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  )عليهاالسالم(فاطمه زهرا
   امام خمينيدر انديشة

  محمدتقي دياري بيدگلي 
 )استاديار و عضو هيأت علمي دانشگاه قم(

  
  چكيده

هـاي علمـي برجـسته دوران     الـشريف ـ از جملـه نوابـغ و شخـصيت      امام خميني ـ قـدس سـرّه   
 و باورهـاي الهـي بنيـان        هاي دينـي    ي آموزه   كه نهضتي شكوهمند و انقالبي بزرگ بر پايه       معاصرند  

اهللا عليهمـا ـ را الگـوي     به ويژه فاطمة زهـرا ـ سـالم   ) ع(نهادند و همواره سيرة قولي و فعلي اهل بيت
را بـه   ) س(خود قرار داده و در گفتار و كردار خود تالش نموده تـا چهـرة تابنـاك و واالي فاطمـه                    

تـرين محورهـاي سـخنان و آراي         مهـم اند؛    ويژه از بعد سير و سلوك معنوي و سياسي معرّفي نموده          
هاي فاطمه به ويژه محدثه بـودن   نام: معظم له ـ كه در اين نوشتار به اختصار مطرح شده ـ عبارتند از  

هـاي فاطمـه، صـحيفه فاطميـه،      زيـستي فاطمـه، خطبـه    ي فاطمه، سـاده    ايشان، شرافت و فضيلت ويژه    
  ).س(ت الگوگيري از فاطمهستيزي فرزندان معنوي فاطمه و نيز روز زن و ضرور دشمن

  .، صحيفة فاطميه)ع(، امام خميني، تاريخ تشيع، سيره و فضايل اهل بيت)س( فاطمة زهرا:ها كليد واژه
  
  مقدمه

  مندي است كـه هـم در        ، انديشه )السالم  عليها( زهرا شخصيتي است از ساللة فاطمه    امام خميني   
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فاطمـه،  :  خداونـد بـزرگ اسـت      براي فاطمه، نـه نـام نـزد       : فرمايند  مي) ع( امام صادق  
  صديقه، مباركه، طاهره، زكيه، راضيه، مرضيه، محدثه و زهراء

  
  

درس آموخته و هم در سير و سـلوك معنـوي           ) س(بعد علمي، از سيرة قولي و مكتب نوراني فاطمه        
و سياسي از سيرة عملي او الهام گرفته و حقيقتـاً در راه او و فرزنـدان پـاكش گـام نهـاده و بـر ايـن                            

ساس، نهضتي شكوهمند و الهي برپا كرده و در گفتار و كردار خود سخت كوشيده است تـا اهـل                    ا
را در همـة ابعـاد      ) س(را الگوي خود قرار دهد و جايگـاه واالي فاطمـه زهـرا            ) ص(بيت پيامبر اكرم  

در اين نوشتار به اختـصار بـه تبيـين ديـدگاههاي وي دربـارة               . اش به جامعة انساني بشناساند      وجودي
هاي اصلي مقاله برگرفته از سخنان امـام          سرفصل. پرداخته شده است  ) س(خصيت و منزلت فاطمه   ش

هاي گوناگون به ويژه روز زن        خميني است كه در دوران پرفراز و نشيب انقالب اسالمي به مناسبت           
و نيز مـيالد بنيانگـذار جمهـوري اسـالمي ايـران ـ        ) س(ـ كه مصادف است با سالروز والدت فاطمه

  .اد شده استاير
  

  )س(هاي فاطمه نام. 1
از طـرف خداونـد متعـال       ) س(گذاري فاطمه زهرا    نامهاي بسياري داشت؛ نام   ) س(فاطمه زهرا 

  :فرمايد مي) ع( امام صادق1. استهانجام گرفت
، 6، زكيـه  5، طـاهره  4، مباركـه  3، صـديقه  2فاطمـه : براي فاطمه، نه نام نزد خداوند بزرگ اسـت        

