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والدت داریدکه  اینگونه بین میدراین مقاله که با سبک زندگی فاطمی تحریرگردیده است  :چکیده

حضرت فاطمه )س( وچشمه جوشان ادامه دودمان پیامبرائمه هدی بعد ازمعراج پیامبر وپنج سال بعد از 

اسماء شریفه آن حضرت فاطمه ، صدیقه ، مبارکه، طاهره ، زکیه  بعثت رسول اکرم )ص( رخ می دهد.

 ودرکمال معرفت ومحبت خدارامی پرستیدند.فاطمه )س( با عبدات انس دیرینه داشتند  و...می باشد.

هنگ فاطمی بود وهمیشه می دانست حجاب ترسیم آیات قرآن وپوشیدگی ایشان نمود بارز فرفاطمه 

، استوار وثابت داشتند وحجاب را کلید بوستان ارزش های ورفتاری زن می دانستند حجابی متین

 فانی متعالی وحرکت آفرین وداری ضابطه بود..فاطمه)س( غواص اقیانوس عرفان بود .عرفان فاطمی ، عر

 فاطمی سبک ،زندگی ، کلید واژه ها:

                                   مقدمه 

در روایتی که اهل سنت وشیعه هردو بر آن تاکید دارند می خوانیم  : پیامبر در شب معراج از بهشت عبور می کرد،جبرئیل از میوه 

 داد ،وهنگامی که پیامبربه زمین بازگشت نطفه فاطمه زهرا)س( از آن میوه بهشتی منعقد شد.درخت طوبی به آن حضرت 

که زنی با شخصیت و معروف به بزرگی بود،با پیامبر اسالم ازدواج کرد زنان مکه از او قطع رابطه کردند، «خدیجه » هنگامی که 

 اپایین آورده است!وگفتند :او با جوان تهیدست و یتیمی ازدواج کرده وشخصیت خود ر

 این وضع همچنان ادامه یافت تا اینکه خدیجه باردار شد وجنینش کسی جز فاطمه زهرا نبود.

به هنگام وضع حمل به سراغ زنان قریش فرستاد واز آنها خواست که دراین ساعات حساس وپردرد ورنج به یاری او بیایند 

رو شد که:تو سخن ما را گوش نکردی ، بایتیم ابو طالب که مالی نداشت  وتنهایش نگذارند، اما بااین پاسخ سرد ودردآلود روبه

 ازدواج نمودی،ما نیز به کمک تو نخواهیم شتافت! 

خدیجه با ایمان ،ازاین پیام زشت وبی معنی سخت غمگین شد، اما در اعماق دلش نور امیدی درخشید  که خدایش او را در این 

 حال تنها نخواهد گذاشت. 
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وبحرانی وضع حمل آغاز شد، اودر محیط خانه تنها بود، وزنی که او را کمک کند وجود نداشت، قلب او فشرده تر لحظات سخت 

می شد، وامواج خروشان بی مهری های مردم روح پاکش را آزار می داد. ناگهان برقی در افق روحش درخشید، چشم بگشود 

هار زن صد ا زد :نترس و غمگین مباش ! پروردگار مهربانت ما را به وچهار زن را نزد خود دید، سخت نگران شد ، یکی از آن چ

آن  ; واین آسیه همسر فرعون است که از دوستان تو در بهشت خواهد بود ;یاری تو فرستاده است، ما خواهران توایم ، من ساره ام 

ست .ما آمده ایم که در این ساعات یار و واین چهارمی را که می بینی دختر موسی بن عمران ، کلثوم ا ;دیگر مریم دختر عمران 

 یاور تو باشیم. ونزد او ماندند تا فاطمه )س(بانوی اسالم دیده به جهان گشود. 

