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 چكيده

هاي مورد تأكيد قرآن كريم و      ترين اصول و ارزش     يكي از مهم "وحدت"
تحقيق حاضر، بررسي  ي  هو حضرت زهرا(س) است. مسأل   (ع)معصومين ي  هائم

منظور، از      اين     اسالمي از منظر حضرت زهرا(س) است؛ به ي  هموانع وحدت در جامع
ايم كه از منظر      اين نتيجه دست يافته استفاده كرده و به "تحليلي -اكتشافي"روش 

ير اسالم ناب و لغزش در آن حضرت: عدم اعتقاد واقعي به توحيد، انحراف از مس
ترين موانع ايجاد وحدت در جامعه اسالمي محسوب      انتخاب رهبر شايسته، مهم

 گردند.  اسالمي مي ي  ههاي مثبت جامع  شوند و موجب هدم ظرفيت     مي
 

 كليدي: هاي  واژه
 حضرت زهرا(س)، تفرقه، وحدت، موانع وحدت.

                                                      
 .)s.lakzaee@yahoo.comعضو هيأت علمي دانشگاه زابل ( ∗
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 مقدمه
انسان پرورش يافت. مطالعه در احوال و حضرت زهرا(س) در دامان بهترين 

شخصيت منحصر به فرد ايشان  ي  هدهند     علمي و عملي حضرت زهرا نشان ي  هسير
چون: شرافت و   هاي متعددي هم  است. در بررسي ابعاد شخصيتي ايشان مؤلفه

منزلت خانوادگي، والدت الهي، ازدواج معنوي، پيروي و دفاع از حريم اسالم و 
واليت، علم و معرفت، از خود گذشتگي، شجاعت، صبر و استقامت در امامت و 

 :1393؛ مقيمي حاجي، 27-23: 1374(انصاري، راه اسالم و عرفان و معنويت آشكار است 

 .)1385و حكيم،  49-68
حضرت زهرا(س) پس از رسول خدا(ص) هنگامي كه بر سر جانشيني پيامبر 

شدن اسالم از مسير خود و از      ترس خارج ميان مسلمانان فتنه و اختالف افتاد، از
هاي      همراه حضرت علي(ع) مشقات و رنج     رفتن زحمات پيامبر اسالم، به     بين

فراواني را متحمل شد و تالش نمود دين خدا از مسير اصلي خود خارج نشود و 
زهرا  هاي بعد منتقل گردد. از منظر حضرت     اسالم و فرهنگ اسالمي ناب به نسل

هايي كه      ترين راه  مند     ترين و ارزش     و نيز تأكيدات مكرر قرآن كريم، يكي از مهم
تواند به گسترش دين خدا كمك كند، وحدت و انسجام امت اسالمي است؛   مي

 باشد. ترين مسائل جهان اسالم مي اين مسأله امروز نيز از مهم
باري      گي اجتماعي است كه نتايج زيانگر زند     تفرقه و شكاف، از عوامل ويران

رفتن      چون: نابودي نظم اجتماعي، هدررفتن نيروي انساني و منابع طبيعي، ازبين     هم
دنبال خواهد داشت.      هاي روحي رواني و... را به     آرامش و امنيت، ايجاد ناهنجاري

به نقش وحدت در جامعه و وار،      عنوان يكي از معصومين بزرگ     حضرت زهرا به
 ي  هتوان گفت كه ايشان در هم     مييقين      بهخوبي واقف بود.      ضرورت وجود آن به

هاي اصيل  شان، به احياي اوامر خداوند و آموزه     ابعاد زندگي كوتاه اما با بركت
 :1386(نحوي، اهللا اهتمام جدي و مؤثري داشت      مكتب اسالم و اعتصام به حبل

227-226(. 
بر جهان و دنياي اسالم، وحدت اسالمي در دوران      با توجه به شرايط حاكم

سرنوشت مسلمانان  ي  هكنند     ناپذير و تعيين     عنوان يك ضرورت اجتناب     معاصر به
هاي سياسي، فرهنگي و اجتماعي مطرح شده است. وحدت امت اسالمي   در عرصه

هاي مورد تأكيد قرآن و معصومين است. حضور   زشترين اصول و ار     از مهم
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گردد. با   امت اسالمي مي ي  هوحدت و انسجام اسالمي باعث شكوفايي و توسع
شود كه همواره   نگاهي به تاريخ پيامبر اسالم و معصومين، اين نكته حاصل مي

ي امت اسالم ي  ههاي معصومين در راستاي ايجاد وحدت و دوري از تفرق     فعاليت
بوده است. پيامبر اسالم و پس از ايشان حضرت علي(ع) و حضرت فاطمه(س) 

وجود آورده      سعي نمودند تا امت نوپايي را كه پيامبر اسالم با زحمات فراوان به
هاي فراواني را تحمل   بود، بر مدار و محور وحدت حفظ كنند و در اين راه سختي

 نمايند.
قرآن و پيامبر اسالم، در تمام عمر خود براي  حضرت زهرا با استفاده از تعاليم

ويژه      ترويج فرهنگ اسالم تالش نمود؛ لذا شناخت سيره و منش معصومين و به
خوب و سالم كمك كند. اين  ي  هتواند ما را در داشتن يك جامع  حضرت زهرا مي

