
 

 

 در آیینه وحی سیمای حضرت فاطمه
*نیااالسالموالمسلمینمحمدسبحانیحجت

 مقدمه
هها  مختلفهی بها  ، پژوهشفاطمهه در رابطه بها شخصهیت نگهین جههان و جنهان حضهرت

رویکردها  تاریخی، حدیثی، کالمی و قرآنی از سو  محققان صهورت گرفتهه اسهت. در آیهات 
اشهاره شهده اسهت. دربهاره شهمارگان آیهات مربهوط بهه   متعدد  از قرآن، به حضرت فاطمهه

و گهاهی  1سوره قرآن، 41آیه در  60رائه شده است.گاهی از ، نظرات متفاوتی احضرت فاطمه
اصفهانی، در کتهاب  علی خوشنویس محمد عبدالحسین بن  2اند. سوره نام برده 67آیه در  135از 

ابوالفضل واصهف نیهز  3مورد بحو قرار داده است. آیه قرآن را درباره حضرت فاطمه 10خود 
داند که  می آیه را منطبق با شأن حضرت فاطمه 30 ،از نظر آيات قرآن فاطمه زهرادر کتاب 

 کم یا زیاد بودن تعداد آیات مربوط به حضرت فاطمهه 4اند. بر آن حضرت تأویل یا تطبیق شده
به خاطر نوع انتخاب و گزینش نویسندگان است. گاهی شأن نزوا آیات مربوط به ایشهان بهوده و 

است و گاهی نیز آیه به ایشان تفسیر شهده یها  گاهی تأویل و بطن آیه مربوط به حضرت فاطمه
از مصادیق آن شمرده و به اصطالح تطبیق شده است. بعضی از آیات تنها بهر  حضرت فاطمه

 داللت دارد.   شخصیت حضرت زهرا
هها کهه در کتهب  تهرین آن از آنجا که بررسی همه آیات از حوصله این نوشتار خارج است، به مهم

 پردازیم. است، میسنت نیز بیان شده  اهل
                                                           

 .، گروه معاروه کاشانعضو هیئت علمی دانشگا* 
 .ن فاطمه الزهراأما نز  من القرآن فی شمحمدعلی حلو، . 1
 .  فی الذکر الحكيم الزهرا فضائل فاطمه ید،ؤحیدر م علی. 2
 .در قرآن کريم سيماى حضرت فاطمهسیدجواد میرشفیعی،  و خوشنویس عبدالحسین قدسی. 3
 . از نظر آيات قرآن فاطمه زهرامحمد واصف،  4

 فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان

 ـ شماره یازدهم 1401پاییز  
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 ـ تخصصی ویژه مبلغانـفصلنامه علمی توشه ره 

 . آیه مباهله1
عمران یها همهان آیهه  آا 61است، آیه  یکی از آیاتی که شأن نزوا آن مربوط به حضرت فاطمه

 است:« مباهله»
ِْ َتَعاَلْاا َاْدُع َأْبَناَءَاا َوَأْبَناَءُكْم َوِاَسداَءَاا َك ِفيِه ِمن َبْعِدَما َجاَءَك ِمَن اْلِعْلِم َفُا  َفَمْن َحاَجَّ

ِه َعَلی اْلَكاِ ِبيَن َواِ  ِْ َلْعَنَة الَلَّ َسُكْم ُثَمَّ َاْبَتِهِ َفَنْجَع ُُ َسَنا َوَأْا ُُ ؛ هر گهاه بعهد از َساَءُكْم َوَأْا
علم و دانشی که )درباره مسیح( به تو رسیده، )باز( کسانی با تو به محاّجه و سهتیز برخیزنهد، 

ما هم فرزندان خود را؛ ما زنان خهویش ها بگو: بیایید ما فرزندان خود را دعوت کنیم، ش به آن
را دعوت نماییم، شما هم زنان خود را؛ ما از نفوس خود دعهوت کنهیم، شهما ههم از نفهوس 

 خود؛ آن گاه مباهله کنیم؛ و لعنت خدا را بر دروغگویان قرار دهیم.
در اصل به معنا  تضهرع و زار ، و در اصهطالح بهه معنها  آن اسهت کهه دو نفهر « مباهله»واژه 

همدیگر را لعن و نفرین و درخواست عذاب و بال کنند و از خداونهد بخواهنهد دروغگهو را رسهوا 
 درباره شأن نزوا آیه گفته شده است:  1نماید. 

