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  نگاهي گذرا بر زندگي نامه حضرت معصومه سالم اهللا عليها
  

 حضرت فاطمه معصومه سالم اهللا عليها

اين بانوي بزرگـوار، از همـان       .  هجري، در شهر مدينه چشم به جهان گشود        ١٧٣در روز اول ذيقعده سال      
عبادت و زهد،   . بودندآغاز، در محيطي پرورش يافت كه پدر و مادر و فرزندان، همه به فضايل اخالقي آراسته                 

پارسايي و تقوا، راستگويي و بردباري، استقامت در برابر ناماليمات، بخشندگي و پاكدامني و نيز يـاد خـدا، از                    
پدران اين خاندان، همه برگزيدگان . صفات برجسته اين خاندان پاك سيرت و نيكو سرشت به شمار مي رفت         

  .ان داران كشتي انسانيت بودندو پيشوايان هدايت، گوهرهاي تابناك امامت و سك
   

  سرچشمه دانش

. حضرت معصومه سالم اهللا عليها در خانداني كه سرچشمه علم و تقوا و فضايل اخالقي بود، پرورش يافت                  
كه پدر بزرگوار آن بانوي گرامي به شهادت رسيد، فرزند ارجمند آن امام، يعني حضرت رضا عليـه                پس از آن  

در اثـر   . و تربيت خواهران و برادران خود شد و مخارج آنان را نيز بر عهده گرفـت               السالم عهده دار امر تعليم      
توجهات زياد آن حضرت، هر يك از فرزندان امام كاظم عليه الـسالم بـه مقـامي واال دسـت يافتنـد و زبـانزد         

 كاظم،  هر يك از فرزندان ابي الحسن موسي معروف به        «:  صباغ ملكي در اين باره ميگويد      ابن. همگان گشتند 
بدون ترديد بعد از حضرت رضا عليه السالم در ميان فرزندان امام كاظم عليه الـسالم،      . »فضيلتي مشهور دارد  

اين حقيقت از اسامي، لقب     . حضرت معصومه سالم اهللا عليها از نظر علمي و اخالقي، واالمقام ترين آنان است             
 ايشان نموده اند، آشكار است و اين حقيقت روشـن            از عليهم السالم ها، تعريف ها و توصيفاتي كه ائمه اطهار         

  . بوده است»عالمه غير معلمه«مي سازد كه ايشان نيز چون حضرت زينب سالم اهللا عليها 

  مظهر فضايل

 علـيهم الـسالم   روايـات معـصومان     . حضرت فاطمه معصومه سالم اهللا عليها مظهر فضايل و مقامات اسـت           
: امام صادق عليه السالم در اين باره مي فرمايند. ضرت نسبت مي دهدفضيلت ها و مقامات بلندي را به آن ح    

و . آگاه باشيد كه براي خدا حرمي است و آن مكه است؛ و براي پيامبر خدا حرمي است و آن مدينـه اسـت                      «
آگاه باشيد . بدانيد كه حرم من و فرزندانم بعد از من، قم است   . براي اميرمؤمنان حرمي است و آن كوفه است       

بـانويي از  . قم، كوفه كوچك ماست، بدانيد بهشت هشت دروازه دارد كه سه تاي آن ها به سوي قم اسـت            كه  
فرزندان من به نام فاطمه، دختر موسي، در آن جا رحلت مي كند كه بـا شـفاعت او، همـه شـيعيان مـا وارد                

  ».بهشت مي شوند

  مقام علمي حضرت معصومه سالم اهللا عليها



٢ 

 عليها از جمله بانوان گرانقدر و واال مقـام جهـان تـشيع اسـت و مقـام علمـي                     حضرت معصومه سالم اهللا    
نقل شده كه روزي جمعي از شيعيان، به قصد ديدار حضرت موسـي بـن جعفـر عليـه الـسالم و               . بلندي دارد 

چون امام كاظم عليه السالم در مسافرت بـود،  . پرسيدن پرسش هايي از ايشان، به مدينه منوره مشرف شدند         
هاي خود را به حضرت معصومه سالم اهللا عليها كه در آن هنگام كودكي خردسال بيش نبود، تحويل                  پرسش  

پس به ناچـار،    . فرداي آن روز براي بار ديگر به منزل امام رفتند، ولي هنوز ايشان از سفر برنگشته بود                . دادند
فل از اين كه حضرت معصومه پرسش هاي خود را باز خواستند تا در مسافرت بعدي به خدمت امام برسند، غا