و به این ترتیب این مولود بزگ از عصاره پاک میوه های بهشتی  واز پدری همچون پیامبر،و مادر ایثارگر و فداکاری  همچون 

« نسل جانشین » گام به این دنیا نهاد، وطعن و سرزنش های مخالفین که پیامبررا بدون   در وز بیستم جمادی الثانی« خدیجه»

فاطمه زهرا)س( چشمه جوشان برای  ادامه دودمان پیامبر «  کوثر » می پنداشتند ،همگی نقش بر آب شد، وبه مضمون سوره  

 ائمه هدی وخیر  فراوان در طول قرون  واعصار تا روز قیامت شد.

 الدت با سعادت حضرت فاطمه )س (تاریخ و

کلینی به سند صحیح از حضرت امام محمد باقر )ع ( روایت کرده است که والدت با سعادت آن جناب پنج سال بعد از بعثت 

رسول خدا )ص ( شد و سن شریف آن جناب در هنگام وفات هجده سال و هفتادو پنج روز بوده طبری و امامی در دالیل 

مام صادق )ع ( روایت کرده که والدت حضرت فاطمه )س ( در بیستم ماه جمادی الثانی در سال چهل و پنج معصومین از حضرت ا

 والدت رسول خدا )ص ( سپس هشت سال در مکه ماند و ده سال در مدینه و هفتادو پنج روز بعد از وفات رسول خدا )ص ( .

قطع و یقین معلوم نیست و خود آن حضرت بدین امر اصرار  محل قبر کجا است ؟ محل دفن جنازه ی حضرت زهرا ) س ( به طور

داشته و وصیت کرده  بود که جنازه اش شبانه به خاک سپرده شود . و جای آن مخفی بماند و البته به جز چند نفری که از خواص 

ر را به دیگران بازگو کنند و و نزدیکان در مراسم دفن حضور داشتند کسی از آن مطلع نبود و آن ها نیز اجازه نداشتند که محل قب

 این خود سری است که برای همیشه پرسش ها و چون و چراها در بر داشته و خواهد داشت .

در خانه ی خود ، در بقیع ، میان » همچنین تحقیق از روی  گفته و امارات ، قبر مبارک حضرت زهرا )س ( را در یکی از سه محل 

دانسته و مشتاقان آن حضرت از روی احتیاط هر سه محل مذکور آن بزرگوار را زیارت می کنند « قبر رسول خدا )ص( و منبر او 

 (2831)اکبری ،.

 اسماء شریفه حضرت فاطمه )س (

» ابن بابویه به سند معتبر از حضرت صادق )ع ( روایت کرده است که حضرت فاطمه )س ( که به نه نام است نزد حق تعالی 

پس حضرت فرمود : آیا میدانی که چیست تفسیر « ، طاهره ،  زکیه ، راضیه ، مرضیه ، محدثه ، زهرا  فاطمه ، صدیقه ، مبارکه

فاطمه ؟ راوی عرض کرد : خبر ده مرا ای سید من ، فرمود : یعنی بریده شده از بدی ها ، پس حضرت فرمود : اگر امیر المؤمنین 

ر روی زمین تا روز قیامت مولف گوید : صدیقه به معنای معصومه است . )ع ( فاطمه )س( را تزویج نمی نمود او را کفوی نبود ب

مبارکه یعنی صاحب برکت در علم و فضل و کماالت و خیرات . طاهره یعنی پاکیزه از صفات نقص . زکیه یعنی نمو کننده در 
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دا . محدثه یعنی ملک با او سخن کماالت و خیرات . راضیه یعنی راضی به قضای الهی . مرضیه یعنی پسندیده ی خدا و دوستان خ

 میگفت . زهرا یعنی نورانی به نور صوری و معنوی . 

