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سیره حضرت فاطمه(س)؛تجلی گاه فضایل نبوی
کتــاب «زندگانــی فاطمــه زهــرا(س)» اثــر زندهیــاد عالمــه ســیدجعفر
شــهیدی ،یکــی از بهتریــن منابــع بــرای شــناخت ســیره و شــخصیت
حضــرت فاطمــه(س) اســت .ایــن کتــاب از دو منظــر قابــل تأمل و تحســین
اســت؛ نخســت ،مســتند بــودن آن و اســتفاده مؤلــف از اســناد دســت اول
تاریخــی و دوم ،نثــر شــیوا و تأثیرگــذار کتــاب کــه خواننــده از حــاوت آن،
بهــره وافــی و کافــی مــی بــرد .آنچــه در پــی میآیــد ،گزیــدهای از ایــن
کتــاب ارزشــمند اســت کــه بــه مناســبت فرارســیدن ایــام شــهادت جانســوز
بانــوی دوعالــم ،بــه خواننــدگان ارجمنــد تقدیــم میشــود.
خانهای سرشار از زهد ،قناعت و ایثار
انــدک انــدک ،خاطــره تلــخ جنــگ احــد فرامــوش میشــود .خانههــای
درهــم ریختــه ،از نــو ســر و ســامان میگیــرد و زنــان بیسرپرســت بــه خانــه
شــوی میرونــد .در شــعبان ســال چهــارم ،والدت حســین (ع) ،گرمــی تــازهای
بــه خانــه علــی(ع) میدهــد .بــه تدریــج ،وضــع مالــی مســلمانان تنگدســت
هــم ســر و ســامانی پیــدا میکنــد .قبیلههایــی کــه پــس از شکســت اُ ُحــد
از پیغمبــر(ص) جــدا شــده بودنــد ،چــون پایــداری مســلمانان و پیروزیهــای
ن را دیدنــد ،دوبــاره از مکــه بریدنــد و رو بــه مدینــه آوردنــد و یــا
بعــدی آنــا 
الاقــل ،نســبت بــه مکــه حالــت بیطرفــی در پیــش گرفتنــد .غنیمتهــای
جنگــی ،مختصــر گشایشــی در کارهــا پدیــد آورد .امــا خانه دختــر پیغمبر(ص)
همچنــان تهــی و بیپیرایــه بــود .علــی(ع) و زهــرا(س) ،زهــد ،قناعــت ،ایثــار
و حتــی گرســنگی را ،شــعار خــود کردهبودنــد .ابــن شهرآشــوب مینویســد:
«روزی علــی(ع) ،فاطمــه(س) را گفــت :خوردنــی چیــزی داری؟ پاســخ داد:
نــه بــه خــدا ســوگند ،دو روز اســت کــه خــود و فرزندانــم حســن و حســین
گرســنهایم .علــی(ع) گفــت :چــرا بــه مــن نگفتــی؟ فاطمــه(س) پاســخ داد:
از خــدا شــرم کــردم چیــزی از تــو بخواهــم کــه توانایــی آمــاده کــردن آن را
نداشــته باشــی .علــی(ع) از خانــه بیــرون مــیرود و دینــاری وام میگیــرد.
روزی گــرم اســت و آفتــاب ســوزان بــر همــه جــا میتابــد .در آن هــوای
گــرم ،مقــداد پســر اســود را بــا حالتــی آشــفته میبینــد .علــی(ع) از او
میپرســد :مقــداد چــه شدهاســت؟ چــرا در ایــن هــوای گــرم ،بیــرون از خانــه
ایســتادهای؟ مقــداد پاســخ داد :مــرا از پاســخ دادن معــذور بدار.علــی(ع)
اصــرار کــرد :نمیشــود ،بایــد مــرا خبــر دهــی .مقــداد گفــت :حــال کــه
چنیــن اســت ،بــدان کــه گرســنگی مــرا از خانــه بیــرون کشاندهاســت،
دیگــر نمیتوانســتم گریــه فرزندانــم را تحمــل کنــم .علــی(ع) بــه او
گفــت :بــه خــدا قســم مــن نیــز بــرای همیــن از خانــه بیــرون آمــدم .ایــن
دینــار را وام گرفتـهام .امــا تــو را بــر خــود مقــدم میشــمارم .علــی(ع) آن
پــول را بــه مقــداد داد ».در ایــن مواســات ،دختــر پیغمبــر(ص) هــم ســهیم
بــود .بلکــه گاه ،ســهم بیشــتری را بــه عهــده میگرفــت .یــک روز ،دو روز
یــا ســه روز خــود و فرزندانــش گرســنه بــه ســر میبردنــد و فاطمــه(س)،
شــوهر را آگاه نمیکــرد .چــون علــی(ع) مطلــع مــی شــد ،میپرســید:
چــرا بــه مــن نگفتــی کــه بچههــا گرســنه هســتند؟ زهرا(س)پاســخ
مــیداد :پــدرم فرمــوده اســت ،چیــزی از علــی مخــواه ،مگــر آنکــه او
خــود بــرای تــو آمــاده کنــد .در روایــت ابنشهرآشــوب آمــده اســت کــه
فاطمــه(س) فرمــود :از خــدا حیــا مــی کنــم چیــزی از تــو بخواهــم کــه
بــر فراهــم آوردن آن توانایــی نداشــته باشــی.

