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مقدمه

باسمه تعالي
 -0كتابي كه در پيش رو داريد سلسله
هه بها
مباحث استاد طهاهرزاده در رابطه
وجههه بههاطني و مقههام قدسههی حضههرت
زهرا س است .سخنران محترم با توجه به
متون روايهي و وقهايع تهاريخي مها را
دعوت ميكند تها از دو وجهه بهه حضهرت
هر بهه
زهرا س ن ر افكني  .يك وجهه ن ه
حقيقت باطني آن حضهرت اسهت و روايهات
دقيقي كه اين ُ
بعد از ابعهاد حضهرت را
معرفي ميكنند و ديگر وجه ن ر به نقهش
تاريخي حضرت س اسهت کهه پهس از رحلهت
پيامبر ص ظهور کهرد و حضهرت زههرا س
مانع شدند کهه اسهالم در ادامههی هود
:رفتار بنبست شود.
 -2سخنران محترم جهت تأمها و توجهه
به نقش تاريخي حضرت زههرا س  ،مها را
به كتاب «بصيرت حضهرتزهرا س » و شهرح
طبهی آن حضرت در مسهتد مدينهه رجهوع
میدهند .حضرت زهرا س در مسهتد مدينهه
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در آن طبهی تاريخی ،نهضهتي را شهروع
هه دارد و در
هان ادامه
هه همچنه
هد که
كردنه
پرتو آن نهضت است که اسالم حقيقهي بهه
فراموشي سپرده نمیشهود و امهروز مهرز
اسههالم نههاب از اسههالم آمريکههايی جههدا
هاريخی
هيت ته
هه از شخصه
هن وجه
هود .ايه
میشه
زهرای مرضيه س در کتاب مهذکور مهورد
تحليهها قههرار مههي:يههرد .ولههي اسههتاد
طاهرزاده معتقد است تا حقيقت باطني و
نوري حضرت زهرا س درست شهنا ته نشهود
معني و جايگاه نقهش تهاريخي آن حضهرت
نيز درست تحليها نخواههد شهد و آنچهه
فاطمه زههرا س را فاطمهه كهرده اسهت،
حقيقت باطني آن حضرت است و با شهنا ت
آن حقيقت ،انسان وارد معهارفي بسهيار
:رانقدر ميشود كه امثهال افالطهون بها
طرح «ُ
هارابي بها طهرح «عقها
ُها» و فه
مث
ّال» به دنبال شنا ت آن حقيقت بودند
فع
و به عبارتی میتوان :فت :آن كاري كهه
حكيمان با روش عقلهي آرزوي انتهام آن
هي
هع وحه
هتند ،پيههامبران از طريه
را داشه
عملي كردند .حضرت فاطمه س از جهت ُ
بعد
باطنی يكي از آن حقايع قدسی اسهت كهه
ارتباط با ُ
بعد بهاطني آن حضهرت موجهب
رسيدن به بصيرتهايي بس بزرگ در عهال
معنا واههد شهد و در ايهن كتهاب طهیّ
مباحثي سعی شده تا اين ُ
ِ ا ير مورد
بعد
توجه وانند:ان عزيز قرار :يرد.
 -3سخنران محترم در دو فصا از ايهن
کتاب يعنی «حقيقت نهوري فاطمهه س » و
«مقام ليلةالقدري فاطمه س » سعي دارد
با دقت به رواياتی که به مقهام قدسهی

مقدمه 00 ................................................................................

حضههرت زهههرای مرضههيه س ن ههر دارنههد
جايگههاه آن حضههرت را در عههالِ معنهها
بنمايانههد و روشههن كنههد معنههي چنههين
روايهههاتي چيسهههت و سهههپس در بحهههث
«فاطمه س ؛ رازي پيدا و ناپيهدا» بهه
كمك مباحث قبلي مي واههد راه ارتبهاط
با چنين رازي را بگشايد و روشهن كنهد
ارتباط با رازها و حقايع عهال  ،آداب
اص ود را دارد و ا:ر براي اسهتفاده
از آن آداب تهههالش الزم را ننمهههايي ،
معلوم نيست در عهين ارادت بهه آن ذات
مقدس بهرهی الزم را از وجهود نهوري آن
حضرت ببري .
 -7در روايات آمده است کهه داونهد
ّی را در نزد حضرت زهرای مرضيه س به
سر
وديعت نهاده که تنها با نگاه رازبهين
میتوان به آن مقام ن ر کهرد ،در ايهن
راستا اههاالبيهت ع برای تقويهت ايهن
نگاه ،در روايات اين موضهوع را بهرای
هرم در
ما تفصهيا دادهانهد .مولهم محته
کتابهای «حقيقت نوری اههاالبيهت ع »،
هه» و
هه مالئکه
هام تعل هي به
هام و مقه
«امه
«امام و امامت در تکوين و تشريع» بها
توجه به اين نوع روايات واستهاند ما
ّ در
را در آن امر کمک کنند هرچنهد سهر
ّ بودنش همواره باقی اسهت .بهر
مقام سر
اين اساس پيشنهاد میشود برای تکميا و
تفصيا مباحث فوق بهه کتابههای مهذکور
مراجعه شود.
اميد است توجه به حضرت فاطمهه س از
من ري كه در اين کتاب مطرح شده ،فهتح
بابي :ردد كه ما را در شهنا ت حقيقهت
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ذوات مقدس معصومين ع
ببرد .إنشاعهللا

چند :هامي جلهو

:روه فرهنگي الميزان

مقدمهي مؤلف

بسمه تعالي
هرای
 -0ميراثههی کههه وجههود مقههدس زهه
مرضيه س در متن تاريخ اسالم بهر جهای
:ذاردند بسی ظريمتر از آن است که بها
عقا حسابگر و انديشههای معمولی بتوان
آن را درک کههرد ،وجههود قدسههی حضههرت
زهرا س به تعبير رسول دا ص حوريهای
است که در صورت انسهانی ظهاهر شهده و
ً آنچنان جنبههی آسهمانی او بهر
حقيقتا
جنبهی زمينی او غلبهه دارد کهه هر:هز
نمیتوان با انديشههای عادت کهرده بهه
زمين او را درک کرد.
 -2حضرت زهرای مرضيه س نحهوهای از
حضور و ظهور در جهان اسالم دارنهد کهه
بيشتر به حضور اسرار میماند به طهوری
ّی از
که ا:ر نتوان او را شنا ت هيچ سر
اسرار نبوت و امامت شنا ته نمیشهود و
در همين رابطه حضرت صادق ع فرمودند:
ِمُ
الخْ
َّ ْ
َِّ
ْ
ّ
ُوا عهن
ِم
ُط
لع ف
ة ِِلن
ْ فاط
ِيت
نما سُم
«إ
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ِههها» 0او را از آن جهههت فاطمههه
ِفت
ْر
مع
ناميدنههد کههه لههع از معرفههت بههه او
بازداشته شدهاند.
 -3همچنان که هيچ دينهی نمیتوانهد
ّال بقهايی داشهته
بدون يک سنت عقلیِ فع
باشد و شکوفا شهود ،ههيچ دينهی بهدون
معانی عميع رمزی و رازآميز نمیتوانهد
لوت مؤمنين با دا را معنا ببخشهد و
راه بشر را به نتوای درونیاش با هدا
بگشههايد و زهههرای مرضههيه س جنبهههی
رازآميز دين پدرش حضرت محمد ص است و
ّ ابيها است .و
ُم
از اين جهت فاطمه س ا
نهتنها طبيب جان رسول هدا اسهت کهه
پيامی است در جان کسانی که به دنبهال
ندای رستگاری باطنی هستند بهرای سهير
به سوی حقايع بيکرانهی متعالی.
 -7وجود قدسی زههرای مرضهيه نشهان
داد چگونه عدهای در کنار پيامبر دا
هيچ بهرهای از اسالم نبردهاند و تنهها
با اسالمی قالبی زند:ی میکنند که ههيچ
قلبههی نههدارد ،قههالبی از ديههن کههه
مسلمانان را در افقی تيهره و مهبه و
مهآلود و بیمقصد متوقم میکند يعنی با
غفلت از امام معصوم به زودی عهد هود
را نهتنها با پيامبر دا که با اصها
اسالم فرامهوش میکننهد و ايهن معتهزهی
وجود حضهرت زههرا در تهاريخ بعهد از
رحلت رسول دا بود و سرمايهای بهرای
هميشهی تاريخ.

 - 0بحاراِلنوار ،ج ،33ص .56

مقدمهي مؤلم 08 ..................................................................

 -8در هيچ دورهای به اين اندازه که
ما در آن هستي ماشهينهای شهتابناک و
زند:یِ بيرون از معنويت: ،لوی بشهر را
فشار نداده و بهه همهين جههت در ههيچ
هن
ها روشه
هدازهی دورهی مه
هه انه
دورهای به
نيست که چقدر انسان بهه اسهالمی نيهاز
هاره و
هد په
هز بايه
هه نيه
هه فاطمه
دارد که
بضعهای از آن باشهد و بهه همهين جههت
ضرورت شنا ت ابعاد قدسی زهرای مرضيه
امروز بيش از پيش بهچش می ورد.
 -3وقتی بشر قبلهی قدسی هود را از
دست داد و با متسهمهی پهاکی و طههارت
بيگانههه شههد ،شههرم و حيههاع را فههرو
می:ذارد و در نتيته حرمت و حري عفهت
و عصمت شکسته میشود و ا:هر شهيعه بهر
فاطمه تأکيد دارد به جهت آن است کهه
هرم در
هاع و شه
هی حيه
ها وقته
هد تنهه
میدانه
هه نمهود اصهلی طههارت
جامعه میماند که
يعنی فاطمه در ميان باشهد ،تها شهرم
ِ
آ:اهی و حيهاع جامعهه را از بیبنهد و
باری نتات دهد.
َّ دين اسالم ،مردم را به هدا
 -7مسل
باز:شت میدهد تا سعادتمند شهوند ولهی
آنچه سعادت حقيقی مسلمانان را تهأمين
میکند تنها باز:شت به دا نيست ،بلکه
چگونگی باز:شت بهه هدا اسهت و اسهالم
فاطمی ،اسالمی است که ما را بهه دينهی
میرساند که بهاطن و ظهاهر در آن جمهع
است ،اين اسهت آن اسهالمی کهه حرفههای
بسياری برای سالکان کوی دوسهت دارد و
برای حقايع باطنی عال اهميت بيشهتری
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قائا است و منشاع آن نوع زنهد:ی اسهت
که دا و رسولش اراده کردهاند.
 -8سعی بنده در اين مباحث آن بوده
ّ
که چش ها را متوجه چيزی کن که مسهل
به حسّ نمیآيد و عقها جهزوی از درک آن
عاجز است ،حضور فاطمه در اسالم بيشتر
شبيه يک سنت است تا يک حادثه و روحهی
است که بر کالبد اسالم و نبهوت دميهده
شده تا اين کالبد بهه صهورت رمزآلهود
زنههده بمانههد و زنههد:ی ببخشههد و از
آنجايی که بسياری از مردم نمیتواننهد
هی کهه
ماورائ حادثهها به سهنتهای الهه
روح حادثهها است ن ر کنند ،در ن ر به
نور زهرای مرضيه به مشکا افتادهاند.
اميد است توانسته باشه بفهمهان چهه
چيهههزی را از فاطمهههه نمهههیداني و
نمیبيني .
طاهرزاده

جلسهی اول
حقیقت نوري فاطمه

بسمهللاالرحمنالرحيم

ْتحنُ
ة اْ
ْكِ يا ُ
متحنهكِ
مم
ُ علي
«السَّالم
ن يخُْ
َّ
ْها َْ
هتِ
ْه
ُن
لقهكِ و ك
ِي لقكِ قب
الذ
ِرة»0
ِما اْ
ِ صاب
ِه
متحنكِ ب
ل
سالم بر فاطمه ،آن حقيقتي كه قبا
از لقتِ زمينياش ،پرورد:هارش او
برای كاري بس ع ي امتحان كرد و
حقيقتِ نورّ
ّه به وبي نسبت
يهی غيبي
آن امتحان صابر بود و نشهان داد
عهدهی آن بر واهد آمد.

را
آن
به
از

و سالم بهر فاط مهزهرايي كهه حقيقهت
نورّ
يهاش شهرهی آسمان غيب است و ههركس
به آن حقيقت نوري توسا جويد ،به :وهر
:رانمايهاي دست يافته است.
آنچه در اين جلسه بهه لطهم داونهد
هرار
هزان قه
هه عزيه
ّه
هورد توج
هواهي مه
مي ه
دهي  ،متموعه روايتهاي نوريه در مورد
حضرتفاطمه است ،رواياتی كهه بهر از
لقهت ميدهنهد.
اسرار بزر:ي در عهال
هن
هد ايه
هد و مقصه
هك كنه
هد كمه
هر داونه
ا:ه
ّ
روايات تا حدي بهراي مها مشهخو شهود،
آنوقت توصيهیائمهی معصومين كه به ما
ميفرمايند در سخنان و حقيقت ما تهدّ
بر
كنيد ،تا حّ
دي عملي شده است .همچنانكه
فرمودهاند :براي شنا تن مها و معهارف
ّههه نماييههد ،يعنههي از
مهها بايههد تفق
 - 0ابن طاووس ،على بن موسى ،جمال اِلسهبوع ،ص
.32
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سطحيديدن سهيره و سهخنان آنهها ،دوري
:زيني .
ّ
از جملههه روايههاتی کههه قابهها تفقههه
بسيار است ،روايتهاي مربوط به حقيقهت
نوري حضرت فاطمه است كه ا:ر بهر روي
ّت شود ،معارف ع ي و عميقي در
آنها دق
امر الهيات ،نصيب انسان ميکنهد .شهما
نيز سعي بفرماييهد بهر روي ايهن چنهد
روايتي كه بناست دمتتان عرضهه شهود،
با حوصله تدّ
بر كنيد تا إنشاعهللا تفكهري
بههاالتر از معرفتهههاي مههردم معمههولي
نصيبتان :ردد .جامعهای که تحت فرهنه
سطحی و حسیّ مدرنيته باشد از چيزههايي
فرار ميكند كه بايد سخت به آنهها روي
آورد ،شما مواظب باشيد اينطور نباشيد
تهها داونههد شههما را ميهمههان حقههايع
ملکوتی ود نمايد.

ددي فةو
مقام نوری فاطمةه ،تجةر
ددات آسماني
مجر
هادق و آن
هام صه
هيرفي از امه
هدير صه
سُه
حضرت از پدران بزر:وارش نقا ميكنهد
كه رسول دا فرمودند:
ِع ُ
ْ
ْ
ْ
ُ
ْ
ُ
ْا ان يخلهع اِلرُ و
ِمة قب
ُ فاط
نور
« ُل
ِهيَّ هللا
ّاسِ :يها نب
ْضُ الن
السَّماع ،فقال بع
ُ
ِي اْ
ْراُ
ع
ِمهة حهو
ٌ؟ قهال :فاط
َّة
ِي
ِنس
ْ ه
ْست
فلي
ُ
ُ
ِْ
ْ
َّ
ْ
ِهي
ِيَّ هللاُ و كيهم ه
ِية ،قالوا :يا نب
نس
اْل
ع اْ
ْراُ
ّ-
ّ وجها
َّة؟ قال :لقها هللاُ-عهز
ِي
ِنس
حو
ْ
ُ
ُ
ْ
ْ
ْ
ِذ كانهتِ
ْها ان يخلهع آدم ،ا
ِ قب
ِه
ِن نور
م
َّ
َّ
ْ
َّ
ْ
هع َّ
هز و جهها آدم
اَ عه
ها له
االرواح ،فلمه
ِهيَّ هللا و اْ
يهن
ْ علی آدم قيا :يا نب
ِضت
ُر
ع
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ِمُ
ْهت
ت تح
َّهة
ُق
ْ فهي ح
ة؟ قال :كانت
ْ فاط
كانت
ُ
ِ ْ
ًما كان
ِيَّ هللاُ ف
قالوا :يا نب
ْش،
العر
ساق
ْ
َّ
َّ
طعاُ
هديسُ و
ُ و التقه
مها؟ قهال :التسهبيح
د»2 .
َّ
ُ
ْميُ
ْ
َّهليا و التح
الت
رسول دا فرمودنهد :نهور فاطمهه
پيش از لقهت زمهين و آسهمان آفريهده
شده .بعضي از حاضران پرسيدند :مگر او
انسان نيست؟ حضهرت فرمودنهد :فاطمهه
حوريهاي انسان:ونه است .حاضران سهؤال
كردند :چگونه او حوريههای انسهان:ونه
ّ-
ّ و جها
است؟ حضرت فرمودند :داوند  -عز
پيش از آنكه آدم را بيافريند ،فاطمهه
را از نور ود آفريهد ،آن هنگهام كهه
ّ و
تنها ارواح بودند و چون داوند  -عز
جاّ -آدم را آفريد فاطمه را به او عرضه
نمود .سؤال كردند :فاطمه در آن هنگام
ّه و جايگهاهي
ُق
كتا بود؟ فرمودند :در ح
در زير ساقهی عرش .پرسيدند ای پيامبر
دا غذاي او چه بود؟ فرمودند :غهذاي
او «تسبيح» و «تقديس» و «تهليا» يعني
الالهاالهللا و «حمد و ثناي الهي» بود.
براي روشنشدن اين حديثِ كليدي ،بايد
هته باشههيد ،از
هر داشه
هاتي را در ن ه
نكه
محتوای حديث معلوم میشود پيامبراكرم
اين حديث را براي كساني فرمودهاند كه
اها درك حقايع غيبي بودهانهد ،و ايهن
نكته از سؤال كهردن آنهها نيهز مشهخو
است.

 - 2شيخ صدوق ،معانی اال بار ،انتشارات جامعهی
مدرسين ،ص .335
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اين يك قاعده است كه تقّ
دم وجودي هر
مخلوقي در لقت ،نشانهی شّ
دت وجودي آن
مخلوق است و بر از آن ميدههد كهه آن
ههاالتري
ههودي به
هههی وجه
ههود از درجه
موجه
بر وردار است .از اينرو وقتهي حضهرت
ميفرمايند :نور فاطمه قبها از لقهتِ
ّهه
زمين و آسمان واقع شهده اسهت ،متوج
ّالً :درجهی وجودي آن حضهرت
ميشوي كه او
از آسههمانها و زمينبههاالتر اسههت و از
ّهتِ در لقهت،
ّليهت و قبلي
آنجايی که او
ّ
ّت زماني نيسهت پهس تقهدم
ّليت و قبلي
او
وجودی حضرت نسبت به آسهمانها و زمهين
ً :از
تقدم رتبی و بالشَّرف اسهت .ثانيها
آن جهت که درجههی وجهودی آن حضهرت از
آسمانها و زمين باالتر و شديدتر اسهت،
حضرت زهرا بر آسهمانها و زمينتهأثير
هه در
هودی که
هر موجه
هرا هه
هد ،زيه
می:ذارنه
درجهی وجودي باالتري نسهبت بهه مراتهب
ً
پايينتر باشد ،مراتب پهائينتر تمامها
در احاطهههه و تحتتهههأثير او هسهههتند.
ً :اين روايت بر میدهد کهه شهّ
دت
ثالثا
ّ
نورانيت حضرت فاطمهه حتهي نسهبت بهه
مالئكه بيشهتر اسهت ،چهون رسهول هدا
ميفرمايند :لقت حضرت زهرا بر لقهت
آسمانها و زمهين تقهّ
دم داشهته اسهت و
آسمان در اين:ونه روايهات بهه معنهای
مرتبهای اسهت کهه مالئکهه در آن قهرار
دارند و زهرای مرضيه از ايهن مرتبهه
باالتر است به تقدم وجودی.
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تأثیر وجودی حضرت زهرا در هستی
همانطور كه عرُ شد ايهن روايهت بها
طرح تقُّ
دم وجودی آن حضرت از آسمانها و
زمين ،بهر از شهّ
دت درجههی وجهودي آن
حضرت ميدهد ،مثا آنکه می:وئي اولهين
مخلههوق بههه عنههوان تقه ُّ
هدم در لقههت،
کاماترين مخلوق است و رسول دا جههت
َُّ
ل
تذکر به چنين حقيقتهی فرمودنهدَ« :و
اَُ ُ
ما لهع َّ
ِي» 3اولهين چيهزی کهه
نهور
داوند لع کهرد نهور مهن بهود .و از
آنجايی كه ههر انهدازه درجههی وجهودي
هور و
هدت حضه
هد ،شه
هديدتر باشه
هودي شه
موجه
تأثير او در عال بيشتر اسهت ،نتيتهه
مي:يري كه حضور و تأثير حضرت زهراع
در عال شديدتر از حضور مالئكه اسهت و
ً نور زهرای مرضهيه در
نه تنها تکوينا
زمين و آسمانها حاضر و نافذ است ،حتی
ا:ر کسی رابطهی تشهريعی بها آن حضهرت
برقرار کند و متوسا به نهور آن حضهرت
بگردد از الطاف اص آن حضرت بر وردار
میشود و ايهن چيهزی اسهت کهه شهما در
سيرهی بعضی از علماع و عارفان مالح هه
میکنيد که با معرفهت بهه مقهام نهوری
حضرت و توسا بهه آن حضهرت چهه مراتهب
ارزشمندی را يافتهاند.
همانطور که درجهی وجودی نفس ناطقهی
انسان از جس و بدن انسان باالتر اسهت
و بر اين اساس بر تمام جس او احاطهه
ود حضهور همهه
دارد و نهتنها در جس
 - 3بحاراالنوار ،ج  ،26ص .22
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جانبه دارد بلکه میتواند در هر قسهمت
هود کهه بخواههد تهأثير هاص
از جس
بگذارد و مثالً دست ود را بهاال ببهرد.
داوند كه در مقام وجود مطلهع اسهت و
دارای حضور مطلع است در تمهام مراتهب
هستی حاضر است و از اين جههت از هود
انسان به انسان نزديکتر اسهت و قهرآن
ُ
ُهول
َّ هللا يح
ِن
در اين رابطه ميفرمايهد« :ا
ع و قْ
ْن ْ
المرِ
ِ»؛ 7يعني داوند بين
ِه
لب
بي
ود انسان و قلب اوست ،و اين به معني
ّههي
نزديكههي ههدا اسههت بههه انسههان ،حت
نزديكتر از ود انسان به هودش .حهال
در ن ر بگيريد وقتي حضرت زهرا در آن
درجهی وجودي هستند كه از همهی مالئكهه
باالترند ،چهه نحهوه حضهور و تهأثير و
احاطهاي بر آسمانها و زمهين دارنهد و
چگونه اولياع الهی میتوانند با توسها
به آن حضرت از بهرههای مخصهوص بهه آن
حضرت بر وردار شوند.
هنگاميكههه پيههامبر ههدا از چنههين
هرت
هراي حضه
ههاي به
هيهی غيبيه
هت قدسه
حقيقه
فاطمه بر ميدهد ،معارف فراوانهي را
در ا تيار بشر می:هذارد و مها را بهه
هين
هه اوالً؛ چنه
هاند كه
هه ميرسه
هن نتيته
ايه
انساني در عال هست كه درجههی وجهودي
هت.
هاالتر اسه
همانها به
هين و آسه
او از زمه
ً؛ میتوانند قطب جان اولياع الهی
ثانيا
باشند و به عنوان حوريهای انسان:ونه،
راه اتصال به عال قهدس را در مقابها
ههور
ههه نه
هها را به
ههايند و مه
هها بگشه
مه
 - 7سورهی انفال ،آيهی .27
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پرورد:ارمان متصا نمايند ،زيرا رسهول
دا فرمودند :داونهد زههرا را از
نور ود آفريد .وقتهی هنهوز آدم لهع
نشههده بههود و فقهه روحههها در عههال
موجوديت داشتند و وقتی آدم به عنهوان
اولين موجودی که صورت جسمانی به هود
:رفت ،لع شهد زههرای مرضهيه بهه آدم
عرضه شد تا آدم بستر ظهور نور زههرای
مرضيه در بستر تاريخ باشد و حوريههای
انسان:ونه حالت جسمانی به ود بگيهرد
و ا:ر آدم لع نمیشهد همهواره زههرای
مرضيه در مقام نوری و عرشی ود باقی
میماند.
بعد از اينكه مشهخو شهد زههرا چهه
مقامي دارد و براي چه هدفي لع شهده،
به زنان و مردان ميفرمايند رابطههتان
را با آن وجود مقدس محک كنيد تها از
انههوار وجههودي او بهههره :يريههد ،بههه
زهرايی ن ر کنيد که از آسمان معنويهت
به زمين آمده تها شهما را در جامعيهت
بههين عههرش تهها فههرش قههرار دهههد ،او
ههای
هی و حوريه
ً قدسه
ها
هتمداری تمامه
سياسه
ِنسی است.
ا

فاطمه و اد
تصال دائمي به بهشت
پيامبراكرم مخاطبان ود را متوجهه
مقام نوری حضرت فاطمه فرمودند که در
آن مقام قبا از لقهت آدم و وقتهی در
ً روحها حاضر بودند ،داوند
عال تماما
او را از نور ود آفريد .اصحاب سهؤال
كردند :اي پيامبر دا آيا او از جنس
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ّه بودند كهه
بشر نيست؟ چون اصحاب متوج
ا:ر موجودي فوق زمين و آسمانها باشد،
بايد از نوع انسان نباشد ،زيرا الزمهی
وجود انسان ،وجود زمين و آسمان اسهت،
پيامبر دا آنچه را اصحاب فکر کهرده
بودند نفی نکردنهد ولهی بها طهرح يهك
نكتهی دقيع حقيقت بزر:ی را در مقابها
هودند و جهواب دادنهد:
اها انديشهه :شه
َُّ
ِمُ
ِْ
ع ْ
ْراُ
ة»؛ يعنهي فاطمهه
ِي
نس
اْل
ة حو
«فاط
در مقام ود يك جنبهی حورايي و بهشتي
و يك جنبههی انسهاني و زمينهي دارد و
اين غير از آن است که هر انسهانی بهه
طور تکوينی دارای يک نفهس و يهک بهدن
است .فاطمه شخصيتی است اص کهه ايهن
دو جنبهی آسمانی و زمينی يعنی جنبههی
فرشتهبودن و انسانبودن را در ود جمع
نموده و هرکس بتواند به آن مقام ن هر
ّر
کند تحت تأثير انوار آن حضهرت ،منهو
به جنبهی فرشتهبودنِ حضرت میشود.
يك وقت شما در اثر عبهادت و م عارف
الهي ،جنبهاي از وجود هود را تها آن
حد متعالي ميكنيد كه پس از جهدايي از
بدن به سهوي بهشهت سهير نمائيهد و در
بهشت جاي :يريد ،يعنهي مقهام شهما از
ابتدا بهشتی نبود ،بلكه به كمك شريعت
ْسِ ود را بهشتي كرديهد ،ولهي
الهي ،نف
طبع اين روايت ،فاطمه وجهي دارد كهه
آن وجه از سنخ بهشت و باالتر از بهشهت
است و در عين داشتن آن وجه ،در زمهين
زند:ي ميكند و لذا همواره حاالت اّ
تصال
به بهشت و باالتر از بهشت در او هسهت،
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اين وجه را وجه حهورايي حضهرت زههرا
ّت در حركات و
مي:ويند و انسانها با دق
سكنات و سخنان فاطمه ميتوانند با آن
جنبهی حهورايی حضهرت يعنهی بها بهشهت
ارتباط پيدا كنند.
بهها دقههت در اينکههه رسههول ههدا
َُّ
ِمُ
ِْ
ع ْ
ْراُ
ة» اسهت،
ِي
نس
اْل
ة حو
فرمودند« :فاط
ِنسهی ،وسهعتش از
ههای ا
به عنهوان حوريه
آسمان تا زمين و از زمهين تها آسهمان
است .پيامبر دا بها توجهه بهه ايهن
نکته مخاطبان ود را متوجه كردند کهه
زهرای مرضيه يک شخصيت آسمانی است که
تا زمين نازل شده و ما وظيفهه داريه
چنين حقيقتی را در معهارف هود مهورد
توجه قرار دهي و بر اين مبنا ن ريهه
ّهه وجهود
پردازی نمائي  .وقتي ما متوج
چنين موجودي در عهال شهدي  ،جايگهاه
رسول هدا و ائمهمعصهومين را نيهز
ههواهي شههنا ت و مههیفهمي چهههارده
معصوم انسانهايياند با باطنی اص و
همراه با تتلياتی که از عهال قهدس و
معنا به بشريت ارزانی میدارند.
چهارده معصوم در وجه انسهاني هود
همهی اقتضائات زند:ي زميني را دارند،
منتها ع مت آنها در ايهن اسهت كهه در
عين زمينيبودن ،بهه جههت وجهه بهاطنیِ
بالفعلیِ که دارا هستند ،م هر حقهايقی
میباشند مافوق آسهمانها و مهالئکهة هللا.
هابودن
تأکيد بنده بيشتر بر روی بالفعه
هه
هت که
هدس اسه
هی آن ذوات مقه
ههی قدسه
جنبه
شخصيت تکتک آنهها را تشهکيا میدههد و
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زهههرای مرضههيه صههورت مشههخو آن نههوع
شخصيتی است که بدون هيچ مانعی میتوان
به او ن ر نمود8.
وقتی ما متوجه وجود چنين مقهامی در
عال شدي و طالب ارتبهاط بها حقهايع
عال وجود :شتي  ،با رجوع بهه شهريعت
الهی در ذيا ن ر به مقام حضرت زههرا
و ائمهی هدي ،ميتواني ههدف هود را
عملي كني : .وهر رسيدن بهه ايهن ههدف
ُنس با حقايع ،بها ن هر بهه
يعنی طلب ا
ّ به آنها ممکن است.
چهارده معصوم و حب
ن ر به انسان معصوم بها ايهن رويکهرد
َّن ههدف نههايیِ ههر
ن ر به جنبهی متعهي
ُ
انسانی است که به دنبال انس با حقايع
قدسی است و در اين راستا محبت ود را
درست جلو بردهاي و مواظب بودهاي کهه
:رفتار محبوبهای متازی نگردي .

فاطمه تجد
لي آرمانی متعالي
مالح ه فرموديهد کهه در روايتهی کهه
رسول دا مطرح فرمودند ،فاطمهزهرا
يك آرمان يالي و ذهني نيست بلكه بهه
ّيِ يك آرمهان
عنوان يک انسان زمينی تتل
و هدف متعالي و واقعهی اسهت کهه قلهب
هرت
هيرهی آن حضه
هه سه
هر به
ها ن ه
هان به
انسه
هت
هام امامه
هد و مقه
هرت محمه
هوت حضه
هام نبه
 - 8مقه
ائمه مانع میشود تا ما به شخصيت قدسی آنها ن ر
ِ حضور قدسی آنها را بنگهري ،
کني و جنبهی بالفعا
در ن ر به حضرت زهرا از اين من ر امکان ن ر بهه
ِ حضور قدسهی سهاير چههارده معصهوم
جنبهی بالفعا
فراه می:ردد .چرا کهه در پيهامبر اکهرم مقهام
نبوت و در امامان مقام امامت نيز مطرح است.
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میتوانههد بههه آن مقههام منتقهها شههود،
ِ داراي
همانطور که ما از طريهع الفهاظ
معههاني بههه معنههای آن الفههاظ منتقهها
میشوي .
شما وقتهي الفهاظی را از زبهان يهك
انسان حكي ميشنويد به آن معهاني کهه
در باطن آن الفاظ نهفتهه اسهت منتقها
ميشويد و ا:ر اين الفاظ محسوس نبهود،
ارتباط با آن معاني كه در ذهن :وينده
بود ،بهراي شهما ممکهن نميشهد .حضهرت
زهرا و ساير چهارده معصوم ،مثلشهان،
مثا الفاظ داراي معاني است كه از يهك
جهت بشرند و همهه ميتواننهد حركهات و
:فتار ايشان را ببينند و از جهت ديگر
همين حاال و بالفعا حاما حقهايع غيبهي
میباشند و سراسر حرکات و سيرهی آنهها
ِثا شکا
بستر ظهور حقايع آسمانی است ،م
معنهای
اص الفاظ که همان شکا ،صهورتِ
ِ
مربوطه است .ا:ر كسي واست با حقهايع
عال قدس مرتب شود ميتواند از طريهع
چهارده معصوم با حقهايع عهال غيهب
ارتباط پيدا كند ،کافی است انسان بها
هدفِ ن ر به عال قدس به اها البيهت
ن ر کند ،همهانطور کهه شهما بها ههدفِ
يافتن معانیِ مربوط به الفاظ به الفاظ
ن ر میکنيد ،بدون آنکه بخواهيد تنهها
صوت الفاظ را بشنويد.
حضرت زهرا نمونههاي از انسهانهايي
ِ فهوق
است كه در وجود آن حضهرت حقهايع
ّي كرده است و نمهايش
زمين و آسمان تتل
آن حقايع میباشند ،بايد بها ن هر بهه
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ّ فاطمی
سيره و سخنان آن حضرت متوجه سر
آن حضرت شد که در دعای ود بها توجهه
ّ داريهد
به آشنايی که نسبت به اين سهر
ِنی اسئُ
ه َّ اّ
ُّ
ِمهة و
ِفاط
لک ب
می:وئيد« :الل
ّ
ر
ِهه
س
ال
و
هها
ه
ِي
ن
ب
و
هها
ِه
ْل
ِيههها و بع
اب
ِ
3
ْ
هدايا از تهو بهه
ِيهها»
ِ ف
ِع
ُسْتود
الم
حقيقت فاطمه و به حقيقت پدر و همسر و
ّی کهه در
فرزندان فاطمه و به حقيقت سر
نزد فاطمه به وديعت :ذاشته شده چنين
تقاضايی دارم .و سپس تقاضهای هود را
از داوند بيان میکنيد .مالح هه کنيهد
که در اين دعا نيز متوجه وجود حقيقتی
هستيد که مانند موجودات مهادی محسهوس
ّی و غيبهی دارد  -مثها
نيست و حالت سهر
معانی که در الفاظ نهفته اسهت -و بايد بها
ن ر به آن حقيقتِ غيبی ،از طريع آينهی
وجود مقدس زهرای مرضيه با آن حقهايع
مأنوس شد .کاری که علمای بزرگ انتهام
دادند و بهرههای فراوانی بردند.
مالح ه فرموديد اصهحاب در ادامهه از
حضرت رسول دا سؤال نمودند كه چگونه
او حوريهاي بشهر:ونه اسهت ؟ آنهها از
اين طريع می واستند بدانند زهرا چهه
جايگاهي در مراتب هستي دارد و از چهه
لع شده است؟ حضرت رسولهللا با توجه به
هوده
ها به
هه در آن محفه
هی که
هاد:ی اصه
آمه
ْ ُ
ِ
ِه
نهور
ِهن
ّ -م
ّ وجا
فرمودند « :لقهاهللاُ -عز
ن يخُْ
ْ كانهتِ ْ
ْا اْ
ْواح»؛
االر
ِذ
لهع آدم ،ا
قب
داوند او را از نور هود لهع كهرد،
قبهها از آنكههه آدم را لههع كنههد ،آن
 - 3معت

صحيفة الزهراع ،شيخ جواد قيمی.
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هنگام که تنهها ارواح بودنهد و هنهوز
زمين و آسمان به وجود نيامده بود.
ّ بزر:ي
عرُ شد اين فراز از روايت سر
را :وشزد ميكند و به ودی ود معهارف
ع يمی را در پی واههد داشهت کهه جها
دارد به کمهک ن ريهههای علمهايی مثها
ميردامههاد و مالصههدرا و حضههرت عالمههه
مينی«رضوانهللاتعالیعليه»
طباطبائی«رمحةهللاعليهم» و حضرت امام
آن معارف را در علوم انسانی ود وارد
ّالً؛ ايهن قسهمت از روايهت
کني  .چون او
بحث لقت نهوري حضهرت زههرا را توسه
ّر ميشهود و ايهن غيهر از
حضرت حع متذك
هاير
هورد سه
هه در مه
هت که
هی اسه
هوع لقته
نه
ِعمال شده و حکايهت از حضهور
انسانها ا
باطنی و بالفعلی در عال ارواح بهرای
حضرت دارد در حالیکه ساير انسانها در
دا به صورت امکان موجود بودنهد.
عل
ً؛ مها را متوجهه تقهّ
دم لقهت آن
ثانيا
حضرت نسبت بهه لقهت آدم ابوالبشهر
مينمايد در حهالی کهه تقهدم در عهال
متردات تقدم اعتباری و يا زمانی نيست
بلکه در آنتا تقّ
ِالشَّرف مطرح است و
ِ ب
دم
ّب وجودي حضرت زههراع بهه
حاكي از تقر
دا است نسبت به حضرت آدم.
ما بايد اين نكته و امثال آن را که
در روايات داري  ،از اساسيترين نكهات
ّه باشهي كهه
معارف ود بداني و متوج
ّ
يك نوع لقت در عال تحقع يافتهه ،در
حاليكه هنوز آدم ابوالبشر به عنوان
ّهه
ّلين آدم ،لع نشهده بهوده و متوج
او
باشي چگونه موجودي دارای لقت نهوري
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میباشد و پس از مّ
دتها لقهت زمينهي و
ّ
جسماني او ظاهر میشود .در صهورت دقهت
ّهه ميشهوي كهه
بر روي اين مسئله متوج
ها
هورت بالفعه
هه صه
هانها به
هي از انسه
بعضه
داراي ذاتی مقدس و باطنی هستند که آن
باطنِ معنای واقعی همهی انسانها است و
َُّ
ِْ
ع ْ
ْراُ
ة» را نبايهد از
ِهي
نس
اْل
معنای «حهو
اين جهت از ن رها دور داشت .ا:ر نسبت
بههه ايههن نكتههه حسّههاس شههوي إنشههاعهللا
دريچههايی از معارف الهی از طريع اين
احاديههث و امثههال آن نصههيب ههود و
جامعهمان کردهاي .