در کتاب علل الشرایع به سند معتبر روایت کرده است که ابان ابن تغلب از امام ششم حضرت صادق )ع ( سؤال کرد : به چه سبب 

ه )س( در روز سه مرتبه برای حضرت علی )ع( ظاهر حضرت فاطمه را زهرا نامیدند ؟ حضرت فرمود : برای آنکه نور حضرت فاطم

میشد ، یک مرتبه در اول روز که حضرت فاطمه )س ( به نماز بامداد می ایستاد ، و مردم در میان رختخواب های خود بودند نور 

نور سفید  سفیدی از آن خورشید فلک عصمت ساطع می گردید در جمیع خانه های مدینه داخل میشد و دیوارهای ایشان از آن

میشد از مشاهده ی آن حالت به تعجب می آمدند،  به خدمت پیامبر اکرم میشتافتند و علت آن نور را سؤال میکردند پیامبر اکرم 

)ص( میفرمود بروید به خانه ی دخترم حضرت فاطمه )س( تا سبب آن نور بر شما ظاهر گردد . چون به خانه آن حضرت می 

ر محراب عبادت نشسته و به نماز مشغول است از روی انورش آن نور ساطع است ، سپس آمدند میدیدند که آن حضرت د

 (2831)مکارم شیرازی ،میدانستند نوری که مشاهده کردند از اوست .

  حضرت فاطمه )س ( شخصیتی ممتاز 

نند مشعل فروزانی یکی از شخصیت های ممتاز که وجودش در روشن نمودن اذهان و اندیشه ها به منظور تشخیص واقعیات ما

پرتو افشانی کرده و با منطق مستند به وحی حقایق را بر همگان آشکار ساخته حضرت صدیقه ی زهرا ، یگانه دختر پیامبر اکرم 

)ص ( که پس از رحلت پدرش ایام و مدت کوتاهی را زندگی نمود و در این مدت کوتاه ) سه ماه و اندی ( شاهد وقایع و حوادث 

 لخی بود که تحمل هر یک از آنها قوی ترین مردان روزگار را از پا در میاور.مالل انگیز و ت

 (2831)رمضانی ، .سوگنامه ی معصومین )ع ( و شرح زندگانی چهارده معصوم )ع(  

 عبادت حضرت زهرا )س(

یت های زندگی فاطمه فاطمه )س( با عبادت انسی دیرینه داشت و در کمال معرفت و محبت خدا را می پرستید.عبادت خدا از اولو

روردگار یکتا بود جامه عمل پوشاند و مثل اعالی )س( بود و از همین رو به بهترین صورت به فلسفه ی آفرینش خود که عبادت پ

پرستش کنندگان ذات اقدس حق شد.انگیزه های عبادت کنندگان عبادت آنها را از یک دیگر متمایز می سازد و اگر چه انگیزه 

عبادت  هایی مثل ترس از جهنم و ورود به بهشت برای انجام عبادت کافی است اما بهترین آنها عبادت از روی محبت است و

که سراسر وجود او را فرا گرفته  –فاطمه )س( اینگونه بود.عبادت های زهرا)س( از ترس و طمع مبرا بود و تنها بخاطر حب الهی 

 عبادت می کرد.او مصداق کامل حدیث پدرش رسول خدا )ص( بود که فرمود: -بود 

و با قلب خود آن را دوست بدارد و با اعضای بدنش بهترین مردم کسی است که به عبادت عشق بورزد و با دست به گردن شود "

،چنین شخصی باک ندارد که زندگی دنیایی اش به سختی بگذرد یا به آسانی طی آن را انجام دهد و خود را برای آن فارغ سازد

 "شود.

رده بود.پیامبر)ص( فاطمه )س( فارغ از هر چیزبه عبادت خدا می پرداخت و خداوند هم زمینه های پرستش رابرای او فراهم آو

 فرمود:
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 "خداوند انچنان قلب و جوارح دخترم فاطمه را پر از ایمان کرده است که خود را برای عبادت خدا از هر چیز فارغ کرده است."

عبادت زهرا )س( بخاطر نورانیت قلب و معرفت بسیار باالیی که داشت بر قلهعبادت ها می درخشید و از گستردگی خاصی 

 .امام حسن )ع( فرمود:برخوردار بود

 "یک شب جمعه مادرم را دیدم ک در محراب عبادت ایستاد و همواره نماز میگذارد و در رکوع وسجود بود تا شب به صبح رسید."

