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عبدالکریم بهجتپور
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چکیده
مناسبترین ســبک برای زندگی کردن چیست؟ سبکزندگی ریخت وشکل
بیرونی زندگی افراد اســت که بر پایه باورها  ،ارزشها ،عرفیات ،آئین های رفتاری
مورد پذیرش شکل می گیرد .در نهایت سبکزندگی برونداد همه این پیش زمینه
ها در ریخت و تیپ زندگی افراد در ســاحت های فردی  ،اجتماعی  ،اقتصادی،
اخالقی و غیر آن اســت .پیدا کردن مناسب ترین سبکزندگی به پیدا کردن کامل
ترین نوع زندگی برپایه بیشترین پیش زمینه های گفته شده دارد .فاطمه زهرا یکی
از مناسب ترین سبک های زندگی را برای الگو شدن دارد .عمر کوتاه وی مانع از
آن نشد تا ظرفیت های انبوه زندگی دینی در پرتو قران و سنت و درون مایه های
شــخصیتی خود را نمایان کند .آن حضرت در ابعاد و ساحت های مختلف اعم از
فردی  ،خانوادگی  ،اجتماعی و سیاسی سبک مبتنی بر اصیل ترین باورهاو ارزشها
را از خود بروز داده اند.
واژگان کلیدی :سبک ،سبکزندگی ،اسالمی  ،الگو ،اهل بیت ،فاطمه زهرا
تعریف
«ســبک» در لغت به طــا یا مانند آن گویند که در آتش گداخته و در قالب ریخته شــود.
(فراهیدی 317 ،5 :1410 ،و ابن منظور .)483 ،10 : 1405 ،مراد از «ســبک» ریختی اســت که به
عنوان یک صنعت و برآیند از مجموعه داشتهها ،دانستهها ،ارزشها و باورها در زندگی فرد ظهور
 .1استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.
تاریخ دریافت1394/7/7 :

abp114@yahoo.com
تاریخ پذیرش1394/8/7 :
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مییابد .بنابراین وقتی از سبکزندگی سخن میگوییم به یک مدل رفتاری و آنچه از عملکرد فرد
و مواجههاش با پدیدههای مختلف میبینیم ،اشاره میکنیم؛ حال میخواهد این پدیده مطلوب یا
اینکه مکروه باشد.
سبکزندگی اسالمی ،یعنی کیفیت و شیوه ای از زندگی ،رفتار ،مواجهه با پدیدهها ،ارتباط انسان با
خدا ،ارتباط انسان با خودش ،ارتباط انسان با دیگران و ارتباط انسان با نعمت و هستی .سبک و ریخت
مواجهه با این پدیدهها ،منبعث از ارزشها ،بینشها و دستورهای اسالمی است.
تفاوت سبک و سیره
«سیره» نزدیکترین واژه به کلمه سبک می باشد .شاید تفاوت آنها در جنبه بررسی و نگاه ما
به طریقه و منش و روشها باشد .سیره رفتاری ویژه و مکرری است که شخص در وضعیتهای
مختلف به طور طبیعی انجام میدهد .ســیره را مفرد و جمعش را ِســيَر به معنای ُسنّت ،روش،
الرجلِ » :روش و كردار مرد ،چگونگى رفتار او با مردم (.فرهنگ
يرة ُ
هيأت ،مذهب دانسته اندِ « .س َ
ابجدی )283 ،3 :طریحی اطالق ســیره بر غزوات رسول اکرم را بدلیل امکان استخراج احکام
از آن دانسته است« :ألن األحكام المذكورة فيها متلقاة من سير رسول اهلل في غزواته(».طریحی،
 .)340 ،3 :1408اما در سبک ،نگاه به مبادی و مواد است یعنی ریختی که ایشان از مواد و مبادی
دین در رفتارش اشــراب کرده اســت .به عبارت دیگر سبک همان سیره است به عالوه توجه به
مبادی که باعث ظهور این ســیره شده است .بر خالف سیره که به نفس عمل و رفتار فرد توجه
میکند.
اهمیت گزارههای دینی در سبکزندگی
در اهمیت انســجام شاخصهای زندگی و برون دادهای مایه ور و مانا از زندگی بر اسالم
مکتــب و آئین تردیدی وجود ندارد .بی تردید یکی از کارآمدی های دین تأثیرگذاری بر شــیوه
زندگی است  .اگر انسان را با چهار رابطه میان خود با خود  ،با خدا ،با دیگران و با هستی بشمار
آوریم؛ هر چند این روابط چهارگانه از عادات ،رســوم ،وراثت و اجتماع و استعداد های درونی
رنگ میگیرد اما مسلما یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار را باید دین شمرد .دین کامل و جامع
برای هدایت بشــر در هر چهار رابطه است .البته همه ادیان الهی به طور عام و به خصوص دین
اســام در این چهار رابطه تنظیم رابطه انسان با خدا را اساسی ترین رابطه قلمداد میکنند .تا در
پرتو تنظیم این رابطه دیگر روابط انسان با خود دیگران و طبیعت و هستی سامان یابد.
اجتَنِبُوا َّ
وت
الطا ُغ َ
قرآن در اینباره فرموده است« :ل َ َقدْ ب َ َعثْنا في ُك ِّل أُ َّم ٍة َر ُسوالً أَ ِن ا ْعبُدُ وا اهللَ َو ْ
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ت َع َليْ ِه َّ
الضالل َ ُة  »..؛ «و در حقيقت ،در ميان هر امتى فرستادهاى
َف ِمنْ ُه ْم َم ْن َهدَ ى اهللُ َو مِنْ ُه ْم َم ْن َح َّق ْ
برانگيختيم [تا بگويد« ]:خدا را بپرســتيد و از طاغوت [فريبگر] بپرهيزيد ».پس ،از ايشــان كسى
اســت كه خدا [او را] هدايت كرده ،و از ايشــان كسى اســت كه گمراهى بر او سزاوار است...
(نحل .)36 /بررسی آیات نشان می دهد که دعوت به توحید بندگی اولین و پایه ایترین دعوت
ادیان الهی میباشــد( .ر.ک .قرآن مجید درباره نوح ســورههای اعراف ،59 /مؤمنون23/؛ درباره
ابراهیم ســوره عنکبوت16 /؛ درباره هود سورههای اعراف ،65/هود50/؛ درباره صالح سورههای
اعراف ،73/هود 61/و نمل45/؛ درباره شــعیب اعراف ،85/هود 84/و عنکبوت .)26/تعبد رنگ
الهی به همه ســاحتهای زندگی میزند و انســان متعبد سبکی از زندگی را بروز میدهد که از
ــن م ِ َن اهلل ِ
بندگی و اطاعت پروردگار متعال و مهربان رنگ گرفته اســتِ :
«صبْ َغ َة اهلل ِ َو َم ْن أَ ْح َس ُ
ِ
صبْ َغ ًة َو ن َ ْح ُن ل َ ُه عابِدُ ونَ »؛ «اين اســت نگارگرى الهى و كيســت خوشنگارتر از خدا؟ و ما او را
پرستندگانيم» (بقره.)138 /
این قابلیت دین در شکل دهی به شیوههای زندگی ایجاب میکند تا با توجه به گزارههای
موجود در منابع دینی سبکزندگی مردم سامان گیرد .و با معیار آن درباره درستی و نادرستی یا
ناقص و کمل ســبک های زندگی داوری شــود .می توان رابطه سبکزندگی با دین را به صنعت
تشــبیه کرد .صنعت بر پایه دانایی و هنر ابداع می شــود .هر یک از مصنوعات کوچک و بزرگ
انبوهی از دانش های متراکم گذشــته را ِگرد آورده اســت .مخترع بر بنیان دانشهای گذشــته و
با هنرمندی دســت به ابداع و تکنولوژی زده و در نهایت نوعی مصنوع فراهم میآورد که مورد
استفاده قرار میگیرد .سبکزندگی اسالمی نیز مصنوعی برآمده از پیش زمینه های متعدد و تو در
تو است که یکی از مهمترین آنها دین و ارزشهای دینی و انسانی است.
