسیر تحمل مشكالت دیگر و شدا) سالم هللا علیھا(فاطمھ 
ھاى دیگران درباره  ھا و بدخواھى ھا را باید بپذیرد، حسادت كند، فشارھا و خفقان براى ھدایت زنان تالش مى

و او در كل جرعھ نوش جام بال بود و خریدار رنج ... زندگى خوشبختانھ این زوج را باید پذیرا شود و دم بر نیاورد
دادر راه خ  . 

 
ص(پس از وفات پیامبر : ج ): 

ماه  3 - 2را حدود ) ص(پس از مرگ پدر عمر چندانى نكرد، فاصلھ وفات او با پیامبر ) سالم هللا علیھا(فاطمھ 
آنچھ . ھاى گذشتھ حیات بود ھاى دوره ولى ھمین مدت كوتاه بھ تنھائى معادل با تمام رنجھا و محنت. ذكر كردند

در گذشتھ از جام بال نوشیده بود اینك تجدید خاطره شده و مجدداً با ھمان شدت و بلكھ بیشتر ) سالم هللا علیھا(فاطمھ 
 .در برابر او حضور یافتند

روشن گردد كافى ) سالم هللا علیھا(ھاى حیات، و در مقابل آن درجھ تحمل فاطمھ  براى این كھ میزان دشوارى
)است، وقایعى را كھ در زندگى پس از وفات پیامبر  اند شماره كنیم؛ بخشى از آنھا عبارتنداز  براى او پدید آمده) ص

بھ مسجد، جبراً براى بیعت، آتش زدن بھ درخانھ او، سقط جنین ) ع(از تشكیل سقیفھ براى خلیفھ آفرینى، بردن على 
، از بیت المال) ع(او، غصب فدك او، تفرقھ امت پدرش، فقر و نادارى ناشى از محروم كردن دوستان على 

در اندرون دستگاه ) سالم هللا علیھا(و فاطمھ ) ع(ھا، تالش خصم براى ھضم على  استقرار ناحق، عدم ھمپروازى
كالً او چون ... آمد و كھ تنھ درخت اسالم بحساب مى) ع(ھاى اسالم و حتى على  خالفت ھمدستى براى بریدن شاخھ

گیر كرده بود، مرگ پدر، نفاق خصم در برخورد با اى مجروح بود كھ در میان دو حادثھ و فاجعھ سنگین  پرنده
براى اینكھ درجھ صبر و تحمل او در برخورد با حوادث روشن گردد بھ چند نمونھ و مورد آن . بازماندگان رسول

كنیم اشاره مى : 
 
ع(تحمل شكست على  -1 ): 

سالم هللا (چیز براى فاطمھ  است، تحمل ھمھ) سالم هللا علیھا(عزیز جان پیامبر و ھمسر واالى فاطمھ ) ع(على 
) سالم هللا علیھا(و شكست دادن او در صحنھ سیاست براى فاطمھ ) ع(آسان است، اما تحمل نامرادى على ) علیھا

و حق او راكھ حق خدا و حق مردم بود . اند كرده) ع(بسیار سخت است بویژه كھ ببیند امت، اجماع بر ھضم على 
براى خدا آن را تحمل كرد) سالم هللا علیھا(و فاطمھ . فشرد زھرا را شدیداً مى اند و این خود قلب نادیده گرفتھ  . 

 
 :تحمل غصب حق -2

كرد كھ دشمن با این سرعت در حق او و شوھرش طمع كند و با آن ھمھ سفارش  گمان نمى) سالم هللا علیھا(فاطمھ 
فدك را كھ خالصھ پیامبر . حقش غصب شداو و ارث پدر بود و . درباره او، از ارث محرومش دارند) ص(پیامبر 

كھ در واقع دفاع از ) سالم هللا علیھا(بود از او گرفتند و فریاد فاطمھ ) سالم هللا علیھا(و واگذاشتھ بھ فاطمھ ) ص(
كرد آن را از او دریغ داشتند تا مردم از  حق مردم بود بھ جائى نرسید او در آمد فدك را در راه خدا صرف مى

ناگزیر آن را تحمل كرد و بھ فلج اقتصادى تن در داد) سالم هللا علیھا(ه شوند و فاطمھ دورش پراكند . 
 
ھا تحمل نفاق -3 : 



كنند و بھ اسم مذھب و در سایھ تقدس  آدمى چقدر باید خون بخورد كھ شاھد باشد بھ اسم دین، ریشھ دین را قطع مى
خواھند قلب  قرآن را نسخ شده بینگارند و با تصنعى مى خواھند با حدیثى جعلى مى. كنند مآبى اسالم را سركوب مى

سالم هللا (كند و آنھا قصد خیانت دارند و فاطمھ  ارث او را ربودند با اینكھ آیات قرآن آن را اثبات مى. واقعیت كنند
كند از ترس فروباشى اسالم، آن را تحمل مى) علیھا . 

 
ھا طلبى تحمل ریاست -4 : 

 -شد براى ریاست دست از دین بر دارند در قبول آن بى میل نبودند  اگر بھ آنھاگفتھ مى خلفا در شرایطى بودند كھ
طلبى  براى ریاست. خواھند آن را بپذیرند اند و نمى در عین حال مدعى بودند كھ براى حفظ اسالم تن بھ خالفت داده

حدید، آنھا از آغاز اسالم را بخاطر بگفتھ ابن ابى ال). ص(از قبح عمل ابا ندارند حتى از كتك زدن دختر پیامبر 
طمع پذیرفتند و طبق ادعاى او آنان با یھود در رابطھ بودند و آنچھ بعنوان مالحم در تورات آمده بود خبر یافتھ 

ھا را تحمل كند  طلبى باید این ریاست) سالم هللا علیھا(و فاطمھ ] 74[زدند  بودند و براى دستیابى بھ آن دست و پا مى
سالم دم بر نیاوردو براى ا  . 

 
 :تحمل صدمھ بھ اسالم -5

تحت فشار نامردمى قرار . آورد دید و دم بر نمى ھاى پدر و شوھرش را بر باد رفتھ مى او در شرایطى بود كھ كشتھ
چھ بسیار بودند . پذیرفتند تا بھ مراد خود دست یابند داشت كھ ھمھ چیز را حتى ببھاى از دست دادن اسالم مى

و صحابھ بزرگوار تحمل كردند تا اسالم زنده بماند و اگر فاطمھ ) ع(و على ) ص(نجھا كھ پیامبر زجرھا و ر
شد و فاطمھ  شدند فاتحھ اسالم خوانده مى اى با آنھا درگیر مى بصورت جدى و مبارزه) ع(و على ) سالم هللا علیھا(

بھ ھمین خاطر صبر كرده بود) سالم هللا علیھا(  . 
 
ىتحمل آزار جسم -6 : 

او را بین در و دیوار فشردند، بر . اى سخت، بدان حد كھ فرزندش در رحم شھید شد او ضربھ خورد، ضربھ
بھ بستر كشانده ) سالم هللا علیھا(بازویش ضربھ زدند، بر پھلویش لگد زدند و در كل شرایطى پدید آمد كھ فاطمھ 

كرد  باید گفت تنھا مرگ پدر آن را كفایت مى اى بود كھ روح لطیفش بھ گونھ. شده و در شرایط مرگ قرار گرفت
ولى آن آزارھا را ھم صبورانھ متحمل شد. دیگر آزار مشركان براى او زیادى بود . 

 
ص(تحمل فراق پیامبر  -7 ): 

كھ ) ص(او كسى است كھ از شنیدن خبر مرگ خود از پیامبر . كھ این امر براى او بسیار بسیار سنگین بود
حال با این روحیھ . شود خرسند شده خندید تین كس از خاندان اوست كھ بھ او ملحق مىاش داده بود نخس وعده

طلبد اى را مى اى است كھ بررسى، آن دفتر جداگانھ چگونھ فراق پدر را تحمل كرد مسألھ . 
دگى ھاى سختى مبتال شد كھ اگر نبود مقاومت و ایستا پس از مرگ پدر بھ دشوارى) سالم هللا علیھا(در كل فاطمھ 

تنھا . آمد ،ناگوارھاى سختى براى او پدید مى) سالم هللا علیھا(او، و اگر نبود ظرفیت باالى روحى و تحمل فاطمھ 
سالھ خود از مردم اجر و مزدى نخواست جز مودت  23ھمین زجر براى او كافى است كھ پیامبر در مأموریت 

ص(ذوى القربى ولى مردم با تنھا بازمانده رسول خدا  ناسى كردند او را آزردندش حق (  . 
او پس از مگر پدر بھ دست مزدوران شیخین افتاد، اسیر نفاق آنھا و شكنجھ شد و ضربھ دید، خالفت مخصوص 

راه تحمل را در پیش گرفت) سالم هللا علیھا(را نادیده گرفتند، محسنش را شھید كردند و فاطمھ ) ع(على  . 
 

سالم هللا علیھا(رمز و راز صبر فاطمھ  ) 
او . دھد رموزى است كھ اساس آن را خواستارى بقاى اسالم تشكیل مى) سالم هللا علیھا(در صبر و تحمل فاطمھ 

اى ضد اسالم پا  خواھد بھ صورتى عمل كند كھ فتنھ طبیبى الھى و درد آشناست اھل بصیرت و تشخیص است و مى



ن برباد نرود، وصحابھ راستین او و شھیدان راه دی)ص(نگیرد، و زحمات پیامبر  . 
شناسد و بدین نظر سعى دارد در بالیا متحمل باشد و خواستار توان تحمل از  او خطرات ناشى از بى صبرى را مى

سالم هللا علیھا(خداوند است؟ در دعاى فاطمھ  خوانیم مى ( : 
ت را بمن عنایت خواھم كھ شكیبائى در بالیای از تو اى خداى بزرگ مى]75...[اللھم انّى اسئلك صبراً على بلیتك

و تلقى او را از صبر و تحمل این است كھ آن نخستین گام در راه بندگى خداوند است، ومخصوصاً باید با .فرمائى 
 .اخالص ھمراه باشد و او این درس را از پدر آموختھ بود

ضع آینده را پیامبر خود و. ھم در این زمینھ كھ از پیش در او بسیار مؤثر و كار ساز بود) ص(سفارش پیامبر 
ع(و على ) سالم هللا علیھا(براى فاطمھ  و بھ او سفارش فرمود كھ بر خدا توكل كن، صبر كن، . تشریح كرده بود (

توّكلى على هللا، و اصبرى كما : بھمانگونھ كھ پدران تو از پیامبران سلف ومادران تان و ھمسران آنھا صبر كردند
76. [جھمصبر آباوك من االنبیاء و امھاتھم و ازوا ] 

دھد و این  بوسد و در حضور جمع اورا مورد ستایش قرار مى را این ھمھ مى) سالم هللا علیھا(اینكھ پیامبر فاطمھ 
فرماید از یك سو براى تحكیم موقعیت اوست و از سوى دیگر دادن درس  ھمھ احادیث و سخن ار درباره او مى

و از جھت سوم اتمام حجت بھ شنوندگان)  علیھاسالم هللا(ھا بھ فاطمھ  استقامت در مصائب و دشوارى  . 
 
 درجھ تحمل او

: تعھدى شیخین فرمود او در برابر بى. شود رسد كھ بھ مقام رضا واصل مى اى مى او در مقام صبر و تحمل بھ درجھ
دل فرو  اى در كنم بمانند صبر كسى كھ كارد برنده نصبر فیكم على مثل حز المدى و وجز السنان فى الحشأ صبر مى

اى بر گلو و در درون جان اى كشنده رفتھ دارد، و نیزه  . 
( ، ]77[صبرت و فى العین قذى و فى الحلق شجى : ھمسر او كھ فرمود) ع(چھ شبیھ است این سخنان با سخن على 

ین و حق ھم ھمین بود زیرا كھ باید مشابھتى بین ا. صبر كردم صبر كسى كھ خار در چشم و استخوانى در گلو دارد
 (.دو روح شریف باشد

الحمد � على كل سراء و ضراء، سپاس خداى را در ھر دشوارى و : او در صبر و تحمل بھ مقام شكر رسید
بدبختى و سختى كھ براى بشر پدید آید، و رضاء و مصیبة، و بالء و عسر و غنى و فقر على كّل حال سپاس خداوند 

فتارى و سختى،و آسانى و فقر و فى كل اوان و زمان و كل مثوى را در ھر حال، در حال خشنودى و مصیبت و گر
... ھا و در ھر موقعیت و زمانى و در ھر شرایطى و مقامى سپاس خداوند را در ھمھ زمان]. 78[و منقلب و مقام 

اوندى را ء من امره، سپاس خد الحمد � الذى لم یجعلنى جاحداً من كتابھ ،الحمد � الذى لم یجعلنى متحیراً فى شى
و این چھ سعادت بزرگى است . (ھست كھ مرا منكر كتابش قرار نداد و مرا در ھیچ امرى متحیر و سرگردان نكرد

 .(كھ آدمى در مسیر زندگى راه را بشناسد و با بصیرت بھ پیش رود
 
 نقش آن در اسالم

امرى است كھ نیازمند بھ بررسى  داراى چھ نقش اثرى بر اسالم بود،) سالم هللا علیھا(اینكھ صبر و تحمل فاطمھ 
سالم هللا (عمیق و فراترى است ولى آنچھ كھ در این مختصر قابل ذكر است این است كھ صبر و تحمل فاطمھ 

اى براى جلوگیرى از ھم پاشیدگى راه و رسم اسالم اگر  و وسیلھ. دارى اسالم بود عاملى براى دوام و ریشھ) علیھا
ا بودچھ صبرى تلخ و تحملى جان فرس  . 

اى از رشد و در حال جان گرفتن بود و اگر پس از وفات  در مرحلھ) ص(اسالم نوپا در زمان وفات پیامبر 
شك دشمنان از  آمد، بى شد و یا برخوردارى كامالً جدى در بین گروھھا و دستجات پدید مى شمشیرى كشیده مى

پاشاندند و تحمل  ن شده و بساط اسالم را از ھم مىداشتند و منافقان نیز با آنھا ھم عنا موقعیت خود دست بر نمى
جلوى این فاجعھ در حال تكوین را گرفت و راه را بر دشمن سد ) ع(و خویشتندارى على ) سالم هللا علیھا(فاطمھ 

 . كرد
و . ھم چنین او با صبر و تحملش فرزندانى تربیت كرد كھ ھر كدام وارث صفات و معنویاتى از پدر و مادر بودند



و حاصل چنان و ضح . مواقع ضرور دندان بر جگر گذارده و نقش جانبدارى از اسالم را در پیش گرفتند در
شرایطى قیام خونین حسین بود كھ درست در موقع حساس و ضرورى بساط دشمن را بر چید و حقانیت خاندان 

ھاى دیگر نشأت گرفتھ از آن  را علنى ساخت و در پى آن قیام) ص(پیامبر  . 
 

ت در راه صبرشھاد  : 
او در مسیر حیات . او جرعھ نوش جام بال شد تا اسالم زنده بماند. شھیده اسالم است) سالم هللا علیھا(فاطمھ 

كوتاھش ستمھا دید ولى مظلومانھ، داغدارانھ و غیرتمندانھ آنھا را تحمل كرد او را از ارث پدر محروم كردند كھ 
آمد از آن بابت كھ بدعتى را بجاى  نبود ولى بر جان و دلش فشار وارد مىالبتھ از نظر مالى براى او مسألھ مھمى 

شد ھاى بعدى مى اى براى ستمكارى حق قرار داده بودند و این پایھ . 
از پیامبرمان با آن ھمھ عظمت و مقام دخترى بیش نماند كھ او ھم مقھور دشمن شد و تحت فشار بین در و دیوار 

بازویش وارد آمد كھ با غالف شمشیر دشمن بود و بر اثر این ماجرا و صدمھ بھ اى سخت بر  قرار گرفت و ضربھ
ان شھادة ) .بستر افتاد و بھ شھادت رسید و بگفتھ صدوق، طبرسى و مجلسى شھادت او از متواترات تاریخ است

فرمود  ام سلمھ بر او وارد شد و پرسید شب را چگونھ بھ صبح رساندى؟ كیف اصبحت؟) فاطمة من المتواترات
و از ظلمى كھ بر جانشین او رفت دردمندور نجور ) ص(شب را بھ صبح رسانیدم در حالیكھ از فقدان پیامبر 

درود . و این دردھا و رنجھا را بر جان پذیرا شد و بخاطر خدا و حفظ منافع اسالم آنھا را تحمل كرد] 79...[بودم
معصومھ و مظلومھ) سالم هللا علیھا(بر تو اى فاطمھ   . 
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سالم هللا علیھا(ھ مشى و روش فاطم -بخش پنجم  ) 

 
است و راه ) سالم هللا علیھا(فصلى از آن در بیان زندگى فاطمھ . آوریم در این قسمت از سھ مبحث سخن بھ میان مى

اى از وضع زندگیش در خانھ پدر، در حیات مشترك  در آن پس از ذكر مقدمھ. و روشى را كھ او در زندگى برگزید
آوریم حث بھ میان مىو از برنامھ دارى او ب) ع(با على  . 

سپس از اصول مورد رعایت او در حیات و از زندگى ساده توأم با فقر و زھد قناعت او در عین انس و صفا و 
 . احیاناً تجمل ھدفدارش سخن گفتھ و توجھ او را بھ حیات جاودانھ مطرح خواھیم ساخت

) سالم هللا علیھا(ر آن نخست از تلقى فاطمھ د. است) سالم هللا علیھا(فصل دوم آن در مورد مشى اقتصادى فاطمھ 
انگیز فدك سخن  آنگاه از مسألھ بحث. و كارھاى او را بر خواھیم شمرد. از دنیا و موضع او در قبال آن سخن گفتھ

 . بھ میان آورده و سعى خواھیم داشت مخصوصاً از دید برادران اھل سنت راجع بھ آن بررسى كوتاھى داشتھ باشیم
خواھیم عرضھ بداریم چھ چیزھائى  است و در آن مى) سالم هللا علیھا(در رابطھ با ترجیحات فاطمھ  فصل سوم آن

ھاى  ایم بخشى از ترجیحات او را در جنبھ و سعى كرده. آیند ارجح بحساب مى) سالم هللا علیھا(در نظر فاطمھ 
و حیات اقتصادى عرضھ داشتھ و طلبى، در جنبھ حیات خانوادگى، در اخالق  مربوط بھ مذھب، در جنبھ راحت

 . ریشھ و اساس این ترجیحات را بیابیم
 

و زندگى) سالم هللا علیھا(فاطمھ : 14فصل   
 مقدمھ

اى است كھ ھر  آوریم مسألھ كنیم و یا اداى آن را در مى اما اینكھ زندگى مى. ایم ما در این جھان حضور داریم و زنده
اما آنچھ را كھ مھم است این . معیار علم و عقل و یا مكتب مورد قبول رودكس براى یافتن پاسخ آن باید بھ دنبال 

اى و روشى،  اى، شیوه اى، محتوا، و برنامھ طلبد و بھ دنبال آن ھدف و فلسفھ است زندگى نخست تعریفى را مى



و اینك در كدام  ایم مربى و راھنمائى، ارزیابى و سنجشى در ھر روز و ماه و سال تا معلوم گردد از كجا آغاز كرده
خواھیم بھ كجا برسیم ایم سرانجام مى نقطھ . 

گروھى آن را بھ عقل و درك . اینكھ چنین فلسفھ و اغراضى را از كجا باید گرفت براى آن پاسخھاى متعددى است
انجام اى آن را از علم و دانش، و سر جویند، عده ھا مى جمعى آن را از صاحبان مكاتب و فلسفھ. اند بشر حوالت داده

اند ھاى اجتماعى چشم دوختھ ھا، توقعات، و چشمداشت گروھى ھم بھ خواست . 
نھ عقل بشر آن كفایت را دارد . از نظر ما ھیچكدام از آنھا براى حیاتى سعادتمندانھ و انسانى كفایت الزم را ندارند

ھ كنھ چنین معرفتى دست پیدا كند تواند ب كھ ھمھ جوانب و ابعاد حیات را ببینند، نھ خرد و اندیشھ ھیچ فیلسوفى مى
بدین سان باور ما این است كھ در این مقصد باید بسراغ كسانى رفت كھ با فلسفھ و مقصد آفرینش، و با عالم محیط 
 . بر كون و حتى علم آفرین ارتباط دارند یعنى با خداوندى كھ بگفتھ اینشتاین، زیرك است ولى حسود نیست

گردد و ھدایت الھى باید مورد  كھ فلسفھ پذیرش مذھب و تعالیم دینى محقق مىبراساس این فرض و باور است 
باور مذھبیون این است كھ رمز و راز حیات بدست آفریدگار این جھان است و . استفاده و استناد بشر قرار گیرد

تواند عامل سعادتمندى بشر باشد تبعیت از تعالیم اوست كھ مى . 
 
 اولیاى الھى و راه زندگى

شوند كھ براى بشر  شان در مقام علم و دانش كثیر و اھل و عصمتند از جانب خداوند اعزام مى مبران كھ ھمگىپیا
شان سازند، راه و رسم كمال و رشد را بھ انسانھا بیاموزند و بھ او تفھیم كنند  قانون بیاورند، از فلسفھ زندگانى آگاه

و مقصد و مقصود او از این سیر و حركت چیست؟ چرا زنده رود  كھ او كیست و چیست؟ از كجا آمده و بھ كجا مى
میرد؟ چرا جنگ؟ چرا صلح؟و كند؟ چرا ازدواج؟ و چرا مى است؟ چرا كار مى ... 

) افحسبتم انما خلقناكم عبثاً (ایم  آنھا آمداند بھ ما انسانھا بگویند ما موجوداتى ھیچ و پوچ نیستیم و بیھوده آفریده نشده
خداوند را در آفرینش ما ]. 2) [و ما خلقنا السماء و االرض و ما بینھما ال عبین(اند  یافریدهو ما را بازیچھ ن]1[

 . غرضى و غایتى بوده است
اند كھ بھ بشر بگویند ما انسانھا مكلفیم، متعھدیم، مسؤولیم و در برابر سرمایھ اعتبارى جان و مال و  آنھا آمده

اى كھ خواست بتواند زندگى كند و كسى را با  ھر كس بھ ھرگونھ آنچنان نیست. سالمت، معادى و حسابى داریم
شأن خدا اجل از آن است كھ مخلوق خود را بخود واگذارد. كسى كارى نباشد . 

بدین سان بحكم عقل ضرورى است ما بدنبال آنان برویم، از منجیات و مھلكات حیات خود توسط آنان آگاه شویم 
ریم و دریابیم كھ چگونھ باید زیست و چگونھ كوشش و تالش كرد و سرانجام آفات و موانع رشد را از میان بردا

 چگونھ باید مرد؟
 

سالم هللا علیھا(نگاھى بھ حیات فاطمھ  ) 
براى ھمھ انسانھا، بویژه آنھا كھ اسالم را مكتب خود قرار ) سالم هللا علیھا(بررسى و آگاھى از زندگى فاطمھ 

رسیم كھ عظمت و مقام در سایھ تحمل مشقات،  تاریخ حیاتش بھ این نتیجھ مى در مطالعھ. آموز است اند درس داده
ما در . رسد ھا كسى بھ سرورى و عظمت نمى ھاست با شكمپارگى، نازمنشى و لمیدن گذشتھا، و از خود رھا شدن

سایھ شناسیم كھ در  طول تاریخ حیات بشر در میان آن ھمھ زنان و مردان زندگى كردند ومردند كسى را نمى
 . اشرافیت، تن پرورى، و ناز و نعمت بھ مقام و رتبتى دست یافتھ و شخصیت قابل ذكرى كسب كرده باشد

ھا، در خود  ھاو غصھ ھا، غم انتخاب الگو براى رھیابى بھ راز و رمز زندگى مھم است و چھ بسیارند سردرگمى
اثر این غفلت است كھ با وجود آن ھمھ ھا كھ ناشى از غفلت در این راه و گزینش عوضى الگوھاست بر  خزیدن

روند و مقصد و مقصود خود را در پیروى از راه و  بانوان عظیم و درخشان اسالم بھ دنبال الگوھاى وارداتى مى
كنند رسم غرب و شرق، مخصوصاً امریكا و فرانسھ و ژاپن جستجو مى . 

 
سالم هللا علیھا(بعد الگوئى فاطمھ  ) 



خواھند انسان باشند و در جنبھ رشد و حركت در دستیابى  الگوست براى ھھ آنھا ئى كھ مى) سالم هللا علیھا(فاطمھ 
زنى جامع و در بردارنده ) سالم هللا علیھا(این امر از آن بابت است كھ فاطمھ . بھ مقام و رتبت سر بر آسمان بسایند

تواند بدان دست پیدا كند ھمھ كماالت و مقاماتى است كھ آدمى مى  . 
الگوى كار است، الگوى كدح و تالش است . ى یك زن اسالمى و نمونھ مكتب اسالم در رابطھ با زنان استاوالگو

ھمھ چیز و جودش . الگوى ھدفدارى است، الگوى صبر و استقامت است، الگوى عشق و پرستش معبود است
سالم هللا علیھا( و ھمھ چیز فاطمھ... انگیز است تّكون جنین او، والدتش، رشدش، تالش و كوشش و شگفت ) 

اش، حق خواھیش، ھمسر داریش، تربیت فرزندانش، عبادتش، زھد و  محبتش، خشمش، مبارزه: آموز است درس
 ...تقوایش

از كارھائى است كھ درباره آن تالش ) سالم هللا علیھا(بدست آوردن آگاھى در نحوه زندگى و ھدفدارى فاطمھ 
. حد بیان وضع خور و خواب و استراحت و گرسنگى و فقر اوست زیادى صورت نگرفتھ است و اگر ھم باشد در

ضرورتى است كھ تصویرى داشتھ باشیم از ساده زیستى او، از اقناع و عزت نفس او، از فقر و اختیارش، از توجھ 
ربك  انك كادح الى: كھ مصداق كامل این آیھ قرآن) سالم هللا علیھا(او بھ دنیا بعنوان وسیلھ و از تالشگرى فاطمھ 

3. [كدحا فمالقیھ ] 
او الگوست بدان خاطر كھ در صحنھ زندگى این جھان را مدرسھ، میدان آن را میدان كار و تالش و ھدفدارى و 

او دنیا را با ھمھ وسعتش مدرسھ و دارالتكمیل ساخت و ھمھ . خود بعنوان قھرمان در این میدان قرار گرفتھ است
رانھ گذراندساعات و دقایق آن را در كالس آن ھشیا . 

 
 زندگى در خانھ پدر

آن گاه كھ خدیجھ از دنیا رفت . او درس زندگى را عمالً از پدرى چون پیامبر آموخت و از مادرى چون خدیجھ
با سوده ازدواج كرد و سپس با ام سلمھ) ص(پیامبر  را خود بر ) سالم هللا علیھا(ولى امر سازندگى و رشد فاطمھ  - 

تر و داناتر از فاطمھ  ام سلمھ گوید بھ خدا قسم من دخترى با ادب او را بھ مقامى رساند كھعھده داشت و در تربیت، 
4. [ام ندیده) سالم هللا علیھا( ] 

شرایط و كیفیت حیات را از پدر و مادرش دیده و مزده آنھا را چشیده و نسبت بھ آن بینش ) سالم هللا علیھا(فاطمھ 
ھاى حیات فردى و اجتماعى، در جنگ و صلح، در فشار و آرامش،  ھ در جنبھداند ك بدین نظر نیكو مى. یافتھ است

مراقب است و ترك اوالى او را ھم بھ او تذكر ( ص(بویژه كھ رسول خدا . در فقر و غنا چگونھ موضع بگیرد
دھد و سعى دارد او را الگوى بى نقصى از مكتب خود بپروراند مى . 

با شّم خاصى كھ دارد از پیامبر ) سالم هللا علیھا(دھد و فاطمھ  یاد مى)  علیھاسالم هللا(پیامبر لّم امور را بھ فاطمھ 
شود و بعدھا خواھیم دید كھ در عین كمى  آموزد و بدین نظر فردى پختھ و كار آزموده مى ھا مى درسھا و نكتھ) ص(

اند چگونھ مبارزه كندد ایستد و نیك مى سن ھم چون قھرمانى سالخورده در برابر شرایط ناموزون جامعھ مى . 
 

ع(در زندگى مشترك با على  ) 
آغاز كرد باز ھم بر اساس ھمان فلسفھ آموختھ از پدر، زندگى را ) ع(آن روز كھ زندگى مشترك خود را با على 

اندیشھ . اى را آغاز كردند كھ بھ زیبائى ھمھ صفاھاى روى زمین قیمت داشت زندگى ساده و بى دغدغھ. ادامھ داد
وسایل و ابزارى تھیھ كرده بودند بسیار ساده و محدود . تر از حد زینت زندگى و تھیھ ساز و برگ آن بودشان فرا

ایم كھ ما قبالً در فصل مربوط بھ ازدواج آنھا لیستى از آنھا را ارائھ كرده  . 
سرگرمى و  دانستند نھ آنچھ را كھ عامھ مردم بدان اصل را در زندگى مشترك وصول بھ فضایل و كسب ملكات مى

خداوند زندگى رابھمھ كسانى كھ : شان كھ فرموده بود خداوند دعاى پیامبر را در حین رؤیت مھریھ. دلخوشى دارند
زیرا در كنار ھم احساس خوشبختى و سعادت . مبارك گرداند، اجابت كرده بود. گیرند چنین ساده و آسان مى

گذراندند كردند و عمرى را در امن و آسایش فكرى نسبت بھ ھم مى  . 
شان خانھ قدس باشد، فرزندان آنھا، گلھاى سر سبد بوستان  از آن گذشتھ چھ میمنت و مباركى از این فراتر كھ خانھ



 . انسانى و در طریق ھدایت بشر، مزارشان مطاف انسانھاى وارستھ است
 
 تقسیم كار

و فاطمھ ) ع(در شب عروسى على ) ص(بناى زندگى این دو مبتنى بر تقسیم كار است و این تقسیم توسط پیامبر 
و كارھاى خارج از آن ) سالم هللا علیھا(صورت گرفت كھ كارھاى داخلى خانھ مربوط بھ فاطمھ ) سالم هللا علیھا(

داند كھ براى این امر  از شنیدن این ،آنچنان خوشحال شد و فرمود كسى نمى) سالم هللا علیھا(و فاطمھ ] 5) [ع(على 
و خداى را شاكر شد] 6[ال یعلم ما ادخلنى من السرور لھذا االمر اال هللا . براى من حاصل شدچھ سرور و شادابى  . 

از آن ) سالم هللا علیھا(اداره خانھ و مسوؤلیت آن كار كوچكى نیست كھ فاطمھ ) سالم هللا علیھا(از دید فاطمھ 
ازآن احساس حقارت داشتھ ) هللا علیھاسالم (گریزان باشد و یا مادى و تربیت نسل كارى ناچیز نیست كھ فاطمھ 

كند و ازمردم سراغ عزت  حقارت براى آن كسى است كھ براى كسب شھرت و عنوان خداى را فراموش مى. باشد
سازد گیرد و در نتیجھ نسل خود را ضایع مى را مى . 

و این خود . خبر ندارد گوید جز خدا كسى از آن ازاین تقسیم كار چنان راضى است كھ مى) سالم هللا علیھا(فاطمھ 
كار بیرون . شود باید درسى باشد براى دیگران تا در یابند لذات در سایھ چگونھ كار و تالشى براى زن حاصل مى

 زن چیزى بدى نیست ولى بھتر از آن، رسیدگى بھ سنگر خانواده است، مگر آنگاه كھ ضرورتى براى جامعھ باشد
. 
 
 برنامھ دارى در زندگى

براى انسان ضرورى است براى ھر كار . توانند بى ھدف باشد ھا نمى دفدار است و حركتھا و تالشزندگى امرى ھ
دھد قصدى و نیتى باشد و تالشى كھ انجام مى ارزد كھ  و قصد و نیت بدان مقدار مى] 7[ولتكن لكم فى كل امر نیّة  .

