
 )س(زندگينامه حضرت فاطمه زهرا 

  
در نزد مسـلمانان برتـرين و واالمقـام تـرين بـانوي جهـان در تمـام قـرون و اعصـار          ) س(فاطمه 
اين طايفه از احاديث، اگـر چـه از   . اين عقيده بر گرفته از مضامين احاديث نبوي است. باشد مي

در يكـي از ايـن گفتارهـا    . باشند ميلحاظ لفظي داراي تفاوت هستند، اما داراي مضموني واحد 
: فرماينـد  مـي ) ص(، رسـول اكـرم   )كه البته مورد اتفاق مسـلمانان، اعـم از شـيعه و سـني اسـت     (
اگر چه بنابر نص آيـه شـريفه قـرآن، حضـرت مـريم       ."فاطمه سرور زنان جهانيان است"

عفت و پاكـدامني   برگزيده زنان جهانيان معرفي گرديده و در نزد مسلمانان داراي مقامي بلند و
ي زنان عصر خـويش   باشد و از زنان برتر جهان معرفي گشته است، اما او برگزيده زدني مي مثال

باشـد   تنها محدود به عصر حيات آن بزرگوار نمـي ) س(ولي علو مقام حضرت زهرا . بوده است
اً فاطمـه  در كالمي ديگر صـراحت ) ص(لذا است كه پيامبر اكرم . و در تمامي اعصار جريان دارد

اي ديگر نيز در اين دو حديث نبـوي   اما نكته. نمايند را سرور زنان اولين و آخرين ذكر مي) س(
برترين بانوي جهانيـان اسـت   ) س(شود و آن اينست كه اگر فاطمه  و احاديث مشابه دريافت مي

گاني و در بين زنان از هر جهت، كسي داراي مقامي واالتر از او نيست، پس شناخت سراسر زند
چـرا كـه آدمـي بـا دقـت و      . باشد و تمامي لحظات حيات او، از ارزش فوق العاده برخوردار مي

از سوي ديگر با مراجعه به قـرآن  . هاي روحاني نائل گردد تواند به عاليترين رتبه تأمل در آن مي
يابيم كه آيات متعددي در بيان شأن و مقام حضرتش نازل گرديده است كـه از آن   كريم درمي
ي تطهير، آيه مباهله، آيات آغازين سوره دهـر، سـوره كـوثر، آيـه اعطـاي       توان به آيه جمله مي

اشاره نمود كه خود تأكيـدي بـر مقـام عميـق آن حضـرت در نـزد خداونـد        ... حق ذي القربي و
مـا  . اين آيات با تكيه بر توفيق الهي، در مقاالت ديگر مورد بررسي قرار خواهـد گرفـت   .است

به طور مختصر و با رعايت اختصار، به مطالعه شخصيت و زندگاني آن بزرگـوار   در اين قسمت
 .خواهيم پرداخت

   
  ها كنيه ،القاب ،نام
است و از براي ايشان القاب و صـفات متعـددي همچـون    ) س(نام مبارك آن حضرت، فاطمه  

  . زهرا، صديقه، طاهره، مباركه، بتول، راضيه، مرضيه، نيز ذكر شده است
باشد و علت اين نامگذاري بر طبـق احاديـث    در لغت به معني بريده شده و جدا شده مي :فاطمه

  .به سبب او از آتش دوزخ بريده، جدا شده و بركنارند) س(پيروان فاطمه : نبوي، آنست كه



چـون  ": روايت شده است كـه ) ع(به معناي درخشنده است و از امام ششم، امام صادق  :زهرا

نورش بـراي اهـل    ،)شد مشغول عبادت مي(ايستاد  ش ميدخت پيامبر در محراب

  ".درخشد همانطور كه نور ستارگان براي اهل زمين مي ؛درخشيد آسمان مي
بـه معنـاي    :طـاهره  .به معني كسي است كه به جز راستي چيزي از او صـادر نمـي شـود    :صديقه

        بـه معنـاي بريـده و دور از ناپـاكي،      :بتـول بـه معنـاي بـا خيـر و بركـت،       :مباركه ،پاك و پاكيزه
  ) 1.(يعني مورد رضايت الهي :مرضيه به معناي راضي به قضا و قدر الهي و :راضيه
  ... نيز عبارتند از ام الحسين، ام الحسن، ام االئمه، ام ابيها و) س(هاي فاطمه  كنيه

