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 مقدمه

فیلم بانویی از بهشت، با حمایت مالی غرب با تکیه بر دو عنصر تهییج عاطفه و نمایش غصب خالفت به دنبال ایجاد تنفر از 

ر اخیهای اهل تسنن امروز در مقام باطن است. دقیقا همان دو عنصری که به اشتباه در سدهو  ظاهرخلفای راشدین در مقام 

 دنبال شده و به آن دامن زده شده است. موجود کشور سراییتوسط فضای تبلیغی و مدیحه

 ای بوده است برای دستیابی به الگوهای رفتاری، فرهنگیاین درحالیست که تایید حقانیت حضرات معصومین ع تنها دریچه

ت که متوقف مانده است. اکنون که دشمن و فکری ایشاان که متاسافانه این حرکت در همان دریچه بیش از هرار سال اس  

دقیقا همین اشاتباه را هد  ررفته زمان آن رسایده تا خط تبلیم موجود عوش شده و بینش خود را از فاطمه م مقدم به   

 فاطمه م الگو منتقل نمایم.

 حساب هحمل و تر ای حرفه دشمن هرچه .شودمی آن بیشتر شکوفایی موجب آن به حمله و است برتر اندیشه شیعه اندیشاه 

 ایاندیشه پویای شیعی و ارتقاء در مواجهه با حمالت اندیشه .آورد می پدید را بیشتر فهم فرصت تر، شده

 به تیجهبوده و درن و عدم توجه به نقاط دیگر خاص نقاط برتوجه شیعه  تمرکر یان طول و درازسالشاید بتوان رفت که طی 

 منیدش تاکید. این موضوع باعث تقلیل میران لحاظ از هم جایگاه لحاظ از هم. داشتیم توجه نادرست منظر از مان روهرهای

 به صاداقت زن به نگاه نوع مثل اندبوده جاهلی تمدن برررداندن دنبال به دشامنان  که درحالی خالفت تصااحب  به دشامنان 

 و رای به فسیرت از ترم و فکر تعطیلی با اولی که شایعه  سارمایه  دو عترت و خدا و .... . کتاب تربیت به انساانیت  به تفریح

های که نساابت به سااایر ظرفیت ایمکرده تمرکر حال به تا که نقاطی .ایم انداخته خود کارکرد از ساااختن ماورایی با دومی

 است. داشته طریقیت نداشته بلکه ای موضوعیت و اصالتاندیشه

 برای یخوب فرصت االن .بیاوریم روی شایعه  های سارمایه  به نسابت  ررا زندری نگاه به ررا تقدیر نگاه از رسایده  آن وقت

 است یتمدخل از رذشتن فرصت االن الگوریری و ریریالهام دید با  البته است پژوهی عترت و پژوهی مدینه پژوهی فاطمه

 مقدس اما دور از دسترس

رویکرد تقدم زایی موجب ایجاد فاصله ده است؟ ما چه تصوری از حضرات معصومین داریم و نقطه تاکید ما بر ایشان چه بو

مندی ما از ایشان شده است. کما اینکه همین اتفاق در مورد استفاده از قرآن برای مسلمانان رقم خورده است و و عدم بهره

 های معطله و تعطیلی باب فهم قرآن ختم شده که متاسفانه شیوع زیادی در ایشان دارد.به فرقه

شناسی و شناسایی طرح دشمن بوده اما باز رسیده و بخشی از بصیرت و دشمندر ظاهر درسات به نظر می رویکرد دیگر نیر 

هم ما را از حقیقت دور کرده اسات. ما عمدتا حضرت زهرا م را به ماجراهای پ  از رحلت پیامبر، ماجرای کوچه، ماجرای  

ال است که ایام فاطمیه به همین مباحث پرداخته شاناسایم و ساالیان سا    در و دیوار و مواردی که برای همه آشاناسات می  

 شود. چه در منابر ما و چه در رسانه ملی ما.می

 ای برای فهمدریچه



ترین دوران تاریخ اسالم بوده است. چه در ایام کودکی در مکه چه در ایام ترین و پرحادثهزندری ایشاان مصااد  با پرتنش  

