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  ∗اسالمي الگو در خانواده
  

  ١علی اکبر نوایی *

  چکیده
نوع تعامالت در نهاد خانوده، معرف ساختار و جهت و سـبک زنـدگی اسـت.    

اي گرا، بستر رویش نسلی اثرگذار است و در چنین خـانواده ي فضیلتخانواده
آنـان، الگـوي    رسند که هر کـدام از هاي بزرگ تاریخی به ظهور میشخصیت

اي، گیرند. الگوگیري از چنین خـانواده گذر تاریخ قرار می عملی و رفتاري در
  آفرین اسـت و سـبک و سـاختار زنـدگی را جهتـی تکـاملی      سازنده و تحول

، 9بخشی، در تاریخ اسالمی درمحضر پیامبر اکرمدهد. چنین الگوي تحولمی
ي اسـت کـه جامعـه    :ي علـی و زهـرا  شکل یافت. آن الگو، کانون خانواده

  اسالمی، بنابر اصل گزینش الگو و مقتدا باید به آنان اقتدا نماید.
در این کانون مقدس، تقرب به خدا، به عنوان اصلی محوري و اساسی، مـورد  
توجه واقع گردید و ازدواج آنان با همین هـدف واال و متعـالی شـکل یافـت.     

ي عـالم  ایـن دو نمونـه   ازدواجی که در عالم ملکوت رقـم خـورد. در ازدواج  
شأنی، سادگی هستی، توجه به نیازهاي جسمی و روحی همراه با همتایی و هم

                                                        
  .22/7/1392ـ تاریخ پذیرش:  26/4/1392تاریخ دریافت:  ∗
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و سهولت، عشق و صمیمیت مشـهود و نمایـان گردیـد. آنـان، داري اهـدافی      
  ي رفتاري متجلی گردید.متعالی بودند. اهداف واالي آنان در چهار حوزه

، همدلی و وفاق، قناعت، مقاومـت  ) در ارتباط با یکدیگر: که در این مقوله 1
  هاي معیشتی و... الگویی کامل را نشان داد.در سختی

ي مهم معرفت، عشق به خـدا و عبودیـت و   ) پیوند با خدا: که در سه مقوله 2
  معرفت الهی سرآمد تاریخ اسالمی شدند.

هـاي  ) در ارتباط با فرزندان: ایجاد کالس عالی تربیتی و برآوردن شخصیت 3
هاي محبت، ي این پیوند مبارك بود. این مهم، با روشتاریخی ثمره بزرگ

  تکریم شخصیت و روش الگویی، مورد توجه آنان واقع گردید.
هاي اعضاي ي اجتماعی، در شبکه) در خصوص پیوندها و تالش در حوزه 4

ي آن روز، بـا  خانواده، زنان مدینـه، صـاحب نفـوذان و خـواص جامعـه     
گـري را ارائـه   غیرمستقیم، پیوندهاي مـؤثر و روشـن  پیوندهاي مستقیم و 

  نمودند.
  زندگی، الگو، هدف، معنویت، همدلی، وفاق، محبت. واژگان کلیدي:

 مقدمه
در سبک زندگی اسالمی، خانواده رکن اصلی نظام اجتمـاعی و معـرف سـبک و    

ي خود ساخته و داراي فضایل عالی انسانی اسـت کـه   نوع زندگی است. خانواده
اي کـه  پروراند. خانوادهمی اجتماع را با سبک زندگی معنوي شکل داده وقلمرو 

هـاي  مأنوس با فضایل معنوي، عاطفی، روحی و روانی باشد، بستر رویش نسـل 
گیرد و به تربیت نسلی پاك و حامل فضائل منجر گردیده اثرگذار انسانی قرار می

گردنـد.  اال تبدیل میهایی وو هر یک از فرزندان در این نهاد مقدس به شخصیت
ي رشد یافته و پرفضیلتی، بدون اقتدا بـه الگوهـاي عملـی،    تحقق چنین خانواده

آرمانی است دست نایافتنی که باید جامعـه، الگـویی جـامع و حامـل فضـائل و      
  ها را بیابد و برگزیند.ارزش

این الگوي متعالی، در تاریخ پرشکوه اسالم موجود است، الگویی که حقیقتاً 



  

اده
خانو

سال
در ا

گو 
ي ال

م
:

]۵[  

مج

هـا را بـه معیارهـا و سـاختارهاي     دا و سبمل و امام است و همـواره انسـان  مقت
اي غیـر از  خواند. آن الگوي راستین و خانواده متعالی، نمونهوجودي خود فرامی

  نیست. 3و فاطمه زهرا 7زندگانی علی
ي آفرینش، دو یار و همسر نمونه بودنـد. وجودشـان از نـوري    آن دو زبده
طـرازي وجـودي و شـأنیت،    سرچشمه گرفتـه، در هـم  اي مقدس واحد و شریعه

ي آفرینش بودند. زندگی آنان آمیخته با عشق و شـور و جـذب و صـفا و    یگانه
صمیمیت و دلدادگی و صدق و اخالق و وفاداري و معاضدت و همدلی بـود. در  
آموزش فرزندان و تربیت و شکل دهی به شخصیت ملکوتی فرزندانی که هر کدام 

انسانیت بودند، در همگرایی عاطفی و روحی و روانی با فرزنـدان  ي اعالي نمونه
اند. در ي روزگار بشريهاي مردمی و نومسلمانان، نمونهخویش و نیز سایر توده

حاکمیت تقوا، معنویت، علم و زهد و تقوا و میانه روي در اقتصاد و معیشت و در 
  اند.هاي واال سرآمد خلق عالمداشتن بینش
ي می بنا به اصل الگـوگرایی، بایـد در تنظـیم بنیـان خـانواده     ي اسالجامعه

اسالمی و سبک زندگی خویش، به آنان اقتدا نمایند. ما در این نوشتار این مقوله 
  نگاریم.را می

  هدف زندگی
ي زندگی، تعقیب اهداف عالی و تحقق یافته در حیات فـردي و اجتمـاعی   فلسفه

  انسان است.
ي انسـان بـراي تحقـق آن هـدف،     مه جانبـه گزینش هدفی واال و حرکت ه

ي هـا در حـوزه  ي زندگی فعلیـت هـدف  دهد. فلسفهي زندگی را نشان میفلسفه
عملی است، که بنابر این، گزینش هدفی عالی و انسانی در زندگی یک ضـرورت  

  اجتماعی و تاریخی است.
(باربـارا دي   »تي آن اسگزینش هدف در زندگی، دلیلی روشن براي ادامه«
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  ).18،  1384آنجلس، 
ي هدف در زندگی، از مسائل مهم انسان شناسی و هستی شناسـی بـه   مقوله
ي زنـدگانی آن  فلسفه«ترین مباحث معرفتی است. بنیادي رود و یکی ازشمار می

ي خـود، در مقـام انسـان را شـکوفا و بهتـرین      هاي بـالقوه است که تمام توانایی
(همـان،   »وفایی را از خود ظاهر سـازید خویشتن خود و نیز بیشترین رشد و شک

78.(  
  گوید:ي زندگی انسان میارسطو در مباحث خویش درباره

شود مگر آن هدف زندگی، سعادت و خوشبختی انسان است و این، میسر نمی
هـا و  که انسان شکوفا شود و این شکوفایی هنگامی میسر اسـت کـه قابلیـت   

حقـق آنهـا فـراهم گـردد (ارسـطو،      استعدادهاي فرد به فعلیت برسد و امکان ت
1372 ،48.(  

ي هدف زندگی، تکامل فکـري و روحـی و   ي بزرگ تاریخ در مقولهفالسفه
اند که بالمآل به انسانی شدن و ارزشی شدن زنـدگی منجـر   روانی را مطرح نموده

  گردد.
ي اسالمی، با نوعی از نظام فکري و معرفتی تحلیـل  هدف زندگی در اندیشه

شود، یعنی براساس یک اصل موضوع، و آن این کـه منتهـاي سـیر    و ارزیابی می
ي بودها و نمودهاي عالم و در رأس آنها انسان، خداونـد اسـت. از دیـدگاه    همه

تـر از آن  اسالم، هدف نهایی زندگی، تقرب به خداوند است و هیچ هدفی متعـالی 
فضـائل و   ي کمـاالت و وجود ندارد، زیرا تقرب به خداوند، یعنی رسیدن به همه

  همین است معناي حیات طیبه و پایدار و فناناپذیر.
م  « ـیکُ حیِ ـا ی مم ل عاکُ ولِ إذا دس لرَّ ل وا هللاِ ویب جِ نوا استَ ها الذینَ آم انفـال،   »یا أی)

اید دعوت خدا و رسول را اجابت کنید، هنگـامی  )؛ اي کسانی که ایمان آورده24
  بخشد.شما را حیات میخوانند که که شما را به سوي چیزي می
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حیات را به حیات طیبه تعبیر فرموده و آن را در پرتو عمل پاك و شایسـته  
  داند.در زندگی آدمی، قابل حصول می

»رٍ أم کَ حاً منْ ذَ لَ صال منْ ع یـاةً طَ    نْثىاُو ح ـه نَّ ی یِ ح نُ لَ م   و هو مؤْمنٌ فَ ه نَّ ـزِی ج نَ ـۀً و لَ ب ی
س أح م بِ رَه لُونَأج مع اي انجام دهـد،  )؛ هر کس کار شایسته97(نحل،  »نِ ما کانُوا ی

داریم خواه مرد باشد یا زن، در حالی که مؤمن باشد، او را به حیاتی پاك زنده می
  دهیم.دادند، نتیجه میو مطابق بهترین اعمالی که انجام می

  ).42د (نجم، کندر آیات دیگري منتهاي سیر آدمی و عالم را خدا معرفی می
  ).8داند (علق، بازگشت و سیر نهایی عالم و آدم را خدا می

منـد  ي آن آیات کریمـه، سـیر هـدف   هایی از این دست که برآیند همهنمونه
انسان الهی و داراي فضائل فکري، اخالقی، روحی و روانـی بـه سـوي خداونـد     

  مند انسان الهی.متعال است که همین است، معناي زیست هدف

کنیم که هدف، همان حقیقت است. یعنی خود خدا، هدف اسـت. در  فکر میما 
منطق اسالم، هدف، فقط یک چیز است و آن، خداست. اصوالً توحید اسـالم،  

کند، ماننـد بهشـت یـا    می کند، اگر هم هدف دیگري معرفیجز این اقتضا نمی
ـ   بـراي انسـان   .دوم اسـت  يهاي درجهفرار از جهنم، هدف   نهـایی کـه از ای

هاي خیلی پست جهنمی باید رهایی پیـدا کننـد (خـود حکمـت، علـم،      هدف
عدالت) قطع نظر از این که انسان را به خدا برساند، هـدف نیسـت، بلـی اگـر     

اش حکمت (علم و عدالت و...) انسان را به خدا برساند خوب اسـت و خـوبی  
خـود،   رساند، نه ایـن کـه  این است که انسان را به حقیقت می يهم به واسطه

مطلوب بالذات باشد. عدالت اخالقی هم از آن جهت خوب است کـه جلـوي   
دارد. گیرد و این مانع را از سر راه وصول بـه حقیقـت برمـی   نفس اماره را می
  ).98،  1390(مطهري،  ي وصول به حقیقت استمحبت نیز الزمه

را ي حیات، که برخی آن ي فلسفهدر عبارات باال، در مقوله ;شهید مطهري
حکمت، برخی در زیبایی، برخی در عدالت اجتماعی و برخی در علم و معرفـت  

ي ي آنها زده و منظورش آن است کـه فلسـفه  اند. نقدي به همهو... ارزیابی کرده
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حیات، وصول به حقیقت مطلق و قرب به او و فنـاي در ذات الهـی اسـت. اگـر     
گیریی داشته باشـند و  حکمت و عدالت و علم و زیبایی اخالقی و... چنین جهت

انـد و اال بنفسـه داراي ارزش غـایی و    ي وصول به حقیقت باشند، خـوب مقدمه
  هدف حیات نیستند.