سـتود؛ ايـن    با اين وصف مـي دخترش را ) ص(باشد و رسول اكرم  ام ابيها به معناي مادر پدر مي
تاريخ نيز گواه . بسان مادري براي رسول خدا بوده است) س(امر حكايت از آن دارد كه فاطمه 

خوبي بر اين معناست؛ چه هنگـامي كـه فاطمـه در خانـه پـدر حضـور داشـت و پـس از وفـات          
هـيچ  غمخوار پدر و مايه پشت گرمي و آرامش رسول خـدا بـود و در ايـن راه از    ) س(خديجه 

گذاشـت و چـه در    نمود، چه در جنگها كه فاطمه بر جراحات پدر مرهم مي اقدامي مضايقه نمي
  .تمامي مواقف ديگر حيات رسول خدا

 و جايگاه علمي ايشان) عليها السالم(مقام حضرت زهرا 

در نزد شيعيان اگر چه امام نيست، اما مقـام و منزلـت او در نـزد خداونـد و در     )س(فاطمه زهرا 
بين مسلمانان به خصوص شيعيان، نه تنها كمتر از ساير ائمه نيست، بلكه آن حضرت همتاي امير 

  . باشد مي) س(تر از ساير ائمه طاهرين  المؤمنين و داراي منزلتي عظيم
اي از آن پي ببريم، شايسته است  درك كنيم و به گوشه را) س(اگر بخواهيم مقام علمي فاطمه 

به گفتار او در خطبه فدكيه بنگريم؛ چه آنجا كه استوارترين جمالت را در توحيـد ذات اقـدس   
كند، يا آن هنگام كه معرفت و بيـنش خـود را نسـبت بـه رسـول اكـرم        ربوبي بر زبان جاري مي

جاي جـاي   .دهد امامت را شرح مختصري ميسازد و يا در مجالي كه در آن خطبه،  آشكار مي
اين خطبه و احتجاجات اين بانوي بزرگوار به قـرآن كـريم و بيـان علـت تشـريع احكـام، خـود        

از ديگـر  . كـران علـم اوسـت كـه متصـل بـه مجـراي وحـي اسـت          سندي محكم بر اقيانوس بـي 
ود، مراجعه زنان را درك نم) س(اي از علو مقام فاطمه  توان گوشه شواهدي كه به آن وسيله مي

باشـد كـه در فرازهـاي     و يا حتي مردان مدينه در مسـائل دينـي و اعتقـادي بـه آن بزرگـوار مـي      
، در جريان فـدك  )س(همچنين استداللهاي عميق فقهي فاطمه . گوناگون تاريخ نقل شده است

  .نمايد بر سراسر قرآن كريم و شرايع اسالمي داللت مي) س(به روشني بر احاطه فاطمه 
 پس از پيامبر) عليها السالم(فاطمه 

از يك طرف نه تنهـا پـدر   . غرق در سوگ و ماتم شد )س( ، فاطمه)ص(اكرم  با وفات پيامبر 
او بلكه آخرين فرستاده خداوند و ممتازترين مخلوق او، از ميان بندگان به سـوي خداونـد، بـار    



را جمـع نمـوده و بـا وصـف     هم او كه در وجود خويش برترين مكـارم اخالقـي   . سفر بسته بود
هم او كه بـا وفـاتش بـاب وحـي تشـريعي       .صاحب خلق عظيم، توسط خداوند ستوده شده بود

و بدين ترتيب ديـن از مجـراي صـحيح    . بسته شد؛ از طرفي ديگر حق وصي او غصب گشته بود
هيچگاه غـم و انـدوه خـويش را در ايـن زمينـه كتمـان       ) س(فاطمه . خود، در حال انحراف بود

پرداخـت و گـاه تربـت     شـد و بـه سـوگواري مـي     حاضـر مـي  ) ص(گاه بر مزار پيامبر . نمود نمي
گزيـد و درد دل خـويش را در آنجـا بـازگو      شهيدان احد و مزار حمـزه عمـوي پيـامبر را برمـي    

حتي آن هنگام كه زنان مدينه علـت غـم و انـدوه او را جويـا شـدند، در جـواب آنـان        . نمود مي
  . محزون فقدان رسول خدا و مغموم غصب حق وصي اوست صراحتاً اعالم نمود كه

