حضرت فاطمه بنیانگذار نهضتی که ادامه دارد
نظر به حضرت فاطمه از منظر:
الف -مقام حقیقت نوری آن حضرت که رسول خدا در مورد آن فرمودند:

خُ ِل َق نُو ُر ِ
ض النّا ِ
ض َو َّ
السماءَ ،فقا َل َب ْع ُ
فاط َمة َق ْب َل اَ ْن ُيخْ َل َق ا ْلأ َ ْر ُ
س :ياا نَ ِبا َّ
ست ِه اِنْ ِس َّي ٌة؟ قالِ :
راء ا ْل ِأنْ ِس َّي ُة نور فاطمهه پهی از
فاط َم ُة َح ْو ُ
الله! َف َل ْي ْ َ
خلقت زمین و آسمان آفريده شده اسهت .بعضه از حارهران پرسهیدند :مگهر او
بشر نیست؟ حضرت فرمودند :فاطمه حوريهای بشرگونه است (جههت بررسه
اين مقام به کتاب «مقام لیلةالقدری حضرت فاطمه رجوع شود).

ب -نق

تاريخسازی و جهتده به تاريخ ،در مقابه تکرراته کهه در هدد بودنهد

اسالم را از جههت ا هل و معنهوی آن دور کننهد( .کتهاب «بصهیرت حضهرت فاطمهه در
ريشهياب آفات حذف حاکمیت دين از مديريت جهان» مترک اين امر دوم است).

 -1برای معرفت به نق

تاريخ حضرت زهرا؛ ابتدا بايد متوجه بود کهه نقشههههای

مخالکان چه اندازه عمیق بوده تا معلوم شود نق

فاطمه چهه انهدازه مهثرر واعهش شهد .از

نقشههاي که امثال ابوسکیان و حزب اُموی برای بعد از رحلهت رسهول خهدا داشهتندکه
بگذريم به نقشه ای که بعض از حابة پیامبر پس از جريان غدير طراح کردند توجه
م کنیم:
پس از ماجرای غدير و مراجعت مسلمانان به موطن خود ،گروه در ماه محهرمالحهرام
همان سهال بهرای تیییهر مسهیر حاکمیهت اسهالم جلسهات تشهری دادنهد و شهب پهس از
گکتگوی فراوان توافق شد پس از رحلت رسول خدا با تمام عدرت بهر رهد خالفهت و
حرومت عل  مبارزه کنند و عدرت ادارة جامعه را به فردی بسپارند که توسط شهوری
انتخاب شده باشد .در پ اين تصمیم؛ پیماننامهای به خط سعیدبنعها

نوشهته شهد و بهه
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امضای س وچهار نکر رسید و سپس آن را به ابوعبیده جراح سپردند .متن پیماننامهه بهدين
شرح است:
اين چیزی است که اتکاق کردهاند بر آن بزرگان از ياران محمّد ،از مهاجران و انصهار
آنان که خداوند در کتاب خود به زبان پیامبرش آنها را ستاي

فرموده :همگ همنظر

شدند بعد از آنکه نهايت تالششان را در رأی ونظر بهه کهار گرفتنهد ودر مسهپله پهی
آمد ه مشورت نمودند و اين حیکه را به جهت توجهه بهه آينهده اسهالم و مسهلمین در
آينده و روزگار آت نوشتند تا از مسلمانان که بعد از ايشان خواهند آمد به آنان اعتهدا
کنند.
اما بعد ،همانا خداوند بلطف و کرم

محمّد  را به عنوان رسهول خهود بهه سهو

تمام مردم فرستاد،همراه با دين که رار است مردمان فقط بر آن دين باشهند واو نیهز
حق رسالت

را ادا کرد و آنچه را که خداوند به او فرمان داده بود بیان فرمهود و بهر مها

واجب کرد که همة اين امور را بهپا داريم تا ايهنکهه ديهن راکامه نمهود ،واجبهات را
واجب و سنن را پا بر جا کرد.
خداوند آنچه نزد خودش بهود را بهرای او خواسهت پهس او را بها نهايهت احتهرام و
خورسندی به سو خود برد بدون آنکه پیامبر کسى را پهس از خهود انتخهاب کنهد و
انتخاب و اختیار را به مسلمانان واگذارد تا هر کس را کهه بهه نظهر و خیهر خهواه اش
اطمینان دارند برا خود انتخاب کنند و همانا بر مسلمانان واجهب اسهت کهه از رسهول
خدا پیروی کنند .چرا که خدا تعالى فرموده« :لَ َق ْد كاا َن لَ ُُا ْ ِفا َر ُل ِ
اول اللَّا ِه ا ْةلا َو ٌَ َح َسا َن ٌة

