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٩- ----------------)علیهااهللاسالم(الگوي فکري، رفتاري حضرت فاطمه هاي ایمان درشاخصه

هاي ایمان در الگوي فکري، رفتاري شاخصه
)علیهاسالم اهللا(حضرت فاطمه 

1مجید معارف

دهچکی
یکی از مسایل مهم کالمی از نظر فرق و مذاهب اسالمی، شناخت ماهیت ایمان 

تـر از  مفهـومی جـامع  » ایمـان «شیعی، طبق کالم. هاي آن استو تعیین شاخصه
اعتقاد صحیح و عمل به فرایض دینـی همـراه بـا    : اسالم داشته و با دو شاخصۀ

) س(زهرا وجود مقدس فاطمه. کندهی هویت پیدامیاالدوري گزینی از معاصی
الگوي کامل از شخصیت با ایمانی است که بـا برخـورداري از اعتقـاد صـحیح     

زدنی، عمل به فرایض دینی و انجام عبادات الهی را پذیري مثالخصوصاً والیت
گذارد و از ایـن جهـت مثـل اعلـی بـراي      در منتهاي وسع انسانی به نمایش می

.روده ویژه زنان مسلمان به شمار میمؤمنان ب

.ایمان، اسالم، والیت، تعبد، فرایض دینی، اسوه:هاهکلید واژ

طرح مساله
هـاي اسـالمی در دو   مفهوم ایمان و ارتباط آن با عمل از مسایل مورد اختالف بین گروه

سـته  در این موضوع خوارج، ایمان را از سنخ باورهاي قلبی دان. قرن نخست اسالم است

Maaref@ut.ac.ir.  استاد گروه علوم قرآن و حدیث دانشکده الهیات و معارف اسالمی دانشگاه تهرانـ 1

7/2/1390:تاریخ پذیرشـ 20/11/1389:تاریخ دریافت
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1390ره دوازدهم، بهار و تابستان منهاج ـ سال هفتم، شما-- ---- -- --------------------10
کـه  و در عین حال معتقد به اتحاد کامل آن با عمل به ضوابط شرعی بودنـد، بـه طـوري   

و 1/105شهرسـتانی،  . (انگاري در انجام فرایض دینی مساوي با کفر متخلفان شـود سهل
در مقابل مرجئه بر این عقیده بودند که ایمان، مـاهیتی جـدا از عمـل    ) 87؛ اشعري،106

) 1/125شهرستانی، . (نسان ضرري متوجه ایمان او نخواهد کردداشته و کارهاي ناپسند ا
اي چون معتزله نیز قایل به حد وسط شـده و معاصـی را مخـدوش کننـدة روحیـه      عده

که مرتکب به آن جز با توبه به مرتبه ایمـان ارتقـا پیـدا    به طوري. کردندایمانی تفسیر می
امـا  ) 1/50؛ شهرسـتانی، 270شـعري،  ا. (سازدنکند و عدم توبه او را به کافران ملحق می

هاي کلّی آن چیست؟ ایمان چـه نسـبتی بـا اسـالم دارد؟     حقیقتاً مفهوم ایمان و شاخصه
هـا سـؤاالتی اسـت کـه در بیـنش شـیعه       کند؟ ایـن عمل چه نقشی در هویت آن ایفا می

) س(هاي اسالمی دارد و وجود مبارك حضرت فاطمه هایی متفاوت از دیگر گروهپاسخ
. نظومۀ فکري و سیرةعملی خود پاسخی به سؤاالت یاد شده استبا م

)ع(هاي ایمان در روایات اهل بیتشاخصهـ 1
شود که ایمان از دو شاخصـۀ کلـی   روشن می) ع(با تأمل در روایات وارده از اهل بیت 

:به شرح زیر برخوردار است

منظومۀ اعتقادي صحیحـ1ـ1
منظومـۀ  . کندوزة معرفتی وجود انسان پیوند برقرار میدر این شاخصه، مفهوم ایمان با ح

، )ص(اعتقادي خود، مراتب گوناگونی از اعتقاد به پروردگار متعال، نبوت پیامبر اسـالم 
. گیردرا در بر می) ع(عقیده به روز جزا و اعتقاد به امامت اهل بیت

و همسـویی بـا آن یـاد    » والیـت «اي از روایات از منظومۀ اعتقادي مؤمن با تعبیردر پاره
بلکـه  . نیسـت ) ع(منظور از والیت در این روایات صرفاً روایات اهـل بیـت   . شده است

کلینـی،  . (و والیت اهـل بیـت اوسـت   ) ص(خدا، والیت پیامبردرك رابطۀ طولی والیت
انمـا ولـیکم اهللا و رسـوله و الـذین امنـوا      «که آیۀ چنان)) ع(در روایت امام صادق2/21
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١١- ----------------)علیهااهللاسالم(الگوي فکري، رفتاري حضرت فاطمه هاي ایمان درشاخصه

در . بـر آن تاکیـد دارد  ) 55المائـده، (» الصاله و یوتون الزکاه و هم راکعونالذین یقیمون
وارد شــده از نظــر (هــاي اســالم پایــه« : یعنـی »دعــائم االســالم«روایـاتی کــه در بــاب  

در یکی از ایـن  » .نماز، زکات و حج، روزه و والیت: ها عبارتند ازاین پایه)) ع(صادقین
: فرمایـد اره والیت را برترین پایۀ اسالم دانسـته و مـی  خطاب به زر) ع(روایات امام باقر

والیـت  : یعنـی ،)2/18کلینـی، (»الوالیه افضل النها مفتاحهن و الوالی هو الدلیل علـیهن «
برترین پایه اسالم است زیرا در حکم کلید، جهت شـناخت سـایر ارکـان بـوده و والـی      

.  شودمیهاي دیگر رهنمون کسی است که مسلمین را به حقیقت پایه
: فرمایددر اهمیت والیت به عنوان شاخصۀ ایمان می) ع(درادامۀ همین حدیث امام باقر 

داري اي زراره، بدان اگر شخصی هر شب براي عبادت به پا خیزد، هر روز را بـه روزه «
سپري کند، همۀ اموال خود را در راه خدا تصدق نماید، هر ساله به زیـارت خانـۀ خـدا    

بهره ماند تا در نتیجـۀ ایـن شـناخت او را    از شناخت والیت ولی خدا بینایل گردد، اما
دوست داشته و همۀ کارهاي خود را به داللت او انجـام دهـد، چنـین کسـی حقـی بـر       
خداوند در کسب ثواب نخواهد داشت و از اهل ایمان شمرده نخواهد شد، مگـر اینکـه   

)2/19همانجا، . (»ت سازدخداوند نیکوکاران این گروه را با فضل خود وارد بهش

تعبد به فرایض دینی و اجتناب از معاصیـ2ـ1
پس از دستیابی به معرفت صحیح دینی، دومین شاخصۀ ایمان تقید به فـرایض شـرعی،   

اي از روایـات تمـایز   بر اساس پاره. انجام تکالیف دینی و دوري گزیدن از معاصی است
که چنان. ایض و دوري گزیدن از معاصی استمفهوم ایمان از اسالم از همین تقید به فر

ایمـان در  : یعنـی ،)2/32کلینی، (»االیمان ان یطاع اهللا فال یعصی«: فرمود) ع(امام صادق 
. اي که عصیان نشودگونهگرو اطاعت خداوند است به

هـاي  که اشاره شد در عصري که خوارج، مرجئه، معتزله و حتی غالت شیعه، تلقیچنان
معـارف،  : تفصـیل را نـک  . (ایمان و نقش عمل در ثبات یا زوال آن داشتندگوناگونی از

امامان شیعه هرگونه سستی در انجـام فـرایض الهـی و نیـز     ) 272ـ263شناخت حدیث، 
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آلوده شدن به گناه و معاصی را خلع جامۀ ایمان از قامت شخصیت انسان اعالم کـرده و  