قمــری در گذشــته و کتابــی در وصــف برگزیــدگان خــدا ،بــه نــام «حلیةاالولیــاء
و طبقــات االصفیــاء» ،در چنــد مجلــد نوشــته ،فصلــی را بــه فاطمــه(س)
اختصــاص داده اســت .در ضمــن ایــن فصــل ،بــه اســناد خــود از عمــران بــن
َحصیــن ،چنیــن مینویســد« :روزی پیغمبــر(ص) بــه مــن گفــت :بــا مــن بــه
دیــدن فاطمــه نمیآیــی؟ عــرض کــردم :چــرا و بــا هــم بــه خانــه فاطمــه(س)
رفتیــم .پیغمبــر(ص) رخصــت خواســت و دختــرش اجــازه داد .بــا هــم بــه درون
حجــره رفتیــم .پیغمبــر(ص) فرمــود :دخترم چطــوری؟ پاســخ داد :درد میکشــم،
بــه عــاوه گرســنه هــم هســتم .پیغمبــر(ص) بــا مهربانــی بــه دختــرش گفــت:
راضــی نیســتی کــه ســیده زنــان جهــان باشــی؟ فاطمــه(س) پاســخ داد :پــدر
جــان! مریــم دختــر عمــران ،مگــر او ســیده زنــان نیســت؟ پیامبــر(ص) پاســخ
داد :او ســیده زنــان عصــر خــود بــود و تــو ،ســیده همــه زنانــی و شــوهرت ،در
دنیــا و آخــرت بــزرگ اســتُ ».عمــران ،کــه پیغمبــر(ص) را تــا خانــه زهــرا(س)
همراهــی کــرده و شــاهد ایــن ماجــرا بودهاســت ،از تیــره خُ زاعــه و از کســانی
اســت کــه پــس از جنــگ خیبــر مســلمان شــدند .از روایــت وی نکتــه بســیار
مهمــی دانســته میشــود و آن اینکــه در ایــن مالقــات کــه احتمــا ًال پــس
از فتــح مکــه یــا اندکــی پیــش از آن اســت و وضــع اقتصــادی مســلمانان تــا ذکری بهتر از خدمتگزار
حــدی بهتــر از پیــش شــده بــود ،بــاز خانــواده پیغمبــر(ص) در ســختی بــه ســر علــی(ع) بــه مــردی از بنــی ســعد میگویــد« :میخواهــی داســتانی از خــود
مــی بردهانــد.
و فاطمــه را بــرای تــو بگویــم؛ فاطمــه ،محبوبتریــن شــخص در دیــده پــدر
خــود بــود .او در خانــه مــن چنــدان بــا َمشــک آب کشــید ،کــه جــای بنــد
بُریده از دنیا و زشتیهایش
مشــک بــر شــانه وی باقــی مانــد و چنــدان دســتاس کــرد کــه کــف دســت
ابونعیــم در آغــاز فصلــی کــه بــرای دختــر پیغمبر(ص) گشــوده اســت ،زهــرا(س) او پینــه بســت و چنــدان خانــه را ُرفــت کــه جامـهاش رنــگ خــاک گرفــت.
را چنیــن مــی شناســاند« :زشــتی و آفتهــای ایــن جهــا 
ن را دیــد و خــود را از روزی بــه او گفتــم :چــه میشــود کــه از پــدرت خادمــی بخواهــی تــا اندکــی
دنیــا و آنچــه در آن اســت بریــد ».روزی ســلمان بــه خانــه دختــر پیغمبــر(ص) در برداشــتن بــار ســنگین زندگــی ،تــو را یــاری دهــد؟ زهــرا نــزد پــدر رفــت،
مــی رود .فاطمــه(س) چــادری بــر ســر دارد کــه از چنــد جــا پینــه خــورده اســت .امــا شــرمش آمــد از او چیــزی بخواهــد .پیغمبــر(ص) دانســت دختــرش بــرای
ســلمان بــه تعجــب در آن چــادر مینگــرد و اندوهگیــن میشــود .چــرا بایــد کاری نــزد او آمــده اســت .بامــداد دیگــر بــه خانــه مــا آمــد .ســام کــرد و مــا
افتخا ِر بانوی دو عالم
چنیــن باشــد؟ مگــر او دختــر پیشــوای عــرب و همســر پســر عمــوی رهبــر خامــوش ماندیــم ،عــادت او چنیــن بــود کــه ســه بــار ســام میگفــت و اگــر
ابونعیــم اصفهانــی کــه از علمــای ســنت و جماعــت اســت و در  430هجــری مســلمانان نیســت؟ ســلمان حــق دارد ،نــزد خــود چنیــن بیندیشــد .او زندگانــی رخصــت ورود نمییافــت ،برمــی گشــت .مــا ســام او را پاســخ گفتیــم و از
وی خواســتیم تــا بــه خانــه درآیــد؛ بــه خانــه آمــد و نــزد مــا نشســت و گفــت:
فاطمــه! دیــروز از پــدرت چــه میخواســتی؟ مــن ترســیدم شــاید وی آنچــه را
از او خواســتهام ،نگویــد .ایــن بــود کــه گفتــم داســتان فاطمــه این اســت و او از
ســختی کار خانــه رنــج مــی بــرد و ایــن رنــج بــر جســم او اثر گذاشــته اســت.
