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  :چکیده

  

  

  ).س(گزارش مستند از زندگانی فاطمه معصومه : نمایه

 .تدوین یافته استتحقیق با موضوع گزارش مستند از زندگانی فاطمه معصومه سالم اهللا علیها این 

از جمله ضروریات زندگی براي تأثیر از ) ع(بازشناسی شخصیت زنی عالمه و محدثه منتسب به اهل بیت 

ایت به رو) س(فاطمه معصومه اي از زندگی  نوشته ي حاضر شمه. باشد شأن و عظمت بی نظیر او می

هرچند بیشترین قسمت آن، به شرح زندگانی آن حضرت در . باشد ، احتماالت موجود و تحلیل میتاریخ

اختصاص یافته ) ع(مسیر سفرش از مدینه به مقصد طوس به قصد دیدار امام زمان و برادرش امام رضا

ي چون سفر والیی او بدنبال این نوشتار با گزارشی از تولد این بانو در مدینه آغاز، و پس از بیان ابعاد. است

امام عصر، و مرور بر شیفتگی شیفتگان خاندانش در مسیر، هم چنین استقبال از او در این سفر توسط مردم 

درباره ي شخصیتش، صفات و احتماالت در چرایی عدم ) علیهم السالم(قم و بر شمردن احادیث ائمه 

بر بررسی علل و عوامل و سرانجام تکیه بر ازدواج او، نیز وفات آن حضرت و چگونگی آن با تکیه 

  .به دلیل حضور ایشان به پایان خواهد رسید) ص(مرکزیت قم براي انتشار علوم آل محمد 

  .ونیز منابعی از این دست نگاشته شده است از منابع تاریخی، روایی و حدیثیاین موضوع با استفاده 

باعث ماندگاري نام و یاد او در تاریخ و ) س( به نظر نگارنده حرکت والیت مدارانه ي حضرت معصومه

مایه ي امتیاز او در میان امامزادگان، نیز سرچشمه ي برکت شهر قم همچنین تجدید حیات مکتب علمی 

علیهم (توان او را دومین پایه گذار مکتب علمی ا مامان باقر و صادق  از این جهت می. جدش شده است

  .نامید) السالم

.، قم، مدینه، طوس)س(، امام موسی بن جعفر)ع(، امام رضا )س(طمه معصومه فا :واژگان کلیدي
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  :مقدمه

نزول . خداوند با لطف سرشاري که به بندگانش دارد، عالم را جایگاه تجلی انوار خویش قرار داده است

ه و هایی مهیا شد ها و جایگاه رحمت خداوندي از چنان عظمتی برخوردار است که براي آن از پیش زمینه

گیرد، همان ادیان آسمانی است که توسط پیامبران  این برنامه که از فیض بی پایان خداي متعال سرچشمه می

اما در عالم پیوسته براي راهنمایی انسان . بر بشر فرود آمدند تا راهنماي آنان در وادي دنیا باشد) ع(الهی 

کت نموده و بدین سان گوي سبقت را از افرادي ممتاز وجود داشته است که در راستاي برنامه الهی حر

تالش در بندگی و عبادت خالصانه بسوي خداي رحمان ویژگی خاص آنان بوده تا هر . اند دیگران ربوده

همان گروه ممتاز و ) ع(اهلبیت . اندازه درجه ي خلوصشان بیشتر و به مقام قرب پروردگار نزدیکتر باشند

این ویژگی مخصوص به آنان بوده و . ب به مقام ربوبی قرار دارندویژه هستند که در باالترین جایگاه تقر

رحمت الهی آدمی را فرا گرفته و با الگو قرار دادن . دست دیگران از رسیدن به چنان مقامی کوتاه است

توانیم راهی براي  هر جا و در هر مکانی باشیم می. افرادي راه رسیدن به شاهراه تقرب الهی را گشوده است

همان دریچه ورود به این ) ع(آستان بوسی با معرفت فرزندي از تبار اهل بیت . ه این مقام بیابیمرسیدن ب

زده و خود را مسافر راه قرب ) ع(بیایید با معرفت دست به دامان کریمۀ اهل بیت. رحمت و فیض حق است

  .سازیم زیرا معجر شفاعت او تنها عارفان به حقش را در بر خواهد گرفت

  »اشفعی لنا فی الجنهیا فاطمه «
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  )س(گزارش مستند از زندگانی فاطمه معصومه

  

  

 )س(تولد حضرت فاطمه معصومه 

. ي وجود نداردا هکه مدینه الرسول است جاي هیچ شک و شبه) س(درباره مکان تولد حضرت معصومه 

  :باشد میشرح زیر  اما درباره زمان تولد آن حضرت سه نظر وجود دارد که با رجوع به مستندات تاریخی به

) ع(ق مصادف با شهادت پدربزرگوارشان، موسی بن جعفر . ه 183برخی تولد ایشان را سال  -1

) س(ضوع حضرت فاطمه معصومه همان طور که گروهی از معاصران در کتب خود با مو. ندا هدانست

ان نامور شیعه حضرت زیرا، بر پایه گزارش بسیاري از دانش ور. باشد میاند، این نظریه درست ن آورده

سال در زندان سندي بن  4ق به شهادت رسید، و پیش از شهادت . ه 183در سال ) ع(موسی بن جعفر 

  .خود نداشت ي هشاهک بوده و هیچ گونه ارتباطی با خانواد

عالوه بر این در . رسد میدر تاریخ یاد شده، معقول به نظر ن) س(از این رو تولّد حضرت فاطمه معصومه 

ند، که از درك و ا هنقل کرد) س(در مدینه روایتی از حضرت معصومه ) ع(حضور امام موسی بن جعفر زمان

. کند و نیز تولّد این ایشان در تاریخ یاد شده مستند تاریخی ندارد ق حکایت می.ه 179م ایشان در سال فه

  .شود این نظریه به سه دلیل زیر رد می بدین سان

  .معقول نبودن) الف

  .ن مستند تاریخی معتبرنداشت) ب

  .ق در مدینه.ـ ه 179نقل روایتی از ایشان پیش از سال ) ج
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  1.ق در مدینه چشم به جهان گشوده است.ـه 173نظریه دوم آن است که آن حضرت به سال  -2

رسد، زیرا مرحوم نمازي که در شناخت احادیث شیعه  میاین تاریخ طبق شواهد و قرائن درست به نظر 