وقتي پاسخ ها را مالحظه كردند، بسيار خوشـحال شـدند و            . سالم اهللا عليها جواب پرسش ها را نگاشته است        
از قضاي روزگار در بين راه با امـام موسـي بـن جعفـر     . پس از سپاسگزاري فراوان، شهر مدينه را ترك گفتند   

وقتي امام پاسخ پرسش ها را مطالعه كردنـد، سـه بـار     . گفتندعليه السالم مواجه شده، ماجراي خويش را باز         
  .پدرش فدايش: فرمود

  فضيلت زيارت

دعا و زيارت، جامي اسـت زالل  . دعا و زيارت، پر و بال گشودن از گوشه تنهايي، تا اوج با خدا بودن است           
 اميـدي در فـضاي   از معنويت ناب دركام عطشناك زندگي؛ و زيارت حـرم معـصومه سـالم اهللا عليهـا، بارقـه                 

غبارآلود زمانه، فرياد روح مهجور در هنگامه غفلت و بي خبري، و نسيمي فرحنـاك و برخاسـته از باغـستان                     
زيارت مرقد فاطمه معصومه سالم اهللا عليها، به انسان اعتماد به نفس مـي دهـد، و او را از                    . هاي بهشت است  

زيارت مزار با صفاي كريمه اهل     . ر دعوت مي كند   غرق شدن در گرداب نوميدي باز مي دارد و به تالش بيشت           
بيت سالم اهللا عليها، سبب مي شود كه زائر حرم، خود را نيازمند پروردگار ببيند، در برابر او خـضوع كنـد، از      

 فرو آيد و حضرت معصومه سـالم        - كه سرچشمه تمامي بدبختي ها و سيه روزي هاست         -مركب غرور و تكبر   
بر همين اسـاس اسـت كـه بـراي زيـارت آن حـضرت،       . اه پروردگار عالميان قرار دهداهللا عليها را واسطه درگ 

در اين باره از امام جـواد عليـه الـسالم نقـل         . پاداش بسيار بزرگي وعده داده شده و آن، ورود به بهشت است           
  .?هر كس عمه ام را در قم زيارت كند، بهشت از آن اوست?: شده كه فرمود

  برگزيدن شهر قم

چون توان رفتن بـه خراسـان را   . نكه حضرت معصومه عليه السالم به شهر ساوه رسيد، بيمار شد      پس از آ   
يكي از نويسندگان در اين باره كه چرا حـضرت معـصومه سـالم اهللا       . در خود نديد، تصميم گرفت به قم برود       

هـم و آينـده نگـر       بي ترديد مي توان گفت كه آن بانوي بـزرگ، روي مل           : عليها شهر قم را برگزيد، مي نويسد      
 محوريتي كـه آرامگـاه      -داشت و با توجه به آينده قم و محوريتي كه بعدها براي اين سرزمين پيش مي آيد                  

اين جريان به خوبي روشن مي كند كه آن بانوي الهي، به            .  بدين ديار روي آورد    -ايشان مركز آن خواهد بود      
ا با شتاب بـدين سـر زمـين رسـانده و محوريـت و           آينده اسالم و موقعيت اين سرزمين توجه داشته و خود ر          

  .مركزيت آن را با مدفن خود پايه ريزي كرده است

  زيارت حضرت معصومه سالم اهللا عليها از منظر روايات



٣ 

از . درباره فضيلت زيارت حضرت معصومه سالم اهللا عليها روايات فراواني از پيشوايان معصوم رسيده است               
 به محضر مقدس امام رضا سـالم اهللا         »سعد بن سعد  «ثان برجسته قم، به نام      جمله، هنگامي كه يكي از محد     

. »از ما در نزد شـما قبـري اسـت   ! اي سعد«: عليها شرفياب مي شود، امام هشتم خطاب به ايشان مي فرمايد          
: آيا قبر فاطمه دختر موسي بن جعفر سالم اهللا عليها را مي فرماييد؟ مي فرمايـد ! فدايت شوم: سعد مي گويد 

  ».آري، هر كس او را زيارت كند، در حالي كه به حق او آگاه باشد، بهشت از آن اوست«
هر كـس او را زيـارت   «: پيشواي جهان تشيع امام جعفر صادق سالم اهللا عليها نيز در اين باره مي فرمايد        