اهمیت الگوها در سبکزندگی
برای مردم امکان شــکل دادن سبک بر اساس امور انتزاعی و یا مفهومی کاری بسیار سخت
اســت .به همین خاطر تالشمی شــود تا با معرفی الگوهایی این راه هموار شود .مردم در پرتو
الگوهای موفق مواجه با بروندادی روشــن و ســاده شــده از دین و ارزش های گوناگون آن و
چگونگی تعامل ســازنده میان مبادی و منابع سبکزندگی می شــوند .در قرآن این شیوه ساده
سازی را در آیات متعدد شاهد هستیم .بخش زیادی ازآیات قرآن و گاه تمام محتوای یک سوره
به مجموعه ســبکی از رفتــار یکی از الگوهای مثبت یا منفی اختصاص یافته اســت .و مقاطعی
حســاس از زندگی مردم دینمدار و معاندان آنها در قالب آیاتی از قرآن ترســیم شده اند .نمونه
بارز گذر از مفاهیم ذهنی به نمونه ها و سبک ها را در آیات  6و  7سوره حمد شاهد هستیم .در
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ســوره حمد ابتدا از زبان مردم متعبد و نیازمند به هدایت تقاضا می شود تا خدا راهنمای آنها به
راه مســتقیم باشد .اما راه مستقیم مفهومی ذهنی و نظری و فاقد معیارها و سنجههای قابل فهم و
تصالح همه مردم است .از این رو در تقاضای مجدد از خدا راه مستقیم را تبدیل به راه کسانی که
بر آنها نعمت داده میکند تا با روشن کردن الگویی عینی و عملی از اهل راه مستقیم مراد خود را
«ص َ
روشــن کرده باشدِ :
وب َع َليْهِ ْم َو َال َّ
ت َع َليْهِ ْم َغيْ ِر ال ْ َمغ ُ
ْض ِ
ين» ؛ «راه آنهايى
ذين أَن ْ َع ْم َ
الضالِّ َ
راط الَّ َ
كه برخوردارشــان كردهاى ،همانان كه نه درخور خشماند و نه گمگشتگان( ».ر .ک .بهجتپور،
)112 ،1 :1390
اهل بیت نمایانندگان سبکزندگی الهی
«اهل بیت ،»کاملترین شــناخت را به دین اســام داشتهاند و آن را به طور کامل در خود
پیاده کرده و تبدیل به انســان کامل شــدهاند .از این رو ،کاملترین سبکزندگی اسالمی را ظهور
دادهاند ومدل جامع ســبک مورد انتظار دین را بروز میدهند .افزون آنکه رفتار آنها چنان نهادینه
و تثبیت شــده که با نگاه به آن میتوانیم به ارزشها ،خواستها و بینشهای اسالمی دست پیدا
کنیم و بگوییم ارزش و خواست اسالمی ،اینگونه تجلی پیدا میکند.
اگر سبک ،مطابق دریافت باال معنا شود ،آنگاه میتوانیم پیرامون هر رفتار ،از زوایای مختلف،
مطالعه کنیم .به همین دلیل ،حادثه عاشــورا ،هر چند زمانی بســیار محدود از روزگار را به خود
اختصاص داده ،اما حدود  1400ســال اســت که مورد بررســی و تحلیل قرار میگیرد ،چون ما
میتوانیم این رفتار را ،چه در رفتار حســین و یاران وی و چه در رفتار دشــمنان حسین و
غافالن و جاهالنی که دشــمنان حســین را همراهی کردند از نظر بینشی ،اخالقی ،اجتماعی،
تاریخی و ریشهشناسی تحلیل کنیم.
با این رویکرد ،مالحظه می شــود که شخصیت هر یک از اهل بیت را میتوان آینه تجلی
بینشها ،ارزشها و رفتار شایســته دینی به حســاب آورد و از این منظر به بررســی پرداخت.
از جمله معصوما ِن اهل بیت ،حضرت زهرااســت که ســبکزندگیش تجلی کامل آموزههای
دینی و آینه تمام نمای اســام ناب مح ّمدی اســت .زهرای مرضیه عمری کوتاه داشــتند؛ اما
موضعگیریها و رفتاری که در مسائل مختلف از خود نشان دادند به خوبی میتواند پل عبور ما
به چگونگی تجلی دادن آموزههای اســامی در منش و روش زندگی باشد .از این رو در نوشته
حاضر به بررسی و درنگ در سبکزندگی فاطمی پرداختهایم.
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الگو بودن سبکزندگی اهل بیت
وقتی میگوییم ســبکزندگی فاطمی نمیخواهیم بگوییم این ســبک ،مخصوص حضرت
فاطمه اســت و دیگران نمیتوانند شــریک ســبک ایشان شوند .اگر ســبکزندگی هر کسی
مخصوص خودش بود به طور طبیعی ،مطالعات سبک شناسی و نیز تالش برای معرفی این سبک
و دعوت دیگران به آن هم معنا نداشت.
وقتی از ســبکهای زندگی اهل بیت سخن میگوییم ،تالشمان بر این است که جنبههای
مشــترک و قابل تحصیل را جلوی روی مردم بگذاریم و به آنها بگوییم شــما میتوانید به آن قله
رفیع برســید .حال اگر بتوانیم جنبه مشترک ســبکزندگی اهل بیت را مورد توجه قرار دهیم
و آن جنبه ویژه مخصوص اهل بیت که برخاســته از معصومیت اســت را استثنا کنیم ،میتوانیم
ویژگیهای ســبکزندگی اهل بیت را به دنیا معرفی کنیم و بیان کنیم که انســانهای کامل با
این داشــتهها و آموزههای دینی به این ســبکزندگی کردند وچون آموزهها ی مذکور مشــترک
میان ماســت ،امکان تکراری سبکی شبیه به ســبکزندگی آنها ممکن است مشروط به آنکه از
هدایتهای دینی با چشــمانی باز و عزمی استوار برای رســاندن خود به آن سبک مطلوب بهره
گیری کنیم.
الگو بودن اهل بیت در همه جنبهها
در بررســی سبکزندگی افراد ممکن است گاهی همه بخشهای مربوط به سبکزندگی آنها
در عرصههای مختلف ،قابل توصیه باشد و گاهی نیز فقط در بعضی از جنبهها قابل تأسی و الگو
پذیری باشــند .مثال هنگامی که خدای متعال میفرماید :پیروان حضرت ابراهیم اسوه هستند،
وجه الگو بودن آنها در این اســت که وقتی دیدند قوم آنها از شــرک دست برنمیدارند ،از آنها
برائت جستند .بنابراین ،سبکزندگی دینی و برائت آنها از کفار و مشرکان (هر چند از بستگانشان
باشند) مورد توصیه خداوند متعال بوده است نه همه وجوه سبکزندگی آنها.
بهترین و بیدغدغهترین ســبکها معموال آنهایی هستند که جامعیت الزم را داشته باشند و
این از افتخارات شــیعه است که سراغ انســانهای کامل رفته که الگو بودنشان و امکان طراحی
سبکزندگیشان برای ارائه به دیگران و برای خودمان جامع است .یعنی وقتی در زندگی حضرت
زهرا مطالعه میکنیم هیچ کس ابعاد اســوه بــودن زندگی وی را محدود به چند بخش نکرده
است .مثال ادعا نشده که وی تنها در دفاع از امامت و والیت ،اسوه است ،در بخش سیاست ،اسوه
است یا در بخش علم آموزی ،بلکه ایشان در همه ابعاد ،الگو هستند؛ چون همه ظرفیتهایی را که
یک انسان کامل میتوانسته بروز دهد ،حضرت زهرای مرضیه در خودشان بروز دادند بنابراین
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همه ابعاد زندگی ایشان را میشود به عنوان الگوی سبکشناسی ،مطالعه و به دیگران توصیه کرد.
زنان الگو
اســام ،تنها دینی است که از زن به عنوان اســوه یاد کرده است .در این میان قرآن کریم ،به
شــخصیت برجســته گروهی از زنان پرداخته و به صراحت اسوه و الگو بودن آنها را بیان نموده
اســت ،برخی از این زنان نمونه و مجســمه ایمان یا کفر شمرده شد و برخی مانند مریم ،مادر
حضرت عیســی و آسیه همســر فرعون ،به عنوان اســوه ایمانی همه انسانها معرفی شدهاند.