  11  ... .10 و زهراء9، محدثه8، مرضيه7راضيه
امـام خمينـي    . ها و صفات عالي انساني اوسـت        اي از ويژگي    هر يك از نامهاي حضرت، جلوه     

ها و القاب فاطمه، از جمله فاطمه، زهرا، مرضيه، طـاهره و كـوثر نـام                 سخنان خود از برخي از نام      در
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هرا، يا زهراي مرضيه يـاد      برده و گاهي نيز به صورت تركيبي از دو نام نظير صديقه طاهره، فاطمه ز              
در يك مورد نيـز بـدون آنكـه از نـامي خـاص يـاد كنـد، بـا توجـه بـه روايتـي معتبـر،                            . كرده است 

به طـور مكـرّر بـر روي        ) اعظم  روح(ترين فضيلت فاطمه را رفت و آمد و نزول مقام جبرئيل              بزرگ
گذشـت، لـذا      سـختي مـي   به  ) س(روزها بر فاطمه  ) ص(اند پس از رحلت پيامبر       گفته 12.دانسته است 

. گفـت  شد و براي آن از رويدادهاي آينده سخن مـي           جبرئيل به امر خداوند بر آن حضرت نازل مي        
  .اند ناميده» محدثه«از اين رو، فاطمه را 
  :قال) ع(عن ابي عبداهللا

 كانت تهبط من السماء فتناديها كما تنـادي مـريم بنـت             ئكة، محدثه، الن المال   طمةانما سميت فا  
 اقنتي لربك طمةيا فا.  ان اهللا اصطفاك و طهرك و اصطفاك علي نساءالعالمين  طمةُيا فا : فتقول. رانعم

 علـي نـساء     المفضلّةأليست  : ليلةالراكعين فتحدثهم و يحدثونها، فقالت لهم ذات          و اسجدي واركعي مع   
 ة عزوجل جعلـك سـيد      نساء عالميها و ان اهللا     ةان مريم كانت سيد   : العالمين مريم بنت عمران؟ فقالوا    

  13 . نساءاالولين واآلخرينةنساء عالمك و عالمها و سيد

گويند، چـون فرشـتگان از آسـمان بـه پـايين            » محدثه«را  ) س(فاطمه: فرمودند) ع( صادق امام
نيـز  ) س(گفتند، با حـضرت زهـرا   گونه كه با حضرت مريم دختر عمران سخن مي   آمدند و همان    مي

، خداوند تو را برگزيد و پـاكيزه        !اي فاطمه : گويند) س( حضرت زهرا  گفتند، فرشتگان به    سخن مي 
ــري داد   ــان برت ــان جهاني ــر زن ــو را ب ــد و ت ــه. گردان ــ  ! اي فاطم ــه هم ــاش و ب ــار ب ــع پروردگ راه مطي

گفت   با فرشتگان سخن مي   ) س(حضرت فاطمه . ، سجده و ركوع كن    )اراننمازگز(كنندگان    ركوع
آيـا برتـرين زن     : ، از فرشتگان پرسـيد    )س(بي حضرت فاطمه  ش. گفتند  و فرشتگان نيز با او سخن مي      

حضرت مريم، سرور زنـان زمـان       : عالم، حضرت مريم دختر عمران نيست؟ فرشتگان عرضه داشتند        
هـم در زمـان خـودت و هـم در زمـان             . خود بود، اما خداوند تو را برترين زن جهان قرار داده است           

  .نحضرت مريم و سرور همة زنان از آغاز تا پايا
خـانم  (هايي كه خطاب به عروس خـود همـسر حـاج احمـد آقـا           امام خميني، در نامه   از اينكه   

شود كـه در محـاورات        اند، به طور ضمني استفاده مي       خوانده» فاطي«نوشته و او را     ) فاطمه طباطبايي 



  شصتشماره / 13  
  
  
  

واسـت  وي در پاسخ به درخ . صدا زد » فاطي«اند،    آراسته» فاطمه«توان، كساني را كه به نام         عرفي مي 
  :عروس خود چنين آورده است