لِ َم ْن كا َن َي ْر ُجوا اللَّ َه َو الْ َي ْو َم ا ْلاأ خ ِخ َر» 1و مسلماً رسول خدا کسى را به جانشین خود انتخهاب
نررد تا رهبری مملرت در يک خاندان وفامی مورور نشود و بین اغنیاء امهت دسهت
به دست نچرخد « َو لِ َئلَّا َي ُُو َن ُدولَ ًة َب ْي َن ا ْلأ َ ْغنِ َيا ِء ِما ْن ُُ ْ » از آنرو که جانشین ادعا نرنهد کهه
اين رياست در نس من از پدر به فرزند م رسد و تا روز عیامت بهاعى اسهت ،آنچهه بهر
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عموم مسلمانان واجب است ،اين مطلب است که وعتِ درگذشهت خلیکهها از خلکها،
احبان رأ و مردان شايسته گرد هم آيند و در کارهايشان مشهورت کننهد.پهس ههر
کس را که سزاوار خالفت ديدند زمام کار مسلمانان را بهدست او داده و او را عهیم بهر
مسلمانان عرار دهند و اين ،کار دشواری نیست زيهرا کهه بهر اهه ههین زمهانى پوشهیده
نیست که چه کسى از آنان شايستگى خالفت و زمامدار مسلمانان را دارد ،پهس اگهر
کسى از مردم ادعا کند که رسول خدا يهک مهرد و شهخع معلهومى را بهرا خالفهت
انتخاب کرده و نام و نسب

را هم گوشزد مردم نموده ،حهرف بهاطل گکتهه و خهالف

آنچه را که ياران رسول خدا مىدانند ادعا کهرده و بها جماعهت مسهلمانان بهه مخالکهت
پرداخته ،و نیز اگر کس ادعا کند که خالفت رسول خدا اررى است و ايهنکهه رسهول
خدا چیزی از خود به ارث م گذارد سخن محال به زبان رانده زيهرا کهه رسهول خهدا
فرموده است کهه مها گهروه پیهامبران اررهى بههجها نمهىگهذاريم ،آنچهه را کهه بههجهای
م گذاريم دعه است همچنین اگر کسى ادعا کند که جز يک نکر از میان تمام مردم
کس شايستة خالفت نیست و همانا خالفت مخصو

او است و برا غیهرش سهزاوار

نیست به اين دلی که خالفت دنباله نبوت است ،مسهلمم درو گکتهه زيهرا کهه پیهامبر
فرموده است که ياران من همانند ستارگان درخشانند به ههر يهک از آنهها اعتهدا کنیهد
هدايت و راهنمائى شدهايد .و نیز اگر کسى ادعا کند که به خاطر نزدير اش به رسول
خدا سزاوار خالفت و امامت است و خالفت مخصو

به او است و فرزندان او پس از

او خالفت را به ارث میبرند و در هر عصر و زمانى جهز نزديرهان پیهامبر کسهى تها عیهام
عیامت شايستگى خالفت را ندارد ،ادعای باطل نموده و هرچند با پیامبر نسبت نزدير
داشته باشد باز برای او و فرزندانشان حق خالفتى نیست .چرا که خداونهد مه فرمايهد:
گرام ترين شما در پیشگاه پروردگار پرهیزکارترين شماست.
و رسول خدا فرمود :عهد و پیمان مسلمین واحد است به نحوی که پايینمرتبهتهرين
آن ها هم بر اساس همان عهد و پیمان حرکت م کند ،مسلمانان به مثابة دست واحهدی
هستند پهس ههرکس بهه کتهاب خهدا ايمهان بیهاورد و سهنت رسهول خهدا را بپهذيرد پها
برجاست ،رجوع به حق کرده و پای در راه درست نهاده است ،و هرکس کهردار آنهان
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را خوش ندارد مخالکتِ حق و کتاب نموده از جمهش مسهلمانان بیهرون شهده پهس او را
برشید زيرا که مصلحت امت در کشتن اوست و همانا رسول خدا فرموده :ههرکس بهه
سو امت من بیايد و آنان جمش باشند و جمش آنهان را پراکنهده کنهد او را برشهید ههر
کس باشد ،زيرا که اجتماع امت رحمت است و پراکندگى آنان عذاب ،هینگاه امهت
من به گمراهى اجتماع نم کنند همانا مسهلمانان بهه منزلهة يهک دسهت متحهد در برابهر
بیگانگاناند .و همانا از جمعیت مسلمانان خارج نم شود کسى مگر آنکه ،آنان را رها
کند و با ايشان به مجالست بپردازد و دشمنانشان را علیه آنها کمک کند ،مسلم خدا و
رسول