  3و فاطمه 7هدف مهم زندگی علی
از ایشـان اسـت کـه     9در پاسخ به سؤال پیامبر اکـرم  7اي گویا از علیجمله
یـا  «پرسیدند:  گذشته بود، 3پس از مدتی کوتاه که از ازدواج با فاطمه 9پیامبر

؛ یا علی همسرت را چگونه یافتی؟ آن حضرت جواب »علی کیف وجدت اهلک؟
؛ او را بهتـرین یـاور و مـددکار در اطاعـت و     »اهللا نعم العـون علـی طاعـۀ   «داد: 

  ).117،  34، ج  1979فرمانبرداري از خدا یافتم (مجلسی، 
ه زیبایی را ب 3هدف از زندگی خود با زهرا 7ي کوتاه، علیدر این جمله

گوید. دقیقاً در راستاي همـین  اش را بازمیي اصلیکند، هدفی که دغدغهبیان می
پرسـد، ایشـان   راجع بـه شـوهرش مـی    3از زهرا 9مقوله است که پیامبر اکرم

  ).117؛ بهترین شوهر است (همان، »خیر بعل«دهد: جواب می
ند. نگـاهی  افکنبا چنین نگاهی است که به زندگی نگاهی الهی و معنوي می

  که خداگرایی، عبودیت، اطاعت الهی، محور و رکـن حرکـت انسـان را تشـکیل    
رود و از یـک سلسـله   مـی  دهد. زندگی معنوي از حدود جسم و ماده فراتـر می

اي بر پري ظرفیت گیرد و نشانهمقامات روحانی و معنوي در انسان سرچشمه می
  ).228، 1390(مطهري،  »ردانسان معنوي، تعلقی به ماده ندا«وجود آدمی است. 
 8ي تعلقات آزاد است، آن چیزي که در زندگی علی و زهرااو از قید همه

به طور محسوس و مشهود نمودار است و از خود، تجلیاتی همچون عبودیت، ذکر 
دهد و در نتیجه، و یاد حق، حرکت بر مدار الهی، والیت محوري و... را بروز می

ها و نگاه ها، تحمل سختیلد، تربیت نسل، معاضدتي زندگی، بودن، زاد و وهمه
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ي بود و نمودهـا  معنوي به اقتصاد و سیاست و تربیت و تعامالت اجتماعی و همه
ـ «فرماید: آراید، همان که خداي متعال میمی را با رنگ معنویت اهللاِ ۀَبغَص ـ  و ن م

)؛ رنگ الهی بپذیریـد (رنـگ   138(بقره،  »ونَدعابِ هلَ حنُنَ و ۀًبغَص اهللاِ نَم نَحسأ
ایمان و توحید و اسالم) و چه رنگی از رنگ خدایی بهتر اسـت و مـا تنهـا او را    

  کنیم.عبادت می

  ازدواج در راستاي رسالت الهی انسان
طرازي در ها، کفویت و همواالیی هدف ازدواج، بستگی تمام عیار به قداست ایده

هـاي روحـی و   ي در پـري ظرفیـت  طـراز ي زوجین دارد. هـم ها از ناحیههدف
هـایی  مند بـا هـدف  اي هدفگردد که ازدواج از زاویههمطرازي هدفی، سبب می

طرازي وجودي و با این هم 8عالی و الهی صورت پذیرد. ازدواج علی و فاطمه
اي نبود؛ موجی عظـیم بـود کـه در شـعاع     ي سادهغایی شکل گرفت و لذا مسأله

ي تـاریخ  اي را در گسترهخت و امواج گستردهي عالم را روشن ساخویش، همه
  ایجاد نمود.

، پس از آن 9این ازدواج در عالم ملکوت رقم خورده، چنان که پیامبر اکرم
خواستگاري نمود و با شادي و شعف زایدالوصـف   3از فاطمه زهرا 7که علی

  آن حضرت مواجه شده فرمود:

دهم ... پیش از آن که و میاي علی اکنون که کار بدین جا انجامید بشارتی به ت
به نزد من بیایی، جبرئیل نازل شـده و گفـت: اي محمـد خـدا تـو را از بـین       

اش برگزید و به رسالت برانگیخت، علی را برگزید و بـرادر و وزیـر   مخلوقات
را به عقد او درآوري، مجلس جشن آنـان   3تو قرار داد، باید دخترت فاطمه

برگزار شده است. خداوند دو فرزند پاك و در عالم باال و در حضور فرشتگان 
نجیب و طیب و طاهر را به آنان عطا خواهد نمود. اي علی هنـوز جبرئیـل از   

  ).127،  34، ج  1927نزدم نرفته بود که تو در منزل ما را زدي (مجلسی، 
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  ها در ازدواج دو نوردرس
بتدا بـه آنهـا   هاي بدیعی است که ادر تحقق ازدواج این دو نور عالم هستی، نکته

  دهیم.اشاره نموده و سپس اصول حاکم بر زندگی آنان را مورد بررسی قرار می

  ) توجه کامل به نیازهاي جسمی، روحی و معنوي 1
تمایالت جنسی و گرایش به همسرگزینی، براي هر فرد انسانی، یک امر فطـري  «

 »هاده استو طبیعی است و دستگاه آفرینش، آن را در نهاد هر بشري به ودیعت ن
  ).109،  1366(سبحانی، 

نیازهاي جسمی (جنسی)، از وجود هیچ انسانی قابل انفکاك نیستند، که بـه  
طور کامل باید مرتفع شده و ارضا گردند. ارضاي مشـروع ایـن قـوه (جنسـیه و     

  شهویه)، بخشی از ناموس تکامل الهی انسان است.

ي تعـالی بـه حیـوان و    اي است که خـدا شهویه از قواي شریفه يبدان که قوه
انسان مرحمت فرموده و براي حفظ شخص و بقاي آن در عالم طبیعت و براي 
بقاي نوع و حفظ آن ... و چون تحصیل سعادت ابدي بی بقاي در عالم دنیـا و  

طبیعت صورت نگیرد، سعادت ابدي انسان در حیات شـریف   ياقامه در نشئه
و نیز این قوه را مدخلیت تام و شریفه است  يملکوتی او مرهون منت این قوه

ي فاضله و تربیـت  و نظام مدینهشریفه  يدخالت کامل است در تشکیل عائله
  ).279،  1369(امام خمینی،  نفوس

م أزواجـاً      «فرماید: همین است که می ـکُ س ـن أنفُ ـم م کُ ـقَ لَ لَ و من آیاته أن خَ
ر ةً ود وم م کُ ینَ لَ ب ع ج نُوا إلیها و سکُ تَ نَ    لـرو کَّ تَفَ ـومٍ ی ـک َآلیـات لقَ ل  »حمۀً إنَّ فی ذَ

هاي خداست که از جنس خودتان بـراي شـما همسـرانی    )؛ و از نشانه21(روم، 
آفرید تا در پرتو آنها آرام گیرید و بین شما مودت و رحمت قرار داد، همانـا در  

  هایی است براي کسانی که شنوایند (حقیقت شنوند).این امر نشانه
ي ین مقوله از یک نگـاه روحـانی و معنـوي و ملکـوتی، در زنـدگی همـه      ا

، به عنوان زمینه ساز تکامل روحی و معنـوي و بـه   :پیامبران الهی معصومان و
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احب «است که فرمود:  9عنوان سنت الهی، مورد توجه بوده، در این سخن پیامبر
نهج البالغـه ابـن   (شرح  »من دنیاکم ثالث الطیب و النساء و قرة عینی فی الصلوة

؛ از دنیاتان سـه چیـز را دوسـت دارم، بـوي     341،  19ق، ج 1404ابی الحدید، 
  خوش، زنان و نور چشم من در نماز است.

در ازدواج نه تنها باید نیازهاي جسمی را در نظـر گرفـت، بلکـه بایـد بـه      
هاي ظاهري و نیازهاي روحی هم توجه فراوان داشت و لذا در زوجین هم جاذبه

هـاي  هـاي روحـی و کشـش   آفرین است و هم جاذبـه انی ضروري و نقشجسم
هاي صرفاً ظاهري، آرامشی موقت معنوي که روح هر دو را سیراب نماید. جاذبه

هاي ظاهري امـري موقـت و   را در پی دارد، اما در زندگی بسنده کردن به جاذبه
  نافرجام است.

ر و بسیار قدرتمند و هر دو جاذبه نمودا 8در کانون زندگانی علی و فاطمه
  قوي هستند.

