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 2سیری در آسمان فاطمه معرفی کتاب / 

 هایعلاهللحضرت فاطمه زهرا سالم تیشخص تیکتاب با محور یشنهادیمجموعه پ
 

 حضرت فاطمه نامهزندگیتاریخ و الف( 

 کتاب فاطمه از نگاه علی .1

 

ابتدا به بیان علل نامیده شده آن باانوی باگرب باه فاطماه ن م ناای ایا  اسا   هماایعلاهللسالم «یفاطمه از نگاه عل»کتاب 

گاه به سرنری ایشان نسبت به همه زناان ههاان آن  ،پرداخته شده ن محبوبیت ایشان نگد خدانند مت ال بیان شده است

در ای  ههان ن ههان باقی اشاره شده ن محوریت خش  ن رضای خدانند مت ال در خش  ن رضای فاطماه زهارا برهساته 



شده ن اب ادی از پاکی، طهارت ظاهری ن م نوی، عفت، حیاء، عصمت، عبادت ن عل  ایشان بیاان شاده اساتر در اداماه 

امام علی به م رفی شخصیت همسار گرامای ایشاان پرداختاه ن گگاونگی ازدناد آن دن باا ها  ن نیاگ  نگارنده از منظر

هایی از زندگانی آن دن در کنار ه  را توصیف نموده استر نویسنده در همی  زمینه به برخی از صفات فاطمه زهارا گوشه

لومیت ن حقانیت ایشان، رنابط صامیمی ایشاان از زبان امام علی مانند تالش ن زحمت ان در خانه، قناعت ن زهد نی، مظ

آن بانوی بگرب را از زبان اماام علای  رحلت ن شهادتایشان اشاره نموده ن گگونگی  مصائببا امیرالمؤمنی  در منگل ن 

 تیاب اد شخصا  ییص( ن تبخدا )گهره ملكوتى دُخت رسول   یبراى ترسگراکه، نویسنده، م تقد است  بیان کرده استر

ع( )  یرالماؤمنیامر دیتواند لب به سخ  بگشااع( نمى)  یرالمؤمنیام همسر نی، س( کسى بهتر ازاطهر )هراى ز رینظبى

س( خبر داشت ن اند گرفت  نى را در آسمان م رفت شاهد باود ن از تالطا  اماواد فاطمه )ن صفاى دل  مانیاز عمق ا

مالئكاه باگرب   یشناخت ن ت ظارنح زهرا را مىع( عظمت )  یرالمؤمنیامداشتر  هاتیزهرا حكا ىیایدر نهیدر س بتمح

 که همسرى همچون زهرا داردر دیبالیالهى را مشاهده کرده بود ن بر خود م



 

 کتاب فاطمه، اسوه بشر .2

 

کاه در آسامان ابارگرفتاه اساالم  یانهودش افول کرد، تنها ساتاره دیدر رنزگار ب د از رحلت رسول )ص( که خورش

الساالم( باودر در دنران ساخت  هاایفاطماه )عل داشت،یها را مشتاق نگاه من آرامَش، دل  یحگ ین با صدا زدیسوسو م

بود   یشد، ناله دختر رحمةٌ لل الم ادیکه ماند ن فر یاناله نهاهمراه بود، ت ریکه با حبس ن زندان بردن اد فهیسق تیحاکم

را  گارانیان ن بطالن د تین حقان گفتی( م)ع یآن توسط حضرت عل ین ماندگار  یکه با کمال شهامت ن شجاعت از د

 انیاباه ب «اتیاکل»شامل پنج بخش استر کتاب در فصال نخسات باا عناوان « فاطمه اسوه بشر»کتاب  ردادیصال م

 ت،یهادا یالگاو  ی)ع( بهتار بیاتاهل)ع(،  بیاتاهل)ع(، گستره شاناخت  بیتاهلضرنرت شناخت   یبا عنان یمباحث

فراتار از زماان ن مكاان  ییلگاون فاطماه )س( ا یتیفرا هنسا ییفاطمه )س( الگو ت،یباهل ینماتمام نهیفاطمه )س( آ

اساتر  افتاهی)ع( ن حضرت فاطماه )س( اختصااص  بیتاهلن مناقب  لیفضا یپرداخته استر بخش دنم کتاب به بررس

 تیان باه رنا ینحا ناهیآ یآن، فاطمه )س( در صافا یقرآن عنوان بخش سوم است که ط نهیحضرت فاطمه )س( در آ



شاده اساتر کتااب در بخاش  یسوره کوثر، سوره قدر ن سوره دهر م رفا ت،مود هیآ ر،یتطه هیگون آ ییهان سوره اتیآ

ن  ین اهتمااع یهمساردار  یاین آ یتیترب ،ین م رفت یحضرت فاطمه )س( در اب اد علم رهیس  یین تب یگهارم به بررس