فاطمه و مقام قرب محض
حاضههران بهها هوشههياري تمههام سههؤال
هام
هدا در آن هنگه
هول ه
هد :اي رسه
كردنه
ْ
فاطمه كتا بود؟ حضرت فرمودند« :كانهت
ْت ساق ْ
ْش»؛ يعنهي در آن
العهر
ت تح
َّة
ُق
في ح
حالت نوري ،فاطمه در جايگاهي در زير
ساقهی عرش قرار داشهت .از ايهن فهراز
ّه ميشوي كه رتبه و مقهام بهاطنی
متوج
حضرت زهرا در کتها قهرار دارد ،چهون
ّهي و ظههور اسهماع
مقام عرش ،مقام تتل
الههي اسهت تها داونهد سهلطه و
اع
مديريت هود را بهر آسهمانها و زمهين
ِعمههال کنههد .ايههن حههديث ميفرمايههد:
ا
جايگاه حضرتزهراع در محلی زيهر سهاق
عرش بوده ،يعني آن حضرت در مقام نوري
ها اسهماع اع ه الههي
ود بيواسهطه به
هام
هون امه
هد ،چه
هاد دارنه
هاط و اتحه
ارتبه
صادق فرمودهاند پايههای عهرش الههي
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چهههار اسههِ «سههبحانهللا»« ،الحمههده»،
«الالهههاال هللا» و «هللااكبههر» اسههت 7.پههس
فاطمههه در مقههام ارتبههاط مسههتقي و
بيواسطه با اين چهار اس الهي اسهت و
 مقدم بر لقت زمينهي -در چنين جايگهاهيقرار دارند و بعد از لقهت هه م ههر
اين چهار اس میباشند ،چون ع مت ذوات
مقدس معصومين در همهين اسهت كهه در
عين زمينی بهودن ارتبهاط هود را بها
حقيقت ود محفوظ میدارند و حاال حضهرت
زهرا در عين اين كهه در زمهين هسهتند
الهياند و آن اسهماع
م هر اسماع اع
ّ
در وجود عيني حضرت صديقه كبري تتلهي
كرده است .حال حساب كنيد فاطمهه چهه
بركتي است بر روي زمين بهرای آنههايی
که زمينهی ن ر مبهارک آن حضهرت را در
جان ود فراه کنند و چگونه از طريهع
حضرت زهرا ميهمان انهوار عهرش الههی
واهنههد بههود .آيهها میتههوان جايگههاه
جامعهای را که فاطمی شهده اسهت تصهور
کرد؟

قلب فاطمه محل تجلي اسماء اعظم
الهي
سؤالكنند:ان -كه رحمت

دا بر آنان باد-

سؤال ود را ادامه میدهند که اي رسول
دا غذايش چه بهود؟ حضهرت فرمودنهد:
غذاي آن وجه نوري حضهرت زههرا عبهارت
 - 7من ال يحضره الفقيهه ،ج  ،2ص  – 023ترجمههی
الميزان ،ج  ،8ص .201
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بود از «تسبيح» و «تنزيه» و «تقهديس»
و «تهليههها» .ايهههن فهههراز اسهههرار
فوقالعادهاي از معارف عهال اعلهی را
در ا تيار ما مي:ذارد« .تسبيح» يعنهي
ن ر به مقام سبحان الهي و شکوه حضهرت
ّ تتلهي ايهن
«هللا» و چنانچه قلب کسی محا
اس :شت ،قلب او در ن ر به حضرت هللا با
جلوهی سبحان الهي و شهکوه او روبههرو
ميشود ،و «تقديس» يعني ن ر بهه مقهام
قدوسي و پاکی از هر نقصی که در عهال
امکان است به حضرت «هللا» و قلب از طريع
تتلی انوار الهی از طريع اين اس  ،با
جلوهی طهارت مطلهع پرورد:هار روبههرو
میشود و از هر :ونه محهدوديت نفسهاني
آزاد مي:ردد ،و «تهليا» يعني ن ر بهه
مقام يگانگي حضرت هللا که ذکر «الإلهإالّهللا»
متذکر آن است ،انسان در مقام تهليها،
به مقام وحداني حضرت حع ن ر میکنهد و
هد و از
هرار میدهه
هود ههود قه
او را معبه
ّ
هر:ونه تعلع قلبی بهه غيهر هدا آزاد
مي:ههردد و بهها انههوار الهههي يگانههه
مي:ردد ،و «تحميد» يعني ن ر به جمهال
ّه به همههی وبيههايي
و كمال حع و توج
كه در حضرت هللا به نحو جامعيت هست و با
ن ر به جمال حع و آمادهشدن جهت تتلهی
ُنس و عالقه نسهبت
انوار جمالی ،نهايت ا
به حع در انسان شعلهور میشود .هزاران
نكتهههی ظريههم در «تسههبيح و تقههديس و
ِ» حع برای انسان هست كه
تهليا و تحميد
در جاي ود بايد مورد بحث قهرار داد،
چه غوغايی در قلب مبارک حضهرت زههرا
دا میداند.
در ساق عرش جريان داشته
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با توجه به ايهن کهه جايگهاه حضهرت
زهرا در تحت ساق عرش بوده و طعهام آن
هد و
هبيح و تحميه
هرت در آن مقههام تسه
حضه
تهليا و تكبير الههی بهوده و جهان آن
حضرت با ن ر به مقام قدسی حضرت حع با
هيراب میشهده و تغذيهه
تتليات الههی سه
می:شته ،ميتوان نتيته :رفت مقام نوري
ّيهات اسهماع اع ه
ً تحت تتل
حضرت دائما
هام از آن
هت و آن مقه
هوده و هسه
هي به
الهه
طريع همواره بقاع مييابد و تا قيامهت
به بقاي تسبيحي و تحميدي و تهليلهي و
تقديسي ود ادامه ميدهد و مستعدين را
مدد میرساند و به ميهمانی طعهامی کهه
ود از آن بهره می:يرد میبرد تها بهه
عالیترين درجه از توحيد نائا شهوند و
به مقام توحيدی برسهند کهه جمهع بهين
تنزيه و تشبيه است.

معني تغذيهی روحاني
عرُ شد اين فهراز از حهديث ،اسهرار
فوقالعادهاي را در بردارد ،زيهرا مها
از طريههع ايههن حههديث ،معنههي تغذيهههی
ّهه ميشهوي
روحاني را مهيفهمي و متوج
چگونه ابعاد روحهاني ههر موجهودي بها
ّ ،تغذيه ميشهود.
ّيات انوار حضرت رب
تتل
آنچه براي مهؤمنينِ كامها ،در بهرز و
قيامههت در راسههتای لقههاع الهههی پههيش
هت کهه
هنخ تغذيههای اسه
ميآيد ،همهين سه
زهرای مرضيه به نحوهی کاماتر در تحت
ساق عرش داشتند .آنهايي كهه در دنيها
توجه روح و قلب ود را به سوي اسهماع
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ّيهات آن اسهماِ
ع
الهي اندا ته و از تتل
مقدس بهره بردهاند ،جان آنها در برز
و قيامت به نحو كاما از نور آن اسماع
بهرهمند میشود و از آنها تغذيه میکند
ههی
هت در تغذيه
ها بهشه
هيِ اهه
هعم حقيقه
و شه
روحاني آنها از اسماع الهي است.
رسول دا بر دادند كه چگونهه روح
ّيات اسماع الهي ،تغذيهه
فاطمه با تتل
ميشود و ايهن يكهي از رازههاي وجهودي
انسههانهايكاما اسههت و در واقههع راه
رسيدن به قرب الههي ،از طريهع اسهماع
الهي ،راهی است کهه شخصهيت آنهها بهه
بشريت نشان داده و وسهعت انسهانها از
طريع ن ر به سيرهی اهاالبيت پيامبر
تا اينجاها ممكن است :سترش يابهد بهه
طوری كه غذاي جانشهان تتليهات انهوار
اسماع الهي باشد .انسهانهای کامها در
مقامی هستند که جان ود را با اذکهار
دينههی تغذيههه مههیكننههد و زنههده نگههه
میدارند و شما نيز در ذيا وجود مقهدس
آنها میتوانيد قلب ود را بها اذکهار
الهی تغذيه کنيد.
فراموش نفرمائيد که حقيقت مها فقه
قلب ما است ،حال ا:ر قلب ما بها ن هر
به سيرهی حضرت زهرا به حقيقت آن حضرت
نزديههك شههود چگونههه بهها «تسههبيح» و
هان
هد» جه
ها» و «تحميه
هديس» و «تهليه
«تقه
می:يرد و نورانی می:ردد.
زند:یِ حقيقی در ايهن دنيها تغذيههی
قلب است با تتلی جلوات انهوار اسهماع
ّهه بهه
الهي .مؤمنين با ياد دا و توج
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اسهههماع الههههي ،زندهانهههد و نهههزد
پرورد:ارشههان تغذيههه ميشههوند .ا:ههر
ّهه
واستيد در برز و قيامت تهوان توج
به اسماع الهي را داشهته باشهيد و از
ّي اسماع الهي بر وردار شويد ،بايد
تتل
ها
هی به
ههی قلبه
ها راه تغذيه
هن دنيه
در ايه
اسماع الهی را بيابيد و آن راه ،راهی
است که چهارده معصوم نمايان کردند،
در چنههين مسههيری سههعی کنيههد در حههين
اقامهی نماز ،ود را در بهرز احسهاس
كنيد و بها :فهتن اذكهار نمهاز ،عمهالً
ارادهتان اين باشد كهه بهه حضهرت حهع
ّي اسهماع الههي
رجوع کردهايد برای تتل
که بر قلبتان تتلی کند .سراسر شخصهيت
زهرای مرضهيه نماياننهدهی راه رجهوع
إلی هللا و تغذيه از انوار اسهماع الههی
است.
پيامبر ههدا بهها طههرح ايههن روايههت
واستند به ما بر دهند حضهرتزهرا در
مقامي فوق مقام جبرائيا و اسهرافيا و
ميكائيا و عزرائيا بهسر ميبرند و در
آن مقههام در اسههتقرار و بقاعانههد و
ّر چنهين مقهامي
حركات و سكناتشان متذك
است و شهما ميتوانيهد بها يهاد حضهرت
زهرا و آنچه در زمين انتام دادنهد و
:فتند و در عين حال با ن ر به جنبههی
باطنی آن حضهرت ،بهه آن مقهام منتقها
شويد.
حضرت رسولاكرم مقام حضرت فاطمهه
را بهعنوان يك نمونه مطرح ميفرماينهد
ّالً؛ بشهريت متوجههی حضهرت زههرا
تا او
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باشد و بفهمد او حاما چه حقايقي اسهت
و چرا رضا و غضب او ،رضا و غضب الههی
است و چگونه م هر مديريت عرشی داوند
در عال هستی میباشد ،تا هرکس واسهت
به دنبال حقيقت باشد بداند بايد چشه
از فاطمه  بر ندارد .راسهتی داونهد
از طريع ظهور زمينی حضرت فاطمهه چهه
لطم بزر:ی بهه بشهريت کهرد و چهه راه
روشنی را در جلو او :شود ،چرا بعضیها
از ايشان چش برداشهتند و عمهالً بهرای
هميشه از رمهز و راز قدسیشهدن محهروم
ً؛ رسول دا با توجهدادن
:شتند؟ ثانيا
اصحابِ ود به مقام حضرت فاطمه ،فكهر
و فرهنگي را به بشريت معرفي كردند تا
بشر بفهمد انسانهايي در عهال هسهتند
كه وجودشان به صورت بالفعا فوق وجهود
ههی
هه :فته
هان میباش هد .آري؛ به
جسمانيِشه
َُّ
ة ْ
ُُ
دوب و
الح
ِي
ْسُ جِسْهمان
َّف
مالصدرا«رمحةهللاعليهه»« :الن
َُّ
ة ْ
البقاع»؛ 8يعني نفسِ هر انساني
ِي
ُوحان
ر
هدنِ او
از طريع حدوب بدن و در بسهتر به
حادب ميشود و انسانها قبا از بدن ود
ههي
ّنه
ههاص و متعي
ههيت ه
ههك شخصه
داراي يه
3
نبودهاند ،ولي در مهورد اههاالبيهت
قضيه فرق ميكند زيرا آنهها عهالوه بهر
نفسي كه دارند و مثها سهاير انسهانها
َّه ُ
َُّ
هة ْ
ة ْ
ُههُ
البقاع»
ِي
ُوحان
دوب و ر
الح
ِي
«جِسْههمان
است ،دارای مقهام نهوري میباشهند کهه
 - 8براي روشنشهدن ايهن موضهوع بهه کتهاب «از
برهان تا عرفهان» ،بحهث «حركهت جهوهري» از همهين
نويسنده رجوع فرماييد.
دا معلوم است كه هر انساني
 - 3البته در عل
پس از لقت چگونه واهد بود.
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حضرت باقر در آن رابطه میفرماينهد:
ُ ُ
ْرتُ
ْن
ت بهي
نهور
ه اشْباح
ِت
ً و ع
َّدا
« لعهللاُ محم
ُْ
ُ :و ما ْ
ُّ
ِها
ُ؟ قهال« :ظ
االشْباح
لت
يديِهللا» ،ق
ٌ»؛01
ُ
ٌ
ْ
ُّور ،اْ
ْواح
َّهة ،بها ار
ِي
بدان نوران
الن
هورت
هه صه
هرتش را به
هد و عته
ّه
هد محم
داونه
شبحهاي نوراني در برابهرش لهع كهرد.
راوي مي:ويد :عرُ كردم :اشباح چيسهت؟
حضههرت فرمههود :سههايهی نههور ،بههدنهاي
نوراني ،بلكه ارواحی نهوراني .مالح هه
میکنيد که اين روايت روشن میکنهد کهه
شخو رسول دا و عتهرت پهاك آن حضهرت
هد و
هوري بودهانه
هت نه
هي داراي حقيقه
همگه
ِ نهوري
حضرت بهاقر ميفرمايهد اشهباح
آنها ،سايههاي نوري بودند ،بهه معنهي
هه يهك
بدنهاي نوراني ،بهدنهايي كهه به
اعتبار روح بودهاند ،چون در آن مقام،
جس ها ،جس هاييانهد از جهنس روح ،نهه
جس هايي از جهنس مهاده و جهرم ،بلكهه
سههايههايي كههه نمههايش جلههوهی اسههماع
ً مگر ميشهود پيهامبر و
الهياند .اساسا
عترت مطههرش قبها از لقهت عهال و
مقدم بر آن ،در حقيقت غيبيه نباشند و
باز بتوانند بر عال تصرف كنند؟ عالوه
بر اين ،هدف غايي در عال غيب مقّ
دم و
در عال عين مؤ ّر است ،تها بشهريت در
عال عين ،بهه سهوي آن حقيقهت کهه در
عال غيب به صورت بالفعا موجهود اسهت
سير كند ،چون غايت مفقود ،محال است00.
« - 01متمعالبحرين» ،ج  ،2ص  ،378مادهی شبح.
 - 00براي بررسي بيشتر در اين موضوع ميتوانيد
به کتاب «آ رالزمان؛ شراي ظهور بهاطنیترين ُ
بعهد
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پس در واقع رسول دا از يهك قاعهدهی
هر
هع دارد به
ّه
هال تحق
هه در عه
هي كه
اساسه
ميدهند كه در جاي ود بحث شده است.
ع مت کار از آن جهت اسهت کهه رسهول
دا و ائمهی هدی سعی دارند اصهحاب
ههاص ههود را متوجههه چنههين معههارفی
بنمايند که چگونه اولياع الهی ماوراع
هام
هين ،دارای مقه
همانها و زمه
هت آسه
لقه
روحی و نهوری هسهتند کهه در آن مقهام
هنس
هين جس ه بودن ،دارای جه
جس ه ها در عه
روحی و معنوی هستند .جابر بن يزيد از
اصحاب اص امام باقر می:ويد؛ حضهرت
َّ َّ
َّل ما لهع
اَ َو
ِن
ُ إ
ِر
فرمودند« :يا جاب
ْ
ْ
ُْ
ه الُ
ْرتُ
لع ُ
ِين
هتهد
هداة الم
ِت
ً و ع
َّدا
محم
ْ
ُ
ُ
فك ُ
ْ
ُ
ْن يديِ َّ
اَِ ،قلت :و
ت بي
انوا َشباح نور
ما ْ
ٌ
َِْ ،
بهدان
ُّهور
ُّ الن
ِها
ُ؟ قهال :ظ
اِلشْباح
ٌ
ً
ُ
مؤَّ
ت و كان ُ
ُوح
ِهر
يهدا ب
ْواح
ِال َر
َّة ب
ِي
نوران
ت
ُ ْ
ُهُ
ُُ
د
ْب
ِ كهان يع
ِه
دسِ فب
الق
ُوح
ِي ر
ت و ه
واحِدة
ْرُ
ِك لقُ
تُ
َّ
ُلماع
ُلماع ع
هْ ح
ِذل
ه و ل
ِت
اَ و ع
بههررً
ُههُ
دون َّ
ِ و
َّههالة
ِالص
اَ ب
ْب
ِياع يع
ْههف
ة َص
َّ
َّ
ِيحِ و التْ
ِيها
هل
ِ و التسْب
ُود
ِ و السُّت
ْم
َّو
الص
ِ
مون»02
ُّ
َّ
ُهوُ
و ُ
ُّ
ُتون و يص
يصلون الصلواتِ و يح
اى جابر همانا هدا در اول آفهرينش،
محمههد و انههدان هدايتشههدهی او را
آفريد ،و آنها در برابهر هدا اشهباح
نور بودند .جابر میپرسد :اشباح چيست؟
حضرت فرمودند :سهايهی نهور ،پيكرههاى
هستی» و به بحث امام زمان قلهب عهال هسهتي در
كتاب «مباني معرفتي مهدويت» از همين مؤلهم رجهوع
فرماييد.
 - 02الكافي ،ج ،0ص .332
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نورانى بدون روح ،و همه تنها بهه يهك
روح مؤيد بودند و آن روح القهدس بهود
كه او و انهدانش بهه وسهيلهی آن روح
دا را عبادت ميكردند و از ايهن جههت
دا ايشهان را ويشهتندار ،دانشهمند،
نيكوكار و بر:زيده آفريد ،با نمهاز و
روزه و ستود و تسبيح و تهليا ،دا را
عبادت ميكردند و نمازها را مي:زاردند
و حج ميكردند و روزه مي:رفتند.
مالح ه کنيد که چگونه حضرت باقر در
روايت فوق ما را متوجهه حقيقهت قدسهی
چهارده معصوم میکنند که همهه مؤيهد
به يک روح بودند و نه روحهای مختلم.

َ
عالم
سابقهی تاريخي نظر به حقايق
غیب
در مورد وجود حقايع غيبي ،متف كران
تاريخ بشر هر كهدام بهه نهوعي متوجهه
وجود آنها شدهاند و از وجود آنها بر
دادهاند .افالطون در بحث اثبهات وجهود
«ُ
ُا» سعي فراوان كهرده تها از طريهع
مث
عقا و استدالل متوجه نحوهی وجود حقايع
غيبي عال بشهود و در ايهن راه درحهد
ود موفقيتههای هوبي بهه دسهت آورده
است .او مي:ويد:
«كلياتي كه ما در فكر در مييهابي ،
فاقد مرجع غيبي نيستند ،و فكر بايد
به كليات تعلع داشهته باشهد و ا:هر
كليات واقعيت نداشته باشند ،چگونهه
فكر به آنها تعلع داشته باشهد و از
مُ
كليات با بر شود؟ ُ
ثا؛ حقايع عيني
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يا كلياتي در عال متعالي هستند كه
ود جاي دارند»03.
ّ آسماني
در مقر
چنانچههه مالح ههه ميفرماييههد افالطههون
توانسته است تها ايهن حهد بفهمهد كهه
حقايقي در عال غيب هست كه انسهانهاي
انديشمند ا:ر بتواننهد بها آن حقهايع
ارتباط پيدا كنند بهه حكمهت و معرفهت
دست مييابند .پس از افالطون در حهوزهی
تفكر اسالمي ،جناب فارابي از طريع عقا
و استدالل متوجه حقايع غيبهي ميشهود و
هر
هال» از آن به
ّه
ها فع
هوان «عقه
هت عنه
تحه
ميدهد و سخن را تا آنجا جلو میبرد كه
هد بهه
روشن میکند انسانِ حكهي ميتوانه
مرتبهاي از عقا برسد كه دائ از عقها
ّال بهرهمند :ردد و اين مقام را كهه
فع
ّهال بهره:يهري
انسان بتواند از عقا فع
كند به نام «عقا بالمستفاد» مينامد07.
البته و صد البته حّ
د فلسفه بهيش از
اين نيست كه بفهمهد حقهايقي در عهال
باال هست و ا:ر ه انسان بتواند با آن
حقايع ارتباط پيدا كنهد بهه بصهيرت و
حكمههت ميرسههد ،ولههي بههه :فتهههی سههنت
توماسآکوئيناس «آنچه آرزوي فيلسهوفان
بود ،پيامبران عملي كردند» .و بهواقع
آن بصيرت پيامبر اسهت كهه حقهايع را
 - 03براي بررسي كاما ن ر افالطون در مورد ُ
ُا
مث
هر
هرب» اثه
هفهی غه
هاريخ فلسه
هاب «ته
هه كته
هد به
ميتوانيه
فردريككاپلسهههههتون جلهههههد  0ص  223ترجمهههههه
«سيدجاللالدينمتتبوي» رجوع فرماييد.
 - 07برای بررسی ن ر فارابي در اين مهورد بهه
كتاب «تاريخ فلسفه در اسهالم» ج  ،0ص  333از م ،م
شريم رجوع شود.
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جداجدا ميشناسهد و از ههر كهدام بهر
ميدهد و راه ارتباط بها آنهها را بهه
بشريت مينماياند .از جملهی آن حقهايع
كه پيامبر در آسمان اعال ميبيند و از
آن بر ميدهد و به ما راه مينمايانهد
كه چگونه با آن مهرتب شهوي  ،حقيقهت
نوري حضرتزهرا و ائمهی هدی است ،به
اين معنا که مصداق عينی کليات افالطون
ّال فارابی در عال غيب حقيقت
و عقا فع
ِ ذوات مقههدس چهههارده معصههوم
بالفعهها
است.

نور فاطمه همان بهشت است
در راسههتای ن ههر بههه حقيقههت نههوری
چهارده معصوم و راه عملی برای نزديکی
بههه آن انههوار مقههدس ،رسههول ههدا
فرمودند« :هنگامي كه داوند بهشهت را
لع نمود ،آن را از «نهور وجهه هود»
آفريد ،سپس آن نور را :رفت و بيفشاند
«فأصابني ُ
ثْ
ِمهة
ّهور ،و اصهاب فاط
ُ الن
لث
ُ
ثْ
ً و اْ
ِ
ِهه
ْت
ِ بي
هها
ّا
ِي
ّور ،و اصاب عل
ُ الن
لث
ُ
ثْ
ْ اصابُ
ّهور
ِهك الن
ْ ذل
ِن
ه م
ّور ،فمن
ُ الن
لث
ْ
ُ
ِ ُ
اْ
ْه
ِب
َّد و من ل ْ يص
محم
ِ آل
ِالية
ِلي و
هتدي ا
َّهد»؛08
ْ
ْ
ّ
َّ
ِ ُ
محم
ِ آل
ِالية
ِك النور ضا عن و
ِن ذل
م
چون داوند آن نوري را كهه نهور وجهه
الهي بود بيفشاند ،ثلهث آن بهه مهن و
ثلث آن به فاطمه و ثلث آن بهه علهي و
اها بيتش رسيد ،پس بهه ههركس -از طريهع
پيامبر و فاطمهه و علهي و اهها بيهتش -آن
« - 08بحاراالنوار» ،ج ،73ص.77
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ّهد
ّهد و آلمحم
نور برسد ،بهه واليهت محم
هدايت شود و به هركس آن نور نرسهد از
ّههد :مههراه شههود و بهههره
واليههت آل محم
نگيرد.
ّه به
ّه به اين روايت و با توج
با توج
ّهات اسهماع و
اينكه ظهور بهشت از تتلي
ههه
ههت و اينكه
ههع اسه
ههالي حه
ههفات جمه
صه
ميفرماينههد :همههان نههور را :رفههت و
افشاند و به ذوات مقدسهی اهاالبيهت
رسيد ،معلوم ميشود انهوار مقهدس ايهن
بزر:واران نيز به تمام معني بهشهتي و
ّيات اسهت کهه در ذات هود
از همان تتل
نور وجه هللا است.
ّ
اسههماع الهههي كههه در بهشههت تتلههي
ميكنند ،اسماع رحماني است ،حاال همهان
هدس
هورت ذوات مقه
هه صه
هاني به
هماع رحمه
اسه
ّ
اهاالبيت تتلي نمهوده اسهت و عتيهب
است كه نور فاطمه يكي از سه قسهِ آن
ْعُ
ِمُ
ّهي»
ِن
ة م
ِض
ة ب
اسماع است و روايت «فاط
ّي پيهدا
ّه به اين حديث معني اص
با توج
میکنههد و ميرسههاند كههه نههور فاطمههه
هور
هه نه
هت كه
هور اسه
هان نه
هارهاي از همه
په
ّ
محمدي است و ميرساند كه ا:ر اسالم را
به صورت جامع مي واهيد بايهد از نهور
فاطمه و پدر فاطمهه و شهوهر فاطمهه و
اوالد فاطمه بهه صهورت جمعهي بهرهمنهد
ّهدي،
ّت محم
شويد ،يعني پارهاي از نبهو
فاطمه است و پارهاي از آن نيز امامت
است و ا:ر بهشت جامع و كاما مي واهيد
بايد از پرتو اين سه نور بهره :يريد.
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بعضی از بزر:ان را مالح هه كردهايهد
كه چگونه تالش ميكنند ود را بهه نهور
هع
هدهللا موفه
هد و بحمه
هک کننه
هه نزديه
فاطمه
بودهاند .بحثهايی که بنهده سهعی دارم
دمت عزيزان عرُ کن براي اين است كه
اين راه در مقابا قلب ما :شوده شود و
ود را به نهور حضهرت فاطمهه
بتواني
زهرا نزديک کني تا تعقا ما در کنار
تعقلی باشد که عين نورانيهت و بصهيرت
است و از اين طريع جامعهی دينی سامان
می:يرد و به مبادی قابها قبهولی دسهت
میيابد.

حضرت زهرا؛ شاهراه هدايت
ّه به روايات فهوق و ايهن کهه
با توج
رسول دا میفرمايند :بهه ههر کهس آن
نههور برسههد متوجههه حقيقههت آل محمههد
میشود و بهه سهوی واليهت آنهها ههدايت
میشود ،متوجه میشوي ا:هر وارد عهال
فاطمي شدي و به آن نور ن هر کهردي ،
ديگر آن شخو قبلي نيستي و با ههدايت
به سوی واليت آل محمد از طريع حضهرت
زهرا ،دريچههايي اص از لطم الههي و
بصيرت رّ
باني به سوي ما باز ميشود كهه
هد
هري نخواهيه
هير ديگه
هيچ مسه
آن را در هه
يافت .زيرا در اين روايهت نهور حضهرت
زهرا را به صورت اص مطرح فرموده پس
معلوم است میتوان به صهورتی هاص بهه
نههههور آن حضههههرت ن ههههر کههههرد.
آيتهللابهاعالههديني«رمحةهللاعليههه» فرمههوده بودنههد:
هت».
هاده اسه
هه فوقالعه
هان فاطمه
«مادرمه
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همههان طههور كههه بهها اّ
تصههال بههه نههور
پيامبر دا يا نور واليت ائمهه وارد
ّي از معنويت ميشويد و عمالً به
اص
عال
ّ
ابعادي از بهشت متصا مي:رديد ،میتوان
با اّ
تصال به نور فاطمه به ابعادی از
بهشت به عنوان وجه هللا ،دست يافت .ع مت
مسئله آن است که يک سوم نور بهشهت را
تنها زهرای مرضهيه تشهکيا میدههد در
حالیکه نهور محمهد بها تمهام ابعهاد
شريعت آن حضرت ،يک سوم نور بهشت اسهت
و نور واليت علی و اها بيت آن حضرت
يک سوم ديگر آن است.
تدّ
بر در سيره و سهخن حضهرت زههرا و
03
ّ
ن ر به حزن اصي كهه داشهتند ،موجهب
ارتباط با حضرت يعني ارتباط بها ثلهث
وجه الهي و اّ
تصال به اصا بهشت اسهت و
ها فهه جايگهاه حضهرت
اين میرسهاند به
زهرا متوجه شاهراهی از هدايت میشوي
که دارای ظرائم اصی است .همانطور که
فه غ فاطمه در مهورد حهذف حاكميهت
علي و طبهی عالمانههی آن حضهرت در
مسههتد مدينههه ،بصههيرتها و هههدايتهای
تاريخی بزر:ی را به همراه آورد و بها
زيبايی تمام سهير تهاريخ را بهه سهوی
حقيقت کنترل نمود و معنای حاكميت جور
را به وبي روشن فرمود .حضرت زهرا در
آن طبه رازهاي بهزرگ تهاريخ آينهدهی
بشر را به صورت قدسهی و معنهوی روشهن
 - 03در مورد حزن حضرت ،به بحث «ريشههی ا صلي
غ فاطمه »رجوع فرماييد.
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فرمود تا شما امروز بتوانيهد آن نهور
را در حرکات و :فتار حضرت روح هللا«رضوانهللاتعالیعليه»
مشاهده کنيد و معنای ادامههی فاطمهه
در تاريخ را بفهميد.
حضرت امام مينی«رضهوانهللاتعالیعليه» در رابطه بها
شخصهههيت ملکهههوتی زههههرای مرضهههيه
میفرمايند:
«تمام ابعادى كه براى زن متصور است
و براى يهك انسهان متصهور اسهت ،در
فاطمهی زههرا جلهوه كهرده و بهوده
است .يك زن معمولى نبوده اسهت؛ يهك
زن روحانى ،يك زن ملكوتى ،يك انسان
به تمام معنا انسهان ،تمهام نسهخهی
انسههانيت ،تمههام حقيقههت زن ،تمههام
حقيقت انسان .او زن معمهولى نيسهت؛
او موجود ملكوتى است كه در عال به
هه
صورت انسان ظهاهر شهده اسهت؛ بلكه
موجود الهىِ جبروتى در صهورت يهك زن
ظاهر شهده اسهت ...تمهام هويهتههاى
كمالى كه در انسان متصور اسهت و در
زن تصههور دارد -تمههام -در ايههن زن
ها
است ...زنى كه تمام اصههاى انبيه
هى
در اوست .زنى كه ا:ر مرد بود ،نبه
بود؛ زنى كه ا:ر مرد بود ،بهه جهاى
رسول اّ
َ بود ...معنويات ،جلهوهههاى
ملكوتى ،جلوهههاى الههى ،جلهوهههاى
جبروتى ،جلوهههاى ُ
ملكهى و ناسهوتى-
هت.
هع اسه
هود متتمه
هن موجه
هه -در ايه
همه
انسانى است به تمهام معنها انسهان؛
زنى است به تمام معنا زن07».
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حضرت امام مينی«رضهوانهللاتعالیعليه» بها ن هر بهه
جمع بين سياست و ديانت به روش فاطمه
میفرمايند:
هن
هه و ايه
هك فاطمه
ههی كوچه
هن انه
«ايه
افرادى كه در آن انه تربيهت شهدند
كه به حسهب عهدد ،چههار -پهنج نفهر
بودند و به حسب واقع ،تمام قدرت حع
تعالى را تتلهى دادنهد ،هدمتههايى
كردند كه مها را و شهما را و همههی
بشههر را بههه اعتههاب درآورده اسههت.
طبهی فاطمهی زهرا در مقابا حكومت
و قيهههام اميرالمهههؤمنين و صهههبر
اميرالمؤمنين در مدت بيست و چنهد
سال و در عين حال كمككارى به حكومتِ
موجههود و بعههد ه ه فههداكارى در راه
اسالم و فهداكارى دو فرزنهد عزيهزش،
امام متتبى كهه يهك هدمت بسهيار
بزرگ و دولت جهابر امهوى را بها آن
دمت رسوا فرمود و دمت بزرگ برادر
ارجمندش حضرت سيدالشهدا ،چيزهايى
بود كه همه مىدانيد و مهىدانهي  .و
ُدهی ك و اسباب و ابهزار
با اينكه ع
جن پيش آنها ك بود ،لكن روح الهى
و روح ايمان آنها را آن طور كرد كه
هه
بر همهی ستمكاران عصر ودشان غلبه
پيدا كردند و اسالم را زنده كردند و
براى ما و شما برادرهاى عزيز الگهو
ُده و
شدند كه ما از كمى عِده و كمى ع
كمههى ابههزار جنهه در مقابهها تمههام
قدرتهايى كه امروز با مها بهه جنه
بر استهاند ،مقاومت كنهي  ،و همهان
طورى كه اولياى ما نشان دادند كه
در مقابا مستكبران :اهى با تبليغ و
:ههاهى بهها اسههلحه بايههد ايسههتاد و
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مستكبران را بايد بهه جهاى ودشهان
نشاند ،ما ه الگوى آنها را ،تبعيت
از آنها را مىپذيري »08.
شخصههيت اصههلی حضههرت روح هللا«رضهوانهللاتعالیعليه» را
بايد در سيرهی زههرای مرضهيه جسهتتو
نمود که چگونه روح حماسه و عرفهان را
در ود جمع کرد .قصد ما در اين بحهث،
ّه به حقيقت نوري فاطمه است ،لهذا
توج
به وجوه ديگر حضرت نمهیپهردازي  ،بهه
اميد آنکه عزيزان نسبت به حقيقت نوري
آن حضرت حسّاس شوند تا إنشهاعهللا بركهات
ص مربوط به آن مقام نصيبشان :هردد.
اِ
در سخنان حضرت امام مينی«رضهوانهللاتعالیعليه» کمهی
تأما کنيهد و از هود بپرسهيد ايشهان
چگونه زهرای مرضهيه را میبيننهد کهه
میفرمايند« :زنهی کهه تمهام اصهههای
انبياع در اوست ،زنی که ا:ر مرد بهود
نبی بهود» .در حالیکهه آنچهه از ن هر
ظاهر از حضرت زهرا قابا مشاهده اسهت
چنين مقامی را نشان نمیدهد ،مگر آنکه
با چش رازبينی بتواني متوجهه مقهام
قدسی زهرای مرضهيه شهوي  ،چيهزی کهه
بنده تالش میکن متذکر آن :ردم.
ارتباط با مقام قدسی زهرای مرضهيه
ّي است و آداب هاصّ هود را
ارتباط اص
دارد .درسههت اسههت كههه وجههود مقههدس
پيامبر ههدا و ائمهههی هههدي سراسههر
رازاند ،ولي حقيقت وجود مقدس فاطمهه
ِ پوشيده به راز است و اين است كهه
راز
ّهدي و علهوي و
بسياري از شهيعيان ،محم
 - 08صحيفهی امام ،ج ،05ص .87
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حسههيني شههدهاند ولههي هنههوز فههاطمي
ّه به اين نكته كه امامهت
نشدهاند .توج
يك حقيقت است و در ههر زمهاني ،امهام
معصومي در صحنه است ،اعتقاد ذيقيمتهي
است و بحمهدهللا شهيعه مفتخهر بهه چنهين
ّه به حقيقهت نهوري
شعوري است ،ولي توج
زهراي اطهر آنچنان پنهان است كه بهه
راحتي در ا تيار همههی شهيعيان قهرار
نمی:يرد ،بايد روحانيتِ اصي در انسان
حاصا شود تا آمادهی فيض چنين اعتقادي
:ردد .شهايد از طريهع آشهنا شهدن بها
رواياتِ بيشتر در اين مورد و تهدّ
بر در
آن روايت ،قلبها آرامآرام بتواند بهه
آن مقام منيع ن ر کند.