قات با زندری ایشاان چه بوده است؟ مسافرت، ورزش، تفریح، مهمانی، ناراحتی،  نوجوانی و جوانی در مدینه. نسابت این اتفا 

خشاام، خرید و فروش، تردد به بازار، مدیریت اقتصااادی، حسااابداری، رفت و آمد با همسااایگان، بررراری کالم درم،    

 یماری، تغذیه، بهداشت وساخنرانی، آرایش و زینت، شاعر و ادبیات و تاریخ، مطالعه و مباحثه، دسات و پنجه نرم کردن با ب   

سالمت، مناسک دینی، صله ارحام، تعامل با صحابه، امور خیر و خیریه، وساطت در ازدواج، تعامل با دختران نوجوان و جوان، 

ب برنامه یک روز صبح تا ش تعامل با اقشار سایر ادیان خصوصا یهودیان مدینه، در زندری ایشان چه جایگاهی داشته است؟

سال از زندری ایشان، ما هنوز پاسخ اغلب این سواالت  9011با وجود رذشت بیش از  ایشان چه بوده است؟ایشان، یکسال 

 دانیم، اما چرا؟را نمی

ریری تمسک خلقی، فکری و رفتاری به کتاب و عترت بوده است: یکی تقدی  و در طول تاریخ دو جریان مهم مانع شاکل 

بینیم. این جریان زایی را هم در مورد قرآن و هم در مورد اهل بیت ع میدیگری تحریف. جریاان تقادی  یاا همان تقدم   

مندی ما شاده است. کتاب خدا را با تعطیلی فکر و ترم از تفسیر به رای تا حد زیادی باب  موجب ایجاد فاصاله و عدم بهره 

ع  ستند  رسیدیم. در مورد اهل بیتهای معطله که در میان مسلمانان کم هم نیفهم قرآن تعطیل کرده ایم و نهایتا  به فرقه

ایم. اینکه ایشان شخصیت استثنائی داشته و جرو برترین خالئق بودند از اعتقادات سازی از کارکرد خود انداختههم  با ماورایی

صاحیح ماسات، اما آنچه امروز جامعه به آن نیاز دارد وجه اساوری ایشان است. در مورد وجود پیامبر اکرم ص آیه محکمه    

ایم. و لکم فی رساول ا... اسوه حسنه را داریم. ما با تصویر سازی نامناسب به نوعی باب الگوپژوهی و اسوه پژوهی را بسته و

ها و اختالل در تاکیدها تحریف رقم اما تحریف، تحریف همیشاااه مبتنی بر کذب و دروی نیسااات، راهی با جابجایی اندازه

راهای پ  از رحلت پیامبر ص، ماجرای کوچه و ماجرای در دیوار و همین خورد. ماا عمدتا حضااارت زهرا م را به ماج می

 شود.شناسیم. سالیان سال است که در ایام فاطمیه به همین موارد پرداخته میمواردی که بین ما مشهور است می

 های فاطمیه سآمریکا و انگلیس همصدا با روضه

ا عنوان بانویی از بهشت ساخته شده است. اما این فیلم نه در ایران و جالب اینکه در همین راساتا اخیرا فیلمی ساخته شده ب 

 the lady of"ها و عوامل انگلیسی آمریکایی ساخته شده است. عنوان اصلی این فیلم نه در عراق و لبنان که توسط شرکت

heaven" صویر سازی کرده است.را تشیعی  عرو های مهمان روضه زیاد به همین موارد پرداخته و است که به احتمال 

کند. سااخن خود ما را بدون کم و کاساات با کردن ما اسااتفاده میهای ناب شاایعی برای منحر امروز دشاامن ما از روایت

 های همیشگی مادر این فیلم که قرار اسات تا چند روز آینده به اکران درآید، روضه  دهد.های تاریخی به ما تحویل میدقت

  را به تصویر کشیده است.

