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معرفی کتاب  /سیری در آسمان فاطمه 2

مجموعه پیشنهادی کتاب با محوریت شخصیت حضرت فاطمه زهرا سالماهللعلیها

الف) تاریخ و زندگینامه حضرت فاطمه
.1

کتاب فاطمه از نگاه علی

کتاب «فاطمه از نگاه علی» سالماهللعلیهماا ابتدا به بیان علل نامیده شده آن باانوی باگرب باه فاطماه ن م ناای ایا اسا
پرداخته شده ن محبوبیت ایشان نگد خدانند مت ال بیان شده است ،آن گاه به سرنری ایشان نسبت به همه زناان ههاان
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
نگارنده از منظر امام علی به م رفی شخصیت همسار گرامای ایشاان پرداختاه ن گگاونگی ازدناد آن دن باا ها ن نیاگ
گوشه هایی از زندگانی آن دن در کنار ه را توصیف نموده استر نویسنده در همی زمینه به برخی از صفات فاطمه زهارا
از زبان امام علی مانند تالش ن زحمت ان در خانه ،قناعت ن زهد نی ،مظلومیت ن حقانیت ایشان ،رنابط صامیمی ایشاان
با امیرالمؤمنی در منگل ن مصائب ایشان اشاره نموده ن گگونگی رحلت ن شهادت آن بانوی بگرب را از زبان اماام علای
بیان کرده استر گراکه ،نویسنده ،م تقد است براى ترسی گهره ملكوتى دُخت رسول خدا (ص) ن تبیی اب اد شخصایت
بىنظیر زهراى اطهر (س) کسى بهتر از همسر نی ،امیرالمؤمنی (ع) نمىتواند لب به سخ بگشاایدر امیرالماؤمنی (ع)
از عمق ایمان ن صفاى دل فاطمه ( س) خبر داشت ن اند گرفت نى را در آسمان م رفت شاهد باود ن از تالطا اماواد
محبت در سینه دریایى زهرا حكایتها داشتر امیرالمؤمنی (ع) عظمت رنح زهرا را مىشناخت ن ت ظای مالئكاه باگرب
الهى را مشاهده کرده بود ن بر خود میبالید که همسرى همچون زهرا داردر

.2

کتاب فاطمه ،اسوه بشر

در رنزگار ب د از رحلت رسول (ص) که خورشید نهودش افول کرد ،تنها ساتارهای کاه در آسامان ابارگرفتاه اساالم
سوسو میزد ن با صدای حگی ن آرامَش ،دلها را مشتاق نگاه میداشت ،فاطماه (علیهاا الساالم) باودر در دنران ساخت
حاکمیت سقیفه که با حبس ن زندان بردن ادیر همراه بود ،تنها نالهای که ماند ن فریاد شد ،ناله دختر رحمةٌ لل المی بود
که با کمال شهامت ن شجاعت از دی ن ماندگاری آن توسط حضرت علی (ع) میگفت ن حقانیت ان ن بطالن دیگاران را
صال میدادر کتاب «فاطمه اسوه بشر» شامل پنج بخش استر کتاب در فصال نخسات باا عناوان «کلیاات» باه بیاان
مباحثی با عنانی ضرنرت شناخت اهلبیت (ع) ،گستره شاناخت اهلبیات (ع) ،اهلبیات (ع) بهتاری الگاوی هادایت،
فاطمه (س) آینه تمامنمای اهلبیت ،فاطمه (س) الگویی فرا هنسایتی ن فاطماه (س) الگاویی فراتار از زماان ن مكاان
پرداخته استر بخش دنم کتاب به بررسی فضایل ن مناقب اهلبیت (ع) ن حضرت فاطماه (س) اختصااص یافتاه اساتر
حضرت فاطمه (س) در آینه قرآن عنوان بخش سوم است که طی آن ،فاطمه (س) در صافای آیناه نحای ن باه رنایات

آیات ن سورههایی گون آیه تطهیر ،آیه مودت ،سوره کوثر ،سوره قدر ن سوره دهر م رفای شاده اساتر کتااب در بخاش
گهارم به بررسی ن تبیی سیره حضرت فاطمه (س) در اب اد علمی ن م رفتی ،تربیتی ن آیای همسارداری ن اهتمااعی ن
سیاسی پرداخته استر بخش پنج کتاب نیگ به طرح هفت پرسش ن پاسخ پیرامون حضرت فاطمه (س) اختصاص یافتاه
استر پرسشهایی گون گرا فاطمه (س) با ای همه مقامات ن فضایل به عنوان پیامبر برگگیده نشد؟ ،گارا در بای 124
هگار پیامبر ن  14م صوم فقط یک زن نهود دارد؟ ن گگونه ممكا اسات کاه حضارت فاطماه (س) پایش از آفارینش
امتحان شود؟ ،از همله سؤاالتی است که در ای بخش به آنها پاسخ داده شده استر
 .3کتاب من فاطمه هستم