، جوانی است که باید به کشتی زندگی خود در بحران جوانی سـکونت  7علی
و آرامش بخشد، او هرگز در همسرگزینی به یک آرامش نسبی و موقت اکتفـا  

از این نظر بـه دنبـال    .داردنکرده و آفاق دیگري را در زندگی از نظر دور نمی
و تقوي، دانش و بینش، نجابت و اصـالت، هـم    همسري است که از نظر ایمان

 3شأن او باشد و چنین همسري در مدینه جز دختر رسول خدا فاطمه زهـرا 
تولد تا آن لحظه کامالً آشنا بوده، کسی  يخصوصیات او از لحظه يکه به همه

  ).112،  1366دیگر نیست (سبحانی، 

  شأنی) همتایی و هم 2
ب و انجذاب زوجین است. این تجـانس و  تجانس و کفویت و همتایی سبب جذ
ایمان به خدا «نماید، همچون کفویت در ایمان، کفویت در مقوالت مختلفی رخ می

فطري است و بنابر این، غیرممکن است که یک انسان مؤمن که به یگانگی خـدا  
معتقد است، بتواند با یک انسان مادي یا مشرك، که از فطرت پاك انسانی خـود  
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فاصله گرفته است، با یک جـذب و انجـذاب کامـل بـه وحـدت      منحرف شده و 
  ).52، 1377هشتی، (ب »برسد

حوا الْم«در قرآن مجید آمده است  ک نْ تَّى یؤْمنَّ و َألو ال تَ ح کات رِ ـۀٌ  شْ نَ ؤْمۀٌ مم
کَۀٍ و لَو أخَ رِ شْ نْ مرٌ م یؤْمتَّى ی کینَ ح رِ شْ وا الْمح ک نْ م و ال تُ کُ تْ ب ج نٌ  عـؤْم م ـد ب ع  نُوا و لَ

ك و لَو أ رِ شْ نْ مرٌ م ی مخَ کُ ب ج همچنین است کفویت در اخالق (حر 221(بقره،  »ع .(
قال رسول «) و کفویت در صباحت و زیبایی و نکویی صورت؛ 285،  28عاملی، 

)؛ بهترین زنان 283(حر عاملی،  »اهللا افضل نساء امتی اصبحن وجهاً و اقلهن مهراً
  اند.ترین آنها و کمترین آنها از حیث مهریهت من نیکورويام

شـأن هـر زن   این مطلب صحیحی است که هـر مـرد مسـلمانی کفـو و هـم     
هـا و علـوم و اخالقیـات و    مسلمانی است، ولی اگر کفویت در ملکـات، دانـش  

ها و منش انسانی را در نظر بگیریم، بسیاري از مـردان و زنـان کفـو هـم     ارزش
ي شـؤون و  ، این کفویت در همه3و حضرت زهرا 7در مورد علی نیستند. اما

هاي روانی و ملکات عالی انسانی و فضائل موجود بود، یعنی بین آنان هم جاذبه
هـا و کمـاالت و سـایر    هاي ارزشی و فضـیلت اخالقی وجود داشت و هم جاذبه

  خطـاب  9شؤون دیگر، به همین جهت است که خداي متعـال بـه پیـامبر اکـرم    
  فرماید که:می

(مجلسـی،   »لولم اخلق علیاً لما کان لفاطمۀ ابنتک کفو علـی وجـه االرض  «
آفریدم هرگز براي دختر تـو فاطمـه در روي   )؛ اگر علی را نمی9، 34، ج 1987
  شأن و همتایی نبود.زمین هم

، با احدي سخن 3ي فاطمه زهرادر طول زندگی خویش درباره 7امام علی
به خـاطر احسـاس و    9را نسبت به دختر پیامبرنگفت و رغبت و میل خود 

در آن زمان، وي  داشت. خصوصاً کهشرم و حیا در مقابل نبی مکرم اظهار نمی
 نیز حالت مساعدي نداشت و بلکه در کمال سختی زندگی از نظر وضع معاش

اي در نه زمینـی و نـه خانـه    ،ي دنیوي، نه مالیکرد، زیرا که وي از سرمایهمی
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پس چگونه ازدواج کند و کجا ازدواج نماید و مسـکن گزینـد و    مدینه داشت.
زنی نیست که بتوان مراسم ازدواج با وي را بی دقـت و   3مسلماً فاطمه زهرا

  ).149،  1371مطالعه برگزار نمود (قزوینی، 

از  3با پیشنهاد برخی از صحابه، تصمیم به خواستگاري زهرا 7نهایتاً علی
  گرفت. 9پیامبر اکرم

ي ام سـلمه  در خانـه  9پیامبر شتافت. پیـامبر اکـرم   يه سوي خانهب 7علی
بـه ام سـلمه    9به منزل ام سلمه رفته در زد. پیـامبر  7تشریف داشتند، علی

در شخصی است که خدا و رسول او را دوسـت   يفرمود: در را باز کن، کوبنده
 پـدر و  خدا،ي رسول ادارند، او هم خدا و رسول را دوست دارد. عرض کرد: 

گوییـد؟  اش چنین مـی در کیست که ندیده درباره يمادرم فدایتان، این کوبنده
فرمود: ام سلمه، او مـردي شـجاع و دالور اسـت. بـرادرم و پسـر عمـویم و       

ترین انسان، نزد من است. ام سلمه در را گشود، علی وارد شد و پـس  بمحبو
ا مطرح کند. شرمی خاص نتوانست تقاضایش ر مکثی سر به زیر افکند و بااز 

 ياسـکوت را شکسـته فرمـود:     9مدتی هر دو ساکت بودند، باالخره پیامبر
اي؟ حاجتت را بخواه و اطمینان داشته بـاش کـه   علی گویا براي حاجتی آمده

، پدر و مادرم فدایت من خداي رسول اات برآورده است. عرض کرد: خواسته
شتم و بهتـر از پـدر و   شما بزرگ شدم و از الطاف شما برخوردار گ يدر خانه

مادر به من لطف فرمودید و در تربیت و تأدیب من تالش فرمودید و مـن بـه   
 ياي رسول خدا، بـه خـدا سـوگند کـه همـه      .برکت وجود شما هدایت یافتم

اندوخته دنیا و آخرت من شما هستید، اکنون موقع آن اسـت کـه بـراي خـود     
با وي مأنوس شـده و از   همسري برگزینم و تشکیل خانواده و زندگی دهم تا

را بـه عقـد مـن     3هایم بکاهم. اگر صالح بدانید، دختر خودتان فاطمـه رنج
  درآورید، سعادت بزرگی نصیبم خواهد شد.

ش برافروختـه شـد و از   اکه در انتظار این پیشنهاد بود، صورت 9رسول خدا
اجـازه بگیـرم. پیـامبر     3سر سرور و شادمانی فرمود: صبر کن تا از فاطمـه 

شناسـی، او  نزد فاطمه رفته، فرمود: علی بن ابی طالب را به خوبی می 9کرما
دهی تو را بـه عقـد او درآورم؟   ت آمده است. آیا اجازه میابراي خواستگاري

سکوت او را  9از شرم سکوت فرموده و چیزي نگفت. پیامبر اکرم 3فاطمه
  ).43،  43،  1979(مجلسی،  عالمت رضایت دانست



 

ش
ژوه
پ

ال 
، س
المی
 اس
عی
جتما
ي ا
ها

وزد
ن

ماره
، ش
هم

 ي
 دوم

پی 
(پیا

97 ،(
تان
تابس

 
139

2
 

]۱۴[  

جهت توصیه بـه مسـلمانان و هـدایت آنـان      9، پیامبر اکرمدر همین زمینه
اذا جائکم من ترضون خلقه و دینه فزوجوه و اال تفعلوه تکن فتنۀ «فرموده است: 

(حر عاملی)؛ هرگاه کسی (براي خواستگاري دخترتان)  »فی االرض و فساد کبیر
در روي پسندید، به او همسر بدهید و اگـر ندهیـد،   آمد که اخالق و دینش را می

  زمین فتنه و فسادي بزرگ خواهد شد.

  ) سهولت و سادگی 3
ي آفرینش، ي قابل یادکرد جهت الگوبرداري از زندگی این دو گوهر و زبدهنکته

این است که به خالف معمول و رایج دوران معاصر، ازدواج آنان بدون تشریفات 
  انجام گرفت.

چیزي از مـال دنیـا داري؟   پرسیدند آیا براي این ازدواج  7از علی 9پیامبر
پدر و مادرم قربانت، شما از وضع من مطلعید،  ،پاسخ داد: یا رسول اهللا 7علی

تمام ثروت من عبارت است از یک شمشیر و یک زره و یک شتر. فرمود: تـو  
توانی در راه خدا جهاد کنی، شمشـیر  مرد جنگ و جهادي و بدون شمشیر نمی

  ت محسـوب اهـاي زنـدگی  از ضـرورت  از احتیاجات اولی تو است، شتر نیـز 
آن آب بکشی و براي اهل و خانـدانت کسـب روزي    يشود. باید به وسیلهمی

توانی از آن ها بارت را بر آن حمل نمایی تنها چیزي که میکنی و در مسافرت
گیرم و بـه زره اکتفـا   صرف نظر کنی همان زره است، من هم بر تو سخت نمی

  ).127،  43، ج  1979کنم (مجلسی، می

بدین صورت مراسم ازدواج فراهم شد. زره را به بازار برده و فروختنـد کـه   
در روایات گوناگونی بهاي این زره بین چهار صد و چهار صد و هشتاد درهـم و  

گرفتنـد و بخشـی را بـه     7پول را از علـی  9یا پانصد تعیین شده است. پیامبر
ه کنند. اجناس تهیه شده عبـارت  سلمان و بالل دستور دادند بروند و اجناسی تهی

  بودند از:
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) یک 4خیبري،  ي) یک حوله3) یک روسري بزرگ، 2) یک پیراهن زنانه، 1
) دو عدد تشک کتانی که یکـی  5تختخواب که از پوست خرما تهیه شده بود، 

) 7) چهار عـدد بـالش،   6از پشم گوسفند و دیگري از لیف خرما پر شده بود، 
) یـک  10مسـی،   ي) یـک کاسـه  9سیاي دسـتی،  ) یک آ8یک قطعه حصیر، 

) 13) یک عدد کاسه، 12) یک طشت لباسشویی، 11مشک چرمی براي آب، 
) یـک سـبوي گلـی،    16) یک آفتابه، 15) یک پرده، 14یک ظرف آبخوري، 

(ابن شهر آشوب،  ) یک عبا19) یک عدد پوست، 18ین، سفال ي) دو کوزه17
353.(  

، فخر زنان عـالم هسـتی. پیـامبر    3هراي حضرت زي جهیزیهاین بود همه
ها و زنجیرهاي تقالیـدي را کـه   خواستند با این سادگی و سهولت غلمی 9اکرم

مردم در خود بسته و به سختی فراوان انداخته، باز کنند و به او اقتدا نموده، امـر  
ها و ازدواج را آسان بگیرند. تا جوانان به سادگی و سهولت، سامان یابند و الفت

ها ایجاد گردیده و مفاسد اخالقی را از رهگذر آسان، از بـین ببرنـد. از   یمیتصم
تر، سادگی مراسم عقد و ازدواج بود که شرح آن طوالنی است و بایـد  ها مهماین

  به منابع تاریخی مراجعه گردد.