 زندری از تأسی با سال 9011 رذشت از پ  را کردن صبر اهمیت و قدرت که اسات  عراقی کودکی زندری تراوی فیلم این

 جدیدی خانه به مادرش، دادن دست از از پ  کودک این. آموزد می عراق زده جنگ کشور در علیها اهلل سالم زهرا حضرت

 در هآنچ. کند می تعریف او برای را علیها اهلل سالم فاطمه حضارت  زندرانی داساتان  مهربانش مادربررگ که جایی رود،می



 با ار تروریسم قربانی اولین ماجرای حضرت آن های رنج کشایدن  صاحنه  به با اسات  تالش در شاود  می حکایت فیلم این

 .دهد تطبیق یکم و بیست قرن در دختری ماجرای

با نیات تقریبا واضاح ساازندران آمریکایی انگلیسی آن کاری نداریم. احتماال ظاهرش زیباست و منطبق بر همانی است که   

وزان مندان و دلسکردند، خود دغدغهها هم این کار را نمیروییم. شاید ارر آنکنیم و میسالیان است خودمان آن را تبلیم می

شاادند. اشااکال اساسی ر دیر یا زود خودشاان دسات به کار تهیه این محصااول می  حضارت م در ایران و عراق و لبنان نی 

ها را به درسااتی ها و اندازهایم؟ ما در منظومه اندیشااه دینی، جایگاهلنگد و ما چه اشااتباهی کردهکجاساات؟ کجای کار می

 مان کافی بوده است. ایم و همین برای به خطا رفتننشناخته

رویکرد سلبی و فراموشی رویکرد ایجابی یکی از مصادر این اتفاق است. در رابطه با شهید سلیمانی تاکید بیش از حد بر روی 

و تفاوت تفساایر عامه انقالبی و حضاارت آقا از انتقام سااخت نیر شاابیه همین ماجراساات. حمله به پایگاه نظامی و سااایر    

ای بر غرب و الگوی زیساات آن و به تعبیر ایشااان ههای آمریکا تمام هم و غم ما اما غلبه فکری و فرهنگی و اندیشااپایگاه

 افراری نقطه تمرکر و تاکید حضرت آقا در این انتقام است.غلبه نرم

 سهم سقیفه در نظام اندیشه اسالمی

جریان نفاق و ساقیفه و یهود و غرب و آمریکا فقط به همین اندازه که مراحم و مانع تحقق پیشرفت الگوی زیست اسالمی  

 سازندشاوند و منحر  می اندازند، مانع میاسات موضاوعیت دارند و فقط به همین اندازه. اینها از اینجهت که به زحمت می  

نه بیشتر. اصل ماجرا رویکرد اثباتی و ایجابی ماست. اما چون این رویکرد مفقود باید شناخته و مورد بررسی و تاکید باشند و 

بوده، در زندری حضارات معصومین ع هم بیشتر به جای آنکه دنبال روش حل مسلله توسط ایشان، الگوی تعامل و زیست،  

البته در جای خود درست بوده، اما در ایم که الگوی حل تعارضاات و ... باشایم، به دنبال حوادت تقابلی با این جریانات بوده  

ها خبری نیست. به همین خاطر هم بوده که ها که متاسافانه از ساایر بخش  جای خود و به اندازه و متناساب با ساایر بخش  

اید فرمسازی یا ... کردیم. در حالی که میزایی یا اعجوبهمواردی که قرار بوده است با آن زندری کنیم، با آن یا رریه یا تقدم

 کنیم.برسید. ببینید که ما چه میتوانید بیایید به جایگاه ما قل انما انا بشر مثلکم، یعنی شما هم می

 ها و تناسبات در اندیشه اسالمیجایگاه

ایم و همین برای به خطا رفتنمان کافی بوده اساات. ها را به درسااتی نشااناختهها و اندازهما در منظومه اندیشااه دینی جایگاه

 بر نقاطی بوده است که بیش از آنکه موضوعیت داشته باشند، طریقیت داشته اند.  تمرکر

در واقع جامعه امروز در کنار روضه کوچه به روضه سیره نیاز دارد. روضه نادیده ررفته شدن و برزمین مانده سیره ائمه ع. ما 

های فاطمیه )که در جای خودش بر درمهای فاطمی در طول زندری ایشاااان تمرکر کنیم، بیشاااتر از اینکه بر روی درم

ها ررچه این برهه ایم.های عاشورا تمرکر کردههای حسینی ع بر صر  درمایم و بیش از درمدرسات اسات( تاکید کرده  