مقام فاطمه در غامض علم الهي
امههام عسههكري بههه نقهها از پههدران
هول هللا
هه رسه
هد كه
هان ميفرماينه
بزر:وارشه
ّا دا ها
فرمودند« :هنگامي كه آدم و حو
هي شهدند ،چشمشهان بهه
بهشتِ فردوسِ اعله
انمي افتاد كه بر بساطي از بسهاطهاي
بهشت نشسته و بر سرش تهاجي از نهور و
در دو :وشش دو :وشواره از نور بهود و
از نور جمالش بهشتها نوراني است ،آدم
پرسيد :محبوب جبرائيا اين انمي كه
هه و
هالش برافرو ته
هور جمه
هتها از نه
بهشه
هت :او
نوراني است ،كيست؟ جبرائيها :فه
ّههد ،پيههامبري از
فاطمههه ،د تههر محم
هان
هه در آ رالزمه
هت كه
هو اسه
هدان ته
فرزنه
ميآيد .سپس آدم پرسيد :اين تهاجي كهه
بر سرش هست ،چيست؟ عهرُ كهرد :شهوهرش
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عليبنابيطالهههب اسهههت ،پرسهههيد :دو
:وشوارهاي كه بر دو :وشش آويخته شهده
چيست؟ عرُ كرد :دو فرزندش حسن و حسين
هسههتند .سههپس آدم فرمههود :محبههوب
ْلي»؛ آيها ايشهان
ُوا قب
ِق
جبرائيا «َ ُل
هه ْ
قبا از من لع شدهاند؟ عرُ كردُ« :
ض عْ
ْها اْ
ن ُ
ُوُ
تخْلهع
ِلِ هللاِ قب
دون في غام
ْج
مو
ِِ
03
ت» آنها چهارهزارسهال،
ِ آالفِ سنة
ْبعة
ِأر
ب
پيش از آفهرينش تهو ،در فشهردهی عله
الهي موجود بودهاند.
روايت فوق ميفرمايهد« :هنگهامي كهه
هي
هردوسِ اعله
هت فه
ها بهشه
ّا دا ه
آدم و ح هو
شدند»؛ معلوم است اين بهشت غير از آن
ّا در آن بهشهت
بهشتي است كه آدم و حهو
هه نزديهك شهدند ،چهون
به شترهی ممنوعه
ّالً؛ روايههت ،تعبيههر «فههردوس اعلههي»
او
دارد ،در حاليكه آن بهشتِ داراي شهتره
ممنوعه ،بهشت برز نزولي است و آن را
ً؛
تعبير به فردوس اعلي نميكنند .ثانيا
از آنجههايی کههه در عههال معنهها بههين
هنخيت
هاهدهكننده سه
هونده و مشه
هاهدهشه
مشه
ّا مهاوراع بهشهت
هست ،بايهد آدم و حهو
برز ي در بهشتِ فردوسِ اعلي مفتخهر بهه
اين مالقات شهده باشهند و در آن مقهام
بتوانند وجود نهوريِ ُ
ِ فاطمهه را
َّها
ُمث
مت
مشاهده كهرده باشهند ،به صهوص كهه در
ادامهی روايت از مقام حضرت زههرا بها
هزار مرتبهی وجودي باالتر از مقام آدم
ّا ،بر ميدهد كهه بحهث آن واههد
و حو
آمد.
« - 03بحاراالنوار» ،ج ،73ص.82
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روايههت ميفرمايههد :از نههور جمههال
فاطمه بهشتها نوراني بود .پس ا:ر كسي
به نهور فاطمهه نزديهك شهود ،بهشهتها
برايش نوراني ميشود .همانطور که شهما
هازيد،
در مسير بند:ي ود بهشهتها ميسه
ّا ،بهشتِ روزه ،بهشتِ صبر،
مثا بهشتِ توك
ّ
 ...ا:ر واستيد روزه و توكا و صبر و
عباداتتان در اين دنيا نوراني شهود و
ّههها و
در آن دنيههها بهشهههتِ روزه و توك
صبرتان نوراني :ردد ،بايد با معرفت و
هال
هه آن اعمه
هرا به
هرت زهه
هه حضه
هت به
ّه
محب
بپردازيد.
در ادامهههی روايههت هسههت كههه آدم از
جبرئيا پرسيد ،اين ان كه بهشتها را
با نور جمالش بر افرو ته ،كيست؟ يعني
وجههود مقههدس حضههرت آدم در آن حههّ
د
ِ شههود،
نبودهاند كه ودشهان در مقهام
فاطمههه را بشناسههند مگههر بههه كمههك
ّ مقهام حضهرت
جبرائيا ،اين نشانهی علو
زهرا است .باز آدم ميداند كه آن تهاج
و :وشوارهها در آن مقهام رمهز و رازي
دارد و حكايههت از حقههايقي در وجههود
فاطمه ميكند که ظههور کهرده اسهت 21و
لذا ميپرسد :تهاجي كهه بهر سهر اوسهت
چيست؟ و جبرئيها عهرُ كهرد :شهوهر او
عليبنابيطالب است ،يعني مقهام ازدواج
با علي و ماندن بر عهد شهوهري چهون
علي ،در عال نور و معنويهت ،صهورت
 - 21تمام آنچه در عال غيب به صورت جس ظهور
میکند حکايتی از حقيقت باطنی آنها است که ُ
َّها
ُمث
مت
میشود.
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تاجي است با آن صوصيت و بر از شكوه
معنههوي بههراي حضههرت زهههرا اسههت.
:وشوارههاي حضهرت در آن عهال  ،صهورت
زحماتي است كه در تربيت امهام حسهن و
امام حسهين كشهيدند .زينتهها در آن
عال صورت يك نحوه شخصيت معنوي است و
حكايت از معنويت باطنی فرد دارد و در
همين رابطهه قهرآن ميفرمايهدُ ُ « :
هذوا
ت» 20برويد زينتههاي
ّ مسْتِد
ُا
ْد ك
ِن
ُْ ع
زينتك
ِ
ود را در مساجد كسب كنيد .چون زينهت
حقيقي ما ،زينت روح ما اسهت ،و زينهتِ
روح ،معنوياتي است كه در مساجد بهدست
ميآيد و لذا زينتهاي عال غيب ،صهورت
ّات معنوي دنيا است.
اعمال و ني
سپس آدم سؤال كرد :آيا اينان  -يعني
فاطمه و علي و حسنين - قبا از مهن لهع
شدهاند؟ حضهرت جبرائيها عهرُ كهرد:
اينان چهارهزار سهال قبها از آفهرينش
تههو ،در فشههردهی علهه الهههي موجههود
بودهاند .همچنانكه عرُ شهد ،تقهّ
دم در
عال غيب ،تقهّ
دم بالشَّهرف اسهت و ايهن
حكايههت از مرتبهههی وجههوديِ برتههر آن
عزيزان دارد ،مثا نهوري كهه از چهرا
ّل از چهرا
صادر ميشود ،آن نوري كه او
صادر ميشود ،شّ
دت نهورانيتش نسهبت بهه
نورهايي كه در مراتب بعدي قرار دارند
بيشتر است .لهذا ايهن روايهت بهر از
تعالي مرتبهی وجودي آن بزر:ان ميدهد،
آن ه مراتبي بسيار عالي كه از آن به
چهارهزار سال تعبير شده است و مالح هه
 - 20سورهی اعراف ،آيهی . 30
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فرموديد به همان اندازهای كهه درجههی
ّد آنهها
وجودي آنها باالتر اسهت و تتهر
بيشتر است ،احاطه و تهأثير آنهها بهر
عال مادونِ ود بيشتر است و اين حاكي
از واليت كاما تكويني آنهها نسهبت بهه
عال مادون ود میباشد.
جناب جبرائيا فرمهود :آنهها چههار
هزار سال پيش از آفرينش تهو در غهامض
عل الهي موجود بودهاند ،تعبير غهامض
الهی حکايت از مقام جامعيهت و وحهدتي
دا كه هنوز صهورت كثهرت
دارد در عل
نيافته و ايهن از عميهعترين موضهوعات
ّهلي نيهاز
معارف الهي است و فرصهت مفص
دارد كه بدان پردا ته شهود تها روشهن
هد،
هاليتر باشه
هود متعه
هه موجه
هردد هرچه
:ه
جنبهی كثرت در او ضعيم و جنبهی وحهدت
ِ يهك شهخو
آن شديدتر ميشود و در جمهال
مثا فاطمه همهی اين مقامات جمهع اسهت
که به صورت تاج و :وشواره ظهور کهرده
و اين که میفرمايد همهی آنها در غامض
عل الهی موجود بودند ،نشان میدهد كه
ذوات مقدس معصومين در آن مقام؛ همه
يك حقيقتاند ،در عين اينكهه هركهدام،
ودشاناند.

حضرت زهرا و باالترين شرافت
ا:ر ما بتواني قواعد عال وحدت را
بشناسي و با حضرت زههرا از طريهع آن
معارف مرتب شوي نوري ع ي نصيب ود
ّه باشهيد
و جامعهی ود نمودهاي  .متوج
كه اينها انوادهی كرماند و سهائا را
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رّ
ها
هت به
هي توانسه
هر كسه
هد و ا:ه
د نميكننه
معارف اص به آنها رجوع کنهد و طالهب
ّي انوار مقدس از آنهها شهد ،او را
تتل
ّ
محههروم برنمي:رداننههد ،آنههها تصههرف
ّف آنها ،انسان را آسماني
ميكنند و تصر
ميكند .قلبي كه غذايش تسبيح و تحميهد
و تهليا و تقديس است ،ا:ر به ما ن هر
كند ،قلب ما مفتخر به تسبيح و تحميهد
و تهليا و تقديس داوند ميشود چنهين
قلبی به حقايقي ميرسد كه بها ههزاران
هزار كتاب و استاد نميتوان بهه آنهها
رسيد عمده آن است که بتواني به آنها
ن ر کني و الزمهی ن رکردن به آن مقام
معههارف اصههی اسههت کههه حضههرت امههام
مينی«رضوانهللاتعالیعليه» در کتاب «مصهباح الهدايهة
الهههی الخالفهههة و الواليهههه» مطهههرح
فرمودهاند.
روايت فوق روايت عتيبی اسهت و ا:هر
درسههت فهميههده شههود بههه وبی تصههديع
می:ردد ،چقهدر بايهد تأسهم هورد کهه
فرهنهه اههها البيههت حتههی در بههين
شيعيانشان به حاشيه رفته چه رسهد بهه
غير شيعيان .از هود پرسهيدهايد چهرا
بايد آدم و حهواع را بهه فهردوس اعهال
ببرند و چرا بايد آن دو را با فاطمه
آشنا کنند و چرا بايد آن هها علهی و
فرزنههدان زهههرا را از من ههر فاطمههه
بنگرند تا درست نگريسته باشهند؟ آيها
اين نشان نمیدهد ا:ر ما علی و امهام
حسن و امام حسين«عليهماالسهم » را بدون توجه به
نسبتشان به فاطمهه بنگهري آنهها را
درست نديدهاي  .اينها سؤاالتی است کهه
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فه آن نياز به معارفی اص دارد و تا
آن معارف به صحنه نيايد از وجود چنين
مقاماتی بهرهی الزم را نمیبري .
امام مينی«رضهوانهللاتعالیعليه» در ن هر بهه مقهام
حضرت زهرا میفرمايند:
من راجع به حضرت صهديقه هودم را
قاصر مىدان كهه ذكهرى بكهن  ،فقه
اكتفا مىكن بهه يهك روايهت كهه در
كافى شريفه است و با سند معتبر نقا
هه
شده است و آن روايهت ايهن اسهت كه
حضرت صادق مىفرمايند :فاطمه بعد
هن
از پدرش  78روز زنده بودند در ايه
دنيا ،بودند و حزن و شهدت برايشهان
هد
غلبه داشت و جبرئيها امهين مهىآمه
دمت ايشان و به ايشان تعزيهت عهرُ
مههىكههرد و مسههائلى از آينههده نقهها
مىكرد .22ظاهر روايت اين است كهه در
ايههن  78روز مههراودهاى بههوده اسههت؛
يعنى ،رفت و آمد جبرئيا زياد بهوده
است و :مان ندارم كه غير از طبقههی
اول از انبياى ع هام دربهارهی كسهى
اين طور وارد شده باشد كهه در ظهرف
 78روز جبرئيهها امههين رفههت و آمههد
داشته است و مسائا را در آتيهاى كه
واقع مىشده است ،مسائا را ذكر كرده
است و آنچه كه به ذريهی او مىرسيده
است در آتيه ،ذكر كرده است و حضهرت
امير ه آنها را نوشته است ،كاتب
وحى بوده است حضرت امير ،همان طورى
كه كاتب وحى رسول دا بوده اسهت -و
البتههه آن وحههى بههه معنههاى آوردن
احكام ،تمام شد به رفتن رسول اكرم-
 - 22اصول كافى ،ج  ،0ص  ،367ح .0
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كاتب وحى حضرت صديقه در اين  78روز
بوده است .مسئلهی آمدن جبرئيا براى
هال
كسى يك مسهئلهی سهاده نيسهت .يه
نشود كه جبرئيا براى هركسى مىآيد و
هب
امكان دارد بيايد ،ايهن يهك تناسه
ها
الزم است بين روح آن كسى كه جبرئيه
هه
مى واهد بيايد و مقهام جبرئيها كه
است ،چه ما قائا بشوي به
روح اع
اينكه قضيهی تنزيا ،تنهزل جبرئيها،
به واسطهی روح اع
هود ايهن ولهىّ
است يا پيغمبر است .او تنزيا مىدهد
او را و وارد مههىكنههد تهها مرتبهههی
پايين يا بگويي كه ير ،حع تعهالى
هن
او را مأمور مىكند كهه بهرو و ايه
مسائا را بگو .چه آن قس بگويي كه
بعض اها ن ر مى:ويند و چه اين قسه
بگويي كه بعض اها ظاهر مهى:وينهد،
هه
تا تناسب ما بين روح ايهن كسهى كه
جبرئيا مىآيد پيش او و بين جبرئيها
هد ،امكههان
هت نباشه
هه روح اع ه اسه
كه
ندارد اين معنا و ايهن تناسهب بهين
اسهت و انبيهاى
جبرئيا كه روح اع
درجهی اول بوده است مثا رسول دا و
موسههى و عيسههى و ابههراهي و امثههال
اينها ،بين همه كس نبوده است ،بعهد
از اين ه بين كسى ديگر نشده اسهت.
حتى دربارهی ائمه ه من نديدهام كه
وارد شده باشد اين طور كهه جبرئيها
بر آنها نازل شده باشهد ،فقه ايهن
است كه براى حضهرت زههرا اسهت كهه
آنكه من ديدهام جبرئيا به طور مكرر
در اين  78روز وارد مىشده و مسهائا
آتيهاى كه بهر ذريههی او مهى:ذشهته
است ،آن مسهائا را مهى:فتهه اسهت و
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حضرت امير ه ثبت مهىكهرده اسهت .و
شايد يكى از مسائلى كه :فتهه اسهت،
راجع بهه مسهائلى اسهت كهه در عههد
ذريهی بلندپايههی او حضهرت صهاحب
است ،بهراى او ذكهر كهرده اسهت كهه
مسائا ايران جزو آن مسائا باشد ،ما
هن
نمىداني  ،ممكن است .در هرصورت مه
ايههن شههرافت و فضههيلت را از همهههی
هر
فضايلى كهه بهراى حضهرت زههرا ذكه
كردهاند -با اينكه آنها هه فضهايا
بزر:ى است -اين فضيلت را من بهاالتر
از همههه مههىدانهه كههه بههراى غيههر
انبياع آن هه نهه همههی انبيها،
براى طبقهی باالى انبياع و بعض از
اوليايى كهه در رتبههی آنهها هسهت،
هن
براى كس ديگر حاصا نشده .و با ايه
تعبيرى كه مراوده داشته است جبرئيا
در ايههن هفتههاد و چنههد روز ،بههراى
هيچكس تا كنون واقع نشده و ايهن از
هرت
هات حضه
هه از مختصه
هت كه
هايلى اسه
فضه
صديقه است23.
ْ
هد« :و كان هت
هادق میفرماينه
هام صه
امه
ُ
اَ»27
ْ
ْ
َّ
ِ َّ
ِهن ِيفهة
ِ م
ِي الصالة
ُ ف
ِمة تنهج
فاط
حضرت فاطمه در نماز از تهرس داونهد
متعال به هيتان مىآمد.
از امام حسين سؤال كردند :پيهامبر
دا د تران بسياري داشتهاند و آنهها
بيشههتر از فاطمههه بهها پيههامبر بههه
سربردهاند ،ولي چرا ايهن همهه ع مهت،
مخصههوص فاطمههه اسههت؟ امههام حسههين
 - 23صحيفهی امام ،ج ،21ص .3
 - 27عدة الداعي و نتاح الساعي ،ص .060
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ميفرمايند :به جهت لوص فاطمه؛ يعنهي
حضرت زهرا تمام وجودشان محو حع بهوده
و چنين وجهود مقدسهي كهه م ههر حهع و
ّاني
ّر به حع است ميتواند ما را حق
متذك
كند.
ُ
ْ
ت و
حضرت باقر میفرمايند« :بيت عل
ِهىّ
ْرُ
ِه ْ
ِ َّ
ْهت
ُ بي
ْم
اَ ،و سهق
ة رسهول
ُت
ِمة ح
فاط
ْ
ُ
ِْ
ِ ُ
ِه
ُهوت
بي
ْهر
ِّ العالمين .و فهي قع
ْش رب
عر
ٌ
ٌ
ْ
ْ
ْ
ُ
ْ
ْي؛
ُ الهوح
ِعراج
ُرجة مكشوطة الى العرشِ م
ف
ِكُ
ُِ
ً و
ْىِ صباحا
ِْ بالوح
ْه
ل علي
ْز
ة تن
و المالئ
مسههاً
ْنِ .و
ِ عههي
ْفههة
ت و طر
َّ سههاعة
ُهها
ع و ك
ُ
ْ
ْ
ُ
ُُ
ِل ،و
ٌ ينهز
ْج
ه ْ :فو
ْج
ُ فو
ِع
ِكة ال ينقط
المالئ
ْعُ
َّ َّ
اَ تبارك و تعالى كشم
د .و ان
ٌ يص
ْج
فو
ّههى اْ
ِْ
بصههر
بههراهي  عههنِ السَّههماواتِ حت
ْل
ُ
ْ
َّ
ْش؛ و زاد َّ
ِه .و ان
ِر
ِ نهاظ
َّة
ِي قو
اَ ف
العر
ُ
َّ
َّ
ُ
َّ
ت و
ِهى
ل
ع
و
د
ت
ه
م
ح
م
ر
ِ
ظ
نها
ِ
ة
هو
ق
في
زاد
اَ
ّ
ِ
ْنِ ،و كهانوا
ُسهي
ِمة و الحسنِ و الح
فاط
ً
ْ
ُ
ُ
ِْ سقفا
ِه
ُوت
ُي
لب
ْش و ال يتِدون ِ
ُن العر
ِرو
ْص
يب
ٌ
َّ
ُ
ْ
ُ
ْ
ُ
ُ
ُ
ْ
ْ
ش
ر
ه
ه
ِع
ب
ة
ف
هق
ه
س
م
ه
ت
و
ه
يه
ب
ف
؛
ش
ر
ه
ه
الع
هر
ه
ي
غ
ِ
ِ
ْ
ُّ
وح
هر
ه
ل
ا
و
ِ
ة
ه
ِك
ئ
ال
م
ال
ج
ر
ها
ه
ع
م
ْمنِ .و
َّح
هر
اله
ُ
ِ
ِ
ْ
ُ
ْ
ّ
إذنِ رّ
ِ اْ
ٌ .قهال،
ت سالم
مر
ِن كا
ِْ م
ِه
ب
فيها ب
ِِ
ُْ
ُ
ُ
ْ
ّ
ّ
ْ
ٌ
ْ
ت.
ِ امهر
ِكها
ت سالم؟ قال :ب
ِ امر
ِن كا
ُ :م
لت
ق
28
ْ
ُ
انهی
ُ؟ قال :نع »
ّنزيا
ُ :هذا الت
فقلت
على و فاطمه حتهرهی رسهول اّ
َ اسهت و
سقم انهشان عهرش رب العهالمين؛ و در
انتهاى انههاشان شكافى است كه از آن
تا عرش ،پرده از معراج وحهى برداشهته
شده؛ و مالئكه صبح و شام و هر ساعتى و
هر لح ه با وحى بر آنان نازل مىشهوند
و رشتهی فهوج مالئكهه نهازل شهده قطهع
 - 28بحاراِلنوار ،ج ،26ص .37
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نمىشود؛ :روهى فرود مىآيند و دسهتهاى
هارك و
باال مىروند .همانها داونهد تبه
تعالى براى ابراهي از آسمانها پهرده
برداشت تا آنكه عرش را ديد و دا بهه
ّتِ ديدهی او افزود؛ و همانا داونهد
قو
ّتِ ديدهی محمد ،على ،فاطمه ،حسهن
بر قو
و حسين نيز بيفزود و عرش را مشاهده
مههىكردنههد و جههز عههرش سرپوشههى بههراى
انههايشان نمىديدند؛ انههاشهان بهه
عرش رحمان مسقم است و معراجهاى مالئكه
و روح در انههاى ايشان است ،بهه اذن
ّ َْ
ٌ» .راوى
ت سهالم
مهر
ُا
ْ ك
ِن
پرورد:ارشان «م
ُ
ْ
ّ
ِهن كها َْ
ٌ؟»
ت سهالم
مهر
مى:ويد پرسيدم« :م
ّ َْ
ت» .عههرُ كههردم:
مههر
ُهها
ِك
فرمههود« :ب
«اينچنين نازل شده؟» فرمود« :آرى».
پيههامبر دربههارهی حضههرت فاطمههه
َّ اْ
ِمهة مهَ َّ
اَُ
ِهي فاط
بنت
ِن
مىفرماينهد« :إ
ً
قْ
ِلهى ُ
ِهها
م شاش
ِيمانا إ
ِحها إ
لبها و جوار
ِ َّ
اَ» 23د ترم فاطمه ،قلب و
ِطاعة
ْ ل
َّغت
تفر
ّ
تمام جوارحش مملهو از ايمهان و يقهين
:شته ،وى بدون دغدغهه ،مشهغول عبهادت
الهدْ
ُّ
نيا
ِي
پرورد:ار مىباشد« .ما كان ف
َّ
َّ
ُ حتى تتهورم
ُوم
ْ تق
ِمة كانت
ْ فاط
ِن
ْبد م
َع
27
هيچ كهس عابهدتر از فاطمهه
قدماها»
نبود ،او آن قدر بهراى راز و نيهاز و
نماز واندن بر روى پاهايش مىايسهتاد
كه پاهايش ورم كرده بهود .ايهن روايهت
ميزان عالقهی حضرت فاطمه را به مقهام
 - 23زند:انى حضهرت زههرا
متن عربى ،ص .23
 - 27بحاراِلنوار ،ج ،33ص .75

روحهانى  ،ص ،230
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ربوبى ،و درجهی ايمان و لوص يقين او
را به طور كاما نمايان مىسهازد ،و از
سوى ديگر جلوهاى از شخصيت عبادى حضرت
فاطمه را به نمايش مى:ذارد .امام حسن
ُ
متتبى در اين مورد مىفرمايند« :رَْ
يت
ُّ
ْلهة
ِهها لي
ْراب
ِح
ِهي م
ْ ف
ِمة قامهت
ِي فاط
م
َ
ً
ً
َّ
َّ
ْ
ِعة ساجِدة حتى اتضح
ِها فل ْ تزل راك
ُعت
ُم
ج
ُوُ
ْح » 28مادرم فاطمه را ديهدم
ُّب
د الص
عم
كه در شب جمعه از بستر ويش جدا شهده
تا طلوع ورشيد مشغول عبهادت و راز و
نياز با پرورد:هار بهود و لح ههاى از
ركوع و ستود دست برنمىداشت.

تمةةام عةةالم هسةةتي فاطمةةه را
ميشناسد
در قسمتي از حديثي كهه حضهرت امهام
موسههيبنجعفر از پههدران بزر:وارشههان
دربارهی مكالمههی رسهول هدا در شهب
معراج نقا ميكنند ،آمده است كه حضهرت
حع سبحانه فرمود« :اّ
ُ
ْهت
ُك و لق
ْت
ِني لق
ْ
ِمة و ْ
ْ
ِهن
ْن م
ُسهي
الحسهن و الح
ً و فاط
ّا
ِي
عل
ُ
ْ
ُ
ُ
ْ
َّ
ْ
ُ
ِ
ِكة
ِاليته علي المالئ
ت ،ث عرضت و
شبحِ نور
ِ ْ
لقي و ُ
ِلهها
ْ قب
ٌ ،فمهن
ْواح
ه ْ ار
ِر
و سائ
ْ
ْ
ْ
َّبين ،و مهن جحهدها
ُقهر
ِن الم
ِندي م
كان ع
23
ْ
ْ
ِرين» ای احمد ...
ِن الكاف
ِندي م
كان ع
من ،تو و علي و فاطمه و حسهن و حسهين
را از شبح و سايهی نور لع كردم ،سپس
واليههت ايشههان را بههر مالئكههه و سههاير
 - 28بحاراِلنوار ،ج ،33ص .80
 - 23بحاراالنوار ،ج ،23ص ،317روايت.70
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هد،
هه روح بودنه
هالي كه
هات  ،در حه
مخلوقه
عرضه داشت  ،پس هركس واليهت ايشهان را
هوب
ّبين محسه
هن از مق هر
هزد مه
هذيرفت ،نه
په
:رديد و هركس انكارشان كرد از كافرين
است.
اين روايت روشن میکنهد بهاطن همههی
مخلوقات با نور پنج تن آشهنا هسهتند،
هاهترين
هادات آ:ه
هودات ،جمه
هين موجه
از به
ارواح نسههبت بههه :ياهههان و حيوانههات
هستند که از ود هيچ تدبيری ندارند و
فقهه بههر فطههرت ههود عمهها میکننههد و
فرشتگان نيز بهه همهين حالتانهد ولهی
ارواح انسانی که مقيهد بهه عقاانهد و
بايد در بين اميهال و کشهشهای مختلهم
يکی را انتخاب کنند از نهور پهنج تهن
هرات
هود را از کثه
هد ه
هد و بايه
محتوبانه
عال آزاد کنند تا نور عل به انهوار
ائمهی معصومين در آنها ظههور کنهد.
ع مت اين روايت از آن جهت است که مها
را متوجه میکنند که همه در عمهع جهان
ود آنها را میشناسي  .کافی اسهت بهه
سيرهی آن چهارده نور مقدس ن هر کنهي
تا به يهاد آوريه و دسهتورات شهريعت
الهی نيز وسيلهی يادآوری هر چه بيشتر
آن آشنايی است.
ا:ر حتابهاي نفساني انسان كنار رود
ّانيهت واليهت پهنج تهن
جان انسان به حق
اقرار ميكند زيهرا شهنا ت و معرفهت و
اّ
تصال به آنها در درون مها هسهت ،پهس
«آشنايي نه غريب است كه جان سهوز مهن
است» ا:ر ما آنها را نميشنا تي  ،بهه
ما نمي:فتند با آن حقهايع
ِ عهالِ قهدسِ
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هت
هه جهه
ها به
هد .مه
هرار كنيه
هاط برقه
ارتبه
اشتغال به عال كثرت با آنهها غريبهه
شدهاي و آنها را فرامهوش كهردهاي و
ّر ماست تا از آن عههد
اين روايات متذك
معنوي و روحاني هود غافها نمهاني و
بداني چون ما ودمهان را از ارتبهاط
با حقايع عال وجود محهروم كهردهاي ،
از ود ميپرسي چگونه با آنها ارتباط
برقرار كني  .كافي است انسان هود را
از مشغوليتهاي بي ود و پوچ آزاد كند،
ّه ميشود كه نسبتي با اين
يكمرتبه متوج
پنجتن دارد ،و لذا هر اندازه انسان
ود را از كثرات پاكتر كند ،اين نسبت
آشكارتر ميشود.
ّه به اينکه ن ر به مقام نوري
با توج
حضرت زهرا در جان ما هست ،بايد موانع
ارتباط را برطرف نمود ،به همهين جههت
ُ
ُُّ
ْههم
ِص
هههور ن
علههی ميفرماينههد« :الط
االيمان»؛ 31يعني نصم ايمان با از بهين
بردن حتابهاي دنيايي و نفسهاني حاصها
ميشود و نصم ديگرش ود به ود به لطم
ّع مي:ردد .مثا ايهن اسهت كهه
الهي محق
براي تشعشع نور آفتاب در درون شيشهها
را پاك كني و اين نصم كار است ،نصهم
ّي نور آفتاب است ود بهه
ديگرش که تتل
ّع ميشود و الزم نيست نور آفتاب
ود محق
را ه به اتاق بكشاني  .به همين جههت
روايت ميفرمايد :نصم ايمان به عههدهی
شما است كه عبارت است از رفع حتابهاي
نفساني و ا الق رذيله ،نصم ديگر آنكهه
 - 31مستدرک الوسائا ،ج  ،0ص .367
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ّيات انوار الهي بهر
عبارت باشد از تتل
ّع ميشهود.
قلب انسان ،به لطم الهي محق
اين روايت شهريم ايهن سهؤال را جهواب
ميدهد كهه چهه كهار كنهي تها انهوار
ّهي كنهد .در
اهاالبيت بر قلب ما تتل
جههواب مي:ويههد شههما نمي واهههد كههاري
بكنيد ،داونهد آنچهه بايهد بكنهد را
ّي اين انهوار
كرده است ،شما موانع تتل
را برطرف نماييد ،در آن حال ميبينيهد
چقدر با آنها آشناييد

د هستي
واليت چهارده معصوم بر كل
ّا مي:ويد :حضرت صادق فرمودنهد:
مفض
َّ هللا تبارك و تعالي لع ْ
ْها
ْواح قب
االر
ِن
«ا
ْ
ْ
ها و
ْالهه
ها اع
ت ،فتعه
هام
هالفيْ عه
ِه
ِ ب
هاد
ْسه
االج
ْ
ْواح ُ
ِمهة و
ت و فاط
ت و عل
َّد
محم
اشرفها ار
ِهيّ
ْ
ْ
ْههدُ
ه ْ
ِ بع
ِمههة
ْنِ و االئ
ُسههي
الحسههنِ و الح
ُ و ْ
فعرضها عليالسَّمواتِ و ْ
ِ،
التِبهال
االر
ِْ
ِيها ُ
ُُ
ه ْ 30»...داونهد تبهارك و
نهور
فغش
تعالي ،ارواح را دوهزار سهال قبها از
ههاالترين و
ههود ،و به
ههع نمه
ههام له
اجسه
ّد و علي و
شريمترين آنها را ارواح محم
فاطمه و حسن و حسين و ائمههی بعهد از
آنههها قههرار داد ،سههپس آنههها را بههر
آسمانها و زمين و كوهها عرضه داشهت و
نههور ايشههان همهههی سههماوات و ارُ را
فرا:رفت.
چنانچه مالح ه ميفرماييد ،اين روايت
ّهی رتبهی وجهودي
ّالً؛ ما را متوج
شريم او
« - 30بحاراالنوار» ،ج ،23ص ،321روايت .2
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ارواح ميكند كه نسبت به اجسهام تقهّ
دم
وجههودي دارنههد و اينکههه تقههّ
ِ لقههت
دم
دم زماني نيسهت بلكهه تقهّ
روحها ،تقّ
دم
ً
رتبهههاي اسههت .ثانيهها؛ ميفرماينههد:
هام
ها از اجسه
هال قبه
هزار سه
ارواح ،دو هه
آفريده شدند ،شايد عدد دو ههزار سهال
حاكي از زيادي مرتبهی روحها نسبت بهر
ً؛ ميفرمايد :در بين
بدنها باشد .ثالثا
ههتر از جس ه ها
هد مرتبه
هه بلنه
ها كه
روحهه
هستند ،تازه ارواح چهارده معصوم از
ً؛
همهی آنها برتهر و باالترنهد .رابعها
آنچه از همهه مه تهر اسهت قسهمت آ هر
روايت است كه ميفرمايد :داوند ارواح
شريم چهارده معصوم را بر آسمانها و
زمين و كوهها عرضه كرد ،پس نور آنهها
همهههی آسههمانها و زمههين و كوهههها را
هويني آن
ههی تكه
هت ،ك هه از احاطه
فرا:رفه
ّ
انوار مقدس بر كا موجودات بر ميدههد
ّيهی آنهاست که ا:ر
و اين همان واليت كل
انبيههاع و اوليههاع متهههز بههه آن
نباشند ،هيچ معتزه و كرامهت و تصهرفي
هد
هورت نخواهه
هدس صه
هرف آن ذوات مقه
از طه
:رفت و هنر انسانها اين است كه واليهت
تكويني الهيِ اوليهاع معصهوم را بها
انتخاب ود ،در جان ود جاري كنند تا
تكوين و تشريع در آنها هماهن شهود و
بتوانند به عنوان موجوداتی مختار ،آن
واليت تکوينی را بر شخصهيت هود جهاری
سازند.
هوار
حههال كههه بههه ارادهی الهههي ،انه
مقدسهی چهارده معصوم بر عال هسهتي
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حاك است ،چرا ما آن انوار را بر قلب
ود حاك نكنهي و حركهات و سهكنات و
افكار ود را به كمك آن انوار مقهدس،
مطابع ن ام هستي و مطابع ارادهی الهي
قهههرار نهههدهي ؟ داونهههد از طريهههع
بهصحنهآوردن چهارده نهور مقهدس چنهين
هماهنگي را براي ما آسان كهرده اسهت،
ّف
ما فق بايد جان ود را در معرُ تصر
انوار آنعزيزان قرار دههي تها چنهين
ّع شود.
مقصدي برايمان محق
ّ زمهين
بشريت چه ضهرر بزر:هي در كها
ّف اين ذوات
كرده است كه ود را از تصر
مقدس در امهور تشهريعي  -اعه از امهور
سياسي ،اقتصهادي و فرهنگهي -محهروم كهرده
ّر كنيهد ا:هر كسهاني بهر
است .شما تصو
ّ
امور زند:ي بشر حهاك باشهند كهه كها
ّف آنهاسهت و دسهتوراتي را
هستي در تصر
به بشر بدهند كه مطابع تبعيت آسمانها
و زمين و كوههاست ،آيا آن زنهد:ي بها
زند:ي امروزين بشر قابا مقايسه اسهت؟
داوند زند:ي دنيايي را براي ما طهور
ديگري رق زده است ولي ما ودمهان را
از آنچه دا براي مها واسهته محهروم
كههردهاي  32.و راز زمين ههوردن مهها در
همين نکته است که آثار شوم انديشههای
سکوالرزده را نمیبيني که چگونه انسان
هحيح در
های صه
هتن معيارهه
هدرن از نداشه
مه
ود را ناتوان
زند:ی رنج میبرد و فه
 - 32در رابطه با نقش امام معصوم در همهاهنگی
جامعه با عال تکوين به کتاب «امهام و امامهت در
تکوين و تشريع» از همين مؤلم رجوع شود.
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از فه حقيقت میپندارد ،زيرا از دينی
که عقا درونهی انسهان را برانگيزانهد
ود را محروم کرده است.
در ايههن زمههان كههه بشههريت راههههاي
ارتباط با حقايع عال تكوين و تشهريع
را بر روي ود بسته است ،بند:انواقعي
كسانياند كهه دسهت توسّها و اطاعهت از
دامن اين چهارده ذوات مقدس برندارنهد
و ود را آمادهی شرايطی نگهدارند کهه
إنشاعهللا امام زمان ظهور کنند و وحدت
ّع شهود
بين تكوين و تشريع در عال محق
هال
هو عه
هکوفايی و بله
هن اوج شه
هه ايه
که
ّه بهه روايهاتی کهه
واهد بود .با توج
ّهه ميشهوي بها
:ذشت و امثال آن ،متوج
توسّا واقعي به ذات مقدس فاطمهه ،راه
هماهنگی بين تشريع و تکوين در آن حهّ
د
که امکان دارد ،هموار ميشهود و معنهي
ّي واهد
زند:ي روي زمين بر جان ما تتل
كرد و در آن حّ
د که ممکن اسهت جامعههی
ما شکوفا واهد شد ،اين است راهی کهه
حضرت روح هللا مينی«رضهوانهللاتعالیعلةه» بهر روی بشهر
امروز :شود و اعتماد به پيروزیِ هرچهه
ِ اين راه ،منطقیتهرين موضهع:يری
بيشتر
هته
هن دوران داشه
هد در ايه
هه بايه
هت که
اسه
باشي و بداني اين تصهور کودکانههای
هي ليبهرال دموکراسهی
است که :مان کنه
عمر جاودانه واهد داشت ،اين يک نهوع
هرای
هد به
هه داونه
هت از آنچه
هری اسه
بی به
بشريت رق زده است و نمیداني اينهمه
مشکالت که جهانِ امروز در آن فرو رفتهه
هاهنگی
هت از ضهرورت همه
همه بازتاب غفله
تکوين با تشريع است.
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تسبیح مالئكه به تسبیح پنجتن
ابيسعيد ُهدري مي:ويهد :نهزد رسهول
دا نشسته بودي كه مردي رسيد و عرُ
كرد :اي پيامبر هدا مهرا از :فتهار
داوند آنجا كهه بهه ابلهيس فرمهود:
ِن ْ
العهالين»؛ 33آيها
ْت م
ُن
ْ ك
ْت ام
ْبر
«اسْتك
ّر ميورزي يا از «عالين» بودي؟ بر
تكب
دهيد كه «عالين» چه كساني هسهتند كهه
ّب هه باالترنهد؟ رسهول
از مالئكهی مقهر
ُ
ِمهة و
ِيٌّ و فاط
دا فرمودند« :انا و عل
ْ
ُ و ْ
ْ
ْ
ُ
ش
ر
ه
ع
ال
ق
د
ِ
هرا
ّا في س
ُن
ُ ك
ْن
ُسي
الح
الحسن
ِ
ِ
ُ
ْ
ُ
ّ
ْا
ِتسْبيحنا ،قب
ِكة ب
َّحتِ المالئ
ُ هللا ،فسب
ِح
نسب
لفي عههام37»...
ن يخُْ
اْ
لههع هللاُ  آدم ب
ِههاْ ْ
ت
عالين ،مهن و علهي و فاطمهه و حسهن و
حسين هستي كه دو ههزار سهال پهيش از
اينكه داونهد -عهزّو جهاّ -حضهرت آدم را
بيافرينههد ،در پردهسههراي عههرش الهههي
پيوسته مشهغول تسهبيح الههي بهودي و
مالئكه به تسبيح ما تسبيح:وي شدند.
در قرآن داري اي شهيطان چهرا بهر
ّر كردي يا از
آدم ستده نكردي؟ آيا تكب
هي از
هالين» :روهه
هودي؟ «عه
هالين» به
«عه
مخلوقات عال غيب ميباشند کهه مبههوت
حضرت حعانهد و التفهاتي بهه غيهر حهع
ندارند كهه ملتفهتِ طهاب داونهد بهه
مالئکههه شههوند و بههه همههين جهههت از
ستدهكردن بر آدم معذور بودهاند و اين
از ود آيه برميآيد که به شيطان طاب
 - 33سورهی ص ،آيهی .78
« - 37بحاراالنوار» ،ج ،23ص ،373روايت.03
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میکنههد آيهها در مقابهها فرمههان ههدا
استکبار کردی يا از عهالين بهودی؟ در
اين روايت رسهول هدا بهراي پهنجتن
مقام عالين را قائااند و اينکه آنهها
در سراپردهی عرش الههی مشهغول تسهبيح
الهی بودنهد و مالئكههی الههی قبها از
لقت آدم ،به راهنمايی تسبيح اين پنج
نور مقهدس ،تسهبيح مي:فتنهد .از ايهن
روايت نهتنها شما متوجه تقّ
ُتبي آن
دم ر
انوار مقدس از مالئکهه میشهويد ،از آن
مه تههر متوجههه میشههويد حقيقههت مقههام
ائمه در مقام تسبيح داونهد اسهت و
ّي مالئکه به تبع آنها
ساير موجودات ،حت
38
تسبيح:وی داوند شدند .مالح هه كنيهد
ريشهی انوار مقدس پهنج تهن در سلسهله
مراتب عال وجهود تها كتاسهت و آنهها
دارای چه جامعيتی هستند.
رسول دا فرمودند :ما در سراپردهی
عرش تسبيح دا مهی:فتي  .همچنهان كهه
عرُ شد ،حضور اهاالبيت در تحت عهرش
الهي به آن معنها اسهت کهه آنهها بها
تدبير الهی توس اسماع حسنای داوند،
يک نحهوه اتحهاد دارنهد و بهدون ههيچ
الهي مأنوساند و
واسطه با اسماع اع
با تسبيح داوند ،ع مت و تماميت حضرت
حع را در شخصيت ود محفهوظ میدارنهد.
ّهه بهه ع مهت و
تسبيح حع ،يك نحوه توج
ّت حع است به :ونههاي كهه انسهان
تمامي
هيچ مؤثري را دا ا در تأثير ندانهد و
 - 38تفصههيا بحههث را در کتههاب «امههام و مقههام
تعلي به مالئکه» از همين مؤلم دنبال بفرمائيد.
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ّ و تمهام مخصهوص ذوات مقهدس
تسبيح تام
چهارده معصوم است كهه تسهبيح کامها
است به جامعيت تسبيح .زيرا ايهن ذوات
هفات و
هع صه
ها جميه
هد را به
هدس ،داونه
مقه
اسماع ميشناسند و بر اساس همين معرفتِ
جامع ،تسبيح مي:ويند .در همين رابطهه
هواني
در دعاي روزههاي مهاه رجهب مي ه
ِني اسْهئُ
ه َّ اّ
«اّللُ
ِ مها
هع
ِي جميه
ِمعهان
لك ب
ُالُ
يْ
ة اْ
ِك »...داونهدا از
مهر
ِ و
ِه
ُوك ب
دع
تو تقاضا ميكن به حع جميع آن معهاني
كه اولياع امرت ،تهو را بهر اسهاس آن
معانی مي وانند .چون اين ذوات مقدس
داونههد را در جميههع معههاني و صههفات
ميشناسند و او را بر اساس همان معرفتِ
هد مي واننهد و تسهبيح
جامعي كهه دارنه
ميكنند ،صهاحب اصهلی تسهبيح حعانهد و
حقيقت تسبيحاند.
هرکس به اندازهای که حقيقهت ت سبيح
الهی را شنا ت تسبيح میکنهد و مالئکهه
با ن ر به تسبيح جهامع ائمهه و بهه
نور آن تسبيح ،تسبيح:وی داوند شدند.
اصّ الههي
مالئكهاي كه هر كدام با اس
ارتباط دارند و ا:ر با ن ر به ودشان
می واستند دا را تسبيح کنند عمهالً آن
طور کهه شايسهتهی داونهد بهود او را
ها
هامع مثه
هبيح جه
هد .تسه
هبيح نمیکردنه
تسه
جامعيت نور بيرن است كه در عين وحدت
و يگانگي ،جامع همههی نورهها اسهت ،و
چون از منشهور عبهور كهرد ،هفهت نهور
ميشود كه هركدام رنگي دارند ،غيهر از
ديگري ،در حاليكه همين رن ها در نهور
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بيرن بودند ،ولي نه به صهورت كثهرت،
بلكه به صورت وحدت .پس نورهاي متفاوتِ
بعد از منشور همهو همه در نور بيرنه
و به صهورت جهامع موجودنهد ،وقتهي از
منشور عبور كردنهد ،بهه حالهت متمهوع
درآمدند ،آن ه به چند:انگي ،و نه به
يگانگيِ قبا از عبور از منشور .مالئكهه
هر كدام در مقام ود ن ر بهه يکهی از
اسماع الهی دارند ولی ائمه به همهی
اسماع الههی ن هر دارنهد و بها همهان
جامعيت ،دا را تسبيح میکننهد .و بهر
همين مبنا در دعاي ماه رجب بهه حضهرت
ْ
ِهها مهن
ُهك ب
ِف
ْر
حع عرضهه میداريهد« :يع
عرفك»؛ هركس تهو را شهنا ت ،از طريهع
ذوات مقدس معصومين شنا ت.
هدف بنده در اين جلسهه آن بهود کهه
روشن شود اشرفيت ذوات مقدس معصومين
تنها در عال ماّ
ده نيست ،بلكهه عهال
هورانی
ماده آ رين مرحلهی ظهور لقت نه
آنهاست ،در حالیکهه انهوار كريمانههی
آنها سراسر عال را احاطه كرده است و
چون آنها حقايع كريمي هستند ،طالبهان
فيض متعالي را هر:هز محهروم نخواهنهد
كرد ،در واقع همواره و در تمهام طهول
حيات زمينيشان ندا ميدادند:
تا بگوي با تهو از
:وش دل را يهك دمهي
هههههار اسههههههرار يههههههار
هههههو بيه
اينسه

اميدوارم در حّ
د محدودی جايگاه نوري
فاطمه روشن شده باشد و معلهوم :هردد
چههرا بهها رجههوع بههه زهههرای مرضههيه
میتواني راه رجوع به ساير ائمه را
به روی ود بگشهائي  .در بحهث آينهده
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إنشاعهللا باز به مسئلهی چگونگي ارتبهاط
با ذات مقدس حضرت صديقهی كبري ،زهراي
مرضيه واهي پردا ت.
«والسالم عليكم و رحمةهللا و بركاته»

جلسهی دوم
مقام لیلةالقدري حضرت
فاطمهزهرا

بسم هللا الرحمن الرحيم

ْتحنُ
ة اْ
ْكِ يا ُ
متحنهكِ
مم
ُ علي
«السَّالم
ُ
َّ
ْ
ْ
ِ
ْها ان يخلقهكِ فوجهدك
الذي لقكِ قب
ة» 0
ِرً
ِما اْ
متحنكِ صاب
ل
سههالم بههر تههو اي فاطمهههزهرا اي
القت ،قبا از آنكه
امتحانشده توس
لع شوي پهس داونهد تهو را در آن
امتحان صابر و شکيبا يافت و تو نيز
ً از عههدهی آن امتحهانِ ع هي
حقيقتا
برآمدي.