. قرار دادندشخص را در حین ارتکاب معاصی در مرتبۀ مسلمانی
بـه  . کنـد طبق این روایات انسان دایماً نوسانی از مراتـب اسـالم و ایمـان را تجربـه مـی     

اي که ارتکاب معاصی او را در حـوزة مسـلمانی، و توبـه از گنـاه؛ و مـداومت بـر       گونه
ابوالصـباح کنـانی در حـدیثی از امـام     . طاعت الهی او را در جرگـۀ مؤمنـان وارد سـازد   

اگر کسـی بـه یگـانگی خداونـد     : مؤمنان گفتندبه امیر: کند که فرمودت میروای) ع(باقر 
پـس فـرایض   : شهادت دهد او مؤمن است؟ آن حضـرت فرمـود  ) ص(و رسالت محمد 

خدا کجاست؟ 
اگر « : گفتمی) ع(شنیدم که از قول امام علی ) ع(چنین از امام باقر هم: ابوالصباح گوید

رگز حکم نماز، روزه و نیز امـور حـالل و حـرام نـازل     ایمان صرفاً جنبۀ زبانی داشت ه
که انسان گواهی به یکتایی خـدا و  اي در بین ما معتقدند همینعده: من گفتم» گشتنمی

اگر چنین است پس چرا «: فرمود) ع(امام باقر . دهد او مؤمن است) ص(رسالت محمد 
کـه  ود؟ در صـورتی شـ هـا بریـده مـی   شود و چرا دست آنحدود الهی بر آنها جاري می

چـرا کـه مالئکـه خادمـان     . تر از مؤمن نیافریـده اسـت  اي عزیزتر و گرامیخداوند بنده
: سـپس فرمـود  » .اند، جوار خداوند، بهشت و حورالعین اختصاص به مؤمنان داردمؤمنان

)1/33کلینی، (.»پس چرا انکار کنندة فرایض کافر خواهد بود؟«
ـبه عنوان حقیقت ایمانشاخصۀ اعتقاد و عمل را نیز در حدیث دیگري که ارتباط دو

برتـرین اعمـال نـزد    : پرسـیدم ) ع(از امام صـادق  : گویددهد، ابوعمر زبیري مینشان می
آن : عـرض کـردم  . آنچه معیار پذیرش سایر اعمال خواهد بـود : خداوند چیست؟ فرمود

بین اعمال بـاالترین  ایمان به خدایی که جز او خدایی نیست، که در : کدام است؟ فرمود
: باز سؤال کردم. کندترین منزلت و برترین حظ و بهره را نصیب انسان میدرجه، شریف

االیمان عمـل  «: آیا ایمان، اعتقاد توأم با عمل یا اعتقاد بدون عمل است؟ حضرت فرمود
) اقـرار و اعتقـاد  (اش عمل است و قـول  ایمان همه: یعنی،»کله و القول بعض ذلک العمل

)2/34همو، . (د جزیی از همین عمل استخو
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١٣- ----------------)علیهااهللاسالم(الگوي فکري، رفتاري حضرت فاطمه هاي ایمان درشاخصه

تجسم ایمان کامل) س(فاطمۀ زهرا ـ 2
، بایـد گفـت کـه بهتـرین     )ع(بیـت  هاي ایمان در روایات اهـل بعد از آشنایی با شاخصه

هـایی اسـت کـه بـه طـور عملـی       روش براي شناخت ماهیت ایمان، شناخت شخصیت
عقایـد و سـیرة خـود، حقیقـت     هاي یاد شده را در وجود خود جمع کرده و با شاخصه

-در این مسیر، همگی درس) ع(زندگی پیشوایان معصوم . اندایمان را به نمایش گذاشته

امـا در ایـن مقالـه بـه     . ساز است و از این جهت تمایزي بر یکدیگر ندارندآموز و ایمان
.گیردمورد بررسی قرار می) س(زهرا طور اجمال الگوي فکري، رفتاري حضرت فاطمه

)ع(منظومۀ اعتقادي حضرت زهراـ 1ـ2
کـه او شـاگرد مکتـب    ایـن ) ع(اولین مطلب در شناخت منظومۀ اعتقادي حضرت زهـرا  

اي پا به عرصۀ وجود گذاشت و نشو و نمو کرد کـه مهـبط وحـی    وحی بوده و در خانه
لذا حضرتش شاهد مستقیم آمد و شد مالئکه و نزول روز بـه روز آیـات قـرآن بـر     . بود

خود موضوع نزول بسیاري از آیات قرآن قـرار  ) س(زهرا فاطمۀ . گوار خود بودپدر بزر
هاي اعتقاد و عمل گرفت که این آیات، گویاي شخصیت ملکوتی آن حضرت در عرصه

کـه بـر طبـق آن،    ) 33االحـزاب، . (از جملۀ این آیات، آیۀ تطهیر اسـت . آیدمیبه شمار 
. ه بلکــه در کــانون آن قــرار داردبــود) ع(از مصــادیق اهــل بیــت ) س(حضــرت زهــرا 

ــذي،( ــل، 5/328ترم ــن حنب ؛ 4/188؛ نیشــابوري، 3/357؛ حــاکم نیشــابوري، 6/293؛ اب
از طهـارت قلبـی و   ) س(بر پایۀ همین آیه، حضرت زهـرا  ) و مدارك دیگر12/6طبري،

و نیـز  16/312طباطبـایی،  : تفصـیل اسـتدالل را، نـک   (مقام عصـمت برخـوردار اسـت    
ال یمسه «: و نیز بر پایۀ کریمه) 44رت زهرا در روایات اهل تسنن، معارف، سیماي حض

داناي بـه حقـایق   ) ص(بیت پاك و معصوم رسول خدا اهل) 78الواقعه،(»اال المطهرون
)19/137طباطبایی، . (اندظاهري و غیبی قرآن بوده

محدثـه  )ع(انما سـمیت فاطمـه   «: که) ع(عالوه بر آن، طبق نصوص وارده از امام صادق 
فاطمه بنت «و نیز » الن المالئکه کانت تهبط من السماء فتنادیها کما تنادي مریم بنت عمران

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


1390ره دوازدهم، بهار و تابستان منهاج ـ سال هفتم، شما-- ---- ---------------- ------14
) س(حضرت زهرا ) 217و1/216الشرایع، صدوق، علل(»تکن ببیهرسول اهللا محدثه و لم

رود و محدث کسی است که قادر به شنیدن سـروش  به شمار می» محدثان« از مصادیق 
کلینـی،  . (د که مانند رسول و نبی در بیداري و خواب مالئکه را نبینـد غیبی است هر چن

) س(فاطمـه زهـرا   «): ع(طبق برخی از روایات از جمله حدیثی از امام صـادق  ) 1/271
در این مدت جبریـل بـه نـزد او    . هفتادوپنج روز زندگی کرد) ص(بعد از رحلت پیامبر 

مقامـات پـدرش   ) س(حضرت زهرا جبریل جهت آرامش . دادآمده و وي را تعزیت می
اش پـیش خواهـد آمـد، بـاخبر     حضرت را از وقایعی که در نسل و ذریهرا برشمرد و آن

فرمـود و بـدین سـان بـود کـه مصـحف       همه را ثبت مـی ) ع(حضرت علی . ساختمی
)241و1/240کلینی، (.»شکل گرفت) س(فاطمه 

ود که معرفت آن حضرت شروشن می) س(زهرا با چنین تحلیلی از شخصیت حضرت
از حقایق عالم یا باورها و عقاید اسالمی صرفاً از سنخ معلومات اکتسابی نبوده بلکـه آن  

ایـن سـنخ از دانـش بـه دلیـل      . اي بوده اسـت بزرگوار برخوردار از علوم لدنی و افاضه
شـود کـه   خطاناپذیري، صاحب خود را در شمار حجج الهـی قـرار داده و موجـب مـی    