ي مسلم بیان داشته هر چند هیچ ا هصی برخوردار بوده، تولد آن حضرت را در این سال به گوناز تبحر خا

  .دلیل و مدرکی براي اثبات تولد آن حضرت در این تاریخ ذکر نشده است

  .سومین نظریه آن است که درباره تاریخ تولد ایشان گزارش و اطالع متقنی وجود ندارد -3

ي ا هبه انداز) دستگاه عباسی(زمان تولد آن حضرت فشار و اختناق حاکم  که در دلیل این نظریه این است

  .ندا هبوده که ارتباط با این خاندان به حداقل رسیده و مورخان به تاریخ تولد بانو دست نیافت

از مجموع  ،در بطن خود درستی نظریه ضمن. مدارك و شواهد تاریخی دال بر استحکام این نظریه است

  :آید به دست می) س(د تولد فاطمه معصومه نکات در مورفوق این  اتنظر

مباحث فوق در مورد سال تولد آن حضرت بوده و اثبات روز و ماه تولد ایشان نیازمند پاسخگویی ) الف«

  .باشد میروشن تري به اشکاالت در این باب 

  .نماید میده تأیید تولد آن حضرت را در اول ذیقع ،نظریه اول و دوم هردو با وجود اختالف در سال) ب

داند که اصطالح  مینظریه سوم، اطالع از روز و ماه تولد ایشان را همچون سال تولد آن حضرت ) ج

  2».دقیقی از آن در دست نیست

  

  پدر و مادر

هیچ ) علیه السالم(به امام هفتم شیعیان، امام موسی بن جعفر ) سالملعلیها ا(ي معصومه  در انتساب فاطمه

  ... .ي آن حضرت آمده است، السالم علیک یا بنت موسی بن جعفر که در زیارت نامه نچنا. شکی نیست
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مشهور به عبدالصالح بوده، زیرا همه صفات فضل ) علیه السالم(امام هفتم فرزند حضرت امام صادق «

و کمال را داشته و پدرش او را به عنوان امامت پس از خود برگزیده و به مقام والیت و خالفت 

در  183در ابواء متولد شده و در بغداد، ششم رجب سال  128او که در سال . لیه تصریح فرمودهمشارا

  . سن پنجاه و پنج سالگی در زندان سندي بن شاهک رحلت فرموده

بنابراین سی و پنج سال پس از درگذشت پدر بزرگوارش امامت کرده، کنیه آن حضرت ابوابراهیم و 

  1».دصالح و معروف به کاظم بودهابوالحسن و ابوعلی و شهرتش عب

اما از شرح . بیان شده است) ع(شرح حال کامل امام هفتم، امام موسی بن جعفر یدر کتب متعدد تاریخ

ي القاب این بانوي با فضیلت  حال این بانوي مخدره اطالع اندکی موجود است و بیشتر آنچه آمده درباره

  2».اشندب میمادر گرامی ایشان نجمه خاتون . باشد می

ي فضیلت و  نشان دهنده) س(و بلندي مرتبه خواهر گرامیش حضرت معصومه ) ع(مقام شامخ امام رضا 

ي  در تاریخ ذکر شده که هر یک نشانهالقابی براي این بانوي واالمقام . باشد میقدر منزلت مادرشان 

از جمله او را . یابد میانسان به یکی از فضایل وجودش دست از هر یک باشند و  میشخصیت عظیم او 

  3».اند یدهتکتم، سمان، سکن النوبیه، أروي نام ،البنین، نجمه ام

خواندند و با توجه به این  میالبنین  مده که ایشان را در خانه بنام امدر کتاب کافی همچنین االرشاد آ

ه ب) ع(ت رضا همچنین پس از تولد حضر. خطاب با کنیه معلوم است که احترام خاصی در خانه داشته است

  .نام طاهره نامیده شد
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  سایر اعضاي خانواده

بعضی اوالد آن حضرت را سی نفر و بعضی «. اختالف است) ع(در تعداد فرزندان موسی بن جعفر 

ست و سه پسر و نیز بنا بر نقل دیگر هیجده تن ذکور و نوزده تن اناث یشصت نفر، سی و هفت دختر و ب

  1».باشند می

وجود ندارد، ) ع(که هیچ اختالفی در انتساب ایشان به موسی بن جعفر ) ع(امام هفتم از جمله فرزندان

  .باشند می) س(و خواهر پدري و مادري ایشان فاطمه معصومه ) ع(امام رضا

آید، کفالت  میبدست )) ع(امام هفتم (آن حضرت  ي هچنانکه از وصیت نام) ع(پس از وفات امام کاظم

به ) ع(قسمتی از وصیت نامه موسی بن جعفر . شود میواگذار ) ع(دش امام رضا زنان و دختران او به فرزن

وصی قرار دادم علی فرزندخود را و باید فرزندان دیگر «. ، چنین استدر این زمینه) ع(دش امام رضا فرزن

و  و بسوي او وصیت کردم صدقات... ن در راه راستاشانشاءاهللا پس اگر انس گیرد با ایمن با او باشند، 

لیکن ... م و اوالدم و اینها را به سوي ابراهیم، عباس، اسماعیل، و احمدا هاموال و اطفال خود را که واگذاشت

در مال من، و در عیال من و ... او با من است در وصیت من... امر زنان خود را به علی وصیت کردم 

  2». ...فرزندان من

طبق وصیت امام هفتم . گذاشته شد) ع(امام رضا  پس از پدر بر عهده) س(سرپرستی فاطمه معصومه 

همچنانکه در . او خللی پیش نیامد ي هدر روند تربیت معصومان. 3و آز آنجا که ائمه نور واحدند) ع(

  4».و السالم علیک یا اخت ولی اهللا. السالم علیک یا بنت ولی اهللا«او خطاب به ایشان آمده  ي هزیارتنام

  

  )ع(معصومه در کالم معصومین 

  . ي اوست سخنان و جمالت دیگر افراد دربارهدست یابی به  ،هاي شناخت شخصیت یک فرد یکی از راه
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  .باشد) ع(که از زبان معصومین  این شناخت هنگامی ارزشمندتر است

  .پردازیم میاین بانوي بزرگوار  ي هدربار) ع(ناز این رو در این قسمت به سخنان ائمه معصومی

کند که  میر مزار بحار به نقل از ثواب االعمال صدوق و عیون اخبار الرضا نقل عالمه مجلسی د -اول