(تحریم )11–12 /همچنانکه اراده منفی و مقاومت دو تن از همسران انبیا (نوح و لوط) در برابر
ایمان ،نمونه کفرپیشــگی همه کافران تلقی گردیده است(.تحریم )10/قرآن در حالی مریم را
ســرور زنان جهان و الگوی انسانها معرفی میکند که مسیحیان در باکره بودن ،تقدس ،فرزندار
بودن و عروج وی به همراه حضرت مســیح ، اختالف نظر دارند(ر.ک :برانتل1381،؛ براون و
کالین )25-33 :1375 ،و با استناد به گفتههای موجود در انجیلهای مرقس(کتاب مقدس:1380 ،
اســحاح 2-3 ،6؛ یوحنا ،اســحاح 3 ،9؛ متی ،اسحاح  ،)26-27 ،12یوحنا و متی ،بیشترین توجه
خود را به رد یا قبول دوشــیزگی و تقدس مریم اختصاص داده و از نقش اجتماعی و الگو بودن
وی سخن به میان نیاوردهاند .اما اسالم او را الگویی جامع برای همه مردان و زنان مؤمن قرار داده
اســت .از منظر اسالم ،اسوه بودن ،به مردان اختصاصی نداشته و برخی از زنان نیز به عنوان اسوه
و الگو معرفی شدهاند که حضرت زهرا از برجستهترین آنها به لحاظ علمی ،ایمانی ،اجتماعی،
عبادی و همه ابعاد وجودی است(.امام خمینی)337 :1409،
افزون بر آیاتیکه درباره فضیلت و مقام واالی آن حضرت فرود آمده(ر.ک :آلعمران61/؛
انسان5-22/؛ کوثر ،)1 /آیات بسیاری نیز به معرفی نیکان و صالحان پرداخته است که به تصریح
پیامبر اکرم ،حضرت فاطمه به عنوان مصداق برتر آیههای مزبور شــمرده شده اند(.دانشنامه
فاطمی )323 – 348 ،2 :1393 ،همچنین پیامبر در مقایسه جایگاه فاطمه و مریم ،حضرت
فاطمه را ســرور زنان عالم در همه زمانها و مریم را سرور زنان عالم در زمان خود معرفی
کردهاند( .دانشــنامه فاطمی )36 -53 ،2 :1393 ،اسوهپردازی شخصیت حضرت زهرا از سوی
پیامبر ،توســط امامان معصــوم نیز ،ادامه یافت (صــدوق187 :1417 ،؛ بحرانی،1 :1416 ،
)618؛ چنانکه امام زمان در توقیع و دستنوشــتهای فرمودهاند :دختر رسول خدا برای من ،اسوه
و الگویی نیکوست( .طبرسی)279 ،2 :1386 ،
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حضرت فاطمه ،اسوه کامل
بررسی ســخنان پیامبر اکرم درباره جایگاه و شــخصیت حضرت فاطمه و توجه ویژه
علی ع ،همســران پیامبر ، صحابه و دانشــمندان مســلمان به جایگاه و سخنان آن حضرت و
اســتفاده از گفتهها و سیره عملی ایشان ،داللت بر آن دارد که از نظر اسالم ،زهرا الگوی کامل،
جامع و اختصاصی زنان مســلمان در همه اعصار اســت .کســب این مقام ،نتیجه شایستگیها و
موقعیتسنجیهای این بانوی بزرگ است.
حضــرت فاطمه با وجود عمر کوتــاه ،افزون بر الطاف ویژه الهــی ،مانند برخورداری از
عصمت ،از همه فرصتها و زمینهها نیز به شایســتگی بهره گرفت؛ ایشــان زیر نظر پدری چون
حضرت مح ّمد، پیامبر ،معلم و مربی بشریت(جمعه ،)2-3/در دامن پرمهر مادری چون حضرت
خدیجه ، یکی از برترین زنان عالم ،تربیت یافت؛ او همســر علی نخستین مرد مسلمان بود؛
کســی که خود پرورش یافته پیامبر ، بزرگترین پشــتیبان آن حضرت و دروازه ورود به شهر
دانش به شــمار میرود(فرات کوفــی)65 ،64 :1412 ،؛ حضرت فاطمه بخش مهمی از دوران
زندگی خود را در کنار علی  ،همسر و همراه خود گذراند؛ همسری که بزرگترین ،راسخترین،
با بصیرتترین و خاصترین فرد ،پس از پیامبر بود و خود ،با دردها ،رنجها و مســئولیتهای
بزرگی را بر دوش میکشــید؛ زندگی در کنار پدر و همســری اینگونه و رویارویی همیشگی با
بحرانها و ســختیها و اســتقبال فاطمه از چنین زندگی ویژهای ،به ســرعت جایگاه او را به
لحاظ بلوغ فکری ،علمی ،معنوی ،عاطفی ،خانوادگی و اجتماعی برای مسلمانان آشکار نموده و
ایشــان را به مثابه برترین زن اسوه جهان معرفی نمود .همراهی حضرت زهرا با پدر و همسر
خویش در بحبوحه ســختیها و مرارتها ،زمینهساز اســوه بودن سبکزندگی وی شد؛ چنانکه
بسیاری از اســوههای دیگر قرآنی نیز در وضعیت سخت و دشوار ،به کمال اسوه بودن رسیدند.
(ر.ک :مریــم16-29 /؛ طه24-41 /؛ قصص7-40 /؛ تحریم )11-12 /بدین ترتیب فاطمه همه
اســتعدادها و ظرفیتهای وجــودی خود را در چارچوبی دینی و زیر نظر پدر و همســرش به
کمال و توازن رســاند ،و آنها را دربخش های گوناگون زندگی خود بروز داد .با توجه به تعابیر
گوناگون پیامبر درباره حضرت فاطمه از جمله اینکه وی را پاره تن خود(مســلم نیشابوری:
141 ،7؛ اربلــی :1405 ،ج )273 ،1و ســرور زنان همه جهان از آغاز تــا انجام (احمدبن حنبل
 ،282 ،6 :1410صدوق )187 :1417 ،معرفی کرده و او را برتر از مریم دانســتهاند(قرطبی ابن
عبدالبر )1895 ،4 :1412 ،میتوان دریافت که سبکزندگی فاطمه در تمامی ابعاد ،الگوی زنان
مسلمان به شمار میرود؛ زیرا همه استعدادهای وی در همه گسترههای فردی(اخالقی و معنوی)،
خانوادگی(فرزندی ،همســری و مادری) و اجتماعی(آموزشــی ،تربیت سیاســی و اقتصادی) به
صورت هماهنگ شکوفا گردید .بیتردید چنین سبکی قابلیت پیروی را دارد .فاطمه در درون
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خویش به جریان فکری و روحی عمیقی دســتیافته و به پایگاه شــناختی ،اعتقادی ،روحی و
رفتاری درستی براساس تعالیم و آموزههای دین رسیده بود؛ ایشان در نهاد تربیتیافته خود ،خدا،
هســتی ،جهان ،جامعه و تاریخ ،راه کمال و ســعادت و پیامآوران الهی را شناخته ،دیانت حق را
پذیرفت و به آن ایمان آورد و ســلوک خویش را بر پایه این خودآگاهیها ،شــناختها ،باورها،
اخالقیات و ایمان شکل داد؛ وجهه انسانی این بانو ،در رویکردی «شناختی»« ،ایمانی» و «رفتاری»
وی تجلــی یافت(عطارزاده )112 :1387 ،فاطمه تمام ابعادی را که برای زن یا انســان کامل،
تصور میشد ،در خود بروز داده و جلوههای ملکوتی ،الهی ،جبروتی ،ملکی و ناسوتی را در خود
فراهم آورد(.امام خمینی)337 ،7 :1409 ،
دو ویژگی مهم در سبکزندگی حضرت زهرا
آن حضرت دو ویژگی دارد که وقتی کنار هم گذاشــته میشــوند ،در کنــار فرصتی که به
دستشــان آمد ،از ایشان شخصیتی ساخت که میتوان سبکزندگیشان را به عنوان سبک و مدل و
الگو برای دیگران عرضه کرد .یکی اینکه حضرت زهرا از نظر بینش ،شــناخت و ابعاد فهمی
معارف دین ،نه تنها دانشمند بلکه حکیم بود؛ یعنی مجموعه این دانشها را گرد آورده ،قالب داده
و پخته کرده بود و بعد بر اســاس مجموعه دانستهها ،بینشها و خواستهای متعالی که در دین
فرا گرفته بود و مجموعه شــناختی که از خدا ،هستی ،جهان ،جامعه ،تاریخ ،راه کمال و سعادت،
پیامبران الهی ،کتب آسمانی و فرشتگان ،با هم گرد آورده بود ،به حکمت فاطمی رسیده بود.
در تعبیر قرآن« :و ل َ ّما ب َ ُلغَ ا َ ُشدَّ ه آتَینا ُه ُحکم ًا َو ِعلم ًا َو َکذل ِ َ
ک نَجزِی ال ُمح ِسنین»(یوسف)22/
آمده اســت .اینها از راه احسان به نقطهای رســیدهاند که خدا به آنها حکمت میدهد؛ یعنی همه
دانشش به سرعت در مواجهه با یک پدیده ،به رویش میرسد و بر اساس آنها به سرعت میتواند
به تصمیم برسد و نظر قطعی پیدا بکند.
حکیم نظر آخر را میدهد و تردیدی ندارد .حکیم در مواجهه با پدیده ،به سرعت به آن جنبه
حق میرسد؛ هر چند حق مخفی باشد .باطل را کنار میزند و فریفته آن نمیشود؛ هر چند باطل،
بسیار زینت شده باشد.
یکی از دالیلی که میشود سبک حضرت زهرای مرضیه را شناخت و به دیگران شناساند
و توصیه کرد ،دقیقا این اســت که ایشان در نقطه حکمت نشســتهاند و حکیمانه به مسائل نگاه
میکنند .از منظر حکمت نگاه کردن ،قدرت میدهد که انسان ،رفتار و شیوه و منشی را نشان دهد
که به صورتی کامال سازگار و هماهنگ باشد.
