زمینه های تحقیق وحدت عملی در سایه سار حضرت زهرا (س)
بر اساس فرمایش حضرتش :طاعتنا تماما للملّه و امامتنا امانأ من الفرقه
نویسنده :مهینه نازقلیچی – 6991/9/61

فاطمه (سالم اهلل علیه) بانويي است كه در مكتب تربیتي خالصانه اسالم پرورش يافت .بدون ترديد او
محبوبترين چهره ديني ،سیاسي ،تقوايي و اخالقي در میان مسلمانان و ديگر مردم جهان محسوب ميشود.
شخصیت حضرت فاطمه زهرا سیده نساءالعالمین (سرور زنان جهان) اسوه و الگويي كامل براي تمام زنان
عاشق عفت و فضیلت است.
در اين مقاله سعي شده ،با توجه به مباني معنوي و سیاسي حضرت زهرا ايشان را به مثابه الگوي زنده و
پويا براي دنیاي امروز خود بدانیم و اينكه چگونه از ساحت وجودي ايشان در جهت وحدت عملي میان فرق
مختلف اسالمي الگوبرداري كنیم.
امروزه نقش قبله براي مسلمانان جهان اين است كه هر مسلماني هنگام نماز در هرگوشه دنیا به سوي
كعبه به نماز مي ايستد .آنچه مي تواند براي نهضت اسالم و مسلمانان شعار قرار گیرد ،اين نوع بهم پیوستگي
متمركز است كه بر محور اسالم خدا استوار است و مركزيت آن با توحید  ،نبوت و تسلیم در برابر آنچه وحي
و نبوت از جانب خدا براي رهبري انسان ها آورده است .ولي اگر بخواهیم شعار بودن قبله واحد را به زبان
روز بیان كنیم ،بايد اينطور تعبیر كنیم« :مردمي كه ايدئولوژي واحد آنها را بهم پیوست داده و بر اجتماعات
آنها تسلط كامل دارد ،تشكیل دهنده جامعه جهاني اسالم هستند .و اگر به سوي كعبه احد و واحد به نماز
بايستیم در حالي كه دلهايمان ،جانهايمان ،زندگي هايمان ،مصلحت هايمان و سرنوشتهايمان از هم جدا
باشد ،آيا باز هم چنین قبله واحدي مي تواند شعار اسالم باشد؟ هرگز.
وقطعا كساني كه به هر عنوان مي كوشند اين به هم پیوستگي در سرنوشت را متزلزل كنند ،منحرفان از
اسالم هستند ،هر چند به سوي كعبه به نماز بايستند».
در خصوص مساعل قابل بحث در خصوص حضرت فاطمه زهرا يک جاي قابل تامل اين است كه در
روزهايي به نام نامي بضعه الرسول ،فاطمه زهرا(سالم اهلل علیها) در میان ما مجالس سوگواري تشكیل مي
شود ،بايد قبل از هرچیز به دوستداران زهرا اين نكته يادآوري شود كه اگرهم اين بانوي بزرگوار از روش و
رفتار عده اي از صحابه پیغمبر ناراضي بودند ،ولي وقتي كه به همسر بزرگوارش علي(علیه السالم) گاله
كردند ،در همان هنگام صداي اذان بالل بلند شد كه مي گفت« :اللَّه اكبر ،اشهد ان ال اله االّ اللَّه و اشهد ان
محمد رسول اللَّه ».در اينحال همسر بزرگوارش فرمود« :فاطمه جان! كدامیک را مقدم مي داري؟ ابراز
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نارضايتي از وضع موجود يا حفظ اين اذان؟» گفت« :حفظ اين اذان ».گفت« :پس اعالم مي كنم اگر قرار
است اين اذان حفظ شود ،بايد شكیبا و بردبار باشي .آنچه قرآن و آنچه سنت و عترت همواره بر آن تكیه
كرده اين است كه قرار نیست فقط اسم بماند ،بلكه بايد مسما بماند.
وقتي امروز ما به ياد زهرا (س) .مراسم مي گیريم تا به آستان مقدس حضرتش اداي احترام و ارادت و
اخالص كنیم ،منظور كدام زهراست؟ زهرايي كه در زمان زندگي اش همه چیز را تحمل مي كرد تا مبادا
به هم پیوستگي اجتماعي ،عملي ،سیاسي و وحدت تضامني و سرنوشت امت اسالمي آسیب نبیند .آيا امروز
جايز است كه به عنوان اظهار اخالص به چنین بانويي ،از وحدت و سرنوشت اسالم چشم بپوشیم و بگويیم و
بكنیم آنچه به اين وحدت آسیب ميرساند؟ هرگز.
همین جاست كه بینش اسالمي مان از ديگر اديان جدا مي شود  .ما ميگويیم زاهرايي كه طرفدار وحدت
مسلمین باشد كسي است كه دنباله رو پدرش ختم المرسلین بود  ،نه كسي كه عملش متخلف از عمل
محمد و علي باشد.