 افتاهیحضرت فاطمه )س( اختصاص  رامونیح هفت پرسش ن پاسخ پبه طر گیپرداخته استر بخش پنج  کتاب ن یاسیس

 124  ینشد؟، گارا در با دهیبرگگ امبریبه عنوان پ لیهمه مقامات ن فضا  یگون گرا فاطمه )س( با ا ییهاپرسش استر

 نشیاز آفار شیزن نهود دارد؟ ن گگونه ممكا  اسات کاه حضارت فاطماه )س( پا کیم صوم فقط  14ن  امبریهگار پ

 پاسخ داده شده استر هاآنبخش به   یاست که در ا ین شود؟، از همله سؤاالتامتحا

 کتاب من فاطمه هستم .3

 

رخ  گیاانگدهنده ن باس شاگفت ن عبرتشش ناق ه تكان نآلههیعل اهللیاسالم صل امبریکمتر از ده رنز پس از رحلت پ

 یباودن آن بار مبناا یلاین تحل یکتاب، آموزشا  یا یژگین دن هنبش متقابل بودر گرتیکه حكا یاگانهداد، ناق ه شش

باا  یباشاد، در قالاب هفات گاگارش ن هار گگارشا رتریبانرپا  یمت  آموزشا که یا یاست ن برا یخیتار یهاپژنهش

مقدماه ن هفات گاگارش باا موضاوعات  کیاکتاب را باا   یا سندهینو شده استر  یتدن یلیتحل یهاها ن پاسخپرسش



 ،یاله نامهتین نص ،یتهاه  به خانه نح ه،یشرح خطبه فدک ه،ی، اصب فدک، خطبه فدکانصار، اصب خالفت شیهما»

 ایااتفااق باوده اسات  کیااصب خالفات  ایآ ،اینكه: هاگگارشن  هالیتحلاز همله ای   کرده استر یگردآنر «یاسیس

 هیاد، اباوبكر باا گاه توهرا ابوبكر فدک را اصب نمو رت با اصب خالفت مخالفت نكردند، نهیتوطئه، گرا شهرنندان مد

گارا مهااهر ن انصاار از فاطماه  سات،یاصاب فادک گ ین شارع یفدک را اصب نموده است، اشكاالت حقوق یشرع

گاه  فهیساران ساق یافرنزدر گند مرحله انجام گرفته است، راز آتش یتهاه  به خانه نح، نكردند تیحما هایعلاهللسالم

خطبه در هما  زناان انصاار در گناد  رفتند،یابوبكر ن عمر را نپ  یع رخواه هایعلاهللگرا حضرت فاطمه سالم بوده است،

عمل نمودند، ناکنش مردم در برابر دف  شبانه گاه  نامهتینص  یبه ا السالمهیعل یشده است، گگونه امام عل رادیمحور ا

 ربوده است
 

 کتاب چشمه در بستر .4

 

ن حضارت زهارا )ع(  ی)ص( ن مصائب امام عل امبریب د از رحلت پ نهیانضاع مد یخیمطال ه تارنویسنده کتاب، در پی 

)ص( اشااره دارد ن  امبری)ع( ب د از نفات پ یبا عل نهیاهل مد ینرزنهی، به علل کیخیتار یضم  بررس سندهیر نوباشدیم



 فهیب مسائله ساقعواق لیر تحلکندیم یان را بررس هیاصب خالفت آن حضرت ن کودتا عل یبرا هاینیگنهیاقدامات ن زم

از  یآن حضرت با امام علا  یمناقب فاطمه زهرا )ع( ن نسبت ب  ی)ص( ن همچن امبری)ع( از زبان پ یعل لیفضا ین بررس

 رباشدیکتاب حاضر م یمباحث ب د

 کتاب دردانه دلداده .5

 

در  قیادق یباه بررسا درآمده ن ریدر شانگده فصل به رشته تحر باشدیم، هاکتابکه در نوع خود از بهتری  اب  کتاب 

س(، فاطماه ) یهاایژگیس(، از نالدت تا هجرت، پس از هجرت، نفاطمه )ن القاب، مقام حضرت  ینالدت، اسام نهیزم

ن  یمااریاضاب فادک، دنران ب ت،یاس( ن دفااع از نالفاطماه )ص(، خدا )س( ن از دست دادن رسول فاطمه )مناقب، 

حجاب، اخاالق،  ،یس(، عصمت ان، مناقب اخرنفاطمه )ز عل  ا ییهاگوشه انیب س( پرداخته استرحضرت )آن  ادتشه

 ها پرداخته شده استراست که بدان یمباحثدیگر از  امبر،یس( پس از رحلت پزهرا )ن مصائب 



 کتاب دانشنامه فاطمی .6

 

 

مادخل  هفاده ن كصادین مشتمل بار  یشش هلد «یساختار موضوع»است با  یالم ارفدائرهکتاب دانشنامه فاطمی، 