 شود. های مهمی از زندری حضرات هستند، اما تنها بخشی از آن را شامل میسکان 



ات شود که به جای آنکه در زندری حضرراموشی رویکرد ایجابی باعث میشااید تاکید بیش از حد بر روی رویکرد سلبی و ف 

های حل مسلله توسط ایشان، الگوی تعاملی ایشان با محیط، و الگوی زیست و حل تعارضات و معصومین ع به دنبال روش

طل در صحنه جریان بادساتیابی به نظامات اجتماعی مطلوب در نظر ایشاان باشیم، بیشتر به دنبال حوادت تقابلی ایشان با   

ها ها و بخشایم که البته در جای خود درست و درم آموز بوده، اما فقط درجای خود و متناسب با سایر آموزهنراع قدرت بوده

ها و به همین خاطر با آموزه ها خبر چندانی نه در پژوهش و نه در تبلیم نیسااات.ها و درمکه متاسااافانه از ساااایر بخش

 ایم.ایم و به صر  فضاهای عاطفی یا اعجابی بسنده کردهرات بیش از آنکه زندری کنیم، رریستههای زندری حضسرنخ

ای بوده است برای دستیابی به الگوهای رفتاری، فرهنگی و فکری مسالله تایید حقانیت حضارات معصاومین ع تنها دریچه   

توقف مانده است. اکنون که دشمن دقیقا همین ایشان که متاسفانه این حرکت در همان دریچه بیش از هرار سال است که م

اشااتباه را هد  ررفته، زمان آن رساایده تا خط تبلیم موجود نقیصااه های خود را برطر  کند و بینش خود را از فاطمه م  

 مقدم به فاطمه م الگو منتقل نماید.

ررا را به هویت شیعی(، نگاه تقدم ) اندیشه و های ررانقدرشیعینسبت به سرمایه پژوهشگران و مبلغان وقت آن رسیده که

دهند و در این ایام باب نگرشای تازه به زندرانی حضارت را بازکنند و از شواهد و قرائن قرآنی،   ررا تغییر سامت نگاه زندری 

مندی تمام جهان اسالم استفاده زندری نبوی و علوی در این دوران برای کشف الگوهای فکری و رفتاری ایشان جهت بهره

 د.نماین

 الگوی تربیتی حضرت زهراء س

 منبر رفتن امام حسن ع و تشویق حضرت زهراء م و پنهان شدن امیرالمومنین ع و لکنت ررفتن فرزند دلبند 

 های تسبیحرقابت حسنین ع و مسابقه جمع کردن دانه 

 رفتن امام حسین ع بر پشت پیامبر ص و طوالنی شدن سجده ایشان 

  پیامبر ص و بازی با ایشانسوار شدن امام حسین ع بر دوش 

برای  ایم که آیا ایشان وقتیایم. ما از خود نپرسیدهافرار تربیتی حضرات ع منتقل نشدهما از این شاواهد به سمت الگو و نرم 

 اند؟ آیا سرشت امامت حسنین ع دیگر نیازی به تربیت نداشته است؟ رذاشتهتربیت فرزندان می

اوری ایشاااان یاتی بوده یا اکتساااابی؟ آیا تالشااای برای یادریری، معار  آموزی، هاایی نظیر ساااوارکاری و جنگ مهاارت 

 آموزی و ... در مورد ایشان نیازی نبوده است؟ مهارت

 نهج البالغه در مورد تربیت امام حسن ع را چطور توجیه کنیم؟ 99پ  با این تفاسیر صحبت امام علی ع در نامه 

در تربیت تو شتاب کردم پیش از آنکه دل تو سخت شود و عقلت به چیر دیگری  فرمایندایشاان خطاب به امام حسن ع می 

 مشغول رردد. 