ویژگی دوم ایشــان موقعیتشناسی و اســتفاده از موقعیتهای پیشآمده است .آن حضرت
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از فرصتهای داده شــده به ایشان ،کمال اســتفاده را کرد .ایشان در کانون تحوالت ،فرصتها،
تهدیدها و چالشها قرار گرفت؛ یعنی هر آنچه را زمینهای برای ورود به عرصههای عمیق و نو و
به اصطالح ،درگیری در سطوح عالی است ،در زندگی حضرت زهرا مشاهده میفرمایید .ایشان
دوران سخت تنهایی و دوره اولیه پیامبر را پشت سر میگذراند ،سپس در دورهای که پدرشان
حاکم و رهبر مورد اســتقبال مردم اســت قرار میگیرد؛ در وضعیتی که سختترین درگیریهای
نظامی و ترکیببندی اجتماعی ،سیاســی یا مذهبی در مینه شکل میگیرد ،یا معاهداتی که نوشته
میشود یا شکسته میشــود ،حضور دارد؛ همچنین دورهای را که افرادی ایمان ظاهری را اظهار
میکنند و افرادی کامال خود را فدای راه پدر آن بانو و فدای راه اسالم میکنند درک میکند.
حضرت زهرا در زمان حیات پدرشان در کانون مهمترین مسایل جامعه بود و بعد از ایشان
نیز با مســئله غصب خالفت مواجهه شــدند .نکته مهم این بود که ایشان از همه این فرصتها
اســتفاده و در همه این درگیریها و چالشها سهم و فرصت خویش را ایفا کرد .با لحاظ ایندو
ویژگی میتوانیم وارد سبکشناسی آن حضرت شویم.
معاصرسازی اسوهها
معرفی روزآمد اسوههای تاریخی ،اقدامی بایسته است؛ از این رو سبکشناسان باید برای فهم
و ارائه ســبکها و ســیرههای قابل اقتدا ،آنها را به شکل روزآمد و معاصر ،تبدیل کنند؛ در غیر
اینصورت با وجود الگوهای مناســب تاریخی ،به دلیل ضعف پژوهشگران ،چنین الگوهایی از
قابلیت به روز شدن برخوردار نخواهند شد؛ برای جبران این کاستی ،در منابع دینی راهکارهایی
پیشبینی شده است که از جمله آنها میتوان به ضرورت پیوند دادن سبکزندگی کهن با زندگی
معاصران اشــاره نمود؛ به این معنا که رویکرد به ســیره و سبکزندگی شخصیتهای تاریخی به
گونهای باشد که بررسی رویدادهای تاریخی و مطالعه سیره معصومان و شخصیتهای بزرگ،
هویت تاریخی و ش��خص محور به خود نگرفته ،بلکه بر مدار زندگی انسان معاصر باشد (.ر.ک:
پسندیده)118 – 120 :1387 ،
رویکرد معاصرســازی در قرآن نیز مشهود است؛ برای مثال ،خداوند در دومین سوره مکی،
آنجا که میخواهد به پیامبر اکرم نســبت به بیشکیبی در برابر تکذیبها و مخالفتها هشدار
دهد ،به ماجرای یونس اشاره کرده و تنها آن مقدار از حوادث زندگی یونس را نقل میکند که
در آن مقطع خاص از رســالت پیامبر ضروری اســتَ « :فاصبِر ل ِ ُحک ِم َربِّ َ
ک َو ال ت َُکن َکصا ِح ِ
ب
الح ِ
وت إذ نَادی َو ُهو َم ُ
کظوم( »....ر.ک :قلم .)48-50/دقت در این روش قرآنی حاکی اســت که
ُ
در گزارش الگویی ســیرهها باید از زندگی تربیتپذیران و جامعه ،موضوع تغییر عناصر متناسب
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با دوران معاصر را اســتخراج نموده و برای پاسخ به جنبه الگویی آن ،به سیره و تاریخ اسوههای
دینی و تاریخی مراجعه نمود؛ بنابراین ،الگوپذیری از حضرت زهرا نیز با شناخت سبکزندگی
و سیره وی آغاز نخواهد شد؛ بلکه با شناسایی نیازهای معاصر ،آغاز شده و با ایجاد پیوند باسبک
و سیره آن حضرت به کمال میرسد؛ در اینجا نمونهای از این معاصرسازی و اسوهپردازی صحیح
از سبکزندگی و سیره حضرت زهرا را توضیح می دهیم:
جمــع میان کار در خانه و فعالیتهای اجتماعی(غیر از اشــتغال) یکی از دغدغههای امروز
بخش وسیعی از بانوان است .سیره حضرت زهرا حاکی است که وظیفه مادری ،تنها شیردادن
نقش یک مادرِ
بــه فرزند ،تنظیف و نگهداری خانــه و مراقبت از کودکان نبوده ،بلکه بزرگترین ِ
مسئول و متعهد ،تربیت اجتماعی و سیاسی کودکان است .چنانکه حضرت زهرا فرزندانش را
به مسجد میفرســتاد و در همه صحنههای اجتماعی ،سیاسی و مبارزاتیِ خود ،مانند رفتن به در
خانــه مهاجران و انصار و نیز زیارت قبر پیامبر ، حمزه و قبور شــهدا و رفتن به بیتاالحزان،
آنها را با خود همراه میکرد(.مزمل )15-16 /تربیت دینی ،سیاســی و اجتماعی کودکان نیازمند
دانایی ،اطالع کافی از مســایل مربوط به این حوزهها ،حضور یافتن در متن جریانهای سیاسی،
فرهنگی و اجتماعی و نیز ،آگاهی ،بصیرت و تحلیل درست مسایل گوناگون است؛ بنابراین برای
آنکه مادر بتواند در کانون خانواده ،فرزندان را متناسب با نیازهای اجتماعی و معاصر تربیت کند،
بایســته است که خود به اندازه کافی در کانون این رویدادها و مباحث حضور داشته باشد؛ بدین
ترتیب به هر میزان که زنان در متن حوادث حضور داشــته باشــند ،قدرت توانافزایی و تربیت
دینی ،اجتماعی و سیاسی فرزندان فزونی مییابد.
ابعادی از سبکزندگی فاطمی
زندگی حضرت زهرا را میتوان به دو بخش فردی و اجتماعی تقسیم کرد ،جنبه اجتماعی
را نیز میتوان به دو بخش خانواده و اجتماع تقســیم کرد و با بررســی رفتار ایشان در هر بخش،
سبکزندگی آن حضرت را کشف نمود.
سبکزندگی فردی
ســبکزندگی وی در امور گوناگون زندگی نشــان از منش و شخصیت واالی آن حضرت
دارد .نــوع مواجهه و برخوردی که انســان با پدیده های اطرافش می کند و شــهامت و قدرت
مواجهه با مشــکالت و معضالتی که در زندگی فردی  ،خانوادگی و یا اجتماعی پدید می آیند،
نشان ازشخصیت درونی افراد دارند.
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مطالعه در زندگی حضرت فاطمه نشان از الیههایی از شخصیت وی میکند که توجیهگر
چرایی انتخاب این ســبکها بشمار میروند .در اینجا نمونههایی از انواع تجلیات شخصیت این
بانو را در سیره و سبک وی گزارش میدهیم:
 .1 – 1رابطه با خود
ِ
مراتب یقین رسیده بود.
 .1 – 1 – 1اعتقاد راســخ به معاد :صدیقه کبری درباره معاد به
ســیره او در این خصوص ،بر اظهار خوف و تــرس از روز قیامت و نیز امیدواری به فضل الهی
استوار بود ،که در قالب مناجات و دعا به پیشگاه الهی عرضه شده است .حضور حضرت بر مزار
درگذشــتگان و اقامه نماز و عزاداری و گریه بر آنان ،عالوه بر اینکه سیره حضرت را در زیارت
اهل قبور نشــان میدهد ،حاکی از اعتقاد راسخ آن حضرت به معاد است .وصیتنامه آن حضرت،
نمونه دیگری از یاد مرگ و جهان آخرت است(.مجلسی )191 – 192 ،43 :1403 ،از نکاتی که
در وصایای حضرت بر آن تأکید شده ،سفارش به همسرش مبنی بر کثرت تالوت قرآن و دعا
بر ســر مدفن وی است(مجلســی )27 ،79 :1403 ،که بیانگر سیره حضرت و بازماندگان وی در
یادکردن درگذشتگان ،و یادآور نیاز آنان به احسا ِن زندگان است.
 . 2 – 1 – 1تعبد و اطاعت محض از خدا :ســیره حضــرت فاطمه ، بر تعبد و اطاعت
محض از دســتورهای خدا و رسول بود (طبرسی ،)94 – 95 : 1392 ،تاحدی که آیه «ال تَج َعلوا
الرسو ِل بَینَ ُکم َکدُ عاءِ ب َ ِ
عض ُکم بَعض ًا»(نور )63 /نازل شد .فاطمه برای اطاعت از آیه ،پیامبر
ُدعا َء ُ
را «یا رسول اهلل» خطاب کرد ،اما پیامبر وی را از این کار منع نمود و خطاب الهی را متوجه وی
و فرزندانش ندانس��ت و گفت مرا پدر خطاب کنی ،مایه شادی قلب من و رضایت خداست (.ابن
شهر آشوب .)102 ،3 :1376 ،هنگامی که خداوند دستور داد درِ خانههایی که به مسجد باز میشود،
ببندند ،فاطمه به همراه فرزندانش ،حسن و حسین  ،بیرون خانه منتظر دستور پیامبر نشست.