  .»زيارت او، هم سنگ بهشت است«: و در حديث ديگري آمده است. »كند، بهشت بر او واجب گردد

  زيارت مأثور درباره حضرت معصومه عليه السالم

يكي از ويژگيهاي حضرت معصومه سالم اهللا عليها، ورود زيارتنامه اي از سوي معصومان سالم اهللا عليهـا                   
درباره ايشان است كه پس از حضرت فاطمه زهرا سالم اهللا عليها، او تنها بانوي بزرگـواري اسـت كـه زيـارت                       

آمنه بنت وهب، فاطمه بنت اسد، خديجه بنت خويلد، فاطمه ام البنـين،    : جسته اي چون  بانوان بر . مأثور دارد 
زينب كبري، حكيمه خاتون و نرجس خاتون كه هيچ شك و ترديدي در مقـام بلنـد و جايگـاه رفيـع آن هـا       

 ايـن  هيچ كدام زيارت مأثور از سوي معصومان سالم اهللا عليها ندارند و اين نشان دهنـده مقـام واالي            . نيست
و پيروان اهل بيت عصمت و طهـارت سـالم اهللا عليهـا بـه ويـژه            شيعيان باشد كه . بانوي گرانقدر اسالم است   

تنهـا در ايـن    . بانوان، اين مقام بزرگ و عالي را پاس بدارند و همواره الگو و مظهر عفاف و تقوا و حيـا باشـند                     
  .اهد شدصورت است كه روح باعظمت اين بانوي بزرگ از همه ما خشنود خو

  امام رضا عليه السالم و لقب معصومه

حضرت فاطمه معصومه سالم اهللا عليها بانويي بهشتي، غرق در عبادت و نيايش، پيراسته از زشـتي هـا و              
ناميدن اين بـانو، آن باشـد كـه عـصمت مـادرش             » معصومه«شايد يكي از داليل     . شبنم معطر آفرينش است   

بر اساس پاره اي از روايات، اين لقب از سوي امـام رضـا              . لي يافته است  حضرت زهرا سالم اهللا عليها در او تج       
عليه السالم به اين بانوي واالمقام اسالم وارد شده است؛ چنان كه فقيه بلند انديش و سـپيد سـيرت شـيعه،                      

هركس معـصومه را در   «: فرمودامام رضا عليه السالم در جايي       : عالمه مجلسي عليه السالم در اينباره ميگويد      
  .»قم زيارت كند، مانند كسي است كه مرا زيارت كرده است

  كريمه اهل بيت

كريمـه اهـل   «حضرت معصومه سالم اهللا عليها در زبان دانشمندان و فقيهان گران قدر شـيعه، بـه لقـب           
بـر اسـاس    . ص يافته است  از ميان بانوان اهل بيت، اين نام زيبا تنها به آن حضرت اختصا            .  ياد مي شود   »بيت

روياي صادق و صحيح نسب شناس گرانقدر، مرحوم آيت اهللا مرعشي نجفي، اين لقب از طـرف امـام صـادق                     
در اين رؤيا، امام صادق عليه السالم به آيت . عليه السالم بر حضرت معصومه سالم اهللا عليها اطالق شده است  



٤ 

ا براي يافتن قبر مطهر حضرت زهـرا سـالم اهللا عليهـا آغـاز               اهللا نجفي كه با دعا و راز و نياز، تالش پيگيري ر           
  .برتو باد به كريمه اهل بيت: كرده خطاب فرمود

  القاب حضرت معصومه سالم اهللا عليها

به طور كلي، سه زيارت نامه براي حضرت معصومه سالم اهللا عليها ذكر شده كه يكي از آن ها مـشهور و                       
و لقب هايي كه براي حضرت معصومه سـالم اهللا عليهـا در دو زيـارت                اسامي  . دو تاي ديگر غير مشهور است     

حـد  (؛ رشـيده    )نيكوكار(؛ بِرّه   )ستوده(، حميده   )پاكيزه(طاهره  : نامه غير مشهور ذكر شده؛ به قرار ذيل است        
بـانوي بـسيار    (؛ سـيده صـديقه      )مورد رضايت خـدا   (؛ مرضيه   )خشنود از خدا  (؛ رضّيه   )پرهيزگار(؛ تقّيه   )يافته