برادران و خواهران عزيز! ما بايد بیدار و هوشیار باشیم تا در سايه سار حب زهرا (س) ،به پیغمبر و اهل
بیت (سالم اهلل علیهم اجمعین)  ،به پیغمبر و اهل بیتي احترام مي گذاريد كه مظهر بردباري و وحدت بودند.
در اينجا با توجه به مباني معنوي و سیاسي حضرت زهرا  ،به راهكارهايي كه بتوان از ساحت وجودي
ايشان در جهت وحدت عملي در دنیاي اسالم حاظر استفاده نمود اشاره مي كنیم..
اول :ريشه و اساس ارزش زندگي هر كسي جوانياش است و حضرت زهرا(س) اين مرحله جوانيشان را
بهشدت درك كرده و درست عمل كردند ،درست زندگي كرده ،تعلیم داده ،كار تربیتي فرزندانشان را انجام
داده و با همسر بزرگوارشان درست رفتار كردند .بنابراين مهم نیست كه حضرت زهرا (س) ٠٧سال
داشتنديا ٠٧سال .بلكه مهم اينست كه در اوج توانايي جواني هم ،خودش را پايبند به اخالق الهي كرده و در
آن عمر كوتاهش نشان داد كه ميتوانند اسوه و الگوي كامل براي نیمي از جامعه كره خاكي يعني زنان
باشند .يعني پیامبر اكرم (ص) اسوه و الگوي جامعه بشري بودند و حضرت زهرا نیز الگوي زنان عالم بودند.
بنابراين الگو بودن ايشان در مقطه جواني ،درس ماندگاري است كه براي همیشه بشريت وجود دارد.
دوم :طرف ديگر حضرت زهرا (س) عالوه بر سیره عبادي خاص خود ،فعالیتهاي اجتماعي خود را پي
ميگرفتند .و به نظر بنده اگرچه اين سیره عبادي مانع بزروگي بر سر راه فعالیتهاي اجتماعي ايشان بوده
است ،ولي سیره زندگاني حضرت زهرا(س) نشان داده است كه اين دو متغیر چگونه مي تواند بصورت
مشترك وهمزمان قابل انجام باشد .اگر بخواهیم در مورد مطالعاتي كه در سیره زندگي حضرت زهرا شكل
گرفته صحبت كنیم ،ميتوانیم از سه جهت بررسي كنیم؛ يكي آن چیزي كه در عالم تشیع بوده است،
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ديگري آن چیزي كه اهالي سنت انجام دادهاند و سوم هم تحقیقاتي كه غربيها در مورد حضرت زهرا(س)
انجام دادهاند
علي ايهال همه اديان و فرق ديني در اين نكته مشترك هستند كه حضرت زهرا (س) فرزند برجسته
پیامبر و كامل ترين الگوي نجابت ودرستي زن مي باشد .هرچند وسعت ودايره دايره ديد افراد با يكديگر
تفاوت جزئي دارد.
سوم :تحقیقات بسیار زيادي در مورد حضرت زهرا (س) انجام شده است .كتب بسیار خوب ومقاالت
بسیار معتبر به رشته تحرير در آمده ،است .اما اگر هزار بار هم صفات حضرت زهرا (س) را خوانده ،نوشته و
ديده باشیم ،اگر بتوانیم  6درصد از اين صفات را در جامعه پیاده كنیم ،بهتر است .اين معادل همان شعر در
فارسي است كه «دو صد گفته چون نیم كردار نیست» .ما بايد زنها و فرزندانمان را در جامعه با مشي
حضرت زهرا تربیت كنیم .حال بايد ديد كه پیشنیاز موفقیت بیشتر در اين حوزه چیست و چه كساني
متولي آن هستند ؟ بايد گفت پیشدبستانيها و مدارس ابتدايي پیشنیاز هستند .ذهن بچههاي كوچک را
بايد آماده كرد .بايد به بچهها گفت كه نیازمند الگوي شخصیتي هستند و ويژگيهاي اين الگوي شخصیتي
هم شامل چه چیزهايي است .در واقع بايد گفت كه بايد از پايه شروع كرد؟
چهارم  :بايد اذعان كرد كه جامعه اهل سنت در خصوص فاطمه الزهرا بايد گفت كه اهل سنت به همان
میزان اهل تشیع به اهل بیت محبت دارند بطوريكه جايگاه دخت نبي اكرم(ص) در عقايد ايشان سنت همان
عبارت محبوب رسول اكرم كه ايشان را پاره تن خود ياد كرده است مي باشد و البته نسل پیامبر از ايشان
استمرار داشته است .به گونه اي كه سادات اهل سنت و تشیع ريال ،يا حسني يا حسیني مي باشند .از نظر
اهل سنت چهار مذهبي  ،محبت حضرت زهرا (س) جزئي از ايمان است .چون معتقدند كه حضرت فاطمه
بانوي تمام زنان مومن در دنیا و آخرت است كه به عنوان قرة اعیننا در نظر گرفته شده است .اوج اقتداي آن
تا جايي است كه در مسند احمد ابن حنبل ،درود و صلوات بر پیامبر و اهل بیت پیامبر جزو شروط اصلي
جايز بودن نماز برشمرده مي شود.