خون اين کس را مباح کرده و کشتن او را حالل دانستهاند.

 بِ ْس ِ اللَّ ِه ال َّر ْحمنِ ال َّر ِحي ِاب ُم َح َّم ٍد َر ُل ِ
اول اللَّا ِه ِ م َان الْ ُم َُ ِ
َه َذا َما اتَّ َف َق َع َل ْي ِه الْ َم َلا ة ِم ْن ا َْص َح ِ
ِين َو ا ْلأَن َْااارِ الَّا ِذ َين َماد ََح ُُ ُ اللَّا ُه ِفا
ااجر َ
الا ِاحي َف َة
ِك َتابِ ِه َع َلى لِ َس ِان نَبِ ِّي ِه ص اتَّ َفقُوا َج ِميعاً َب ْع َد ا َِن ْاج َت َُدُوا ِف َراْيِ ُِ ْ َو تَشَ َااو ُروا ِفا اة ُماورِ ِه ْ َو َك َت ُباوا َها ِذ ِ َّ
نَ َظراً ِم ْن ُُ ْ اِلَى ا ْل ِأ ْللَا ِم َو اَ ْهلِ ِه َع َلى غَابِ ِر ا ْلأ َ َّيا ِم َو َباقِ ال ُّد ُهورِ لِ َي ْق َت ِد َي بِ ُِ ْ َم ْن َياْتِ ِم ْن َب ْع ِد ِه ْ ِم َان الْ ُم ْسالِ ِم َين اَ َّماا
َب ْع ُد ف َِا َّن اللَّ َه بِ َم ِّن ِه َو ك ََر ِم ِه َب َع َث ُم َح َّمداً َر ُلو ًلأ اِلَى ال َّنا ِ
س كَافَّ ًة بِ ِدينِ ِه الَّ ِذي ا ْرت ََضا ُ لِ ِع َبا ِد ِ فَاَ َّدى َذلِكَ َو َبلَّ َغ َما اَ َم َار ُ
ض َو ا َْح َُا َ ال ُّسا َن َن َو اخْ َتاا َر َماا ِعنْا َد ُ
اللَّ ُه بِ ِه َو ا َْو َج َب َع َل ْي َناا الْ ِق َياا َم بِ َم ْم ِعا ِه َح َّتاى اِذَا اَ ْك َما َل الاد َ
ض الْف ََاراأِ َ
ِّين َو ف ََار َ
ف ا ََحداً ِم ْن َب ْع ِد ِ َو َج َع َل الِأخْ تِ َيا َر اِلَى الْ ُم ْسلِ ِم َين َيخْ َتاا ُرو َن لِأَنْف ُِسا ُِ ْ
فَق ََب َض ُه اِلَ ْي ِه ُم ُْ َرماً َم ْح ُبوراً ِم ْن َغ ْي ِر اَ ْن َي ْس َتخْ لِ َ
ول اللَّ ِه ا ْةل َو ًَ َح َس َن ًة قَا َل اللَّ ُه َت َعالَى لَ َق ْد كا َن لَ ُُ ْ ِف َر ُل ِ
َم ْن َوثِقُوا بِ َراْيِ ِه َو ن ُْا ِح ِه لَ ُُ ْ َو اِ َّن لِ ْل ُم ْسلِ ِم َين بِ َر ُل ِ
اول اللَّا ِه
ف ا ََحداً لِ َئلَّا َي ْمر َِي ِم ْان اَهْا ِل َب ْي ٍ
ات
ا ْةل َو ٌَ َح َس َن ٌة لِ َم ْن كا َن َي ْر ُجوا اللَّ َه َو الْ َي ْو َم ا ْلأ خ ِخ َر َو اِ َّن َر ُلو َل اللَّ ِه  لَ ْ َي ْس َتخْ لِ ْ
ف اِ َّن َها َذا ا ْلاأ َ ْم َر
َو ِاح ٍد ف ََي ُُو َن اِ ْرثاً ُدو َن َلاأِ ِر الْ ُم ْسلِ ِم َين َو لِ َئلَّا َي ُُو َن ُدولَ ًة َب ْي َن ا ْلأ َ ْغنِ َيا ِء ِمن ُُْ ْ َو لِ َئلَّا َيقُو َل الْ ُم ْس َتخْ َل ُ
َب ٍ
اق ِف َع ِقبِ ِه ِم ْن َولَ ٍد اِلَى َولَ ٍد اِلَى َي ْو ِم الْ ِق َيا َم ِة َو الَّا ِذي َي ِما ُب َع َلاى الْ ُم ْسالِ ِم َين ِعنْا َد ُم ِضا ِّ خَ لِيفَا ٍة ِم َان الْخُ َلفَاا ِء اَ ْن
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َي ْم َتم َع ذ َُوو ال َّرايِ َو َّ