ها پند دهند که سـعادت و خوشـبختی   انسان يخواستند به همه 9پیامبر خدا
آید. یعنی ز طریق تکبر و اسراف و ولخرجی به دست نمیدر زندگی زناشویی ا

بها و ظروف طال و قیمت و جواهرات گرانهاي گرانهاي فاخر و صندلیلباس
هـاي قیمتـی و قصـرهاي مجلـل و     هاي سـنگین قیمـت و پـرده   نقره و فرش

هاي آخرین مدل و لوستر و سـقف آویزهـا و ادوات گـرم    بلندمرتبه و ماشین
الکتریکی و غیـر آن از وسـایل، سـبب ایجـاد سـعادت       يندهکننده و سرد کن
  ).157،  1371(قزوینی،  پندارندیست، آن چنان که مردم میزندگی زناشویی ن

است  3ي فاطمهدر این ازدواج الهی و روحانی، سادگی بیش از حد مهریه
  که خود، داستانی مفصل و پندآموز است.
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  ) زندگی، تجلی معنویت و عشق 3
موري که فضاي زندگی امروز را دچار نابسامانی نموده، فقـدان گرمـاي   یکی از ا

عشق زوجین به یکدیگر و عدم حاکمیت معنویت بر فضاي زندگی است، فقـدان  
  نماید.می روحعشق و معنویت، فضاي زندگی را سرد و بی
هاي اولیاي دیـن، بـر تقـدس امـر     متون اسالمی، چه قرآن مجید و چه آموزه

کند، مـثالً  نمایند. روایاتی در این مضامین این مقوله را اثبات میمیازدواج تأکید 
  ).8(حر عاملی،  »اندبیشتر اهل جهنم کسانی هستند که ازدواج نکرده«

 »هاي استجابت دعا، هنگام برگزاري عقـد ازدواج اسـت  یکی از زمان«و یا 
ا حفـظ  کسی که ازدواج کند، نیمی از دیـن خـود ر  «) و یا 222، 1979(مجلسی، 
  ).5(حر عاملی،  »کرده است
ها که بـه ازدواج و تشـکیل زنـدگی، معنویـت و قداسـت      ي این آموزههمه

ها و رفتارهاي خانوادگی را از جمله کند تا مسؤولیتبخشیده، فرد را تشویق می
وظایف دینی خویش تلقی نموده و امور زندگی دنیوي را در مسیر تکامل معنوي 

ي قرآن از مودت و رحمت بین زوجین سخن یات کریمهقرار دهد. همچنین در آ
دةً و رحمۀً«رفته است.  وم م کُ ینَ لَ ب ع ج ؛ بین شما مـودت و رحمـت   21(روم،  »و(

  قرار داد.
کند، را تشبیه به یک جفت کبوتر می 3ي عشق خود به زهرا، رابطه7علی

  فرماید:می
  شبـابمتمتعیـن بصحـۀ و     کنا کزوج حمامۀ فی ایکۀ«

  »ان الزمان مفرق االحبـاب    دخل الزمان بنا و فرق بیننا
  )231، 16، ج 1979(مجلسی، 

ما همانند دو کبوتر در یک آشیانه بودیم که از همدلی و همراهی با یکدیگر 
مـان  و از جوانی و شادابی برخوردار بودیم. زمانه دست تفرقه را بر کانون زندگی

  اندازد.انه بین عاشقان تفرقه میوارد نموده که همانا زمان و زم
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رفت کنار قبر ایشان و یا از شب تاریک می 7، علی3بعد از شهادت زهرا
کرد، بعد خودش گالیـه  گفت و سالم میاش سخن میایستاد و با محبوبدور می

  داد:جواب می 3خودش را به زبان زهرا
  »قبـر الحبیب و لم یرد جوابی  مالی وقفت علی القبور مسلماً«

  )317،  43، ج  1987(مجلسی، 
  دهد.دهم و او به من جوابی نمیام به قبر حبیبم سالم میچرا من ایستاده

  »و انا رهیـن جنـاول و تراب  قال الحبیب و کیف لی بجوابکم«
  (همان)

گفت: این چه انتظاري است کـه از مـن داري؟ مگـر    حبیب به من پاسخ می
  اك هستم.دانی که من اکنون زیر خروارها خنمی

  8اصول رفتاري حاکم بر زندگانی علی و زهرا
ي عـالم هسـتی، ایـن    پس از ذکر نکاتی در خصوص اصل ازدواج آن دو نمونـه 

ي ترین مطلب است که چه اصولی بر نهاد این خـانواده ي راهبردي پر ارزشنکته
  نمونه و الگو حاکم بوده است.

مـدت آن، رازهـاي    ، به رغم کوتاهی3زندگی نورانی علی و حضرت زهرا
ي شگفتی را در خود نهفته دارد و از این رو، الگویی جامع و راهبردي، در عرصه

دهد. رازها و اصولی که تحکیم نهاد زندگی را فراروي روندگان راه آنان قرار می
  نشاند.خانواده و بنیان استوار آن را برمی
  :کنیمي مهم و بنیادي اشاره میاین اصول را در چند عرصه

  ي زوجین با یکدیگر؛الف ـ رابطه
  ي زوجین با خدا؛ب ـ رابطه
  ي زوجین با فرزندان؛ج ـ رابطه
  ي زوجین با جامعه.د ـ رابطه
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ي زوجین، در ساختمان نوشـتار،  در این بخش از نوشتار، منظورمان از کلمه
  ي نمونه و الگوي تاریخ اسالم است.به عنوان خانواده 8علی و فاطمه زهرا

  ي زوجین با یکدیگرـ رابطهالف 
تـرین  تـرین و اثـربخش  ي بین زن و مرد در نهاد خانواده، از جمله حساسرابطه

  روابط در عالم هستی است.
فواهللا ما اغضـبها و ال  «فرمودند:  7در متن حدیثی چنین آمده است که علی

و لقد  اکرهتها علی امر حتی قضبها اهللا عز و جل و ال اغضبتنی و ال عصت لی امراً
)؛ 134،  34، ج  1987(مجلسی،  »کنت انظر الیها فتنکشف عنی الهموم و االحزان

قسم به خدا تا وقتی زهرا زنده بود او را به خشم نیاوردم و بر کـاري مجبـورش   
نکردم و او هم مرا به خشم نیاورد و در امور سرپیچی و نافرمـانی نداشـت، مـن    

  شد.ها و نامالیماتم برطرف میبه او غم کردم و با نگاهمهمواره به او نگاه می
ي این دو شخصـیت بـزرگ   گر نوع رابطهاین جمالت، تا حدود زیادي بیان

فرمـوده   3تاریخ در زندگی خانوادگی آنان است. در همین باره حضـرت زهـرا  
  است:
(مجلسی،  »یابن عم ما عهدتنی کاذبۀ و ال خائنۀ و ال خالفتک منذ عاشرتنی«
کار ندید و از گو و خیانتگاه مرا دروغ)؛ این پسر عمو هیچ134،  34، ج  1987

  آن زمان که با من زندگی نمود با او مخالفتی ننمودم.
توان فهمید، اما آنچه که در ایـن راسـتا   از این کلمات نورانی همه چیز را می

  نماییم.برجسته و پر نمودند، چند اصل مهم است که اشاره می

  بل) همدلی و درك متقا 1
آورد. درك متقابـل و  کفویت و همتایی، درك متقابل و همدلی کامل را در پی می

نماید. محـیط  همدلی بین زوجین، امنیت و آرامش را در فضاي زندگی حاکم می



  

اده
خانو

سال
در ا

گو 
ي ال

م
:

]۱۹[  

مج

  کند.خانه را به فضایی دوست داشتنی تبدیل می
، همدلی و توافـق و سـازگاري، اصـلی بـدیهی و     8ي علی و زهرادر خانه
در همدلی با  3اي گویا از حضرت زهرااست. این مقوله را از جملهروشن بوده 

  کنیم.و نیز جمالتی نظیر آن به خوبی درك می 7علی
یا اباالحسن روحی لروحک الفداء و نفسی لنفسک الوقاء ان کنت فی خیـر  «

)؛ اي 196تـا،  (حائري مازنـدرانی، بـی   »کنت معک و ان کنت فی شر کنت معک
ي تو، جانم سپر وجود تو، اگر در خوبی و خیري باشی بـا  ابوالحسن، روحم فدا

  تو هستم و اگر در بدي و نامالیمی باشی هم با تو خواهم بود.
  که فرمود: 7ي علیو این جمله

 3)؛ فاطمـه 117،  43، ج  1987(مجلسـی،   »نعم العـون علـی طاعـۀ اهللا   «
  بهترین مددکار من بر اطاعت الهی است.

  ) قناعت 2
خرسندي، خرسند بـودن  «مند است، که به معناي ي اخالقی و ارزشاقناعت، واژه

به قسمت خود، بسنده کردن به مقدار نیاز، خشنودي نفس بـه آنچـه از روزي و   
  (دهخدا، ذیل کلمه قناعت). »شودمعاش قسمت او می

ما تفسیر القناعۀ؟ قال: «از جبرئیل سؤال فرمود:  9طبق روایتی، پیامبر اکرم
)؛ 194، 15(حر عاملی، ج  »من الدنیا، یقنع بالقلیل و یشکر الیسیریقنع بما یصیب 

  فرمود تفسیر قناعت چیست؟ جبرئیل پاسـخ داد بـه مقـداري کـه از دنیـا بـه او      
  رسد قانع باشد (اکتفا کند) و شکرگزار مقدار اندك باشد.می

اي در زندگی زهراي مرضیه است که از این اخالق کریمه و فاضله، سرلوحه
ي هریه و پس از ازدواج از نوع رفتار آن حضرت، کامالً نمودار است. سیرهنوع م

الگـوي   7رفتاري آن بانوي بزرگ، قدرشناسی و حق شناسی او نسبت به علی
آن را آموخته و آن  9ي رسول اکرمعملی یک زیست اسالمی است که در خانه
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  ي عملی زندگی خویش قرار داده است.را آموزه
ي نوپاي اسـالمی،  که روزي در اوج فشار اقتصادي جامعه اندمحدثان آورده

غذا طلب فرمود، اما دریافت که چیـزي   3از راه رسید و از زهرا 7امیرمؤمنان
کرده و فرمود: فاطمه جـان، چـرا در ایـن مـورد      3در خانه نیست. رو به زهرا

  چیزي نگفتی تا غذا تهیه کنم؟
را به کاري که امکان انجام آن فرمود: من از خداوند حیا دارم که تو  3زهرا

  .»نهانی رسول اهللا ان اسئلک شیئاً ال تقدر علیه ...«را نداري وادارم. و فرمود: 
کردند و به همـین دلیـل   آنها وضعیت بحرانی مسلمین را به خوبی درك می«
توانستند وضع معیشتی خود را سامان دهند و با فقـرا و بیچارگـان مواسـات    نمی

  ).160تا، ی، بی(امین »ننمایند

  هاي معیشتی) مقاومت در سختی 3
ترین آنها سختی و شد فراوان بود که مهمهایی که بر زندگی آنان تحمیل میسختی

انگیـزي را از  ها، صبوري و مقاومت حیرتتنگناهاي معیشتی بود. در این سختی
  دادند.خود نشان می

  کند:اسماء بنت عمیس نقل می

تشـریف بردنـد، دیدنـد حسـن و      3نـزل فاطمـه  بـه م  9روزي رسول اکرم
  ، عـرض کـرد: امـروز در   نددر منزل نیستند، احوالشـان را پرسـید   8حسین
وقتی خواسـت بیـرون    7ي ما چیزي براي خوردن وجود نداشت، علیخانه

ي را با خود ببرم که نگریند و از تـو مطالبـه   8برود، فرمود: حسن و حسین
در  9فتـه نـزد فـالن یهـودي. رسـول خـدا      غذا ننمایند. آنان را برداشته و ر

بیرون رفت، او را در نخلستان آن مرد یهـودي یافـت کـه     7جستجوي علی
را هم مشغول بازي دید و مقـداري   8مشغول آب کشی بود. حسن و حسین

را  8فرمود: قبل از گرمی هوا حسن و حسـین  7خرما نیز نزدشان. به علی
اهللا وقتی از خانـه خـارج شـدم،    گردانی؟ عرض کرد: یا رسول به خانه برنمی