کمتر از ده رنز پس از رحلت پیامبر اسالم صلیاهلل علیهنآله شش ناق ه تكاندهنده ن باس شاگفت ن عبرتانگیاگ رخ
داد ،ناق ه ششگانهای که حكایتگر دن هنبش متقابل بودر نیژگی ای کتاب ،آموزشای ن تحلیلای باودن آن بار مبناای
پژنهشهای تاریخی است ن برای ای که مت آموزشای بانرپا یرتر باشاد ،در قالاب هفات گاگارش ن هار گگارشای باا
پرسشها ن پاسخهای تحلیلی تدنی شده استر نویسنده ای کتاب را باا یاک مقدماه ن هفات گاگارش باا موضاوعات

«همایش انصار ،اصب خالفت ،اصب فدک ،خطبه فدکیه ،شرح خطبه فدکیه ،تهاه به خانه نحی ،ن نصیتنامه الهی،
سیاسی» گردآنری کرده استر از همله ای تحلیلها ن گگارشها اینكه ،:آیا اصب خالفات یاک اتفااق باوده اسات یاا
توطئه ،گرا شهرنندان مدینه با اصب خالفت مخالفت نكردند ،تر را ابوبكر فدک را اصب نمود ،اباوبكر باا گاه توهیاه
شرعی فدک را اصب نموده است ،اشكاالت حقوقی ن شارعی اصاب فادک گیسات ،گارا مهااهر ن انصاار از فاطماه
سالماهللعلیها حمایت نكردند ،تهاه به خانه نحی در گند مرحله انجام گرفته است ،راز آتشافرنزی ساران ساقیفه گاه
بوده است ،گرا حضرت فاطمه سالماهللعلیها ع رخواهی ابوبكر ن عمر را نپ یرفتند ،خطبه در هما زناان انصاار در گناد
محور ایراد شده است ،گگونه امام علی علیهالسالم به ای نصیتنامه عمل نمودند ،ناکنش مردم در برابر دف شبانه گاه
بوده استر
.4

کتاب چشمه در بستر

نویسنده کتاب ،در پی مطال ه تاریخی انضاع مدینه ب د از رحلت پیامبر (ص) ن مصائب امام علی ن حضارت زهارا (ع)
میباشدر نویسنده ضم بررسی تاریخی ،به علل کینهنرزی اهل مدینه با علی (ع) ب د از نفات پیامبر (ص) اشااره دارد ن

اقدامات ن زمینهگینیها برای اصب خالفت آن حضرت ن کودتا علیه ان را بررسی میکندر تحلیل عواقب مسائله ساقیفه
ن بررسی فضایل علی (ع) از زبان پیامبر (ص) ن همچنی مناقب فاطمه زهرا (ع) ن نسبت بی آن حضرت با امام علای از
مباحث ب دی کتاب حاضر میباشدر
.5

کتاب دردانه دلداده

اب کتاب که در نوع خود از بهتری کتابها ،میباشد در شانگده فصل به رشته تحریر درآمده ن باه بررسای دقیاق در
زمینه نالدت ،اسامی ن القاب ،مقام حضرت فاطمه (س) ،از نالدت تا هجرت ،پس از هجرت ،نیژگیهاای فاطماه (س)،
مناقب ،فاطمه (س) ن از دست دادن رسول خدا (ص) ،فاطماه (س) ن دفااع از نالیات ،اضاب فادک ،دنران بیمااری ن
شهادت آن حضرت (س) پرداخته استر بیان گوشههایی از عل فاطمه (س) ،عصمت ان ،مناقب اخرنی ،حجاب ،اخاالق،
ن مصائب زهرا (س) پس از رحلت پیامبر ،از دیگر مباحثی است که بدانها پرداخته شده استر