علمي و عملي حضرت زهرا، موانع وحدت  ي  همقاله درصدد است با رجوع به سير
جايي كه      همبستگي امت اسالمي را مورد بررسي و كاوش قرار دهد. از آن و

 ي  ههاي مثبت جامع  رفتن ظرفيت     تفرقه و اختالف در ميان مسلمانان، باعث ازبين
حضرت  ي  همعصومين و البته سير ي  هگردد، كشف اين عوامل در سير  اسالمي مي

اسالمي بر مدار وحدت بيانجامد. روش  ي  هتواند به ايجاد يك جامع  زهرا(س) مي
اي   روش كتابخانه     تحليلي است و گردآوري اطالعات به -اين مقاله توصيفي

صورت پذيرفته است. ذكر اين نكته ضروري است كه منابع مستقلي با اين 
ارزشمند شش جلدي  ي  هعنوان نمونه: در مجموع     موضوع مشاهده نشد؛ به

. از )1393(رشاد، خورد  چشم نمي     اي راجع به اين موضوع به مقالهفاطمي،  ي  هدانشنام
طور كلي مطالب زيادي با نگاه علمي و مخصوصاً از منظر اجتماعي و      طرفي به

سياسي راجع به حضرت زهرا وجود ندارد و الزم است كه اين نقص توسط 
 گران برطرف شود.     محققان و پژوهش

 وحدت
بودن و يگانگي معنا شده است. در      بودن، يگانه     به يكي وحدت مقابل كثرت و
افراد يك ملت در آمال و  ي  هاشتراك هم«خوانيم:      تعريف مفهوم وحدت مي

 .(معين، ذيل واژه وحدت)» شمار آيد     واحدي به ي  همجموع ي  همنزل     مقاصد، چنان كه به
اشاره شده است:  "وحدت"ها به      آيات زيادي در قرآن وجود دارند كه در آن

 اصالح«، )164(نساء: » اصلحوا«، )2(مائده: » تعاونوا«، )103عمران:      (آل» واعتصموا«
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 امة«، )92(انبيا: » امةٌ واحدة«، )63(انفال: » الَّف بينهم«، )114(نساء: » بين الناس
(حجرات: » اخوة«و  )128(بقره: » صبغة اهللا«، )22(مجادله: » اهللا     حزب«، )142(بقره: » وسط

 ي  ه؛ و در مرتب"توحيد". محور وحدت در ديدگاه قرآني، )42-29: 1392(پورفرد،  )10
 فرستد     سوي اهل كتاب مي     است. قرآن كريم پيامبر را به "دين اسالم"ديگر 

 كند و     و از آنان براي پيوستن به شعار توحيد و جدايي از غير او دعوت مي
 فرمايد:  مي

اي كه بين ما      اي پيامبر! به اهل كتاب بگو، بياييد بر اساس كلمه«
ديگر را در برابر      و شما مشترك است، غير از خدا را نپرستيم و يك

عنوان رب و پروردگار نگيريم (وحدت كنيم). پس اگر      خداوند به
هل تسليم در برابر حق روي برگرداندند بگوييد، شاهد باشيد كه ما ا

 .)64عمران:      (آل» هستيم
است و مشركان و  "توحيد"دهد كه مرز اتحاد،      شريفه نشان مي ي  هاين آي

كنند، در وحدت ديني پذيرفته نخواهند      كافران كه بر محور غيرتوحيد حركت مي
رسول شد. در تبيين محور وحدت، آيات ديگري نيز وجود دارد كه اعتقاد به 

ترتيب وحدت واقعي      اين     كند. به     االمر و قبول حكم را اضافه مي     خدا، اعتقاد به اولي
 عمران آمده است:     آل ي  هشود. در سور     با توجه به اين آيات تفسير مي

همگي به ريسمان الهي  واعتَصمواْ بِحبلِ اللّه جميعا والَتَفَرَّقُواْ؛«
 .)103عمران:      (آل» نيد و متفرّق نشويدچنگ ز

خواهد كه با اسالم از دنيا خارج شوند. از      شريفه از مسلمانان مي ي  هاين آي
رو اعتصام به ريسمان الهي با توحيد منهاي نبوت پيامبر و لوازم آن صادق      اين

 .)1377(حكيم، نيست 
شدن مذاهب و يا      معناي يكي     بايد توجه داشت كه مفهوم وحدت اسالمي به

وحدت، نه شدني است و نه منظور  وحدت اعتقادي و ديني نيست؛ زيرا اين نوع
گرفتن اختالفات و      معناي ناديده     داعيان اين نوع وحدت بوده است. وحدت به

شدن شيعه نيست. مقصود از وحدت اسالمي، همبستگي      شدن سني، يا سني     شيعه
و اتحاد پيروان مذاهب گوناگون با وجود اختالفات مذهبي، در برابر مسلمانان 

 هاي امت اسالمي است.       دشمنان اسالم و بيگانگان، جهت استفاده از ظرفيت
كه بين دو      اين سنت اين است كه با توجه به     معناي صحيح وحدت شيعه و اهل

محور اين مشتركات  مذهب، مشتركات بسياري وجود دارد، دو گروه بايد بر
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ديگر همكاري و همياري      هم نزديك شوند؛ براي حفظ و تعالي اسالم با هم     به
داشته باشند؛ زيرا هر دو، دشمن واحدي دارند. دشمنان اسالم، دشمنان هر دو 
مذهب هستند. در برابر اين دشمنان و براي جلوگيري از سوء استفاده آنان از 