زن  ینایع یالگاو یمثاباهباه )س( زهارا )حضارت فاطماه   ین ت ال رهیس ،یزندگان  ییر تب1در دن بخش عمده:  کالن

اساتناد باه منااب   ان منگلت نهاد خانواده، ب تیمباحث مربوط به حرمت ن حقوق زن، هو ینظر یعلم لیر تحل2مسلمان( 

هاام  ن   یایتب ر1: از انادعبارتای  کتاب،  هاینیژگیم اصرر  یازهاین نظرها ن ن دیهد ین توهه به آرا ینید یاندیشه

 یباه شابهات کالما ییس(، به منظور رف  ابهامات ن پاسخگوزهرا )حضرت فاطمه  ین منگلت اله یزندگان خیتار یعلم

( آن بگرگاوار، باه رهیاخاالق ن سا  ،یمنش ن کنش )ت ال نش،یب لین تحل فیتوص ر2ر تحریفات پاسخگویی گین ن یخیتار

دانشانامه،   یدر ار شده است ینوشتار س   یدر ا زن مسلمانر ینیع یالگو یانسان کامل، به منظور ارائه ینمونهمثابه 

گوناه کاه همان ،یخیتار ین رخدادها قیسنت، به دفاع از حقان اهل  هین استناد به مناب  م تبر ش یبا زبان ن رنش علم

 استر دهیگرد گین دخالت دادن احساسات، پره رمستندیا یاظهارنظرها زبوده، پرداخته شده ن ا



 سیره و سبک زندگی حضرت فاطمه زهراب( 

 نازک گل کتاب خاطر. 1

 

 یسبک زندگ» ای« ع(م صوم )گهارده  یکاربرد رهیس» یهلد سوم از مجموعه گهارده هلد« خاطر نازک گل»کتاب 

 مساائل شودیم یمجموعه س   یا در ق  شدر هیکتاب سال حوزه علم گهی، برنده ها۸۰است که در دهه « ع()  یم صوم

اسات کاه در رنزگاار امارنز ن  سؤال  یمجموعه پاسخ به ا  یشود ن هدف ا انیع( ب) بیتاهل دگاهیاز د یمختلف زندگ

ماردم  یاز زنادگ یگرها توانندیم هاآنالگو باشند ن گگونه  توانندیمع( ) بیتاهلگگونه  ك ین ستیانسان قرن ب یبرا

 یخانوادگ ،یفرد یسبک زندگ ،یباطن یمایس ،یظاهر یمایموضوع مثل س ۵۰از  شیکه ب یکاربرد رهیس  یا باز کنندر

  ات،ین طب گارانیفدک، ارتباط با خدا، د یس(، ماهراحضرت ) یانقالب یهاخطبه ت،یدفاع از نال ،یاسین س ین اهتماع

 شده استرژه هوانان ن نوهوانان نوشته یعموم مردم به ن ی، براشودیم شامل را



 های حضوری بهشتی در عرصهکتاب بانو. 2

 

در حاواد  پاس از رحلات  شاانیا یاز حضور اهتماع یلی)س( ن تحل فاطمه زهرا تین اب اد شخص یبر زندگان یمرنر

زناان  یبرا ین اهتماع یفرد یهانهیشده است الگو بودن فاطمه زهرا در زم یکتاب س   یص( استر در ااسالم ) امبریپ

قرار  لین تحل هیدر عرصه اهتماع مورد تجگ شانیکردن ا نداز نر ییهاقرار گرفته ن گوشه تأکیدن مسلمان، مورد ن دخترا

 یاشاره نموده ن پس از آن ادنار مختلف زنادگ شانینالدت ا تیفیبگرب ن ک یبانو  یا یر نگارنده ابتدا به تبارشناسردیگ

نماوده  فیرا توص یاز عل ، اخالق، عبادت، دعا ن عصمت فاطم یاب اد مرنر نموده استر آنگاه یخیرا از لحاظ تار شانیا

 ین اباراز مهار ن محبات باه اعضاا یساتیزرفتار با همسر ن فرزندان، ساده ،یخانوادگ مسائل نهیرا در زم شانیا رهین س

قارار داده اساتر  تأکیادزنان مسلمان مورد  یرا به عنوان اسوه برا شانیا ین مادر یکرده ن نقش همسر انیخانواده را ب

 شاانیا ثااریبه مستمندان، ا شانیفاطمه زهرا مانند کمک کردن ا یاهتماع یهاتیبه ف ال یاز کتاب ن یگریدر بخش د

از اماام  یاهباار  اتیب  اخا انیادر هر شانیزنان ن آموخت  عل  به آنان نموده ن حضور پررنگ ا ین رهبر تیهدا گین ن

خاود ن همسار  حقاوقاز  شاانیاصب فدک ن دفاع تمام قد ا یدر ماهرا گین انشیاصب خالفت ا یع(، در ماهرا) یعل