رسول خدا به آنان گفت که شما جان پیامبرید و از این دستور مستثنا هستید( .تفسیر منسوب به امام
عسگری17 :1409 ، ؛ مجلسی ،بحاراالنوار)23 ،3 ،
 .3 – 1 – 1رضا و توکل :ســیره خاص حضرت فاطمه ،رضــا به رضای خدا و توکل
بر خدا و تســلیم در برابر مشــیتهای اوبود  .لذا ،همه سختیهای زندگی فردی و خانوادگی و
اجتماعی خود را ،چون خواست الهی و در مسیر نیل به قرب او میدید ،بدون اعتراض و ِشکوه،
تحمل میکرد و حتی اظهار رضایت مینمود .از این رو ،هنگامی که رسول خدا پیش از به دنیا
آمدن حسین ، خبر شهادت او را داد ،فاطمه از رضایت به قضای الهی گفت و از این طریق،
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رضــای خود را به قضای الهی نمایان ســاخت(.کلینی464 ،1 :1363 ،؛ ابن قولویه قمی:1417 ،
 )124آنگاه که رســول خدا فاطمه را دید که لباســی از پشم شتر پوشیده و مشغول آسیاب
کردن است و فرزندش را نیز شیر میدهد ،با چشمان اشکبار به وی توصیه فرمود که تلخی دنیا
را برای نیل به شــیرینی آخرت بچشد ،فاطمه با شکر و سپاس ،تسلیم بودن و رضای خود را
در مقابل تقدیر الهی اظهار کرد (.طبرسی117 :1417،و 235؛ ابن شهر آشوب)120 ،3 :1376 ،
 . 4 – 1 – 1صبر :صبر از فضایل اخالقی اســت که در متون دینی بر آن تأکید بســیار شده
و بندگان صالح الهی ،به ویژه پیامبران ،به داشــتن آن وصف شــدهاند(.آلعمران )146 /در بیان
پیامبر ، این فضیلت اخالقی ،جزئی از ایمان است(احمد بن حنبل385 ،4 :؛ بخاری،5 :1401 ،
 )25در سیره حضرت زهرا ، صبر جایگاهی خاص دارد .عمر کوتاه آن حضرت پر از سختیها
و مصائبی بود که جز با صبر فوق العاده ،نمیتوانست بر آن فائق آید و همچنان مسیر هدایت را
بپیماید .رســول خدا نیز ،با توجه به مشــکالتی که در آینده متوجه خاندانش میشد ،حضرت
فاطمه را به صبوری ســفارش میکرد و به نقــل از جبرئیل ،به او خبر داد که مصائبی فراتر از
همه زنان مسلمان ،خواهی داشت ،پس صبر تو نیز باید فراتر صبر همه آنها باشد(.صالحی شامی،
 )251 ،12 :1414لذا در یکی از زیارتنامههای آن حضرت ، به ایشــان «ســربلند بیرون آمده از
امتحان صبر» خطاب شده است(.مفید ،المزار)178 :1414 ،
این آزمون مربوط بود به مشکالت اقتصادی و مصائبی که پس از رحلت پیامبر پدید آمد.
فاطمه پابهپای رســول خدا ، زندگی خویش را متناسب با فقیرترین افراد جامعه کرده بود و
گاه گرســنگی چند روزه را تحمل میکرد ،اما سخنی نمیگفت که نشان از نارضایتی و شکوه از
همسر یا پدرش باشد(.طوسی ،االمالی)185 :1414 ،
 .5 – 1 – 1سادگی و پوشــش :حضرت فاطمه دو ویژگی سادگی و پوشانندگی را در
پوشــیدن لباس مراعات میکرد .وصلههای چادر فاطمه که سبب اظهار شگفتی سلمان فارسی
شد (.ابن طاووس )275 :1414 ،و بلندی و پوشاننده بودن چادر حضرت هنگام رفتن به مسجد
برای احتجــاج با ابوبکر(مغربی34 ،3 :1383،؛ ابن طیفــور15 ،12 ،؛ طبری امامی،)111 :1415،
نمونههایی از سیره حضرت در پوشش و لباس است.
 .6 – 1 – 1بهداشت :حضرت فاطمه در امور بهداشتی ،به سنت رسول خدا و دستور
اسالم عمل میکرد که نظافت را از ایمان شمرده است(.مجلسی )291 ،59 ،سخن امیرالمؤمنین
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در وصف فاطمه ،مبنی بر جارو زدن خانه(سجســتانی489 ،2 ،؛ صدوق ،علل الشرایع:1385 ،
366 ،2؛ همو ،الفقیه ،)321 ،1 :1404 ،بیانگر پایبندی حضرت بر بهداشت و مشارکت مستقیم
ایشان برای نظافت خانه است.
 .2 – 1رابطه با دیگران
ســبکزندگی خانوادگی حضرت فاطمه گویای روش و منش متأثر از دین و تربیت دینی
اوســت .آن حضرت واجد شــخصیت اخالقی باالیی در این باره شده بود که در سبکزندگیش
تجلــی یافته بود .توان در ابراز عالقه به والدین و پر کردن خالء های عاطفی مادر در غیاب او و
نیز ایجاد محیط گرم و دلچســب برای همســرش و گرم نگهداشتن کانون خانواده و خانه برای
رشــد و تربیت فرزندان ابعادی از شــخصیت این زن بزرگ است که بخش هایی از تأثیر آن در
تاریخ و سیره منعکس شده است:
 .1 – 2 – 1والدین :در زندگی خانوادگی ،انســان با پدر ،مادر ،همسر ،فرزندان و خویشان
نســبی و ســببی در ارتباط اســت .چون رفتارحضرت فاطمه برگرفته از کتاب و ســنّت بود،
چگونگی رفتار او با خانواده برای همه نسلها آموزنده و الگوست.
حضرت فاطمــه از نعمت وجود پدری همچون پیامبــر و مادری همچون خدیجه
برخوردار بود .هرچند دورهی درک زندگانی مادر برای فاطمه بسیار کوتاه بود و در حدود پنج
ســالگی ،مادرش را از دست داد ،اما حتی سالها پس از رحلت خدیجه نیز از فضایل او یاد و
از او دفاع میکرد .فاطمه منزلت مادر را بسی واال ،و خدمت به او را الزمهی رسیدن به بهشت
میدانست(.متقی هندی  )462 ،16 :1409 ،نحوهی برخورد فاطمه و پیامبر با یکدیگر و ابراز
محبتشــان به هم ،بینظیر بود .محبت خاص بین آن دو ،ریشــه در محبت الهی داشت؛ فاطمه
در وجود پدر ،به عنوان آخرین سفیر الهی ،سیمای محبوبترین بندهی خدا را میدید وپیامبر
نیز از فاطمه بوی بهشــت را استشمام میکرد(صدوق )183 ،1 :1385 ،و در میان دخترانش،او
را بهتریــن معرفی می نمود ومصیبتهایی را که وی در راه دین وپیامبر متحمل خواهد شــد،
یادآوری می شــد .فاطمه به هیچ وجه طاقت ناراحتی و حزن پدر را نداشت .در دوران سخت
مکه ،هنگامی که مشرکان ،محتویات شکم شتر را بر دوش پیامبر ریختند ،درحالی که پیامبر
نماز میگزارد ،فاطمه باوجود ســن کم ،به پاک کردن آلودگی از دوش پدر ومالمت مشــرکان
پرداخت و ابوطالب را با خبر کرد .در نوبتی دیگر ،هنگامی که در حجر اســماعیل بود ،ســخن
مشرکان را شنید که تصمیم به ضرب و شتم رسول خدا داشتند ،بالفاصله پدر را باخبر ساخت
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وپیامبــر به او آرامش داد .در بازگشــت از یکی از جنگها ،فاطمه بــه محض دیدن پدر،
شــروع به بوسیدن چهرهی او وچشــمانش کرد وگریست ،وسبب گریه خود را مشاهدهی چهره
غبارآلود وخسته ولباس پارۀ پیامبر ذکر نمود و پیامبر ،برای آرام کردن او،گفت که رسالت من
اتمام حجت بر مردم اســت که با آن ،گروندگان به عزت و مخالفان به ذلت خواهند افتاد(.حاکم
نیشابوری155 ،3 ،؛ سید رضی ،42،ابن عساکر )537 ،40 :1415 ،فاطمه در سختیها همراه پدر
بود .در غزوه احد ،هنگامی که جراحت صورت پدر را دید ،ناله سر داد و خواستار شدت غضب
خدا بر کســانی شد که چهرۀ رسول خدا را خونین کردندهاند(طبرسی )179 ،1 :1417 ،شستن
خون و درمان جراحت با خاکستر حصیر پرداخت(.بخاری)38 ،5 :1401 ،
 .2 – 2 – 1همســر :حضرت فاطمه هرگاه همســرش را غمگین میدیــد ،از او دلجویی