 .6کتاب دانشنامه فاطمی

کتاب دانشنامه فاطمی ،دائرهالم ارفی است با «ساختار موضوعی» شش هلدی ن مشتمل بار یكصاد ن هفاده مادخل
کالن در دن بخش عمده1 :ر تبیی زندگانی ،سیره ن ت الی حضارت فاطماه زهارا (س) (باه مثاباهی الگاوی عینای زن
مسلمان) 2ر تحلیل علمی نظری مباحث مربوط به حرمت ن حقوق زن ،هویت ن منگلت نهاد خانواده ،با اساتناد باه منااب
اندیشهی دینی ن توهه به آرای هدید ن نظرها ن نیازهای م اصرر نیژگیهای ای کتاب ،عبارتاناد از1 :ر تبیای هاام ن
علمی تاریخ زندگانی ن منگلت الهی حضرت فاطمه زهرا (س) ،به منظور رف ابهامات ن پاسخگویی باه شابهات کالمای
تاریخی ن نیگ پاسخگویی تحریفاتر 2ر توصیف ن تحلیل بینش ،منش ن کنش (ت الی  ،اخاالق ن سایره) آن بگرگاوار ،باه
مثابه نمونهی انسان کامل ،به منظور ارائهی الگوی عینی زن مسلمانر در ای نوشتار س ی شده استر در ای دانشانامه،
با زبان ن رنش علمی ن استناد به مناب م تبر شی ه ن اهلسنت ،به دفاع از حقایق ن رخدادهای تاریخی ،همانگوناه کاه
بوده ،پرداخته شده ن از اظهارنظرهای ایرمستند ن دخالت دادن احساسات ،پرهیگ گردیده استر

ب) سیره و سبک زندگی حضرت فاطمه زهرا
 .1کتاب خاطر نازک گل

کتاب «خاطر نازک گل» هلد سوم از مجموعه گهارده هلدی «سیره کاربردی گهارده م صوم (ع)» یا «سبک زندگی
م صومی (ع)» است که در دهه  ،۸۰برنده هایگه کتاب سال حوزه علمیه ق شدر در ای مجموعه س ی میشود مساائل
مختلف زندگی از دیدگاه اهلبیت (ع) بیان شود ن هدف ای مجموعه پاسخ به ای سؤال اسات کاه در رنزگاار امارنز ن
برای انسان قرن بیست نیك گگونه اهلبیت (ع) میتوانند الگو باشند ن گگونه آنها میتوانند گرهای از زنادگی ماردم
باز کنندر ای سیره کاربردی که بیش از  ۵۰موضوع مثل سیمای ظاهری ،سیمای باطنی ،سبک زندگی فردی ،خانوادگی
ن اهتماعی ن سیاسی ،دفاع از نالیت ،خطبههای انقالبی حضرت (س) ،ماهرای فدک ،ارتباط با خدا ،دیگاران ن طبی ات،
را شامل میشود ،برای عموم مردم به نیژه هوانان ن نوهوانان نوشته شده استر

 .2کتاب بانوی بهشتی در عرصههای حضور

مرنری بر زندگانی ن اب اد شخصیت فاطمه زهرا (س) ن تحلیلی از حضور اهتماعی ایشاان در حاواد پاس از رحلات
پیامبر اسالم (ص) استر در ای کتاب س ی شده است الگو بودن فاطمه زهرا در زمینههای فردی ن اهتماعی برای زناان
ن دختران مسلمان ،مورد تأکید قرار گرفته ن گوشههایی از نرند کردن ایشان در عرصه اهتماع مورد تجگیه ن تحلیل قرار
گیردر نگارنده ابتدا به تبارشناسی ای بانوی بگرب ن کیفیت نالدت ایشان اشاره نموده ن پس از آن ادنار مختلف زنادگی
ایشان را از لحاظ تاریخی مرنر نموده استر آنگاه اب ادی از عل  ،اخالق ،عبادت ،دعا ن عصمت فاطمی را توصیف نماوده
ن سیره ایشان را در زمینه مسائل خانوادگی ،رفتار با همسر ن فرزندان ،سادهزیساتی ن اباراز مهار ن محبات باه اعضاای
خانواده را بیان کرده ن نقش همسری ن مادری ایشان را به عنوان اسوه برای زنان مسلمان مورد تأکیاد قارار داده اساتر
در بخش دیگری از کتاب نی به ف الیتهای اهتماعی فاطمه زهرا مانند کمک کردن ایشان به مستمندان ،ایثاار ایشاان
ن نیگ هدایت ن رهبری زنان ن آموخت عل به آنان نموده ن حضور پررنگ ایشان در هریاان اخا بی ات اهبااری از اماام
علی (ع) ،در ماهرای اصب خالفت ایشان نیگ در ماهرای اصب فدک ن دفاع تمام قد ایشاان از حقاوق خاود ن همسار
خویش را مورد تجگیه ن تحلیل قرار داده ن از ای منظر نیگ ایشان را اسوه زنان عال دانسته استر نی فاطماه زهارا را از