فاطماه زهارا را از  یرا اسوه زنان عال  دانسته استر ن شانیا گیمنظر ن  یقرار داده ن از ا لین تحل هیرا مورد تجگ شیخو



از  اماتیرا در رنز ق شاانیا  یارف گااهیاز عظمت ن ها یزنان دانسته ن اب اد یالگو گین یبلند اخالق لیلحاظ کسب فضا

 راستنموده  یبررس حدیثی یمنظر

 حضرت زهرا یو سبک زندگ یاخالق رهیسکتاب . 3

 

 یهان در  ستا لهنآ علیه للها صلی لسور تحضر ختد نهگاااااای که ملسالاعلیها اهرز تحضر ندگیز سبکن  هسیر

 برگرفتهن  لهیا ت الی  بر مبتنی یرفتار یهادنمو، هتماعیا یهاكااردیدر رن گهن  شخصی عرصهدر گه دخو ندگیز یها

 هام ه انخترن د نناز هیژن به نزمرا نسل یابر تواناادیماا ده،کر دهپیا دخو را در لهن آ علیه للها صلی اخد لسور سنتاز 

  منابن  اتیااز رنا برداریبهره با شمندارز ثرا ی ر امحترم، د مؤلفر ددگر م رفی مؤثرن  مم صو لگوییا انعنو به سالمیا

، یدفر قخالا زهحو سهرا در  ملسالاعلیها اهرز تحضر ندگانی، زهلسنتا رثاآ به توهه حتین  مستندن  تاااریخی م تباار

 یباه موضاوعات م ناشناسایدر فصل انل کتااب باه عناوان  مؤلف ربكشد تصویر به هتماعیا قخالن ا گیادخانو قخالا

 پرداختاه اساتر یسبک زندگ تین در نها ین اهتماع ین اخالق خانوادگ یاخالق اهتماع ،یهمچون اخالق، اخالق فرد

 ه،یااز تغ  انادعبارتکاه  یهسامان یازهایمرتبط با ن یهاخصلتدر دن موضوع  یدنم کتاب به بحث اخالق فرد فصل



در  یم ناو یهاتیشخصامرتبط با  یهان خصلت شت،یخواب ن استراحت، کار ن م  نت،ین ز یپوشاک، بهداشت، آراستگ

ص(، اهتمام به عباادات ساخت رسول )خدا ن  انامرن   تیبه شر دیتوکل، تق ،یدینگاه توح رت،ین بص م رفت یمحورها

کتااب   یاساوم ا فصل قرار داده استر یرا مورد بررس این طاقت فرسا، صبر ن استقامت، سكوت ن صداقت ن حجب ن ح

رفتار با همسار، فرزنادان،   ،یا نالدرفتار ب وهیس( در گهار محور شزهرا )حضرت  یاخالق خانوادگ  ییشامل موضوع تب

 یهادر عرصاه ماؤثرگاون حضاور  یموضاوعات «یاخاالق اهتمااع»با موضوع  گینررر استر فصل گهارم ن شانندانیخو

، هاایدشمنن  هایدنستدر  یخدامحور ،یاز خودمحور گین پره یدگرگون ،یدر رنابط اهتماع ینیآداب د تیرعا ،یاهتماع

 رردیگیس( را در برمطاهره ) قهیحضرت صد ین فرهنگ ین خدمات علم ستیگیظل ن  ییعدالت گرا



 احادیث حضرت فاطمهج( 

 کتاب صحیفه فاطمیه. 1

 

ن کرامات منساوب باه حضارت فاطماه زهارا  لیها، کلمات قصار، دعاها، اش ار، فضااز خطبه یامجموعهای  کتاب، 

 یطاوالن انااتیها، بحضرت فاطمه زهرا، خطبه لتیفض در ثیاست: گهل حد افتهیسامان ، در شش فصل ن)س( استر 

ملحقاات نیگ آن حضرت، دعاها ن حرز مت لق به آن حضرت، ن  هآموز، اش ار منسوب بآن حضرت، کلمات قصار ن حكمت

ن القااب، ن  هااهیامشهوره، نمازها، نقاش انگشاتر، کن ارتیحضرت زهرا، ز حیتسب لتیدرباره فض یمطالب :که مشتمل بر

 فاطمه در آخرت ن حشر با انستر نانینشفضه ن ه  لتیفض



 فرهنگ جامع سخنان حضرت فاطمهکتاب . 2

 

است کاه توساط گارنه حادیث « موسوعة کلمات الصدیقه الطاهره فاطمة الگهرا )سالم اهلل علیها(»اصل کتاب با نام 

فاطمه زهارا )س(  یاز زندگان ییهابر گوشه یمرنر، به فارسی ترهمه گردیده استر ای  کتاب، ع(باقرال لوم )پژنهشكده 

موسوعه کلمات الصدیقه الطاهره فاطمه الگهرا در دن هگء که هگء انل شاامل احاادیثی استر  یگرام یآن بانو لین فضا