از ثواب زیارت فاطمه بنت موسی بن ) ع(سعد بن سعد اشعري گفت که سؤال کردم از حضرت رضا 

  .هر کس او را زیارت کند براي او بهشت است. » فقال من زارها فله الجنه«) ع(جعفر

من زارها فله الجنه، او هو من اهل «لزیاره به همین سند روایت کرده که ابن قولویه در کامل ا -دوم

  .ا او از اهل بهشت استرا زیارت کند براي او بهشت است ی هر کس او. »الجنه

هر کس عمه مرا در قم «: معتبر از امام محمد تقی منقول است که فرمود سند به نیز در کامل الزیاره -سوم

  1».ت بهشتزیارت کند پس از بهر اوس

: سعد اشعري فرمود) به(سند حسن منقولست که حضرت رضا با به از کتب زیارت ] اي[در پاره -چهارم

. فرمایی میسعد عرض کرد فدایت گردم قبر فاطمه دختر امام موسی را . اي سعد نزد شما از ما قبري است

  2».ت بهشتد و حق او را بشناسد، از براي اوسبلی، هر کس او را زیارت کن«: مودفر

شدند و عرض کردند ما از مردم ري یاب جمعی از مردم به خدمت حضرت ابی عبداهللا شرف  -پنجم

  .هستیم

ما ار مردم ري : عرض کردند. خوشا به حال برادران ما از مردم قم» مرحبا باخواننا من اهل قم«: فرمود

ند ا هدفعه همان گونه معروض داشت هستیم آن حضرت دیگر باره همان کالم را اعاده فرمودند آن مردم چند

بدانید که خدا را حرمی است و آن کوفه «: سپس فرمود .و آن حضرت همان جواب را فرمودند به ایشان

است و حرم من و حرم فرزندان بعد از من قم است و قم کوفه کوچک است و براي بهشت هشت در 

زنی از فرزندان من که فاطمه نام دارد در آنجا و  3».شود میسه در از آن جمله، بسوي بهشت باز . باشد می

روند و به  میشود و او را آن شأن و منزلت است که به شفاعت او تمام شیعیان به بهشت  میقبض روح 
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شوند و هر کس او را زیارت کند داخل  میزود باشد که فاطمه نام از فرزندان من در قم دفن : قولی فرمود

ن حدیث چنین اظهار داشته که این کالم معجزه وار را پیش از آنکه حضرت راوي درباره ای. شود میبهشت 

  1».امام کاظم علیه السالم متولد شود حضرت صادق علیه السالم فرموده بود

  :فرمود) علیه السالم(و نیز در کامل الزیاره است که حضرت رضا  - ششم

قم زیارت نماید، همان فضل و  ، هر کس خواهرم معصومه را در»زارنی نالمعصومه بقم کم من زار«

  ».ثواب را دارد که مرا زیارت کرده است

یعنی ثواب زیارت » زیارتها تعادل الجنه«مجلسی در سماء و العالم بحار روایت کرده است که  -هفتم

در شأن این بانوي بزرگوار بیان شده تا نشانگر  این روایت ها 2.حضرت معصومه معادل بهشت است

  :عبارتند از آیند، که میچند از این روایات بدست  نکاتی. دشخصیت ایشان باش

شود که وفات این بانوي گرانقدر قبل از برادرش امام  میبا توجه به روایت چهارم مشخص ) الف

: آید که فرمودند میبر ) علیه السالم(واقع شده، و این نکته از این جمله امام هشتم ) علیه السالم(رضا

  »نا قبرعندکم ل«

ان به احتمال زیاد مروي مأثور است و از این جهت ایش) سالم اهللا علیها(زیارت حضرت معصومه) ب

  .باشند میي ا هداراي مقام ویژ

  

  هاي شخصیتی ویژگی

هایی در شخصیت  داراي ویژگی) علیه السالم(یگانه دخت امام هفتم ) سالم اهللا علیها(فاطمه معصومه 

این قسمت را . انسانی از بیان آن قاصر و قلم از تقریرش ناتوان استگرانقدر خویش است که البته زبان هر 

  .ایم تنها به امید آب دریا را اگر نتوان چشید هم به قدر تشنگی باید چشید گردآوري نموده
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 معصومه. 1

  .است )س( و ملقب به معصومه )ع( گوار بنام فاطمهراین بانوي بز

ت ولی هستند کسانی که بر اثر عصمت پروردگار  و مقام عصمت هرچند مخصوص انبیاء و اوصیا اس

چه اینکه این مقام نیز مانند سایر مقامات معنوي . ندا هاعمال خالص براي رضایت حق به این مقام نائل گشت

دارند با مقام عصمت سایر ) صل اهللا علیه و آله(مقام عصمتی که پیامبر اسالم . داراي درجات مختلف است

رف عصمت هرچند از رفعت و بلنداي بسیاري برخوردار است، اما چنان نیست که ش. انبیاء یکی نیست

  .شمول آن ذیق باشد و عدد خاصی را شامل گردد ي هدایر

توان با کالم معصوم  میحقیقتی است که آن را ) علیهم السالم(معصومیت فاطمه دختر موسی بن جعفر 

  .ن ارتباط موجود استبهتر مهر تأیید نهاد، هرچند شواهد دیگري نیز در ای

 1»من زارنیک] کان[من زار المعصومه بقم: ودندفرم) ع(بنا بر روایت کتاب ناسخ التواریخ امام رضا « -1

بنابر حدیثی از کتاب کامل الزیارات و عیون اخبار الرضا، بهشت براي زائر قبر آن حضرت واجب  -2

 2.شود می

 3.مقام شفاعت داشتن در روز قیامت -3

و با توجه به اینکه این » فان لک عنداهللا شأنا من الشان«خوانیم  مین حضرت آ ي هدر زیارت نام -4

 .رسد مینقل شده، مسئله عصمت این بانو به اثبات ) ع(عبارت از امام رضا

 4.موسوم گشته است» حرم اهل بیت«با حضور این بانو شهر قم به  -5

 .صدور زیارت نامه مأثور از معصوم براي این بانو -6

 5.دو معصوم به احتمال قوي خاك سپاري توسط -7
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هرچند این . آید که این بانو عظیم الشأن داراي مقام عصمت بوده است میاز مجموع این مطالب چنین بر 