  اي تخت سليماني خواست از مورچه      فاطي كه زمن نامه عرفاني خواست
  14ه رحماني خواستنفخجبريل از او       گويي نشنيده ما عــرفناك از آنك

  
  )س(شرافت و فضيلت ويژة فاطمه. 2

پـاكيزگي از    بسياري برخوردار بودند؛ توانـايي علمـي، عـصمت و            از فضايل ) س(فاطمه زهرا 
گناه و خطا، برتري در صحنة رشد و تربيت فرزندان، شرافت در همسرداري، رعايت ادب و اخالق            
در برخورد با پدر، همسر و ديگـر اعـضاي خـانواده، وفـاداري و فروتنـي، پاكـدامني و آراسـتگي،                      

در ) ع(انو اميرمؤمنـ  ) ص(هـا، هميـاري و همـدلي بـا پيـامبر            برابر دشـواري  داري و بردباري در       خانه
ميدان جهاد و سياست، فضيلت در عرصة عبادت و نيايش، زهد و ايثار و پشتيبان همـسر در سـاحت      

  .ها و مبارزة با ظلم واليت و حكومت و نيز عدالت محوري و دفاع از حقوق انسان
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اند، از جمله كمـال و جامعيـت      برشمرده) ع(فضايل بسياري را براي حضرت زهرا     امام خميني   

  :فرمايد باره مي وي در اين. ، همطرازي با پيامبر و نيز گفت و گوي فرشتگان با ويانساني
) س(تمام ابعادي كه براي زن متصور است و براي يك انسان متصور است، در فاطمه زهـرا                

يك زن روحاني، يك زن ملكوتي، يك انـسان         . يك زن معمولي نبوده است    . كرده و بوده است    جلوه
 تمـام حقيقـت انـسان، او زن معمـولي           ، تمام نسخة انسانيت، تمام حقيقـت زن،       به تمام معنا انسان   

بلكـه موجـود الهـي      .  به صورت انسان ظاهر شده است      او موجود ملكوتي است كه در عالم      . نيست
وست، اگر مرد بود،    هاي انبياء در ا     زني كه تمام خاصه   ... جبروتي در صورت يك زن ظاهر شد است       

  15 .اهللا بود د بود، به جاي رسولنبي بود؛ زني كه اگر مر
بزرگتـرين فـضيلت    ) ع( ديگر از سخنان خود با توجه به روايتي از امـام صـادق             وي در فرازي  

  :دارد فاطمه را اينگونه بيان مي
كنم بـه   دانم كه ذكري بكنم، فقط اكتفا مي خودم را قاصر مي) س(من راجع به حضرت صديقه  

 و آن روايـت ايـن اسـت كـه           16سند معتبر نقل شده اسـت      روايت كه در كافي شريف است و با          يك
 بودنـد و    ، روز زنده بودند در ايـن دنيـا        75بعد از پدرش    ) س(فاطمه: فرمايد  مي) ع(حضرت صادق 

آمد خدمت ايشان و به ايشان تعزيت عـرض           بر ايشان غلبه داشت و جبرئيل امين مي       حزن و شدت    
اي بـوده      روز مـراوده   75وايت اين است كه در ايـن        ظاهر ر . كرد  كرد و مسائلي از آينده نقل مي        مي

 رفت و آمد جبرئيل زياد بوده است و گمان ندارم كه غير از طبقه اول از انبيـاء عظـام                     ،يعني. است
 و  اسـت  روز جبرئيل امين رفت و آمد داشـته          75طور وارد شده است كه در ظرف          دربارة كسي اين  

، مسائلي را ذكر كـرده اسـت و آنچـه كـه بـه ذريـه او                  شده است   اي كه واقع مي     مسائلي را در آتيه   
مسألة آمدن جبرئيـل    ...  ذكر كرده است و حضرت امير آنها را نوشته است          است در آتية  رسيده    مي

آيـد و امكـان دارد        خيال نشود كه جبرئيل براي هـر كـسي مـي          . براي كسي يك مسألة ساده نيست     
خواهد بيايد و مقام جبرئيل كه        ل مي  را كه جبرئي   م است بين روح آن كسي     اين يك تناسب الز   . بيايد

