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 مقدمه

 ليباسمه تعا

استاد طاهرزاده در رابطه مباحث كتابي كه در پيش رو داريد سلسله  -1

است. سخنران محترم با توجهه   حضرت زهراو مقام قدسي با وجه باطني 

بهه  وجهه  از دو تها  كنهد  به متون روايهي و وقهايع تهاريخي مها را دعهوت مهي      

به حقيقت بهاطني آن حضهرت    وجه نظر يك يم.نظر افكن حضرت زهرا

و د نه كنحضهرت را معرفهي مهي   ابعهاد  وايات دقيقي كه اين بُعد از و ر است

پهس از رحلهت   كهه   اسهت  نقهش تهاريخي حضهرت   ديگر وجه نظهر بهه   

ي اسهالم در ادامهه   مهانع شهدند كهه    حضرت زهراظهور كرد و  پيامبر

 بست شود. خود گرفتار بن

بههه نقههش تههاريخي حضههرت جهههت تأمههل و توجههه  سهخنران محتههرم  -2

آن  يشهرح خطبهه  و « زههرا حضهرت بصهيرت  »كتهاب  به ما را  ،زهرا

در مسهجد   زههرا د. حضهرت  نه دهرجهو  مهي   مدينهه مسجد حضرت در 

كهه همچنهان ادامهه     نهد نهضتي را شرو  كرد ،تاريخي يمدينه در آن خطبه
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اسهالم حقيقهي بهه فراموشهي سهپرده       دارد و در پرتو آن نهضهت اسهت كهه   

اين وجه  شود.آمريكايي جدا مي و امروز مرز اسالم ناب از اسالم شودمين

مورد تحليهل قهرار   مذكور در كتاب  از شخصيت تاريخي زهراي مرضيه

بهاطني و نهوري    تاد طهاهرزاده معتقهد اسهت تها حقيقهت     ولهي اسه  گيهرد.  مي

درست شناخته نشهود معنهي و جايگهاه نقهش تهاريخي آن       حضرت زهرا

ا فاطمهه  ر چهه فاطمهه زههرا   و آنخواهد شد حضرت نيز درست تحليل ن

شهناخت آن حقيقهت،   بها  كرده است، حقيقت بهاطني آن حضهرت اسهت و    

« مُثُهل »د كه امثال افالطون با طهرح  شوارد معارفي بسيار گرانقدر ميانسان و

بهه  بهه دنبهال شهناخت آن حقيقهت بودنهد و      « عقهل فَعّهال  »و فارابي با طهرح  

جهام  انآن كاري كه حكيمان با روش عقلي آرزوي توان گفت: عبارتي مي

از  فاطمهه  . حضهرت آن را داشتند، پيامبران از طريق وَحي عملي كردنهد 

است كه ارتباط با بُعد باطني آن قدسي يكي از آن حقايق جهت بُعد باطني 

هايي بس بهزر  در عهالم معنها خواههد     حضرت موجب رسيدن به بصيرت

اخيهر مهورد توجهه     ايهن بُعهدِ  ا سعي شهده ته  مباحثي طيّ شد و در اين كتاب 

 .دريقرار گوانندگان عزيز خ

حقيقهت نهوري   » دو فصهل از ايهن كتهاب يعنهي    در محتهرم  سخنران  -3

ي كهه  روايهات به دقت  اسعي دارد ب« القدري فاطمهليلة مقام»و « فاطمه

د جايگاه آن حضهرت را  ننظر دار حضرت زهراي مرضيهبه مقام قدسي 

چيسهت و سهپس در    و روشن كند معني چنين رواياتيدر عالمِ معنا بنماياند 

خواههد راه  به كمك مباحث قبلي مهي « رازي پيدا و ناپيدا ؛فاطمه»بحث 

ارتباط با چنين رازي را بگشهايد و روشهن كنهد ارتبهاط بها رازهها و حقهايق        
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آداب تهالش   عالَم، آداب خاص خهود را دارد و اگهر بهراي اسهتفاده از آن    

الزم  يهات مقدس بهرالزم را ننماييم، معلوم نيست در عين ارادت به آن ذ

 را از وجود نوري آن حضرت ببريم.

در روايات آمده است كه خداوند سرّي را در نزد حضرت زههراي   -4

تهوان بهه آن مقهام نظهر     بين ميرازبه وديعت نهاده كه تنها با نگاه  مرضيه

، در روايهات ايهن   ايهن نگهاه  بهراي تقويهت    البيتكرد، در اين راستا اهل

 قهت يحق»انهد. مولهم محتهرم در كتابههاي     ا تفصهيل داده موضو  را براي مه 

امهام و امامهت در   »و « بهه مالئكهه   ميامهام و مقهام تعله   » ،«تيالباهل ينور

انهد مها را در آن امهر    با توجه به اين نو  روايهات خواسهته  « تكوين و تشريع

كمك كنند هرچند سّر در مقام سهّر بهودنش همهواره بهاقي اسهت. بهر ايهن        

شهود بهراي تكميهل و تفصهيل مباحهث فهوق بهه كتابههاي         مياساس پيشنهاد 

 مذكور مراجعه شود.

در ايهن كتهاب   از منظهري كهه    فاطمهه حضهرت  توجهه بهه   اميد است 

كهه مها را در شهناخت حقيقهت ذوات مقهدس      گهردد  فتح بابي  ،مطرح شده

 شاءاهللبرد. إنبچند گامي جلو  معصومين





 

 فمؤل يمقدمه

 عاليباسمه ت

در متن تهاريخ اسهالم بهر     ميراثي كه وجود مقدس زهراي مرضيه -1

ههاي  تر از آن است كه با عقل حسابگر و انديشهجاي گذاردند بسي ظريم

بهه تعبيهر    معمولي بتوان آن را درك كرد، وجود قدسهي حضهرت زههرا   

اي است كه در صورت انسهاني ظهاهر شهده و حقيقتها      حوريه رسول خدا

تهوان  ي زميني او غلبه دارد كه هرگز نميي آسماني او بر جنبهآنچنان جنبه

 كرده به زمين او را درك كرد.هاي عادتبا انديشه

اي از حضهور و ظههور در جههان    نحهوه  حضرت زههراي مرضهيه   -2

ماند به طوري كه اگر نتهوان او را  اسالم دارند كه بيشتر به حضور اسرار مي

شهود و در همهين   و امامهت شهناخته نمهي    شناخت هيچ سرّي از اسرار نبوت

لِأَنَّ الْخَلْقََ فُِِمُق ا    إِنَّمَا سُمِّيَتْ فَاطِمَةُ»فرمودنهد:   دقرابطه حضرت صا
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از معرفهت بهه او   او را از آن جهت فاطمهه ناميدنهد كهه خلهق      1«عَنْ مَعْرِفَتِهَا

 اند.بازداشته شده

 فعّهال بقهايي   تواند بدون يك سنت عقليِهمچنان كه هيچ ديني نمي -3

داشته باشد و شكوفا شود، هيچ ديني بدون معهاني عميهق رمهزي و رازآميهز     

تواند خلهوت مهنمنين بها خهدا را معنها ببخشهد و راه بشهر را بهه نجهواي          نمي

ي رازآميز ديهن پهدرش   جنبه اش با خدا بگشايد و زهراي مرضيهدروني

تنهها  و نهه اُمّ ابيهها اسهت.    است و از اين جهت فاطمهه  حضرت محمد

است كه پيامي است در جان كساني كه به دنبهال   طبيب جان رسول خدا

 ي متعالي.نداي رستگاري باطني هستند براي سير به سوي حقايق بيكرانه

اي در كنهار  نشهان داد چگونهه عهده    وجود قدسي زهراي مرضيه -4

بي زنهدگي  اند و تنها با اسالمي قهال ي از اسالم نبردهاهيچ بهره پيامبر خدا

كنند كه هيچ قلبي ندارد، قالبي از دين كه مسهلمانان را در افقهي تيهره و    مي

كند يعني با غفلت از امام معصهوم بهه   مقصد متوقم ميآلود و بيمبهم و مه

كهه بها اصهل اسهالم فرامهوش       تنهها بها پيهامبر خهدا    زودي عهد خود را نه

بعهد از رحلهت   در تهاريخ   ي وجود حضهرت زههرا  كنند و اين معجزهمي

 ي تاريخ.اي براي هميشهبود و سرمايه رسول خدا

هههاي اي بههه ايههن انههدازه كههه مهها در آن هسههتيم ماشههيندر هههيچ دوره -5

شتابناك و زندگيِ بيرون از معنويت، گلوي بشر را فشار نداده و بهه همهين   

ي ما روشن نيست كه چقدر انسهان  ي دورهاي به اندازهجهت در هيچ دوره

اي از آن باشهد و بهه   نيز بايد پهاره و بضهعه   مي نياز دارد كه فاطمهبه اسال

                                                 
 .65 ، ص43األنوار، جبحار - 1
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امروز بهيش از   همين جهت ضرورت شناخت ابعاد قدسي زهراي مرضيه

 خورد.چشم ميپيش به

ي پهاكي و  ي قدسي خود را از دست داد و با مجسهمه وقتي بشر قبله -6

جهه حرمهت و   گهذارد و در نتي طهارت بيگانه شد، شهرم و حيهاء را فهرو مهي    

تأكيهد دارد   شود و اگر شيعه بر فاطمهحريم عفت و عصمت شكسته مي

مانهد كهه   داند تنها وقتي حياء و شرم در جامعه ميبه جهت آن است كه مي

آگهاهي و حيهاء   در ميان باشد، تها شهرمِ    نمود اصلي طهارت يعني فاطمه

 بند و باري نجات دهد.جامعه را از بي

منهد  دههد تها سهعادت   ، مردم را به خدا بازگشت ميمسلَّم دين اسالم -7

كند تنها بازگشت بهه  شوند ولي آنچه سعادت حقيقي مسلمانان را تأمين مي

خدا نيست، بلكه چگونگي بازگشت به خدا است و اسالم فاطمي، اسهالمي  

رساند كه باطن و ظهاهر در آن جمهع اسهت، ايهن     است كه ما را به ديني مي

هاي بسياري براي سالكان كوي دوسهت دارد و  است آن اسالمي كه حرف

براي حقايق باطني عالم اهميت بيشتري قائل است و منشاء آن نو  زنهدگي  

 اند.است كه خدا و رسولش اراده كرده

ها را متوجه چيزي كهنم  سعي بنده در اين مباحث آن بوده كه چشم -8

حضهور  آيد و عقل جزوي از درك آن عاجز اسهت،  كه مسلّم به حسّ نمي

در اسالم بيشتر شبيه يك سنت است تا يك حادثه و روحي است  فاطمه

كه بر كالبد اسالم و نبوت دميده شده تها ايهن كالبهد بهه صهورت رمزآلهود       

تواننهد  جايي كه بسهياري از مهردم نمهي   زنده بماند و زندگي ببخشد و از آن

د، در هها اسهت نظهر كننه    هاي الهي كه روح حادثهه ها به سنتماورائ حادثه
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انهد. اميهد اسهت توانسهته باشهم      به مشكل افتاده نظر به نور زهراي مرضيه

 بينيم.دانيم و نمينمي بفهمانم چه چيزي را از فاطمه



 

 اولی جلسه

 حقيقت نوري فاطمه





 

 

قَبْقََ ََنْ  خَلَقَقكِ   الَّقِِ   السَّلَامُ عَلَيْكِ يَا مُمْتَحَنَقةُ امْتَحَنَقكِ  »

 1«يَخْلُقَكِ وَ كُنْتِ لِمَا امْتَحَنَكِ بِهِ صَابِرَة

اش، ، آن حقيقتههي كههه قبههل از خلقههتِ زمينههيسههالم بههر فاطمههه

 كاري بس عظهيم امتحهان كهرد و آن حقيقهتِ     اياو را بر شپروردگار

و نشهان داد از  خوبي نسهبت بهه آن امتحهان صهابر بهود      ي غيبيّه بهنوريّه

 .هد آمدآن برخوا يعهده

آسهمان غيهب    ياش شههره زهرايي كهه حقيقهت نوريّهه   هو سالم بر فاطم

اي است و هركس به آن حقيقت نوري توسهل جويهد، بهه گهوهر گرانمايهه     

 دست يافته است.

عزيهزان  خهواهيم مهورد توجّهه    در اين جلسه به لطم خداوند ميچه آن

سهت،  ا فاطمهه هاي نوريه در مهورد حضهرت  قرار دهيم، مجموعه روايت

د. اگهر خداونهد   نه دهكه خبر از اسرار بزرگي در عهالم خلقهت مهي   رواياتي 

وقهت  كمك كند و مقصد اين روايات تا حدّي براي ما مشخص شهود، آن 

فرماينهد در سهخنان و حقيقهت مها     كه به ما مي معصومين يائمهيهتوصي

ن اند: براي شهناخت كه فرمودهتدبّر كنيد، تا حدّي عملي شده است. همچنان

، هها آنو سخنان  سيرهديدن يعني از سطحي ما و معارف ما بايد تفقّه نماييد،

 .  مدوري گزيني
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ههاي مربهوط بهه    ، روايهت بسهيار اسهت   قابهل تفقّهه  رواياتي كهه   از جمله

هها دقّهت شهود،    ناست كه اگر بهر روي آ  حقيقت نوري حضرت فاطمه

سهعي  نيهز  شما  د.كندر امر الهيات، نصيب انسان مي يمعارف عظيم و عميق

بفرماييد بر روي ايهن چنهد روايتهي كهه بناسهت خهدمتتان عرضهه شهود، بها          

ههاي مهردم معمهولي    اهلل تفكري باالتر از معرفتشاءحوصله تدبّر كنيد تا إن

از اي كه تحت فرهنگ سطحي و حسيّ مدرنيته باشد هجامعگردد. نصيبتان 

مواظهب  شهما  د، هها روي آور كند كه بايهد سهخت بهه آن   چيزهايي فرار مي

  تا خداوند شما را ميهمان حقايق ملكوتي خود نمايد. طور نباشيدباشيد اين

 ، تجّردي فوق مجّردات آسمانيمقام نوری فاطمه

 از پدران بزرگوارشو آن حضرت  ير صيرفي از امام صادقسُدَ

 فرمودند: خداكند كه رسولنقل مي

ََ الْأَرْضُ وَ السَّماء، فَقالَ بَعْضُ النّاسِ: يقا  قَبََْ اَنْ يُخْلَ خُلََِ نُ رُ فاطِمَة»

الْإِنْسِيَّةُ، قالُ ا: يا نَبِقيَّ اهللُ! وَ  نَبِيَّ اهلل! فَلَيْستْ هِيَ اِنْسِيَّةٌ؟ قال: فاطِمَةُ حَ ْراءُ 

يَخْلُقََ   مِنْ نُ رِهِ قَبْقََ اَنْ  -عَزّ وَجََّ-كَيْفَ هِيَ حَ ْراءُ اِنْسِيَّة؟ قالَ: خَلَقَهَا اهللُ

آدَم، اِذْ كانَتِ الْاَرْوَاحَ، فَلَّمَا خَلَََ اللَّه عَزَّ وَ جَََّ آدَمَ عُرِضَتْ عَلَي آدَمَ قيقََ:  

يا نَبِيَّ اهلل! وَ اَيْنَ كانَتْ فاطِمَةُ؟ قالَ: كانَتْ في حُقَّةٍ تَحْتَ ساقِ الْعَرْش، قالُ ا: 

 2.«لتَّسبيحُ وَ التَّقْديسُ وَ التَّهْليَُ وَ التَّحْميدُيا نَبِيَّ اهللُ! فًما كانَ طَعامُها؟ قالَ: اَ
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پيش از خلقهت زمهين و آسهمان     فرمودند: نور فاطمه رسول خدا

نيسهت؟ حضهرت   انسهان  آفريده شده. بعضي از حاضران پرسيدند: مگهر او  

ونهه اسهت. حاضهران سهنال كردنهد:      گانسهان اي حوريهه  فرمودند: فاطمه

 ؟ حضهرت فرمودنهد: خداونهد   گونه اسهت ناي انسااو حوريه چگونه

را از نور خود آفريد، آن هنگهام  فاطمه كه آدم را بيافريند، پيش از آن 

آدم را آفريد فاطمهه را بهه    و چون خداوند  ارواح بودندتنها كه 

: در . سنال كردند: فاطمه در آن هنگام كجها بهود؟ فرمودنهد   او عرضه نمود

غهذاي او  پرسهيدند اي پيهامبر خهدا      .عرش يجايگاهي در زير ساقهحُقّه و 

االاهلل يعنهي الالهه   «تهليل»و « تقديس»و « تسبيح»چه بود؟ فرمودند: غذاي او 

 بود.« حمد و ثناي الهي»و 

داشهته  در نظهر  شهدن ايهن حهديثِ كليهدي، بايهد نكهاتي را       براي روشن

اين حديث را بهراي   رمپيامبراك شودميمعلوم از محتواي حديث باشيد، 

اند، و اين نكتهه از سهنال   اند كه اهل درك حقايق غيبي بودهكساني فرموده

 ها نيز مشخص است.كردن آن

 يدي هر مخلوقي در خلقت، نشهانه اين يك قاعده است كه تقدّم وجو

 از دههد كهه آن موجهود   شدّت وجودي آن مخلوق است و خبهر از آن مهي  

 رو وقتهي حضهرت  . از ايهن ردار اسهت برخهو وجهودي بهاالتري    يدرجه

قبل از خلقتِ زمهين و آسهمان واقهع شهده اسهت،       فرمايند: نور فاطمهمي

هها و  وجهودي آن حضهرت از آسهمان    يشهويم كهه اوّال : درجهه   متوجّه مهي 

جهايي كهه اوّليهت و قبليّهتِ در خلقهت، اوّليهت و       تر اسهت و از آن باالزمين

هها و زمهين   ضرت نسبت به آسمانقبليّت زماني نيست پس تقدّم وجودي ح
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ي وجهودي آن  تقدم رتبي و بالشَّرف اسهت. ثانيها : از آن جههت كهه درجهه     

بهر   ها و زمين باالتر و شديدتر اسهت، حضهرت زههرا   حضرت از آسمان

ي گذارنهد، زيهرا ههر موجهودي كهه در درجهه      تهأثير مهي  هها و زمهين  آسمان

تهر تمامها  در   اتهب پهائين  تر باشهد، مر وجودي باالتري نسبت به مراتب پايين

دههد كهه شهدّت    تأثير او هستند. ثالثها : ايهن روايهت خبهر مهي     احاطه و تحت

حتّي نسبت به مالئكه بيشتر است، چهون رسهول    نورانيت حضرت فاطمه

هها و زمهين   بهر خلقهت آسهمان    فرمايند: خلقت حضرت زهرامي خدا

اي است كهه  ي مرتبهگونه روايات به معناتقدّم داشته است و آسمان در اين

از اين مرتبهه بهاالتر اسهت بهه      مالئكه در آن قرار دارند و زهراي مرضيه

تقدم وجودي.

 در هستی  ر وجودی حضرت زهرايتأث

با طرح تَقَدُّم وجودي آن حضهرت  اين روايت عرض شد طور كه همان

، دههد وجودي آن حضرت مهي  يها و زمين، خبر از شدّت درجهاز آسمان

تهرين  گوئيم اولين مخلوق به عنوان تَقَهدُّم در خلقهت، كامهل   ه ميكمثل آن

ََوَّلُ »جهت تذكر به چنين حقيقتي فرمودند:  مخلوق است و رسول خدا

و از اولين چيزي كه خداوند خلق كرد نهور مهن بهود.     3«مَا خَلَََ اللَّهُ نُ رِ 

باشهد، شهدت   شهديدتر  وجهودي موجهودي    ياندازه درجهكه هر  ييجاآن

گيهريم كهه حضهور و تهأثير     بيشتر است، نتيجه مياو در عالم و تأثير حضور 

در عالم شديدتر از حضور مالئكه است و نه تنها تكوينها    حضرت زهراء
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ها حاضر و نافهذ اسهت، حتهي اگهر     در زمين و آسمان نور زهراي مرضيه

ي تشهريعي بها آن حضهرت برقهرار كنهد و متوسهل بهه نهور آن         كسي رابطه

شهود و ايهن   گردد از الطهاف خهاص آن حضهرت برخهوردار مهي     حضرت ب

كنيهد  بعضي از علماء و عارفان مالحظه مهي  يچيزي است كه شما در سيره

كه با معرفت به مقام نوري حضهرت و توسهل بهه آن حضهرت چهه مراتهب       

 اند.  ارزشمندي را يافته

ي انسهان از جسهم و بهدن    نفهس ناطقهه  ي وجهودي  درجهه طور كه همان

تنهها در  نهه تمام جسهم او احاطهه دارد و   اين اساس بر االتر است و بر انسان ب

جسهم  از توانهد در ههر قسهمت    جسم خود حضور همه جانبه دارد بلكهه مهي  

بخواهد تأثير خاص بگذارد و مثال  دست خود را باال ببرد. خداوند  كهخود 

ام مراتهب  داراي حضور مطلق است در تمه و كه در مقام وجود مطلق است 

اسهت و  تر نزديكانسان به از خود انسان حاضر است و از اين جهت  هستي

يعنهي   4؛«اِنَّ اهللَ يَحُق لُ بَقيْنَ الْمقرءِ وَ قَلْبِقهِ    » فرمايد:قرآن در اين رابطه مي

خداوند بين خود انسان و قلب اوست، و اين به معني نزديكي خدا است بهه  

در نظر بگيريهد وقتهي    تر از خود انسان به خودش. حالانسان، حتّي نزديك

مالئكههه  يي وجهودي هسهتند كههه از همهه   آن درجهههدر  حضهرت زههرا  

و  هها و زمهين دارنهد   اي بر آسمانحضور و تأثير و احاطه باالترند، چه نحوه

هاي مخصهوص  توانند با توسل به آن حضرت از بهرهچگونه اولياء الهي مي

  به آن حضرت برخوردار شوند.
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اي بهراي  غيبيهه  ياز چنهين حقيقهت قدسهيه    اكهه پيهامبر خهد   هنگامي

گذارد را در اختيار بشر ميدهد، معارف فراواني خبر مي حضرت فاطمه

ي در عهالم هسهت كهه    كهه اوال ؛ چنهين انسهان    رسهاند و ما را به اين نتيجه مي

تواننهد قطهب   مهي باالتر است. ثانيا ؛  هاوجودي او از زمين و آسمان يدرجه

گونه، راه اتصهال بهه عهالم    اي انسانباشند و به عنوان حوريهجان اولياء الهي 

قدس را در مقابل ما بگشايند و ما را بهه نهور پروردگارمهان متصهل نماينهد،      

را از نور خهود آفريهد. وقتهي     فرمودند: خداوند زهرا زيرا رسول خدا

ها در عالم موجوديت داشتند و وقتهي  هنوز آدم خلق نشده بود و فقط روح

ه عنوان اولين موجودي كه صورت جسهماني بهه خهود گرفهت، خلهق      آدم ب

شد زهراي مرضيه به آدم عرضه شد تا آدم بستر ظهور نهور زههراي مرضهيه    

گونه حالت جسماني به خود بگيرد و اي انساندر بستر تاريخ باشد و حوريه

در مقهام نهوري و عرشهي     شد همواره زههراي مرضهيه  اگر آدم خلق نمي

 اند. مخود باقي مي

چه مقهامي دارد و بهراي چهه ههدفي      زهراكه مشخص شد بعد از اين

وجهود مقهدس   آن تهان را بها   فرماينهد رابطهه  مهي زنان و مردان به خلق شده، 

، به زهرايي نظهر كنيهد كهه از    كنيد تا از انوار وجودي او بهره گيريد محكم

قهرار   آسمان معنويت به زمين آمده تا شما را در جامعيت بين عرش تا فرش

  اي اِنسي است.دهد، او سياستمداري تماما  قدسي و حوريه
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 و اّتصال دائمي به بهشت فاطمه

 مخاطبان خود را متوجه مقهام نهوري حضهرت فاطمهه     پيامبراكرم

هها  فرمودند كه در آن مقام قبل از خلقت آدم و وقتهي در عهالم تمامها  روح   

صهحاب سهنال كردنهد: اي    احاضر بودند، خداوند او را از نور خود آفريد. 

  آيا او از جنس بشر نيست؟ چون اصحاب متوجّه بودند كه اگهر  خدا پيامبر

از نهو  انسهان نباشهد، زيهرا     باشهد، بايهد    هها موجودي فوق زمهين و آسهمان  

آنچهه را   خهدا  ، وجود زمين و آسمان است، پيهامبر انسانوجود  يالزمه

دقيهق   يك نكتهه ولهي بها طهرح يه    اصحاب فكر كرده بودنهد نفهي نكردنهد    

فاطِمَقةُ  »: حقيقت بزرگي را در مقابل اهل انديشه گشودند و جواب دادنهد 

ي حهورايي و  در مقهام خهود يهك جنبهه     يعنهي فاطمهه   ؛«الْإِنْسِيَّةُحَ ْراءُ 

و ايهن غيهر از آن اسهت كهه ههر       انساني و زميني دارد يبهشتي و يك جنبه

 اسهت. فاطمهه   انساني بهه طهور تكهويني داراي يهك نفهس و يهك بهدن       

ي آسهماني و زمينهي يعنهي جنبهه     يشخصيتي است خاص كه ايهن دو جنبهه  

بودن را در خود جمع نموده و هركس بتواند به آن مقام بودن و انسانفرشته

بهودنِ حضهرت   ي فرشتهنظر كند تحت تأثير انوار آن حضرت، منوّر به جنبه

 شود.  مي

اي از وجود خهود را  بهيك وقت شما در اثر عبادت و معارف الهي، جن

كنيد كه پس از جدايي از بهدن بهه سهوي بهشهت سهير      متعالي مي آن حد تا

نبود، بلكه بهه   يگيريد، يعني مقام شما از ابتدا بهشتيد و در بهشت جاي مائن

كمك شريعت الهي، نَفْسِ خود را بهشتي كرديد، ولي طبهق ايهن روايهت،    

اسهت و  و باالتر از بهشت  وجهي دارد كه آن وجه از سنخ بهشت فاطمه
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كنهد و لهذا همهواره حهاالت     در عين داشتن آن وجه، در زمين زنهدگي مهي  

در او هست، اين وجهه را وجهه حهورايي    و باالتر از بهشت اتّصال به بهشت 

هها بها دقّهت در حركهات و سهكنات و      گوينهد و انسهان  مي حضرت زهرا

بهشهت  يعنهي بها   ي حورايي حضهرت  آن جنبهتوانند با مي سخنان فاطمه

 ارتباط پيدا كنند.  

 «الْإِنْسِقيَّةُ فاطِمَقةُ حَق ْراءُ   »فرمودنهد:   كه رسول خهدا با دقت در اين

وسعتش از آسهمان تها زمهين و از زمهين تها      اي اِنسي، به عنوان حوريه است،

 متوجهه مخاطبهان خهود را   با توجه به ايهن نكتهه    آسمان است. پيامبر خدا

يك شخصيت آسماني است كه تا زمين نهازل   كه زهراي مرضيهكردند 

شده و ما وظيفه داريم چنين حقيقتي را در معارف خهود مهورد توجهه قهرار     

وقتهي مها متوجّهه وجهود چنهين      دهيم و بر اين مبنها نظريهه پهردازي نمهائيم.     

را نيهز   معصهومين ائمهو  جايگاه رسول خداشديم، در عالم موجودي 

بها بهاطني   انهد  ههايي انسهان  معصهوم  فهميم چهاردهخواهيم شناخت و مي

عهالم قهدس و معنها بهه بشهريت ارزانهي        كهه از  ياتيه خاص و همهراه بها تجل  

 دارند. مي

اقتضههائات زنههدگي  يدر وجههه انسههاني خههود همههه چهههارده معصههوم

بهه  بودن، ها در اين است كه در عين زمينينزميني را دارند، منتها عظمت آ

باشهند مهافوق   ا هستند، مظهر حقهايقي مهي  جهت وجه باطنيِ بالفعليِ كه دار

قدسهي   يبودن جنبهاهلل. تأكيد بنده بيشتر بر روي بالفعل ئکةها و مالآسمان

دههد و  ها را تشهكيل مهي  تك آنآن ذوات مقدس است كه شخصيت تك
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است كه بهدون ههيچ    يصورت مشخص آن نو  شخصيت زهراي مرضيه

 5توان به او نظر نمود.مانعي مي

طالهب ارتبهاط بها    متوجه وجود چنين مقهامي در عهالم شهديم و    وقتي ما 

رجو  به شريعت الههي در ذيهل نظهر بهه مقهام      تيم، با گشحقايق عالم وجود 

 توانيم هدف خهود را عملهي كنهيم.   مي ،هدي يو ائمه حضرت زهرا

ق، بها نظهر بهه چههارده     يگوهر رسيدن به اين هدف يعني طلب اُنس بها حقها  

معصهوم بها ايهن رويكهرد      ا ممكن است. نظر به انسانهمعصوم و حبّ به آن

متعيَّن هدف نهاييِ هر انساني است كه به دنبال اُنس با حقايق  ينظر به جنبه

مواظهب  ايهم و  قدسي است و در اين راستا محبت خود را درست جلو بهرده 

 هاي مجازي نگرديم. گرفتار محبوب كهايمبوده

 متعالي یتجّلي آرمان فاطمه

مطهرح فرمودنهد،    ل خهدا ظه فرموديد كه در روايتهي كهه رسهو   مالح

به عنهوان يهك انسهان    آرمان خيالي و ذهني نيست بلكه يك  زهرافاطمه

كهه قلهب انسهان بها     اسهت  و واقعي يك آرمان و هدف متعالي  تجلّيِزميني 

طور كه ما تواند به آن مقام منتقل شود، همانآن حضرت مي ينظر به سيره

 شويم.به معناي آن الفاظ منتقل ميظِ داراي معاني الفااز طريق 

                                                 
شهود تها مها بهه شخصهيت      مهانع مهي   و مقام امامت ائمهه  مقام نبوت حضرت محمد - 5

 ها را بنگريم، در نظر به حضرت زههرا ي بالفعلِ حضور قدسي آنر كنيم و جنبهها نظقدسي آن

گهردد.  فهراهم مهي   ي بالفعلِ حضور قدسي ساير چهارده معصوماز اين منظر امكان نظر به جنبه

 مقام نبوت و در امامان مقام امامت نيز مطرح است.  چرا كه در پيامبر اكرم
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معهاني  آن شهنويد بهه   را از زبان يك انسان حكيم مهي  يشما وقتي الفاظ

شويد و اگر اين الفاظ محسوس منتقل ميالفاظ نهفته است  باطن آنكه در 

شد. مين مكننبود، ارتباط با آن معاني كه در ذهن گوينده بود، براي شما م

مَثَلشان، مَثَل الفهاظ داراي معهاني   و ساير چهارده معصوم،  حضرت زهرا

تواننهد حركهات و گفتهار ايشهان را     است كه از يك جهت بشرند و همه مي

باشهند و  مهي  حامل حقايق غيبيديگر همين حاال و بالفعل ببينند و از جهت 

هها بسهتر ظههور حقهايق آسهماني اسهت، مِثهل        آن يسراسر حركات و سيره

اگر كسي ظ كه همان شكل، صورتِ معنايِ مربوطه است. شكل خاص الفا

چههارده  توانهد از طريهق   مهي بها حقهايق عهالم قهدس مهرتبط شهود       خواست 

، كافي است انسان با ههدفِ  با حقايق عالم غيب ارتباط پيدا كند معصوم

طهور كهه شهما بها ههدفِ      نظر كند، همان نظر به عالم قدس به اهل البيت

كهه بخواهيهد   كنيهد، بهدون آن  الفاظ به الفاظ نظر مهي يافتن معانيِ مربوط به 

 تنها صوت الفاظ را بشنويد. 

حضرت  هايي است كه در وجود آناي از انساننمونه حضرت زهرا

 حقههايقِ فههوق زمههين و آسههمان تجلّههي كههرده اسههت و نمههايش آن حقههايق   

باشند، بايد با نظر به سيره و سخنان آن حضهرت متوجهه سهرّ فهاطمي آن     مي

شد كه در دعاي خود با توجه بهه آشهنايي كهه نسهبت بهه ايهن سهرّ         حضرت

اللّهُمَّ اِنّي اَسئَلُكَ بِفَاطِمَةَ وَ اَبِيهَا وَ بَعْلِهَقا وَ بَنِيهَقا وَ السِقر     »گوئيد: داريد مي

خدايا  از تو به حقيقت فاطمه و به حقيقت پدر و همسهر و   6«الْمُسْتَ دِعِ فِيهَا

بهه وديعهت گذاشهته     فاطمهيقت سرّي كه در نزد فرزندان فاطمه و به حق

                                                 
 .واد قيميالزهراء، شيخ ج صحيفةمعجم  - 6
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كنيد. شده چنين تقاضايي دارم. و سپس تقاضاي خود را از خداوند بيان مي

مالحظه كنيد كه در اين دعا نيهز متوجهه وجهود حقيقتهي هسهتيد كهه ماننهد        

موجودات مادي محسوس نيست و حالت سرّي و غيبي دارد 

ي وجهود  بايد با نظر به آن حقيقتِ غيبي، از طريق آينه و 

با آن حقايق مأنوس شد. كاري كه علماي بزر   مقدس زهراي مرضيه

  هاي فراواني بردند.انجام دادند و بهره

سهنال   رسهول خهدا  حضهرت  در ادامهه از  اصحاب مالحظه فرموديد 

ن طريههق ههها از ايههاي بشههرگونه اسههت ؟ آننمودنههد كههه چگونههه او حوريههه

چه جايگهاهي در مراتهب هسهتي دارد و از چهه      خواستند بدانند زهرامي

با توجه به آمهادگي خاصهي كهه در     اهللخلق شده است؟ حضرت رسول

مِقنْ نُق رِهِ قَبْقََ اَنْ يَخْلُقََ      -عَزّ وَجََّ -خَلَقَهَااهللُ»فرمودند: ه آن محفل بود

كهه  از نور خود خلق كهرد، قبهل از آن   خداوند او را ؛«آدَم، اِذْ كانَتِ الْاَرْواح

ارواح بودند و هنوز زمين و آسهمان بهه   كه تنها آدم را خلق كند، آن هنگام 

 وجود نيامده بود.

و به خودي  كنداين فراز از روايت سرّ بزرگي را گوشزد ميعرض شد 

خههود معههارف عظيمههي را در پههي خواهههد داشههت كههه جهها دارد بههه كمههك  

يردامهههاد و مالصهههدرا و حضهههرت عالمهههه  ههههاي علمهههايي مثهههل منظريهههه

آن معههارف را در  «هيعلتعالیاهللرضةةنا »و حضههرت امههام خمينههي «هميعلاهللرمحةة »طباطبههائي

بحث خلقهت  اين قسمت از روايت چون اوّال ؛ م. يعلوم انساني خود وارد كن

شود و اين غيهر از  را توسط حضرت حق متذكّر مي نوري حضرت زهرا

هها اِعمهال شهده و حكايهت از     ر مهورد سهاير انسهان   نو  خلقتي اسهت كهه د  
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كهه  حضور باطني و بهالفعلي در عهالم ارواح بهراي حضهرت دارد در حهالي     

ما را متوجه ثانيا ؛ ها در علم خدا به صورت امكان موجود بودند. ساير انسان

در  مايهد نمهي  آدم ابوالبشهر خلقهت  تقدّم خلقت آن حضرت نسبت بهه  

جردات تقدم اعتباري و يا زمهاني نيسهت بلكهه در    حالي كه تقدم در عالم م

اسههت و حههاكي از تقههرّب وجههودي حضههرت مطههرح رف الشَّههبِ تقههدّمِآنجهها 

 . است نسبت به حضرت آدم به خدا زهراء

تهرين  از اساسهي كهه در روايهات داريهم،    را و امثهال آن  ما بايد اين نكته 

در عهالم  نكات معارف خود بدانيم و متوجّهه باشهيم كهه يهك نهو  خلقهت       

به عنهوان اوّلهين آدم، خلهق     كه هنوز آدم ابوالبشرتحقّق يافته، در حالي

باشهد و  مهي خلقت نوري داراي و متوجّه باشيم چگونه موجودي  هنشده بود

در صورت دقّهت  شود. او ظاهر ميها خلقت زميني و جسماني پس از مدّت

ه صهورت بالفعهل   بها شويم كه بعضي از انسانبر روي اين مسئله متوجّه مي

ي همههه و بههاطني هسههتند كههه آن بههاطنِ معنههاي واقعههي مقههدس يداراي ذاتهه

را نبايد از اين جهت از نظرهها دور   «الْإِنْسِيَّةُحَ ْراءُ »و معناي  ستاها انسان

از  يايهه اهلل دريچهه شهاء إنشهويم  گر نسهبت بهه ايهن نكتهه حسّهاس      داشت. ا

مهان  خهود و جامعهه  نصهيب  آن  و امثهال از طريق اين احاديهث  الهي معارف 

 ايم. كرده

 و مقام قرب محض فاطمه

حاضران با هوشياري تمام سنال كردند: اي رسول خهدا  در آن هنگهام   

 ؛«كانَتْ في حُقَّةٍ تَحْقتَ سقاقَ الْعَقرْش   »فاطمه كجا بود؟ حضرت فرمودند: 
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عرش قرار  يگاهي در زير ساقهدر جاي يعني در آن حالت نوري، فاطمه

 زههرا حضرت ه و مقام باطني شويم كه رتب. از اين فراز متوجّه ميداشت

اسماء اعظهم الههي   و ظهور مقام عرش، مقام تجلّي در كجا قرار دارد، چون 

ها و زمهين اِعمهال كنهد.    تا خداوند سلطه و مديريت خود را بر آسمان است

زير سهاق عهرش   در محلي  زهراءفرمايد: جايگاه حضرتاين حديث مي

واسطه با اسهماء اعظهم الههي    ، يعني آن حضرت در مقام نوري خود بيبوده

عرش الههي  هاي پايهاند فرموده چون امام صادق ،دارندو اتحاد ارتباط 

پهس   7اسهت. « اكبهر اهلل»و « اال اهللالالهه »، «الحمهدهلل »، «اهللسهبحان » چهار اسمِ

م الههي اسهت و   واسطه با اين چهار اسدر مقام ارتباط مستقيم و بي فاطمه

دارنهد و بعهد از خلقهت ههم     در چنين جايگاهي قهرار   

در  ، چون عظمت ذوات مقدس معصومينباشندميمظهر اين چهار اسم 

ارتباط خود را با حقيقت خود محفهوظ  در عين زميني بودن ين است كه هم

مظههر  در زمهين هسهتند   در عين ايهن كهه    حاال حضرت زهرادارند و مي

 كبهري  هآن اسماء در وجود عيني حضرت صديق اند واسماء اعظم الهي

چهه بركتهي اسهت بهر روي      تجلّي كرده است. حال حساب كنيد فاطمهه 

نظر مبهارك آن حضهرت را در جهان خهود      يهايي كه زمينهبراي آن زمين

ميهمهان انهوار عهرش الههي      فراهم كنند و چگونه از طريق حضرت زهرا

اي را كه فاطمي شهده اسهت تصهور    توان جايگاه جامعهآيا ميخواهند بود. 

 كرد؟ 
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 محل تجلي اسماء اعظم الهي قلب فاطمه

دهنهد  خود را ادامهه مهي  سنال  كنندگان سنال

جهه  اي رسول خدا  غذايش چهه بهود؟ حضهرت فرمودنهد: غهذاي آن وَ     كه 

و « تقهديس »و « تنزيهه »و « تسهبيح »عبهارت بهود از    نوري حضهرت زههرا  

را در اختيهار مها    اي از معارف عالم اعلهي العادهقاين فراز اسرار فو«. تهليل»

و « اهلل»حضهرت  و شهكوه  يعني نظر به مقام سبحان الهي « تسبيح»گذارد. مي

حضهرت  او در نظر بهه  محلّ تجلي اين اسم گشت، قلب كسي چنانچه قلب 

يعنهي  « تقهديس »شهود، و  مهي رو روبهه و او شكوه سبحان الهي  ياهلل با جلوه

و پهاكي از ههر نقصهي كهه در عهالم امكهان اسهت بهه         نظر به مقهام قدوسهي   

 يالهي از طريق اين اسم، با جلهوه انوار تجلي و قلب از طريق « اهلل»حضرت 

از هر گونه محهدوديت نفسهاني   شود و رو ميپروردگار روبه طهارت مطلق

حضهرت اهلل كهه ذكهر    مقام يگهانگي  ر به نظيعني « تهليل»، و گرددآزاد مي

بههه مقههام وحههداني متههذكر آن اسههت، انسههان در مقههام تهليههل،   «إالّاهللالإلههه»

گونه تعلّق دهد و از هركند و او را معبود خود قرار مينظر ميحق حضرت 

« تحميهد »گهردد، و  گردد و با انوار الهي يگانه مهي آزاد ميغير خدا به قلبي 

ههايي كهه در   خهوبي  يكمهال حهق و توجّهه بهه همهه      بهه جمهال و  يعني نظر 

شهدن  بها نظهر بهه جمهال حهق و آمهاده      حضرت اهلل به نحو جامعيت هست و 

جهت تجلي انوار جمهالي، نهايهت ُانهس و عالقهه نسهبت بهه حهق در انسهان         

تسهبيح و تقهديس و تهليهل و    »ظريهم در   يشود. ههزاران نكتهه  ور ميشعله

، ر جاي خود بايد مورد بحهث قهرار داد  هست كه دحق براي انسان « تحميدِ
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در ساق عرش جريان داشهته    چه غوغايي در قلب مبارك حضرت زهرا

 داند. خدا مي

ه و عرش بهود ساق در تحت  جايگاه حضرت زهرابا توجه به اين كه 

و  هبهود الهي تسبيح و تحميد و تهليل و تكبير طعام آن حضرت در آن مقام 

قدسي حضرت حق با تجليات الهي سهيراب   جان آن حضرت با نظر به مقام

توان نتيجه گرفت مقام نوري حضهرت دائمها    ميگشته، شده و تغذيه ميمي

از آن طريهق  بهوده و هسهت و آن مقهام    تحت تجلّيهات اسهماء اعظهم الههي     

بهه بقهاي تسهبيحي و تحميهدي و تهليلهي و      تها قيامهت   يابد و بقاء ميهمواره 

رسهاند و بهه ميهمهاني    عدين را مهدد مهي  و مسهت  دههد تقديسي خود ادامه مي

ترين درجه از توحيهد  برد تا به عاليگيرد ميطعامي كه خود از آن بهره مي

  نائل شوند و به مقام توحيدي برسند كه جمع بين تنزيه و تشبيه است.

 روحاني یمعني تغذيه

ما  زيرا اي را در بردارد،العادهاسرار فوق ،عرض شد اين فراز از حديث

شويم فهميم و متوجّه ميروحاني را مي يطريق اين حديث، معني تغذيه از

تغذيهه   ،حضهرت ربّ انهوار  ابعاد روحاني هر موجهودي بها تجلّيهات    چگونه 

در راستاي لقهاء الههي   آنچه براي منمنينِ كامل، در برزخ و قيامت  .شودمي

 يبهه نحهوه   اي است كه زههراي مرضهيه  تغذيهآيد، همين سنخ پيش مي

روح و قلب  توجههايي كه در دنيا آنتر در تحت ساق عرش داشتند. املك

خود را به سوي اسماء الهي انداختهه و از تجلّيهات آن اسهماءِ مقهدس بههره      

از نهور آن اسهماء   در بهرزخ و قيامهت بهه نحهو كامهل      هها  جهان آن انهد،  برده
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در اههل بهشهت    و شهعم حقيقهيِ  كند ها تغذيه ميشود و از آنمند ميبهره

 ها از اسماء الهي است.روحاني آن يتغذيه

بها تجلّيهات اسهماء     كه چگونه روح فاطمه ندخبر داد رسول خدا

كامل است و هايشود و اين يكي از رازهاي وجودي انسانتغذيه مي ،الهي

اسهت كهه    يدر واقع راه رسيدن به قرب الهي، از طريهق اسهماء الههي، راهه    

نظهر بهه   هها از طريهق   و وسهعت انسهان  اده ها به بشريت نشهان د شخصيت آن

گسترش يابد بهه طهوري   جاها ممكن است تا اين البيت پيامبراهلي سيره

ههاي كامهل در   انسهان  تجليهات انهوار اسهماء الههي باشهد.     كه غذاي جانشان 

 كننهد و زنهده نگهه   مهي تغذيهه  با اذكار دينهي  را مقامي هستند كه جان خود 

توانيهد قلهب خهود را بها     ها مهي ود مقدس آنو شما نيز در ذيل وج دارندمي

 اذكار الهي تغذيه كنيد.

مها بها   حال اگر قلب ما است،  فقط قلبفرمائيد كه حقيقت ما فراموش ن

نزديهك شهود   بهه حقيقهت آن حضهرت     زههرا ي حضهرت  نظر بهه سهيره  

گيرد و نهوراني  جان مي« تحميد»و « تهليل»و « تقديس»و « تسبيح»چگونه با 

 گردد. مي

جلهوات انهوار   تجلهي  بها  اسهت  قلب  يتغذيهگيِ حقيقي در اين دنيا زند

انهد و نهزد   منمنين بها يهاد خهدا و توّجهه بهه اسهماء الههي، زنهده         .اسماء الهي

گر خواستيد در برزخ و قيامت تهوان توجّهه   اشوند. پروردگارشان تغذيه مي

، بايهد  به اسماء الهي را داشته باشيد و از تجلّي اسماء الهي برخهوردار شهويد  

قلبي با اسماء الههي را بيابيهد و آن راه، راههي اسهت      يدر اين دنيا راه تغذيه

نمايان كردند، در چنين مسيري سعي كنيد در حهين   كه چهارده معصوم
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نماز، خود را در برزخ احساس كنيد و با گفهتن اذكهار نمهاز، عمهال       ياقامه

تجلّهي اسهماء   راي ايهد به  به حضرت حق رجو  كهرده تان اين باشد كه اراده

 تجلههي كنههد. سراسههر شخصههيت زهههراي مرضههيه  بههر قلبتههان كههه الهههي 

 راه رجو  إلي اهلل و تغذيه از انوار اسماء الهي است.   ينماياننده

بهها طههرح ايههن روايههت خواسههتند بههه مهها خبههر دهنههد         پيامبرخههدا

در مقههامي فههوق مقههام جبرائيههل و اسههرافيل و ميكائيههل و   زهههراحضههرت

انهد و حركهات و   استقرار و بقهاء در برند و در آن مقام ر ميسهب عزرائيل

 با ياد حضرت زهراتوانيد سكناتشان متذكّر چنين مقامي است و شما مي

ي چه در زمين انجام دادند و گفتنهد و در عهين حهال بها نظهر بهه جنبهه       و آن

 باطني آن حضرت، به آن مقام منتقل شويد. 