گو  و گفهت رسهیدند و دربهاره حضهرت عیسهی گروهی از مسیحیان نجران خدمت پیامبر
نهد  بهدون پهدر را بهاور دانسهتند و تولهد فرز را فرزنهد خهدا می کردند. آنان حضرت عیسهی

کردنهد. پهس از  اعتهراز می درباره تولهد حضهرت عیسهی کردند و به سخنان پیامبر نمی
و به قهوا فخهر راز ، پهس از بهه پایهان رسهیدن مرحلهه  لجاجت و نپذیرفتن استدالا پیامبر

ن بهه مسهیحیان نجهرا و قرار شد فردا با هم مباهلهه کننهد. پیهامبر 2سخن، دستور مباهله نازا
طرفین دست به سو  آسمان بلند کنیم و از خداونهد بخهواهیم کهه جبههه حهق را پیهروز »فرمود: 

فخهر راز  در تفسهیر معهروو خهود روایتهی «. کن نماید گرداند و جبهه باطل و دروغگو را ریشه
ا  از مهو  سهیاه بهود.  از منزا خهارج شهد و بهر شهانه مبهارکش جامهه آورده است که پیامبر

 را گرفتهه بهود و فاطمهه  دوش )یا در آغوش( خود داشت و دسهت حسهنرا بر  حسین
 به طرو محل مباهله به راه افتادنهد. پیهامبر ، پشت سر فاطمه پشت سر ایشان و علی

اللُها َّ »عهرز کهرد:  پیهامبر 3«.هر گاه من دعا کردم، شما آمین بگویید»به عزیزانش فرمود: 

                                                           

 .311، ص 1 ، جمعجم مقاييس اللغةاحمد ابن فارس، . 1
 .246، ص 8  ، ج)تفسير کبير( مفاتيح الغيبراز ، محمد بن عمر الدین  فخر. 2
 .247ص  ،همان. 3
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چهون مهن دعها »پس رو به آنان کرد و فرمود: «. بیت من هستند هلپروردگارا اینان ا 1؛هُؤَلء َاهِلى
در روز مورد توافق طرفین که مشهور مورخان این رویهداد را در سهاا  2«.کردم، شما آمین بگویید

را دیهد کهه بها بهتهرین  اند، وقتی اسقف مسیحیان پیهامبر دهم و برخی در ساا نهم ذکر کرده
ههایی  ا  گروه نصارا! من چهره»ترس او را فراگرفت و گفت:  عزیزانش پا در میدان گذاشته است،

ها آن کوه را از جها  بینم که اگر از خدا بخواهند کوهی را از جایش بر کَند، خدا به حرمت آن را می
شوید و تا روز قیامت، یک نصهرانی بهر رو  زمهین  کند. پس با او مباهله نکنید که نابود می بر می

 ها از مباهله منصرو شدند و با قبهوا تعههداتی بها پیهامبر مین دلیل آنبه ه 3«.ماند باقی نمی
 مصالحه کردند. 

، صحابیان و تابعهان حکایهت بیت نفر از اهل 39طریق و از  51اصل شأن نزوا فوق بیش از 
 5ترین دلیِل برتر  اصحاب کساء بر دیگهران دانسهته اسهت. زمخشر  این آیه را قو 4شده است.
   6«.تردید است برا  هر مؤمنی بی پیامبر داللت آیه بر فضیلت آا»گوید: آلوسی می

)که کلمه جمهع، و حهداقل آن سهه نفهر اسهت( تنهها حضهرت « نساءنا»به جا   یامبر اکرمپ
که در آن زمان چندین نفر از اّمهات المؤمنین حضور را برا  مباهله همراه برد و حاا آن فاطمه

از همسران خود را برا  مباهله نبرد؛ زیرا او باید کسهانی را بهه داشتند، ولی آن حضرت هیچ کدام 
چنهین  برد که اگر نبی نباشند، شریک کار رسالت و نبوت او باشند و حضرت فاطمه همراه می

ُبهرد کهه در عمهر  کسهی را می گویان رسوا شوند؛ بنابراین اگر پیهامبر بود. در مباهله باید دروغ
گویان لعنهت بفرسهتد؛ زیهرا خهودش از اوا  توانست بر دروغ و نمیخود دروغ گفته باشد، دیگر ا

 دروغ گفته است. 
 و سهایر معصهومین بها پیهامبر طراز  فاطمه نکته مهم دیگر آنکه آیه فوق، نمودار هم

در جریان مباهله، حضرت بها همسهر و فرزنهدانش ههم در  است؛ زیرا به نظر عالمه طباطبایی
انهد؛  اسالم شریک بوده ن است( و هم در دعوت به حق، با پیامبراصل مدعا )اینکه حق با آنا

                                                           