بين جبرئيل كه روح    و  آيد پيش او      تا تناسب مابين روح اين كسي كه جبرئيل مي        ... روح اعظم است  
اعظم است، نباشد، امكان ندارد اين معنا و اين تناسب بين جبرئيل كه روح اعظـم اسـت و انبيـاي                     

 بـين همـه كـس        و عيسي و ابراهيم و امثـال اينهـا،           ول بوده است مثل رسول خدا و موسي       درجه ا 
ام كـه جبرئيـل بـه     ديده است كه آن كه من    ) س(راي حضرت زهرا  فقط اين است كه ب    ... . نبوده است 

گذشته است، آن مـسائل       اي كه بر ذريه او مي       شده و مسائل آتيه      روز وارد مي   75طور مكرّر در اين     
  در صورت، من اين شرافت و فـضيلت را از       ... كرده است   مي است و حضرت امير هم ثبت         گفته  را مي 
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را رفت و آمـد و نـزول        ) اهللا عليها   سالم( امام خميني، بزرگترين فضيلت حضرت فاطمه        
  به طور مكرر نزد وي دانسته است) روح اعظم(مقام جبرئيل 

  
  

گـي اسـت ـ ايـن     اند ـ با اينكه آنهـا هـم فـضايل بزر      ذكر كردههمة فضايلي كه براي حضرت زهرا
 بـراي   ،آن هم نه همـة انبيـاء      ) السالم  عليهم(دانم كه براي غير انبياء      فضيلت را من باالتر از همه مي      

ست، براي كس ديگر حاصل      ه  از اوليائي كه در مرتبه آنها      )بعض(و  ) السالم  عليهم(باالي انبيا طبقه  
  17 . است) عليهااهللا سالم(و اين از فضايلي است كه از مختصات حضرت صديقه... نشده

دانــسته ) ص(طــراز بــا پيــامبر  در تجليــل و بزرگداشــت مقــام فاطمــه، وي را هــمامــام خمينــي
  :فرمايد مي

درخشد، زني     و چون خورشيدي بر تارك اسالم عزيز مي        ]است[زني كه افتخار خاندان وحي      
 زنـي كـه   . و خانـدان عـصمت و طهـارت بـود    نهايت پيغمبر اكـرم   از فضايل بي  طر  كه فضائل او هم   

 با هر بينش دربارة او گفتاري دارد و از عهـدة سـتايش او برنيامـده كـه احـاديثي كـه از                        يهركس
 و ديگران هرچـه     ،خاندان وي رسيده به اندازة فهم مستمعان بوده و دريا را در كوزه نتوان گنجاند              

  18 .اند به مقدار فهم خود بوده، نه به اندازة مرتبت او گفته
  

  )س(طمهزيستي فا ساده. 3
اي ساده و     ازدواج كرد، زندگي  ) ع( به ويژه هنگامي كه با اميرمؤمنان علي       )س(زندگي فاطمه 

رو بـه   ) ع(و علـي  ) س(بـه هنگـام آغـاز زنـدگي مـشترك فاطمـه           ) ص(پيامبر اكـرم  . بودآاليش    بي
  :كرد و فرمود) ع(اميرمؤمنان 

: ي؟ آن حـضرت پاسـخ داد  آيا چيزي از امكانات مالي و اقتصادي براي ازدواج در اختيار دار      
همة ثروت مـن  . و مادرم فدايت باد، به خدا سوگند شرايط اقتصادي من بر شما پوشيده نيست         پدر  

سوز است و يك زره براي جهاد و يك شتر آبكشي بـراي كـسب و                  در حال حاضر يك شمشير ستم     
  .كار
  :خطاب به او فرمود) ص( اكرمپيامبر
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ت كه شما به او نياز داري تا به وسيلة آن در راه خـدا         اما در شمشير نظرم اين اس     ! علي جان 
به جهاد برخيزي و دشمنان تجاوزكار خدا را بر سر جايشان بنشاني، در مورد شـترت نيـز نظـرم           