عنهوان يهك نمونهه    را به فاطمهحضرت مقام  اكرمحضرت رسول

باشهد و بفهمهد    حضرت زهرا يفرمايند تا اوّال ؛ بشريت متوجهيمطرح م

و چهرا رضها و غضهب او، رضها و غضهب الههي        او حامل چه حقايقي است

باشهد، تها   است و چگونه مظهر مديريت عرشي خداوند در عالم هسهتي مهي  

بهر    اطمهه ف هركس خواست به دنبال حقيقت باشد بدانهد بايهد چشهم از   

چهه لطهم    ندارد. راستي خداوند از طريق ظهور زميني حضهرت فاطمهه  

هها  بزرگي به بشريت كرد و چه راه روشني را در جلو او گشود، چرا بعضي

شهدن  از ايشان چشهم برداشهتند و عمهال  بهراي هميشهه از رمهز و راز قدسهي       

ام دادن اصهحابِ خهود بهه مقه    بها توجهه   محروم گشتند؟ ثانيا ؛ رسول خدا

، فكر و فرهنگي را به بشريت معرفي كردند تا بشر بفهمد حضرت فاطمه

هايي در عالم هستند كهه وجودشهان بهه صهورت بالفعهل فهوق وجهود        انسان
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الققنَّفْسُ » :«عليةةهاهللرمح »مالصههدراي باشههد. آري؛ بههه گفتههه شههان مههي جسههمانيِ

حدوث سِ هر انساني از طريق يعني نف 8؛«الْبَقاءجِسْمانِيَّةُالْحُدُوث وَ رُوحانِيَّةُ

هها قبهل از بهدن خهود داراي     شود و انسهان بدن و در بستر بدنِ او حادث مي

قضهيه   البيتولي در مورد اهل 9اند،يك شخصيت خاص و متعيّني نبوده

هها  مثهل سهاير انسهان   دارنهد و  ها عهالوه بهر نفسهي كهه     آنزيرا كند فرق مي

باشند كهه  ميمقام نوري داراي  ،است «الْبَقاءيَّةُجِسْمانِيَّةُ الْحُدُوث وَ رُوحانِ»

اهللُ مَحَمَّداً وَ عِتْرَتَهُ اَشْقباحُ  خَلَََ»فرمايند: در آن رابطه مي حضرت باقر

ظَُِّ النُّ ر، اَبْقدانٌ نُ رانِيَّقة، بَقَْ    »، قُلْتُ: وَ مَا الْاَشْباحُ؟ قالَ: «اهللنُ رٍ بَيْنَ يَدَ ِ

ههاي نههوراني در  حمّهد و عتههرتش را بهه صهورت شههبح   خداونهد م  10؛«اَرْواحٌ

دم: اشباح چيسهت؟ حضهرت   گويد: عرض كربرابرش خلق كرد. راوي مي

كنيد مالحظه مي .نوراني يهاي نوراني، بلكه ارواحنور، بدن يفرمود: سايه

و عترت پهاك آن   شخص رسول خداكند كه روشن مياين روايت كه 

فرمايد مي باقراند و حضرت حضرت همگي داراي حقيقت نوري بوده

ههاي نهوراني،   ههاي نهوري بودنهد، بهه معنهي بهدن      ، سهايه هها آن نوري اشباحِ

هها،  جسهم  انهد، چهون در آن مقهام،   بهوده  هايي كه بهه يهك اعتبهار روح   بدن

رم، بلكهه  ههايي از جهنس مهاده و جه    از جنس روح، نهه جسهم  ند اهاييجسم

شهود پيهامبر و   مگهر مهي  اساسها   . انداسماء الهي يهايي كه نمايش جلوهسايه

                                                 
از « حركهت جهوهري  »، بحث «از برهان تا عرفان»شدن اين موضو  به كتاب براي روشن - 8

 همين نويسنده رجو  فرماييد.

 البته در علم خدا معلوم است كه هر انساني پس از خلقت چگونه خواهد بود. - 9

 شبح. ي، ماده378، ص 2، ج «البحرينمجمع» - 10
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در حقيقهت غيبيهه   و مقهدم بهر آن،   قبل از خلقهت عهالم    عترت مطهرش

غهايي در  عهالوه بهر ايهن، ههدف     نباشند و باز بتوانند بر عالم تصرف كنند؟ 

در عهالم عهين، بهه    مقدّم و در عالَم عين منخّر است، تها بشهريت   م غيب عالَ

سهير  بالفعهل موجهود اسهت    بهه صهورت   در عالم غيب كه سوي آن حقيقت 

از يك  پس در واقع رسول خدا 11.كند، چون غايت مفقود، محال است

خهود  جهاي  در دهنهد كهه   اساسي كه در عالم تحقّق دارد خبهر مهي   يقاعده

 شده است.  بحث 

 ههدي  يو ائمهه  عظمت كار از آن جهت است كهه رسهول خهدا   

ند كه چگونهه  سعي دارند اصحاب خاص خود را متوجه چنين معارفي بنماي

هها و زمهين، داراي مقهام روحهي و نهوري      اولياء الهي ماوراء خلقت آسهمان 

بهودن، داراي جهنس روحهي و    ها در عين جسمهستند كه در آن مقام جسم

گويهد؛  مهي  معنوي هستند. جابر بن يزيد از اصهحاب خهاص امهام بهاقر    

وَ عِتْرَتَقهُ   خَلَََ مُحَمَّقداً يَا جَابِرُ إِنَّ اللَّهَ ََوَّلَ مَا خَلَََ »حضرت فرمودنهد:  

الْهُدَاةَ الْمُهْتَدِينَ فَکَانُ ا ََشْبَاحَ نُ رٍ بَيْنَ يَدَ ِ اللَّهِ، قُلْتُ: وَ مَا الْأَشْقبَاحُ؟ قَقالَ:   

ظَُِّ النُّ رِ، ََبْدَانٌ نُ رَانِيَّةٌ بِلَا ََرْوَاحٍ وَ كَانَ مُؤَيَّقداً بِقرُوحٍ وَاحِقدَةٍ وَ هِقيَ رُوحُ     

دُسِ فَبِهِ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ وَ عِتْرَتُهُ وَ لَِِلِكَ خَلَقَهُمْ حُلَمَاءَ عُلَمَاءَ بَرَرَةً ََصْفِيَاءَ الْقُ

يَعْبُدُونَ اللَّهَ بِالصَّلَاةِ وَ الصَّق ْمِ وَ السجقوُ دِ وَ التَّسْقبِيحِ وَ التَّهْلِيقَِ وَ يُصَقلُّ نَ      

                                                 
 ؛ شهرايط ظههور  زمهان آخرال»توانيهد بهه كتهاب    براي بررسي بيشتر در ايهن موضهو  مهي    - 11

مبهاني معرفتهي   »قلهب عهالم هسهتي در كتهاب      و بهه بحهث امهام زمهان    « عهد هسهتي  ترين بُباطني

 رجو  فرماييد.از همين منلم « مهدويت
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اى جهابر  همانها خهدا در اول آفهرينش،      12« نالصَّلَ َاتِ وَ يَحُوج نَ وَ يَصُ مُ

ها در برابر خدا اشهباح  او را آفريد، و آن يشدهو خاندان هدايت محمد

نهور،   يپرسد: اشباح چيست؟ حضهرت فرمودنهد: سهايه   نور بودند. جابر مي

پيكرهاى نورانى بدون روح، و همهه تنهها بهه يهك روح منيهد بودنهد و آن       

آن روح خهدا را عبهادت    يانهدانش بهه وسهيله   روح القدس بود كهه او و خ 

دار، دانشهمند، نيكوكهار و   كردند و از اين جهت خدا ايشان را خويشهتن مي

برگزيده آفريد، با نماز و روزه و سجود و تسبيح و تهليهل، خهدا را عبهادت    

 گرفتند.كردند و روزه ميگزاردند و حج ميكردند و نمازها را ميمي

در روايت فوق مها را متوجهه    حضرت باقرمالحظه كنيد كه چگونه 

كننهد كهه همهه منيهد بهه يهك روح       مهي  حقيقت قدسي چهارده معصوم

 هاي مختلم.  بودند و نه روح

 تاريخي نظر به حقايق عاَلم غيبی هسابق

در مورد وجود حقايق غيبي، متفكران تهاريخ بشهر ههر كهدام بهه نهوعي       

اند. افالطون در بحث خبر دادهها آنوجود اند و از ها شدهآنوجود متوجه 

از طريهق عقهل و اسهتدالل متوجهه     سعي فراوان كرده تها  « مُثُل»اثبات وجود 

خههود  وجههود حقههايق غيبههي عههالم بشههود و در ايههن راه درحههد      ينحههوه

 گويد:خوبي به دست آورده است. او مي هايموفقيت

كر بايد يابيم، فاقد مرجع غيبي نيستند، و فكلياتي كه ما در فكر در مي»
به كليات تعلق داشته باشد و اگر كليات واقعيت نداشته باشند، چگونه 
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ها تعلق داشته باشد و از كليات با خبهر شهود؟ مُثُهل؛ حقهايق     فكر به آن
عيني يا كلياتي در عالم متعالي هستند كه در مقرّ آسهماني خهود جهاي    

 13.«دارند

اين حد بفهمد كه  فرماييد افالطون توانسته است تاچه مالحظه ميچنان

ههاي انديشهمند اگهر بتواننهد بها آن      حقايقي در عالم غيب هست كهه انسهان  

نهد. پهس از   يابحقايق ارتبهاط پيهدا كننهد بهه حكمهت و معرفهت دسهت مهي        

جناب فارابي از طريق عقهل و اسهتدالل    ،تفكر اسالمي يافالطون در حوزه

دههد  ن خبر مهي از آ« عقل فعّال»شود و تحت عنوان متوجه حقايق غيبي مي

توانهد بهه   حكيم مي انسانِكند روشن ميكه برد جلو ميجا و سخن را تا آن

مند گردد و اين مقام را كه اي از عقل برسد كه دائم از عقل فعّال بهرهمرتبه

 14نامد.مي« عقل بالمستفاد»گيري كند به نام انسان بتواند از عقل فعّال بهره

ش از اين نيست كه بفهمد حقايقي در عالم البته و صد البته حدّ فلسفه بي

باال هست و اگر هم انسان بتواند با آن حقايق ارتباط پيدا كند به بصهيرت و  

چهه آرزوي  آن»وئينهاس  آكي سهنت تومهاس  رسد، ولي به گفتهكمت ميح

اسهت   واقع آن بصيرت پيهامبر و به«. بود، پيامبران عملي كردندفيلسوفان 

دهد و راه ارتبهاط بها   شناسد و از هر كدام خبر ميكه حقايق را جداجدا مي

در آسمان  آن حقايق كه پيامبر ينماياند. از جملهها را به بشريت ميآن

نمايانهد كهه چگونهه بها آن     دهد و به ما راه مهي بيند و از آن خبر مياعال مي

                                                 
« غرب يتاريخ فلسفه»توانيد به كتاب براي بررسي كامل نظر افالطون در مورد مُثُل مي - 13

 رجو  فرماييد.« مجتبويالدينسيدجالل»ترجمه  229ص  1كاپلستون جلد اثر فردريك

 639ص  ،1 ج« تهاريخ فلسهفه در اسهالم   »كتاب  در اين مورد بهفارابي  براي بررسي نظر - 14

 .م شريم رجو  شود از م،
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، بهه  اسهت  ههدي  يو ائمهه  زهرامرتبط شويم، حقيقت نوري حضرت

اق عيني كليات افالطون و عقل فعّال فارابي در عالم غيب اين معنا كه مصد

 است.   حقيقت بالفعلِ ذوات مقدس چهارده معصوم

 همان بهشت است نور فاطمه

در راستاي نظر بهه حقيقهت نهوري چههارده معصهوم و راه عملهي بهراي        

هنگامي كهه خداونهد   » فرمودند: رسول خدانزديكي به آن انوار مقدس، 

آفريهد، سهپس آن نهور را    « نهور وَجهه خهود   »د، آن را از بهشت را خلق نمهو 

فَأَصابَني ثُلْثُ النّ ر، وَ اَصابَ فاطِمَةَ ثُلْثُ النّ ر، وَ اَصابَ »گرفت و بيفشاند 

عَلِيّاً وَ اَهَِْ بَيْتِهِ ثُلْثُ النّ ر، فَمَنْ اَصابَهُ مِنْ ذلِكَ النّ ر اهْتَد  اِلي وِاليَقةِ آلِ  

چهون   15؛«مْ يَصِبْهُ مِنْ ذلِكَ النّ ر ضَََّ عَقنْ وِاليَقةِ آلِ مُحَمَّقد   مُحَمَّد وَ مَنْ لَ

خداوند آن نوري را كه نور وجه الهي بود بيفشاند، ثلث آن بهه مهن و ثلهث    

آن به فاطمه و ثلث آن به علي و اهل بيتش رسيد، پس به ههركس 

 د و محمّهه آن نههور برسههد، بههه واليههت

كس آن نهور نرسهد از واليهت آل محمّهد     محمّد هدايت شهود و بهه ههر   آل

 گمراه شود و بهره نگيرد.

كهه ظههور بهشهت از تجليّهات     با توجّه به اين روايت و با توجّهه بهه ايهن   

را گرفهت  فرمايند: همان نهور  كه مياسماء و صفات جمالي حق است و اين

شهود انهوار   رسهيد، معلهوم مهي    البيهت اههل  يو افشاند و به ذوات مقدسه
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كهه   نيز به تمام معني بهشتي و از همان تجلّيات استبزرگواران  اين مقدس

 در ذات خود نور وجه اهلل است. 

كنند، اسهماء رحمهاني اسهت، حهاال     اسماء الهي كه در بهشت تجلّي مي

تجلّهي نمهوده    البيهت اههل  اسماء رحماني به صورت ذوات مقدس همان

اسهت و  آن اسهماء   يكي از سه قسهمِ  ت كه نور فاطمهاست و عجيب اس

 كندپيدا ميبا توجّه به اين حديث معني خاصّي  «فاطِمَةُ بِضْعَةُ مِنّي»روايت 

 اي از همان نور است كه نور محمّهدي پاره رساند كه نور فاطمهو مي

خواهيد بايهد از نهور   رساند كه اگر اسالم را به صورت جامع مياست و مي

مند ه و پدر فاطمه و شوهر فاطمه و اوالد فاطمه به صورت جمعي بهرهفاطم

اي از آن اسهت و پهاره   ، فاطمهه اي از نبوّت محمّديشويد، يعني پاره

خواهيد بايد از پرتو اين سهه  نيز امامت است و اگر بهشت جامع و كامل مي

 نور بهره گيريد. 

خود را كنند ش ميايد كه چگونه تالبزرگان را مالحظه كردهاز  يبعض

كه بنهده   يهايند. بحثاموفق بوده و بحمداهللنزديك كنند  نور فاطمهبه 

در مقابهل  براي اين است كه ايهن راه   سعي دارم خدمت عزيزان عرض كنم

 و بتهوانيم خهود را بهه نهور حضهرت فاطمهه زههرا        قلب ما گشهوده شهود  

رانيهت و بصهيرت   نزديك كنيم تا تعقل ما در كنار تعقلي باشد كهه عهين نو  

گيرد و به مبهادي قابهل قبهولي    ي ديني سامان مياست و از اين طريق جامعه

 يابد.دست مي
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 تي؛ شاهراه هداحضرت زهرا

فرمايند: به هر كس مي فوق و اين كه رسول خدابا توجّه به روايات 

هها  شود و به سوي واليت آنمي آن نور برسد متوجه حقيقت آل محمد

م و بهه آن نهور   اگر وارد عالَم فاطمي شديشويم متوجه مي شود،هدايت مي

و با هدايت به سهوي واليهت آل    نظر كرديم، ديگر آن شخص قبلي نيستيم

ههايي خهاص از لطهم الههي و     دريچه، زهرااز طريق حضرت  محمد

شهود كهه آن را در ههيچ مسهير ديگهري      بصيرت ربّاني به سهوي مها بهاز مهي    

را بهه صهورت    روايهت نهور حضهرت زههرا     زيرا در ايهن  نخواهيد يافت.

توان به صورتي خاص به نهور آن  خاص مطرح فرموده پس معلوم است مي

مادرمهان  »فرمهوده بودنهد:    «عليةهاهللرمح »الهديني بههاء اهللآيهت حضرت نظهر كهرد.   

يها   طور كه با اتّصال به نهور پيامبرخهدا  همان  .«العاده استفوق فاطمه

شويد و عمال  به ابعادي عالَم خاصّي از معنويت ميوارد  نور واليت ائمه

بهه ابعهادي از    اتّصال به نور فاطمهتوان با ميگرديد، از بهشت متّصل مي

بهشت به عنوان وجه اهلل، دست يافت. عظمت مسئله آن است كه يك سوم 

كهه نهور   دههد در حهالي  تشهكيل مهي   نور بهشت را تنهها زههراي مرضهيه   

شريعت آن حضرت، يك سوم نهور بهشهت اسهت و     با تمام ابعاد محمد

 يك سوم ديگر آن است. و اهل بيت آن حضرت نور واليت علي

حهزن خاصّهي كهه    و نظهر بهه    زههرا حضهرت  سيره و سهخن  تدبّر در 

موجب ارتباط با حضرت يعني ارتباط با ثلث وجه الهي و اتّصهال   16داشتند،

متوجه  حضرت زهرارساند با فهم جايگاه و اين مي به اصل بهشت است
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طهور  شويم كه داراي ظرائم خاصهي اسهت. همهان   شاهراهي از هدايت مي

ي و خطبههه در مههورد حههذف حاكميههت علههي غههم فاطمهههكههه فهههم 

تهاريخي   يهها ها و ههدايت آن حضرت در مسجد مدينه، بصيرت يعالمانه

بهه سهوي حقيقهت    سهير تهاريخ را    بزرگي را به همراه آورد و با زيبايي تمام

. حضهرت  فرمهود خهوبي روشهن   رل نمود و معناي حاكميت جهور را بهه  كنت

بهه صهورت   بشهر را   يدر آن خطبه رازههاي بهزر  تهاريخ آينهده     زهرا

فرمود تا شما امروز بتوانيد آن نور را در حركهات و  روشن قدسي و معنوي 

ي د و معنههاي ادامههه  يهه مشههاهده كن  «هيعلتعالیاهللرضةةنا »گفتههار حضههرت روح اهلل  

 در تاريخ را بفهميد.   فاطمه

در رابطه با شخصيت ملكهوتي زههراي    «هيعلتعالیاهللرضةنا »حضرت امام خميني

 فرمايند: مي مرضيه

تمام ابعادى كه بهراى زن متصهور اسهت و بهراى يهك انسهان متصهور        »
جلوه كرده و بوده است. يك زن معمهولى   زهرا يدر فاطمه ،است

ملكوتى، يهك انسهان بهه تمهام     نبوده است؛ يك زن روحانى، يك زن 
انسهانيت، تمهام حقيقهت زن، تمهام حقيقهت       يمعنا انسان، تمهام نسهخه  

انسان. او زن معمولى نيست؛ او موجود ملكوتى است كهه در عهالم بهه    
جبروتى در صهورت   صورت انسان ظاهر شده است؛ بلكه موجود الهىِ

تصور هاى كمالى كه در انسان متمام هويت ..يك زن ظاهر شده است.
زنهى كهه تمهام     ..در ايهن زن اسهت.   -تمهام  -تصور دارددر زن است و 
هاى انبيا در اوست. زنى كه اگر مرد بود، نبى بود؛ زنى كه اگهر  خاصه

ههاى ملكهوتى،   معنويهات، جلهوه   ..ه بهود. اللّه مرد بود، بهه جهاى رسهول    
 -همه -هاى مُلكى و ناسوتىهاى جبروتى، جلوههاى الهى، جلوهجلوه
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موجود مجتمع است. انسانى است به تمام معنا انسان؛ زنى است در اين 
  17«به تمام معنا زن.

با نظر به جمع بين سياست و ديانت بهه   «هيعلتعالیاهللرضةنا »حضرت امام خميني

 فرمايند: مي روش فاطمه

و اين افهرادى كهه در آن خانهه تربيهت      كوچك فاطمه ياين خانه»
پنج نفر بودند و به حسب واقهع، تمهام    -شدند كه به حسب عدد، چهار

هايى كردند كه مها را و شهما   قدرت حق تعالى را تجلى دادند، خدمت
 زهرا يفاطمه يبشر را به اعجاب درآورده است. خطبه يرا و همه

در  و صبر اميرالمنمنين در مقابل حكومت و قيام اميرالمنمنين
 بهه حكومهتِ  كهارى  مدت بيست و چند سهال و در عهين حهال كمهك    

موجههود و بعههد هههم فههداكارى در راه اسههالم و فههداكارى دو فرزنههد     
كه يك خدمت بسيار بزر  و دولهت جهابر    عزيزش، امام مجتبى

اموى را با آن خدمت رسوا فرمود و خدمت بزر  بهرادر ارجمنهدش   
دانهيم. و  دانيد و مهى ، چيزهايى بود كه همه مىحضرت سيدالشهدا

ها كهم بهود، لكهن    سباب و ابزار جنگ پيش آنكم و ا يدهكه عُبا اين
سهتمكاران   يها را آن طور كرد كه بر همهروح الهى و روح ايمان آن

عصر خودشان غلبه پيدا كردند و اسهالم را زنهده كردنهد و بهراى مها و      
ده و كمهى عُهده و   شما برادرهاى عزيز الگو شدند كهه مها از كمهى عِه    

يى كه امروز با مها بهه جنهگ    هاكمى ابزار جنگ در مقابل تمام قدرت
نشان دادند  اند، مقاومت كنيم، و همان طورى كه اولياى مابرخاسته

كه در مقابل مستكبران گاهى با تبليغ و گاهى با اسهلحه بايهد ايسهتاد و    
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مستكبران را بايد به جاى خودشان نشاند، ما هم الگوى آنها را، تبعيت 
 18.«پذيريماز آنها را مى

زهراي  يرا بايد در سيره «هيعلتعالیاهللرضةنا »رت روح اهللشخصيت اصلي حض

جستجو نمود كه چگونه روح حماسه و عرفان را در خهود جمهع    مرضيه

اسهت، لهذا بهه     قصد ما در اين بحث، توجّه به حقيقت نوري فاطمهكرد. 

نسهبت بهه حقيقهت    كه عزيزان به اميد آن ،پردازيممينحضرت وجوه ديگر 

مربهوط بهه آن    اهلل بركهات خهاصِ  شاءد تا إننحسّاس شو نوري آن حضرت

كمهي   «هيعلتعالیاهللرضةنا »در سخنان حضرت امهام خمينهي   د.گرد شاننصيبمقام 

بينند كهه  را مي تأمل كنيد و از خود بپرسيد ايشان چگونه زهراي مرضيه

 هاي انبياء در اوست، زني كه اگر مرد بهود زني كه تمام خاصه»فرمايند: مي

قابهل مشهاهده    چه از نظر ظاهر از حضرت زهراكه آندر حالي«. نبي بود

كهه بها چشهم رازبينهي بتهوانيم      دهد، مگهر آن است چنين مقامي را نشان نمي

كهنم  شويم، چيزي كه بنده تالش مهي  متوجه مقام قدسي زهراي مرضيه

 متذكر آن گردم.

و آداب ارتبهاط خاصّهي اسهت     با مقام قدسي زهراي مرضهيه ارتباط 

 يو ائمهه  خاصّ خود را دارد. درست است كه وجود مقدس پيامبرخهدا 

پوشيده به  رازِ ، ولي حقيقت وجود مقدس فاطمهندسراسر رازا هدي

راز است و اين است كه بسهياري از شهيعيان، محمّهدي و علهوي و حسهيني      

انهد. توّجهه بهه ايهن نكتهه كهه امامهت يهك         اند ولي هنوز فهاطمي نشهده  شده

ت اسههت و در هههر زمههاني، امههام معصههومي در صههحنه اسههت، اعتقههاد  حقيقهه
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قيمتي است و بحمداهلل شيعه مفتخر به چنين شعوري اسهت، ولهي توجّهه    ذي

اسهت كهه بهه راحتهي در     پنههان  چنهان  آن به حقيقت نوري زهراي اطههر 

خاصي در انسان حاصل  بايد روحانيتِگيرد، نميشيعيان قرار  ياختيار همه

شهايد از طريهق آشهنا شهدن بها       ي فيض چنين اعتقادي گهردد. شود تا آماده

بتواند بهه  آرام آرامها روايت، قلب رواياتِ بيشتر در اين مورد و تدبّر در آن

 آن مقام منيع نظر كند. 

 در غامض علم الهي مقام فاطمه

فرماينهد كهه رسهول    به نقل از پدران بزرگوارشان مهي  امام عسكري

اعلي شهدند،   فردوسِ ي كه آدم و حوّا داخل بهشتِهنگام» فرمودند: اهلل

ههاي بهشهت نشسهته و بهر     چشمشان به خانمي افتاد كه بهر بسهاطي از بسهاط   

و از نههور  بههودسههرش تههاجي از نههور و در دو گوشههش دو گوشههواره از نههور 

ها نوراني است، آدم پرسيد: محبهوبم جبرائيهل  ايهن خهانمي     جمالش بهشت

افروختهه و نهوراني اسهت، كيسهت؟ جبرائيهل      ها از نور جمالش بركه بهشت

گفههت: او فاطمههه، دختههر محمّههد، پيههامبري از فرزنههدان تههو اسههت كههه در    

آيهد. سهپس آدم پرسهيد: ايهن تهاجي كهه بهر سهرش هسهت،          الزمان ميآخر

طالههب اسههت، پرسههيد: دو  ابههيبههنچيسههت؟ عههرض كههرد: شههوهرش علههي 

دو اي كهه بهر دو گوشهش آويختهه شهده چيسهت؟ عهرض كهرد:         گوشواره

فرزنههدش حسههن و حسههين هسههتند. سههپس آدم فرمههود: محبههوبم جبرائيههل    

هُقمْ  »انهد؟ عهرض كهرد:    آيا ايشان قبهل از مهن خلهق شهده     ؛«ََخُلِقُ ا قَبْلي»
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هها  آن 19«مَ ْجُ دُونَ في غامِضِ عِلْمِ اهللِ قَبََْ اَنْ تُخْلَقََ بِأَرْبَعَقةِ آال ِ سَقنَةٍ   

 اند.علم الهي موجود بوده يدهرسال، پيش از آفرينش تو، در فشرچهارهزا

هنگامي كه آدم و حوّا داخهل بهشهت فهردوسِ    » فرمايد:روايت فوق مي

است كه آدم و حهوّا   اين بهشت غير از آن بهشتيمعلوم است ؛ «اعلي شدند

بيهر  ممنوعه نزديك شدند، چهون اوّال ؛ روايهت، تع   يدر آن بهشت به شجره

شتِ داراي شجره ممنوعهه، بهشهت   كه آن بهدارد، در حالي« اعليفردوس »

جايي از آنكنند. ثانيا ؛ برزخ نزولي است و آن را تعبير به فردوس اعلي نمي

بايهد  ، هسهت كننهده سهنخيت   و مشهاهده  هشوندكه در عالم معنا بين مشاهده

مفتخهر بهه ايهن     بهشت برزخي در بهشهتِ فهردوسِ اعلهي   ماوراء  آدم و حوّا

را  فاطمهه  لِثَّه مَتُمُ وجهود نهوريِ  م بتوانند مالقات شده باشند و در آن مقا

روايهت از مقهام حضهرت     يخصوص كهه در ادامهه  ه باشند، بهدرمشاهده ك

دهد كهه  خبر مي ،وجودي باالتر از مقام آدم و حوّا يبا هزار مرتبه زهرا

 بحث آن خواهد آمد.

ها نوراني بود. پس اگر بهشت فرمايد: از نور جمال فاطمهروايت مي

شهود.  هها بهرايش نهوراني مهي    نزديهك شهود، بهشهت    به نور فاطمه كسي

بهشهتِ   ، مثهل سهازيد هها مهي  در مسير بندگي خود بهشتطور كه شما همان

توكّل، بهشتِ روزه، بهشتِ صبر، ... اگر خواستيد روزه و توكّهل و صهبر و   

عباداتتان در ايهن دنيها نهوراني شهود و در آن دنيها بهشهِت روزه و توّكهل و        

ن بهه آ  ن نوراني گردد، بايد با معرفت و محبّت بهه حضهرت زههرا   صبرتا

 اعمال بپردازيد.
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روايههت هسههت كههه آدم از جبرئيههل پرسههيد، ايههن خههانم كههه  يدر ادامهه 

هها را بهها نهور جمههالش بهر افروختههه، كيسهت؟ يعنههي وجهود مقههدس      بهشهت 

انههد كههه خودشههان در مقههامِ شهههود،   در آن حههدّ نبههوده  حضههرت آدم

علوّ مقام حضرت  يند مگر به كمك جبرائيل، اين نشانهسرا بشنا فاطمه

ها در آن مقام رمهز و  داند كه آن تاج و گوشوارهاست. باز آدم مي زهرا

كهه ظههور   كنهد  مهي  رازي دارد و حكايت از حقايقي در وجهود فاطمهه  

پرسد: تاجي كه بهر سهر اوسهت چيسهت؟ و جبرئيهل      و لذا مي 20كرده است

 طالب است، يعني مقام ازدواج با علهي ابيبنعرض كرد: شوهر او علي

، در عالم نهور و معنويهت، صهورت    و ماندن بر عهد شوهري چون علي

تههاجي اسههت بهها آن خصوصههيت و خبههر از شههكوه معنههوي بههراي حضههرت   

هاي حضرت در آن عالم، صورت زحمهاتي اسهت   است. گوشواره زهرا

ا در آن عهالَم  هه كشهيدند. زينهت   كه در تربيت امام حسن و امهام حسهين  

فهرد  باطني صورت يك نحوه شخصيت معنوي است و حكايت از معنويت 

 21«خُُِوا زينَتَکُمْ عِنْدَ كُقَ  مَسْقوِد   » فرمايد:قرآن ميو در همين رابطه دارد 

چهون زينهت حقيقهي مها،      را در مساجد كسب كنيهد. هاي خود زينتبرويد 

دسهت  در مسهاجد بهه   وح، معنوياتي است كهر زينت روح ما است، و زينتِ

 هاي عالم غيب، صورت اعمال و نيّات معنوي دنيا است.آيد و لذا زينتمي

                                                 
ني كنهد حكهايتي از حقيقهت بهاط    جسهم ظههور مهي   به صورت تمام آنچه در عالم غيب  - 20

 . شودكه مُتُمَثَّل مي ها استآن

 . 31 ياعراف، آيه يسوره - 21
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قبهل از   س آدم سنال كرد: آيا اينان سپ

ر سهال  عرض كرد: اينهان چههارهزا   حضرت جبرائيلاند؟ من خلق شده

كهه  انهد. همچنهان  علهم الههي موجهود بهوده     يقبل از آفرينش تو، در فشرده

الشَّهرف اسهت و ايهن حكايهت از     عرض شد، تقدّم در عهالم غيهب، تقهدّم ب   

دارد، مثههل نههوري كهه از چههرا  صههادر  عزيهزان  وجههوديِ برتههر آن  يمرتبهه 

شود، شدّت نهورانيتش نسهبت   شود، آن نوري كه اوّل از چرا  صادر ميمي

ين روايت خبهر  لذا ا .به نورهايي كه در مراتب بعدي قرار دارند بيشتر است

دهد، آن ههم مراتبهي بسهيار عهالي     ميبزرگان وجودي آن  ياز تعالي مرتبه

مالحظهه فرموديهد بهه همهان     شده اسهت و  تعبير چهارهزار سال به كه از آن 

 بيشهتر اسهت،  ها ها باالتر است و تجرّد آنوجودي آن ياي كه درجهاندازه

حهاكي از واليهت   اين ست و ها بر عالم مادونِ خود بيشتر ااحاطه و تأثير آن

 . باشدميها نسبت به عالم مادون خود كامل تكويني آن

ها چهار هزار سهال پهيش از آفهرينش تهو     آنفرمود:  جناب جبرائيل

تعبيهر غهامض الههي حكايهت از مقهام      اند، در غامض علم الهي موجود بوده

 ايهن و  علم خدا كه هنوز صورت كثهرت نيافتهه  دارد در وحدتي جامعيت و 

معارف الهي است و فرصت مفصّلي نياز دارد كهه   ترين موضوعاتميقاز ع

ي تهر باشهد، جنبهه   تا روشن گردد هرچه موجهود متعهالي  بدان پرداخته شود 

جمهالِ  در شهود و  شهديدتر مهي  آن وحهدت   يكثرت در او ضعيم و جنبهه 

بهه صهورت   ي اين مقامات جمع اسهت كهه   همه يك شخص مثل فاطمه

هها در غهامض   ي آنفرمايهد همهه  ور كرده و اين كه ميظهتاج و گوشواره 
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در  كهه ذوات مقهدس معصهومين   دهد علم الهي موجود بودند، نشان مي

 اند.كدام، خودشانكه هراند، در عين اينم؛ همه يك حقيقتآن مقا

 شرافت نيو باالتر زهراحضرت 

از  بها حضهرت زههرا   اگر ما بتوانيم قواعد عالم وحدت را بشناسيم و 

ي خهود  عظيم نصهيب خهود و جامعهه   نوري آن معارف مرتبط شويم طريق 

كننهد  اند و سائل را ردّ نميكرم يها خانوادهايم. متوجّه باشيد كه ايننموده

طالهب تجلّهي   ها رجهو  كنهد و   توانست با معارف خاص به آنو اگر كسي 

 ههها تصههرّفگرداننههد، آن، او را محههروم برنمههيشههدههها آناز انههوار مقههدس 

كند. قلبي كه غذايش تسهبيح  ها، انسان را آسماني ميكنند و تصرّف آنمي

و تحميد و تهليل و تقديس است، اگر به ما نظهر كنهد، قلهب مها مفتخهر بهه       

ي بهه حقهايق   يقلب چنينشود  تسبيح و تحميد و تهليل و تقديس خداوند مي

عمهده آن   دها رسيتوان به آنرسد كه با هزاران هزار كتاب و استاد نميمي

ي نظركردن به آن مقهام معهارف   ها نظر كنيم و الزمهاست كه بتوانيم به آن

 يةالهدا مصباح»در كتهاب   «هيعلتعالیاهللرضةنا »خاصي است كه حضرت امام خميني

  .اندمطرح فرموده« الي الخالفة و ال اليه

خهوبي  روايت فوق روايت عجيبي است و اگر درست فهميهده شهود بهه   

حتهي   گردد، چقدر بايد تأسم خورد كه فرهنگ اهل البيتيتصديق م

ايد شان به حاشيه رفته چه رسد به غير شيعيان. از خود پرسيدهدر بين شيعيان

چهرا بايهد آدم و حهواء را بهه فهردوس اعهال ببرنهد و چهرا بايهد آن دو را بهها          

را از  و فرزنهدان زههرا   آشنا كنند و چرا بايهد آن هها علهي    فاطمه
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دهد اگر مها  فاطمه بنگرند تا درست نگريسته باشند؟ آيا اين نشان نميمنظر 

شهان بهه   را بدون توجه به نسبت «هماالسالميعل»و امام حسن و امام حسين علي

ها سهناالتي اسهت كهه فههم     ايم. اينها را درست نديدهبنگريم آن فاطمه

وجود چنين  آن نياز به معارفي خاص دارد و تا آن معارف به صحنه نيايد از

 بريم. ي الزم را نميمقاماتي بهره

 :فرمايندمي در نظر به مقام حضرت زهرا «هيعلتعالیاهللرضنا »امام خميني

دانهم كهه ذكهرى    خودم را قاصهر مهى   من راجع به حضرت صديقه 
كنم به يك روايت كه در كافى شريفه است و بها  بكنم، فقط اكتفا مى

ن روايههت ايههن اسههت كههه حضههرت  سههند معتبههر نقههل شههده اسههت و آ 
روز زنده بودنهد در   75بعد از پدرش  د: فاطمهنفرمايمى صادق

اين دنيا، بودند و حزن و شدت برايشهان غلبهه داشهت و جبرئيهل امهين      
كهرد و مسهائلى از   آمد خدمت ايشان و به ايشان تعزيت عهرض مهى  مى

روز  75ظهاهر روايهت ايهن اسهت كهه در ايهن        .22كهرد آينده نقهل مهى  
اى بوده است؛ يعنى، رفهت و آمهد جبرئيهل زيهاد بهوده اسهت و       راودهم

كسهى ايهن    يدرباره اول از انبياى عظام يگمان ندارم كه غير از طبقه
روز جبرئيهل امهين رفهت و آمهد      75طور وارد شده باشد كه در ظرف 
شهده اسهت، مسهائل را    اى كه واقهع مهى  داشته است و مسائل را در آتيه

رسيده است در آتيه، ذكر او مى يآنچه كه به ذريهذكر كرده است و 
ها را نوشته است، كاتهب وحهى   هم آن كرده است و حضرت امير

بوده است حضرت امير، همان طورى كه كاتب وحى رسول خدا بوده 
و البته آن وحى بهه معنهاى آوردن احكهام، تمهام شهد بهه رفهتن         -است
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روز بوده اسهت.   75كاتب وحى حضرت صديقه در اين  -رسول اكرم
سهاده نيسهت. خيهال     يآمدن جبرئيل براى كسهى يهك مسهئله    يمسئله

آيد و امكان دارد بيايهد، ايهن يهك    نشود كه جبرئيل براى هركسى مى
خواههد بيايهد و   تناسب الزم است بين روح آن كسى كهه جبرئيهل مهى   

 يكه قضهيه مقام جبرئيل كه روح اعظم است، چه ما قائل بشويم به اين
اسهت يها    روح اعظم خهود ايهن ولهىّ    يتنزل جبرئيل، به واسطه تنزيل،

پهايين يها    يكند تا مرتبهدهد او را و وارد مىپيغمبر است. او تنزيل مى
كند كه برو و اين مسهائل را  بگوييم كه خير، حق تعالى او را مأمور مى

گويند و چه ايهن قسهم   بگو. چه آن قسم بگوييم كه بعض اهل نظر مى
گويند، تا تناسب ما بين روح اين كسى بعض اهل ظاهر مىبگوييم كه 
آيد پيش او و بين جبرئيل كه روح اعظم اسهت نباشهد،   كه جبرئيل مى

امكان ندارد اين معنا و اين تناسب بين جبرئيل كه روح اعظهم اسهت و   
اول بوده اسهت مثهل رسهول خهدا و موسهى و عيسهى و        يانبياى درجه

همه كس نبوده است، بعهد از ايهن ههم بهين      ها، بينابراهيم و امثال اين
ام كهه وارد  ائمه ههم مهن نديهده    يكسى ديگر نشده است. حتى درباره
ها نازل شده باشد، فقط اين است شده باشد اين طور كه جبرئيل بر آن

ام جبرئيل بهه طهور   كه من ديدهست كه آنا اكه براى حضرت زهر
او  ياى كهه بهر ذريهه   آتيهشده و مسائل روز وارد مى 75مكرر در اين 

گفته است و حضرت امير ههم ثبهت   گذشته است، آن مسائل را مىمى
كرده است. و شايد يكى از مسائلى كه گفته است، راجع به مسائلى مى

است، براى  او حضرت صاحب يبلندپايه ياست كه در عهد ذريه
دانيم، او ذكر كرده است كه مسائل ايران جزو آن مسائل باشد، ما نمى

 يممكن است. در هرصهورت مهن ايهن شهرافت و فضهيلت را از همهه      
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هها ههم   كهه آن بها ايهن   -انهد فضايلى كه براى حضرت زهرا ذكر كهرده 
دانم كه براى اين فضيلت را من باالتر از همه مى -فضايل بزرگى است

و بعض  ءباالى انبيا يانبيا، براى طبقه يآن هم نه همه ءغير انبيا
ها هست، براى كس ديگر حاصل نشهده. و  آن يى كه در رتبهاز اولياي

با اين تعبيرى كه مراوده داشته است جبرئيل در اين هفتاد و چنهد روز،  
كهس تها كنهون واقهع نشهده و ايهن از فضهايلى اسهت كهه از          براى هيچ

 23است. مختصات حضرت صديقه

الصَّقلَاةِ مِقنْ    تَقنْهَُُ فِقي   وَ كَانَتْ فَاطِمَةُ»فرمايند: مي امام صادق

در نماز از ترس خداونهد متعهال بهه هيجهان      حضرت فاطمه 24«خِيفَةِ اللَّه

 آمد.مى
اند دختران بسياري داشته سنال كردند: پيامبر خدا از امام حسين

انهد، ولهي چهرا ايهن همهه      بهه سهربرده   با پيامبر ها بيشتر از فاطمهو آن

فرماينهد: بهه جههت    يم است؟ امام حسين عظمت، مخصوص فاطمه

تمام وجودشان محو حهق بهوده و    يعني حضرت زهرا ؛خلوص فاطمه

توانهد مها را   چنين وجود مقدسي كه مظهر حق و متذكّر بهه حهق اسهت مهي    

 حقّاني كند.

، بَيْتُ علِىٍّ وَ فاطِمَةَ حُوْرَةُ رَس لِ اللَّه»فرماينهد:  مي حضرت باقر

لْعالَمينَ. و في قَعْرِ بُيُق تِهِمْ فُرْجَقةٌ مَکُْق ُطَةٌ الَقى     وَ سَقْفُ بَيْتِهمْ عَرْشُ رَبِّ ا

العَرْشِ مِعْراجُ ال َحْي؛ و المَالئِکَةُ تَنْزِلُ عَلَيْهِمْ بال َحْىِ صَباحاً وَ مَساءً وَ كُقََّ  
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صْقعَدُ.  ساعةٍ وَ طَرْفَةِ عَيْنِ. و المالئِکَةُ ال يَنْقَِِعُ فَ ْجُهُمْ: فَ ْجٌ يَنْزِلُ، وَ فَ ْجٌ يَ

عَقنِ السَّقماواتِ حَتّقى ابْصَقرَ      وَ انَّ اللَّه تَبارَكَ وَ تَعالى كََُفَ إلِبْقراهيمَ 

الْعَرْشَ؛ وَ زادَ اللَّه فِي قُ َّةِ ناظِرِه. و انَّ اللَّه زادَ في قُ َّةِ ناظِرِ مُحَمَّد  وَ عَلِىٍّ وَ 

 العَرْشَ وَ لَا يَوِدُونَ لِبُيُق تِهِمْ  ، و كان ا يُبْصِروُنَفاطِمَةَ وَ الحَسَنِ وَ الحُسَيْنِ

سَقْفاً غَيْرَ العَرْشِ؛ فَبُي ُتُهُمْ مُسَقَّفَةٌ بِعَرْشِ الرَّحْمنِ. وَ مَعارِجُ الْمَالئِکَةِ وَ الرُّوحِ 

فيها بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كَُ  امْرٍ سَالمٌ. قَالَ، قُلْتُ: مِنْ كَُ  امْرٍ سَقالمٌ؟ ققالَ: بِکُقَ     

رسهول   يعلى و فاطمهه حجهره   يخانه 25«مْرٍ. فَقُلْتُ: هِا التّنزيَُ؟ قال: نَعَما

هاشهان  شان عرش رب العالمين؛ و در انتهاى خانهاست و سقم خانه اللّه

شكافى است كه از آن تها عهرش، پهرده از معهراج وَحهى برداشهته شهده؛ و        

شهوند  نازل مهى  مالئكه صبح و شام و هر ساعتى و هر لحظه با وَحى بر آنان

آينهد و  شهود؛ گروههى فهرود مهى    فوج مالئكه نازل شده قطع نمى يو رشته

رونههد. همانهها خداونههد تبههارك و تعههالى بههراى ابههراهيم از اى بههاال مههىدسههته

او  يكه عرش را ديهد و خهدا بهه قهوّتِ ديهده     ها پرده برداشت تا آنآسمان

فاطمهه، حسهن و    محمهد، علهى،   يافزود؛ و همانها خداونهد بهر قهوّتِ ديهده     

كردنهد و جهز عهرش سرپوشهى     نيز بيفزود و عرش را مشاهده مى حسين

هاشان به عرش رحمهان مسهقم اسهت و    ديدند؛ خانههايشان نمىبراى خانه

هاى ايشان اسهت، بهه اذن پروردگارشهان    اى مالئكه و روح در خانههجمعرا

فرمهود:   «َّ ََمْرٍ سَقالمٌ؟ مِنْ كُ»گويد پرسيدم: راوى مى. «مِنْ كَُّ ََمْرٍ سَالمٌ»

 «.آرى»فرمود: « چنين نازل شده؟اين»عرض كردم: «. بِكُلّ أَمْرٍ»
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إِنَّ ابْنَتِي فَاطِمَةَ مَلَقأَ  » د:نه فرمايمى حضرت فاطمه يبارهدر پيامبر

ختهرم  د 26«اللَّهُ قَلْبَهَا وَ جَ َارِحَهَا إِيمَاناً إِلَى مَُُاشِقهَا تَفَرَّغَقتْ لَِِاعَقةِ اللَّقه    

فاطمه، قلهب و تمهام جهوارحش مملهّو از ايمهان و يقهين گشهته، وى بهدون         

مَا كَانَ فِقي القدجنْيَا ََعْبَقدَ مِقنْ     » باشد.مشغول عبادت پروردگار مى ،دغدغه

 هيچ كس عابهدتر از فاطمهه   27«كَانَتْ تَقُ مُ حَتَّى تَتَ َرَّمَ قَدَمَاهَا فَاطِمَةَ

ايسهتاد  ز و نماز خواندن بر روى پاههايش مهى  قدر براى راز و نيا نبود، او آن

را  حضرت فاطمهه  ياين روايت ميزان عالقه .بودكه پاهايش ورم كرده 

طهور كامهل نمايهان    ه ايمان و خلوص يقين او را ب يبه مقام ربوبى، و درجه

 اى از شخصيت عبهادى حضهرت فاطمهه   سازد، و از سوى ديگر جلوهمى

رماينهد:  فىمه در ايهن مهورد    سهن مجتبهى  امام ح .گذاردرا به نمايش مى

قَامَتْ فِي مِحْرَابِهَا لَيْلَةَ جُمُعَتِهَا فَلَمْ تَزَلْ رَاكِعَةً سَاجِدَةً  رَََيْتُ َُمِّي فَاطِمَةَ»

را ديدم كه در شهب جمعهه از    مادرم فاطمه 28«حَتَّى اتَّضَحَ عَمُ دُ الصجبْح 

بهادت و راز و نيهاز بها    بستر خويش جدا شده تها طلهو  خورشهيد مشهغول ع    

 داشت.اى از ركو  و سجود دست برنمىپروردگار بود و لحظه

 شناسدرا مي تمام عالم هستي فاطمه

 انجعفههر از پههدربههندر قسههمتي از حههديثي كههه حضههرت امههام موسههي  

در شهب معهراج نقهل     رسهول خهدا   يمكالمهه  يدربهاره  بزرگوارشان
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اِنّي خَلَقْتُكَ وَ خَلَقْتُ » مود:د، آمده است كه حضرت حق سبحانه فرنكنمي

عَلِيّاً وَ فاطِمَةَ وَ الْحَسَنَ وَ الْحُسَيْنَ مِنْ شَبَحِ نُ رٍ، ثُمَّ عَرَضْتُ وِاليَقتَهُمْ عَلَقي   

الْمَالئِکَةِ وَ سائِرِ خَلْقي وَ هُمْ اَرْواحٌ، فَمَنْ قَبِلَها كانَ عِنْد  مِقنَ الْمُقَقرَّبين، وَ   

مهن، تهو و علهي و    اي احمهد  ...   29«عِنْد  مِقنَ الْکقافِرين  مَنْ جَحَدَها كانَ 

نور خلق كردم، سهپس واليهت    يفاطمه و حسن و حسين را از شبح و سايه

كهه روح بودنهد، عرضهه    ايشان را بر مالئكهه و سهاير مخلوقهاتم، در حهالي     

من از مقهرّبين محسهوب    كس واليت ايشان را پذيرفت، نزدداشتم، پس هر

 ارشان كرد از كافرين است.كس انكگرديد و هر

ي مخلوقات بها نهور پهنج تهن آشهنا      كند باطن همهاين روايت روشن مي

تهرين ارواح نسهبت بهه گياههان و     جمادات آگهاه  ،هستند، از بين موجودات

عمهل   حيوانات هستند كه از خود هيچ تدبيري ندارند و فقط بر فطرت خود

رواح انسهاني كهه مقيهد بهه     اند ولهي ا كنند و فرشتگان نيز به همين حالتمي

هاي مختلم يكهي را انتخهاب كننهد از    اند و بايد در بين اميال و كششعقل

اند و بايد خود را از كثرات عالم آزاد كنند تا نور علم نور پنج تن محجوب

ها ظهور كند. عظمت اين روايهت از آن  در آن معصومين يبه انوار ائمه

هها را  ه همه در عمهق جهان خهود آن   كنند كجهت است كه ما را متوجه مي

اد يه آن چهارده نور مقدس نظر كنيم تا به  يشناسيم. كافي است به سيرهمي

يهادآوري ههر چهه بيشهتر آن      يآوريم و دستورات شريعت الهي نيز وسهيله 

 آشنايي است.  
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واليهت  بهه حقّانيهت   جان انسان هاي نفساني انسان كنار رود اگر حجاب

در درون مها  هها  شناخت و معرفت و اتّصال بهه آن يرا زكند اقرار ميپنج تن 

ها را اگر ما آن« آشنايي نه غريب است كه جان سوز من است»هست، پس 

گفتند با آن حقايقِ عالمِ قدسِ ارتباط برقهرار كنيهد.   شناختيم، به ما نمينمي

ها را فرامهوش  ايم و آنها غريبه شدهما به جهت اشتغال به عالم كثرت با آن

ايم و اين روايات متذكّر ماست تا از آن عهد معنوي و روحهاني خهود   دهكر

ما خودمهان را از ارتبهاط بها حقهايق عهالم وجهود        چونغافل نمانيم و بدانيم 

هها ارتبهاط برقهرار كنهيم.     پرسيم چگونهه بها آن  مياز خود  ،ايممحروم كرده

، خهود و پهوآ آزاد كنهد   ههاي بهي  كافي اسهت انسهان خهود را از مشهغوليت    

انهدازه  دارد، و لهذا ههر    تنشود كه نسبتي با اين پنجمرتبه متوجّه مييك

 شود.  تر كند، اين نسبت آشكارتر ميخود را از كثرات پاكانسان 

در جان ما هسهت،   مقام نوري حضرت زهراكه نظر به اينتوجّه به  با

د: نه فرمايمهي  علهي را برطرف نمود، به همهين جههت   ارتباط بايد موانع 

ههاي  يعني نصم ايمان بها از بهين بهردن حجهاب     30؛«اَلُِّهُ ر نِصْفُ االيمان»

شود و نصم ديگرش خهود بهه خهود بهه لطهم      دنيايي و نفساني حاصل مي

درون گردد. مثل اين است كه براي تشعشع نهور آفتهاب در   الهي محقّق مي

تجلّي نور كه ها را پاك كنيم و اين نصم كار است، نصم ديگرش شيشه

الزم نيست نور آفتاب را ههم بهه   شود و ب است خود به خود محقّق ميآفتا

ي فرمايهد: نصهم ايمهان بهه عههده     ايت ميبه همين جهت رو اتاق بكشانيم.