بهكمك بصيرت و نگاهی که امامصهادق
از حضههرت فاطمههه بههه مهها میدهنههد
می واهي در مورد شنا ت حضرت فاطمهه
بحث كني  .محور بحث؛ روايتهي اسهت از
ْ اْ
درك
امامصادق كه ميفرماينهد« :مهن
د اْ
ها فق هْ
هة
ْله
درك لي
ِفتهه
ْر
َّ مع
هع
هة حه
ِمه
فاط
2
ْ
ْ
القدر» هركس آنطور كه بايهد و شهايد
ً شب قهدر
ّما
حضرت فاطمه را شنا ت ،مسل
هه
هه مالح ه
هس چنانچه
هت .په
را درك كردهاسه
ميفرماييد همهانطور كهه شهب قهدر يهك
حقيقت غيبي و معنوي است كه بها حهدود
هان
هاه رمضه
هرفتن در مه
هتروز ،روزه:ه
بيسه
« - 0مفاتيحالتنان» ،زيهارت فاطمهه زههرا در
روز يكشنبه.
« - 2بحاراالنوار» ،ج ،73ص .38
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امكان درك آن براي انسانِ مؤمن فهراه
ميشود ،بايد بهراي شهنا ت حضهرتزهرا
نيز آماد:يهاي روحي و قلبي اص بهدست
هد ك هرده
هان رشه
هادي از انسه
آورد و ابعه
باشد تها امكهان درك حقيقهت آن حضهرت
برايش ممكن :ردد .لذا بنده ابتهدا در
بارهی ابعهاد متفهاوت ادراكهي انسهان
صحبت میكن تا إنشاعهللا عزيزان آمهاد:يِ
الزم را براي طهرح اصها موضهوع بهدسهت
آورند.

َ
عالم
واقعیات
هال
هه واقعيتههاي عه
همه مهیداني كه
دو:ونههه اسههت؛ واقعيههات «ظههاهري و
محسوس» ،و واقعيات «پنهان و معقهول».
به حقايقي كهه قابها ديهدن و حسكهردن
هستند« ،عال شهادت» و به واقعيتهايي
كه ديدني نبوده ،ولهي هسهتند« ،عهال
غيب» مي:ويند .ارتباط بها عهال غيهب
نياز به شرايطی دارد .ممكن است كسانی
به كمك عقا بفهمند كهه حقهايقی هسهت،
اما از طريع عقا با آن حقايع روبههرو
نمیشهوند مگهر روحههاي رياضتكشهيده و
داوند
زحمتكشيده و پروريده شده توس
که داوند چش قلب آنها را باز کرده،
آنههها حقههايع بههاالتر از محسوسههات را
مييابند و شهود ميكنند .توجهه داشهته
باشيد كهه بهين «شههودكردنِ» حقهايع و
هون در
«فهميدنِ» حقايع تفهاوت اسهت .چه
فهميدن حقايع؛ عقا انسان مفهوم حقايع
را درک میکند ولي در شهود حقايع؛ قلب
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ِ حقيقت روبهرو و مهأنوس
ود

انسانی با
میشود.
بايههد عزيههزان بداننههد چيزهههايي در
عال هست كهه يهافتن آنهها و ارتبهاط
مستقي با آنها احتياج به تالش بيشتري
دارد ،آنه نه از نوع تالشهاي دنيهايي
و حسّي ،بلكه تالشهاي عقلي و قلبي؛ لذا
ّتي برتهر
براي ارتباط با آن حقايع ،هم
ّتهاي معمولي نياز هست .وقتی شما
از هم
ارتباط با داوند را در ن ر بگيريهد،
میبينيد كسي كه برتر از حسّ هود سهير
كرده ،داوند را يافته است ولهي كسهي
ّت ود را جلهوتر از ارتبهاط بها
كه هم
هت
هته اسه
هرده ،نتوانسه
هوس نبه
هال محسه
عه
ّهی وجود داوند شود ،چه رسهد بهه
متوج
اينكه با او ارتباط برقرار كند .چهون
داوند متعال حقيقتي است كهه در عهين
اين كه «هست» ،روحهاي متعهالی ،يعنهي
روحهههاي آزادشههده از پراكنههد:يها و
هفتگيها ،ميتواننهد او
روزمر:يها و آشه
را بيابنههد و بههه مقههام لقههاع الهههي
هوع از
هتي داوند آن نه
هون هسه
هند ،چه
برسه
ّ
هستي نيست كه از طريهع حهس در دسهترس
انسانها قرار بگيرد.
انسان برای فه و درک و شهود حقايع
غيبهههی ابعهههادي دارد كهههه آرامآرام
ميتواند آن ابعاد را رشد دهد و بهكمك
آنها ،با حقايقي برتر از عال محسهوس
ارتباط برقرار كند .بهه عبهارت ديگهر
انسههان اسههتعدادهای برتههری دارد كههه
بهكمكآناستعداد ميتواند عوال متعالي
را درك كند ،همانطور كه بههكمك حهواس
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پنتگانه ،عال حهس و محسوسهات را درك
ّة حهس بهه راحتهي در
ميكند ،و چون قهو
هز بهه
هت ،محسوسهات نيه
دسترس انسان اسه
راحتي در ا تيار انسان قرار مي:يرد و
میتواند با آنها ارتباط برقرار کنهد،
ولههي بعضههی از ابعههاد و اسههتعدادهاي
انسان به راحتي در ا تيار او نيسهت و
برای او جنبههی بهالقوه دارنهد و بها
رياضههتهای عقلههي و قلبههي بههه فعليههت
میآينههد و در ا تيههار انسههان قههرار
مي:يرند ،در همين راستا ،عهال هسهتي
ه داراي حقايع و واقعيتهايي است كهه
راحت در ا تيار انسان قرار نمي:يرنهد
و الزم است انسان ابعاد متعالي ود را
رشد دهد تا بدان حقايع دست يابد.
انسههانهاي رهرفتههه كههه جنبههههای
بالقوهی استعدادهای متعالی ود را به
فعليت رساندهاند داراي شخصيتِ به وحدت
هاال را
هوال به
هه عه
هدهاند که
هيدهای شه
رسه
هتهاي
هايج رياضه
هن از نته
هد و ايه
مييابنه
عقلي و قلبي است.
انسان براي درك حقايع ،عالوه بر حسّ،
دارای ابعاد «عقلهي» و «قلبهي» اسهت،
اين ابعاد همانطور كه عرُ شهد بهر الف
چش و بقيههی حهواس پنتگانهه كهه بهه
راحتههي در ا تيههار انسههان اسههت ،در
ا تيار انسان نيست« .عقا» ُ
بعهدي اسهت
كه انسان براي در ا تيار:رفتنش بايهد
رياضتِعقلي بكشد ،به اين شكا كه ابتدا
از متمركزشههدن روي محسوسههات فاصههله
بگيرد و سپس در مورد قواعد عال  -كهه
ّا كنهد
اين محسوسات صورت آن قواعد است -تعق
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هاي متكثههره را
هترك جلوههه
ههی مشه
و جنبه
تتريد نمايد ،تا ُ
بعد عقلهيِ وي شهكوفا
شود« .قلب» نيز يکی از ابعهاد انسهان
است ،ا:ر انسان تالش کند و تعلقات ود
را نسبت به کثرات دنيا ک کنهد و بهه
انوار اسهماع الههی ن هر نمايهد ُ
بعهد
قلبیاش شکوفا میشود .الصه؛ ا:ر ابعاد
برين انسان اعه از عقها يها قلهب در
ا تيارش آمد با واقعيهات بهرين عهال
ارتباط پيدا ميكند حاال يا با مفهاهي
حقايع ،به كمهك عقها و يها بها وجهود
حقايع ،بهكمك قلب.

انسان برين
همانطور كه انسان ابعهادي دارد کهه
بهراحتی نمیتواند به آنها دست يابهد،
عال هستی نيهز حقهايقي دارد کهه بهه
راحتی نمیتوان به آنها دست يافت .درکِ
حقايع برين عال هستی با تالشهاي برتر
انسههان ممکههن می:ههردد .انسههانِ بههرين
انساني است كه از ابعاد مهادون هودش
پلكان بسازد و به ابعهاد مهافوق هود
دست پيدا كند .بايهد از اسهارت عهال
مادون رها شد تا ابعهاد عاليهه آن ر
بنمايانند ،در واقع حقايع عهال  ،مها
ِ مادون دعهوت
را بهسوي برترشدن از ود
هها
ههه مه
ههان را به
هها ودشه
ههد ته
ميكننه
بنمايانند .نمونهاش شهرط ارتبهاط بها
داست كه ود حضرت حع ميفرمايد« :فمن
ِ فْ
ِقاع رّ
ًا
لح
ْ عمًال صهاِ
ْما
ليع
ِه
ب
ُو ل
ْج
كان ير
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ِ َحههً
ِ رّ
وال ُ
دا» 3هههرکس
ِههه
ب
ِبههادة
ِع
ْ ب
ِك
يشْههر
می واهد به لقاع پرورد:ار هود برسهد
بايد به اعمال صهالح دسهت بزنهد و در
عبادت پرورد:هار هود احهدی را شهريک
ّل بايد به يگانگي و احديت
نگرداند .او
پرورد:ارت ن ر نمايي و از عال كثرات
ِ مؤثربههودن آنههها بگههذري تهها
و تصههور
بتوانی به حع و عله و حيهات و قهدرت
مطلع او توجه نمهايی .يها ميفرمايهد:
ِالّ هللا ُ
ُوا»؛ عقيهده و
ِح
ْل
تف
ِله ا
ُلوا ال ا
ُو
«ق
عماات آن باشد که ماوراع اين کثرتهها
و تأثيرات ظاهری ،به معبهود يگانههای
که در عال هست ن ر کنهی تها رسهتگار
ُنهس بها
شوی .شرط رسهيدن بهه سهعادتِ ا
پرورد:ار ،عبور از اعتماد و توجه بهه
ّت عقلهي و
کثرتهاست .و اين نياز به هم
قلبي دارد تا آن مرتبههی عهالي بهراي
نفس انسان پيش بيايد.
به انهدازهاي كه انسهان از مهادون
ودش :ذر كند ،به مراتهب مهافوق هود
دست میيابهد و آمهاده میشهود تها بها
ُنس پيدا كنهد
مراتب مافوق عال ماده ا
و به انهدازهاي كهه بها مهافوق عهال
مأنوس شد روح او وسهعت میيابهد و بهه
بزر:ي و ع مت واقعی ود میرسد .زيهرا
بزر:ي روح انسان به شّ
دتيافتن در وجود
ُنس و اتحاد با مراتب عهالی
است و با ا
وجود شدت میيابد .ا:ر شما صد آجر يها
هزار آجر را به عنوان ثروت ود داشته
باشيد ،هنوز در دنيا هستيد و هنوز با
 - 3سورهی کهم ،آيهی .001

مقام ليلةالقدري حضرت فاطمه زهرا80......... 

دنيا و آجرهايش در ارتبهاط میباشهيد،
بدون آنكه ايهن نهوع دارائهی و ثهروت
درجهی وجودي شما را شدت ببخشهد .ولهي
ا:ر از دنيا :ذر كرديهد و بهه ملکهوت
رسيديد ،روح شما با عالمی بها درجههی
وجودی شديدتری متحد شهده و بهه همهان
اندازه وسعت يافته است .به جهت آن که
انسانها استعداد چنين اتحهادی را بها
عال ملکهوت دارنهد داونهد در قهرآن
ُهوتِ
ُوا فهي ملك
ُْر
میفرمايد َ« :و ل ْ ين
السَّههماواتِ و ْ
ْ
ُ و مهها لههع َّ
ِههن
اَُ م
اِلر
ِْ
شيْت
ع» 7آيا در ملكوت آسمانها و زمين و
ملکوت هر چيزى كهه هدا آفريهده اسهت
ننگريستهاند .ما براساس مالکههايی کهه
شههريعت الهههی در ا تيارمههان :ههذارده
كساني را بزرگ مهيداني كهه از عهال
محسوس به عال معنا و ملکوت دست پيدا
كردهاند ،عال ملکوتی كه قابا مقايسه
با عال محسوسات نيست.

ارتباط با حقايق عالي
ُنهس بها «حقهايع
حقيقت اين است كه ا
ّت عهالي» و بها جههتدادن
عالي» با «هم
ها
هال معنه
هه عه
هوس به
هال محسه
روح از عه
بهههدسههت مههيآيههد و در همههين راسههتا
انسانهاي وارسته که از كثهرت دنيها و
از سههطحينگري آزاد شههدهاند ،از طههرف
داوند مأموراند تها ن هر مها را بهه
اسرار و حقايقي در اين عال جلب كنند
ُنس با آن حقايع ،جان مها
كه از طريع ا
 - 7سورهی اعراف ،آيهی .088
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وسعت و شّ
دّ
يت میيابهد و در نتيتهه بها
عالمی متعالیتر از عال مهاده مهرتب
واهي شد .اوليهاع الههی حقهايقي را
ّهه شهدهاند كهه انسهانهاي
ديده و متوج
هان
هز و رازشه
هادي از آن حقههايع و رمه
عه
بي برند در حاليكه همگی نيهاز دارنهد
كه از حقايع با بر شوند و جانشان بها
آن حقايع مأنوس :ردد: .فت:
:رچه در شگی ههزاران
رنههههههه هاسهههههههت
هبس
هود حه
هان ه
اي هن جهه
جهههانههههای شماسهههت
اين جهان محهدود و آن
ههود بههی حههد اسههت

ماهيان را بها يبوسهت
جنههههههه هاسهههههههت
هه
هو که
ه هين روي هد آنسه
صهههههحرای شماسهههههت
هورت پ هيش آن
هش و صه
نقه
هههت
هههد اسه
هههی سه
معنه

انبياع و اولياع آمدهاند تا مها را
از حقايع و رمز و رازهاي عال باال با
هت
هه حقيقه
هد که
هذکر دهنه
هد و ته
هر كننه
به
هرچيزی جنبهی ملکوتی آن چيز است ،بهه
ً بهر
ما انذار دهند كه چشهمتان تمامها
زمين و عال ماده دو ته نباشهد ،كمهي
بههه عههال بههاالتر چشهه بدوزيههد تهها
آرامآرام به تماشاي آن عهال بيكهران
دست يابيد و در ابديت ود با آن عال
ُنهس
مأنوس باشيد و ا:ر ود را مستعد ا
با حقايع ملکهوتی عهال نگردانيهد در
برز و قيامت که از عال مهاده بهری
نيست در ظلمات واهيد بود.
به كساني كه به لطم هدا سرشهان را
باال كردند و حقايع عهالي را ديدنهد و
مأمور شدند ما را با آن حقايع مهأنوس
کننهههد« ،ههههادي» مي:وينهههد .يعنهههي
های
هطح روزمر:يهه
هه از سه
هدايت:راني كه
هه
ههايقي را
ههده و حقه
ههاالتر آمه
هها به
دنيه
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ديدهاند .اينها به لطهم هدا قلبههاي
آزادشدهاي دارند كه به توحيد رسيده و
حقههايع را ديدهانههد و میتواننههد راه
ارتباط با آن حقايع را به مها :وشهزد
ِ
كنند .هر:ز ممکهن نيسهت كسهي از هود
ِ متعهالی سهير نکنهد و
مادون بهه هود
حقايع متعالی را بيابد و قبول كنهد؟
هههدايتگران ،ودشههان بهها آن حقههايع
ُنس با آن حقايع
روبهرو شدهاند و راه ا
را از طريع عبور از ود مادونمان بهه
ما میشناسانند و به همين جهت نهتنها
از آنها به ما بر ميدهند ،بلكهه بهه
ما كمك ميكنند تا ما ه سرمان را باال
ببري و در حّ
د وسع ودمان بها حقهايع
عال هستی مأنوس شهوي و آهستهآهسهته
از زمين به سوی آسمان سير کني .

حضرتفاطمه؛ حقیقتي قبل از خلقت
زمین و آسمان
يكي از کسانی كه پيامبراكرم از او
به ما بر دادند تا بتواني با معرفت
و ارادت بههه او ،از زمينيبههودن آزاد
شده و آسماني شوي  ،حضرت فاطمههزهرا
اسهههت .ايشهههان دارای وجهههود غيبهههيِ
غيرمحسوساند که پيامبر دا و امامهان
معصههوم آن حقيقههت غيبههي را مشههاهده
کردهاند كه چگونه قبا از لقت زمين و
آسههمان وجههود داشههته و بههه مهها بههر
دادهانههد و مهها را بههه ديههدن جنبهههی
ملکوتی زهرای مرضيه دعهوت كردهانهد.
ِههع ُ
ُ
نههور
رسههول ههدا میفرماينههدُ « :ل
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ن يخُْ
لع ْ
ْا َْ
ُْ و السَّهماع»
اِلر
ِمة قب
فاط
نور فاطمه قبها از لقهت آسهمانها و
زمين لع شده .که اين حاکی از جنبههی
ملکوتی حضرت اسهت و از رتبههی وجهودی
برتری که آن حضرت در عال هستی دارند
بر میدهد.
ا:ر انسان بتواند ن ر كنهد و مقهام
ملکوتی حضرت زهرا را بيابد ،يكهي از
عالیترين حقايع عال را يافتهه اسهت.
بايد ابتدا بهه معرفتهی رسهيد کهه آن
معرفت نحوهی وجود حقايع را بهرای مها
تبيين میکند و سپس به سهيره و :فتهار
آن حضرت توجه نمود تا به مقهام قدسهی
او منتقا :شت .تعلي و تزکيه و توسها
در اين مسير شرط اصلی است تا إنشهاعهللا
حتابها برطرف شود.
انسان بهه انهدازهاي كهه بها مقهام
ملکوتی اولياع مأنوس شود ُ
بعد محسوساش
هوب ُ
هين
هردد ،چنه
هولاش مي:ه
هد معقه
بعه
مغله
انسههاني دنيههايش دنيههاي ارتبههاط بهها
هرت
هور حضه
ها نه
هود و به
ههزهرا ميشه
فاطمه
زند:ی میکند .سير از عال محسهوس بهه
عال معقول و عال ملکوت از طريع نور
فاطمههه زهههرا و ارادت بههه آن حضههرت
بسيار کارساز است و راهی را که نبهوت
نبی به عهده دارد با ن هر بهه مقهام
زهرای مرضيه به سرعت میتوان طی کهرد
و بههههميهنجهههههت پيهامبهر هههههدا
همتي از
هرا را قسه
ههی زهه
ههش فاطمه
نقههه
8

 - 8بحاراِلنوار

ط  -بيروت  ،ج ،73ص .7
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ّت هود ميداننهد و
وظيفهی رسالت و نبو
ِمُ
ّي»؛ 3يعنهي
ِن
ٌ م
ْعة
ِض
ة ب
ميفرمايند« :فاط
فاطمهزهرا پهاره و قسهمتي از موضهوع
ّتي كهه
ّت اسهت ،نبهو
شخصيت من يعنی نبو
آمده است انسانها را آسماني كند.
دين آمده است تا ابعاد مادون انسان
ً بر انسانغالب است ،پايين
را كه عموما
ّ
هه تح هرك
هافوقش را به
هاد مه
آورده و ابعه
ِ ابعاد عقالنهي
ّك
درآورد تا از طريع تحر
و معنوي ،حقايع عاليههی مهافوق عهالِ
محسوس را بيابهد و بها آنهها ارتبهاط
پيدا كنهد و در انتهها بها آن حقهايع
ّحد :ردد و انسان زميني ،آسماني شود
مت
و به يک معنا در همهين دنيها قيهامتي
:ردد تا در قيامت نسبت به عال قيامت
غريبه نباشد .كسي كه در عهال قيامهت
ّ اسهت و
غريبه است ،قيامت برايش جههن
كسي كه در قيامت از قيامت غريبه نيست
با ورود به آن عال متوجه میشهود بهه
مقصههد و مقصههود ههود رسههيده اسههت.
انسههانهاي بههزرگ ،انسههانهاي قيههامتي
هستند و بزر:ی اين انسانها به :وشت و
پوسههت و لباسشههان نيسههت ،ا:ههر لبههاس
پيامبر برای ما عزيز و مقدس است ،به
جهت آن روح بزرگ و مقدسي است كه پشهت
اين لباس است .همين لباس را ا:هر يهك
آدم معمولي پوشيده باشد ،براي ما هيچ
ً مقدس است،
قداستي ندارد ،آنچه اصالتا
روح غيبيِ قيامتي اوليهاعهللا اسهت .ا:هر
شما بخواهيد به عال غيهب دسهت پيهدا
« - 3بحاراالنوار» ،ج ،73ص.23
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كنيد و غيبِ وجودتان رشهد كهرده و سهر
بههرآورد و فههوران كنههد و بههر جسهه و
ّهه بهه
يالتان غالهب شهود ،راههش توج
هي از آن
هت .يكه
هال اسه
هي عه
هرار غيبه
اسه
اسرار غيبي «فاطمهزهرا »است.

ِ ادراك
فاطمةةةةةةةةةةهزهرا؛ راه
لیلةالقدر
مالح ه فرموديد کهه از امهام صهادق
ْ اْ
ِمههة حههعَّ
درك فاط
روايههت شههده« :مههن
7
ْ
ْلةالقهْ
د اْ
ِها فقْ
در» ههركس
درك لي
ِفت
ْر
مع
ً
فاطمه را حقيقتا درك كند ،بهه واقهع
ْل ْ
ةالقهْ
در را درك كرده اسهت .معلهوم
لي
است که مقام حضرت فاطمهه يهك حقيقهت
بزر:ي است كه شنا ت آن مثا شنا ت شهب
ِهرف اينكهه بهداني او
قدر است و به ص
د تر پيامبر و يا همسر علي و مادر
حسنين است ،او را نشنا تهاي  .درست
است كه حادثهها در ن ام تشريع بر از
هويني ميدهنهد و همسهر
وجود حقهايع تكه
ّ
عليشدن يك موضوع اتفهاقي نيست ،بها
اينهمه با دقت بهر روی روايهههت فهوق
معلههوم میشههود حضههرت صههادق مهها را
دعههوت به شنا ت حضرت فاطمه به صورت
اصی کردهاند که آن نوع شهنا ت منتهر
به درك شب قدر ميشود.
فرات كوفى در تفسير شريم ود دارد:
َِّ
ِاَِ ََّ
نا َْ
ُ
نُ
ْد َّ
نزْلنهاه
ه قال «إ
ِي عب
ْ َب
« عن
ُ
ُ
َّ
ْ
ْ
ِمهة» و
ْلهة «فاط
ِ» اللي
ِ القهدر
ْلهة
ِي لي
ف
« - 7بحاراالنوار» ،ج ،73ص.38
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ْ
القْ
ُ « َّ
ِها
ِفت
ْر
ِمة حع مع
ْ عرف فاط
اَُ» فمن
در
َِّ
ْلهة ْ
ْ
القهْ
د َْ
فقْ
ّ
ِيت
نمها سُهم
ِ و إ
در
درك لي
ُ
ِهها»8
ْ
ْ
َّ
ْ
ُ
ِفت
ْر
ُوا عهن مع
ِم
ِمة ِِلن الخلع فط
فاط
از امام جعفر صادق  روايت ميكند كهه
آن حضرت فرمودند :معنى كلمهی «ليلهه»
كه در آيهی يك سهورهی مباركههی قهدر
ْ
آمده يعنی «فاطمه» و معنى كلمهی قهدر
يعنى « دا» ،پس كسى كهه فاطمهه را آن
طور كه بايهد و شهايد بشناسهد «ليلهه
قدر» را درك نموده است و فاطمه بهدين
لحاظ فاطمهه ناميهده شهد كهه لهع از
شناسايیِ او بازداشته شدهاند.
در تفسير عرائس البيان ناظر به اين
مطلب در تفسهير انفسهى :ويهد« :ليلهة
القههدر هههى البنيه ُ
هة المحمديههة حههال
احتتابه عليه السّالم فهى مقهام القلهب
بعد الشهود الذاتى الن االنزال ال يمكهن
اال فى هذه البنية فى ههذه الحالهة .و
القدر هو طره عليه السّالم و شهرفه اذ
ال ي هره قدره و ال يعرفه هو اال فيها».
هه
هت که
هدی اسه
ّه
ههی محم
هدر بنيه
هةالقه
ليله
بهواسطهی آن به مقام «قلب» احتتاب شده
است ،پس از شهود ذاتی .چرا که انهزال
قرآن صورت نمی:يرد ،مگر بر چنين قلب و
سينهی منشهرح .قهدر؛ بزر:هی منزلهت و
جايگاه و شهرف آن حضهرت مهی باشهد و

هرات
هير فه
هراهي  ،تفسه
هن ابه
هرات به
هوفى ،فه
 - 8كه
الكوفي ،ص .880
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چنين سينهای شايسهتگی آن را دارد کهه
قرآن بر آن نازل شود3.
و نيز در بيهان السهعاده از بنيههی
محمدّ
يه تعبير بهه صهدر محمهد شهده و
هى ههى
:فته است« :فى ليلة القهدر الته
صدر محمد ،»قرآن در قلب محمد نازل
شد که آن قلب ،همان ليلةالقدر است.
بر مبنايی که ليلةالقدر مقهام قدسهی
فاطمه باشد و يا بنيهی محمهدی کهه
قرآن به صورت جامع بر آن مقهام نهازل
شده ،میتوان فهميد شخصيت جامع االبعاد
و بلکه جامع االضداد انسان کاملی همچون
فاطمه زهرا و وجود نورانی و الههی آن
انسان معصوم قابا ادراک به تمام معنا
نيست و تشابه وجودی ليلةالقدر و فاطمه
زهرا در همهين نکتههی بليهغ در آيههی
ِ
ْلة
مربوطه نهفته است که میفرمايد« :لي
ْلهُ
ة ْ
ْ
القهْ
ِ وما َْ
القْ
در» تهو
دراک ما لي
در
چگونه ليلةالقدر را میتوانی بههراحتی
درک کنی و از جهتی میتوان همين تعبير
را داشت وقتی حضرت صادق میفرماينهد:
ُ
ّ الخْ
«اّ
ِمهوا عهن
ُط
لع ف
فاطمة الن
ّيت
ِنما سُم
ِها» و از آنجايی که ليلهةالقهدر
معرفت
ّک است فاطمهه نيهز از
مراتبپذير و مشک
حيث وجودی دارای درجات وجودی اسهت کهه
بايد هرکس برای ادراک او به قدر ممکن
هام
هه مقه
ها به
هد ته
هعت يابه
هتی وسه
در هسه
ّب پيهدا کنهد و
ليلةالقدر فهاطمی تقهر
 - 3به نقها از :حسنحسهن زادهآملهی ،انسهان و
ّة فهی کلمهة
قرآن ،ص205ه / 207همو ،فوّ حکمة عصمتي
ّة ،ص .23
فاطمي
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دای سبحان عقا و دل انسان را مسهتعد
و شايستهی معرفت به اسوهههای جمهال و
جاللی فاطمهه قهرار داد تها ههرکس در
پرتو هدايت و ارشاد و اشهارت او سهير
صههعودی ههود را در عههوال وجههود طههی
نمايد.

فاطمه عامل بازيابی هويت دينةی
انسانها
به تعبير آيتهللا جوادی«حفظههللا»:
انسانهای تشنهی کمال و مشتاق ديدار
حضرت حع سبحانه ،راهی جهز ورود بهه
دارالشهود شخصهيت بهیهمتهای انسهان
کاملی چون صديقهی طاهره ندارند...
جههانی
و نسا جديد و جهوانِ جامعههی
ِ
ّ
هت
امروز بهرای هروج از بحهران هويه
يعنههی از ههود بيگههانگی بايههد بهها
شخصيتی همچون فاطمه ،کهه در حکمهت
علمی و عينی و عرفان ن ری و عملی و
درک و درد دينههی ،سههرآمد و الگههوی
جاودانه و تمام نانشدنی و به تعبير
شيرين و دلنشين قرآن کهري « ،کهوثر»
يا ير و نعمت فزاينده و ابدی است،
انهس ذهنهی ،ذاتهی و عملهی و وجهودی
يافته ،آن انسان برتهر و نمونهه را
سرمشع حيات معقول و سهرلوحهی زنهد:ی
پاک ويش قرار دههد تها بها فاطمهه
ّبهه
شناسی و فاطمهه :رايهی ،حيهات طي
يابد و به فطرت ويش باز:ردد و «از
کتا آغاز کني » را که پرسشی عقالنی و
تکاما :رايانه است بها «از فاطمهه»
پاسخ دهد تا باز:شهت بهه ويشهتن را
درست تتربه کند و دو سرِ حلقهی هستی
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و آغههاز و انتههام ن ههام وجههود را
دريابد ،و ياد و حقيقت نوری فاطمه
در صحنهی حشر اکبر و نغمهی ملکهوتی
و غريو رحمانی «اين الفاطميون» 01به
فرجام حيات ابدی و جاودانهی انسهان
بهه سرشته :ردد و در ظّ
ا توجهات آن
انسان هادی ،اين انسانهها بهه مقهام
صههعود در هبههوط بپردازن هد و مصههداق

ُ وْ
ْعُد ْ
العمهُ
ا
ِّهب
َّي
ُِ الط
الکل
ِ يص
ْه
«إِلي
00
ُ
ْ
ُ يرفعه» قرار :يرند تها در
لح
َّاِ
الص

سايهسار شترهی پاک و پرثمر ايمهان و
عما صالح ،بهه کمهال امکهانی هويش
نايا :ردند و آيهی «مْ
ًا
لح
ن عمِها صهاِ

ٌِ
مههْ
هههو ُ
ْ َُنثههی وُ
ن
ؤم
مِههن ذکههر َو
ه حياً
َُّ
ِّبة» 02را در فکهر،
ة طي
ْيِين
ُح
فلن

ّ
متتلی سهازند و
فعا و انگيزهی ويش
چنهههين انسهههانهايی هوّيتمهههدار و
شناسههنامهدار و حقيقههیشههده در دارِ
وجود ،مفقوداالثر و بیهوّيت و بیبرکت
هان و هههر
هر مکه
هه در هه
نباش هند ،بلکه
زمههان ،مبههارک :ردنههد و کوثرشههناسِ
کوثرمنش ،کوثر روش و کهوثر :هرايش و
ود کوثری شوند که از هرچه تکاثر و
کثرت است رههايی يابنهد و بهه مقهام
کوثر و وحدت دست يازند.
غرُ اين است که انسهانِ وامانهده در
طبيعههت و سر:شههتهی کههوی ماديههت و
طوفانزده در صحرای حيرت و فهار از
هوّيت و هستی هويش ،ولهی تشهنهی آب
01
ج ،3
00
02

ص
-

زينب فواز العاملی ،معت  ،اعالم النسهاع،
.0203
سورهی فاطر ،آيهی .01
سورهی نحا ،آيهی .37
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حيههات و شههيفتهی کمههال ،طمأنينههه،
سههکونت و يقههين و سههعادت حقيقههی و
ّ
تفقه
وشبختی واقعی در پرتو بصيرت و
االطراف فاطمه و تأسّی به بينش ،منش
و روش زنههد:ی او ،در ابعههاد فههردی،
ههانواد:ی و اجتمههاعی ،راه نتههات،
رشد ،فهالح ،صهالح و رسهتگاری در پهيش
:يرد و با قراردادن آيينههی فهاطمی
پههيش روی ههويش و تههابلوی زيبهها و
نورانی و ماند:ار آن ياد:ار پيهامبر
دا محّ
مد مصطفی ،به ويشتنشناسی،
ويشتنيهابی ،بازشناسهی و بازسهازی
هه ،بهه وديهابی و
وجود ود پردا ته
بازيابی ويش و نقد و تأويا هسهتی و
حياتش بپردازد .چه اينکه فاطمه در
همهههی سههاحتهههای عقالنههی ،نفسههانی و
جسمانی و ابعاد برههانی و عرفهانی،
بينش اسالمی و بصهيرت دينهی و معرفهت
هت
اجتماعی و عهدالت واهانهه و واليه
شناسی و واليت يابی الگويی کاما است
و عل و عمها ،ايمهان و هردورزی ،و
عقا و عشع را در حيات نهورانی هود
به ظهور رسانده است .پس معيار کمهال
ّلهی و ذاتهی
هر چيزی همانا هسهتی او
شیع است ،نهه هسهتی مهادی ثهانوی و
عرضی آن .زيهرا حقيقهت ههر چيهزی را
هه
ّهی آن ترسهي مهیکنهد که
صورت نوعي
حاکی از نحوهی هستی اوست ،نه اوصهاف
بيرونیاش که ترجمان نحهوهی ارتبهاط
او به ارج از حقيقتش مهیباشهند .و
کمال ذاتی انسان ،که همان هستیِ آ:اه
ّال اوست ،به نحوهی انديشههههای
و فع
هت
صحيح است که از مبادی عالی دريافه
ّهت و ارادهی
هوهی ني
می کند و بهه نحه
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تدبير بدن و جهان طبيعت است که همان
عقا ن ری و عقا عملهی او را تشهکيا
می دهد .و ا:ر حضرت فاطمه سهيدهی
زنان جهانيان اسهت و غيهر از حضهرت
علی احدی همتای او نمی باشد تنها
به لحاظ کمال وجودی آن بانوسهت ،نهه
به لحاظ پيوندهای اعتباری او03.
وقتی روشن شود فاطمه زههرا انسهان
کاملی است که به عنوان «ليلة القدر»،
قرآن و فرشتگان بر او نهازل شهدهانهد
معلههوم میشههود چههرا :فتهانههد :تمههام
فرشتگان طهوافکننهدهی فاطمهه در شهب
قدرند و شب قدر تکرارشونده واهد بود
ً فرشههتگان بهها ارادهی انسههان
و اساسهها
کاملی همچون فاطمه نيز نزول و عهروج
دارنههد و در ههدمت اوينههد .پههس در
ليلةالقدر ،تقدير و سرنوشت ن ام وجود
رق می ورد و فاطمهی زهرا ظرف تحقع و
ّن اين تقدير الههی اسهت و واسهطهی
تعي
فيض و فضا الهی به عال و آدم و جههان
ِ هستی از
غيب و غيب جهان است و همهچيز
مدار وجودی او و مترای هسهتیاش تشهخّو
میيابد.
ّ
شب قدر هه از حيهث هويهت وجهودی و
ماهيت متهول است و به آسانی فه حقايع
ِ هر کسی نخواهد شد  -مگر صهالحيت
آن روزی
علمی و عملی بهرای سهالک کهوی قهدر -و هه
حقيقت ذات و وجود فاطمه متهول اسهت،
مگر بهرای اوحهدی از انسهانهها کهه در
 - 03آيتهللا جوادی آملی ،سرچشهمهی انديشهه ،قه ،
اسراع ،0382 ،ج  ،2ص .71- 38
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هتند و
هانهای کامها هسه
درجهی اول ،انسه
آن:اه با حفه مراتهب وجهودی ،اوليهای
الهی و بند:ان صالح و صاحب مقام واليت
در درجهی دوم.
به جهت مراقبت از شب قهدر ،شهب قهدر
مخفی است تا بهتهرين و بيشهترين بههره
برای اهلش حاصا آيد .و نيهز بهه جههت
ع مت آن شب و ميزان تأثير:ذاری آن در
جهان لقهت و شهريعت مخفهی میباشهد ،و
بدين سهان ،اوليهاعهللا در ميهان لهع و
مؤمنان پنهان هسهتند و فاطمهه زههرا
نيز در زمان حيات ظهاهریاش ،متههول و
م لوم واقع شد و پس از ارتحال از جهان
ّرش
فانی به سوی جهان باقی نيز قبر مطه
هن ههود
هنا ته اسههت و ايه
هول و ناشه
متهه
حکايتی از ع مت و اهميهت ايهن شخصهيت
ممتاز اسالمی در سرنوشت فرهنگی سياسهی
جهان اسالم دارد و اينکه او آيتهی بهر
ّانيت اسالم ،امامت ،واليت و انديشهه،
حق
و انگيزه و عما شهيعه واههد بهود تها
هماره عقول و قلوب را بهه سهمت هويش
معطوف دارد و تاريخ بشريت را از :ذشته
تاکنون و آينده ،متوجه هويش سهازد و
ِ سر
ّی از اسرار آفرينش و راز
ِر
اين ود س
به مهر کتهاب لقهت و شهريعت و جههان
تکوين و تشريع است.
حضرت امام مينی«رضهوانهللاتعالیعليه» در کتاب ع ي
الشان «مصباح الهدايه» مهی فرماينهد:
«و قال شيخنا و استاذنا فهی المعهارف
االلهيه ،العارف الکاما ،الميرزا محمد
علی الشهاه آبهادی االصهفهانی ،ادام هللا
هرفت
هس تشه
هی اول متله
هه ،فه
هام برکاته
ايه
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بحضوره و سالته عن کيفيه وحی االلههی،
هه ان «هها» فهی قولهه
فی ضهمن بياناته
تبارک و تعالی «انا انزلناه فی ليلهه
القدر» اشاره الهی الحقيقهه الغيبيهه
هی ههی
النازله فی بنيه المحمديهه الته
حقيقه ليلة القدر» .در اولهين متلسهی
که شرف حضور در محضر استاد عرفانشهان
آيتهللا شاهآبادی يافتهانهد از ايشهان
دربارهی کيفيت وحی پرسيدهاند و ايشان
در ضمن پاسخشان اشاره میکنند که ضمير
«ه» در آيهی شريفهی مذکور اشهاره بهه
هويههت غيبيههه دارد و ليلههة القههدر،
«حقيقت محمديه »میباشد .يعنهی هويهت
غيبيهی احديه در حقيقهتِ امهام معصهوم
نازل شده است و از ايهن جههت میتهوان
فهميد قرآن در هويت شب قدریاش که بهه
صورت جامع نازل میشود در حقيقت فاطمی
نيز جاری است.