 (2831)اکبری ،

 حجاب حضرت زهرا)س(

پوشیدگی نمود بارز فرهنگ فاطمی است.فاطمه می دانست حجاب ترسیم آیات قرآن است،فاطمه میدانست پوشیدگی تجلی  

زیبایی های معنوی زن است،فاطمه می دانست پوشش دینی لباس عشق به خداست،فاطمه می دانست حجاب اسالمی از جلوه 

ایی های زن است،فاطمه می دانست پوشیدگی زن مهرتایید های زیبای بندگی است،فاطمه میدانست حجاب حافظ اسرار زیب

عفاف اوست،فاطمه می دانست حجاب اسالمی لباس اهل ایمان است،فاطمه می دانست حجاب دینی مهر و عنایت حق بر قامت 

دینی فرشتگان زمین است،فاطمه می دانست حجاب مبنایی ترین اصل اسالمی در روابط زن و مرد است،فاطمه می دانست پوشش 

روح را لطیف و نورانی می کند،فاطمه می دانست زنان جلوه گر مردان را از یاد خدا غافل می کنند،از این رو همواره حجابی 

متین،استوار وثابت داشت وپوشیدگی را بهترین چیز زن میدانست.فاطمه بر این باور الهی و حکیمانه بود که پوشیدگی زن در برابر 

ای اخالقی ورفتاری او برتری دارد واین به خاطر آن است که حجاب کلید بوستان ارزش های اخالقی نامحرم برهمه ی ویژگی ه

ورفتاری زن است.اگر زن حجاب دینی نداشته باشد بسیاری از ارزش ها را ازدست خواهد داد واگرخود را درکاسبرگ زیبای حجاب 

خواهند شد.برهمین اساس بود که پوشیدگی را بهترین ویژگی بپوشاندبسیاری از کبوتران سفید ارزش ها درآسمان روحش ظاهر 

زن معرفی فرمود واکنون زنان پوشیده احیاکننده فرهنگ فاطمی درجامعه اند که بیشترین سهم صبغه دینی جامعه را ازآن خود 

می است که ریشه ساخته اند.درمیان پوشش های فاطمه چادر ازنمود خاصی برخورد دار است.چادر بارزترین نمود حجاب اسال

درقرآن وسیره ی زنان اهل بیت،به ویژه فاطمه دارد.فاطمه نمونه کامل حیا ونجابت بود وخود راچون غنچه ای در کاسبرگ های 

حجاب پوشانده بود.فاطمه می دانست چادرامنیت وآرامش زن را افزایش میدهد،فاطمه می دانست چادر از بیشترین بار فرهنگی 

ر است،فاطمه می دانست چادر خیمه عفاف زن مسلمان است،فاطمه می دانست چادر سپری استوار در برابر حیاو عفاف برخورد دا

تیرهای نگاه نامحرمان است،فاطمه می دانست چادر یک فرهنگ الهی است که پیام های فرهنگی عمیقی دارد،فاطمه می دانست 

)اکبری ست چادر دامنه سرسبز قله عفاف و پرهیزکاری است.  چادر یک لباس اصیل دینی و مورد توصیه قرآن است،فاطمه می دان

،2831) 

 گسترش فرهنگ فاطمی

دوستداران فاطمه)س( فرهنگ آن حضرت را فرهنگی جامع،کامل وبدون هرگونه نقص وعیب می دانند وبا محبتی که به او دارند  

در گسترش فرهنگ او سعی بلیغ دارند و به هروسیله ای که بتوانند و زمینه آن وجود داشته باشد،آن را ترویج می کنند زیرا 

مدار چون گل های بهشتی می رویند.استمرار حیات اهل والیت به گسترش فرهنگ  همین فرهنگ الهی است که موحدان والیت

آنان است وپیروان فاطمه)س(بامحبتی که به او دارند فرهنگ سرور زنان عالم راکه همان اسالم ناب است تبلیغ و ترویج می کنند 
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سازش ندارند.بنابراین،کسی که در وادی ودراین راه خستگی به خود راه نمی دهند چرا که محبت با سکوت و رکود وخمودی 

