نشست علمی – پژوهشی
حضرت فاطمه سالم اهلل علیها الگوی زنان جهان در
بیداری اسالمی

شناسنامه نشست علمي – پژوهشي:

شماره نشست2 :
نوع نشست :عمومي
استاد نشست :سرکار خانم ناهید طیبي
تعداد شرکت کنندگان 222 :نفر
زمان :پنجشنبه مورخ1313/1/22 :
مكان :سالن حسینیه موسسه آموزش عالي بنت الهدي

 .1هماهنگی با استاد و دعوت از ایشان جهت حضور در نشست؛
 .2سفارش طراحی و چاپ پوستر و بنرهای تبلیغاتی نشست؛
 .3اطالع رسانی در سطح موسسه؛
 .4هماهنگی سالن برگزاری نشست از لحاظ نور ،صوت ،تهویه و  ...؛
 .5ثبت و ضبط نشست؛
 .6پیاده سازی و ویراستاری متن سخنرانی استاد؛
 .7تهیه گزارش نشست.

اهم مباحث:
نشست امروز با عنوان فاطمه زهرا سالم اهلل علیها الگوی زنان جهان در بیداری اسالمی است .مناسب است
بحث علمی داشته باشیم و بر دو کلمه "الگو" و "بیداری" متمرکز شویم .چرا که اگر مفهوم این دو عنصر
خوب درک شود به راحتی می توان بحث را پیگیری کرد.
واژه الگو در روایات بیشتر با تعبیر اسوه بکار رفته است .الگو به معنای امام ،پیشرو ،کسی که جلوی
دیگران حرکت میکند ،کسی که نقش آفریده می باشد .چگونه فردی اسوه و الگو میگردد؟ آیا حضرت زهرا
سالم اهلل علیها خاصیت اسوه بودن را دارند یا نه؟ حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل علیها بانوی کم سن و سالی بودند که در
14قرن پیش میزیستهاند .در طول 1400سال گذشته اتفاقات و تغییر وتحوالت بسیاری رخ داده است .کجای
زندگی امروزی شبیه  14قرن پیش است که الگوی ما از آن زمان باشد؟ این سوالی است که هم اکنون در ذهن
تمام جوامع جهانی جوالن دارد و بر الگو بودن آن بزرگوار شبهه می نمایند .امروزه همه چیز آنالین است و
یک لحظه قبل نمیتواند برای لحظه بعد الگو باشد .چگونه فاطمه زهرا سالم اهلل علیها را الگو دهیم؟آیا ایشان ویژگی
خاصی دارد که میتواند الگو باشد؟
زمانی که انسان از حالت شخصی وحقیقی خارج شده و مبدل به حقیقت وجودی گردد ،تأثیرگذار
میگردد.
به قول بوعلیسینا انسانهایی که مدارهای بسته را شکسته و از آن خارج میشوند ،بدون هیچ حد و
مرزی انسانهای موفقی خواهند بود .ممکن است که فردی فقط به خویش ،فرزندان ،همسر و خانوادهاش
بیندیشد یا دامنه دیدش را گستردهتر نموده و تمام شیعیان عالم را ببیند یا همه مسلمانان را مد نظر داشته و دعا
کند.
هنگامی که انسان فرا اعتقادی ،فرا مذهبی ،فرا زمانی و فرا مکانی میاندیشد به مرتبتی می رسد که
فراتر از زمان و مکان شده و الگوی جهانیان میگردد .انسان کامل فردی است که سیره و سخنش یکی است و
رفتار و گفتارش یکسان میباشد یعنی آنچه که میگوید با آنچه عمل میکند در یک راستا است.
دانهای که در خاک کاشته میشود ،دو نوع است )1:دانه با مغز )2دانه بی مغز .دانه با مغز پس از
کاشت جوانه زده و برگ و بار می دهد و بر خاک اطرافش سایه افکنده و رنگ خاک را مایل به سبز می کند.
یعنی روی محیط اطرافش تأثیر می گذارد .اما دانه بی مغز پس از کاشت در خاک رشد نکرده و رویش و
زایش ندارد و رنگ خاک را به خود می گیرد.

انسان ها هم به این گونه هستند یعنی انسان های بامغز رشد کرده و بالنده می شوند و بر محیط
پیرامون تأثیر می گذارند ،برعکس انسانهای بی مغز از محیط اطراف رنگ گرفته و محدود به زمان خود
هستند .این گونه افراد در زمان خود الگو نیستند چه برسد به زمان های بعد .در حالی که انسانهای پر مغز و
اهل ایده و نظر ،در هر زمانی الگو می باشند.
با بررسی خطبه حضرت فاطمه سالم اهلل علیها می توان تمام مولفهها ،عناصر و نکات مهم ،اصول و پایه
های حقوق بشر را یافت .از خطبهها و سخنان ایشان در مییابیم که محدود به زمان خود نبودند و نسخههای
آنان مربوط به ما هم میشود .در قرن  21که گفتمان بیداری اسالمی سخن اول را در دنیا می زند ،طرح و
برنامههای دشمن بر اساس بیداری اسالمی است و غرب در برابر شرق نیست بلکه در برابر اسالم قد علم کرده
است.
انسانها از دو طریق سیره و سخنان شناخته میشوند .با مطالعه سخنان آن حضرت نکاتی به عنوان
شاخص و محور و اساس مطرح است که شاخص اصلی در زندگی حضرت زهرا سالم اهلل علیها خدامحوری است و
این مخالف اومانیسم (انسان محوری) میباشد.
حضرت زهرا سالم اهلل علیها میفرماید :محبوبترین چیز نزد من سه چیز است -1 :تالوت کتاب خدا -2
نگاه کردن به رسول خدا صلی اهلل علیه وآله و سلم  -3انفاق در راه خدا
اعتقاد از ریشه عقد گرفته شده به معنای گره ،وقتی دانش و دانستهها با قلب و فهم ما گره میخورد به
اعتقاد تبدیل میگردد .قبل از آن علم است که گاهی حجاب اکبر میشود .مگر این که علم با قلب و فهم گره
خورد .حضرت زهرا سالم اهلل علیها این اعتقاد و باور عمیق خدا محوری را در خود ایجاد کرده بودند.
اسالم برنامهریزی کرده که انسانها روزانه  5نوبت به خدا متصل شوند(نماز) ،با طوالنیتر خواندن
نماز جمعه به خدا نزدیکتر گردد .ایام اعتکاف را جهت ایجاد ارتباط با خدا قرار داده است .اسالم میخواهد
انسان از اصل و ریشه خود دور نماند و مانند رود متصل به دریا همیشه پاکیزه و جاری باشد .حضرت زهرا

سالم

اهلل علیها محدود به زمان و مکان خود نبودند بلکه در همه مکانها و زمانها الگو میباشند .حال باید دید نقش
ایشان در بیداری اسالمی چیست؟ شناخت اهل بیت علیهم السالم و حضرت زهرا سالم اهلل علیها ما را به شخصیت ایشان
نزدیک و هم شکل و همسوی ایشان مینماید .حضرت زهرا سالم اهلل علیها در رفتار و گفتار خود پیامهای زیادی
برای جوامع امروز دارد از جمله اینکه -1 :سطح معنویت خود را باال بریم -2 .سطح دانش خود را ارتقا دهیم.
 -3با زبان دین (عربی) آشنا باشیم -4 .روش مبارزه صحیح را بیاموزیم.

