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-فرمود، فاطمه ، پاره تن من است و گاهي ميمي ) ص(پيامبر اسالم« 

  ».فرمود فاطمه عزيزترين مردم به نزد من است

بانويي كه در دوران حيات . الگوي مكتب اسالم است) س(حضرت فاطمه 

در خانه وحي  تلف دعوت و رسالت پيامبر را ديده،كوتاهش مراحل مخ

حل اسرار رب م و او ولي خدا .رشد كرده و با شعاع وحي انس گرفته است

همسر ولي ديگر خدا  ،)ص(ولي خدا پيامبر دختر العالمين است،

. مادر اولياي خدا از حضرت ائمه و معصومان است و )ع(اميرمومنان

موجب فطام از شر و آتش است زيرا كه خود او ) س(الگوگيري از فاطمه

   .ناميده شد كه از شر و آتش بازداشته شد) س(بدان خاطر فاطمه 

  :و توضيح اسماء او گفته انددر شرح 

  .است زيرا كه از شر و از دوزخ بريده است فاطمه �

  است يعني پاك و پاكيزه از نقايص و صفات ناپسند طاهره �

است يعني رشديافته و رشديابنده در جنبه كماالت و  زكيه �

  خيرات

بركت در علم و فضل و  است يعني صاحب خير و مباركه �

  كماالت و نسل

  است يعني بسيار راستگو و درست صديقه �

  است يعني خشنود به رضاي حق و تسليم در راه او راضيه �

  است يعني مورد پسند خدا و اولياي او مرضيه �

  است يعني زني كه فرشته الهي با او سخن مي گويد محدثه �

  است يعني از هر آلودگي و پليدي دور است مطهره �

لي مي شود يعني كسيكه از او نور و درخشندگي متج زهرا �

نمونه روش خداپرستي است و نورها اشتق  ،فروع تابان معرفت

  من نور عظمه اله

  يعني محصوره از گناه معصومه �

ابن اثير درالنهايه گويد بدان علت بتولش خواندند كه از :  بتول �

زنان عصر خود بحسب فضيلت و تقوا و نسب منقطع و ممتاز 

  لش به منبع سرمديبود و هم به دليل انقطاعش از دنيا و اتصا

  يعني كسي كه ياري مي شود منصوره �

  يعني كسي كه عفيف است و پاكدامن حصان �

يعني كسيكه آزاد از وابستگي به خاك و رمل و شوائب آن  حره �

  .است

  يعني بكر و باكره عذرا �

  يعني مهربان در حق همسر هانيه �

  يعني دارنده مقام شفاعت شفيعه �
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  )س(محوريت فاطمه �

محور خلقت، . فاطمه محور اسالم، رسالت، امامت و خالقت منصوص است

او محور عصمت، اهل . حلقه تكامل انبياء، تداوم بخش نسل پيامبر است

  . بيت، اهل كسا، مباهله، سادات، هدايت و پيشوايي و ديانت است

او محور  .فاطمه نه تنها در گذشته بلكه امروزه هم محور است

، ف و وظيفه آموزي براي همه دخترانكليها براي كسب تنگرش

كانون خانوادگي و همه زنان صالح و  مديران ،همسران، مادران

  .با اعتماد و يقين مي توان از او درس وظيفه آموخت و قانته است

  )س(ديدگاههاي فاطمه�

وني مقدس كان)س(خانواده از ديدگاه فاطمه: درمورد خانواده -1

كه او دوست دارد تمام دي است است و ميزان قداست آن بح

مدت عمر و اوقات خود را در آن بگذارند و آن را سنگري 

 .محكم در جبهه كارزار جهاني بسازد

درباره فرزند اين تصور و انديشه  )س(فاطمه :در مورد فرزند -2

را دارد كه امانتهاي خداوند در دست پدر و مادرند و آنها را 

اتي مي شناسد وجودهايي ارزنده و درخور احترام و كرامت ذ

او اين . بايد شخص مادر امر رسيدگي آنها را بعهده گيرد كه

بيشتر دارد از آن بابت كه از  احساس را درباره فرزندان خود

زبان پيامبر شنيده است خداوند ذريه پيامبران را در صلب من 

پس من پدر  ،)ع(پيامبر قرار داده ولي نسل مرا در صلب علي

طبعا سرمايه گذاري را درباره  )س(فاطمهپس  .اوالد فاطمه ام

 .الزم تر مي شناسد ،اينان

 ،امر تربيت را امري تحول انگيز )س(فاطمه :در مورد تربيت -3

- نجات ده بشر از خطرات و عوارض مي شناسد او مي ،سازنده

داند كه رمز پيشرفت و انحطاط فرد و جامعه در سايه تربيت 

زندگي بدين نظر او خود را وقف . قابل خالصه شدن است

فرزندان و سازندگي تربيت آنها مي كند چنانكه پيامبر فرمود 

 .فرزندان خود را بزرگ بشماريد و آنها را نيكو تربيت كنيد

 

بر اساس اصل  كالس عالي تربيت ،)س(در طريق تربيت، خانه فاطمه

و زهد  پاكدامني ،، اصل تقواابطه ايمان و باوري راستينتوحيد است و ض

كالسي پر از شور واي نفس، ترجيح همسايه برخانه، ، اصل غلبه بر هاست

پايه هاي آن، حركت، فضيلت، مقصد آن  ،، جو آن سراسر ايمانو اخالص

و دامن  )ص(تحت نظارت و رهبري مستقيم پيامبر شهامت آفريني،

طريقه آن و آموزش هاي صحيح و تالش در  )س(عفيف و پرعزت فاطمه

ت كه در آن افرادي پديد آن براي انتقال ميراث پيامبران و طبيعي اس

آاليش و معصوم، وارثان آدم تا خاتم، ثاراله، متعهد و  آيند مهذب، بي

و متعهد در راه خدا و در  ، مشعل هدايت انسانهامسئول، انسان دوست

 . كار جلب رضاي خدا
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  )ع(با علي) س(فاطمه نقطه اشتراك����

بيش از آنكه كفويت در ازدواج خانوادگي و  )ع(نقطه اشتراك او با علي

هردو كوشيدند كه صرفا بنده خدا . كفويت در عبادت بود ،زناشوئي باشد

به  . و عبادتو بهترين كمك كار يكديگر در راه وصول به كمال  باشند

هنگامي كه بين زن و شوهر وحدت فكري و ايماني باشد ، و بهنگامي كه 

كفويت ها در چارچوب بندگي خداوند استوار گردد در آنصورت است كه 

خانه آدمي مسكن مي شود و زمينه براي آرامش روان و احساس امنيت 

  .فراهم مي آيد و آدمي در آن به اوج كمال مي رسد

  ) س(روحيه فاطمه����

عظمت روحي اوست كه ) س(از صفات مهم و فوق العاده سازنده فاطمه

آگاهي وسيع و پردامنه اي . در جهان بشريت زني را مانند او نمي يابيم

، ايمان راستيني هاستگيريدر تصميم )س(كه زمينه ساز بصيرت فاطمه

كه در خون و رگهاي او جاري و در اعضاي او پخش شده است، عملي كه 

، م با اخالص و صدق و تالش استأت گرفته و توأآگاهي و ايمان او نشاز 

جويد، صبر و  را عبادت كرده و رضاي خدا را مي عقلي كه بوسيله آن خدا

ي و أاستقالل در ر ،شجاعت ،تأ، جر، آزادي خواهي مشروعاستقامت

است  )س(همگي اجزاي روحي فاطمه.. ورع و عفت و ، تقوا، خلوص، نظر

روح عبادت و اخالص . ز كرده و برتر از مردانش مي سازدكه وي را ممتا

، ايثار و مديريت بر خود سازگاري ،اطاعت ،، مقاومت، وظيفه شناسياو

حكايت از جنبه سرشتي اين روحيات سره و خالص بر مبنا و ارتزاق از 

  .منبع فطرت اسالمي است

  ) س(صبر و تحمل فاطمه����

فراتر  ،وارد آمده بود )س(فاطمهشرح ناماليمات و فشارهاي روحي كه بر 

او هم انسان  اما .آيداز حدي است كه براي انسانهاي عادي پديد مي

 ،او يك زن است ولي در صبر و تحمل و استقامت و عشق. عادي نبود

، تحمل محروميتها، تحمل فراق مادر تحمل .اي در جهان بشريتاسطوره

، ، مشكالت زندگيا، تحمل رنج هجرت، سرزنشهآزار پدر توسط مشركان

، در صحنه سياست )ع(، تحمل شكست عليتحمل و صبر در عبادت

، آزار جسمي ها و صدمه به اسالم، رياست طلبي، نفاقهاتحمل غصب حق

همگي مختصري از وضع تحمل او در سه دوره .. و )ص(و فراق پيامبر

 )ص(و پس از وفات پيامبر )ع(زندگي دوران كودكي ، زندگي با علي

عاملي براي دوام و ريشه داري اسالم و  )س(صبر و تحمل فاطمه .است

  .وسيله اي براي جلوگيري از هم پاشيدگي راه و رسم اسالم بود

  در رابطه با جامعه) س(فاطمه ترجيحات ���� 

، زندگي با آن همه عشق و عالقه اي كه به عبادت و بندگي خدا دارد

حيات اجتماعي او وجود در . اجتماعي را بر رهبانيت ترجيح مي دهد

ضوابط را براي روابط انساني بر بي بند و باري و آزادي بي قيد و شرط 

، اخالق نشات گرفته از مذهب را بر خوي طبيعي مرجح ترجيح مي دهد

 .مي داند
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   )س(حيات احساسي و تعقل فاطمه�

معرفي كرده اند و راهنماي حيات ، تا حدي  انسانعقل را پيامبر دروني 

عقل  آفرينشخداوند پس از . كه پاداشها و كيفرها بر اساس آن است

موال آدمي اگر در تعقل قوي باشد در مع. بك اعاقب و بك اثيب: فرمود

احساس ضعيف است و اگر در احساس نيرومند باشد در تعقل ضعيف 

در اين است كه آنها در  )ع(يات فاطمه و همسرش عليشگفتي ح. است

آنجا كه جاي عاطفه است در منتهاي اوجند و آنجا كه جاي تعقل است باز 

دنياي فاطمه دنيايي آميخته با تعقل و احساس است . هم در منتهاي اوج

از ديدي نمونه كامل انديشه و از ديدي ديگر نمونه كامل عاطفه و احساس 

. ر او سبب نمي شود كه از مقصدي عقالني دور گرددو غلبه احساس ب

با در آميختن عقل و احساس، سندي مي سازد براي اخالص و  )س(فاطمه

وفاداري به حق، دوستداري حقيقت ، طرفداري از عمل و به كارگيري از 

آن در راه خدا او در سايه حيات عقلي خويشتن را مسئول راه نشان دادن 

حساسي خود را مسئول به راه اندازي مردم و مي داند و در سايه حيات ا

جلوه هاي اين . شورآفريني در آنان براي سرعت سير در راه هدف

آميختگي را مي توان در حاصل زندگي اش، عاطفه اش به پدر، همسر، 

، )ع(و هدف گرا بودن ، مواضع حق او ، دفاع از عليفرزندان، واقع بيني 

- گريهزنان در دفاع از حق و سخنانش در مسجد و خطبه هاي او براي 

هايش كه نه فقط پس از مرگ پدر اشك مي ريخت بلكه اسالم را در 

زيرا مي بيند خائنان به اسالم و مشركان كه از ترس  ،مسير خطر مي بيند

متوليان اسالم مي شوند و مي خواهند  ،شمشير اسالم ايمان آورده اند

او يك فرياد است و  بدين سان گريه .انتقام خون بستگان خود را بگيرند

اي عليه خصم پرونده ،خواهد بشريت را بيدار كنديك اعتراض كه مي

بگشايد كه تا قيامت گشوده باشد و الاقل آيندگان دريابند كه بر اسالم چه 

گذشته است و آنچه كه به آنان معرفي مي شود از لحاظ منبع و منشاء 

  .مورد ارزيابي قرار دهند

  ) س(عبادت فاطمه����

، قدرت ، رمز و راز عزت و سرافرازي )ص(دختر پيامبر )س(مورد فاطمهدر 

او در عالم وجود تنها زني است . و عظمتش را بايد در عبادت جستجو كرد

كه خداي را با تمام ذرات وجودش پرستش كرده و تنها بانويي است كه 

 به خود را ،او در سايه عبادت .مي تواند مظهر عبادت معناي واقعي باشد

ربي رسانده كه حاصلش چشم و گوش خدا شدن و امرش موثر در مقام ق

او به آن درجه از ادراك ميرسد كه در مي يابد .. بود هستيكائنات و 

اسارتها  ،ايمان به خداست و حاصل آن رهائي از بندها ،اساس آباداني درون

م اينست كه ايمان او از و وابستگي به خداي حي ازلي و سرمدي است و ه

اعبداهللا كانك تراه و ان كنت التراه فانه « راك است و مورد خطابدا سنخ

بنديها به مقام ان  ها و پاي و در سايه تخليص و رهايي از ثقلا. »يرايك

الي ربك الرجعي مي رسد و آماده پذيرش خطاب يا ايتهاالنفس المطمئنه 

  .و براي رجوع به خدا راضيه و مرضيه مي شود
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  ) س(حيات اجتماعي فاطمه ����

اين است كه نخست به خانه و زندگي برسد و  )س(اصل زندگي فاطمه

در عين حال همه زندگي را در . سنگر خانواده را مورد عنايت قرار دهد

رسيدگي خانه خالصه نمي دانست بلكه خانه پايگاهي بود كه از آن به 

او در جامعه حضور داشت زيرا  .پرداختامور اجتماعي و مردمي هم مي

 .يك وظيفه اجتماعي تلقي مي شود ،كار زندگي در راه خدمت به مردم

احساس تعهد فاطمه در رابطه با خدا و قرآن ايجاب مي كرد كه در ميان 

جامعه باشد و حضورش و از آن مهمتر كيفيت حضورش درسي است 

سانها و انجام مسئوليتي است كه مي تواند راهنما و روشنگر براي همه ان

او در جنبه هاي  .باشد براي همه كساني كه از مسئوليت دم مي زنند

مثل درس اخالق، درس رفتار  ؛دروس بسياري آموخت ،اجتماعي از پدر

فه مندي در يمساوات و مواسات و از آن مهمتر درس ايثار ، وظ ،اجتماعي

 مي، ايتام و مسكينان درس يتكمك به اسرا ،رومانبرابر افتادگان و مح

رفتاري با بردگان و  درس خوش ،داري و سرپرستي و كفالت آنان

  .....خدمت به مردم حتي به بهاي قبول رنج براي خويشتن ،زيردستان

   تعصب شكني ها ����

هاي  يكي اين است كه بسياري از تعصب )س(ودي فاطمهجاز بركات و

جاهليت كه در جامعه مسلمين رواج داشتند در سايه مواضع او و گاهي 

خيركثير  )س(فاطمه. هم مواضع پدر درباره او از ميان برداشته شده اند

 با موضع )ص(رسول خدا. است و مصداق آيه شريفه انا اعطيناك الكوثر

باره دختر خويش به انسانها آموخت كه راجع به گيري خاص خود در

دختران چگونه تلقي داشته باشند و درباره زن و ارزش وجودي او چگونه 

، ، احقاق حق، حضور اجتماعي، مقام زن بودندر امر ازدواج .بينديشند

، حركت و مبارزه و در شكستن تعصب زنانه در مشي و روش ايراد خطبه

هاي  ا آغاز كرد كه منجر به شكستن قالببابي جديد ر ،زندگي خود

زن هم مي تواند همگام با مردان به  ،قديمي بود و عمال نشان داد

مي تواند  ،يت داشتنباالترين مدارج قرب دست يابد و عالوه بر انسان

  .رگترين معجزه آفرينش باشدبز انسان آفرين و رشددهنده

   )س(حيات سياسي فاطمه ����

اگر سياست را به معني نوع برخورد و روابط متقابل بين مردم و هيئت 

سياستمدار باشند و در همه انسانها بايد افرادي  ،زمامدار بحساب آوريم

سزاوارترين  )ص(پيامبردختر )س(فاطمه.سيت مطرح نيستاين رابطه جن

مشي . افراد براي مشاركت سياسي و حضور در صحنه سياست است

عدم تاييد دستگاه  ،بي اعتنايي ،اعتراض يمش )س(فاطمهسياسي 

 ،مشي به محاكمه و استيضاح كشاندن رهبر و خليفه موجود امت ،رهبري

آن  .گريستن است ،ايي نرسدجمظلوميت و سرانجام كه فرياد به  يمش

هم نه براي عقده دل خالي كردن بلكه براي بيداركردن و هشيار ساختن 

   .زنده دفن كرده اند ا حقي را جاذهان به سويي كه در آن

   انديشيده بصيرتتوام با بينش و  آگاهانه مشيي)س(سياسي فاطمه مشي
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را بر اهتمام به امور مسلمين را بر بي غمي و داوري و قضاوت در راه خدا 

 ، وحدت را برسهل گيري و بي تعادلي و حق طلبي را بر ناديده گرفتن

  .مبارزه در برابر باطل را بر سكوت و خاموشي مرجح مي داند ،تفرقه

جهان بيني . است )س(، جهان بيني فاطمهريشه و اساس اين ترجيحات

و  كه از قرآن و تعاليم اسالمي نشأت مي گيرد و القاء شده از سوي پيامبر

مي آورد كه حاصل  )س(تلقي هايي خاص براي فاطمه ،مركز وحي است

تلقي از دنيا به عنوان سراي عاريت و  . آن چنان ترجيحاتي مي شود

، تلقي از به عنوان يك فتنه و وسيله آزمايش امانت، تلقي از مال

، تلقي از انسان به عنوان يك دعوت خوشبختي وسيله اي براي اقناع درون

، تلقي از مرگ به نيا ، تلقي از آفريدگار به عنوان خالق و آمرشده در د

اي جاوداني كه در عنوان يك پل و تلقي از آخرت به عنوان دار قرار و سر

آن همه كشته هاي دنيوي از نيك و بد بايد درو شوند و در پيشگاه عدل 

  .بهشتي اند و يا دوزخي ،خدا پس از حسابرسي

  ) س(فاطمهالگوي عفاف و طرز فكر  ����

عامل مصونيت زن از  ،بر خالف تصور عده اي كه حجاب براي زنان

نگاههاي ناروا و پيشگيري از تبديل شخصيت و ارزش وجودي او به كاالي 

ممكن است آن را از ديدي محدوديت به حساب آورند  ،قابل مبادله است

ولي اين محدوديت براي حفظ مصالح عاليتري است كه در سايه آن 

در مساله پوشش و روابط زن و . يت زن محفوظ مي ماندشرافت و شخص

؟ آنچه او باشد )س(كيست كه از نظر الگويي برتر از فاطمه ،مرد در اسالم

. عمل كرد و موضع گرفت حجتي است براي همه زنان در جامعه اسالمي

  . عيار و وسيله سنجش استيك م ،يك ميزان و محك )س(فاطمه

او در منبر بود پرسيد به من خبر  بوديم و )ص(پيامبر دنز «ودفرم )ع(علي

دهيد و بگوييد چه چيز براي زن از همه چيز بهتر است؟ هر كس سخني 

من به نزد  .مردم درمانده و متفرق شدند .گفت و به نتيجه اي منجر نشد

فرمود  )س(فاطمه، كردمتكرار را )ص(آمدم و سوال پيامبر )س(فاطمه

بينند و مردي هم آنها بهترين چيز براي زن اين است كه آنها مردي را ن«

 كيد كرد و فاطمه را در كناراتحسين و ت .داديمخبر را به پيامبر  »را نبينند

   ».ذريه بعضها من بعض :فت و فرمودرگ

- دامنه عفاف او به ميزاني است كه حتي از فردي كور و نابينا حجاب مي

خود  )س(فاطمه .وارد شد )س(اين مكتوم به همراه پيامبر بر فاطمه. كند

دخترم او كور است و ترا ، پيامبر فرمود؛ ر كرد و كنار آنان آمدرا مستو

يند ولي من او را مي بعرض كرد او مرا نمي  ؟بيند چرا حجاب كردينمي

 كنايه از اينكه آن هم(كندبينم اگر در پرده نباشم او بوي مرا استشمام مي

  .)روا  نيست

در عين چنان . گواهي مي دهم كه تو پاره تن مني؛فرمود )ص(پيامبر

تواند به ضرورت نياز جامعه و خودش حضور زن مي ،پوشش و عفافي

از حق خود و خانواده و از حق شرافت جامعه و  و اجتماعي داشته باشد

  .اسالم دفاع كند
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، اعالم ناخشنودي، ، اعتراضها، احتجاجاتمبارزات فعال شامل بحث ها

