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   مقدمه 
 

ِر وجــود هــای بهشــتی اســت و برگرفتــه از نــوکه گوهِر وجودش، از میوه   ططمهطمهفاط
ا خدگرامی  پیامبر   اســت کــه ســال یجهحضرت خدیجهایشان از آخرین فرزند   اخدی  

نامــد و نســل پیــامبر آیــد و خداونــد، کــوثرش میپنجم بعثت در مکــه بــه دنیــا می
اســالم   دختــِر پیغمبــر  طمهیعنی فاطمه  ؛یابداز طریق وی ادامه میالشأنالشأنعظیم

ه امــام از نســل فرزنــدش و مادِر نــُ   لبطالبابی  بنان علیمؤمناست و همسر امیر
ُمنجــی عــاَلم بشــریت و   �که آخرین ایشــان، همــان مهــدی موعــود  سینحسین
اش از همان موعودی که بشــارت بــه حکومــت جهــانی  ؛گستر جهان استعدالت
شان، موجــب تســالی خــاطر آخرین ساعات ُعمر مبارک   در  خدا لخدا رسول سوی  

فقــدان پــدر بزرگــوار و دادن و  نگــراِن از دســتشود که دلمی  طمهاندوهگین فاطمه
 رسول گرامی خداست.  

بــه اظهــار   رامــیهایی کــه پیــامبر گرامــیهم زمان است با ســال  طمهتولد فاطمه
شود. رو میشود و با مخالفت شدید سران قریش روبهآشکار دعوت خود مأمور می

هایش بــه خاطر مهربانیدهد و بهمادر را از دست می  طمهگذرد که فاطمهدیری نمی
ههههــهههابیها؛ یعنی مــادِر پــدر. فاطمــهشود ُام میخدا ل خدا رسول  ــــــم بــا پســرعموی خــود،  ممط

ایــن خدا ل خدا رســول کنــد و  که تنها ُکفــو اوســت، ازدواج می  لبطالبابی  بنعلی
 لــیتکلف علــیساده و بی  ۀنبه خا  طمهکند و فاطمهازدواج را امری الهی معرفی می

ایــن   ۀای مختصر که با پول َمهر او خریــداری شــده اســت. ثمــررود؛ با جهیزیهمی
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که محسن قبل   ، کلثوم، زینب و محسنازدواج، پنج فرزند است؛ حسن، حسین، ُام 
 رسد.   از تولد به شهادت می

ای اســت کــه شــناخت رفتــار و دارای مقام عصمت است و معصومه  طمهفاطمه
ایشان ــ که مانند سایر معصومان، از مبدأ وحــی سرچشــمه گرفتــه اســت ــــ   ۀسیر

ها، به ویژه زنان و دختــران در عصــرهای و تربیت انسان  نقش بسیار مهمی در تزکیه
های ایشــان شــامل ابعــاد مختلــف ســیره   طمــهســیرۀ اخالقــی فاطمــهمختلف دارد.  

معنــوی و  ، داری، عبــادیشود؛ مانند ســیرۀ همســرداری، تربیــت فرزنــد، خانــهمی
اجتمــاعی و   ، هــای فرهنگــیسیرۀ ایشان در فعالیتهایی مانند  همچنین دیگر جنبه

های سیاسی. ضمن اینکه ســیرۀ اخالقــی ایشــان، هــم شــامل حضور و فعالیت  نیز
شود و هم شامل آداب و اخــالق آداب و اخالق فردی زندگی شخصی خودشان می

 اجتماعی که در تعامل با دیگران است.  
او با آگاهی از اهداف خلقت، به عبادت کامل، یعنی تحقق و َتَجّلی عینی توحیــد  

هــای ایشــان نیــز  موحــد، توجــه کامــل دارد و دعاهــا و نیایش جــان و عمــل   ، در فکر 
تعقیبات و دعاهــای پــس از نمــاز، دارای مضــامین عرفــانی، توحیــدی،    باالخص در 

بــرای شــوهرش همســری نمونــه،    زهرا زهرا   ۀ فاطم اخالقی، اجتماعی و سیاسی است.  
برای پدرش دختری بسیار محبوب و برای فرزندانش، مادری مهربان و موفق است که  
در تقویت آرامش و آسایش خانواده، تربیت فکری اعضــای خــانواده و ایجــاد محــیط  
صمیمی، با تدبیر و مدیریتی کارآمــد، از هــیچ تــالش و کوششــی فروگــذار نیســت و  

 های ایشان است.  ها و تالش فعالیت  مۀ جلب رضایت خدا، محور اصلی ه 
ه بــا اهتمــام بــه ها و ترویج معارف، همــرا داشتن ارزشسازی و زنده نگهفرهنگ