 .630 ، ص1 ، جفی تفسير القرآن البرهانسید هاشم بحرانی، . 1
 .61، ص تفسير الجاللين، و محمد بن احمد محلی سیوطی الدین عبدالرحمان بن کماا الدین جالا. 2
 .247، ص 8  ، ج)تفسير کبير( مفاتيح الغيبراز ، محمد بن عمر الدین  فخر. 3
 .91ص  ،سعد السعودطاووس،  ابن  علی بن موسی. 4
 .370، ص 1ج  ،عن حقائق غوامض التنزيل الكشاف زمخشر ،بن عمر محمود . 5
 .181، ص 2ج  ،یالمعان روح آلوسی، بن عبدالله  محمود. 6
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به صورت جمهع آمهده اسهت و اگهر طهرو دعهوا و دعهوت تنهها شهخص « الکاذبین»زیرا کلمه 
 1شد. بود، چنین تعبیر  آورده نمی می پیامبر

است،  بنابراین گرچه نبوت و دریافت وحی تشریعی مختص به وجود حضرت ختمی مرتبت
بیهت آن حضهرت از  یت  ه که یکی از شئون آن، دعوت بهه حقهایق الههی اسهت  ه در اهلاما وال

 نیز وجود دارد.  جمله حضرت فاطمه زهرا

 . آیه تطهیر2
ما ُیریُد »است، آیه تطهیر است:  یکی دیگر از آیات قرآن که ناظر به فضیلت حضرت فاطمه حَنّ

ْجَس َأْهَل الْ  َرُکْم َتْطهیرًا؛الّله ِلُیْذِهَب َعْنُکُم الِرّ خواهد پلیهد  و ]گنهاه[ را  خدا فق  می2َبْیِت َو ُیَطِهّ
 «.بیت دور کند و کاماًل شما را پاک سازد از شما اهل

، کننده حصر و انحصار مطلبی است. به گفته عالمه طباطبهایی در زبان عربی، بیان« ِحّنما»لفظ 
: انحصار اراده و خواست خداونهد متعهاا آیه شریف تطهیر  دارا  دو انحصار است که عبارتند از

ها و عیههوب در  در تطهیههر و دور کههردن پلیههد  و انحصههار ایههن عصههمت و دور  از پلیههد 
 3.بیت اهل

رجس، چیز پلیهد اسهت و آن بهر چهارگونهه »نویسد:  می« رجس»راغب اصفهانی درباره معنا  
اسهت؛ ماننهد ه است: رجس طبعی، رجس عقلی، رجس شرعی و رجسی کهه جهامع همهه این

 4«.میته
« البیهت اهل»است. اگهر چهه « بیت»و « اهل»، اصطالحی ترکیب یافته از دو کلمه «البیت اهل»

در لغت و در عرو قرآن، بر همه کسانی که با صاحب بیت ارتباط دارند و از نظهر عهرو اههل آن 
شهود؛ چنانکهه بهر همسهر حضهرت  شهوند ماننهد همسهر انسهان اطهالق می خانه محسوب می

 در آیه تطهیر به داللت روایات متهواتر پیهامبر« البیت اهل»اما  5اطالق شده است، راهیماب
و نیز دالیلی که در متن آیه تطهیر وجود دارد، معنا  لغو  و عرفی آن مراد نبهوده؛ بلکهه مقصهود 

تهرین کتهب احادیهو تفسهیر قهرآن  عبا هستند. سیوطی در کتهاب خهود کهه از معروو تن آا  پنج
                                                           

 .225، ص 3، ج فی تفسير القرآن الميزان، سید محمدحسین طباطبایی. 1
 .33 :احزاب. 2
 .309، ص 16، ج الميزان فی تفسير القرآن سید محمدحسین طباطبایی،. 3
 .342، ص مفردات الفاظ القرآنراغب اصفهانی، بن محمد حسین . 4
  .73 :هود. 5
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ها آمهده  حدیو از آن 15حدیو در ذیل این آیه نقل کرده است که در  20ت است، حدود سن اهل
و حسهن و  و فاطمهه و علهی است که آیه فوق درباره پهنج تهن مقهدس، یعنهی پیهامبر

 1نازا شده است. حسین
هها چنهین  به طور اجماا وارد شهده اسهت کهه از همهه آن« حدیو کساء»روایات فراوانی درباره 

را فرا خوانهد ه و یها بهه  و حسن و حسین و فاطمه ، علیشود که پیامبر ه میاستفاد
؛ َاللَُها َّ ِلكُالِّ نَِباَى َاْهاَل َو ِانَّ هاُؤَلَِء َاْهِلاى»ها افکند و گفهت:  خدمت او آمدند ه و عبایی بر آن