بـدین  ) س(حضـرت زهـرا   . ها در شمار احادیث قابل احتجاج قرار گیردآنقول و فعل
سـیوطی، مسـند   : نـک (بـوده  ) ص(خـدا  جهت هم خود راویه و محدثۀ احادیث رسول

بـوده  ) ع(و هم گزارش قول و فعل خودشان از مصادیق حدیث اهل بیت )) س(الزهرا
. و قابل استناد است

)در باب توحید و نبوت) (س(را درسی از مکتب فکري حضرت زهـ 1ـ1ـ2
و نیـز گـرفتن   ) س(جا به جهت آشنایی مختصر با منظومۀ فکري حضرت زهـرا  در این

درسی از مکتب آن بزرگوار فرازي از خطبۀ آن بانو را که در مسـجد مدینـه القـا فرمـود     
که معرّف خوبی این خطبه شایسته است که. آوریمصرفاً درموضوع توحید و نبوت می

.تر واقع شودهاي عمیقموضوع بررسیـ شناخت جهان بینی اسالمی استجهت
هـاي  اي در مدح و ثناي پروردگار عالم با تأکیـد بـر نعمـت   حضرت، پس از ذکر مقدمه

: فرمـود ـکه در آداب دعـا وارد شـده اسـت   آن سانـبیکرانی که افاضه و انعام فرموده
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ایـن کالمـی   . اي که شریک نـدارد یگانه. دهم که معبودي جز خداوند نیستگواهی می«
چـه  ها قـرار داد و آن درك توحید را ویژة دل. است که تأویل و نتیجۀ آن اخالص است

خـدایی کـه رؤیـتش بـا دیـدگان،      . ها ظاهر نمـود برد، در اندیشهرا که عقل بدان پی می
آنکـه  بـی اشـیاء را  . ها ناممکن استاش با اوهام و خیالوصفش با زبانها و درك کیفیت

هایی الگو گرفتـه باشـد،   که از نمونهها را بدون آناي باشند، آفرید و آنمسبوق به سابقه
کـه بـه   آنبـی . همه را به قدرت خود هستی بخشید و به مشیت خود آفریـد . ایجاد نمود
کـه اثبـاتی   مگـر آن . ها سودي داشته باشدها نیازي و به صورت بخشیدن به آنوجود آن

ش و اشارتی باشد بر طاعتش و اظهاري براي قـدرتش و عبـودیتی بـراي    باشد بر حکمت
گاه بر طاعـت خـویش پـاداش قـرار داد و بـر      آن. مخلوقاتش و تحکیمی براي دعوتش

جهت دورسازي بندگان از عذابش وسوق دادن آنـان  . معصیت خویش کیفر مقدر فرمود
) 99و1/98طبرسی، االحتجاج، (.»اشبه مسیر بهشت

دهم که پدرم محمد، بنـده  گواهی می«:ر شهادت بر نبوت پدر بزرگوارش فرمودو نیز د
او را پیش از فرستادن به رسالت برگزیـد و پـیش از گـزینش بلنـد     . و فرستادة خداست

گاه که موجودات در غیـب  آن. مقام ساخت و پیش از مبعوث گرداندن، مصطفی گردانید
مصون بودند و بـه نهایـت نیسـتی    ) عدم(ناك هاي هولمکنون و پوشیده بودند و در پرده

چون خداوند به عاقبت امور آگاه بود و به حوادث روزگار احاطه داشـت و بـه   . مقرون
) کـه عـاملی باشـد   (را برانگیخـت  ) ص(خداوند محمد. مواقع امور محیط و مسلط بود

اش و تنفیـذي بـر مقـدرات    جهت اتمام امرش و عزیمتـی باشـد جهـت امضـاي حکـم     
هـا را بـر آتـش معتکـف     شان پرتفرقه یافت و آنها را در دینگاه که امتآن. اشحتمی

پس خداونـد  . هاي خود و منکران خدا با وجود شناخت او بودنددید، چه پرستشگر بت
مبهمـات را از دلهـاي آنهـا    . هـا را روشـن کـرد   ظلمـات آن ) ص(به وسیلۀ پدرم محمد 

پا ها بهجهت هدایت انسان) ص(پیامبر . زدودهاي تیرگی را از دیدگانشانبرداشت، پرده
ها را از گمراهی نجات داد و از کوردلی به بصیرت رساند و آنان را به دین خواست، آن

قوي هدایت کرد و به صراط مستقیم دعوت فرمود تا وقتی که خداونـد او را بـه سـوي    
) 1/99همان، (.»...خود فراخواند
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اع از حقیقتسویی با والیت در دفهمـ 2ـ1ـ2

وصف شـده  ) ص(ترین مردم به رسول خدا شبیه) س(اي از روایات، فاطمۀ زهرا درپاره
مردم را ندیدم که ازجهت کالم و سـخن  احدي از«: گویدعایشه ضمن سخنی می. است
وارد ) ص(هرگـاه بـر پیـامبر    . باشـد ) ص(به رسـول خـدا  ) س(تر از فاطمۀ زهرا شبیه
بوسـید و او را بـر جـاي خـود     گفت، دستان او را میمیشد، حضرت به او خوشامدمی
شد، او به پـدرش خوشـامد   وارد می) س(بر فاطمه ) ص(نشاند و هرگاه رسول خدا می
این جمله ) به نقل از امالی طوسی43/25مجلسی، (.»زدگفت و بردستان او بوسه میمی

سـویی کامـل   فسانی و هـم نشاند، رمزي بر اتحاد ناو را بر جاي خود می) ص(که پیامبر 
) س(ضمناً مراد از شباهت حضـرت زهـرا   . دربردارد) ص(با پیامبر ) س(حضرت زهرا 

بلکـه ایـن شـباهت،    . ، شباهت در صفات ظاهري مانند شکل و قیافه نبود)ص(با پیامبر 
عصـمت، تـرس از خـدا، شـوق     : اشتراك در صفات انسانی و خصوصیات معنوي مانند

هاي مهـم ایمـانی حضـرت    از شاخصه. و دفاع از حقیقت استپذیري عبادت، مسئولیت
هـاي او در  در این حوزه، تبعیت کامل آن بزرگوار از مقام والیت و مجاهدت) س(زهرا 

و ) ص(دفاع از حقیقت در دوران زندگانی است که مصادیق متعددي در حیـات پیـامبر   
هـم در  هد محـدودي آن جا به ذکر شوادر این. مصادیقی پس از رحلت آن بزرگوار دارد

.شودباشد، بسنده می) س(حدي که معرّف عقاید حضرت زهرا 
قاضی ابومحمد الکرخـی در  ): ص(در محضر پیامبر ) س(ـ ادب حضرت زهرا 1ـ2ـ1ـ2

آورده اسـت کـه آن حضـرت حـدیثی از فاطمـۀ      ) ع(کتاب خود به نقل از امام صـادق  
ال تجعلوا دعاء الرسول بینکم کـدعاء  «:به این شرح بازگو نموده که چون آیۀ) س(زهرا 

را در میـان خـود ماننـد صـدا     ) ص(صدا کردن پیامبر : یعنی)  63النور، (» بعضکم بعضا
را با عنـوان پـدر   ) ص(که رسول خدا نازل گردید، من از این. کردن یکدیگر قرار ندهید

» رسـول خـدا  « لذا از آن به بعد آن حضرت را بـا عنـوان   . خطاب کنم، واهمه پیدا کردم
چند مرتبه از من اعراض کرد و توجهی نشـان  ) ص(رسول خدا . مورد خطاب قرار دادم