َاح م ْن ُُ ْ ف ََي َتشَ َاو ُروا فا اة ُماورِه ْ فَ َم ْان َرا َْو ُ ُم ْسا َتح ّقاً لَ َُاا َولَّا ْو ُ اة ُماو َر ُه ْ َو جعلاوا [ َج َعلُاو ُ
الال ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
س َجميعااً اَ َّن
الْ َق ِّي َ َع َل ْي ُِ ْ ف َِانَّ ُه َلأ َيخْ فَى َع َلى اَ ْه ِل كُ ِّل َز َمان َم ْن َي ْاالُ ُُ مان ُُْ ْ ل ْلخلَافَاة .فَااِن ا َّد َعاى ُما َّد ٍم م َان ال َّناا ِ
ِ
ِ
َاَّ َع َل ْيا ِه بِ ْالا ِم ِه َو ن ََسابِ ِه فَقَا ْد اَ ْب َا َل ِفا َق ْولِا ِه َو اَتَاى بِخلَااَ َماا
ف َر ُجلًا بِ َع ْينِ ِه ن ََا َب ُه لِل َّنا ِ
َر ُلو َل اللَّ ِه ْال َتخْ َل َ
س َو ن َّ
ف َع َلاى َج َما َعا ِة الْ ُم ْسالِ ِم َين َو ا ِِن ا َّد َعاى ُما َّد ٍم اَ َّن ِخلَافَا َة َر ُل ِ
اب َر ُل ِ
اول اللَّا ِه اِ ْرٌٌ َو اَ َّن
اول اللَّا ِه َو خَ االَ َ
َي ْع ِرفُ ُه ا َْص َح ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
ِ
َر ُلو َل اللَّ ِه ُي َو ِّر ٌُ فَ َق ْد ا ََحا َل ف َق ْوله لأ َ َّن َر ُلو َل اللَّه قَا َل ن َْح ُن َم َعاش َر الأَنْبِ َياء َلأ نُو َر ٌُ َما ت ََر ْك َنا ُ َص َد َق ٌة َو اِن ا َّد َعى
س َج ِميعاً َو اَن ََُّا َم ْق ُااو َر ٌَ ِفيا ِه َو َلاأ َتن َْب ِيا لِ َي ْيا ِر ِ ل ِأَن ََُّاا َت ْتلُاو
ُم َّد ٍم اَ َّن الْ ِخلَافَ َة َلأ ت َْالُ ُُ اِ َّلأ لِ َر ُج ٍل َو ِاح ٍد ِم ْن َب ْينِ ال َّنا ِ
ال ُّن ُب َّو ََ فَ َق ْد َك َذ َب لِأ َ َّن ال َّنبِ َّ قَا َل ا َْص َحابِ كَال ُّن ُمو ِم بِاَ ِّي ُِ ُ ا ْق َت َد ْي ُت ُ ا ْه َتا َد ْي ُت ْ َو ا ِِن ا َّد َعاى ُما َّد ٍم اَنَّا ُه ُم ْسا َت ِح ُّق ا ْل ِأ َما َما ِة َو
الْ ِخلَافَ ِة بِ ُق ْربِ ِه ِم ْن َر ُل ِ
ول اللَّ ِه ثُ َّ ِه َ َم ْق ُاو َر ٌَ َع َل ْي ِه َو َع َلى َع ِقبِ َُا َي ِرث َُُا الْ َولَ ُد ِمن ُُْ ْ َوالِادَا ُ ثُا َّ ِها َ كَا َذلِكَ ِفا كُا ِّل
َ
َع ْا ٍر َو كُ ِّل َز َم ٍان َلأ ت َْالُ ُُ لِ َي ْي ِر ِه ْ َو َلأ َين َْب ِي اَ ْن َت ُُو َن لِأ َ َح ٍد ِل َوا ُه ْ اِلَى اَ ْن َير ٌَِ اللَّ ُه ا ْلأ َ ْر َ
ض َو َم ْن َع َل ْيُاا فَ َلا ْي َ
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المنس مورخ آلمان نیز سقیکه را توطئه از پی طرحشدة عمر و ابابرر و ابوعبیده جهراح
م داند ،هرچند عبدالعزيزالدوری آن را نم پذيرد ،اما ا ه تکهاهم عبله حهزب مخهالف
بن هاشم را م پذيرد»( .به کتاب «بصیرت حضرت فاطمه »کحة  393رجوع شود).
 -2حهال در شهرايط کهه عهدهای از ا هحاب رسهول خهدا بها چنهین پیمهان تعههد
کردهاندتا جريان غدير را -که سنت حاکمیت حرم امامان معصوم در مناسبات اجتماع مسلمین