). سرور زنـان عـالم    (؛ سيدةُ نساء العالمين     )بانوي خشنود خدا و مورد رضاي او      (؛ سيده رضيه مرضّيه     )استگور
  .هم چنين محدثّه و عابده از صفات و القابي است كه براي حضرت معصومه سالم اهللا عليها عنوان شده است

  شفاعت حضرت معصومه سالم اهللا عليها

 »مقـام محمـود  « رسول گرامي اسالم است كه در قـرآن كـريم، از آن بـه           باالترين جايگاه شفاعت، از آن     
همين طور دو تن از بانوان خاندان رسول مكرم اسالم، شفاعت گسترده اي دارند كه بـسيار               . تعبير شده است  

اين دو بانوي عالي قدر، صـديقه اطهـر،   . وسيع و جهان شمول است و مي تواند همه اهالي محشر را فرا گيرد          
در . فاطمه زهرا سالم اهللا عليها و شفيعه روز جزا، حضرت فاطمه معـصومه سـالم اهللا عليهـا هـستند                   حضرت  

مورد شفاعت گسترده حضرت زهرا سالم اهللا عليها همين بس كـه شـفاعت، مهريـه آن حـضرت اسـت و بـه               
ه فاطمه زهرا  خداوند مهري ?هنگام ازدواج، پيك وحي طاقه ابريشمي از سوي پروردگار آورد كه در آن، جمله               

، اين حديث از طريق اهل سنت نيـز  ? قرار دادصلي اهللا عليه و آله و سلم     را، شفاعت گنهكاران از امت محمد       
پس از فاطمه زهرا سالم اهللا عليها از جهت گستردگي شفاعت، هيج بانويي به شفيعه محشر،                . نقل شده است  

ت كه حضرت امام جعفر صـادق عليـه الـسالم    بر همين اساس اس. حضرت معصومه سالم اهللا عليها نمي رسد      
  .»با شفاعت او، همه شيعيان ما وارد بهشت مي شوند«: فرمودند

  سرّ قداست قم

از جمله امام صادق عليه السالم قم را حرم اهل بيـت            . در احاديث فراواني به قداست قم اشاره شده است         
همچنين ايشان در ضمن حديث مشهوري   . استعليه السالم معرفي و خاك آن را، پاك و پاكيزه تعبير كرده             

بانويي از فرزندان من به نام فاطمه دختر ?: كه درباره قداست قم به گروهي از اهالي ري بيان كردند، فرمودند
مـن  : او مي گويـد . ?موسي، در آن جا رحلت مي كند كه با شفاعت، او همه شيعيان ما وارد بهشت مي شوند     

 صادق عليه السالم شنيدم كه حضرت موسي بن جعفرعليه السالم هنوز ديده به اين حديث را هنگامي از امام
اين حديث واال، از رمز شرافت و قداست قم پرده برمي دارد و روشن مي سـازد كـه ايـن                     . جهان نگشوده بود  

مهـين  همه فضيلت و شرافت اين شهر كه در روايات آمده، از ريحانه پيامبر، كريمه اهل بيت سالم اهللا عليها،    



٥ 

بانوي اسالم، حضرت معصومه سالم اهللا عليها سرچشمه مي گيرد كه در اين سرزمين ديده از جهان فرو مـي        
  .بندد و گرد و خاك اين سرزمين را، توتياي ديدگان حور و ماليك مي كند

  محبت و مباهات حضرت معصومه سالم اهللا عليها به امام هشتم

پس از يك ربع قـرن انتظـار،        . م تنها فرزند نجمه خاتون بود      سال تمام، حضرت رضا عليه السال      ٢٥مدت   
سرانجام ستاره اي تابان از دامان نجمه درخشيد كه هم سنگ امام هشتم عليه السالم بود و امام عليه السالم             

بين حـضرت معـصومه و بـرادرش        . توانست واالترين عواطف انباشته شده و در سوداي دلش را بر او نثار كند             
در يكي از   . ليه السالم عواطف سرشار و محبت شگفت انگيزي بود كه قلم از ترسيم آن عاجز است               امام رضا ع  

معجزات امام كاظم عليه السالم كه حضرت معصومه عليه السالم نيز نقشي دارد، هنگـامي كـه نـصراني مـي                   
 تعبير، از محبت    اين. »من معصومه، خواهر امام رضا عليه السالم هستم       «: شما كه هستيد؟ مي فرمايد    : پرسد