ها بر وجوه اشتراك خود تكيه كنند، تا بتوانند در      ل آناختالفات، بايد در مقاب
برابر دشمنان اسالم كه دشمن مشترك شيعه و سني هستند، از خود دفاع كنند 

هاي طوالني است كه در مسائل گوناگون      . شيعه و سني، قرن)2: 1380(پيغان، 
ها شده و      گسست ي  هيانگيزان، ما     اختالف نظر دارند و اين امر، گاه از سوي فتنه

گمان، يكي از عللِ ضعف      هاي فراوان در تاريخ ايجاد كرده است. بي     بلكه نزاع
 استعمار غرب نيز همين امر است. ي  همسلمانان در حال حاضر در برابر هجم

شيعه و سني، هر دو مسلمان هستند و در اعتقادات، احكام، اخالق و... 
هايي      طبيعتاً بين اين دو مذهب بزرگ اسالمي، اختالفمشتركات زيادي دارند. 

ها نبايد منجر به خصومت و      نيز وجود دارد كه انكارشدني نيست؛ اما اين اختالف
عالمه  دشمني شود و به اساس اتحاد و برادري اسالمي ضربه وارد كند.

سياست، سبب جدايي شيعه و سني شد؛ همو نيز بايد سبب «گويد:   الدين مي     شرف
. منظور اين است كه سياست )8ق: 1396الدين،      (شرف» اتحاد شيعه و سني شود

هاي بيگانگان، فرق اسالمي و از جمله شيعه و سني را از هم   استعماري و دسيسه
ها را      دشمن مشترك نيز آن منظور مقابله با     جدا كرده است؛ بايد سياست اسالمي به

كارهاي تحقق اين همبستگي و ايجاد امت اسالمي   هم پيوند دهد. در راستاي راه     به
 كنيم.  علمي و عملي حضرت زهرا پس از پيامبر اسالم توجه مي ي  هسير     به

 موانع وحدت در جامعه اسالمي
ترين موانعي كه موجب      فكري و عملي حضرت زهرا، مهم ي  هبا بررسي منظوم

اند از: انحراف از مسير اسالم، هواپرستي و      گردند، عبارت  اختالف در جامعه مي
تعصب، نشناختن حقيقت اسالم، شرايط اقتصادي و جهل كه در ادامه به هر يك 

 پردازيم. ها مي     از آن

 شدن از مسير اسالم     . منحرف  1
عنوان عامل مهمي در ايجاد اختالف و      تواند به  شدن از مسير اسالم مي     منحرف

تواند با حفظ  . انحراف از اسالم مي)111: 1386(موسوي گرمارودي، تفرقه در جامعه باشد 
چون: اسالم      عنوان اسالم نيز صورت بگيرد؛ امام خميني از اين مسأله با تعابيري هم
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طلبان، اسالم      درد، اسالم راحت     داري، اسالم مستكبرين، اسالم مرفهين بي سرمايه
داران خدانشناس و در يك      نماهاي متحجر و سرمايه     طلبان، اسالم مقدس     فرصت

 .)56: 1394(هاشميان و نامخواه، كرد  كالم، اسالم آمريكايي ياد مي
توانند در   براي انحراف از مسير اسالم و بروز اختالف، چند عامل مهم مي

 اند از:     يرگذار باشند. اين عوامل عبارتجامعه تأث

 عدم انتخاب رهبر شايسته -  1-  1

، از نظر حضرت »باشند  ها به دين ملوكشان مي  امت«با توجه به اين گفته كه: 
هاي اسالمي و از   رهبر، نقش مهمي در ايجاد ارزش ي  ه) شيوه و سيرسزهرا(

المي و از جمله وحدت، باعث هاي اس  توجهي به ارزش  جمله وحدت دارد. بي
 ترين عوامل ايجاد وحدت در جامعه     شود. از مهم  ظهور ناهنجاري در جامعه مي

بر      اسالمي، رهبر عالوه ي  هانتخاب رهبر شايسته است. در جامع -بعد از توحيد  -
آن  ي  هامور دنيوي، به امور دين نيز بايد توجه داشته باشد. نبوت و در ادام ي  هادار

رو حضرت      امامت، محور وحدت و اعتالي فرهنگ اسالمي در جامعه است. از اين
زهرا(س) با همدلي و همراهي با پيامبر اسالم در زمان اذيت و آزار قريش، و 

عنوان      گري، حمايت و اطاعت از حضرت علي(ع) به     پس از ايشان با روشن
 ي  هاين مطلب بودند كه وحدت جامعه در ساي ي  هدهند     جانشين پيامبر، عمالً نشان

ها را بدون رهبر شايسته، در      شود. ايشان حركت و هدايت انسان  امامت ايجاد مي
داري نااهالن را سبب دور شدن مردم از صراط      دانستند و زمام  حالت سكون مي

معرفي  ديدند. ايشان در مورد ضرورت وجود امام براي هدايت مردم و  مستقيم مي
 فرمايد:  رهبر شايسته مي

شنيدم كه پيامبر گرامي اسالم(ص) فرمود: علي(ع) بهترين «
دهم. علي(ع)   كسي است كه او را جانشين خود در ميان شما قرار مي