است -سخت نديده بگیرند و مستقیماً عل  را نشانه رفتهاند ،فاطمه متوجه شده بايهد
جهان اسالم را را از چنین خطر بزرگ برهاند.
 -3در شرايط که همة افرار متوعف شده ،و سقیکه ،ابابرر پیرمرد ظاهرالصالح را بهه
عنوان جانشین رسول خدا به جامعه تحمی نموده ،و اگر عل  سهخن بگويهد او را
متهم م کنند که نسبت به رياست حريع است پس شايستگ خالفت نهدارد ،مهردم ههم
که تکاوت در حاکمیت عل  با ابابرر نم بینند ،فاطمه خط جديدی را ظاهر نمهود
و نگذاشت خالفت بهراحت بر پاشنة حیکهسازان و سقیکهپردازان بگردد و لذا جريان را
ظاهر کرد که نهتنها عداست خلیکه زير سثال رفت  -زيرا مقدسترين زن در جهان اسالم با او

روبهرو شد  -بلره اسالمِ امامام معصوم پايهگذاری شد و از اين به بعد مسهلمانان واععه

لَ ُه َو َلأ لِ َولَ ِد ِ َو اِ ْن َدنَا ِم َن ال َّنبِ ِّ  ن ََس ُاب ُه لِاأ َ َّن اللَّا َه َيقُاو ُل َو َق ْولُا ُه الْق ِ
َاَا َع َلاى كُا ِّل ا ََحا ٍد -اِ َّن اَ ْك َار َم ُُ ْ ِعنْا َد اللَّا ِه
اَتْقاكُ ْ َو قَا َل َر ُلو ُل اللَّ ِه اِ َّن ِذ َّم َة الْ ُم ْسلِ ِم َين َو ِاح َد ٌَ َي ْس َعى بِ َُا اَ ْدنَا ُه ْ َو قربُ [اَ ْق َر ُب ُُ ْ كُلُّ ُُ ْ َي ٌد َع َلى [ َم ْان ِلا َوا ُه ْ
اب اللَّ ِه َو اَ َق َّر بِ ُس َّن ِة َر ُل ِ
الا َو ِ
فَ َم ْن اخ َم َن بِ ُِ َت ِ
َاب َو اَخَ َذ بِ َّ
اب َو َم ْن َك ِر َ َذلِكَ ِم ْان ِف َعاالِ ُِ ْ
ول اللَّ ِه  فَ َق ِد ْال َتقَا َم َو اَن َ
اب َو فَا َر َق َج َما َع َة الْ ُم ْسلِ ِم َين فَا ْق ُتلُو ُ ف َِا َّن ِف َق ْتلِ ِه َصلَاحاً لِ ْلا ة َّم ِة َو َق ْد قَا َل َر ُلو ُل اللَّ ِه َ م ْن
فَخَ الَ َ
ف الْ َح َّق َو الْ ُِ َت َ
أجتِ َماا َم َر ْح َما ٌة َو
َج َاء اِلَى اة َّمتِ َو ُه ْ َج ْم ٌع فَ َف َّر َق َب ْي َن ُُ ْ فَا ْق ُتلُو ُ َو ا ْق ُتلُوا اَ َّي فَا ْر ٍد كَاأِنااً َم ْان كَاا َن ِم َان ال َّناا ِ
س ف َِاا َّن ال ِ ْ
اب َو قَا َل َلأ ت َْم َت ِم ُع اة َّمتِ َع َلى الضَّ ل ِ
َال اَ َبداً َو اِ َّن الْ ُم ْسلِ ِم َين َي ٌد َو ِاح َد ٌَ َع َلاى َما ْن ِلا َوا ُه ْ ف َِانَّا ُه َلاأ َيخْ ُار ُ
الْ ُف ْر َق َة َع َذ ٌ
ااح اللَّا ُه َو َر ُلاولُ ُه َد َما ُه َو ا ََحا َّل َق ْت َلا ُه.
َع ْن َج َما َع ِة الْ ُم ْسلِ ِم َين اِ َّلأ ُمفَاارِ ُق َم َعابِا ِد ِه ْ َو ُم َظاا ِه ٌر َع َلا ْي ُِ ْ اَعْاد ََاء ُه ْ فَقَا ْد اَ َب َ
(بحاراالنوار ج ،22
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راه را پیدا کردند و اين اساس ترين کار فاطمهه بهود ،ديگهر نهه سهلمان و ابهارر حیهران
بودند که بايد چرار کنند و نه جايگاه عل  و امامان بعد از او مبهم بود.
 -4وعت خط جداي از حاکمیهتِ سهاختهشهده در سهقیکه روشهن شهد و فاطمههای کهه
جهان اسالم پذيرفته است «ررايت