8[ارزش شخصیتى انسان بھ آن وابستھ است لكل امرى مانوى  ]. 
دارى  از زنانى بود كھ زندگیش را با برنامھ) سالم هللا علیھا(و فاطمھ . اى و محتوائى الزم است برنامھ براى زندگى

گذشت اوقات شبانھ روزش بھ این صورت مى. ھمھ ساعات و دقایقش از روى حساب بود. ھمراه كرده بود  . 
ا آن ھم در آن روزگار كارى آسان نبودانجام كارھاى خانھ كھ او زنى با چند فرزند بود و رسیدگى بھ امور آنھ - . 
داد برنامھ عبادت كھ بخشى مھم از اوقات زندگى او را تشكیل مى - . 
ھمسرش حتى در امر جنگ و پیكار و مشاورت) ع(كمك بھ كارھاى على  -  . 
 . كمك بھ بینوایان در تھیھ غذا و ابزار و لباس و زندگى آنھا -
نوان كھ تازه وارد اسالم شده بودنددارى و امر ھدایت زنان و با جلسھ - . 
 . برنامھ تالوت قرآن كھ با خون و جان او در آمیختھ بود -
ص(ھا مخصوصاً پس از ایام وفات رسول هللا  ھا و مناشده ھا و مبارزه احقاق حق - ). 
دان و ھم براى پرداخت، ھم براى تھیھ لباس فرزن یافت بھ بافندگى و پشم ریسى مى و تازه اگر دقایقى فراغت مى -
 . فروش در بازار و تأمین ھزینھ بخشى از كارھاى ضرورى خانواده
ھمسرانى متعدد داشت) ص(در عین حال كارھاى شخصى پیامبر بر عھده او بود اگر چھ رسول خدا  - . 
 

سالم هللا علیھا(اصولى در زندگى فاطمھ  ) 
) ص(ت كھ ھمھ آنھا نشأت گرفتھ از اسالم محمدى بر مبانى و اصولى استوار اس) سالم هللا علیھا(زندگى فاطمھ 

براى ما بسى دشوار است كھ ھمھ اصول و مبانى مورد نظر را در این قسمت عرضھ بداریم ولى آنچھ را كھ . است
ھاى قابل ذكرند عبارتنداز در این قسمت بعنوان نمونھ : 

 . اصل ھدفدارى در ھر كار و برنامھ و اقدام در زندگى -
و باور داشت بھ آنچھ كھ از جانب خدا بعنوان دستورالعمل زندگى صادر شده اصل ایمان - . 
با تعالیم و دستورات اسالم) سالم هللا علیھا(اصل تطابق عمل فاطمھ  -  . 



ھا اصل تقوا، زھد و ورع در ھمھ امور و فعالیت -  . 
اشداى كھ از دو مرز افراط و تفریط دوروبر كنار ب اصل اعتدال در امور بگونھ - . 
 .اصل صالح بودن عمل و انجام كارى كھ مذھب صالحیت آن را تأیید كند -

اى كھ از ھرگونھ خلل و فرجى دور باشد اصل اتقان و محكم كارى در اموربگونھ . 
 . اصل خیر بودن عمل و رعایت منافع و مصالح عامھ مسلمین -
ور حساب و كیفر و پاداش باشددھھ و در خ اصل اعمال اراده از سوى خود تا كارى كھ انجام مى -  . 
 . اصل مشاركت اجتماعى و دورى از انزواجوئى و رھبانیت -
 .اصل مقاومت و پایدارى و ثبات در رأى تا سر حد وصول بھ ھدف -
ھاى ناشى از حركت بھ سوى اھداف اصل صبر و تحمل در مصائب و دشوارى -  . 
كارھااصل اعتماد واطمینان بھ خدا و یاد و ذكر او در  -  . 
 .اصل جرأت و شجاعت نشأت گرفتھ از ایمان و وابستگى بھ خدا -
 . اصل شكر گزارى در اموربخاطر امكاناتى كھ خداوند در اختیارش قرار داده است -
 . اصل اقتدا بھ صالحان و پاكان و نیكان و در رأس آنھا رسول گرامى اسالم -
 .اصل ترجیح رضاى خالق بر مخلوق در ھمھ امور -
 . اصل حفظ كرامت و جالل و شوكت انسانیت كھ انسان ذاتاً از احترام برخوردار است -
كند اش را در تنگناھا بخود رھا نمى اصل اطمینان و اعتماد بھ خدا كھ بنده - . 
-... 

دھد و از این باب الگو و سرمشق  مجموعھ این اصول را مورد رعایت و عمل قرار مى) سالم هللا علیھا(و فاطمھ 
نان استز  . 

 
 سادگى زندگى

گیرى نیكوست، سادگى زندگى و دورى  از عواملى كھ در سعادت انسان مؤثر و سبب خوب اندیشیدن و توان تصمیم
چھ بسیارند وسایل و ابزارى كھ بھ ظاھر عامل رونق زندگى بحساب . انسان از قید وبندھاى اسارت آفرین است

ھا در مواردى بالى  زرق و برق. دارند براى تھیھ و حفظش مشغول مى آیند ولى در نھایت فكر و اندیشھ ما را مى
خوانند جانند و ما را بھ پاسبانى و خدمتكارى خود مى . 

ماشین باید مایھ راحت ما باشد و  .اصل این است ابزار زندگى در اختیار و در خدمت ما باشد نھ ما در خدمت ابزار
آنھا خود را در بند قیود مادى . این چنین بود) ع(و على ) م هللا علیھاسال(و زندگى فاطمھ . نھ ما در خدمت ماشین

 .اسیر نكردند و براى ابزار زندگى بنده و برده نشدند
از نظر ظاھر و از دید وسایل و ابزار، خانھ محرومى است و در آن چند وسیلھ ساده ) سالم هللا علیھا(خانھ فاطمھ 

اند و چند كاسھ گلین و احیاناً مسى در گوشھ و كنار است كھ در  ن گستردهفرشى از لیف خرما در آ. خورد بچشم مى
اند ھاى اساسى تھیھ شده حد رفع ضرورت  . 

شان را آرمان الھى قرار دادند نھ اشرافیت  گاه توانستند براى خود خانھ و وسایل اشرافى تھیھ كنند ولى تكیھ آنھا مى
دار  شان وصلھ كنند و حتى لباس منتھاى اوج رشد خود زندگى مىمادى، در این خانھ زن و شوھر براى وصول بھ 

توقع زن از شوھر . ھا در كمال است ھا بلند و اندیشھ خانھ از شرایط عادى ھم محدودتر است ولى ھمت .است
محدود و حیا مانع آن است از ھمسر چیزى بطلبد شوھر ھم بزرگ منش و غیرتمند و مراقب آنكھ شأن فاطمھ 

را نیكو رعایت كند) علیھا سالم هللا( . 
 
 فقر اختیارى

ھزار دینار  80شان از فدك بیش از  زن و شوھر فقیرند ولى فقرشان اختیارى است نھ اضطرارى تنھا در آمد ساالنھ
كردند نھ زندگى  ولى آن را در راه مردم صرف مى) البتھ برخى كمتر و گروھى مقدار آن را بیشتر نوشتند(بود 



ندگى خود آنھا فقیرانھ بودز -شخصى خودشان   . 
ھم این فقر را از آنان دور نكرد بلكھ سعى داشت آنان را در ) ص(رسول خدا : بگفتھ المانس مستشرق فرانسوى

آنھا در عین فقر ونادارى و در عین . تشویق پیامبر بھ ایثار بود و آنھا ھم پذیراى آن. ھمان فقر و قناعت نگھ دارد
كردند ن داشتند و گاھى دینار دینار بذل مىھاى كال قناعت گاھى بخشش  . 
ولى در راه بذل آن . نیز از آن بى نصیب نبود) ع(جنگ خیبر غنائمى بسیار براى مجاھدان پدید آورد كھ طبعاً على 

ھم بدان راضى ) سالم هللا علیھا(اش باقى نماند و البتھ فاطمھ  چنان دست و دل گشود كھ حتى سھمى براى خانواده
سالم (شد و دید فاطمھ ) سالم هللا علیھا(پیامبر با فردى وارد خانھ فاطمھ . نداشت) ع(خود دست كمى از على بود و 

اى سرخود را پوشانده و در برابر پیامبر  و ناگزیر با مالفھ. تنھا چادرش را ھم بھ دیگرى بخشیده است) هللا علیھا
 . قرار گرفت

بلكھ بر عكس خداى را شاكر بودند . نالیدند و از بخت بدشان شكوه نكردنداینان فقیر بودند ولى ھرگز از فقر خود ن
بعبارت دیگر خداى را براى نان نپرستیدند . پرداختند و در عین نادارى و گرسنگى بھ عبادت و نیایش خالصانھ مى

 . كھ پرستش تنھا بدان خاطر است كھ خداى در خور آن است
 
 كارھاى خانھ

از كشیدن آب از . داند در خانھ كارھاى متعددى دارد كھ خود را موظف بھ انجام دادنش مى) سالم هللا علیھا(فاطمھ 
چاه و آوردن بھ خانھ، تا رفت و روب و نظافت، از آرد كردن گندم و جو تا تھیھ غذا و پختن آن، از وصلھ زدن 

9. [لباس تا بافتن پارچھ و تھیھ پیراھن براى فرزندان ] 
م، دختر خاتم االنبیا و ھمسر خاتم االوصیاء، ولى در تمام مدت عمر كوتاه خود بمانند او بزرگترین بانوى اسال

حتى آن روز كھ خدمتكارى بھ خانھ آورد كارھاى خانھ را با او قسمت كرد، . بسیارى از زنان اشراف خانمى نكرد
سالم هللا علیھا(یك روز از آن فضھ و یك روز از آن زھرا  ). 

او روزى بھ شخصى از بنى سعد كھ درباره . سخنى را بشنویم) ع(رش بد نیست از زبان على درباره حد ومیزان كا
و زندگیش سئوال كرده بود فرمود) سالم هللا علیھا(فاطمھ  : 

براى تو ) سالم هللا علیھا(اال احدتُك عنى و عن فاطمة الزھراء علیھا السالم آیا دوست ندارى از خود و فاطمھ  -
 سخن بگویم ،
ھاكانت عندى او روزگارى را در كنار من گذارند،ان -  
اش اثر گذاشت فاستقت بالقربة حتى اثر فى صدرھا آنقدر سقائى كرد و با مشك بخانھ آب آورد كھ روى سینھ - . 
 . و طحنت بالرحى حتى مجلت یدھا آنقدر گندم آسیاب كرد كھ دستھایش پینھ بست -
اش خاك و گرد نشست انھ را رفت و روب كرد تا بر جامھو كسحت البیت حتى اغبرت ثیابھا آنقدر خ - . 
 .و اوقدت تحت القدر حتى ر كنت ثیابھا آنقدر زیر اجاق در آتش دمید كھ پیراھنش خاك آلود شد

و از این بابت بر او صدمھ سختى وارد آمد] 10[فاصابھا من ذلك ضر شدید   . 
انداخت و با دستى دیگر فرزند خود را  اب را بھ گردش مىاو در كارھاى خانھ چندان گرفتار بود كھ با یكدست آسی

ھاى دنیا را بچش تا در آخرت شیرین كام  داد كھ دختر تلخى داد و پیامبر دلداریش مى در آغوش گرفت و شیر مى
 .باشى
 
 زھد و قناعت او

ست در او تصرفى كند و او را زاھده است نھ بمعنى تارك دنیا، بلكھ بدان معنى كھ دنیا نتوان) سالم هللا علیھا(فاطمھ 
اى دوست  كوشید دنیا را در حد وسیلھ مى]. 11) [الزھدان ال تملكك الدنیا و انت تملكھ. (اسیر و برده خود سازد

 .بدارد ولى عاشق آن نشود
او در زندگى قانع بود، نھ در كسب و . شناسیم در انصراف از جھان مادى و توجھ بھ آخرت زنى را بھ مثل او نمى

او در زھد و قناعت و در ذخیره . كرد آورد در راه خدا صرف مى صرف بلكھ در مصرف و آنچھ را كھ بدست مىت



ھاى بزرگ جداً زنى الھى است سازى براى كمك كارى  . 
كدام مادر است كھ از قوت فرزندان، حتى با توافق و رضاى آنھا حاضر باشد بكاھد تا در راه خدا صرف فقیران 

است كھ درد گرسنگى را تحمل كند و دیگران را دریابد؟ چنین شرایط و اوضاع را باید در خانھ  و كدام زن. كند
از محل غنائم جنگى گردنبندى براى فاطمھ ) ع(جستجو كرد على ) ع(و على ) سالم هللا علیھا(افرادى چون فاطمھ 

شوى كھ مردم بگویند  آیا راضى مى! فاطمھ جان: آن را دید و فرمود) ص(رسول خدا . تھیھ كرد) سالم هللا علیھا(
سالم هللا علیھا(كند؟ فاطمھ  پوشد و زینت مى دختر پیامبر چون دختر پادشاھان و جبابره لباس مى مطلب را  (

اى را آزاد كرد دریافت، آن را فروخت و از محل آن بنده . 
ورد، ھمان جا در میان دیوارى از رفت، در بین راه بھ گدائى برخ و نیز شنیدید كھ عروس بود و بھ خانھ شوھر مى

زنان، پیراھن را از تن بھ در آورد و بھ فقیر داد و خود با جامھ كھنھ بھ حجلھ عروسى رفت و كدام زن است كھ 
. لن تنالو البر حتى تنفقوا مما تحبون. دھد تا مصداق این آیھ قرآن قرار گیرد جامھ بھتر را بھ فقیر مى .چنین كند

]12 ] 
 

بستر اووضع لباس و   
فاطمھ . كند بیند و تعجب مى دارش را مى شود، چادر وصلھ سلمان بر او وارد مى ( تعجب سلمان را ) سالم هللا علیھا

مالى و لعلى  -فوالذى بعثك بالحق  -ان سلمان تعجب من لباسى ) ص(گوید یا رسول هللا  دھد و مى بھ پدر گزارش مى
و اذا كان اللیل افترشناه  -ار بعیرنا منذ خمس سنة اال مسك كبش تعلف علیھا بالنھ [13]. 

كھ ) ع(قسم بھ كسى كھ ترا بر حق مبعوث كرد براى من وعلى  -سلمان از لباسم تعجب كرد )ص(اى رسول خدا 
خورد و شبھا آن را فرش بستر خود  ایم جز پوست گوسفندى كھ روزھا شتر ما بر آن غذا مى پنج سال ازدواج كرده

 . كنیم چیزى نداریم
پیامبر بر ما وارد شد، و ما روكشى : فرماید) ع(على . آنھا حتى وسیلھ خوبى براى خواب و استراحت نداشتند

كشیدیم پاھا و  ماند و وقتى از عرض بر خود مى مان بیرون مى كشیدیم پھلوى داشتیم كھ وقتى آن را درازا بر سر مى
و اذا لبسناھا  -ة، اذا البسناھا طوال خرجت منھا جنوبنا و علینا قطیف) ص(فاتى النبى  - ماند  سرھاى ما بیرون مى

14[عرضاً خرجت منھا اقدامنا و رؤوسنا  ]. 
مختصر گشایشى در كارھا پدید آورده بود اما وضع مردم چنان نبود كھ بخود واگذار ) ع(ھاى جنگى على  غنیمت

گذاشتند و این كار نھ  انى باشد از نان خود مىبراى اینكھ در سفره مردم ن) ع(و على ) سالم هللا علیھا(فاطمھ . شوند
دادند براى ابراز قدردانى مردم از آنان بود كھ آنھا آن را در راه خدا و براى محبت بھ او انجام مى . 

 
 انس و صفا

آنان با ھمدلى و ھمرازى، با . كرد این زندگى سرد ناشى از فقر و محرومیت را انس و صفاى زوجین گرم مى
خوشحال بود كھ ھمسرى فھمیده، با صفا و ) ع(على . بخشیدند ماھنگى زندگى را رونق و صفائى مىھدفدارى و ھ

ھم ) سالم هللا علیھا(فاطمھ . كند را نیكو درك مى) ع(درد آشنا دارد ھمسرى كھ متوجھ شرایط زمانى است و على 
خواب و راحت خود كم  خرسند است كھ مردى الھى دارد مردى كھ عمرش را در راه خدا صرف كرده و از

گذارد تا خداى را از خود راضى سازد مى . 
كوشیدند  آمدند و در طریق رشد و تعالى ھم مى بدین سان زوجین براى یكدیگر و در دید ھم نعمتى بحساب مى

سازد زرق و برق و وسایل و ابزار و امكانات و حتى خور و خوراك نیست  اصوالً آنچھ كھ زندگى را شیرین مى
اصل بر این است كھ زوجین زبان یكدیگر را درك . ش وحدت و ھماھنگى در این راه از ھمھ چیز بیشتر استكھ نق

و نیز مراقبت كنند كھ دل یكدیگر را نشكنند كھ دل مؤمن مھبط عنایت . كنند و از الك خود بھ نفع ھمسر بیرون آیند
 . و لطف خداوندى است

ھا این است كھ مرد و زن دو دنیاى كامالً از ھم جدا و متفاوتند در  ادهاز علل نكبت بارى زندگى در برخى از خانو
فھمند الك خویشند و زبان ھم را نمى طلبند نھ ھمسر و در این  اگر منافع و لذاتى باشد آن را تنھا براى خود مى .



كند صورت است كھ زندگى رنگ و ھوائى نامطلوب پیدا مى . 
 
 تجملى ھدفدار

ور سازد  ھم چون زنان اشراف در جاھلیت نبود كھ خود را در وسایل آرایش آن روز غوطھ) ھاسالم هللا علی(فاطمھ 
از این بسى باالتر ) سالم هللا علیھا(شأن فاطمھ  -و یا ھر روز برنگى در آید و در اجتماع خود را عرضھ نماید 

تفاوت باشد اما آنچنان ھم نبود كھ نسبت بھ اینگونھ مسائل بى. بود . 
تر از حد متوسط و آرایشى ھم در ھمان سطح داشت و این براى دل على، و ھم براى اینكھ درسى  ى پائیناو تجمل

از یمن برگشت تا در مكھ ) ع(در روایتى آمده است كھ در سال دھم ھجرى على . براى زنان در برابر ھمسر باشد
ص(بھ رسول خدا  را آرایش كرده یافت وارد شد و او) سالم هللا علیھا(بر فاطمھ . ملحق شود ( سالم هللا (فاطمھ  .

15. [خود را خوشبو كرده بود) ع(لباسى رنگى پوشیده و براى على ) علیھا ] 
دھدكھ اینگونھ اقدام در اسالم، براى ھمسر نھ تنھا زشت نیست بلكھ ممدوح است ولى باید  و این امر نشان مى

در طریق ھدفدارى یكى ھم این بعد . مخلوط نباید كردحساب ھمھ چیز را جداگانھ داشت و ھیچ چیز را با دیگرى 
زندگى است كھ زن و مرد خود را طبق فرمان خدا براى یكدیگر بیارایند و چشم دل ھم را در آنچھ بھ حیات مردانھ 
 . یا زنانھ است برسانند
 
 توجھ بھ حیات جاودانھ

برق دنیا نشد و زیبایھاى آن او را نفریفت و  از معدود زنانى است كھ ھرگز اسیر زرق و) سالم هللا علیھا(فاطمھ 
اى  دنیا براى او بزرگترین مقصد و منتھى نیست، بلكھ وسیلھ و مزرعھ .ھوسھاى ناموزون در درون او پدید نیاورد

اللھم ال تجعل الدنیا اكبر ھّمى و ال مبلغ : بنیم كھ فرمود در دعاى او این جملھ را مى. است براى سعادت آخرت
یعنى خداوندا دنیا را بزرگترین ھم و مقصدم قرار مده -] 16[علمى  ... 

و ھم دردعائى دیگر فرماید خداوندا مرا تا آنگاه زنده بدار كھ زندگى براى من مفید و خیر آور باشد و مرگ مرا 
ذا كانت اللھم احینى ما عملت الحیوة خیراً و توفنى ا. زمانى مقدر فرما كھ در آن زمان مردن براى من بھتر باشد

17[الوفاه خیراً لى  ]. 
: اى دیگر از دعاى خود فرماید در ھمھ مناجاتھایش و سخنانش توجھ بھ دین و دنیا و معاد دارد و باز ھم در جملھ

اللھم اصلح لى دینى الّذى ھو عصمة امرى و دنیاى اللّذى فیھا معاشى و اصلح لى آخرتى اللتى فیھا معادى و اجعل 
18. [كل خیرالحیوة زیادة لى فى  ] 

اى كسى كھ ھر روز نزد او جدید است و ھر رزق و روزى در نزد او آماده، تو آن : در درخواستھاى خود فرماید
ات نسازد خداى دائمى كھ روزگار كھنھ و فرسوده ... 

ام مرا در عافیت  خدایا بر كار من پرده بپوشان و مادام كھ زنده ( . رحمت آور مرا بیامرز و بر من -بدار ) دین و دنیا
اللھم و استرنى و عافنى ابداً ما ...یا من كل یوم عنده جدید و كل رزق عنده عتید انت الدائم اللذى ال تبلیك االزمان(

 ...ابقیتنى و اغفرلى و ارحمنى
 

سالم هللا علیھا(سالم بر فاطمھ  ) 
. اى بشریت اشك و آه و نالھ آوردو ھم بر) ع(این چنین بود كھ فقدانش براى على ) سالم هللا علیھا(آرى، فاطمھ 

اش را ندیده بود و در میدان نبرد در برابر دریائى از دشمن ھرگز نلرزیده  آن مردى كھ خورشید گریھ) ع(على 
 . بود، از شنیدن خبر مرگش لرزید و در كنار جسدش و قبرش گریست

بر چھره خاك آلودت، سالم بر سجاده اشك  كھ وارث پاكان و نیكانى، سالم) سالم هللا علیھا(سالم بر تو اى فاطمھ 
ریخت، سالم بر دستھاى زخمین و  آلودت سالم بر گوھرھاى غلطان چشمان تو كھ از خوف و خشیت الھى فرو مى

تو، سالم بر صبورى و شكیبائیت ات سالم بر پیشانى بھ خاك عبادت آغشتھ پینھ بستھ . 
 



سالم هللا علیھا(مشى اقتصادى فاطمھ : 15فصل  ) 
قدمھم  

از مسائل مھم حیات انسان در عرصھ جھان، بویژه در عصر و دوره ما دلبستگى شدید بھ مال و ثروت دنیا و سعى 
آورى است بھ كسب مال  در میان اغلب مردم حرص و ولع شگفت .در تولید بیشتر صرفاً براى مصرف بیشتر است

ھ با اسراف در مصرف و عدم رعایت مرز آن كوشش آنھااین است ك. و برترى دادن خود بر دیگران از این راه
 . شرایطى را بھ دیگران عرضھ نمایند كھ در آن اثبات برترى آنھاست

این واقعیتى است كھ در بسیارى از جوامع حضور دارد، بھ ھنگامى كھ آدمى از درون خالى باشد سعى دارد از 
ود بدان بر خالءھاى درونى فائق آید این مسألھ در ھا و آراستن خ بیرون خود را بیاراید وبا دلبستگى بھ زرق و برق

بین مردان و زنان وجود دارد و خود نمائى و خود آرائى، فخر فروشى و بر دیگران برترى نشان دادن در زنان 
اصوالً طبیعت زن طبیعت آرایش است و عرضھ، و در این راه ھر قدر زرق و برق بیشتر خرسندى . بیشتر است

ادتراحساس و موفقیت زی  . 
 
 تلقى از دنیا

و ھمگان . شود آید و آدمى ناگزیر راھى سراى دیگر مى دانند كھ حیات چند روزه بشرى، روزى بسر مى ھمگان مى
اند كھ در رابطھ با مال و ثروت، بویژه آنھا كھ غیر منقولند، از خانھ و باغ و مزرعھ  در عمل نیكو در یافتھ

باحى در اختیار ماست و فردا در اختیار دیگران و آنچھ كھ در جاى خود ملكى چند ص. ،امانتدارانى بیش نیستیم
گوید انسان است ماند خانھ و باغ و زندگى است و آن كس كھ با آنھا وداع مى مى  . 

در عین حال نوعى احساس خلود و جاودانگى در آدمى وجود دارد كھ بخاطر آن سعى دارد ثروت بیشترى را در 
نھ بخاطر مصرف، بلكھ تنھا بخاطر در اختیار گرفتن و مالك بودن آن اختیار گیرد و ھمھ گاه . 

اى است كھ زمینھ ساز اسارتھاى ماست و این ھمان رذیلھ  . 
اى براى خویش  چھ بسیارند كسانى كھ ھرگز دمى نیاسودند و شب و روز را در كار و تالش گذارندند و اندوختھ

مال و ثروت خوبست بشرطى كھ در طرق خیر و آزادى انسان و . دان فراھم آورده و در آن خود را محبوس داشتھ
استقالل روحى او و رھائى او از قیدھا وبندھاى اسارت بار مصرف شود و این تزى است كھ اسالم از آن دفاع 

كند مى  . 
 

و دنیا) سالم هللا علیھا(فاطمھ   
خوب . شناسد سان را در آن عوالم نیكو مىزنى رشیده است، عوالم موجود و موقعیت ان) سالم هللا علیھا(فاطمھ 

سپردن امانت بدست . ھا سیر فنائى واضمحاللى دارند و تنھا خداست كھ باقى و جاودانى است داند كھ پدیده مى
تنھا خداست كھ امین خوبى است و آنچھ . ھیچكس مفید و سازنده و قابل برگشت نیست، زیرا كھ آنھا ھم زوال پذیرند

ابل برگشت است، بمیزانى چند برابربدو واگذار شود ق  . 
شناسد و آدمى را در آن چون كشاورزى كھ  شناسد و عاقبت را دار بقا، دنیا را مزرعھ مى او دنیا را دار فنا مى

و نیز او دنیا را چون . ھا متنعم است براى فصل ستایش باید كار و ذخیره كند، ضمن آنكھ ھمین امروز ھم بھ نعمت
اید از آن گذر كرد و بستر گشودن در روى پل جز بھ ضرورت روا نیست و تازه آن ھم در حدى شناسد كھ ب پل مى

 .محدود
در ھمھ حال دنیا از دید او متاع است، متاعى كھ خداى آن را ناچیز معرفى كرده و سرگرمى بھ این متاع را لھو و 

عادتى را براى انسان فراھم سازند نھ ھا باید موجبات خیر و س مھم این است سرگرمى. لعب كھ كار كودكان است
 . آنكھ موجب بدبختى و تباھى او شوند
 
 موضع او در دنیا

داند كھ خداوند روزى را براى مخلوق خود تضمین و بین آنھا بھ عدالت و مصلحت تقسیم كرده است و در  او مى



و قسمت . (آن بھره كافى دارند پرندگان و درندگان از. این راه ھیچ موجود كوچك و ریزى را فراموش نكرده است
19) [االرزاق بین الحدایق فسویت بین الذرة و العصفور ]. 

اللھم قنعنى بما . (خواھد كھ او را بھ آنچھ روزى او كرده و مقرر ساختھ است قانع سازد بدین سان از خداى مى
. بیشترى را انباشتھ سازدو ھرگز حرص بیش از حد نداشت و این ھوشمندى در او نبود كھ ثروت ] 20) [رزقتنى

 .سعى در این داشت كھ ثروت او در غناى درون باشد نھ بیرون
بھ جھانى دیگر معطوف است، مفتون زخارف دنیا و سرمستیھاى آن نیست ) سالم هللا علیھا(فكر و اندیشھ فاطمھ 

واست دارد كھ پروردگارا اندیشد و درخ او مثل پیامبر مى. كند و تالش بھ تولید بیشتر دارد ضمن اینكھ كار مى
ام ترا بخوانم وتضرح و عرض نیاز كنم و  تا آن روز كھ گرسنھ. دوست دارم یك روز گرسنھ باشم و یك روز سیر

21. [آن روز كھ سیرم شكرگزار نعمت تو باشم ] 
 

سالم هللا علیھا(كار فاطمھ  ) 
بمعناى آن بلكھ در جنبھ مادى و اقتصادى  اھل كار و تالش است نھ تنھا در مسیر عبادت) سالم هللا علیھا(فاطمھ 

سعى داردبھ تولید بیشترى دست یابد، در آمد زیادترى را تحصیل كند، نھ بدان خاطر كھ از آن براى رونق دادن 
 . زندگى و خرید تجمالت و زینت آالت استفاده كند، بلكھ براى دستیابى بھ توان بیشتر جھت خدمت بھ مردم

التى كھ دارد و با ھمھ زحماتى را كھ در رابطھ با سرپرستى و اداره فرزندان متحمل با ھمھ سرگرمى و اشتغا
كوشد دقایقى از اوقات خود را خالى كند تا در آن  شود، و با ھمھ حال و شوقى كھ بھ عبادت پروردگار دارد، مى مى

اش، با شرط تائید  و ذوق و عالقھ )سالم هللا علیھا(این كار بھ تناسب توان فاطمھ . بھ كارى مولّد در آمد بپردازد
. كرد بافت و گاھى ھم بصورت كار مزد براى دیگران گندم آرد مى رشت، پارچھ مى شنیدید كھ او نخ مى. مذھب بود

ھاى زندگى برسد كارى آسان نبود اى كھ در آن او بتواند بھ ھمھ كارھا و برنامھ طبیعى است كھ تنظیم برنامھ . 
 
 بى نیازى مادى او

اندیشید، و اگر او ھم خود را دخترى ھمانند دختران شاھان و  ھم بھ مثل دیگران مى) سالم هللا علیھا(فاطمھ اگر 
توانست زندگى راحتى داشتھ  كرد مى كرد، و اگر او ھم بناى زندگى را بدون قید دین استوار مى سالطین تصور مى

چھره او غبار و گرد ناشى از رفت و روب شدند، و نھ بر  باشد، و در آن صورت نھ دستھاى او زخمین مى
نشست مى اى  توانست با آن براى خود كاخى مجلل بسازد و خدمھ درآمد فدك براى او چیزى اندكى نبود او مى .

ع(على . بسیار در دور و بر خود گرد آورد و خود خانمى كند ھم مردى بیكاره و ناتوان و افتاده نبوده او ھم با آباد  (
آورد كھ فاطمھ  جاد مزرعھ، بھ راه انداختن چشمھ و نھر درآمدھاى كالنى بدست مىكردن زمین ،ای ( ) سالم هللا علیھا

توانست از آنھا بھره گیرد مى . 
و فاطمھ ) ع(داد و على  غنائم جنگى ھم رقم خوبى را در درآمد آنھا تشكیل مى ( توانستند با  مى) سالم هللا علیھا

اینگونھ زندگى را خوش ) سالم هللا علیھا(ولى فاطمھ . سبى را فراھم كنندارتزاق از آن براى خود زندگى منا
نداشت، اصل رابر كدح و تالش گذارد تا در سایھ آن رضاى خدا را جلب كند و براى روز واپسین و حساب، 
 .حجتى از دستھاى پینھ بستھ را عرضھ بدارد
 
 مسألھ فدك

اى كھ بحثھاى موافق و مخالف بسیارى را  فدك بود، مسألھ) ع(لى و ع) سالم هللا علیھا(از ممر عایدى خوب فاطمھ 
بى مورد نیست كھ در این باره توضیحى داده  -اى را جاھالنھ بھ تكذیب یا تصدیق واداشتھ است  برانگیختھ و عده

رار ھجرى بدون جنگ و خونریزى توسط یھودیان در اختیار پیامبر اسالم ق 7اى بود كھ در سال  فدك مزرعھ. شود
تازه اگر ھم ] 22. [برخى قائلند كھ این ملك توسط یك یھودى كھ مسلمان شده بود بھ پیامبر ھدیھ گردید. گرفت

از آن پیامبر و از امالك خالصھ ] 23[خالف آن باشد چون بدون جنگ و خونریزى بدست آمد بصریح آیھ قرآن 
را صدا كرد كھ بیا حق ترا ) سالم هللا علیھا(فاطمھ  ھنگامى كھ آیھ شریفھ و آت ذالقربى حقھ نازل شد پیامبر. اوست



بشكرانھ ) ص(اند كھ رسول خدا  برخى ھم نوشتھ] 24. [بخشید) سالم هللا علیھا(بھ تو بدھم وفدك را بھ فاطمھ 
25. [بازمانده او بخشید) سالم هللا علیھا(خدمات خدیجھ آن را بھ فاطمھ  ] 

سالم هللا علیھا(كھ پیامبر، فاطمھ  البتھ در برخى از روایات شیعى آمده است را خواست و فرمود خداى تعالى بھ  (
عرض كرد از شما و از خداى ) سالم هللا علیھا(من فرمان داده فدك را كھ ملك شخصى من است بھ تو دھم و فاطمھ 

27. [و البتھ اسناد دیگرى ھم در این رابطھ وجود دارد] 26[تعالى آن را پذیرفتم  ] 
بر آن ) ص(، ام ایمن، و خادم رسول خدا )ع(، على )ص(نوشت، رسول خدا ) ع(یت آن را با خط على پیامبر مالك

و ] 29. [آید پیامبر فرمود از آن تو و اعقاب تست و پاداشى براى مادرت خدیجھ بحساب مى] 28. [شھادت دادند
اطالع آنھا رساندبراى محكم كارى این اصل مردم را جمع كرد و حكم قرآن و واگذارى فدك را بھ  . [30] 

 
 :درآمد فدك

سید بن ]31[ھزار دینار در سال نوشت  24راوندى آن را بالغ بر . در مورد درآمد فدك نقلھاى مختلفى وجود دارد
اند و ھمانگونھ كھ  ھزار دینار در سال، و برخى ھم بیشتر و گاھى كمتر از آن نوشتھ 70طاووس آن را بالغ بر 

اى در سایھ  آمد كھ اگر بناى مصرف براى یك خانواده باشد، زندگى شاھانھ شتى بحساب مىشود رقم در مالحظھ مى
آید آن بوجود مى . 