برکات نظر به مقام قدسی و سیرهی
فاطمه زهرا
میداني که برای شنا ت و درك ليلهة
القدر بايد يک نوع آماد:ی اصي در ما
ايتاد شود تا قلب ما محا تتلی انهوار
مالئکه و روح شهود و از ايهن طريهع در
ذيا وجود مقدس امام زمان شب قدر را
درک کني  .معلوم است وقتی انسهان شهب
قدر را درك میکند که قلهب او آمهادهی
نزول همهی مالئكه و حتي «روح» ،كه فوق
مالئكه است ،شهده باشهد .روايهت حضهرت
صهههادق روشهههن میکنهههد کهههه مقهههام
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فاطمهزهرا مثا شهب قهدر ،يهك حقيقهت
پنهان و بسيار متعالی اسهت کهه بايهد
جان انسان آمهاده شهود تها آن حقيقهت
متعالی بر قلب انسان تتلهی کنهد .بها
ن ر به مقام قدسهی حضهرت و توجهه بهه
سيرهی ايشان آماد:ی الزم فراه میشهود
و حضرت صادق میفرماينهد :شهنا ت او
راهههي اسههت بههراي ادراك شههب قههدر و
آمادهشدن براي پهذيرش نهزول مالئكهه و
هاص
روح بر قلب انسان و ايهن فرهنه
ود را دارد.
همه میداني کهه شهب قهدر ظهرف يهك
حقيقت است و ارزش آن به م روفهی اسهت
که در اين ظرف واقهع میشهود .آن شهب؛
ّالً :در بين شبهاي سال پنهان اسهت ،و
او
باالتر از آن است كه ههر ذههن و ذكهري
ً :حقيقتی
بتواند آن را درك كند .ثانيا
هيرت و
است كه براي درك آن تزكيه و بصه
تعالي نياز است و يك سهال آمهاد:ي از
يک طرف و حدود بيسهت روز روزهداری در
مههاه مبههارک رمضههان از طههرف ديگههر
ِ بهتر
مي واهد .مستحب است به اميد درك
اين شب ،در تمام طول سال در نمازههاي
واجب ،سورهی «قدر» را بخهواني  .ايهن
شب به قدري ارزش دارد كهه يكسهال بهه
قلب ود القاع ميكني اين شب از هزار
ً متذكر
ماه بهتر است ،تا روح ما دائما
آن باشد ،که میتوان با درک شب قدر به
آنچنان شعور و بصيرتی رسيد که به طور
معمول با هشتاد سال زند:ي نمیتوان به
آن شعور دست يافهت .بها درك يهك شهب،
زند:ي انسان بهاندازهی يك عمر متعالي
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ميشود ،چون ا:ر مالئكهه بهر قلهب كسهي
نازل شوند ،روحش آسماني ميشود .وقتهي
ِكُ
ل ْ
َُّ
ُح» در شب قدر
ُّو
ة و الر
المالئ
از «تنز
بر دادند و فرمودند :در آن شب مالئكه
هه
هي كه
هي كسه
هوند .يعنه
هازل ميشه
و روح نه
مفتخر به نزول مالئكه و روح ،بر قلهبش
شد ،ديگر زميني نيست و جنبههاي معنوي
وجودش با حقايع عاليهی هسهتي ارتبهاط
پيههدا كههرده اسههت .امههام معصههوم
ميفرمايند :ا:هر كسهي فاطمههزهرا را
ّ معرفتش هسهت ،درك كنهد و
آنطور كه حع
بشناسد ،مثا اين است كهه شهب قهدر را
درك كرده است .يعني همههی آن بركهاتي
را كه شب قدر براي روح انسان به وجود
ميآورد و به انهدازهی يهك عمهر او را
متعههالي ميكنههد ،بهها درك و شههنا ت
فاطمهزهرا بهدست ميآيد ،معلهوم اسهت
که بايد مثا ارتباط قلبی با شب قهدر،
ارتباطی قلبی بها حضهرت زههرا پيهدا
کرد ،منتهها چهون حضهرت زههرا صهورت
َّن دارند با ن ر به سهيره
ارجی و متعي
و مقام آن حضرت انتقهال بهه مقهام آن
حضرت ممکنتر است تها درک مسهتقي شهب
ّن از آن
قدر در حالی کهه صهورتی متعهي
نداري تا به کمک آن صورت ،به حقيقهت
آن شب منتقا شوي و اين از برکات مه
ن ر به مقهام قدسهی و سهيرهی فاطمهه
است.
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حضرتزهرا يك مقام است
وقتي متوجه شدي شنا ت حضرت زههرا
چه بركاتي دارد و میتوانهد انسهان را
به شعوری برساند کهه شهب قهدر را درک
کند و به حضور حقايع عال بهاال نايها
:ردد .ميفهمي كه آن حضرت در جای ود
يك مقام معنوي هستند کهه بايهد بهرای
درک آن مقام ،معرفت و تزکيههی الزم را
در ود ايتاد کني  .پيامبري كهه چشه
بصيرت دارد و حقايع عاليهی عال هستي
را ميشناسد ،به ما از مقهام آن حضهرت
بر ميدهند تها مها توجهه جانمهان را
هدازي و
هه بينه
هوي آن حقيقههت عاليه
بهسه
جانمان را آماده کني تا حقيقت قدسهی
فاطمی بر جان ما تتلی کند و از طريهع
تتلی آن مقام ،بوی بهشهت را بهه جهان
ود برساني  07.معلوم است كه برای درک
مقام فاطمه بايهد هود را در سهاحتی
غير از ساحتی قرار داد کهه بها عهال
ماده روبهرو میشوي  ،همان سهاحتی کهه
برای درک شب قهدر الزم اسهت .بهه ايهن
معنا که بايد شايسهتگی اصهی در هود
ايتاد کرد و بها چشهمی ديگهر و فهمهی
ديگر به ميدان آمد: .فت:
آدمی را فه و جهان
غير فه و جهان کهه
ههههههت
ههههههر اسه
در :ههاو و ههر اسههت ديگه

ْراُ
ع
ُ ح هو
هة
ِمه
هد« :فاط
هدا میفرماينه
هول ه
 - 07رسه
ِلي ْ
اْ
ِمة»
ِحة فاط
ُ رائ
ْت
ِ ،شمم
َّة
التن
ُ ا
ْت
إذا اشْتق
َّة
ِي
ِنس
ٌ ،فِ
فاطمه فرشتهاي است بشر:ونه ،هر وقت مشهتاق بهشهت
ميشهههوم ،بهههوي فاطمهههه را استشهههمام مهههيكن .
بحاراِلنوار ،ج ،73ص8
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برای درک حقهايع متعهالی بايهد بها
شعوری بهاالتر از شهعور طبيعهی کهه در
حيوانات ه هست به آن حقايع ن ر کهرد
و الزمهاش آن است که بتواني از کثهرت
و ماهيت عبور کني و به «وجهود» ن هر
نمايي : .فت:
تا رهد آن روح صافی
بس بال و رنج بايسهت
ههههههروف
ههههههن حه
و وقهههههههههههههههوف زيه

هركس مي واهد بدون رنهج بهه شهنا ت
مقام فاطمههزهرا نايها شهود الفبهاي
سلوك و رياضت را نميفهمد .فاطمهزهرا
را سالكان راه رفتهه مييابنهد .آيهتهللا
بهاعالديني«رمحةهللاعليهه» بعد از عمهری سهلوک و
آماد:ی برای تتلی مقام زهرای مرضهيه
هههه
هههان فاطمه
هههد« :مادرمه
ميفرماينه
فوقالعاده اسهت» .پهس ابتهدا از هدا
بخواهي مها را از ايهن پنهدارها كهه
هي ،
ههزهرا را ميشناسه
ّركني فاطمه
تص هو
ارج كند و برسي بهه ايهن نكتهه كهه
بايد براي درك آن حضرت سلوك نمود تا
:شايشی حاصا شود .آري از دا بخواهي
از اين پندارها ارجمان کند تا امكان
برايمان فراه آيد.
درك آن مقام اع

شرط ارتباط
بايههد بههداني وقتههي بحههث مقههام
فاطمهزهرا مطرح است ،بايد ابتدا حال
روحاني ود را متناسبِ ارتبهاط بها آن
مقام شكا دهي و سپس در عال معنا به
دنبال آن مقام بگردي  ،تا إنشهاعهللا از
پرتو پربركت آن مقام بهرهمنهد شهوي .
هنر ما در اين رابطهه آن اسهت کهه از

مقام ليلةالقدري حضرت فاطمه زهرا33......... 

ن ر به سطحِ واقعيات عبور کنهي و بهه
باطن واقعيات ن ر کنهي  ،در ن هر بهه
باطن واقعيات است که متوجه مقام حضرت
زهرا میشوي  .با نگاهی که انسهانهای
کاما با آن نگاه ديده نمیشوند زههرای
مرضيه نيز ديده نمیشود .فرهن غربهی
آنهايی را که دا سها ته و پرورانهده
بود به حاشيه راند تا ديهده نشهوند و
کسانی را که آن فرهن پرورانهده بهود
مّ
هان را
د ن ر ما قرار داد و ا:ر ودمه
از ديد:اه غربی آزاد نکني نمیتواني
به مقام انسانهای قدسی چش بدوزي .
چه اشكال دارد يك عمر تهالش كنهي و
روح ود را برای ن ر بهه مقهام قدسهی
حضرت زهرا - که ه اکنهون در عهال حاضهر
است -آماده نمائي تا إنشاعهللا وقتهي در
حال مرگ هستي و از عال مهاده هارج
شههدهاي  ،بهها مقههام بههاطنی حضههرت
فاطمهزهرا روبهرو شهوي و از انهوار
عرشههی آن حضههرت جههان ههود را روشههن
نمائي  .مگر بركت چنين نتيتهاي قابها
ّر است و مگر باالتر از ايهن ميشهود
تصو
که جان ما به نور حضهرت زههرا منهور
شود و در ابديت ود با آن نور ادامهی
حيات دهد؟
چقدر وب است كه به لطهم الههي بها
ن ر به سهيره و سهخن حضهرت زههرا در
هرت
هام حضه
هه مقه
هود را به
ه
ها ،چش ه
دنيه
بيندازي و جان را آماده کني تا پهس
ّدي دست يهابي
از آزادی از بدن به تتر
كه شايستهی ارتباط با آن حضهرت اسهت،
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اصا زند:ي ما در عال قيامت و ابهديت
است ،چه افتخهاري از ايهن بهاالتر كهه
بتواني در جنبهی ابدي ود با نور آن
حضرت در ارتباط باشي و جهان هود را
شّ
دّ
يت ببخشي  .ارتباط بها آن منصهورهی
آسماني و فاطمهی زميني ،نياز به نوعی
تترد دارد که با تأما روی سيره و سخن
آن حضرت و ن ر به غه مقهدس او ظههور
میکند ،اشکی کهه بهرای زههرا ريختهه
ههی
هه همه
هت که
هب اسه
هان عتيه
هود آنچنه
میشه
حتابهای بين ما و آن مقام را میزدايد
و قلب را آماده میکند تا حرکت ود را
به سوی عال معنا و نور فهاطمی آغهاز
کند  .از طريع اشک برای آن حضرت نهور
دولت شهود حقايع به انسان برمی:هردد.
:فت:
دارم اميد بهدان اشهکِ
برق دولت کهه برفهت
چههو بههاران کههه مگههر از ن ههرم بههاز آيههد

جبرائيا در وصم حضرت زههرا عهرُ
کردْ « :
ُورُ
ِي السَّهماِ
ِهي
ِهي ف
ع و ه
ة ف
ْص
المن
08
ْ
هوره
همان منصه
هة » او در آسه
ِمه
ُ فاط
اِلر
ِْ
است و در زمين فاطمه .و نيز داري که
صههلب پيههامبر ههدا پههس از چههها روز
ههزهرا
هور فاطمه
هذ نه
ها ا ه
روزهداري محه
شد 03.براي ارتباط بها آن مقهام قدسهی
نياز به تتردی است که انسهان بتوانهد
سنخيتی با آن عال قهدس و معنويهت در
ود ايتاد کند هر چند به صورت نازله.

 - 08معاني اِل بار ،ص .333
 - 03بحاراالنوار ،ج ،03ص.73
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ّهههات بههدني و
مهها در ايههن دنيهها توج
غرايز حيواني و دغدغهی جهوابدادن بهه
نيازهاي دنياييمان را داري كهه همهه
مههانع فعليتيههافتن تتههردی اسههت کههه
بتواني عال قدس و معنويت را احسهاس
کني ولی ا:ر جهت روح ود را به سيره
و سخن زهرای مرضيه اندا تي و معنهی
غ آن حضرت را احساس کردي و فهميدي
چرا حضرت حاضرند اينهمه مصيبت ببينند
ولی از آنچه بايد دفهاع کننهد کوتهاه
نيايند ،وقتي روحمان وارد سكرات شد و
بههه سههوي قيامههت جهههت:يري كههرد و
ّقاتمان نسبت به بدن ضعيم :شت ،سير
تعل
روح به سوي فاطمهزهرا شروع میشهود و
ميتواند به سوي آن مقهام سهير كنهد و
إنشاعهللا آنقدر نزديك شهود كهه در ذيها
پرتو نور آن حضرت در ابديت ود زند:ي
كند ،زند:ی با نور زههرای مرضهيه در
حيات ابدی.

فاطمه ظهور عبادت كامل
هام
هداني مقه
هه به
هت كه
هن اسه
هده ايه
عمه
فاطمهزهرا در اين دنيا ،مقام بنهد:ي
کاما دا است ،همان هدفي كهه انبيهاع
ّع آن در بين انسهانها از
الهی جهت تحق
طرف دا مهأمور بودنهد و فاطمههزهرا
آنرا در ودشان به نحو كاما به فعليت
و ظهههور رسههاندند ،بههه طههوري كههه
ُ
َُّ
و تْ
د ُا
پيامبر دا ميفرمايندَ« :و
ل شخْت

 .......... 102مقام ليلةالقدري حضرت فاطمه س

ْ
ّلهين كسهي كهه وارد
ِمهة» 07او
َّة فاط
التن
بهشت ميشود ،فاطمه است .از آنتايی که
شرط ورود در بهشت ،بند:ی دا است پهس
فاطمه م هر کاما بند:ی داوند اسهت.
فعالً بحث اين است كه چه كني و چگونهه
در زند:ي به سوي او جهت:يري كني كهه
بهرهاي از انوار عبوديت آن حضهرت بهه
ما برسد و رجوع مها بهه سهوی بهشهت و
لقاع الهی باشهد ،چهون وقتهي پيهامبر
ّلهين كسهي كهه وارد
دا ميفرمايد :او
بهشت ميشود ،فاطمه اسهت ،يعنهي ا:هر
جهت روح انسان به سوي فاطمه و سهيره
و سخن آن حضرت باشد ،در واقع جههتِ او
بهسوي بهشت است.
با توجه به فرمايش حضرت امامصهادق
که روشن میکننهد کهه ههر کهس بتوانهد
ً شهب قهدر را
فاطمه را درک کند يقينا
درک کرده ،ميفهمي كه درك مقام حضهرت
زهراكار بسيار بزرگ و پرارزشي است و
ّه به آن حضرت
ّه ميشوي كه نوع توج
متوج
ّهي باشد كه به «ليلهی
بايد از نوع توج
قدر» داري  .يعني در نگهاه بهه حضهرت
بايد حقيقتی را در ايشان درک کنهي و
ّهي
ً يك شهخو نهداني و حت
حضرت را صرفا
ع مت آن حضرت را در آن حهد كهه د تهر
رسول دا و يا همسر علي و يا مهادر
يازده امام است ،الصه نكني  -هر چنهد
اين نسبتهايي كه بهين رسهول دا و علهي و
ائمه با فاطمهزهرا هسهت سهاده و اتفهاقي
 - 07بحاراِلنوار ،ج ،73ص .77
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هام تکهوينی آنهها
نيست و ريشه در مقه

دارد08-

ّه باشهي حضهرت فاطمهه يهك
بلكه متوج
مقامي است در عال وجود و بايهد تهالش
كرد آن مقام واال را درك كرد ،به همان
سنخ كه بايد تالش كرد شهب قهدر را درك
كني  ،و اين ديگهر بها كتهاب و درس و
مدرسه محقع نمیشود ،بايد روح ما جههت
ود را به سوي مقهام بهاطنی آن حضهرت
بيندازد ،مقامي كه معني زمينهياش بهه
فعليت درآمهدن عبوديهت و بنهد:ي هدا
ّه شديد شب قدر از
است .چطور وقتي متوج
هزار ماه بهتر است و مالئكهه و روح در
آن شب نازل ميشوند ،قلب ود را در شب
قدر بيدار نگه ميداريهد تها از پرتهو
نوراني مالئكهه و روح بههره بگيريهد؟
بايد چنين رابطهاي را با مقهام قدسهی
حضرت زهرا در قلب ود ايتاد كرد تها
مثا شب قدر بهرههاي الزم را به ما لطم
كنند و از آن مه تر برای درک شب قهدر
میتوان راه درک مقام فاطمه را پيشهه
کرد .اين فاطمههی زمينهي بها سهيره و
سلوکی که نمايان کرده آينهاي شده تها
ما به آن ذات مقّ
دسِ آسماني منتقا شوي
و بهراحتی در درک شب قهدر نيهز موفهع
باشي : .فت:
إَّ
ن ك
ُا نسهبت و سهببت
 - 08رسول دا فرمودند« :فِ
ْم ْ
َِّ
ِ ُ
ِي» وسهائا الشهيعه ،ج،7
ال نسب
ٌ إ
ِع
ْقط
من
ِيامة
الق
يو
ص 217 :در قيامت هر نسبت و سببی که بين انسانها
هست از ميان میرود مگر نسبت من با اهها بيهت  .و
اين نشان میدهد نسبت آنها مثا نسبتی که بين ساير
انسانها هست ،اعتباری نيست بلکه نسهبتی حقيقهی و
تکوينی است.
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از صههههدف ُ
ّ را
در
ههدي،
ههورتش ديه
صه
هههافلي :ههزين :ههر عههاقلي
هههي غه
زمعنه
کسههی کههه ههود را در مسههير عبوديههت
پرورانههده باشههد و احسههاس عبوديههت
پرورد:ار را در هود بهه صهحنه آورده
باشد ،عبوديت را در هر من ری میشناسد
و با ن ر به هر من ری که م هر عبوديت
است به حقيقت عبوديت منتقا میشود .در
ايههن رابطههه سههيرهی زهههرای مرضههيه
عههالیترين من ههر بههرای انتقههال بههه
عالیترين مرحلهی عبوديت است .در ايهن
وادی در هر فعلی و سخنی کهه از حضهرت
زهرا میشنوی بهه آن عبوديهت متعهالی
منتقا میشوی و از ايهن من هر راه درک
شب قدر نيز آسان میشود ،چون در عالمی
وارد شدهايد که کوچکترين شراي امکان
انتقال شما را به عال معنويت فهراه
میکند.

علم حضرت فاطمه از خزينهی نبوت
وقتههي پيههامبر ههدا ميفرماينههد:
ِمُ
ّي»؛ فاطمهه پهارهاي از
ِن
ٌ م
ْعة
ِض
ة ب
«فاط
من است ،بر از حقيقتي بهزرگ ميدههد،
ً
زيرا رسول دا كسي نيستند كهه صهرفا
بر اساس عاطفهی پدري ،چنهين سهخني را
ّالً؛ د تهرانِ ديگهري هه
بگويد ،چهون او
هورد
هايي در مه
داش هتهاند و چنههين حرفهه
ً
آنها نفرمودهاند .ثانيها؛ داونهد در
مورد پيهامبر اكهرم ميفرمايهد« :مها
ُ عنِ ْ
الهوي»؛ يعني او از سهر ميها
ِع
ْط
ين
ّ
ود سخن نمي:ويد .پس بايد دقت كرد تا
ٌ
ِم ُ
ْهعة
ِض
هة ب
ببيني ايشان با :فتن« :فاط
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ّي» چه پيامي را به بشريت داده و چه
ِن
م
رازي را براي انسانها :شودهاند.
به :فتههی مالهكبنانس؛ پيهامبر در
حالي كه با اصحاب ود نشسهته بودنهد،
سؤال كردند :چه كسي ميداند بهترين زن
چه کسی است  -چون سؤال از بهترين زن بهود-
علي سهؤال را بها فاطمهه در ميهان
ّ
ِسهاِ
ع
ُ الن
ْهر
:ذاشت ،فاطمه فرموند « :ي
ل»03
َّ
َْ
ِجاُ
ّ
ّ
ِجال و ال يراُ
ن ال يرْ
هن الر
ين الر
بهترين زن آن است كهه نهامحرمي او را
نبيند و او ه نامحرمي را نبيند؛ كهه
هري را
هت ديگه
هه فرصه
هن جمله
هث روي ايه
بحه
ميطلبههد .بههههرحال اميرالمههؤمنين
هرح
ههزهرا را مطه
هواب فاطمه
هد و جه
آمدنه
كردند ،پيامبر دا سؤال كردند :ايهن
هرت
هو تي؟ حضه
هي آمه
هه كسه
هواب را از چه
جه
علي عرُ كردند :از فاطمه .پيهامبر
در حاليكه از آن جواب بهه شهعم آمهده
ِمُ
ّي» يا
ِن
ٌ م
ْعة
ِض
ة ب
بودند ،فرمودند« :فاط
«اَّ
ّی» فاطمه پارهاي از من است و
ِن
ِنها م
يا از من است .چون رسول دا ميفهمنهد
هع
هت .در واقه
هواب كتاسه
هن جه
هاه ايه
جايگه
رسههولهللا مي واهنههد بفرماينههد علهه
ّت و رسهالت اسهت
فاطمه از زينهی نبو
که میداند جايگاه هر مخلوقی کتا اسهت
و جايگاه زن از اين قهرار اسهت .ايهن
میرساند که شعور فاطمهزهرا در كنهار
شهود معنوي پيامبر دا میتوانهد حکه
 - 03شيخ حسن فرزند شيخ طبرسى ،مكارم اِل هالق،
ص .233
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هر مخلوقی را تعيين کند و عتيهب اسهت
كه علي ه از چنين مقامي در فاطمه
آ:اهي دارنهد و لهذا بهه جهاي اينكهه
ودشان جهواب رسهول هدا را بدهنهد،
ميدانند در ايهن موضهوع كشهم فاطمهه
هوع
هان رجه
هه ايشه
هذا به
هت و له
هر اسه
معتبه
ميكنند و از حقيقتي كه فاطمه بهدسهت
آورده است اسهتفاده مهينماينهد و بهه
محضر رسول دا ارائه ميدهند.
شايد برايتان سؤال پيش آيد كه چهرا
باِل ره اصحاب ن ر ودشان را نگفتنهد،
و يا چرا الاقها اميرالمهؤمنين ن هر
ودشههههان را نفرمودنههههد ،و چههههرا
فاطمهههزهرا بهههراحتي ن ههر دادنههد.
يادتان باشد در محضر پيامبر دا كسي
حع ن ر دادن دارد كه مطمئن باشد ن رش
حع است ،بها :مانهها و احتمالهها كهه
نميتوان در محضر رسول دا اظهار ن هر
ِ ن ر دارد كهه
كرد .كسي در آن محضر حع
ّه باشد
در مقام كشم حقيقت باشد و متوج
كه آن كشم ،كشم معصومانه است ،اظههار
ن ر صهريح و بهدون تأمها فاطمههزهرا
نشان ميدهد كهه داونهد حقيقهت چنهين
موضههوعي را عههالوه بههر پيههامبر ،در
ا تيار فاطمههزهرا قهرار داده اسهت.
پيامبر و اها بيت پيامبر ا:ر چيهزي
هر
هز ن ه
هد هر:ه
هب نگيرنه
هال غيه
را از عه
نميدهند ،آنها مثا ما نيستند كه ا:هر
چيزي به ن رشان آمهد بههراحتي اظههار
ن ر كنند .ما هر چه را فكر كني درست
است مي:هويي  ،معلهوم اسهت كهه حضهرت
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اميرالمؤمنين ه در جهواب آن سهؤال
ن ر به عال غيب كردهانهد و برايشهان
کشم شده که حقيقت اين امر نزد فاطمه
است ،چراكه داوند بعضي از حقهايع را
به بعضي از اولياع ود ميدهد .چنانچه
در مورد صهحيفهی حضهرت فاطمهه زههرا
داري كه فاطمهزهرا آن حقايقی را كه
كشم مينمودند ،امالع میکردنهد و حضهرت
علي مينوشتند و در قرآن نيز داريه
كه داوند علمي را به حضرت ضر داد
و بههه موسههي فرمههود :بههرو از او
بياموز؛ كه داستانش مفصا است 21،البته
هد از
هه بعه
هريِ جامعه
هت و رهبه
عل ه امامه
پيامبر دا در ا تيار علي است و در
اين مورد فاطمهزهرا ه تهابع علهي
هستند ،ولي عرض اين بهود كهه مالح هه
كنيد چگونه :اهي كشم فاطمه از حقايع
عال غيب طوري است كهه پيهامبر هدا
هت و
هن اسه
هم مه
هوع كشه
هد :از نه
ميفرماينه
فاطمه پارهاي از من است .آري ،داوند
شههريعت را بههه موسههي داد و از جهههت
شريعت ،موسي محتاج حضرت ضر نيسهت،
ولي عالوه بر شريعت ،عل هايي هسهت كهه
در ا تيار ضر است و ا:ر حضرت موسي
واست از آن علوم بداند بايد از كشهم
ّر شهود.
حضرت ضر استفاده كند و متهذك
در مورد فاطمهزهرا نيز چنهين اسهت و
حتههي بههه ههود پيامبر ههدا و علههي
چيزهايي غير از شهريعت و امامهت داده
 - 21سورهی كهم ،آيهی .38
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شده است ،حضرترسول در معراج يافتنهد
آنچه يافتنهد و لهذا در سهورهی نته ،
ِ
ِه
ْهد
ِلهي عب
ْحي ا
آيهی  01ميفرمايد« :فاو
ْحي» داوند در معراج وحي كرد به
ما او
بندهاش آنچه را كه وحي كرد .به :فتهی
مفسرين؛ چيزهايي به ايشان وحي كرد كه
:فتني نيست ،يعني جهزع اسهرار اسهت و
لذا در رابطه با فاطمهزهرا بها هدا
كههه سههخن مي:وييههد ،عرضههه ميداريههد:
دايا به حع فاطمه و پدرش و همسرش و
ِ ْ
ّ
ْدع فيها» و آن
ُسْتو
الم
ِر
فرزندانش و «الس
ّي كه در نزدش به وديعهه :هزاردهاي.
سر
ّي را داونهد در نهزد
پس معلوم است سر
فاطمه به وديعه :زارده است .بحث مها
در بارهی همين مقام فاطمههزهرا اسهت
هواهي
هه بخه
هت كه
هن نيسه
هث ايه
هه بحه
و:رنه
بگويي مقهام ايشهان بهاالتر از وجهود
مقدس پيامبر و يا علي اسهت 20.بحهث
ّههه كنيههد؛ ههود
ايههن اسههت كههه توج
فاطمهزهرا هه ُ
ّي اسهت :رانمايهه و
در
ذاتي است قدسي كهه اوليهاعهللا در كنهار
ّه به ساير ذوات قدسي ،از ذات مقدس
توج
 - 20در روايت داري که اميرالمؤمنين علي به
ْ ُ
رسولهللا عرُ كردندُ« :
ِنها؟» آيها
نور
ِن
ِمة م
ُ فاط
نور
نور فاطمه از نور ماست؟ پيامبر هدا فرمودنهد:
ْل ْ؟» مگر نميداني؟ آنگاه علي بهجهت شكر
«اوال تع
اين نعمت به در:اه الهي سهتده كهرد .بحهاراالنوار،
ج ،33ص 8البته در اين روايت رازها نهفته است كهه
شرح آن مقام ديگري را ميطلبد ولي آن روايت شاهدي
ّه به مقهام اصهي از حضهرت پ يامبر و
است جهت توج
علي .روايت مي واهد بگويهد حتهي فاطمهه از آن
مقام اص بيبهره نيست.
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اين بانوي بزرگ غافا نبودهانهد و چهه
بهرهها از آن مقام :رفتهاند که بهدون
بهرهمنههدی از آن بههه سههلوک کههاملی
نمیرسههيدند و بهههرهی الزم را از ديههن
نبرده بودند .آيا امثهال حضهرت امهام
مينههی«رضهوانهللاتعالیعليه» بههدون رجههوع بههه مقههام
فاطمه میتوانسهتند انقالبهی اينچنهين
جامع به بشريت ارائه دهند تها معلهوم
شود ا:ر ارتباط معنويت و عدالت با ه
نباشد ،بیدينی و دينداری يکی است؟

حضرت فاطمه هدف خلقت
ُ ْ
َّ و
الت ِن
ْهت
در قرآن داري « :مها لق
ِْ
ْ
ُُ
دون» 22يعني؛ هدف لقتِ جن
ْب
ِيع
ِالّ ل
نس ا
اْل
و انس ،عبادت و بند:ي دا اسهت .و از
طرفي حضرت حع در حديث قدسي ميفرمايد:
ُ ْ
ْهالك ،و
االف
ْهت
ْالك لمها لق
ْمد لو
«يا اح
ُ
ْ
ِمة لمها
ْال فاط
ُك ،و لو
ِيٌّ لما لقت
ْال عل
لو
23
ْ
ُ
ُ
لقتكما» اي احمهد ا:هر تهو نبهودي
آسمان و زمين را نميآفريدم و ا:ر علي
نبود ،تو را نميآفريدم و ا:هر فاطمهه
نبود ،شما دو نفر را نميآفريدم .ممکن
است در بر ورد اول تصور کني که مقام
حضرت فاطمه از مقام پيامبر هدا و
علی برتر است در حالیکهه ا:هر توجهه
بفرماييد مالح ه واهيد کرد اين روايت
ّد و امامت حضرت
ن ر به نبوت حضرت محم
علههي دارد و اينکههه هههدف نبههوت و
 - 22سورهی ذاريات ،آيهی.83
« - 23جنةالعاصههههمه» ،ص ،038بههههه نقهههها از
كشماللئالي.
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امامت ،ظهور عبوديت انسانها است و به
اعتبار نبوت حضرت محمد و امامتِ حضرت
ّد و حضرت
علي ،هدف از لقتِ حضرت محم
علي«عليهماالسم » ،حضرت فاطمه است ،آنهه بهه
عنوان م هر بند:ي كاما دا .يعني حال
كه هدف لقت انسانها ،بند:ي داسهت و
از طرفي هدف از لع نبي - بهه اعتبهار
نبوتش  -و هدف از لع امام  -به اعتبهار
امامتش  -همه و همه ،ظهور آن بند:ي است
كه داوند ههدف لقهت انسهانها قهرار
داده است ،و حال كه فاطمهزهرا م ههر
بالفعا آن بند:ي است كه نبوت و امامت
براي ظهور آن پديد آمدهاند ،پهس ا:هر
ن ر به فعليت كامها بنهد:ي كهه همهان
فاطمهزهرا اسهت نبهود ،اصهالً داونهد
ّت و امامتي را اراده نميكرد و لذا
نبو
است كه ميتوان نتيته :رفت فاطمهزهرا
م هر كاما بند:ي است.
هت
هن روايه
هه ايه
هت كه
هه داشه
ّه
هد توج
بايه
نمي واهد مقام عبوديت پيامبر و علي
را نفي كند ،زيهرا داونهد در توصهيم
ه» را بر صفت «رسُ ُ
ُْ
ولُ
دُ
ه»
رسولهللا صفت «عب
مقدم ميدارد و در واقهع عبوديهت محهض
هي در
هت ،وله
هد كردهاسه
هولهللا را تأييه
رسه
پيامبر دا عبوديت و نبوت و در علي
عبوديت و امامت جمع است و چون داوند
در لقت انسهان ،ن هر بهه عبوديهت او
دارد و فاطمهههزهرا نمونهههی صههريح و
روشن آن عبوديت است ،روايت ميفرمايد:
ّت و امامههت ،لقههت
مقصههد لقههتِ نبههو
هه
هع فاطمه
هت و در واقه
فاطمههزهرا اسه
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م هر همان عبوديت پيامبر دا اسهت و
محبهههت شهههديد پيهههامبر هههدا بهههه
فاطمهزهرا در همين راستا است كهه در
آينهی وجهود فاطمهه عبوديهت هود را
مييابههد و در عبوديههت او م هههري از
حقههايع را ميبينههد و لههذا پيههامبر
ِمُ
ع اْ
ة حوراُ
َّما
ُل
ٌ ،فك
َّة
ِي
ِنس
ميفرمايد« :فاط
ِ ْ
ِحهة
ُ رائ
ْت
ِ ،شهمم
َّهة
التن
ِحة
ِلي رائ
ُ ا
ْت
اشْتق
27
ِْ
ِمة» فاطمه حوريهاي بشر:ونه
بنتي فاط
ا
است ،هر زمان مشتاق بوي بهشت ميشهوم،
د تههرم فاطمههه را ميبههوي  .در حههديث
َّْ
ِالّ
ُها قه ُّ ا
لت
ديگري ميفرمايند« :فما قب
28
وجْ
ْهها» هر:هز
ِن
ُهوبي م
ِ ط
ِحة شترة
ُ رائ
دت
هه بهوي
فاطمه را نميبوسه  ،مگهر اينكه
در ت طوبي را از او استشهمام مهيكن .
پس فاطمهزهرا م هر جامعيت بهشت اسهت
و حضرت پيهامبر وقتهي مي واهنهد بهه
بهشت و شترهی طوبي منتقها شهوند و از
آن حقايع غيبي بهره :يرند ،به فاطمه
ن ر ميكنند و او را ميبوينهد و ارادت
ّه بهه مقهام
به مقام فاطمهزهرا و توج
آن حضرت ،قدرت چنين انتقالي را بهراي
ما نيز به همراه واهد داشهت ،البتهه
در حههّ
د ودمههان .توجههه بههه اين:ونههه
مقاماتِ حضرتزهرا مقدمه بهراي معرفهت
به آن حضرت واهد شد و زمينهی درك شب
قدر ميشود.