فرزند از فرزندان  9و دو فرزندم (حسن(ع) و حسين(ع)) و 
اطاعت  ها     اند. اگر از آن  حسين(ع) پيشوايان و اماماني پاك و نيك

؛ بحاراالنوار، 199ق: 1401(الخزاز قمي، » كنيد، شما را هدايت خواهند نمود

 .)55: 1375؛ دشتي طبراني، 353: 36ق، ج 1403
حضرت زهرا(س) تا زمان حيات خويش، همواره به اين روشنگري ادامه 

 دادند.
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 حضور علماي فاسد و دنياطلب -  2 -  1

هاي دنيوي خودشان باشند، عامل   ل بهرهدنبا     اگر علماي يك جامعه فقط به
گمراهي آن جامعه را فراهم خواهد كرد. در طول تاريخ، انحراف در اديان و ايجاد 

دست عالمان دنياپرست اتفاق افتاده است. در زمان پيامبر(ص)      تفرقه در جامعه به
ن را طلبي بودند كه نفع شخصي و دنيوي خودشا     مخالفان ايشان، عالمان فرصت

طلب      كردند. پس از پيامبر و در زمان حضرت زهرا(س) نيز افرادي جاه     دنبال مي
لوح، اسالم را از مسير اصلي آن منحرف كردند و اختالف و چند دستگي      و ساده

ويژه      و به   (ع)اسالمي تحميل نمودند. اگر مقاومت معصومين ي  هرا به جامع
ماند. عملكرد   امروز ديگر نامي از اسالم باقي نميحضرت زهرا(س) نبود، تا 

حضرت در مقابل غاصبان خالفت، حمايت ايشان از مقام امامت و واليت و 
(موسوي فدكيه شاهدي بر اين مدعا است  ي  هايشان در خطب ي  هسخنان كوبند

 .)111: 1386گرمارودي، 

 ها و هنجارهاي اسالمي     توجهي به ارزش  بي -   3 -  1

اسالمي باعث انحراف دين از مسير  ي  هگونه كه انحراف عالم در جامع     همان
كم به ضد ارزش مبدل   هاي جامعه نيز كم  دنبال آن ارزش     شود، به  اصلي خود مي

طلبي و   سقيفه، محصول جاه ي  هنمايند. واقع  ها در جامعه ظهور مي  شده و ناهنجاري
ها و انحرافاتي   . اين جريان سنگ بنايي براي بدعتدنياپرستي عالمان آن عصر بود

شد كه بعدها در تاريخ اسالم پديد آمد. حضرت زهرا(س) در مورد پيدايش اين 
 فرمايد:  انحرافات و اختالفات مي

پس خالفت را بگيريد و برويد، ولي بدانيد پشت اين شتر «... 
باقي است و زده؛ عار و ننگ آن      خالفت زخم است و پاي آن تاول

نشان از غضب خدا و ننگ ابدي و جاودان دارد. و هركس آن را 
ها احاطه دارد، وارد   خدا كه بر قلب ي  هبگيرد، فردا به آتش برافروخت

زودي آنان كه      دهيد برابر چشم خداست و به  چه انجام مي     شود. آن  مي
گردند.   باز مي كدام جايگاه آتشين     ستم كردند، خواهند دانست كه به

مردم! من دختر آن كسي هستم كه شما را از عذاب جهنم كه در 
نبال كار خود      توانيد انجام دهيد؛ ما هم به  پيش است خبر داد. هرچه مي
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ق: 1386(طبرسي، رويم. شما منتظر بمانيد كه ما هم منتظر خواهيم ماند   مي

 .)163: 1، ج1415و دمشقي الباعوني،  355ق: 1379؛ صدوق، 141: 1ج

 . هواپرستي  2
رفتن حق و حقيقت در پيروي از هواهاي نفساني است؛      تفرقه و ازبين ي  هريش

منافع ظاهري و زودگذر مادي هستند.  ي  هچراكه هواهاي نفساني دربرگيرند
هواپرستي با حقيقت و راستي بعيد است؛ زيرا با وجود  "وحدت"بنابراين، 

باره      ها محال خواهد بود. قرآن كريم دراين     انسان اختالف، اتحاد و همدلي
 فرمايد:  مي

گونه كه مأموري، ايستادگي      دعوت پرداز و همان     بنابراين، به«
ها را پيروي نكن و بگو: به هر كتابي كه خدا      هاي آن     كن؛ و هوس

 .)15(شوري: » نازل كرده است، ايمان آوردم
شدن افراد در برابر      شود كه علت تقسيم     مطلب اشاره مي در اين آيه به اين

اديان، شك و تحير و حسد است و ريشه در هواهاي نفساني دارد؛ زيرا شكي كه 
پيروي از  ي  هجهل نيست، بلكه نتيج ي  هبعد از علم و آگاهي ايجاد شود، نتيج

 هواهاي نفساني است.
 ي  هها را از بين ببرد و در ساي     اختالفپيامبر اكرم(ص) مبعوث شده است كه 

گونه كه در تاريخ بيان شده است،   آن، به ترويج معارف بلند اسالم بپردازد. همان
همراه حضرت زهرا(س) تا سه سال به پرورش افراد خاصي كه      پيامبر(ص) به

مت ها ه     مستعد پذيرش آموزهاي اسالم بودند، پرداخت و به تزكيه وتربيت آن
اي منحط از تربيت   گماشت. بنابراين، پيامبر(ص) كار خود را براي دعوت جامعه

افرادي شروع كرد كه بتوانند بر هواي نفس خود غلبه كنند و از دنيا و ظواهر آن 
 دل بكنند و فقط به رضاي حق دل ببندند.