از این منبع استفاده شخصى نداشتند و ھرگز از درآمد آن سیر نخوابیدند ) سالم هللا علیھا(و فاطمھ ) ع(اما على 
بسیارند و ایتامى كھ با شكم گرسنھ سر بر بستر دانستند در گوشھ و كنار جامعھ اسالمى آن گرسنگان  زیرا مى

شد و فاطمھ  بدین سان تمام درآمد فدك صرف فقرا و مستمندان مى. بگذارند اندك نیستند ( خود ) سالم هللا علیھا
كرد، خوراكش نان خشك و بسترش پوست گوسفند  دار زندگى مى اى وصلھ دانید با چادرى و جامھ ھمانگونھ كھ مى

بردند ید كھ فرزندان او اغلب در گرسنگى بسر مىبود و ھم شنید . 
 
 تصرف فدك

گرفتند و كار گزارانش را از مزرعھ بیرون كردند ) سالم هللا علیھا(فدك را از فاطمھ ) ص(پس از وفات رسول هللا 
آیند  و این كار بھ وسوسھ عمر صورت گرفت بدان ترس كھ نكند شیعیانش خلیفھ را رھا كنند و بھ طمع دنیا گرد او

را از فدك اخراج كرد) سالم هللا علیھا(و بر این اساس بود كھ ابوبكر مباشر فاطمھ  . [32] 
ابوبكر شاھد خواست، او على، حسینین، . بھ طرح دعوا پرداخت كھ فدك از آن من است) سالم هللا علیھا(فاطمھ 

. رد و ابوبكر ناگزیر بود آن را بپذیردبودند شاھد آو) ص(اسماء ام سلمھ و ام ایمن راكھ مورد تصدیق رسول هللا 
و ] 33!![على ھمسر اوست، حسنین ھم پسران او و بھ نفع خود گواھى دادند: عمر شھادت آنھا را رد كرد و گفت

دارد و طرفدار  را دوست مى) سالم هللا علیھا(ام سلمھ ھم فاطمھ ] 34! [دھد اسماء ھم بھ سود بنى ھاشم رأى مى
36!! [تواند درست حرف بزند گیرد و نمى ھم زبانش مىام ایمن ] 35. [اوست ] 

مجاب شده بود ولى اینكھ فدك را تحویل ندارد بدان خاطر بود كھ ) سالم هللا علیھا(ابوبكر در برابر سخنان فاطمھ 
حقوق فردا ) سالم هللا علیھا(گذاشت، ثانیاً ابوبكر ترس از این داشت كھ فاطمھ  اوالً عقل منفصل او یعنى عمر نمى

شدن نوعى اعتراف بھ اشتباه ) سالم هللا علیھا(دیگرى را طلب كند، از جملھ حق خالفت على را، ثالثاً تسلیم فاطمھ 
را در فدك تكذیب نكرد ولى آن ) سالم هللا علیھا(در كل او مالكیت فاطمھ . پسندید بود كھ ابوبكر آن را براى خود نمى

37. [ندادھم ) سالم هللا علیھا(را تحویل فاطمھ  ] 
 

سالم هللا علیھا(موضع مقاومت فاطمھ  ) 
نمود نھ بخاطر رغبت مالى نسبت  كرد و با ابوبكر محاجھ مى درباره فدك ایستادگى مى) سالم هللا علیھا(اینكھ فاطمھ 

 دار رسد، بدعتى در جامعھ اسالمى پا نگیرد، و خلیفھ مسلمین خالف اسالم خواست حق بھ حق بھ فدك بود، بلكھ مى
 .و قرآن رأى ندھد

سالم هللا علیھا(اى بیشن نبود و اگر دنیائى را براى فاطمھ  فدك مزرعھ كردند او ھم چنان نسبت بھ آن  جواھر مى (



او دلبستگى بھ مال نداشت تا براى فدك دست و پائى زند، مگر او نبود كھ غذا و افطار خود را سھ . بى اعتنا بود
ر او و ھمسر و فرزندانش نبودند كھ مكرر در مكرر بھ ایثار پرداختھ بودند؟ پس شب متوالى بھ نیازمندان داد؟ مگ

 دیگر جاى چھ بحث و سخنى است؟
در آن صورت جاى  -خواھد در آمد آن را در راه خدا براى فقراى مسلمان خرج كند  ابوبكر ھم مدعى بود كھ مى

كردند و واقعاً حق را  اگر آنھا قربةً الى هللا چنین مى بود؟ پاسخ این است كھ) سالم هللا علیھا(چھ بحثى براى فاطمھ 
كرد، ولى داستان فدك بعنوان یك حربھ سیاسى بود و آنھا  اى نمى گلھ) سالم هللا علیھا(سپردند فاطمھ  دار مى بھ حق

براى این ) ھاسالم هللا علی(خواستند با استفاده از آن حربھ على را فلج كنند و او را خانھ نشین سازند و فاطمھ  مى
زد مسألھ بود كھ فریاد مى . 

 
سالم هللا علیھا(روح قناعت فاطمھ  ) 

در مشى اقتصادى خود این شیوه را در پیش دارد كھ در تولید كوشاست و در مصرف ) سالم هللا علیھا(فاطمھ 
تر نگذارد زیاده روى نكند و ھرگز از حد متوسط جامعھ قدمى فرا. شخصى حسابگر است و اندیشمند، سعى دارد

تر از حد متوسط بود والبتھ زندگیش در اغلب موارد پائین . 
شد حتى از آن براى خود یك دست لباس تھیھ نكرد و یا از جواھرات و  آن ھمھ درآمدى كھ ازفدك نصیب او مى

ند و ھمھ ما آورد در خانھ بند نمى آن ھمھ غنائمى را كھ على بھ خانھ مى. زیورھاى دنیا چیزى براى خود تھیھ ندید
شد آنھا در فرصتى اندك صرف مستمندان مى  . 

كرد و یا على براى او  حتى گاھى از محل كار و درآمد شخصى چیزى براى خود تھیھ مى) سالم هللا علیھا(فاطمھ 
و شنیدید كھ پیامبر از سفر برگشت و بھ نزد فاطمھ . شد وسیلھ زینتى رامى خرید آنھم سریعاً در راه خدا صرف مى

اى بر در دید و پس از توقفى كوتاه برگشت و فاطمھ  اى در او و پرده رفت و دستبند و گوشواره) م هللا علیھاسال(
فرمود ) ص(رسول خدا . مسألھ را دریافت، آنرا براى پدر در مسجد فرستاد كھ صرف فقیران كند) سالم هللا علیھا(

او آنچھ را كھ باید بكند كرد -پدرش فداى او باد  -  . 
و یا دیدید كھ نو عروس بود و در راه رفتن بخانھ شوھر در مسیر خود ] 38[نیا براى محمد و آل محمد نیست د -
 . جامھ نور را بھ فقیر داد و خود با جامھ كھنھ بخانھ على رفت
 
 بخشش او

از مشى او مشى دورى . كسى كھ این ھمھ در زندگى شخصى بر خود سختگیر است در راه خدا دستى گشاده دارد
او در زندگى شخصى با یك پیراھن و ] 39. [بخل، پذیرش و قبول ایثار است اگر چھ خود بدان نیازمند باشند

خوابد تا در سر سفره یتیمان نانى  كند تا زندگى فقیران را سر و سامان دھد، با شكم گرسنھ مى سرانداز قناعت مى
 .باشد

از جملھ گردنبند خود را در عروسى كھ ھدیھ دختر حمزه . ددا ھاى درشتى را تشكیل مى میزان بخشش او گاھى رقم
او ) ص(سیدالشھداء بھ او بود بھ پیرى بخشید كھ درخواست غذا و لباس و خرج سفر از پیامبر كرده و رسول خدا 

و و یا در مواردى تنھا سراندازى خود را بھ مستمندى داده . اعزام داشتھ بود) سالم هللا علیھا(را بھ سوى فاطمھ 
ھاى گرانقیمتى را كھ  اش را، گاھى ھدیھ كرد،زمانى گشواره گاھى دستبند خود را ھدیھ مى. نشست خود در خانھ مى

كھ البتھ ] (40[تا چھل ھزار دینار . اند ھاى نقدى بخشش او را برخى حیرت آور ذكر كرده آوردند و رقم براى او مى
چنین رقمى را تنھا بھ یك فرد اختصاص ) سالم هللا علیھا(مھ نماید فاط با توجھ بھ فقر عمومى در جامعھ بعید مى

 .(دھد
 

سالم هللا علیھا(ترجیحات فاطمھ : 16فصل  ) 
 مقدمھ

توان  آموزد كھ با استفاده از آنھا مى ھائى را بھ آدمى مى و خاندانش نكتھ) سالم هللا علیھا(مطالعھ در حیات فاطمھ 



اندیشید دیگران یا  مى) سالم هللا علیھا(دان خاطر است آنچھ را كھ فاطمھ این مسألھ ب. زندگى را روح و معنى بخشید
دانست كھ سرورى و ساالرى دو جھان در سایھ چھ كار و  او نیك مى. تر بدان عنایت داشتند اندیشیدند و یا كم نمى

آید تالشى پدید مى  . 
گرفت و براساس آن بھ پیش  در نظر مى او در بین مسائل گوناگونى كھ در سر راه او قرار داشتند ترجیحاتى را

رفت و بدین خاطر توانست رشد و كمالى را بدست آورد كھ دیگران در اكتساب آن وامانده بودند واصوالً در  مى
ھاى بسیار،  طلبى، توان و استعداد زن زیاد است ولى توان موفقیت در آن كمتر است و این بعلت وابستگى كمال

در روایتى آمده است. ھاى شدید مادى است تگىاحیاناً حسادتھا، و دلبس : 
كمل من الرجال كثیراً و لم یكمل من النساء اال مریم ابنة عمران، و آسیة بنت مزاحم و امرة فرعون و خدیجھ بنت 

41):[ص(خویلد و فاطمة بنت محمدا  ] 
ست نیافتند و آنھا عبارتند از مردان زیادى بھ درجھ كمال رسیدند ولى از زنان جز چھار تن بھ مرحلھ كمال واقعى د

ص(مریم دختر عمران، آسیھ دختر مزاحم ھمسر فرعون، و خدیجھ دختر خویلد و فاطمھ دختر محمد  ) . 
 
 رمز و راز كمال

توان ذكر كرد كھ اساس ھمھ آنھا ترجیح دادن خدا بر دیگر افراد و  در رمز و راز كمال او موارد بسیارى را مى
ھیچ . دھد بنده خالص خداست و ھیچ كار و تالشى را بدون رضاى او انجام نمى) هللا علیھاسالم (فاطمھ . امور است

عزیزتر از رضاى خداوند نیست) سالم هللا علیھا(چیز در نزد فاطمھ   . 
ھا و تمایالتى دارد ولى در اعمال این ذوق و خواستھ در پى آن است دریابد  او انسان است و بھ سائقھ انسانیت ذوق

دھد كھ خواست و مشیت خود را با خواست  اى را ھم بدان رضایت است یا نھ؟ اصل را بر این قرار مىآیا خد
باشد] 42[خداوندى تطابق دھد و مصداق آیھ و ما تشاؤن اال ان یشاء هللا  . 

آن را  آمدند و دل بھ واقع ھوس پدید مى) سالم هللا علیھا(چھ بسیار بودند شرایط و امكاناتى كھ در زندگى فاطمھ 
این خطاست كھ فكر كنیم غذاى چرب و شیرین . داشت ولى آن ھوس را فرو خوابانده و بھ دنبال مسیر دیگرى رفت

آمد و یا او از لباس خوب نفرت داشتھ است تلخ مى) سالم هللا علیھا(بھ كام فاطمھ   -نھ، مسألھ چنین نبوده است  .
اى رسید  ولى او در سایھ خودسازى و مدیریت خود بھ درجھ. دزیرا كھ او انسان است و طبیعت و مذاق انسانى دار

توانست از آنھا براى وصول بھ اخالق باالتر بگذارد كھ مى . 
 
 دامنھ ترجیحات او

ذكر ھمھ آنچھ را كھ در این مقالھ قابل ذكرند از عھده ما خارج است بویژه كھ ما در این مجموعھ اصل رابر 
داریم كھ ترجیحات او در زندگى عبارت  ا بھ عنوان فھرست مباحث عرضھ مىایم تنھ رعایت اختصار قرار داده

 :بودند از
 ترجیح رضاى خداوند بر رضاى خود و دیگران -
 ترجیح آخرت بر دنیا ضمن توجھ بھ دنیا و مواھب آن -
 ترجیح معنویت بر مادیت ضمن توجھ بھ ماده -
  ترجیح گرسنگى بر سیرى براى باز بودن در حاجت -
رجیح سادگى بر تجمل ضمن پذیرش محدود آنت -  
كار و تالش مستمر بر بیكارى و تن آسائى، ترجیح -  
 ترجیح سخنگوئى بھ حق در برابر سكوت -
ھا ترجیح مبارزه بر سكوت در برابر بیداگرى -  
 ترجیح پدر و ھمسر و فرزندان بر خود در حیات خانوادگى -
 . ترجیح جامعھ بر فرد، و دیگران بر خود -
دارى بر خواب و غفلت ترجیح شب زنده -  



 .ترجیح سختگیرى بر خود در دنیا براى رعایت آخرت -
او در این زمینھ چنان كار و اقدام داشت كھ . بسیار بودند) سالم هللا علیھا(و نمونھ این ترجیحات در زندگى فاطمھ  -

و حاصل چنین ترجیحاتى است كھ . تگوئى حتى خویشتن خود را فراموش كرده و مصداق فناى فى هللا شده اس
سازد را زنى اسوه و نمونھ مى) سالم هللا علیھا(فاطمھ  . 

 
 ترجیحات در رابطھ با مذھب

سالم هللا علیھا(شود فاطمھ  ھاى صرفاً مذھبى مربوط مى در آنچھ كھ بھ جنبھ یابیم كھ در آن كمال رشد خود  را مى (
پروردگار خویش است و در این راه ھمھ چیز را فدا كرده است  او مؤمن بھ مذھب است، عاشق. دھد رانشان مى

جانش را، مالش را، عزت و آبرویش را، ھمتش را، پیكر و پھلویش را، بازویش را، قوت پایش را، فرزندان را 
43. [قل ان صلوتى و نسكى و محیاى و مماتى �: مصداق این آیھ قرآن شد... و ] 

یار در مسیر زندگى پدید آمدند كھ ھر كدام در حدى بودند كھ آدمى را ذوب ھاى بس ھا و دشوارى براى او رنج
ھا و نادیده  ھا و جھل از رنج نادارى، و فقر و گرسنگى فرزندان، و درگیرى با افراد ناباب و سرزنش. كنند مى

اما ھمھ آنھا قابل تحمل بودند، جز مصیبت دین... ھا و گرفتن  . 
یابیم كھ اللھم ال تجعل  دھد، بھ ھمین نظر در دعاھاى او این جملھ مھم را مى مى او مذھب را بر ھمھ امور ترجیح

خداوندا مصیبت مرا در دینم قرار مده اصل بر این است آدمى سالم بماند و اگر خود در ] 44[مصیبتى فى دینى 
 . مسیر آن دچار دشوارى شد مشكلى در سر راه نخواھد بود
 
 ترجیح تسبیح بر خادم

زنى جوان بود و در انجام وظایف زندگى و سرپرستى فرزندان و اداره كانون، مشقات ) الم هللا علیھاس(فاطمھ 
خیلى دچار رنج و زحمت شده، ) سالم هللا علیھا(روزى على بر او وارد شد و دید فاطمھ . شد بسیارى را متحمل مى

سیدگى بھ فرزندان و شاید شیردادن از یك سو سرگرم آسیاب كردن و تھیھ آرد است و از سوى دیگر سر گرم ر
 ...یكى از آنھا

. خداوند خدمتكاران بسیارى را نصیب پدرت كرد. خود را بھ زحمت انداختى، و دلم را بدرد آوردى! فاطمھ : گفت
ع(چرا از او خادمى طلب نكنى؟ با على  سخن ) سالم هللا علیھا(از زحمات فاطمھ ) ع(على . بنزد پیامبر رفتند (

خواھى ترا بھ چیزى  فرمود مى) سالم هللا علیھا(خطاب بھ فاطمھ ) ص(رسول خدا . رخواست خادم كردگفت، و د
تسبیحات پس از نماز بھ او ) ص(گفت آرى، رسول خدا ) سالم هللا علیھا(داللت كنم كھ از خادم بھتر باشد؟ فاطمھ 

45. [آموخت ] 
ن روایت از امام باقر در اھمیت تسبیحات روایات بسیارى آمده كھ از جملھ آن ای ( ما عبد هللا بشیى افضل : است) ع

سالم هللا (فاطمھ ) ص(ولو كان شیى افضل منھ لنحلھ رسول هللا  -من تسبیح فاطمة كل یوم دبر كل صلوة 
شد خداى  كھ در ھر روز پس از ھر نماز انجام مى) سالم هللا علیھا(ھیچ چیزى بمانند تسبیحات فاطمھ ] 46)[علیھا

اھداء ) سالم هللا علیھا(آن را بھ فاطمھ ) ص(داشت رسول خدا  شده است و اگر چیزى از آن برتر وجود مىعبادت ن
كرد مى . 

تسبیح  33و ) الحمد هللا(تحمید  33) هللا اكبر(تكبیر  34آن تسبیحات شامل  ( ) سالم هللا علیھا(فاطمھ. است) سبحان هللا
داز دریافت این پیام خداى را سپاس گفت و فرمو : 

از خداى و از رسول خداى راضى شدم]47...[رضیت عن هللا و عن رسولھ  . 
 
 در جنبھ خانوادگى

داد در زندگى خود ھمھ گاه پدر را بر خود ترجیح مى) سالم هللا علیھا(فاطمھ  ما در بحثھاى گذشتھ، از جملھ در  .
48[و پدر ) سالم هللا علیھا(بحث فاطمھ  اشتیم و متذكر شدیم كھ او چگونھ خود را اشارات بسیارى در این زمینھ د [

گرفت،  اسناد ما حكایت دارند كھ او گاھى حایل بین خود و سنگ دشمن قرار مى. داد سپرى بالى پدر قرار مى



 .حاضر بود كھ سنگ بر بدن او وارد شود ولى بر پدر وارد نشود
علیھا سالم هللا(فاطمھ . بر او وارد شد و از او غذائى خواست) ص(رسول خدا  عرض كرد خانھ از آذوقھ خالى  (

. پیامبر بر گشت، و لحظاتى بعد زنى دو نان و كمى گوشت بعنوان ھدیھ آورد. اند است و خود و فرزندانش گرسنھ
در عین گرسنگى خود و فرزندان كل آن را براى پدر فرستاد) سالم هللا علیھا(فاطمھ  . 

دھند كھ او گاھى در تنگناھا و  بسیارى از اسناد نشان مى. اشتد او ھم چنین على را برخود و فرزندان مقدم مى
سالم (فاطمھ . على بر او وارد شد و اظھار گرسنگى كرد] 49. [كرد ھا، غذاى خود را براى على ذخیره مى نادارى

كھ و در این دو روز مختصر غذا ھمان بود . اظھار داشت غذائى ندارد و این براى مدت دو روز است) هللا علیھا
خبر بوده است دل على بھ درد آمد كھ چرا از این امر بى] 50. [در اختیار او گذاشتھ بود  . 

ھا  را كتك زدند شك نیست كھ در اثر آن ضربھ) سالم هللا علیھا(در آن روز كھ ماجراى سقیفھ پدید آمد و فاطمھ 
ولى باور من این است كھ او بیش از  .كرد، و شنیدید كھ بھ غشوه افتاد و فرزند خود را سقط كرد احساس درد مى

ھا براى خود ناراحت باشد براى على ناراحت است كھ او از تماشاى این صحنھ چقدر ناراحت  اینكھ از این ضربھ
زیرا بھ حساسیت روح على كامالً آگاه است -است   . 

 
 در جنبھ اخالقى

اند و او  انند حاالت و روحیاتى كھ جزو ملكھ فاطمھچھ فراو. در این جنبھ بسیارند) سالم هللا علیھا(ترجیحات فاطمھ 
دھد در ھیچ شرایطى آن را ازدست نمى رسد كھ عایشھ ھمسر پیامبر  مثالً در صدق و راستى كار او بھ جائى مى .

و او صداقت را بر ] 51[راستگوتر ندیدم ) سالم هللا علیھا(پس از پیامبر كسى را از فاطمھ : گوید درباره او مى
داند جح مىكذب مر  . 

اى ھر چند زحمت آفرین وحشتى بخود  او اھل جرأت و رشادت بود و ھرگز جبنى را در خود راه نداد از واقعھ -
اش ھجوم آورد، او دست از ھدف بر نداشت، آن روز كھ در مسجد دستگاه  راه نداد آن روز كھ خصم بر در خانھ

ھرگز دم فرو نكشید و حق سخن را ادا كرد) م هللا علیھاسال(حكومت آن ھمھ ارعاب و تھدید را روا داشت فاطمھ   . 
بینیم كھ این مناجات را دارد كھ خداوندا ُعجب و ریا، كید و تجاوز، حسد و  مى) سالم هللا علیھا(در دعاى فاطمھ 

ضعف، شك و وھن، درد و مرض، خوارى و ذلت، مكر و خدعھ، گرفتارى و فساد را از من دور ساز، و آنھا را 
. چشم و گوش و جمیع اعضایم بر كن زمام امور را بدست گیر و بھر سوئى كھ مورد محبت و رضاى تست ببر از

]52 ] 
داد و در طھارت روحى كارش بھ جائى رسید كھ چیزى  او ھم چنین زھد را بر دلبستگى بھ دنیا ترجیح مى

اخالقش اسالمى و . وست بداردداشت جز آنچھ را كھ خداى د خواست، جز آنچھ خدا بخواھد و دوست نمى نمى
 .منبعث از قرآن و دستورات اسالم بود
 
 در حیات اقتصادى

اصوالً مال و منال، دارائى . خورند اى بچشم مى العاده ھم ترجیحات فوق) سالم هللا علیھا(در حیات اقتصادى فاطمھ 
طر آنھا از معنویت وطھارت چشم آنقدر عزیز نیستند تا او بھ خا) سالم هللا علیھا(و ثروت در پیش چشم فاطمھ 

)آنجا كھ مادیات نتوانند وسیلھ وصول بھ معنویات باشند در برابر دیدگان فاطمھ  .نپوشد بھایند بى) سالم هللا علیھا . 
پوشد و در شب عروسى پیراھن نو را  جامھ كھنھ را خود بر تن مى) سالم هللا علیھا(بھ ھمین نظر است كھ فاطمھ 

. گیرد پوشد و جامھ حریر را براى دیگران در نظر مى دار مى دھد و خود جامھ وصلھ ىبھ فقیرى مستمند م
بررسیھاى تاریخى در مورد حیات اقتصادى نشان دادند او چگونھ گرسنگى در راه رضاى خداوند را بر سیرى و 

ى مالى را بر شكمپارگى ترجیح داد و چگونھ فقر را بر مالدارى ترجیح داد و چگونھ شرافت اقتصادى و تقوا
كدام عروس است كھ در شب عروسى چنین كند؟ آیا واقعاً ]. 53[بیحسابى و بى بند و بارى، و لباس كھنھ را بر نو 

خواست كھ انفاقش مصداق آیھ لیس  آیا در این عطا جز این مى -آمد؟  از جامھ نو بدش مى) سالم هللا علیھا(فاطمھ 
54[البر حتى تنفقوا مما تحبون  آیا عطاى دستبند و گردن بند و پرده براى پیغمبر كھ در روایات آمده باشد؟  [ [55] 



كرد؟ و درخواست آن كھ براى فقیران صرف كند براى این بود كھ دستنبد بر دست او سنگینى مى  
توانست براى  مى -شد، بویژه كھ نوجوان بود و ھمسر او ھم جوان  دانید كھ او ھم از داشتن زیور بد حال نمى مى
اما او ترجیح داد كھ سید نساء العالمین باشد. ود لذتى و جمالى فراتر فراھم آورد و در سبك زنان اشراف باشدخ . - 

توانست براى خود منصبى در جامعھ فراھم آورد اما منصب آسمانى را بر آن ترجیح داد مى . 
ف در مصرف ترجیح داد، ایثار زھد را بر دنیا پرستى رجحان داد، قناعت را بر اسرا. او چون ھمسرش على بود

بینى، سیرى مستمندان را بر سیرى خود مرجح دانست و در كل در  - را بر بخود رسیدن، خدا بینى را بر خود 
 .برابر زخارف دنیا قامت بر افراشت و بھ دیگران درس داد چگونھ باید با فضیلت شد
 
 ترجیحات او در رابطھ با جامعھ

اى كھ بھ عبادت و  با آن ھمھ عشق و عالقھ. نیز از این بابت درآموز است)  علیھاسالم هللا(حیات اجتماعى فاطمھ 
خواھد در جامعھ باشد، از درد افراد جامعھ سر  مى. دھد بندگى خدا دارد زندگى اجتماعى را بر رھبانیت ترجیح مى

 .در آورد، بھ امور مسلمین اھتمام ورزد
داند كھ این خود یك تضاد  ى رانبیند و مردى ھم او را نبیند و مىاما در عین حضور اجتماعى سعى دارد او مرد

اخبرونى اّى (پیامبر در منبر این مسألھ را طرح كرد كھ بگوئید چھ چیزى براى زنان از ھمھ چیز بھتر است . است
ولكنى اعرفھ(دانم  فرمود مى) سالم هللا علیھا(و مردم ندانستند و فاطمھ  (شى خیر للنساء ن این بھتر است براى زنا (

56) [خیر للنساء ان ال یرین الرجال وال یراھن الرجال(كھ مردم را نبیند و مردم ھم او را نبینند  ]. 
بند و بارى و آزادى بى قید و شرط ترجیح  در حیات اجتماعى، او وجود ضوابط را براى روابط انسانى بر بى

داند، اھتمام بھ امور مسلمین را بر بیغمى  جح مىدھد، اخالق نشأت گرفتھ از مذھب را بر خوى طبیعى مر مى
طلبى را بر نادیده  دھد، حق گیرى و بى تعادلى ترجیح مى دھد، داورى و قضاوت در راه خدا بر سھل ترجیح مى

گرفتن، تحرك را بر در جازدن، وحدت را بر تفرقھ، مبارزه در برابر باطل را بر سكوت و خاموشى مرجح 
داند مى  . 

 
ترجیحاتریشھ این   

سالم (آگاھید ریشھ و اساس این ترجیحات جھان بینى فاطمھ ) سالم هللا علیھا(ھمانگونھ كھ از تاریخ حیات فاطمھ 
گیرد و القاء شده از سوى پیامبر و مركز  این جھان بینى كھ از قرآن و تعالیم اسالمى نشأت مى. است) هللا علیھا

نوع . شود آورد كھ حاصل آن چنان ترجیحاتى مى مى)  علیھاسالم هللا(ھائى خاص براى فاطمھ  وحى است تلقى
ھاى او تلقى  . 

بعنوان سراى عاریت و امانت، صحنھ كدح و تالش، عرصھ عمل، میدان كشت، صحنھ مبارزه، : تلقى از دنیا  -1
 .محیط آزمایش، مدرسھ یا دارالتكمیل، و در كل وسیلھ و معبرى براى ورود بھ جھان باقى
اى براى كسب آبروى  بعنوان یك فتنھ و وسیلھ آزمایش، ابزارى براى گذران زندگى، وسیلھ: مالتلقى از  -2

ھاى رفع مشكالت و حاجات وابزارى براى خدمت بھ انسانیت و كسب رشد اخروى، كمك بھ مردم، رفع دردمندى  . 
ھ حذف جلب رضاى معبود، اى براى اقناع درون، رضاى خاطر، وجدان آرام، در سای وسیلھ: تلقى از خوشبختى -3
 ...دورى از عوامل اسارت آور چون لوكس و تجمل، سازندگى خود براى شناى در میان امواج
بعنوان یك دعوت شده در دنیا ،موجودى متعھد، مسوؤل، مكلف، داراى عقل و بصیرت و ادارك : تلقى از انسان -4

ھ راه بندگىو زندگى براى نشان دادن ماھیت خود، رشد و تكامل خویش، عرض  
بعنوان خالق و آمر، عزت بخش و ذلت ده، مالك مقتدر، شاھد و ناظر، محیط بركون، : تلقى از آفریدگار -5
 ...حسابرس و حسابگر، كیفر و پاداش ده، صندوقدارى امین، عفو كننده در عین قدرت، عزیز ذوالنتقام
یر،عامل سرور مؤمن، و نارحتى منافقبعنوان یك پل، یك وسیلھ انتقال، یك امر ناگز: تلقى از مرگ -6 . 
ھاى دنیوى  بعنوان دار قرار، دار حساب، دار كیفر و پاداش، سراى جاودانى كھ در آن ھمھ كشتھ: تلقى از آخرت -7

اند و یا دوزخى از نیك و بد باید درو شوند و در پیشگاه عدل خدا پس از حسابرسى بھشتى . 
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سالم هللا علیھا(حیات اجتماعى فاطمھ  - بخش ششم  ) 
 

و از حضورش در جامعھ و شرایط حضور و ) سالم هللا علیھا(خواھیم از حیات اجتماعى فاطمھ  در این قسمت مى
سالم هللا (ش و عفاف فاطمھ ایم بھ مسألھ پوش فصل اول آن را اختصاص داده. ھاى اجتماعى او بحث كنیم تالش
تا نخست اعالم بداریم كھ در نظام حیات اسالمى پوشش و عفاف براى حضور در عرصھ اجتماعى یك ) علیھا

كند دعوى بى  اى كھ غرب در این رابطھ دارد و یا حجاب را مانع خدمت اجتماعى معرفى مى اصل است و شیوه
در این مورد و دامنھ و مرز آن را ) سالم هللا علیھا(فاطمھ  در آن از رمز و راز حجاب و اندیشھ. موردى است

شویم كھ زینت و تجمل براى زن الزم است ولى تنھا براى  دھیم و در عین حال متذكر مى مورد بررسى قرار مى
 . ھمسرش نھ براى ھر عابرى در راه

در آن از احساس تعھد و . معھ استو ارتباط با جا) سالم هللا علیھا(فصل دوم آن در مورد حضور اجتماعى فاطمھ 
در قبال جامعھ، اھتمام بھ امور مسلمین، رفع دردمندیھا و نیازمندیھا، نجات مردم ) سالم هللا علیھا(مسؤولیت فاطمھ 
ھاى او از مردم و دوستدارى و دعاى او براى مردم سخن  ھا و دستگیرى ھا، بخشش ھا و استضعاف از محرومیت

ھا است و در آن از این سخن خواھیم داشت كھ بھ بركت وجود  آن در مورد تعصب شكنىفصل سوم  . خواھیم گفت
اند خواه توسط پیامبر بوسیلھ او، و خواه توسط  ھاى جاھلیت شكستھ شده بسیارى از تعصب) سالم هللا علیھا(فاطمھ 

ن، در حضور اجتماع، در ھا در امر ازدواج، در مقام زن بود ، نمونھ آنھا تعصب)سالم هللا علیھا(خود فاطمھ 
ھاى زمانھ اخالق حق، در حركت و مبارزه و ایراد خطبھ در شكستن تعصب ... 