از آن حضرت مشخص بوده است ن بر طبق تااریخ زنادگی آن حضارت در هشات فصال از  هاآناست که تاریخ صدنر 

م لاوم نباوده  هاآنشهادت تنظی  گردیده است ن هگء دنم شامل احادیثی است که تاریخ صدنر پیش از نالدت تا لحظه 

ن بر اساس موضوعاتی که از محتوای حدیث استخراد شده است در گهار بخش عقاید، اخاالق، احكاام ن ادعیاه تنظای  

 گردیده استر



 سیمای حضرت فاطمه در قرآند( 

 کتاب سیمای حضرت زهرا در قرآن. 1

 
ع( پرداخته استر نویسنده با ارائه تفسیر )آیه از قرآن درباره زندگی ن فضایل حضرت زهرا  1۰اب حاضر به بررسی کت

کند، که سرشار از نكات آموزنده ، به تفصیل از تاریخ زندگی آن حضرت بحث میهاآنآیات ن بیان احادیث مربوط به 

از نظر تقوا ن دانش ن مقام م نوی در عبادت م رفی فردی ن اهتماعی استر نی شخصیت بگرگوار حضرت زهرا را 
کتاب مقامات ر 2 .هلسه سخنرانی است که به همراه مقدمه ن دیباگه به گاپ رسیده است 1۰نمایدر کتاب حاصل می

 حضرت فاطمه در کتاب ن سنت



 

 ازدهیاماادرِ  ،«هاایابام» گیص( ن ن) امبریپس( مقامات ممتازى دارد: نى دختر فاطمه )بانوان ههان، حضرت  انِیدر م

کاالم،  کیان رنجش ان، مالکِ خشانودى ن اضاب خداسات ن در  تیامامت، رضا اریم  ا،یامام، حجت خدا بر ائمه ن انب

هاى هساتى در حاال ثمار دهاى لحظه  یخدا تا ناپس ذنِاست که به ا اىبهین شجره ط هاستكىیکوثر ن گشمه همه ن

 کتااب زنان در هماه رنزگااران اساتر در ژهیآنرده که الگوى همه مردمان؛ به ن دیپد تىیمقامات از ان شخص  یا استر

 ریدشون مقامات آشنا مى هاژگىین  یاى از احاضر با گوشه
 



 حضرت فاطمه از دیدگاه اهل سنتهـ( 

 کتاب فاطمه نگین جهان و جنان .1

 

ن کراماات حضارت فاطماه زهارا  موارد مطرح شده در شناخت فضائل  ین همچن اتین رنا ثیاحاد یکتاب حان  یا

اهال سانت  ساندگانین نو انیپنجاه اثر از ران ن كصدیاز  شیکتاب ب  یر در ااشدبیاز منظر اهل سنت م هایسالم اهلل عل

قرآن را که دربااره  هیاز صد آ شیاهل سنت، ب یمیقد ریاز تفاس یریگکتاب، با بهره  یدر فصل انل ا استفاده شده استر

اهلل  ن حواد  پس از ارتحاال رساول لیبدیب یآن بانو یفصل دنم، به زندگ در ، آنرده شده استرآن حضرت نازل شده

 دیپرسش پاسخ داده شاده اسات کاه گارا سا  یشده است؛ در فصل سوم، ا سنت پرداخته انل اهل)ص( از مناب  دست 

های در ای  اثر از ابتدا تا انتهاای ساوره ی ر همچنکرد؟ اریاش سكوت اختمؤمنان )ع( هنگام حمله به خانه ریمظلومان، ام

قرآن کری ، تمامی آیاتی که بر طبق رنایات تفسیری در شأن ن منگلت فاطمه زهرا ناازل شاده ن کلیاه ت اابیری کاه در 

مورد مناقب ایشان در ای  کتاب آسمانی نارد شده است، گردآنری شاده اساتر نگارناده در اداماه باه ان كااس دیادگاه 

ص( خادا )مورد مقام ن منگلت م نوی فاطمه زهرا پرداخته ن برخی از رنایات نقل شده از آنان از قول رسول  سنت دراهل



علای در ای  زمینه را بیان کرده استر م رفی اسامی فاطمه زهرا، بیان داستان اصب فدک، هریان ازدناد ایشان با اماام 

 ده در ای  نوشتار استرع( ن نیگ توصیف کیفیت شهادت ایشان از دیگر مباحث مطرح ش)



 «اهل سنت ریحضرت زهرا در قرآن از منظر تفاس تیشخص»کتاب  .2

 

كه گه بسا منشاأ از توهمات ا یاریرف  بس گیم اهب ن ن بین تقر یق م هبیهمله مباحث مه  ههت رنش  شدن حقااز 

ن  تی، شخصاکتااب  یاا )ع( اساتر بیاتاهلن فضاائل  گاهیها یبررس -در ههان اسالم است یاز منازعات قوم یبرخ