، دعوت به ، افشاگريسرزنش و توبيخ سنت شكنان، خطبه خواني

، هشداردادن به مردم و ترسيم عاقبت ناميمون محاكمه و استيضاح

صب خالفت جنايت ردم كه غأم با اخطار به مسكوت مردم و تذكرات تو

- مبارزات منفي از جمله بي .باشندمنتظر مولود شوم آن  بزرگي است و

، ، استفاده از حربه مظلوميت، عدم تاييد آنهااعتنايي به دستگاه حكومت

، نفرين به ابوبكر، راه ندادن ابوبكر و عمر به وصيت درباره قبر و دفنش

 و الزم نيست مبارزات همه گاه... ، عدم سخنگويي با آنان و خانه خود

و . خشن باشد زماني هم ممكن است به همين صورتها باشد كه ذكر شد

او آن را  ،ساعت و دو ساعت نبودكي ين مبارزات براي يك روز و دو روز،ا

باب آن را  ،حتي براي پس از مرگ هم .تا روزي كه زنده بود ادامه داد

گشوده داشت و آخرين تير تركش او دفن جنازه اش بود كه آن را هم به 

حاصل اين  .برد سوالصم رها كرد و كل عملكردشان را به زير سوي خ

؛ پايه گذاري تفكر صحيح در يار عظيم و پردامنه بود از جملهبس ،مبارزات

، اعالن اصبان، رسوا كردن غپيروزساختن حق و علني كردن آنجامعه، 

ت آنها كه مدعي خالفت و ، اثبات عدم لياق)ص(مظلوميت خاندان پيامبر

كه بعدها بارور شد و گشودن ، پاشيدن بذر نهضتي بودند ي پيامبرجانشين

و نشان قدرناشناسي  استري كه تا روز قيامت همچنان مفتوح تفد

  .است )ص(خدا بازماندگان رسول

  ) س(فاطمه ما و ����

الهوتي معرفي كرده اند و مقصدي رمز و رازي الهي و  )س(طمهابراي ف

آنچه مهم است بيرون آوردن جنبه هاي  .درخور اسوه بودن براي بشريت

از صورت تاريخ و قرار دادن آن در مقابل يك مكتب  )س(حيات فاطمه

را از البالي تاريخ، از احاديث و  )س(فكري فاطمه بايد خطوط. است

، از گفته ها و سروده ها و مواضع او استخراج سخنان حضرات معصومين

، گام به گام زندگي او را كرد و به صورت يك طرح و دستورالعمل در آورد

 محوري به صورت درس را داد و يافته بايد مورد بررسي و تحليل قرار

اگون نشرايط گو تا زنان ما بدانند چگونه بايد عمل كرده و در ،عرضه كرد

، سند سند حق است در برابر باطل )س(فاطمه. چگونه بايد موضع بگيرند

و سندي است براي معرفي زن و ارزش ا. زن اسالمي در برابر غير آن است

عضوي  ،مادر ارزنده ،همسر ايده آل يكنمونه اي از  ،كمال او ،رشد او ،او

و هم او سند .. اسوه پوشش و الگوي نيايش  ،هادي زنان ،براي جامعه

 بهترين توسل براي نجات از مشكالت و هم .يت و حق طلبي استمظلوم

ه لقاف) س(به راه و رسم حيات فاطمه لتوس ،غمي كه در سرراه ماست و

  .است  دنياي اسالم ساالر زنان جهان و مايه افتخار

ك و ـه وليـك و زوجـبنت نبي )س(هـم صلي علي فاطمـالله« 

ه و ـن سيد شباب اهل الجنـن و الحسيـام السبطين، الحس

  »هـ و بركاته اهللاـم و رحمـيكم و علـالسالم عليه

   س نوشته دكتر علي قائمي انتشارات اميريتلخيصي از كتاب در مكتب فاطمه 
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، و حساب شده انتخابي و گزينش شده و مبتني بر ايمان و عقيده است