تـو  . این آیه دربارة تو و اهل و نسل تو نازل نشده است! اي فاطمه: که فرمودنداد تا این
این آیه دربارة جفاکاران و افراد خشن قریش نازل شده، همان افـراد  . از منی و من از تو
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تو مرا با همان عنوان پدر صدا بزن که مایۀ زنده شدن دل من و رضایت . غرورمتکبر و م
و426به نقل از مناقب ابن شهرآشوب، ابن المغازلی، 43/33مجلسی، . (پروردگار است

) س(هاي حضرت زهـرا خوشامدگویی(گفته از قول عایشه ضمناً در حدیث پیش) 427
جلـوة دیگـري از ادب و اخـالص بـانوي     ،)ي اوهانسبت به پدر و بوسه زدن بر دست
.از نظر گذشت) ص(مکرم اسالم نسبت به ساحت پیامبر

پـس از وفـات حضـرت خدیجـه،     : ـ حمایت از پدر در مقابل مشرکان قـریش 2ـ2ـ1ـ2
که دختر خردسالی بیش نبود حمایت از پدر بزرگوار را برعهده گرفت ) س(زهرا فاطمۀ

ابـن  . (گردیـد » ابیهـا ام«دریافـت کنیـۀ  مفتخر بـه نمود کهو دراین مسیر چنان استقامت
کردن آن تالش هاي دشمن و خنثیحضرت درشناخت توطئه) 23؛ مکی، 406المغازلی، 

در نوبتی مشرکان قریش در حجر اسماعیل «:داد، از جمله خود می گویدفراوان به خرج
اي بـه او وارد  هر کـدام ضـربه  ) ص(گرد آمده و با هم قرار گذاشتند که با آمدن محمد 

از ماجرا خبردارشد و وارد بر پدر ) س(فاطمه حضرت. ساخته و حضرت را ازبین ببرند
) ص(رسول خـدا  . اندمشرکان قریش علیه شما جمع شده! اي پدر: گردید و عرض کرد

مشـرکان بـا   . تو در خانه باش، سپس خارج شد و به مسجد الحرام رفت! دخترم: فرمود
مشتی ریگ به سوي ) ص(خدا رسول. اي خود را به زیرافکندندسره) ص(دیدن پیامبر 
به احدي ازمشرکان از آن ریگ : گویدراوي می. رویتان سیاه باد: کرد و فرمودآنان پرتاب

) 3/367حاکم نیشابوري، (.»چیزي اصابت نکرد مگر آن که در جنگ بدر هالك گردید
امبر در مکّه همراه با پدر بـوده و  هاي اقامت پیبه این ترتیب در سال) س(حضرت زهرا 

لجنـه  . (طالب و جز آن سهیم گردیدهاي این دوران مانند زندگی در شعب ابیدر سختی
فاطمـه  . تصمیم به هجرت گرفـت ) ص(که رسول خدا تا آن) 66التحقیق، اعالم الهدایه، 

لگی سـا 8به مدینه، در سـن  ) ص(نیز به فاصلۀ کوتاهی بعد از هجرت پیامبر ) س(زهرا
مکه را به قصد مدینه ترك ) ع(در شمار مهاجران قرارگرفت و با همراهی حضرت علی 

)به نقل از سیره الحلبیه260؛ حسنی،41یعقوبی، . (نمود
در ) س(از شـرکت حضـرت زهـرا    : ها و تیمـار مجروحـان  شرکت در جنگـ3ـ2ـ1ـ2

اش ر حضـرت از جمله حضو. هایی رسیده استي صدر اسالم گزارشهابرخی از جنگ

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


1390ره دوازدهم، بهار و تابستان منهاج ـ سال هفتم، شما-- ------ - -------------- -----18
چـون  ) س(به گزارش ابن سعد، حضرت فاطمه . در جنگ احد و تیمارداري مجروحان

) ص(به درمـان پیـامبر   ) ع(زخم و جراحت را بر چهرة پدر مشاهده نمود به اتفاق علی 
بـر زخـم   ) س(آب ریختـه و فاطمـه   ) ع(بـه ایـن صـورت کـه علـی      . مشغول گردیـد 

) س(کـه فاطمـه   تـا آن . آمـد بنـد نمـی  ) ص(مبر اما خونریزي سر پیا. نهادپدر مرهم می
ایـن وقـت بـود کـه     در. محل زخم قـرارداد زده، خاکستر آن را دراي حصیر آتشقطعه

را ) ص(حضـرت در همـان حـال دشـمنان پیـامبر      . متوقف شـد ) ص(خونریزي پیامبر 
را خـونین کـرد،   ) ص(غضب خدا بر کسی کـه چهـره پیـامبر    «: گفتنفرین کرده و می

به نقل از کتـاب  1/179و نیز طبرسی، اعالم الوري، 2/37ابن سعد، : نک(.»بادمضاعف 
)ابان بن عثمان

جریان مباهله از حوادث مشهور تاریخ : در روز مباهله) ص(همراهی با پیامبر ـ 4ـ2ـ1ـ2
بیـت خـود جهـت مباهلـه در برابـر      بـا اهـل  ) ص(اسالم است که به موجب آن پیـامبر  

از سورة آل عمـران خطـاب بـه    62فرمان مباهله، طبق آیۀ . رفتمسیحیان نجران قرار گ
در اجراي این فرمان، حسن و حسین را بـه عنـوان   ) ص(رسول خدا صادر شد و پیامبر 

را بـه عنـوان   ) ع(را به عنوان مصداقی از زنان و حضرت علی ) س(پسران، فاطمه زهرا 
؛ زمخشـري،  8/98رازي، فخـر  : تفصیل مـاجرا را نـک  . (نفس خود به محل مباهله آورد

؛ معـارف، مبـاحثی از تـاریخ و علـوم قرآنـی،      1/347؛ شـوکانی،  163/؛ بیضاوي، 1/193
هر چند مسیحیان با مشـاهدة ایـن   ) 1/379؛ ابن کثیر دمشقی، 1/762؛ طبرسی،325ـ324

هاي نـورانی، از مباهلـه صـرف نظـر کـرده و راضـی بـه پرداخـت جزیـه شـدند           چهره
. بـه اثبـات رسـید   ) س(وع مباهله دو شأن جهت فاطمه زهرالکن در موض) جاهاهمان(

قرار گرفته و با مقـام رسـالت   ) ص(اسالم که آن حضرت گواه حقانیت پیامبرنخست آن
بـه همـراه پـدر،    ) س(که در صورت انجام مباهله حضرت زهرادیگر آن. همراهی نمود

گرفـت کـه ایـن    همسر و دو فرزند خود از مصادیق اشخاص مستجاب الدعوه قرار مـی 
.باشدخود مقام بزرگی جهت ظهور ایمان کامل در شخصیت آن حضرت می

فصـل مشـبعی از   ): ص(پـس از پیـامبر  ) س(هاي حضـرت زهـرا   ـ مجاهدت5ـ2ـ1ـ2
به عملکـرد سیاسـی، اجتمـاعی آن حضـرت پـس از      ) س(هاي حضرت زهرامجاهدت
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طلبد اما رئـوس  را میها مجال وسیعیاختصاص دارد که بررسی آن) ص(رحلت پیامبر 
:ها به اجمال عبارتند ازاین مجاهدت

در دفاع از حق شخصی خود، طرح ) ایراد خطبۀ فدکیه(سخنرانی در مسجد مدینه ـالف
طبرسـی  . (، توبیخ عناصر سسـت پیمـان و استیضـاح غاضـبان خالفـت     )ع(امامت علی 
)100ـ98االحتجاج، 

در موضـوع  ) ص(روایات و اقـدامات پیـامبر   مالقات با زنان انصار و به یاد آوردنـب
)135بیومی مهران، ). (ع(امامت حضرت علی 

جهت مبارزه با انحرافات سیاسـی صـدر اسـالم و    ) ع(مرکزیت خانۀ حضرت زهرا ـج
؛ ابـن ابـی   30ــ 29ابـن قتیبـه دینـوري،    . ( صدمه دیدن ایشان در مسیر همین مبـارزات 