کاه در  یم تبار ن مت ادد اتیان سور به آن دارند ن در قالب رنا اتیآ یکه برخ یحضرت زهرا را بر اساس توهه لیفضا

اهل سانت،  یریبا هستجو در مناب  تفس کتاب، نویسنده دهدریقرار م یمناب  اهل سنت آمده است، مورد بررس  یترمه 

از  قیاطاور دقرا، باه شادهسپس شابهات مطرح ن یآنرهم را  ،یریتفس اتین رنا اتی، آاهیعلاهللسالمدر مورد حضرت زهرا 

حضارت فاطماه  هناظر ب اتیبار، آ  یانل یکتاب، برا  یپاسخ داده شده استر در ا هاآناهل سنت، نقل کرده ن به  کتب

 13۵الزم به ذکر اسات در  نموده استر یبط  بررس قین تطب ین نگنل، هرأرا در گهار بخش اسباب نگنل، ش اهیعلاهللسالم

 اندرآنرده انی)س( سخ  به م از حضرت زهرا خویش، ریدر تفاسسنت قرآن، مفسران اهلسوره  49 از هیآ



 شهادت حضرت فاطمهن( 

 کتاب یاس در آتش. 1

 

از  یاسات کاه برخای، ه فار سابحان اهللتاألیف آیات «ءالگهارا شهاده یالغراء عل الحجه»کتاب  یفارس ترهمة ،اثر  یا

 امبریاپ یاز صحابه باا دختار گراما یبرخورد ب ض یخیتار انیهر دربارهسنت پردازان اهلثینگاران ن حدخیاعترافات تار

 از صاحابه را در یبرخا ها از هانبنامهربانی یتالش کرده نقوع برخ سندهیداردر نواسالم )ص( ن شهادت آن بانو را دربر

  یکاه گنا یافاراد نویسانده، دگاهیااثبات کندر از د خیمسل  در تار تیناق  کیعنوان )ص(، به رامبیپ ادگاری گانهی مورد

ب د از ذکار  سنده،یر نوکنندینسبت بدان تجاهل م اناًیاح ایبر خطا بوده ن  ،کنندیم یتلق تیرا به دنر از ناق  ییبرخوردها

 یبرخا دگاهیاد گین ن اسهین الس در االمامه بهیاف، اب  قتدر انساب االشر یگون بالذر یسانینوخیتار یخیتار یهاارشگگ

کاه  کندیاشاره م یگریمت دد د یهابه گگارش ،یگرام یبرخورد نامناسب با آن بانو ةدربار ینگاران اسالمخیاز تار گرید

 رکندیم یمانیاظهار پش ،زهرا )س( ن گشودن در آن اطمهف ةابوبكر نسبت به حمله به خان ،اساس آن بر



 کتاب شبهات فاطمیه .2

 

)س( ن پاسخ به برخی از شابهات ایاراد شاده از  پژنهشی تاریخی ن رنایی در مورد اثبات شهادت فاطمه زهراای  کتاب، 

سوی علمای نهابیت در ای  زمینه استر در ای  کتاب س ی شده است به صورت مستند ن مساتدل باه بحاث ن بررسای 

ت نهابیاان در پرداخته شده ن توهیهاا ،یت شهادت ایشانآزار ن اذیت ن در نها )س( ن تاریخی هجوم به بیت فاطمه زهرا

اثباات  ةسانت در زمیناب  رنایای شای ه ن اهلبه نقد کشیده شودر در همی  راستا نگارنده به رنایااتی از مناا ،ای  مبحث

ه ن تحلیال قارار داده ن رد تجگیا)س( استناد کرده ن ای  رنایاات را از لحااظ ساندی ن داللتای ماو شهادت فاطمه زهرا

 پاسخ گفته استرن رد کرده مسل  تاریخ اسالم از سوی نهابیت را  ةهرگونه شبهه در انكار ای  ناق 



 فضائل، مناقب و اختصاصات حضرت فاطمهز( 

 ها و القاب حضرت فاطمه زهرا. نام1

 

 ،آن حضرت را دربرداشاته یهاکه نام یاتیرنا یادآنریفاطمه زهرا )س( پرداخته ن با  یهالقبها ن نام یاثر به بررس  یا

 م رفی اسامی فاطماه زهاراصدد ای  کتاب، در نویسندهر خواننده قرار داده است یرن شین ه اب پ یخواندن یامجموعه

 ن فرهناگ در فرزناد گا ارینام اهمیات تبیای  به اثر ای  ابتدای درر است زیبا هاینام به دختران گ ارینام)س( برای 

 قارار تأکیاد ماورد زمیناه، ایا  در نالدی  نظایف ن فرزندان برای مناسب نام انتخاب لگنم ن شده پرداخته اسالمی آداب