ني و اخهالق رذيلهه،   ههاي نفسها  حجهاب شما است كه عبارت اسهت از رفهع   
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كه عبارت باشد از تجلّيات انهوار الههي بهر قلهب انسهان، بهه       نصم ديگر آن

دههد  اين روايت شريم اين سنال را جواب مهي  .شودمحقّق مي لطم الهي

ب مها تجلّهي كنهد. در جهواب     بهر قله   البيتكه چه كار كنيم تا انوار اهل

خواهد كاري بكنيد، خداوند آنچهه بايهد بكنهد را كهرده     شما نمي گويدمي

بينيهد  است، شما موانع تجلّي اين انوار را برطهرف نماييهد، در آن حهال مهي    

 ها آشناييد   آن چقدر با

 واليت چهارده معصوم بر كّل هستي

اِنَّ اهللَ تَبارك وَ تَعقالي  » فرمودند: گويد: حضرت صادقمفضّل مي

خَلَََ الْاَرْواحَ قَبََْ الْاجْسادِ بِاَلْفَيْ عامٍ، فَوَعَََ اَعْالها وَ اَشْرَفَها اَرْواحَ مُحَمَّقد   

فَعَرَضَققها  الْحُسَققيْنِ وَ االئِمَققةِ بَعْققدَهُمْ  وَ عَلِققيٍّ وَ فاطِمَققةَ وَ الْحَسَققنِ وَ 

خداونهد تبهارك و    31«السَّم اتِ وَ الْاَرْضِ وَ الْوِبالِ، فَغَُِقيَها نُق رُهُمْ...  عَلَي

تعههالي، ارواح را دوهههزار سههال قبههل از اجسههام خلههق نمههود، و بههاالترين و    

 ههها را ارواح محمّههد و علههي و فاطمههه و حسههن و حسههين وتههرين آنشههريم

هها  كهوه هها و زمهين و   ها را بر آسمانها قرار داد، سپس آنبعد از آن يائمه

 را فراگرفت. سماوات و ارض يعرضه داشت و نور ايشان همه

ي ؛ مها را متوجّهه  فرماييهد، ايهن روايهت شهريم اوّال     چنانچه مالحظه مي

ه اجسهام تقهدّم وجهودي دارنهد و     كند كه نسبت بوجودي ارواح مي يرتبه

اي اسهت.  ها، تقدّم زمهاني نيسهت بلكهه تقهدّم رتبهه     تقدّمِ خلقت روحكه اين

دو هزار سال قبل از اجسهام آفريهده شهدند، شهايد      ،فرمايند: ارواحثانيا ؛ مي
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. هها باشهد  ها نسبت بهر بهدن  روح يسال حاكي از زيادي مرتبههزار دو عدد 

هها هسهتند، تهازه    سهم تهر از ج ها كه بلنهد مرتبهه  فرمايد: در بين روحثالثا ؛ مي

هها برتهر و باالترنهد. رابعها ؛ آنچهه از      آن ياز همه ارواح چهارده معصوم

فرمايهد: خداونهد ارواح   تر است قسمت آخر روايت است كهه مهي  همه مهم

هها عرضهه كهرد،    وهها و زمهين و كه  را بر آسمان شريم چهارده معصوم

ه از اگرفهت، كه  هها را فر هها و زمهين و كهوه   آسهمان  يهها همهه  پس نهور آن 

ايهن   دههد و بر كهلّ موجهودات خبهر مهي     ي تكويني آن انوار مقدساحاطه

مجههز بهه آن    اگهر انبيهاء و اوليهاء   هاسهت كهه   آن يهمان واليهت كلّيهه  

صورت  امت و تصرفي از طرف آن ذوات مقدسنباشند، هيچ معجزه و كر

اء اوليه  كهه واليهت تكهويني الههيِ    اسهت  ها ايهن  نخواهد گرفت و هنر انسان

خود جاري كنند تا تكوين و تشهريع  جان را با انتخاب خود، در  معصوم

و بتوانند بهه عنهوان موجهوداتي مختهار، آن واليهت       ها هماهنگ شوددر آن

 تكويني را بر شخصيت خود جاري سازند. 

بهر عهالم    چههارده معصهوم   يي الهي، انهوار مقدسهه  حال كه به اراده

را بر قلب خود حاكم نكنيم و حركات  هستي حاكم است، چرا ما آن انوار

نظهام هسهتي و   مطابق  كار خود را به كمك آن انوار مقدس،و سكنات و اف

آوردن چههارده  صهحنه ر ندهيم؟ خداوند از طريق بهه الهي قرا يمطابق اراده

جهان  نور مقدس چنين هماهنگي را براي ما آسان كرده است، ما فقط بايهد  

عزيهزان قهرار دههيم تها چنهين مقصهدي       نخود را در معرض تصرّف انوار آ

 برايمان محقّق شود. 
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بشهريت چهه ضهرر بزرگهي در كهلّ زمهين كهرده اسهت كهه خهود را از           

تصرّف اين ذوات مقدس در امور تشهريعي  

زنهدگي  محروم كرده است. شما تصوّر كنيد اگر كساني بهر امهور    

هاست و دستوراتي را به بشهر  هستي در تصرّف آن بشر حاكم باشند كه كلّ

هاست، آيها آن زنهدگي بها    ها و زمين و كوهبدهند كه مطابق تبعيت آسمان

زندگي امروزين بشر قابل مقايسه است؟ خداوند زندگي دنيايي را براي مها  

طور ديگري رقم زده است ولي ما خودمان را از آنچه خدا براي ما خواسته 

خوردن ما در همين نكته است كه آثار شهوم  و راز زمين 32ايم.محروم كرده

بينهيم كهه چگونهه انسهان مهدرن از نداشهتن       هاي سكوالرزده را نمهي انديشه

بهرد و فههم خهود را نهاتوان از فههم      معيارهاي صحيح در زنهدگي رنهج مهي   

پندارد، زيرا از ديني كه عقل دروني انسان را برانگيزاند خود را حقيقت مي

 است. محروم كرده

هاي ارتباط با حقايق عالم تكهوين و تشهريع   كه بشريت راهزمان در اين 

انهد كهه دسهت توسّهل و     واقعهي كسهاني  را بر روي خود بسته است، بندگان

 يهاطاعت از دامهن ايهن چههارده ذوات مقهدس برندارنهد و خهود را آمهاد       

ظههور كننهد و وحهدت بهين      اهلل امام زمانشاءنكه إنگهدارند  يشرايط

شود كهه ايهن اوج شهكوفايي و بلهو  عهالم      محقّق در عالم تكوين و تشريع 

شهويم بها   ، متوجّه ميو امثال آن كه گذشت يبا توجّه به رواياتخواهد بود. 

هماهنگي بهين تشهريع و تكهوين    راه  ،توسّل واقعي به ذات مقدس فاطمه
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ر شود و معنهي زنهدگي روي زمهين به    هموار ميدر آن حدّ كه امكان دارد، 

ي ما شهكوفا  و در آن حدّ كه ممكن است جامعهجان ما تجلّي خواهد كرد 

بهر   «ه علتعالیاهللرضةنا »كهه حضهرت روح اهلل خمينهي    يخواهد شد، اين است راهه 

روي بشههر امههروز گشههود و اعتمههاد بههه پيههروزيِ هرچههه بيشههترِ ايههن راه،       

و بهدانيم  گيري است كه بايد در اين دوران داشته باشهيم  ترين موضعمنطقي

اي است كه گمان كنيم ليبرال دموكراسي عمر جاودانه اين تصور كودكانه

چه خداوند براي بشهريت  خبري است از آنك نو  بييخواهد داشت، اين 

همه مشهكالت كهه جههانِ امهروز در آن فهرو      دانيم اينرقم زده است و نمي

 .  رفته همه بازتاب غفلت از ضرورت هماهنگي تكوين با تشريع است

 تنمالئكه به تسبيح پنجح يتسب

نشسته بهوديم كهه مهردي     گويد: نزد رسول خداسعيد خُدري ميابي

جها كهه بهه    آن رسيد و عرض كرد: اي پيامبر خدا  مرا از گفتار خداونهد 

ورزي يها از  آيها تكبّهر مهي    33؛«اَسْتَکْبَرْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْعالين»ابليس فرمود: 

 يچهه كسهاني هسهتند كهه از مالئكهه     « عالين»يد كه بودي؟ خبر ده« عالين»

اَنَا وَ عَلِيٌّ وَ فاطِمَةُ وَ الْحَسَنُ » فرمودنهد:  مقرّب هم باالترند؟ رسول خدا

وَ الْحُسَيْنُ كُنّا في سُرادِقِ الْعَرْشِ نُسَبِّحُ اهللَ، فَسَبَّحَتِ الْمَالئِکَةُ بِتَسْبيحَنا، قَبََْ 

عالين، من و علهي و فاطمهه و حسهن و     34«مَ بِاَلْفَيْ عامٍ...آدَ اَنْ يَخْلََُ اهللُ 

حضهرت   كه خداوندحسين هستيم كه دو هزار سال پيش از اين
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سراي عرش الهي پيوسته مشغول تسبيح الهي بوديم آدم را بيافريند، در پرده

 گوي شدند.و مالئكه به تسبيح ما تسبيح

آدم سجده نكردي؟ آيا تكبّر كهردي   در قرآن داريم اي شيطان  چرا بر

 كهه باشهند  عالم غيب ميمخلوقات گروهي از « عالين»بودي؟  « عالين»يا از 

ملتفهتِ خطهاب   كهه  رنهد  اند و التفاتي بهه غيهر حهق ندا   مبهوت حضرت حق

كهردن بهر آدم معهذور    از سهجده خداوند به مالئكه شوند و به همين جههت  

كنهد آيها در   كه بهه شهيطان خطهاب مهي     آيداز خود آيه برمياين اند و بوده

رسهول  روايهت   در ايهن  مقابل فرمان خدا استكبار كردي يا از عالين بودي؟

 يها در سهراپرده كه آناند و اينمقام عالين را قائل تنبراي پنج خدا

قبهل از خلقهت آدم،    الهي يمالئكهعرش الهي مشغول تسبيح الهي بودند و 

. از ايهن روايهت   گفتنهد تسهبيح مهي   ،نور مقهدس تسبيح اين پنج راهنمايي به 

شهويد، از آن  مقهدس از مالئكهه مهي   تقدّم رُتبي آن انهوار  تنها شما متوجه نه

است و  در مقام تسبيح خداوند شويد حقيقت مقام ائمهتر متوجه ميمهم

 35گهوي خداونهد شهدند.   هها تسهبيح  مالئكه به تبع آنساير موجودات، حتّي 

تها  مقدس پنج تن در سلسله مراتب عالم وجهود  نوار ا يمالحظه كنيد ريشه

 .  ها داراي چه جامعيتي هستندو آن كجاست

گفتهيم.  عرش تسبيح خدا مهي  يفرمودند: ما در سراپرده رسول خدا

بهه آن  در تحهت عهرش الههي     البيتحضور اهلهمچنان كه عرض شد، 

يهك نحهوه   ها با تدبير الهي توسط اسماء حسناي خداوند، معنا است كه آن

تسهبيح  انهد و بها   مأنوسبدون هيچ واسطه با اسماء اعظم الهي اتحاد دارند و 
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محفهوظ  در شخصهيت خهود   را عظمت و تماميهت حضهرت حهق    خداوند، 

حهق اسهت بهه    عظمت و تماميّهت  يك نحوه توجّه به  ،تسبيح حقدارند. مي

تمهام   تهامّ و  و تسهبيح نداند هيچ منثري را داخل در تأثير انسان اي كه گونه

امل است بهه  كاست كه تسبيح  چهارده معصوم مخصوص ذوات مقدس

، خداوند را با جميع صفات و اسماء زيرا اين ذوات مقدسجامعيت تسبيح. 

گوينهد. در همهين   مهي شناسند و بر اساس همهين معرفهتِ جهامع، تسهبيح     مي

بِمَعقانِيَ  اَلّلهُمَّ اِنّقي اَسْقئَلُكَ   »خهوانيم  رابطه در دعاي روزهاي ماه رجب مي

كهنم بهه حهق    تقاضها مهي  خداوندا  از تو  «جَميعِ ما يَدْعُ كَ بِهِ وُالةُ اَمْرِكَ...

خوانند. چهون  ميمعاني  جميع آن معاني كه اولياء امرت، تو را بر اساس آن

شناسهند و او  خداوند را در جميع معاني و صفات مهي  ذوات مقدساين 

، كننهد خواننهد و تسهبيح مهي   مهي  ي كه دارندجامع را بر اساس همان معرفتِ

 اند.  اند و حقيقت تسبيحصاحب اصلي تسبيح حق

كند و اي كه حقيقت تسبيح الهي را شناخت تسبيح ميهركس به اندازه

گهوي  و بهه نهور آن تسهبيح، تسهبيح     ائمهه تسهبيح جهامع   مالئكه با نظر به 

رنهد و  اي كه هر كدام با اسم خهاصّ الههي ارتبهاط دا   مالئكهخداوند شدند. 

خواستند خدا را تسبيح كننهد عمهال  آن طهور كهه     اگر با نظر به خودشان مي

جامعيهت  مثهل  كردند. تسهبيح جهامع   ي خداوند بود او را تسبيح نميشايسته

ها است، نور ي، جامع همهكه در عين وحدت و يگانگياست رنگ نور بي

ارنهد،  گهي د كهدام رن شود كهه هر عبور كرد، هفت نور مي و چون از منشور

رنگ بودند، ولي نه به ها در نور بيكه همين رنگغير از ديگري، در حالي

صورت كثرت، بلكهه بهه صهورت وحهدت. پهس نورههاي متفهاوتِ بعهد از         
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رنگ و بهه صهورت جهامع موجودنهد، وقتهي از      و همه در نور بيمنشور همه

منشور عبور كردند، به حالت مجمو  درآمدند، آن هم به چندگانگي، و نه 

در مقهام خهود نظهر بهه     به يگانگيِ قبل از عبور از منشور. مالئكه ههر كهدام   

ي اسماء الهي نظر دارنهد و بها   به همه يكي از اسماء الهي دارند ولي ائمه

و بر همين مبنا در دعاي مهاه رجهب   كنند. همان جامعيت، خدا را تسبيح مي

تهو را   كسههر  ؛«كَيَعْرِفُكَ بِها مَنْ عَرَفَق »داريد: به حضرت حق عرضه مي

 معصومين شناخت. شناخت، از طريق ذوات مقدس

 هدف بنده در اين جلسه آن بود كه روشن شود اشرفيت ذوات مقهدس 

 يآخهرين مرحلهه  عهالم مهاده   تنها در عالم مادّه نيسهت، بلكهه    معصومين

هها سراسهر   آن يكه انوار كريمانهه ، در حاليهاستآننوراني خلقت ظهور 

ها حقايق كريمي هستند، طالبان فيض رده است و چون آنعالم را احاطه ك

متعالي را هرگز محروم نخواهنهد كهرد، در واقهع همهواره و در تمهام طهول       

 دادند:شان ندا ميحيات زميني
 بيهار  سهو گوش دل را يهك دمهي ايهن   

 

 يهههار اسهههرار از تههها بگهههويم بههها تهههو  

د و روشن شهده باشه   نوري فاطمهاميدوارم در حدّ محدودي جايگاه  

توانيم راه رجو  به سهاير  مي معلوم گردد چرا با رجو  به زهراي مرضيه

ي شهاءاهلل بهاز بهه مسهئله    إندر بحث آينده را به روي خود بگشائيم.  ائمه

كبههري، زهههراي   يحضههرت صههديقه  چگههونگي ارتبههاط بهها ذات مقههدس  

 خواهيم پرداخت. مرضيه



 

 مدوی جلسه

 زهراحضرت فاطمه القدريليلةمقام 





 

 

اَلسَّالمُ عَلَيْكِ يا مُمْتَحَنَقةُ امْتَحَنَقكِ الَّقِ  خَلَقَقكِ قَبْقََ اَنْ      »

 1«فَ َجَدَكِ لِمَا امْتَحَنَكِ صابِرةً يَخْلُقَكِ
شده توسهط خالقهت، قبهل از    زهرا  اي امتحانسالم بر تو اي فاطمه

و شكيبا يافت  در آن امتحان صابررا پس خداوند تو  شوي كه خلق آن

 آن امتحانِ عظيم برآمدي. ياز عهده حقيقتا  و تو نيز

بهه   از حضهرت فاطمهه   صادقامامبصيرت و نگاهي كه كمك به

بحهث كنهيم.    فاطمهه در مورد شهناخت حضهرت   خواهيم دهند ميما مي

مَقنْ اَدْرَكَ  »رماينهد:  فكهه مهي   صهادق محور بحث؛ روايتي است از امام

 طور كه بايد و شهايد هركس آن 2«فاطِمَةَ حَََّ مَعْرِفَتَها فَقَدْ اَدْرَكَ لَيْلَةَ الْقَدْر

اسهت. پهس   را شناخت، مسلّما  شب قهدر را درك كهرده   فاطمه حضرت

طور كه شهب قهدر يهك حقيقهت غيبهي و      فرماييد همانچنانچه مالحظه مي

گهرفتن در مهاه رمضهان امكهان     روز، روزهمعنوي است كه با حهدود بيسهت  

شههود، بايههد بههراي شههناخت    درك آن بههراي انسههانِ مههنمن فههراهم مههي    

دسهت آورد و  بهه خهاص  ههاي روحهي و قلبهي    نيز آمادگي زهراحضرت

                                                 
 روز يكشنبه.در  فاطمه زهرا، زيارت «الجنانمفاتيح» - 1
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ت آن حضهرت  امكهان درك حقيقه  رده باشهد تها   ابعادي از انسهان رشهد كه   

ت ادراكهي انسهان   ابعهاد متفهاو   يبرايش ممكن گردد. لذا بنده ابتدا در باره

الزم را بهراي طهرح اصهل     شهاءاهلل عزيهزان آمهادگيِ   كهنم تها إن  ميصحبت 

 دست آورند.موضو  به

 واقعيات عاَلم

ظهاهري و  »هاي عالم دوگونه اسهت؛ واقعيهات   كه واقعيتدانيم همه مي

بههه حقههايقي كههه قابههل ديههدن و «. و معقههول پنهههان»، و واقعيههات «محسههوس

هايي كه ديدني نبوده، ولهي  واقعيت و به «دتعالم شها»كردن هستند، حس

. نيهاز بهه شهرايطي دارد   با عالم غيهب   ارتباطگويند. مي «عالم غيب»هستند، 

از طريهق  هست، امها  حقايقي به كمك عقل بفهمند كه  سانيممكن است ك

كشهيده و  ههاي رياضهت  روحمگهر   شهوند مهي رو نروبهه عقل بها آن حقهايق   

هها  كه خداوند چشم قلب آن ط خداوندكشيده و پروريده شده توسزحمت

كننهد.  يابند و شهود ميرا مي وساتحسمحقايق باالتر از  ها، آنرا باز كرده

ت حقهايق تفهاو  « فهميدنِ»حقايق و « شهودكردنِ»توجه داشته باشيد كه بين 

كنهد  درك مهي مفهوم حقايق را  است. چون در فهميدن حقايق؛ عقل انسان

وس نو مههأ روبهها خههودِ حقيقههت روبهههنسههاني ولههي در شهههود حقههايق؛ قلههب ا

 .شودمي

هها و ارتبهاط   بايد عزيزان بدانند چيزهايي در عالم هسهت كهه يهافتن آن   

ههاي  هم نه از نهو  تهالش  ها احتياج به تالش بيشتري دارد، آنمستقيم با آن

ههاي عقلهي و قلبهي؛ لهذا بهراي ارتبهاط بها آن        دنيايي و حسّي، بلكهه تهالش  
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شهما ارتبهاط بها    وقتهي  هاي معمولي نياز هسهت.  ر از همّتهمّتي برت ،حقايق

،  خود سير كهرده كسي كه برتر از حسّ بينيدميخداوند را در نظر بگيريد، 

خداوند را يافته است ولي كسي كه همّت خود را جلوتر از ارتباط بها عهالم   

وجود خداوند شهود، چهه رسهد بهه      يمحسوس نبرده، نتوانسته است متوجّه

او ارتباط برقرار كند. چون خداونهد متعهال حقيقتهي اسهت كهه در      كه با اين

هههاي آزادشههده از ، يعنههي روحعههاليهههاي متروح ،«هسههت»عههين ايههن كههه 

توانند او را بيابنهد و بهه مقهام    ها، ميها و آشفتگيها و روزمرگيپراكندگي

از طريهق  خداوند آن نو  از هستي نيسهت كهه   لقاء الهي برسند، چون هستي

 ها قرار بگيرد.دسترس انسان درحسّ 

آرام ابعادي دارد كه آرامبراي فهم و درك و شهود حقايق غيبي انسان 

، بها حقهايقي برتهر از عهالم     هها كمك آنرا رشد دهد و بهابعاد  تواند آنمي

 هاي برتهري انسهان اسهتعداد  بهه عبهارت ديگهر    محسوس ارتباط برقرار كند. 

 ،عههوالم متعههالي را درك كنههد  توانههداسههتعداد مههيآنكمههكدارد كههه بههه

وسهات را درك  كمك حواس پنجگانه، عالم حهس و محس طور كه بههمان

 اتكند، و چون قوّة حس به راحتي در دسهترس انسهان اسهت، محسوسه    مي

ها ارتباط برقرار تواند با آنو مي گيردميقرار نيز به راحتي در اختيار انسان 

نيسهت  او  به راحتي در اختيهار نسان اابعاد و استعدادهاي بعضي از ، ولي كند

بهه فعليهت   عقلهي و قلبهي    ههاي بها رياضهت  ي بالقوه دارند و براي او جنبهو 

د، در همين راستا، عهالم هسهتي ههم    نگيرقرار ميانسان  در اختيارآيند و مي

قههرار انسههان هههايي اسههت كههه راحههت در اختيههار  داراي حقههايق و واقعيههت
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اد متعالي خود را رشد دهد تا بدان حقهايق  د و الزم است انسان ابعنگيرنمي

 دست يابد.

هاي متعهالي خهود را بهه    استعداد يهاي بالقوهجنبهرفته كه هاي رهانسان

عهوالم  انهد كهه   اي شهده داراي شخصيتِ به وحدت رسيدهاند فعليت رسانده

 هاي عقلي و قلبي است. يابند و اين از نتايج رياضتباال را مي

 «قلبهي »و « عقلي»ابعاد داراي عالوه بر حسّ،  ،حقايقبراي درك  انسان

حهواس   يطور كه عرض شهد بهرخالف چشهم و بقيهه    ، اين ابعاد هماناست

« عقهل »پنجگانه كه به راحتي در اختيار انسان است، در اختيار انسان نيست. 

، بهه  عقلي بكشهد بُعدي است كه انسان براي در اختيارگرفتنش بايد رياضتِ

و سهپس   تدا از متمركزشدن روي محسوسات فاصهله بگيهرد  اين شكل كه اب

تعقّهل كنهد و    در مورد قواعد عالم 

، تا بُعد عقليِ وي شهكوفا  نمايدهاي متكثره را تجريد مشترك جلوه يجنبه

نيز يكي از ابعاد انسان است، اگر انسان تهالش كنهد و تعلقهات    « قلب». شود

نسبت به كثرات دنيا كم كند و به انوار اسماء الهي نظهر نمايهد بُعهد    خود را 

انسان اعم از عقل يها قلهب   خالصه؛ اگر ابعاد برين شود. اش شكوفا ميقلبي

كند حاال يا با مفاهيم در اختيارش آمد با واقعيات برين عالم ارتباط پيدا مي

 كمك قلب.به ،حقايق، به كمك عقل و يا با وجود حقايق

 نسان برينا

هها دسهت   تواند بهه آن راحتي نميكه بهطور كه انسان ابعادي دارد همان

هها دسهت   تهوان بهه آن  كه به راحتي نمهي حقايقي دارد  هستي نيز، عالم يابد
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ممكهن  ههاي برتهر انسهان    بها تهالش  عهالم هسهتي   حقايق بهرين  دركِ . يافت

پلكان بسازد و برين انساني است كه از ابعاد مادون خودش  . انسانِگرددمي

مادون رهها شهد تها    عالم بايد از اسارت  .به ابعاد مافوق خود دست پيدا كند

سوي برترشهدن از  ند، در واقع حقايق عالم، ما را بهنرخ بنماياآن ابعاد عاليه 

شهرط  اش كنند تا خودشان را به مها بنماياننهد. نمونهه   خودِ مادون دعوت مي

فَمَن كَانَ يَرْجُق  لِقَقاء   »فرمايد: ارتباط با خداست كه خود حضرت حق مي

خواهد بهه  هركس مي 3«رَبِّهِ فَلْيَعْمََْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُُْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ ََحَدًا

لقاء پروردگار خود برسد بايد بهه اعمهال صهالح دسهت بزنهد و در عبهادت       

حهديت  و اَاوّل بايد بهه يگهانگي   پروردگار خود احدي را شريك نگرداند. 

 بگهذري ها و تصورِ منثربودن آنپروردگارت نظر نمايي و از عالم كثرات 

فرمايد: مينمايي. يا توجه او حق و علم و حيات و قدرت مطلق تا بتواني به 

ات آن باشهد كهه مهاوراء ايهن     عقيهده و عمهل  ؛ «قُ ُل ا ال اِلهَ اِالّ اهلل تُفْلِحُ ا»

اي كه در عالم هست نظهر كنهي   انهها و تأثيرات ظاهري، به معبود يگكثرت

تا رستگار شوي. شرط رسيدن به سعادتِ اُنس با پروردگار، عبور از اعتماد 

دارد تها آن  همّهت عقلهي و قلبهي    نيهاز بهه    هاسهت. و ايهن  و توجه به كثهرت 

 عالي براي نفس انسان پيش بيايد.  يمرتبه

خود افوق از مادون خودش گذر كند، به مراتب مانسان اي كه به اندازه

پيدا كند و شود تا با مراتب مافوق عالم ماده اُنس يابد و آماده ميدست مي

يابهد و بهه   مهأنوس شهد روح او وسهعت مهي    مهافوق عهالم    ااي كه ببه اندازه

بزرگههي روح انسههان بههه  رسههد. زيههرا واقعههي خههود مههيبزرگههي و عظمههت 
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ود شهدت  و با اُنس و اتحاد با مراتب عهالي وجه  يافتن در وجود است شدّت

داشهته  را بهه عنهوان ثهروت خهود     اگر شما صد آجر يا ههزار آجهر   يابد. مي

، ديباشه مهي  در ارتباطو آجرهايش با دنيا هنوز و  د، هنوز در دنيا هستيدباشي

شهما را شهدت    وجهودي  يايهن نهو  دارائهي و ثهروت درجهه     كهه  بدون آن

ا بها  روح شهم  ،درسهيدي ملكهوت  و بهه   دولي اگر از دنيا گذر كرديه ببخشد. 

متحد شده و به همهان انهدازه وسهعت     يي وجودي شديدترعالمي با درجه

هها اسهتعداد چنهين اتحهادي را بها عهالم       يافته است. به جههت آن كهه انسهان   

مَلَکُق تِ   ََ وَ لَقمْ يَنُُْقرُوا فقي   »فرمايد: ملكوت دارند خداوند در قرآن مي

هها و  آيا در ملكوت آسهمان  4«ء شَيْالسَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما خَلَََ اللَّهُ مِنْ 

انهد. مها براسهاس    زمين و ملكوت هر چيزى كه خدا آفريده است ننگريسهته 

كسهاني را بهزر    ههايي كهه شهريعت الههي در اختيارمهان گهذارده       مالك

انهد،  دست پيهدا كهرده  معنا و ملكوت دانيم كه از عالم محسوس به عالم مي

 . نيست اتمحسوسكه قابل مقايسه با عالم  يملكوتعالم 

 ارتباط با حقايق عالي

و بها  « همّهت عهالي  »بها  « حقهايق عهالي  »حقيقت ايهن اسهت كهه اُنهس بها      

و در همهين   آيهد دست ميمعنا بهدادن روح از عالم محسوس به عالم جهت

انهد،  شهده آزاد  نگهري از سطحيو  از كثرت دنياكه هاي وارسته انسانراستا 

ر مها را بهه اسهرار و حقهايقي در ايهن عهالم       اند تا نظه از طرف خداوند مأمور

يابد ت مييّاز طريق اُنس با آن حقايق، جان ما وسعت و شدّجلب كنند كه 
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تر از عالم ماده مرتبط خواهيم شهد. اوليهاء الههي    و در نتيجه با عالمي متعالي

هاي عادي از آن حقايق و رمز و اند كه انسانو متوجّه شده حقايقي را ديده

و  باخبر شهوند حقايق نياز دارند كه از همگي كه خبرند در حالييرازشان ب

 جانشان با آن حقايق مأنوس گردد. گفت:  
 هاسههترنههگ هههزاراني خشههگ در گرچههه

 

 هاسهههتجنهههگ بوسهههتي بههها را انيهههماه

 شماسهت ي هها جهان  حبس خود جهان نيا 

 

 شماسهت ي صهحرا  كهه  سهو آن ديه رو نيه

 است حدي ب خود آن و محدود جهان نيا 

 

 اسهت  سهد ي معنه  آن شيپ صورت و نقش

اند تا ما را از حقايق و رمز و رازهاي عالم باال با خبهر  انبياء و اولياء آمده 

بهه  ي ملكوتي آن چيز اسهت،  و تذكر دهند كه حقيقت هرچيزي جنبه كنند

ر دهند كه چشمتان تماما  بر زمين و عالم ماده دوخته نباشد، كمي بهه  انذاما 

آرام بهه تماشهاي آن عهالم بيكهران دسهت      بدوزيد تها آرام عالم باالتر چشم 

و در ابديت خود با آن عالم مأنوس باشيد و اگر خود را مسهتعد اُنهس    يابيد

ق ملكوتي عالم نگردانيد در برزخ و قيامت كه از عهالم مهاده خبهري    يبا حقا

  نيست در ظلمات خواهيد بود.

را  حقهايق عهالي  رشهان را بهاال كردنهد و    به كساني كه به لطهم خهدا س  

گوينهد.  مهي « ههادي »و مأمور شدند ما را با آن حقايق مأنوس كننهد،   ديدند

و حقهايقي   دهآمه  دنيا بهاالتر  هايگراني كه از سطح روزمرگييعني هدايت

نهد كهه بهه توحيهد     راي داهاي آزادشدهها به لطم خدا قلباند. اينرا ديده

ه ارتبهاط بها آن حقهايق را بهه مها      راتواننهد  مهي ند و اهو حقايق را ديد رسيده

سهير  خودِ متعالي مادون به  خودِاز كسي  هرگز ممكن نيستند. نكگوشزد 

را بيابهد و قبهول كنهد؟  ههدايتگران، خودشهان بها آن        تعاليو حقايق منكند 
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اند و راه اُنس بها آن حقهايق را از طريهق عبهور از خهود      شدهرو حقايق روبه

خبهر  بهه مها   هها  از آنتنهها  و بهه همهين جههت نهه    شناسانند مادونمان به ما مي

كنند تا ما هم سرمان را بهاال ببهريم و در حهدّ    دهند، بلكه به ما كمك ميمي

بهه  آهسته از زمين آهستهبا حقايق عالم هستي مأنوس شويم و وسع خودمان 

 سوي آسمان سير كنيم.  

 ؛ حقيقتي قبل از خلقت زمين و آسمانفاطمهحضرت

بتهوانيم بها   بهر دادنهد تها    او بهه مها خ  از  كه پيامبراكرمكساني يكي از 

، حضهرت  ميبودن آزاد شده و آسماني شهو معرفت و ارادت به او، از زميني

 پيهامبر كهه   نهد اغيرمحسهوس  وجود غيبهيِ داراي است. ايشان  زهرافاطمه

چگونهه  انهد كهه   دهمشاهده كرغيبي را حقيقت آن  و امامان معصومخدا 

انهد و مها را بهه    و آسمان وجود داشته و به مها خبهر داده   قبل از خلقت زمين

 رسهول خهدا   انهد. دعوت كهرده  ملكوتي زهراي مرضيه يجنبهديدن 

نهور   5«وَ السَّقمَاء  الْقأَرْضَ  يَخْلُقََ  ََنْ قَبََْ خُلََِ نُ رُ فَاطِمَةَ»فرماينهد:  مي

از كهه ايهن حهاكي     .هها و زمهين خلهق شهده    قبل از خلقت آسمان فاطمه

وجودي برتري كهه آن حضهرت    يي ملكوتي حضرت است و از رتبهجنبه

 دهد.  در عالم هستي دارند خبر مي

، درا بيابه  ملكهوتي حضهرت زههرا   و مقهام   دنظر كن دبتوانانسان اگر 

رسهيد كهه    يمعرفتابتدا به بايد افته است. يحقايق عالم را ترين عالييكي از 

كند و سپس به سيره و اي ما تبيين ميحقايق را بروجود  يآن معرفت نحوه
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گفتار آن حضرت توجه نمود تا به مقهام قدسهي او منتقهل گشهت. تعلهيم و      

هها  حجهاب شهاءاهلل  تها إن  تزكيه و توسهل در ايهن مسهير شهرط اصهلي اسهت      

 برطرف شود.

بهها مقههام ملكههوتي اوليههاء مههأنوس شههود بُعههد   اي كههه انسههان بههه انههدازه 

چنين انساني دنيهايش دنيهاي    ،گرددمياش اش مغلوب بُعد معقولمحسوس

سهير از  كنهد.  و با نور حضرت زنهدگي مهي   شودمي زهراارتباط با فاطمه

و  زهرافاطمه نور از طريق و عالم ملكوت عالم محسوس به عالم معقول 

بهه   دت به آن حضرت بسيار كارساز است و راهي را كهه نبهوت نبهي   اار

و تهوان طهي كهرد    به سرعت مي ضيهعهده دارد با نظر به مقام زهراي مر

را قسهمتي از   زههرا  ينقههههش فاطمهه   جههت پيهامبهرخههداهميهنبههه

 6؛«فاطِمَةُ بِضْعَةٌ مِنّقي »د: نفرمايند و ميندارسالت و نبوّت خود مي يوظيفه

نبهوّت  شخصهيت مهن يعنهي    پاره و قسهمتي از موضهو     زهرايعني فاطمه

 ها را آسماني كند.  انساناست، نبوّتي كه آمده است 

 ،غالهب اسهت  ابعاد مادون انسان را كه عموما  بر انسان تادين آمده است 

پايين آورده و ابعاد مافوقش را به تحرّك درآورد تا از طريق تحرّكِ ابعهاد  

هها  محسهوس را بيابهد و بها آن    مافوق عالمِ يعقالني و معنوي، حقايق عاليه

متّحد گردد و انسان زميني، آسماني با آن حقايق ارتباط پيدا كند و در انتها 

در همين دنيا قيامتي گردد تا در قيامهت نسهبت بهه عهالم     به يك معنا شود و 

قيامت غريبه نباشد. كسي كه در عالم قيامهت غريبهه اسهت، قيامهت بهرايش      

با ورود به آن عالم  جهنّم است و كسي كه در قيامت از قيامت غريبه نيست
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ههاي بهزر ،   . انسهان خود رسهيده اسهت   مقصد و مقصوده شود بمتوجه مي

گوشهت و پوسهت و   هها بهه   هسهتند و بزرگهي ايهن انسهان     هاي قيهامتي انسان

مقدس است، به جهت و عزيز براي ما  اگر لباس پيامبر شان نيست،لباس

آن روح بزر  و مقدسي است كه پشت اين لبهاس اسهت. همهين لبهاس را     

شد، بهراي مها ههيچ قداسهتي نهدارد، آنچهه       اگر يك آدم معمولي پوشيده با

اهلل است. اگر شما بخواهيهد بهه   اصالتا  مقدس است، روح غيبيِ قيامتي اولياء

و  بِ وجودتهان رشهد كهرده و سهر بهرآورد     عالم غيب دست پيدا كنيد و غي

فوران كند و بر جسم و خيالتان غالب شود، راههش توجّهه بهه اسهرار غيبهي      

 است.« زهرافاطمه»غيبي  عالم است. يكي از آن اسرار

 القدرليلةراِه ادراك  ؛زهرافاطمه

مَنْ اَدْرَكَ فاطِمَةَ »روايت شهده:   از امام صادقمالحظه فرموديد كه 

را حقيقتا  درك كنهد،   هركس فاطمه 7«الْقَدْرحَََّ مَعْرِفَتِها فَقَدْ اَدْرَكَ لَيْلَةَ

اسهت كهه مقهام حضهرت     معلهوم  را درك كهرده اسهت.    لَيْلَةالْقَققدْر به واقع 

مثل شناخت شب قهدر  يك حقيقت بزرگي است كه شناخت آن  فاطمه

و  و يها همسهر علهي    كه بدانيم او دختهر پيهامبر  و به صِرف ايناست 

در نظهام  هها  ايم. درست است كه حادثهاست، او را نشناخته مادر حسنين

ن يهك  شهد دهند و همسر علهي خبر از وجود حقايق تكويني ميتشريع 

علهوم  مفهوق  روايهههت  همهه بها دقهت بهر روي     با اينموضو  اتّفهاقي نيست، 

بهه   به شناخت حضرت فاطمهدعههوت ما را  شود حضرت صادقمي
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منجهر بهه درك شهب قهدر     اند كهه آن نهو  شهناخت    صورت خاصي كرده

 .شودمي

إِنَّا » الَََنَّهُ قَ عَنْ ََبِي عَبْدِاللَّهِ»فرات كوفى در تفسير شريم خهود دارد:  

 فَاطِمَةَ حَََ فَمَنْ عَرَ َ« اللَّهُ»وَ الْقَدْرُ « فَاطِمَةُ»اللَّيْلَةُ « ََنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ

مَعْرِفَتِهَا فَقَدْ ََدْرَكَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ وَ إِنَّمَا سُمِّيَتْ فَاطِمَةُ لِقأَنَّ الْخَلْقََ فُِِمُق ا عَقنْ     

كنههد كههه آن حضههرت روايههت مههي از امههام جعفههر صههادق  8«مَعْرِفَتِهَققا

قدر آمده  يمباركه ييكم سوره يكه در آيه« هليل» يفرمودند: معنى كلمه

، پس كسى كهه فاطمهه را آن   «خدا»قدرْ يعنى  يو معنى كلمه« فاطمه»يعني 

را درك نموده است و فاطمه بهدين  « قدر هليل»طور كه بايد و شايد بشناسد 

 اند. ناميده شد كه خلق از شناساييِ او بازداشته شده مهلحاظ فاط

ليلقة  » :گويد انفسى تفسير در مطلب اين به ناظر البيان عرائس تفسير در

القدر هى البنيةُ المحمدية حال احتوابه عليه السّالم فقى مققام القلقع بعقد     

و القدر  الُه د الِاتى الن االنزال ال يمکن اال فى هِه البنية فى هِه الحالة.

 .«اذ ال يُهره قدره و ال يعرفقه هق  اال فيهقا    ه  خِره عليه السّالم و شرفه

احتجاب « قلب» آن به مقام يواسطهاست كه به محمّدي يالقدر بنيهليلة

گيرد، مگهر  شده است، پس از شهود ذاتي. چرا كه انزال قرآن صورت نمي

و جايگهاه و شهرف آن    منشَرَح. قدر؛ بزرگي منزلت يچنين قلب و سينه بر
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اي شايستگي آن را دارد كه قرآن بهر آن  مي باشد و چنين سينه حضرت

 9نازل شود.

 و هشهد  محمهد  صهدر  به تعبير همحمديّ يبنيه از هالسعاد بيان در نيز و

قهرآن در قلهب    ،«فى ليلة الققدر التقى هقى صقدر محمقد     »: است هگفت

 ت.اس القدرليلة نازل شد كه آن قلب، همان محمد

ي باشههد و يهها بنيههه مقههام قدسههي فاطمهههالقههدر ليلققة بههر مبنههايي كههه

توان فهميد كه قرآن به صورت جامع بر آن مقام نازل شده، مي محمدي

بلكه جامع االضداد انسان كهاملي همچهون فاطمهه     شخصيت جامع االبعاد و

قابل ادراك به تمهام معنها   الهي آن انسان معصوم  و وجود نوراني و زهرا

در  بليهغ  ينكتهه  در همين القدر و فاطمه زهراليلة و تشابه وجودي نيست

مَقا لَيْلَقةُ    لَيْلَقةِ الْقَقدْرِ وَمَقا ََدْرَاكَ   »فرمايد: مينهفته است كه  ي مربوطهآيه

راحتهي درك كنهي و از جهتهي    تهواني بهه  را مهي القدر ليلة تو چگونه «الْقَدْر

اِنّمقا  »فرماينهد:  مهي  قتوان همين تعبير را داشت وقتي حضرت صهاد مي

القهدر  ليلقة  جهايي كهه  از آنو  «الَنّ الخَلََْ فُِِم ا عَن معرفتِها فاطمةُ سُمّيت

داراي درجهات  نيز از حيث وجودي  فاطمهاست مشكّك  پذير ومراتب

در هسهتي   ممكهن بهه قهدر   او بهراي ادراك  ههركس  كه بايد  وجودي است

خهداي سهبحان   ب پيهدا كنهد و   فاطمي تقهرّ القدر ليلة به مقاموسعت يابد تا 

هاي جمهال و جاللهي   معرفت به اسوه يرا مستعد و شايستهعقل و دل انسان 
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سهير  و ارشهاد و اشهارت ا   و در پرتهو ههدايت  تها ههركس   قرار داد  فاطمه

 .در عوالم وجود طي نمايدخود را صعودي 

 هانی انسانيت ديابی هويعامل باز فاطمه

 :«اهللحفظه»اهلل جواديبه تعبير آيت

جز  يراه ،حضرت حق سبحانه كمال و مشتاق ديدار يهاي تشنهانسان
 يهمتاي انسان كاملي چهون صهديقه  ورود به دارالشهود شخصيت بي

بهراي  جهانيِ امهروز   يجديد و جوانِ جامعه... و نسل ندارند طاهره
بهها شخصههيتي بايههد خههروج از بحههران هويّههت يعنههي از خههود بيگههانگي 

عرفهان نظهري و    و كهه در حكمهت علمهي و عينهي    ، همچون فاطمه
درك و درد ديني، سرآمد و الگوي جاودانه و تمهام نانشهدني   و  عملي

يا خير و نعمت فزاينده « كوثر» و به تعبير شيرين و دلنشين قرآن كريم،
عملهي و وجهودي يافتهه، آن انسهان      و ابدي است، انس ذهني، ذاتي و

زنهدگي پهاك    يسهرلوحه  برتهر و نمونهه را سرمشهق حيهات معقهول و     
طيّبهه يابهد    حيات خويش قرار دهد تا با فاطمه شناسي و فاطمه گرايي،

كهه پرسشهي    را« از كجها آغهاز كنهيم   » وو به فطرت خويش بهازگردد  
پاسخ دهد تا بازگشهت بهه   « از فاطمه»عقالني و تكامل گرايانه است با 

و انجهام  هستي و آغاز  يتجربه كند و دو سَرِ حلقهدرست را  خويشتن
 يدر صهحنه  فاطمهه  نظام وجود را دريابد، و يهاد و حقيقهت نهوري   

بهه   10«اَيهن الفهاطميون  »رحمهاني   ملكهوتي و غريهو   يحشر اكبر و نغمه
و در ظهلّ  گهردد  ههم سرشهته   انسان بهه  يفرجام حيات ابدي و جاودانه
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هها بهه مقهام صهعود در هبهوط      انسهان  توجههات آن انسهان ههادي، ايهن    

الَِّيِّقعُ وَالْعَمَقَُ الصَّقالِحُ     إِلَيْقهِ يَصْقعَدُ الْکَلِقمُ   »ق د و مصهدا نه بپرداز

پهاك و پرثمهر ايمهان و     يشهجره  سهار د تا در سايهنقرار گير 11«يَرْفَعُه

عَمِقََ   مَنْ» يد و آيهه نعمل صالح، به كمال امكاني خويش نايل گرد

را در  12«طَيِّبَقة   حَيَقاةً صَالِحًا مِن ذَكَر ََوْ َُنثَي وَهُ َ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ

 يهههايد و چنههين انسههاننخههويش متجلّههي سههاز يفكههر، فعههل و انگيههزه
 وجهود، مفقهوداالثر و   شهده در دارِ دار و حقيقيمدار و شناسنامههويّت
مبهارك   و ههر زمهان،   د، بلكه در ههر مكهان  ننباش بركتهويّت و بيبي
و خهود   روش و كوثر گهرايش  د و كوثرشناسِ كوثرمنش، كوثرنگرد

مقهام   د و بهند كه از هرچه تكاثر و كثرت است رهايي يابنكوثري شو
 .دنكوثر و وحدت دست ياز

كهوي   يغرض ايهن اسهت كهه انسهاِن وامانهده در طبيعهت و سرگشهته       
زده در صههحراي حيههرت و فههار  از هويّههت و هسههتي ماديههت و طوفههان
 و، سهكونت  كمال، طمأنينه يحيات و شيفته آب يخويش، ولي تشنه

بصهيرت و تفقّهه    بختي واقعي در پرتهو يقين و سعادت حقيقي و خوش
زندگي او، در ابعاد  و تأسّي به بينش، منش و روش االطراف فاطمه

فههردي، خههانوادگي و اجتمههاعي، راه نجههات، رشههد، فههالح، صههالح و   
فهاطمي پهيش روي    يدر پهيش گيهرد و بها قهراردادن آيينهه      رستگاري

ماندگار آن يادگار پيامبر خدا محمّد  ني وخويش و تابلوي زيبا و نورا
ابي، بازشناسهي و بازسهازي   يه خويشتن شناسي،، به خويشتنمصطفي
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قهد و تأويهل   ن وجود خود پرداخته، بهه خوديهابي و بازيهابي خهويش و    
 ههاي سهاحت  يدر همه كه فاطمهچه اين هستي و حياتش بپردازد.