ای برای رشاد ایشاان وجود داشته، نقش حضرت زهراء م در تربیت حسنین و زینبین چه   ارر تالشای برای تربیت و برنامه 

که  هاییو مدت زمان رذران ایشان و برنامه ها در کوچه، و مسجدبوده است؟ برنامه تربیتی ایشان چه بوده است؟ تردد بچه

داشته بودند چه بوده است؟ آموزش ایشان برای دخترانشان که معصوم به معنی االخص و با سرشت امامت نبوده اند چه بوده 

 است؟

 حضرت زهراء س روابط اجتماعیالگوی 

 هنددمواردی که سلمان ررارش از کارهای مشقت بار در خانه از حضرت زهرا م می 

 کنندکوری که به منرل ایشان آمده و حضرت زهراء م حجاب می 

 آورند و غذای کمی در منرل بوده است و ایشان و حضرت امیر غذای خود را به منرل ایشاان تشاریف می   مهمانی

آورند تا مهمان خجالت با کم کردن نور چرای ادای خوردن غذا را در می و از طر  دیگر کنندبرای ایشان آماده می

 نکشد

 ت دوسپسرش حبیب با حسنین ع رابطه محبت و دوستی دارند و همچنین با علی ع  که از صاحابه است و  مظاهر

ای از پشت بام هنگام انتظار برو سقوط شاان  حبیب برای حضاور ایشاان در خانه  دعوت اصارار و  و ماجرای اسات  

 شدن دوباره ایشان به دعای امام حسین عو مرگ حبیب و زندهرسیدن حسنین ع 

 برنامه ایشان در ارتباط با دوستان و همسایگان چگونه بوده است؟

 اند؟ آیا از تریین و آرایش کردهالگوی مهمانی رفتن ایشان چه بوده است؟ در مراسمات عرا و عروسی آیا شرکت می

های شهدا و ایثاررر چگونه بوده اند؟ ارتباط ایشان با خانوادهافراد به خانه ایشاان تردد داشاته  اند؟ کردهاساتفاده می 

 است؟

 حضرت زهراء س صله ارحامالگوی 

   همچنین ایشان هاشم دارند. اند و اقوام متعددی از بنیهای زینب، رقیه و ام کلثوم داشاته ایشاان ساه خواهر به نام

 ن حضرت امیر ع با دختر خواهرشان )امامه( ازدواج کنند.وصیت میکنند که بعد از فوتشا

  شود در زمان حیات ایشان در مدینه مطرح می تحریمهمسرانشان که در سوره برخی از تقابل حضرت رسول ص با

 بوده است.

 اندشدهدر جایگاه مادر ایشان محسوب می همسران پیامبر 

 اند.شدهان محسوب میخویشاوند امیرالمومنین ع و ... هم جرو اقوام ایش 

 رویکرد ایشان در رابطه با صله ارحام و تعامل با خاندان و خویشان چه بوده است؟

  رابطه ایشان با زنان پیامبر ص، با خواهران خود و فرزندان ایشان، با برادران علی ع و فرزندان ایشان و سایر اقوام

اند؟ چه هایی برای خاندان خود داشااتهاند، چه برنامهدادهچگونه بوده اساات؟ چقدر زمان به این کار اختصاااص می



های اقتصادی خانوادری چه برنامه یا پیشنهادات اند؟ در وساطت خیر، مبادالت و مشارکتمراوداتی با ایشان داشته

 اند؟هایی داشتهو توصیه

 حضرت زهراء س هاآفرینی در جنگنقشالگوی 

   عمه پیامبر )خواهر حمره  گ همراه صافیه از دختران بنی هاشم و اتمام جنرسااندن خود به منطقه احد در هنگامه

 م( و بستن زخم پیامبر و سورواری برای حمره سید الشهداء

 م در دامنه کوه سلع در جنگ خندقپختن نان برای سربازان اسال 

  مسیر طوالنی خادم پدر ایشان به همراه چهار فرزند خود در سپاه اسالم به سمت فتح مکه حضور داشتند و در این

 بودند.