داریم كھ خانھ فاطمھ  و باالخره فصل آخر آن در مورد ھدایت و رھبرى زنان است و د رآن از این نكتھ پرده بر مى
سالم هللا (مختلف حیات كھ فاطمھ ھاى  مركزى بود براى آموزش و ھدایت زنان در جنبھ) سالم هللا علیھا(

كشید دست  ھاى سنگینى را از این بابت بر دوش مى آمد و مسوؤلیت بعنوان نخستین معلم زنان بحساب مى)علیھا
سالم هللا (اند كھ ھر كدام با درس آموزى از فاطمھ  ھاى بسیار داشت كھ مھمترین آنھا اسماء و فضھ بوده پرورده



خشیدنددر دنیاى اسالم در) علیھا . 
 

سالم هللا علیھا(پوشش و عفاف فاطمھ : 17فصل  ) 
 مقدمھ

) سالم هللا علیھا(كنیم بدان خاطر كھ بحث درباره پوشش و عفاف فاطمھ  این بحث را با رعایت اختصار برگذار مى
د مگر ممكن است كھ در این زمینھ غفلت و جھلى باش. رسد كھ اسطوره عفت و تقواست بسیار بیمورد بھ نظر مى

 كھ براى بیان و اثبات آن تالشى الزم باشد؟
مگر ممكن است در این  -نازل شده و امر بھ حجابش كرده ) سالم هللا علیھا(آیات متعدد قرآن در خانھ پدر فاطمھ 

آنھم براى زنى كھ ملكھ اسالم والگوى مجسم یك بانوى اسالمى است؟ اینكھ در عین حال  - مورد غفلتى پدید آید 
آید بدان خاطر است كھ سخنى بھ میان مى راجع بھ آن : 

كامل باشد و ثانیاً مرز پوشش و عفاف و حد روابط آزاد ) سالم هللا علیھا(اوالً سرى مباحث مربوط بھ مكتب فاطمھ 
است ) سالم هللا علیھا(مرد و زن ازطریق آن تا حدودى روشن گردد و ثالثاً زن مسلمان بداند بانوى او كھ فاطمھ 

كرد و این درسى باشد براى آنھا كرد و چگونھ عمل مى گى مىچگونھ زند  . 
 
 رمز حجاب و پوشش

بر طبق آیات قرآن وروایات سخن ازستر و پوشش زن است و براساس آنچھ كھ در سنت است اصل بر این است 
از  اى مشى و حركت داشتھ باشد كھ در عرصھ اجتماعى جز بھ ضرورت ھنوز چشمگیر نداشتھ باشد و زن بگونھ

اى است كھ در جامعھ تحت عنوان،  پوششى برخوردار باشد كھ حجم بدن و زیبائى او پیدا نشود و این ھمان مسألھ
 . حجاب مطرح است

ھاى ناروا و پیشگیرى از تبدیل شخصیت و  اى عامل مصونیت زن از نگاه حجاب براى زنان بر خالف تصور عده
مكن است آن را از دیدى محدودیت بحساب آورند ولى این محدودیت ارزش وجودى او بھ كاالى قابل مبادلھ است، م

ماند براى حفظ مصالح عالیترى است كھ در سایھ آن شرافت و شخصیت زن محفوظ مى . 
ساختمان وجودى مرد و زن بویژه در بعد طلب و تسلیم، و در جنبھ پذیرش و رد، و یا در تصرف و انعطاف 

صلحةً باید توسط زنان اعمال گردد و شوق طلب و دعوت مرد را بھمراه اى است كھ این ستر و پوشش م بگونھ
در غیر این صورت حیات عاطفى و اجتماعى، و بھ دنبال آن حیات اقتصادى و شخصیتى زن در . داشتھ باشد

فى الجملھ این نكتھ . اى است كھ باید در مجلد دیگرى مورد بررسى قرار گیرد معرض خطر است و این مسألھ
كننده را باید در نظر داشت كھ صدور حكم حجاب از سوى پروردگار بدان خاطر نیست كھ خداى خواستھ كفایت 

باشد محدودیتى را براى زن و آزادى و بى بند و بارى را براى مرد پدید آورد و یا بى جھت موجب مزیتى و 
ھاى  سیارى از افكار و اندیشھاعتماد بھ امر و نھى حكیمانھ خدا ریشھ ب. فضیلیتى از فردى براى دیگران شود

زداید انحرافى را در این زمینھ مى . 
 

سالم هللا علیھا(الگوى عفاف فاطمھ  ) 
باشد؟ آنچھ ) سالم هللا علیھا(درمسألھ پوشش و روابط مرد و زن در اسالم كیست كھ از نظر الگوئى برتر از فاطمھ 

معھ اسالمى، باید سعى بر این باشد از فاطمھ كھ او عمل كرد و موضع گرفت حجتى است براى ھمھ زنان در جا
یك میزان و محك است، یك ) سالم هللا علیھا(فاطمھ . عقب نمانند و ھم در مواردى از او جلو نزنند) سالم هللا علیھا(

 . معیار و وسیلھ سنجش است
ھ و خیابانى از خورد و اگر خداى نخواستھ در جاھائى در كوچ اگر در گوشھ و كنار جامعھ انحرافى بچشم مى

فھمند و یا اطالعات  بند و بارى حضور دارند بدان خاطر است كھ یا دین را نمى جامعھ اسالمى زنان و دختران بى
سالم (شان نخورده است و البتھ جمع كسانى كھ این چنین اند و جداً از حیات الگوئى فاطمھ  دینى درست بھ گوشش

بیخبرند اندك نیست) هللا علیھا  . 



ھا رساند، افراد از منابع مطمئنى باید خبر  را بھ گوش) سالم هللا علیھا(تھ مھمى است كھ باید پیام فاطمھ این نك
یا حضور . كرده است زیستھ و چھ راه و روشى را در ارتباط با مردم اتخاذ مى بدست آورند كھ او چگونھ مى

شتھ استاجتماعیش چگونھ بود و بھ چھ صورتى با دیگران آمد و شد و سخن دا  . 
 

سالم هللا علیھا(طرز فكر فاطمھ  ) 
اش با مردان روشن گردد بھ سخن زیر توجھ شود كھ  در رابطھ) سالم هللا علیھا(براى اینكھ طرز فكر فاطمھ 

راویان آن متعدد و از جملھ انس بن مالك از امیرالمؤمنین و دیگران است كھ قبالً از آن سخن گفتیم واینك ھم مكرر 
پرسید. فرمود نزد پیامبر بودیم و او در منبر بود) ع(لى ع. كنیم مى : 

اخبرونى اى شئ خیر للنساء؟ بھ من خبر دھید و بگوئید چھ چیز براى زن از ھمھ چیز بھتر است؟ ھر كس سخنى  -
امبر آمدم وسؤال پی) سالم هللا علیھا(من بھ نزد فاطمھ . مردم درمانده و متفرق شدند. اى منجر نشد گفت و بھ نتیجھ

فرمود) سالم هللا علیھا(فاطمھ . را تكرار كردم : 
بھترین چیز براى زن این است كھ آنھا مردى را نبینند و مردى  -خیرللنساء ان ال یرین الرجال وال یراھن الرجال 

رفت و را در كنار گ) سالم هللا علیھا(خبر را بھ پیامبر بردیم تحسین و تأكید كرد و فاطمھ ] 1. [ھم آنھا را نبیند
2[فرمود ذریة بعضھا من بعض  ]. 

بھ ھنگامى كھ او بھ خانھ شوھر رفت از پدرش پرسید تكلیف و وظیفھ ) سالم هللا علیھا(و یا در شب ازدواج فاطمھ 
سپرد وكارھاى بیرون را ) سالم هللا علیھا(من وعلى در این خانھ چیست؟ و پیامبر كارھاى داخل خانھ را بھ فاطمھ 

داند كھ چقدر خوشحال شدم كھ رسول  پس از تقسیم كار گفت جز خدا كسى نمى) سالم هللا علیھا(طمھ فا). ع(بھ على 
مرا از مواجھھ با مردان معاف نمود) ص(خدا  . [3] 

 
 در دیدار مردم

گیرى داشتھ باشد  كرد وسعى داشت از غیر محارم كناره او ضوابط پوشش را در رابطھ با نامحرم كامالً رعایت مى
دھد داستان ذیل این سخن را نشان مىو] 4[ . 

سالم هللا علیھا(روزى پیامبر بھ عمران بن حصین فرمود با من بدیدن فاطمھ  عمران گفت چرا یا رسول ! آئى نمى (
رفتیم) سالم هللا علیھا(، مایل بھ دیدار او ھستم و با ھم بھ سراغ فاطمھ )ص(هللا   . 

رسول خدا . اجازه ورود داد) سالم هللا علیھا(رخصت خواست و فاطمھ ) یھاسالم هللا عل(در زدیم و پیامبر از فاطمھ 
اى پشمین  گفت جز پارچھ) سالم هللا علیھا(فرمود كسى ھمراه من است آیا با او داخل شوم؟ فاطمھ ) سالم هللا علیھا(

اى براى پوشش و ستر خود ندارم وسیلھ  . 
عرض ) سالم هللا علیھا(د را بپوشان تا وارد شویم فاطمھ دستور پوشش داد كھ چنین و چنان خو) ص(رسول خدا 

اى كھنھ بھ ھمراه داشت كھ با این پارچھ سرت را بپوشان، و  پیامبر پارچھ -كرد چیزى كھ سرم را بپوشاند ندارم 
5. [خود را پوشاند وآنان وارد شدند) سالم هللا علیھا(فاطمھ  ] 

 
 دامنھ ستر و عفاف

سالم (كند، ابن مكتوم بھمراه پیامبر بر فاطمھ  ست كھ حتى از فردى كور ونابینا حجاب مىدامنھ عفاف او بمیزانى ا
بیند  دخترم او كور است و ترا نمى. خود را مستور كرد وكنار آنان آمد) سالم هللا علیھا(فاطمھ . وارد شد) هللا علیھا

 :چرا حجاب كردى؟ عرض كرد
كنایھ از اینكھ آن ھم روا (كند  در پرده نباشم او بوى مرا استشمام مىبینم اگر  بیند ولى من اورا مى او مرا نمى

ببینید فاطمھ  ھمانگونھ كھ مى]. 6[دھم كھ تو پاره تن منى اشھد انّك بضعة ِمنى  پیامبر فرمود گواھى مى) نیست
از جھت عفاف در كمال اوج است و زن مسلمان اگر بانوئى چون فاطمھ ) سالم هللا علیھا( ( دارد باید )  علیھاسالم هللا

 . از او تبعیت كند نھ دیگران
آرى ،اینكھ حدى كمتر از آن را مراجع تقلید و فقھا اجازه دادند، بدان خاطر است كھ ُعسر و حَرجى در میان نباشد 



و كسى بھ خاطر احساس در بند بودن، خویشتن را گرفتار نبیند وگرنھ براى آنكس كھ خواستار حفظ عفت است و 
باشد چاره ندارد جز آنكھ اینچنین بیندیشد و عمل كند) سالم هللا علیھا(ھد ھمگام فاطمھ خوا مى . 

 
سالم هللا علیھا(در صورت جنازه فاطمھ  ) 

بھ اسماء كھ محرم رازش . در امر ستر و عفاف حتى براى پس از مرگ خود در اندیشھ بود) سالم هللا علیھا(فاطمھ 
اى افكنند و حجم بدن را وراى جامھ نمایان باشد در این باره  پس از مرگ جامھخوش ندارم بر جسد زن : بود فرمود

دھم اندیشى؟ اسماء گفت در حبشھ چیزى در مورد تابوت دیدم كھ اینك صورت آن را بر تو نشان مى چھ مى . 
آن قرار  تر گرفت و آنھا را خم كرد و بھ صورت عمارى درآورد و متذكر شد كھ جسد مرده را در دورن چند شاخھ

فاطمھ . شود دھند و حجم بدن نمایان نمى مى ( آن را دید و پسندید و فرمود چیز خوبى است نقش زن ) سالم هللا علیھا
ام بیاید و مرا در این  و چون وفات یافتم تو مرا بشوى ونگذار كسى بر كنار جنازه. و مرد در آن از ھم متمایز نیست

فرمود سترتنى ) سالم هللا علیھا(ھ آن در برخى از روایات آمده است كھ فاطمھ و در دنبال] 7[گونھ از تابوت گذارده 
گویند تابوت محمل گونھ از آن زمان پدید آمد و مى(اى خداوند تو را بپوشاند  سترك هللا، مرا پوشانده ). 

 
ھا در زینت  

ولى در خانواده و براى  توصیھ ودستور اسالمى این است كھ زن خود را زینت كند ولى براى شوھر، متجمل باشد
در آنچھ كھ . داند و لّذات پدید آمده از آن را لّذاتى مشروع و حالل ھمسر، و اسالم آن را یك وظیفھ براى زن مى

مربوط بھ بیرون است اسالم اصرار دارد كھ زن متجمل نباشد، خود را بھ بوئى خوش نیاراید لباس شھرت نپوشد، 
این چینن بود و در ) سالم هللا علیھا(و فاطمھ ... و پاى او صدائى برنخیزد و در وسط خیابان راه نرود، از كفش

كرد تمام مدت عمر چنان عمل مى . 
خود را براى ھمسر خویش آراست وحتى در یكى از ) سالم هللا علیھا(روایات ما سخن از این دارند كھ فاطمھ 

خود را آرایش كرد و بھ ) سالم هللا علیھا(گشت فاطمھ  جنگھاى صدر اسالم كھ على بسالمت از جنگ باز مى
استقبال على رفت، و این لذت حاللى است كھ اسالم بر آن صحھ گذارده و بانوى اسالم بدان عامل است و ما قبالً 

ایم در این مورد سخن گفتھ  . 
ھم براى بیرون محیط خانھ مطرح است كھ فرموده بود) ص(در عین حال این سخن پیامبر  : 

زنى نیست كھ خود را بیاراید،) سالم هللا علیھا(مامن امراة تزینت حسنھ اى فاطمھ  یا فاطمھ -  
 و خرجت من بیتھا باحسن ملبوس ازخانھ خود با زیباترین پوشش خارج شود، -
 حتى ینظر الیھا الناس و در پى آن در دید و منظر مردم قرار گیرد، -
ھا بر او لعنت فرستند آنكھ فرشتگان آسمان ھفت گانھ و زمین اال لعنھا مالئكة السموات السبّع و االرضین جز - . 

او ھم چنان در خشم وغضب خداست تا بمیرد،: و كانت فى غضب ّهللا حتى تموت  
دھد او را در دوزخ اندازند و یمور بھا الى النار و فرمان مى . 

 
 در عین حال

و خودش حضور اجتماعى داشتھ باشد، از حق تواند بھ ضرورت نیاز جامعھ  در عین چنان پوشش و عفافى، زن مى
طلبى، و حتى مانع  پوشش و ستر مانع حق گوئى و حق. خود و خانواده، و از حق شرافت جامعھ و اسالم دفاع كند

دارى و فرزندى دارى در عین چنان پوشش و ستر و در عین خانھ) سالم هللا علیھا(كار و تالش نیست، فاطمھ   : 
ت، داراى حضور اجتماعى بھ موقع است، در مسیر ھدایت زنان و بانوان است، خط معین و ھمكار ھمسر اس

ھا با تمام وجود  ھا و نامرادى كند، حق طلب است، مبارز است و در برابر ناروائى سیاسى روشنى را تعقیب مى
كشاند ایستد و حتى خلیفھ زمان را بھ محاكمھ مى مى . 

ا و اقدامات و این از یكسو پاسخى است بھ آنھا كھ حجاب را عامل ھ تاریخ فریقین پر است از اینگونھ تالش
كند و از سوى دیگر درسى است براى ھمھ آنھا كھ  محدودیت و قید وبند براى كار و تالش اجتماعى معرفى مى



خواھند در صراط مستقیم و وادى حق در سیر و سعى باشند مى . 
 

حضور اجتماعى و مردم: 18فصل   
 مقدمھ

سعى . او از میان مردم برخاستھ و با مردم است. كند از زنانى است كھ د رجامعھ زندگى مى) م هللا علیھاسال(فاطمھ 
و نیز او از . اى نشأت گرفتھ از آن زندگى كند دارد با راه و روشى خاص كھ مورد تأیید اسالم است و با اندیشھ
ھاى آن را بر جان بخرد حمل گردد و دشوارىافراد نادرى است كھ حاضر شده است براى مردم درد و رنجى را مت  

. 
او زنى عابده و مقدسھ است ولى نھ چون راھبان كھ ترك دنیا و زندگى گویند و در گوشھ محرابى، آن ھم در معبدى 

پردازد و سعى در رفع  شود، بھ اھتمام در امور اجتماعى مى بلكھ وارد جامعھ مى. خود را وقف ومتوقف كنند
كوشد مشكل مردم را حل كند، بھ ھدایت زنان بپردازد و بارى از  مى. مردم در عوارض دارد استضعاف و رھائى

 . دوش جامعھ و زنان بردارد
اند باید بھ این نكتھ توجھ كنند كھ رمز سعادت  ھوى پرستان كھ در مسیر حیات خود از اسالم منحرف شده

روى از دستورات خداوندى كھ جز خیر بشر چیزى شان در گروه تبعیت از راه و رسم اسالم است و پی وخوشبختى
طلبد را نمى . 

روند و مشى ) سالم هللا علیھا(ھا دچار عوارض نشوند ناگزیر باید بھ دنبال فاطمھ  و ھم براى اینكھ زنان در رھیابى
)خود را در زندگى اجتماعى از فاطمھ  پرسند) سالم هللا علیھا . 
 

 ( علیھاسالم هللا(اصل در حیات اجتماعى فاطمھ 
این است كھ نخست بھ خانھ و زندگى برسد و سنگر خانواده را مورد عنایت ) سالم هللا علیھا(اصل زندگى فاطمھ 

گردند و بشریت براى سر و  ھا از خانھ آغاز مى ھا و بدبختى زیرا ھمھ كارھاى نیك و بد، ھمھ سعادت. قرار دھد
ص(اده شروع كند و این توصیھ پیامبر سامان دادن امور اجتماعى خود ناگزیر است از خانو : است كھ فرمود (

8[ابتداء بما تعنول  ] 
خانھ را بصورت یك مدرسھ، یك دانشگاه و یك سنگر درآورد و در آن بھ تربیت نسلى ھمت ) سالم هللا علیھا(فاطمھ 

یت فكرى سر گرم ایم و در این خانھ فر زندان و ھمسر با امن گماشت كھ شرح آن را در فصول پیشین مطرح كرده
در میدانھاى جنگ و ھم در محیط زندگى موفق بود، بدان ) ع(اینكھ على . اند دستیابى بھ مرحلھ رشد و كمال بوده

ھمسرى خوب و وفادار در خانھ، زمینھ را براى دلگرمى و شور و شوق او ) سالم هللا علیھا(خاطر بود كھ فاطمھ 
كرد فراھم مى  . 

كرد، و در برگشت از  على در آن خستگى ناشى ازكار روزانھ خود را حل و رفع مى محلى بود كھ) ع(خانھ على 
)جنگ و جبھھ مورد دلگرمى و نوازش بیشتر فاطمھ  بود و ھم مركز بحث و مشاوره و ) سالم هللا علیھا

ع(گیرى بود و على  تصمیم ن مواجھ گردد در خانھ با فاطمھ مھربا را بدین دلخوش بود كھ وقتى از بیرون بر مى (
 . است
 
 احساس تعھد

دانست، بلكھ خانھ پایگاھى بود كھ از آن بھ رسیدگى امور  او در عین حال ھمھ زندگى را در خانھ خالصھ نمى
پرداخت او در جامعھ حضور داشت زیرا كار زندگى در راه خدمت بھ مردم یك وظیفھ  اجتماعى و مردمى ھم مى
كرد بود كھ در برابر جامعھ و شرایط آن احساس مسؤولیت مى و ھم او از كسانى. شود اجتماعى تلقى مى  . 

او تنھائى را دوست دارد، نھ بدان خاطر كھ از درد جامعھ، مخصوصاً زنان امت فارغ بماند، بلكھ بدان خاطر كھ 
دارد و گاھى در خلوت با خداى خود راز و نیاز كند، از او استمداد بجوید، و عجز و درماندگى خود را بھ او اعالم 

 .براى دردھاى خود و مردم از او شفاء بطلبد



مگر عبادت . در عین حال، در ھمان تنھائى نیز بھ یاد مردم امت و در طریق اندیشیدن براى سعادت و نجات آنان
تنھا در ھمان چند ركعت نماز و عمل روزه و یا فریضھ حج است؟ مگر امربمعروف، ھدایت و ارشاد، دستگیرى 

از ) سالم هللا علیھا(شاد كردن دل یتیمان، حمایت از درماندگان و مستضعفان عبادت نیست؟ فاطمھ از مستمندان، 
 .اینگونھ عبادات بسیار دارد

وار تسلیم جو و شرایط جامعھ گردد و ھمگام با  او اھل تطابق با جامعھ است، نھ تطابق حیوانى كھ در آن آدمى گلھ
فاطمھ . دیگران نیندیشیده بھ پیش رود ( اھل فكر است و ھدفدار، میداند در چھ ھنگامى و در چھ ) سالم هللا علیھا

 .موردى خود را با جامعھ تطابق دھد و در كجا تطابق خود را بھ صورت مخالفت ابراز دارد
كرد كھ او در میان جامعھ باشد و  در رابطھ با خدا و قرآن ایجاب مى) سالم هللا علیھا(احساس تعھد فاطمھ 

تواند  ز آن مھمتر كیفیت حضورش درسى است براى ھمھ انسانھا و انجام مسؤولیتى است كھ مىحضورش، و ا
زنند راھنما و روشنگر باشد براى ھمھ كسانى كھ از مسؤولیت دم مى . 

 
 درس زندگى اجتماعى او

موضع چگونھ در جامعھ حضور داشتھ باشد؟ چگونھ در برابر امور و حوادث ) سالم هللا علیھا(اینكھ فاطمھ 
گیرد؟ چگونھ زندگى را سر كند؟ برخوردش با مردم چگونھ باشد؟ خود شامل سرى مباحثى است كھ فاطمھ  مى

. درس عملى آن را از مادر آموختھ و از تعالیم و تذكرات و ارشادھاى پدر در آن سود جستھ است) سالم هللا علیھا(
آموز براى جامعھ انسانى و بویژه  نوین و درساصوالً شیوه او در حضور در عرصھ اجتماعى موجد راه و روش 

 . زنان است
ھاى اجتماعى از پدر دروس بسیارى آموخت مثل درس اخالق، درس رفتار اجتماعى، درس مساوات و  او در جنبھ

مندى در برابر افتادگان و محرومان، درس كمك بھ اسراء، بھ ایتام  مواسات و از آن مھمتر درس ایثار، درس وظیفھ
دارى و سرپرستى و كفالت آنان، درس خوشرفتارى با بردگان و زیردستان، درس خدمت بھ  كینان، درس یتیمبھ مس

 ...مردم، حتى بھ بھاى قبول رنج براى خویشتن و
دانى كھ وظیفھ خانم  فرمود دخترم آیا مى) ص(رسول خدا . اى در خانھ او مشغول كار شد فضھ بعنوان خادمھ

شود، ادراك دارد، لذت و غیر لذت  برد، خستھ مى م انسانى مثل دیگران است، رنج مىخدمتكار ھ. خدمتكار چیست
فھمد وجود از چوب و سنگ ساختھ نشده و مى ... 

پرسید پس در آنصورت تكلیف من در برابر او چیست؟ پیامبر فرمود تكلیف این است كھ ) سالم هللا علیھا(فاطمھ 
تا پایان عمر این چنین كرد) سالم هللا علیھا(و فاطمھ ... ھ قسمت كنىكارھاى خانھ را در میان او و خود عادالن  . 

پرداخت و كانونى آنچنان گرم و متعھد را  دار امور خانھ بود، و با اینكھ بھ تربیت فرزندان مى او با اینكھ عھده
امھ و تكلیفى براى او برن) ص(كرد از مشاركت اجتماعى خود را دور نداشت و رسول خدا  مسؤالنھ مدیریت مى

از جملھ امر ھدایت زنان، و حل و رفع مسائل و مشكالت آنھا، شركت در . معین كرد كھ او د رآن شركت كند
9. [مراسم بیعت زنان با پیامبر، حتى حضور در برنامھ مباھلھ با نصاراى نجران كھ قرآن بھ آن اشاره دارد ] 

 
 در اھتمام بھ امور مسلمین

مسلمانى است كھ اھتمامى وافر بھ انجام امور مسلمین دارد میداند كھ ھر كس صبحگاھان از )سالم هللا علیھا(فاطمھ 
من اصبح وال «. آورد باید در اھتمام بھ امور مسلمین باشد و در غیر اینصورت مسلمان نیست خواب سر بر مى

ه است كھ براى مردم خدمتى انجام او اصل را در زندگى بھ این قرار داد]. 10) [یَتھتَّم بامور المسلمین و لیس بمسلم
 .گیرد

ھم چنین این بینش قرآنى براى او وجود دارد كھ امت اسالمى بھترین ھستند از آن بابت كھ براى مردم آفریده 
و ھم مصداق این سخن شاعر كھ ھر كس سعى دارد دیگران را براى ] 11) [كنتم خیر امة اخرجت للناس(اند  شده

طلبد  مصداق كسى است كھ زندگیش را براى دیگران مى) سالم هللا علیھا(مھ زندگى خود بخواھد، و فاط كل یرید )
یا من یرید حیاتھ لرجالھ -رجالھ لحیاتھ  ). 



دھد كھ براى مردم خدمتى انجام دھد،و زیر بازوئى را بگیرد و یا مشكلى را حل كند و  او اصل را بر این قرار مى
سالم هللا (كھ فاطمھ . یست مگر آنگاه كھ آن غرض ھم در خانھ حاصل شوددر این راه تنھا در خانھ ماندن روا ن

پردازد آمد و بھ چاره درد مى در پى رفع استضعاف است ناچار از خانھ بیرون مى) علیھا . 
بینید كھ چگونھ شبھا بھمراه على  اى از اھتمام او را بھ امور مسلمین در دوران پس از وفات پیامبر مى شما جلوه

یابد كھ مردم آن،  اى مى او خود را در جامعھ. رود حسنین سوار بر مركبى شده و بھ در خانھ این و آن مىو ) ع(
سالم هللا (گرفتار استضعاف فكرى ھستند وگمان دارند كار از كار گذشتھ و باید تسلیم رأى شیخین باشند و فاطمھ 

خواھد آنان را بیدار كند مى) علیھا . 
 

ھا در رفع دردمندى  
. دھد نالد غذاى خود را بھ او مى گدائى در درد و گرسنگى مى. دارد از كسانى است كھ مردم را بر خود مقدم مىاو 

اى از بیجامگى شكوه دار د و فاطمھ  برھنھ ( كودكى یتیم را . خواباند با عطایش شكوه او را فرو مى) سالم هللا علیھا
چون در آن روزگار این تصور غلط (گیرند  را بھ بازى نمىآورند كھ بعلت نداشتن پدر، كوكان او  بھ نزد او مى

سالم (فاطمھ ) اند، و ھمگامى و ھم قدمى با آنھا سبب سرایت بدبختى خواھد شد شایع بود كھ یتیمان افرادى آفت زده
و را بھ پوشاند و ا مالد، لباس نو بر تن او مى شوید و بر سر و مویش بھ رسم آن روز روغن مى او را مى) هللا علیھا

تواند وارد شود، و با  دلش بھ این خوش است كھ این كودك در میان دیگر كودكان مى] 12. [گرداند پیامبر بر مى
تواند سر و گردن افرازد و خود را شادمان نشان دھد لباس نو و با انتساب بھ پیامبر مى . 

اى براى تازه كردن درد دیگران قرار  لھاوامین امت و راز دار وقایعى است كھ براى او اتفاق افتاده آن را وسی
و ھم اگر رازى از دیگران بشنود سعى دارد آن را حفظ . دارد مخفى مى) ع(دھد و حتى درد خود را از على  نمى

كند و آبروى كسى را بھ خطر نیندازد او در اصالح امور مردم، در رفع مشكل چنان است كھ حتى دنیا را جاى 
پذیرد مگر آنكھ پاى مكتب و  و در احقاق حق و ابطال باطل نرمش و انعطافى را نمىشناسد  آرامش و سكون نمى

 .مذھب در میان باشد
 
 اندیشھ نجات مردم

شان از درد كشیدن و صدمھ دیدن و نجات شان از  دائماً در اندیشھ نجات مردم است، نجات)سالم هللا علیھا(فاطمھ 
بنا بھ روایات (ھا، از حدود ده سالگى  شان از استضعاف و نجاتشان از جھل و غفلت  ھا، نجات آزارھا و اذیت

بھ میدان جنگ رفت و بھ پرستارى زخمینان ومرھم نھادن بر جراحات شان اقدام كرد و ما ) مشھور و یا بیشتر
ب شرایط و او این كار را تا پایان عمر، با رعایت االَھّم و فاالَھّم، و بھ تناس. بینیم نمونھ آن را در میدان احد مى

داد موقعیت انجام مى . 
او در پى نجات مردمى است كھ از لحاظ اندیشھ در محدودیت و كوتھ بینى ھستند، نظام تبلیغاتى و اقتصادى روز 

خواھد شرایطى فراھم آورد  ھاى بعد و سرانجام عذاب امت دارد، مى نگرانى از گرفتارى. آنھا را گرفتار كرده است
بدین سان مردم را از عواقب كار و . نت نشوند و بھ عذابھاى امم پیشین گرفتار نیایندكھ مردم قرین زحمت و مح

دھد بدعث خائنان ھشدار مى  . 
من پایان كار را نگرانم و ھم چون پدرم شما را از عذاب : اش در مسجد بھ ھمین نكتھ اشاره دارد كھ او در خطبھ
اید  اید بچینید و كیفركارى را كھ خود انجام داده را كھ خود كشتھبھ انتظار بنشینید تا میوه درختى . دھم خدا بیم مى

13...[ببینید ] 
توانستند نقشھ شوم خصم را تقویم كنند خود از عوامل مھم دل  نگرى نداشتند و نمى آرزوى نجات مردمى كھ آینده

حاكمھ روز بھ ھمین خاطر درگیرى او با دستگاه ارتجاعى و م. بود) سالم هللا علیھا(آزردگى و احساس رنج فاطمھ 
تفاوت باشد داد كھ در برابر این وقایع وجریانات بى اجازه نمى) سالم هللا علیھا(شخصیت حقیقت پرست فاطمھ  .بود  
. 
 