رفع نیازهای محرومان و ارائه الگوی زندگی ساده و همسان با تــودۀ مــردم از مــوارد 
ــی  ــر گرام ــیرۀ دخت ــاخص در س ــیخدا رسول ش ــت. اساس ــی س ــش آفرین ترین نق

عرصۀ سیاست، اجتماع و فرهنــگ جامعــه اســالمی، در دوران کوتــاه   درطمهفاطمه
ــ  گرامیحیاتش پس از رحلت پیامبر گرامی ر مخــاطره اســت کــه آن زم ترین ان، از پــُ

ســازترین مقــاطع تــاریخ اســالم از جملــه سرنوشت  زهــرازهــرا   ۀفاطمدوران زندگی  
هایی، تمام تالش خویش او در آغازین روزهای ماجرای سقیفه با ایراد خطبه  است.
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از انحــراف جامعــه از   خــداهای رسول گرامی خــدا کند تا با یادآوری سفارشرا می
در   طمــهۀ هالکت پیشــگیری کنــد. همچنــین فاطمــهجادۀ حقیقت و افتادن در ورط

ــ گرفتن جایگاه والیــت و تضــییع حــق امیربرابر غصب خالفت و نادیده ــ انمؤمن  ــ ــ انن
بنــدد. پــس از کار میتوسط اصحاب سقیفه، تمام تالش خود را برای بیان حــق بــه

رربرآنکه دستگاه خالفت، َفدک، یعنی حق دختر پیامبر ببم اایا کنــد و را هــم مصــادره می ییپ
دســت  طمــهورزد، فاطمــهوی، از بازگرداندن آن به او خــودداری مــی  رغم اعتراضبه

ای ــ مشــهور بــه خطبــۀ فدکیــه ــــ بــه دارد و در مسجد مدینه، با ایراد خطبهبرنمی
پردازد و با شهامت و اقتدار، خطر انحــراف در حکومــت اســالمی را روشنگری می

گــاه امامــت و کند و بار دیگر، به مســائل اساســی همچــون تبیــین جاییادآوری می
 پردازد.  کردن مردم از آن میآگاه

کند و مدت کوتاهی زندگی میی خداگرامی خدا   پیامبرپس از رحلت    طمهفاطمه
اســت کــه   بیتبیتاهلدهد، نخستین کسی از  خبر می  خدا ل خدا رسول   کهچنانهم

پیوندد. در این مدت کوتاه، حوادث ناگوار بســیاری از جملــه مــاجرای به ایشان می
بیعــت اجبــاری از   ک و نیز هجوم به خانۀ حضــرت بــرای گــرفتنسقیفه، غصب فد

دهد که ســبب آزردگــی روحــی ســنگین و برای ایشان رخ می  لبطالبابی  بنعلی
طوری کــه یگانــه دختــر گرامــی شود، بــههای جسمانی شدید آن حضرت میلطمه
شــود و از دنیــا چشــم بر آثار ناگوار ناشی از این حوادث، بیمار می  خدا ل خدا رسول 

در وصیتش، حضور نیــافتن برخــی را   طمهرسد. فاطمهبندد و به شهادت میو میفر
بودن و تضییع در غاصب آنهاشود و از ظلم در تشییع و نماز بر پیکرش خواستار می

کوه میاش و ضربتزدن در خانههجوم به خانه و آتش  حق و  کنــد.زدن بــه وی، شــِ
ههمهپیکر ُمّطهر فاطمه شــود و بــه شبانه دفن می  علیعلی  بنا به وصیت ایشان به امام   ممط

 شود.محل دفن ایشان مشخص نمی  طمهعلت دفن پنهانی فاطمه
همتــایی دارد کــه هــای بیفضــایل و مناقــب و ویژگی یــامبردختر گرامــی پیــامبر

ی یافتــه و او را   در اسامی و اوصاف  آنهابسیاری از   از تمــامی زنــان  آن حضرت َتَجلَّ
ها را برای خداوند، تطهیر از همۀ پلیدی  کند کهکند و دارای جایگاهی میممتاز می

ــدر می ــان مق ــهایش ــان درج ــه چن ــد و ب ــال میفرمای ــوی ای از کم ــه از س رســد ک
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شت. در این میان، شود و َسرور زنان بهَسرور زنان عاَلم معرفی می  خدا ل خدا رسول 
ثه بودن ُمصــَحف ست کــه او را صــاحب،  خدا رسول از باالترین فضایل دختر    ُمَحدِّ