 ها و نقش ایشان در حمایت از پیامبر ص و امیرالمومین ع چه بوده است؟آفرینی در جنگالگوی نقش

 نقش ایشان در رسیدری به رزمندران، تهیه امکانات، تبلیغات جنگ، تهیه دارو و مرهم و مداوا چه بوده است؟ 

  حضرت زهراء س زنده داشتن یادشهداءالگوی 

 اند.کردهزیارت میای یک یا دوبار هفتهرا کیلومتر با مسجد النبی فاصله دارد  6یشان مرار شهدای احد که حدود ا 

 الگوی ایشان در زیارت اهل قبور چه بوده است؟

 ت؟شده اساین زیارت بر چه مبنایی و از چه زمانی و چگونه با وجود فاصله زیاد و فرزندان کوچک چگونه انجام می 

 حضرت زهراء س های زندگیتحمل سختی الگوی

   دوران شاعب ابی طالب چگونه دورانی بوده است، مدت کمی هم نبوده، سه سال بوده است. در این مدت که البته

 و در شوندبه جهت تغذیه و تردد ساختی بوده، ایشاان در آن زمان دوسااله بوده اند و در همانجا از شیر ررفته می   

 دهند.انتها نیر مادرشان را از دست می

   اند و چه نقشی در آن محیط دادههایی انجام میایشاان در نقش یک کودک نوپا در این دوران ساخت چه فعالیت

 اند؟اند و چه تعاملی با مادر و پدر عریرشان داشتهداشته

 حضرت زهراء س فعالیت اقتصادیالگوی 

  سال در اختیار ایشان قرار داشته است. 0درهم بوده است که حدود  00111درآمد ساالنه فدک حدود 

  ای ها و نیازهشده است؟ هرینهالگوی مدیریت اقتصاادی ایشان چگونه بوده است. مدیریت فدک چگونه انجام می

 اند؟کردهمنرل را چگونه رتق و فتق می

 نقش ایشان در کشاورزی و کسب و کار حضرت امیر ع چه بوده است؟ 



 حضرت زهراء س فعالیت اجتماعیوی الگ

 و رویا این اتفاق مصاد  با دوران تملک فدک هم بوده است. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا 

 های خیریه ایشان چه بوده است؟ چه بخشی از درآمد آن را و بر اسام چه مبنایی در زندری خودشان الگوی فعالیت

 کردندهرینه می

  فقیر به خانه ایشاان )مساکین و یتیم و اسایر( از چه زمانی باب شاده اسات؟ با اینکه ایشاان معلوم است در       تردد

 تنگنای مالی قرار دارند.

 حضرت زهراء س گزینیسکونت و مسکنالگوی 

  .حل م ایشاان ابتدا در مدینه در منرل پدر و پ  از یکسال با ازدواج با امیر المومنین در منرل ایشان سکونت دارند

 شودمجاورت منرل حضرت رسول ص سه یا چهار بار عوش میانتقال نهایی به سکونت ایشان تا 

 نشینی و تعامل ایشان با صاحبخانه و تامین مسکن چه بوده است؟الگوی اجاره 

 حضرت زهراء س رسیدگی به امور منزلالگوی 

    اند. جناب غروی اصفهانی شعر معرو  بودهاند که اتفاقا صاحب کرامت هم ایشاان خدمتکاری به نام فضاه داشاته

 مفقترا متاب روی از در او به هیچ سوی زان که م  وجود را فضه او طال کند در تایید همین مسلله فرموده اند.

   الگوی تعامل ایشاان و به کارریری کاررر و خدمتکار چه بوده است؟ خدمتکار خانه و حضرت فضه چگونه با ساده

 ده است؟ مگر همه زنان خانه دار مدینه خدمتکار داشته اند؟زیستی ایشان جمع میش

 حضرت زهراء س مبارزه سیاسیالگوی 

 .ایشان با همسر و فرزندان و با وجود بارداری در حجه الوداع همراه پدر حضور داشته اند 

 زیارت قبور شهدای احد به طور خاص در ایام سقیفه 

 طلبی برای علی عاسرای شبانه یاری 

 االحران و رریه در مالء عامتایجاد بی 

 خطبه دفاع از حق امیر ع و اعتراش به غصب فدک 

 رریه هدفدار شبانه روز در بیت االحران و خانه و هرجا؛ رریه تا اندازه ناراضی کردن همسایگان 

 خطبه در جمع بانوان مدینه در بستر بیماری 

 اعتصاب سخن و سکوت 

 وصیت پررمر و دفن شبانه و مرار رمنام 

 اند؟های دیگری هم داشتهنقش ایشان در سفر حجه الوداع چه بوده است؟ آیا مسافرت 