  1».باشد یمقام او متفاوت از معصومین گرام

ي که مرحوم محدث بزرگ آیت اهللا حاج میرزا حسین نوري ا هتوان طبق رؤیاي صادقان میاین مطالب را 

نقل  جریان این ،حاج شیخ عباس قمی که در کتاب دارالسالم نقل نموده و در آناستاد ) ق.ه 1320متوفی (

) ع(من معصومه خواهر رضا » أنا المعصومه اخت الرضا«ي  ین بانوي بزرگوار خود را با جملهشده که ا

  2.هستم، معرفی نموده

 شفیعه روز جزا. 2

در که گردد چنان  میاطالق ) س(معصومه  ي هفاطمشفیعه از جمله صفات و ویژگیهایی است که به 

  .خوانیم میشان یا ي هزیارت نام

من (تنوین براي تعظیم است و الف و الم «فان لک عنداهللا شأنا من الشأن  .یا فاطمه اشفعی لنا فی الجنه

و افهام  مقام کمال و افضل مراتب جالل است که عقول در ادراك آن قاصر... براي عهد است و این ) الشأن

هرچه گفته شود، عبارت بلکه یک معنایی است که لفظ و عبارت ندارد بلکه مقامی . در فهم آن عاجز است

تصور آن نتواند کرد مگر کسانی که داراي آن مقام باشند یا قریب به آن مقام به اندازه حوصله و ] که[است 

  3».استعداد

اما در حصر  ،یابد میو وجود ن هر فردي حصول ت هرچند به آسانی درمقام شفاعت نیز چون مقام عصم

قرار گرفتن در پرتو نور خورشید در اجسام براق باعث انعکاس این نور  که همانطور. گنجند میاعداد نیز ن

تواند چنان شفافیت معنوي در انسان ایجاد  میو برخورداري از زالل عصمت  صولح. گردد میاز آن اجسام 

گردد که انسان  مینور عصمت موجب چنان مقام قربی . در آید ی از نورعنماید، که خود به صورت منب

  .تواند در مقام شفاعت حضور یابد چنانکه این مقام براي عالم و شهید هم ثابت شده است می
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است، به او ) س(نزدیکی به وجود دو خورشید امامت که یکی پدر و دیگري برادر فاطمه معصومه 

و بهره گیري از این فرصت به نحو  فراهم نمود حق را نابع متصل به حضرتفرصت استفاده تام از این م

  .شفاعت شده استمل موجب دستیابی به لیاقت عصمت و شایسته و کا

بشفاعتها  تدخل«: بیان شده است) ع(ی از امام صادق روز جزا در حدیث ي همقام واالي شفاعت شفیع

  1».شوند میوارد بهشت ) فاطمه معصومه(ن به شفاعت او همه شیعیان و پیروان م«؛ »شیعتی الجنه باجمعهم

 )ع(کریمه اهل بیت . 3

که به این بانوي بزگوار اطالق شده است، او را همچون جد بزگوارش امام حسن است این صفت مقامی 

م را در این مقا حضور او در این مقام از جهتی وي. نامند می) ع(به عنوان کریم خاندان اهل بیت ) ع(مجتبی 

توانسته قدم در ) ع(امام از این نظر که او خارج از اعداد چهارده معصوم. دهد میقرار ) ع(تاتی امام حسن

صفت از سوي امام اطالق این . بخشد میي ممتاز به او ا هدایره کرامت نهد و به این صفت شهرت یابد چهر

» کریمه اهل البیتعلیک ب«ب شده تفاق افتاده و خطاکه براي یکی از سادات بزرگوار ا معصوم در جریانی

  2.شخصیت این بانوي با فضیلت است ي هنشان

ثبت و ضبط  ،که در دایره کرامات آن حضرت جاي دارد) س(ي معصومه  هایی بسیار از فاطمه داستان

 :ي گفتا هشک و شبه توان بدون هیچ و می 3.دهد میاهل بیت قرار  ي هشده است که به حق او را کریم

  4»حسان و سجیتکم الکرمعادتکم اال«

 زینب ثانی. 4

) ع(له کسانی که غیر از چهارده معصوماز جم) ع(این بانوي بزرگوار همچون دختر بزرگوار امام علی :اوال

) ع(توان زینب ثانی اهل بیت  میعصمت بر دور وجودشان خط کشیده است از این رو او را  ي پرگار دایره

  .نامید
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نماید که اولین آن اختصاص  میت والیت مدارانه دو بانوي بزرگوار نورافشانی در تاریخ اسالم حرک: ثانیا

همانگونه که . است) س(دارد و دومین فرد فاطمه معصومه ) س(به بانوي دنیا و عقبی حضرت زینب 

موجب بقاي دین اسالم و سبب ) ع(در شعاع امامت و بدنبال امام حسین ) س(حرکت حضرت زینب 

به دنبال برادر و ) س(همین اثر را حرکت فاطمه معصومه . ام و پیشواي مسلمانان شدترویج راه و خط ام

پیام رسان برادرش بود پس از شهادت او و در ) س(دارد با این تفاوت که زینب ) ع(امامش حضرت رضا

هنگامی رخت از دنیا بست که هنوز آرزوي حضور در ) س(اما حضرت معصومه . تکمیل جهاد او کوشید

برادر جان به جان آفرین تسلیم نمود تا  داشت و به او نرسیده در مسیر دیداروجود امامت را با خود  گرماي

و معارف ) ص(علوم ناب محمدي انتشار مزارش پایگاه انتشار دین جدش رسول خدا گردد و مرکزي براي 

  ).ع(رضوي

 )ص(هاجر آل محمد . 5

ضایت انجام شده باشد، یا از روي اجبار و فشار هجرت در اسالم عملی است که چه با طیب خاطر و ر

  .منشأ تحوالت بسیاري شده است در مواقع بسیار سیاسی

. به نشر و گسترش دین الهی منجر شده است گاهیاین عمل در امتهاي پیشین نیز  ،عالوه بر دین اسالم

رهسپار شد، باعث رونق  سوي بیابان بی آب وعلف مکّهه هاجر همسر ابراهیم و مادر اسماعیل هنگامی که ب

پس از قرنها ) س(فاطمه معصومه. در مکّه رونق بخشید را شهر مکه و آبادانی آنجا شد و آیین ابراهیمی حج