از او خواســتم نــزد شــما آیــد و خدمتــکاری بــرای خــود بخواهــد .پیغمبــر(ص)
فرمــود :آیــا چیــزی بــه شــما نیامــوزم کــه از خدمتگــزار بهتــر اســت؟ چــون به
جامــه خــواب رفتیــد ،ســی و ســه بــار خــدا را تســبیح ،ســی و ســه بــار حمــد
و ســی و ســه بارتکبیــر بگوییــد ».رســول خــدا (ص) ،چــون صفــات عالــی
انســانی را در فاطمــه(س) میدیــد و تربیــت اســامی را در کــردار و رفتــار و
گفتــار او مشــاهده میکــرد ،خوشــحال مــی شــد ،او را میســتود و دربــاره او
دعــای خیــر میگفــت و بــرای اینکــه منزلــت و رتبــت او را بــه مســلمانان
نشــان دهــد ،میفرمــود« :فاطمــه ،پــاره تــن مــن اســت ،کســی کــه او را
بیــازارد ،مــرا آزرده اســت» و گاه ،شــدت محبــت خــود را بــه او ،بــا برخاســتن
و بوســه بــر ســر و دســت او زدن ،نشــان مـیداد .امــا بــرای آنکــه دیگــران
بداننــد سرچشــمه ایــن محبــت ،تنهــا عطوفــت پــدری نیســت و او فاطمه(س)
را بــه خاطــر دارا بــودن صفاتــی کــه از بانویــی واالمقــام چــون او ،انتظــار
مـیرود ،دوســت مـیدارد ،آنجــا کــه بایــد ،وی را بــه وظیفــه ســنگینی کــه بر
عهــده دارد ،متوجــه میکــرد و پــاداش او را بــه لطــف پــروردگار و رســیدن
بــه نعمــت هــای آن جهــان حوالــت میفرمــود .نقــل اســت کــه روزی بــه
دیــدن فاطمــه(س) آمــد .چــون دختــرش را دیــد کــه بــا یک دســت ،دســتاس
میکنــد و بــا دســت دیگــر ،فرزنــدش را میخوابانــد ،فرمــود :دختــرم! تلخــی
دنیــا را بچــش تــا در آخــرت شــیرین کام باشــی و زهــرا(س) در پاســخ پــدر
میگفــت :خــدا را بــر نعمتهــای او ســپاس میگویــم.

اشــرافزاده هــای ایــران و شــکوه و جــال چشــمگیر آنــان را دیدهاســت.
چــون فاطمــه(س) بــه دیــدن پــدر م ـیرود ،میگویــد :پدرجــان! ســلمان از
چــادر وصلــه خــورده مــن تعجــب کــرد .بــه خــدا پنــج ســال اســت مــن در
خانــه علــی (ع) بــه ســر میبــرم ،تنهــا پوســت گوســفندی داریــم کــه روزهــا
شــترمان را بــر آن علــف میخورانیــم و شــب روی آن میخوابیــم .او نــه
تنهــا در پوشــاک و خــوراک بــه حداقــل قناعــت میکــرد و بــر خــود ســخت
میگرفــت ،بلکــه کارهــای خانــه را نیــز بــه عهــده دیگــری نمیگذاشــت؛ از
کشــیدن آب تــا ُرفتــن [جــارو کــردن] خانــه ،دستاس[آســیاب] کــردن گنــدم،
نگهــداری کــودک ،همــه را خــود بــه عهــده میگرفــت .گاه بــا یــک دســت
دســتاس میکــرد و بــا دســت دیگــر ،طفلــش را میخوابانــد .ابنســعد بــه
ســند خــود از علــی(ع) روایــت میکنــد «:روزی کــه زهــرا را بــه همســری
گرفتــم ،فــرش مــا پوســت گوســفندی بــود کــه شــب بــر آن مــی خوابیدیــم
و روز شــتر آبکــش خــود را بــر آن علــف میخوراندیــم و جــز ایــن شــتر،
خدمتگــزاری نداشــتیم.