تهیه کنم. من بـا ایـن    3غذایی نداشتیم صبر کنید تا قدري خرما براي فاطمه
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ام در مقابل هر دلو آبی یک عدد خرما بگیرم. وقتی خرما یهودي قرار گذاشته
را برداشـته و بـه منـزل     8تهیه شد آنها را به دامن ریخته و حسن و حسـین 

  ).49برگشت (ذخائر العقبی، 

  ) تقسیم کار 4
تـرین نمونـه و اسـوه در مسـائل     ي آفرینش، کامـل زندگی مشترك آن دو نمونه

نماید، اما بـه  ي امور خانه علیرغم این که به ظاهر ساده میخانوادگی است. اداره
هایی که با هاي مخصوص به خود است. ظرافتها و پیچیدگیواقع، داراي ظرافت

ت و امنیت روانـی در زنـدگی اسـت. یکـی از     عمل به آنها، سبب آرامش، موفقی
تقسیم مطلـوب   3هاي پرنمود زندگی مشترك امیرمؤمنان با حضرت زهراجلوه

  وظایف ناشی از زندگی مشترك بود.
انجـام   9تقسیم کار، پس از چند روز از ازدواجشان، توسـط پیـامبر اکـرم   

و امور خانه  نهاد 7ي علیبه عهده 9گرفت. امور بیرون از خانه را پیامبر اکرم
  اش زهرا وانهاد.را به فرزند گرامی

داند که از جز خدا کسی نمی«فرمود:  3بعد از این تقسیم کار، حضرت زهرا
این تقسیم کار تا چه اندازه مسرور و خوشحال شدم. چرا که رسول خـدا مـرا از   

، 103، ج 1987(مجلسـی،   »کارهاي بیرون خانه و مربوط به مردان عفو فرمـود 
253.(  

  ) حاکمیت نظم و انضباط بر محیط زندگی 5
نظم در لغت، به معناي آراستن، بر پاي داشتن، ترتیب دادن کـار، چیـزي را بـه    «

  ).382،  1390(صفی پور شیرازي،  »ي مروارید استچیزي پیوند دادن و رشته
نظم در لغت، گردآوري، پیوست نمودن و مقارنت دادن بین اشیاي گوناگون «
  ).689،  17ق، ج 1414ي، (الزبید »است

ي نظم در زنـدگی از امـوري اسـت کـه بـه      تأثیر و اهمیت فراوان و سازنده
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نمایـد. ایـن مقولـه در    خروج از دلمردگی و کسالت و درهم آمیختگی کمک مـی 
اي دارد و بدون آن زندگی مند، جایگاه ممتاز و ویژهسبک زندگی معقول و هدف

  یابد.سامان نمی
ـ  منـدي در زنـدگی اسـت    دگی، حـاکی از وجـود هـدف   حاکمیت نظم بر زن

  ).196، 1387، (جالئیان
مشـهود   8ي نظم و انضباط در تمام وجوه زندگی علی و فاطمه زهرامقوله

  و نمایان بوده است.

ي مـا  در خانـه  9فرمایـد: روزي پیـامبر اکـرم   مـی  7علی ابن ابـی طالـب  
ري برخاسـته قـد   9آب خواسـت. رسـول خـدا    7کرد، حسناستراحت می

از جـاي   7داد. حسـین  7شیري دوشید و در ظرفی نموده به دست حسـن 
بگیـرد، امـا    7ي شـیر را از دسـت حسـن   خویش بلند شد، خواست کاسـه 

بگیـرد.   7را گرفته و نگذاشت شـیر را از حسـن   7جلوي حسین 9پیامبر
کرد، عرضه داشـت یـا رسـول اهللا    که این منظره را تماشا می 7حضرت زهرا
تر دوست دارید؟ فرمود: چنین نیست، علت این است که را بیش 7گویا حسن

تقاضاي آب کرده، باید نوبـت   7، حق تقدم دارد و زودتر از حسین7حسن
  ).283،  43، ج  1987را مراعات نمود (مجلسی، 

منـدي،  در حاکمیت نظم بر محیط زندگی، مدیریت باال، حق شناسی، قـانون 
است که در رفتار، فکـر و اندیشـه،   عدالت محوري و مقوالتی از این نوع مشهود 

هاي اداري، هاي عبادي، اخالق و در عرصهتعامالت فردي و اجتماعی و درحوزه
  یابد.سازمانی و... تجلی می

  ) محبت و احترام 6
محبت و احترام، رفتاري متعادل است که در یک ارتباط عاطفی دو جانبه بـروز  «
  ).61،  1381(مجد،  »کندمی

کامالً  3ان استحکام زندگی است که در زندگی علی و فاطمهاین مقوله، بنی
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اي براي مسلمین در زندگی مشهود بوده که خود، الگوي عملی و رفتاري سازنده
  باشد.اسالمی شان می

ترین امور در تحکیم بنیان خانواده، این است کـه زن و شـوهر   یکی از اصولی
ه یکدیگر داشته باشند. هر دیدگاه مثبت و آمیخته با محبت و احترامی نسبت ب

تر باشد، به همان میزان هر دو از خوشـبختی  تر و متعالیچه این دیدگاه مثبت
  ).65،  1381(مجد،  دگی زناشویی برخوردار خواهند بودبیشتري در زن

، اوج این محبت و حرمت و نگاه متعالی را 3در آخرین لحظات عمر زهرا
مـاجراي   3دهـد و فاطمـه  رخ می 8لیاي که بین زهرا و عنگریم، مکالمهمی

 7دربـاره علـی   3کند. تعبیرات بلندي را زهرانقل می 7خوابش را براي علی
،  1382(سپهر،  8نسبت به زهراي مرضیه 7دارد و نیز تعبیرات عجیبی را علی

183.(  
ي معنوي، الهـی و  این محبت و احترام از مرز شخصی و عادي گذشته، جنبه

به عنوان ولـی   7را تا حد فداي جان به حمایت از علی 3والیی یافته که زهرا
  دارد.الهی وامی

  ) معاضدت و همکاري 7
اي که باید بر آن حاکم باشـد،  زندگی مشترك از جهت اشتراکی که دارد و فلسفه

اي به تصویر اقتضاي معاضدت و همکاري دارد. این امر مهم را قرآن مجید در آیه
کُ«کشیده است.  باس لَ نَّ لنَّهه باس لَ م ل )؛ آنـان لبـاس شـما و    187(بقره،  »م و أنتُ

  شما لباس آنان هستید.

همه چیز همسرش گردد، زیـرا او از   يبه راستی الزم است که شوهر به منزله
 ياش بریده و چه بسا او را دور از خانواده برده است و از میـان همـه  خانواده

خـود را در   يگذشـته و آینـده   ينها شوهر براي او مانده است و همـه تمردم 
ها این يزندگی او ریخته و ثمرات زحمت خود را براي او گذاشته است و همه
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سازند که هر یک از این دو براي خوشـبخت کـردن دیگـري    آنان را ملزم می
  ).100،  1376کوشش کنند (شلبی، 

  فرماید:می 7علی

عرض کردم  9یامبردر زندگی، من به پ 3ي فراوانی زحمت فاطمهدر نتیجه
کشد از شما کمکی مطالبه کند، آن قدر آب خجالت می 3یا رسول اهللا فاطمه

  اش اثـر گذاشـته، آن قـدر آسـیاب نمـوده کـه      آورده که بند مشـک در بـدن  
اش را هایش آبله کرده، آن قدر در نظافت خانه کوشیده که خستگی بدندست

رم، من گفتم خدمت شما برسد فرا گرفته، آن قدر غذا پخته که من از او شرم دا
  ).134،  34، ج 1987شاید خادم و کمکی براي او تعیین فرمایید (مجلسی، 

  هیـزم و آب خانـه را تهیـه    7فرمود: علی بن ابـی طالـب   7امام صادق«
  کـرد و خمیـر سـاخته و نـان    آسیاب می 3روفت و فاطمهکرد و خانه را میمی
  ).151،  34، ج  1987(مجلسی،  »پختمی

ي ي مهم رفتاري و به عنوان یک وظیفهبه عنوان یک خاصه 7ر مؤمنانامی
  دادند.کمک می 3الهی و انسانی، در خانه به زهرا

  ) تعدیل انتظارات 8
هایی وجود دارد و هر زن و شوهري طبیعتاً با ایـن  اي، محدودیتدر هر خانواده
ایسـه بـا مـردان از    اي آفرینش یافته که در مقاند. زن به گونهها مواجهمحدودیت

تـري دارد. از طـرف مقابـل، انبـوه     ها، توانایی کمجهت جسمانی در برابر سختی
ي عائله و تنگناهاي معیشـتی، امـوري را بـراي مـردان     مشکالت زندگی و اداره

بوده اسـت.   8سازد. این مهم مورد توجه فراوان علی و فاطمه زهراناممکن می
(صـبحی   »لمرئۀ ریحانۀ و لیست بقهرمانـۀ ا«در مورد زنان فرموده است:  7علی

  ها و نبردها.ي آفرینش است، نه قهرمانی در سختی)؛ زن ریحانه405صالح، 
در زندگی معمول داشته و لذا علی، بـراي برخـی از    7همین روش را علی
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، نسبت بـه ایـام بـارداري و رضـاع فرزنـدان      3امور و مشکالت حضرت زهرا
سماء را استخدام فرمود، تا در ایام خاص حمل و کاري به نام ااش، خدمتگرامی

  رضاع، به زهرا کمک نماید.
هم انتظارات خود را تعدیل فرمود و امـري را   3از آن طرف حضرت زهرا
  باشد مطالبه نفرمود. 7که سبب کلفت و سختی علی

  ) توجه به نقاط مثبت و برجسته نمودن آنها 9
است، امـري کـه در زنـدگی     8رااین نکته از مسلمات زندگی علی و فاطمه زه

افراد معمول جامعه، مغفول مانده است. هر دوي آنها به یکـدیگر بـا دیـد واال و    
  شوند.بلندي مواجه می
کردنـد و از خودکـامگی و   هاي خود را برطرف مقابل تحمیل نمیلذا دیدگاه

  جستند.استبداد در نهاد خانواده دوري می
کرهتها علی امر حتی قبضها اهللا عز و جل فواهللا ما ا«فرمود:  7چنان که علی

)؛ سوگند بـه خداونـد کـه    143،  43، ج  1987(مجلسی،  »الیه و ال اغضبتنی ...
هرگز بر امري مجبورش نساختم، تا هنگامی که خداوند روح مطهرش را به سوي 

  خود فراگرفت و هرگز مرا به خشم نیاورد.
داشته، نظیـر پـذیرش   اصول رفتاري فراوان دیگري در این خصوص وجود 
هـا از  ها و خستگیرهبري و مدیریت مرد در خانه، اطاعت از شوهر، زدودن غم
هاي شوهر، شـوهرداري  جسم و روح شوهر، استقبال از همراهی و رفتن و آمدن
ي دیگـر کـه   ها مسألهواال و شایسته، عفو و گذشت، برنامه ریزي اقتصادي و ده

  دهیم.ر، به کتب مربوطه ارجاع میجهت خودداري از طوالنی شدن نوشتا

  ب ـ رابطه با خدا
زندگی با تعبیر حیات طیبه، رویکردي قرآنی و الهی است؛ بدین معنـا کـه اصـل    
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  بنیادین نهاد خانواده باید آمیخته بـا حیـاتی معنـوي و الهـی باشـد، تـا پـاك و       
 اي این چنـین، معنویـت یافتـه و رنـگ الهـی     آالیش و نورانی گردد. خانوادهبی

  خواهد یافت.
معنویت حالت نورانی ملکوتی و باطنی است که در اثر بندگی خدا (اطاعت «

(جعفـري،   »شـود ها در انسان ایجاد میاز دستورهاي خداوند) و دوري از پلیدي
1381 ،22.(  

  در زندگی معنوي، رابطه بـا خـدا، اصـل اولـی و رکـن محـوري محسـوب       
  د:دهگردد که در سه حوزه خود را نشان میمی

  ) معرفت خدا؛ 1
  ) عبادت و پرستش؛ 2
  ) والیت محوري. 3

در زندگی کوتاه اما پربرکت خودشان، این مفاهیم را  8علی و فاطمه زهرا
هـاي  هـا و درس ترین سطح ممکن بشري نمـودار سـاختند و سرمشـق   در عالی
  ها آموختند.اي را به انسانسازنده

  ي معرفتدر حوزه
اند و به واالتـرین سـطح   مجراي معرفت الهی آن دو گوهر آفرینش، مصب و

  معرفت ممکن بشري الهی، دست یافتند.