اني، بيهنش اسهالمي و   عقالني، نفساني و جسماني و ابعاد برهاني و عرف
معرفت اجتماعي و عدالت خواهانه و واليت شناسي و  بصيرت ديني و

عمل، ايمان و خهردورزي، و   واليت يابي الگويي كامل است و علم و
 عقل و عشق را در حيات نوراني خود بهه ظههور رسهانده اسهت. پهس     

معيار كمال هر چيزي همانا هستي اوّلي و ذاتي شيء اسهت، نهه هسهتي    
 يچيزي را صهورت نوعيّهه  زيرا حقيقت هر  .آن ثانوي و عرضي مادي

نهه اوصهاف    هسهتي اوسهت،   يكند كهه حهاكي از نحهوه   آن ترسيم مي
ارتبههاط او بههه خههارج از حقيقههتش   ياش كههه ترجمههان نحههوه بيرونههي
آگاه و فعّال اوست، بهه   ذاتي انسان، كه همان هستيِ و كمال .باشندمي
مبادي عالي دريافت مي كند و  ه ازهاي صحيح است كانديشه ينحوه
همهان   تدبير بدن و جههان طبيعهت اسهت كهه     ينيّت و اراده يبه نحوه

عقههل نظههري و عقههل عملههي او را تشههكيل مههي دهههد. و اگههر حضههرت  
احدي  زنان جهانيان است و غير از حضرت علي يسيده فاطمه

 لحاظ كمهال وجهودي آن بانوسهت، نهه بهه      همتاي او نمي باشد تنها به
  13لحاظ پيوندهاي اعتباري او.

 ليلقة »بهه عنهوان   انسان كاملي است كه  فاطمه زهراوقتي روشن شود 

انهد:  شهود چهرا گفتهه   معلوم مهي اند و فرشتگان بر او نازل شدهقرآن ، «القدر

در شههب قدرنههد و شههب قههدر   فاطمههه يكننههدهتمههام فرشههتگان طههواف

انسان كهاملي همچهون    يدهارا شونده خواهد بود و اساسا  فرشتگان باتكرار

                                                 
 .70- 68، ص 2، ج 1382انديشه، قم، اسراء،  يسرچشمه جوادي آملي،اهلل آيت - 13



  82القدري حضرت فاطمهليلةمقام  .................................................................... 

، القهدر ليلقة اوينهد. پهس در    نيز نزول و عروج دارند و در خدمت فاطمه

ظهرف   زههرا  يخهورد و فاطمهه  تقدير و سرنوشت نظام وجهود رقهم مهي   

عالم و  فيض و فضل الهي به يتحقق و تعيّن اين تقدير الهي است و واسطه

از مدار وجهودي او  چيزِ هستي است و همه آدم و جهان غيب و غيب جهان

  .ابديتشخّص مي اشهستيو مجراي 

مجههول اسهت و بهه     از حيهث هويّهت وجهودي و ماهيهت    هم شب قدر 

هر كسي نخواهد شد  آساني فهم حقايق آن روزيِ

مجههول   و هم حقيقت ذات و وجود فاطمهه  

ههاي كامهل   اول، انسهان  يدر درجه ها كهبراي اوحدي از انسان است، مگر

مراتب وجهودي، اوليهاي الههي و بنهدگان صهالح و       گاه با حفظهستند و آن

 .دوم يصاحب مقام واليت در درجه

قهدر مخفهي اسهت تها بهتهرين و       مراقبهت از شهب قهدر، شهب    جهت به 

شهب و  آن عظمهت   و نيهز بهه جههت   براي اهلش حاصل آيد.  بهره بيشترين

و بهدين   باشهد، مخفي مي خلقت و شريعت ن در جهانميزان تأثيرگذاري آ

نيهز در   سان، اولياءاهلل در ميان خلق و منمنان پنهان هستند و فاطمهه زههرا  

واقهع شهد و پهس از ارتحهال از      اش، مجههول و مظلهوم  زمان حيات ظاهري

و  ناشهناخته اسهت   جهان فاني به سوي جهان باقي نيز قبر مطهّرش مجهول و

عظمهت و اهميهت ايهن شخصهيت ممتهاز اسهالمي در        خود حكهايتي از  اين

آيتهي بهر حقّانيهت    كهه او  دارد و اينسرنوشت فرهنگي سياسي جهان اسالم 

شيعه خواهد بود تا همهاره   امامت، واليت و انديشه، و انگيزه و عمل ،اسالم

از  عقول و قلهوب را بهه سهمت خهويش معطهوف دارد و تهاريخ بشهريت را       
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جه خويش سهازد و ايهن خهود سِهرّي از اسهرار      گذشته تاكنون و آينده، متو

تشهريع  سر به مهر كتاب خلقت و شريعت و جهان تكوين و  آفرينش و رازِ

 .است

« مصباح الهدايه»در كتاب عظيم الشان  «هيعلتعالیاهللرضةنا »حضرت امام خميني

و قال شيخنا و استاذنا في المعار  االلهيه، العقار  الکامقَ،   » مي فرمايند:

ا محمد علي الُاه آباد  االصقفهاني، ادام اهلل ايقام بركاتقه، فقي اول     الميرز

مولس تُرفت بحض ره و سالته عن كيفيه وحي االلهي، في ضقمن بياناتقه   

اشقاره القي   « انا انزلناه فقي ليلقه الققدر   »في ق له تبارك و تعالي « ها»ان 

در . «ققدر الحقيقه الغيبيه النازله في بنيه المحمديه التي هقي حقيققه ليلقة ال   

اهلل نشههان )آيههتكههه شههرف حضههور در محضههر اسههتاد عرفا ياولههين مجلسهه

انهد و ايشهان در   كيفيت وحي پرسهيده  ياند از ايشان دربارهآبادي( يافتهشاه

مهذكور   يشهريفه  يدر آيهه « ه»كننهد كهه ضهمير    شان اشاره ميضمن پاسخ

باشهد.  مهي « حقيقهت محمديهه  » القهدر،  ليلقة اشاره به هويت غيبيه دارد و 

و از اين  امام معصوم نازل شده است احديه در حقيقتِ ييعني هويت غيبيه

اش كه بهه صهورت جهامع    توان فهميد قرآن در هويت شب قدريجهت مي

 .شود در حقيقت فاطمي نيز جاري استنازل مي

 ی فاطمه زهرارهيبرکات نظر به مقام قدسی و س

بايهد يهك نهو  آمهادگي      القدر ليلةشناخت و درك دانيم كه براي مي

در ما ايجاد شود تا قلب ما محل تجلي انوار مالئكهه و روح شهود و   خاصي 

شهب قهدر را درك كنهيم.     از اين طريق در ذيل وجود مقدس امام زمان
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 يكنهد كهه قلهب او آمهاده    مهي انسان شب قهدر را درك  وقتي معلوم است 

ده باشهد.  شه كهه فهوق مالئكهه اسهت،      ،«روح»مالئكهه و حتهي    ينزول همه

مثل شب  زهرافاطمهكند كه مقام روشن مي روايت حضرت صادق

كه بايد جان انسان آماده شود است بسيار متعالي پنهان و حقيقت قدر، يك 

تا آن حقيقت متعالي بهر قلهب انسهان تجلهي كنهد. بها نظهر بهه مقهام قدسهي           

شهود و حضهرت   ي ايشان آمادگي الزم فراهم مهي حضرت و توجه به سيره

شهناخت او راههي اسهت بهراي ادراك شهب قهدر و       فرمايند: مي دقصا

انسان و ايهن فرهنهگ   شدن براي پذيرش نزول مالئكه و روح بر قلب آماده

  خاص خود را دارد.

ارزش آن بهه  اسهت و  حقيقهت  يهك  ظهرف  شب قهدر  دانيم كه همه مي

شهب؛ اوّال : در بهين   شهود. آن  مظروفي اسهت كهه در ايهن ظهرف واقهع مهي      

باالتر از آن است كه هر ذهن و ذكري بتوانهد  و سال پنهان است، هاي شب

است كه براي درك آن تزكيه و بصيرت و حقيقتي آن را درك كند. ثانيا : 

از يهك طهرف و حهدود بيسهت روز     تعالي نياز است و يك سهال آمهادگي   

خواهد. مستحب اسهت  ميداري در ماه مبارك رمضان از طرف ديگر روزه

در نمازهههاي واجههب، در تمههام طهول سههال   ،تههر ايهن شههب به بهه اميههد دركِ 

سهال بهه   را بخوانيم. اين شب به قهدري ارزش دارد كهه يهك   « قدر» يسوره

كنيم اين شب از هزار ماه بهتهر اسهت، تها روح مها دائمها       قلب خود القاء مي

توان با درك شب قدر به آنچنان شهعور و بصهيرتي   كه ميمتذكر آن باشد، 

توان به آن شهعور دسهت   نميهشتاد سال زندگي مول با رسيد كه به طور مع

يهك عمهر متعهالي     ينهدازه ابا درك يهك شهب، زنهدگي انسهان بهه     يافت. 
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شود، چون اگر مالئكهه بهر قلهب كسهي نهازل شهوند، روحهش آسهماني         مي

در شهب قهدر خبهر دادنهد و      «تَنَقزَّلُ الْمَالئِکَقةُ وَ القرُّوُح   »شود. وقتي از مي

شوند. يعني كسي كهه مفتخهر   مالئكه و روح نازل ميفرمودند: در آن شب 

هاي معنوي هبه نزول مالئكه و روح، بر قلبش شد، ديگر زميني نيست و جنب

 هستي ارتباط پيدا كرده است. امهام معصهوم   يوجودش با حقايق عاليه

طهور كهه حهقّ معهرفتش هسهت،      را آن زهراد: اگر كسي فاطمهنفرمايمي

شهب قهدر را درك كهرده اسهت.     اين است كهه   درك كند و بشناسد، مثل

د آورجود مهي آن بركاتي را كه شب قدر براي روح انسان به و ييعني همه

كنههد، بهها درك و شههناخت   يههك عمههر او را متعههالي مههي   يهو بههه انههداز 

، معلوم است كه بايد مثل ارتباط قلبي با شب ديآدست ميبه زهرافاطمه

پيهدا كهرد، منتهها چهون حضهرت       قدر، ارتباطي قلبهي بها حضهرت زههرا    

صورت خارجي و متعيَّن دارند با نظر به سهيره و مقهام آن حضهرت     زهرا

تهر اسهت تها درك مسهتقيم شهب قهدر در       انتقال به مقام آن حضرت ممكن

حالي كه صورتي متعيّن از آن نداريم تا به كمك آن صورت، بهه حقيقهت   

ي م قدسهي و سهيره  آن شب منتقل شويم و اين از بركات مههم نظهر بهه مقها    

 است.  فاطمه

 يك مقام است زهراحضرت

و  بركههاتي دارد چههه وقتههي متوجههه شههديم شههناخت حضههرت زهههرا 

تواند انسان را به شعوري برساند كه شب قدر را درك كند و به حضهور  مي

يهك  در جهاي خهود   فهميم كه آن حضرت ميحقايق عالم باال نايل گردد. 



  86القدري حضرت فاطمهليلةمقام  .................................................................... 

ي الزم را ي درك آن مقام، معرفت و تزكيهه ند كه بايد براستهمقام معنوي 

عهالم   يپيامبري كه چشم بصيرت دارد و حقايق عاليهه در خود ايجاد كنيم. 

توجهه  د تها مها   نه دهشناسد، به ما از مقام آن حضهرت خبهر مهي   هستي را مي

بينهدازيم و جانمهان را آمهاده كنهيم تها      سوي آن حقيقت عاليهه  را بهجانمان 

ان ما تجلي كند و از طريق تجلي آن مقام، بوي حقيقت قدسي فاطمي بر ج

 براي درك مقام فاطمهمعلوم است كه  14بهشت را به جان خود برسانيم.

رو بايد خود را در ساحتي غير از سهاحتي قهرار داد كهه بها عهالم مهاده روبهه       

شويم، همان ساحتي كه براي درك شب قدر الزم است. به اين معنا كه مي

ر خود ايجاد كرد و با چشمي ديگر و فهمي ديگهر  بايد شايستگي خاصي د

 گفت:به ميدان آمد. 
 غير فهم و جان كه در گاو و خر است

 

 آدمههي را فهههم و جههان ديگههر اسههت   

براي درك حقايق متعالي بايد با شعوري باالتر از شعور طبيعهي كهه در    

اش آن است كهه بتهوانيم   حيوانات هم هست به آن حقايق نظر كرد و الزمه

 م. گفت:  ينظر نماي« وجود»ثرت و ماهيت عبور كنيم و به از ك
 بههس بههال و رنههج بايسههت و وقههوف    

 

 تا رهد آن روح صهافي زيهن حهروف   

نايهل شهود    زهراشناخت مقام فاطمهبدون رنج به خواهد كس ميهر 

را سهالكان راه رفتهه    زههرا فهمد. فاطمهه الفباي سلوك و رياضت را نمي

بعد از عمري سلوك و آمهادگي بهراي    «عليهاهللرمح »لدينيااهلل بهاءيابند. آيتمي

                                                 
فاطِمَةُ حَ ْراءُ اِنْسِيَّةٌ، فَإِذا اشْتَقْتُ اِلَي الْوَنَّةِ، شَقمَمْتُ رائِحَقةَ   »فرمايند: مي داخ رسول - 14

را  شهوم، بهوي فاطمهه   اي اسهت بشهرگونه، ههر وقهت مشهتاق بهشهت مهي       فاطمه فرشهته  «فاطِمَةَ

 (5، ص43كنم. )بحاراألنوار، جاستشمام مي
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العهاده  فهوق  مادرمهان فاطمهه  »د: اينه فرممهي  تجلي مقام زهراي مرضيه

كههه تصههوّركنيم پنههدارها پههس ابتههدا از خههدا بخههواهيم مهها را از ايههن  «.اسههت

شناسيم، خارج كند و برسيم به اين نكته كه بايهد بهراي   را مي زهرافاطمه

آري از خهدا   نمود تا گشايشي حاصل شهود. سلوك  رتدرك آن حض

امكهان درك آن مقهام اعظهم    پنهدارها خارجمهان كنهد تها     بخواهيم از ايهن  

 برايمان فراهم آيد.

 شرط ارتباط

حهال  ابتهدا  مطرح است، بايد  زهرامقام فاطمه بحثبايد بدانيم وقتي 

عهالم   و سهپس در  دههيم  ارتباط با آن مقهام شهكل   متناسبِروحاني خود را 

مند بركت آن مقام بهرهپرشاءاهلل از پرتو ، تا إنبگرديمدنبال آن مقام به معنا 

هنر ما در اين رابطه آن است كه از نظر به سطحِ واقعيات عبور كنهيم   شويم.

و به باطن واقعيات نظر كنيم، در نظر به باطن واقعيات است كه متوجه مقهام  

هاي كامل بها آن نگهاه ديهده    نشويم. با نگاهي كه انسامي حضرت زهرا

ههايي را  شود. فرهنهگ غربهي آن  نيز ديده نمي شوند زهراي مرضيهنمي

كه خدا ساخته و پرورانده بود به حاشيه راند تا ديده نشوند و كساني را كهه  

آن فرهنگ پرورانده بود مدّ نظر ما قهرار داد و اگهر خودمهان را از ديهدگاه     

 هاي قدسي چشم بدوزيم. مقام انسان توانيم بهغربي آزاد نكنيم نمي

براي نظر بهه مقهام   را خود  چه اشكال دارد يك عمر تالش كنيم و روح

تها  نمهائيم  آمهاده    قدسي حضرت زهرا

ايم، بها مقهام   شاءاهلل وقتي در حال مر  هستيم و از عالم ماده خارج شدهإن
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و از انهوار عرشهي آن حضهرت     رو شويمروبه زهراحضرت فاطمهباطني 

اي قابهل تصهوّر اسهت و    مگر بركت چنين نتيجهجان خود را روشن نمائيم. 

منهور شهود و    كه جان ما به نور حضرت زههرا  شودمگر باالتر از اين مي

 ؟حيات دهد يدر ابديت خود با آن نور ادامه

با نظهر بهه سهيره و سهخن حضهرت      چقدر خوب است كه به لطم الهي 

بينهدازيم و جهان را آمهاده    مقهام حضهرت   چشم خود را به  ،در دنيا زهرا

ي ارتباط بها  دست يابيم كه شايستهبه تجرّدي كنيم تا پس از آزادي از بدن 

، اصل زنهدگي مها در عهالم قيامهت و ابهديت اسهت، چهه        آن حضرت است

حضهرت  نهور آن  ابدي خهود بها    يافتخاري از اين باالتر كه بتوانيم در جنبه

 يارتبهاط بها آن منصهوره   ت ببخشهيم.  يّو جان خود را شهدّ ر ارتباط باشيم د

كه با تأمل روي سهيره و   تجرد داردنوعي زميني، نياز به  يآسماني و فاطمه

كنهد، اشهكي كهه بهراي     سخن آن حضرت و نظر به غم مقدس او ظهور مي

بهين مها    يهاي حجابشود آنچنان عجيب است كه همهريخته مي زهرا

كند تا حركت خهود را بهه سهوي    زدايد و قلب را آماده ميمقام را مي و آن

عالم معنا و نور فاطمي آغاز كند . از طريق اشهك بهراي آن حضهرت نهور     

 گردد. گفت: دولت شهود حقايق به انسان برمي
 دارم اميد بدان اشكِ چهو بهاران كهه مگهر    

 

 برق دولت كه برفت از نظرم بهاز آيهد  

الْمَنْصُق رَةُ فِقي   »عرض كهرد:   رت زهرادر وصم حض جبرائيل 

او در آسمان منصوره است و در زمهين   15«فَاطِمَة  الْأَرْضِ فِي السَّمَاءِ وَ هِيَ

داري پهس از چههل روز روزه   صلب پيهامبر خهدا  فاطمه. و نيز داريم كه 
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قدسهي نيهاز بهه    براي ارتباط با آن مقهام   16.شد زهرامحل اخذ نور فاطمه

كه انسان بتواند سنخيتي با آن عالم قدس و معنويت در خهود  است  يتجرد

 ايجاد كند هر چند به صورت نازله. 

دادن به ي جوابهات بدني و غرايز حيواني و دغدغهما در اين دنيا توجّ

اسهت كهه    يتجهرد يهافتن  فعليهت مان را داريم كه همه مهانع  نيازهاي دنيايي

م ولي اگر جهت روح خهود را  م عالم قدس و معنويت را احساس كنييبتوان

انهداختيم و معنهي غهم آن حضهرت را      به سيره و سهخن زههراي مرضهيه   

همهه مصهيبت ببيننهد    م و فهميديم چرا حضرت حاضهرند ايهن  ياحساس كرد

 وقتي روحمان وارد سكرات شهد ولي از آنچه بايد دفا  كنند كوتاه نيايند، 

بهدن ضهعيم    نسهبت بهه  تعلّقاتمهان  و گيهري كهرد   جههت  قيامهت به سوي و 

تواند به سهوي  ميشود و شرو  مي زهرابه سوي فاطمهگشت، سير روح 

پرتهو نهور آن   ذيل شاءاهلل آنقدر نزديك شود كه در مقام سير كند و إنآن 

در  ، زندگي با نور زههراي مرضهيه  حضرت در ابديت خود زندگي كند

 حيات ابدي. 

 ظهور عبادت كامل فاطمه

در اين دنيا، مقهام بنهدگي    زهراقام فاطمهعمده اين است كه بدانيم م

در بهين  جههت تحقّهق آن   الههي  خدا اسهت، همهان ههدفي كهه انبيهاء      كامل 

را در خودشهان بهه   آن زههرا فاطمهه  و مأمور بودندها از طرف خدا انسان

 نحههو كامههل بههه فعليههت و ظهههور رسههاندند، بههه طههوري كههه پيامبرخههدا   
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وّلهين كسهي كهه وارد    ا 17«الْوَنَّقةَ فَاطِمَقة   ََوَّلُ شَخٍّْ تَقدْخَُُ »فرمايند: مي

. از آنجايي كه شرط ورود در بهشهت، بنهدگي   شود، فاطمه استبهشت مي

فعال  بحهث ايهن   مظهر كامل بندگي خداوند است.  خدا است پس فاطمه

گيهري كنهيم كهه    است كه چه كنيم و چگونه در زندگي به سوي او جههت 

رجو  ما به سوي بهشهت  ما برسد و  بهعبوديت آن حضرت اي از انوار بهره

فرمايد: اوّلين كسي كه وارد مي وقتي پيامبر خداو لقاء الهي باشد، چون 

بهه سهوي   انسهان  اسهت، يعنهي اگهر جههت روح      شود، فاطمهه بهشت مي

سهوي  بهه او باشهد، در واقهع جههتِ    و سيره و سهخن آن حضهرت    فاطمه

 بهشت است.

كننهد كهه ههر    كه روشن مي صادقامامبا توجه به فرمايش حضرت 

را درك كنههد يقينهها  شههب قههدر را درك كههرده،    كههس بتوانههد فاطمههه 

كهار بسهيار بهزر  و پرارزشهي     زههرا فهميم كه درك مقام حضرت مي

از نهو  تهوجّهي   بايهد  شويم كه نو  توجّه به آن حضهرت  است و متوجّه مي

حقيقتهي را در  بايد  يعني در نگاه به حضرت .داريم« ي قدرليله»باشد كه به 

را صرفا  يك شهخص نهدانيم و حتّهي عظمهت     ايشان درك كنيم و حضرت 

و يها   يا همسر عليو  خداكه دختر رسول دحآن را در آن حضرت 

خالصههه نكنههيم  ،مههادر يههازده امههام اسههت
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يهك   بلكه متوجّه باشيم حضرت فاطمهه  18

مقامي است در عالم وجود و بايد تالش كرد آن مقهام واال را درك كهرد،   

به همان سنخ كه بايد تالش كرد شب قدر را درك كنهيم، و ايهن ديگهر بها     

بايهد روح مها جههت خهود را بهه      شهود،  محقق نميكتاب و درس و مدرسه 

اش بهه فعليهت   مقامي كه معني زميني ،آن حضرت بيندازدمقام باطني  سوي

درآمدن عبوديت و بندگي خدا است. چطور وقتي متوجّه شديد شب قهدر  

شهوند، قلهب   از هزار ماه بهتر است و مالئكهه و روح در آن شهب نهازل مهي    

داريد تها از پرتهو نهوراني مالئكهه و روح     خود را در شب قدر بيدار نگه مي

در  زههرا حضهرت   يقدسه اي را بها مقهام   بايد چنين رابطه بگيريد؟ بهره 

و  هاي الزم را به مها لطهم كننهد   ايجاد كرد تا مثل شب قدر بهرهخود قلب 

را  تهوان راه درك مقهام فاطمهه   تر براي درك شهب قهدر مهي   از آن مهم

اي آينهه با سيره و سلوكي كهه نمايهان كهرده     زميني ياين فاطمهپيشه كرد. 

راحتهي در درك  منتقهل شهويم و بهه   آسهماني   آن ذات مقهدّسِ به ا ما تشده 

 گفت:شب قدر نيز موفق باشيم. 

 صورتش ديدي، زمعنهي غهافلي  

 

 از صدف دُرّ را گزين گر عاقلي

كسي كه خود را در مسير عبوديت پرورانده باشد و احسهاس عبوديهت    

نظهري  پروردگار را در خهود بهه صهحنه آورده باشهد، عبوديهت را در ههر م      

                                                 
 وسهائل )«يَ ْمَ الْقِيَامَةِ مُنْقَِِعٌ إِلَّقا نَسَقبِي   وَ سَبَعٍ نَسَعٍ فَإِنَّ كََُ»: فرمودنهد  خدا رسول - 18

 مگهر  روديمه  انيه م از هسهت  هها انسان نيب كهي سبب و نسبت هر امتيق در( 207: ص ،7ج الشيعه،

 هسهت،  هها انسهان  ريسها  نيبه  كهه ي نسبت مثل هاآن نسبت دهديم نشان نيا و. متيب اهل با من نسبت

 .  استي نيتكو وي قيحقي نسبت بلكه ستيني اعتبار
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شناسد و با نظهر بهه ههر منظهري كهه مظههر عبوديهت اسهت بهه حقيقهت           مي

تهرين  عهالي  ي زهراي مرضيهشود. در اين رابطه سيرهعبوديت منتقل مي

ي عبوديت است. در اين وادي در ههر  ترين مرحلهمنظر براي انتقال به عالي

شهنوي بهه آن عبوديهت متعهالي     مهي  فعلي و سخني كه از حضرت زههرا 

شهود، چهون   شوي و از اين منظر راه درك شب قدر نيز آسان ميل ميمنتق

ترين شهرايط امكهان انتقهال شهما را بهه      ايد كه كوچكدر عالَمي وارد شده

 كند.  عالم معنويت فراهم مي

 ی نبوتنهياز خز علم حضرت فاطمه

اي از فاطمهه پهاره   ؛«فاطِمَةُ بِضْعَةٌ مِنّقي »فرمايند: مي وقتي پيامبر خدا

 ندكسي نيسهت  رسول خدا رازيدهد، من است، خبر از حقيقتي بزر  مي

پهدري، چنهين سهخني را بگويهد، چهون اوّال ؛       يكه صرفا  بر اسهاس عاطفهه  

ههها هههايي در مههورد آن انههد و چنههين حههرف دختههرانِ ديگههري هههم داشههته  

نِ ما يَنَُِِْ عَ»فرمايهد:  مي اند. ثانيا ؛ خداوند در مورد پيامبر اكرمنفرموده

گويد. پس بايهد دقّهت كهرد تها     يعني او از سر ميل خود سخن نمي ؛«الْهَ  

و چهه   چه پيامي را به بشريت داده« فاطِمَةُ بِضْعَةٌ مِنّي»ببينيم ايشان با گفتن: 

 اند. ها گشودهرازي را براي انسان

در حالي كه با اصحاب خهود نشسهته    اَنس؛ پيامبربنمالك يهبه گفت

ت ه كسهي اسه  داند بهترين زن چه كردند: چه كسي مي بودند، سنال

در ميهان گذاشهت،    سهنال را بها فاطمهه    لهي ع 
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 19«خَيْرُ الن سَاءِ ََنْ لَا يَرَيْنَ الر جَالَ وَ لَقا يَقرَاهُنَّ الر جَقالُ   »د: نفرمو فاطمه

حرمي را نبينهد؛ كهه   بهترين زن آن است كه نامحرمي او را نبيند و او هم نام

هرحهههال طلبهههد. بههههبحهههث روي ايهههن جملهههه فرصهههت ديگهههري را مهههي 

را مطهرح كردنهد، پيهامبر     زههرا آمدند و جواب فاطمهه  المنمنينامير

سههنال كردنههد: ايههن جههواب را از چههه كسههي آمههوختي؟ حضههرت  خههدا

كهه از آن جهواب بهه    در حهالي  : از فاطمه. پيهامبر ندعرض كرد علي

فاطمهه   «اِنَّهقا مِنّقي  »ا يه  «فاطِمَةُ بِضْقعَةٌ مِنّقي  »فرمودند: شعم آمده بودند، 

فهمنهد جايگهاه   مي خداچون رسول و يا از من است. اي از من استپاره

خواهنههد بفرماينههد علههم مههي اهللدر واقههع رسههول ايههن جههواب كجاسههت.

داند جايگاه هر مخلهوقي  كه مي نبوّت و رسالت است ياز خزينه فاطمه

شههعور رسههاند كههه جايگههاه زن از ايههن قههرار اسههت. ايههن مههيكجهها اسههت و 

توانهد حكهم ههر    مهي  در كنهار شههود معنهوي پيامبرخهدا     زههرا فاطمه

در ههم از چنهين مقهامي     و عجيب است كه علهي مخلوقي را تعيين كند 

كهه خودشهان جهواب رسهول     آگاهي دارنهد و لهذا بهه جهاي ايهن      فاطمه

معتبهر اسهت و      كشم فاطمهه دانند در اين موضورا بدهند، مي خدا

دست آورده اسهت  به كنند و از حقيقتي كه فاطمهلذا به ايشان رجو  مي

 .دهندارائه مي و به محضر رسول خدانمايند استفاده مي

شايد برايتان سنال پيش آيد كه چرا باألخره اصحاب نظهر خودشهان را   

نفرمودنهد، و چهرا   نظر خودشان را  المنمنيننگفتند، و يا چرا الاقل امير

 راحتي نظر دادند. يادتهان باشهد در محضهر پيهامبر خهدا     به زهرافاطمه
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هها و  كسي حق نظر دادن دارد كه مطمئن باشد نظرش حق است، بها گمهان  

اظهار نظهر كهرد. كسهي در     خداتوان در محضر رسولها كه نمياحتمال

ه باشد كه نظر دارد كه در مقام كشم حقيقت باشد و متوجّ آن محضر حقِ

نظههر صههريح و بههدون تأمههل  اظهههار ،آن كشههم، كشههم معصههومانه اسههت

دهد كه خداوند حقيقت چنين موضهوعي را عهالوه   نشان مي زهرافاطمه

قهرار داده اسهت. پيهامبر و اههل بيهت       زههرا در اختيار فاطمه ،بر پيامبر

ثل ها مدهند، آننظر نميهرگز اگر چيزي را از عالم غيب نگيرند  پيامبر

راحتي اظهار نظر كنند. ما هر چهه  ما نيستند كه اگر چيزي به نظرشان آمد به

گههوييم، معلههوم اسههت كههه حضههرت    را فكههر كنههيم درسههت اسههت مههي   

 انهد و هم در جواب آن سهنال نظهر بهه عهالم غيهب كهرده       المنمنينامير

اسهت، چراكهه    برايشان كشهم شهده كهه حقيقهت ايهن امهر نهزد فاطمهه        

دههد. چنانچهه در   يق را به بعضهي از اوليهاء خهود مهي    خداوند بعضي از حقا

آن  زهههراداريههم كههه فاطمههه زهههراحضههرت فاطمههه  يمههورد صههحيفه

 علهي حضهرت  و  كردنهد امهالء مهي  دنهد،  نمورا كه كشم مهي  يحقايق

 نوشتند و در قرآن نيز داريم كه خداوند علمي را به حضرت خضهر مي

 20كهه داسهتانش مفصهل اسهت،     فرمود: برو از او بياموز؛ داد و به موسي

 در اختيهار علهي   البته علم امامت و رهبريِ جامعه بعهد از پيامبرخهدا  

هسهتند، ولهي عرضهم     هم تابع علهي  زهرااست و در اين مورد فاطمه

از حقهايق عهالم    اين بود كه مالحظه كنيد چگونه گهاهي كشهم فاطمهه   

مهن اسهت و   فرمايند: از نو  كشم مي غيب طوري است كه پيامبر خدا
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داد و از  اي از من است. آري، خداوند شريعت را به موسهي فاطمه پاره

محتاج حضهرت خضهر نيسهت، ولهي عهالوه بهر        جهت شريعت، موسي

حضههرت هههايي هسههت كههه در اختيههار خضههر اسههت و اگههر  شههريعت، علههم

بايد از كشم حضرت خضر استفاده از آن علوم بداند خواست  موسي

نيز چنين است و حتهي بهه خهود     زهراورد فاطمهكند و متذكّر شود. در م

چيزهايي غير از شريعت و امامت داده شده است،  و علي پيامبرخدا

 ،نجهم  يدر معهراج يافتنهد آنچهه يافتنهد و لهذا در سهوره       لرسوحضرت

خداوند در معراج وحهي  « فَاَوْحَي اِلي عَبْدِهِ ما اَوْحَي»فرمايد: مي 10 يآيه

مفسهرين؛ چيزههايي بهه     يآنچه را كه وحي كهرد. بهه گفتهه    اشكرد به بنده

ايشان وحي كرد كه گفتني نيست، يعني جزء اسرار است و لذا در رابطه بها  

داريد: خهدايا  بهه حهق    گوييد، عرضه ميبا خدا كه سخن مي زهرافاطمه

و آن سرّي  «السِرِّالْمُسْتَ ْدَع فيها»فاطمه و پدرش و همسرش و فرزندانش و 

اي. پس معلوم است سرّي را خداوند در نهزد  در نزدش به وديعه گزاردهكه 

همههين مقههام   يهده اسههت. بحههث مهها در بههار  ربههه وديعههه گههزا  فاطمههه

است وگرنه بحث اين نيست كه بخواهيم بگوييم مقام ايشهان   زهرافاطمه

بحث ايهن اسهت كهه     21.است و يا علي باالتر از وجود مقدس پيامبر

                                                 
نُ رُ فاطِمَقةَ  » عرض كردنهد:  اهللبه رسول المنمنين علياميردر روايت داريم كه  - 21

دانهي؟  مگهر نمهي   «اَوَال تَعْلَقمْ؟ »: فرمودنهد  فاطمه از نور ماست؟ پيامبر خدا آيا نور «مِنْ نُ رِنا؟

البتهه   (8، ص43)بحهاراالنوار، ج جهت شكر اين نعمت به درگاه الهي سهجده كهرد.  به آنگاه علي

شهاهدي  روايهت  ولهي آن   طلبهد در اين روايت رازها نهفته است كه شرح آن مقام ديگهري را مهي  

خواههد بگويهد حتهي    . روايهت مهي  است جهت توجّه به مقام خاصي از حضرت پيهامبر و علهي  

 بهره نيست.از آن مقام خاص بي فاطمه
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ههم دُرّي اسهت گرانمايهه و ذاتهي اسهت       زههرا فاطمهه  توجّه كنيد؛ خهود 

اهلل در كنار توجّه به ساير ذوات قدسي، از ذات مقدس ايهن  قدسي كه اولياء

انهد كهه بهدون    هها از آن مقهام گرفتهه   و چه بهره اندبانوي بزر  غافل نبوده

الزم را از ديهن   يرسهيدند و بههره  مندي از آن به سهلوك كهاملي نمهي   بهره

بدون رجو  به مقهام   «هيعلتعالیاهللرضةنا »دند. آيا امثال حضرت امام خمينينبرده بو

توانستند انقالبي اينچنين جامع به بشريت ارائه دهنهد تها معلهوم    مي فاطمه

دينهي و دينهداري يكهي    شود اگر ارتباط معنويت و عدالت با هم نباشد، بهي 

 است؟

 هدف خلقت حضرت فاطمه

يعنهي؛ ههدف    22«تُ الْوِنَّ وَ الْإِنْسَ اِالّ لِيَعْبُدُونَما خَلَقْ» در قرآن داريم:

خلقتِ جن و انس، عبادت و بندگي خدا است. و از طرفي حضرت حق در 

يا اَحْمَد! لَ ْالكَ لَما خَلَقْتُ الْاَفْالكَ، وَ لَ ْال عَلِيٌّ » فرمايهد: حديث قدسي مي

اي احمد  اگر تو نبودي آسهمان   23«مالَما خَلَقْتُكَ، وَ لَ ْال فاطِمَةُ لَما خَلَقْتُکُ

آفريدم و اگر فاطمه نبود، آفريدم و اگر علي نبود، تو را نميو زمين را نمي

آفريدم. ممكن اسهت در برخهورد اول تصهور كنهيم كهه      شما دو نفر را نمي

برتهر اسهت در    و علهي  از مقهام پيهامبر خهدا    مقام حضرت فاطمهه 

خواهيد كرد اين روايت نظر بهه نبهوت    كه اگر توجه بفرماييد مالحظهحالي

كه هدف نبوت و دارد و اين و امامت حضرت علي حضرت محمّد
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و  ها است و به اعتبار نبوت حضرت محمهد امامت، ظهور عبوديت انسان

، هههدف از خلقههتِ حضههرت محمّههد و حضههرت امامههتِ حضههرت علههي

بندگي كامل هم به عنوان مظهر است، آن ، حضرت فاطمه«ماالسةالمهيعل»علي

هها، بنهدگي خداسهت و از طرفهي     خدا. يعني حال كه ههدف خلقهت انسهان   

و ههدف از خلهق امهام      هدف از خلق نبي

و همه، ظههور آن بنهدگي اسهت كهه خداونهد ههدف خلقهت        همه 

گي مظهر بالفعهل آن بنهد   زهراها قرار داده است، و حال كه فاطمهانسان

انهد، پهس اگهر نظهر بهه      است كه نبوت و امامت براي ظهور آن پديد آمهده 

اسهت نبهود، اصهال  خداونهد      زههرا فعليت كامل بندگي كه همهان فاطمهه  

تهوان نتيجهه گرفهت    كهرد و لهذا اسهت كهه مهي     نبوّت و امامتي را اراده نمي

 مظهر كامل بندگي است.  زهرافاطمه

خواههد مقهام عبوديهت پيهامبر و     بايد توجّه داشت كه ايهن روايهت نمهي   

« عَبْهدُهُ »صهفت   اهللخداوند در توصيم رسهول  زيرارا نفي كند،  علي

 اهللدارد و در واقع عبوديت محض رسهول مقدم مي« رَسُولُهُ»را بر صفت 

 عبوديت و نبهوت و در علهي   است، ولي در پيامبرخدارا تأييد كرده

نظهر بهه    ،ر خلقهت انسهان  عبوديت و امامت جمع اسهت و چهون خداونهد د   

ن عبوديهت  ح و روشهن آ صهري  ينمونهه  زههرا عبوديت او دارد و فاطمهه 

خلقههتِ نبههوّت و امامههت، خلقههت     فرمايههد: مقصههد روايههت مههي  ،اسههت

مظهههر همههان عبوديههت پيههامبر  اسههت و در واقههع فاطمههه زهههرافاطمههه

در همهين   زههرا بهه فاطمهه   است و محبت شهديد پيهامبر خهدا    خدا

يابهد و در  عبوديهت خهود را مهي    وجود فاطمهه  يت كه در آينهراستا اس
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فَاطِمَقةُ  »فرمايد: مي بيند و لذا پيامبرعبوديت او مظهري از حقايق را مي

 24«الْوَنَّةِ، شَمَمْتُ رائِحَةَ اِبْنَتي فاطِمَقةَ حَ راءُ اِنْسِيَّةٌ، فَکُلَّما اَشْتَقْتُ اِلي رائِحَةِ

شهوم،  اسهت، ههر زمهان مشهتاق بهوي بهشهت مهي       اي بشرگونه فاطمه حوريه

فَما قَبَّلْتُها قَطُّ اِالّ »فرماينهد:  بويم. در حديث ديگري ميدخترم فاطمه را مي

كهه  بوسم، مگر ايهن رگز فاطمه را نميه 25«وَجَدْتُ رائِحَةَ شَوَرَةِ طُ بي مِنْها

مظههر   زههرا كهنم. پهس فاطمهه   بوي درخت طوبي را از او استشهمام مهي  

خواهنهد بهه بهشهت و    وقتهي مهي   يت بهشت است و حضرت پيهامبر جامع

 طوبي منتقل شوند و از آن حقايق غيبي بهره گيرنهد، بهه فاطمهه    يشجره

و توجّه به مقام  زهرابويند و ارادت به مقام فاطمهكنند و او را مينظر مي

، بهه همهراه خواههد داشهت     آن حضرت، قدرت چنين انتقالي را براي ما نيهز 

مقدمهه   زههرا گونهه مقامهاتِ حضهرت   ه در حدّ خودمان. توجه به ايهن البت

 شود.درك شب قدر مي يخواهد شد و زمينه براي معرفت به آن حضرت

 مقام جمع حقايق  حضرت فاطمه

هاي عالم مهادّه را نهدارد و ظرفيهت    شبي است كه محدوديت ،القدرليلة

از هزار شهب بهتهر اسهت،    فرمايد: آن بيشتر شبيه عالم معنا است، چراكه مي

هاي بيش از هزارشب در آن جمهع اسهت، مثهل قيامهت     يعني ظرفيت خوبي

شهود و جلهوي مها قهرار     ع مهي كه ظرفيت اعمهال يهك عمهر مها در آن جمه     

طهور كهه حهقّ    را آن زههرا فرمايهد: ههر كهس فاطمهه     حاال مهي  گيرد.مي
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را درك كههرده اسههت. يعنههي   القههدرليلققةمعرفههت اوسههت، درك كنههد،  

جها جمهع   مقامي است كهه حقهايق بسهياري را در خهود يهك      زهراهفاطم

و از ايهن جههت    جا ديدتوان آن حقايق را يككرده است و با نظر به او مي

ره صهد سهاله را    شود انسان در مسير معرفت به زههراي مرضهيه  گفته مي

 كند.يك شبه طي مي

ا دههد كهه قواعهد عهالم غيهب ر     اين جمالت براي اهل سلوك معنا مهي 

فهمند چگونه در عالم غيب، حقهايق بهه صهورت جهامع و در     دانند و ميمي

سَقمِعْتُ  »گويهد:  داريم كه: ابن عباس مهي حالت وحدت هستند. در روايت 

حَدِيثاً لَمْ ََدْرِ مَا وَجْهُهُ وَ لَمْ َُنْکِقرْهُ، سَقمِعْتُهُ يَقُق لُ إِنَّ رَسُق لَ      مِنْ عَلِيٍّ

ي مَرَضِهِ فَعَلَّمَنِي مِفْتَاحَ ََلْفِ بَابٍ مِنَ الْعِلْمِ يَفْتَحُ كَُُّ بَقابٍ  ََسَرَّ إِلَيَّ فِ اللَّهِ

حديثي از علي شنيدم كه چيزي از آن نفهميدم ولهي انكهارش    26«ََلْفَ بَابٍ

اش كليد ههزار بهاب   در بيماري هم نكردم. شنيدم كه گفت: رسول خدا

شهد.  بي ههزار بهاب بهاز مهي    از علم را به من به صورت سرّي داد كه از هر با

بهه جهان    دااين يعني تجلهي يهك حقيقهت اجمهالي از طريهق رسهول خه       

ك شهبه ره  يه از ايهن طريهق    و حضرت علهي  حضرت اميرالمنمنين

، رادِ آمهاده كهه در شهب قهدر بهه قلهب افه      اند، مثل اينصدساله را طي كرده

از  دهنهد و كليّهت نهور ههزار مهاه و بهتهر      حقايق را به صهورت اجمهالي مهي   

 رسد. هايي كه آمادگي دارند ميهزارماه به آن
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 داده شده به صورت جامع بوده مسلّم آن علمي كه به حضرت علي

اجمهالي در عهين   »شود: توحيد حقيقتي اسهت  طور كه گفته مي. هميناست

يعني از يك جهت در مقهام اجمهال و وحهدت اسهت و از     « كشم تفصيلي

 ي مخلوقات است.  در آينه شدنيك جهت در مقام ظهور و نمايان

اين تعريم از توحيد در بين عرفا و حكما تعريم مشههوري اسهت كهه    

كه شما يك مثل آن «حقيقت اجمالي است در عين كشم تفصيلي»توحيد 

بينيهد ولهي در عهين    كنيد و از يك جهت فقط رنهگ مهي  عكس را نگاه مي

ان و چشهم  هها را بهه صهورت لهب و دهه     بينيد، رنگهايي را ميكه رنگآن

ب اسهت و آن رنهگ اسهت،    توانيد بگوئيد اين لبينيد، به طوري كه نميمي

هها  ها به صورت لب در آمده، يعني در عين اين كه رنهگ چون همان رنگ

ها بهه شهكل تفصهيل بهه صهورت لهب و       به صورت اجمالي است ولي همان

دهان در آمده، اجماال  رنگ است، در عين كشم تفصيلي كه آن رنگ به 

، حقايق وقتهي بهه صهورت جهامع بهر      رت لب و دهان ظهور كرده استصو

ي قلب كسي تجلي كند، اجمالي است در عين كشم تفصيلي. يعنهي همهه  

توانيد بهه  كه شما ميشود، در عين آنجا در جان انسان جمع ميحقايق يك

 يمقهام  هركدام از نمودهاي آن نظر كنيد. مقهام قدسهي زههراي مرضهيه    

برد كه قلب انسهان همچهون شهب    چنان فضايي ميدر آن است كه انسان را

 .  شودقدر جامع حقايق هزارماهه مي
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 اي به عالم غيب دريچه فاطمه

از مقهامي بهراي آن    «فاطِمَةُ بِضْعَةُ مِنّي»د: نفرمايمي وقتي پيامبرخدا

نبهوت اسهت و    دهند كه آن مقام محل ظهور بهواطن غيهبِ  حضرت خبر مي

 گشهايد براي انسهان مهي  به صورت تفصيلي باطني نبوت را اي از حقايق پاره

 زههرا خواهد به آن حقايق دسهت يابهد، بهه مقهام فاطمهه     اگر كسي مي تا

از اقيهانوس معنويهتِ مقهام نبهوت بههره گيهرد.       و در آن راستا نزديك شود 

تصهحيح كنهيم و او    زهراعمده آن است كه ديد خود را نسبت به فاطمه

هاي ورود به عالم غيب بنگريم. در اين صهورت  دريچهرا به عنوان يكي از 

محهل ظههور بهواطن     واقع فاطمهشويد كه عجب  بهمرتبه متوجّه مييك

و اين راه و رسم تجلي هر حقيقت غيبي است كه بهه   نبوت بوده است غيبِ

 .كندوقتش بر قلب انسان تجلي مي

دهيم و بها  يهاي قدسي را تقليل ممشكل ما اين است كه حقايق و انسان

 زههرا فاطمهه نگريد يرا م القدرليلةكه  يچشم: با فرمايندكه به ما مياين

خود را همچنان سهطحي نگهه   نگاه  در نظر به زهراي مرضيهرا ببينيد، ما 

در منظهر جهان مها ظههور     هها  بهااليي  و ما بهاال نيهاييم  شود مگر مي داريم.مي

كه با معرفت به كنيم ميرا درست همان كاري كنند؟ در تقليل امور قدسي 

جاي صمديت و حضور حضرت حق در جاي يدهيم و جنبهانجام ميخدا 

 ي سهاده متعهالي را بها يهك عقيهده     يعقيهده دههيم و آن  هستي را تقليل مي

تواند عالم حسّ است ميبه مگر كسي كه منظرش بيشتر نمائيم. محدود مي

را در عهالم   زههرا اطمهه بفهمد و يا معني حضور غيبي فرا توحيد صمدي 

هر انساني با عهالم عبوديهت ببينهد و از     يي رابطهدرك كند و او را دريچه
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هرگههز انسههانِ گرفتههار حههسّ كههه آن ذات مقههدس اسههتفاده كنههد؟ همچنههان

بهه شهعوري    بها درك آن  كه . شب قدريتواند شب قدر را درك كندنمي

 د. تواند از آن شعور تغذيه نمايرسد كه تمام عمر ميمي

م، ابتهدا بايهد خهود را از    يرا درك كنه  زهرااگر بخواهيم مقام فاطمه

بها حقهايق   ظهور كند و بتهوانيم  مان بودن نجات دهيم، تا ابعاد آسمانيزميني

اهلل بههودن در بههين حقههايق آسههماني، مقههام سههرّدر آن صههورت  ميآشههنا شههو

كهه  حضهرت  گردد و مهددهاي غيبهيِ آن   ميآرام ظاهر آرام زهرافاطمه

 كند.مي، تأثير خود را بر ما مرحمت است عبوديت يمجسمه

ابتهدا از  كهه   بها خهدا اسهت   با حقايق قدسي همان راه ارتبهاط  راه ارتباط 

و بها نظهر بهه     خواهنهد خالق مهي  ،شويد اين مخلوقاتطريق تفكر متوجّه مي

آرام جههت قلبتهان بهه    آرامنمايانند ي خود ميانواري كه مخلوقات در آينه

شهود و احسهاس حضهور حضهرت     ي حيِّ حاضرِ سميعِ بصير متوجه ميخدا

با تجلي نور اسهماء الههي بهر قلبتهان     شود و حق براي قلبتان بيشتر و بيشتر مي

هها طهول   اين مسهير سهال  منور به نور پروردگار مي شويد. درست است كه 

و از ذكر و يهاد خهدا جهان    كشد تا دل را به سوي محبت به حق برسانيد مي

 را تغذيه كنيد ولي مگر غير از اين است كه در مسير نظهر بهه خداونهد    خود

خدا تصهور كنيهد   توانيد جهان را بيكشد كه ديگر نميكارتان به جايي مي

اين به جهت آن است كه مسير را  ؟توانيد خدا را نفهميدواقع ديگر نميو به

نيهز   زهرايفاطمهشناخت درست شرو  كرديد و در آن متوقم نشديد. 