 بـرادري  -سرشار آن حضرت به برادر بزرگوارش امام رضا عليه السالم و نيز از مباهات ايشان بـه ايـن خـواهر           
  .سرچشمه مي گيرد

  سرآمد بانوان

فاطمه معصومه سالم اهللا عليها از جهت شخصيت فردي و كماالت روحي، در بـين فرزنـدان موسـي بـن              
اين درحـالي  . ش، علي بن موسي الرضا عليه السالم در واالترين رتبه جاي داردجعفر عليه السالم بعد از برادر  

است كه بنا بر مستندات رجالي، فرزندان دختر امام كاظم عليه السالم دست كم هجده تن بوده اند و فاطمه                    
ـ    . در بين اين همه بانوي گران قدر، سرآمد بوده است     ن حاج شيخ عباس قمي آنگاه كـه از دختـران موسـي ب

بر حسب آنچـه بـه مـا        : جعفر عليه السالم سخن مي گويد، درباره فاطمه معصومه سالم اهللا عليها مي نويسد             
رسيده، افضل آن ها، سيده جليله معظمه، فاطمه بنت امام موسي عليه السالم معروف بـه حـضرت معـصومه            

  .است

  فضيلت بي نظير

سالم اهللا عليها را بـه عنـوان بـانوي اسـوه         شيخ محمد تقي تُستري، در قاموس الرجال، حضرت معصومه           
معرفي كرد و فضيلت وي را در ميان دختران و پسران حضرت موسي بن جعفر عليه السالم، غير از امام رضا                     

در ميان فرزندان امام كاظم عليه «: ايشان در اين زمينه چنين مي نويسند. عليه السالم بي نظير دانسته است
، بعد از امام رضا عليه السالم كسي هم شـأن حـضرت معـصومه سـالم اهللا عليهـا               السالم با آن همه كثرتشان    

بي گمان اين گونه اظهار نظرها و نگرش به شخصيت فاطمه دختر موسي بن جعفر عليه الـسالم بـر           . »نيست
ايـن  .  به دسـت آمـده اسـت     عليهم السالم برداشت هايي استوار است كه از متن و روايات وارده از ائمه اطهار              

روايت ها، مقام هايي را براي فاطمه معصومه سالم اهللا عليها برشمرده اند؛ مقامي كـه نظيـر آن، بـراي ديگـر      
برادران و خواهران وي ذكر نكرده اند و به اين ترتيب، نام فاطمه معصومه سالم اهللا عليها درشمار زنـان برتـر       

  .جهان قرار گرفته است



٦ 

   به هر زمان و مكان و به هر مقام، سالم          به جان پاك تو اي دختر امام، سالم
  بر آن مقام رفيع و بر اين مقام، سالم         تويي كه شاه خراسان بود برادر تو

  هزار بار فزون تر ز هر كالم، سالم         به هر عدد كه تكلم شود به ليل و نهار
   الدوام، سالمبر آستانه قدست علي         صبح تا شب و از شام، تا طليعه صبح

  ز پاي تا به سرت اي مه تمام، سالم         در آسمان واليت، مه تمامي تو
  ز فرد فرد خليق، به صبح و شام سالم         به پيشگاه تو اي خواهر شه كونين

  به جان پاك تو اي دختر امام، سالم         منم كه هر سر مويم به هر زمان گويد

  غروب غمگين

م اهللا عليها پس از ورود به شهر قم، تنها هفده روز در قيد حيات بود و سـپس دعـوت                  حضرت فاطمه سال  
سـالم بـر ايـن    .  هجري رخ داد٢٠١اين حادثه در سال . حق را لبيك گفت و به سوي بهشت برين پرواز كرد    

ه اينك آفتاب درود بر روح تابناك معصومه سالم اهللا عليها ك. بانوي بزرگوار اسالم از روز طلوع تا لحظه غروب
سالم بر ساالر زنان جهان و فرزند پيـام آوران مهـر و مهتـران               . حرم باصفايش، زمين قم را نوراني كرده است       

  .در روز قيامت، شفيع ما باش كه تو در نزد خدا، جايگاهي ويژه براي شفاعت داري! اي فاطمه. جوانان بهشتي

  