دهـي و بـراي       به وسيلة آن، هـم نخلـستان را آب مـي          . اين است كه هم وسيلة كار و درآمد توست        
نمـايي؛ آنگـاه    جـا مـي   زاد و توشـه سـفرت را جابـه    مآوري و ه ات هزينة زندگي فراهم مي  خانواده
ام را به ازدواج تو درخواهم آورد و در برابر اين پيمان بـراي زنـدگي                  اما من دختر فرزانه   : افزودند

مشترك و به نشان صفا و صداقت اينك زره خود را بفروش و پول آن را بياور تا ترتيب اين كار را 
  19 .بدهم

زره خود را حدود پانصد درهم فروخت و پول آن را تقـديم             ) ص(يامبر به دستور پ   اميرمؤمنان
) س(بهترين بانوي دو جهان يعني فاطمة زهرا      » مهريه«آن حضرت نمود و مقرر گرديد كه اين پول،          

  20.گردد
از آن پس بـه ويـژه در دوران حكومـت خـود ـ بـا وجـود اينكـه تمكّـن مـالي           ) ع(اميرمؤمنان

تـرين    آاليش و ساده و به دور از تشريفات و تجمالت، در سـطح پـايين                يبسياري داشتند، همواره، ب   
زيستي را بر زنـدگي پـرزرق        و فاطمه نيز بسان همسر خويش ساده       21كردند  طبقات مردم زندگي مي   
  .دادند و برق دنيا ترجيح مي

و بركـات وجـودي آن حـضرت        ) س(نـشيني فاطمـه     زيـستي و كـوخ       دربارة ساده  امام خميني 
  :فرمايد مي

از ايـن  . اسـت ) س( و آن كوخ فاطمة زهرا، اسالم داشتيم صدرما يك كوخ چهار پنج نفري در 
قدر است كه عالم      ها هم محقّرتر بوده، لكن بركات اين چي است؟ بركات اين كوخ چند نفري، آن                كوخ

  22 .را پر كرده است از نورانيت و بسيار راه دارد تا انسان به آن بركات برسد
طور نقل  بيند كه يك پوستي بوده است ـ اين  زندگيش وقتي كه انسان ميدر در هر صورت، 

خوابيدنـد   رويش مي) س(انداختند و خودشان با حضرت فاطمه ها اين پوست را مي   كنند كه شب    مي
ريختنـد بـراي شترشـان و در خـوراك هـم كـسي                و روزها همـين پوسـت را علوفـه رويـش مـي            

  23 ...طور زندگي بكند توانست آن نمي
مـن و  ) ص(اي رسول خدا: آمده، گفت) ص(نزد رسول خدا) س( نقل شده كه فاطمه  از انس 

خوابيم و هـم شـترمان        يك پوست گوسفند چيز ديگري نداريم كه هم روي آن مي          پسرعمويم جز   
دخترم صبر كن؛ همانا موسي بن عمران، ده سـال بـا            : دهيم، حضرت فرمود    را بر روي آن علوفه مي     
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اش  هاي بسياري در حاشـيه  و جز يك عباي قطواني ـ يعني عباي سفيد كه نخ همسرش زندگي كرد 
  .آويزان بود ـ نداشتند

  
  )س(هاي فاطمه خطبه. 4

هـا، سـخنان و    در طـول حيـات سياسـي ـ اجتمـاعي خـود، خطبـه       ) س(از حضرت فاطمه زهرا
بة فدكيه پـس    از جمله خط  . زيادي به يادگار مانده كه در جواميع حديثي نقل شده است          هاي    نيايش

از غصب فدك، خطبة حضرت در جمع زنان مهاجر و انصار و نيز خطبـة وي بـراي آنـان كـه حـق                        
  25.را غصب كردند) ع(همسرش علي

سـازي   امام خميني، دربارة خطبة آن حضرت و نقش آن در رسوايي زمامداران باطـل و آگـاه    
  :فرمايد مردم مي