بايد در چنين مسيري باشد كه ابتهدا متوجهه حقيقهت آسهماني آن حضهرت      
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از آرام سهوي آن حضهرت بينهدازيم و آرام   بشويم و سپس جهت جان را به

 شاءاهللبهره بگيريم. إنطريق باطن و جان خود از نور باطني حضرت 

 در رابطههه بهها حضههرت زهههرا    «هيعلتعالیاهللرضةةنا »حضههرت امههام خمينههي  

 ايند:فرممي

[ و چهون خورشهيدى بهر تهارك     زنى كه افتخار خاندان وحهى ااسهت  »
نهايهت  درخشد. زنى كه فضايل او همطهراز فضهايل بهى   اسالم عزيز مى

پيغمبر اكرم و خاندان عصمت و طهارت بود. زنى كه هر كسى بها ههر   
كهه   - ستايش او بر نيامده ياو گفتارى دارد و از عهده يبينش درباره
و  -فهم مسهتمعان بهوده   يز خاندان وحى رسيده به اندازهاحاديثى كه ا
انهد بهه مقهدار    اى نتوان گنجاند، و ديگران هرچه گفتهدريا را در كوزه

 27«.مرتبت او يفهم خود بوده، نه به اندازه

 فرمايند:مي مقام زهراي مرضيه يو در جاي ديگر در باره

اگهر مهرد بهود، نبهى     در اوست. زنى كه  ءهاى انبيازنى كه تمام خاصه»
 28«.ه بوداللّبود؛ زنى كه اگر مرد بود، به جاى رسول 

آيههها مههها نيهههز نبايهههد بهههه چنهههين نگهههاهي برسهههيم كهههه حضهههرت امهههام 

 در سلوك عرفاني خود به آن نگاه رسيدند؟ «هيعلتعالیاهللرضنا »خميني

 هاانسان یمقصد گمشده ؛فاطمهحضرت 

كافي اسهت كهه مها توجّهه      زهرابه فاطمه انگشت اشاره پيامبرخدا

ي بهاطني خهود   بها جنبهه  آن حضهرت بينهدازيم وآن مقهام را    مقام خود را به 
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بهه عنهوان يهك حقيقهت      زههرا كه نور فاطمهطريق است  از اين ،بنگريم

وقهت  شناسهاند، آن كنهد و خهود را بهه مها مهي     بر قلب ما تجلّي ميآسماني، 

كنيهد  با تمام وجود احسهاس مهي  آن حضرت نور جان ما است، ابيد كه يمي

ايهم. بهه قهول    ما است و ما از قديم بها آن حضهرت آشهنا بهوده     ياو گمشده

بايد درست نظر كرد  .«سوز من استآشنايي نه غريب است كه جان»شاعر 

ي در همهه هها  كهه آن  شهد و حضور ذوات قدسي را در هستي ديد و متوجّه 

حضهههرت روح  فهههت.هههها را يابايهههد نظهههر كهههرد و آن ،حاضهههرندعهههوالم 

نظهر   با چنين نگاهي به حقيقت ملكهوتي زههراي مرضهيه    «هيعلتعالیاهللرضةنا »اهلل

 فرمايند:كنند و ميمي

تمام ابعادى كه براى زن متصور است و براى يك انسان متصور است »
جلوه كرده و بهوده اسهت. يهك زن معمهولى نبهوده       در فاطمه زهرا

ى، يهك انسهان بهه تمهام معنها      است؛ يك زن روحانى، يك زن ملكهوت 
انسانيت، تمام حقيقت زن، تمام حقيقت انسهان. او   يانسان، تمام نسخه

زن معمولى نيست؛ او موجود ملكوتى است كهه در عهالم بهه صهورت     
انسان ظاهر شده است؛ بلكه موجود الهى جبروتى در صورت يك زن 

سهت و  هاى كمالى كه در انسان متصور اتمام هويت ...ظاهر شده است
ههاى  زنى كه تمام خاصه... در اين زن است -تمام- در زن تصور دارد

ههاى الهههى،  ههاى ملكههوتى، جلهوه  معنويههات، جلهوه ... در اوسهت  ءانبيها 
در اين موجهود   -همه - هاى مُلكى و ناسوتىهاى جبروتى، جلوهجلوه

مجتمع است. انسانى است به تمام معنا انسان؛ زنى اسهت بهه تمهام معنها     
براى زن ابعاد مختلفه است؛ چنانچه بهراى مهرد، و بهراى انسهان.     زن. از 

 يترين مرتبهه انسان است و نازل يترين مرتبهنازل ،اين صورت طبيعى
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نهازل،   ياست؛ لكن از همهين مرتبهه   مرد يترين مرتبهزن است و نازل
 يحركت به سوى كمال است. انسان، موجود متحرك است؛ از مرتبه

اين  طاهره يغيب، تا فنا در الوهيت. براى صديقه يطبيعت تا مرتبه
طبيعت شرو  كهرده اسهت،    يمسائل، اين معانى حاصل است. از مرتبه

حركت كرده است؛ حركت معنوى؛ با قدرت الهى، با دست غيبى، بها  
مراحهل را طهى كهرده اسهت تها رسهيده اسهت بهه          هاللّتربيت رسول 

 29.«اى كه دست همه از او كوتاه استمرتبه

كنيد احساس ميتأمّل بفرماييد،  زهراوقتي در احوال حضرت فاطمه

ايهد و سهخت طالهب    گويا آن حضرت آشنايي است كه از او فاصله گرفتهه 

براي آن حضرت حكايت از چنين شهعور بهاطني   اشك  او هستيد.ارتباط با 

شد و سپس دوري خهود را  خود متوجّه محبوب انسان وقتي دل دارد. چون 

 سهوزِ از طريق اشك، شود و جاري مي اشو احساس كرد، اشكنسبت به ا

هها در عهالم روحهاني    تها همهان اشهك    دنمايه اظهار ميدوري از محبوب را 

 هايي شوند براي نزديكي به آن محبوب باطني.  قدم

حركات و سكناتشان نمايش عبوديهت محهض    يدر همه زهرافاطمه

خداوند ما را براي آن خلهق  در مقام انساني هستند، درست همان چيزي كه 

مظههر همهان    زهراعبوديت است و فاطمه يكرده است. حقيقت هر انسان

هها در  انسهان  يدههد و همهه  را تشكيل مهي  است كه حقيقت انسان عبوديت

 در ايههن راسههتا حضههرت زهههراعمههق جههان خههود بههه دنبههال آن هسههتند و 
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از حقيقهت  تها انسهان   را به او بنمايانند حقيقت مطلوب هر انساني مأمورند تا 

 خود دور نماند. 

كند كه انسان به ههدف  كه زندگي وقتي معني پيدا ميگر نه اين است م

است كهه ههدف حقيقهي ههر انسهاني      حقيقي خود دست يابد؟ و مگر نه اين

مظهر بالفعل ايهن عبوديهت    عبوديت خدا است؟ و مگر نه اين كه فاطمه

هها اسهت و ههر    انسهان  يمقصهد و مقصهود همهه    زههرا است؟ پس فاطمه

واقهع بهه   طالب نزديكي بهه آن مقهام اسهت و كسهي بهه      ،انساني از عمق جان

سروسامان خواهد رسيد كه به هدف اصلي خود برسد و فاطمهه و فرزنهدان   

تنهها تمامها  بهه ههدف اصهلي خهود       نه فاطمه و پدر فاطمه و همسر فاطمه

اي كه حقيقتا  خانواده تنهااند، پس اند، بلكه خودشان هدف شدهدست يافته

باشند. لذا اگر ايهن  مي بيت پيامبراهلبرند، سر ميكامل به يبا سروسامان

واده داراي سروسهامان  يها آن خهان   ،كس نظهر كننهد، آن فهرد   خانواده به ههر 

 زههرا فاطمهه  جاست كه ما سهخت بهه توجّهه و نظهرِ    د و اينشوواقعي مي

 محتاجيم.

 اخت و از فاطميه را شين  تيوان فاطميه  ميي  از علي

 را علي

خلهق   «ما خَلَقْتُ الْوِنَّ وَ الْإِنْسَ اِلّا لِيَعْبُدُونَ» عرض شد خداوند فرمود:

كامهل  مظهر  فاطمه . و روشن شدبراي بندگيمگر جن و انس را نكردم 

است، يعني آن حضرت به آن هدفي كهه بهراي آن خلهق شهده     خدا بندگي 

 .يك زنهدگي ههم بهه همهين اسهت      است، رسيده است و سروسامان داشتنِ
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كسههاني كههه در بنههدگي خههدا كامههل  بههه عنههوان رسههول خههدا يخههانواده

انهد، در آن صهورت   واقع رسهيده خواستند برسند، بهبه آنچه كه مياند، شده

دري در بين خار مغيالن در غهروب عاشهورا،   دربه و نهشهادت در كربال نه 

كنههد و خههارج نمههياقعههي وسروسههامان آن كههدام ايههن خههانواده را از هههيچ

برايشهان قابهل تحمهل اسهت و از ايهن      همهه مصهيبت   آنجههت ههم   همهين به

 بيهت پيهامبر  تاريخ، اههل  يترين خانوادهسامانديدگاه بايد گفت: با سرو

مقهدس بنهدگي بهه     خوبي همديگر را يافتنهد و همهه در جههتِ   هستند كه به

  كه به بشريت كمك كردند.همديگر كمك نمودند، همچنان

اگهر   30«، لَقمْ يَکُقنْ لِفاطِمَقةَ كُفْق ٌ    لَ ْال عَلِقيٌّ »فرمايند: مي خدا پيامبر

در ايهن روايهت   . وجهود نداشهت   ، همسري همطراز فاطمهنبود علي

حضرت پروردگهار   يدر نظر بگيريد كه مقام واليت كليّهرا  مقام علي

ايهن  اسهت، يعنهي    زههرا فاطمهه  همسريِي شايستهو چنين انساني  31است

سنخيِ تكويني با همديگر دارنهد كهه بهر اسهاس     يك نو  همذوات مقدس 

جاسهت كهه   انهد و ايهن  سنخيِ تكويني، تشريعا  با هم ازدواج كهرده همان هم

بههرد و از مقههام  زهههراپههي بههه مقههام فاطمههه  تههوان از مقههام علههيمههي

 برد. پي به مقام علي زهرافاطمه

، كارههاي خانهه   مرتضيليو ع زهرابا توافق فاطمه پيامبرخدا

 يد و كارهههاي بيههرون منههزل را بههه عهههده  گذاردنهه را بههه دوش فاطمههه
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دانيد كه در آن زمان آب در منازل نبهود و بايهد بها    مي .قرار دادند علي

 يارهاي خارج از منزل هم كه به عهدهآوردند و كمشك از بيرون آب مي

بنهد مشهك پينهه     از دختر پيهامبر  يبود، پس چرا شانه عليحضرت 

ههاي  هها و فعاليهت  در جنهگ  بسته بود؟  معلوم است كهه حضهور علهي   

قهرار   كارها بر دوش فاطمه يط به تحقّق اسالم طوري بود كه همهمربو

و  ندهيچ اعتراضهي نداشهت   مرضيهتنها زهرايهمه نهنگرفت ولي با ايمي

 يهمهه خهاطر  اي از ايشهان شهنيده نشهد و بها طيهب     ترين گلههرگز كوچك

تر كهه  مهم هايرا از كار شانيا ،، بلكه كارهاي خانهندكارها را پذيرفته بود

ت طوالني بهود بهاز نداشهت و تهاريخ گهواه اسهت كهه        اتربيت فرزند و عباد

عبهادت و   يههاي تهاريخ و خانهه   تربيت بهترين انسان يايشان، خانه يخانه

ال آن خانه آيهه  نيايش گشت، به طوري كه خداوند در مورد آن خانه و امث

في بُيُ ت  اَذِنَ اهللُ اَنْ تُرْفَعَ وَ يُِْكَرَ فيهَا اسْمُهُ، يُسَبِّحُ لَهُ فيها »نازل فرمود كه: 

عبهادت   ينهي چهرا  ههدايت و نهور الههي در خانهه      يع 32«بِالْغُدُوِّ وَ الْاصقال 

المقهام باشهند و در آن   هايي كه خداوند اجازه داده رفيعآويخته است، خانه

، حضههرت بههاقر شههودبههرده مههينههام خههدا  ههها همههواره نهههخا

و در شهناخت   33.ي علهي اسهت  ي انبيهاء و خانهه  ها، خانهخانهفرمايند: آنمي

كهه چگونهه انهوار     از اين مسئله هرگز نبايد غفلهت كهرد   حضرت فاطمه

اند و چگونه عالم تكهوين در اختيهار   الهي در آن فضا حضور و ظهور داشته

ا قرار داشته، در رابطه با در اختيارداشتن نظام تكوين در خبر داريم كه هآن
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 مرا گسيل داشت تها علهى   روايت كرده است: رسول خدا« ابوذر»

 حضهرت علهى   يرا به حضور حضرتش بخوانم. به اين منظور بهه خانهه  

رفتم. او را به بيرون از خانه خواندم، پاسخى نداد. بازگشهتم و جريهان را بهه    

فرمود: بهاز گهرد و علهى     تقديم داشتم. رسول خدا ض رسول خداعر

آن  يرا كه در خانهه اسهت بهه سهوى مهن بخهوان. بهراى بهار دّوم، بهه خانهه          

حضرت رفتم و او را به خارج از خانه دعوت كهردم، در ايهن حهال صهداى     

آسياى دستى كه به آردكردن مشغول بود، به گوشهم رسهيد. از شهكاف در    

آسيا به كهار خهود مشهغول اسهت و كسهى آن را حركهت       نگاه كردم ديدم 

را صدا كردم و ايشان پاسخ مرا داد و با  دهد. در همين موقع، على نمى

تهو را بهه سهوى     كمال خوشروئى از خانه بيرون آمد. گفتم: رسول خهدا 

شهتافت.   با سرعت بهه حضهور پيغمبهر اكهرم     خواند. علىخويش مى

نگريسهتم و  مهى  بر، من به رسول خداپس از ورود به حضور مبارك پيام

 نگريسهت. در ايهن هنگهام پيغمبهر    هم بهه سهوى مهن مهى     رسول خدا 

فقلت: يها  » اى؟ اى اباذر  در ضمن انجام مأموريت خويش چه ديده فرمود: 

رسول اللّه عجيب من العجب، رأيت رحى تطحن فى بيت علىّ و ليس معها 

 يكنون نديهده بهودم؛ در خانهه   آورى كه تا، گفتم: كار شگفت«أحد يرحى

را حركههت كنههد ولههى كسههى آنديههدم كههه آسههياب حركههت مههى علههى

فرمههود: اى ابههاذر  همانهها بههراى خههداى تعههالى   دهههد  رسههول خههدا نمههى

گردنهد ايشهان را موظهم داشهته تها آل      فرشتگاني هستندكه گِرد جهان مهي 

 34«.را يارى كنند محمّد
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 طمهتسبيحاتي آسماني، عامل نمايش گوهر فا

اساس تربيت؛ خانه و خانواده اسهت و محهال اسهت غيهر از مهادر كهس       

ديگههري بتوانههد نيازهههاي تربيتههي روح كههودك را بههرآورده سههازد و لههذا    

خواهد بهه عنهوان يهك مهادر نهايهت هّمهت را در تربيهت        مي زهرافاطمه

تصور فرمود اگهر كمهك كهاري    در اين رابطه فرزندان خود به كار ببندد و 

تهر اسهت. در همهان زمهان كنيهزي را بهه       در امهر تربيهت، موفهق    داشته باشهد 

تقاضا كرد چنانچهه ممكهن    زهراهديه كرده بودند و لذا فاطمه پيامبر

باشهد   است آن كنيز جهت كمهك بهه امهور خانهه در كنهار فاطمهه      

د و نكنرا در افقي ديگر جستجو مي زهرافاطمه پيامبرخداي ول 

« آن كنيز را به تو بدهم يا چيز بهتهري را؟  »: ندسنال فرمود لذا از فاطمه

هاي بزر  از هر چيهزي، آن وجهه عهالي و افضهل را     معلوم است كه انسان

 نمهاز ترين بُعد روحانيخوانند، آن عاليطلبند، حتي نمازي را هم كه ميمي

از شدت قيام پاهاي مباركش  زهراكنند، به طوري كه فاطمهرا طلب مي

د: چيز بهتهر از كنيهز   نگوينيز مي كند. حاال در جواب پيامبر خداورم مي

آينهد و  آن حضهرت مهي   ياي آن روز به خانهفرد خواهم. پيامبرخدامي

بهه   براي شما اين ذكر را آورد. و تسبيحات مشهور فرمايند: جبرئيلمي

   35دهند.به حضرت آموزش ميرا  زهراتسبيحات فاطمه

و  عرض بنده روي اين نكته اسهت كهه خداونهد متعهال و پيامبرخهدا     

درون خواهنهد در  سرا  دارند كه مي چه گوهري در فاطمه جبرئيل
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تعهالي كامهل   با چنين اذكار آسهماني، گهوهر فهاطمي بهه      ،مشكالت يهمه

كهه   يرا بهه او ندادنهد، در عينه   كنيهز  آن  رسهول خهدا  تنهها  برسد و لذا نه

، ذكهري از آسهمان بهراي او    باقي بودند در آن مشكالت زهراي مرضيه

كامل در بندگي تر از قبل را در قامتي به نهايت افراشته زهرافرستادند تا 

راهنمهايي قهرار دهنهد بهراي     و گهوهر وجهود او را   بنمايانند خدا، به بشريت 

ين تحمل بار مشكالت در زندگي، با ملكوتِ اين خواهد در عكه مي يكس

 عالم زندگي كند.

بخشهيدن  را مسهتعد تحقّهق   زههرا فاطمهچون جان  خدا و رسولش

براي او فرسهتادند. در تسهبيحات   را اذكار ديدند چنين اذكاري حقيقت آن 

محهل   فاطمهه حضهرت  قلهب  ، «اكبهر اهلل»با تحقق ذكر  زهراي مرضيه

يي پروردگار خواهد بود و تمام قلبِ حضرت را نهور  تصديق و اظهار كبريا

كبريايي حضهرت  گيرد تا هركس خواست به مقام فهم كبريايي حق فرا مي

مرتبهه   34مدد بگيهرد و ايهن ذكهر را     زهراوارد شود از روح فاطمه« اهلل»

بهه طهور كامهل     فاطمهه حضهرت  قلب  ،«اَلْحَمْدُهلل»با تحقق ذكر بگويد و 

گهردد و حضههرت بها تكههرار آن ذكههر آن را   هههي مههيتجلههي جمهال ال محهل  

كس خواسهت بهه مقهام تصهديق و اظههار      كنند و معلوم است هرميتصديق 

بايهد  حضرت اهلل برسد و قلب او محل تجلي نور جمال الهي گردد، « حمدِ»

با تحقهق  مرتبه بگويد. و  33مدد بگيرد و آن ذكر را  زهرااز روح فاطمه

محهل تجلهي اسهم جهالل حهق       فاطمهه حضهرت  قلهب   ،«اهللسُبْحانَ»ذكر 

دارد و هركس خواسهت قلهب   گردد و حق را از هرگونه نقصي منزه ميمي
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مند از نور اسم جهالل الههي شهود بايهد در ذيهل شخصهيت ملكهوتي        او بهره

 آن ذكر را تكرار كند. مرتبه   33زهراي مرضيه

فرمهود   هديهه  كه خداوند به فاطمهيد: در اين اذكار ئفرماميمالحظه 

 ياز آينهه  تها رمز و رازي نهفته اسهت كهه اهلهش نبايهد از آن غافهل شهوند       

 برند. بالزم را  ي آن اذكار بهرهدر فهم اسرارِ زهرامقدس فاطمه

 زهراظرفيت حقيقت وجودي فاطمه

فَمَنْ عَرَ َ فاطِمَةَ »: كهه  فرمايندمي صادقآنچه حضرت با توجّه به 

از طريهق  نظهر كنهيم كهه    رازي بايد به  36؛«الْقَدْردْ اَدْرَكَ لَيْلَةَحَََّ مَعْرِفَتَها، فَقَ

به اين امر بايد با نگاه و با توجه شود و وده ميبر ما گش معرفت به فاطمه

نگريسهت تها در شخصهيت روحهاني آن      زههرا به فاطمهه  يخاصفرهنگ 

آن به كه خداوند در رابطه با  يالقدرليلةرا درك كرد،  القدرليلةحضرت، 

تواني دريهابي  تو چه مي «الْقَدْروَ ما اَدْريكَ ما لَيْلَةُ»فرمايد: مي پيامبرش

بلندمرتبهه اسهت كهه بهه راحتهي       بشه آن  مقهام  چنهان . يعني آنالقدرليلةاز 

آمهادگي  توان به حقيقت آن دست يافت. حال حساب كنيد چقدر بايد نمي

در منظر ما قرار گيرد  حضرت فاطمهوجودي ابعاد روحاني پيدا كنيم تا 

كه ظرفيت نماياندن حقهايقي را دارد كهه در ههزار مهاه     شب قدر و همچون 

راه صد ساله را يك شهبه طهي كنهيم.     ممكن نيست، بتوانيم با نور فاطمه

، از نظهر  تواند در ذيل بندگي خدا در متن شريعت محمهدي مين يك ز

ل مالئكهه و روح  محل نهزو بيابد و قلب او وسعتي به وسعت قرآن وجودي 
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 مِهنْ » كننهد زيهرا فرمهود:   گردد كه حقيقت هر امري را بر آن قلب نازل مهي 

 «اِنّقا اَنْزَلْنقاهُ فقي لَيْلَقةِ الْقَقدْر     » يدر تأويهل آيهه   صهادق امام«. كُلِّ اَمْر

« اهلل»بها ايهن حسهاب نهور حضهرت       ،«اَهللُ»، وَالْقَدْرُ «فاطِمَةُ»اَللَّيْلَةُ ند: ودفرم

ههركس  تنهها  را فهرا گرفتهه و نهه    و شخصيت زهراي مرضهيه  تمام وجود

بلكه نور حضرت اهلل را حقيقتا  شناخت، شب قدر را درك نموده  فاطمه

او نيز مثل شب به اين نام آن است كه  گذاري فاطمهعلت نامرا شناخته. 

مخلوقات از معرفهت او  قدر به راحتي قابل درك نيست و حقيقتا  بسياري از 

 و عقول خلق به كنه معرفت او نخواهند رسيد.   انده شدهباز گرفت

 حقيقت قرآن به صورت دفعي در شب قدر بر قلهب مبهارك پيهامبر   

بر قلب او نازل گشهته  همان شب است كه قرآن  نازل شده و حاال فاطمه

قرآن را در خود دارد. عمده آن  يو ظرف وجودي او وسعت پذيرش همه

زههراي  متوجهه ظرفيهت وجهودي حضهرت      است كه از طريق اين روايهات 

نهايهت تهالش را   قلبي با آن حضهرت   در هماهنگيِتا بتوانيم شويم  بتول

 بكنيم.  

مسلّم ظرفيهت تكهويني حضهرت در آن حهدّ بهوده كهه يهازده امهام كهه          

اند، مستقيم و غير مستقيم از او متولد شوند. با اين تفاوت همگي عِدل قرآن

ي نِ مجسم است و كسي نمهي توانهد در سهيره   كه سيره و سخن امامان، قرآ

كه در قرآن صامت امكان تفسير بهه رأي  ها تفسير به رأي كند، در حاليآن

هست. قرآن خودش معصوم است، امها چهون سهاكت اسهت ممكهن اسهت       

اي در آن انحراف ايجاد كنند و لذا نياز بهه كسهاني دارد كهه آن را بهه     عده

بودند كهه در مقهام خهود     يهاين انسانمنشأ چني نطق آورند، فاطمه زهرا
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طهور  اند. معاويه توانست با قرآن به جنهگ قهرآن آيهد ولهي ايهن     قرآن ناطق

ي آن بهه جنهگ علهي رفهت، سهيره      ي علهي نيست كه با نظهر بهه سهيره   

در  كند و به همهين جههت علهي   حضرت امكان سوء استفاده را كم مي

رج محاجّههه كننههد، عبههاس وقتههي بنهها اسههت بهها خههواي خههود بههه ابههنتوصههيه

ها حجت نياور، زيرا قرآن داراي وجهوه  فرمايند: از طريق قرآن براي آنمي

گويي و خصم تو چيهز ديگهر، لهيكن بهه سهنت      مختلم است، تو چيزي مي

ها گفتگو كن كهه در ايهن صهورت راه تهوجيهي بهراي      با آن رسول خدا

 نيز هست. البيتي اهلهمين بركت براي ما در سيره 37ماند.ها نميآن

 با فاطمه راز دوستي پيامبر

د كه هر وقهت  نبينچه مي جان فاطمه يدر آينه خدا راستي پيامبر

د نه كند آخهرين كسهي را كهه مالقهات مهي     ند از مدينه خارج شهو نخواهمي

كهه  را د، اوّلهين كسهي   نه گرداست و هر وقت به مدينه برمهي  زهرافاطمه

چشهم  بهراي هميشهه   ت. آيها بايهد   اسه  زههرا د، فاطمهه نه فرمايمالقات مهي 

ي سهيره آيا  ؟دوستداران اين خاندان از راز و رمز اين نو  ارتباط بسته باشد

امور نظرها بهه   يحكايت از آن ندارد كه بايد در ابتدا و انتها رسول خدا

باشد تا زندگيِ زميني بهه كمهك آن حهوراء انسهي بهه آسهمان و        فاطمه

 ملكوت مدّ نظر ما باشد؟  يملكوت متصل گردد و همواره رائحه

بهود و مهادرش    اويس قرني سهخت مشهتاق مالقهات بها رسهول خهدا      

دارد، بها  رسهيد ديگهر از او چشهم برنمهي     دانست اگر اويس به محبوبشمي
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بيش از يك روز در مدينه نماند و اويس با پذيرش كه فرزندش شرط كرد 

د كهه  يرسه ه مدينه قتهي بهه   وو اين شرط از يمن به سوي مدينه حركت كرد 

موفههق بههه ديههدار   در آن يههك روز در مدينههه نبودنههد و   خههدارسههول

برگشهت و  بهه يمهن   نشد و طبق قولي كه به مادرش داده بهود   پيامبرخدا

اِنّي لَاَ جِدُ نَفَقسَ القرّحمنِ   »وارد مدينه شدند، فرمودند:  چون پيامبرخدا

يمهن استشهمام    را از طهرف از نَفَهس رحمهان    يمهن بهوي   38«مِنْ قِبََِ الْقيَمَن 

رفتنهد  آمدنهد و مهي  ها به مدينهه مهي  كنم. عرض بنده اين است كه خيليمي

از آثهار   پيامبرخهدا  تها نبهود  نَفَهس رحمهان   ولي وجودشان مظههر ظههور   

بهه   توجّه خهاص پيامبرخهدا  را بيابند و  ينَفَس رحمانها بوي وجودي آن

فَاطِمَقةُ  »: اينهد فرممهي است و در همين رابطه در همين راستا  زهرافاطمه

 39«حَ ْرَاءُ إِنْسِيَّةٌ فَکُلَّمَا اشْتَقْتُ إِلَى رَائِحَةِ الْوَنَّةِ شَمِمْتُ رَائِحَةَ ابْنَتِي فَاطِمَقة 

خهواهم بهوي بهشهت را    ههر وقهت مهي   اي انسهاني اسهت كهه    فاطمه حوريهه 

در  كهه پيامبرخهدا  عالوه بهر ايهن  بويم. را ميفاطمه دخترم  استشمام كنم

با بهشت ارتباط دارند، عمل آن حضرت  زهرااز طريق فاطمهل همان حا

بنگهريم و چگونهه از    زههرا تذكري است براي ما، كه چگونه بهر فاطمهه  

گيري خود را بهه سهوي بهشهت بهه     طريق آن حضرت بهشتي شويم و جهت

  فعليت در آوريم.

او بهه بهشهت   طريق از  خدا اي كه پيامبرما از فاطمهحيم نيست آيا 

كهه مقهام متعهالي او را    شوند، به سادگي بگهذريم و بهه جهاي ايهن    قل ميمنت
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بهه  از توسل  و درك كنيم و خود را باال ببريم، آن حضرت را پايين بياوريم

كهه   كهه پيهامبر و ائمهه   آن مقام قدسي متعالي محهروم شهويم؟ در حهالي   

سهلّم  بينند از باال بودن مقام آن حضهرت خبهر دادنهد و م   هاي باال را ميمقام

براي ارتباط با آن مقام، بايهد كمهي هّمهت كهرد و از حالهت عهادي قهدمي        

 باالتر گذاشت.

ضههي بيننههد كههه رارا بههزر  مههي زهههراقههدر فاطمهههآن پيامبرخههدا

طهوري كهه   قدسي دخترشان بنشهيند، بهه   يشوند گردي از دنيا بر چهرهنمي

اي با پهرده  رفتند و زهرافاطمه يبه سوي خانهوقتي از سفري برگشتند و 

گشهته و  كمهي گرفتهه    ،رو شهدند روبهه آويزان بهود  خانه  بر درِكه دار نقش

رسهيد، پهرده را جمهع كردنهد و خهدمت       زههرا برگشتند. خبر به فاطمهه  

همهين كهه كهار او را مالحظهه كردنهد       فرستادند، و پيامبرخهدا  پيامبر

فدايش باد،  و سه بار فرمودند: پدرش خواستمهماني كرد كه مي»فرمودند: 

در  زههرا فاطمهه  يقدر آينهه آري آن 40.«محمّد نيستدنيا از محمّد و آل

حاضهههر نيستهنههد    دادن حق و حقيقت پرتأللن است كهه پيامبرخهدا  نشان

پهر رمهز و راز را    ياين آينهه  حتهي چيههزهاي مباحي 

رت پروردگارنهد  فهيض حضه   يكدر نمايد. دنيا براي خانهداني كهه واسهطه   

لَيْسَتِ الدجنْيَا مِقنْ مُحَمَّقد  وَ لَقا    »و در ادامه فرمودند:  تواند مطلوب باشدنمي

مِنْ آلِ مُحَمَّد  وَ لَ ْ كَانَتِ الدجنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْخَيْقرِ جَنَقاحَ بَعُ ضَقةٍ مَقا     

محمد و آل محمد نيست و اگر دنيها  دنيا براي  41«سَقَى مِنْهَا كَافِراً شَرْبَةَ مَاء 
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آب  يكافري به مقدار يك جرعهه  به مقدار بال مگسي ارزش داشت، هيچ

 كهه برخهورد فاطمهه   آنپس از  و پيامبرخدا .شداز آن برخوردار نمي

 حركت كردند. فاطمه يرا ديدند، برخاستند و به سوي خانه

 راه محبت به فاطمه

چهه   د كهه پيهامبر خهدا   نه حظه كنمالمقصود من آن است كه عزيزان 

نسهبت   در حركات و گفتار رسول خدادارند و  زهرانگاهي به فاطمه

كهار  توجّهه خهود را بهه   چه رازي نهفته اسهت كهه بايهد     به زهراي مرضيه

بهه   زههرا مقهام فاطمهه  در برخورد با  گيريم تا از اشارات پيامبر و ائمه

ر و بهه صهورت عهادي قابهل     حقيقت آن راز دست يابيم، رازي كه در ظهاه 

يك زن است و زن مهأمور اسهت    جايي كه فاطمهدسترسي نيست. از آن

كههه خههود را در حجههاب نگههه دارد تهها در معههرض نامحرمههان قههرار نگيههرد،  

 يهسهت بهيش از آنچهه در بقيهه     حقيقتي هم كه در نزد زههراي مرضهيه  

ه تهوان متوجه  مهي  معصومين هست، باطني است و با اشارات رسول خهدا 

آن مقام شد و هر كس توانست كاري براي خود بكند از همين طريق بهوده  

دانم كه اگر توانستيم نسهبت خهود را بها آن حضهرت     است. همين اندازه مي

دنبهال آن بهوديم در قلبمهان    بهه  شاءاهلل آن محبتِ نهابي كهه   إندرست كنيم 

ن كردولي درست نگاهكردن دست ما نيست زيرا محبت پيداشود. ظاهر مي

نسههبت بههه زهههراي  معصههومين يو از اشههاراتي كههه رسههول خههدا و ائمههه

اند سرسري نگذشتن، دسهت مها اسهت. و بها ايهن مقهدمات       داشته مرضيه

كه گونه آيد. همانميپيش خود خودبه  به آن ذات مقدسمحبتِشاءاهلل إن
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ه با معرفت به توانيد اراده كنيد به خدا محبت بورزيد، بلكه شما در ابتدا نمي

 ،دنيها از قلهب   محبهتِ كهردن  با زهد در دنيا و خارجو  نالعالميحضرت ربّ

 كند.ظهور ميخود محبت به حضرت پروردگار خودبه

متوجهه شهديم   روشهن شهد و    بهه فاطمهه   وقتي معني محبت پيامبر

قلب پيامبري كه در سالمت محض است و از هرگونه شركي خالي اسهت،  

 جههت ههر قلهبِ   شهويم  متوجهه مهي  د، ورزمحبهت مهي  اينچنين  به فاطمه

 به سوي محبت به فاطمهه نزديك است  كه به حضرت محمدسالمي 

بهه  م، يدنيا فاصله بگيهر به از محبت هر اندازه  در ذيل نور محمداست و 

هاي باطني عهالم وجهود آگهاهي    از جنبهو  ميگردنائل مي محبت فاطمه

اي از نحهوه آن قلهب وارد   بهر قلبهي افتهاد،    زههرا اگر نور فاطمهيابيم. مي

نهفتهه   كه در مشرب زهراي مرضيه شودحضرت پروردگار مي عبوديتِ

تهر عمهل   هها سهريع  ي مشهرب است، مشربي كهه در رجهو  الهي اهلل از همهه    

 ََوَّلُ»اينطور از آن خبر دادنهد كهه    كند، به آن معنايي كه رسول خدامي

شهود  صهي كهه داخهل بهشهت مهي     ين شخاول 42«الْوَنَّةَ فَاطِمَة يَدْخَُُ شَخٍّْ

فاطمه است. مالحظه بفرمائيد كهه ايهن اوليهت يهك اوليهت و تقهدم عهادي        

 نيست بلكه تقدم وجودي و تكويني است، به اين معنا كه زهراي مرضيه

ي جوانهب حضهور حهق    ي توحيدي قرار دارند و به همهترين مرتبهدر عالي

جايي كه مقصهد  اند. و از آنتواند برسد، رسيدهدر هستي كه يك انسان مي

رسهد  كسي به سروسهامان مهي  ها در بندگي بايد توحيد باشد و ي انسانهمه
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تهرين  باسروسهامان  زههرا كه به مقصد حقيقهي خهود برسهد، پهس فاطمهه     

 ها است. گفت:انسان
 سههامان شههود در راه عشههق هركههه بههي

 

 در ديهههار دوسهههت سهههامانش دهنهههد  

 هركههه نَفْههس بُههت صههفت را بشههكند   

 

 ر دل آتهههههش گلسهههههتانش دهنهههههدد

 

 را نديدند فاطمه

دههد  كه پيرو آن به تاريخ مهي سروساماني و  توحيد زهراگستردگي 

سروسهامان  را بهي  فاطمهه بهه همهين جههت    روشن نيست و براي هركس 

 حضهرت آن هاي ظاهري آن حضرت را در درون بندگيِ بينند، پريشانيمي

نه به همين جهت يابند و نميرا  و اُنس و آرامش با خداپروردگار  نسبت به

تواننهد آن حضهرت را   ميرا درست ديدند و نه در قيامت  در دنيا فاطمه

إِذَا كَانَ يَ ْمُ الْقِيَامَةِ تُقْبِقَُ ابْنَتِقي فَاطِمَقةُ    »فرماينهد:  مي . رسول خداببينند

ا مِنْ لُؤْلُؤٍ رَطْعٍ قَ َائِمُهَقا مِقنَ   عَلَى نَاقَةٍ مِنْ نُ قِ الْوَنَّةِ مُدَبَّوَةَ الْوَنْبَيْنِ خَِْمُهَ

الزُّمُرُّدِ الْأَخْضَرِ ذَنَبُهَا مِنَ الْمِسْكِ الْأَذْفَرِ عَيْنَاهَا يَاقُ تَتَانِ حَمْرَاوَانِ عَلَيْهَا قُبَّقةٌ  

هِ وَ مِنْ نُ رٍ يُرَى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا وَ بَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَقا دَاخِلُهَقا عَفْق ُ اللَّق    

خَارِجُهَا رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَى رََْسِهَا تَاجٌ مِنْ نُ رٍ لِلتَّاجِ سَقبْعُ نَ رُكْنقاً كُقَُّ رُكْقنٍ     

ءُ الْکَ ْكَعُ الدجرِّ ج فِي َُفَُِ السَّقمَاءِ وَ  ءُ كَمَا يُضِيمُرَصَّعٌ بِالدجرِّ وَ الْيَاقُ تِ يُضِي

وَ عَنْ شِمَالِهَا سَبْعُ نَ ََلْفَ مَلَك  وَ جَبْرَئِيَُ آخٌِِ  عَنْ يَمِينِهَا سَبْعُ نَ ََلْفَ مَلَك 

بِخَِِامِ النَّاقَةِ يُنَادِ  بِأَعْلَى صَ ْتِهِ غُضُّ ا ََبْصَارَكُمْ حَتَّى تَوُق زَ فَاطِمَقةُ بِنْقتُ    

دٌ إِلَّقا غَضُّق ا   فَلَا يَبْقَى يَ ْمَئِِ  نَبِيٌّ وَ لَا رَسُ لٌ وَ لَا صِدِّيٌَ وَ لَا شَهِي مُحَمَّد  
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 43«ََبْصَارَهُمْ حَتَّى تَوُ زَ فَاطِمَةُ فَتَسِيرُ حَتَّى تُحَاذِ َ عَرْشَ رَبِّهَا جَقََّ جَلَالُقهُ  

هاى بهشهت بهه محشهر    اى از ناقهچون روز قيامت شود دخترم فاطمه بر ناقه

رو كند كه دو پهلوي آن شتر حريرهاي بهشتي آويزان اسهت و مههارش از   

و چهارپههايش از زمههرد سههبز و دمههش از مشههك اذفههر و دو   لنلههن مرطههوب

است از نور كه بهرونش از  ايچشمش از ياقوت سرخ است، بر پشت آن قبه

درونش ديهده شهود و درونهش از بهرونش، درون آن گذشهتِ خداسهت و       

برونش رحمت خدا، فاطمه تاجى بر سر دارد كه داراي هفتاد ركن است و 

ت اسهت، بدرخشهد چنانچهه بدرخشهد اختهر      هر ركنى مرصّع بهه دُرّ و يهاقو  

فروزان در افق آسمان و بر سهمت راسهتش هفتهاد ههزار فرشهته باشهد و بهر        

چپش هفتاد هزار فرشته و جبرئيل مهار آن ناقهه را گرفتهه و بهه بانهك بلنهد      

فرياد كشد: ديده بر هم نهيد تا فاطمه دختر محمد بگذرد. نماند در آن روز 

كه همه ديهده بهر ههم نهنهد تها      شهيدى جز آن پيغمبر و رسول و نه صديق و

 رساند.« جلّ جالله»فاطمه بگذرد و خود را برابر عرش پروردگارش 

حقيقت هرچيز شرايطي است كه در مقام خود قيامت كه دانيد حتما  مي

آن قهدر متعهالي    و حقيقهت زههراي مرضهيه   شود به طور كامل ظاهر مي

انهد تها آن حهدّ چشهم     وانسهته ههايي آنچنهان بهزر  نت   است كه حتهي انسهان  

را كامههل درك نماينههد.  بههين پيههدا كننههد كههه حقيقههت فاطمههه  حقيقههت

ههايش،  و ههدفِ ديهدن   اندر دنيا تمام افق جانشاي چون عدهكه طور همان

، در آن انهد وجود نيهاورده دنيا و امور دنيا بوده و چشم خدابين براي خود به

اي هههم تهها آن حههدّ عههده ،د كههه آيههات الهههي را ببينههدنههعههالم چشههمي ندار
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انسهان در دنيها   آشنا باشهند. اگهر    اند كه با حقيقت زهرابين نشدهحقيقت

كهرد، در قيامهت   نتقويهت  حقهايق معنهوي را   ديد و چشمِ ديدن فقط دنيا را 

ديهده  سهت بها چشهم خهدابين     هآنچهه در قيامهت   شود زيرا نابينا محشور مي

 ه در دنيا است در قيامهت ك يشود و آنچه هم كه در دنياست به آن شكلمي

وَ مَقنْ اَعْقرَضَ عَقنْ    »فرمايهد:  مهي رابطه در همين نيست. خداوند در قرآن 

از در دنيا كسي كه  44«الْقِيمَةِ اَعْميذِكْر  فَاِنَّ لَهْ مَعيَُةً ضَنْکا وَ نَحُُْرُهُ يَ ْمَ

ياد من روي برگردانهد زنهدگي سهختي خواههد داشهت و در قيامهت كهور        

رَبِّ لِقمَ  »: دپرسه طهرف مهي  آيهه هسهت كهه     ي. در ادامهه شهود محشور مي

چرا مرا كهور محشهور   اي پروردگار من   «حََُرْتَني اَعْمي وَ قَدْ كُنْتُ بَصيراً

فرمايد: قضيه چنين بود كهه آيهات   كه در دنيا بينا بودم. ميكردي، در حالي

يجاد ها را فراموش كردي و چشم خدابين در خود اما براي تو آمد و تو آن

اگر كسهي در دنيها چشهم دلهش را بهاز نكنهد و خهدابين نشهود در          .ننمودي

جا بتواند آن عهالم را  شود و چشمي ندارد كه در آنقيامت كور محشور مي

 كه سراسر حقيقت است ببيند.  