لحاظ کسب فضایل بلند اخالقی نیگ الگوی زنان دانسته ن اب ادی از عظمت ن هایگااه رفیا ایشاان را در رنز قیامات از
منظری حدیثی بررسی نموده استر
 .3کتاب سیره اخالقی و سبک زندگی حضرت زهرا

سیره ن سبک زندگی حضرت زهرا علیهاالسالم که یگاااااانه دخت حضرت رسول صلی الله علیه نآله است ن در های
های زندگی خود گه درعرصه شخصی ن گه در رنیكااردهای اهتماعی ،نمودهای رفتاری مبتنی بر ت الی الهی ن برگرفته
از سنت رسول خدا صلی الله علیه ن آله را در خود پیاده کرده ،ماایتوانااد برای نسل امرنز به نیژه زنان ن دختران هام ه
اسالمی به عنوان الگویی م صوم ن مؤثر م رفی گرددر مؤلف محترم ،در ای اثر ارزشمند با بهرهبرداری از رنایاات ن مناب
تاااریخی م تباار ن مستند ن حتی توهه به آثار اهلسنت ،زندگانی حضرت زهرا علیهاالسالم را در سه حوزه اخالق فردی،
اخالق خانوادگی ن اخالق اهتماعی به تصویر بكشدر مؤلف در فصل انل کتااب باه عناوان م ناشناسای باه موضاوعاتی
همچون اخالق ،اخالق فردی ،اخالق اهتماعی ن اخالق خانوادگی ن اهتماعی ن در نهایت سبک زندگی پرداختاه اساتر
فصل دنم کتاب به بحث اخالق فردی در دن موضوع خصلتهای مرتبط با نیازهای هسامانی کاه عبارتاناد از تغ یاه،

پوشاک ،بهداشت ،آراستگی ن زینت ،خواب ن استراحت ،کار ن م یشت ،ن خصلتهای مرتبط با شخصایتهای م ناوی در
محورهای م رفت ن بصیرت ،نگاه توحیدی ،توکل ،تقید به شری ت ن انامر خدا ن رسول (ص) ،اهتمام به عباادات ساخت
ن طاقت فرسا ،صبر ن استقامت ،سكوت ن صداقت ن حجب ن حیا را مورد بررسی قرار داده استر فصل ساوم ایا کتااب
شامل موضوع تبیی اخالق خانوادگی حضرت زهرا (س) در گهار محور شیوه رفتار با نالدی  ،رفتار با همسار ،فرزنادان،
خویشانندان نررر استر فصل گهارم نیگ با موضوع «اخاالق اهتمااعی» موضاوعاتی گاون حضاور ماؤثر در عرصاههای
اهتماعی ،رعایت آداب دینی در رنابط اهتماعی ،دگرگونی ن پرهیگ از خودمحوری ،خدامحوری در دنستیها ن دشمنیهاا،
عدالت گرایی ن ظل ستیگی ن خدمات علمی ن فرهنگی حضرت صدیقه طاهره (س) را در برمیگیردر

ج) احادیث حضرت فاطمه
 .1کتاب صحیفه فاطمیه

ای کتاب ،مجموعهای از خطبهها ،کلمات قصار ،دعاها ،اش ار ،فضایل ن کرامات منساوب باه حضارت فاطماه زهارا
(س) استر ن در شش فصل ،سامان یافته است :گهل حدیث در فضیلت حضرت فاطمه زهرا ،خطبهها ،بیاناات طاوالنی
آن حضرت ،کلمات قصار ن حكمتآموز ،اش ار منسوب به آن حضرت ،دعاها ن حرز مت لق به آن حضرت ،ن نیگ ملحقاات
که مشتمل بر :مطالبی درباره فضیلت تسبیح حضرت زهرا ،زیارت مشهوره ،نمازها ،نقاش انگشاتر ،کنیاههاا ن القااب ،ن
فضیلت فضه ن ه نشینان فاطمه در آخرت ن حشر با انستر