میکرد(ابن بطریق169 :1407 ،؛ ابن طاووس149 :1399 ،؛ اربلی ،)335 ،1 :1405 ،از دوری او اظهار
بیتابی و نگرانی مینمود و ابراز میکرد که مشتاق دیدار اوست(مفید )115 ،1:1414 ،فراتر از توان
همسرش ،از او چیزی نمیخواست(کوفی201 ،1 :1412 ،؛ عیاشی171 ،1 ،؛ مغربی)401 ،2 :1383 ،
و سختیها ،مانع مزاح کردن او با همسرش نمیشد(.شاذان قمی )80 :1381،وی اصل ایثار به همسر
و فرزندان را ســر لوحۀ رفتارش قرار داده بود؛ از این رو ،هنگام سختی معیشت ،با وجود گرسنگی،
اندک غذای موجود را تقدیم فرزندان و همسرش میکرد .فاطمه حتی هنگام مرگ نیز نگران حال
همســر و فرزندانش بود .از این رو ،وصیت کرد علی با خواهرزادهاش(امامه) ازدواج کند و افزود:
«او با فرزندانم همچون من است(».کوفی ،201 ،1 ،مغربی401 ،2 :1414 ،؛ دانشنامه فاطمی)2 :1393،
وی در واپسین لحظات عمر ،خطاب به همسرش ،دروغگویی و خیانت پیشگی و مخالفت با شوهر را
از خود نفی کرد و علی نیز او را تصدیق نمود و فاطمه را برتر از آن شمرد که به ع ّلت مخالفتش
با همســر ،توبیخ گردد و رنج و داغ فراق او را بســیار عظیم دانست(.فتال نیشابوری151 ،؛ دانشنامه
فاطمی)3 :1393،
 .3 – 2 – 1فرزندان :حضرت فاطمه با فرزندانش بازی میکرد و برای آنها اشعار کودکانه
میخواند(ابن شــهر آشوب )159 ،3 ،و خانه را کانونی گرم و محبتآمیز برای همسر و فرزندان
کــرده بود(احمد بن حنبل150 -151 ،3 :؛ طبری51 :1356 ،؛ دانشــنامه فاطمی )1393 ،و چون
از نیــاز فرزندان بــه مهر و محبت پدر و مادر کامال آگاه بود ،به عنوان اولین وصیت به علی از
ایشان خواست که پس از او با دختر خواهرش ،امامه ،ازدواج کند ،زیرا او همانند خود(فاطمه)
به فرزندانش مهربان میدانست(.فتال نیشابوری ،همان151 ،؛ دانشنامه فاطمی)2 :1393 ،
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جامعه:
در عرصه رفتار ،انســانها به الگو گرفتن از کســانی نیاز دارند که رفتارشــان از حجیت و
درســتی برخوردار باشــد و بتوان از آنان پیروی کرد .از این رو ،کشف اصول اخالقی حاکم بر
رفتار معصومان در اجتماع ،مهم و مؤثراست .وی با حفظ چارچوب های حیاورزی در جامعه
حضور مؤثری داشــت .آن حضرت در برخوردهای اجتماعی الیههای دیگری از شخصیت خود
از جملــه رعایت حقوق دیگران و تقدم دیگران بر خــود ،پرهیز از خودخواهی و خودمحوری،
عدالت گرایی و پرهیز از ستمگری و ستمپذیری ،و تالشگری در دانشورزی .
ایــن صفات در زندگی اجتماعــی آن حضرت نمود کرد برخی از الیههای ســبکزندگی
حضرت عبارتند از:
الف) رعایت حقوق دیگران ،نیازردن آنان و تالش برای نیکی به مردم در سیرۀ فاطمه
به روشــنی دیده می شــود .بنابر روایت ابن مســعود ،فاطمه در پاســخ فردی که درخواست
آموزهای از تعالیم نبوی کرد ،از خادمهاش خواست نوشتهای را که در بر دارندۀ فرمایش پیامبر
در خصوص اکرام به همســایگان اســت بیاورد وگفت که ارزش این نوشــته به اندازۀ حسن و
حسین اســت( .طبرانی 196 :1415،؛ طبری امامی65-66 :1413 ،؛ همو )16 :1415 ،یکی از
انواع نیکیهای آن حضرت به مردم در عرصه دانش و تعلیم بود .موافق روایات تاریخی ،فاطمه
آموختههای خود را از رســول خدا ،به صورت خصوصی و عمومی ،به دیگران منتقل میکرد.
(تفسیر منسوب به امام عسگری340 ، 308 :1409،؛ مجلسی )155-65 :1403 ،خدمترسانی
به دیگران حتی درجدیت و تقدم دعا برای دیگران تجلی کرده اســت .بنابر روایت امام حسن،
فاطمه در عمل به این توصیه پیامبر ،شــب جمعهای را تا ســحر به عبادت و دعا ایســتاد و
همواره برای دیگران ،به ویژه همســایگان ،دعا میکرد و در جواب امام حسن که پرسید« :چرا
همواره برای دیگران دعا میکنی ،نه برای خودت؟» اهمیت همس��ایه را یادآور ش��د (.صدوق،
181-182 :1385؛ طبری امامی)152 :1413 ،
ب) نرم خویی بازیردســتان و رسیدگی به محرومان :در قرآن ،بر انفاق(ر.ک :بقره،254 /
267 ،265 ،261 -262؛ ابراهیم ،)31 /کمک به محرومان(ر  .ک :ذاریات19 /؛ معارج)24 – 25 /
و مقدم داشــتن نیازهای دیگران بر نیاز خود(ر.ک :حشر )9 /تأکید شده است .در سیرۀ فاطمه
ِ
انفاق (حشر/
نیز عمل به این توصیههای قرآنی آشکار است و در شأن نزول برخی آیات ،ایثار و
9؛ انسان )8 /حضرت حضور دارد (.حاکم حسکانی331 – 332 :1411،؛ سیوطی )299 ،در سیره
حضرت ،زیر دستان و خدمتکاران نباید فراتر از طاقت و توانشان مکلف به کاری شوند و مالکان
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و اربابان آنان باید در انجام دادن امور ،مشــارکت کنند .حضرت بر آن بود که استخدام خدمتکار
به معنای ایجاد فاصلۀ طبقاتی نیســت و در مقام صاحبکار ،امتیاز برای خود قائل نبود؛ از اینرو
کارهای خانه را میان خود و خادمهاشّ ،
فضه ،تقســیم کرده بود(.طبری امامی140-141 :1413 ،؛
قطب راوندی )530 -531 ،2 :1409 ،علی و فاطمه در ســه نوبت پیاپی ،افطاری خود را به
مسکین ،یتیم و اسیر انفاق کردند ،که موجب نزول سوره انسان در شأن آنان شد(.ابنعقده کوفی،
177- 183؛ صدوق329 -333 :1417 ،؛ حاکم حسکانی394- 397 ،2 :1411،؛ دانشنامه فاطمی،
)1393
در دوران حیات پیامبر ،فاطمه هر سال درآمد فدک را -که به  24000دینار میرسید(ابن
طاووس )124 :1370 ،میان فقرای بنی هاشم و مهاجران و انصار تقسیم میکرد(.ابن شهر آشوب،
)123 :1376
حب فی اهلل و بغض فی اهلل از
ج .خدامحوری در دوســتیها و دشــمنیها :بنابر روایاتّ ،
لوازم کمال ایمان است(.سجســتانی408 :1410،؛ کلینی )124 :1363،اولیای الهی در دوستیها و
دشمنیها این مالک را در نظر دارند؛ از اینرو ،در سیرۀ حضرت فاطمه ،محبت شدید به پدر
و همسر و فرزندان ،ناشی از عبودیت آنان به خدا بود و این سیره در مورد اصحاب پیامبر نیز
جاری بود .فاطمه به سلمان فارسی – که یکی از بهترین اصحاب پیامبر بود و بعد از رحلت
رســول خدا عهد امامت را فراموش نکرد و بدان پایبند بود -اظهار اشتیاق و محبت میکرد.
براســاس روایتی ،امیرمؤمنان ،پس از رحلت پیامبر به سلمان اظهار کرد که فاطمه مشتاق
دیدار توســت .در این دیدار ،فاطمه با اعطای تحفهای بهشــتی ،دعای نور را به وی آموخت.
( طبری امامی)107-108 :1415 ،
در مقابل ،فاطمه با کســانی که عهد الهی را زیر پا نهادند و حقوق اهل بیت را پایمال
کردنــد ،با قهر و غضب برخورد میکــرد .حضرت مالقات با خلیفــه اول و دوم را به کراهت
پذیرفت ،حتی ســام آنان را به اکراه و زیر لب پاســخ داد و پس از اقرار گرفتن از آنان مبنی بر
اینکه پیامبر ،فاطمه را پاره تن خود خوانده و آزار او را آزار خود دانسته است ،خدا را شاهد
گرفت که آنان وی را آزردهاند و از آنان راضی نیســت و نزد پدر از آنان شــکایت خواهد کرد.