و ابالغ فرمـان  ) ص(نگذشته بود كه سفارش رسول خدا ) ص(هنوز چيزي از وفات رسول خدا 
بـه عنـوان حـاكم و ولـي مسـلمين      ) ع(الهي توسط ايشان در روز غدير، مبني بر نصب امام علي 

نان در محلي به نام سقيفه جمع گشـتند  ، توسط عده اي ناديده گرفته شد و آ)ص(پس از پيامبر 
آوري بيعت از سـايرين بـراي    و از ميان خود فردي را به عنوان حاكم برگزيدند و شروع به جمع

اي از مسلمانان به نشـانه اعتـراض بـه غصـب حكومـت و       به همين منظور بود كه عده. او نمودند
ي و حاكم اسـالمي پـس از پيـامبر    به عنوان ول) ع(ناديده گرفتن فرمان الهي در نصب امام علي 

كـه تنهـا توسـط     -منتخب سـقيفه   -هنگامي كه ابوبكر . جمع گشتند) س(در خانه فاطمه ) ص(
حاضرين در سقيفه انتخاب شده بود، از اجتماع آنان و عدم بيعت با وي مطلع شد؛ عمر را روانه 

 .عت در مسجد حاضر نمايـد و سايرين را به زور براي بي )ع(نمود تا امام علي  )س(خانه فاطمه 
هنگـامي كـه بـر در خانـه      .شـد  )س(اي به همراه پاره آتش، روانـه خانـه فاطمـه     عمر نيز با عده

عمـر علـت را حاضـر    . به پشت در آمد و علت حضور آنان را جويا شد )س(حاضر شد، فاطمه 
آنـان را   )س( فاطمه .و ديگران در مسجد براي بيعت با ابوبكر عنوان نمود )ع(نمودن امام علي 

اي از همراهيـان او متفـرق    در نتيجـه عـده   .از اين امر منع نمود و آنان را مـورد تـوبيخ قـرار داد   
گام او كه از عدم خروج معترضين آگاهي يافت، تهديد نمود در صـورتي  اما در اين هن .گشتند

آتـش خواهـد    و سايرين براي بيعت از خانه خارج نشوند، خانه را با اهلش بـه  )ع(كه امام علي 
در ايـن   .در خانـه حضـور دارد  )س(دانسـت حضـرت فاطمـه     و اين در حالي بود كه مي .كشيد

اي از معترضين از خانه خارج شدند كـه مـورد برخـورد شـديد عمـر قـرار گرفتنـد و         موقع عده
اما همچنان امير مومنان، فاطمه و كودكان آنـان   .شمشير برخي از آنان نيز توسط او شكسته شد

بدين ترتيب عمر دستور داد تا هيزم حاضر كننـد و بـه وسـيله هيزمهـاي     . نه حضور داشتنددر خا
گردآوري شده و پاره آتشي كه با خود همراه داشت، درب خانه را به آتش كشيدند و بـه زور  

 )ع(قرار داده و امـام علـي   اي از همراهانش خانه را مورد تفتيش وارد خانه شدند و به همراه عده
بسـيار  ) س(در حين ايـن عمـل، فاطمـه    . و با اكراه به سمت مسجد كشان كشان بردند را به زور



صدمه ديد و لطمات فراواني را تحمل نمود اما باز از پا ننشست و بنا بر احساس وظيفه و تكليف 
عمر و ابوبكر و همراهـان آنـان را   . الهي خويش در دفاع از ولي زمان و امام خود به مسجد آمد

ل خدا مورد خطاب قرار داد و آنان را از غضـب الهـي و نـزول عـذاب بـر حـذر       در مسجد رسو
  .اما آنان اعمال خويش را ادامه دادند. داشت

 و عيادت از او )عليها السالم(بيماري فاطمه 

اش و  بر اثر شدت ضربات و لطماتي كه به او بر اثر هجوم به خانه )س(فاطمه حضرت سرانجام 
گـاه بـه زحمـت از بسـتر      .وقايع پس از آن وارد گشته بود، بيمار گشت و در بستر بيماري افتـاد 