 .2کتاب فرهنگ جامع سخنان حضرت فاطمه

اصل کتاب با نام «موسوعة کلمات الصدیقه الطاهره فاطمة الگهرا (سالم اهلل علیها)» است کاه توساط گارنه حادیث
پژنهشكده باقرال لوم (ع) ،به فارسی ترهمه گردیده استر ای کتاب ،مرنری بر گوشههایی از زندگانی فاطمه زهارا (س)
ن فضایل آن بانوی گرامی استر موسوعه کلمات الصدیقه الطاهره فاطمه الگهرا در دن هگء که هگء انل شاامل احاادیثی
است که تاریخ صدنر آنها از آن حضرت مشخص بوده است ن بر طبق تااریخ زنادگی آن حضارت در هشات فصال از
پیش از نالدت تا لحظه شهادت تنظی گردیده است ن هگء دنم شامل احادیثی است که تاریخ صدنر آنها م لاوم نباوده
ن بر اساس موضوعاتی که از محتوای حدیث استخراد شده است در گهار بخش عقاید ،اخاالق ،احكاام ن ادعیاه تنظای
گردیده استر

د) سیمای حضرت فاطمه در قرآن
 .1کتاب سیمای حضرت زهرا در قرآن

کتاب حاضر به بررسی  1۰آیه از قرآن درباره زندگی ن فضایل حضرت زهرا ( ع) پرداخته استر نویسنده با ارائه تفسیر
آیات ن بیان احادیث مربوط به آنها ،به تفصیل از تاریخ زندگی آن حضرت بحث میکند ،که سرشار از نكات آموزنده
فردی ن اهتماعی استر نی شخصیت بگرگوار حضرت زهرا را از نظر تقوا ن دانش ن مقام م نوی در عبادت م رفی
مینمایدر کتاب حاصل  1۰هلسه سخنرانی است که به همراه مقدمه ن دیباگه به گاپ رسیده است 2.ر کتاب مقامات
حضرت فاطمه در کتاب ن سنت

در میانِ بانوان ههان ،حضرت فاطمه (س) مقامات ممتازى دارد :نى دختر پیامبر (ص) ن نیگ «امابیهاا» ،ماادرِ یاازده
امام ،حجت خدا بر ائمه ن انبیا ،م یار امامت ،رضایت ن رنجش ان ،مالکِ خشانودى ن اضاب خداسات ن در یاک کاالم،
کوثر ن گشمه همه نیكىهاست ن شجره طیبهاى است که به اذنِ خدا تا ناپسی لحظههاى هساتى در حاال ثمار دهاى
استر ای مقامات از ان شخصیتى پدید آنرده که الگوى همه مردمان؛ به نیژه زنان در هماه رنزگااران اساتر در کتااب
حاضر با گوشهاى از ای نیژگىها ن مقامات آشنا مىشویدر

هـ) حضرت فاطمه از دیدگاه اهل سنت
.1

کتاب فاطمه نگین جهان و جنان

ای کتاب حانی احادیث ن رنایات ن همچنی موارد مطرح شده در شناخت فضائل ن کراماات حضارت فاطماه زهارا
سالم اهلل علیها از منظر اهل سنت میباشدر در ای کتاب بیش از یكصد ن پنجاه اثر از رانیان ن نویساندگان اهال سانت
استفاده شده استر در فصل انل ای کتاب ،با بهرهگیری از تفاسیر قدیمی اهل سنت ،بیش از صد آیه قرآن را که دربااره
آن حضرت نازل شده ،آنرده شده استر در فصل دنم ،به زندگی آن بانوی بیبدیل ن حواد پس از ارتحاال رساول اهلل
(ص) از مناب دست انل اهل سنت پرداخته شده است؛ در فصل سوم ،ای پرسش پاسخ داده شاده اسات کاه گارا ساید
مظلومان ،امیر مؤمنان (ع) هنگام حمله به خانهاش سكوت اختیار کرد؟ر همچنی در ای اثر از ابتدا تا انتهاای ساورههای
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
اهلسنت در مورد مقام ن منگلت م نوی فاطمه زهرا پرداخته ن برخی از رنایات نقل شده از آنان از قول رسول خادا (ص)

در ای زمینه را بیان کرده استر م رفی اسامی فاطمه زهرا ،بیان داستان اصب فدک ،هریان ازدناد ایشان با اماام علای
( ع) ن نیگ توصیف کیفیت شهادت ایشان از دیگر مباحث مطرح شده در ای نوشتار استر

.2

کتاب «شخصیت حضرت زهرا در قرآن از منظر تفاسیر اهل سنت»