همچون هاجر به دنبال والیت و سرپرست معنوي خویش حرکت نمود و کانون دیگري براي تعمیق 

خدا  ي ههاجر در کنار خان مدفن .شداعتقادات الهی و نشر معارف وحیانی برگرد وجودش پایه گذاري 

ي دنیاي اسالم و کانون بالندگی علوم نبوي در مکتب امام اپایگاه توحیدي و یگانه پرستی است و قم ام القر

  .1)ع(جعفر صادق 

 تالی فاطمه. 6

  ست همین در. از مقام و درجه خاصی برخوردار است) ص(پیامبراز میان دختران ) س( زهرافاطمه 
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نامی  عالوه بر این ویژگی هم. نماید میصدق  )ع(موسی بن جعفردختر ) س(ورد فاطمه معصومهمسئله در م

دومین وجه مشترك این دو بانوي مهذب و معصوم ) ص(این بانوي بزرگوار با دختر گرامی رسول اهللا 

ومه نیز فاطمه معص) س(زهرا ه و خط مشی زندگی فاطمه رعالوه بر این تاریخ به وجوه مشترك سی. است

  .نامید) س(را تالی فاطمه زهرا ) ع(توان دختر موسی بن جعفر  میاشاره دارد که بیش از پیش  )س(

  :این وجوه مشترك عبارتند از

: در شأن فاطمه به صورت متواتر بیان شده که خطاب به دخترش فرمود) ص(حدیث پیامبر این   -اوال

امام کا ظم به مسافرت رفته . فرمودند) س(معصومه ي هطمدرباره فا) ع(ي که امام کاظم ا هجمل» فداها ابوها«

بر کاغذي نوشتند و به از او داشتند و چون او را ندیدند، سؤالها را  یبود، تنی چند از شیعیانش سؤاالت

) ع(سؤالهاي خویش را از دختر موسی بن جعفر فردا که براي وداع آمدند پاسخ. دامام تحویل دادنخانواده 

چون امام . گشتند، امام را در بین راه مالقات نمودند میهنگامی که بر . دریافت نمودند) س(فاطمه معصومه 

 1.پدرش به قربانش باد» فداها ابوها«: و جوابها را مالحظه فرمودند، سه بار فرمودند ندماجرا را شنید

وجود ) س(با حضرت فاطمه زهرا ) س(دومین وجه مشترك که در سیره زندگی فاطمه معصومه : ثانیا

  .ی والیت هستندیدارد، این است که این بانوان واال مقام هر دو فدا

پیامبر  سفارشهاي ي هامري که با هم. ختندپردا) ع(تا شهادت به دفاع از امام علی ) س(فاطمه زهرا 

این سیره چندین قرن بعد توسط دختري از فرزندانش در دفاع . ه بودبه دست فراموشی سپرده شد) ص(خدا

همراه کاروانی بدنبال هجرت برادر و امامش گام در راهی ) س(فاطمه معصومه . امام زمانش تجدید شداز 

) ع(طبق نقل بعضی از مورخین دختر موسی بن جعفر . ش شدا هد فدایی هجرت والیت مدارانونهاد که خ

 اما. ت رسیدانتقال به قم به شهادمسموم شد و پس از ) ع(چون به ساوه رسید توسط دشمنان اهل بیت

ت بیماري در ساوه بیمار و پس از ورود به قم و هفده روز بیماري در بر این اعتقادند که ایشان به علّ بعضی

  2.همین شهر در گذشت
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نقل حدیث و محدثه بودن ویژگی مشترك دیگري است که چون در قسمت بعدي به توضیح بیشتر : ثالثا

  .نماییم میمطلب خواهیم پرداخت، از شرح بیشتر آن در این قسمت خودداري 

او چون جدة واالمقامش معصوم است به شفاعت اوست که . ستي آل طاها به حق فاطمه ا کریمه

  ).س(ه از آتش است چون فاطمه زهرا زیرا او بریده شد. شوند میدوستان و شیعیان وارد بهشت 

 محدثه. 7

این بانو هر  ي هخش از سیراین ب. است) س(نقل حدیث از جمله شاخصه هاي زندگی فاطمه معصومه 

محدثه بودن است و هم به خاطر  هت نفس مسئله کهنیست، هم به ج) س(بی شباهت با فاطمه زهراچند 

و هم فاطمه ) ص(چنانکه یکی از احادیث زیر هم فاطمه دختر پیامبر. نقل شده است احادیثی که از ایشان

اما . راویان آن قرار دارد و اینحدیث معروف به سلسله الفواطم است ي هدر سلسل) ع(دختر موسی بن جعفر

  :نقل شده است به این قرارند) س(معصومه  ي هاحادیثی که از فاطم

از محمد بن بکر . ه 813 متوفاي» یمحمد جزري شافع شمس الدین محمد بن«امام حافظ  -1

صري، روایت کرده، وي نیز از فاطمه دختر علی بن موسی الرضا، از فاطمه و زینب و ام بن احمد ق

) ع(فاطمه دختر جعفر بن محمد صادق: ندا هکه آنان گفت) ع(دختران موسی بن جعفر) س(کلثوم

روایت نموده که ) ع(ه دختر علی بن الحسینفاطم: گفت) ع(فاطمه دختر محمد بن علی: گفت

) ص(فرزند رسول خدا) س(از ام کلثوم، دختر فاطمه ) ع(فاطمه و سکینه دختر حسین بن علی

من کنت : ید، که اعالم داشتا هفراموش کرد» غدیر خم«آیا سخن رسول خدا را در روز : فرمود

. ی بمنزله هارون من موسی علیها السالمأنت من: فرمود) ع(مواله فعلی مواله؟ و نیز خطاب به علی 

 1.این حدیث معروف به سلسله الفواطم است

دختر امام موسی ) س(حدیث دیگري را تعدادي از راویان، از فاطمه و زینب و ام کلثوم  -2

و او از پدر ) س(با همان سلسله مراتبیکه در حدیث قبل آمده، از حضرت فاطمه زهرا) ع(بن جعفر

در روز قیامت همگان به نام : روایت کرده، که آن حضرت فرمود) ص(ربزرگوار خود پیغمب

 .2)ع(شوند، جز شیعیان علی بن ابیطالب میخود خوانده  مادرهاي
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از عمر بن علی بن ) ع(دختر موسی بن جعفر) س(حدیث دیگر این است که فاطمه  -3

) ع(تی حسین بن علیوق: روایت کرده که» صفیه دختر عبدالمطلّب«با چند واسطه از ) ع(الحسین 