هدف آن سعادت انسانها و نجات از بردگي ها و ذلت ها و تضمين و فراهم 

او مي خواهد جامعه اي . آوردن مبادي ارزشهاي معقول در جامعه است

ه تسليم و بي رأي و بي گي كنند نه چند برّبسازد كه در آن انسانها زند

، حيله گري از شأن و سياست او به دور است آنچه در اين راهو  .محتوا

، گندم ، تحميق در استحمار مردم، وعده هاي توخالي در دلفريبكاري

اين سره و خالص بودن بدان خاطر است كه . نماي جو فروش بودن است

از اسالم مايه مي گيرد و در اسالم حيله و نيرنگ  )س(سياست فاطمه

سياست نامردمي است و شأن  ،وردنسياست نان را به نرخ روز خ. نيست

، راست و با ت الهياو در اين سياس. آن پاك و مطهر استاسالم از 

بدن خود را به  و به پيش مي رود و در آن باكي از كتك خوردن استقامت

ا از پدر خود گرفته و در او درس جرأت و شهامت ر. رنج افكندن ندارد

. مي با او آن را تقويت نموده استو در سايه همگا )ع(مكتب و خانه علي

، مشي را مي توان در چهره هاي گوناگوني مالحظه كرد )س(مشي فاطمه

، مشي بي ، مشي توبيخ، مشي احتجاج، مشي صراحت لهجهاعالم حق

، و سياست ، مشي مظلومانهت كردناعتنائي، مشي برانگيختن، سياست ما

چنان كه  آن ،بار آورد حاصلي عظيم به  مشي سياسي او .پس از مرگ

اغلب  )ص(تحوالت جهان اسالم پس از وفات رسول خدا توان گفتمي

نظرها  ، اظهاردر مسجد و بيرون )س(مدافعات فاطمه. مرهون وجود اوست

خاطري پديد آيد و مردم دريابند او سبب شدند كه تزلزل  يهاو اعالم رأي

كه بر آنها ناحقي هايي پديد آمده و آنچه بر سرشان مي آيد از اسالم 

و مسائل را به چشم  تنيست و اين خود نعمتي بزرگ بود كه مردم جريانا

كار و مشي او درسي است براي همه آنها كه مي خواهند . اسالم ننگرند

  .راست قامت و با عزت باشند

  ) س(فاطمه بارزاتم ����

، تالشگري مهم در راه احقاق حق  )ص(پشتوانه انقالب پيامبر )س(فاطمه

او را بنيانگزار مكتب اعتراض و موجد ارزشهاي  .و فرياد راستين اسالم است

او . نوين براي جامعه زنان و اسطوره مقاومت و استقامت معرفي كرده اند

ما در مبارزات خود اين هدف را تعقيب مي كرد كه دشمنان دوست ن

چهره  ،ميزان ناآشنائي دستگاه حاكمه به اسالم روشن گردد ،معرفي شوند

شناسند نو مردم حركات و تالشهاي آنان را اسالمي  شود حقيقت را آشكار

او مي خواست بدعت گزاران را سرجاي خود بنشاند  .و آبروي دين را نبرند

و قوانين و آيات را از خطر  و يا الاقل آنها را رسوا و اسرارشان را فاش سازد

د او در طريق وصول به هدف مراحلي را پيمو. دستبرد و تحريف دور دارد

، مرحله استيضاح و به محاكمه كه عبارتند از مرحله استدالل و احتجاج

مرحله به كمك طلبيدن  ،كشيدن مرحله افشاگري از راه خطبه خواندن ها

ري آ .)نه متظلم واقع شدن(و سرانجام مرحله پذيرش مظلوميت

مظلوم است به اين معني كه تالش خود را انجام مي دهد ولي  )س(فاطمه

در سه ماه آخر حيات پيامبر به  )س(مبارزات فاطمه .به نتيجه نمي رسد

  .منفي مبارزه فعال و مبارزه ؛قابل بررسي است صورت عمده دو
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