ھا ھا و دستگیرى بخشش  
 اى و در عین امكانات ناشى از درآمدھاى گوناگون، جامھ) سالم هللا علیھا(نخست بھ این نكتھ توجھ كنید كھ فاطمھ 

ولى ] 14. [پوشید، آن چنانكھ دیدار این امر براى افرادى چون سلمان غیر قابل تحمل بود دار مى چادرى وصلھ
چنان بر خود تنگ گرفتھ بود كھ پیامبر وقتى بر . گذشت وایثار او بیش از حد و اندازه ثروتمندان و افراد متمكن بود

ن را دریافت فریاد زد واغوثاه، اھل بیت محمد یموتون او و فرزندانش وارد شد و بى رمقى ناشى از گرسنگى شا
 ...من الجوع، اھل بیت محمد از گرسنگى در حال مرگند

كرد، بدون اینكھ  عایدى ناشى از فدك، درآمد ناشى از پشم ریسى را بین تھیدستان بنى ھاشم و مھاجرین تقسیم مى
شان آمد و یوثرون على انفسھم ولو  كھ آیھ ایثار درباره منّتى بر آنان داشتھ باشد و در این كار تا حدى بھ پیش رفت

پردازند اگر چھ خود نیازمند باشند باز ھم بھ ایثار مى] 15[كان بھم خصاصة  او در قرآن بدین وصف نامیده شد  .
16. [دھند كھ غذا را ازگلوى خود درآورده و بھ گدا و یتیم و اسیر مى ] 

و از او چیز براى رفع گرسنگى خواستشود  عربى در مسجد وارد بر پیامبر مى رسول خدا او را با بالل نزد  .
پوست تختى را كھ حسنین بر آن نشستھ بودند بھ او داد كھ ) سالم هللا علیھا(فاطمھ . فرستاد)سالم هللا علیھا(فاطمھ 

ام گرسنھ -عرب گفت پوست راچھ كنم . ببر و كارت را بساز  . 
آن را بھ  -بھ او داده بود ) دختر حمزه(ى در بساط خود داشت كھ دختر عمویش گردنبند) سالم هللا علیھا(فاطمھ 

دینار و دویست درھم و  20فقیر بخشید آنرا بھ مسجد آورد و در حضور پیامبر آن را بھ عمار فروخت وبھاى 
سالم هللا (بھ فاطمھ گفت خداوندا . را دعا كن) سالم هللا علیھا(پیامبر فرمود فاطمھ . ھاى سفر بُردى یمانى و ھزینھ

و البتھ ] 17. [وپیامبر آمین گفت. عنایتى كن كھ ھیچ چشمى آن را ندیده و ھیچ گوشى آن را نشنیده باشد) علیھا
بخشید) سالم هللا علیھا(عمار آن را بھ پیامبر و پیامبر آن را بھ فاطمھ  . 

 
 دعاى بھ مردم

سالم هللا (فاطمھ . داد و آن دعاى بھ مردم بود اره مردم انجام مىدرب) سالم هللا علیھا(این حداقل تالشى بود كھ فاطمھ 
زنى ستایشگر و اھل دعا بود) علیھا و از دعاھاى او این است سپاس خداوند را در ھر حمد و ذكر و شكر و صبر  .

وة و الحمد هللا على كل حمد و ذكر و شكر و صبر و صل. (و نماز و زكوة و قیام و عبادت و سعادت و بركت است
18..[زكوة و قیام و عبادة و سعادة و بركة ]). 

كرد و  گوید كھ افراد را بھ اسم دعا مى در بیان نماز شب مادر، از دعاى او بھ مردم سخن مى) ع(امام مجتبى 
اومردم را دوست داشت و ] 19. [خواست شان از خدا رفع مشكل مى ھا و بدھكارى ھا، درماندگى ازگرفتارى

آرام باشد و در زندگى خود مشكلى نداشتھ باشند خواست دل شان مى . 
خواست آنھا بھشتى شوند اندیشید و مى او حتى براى سراى دیگر انسانھا ھم مى ھاى فاطمھ  بخشى مھم از تالش .

براى بھشتى كردن مردم بود) سالم هللا علیھا( بھ پدر گفتھ بود این آرزو را دارم ازخداى تبارك و تعالى بخواھى  .
ام گرفتى بھ او  بابت مھریھ) ع(یھ مرا شفاعت گنھكاران امتت قرار دھد و دراھمى را كھ از على كھ مھر

و تدعوا هللا ان یجعل مھرى الشفاعة فى عصاة امتك ... برگردان [20] . 
كردند و دل شان  آمد آن را در راه خدا براى خویش تحمل مى شان پیش مى اینان ازكسانى بودند كھ اگر مشكلى براى

از ) سالم هللا علیھا(و گرنھ دلیلى نداشت كھ اشك فاطمھ  - دانستند  درد و رنج مردم را روا نمى. طپید براى مردم مى
 .دیدار یتیمان دردمند مردم جارى شود و براى فقیرى، تنھا موجودى خود را ھبھ كنند
 

سالم هللا علیھا(پاداش فاطمھ  ) 
فرماید  و خاندان او چھ پاداشى عنایت مى) سالم هللا علیھا(ھ فاطمھ اینكھ خداوند در ازاى چنان خدمات و صبرى ب

اى از روایات، و ھم بر مبناى آیات روشنى قرآن بھ  بر اساس پاره. اى است كھ ما را توان ادراك آن نیست مسألھ
كند نقل مى ھا آگاھیم از جملھ حدیثى است كھ عبدهللا ابن مسعود در تفسیر این آیھ ازپیامبر بخشى ازآن پاداش : 

یعنى جزیتھم بالجنة الیوم بصبر على بن ابى طالب، و فاطمة، ] 21[انى جزیتھم الیوم بما صبروا انھم ھم الفائزون 



و الحسن و الحسین فى الدنیا على الطاعات و على الجوع و الفقر و بما صبروا على المعاصى و صبرو اعلى البالء 
شان پاداش  گوید آنھا را بخاطر صبر ومقاومت آیھ مى -] 22[ناجون من الحساب � فى الدنیا انھم ھم الفائزون و الم

) سالم هللا علیھا(و فاطمھ ) ع(تفسیر آن آیات گوید یعنى امروزآنھا را بھ صبر على . خواھم داد و آنھا راستگارانند
خوددارى از معاصى در دنیا در طریق طاعات، و بھ صبر بر گرسنگى و فقر، و بھ صبر در) ع(و حسن و حسین 

اند پاداش بھشت خواھم داد آنان رستگاران و  ھائى كھ براى خدا در دنیا متحمل شده و بھ صبر در بالء و مصیبت
 .نجات یافتگان از حسابند

فرمود اشتاقت الجنة الى اربع من النساء بھشت مشتاق دیدار ) ص(آرى بھشت مشتاق لقاى چنین زنى است پیامبر 
یم دختر عمران، آسیھ ھمسر فرعون، خدیجھ دختر خُویلد كھ ھمسر پیامبر در بھشت است ،و مر: چھار زن است

بمناسبت خدماتش در اسالم محبوب خدا و )سالم هللا علیھا(فاطمھ ] 23) [ص(دختر محمد ) سالم هللا علیھا(فاطمھ 
را در قلب خود جاى پیامبر بود و ھم در دوران حیات و پس ازوفاتش در دل مؤمنان جاى داشت و محبت او

دھند مى  . 
 

ھا تعصب شكنى: 19فصل   
 مقدمھ

زندگى با بركتى بود، زیرا وقایع و جریاناتى در مسیر زندگى او پدید آمدند كھ ) سالم هللا علیھا(زندگى فاطمھ 
ردم با اند كھ تكلیف م در آنھا و ھم تأیید و یا طرد و رد آن واقعھ سبب شده) سالم هللا علیھا(موضعگیرى فاطمھ 

گذارند ولى سنت بُعد عملى و  شك نیست كھ آیات قرآن حقایق دینى را در اختیار مى. استفاده از سنت روشن باشد
دارد دھد و پرده از روى ابھام بر مى اجرائى آیات را نشان مى . 

عھ مسلمین ھاى جاھلیت كھ در جام یكى این است كھ بسیارى از تعصب) سالم هللا علیھا(از بركات وجودى فاطمھ 
عملكرد رسول خدا . اند رواج داشتند در سایھ مواضع او و گاھى ھم مواضع پدر درباره او از میان برداشتھ شده

درباره فاطمھ ) ص( ( یافتند در رابطھ با فالن مسألھ چگونھ موضع  اى بود كھ مسلمین در مى بگونھ) سالم هللا علیھا
در شرایطى معین سند و حجتى شد براى جامعھ امروز كھ بدانند در ھر  )سالم هللا علیھا(و یا عمل فاطمھ  - بگیرند 

در تاریخ اسالم از جھات متعددى ) سالم هللا علیھا(بدین سان تأثیر فاطمھ . مورد خاص چگونھ باید عمل كنند
اش سبب زنده ماندن بسیارى از تعالیم اسالمى شد آید و كار و برنامھ العاده بھ حساب مى فوق . 

 
بعنوان كوثر) سالم هللا علیھا(فاطمھ   

آموز بود  والدت او ھم درس] 24. [خیر كثیر است و مصداق آیھ شریفھ انا اعطیناك الكوثر) سالم هللا علیھا(فاطمھ 
در فرھنگ سنتى . دانستند در عصرى بدنیا آمد كھ مردم، زن بودن و دختر بدنیا آمدن را ننگ مى. و ھم مایھ بركت

افكند و عدم والدت پسرى در خانواده كافى بود كھ آن را محكوم بھ فنا  ران دلھا را بھ ھراس مىآن روز یاد تولد دخت
 .بشناسند و او در چنین شرایطى بدنیا آمد

. ھاى متعفن ضد انسانى از میان برداشتھ شود ھا و عادت غلط درھم بشكند و تعصب والدت او سببى شد كھ بار سنت
سى است براى ھمھ انسانھا كھ بدانند دختر ھم موجودى انسانى و گرانقدر و موضعگیرى پیامبر در والدتش در

 . وجودش مایھ خیر و روشنائى محفل خانواده است
سالم هللا علیھا(و نیز پیامبر با اتخاذ موضع نیكو در رابطھ با فاطمھ  تواند  عمالً بھ مردم نشان داد كھ دختر ھم مى (

و شادابى باشد، موجب احساس كمال والدین باشد، خیر آفرین باشد آن ھم  بمانند پسر در محیط خانھ عامل نشاط
وارث ھمھ ) سالم هللا علیھا(دانم فاطمھ  و مى. تواند والیت و امامت را تداوم بخشد واجد خیر كثیر، و حتى دختر مى

 . پیامبران و بلكھ رابطى بین دو امر مھم رسالت و نبوت است
 

علیھا سالم هللا(تعصب شكنى فاطمھ  ) 
پیامبر در آن جو بحرانى و در عین تحمل آن مصائب كمرشكن والدت او را بھ فال نیك گرفت و او را بھ گلى تشبیھ 



سازد  كرد كھ استشمام آن وجود جان را معطر مى ( ھائى كھ توسط رسول خدا  چھ بسیارند برنامھ). ریحانھ اشمھا
سالم هللا (فاطمھ . امروز بعنوان حجتى براى زنان مطرح است پیاده شدند و) سالم هللا علیھا(درباره فاطمھ ) ص(

از دیدى ام الزمان است در شرایط خاصى از زمان پدید آمد كھ براى تعصب شكنى بسیار مناسب بود) علیھا  . 
دست ) ص(اینكھ پیامبر . درس است و حكایت از تعصب شكنى او دارد) سالم هللا علیھا(رفتار پیامبر با فاطمھ 

اى است بر پیكر افكار پوسیده مردم آن  بوسد خود یك نوع تعصب شكنى است و ضربھ كوچكش را مىدختر 
المثل بصورت شعر وجود دارد كھ  آوردند و حتى این ضرب روزگار كھ زن و دختر را داخل آدم بحساب نمى

 . بھترین داماد براى آدمى قبر است
ویش بھ انسانھا آموخت كھ راجع بھ دختران چگونھ با موضعگیرى خاص خود درباره دختر خ) ص(رسول خدا 

معنى مواضع او خطابى بھ مردان است كھ از . تلقى داشتھ باشند و درباره زن و ارزش وجودى او چگونھ بیندیشید
و ھم ھم خطابى بھ زن است كھ از . كبر وافاده خود بیرون آئید و بفھمید كھ زن ھم در خور مقام دست بوسى است

درآى و ملعبھ دیگران مباشحقارت خود ب . 
 
 بابى جدید در زندگى

نیز خود در مشى و روش زندگى خود بابى جدید را آغاز كرد كھ منجر بھ شكستن ) سالم هللا علیھا(اما فاطمھ 
تواند ھمگام با مردان بھ پیش رود و بھ باالترین مدارج  ھاى قدیمى و پوسیده بود و عمالً نشان داد زن ھم مى قالب

تواند انسان آفرین و رشد دھنده بزرگترین معجزه آفرینش باشد، و  زن نھ تنھا انسان است بلكھ مى. ت یابدقرب دس
 .آحاد انساى را در این پھنھ گیتى شحصیت و تجسم بخشد

را با رعایت اختصار مورد بررسى ) سالم هللا علیھا(ھاى فاطمھ  ما در این بحث كوتاه مواردى از تعصب شكنى
مدھی قرار مى : 

 
 :در امر ازدواج -1

درست است كھ . را در نظر گیرید، با فاصلھ بسیار كمى از دوران جاھلیت است) سالم هللا علیھا(عصر فاطمھ 
اند ولى این نكتھ علمى را فراموش نكنید كھ براى زدودن فرھنگ سابق یك جامعھ  مردم آن روزگار مسلمان شده

طر در عصر او ھنوز تفاخر جاھلیت وجود داردبدین خا. گاھى تا چند نسل، زمان الزم است . 
ایم كھ افرادى چون  توانیم بیابیم و از پیش گفتھ مى) سالم هللا علیھا(اى از این تفاخر را در خواستگاران فاطمھ  نمونھ

آمدند و ) سالم هللا علیھا(عثمان، و عبدالرحمن بن عوف، ثروتمندان آن روز دنیاى مدینھ بھ خواستگارى فاطمھ 
25.[را در اختیار گیرند) سالم هللا علیھا(فاطمھ . خواستند تى از راه تطمیع مىح ] 

بعنوان ھمسر، تعصب جاھلیت را در ازدواج شكست و بھ ) ع(با انتخاب و اختیار على ) سالم هللا علیھا(اما فاطمھ 
ویت است و مھمترین مردم نشان داد كھ تفاخر بھ مال و ثروت تفاخر بى حساب است، اصل در انتخاب ھمسر كف

فقیر از نظر مادى، و ثروتمند از نظر ایمان و شرف ) ع(او بھ ازدواج با على . بُعد كفویت، بعد ایمان و اعتقاد است
دھد دھد و بھ درخواست آن مالداران و زراندوزان پاسخ رد مى تن در مى . 

جامھ كھنھ بھ خانھ شوھر رفتن، و بھ فرش و اطاق عروسى و زفاف او، و با ) سالم هللا علیھا(لیست جھیزیھ فاطمھ 
بنگرید، ... اى خود صرفنظر كردن راه و حیات عامھ مردم را در پیش گرفتن و حصیر قانع شدن، و از زندگى ملكھ

دارد) سالم هللا علیھا(ھمھ و ھمھ حكایت از تعصب شكنى فاطمھ  . 
 
 :در مقام زن بودن -2

توانند آن  ایم، مردم جامعھ ما نمى زگار راجع بھ زن بگوئیم كم گفتھھر چھ درباره بینش تحقیرآمیز مردم آن رو
توان بیان كرد كھ با زن چون  چگونھ مى. كنند صحنھ را تصویر كنند زیرا كھ در عصر طالئى زن زندگى مى

26... [بستند براى شخم زمین و شد؟ و یا او را بھ گاو آھن مى حیوانى معاملھ مى ] 
ا در طول مدت زمان بر اثر تكرار و تدریج بصورتى شد كھ زن ھم باورش آمده بود ھ تحقیرھا و كوچك شمردن



تر از آنھاست چیزى از مردان كمتر دارد و یا پست . 
ھاى  باورش آمده بود كھ مرد صاحب فضیلت است نھ زن، مرد مالك است و حق مالكیت دارد نھ او، ھمھ ارزش

 . اخالقى در خود شخصیت مرد است نھ زن
بحساب ) شیطان(شناختند و او را عملھ و كارگر  ن برخى از مكاتب و مذاھب، زن را عاملى براى فساد مىھم چنی
آوردند و كار بجائى رسید كھ بسیارى از زنان نیز از این فكر حمایت كرده و شخصیت خود را در برابر ھم  مى

كردند تضعیف و ھمدیگر را تحقیر مى . 
حیات او این بود كھ زن را داراى لیاقتى معرفى كردكھ مسؤولیت عظیم فرزند در ) سالم هللا علیھا(نقش فاطمھ 

دھد كھ خداوند عمل ھیچ عاملى را از مرد وزن از  و ھم عمالً نشان مى. دارى و حمل امانت الھى در اختیار اوست
یات طیبھ ، ھر كس عملى درست و بھ صورت انجام دھد، در خور ح]27[برد، چھ زن باشد و چھ مرد  میان نمى

28. [است ] 
اش  درباره) ص(بود و بعنوان اسوه و سیده نساء معرفى شد، زنى شد كھ رسول خدا ) ص(او دختر رسول خدا 
كوشید آن ) ص(و ھم رسول خدا . كفو و ھمتائى نبود) سالم هللا علیھا(نبود براى فاطمھ ) ع(فرموده بود اگر على 

دارد و دوستى زن را از اخالق انبیاء معرفى فرماید انگیز را درباره زنان از میان بر دید نفرت من اخالق االنبیاء )
29[حب النساء ]). 

 
 :در حضور اجتماعى -3

ھا كار را بھ احساس سرافرازى  از آن بابت مھم است كھ نھ تنھا از احساس حقارت) سالم هللا علیھا(كار فاطمھ 
بعنوان وجودى مستقل بھ عرض حال و بیان شرایط  بلكھ وارد عرصھ حیات سیاسى شد و در جامعھ بشرى. كشاند

 . و مواضع پرداخت و تا آن روزگار زنان را حق حضور در جامعھ و اظھار نظر نبود
آن سنت را شكست و نشان داد در مورادى كھ ضرورت اجتماعى ایجاد كند، با حفظ شرایط ) سالم هللا علیھا(فاطمھ 

مد، و حتى وارد عرصھ كارزار شد، و بھ زخم بندى و پرستارى توان از خانھ بیرون آ و ضوابط مذھبى مى
 .مجروحان پرداخت

یا در عرصھ سیاسى اگر حق فراموش شد و مردم در مسیر انحراف قرار گرفتند او وظیفھ دارد از حق دفاع و 
دفاع از مقام مردم را بھ وظایف آشنا كند و یا اگر ولى امر مسلمین را از حق او دور داشتند او وظیفھ دارد بھ 

این راه و رسم را بنیان نھاد و نخستین زنى ) سالم هللا علیھا(والیت بپردازد و در این كار مرد و زن نداردو فاطمھ 
 . است كھ از مقام رسالت و امامت دفاع كرده وتا سرحد مرگ بھ پیش رفتھ است
 
 :در احقاق حق -4

و در زمینھ احقاق حق استاقدام ا) سالم هللا علیھا(ھاى فاطمھ  از تعصب شكنى حق عزیز است و براى احقاق آن  .
اى است كھ فاطمھ  و این مسألھ. ھائى بدھد و در پاى آن تا سر حد جان بایستند ارزد كھ آدمى تن بھ دشوارى مى

در راه آن تالش بسیار داشت) سالم هللا علیھا(  . 
زیرا در . آن است و این مسألھ مرد و زن نداردبھ ھنگامى كھ حق كسى مغصوب بماند وظیفھ ایستادگى در برابر 

 .بینش قرآنى مردان در آنچھ كھ مالك ھستند
اى دارند و دفاع از حق، حتى حق مالى بر افراد  اى دارند و زنان نیز از مكتسبات خود حق و بھره نصیب و بھره

آنكس كھ براى دفاع از  فرمود) ص(واجب است و ارزش این دفاع براى احقاق حق بمیزانى است كھ رسول خدا 
30. [من قتل دون مالھ فھو شھید: مالش كشتھ شود شھید است ] 

وجود داشت اما درباره زنان چنین امرى مصداق خارجى پیدا ) ص(این مسألھ درباره مردان در عصر رسول خدا 
و شنیدید كھ حتى زن شناختند  كردند و نھ او را صاحب ملك و مالى مى كرد زیرا نھ زن را داخل آدم حساب مى نمى

گرفت آمد كھ پس از مرگ فردى در اختیار وارث او قرار مى خود بحساب مال وارث بحساب مى . 
ایستد، طرح  زنى است كھ برخالف راه و رسم معھود براى احقاق حقش در امرفدك مى) سالم هللا علیھا(فاطمھ 



اگر . شكند ھاى دیرین جاھلیت را درھم مى اس سنتكشاند و بر این اس كند و خلیفھ وقت را بھ استیضاح مى دعوا مى
كرد، اندیشھ مسموع نبودن سخن زن كھ درآن روزگار وجود  براى احقاق حق خود قیام نمى) سالم هللا علیھا(فاطمھ 

شد كھ زن ھرگز نباید  و در آن صورت گمان این مى. ماند گرفت و براى ھمیشھ در جامعھ باقى مى داشت قوت مى
اگر چھ مال او را ببرند ویا حق او را غصب كنندحركتى بكند   . 

 
 :ایراد خطبھ -5

اش دھند كھ حق  داد كھ براى او حقى و شأنى قائل باشند و اجازه روزگار و شأن زن در آن روزگار كى اجازه مى
اى  ھداشتھ باشد حرف خود را بزند و از شخصیت خود و یا مقام والیت و حكومت دفاعى داشتھ باشد و این مسأل

آن را در اسالم طرح كرد و پس از آن رعایت آن توسط دیگران ھم انجام گرفت) سالم هللا علیھا(است كھ فاطمھ  . 
پس از وفات پیامبر بھ ضرورتى كھ براى حفظ اسالم و جلوگیرى از انحراف مسلمین ) سالم هللا علیھا(فاطمھ 

ه و مستور و توسط گروھى از زنان بنى ھاشم احاطھ تشخیص داده بود، دردمند وناراحت در حالیكھ كامالً پوشید
اند و او دور از چشم نامحرم بھ ایراد خطابھ و احقاق حق پرداخت اى آویختھ شده بود وارد مسجد شد، پرده . 

اى در كمال فصاحت و بالغت ایراد كرد و پس از حمد و ثناى خدا، و ذكر رمز و راز و وظایف رسالت پدر  خطبھ
ھا را بر شمرد و بھ مردم ھشدار  م و مظلومیت و مغصوبیت خود سخن گفت و درد و راه درماناز بدعھد ى مرد

داد كھ سكوت شان خالف رأى و مصلحت اسالم، و عملكرد خلیفھ در غصب فدك وضع ارث خالف متن قرآن 
متن اسالمى  حق را گفت ،و از احتجاج و استدالل و برھان چیزى فرو گذار نكرد، تا حق كشى سنت نشود و .است

الشعاع عملكرد افراد مغرض و یا بیخبر از اسالم قرار نگیرد تحت . 
چیزى باقى نمانده بود جز ھمین یك خطبھ، باز ھم بھ تنھائى این كفایت راداشت كھ ) سالم هللا علیھا(و اگر از فاطمھ 

. عالى و ارجمند قرار دھداو را زنى سرآمد معرفى كند و در فصاحت و بالغت او را چون پیامبر و على در سطح 
ھا را برخود پذیرا شد و حتى با آگاھى از عاقبت  او در این راه شجاعانھ بھ پیش رفت و از چیزى نھراسید و صدمھ

اى  و البتھ با حفظ شرایط اسالمى انجام شد نھ بھ ھر بھانھ(آن بدان تن در داد و این یك تعصب شكنى مھم و بجا بود 
اساس بى ). 

 
و مبارزهدر حركت  -6 : 

انگاشتند راھى را در پیش گرفت كھ در  در آن جو و شرایط نامناسب كھ زنان را بھ ھیچ مى) سالم هللا علیھا(فاطمھ 
) سالم هللا علیھا(آمد و آن راه مبارزه و درگیرى علیھ خصم قرآن و اسالم بود و فاطمھ  انحصار مردان بحساب مى

بحساب آوردتوان  از این دید زنى مجاھد و پر كوش مى . 
در آن روزھاى اولیھ درگیرى با كفر و در آن ایام آتش وخون، او مجاھدى راستین بود و در مبارزات مخفى با پدر 

بینیم وبعدھا ھم در عصر  در عرصھ حیات صدر اسالم حضور كامل او را مى. ھمراھى و در آن نقشى مھم داشت
در جبھھ با اینكھ ) ع(مكھ، در عصر رزم و جھاد على ھاى اول ھجرت تا فتح  ور شدن آتش جنگ در سال شعلھ

خطر مرگ با او جداً نزدیك بود ھرگز دست و پاگیرھاى براى او نبود، بلكھ خوشحال و سرافراز بود كھ شوھرى 
مرھم ) سالم هللا علیھا(ھاى او را فاطمھ  شست، زخم مجاھد و مدافع اسالم دارد، شمشیر خونین على را او مى

ھاى خود،  كرد و باالخره با دلگرمى شست، لباس خونین على را او تطھیر مى اس خونین على را او مىنھاد، لب مى
ساخت تر مى على در مبارزه با خصم قوى . 

او بمانند شوھر در مبارزه با مستكبران ،مسرفان و گردنگشان است، سنگردار است و پیشتاز، فریادگر تاریخ است 
ھا، و در این ھمرزمى روشن بین است و بردبار، با ھدف مقاوم و در طریق  ا و ناحقىھ ھا، نا امنى علیھ نابسامانى

رود و این مبارزه بخاطر مكتب از سوى فاطمھ  ایستد و تا پاى جان بھ پیش مى مقصد خویش مى ( ) سالم هللا علیھا
خواھند در وادى عشق حق گام بردارند درسى عظیم است براى ھمھ آنھا كھ مى . 

 
تن تعصب زنانھدر شكس -7 : 



او زن است و بمانند دیگر زنان در رابطھ با ھمسر باید . آور است ھم شگفت) سالم هللا علیھا(این كار و اقدام فاطمھ 
خواھند كھ  ھاى زنان در رابطھ با ھمسر خود انحصارطلبى است آنھا مى دانیم از ویژگى مى. حساسیت داشتھ باشد

ملكیت آنان باشد اگر داستان ازدواج مجددى براى ھمسرشان پس از مرگ  شوھرشان صرفاً از آن آنھا و حتى در
 . آنھا ھم مطرح گردد شنیدن آن براى بسیارى از آنھا قابل تحمل نیست

فراتر از این حد و مرز  ھم بخاطر زن بودن باید اینچنین فكر كند، امام مسألھ تعقل او بسى) سالم هللا علیھا(فاطمھ 
د براى ھر خلقى و پدیداى شرایط و ضوابطى معین كرده كھ تخلف از آن براى آدمى غیر داند كھ خداون است مى

توان از این طلب دور و معاف  و كسى را نمى. صفت عمده، غریزه خواھندگى و طلب است. قابل امكان است
یشند كارى آسان اما واداشتن ھمھ افراد كھ اینگونھ بیند. شناسد داشت، و این خاص مرد یا زن نیست و جنسیت نمى

 . نیست
بانوئى اھل عقل و اداراك است، تعصب دارد ولى نھ حسودانھ و كوركورانھ زیرا او ) سالم هللا علیھا(فاطمھ 

. معتقد است اگر بناست تعصبى مطرح باشد باید آن را در مكارم اخالق بكار گیرد) ص(بفرموده رسول خدا 
پس از فوت او . كار است، مرد رزم و جھاد است، مرد بیرون استداند كھ على مرد  فاطمھ علیھا السالم مى]31[

 .نیاز بھ ھمسرى دارد كھ ھم خانھ را سرو سامان دھد و ھم فرزندان را اداره كند
را ) خواھر زاده او(یكى این مسألھ است پس از مرگ من، امامھ ) سالم هللا علیھا(بدین خاطر از وصایاى فاطمھ 

اى نیست و او براى فزرندان من مثل من  ان را از زن گرفتن براى اداره كانون چارهبعقد خود درآورد زیرا مرد
شود و نوعى شكستن تعصب  مالحظھ مى) سالم هللا علیھا(و این جرأتى است اخالقى كھ تنھا در فاطمھ ] 32[است 

 . زنانھ است توسط یك زن، اما زنى معصومھ
 

ھدایت زنان: 20فصل   
 مقدمھ

اى  توان گفت؟ او را از ھر بعد و نظرى كھ بنگریم عظیم است و در ھر جنبھ چھ مى) م هللا علیھاسال(درباره فاطمھ 
او نھ تنھا براى خود زنى كاملھ و عاقلھ است، بلكھ براى جامعھ زنان الگوئى . ھاى حیات فردى سرآمد است از جنبھ

 . الیق، معلمى بزرگ ورھبرى واجد ھمھ اوصاف رھبرى است
ھائى كھ او براى خود برگزید مسؤولیت رھبرى و معلمى زنان است، كارى كھ در خور شأن  سؤولیتاز كارھا و م

 .او و متناسب با شرایط زندگى روزمره زن است
وجودش براى زنان ھم چون ابر رحمت و حضور فعالش در مجمع زنان موجب رشد و پیشرفت آنھا و دورى از 
 .عوامل گمراه كننده بود

كرد كھ مسؤولیت ھدایت زنان را بر عھده گیرد و در این  این لیاقت را در خود احساس مى)  علیھاسالم هللا(فاطمھ 
براى امت اسالمى در آن روزگار وجود او بسیار ضرورى بود زیرا جامعھ  .راه تن بھ كار و اقدامى مسؤوالنھ دھد
 .زنان در تطبیق شرایط خود باسالم بھ وجود فردى چون او سخت محتاج بودند
 

سالم هللا علیھا(خانھ فاطمھ  ) 
اى گلین و محقر بود، ولى خداى خواست كھ این خانھ مركز انوار الھى  اش گفتیم كھ خانھ در شرح و توصیف خانھ

جھان تاریك را ) سالم هللا علیھا(باشد و از آن نورھاى روشن و درخشان پدید آیند و با انوار مكتسبھ از فاطمھ 
 .روشن سازند

تنھا محل سكونت على نبود، و تنھا مركزى براى تربیت و رشد فرزندان نبود، بلكھ ) سالم هللا علیھا(ھ خانھ فاطم
اى عظیم بود كھ در آن شاگردانى بزرگ پرورش یافتند كھ بعدھا ھر كدام بھ نحوى باشكوه در جھان اسالم  مدرسھ

ھاى تربیت او از این باب اندك نیستند درخشیدند نمونھ . 
جداً ) سالم هللا علیھا(یكى لقب زھرا است، یعنى درخشان و درخشنده، و فاطمھ ) سالم هللا علیھا(اطمھ از القاب ف

چھ بسیار است عده كسانى كھ در گذشتھ از افاضات وجودى . وجودى درخشان براى جھان اسالم و دنیاى زنان بود



شعاع تفكر در اندیشھ فاطمھ . یابند ود را مىمند شدند و یا ھمین امروز ھم بھ بركت فیوضاتش راه زندگى خ او بھره
چندان وسیع است كھ از مرز دنیاى اسالم گذشتھ و نقاط دیگرى از جھان را روشن كرده است ) سالم هللا علیھا(

كسانى كھ بھ بركت رھنمودھاى او راه یافتند اندك نیستند. . 
 