( ابن قتیبیه دینوری)31 :1413،
د .عدالت گرایی و پرهیز از ســتم کردن و ستم پذیرفتن :در سلوک اجتماعی فاطمه،
نمونههای بســیاری از تالش برای احقاق حق ،جلوگیــری از انحراف جامعه از جاده حقیقت و
افتادن در سراشیبی هالک ،و ظلمســتیزی و عدالتگرایی به چشم میخورد .در عرصه سیاسی،
پس از رحلت پیامبر فاطمه به دفاع از همسرش ،امیرمؤمنان ،در برابر تضییع حقوق ایشان
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برخاســت .در آغازین روزهای پس از سقیفه نیز ،با ایراد خطبههایی ،تمام تالش خویش را برای
بیان حق و یادآوری ســفارشهای پیامبر در مورد حقوق اهل بیت به کاربس��ت (.دانشنامه
فاطمی)1393،
نتیجهگیری
ســبکزندگی تأثیر زیادی بر فهم دقیقتر مفاهیم ذهنی دارد و آنها را در قالبهای عینی و
مشــخص نمایان می کند .سبکزندگی اولیای دین و معصومان یکی از بهترین عینی سازیها
و تشــخص دادن به مفاهیم دینی است .تشخصی سایه به ســایه حقیقت بلکه همان حقیقت در
زبانی دیگر است.
ســبکزندگی فاطمه زهرا سبکی منبعث از منابع اســامی اعم از قرآن و سنت پیامبر
اکــرم بــود .آن حضرت پس از درونی کردن این گزارهها و تبدیل کردن آنها به شــخصیت و
هویت شخصی خود ،در ابعاد مختلف فردی ،خانوادگی و همه ابعاد اجتماعی ،سبکی از زندگی
را نمایان داد که مرادهای خدای متعال در بخش های مختلف را عینیت و تشخص بخشید.
منابع
 .1ابن ابی الحدید ،عزالدین1378 ،ق ،شــرح نهج البالغه ،تحقیق مح ّمد ابوالفضل ابراهیم،
بیجا؛ داراحیاء الکتب العربیه.
 .2ابنابیالدنیا ،عبداهلل بن مح ّمد ،بیتا ،مکارم االخالق ،تحقیق مجدی السید ابراهیم ،القاهره:
مکتبة القرآن.
 .3ابنبطریق ،یحیی بن حســن1407 ،ق ،عمدة عیون صحاح االخبار فی مناقب امام االبرار،
قم :نشر اسالمی.
 .4ابنحاتم عاملی ،یوسفبنحاتم ،بیتا ،الدر النظم ،قم :نشر اسالمی.
 .5ابنحجر عســقالنی ،احمدبن علی1415 ،ق ،االصابه فی تمییــز الصحابه ،تحقیق عادل
احمد ،علی مح ّمد ،بیروت :دارالکتب العلمیه.
 .6ابنحمزه طوســی ،مح ّمد بن علی1412 ،ق ،الثاقب فی المناقب ،تحقیق نبیل رضا علوان،
قم :انتشارات انصاریان.
 .7ابنسعد ،مح ّمد بن سعد ،بیتا ،الطبقات الکبری ،بیروت :دار صادر.
 .8ابنشهرآشوب ،مح ّمدبنعلی1376 ،ق ،مناقب آل ابیطالب ،تحقیق گروهی از اساتید
نجف اشرف ،النجف االشرف :المکتبه الحیدریه.
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 .9ابنطاووس ،سیدعلیبنموسی1414 ،ق ،الدروعالواقعیه ،قم :مؤسسه آلالبیت الحیاءالتراث.
ب الطوائف ،قم:
 .10ــــــــــــــــــــــــــ 1399 ،ق ،الطرائــف فــی معرفه مذاهــ 
مطبعه الخیام.
 .11ــــــــــــــــــــــــ 1370 ،ق ،کشــفالمحجه لثمره المهجه ،النجف االشــرف:
المطبعه الحیدریه.
 .12ابنطیفور ،احمدبن ابیطاهر ،بیتا ،بالغات النساء ،قم :مکتبه بصیرتی.
 .13ابنعســاکر ،علیبنحسن1415 ،ق ،تاریخ مدینه دمشــق ،تحقیق علی شیری ،بیروت:
دارالفکر.
 .14ابنعقــده کوفی ،احمدبنمح ّمد ،بیتا ،فضائل امیرالمؤمنین ،تحقیق عبدالرزاق مح ّمد
حسین فیضالدین؛ بیجا ،بینا.
 .15ابنقتیبه دینوری ،عبداهللبن مســلم1413 ،ق ،االمامه والسیاسه ،تحقیق علی شیری ،قم:
الشریف الرضی.
 .16ابنقولویه قمی ،جعفربن مح ّمد1417 ،ق ،کاماللزیارات ،تحقیق جواد قیومی ،قم :نشــر
اسالمی.
 .17ابنمردویــه اصفهانــی ،احمدبن موســی1424 ،ق ،مناقــب علیبنابیطالب ،تحقیق
عبدالرزاق مح ّمد حسین ،قم :انتشارات دارالحدیث.
ح الجنان فی تفسیر القرآن،
 .18ابوالفتوح رازی ،حسینبنعلی1408 ،ق ،روض الجنان و رو 
تحقیق یاحقی ،ناصح ،مشهد :آستان قدس رضوی.
 .19ابوداوود سجســتانی ،سلیمانبناشعث1410 ،ق ،ســنن ابن داوود ،تحقیق سعید مح ّمد
لحام ،بیروت :دارالفکر.
 .20احمدبنحنبل ،شیبانی ،مسند احمدبنحنبل ،بیتا ،بیروت :دار صادر.
 .21اربلی ،علیبن عیسی1405 ،ق ،کشف الغمه فی معرفه االئمه ،بیروت :داراالضواء.
 .22آراســته خو ،مح ّمــد ،1381 ،نقد و نگرش بر فرهنــگ اصطالحات علمی -اجتماعی،
تهران :انتشارات چاپخش.
 .23آگ برن ،ویلیام فیلدینگ ،نیم کوف ،مایر فرانسیس ،1380 ،زمینه جامعهشناسی ،ترجمه
امیر حسین آریانپور ،تهران :نشر گستره.
 .24اسکافی ،مح ّمدبن همام ،بیتا ،التمحیض ،قم :مدرسه االمام المهدی.
 .25بخاری ،مح ّمدبن اسماعیل ،بیتا ،التاریخ الکبیر ،ترکیه :المکتبه االسالمیه.
 .26ــــــــــــــــــــــــ 1401 ،ق ،صحیح البخاری ،بیروت :دارالفکر.
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 .27بســتانی ،فواد افرام ،1376 ،المنجد االبجدی(فرهنگ بجدعربی -فارسی) ،ترجمه رضا
مهیار ،تهران :بینا.
 .28بیهقی ،احمدبنحسین1416 ،ق ،السنن الکبری ،بیروت :دارالفکر.
 .29ــــــــــــــــــــ 1405 ،ق ،دالئلالنبــوه ومعرفه احوال صاحب الشــریعه ،تحقیق
عبدالمعطی قلعجی بیروت :دارالکتب العلمیه.
 .30تفسیر منسوب به امام عســگری1409 ،ق ،التفسیر المنسوب الی االمام العسگری،
قم :مدرسه االمام المهدی.
 .31جرجانی ،علیبن مح ّمد1405 ،ق ،التعریفات ،تحقیق ابراهیم االبیاری ،بیروت :دارالکتاب
العربی.
 .32حاکم حسکانی ،عبیداهللبنعبداهلل1411 ،ق ،شواهدالتنزیل ،تحقیق مح ّمدباقر محمودی،
تهران :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
 .33حاکم نیشــابوری ،مح ّمدبنعبداهلل ،بیتا ،المســتدرک علی الصحیحین ،تحقیق یوسف
مرعشلی ،بیروت :دارالمعرفه.
 .34حلبی ،علیبن برهان1400 ،ق ،السیره الحلبیه ،بیروت :دارالمعرفه.
 .35حمیری قمی ،عبداهللبن جعفر1401 ،ق ،کفایه االثر فی النص علی االئمه االثنیعشر،
تحقیق سید عبداللطیف حسینی کوه کمری ،قم :انتشارات بیدار.
 .36خواجه نصیر طوســی ،مح ّمدبنمح ّمد ،1360 ،اخالق ناصری ،تحقیق مینویی ،حیدری،
تهران :بینا.
 .37خوارزمی ،موفقبن احمد1411 ،ق ،المناقب ،تحقیق مالک محمودی ،قم :نشر اسالمی.
 .38دارمی ،عبداهللبن رحمن1349 ،ق ،سنن الدارمی ،دمشق :مطبعه االعتدال.