ق نهازا شهد. در ایهن هنگهام آیهه فهو«. ها خاندان مننهد. اینهر پیامبر  خاندانی دارد و خداوندا! 
این روایات را به طهرق متعهدد از  شواهد التنزيل دانشمند معروو، حاکم حسکانی نیشابور  در

 2راویان مختلفی گردآور  کرده است.
انهد کهه  اسهت، گمهان کرده برخی با توجه به اینکه ابتدا و انتها  آیات درباره زنان پیامبر خهدا

دههد کهه ایهن ادعها تنهها  اما قرائنی نشهان می 3؛است شأن نزوا این آیه نیز همسران نبی اکرم
 دلیل در برابر نص است که اعتبار  ندارد. این قرائن عبارتند از: اجتهاد  بی

در  4سهخن گفتهه اسهت. قرآن کریم در موارد  به نحو خاصی و با عتاب با زنان پیامبراکرم. 1
 باشند.« مطهرون»توانند  ها نمی نتیجه آن

جها  آن ضهمیر مهذکر  ضمیر جمع مؤنو، لحن خداوند عوز و بهه  20از در این آیات بعد . 2
ترین قرینه است که باید از ظهور سیاِق ادعا شده، دست برداشهت و  آورده شده است و این، بزرگ

 دانست. نباید آیه تطهیر را خطاب به زنان پیامبر

شهد،  مسجد مشهرو میبه مدت شش ماه یا بیشتر هر روز صبح برا  اقامه نماز به  پیامبر. 3
ما ُیریُد اللهُه ِلُیهذِهَب »فرمود:  ایستاد و می می و علی بر در منزا فاطمه جَس  ِاَنّ َعهنُکُم الهِرّ

َرُکم َتطهیًرا  5«. َاهَل الَبیِت َو ُیَطِهّ

شود، بلکه خالو آن را  اند که آیه تطهیر شامل ما نیز می ادعا نکرده هیچ یک از زنان پیامبر. 4
 ند.ا نقل کرده

ا  که اتفاق افتاده اسهت، اشهاره  ، برا  عهد است و به حاد ه«اهل البیت«  الف و الم در کلمه. 5
                                                           

 .198 ، ص5ج  ،الدر المنثوریوطی، س الدین عبدالرحمان بن کماا الدین جالا. 1
 .18، ص 2، ج شواهد التنزيلعبیدالله بن احمد حسکانی، . 2
 .370، ص 6 ، جکثير( القرآن العظيم )تفسير ابنتفسير  ،دمشقی کثیر ابن اسماعیل بن عمر . 3
 .28ه  33: احزاب. 4
 .18، ص 2، ج شواهد التنزيلعبیدالله بن احمد حسکانی، . 5
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عنهوان « الهدار یوم»چنانکهه  اسهت. هم« یهوم الهدار»ماننهد کلمهه « البیت اهل»دارد؛ یعنی کلمه 
م ا  را در خانه ابوطالب جمع کرد و نبوتش را اعهال عده مشخص برا  روز  است که پیامبر

کند که در خانه معهین و در  نیز عنوان خاصی است که از کسانی حکایت می« البیت اهل»فرمود، 
 اند. بوده روز معینی زیر عبا  پیامبر

 . سوره کوثر3

ها  قهرآن اسهت.  ترین سهوره ترین سوره قرآن و جزء پهر بهارترین و پهر برکهت سوره کو ر کوچک
در هیچ جا  دیگهر قهرآن بیهان « صّل لربک وانحر»، «کو ر»، «اعطینا»کلمات این سوره، یعنی 

 نشده است. در حقیقت این سوره دربرگیرنده سه پیشگویی بزرگ است: 
 دهد؛  نوید می سو اعطا  خیر کثیر را به پیامبر کاز ی. 1

به طور فراوان در جهان وجود خواهند  دهد که نسل و دودمان پیامبر از سو  دیگر خبر می. 2
 داشت.

 دهد که دشمنان او ابتر خواهند بود. و  دیگر خبر میاز س. 3
را « قاسهم»و « عبداللهه»دو فرزندش  خدا اند زمانی که رسوا درباره شأن نزوا این سوره گفته

از دست داد و دشمنان آن حضرت برا  تضعیف روحیه او زبان بهه طعهن و شهماتتش گشهودند، 
بریده است و به شخصی که نسهلش  ه معنی دمکه در لغت عرب ب 1عاص بن وائل او را ابتر خواند
خدا  سبحان با نزوا این سوره پیهامبرش را خشهنود کهرد و  2شود. منقطع شده باشد، اطالق می

ْبَتُر »فرمود:  نَّ شاِاَئَك ُهَا اْأَ َِ َك َو اْاَحْر  ِِّ ِلَربِّ َِ ا َأْعَطْيناَك اْلَكْاَثَر َف اَّ ؛ ما کو ر را به تو عطها کهردیم، َِ
شکرانه این نعمت، برا  پروردگارت نماز بگذار و شتر قربانی کن؛ همانا که دشمن تو ابتر پس به 

 «.النسل است و مقطوع
، «کهو ر»نظران دربهاره مصهداق  صهاحب 3کو ر از ریشه کثرت، و مراد از آن خیر فهراوان اسهت.