از همله مباحث مه ههت رنش شدن حقایق م هبی ن تقریب م اهب ن نیگ رف بسیاری از توهمات اكه گه بسا منشاأ
برخی از منازعات قومی در ههان اسالم است -بررسی هایگاه ن فضاائل اهلبیات (ع) اساتر ایا کتااب ،شخصایت ن
فضایل حضرت زهرا را بر اساس توههی که برخی آیات ن سور به آن دارند ن در قالب رنایاات م تبار ن مت اددی کاه در
مه تری مناب اهل سنت آمده است ،مورد بررسی قرار میدهدر نویسنده کتاب ،با هستجو در مناب تفسیری اهل سانت،
در مورد حضرت زهرا سالماهللعلیها ،آیات ن رنایات تفسیری ،را هم آنری ن سپس شابهات مطرحشاده را ،باهطاور دقیاق از
کتب اهل سنت ،نقل کرده ن به آنها پاسخ داده شده استر در ای کتاب ،برای انلی بار ،آیات ناظر به حضارت فاطماه
سالماهللعلیها را در گهار بخش اسباب نگنل ،شأن نگنل ،هری ن تطبیق بط بررسی نموده استر الزم به ذکر اسات در 13۵
آیه از  49سوره قرآن ،مفسران اهلسنت در تفاسیر خویش ،از حضرت زهرا (س) سخ به میان آنردهاندر

ن) شهادت حضرت فاطمه
 .1کتاب یاس در آتش

ای اثر ،ترهمة فارسی کتاب «الحجه الغراء علی شهاده الگهاراء» تاألیف آیاتاهلل ه فار سابحانی ،اسات کاه برخای از
اعترافات تاریخنگاران ن حدیثپردازان اهلسنت درباره هریان تاریخی برخورد ب ضی از صحابه باا دختار گرامای پیاامبر
اسالم (ص) ن شهادت آن بانو را دربرداردر نویسنده تالش کرده نقوع برخی نامهربانیها از هانب برخای از صاحابه را در
مورد یگانه یادگار پیامبر (ص) ،بهعنوان یک ناق یت مسل در تاریخ اثبات کندر از دیادگاه نویسانده ،افارادی کاه گنای
برخوردهایی را به دنر از ناق یت تلقی میکنند ،بر خطا بوده ن یا احیاناً نسبت بدان تجاهل میکنندر نویسنده ،ب د از ذکار
گگارشهای تاریخی تاریخنویسانی گون بالذری در انساب االشراف ،اب قتیبه در االمامه ن السیاسه ن نیگ دیادگاه برخای
دیگر از تاریخنگاران اسالمی دربارة برخورد نامناسب با آن بانوی گرامی ،به گگارشهای مت دد دیگری اشاره میکند کاه
بر اساس آن ،ابوبكر نسبت به حمله به خانة فاطمه زهرا (س) ن گشودن در آن ،اظهار پشیمانی میکندر

.2

کتاب شبهات فاطمیه

ای کتاب ،پژنهشی تاریخی ن رنایی در مورد اثبات شهادت فاطمه زهرا (س) ن پاسخ به برخی از شابهات ایاراد شاده از
سوی علمای نهابیت در ای زمینه استر در ای کتاب س ی شده است به صورت مستند ن مساتدل باه بحاث ن بررسای
تاریخی هجوم به بیت فاطمه زهرا (س) ن آزار ن اذیت ن در نهایت شهادت ایشان ،پرداخته شده ن توهیهاات نهابیاان در
ای مبحث ،به نقد کشیده شودر در همی راستا نگارنده به رنایااتی از منااب رنایای شای ه ن اهلسانت در زمیناة اثباات
شهادت فاطمه زهرا (س) استناد کرده ن ای رنایاات را از لحااظ ساندی ن داللتای ماورد تجگیاه ن تحلیال قارار داده ن
هرگونه شبهه در انكار ای ناق ة مسل تاریخ اسالم از سوی نهابیت را رد کرده ن پاسخ گفته استر

ز) فضائل ،مناقب و اختصاصات حضرت فاطمه
 .1نامها و القاب حضرت فاطمه زهرا

ای اثر به بررسی نامها ن لقبهای فاطمه زهرا (س) پرداخته ن با یادآنری رنایاتی که نامهای آن حضرت را دربرداشاته،
مجموعهای خواندنی ن ه اب پیش رنی خواننده قرار داده استر نویسنده ای کتاب ،درصدد م رفی اسامی فاطماه زهارا
(س) برای نامگ اری دختران به نامهای زیبا استر در ابتدای ای اثر به تبیای اهمیات نامگا اری فرزناد در فرهناگ ن
آداب اسالمی پرداخته شده ن لگنم انتخاب نام مناسب برای فرزندان ن نظایف نالدی در ایا زمیناه ،ماورد تأکیاد قارار
گرفته استر نویسنده در همی زمینه به سیرة انبیای الهی ن امامان م صوم (ع) در نامگ اری فرزندان خویش اشاره کارده
ن حكایاتی در ای زمینه نقل نموده ن حقوق فرزند بر پدر ن مادر را در ای زمینه برهسته کارده اساتر نی در اداماه آثاار
م نوی ن اخرنی انتخاب نام نیک برای فرزندان اشاره کرده ن به ترتیب حرنف الفبا ،اسامی حضرت فاطمه زهرا را بارای
نامگ اری نیكو برای دختران ،ذکر کرده استر