از اينرو رهبر فرزانه انقالب مي فرمايند  :فاطمه از اهل بیت ،نزد تشیع و تسنن جايگاه بااليي دارد و اين
فرصت خوبي است تا چنین مالك هايي را براي وحدت بیشتر مد نظر بگیريم .البته براي دستیابي به وحدت
عملي نیز مسئولین تالش كنند در مراسماتي كه برگزار مي شود از فضائل حضرت فاطمه (رضي اهلل
عنها) كه بي شمار و جزئي از وحدت است سخن بگويند.
پنجم  :وحدت در تبیین توسل :همچناني كه متوسل شدن برادران يوسف به حضرت يعقوب و توسل به
حضرت محمد هر دو مورد به استناد قرآن در زماني اتفاق افتاده كه آن پیامبران حیات ظاهري داشتند و
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هنوز رحلت نكرده بودند؛ لذا به دنبال آيه اي كه توسل به مرده در آن به نوعي مطرح شده باشد .آيه زير در
باره توسل به رسول خدا وارد شده  ،كه علماي اهل سنت و شیعه متفقا به آن استناد كرده اند :وَلَوْ أنَّهُمْ إذْ
ظَلَمُوا أنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اهللَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اهللَ تَوَّاباً رَحیماً
از اين سبب رفتن به نزد رسول خدا براي طلب بخشايش از خداوند در اين آيه عام است ؛ شامل زمان
حیات و زمان وفات ايشان .و از اين منطق توسل به حضرت زهرا ،در زمان حاظر نیز جايز دانسته مي شود.
ششم :ما از حضرت فاطمه زهرا بايد پرورش روحیه نوع دوستي و مواجهه با مشكالت را سرمشق قرار
بدهیم تا به جامعه اي دلسوز امید وار باشیم .كمک و انفاق فاطمه به مردم تنها در مسايل اقتصادي نبود،
بلكه از نظر اخالقي و ارشاد و هدايت مردم نیز به آنها كمک ميكرد و از اين طريق اعمال نیک و عواطف
پسنديده را به كودكان خود آموزش مي داد .امام حسن مي فرمايند :شبي مادرم را ديدم كه تا صبح به
عبادت مشغول بود و مرتب مؤمنین و ديگران را دعا مي كرد در حالي كه هیچ دعايي براي خود نمي كرد
پس خدمت ايشان عرض كردم :مادر چرا همان گونه كه براي ديگران دعا مي كنید ،براي خودتان دعا نمي
كنید فرمود فرزندم الجار ثمَّ الدار؛ ابتدا همسايه سپس خانه .در واقع بسیاري از اين رفتارها در زندگي
فرزندان زهرا(س) برگرفته از شیوه هاي تربیتي پدر بود.
و اينجاست كه بايد در پاسخ به ادعاي برخي كه در الگوگیري و اسوه پذيري از شخصیت ها ،زمان و مكان
را عامل مهم و تأثیرگذاري مي دانند و مي گويند بسیاري از اعمال و قالبهاي رفتاري اسوه ها ويژه همان
عصر و زمان خودشان است و در زمانهاي بعد ،براي ديگران قابل تسي نیست در پاسخ بايد گفت كه منظور از
اسوه پذيري اين نیست كه با همان قالب هاي فرد زندگي كنیم .بعنوان مثال در سیره حضرت زهرا مي بینیم
كه جهیزيه حضرت در چند ظرف گلي وحصیري خالصه شده  ،و تا مدتها خانواده فاطمه چادري كه به سر
مي كرد از لیف خرما بود .امروزه بطور حتم نمیتوان اين گونه عمل نمود ،اما آنچه ارزشمند و قابل تأسي
است اينكه محتوا و حقیقت اين فرازها از زندگي زهرا  ،ساده زيستي و روح بي اعتنايي به دنیا و پارسايي و
دوري از تجمل گرايي است .در مجموع مي توان نتیجه گرفت كه هر يک از رفتارهاي فاطمه(س) داراي
حقیقتي است كه آنرا با تحلیل و استنباط مي توان در همه اعصار و همه ابعاد فردي ،فرهنگي ،اجتماعي،
سیاسي و اقتصادي بكاربرد و باالخص در بعد وحدت آمیز میان مسلمانان از آن تآسي جست.
اين مقاله را تقديم مي كنم به روح ملكوتي خواهرم شهیده مرجان ناز قلیچي كه در كسوت اولین فرماندار زن
كشورمان ،سال گذشته به مراسم حج تشرف نمودند ،ولي متاسفانه متعاقب حادثه شرم آور منا شربت شهادت را در
جوار خانه خدا نوش جان نمودند .و البته همچنانكه كه در طول حیات خود همواره نام مبارك زهرا را زمزمه مي
كردند ،مشابه آن حضرتش ،بي مزار اين دنیاي بي ارزش را ترك نموده و به لقاء اهلل پیوستند.
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