 نخستین معلم زن

ت جز آنكھ بگوئیم او معلم بزرگ زنان، رھبر وھادى آنھا، و اسوه و توان گف چھ مى) سالم هللا علیھا(درباره فاطمھ 
زنان مدینھ و گاھى ھم زنان نقاط دیگر . الگوى آنان است خانھ او با ھمھ كوچك بودنش مدرسھ و مركز درس است

كردند رسیدندو از محضرش كسب فیض مى بھ منظور درك و فھم مسائل بھ حضورش مى . 
كار معلمى او در جھان آن روز وجود داشتھ و . ھ ھدایت زنان پرداختھ و آنھا را بسازدتالش او در این بود كھ ب

شان در بعد تطبیق  نقش او در تھذیب و تكامل زنان و ھم در حل مسائل خاص زنانھ. آثار آن تاامروز ھم ادامھ دارد
ھاى پیامبر  با آنان بسیارى از دشوارى العاده بود و توان ارتباط او با زنان بخاطر ھم جنس بودن با تعالیم اسالم فوق

كرد رادر امر ایفاى رسالت خود با این طبقھ رفع مى . 
در این قسمت پراكنده و بھ ) سالم هللا علیھا(در آغاز كار كھ ھنوز اسالم در حال شكل گرفتن بود، تالش فاطمھ 

ه مسلمین افزوده شد، مخصوصاً در سھ ولى بعدھا كھ بازار اسالم رونقى یافت و بر عدّ . تناسب شرایط اتفاقى بود
ھا بھ صورت رسمى و منظم درآمد و بخشى از اوقات زندگى شبانھ روزى او را پر  آموزى سال آخر حیاتش، درسى
آموختند كرد زنان مھاجر و انصار بھ خدمتش مراجعھ كرده و از او درس زندگى و دین مى مى  . 

 
ھاى او وظایف و مسؤولیت  

كرد و براى خویش وظایفى را  در خود براساس بینش اسالمیش احساس مسؤولیت مى) علیھاسالم هللا (فاطمھ 
تعالیم اسالمى بر دارد و راه و روش پیاده كردن آن  شناخت از جملھ آنكھ نا آگاھان را بیاگاھاند و نقاب از چھره مى

 . را بھ زنان بیاموزد زیرا آغاز امر بود و چنان نیازى در سطحى باال
كرد كھ راه زنده و با شرافت ماندن را بھ آنھا یاد دھد و در  دیگر او این وظیفھ را درباره خود احساس مى از سوى

ھا دست متجاوزان و آلودگان را از دامن زن كوتاه نماید و شر بدخواھان را از سرشان دور دارد سایھ این آموزش . 
باالتر از آن است كھ ملعبھ دست آلودگان باشند  ن بسىشا بھ زنان آموخت كھ شأن و رتبت) سالم هللا علیھا(فاطمھ 

بھ آنھا تفھیم كرد كھ بھاى وجودشان بھشت است و . وبعنوان ابزارى در خدمت رونق دادن بازار شھوات قرارگیرند
ھا قرار گیرند این یك گناه، نابخشودنى است كھ خود را ارزان بفروشند و یا در خدمت مفاسد و رسوائى  . 

براى خود این احساس مسؤولیت و تعھد را داشت كھ نظام عقلى را در جامعھ زنان رونق ) م هللا علیھاسال(فاطمھ 
شان را متوجھ تربیت درست نسل و تحكیم كانون خانوادگى نماید و این روحیھ را در آنان زنده سازد كھ  دھد، اندیشھ

گذارى امروز آنھا معھ در سایھ سرمایھصعودھا و سقوطھا در گرو كار و تالش آنھاست و آینده نیك و بد جا  . 
یك رھبر است و یك راھنما، رھبرى كھ معصومھ است و خطاھا و لغزش در ) سالم هللا علیھا(و بدین سان فاطمھ 

رھبر زنان دیروز و امروز جامعھ است و بگفتھ ابن جوزى در كتاب . كار او و در راه و روش او وجود ندارد
است از آن بابت كھ از نظر فضل و حسب و رشد ازدیگر زنان امت ) الم هللا علیھاس(تذكرة الخواص او فاطمھ 

 . بریده و در سطحى فراتر است
 
 آموزش زنان

خدمت او در آموزش زنان بود و اما اینكھ او چھ چیزھائى بھ زنان ) سالم هللا علیھا(ھاى فاطمھ  از خدمات و كوشش
فاوت استآموخت پاسخ آن براى نوع شاگردان او مت مى . 
تر بودند بھ افرادى چون اسماء بنت عمیس در سطحى  برخى از آنھا در سطوح باالتر وگروھى در سطوح پائین

آموخت و براى بعضى  ھائى مھم از معارف اسالمى را مى نسبتاً باال آموزش داشت و حتى از تفسیر قرآن و نكتھ
 .دیگر مسائل شرعى و دینى روز مره



ھایى را مراعات كنند و یا در حضور اجتماعى  آموخت كھ در امر تربیت فرزندان چھ جنبھ ىاو ھم چنین بھ زنان م
چھ ضرورتھائى را در نظر گیرند، در برخورد با شوھر و ھمسایھ و مردان و زنان مختلف، والدین و مھمان 
 .چگونھ عمل كنند

اى كھ قادر باشند از لذت  داد بگونھ بھ زنان درس جرات و شجاعت مى) سالم هللا علیھا(ھم چنین گاھى فاطمھ 
ھا بگذرند، حق گوى و حق جوى باشند، اھداف عالیترى را در زندگى روزمره خود  ھا و ھوسمندى خودخواھى

دمید و با ھشدارھا  برگزینند و از ھر چھ كھ پستى و انحطاط است دورى جویند، او روح ورع و تقوا را در آنان مى
ھ از قرآن آنان را بھ راه صواب وامیداشتو وعده و وعیدھاى نشأت گرفت  . 

 
 استدالل و محاجھ

اینكھ افراد باید . آموزش راه و رسم دفاع در عقیده و ایمان است) سالم هللا علیھا(ازكارھاى مھم حضرت زھرا 
مى اما این ھم نكتھ مھ. دھند مسلمان باشند یك مسألھ است و جمع عظیمى آن را پذیرفتھ و مورد رعایت قرار مى

 .است كھ افراد بتوانند از عقیده خود دفاع كنند و با محاجھ و استدالل طرف مخالف را قانع سازند
از این دو زن یكى مؤمن . كارشان از بحث بھ درگیرى كشید. دو زن در امر دینى درگیرى و با ھم مباحثھ داشتند

سالم هللا علیھا(فاطمھ . بود و دیگرى معاند یار زن مؤمن قرار داد تا بتواند در بحث پیروز دالیل درست را در اخت (
اثر خود را گذارد و او در بحث خود پیروز و ) سالم هللا علیھا(شود و طرف مقابل را اقناع كند و ھدایت فاطمھ 

العاده خوشحال شد فوق . 
زى تو بیشتر از كھ از این پیروزى خبر یافت بھ او فرمود سرور فرشتگان بھ پیرو) سالم هللا علیھا(آنگاه فاطمھ 

زیرا ](33.[سرور و خوشحالى تو است و حزن و اندوه شیطان در شكست او بیش از حزن و اندوه آن زن است
 .(بحث حق و باطل و پیروزى حق بود
 
 آموزش ھمسردارى

بھ زنان آموزش درس مدیریت كانون و رعایت حقوق خانواده بود) سالم هللا علیھا(ھاى فاطمھ  از دیگر آموزش . 
آوردند  در آن روزگار كھ مردان بر زنان استیالى كامل داشتند و حتى زن را مثل برده خود حساب مىو 

آورد كھ از  موضعگیرى اسالم در قبال زنان و حمایت از آنھا این خطر را ھم براى برخى از عاقالن پدید مى
از بھ اصالح اندیشھ و پیگرى داشتاطاعت مشروع ھمسر سرباز زنند و تبعیت الزم را نداشتھ باشند و این خود نی  

. 
ھاى  اى از اندیشھ سعى داشت ضمن آشنا كردن زنان بھ حقوق خود و ھمسر و فرزندان پاره) سالم هللا علیھا(فاطمھ 

نھ آنچنان كھ زنان تسلیم باشند و در ھمھ امور اطاعت كنند حتى در گناه، . افراطى یا تفریطى را در آنان تعدیل كند
اى  زیرا اصوالً در ھر انقالب فكرى كھ در جامعھ. عاصى و نافرمان كھ حقوق شوھر را نادیده گیرندو نھ آنچنان 

شوند پدید آید افراد خیلى زود بھ افراط و تفریط كشانده مى . 
عدم . اى باشد او ھم چنان دفاع از حق شوھر را ضرورى دانست، بویژه كھ در ھمسر حقانیتى راجع بھ مسألھ

تسلیم زن بھ شوھر را در گناه، . بحق شوھر را نوعى قبول لعنت خدا و فرشتگان معرفى فرمود اطاعت از فرمان
و وجود كسى . ھا بھ تعداد ستارگان آسمان براساس سخن پیامبر خریدارى لعنت) مثل روابط جنسى با شوھر مست(

 .كھ بتواند مرزھا را براى زنان معین و بھ آنھا تفھیم كند بسیار ضرور بود
 

برخورد با زنان طرز  
آمدند صبر و حوصلھ بسیارى  دربرخورد با زنانى كھ براى كسب دانش و اطالع نزد او مى) سالم هللا علیھا(فاطمھ 

كوشید كسى را  آورد و مى شد ولى آن را بھ روى خود نمى داد، از كثرت سؤال و پاسخ خستھ مى را از خود نشان مى
توجھ كنیم) سالم هللا علیھا(ورد فاطمھ شرمنده نسازد بھ نمونھ زیر از این برخ  . 

آمد كھ مادر پیرى دارم، در امر نماز براى او سؤال و اشتباھى پیش آمده،مرا بھ ) سالم هللا علیھا(زنى بھ نزد فاطمھ 



 .پاسخ آن را داد) سالم هللا علیھا(آنگاه سؤال راطرح كرد و فاطمھ . نزد تو فرستاد تا پاسخ صحیح را از تو بیاموزم
سالم هللا علیھا(اجازه خواست كھ سؤال دومى را مطرح كند و فاطمھ  . اجازه داد و او طرح كرد و پاسخ یافت (

داد و آن زن خود از  ھم چنان بھ آنھا جواب مى) سالم هللا علیھا(اجازه سؤال بعدى وبعدى، تا ده سؤال شد و فاطمھ 
 :كثرت سؤال شرمنده گشت و گفت

سالم هللا علیھا(فاطمھ . شوم ام، دیگر مزاحم نمى هببخشید شما را خستھ كرد فرمود ھر چھ سؤال دارى بپرس من از  (
داستان پاسخگوئى من بھ سؤاالت شما ھمانند داستان كسى است كھ صد ھزار دینار . شوم پاسخ بھ سؤال رنجیده نمى

براى ھر پاسخ من بھ  -اھد آمد؟ آیا چنین عملى بر او ناخوش خو -را با خود ببرد و آن را بر دوش خود حمل كند 
سؤال تو ھزاران ھزار اجر است و ھم فرمود من ازپدرم شنیدم كھ دانشمندان امت من در روز قیامت بھ اندازه 

یابند اند ارج و قرب مى شان ومیزان تالشى كھ در جھت راھنمائى بندگان خدا داشتھ دانش البتھ این نكتھ را ھم  ...
در امر ارتباط با زنان امین و راز دار بود، سعى بر این داشت كھ اسرار ) م هللا علیھاسال(اضافھ كنیم كھ فاطمھ 

34.[ھا را بگیرد آنھا را حفظ كند و جلوى آبروریزى ] 
 
 ثمره تالش و تربیت

العاده براى تربیت و ھدایت زنان داشت و ثمره تربیت او از یكسو فرزندان او  كوششى فوق) سالم هللا علیھا(فاطمھ 
ھا زن كھ  طلبد و از سوى دیگر ده ستند كھ شرح و معرفى حاالت و صدمات بھ ھر یك از آنھا دفترى جداگانھ مىھ

ھر كدام در دوران حیات خود ھم چون آفتابى در آسمان اسالم درخشیدند و در عصر خود ھادى و راھنماى دیگران 
 .بودند

است، ) سالم هللا علیھا(شناخت دست پروردگان فاطمھ ) اسالم هللا علیھ(بھ نظر ما یكى از راھھاى شناخت فاطمھ 
، چھ بسیارند زنانى كھ رشد اسالمى و )سالم هللا علیھا(تجلیات آنان خود حكایت دارد از شأن و عظمت فاطمھ 

اند و حتى بر اثر رھنمودھاى او شرایط خانواده و ھمسر را  بوده) سالم هللا علیھا(اجتماعى خود رامرھون فاطمھ 
اند یر دادهتغی . 

بریم كھ نسبتاً معروفترند و درخشندگى  را نام مى) سالم هللا علیھا(ما براى ذكر نمونھ دو تن از شاگردان فاطمھ 
اند بیشترى از خود نشان داده . 

 
 :اسماء بنت عمیس -1

بود كھ در است، ھمسر ابوبكر بود، پس طبعاً در جریان امور و وقایعى ) سالم هللا علیھا(دست پرورده فاطمھ 
اسماء محرم راز فاطمھ . گذشت دستگاه خالفت مى ( بود، او ھمان كسى است كھ در شستشوى فاطمھ ) سالم هللا علیھا

درباره ) سالم هللا علیھا(فاطمھ . كرد پس از مرگ بنا بھ وصیتش حضور داشت وبھ على كمك مى) سالم هللا علیھا(
كسب كرد و ) سالم هللا علیھا(ھائى كھ او از محضر فاطمھ  د نكتھگذارى وقتى بسیار داشت و چھ بسیارن او سرمایھ

 . بعدھا در زندگى از آن بھره گرفت
در داستان تصویب و نقشھ ترور على كھ در خانھ ابوبكر صورت گرفتھ بود اسماء خبر آن را یافتھ بود، قرار بر 

. و بمحض خاتمھ یافتن نماز ابوبكر على را بكشددر مسجد در كنار على بنشیند ) اباسلیمان(این بود كھ خالد بن ولید 
 .اسماء از این جریان شدیداً بیمناك شد و جرأت نكرد كھ خبرآن را مستقیماً بھ على برساند

كنیز خود را دستور داد كھ بھ نزد على برو و قرائت صحیح و تفسیر این آیھ را از جانب من از على بپرس و پاسخ 
ء رجل من اقصى المدینة یسعى، قال یا موسى ان المالء یأتمرون بك لیقتلوك، فاخرج انى و جا: بیاور آن آیھ این بود
مردى از نقطھ دور دست دوان دوان آمد و گفت اى موسى مردم در این تصمیم و : ترجمھ] (35[لك من الناصحین 

اند كھ ترا بكشند، زود بیرون رو من از نصیحت كنندگان و خیرخواھان توام اراده ). 
مطمئناً ] (36[و على كنھ قضیھ را دریافت و پیام داد انّھ یحول بین المرء و قبلھ  -ز آیھ را بھ على رسانید كنی

داستان ھم بھ ھمین گونھ بود. و بر این اساس خاطر اسماء را آسوده كرد) خداوند بین من و آنھا را حائل خواھد شد . 
یا ابا سلیمان ال تفعل ما : منصرف شد و قبل از سالم گفتابوبكر در حین سالم نماز ازتصمیم قتل على در مسجد 



و نماز ) اى اباسلیمان آنچھ بھ تو دستور دادم اجرا مكن، اگر چنان كنى تو را خواھم كشت.(امرتك، و ان فعلت قتلتك
و على با . و على از خالد پرسید ه چھ بود او ھم حقیقت حال را باز گفت. را با السالم علیكم و رحمة هللا خاتمھ داد

سالم هللا (او درگیر شد و بر زمینش كوبید كھ آیا تو را بدین حد جرأت است و گروھى على را بھ پیامبر و فاطمھ 
بیمار و بسترى و ) سالم هللا علیھا(و گویند در آن ایام فاطمھ (قسم دادند كھ از او دست بردار و رھایش كند ) علیھا

 .(تبدار بود
 
 :فضھ -2

و پرورش یافتھ در خانھ او خادمھ اوست) سالم هللا علیھا(طمھ از شاگردان فا او ظاھراً از اسراى جنگى است كھ  .
گویند او دختر پادشاه ھند بود و بھ علوم غریبھ از . (بخشیده بود)سالم هللا علیھا(او را بھ فاطمھ ) ص(رسول خدا 

سالم هللا علیھا(جملھ علم كیمیا یا اكسیر اطالعى داشت و وقتى وارد خانھ فاطمھ  شد و آن را خالى از زیور یافت  (
بھ او تفھیم كرد كھ او را نیازى بھ این ) ع(با استفاده از آن علم برخى از اشیاع خانھ را بھ طال تبدیل كرد و على 

اش برگرداند و او نتوانست ھا را بھ وضع اولیھ امور نیست و از او خواست آن سالھا در خانھ على بود و عاشق  .(
و خاندان او بود و ھرگز تاب جدائى از آنھا را متحمل نبود) سالم هللا علیھا(فاطمھ   . 

بھ بسیارى از رموز علمى و فنى آشنا شد، قرآن را حفظ كرد بھ آموزش تفسیر ) سالم هللا علیھا(در خانھ فاطمھ 
كم كم كارش بجائى رسید كھ  عابدى بیمانند گردید،. قرآن پرداخت و الحق قرآن را در خون و رگ خود جریان داد

ھا سعى داشت بھ او تأسى كند در داستان اطعام افطاریھ  نھاد، در عبادت مى) سالم هللا علیھا(قدم در جاى قدم فاطمھ 
 . خود در سھ شب متوالى بھ مسكین و یتیم واسیر فضھ ھم مشاركت داشت

ھ كربال بھمراه حسین و خاندانش حضور یافت در واقع. و صاحب فرزندانى شد.او زنى است كھ بعدھا ازدواج كرد 
سال پس از آن واقعھ زنده بود و در  20و گویند . زدگان و اسیران بود و پس از واقعھ كربال بمانند دیگر مصیبت

بھ این نمونھ توجھ فرمائید در بیابان او را دیدند و . تمام آن مدت ھیچ سخنى نگفت و تكلمى نكرد جز با آیات قرآن
 :پرسیدند
اول سالم كن بعد بھ زودى خواھى فھمید(و قل سالم فسوف تعلمون : تو كى ھستى؟ جواب داد - ). 
ازجائى دور(من مكان بعید : آئى؟ جواب داد از كجا مى - ) 
از جانب خدا طواف بیت واجب شد(و� على الناس حج البیت : روى؟ جواب داد بھ كجا مى - ) 
روز خلق  6ما آسمانھا را در (قدخلقنا السموات و االرض فى ستّة ایام ول: چند روز است در راھى؟ جواب داد -
 .(كردیم
و در این ھنگام فرزندانش سررسیدند كھ او مادر ماست و  -بھ ھمین ترتیب سؤاالت بود وجواب او بھ آیھ قرآن  -

بدست ) م هللا علیھاسال(او این ھمھ زندگى و مھارت كالمى را در سایھ تربیت فاطمھ . شرح حال او را باز گفتند
 .آورده بود و كیست كھ زنان را بدینگونھ پرورده باشد
-------------------------------------------- 
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 . شرح آن گذشت -14
سوره حشر 9آیھ  -15 . 
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43بحار ج  56ص  -17 . 
بخش دعا - فاطمھ الزھراء  -18 . 
كشف الغمھ 142ص  -19 . 
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سوره مؤمنون 111آیھ  -21 . 
المصدر 408ص  -22 . 
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 .سوره كوثر -24
مراجعھ شود 7بھ فصل  -25 . 
 .مراجعھ شود بھ كتاب زن در اسالم و غرب -26
سوره آل عمران 195آیھ  -27 . 
سوره نحل 97آیھ  -28 . 
مكارم االخالق -حدیث  -29 . 
 .حدیث نبوى -30
مكارم االخالق -پیامبر  -31 . 
137ص  1منتھى االمال ج  -32 . 
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سوره قصص 20آیھ  -35 . 
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الم هللا علیھاس(حیات سیاسى فاطمھ  -بخش ھفتم  ) 
 

و در آن سعى . است) سالم هللا علیھا(فصلى ازآن در موردمشى سیاسى فاطمھ . این بخش خود شامل سھ فصل است
سالم هللا علیھا(داریم از راه و روشى كھ فاطمھ  نگرى او بحث كنیم و سپس  گرفت و از آینده در زندگى بھ كار مى (

اعتنائیش، از  اش، احتجاج و توبیخش، بى م حق او، صراحت لھجھھاى مشى سیاسى او سخن گفتھ و اعال جلوه
 . سیاست مات كردن او بحث خواھیم كرد و حاصل مشى او را در عرصھ سیاست عرضھ خواھیم داشت

است و در آن از جریان سقیفھ و تالش مخالفان در این ) سالم هللا علیھا(ھاى فاطمھ  طلبى فصل دوم آن در موردحق
اند بحث كرده و دور نماى آینده و اندیشھ او را  بكار برده) ع(تالشى كھ براى سركوب كردن على راه و كوشش و 

) ع(در احقاق حق خود و على ) سالم هللا علیھا(در گشودن باب مبارزه مورد بررسى قرار داده و از تالش فاطمھ 
 . سخن خواھیم گفت و از استنصارھاى او بحث خواھیم كرد

اى از ھدف و  است و در آن پس از ذكر مقدمھ) سالم هللا علیھا(ر آن در مورد مبارزات فاطمھ و باالخره فصل آخ



ھاى او و خیانتھائى كھ بھ او شده بحث كرده و از دو گونھ مبارزات فعال و منفى او  مراحل مبارزه و رمز سماجت
ى از آن بحث خواھیم كردو سرانجام از حاصل مبارزه و صدمات ناش. وتداوم آن مبارزه سخن خواھیم گفت  . 

 
مشى سیاسى: 21فصل   

 مقدمھ
كند و از ما  ھاى آن دعوت مى گیرى مثبت در رابطھ با جھان و واقعیت اسالم دینى است كھ ما را بھ موضع

آیند ھر  ھا و وقایعى كھ در حیات بشر پدید مى حركت. تفاوت نباشیم خواھد در رابطھ با حوادث و جریانات بى مى
و اصوالً از . ى در سرگذشت ما و بشریت مؤثرند و طبعاً طرز برخورد با آن وقایع باید مسؤوالنھ باشدكدام بنحو

طرق ارزیابى شخصیت انسان و شناخت این مسألھ كھ چھ كسانى صاحب قدرت و ارزشند یكى این طریقھ است كھ 
ھا بھ ارزیابى بنشینیم درباره مواضع او در رابطھ با پدیده  . 

و ھمسرش را از پیشروان حركت اسالمى دانست و از نخستین ) سالم هللا علیھا(توان فاطمھ  معیار مىبراساس این 
و در راه مبارزه و جھاد خود تا سرحد از . و مھمترین افرادى كھ براى حفظ و تداوم حركت اسالمى قد برافراشتند

ند كھ دوره بحران، دوران حساسیت و زیست آنھا در دورانى از حیات اسالمى مى. دست دادن جان بھ پیش رفتند
و اینكھ فاطمھ . بدین سان راجع بھ وقایع و حوادث حساسیت بیشترى الزم بود. دوران آماده باش لشكر اسالمى بود

در عین داشتن قلبى مھربان، دست و بدنى در حال كار و تالش، با تنى خستھ و اندیشھ و جسمى ) سالم هللا علیھا(
كند بھ خاطر وجود آن  شود و عرض وجود مى سیاستمدارى قھرمان در صحنھ ظاھر مىمشغول بھ اطاعت چون 

 . شرایط خاص و بحرانى است
 

سالم هللا علیھا(حیات سیاسى فاطمھ  ) 
اگر سیاسیت را بھ معنى نوع برخورد و روابط متقابل بین مردم و ھیئت زمامدار بحساب آوریم ھمھ انسانھا باید 

دختر پیامبر سزاوارترین ) سالم هللا علیھا(فاطمھ . و در این رابطھ جنسیت مطرح نیست افرادى سیاستمدار باشند
 . افراد براى مشاركت سیاسى و حضور در صحنھ سیاست است
او با اینكھ بدنى خستھ ناشى از كار روزانھ و رسیدگى بھ امور خانھ و سرپرستى چند كودك خردسال دارد، و با 

دارد و ھم چون  دارند خود را از سیاست دور نمى عددى او را بھ خود مشغول مىاینكھ اشتغاالت اجتماعى مت
شود و سعى دارد گره كورى را باز نماید سیاستمدارى قھرمان در صحنھ زندگى و حتى مبارزه حاضر مى او  .

زیرا او ھمھ  .سالگى آغاز كرد 6 -5 - زندگى سیاسى و آشنائى با الفباى آن را از ھمان دوران خردسالى و از سنین
ھاى پدر با مردم نابكار بود و دوران سخت قبل از ھجرت را با ھمھ  گاه بھمراه پدر و حاضر و شریك در درگیرى

ھا و مصائب آن گذراند دشوارى . 
) ع(آن روز كھ ازدواج كرد و زندگى مشترك خود را آغاز نمود بازھم در جریان زندگى اجتماعى ھمگام با على 

و پس از وفات پیامبر فصلى جدید از زندگى را آغاز كرد . كرد سنگر بھ سنگر با او ھمراھى مىرفت و  بھ پیش مى
ھاى انقالب حتى دست بھ احقاق حق و مبارزه گشود و در جریان سیاسى عظیمى حضور  كھ در آن براى تحكیم پایھ

بیرون رانده بودنداى على، آن رادمرد جھان بشریت را از صحنھ سیاست  یافت كھ در آن براساس توطئھ . 
سرگرم انجام مھمترین وظایف و ) ص(كارى بھ این نداشت كھ پدرش رسول خدا ) سالم هللا علیھا(فاطمھ 

ھاى خویش است و یا شوھرش پیشواى راستین امت و مردى مجاھد و جنگجوست خود را زنى مسلمان  مسؤولیت
بدین خاطر در . ھ شرعیش را شخصاً عمل كنددانست كھ باید بھ وظایف خویش آشنا بوده و تكلیف و وظیف مى

روزھاى آتش و خون و شكنجھ پس از وفات پیامبر، و در روزھائى كھ سیاست روز آتش زدن بھ در خانھ و بیعت 
 .خواھى از روى زور و اعمال قدرت بود، قد علم كرد تا تكلیف دینى و سیاسى خود را نیكو بھ انجام رساند
 
 در مشى سیاسى او

مشى اعتراض، بى اعتنائى، عدم تأیید دستگاه رھبرى، مشى بھ محاكمھ و ) سالم هللا علیھا(ى فاطمھ مشى سیاس



استیضاح كشاندن رھبر و خلیفھ موجود امت، مشى مظلومیت و سرانجام كھ فریاد بھ جائى نرسد گریستن است، آن 
ن بھ سوئى كھ در آنجا حقى را زنده ھم نھ براى عقده دل خالى كردن بلكھ براى بیدار كردن و ھشیار ساختن اذھا

اند دفن كرده . 
مشیى آگاھانھ، توأم با بینش و بصیرت، اندیشیده و حساب شده، انتخابى و ) سالم هللا علیھا(مشى سیاسى فاطمھ 

ھا، و تضمین و  ھا و ذلت گزینش شده و مبتنى برایمان و عقیده است، ھدف آن سعادت انسانھا و نجات از بردگى
اى بسازد كھ در آن انسانھا زندگى كنند  خواھد جامعھ او مى. ھاى معقول در جامعھ است دن مبادى ارزشفراھم آور

 .نھ چند بره تسلیم و بى رأى و بى محتوا
ھاى تو خالى در دل، تحمیق در  گرى، فریبكارى، وعده و آنچھ در این راه از شأن و سیاست او بدور است حیلھ

سالم (این سره و خالص بودن بدان خاطر است كھ سیاست فاطمھ . فروش بودن استاستحمار مردم، گندم نماى جو 
گیرد و در اسالم حیلھ و نیرنگ نیست، بر سر مردم كاله گذاردن نیست، با خلق خدا  از اسالم مایھ مى (هللا علیھا

سیاست نان را بھ . رندُحقھ بازى كردن وجود ندارد، باید راست و مستقیم بھ پیش رفت چھ مردم بپذیرند و چھ نپذی
 . نرخ روز خوردن سیاست نامردمى است و شأن اسالم ازآن پاك و مطھر است

رود و در آن باكى از كتك خوردن، بدن خود را بھ  او در این سیاست كھ الھى است راست و با استقامت بھ پیش مى
و در سایھ ھمگامى ) ع(خانھ على  او درس جرأت وشھامت را از پدر خود گرفتھ و در مكتب و. رنج افكندن ندارد

براى او ھدف الھى مھم است و در دفاع از ھدف باید ایستاد. با او آن را تقویت نموده است ما در تاریخ اسالم و  .
نگر خود تا بدین میزان بھ پیش رفتھ باشد  حتى بشریت زنى را سراغ نداریم كھ در راه ھدف الھى و اندیشیده وآینده

1. [قم كما مرت كھ درباره پیامبر نازل شده است، باشدو مصداق آیھ فاست ] 
 

نگرى او آینده  
بیند كھ گوئى اینك در پیش روى او  رود، آینده را چنان مى او در سیاستى كھ در پیش گرفتھ، با چشم باز بھ پیش مى

ظھور حوادث  حاضر است و جمع بندى از گذشتھ را چنان در پیش رو دارد كھ گوئى قدم بھ قدم در طول بروز و
گذشتھ حضور داشتھ است مشى خاص او در سیاست مبتنى بر آگاھى و شناخت دقیق از اسالم و از روح زمان 

سالم هللا علیھا(است و این خود سازنده روشى نو براى اقدام فاطمھ  نگرى او  یك نمونھ از پیش بینى وآینده. است (
 :را از زبان ابن ابى الحدید ذكر كنیم

اكنون آماده حوادث : آنھا را مورد سرزنش قرار داد و چنین فرمود) ع(ترك مردم از خالفت على او در مورد 
المال شما را غارت  ناگوار باشد و منتظر شمشیرھاى برنده و ھرج و مرج دائم و دیكتاتورى ستمكاران باشند، بیت

ى خوب توجھ دارد كھ چگونھ این و خواننده گرام]2...[خواھند كرد و منافع شما را بھ جیب خود خواھند ریخت
در این زمینھ عرضھ داشتھ بود براى ) سالم هللا علیھا(ھا بھ وقوع پیوست و چگونھ آنچھ را كھ فاطمھ  پیش بینى

سال 15 - 20اى اندك و كمتر از  آن ھم نھ در قرون بعد بلكھ در فاصلھ -مردم پیش آمد   . 
اى در انتظار مردان  بینى كرد و بھ زنان فرمود كھ چھ آیندهآرى او حتى در بستر بیمارى وضع آینده را پیش 

را خانھ نشین ) ع(دانست امروز حق او را بردند، و على  و ھم او مى. نگریست آنھاست و آینده تاریك مسلمین را مى
 . كردند و فردا نوبت حسن و حسین، و روز بعد و على االسالم السالم است
 
 جلوھاى مشى او

ھاى گوناگون و متعددى مالحظھ كرد كھ با تكیھ بر خطوط كلى  توان در چھره را مى) م هللا علیھاسال(مشى فاطمھ 
دھیم آنھا را مورد عنایت قرار مى) سالم هللا علیھا(اندیشھ فاطمھ   . 

 
 :مشى اعالم حق -1

خواھد بھ  مى این است كھ چون رسولى قصد اعالم حق را دارد و) سالم هللا علیھا(از خطوط كلى سیاست فاطمھ 
اند چگونھ است؟ آیا بھ صواب است یا ناصواب؟ او در مسألھ فدك بیش از  دیگران برساند آنچھ كھ در پیش گرفتھ



كند آنكھ بھ جنبھ مالى و اقتصادى آن توجھ داشتھ باشد بھ جنبھ حقانیت مسألھ عنایت مى  . 
خواھد با غصب حق مبارزه كند و حرمت  مى او. خواھد بگوید فدك حق من است و این حق باید رعایت گردد او مى

البتھ او بھ این نكتھ آگاه است كھ مسألھ فدك بھ یك معنى غصب والیت مطلقھ است و . اموال مسلمین حفظ بماند
سالم هللا (و فاطمھ ) ع(خواستند على  مى. باز داشتھ بود) سالم هللا علیھا(دشمن بھ ھمین دید و نظر آن را از فاطمھ 

نظر اقتصادى بھ زانو در آیند و در آن صورت تیغى بران در دست نداشتھ باشند از) علیھا . 
با روشنگرى خود و . دارد كند و دستگاه حاكمھ را از سوء اعمال بر حذر مى اعالم حق مى) سالم هللا علیھا(فاطمھ 

ى كھ این چنین باشد در اند و كس ذكر آیات مربوط بھ ارث سعى دارد بھ آنان تفھیم كند كھ خالف قرآن عمل كرده
 ...خور حاكم اسالمى شدن نیست
 
 : مشى صراحت لھجھ -2

گذارد و  در مشى سیاسى صریح اللھجھ است، مطلب خود را بدون پرده با مردم در میان مى) سالم هللا علیھا(فاطمھ 
خلفا بیان كند آن را بھ و یا اگر بنابود عیب و ایرادى را از . سعى دارد بھ مردم تفھیم كند در چھ شرایطى ھستند
كرد گفت و از این باب حجت را بر مردم و بر آنان تمام مى صراحت مى . 