 .2کتاب برترین بانو

ای کتاب ،پژنهشی در زمینة برتری فاطمه زهرا (س) بر حضرت مری (س) بنت عمران ن عایشه همسار پیاامبر اساالم
(ص) از دیدگاه اهلسنت استر در ای کتاب به بحث در مورد مقام ناالی فاطمه زهرا (س) ن فضایل م ناوی ایشاان از
دیدگاه مناب رنایی اهلسنت پرداخته شده ن احادیثی نبوی در مورد مقام عبادی ن علمی آن باانوی نموناة اساالم نقال
گردیده استر آنگاه نویسنده دالیال برتاری فاطماه زهارا (س) بار تماامی زناان عاال را از منظاری رنایای ن از نگااه
اندیشمندان اهلسنت مورد بحث ن بررسی قرار داده ن ادلة مبتنی بر برتری مری بنت عمران ن یا عایشه بار آن حضارت
را مورد نقد ن بررسی قرار داده ن برخی از رنایات نارد شد در مورد ای دن زن را از لحااظ ساند ن داللات خدشاه نماوده
استر

ح) فدک حضرت فاطمه
 .1کتاب صدای فاطمی فدک

مؤلف ،در ای کتاب ،به منظور آشنایی مخاطبان ،موضوع فدک را بهطور کوتاه ن فشرده مورد تحلیل ن بررسی قارار داده
استر نی ابتدا درباره فتح خیبر ن سرزمی فدک با استناد به مناب رنایی ن تاریخی سخ گفته ن دالیل ن شواهد خاود را
در خصوص اعطای فدک به فاطمه (س) ذکر میکندر آنگاه نظر به اهمیت خطابه مفصل حضرت زهارا (س) در مساجد
در حضور مهاهری ن انصار ،مت عربی خطبه فدکیه را همراه با ترهمه فارسی آن که ماهرای فدک را به تفصایل شارح
میدهد عیناً نقل میکند ن در پایان مدارک ن مستندات ای خطابه را م رفی مینمایدر مت خطبه فدکیه حضرت فاطماه،
با  22سند عرضه شده ن با  17نسخه مقابله گردیده استر

 .2اسرار فدک

نخستی سؤالی که مسئله «فدک» در ذه ها ایجاد میکند آن است که گرا «اصب فدک» در میان اصبهایی کاه
از حقوق اهلبیت (ع) شده شاخص است ن اهمیت آن در کدام نقطه نهفته است؟ گرا امیرالماؤمنی ن حضارت زهارا (ع)
ای اندازه بر سر آن پافشاری کردند؟ گرا ائمه م صومی (ع) در فرصتهای مناسب آن را نگد مردم مطارح مایکردناد ن
نام آن را زنده نگاه میداشتند؟ ای کتاب ،پاسخی است به ای پرسشهار ای اثار ،کانشای اسات در مسائلة فادک کاه
بهشیوة گگارشی ن تحلیلی نگارش یافته استر کتاب ،ابتدا با اشاره به فاتح فادک باه دسات پیاامبر (ص) ن علای (ع) ن
اعطای آن به دستور خدانند به فاطمه (ع) ،به گگونگی اصب فدک ن اقدامات ن احتجاهاات علای (ع) ن فاطماه (ع) در
مقابل آن میپردازدر نی اقدامات ااصبی را پس از اصب فدک برمیشمارد ن ساپس باه اسارار اصاب فادک ن علات
پیگیری اهلبیت (ع) در مورد آن میپردازدر همچنی با تحلیل خطابة حضرت زهرا (ع) ،استداللهای اعتقادی ،قاانونی،
ن اخالقی آن حضرت را بیان میداردر نی همچنی سند ،مت  ،ن کتابشناسی خطبة حضرت زهرا (ع) را ماورد پاژنهش
قرار داده ن مت عربی ن ترهمه فارسی آن را ذکر نموده استر آنگاه به گفتارهاایی پیراماون فادک همچاون پیشاگویی