اند كه دستور بين با خود نياوردهاهل محشر چشم فاطمهكه معلوم است 

جايي كه از آنبين نيستيد. شما فاطمه شود چشم خود را برگردانيد،داده مي

و شهود  صهادر مهي  وجهودي افهراد    يدستوري براساس درجهه در قيامت هر 

و نهه اعتبهاري، پهس     تكهويني اسهت  وجودي و  ، دستوراتجادستورات آن

مهثال   رسيده باشهند.   كمي بتوانند در دنيا به مقام درك فاطمه يبايد عده
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اِخْسِققئُ ا فيهققا وَ » :دهههدسههتور مههياي دوقتههي خداونههد در قيامههت بههه عههده

معلهوم  ، «ههيچ سهخن نگوييهد    چخ  » 45«التُکَل مُ ا

د نه اعتبهاري ندار  يجا كلمات جنبهآنچون در اند. شده به واقع سگاست 

يابهد از ايهن جههت بايهد     ظههور مهي  واقعيهت هركسهي   جايي است كه بلكه 

دهنهد كهه روي خهود را    اههل محشهر مهي   دستوري كهه بهه   متوجه باشيم در 

خواهد عبور كنهد، رازهها و رمزههايي را    مي زهراچون فاطمه ،برگردانيد

كنند. اگر كسي در دنيا با رياضت در بنهدگي خهدا، خهود را بهه     گوشزد مي

ترِ دين نظر نداشته باشهد، از  هاي باطنيو به جنبهعالم بندگي نكشانده باشد 

 بسهياري از حقهايق  از عمهال   وم اسهت و  محهر  حضرت فاطمهه ديدن نور 

اعمهال  يعني « خيرالعمل»محروم است. مگر ما در روايت از معصوم نداريم 

بههين نشههد، پههس اگههر كسههي فاطمههه 46؟و فرزنههدان آن حضههرت فاطمههه

و  كندرا گم ميدر مشرب فاطمي كند، چون عبوديت خيرالعمل را گم مي

جمهال عصهمت كبهري، محهروم     از مطلع انوار ملكوتي در تعيّن انساني، در 

ي القهدرِ متعهيَّن كهه ظهرف قبهول همهه       ليلةشود و از ادراك و ارتباط با مي

 ماند.بهره ميقرآن به صورت جامع است، بي

شهود فكهر كنيهد تها معنهاي      القدر نازل مي ليلةبه جامعيت قرآني كه در 

طور كه با روشن شود و بفهميم همان بودن حقيقت زهراي مرضيهباطني

القدر را درك كرد و بهه   ليلةتوان داري ميزندهداري و شببندگي و روزه
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آيد بصيرت پيدا نمود، به همهان روش  تقديرات الهي كه در آينده پيش مي

را درك كرد و به آن بصيرتي دسهت يافهت كهه     توان زهراي مرضيهمي

توان گفت: نور جامعي است كه تنها از مقهام  تنها در وصم آن بصيرت مي

 تواند به بشريت برسد.مي فاطمه

 ی فاطمی حکمت عصمتی در کلمه

 فصهوص  شهرح  در ممَه الهِدّمِه مُ»حضرت آيت اهلل حسن زاده در كتهاب  

 عصمتيه في كلمه فاطميه، مي فرمايند: حکمةدر فصّ  «الحكم

 مهردان  بلكه دباش داشته اختصاص مردان به تنها كه نيست مقامى     نبوت»

 اى گفتنهد  مالئكه كه هنگامى»: فرمود تعالى خداى: ساويندم آن در زنان و

 برتهرى  عالميهان  زنهان  بر را تو و گردانيد پاك و برگزيد را تو خداى  مريم

 اصهحاب  خهامس  مقهام  يبهاره  در پس( است چنين مريم مقام اگر) 47.«داد

 از را پليهدى  تعهالى  خهداى  كهه  است كسانى از و بوده قدر يليله كه كساء

 انديشى؟مى چه نموده پاك هاآن

 تعالى خداى سخن مثل است تغليب بر روايات و آيات از بسيارى تعبير

 و بهاش  مطيهع  را پروردگهارت   مريم اى»: فرمايدمي كه مريم يباره در

 در تعهالى  حهق  ديگهرِ  سهخن  و. «نمها  ركهو   كنندگانركو  با و نما دهسج

 ههاى كتهاب  و خهود  پروردگهار  كلمهات  مهريم »: فرمايهد مي كه مريم يباره
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 شهمار  هبه  خهدا  مطيهع  بندگان از و كرد تصديق ايمان كمال با را او آسمانى

 48.«دآم

 آمهاده  زن خهواه  و مهرد  خهواه  انسهانى،  يناطقه نفس كه هنگامى سپس

 در سهبحان  خهداى . شهود مهى  لمتمثّه  بهرايش  ملكهوتى  و كهى لَمَ صور شود،

 بهه  او بهراي  جبرائيهل  پهس  49«يًّافَتَمَثَََّ لَهقا بََُقراً سَق ِ   »: فرمود مريم يباره

 او لحمصها  ضهامن  ،زكريها  حضرت و شد متمثّل وارسته بشري صورت

 در پرورانههد محمههد انبيههاء اشههرف را فاطمههه و ،پرورانههد را او و گرديههد

  .است كبرى يخديجه او مادر كهحالي

 آن كهه  كهرد  روايهت  اهللعبهد  ابهى  امام از خويش اسناد به كافى در

 روز پههنج و هفتههاد خههدا رسههول از بعههد فاطمههه»: نههدفرمود حضههرت

 نزد به جبرئيل و شد وارد وى بر پدر فراق در شديد اندوهى و كرد زندگى

 و شهد مهى  پدرش بر حضرت آن دلجويى و صبر نسْحُ باعث و آمدمى وى

 حضهرت  بهه  وى منزلهت  و مكهان  و پهدرش  از و ساختمى آرام را او نفس

 خواهد اتفاقى چه وى يذرّيه در كه دادىم خبر وى به و دادمى خبر فاطمه

 عيسهى  از اسنادش به الشرايع علل در و 50.«نوشتمى را آن على و افتاد

 كهه  شهنيدم  اهللعبهد ابو از: گفت وى كه است شده نقل على بن زيد بن

 فهرود  آسهمان  از مالئكهه  كهه  گرفهت  نام محدّثه رو آن از فاطمه: فرمودمى

 پهاك  و برگزيهد  را تو تعالى خداى فاطمه اى): گفتندمى مالئكه آمدندمى
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 مطيهع  را پروردگهارت  فاطمه اى. داد برترى عالميان زنان بر را تو و ساخت

 سهخن  مالئكهه  بها  وى كهن،  ركهو   كننهدگان  ركهو   با و نما سجده و باش

 آيها »: فرمهود  ايشهان  به فاطمه شبى. گفتندمى سخن وى با ايشان و گفتمى

: دادنهد  پاسهخ  مالئكهه  «نيسهت  عمهران  دختر مريم عالميان زنان همه از برتر

 زنهان  سهيده  را تهو  جهل  و عز خداى ولى بود خويش عالم زنان سيده مريم»

 51.«داد قرار آخرين و اولين زنان سيّده و وى عالم و تو عالم

: فرمايهد مهي  كهه  تعالى حق سخن اين كه اندكرده روايت عامّه و خاصّه

 كهه  جهامى  از ابهرار  52«مِن كَأْسٍ كَقانَ مِزَاجُهَقا كَقافُ راً    إِنَّ الْأَبْرَارَ يَُْرَبُ نَ»

كَقانَ سَقعْيُکُم   »: فرمايهد مهي  كهه  جاآن تا ،«نوشندمى است كافور با ممزوج

 و فاطمهه  و علهى  حهقّ  در .شهود مهى  سپاسهگزارى  شما تالش از 53«مَُّْکُ راً

 سهبحان  حهق  پهس . اسهت  شده نازل فضّه نام به ايشان كنيز و حسين و حسن

 «نوشهانيد  ايشهان  بهه  پاكيزه شراب پروردگارشان و»: فرمود ايشان يباره رد

 مهراد »: كهه  فرمهود  تفسهير  را آيه اين قويم سخن اين با محمد بن جعفر امام

 جهز  زيهرا  كندمى تطهير داخ جز چيزهر از را ايشان شراب آن كه است نآ

 پهس  54.«نيسهت  طاهر و پاك كائنات به آلودگى و تدنّس از كسهيچ خدا

 فرزنهد  فاطمهه  حكمهتِ  معهدن  و وجهودى  و ايجادى حركت غايت شأن به

   .كن نظر اللّه رسول
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 ديهدن  يعنهى  بصرى رؤيت يكى: است مراتب را شهود مر كه بدان پس

 سهوم  و اسهت  خيهال  عهالم  در بصهيرت  بهه  رؤيهت  دوم و است، سر چشم با

 حقهايق  حقيقهى  ادراك چههارم  و. اسهت  دو ههر  بصهيرت  و بصهر  به رؤيت

 صهمدى  توحيهد  يذروه بهه  شههود،  كهه  ايهن  تها  است حسّى صور از دمجر

 شَهرابا   رَبُّهُهمْ  سَهقاهُمْ » كهه  كسهانى  يزمهره  از شهود به مرزوق و شود منتهى

 55«.برو باال و بخوان پس گردد، «طَهُورا 

خهوبي  در روايهات مها بهه    زههرا چنين نگاهي بهه ذات مقهدس فاطمهه   

را پهايين نيهاوريم    طح آن روايهات مطرح است، مها بايهد مواظهب باشهيم سه     

قدر را درك خواهيم كرد كه از هزار ماه بهتهر اسهت و نهه     يوگرنه؛ نه ليله

 ديگر آيات الهي را.

 ها اثر گذاشتبر حادثه فاطمه

را آن را درسههت ببينههيم و قدسههي  اتعمههده آن اسههت كههه مهها موضههوع

 سطحي و حسي نكنيم.  

يك وجه ديگر ههم  زهراهنظر به مقام فاطمدر آخر بايد عرض كنم: 

كهنم و اصهل بحهث در    دارد كه بنده در اين بحث فقط بهاب آن را بهاز مهي   

بهراي نظهر بهه بُعهد      .مطهرح شهده اسهت   « بصيرت حضرت فاطمه»كتاب 

بعهد از رحلهت    فاطمهه »توان گفت: حقيقتا  مي تاريخي حضرت زهرا

نفعهل  كهه م اينبدون اثر گذاشت، نسبت به آنچه پيش آمد،  رسول خدا

  جا خودداري نمايد.شود و از اقدام الزم و بهروزگار آن هاي حادثه
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رفت جوّ عمومي به طرفي رفت كه نبايد مي اهللپس از رحلت رسول

حضهرت  تنه در مقابهل انحهراف ايسهتاد و در شهرايطي كهه      يك و فاطمه

ي نوپهاي  گرفتن حاكميهت جامعهه  دستخواهي براي بهامكان حق علي

در آن  اگهر علهي  زيهرا  به صحنه آمد،  فاطمه 56.نداشتند اآن زمان ر

كردند كه حهبّ رياسهت دارد و اگهر    گفت، او را متّهم ميشرايط سخن مي

چنين شد. در كرد، حق براي هميشه در تاريخ گم ميسكوت مي فاطمه

تهرين  بهه عهالي  خود را تشخيص داد و  يبه خوبي وظيفه فاطمه يشرايط

همهه فتنهه ايسهتاد.    آن يد و يهك زن يهك تنهه جلهو    آن را عملي نموشكل 

مثهل   همهه انتظهار داشهتند حضهرت فاطمهه     عظمت مسهئله آن اسهت كهه    

ولهي   ،شوندبت به فضاي عمومي جامعه منفعل نسبسياري از زنان آن زمان، 

به جهت آن كه مالك حق و باطل بودنِ جريان هاي اجتماعي را  فاطمه

 ،و نه تنها سكوت نكهرد، كهه فريهاد زد   نه تنها منفعل نشد  ،در دست داشت

تاريخ رسيد و هنوز هم آن صدا كارههايي   يفرياد رسايي كه به گوش همه

در شناسهد و معنهي خهود را    انساني كه هدف زندگي را مي 57در پيش دارد.

هها، هرچنهد بهزر     و فتنهه ها حادثههرگز در مقابل درست فهميده زندگي 

رونهد، او  جامعه يك طهرف مهي   يههم وقتيبازد و حتي باشد، خود را نمي

 ينشهان داد فرزنهد خانهه    دههد و حضهرت فاطمهه   راه خود را ادامهه مهي  

                                                 
فَققاِنْ اَقُققَْ يَقُ لُقق ا حَققرَ َ »فرماينههد: البالغههه مههينهههج 5 يخطبهههدر  يرالمههنمنينام - 56

گوينهد: بهر مُلهك    اگر از حق خود دفا  كنم، مهي  «الْم تالْمُلْك وَ اِنْ اَسْکُتْ يَقُ لُ ا جَزَعَ مِنَعَلَي

 ترسد.گويند: ترسو است و از مر  ميم، ميحريص است، و اگر ساكت باش
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و راههي را در   دكن، چگونه در روزگار خود قد علم ميتوحيدِ محمّدي

در اي را هر حادثهه  گشايد تا شاگردان مكتب فاطمهمقابل شيعيانشان مي

د و جايگههاه آن را نههرزيههابي نمايديههن و دينههداري اخههود بهها منطههق  يزمانههه

و سهخت از   داشهته باشهند  گيهري را  د و نسبت بهه آن بهتهرين موضهع   نبشناس

« خواهي نشوي رسهوا، همرنهگ جماعهت شهو    »شود: جمله كه گفته مياين

اسهوه و الگهوي مهن    بهتهرين  فرماينهد:  مهي  د. اگر امام زمهان نفاصله بگير

همرنهگ   البيهت اههل بينيد و اگر مي 58است دختر رسول خدا ،فاطمه

اي بهود  ها همه و همه به جهت جبههجماعت و تابع خلفاي جور نشدند، اين

هنهر مها   گشهود.   آن جبهه را پس از رحلت رسول خدازهراكه فاطمه

آن است كه تمام حركات آن حضرت را 

 فاطمهه ءاهلل حضهرت  شاالقدري او بنگريم تا إنليلة ي مقامدر آينه 

م و معنا و جايگاه حركات تاريخي اجتماعي اوليهاء  نگريسته باشيدرست را 

 ها نبينيم.  اهلل بودن آنالهي را جداي از مقام فناي في

شاءاهلل حضرت مانده است كه إن القدريليلةهنوز ابعادي از بحث مقام 

 كرد.دنبال خواهيم « رازي پيدا و ناپيدا زهرا حضرت»در بحث 

                                                 
؛ الگهوي  «اهللِ لي اُسْ َةٌ حَسَقنَةٌ  وَ في اِبْنَةِ رَسُ لِ»فرماينهد:  چون حضرت ظهور كنند مي - 58

شههود ( پههس معلههوم مههي180، ص53مههورد پههذيرش مههن دختههر رسههول خههدا اسههت)بحاراالنوار، ج

اي جبههه  فاطمي است و حضرت فاطمهه  يمبتني بر سيره ديحكومت جهانيِ مه ينامهنظام

 شاءاهللد. إننرساننهايي مي يآن را به نتيجه در تاريخ گشود كه حضرت مهديرا 



 

 سوم یجلسه

 ؛ رازي پيدا و ناپيدافاطمه زهرا





 

 

مُمْتَحَنَقةُ امْتَحَنَقكِ الَّقِ  خَلَقَقكِ قَبْقََ اَنْ       اَلسَّالمُ عَلَيْكِ يا»

 1«فَ َجَدَكِ لِمَا امْتَحَنَكِ صابِرةً يَخْلُقَكِ
كه خداونهد قبهل از خلقتهت، تهو را امتحهان       سالم بر تو اي فاطمه 

كرد و تو را نسبت به وظايم سختي كه بايد بر دوش بگيهري صهابر و   

 توانمند يافت.

 القهدري ليلقة مقهام  »بحهث   يكهنم، ادامهه  لبي كه خدمتتان عرض ميمط

تهوان ايهن طهور اسهتنباط     است. عرض شد از روايات مهي « زهراحضرت

 اي نيست تا آنجا كهه شناخت ساده زهراكرد كه شناخت حضرت فاطمه

اِنَّما سُمِّيَتْ فاطِمَةَ، لِاَنَّ الْخَلََْ فُِِمُ ا عَقنْ  » :فرماينهد مي حضرت صادق

انهد. بها   او را فاطمه ناميدند زيرا خلق از شناخت او باز داشته شهده  2«مَعْرِفَتِها

فهمهيم بحهث در شهناخت    مهي دارنهد   اتياروگونه كه اين يتوجه به اشارات

باشهد و از  بحهث در شهناخت يهك مقهام غيبهي      بيشتر بايد  زهراحضرت

بها  م يبتوانتا ستند نيهاي مادي، محسوس حقايقِ غيبي مثل پديدهآنجايي كه 

ها سهاز و كهار   شناخت آن نيم،ارتباط پيدا كاز طريق حواس پنجگانه ها آن
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طلبد تا عقل از يك طهرف متوجهه وجهود آن    و آمادگي مخصوصي را مي

ق شود و قلب از طرف ديگر آمادگي اُنس با آن مقهام را پيهدا كنهد و    حقاي

اي به سوي عهالم معنويهت و اسهماء الههي بهر روي جهان خهود        عمال  دريچه

 بگشايد. 

 اي به عالم غيب، دريچهفاطمه

فَکُلَّما اشْتَقْتُ اِلي رائِحَةِ »فرماينهد:  مي مالحظه كرديد كه پيامبر خدا

شهوم،  وقت مشتاق بهوي بهشهت مهي   هر 3«رائِحَةَ ابْنَتي فاطِمَةَالوَنَّةِ، شَمَمْتُ 

فهميهد رسهول   كنيد ميچنانچه در اين سخن تدبّر  بويم.دخترم فاطمه را مي

سوي عالم غيب و بهشت الههي  اي بهدريچه زهرااز طريق فاطمه خدا

اند. اين نو  ارتبهاط را كهه در ايهن روايهت هسهت،      هبراي قلب خود بازكرد

 ي بويهائي رسهول خهدا   گويند زيرا انهوار غيهب بهر قهوه    شمّي ميكشم 

طور كهه آن حضهرت كشهم صهوري دارنهد و      كرده است. همانتجلي مي

ي بينهائي سهالك تجلهي    انوار غيب در آن كشم با صورتي خهاص بهر قهوه   

ي نمايد و يا كشم سمعي كه انوار غيب از درون جهان سهالك بهر قهوه    مي

  كند.ميي او تجلي سامعه

بها انهدك    ،اگر راه ارتباط با حقهايق را از طريهق مظهاهر عاليهه بشناسهيد     

كهافي   ،شهود هها فهراهم مهي   توجه به مظاهر عاليه امكان انتقال به حقيقت آن

تها   ،هستدر عالم دار شويد چنين مظهري با آن خصوصيات براست شما خ

بهه   به اين دليل از اين قضهيه  رسول خدا .انجام شودها به سوي آنانتقال 
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زههراي  مقهام قدسهي   مها كمهك كننهد بها نظهر بهه       بهه   كهه دهنهد  ما خبر مي

 به انوار بهشت منتقل شويم.  بتوانيم  مرضيه

ممكن است اين سنال بهراي عزيهزان پهيش آيهد كهه چگونهه وقتهي مها         

به نور و حقيقت آن حضرت منتقهل   توانيمايم ميرا نديده ي زهرافاطمه

قبل در  يروايت جلسهبه تان نظرتان را م. براي رسيدن به جواب سناليگرد

كهه ههيچ وقهت    بها ايهن   كنم كه رسهول خهدا  مورد اُويس قرني جلب مي

كه وارد مدينه شدند بهه حضهور اويهس كهه در     را نديده بودند هميناُويس 

فرمودند: نسهيم نهور رحمهان را از جانهب     و قبل اتفاق افتاده بود نظر كردند 

ي خود به ه حضرت بتوانند با نفس ناطقهكهمين كنم. زيرايمن احساس مي

كننهد و  همديگر را مالقات مهي  آن دو اويس نظر كنند، نفسي نفس ناطقه

بهر جهان حضهرت    خهود را  نفس اويهس كهه مظههر نهور اسهم رحمهان بهود        

كههافي اسههت بتههوانيم بهها يههاد آن  . در مههورد زهههراي مرضههيهنمايانههدمههي

ري آن حضرت نظر كنهيم  به مقام نو ،ي خوداز طريق نفس ناطقه ،حضرت

  4مند گرديم.بهرهآن حضرت و از تجليّات انوار بهشتي 

آنچه در روايت فوق بايد مورد توجهه قهرار گيهرد ايهن اسهت كهه اوال :       

هها بها   تهوان از طريهق آن  ها مظهر حقايق غيبهي هسهتند و مهي   بعضي از انسان

لم غيهب و  ههاي ارتبهاط بها عها    يكهي از راه حقايق مرتبط شهد. ثانيها : بهدانيم    

آن ههم حقيقتهي در   اسهت،   زههرا حقيقت، وجود مقدس حضرت فاطمه

در ايهن جلسهه آن   تالش بنهده  ي انوار الهي است. حدّ بهشت كه جامع همه

                                                 
با همديگر را در ها آنها در عالم و اُنس انسان يناطقه هايبحث چگونگي حضور نفس - 4

 دنبال كنيد.  از همين منلم « چگونگي فعليت يافتن باورهاي ديني»كتاب 
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سهوي  اههي بهه  ر معصهومين  يو ائمه پيامبر كمك رواياتِاست كه به

وقتهي  تا از اسرار عالم غيب محهروم نمهانيم. زيهرا     ؛ پيدا كنيمزهرافاطمه

را  فاطمهه و  5«فاطِمَةُ حَق ْراءٌ اِنْسِقيَّةٌ  »فرماينهد:  مي اهللحضرت رسول

بهه ايهن نتيجهه    كننهد كهه بهه صهورت بشهر ظهاهر شهده،        معرفي مي ايفرشته

بهه اسهراري از عهالَم فرشهتگان      زهراشود از طريق فاطمهرسيم كه ميمي

، سهپس تهالش   را يافهت شهدن  گونهه منتقهل  بايد راه اينابتدا البته  منتقل شد،

بهه   ،بدون ههيچ حجهاب و مهانعي   خود را جهت جان با آمادگي كامل  نيمك

 دهيم. گفت:آن حضرت سير حقيقت نوري سوي 
 تا خون نكنهي ديهده و دل پنجهه سهال    

 

 از قهههال تهههو را ره ننماينهههد بهههه حهههال

رسيد كهه از  به جايي مي ي حضرت محمدبه سيره يشاءاهلل با تأسّإن 

 يشويد و از ههر چيهزي بهه جنبهه    ات و كثرات آزاد ميدادن به ماهياصالت

را بهراي   كنيد، در آن صورت فاطمهه وجودي و حقيقي آن چيز نظر مي

يابيهد كهه   اي مهي انتقال به حقايقِ جامع عالم غيب و معنويت بهترين دريچهه 

 اي توان توصيم آن را ندارد. همين قدر خواهي گفت:  هيچ كلمه
 ندانسههت ريههه غكههحههروف نوشههتم چنههان نيههمههن ا

 

 

 يكرامهت چنهان بخهوان كهه تهو دانه       يتو هم ز رو 

كرديهد  اين حديث تدبّر در  ،زهراحضرت القدريليلةدر بحث مقام  

مَقنْ عَقرَ َ فاطِمَقةَ حَقََّ مَعرِفَتِهقا،      »فرماينهد:  مهي  صهادق كه حضهرت 

كس رفرمايند: همي و روشن شد چرا امام صادق 6«فَقَدَدْرَكَ لَيْلَةَ القَدرِ
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كرده اسهت. در  طور كه هست بشناسد، حقّا  شب قدر را درك فاطمه را آن

و اسهت  ي امهور  شب قدر شب نزول مالئكه و روح الههي در همهه  كه حالي

توان بهه  تجلي حقايقي كه در هزار ماه نمي داراي جامعيت خاصي است در

ي شههيوهفرماينههد مههيدر ايههن روايههت در واقههع آن حقههايق رسههيد. حضههرت 

باشد كهه اگهر آن شهيوه    در ميان بايد  زهرافاطمهمعرفت به براي خاصي 

شناخته شود، شناخت شب قهدر   پيدا شود و به كمك آن زهراي مرضيه

و چگهونگي   القهدر ليلقة توان ابتهدا بهه   نيز ممكن مي گردد. از آن طرف مي

معرفهت بهه حضهرت     يدرك آن به صهورت اجمهالي فكهر كهرد تها شهيوه      

بهه   ظهور كند و سپس به نهور معرفهت زههرا    به صورت تفصيلي زهرا

 به صورت تفصيلي نايل شد. القدرليلةدرك 

 تهو از ؛ «الْقَقدْر  وَ مقا اَدْراكَ مقا لَيْلَقةُ   »فرمايهد:  مهي خداوند به پيامبرش 

تها آن حهدّ    القهدر ليلقة ؟  درك كني كه آن چيستالقدر چه درك ميليلة

رد كهه در آن شهب   قي نظهر كه  يبايد براي درك آن به حقامشكل است كه 

فرمايهد: مالئكهه و روح   آيهه مهي   يشوند و به همين جهت در ادامهنازل مي

كنيد كه شهب قهدر   گردند. مالحظه ميي امور نازل ميدر آن شب در همه

بتواننهد بهه آن اشهاره كننهد بلكهه      راحتي به امام و پيامبرچيزي نيست كه 

ز كنيهد و آن چنهد   هاي خهاص روحهي مجهه   فرمايند: خود را به آمادگيمي

 يشب را بيدار بمانيد تا حقيقت شب قدر را درك كنيد و بهه شهعور خاصه   

كه مربوط به آن شب است نايل شويد، زيرا آن شعور شخصيتي براي شهما  

آيهد مهنثر   شما و حوادثي كه براي شهما پهيش مهي    يسازد كه در آيندهمي

حقيقهت   است. حال با اين شعور كه به صورت اجمالي است و عامل درك
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نظر كنيد به صورتي تفصيلي بهه نهور    حضرت زهرا ياست، اگر به سيره

 يي شهما در مقهام بيكرانهه   شويد و نفس ناطقهه منتقل مي زهراي مرضيه

گيرد و قرار مي عالم هستي تحت تأثير انوار وجود مقدس حضرت زهرا

 يرسد كه پس از آن، شب قدر برايتان معنهاي ديگهر  به آنچنان تفصيلي مي

 فهمد نزول قرآن در يك شب يعني چه.  دهد و ميمي

تجلهي انهوار   كند، قلهبش محهل   را درك القدرليلةاگر كسي عرض شد 

نهور مالئكهه و روح   شود، و اگر كسي قلبش محل نهزول  روح و مالئكه مي

فقي  »فرمود: نزول مالئكه و روح  فهمد؛ چوناسرار عالم را مي يشد، همه

عهالم كهه   امهور   يحقيقهت همهه  يعني؛ ر خواهد بود. امو يهمه در «كَُِّ َمر

هها  آند و شهو هها هسهتند بهر قلهب انسهان نهازل مهي       مالئكه و روح مهدبّر آن 

هها چنهين   ولهي چهون انسهان    رسانندرا به قلب انسان مي امور يحقيقت همه

امور تجلي كهرده اسهت    يآمادگي را ندارند كه انوار مالئكه را كه در همه

كننهد  ه صورت اجمالي آمادگي فهم حقايقي را پيدا مهي درك كنند، تنها ب

يهك جها جمهع اسهت و از      ي آن حقايق در زهراي مرضيهدر حالي همه

شهود كهه حقهايق بهه     جايي كهه درك درسهت حقهايق وقتهي انجهام مهي      آن

 صورت جامع باشد، با نظر به مقام نوراني زهراي مرضيه

منتقهل شهد كهه در شهب      يامل به حقايقتوان به صورت كمي 

نيهز   و ائمهه  شود. و از آن جهايي كهه جهان رسهول خهدا     قدر نازل مي

نه تنها به درك  ي حقايق است، از طريق معرفت به مقام زهراجامع همه

 يو ائمهه  شهويد، بلكهه بهه مقهام نهوري رسهول خهدا       شب قدر نايهل مهي  

تهوان بهه مقهام    تقيم نمهي گرديد و به اين جهت مسنيز نايل مي معصومين
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هها نبهوت و   نظر كرد كهه در جمهال آن   و ائمه جامع جان رسول خدا

 امامت نيز متجلي است. 

بهها طههرح آن روايههت   فرمائيههد كههه حضههرت صههادق مالحظههه مههي

بهه  اهلل شهاء بتهوانيم إن  تها راههي پيهدا كنهيم    خود براي زندگي خواهند ما مي

يم. توسههل بههه  ابيههدسههت  معههارف سههطحي بههاالتر از معههارف و مقامههاتي  

همهراه اسهت، راه بسهيار    بها معرفهت   كهه  نبه معناي حقيقهي آ  زهرافاطمه

ي عهالم  ي انسان يا قلب او بتواند در بيكرانهه ارزشمندي است تا نفس ناطقه

سهير دههد و از تجليهات    مقدس  اترا به سوي آن ذخود جهت قلب هستي 

حضرت  غيبي انوار پربركت آن

مند شود. اولين شرط در اين رابطه معرفت است و دومهين شهرط   بهره 

اصالح نفس است تا نفس بتواند از كثرات و ماهيات به سوي حقايق منتقل 

و قلهب  نداشهته باشهيم    زههراي مرضهيه  اگر معرفتي به مقام شود. به واقع 

 را بهه خهود   قلهبِ اده باشد، توان انتقال به حقايق فاطمي را در خود شكل ند

 ؟ميسوي بيندازكدام 

 هااّتحاد اسم اولياء با ذات آن

كه اگهر آن مقهام درك شهود، شهب     بود روي مقامي بر جا بحث تا اين

بيشهتر از   يظرفيته گيهرد كهه   قهرار مهي   يقدر درك شده و انسان در شهرايط 

بهه  د ممكهن بهو  هزارمهاه  در طول بركاتي كه و كند هزارماه پيدا ميظرفيت 

ه عزيهزان  رسد كه اميدوارم توانسته باشم توجبه او ميشبه انسان برسد، يك

آرام قلهب خهود را بهراي اُنهس بها آن      را به چنين حقيقتي جلب كنم تا آرام
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مقام آماده كنيد وگرنه اگر نتوانيم آن مقهام را مهدّ نظهر قهرار دههيم و اگهر       

كنيم و نه شهب  ميرا درك  ساحت خود را تغيير ندهيم، هرگز نه فاطمه

بهه مقهام   ي ديگهر  كنم از زاويهقدر را. به همين جهت عزيزان را دعوت مي

راز اين نكته را بفهميم كه چهرا حضهرت   اهلل شاءبنگريد تا إن زهرافاطمه

إنَّما سُمِّيَتْ فاطِمَةُ، لِقأنَّ الْخَلقََ   »فرمايند: روايت مي يهادامدر  صادق

او فاطمه ناميده شد زيرا خلق را از معرفهت و شناسهايي    «فُِِمُ ا عَنْ مَعرِفَتِها

كهار ههركس    . زيرا شناخت مقام قدسي زههراي مرضهيه  انداو باز گرفته

 جبرئيهل اسهم ايشهان را فاطمهه     يوسهيله كه خدا بهه در روايت داريم نيست. 

عنايت داشته باشيد كه ما اسامي فرزندانمان را بر اسهاس   7گذاشت. زهرا

اوليهاء   تكنيم، امها اسهم اوليهاء بها ذات اوليهاء و شخصه      يين ميمان تعسليقه

در روايهت داريهم خداونهد اسهم خهود را بهر       رابطه همين و در  منطبق است

او و اسهم   حضهرت  اي بهين شخصهيت آن  گذاشهت، يعنهي رابطهه    علهي 

 فرمايند خلق از معرفهت بهه مقهام حضهرت فاطمهه     برقرار است. وقتي مي

رازي هستند در ايهن   ند بفرمايند حضرت زهراخواهاند ميبازداشته شده

توانند بهه معرفهت آن حضهرت نايهل شهوند كهه خهود را        عالم و كساني مي

دادن به ماهيهات آزاد  كرده باشند و از اصالت« وجود»درك راز و  يآماده

 باشند.  
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 شرط درك حضرت فاطمه

طههور كههه د و آنرا درك كنيهه زهههرااگههر فاطمهههمالحظههه فرموديههد 

به آن شخصيت آسماني درك است بتوانيد  يهشايست

را كه يك حقيقت توحيدي است قدر  شبنمائيد، معرفت پيدا  

 يجها و در همهه  حقايق يك يشب كه همهو از بركات آن  دكنيميدرك 

شويد. وقتي بفهميم مقهام جامعيهت چهه    مند ميامور در آن جمع است، بهره

شهوند، وارد فرهنگهي   جها جمهع مهي   است و چگونه حقهايق در يهك   مقامي

درك شهب قهدر شهرو      يفهميم شب قدر يعني چه و زمينهايم كه ميشده

 شود.مي

زيرا در عين وحدت همه حقهايق در  درك شب قدر بسيار مشكل است 

. از ايهن رو حضهرت   كهرد دركآن را تهوان  راحتي نميبهآن جمع است و 

گذاشهته  براي كشم شب قدر خداوند راهي دهند يبه ما خبر م صادق

آسهماني  حقيقتي است  زيرا فاطمهاست،  فاطمهمقام و آن معرفت به 

همراه است و درست برعكس شهب قهدر كهه حقهايق از      با ظهور زمينيكه 

شوند او با ظهور خود در زمهين شهما را بهه آسهمان     آسمان بر زمين نازل مي

علهوم  گرداند. اين مايق آسماني متصل ميدهد و بشريت را به حقصعود مي

است كه بشرِ زميني از طريق اُنس بها مظههر حقهايق آسهماني كهه در زمهين       

كند تها حقهايق   شود و خود را آماده ميتر به آسمان متصل مياست، راحت

آسماني بر قلبش نازل گردد و از ايهن جههت امكهان معرفهتِ شهب قهدر از       

 هرچند امام صادق استفراهم تر براي بشر بيش طريق زهراي مرضيه

راحتي بتواند بهه  چيزي نيست كه كسي به كشم حقيقت فاطمهفرمودند 
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فرمايند هر كس خواست شب قهدر را  آن دست يابد ولي از يك طرف مي

فرمايهد  را درك كند و از طرف ديگر مهي  درك كند بايد بتواند فاطمه

باز دارند. بها دقهت در ايهن دو     او را فاطمه ناميدند تا خلق را از معرفت به او

امكهان درك   كهه از طريهق فاطمهه   فهميم در عهين آن فراز از روايت مي

خيلي مشكل هاي عادي براي انسانشب قدر بهتر فراهم است ولي اين كار 

 است.  و يا محال 

نيسهت،   امام عزيز  اگر راههي بهراي شهناخت فاطمهه    بايد بپرسيم اي 

د كسهي كهه او را   يه و مهي فرماي  فرماييهد چرا بحث شناخت او را مطرح مهي 

؟  و اگر راهي هست، پس چهرا  تواند شب قدر را درك كنددرك كند مي

انهد. حضهرت   كه خلهق از شهناخت او بهاز داشهته شهده      قدر سخت استاين

تا هنهوز  « آشامي استتا جنيني كار خون»خواهند ما را متوجه نمايند كه مي

يابيهد  به آن شهناخت دسهت نمهي    در ساحت ماهيات و كثرات هستيد هرگز

او را نكنيهد  را در خهود تقويهت  روحِ رازبينهي زيرا رازي در ميان است كه تا 

اگههر بشناسههيد.  توانيههدنظههر بههه رازهههاي آسههماني اسههت نمههي يكههه دريچههه

حورائي انسهي در ميهان اسهت كهه از يهك      كنيد خواهيد رازشناسي پيشهمي

توانهد بها   مينهي اسهت و مهي   جهت آسماني است و از جهتي ديگر انسهي و ز 

اش شما را به عالم معنا و حقايق آسماني منتقل كنهد. علهت آن   ظهور زميني

كهه فقهط   آن اسهت   اندبازداشتهآن حضرت مردم معمولي را از شناختن كه 

 :. گفتتوانند به قعر اقيانوس راه يابندنهنگان مي

 زآبِ خُههرد، مههاهيِ خُههرد خيههزد

 

 دنهنگ، آن به كه در دريا سهتيز 
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ههاي  نمايانند و زندگيبا نگاه سطحي هرگز رازها خود را به كسي نمي

گشايند و اين پيام بسهيار مهمهي اسهت كهه     معمولي راه به رازهاي عالم نمي

هاي معمهولي  باز داشته شدند، زيرا زندگي چرا خلق از معرفت به فاطمه

ختر و هاي عادي مثل يك فيلم است كه يك دبه باطن نظر ندارند، زندگي

شهود.  كنند و فيلم تمهام مهي  شوند و بعد ازدواج ميپسر با همديگر آشنا مي

، چون انعكاس زندگي خودشان اسهت،  فهمندرا ميفيلم  ها آنانسان يههم

اگهر كهارگردان   ولهي  دارد.  يزيهاد  اندر بين مردم عهامي طرفهدار  آن فيلم 

گران بهاالتر  كه از حدّ تصوير و حركهات بهازي  پيامي را مطرح كند بخواهد 

حركهات و  كننهد و  شهود و تماشهاگران همراههي نمهي    كار مشكل مي باشد

تماشهاگران  كهه  مگهر ايهن  شهوند  در آن فيلم مفههوم نمهي  هاي سمبليك پيام

از شخصيت ابتدائي خود به جلو برداشهته باشهند و از عهالم مهاده كهه      قدمي 

 ند.داراي ابعاد است به عالم معنا كه فراتر از ابعاد است سير كن

مربهع شهكل    يچههار پايهه  مسهاجد قهديم   ايد كهه گُنبهد   مالحظه فرموده

رسهيد  اي مهي شد تا به گنبهدي كهره  اي ميداشت ولي از نيمه به بعد استوانه

كره در مقايسه با  ،اي داردكرهگنبد حالت نيمگشت. كه به آسمان ختم مي

نسهبت بهه   مثل مكعب و استوانه و ... كمترين سطح را  هندسي، ساير اشكال

بها سهطح   اگهر دو مكعهب را بهه ههم بچسهبانيم      و از طرفهي   حجم خود دارد

كهره را بهه ههم بچسهبانيم بهه      دو گيرنهد ولهي اگهر    با هم تمهاس مهي  زيادي 

در اين نو  بناهها  ديني  مندكنند. هنريك نقطه با هم تماس پيدا مي ياندازه

بهه  عالم ابعهاد   ازسطحي و رفتن از سطح به بي نمادِخواهد بگويد: گنبد، مي

و از اين رو مسهاجد قهدرت انتقهال بهه عهالم معنها را در خهود         عالم معناست
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توانهد در فضهايي كهه آن مسهاجد ايجهاد      دارند و اگر انسان آماده باشد مهي 

 كنند به عالم معنا منتقل شود.مي

در  ييبه اين معنا اسهت كهه اگهر پها     بودن حضرت زهراحوراء اِنسي

كههه در تمههام حركههات و سههكنات بههه آسههمان  زمههين دارد شخصههيتي اسههت

توانند او را درك كنند كه از قالب كند و تنها كساني ميمعنويت اشاره مي

نگري آزاد شده باشند.  سطحي

ههايي از راز در آن نهفتهه   باشهد و جنبهه  بهاطن  داراي اگهر چيهزي   اساسا  

بهاز   و خلهق از معرفهت بهه او    گيردي قرار نميباشد. در معرض فهم هر انسان

شهد،   در روايت هست؛ اوّلين چيزي كه در عالم مهادّه ظهاهر  اند. داشته شده

عالم مهادّه بها ظههورِ    ود. مكّه يعني چيزي كه مكعب است و اين يعني مكّه ب

، در رجهو ِ بهه   آييهد مي سطح آغاز شد، هر قدر از سطح درآييد از مادّه در

تُ الْمعمهور  يْه بَكنيد ولهي بهه بهاطن معنهوي آن كهه      كعبه از سطح شرو  مي

 شويد.است منتقل مي

معماران سنتي كه روح خود را با عهالم ملكهوت آشهنا كهرده بودنهد بها       

كردند كه شما اگرچه با نظر به عالم ماده گونه مساجد كاري ميساختن آن

ها شديد و هر اندازه انسانكرديد ولي به غيب وصل ميبه مسجد رجو  مي

بهين باشهند از فضهاي آن مسهاجد اسهتفاده      كردنهد كهه راز  خود را آماده مي

نمودند، فضايي كه در انسان احسهاس حضهور در عهالم ملكهوت ايجهاد      مي

ب است كه مهندسين امروزي آن قدر از معماري سنتي بيگانه يكند. عجمي

اي بها حالهت اسهتوانه   بنا را از ابتدا اند كه اگر بخواهند گنبد هم بسازند شده
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كهرده معمارههاي گذشهته    قاي مهندس فكر مهي كنند، شايد اين آشرو  مي

   اي بسازنداستوانه يمساجد را از پايهاند توانستهنمي

آمادگي خاصي را بدانيم در فهمِ رمز بايد بايد كه عرض بنده آن است 

در ز از نظر بهه را كشيده تا تشيّع زيادي شيعه زحمت در خود ايجاد كنيم و 

اصهلي و اساسهي تشهيع بها سهاير فهرق        امور دين محروم نباشد و اين تفاوت

اسالمي و با ساير اديان است، به طوري كه اگر كسهي تصهور كنهد تفهاوت     

نظهر جهدّي دارد بها اسهالمي كهه       بين اسالمي كه به فاطمه زههرا  يچندان

ندارد، نيست، بايد بداند هيچ اطالعي از حقيقت تشيع نهدارد و   يچنين نظر

پهس از رحلهت    ا زهراي مرضهيه آمده باگر كسي تصور كند تقابل پيش

اي از تشهيع نبهرده   ك اتفاق عادي بوده بايد بداند هيچ بهرهي رسول خدا

ي شيعيان است بايد بدانهد  و اگر كسي فكر كند درگيري پيش آمده ساخته

كه بايد در متن خود رازههاي نهفتهه داشهته باشهد، بها       ياز فهم تفاوت اسالم

 است.   اسالمي كه از سطح عبور نكرده، عاجز

، اگهر  ايماگر ما نتوانيم تشيّع را درست بفهميم ضرر كردهطور كه همين

ايم تشهيع را بفهمهيم تها معلهوم شهود      به تشيع ننگريم نتوانستهچشمِ رازبين با 

اِنَّ اَمْرَنا سِرٌّ فقي سِقرّ وَ   »: فرماينهد مي صادقسراسر دين راز است. امام

امهر مها    8؛«لّا سِرّ وَ سِرٌّ عَلي سِر  وَ سِرٌّ مَقْنَقعٌ بِسِقرّ  سِرٌّ مُسْتَتِر وَ سِرٌّ اليَفيدُهُ اِ

البيت سرّي است در سرّ، و سرّي است پنهان شده در سهرّ. سهرّي اسهت    اهل

تواند از آن فايده گيرد مگر سرّ. امر ما سرّي اسهت بهر سهرّ و سهرّي     كه نمي

رد ديهن  وابايهد  نگهاهي  عنايت كنيهد بها چهه    است پوشيده شده به سرّ. حال 
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از  يپنهداري، در م و عمال  بها آن آسهان  يپنداري نگردتا گرفتار آسان شويم

ي ههايي كهه بهه بهانهه    دانم آنيدرهاي ملكوت را در مقابل خود ببنديم. نم

كنند چه جوابي در مقابل حديث فهوق  كردن دين، دين را سطحي ميآسان

ده بهه  همهه تأكيهد دارنهد امهر ديهن پيچيه      ايهن  دارند كه حضرت صادق

آن نقطه نجاتي  شوند مگر با سرّ. آيا فاطمهسرّهايي است كه درك نمي

همهه تهالش در سهطح نجهات دههد و بهه خلهوتي        نيست تا بشريت را از ايهن 

همهه  بهرد؟ ايهن  قدسي رهنمون باشد؟ تالش در سطح تا كجا ما را جلهو مهي  

همههه تنههو ، آيهها  همههه سههرعت و ايههن همههه خوانههدن و ايههن دانسههتن و ايههن

گوي روح بشري هست كه به راز نياز دارد تا در خلوت خهود جهان   بجوا

دانهد چهه   داند امها نمهي  خود را تغذيه كند؟ انسان معاصر بيش از هميشه مي

چيزي بايهد بينديشهد    هايش مانع آن شده كه بفهمد به چهبايد بداند، دانايي

ت عقهل  آور برسد. زندگي مدرن در ابتدا بها حاكميه  تا به استقراري اطمينان

بين بود ولي با دو جنهگ جههاني در مههد    تكنيكي بر جهان، به آينده خوش

ش از بهين رفهت ولهي علهت     يهها بينهي ي خهوش سرزمين دنياي مدرن، همهه 

شكست خود را ندانست و باز به همان سبك تالش خود را ادامهه داد و بهه   

كردن به اسطوره و افسون، از بنيادههاي روحهاني فاصهله گرفهت و     نام پشت

غرق در ذهنيات خهود شهد و از سهطح ارضهاي تمهايالت جنسهي و كسهب        

هاي وَهمي فراتر نرفت تا بتواند متكي بر بنيادههاي  درآمد مادي و سرگرمي

دروني، زندگي خود را ادامه دهد. همه چيز زميني شد و عمال  انسان معلّقي 

ه تواند در زمهين پنهاهي داشهت   پديد آمد كه نه به آسمان وصل است و نه مي

دانهد كهه خهود را فريهب     دههد و چهون مهي   باشد، هر روز خود را فريب مي
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تواند به آن فريب دلخوش باشد و روزگار خود را بسهازد زيهرا   دهد نميمي

راهي را كه بايد از دروِن خود بهه حقهايق رجهو  كنهد گهم كهرده اسهت و        

دهد و چون از سهاختن زنهدگي بهاز    نداي مر  خدا و مر  انسان سر مي

كند تها خهود را در آينهده جسهتجو     پژوهي تأسيس ميهاي آيندهرشته مانده

آورنهد زيهرا از   كند و از خطهر فهرو پاشهيِ ذاتِ آدمهي سهخن بهه ميهان مهي        

هاي نظر بهه  اند و راهرازهاي عالم كه پايدارترين بنيادهاي عالم است بيگانه

 اند. آن بنيادها را گم كرده

شههد بايهد منتظهر سرگشههتگي و   اگهر ذات انسهان مرجههع ثهابتي نداشهته با    

طور كه با انوا  داروهاي مسهكن، دردههاي   حيراني بود. چنين انساني همان

ههاي روحهي خهود را نيهز بها انهوا        كنهد، رنهج  جسماني خهود را پنههان مهي   

خواهد پنهان نمايد و اين در حهالي اسهت   هاي حسي و سطحي ميسرگرمي

آگهاهي نسهبت بهه ايهن     داند در حال فريب دادن خود است و با خودكه مي

دانهد در آن حهال   كنهد. انسهانِ سرگشهته مهي    چيز تغيير نمهي خودفريبي هيچ

سرگشتگي رفتن به سفر و ديدن مسابقه و شنيدن موسيقي، گريز از خهودي  

سهرا  او   يو رازبينهي ههيچ قهوام   خودي است و بدون رجهو  بهه راز   در بي

ز رازهاي عالم، نجات گرفتن ا. انسان بدون اندوه بزر  و با فاصلهآيدنمي

  متذكر راه نجات بشرِ معاصر است. يابد و فاطمهنمي

 رازبيني، حضور در منظري ديگر

چههرا شههاءاهلل بههه ايههن نتيجههه رسههيديم كههه إن كههه گذشههت يبهها مقههدّمات

و مها را بهه سهاحتي مهاوراء زنهدگي       يك راز است زهراگوييم فاطمهمي
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نهه رازي كهه از دركهش     امها  كند، فاطمه يك راز اسهت سطحي دعوت مي

نااميد بشويم؛ بلكه رازي است كه بايد با چشم رازبين بر او نگريست، بايهد  

 ارتقاء داد. ساحت درك خود را از عالم محسوس به عالمي ديگر 

شما در حال حاضر در حال ديدن بدن بنده هستيد بدون آن كه متوجهه  

اتهاق هسهت و عامهل    بينيهد كهه در   باشيد قبل از ديدن بدن بنده نوري را مي

، متوجهه  دهمبه شما ميبنده نسبت به آن نور با توجّهي كه ديدن بنده شده، 

ولي تا من شهما را متوجهه وجهود آن نهور     كه در اتاق است شويد مينوري 

بهود و جههت    ينظرتان به جهاي ديگهر  نكرده بودم متوجه آن نبوديد چون 

كه نور در معرض ديهد  در حاليسوي نور نينداخته بوديد خود را به ادراكِ

شما بود، كافي بود ساحت خود را از نظر به بدن بنده به نظهر بهه نهور تغييهر     

يافتيهد ولهي از سهاحتي    داديد، در آن صورت نور را در معرض خود ميمي

طور نيسهت كهه   ايد ايننور شده يديگر، به همين جهت حاال هم كه متوجه

راحتهي چشهم خهود    ينيد، ببينيد، بهبنور را به همان صورتي كه اين ميز را مي

كنيد ولهي نهور را بها نگهاه و سهاحت      اندازيد و آن را رؤيت ميرا به ميز مي

كه مثل ميز قابل اشاره نيست و اگهر كسهي از شهما پرسهيد      بينيدديگري مي

د و آن را نشهانش بدهيهد   يه توانيد مثل ميز به نور اشاره كننور كو؟ شما نمي

كند كه در آن سهاحت نهور در   ساحتي سنال مي كننده بر مبنايچون سنال

 گيرد.  معرض او قرار نمي

خصهوص  و بهه  معصهومين  يمثهل ائمهه   ،نگاه به خدا و حقايق غيبهي 

با ساحتي ماوراء ساحتي كه حهسّ و حتهي عقهل    ، زهرايحضرت فاطمه

بودن كه در عين محجوبميسر است. آنان حقايقي هستند  در صحنه است،
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تها انسهان    اسهت نيهاز   يجا هستند، يك نگاه ديگهر در همه از منظر حسّ ما،

ابعاد غيبي  يما بتوانيم متوجهعمده آن است كه ها مواجه شود. بتواند با آن

غيبهي  وجهود   يي نحهوه مها متوجهه  كهه  ها بشويم، همينو حقايق معنوي آن

كمهك آن  داريهم كهه بهه    يمها اسهتعداد  كهه  ها شديم، بها توجّهه بهه ايهن    آن

برايمهان ظهاهر   م در صورت رجو ِ درست، يبا حقايق مواجه گرد توانيممي

د و توانسهتيد بها نفهس    وجود نور شهدي  طور كه وقتي متوجّهند، همينشومي

در  اميرالمهنمنين ناطقه بها آن مواجهه شهويد آن بهراي شهما ظهاهر شهد.        