 . تعصب3
از ديگر عوامل تفرقه كه در عرب جاهلي نيز بسيار ريشه داشت، تعصب 

عصبى، كسى است كه حمايت كند خويشاوندان خود را در ظلم. و «است. 
ها احاطه كنند به او و او شديد      اقرباء از جانب پدر است؛ زيرا كه آن "عصبة"

»  نمودن است     كردن و مدافعه     ها. و عصبيت و تعصب، حمايت     آن ي  هواسط     شود به
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توان به خوب و بد تقسيم كرد؛ تعصب      ن تعصب را مي. بنابراي)146: 1389(امام خميني، 
 در راه حق و عدل خوب، و در راه ظلم و باطل مذموم است.

بديهي است كه حاصل وابستگي شديد و غيرمنطقي فكري نسبت به شخص يا 
اي، جز لجاجت و تقليد كوركورانه نخواهد بود. اين لجاجت و تقليد  عقيده

ها را جوشان نگه خواهد داشت.      ري از اختالفبسيا ي  هكوركورانه، سرچشم
گر، اموري مثل: حب ذات و عالقه شديد به نياكان،      هاي ويران  اين تعصب ي  هريش

زدگي و انزواي اجتماعي و فكري      بودن سطح فكر و فرهنگ، شخصيت     پايين
 فرمايد:  كند و مي     است. قرآن كريم به اين مورد اشاره مي

در حقيقت اين امت شماست كه امتي يگانه است و من و «
شان) را ميان خود      پرودگار شمايم. پس از من پروا داريد. تا كار (دين

چه نزدشان بود،      اي به آن     دسته شدند؛ هر دسته     قطعه كردند و دسته     قطعه
 .)52-53(مؤمنون:  "دلخوش كردند
كند كه هر يك، راه   ها را بازگو مي     و گروه احزاب ي  هاين آيه تعصب جاهالن

اند و   اي را بر خود بسته  و آييني را براي خود برگزيده و راه ورود هرگونه انديشه
ها روشن      ها بتابد، تا حقيقتي تازه را بر آن     اي بر فكر آن  دهند نور تازه  اجازه نمي

ايق و رسيدن به اتحاد و وحدت ترين دشمن تبيين حق     سازد. اين حالت بزرگ
اين تعصب، آتش سوزاني است كه پيوندها و وحدت جامعه  ي  ههاست. نتيج  امت

كند. در چنين      تفرقه و اختالف را در ميان افراد ايجاد مي ي  هسوزاند و زمين     را مي
 ي  هو زمين هاي مهلكي وارد سازد     تواند ضربه     آساني مي     شرايطي است كه دشمن به

هاي      بردن تعصب تالش     ماندگي را ايجاد كند. پيامبر اسالم(ص) براي ازبين     عقب
 "معيار برتري افراد، فقط تقوي است"بسياري كرد و كوشيد اين سنت را كه: 

ويژه      و به -معصومين  ي  هرواج دهد. پس از پيامبر اكرم اين رسالت برعهد
 قرار گرفت. - (ع)ليحضرت زهرا(س) و حضرت ع

 . نشناختن حقيقت اسالم4
طور فطري خواهان اين است كه موجود با ارزشي باشد.      هر انساني به

كند. معيار سنجش      ها تالش مي     دليل با تمام وجود براي كسب ارزش     همين     به
 ايه     هاي كاذب جاي ارزش  ها متفاوت است. گاه ارزش     ارزش در فرهنگ

 گيرد. گروهي، ارزش واقعي خويش را در انتساب به خاندان      راستين را مي
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دانند.      ارزش مي ي  هدانند؛ گروهي ديگر مال و ثروت را نشان     معروف و معتبري مي
هاي اجتماعي و سياسي را معيار شخصيت افراد   كه جمع ديگري، سمت     درحالي

 دارد و به ارزشي     ترتيب هر گروهي در مسيري گام برمي     همين     شمارند. به     مي
 بندد.     دل مي

هاي آسماني      جا كه اين امور همه متزلزل، مادي و زودگذر هستند، آيين     از آن
ها خط      آن ي  هاست؛ بر هم   از جمله آيين نوراني اسالم، هرگز با آن موافق نبوده

ويژه تقوا،      به -نسان را در صفات ذاتي او بطالن كشيده و ارزش واقعي ا
چون علم و دانش،   شمارد. اسالم، به اموري هم  مي -پرهيزكاري، تعهد و پاكي او 

دهد.      هاي اخالقي قرار نگيرد، اهميت نمي  اگر در مسير ايمان و تقوا و ارزش
از مسير  شوم سقيفه را كه با انحراف اسالم ي  هحضرت زهرا(س) علت وقوع حادث

دانست   نفاقي مي   اصلي خود باعث ايجاد فرقه و تفرقه در ميان امت اسالمي شد،
 كه ريشه در هواپرستي آنان داشت.