ترویج فرهنگ فاطمی قدم نگذارد از یکی از نشانه های محبت محروم است ونبود هرنشانه ای ضعفی درمحبت است که باید جبران 

قوای شود.البته ترویج فرهنگ فاطمی به دو گونه علمی وعملی انجام می گیرد وزنانی که به حجاب و حیا وتقوای الهی،به ویژه ت

 (2831)اکبری ،خاص زنان آراسته اند تجلی علمی ترویج راه فاطمه)س(هستند

 عرفان فاطمی

فاطمه)س( غواص اقیانوس عرفان بود وعشق به خدا درآسمان جانش چون می درخشید.جذبه های شدید حب الهی قلب  

روییده بود. فاطمه)س(شعله عشقی بود  فاطمه)س(را عرش خدا کرده بود وگل های محبت به پروردگار یکتا درهمه ذرات وجودش

که به سوی خدا زبانه می کشید،شعله ای زیبا،ملکوتی وشوق انگیز که خداوند به وجود آن بر فرشته هایش مباهات می کرد.به 

راستی اگر عشق به خدا تجسم می یافت،تجسم آن فاطمه)س(بود.عرفان فاطمی،عرفانی متعالی،زالل،گوارا،حرکت آفرین و دارای 

 (2831)اکبری ، ضابطه بود وباعرفانی بی تحرک وجامعه گریز و بی ضابطه تفاوت بسیاری داشت.

اواز فراز عالم امکان به آسمان اول آمده بود تا با وجود قدسی خود نور معنویت وعرفان را درمیان اهل زمین،به ویژه زنان گسترش 

تعلیمات آسمانی اسالم او را در وادی عرفان وشهود به پرواز در  دهد وهر آن که آماده پرواز است بر سکوی پرواز نشاند وبا

آورد.اطاعت عارفانه ازخدا قلب حرکت های فاطمه)س( را تشکیل می داد و انجام مستحبات،به فضای جانش نشاط الهی بخشیده 

ئت قرآن او را محبوب بود.حضور جدی او درمیدان واجبات و تفرج او در بوستان مستحبات به ویژه نمازهای مستحبی و قرا

پروردگار خود کرده بود.فاطمه)س( که درنورانیت خود نادره عالم امکان بود،همه حجاب ظلمانی و نورانی را خرق کرد ودر مقامی 

 (2831قمی ومحمدی ،قرار گرفت که قلب او خزینه خدا شد.  

 مقام علمی فاطمه )س(

ت ، حتما از عواملی سرچشمه می گیرد که مهمترین آنها علم و ایمان و محبت اولیای خدا نسبت به افراد ، یک محبت ساده نیس

تقواست ، عالقه فوق االده پیامبر )ص( به دخترش فاطمه زهرا دلیلی است بر وجود این امتیازات بزرگ در این بانوی نمونه ی 

 جهان .

رین زنان بهشت (( است ، این خود دلیل بر این است از این گذشته وقتی او میفرماید : ))  فاطمه برترین زنان جهان  (( یا )) برت

که او از نظر علمی نیز سرآمد همه ی زنان جهان بود . وانگهی آیا ممکن است فردی که به مقامات واالی علم و دانش نرسیده ؛ 

 (2831)مکارم شیرازی ،رضای او رضای خدا ، و غضب او غضب پروردگار و پیغمبر باشد ؟

 نتیجه گیری :

 باشد. پوشیدگی زن ایرانی می بایست  نمود بارز فرهنگ فاطمی

 چادرامنیت وآرامش زن را افزایش میدهد.
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فرهنگ آن حضرت  زهرا )س(  فرهنگی جامع،کامل وبدون هرگونه نقص وعیب است وبا محبتی که ما زنان مسلمان  به ایشان 

روسیله ای که بتوانیم و زمینه آن وجود داشته باشد،آن را ترویج داریم باید در گسترش فرهنگ او سعی بلیغ داشته باشیم  و به ه

 نمائیم.

 ی آن حضرت است.علم و ایمان و تقوا ما به حضرت زهرا براساسمحبت 
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