يا مَنْ دَلَّ عَلقي  »دارند: كنند، عرضه ميدعاي صباح كه با خدا مناجات مي

كه ما را از طريق ذات خهودش بهه خهودش راهنمهايي     اي كسي «هِ بِِاتِهذاتِ

براي ديدن خدا، خود خهدا كهافي اسهت و خهودش     به اين معنا كه كند. مي

يابيم. ، كافي است ما بتوانيم نظر كنيم، او را ظاهر مينمايانگر خودش است

ههاي  واسهطه  به عنوان حقايق باطنيِ عالم وما  ما اگر متوجّه باشيم كه امامانِ

تهالش  هسهتند،  « سهرّ »راز و يها بهه تعبيهر خودشهان     فيض بين خلق و خهالق،  

و سهاحتي را در خهود بهه صهحنه      كنيمها نگاه ازبين به آنبا چشمِ ركنيم مي

  ها باشد.ي مواجهه با آنبياوريم كه شايسته

د و از را با چشم حسّي ببينيخورشيد نور  داگر بخواهيمالحظه فرموديد 

 «نور كهو؟  »: دگوييميبينيد باالتر نياييد پيش خود احت كه ميز را مياين س

د و بينيه لبهاس مهن را بهه خهوبي مهي      

حسّ شما از آن سهاحت كهه لبهاس مهن را     ، ولي دبينينور هم مي يواسطهبه

د نهور  ي شهما وجهو  كهه بهراي نفهس ناطقهه    با ايننور كو؟ پرسد بينيد ميمي

توانيهد  د نمهي كنيه  ست كه بشود به آن اشارهنيطوري مسلّم است ولي چون 
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از سهاحت   دانيهد نهور هسهت و   كهه مهي  حسّ خود را بدهيهد بها ايهن   جواب 

 د.يابيآن را مي د ونگريديگري به آن مي

بها   كنهيم مهان را درسهت   در مورد برخورد با راز بايد بدانيم كه اگر نگاه

با سهاحتي  را  نورهاطور كه همانبايد متوجه باشيم  شويم وليآن مواجه مي

عالم را نيهز بها سهاحت    حقايق يابيد، مي ،بينيدميغير از ساحتي كه ديوار را 

ديگري بايد ديد و از آنجايي كه حقايق محدوديت زماني و مكاني ندارنهد  

بتهوانيم بهه   ه شهرطي كهه   به دهنهد،  خودشان خودشان را نشان ميو مجرداند 

بهه   كه در اتهاق هسهت  را اين نوريبخواهيد اگر شما از من كنيم.  ها نظرآن

تها   ديكنتوانم بگويم: نگاه اما مياين كار را بكنم انم تونميشما نشان دهم، 

متذكّر  دتوان، فقط ميدنشان دهكسي به  دتواننمي را هم كسي« راز»ببينيد. 

ر كند و آن را بيابد. د تا او با ساحت مناسبِ نظر به آن راز، به آن نظآن باش

 متذكّر نور شد.توان ميطور كه همان

 دهدراز؛ خودش، خودش را نشان مي

بايهد در  رازبهين   بهراي ديهدن راز، روحِ  ي عرض بنده آن است كه همه

دادن بهه ماهيهات آزاد   د خود را از حجاب كثهرات و اصهالت  يميان آيد و با

فاطمهه و همسهر و    اگهر بفهمهيم فاطمهه و پهدر    كرد تا خودش ظههور كنهد.   

در عههالم حاضههر  و قبههل از خلقههت آدم راز هسههتند فاطمهههفرزنههدان 

اند و بتوانيم خود را آماده كنيم تها بها سهاحتي مناسهبِ نظهر بهه راز، بهه        بوده

نهور كهه   دهند، مثل ميخودشان، خودشان را به ما نشانها ها بنگريم، آنآن

، اما نهور را بها   دبينيبا نور ميديوار را ايننماياند. شما خودش خودش را مي
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د و چيزي بهاالتر و  يابيخدا را با خودش ميد. همان طور كه بينيخودش مي

نماياند را مي خود خدا نور خودتر از خدا نيست كه خدا را بنماياند. نوراني

بها   ؛«بِقكَ عَرَفْتُقكَ  »داريهد:  عرضه ميدر دعاي ابوحمزه رابطه  همينو در 

شود خدا را يافت، تنها با فكهر  حتي با فكر نميختم، خودت، خودت را شنا

توانيم وجود خدا را براي خود و ديگران اثبهات كنهيم ولهي معرفهت بهه      مي

 به قول مولوي:خدا و يافتن خدا چيز ديگري است. 
 هرچهههه انديشهههي، پهههذيراي فناسهههت 

 

 وانكههه در انديشههه نايههد، آن خداسههت

ها و زمهين  چون نور آسماندهد، ميخدا، خودش خودش را به ما نشان  

باشيم، خدا خودش را به مها  است. كافي است ما بخواهيم دلِ خدابين داشته 

يعنهي خهدايا  خهودت     «اَللّهُمَّ عَر فْني نَفْسَقكَ »: گوييددهد. شما ميمينشان

تهر و حاضهرتر از خهدا نيسهت     بده. چون چيزي روشنخودت را به من نشان

نشان دهد، ولي براي نگاه بهه خهدا بايهد چشهم و     كه آن بتواند خدا را به ما 

 مولوي: يهوش ديگري به صحنه بياوريد. به گفته
 دارگههوش را بگههذار و آنگههه گههوش  

 

 دارهههوش را بگههذار و آنگههه هههوش   

عني نهور  ي «ظاهرٌ بِنَفْسِهِ، مُُْهِرٌ لِغَيرِه»اند: فالسفه در تعريم نور فرموده 

چيزهها ههم    يبقيهه  يظاهركننهده  پيداسهت در عين آن كه به خهودي خهود   

در ايهن   زههرا و ائمهه  وقت انوار فاطمهآنهست. اين خاصيت نور است، 

ي وجودي عرشي كهه بهراي   رابطه همين نقش را در عالم دارند با آن درجه

البيهت  و اههل  9كنهد را به عنوان نهور معرفهي مهي   قرآن ها هست. خداوند آن

پهس در   واقعه، قهرآن اسهت   يرهسو 79 يهم كه قلبشان طبق آيه پيامبر

                                                 
 .157 يعراف، آيها يسوره - 9



  150القدري حضرت فاطمهليلةمقام  .................................................................... 

ها را به عنهوان انهوار معنهوي    اند و از اين جهت بايد آنواقع يك پارچه نور

هسهتند. بهراي نظهر بهه انهوار      « رِهيه ظاهِرٌ بِنَفْسه و مُظْهِهرٌ لِغَ »مدّ نظر داشت كه 

 كرد.  نورشناسخود را بايد روح و قلب معنوي 

نظهر كرديهد،   در اتاق  موجود از ساحتِ مناسب نظر به نور، به نورِوقتي 

هرچنهد تصهورم    ،ديدمميرا نور  اول از خواهيد گفت: 

اشهياء بهر   نهور بهود كهه بهه     كهه  در حهالي م  بيهن آن بود كه تنها اشهياء را مهي  

. اول نههور بههود، امها از بههس روشههن و  ديهدم ههها را مههيآن بنهده خههورد و مهي 

 بيند، ظاهر نبود.  نسان ميز و ديوار را مياز آن منظر كه ابود،  ييجاهمه

جلهو گذاشهتن    يآمهاده  ياييدباگر اين قدم اوّل را كه عرض كردم با ما 

روحِ د اسهاس و  شهوي مهي ن است كهه متوجّهه   آقدم دوم شويد. ميقدم دوم 

و در ايهن فضها اسهت كهه چههارده معصهوم را        تشيّع استدر اسالم  رازبيني

يد كه در بيرون متعيَّن و بالفعل هستند. هر چيهزي  يابترين بُعد خود ميباطني

كنند ها تالش ميجايي كه انسانتر است و از آنتر باشد، رازناككه باطني

اي با انجام واجبات الهي و دوري از محرمات از گناه آزاد شوند و به نحهوه 

داننهد كهه از   آرماني خهود را شخصهيتي مهي    ياز عصمت دست يابند، نقطه

ي عصههمت اسههت، يعنههي  نههاه و حرامههي مبههرا اسههت و در قلههه  هرگونههه گ

دانند كه در شخصهيت  ترين بعد شخصيت خود را انسان معصومي ميباطني

ي بههاطن او و راز اصههلي  ههها همههه ظهههور يافتههه و آن  چهههارده معصههوم 

ي تعالي خود ترين مرحلهها به عميقباشند و با محبت به آنشخصيت او مي

دانند و بهه ايهن   ها را مسير رجو  به كمال خود ميننظر دارند و محبت به آ

 يابند. جويند و ميها ميمعنا راز اصلي شخصيت خود را در آن
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هها  كه در روزهاي هفته به تماشهاي عظمهت آن   شما در زيارت ائمه

شهنبه عهرض   مثال  در روز سه، و اين نحوه رجو  را مدّ نظر داريد، نشينيدمي

اهللِ اَنَقا عقارِ ٌ بِحَق کُقم، مَسْتَبْصِقرٌ     لَيْکُمْ يا اَوْالدَ رَسُق لِ اَلسَّالمُ عَ»كنيد: مي

اهللِ عَلَيْکُم، بَُِأْنِکُم، مُعاد  لِاَعْدائِکُم، مُ الٍ لِاَوْلِيائِکُم، بِأَبي اَنْتُمْ وَ اُمّي صَلَ اتُ

 ؛«رَءُ مِنْ كَُ  وَليوَقةٍ دُونَهُقمْ...  اَلّلهُمَّ اِنّي اَتَ الي آخِرَهُمْ كَما تَ الَيْتُ اَوَّلَهُمْ وَ اَبْ

حقّانيت شما هستم، و بهه   يا اي فرزندان رسول خدا  من متوجّهسالم بر شم

شأن و مقام شما آگاهي دارم و با دشهمنان شهما دشهمنم و بها دوسهتان شهما       

دوستم، پدر و مادرم فداي شما باد  سالم و صلوات خدا بر شهما  بعهد نظهر    

كنيد: خدايا  من بها تمهام وجهود تمهام ايهن      و عرض ميكنيد به خداوند مي

و از هر محبوبي غير از اين خانواده،  دارم خانواده را دوست 

و از  «وَليوَة»از هر  دييگوآخر است كه مي يام. منظور من جملهدل كنده

زههرا  يفاطمهه ترين حقيقت را آرمانيام و راه ارتباط با كندههر محبوبي دل

 يايهد كهه شاخصهه   قهرار داده  پدر فاطمه و شوهر فاطمه و فرزنهدان او و 

بهه سهوي   ها از طريق محبت به آنجهت دل را ها عصمت است و اصلي آن

كهه راز اصهلي   هها  آن يابعهاد رازگونهه  بهه  و در اين حالت ايد ختهداانها آن

كهه  ايهن  يرهايد. اين اصل حرف بنده بهود در بها  درون ما است نظر انداخته

را ديهد و بها چنهين ديهدي سهخنان و       زههرا فاطمهه بايد حضهرت  چگونه 

هها كهه   حركات آن حضرت را مدّنظر قرار داد، وگرنهه مها ههم مثهل خيلهي     

 واقع آن حضرت را نديدند، او را نخواهيم ديد. به
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 را نديدند زهرافاطمه مردم؛ بعد از پيامبر

يهدن ديگهر مظهاهر دنيهايي     كهه د سخت نيست، همچنهان ديدن ابوسفيان

سهخت اسهت، و حقيقتها  تها      علهي سخت نيست. ولي ديدن اميرالمنمنين

بهراي عمهوم   اگهر  . ديهد  به طهور كامهل  را  عليتوان نميقيامِ قيامت هم 

د، در ننه يرا بب علي حضرت شعور عاديمسلمانان امكان داشت با همين 

تهر  ز آن عجيهب داشهتند و ا ك لحظه دست از دامهن او برنمهي  يصدر اسالم 

خهاص و عهام بهود و     يبهودن شههره  را كه در قداست و آسهماني  فاطمه

معرفههي كردنههد، نديدنههد. گيههرم كههه « حههوراء انسههيه»او را  رسههول خههدا

را در زيههر بههرق شمشههيرش ببيننههد ولههي چههرا   نتوانسههتند قداسههت علههي

 را نديدند؟  فاطمه

حهاكم بهود كهه     مردم ذهنيتي بردر صدر اسالم چه بايد از خود بپرسيم 

 بههه مههردم نسههبت بههه   نتوانسههتند بهها آن همههه تههوجّهي كههه پيامبرخههدا    

بود كهه نهور   ها حاكم بر رواني ند، او را ببينند؟ چه ذهنيتداد زهرافاطمه

اهلل ولهيّ در پرتو آن توانستند مينمود، نوري كه ميناپيدا برايشان  فاطمه

عجيهب اسهت    كجا بود؟ نندببينيز را  عليزمان خود، يعني اميرالمنمنين

كهار  بهه  در معرفي حضهرت فاطمهه   همه تأكيدي كه رسول خدابا آن

بردند، ايشان ناديده گرفته شد. راويِ مشهور و مهورد اعتمهاد يعنهي مجاههد     

كهه دسهت   از منهزل خهارج شهدند در حهالي     گويد: روزي پيامبرخدامي

شناسهد  خته كه مييشان را شناكس ارا گرفته بودند، فرمودند: هر فاطمه

اي از كس وي را نشناخته بداند كه او فاطمه دختر محمّد است، و پارهو هر

س او را كو روحِ ميهانِ دو پهلهوي مهن اسهت، ههر     جان من اسهت، او قلهب   
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كهه  ايهن  10كس مهرا بيهازارد، خهدا را آزرده اسهت.    بيازارد، مرا آزرده و هر

كس او را رروح و قلههب مههن اسههت و ههه فرماينههد: فاطمهههمههي پيههامبر

 اي مهردم  فاطمهه   نهد: يخواسهتند بگو بيازارد، عمال  خدا را آزرده است. 

ههاي  در فتنهه د مردم به كمك آن حضرت بتواننچرا  روشن آينده است تا 

خواستند بگويند: اي مهردم  وقتهي در   د. آينده حق را از باطل تشخيص دهن

آگهاهي  و  حقيقت موضه يد به آينده شرايطي پيش آمد كه خودتان نتوانست

حهق از باطهل    يي جبههه كهه جداكننهده   فاطمهپيدا كنيد، الاقل از نقش 

بيش از شيعه هنر ها را ارزيابي كنيد. و غافل نباشيد، با چشم او حادثه ،است

بعههد از رحلههت   هههايهحادثهه بهها چشههم فاطمههه آن نبههود و نيسههت كههه  

 بيهت اههل ال راه پهر بركهت   از د و بحمهداهلل  را ارزيابي كهر  پيامبرخدا

 بيرون نيفتاد.  

بهه شهعار   واقعهي  شهيعيان   بر مبناي نظر به مقام قدسي زهراي مرضهيه 

 نيستند كهه تنهها از نظهر سياسهي در اردوگهاه اههل البيهت       بودن قانع شيعه

ي رازبيني، بهه نهور تشهيّع منهور     اند كه با تقويت روحيهباشند بلكه در تالش

و آن نظهر كهرد   توان به مي فاطمهمقام قدسي نوري كه به كمك باشند، 

تها   را به مردم معرفي كردنهد  فاطمهمكررا   به همين منظور پيامبر خدا

هاي رجو  به حقيقت در زندگي زميني و سلوك آسماني گهم نشهود و   راه

را شهناخت و پيهرو او شهد از آتهش جههنم       از اين جهت هر كس فاطمه

                                                 
فَقالَ: مَنْ عَرَ َ هقِِهِ فَقَقدْ عَرَفَهقا، وَ مَقنْ لَقمْ       وَ هُ َ آخٌِِ بِيَدِ فاطِمَة خَرَجَ النَّبِيج» - 10

ا آذاهق يَعْرِفْها فَهِيَ فاطِمَةُ بِنْتِ مُحَمَّد ، وَ هِيَ بَضْعَةٌ مِنّي، وَ هِيَ قَلْبي وَ رُوحِي الَّتي بَيْنَ جَنْبيَّ، فَمَقنْ  

 (.54، ص43)بحاراالنوار، ج «اهللفَقَدْ آذاني، وَ مَنْ آذاني فَقَدْ آذَ َ
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نهد. ابهن عبهاس در    ها رجو  كي پاكيايمن است زيرا توانسته است به همه

زهههراي در وصههم حضههرت  گويههد رسههول خههداروايتههي طههوالني مههي

 :فرمود مرضيه

ابْنَتِي فَاطِمَةُ فَإِنَّهَا سَيِّدَةُ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ مِنَ الْقأَوَّلِينَ وَ الْقِخِرِينَ وَ هِقيَ    »

ي مِحْرَابِهَقا ظَهَقرَ نُ رُهَقا    بَضْعَةٌ مِن ي وَ نُ رُ عَيْنَيَّ وَ ثَمَرَةُ فُؤَادِ  إِذَا قَامَتْ فِق 

لِلْمَلَائِکَةِ فَيَقُ لُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَََّ يَا مَلَائِکَتِي انُُْرُوا إِلَقى ََمَتِقي فَاطِمَقةَ سَقيِّدَةِ     

إِمَائِي بَيْنَ يَدَ َّ وَ هِيَ تَرْتَعِدُ فَرَائِصُهَا مِنْ خِيفَتِي وَ قَقدْ ََقْبَلَقتْ بِقَلْبِهَقا عَلَقى     

 سهرور  فاطمهه  دختهرم  11«تِي َُشْهِدُكُمْ ََن ي قَدْ آمَنْتُ شِيعَتَهَا مِنَ النَّارِعِبَادَ

 و چشهم  نهور  و تهن  يپهاره  او و است آخرين و اولين خلق از جهانيان، زنان

 بهراى  نهورش  ايسهتد، مهى  محهرابش  در كهه  هنگهامى  اسهت،  من دل يميوه

 فرشهتگان  اى: فرمايهد مى جلّ و عزّ خداى سپس شود،مى آشكار فرشتگان

 از او و اسهت  مهن  جهوار  در زنان سرور كه بنگريد، فاطمه من يبنده به  من

 باشهيد  گواه آورده، روى من عبادت به دلش با و لرزد،مى بدنش من، ترس

 .گردانممى ايمن آتش از را پيروانش كه

 در منظر فاطمه حوادث بعد از رحلت پيامبر

شويم و جزء محبّين آن حضهرت  نزديك  زهراكه به فاطمهبراي اين

بايد به مقام حضهرت   12اهلل از آتش جهنّم نجات يابيهم،شاءإن وقرار بگيريم 

                                                 
 295، ص: 2إرشاد القلوب إلى الصواب، ج - 11

؛ فاطمهه را  «النّاراهللَ فََِمَها وَ مُحِبّيها عَنِاِنَّما سَمَّيْتُ فاطِمَةُ لِأَنَّ»فرمودند:  خدا رسول - 12

 (.219، ص6العمال، جدارد. )كنزدوستدارانش را از آتش باز ميفاطمه ناميدم زيرا خداوند او و 
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 در راستههاي معههرفت بهه فاطههمه     و معرفت پيدا كرد

بنگهريم.  نيهز  را  حوادث بعد از رحلت پيامبر بايد با چشم فاطمه 

ه از كلمات حضرت در مسجد مدينه چند جملنظر شما را به به همين خاطر 

مردم پيروي از داشتند اصرار  تا معلوم شود چرا پيامبرخداكنم جلب مي

نهور  چهه فكهري موجهب شهد     را رها نكنند و نيز معلوم شهود   زهرافاطمه

نتوانهد  جهان اسهالم  در آن زمان به حاشيه رود و هنوز  و علي فاطمه

 به آن شايستگي كه بايد برسد، برسد. 

دنيها و   مهورد نيهاز  كهه   يضرت به مسجد رفتنهد و مهردم را بهه حقهايق    ح

جامعهه  ند و به واقهع سراسهر ايهن خطبهه ههدايت      ردهدايت كآخرتشان بود 

چه مردم بايد انجام دهند تها الطهاف آسهمانيِ پروردگارشهان از     به آن است

حقايق علمي و عمليِ اي از مجموعهشان قطع نشود. و حقيقتا  زندگي زميني

 فرمايند: مي 13كامل در اين خطبه است.به صورت م اسال

خهدا  اشت و تبيين كتابخدا ما خاندان را در ميان شما به خالفت گم»
آنچهه  هاي آن كتاب آشهكار اسهت و   ما قرار داد. حجّت يرا به عهده
 «ماست پيداست. يدرباره

 فاطمهههنسههبت بههه حضههرت  دانسههتند كههه پيههامبر خههدا همههه مههي

بهودن آن حضهرت در بهين مسهلمانان     اند و شاخصادي كردههاي زيتوصيه

 يفاطمهه  ياز درِ خانهه  گويهد بارهها پيهامبر خهدا    پنهان نبود. تهاريخ مهي  

اي فاطمه  غضب تو غضب خداسهت  »گفتند كه شدند و ميرد مي زهرا

                                                 
توانيهد  از همهين منلهم مهي   « فاطمهحضرت بصيرت »كتاب شرح اصل خطبه را در  - 13

 دنبال كنيد.
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، اين را هم يك بار نگفتند كهه فقهط يهك    «و رضايت تو رضايت خداست

فرماينهد: تبيهين كتهاب خهدا بهه      عا كه حضهرت مهي  عدّه بشنوند، پس اين ادّ

 دليل نيست و كسي هم منكر آن نشد.ما گذاشته شده، بي يعهده

و برهان آن روشن و از تاريكي »دهند: ه در وصم قرآن ادامه ميگاآن

طور نيست كه اگر كسهي اههل فههم قهرآن     يعني اين« و گمان بر كنار است

البيت فاصله بگيريد، ؛ پس اگر از ما اهلباشد، در ابهام و گمان گرفتار شود

الزم را كهه بايهد از اسهالم     يزند و عمال  بهرهبا شما حرف نمي ديگر قرآن

 «اهللوَ نَحْنُ بَقِيَّةٌ اسْتَخْلَفنا عَلَقيْکُمْ وَ مَعَنقا كِتقابَ   »، نخواهيد برد، زيرا: ببريد

ايم و كتهاب  جايگزين شده ماييم كه براي هدايت شما بعد از پيامبر خدا

دانيد كه در حهال جهدا شهدن از ايهن مسهير      خدا با ما است. آن وقت آيا مي

 هستيد؟

ههاي مختلفهي راجهع بهه     كنند چرا ما روايتميبعضي از عزيزان تعجب

در هر فرصتي كه پهيش   يك موضو  داريم؟  علّتش آن است كه پيامبر

و با تكرار  كردند.هاي مختلم مطرح ميآمده آن موضو  را به صورتمي

نهد.  نموددر فرهنگ جامعه نهادينه ميهاي مختلم آن موضو  را زاويه باو 

اراده كهرديم   فرمايهد: تطهير كه خدا مهي  يمثال  شما ببينيد پس از نزول آيه

بهن مالهك   انهس  14را از هرگونهه آلهودگي تطهيهر كنهيم.     البيهت شما اهل

 زههرا فاطمهه  يجلهوي خانهه  از  ماه پيامبر خداگويد به مدت ششمي

تها مهردم بداننهد وقتهي خهدا در       15خواندنهد آن آيه را ميو كردند عبور مي

                                                 
 .33 ياحزاب، آيه يسوره - 14

 .237، ص 25بحاراالنوار، ج  - 15
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بهر   زههرا هسهتند و فاطمهه  ، منظور چه كسهاني «البيتاهل»گويد قرآن مي

شهده  در جامعه نهادينهه  در آن زمان كه  خداهاي مكرر رسولمبناي پيام

 گويند.سخن ميبود 

حجّت قرآن بر شما تمام »فرمايند: خطبه مي يدر ادامه زهراحضرت

خداوند پيروي »رمايند: فبعد مي«. گشاستاش براي شما راه است و پيروي

حهال  « وفاق و اتّحاد، و امامت ما را مانع افتراق و جهدايي كهرد.   يما را مايه

ابوالحسهن  مردم  شما بهه  اي گيريد؟  ميمردم  شما از چه كساني فاصله اي 

را پذيرفتيههد، بدانيههد بههه چههه روزي داريههد   يگههر كههس دكرديههد و پشههت 

رسالت خهود را بهه گهوش مهردم رسهاند و       مپدر»بعد فرمودند:  16.«افتيدمي

پيغمبهري كهه مهن دختهرش     «. پرستان را در ههم شكسهت  شوكت بت و بت

خواهيهد  است، حاال ميكرده هستم، فرهنگ توحيد را در اين جامعه محكم

داشهت يها   اهي كهه ضهاللت سهر بهر مهي     گه »فرماينهد:  كجا برويد؟  بعد مهي 

بهرادرش علهي را در    كهرد، پيامبرخهدا  مشركي دهان به بيهودگي باز مي

كوبيد ايستاد تا بر سر و مغز مخالفان ميانداخت و علي باز نميكام آنان مي

آرام و امهن   سهاخت و شهما در آن روزهها در زنهدگيِ    ميو كار دشمنان را 

كننههد؛ در واقههع مههي مفصههل بحههثه در آن خطبههجهها حضههرت ايههن« بوديهد. 

ههاي اسهالم   هايي كه پايهگويند: حواستان كجاست؟  آنحضرت دارند مي

ههايي كهه وقتهي بايهد از     شهوند  و آن مهي اند، دارند منهزوي  را محكم كرده

                                                 
ابوذر خطهاب بهه مهردم    نويسد: مي 172ص 2يعقوبي مورّخ مشهور در تاريخ خود در ج - 16

ايد، اگهر كسهي را كهه خهدا مقهدّم داشهته، مقهدّم        گفت: اي امّتي كه پس از رسول متحيّر ماندهمي

بيهت  داشهتيد و واليهت و وراثهت را در اههل    داشتيد و كسي را كه خدا منخّر داشته، منخّر مهي مي

 شديد.مند ميها از هر سويي بهرهنعمت ينهاديد، از همهپيامبرتان مي
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انهد  بودند، حاال آمدهته راحت و رفاه نشس يزير سايه ،كردندمياسالم دفا 

كه دلسهوز اسهالم   بيش از آندهد ميها نشان نجامعه، سوابق اي يدر صحنه

حفهظ   هها با ايهن شود  حفظبايد اند. پس اسالمي كه باشند، دلسوز خودشان

شود.نمي

و  دهنهد مهي  فرهنگ حفهظ اسهالم را بهه مها يهاد      زهراحضرت فاطمه

كنند كهه بها تمهام جهان در     هايي از اسالم دفا  مينمايند: تنها آنروشن مي

ي در آن مرحله از تاريخ وظيفهه  د و دختر رسول خداخدمت اسالم باشن

گري خود را انجام دادنهد و بهراي هميشهه روشهن شهد چهرا رسهول        هدايت

به گوش همگان  اين همه اصرار داشتند كماالت زهراي مرضيه خدا

هر روز ماست؛ مها ههر    يقصه زهرافاطمه يبرسد. عالوه بر آن كه قصّه

ههاي  هها و قبيلهه  در دست جرياناسالم و انقالب باشيم كه روز بايد مواظب 

سياسي قرار نگيرد كه بيش از آن كه به فكر اسالم و انقالب باشند بهه فكهر   

توان با تمام وجود است كه ميروح فاطمي باند و گروه خود هستند. تنها با 

ي مناسبات جامعه حساس بود. دائما  نسبت به حضور حقيقتِ اسالم در همه

خورنهد، بهه ميهدان    باشيم كسهاني كهه نهان را بهه نهرخ روز مهي       بايد مواظب

نگذارند، همان كسهاني كهه در دوران سهختي كهاله      يحاكميت اسالمي پا

ههاي  توان سياهيمي ، با نور آسماني زهراخود را گرفته بودند تا باد نبرد

 ها را نخورد.  زدگان زميني را ديد و فريب آنسياست
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 معنوي هايآفات غفلت از حساسيت

قدر فقيهر بودنهد   دانيد، مردم عربستان قبل از اسالم اينطور كه ميهمان

خرمها  ي پختند. آرد هستهكردند و با آن نان ميد ميخرما را آر يكه هسته

گنهدم نيسهت كهه     كننهد، مثهل خميهرِ   ميطوري است كه وقتي آن را خمير 

نهد بهود، موههاي    هايي كه موهايشهان بل خودش را بگيرد. به همين خاطر زن

كردنهد تها   مهي خرمها مخلهوط   چيدنهد و بها خميهرِ آردِ هسهتة     سرشان را مهي 

بودند، خواران مشهور شده خميرها خودش را بگيرد، به طوري كه به شپش

كردنهد، شهپش ههم    مهي خرما مخلهوط   يهسته چون موهايشان را كه با آردِ

آب كهه  ينهد  گومهي در اشاره به آن زنهدگي  داشت. حضرت در اين خطبه 

آن زنههدگي از و اسههالم آمههد كههه در حههاليخوردنههد گنديههده و لجههن مههي

كارشان به جايي رسيد كه با آمدن اسالم حتي از نظر دنيايي داد و نجاتشان 

يشهان را  هاطالو ، تبر آوردند از دنيا رفتندطلحه و زبير وقتي  ،به عنوان مثال

د بهراي زنهدگي معنهوي    خداونه كه ، با اينتكه كردندبراي تقسيم ارث تكه

از يك طرف فريهب دنيها را   فراهم كرد، ولي را شرايط ها بيش از اينها آن

كههه متههذكر فضههاي را  نههور و پيههام فاطمهههخوردنههد و از طههرف ديگههر 

 كاري شد به چيزي نگرفتند.فريب

اسهالم   ههاي حضهرت علهي   جانبهازي به كمك اسالم و بهه كمهك   

بهه جامعهه برگشهت تها     آبهاداني  د و وجود آمبهامنيت حاكم شد و پيرو آن 

 برداشتن از علهي فراهم شود ولي متأسفانه با چشم يي تعالي معنوزمينه

طههور كههه امههروز وقتههي چشههم از آسههمان زدگههي شههدند همههانرفههاهگرفتههار 

 شعور ديدنِ فاطمهبرداشتيم زندگي زميني برايمان زيبا جلوه كرد. وقتي 
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 زههرا و فاطمهه آيد بازي ميو حزب طلبيدنيا رفتاي از جامعهو پيام او 

 ي بشريت نماياند و اين نگاه زهراي مرضيهو به همه ديداين خطر را مي

مهداري  ي سياسهت طور كه ريشهه در شخصيت آسماني او ريشه دارد، همان

او نهفتهه   زنده داريدر عرفان و شب «هيعلتعالیاهللرضةنا »فرزندش حضرت روح اهلل

در زنهدگي  رفهاه   اي بعهد از رحلهت رسهول خهدا    هعداست. راستي چرا 

ي همهت خهود را در   بهاز كهرد كهه همهه    شهان جهاي   در چشمزميني آنچنان 

 بعد از رحلهت رسهول خهدا   شان دنياي قدر وضعآندنياداري قرار دادند؟ 

كهه  كهرد در حهالي  زنهدگي مهي  در مدينهه   شهخص كه خهود  رونق پيدا كرد

كردند و فقهط  اق و مصر كار ميش روي هزاران جريب زمين در عرانغالم

در بههه مقصههدش را تمههام آمههد. كسههي كههه طههال بههراي او مههيهههاي كيسههه

حههذف  يتوانههد دغدغهههمههيههها قههرار داده، آيهها همههين پههولآوردن دسههت

 را داشته باشد؟  عليحاكميت 

كمتهر از   يكهه راضهي بهه حهاكميت     نهد ديدچهه چيهز مهي    زهرافاطمه

تا آن حدّ كه الزم بهود در آن زمهان   نبودند و چرا مردم  حاكميت علي

كه مردم بود چه چيزي مدّنظر پيروي نكردند؟  بصير نبودند و از فاطمه

كردنهد  آيا جز اين بود كه مردم گمان مهي را نفهميدند؟  اعتراض فاطمه

توان در زمين زندگي كرد؟ و غم اصلي بدون ارتباط با آسمانِ معنويت مي

ردم متوجه چنين خطهري نيسهتند كهه اگهر     نيز همين بود كه چرا م فاطمه

داران در ظلمهات زمهين بهه    ههاي زمينهي شهد ديهن    دين گرفتهار انهوا  تعلهق   

انهد و بهه عقهب    شهوند كهه بهه دنبهال قهدرت     گهاني تبهديل مهي   پيشهه تجارت

شهوند: بها   گردند و گرفتار ايست مغزي گشته و در نهايت مهدعي مهي  يبرم
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ها بهه  پرسند مگر آناز خود نمي توان جامعه را مديريت كرد. وليدين نمي

ديهن و سهر و    يدين خدا رجو  كردند كه امهروز مهدعي عهدم تهوان اداره    

 دادن به جامعه توسط دين هستند؟  سامان

د و از رازههاي  باشه  بهين نداشهته  چشهم فاطمهه  ما  يامروز هم جامعهاگر 

 شهود كهه  مي يهايها و شخصيتبه راحتي تسليمِ وعدهآسمان بيگانه گردد 

خواهند با عقهل زمينهي و منقطهع از آسهمان، جامعهه را مهديريت كننهد.        مي

 هاي پهيش آمهده بعهد از رحلهت رسهول خهدا      امنيت و فتوحات و ثروت

ههاي زيهادي فهتح شهد امها      ي اسالمي شد. سهرزمين حجاب اسالميت جامعه

رفت تجلهي انهوار   براي فهم حقيقت اقدام در خوري نشد، آنچه به اختفا مي

سراسرِ حيهات جامعهه را در بهر گرفتهه      كه در زمان رسول خداالهي بود 

 بود و در وراي زندگي ظاهري بر همه جا حاكم بهود و زههراي مرضهيه   

متوجه بود تاريخي در حال وقو  است كه در آن تاريخ امرِ حيهاتيِ رجهو    

 گيرد.به خدايِ حضوري مورد غفلت قرار مي

تاريخ فراموشهيِ نظهر بهه     ،زهرا يگرفتن شخصيت رازگونهبا ناديده

حقيقت و تجليات دائمي آن شرو  شد و مسلمانان از درك بنياد دينهداري  

محروم شدند و  كه همان نظر به اسماء الهي است در فرهنگ اهل البيت

عمال  تفكر به معناي واقعي آن در حجاب رفت و از آن بهه بعهد در جوامهع    

، موضهو   «راز»رايطي ديني از انكشاف حقيقهت خبهري نبهود. در چنهين شه     

داري تنها حالتي اسهت  بودنِ دينكه رازگونه، در حاليبوددشواري خواهد 

هاي كشم ناشهده را  كند و همواره راهكه سراسر وجود آدمي را احاطه مي

بخشهد، تنهها در   گشايد و كردار او را حيهات مهي  در روح و روان انسان مي
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به اخالقي مناسهبِ حفهظ دائمهي    انسان با انوار الهي مأنوس است و  اين فضا

ورزد. اين نهو  زنهدگيِ رازآلهود، پرستشهي روشهن      چنين انسي مبادرت مي

است كه خداوند در آن نقش دارد و نه يك نو  پرستش مبهم كه انسان را 

 از ارتباط با خدا دور نگه دارد.  

اي بهوده اسهت كهه    حيات فعّال در هر دوره از تاريخ تشيع نيز به انهدازه 

ي پاسهخ  زههراي مرضهيه   يحياتِ رازگونهه  ياند به نحوهتوانسته شيعيان

 شهده يمه  واقهع ي وقت سقوط. ندياين در زهرا ليتقل درصدد و دهند مثبت

 دسهت  از را عهالم  يهيانسه  حهوراء  يرازگونهه  تيشخصه  به نگاه انيعيش كه

 وي سهاز حماسهه  و كاستند فرو زدهبتيمصي بانو كي حدّ در را او و دادند

 كيهه عمههال  كههه شههدنديي هههاجههدال سههرگرم و دنههديند را اوي سههازخيتههار

 كهه يحال در ،هيمرض زهراي يرازگونه تيشخص به نظر در بود انحراف

   .است شده داشته نگه پنهان همچنان موضو  قتيحق

 با جريان مقابل دوستي فاطمهفرق اسالم

 بها  هها انسهان  خلهوت  تا است راز يك تنها شخصيت زهراي مرضيهنه

 در حضهرت  آني خيتهار  حضهور ي حته  كند، دايپ را خود خاص رونق خدا

 و ميعظه  اريبسه ي راز هم آن و است راز سراسر شدند وارد كهيي ها صحنه

 راز گهر يد نيه ا كهه  ديبشهنو  بنهده  زبهان  از را راز آن ديه دار انتظهار  اگهر  لذا

 و حركهات  بهه  را خود توجه راز، به نظر كردِيرو با ميبتوان ديبا بود، نخواهد

 خهود  خِيتهار  طهول  در ملهت  ك. يه مينهداز يب حضهرت  آن گفتار و سكنات

چون »فرمايند: ميخطبه آن در حضرت. بماند زنده زهرا نور به توانديم
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ظَهَرَتْ فقيکُمْ   -كرد، دورويي و نفاق در شما آشكار شهد:  رحلت پيامبر

ههي  خريهدار گشهت و ههر انسهان گمرا    و كهاالي ديهنْ بهي    -حَسْکَةُ الن فاقِ 

مالحظه كنيهد حضهرت چگونهه شهرايط پهس از      « دعويِ دينداري ساز كرد

كننهد تها معلهوم شهود     را براي مردم جهان تحليل مهي  رحلت رسول خدا

در آن مرحلههه از تههاريخ نگههران وضههعي بههود كههه پههيش آمههده و     يچشههم

دانست چه چيز در حال وقهو  اسهت. البتهه هميشهه بها ظههور ههر دينهي         مي

اند و خواهند بود ولهي  اند بودهآن دين آگاهي نداشتهافرادي كه به حقيقت 

 تيهدا و تيحاكم كه بود نيا كرد نگران را مشكلي كه زهراي مرضيه

 بهه  نظهر  از غفلهت  قتها  يحق و رفهت  رونيبي واقع شناساننيد دست از جامعه

 و شهد  آغهاز  با نديدن راز و سرّ مسهتود  در شخصهيت فاطمهه    يعل

بيگانه از هرگونه رازانديشهي، عمهال     خدا رسول يفهيخل مقام دري اعده

 بهه  هر قداستي را ناديده گرفتند. در چنين شرايطي اگهر زههراي مرضهيه   

ي اگهر  وا گرفهت، يمه  فهرا  را اسهالم  جههان ي بزرگ بتيمص آمدينم صحنه

ديني اين نيست كهه افهراد منهافق و     يمشكل جامعه 17اسالم، فاطمه نداشت.

ديني  يهميشه بوده و خواهد بود، مشكل جامعهدورو در آن هستند، منافق 

اين است كه مردم نسبت به حضور فعّال چنهين افهرادي در امهور اجرايهي و     

 آن بها  فرهنگي حساس نباشند. اين بود آن مشهكلي كهه زههراي مرضهيه    

كهه معنويهت و ارتبهاط     آمهده  دانيه م دري فكهر  شهد  متوجهه  و بهود  روروبه

                                                 
نقهل   المنمنيناز امير 115در ص «قلع المصِفيفاطمةالزّهرا بهوة »حب كتاب صا - 17

؛ يعنهي بهه جهان    «لَمْ يُعْرَ ِ الْمُنافِقُ نَ الضّقال ُن...  وَ لَعمر  لَ ال فاطِمَة»... فرمودند: كند كه مي

 «.شدند...، اگر فاطمه نبود، منافقين گمراه شناخته نميخودم سوگند
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اش نيسهت و ايهن اسهاس    اصهلي  يمسهئله هاي جامعه با آسمان غيهب،  انسان

 ي ديني است.  ويراني يك جامعه

 قهت يحق بهه  نظري اله اءياولي همه مانند كهيي جا آن از فاطمه زهرا

ي رسهالت  به و دارند نظري جزئي هاحادثه فوق ما زييچ به دارند، «وجود» و

 عههده  بهه  را آن سهت يبايمه  آمهده شيپي حادثه مقابل در كه دنديشيانديم

 منجهر  مقهدس ي امبارزه به كه بودي اجبهه گشودن از عبارت آن و. رنديبگ

ي نيزم انسانِ نيب دوبارهي نظم و برگردد اسالم به اسالم از رفته روح تا شود

 خهود  كمهال  و بلهو   بهي كنون جهان و شود برقراري آسمان يِمعنو اتيح و

 . ابدي انيپا و برسد

ميان آمد كه اسالم را پذيرفته  حاكميتي به بعد از رحلت رسول خدا

آبههادي دنيهها بههراي صههرفا  امهها اسههالم را  ،داشههتمههيو آن را دوسههت بههود 

كهه فرهنهگ فهاطمي در عهين عالقمنهدي بهه اسهالم،        خواست در حهالي مي

خواهد و پروراند كه حيات خود را در فداشدن براي اسالم ميانساني را مي

مها در  مي عزم ما آن است كهه  نه فداشدن اسالم براي خود. در فرهنگ فاط

 تملّك اسالم باشيم، نه اسالم در تملك ما. 

گهرفتن رازِ مُسْهتَودَ  در   با ناديده عرض كردم غفلت از نظر به علي

 برگشهت  ،فاطمه تيشخص به برگشت با و شد آغاز شخصيت فاطمه

آغهاز مهي شهود و بهاألخره      و اهل البيت پيهامبر  يعل سنت و رهيس به

رد و از غيبهت ههزار و چههار    يه گجايگاه صحيح خهود قهرار مهي   بشريت در 

 تيبشهر  بهه ي شه يرازاند دوبهاره  و ابهد ييمه  نجهات  رازِ زههرا  يصدساله

 ظهههور شههد ديههناپد خههدا رسههول رحلههت از پههس آنچههه و گههردديبرمهه
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كه عين حيات است و پرستش، تنهها در  « وجود»مواجهه با راز يا  18.كنديم

هها اسهالم   يابد. ديگر انساناي خود را باز ميشود و معنآن حالت محقق مي

خواهنههد. خواهنههد بلكههه خههود را بههراي اسههالم مههي    را بههراي خههود نمههي  

براي اسهالم  ها را مصيبت يند همهشد حاضردر همين راستا  زهرااطمهف

و نهام اسهالم    هخواستند تا بعباس هم اسالم را مياميه و بنيد، بنينكنتحمل 

خهود را   يو نفس امّهاره  بر مردم حكومت كنند يامبري پبه عنوان خليفه

و در حهدّ  خواسهتند  اسالم ميخود را براي  البيتند، ولي اهلارضاء نماي

و  اسههالم شهههيد شههدند در راه همههه و از آن دفهها  كردنههدفههداكردن جههان 

نگذاشتند نگاه وجودي از متن اسالم به نسيان رود و به همهين جههت هنهوز    

خورد، رازي كه با انقالب اسهالمي  نظر به راز به چشم مي در زبان مسلمانان

با درخشندگي بيشتر ظهور كرد و انقالب اسالمي تنها با چنين نگاهي حفظ 

هها  به ما فهماند مواظب باشهيم دنيهاطلبي   يابد و فاطمهشود و ادامه ميمي

 هاي ما را از آسمان معنويت به زمين معطوف نگرداند. چشم

بهاز   شهناخت فاطمهه  خلهق از  د: نه فرمايمي حضرت صادقوقتي 

شود شناخت آن حضهرت كهار هركسهي نيسهت و     اند، معلوم ميداشته شده

بهه  نسهبت  تنهها  نهه  شدنِ خلهق از شهناخت فاطمهه   بايد بدانيم اين بازداشته

ههاي سياسهي   گيهري در موضهع حتهي   اسهت مطرح مقامات معنوي حضرت 

هها  بهه كُنهه آن  تهوان  نمهي راحتهي   ها نهفته است كه بهايشان هم رازها و رمز

                                                 
 حضهرت  زمهان  آن در كهه يحهال  در شهود يم آشكار كه قبر زهراي مرضيه همچنان - 18

وَ ادْفِن ي لَيْلًا فِي قَبْرِ  بِهَقَِا ََخْبَرَنِقي حَبِيبِقي رَسُق لُ     »: بودند فرمود يعل حضرت به زهرا

 .داده خبر من به خدا پيغمبر پدرم را نحوه اين بسپار، خاك به شبانه مرا  جان على« اللَّهِ
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اي اسهت در  . زيرا حقيقتا  نگاه سياسي حضرت، حضور جاودانهدست يافت

هاي سياسي زودگذر بسيار متمايز است. اين سياسهت،  طول تاريخ و از نگاه

است كه در هستي ريشه دارد ولي عموما  بهه   يناپذيري دگرگونايدههمان

شهود و  ههت از منظهر خلهق ناپديهد مهي     گذرند و از اين جسادگي از آن مي

تغيهر الههي   يطهور كهه از فههم ذات ال   خلق از فهم آن باز داشهته شهد، همهان   

كنهد كهه   محرومند. زيرا شناخت چنين حقايقي حيهاتي ديگهر را طلهب مهي    

 طلبد.بيني است و مواجهه و زيستن با راز و حقيقت را ميهمان ذات

و غفلههت از  خههدابهها رحلههت رسههول « راز»هرچنههد نسههيان نسههبت بههه 

در تاريخ، مسهلمانان   آغاز شد اما با حضور فاطمه فرهنگ اهل البيت

شده توسهط  و به خصوص بسياري از شيعيان، توانستند در درون افقِ گشوده

در رمز ميان ظهور و خفايِ راز قرار گيرند و از اين رو زبهان عرفها    زهرا

تههاريخي زهههراي  هنههوز نشههاني از راز دارد و آن فرهنههگ از فهههم حضههور 

در  «هيعلتعالیاهللرضةنا »اهللمحروم نيست و بهر ايهن اسهاس حضهرت روح     مرضيه

 .كنار فقه و فلسفه بر عرفان نيز تكيه دارد

 غدير افقی که گشوده شد

اي »فرماينهد:  مسهجد مدينهه مهي   خهود در   يدر خطبهه  زهراحضرت 

نشسهتند و  فهاه مهي  ر ياي كه تها ديهروز زيهر سهايه    يد؛ عدّهمردم  بدان يهمه

دار جامعهه  تركانهد، امهروز ميهدان   رفت سرِ اژدهاي فتنهه را مهي  مي علي

كننهد در شهرايطي كهه امكهان     در اين جملهه معلهوم مهي    فاطمه «اند شده

طهل  پيروزي حق شديدا  غير ممكن بوده و تنهها كسهاني حاضهر بودنهد بها با     
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مقابله كنند كه چشم بر ملكوت عالم دوخته باشند 

بود كهه نشهان    گذاشت. عليپا به ميدان مي علي 

ترين حقيقت خدا است و حيهات خهود را   ترين واقعيات و حقيقيداد واقعي

كرد و نهه در فهرار از شمشهيرها. ولهي اگهر در      در ارتباط با خدا جستجو مي

ههاي  ند، پايهه يي جهاي خهدا نشه   كار، خدا در خفا رود و اميال انسهان  يادامه

شود و تأكيد بر غدير براي آن اسهت كهه خهدا در خفها     دينداري سست مي

مقهام معظهم    ي كارها در جاي خدا بنشيند.نرود و انسان به عنوان فاعل همه

غهدير؛ يعنهي گهزينش علهم و     » در سالگرد غدير فرمودند: «تعايلاهللحفظةه»رهبري

راه خهدا و سهبقت در ايمهان و اسهالم ...      تقوا و جهاد و ور  و فداكاري در

19«.ي ارزشي استاين يك قضيه

اين است كه يك جريان بهه حاكميهت نيروههاي    در فرق غدير با سقيفه 

ارزشي حسّاس است و لهذا بهر فرهنهگ غهدير تأكيهد دارد و يهك جريهان        

يعنهي  « غهدير »ها برايش مهم است. چيزهاي ديگري غير از حاكميت ارزش

حاكميهت سياسهيون    ايهن غيهر از  فدايي اسهالم اسهت و    حاكميت كسي كه

كهه رفهاه و   هم نه اقتصادي كه به نفهع مهردم باشهد، بل   ، آناست اقتصادمحور

خهواران  يعنهي حاكميهت ويهژه   اسهت،  خهاص   يااقتصادي كه به نفهع طبقهه  

صهيت دينهي و نهه حفهظ     طلبان سياسي، البته با حفهظ شخ اقتصادي و قدرت

 هاي ديني.ارزش

و  كند و بيشتر پول درآوردتواند بيشتر فتحي حاكميتي كه ميسقيفه يعن

، بهر سهرِ كهار آينهد     علي كه اگر اميرالمنمنين در اين راستا معلوم است
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ند. چهون حضهرت مهو را از ماسهت     شهو چنين ثروتمند نميخواران اينهويژ

 . كشيدندمي

گوينهد اگهر   ههايي كهه مهي   خطهاب بهه آن   ،ادامهه در  حضرت فاطمه

گشت و مها كهار را بهه عههده     شد در جامعه فتنه بر پا ميحاكم مي علي

 «خوابانهدن كجها؟    شما كجا و فتنه»فرمايند: گرفتيم تا فتنه را بخوابانيم، مي

بهراي عمهل خهود بهانهه آورديهد كهه از فتنهه        ؛ «اِبْتِداراً زَعَمْتُمْ خَ ْ َ الْفِتْنَةِ»

و پيرو آن  گر اميرالمنمنينگفتند ااش ميامروزيتعبير به . ترسيديممي

و روحانيون سر كار بياينهد، روشهنفكرها زيهر     بسيجياللّهي و حزب جوانان

ي روشنفكرِ لذا كسي را حاكم كردند كه طبقهشود. مي روند و فتنهبار نمي

هها  ي پذيرش او را داشته باشند، غافل از آن كه وقتي بر ارزشالئيك زمينه

بهاز حهاكم   خهوارِ ميمهون  رسد كه يزيد شهراب ي ميتأكيد نشود كار به جاي

  20 خواهد بود حسينشود و حاصل آن شهادت امام مي

در آن فضها روشهن كردنهد روحهي كهه بهه حضهور         زههراي مرضهيه  

حضرت حق در جامعه حساس نيست و بهه خفهارفتن و ناپديدشهدن حهق را     

 و شهد چه علهي با شخص تابد، حاال آن برنميفهمد، اشخاص معنوي را نمي

جاسهت كهه وقتهي    . راز ايهن مسهئله در آن  چهه فاطمهه   و چه حسين باشد

بهه عنهوان راز   « وجهود »انسان خود را به عنوان اسهاس هسهتي تصهور كهرد،     

رود و زنهدگي ديگهر بها خلهوت و تنههايي بها خهدا        ي عالم، در خفا ميهمه

                                                 
در  راز شهادي امهام حسهين   »توانيهد بهه كتهاب    موضهو  مهي  بيشتر ايهن  بررسي براي  - 20

رجهو   ( «كشهيده شهد؟   حسهين چه شد كه كهار بهه قتهل امهام    »از همين منلم )قسمت « قتلگاه

 فرماييد.
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اوج غيبههت  همهراه نخواهههد بهود و بهها شههادت حضههرت سهيد الشهههداء    

بهه عنهوان    الهي آشكار شد و معلوم شهد چهرا بايهد فاطمهه     تجليات انوار

حوراء انسيه همواره در متن مناسهبات فهردي و اجتمهاعي مسهلمانان حاضهر      

چهه انهدازه    زههرا  يراندن شخصهيت رازگونهه  باشد و خسارتِ به حاشيه

 زيانبار است.