 . شرايط اقتصادي  5
با اقتصاد  -چون: خوراك، پوشاك، مسكن و...      هم -نخستين نيازهاي بشر 

نظر اقتصادي در تنگنا باشد، صورت كه اگر انسان از      تنگاتنگي دارد. بدين ي  هرابط
تر فرصت      تر فكر و تالش انسان متوجه رفع اين نيازها خواهد بود و كم     بيش

اي با   پرداختن به امور متعالي را پيدا خواهد كرد. بنابراين، براي داشتن جامعه
چه باعث      افته، بايد به اقتصاد مردم توجه داشت. آني  هفرهنگ متعالي و توسع

شود، فساد و تبعيض در امور اقتصادي مردم   اختالف و تفرقه از نظر اقتصادي مي
 است.

در صدر اسالم، مسلمانان چنان از نظر اقتصادي در تنگنا بودند كه برخي از 
شان باهم مشترك بود.      هاي     ها حتي لباسي براي پوشيدن نداشتند و لباس     آن

براي سكونت نداشتند و در زير سايباني در اصحاب صفه كساني بودند كه جايي 
كردند. راز موفقيت مسلمانان در آن عصر، صبر و      كنار مسجد زندگي مي

 ي  هدردي طبقات مختلف جامعه بود كه زمين     ها و تعاون و هم     استقامت آن
گيري فرهنگ اسالمي و وحدت را فراهم آورد. حضرت      مساعدت براي شكل

طالب شرايط سخت اقتصادي را تجربه      از كودكي در شعب ابيزهرا(س) كه 
 زيستي بودند.     كامل زهد و ساده ي  هكرده بود، نمون
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اگرچه رفاه نسبي اقتصادي براي تعالي فرهنگ الزم است، بايد توجه داشت 
تن رف     بين     دنبال دارد كه ممكن است باعث تنزل و از     زدگي آفاتي به     كه رفاه

گرايي كه در پي آن، دوري از   چون تجمل     فرهنگ اسالمي شود. آفاتي هم
دهد و به ايجاد فساد و احساس تبعيض و اختالف در جامعه دامن      ها رخ مي  ارزش

 زند.     مي
نكردن انصار از حق      دفاع ابي سكوت وي  هاطمه(س) در ريشحضرت ف

طلبي و      پيامبر(ص)، علت چنين رفتاري را راحتبيت(ع) پس از رحلت      اهل
داند. ايشان در گذران زندگي در تمام امور از جمله لباس،   ها مي     دنياپرستي آن

كرد. با   ها بسنده مي  ترين     مسكن، لوازم زندگي و حتي زيورآالت زنانه به كم
علق به ايشان بود، خيز فدك مت  كه دختر رهبر جامعه بود و سرزمين حاصل     اين

سطح زندگي آن حضرت مثل مردم مستضعف جامعه بود و درآمد فدك را 
كرد. ايشان با اين سيره به متنفذان جامعه يادآوري   صرف مستمندان جامعه مي

اسالمي در جهت اجراي درست احكام الهي و  ي  هكند كه بزرگان جامع  مي
شان در سطح زندگي      گي  يد زندجلوگيري از اختالف، تبعيض و فساد اقتصادي، با

اي داشته باشند، ولي   مردم عادي باشد؛ هرچند بتوانند از مال حالل زندگي آسوده
سر      نبايد راضي شوند كه خودشان در آسايش بوده و مردم در سختي زندگي را به

 رسانند.
 دليل، حضرت زهرا(س) و معصومين(ع) حتي با داشتن اموال،     همين     به
ترتيب      اين     دادند و خودشان زندگي سختي داشتند. به  شان را به مستمندان مي     دارايي

شد و موجبات اشتياق و   ها مي     شدن قلوب مردم به آن     اين روش باعث نزديك
 كرد.  رغبت مردم به دين اسالم را فراهم مي

عايدات فدك توان گفت نوع عملكرد حضرت زهرا در صرف   بنابراين مي
دنبال داشت و حقانيت ايشان را در      جهت رسيدگي به مستمندان، عالقه مردم را به

عنوان      كه اين رفتار حضرت، به     رسانيد؛ تا جايي     ظهور مي ي  هميان مردم به منص
يكي از داليل غصب فدك توسط دشمنان ايشان برشمرده شده است. پس در 

حضرت زهرا، فقر اقتصادي و احساس تبعيض در ميان  عملي ي  هانديشه و سير
هاي ديني   تواند موجبات بروز اختالف و دورشدن مردم از ارزش  مردم جامعه مي

 را فراهم كند.
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 ماندگي علمي     . جهل و عقب6
جهل يكي از عوامل گمراهي انسان و دوري او از حقيقت و وحدت است. 

هاي   اختن مردم و نجات جامعه از تاريكيقرآن كريم اهداف پيامبران را دانا س
ها با تهذيب نفس دانسته است. خداوند در قرآن كريم      نمودن آن     جهالت و عاقل

 فرمايد:  باره مي     در اين
اي از خودشان برانگيخت   سوادان فرستاده  اوست كه در ميان بي«

حكمت  تا آيات او را برايشان بخواند و پاكشان گرداند و كتاب و
 »بديشان بياموزد و آنان پيش از آن در گمراهي آشكاري بودند

 .)2(جمعه: 
سر برد، فكر و      اي كه از نظر علمي فقير باشد و در جهالت و ناداني به  جامعه

تر تحت تأثير انحرافات، خرافات و مسائل      اش نيز فقير خواهد بود و بيش     فرهنگ
 ي  هگونه كه پيامبر اكرم(ص) مردم شبه جزير     پوچ قرار خواهد گرفت. همان