کند که هم یک مبدأ کلی دارد و هم یک انسان خلیفۀ اهللا، در جهانی زندگی می
مرکز کلی، او با آگاهی کامل از مبدأ کلی هستی که ظرف کمال خـود اوسـت،   

اش را سرمشق قرار دهد. کوشد تا خلوص و تمامیت اولیهکند و میزندگی می
  کنـد کـه همیشـه از مرکـز آن آگـاه اسـت و      اي زندگی میهم چنین در دایره

انسان خلیفۀ اهللا، بازتاب مرکز  .کوشد در حیات، فکر و اعمالش به آن برسدمی
ي بعـدي  هـا هستی و پژواك مبـدأ کلـی در دوره   يکلی هستی بر محیط دایره

  ).282،  1380(نصر،  هاي تاریخ استزمان و نسل
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، هر دو، وجودي بودند متحقق به معرفت؛ وجودشان معرفت 8زهرا و علی
 3ي حضرت زهرادرباره 7ي الهیه بود. به همین دلیل است که امام صادقتامه
  فرماید:می

را  3است و قدر خداوند، پس هر کـس فاطمـه   3لیلۀ القدر حضرت فاطمه
ك کـرده اسـت. همانـا او    چنان که شایسته اسـت بشناسـد، لیلـۀ القـدر را در    

نامیده شده، زیرا خلق از معرفت او ناتوانند و سخن خداوند تعالی را  3فاطمه
دانی که لیلۀ القدر چیست؟ آن، برتر از هـزار مـاه اسـت،    که فرمود: تو چه می

ي مؤمنین است که (به دلیل یعنی برتر از هزار انسان کامل است و او مادر همه
شدند و مالئکه، ایمان دارانـی  ه و روح بر او نازل میاش) مالئکواالیی معرفت

اند که علم خاندان محمـد را تـا طلـوع فجـر، بـر روح القـدس، یعنـی        بزرگ
،  1987دارند تا آن هنگام که قائم قیام فرماید (مجلسی، ، عرضه می3فاطمه

  ).28،  43ج 

او از این جهت و بسیاري جهات دیگر، حجت خدا بـر سـایر حجـج الهـی     
انـد. مناسـب   ، چنان که معصومان از فرزندان او به این حقیقت اشاره فرمودهاست

  را در این باب اشاره کنیم. 1است سخنی از عارف کامل واصل، امام خمینی

  دانم ذکـري بکـنم، فقـط اکتفـا    من راجع به حضرت صدیقه خودم را قاصر می
ل شده است و کنم به یک روایت که در کافی شریفه است و با سند معتبر نقمی

بعد از پـدرش   3فرماید: فاطمهمی 7آن روایت این است که حضرت صادق
هفتاد و پنج روز زنده بود. در این دنیا بودند و حزن و شدت بر ایشـان غلبـه   

کـرد  آمد خدمت ایشان و به ایشان تعزیت عرض میداشت و جبرئیل امین می
است که در هفتـاد و پـنج   کرد، ظاهر روایت این و مسائلی را از آینده نقل می

اي بوده است. یعنی رفت و آمد جبرئیل زیاد بـوده اسـت و گمـان    روز مراوده
ي کسی این طور وارد شده درباره :ي اول انبیاي عظامندارم که غیر از طبقه

باشد، که ظرف هفتاد و پنج روز جبرئیل امـین رفـت و آمـد داشـته اسـت و      
است، ذکر کرده است و آنچه که به ذریه او اي که واقع شده مسائلی را در آینده

هم آنها را نوشـته   3رسیده است، در آینده ذکر کرده است و حضرت امیرمی
، همان طور که کاتب وحی رسـول اهللا  3است. کاتب وحی بوده حضرت امیر
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  ).278،  1368بوده است (امام خمینی، 

واالست  معرفت و دانش الهی و جامع آن بانوي فضیلت و عصمت به قدري
ي الهی صادر شده است. مانند که مضامین عالیه و بلندي از آن روح الهی و خلیفه

انگیـز دربـاره قـرآن، پیـامبر     و عباراتی حیرت 3ي فاطمهخطبه فدکیه، صحیفه
  .9اکرم

، تعابیري کـه خـود آن حضـرت در مـورد     7در مقام علمی و معرفتی علی
 9جود است. او بـاب علـم پیـامبر   البالغه مومعرفت و دانش خود دارد، در نهج

به او هزار باب علم را که از هر بابی، هزار باب گشـوده شـده    9است که پیامبر
؛ »ینحدر عنی السیل و ال یرقـی الـی الطیـر   «در خود نهفته دارد. چنان که فرمود: 

اي را بدان راه ها و علوم از وجودم سرازیر شده که پرواز هیچ اندیشهسیل دانش
  نیست.

بل اندمجت علی مکنون علم لو بحـت بـه الضـطربتم اضـطراب     «مود: و فر
اي از آن را اي راه یافتم که اگـر رشـحه  ؛ بر علوم نهفته»االرشیۀ فی الطوي البعیدة

  بازگویم، حیرت خواهید کرد و سر به بیابان خواهید نهاد.
  تعبادي در حوزه
، 7حسـن مجتبـی  انـد. امـام   ي عبادت، سرآمد روزگار و تاریخ بشريدر حوزه

  فرمایند:می 3راجع به مادرشان زهرا
تعـالی آن قـدر بـر پـا     عابدترین مردم بود، در عبادت حـق  3فاطمه زهرا«

  ).46،  43، ج  1987(مجلسی،  »ایستاد تا پاهاي مبارکش ورم نمود
  فرماید:می 9پیامبر اکرم

ه دخترم، بهترین زن عالم است. پاره تن من و نور چشم مـن و میـو   3فاطمه
اي به صـورت انسـان، آنگـاه کـه در     دل من و روح و روان من است. حوریه

درخشـد، خـدا بـه    می ایستد، نورش براي فرشتگان آسمانمحراب عبادت می
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ام را بنگرید، چگونه بـه نمـاز ایسـتاده و اعضـایش از     فرماید: بندهمالئکه می
عـذاب در   را از 3لرزد. اي مالئکه، گواه باشید که پیـروان فاطمـه  خوف می

  ).172،  43، ج  1987(مجلسی،  »امان قرار دادم

شمار است. در این باب بـراي درك روح  سخن بی 7ي عبادت علیدرباره
البالغه را بنگریم در وادي عبودیت و پرستش، باید سخنانش در نهج 7بلند علی

هـاي عاشـقانه و   هـاي طـوالنی و گریـه   اش و عبادت و سـجده و تاریخ زندگی
  اش را.عارفانه

  والیتي در حوزه
ي الهیه بود. درك این حقیقت، توسـط  ي آفرینش، خود روح والیت کلیهآن زبده

  هیچ انسانی چنان که باید قابل ادراك نیست.
به عنـوان   9ي الهیه است و از جانب پیامبرروح والیت کلیه 7چون علی

ا سـنگین و  اش، بر زهـر اش برگزیده شده، غصب مقام والیتولی مطلق و خلیفه
  ي علویه رقم زد.گران آمد و مبارزات مهمی را در دفاع از حریم والیت کلیه

اند، اطراف خانه را محاصره کرده 7اوالً هنگامی که دید براي دستگیري علی
هـا، بـه   ي معمـول زن خالف رویـه  هتصمیم گرفت از او دفاع کند، از این رو ب

قامت به خرج داد. ثانیاً بعد از این اي فرار نکرد، بلکه پشت در آمد، استگوشه
که در خانه را باز کردند، باز هم فرار نکرد، بلکه خودش را در میدان کـارزار  
قرار داد و جلوي دشمن را گرفت، که با غالف شمشیر به پهلویش زدنـد و بـا   

  را دسـتگیر کردنـد و   7تازیانه بازویش را سـیاه کردنـد. ثالثـاً وقتـی علـی     
را گرفـت و   7کنند، باز هم وارد میدان شده دامن علی شاخواستند جلبمی

تازیانه قنفذ بدنش سیاه نشـد از او دسـت    ياز بردنش مانع شد و تا به وسیله
برنداشت. رابعاً خودش را در آخرین سنگر قـرار داد، و در خانـه آمـد شـاید     

مانع شود. در این سنگر به حدي پایداري کرد  7بتواند از بردن حضرت علی
  ).205تا، (امینی، بی اش سقط شدلویش شکست و بچهین در و دیوار پهکه ب

اش در بـین زنـان مهـاجر و انصـار و     اش در مسجد کوفه، سـخنرانی خطبه
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  کنـد و عاقبـت  مـی  3از روح والیـت زهـرا   ایـت اش همه حکاقدامات سیاسی
  ي راه والیت شد.شهیده

  ج ـ در رابطه با فرزندان
و تربیت کودکان است و تنها نهادي است کـه تـا    خانواده، مهد رویش و پرورش
ي استقالل و خوداتکـایی و تشـکیل زنـدگی جدیـد     روزي که کودکان به مرحله

باشـند. فرزنـدان،   می پردازند، با آنها، یعنی والدینجداي از زندگی با والدین می
ي والدین خود را امن و پناهگاه خـویش  ي استقالل، کانون خانوادهحتی در دوره

  دانند.می
ي سیر زن و شوهر، پس از تشکیل زندگی جدید و نهاد خانواده، در اندیشه

  افتند.ي بعدي، یعنی زایش فرزند و پرورش آن میبه مرحله

جوامـع از اهـداف مهـم     ياستمرار نسل انسانی و پرورش افرادي براي آینـده 
هاي سالم دهازدواج است. دین اسالم براي این اهداف تأکید بسیار دارد. خانوا

جامعـه، در  مد با تربیت افراد شایسته و موفق و کوشا و تحویل آنها بـه  او کار
  ).30،  1385(ساالري فر،  رشد و تعالی آن مؤثرند

خانواده، کانون تربیت و پرورش نیروهاي بزرگ انسانی و یا محل پـرورش  
ي مونهکالس عالی و ن«عناصري فاقد خصال انسانی است و به هر حال، خانواده 

  ).84(همان،  »تربیتی است

اي را که بالقوه تربیت، عبارت است از پرورش دادن، یعنی استعدادهاي درونی
، 1390در یک شیئی موجود است به فعلیـت درآوردن و پـروردن (مطهـري،    

43.(  

شود؛ تربیـت جسـم، روح، عاطفـه،    ها برآورده میي خصلتدر تربیت، همه
  فضیلت طلبی. احساسات، احساس علم خواهی و
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، مهـد پـرورش   8کانون خانواده مورد نظر ما، یعنی علـی و فاطمـه زهـرا   
هاي بزرگ تاریخ اسالم است. این کانون مهم با چنـد ویژگـی در ایـن    شخصیت

  حوزه پیوند یافت.