)2/21الحدید، 
ان خالفت، قطـع مالقـات بـا آنـان و اعـالم عـدم رضـایت از        روي گردانی از غاصبـد

ان اهللا یغضـب لغضـب فاطمـه و    «: که) ص(ها با یادآوردي این حدیث پیامبر کرد آنعمل
بـه نقـل از االمامـه و    182اعـالم الهدایـه   : و نیز نک416ابن المغازلی، (.»یرضی لرضها

) 86؛ سیوطی،5/252السیاسه؛ بخاري، 
جنـازه و نمـازگزاردن بـر ایشـان و     خالفت در تشییعغاصبانازه به شرکتاجعدمـه

به نقل از روضه الواعظین و الکـافی، ابـن ابـی    43/191مجلسی،. (وصیت به دفن شبانه
)16/280الحدید، 

:در پایان این بخش ذکر دو نکته ضروري است
از رحلـت  بـه فاصـلۀکوتاهی بعـد   ) س(به شهادت قراین تـاریخی، حضـرت زهـرا   ـ 1

روز 90روز، 75: این مدت را در روایات مختلف. چشم از جهان فروبست) ص(پیامبر 
که در مجموع، ایامی بسـیار کوتـاه   ) 192ـ191اعالم الهدایه، : نک. (اندتا شش ماه نوشته

پـس از  ) س(وفات سریع الوقـوع حضـرت زهـرا    . جهت مرگ بانویی جوان بوده است
زمـان و خصوصـاً مصـائب وارده بـر آن     ث سیاسـی آن مرگ پدر، بدون شک بـا حـواد  

اعـالم  . (بـوده اسـت  » شـهیده «حضرت در ارتباط بوده و در واقع بانوي برگزیدة اسالم،
را صـرفاً  ) س(توان علت وفات قریب الوقوع حضرت زهراو نمی) 191و174الهدایه، 
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در جـاي  ) س(عنوان کرد زیرا حضرت زهرا ) ص(تألمات روحی ناشی از وفات پیامبر 

.داري نیز بوده استخود اسوة صبر و خویشتن
مخفـی مانـده اسـت، خـود عالمتـی بـر       ) س(این موضوع کـه قبـر حضـرت زهـرا     ـ 2

کرد غاضـبان خالفـت و حـق ایشـان    سؤال بردن عملهاي آن حضرت و زیرمجاهدت
خـود از همـان   ) س(رسد که مخفی بودن قبر حضـرت زهـرا   دارد و به نظر می) فدك(

.تاریخی ایشان در دفن شبانه، مایه گرفته استوصیت

)س(بررسی سیرة عبادي حضرت زهرا ـ 2ـ2
هاي ایمان، ظهور سـیرة عبـادي و اجتنـاب از معاصـی، در     گفته شد که یکی از شاخصه

نیز عبادت از مؤثرترین طرق جهـت نیـل بـه کمـاالت انسـانی و      . شخصیت مؤمن است
کـه  چنـان . نیاز نیسـت از آن بی) ص(ول خدا کس حتی رسمقامات معنوي است که هیچ

و من اللیل فتهجد به نافلـه لـک عسـی ان    «:فرمایدخداي منان خطاب به پیامبر خود می
) از خـواب برخیـز  (و پاسی از شب را : یعنی،)79االسراء، (»یبعثک ربک مقاما محمودا

توست، امید است این یک وظیفۀ اضافی براي. بپرداز) نماز و قرآن خواندن(و به تهجد 
نیـز شـبها سـاعاتی    ) ص(رسول خـدا  . که پروردگارت تو را به مقامی پسندیده برانگیزد
)20و 5ـ1المزّمل،. (بردمتمادي به راز و نیاز با پروردگار خود به سر می

مثال جهت عبـادت  از شوقی بی) ص(پروردة پیامبر به عنوان دست) س(فاطمه حضرت
کـه  از جمله آن. بر این مطلب شواهد متعددي وجود دارد. ار بودپروردگار عالم برخورد

لطاعه مشاشها تفرغتفاطمه مالاهللا قلبها وجوارحها ایمانا الیان ابنتی«: فرمایدخدا میرسول
دخترم فاطمه را خداونـد  : یعنی،)به نقل از مناقب ابن شهرآشوب43/46مجلسی، (»اهللا

ان پرساخته و وجود اومستغرق درطاعت خداوند وجودش را ازایمقلب، جوارح و عمق
: فرمـود ) س(در وصف عبادت حضرت زهـرا  ) ص(در روایتی دیگر رسول خدا . است

پرتـو  هـا خیزد نور او جهت مالئکه آسمانچون فاطمه در محراب خود به عبادت برمی«
)24/17صدوق، امالی، (.»شود همانند پرتوافکنی نورستارگان جهت اهل زمینافکن می
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صورت هاي جمعه به اینخصوصاً درشبصحنۀ عبادت مادر را) ع(حسن فرزندش امام
مادرم را مشاهده کردم که در شب جمعه خود به عبادت قیام نمـود  «: کند کهگزارش می

شنیدم که مؤمنین و می. مرتب در حال رکوع و سجود بود تا آن که روشنایی صبح سرزد
کرد و در حق خود دعا را با نام صدا زده و برایشان دعا میها کرد، آنمؤمنات را دعا می

کنی؟ طور که براي دیگران دعامیکنی آنچراجهت خود دعانمی! مادراي: گفتم. کردنمی
)به نقل از علل الشرایع82ـ43/81مجلسی، (.»خانههمسایه سپس اهلپسرم اول: فرمود

روز ، آن بزرگـوار سـاعات پایـانی   کهاین) س(نکتۀ دیگر در سیرة عبادي حضرت زهرا 
داري دهۀ هاي رمضان نیز به شب زندهداد و در ماهجمعه را به دعا کردن اختصاص می

لیـالی  مداومت داشت و همۀ ساکنان خانه را به احیـاي ـ)ص(خداچونان رسولـآخر
م مجلسی، اعال. (گشتگاه خود نیز به دعا و عبادت مشغول مینمود، آنقدر ترغیب می

) س(زهرا در بین امت اسالم عبادتگري چون فاطمه«: گویدبصري میحسن) 42الهدایه،
مجلسـی،  (.»ظاهر نشده او چنان بر اقامۀ نماز مداومت نمـود کـه پاهـایش متـورم شـد     

)  84و43/76
صـادر نمـود   ) س(هایی جهت فاطمه زهـرا دستورالعمل) ص(طبق روایاتی رسول خدا

یکـی از آن  . حضـرت تـازه و پرنشـاط بـاقی بمانـد     وحیۀ عبادي آنها رکه با اجراي آن
) ع(در اهمیت این تسبیح همان بـس کـه امـام بـاقر     . موارد اعطاي تسبیح معروف است

و لو کان شـی افضـل منـه    ) ع(ما عبداهللا بشی من التمجید افضل من تسبیح فاطمه «: فرمود
،)هردو به نقل از الکافی2/1024، ؛ حر عاملی43/64مجلسی، (».اهللا فاطمهلنحله رسول

مـورد عبـادت قـرار    ) س(خداوند از جهت تمجید به چیزي چون تسبیح فاطمـه  :یعنی
آن ) ص(بود، رسول خـدا  ) ع(نگرفته، و اگر ذکر دیگري برتر از تسبیح حضرت فاطمه 

. کردهدیه می) س(را به فاطمه 
ا از مصادیق ذکر کثیر اعالم ر) س(تسبیح حضرت زهرا ) ع(در روایت دیگر امام صادق 

»اذکرواهللا ذکراً کثیـراً «: که خداوند در آیۀ) به نقل از الکافی2/1022حر عاملی، (فرمود 
. را از مومنان خواسته استآن) 41االحزاب،(
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، آمـوزش اذکـار قبـل    )س(جهت حضرت زهـرا ) ص(دستورالعمل عبادي دیگر پیامبر 