پیامبر (ص) از اصب فدک ،ن شكایت حضرت زهرا (ع) از ااصبی آن ،دفاع ائمه (ع) ن بگرگان دی از فادک ،فادک در
حكومت علی (ع) ،سیر حواد تاریخی فدک ن داد خواهی فاطمه (ع) دربارة آن در قیامت پرداخته استر

ط) ادبیات فارسی مذهبی
 .1کتاب «کشتی پهلو گرفته»

ای کتاب رنایت زندگی حضرت فاطمه زهرا (س) با زبان ادبی ن داستانی است که مصائب ایشان را از زبان اطرافیاان
بازگو میکندر ای اثر از پر تیراژتری کتابهای ادبیات داستانی ایران استر ای کتاب ،ضام مارنری بار نقااط عطاف
حیات حضرت فاطمه زهرا (س) ،رنایت مصائب زندگی ایشان از زبان اطرافیان حضرت فاطمه ن خاندان اهلبیت اساتر
در ناق میتوان گفت ای کتاب مرثیهای است منثور از زبان ن دلِ صاحبانِ عگای فااطمیر کتااب از  14فصال تشاكیل
یافته ن رانی انل شخص در هر کدام از فصول ،یكی از نابستگان حضرت فاطمه (س) هستندر

.2

کتاب دفتر خاطرات فضه

کتاب «دفتر خاطرات فضه خادمه حضرت زهرا (س)» ،دفتر است! دفتری از خاطرات تنها کنیگ خانة حضرت زهارا (س)
که لحظه به لحظة زندگیاش توأم با عطر اهلبیت (ع) بودر تکتک داساتانهای ایا کتااب را ان برایماان باه یادگاار
گ اشته استر کتاب دفتر خاطرات فضه ،از لحاظ ادبیات نوشتاری ،دریچهای هدید را باه رنی مخاطباان گشاوده اساتر
شیوة آمادهسازی دفتر خاطرات ،اینگونه بوده که ابتدا داستانهایی که فضه به نوعی در آنهاا باوده ن در منااب شای ه ن
سنی ذکر گشته ،هم آنری شده استر فصل نخست کتاب ،مقدمهای دربارة آمادهسازی دفتر خاطرات ن همچنای بیاان
شخصیت فضه ن زندگی شخصی انستر در ای فصل ،خالصهای از سیر زندگی فضه از زمان کنیگ شدن ان ،تاا رسایدن
به بارگاه فاطمی ن پس از آن در کربال ،ذکر شاده اساتر فصال دنم کتااب «دفتار خااطرات فضاه» ،مجموعاة کامال
داستانهایی بوده که از لسان فضه کنیگ حضرت زهرا (س) بیان شده استر اهمیت شخصیت فضه ن دفتر خاطرات ان باه
خاطر حضور نی در بسیاری از ماهراها بوده استر از همله اینكه ان در ماهرای هجوم ااصبان هانشینی پیامبر باه خاناة
نحی ،شخصاً حاضر بوده استر

ی) کتابشناسی حضرت فاطمه
 .1کتاب بانوی آب و آفتاب

تقسی بندی بخشهای گوناگون کتاب ،به مقاالت ،کتابشناسی توصیفی ،کتابشناسی اهماالی ن کتاابشناسای نساخ
خطی ،از امتیازات ای کتابشناسی بهشمار میآیدر در بخش نخست که عمدهتری بخش کتاب است 12 ،کتااب کاه در
زمینههای مختلف از برهستهتری آثار پیرامون شخصیت حضرت زهرا (س) هستند ،مورد کنكاش تحلیلی قارار گرفتاه ن
در  12مقاله نقد ن بررسی شدهاندر در بخش دنم 3۰ ،کتاب که بهزع مؤلف در مرتبة ب دی قرار مایگیرناد ،باهصاورت
توصیفی م رفی شدهاندر در ای م رفی ،به اموری از قبیل علل ن انگیاگههاای نگاارش کتااب ،عناانی ن سرفصالهاا،
نیژگیهای مه  ،رنش تألیف ن قالب ن محتوای کتاب پرداخته شده استر در بخش سوم 64۵ ،کتاب بهصاورت اهماالی
مورد بازشناسی قرار گرفتهاند؛ ن سرانجام در بخش گهارم به عنانی ن مشخصات  13۵کتاب خطای اشااره شاده اساتر
بدی ترتیب ،در ای کتابشناسی در مجموع  ۸22کتاب که به زباان فارسای تاألیف شاده ن در قالابهاا ،موضاوعات ن
گرایشهای گوناگون به رشتة تحریر درآمده ،م رفی شدهاندر