داق بهرا  آن مصه 15 تفسوير کبيوراند تا جایی کهه فخهرراز  در  ها  متعدد  را بیان کرده دیدگاه
 26مانند نبوت، قرآن، کثرت اصحاب و یاران و نهر  در بهشت. برخی مفسران،  4شمرده است؛

                                                           

 .401 ، ص6 ج ،الدر المنثورسیوطی،  الدین عبدالرحمان بن کماا نالدی جالا. 1
 .36 ، صمفردات الفاظ القرآنراغب اصفهانی، بن محمد حسین . 2
 .836، ص 10 ج ،فی تفسير القرآن مجمع البيان طبرسی،. فضل بن حسن 3
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 1نیز به آن اشاره کرده است. الميزاندر  اند که مرحوم عالمه طباطبایی قوا نقل کرده
سهازد کهه تمهام  مها را بهه ایهن نکتههه رهنمهون می« ابتر»و « کو ر»ها  واژه  توجه به خصوصیت

صادیق ارائه شده، یا از جهت جر  و تطبیق و یا بیان مصداق اخهرو  آن اسهت؛ در حهالی کهه م
هایی را که  سؤاا این است که در زمان نزوا سوره، چه چیز  مصداق کو ر است که همه بدگویی

داده بودند، پاس  دهد، قابلیهت دوام داشهته باشهد و از او چیزهها  زیهاد   مشرکان به پیامبر
گذار  خداوند بر پیامبرش را با خود همراه داشهته باشهد؟  و در عین حاا جنبه منت منشعب شود

شهود کهه خداونهد نسهل پیهامبر   جمهع میتمام این موارد فق  در وجود حضرت فاطمه زههرا
نیهز از فرزنهدان ایشهان  خدا را از طریق ایشان تداوم بخشید و نسل خالفت از رسوا اکرم

.ادامه پیدا کرده است
2 

النسهل  در ظهاهر بهه معنها  مقطوع« ابتر»با در نظر گرفتن اینکه کلمه  نظر عالمه طباطبایی به
ا  است که خهدا  تعهالی   آید که منظور از کو ر، تنها و تنها کثرت ذریه  است، چنین به دست می

 دارد به آن جناب ارزانی داشته است. شاهد دیگر عالمه بر این معنا، روایاتی اسهت کهه بیهان مهی
زبهان  را به نسهل نداشهتن زخم خدا سوره مورد بحو در پاس  کسی نازا شده است که رسوا

 3از دنیا رفتند. خدا زبان هنگامی بود که قاسم و عبدالله دو فرزند رسوا زد و این زخم
سنت، بر این واقعیت به عنوان یکی از معانی احتمالی کو ر  فخر راز ، مفسر بنام و متعصب اهل

 گوید:  و می معترو است
 است؛ چون این سوره در رّد کسی کهه بهر پیهامبر اکهرم مراد از کو ر، فرزندان پیامبر

طعن زد که فرزند ندارد، نازا شد؛ لذا معنا  کو ر آن است که خداونهد نسهلی را بهه او عطها 
بیت به قتل رسیدند، در عهین  فرمود که در گذر زمان باقی ماندند. مالحظه کن! چقدر از اهل

امیهه فهرد قابهل اعتنهایی بهاقی  است، در حالی که از بنی حاا جهان پر از فرزندان پیامبر
خهورد، مثهل بهاقر و  نمانده است. ببین که چه میزان در میان آنان از علما  بزرگ به چشم می

 4و نفس زکیه و امثاا آنان. صادق و کاظم و رضا
                                                           

 .370 ص ،20 ج ،فی تفسير القرآنالميزان محمدحسین طباطبایی، . سید 1
_  150ص  ،«بررسی مصداق کو ر در سوره کو ر در تفاسهیر روائهی شهیعه و سهنی»محمدرضا قضایی و دیگران، . 2

127 . 
 .370ص، 20 ج ،فی تفسير القرآن الميزان محمدحسین طباطبایی،. سید 3
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