بـر مـن وارد   ) ص(رسـول خـدا   «:کند کهل میحضرت خود نق. از خواب به ایشان بود
! اي فاطمـه : فرمـود ) ص(پیـامبر  . که من جهت استراحت بستر پهن کرده بودمشد وقتی

کنـی، انبیـاء را شـفیع   قرآن را خـتم . دهیکه چهار کار انجامنخوابی جز آن) سعی کن(
) ص(بر پیـام . خود سازي، مؤمنان را از خود راضی کنی و حج و عمـره گـذارده باشـی   

مـن صـبر کـردم تـا نمـاز      . این را گفت و سپس خود به نماز و مناجات مشغول گردید
مرا به چهار چیز امـر  ) ص(خدا اي رسول: گاه گفتمبه پایان رسید، آن) ص(رسول خدا 

هر گـاه  «: حضرت تبسمی کرده فرمود. فرمودي که انجام آن در هر شرایطی میسر نیست
. حد بخوانی مانند آن اسـت کـه قـرآن را خـتم کـرده باشـی      سه مرتبه سوره قل هو اهللا ا

چون بر من و پیامبران قبل از مـن صـلوات نثـار کنـی، مـا در روز قیامـت شـفیعان تـو         
گاه که براي مؤمنان طلب مغفرت کنی، آنان از تو راضی خواهند گشـت  آن. خواهیم بود

اکبـر مـداومت ورزي، مثـل آن    و چون به ذکرسبحان اهللا و الحمدهللا و ال الـه االاهللا و اهللا 
بـه نقـل از   213لجنـه التحقیـق، اعـالم الهدایـه،     (» .است که حج و عمره گذارده باشـی 

)خالصه االذکار

)س(مصادیقی از عبادت حضرت زهرا ـ 1ـ2ـ2
خداوند ایمان را مایۀ تطهیر شما از شرك قـرار داد  «: فرمایداز فراز خطبۀ حضرت که می

شـما از کبـر و روزه را جهـت تثبیـت اخـالص و حـج را مایـه        و نماز را وسیلۀ دوري 
استحکام دین و عدالت را سبب پیوستگی دلها و اطاعـت از مـا را مایـۀ انتظـام ملـت و      
امامت را مایۀ ایمنی از تفرقه و جهاد را مایۀ عزت اسالم و صبر را عامل کمـک در نیـل   

اصالح عامه و نیکی به والـدین  اي براي ثواب، و امر به معروف و نهی از منکر را وسیله
را مانع از نزول خشم الهی و صلۀ رحم را عامل طول عمر و افزایش نعمـت و قصـاص   

طبرسی، (» ...اي جهت دستیابی به آمرزش ورا ضامن حفظ نفوس و وفا به نذر را وسیله
حضرت در مسیر عبادت پروردگار به مصـادیق کامـل   آید که آنبر می) 1/99االحتجاج، 

اي قایل بوده و انجام آن عبـادت را عامـل   شراف داشته و جهت هر عبادتی به فلسفهآن ا
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قهري است که آن بزرگوار عامل به تمام عباداتی بـود  . دانستنیل به کماالت معنوي می
) س(بنا بـراین در سـیرة عبـادي حضـرت زهـرا     . که از لزوم انجام آن سخن گفته است

تـوان بـه گذشـت در راه    ها میي دارد که از جملۀ آنانجام برخی از عبادات تبلور بیشتر
. خدا و انفاق مداوم اشاره کرد

)س(گذشت و انفاق در سیرة عبادي حضرت زهرا ـ 2ـ2ـ2
. از مصادیق ابـرار اسـت  ) س(حضرت فاطمه ) 22ـ5(بر اساس منطوق آیات سورة دهر

ذر، انجـام سـه روز روزه   در این آیات مراد از ن. (کنندابراري که به نذرهاي خود وفا می
جهـت شـفاي حسـنین بـه راهنمـایی      ) س(و حضرت فاطمه ) ع(بود که حضرت علی 

که انجام سه روز ـو در مسیر ایفاي نذر) 4/670زمخشري، : نک(پیامبر نذر کرده بودند 
نمایند و در این کـار  افطاري خود را کریمانه به مسکین، یتیم و اسیر ایثار میـروزه بود

؛ خـازن،  4/670زمخشـري،  : تفصیل ماجرا نک. (خداوند قصد و نیتی ندارندجز رضاي
؛ 30/244؛ فخـر رازي،  4/466؛ نسـفی،  4/428؛ فـرّاء بغـوي،   6/412؛ نیشابوري، 4/378

) ؛ در روایات گوناگون310-2/229؛ حاکم حسکانی،5/349شوکانی، 
) ص(پیامبر نیز ریشه در تربیت خاص آن حضرت توسط ) س(زهرا گري حضرتانفاق
: از جملــه محمــدبن قــیس گویــد. در ایــن زمینــه شــواهد متعــددي وجــود دارد. دارد

کرد حضرتمیرا که مالقاتگشت نخستین کسیاز سفر باز می) ص(خدا چون رسول«
) ص(خـدا  یکی از سفرها رسولدر. کردمیبود و مدتی طوالنی نزد او اقامت) س(زهرا 

وارد شده و مشاهده کرد که آن حضرت دسـتبند،  ) س(زهرا پس از مراجعت بر حضرت
. اي نیز بر بـاب منـزل نصـب کـرده اسـت     اي به خود آویخته و پردهگردنبند و گوشواره

که ناراحتی از سیماي ایشان هویـدا بـود، از منـزل    اي در حالیبعد از لحظه) ص(پیامبر 
شـده بـود و   که متوجـه نـاراحتی پـدر    ) س(حضرت فاطمه . خارج گردید) س(فاطمه 

علت ناراحتی را حدس زده بود، زینت آالت خود و پرده را برگرفته و نزد رسـول خـدا    
کند کـه  عرض می. بگو که دخترت سالم رساند) ص(به پیامبر : فرستاد و به قاصد گفت

با مشاهدة این صحنه سـه  ) ص(رسول خدا : قاصد گوید. ها را در راه خدا انفاق کناین
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مجلسـی،  (.»...دنیا متعلق به محمد و آل محمد نیسـت . دایش گرددپدرش ف«: بار فرمود

)به نقل از امالی صدوق با اندکی تلخیص43/20
ذکر این مطلب ضروري است که استفاده از وسایل زینتی جهت بانوان یا تزیین خانه با 

از سـورة اعـراف اسـتفاده    31پرده و امثال آن فی نفسه اشکالی ندارد و قرآن نیز در آیۀ 
اما اعمال این سـیرة  . هاي دنیا را براي مؤمنان مجاز دانسته استهاي پاك و زینتروزي

جهت قطع هرگونه وابسـتگی  ) س(نسبت به حضرت زهرا ) ص(تربیتی از ناحیۀ پیامبر 
از ایـن جهـت داراي   ) س(حضرت فاطمۀ زهرا . آن حضرت به دنیا و تعلقّات مادي بود

اي داشته و به کمترین اند که سیرة معیشتی ویژهودهب) ع(شخصیتی همانند حضرت علی 
حد از مواهب زندگانی قناعت ورزید و در همان حـال خطـاب بـه عثمـان بـن حنیـف       

امام شما از دنیاي شما به دو جامۀ فرسوده و دو قرص نـان رضـایت   ! آگاه باش«: فرمود
هیزگـاري و تـالش   امـا بـا پر  . بدانید که شما توانایی چنین کـاري را نداریـد  . داده است

)45سیدرضی، نامه (.»فراوان و پاکدامنی و راستی مرا یاري دهید
بـودم کـه   ) س(تـان حضـرت فاطمـه    نزد جـده : اسماء بنت عمیس به امام چهارم گوید