هاي      عربستان را از جهالت فكري، فرهنگي، فساد، اختالف و تباهي با آموزه
هاي زيادي نمود   واالي اسالم نجات داد، حضرت زهرا(س) نيز در اين راه تالش

ل آن ديد، با شجاعت و تدبير به ح  اي از جهالت را در جامعه مي  و هرگاه نشانه
پرداخت. در به تصويركشيدن برخي از اقدامات آن حضرت براي رفع جهل و      مي

 »توان اشاره كرد     عقب ماندگي علمي جامعه، به موارد زير مي

 شد     هايي كه مطرح مي     الف: پاسخ به پرسش

زني خدمت حضرت فاطمه(س) رسيد وعرض كرد: مادري عليل و مريض 
هايي دارد؛ مرا نزد شما فرستاده تا اشكاالت او را با   از پرسشنم ي  هدارم كه دربار

حضرت فاطمه(س)  هاي زيادي از ايشان پرسيد و  شما مطرح كنم. زن پرسش
ها شرمنده شد و   كه تعداد سواالت زياد شد و زن از زيادي پرسش     پاسخ داد تا اين

ود: هر سوالي داري شوم. حضرت فاطمه (س) فرم     گفت: بيش از اين مزاحم نمي
بپرس و از بازگو كردن آن شرمگين مباش؛ اگر كسي در مدت يك روز بار 

اي حمل كند و در   گران و سنگيني را بر دوش كشد و آن را به باالي بام خانه
اي معادل هزار دينار دريافت نمايد، آيا با داشتن چنان پاداش   الزحمه     برابر آن حق

ت و حمل بار گران بر او غيرقابل تحمل است؟ آن زن فراواني تحمل رنج و زحم
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كنم و خود را مزدور خدا      عرض كرد: نه. حضرت فرمود: من هم مزدوري مي
تر از مجموع   ام. مزد و اجرت من در مقابل پاسخ به هر سوالي فزون  قرار داده

من كند. پس      ها و زمين را پر مي  ميان آسمان ي  همرواريدي است كه فاصل
هاي تو      تر و سزاوارتر از اين باربر مزدور هستم تا در پاسخ به پرسش     شايسته

. حضرت زهرا(س) با اين بيان، آن )35: 1390(فياض، احساس رنج و زحمت ننمايم 
گري را در وي      پرسش ي  هطرح پرسش نمود و روحي ي  هزن را تشويق به ادام

اهتمام آن حضرت به آموزش و تعليم و تعلم  ي  هدهند     ترغيب كرد. اين امر نشان
 است.

 ب: پرورش شاگرد

بر تربيت فرزنداني كه در تعالي فرهنگ اسالمي      حضرت فاطمه(س) افزون
ها فقط با قرآن      چون جناب فضه (كه مدت     مؤثر بودند، به پرورش شاگرداني هم

 آورد) پرداخت.     گفت، و كالمي غير از آن به زبان نمي  سخن مي

 ج: روشنگري

گري و هدايت مردم      حضرت زهرا(س) با گفتار و رفتار خويش به روشن
تشريح بيماري جامعه و برخي      سوي شاهراه اصلي اسالم پرداخت. ايشان به     به

 فرمود:  پرداخت و مي     خواص مي
ظهر فيكم حسيكة النفاق ... اتدارا زعمتم خوف الفتنة؛ اال في «

ترس از  ي  هبهان     الفتنة سقطوا و ان جهنم لمحيطة با الكافرين؛ شما به
ايجاد فتنه، سقيفه را تشكيل داديد در حالي كه خودتان در فتنه سقوط 

 .)143تا:   (قمي، بي» كرديد
دليل نداشتن رهبر و      يعني نگراني شما در ظاهر براي اين بود كه مبادا اسالم به

واقعي شما جز غصب  ي  هبرود و اختالف ايجاد شود؛ ولي انگيزسرپرست از بين 
چه آمد، حضرت زهرا(س)      طلبي نبود. در هر روي، با توجه به آن     خالفت و جاه

به نقش علم و آگاهي در رشد فرهنگ اسالمي و ايجاد وحدت بسيار توجه داشتند 
اسالم گواه اين مطلب ها و عملكرد ايشان پس از پيامبر   ها و سخنراني  و خطبه

 است.
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 گيري     نتيجه
علمي و عملي حضرت زهرا(س)  ي  هچه آمد و دقت در سير     با توجه به آن

داشتن نهال نوپاي اسالم ستودني است. آن      تالش ايشان در جهت سر پا نگه
اسالمي و زني دانشمند و  ي  هحضرت در جايگاه فرزند پيامبر و رهبر جامع

بشر تأثيرات  ي  هاسالمي در برابر حوادثي كه بر حال و آيند ي  هامعفرهيخته در ج
هاي فراواني را در اين راه انجام داد.   مهمي داشته و دارد، واكنش نشان داد و تالش

هاي   اين نكته است كه حفظ ارزش ي  هكنند     حضرت زهرا(س) بيان ي  هسير
شود، جز در   ن مهم حاصل نمياسالمي و انساني داراي اهميت فراواني است و اي

داشتن اعتقاد راستين به خداوند، خارج نشدن از مسير اسالم واقعي، انتخاب  ي  هساي
رهبر شايسته و پيروي نكردن از علماي فاسد و عدم تبعيت از هواي نفس و 

دهند كه هرگز نبايد   هاي كوركورانه. حضرت زهرا(س) به ما ياد مي تعصب
مذهبي، سياسي،  ي  هودن تعداد يا وجود شرايط سخت، از انجام وظيفب     دليل كم     به

هاي   فرهنگي و اجتماعي شانه خالي كنيم؛ زيرا سرنوشت، تربيت و عملكرد نسل
 آينده در گرو عملكرد ديروز و امروز ماست.