براى او . او در بیان مسائل از كسى باك ندارد و از این امر نگران نیست كھ خلیفھ مسلمین را بھ استیضاح بكشاند
با این تفاوت كھ مسؤولیت او شخصیت ظاھرى و عنوان مطرح نیست، حاكم ھم چون احدى از مسلمانان است، 

تر است سنگین  .آنچھ مھم است شایستگى و لیاقت است نھ نام و عنوان .
. كنم خوانم بھ تو نفرین مى او چنان صراحت لھجھ دار دكھ بھ ابوبكر گفتھ بود بھ خدا قسم من در ھر نمازى كھ مى

و در سخنان او ) سالم هللا علیھا(ات فاطمھ بدین نظر در حی. دھد و در بیان این مسلھ بیمى بھ خود راه نمى] 3[
اى نیست كھ دو پھلو و نامفھوم باشد ابھامى وجود ندارد و با گفتار او بھ گونھ . 

 
 :مشى احتجاج -3

كند و از اصحاب و انصار رسول  در مشى و روش خود گاھى از شیوه احتجاج استفاده مى) سالم هللا علیھا(فاطمھ 
) سالم هللا علیھا(ھمین كھ فاطمھ . شود ، با آنھا از در روشنگر و اعالم نظر وارد مىكند نظر خواھى مى) ص(خدا 

كند خود احتجاج است خواند و بھ آیات قرآن درباره حقانیت خود استفاده مى اى مى ایستد و خطبھ در مسجد مى  . 
؟ این چھ حكمى است كھ گوید آیا درست است تو از پدرت ارث ببرى و من از پدر خود ارث نبرم بھ ابوبكر مى

كنید مگر قرآن نگفتھ است سلیمان از داود ارث برده است؟ چرا من از ارث محروم باشم؟ یا در داستان غصب  مى
)حكومت و خالفت على  در غدیر خم چھ ) ص(اید كھ رسول خدا  نشیند كھ مگر شما حاضر نبوده بھ احتجاج مى) ع

اید؟ ھگفت و چھ كرد؟ اینك چرا ساكت و آرام نشست  
خواست، سلمان واباذر و مقداد و عمار را بعنوان شاھد حقانیت خود  در احتجاجات او در مواردى از شھود نظر مى

اى سیاسى براى ریاست خود طرح  آرى، دشمن نقشھ. توانستند بھ این عده نسبت كذب دھند كرد و آنھا نمى اعالم مى
لرزاند ھاى وجودى آنھا را مى و روش او در سیاست، پایھ و مشى) سالم هللا علیھا(كرد اما احتجاجات فاطمھ  . 

 
 :مشى توبیخ -4

اند بھ  در روش سیاسى خود افرادى را كھ مطلع از قضایا بوده و اینك دم فرو بستھ)سالم هللا علیھا(گاھى فاطمھ 
ن قضیھ حضور پرسید مگر شماھا در فال مى. داد كشید، آنان را مورد مالمت و توبیخ خود قرار مى محاكمھ مى

اید نداشتھ و مطلع نیستید؟ اینك چرا دم فرو بستھ . 
)در بستر بیمارى خود در برابر جمعى از زنان مھاجر و انصار درباره غصب حق على  آنھا را سرزنش و ) ع

 و شما را: شان پیش بینى كرد تا خبر آن را براى ھمسران خود بازگویند مضمون بیانات او این است آینده را براى
اید كھ از آن خون خواھد بارید و  اى را كاشتھ اید كھ میوه آن تلخ است، شاخھ شود، بخدا قسم بذرى را كشتھ چھ مى

روزى رسد كھ در آن بیھوده كاران زیان ببینند و در مقابل این ظلم و غصب خود را بھ شمشیر برنده و مصیبت 



العاده بزرگى بشارت دھید فوق ... 
ھا و اظھار نظرھا سخن از حق خواھى و غصب حق دارد، از غصب  شود در تمام بحث ھمانگونھ كھ مالحظھ مى

آورد و  گرفت سخن بمیان نمى كند ھیچگاه از درد و مصیبت خود كھ جانش را مى خالفت و آثار شوم آن بحث مى
نى است نھ یك است، خطبھ او از این باب دیدنى و خواند) سالم هللا علیھا(این خود حاكى از عظمت روحى فاطمھ 

4. [بار بلكھ براى چند بار ] 
 
 :مشى بى اعتنائى -5

او . گیرد اعتنائى و بحساب نیاوردن را در پیش مى در مشى سیاسى خود گاھى روش بى) سالم هللا علیھا(فاطمھ 
درباره او ) ص(دختر پیامبر است، درباره شخصیت و مقام او سخنھاست و مردم بارھا و بارھا از رسول خدا 

كسى را مورد اعتنا قرار ندھد شخصیت آن فرد بھ زیر سؤال ) سالم هللا علیھا(اند و اینكھ اگر فاطمھ  نھا شنیدهسخ
 . خواھد رفت

) سالم هللا علیھا(بدین نظر شیخین براى اینكھ افكار عمومى علیھ شان تحریك نشود خواستار عیادت فاطمھ 
پذیرفت و آنھا  آن را نمى) سالم هللا علیھا(اند ولى فاطمھ  داشتھاند و تقاضاى خود را مكرر در مكرر عرضھ  شده مى

آن را از فاطمھ ) ع(وساطت خواستند و على ) ع(براى تحقق خواستھ خود بھ ناچار از على  ( ) سالم هللا علیھا
عمالً ) علیھاسالم هللا (و تازه پس از آنكھ بھ عیادت آمدند فاطمھ . پذیرفت) سالم هللا علیھا(درخواست كرد و فاطمھ 

و با آنھا حرف نزد. از آنھا روى برگرداند . 
ھا و سرو صداھائى را كھ درزمینھ انتخاب خلیفھ بھ راه  وقایعى كھ در ایام پس از وفات رسول هللا پدید آمد، ھمھمھ

بلكھ نسبت بھ اثر نگذارد، ) سالم هللا علیھا(انداختھ و بازار تبلیغاتى خود را گرم و داغ كرده بودند ھیچ در فاطمھ 
آید انگاشت و این در دیده آنان بسى سنگین مى تر شد و سر و صداھا را بھ ھیچ و پوچ مى تر و بدبین آنھا بدگمان . 

 
 :سیاست مات كردن -6

تر از آن بود كھ از دست زمامداران خود سر ضربھ سیاسى  در عرصھ سیاسى بسى عمیق) سالم هللا علیھا(فاطمھ 
) سالم هللا علیھا(فاطمھ . ھاى خود بتوانند او را فریب بدھند و براى خود محملى ببندد كشى قشھبخورد و یا آنان با ن

5) [المومن كیس، المومن فطن(مصداق این حدیث است كھ مؤمن زیرك است  ]. 
ادت بھ عی) ع(رانده بودند باالخره با وساطت على ) سالم هللا علیھا(شیخین براى تبرئھ خود از ستمى كھ بر فاطمھ 

آنھا از گذشتھ خود . نقشھ آنھا را نقش بر آب كرد) سالم هللا علیھا(ولى فاطمھ . آمدند) سالم هللا علیھا(فاطمھ 
سالم هللا (فاطمھ . رضایت خود را اعالم دارد) سالم هللا علیھا(تقاضاى بخشش كرده و درخواست نمودند كھ فاطمھ 

آنھا حاضر بھ جواب سؤال فاطمھ . د با شما حرف نخواھم زدفرمود سؤالى دارم، مادام كھ جواب نگوئی) علیھا
دھم كھ بگوئید، آیا این سخن را از  فرمود شما را بھ خداى سوگند مى) سالم هللا علیھا(فاطمھ . شدند) سالم هللا علیھا(

اید كھ فرمود شنیده) ص(رسول خدا  : 
هللا علیھا سالم(پاره تن من است، آنكس كھ فاطمھ ) سالم هللا علیھا(فاطمھ  را اذیت كند مرا اذیت كرده و آنكس كھ  (

را پس از مرگم اذیت كند چنان است ) سالم هللا علیھا(و آنكس كھ فاطمھ  - مرا اذیت كند خداى را اذیت كرده است
 گفتند) سالم هللا علیھا(؟ ابوبكر و عمر بى خبر از سخن بعدى فاطمھ ...كھ گوئى در زمان حیاتم اذیت نموده است و

 . آرى، این سخن را از پیامبر شنیدیم
سپس فرمود بخدا قسم  - خدایا شاھد باش، كھ آنھا مرا اذیت كرده و آزار رساندند : فرمود) سالم هللا علیھا(فاطمھ 

و بر این اساس آن دو را در صحنھ مات كرد ... دیگر با شما دو تن سخن نگویم تا اینكھ پروردگارم را مالقات كنم
6. [بھ گریھ انداختو ابوبكر را  ] 

 
 : مشى برانگیختن -7
مردم آن روزگار چنان  .مشى دیگر او در سیاست مشى ھشیار كردن، برانگیختن وایجاد حركت در افراد است



مرعوب دستگاه خالفت شده بودند كھ بسیارى از اصول و مبانى را از دست دادند، و چنان ساكت و خاموش شدند 
اند ریختھ كھ گوئى خاك مرگ بر سر آنھا  . 

ھا را بیدار كند و در صورت امكان شرایطى فراھم آورد كھ بر پاى خیزند  تصمیم گرفت آن) سالم هللا علیھا(فاطمھ 
بدین نظر در مسجد خطاب بھ مردم كھ چرا ساكتید و خاموش ماندید، و . و حركت و نھضت حقى را بوجود آورند

كنید؟ چرا اجازه ھا شما را چھ شد كھ حركتى نمى نان قبیلھاسم برخى از قبایل را ذكر كرد و فرمود اى جوا  
ھا در دین پاى گیرد؟ و بر  دھید كھ بدعت دھید كھ احكام قرآن متروك گردد و حق را از بین ببرند؟ چرا اجازه مى مى

 .این اساس اصرار داشت الاقل آنان را بھ اعتراض علیھ غاصبان برانگیزاند
 
 :مشى مظلومانھ -8

بلكھ بدان خاطر كھ او جداً . اى را در پیش گرفت نھ بدان خاطر كھ اداى مظلومیت را درآورد لومانھاو مشى مظ
زد ولى گوش شنوا كم بود و حق  زیرا او تالش كرد ولى تالش او بھ جائى نرسید، فریاد مى. مظلوم بود

اى منجر نشد ھاكرد ولى بھ نتیجھ خواھى  . 
گرفت تا وجدانھاى بیدار متوجھ صاحب گریھ شوند و از رمز و راز آن و او سرانجام سیاست گریھ را در پیش 

دانیم كھ سیاست گریھ سیاست سؤال انگیزى  مى. اى پدید آمد بپرسند، شاید كھ در این مسیر بیدارى و ھشیارى ویژه
 . است، سیاست افشا كننده رازھاست، سیاست اعتراض است، و سیاست اعالم نارضائى

ھاى مداوم خود خصم را رسوا كرد، دشمن را بھ زانو درآورد، مردم را بھ سؤال  با گریھ) لیھاسالم هللا ع(فاطمھ 
تا حدى كھ دشمن حتى كوشید محل گریھ او را زیر نظر گیرد و بنا بھ روایاتى سایبانى را كھ در آنجا، در . واداشت

كاروانیان، مسافران، . آن پناه نگیرددر زیر ) سالم هللا علیھا(محل دروازه مدینھ داشت از بین برد تا فاطمھ 
) سالم هللا علیھا(اش وامى ماندند و كار بجائى رسید كھ پس از مرگ فاطمھ  عابران، و دیگر اقشار در برابر گریھ

دانستند او ناراضى و نسبت بھ آنھا خشمگین بود ھمھ مى  . 
 
 :سیاست پس از مرگ -9

دستگاه . ت كھ حتى از جنازه و مرگ خود ابزارى سیاسى ساختآن زن سیاستمدارى اس) سالم هللا علیھا(فاطمھ 
ترسید فاطمھ  مى. وحشت داشت و این وحشت او بى مورد ھم نبود) سالم هللا علیھا(خالفت حتى از مرگ فاطمھ 

سالم هللا علیھا(  .موضعى اتخاذ كند كھ بر رسوائى آنھا بیفزاید و پیش بینى آنھا درست آمد (
وصیت كرد غّسلنى فى الیل و كفّنى فى الیل وصلَّ علىَّ و دفنى فى الیل و ال تعلن احداً )  علیھاسالم هللا(اینكھ فاطمھ 

ام نماز بگذار و احدى را خبر مكن، خود سیاستى عظیم  ، مرا شب غسل بده، شب كفن و دفن كن، شب بر جناه]7[
لرزاند كھ طاغوت را مىدھد و این است  است و نفرت عظیم او را بھ دستگاه حاكمھ وقت نشان مى  . 

سفارش كرده بود، مگذار آنھا كھ بر من ستم راندند و حق مرا گرفتند بر من نماز ) سالم هللا علیھا(بویژه كھ فاطمھ 
8. [گذارند كھ آنھا دشمن خدا و رسولند و ھم اصرار او كھ قبرش مخفى بماند خود بیان این خواستھ است كھ  [

ھا از  خواست دشمنان دوست نما معرفى گردند، ابھام او مى. در جامعھ باقى باشد اى از مظلومیت ابدى او نشانھ
)بعضى اذھان دیر فھم زدوده شوند و دریابند كھ فاطمھ  اندیشید چگونھ مى) سالم هللا علیھا . 
 
 حاصل مشى او

ت رسول خدا توان گفت تحوالت جھان اسالم پس ازوفا مشى سیاسى او حاصلى عظیم بھ بار آورد آنچنان كھ مى
آنچھ را كھ فاطمھ . اغلب مرھون وجود اوست) ص( ( گفتھ بود در كمتر از ربع قرنى آثار آن آشكار ) سالم هللا علیھا

اعتنائى بھ سرنوشت خود و اسالم را یافتند شد و مردم عاقبت نادیده گرفتن حقوق و بى . 
ھاى او سبب شدند كھ تزلزل  و اعالم رأىدر مسجد و بیرون، اظھار نظرھا ) سالم هللا علیھا(مدافعات فاطمھ 

آید از اسالم نیست و این خود  ھائى پدید آمده و آنچھ بر سرشان مى خاطرى پدید آید و مردم در یابند كھ بر آنھا ناحقى
 .نعمتى بزرگ بود كھ مردم جریانات و مسائل را بچشم اسالم ننگرند



راست قامت و باعزت باشند و البتھ باید بدانند كھ گاھى  خواھند كار و مشى او درسى است براى ھمھ آنھا كھ مى
پس باید ھشیارانھ و با . زیرا مبارزه كردن، كتك خوردن را ھم در پى دارد. ممكن است انسان قربانى استقامت شود

 . اندیشھ پذیرش صدمات بھ پیش رفت
 

سالم هللا علیھا(ھاى فاطمھ  طلبى حق: 22فصل  ) 
 مقدمھ

ل بیست و سھ سال از دوران عمر گرانقدرش را در نبوت گذراند و با استقامت و مجاھدت الاق) ص(رسول خدا 
رسالت الھى را نیكو بھ انجام رسانید و در ایفاى وظایف خود از ھیچ اقدام مثبتى فرو گذار . براى مردم كار كرد

كم و متقن كھ جامع ھمھ تعالیم او براى مردم قرآن آورد كھ دستورالعمل یك حیات سعادتمندانھ است، كتاب مح. نكرد
 . و دستورات الھى و در برگیرنده ھمھ مسائل حیات براى ھمھ انسانھا تا قیام قیامت است

در این كتاب مسألھ حق و باطل، حالل و حرام، عقود و احكام، معامالت وایقاعات، مسؤولیت و عبادت و كالً ھمھ 
و نیز رسول خدا ]9[گرد آمده و حقاً باید گفت فیھ تبیانا لكل شئ  آنچھ را كھ آدمى در دوران حیاتش بدان نیاز دارد

( تعالیم خود را بھ صورت عملى بھ مردم عرضھ كرد و آموخت تا در آن مشكلى نداشتھ باشند) ص  . 
در روزھاى آخر عمر ازمردم پرسید من چگونھ پیامبرى براى شما بودم؟ آیا حق را بھ شما رساندم و اعالم كردم؟ 

از مردم مزد رسالت نخواست، بھ دستور خدا دوستى ذوى القربى را متذكر شد كھ . را تحسین و تأیید كردندھمھ او 
شان بود آن ھم بھ نفع خود مردم و در طریق تكمیل و ھدایت وظایف دینى  . 

 
 تنھا بازمانده رسول

از دنیا رفتھ بودند و ھمھ فرزندان متعدد داشت از پسر و دختر، كھ ھمھ پسران او در خردسالى ) ص(رسول خدا 
سالم هللا (از او تنھا یك دختر باقى ماند بھ نام فاطمھ ) ص(دختران او پس از ازدواج و قبل از وفات رسول خدا 

، كھ تداوم بخش ساللھ نبوت، معصومھ و محصوره از گناه، و مورد احترام رسول بود)علیھا  . 
ولى ناسپاسى برخى . سجد و نیز از عالقھ خود بھ او حرف زدپیامبر در مدح و منقبت او بارھا سخن گفت و در م

آمیز كھ بمقصد دستیابى  ھاى دغلبازانھ و خیانت شناسى و ناجوانمردى آنھا و پیشھ كردن سیاست از افراد است، حق
بھ منصب و مقام صورت گرفتھ بود سبب شدند كھ این تنھا یادگار پیامبر آزرده خاطر گردد و حتى وصیت كند كھ 

اى را  اش را شبانھ كفن و دفن كنند و نگذارند آزار كنندگانش بر جنازه او نماز بخوانند و بر این اساس مبارزه جنازه
شان گشود و دفترى را علیھ شان باز كرد كھ تا قیام قیامت گشوده است بھ روى  . 

 
 وفات رسول و جریان سقیفھ

اش بر زمین بود كھ سیاست بازان دست بھ  ھنوز جنازه سالگى دار فانى را وداع گفت، 63در سن ) ص(رسول خدا 
واقعھ سقیفھ پدید آمد و در . كار شدند و حوادثى را براى دنیاى اسالم پدید آوردند كھ آثار آن بس تلخ و ناگوار بود

و بھمراه آن غصب و تصرف امالكى كھ خالصھ حضرت ) ع(پى آن گردھمائى غصب خالفت امیرالمؤمنین على 
آمد،،  بشمار مى) سالم هللا علیھا(بود و تصرف آن بمنزلھ قطع بنیان اقتصادى خاندان فاطمھ ) م هللا علیھاسال(زھرا 

كھ بھ شھادت تنھا دختر ) سالم هللا علیھا(و در پى آن سیاست تھاجم و زور و كتك زدن و بھ خاك انداختن فاطمھ 
 . رسول خداى انجامید

ھایى  گذراندند و با ھم بھ صحبت ر كھ مردم اوقات فراغت خود را در آن مىسقیفھ سایبانى بود در پشت مسجد پیامب
آنھا كھ . سقیفھ مركزى شد براى نشر اخبار و وقایع روز) ص(در جریان وفات رسول خدا . پرداختند مختلف مى

جھل و غفلت  خواستند از اسالم براى خود كالھى بدوزند باھاى و ھوى در زیر سقیفھ گرد آمدند، با استفاده از مى
10.[مردم و در مواردى ھم با ارعاب و تھدید بھ خلیفھ تراشى پرداختند ] 

ھاى اسالمى درھم شكستند، حق در پشت  اى راه و روش اسالمى انحراف یافت، سنن و ارزش بر اثر چنان واقعھ
و ) سالم هللا علیھا(طمھ ماند و فا) ع(یاور گشتند، در نتیجھ على  ابر و پرده غبار قرار گرفت، خاندان پیامبر بى



 .معدودى از یاران آنھا كھ بعدھا مورد ستم و بیحرمتى فراوان قرار گرفتند
 
 تالش مخالفان

و خاندانش در پى آن شدند از مردم بنفع ابوبكر بیعت بگیرند و براى در كام كشیدن مردم بھترین ) ع(مخالفان على 
بود و او با تمام قوا در برابر آن ) ع(رى كھ جداً مورد مخالفت على را تسلیم بیعت كنند، ام) ع(راه این بود كھ على 
در میان آنھا )ع(و البتھ بھ غیر او گروھى از سران ھم بودند كھ صحبت نكردند ولى على . (كرد ایستادگى مى

 . (شاخص بود
ھا  ھا، بیدار كردن گیرى مركزى شد براى تصمیم) سالم هللا علیھا(خانھ فاطمھ  ا كھ در آنجا جمع شده و آنھ [11]

دیدند كھ چگونھ بھ اسم اسالم و تعیین خلیفھ، آنھا گاو خود را  ھاى مخالفان را ارزیابى كرده و مى بودند سود جوئى
دوشیدند و براى تقسیم شیر آن، ھم پیمان شده بودند مى . 

و اھل آن . ن خانھ را درھم كوبیداین خانھ توجھ دشمن را بھ خود جلب كرد و آنھا را بھ این نتیجھ رساند كھ باید ای
البتھ این كار بسى دشوار بود ولى گروه خصم متشكل بود و حاضر . را متفرق كرد، حتى بھ بھاى آتش زدن خانھ

آنھا در راه وصول بھ ھدف حاضر بودند غصب حق كنند، بھ . نبودند تحت ھیچ عنوانى از حكومت دست بردارند
خانھ او آتش افروزى كنندتنھا دختر پیامبر صدمھ زنند و در  . 

ھاى مدینھ بھ راه افتاد و این ھمھ بھ نام اسالم  ھاى خصم در كوچھ طلبى ھا، مبارزه شگفتا كھ فریادھا، عربده كشى
و على ) سالم هللا علیھا(مظلوم و فاطمھ  ( و باالخره . تماشاگر این بازیھاى سیاسى بودند و سر گرم كار خود) ع

اى بیعت گرفتند ند و بناى بیعتى را بر پا نھادند و بھ تشویق و تطمیع و تھدید از عدهدشمنان بھ مقصد خود رسید  . 
 
 كوشش و تالش خصم

اى، على بھ ظاھر از حق خود دور شد نھ تنھااصل خالفت را از او منع كردند، بلكھ از او  با راه اندازى غائلھ
رعبى در دلھا افكند و مردم بھ ) سالم هللا علیھا(اطمھ خصم با آتش زدن در خانھ ف. خواستند كھ با ابوبكر بیعت كند

در . ھنگامى كھ چنین اقدامى را درباره تنھا دختر پیامبر دیدند میدان را خالى كردند و تسلیم رعب و زور شدند
كھ روزى با ضربھ شمشیرش سرنوشت اسالم و كفر را روشن كرده بود معلوم شد و آن ) ع(نتیجھ سرنوشت على 

از سیاست بود) ع(ن على دور داشت  . 
شد ممكن  اما دشمن بھ این بسنده نكرد، زود متوجھ شد كھ در آمد كالن فدك كھ كالً صرف مستمندان و محرومان مى

تصمیم گرفتند فدك را كھ پشتوانھ . رأى جمع كند و مثالً در سایھ آن خالفت را بدست آورند) ع(است براى على 
)مالى فاطمھ  بود از دست او بیرون آورند) ع(و خانواده على ) سالم هللا علیھا . 

طلبند از  طراح اندیشھ محاصره اقتصادى عمر است، بھ ابوبكر گفتھ بود مردم بنده دنیایند و جز آن چیزى را نمى
فدك را بگیر، مردم از دور و بر او پراكنده خواھند شد و این طرح تصویب شد ) سالم هللا علیھا(و فاطمھ ) ع(على 

كافى دانستند اما آن را چگونھ پیاده كنند؟ و این مشكل عظیم بود) ع(آن را براى سقوط على زیرا   . 
حدیثى جعلى پدید آوردند كھ متن آن مخالف آیات قرآن است و بھ عقیده شیعھ و سنى آن حدیث یك راوى پیش ندارد 

نحن معاشر (گذاریم  ینارى را بھ ارث نمىو آن ھم ابوبكر است او نقل از پیامبر كرد كھ ما گروه پیامبران درھم و د
جزء خالصھ پیامبر بود و بعد از نزول ] 12[در نتیجھ فدك را كھ طبق آیھ قرآن ) االنبیاء ال نورث درھما وال دیناراً 

ھم آن را ) سالم هللا علیھا(بخشیده شده و فاطمھ ) سالم هللا علیھا(توسط پیامبر بھ فاطمھ ]13[آیھ و آت ذالقربى حقھ 
ربودند و دست او را از تصرف آن كوتاه كردند ) سالم هللا علیھا(از دست فاطمھ ] 14[پذیرفتھ و تصرف كرده بود 

اى بود كھ ھمگان را بھت زده كرد و خصم را بھ اثبات صحت عمل خود بھ تالش انداخت و این مسألھ  . 
 

سالم هللا علیھا(سؤاالت در ذھن فاطمھ  ) 
از داستان غدیر ھنوز ماھى نگذشتھ آن را بھ این : این سؤال در ذھن مطرح بود كھ شگفتا براى تنھا بازمانده پپامبر

شناسند با جرأت  متخلفان در حكم پیامبر در ھمراھى با جیش اسامھ، اینك خود را متولى اسالم مى. روز در آوردند



ت بھ مسجد بردند، حق او را كھ را با ضرب و شتم براى اخذ بیع) ع(و گستاخى بھ درخانھ او آتش افروختند، على 
كنند؟ اینان چرا چنین مى... پشتوانھ قرآنى داشت غصب كردند  

اند فرض كنیم كھ آیھ ما افاء ّهللا، در جریان فدك  شناسى و انسانیت بوئى نبرده مگر اینان مسلمان نیستند؟ مگر از حق
ص(آیا رسول خدا  -نازل نشده بود  اش  داشت كھ بھ احترام او فدك بھ تنھا بازماندهبھ این میزان حرمت و اعتبار ن (

آن ارزش را نداشت كھ دل دخترش را شاد سازند؟ مگر مردم بیاد ندارند كھ ) ص(واگذار نمایند؟ آیا زحمات پیامبر 
: گوید خواند؟ مگر سیده زنان عالم دروغ مى او را پاره تن خود نور چشم خواند، سیده زنان عالم مى) ص(پیامبر 

ورزید؟ معصومھ براى مال دنیا بى جھت اصرار مى) سالم هللا علیھا(طمھ مگر فا  
داشت و براى فاطمھ  ھاى دیگر ذھن او را بخود مشغول مى این سؤاالت و نمونھ ( این اندیشھ پدید ) سالم هللا علیھا

رستى نداردشان شك است و یا اعتقادشان پایھ و مبانى د آمده بود آنھا چنان كردند كھ در اندیشھ اسالمیت  . 
 
 دور نماى آینده

ھاى  یافت كھ گوئى پایھ دید، سردمداران را چنان مى بدین سان او دور نماى آینده را تاریك و حتى مخوف مى
سالم هللا (بویژه كھ فاطمھ . سازند و اگر فرصتى بیابند بھ انھدام دین ھمت خواھند گماشت خطرناكى را استوار مى

برند و فردا نوبت دیگران  را از بین مى) سالم هللا علیھا(امروز حق فاطمھ . دراز دارد دید این رشتھ سر مى) علیھا
 .است

برند و فردا تكلیف  برتر نیستند امروز على را بھ زور براى بیعت مى) ع(و على ) سالم هللا علیھا(آنھا كھ از فاطمھ 
15. [رددیگران روشن است و اگر بیعت نكند بھ تیر اجنھ در بیایان خواھد م ] 

كرد كھ امروز ابوبكر خبرى واحدى را بعنوان حدیث تك سندى بھ پیامبر  نیكو محاسبھ مى) سالم هللا علیھا(فاطمھ 
سازد و طبیعى است كھ فردا ابوھریره ھائى بعنوان كمپانى  دھد و براساس آن آیھ قرآن را منسوخ مى نسبت مى

كسو باید مالیات و ھزینھ جعل آنھا را بپردازد و از سوى دیگر و ملت بیچاره امروز و فردا از ی .حدیث پیدا شوند
ھا را بپذیرد و مورد عمل قرار دھد آن  . 

اى براى تضییع حقوق دیگران است و سكوت او  یافت كھ تضییع حق او مقدمھ مى)سالم هللا علیھا(بدین سان فاطمھ 
روز او سكوت كند و نھال خبیث ناحقى اگر ام. در برابر ضایع شدن حق مادى موجب تباھى حقوق معنوى است

 . پابگیرد از بنیان كندن و درھم شكستن تنھ آن فرداكارى قریب بھ محال خواھد بود
 
 اندیشھ و تصمیم او

ھاى فساد را بخشكاند و یا  ریشھ. ھا بایستد تصمیم گرفت در حد توان در مقابل این نابسامانى) سالم هللا علیھا(فاطمھ 
ھائى مسموم كننده خواھد داشت اى ناپاك و میوه مى تفھیم كند كھ این نھال ریشھالاقل بھ امت اسال . 

گوشت و خونش در اسالم رشد و نمو یافتھ و نواى قرآن . او در خانھ وحى پرورش یافت و دختر پیامبر خاتم است
زیرا فاطمھ . كند احساس مسؤولیت شناسد و دوست دارد و در برابر آن اسالم را مى. در رگھاى او جریان دارند

سالم هللا علیھا( آگاه است كھ براى اسالم دندان پدرش شكستھ، شوھر گرانقدرش زخمى شده، از خون عزیزان  (
راه سكوت، راه دفاع و مبارزه: او در برابر عمل دو راه بیش نداشت. ھا گذارده شده است براى آن مایھ  . 

براى خود بپاخیزد، از حق خود دفاع كند، بھ احقاق حق بپردازد  او در این اندیشھ است كھ براى انسانیت و نھ تنھا
ور گردند ھا حملھ ونگذارد بر جسد نیمھ جان اسالم كھ فعالً بى صاحب مانده است كركس . 

اومیداند كھ سكوت در برابر غصب حق، ظلمى بزرگ است بویژه از آن بابت كھ خصم را در برنامھ خود بى 
نماید و گرنھ نفس فدك و جنبھ مادى آن ارزش این ھمھ تالش  زمندى او را زیادتر مىو حصر و آ. سازد پرواتر مى

 .را ندارد بویژه كھ او را در این زمینھ نفعى شخصى ھست
 
 گشودن باب مبارزه

اى عظیم رابھ روى خصم  او بارى اینكھ ناحق پا نگیرد، ستم كارى در جامعھ رواج نیابد تصمیم گرفت باب مبارزه



دھد كھ  روحیھ تقوا و خداپرستى او بھ او جرأت مى. ھ دعوت او جھت تسلیم شدن در برابر حق اقدام نمایدبگشاید وب
 . حرف خود را بى پروا بیان كند و حق خود را آشكارا طلب كند

با این اندیشھ با غاصبان حقوق خود و ھمسرش كھ در واقع حقوق انسانیت بود درافتاد و ) سالم هللا علیھا(فاطمھ 
او . اى با تمام قدرت را آغاز نمود ھا و احتجاجات كار را بھ محاكمھ و استیضاح كشاند و مبارزه س از بحثپ

16[لیھلك من ھلك عن بینة و یحیى من حى عن بینھ : طلبى میى كند تا حق ] . 
ھ آن پرونده از این دید پیشواى راستین نھضت زمان است، پیشرو حركتى است كھ در سای) سالم هللا علیھا(فاطمھ 

رود و این  و در این راه تا حد مایھ گذارى جان بھ پیش مى. اى تھیھ شده و تا امروز ھم گشاده است دفاعى گسترده
خود درسى است براى بشریت، در آنجا كھ مسألھ ضایع شدن حق مطرح است، بویژه كھ حق خدا اسالم و مردم 

دفاع از حقوق اسالمى خود،و مقام . رد و زن مطرح نیستمطرح باشد ھمگان وظیفھ دفاع دارند و د راین راه م
 .والیت و خالفت، و حفظ كیان اسالمى ھم حق مردم است و ھم وظیفھ مردم
 
 تالش منفرد

براى احقاق حق یك تنھ بھ میدان رفت و البتھ در این مسیر از دیگران كمك طلبید اگر چھ بھ ) سالم هللا علیھا(فاطمھ 
ھا را بھ تأیید دعوت نمود و ازاین بابت او  ر عامھ مردم بھ دادخواھى پرداخت وجداندر حضو. او كمك نكردند

17[مصداق این آیھ قرآن است كھ و ان تقوموا � مثنى و فرداى  ]. 
روى بھ . كند زند و از ثروت و مالدارى دفاع مى او را متھم كردند كھ براى مادیات و كسب منافع شخصى فریاد مى

بانوى زنان بھشت است؟ سیده ) سالم هللا علیھا(اید كھ پیامبر فرمود دخترم فاطمھ  آیا شنیده: ودجمعیت كرد و فرم
ایم شنیده) ص(زنان عالم است؟ ھمھ گفتند آرى، بخدا قسم ما آن را ازرسول خدا   . 