 ي حضور و خفهاي زههرا  جهان اسالم هنوز از نحوهعجيب است كه 

كه خود را ظهاهر  در عين آن« راز»نگرفته است. در حالي كه  عبرت الزم را

كند. تا ههركس نتوانهد آن را درك كنهد و    كند در همان حال امتنا  ميمي

توانند اين خاصيت هر رازي است كه در عالم وجود دارد و تنها كساني مي

در ذيل فرهنهگ غهدير در نظهام اسهالمي درسهت انجهام وظيفهه كننهد كهه          

ههاي خهود   و خفايِ راز را بفهمند و اگر يك چشم به برنامهه  ظهور يقاعده

حضور رازها در عالم بهر ندارنهد تها گرفتهار      يدارند چشم ديگر را از نحوه

شههان نشههوند و سرنوشتشههان بههه سرنوشههت فرهنههگ يهاناپايههداري در برنامههه

گري الهي در امهور  آيندگي آن گره نخورد و عمال  از هدايتمدرنيته و بي

 ها را به خود واگذارد.آن وند و حضرت حق محروم ش

 ي فاطمهههزدن خانهههتنههها منجههر بههه آتههشبههه خههود واگذاشههتگي نههه

 كه فهرداي آن روز حسهين  شود هايي منجر ميگردد بلكه به تصميممي

و غفلههت از  اي كههه بها چشههم برداشهتن از فاطمههه  كننههد. جامعهه را شههيد  

شهد و تجلهي   بهرايش مههم   به صهورت غربهي   توسعه  رازهاي عالم ملكوت،

 ها را به چيزي نگرفهت بهه كمتهر از شههادت امهام حسهين      ايمان بر قلب

و معنهاي  دانهد  او را و طرز تفكّر او را مزاحم خود ميشود، زيرا راضي نمي
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ههاي معنهوي را در   فهمد تها جايگهاه شخصهيت   پيدا و ناپيدابودن راز را نمي

در ادامههه  حضههرت زهههرال الزم برسههد. لههذا هسههتي بفهمههد و بههه تعههاد 

اَال؛ »را حهذف كرديهد   گوييد براي دفع فتنهه، علهي   فرمايند: شما كه ميمي

؛ بدانيد كهه خودتهان بها ايهن     «الْفِتْنَةِ سَقَُِ ا وَ اِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحيَِةٌ بِالْکافِرينفِي

كلمهات   بها ايهن   .كار در فتنه سقوط كرديد و جهنّم بر كافران محيط اسهت 

رازهاي مهمي در امور سياسي روشن شد و شيعه معنا پيهدا كهرد. سياسهيون    

حاكميهت   كننهد تها  سهازي مهي  و يها فتنهه  د نماينه را مطهرح مهي   ايفتنهعالم، 

و شيعه تنهها مكتبهي اسهت كهه در چنهين فضهايي از       د نها را از بين ببرارزش

مهانع  انهد و  فتنه سازان خودشانداند فتنهدارد، زيرا ميمقاومت دست بر نمي

هاي ضدّ ارزش هايياي شعارو اگر هم عدّهخواهند بود ها حاكميت ارزش

است كه به جهالت نسهبت بهه حقهايق     ييهاآنگرمي دهند به پشتمي الهي

شهمارند  بخشند و آن شعارها را در مقابل ديانت معتبر مهي غيبي رسميت مي

ن و جسهم طبيعهت بهاالتر    هايي را كه از ارزيابي و فهم جسهم انسها  و انديشه

آورنهد، در حهدّي كهه بيهرون     نرفته است، غايت علم انسان بهه حسهاب مهي   

شده در زمين را بيشتر به عنوان علم به هاي موجوداتِ منقرضكشيدن فسيل

 شناسند تا ظهور دادن حقايق موجود در عالم غيب و معنا را.  رسميت مي

 هدايت مردم، به دست مسئولين است

و از شما اين كهار خيلهي بعيهد بهود      «فَهَيْهاتَ مِنْکُمْ!»مودند: در ادامه فر

در ابتدا  كه اصحاب رسول خداحاكي از آن؛ «يد پذيرفتچه زود رنگ »

ي رفهت در ادامهه  همراه با آن حضرت راهي را شرو  كردند كه انتظار نمي
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ر اگه راه انتخاب ديگري نمايند و اين نكته نيز در اين جمله نهفته اسهت كهه   

مهردم  هها را بهه عههده داشهته باشهند،      ههاي پهاك مسهئوليت   انسهان  در جامعه

ههاي  انسهان شهوند و اگهر   ميتر پذيرند و پاك و پاكرا مي مسئوالن،رنگ

رنهگ  دست گيرند مردم نيز به سرعت ها را بهسطحي و دنيا طلب مسئوليت

نگهه   مهردم را پهاك   ،بها پهاكيِ مسهئوالن   تهوان  مهي پس  .پذيرندميها را آن

ههاي  بهه دسهت انسهان   حاكميهت جامعهه   كهه  غيرممكن اسهت  داشت و اين 

و مردم به تقوا و تعالي گرايش نداشته باشند و جامعه با متعالي و متّقي باشد 

 زهههراحضههرت فاطمهههرو شههود. بههر همههان مبنهها  انههوا  انحرافههات روبههه 

درشان شبيه اند به پدر و ماشان شبيهنقدر كه مردم به مسئوالفرمايند: اينمي

و حساسههيت آن حضههرت بهها توجههه بههه چنههين امههر مهمههي اسههت و    نيسههتند

 آن حضرت به آن جهت است كه با حهذف حاكميهت علهي    هايهگري

دههد. زيهرا   ي جامعه را تشكيل ميشاكلهنسلي گمراه گذرد كه چيزي نمي

را رعايهت نكننهد و    وقتي حاكمان حقوق شهروندي مثل زهراي مرضيه

تهر بهود.   د احترام نگذارند بايد منتظر خطهرات بسهيار بهزر    به مالكيت افرا

ي حضرت دارند با انتقاد از تملك فدك توسط هيئت حاكمه فرايند آينهده 

شوند كهه در آن حهال ههيچ حقهوقي بهه رسهميت       جهان اسالم را متذكر مي

 يتومان از من برداشت و شهما از اعتراضه  شود. اگر كسي يك شناخته نمي

به  ساده عبور كرديد  كه من به او كردم

ايهد. حساسهيت حضهرت    تجاوز به حقوق ديگران رسميت بخشيده فرهنگ

آن حضهرت اسهت تها روشهن كننهد هيئهت       شعار  فدك،ي رو بر فاطمه

اي تواند پاسدار حقوق افراد باشد و در چنين شرايطي بهه آينهده  حاكمه نمي
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گرايهي و خوشهبيني كهه    گونه آرمهان يد و بدانيد اينپيشرفته اميد نداشته باش

كنيد جز ناكامي بهه همهراه نهدارد و ههر     شما با حذف امام معصوم دنبال مي

داريد حركتي اسهت  ي خود برميگامي كه در اين فضا براي ساختن جامعه

 در جهت پايان زندگي آرماني كه اسالم براي شما آورده بود.

اي اسهت كهه بها طهرح     در نتيجه گيري حضرت فاطمهظرافت موضع

نمهودن  د، و روشهن يه آاعتراض به تملك فدك به هيئت حاكمهه پهيش مهي   

كننهد  بينهي مهي  توهّمي است كه جامعه گرفتار آن شده بود و حضرت پيش

شود كه تالش داشهت از آن  جامعه با چيزي مواجه مي ،در اثر آن حاكميت

ريههق راز و رمههز از آن ط زهههراعبههور كنههد و حركههات و سههكنات فاطمههه

ههاي دقيهق و   راز و رمزي كه فقط انسانجهان اسالم را متذكر شد،  ناكامي

توفيق سهاختن خهود    يبه عمق آن دست يافتند، كه انسان در هنگامراز بين 

ي مهديريت  و جامعه را دارد كه در كنار كتاب وَحي، انسهاني را در صهحنه  

 ض و سماء است.ي بين ارجامعه مدّ نظر خود داشته باشد كه واسطه

در سراسر شخصيت خود رازي پيدا و  گوئيم فاطمهكه ميآن يمعنا

تهواني او را  ناپيدا است از اين جهت است كه از يك طرف بهه راحتهي مهي   

كه به ظاهر آبهي از آبهي تكهان بخهورد و از طهرف      ناديده بگيري، بدون آن

خواهد بهود و  ثمر و پوآ هايت بيديگر اگر او را ناديده بگيري تمام تالش

متوجه قرب و بُعد معنهوي هسهتند   افتي. كساني كه در ناكامي كامل فرو مي

باري براي فرهنهگ  هاي زيانچه خسارت گرفتن فاطمهفهمند ناديدهمي

اي كه نياز دارد ماوراء عالم محسوسهات،  آورد، جامعهيك جامعه پيش مي
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دگي نمايد و محهرم  ست زنق نظر كند تا در تعادلي كه نيازمند آن ايبه حقا

  سرّ عالم و آدم شود.

 معنای مقابله با فاطمه

خبهر از  اي كه باشد، ، با هر بهانهكه مقابله با فاطمهمالحظه فرموديد 

وجهود   راز، چنگهال كشهيده شهد و    كهه بهر روي معنويهتِ   دهد شرايطي مي

در تاريخِ صدر اسالم و با نقشهي كهه حضهرت بهه عههده گرفتنهد        فاطمه

و روشهن شهد چگونهه بها رحلهت رسهول        رسهاند  هابه گوشرا  چنين خبري

ي آن زمان با حقيقت به وجود آمد و يك نهو   انفصالي بين جامعه خدا

تمههايالت كاسههبكارانه جههاي تمههايالت معنههوي نشسههت و عربيههت بههه جههاي 

 اسالميت جان گرفت. 

نهه يهك    و بهود نهفتهه  يك فكهر  آن خانه زدن در پشت آتشمعلوم شد 

مگهر  شهناخت  را  فاطمهتوان نميدر ابتداي امر ين جهت و به هم شخص

ان حضرت را بشناسهيم زيهرا آنچهه واقهع شهد      دشمني بتوانيم انديشهكه اين

يعنهي چيزهها را بهه     ،«تُعرَ ُ األشياءُ بِأضدادِها» اند:گفتهتقابل دو فكر بود. 

ده در شهناخت نسهبيِ   توان شناخت، آري اين قاعه ميبهتر ها كمك ضدّ آن

توان از طرز فكهر و عمهل دشهمنان    و ميخوبي است،  يضوعات، قاعدهمو

چگونه  هاي متمادي ظهور كرد، بفهميم فاطمهكه در طول سال زهرا

بوده است كه اينان شخصيت او را بر نتابيدنهد و ايهن چنهين عجوالنهه بها او      

 برخورد كردند. 



  174القدري حضرت فاطمهليلةمقام  .................................................................... 

در  البيهت اههل  يو همهه  زههرا فاطمهه حضهور   ينحوهعرض شد 

 ،هها مشهكل اسهت   جهت شناخت آنهمينو به است نورحضور مثل امعه، ج

همچنههان روزگههار تها آخههر روزگههار خورشههيد   گههر از اولِطههور كههه اهمهين 

كرد  خورشيد غروبوقتي ولي ، فهميد نور يعني چهنميكسي  درخشيدمي

شهود  معلوم مي «روشنايي»و « تاريكي»ي بين مقايسهاز طلو  نمود و دوباره 

دشههمنان  اسههت. «تُعْققرَ ُ االَشْققياءُ بِاَضْققدادِها» ايههن معنههيِ و يسههتچ« نههور»

ريسهمان بهه    در راستاي تحميل حاكميت خهود بهر علهي    زهرافاطمه

 زهرا يفاطمه يداختند و با تمام عصبانيت درِ خانهانآن حضرت گردن 

را  فاطمهه حرمهت  كردنهد،  تملهك  فهدك را   يدهكده 21را آتش زدند.

آزار او آزار »: نهد فرموددر مورد ايشان  اهللكه رسولاي شكستند، فاطمه

                                                 
حضهرت  و آن برخهورد عجيهب بها     فاطمهه  حضهرت  يزدن درِ خانهه در مورد آتش - 21

چنهد  فشهار بودنهد نيهز هر   ت كه سهخت تحهت  سنّعالوه بر متون شيعه، حتّي مورخين اهل يعل

( 19، ص2و ج 134، ص1البالغهه )ج الحديهد در شهرح نههج   ابهي ابناند. واقعه را ذكر كرده ،ناقص

 فرسهتاد و از او بيعهت خواسهت، و علهي     علهي  گويد: ابابكر بهه دنبهال  پس از ذكر سند مي

عمههر را در خانههه خههود ديههد و گفههت:  اي از آتههش بههود. فاطمهههشههعله بيعههت نكههرد و بهها عمههر

 يٌّفيما جاءَ بِهِ اَبُ كِ وَ جاءَ عَلِق   ؟ قالَ: نَعَمْ، وَ ذلِكَ اَقْ يباب يقاً عَلَالْخَِّاب! اَراكَ مُحَر ابْنَيَ»

ايهن   مهرا آتهش بزنهي؟ گفهت: آري، و     يخواهي درِ خانهه بينم كه مي؛ اي پسر خطاب  مي«فَبايع

 آمد و بيعت كرد. زدن در آنچه پدر تو آورده، استوارتر است، و عليآتش

از ذكهر  كنند، كه مورخين اهل سنّت عادتشان آن است كه در آنچه روايت ميبا توجه به اين

تهاريخي  و اگهر متوجّهه شهوند در روايهت     كننهد  كند خودداري ميآنچه برايشان مشكل ايجاد مي

كشند، بايد در چنهين فضهايي روايهات    كنند از روايت خود دست ميمي عليه خلفاء روايت ،خود

وَاهللِ مقا بقايَعَ   »گويهد:  مهي سعيدثقفي با طرح سند روايهت  بنها را بررسي كرد. چنانچه ابراهيمآن

ه كه ؛ يعني به خدا سوگند علي با ابابكر بيعت نكرد، مگر اين«الدجخان قَدْ دَخَََ بَيْتِهِ  عَلِيٌّ حَتّي رََ

 (.395، ص10تهراني، ج حسينياهللشناسي، آيتديد دود داخل خانه شد. )امام
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ها درسهت  دشمنياين نو  معني اگر «. من است و آزار من، آزار خدا است

روشههن خواهههد شههد. اگههر  فاطمهههشههود معنههي حضههور تههاريخي تحليههل 

اي است و هيئت حاكمه در جايگهاه محكمهي تكيهه    موضو ، موضو  ساده

عيت الزم برخهوردار اسهت و حضهور و عهدم     زده است و از هويت و مشرو

دارد همه حساسهيت چهه معنهايي    اي نيست، اينعمده زيچ حضور فاطمه

شهود؟  اظههار مهي   و فاطمهه  كه از طريق هيئت حاكمه نسبت به علي

ي جامعه بهه صهورتي   به عنوان مالك رضايت خدا در صحنه اگر فاطمه

كرد، تراض كند، سكوت ميچه بايد اعباشد و نسبت به آنفعّال حاضر نمي

ي د كهه صهديقه  شهماني ميآيا تصور مسلمانان در جهان اسالم از مسلماني

بها   گهذرد كهه  ا اعتراض خود آن را نشان داد؟ مسلّم چيزي نمهي ب طاهره

بها حركهات خهود جايگهاه      تاريخي كهه در آن تهاريخ، فاطمهه    بازخوانيِ

شهود و  مها شهرو  مهي    هاي صدر اسالم را روشن نمود، تاريخ قدسيجريان

 گردد. دوباره زندگيِ همراه با راز به بشريت برمي

چنگهال كشهيدند    زههرا  يفاطمهه  يكه بر چهرهما از اين»عرض شد 

و ايهن  « شهده دشهمني مهي  معنويت راز و كه با  هفهميديم شرايط طوري بود

جها  خبر حكايت از آن دارد كه تاريخ غير قدسي ما در جههان اسهالم از آن  

 دانسهتند پيهامبر  تمام مردم مدينه مهي   شده و اين در حالي بوده كه شرو

كس او را رعايت كند، مهرا  اي از جان من است، هرفاطمه پاره»: اندفرموده

و همهين   22،«رعايت كرده و هر كس او را آزار دههد، مهرا آزار داده اسهت   

: فرمهود بعد ازمالقات با خليفهه اول و دوم،   حضرت فاطمهمردم شنيدند 

                                                 
 و االنصاف. ةالغير، باب ذَبِّ الرجل عن ابنته في37، ص7، ج«صحيح بخاري» - 22
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 «ها غضهب دارم كنم و من نسبت به آنميمن از اين دو پيش خدا شكايت »

دادند كوتاهي كردند و از اين جهت تاريخي و مردم از آنچه بايد انجام مي

شرو  شد در خفا رفهت و از آن   كه با قداست تمام در زمان رسول خدا

نهد مهردم   ها خبري نيست و خداوبه بعد ديگر از تجليات انوار الهي در قلب

را به خود واگذاشت و مردم نيز به جاي جستجو از خدا گرفتهار جسهتجوي   

 دنياي بيشتر شدند.

  خ محمدیي، برگشت به تاربرگشت به فاطمه

هجري به عنهوان يهك مهورخ اههل سهنّت در       270قتيبه متوفاي سال ابن

نا اِلي فاطِمَةَ فَإنّا بَکْرِ اِنَِْلٍَِ بِقالَ عُمَرُ لِأبي»آورده:  االمامة والسياسةكتاب 

قَدْ اَغْضَبْناها، فَانَِْلَقا جَميعاً، فَاسْتَأذَنا عَلي فاطِمَة، فَلَمْ تَأْذَنَ لَهُما، فَأتِيا عَلِيّاً 

فَکَلَّماهُ فَاَدَخَلَهُماها، فَلَمّا قَعَدا عِنْدَها حَ َّلَتْ وَجْهَها اِلَي الْحائِطِ فَسَلَّما عَلَيْها 

يعني عمر به ابابكر گفت: با من بيا تا برويم به سوي  ؛«لَيْهماالسَّالمفَلَمْ تَرُدج عَ

ايهم. ههر دو آمدنهد و از فاطمهه     فاطمه كه او را ناراحت و غضهبناك كهرده  

آمدنهد و   ورود خواستند، حضرت اجازه ندادند، خدمت علهي  ياجازه

با او صهحبت كردنهد و حضهرت را واسهطه كردنهد، بهاالخره چهون داخهل         

هها  صهورت خهود را از آن   زهرانشستند، فاطمه زديك فاطمهشدند، ن

گويهد: ابهابكر   قتيبهه در ادامهه مهي   برگرداند و روي به سوي ديوار كرد. ابهن 

شرو  به سخن كرد تا علّت برنگردانهدن فهدك را بهه فاطمهه توجيهه كنهد،       

كه بدانيهد و   فرمود: آيا بخوانم براي شما سخني از رسول خدا فاطمه

اَنَُْقدُكُمَا  »: فرمهود  ها گفتند: آري. فاطمهكنيد؟ هر دوي آن به آن عمل
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يَقُ ل: رِضا فاطِمَةَ مِنْ رِضا َ وَ سَخَطِ فاطِمَةَ مِنْ  اهللاهلل اَلَمْ تَسْمَعا رس ل

سَخَِي، فَمَنْ اَحَعَّ فاطِمَةَ اِبْنَتي فَقَدْ اَحَبَّنِيّ وَ مَنْ اَرْضي فاطِمَقةَ اَرْضقاني وَ   

دههم آيها از   شهما را بهه خهدا قسهم مهي      ؛«خَطَ فاطِمَةَ فَقَقدْ اَسْقخَِي؟  مَنْ اَسْ

گفت: رضايت فاطمهه، رضهايت مهن اسهت و     نشنيديد كه مي خدارسول

خشم فاطمه، خشم من است و هركس فاطمه دختهر مهرا دوسهت دارد، مهرا     

دوست داشته و هركس فاطمه را راضي كند، مرا راضي كرده و هركس به 

را  را، مرا به خشم آورد. آيا ايهن سهخن رسهول خهدا     خشم آورد فاطمه

 :فرمهود  شنيديم، فاطمهه  نشنيديد؟ گفتند: آري، اين را از رسول خدا

فَإنّي اُشْهِدُااهللَ وَ مَالئِکَتَهُ: اِنَّکُما اَسْخَِْتُماني وَ ما اَرْضَيْتُماني وَ لَقئِنْ لَقيقتُ   »

گيرم كه شهما بهه جهاي    ئكه را شاهد ميخدا و مال 23«النَّبِي لَاَشْکُ تُکُما اِلَيْه

را  كه در رضايت من كوشا باشيد مرا به خشم آورديد و چون پيهامبر اين

مالقات كنم، شكايت شما را به سوي او خواهم برد. و بدين طريق و با ايهن  

 نشان دادند كه با رحلت رسول خهدا  زهرا يبرخورد حضرت فاطمه

، تاريخ ديگري شهرو  شهده كهه    لياي غير از عو تشكيل هيئت حاكمه

رفهتن از  نيست و اينجاست كه تها مها معنهاي بيهرون     تاريخ محمد يادامه

تهوانيم آنچهه در جههان اسهالم     را نفهمهيم نمهي   تهاريخ مقهدسِ محمهدي   

 فهمهيم چهرا تها بهه فاطمهه     گذرد را درسهت تحليهل كنهيم و نيهز نمهي     مي

 ايم.برگشت نكرده برگشت نكنيم به تاريخ مقدس محمدي

                                                 
و  قتيبةنقل از الصحاح ما أتى به ابن  307، ص: 7الغدير فى الكتاب و السنه و االدب، ج - 23

 [.(124 -123 /4ا 214 /3[، أعالم النساء: 20 /1ا 14 /1: ةاإلمامة و السياسالجاحظ)
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قهدر مقهدس اسهت كهه بهه      آن دانستند فاطمهه مردم مدينه مي يهمه

همهه مهردم مدينهه    و با ايهن  ديد كند، روي بهشت را نخواهدغضب سكهر

آمده نقش مردمي خود را در آن مرحله از تهاريخ  نتوانستند در شرايط پيش

از انصهار از همهين جههت     ي زهراي مرضهيه درست انجام دهند و گاليه

چرا نسبت به خزان پيش آمده بعد از بهار تاريخي، ساكت و سست  بود كه

عزيمهت بههار تهاريخي اسهالم را شمشهيرهاي       يكه نقطهه اند. در حاليشده

همين انصهار بهه ظههور رسهاند و بها جههادي روحهاني امكانهاتي را آشهكار          

هاي سال جهان اسالم از آن تغذيه كرد و معلوم نيست چهرا  نمودند كه سال

كننهد و از  در شهرايط پهيش آمهده ايهن چنهين سسهت عمهل مهي         يك مرتبه

 كنند.ي خود در مقابل خواص قريش پاسداري نميگذشته

 ،گهذارده به جاي در متن تاريخ  زهرا ها رازهايي است كه فاطمهاين

و پيدا و ناپيداي او نيست اي از شخصيت نمونه زهرا آيا قبر پنهان فاطمه

 24نهد: مهرا شهبانه دفهن كنيهد     نكمهي ت حضهرت وصهي   خهودِ  كه شخصِاين 

اي در سرتاسر تاريخ بپيچد و اعالميهاو اين طريق صداي از تا اي باشد بهانه

                                                 
باب غزوه الخيبهر هسهت كهه:     55، ص 3و صحيح بخاري ج  263در ارشادالقلوب ص  - 24

علي، فاطمه را در شب دفن نمود و خود بر او نماز گزارد و ابهوبكر را خبهر نكهرد. در اختصهاص     »

 يعظمت و جاللت و سهعه  يبه واسطه فرمود: هفت نفرند كه هست كه علي 5شيخ مفيد ص 

هها را نهدارد، بهه    كنهد و اسهتعداد تحمهل آن   هها تنگهي مهي   نمهودن آن ها، زمين براي حملروح آن

گيريد و باران بهر  رسد و مورد اعانت قرار ميهاست كه به شما روزي ميفيض وجود آن يواسطه

هها هسهتم و   و حُذيفهه و مهن امهام آن   بارد، از ايشان است سلمان و مقداد و ابهوذر و عمهار   شما مي

 نماز گزاردند. هايي هستند كه بر فاطمهايشان از آن
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تها  كارانهه،  به حقايق قدسي و اسهالم كاسهب  باشد كه در آن مرز بين ايمان 

 قيامت در آن ترسيم شده باشد؟ 

 فهم فاطمي

اي اسهت  اعتراض به انديشهه  ،به حذف علي زهرااعتراض فاطمه

ي دهد اسالم را بهه زعهم خهود تصهحيح كنهد و سهيره      كه به خود اجازه مي

را كه حقيقتا  امري قدسي بود، پشت سر بگذارد و اين آغهاز   رسول خدا

اصهل  با آن بصيرت آسماني خود  فاطمهو كردنِ معنويت است فراموش

 مقدس دانسهتن قهرآن   يبا مشخصهاي جبههمتوجه شد و لذا قضيه را خوب 

هههاي و سههنت در مقابههل سههكوالركردن ديههن و دينههداري گشههود تهها جوانههه

 گيرند بر اسالم بخشكاند.هايي كه بسياري از ابعاد دين را ناديده ميقرائت

تواند ساكت بنشيند تا احترامش محفوظ بمانهد و نگهاهي   نمي فاطمه

ي آن دانهد و مهدعي اسهت دوره   مهي را عصهري   رسول خهدا  يكه سيره

عدالت و معنويت سكوالرشده را جايگزين عهدالت   ه است،حضرت گذشت

 و معنويت حقيقي بكند. 

كساني به ميدان آمدند كه شخصا  مهذهبي   بعد از رحلت رسول خدا

بودند ولي شخصيتا  مذهبي نبودند و در عين رعايت آداب ديهن، نسهبت بهه    

ح هاي دين آگاهي الزم را نداشتند و به زعم خود عهزم اصهال  ي آموزههمه

بهه آن   طور كه در زمان رسول خهدا پروراندند، هماناسالم را در سر مي

سازي بود كه امهروز  نمودند و اين همان خط الئيكحضرت امر و نهي مي

از ابتدا متوجهه آن بهود    جهان اسالم به آن گرفتار است و زهراي مرضيه
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و گويهد و چهون در مقابهل ا   چه مهي  فهميدند فاطمهها به خوبي ميو آن

 استدالل مشخصي نداشتند به تقابل فيزيكي دست زدند. 

، زهههرا در قبههال فاطمههه پيههامبر هههايو گفتار هههاخههالل رفتار در

 نقش خاصي براي حضهرت زههرا   شود رسول خداخوبي معلوم ميبه

خوبي بهه ايهن موضهو     بهتوانستند مسلمانان مياند. و اسالم قائل يدر ادامه

ولهي گويها بهه راز     اسهت  ص رسول خداخانايت پي ببرند كه او مورد ع

در آينهده مهانع    انهد فاطمهه  متوجهه  مسئله پي نبردند كهه رسهول خهدا   

شود سياست اسالم از ديانهت آن جهدا   انحطاط اسالم خواهد شد و مانع مي

 گردد.

روشن كردند هيئهت حاكمهه آن طهور كهه شايسهته اسهت بهه         فاطمه

گوشهزد كردنهد    زههراي مرضهيه   اي كهه نبوت اعتقاد ندارد و فهم نكتهه 

تنها براي آن دوران بلكه براي اين دوران نيز بسيار سخت است ولهي ايهن   نه

حضهرت   يظاهر شد و به همين جههت بعهد از خطبهه    در كلمات فاطمه

مهردان در خانهه   »خليفه در مسجد مدينه باالي منبر رفت و گفهت:   زهرا

نهدارد،  ه جز به فحشها عالقهه   ك 25فرستند، مثل طحالاند و زنان را مينشسته

فرستند. مردم  ايهن كهه ايهن    ندارند؛ و زنان را ميها نيز جز به فتنه عالقه اين

و اين عكهس العمهل    26«.ها را زد، روباهي بود كه دمش شاهدش بودحرف

                                                 
 .بردهسر ميكه در عصر جاهليت به يمشهور يفاحشه - 25

بن ابو زيد بصري ن ابوبكر را بر نقيب ابويحيي، يحييگويد: اين سخناالحديد ميابيابن - 26

گويهد.  زند، بهه صهراحت مهي   زند؟ گفت: كنايه نميمي خواندم و گفتم: ابوبكر به چه كسي كنايه

پرسيدم. خنديد و گفت: مقصودش علي اسهت. گفهتم:   گفتم: اگر سخن او صريح است از تو نمي

اين سخنان تند، علي است؟  گفت: بلي، پسركم  حكومت اسهت  گفهتم: انصهار چهه      يروي همه
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 ي؛ دورهكهه هيئهت حاكمهه    بهترين گواه است بر حقانيت سخن فاطمهه 

ا شكستن حريم دختهر پيهامبر، حهريم    بداند و شده ميرا تمام رسول خدا

 يهمهه توصهيه  راسهتي آن گهذارد،  زيهر پها مهي   راحتهي  را بهه  خهدا  پيامبر

راز بيداري  فاطمهتا براي چنين روزي نبود  در مورد فاطمه پيامبر

ي را رابطهه  و فاطمهه  ي بين رسول خهدا جهان اسالم گردد؟ ما رابطه

هاي عميقهي  ها را به نقطهم كه انسانبينيانگيز ميبين اجزاء يك كلِّ شگفت

 ها معلوم باشد. ي دورانكشانند تا راه رستگاري در همهاز حقيقت مي

 و اتمام حّجت براي همه فاطمه

زيهرا از يهك طهرف    بهود  شهده  سهخت  مردم گيري شرايط براي تصميم

منتسهب   ي پيامبر، خود را بهه رسهول خهدا   هيئت حاكمه به عنوان صحابه

ي جههات  اي قهرار داشهت كهه از همهه    فاطمهه در طرف ديگهر  كردند و مي

كرد، چه در سخنان منطقي كه بر زبان آورد و حجت را بر همگان تمام مي

داشهت و چهه در سهخناني كهه رسهول       چه در نسبتي كه بها رسهول خهدا   

ي اوّل انهد: خليفهه  او به همگان گفته بود. مورخين نوشهته  يدر باره خدا

بها  خواسهتند  رون مدينه داشت. روزي كه خليفه شد، محقري بي ييك خانه

كهرد و گفهت:   گريهه او را همراهي كنند تها خطهري تهديهدش نكنهد،     شمع 

كهنم؟  مهن هسهتم و    ال مصهرف المواي بر من  خليفه شدم كه از شمع بيت»

المال هيچ حقوقي نگرفت، يك تا آخر عمرش هم به ظاهر از بيت «.يك بز

                                                                                              
برخيهزد و آنهان را نههي كرد)شهرح     گفتند؟ گفت: از علي طرفهداري كردنهد، امها او ترسهيد فتنهه      

 (.214ص 16البالغه جنهج
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كاشهت، و  د، در يك زمين كوچك هم ميخوربز داشت كه شيرش را مي

كرد و حال مسلمانان در آن مرحله از تهاريخ بايهد   استفاده مياز محصولش 

يكهي را انتخهاب كننهد و ايهن انتخهاب، انتخهاب آسهاني         بين او و فاطمه

كه بتوانند متوجه رسالت تاريخي خود بشوند و منشهأ اعمهال   نيست مگر آن

ها دنبال نكننهد  راد را در حدّ ظاهر اعمال آنآن دو را بشناسند تا دينداري اف

ترين شكل در صحنه باشد تا آيندگان را درسهت  د به كامليو بدانند دين با

تغذيه كند و تنها با انساني كه معصوم باشد چنين چيزي ممكن خواهد بود. 

با اين نگهاه مهردم را متوجهه     است و پيامبرروح فاطمي ي و اين شاخصه

در مهردم را  توانهد  دانست تنها اوست كهه مهي  د، چون مينمو زهرافاطمه

زنده ماند تا اين پيام  زهرا يانگيزي نجات دهد. فاطمهچنين شرايط فتنه

مسهئوليت  د و وقتهي  نه د و حجّت را براي همگهان تمهام كن  نرا به مردم برسان

در خهود نديهد. از   ديگر طاقت ماندن در اين دنيها را  خود را به پايان رساند 

دانههد شناسههد و مههي بههه بعههد هههركس بخواهههد خطهها نكنههد راه را مههي   آن 

قدرت حقيقي در روحي است كه به حقيقت متصل است، ايهن   يسرچشمه

فهميد و بهر   چيزي بود كه شيخ فضل اهلل نوري با تأسي به زهراي مرضيه

 شدن را چيز مهمي ندانست. ي مشروعه تأكيد كرد و خطر اعداممشروطه

متوجه شدند هيئت حاكمه اگهر شخصها     زهرا يكردم؛ فاطمهعرض 

توان در را مي هاي آناند كه نمونهاند شخصيتا  در صدد تغيير اسالممسلمان
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فهميهد چيهزي بنها اسهت جانشهين وَحهي        و فاطمه 27تاريخ مشاهده كرد.

 يتأكيد گردد كه به حاشهيه رفتهه بودنهد و اراده    يهايالهي شود و بر ارزش

ي الهههي همههه يالهههي حههاكم شههود. در حاكميههت اراده  يبشههري بههر اراده

خواهي غهرق كننهد و   شكند تا همه خود را در درياي حقها ميخودخواهي

گويهد و مهردم بها زبهان انبيهاء بها يكهديگر        همه همان را بگويند كه خدا مي

برآن تأكيد داشهت،   سخن بگويند، اين آن چيزي بود كه زهراي مرضيه

را نشناسهد   زههرا  يفاطمه يي حياتِ رازگونهچنين شرايطي اگر كسدر 

بشري تأكيد دارد و بين آن كسي كهه   يتواند بين آن كسي كه بر ارادهنمي

بهه درك  فشهارد تفهاوت قائهل شهود. چنهين كسهي       الهي پاي مهي  يبر اراده

اگهر  يابهد.  زنهد دسهت نمهي   كه سرنوشت يك ملت را رقم مهي  يالقدرليلة

هاي ظلمانيِ را پيدا كند در شب فاطمهشخصيت تاريخي كسي توانست 

 آن برسد. به مطلع فجر ماند تا بيدار ميتاريخ  يهمه

حيهات خهود دارد،    ابعهاد تحقق واليت خدا را در تمام  يكه دغدغهآن

را هها  انسهان  ابعاد زنهدگي  يشود و همه برپاتمام تالشش آن است كه دين 

 افكند. ها سايهشغال كند، تا واليت خدا بر زندگيا

ي ديهن را در  اقامهه  شناسهد و مسلماني كه واليت خدا را در جامعه نمي

گيرد عمال  سرپرستي امور مسلمانان را بهه يهاوه   ي ابعاد آن به عهده نميهمه

داند و آن را امهري  گيرد و رهبري مردم را از ديگر امور عبادي جدا ميمي

                                                 
شهدن  خطهر مهادي  »و يا به كتهاب   «هيةعلاهللرمح »از عالمه طباطبائي« معنويت تشيع»به كتاب  - 27

 ،هايي كه خلفاء مطهرح كردنهد  و بدعت« ي امينيعالمهالغدير »از همين منلم و يا به كتاب « دين

 رجو  شود.  
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بهراي ههدايت خلهق و    دههد و كرامتهي   عادي و در اختيار هر فردي قرار مي

در حقيقهت انسهان را نشهناخته و    . چنين مسلماني تدبير امور آنان قائل نيست

امهام   در همهين رابطهه  ت قهدم نگذاشهته   م ارزشهمند انسهاني  خود نيز بهه حهري  

ََ تَقرَى هَؤُلَقاءِ الَّقِِينَ    »فرماينهد:  امهام مهي  بي گويانِدر مورد لبيك باقر

آيها مالحظهه    28«هُمْ ََبْغَضُ إِلَى اللَّهِ مِنْ ََصْ َاتِ الْحَمِيقر يُلَبج نَ وَ اللَّهِ لَأَصْ َاتُ

اند؟ به خهدا سهوگند خداونهد از    هايي كه در حال لبيك گفتنكنيد ايننمي

كهه واليهت   كهس  ها بيشتر از صهداي اال  متنفهر اسهت. زيهرا آن    صداي آن

واليهت مطلهق خهدا را     ،خهود پهذيرفت   يجامعهه خهدا را بهراي    يكارهنيمه

است، چرا كه واليهت خهدا مطلهق     بهرهفهمد و از واليت خدا مطلقا  بينمي

 است.

شود تا از تنگناي خود فراتر رود دين امكاني است كه به انسان داده مي

اند ايهن  اند و متوجهمتوجه اين امر و به حقيقت بپيوندد و حضرت فاطمه

عرضههه  امههر در حههال فراموشههي اسههت و در نيههايش خههود بهها رسههول اهلل 

 دارند:مي

يَا ََبَتَاهْ انْقََِعَتْ بِكَ الدجنْيَا بِأَنْ َارِهَا وَ زَوَتْ زَهْرَتُهَقا وَ كَانَقتْ بِبَهْوَتِقكَ    »

  پهدرجان  «زَاهِرَةً فَقَدِ اسْ َدَّ نَهَارُهَا فَصَارَ يَحْکِي حَنَادِسَهَا رَطْبَهَقا وَ يَابِسَقهَا  

 بهودن  بها  كهه  را تازگى و تر آن نياد شد، منقطع دنيا نورهاى تو رفتن از بعد

 و تهر  دنيها  ههاىِ تاريكى گرديد، تار و تيره روزگار و داد دست از داشت تو

يَا ََبَتَاهْ مَا ََعَُْقمَ ظُلْمَقةَ مَوَالِسِقكَ فَق َا ََسَقفَاهْ      ». گرفهت  فرا را آن خشك

                                                 
 .541، ص 4الكافي، ج - 28
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 بها ) داشتى وت كه مجالسى آن  پدرجان 29«عَلَيْكَ إِلَى ََنْ ََقْدِمَ عَاجِلًا عَلَيْك

 تها  تهو  زحمهات ي بهرا  نگرانم چقدر اند،شده بزرگى ظلمت دچار( تو رفتن

 .بيايم تو نزد زودى همين به كهاين

بهود و ههم ناپيهدا،    به عنوان رازي كه هم پيدا  زهرا يحضرت فاطمه

پيامشهههان را دادنهههد و رفتنهههد. وقتهههي آن حضهههرت رحلهههت كردنهههد،       

خهاك سهپردند و آثهار قبهر آن      اني بهه را به طور پنه ايشان المنمنينامير

كردنهد و گفتنهد:    حضرت را از ميان بردند، سپس رو به مزار پيامبرخهدا 

اي پيامبر خدا  از من و از دخترت كه به ديدن تو آمده و در كنار تهو زيهر   »

خاك نهفته است، بر تهو سهالم بهاد  خهدا چنهين خواسهت كهه او زودتهر از         

و شههكيبايي مههن بههه پايههان رسههيده و    ديگههران بههه تههو بپيونههدد، بعههد از ا   

داري من از دست رفته... اكنون امانت به صاحبش رسهيد، زههرا از   خويشتن

دست من رفت و نزد تو آرميد... او خواهد گفت كه امّتت پس از تو با وي 

 30«ها كردند...چه ستم

 ،با قبرش كه رازي است پيهدا و ناپيهدا  همراه  فاطمهحضرت زندگي 

كنهد  ه و همگهان را دعهوت مهي   عني خاصي به خود گرفته مدر تاريخ جهان 

او با قبر پنههان خهود، خهود را معنهي كهرد و خهود را بهه مها         بدان بينديشند. 

حضههرت مههن رازي بههه پيههدايي   او را ببينههيم.گوشههزد نمههود كههه چگونههه   

مَقنْ  »جها نفرمودنهد:   شناسم، پهس بهي  ي بشرگونه نميآن فرشته، فاطمه

                                                 
 .176، ص 43ج ،بحاراألنوار - 29

 .459، ص2، ج«اصول كافي» - 30
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طهور  ههركس فاطمهه را آن   «عرِفَتِها، فَقَدَدْرَكَ ليلة القَدرِعَرَ َ فاطِمَةَ حَََّ مَ

 كه شايسته است بشناسد، حقيقتا  توانسته است شب قدر را درك كند.
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 شريم م م، اسالم، در فلسفه تاريخ

 (روحانى) ازهر حضرت زندگانى

 النساء اعالم معجم، ،يالعامل فواز نبيز

 اسراء قم، شه،ياندي سرچشمه ،يآملي جواد اهللتيآ

 األخالق مكارم ،طبرسى شيخ فرزند حسن شيخ

 سنت اهل يششگانه صحاح در تن پنج فضائل ،ساعدى باقر محمد

 نينورالثقل ريتفس

 (شهرآشوب البن) طالب أبي آل مناقب

 المصطفي قلب بهوة الزّهرا ةفاطم



 

 آثار منتشر شده از استاد طاهرزاده

 (9و  8)ترجمه و تنقيح اسفار جلد  رفت النفس و الحشرمع 

 توحيديبينش دريچه  از تكنولوژيگزينش 

 علل تزلزل تمدن غرب 

 باخود راستين آشتيخدا ازطريق  با آشتي 

  جوان و انتخاب بزر 

 ده نكته از معرفت نفس 

 (2و1)جلد  هاكربال، مبارزه با پوچي 

 حسين ا امامب روحاني عاشورا، اتحادي زيارت 

 بايد بود چنينفرزندم اين 

 فلسفه حضور تاريخي حضرت حجت 

 مهدويت يمعرفت يمبان 

 )از برهان تا عرفان )شرح برهان صديقين و حركت جوهري 

 جايگاه رزق انسان در هستي 

 زيارت آل يس، نظر به مقصد جان هر انسان 

 فرهنگ مدرنيته و توهّم 

 ينوران ييدر فردا يزندگ ه،بند يدعا 

 ترين زندگيبازگشت به جدّي؛ عادم 

 حضرت فاطمه بصيرت 

 جايگاه و معني واسطه فيض 

 شوديپوآ م يفرهنگ يهاتيآنگاه كه فعال 

 صلوات بر پيامبرشدن روح؛عامل قدسي 

 يالله تيعوامل ورود به عالم بق 
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 نظر به حق يهاچهياسماء حسنا، در 

 يخيتار يو خودآگاه ينيامام خم 

 ين و تشريعامام و امامت در تكو 

 به مالئكه ميامام و مقام تعل 

 پنهان شتنيخو  

 سميمدرن يدر فضا يانقالب اسالم ياشراق گاهيجا 

 تيحب اهل ب يو عمل ينظر يمبان 

 ادب خيال، عقل و قلب 

 ينيعالم انسان د 

 و جادوگر در عالم طانيجنّ و ش گاهيجا 

 آدم يهدف حيات زمين 

 گونه كه بايد باشدزن، آن 

 نيد شدنيخطر ماد 

 ينيد يباورها افتنيتيفعل يچگونگ 

 هنر مردن 

 نيامام حس يراز شاد در قتلگاه 

 تمدن زايي شيعه 

 تياهل الب ينور قتيحق 

 بصيرت و انتظار فرج 

 يبُعد هست نيتريظهور باطن طيآخرالزمان؛ شرا 

 سلوك ذيل شخصيت امام خميني 

 رمضان دريچه رؤيت 

 به نبي يچه نياز 