 کارده اشاره خویش فرزندان گ ارینام)ع( در  انبیای الهی ن امامان م صوم ةزمینه به سیر همی  در نویسندهر است گرفته

 آثاار اداماه در نیر اسات کارده برهسته زمینه ای  در را مادر ن پدر بر فرزند حقوق ن نموده نقل زمینه ای  در حكایاتی ن

اسامی حضرت فاطمه زهرا را بارای  ،رنف الفباح ترتیب به ن کرده اشاره فرزندان برای نیک نام انتخاب اخرنی ن م نوی

 راست کرده ذکر دختران، برای نیكو گ ارینام



 کتاب برترین بانو .2

 

 اساالم امبریاهمسار پ شهی)س( بنت عمران ن عا  ی)س( بر حضرت مر فاطمه زهرا یبرتر ةنیدر زم یپژنهشای  کتاب، 

از  شاانیا یم ناو لی)س( ن فضا فاطمه زهرا یکتاب به بحث در مورد مقام ناال  یسنت استر در ااهل دگاهی)ص( از د

اساالم نقال  ةنمونا یآن باانو یمن عل یعباد مدر مورد مقا ینبو یثیسنت پرداخته شده ن احاداهل ییمناب  رنا دگاهید

ن از نگااه  یایرنا یزناان عاال  را از منظار ی)س( بار تماام فاطماه زهارا یبرتار لیادال سندهیاستر آنگاه نو دهیگرد

بار آن حضارت  شهیعا ایبنت عمران ن   یمر یبر برتر یمبتن ةه ن ادلقرار داد یسنت مورد بحث ن بررساهل شمندانیاند

دن زن را از لحااظ ساند ن داللات خدشاه نماوده   ینارد شد در مورد ا اتیاز رنا یر داده ن برخقرا یبررس نرا مورد نقد 

 راست



 فدک حضرت فاطمهح( 

 کتاب صدای فاطمی فدک. 1

 

قارار داده  ین بررس لیطور کوتاه ن فشرده مورد تحلوع فدک را بهموض ،مخاطبان ییبه منظور آشنادر ای  کتاب،  لف،مؤ

ن شواهد خاود را  لیسخ  گفته ن دال یخین تار ییفدک با استناد به مناب  رنا  ین سرزم بریباره فتح خابتدا در یاستر ن

خطابه مفصل حضرت زهارا )س( در مساجد  تیبه اهم ظرنآنگاه ر کندیفدک به فاطمه )س( ذکر م یدر خصوص اعطا

شارح  لیفدک را به تفصا یآن که ماهرا یرا همراه با ترهمه فارس فدکیه خطبه یمت  عرب ،ن انصار  یدر حضور مهاهر

 خطبه فدکیه حضرت فاطماه،مت   ردینمایم یخطابه را م رف  یمدارک ن مستندات ا انین در پا کندینقل م ناًیع دهدیم

 ردیده استرنسخه مقابله گ 17سند عرضه شده ن با  22با 
 



 اسرار فدک .2

 

کاه  ییهااصبدر میان « اصب فدک»ن است که گرا کند آایجاد می هاذه در « فدک»نخستی  سؤالی که مسئله 

ع( زهارا ))ع( شده شاخص است ن اهمیت آن در کدام نقطه نهفته است؟ گرا امیرالماؤمنی  ن حضارت  بیتاهلحقوق از 

کردناد ن را نگد مردم مطارح مای های مناسب آنع( در فرصتم صومی  )اندازه بر سر آن پافشاری کردند؟ گرا ائمه ای 

فادک کاه  ةاسات در مسائل یاثار، کانشا  یاهار ای  کتاب، پاسخی است به ای  پرسش داشتند؟زنده نگاه می را نام آن

)ع( ن  ی)ص( ن علا امبریااستر کتاب، ابتدا با اشاره به فاتح فادک باه دسات پ افتهینگارش  یلین تحل یگگارش ةویشبه

)ع( ن فاطماه )ع( در  یدامات ن احتجاهاات علااصب فدک ن اق یآن به دستور خدانند به فاطمه )ع(، به گگونگ یاعطا

ن ساپس باه اسارار اصاب فادک ن علات  شماردیمرا پس از اصب فدک بر  یاقدامات ااصب یر نپردازدیمقابل آن م

 ،یقاانون ،یاعتقاد یهاحضرت زهرا )ع(، استدالل ةخطاب لیبا تحل  یر همچنپردازدی)ع( در مورد آن م تیباهل یریگیپ

زهرا )ع( را ماورد پاژنهش  حضرت ةخطب یشناسسند، مت ، ن کتاب  یهمچن یر نداردیم انیرت را بآن حض ین اخالق

 ییشاگویفادک همچاون پ راماونیپ ییآن را ذکر نموده استر آنگاه به گفتارهاا ین ترهمه فارس یقرار داده ن مت  عرب