 - 27بحاراالنوار ،ج ،73ص.7
 - 28بحاراالنوار ،ج ،73ص.3
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حضرت فاطمه مقام جمع حقايق
ليلةالقدر ،شبي است كه محهدوديتهاي
عال ماّ
ده را ندارد و ظرفيت آن بيشتر
شبيه عال معنا است ،چراكه ميفرمايد:
از هزار شب بهتهر اسهت ،يعنهي ظرفيهت
هع
هب در آن جمه
هيش از هزارشه
هاي به
وبيهه
است ،مثا قيامت كه ظرفيهت اعمهال يهك
عمر ما در آن جمع ميشهود و جلهوي مها
هر كهس
قرار مي:يرد .حاال ميفرمايهد :هه
ّ معرفهت
فاطمه زهرا را آنطور كهه حهع
هدر را درك
هةالقه
هد ،ليله
هت ،درك كنه
اوسه
كرده است .يعني فاطمهزهرا مقامي است
كه حقايع بسياري را در ود يكجا جمهع
كرده است و با ن ر بهه او ميتهوان آن
حقايع را يكجا ديد و از اين جهت :فته
میشود انسان در مسير معرفت به زههرای
مرضيه ره صهد سهاله را يهک شهبه طهی
میکند.
اين جمالت برای اها سلوک معنا میدهد
هد و
هب را میداننه
هال غيه
هد عه
هه قواعه
که
میفهمند چگونه در عال غيب ،حقايع به
صورت جامع و در حالت وحدت هسهتند .در
روايت داري که :ابهن عبهاس مي:ويهد:
ً ل ْ َْ
هُ
ُْ
ه
ِ ما وج
در
ِيثا
ت حد
ْ عل
ِن
ُ م
ْت
ِع
« سم
ِيّ
ُ
و ل ْ َْ
ُوُ
ُُ
ُْ
َّ رسُهول َّ
اَِ
ِن
ل إ
ه يق
ْت
ِع
ه ،سم
ِر
نك
َّ
ْ
ْتهاح َلهمِ
ِف
ِهي م
ِ فعلمن
ِه
ِي مرض
ِليَّ ف
َّ إ
َسر
لم بهاب»23
ْ
ْ
ْ
ُ
ُّ
ْ
ُ كا بابت َ
ِلِ يفتح
ِن الع
بابت م
ت
حديثي از علي شهنيدم کهه چيهزي از آن
نفهميدم ولي انکارش ه نکردم .شهنيدم
 - 23كتاب سلي
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003
مقام ليلةالقدري حضرت فاطمه زهرا......... 

که :فت :رسول دا در بيمارياش کليهد
هزار باب از عل را به مهن بهه صهورت
ّي داد که از هر بابي هزار باب بهاز
سر
ميشد .اين يعني تتلي يک حقيقت اجمالي
هرت
هان حضه
هه جه
هول هدا به
هع رسه
از طريه
اميرالمؤمنين و حضرت علهي از ايهن
طريههع يههک شههبه ره صدسههاله را طههی
کردهاند ،مثا اينکه در شب قدر به قلب
ِ آمههاده ،حقههايع را بههه صههورت
افههراد
ّت نور هزار ماه و
اجمالي ميدهند و کلي
بهتر از هزارماه به آنهايي که آماد:ي
دارند ميرسد.
ّ آن علمي که به حضرت علي داده
مسل
شده به صورت جامع بوده است .همينطهور
که :فته ميشهود :توحيهد حقيقتهي اسهت
«اجمالي در عين کشم تفصيلي» يعنهي از
يک جهت در مقام اجمال و وحهدت اسهت و
از يک جهت در مقام ظهور و نمايانشهدن
در آينهي مخلوقات است.
اين تعريم از توحيد در بين عر فا و
ههوري اسهت کهه توحيهد
حکما تعريهم مشه
«حقيقههت اجمههالي اسههت در عههين کشههم
تفصيلي» مثا آنکه شما يک عکس را نگاه
ميکنيد و از يک جهت فق رن ميبينيهد
ولي در عين آنکه رن هايي را ميبينيد،
رن ها را به صورت لهب و دههان و چشه
ميبينيههد ،بههه طههوري کههه نميتوانيههد
بگوئيد اين لب است و آن رن است ،چون
همان رن ها به صورت لب در آمده ،يعني
در عين اين که رن ها به صورت اجمهالي
است ولي همانها به شکا تفصيا به صورت
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لب و دهان در آمده ،اجماالً رنه اسهت،
در عين کشم تفصيلي که آن رن به صورت
لب و دهان ظهور کرده است ،حقايع وقتی
به صورت جامع بر قلب کسی تتلهی کنهد،
اجمالی است در عين کشم تفصيلی .يعنهی
همهی حقايع يکجا در جهان انسهان جمهع
میشود ،در عين آنکه شما میتوانيد بهه
هرکدام از نمودهای آن ن ر کنيد .مقام
قدسی زههرای مرضهيه مقهامی اسهت کهه
انسان را در آنچنان فضايی میبهرد کهه
قلب انسان همچون شب قدر جهامع حقهايع
هزارماهه میشود.

فاطمه دريچهاي به عالم غیب
ِمُ
ة
وقتي پيامبر دا ميفرمايند« :فاط
ْعُ
ّي» از مقامي براي آن حضرت بر
ِن
ة م
ِض
ب
ميدهند كه آن مقام محها ظههور بهواطن
هايع
هارهاي از حقه
هت و په
هوت اسه
هبِ نبه
غيه
باطني نبوت را به صورت تفصهيلی بهراي
انسان مي:شايد تا ا:ر كسي مي واهد به
آن حقههايع دسههت يابههد ،بههه مقههام
فاطمهزهرا نزديك شود و در آن راسهتا
از اقيانوس معنويتِ مقهام نبهوت بههره
:يرد .عمده آن اسهت كهه ديهد هود را
نسبت به فاطمهزهرا تصحيح كنهي و او
را به عنوان يكي از دريچههاي ورود به
عههال غيههب بنگههري  .در ايههن صههورت
ّه ميشويد كه عتب بهواقع
يكمرتبه متوج
فاطمه محا ظهور بواطن غيبِ نبوت بوده
است و اين راه و رس تتلی ههر حقيقهت
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غيبی است که به وقتش بهر قلهب انسهان
تتلی میکند.
مشههكا مهها ايههن اسههت كههه حقههايع و
انسانهاي قدسي را تقليا ميدهي و بها
اينكه به ما ميفرمايند :با چشهمی کهه
ليلةالقدر را مینگريد فاطمههزهرا را
ببينيد ،ما در ن ر به زههرای مرضهيه
نگههاه ههود را همچنههان سههطحي نگههه
ميداري  .مگر میشود ما باال نيهايي و
باالييها در من ر جان ما ظههور کننهد؟
در تقليا امور قدسی درست همهان كهاري
را میکني كه با معرفت به دا انتهام
میدهي و جنبهی صمديت و حضور حضرت حع
در جايجاي هستي را تقليا ميدهي و آن
عقيدهی متعالی را با يك عقيدهی سهاده
محدود مینمائي  .مگر كسهي كهه من هرش
بيشتر به عال حسّ است ميتواند توحيهد
صمدي را بفهمد و يا معني حضهور غيبهي
فاطمهزهرا را در عال درك كنهد و او
را دريچهی رابطهی هر انساني با عهال
عبوديهههت ببينهههد و از آن ذات مقهههدس
استفاده كند؟ همچنانكه انسانِ :رفتهار
حسّ هر:ز نميتواند شب قدر را درك كند.
شب قدری که با درك آن به شعوری میرسد
هعور
هد از آن شه
هر میتوانه
هام عمه
هه تمه
که
تغذيه نمايد.
ا:ر بخهواهي مقهام فاطمههزهرا را
درك كنههي  ،ابتههدا بايههد ههود را از
هاد
ها ابعه
هي  ،ته
هات دهه
هودن نته
هيبه
زمينه
آسمانيمان ظههور کنهد و بتهواني بها
حقايع آشنا شوي در آن صهورت در بهين
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ّهللا بههودن
حقههايع آسههماني ،مقههام سههر
فاطمهزهرا آرامآرام ظاهر مهی:هردد و
مههددهاي غيبههيِ آن حضههرت کههه متسههمهی
عبوديت اسهت ،تهأثير هود را بهر مها
مرحمت میكند.
راه ارتباط با حقايع قدسی همان راه
ارتباط با دا است که ابتدا از طريهع
ّه ميشويد اين مخلوقات ،الع
تفكر متوج
مي واهند و بها ن هر بهه انهواری کهه
هد
هود مینماياننه
ههی ه
هات در آينه
مخلوقه
ِ حاضر
آرامآرام جهت قلبتان به داي حيّ
ِ
ِ بصير متوجه ميشود و احساس حضهور
سميع
حضرت حع براي قلبتان بيشهتر و بيشهتر
ميشود و با تتلی نور اسماع الههی بهر
هه نهور پرورد:هار مهی
قلبتان منهور به
شويد .درست است که ايهن مسهير سهالها
هت بهه
طول ميكشد تا دل را به سوي محبه
حع برسانيد و از ذکر و ياد هدا جهان
ود را تغذيه کنيد ولهی مگهر غيهر از
اين است که در مسير ن هر بهه داونهد
كارتههان بههه جههايي ميكشههد كههه ديگههر
نميتوانيد جهان را بي دا تصور كنيد و
بهههواقع ديگههر نميتوانيههد ههدا را
نفهميد؟ اين به جهت آن است كهه مسهير
را درست شهروع كرديهد و در آن متوقهم
نشديد .شنا ت فاطمهیزهرا نيهز بايهد
در چنين مسيري باشد كه ابتهدا متوجهه
حقيقت آسماني آن حضهرت بشهوي و سهپس
جهت جان را بهسوي آن حضرت بيندازي و
آرامآرام از طريع باطن و جان هود از
نور باطنی حضرت بهره بگيري  .إنشاعهللا
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حضرت امام مينی
حضرت زهرا میفرمايند:
«زنى كه افتخار اندان وحى [است] و
هز
چون ورشيدى بهر تهارك اسهالم عزيه
مىدر شد .زنى كه فضهايا او همطهراز
فضههايا بههىنهايههت پيغمبههر اكههرم و
اندان عصمت و طهارت بود .زنهى كهه
هر كسهى بها ههر بيهنش دربهارهی او
:فتارى دارد و از عههدهی سهتايش او
هه از
هاديثى كه
هه احه
هده  -كه
هر نيامه
به
اندان وحى رسيده به انهدازهی فهه
مستمعان بوده -و دريا را در كوزهاى
نتههوان :نتانههد ،و ديگههران هرچههه
ود بوده ،نه
:فتهاند به مقدار فه
به اندازهی مرتبت او»27.
و در جای ديگر در بارهی مقام زهرای
مرضيه میفرمايند:
«زنى كه تمام اصههههاى انبيهاع در
اوست .زنى كه ا:هر مهرد بهود ،نبهى
بود؛ زنى كه ا:ر مرد بود ،بهه جهاى
َ بود»28.
رسول اّ
آيا ما نيز نبايد بهه چنهين نگهاهی
برسي که حضرت امهام مينهی«رضهوانهللاتعالیعليه» در
سلوک عرفانی ود به آن نگاه رسيدند؟
«رضهوانهللاتعالیعليه»

در رابطه بها

حضةةرت فاطمةةه؛ مقصةةد شمشةةدهی
انسانها
ههه
ههدا به
ههاره پيامبر ه
ههت اشه
انگشه
ّه هود
فاطمهزهرا كافي است كه ما توج
هدازي وآن
هرت بينه
هام آن حضه
هه مقه
را به
 - 27صحيفهی امام ،ج ،02ص .277
 - 28صحيفهی امام ،ج ،7ص .337
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مقام را با جنبهی باطنی ود بنگهري ،
از اين طريع است كه نهور فاطمههزهرا
به عنوان يک حقيقت آسمانی ،بر قلب ما
هها
ههه مه
ههود را به
ههد و ه
ههي ميكنه
ّه
تتل
ميشناساند ،آنوقت مييابيد که آن حضرت
نور جان ما است ،با تمام وجود احسهاس
میکنيد او :مشهدهی مها اسهت و مها از
قدي با آن حضرت آشهنا بهودهاي  .بهه
قول شاعر «آشنايي نهه غريهب اسهت كهه
جانسوز من است» .بايد درست ن ر كرد و
هد و
هتي ديه
هور ذوات قدسههي را در هسه
حضه
ّه شهد كهه آنهها در همههی عهوال
متوج
ها را
هرد و آنهه
هر كه
هد ن ه
هرند ،بايه
حاضه
يافت .حضرت روح هللا«رضوانهللاتعالیعليه» با چنين نگاهی
به حقيقت ملکوتی زههرای مرضهيه ن هر
میکنند و میفرمايند:
«تمام ابعادى كه براى زن متصور است
هت در
هور اسه
هك انسههان متصه
هراى يه
و به
فاطمه زهرا جلوه كرده و بوده است.
يك زن معمهولى نبهوده اسهت؛ يهك زن
روحانى ،يك زن ملكوتى ،يك انسان به
تمههام معنهها انسههان ،تمههام نسههخهی
انسههانيت ،تمههام حقيقههت زن ،تمههام
حقيقت انسان .او زن معمهولى نيسهت؛
او موجود ملكوتى است كه در عال به
هه
صورت انسان ظهاهر شهده اسهت؛ بلكه
موجود الهى جبروتى در صهورت يهك زن
ظاهر شهده اسهت ...تمهام هويهتههاى
كمالى كه در انسان متصور اسهت و در
زن تصههور دارد -تمههام -در ايههن زن
است ...زنى كه تمام اصههاى انبياع
در اوسههت ...معنويههات ،جلههوههههاى
ملكوتى ،جلوهههاى الههى ،جلهوهههاى
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جبروتى ،جلوههاى ُ
ملكهى و ناسهوتى -
هت.
هع اسه
هود متتمه
هن موجه
هه -در ايه
همه
انسانى است به تمهام معنها انسهان؛
زنى است به تمام معنا زن .از بهراى
زن ابعاد مختلفه است؛ چنانچه بهراى
مههرد ،و بههراى انسههان .ايههن صههورت
طبيعى ،نازلترين مرتبهی انسان اسهت
و نههازلتههرين مرتبهههی زن اسههت و
نازلترين مرتبهی مرد اسهت؛ لكهن از
همين مرتبهی نهازل ،حركهت بهه سهوى
كمال است .انسان ،موجود متحرك است؛
از مرتبهی طبيعت تا مرتبهی غيب ،تا
فنا در الوهيت .براى صديقهی طاهره
اين مسائا ،اين معانى حاصا است .از
هت
مرتبهی طبيعت شروع كرده است ،حركه
كرده است؛ حركهت معنهوى؛ بها قهدرت
الهى ،با دست غيبى ،با تربيت رسهول
اّ
َ مراحا را طى كرده است تا رسيده
است به مرتبهاى كه دسهت همهه از او
كوتاه است»23.
ههزهرا
هرت فاطمه
هوال حضه
هي در احه
وقته
تأّ
ما بفرماييد ،احساس میکنيد :ويا آن
هله
هه از او فاصه
هت كه
هنايي اسه
هرت آشه
حضه
:رفتهايد و سخت طالهب ارتبهاط بها او
هستيد .اشك بهرای آن حضهرت حکايهت از
چنين شعور باطنی دارد .چهون وقتهي دل
ّه محبوب ود شد و سپس دوري
انسان متوج
ود را نسبت به او احساس كرد ،اشهكاش
ِ دوري
جاري ميشود و از طريع اشک ،سهوز
از محبوب را اظهار مينمايد تها همهان

 - 23صحيفهی امام ،ج ،7ص .337
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اشکها در عال روحانی قهدمهايی شهوند
برای نزديکی به آن محبوب باطنی.
فاطمههههزهرا در همههههی حركهههات و
سكناتشان نمايش عبوديت محهض در مقهام
انساني هستند ،درسهت همهان چيهزي كهه
داوند ما را براي آن لع كرده اسهت.
حقيقههت هههر انسههانی عبوديههت اسههت و
فاطمهزهرا م هر همان عبوديت است كهه
حقيقت انسان را تشکيا میدههد و همههی
انسانها در عمع جان ود به دنبهال آن
هستند و در ايهن راسهتا حضهرت زههرا
مأمورند تا حقيقت مطلوب هر انساني را
به او بنمايانند تا انسهان از حقيقهت
ود دور نماند.
مگر نه اين است كه زند:ي وقتي معني
پيدا ميكند كه انسان بهه ههدف حقيقهي
ود دست يابد؟ و مگر نهه ايناسهت كهه
هدف حقيقي هر انساني عبوديت دا است؟
و مگر نه اين كه فاطمه م هر بالفعها
اين عبوديت است؟ پس فاطمهزهرا مقصهد
و مقصههود همهههی انسههانها اسههت و هههر
انساني از عمع جان ،طالب نزديكهي بهه
آن مقههام اسههت و كسههي بهههواقع بههه
سروسامان واهد رسيد كه به هدف اصهلي
ود برسد و فاطمه و فرزندان فاطمهه و
پدر فاطمهه و همسهر فاطمهه نههتنها
ً به هدف اصلي ود دست يافتهاند،
تماما
بلكه ودشان ههدف شهدهاند ،پهس تنهها
هامانی
ً بها سروسه
انوادهای که حقيقتها
کاما بهسر میبرند ،اهابيهت پيهامبر
میباشند .لذا ا:هر ايهن هانواده بهه
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هههركس ن ههر كننههد ،آن فههرد ،يهها آن
انواده داراي سروسامان واقعي ميشهود
ّهه و ن هر
و اينجاست كه ما سخت به توج
ِ
فاطمهزهرا محتاجي .

از علي ميتوان فاطمه را شناخت
و از فاطمه علي را
ُ
ْهت
عرُ شد داونهد فرمهود« :مها لق
ْ
ِْ
ِّ
َّ و ْ
ُُ
دون» لهع نکهردم
ْب
ِيع
ال ل
نس ا
اْل
التِن
جن و انس را مگر براي بند:ي .و روشهن
شد فاطمه م هر کاما بند:ي دا اسهت،
يعني آن حضرت به آن هدفي كه بهراي آن
لع شده است ،رسيده اسهت و سروسهامان
داشتنِ يك زنهد:ي هه بهه همهين اسهت.
انوادهی رسول دا به عنهوان کسهانی
که در بند:ی هدا کامها شهدهاند ،بهه
آنچه كهه مي واسهتند برسهند ،بههواقع
رسيدهاند ،در آن صهورت نهه شههادت در
كربال و نه دربهدري در بين ار مغهيالن
در غروب عاشورا ،هيچكدام اين انواده
را از آن سروسامان واقعی ارج نميكند
و بههمينجهت ه آنهمه مصيبت برايشهان
قابا تحما است و از اين ديد:اه بايهد
:فههت :بهها سروسههامانترين ههانوادهی
تاريخ ،اهابيهت پيهامبر هسهتند كهه
به وبي همهديگر را يافتنهد و همهه در
جهههتِ مقههدس بنههد:ي بههه همههديگر كمههك
نمودنههد ،همچنانكههه بههه بشههريت كمههك
كردند.
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ِهيٌّ،
ْال عل
پيامبر دا ميفرمايند« :لو
ٌ» 31ا:ر علي نبود،
ْو
ُف
ِمة ك
ِفاط
ْ ل
ُن
ل ْ يك
همسري همطراز فاطمه وجود نداشهت .در
ايههن روايههت مقههام علههي را در ن ههر
ّههی حضهرت
بگيريد كهه مقهام واليهت كلي
پرورد:ار است 30و چنين انساني شايستهی
همسريِ فاطمهزهرا است ،يعني اين ذوات
مقدس يك نوع ه سنخيِ تكويني با همديگر
دارنههد كههه بههر اسههاس همههان ه سههنخيِ
ً با ه ازدواج كردهاند
تكويني ،تشريعا
و اينجاست كه ميتوان از مقهام علهي
پي به مقام فاطمهزهرا برد و از مقام
فاطمهزهرا پي به مقام علي برد.
پيامبر دا با توافع فاطمهزهرا و
عليمرتضي ،كارهاي انهه را بهه دوش
فاطمه: ذاردند و كارهاي بيرون منهزل
را بههه عهههدهی علههي قههرار دادنههد.
ميدانيد كه در آن زمهان آب در منهازل
هرون آب
هك از بيه
ها مشه
هد به
هود و بايه
نبه
ميآوردند و كارهاي ارج از منهزل هه
كه به عهدهی حضرت علي بود ،پس چهرا
شانهی د تر پيامبر از بند مشك پينهه
بسته بود؟ معلوم است كه حضور علهي
ّهع
در جن ها و فعاليتهاي مربوط به تحق
اسالم طوري بود كه همهی كارها بهر دوش
فاطمه قرار مي:رفت ولهي بها اينهمهه
 - 31بحاراالنوار ،ج  ،73ص.078
 - 30پيامبر دا در رابطهه بها مقهام علهی
َّ ْ
ِهه»
َّت
ُحب
ِم
ِلهي هللاِ ب
ُ ا
َّب
ِكة لتتقهر
المالئ
ِن
ميفرمايند« :ا
ّ
ّ
مالئكههه بهوسههيلهی محبههت علههي بههه ههدا تقههرب
ميجويند .بحاراالنوار ،ج ،33ص. 38
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هي
هيچ اعتراضه
هيه هه
ها زهرايمرضه
ههتنهه
نه
نداشتند و هر:هز كوچهكترين :لههاي از
ايشان شنيده نشد و با طيب هاطر همههی
كارها را پذيرفته بودند ،بلكه كارهاي
انه ،ايشان را از كارهای مه تهر كهه
تربيت فرزند و عبادات طوالني بود بهاز
نداشت و تاريخ :هواه اسهت كهه انههی
هانهاي
ايشان ،انهی تربيت بهترين انسه
تاريخ و انهی عبادت و نيايش :شت ،به
طوري كه داونهد در مهورد آن انهه و
امثال آن انه آيه نهازل فرمهود كهه:
يْ
ِن هللاُ اْ
ن ُ
ْفع و ُ
«في ُ
ذكر فيهها
تر
ُوتت اذ
بي
االصال»32
ْ
ِ و ْ
ُ
ِالغُ
ّ
ّ
ُ لُ
هُ ،
ُُ
دو
ه فيها ب
ِح
يسب
اسْم
يعني چرا هدايت و نور الهي در انهی
عبههادت آويختههه اسههت ،انههههايي كههه
داوند اجازه داده رفيعالمقام باشهند
و در آن انهها همهواره  -صهبح و عصهر-
هاقر
هرت به
هود ،حضه
هرده ميشه
هدا به
هام ه
نه
میفرمايند :آن انهها ،انهی انبياع و
انهی علهی اسهت 33.و در شهنا ت حضهرت
فاطمه از اين مسئله هر:ز نبايد غفلت
كرد که چگونه انوار الههی در آن فضها
حضور و ظهور داشتهاند و چگونهه عهال
تکوين در ا تيار آنها قرار داشته ،در
رابطه با در ا تيارداشتن ن ام تکهوين
در بر داري که «ابوذر» روايت كهرده
است :رسول دا مهرا :سهيا داشهت تها
على را به حضور حضرتش بخوان  .بهه
اين من ور به انهی حضرت على رفهت .
 - 32سورهی نور،آيهی .33
 - 33تفسير نورالثقلين ،ج  ،3ص .517
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او را بههه بيههرون از انههه وانههدم،
پاسخى نداد .باز:شت و جريهان را بهه
عرُ رسول هدا تقهدي داشهت  .رسهول
دا فرمود :باز :رد و على را كهه در
انه است به سوى من بخوان .براى بهار
ّم ،به انهی آن حضرت رفهت و او را
دو
به ارج از انه دعوت كهردم ،در ايهن
حال صداى آسياى دستى كه بهه آردكهردن
مشغول بود ،به :وش رسيد .از شكاف در
نگاه كردم ديهدم آسهيا بهه كهار هود
مشغول است و كسى آن را حركت نمىدههد.
در همين موقع ،على  را صهدا كهردم و
ايشههان پاسههخ مههرا داد و بهها كمههال
وشروئى از انه بيهرون آمهد: .فهت :
رسههول ههدا تههو را بههه سههوى ههويش
مى وانهد .علهى بها سهرعت بهه حضهور
پيغمبر اكرم شتافت .پهس از ورود بهه
حضور مبارك پيامبر ،من به رسول هدا
مىنگريست و رسول دا  ه به سوى من
هر
هام پيغمبه
هن هنگه
هت .در ايه
هىنگريسه
مه
فرمههود :اى ابههاذر در ضههمن انتههام
مأموريت ويش چه ديدهاى؟ « فقلت :يها
رسول اّ
َ عتيب مهن العتهب ،رَيهت رحهى
تطحن فى بيهت علهىّ و لهيس معهها َحهد
يرحى»: ،فت  :كار شگفتآورى كه تاكنون
نديده بودم؛ در انهی على ديهدم كهه
آسياب حركت مىكند ولى كسى آنرا حركهت
نمىدهد رسول دا  فرمود :اى اباذر
هتگانی
هالى فرشه
هداى تعه
هراى ه
ها به
همانه
هان را
ِرد جهان می:ردنهد ايشه
هستندکه :
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هارى
هد را يه
ّه
ها آل محم
هته ته
هم داشه
موظه
كنند»37.

تسبیحاتي آسةماني ،عامةل ن ماي
شوهر فاطمه
اساس تربيت؛ انه و انواده اسهت و
هري
هس ديگه
هادر كه
هر از مه
هت غيه
هال اسه
محه
بتواند نيازهاي تربيتهي روح كهودك را
بههرآورده سههازد و لههذا فاطمهههزهرا
ّهت
مي واهد به عنوان يك مادر نهايت هم
هار
هه كه
هود به
هدان ه
هت فرزنه
را در تربيه
ببندد و در اين رابطه تصور فرمود ا:ر
كمك كاري داشته باشد در امهر تربيهت،
موفعتر است .در همان زمهان كنيهزي را
به پيامبر هديه كهرده بودنهد و لهذا
فاطمهزهرا تقاضا كهرد چنانچهه ممكهن
است آن كنيز جهت كمك به امور انه در
كنار فاطمه باشد  -در شراي ِ سخت زنهد:ي
انوادهها

آن زمان ،داشتن دمتكار برای اکثر
معمههول بههوده اسههت -ولههي پيامبر ههدا

فاطمهزهرا را در افقهي ديگهر جسهتتو
ههؤال
ههه سه
ههذا از فاطمه
ههد و له
ميكننه
فرمودند« :آن كنيز را به تو بده يها
چيههز بهتههري را؟ » معلههوم اسههت كههه
انسانهاي بزرگ از ههر چيهزي ،آن وجهه
عالي و افضا را ميطلبند ،حتهي نمهازي
را ه كه مي وانند ،آن عاليترين ُ
بعهد
روحانينماز را طلب ميكنند ،بهه طهوري
 - 37محمد باقر ساعدى ،فضائا پنج تن در صحاح
ششگانه اها سنت ،ج ،2ص .371
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كه فاطمههزهرا از شهدت قيهام پاههاي
مبههاركش ورم ميكنههد .حههاال در جههواب
پيامبر دا نيز مي:ويند :چيهز بهتهر
از كنيز مي واه  .پيامبر هدا فهرداي
آن روز به انههی آن حضهرت ميآينهد و
ميفرمايند :جبرئيا بهراي شهما ايهن
هه
ههور به
هبيحات مشه
هر را آورد .و تسه
ذكه
تسبيحات فاطمهزهرا را به حضرت آموزش
میدهند38.
عرُ بنهده روي ايهن نكتهه اسهت كهه
داونهههد متعهههال و پيامبر هههدا و
جبرئيا چه :هوهري در فاطمهه سهرا
دارنههد كههه مي واهنههد در درون همهههی
مشكالت ،با چنين اذكار آسهماني: ،هوهر
فاطمي بهه تعهالی کامها برسهد و لهذا
نهتنها رسول دا آن كنيهز را بهه او
ندادند ،در عينی که زهرای مرضهيه در
آن مشكالت باقی بودند ،ذكري از آسهمان
هرا را در
ها زهه
هتادند ته
هراي او فرسه
به
قامتي به نهايت افراشتهتر از قبها در
بند:ي کاما دا ،به بشريت بنماياننهد
هرار
هايی قه
هود او را راهنمه
هوهر وجه
و :ه
دهند برای کسهی کهه می واههد در عهين
تحما بار مشکالت در زند:ی ،بها ملکهوتِ
اين عال زند:ی کند.
دا و رسولش چون جان فاطمههزهرا
ّعبخشيدن حقيقت آن اذكهار
را مستعد تحق
ديدنههد چنههين اذكههاري را بههراي او
فرستادند .در تسبيحات زههرای مرضهيه
 - 38من ال يحضره الفقيه ،ج ،0ص  ،200ح .32
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هرت
هب حضه
هر» ،قله
هر «هللااكبه
هع ذکه
ها تحقه
به
فاطمه محا تصهديع و اظههار کبريهايی
پرورد:ار واهد بود و تمام قلبِ حضهرت
را نور کبريايی حهع فهرا می:يهرد تها
هرکس واست به مقام فه كبريايي حضرت
«هللا» وارد شود از روح فاطمهزهرا مهدد
بگيرد و اين ذكر را  37مرتبه بگويد و
ْهُ
ده» ،قلهب حضهرت
با تحقهع ذکهر «اْلحم
فاطمه به طور کاما محها تتلهی جمهال
الهی می:ردد و حضرت با تکرار آن ذکهر
آن را تصديع میکنند و معلوم است هركس
ِ»
واست به مقام تصديع و اظههار «حمهد
حضرت هللا برسد و قلب او محا تتلهی نهور
ههد از روح
ههردد ،بايه
ههی :ه
ههال الهه
جمه
فاطمهزهرا مدد بگيرد و آن ذكر را 33
مرتبههه بگويههد .و بهها تحقههع ذکههر
ْحانهللا» ،قلب حضرت فاطمه محا تتلهی
«سُب
اس جالل حع می:ردد و حع را از هر:ونه
نقصی منزه میدارد و هرکس واسهت قلهب
او بهرهمند از نور اس جالل الهی شهود
هرای
هوتی زهه
هيت ملکه
ها شخصه
هد در ذيه
بايه
هرار
هر را تکه
هه آن ذکه
هيه 33 مرتبه
مرضه
کند.
مالح ه میفرمائيد :در اين اذكار کهه
داوند به فاطمه هديه فرمهود رمهز و
رازي نهفته است كه اهلش نبايهد از آن
غافهها شههوند تهها از آينهههی مقههدس
ِ آن اذكهار
فاطمهزهرا در فهه اسهرار
بهرهی الزم را ببرند.
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ظرفیت حقیقت وجودي فاطمهزهرا
ّههه بههه آنچههه حضههرت صههادق
بهها توج
َّ
هة حهع
ِمه
ْ عهرف فاط
ميفرمايند که« :فمهن
ْلة ْ
القْ
د اْ
ِفتها ،فقْ
در»؛ 33بايد
درك لي
ْر
مع
به رازي ن ر کني که از طريهع معرفهت
به فاطمه بر ما :شهوده میشهود و بها
توجه به ايهن امهر بايهد بها نگهاه و
اصی به فاطمهزهرا نگريست تها
فرهن
در شخصيت روحانی آن حضرت ،ليلةالقهدر
را درک کرد ،ليلةالقدری كه داوند در
رابطه با آن به پيهامبرش ميفرمايهد:
ْلُ
ة ْ
القهْ
«و ما اْ
در» تهو چهه
دريك مها لي
ميتواني دريابي از ليلةالقهدر .يعنهي
آنچنان مقام آن شب بلندمرتبه است كهه
به راحتي نميتوان بهه حقيقهت آن دسهت
هد
هدر بايه
هد چقه
هاب كنيه
هال حسه
هت .حه
يافه
آماد:ی روحانی پيدا کنهي تها ابعهاد
وجودی حضرت فاطمه در من ر مها قهرار
:يههرد و همچههون شههب قههدر کههه ظرفيههت
نماياندن حقايقی را دارد که در ههزار
هور
ها نه
هواني به
هت ،بته
هن نيسه
هاه ممکه
مه
فاطمه راه صد سهاله را يهک شهبه طهی
کني  .يك زن میتوانهد در ذيها بنهد:ی
دا در مهتن شهريعت محمهدی ،از ن هر
وجودی وسعتي به وسهعت قهرآن بيابهد و
قلب او محا نزول مالئكه و روح :ردد که
حقيقت هر امهری را بهر آن قلهب نهازل
ّ اْ
مهر».
ُها
ْ ك
ِهن
میکنند زيرا فرمهود« :م
ِ
ّ
ِنهها
امامصههادق در تأويهها آيهههی «ا
 - 33بحاراالنوار ،ج ،73ص.38
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ِ ْ
اْ
القهْ
نزْلناُ
در» فرمودنهد:
ْلهة
ه فهي لي
ُ
ُ
َّ
ِمة» ،و ْ
القْ
ُ «اهُ» ،با اين
در
ْلة «فاط
اللي
حساب نور حضرت «هللا» تمام وجود و شخصيت
زهرای مرضيه را فرا :رفته و نههتنها
ً شنا ت ،شب قدر
هركس فاطمه را حقيقتا
هرت هللا را
هور حضه
هه نه
هوده بلکه
را درك نمه
شنا ته .علت نام:ذاري فاطمه به ايهن
نام آن است كه او نيز مثا شب قدر بهه
ً بسياری
راحتی قابا درک نيست و حقيقتا
از مخلوقات از معرفهت او بهاز :رفتهه
شدهاند و عقول لع به کنهه معرفهت او
نخواهند رسيد.
حقيقت قرآن به صورت دفعي در شب قدر
بر قلب مبارك پيامبر نازل شده و حاال
فاطمه همان شب است كه قرآن بهر قلهب
او نازل :شته و ظهرف وجهودي او وسهعت
هود دارد.
ههی قههرآن را در ه
هذيرش همه
په
عمده آن است كه از طريع ايهن روايهات
متوجه ظرفيت وجودي حضرت زهراي بتهول
شوي تا بتواني در هماهنگيِ قلبي بها
آن حضرت نهايت تالش را بکني .
ّ ظرفيت تکوينی حضهرت در آن حهّ
د
مسل
ِهدل
بوده که يهازده امهام کهه همگهی ع
قرآناند ،مستقي و غير مسهتقي از او
متولد شوند .با اين تفاوت که سهيره و
سخن امامان ،قرآنِ متس است و کسی نمی
تواند در سيرهی آنهها تفسهير بهه رَی
کند ،در حالیکه در قرآن صهامت امکهان
تفسير به رَی هست .قرآن هودش معصهوم
است ،اما چهون سهاکت اسهت ممکهن اسهت
عدهای در آن انحراف ايتاد کنند و لذا

 .......... 130مقام ليلةالقدري حضرت فاطمه س

نياز به کسانی دارد که آن را به نطهع
آورنههد ،فاطمههه زهههرا منشههأ چنههين
انسانهايی بودند که در مقام ود قرآن
ناطعاند .معاويه توانست با قهرآن بهه
جن قرآن آيد ولی اينطور نيست که بها
ن ر به سيرهی علی به جن علی رفهت،
سيرهی آن حضرت امکان سوع اسهتفاده را
ک میکند و بهه همهين جههت علهی در
توصيهی ود به ابنعباس وقتی بنا اسهت
ّه کنند ،میفرماينهد :از
با وارج محاج
طريع قرآن برای آنها حتت نياور ،زيرا
قرآن دارای وجوه مختلم است ،تو چيهزی
می:ويی و ص تو چيز ديگر ،لهيکن بهه
سنت رسول دا با آنها :فتگو کهن کهه
در اين صورت راه تهوجيهی بهرای آنهها
ها در
هرای مه
هت به
هين برکه
هد 37.همه
نمیمانه
سيرهی اهاالبيت نيز هست.
راز دوستي پیامبر با فاطمه
راستي پيامبر هدا در آينههی جهان
فاطمههه چههه ميبيننههد كههه هههر وقههت
مي واهند از مدينه ارج شهوند آ هرين
كسي را كه مالقات ميكننهد فاطمههزهرا
است و هر وقت به مدينهه برمي:ردنهد،
هه مالقهات ميفرماينهد،
ّلين كسي را كه
او
فاطمهزهرا است .آيا بايد برای هميشه
چش دوستداران ايهن انهدان از راز و
رمز اين نوع ارتباط بسته باشهد؟ آيها
سيرهی رسول دا حکايهت از آن نهدارد
 - 37نهجالبالغه ،نامهی .77
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هور
های امه
هدا و انتهه
هد در ابته
هه بايه
که
ن رها به فاطمه باشد تا زند:یِ زمينی
به کمک آن حهوراع انسهی بهه آسهمان و
ملکوت متصها :هردد و همهواره رائحههی
ملکوت مّ
د ن ر ما باشد؟
اويس قرني سخت مشتاق مالقات با رسول
دا بود و مادرش ميدانست ا:هر اويهس
بههه محبههوبش رسههيد ديگههر از او چشهه
برنميدارد ،با فرزندش شرط كرد که بيش
از يك روز در مدينه نماند و اويس بها
پذيرش اين شرط از يمن به سهوي مدينهه
حركت كرد و وقتی به مدينهه رسهيد کهه
رسول دا در مدينه نبودند و در آن يک
روز موفع به ديدار پيامبر دا نشهد و
طبع قولي كه به مهادرش داده بهود بهه
هدا وارد
هون پيامبر ه
هت و چه
هن بر:شه
يمه
ّ
ُ
ِني ال جِد نفهس
مدينه شدند ،فرمودند« :ا
ِ ْ
الهيمن» 38مهن بهويی از
ِبا
ْ ق
ِن
ّحمنِ م
الر
نفس رحمهان را از طهرف يمهن استشهمام
ميكن  .عرُ بنده اين است كهه يليهها
هي
هد وله
هد و ميرفتنه
هه ميآمدنه
هه مدينه
به
وجودشان م هر ظهور نفس رحمان نبود تا
پيامبر دا از آثار وجودی آنهها بهوی
ّهه هاص
نفس رحمهانی را بيابنهد و توج
پيامبر دا به فاطمههزهرا در همهين
راسهههتا اسهههت و در همهههين رابطهههه
ِمُ
ِْ
ْراُ
َّما
ُل
ٌ فك
َّة
ِي
نس
ع إ
ة حو
ميفرمايند« :فاط
ِ ْ
ِحهة
ُ رائ
ْت
ِم
ِ شهم
َّهة
التن
ِحة
ِلى رائ
ُ إ
ْت
اشْتق
 - 38علی بن عيسی اربلی ،کشم الغمه فی معرفهة
ح  ،0ص .250
االئمه ط – قدي
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اْ
ِمة» 33فاطمه حوريهای انسهانی
ِي فاط
بنت
است که هر وقت مي واه بهوي بهشهت را
استشمام کن د ترم فاطمه را میبهوي .
عالوه بر اينكهه پيامبر هدا در همهان
هت
ها بهشه
ههزهرا به
هع فاطمه
هال از طريه
حه
ارتباط دارند ،عما آن حضرت تذكري است
براي ما ،كهه چگونهه بهر فاطمههزهرا
بنگههري و چگونههه از طريههع آن حضههرت
بهشتی شوي و جهت:يری ود را به سهوی
بهشت به فعليت در آوري .
آيا حيم نيسهت مها از فاطمههاي كهه
هت
هه بهشه
هع او به
هدا از طريه
هامبر ه
پيه
منتقا ميشوند ،به ساد:ي بگذري و بهه
هالي او را درك
هه مقههام متعه
هاي اينكه
جه
كني و ود را باال ببري  ،آن حضرت را
پايين بياوري و از توسا به آن مقهام
قدسي متعالي محروم شهوي ؟ در حالیکهه
پيامبر و ائمه كه مقامههاي بهاال را
ميبينند از باال بهودن مقهام آن حضهرت
ّ براي ارتباط بها آن
بر دادند و مسل
ّهت كهرد و از حالهت
مقام ،بايد كمي هم
عادي قدمي باالتر :ذاشت.
پيامبر دا آنقهدر فاطمههزهرا را
بزرگ ميبينند كه راضي نميشهوند :هردي
از دنيهها بههر چهههرهی قدسههي د ترشههان
هفري
هي از سه
هه وقته
ههطوري كه
هيند ،به
بنشه
بر:شتند و به سوي انههی فاطمههزهرا
رفتند و با پردهاي نقشدار کهه بهر در
ِ
انه آويزان بود روبههرو شهدند ،كمهي
 - 33اْلحتتاج على َها اللتاج ،ج ،2ص .713
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:رفته :شته و بر:شتند .بر به فاطمهه
زهرا رسهيد ،پهرده را جمهع كردنهد و
ههههدمت پيههههامبر فرسههههتادند ،و
پيامبر دا همين كه كار او را مالح هه
كردنههد فرمودنههد« :همههاني كههرد كههه
مي واست و سهه بهار فرمودنهد :پهدرش
ّهد
ّهد و آلمحم
فدايش باد ،دنيها از محم
نيست» 71.آري آنقدر آينهی فاطمههزهرا
در نشاندادن حع و حقيقت پرتَلهؤ اسهت
كه پيامبر دا حاضههر نيستهنهد حتههي
چيههزهاي مبهاحي  -همچهون پهردهی :لهدار-
ايههن آينهههی پههر رمههز و راز را كههدر
نمايد .دنيا براي انداني كه واسهطهی
فيض حضرت پرورد:ارند نميتواند مطلهوب
ْسههتِ
باشههد و در ادامههه فرمودنههد« :لي
الدْ
ُّ
ْ
ِ ُ
ْ ُ
ت و لهو
َّد
محم
ْ آل
ِن
ت و ال م
َّد
محم
ِن
نيا م
ِهن ْ
الدْ
ُِ
ُّ
ْهد َّ
ْهر
الخي
اَِ م
ِن
ل ع
ْد
نيا تع
كانتِ
ِ
ً
ْبة
ِرا شهر
ْها كهاف
ِن
ت ما سقى م
ُوضة
جناح بع
مات
ع» 70دنيا برای محمد و آل محمد نيست
و ا:ر دنيا به مقدار بهال مگسهي ارزش
داشت ،هيچ كافري به مقدار يهك جرعههی
آب از آن بر هههههوردار نميشهههههد .و
پيامبر ههدا پههس از آنكههه بر ههورد
فاطمه را ديدند ،بر استند و به سهوي
انهی فاطمه حركت كردند.