: گفتم. فرزندم را به من بده! عمه: فرمود) ص(اش بودم، پیامبر  بدنیا آمد، من عهده دار نگهداري

انت تنظّفیه؟ انّ اهللا  !یا عمه: حضرت فرمودم، آن ا ههنوز او را نظیف و تمیز نکرد! اي رسول خدا

یز گردانی؟ خداوند متعال او را تمیز و تو میخواهی او را تم! عمه. 1تبارك و تعالی قد نظّفه و طهره

 .پاکیزه گردانیده است

 

  ):س(مسئله ازدواج حضرت معصومه 

  :در مورد ازدواج این بانوي مخدره چند نظر وجود دارد که عبارتند از

عی آن روز که دوران نیز تاریخ تولد او به علّت وضعیت اجتما) س(مسئله ازدواج فاطمه معصومه) الف

 . این مطلب در این باره نوشته شده است. بود، مبهم و نامشخص است) ع(بر آل علیسختی و فشار 

آیا اوالدي داشته . زندگانی این مخدره و دوره حیات او مجهول مانده که آیا شوهر کرده است یا خیر«

  »2...است یا خیر

که تصریح نظر دوم در این باب مجهول بودن ازدواج یا عدم ازدواج آن حضرت را رد نموده، بل  ) ب

در اینجا این پرسش مطرح است که با اثبات مقام عصمت براي این بانوي . ندا هدارد که ایشان ازدواج ننمود

ما بنی فی االسالم «: فرمود) ص(بزرگوار و نیز این مسئله که ازدواج از مستحبات اکید اسالم است و پیامبر 

 .3»بناء احب الی اهللا عزوجلّ و اعزّ من التزویج

این با . در مدینه خواهرش به سن ازدواج رسیده بودند) ع(این مسئله که زمان حضور حضرت امام رضانیز 

ها احتماالتی است که در مورد عدم ازدواج آن حضرت  اند؟ پاسخ این سؤال همه چرا ایشان ازدواج ننموده

 :بیان شده است که عبارتند از
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به مشورت ) ع(ازدواج دختران امام هفتم ) ع(م نخستین احتمال این است که بنا بر وصیت امام کاظ )1

و چون برادر هم کفو . بستگی داشت، چرا که او به مصلحت خواهرانش آگاهتر بود) ع(و اجازه امام رضا

 1.ازدواج ننمودند) س(براي خواهرش نیافت، حضرت معصومه 

همسر  وانستند در جایگاهت میکه ) ع(و امام حسین) ع(این احتمال را اوال با وجود نوادگان امام حسن 

  2.پذیریم ایشان نقش داشته باشند نمی

را، وصیت پدر بزرگوارش )س(احتمال دیگر این است که، بعضی ازدواج نکردن حضرت معصومه  )2

ازدواج نکردن دختران موسی بن جعفر طبق «. ند که در تاریخ یعقوبی در این زمینه آمدها هدانست) ع(امام کاظم

که این احتمال مستلزم اعراض » 3.بجز ام سلمه که در مصر ازدواج کرده بود«ان بوده وصیت امام هفتم پدرش

 4.رسد مینماید و درست به نظر ن می) ص(آن حضرت از سنت پیامبر 

  . رسد میاین احتمال به همان دلیلی که نویسنده تاریخ یعقوبی آورده و بیان شد درست بنظر ن: اوال

بینیم، متن وصیت ایشان حکایت از  می) ع(نامه امام موسی بن جعفربا مراجعه بن متن وصیت : ثانیا

دارد نه وصیت به عدم ازدواج دختران آن ) ع(واگذاري کفالت و سرپرستی زنان و دخترانشان به امام رضا

  .حضرت

احتمال دیگري که بنظر در ست ترین احتمال ممکن است و در مورد عدم ازدواج دختر موسی بن ) 3

در آن ) ع(وضعیت سیاسی و جو اختناق حاکم بر زندگانی موسی بن جعفر. که وجود دارداست ) ع(جعفر

از مدینه به ) ع(و مهاجرت اجباري امام رضا ) ع(وضعیتی که منجر به شهادت امام هفتم. زمان حکمفرما بود

رض یا پذیرفت تا از خطر تع میبا وجود چنین جوي کسی خطر نزدیکی به این خاندان را ن. خراسان شد

 5.فشار دستگاه حاکم در امان باشد
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 دوران زندگی در مدینه

در این باره به نظر  یهترین نظر ق درست.ه 173که سال ) س(با توجه به تاریخ تولد حضرت معصومه 

ده سال . ندا هنمود میق که سال هجرت آن بانو به ایران بوده ایشان در مدینه زندگی .ه 201تا سال  ،رسد می

باشد تحت سرپرستی  می) ع(ق که سال وفات پدرش امام موسی بن جعفر.ه 183ی یعنی تا سال اول زندگ

به اجبار مأمون است، تحت سرپرستی ) ع(ق که سال هجرت حضرت رضا.ه 200پدر و پس از آن تا سال

زنان  که کفالت و سرپرستی دختران و) ع(امام هفتم  ي هاین مطلب با مراجعه به وصیت نام. برادر بوده است

سال آخر عمر 4هرچند . شود مینهاده، ثابت ) ع(جانشین و فرزند صالحش امام رضا ي هخودرا بر عهد

بردند، نیز عمال سرپرستی این بانوي بزرگوار  میکه ایشان پیوسته در زندان هارون بسر ) ع(موسی بن جعفر

  1.بود) ع(برادرش امام رضا ي هبر عهد

طبق حدیثی از ایشان زنی از نوادگان او به سوي ایران رهسپار ) ع(سالها پس از پیش بینی امام صادق

امام . تبدیل گردد) ع(این شهر به پایگاه دائمی علوم اهل بیت ) ع(گشت تا با آرام گرفتنش در شهر اهل بیت

  :در این حدیث فرمودند) ع(صادق 

شود،  میم بنام فاطمه دفن آن جا بانویی از فرزندان. ، شهر قم است) علیهم السالم(حرم ما اهل بیت «

  2».گردد میبهشت بر هر که او را زیارت کند، واجب 

ق یعنی پس از یک سال دوري از برادر .ه 201در سال ) ع(طبق گزارش تاریخ هجرت فاطمه معصومه 

  3.به همراه گروهی از سادات علوي و تنی چند از برادران بسوي ایران صورت گرفت

  