 .39دوالبــی ،مح ّمدبن احمــد1407 ،ق ،الذاریةالطاهره النبویه ،تحقیق ســید مح ّمد جواد
حسینی ،قم :نشر اسالمی.
 .40راغب اصفهانی ،حسینبنمح ّمد1404 ،ق ،مفردات الفاظ القرآن ،بیجا :نشرالکتاب.
 .41راوندی ،ســید فضلاهللبنعلی ،1377 ،النوادر ،تحقیق ســید رضا علی عســگری ،قم:
انتشارات دارالحدیث.
 .42زبیدی ،ســید مح ّمد مرتضی حسینی1414 ،ق ،تاج العروس من جوهرالقاموس ،تحقیق
علی شیری ،بیروت :دارالفکر.
 .43زرندی ،مح ّمدبنیوســف1377 ،ق ،نظم دررالسمطین فی فضائل المصطفی والمرتضی
والبتول والسبطین ،اصفهان :مکتب االمام امیرالمؤمنین العامه.
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 .44زمخشــری ،محمودبن عمر1412 ،ق ،ربیع االبرار و نصوص االخبار ،تحقیق عبداالمیر
مهنا ،بیروت :مؤسسه العلمی.
 .45زیدبن علی ،مسند زید بن علی ،بیتا ،بیروت :دار مکتبه الحیاء.
 .46سمهودی ،علیبن احمد2006 ، ،م ،وفاء الوفاء باخبار دار المصطفی ،بیروت :دارالکتب
العلمیه.
 .47سیدرضی ،مح ّمدبن حسین ،بیتا ،المجازات النبویه ،تحقیق طه مح ّمد زینی ،قم :مکتبه
بصیرتی.
 .48ســید مرتضی ،علی بن حسین1403 ،ق ،امالی ،تحقیق سید مح ّمد نعسانی ،قم :کتابخانه
مرعشی نجفی.
 .49سیوطی ،جاللالدین1413 ،ق ،مسند فاطم ه الزهراء ،بیروت :مؤسسه الکتب التقافیه.
 .50ــــــــــــــــــ  ،بیتا ،الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور ،بیروت :دارالمعرفه.
 .51شاذان قمی ،شاذان بن جبرئیل1381 ،ق ،الفضائل ،النجف االشرف :المطبعه الحیدریه.
 .52صالحی شــامی ،مح ّمدبن یوسف1414 ،ق ،سبل الهدی والرشــاد فی سیرة خیرالعباد،
تحقیق عادل احمد ،علی مح ّمد ،بیروت :دارالکتب العلمیه.
 .53صدوق ،مح ّمد بن علی1417 ،ق ،االمالی ،قم :مؤسسه البعثه.
 .54ـــــــــــــــــــــ 1404 ،ق ،الخصال ،تحقیق علیاکبر غفاری ،قم :نشر اسالمی.
 .55طباطبائی ،سید مح ّمد حسین1417 ،ق ،المیزان فی تفسیر القرآن ،قم :نشر اسالمی.
 .56ـــــــــــــــــــــــــ 1417 ،ق ،سنن النبی ،تحقیق مح ّمدهادی فقهی ،قم :نشر
اسالمی.
 .57طبرانی ،سلیمان بن احمد1415 ،ق ،المعجم الوسط ،بیجا :دارالحرمین.
 .58ــــــــــــــــــــــ 1404 ،ق ،المعجم الکبیر ،تحقیق حدی سلفی ،بیروت :داراحیاء
التراث العربی.
 .59طبرسی ،احمدبن علی1386 ،ق ،االحتجاج ،تحقیق مح ّمدباقر خرسان ،النجف االشرف:
دارالنعمان.
 .60طبرسی ،حسن بن فضل1392 ،ق ،مکارم االخالق ،قم :الشریف الرضی.
 .61طبرسی ،فضل بن حسن1417 ،ق ،اعالم الوری ،قم :مؤسسه آل بیت الحیاءالتراث.
 .62طبری ،احمدبن عبداهلل1356 ،ق ،ذخائر العقبــی فی مناقب ذویالقربی ،القاهره :مکتبه
القدسی.
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 .63طبری ،مح ّمدبن ابیالقاســم1420 ،ق ،بشــاره المصطفی لشیعه المرتضی ،تحقیق
جواد قیومی ،قم :نشر اسالمی.
 .64طبــری ،مح ّمد جریر1415 ،ق ،جامع البیان عن تأویل آی القرآن ،تحقیق صدقی جمیل
عطار ،بیروت :دارالفکر.
 .65طبــری امامی ،مح ّمدبن جریر1415 ،ق ،المسترشــد فی امامة امیرالمؤمنین علی بن ابی
طالب ،تحقیق احمد محمودی ،بیجا :مؤسسه فرهنگ اسالمی کوشانپور.
 .66ــــــــــــــــــــــــــ 1413 ،ق ،دالئل االمامه ،قم :مؤسسه البعثه.
 .67طریحی ،فخرالدین1408 ،ق ،مجمع البحرین ،تحقیق ســید احمد حسینی ،تهران :دفتر
نشر اسالمی.
 .68طوسی ،مح ّمدبنحسن1414 ،ق ،االمالی ،تحقیق مؤسسه البعثه ،قم :دارالثقافه.
 .69ــــــــــــــــــــ  ،1364 ،تهذیب االحکام ،تحقیق ســید حسن موسوی خرسان،
تهران :دارالکتب االسالمیه.
 .70عاملی نباطی ،علی بن یونس1384 ،ق ،الصراط المســتقیم الی مستحقی التقدیم ،تحقیق
مح ّمد باقر بهبودی ،بیجا :المکتبه المرتضویه.
 .71عیاشی ،مح ّمدبنمسعود ،بیتا ،تفسیرالعیاشی ،تحقیق سید هاشم رسولی محالتی ،تهران:
المکتبةالعلمیه االسالمیه.
 .72فتال نیشابوری ،مح ّمدبنحسن ،بیتا ،روضهالواعظین ،قم :الشریف الرضی.
 .73قطب راوندی ،ســعید بن هبــة اهلل1409 ،ق ،الخرائج و الجرائح ،قم :مؤسســه االمام
المهدی.
 .74کوفی ،مح ّمد بن ســلیمان1412 ،ق ،مناقب االمــام امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب،
تحقیق مح ّمد باقر محمودی ،قم :مجمع احیاء الثقاله االسالمیه.
 .75کلینــی ،مح ّمدبن یعقوب ،1363 ،الکافی ،تحقیق علی اکبــر غفاری ،تهران :دارالکتب
االسالمیة.
 .76متقی هندی ،علی1409 ،ق ،کنزالعمال فی ســنن القوال واالفعال ،تحقیق بکری حیانی،
صفوهالسقا ،بیروت :مؤسسه الرساله.
 .77مجلســی ،مح ّمد باقــر1403 ،ق ،بحاراالنــوار ،تحقیق مح ّمد باقر بهبــودی ،بیروت:
داراحیاءالتراث العربی
 .78مرعشی نجفی ،سید شهاب الدین ،بیتا ،شرح احقاق الحق ،قم :کتابخانه مرعشی نجفی.
 .79مسلم نیشابوری ،مسلمبن حجاج ،بیتا ،صحیح مسلم ،بیروت :دارالفکر.
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 .80مصباح یزدی ،مح ّمدتقی ،1367 ،دروس فلسفه اخالق ،تهران :انتشارات اطالعات.
 .81معزی مالیری ،اسماعیل1399 ،ق ،جامع احادیث الشیعه ،قم :المطبعه العلمیه.
 .82مغربــی ،قاضی نعمانبنمح ّمد تمیمی1383 ،ق ،دعائم االســام ،تحقیق آصف فیضی،
القاهره :دارالمعارف.
 .83ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1414 ،ق ،شــرح االخبــار فــی فضائل االئمه
االطهار ،تحقیق سید مح ّمد حسینی جاللی ،قم :نشر اسالمی.
 .84مفید ،مح ّمدبنمح ّمد1414 ،ق ،االرشاد فی معرفه حجج اهلل علی العباد ،تحقیق مؤسسه
آل بیت لتحقیق التراث ،بیروت :دارالمفید.
 .85ــــــــــــــــــــ 1414،ق ،المزار(مناســک المزار) ،تحقیق سیدمح ّمدباقر ابطحی،
بیروت :دارالمفید.
 .86مناوی ،مح ّمدبنعلیم1410 ،ق ،التعاریف ،تحقیق مح ّمدرضوان الدایه ،بیروت :دارالفکر.
 .87هاللی عامری ،ســلیمبن قیس1420 ،ق ،کتاب سلیمبنقیس ،تحقیق مح ّمدباقر انصاری،
قم :نشرالهادی.
 .88هیثمی ،علیبنابیبکر1408 ،ق ،مجمع الزوائد و منبع الفوائد ،بیروت :دارالکتب العلمیة.