ــا المســ(خطبــة فاطمــه زهــرا كومــت و قيــام اميرالمــؤمنين و صــبر  در مقابــل ح) اهللا عليه
اميرالمؤمنين در مدت بيست و چند سال و در عين حال كمك كاري به حكومت موجـود و بعـد هـم                      
فداكاري در راه اسالم و فداكاري دو فرزند عزيزش، امام مجتبي كه يك خدمت بسيار بزرگ و دولت            

جمنـدش حـضرت سيدالـشهداء،      جابر اموي را با آن خدمت رسوا  فرمود و خدمت بـزرگ بـرادر ار               
  26...دانيم دانيد و مي چيزهايي بود كه همه مي

  
  صحيفة فاطميه. 5

به دشواري سـپري    ) س(ايام بر فاطمه زهرا   ) ص(گذشت پس از رحلت پيامبر اكرم     همچنانكه  
شد و براي وي از حـوادث آينـده           شد؛ از اين رو، جبرئيل به امر خداوند بر آن حضرت نازل مي              مي

صـحيفة فاطميـه، حاصـل نـزول جبرئيـل بـر فاطمـه              . گفت  آتية ذرية آن حضرت، سخن مي     به ويژه   
شـود كـه    از سخنان پيشوايان معصوم ديني چنين اسـتفاده مـي    .  روز است  75در اين مدت    ) س(زهرا

در ) ع(امـام صـادق   . بـر وي نـازل شـده اسـت        ) ص(، پس از رحلت رسول خدا     )س(مصحف فاطمه 
  :فرمايد باره مي اين

پس از پدرش تنها هفتاد و پنج روز در اين جهان زندگي كرد و در طول آن مـدت،                   ) س(فاطمه
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نازل ) س(جبرئيل در آن ايام به طور مرتّب به حضور فاطمه         . هاي زياد را تحمل نمود      ها و اندوه    غم
گفـت و از مقـام و جايگـاهش در آن سـوي جهـان بـاخبر                   شد و او را در عزاي پدر تـسليت مـي            مي
آنهـا را   ) ع(نمود و علـي     هايش آگاه مي     همچنين از اوضاع آيندة دنيا و سرنوشت بچه        ساخت و   مي
  27 .داد را تشكيل مي) س(نوشت و همه اينها مصحف فاطمه مي

باره در عبارتي كوتاه در وصيتنامه سياسي ـ الهي خود ضمن مباهات به اين   امام خميني در اين
  :فرمايد صحيفه مي

 هام شده از جانب خداوند تعالي به زهـراي مرضـيه اسـت، از مـا               كه كتاب ال   صحيفة فاطميه 
  28.ستا
  

  )س(ستيزي فرزندان معنوي فاطمه دشمن. 6
تأسـي نمـوده و راه و   ) س(همة كساني را كه سيرة معنوي و سياسي به فاطمة زهرا      امام خميني 

از جملـه از  . سـت روش و منش او را پيروي نموده، به عنوان فرزندان معنوي كوثر فاطمه ياد كرده ا               
  :فرمايد هاي رزمندگان و ايثارگران دلير اسالم تجليل نموده، مي فشاني ها و جان رشادت

 ها و خيرات و بركات فرزنـدان        ها و رشادت    از حماسه ... به هر حال، قلم و بيان عاجز است كه        
 هنر اسالم است     كه همه اينها از    ؛سخن بگويد ) اهللا عليها   المس(حضرت فاطمه زهرا  ...،  29معنوي كوثر 

  30.و اهل بيت و از بركات پيروي امام عاشورا سرچشمه گرفته است
 ـ ضـمن سـخناني از رهـروان راه     42 خرداد 15 پيش از رخداد بزرگ وي در جمع روحانيون

  :گويد همة بالد اسالمي ياد كرده، ميفاطمه در 
 با احكام جائر مقابله     پيروان علي و فاطمه و اوالد روحاني و جسماني آن بزرگواران همواره           