ساب ازآن خود كند؟ آیا چنین زنى چیزى را كھ از آن او نیست بى ح فرمود آیا سیدة نساء اھل الجنة ادعاى باطل مى
طلبند؟ مگر زنى كھ  كند؟ مگر آیھ تطھیر در شأن من نازل نشد؟ آیا براى چنین كسى اگر ادعائى كرد شاھد مى مى

كند؟ قرآن او را بھ طھارت ستوده چیزى را كھ مال او نیست طلب مى  
سالم هللا (طمھ تاریخ نشان ندارد كھ زنى چون فا. و بر این اساس با قاطعیت سخن گفت و خصم را مجاب كرد

و ! تا بدین حد مستّدل و با استقامت از حق خود دفاع كند وگام بھ گام براى مجاب كردن خصم بھ پیش رود) علیھا
ھم تاریخ سراغ ندارد كھ زنى براى اثبات حقانیت خود و جلوگیرى از ریشھ دار شدن ستمى تااین اندازه فداكارى 
 . كند
 

ع(احقاق حق على  ) 
سالم هللا (فاطمھ . است) ع(دفاع از مقام والیت امیر مؤمنان على ) سالم هللا علیھا(ھاى فاطمھ  شاز مھمترین تال

دفاع كرد نھ بعنوان شوھرش، بلكھ بعنوان مقام والیت امر مسلمین پس از وفات ) ع(در این راه از على ) علیھا
شد مورد دفاع  ان روزى دچار مىھم مصداق این مقام بود و بھ چن) ع(و ھر كس غیر از على ) ص(رسول خدا 

گرفت قرار مى) سالم هللا علیھا(فاطمھ  . 
بود و ]18[مصداق نزول آیھ یا ایھا الرسول بلغ ما انرل الیك من ربك ) سالم هللا علیھا(از نظر فاطمھ ) ع(على 

یستگى او و در حقانیت وشا] 19[در غدیر خم كھ من كنت مواله فھذا على مواله ) ص(مورد رضایت رسول خدا 
اند و  اما حق او را از بین برده]. 20[اش كھ دارالحق معھ حیث دار  براى مقام والیت عین حدیث رسول درباره

اند سكوت مردم چنان است كھ گوئى خاك مرگ بر سر آنان ریختھ . 
رھم كوبیدند و اند و اركان نبوت را چگونھ د واى بر آنھا، پایگاه رسالت را چگونھ منحرف كرده: آورد فریاد برمى

كھ از سوى وحى امین جبرئیل آمده بود چگونھ نادیده گرفتند و زیان آشكار مگر جز ھمین ) ص(سخنان رسول خدا 
21[»...ویحھم أنّى زحز حوھا عن روسى الرسالة(است  ] 

 شد آنان كجا بودند؟ در براى او این سؤال مطرح است كھ در واقعھ خندق كھ سرنوشت كفر و اسالم روشن مى
رقم زد؟ ) ع(برابر مرحب خیبرى چرا كسى قد علم نكرده بود؟ سرنوشت عمروبن عبدود را چھ كسى جز على 



ھا در  نبود كھ مورد خطاب پیامبر بود كھ علىٌّ اقضاكم، علىٌّ اعلمكم ؟آن روز كھ از ترس دشمن نفس) ع(مگر على 
خشیده بود آنان كجا بودند؟ اینك چھ شد كھ با غلبھ بر خصم بھ مردم جان تازه ب) ع(ھا حبس بود و على  سینھ

)دیگران متولى اسالم شدند و على  را ) ع(رود تا حق على  و بدین سان بھ این سوى و آن سوى مى... جوان شد؟) ع
 .زنده كند
 
 احقاق حق خود

بھ . باشد تواند ساكت و مسألھ فدك نمى) ص(در رابطھ با حق خود از میراث رسول خدا ) سالم هللا علیھا(فاطمھ 
زند رود و از حق خود حرف مى خانھ ابوبكر مى رود وخطاب  شود بھ مسجد مى در آنگاه كھ نتیجھ سخن نیكو نمى .

ستانم گیرم و حق خودم را از تو باز مى بھ ابوبكر كھ من در قیامت گریبان تو را مى . 
میراث برى و میراث مرا از پدرم ببرى؟ گوید اى پسر ابوقحافھ آیا خداگفتھ است تو از پدرت  در مسجد بھ خلیفھ مى

و سخنان او دل مردم را ] 22[گذارید؟ مگر از روز رستاخیز خبر ندارید؟ این چھ بدعتى است كھ در دین مى
شود اندازد و شرایط بحرانى مى لرزاند و ابوبكر را بھ گریھ مى مى . 

ود را طلب كرد، نھ براى اینكھ زندگى خود او در سخنان خود اعتماد بنفس داشت، در برابر ناحق ایستاد و فدك خ
دانست كھ بعدھا این اموال و امالك تیول  او مى. را آباد كند بلكھ بدان خاطر كھ محرومان را بھ نوائى برساند

اند در مسیر غیر اسالمى خواھد افتاد دیگران خواھد شدوچیزى را كھ بھ اسم اسالم از او ستانده . 
 
 اتقان سخن

از نظر مستند قرآنى و ھم از نظر صراحت و متانت از اتفانى برخوردار بود و ) م هللا علیھاسال(سخنان فاطمھ 
شد، در برابر حدیث تك سندى و جعلى خصم، آیات قرآن را ذكر  ھیچگونھ اضطراب و تشویشى در آن دیده نمى

ستدھد سخنان خلیفھ وقت معارض قرآن و او از نظر سواد قرآنى بیسواد ا كرده و نشان مى  . 
) نحن معاشر االنبیاء النورث درھما و دیناراً (گذاریم  او گفتھ بود ما گروه انبیاء درھم و دینارى را بھ ارث نمى

این آیات قرآن را خواند و نشان داد كھ میراث یك امر كلى است و ربطى بھ پیامبر و ) سالم هللا علیھا(وفاطمھ ] 23[
 .غیر پیامبر ندارد
سلیمان پیامبر از داود پیامبر ارث برد]24[ و ورث سلیمان داود -1 . 
طلبد فرزندى و ولیى بھ او  زكریاى پیامبر از خداى مى]25[ھب لى من لدنك ولیا یرثنى و یرث من آل یعقوب  -2
خداى بھ ]26[یوصیكم هللا فى اوالدكم للذكر مثل حظ االنثیین  -3 .عطا كند كھ از او و نیز از آل یعقوب میراث برد

) ص(كند كھ سھم پسر را دو برابر دختر بدھید وآنگاه فرمود اى ابوبكر مگر من از اوالد رسولخدا  رش مىشما سفا
كنید؟ اى مسلمانان چرا  برم؟ آیا حكم جاھلیت را طلب مى برد و من ارث نمى نیستم چھ شد سلیمان ازپدرش ارث مى

اید؟ دم فرو بستھ  
اید؟ چرا كتاب خدا را رھا كرده  

ناپذیر ومحكمھ  در این احتجاج منتھاى فصاحت و بالغت را بھ كار برده با منطقى خدشھ) هللا علیھاسالم (فاطمھ 
 .پسند چنان سخن گفت كھ گوئى زبان گویاى محمد است

و نشان داد كھ آنھا بى . و شنوندگان و حاضران را لرزاند و اقناع كرد. خصم را لرزاند و سندیت خود را اثبات كرد
ند و یا سواد قرآنى ندارندزن حساب حرف مى  . 

 
 استنصارھا

خطاب بھ دو . نماید كند بلكھ از دیگران ھم استنصار مى او در راه وصول بھ ھدف نھ تنھا خود، شخصاً تالش مى
 :طایفھ بزرگ در مدینھ در حین اداى خطبھ فرمود

یارى اجراى احكام قرآن شما صاحب عده و اسباب و ادوات ھستید، نیرو و قدرت اسلحھ دارید من شما را بھ 
پیش چشم شما میراث پدرم را ببرند و حرمتم را ننگرند و شما ھم ) پسران قیلھ(آه شما اى مردم .... كنم دعوت مى



27. [ھا آباد شنوید در حالیكھ ساز و برگ دارید و سربازان بسیار و اثاث وخانھ چون بیھوشان فریاد مرا نمى ] 
مردم را . كرد طلبى مى ھاى جانسوز حق ھا وگاھى ھم باگریھ ھا ومجالھ جران، بحثاو با رفتن بھ خانھ انصار و مھا

ھاى پیامبر را محو نمودند؟ چرا مآثر دینى را فراموش كردند؟ گاھى زنان از فاطمھ  نمود كھ چرا سنت سرزنش مى
را آزار دادند و من از آنھا فرمود آنھا م پرسیدند كھ تكلیف تو با ابوبكر چھ شد؟ در پاسخ مى مى) سالم هللا علیھا(

 .راضى نیستم
خواست بطالن  رفت و مى بھ درخانھ مردم مى) ع(او با ھمان بدن بیمار و نحیف خود تنھا بھ ھراه حسنین و على 

خواست كھ آیا  از مردم گواھى مى. اى در شرف تكوین است انتخابات را ثابت كند و بھ مردم تفھیم نماید كھ فاجعھ
ایم و  گفتند حق با توانست ولى، با ابوبكر بیعت كرده شنیدند یا نھ؟ مردم نادان مى) ع(درباره على سخن پیامبر را 

كردیم گفتید بیعت نمى كار از كار گذشت اگر قبالً مى !! 
انگیز است چرا چنین كردند؟ بھ چھ ریسمانى  كار این مردم بسى شگفت: فرمود مى) ع(او در غصب خالفت على 

چھ بدلى را انتخاب كردند؟ بخدا قسم ناالیقى را بجاى الیقى قرار داده و گمان دارند ) ع(جاى على تمسك جستند؟ بھ 
28...[كار خوبى كردند ] 

 
 اصرار در تالش

نگرى و بینش او عمیق است،  در احقاق حق تالش دارد بدان خاطر است كھ آینده) سالم هللا علیھا(گفتیم اینكھ فاطمھ 
، صلح حسن و شھادت حسین را )ع(شد او دور نماى شھادت على  ھ در جامعھ نھاده مىھاى غلطى ك براساس پایھ

كنند و تا قیام  نشین مى رسانند، آبرومندان را خانھ دید كھ بزرگان و نجباى قوم را بھ شھادت مى او گویا مى. دید مى
آن و عترت بود و سفارش زیرا اصل تمسك بھ قر. قیامت بناى كج گذاشتھ شده و مردم در گمراھى خواھند بود

29[پیامبر درباره ایندو كھ ما ان تمسكتم بھما لن تضلوا ابداً  ] 
سالم هللا (در اینجا بد نیست بھ این نكتھ ھم اشاره داشتھ باشیم كھ چرا على در این راه مشاركت نكرد و بھ داد فاطمھ 

مخصوصاً در اوائل كار او براساس روال  ساكت و آرام نبود) ع(نرسید؟ در پاسخ باید بگوئیم اوالً على ) علیھا
بھ او ) ص(گفتھ بود كھ دستور رسول خدا ) سالم هللا علیھا(ثانیاً بھ فاطمھ . معینى بھ پیش رفت و بھ نتیجھ نرسید

صبر و تحمل است، ثالثاً در چھار چوب ضوابطى كھ براى خود محاسبھ داشت خصم را در نابودى اسالم جدى 
اى بسیار عظیم بود و داستان  مسألھ) سالم هللا علیھا(جو ایجاد شده در صدمھ زدن بھ فاطمھ دید و رابعاً چون  مى

زنى مظلومھ بود، كتك خورد، بچھ سقط ) سالم هللا علیھا(در كل فاطمھ . دھد الشعاع قرار مى را تحت) ع(على 
خود در پاسخ فاطمھ ) ع( على. دھد كرد،و این واقعھ دیگر وقایع مربوط بھ مردان را تحت الشعاع قرار مى سالم )

یا بنت الصفوة و بقیة النبوة اى دختر برگزیده خدا واى باقى مانده  -خیزد فرموده بود  كھ چرا بر نمى) هللا علیھا
ص(ویادگار پیامبر ). 

در دینم سستى نشان ندادم و از طریقى كھ برایم مقدور بود  -ما وبنت عن دینى وال اخطات عن مقدورى  -
مسألھ را دریافت و آرام شد) سالم هللا علیھا(و فاطمھ ]30[دم سرنپیچی . 

 
 صدمات ناشى از آن

او را با تازیانھ و یا غالف شمشیر . شد) سالم هللا علیھا(ھا براى احقاق حق موجب صدماتى براى فاطمھ  تالش
در نامھ عمر بھ . ر كشانده شداش را شكستند و حمل او سقط و او بھ بست اى از روایات دنده و براساس پاره - آزردند 

 :معاویھ آمده است
وارد شدم دختر پیامبر بدنش را بھ در چسبانده بود تا در باز نشود و موارد ) سالم هللا علیھا(وقتى بھ در خانھ فاطمھ 

نشوم، لگدى محكم بر در زدم، آن را محكم فشردم، فریادى از او برخاست، پدرم اى رسول خدا، با دختر توچنین 
با این حال وارد خانھ شدم و ازشدت  -اى دیگر كھ فضھ مرا دریاب، بخدا قسم فرزندم كشتھ شد  كنند، و نالھ مى

و] 31[خشم، و در آن حال درد و سقط چنان بھ او سیلى زدم كھ بھ زمین درافتاد ... 
 



سالم هللا علیھا(مبارزات فاطمھ : 23فصل  ) 
 مقدمھ

او را . الب پیامبر، تالشگرى مھم در راه احقاق حق و فریاد راستین اسالم استپشتوانھ انق) سالم هللا علیھا(فاطمھ 
ھاى نوین براى جامعھ زنان ،و اسطوره مقاومت و استقامت معرفى  بنیانگزار مكتب اعتراض و موجد ارزش

جانش ھاى اسالمى رشد و پرورش یافتھ و ھمھ ھستى و  او كسى است كھ براساس اصول متعالى و ارزش. اند كرده
 . را در راه اسالم فدا كرده است

سراسر زندگى او مبارزه و جھاد است، و در این راه او چنان بھ پیش رفت كھ گوئى در گھواره مبارزه بزرگ شده 
ھا، در عین ھمسردارى و فرزنددارى از خانھ در آمد و ھم چون فریادى از  او با دیدن انحرافات و لغزش. بود

 .تاریخ بر سرستمكاران شد
روشن بین . در مسیر مبارزه از كسانى است كھ علیھ دستگاه حكومت ایستاده وتا پایان عمر جاى خود را خالى نكرد

 . بود و زحمتكش، رزمنده بود و بردبار كھ در راه ھدف مقدس اسالمى خود تا پاى جان بھ پیش رفت
ر او بودند آغاز كرد، و بھ ھدایت و او پس از پدر مبارزاتى عظیم را علیھ كسانى كھ در پى منحرف كردن مسی

اى عظیم بھ دو صورت مثبت  ارشاد و احتجاج پرداخت و سرانجام كھ از آن راه طرفى نبست خود را آماده مبارزه
سابقھ بود و در عالم مردان را این چنین طراحى دیده نشده بود اى كھ در تاریخ حیات زنان بى و منفى نمود، مبارزه  

. 
 

ارزهھدف و مراحل مب  
اى ھدفدار داشت و براساس آنچھ كھ از زندگى و مشى او در رابطھ با مردم محروم و مستمند داریم ما را  او مبارزه

شكى نیست كھ ھدف او در این راه مال و ثروت ومقام نبود؛ بھ تعبیر یكى از بزرگان او راه مبارزه را بھ كمانى 
استاى آن تصمیم داشت حق اسالم و حق مردم را صیانت كندبستھ بود كھ دو سر آن اسالم و ایمان بود و در ر . 

نما معرفى شوند،میزان  كرد كھ دشمنان دوست در مبارزات خود این ھدف را تعقیب مى) سالم هللا علیھا(فاطمھ 
ھاى آنان رااسالمى شناسند و آبروى دین را  ناآشنائى دستگاه حاكمھ بھ اسالم روشن گردد ومردم حركات و تالش

خواست بدعت گزاران را سر جاى خود بنشاند و یا الاقل آنھا را رسوا و اسرارشان را فاش سازد د، او مىنبرن . 
و ھم با كار و تالش . خواست چھره حقیقت را آشكار كند، قوانین و آیات را از خطر دستبرد و تحریف دور دارد مى

ران را بھ دیگران بیاموزدخود درسى بھ آیندگان دھد و راه و رسم ستیزه و پیكار با تبھكا . 
او در طریق وصول بھ ھدف مراحلى را پیمود كھ عبارت بودند از مرحلھ استدالل و احتجاج، مرحلھ استیضاح و 
بھ محاكمھ كشیدن، مرحلھ افشاگرى از راه خطبھ خواندھا، مرحلھ بھ كمك طلبیدن و سرانجام مرحلھ پذیرش 

دھد  مظلوم است بدین معنى كھ تالش خود را انجام مى) سالم هللا علیھا(آرى فاطمھ ) نھ منظلم واقع شدن(مظلومیت 
رسد كند ولى بھ نتیجھ نمى رسد، مجاھده و تالش مى ولى بھ بن بست مى . 

 
ھا رمز سماجت  

كرد و ھم در آن اصرار و سماجت بخرج  در كار مبارزه ھم تند و سریع عمل مى) سالم هللا علیھا(دانیم فاطمھ  مى
دانست، اصل سقیفھ  امر بدان خاطر است كھ او سكوت و آرامش را مساوى با پایمال كردن حق اسالم مى داد این مى

دید و حاصل نھال كارى آن را رشد درختان جھنمى  گیرى و سرھم آوردن قضایا عجول و با شتاب مى را در تصمیم
یافت ھائى تلخ و كشنده دارند مى كھ میوه  . 

او خصم . آورد ا بازگشت بھ سیرت جاھلى است و عاقبت بدى را براى جامعھ پدید مىدید كھ سیر موجود آنھ او مى
دانست و آنان را چنان ارزیابى كرد كھ گوئى براى وصول بھ مقصد خود از ھیچ عملى فرو گذار  را بى باك مى

ن رشتھ سر دراز خواھد شود و ای دھند اسوه خلفاى بعدى مى و مھم اینكھ كارى را كھ آنھا امروز انجام مى. كنند نمى
 . داشت

اى از جاى جست و با گامى آھنین بھ پیش رفت بدین سان او بھ مثل آتش گرفتھ تصمیم گرفت براى اجراى احكام  .



او بھ . واقعى اسالم باب جھادى را بگشاید كھ عظیم بود و اسالم و مسلمین را از سقوط و بدبختى نجات دھد
اصوالً سخنان او از وضع درون . یك زن مسلمان را بھ وجھ كامل انجام داددادخواھى و دادستانى پرداخت و حق 

32) [بیان الرجل ینبئ عن قوة جنانھ«كرد  او حكایت مى ]. 
توانست فشار را بیشتر كند و اینكھ چنان نكرد بخاطر وحشت از بروز اختالفات داخلى و پراكندگى  البتھ او مى

اسالم و مسلمین در مسیر ضعفنیروھا و تفرقھ امت بود و قرار گرفتن  . 
 

سالم هللا علیھا(ھا بھ فاطمھ  خیانت ) 
چھ اشكالى داشت كھ حتى اگر . خیانت كرد، بى حساب حق او را از دستش گرفت،) سالم هللا علیھا(دشمن بھ فاطمھ 

) سالم هللا علیھا(اطمھ دادند؟ مگر احترام ف مى)سالم هللا علیھا(ھم نبود بھ فاطمھ ) سالم هللا علیھا(فدك از آن فاطمھ 
دانید شوھر زینب در جنگ بدر اسیر شده و براى نجات نیازمند بھ  كمتر از احترام خواھرش زینب بود؟ شما مى

ھمسرش گردنبندى را كھ از خدیجھ ھمسر پیامبر داشت براى بھاى آزادى او نزد پدر فرستاد، پیامبر بھ . فدیھ بود
دانید اسیر زینب را رھا كنید و فدیھ او را برگردانید و من ازشما  اگر صالح مى بھ مردم فرمود. یاد خدیجھ متأثر شد

، تنھا دختر پیامبر، كھ دلى از مرگ پدر )سالم هللا علیھا(آیا شأن مقدر فاطمھ . شوم و مردم چنین كردند متشكر مى
مجاھدان و با فقرا در آن باره شكستھ داشت بھ این میزان نبود كھ فدك را بھ او ببخشند؟ اگراز مسلمین و حتى از 

خواستند او  و مى. شد؟ البتھ اینكھ فدك را از او گرفتند بخاطر اھمیت سیاسى آن بود خواستند رأى منفى مى راھى مى
و اینكھ پس از اخد آن را بھ فاطمھ . را بھ ورشكستگى اقتصادى بكشانند و مردم را از دور و بر او پراكنده سازند

روز بعد، خالفت شوھر ) سالم هللا علیھا(برنگرداندند بدان خاطربود كھ ترس از این داشتند فاطمھ)سالم هللا علیھا(
و البتھ این نكتھ را ھم متذكر شویم كھ رسول خدا اموال اختصاصى متعدد دیگرى ھم داشت مثل ] 33. [را ادعا كند

باقیمانده خمس خیبر سھم ذوى القربى  ظرفھا، شمشیر، زره، اسب و استر، حیوانات شیرده، خانھ، اطاق مسكونى و
سالم هللا علیھا(كھ فاطمھ  34. [آنھا را ھم طلب داشت ( ] 

 
 دو گونھ مبارزات

ھاى عالى این  را مبارزاتى بھ ُصَور متعدد بود كھ ھر كدام در جائى بكار رفتند و ما جلوه) سالم هللا علیھا(فاطمھ 
باشد یم كھ بھ دو صورت عمده زیر قابل بررسى مىبین مبارزات را در سھ ماه آخر حیات پیامبر مى . 

 
 :مبارزه فعال -1

ھا، اعالم ناخشنودى، سرزنش و توبیخ سنت شكنان، خطبھ  ھا، احتجاجات، اعتراض كھ این مبارزات بصورت بحث
خوانى، افشاگرى، دعوت بھ محاكمھ و استیضاح ،ھشدار دادن بھ مردم و ترسیم عاقبت نامیمون سكوت مردم و 

كرات توأم بااخطار بھ مردم كھ غصب خالفت جنایت بزرگى است و منتظر مولود شوم آن باشید و عنقریب از تذ
كنیم اى از آن را ذكر مى و یا بصورت محاجھ كھ نمونھ... نوشید این پستان خون تازه مى  . 

تو بمیرى چھ كسى میراث  اگر - من یرثك اذامت؟ قال ولدى واھلى : بھ ابوبكر گفت) سالم هللا علیھا(روزى فاطمھ 
ام ترا خواھد برد گفت فرزندم وخانواده شود كھ ارث پدر را از من سلب كردى؟ ابوبكر  آنگاه فرمود پس ترا چھ مى .

اى بھ ارث نگذارد جز سھمیھ خیبر و فدك، و از او  ھمان سخن خالفت قرآنش راتكرار كرد كھ پدرت طال و نقره
و ] 35[دھم و وقتى از دنیا رفتم از آن مسلمین است  خود مورد استفاده قرار مىشنیدم كھ آن را دوران حیات خودم 

طبیعى بود كھ بھ این سخن بى سند قانع نشود) سالم هللا علیھا(براى فاطمھ   . 
مثالً در حملھ بھ خانھ على .شد  گاھى امر بھ درگیرى تن بھ تن كشیده مى) سالم هللا علیھا(در مبارزات فعال فاطمھ 

و این ) سالم هللا علیھا(كشید و از سوى دیگر فاطمھ  را خصم مى) ع(براى بردنش جھت بیعت، از یكسو على ) ع(
كوتاه كنند) ع(كار چندان مقاومت آمیزبود كھ ناچار شدند با ضربھ غالف شمشیر دست او را از دامن على  . 

 
 : مبارزه منفى -2



ورت بى اعتنائى بھ دستگاه حكومت، عدم تأیید آنھا، از جملھ بھ ص. ھاى متعددى داشت و آن ھم خود صورت
استفاده از حربھ مظلومیت ،وصیت درباره قبر و دفنش، نفرین بھ ابوبكر، راه ندادن ابوبكر و عمر بخانھ خود، عدم 

و الزم نیست مبارزات ھمھ گاه خشن باشد زمانى ھم ممكن است بھ ھمین صورتھا باشد كھ ... سخنگوئى باآنان و
 .ذكر شد

وهللا ال دعون هللا : در انواع گوناگون مبارزه توفیق نیافت بھ ابوبكر گفت) سالم هللا علیھا(در آن ھنگام كھ فاطمھ 
و یا وصیت فاطمھ . كنم خوانم ترا نفرین مى بخدا قسم پس از ھر نمازى كھ مى] 36[علیك فى كل صلوة اصلیھا 

مخفى داشتن قبر، خود نوعى مبارزه است، . اى بود مسألھ كھ مرا شب غسل و كفن كن مگر كم) سالم هللا علیھا(
عدم اجازه بھ خلیفھ مسلمین كھ بر او نماز بخواند خودیك مبارزه است، عدم اجازه تشییع شیخین از جنازه 

ھا كھ از اذھان  در دست است چھ بسیارند ابھام) سالم هللا علیھا(ھائى كھ از فاطمھ  اى دیگر با وصیت اومبازره
رفتند و با سفارش او كھ مرا شب غسل بده چھ افشاگرى عظیمى صورتگرفت و سفارش او كھ مگذار آنھا  بیرون

ھائى را كھ در این قالب عرضھ داشت ام نماز بخوانند چھ نارضائى بر جنازه  . 
 
 تدوام مبارزه

ن را تا روزى كھ زنده او آ. براى یك روز و دو روز، یكساعت و دو ساعت نبود) سالم هللا علیھا(مبارزات فاطمھ 
اش بود كھ آن  و حتى براى پس ازمرگ ھم باب آن را گشوده داشت و آخرین تیر تركش او دفن جنازه. بود ادامھ داد

 .را ھم بھ سوى خصم رھا كرد و كل عملكردشان را بھ زیر سؤال برد
د بھوش آمد و نخستین اش افتاد و بیھوش گشت ساعتى بع در ھمان روزى كھ از دشمن ضربھ خورد و در خانھ

را چھ كردند؟ حسنین را بھ دنبال پدر فرستاد و آنھا خبر آوردند كھ ) ع(سؤالى را كھ مطرح كرد این بود كھ على 
 . در مسجد تحت فشار براى بیعت است

را بر دارید من ستم بھ او ) ع(با ھمان حال زار و نزار و دردمند بھ مسجد رفت و فریاد كشید دست از شوھرم على 
و . بخدا قسم اگر رھایش نكنید بھ مزار پیامبر روم، گیسو پریشان كنم و ھمھ تان رانفرین نمایم. توانم تحمل كنم نمى

37. [اند بصراحت اعالم ناخشنودیكرد آن روز ھم كھ بھ عیادت او آمده ] 
 
 حاصل مبارزه

گفتیم و در اینجا اصل را بر ) هللا علیھا سالم(ھا را در مسألھ احقاق حق فاطمھ  ما در فصل پیشین بسیارى از گفتنى
گذارى و تحكیم روح مقاومت  شویم كھ حاصل مبارزه پایھ گذرا متذكر مى گذاریم و بھ صورت رعایت اختصار مى

در امت بود و مردم را واداشت كھ در طریق عدالتخواھى حركتى رو بھ پیش داشتھ باشند اگر بخواھیم براى كار و 
لیستى تھیھ كنیم خواھیم گفت كھ حاصل آن بسیار عظیم و پردامنھ بود ازجملھ)  علیھاسالم هللا(تالش فاطمھ  : 

اى كھ ھمگان از سیاه و سفید ازآن  گذارى تفكر صحیح در جامعھ، پیروز ساختن حق و علنى كردن آن بگونھ پایھ -
قت آنھا كھ مدعى خالفت سر درآوردند، رسوا كردن غاصبان، اعالن مظلومیت خاندان پیامبر، اثبات عدم لیا

وجانشینى پیامبربودند، پاشیدن بذر نھضتى را كھ بعدھا بارور شد و گشودن دفترى كھ تاروز قیامت ھم چنان مفتوح 
است ) ص(است و نشان قدر ناشناسى بازماندگان رسول  . 

راى آنھا شد و آنان آرى آنھا بھ خالف دست یافتند و ظاھراً بھ ھدف خود رسیدند ولى خالفت استخوان گلوگیرى ب
و یا بگفتھ . شدند ھالك مى... نبود) ع(این سخن بارھا ازآنان شنیده شد كھ اگر على . توان بلع و ھضم آن را نداشتند

تر  در بستر مرگ بھ ابوبكر از ضربھ شمشیر سخت) سالم هللا علیھا(ضربھ سخنان فاطمھ : عبدالفتاح عبدالمقصود
دو تن كشیده شده ومانند سنگ آسیا بگردش درآمد و از ضربھ آن سرگیجھ گرفتھ و بود، گوئى زمین از زیر پاى او 

)خانھ فاطمھ  ، ]39[و یا بھ گفتھ بخارى، و ماتت فاطمھ و كانت ساخطة علیھا ] 38. [را ترك گفتند) سالم هللا علیھا
اى  و این مسألھ... شمگین بودخ) ابوبكر و عمر(ھا  از دنیا رفت در حالیكھ از ھر دوى آن) سالم هللا علیھا(فاطمھ 

 . است كھ در تاریخ ثبت شده و براى ھمیشھ در خور مراجعھ است
 



 صدمات وارده
بر اثر این مبارزه صدمھ خورد، از نظر روانى بعلت مرگ پدر متألم بود و ناسپاسى )سالم هللا علیھا(فاطمھ 

تا آنجا بھ پیش رفت كھ حتى جان خود را بھ  اصحاب و بازماندگان این تألم را شدیدتر كرد او در اثبات مقاصدش
فرزند خود را كھ در رحم بود ازدست داد، بھ دشوارى زندگى افتادو حتى كار بجائى رسید كھ نفس  .خطر انداخت
 . كشیدن او با درد ھمراه بود

تى فى الفراش او در راه خدا جان باخت و از این دید شھیده است بویژه با توجھ بھ این حدیث كھ اكثر شھداء امّ 
شود؟ او زاده اسالم  میرند و دیگر فداكارى از این بیشتر چگونھ میسر مى بیشتر شھیدان امت من در بستر مى] 40[

 . بود و براى اسالم ھستى خود را فدا كرد
یقت خواست با ضربھ زدن ترا درھم شكند و عطر حق ، اى نور دیده پیامبر، دشمن مى)سالم هللا علیھا(اال اى فاطمھ 

راحفظ كنى، ) ع(تو تازیانھ خوردى تا آبروى على  -ترا پنھان سازد وتو قیام كردى تا عزت امامت را تثبیت كنى 
ات و سالم بر محسن  سالم بر تو و بر پیكر آسیب دیده. ھا تن دادى تا غرور فرعونى را درھم شكنى تو بھ صدمھ

ات سقط شده  . 
-------------------------------------------- 
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