میزان ررايت رسولاهلل و ررايت خهدا اسهت» بها

خلیکه بیعت نررد جبهه ای گشوده شهد کهه در آن رابطهه امهامعسهرری مه فرماينهد:

«ن َْح ُن ُح َم ُجالل ِه َعل خَ ْل ِق ِه َو َج َّدتُنا ِ
فاط َم ُة ُح َّم ٌة

َع َل ْيناا» 3يعن ؛ ما (امامان) حجّتههای

خدا بر مردم هستیم - ،تا راه را از بیراهه نشان دهیم -و جَدّة ما فاطمه ،حجّت است بر ما.

و حضرت مهدی نیز در اولین سخن خود پهس از ظههور مه فرماينهدَ « :و ِفا اِ ْب َنا ِة
َر ُل ِ
ولالل ِه ل اُ ْل َو ٌَ َح َس َن ٌة» يعن ؛ اسوه و راهنمای من در اين نهضت ،دختر رسهولخهدا
است .و اين سهخن نشهان مه دههد نظامنامهة حرومهت جههان مههدی مبتنه بهر سهیرة

فاطمه است .اين ها همه به آن معنا است که فاطمه نهضت را بنیانگذاری کرد کهه
هنوز ادامه دارد وآرامارام خود را در طول تاريخ م نماياند.
«بعض مواعش در تاريخ ،شرايط بهوجود م آيد که افراد آن زمان هینکدام نم دانند
چه برنند و يا چه بگويند .در اين شرايط است که اگهر از زبهان انسهان بزرگه آنچهه بايهد
گکته شود ،گکته نشود ورش پی آمده خود را بر تاريخ آينده تحمیه مه کنهد ،و عمومهاً
سیاستمداران در طول تاريخ از سروت مردم در چنین مقاطش و شرايط استکاده کردنهد ،و
حضرت فاطمه آن دای بلندی بود که در آن شرايط اجازه نداد ورع را که سهقیکه
سازان بوجود آورده اند بر بشريت تحمی شود».
 -5هرچند فاطمه سخن از خدا و رسهولخهدا مه گويهد و خلیکهه نیهز از خهدا و
رسول خدا سخن م گويد ،ول تاريخ روشن نمود عهدی کهه اسهالم فهاطم بها خهدا
« - 3تکسیر اطیبالبیان» ،ج،13
« - 4بحاراالنوار» ،ج،53
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دارد بسیار از عهدی کهه خلیکهه بها خهدا دارد متکهاوت اسهت و ايهن در برخهورد خلیکهه بها
خالدبنولید وعت خالد مالکبننويره را کشهت و همهان شهب بها همسهرش همبسهتر شهد،
نمايان گشت ،و به جای آن که حدود اله را بر او جاری کنند ،گکت« :شمشهیری کهه در
راه خدا به حرکت م آيد من عطش نم کنم»( .به کتاب «بصیرت حضهرت فاطمهه »هکحة