هـاي ظـالم و       در طول تاريخ اسالم هميشه در برابـر دسـتگاه         ) اهللا عليها   المس(اوالد فاطمه .... كردند
انـد، در قـم اوالد فاطمـه          اكنون بحمداهللا اوالد فاطمـه زنـده      ... جائر ايستادند و از اسالم دفاع كردند      

طمـه هـستند، در سـاير بـالد اوالد فاطمـه             در مشهد اوالد فاطمه هستند، در نجـف اوالد فا          هستند،
خواستند بكنند و احكام قرآن را پايمال كنند؛ تا           ها هر خيانتي كه       شينند تا دولت  ن   اينها نمي  هستند،

دهند كه دشمنان به مقدسات اسالم تجاوز كنند و مقدرات مـسلمين              اند، اجازه نمي    اوالد فاطمه زنده  
  31.به داد اسالم برسيد!  فاطمييناي. را به دست يهود و اسرائيل بسپرند
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ـ  ) س( از حضرت زهرا هـا، سـخنان و    اجتمـاعي خـود، خطبـه    در طول حيات سياسـي 
  نيايشهاي زيادي به يادگار مانده است

  
  

 روز در اين جهان زنده بود و در طول آن           75پس از پدرشان تنها     ) س( حضرت فاطمه  
  مدت، غمهاي زيادي را تحمل كرد

  
  
  )س(گوگيري از فاطمهضرورت ال. 7

 صرفاً بـه عنـوان موجـوداتي آسـماني و ملكـوتي و مـافوق                و فرزندان او،  ) س(شناخت فاطمه 
اش بـه سـان    انسان نيست كه نتوان به ساحت وجودي و شخصيت آنان راه يافت؛ بلكه فاطمه و ذريه          

احية خداوند بـراي    از ن » هايي  حجت«ها و     براي ديگر انسان  » الگوهايي برجسته «و  » هايي كامل   انسان«
  .اند براي زندگي اين جهاني معرّفي شده» راهنماياني«هدايت جوامع بشري و 

اي كه خطاب به عثمان بن حنيف انصاري استاندار خـود در بـصره دارنـد،                  در نامه اميرمؤمنان  
گـري و دنياپرسـتي و    ضمن انتقاد جدي از كارگزاران نظام اسالمي از در غلطيدن در ورطة اشـرافي      

ــوري  د ــدالت مح ــدالتوري از ع ــالمي در     و ع ــشوايان اس ــوايي پي ــرورت همن ــز ض ــستري و ني گ
خواهـد تـا وي را در عرصـة تـالش و معنويـت و                 برخورداري از مواهب زندگي مادي، از مردم مي       

يــاري كننــد؛ گرچــه از تأســي بــه ســيرة عملــي وي در زهــد و  كــاري  پاكــدامني و تقــوا و درســت
  32.زيستي، ناتوانند ساده

بارهـا  ) س(و نيز فاطمه زهرا) السالم عليهم(گيري از سيره و سنّت معصومان    امام خميني با الهام   
بر اين موضوع تأكيد ورزيده و آنان را بـه عنـوان الگـو و مقتـدا در رشـد و تعـالي معنـوي، زهـد و                        

 ما به   ستيزي، تربيت و ساختن نسلي با معنويت و تقوا و دانش به همة              زيستي، درگيري و دشمن     ساده
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باره، سخنان بسياري از وي نقل شده كه در اينجا بـه دو فـراز                 در اين . اند  ويژه زنان با ايمان شناسانده    
  :شود از آنها اشاره مي

 طـوري كـه زن فريـد، حـضرت          در حفظ همة حيثياتي كه حيثيت بـزرگ زن اسـت، آن           .... 7/1
م و همه بايـد دسـتورمان را از اسـالم بـه              همه بايد به او اقتدا كنيد و كني         بود )اهللا عليها   المس(زهرا

 در علـم و تقـوا كوشـش    و. طوري كه او بوده است، باشـيد  وسيلة او و فرزندان او بگيريم و همان       
انحصار ندارد، علم مال همه است، تقوا مـال همـه اسـت، و كوشـش بـراي                  كسي    كنيد؛ علم به هيچ   