ند که مشتمل بر حقایق و بیان رویدادهای آینده تا روز قیامــت اســت و کفاطمه می
 اســت.  �است و اکنون نیــز نــزد امــام دوازدهــمطهاراطهارائمۀچونان میراثی نزد  

که معصوم است و مصون از گناه و اشتباه، هم دارای برخی شئون انبیاء و   طمهفاطمه
مرجعیت دینی و   (همچون ُحجیت قول و فعل و تقریر) است و هم،   طهاراطهارائمۀ

صالحیت تفسیر و تبیین دین و نیــز مــداِر تشــخیص حــق و باطــل اســت و معیــار 
 ویژه برای زنان و دختران دردستیابی به حق و باالخص، الگویی کامل برای بشر، به

بودن ِعلــم الهــی، بــه کســب افزون بر دارا   طمههای زندگی است. فاطمهتمام عرصه
ش نیز اهتمــام دارد. جایگــاه ِعلمــی و اهمیــت ادانش و معارف دینی از پدر گرامی

از مضامین و معارف ژرف آن و روایت تعداد زیادی   خدا ل خدا رسول احادیث دختر  
 شود.از زنان و مردان از صحابه دانسته می

 قــرآن شناســی  ، انسان شناسی  درها و معارف نظری  حکمتآن حضرت، دارای  
و   اســت  نبوت، امامت، معادمسائل اعتقادی مانند خداشناسی، عدل، قضا و قدر،  

هــا و اخالقی، اجتماعی در مباحث عملی، این حکمت  ، نیز مباحث فقهی، تربیتی
های حضرت معارف، در قالب احادیث و روایات، ُمصحف فاطمه، دعاها و نیایش

یشــان در دفــاع از والیــت، همچــون های معــروف اها و خطبهو همچنین سخنرانی
 زهــرا زهــرا  ۀمهای منسوب به حضرت است. از فاطدهفدکیه و نیز اشعار و سرو  ۀبخط

جا مانده اســت کــه سه خطبه به  خدالخدا رسول در زندگی کوتاهش پس از رحلت  
حاکم بــر جامعــه ایــراد   و فضایوضع  هریک را به زبانی متناسب با مخاطبان آن و  

ــ در مسجد مدینه است و معروف به خط طمهفاطمه  اول  ۀبکند. خطمی فدکیــه کــه  ۀب
هنگام یورش مهاجمانی  طمهدوم فاطمه ۀبنامند؛ خطلّمه می  ۀبرا خط  بسیاری نیز آن

ــ اش اســت و خطاز اصحاب سقیفه به خانه در بســتر   طمــهســوم، ســخنان فاطمــه  ۀب
 اند.بیماری و در جمع زنان مهاجر و انصار است که به عیادتش رفته

و   خدالخدا رســول دیــدگاه  و یــا    قرآنتوان از منظری مانند  را می  زهرا زهرا   ۀمفاط 
عنوان شــریک زنــدگی و همســر بــه  ــبطالــبابی  بنعلــیو از نگاه    طهاراطهارۀائم
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از نگــاه و  رامــیرا از نگاه همسران پیــامبر گرامــی  طمهجو کرد. فاطمهوایشان جست
در در فقه اسالمی نیز نشان دارد و    طمهتوان شناخت. فاطمهصحابه و تابعان هم می

نگــاران شــود. گزارشمی  استناد  طمهآن به گفتار و رفتار و سیرۀ عملی و سنت فاطمه
ن و منزلتی ویژه قائل هســتند و أبرای وی ش  طمهسنت، در تدوین زندگی فاطمهاهل

ای اســت. نــزد مهــاجر و انصــار، دارای جایگــاه ویــژه   طمــهاذعان دارند کــه فاطمــه
اشعار فارسی و شعرهای جامعۀ عــرب از دوران کهــن   در  ایجایگاه ویژه   طمهفاطمه

دربــارۀ زنــدگی و مــدح منقبــت ایشــان و نیــز ســایر   تا کنون دارد که اشعار بسیاری
های گوناگون زنــدگی و شخصــیت یگانــه شود. دربارۀ جنبهسروده می  بیتبیتاهل

این موارد، گواه و ُحجتی اســت  ۀمهآثار فراوانی است   خدا برخدا پیامبردختر گرامی  
جانبه، و بــه همــین دلیــل   برای عبودیت کامل و همه  طمهفاطمهبودن  انسان کامل  بر

ــ زهرا زهرا   ۀمبودن فاطالگو  نیز ــ بشــر، در ه  ۀبرای هم ــ هــا و هزمان  ۀم هــا و مکان  ۀم
 .»است، گوهِر هستی و تراِز سبک زندگی  طمهطمهاو فا«اینکه،  

 
 
 