  ایجاد کالس عالی تربیتی
این کالس عـالی تربیتـی، بـا همـدلی و همگـامی و معاضـدت و همکـاري دو        

  خ اسالم، تشکیل شد.شخصیت بزرگ تاری

کالس مذکور با همکاري شخص دوم اسالم، یعنی علی بن ابی طالب و فاطمه 
شـد و شـخص اول اسـالم، یعنـی پیـامبر      بانوي اول اسالم اداره مـی  8زهرا
  ).111تا، رسماً بر آن نظارت داشت (امینی، بی 9اکرم

اسالم را  ي تاریخدر این کانون مقدس و آسمانی، فرزندانی بزرگ، که آینده
هاي بشري، سمبل و الگـو و  ساختند و متحول نمودند و همواره پیش روي قافله

  اند، تربیت شدند و ظهور یافتند.نمونه
در امر تربیت، باید مراحل تکوین شخصیت کـودك، در نظـر گرفتـه شـود،     

  فرماید:می 7چنان که علی
وله فی ثـالث و  یربی الصبی سبعاً و یؤدب سبعاً و یستخدم سبعاً و منتهی ط«

 »عشرین سنۀ و عقله فی خمس و ثالثین سنۀ و ما کـان بعـد ذلـک فبالتجـارب    
شود و به مـدت  )؛ کودك به مدت هفت سال تربیت می493،  3(شیخ صدوق، ج 

شود و به مدت هفت سـال بـه خـدمت    هفت سال آداب زیستن به او آموخته می
اش تا سـی و پـنج   قلیشود، رشد بدنی وي تا بیست سالگی و رشد عگمارده می

  گیرد، از راه تجارب است.سالگی است و آنچه بعداً فرامی
از هنگام والدت باید طنین معنویت در گوشش نواخته شود. چنان که پیامبر 

  فرمایند:می 9اکرم
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من ولد له مولود فلیؤذن فی اذنه الیمنی باذان الصلوة و لیقم فی اذنه الیسري «
)؛ هر کس که خدا به 24، 6ق، ج 1407(کلینی،  »جیمفانها عصمۀ من الشیطان الر

او فرزندي عطا فرمود، در گوش راستش اذان و در گوش چپش اقامه گویـد کـه   
  داري از شیطان رجیم است.عصمت و نگه

ي ي حکیمانـه ، طبق نقشه8آداب تربیت کودك توسط علی و فاطمه زهرا
و امـام   7مجتبـی  رفت. چنان که در هنگـام والدت امـام حسـن   الهی پیش می

، در گوش راستشان اذان و در گوش چپشان، :و سایر فرزندان دیگر 7حسین
  شد.اقامه گفته می 9توسط پیامبر اکرم

و علـی و فاطمـه    9براي کودك اسم نیکو نهادن، که توسـط پیـامبر اکـرم   
  ي آفرینش نهاده شد.بر دو زبده 8، نام حسن و حسین8زهرا
  ).157، 1991(حر عاملی،  »قربانی و عقیقه براي فرزند«
تـر از شـیر مـادر، بـرایش     اي که غذایی مناسبتغذیه با شیر مادر، به گونه«

  ).33، 1992(کلینی،  »وجود ندارد
شـد،  ي نمونه و برین اسالمی، عمل میمورد پیش گفته، همه در این خانواده

  ي مسلمانان است.که خود الگویی راستین براي همه

  تربیتیهاي عالی اعمال روش
هاي عالی تربیتی، مورد توجه ي الهی و سمبل و نمونه، روشدر نهاد این خانواده

  ها اشاره نمود.توان به این روشگرفت، که میقرار می
  ) روش محبت 1

ي اخالق و کرامت و بزرگـواري کودکـان را محبـت در نهـاد خـانواده      سرچشمه
آراید. این کریمه و فاضله میهاي راستین، او را به اخالق دهد، محبتتشکیل می

شد. آن بانوي بزرگوار به همـراه  به طور کامل اجرا می 3ي زهراروش در خانه
  کردنـد، آنهـا را  در نهایـت محبـت عمـل مـی     8، به حسـنین 7همسرش علی
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  فرمود: 9بوسیدند. پیامبر اکرممی
، 1987(مجلسـی،   »هر کس نسبت به اطفال محبـت ننمایـد، از مـا نیسـت    «
282.(  

  ) تکریم شخصیت 2
در مکانیسم تربیت، دانشمندان علوم تربیت، اتفاق نظر دارند که تربیت کننده باید 
شخصیت کودك را پرورش دهد و اعتماد به نفس را به او تلقین کند. احتـرام بـه   

سازد و چنین فـردي در  می کودك، وجود او را لبریز و سرشار از اعتماد به نفس
خودش «ي فردي و اجتماعی خواهد گردید. فردي که اجتماع، منشأ آثار سازنده

دهـد و زیـر بـار ذلـت و     را بزرگ و باشخصیت بداند، به کارهاي پست تن نمی
رود، این شخصیت نفسانی، به تربیت خانوادگی و روحیـات والـدین   خواري نمی
  ).118تا، (امینی، بی »بستگی دارد

ان بـود، گـاهی بـه    روي منبر نشسته بود و حسن در پهلوي ایشـ  9پیامبر«
فرمود: فرزندم حسن، آقا و بزرگ است. کرد و گاهی به حسن و میمردم نگاه می

  ).305، 1987(مجلسی،  »به برکت او میان امتم اصالح خواهد شد
  را سید جوانان اهل بهشت خوانده است. 8، حسن و حسین9پیامبر اکرم

بـزرگ  شـما پیشـواي مـردم و    «فرمودند: می 8به حسن و حسین 7علی
باشید، از ارتکاب گناه معصومید، خدا لعنت کنـد کسـی را   جوانان اهل بهشت می

  ).295، 1987(مجلسی،  »ا شما دشمنی بورزدکه ب
  ) اعمال روش الگویی 3
اي است ها، روش مشاهدهترین نوع تربیت و پرورش شخصیت و نیز یادگیريمهم

هایش شکل بگیرد. این شهي مشاهده رفتارها، روحیات و اندیکه کودك به وسیله
  روش، همه جانبه، عمیق، اثرگذار و ماندگار است.

ــه و اســاس بســیاري از   ــه پای ــی اســت ک ــدهاي روان ــد، یکــی از فراین   تقلی
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رود، گرایش به تقلید به قدري در انسان رایج هاي انسان به شمار مییادگیري
،  1374ن برگ، (اتوکالی اندنشناسان، آن را غریزه دانستهاست که برخی از روا

294.(  

  گردد.ي روند حیات آدمی را شامل میي استفاده از این روش، کلیهدامنه
ي همسـایه  شاهد دعاي مادر است که درباره 7چنان که امام حسن مجتبی

اي بنـی  «اید؟ فرمود: پرسد، چرا همسایه را مقدم داشتهکند و از ایشان میدعا می
  )؛ فرزندم اول همسایه سپس خانه.280، 43 ، ج1987(مجلسی،  »الجار ثم الدار

را بـه   7در اعمال روش الگویی، در گهواره فرزندش حسن 3فاطمه زهرا
اشـبه ابـاك یـا    «فرمود: دهد. هنگامی که او را در گهواره نهاده میالگو توجه می

(مجلسـی،   »حسن، واخلع عن الحق الرسن، واعبد الها ذامنن، و ال توال ذااإلحـن 
  )؛ یعنی حسن جان مانند پدرت باش، ریسمان را از گـردن 286،  43، ج  1987
بردار، و خداي داراي بخشش و کرم را پرستش کن و با افراد دشمن حـق و  حق
  توز دوستی مکن.کینه

 7و امام حسین 7ها، به تربیت فرزندانی مانند امام حسن مجتبیاین روش
رو تـاریخ  ان پـیش ي آنهـا حماسـه سـاز   منجر گردید، که همه 3و زینب کبري

  اسالمی گردیدند.

  د ـ رابطه با جامعه
  انسان کامل، در طـی مراتـب کمـال و رسـیدن بـه منتهـاي آن، تنهـا بـه خـود         

سـازد کـه بـه جامعـه     اندیشد. کمال یافتگی او، وجودش را چنان متحول مینمی
گردد و در متن اجتماع، رهبري فکري و عملی و مبارزات مرامی، مسـلکی،  برمی
به  8اي که در زندگانی زهرا و علیگیرد. مقولهی و سیاسی را به دست میعقیدت

  وضوح نمودار است.
هاي مختلفی ظهور ها و شبکهدر حوزه 3رفتارهاي اجتماعی حضرت زهرا
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  یافت.می
ي تربیـت، تهـذیب و پرورانـدن آنهـا     ) شبکه اعضاي خانواده که به مقوله 1

  شد.مربوط می
اي همچون تدریس هاي گستردهدر این شبکه تالش ي زنان مدینه؛) شبکه 2

هـا مطـرح   هاي علمی با زنان مدینه و مسائلی نظیـر ایـن  احکام شریعت، نشست
 3و مریضـی فاطمـه زهـرا    9ي مهم، پس از رحلت پیامبر اکرماست، اما نکته

  است.
المرضۀ التی توفیت فیها، اجتمع الیها نساء المهـاجرین   3لما مرضت فاطمۀ«
، 1(طبرسـی، ج   »ار فقلن لها: کیف اصبحت من علتک یا نبـۀ رسـول اهللا  و االنص

بیمار شد، همان بیماري که در آن، بـه سـوي خـدا     3)؛ هنگامی که فاطمه246
اش رفته و به ایشان گفتند: چگونه صـبح  رفت، زنان مهاجرین و انصار به خدمت

  ات اي دختر رسول خدا؟!کردي از بیماري
آنها، بعد از حمد و ثناي الهـی، تنفـر خـود از     در پاسخ به 3حضرت زهرا

شان را یادآور شد. از آزمودن آنها و تسلیم شرایط دنیاي آنان و بیزاري از مردان
هایشان سـخن فرمـود. در   شدن آنها و فساد عقیده و گمراهی آنان و لغزش اراده

، بعد از تبیین حجت الهی، از علم و شجاعت و ایمـان و صـفات   7دفاع از علی
و ظلمی که به او رفته و از  7واالي علی سخن گفت. از زهد و دنیاستیزي علی

ي مطالب فراوانی که این نوشتار گنجایش آن را ندارد سخن فرمود. عاقبت تیـره 
زد فرمود، و از ایـن  بدکاران و ظالمان و گرایش انحرافی جامعه را به آنان گوش

بینیم در بین واهد گرفت. چنان که میاي فراگیر، عالم اسالم را خکه در آینده فتنه
است که دوبـاره   9اي پرداخته و گویا زبان پیامبرگري پیامبرگونهزنان به روشن

  گوید.شان سخن میبه سخن درآمده و از عاقبت ضاللت و گمراهی
ارتباط بـین   3ي حضرت زهراي صاحب نفوذان مدینه؛ در سیره) شبکه 3
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هاي مؤثر بر منزلت ایشان وجود رت و مؤلفهي ارتباطات اجتماعی آن حضشبکه
گرانـه و پبامبرگونـه، صـاحب نفـوذان و     دارد. یک نوع از این ارتباطات روشـن 

  سرشناسان مدینه است.