ويژه حضرت زهرا(س)، وحدت      معصومين(ع) و به ي  هبا توجه به سير
 همراه داشته باشد:     تواند نتايج زير را براي امت اسالمي به  اسالمي مي ي  هجامع

گاه  تواند تكيه قدرتى حقيقى است كه مى ي  هكنند     . وحدت اسالمي فراهم1
ها باشد؛ زيرا اگر  تمدن هاى فرهنگى بين استوارى براى مسلمانان در رويارويى

اعتقاد مترقي و امكانات معنوى باال و نيروى عظيم انساني،  ي  همسلمانان از روحي
مادى فراوان برخوردار باشند؛ اما در صورت عدم وحدت و ايجاد انسجام در درون 

 عظيم كارايي نخواهد داشت. ي  هخودشان، اين مجموع
اى براى پژوهش و اجتهاد در  گسترده ي  هتواند زمين . وحدت اسالمى مى2

هاي فرهنگي، فكري به   ه در روياروييوسيل     اين     منابع اسالمي را فراهم آورد و به
 حل مشكالت انساني بپردازد.

وحدت و انسجام  ي  هاسالمي تنها در ساي ي  هها و استعدادهاي جامع  . ظرفيت3
 گردد.  هاى اسالمي مي نشيند و وحدت اسالمى موجب الگوشدن ديدگاه  به بار مي

يشرفت و رشد . وحدت اسالمى، دستاورد طبيعى تكامل انسان و گوياى پ4
گردد. اين   ايجاد صلح و آرامش در جامعه مي دينى است و موجب ي  هفكرى جامع
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 اسالمي از منظر 
 حضرت زهرا(س)

 )22تا  7(

هاي مختلف علمي، ديني، فرهنگي،   كار، رشد و تكامل جامعه و مردم در عرصه
 دنبال خواهد داشت.     اقتصادي و ... را به

 
 منابع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .قرآن كريم

). وحدت اسالمي از ديدگاه قرآن و سنّت. ترجمه: عبدالهادي 1377محمدباقر (حكيم،  .1
 زاده. قم: تبيان.     فقيهي

در: فصلنامه علوم  "گرايي تا واگرايي     امت واحده؛ از هم"). 1380اهللا (     پيغان، نعمت .2
 .15 ي  هسياسي، شمار

در:  "هاي اسالمي  نقش حضرت زهرا(س) در تعالي مولفه"). 1390فياض، حميده ( .3
 .9طهورا، شماره 

در: فصلنامه  "وحدت و همبستگي سياسي از منظر قرآن"). 1392پورفرد، مسعود ( .4
 .2سياست متعاليه، شماره 

جلد). تهران: پژوهشگاه فرهنگ و انديشه  6( ). دانشنامه فاطمي1393اكبر (     رشاد، علي .5
 اسالمي. 

فرهنگي امام  ي  هجايگاه نظري"). 1394هاشميان، سيد محمدحسين و نامخواه، مجتبي ( .6
 .42شماره  سال دوازدهم، . فصلنامه مطالعات انقالب اسالمي،"در فهم انقالب اسالمي

). شرح چهل حديث. تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار 1389اهللا (     امام خميني، سيد روح .7
 ).51امام خميني (چاپ 

اكبر رشاد. تهران:      ). زير نظر علي1). دانشنامه فاطمي(ج1393قيمي حاجي، ابوالقاسم (م .8
 پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي.

). پيشوايان هدايت: صديقه كبري 1385حكيم، سيدمنذر با همكاري عدي غريباوي ( .9
 .  (ع)بيت     . قم: مجمع جهاني اهل  (س)فاطمه زهرا

الحياة في كلمات فاطمة الزهرا(س). قم: مؤسسه      ). نهج1375دشتي طبراني، محمد ( .10
 .  (ع)اميرالمؤمنين

 ). فاطمه(س)؛ تجلي غيب. تهران: علم.1386نحوي، محمدباقر ( .11
 ق). بحاراالنوار. بيروت: الوفا. 1403مجلسي، محمدباقر ( .12
م: دفتر ). اجتهاد در مقابل نص. ترجمه: علي دواني. ق1385الدين، عبدالحسين (     شرف .13

 انتشارات اسالمي.
 االحزان. قم: دارالحكمه.     تا). بيت     قمي، شيخ عباس (بي .14
 ق). احتجاج. نجف: دارالنعمان.1386طبرسي، احمد ابن علي ( .15
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 ي  ههاي رفتاري حضرت زهرا. قم: دفتر تبليغات حوز  ). جلوه1374انصاري، عذرا ( .16
 قم. ي  هعلمي

 االثر. قم: بيدار.     ق). كفايه1401الخزاز قمي، علي ابن محمد (  .17
 ). بانوي بانوان. قم: دليل ما.1386موسوي گرمارودي، ابوالفضل ( .18
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