 - 71امالی شيخ صدوق ،ص .238
 - 70امالی صدوق ،ص .237
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راه محبت به فاطمه
مقصود من آن است که عزيهزان مالح هه
كنند كه پيامبر هدا چهه نگهاهي بهه
فاطمهزهرا دارند و در حرکات و :فتار
رسول دا نسبت به زهرای مرضيه چهه
ّه هود را
رازی نهفته است که بايد توج
بهكار :يري تا از اشهارات پيهامبر و
ائمه در بر ورد با مقام فاطمهزهرا
به حقيقت آن راز دست يابي  ،رازی کهه
در ظاهر و به صورت عادی قابا دسترسهی
نيست .از آنجايی که فاطمه يک زن است
و زن مأمور است کهه هود را در حتهاب
نگه دارد تا در معرُ نامحرمهان قهرار
نگيرد ،حقيقتی ه کهه در نهزد زههرای
مرضيه هسهت بهيش از آنچهه در بقيههی
معصومين هست ،باطنی است و با اشهارات
رسول دا میتوان متوجه آن مقام شد و
هر کس توانست کاری برای ود بکنهد از
همين طريع بهوده اسهت .همهين انهدازه
میدان که ا:ر توانستي نسبت هود را
با آن حضرت درست کني إنشاعهللا آن محبتِ
نابي كه به دنبال آن بودي در قلبمان
ظاهر ميشود .زيرا محبت پيداكردن دسهت
ما نيسهت ولهی درسهت نگهاهكهردن و از
اشههاراتی کههه رسههول ههدا و ائمهههی
هيه
هرای مرضه
هه زهه
هبت به
هومين نسه
معصه
داشتهاند سرسری نگذشتن ،دست ما اسهت.
و با اين مقدمات إنشاعهللا محبهتِ بهه آن
ذات مقههدس ودبههه ود پههيش ميآيههد.
همان:ونه كه شما در ابتدا نميتوانيهد
اراده كنيد به دا محبت بورزيد ،بلكه
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ّالعهالمين و بها
با معرفت به حضهرت رب
زهد در دنيا و ارجکردن محبتِ دنيا از
قلب ،محبت به حضرت پرورد:ار ودبه ود
ظهور میکند.
وقتي معني محبت پيامبر به فاطمه
روشن شد و متوجه شدي قلب پيامبري كه
در سالمت محض اسهت و از هر:ونهه شهركي
الي است ،به فاطمهه اينچنهين محبهت
ميورزد ،متوجه میشهوي جههت ههر قلهبِ
سالمي که به حضرت محمد نزديک است به
سوي محبت به فاطمه است و در ذيا نور
محمد هر انهدازه از محبهت بهه دنيها
فاصله بگيري  ،به محبت فاطمهه نائها
هال
هاطنی عه
هههای به
هردي و از جنبه
مي:ه
وجههود آ:ههاهی میيههابي  .ا:ههر نههور
فاطمهزهرا بر قلبهي افتهاد ،آن قلهب
وارد نحوهای از عبوديتِ حضرت پرورد:ار
ميشود که در مشرب زهرای مرضيه نهفته
است ،مشربی که در رجوع الی هللا از همهی
هه آن
هد ،به
ها میکنه
هريعتر عمه
هربها سه
مشه
معنايی که رسهول هدا اينطهور از آن
ُ ْ
َُّ
و يهْ
َّهة
التن
د ُا
بر دادند که «َو
ل شهخْت
ِمة» 72اولين شخصهی کهه دا ها بهشهت
فاط
میشود فاطمه است .مالح ه بفرمائيد کهه
اين اوليت يک اوليت و تقدم عادی نيست
بلکه تقدم وجودی و تکهوينی اسهت ،بهه
ايههن معنهها کههه زهههرای مرضههيه در
عالیترين مرتبهی توحيدی قرار دارند و
 - 72مناقب آل َبي طالب
ص .323
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به همهی جوانب حضور حع در هستی که يک
انسان میتواند برسد ،رسهيدهاند .و از
هانها در
ههی انسه
هد همه
هه مقصه
هايی که
آنجه
بند:ی بايهد توحيهد باشهد و كسهي بهه
سروسامان ميرسد كه به مقصد حقيقي ود
برسد ،پس فاطمهزهرا باسروسهامانترين
انسانها است: .فت:
هرکه بیسهامان شهود
در راه عشهههههههههههع
ْس ُ
بت صفت را
هرکه نف
بشههههههههههههههههکند

هههت
هههار دوسه
در ديه
سهههههامانش دهنهههههد
در دل آتش :لسهتانش
دهنهههههههههههههههههد

فاطمه را نديدند
:سترد:ي توحيد زههرا و سروسهاماني
که پيرو آن به تاريخ میدهد برای هرکس
روشن نيست و به همين جههت فاطمهه را
بيسروسههامان ميبيننههد ،پريشههانيهاي
ظاهري آن حضهرت را در درون بنهد:يِ آن
ُنس و آرامش
حضرت نسبت به پرورد:ار و ا
با دا را نمييابند و به همين جهت نه
در دنيا فاطمه را درست ديدنهد و نهه
در قيامهههت میتواننهههد آن حضهههرت را
ِذا
ببينند .رسول هدا میفرماينهد« :إ
ُ
ُ ْ
ِ ُ
ُ اْ
ِمهة
ِهي فاط
بنت
ِها
ْب
تق
ِيامة
الق
ْم
كان يو
ْ
ْ
ُ
ْ
َّ
ْ
َّ
ْ
ُ
ن
ي
ب
ن
ت
ال
ة
ت
ب
د
م
ِ
ة
ن
ت
ال
ق
و
ن
ن
ِ
م
ت
ة
اق
على ن
ِ
ِ
ُّ
ُ
ُ
ْ
ْ
ْ
ِن الزُ
ِ
ُّد
مر
ُها م
ِم
ت رطبت قوائ
ِن لؤلؤ
ُها م
ْم
ط
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ُ
ِ عيناهها
ِسكِ اِلذفهر
ِن الم
ِ ذنبها م
اِل ضر
ٌ
ْ ُ
نهور
ِهن
َّة م
ُب
ْها ق
ْراوانِ علي
ُوتتانِ حم
ياق
ت
ْ
ْ
ُ
ُ
ِهن
ِنهها م
ِهها و باط
ِن
ِن باط
ُها م
ِر
يرى ظاه
ُ
ُ
ْ
ُ
ِها دا ِلها عفو َّ
ْمهة
ُها رح
ِج
اَِ و ار
ِر
ظاه
ْ ُ
َّ
ُون
ْع
ِ سب
َّاج
ِلت
ت ل
نور
ِن
ٌ م
ِها تاج
ْس
اَِ على رَ
ً
ُ
ْ
ْ
ُ
ْ
ُّ
ّ
ُكنت ُ
ِ و اليهاقوتِ
ِالهدر
ٌ ب
َّهع
مرص
ُّ ر
ُكنا كا
ر
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ع ْ
ُّ
ّ
ُ
ع كما ُ
ُ
ِيُ
ِيُ
ُهع
ُف
ِهي َ
ِيُّ ف
الدر
ْكب
الكو
يض
يض
ِ
السَّماِ
ُون َْلم ملهكت و
ْع
ِها سب
ِين
ْ يم
ع و عن
ْ
ُ
ِيها
ْرئ
ُون َلهم ملهكت و جب
ْع
ِها سب
ِمال
ْ ش
عن
ٌ
َّ
ْ
ْ
ُ
ِ
ِه
ِهأعلى صهوت
ِي ب
ِ يناد
ِ الناقة
ِخِطام
آ ِذ ب
ِم ُ
ُ
ُّوا َْ
ْهت
ِن
هة ب
ُهوز فاط
َّهى تت
ُ ْ حت
بصارك
ُض
غ
ٌ
ُ
ِيٌّ و ال رسُول و
ت نب
ِذ
ْمئ
ْقى يو
ت  فال يب
َّد
محم
َّ
َّ
ُّ
ّ
ٌ
ْ
ُ
ْ
ٌ
ِال غضوا َبصاره حتى
ِيد إ
ِيع و ال شه
ِد
ال ص
ِمُ
َّى ُ
ْش رّ
ِها
ب
ِي عر
تحاذ
ُ حت
ِير
ة فتس
ُوز فاط
تت
73
ُ
َّ جاللُ
ه» چون روز قيامت شهود د تهرم
جا
فاطمه بر ناقهاى از ناقههاى بهشت بهه
هتر
هوي آن شه
هه دو پهله
هد كه
هر رو كنه
محشه
حريرهای بهشتی آويزان است و مهارش از
لؤلؤ مرطوب و چهارپايش از زمرد سبز و
دمش از مشك اذفر و دو چشمش از يهاقوت
سر است ،بر پشت آن قبهاياست از نهور
كه برونش از درونش ديده شود و درونهش
از بههرونش ،درون آن :ذشههتِ داسههت و
برونش رحمت دا ،فاطمه تهاجى بهر سهر
دارد که دارای هفتاد رکهن اسهت و ههر
ّع به ُ
ّ و ياقوت است ،بدر شد
در
ركنى مرص
چنانچه بدر شد ا تهر فهروزان در افهع
آسمان و بر سهمت راسهتش هفتهاد ههزار
فرشته باشهد و بهر چهپش هفتهاد ههزار
فرشههته و جبرئيهها مهههار آن ناقههه را
:رفته و به بانهك بلنهد فريهاد كشهد:
ديده بر ه نهيد تا فاطمه د تر محمهد
بگههذرد .نمانههد در آن روز پيغمبههر و
رسول و نه صديع و شهيدى جز آنكه همهه
ديده بر ه نهند تها فاطمهه بگهذرد و

َ - 73مالي الصدوق ،ص .08
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ّ
هارش «ج ها
هرش پرورد:ه
هر عه
هود را برابه
ه
جالله» رساند.
ً ميدانيد که قيامت در مقام ود
حتما
شرايطي است كه حقيقت هرچيهز بهه طهور
كامهها ظههاهر ميشههود و حقيقههت زهههرای
مرضيه آن قدر متعهالی اسهت کهه حتهی
انسانهايی آنچنان بهزرگ نتوان ستهاند
تا آن حّ
د چش حقيقتبين پيدا کنند کهه
حقيقت فاطمهه را کامها درک نماينهد.
همانطور كه عدهای چون در دنيها تمهام
افع جانشان و هدفِ ديهدنهايش ،دنيها و
هدابين بهراي
امور دنيا بوده و چشه
ود بهوجود نياوردهانهد ،در آن عهال
چشمي ندارند كه آيات الهي را ببينهد،
عدهای ه تا آن حّ
د حقيقتبين نشهدهاند
که با حقيقت زهرا آشنا باشهند .ا:هر
انسان در دنيا فق دنيا را ديد و چشِ
ديدن حقايع معنوی را تقويت نكهرد ،در
قيامت نابينا محشور میشود زيرا آنچهه
هدابين ديهده
در قيامت هست بها چشه
میشود و آنچه ه که در دنياست بهه آن
شکلی که در دنيا است در قيامت نيسهت.
داونههد در قههرآن در همههين رابطههه
ْ
َّ له
ِن
ْري فا
ِك
ْ ذ
ْرُ عن
ْ اع
ميفرمايد« :و من
معيشً
ْمي»77
ْ
ُ
ْ
ُ
ُ
ِ اع
ِيمة
ْشره يومالق
ْكا و نح
ة ضن
كسههي كههه در دنيهها از يههاد مههن روي
بر:رداند زند:ي سختي واهد داشت و در
قيامت كور محشهور ميشهود .در ادامههی
له
ِّ ِ
هرف ميپرس هد« :رب
هه طه
هت كه
هه هسه
آيه
ً
ُ
ْ
هي و ق هْ
هيرا» اي
ُ بصه
د كن هت
ْمه
ْتني اع
حش هر
 - 77سورهی طه ،آيهی .027
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پرورد:ار مهن چهرا مهرا كهور محشهور
كردي ،در حاليكه در دنيا بينا بهودم.
ميفرمايد :قضيه چنين بود كه آيات مها
براي تو آمهد و تهو آنهها را فرامهوش
هاد
هود ايته
هدابين در ه
ه
هردي و چش ه
كه
ننمودي .ا:ر كسي در دنيا چش دلهش را
باز نكند و دابين نشود در قيامت كور
محشور ميشود و چشمي ندارد كه در آنجا
بتواند آن عال را كهه سراسهر حقيقهت
است ببيند.
معلههوم اسههت کههه اههها محشههر چشهه
فاطمهبين با ود نياوردهاند كه دستور
هود را بر:ردانيهد،
داده ميشود چشه
شما فاطمهبين نيستيد .از آنجهايی کهه
در قيامت ههر دسهتوري براسهاس درجههی
هتورات
وجودي افراد صهادر میشهود و دسه
آنجا ،دستورات وجودی و تكويني اسهت و
نههه اعتبههاری ،پههس بايههد عههدهی کمههی
بتوانند در دنيا به مقام درک فاطمهه
رسيده باشهند .مهثالً وقتهي داونهد در
ُوا
ِئ
ِ ْس
قيامت به عدهاي دستور ميدهد« :ا
ّ
فيها و الُ
ُوا»« 78چخ  -نهيبي كهه بهه
ِم
تكل
س ميزنند -هيچ سخن نگوييد» ،معلوم است
به واقع سه شهدهانهد .چهون در آنجها
كلمات جنبههی اعتبهاري ندارنهد بلكهه
هور
هي ظهه
هت هركسه
هه واقعيه
هت که
هايی اسه
جه
میيابد از اين جهت بايد متوجه باشهي
در دستوري كه به اها محشر ميدهند كهه
روي ههههود را بر:ردانيههههد ،چههههون
فاطمهزهرا مي واهد عبور كند ،رازهها
 - 78سورهی مؤمنون ،آيهی .018
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و رمزهايي را :وشزد ميكنند .ا:ر كسهي
در دنيا با رياضت در بند:ي دا ،هود
را به عال بند:ي نكشانده باشد و بهه
هته
هر نداشه
هن ن ه
ِ ديه
هاطنیتر
هههای به
جنبه
باشد ،از ديدن نور حضرت فاطمه محروم
است و عمالً از بسياری از حقايع محهروم
اسههت .مگههر مهها در روايههت از معصههوم
نداري « يرالعما» يعني اعمال فاطمه
هي
هر كسه
هس ا:ه
هرت؟ 73په
هدان آن حضه
و فرزنه
فاطمهبين نشد ،يرالعما را  :ميكند،
هاطمی را  :ه
هرب فه
هت در مشه
هون عبوديه
چه
هوار ملکههوتی در
هع انه
هد و از مطله
ميكنه
ّن انسهانی ،در جمهال عصهمت کبهری،
تعي
محروم میشود و از ادراک و ارتباط بها
َّن که ظرف قبهول همههی
ِ متعي
ليلة القدر
هره
هت ،بیبهه
هامع اسه
هورت جه
هه صه
هرآن به
قه
میماند.
به جامعيت قرآنی که در ليلة القهدر
نههازل میشههود فکههر کنيههد تهها معنههای
باطنیبودن حقيقت زهرای مرضهيه روشهن
شود و بفهمي همانطور که با بنهد:ی و
روزهداری و شبزندهداری میتهوان ليلهة
القدر را درک کرد و به تقديرات الههی
که در آينده پيش میآيهد بصهيرت پيهدا
هرای
هان روش میت هوان زهه
هه همه
هود ،به
نمه
مرضيه را درک کهرد و بهه آن بصهيرتی
دست يافت که تنهها در وصهم آن بصهيرت
میتوان :فت :نور جامعی است کهه تنهها
ِْ
العما»،
ْر
ِاالصادق عن معني «حيَّ علي ي
« - 73سُئ
ُّ فاطمة و ولدها» بحهاراِلنوار،
ِر
ِ ب
فقال :يرالعما
ج ،73ص . 77
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از مقام فاطمهه میتوانهد بهه بشهريت
برسد.

حکمت عصمتی در کلمهی فاطمی
حضههرت آيههت هللا حسههن زاده در کتههاب
ِّ
ِم در شرح فصوص الحك » در فهوّ
«ُ
داله
مم
هی کلمهه فاطميهه ،مهی
حکمة عصهمتيه فه
فرمايند:
«نبوت مقامى نيست که تنها به مردان
ا تصاص داشته باشد بلكه مردان و زنان
در آن مساويند :هداى تعهالى فرمهود:
«هنگامى كهه مالئكهه :فتنهد اى مهري
داى تو را بر:زيد و پهاك :ردانيهد و
تو را بر زنان عالميان برتهرى داد»77.
ا:ر مقهام مهري چنهين اسهت پهس در
بارهی مقام امس اصحاب كساع كه ليلهی
قدر بوده و از كسهانى اسهت كهه هداى
تعالى پليدى را از آنها پاك نموده چه
مىانديشى؟
تعبير بسيارى از آيات و روايات بهر
تغليب است مثها سهخن هداى تعهالى در
بارهی مري  که میفرمايد« :اى مهري
پرورد:ارت را مطيع باش و ستده نمها و
با ركوعكننهد:ان ركهوع نمها» .و سهخن
ِ حهع تعهالى در بهارهی مهري کهه
ديگر
میفرمايد« :مري كلمات پرورد:ار هود
هال
ها كمه
همانى او را به
هاى آسه
هابهه
و كته
ايمان تصديع كهرد و از بنهد:ان مطيهع
دا به شمار آمد»78.
 - 77سورهی آل عمران ،آيهی .32
 - 78سورهی تحري  ،آيهی .02
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سپس هنگامى كه نفس ناطقهی انسهانى،
واه مرد و واه زن آماده شهود ،صهور
ّها مهىشهود.
ملكى و ملكوتى برايش متمث
داى سهبحان در بهارهی مهري فرمهود:
ًِّ
يا» 73پهس جبرائيها
ً سو
َّا لها بشرا
« فتمث
ّ
برای او به صورت بشری وارسهته متمثها
شد و حضرت زكريها ،ضهامن مصهالح او
:رديد و او را پرورانهد ،و فاطمهه را
اشرف انبياع محمد پروراند در حالیکه
مادر او ديتهی كبرى است.
در كافى به اسناد ويش از امام ابى
عبههدهللا روايههت كههرد كههه آن حضههرت
فرمودند« :فاطمه بعد از رسول هدا
هفتاد و پنج روز زند:ى كرد و انهدوهى
شديد در فراق پهدر بهر وى وارد شهد و
ُسْهن
جبرئيا به نزد وى مىآمد و باعهث ح
صبر و دلتويى آن حضرت بر پدرش مىشد و
نفس او را آرام مىسها ت و از پهدرش و
مكان و منزلت وى به حضرت فاطمهه بهر
ّيهی
مىداد و به وى بر مىداد كه در ذر
وى چه اتفاقى واهد افتاد و على آن
را مىنوشت» 81.و در علها الشهرايع بهه
اسنادش از عيسى بن زيد بهن علهى نقها
شده اسهت كهه وى :فهت :از ابوعبهدهللا
شنيدم كه مهىفرمهود :فاطمهه از آن رو
محّ
دثه نام :رفت كهه مالئكهه از آسهمان
فرود مىآمدنهد مالئكهه مهى:فتنهد :اى
فاطمه داى تعالى تو را بر:زيد و پاك
سا ت و تو را بر زنان عالميان برتهرى
 - 73سورهی مري  ،آيهی .07
 - 81کافی ،ج  ،0ص .230
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داد .اى فاطمه پرورد:ارت را مطيع باش
و ستده نما و با ركوع كننهد:ان ركهوع
كن ،وى با مالئكه سخن مى:فهت و ايشهان
با وى سخن مى:فتنهد .شهبى فاطمهه بهه
ايشان فرمود« :آيا برتر از همه زنهان
عالميان مري د تر عمران نيست» مالئكه
پاسخ دادند« :مري سهيده زنهان عهال
ويش بود ولى هداى عهز و جها تهو را
ّده
سيده زنان عال تو و عال وى و سهي
زنان اولين و آ رين قرار داد»80.
ّه و عاّ
مه روايت كردهاند كه ايهن
اص
َّ
ِن
هد« :إ
هیفرمايه
هه مه
هالى که
هع تعه
هخن حه
سه
ْ
ْ
ْ
برار يشرُ
اِلْ
ُهها
ِزاج
ِهن كهأست كهان م
بون م
ً» 82ابرار از جامى كه ممزوج بها
ُورا
كاف
كافور است مهىنوشهند» ،تها آنجها کهه
ُ َّ
ً» 83از
ُورا
مشْهك
ُك
ْي
میفرمايد« :كهان سهع
ّ علهى
تالش شما سپاسگزارى مىشود .در حع
و فاطمه و حسن و حسين و كنيهز ايشهان
ّه نهازل شهده اسهت .پهس حهع
به نام فض
سههبحان در بههارهی ايشههان فرمههود« :و
پرورد:ارشان شراب پهاكيزه بهه ايشهان
نوشانيد» امام جعفر بن محمد بها ايهن
سخن قوي اين آيه را تفسير فرمود كه:
«مراد آن است كه آن شراب ايشان را از
هرچيز جز دا تطهير مىكنهد زيهرا جهز
هس از ته ّ
هه
هود:ى به
هدنس و آله
هيچكه
هدا هه
ه
87
كائنات پاك و طاهر نيست» .پس به شأن
 - 80علا الشرايع ،ج  ،0ص .082
 - 82سورهی انسان ،آيهی .6
 - 83همان ،آيهی .22
 - 87علی بن طيفور ،منهاج النتهاح فهی ترجمهة
مفتاح الفالح ،ص .83
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غايت حركهت ايتهادى و وجهودى و معهدن
حكمتِ فاطمه فرزند رسول اّ
َ ن ر كن.
پس بدان كه مر شهود را مراتب اسهت:
يكى رؤيت بصرى يعنى ديدن با چشه سهر
است ،و دوم رؤيت بهه بصهيرت در عهال
يال است و سوم رؤيت به بصر و بصهيرت
هههر دو اسههت .و چهههارم ادراك حقيقههى
حقايع مترد از صور حسّى است تا اين كه
شهود ،به ذروهی توحيد صمدى منتهى شود
و مرزوق به شهود از زمرهی كسهانى كهه
ه ْ رُّ
ً طُ
بُ
«سقاُ
ً» :هردد ،پهس
هورا
ه ْ شرابا
بخوان و باال برو88».
چنين نگاهي به ذات مقدس فاطمهزهرا
در روايات ما به وبي مطهرح اسهت ،مها
بايد مواظب باشي سهطح آن روايهات را
پايين نياوري و:رنه؛ نه ليلههی قهدر
را درك واهي كرد كهه از ههزار مهاه
بهتر است و نه ديگر آيات الهي را.

فاطمه بر حادثهها اثر شذاشت
عمده آن است كه ما موضوعات قدسی را
درسههت ببينههي و آن را سههطحي و حسههي
نكني .
در آ ر بايد عرُ کن  :ن ر به مقهام
فاطمهزهرايك وجه ديگهر هه دارد كهه
بنده در اين بحث فق بهاب آن را بهاز
ميكن و اصا بحث در کتاب «بصيرت حضرت
فاطمه »مطرح شده است .برای ن هر بهه
ُ
ً میتوان
بعد تاريخی حضرت زهرا حقيقتا
 - 88ممد الهم

در شرح فصوص الحك  ،ص .382
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:فت« :فاطمه بعد از رحلت رسول دا
نسبت به آنچه پيش آمهد ،اثهر :ذاشهت،
بدون اينكه منفعا حادثههاي آن روز:ار
شود و از اقدام الزم و بههجا هودداری
نمايد.
ّ عمهومي بهه
پس از رحلت رسهولهللا جهو
طرفي رفت كه نبايهد ميرفهت و فاطمهه
يكتنه در مقابا انحهراف ايسهتاد و در
شرايطي كه حضرت علي امکان حع هواهی
برای بهدست:رفتن حاکميت جامعهی نوپای
آن زمان را نداشتند 83.فاطمه به صحنه
آمد ،زيرا ا:ر علي در آن شراي سخن
ّ
ّه ميكردنهد كهه حهب
مي:فت ،او را مهت
رياست دارد و ا:ر فاطمه سكوت ميكرد،
حع براي هميشه در تاريخ  :ميشهد .در
چنين شرايطی فاطمه به هوبي وظيفههی
ود را تشخيو داد و به عالیترين شهکا
آن را عملي نمود و يك زن يك تنه جلوی
هتاد .ع مهت مسهئله آن
آنهمه فتنه ايسه
هرت
هتند حضه
هار داشه
هه انت ه
هه همه
هت كه
اسه
فاطمه مثا بسياری از زنان آن زمهان،
نسبت بهه فضهاي عمهومي جامعهه منفعها
شوند ،ولي فاطمه به جهت آن كهه مهالك
حع و باطا بودنِ جريان هاي اجتماعي را
در دست داشت ،نه تنها منفعا نشد و نه
تنها سكوت نكرد ،كه فرياد زد ،فريهاد
 - 83اميرالمههؤمنين در طبهههی  8نهجالبالغههه
ُْ
ولوا حهرص علي ْ
ُ ُ
ِْ
ِْ
ن
هك و ا
له
الم
ْ يق
ُا
ن اق
ميفرمايند« :فا
ْ
ُ ُ
ِنالموت» ا:ر از حهع هود دفهاع
ولوا جزع م
ْ يق
ُت
اسْك
كن  ،مي:ويند :بر ُ
ملهك حهريو اسهت ،و ا:هر سهاكت
باش  ،مي:ويند :ترسو است و از مرگ ميترسد.
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رسايي كه به :وش همهی تهاريخ رسهيد و
هنههوز ههه آن صههدا كارهههايي در پههيش
دارد 87.انسههاني كههه هههدف زنههد:ي را
ميشناسد و معني ود را در زند:ی درست
فهميههده هر:ههز در مقابهها حادثهههها و
هود را
فتنهها ،هرچنهد بهزرگ باشهد ،ه
نمیبازد و حتی وقتي همههی جامعهه يهك
هه
هود را ادامه
هد ،او راه ه
هرف ميرونه
طه
ميدهد و حضرت فاطمه نشان داد فرزنهد
ّدي ،چگونه در روز:ار
ِ محم
انهی توحيد
ود قد عل میکند و راهی را در مقابا
شيعيانشان می:شايد تا شها:ردان مکتهب
فاطمه هر حادثهاي را در زمانهی هود
بهها منطههع ديههن و دينههداري ارزيههابي
نماينههد و جايگههاه آن را بشناسههند و
نسبت به آن بهترين موضع:يري را داشته
هه
هه :فته
هه كه
هخت از اينجمله
هند و سه
باشه
هوا ،همرن ه
هوي رسه
هواهي نشه
هود « :ه
ميشه
جماعت شو» فاصله بگيرنهد .ا:هر امهام
زمههان ميفرماينههد :بهتههرين اسههوه و
دا است88
الگوي من فاطمه ،د تر رسول
و ا:ههر ميبينيههد اهاالبيههت همرنهه
جماعت و تابع لفاي جور نشدند ،اينها
 - 87به کتاب «بصيرت فاطمهه »و بحهث «ريشههی
اصلی غ فاطمه »رجوع فرماييد.
 - 88چون حضرت ظهور كننهد ميفرماينهد« :و فهي
ِْ
ٌ»؛ الگوي مورد پذيرش من
ٌ حسنة
ُسْوة
ِ هللاِ لي ا
ِ رسُول
بنة
ا
د تر رسول هدا اسهت بحاراالنوار ،ج ،83ص 081پهس
معلوم ميشود ن امنامهی حكومت جهانيِ مهدي مبتني
بر سيرهی فاطمي است و حضرت فاطمه جبهههاي را در
تاريخ :شود كهه حضهرت مههدي آن را بهه نتيتههی
نهايي ميرسانند .إنشاعهللا
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همه و همه بهه جههت جبهههاي بهود كهه
هت
هس از رحله
هه را په
ههزهراآن جبهه
فاطمه
رسول دا: شود .هنر مها آن اسهت كهه
تمام حركهات آن حضهرت را  -حتهی حرکهات
اجتماعی و تاريخی او را  -در آينهی مقهام
ليلةالقدري او بنگري تا إنشاعهللا حضرت
فاطمه را درست نگريسته باشي و معنا
و جايگههاه حرکههات تههاريخی اجتمههاعی
اولياع الهی را جهدای از مقهام فنهای
فیهللا بودن آنها نبيني .
هنهههوز ابعهههادي از بحهههث مقهههام
ليلههةالقههدري حضههرت مانههده اسههت كههه
إنشاعهللا در بحث «حضرت زهرا رازي پيدا
و ناپيدا» دنبال واهي كرد.
«والسالم عليكم و رحمةهللا و بركاته»

جلسهی سوم
فاطمه زهرا؛ رازي پیدا و
ناپیدا

بسم هللا الرحمن الرحيم

ْتحنُ
ة اْ
ْكِ يا ُ
متحنهكِ
مم
ُ علي
«السَّالم
ُ
َّ
ْ
ْ
ِ
ْها ان يخلقهكِ فوجهدك
الذي لقكِ قب
ة» 0
ِرً
ِما اْ
متحنكِ صاب
ل
سالم بر تو اي فاطمه كهه داونهد
قبا از لقتت ،تو را امتحان كهرد و
هد
تو را نسبت به وظايم سختي كه بايه
بر دوش بگيري صابر و توانمند يافت.

مطلبههي کههه ههدمتتان عههرُ مههيكن ،
ادامهههی بحههث «مقههام ليلههةالقههدري
حضرتزهرا »است .عهرُ شهد از روايهات
میتوان اين طور استنباط کرد که شنا ت
حضرت فاطمهزهرا شنا ت سهادهای نيسهت
تا آنتا که حضرت صهادق میفرماينهد:
الخْ
َّ ْ
«اَّ
ْ
ّ
ُوا عن
ِم
ُط
لع ف
ِمةِ ،الن
ْ فاط
ِيت
ِنما سُم
2
ِها» او را فاطمه ناميدند زيهرا
ِفت
ْر
مع
لع از شنا ت او باز داشهته شهدهاند.
هه
هه اين:ونه
هاراتی که
هه اشه
هه به
ها توجه
به
روايات دارند ميفهمي بحهث در شهنا ت
حضرتزهرا بيشتر بايد بحهث در شهنا ت
يك مقام غيبي باشهد و از آنتهايی کهه
ِ غيبي مثا پديدههاي مادي ،محسوس
حقايع
« - 0مفاتيحالتنان» ،زيارت روز يكشنبه.
 - 2بحاراالنوار ،ج  73ص .38
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نيستند تا بتواني با آنهها از طريهع
هي ،
هدا كنه
هاط پيه
هه ارتبه
هواس پنتگانه
حه
شههنا ت آنههها سههاز و کههار و آمههاد:ی
مخصوصی را میطلبد تا عقا از يهک طهرف
متوجه وجود آن حقهايع شهود و قلهب از
ُنس بها آن مقهام را
طرف ديگر آماد:ی ا
پيدا کند و عمالً دريچهای به سوی عهال
معنويت و اسماع الهی بر روی جان هود
بگشايد.

فاطمه ،دريچهاي به عالم غیب
مالح ههه کرديههد کههه پيههامبر ههدا
ِ
ِحهة
ِلهي رائ
ُ ا
ْت
َّما اشْتق
ُل
ميفرمايند« :فك
ِمهة»3
ِحهة اْ
بنتهي فاط
ُ رائ
ْت
ِ ،شهمم
َّة
التن
هروقت مشتاق بوي بهشت ميشهوم ،د تهرم
فاطمه را ميبوي  .چنانچه در اين سهخن
تدّ
بر كنيد میفهميد رسول دا از طريع
فاطمهزهرا دريچهاي بهسوي عال غيب و
بهشت الهی براي قلب ود بازکردهانهد.
اين نوع ارتباط را که در ايهن روايهت
ّی می:ويند زيرا انوار غيب
هست ،کشم شم
هی
هدا تتله
هول ه
هائی رسه
هوهی بويه
هر قه
به
میکرده است .همانطور که آن حضرت کشهم
صوری دارند و انوار غيب در آن کشم با
صورتی اص بر قوهی بينائی سالک تتلهی
مینمايد و يا کشم سمعی که انوار غيهب
از درون جان سالک بر قوهی سهامعهی او
تتلی میکند.