از ) ع(کـه علـی   ـبر او وارد شـد و در گـردن او گردنبنـدي از طـال    ) ص(رسول خدا 
:به دختر خویش فرمـود ) ص(پیامبر . اهده کردمشـاندوخته فیئ براي او تهیه کرده بود

این موضوع که مردم بگویند فاطمه دختر محمد است تو را مغرور نسازد در حالی کـه  «
را بند را از خود جـدا سـاخته، آن  حضرت بالفاصله گردن» .لباس جباران بر تن کرده اي

ن کـار فاطمـه   از ای) ص(رسول خدا . اي خرید و آزاد ساختفروخت و با پول آن برده
) علیه السالمبه نقل از صحیفه الرضا 43/27مجلسی، . (مسرور گشت

مزرعـۀ  ) ص(آن بود که وقتی رسـول خـدا   ) ص(به هر حال نتیجۀ تربیت عملی پیامبر 
کـه تغییـري در روحیـۀ آن بزرگـوار     بخشـید بـدون آن  ) س(فدك را به حضرت زهـرا  

خدا مبادرت ورزیـد و چیـزي از آن را بـراي    پدید آید، به انفاق عواید ساالنه آن در راه 
درآمـد فـدك   «طبـق برخـی از تحقیقـات    . حیات شخصی خود و فرزندانش برنداشـت 

هزار سکه بوده است که حضرت هـر سـاله   120الی 20هزار درهم یا 24ساالنه بالغ بر 
.»کـرد مـی به اندازة قـوت خـانواده خـود از آن برداشـته و بقیـه را بـین فقـراء تقسـیم         
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با استفاده از قمی؛ سفینه البحار، مجلسی؛ بحاراالنوار، صـمدي؛ معجـم   14شیرخدایی،(
...) البلدان و

که مراتب ایمانی آن حضرت افزایش یافـت و بعـد   آن) س(از نتایج انفاق حضرت زهرا 
اي که گرچـه بـه ظـاهر، دسـت آن بـانو از      معنوي شخصیت او تکامل پیدا کرد به گونه

گاه خـود و فرزنـدانش گرسـنگی را هـم تحمـل      ه و خالی ماند و گهمواهب دنیوي کوتا
امـا  ) به نقل از الخرائج و الجـرائح راونـدي  43/27؛ مجلسی، 64ابن شاهین،(کردند، می

در عوض آن بزرگوار نیز همانند حضرت مـریم مشـمول رزق آسـمانی قـرار گرفـت و      
.مرزوق به پذیرایی مستقیم الهی گشت

؛ ابـن  43/29مجلسـی،  : از جمله نک. (متعددي در دست استدر این خصوص روایات 
را زمخشري به مناسبت تفسیر آیات مربوط به سرگذشـت  یک نمونۀ آن) 68ـ66شاهین، 

دهـد کـه بـراي حضـرت    ایـن حـدیث نشـان مـی    . نقل کرده است) س(حضرت مریم
خـود  از دختـر  ) ص(بار که رسول خداشد و یکنیز طعام آسمانی نازل می) س(فاطمه 
هو من عنداهللا «: کرد که این طعام از کجا رسیده است؟ آن حضرت عرض کرد کهسؤال 

لـذا در نـوبتی   ) سـورة آل عمـران  37اشاره بـه آیـۀ   (»انّ اهللا یرزق من یشاء بغیر حساب
الحمدهللا الذي جعلک شبیهه سیده نساء «: بدین شکل خدا را سپاس گفت که) ص(پیامبر 

اس خدایی را که تو را همانند بانوي برگزیدة بنی اسـراییل قـرار   سپ: یعنی،»بنی اسراییل
)1/359زمخشري، . (داد

)س(پاکدامنی و عفاف در شخصیت اخالقی حضرت زهراـ 3ـ2
که خصوصاً براي بـانوان  ـ )س(هاي ایمان در شخصیت حضرت زهرا یکی از شاخصه
عفـاف یعنـی   . داردحضرت ارتبـاط به موضوع عفاف و پاکدامنی آنـدرس آموز است

) س(حضـرت فاطمـه   . پارسایی و پاکدامنی و حفظ خود از هرگونه لغـزش و آلـودگی  
»انما یریـد اهللا لیـذهب عـنکم الـرجس اهـل البیـت و یطهـرکم تطهیـرا        «: طبق آیۀ کریمه

و نیـز همـین   16/312طباطبـایی،  : نـک . (به زینت عصمت آراسته بـود ) 33االحزاب،(
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که متضمن پاکی مطلق او از هرگونه رجـس  )) س(ضرت زهرامنظومۀ اعتقادي ح: مقاله

از جهت پاکی ) س(عالوه بر آن در بسیاري از روایات حضرت فاطمه . و آلودگی است
یـا  «: و عفاف با حضرت مریم مقایسه شده است و پاکی حضرت مریم در آیـاتی ماننـد  

ان التـی احصـنت   مریم بنـت عمـر  «و)42آل عمران، (»...مریم ان اهللا اصطفیک و طهرك
به همـین ترتیـب   . مورد گواهی پروردگار عالم قرار گرفته است)12التحریم،(» ...فرجها

انّ فاطمه احصنت فرجهـا  «:کند که فرمودنقل می) ص(عبداهللا بن مسعود از رسول خدا
فاطمـه،  : یعنی،)418؛ ابن المغازلی،3/363حاکم نیشابوري، (.»فحرم اهللا ذریتها علی النار

گونه آلودگی حفظ کرد و خداونـد نیـز ذریـۀ او را بـر آتـش حـرام       من خود را از هردا
روایـاتی وارد  ) س(در رابطه با پاکدامنی حضرت زهـرا  .) و از آتش حفظ کرد. (ساخت

مجلسی به نقل از نـوادر راونـدي بـا سـند خـود از حضـرت       : کهشده است از جمله آن
اجـازه  ) س(ا جهت ورود به حضرت زهرا روزي شخصی نابین: کند کهنقل می) ع(علی 
) س(از حضـرت زهـرا   ) ص(پیـامبر  . حضرت در حجاب شده و اجـازه فرمـود  . طلبید
اگر او مـرا  : بیند؟ حضرت عرض کردمیکه او تو را نچرا در حجاب شدي با آن: پرسید

) ص(جـا پیـامبر   در این. او ضمناً قادر به استشمام بواست. بینمبیند من که او را مینمی
) 446؛ ابن المغازلی، 43/91مجلسی، (.»هم که تو پارة تن منیدگواهی می«: فرمود

نقل کـرده  ) ع(به نقل از پدران خود از حضرت علی ) ع(در حدیث دیگري امام صادق 
. نظر اصـحاب خـود را دربـارة وضـعیت زن جویـا گردیـد      ) ص(که روزي رسول خدا 

: سؤال دیگري کـرد کـه  ) ص(رسول خدا . ستزن به منزلۀ عورت و ناموس ما ا: گفتند
ترین فاصله را به درگاه خدا خواهد داشت؟ ما بـر ایـن سـؤال    در چه حالتی زن نزدیک

جریان این سؤال قرارگرفـت  در) س(فاطمه چون حضرت. نداشتیمپاسخی) ص(پیامبر 
لت زن ترین حانزدیک: برو و به او خبر بده که) ص(نزد پیامبر : عرض کرد) ع(به علی 

بـا  ) ص(رسـول خـدا   . اش مستقر شـود به پروردگار خود، زمانی است که در کنج خانه
؛ 447ابـن المغـازلی،   (» .حقاً که فاطمـه، پـارة تـن مـن اسـت     «: شنیدن این پاسخ فرمود

)به نقل از راوندي43/91مجلسی، 
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از روایات اخیر نباید تصور شود که تفکـر اسـالم نشـاندن زن در گوشـۀ خانـه و قطـع      
که فرازهـایی  ـ)س(چه با توجه به سیرة عملی حضرت زهرا . ارتباط او با جامعه است