  علت هجرت

  .گردد مینظرات مختلفی وجود دارد که در ذیل بیان ) س(ي معصومه  ت فاطمهي علت هجر درباره
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 شوق دیدار برادر - 1

اهل بیت تحت  ي ههم چنین سالهاي آخر عمر آن امام همام کریم) ع(پس از شهادت امام موسی بن جعفر

ر و برادر ارتباط تنگاتنگی که در این مدت بین این خواه. قرار گرفت) ع(سرپرستی برادرش امام رضا

. نمود میسخت ) س(صورت گرفت دوري برادر را که به اجبار بسوي طوس رفته بود، بر حضرت معصومه 

ابر هجري بن 200در سال ) ع(عالمه از بزرگان و مشایخ قم روایت نموده است، که چون حضرت رضا«

شوق دیدار ) ع(، سال بعد خواهر واالگهرش حضرت معصومهدعوت مأمون بخراسان تشریف فرما گشتند

  »1.برادر بر سرش افتاد و با شوقی تمام حرکت کرد

آل علی که . به ولیعهدي مأمون انتخاب شده است) ع(از سوي دیگر به مدینه خبر رسید که امام رضا «

به سوي خراسان ) ع(بردند تصمیم گرفتند به عنوان دیدار امام رضا میدر حجاز در فشار و سختی بسر 

که وجود مرقدهاي بسیار در سرزمین ایران . ن رو دسته دسته بسوي خراسان آمدنداز ای. حرکت نمایند

  »2.از این امامزادگان حکایت از درستی این نظر دارد

 )ع(امام رضا ي هنام - 2

د ق حضرت رضا را به عنوان ولیعه.ه 201مأمون عباسی در سال : در کتاب کنز األنساب روایت شده

اي نوشت و آنها را  تگان خود که در مدینه بودند نامهحضرت براي بس« خود تعیین کرد، در این هنگام

نفر  12673به خراسان دعوت کرد، گروه بسیاري از امام زادگان و بستگان آنها که تعدادشان به 

  3.به سوي خراسان حرکت نمودند) کاروان به دنبال کاروان(رسید،  می

به غالمی داد تا با  را اي نوشت و آن صی نامهبه حضرت معصومه خصو) ع(ضاطبق نقل دیگر، حضرت ر

را ) ع(ي موسی بن جعفر م وقتی به مدینه رسید سراغ خانهغال. رساند شسرعت و بدون توقف به خواهر
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رسانید، او خود آمادة پیوستن به برادر نمود و مهیاي سفر به ) ع(گرفت و چون نامه را به حضرت معصومه 

  1.خراسان شد

آگاه شدند همه بیاد او ) ع(حضرت رضا ي هین زمینه است که چون امامزادگان از نامروایت دیگري در ا

روند ) ص(آنگاه امامزاده هادي پیشنهاد کرد همه بر گرد مرقد مطهر جدشان رسول خدا. متأثر شده گریستند

ت تح همه و به او سالم کنند، هر کس جواب سالمش را گرفت او سرپرستی آنان را بر عهده گرفته و

جواب سالمش را گرفت )) ع(فرزند امام کاظم (از میانشان ابراهیم . فرمانش به سوي خراسان حرکت نمایند

  2.و کاروانی عظیم به سرپرستی او به سوي خراسان حرکت کرد

 افشاگري و انگیزه سیاسی - 3

رسواگري بین عباس دانسته و سیاسی و  ي هرا با انگیز) س(اما بعضی حرکت حضرت معصومه 

  .اند وشتهن

رهبران  ان ورفت زینب وار با سفر پربرکتش سند گویایی بر حقانیت امام میآن حضرت که » آري«

ور خون سرخ برادري نفاق و تزویر مأمونی باشد، و همانند قهرمان کربال پیام آ ي هن و افشاگر چهریراست

  »3.شد میبرده ) بنی عباس(مزورانه به قتلگاه  باشد که این بار

 گشت به سرمنزل مقصودباز - 4

خوانید احتمالی است که بعض دیگر از نویسندگان با همین عنوان آن را از علل  میآنچه در این قسمت 

  :در توضیح این عنوان آمده است. ندا هسفر این بانوي مکرّمه بیان داشت

طبق » 4.تکشیده شدن به سوي جایگاهی که خاك وجود انسان از آن گرفته شده از سنن قطعی الهی اس«

  »1.ق شده باشد در آن دفن خواهد شدهر کسی از هر خاکی خل«حدیثی 
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  :نیز طبق حدیث دیگري از امام صادق روایت شده که فرمود

وقتی تولد یابد،  هر کس .است» ملک االرحام«کی موکل بر هر مولودي آفریده که نامش خداوند مل«

تا به گردد  میو گردد  میانسان . گردد میود آمیخته درون رحم مادر او با خاکی که بر آن خواهد ب ي هنطف

  »2.بمیرد جا آنجا که جایگاه تربت اوست برگردد و آن

 )ع(تکمیل حرکت امام رضا  - 5

توسط ) ع(تواند تمام احتماالت گذشته را رد نماید، تکمیل حرکت امام رضا  میاحتمال دیگري که 

هجرت این . حرکتی بدون برنامه نبوده است هجرت این. است) س(اش حضرت معصومه  میگراخواهر 

که جغرافیاي عالم  بوده، کاري مدینه به طوسبانو تکمیل حرکت برادرش براي انتقال قطب جهان اسالم از 

  .اسالم را تغییر داد

 ي هبررسی روایات دربار. خبر از وقوع آن آمده بود) ع(اي که سالها قبل در کالم معصومین  برنامه

آنهم یک قرن قبل از تولدحضرت معصومه ) س(از جانب معصومین ی از احادیثی است که حاکسرزمین قم 

  3.ارائه نمود بر این مدعاتوان  میسند گویایی  به عنوان )ع(

  

  ورود به قم

به ساوه رسید در آنجا بیمار شد پرسید «در جریان مهاجرت به سوي خراسان چون ) س(فاطمه معصومه 

عرض کردند ده فرسنگ است آن مخدره فرمان داد که او را از ساوه . مسافت استاز این مکان تا قم چقدر 

به نقلی  5.از ساوه تا قم ده فرسنگ بود] طغرود[از راه روستاهاي آوه و تقرود » 4.به جانب قم حرکت دهند
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ري چون به قم رسید در خانه موسی بن خرزج بن سعد اشع» 1.باشد میقم مرکز شیعیان ما «: ایشان فرمود