  33.رسيدن به علم و تقوا وظيفة همة ماست و همة شماست
 در اين ظرف كوتاه مجاهده داشته است، مخاطبـه داشـته            حضرت به اندازة خودش كه    . 7/2

هاي وقت را؛ شما بايد اقتدا به او بكنيد تا            كرده است حكومت   ميهاي وقت، محاكمه      است، با حكومت  
زهد و تقوا و    .  روز تولّد اين حضرت روز زن است       ،يعني. پذيرفته باشيد كه اين روز، روز زن است       

چيزهايي كه داشته است و عفافي كه او داشته است، و همه چيز، شما بايد اگر پذيرا شديد، آنها همه 
  34...را تبعيت كنيد

  
  

  و روز زن) س(فاطمه. 8
 امـام خمينـي در چنـد سـال پيـاپي بـدين              35اند؛  را روز زن ناميده   ) س( فاطمة زهرا  روز والدت 

به ويژه زنان مسلمان و آزاده صادر فرمودند كـه          هايي ارزشمند براي ملّت بزرگ ايران         مناسبت پيام 
  :گذاري با تكريم ياد كرده، فرمودند ها بارها از اين نام در طي آن

اند، افتخـار     ها كمال افتخار است كه روز تولد حضرت صديقه را روز زن قرار داده               براي زن «
  36.»است و مسؤوليت

  
  گيري نتيجه

توان به نكـات ذيـل        مي) س(زهرا   خميني دربارة فاطمه    گذرا به برخي از سخنان امام      با نگاهي 
  :دست يافت

بودن » محدثه«هاي معنوي فراوان داشته، لكن        هاي بسيار و برجستگي     نام) س(گرچه فاطمه . 1
  :فرمايد باره مي امام خميني در اين. رود وي، برترين فضيلت معنوي او به شمار مي
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سانهايي كامل و الگوهايي برجسته براي ديگـر        اش به عنوان ان     و ذريه ) ع( حضرت فاطمه  
هايي از سوي خداوند براي هـدايت جوامـع بـشري و راهنمايـاني بـراي                  انسانها و حجت  

  اند زندگي اين جهان معرفي شده
  
  
انـد ـ    ذكـر كـرده  ) س(من اين شرافت و فضيلت را از همة فضايلي كه براي حـضرت زهـرا  «

ـ  ي است كه از مختصات حضرت صديقه ـ سالم از فضايلـ و اين ... دانم باالتر از همه مي...  اهللا عليها 
  37».است

بــا وجــود همــين . آاليــش اوســت زنــدگي و زي ســاده و بــي) س(دومــين ويژگــي فاطمــه. 2
  .قدر است كه عالم را پر كرده است نشيني، بركات وجودي و نورانيت وي، آن زيستي و كوخ ساده

فاع از حاكميت حق و مسائل سياسي و حكومتي از در صحنه جامعه و د ) س(حضور فاطمه . 3
  .هاي ديگر اوست كه وي را در ميان زنان مسلمان ممتاز ساخته است جمله ويژگي

از جمله ميراث فرهنگي كه سبب فخر و مباهات شيعه شده، صـحيفة فاطميـه اسـت كـه از                    . 4
  .الهام شده است) س(جانب خداوند تعالي به زهراي مرضيه

گيـري از سـيرة       ، همواره در طول تاريخ درخشان شيعه، با الهـام         )س(وي فاطمه فرزندان معن . 5
  .اند ظلم و حكام جابر مقابله كردههاي  آن بزرگوار، بر ضد دستگاه

براي همة ما به عنـوان الگـوي برجـسته و شايـسته در        ) س(نظير فاطمه   شناخت شخصيت بي  . 6
انوان و زنان مسلمان و شيعه و ايـن كـه روز   هاي زندگي، امري ضروري و به ويژه براي ب    همة عرصه 

  .ناميده شده، هم افتخار است و هم مسؤوليت» روز زن«والدت او به عنوان 
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