که ) س(اش حضرت زینبو نیز سیرة دختر گرامیـاز آن درهمین مقاله ازنظر گذشت
شود که حضور اجتماعی قوي در صحنۀ عاشورا و حوادث پس از آن داشت، روشن می

ز حضور زاید در جامعه و اختالط غیرضـرور بـا   مراد از روایات پیش گفته اجتناب زن ا
.عوامل نامحرم است که به هر جهت صدمه زننده به شخصیت ایمانی زن خواهد بود

نتایج مقاله
است، ایمان دو شاخصـۀ  ) ع(هاي اسالمی که برخاسته از روایات معصومان در آموزهـ 1

، تعبـد بـه   )ع(بیـت داشتن منظومۀ اعتقادي صحیح با همسـویی والیـت اهـل   : کلی دارد
. فرایض دینی و دوري گزیدن از معاصی الهی

، شاگرد مکتب وحی، محدث و محدث و صاحب حـدیث شـرعی   )س(فاطمۀ زهرا ـ 2
مانـدة ایشـان بیـانگر دیـدگاه اعتقـادي صـحیح او از      است کـه بیانـات و خطـب بـاقی    

. اسالم است
، الگوي عملی انجام همۀ در چهارچوب عمل به ضوابط شرعی) س(حضرت فاطمه ـ 3

در عین حال مداومت بر نماز، سخاوتمندي در مقام انفاق، ایثـارو  . عبادات اسالمی است
ترجیح دیگران بر خود و جهاد فکري و عملی در مقابلـه بـا ظلـم و باطـل از مهمتـرین      

.عبادات در سراسر دوران حیات ایشان است

کتابشناسی
.ـ قرآن کریم1
عزالدین، شرح نهج البالغه، تحقیق محمدابوالفضل ابراهیم، بیروت، دار احیاء ـ ابن ابی الحدید،2

.ق.هـ1378الکتب العربیه، 
ـ ابن المغازلی، ابوالحسن علی بن محمد جالبی، مناقب اهل البیت، المجمع العالمی للتقریب بین 3

.ق.هـ1427المذاهب، 
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.ق.هـ1409وت، دارالمعرفه، ـ ابن کثیر دمشقی، اسماعیل،تفسیر القرآن العظیم، بیر4
.م2005ـ ابن حنبل، احمد، المسند، بیروت، بیت االفکار الدولیه، 5
.ق.هـ1417ـ ابن سعد، محمد، الطبقات الکبري، بیروت، دارالکتب العلیمه، 6
ـ ابن شاهین، ابوحفص عمر بن احمد، فضایل فاطمه الزهراء، بیروت، دارالکتب اسالمی، 7

.ق.هـ1412
به تصحیح هلموت ریتر، ناشر ... ابوالحسن علی بن اسماعیل، مقاالت االسالمیین و ـ اشعري، 8

.ق.هـ1400قرانزشتاینر بقیسبادن، بقیسان، چاپ سوم، 
.ش.هـ1363ـ ابن قتیبه دینوري، عبداهللا بن مسلم، االمامه و السیاسه، قم، منشورات رضی، 9

.ق.هـ1408التاویل، بیروت، دارالکتب العلمیه، ـ بیضاوي، عبداهللا بن عمر، انوارالتنزیل و اسرار10
.م1990ـ بیومی مهران، محمد، السیده فاطمه الزهراء، بیروت، دارالنهضه العربیه، 11
ـ ترمذي، محمد بن عیسی، السنن، به تحقیق احمد محمد شاکر، بیروت، دارالکتب العلمیه، 12

.ق.هـ1408
، بیروت، موسسه ...اهد التنزیل لقواعد التفضیل فیـ حاکم حسکانی، عبیداهللا ابن عبداهللا، شو13

.ق.هـ1393االعلمی،
.ق.هـ1422ـ حاکم نیشابوري، محمدبن عبداهللا، المستدرك علی الصحیحین، بیروت، دارالفکر، 14
ـ حرعاملی، محمدبن حسن، تفصیل وسایل الشیعه الی تحصیل مسایل الشریعه، تهران، المکتبه 15

.ق.هـ1374االسالمیه، 
.ق.هـ1413ـ حسنی، هاشم معروف، سیره المصطفی، قم، منشورات رضی، 16
، بیروت، دارالکتب )مشهور به تفسیر خازن(ـ خازن، عالءالدین علی بن محمد، لباب التاویل17

.ق.هـ1415العلمیه، 
.ق.هـ1407، بیروت، دارالکتب العربی، ...ـ زمخشري، محمود بن عمر، الکشاف عن 18
الدین، مسند فاطمه الزهرا و ما ورد فی فضلها، بیروت، دار ابن خرم، ـ سیوطی، جالل 19

.ق.هـ1414
.ق.هـ1415ـ سیدرضی، محمدبن حسین، نهج البالغه، تحقیق صبحی صالح، داراالسوه، 20
ـ شهرستانی، محمدبن عبدالکریم، الملل و النحل، به تخریج محمد بن فتح اهللا داران، مصر، مکتبه 21

.ق.هـ1375االنجلو، 
.تا، بیروت، دارالمعرفه، بی...ـ شوکانی، محمدبن علی، فتح القدیر الجامع22
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ـ شیرخدایی، مرضیه، سرگذشت فدك، پایان نامه کارشناسی ارشد، واحد تهران مرکزي، 23
.ش.هـ1378

.ق.هـ1408ـ صدوق، محمدبن علی، علل الشرایع، بیروت، موسسه االعلمی، 24
.ق.هـ1417ه البعثه، ـ همو، االمالی، قم، موسس25
.تاـ طبرسی، احمدبن علی، االحتجاج، بیروت، موسسه االعلمی، بی26
البیت، ـ طبرسی، فضل بن حسن، اعالم الوري با عالم الهدي، تحقیق و نشر موسسه آل27

.ق.هـ1417
.ق.هـ1408ـ همو، مجمع البیان لعلوم القران، بیروت، دارالمعرفه، 28
.تاالبیان عن تاویل اي القرآن، بیروت، داراحیاء التراث العربی، بی، جامعـ طبري، محمدبن جریر29
.ق.هـ1394ـ طباطبایی، محمد بن حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت، موسسه االعلمی، 30
.ق.هـ1413ـ فخر رازي، محمد بن عمر، مفاتیح الغیب، بیروت، دارالمعرفه، 31
.ق.هـ1415معالم التنزیل، بیروت، دارالمعرفه، ـ فرّاءبغوي، حسین بن مسعود،32
.ش.هـ1363ـ کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تهران، دارالکتب االسالمیه، 33
. ـ لجنه التحقیق، اعالم الهدایه، المجع العالمی34
.ق.هـ1403، بیروت، موسسه الوفاء، ...هـ مجلسی، محمدباقر، بحاراالنوار الجامع35
.ش.هـ1388د، شناخت حدیث، تهران، موسسه فرهنگی نباء، ـ معارف، مجی36
، 39ـ همو، سیماي حضرت زهراء در روایات اهل تسنن، فصلنامه کتاب زنان، شماره 37

.ش.هـ1387
.ش.هـ1383ـ همو، مباحثی در تاریخ و علوم قرآنی، تهران، موسسه فرهنگی نبأ، 38
.ق.هـ1424والء، ـ مکی، سید ساجد، خصایص الزهراء، بیروت، دارال39
.ق.هـ1416ـ نسفی، عبداللدین احمد، مدارك التنزیل و حقایق التاویل، بیروت، دارالنفائس، 40
.ق.هـ1374ـ نیشابوري، محمد بن مسلم، الجامع الصحیح، به تصحیح فواد عبدالباقی، بیروت، 41
.تاـ یعقوبی، احمد بن ابی یعغوب، تاریخ الیعقوبی، بیروت، دارصادر، بی42
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