این مطلب در کتاب ریاحین الشریعه . اما بنابر روایت دیگر اهل قم به استقبال ایشان رفتند. منزل فرمود

به آل سعد رسید ) علیها السالم(چون خبر ورود خاتون روزگار فاطمه معصومه «: شده گونه آورده این

در شهر قم عز نزول ارزانی دارد  اند که بال و بیرون شدند و خواستار گشتهجمله اتفاق کردند براي استقلاب

بیرون آمد و چون بشرف مالزمت آن اختر آسمان عصمت  ییواز میان آن جماعت موسی بن خرزج به تنها

و طهارت افتخار یافت، مهار شتر آن حضرت را بگرفت و بجانب شهر بکشید و به آن فخریه و مباهات 

ت آیت را در سراي خود فرود آورد و آن و آن حضرت عصم. کرد که موفق به این خدمت شده است می

  2».صدیقه مکرمه شانزده یا هفده روز زندگانی کرد

  

  )ع(دختر موسی بن جعفر حضرت معصومه علت بیماري و رحلت

از  نظر قطعی این است که ایشان شانزده یا هفده روز پس) س(معصومه  ي هدر مورد تاریخ وفات فاطم

ت در منزل موسی بن خرزج جایگاهی که اکنون به بیت النور ي رحل ورود به قم درگذشت و تا لحظه

هاي زندگانی  اما در مورد علت وفات ایشان مانند سایر قسمت. ندا هشهرت یافته است، شرف حضور داشت

  .بی پرجالل چند احتمال وجود دارد این بی

 3.ندا هبعضی علت درگذشت ایشان را بیماري که در ساوه بر ایشان عارض گشت، نوشت -1

در ) ع( ي هکاروانی که حضرت معصوم«، که علت دیگري که در این باره آمده این است -2

. شد میتشکیل ) ع(میان آن بود، از بیست و سه نفر به سرپرستی هارون بن موسی بن جعفر

نمودند تا به شهر ساوه رسید، در آنجا  میحضرت معصومه با این کاروان منزل به منزل حرکت 

به کاروان حمله کردند، هارون را به شهادت رساندند و جمعی را مجروح  دشمنان خاندان نبوت

وقتی که ) س(ش زینب ا ههمچون عم) س(نموده و موجب پراکندگی آنها شدند، حضرت معصومه 
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شت و به سوي قم روانه شد و آنها را دید به شدت غمگین شد و سخت بیمار گ ي هبدنهاي پاره پار

 1».کونت در قم به لقاء اهللا پیوستروز س هفده یاپس از شانزده 

 ي هاما احتمال سومی هم وجود دارد که حاکی از مسمومیت آن حضرت در ساوه بوسیل -3

که این احتمال . 2مأموران مأمون و بیماري ایشان بر اثر مسمومیت و سرانجام درگذشت در قم است

 .مکرّمه است با مطالعه خط مشی مأمون سازگارترین احتمال درمورد شهادت این بانوي

 

  )س(رحلت یا شهادت حضرت معصومه 

حضرت معصومه شانزده یا هفده روز در خانه موسی بن خرزج به حال بیماري و رنج به عبادت 

ه پیش از آنکه چشمانش به دیدار برادرش نائل  201مشغول بود و سر انجام در دهم ربیع الثانی سال 

  3».قم درگذشت گردد، در میان اندوه و غم فراوان شیعیان در

اما مدفنش پایگاه انتشار  دل شیفتگان خاندان عصمت و طهارت زد، هرچند غروب وجودش آتشی بر

  .در جهان شد) ص(علوم آل محمد 

  

  کیفیت غسل و تدفین

ن که فعال محل قبر و تکریم غسل نمودند و در باغ بابال پس از وفات پیکر مطهرش را با جالل«

سردابی که براي دفن بدن شریفش حفر کرده بودند، فرود  کنار شریف اوست حمل کردند و در

 قبر در این وقت در میان آل سعد گفتگو شد که چه کسی آن مخدره را بخاك سپارد و داخل. آوردند

آخراالمر اتفاق نمودند که پیرمرد سالخورده، صالح، متقی، قادر نام، آن گوهر پاك را بخاك . او شود

چون بنزدیک . صحرا دو سوار نقابدار پیدا شدند ي هبه ناگاه از دامن. رد رفتندچون به طلب آن م. سپارد

 را سرداب داخل شدند و جنازهه رسیدند از مرکب خود پیاده شدند و بر آن جنازه نماز گذاردند و ب
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پس بیرون آمدند و سوار شدند و رفتند و کس ندانست که ایشان چه . بگرفتند و در آنجا دفن نمودند

  1»بودند کسانی

بر سر قبر آن بی بی عالمیان بر افراشت تا ] حصیر بافته[پس موسی بن خرزج سقف و سایبانی از بوریا 

تا امروز که بارگاه ملک آستانش در . 2ي نهادا هاینکه زینب دختر امام محمد تقی وارد قم گردید و بر آن قب

  .باشد میبهترین وجه پذیراي عاشقان اهل بیت از دور و نزدیک 
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  جمع بندي

به روایت تاریخ  درس آموز بانویی تنها بزرگترین تاریخ زندگی) س(تاریخ زندگانی فاطمه معصومه 

ي او است،  زندگی ایشان هجرت والیت مدارانه برجسته ترین نقطه .)س(پس از زندگانی فاطمه زهرا است 

تاریخی هر کدام گزارش شرح حال نوشته هاي . که باعث ماندگاري نام و یاد این بانوي بزرگوار شده است

بر نویسندگان و محققین گرامی است گردآوري تمامی نظرات و . این بانوي با عظمت است به یک روایت

مخصوصا ارتباط هر قسمت و پیوند آن با زندگانی امام . قلم زدن در هر بخشی از زندگانی آن حضرت

ورت جامع در هر قسمت از زندگانی حضرت نوشته حاضر با ویژگی جمع آوري احتماالت به ص). ع(رضا

  .سعی نموده به صورت بدیع و نو ارائه شود) س(معصومه

از تولد تا وفات، باشد که بر ) ع(این نوشته گزارش نسبتا کاملی است از زندگانی دختر موسی بن جعفر

  .معرفت ما نسبت به ایشان بیفزاید

  .من اهللا التوفیق
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