دو دسته از صاحب نفوذان بر دستگاه خالفت اعتراض کرده و براي عیادت به 
ولـی بـه    ،روند. گروهی که ابوبکر را قبول نداشتندمی 8علی و زهرا يخانه

هم اعتقادي نداشتند، مانند سعد بن عباده و قـیس بـن سـعد و     7امامت علی
مانند سلمان و ابـوذر و   ،را قبول داشتند 7ابوسفیان و گروهی که امامت علی

، در میـان  3و زبیر. حضـرت زهـرا   9عمار و حذیفه و عباس عموي پیامبر
تاریخی موجود  ر منابع و متوناین صاحب نفوذان نیز سخنان مهمی دارد که د

  ).1966(ابن کثیر،  است

را گرفتنـد   8، دست حسن و حسین8علی و فاطمه«در همین خصوص، 
ي بزرگان و رجال مدینه رفتند و آنان را به یاري دعوت نمودنـد  و شبانه به خانه

). 198تـا،  (امینی، بی »را به آنان تذکر دادند 9و سفارش و وصایاي پیامبر اکرم
در حدیث ثقلین و مـاجراي غـدیر را    7امات، عظمت علیدر این اقد 3فاطمه

فرمود و در همین راستا مبارزات علـی و  یادآوري و مردم را به یاري دعوت می
  موج تاریخی عظیمی را در صدر اسالم ایجاد نمود. 8زهرا

ي خواص جامعه؛ این مسأله از مسلمات تاریخ اسالمی اسـت کـه   ) شبکه 4
ن اسالمی، از انحراف خواص جامعه آغاز گردیده انحرافات سترگ تاریخی دورا

 اي بـود کـه خـواص در آن بـا    مسـأله  :ي کنـار زدن اهـل بیـت   است. توطئه
سکوتشان و با همیاري دادن به غاصبان خالفت نقشی مهم ایفا کردنـد. از نگـاه   

، اگر اصحاب، کاهلی را کنار نهاده و بـه طـور جـدي در    8فاطمه زهرا و علی
  گرفت.کردند، اشتباهات سترگ تاریخی شکل نمیایستادگی میها برابر انحراف

اي گروه نقبا و بازوان ملت و حافظـان اسـالم،   «به آنان نهیب زده و فرمود: 
انگـاري از دادخـواهی مـن بـراي     این چشم پوشی در مورد حق ما و این سـهل 
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فرمود که حرمت هر فـردي در فرزنـدان او   نمی 9چیست؟ آیا پدرم رسول خدا
  ).492ق، 1381(اربلی،  »شودمیحفظ 
ي اجتمـاعی؛ در ایـن   ي پیوندهاي غیرمستقیم و مستقیم بـا تـوده  ) شبکه 5

ي آن روز و ، نقش فراگیري در ارتبـاط بـا جامعـه   8بخش، علی و فاطمه زهرا
بخـش تربیتـی،   هـاي الهـام  کنند. نوع تربیت فرزندان نکتـه ي تاریخ ایفا میآینده
ي آن هدایت جامعه، نقش الگویی خودشان در جامعههاي اجتماعی، گیريموضع

روز، تعامالت اجتماعی و اقتصادي آنان، صبر، کرامـت، شـوهرداري، کمـک بـه     
هاي اجتماعی و سیاسی، ایراد خطابه ناهنجاري همسر در محیط خانواده، تقابل با

گـري  ي فدکیـه، و هـدایت  هاي مهم در مسجد مدینـه و ایـراد خطبـه   و سخنرانی
در محورهاي مختلف اخالقـی، اجتمـاعی،    8توسط علی و فاطمه زهرا اجتماع

  سیاسی و...
در  7بر دفن شـبانه و مخفیانـه و تـالش علـی     3ي حضرت زهراتوصیه

ي و بسیاري از ماجراهاي دیگر، نقش پررنگ و برجسته 3اجراي وصیت زهرا
جـات  این دو گوهر آفرینش را در دفاع از حقیقت و والیت و طی راه هدایت و ن

  دهد.جامعه از انحرافات فکري و سیاسی و اجتماعی و تاریخی نشان می

  گیرينتیجه
  آید:ي مهم حاصل میاز مجموع مباحث چند نتیجه

گـردد کـه سـاختمان زنـدگی بـا      ) گزینش الگو در زندگی اسالمی، سبب مـی  1
  الگویی اسالمی همسو گردد.

  باشند.می 8ي زهرامهي الگو در تاریخ اسالمی، علی و فاط) خانواده 2
ي مهم است. بـرآوردن  گیري داراي چند خصیصه) ازدواج آنان در اصل شکل 3

نیازهاي جسمی و روحی، همتایی و کفویت، سـهولت و سـادگی، عشـق و    
  هاي رفتاري را فراگرفت.صمیمیت که باید از آنان، این آموزه
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وجین را به هـم  ي زوجین با یکدیگر، باید اصول چندي ز) در خصوص رابطه 4
مرتبط نماید، همچون همدلی و وفاق، قناعت، تقسـیم کـار، نظـم، محبـت و     

  احترام.
ي معرفـت،  ) پیوند با خدا باید رکن محوري نهاد خانواده باشد و در سه حوزه 5

  مداري قرار گیرد.عبودیت و والیت
بـت،  مند باشد و بـا سـه روش مح  ) پیوند با فرزندان و تربیت آنان، باید روش 6

  تکریم شخصیت و ایفاي نقش الگویی و مقتدایی رقم بخورد.
ي نهادهـاي اجتمـاعی نظیـر فرزنـدان،     ) در پیوندهاي اجتمـاعی، بایـد همـه    7

ي مـردم  خویشاوندان، زنان جامعه، خواص اهل دانش و نخبگان و نیز توده
  مورد توجه جدي واقع گردند.

  منابع و مآخذ
  .قرآن کریم)  1
جلـدي)، قـم،    20، (شرح نهـج البالغـه  ق)، 1404اهللا (دید، هبۀ) ابن ابی الح 2

  کتابخانه آیت اهللا مرعشی نجفی.
  ، بیروت، مؤسسۀ الوفاء.بحاراالنوار)، 1979) مجلسی، محمد باقر ( 3
ي هـادي  ، ترجمـه رازهایی درباره زنـدگی )، 1384) آنجلیس، باربارا دي ( 4

  ابراهیمی، تهران، نشر نسل نو.
ي محمد حسن لطفی، تهـران،  ، ترجمهاخالق نیکوماخوسی)، 1371) ارسطو ( 5

  طرح نو.
  ، تهران، انتشارات صدرا.هدف زندگی)، 1390) مطهري، مرتضی ( 6
، تهـران،  شرح حدیث جنود عقل و جهل)، 1369، روح اهللا (1) امام خمینی 7

  .1ي نشر آثار امام خمینیمؤسسه
، انتشـارات  7زنـدگی علـی  ي پژوهشی درباره)، 1366) سبحانی، جعفر ( 8
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  آرا.جهان
، قـم، دفتـر تبلیغـات    مسائل و مشکالت خـانوادگی  )،1377) بهشتی، احمد ( 9

  اسالمی.
ي حسـین فریـدونی،   ، ترجمه3افاطمۀ الزهر)، 1371) قزوینی، سید کاظم ( 10

  اختر شمال.
، قـم،  من ال یحضر الفقیهق)، 1413) شیخ صدوق، محمد بن علی بن بابویه ( 11

  تبلیغات اسالمی. دفتر
  .:بیتالل آ ي، قم، مؤسسهوسایل الشیعهق)، 1409) حر عاملی ( 12
  .جابی، کوکب الدري)، تابی) حائري مازندرانی، محمد مهدي ( 13
، تهران، منتهی االرب)، 1390) پورشیرازي، عبدالرحیم بن عبدالکریم صفی ( 14

  انتشارات دانشگاه تهران.
  ، بیروت، دارالفکر.ج العروستاق)، 1414) الزبیدي ( 15
  ، تهران، انتشارات بدر.انسان در مسیر زندگی)، 1318) مجد، محمد ( 16
  ، تهران، اسالمیه.ناسخ التواریخ)، 1382) سپهر، محمد تقی ( 17
ي دکتـر  ، ترجمـه زندگی اجتماعی از دیدگاه اسـالم )، 1376) شلبی، احمد ( 18

  تان قدس رضوي.سید محمود اسداللهی، مشهد، انتشارات آس
 ي، تهران، انتشارات مؤسسـه در محضر حکیم)، 1381) جعفري، محمد تقی ( 19

  تدوین و نشر آثار عالمه جعفري.
ي انشاء اهللا رحمتـی،  ، ترجمهمعرفت و معنویت)، 1380) نصر، سید حسین ( 20

  نشر سهروردي.
  ، مرکز نشر و احیاي آثار.صحیفه نور)، 1368( 1) امام خمینی 21
  ، بیروت، داراالضواء.فروع الکافی)، 1992کلینی، محمد بن یعقوب ( ) 22
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ي علی محمد کاردان، ، ترجمهروانشناسی اجتماعی)، 1374) اتوکالین برگ ( 23
  نشر سحر.

، بیـروت، مکتبـۀ   البدایـۀ و النهایـۀ  )، 1966) ابن کثیر، اسماعیل بـن عمـر (   24
  المعارف.

، بیـروت،  تـاریخ مدینـۀ دمشـق   ق)، 1415) ابن عساکر، علـی بـن حسـن (    25
  دارالکفر.

، بیروت، دار احیـاء التـراث   اسدالغابۀ)، 1377) ابن اثیر، علی بن ابی الکرم ( 26
  العربی.

، تحقیق سید هاشـم رسـولی   کشف الغمهق)، 1381) اربلی، علی بن عیسی ( 27
  محالتی، تبریز، مکتبۀ بنی هاشمی.

  
  