داد و گاه بـه سـختي و بـا همراهـي اطفـال كـوچكش،        خاست و كارهاي خانه را انجام مي برمي
و ديگـر  ) ص(سـاند و يـا كنـار مـزار حمـزه عمـوي پيـامبر        ر مي) ص(خود را كنار تربت پيامبر 
   .نمود گشت و غم و اندوه خود را بازگو مي شهداي احد حاضر مي

در همين ايام بود كه روزي زنان مهاجر و انصار كه از بيمـاري او آگـاهي يافتـه بودنـد، جهـت      
ايتي خويش را از در اين ديدار بار ديگر اعتراض و نارض)س(فاطمه  .عيادت به ديدارش آمدند

اي  اقدام گروهي كه خالفت را به ناحق از آن خويش نموده بودند، اعالم نمود و از آنان و عـده 
كه در مقابل آن سكوت نموده بودند، به علت عدم انجام وظيفـه الهـي و ناديـده گـرفتن فرمـان      

وج اسـالم از  انتقاد كرد و نسبت به عواقب ايـن اقـدام و خـر   ) ع(نبوي درباره وصايت امام علي 
همچنين بركاتي را كه در اثر عمل بـه تكليـف الهـي و    . مجراي صحيح خود به آنان هشدار داد

  .از جانب خداوند بر آنان نائل خواهد شد، خاطر نشان نمود) ص(اطاعت از جانشين پيامبر 
 )س(هر چند در ابتدا فاطمـه  . در چنين روزهايي بود كه ابابكر و عمر به عيادت حضرت آمدند

حاضر ) س(داد، اما سرانجام آنان بر بستر فاطمه  از آنان رويگردان بود و به آنان اذن عيادت نمي
هـر كـس   ": را كه فرموده بـود ) ص(در اين هنگام، اين كالم پيامبر اكرم ) س(فاطمه . گشتند

فاطمه را به غصب در آورد من را آزرده و هر كه او را راضي نمايد مرا راضـي  

) ص(ابابكر و عمر نيز صدق اين كالم و انتساب آن به پيـامبر  . ن يادآوري نمودبه آنا، "نموده
شما مـن را بـه   ": ، خدا و مالئكه را شاهد گرفت فرمود)س(سرانجام فاطمه . را تأييد نمودند

شكايت شما دو نفـر   ،غضب آورديد و هرگز من را راضي ننموديد؛ در نزد پيامبر

  ".را خواهم نمود
  :وصيت 
را فراخواند و آن حضـرت را وصـي خـويش    ) ع(روزي امام علي ) س(بيماري، فاطمه  در ايام 

را شـبانه غسـل دهـد و    )س(قرار داد و به آن حضرت وصيت نمود كه پـس از وفـاتش، فاطمـه    
اند، در مراسم  شبانه كفن نمايد و شبانه دفن كند و احدي از كساني كه در حق او ستم روا داشته

  .ر جنازه او حاضر نباشندتدفين و نماز خواندن ب



  شهادت 
آب طلب نموده و ) س(فاطمه . سرانجام روز سوم جمادي الثاني سال يازدهم هجري فرا رسيد 

اي نـو پوشـيد و در بسـتر     سپس جامـه . بوسيله آن بدن مطهر خويش را شستشو داد و غسل نمود
، بـر اثـر   )ص(اي سفيد به روي خود كشيد؛ چيـزي نگذشـت كـه دخـت پيـامبر      خوابيد و پارچه

حوادث ناشي از هجوم به خانه ايشان، دنيا را ترك نموده و به شهادت رسيد؛ در حاليكه از عمر 
روز پس از رسول خدا  95گذشت و بنا بر مشهور تنها  سال بيشتر نمي 18مباركش بنا بر مشهور، 
  .در اين دنيا زندگي نمود

گفته معتبرترين كتـب در نـزد اهـل تسـنن و     در حالي از اين دنيا سفر نمود كه بنا بر ) س(فاطمه 
همچنين برترين كتب شيعيان، از ابابكر و عمر خشـمگين بـود و در اواخـر عمـر هرگـز بـا آنـان        

بكر در هنگام مـرگ از تعـرض بـه خانـه      سخن نگفت؛ و طبيعي است كه ديگر حتي تأسف ابي
  .سودي نخواهد بخشيد) س(فاطمه 
   