 21رجوع شود).
 -1بشر امروز عهد با خدا را آن طور که غیر شیعه  -اعم از يهودی و مسهیح و سهن -
با خدا بسته است تجربه کرده و ب نق بودن آن را در ظلمات دوران معا ر بها گوشهت و
پوست خود چشیده است و سهخت نیازمنهد ع ههد ديگهری اسهت بها خهدا ،آن عههدی کهه
امامخمین «رحمةاللهعلیه» با خدا داشت ،تا از شرم ظلمات دوران خال
همه و به خصو

جوانان اه سنت بايد بی

از پهی

يابهد و ايهنجاسهت کهه

بهه فاطمهه اعتهدا کننهد و رسهول

خدا رخیرههاي برای اين رجوع در متون دين آنها به امانت گذارده است تها حجهت
تمام باشد.
 -3فاطمه از همان ابتدا به مسهلمانان نشهان داد بها مسهیری کهه انتخهاب کهردهايهد بها
اسالم روبهرو م شويد که اسالم نیست که م خواستید ،چرا که حذف حاکمیت امهام
معصوم ،مسئله ساده ای نیست که بتوان از آن گذشت و باز با اسالم زنده و پويها روبههرو

بود ،فاطمه در خطبه خود در مسجد مدينهه فريهاد بهرآوردَ « :و اِطا َع َتناا نِظامااً لِ ْل ِملَّا ِة َو
اِما َم َتنا اَماناً لِ ْل ُف ْر َقا ِة» امت اسالم با اطاعت از ما منسجم م شوند و با عبول امامهت مها از
تکرعه مصون م مانند .زيرا در پرتو حاکمیت امامام معصوم زمین به آسمانِ معنويت متص
م گردد و استعدادهای خود را شروفا م کند.
 -2يک روز وظیکة شیعیان عبهارت از آن بهود کهه مواظهب باشهند در فضهای گسهتردة
اسالمِ اه سنت هضم نشوند و لذا سع م شد با مورشگیری و انتقاد به اسالمِ اه سهنت
خود را نگهدارند ،ول در عرن اخیر عضیه شر ديگری به خود گرفته و آن اينکهه :اوالً؛
شیعه و سن هردو وظیکه دارند اسالم را از خطهر هضهمشهدن در فضهای سهروالرِ مدرنیتهه
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حکظ نمايند و رانیاً؛ امهروز وظیکهة شهیعیان بهه جهای مقابلهه بها اهه سهنت ارتبها فعّهال بها
آن هاست تا کماالت و دعايق مرتب تشیش را به گوش جوانان اهه سهنت برسهانند .امهروز
ديگر خطر هضم تشیش از بین رفته است ول وظیکة شیعه برای احیاء فرهنگ اه البیهت
باع مانده است ،و شر موفقیت در اين امر مهم پرهیهز جهدّی از هرگونهه حرکته اسهت
که موجب اختالف شود تا بتوانیم در يک گکتگوی فرهنگ حقانیت اهه البیهت را بهه
گوش برادران خود برسانیم
 -9فاطمه محور تقريب مذاهب و عام ظهور اسالم ناب و زمینهساز تمدن اسهالم
خواهد بود و هر آنکس که به افق نوران تاريخ آينده م انديشد بايهد بدانهد ايهن افهق بها
رجوع به حضرت فاطمه بهخوب گشوده م شود و پیامبر به آن حضهرت وعهده داد

که «و منّا مُد ّي هذ الأ ّمة »

5

مهدی اين امت از ماست .يعن ای فاطمه آن خطه کهه

در نهايت در اوج تاريخ ظهور م کند ،همان جبهههای اسهت کهه تهو مه گشهاي و در آن
نق آفرين م کن .
( برای پیگیری مط الهب فهوق بهه نحهو تکصهیل بهه کتهاب «بصهیرت فاطمهه » رجهوع
فرمايید).
حال آيا انصاف بود چنین بانوي کهه مجسهمة شهعور معنويهت و دلسهوزی بهرای امهت
اسالم بود سیل بخورد؟!

 -اإلنصاف فى النع على األئمة
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