از فادک، فادک در   ی)ع( ن بگرگان دآن، دفاع ائمه   یحضرت زهرا )ع( از ااصب تی)ص( از اصب فدک، ن شكا امبریپ

 پرداخته استر امتیآن در ق ةفاطمه )ع( دربار یفدک ن داد خواه یخیارحواد  ت ری)ع(، س یحكومت عل



 ادبیات فارسی مذهبیط( 

 «کشتی پهلو گرفته»کتاب . 1

 

 انیارا از زبان اطراف شانیاست که مصائب ا ین داستان یحضرت فاطمه زهرا )س( با زبان ادب یزندگ تیکتاب رنا  یا

بار نقااط عطاف  یکتاب، ضام  مارنر  یا استر رانیا یداستان اتیادب یهاکتاب  یراژتریت اثر از پر  یر اکندیبازگو م

اساتر  بیتاهلحضرت فاطمه ن خاندان  انیاز زبان اطراف شانیا یمصائب زندگ تیحضرت فاطمه زهرا )س(، رنا اتیح

 لیفصال تشاك 14ر کتااب از یفااطم یاست منثور از زبان ن دلِ صاحبانِ عگا یاهیمرثکتاب   یگفت ا توانیمدر ناق  

 راز نابستگان حضرت فاطمه )س( هستند یكیاز فصول،  امانل شخص در هر کد ین ران افتهی



 کتاب دفتر خاطرات فضه .2

 

حضرت زهارا )س(  ةنخا گیاز خاطرات تنها کن ی، دفتر است! دفتر«حضرت زهرا )س(خادمه دفتر خاطرات فضه »کتاب 

 ادگااریباه  ماانیکتااب را ان برا  یاا یهاتک داساتان)ع( بودر تک بیتاهلتوأم با عطر  اشیزندگ ةکه لحظه به لحظ

مخاطباان گشاوده اساتر  یرا باه رن دیهد یاچهیدر ،ینوشتار اتیدفتر خاطرات فضه، از لحاظ ادب کتاب گ اشته استر

ن   هیباوده ن در منااب  شا هااآندر  یکه فضه به نوع ییهابوده که ابتدا داستان نهنگویا ،دفتر خاطرات یسازآماده ةویش

 انیاب  یدفتر خاطرات ن همچنا یسازآماده ةدربار یامقدمه ،فصل نخست کتاب شده استر یآنره، هم گشتذکر  یسن

 دنیتاا رسا ان، دنش گیفضه از زمان کن یزندگ ریاز س یاخالصه ،فصل  یانستر در ا یشخص یفضه ن زندگ تیشخص

کامال  ة، مجموعا«دفتار خااطرات فضاه»م کتااب فصال دن ذکر شاده اساتر ،ن پس از آن در کربال یبه بارگاه فاطم

فضه ن دفتر خاطرات ان باه  تیشخص تیشده استر اهم انیحضرت زهرا )س( ب گیبوده که از لسان فضه کن ییهاداستان

 ةباه خانا هانشینی پیامبر هجوم ااصبان یان در ماهرا نكهیز همله ااز ماهراها بوده استر ا یاریدر بس یخاطر حضور ن

 شخصاً حاضر بوده استر ،ینح



 شناسی حضرت فاطمهی( کتاب

 کتاب بانوی آب و آفتاب. 1

 

نساخ  یشناسان کتااب یاهماال یشناسکتاب ،یفیتوص یشناسبه مقاالت، کتاب ،گوناگون کتاب یهابخش یبند یتقس

کتااب کاه در  12بخش کتاب است،   یترر در بخش نخست که عمدهدیآیشمار مبه یشناسکتاب  یا ازاتیاز امت ،یخط

قارار گرفتاه ن  یلیمورد کنكاش تحل ند،هست)س(  حضرت زهرا تیشخص رامونیآثار پ  یترمختلف از برهسته یهانهیزم

صاورت باه رناد،یگیقرار ما یب د ةرتبزع  مؤلف در مکتاب که به 3۰بخش دنم،  در اندرشده یمقاله نقد ن بررس 12در 

هاا، ن سرفصال  ینگاارش کتااب، عناان یهااگهیاعلل ن انگ لیاز قب یبه امور ،یم رف  یاندر در اشده یم رف یفیتوص

 یصاورت اهماالکتاب به 64۵بخش سوم،  در کتاب پرداخته شده استر ین قالب ن محتوا فیمه ، رنش تأل یهایژگین

 اشااره شاده اساتر یکتاب خطا 13۵ن مشخصات   ین سرانجام در بخش گهارم به عنان ؛اندهقرار گرفت یمورد بازشناس

هاا، موضاوعات ن ن در قالابشاده  فیتاأل یکتاب که به زباان فارسا ۸22در مجموع  یشناسکتاب  یدر ا ب،یترت  یبد

 اندرشده ی، م رفدرآمده ریتحر ةبه رشتگوناگون  یهاشیگرا

 