  تغسيل و تدفين
، در اطراف خانه آن بزرگوار جمع گشتند و )س(آگاهي از شهادت فاطمه  مردم مدينه پس از 

بـه تـأخير افتـاده    ) س(بودند؛ اما اعالم شـد كـه تـدفين فاطمـه     ) س(منتظر تشييع و تدفين فاطمه 
هنگامي كه شب فرا رسيد و چشمان مردم به خواب رفـت، امـام   . لذا مردم پراكنده شدند. است
و بدور از حضور افراد، به غسل بدن مطهر و رنج ديده همسر ) س(بنا بر وصيت فاطمه ) ع(علي 

هنگامي كه از غسل دادن او فارغ شد، به امـام حسـن   . خويش پرداخت و سپس او را كفن نمود
تـا  : امـر فرمـود  .) در حالي كه در زمان شهادت مـادر هـر دو كـودك بودنـد    )( ع(و امام حسين 

بودنـد، خبـر   ) س(كه البته مـورد رضـايت فاطمـه     را) ص(اي از صحابه راستين رسول خدا  عده
پس ). اند كرده نفر تجاوز نمي 7و اينان از . (نمايند تا در مراسم تدفين آن بزرگوار شركت كنند

نماز گزارد و سپس در ميان حـزن و انـدوه كودكـان    ) س(از حضور آنان، امير مؤمنان بر فاطمه 
) س(نمودنـد، بـه تـدفين فاطمـه      گريـه مـي  خردسالش كه مخفيانه در فراق مادر جوان خـويش  

نمود )ص(به پايان رسيد، رو به سمت مزار رسول خدا ) س(هنگامي كه تدفين فاطمه . پرداخت
  :و گفت

سالم بر تو اي رسول خدا، از جانب من و از دختـرت؛ آن دختـري كـه بـر تـو و در كنـار تـو        "
ام از فـراق   ، صـبر و شـكيبايي  اي رسـول خـدا  . آرميده است و در زماني اندك به تو ملحق شده

... گرديم ما از خداييم و بسوي او باز مي... ات كم شده، خودداريم در فراق او از بين رفت حبيبه
. به زودي دخترت، تو را خبر دهد كه چه سـان امتـت فـراهم گرديدنـد و بـر او سـتم ورزيدنـد       

   "...ياد تو فراموش نگشته سرگذشت را از او بپرس و گزارش را از او بخواه كه ديري نگذشته و



امروزه پس از گذشت ساليان متمادي همچنان مزار سرور بانوان جهان مخفي اسـت و كسـي از   
عجل اهللا تعـالي  (مسلمانان و بخصوص شيعيان در انتظار ظهور امام مهدي . محل آن آگاه نيست

ميـان ائمـه    در) س(بزرگترين منجـي الهـي و يـازدهمين فرزنـد از نسـل فاطمـه       ) فرجه الشريف
باشند تا او مزار مخفي شده مادر خويش را بر جهانيان آشكار سازد و به ظلـم و بـي عـدالتي     مي

  .در سراسر گيتي، پايان دهد
   

  سخنان فاطمه
اي از آنـان مسـتقيماً از او نقـل     سخنان فراواني بر جاي مانده، كـه پـاره  ) عليها السالم(از فاطمه  

اي از علو مقام و ژرفاي علم و معرفت او را در اين كلمـات   هتوان گوش شده است و به نيكي مي
روايت گشته است كه به نوبـه  ) ص(اي ديگر نيز بواسطه او، از وجود پيامبر اكرم  دريافت و پاره

در . باشـد  مي) س(و عمق درك و فهم فاطمه ) ص(خود بيانگر ارتباط نزديك او با رسول خدا 
نقـل  ) س(مورد از كلماتي كه مسـتقيماً از فاطمـه    يكبه اين مجال، جهت رعايت اختصار تنها 

  :نماييم شده اشاره مي
اهـبط اهللا   ،مـن اصـعد الـي اهللا خـالص عبادتـه     "): س(قال موالتنا فاطمة الزهـرا   -1

  "عزوجل اليه افضل مصلحته
هر كس عبادت خالص خود را به سوي پروردگـار بـاال بفرسـتد،    ": فرمود) س(فاطمه زهرا 
  ".فرستد برترين مصلحت خود را به سوي او ميخداوند 
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