 - 3بحاراالنوار ،ج ،33ص.3
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ا:ههر راه ارتبههاط بهها حقههايع را از
طريع م اهر عاليه بشناسيد ،بها انهدک
توجه به م اهر عاليه امکان انتقال به
حقيقت آنها فراه میشهود ،کهافی اسهت
شما بردار شويد چنهين م ههری بها آن
صوصيات در عال هست ،تا انتقهال بهه
سوی آنها انتام شود .رسهول هدا بهه
اين دليا از ايهن قضهيه بهه مها بهر
میدهند که به ما کمک کنند با ن ر بهه
مقام قدسی زهرای مرضيه بتهواني بهه
انوار بهشت منتقا شوي .
ممکن است اين سؤال برای عزيزان پيش
آيد که چگونه وقتی ما فاطمههی زههرا
را نديدهاي میتواني به نور و حقيقت
آن حضرت منتقا :ردي  .برای رسيدن بهه
جواب سهؤالتان ن رتهان را بهه روايهت
ُويهس قرنهی جلهب
جلسهی قبا در مهورد ا
میکن که رسول دا با اينکه هيچ وقت
ُويس را نديهده بودنهد همهينکهه وارد
ا
مدينه شدند به حضور اويس کهه در قبها
اتفههاق افتههاده بههود ن ههر کردنههد و
فرمودند :نسي نور رحمان را از جانهب
يمن احساس میکن  .زيرا همينکهه حضهرت
بتوانند با نفس ناطقهی هود بهه نفهس
ناطقهی اويهس ن هر کننهد ،نفهس آن دو
همديگر را مالقات میکنند و نفهس اويهس
که م هر نور اس رحمان بود ود را بر
جان حضرت مینماياند .در مهورد زههرای
مرضيه کافی است بتواني بها يهاد آن
حضرت ،از طريع نفس ناطقههی هود ،بهه
مقام نهوری آن حضهرت ن هر کنهي و از
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ّات انوار بهشتی آن حضرت بهرهمنهد
تتلي
:ردي 7.
آنچه در روايت فوق بايد مورد توجهه
قرار :يرد اين است کهه اوالً :بعضهی از
هتند و
انسانها م ههر حقهايع غيبهی هسه
میتوان از طريع آنها با حقايع مهرتب
ً :بهداني يكهي از راهههاي
شد .ثانيها
ارتباط با عال غيهب و حقيقهت ،وجهود
مقدس حضهرت فاطمههزهرا اسهت ،آن هه
حقيقتی در حهّ
د بهشهت کهه جهامع همههی
انوار الهی اسهت .تهالش بنهده در ايهن
جلسه آن است که بهكمك رواياتِ پيامبر
و ائمهههی معصههومين راهههي بهسههوي
فاطمهزهرا؛ پيدا کني تها از اسهرار
عال غيب محروم نمهاني  .زيهرا وقتهي
ِمُ
ْراٌ
ع
ة حو
حضرت رسولهللا ميفرمايند« :فاط
اْ
ٌ» 8و فاطمه را فرشهتهاي معرفهی
َّة
ِي
ِنس
میکنند که به صورت بشر ظاهر شده ،بهه
اين نتيته ميرسي كه ميشهود از طريهع
فاطمهههزهرا بههه اسههراري از عههال
فرشتگان منتقا شد ،البته ابتدا بايهد
راه اين:ونه منتقاشدن را يافهت ،سهپس
تالش كني با آماد:ی کاما جهت جان ود
را بدون هيچ حتاب و مهانعي ،بهه سهوي
حقيقت نوری آن حضرت سير دهي : .فت:
از قههال تههو را ره
تا ون نکنی ديده و
ههال
ههه حه
ههد به
دل پنتهههههه سهههههال ننماينه
 - 7بحث چگونگی حضور نفسهای ناطقههی انسهانها
ُنههس آنههها بهها همههديگر را در کتههاب
در عههال و ا
«چگونگی فعليت يافتن باورهای دينی» از همين مؤلم
دنبال کنيد.
 - 8بحاراالنوار ،ج 73ص.7
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إنشاعهللا بها تأس ّی بهه سهيرهی حضهرت
محمههد بههه جههايی میرسههيد کههه از
اصالتدادن بهه ماهيهات و کثهرات آزاد
میشويد و از هر چيزی به جنبهی وجهودی
و حقيقی آن چيهز ن هر میکنيهد ،در آن
صورت فاطمه را برای انتقال به حقايع
ِ
جههامع عههال غيههب و معنويههت بهتههرين
دريچهای میيابيد که هيچ کلمهای تهوان
توصيم آن را ندارد .همين قهدر هواهی
:فت:
من اين حروف نوشت چنانکه
ههههههههت
ههههههههر ندانسه
غيه
تو ه ز روی کرامهت چنهان
بخهههوان کهههه تهههو دانهههی

در بحث مقام ليلةالقدري حضرتزهرا،
ههدّ
ههه
ههد كه
بر کرديه
ههديث ته
ههن حه
در ايه
ْ
ِمة
حضرتصادق ميفرمايند« :من عرف فاط
3
ِها ،فقدَْ
ِ» و
ْلة القهدر
درک لي
ِفت
َّ معر
حع
روشن شد چرا امام صادق میفرماينهد:
هركس فاطمه را آنطور كه هست بشناسهد،
هت .در
هرده اسه
هدر را درك که
هب قه
ً شه
ها
ّه
حق
حالیکه شب قدر شب نهزول مالئکهه و روح
الهههی در همهههی امههور اسههت و دارای
جامعيت اصی است در تتلی حقهايقی کهه
در هزار مهاه نمیتهوان بهه آن حقهايع
رسيد .حضهرت در واقهع در ايهن روايهت
ميفرمايند شيوهی اصي براي معرفت بهه
فاطمهزهرا بايد در ميان باشد که ا:ر
آن شيوه پيدا شود و به کمک آن زههرای
مرضيه شنا ته شود ،شنا ت شب قدر نيز
- 3بحاراالنوار ،ج ،73ص.38
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هوان
هرف میته
هردد .از آن طه
هی :ه
هن مه
ممکه
ابتدا به ليلةالقدر و چگهونگی درک آن
به صورت اجمالی فکهر کهرد تها شهيوهی
معرفت به حضرت زهرا به صورت تفصهيلی
ظهور کند و سپس به نور معرفهت زههرا
هدر بهه صهورت تفصهيلی
به درک ليلةالقه
نايا شد.
داوند به پيامبرش میفرمايد« :و ما
ْله ُ
ههة ْ
ههْ
اْ
ههو از
در»؛ ته
القه
هها لي
دراك مه
ليلةالقدر چه درک میکنی که آن چيست؟
درك ليلةالقدر تا آن حّ
د مشکا است كهه
بايد برای درک آن به حقايقی ن ر کهرد
که در آن شب نازل میشوند و بهه همهين
جهت در ادامهی آيه میفرمايد :مالئکه و
روح در آن شههب در همهههی امههور نههازل
می:ردند .مالح ه میکنيهد کهه شهب قهدر
چيههزی نيسههت کههه امههام و پيههامبر
بهراحتي بتوانند بهه آن اشهاره کننهد
بلکه میفرمايند :ود را به آماد:یهای
اص روحی متهز کنيد و آن چنهد شهب را
بيدار بمانيد تا حقيقت شب قدر را درک
کنيد و به شعور اصی که مربوط بهه آن
شب اسهت نايها شهويد ،زيهرا آن شهعور
شخصيتی برای شما میسازد که در آيندهی
شما و حوادثی که برای شما پيش میآيهد
مؤثر است .حال با ايهن شهعور کهه بهه
صورت اجمالی اسهت و عامها درک حقيقهت
است ،ا:ر به سيرهی حضرت زههرا ن هر
کنيد به صورتی تفصيلی به نهور زههرای
مرضيه منتقا میشهويد و نفهس ناطقههی
شما در مقام بيکرانهی عال هستی تحهت
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تأثير انوار وجود مقهدس حضهرت زههرا
هيلی
هان تفصه
هه آنچنه
هرد و به
هرار می:يه
قه
میرسد که پس از آن ،شب قهدر برايتهان
معنای ديگهری میدههد و میفهمهد نهزول
قرآن در يک شب يعنی چه.
هدر را
هةالقه
هي ليله
هر کسه
هد ا:ه
هرُ شه
عه
درککند ،قلبش محا تتلهی انهوار روح و
مالئکه ميشود ،و ا:هر کسهي قلهبش محها
نزول نور مالئکه و روح شد ،همهی اسرار
عال را ميفهمهد؛ چهون فرمهود :نهزول
ّ َمهر» در همههی
ُها
مالئکه و روح «فهي ک
ِ
امور واهد بود .يعنهي؛ حقيقهت همههی
امور عال که مالئکه و روح مدّ
بر آنهها
هستند بر قلهب انسهان نهازل ميشهود و
آنها حقيقهت همههی امهور را بهه قلهب
انسان ميرسانند ولی چون انسانها چنين
آماد:ی را ندارند که انوار مالئکهه را
که در همهی امور تتلی کهرده اسهت درک
کنند ،تنها به صهورت اجمهالی آمهاد:ی
فه حقايقی را پيدا میکننهد در حهالی
همهی آن حقايع در زهرای مرضيه يک جا
جمع اسهت و از آنجهايی کهه درک درسهت
حقايع وقتی انتام میشود که حقايع بهه
صورت جامع باشهد ،بها ن هر بهه مقهام
نورانی زهرای مرضيه - به همان صورت کهه
ها بهه
عهرُ شهد -میتهوان بهه صهورت کامه
حقايقی منتقا شد که در شب قهدر نهازل
میشود .و از آن جهايی کهه جهان رسهول
دا و ائمه نيز جامع همههی حقهايع
است ،از طريع معرفت به مقام زهرا نه
تنها به درک شهب قهدر نايها میشهويد،
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بلکه به مقام نوری رسول دا و ائمهی
معصومين نيز نايا می:رديد و به اين
جهت مستقي نمیتوان به مقام جامع جان
رسول دا و ائمه ن هر کهرد کهه در
جمال آنها نبوت و امامهت نيهز متتلهی
است.
مالح ه میفرمائيد که حضرت صادق بها
طرح آن روايت می واهند ما براي زند:ي
هواني
ها بته
هي ته
هدا کنه
هي پيه
هود راهه
ه
إنشاعهللا به معارف و مقاماتی بهاالتر از
هه
ها به
هت ي هابي  .توسه
هطحی دسه
هارف سه
معه
فاطمهزهرا به معناي حقيقي آنکهه بها
معرفت همراه است ،راه بسيار ارزشمندی
است تا نفس ناطقهی انسان يها قلهب او
بتواند در بيکرانهی عهال هسهتی جههت
قلب ود را به سوي آن ذات مقهدس سهير
دهد و از تتليات غيبي انهوار پربركهت
آن حضرت  -که رسول دا فرمودند؛ رائحههی
هرط در
بهشت است -بهرهمند شود .اولهين شه
اين رابطه معرفهت اسهت و دومهين شهرط
اصالح نفس است تا نفس بتواند از کثرات
و ماهيات به سوی حقايع منتقا شود .به
هرای
هام زهه
هه مقه
هي به
هر معرفته
هع ا:ه
واقه
هوان
هب ته
هي و قله
هته باشه
هيه نداشه
مرضه
انتقال به حقايع فاطمی را در ود شکا
نداده باشد ،قلبِ ود را به کدام سهوي
بيندازي ؟

اد
تحاد اسم اولیاء با ذات آنها
تا اينجا بحث بر روي مقامي بود كهه
ا:ر آن مقام درك شود ،شب قدر درك شده
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و انسان در شرايطی قهرار می:يهرد کهه
ظرفيتی بيشتر از ظرفيت هزارماه پيهدا
ميكند و بركاتي كهه در طهول هزارمهاه
ممکن بود به انسان برسد ،يكشبه به او
میرسد که اميدوارم توانسته باش توجه
عزيزان را به چنين حقيقتی جلب کن تا
ُنس بها آن
آرامآرام قلب ود را برای ا
هواني
مقام آماده کنيد و:رنه ا:هر نته
آن مقام را مّ
د ن ر قرار دههي و ا:هر
ساحت ود را تغيير نهدهي  ،هر:هز نهه
فاطمه را درک میکني و نهه شهب قهدر
هوت
هزان را دعه
هت عزيه
هين جهه
هه همه
را .به
مههیکن از زاويهههی ديگههر بههه مقههام
فاطمهزهرا بنگريد تا إنشاعهللا راز اين
نکته را بفهمي که چرا حضهرت صهادق
هت ميفرماينهدَّ « :
إنمها
در ادامهی روايه
ِمه ُ
ْ
ْ
ّ
ُههوا عههن
ِم
ُط
َّ الخلههع ف
هةِِ ،لن
ْ فاط
ِيت
سُههم
ِها» او فاطمه ناميهده شهد زيهرا
ِفت
معر
لع را از معرفهت و شناسهايي او بهاز
هی
هام قدسه
هنا ت مقه
هرا شه
هد .زيه
:رفتهانه
هت .در
هرکس نيسه
هار هه
هيه که
هرای مرضه
زهه
روايت داري که دا بهوسيلهی جبرئيها
ايشان را فاطمهه زههرا: ذاشهت7.
اس
هامي
ها اسه
هه مه
هيد كه
هته باشه
هت داشه
عنايه
فرزنههدانمان را بههر اسههاس سههليقهمان
تعيين ميكني  ،اما اس اولياع با ذات
اولياع و شخصت اولياع منطبع است و در
داونهد
همين رابطه در روايهت داريه
ود را بهر علهي: ذاشهت ،يعنهي
اس
« - 7بحاراالنوار» ،ج  ،73ص .7
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رابطهاي بين شخصيت آن حضرت و اسه او
برقرار است .وقتی میفرماينهد لهع از
معرفت به مقام حضرت فاطمه بازداشهته
شدهاند می واهند بفرمايند حضرت زهرا
رازی هسههتند در ايههن عههال و کسههانی
میتوانند به معرفت آن حضرت نايا شوند
که ود را آمهادهی درک راز و «وجهود»
کرده باشند و از اصالتدادن به ماهيات
آزاد باشند.
شرط درك حضرت فاطمه
مالح ه فرموديد ا:هر فاطمههزهرا را
درک كنيد و آنطور که شايستهی درک است
هه
هماني  -كه
هيت آسه
هه آن شخصه
هد به
بتوانيه
جلوهاي زميني به ود :رفته -معرفهت پيهدا
هت
هک حقيقه
هه يه
هدر را که
هب قه
هد ،شه
نمائيه
توحيدی است درك میكنيد و از بركات آن
شب که همههی حقهايع يکجها و در همههی
امور در آن جمع است ،بهرهمند میشويد.
وقتی بفهمي مقام جامعيهت چهه مقهامی
اسههت و چگونههه حقههايع در يکجهها جمههع
میشههوند ،وارد فرهنگههی شههدهاي کههه
میفهمي شب قدر يعنی چه و زمينهی درک
شب قدر شروع میشود.
درك شب قدر بسيار مشكا است زيرا در
عين وحدت همه حقايع در آن جمع اسهت و
بهههراحتي نميتههوان آن را درککههرد .از
اين رو حضرت صادق به ما بر میدهند
راهي داوند براي کشم شب قدر :ذاشهته
و آن معرفت به مقام فاطمه است ،زيرا
فاطمه حقيقتي است آسمانی که با ظهور
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زميني همراه است و درست برعکس شب قدر
که حقهايع از آسهمان بهر زمهين نهازل
میشوند او با ظهور ود در زمهين شهما
را به آسمان صعود میدههد و بشهريت را
به حقايع آسمانی متصا می:رداند .ايهن
ُنهس
ِ زمينی از طريع ا
معلوم است که بشر
با م هر حقهايع آسهمانی کهه در زمهين
است ،راحتتر به آسمان متصها میشهود و
ود را آماده میکند تا حقايع آسهمانی
بر قلهبش نهازل :هردد و از ايهن جههت
امکان معرفتِ شب قهدر از طريهع زههرای
مرضيه براي بشهر بيشهتر فهراه اسهت
هرچند امام صادق فرمودند کشم حقيقت
فاطمه چيزی نيسهت کهه کسهی بههراحتی
بتواند به آن دست يابد ولی از يک طرف
میفرمايند هر کس واست شب قدر را درک
کند بايد بتواند فاطمه را درک کند و
از طرف ديگهر میفرمايهد او را فاطمهه
ناميدند تا لهع را از معرفهت بهه او
باز دارند .با دقت در اين دو فراز از
روايت میفهمي در عين آنکهه از طريهع
فاطمه امکان درک شب قدر بهتر فهراه
است ولی اين کار برای انسانهای عهادی
يلي مشکا و يا محال است.
بايد بپرسهي ای امهام عزيهز ا:هر
راهي براي شنا ت فاطمهه نيسهت ،چهرا
بحث شنا ت او را مطرح ميفرماييد و می
فرماييههد کسههی کههه او را درک کنههد
میتواند شب قدر را درک کنهد؟ و ا:هر
راهي هست ،پس چرا اينقدر سخت است کهه
لع از شنا ت او باز داشهته شهدهاند.
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حضرت می واهند ما را متوجه نمايند که
«تا جنينی کار ونآشامی است» تا هنوز
در ساحت ماهيات و کثرات هسهتيد هر:هز
به آن شنا ت دست نمیيابيد زيهرا رازی
ِ رازبينهيرا در
در ميان است که تا روح
ود تقويتنکنيد او را که دريچهی ن هر
هد
هت نمیتوانيه
همانی اسه
های آسه
هه رازهه
به
بشناسههيد .ا:ههر مي واهيههد رازشناسههي
پيشهکنيد حورائی انسی در ميان است که
از يک جهت آسمانی است و از جهتی ديگر
انسی و زمينی است و میتواند با ظههور
زمينیاش شما را به عال معنا و حقايع
آسمانی منتقا کند .علهت آن کهه مهردم
معمهههولي را از شهههنا تن آن حضهههرت
بازداشتهاند آن است كهه فقه نهنگهان
ميتوانند به قعر اقيانوس راه يابنهد.
:فت:
نهن  ،آن به كهه
هرد ،مه
زآبِ ُه
هاهيِ
ههتيزد
هها سه
ُهههههرد يهههههزد در دريه
با نگاه سطحی هر:ز رازها ود را به
کسی نمینمايانند و زنهد:یهای معمهولی
راه به رازهای عال نمی:شايند و ايهن
پيام بسيار مهمی است که چهرا لهع از
معرفت به فاطمهه بهاز داشهته شهدند،
زيرا زند:یهای معمولی بهه بهاطن ن هر
ندارند ،زند:یهای عادی مثا يهک فهيل
است که يک د تر و پسر با همديگر آشنا
میشوند و بعد ازدواج میکننهد و فهيل
تمام میشود .همهی انسانها آن فيل را
ميفهمند ،چون انعکهاس زنهد:ی ودشهان
اسههت ،آن فههيل در بههين مههردم عههامي
طرفههداران زيههادی دارد .ولههی ا:ههر
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کار:ردان بخواهد پيامی را مطهرح کنهد
كه از حهّ
د تصهوير و حركهات بهازيگران
بههاالتر باشههد کههار مشههکا میشههود و
تماشا:ران همراهی نمیکنند و حركهات و
هوم
هيل مفهه
همبليك در آن فه
هاي سه
پيامهه
نمیشوند مگر اينكه تماشا:ران قدمي از
شخصيت ابتدائی ود بهه جلهو برداشهته
باشند و از عال ماده که دارای ابعاد
است به عال معنا که فراتر از ابعهاد
است سير کنند.
هاجد
ُنبهد مسه
مالح ه فرمودهايهد کهه :
قدي چهار پايهی مربع شکا داشهت ولهی
از نيمه به بعد استوانهای میشد تا به
:نبدی کرهای میرسيد که به آسمان هت
می:شت: .نبد حالت ني کرهاي دارد ،كره
در مقايسه با ساير اشكال هندسی ،مثها
مكعب و استوانه و  ...كمترين سهطح را
ود دارد و از طرفی ا:هر
نسبت به حت
دو مکعب را به ه بچسهباني بها سهطح
زيادي با ه تماس می:يرند ولی ا:ر دو
کره را به ه بچسباني به اندازهی يک
نقطه با ه تماس پيدا ميكنند .هنرمند
دينههي در ايههن نههوع بناههها مي واهههد
ِ رفهتن از سهطح بهه
بگويد: :نبد ،نماد
هال
هه عه
هاد به
هال ابعه
هطحي و از عه
بيسه
معناسههت و از ايههن رو مسههاجد قههدرت
انتقال به عال معنا را در ود دارند
و ا:ر انسان آماده باشهد میتوانهد در
فضايی که آن مساجد ايتاد میکننهد بهه
عال معنا منتقا شود.
ِنسیبودن حضرت زهرا به ايهن
حوراع ا
معنا است که ا:ر پهايی در زمهين دارد
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شخصيتی است که در تمام حرکات و سکنات
به آسمان معنويت اشاره میکند و تنهها
کسانی میتوانند او را درک کنند که از
قالب سطحینگری آزاد شده باشند .
ً ا:ر چيزي دارای باطن با شد و
اساسا
جنبههايی از راز در آن نهفتهه باشهد.
در معرُ فه هر انساني قرار نمي:يهرد
هته
هاز داشه
هه او به
هت به
هع از معرفه
و له
ّلين چيزي که
شدهاند .در روايت هست؛ او
ّ
ّ
در عال ماّ
ده ظاهر شد ،مکه بود .مکهه
يعني چيزي كه مکعب اسهت و ايهن يعنهی
عال ماّ
ِ سطح آغاز شهد ،ههر
ده با ظهور
ّ
قههدر از سههطح درآييههد از مههاده در
ِ به کعبه از سطح شروع
ميآييد ،در رجوع
ُ
ْهت
میکنيد ولی به باطن معنوی آن که بي
ْ
المعمور است منتقا میشويد.
معماران سهنتی کهه روح هود را بها
عال ملکوت آشنا کرده بودند با سا تن
آن:ونه مساجد کاری میکردنهد کهه شهما
ا:رچه با ن ر به عال ماده بهه مسهتد
رجوع میکرديد ولی به غيب وصا میشهديد
و هر اندازه انسهانها هود را آمهاده
میکردند که رازبين باشند از فضهای آن
مساجد استفاده مینمودند ،فضايی که در
هوت
هال ملکه
هور در عه
هاس حضه
هان احسه
انسه
ايتاد میکند .عتيب اسهت کهه مهندسهين
امروزی آن قدر از معماری سنتی بيگانه
هد ه ه
هد :نبه
هر بخواهنه
هه ا:ه
هدهاند که
شه
هت
ها حاله
ها را به
هدا بنه
هازند از ابته
بسه
استوانهاي شهروع ميكننهد ،شهايد ايهن
هاي
هرده معمارهه
هر ميكه
هدس فكه
هاي مهنه
آقه
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:ذشههته نميتوانسههتهاند مسههاجد را از
پايهی استوانهاي بسازند
عرُ بنده آن است که بايد بداني در
فهِ رمز بايد آماد:ی اصی را در هود
ايتاد کني و شيعه زحمت زيادی کشهيده
ّع از ن ر به راز در امهور ديهن
تا تشي
هلی و
هاوت اصه
هن تفه
هد و ايه
هروم نباشه
محه
اساسی تشيع با ساير فرق اسهالمی و بها
ساير اديان است ،به طوری که ا:ر کسهی
تصور کند تفاوت چندانی بين اسالمی کهه
به فاطمهه زههرا ن هر جهّ
دی دارد بها
اسالمی که چنهين ن هری نهدارد ،نيسهت،
بايد بداند هيچ اطالعی از حقيقت تشهيع
ندارد و ا:هر کسهی تصهور کنهد تقابها
پيشآمده با زهرای مرضيه پس از رحلهت
رسول دا يک اتفاق عادی بهوده بايهد
بداند هيچ بههرهای از تشهيع نبهرده و
ا:ر کسی فکر کنهد در:يهری پهيش آمهده
سا تهی شيعيان است بايد بداند از فه
تفاوت اسهالمی کهه بايهد در مهتن هود
رازهای نهفته داشته باشد ،بها اسهالمی
که از سطح عبور نکرده ،عاجز است.
ّع را
همينطور که ا:ر ما نتواني تشي
درست بفهمي ضرر کردهاي  ،ا:ر با چشِ
رازبين به تشيع ننگهري نتوانسهتهاي
تشيع را بفهمي تا معلوم شهود سراسهر
دين راز است .امامصادق ميفرماينهد:
ٌّ
ٌّ ُ
َّ اْ
ِهر
ِر و س
مسْتت
ِر
ّ و س
ِر
ٌّ في س
ِر
مرنا س
ِن
«ا
ْ
ّ
ُ
ٌّ
ّ
ٌّ
ّ
ٌ
ُ
ِر مقنهع
ِ و س
ِر
ِر علي س
ِر و س
ِال س
اليفيده ا
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ّي ا ست در
ّ»؛ 8امر ما اهاالبيت سهر
ِر
ِس
ب
ّي
ّ .سهر
ّي است پنهان شده در سر
ّ ،و سر
سر
است كه نميتوانهد از آن فايهده :يهرد
ّي
ّ و سهر
ّي است بر سر
ّ .امر ما سر
مگر سر
ّ .حهال عنايهت
است پوشيده شده بهه سهر
کنيد با چه نگاهي بايد وارد دين شوي
تا :رفتار آسانپنداری نگهردي و عمهالً
بهها آن آسههانپنداری ،دری از درهههای
ملکههوت را در مقابهها ههود ببنههدي .
نمههیدان آنهههايی کههه بههه بهانهههی
آسانکردن دين ،دين را سطحی میکنند چه
جوابی در مقابا حديث فهوق دارنهد کهه
حضرت صادق اينهمه تأکيد دارند امهر
ّهايی اسهت کهه درک
دين پيچيده بهه سهر
ّ .آيها فاطمهه آن
نمیشوند مگر با سهر
هريت را از
ها بشه
هت ته
هاتی نيسه
هه نته
نقطه
اينهمه تالش در سهطح نتهات دههد و بهه
لوتی قدسی رهنمون باشد؟ تالش در سهطح
تا کتها مها را جلهو میبهرد؟ اينهمهه
هه
هدن و اينهمه
هه وانه
هتن و اينهمه
دانسه
سرعت و اينهمه تنوع ،آيا جواب:وی روح
بشری هست که به راز نياز دارد تها در
لوت هود جهان هود را تغذيهه کنهد؟
انسان معاصر بيش از هميشه میداند اما
نمیداند چه بايد بدانهد ،دانايیههايش
مانع آن شده که بفهمهد بهه چهه چيهزی
بايههد بينديشههد تهها بههه اسههتقراری
اطمينههانآور برسههد .زنههد:ی مههدرن در
ابتدا با حاکميت عقا تکنيکی بر جهان،
« - 8بصههائرالدرجات» ،ص « ، 78بحههاراالنوار»،
ج ،2ص.70
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به آينده وشبين بود ولی بها دو جنه
جهانی در مههد سهرزمين دنيهای مهدرن،
همهی وشبينیهايش از بين رفت ولی علت
شکست ود را ندانست و بهاز بهه همهان
سبک تالش ود را ادامه داد و بهه نهام
پشههتکردن بههه اسههطوره و افسههون ،از
بنيادهای روحانی فاصله :رفت و غرق در
ذهنيات ود شد و از سطح ارضای تمايالت
جنسی و کسب درآمد مهادی و سهر:رمیهای
وهمی فراتر نرفت تا بتواند متکهی بهر
بنيادهای درونی ،زند:ی ود را ادامهه
دهد .همه چيز زمينی شد و عمهالً انسهان
ّقی پديد آمد که نه به آسهمان وصها
معل
هاهی
هين پنه
هد در زمه
هه میتوانه
هت و نه
اسه
هب
هود را فريه
هر روز ه
هد ،هه
هته باشه
داشه
میدهد و چون میداند که هود را فريهب
میدهد نمیتوانهد بهه آن فريهب دلخهوش
باشد و روز:هار هود را بسهازد زيهرا
هه
هود به
هد از درونِ ه
هه بايه
هی را که
راهه
حقايع رجوع کند  :کرده اسهت و نهدای
مرگ دا و مرگ انسان سر میدهد و چهون
از سا تن زند:ی بهاز مانهده رشهتههای
آيندهپژوهی تأسيس میکند تا ود را در
آينده جستتو کند و از طر فهرو پاشهیِ
ذاتِ آدمی سخن به ميان میآورنهد زيهرا
از رازهههای عههال کههه پايههدارترين
بنيادهههای عههال اسههت بيگانهانههد و
ها را  :ه
هه آن بنيادهه
هر به
های ن ه
راههه
کردهاند.
ا:ر ذات انسان مرجع ثهابتی نداشهته
هر سر:شهتگی و حيرانهی
باشد بايد منت ه
هه بها
هانی همهانطور که
بود .چنهين انسه
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انواع داروهای مسکن ،دردههای جسهمانی
ود را پنهان میکند ،رنجهای روحی ود
را نيز بها انهواع سهر:رمیهای حسهی و
سطحی می واهد پنهان نمايهد و ايهن در
حالی است که میداند در حال فريب دادن
ود است و با ودآ:اهی نسبت بهه ايهن
ودفريبی هيچچيز تغيير نمیکند .انسانِ
هتگی
هال سر:شه
هد در آن حه
هته میدانه
سر:شه
رفتن به سفر و ديدن مسهابقه و شهنيدن
موسيقی: ،ريز از ودی در بی ودی اسهت
و بدون رجوع بهه راز و رازبينهی ههيچ
قوامی سرا او نمیآيهد .انسهان بهدون
انههدوه بههزرگ و بهها فاصههله:رفتن از
رازهای عال  ،نتات نمیيابد و فاطمهه
ِ معاصر است.
متذکر راه نتات بشر

رازبیني ،حضور در منظري ديگر
با مقّ
دماتی که :ذشت إنشاعهللا به ايهن
نتيتههه رسههيدي كههه چههرا مي:ههويي
فاطمهزهرا يک راز اسهت و مها را بهه
ساحتی ماوراع زند:ی سطحی دعوت میکند،
فاطمه يک راز است اما نه رازي کهه از
درکش نااميد بشوي ؛ بلکه رازي است که
بايد با چش رازبهين بهر او نگريسهت،
بايد ساحت درك ود را از عال محسهوس
به عالمي ديگر ارتقاع داد.
شما در حال حاضر در حال ديهدن بهدن
بنده هستيد بدون آن که متوجهه باشهيد
قبهها از ديههدن بههدن بنههده نههوری را
میبينيد که در اتاق هست و عاما ديهدن
ّهي كه بنده نسبت بهه
بنده شده ،با توج
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آن نور به شهما مهيده  ،متوجهه نهوري
میشويد که در اتاق است ولی تا من شما
را متوجه وجهود آن نهور نکهرده بهودم
متوجه آن نبوديد چون ن رتان بهه جهاي
ِ ود را بهسهوي
ديگری بود و جهت ادراك
نور نيندا ته بوديد در حالیکه نور در
معرُ ديد شما بود ،کافی بود ساحت ود
را از ن ر به بدن بنده به ن ر به نور
تغيير میداديد ،در آن صورت نور را در
هاحتی
هی از سه
هود میيافتي هد وله
هرُ ه
معه
ديگر ،به همين جهت حاال ه كه متوجههی
نور شدهايد اينطور نيست که نور را به
همان صورتي كه اين ميهز را ميبينيهد،
ود را بهه ميهز
ببينيد ،بهراحتي چش
مياندازيد و آن را رؤيت ميكنيهد ولهي
نور را با نگاه و ساحت ديگري ميبينيد
که مثا ميز قابا اشهاره نيسهت و ا:هر
کسههی از شههما پرسههيد نههور کههو؟ شههما
نمیتوانيد مثا ميز به نور اشاره کنيد
و آن را نشانش بدهيد چهون سهؤالکننده
بر مبنای ساحتی سؤال میکند کهه در آن
ساحت نور در معرُ او قرار نمی:يرد.
نگاه به هدا و حقهايع غيبهي ،مثها
ائمهههی معصههومين و به صههوص حضههرت
فاطمهیزهرا ،با ساحتی ماوراع سهاحتی
که حسّ و حتی عقا در صحنه اسهت ،ميسهر
است .آنان حقايقی هسهتند كهه در عهين
محتوببودن از من ر حسّ مها ،در همههجا
هستند ،يك نگاه ديگری نيهاز اسهت تها
ها آنهها مواجهه شهود.
انسان بتواند به
عمده آن است كه مها بتهواني متوجههی
ابعههاد غيبههي و حقههايع معنههوي آنههها
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بشوي  ،همينكه ما متوجهی نحوهی وجهود
ّه به اينكه ما
غيبي آنها شدي  ،با توج
استعدادی داري كه بهكمك آن ميتواني
با حقايع مواجه :ردي در صهورت رجهوع
ِ
درست ،برايمان ظاهر ميشوند ،همينطهور
هديد و
هور شه
هود نه
هه وجه
ّه
هي متوج
هه وقته
كه
توانستيد با نفس ناطقه بها آن مواجهه
ههد.
ههاهر شه
ههما ظه
ههرای شه
ههويد آن به
شه
اميرالمؤمنين در دعاي صباح كهه بها
دا مناجات ميكننهد ،عرضهه ميدارنهد:
ِه» اي كسيكهه
ِذات
ِ ب
ِه
َّ علي ذات
ْ دل
«يا من
هودش
هه ه
هودش به
هع ذات ه
ها را از طريه
مه
راهنمايي ميكند .به اين معنا که براي
ديدن دا ،ود دا كافي اسهت و هودش
هت مها
نمايانگر هودش اسهت ،کهافی اسه
بتههواني ن ههر کنههي  ،او را ظههاهر
هي کهه
ّهه باشه
میيابي  .مها ا:هر متوج
امامانِ ما به عنوان حقايع باطنیِ عال
و واسطههای فيض بين لع و هالع ،راز
ّ» هسهتند،
و يا به تعبير ودشهان «سهر
تالش میکني با چشِ رازبهين بهه آنهها
نگاه کني و ساحتی را در ود به صحنه
بياوري که شايستهی مواجهه بها آنهها
باشد.
مالح ه فرموديهد ا:هر بخواهيهد نهور
ورشيد را با چشه حسّهي ببينيهد و از
اين ساحت که ميهز را میبينيهد بهاالتر
نياييد پيش ود مي:وييد« :نور كهو؟ »
 چون مثا صندلي آن را حهسّ نميكنيهد -لبهاسمن را به هوبي ميبينيهد و بهواسهطهی
نور ه ميبينيد ،ولهي حهسّ شهما از آن
ساحت که لباس من را میبينيهد میپرسهد
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نور کو؟ با اينکه بهرای نفهس ناطقههی
ّ است ولی چون طهوري
شما وجود نور مسل
هاره کني هد
هه آن اشه
هود به
هه بشه
هت كه
نيسه
ّ
نمیتوانيد جواب حس ود را بدهيهد بها
اينکه میدانيهد نهور هسهت و از سهاحت
ديگهههري بهههه آن مينگريهههد و آن را
مييابيد.
در مورد بر ورد با راز بايد بداني
كه ا:ر نگاهمان را درست کنهي بها آن
مواجه میشوي ولی بايد متوجهه باشهي
همانطور که نورها را با ساحتی غير از
ساحتی که ديوار را ميبينيد ،میيابيد،
حقايع عال را نيهز بها سهاحت ديگهری
بايههد ديههد و از آنتههايی کههه حقههايع
محههدوديت زمههانی و مکههانی ندارنههد و
متردانههد ودشههان ودشههان را نشههان
ميدهند ،به شرطي كه بتواني به آنهها
ن ر کني  .ا:ر شما از من بخواهيد اين
نوريرا که در اتاق هست به شهما نشهان
ده  ،نميتوان اين کار را بکهن امها
ميتوان بگوي  :نگاه کنيد تا ببينيد.
هی نميتوانهد بهه کسهی
«راز» را ه کسه
ّ
نشان دهد ،فق ميتواند متذكر آن باشد
تا او با ساحت مناسبِ ن ر بهه آن راز،
بههه آن ن ههر کنههد و آن را بيابههد.
ّر نور شد.
همانطور كه میتوان متذك

راز؛ خودش ،خودش را نشان ميدهد
همهی عرُ بنده آن است که براي ديدن
ِ رازبين بايد در ميان آيهد و
راز ،روح
ههاب کثهههرات و
ههود را از حته
ههد ه
بايه
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اصالتدادن بهه ماهيهات آزاد کهرد تها
ودش ظهور کند .ا:ر بفهمهي فاطمهه و
پدر فاطمه و همسر و فرزندان فاطمهه
راز هسههتند و قبهها از لقههت آدم در
هود را
عال حاضر بودهاند و بتواني
آماده کني تا با ساحتی مناسبِ ن ر به
راز ،به آنها بنگري  ،آنهها ودشهان،
ودشان را به ما نشانميدهند ،مثا نور
هما
هد .شه
هودش را مینمايانه
هودش ه
هه ه
که
اينديوار را با نور ميبينيد ،اما نور
را با ودش ميبينيد .همان طور که دا
را با ودش مييابيد و چيهزی بهاالتر و
هدا را
هه ه
هت که
هدا نيسه
هورانیتر از ه
نه
بنمايانههد .ههود ههدا نههور ههود را
مينماياند و در همين رابطهه در دعهاي
ُهك»؛
ْت
ِهك عرف
ابوحمزه عرضه میداريد« :ب
با ودت ،ودت را شنا ت  ،حتی با فکر
نمیشود دا را يافهت ،تنهها بها فکهر
میتواني وجهود هدا را بهرای هود و
ديگران اثبات کني ولی معرفت به هدا
و يافتن دا چيز ديگری است .بهه قهول
مولوي:
وانكههه در انديشههه
هههي،
هههه انديشه
هرچه
هههت
هههد ،آن داسه
ههههت نايه
ههههذيراي فناسه
په

دا ،هودش هودش را بهه مها نشهان
ميدهد ،چون نور آسمانها و زمين اسهت.
ِ دابين داشته
کافي است ما بخواهي دل
باشي  ،دا ودش را به ما نشانميدهد.
ّ
ُّ
ْسهک»
ْنهي نف
ِف
هه َّ عر
شما مي:وييهد« :الل
هودت هودت را بهه مهن
يعني هدايا
نشانبده .چون چيزي روشهنتر و حاضهرتر
از دا نيست كه آن بتواند دا را بهه
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ما نشان دهد ،ولي براي نگاه بهه هدا
بايههد چشهه و هههوش ديگههري بههه صههحنه
بياوريد .به :فتهی مولوي:
ههذار و
ههوش را بگه
هه
ههذار و
ههوش را بگه
:ه
آنگهههههه :هههههوشدار آنگهههههه ههههههوشدار

فالسههفه در تعريههم نههور فرمودهانههد:
ُِ ،
ِه» يعنهی نهور
ِغير
ٌ ل
ِر
م ْه
ِه
ْس
ِنف
ٌ ب
«ظاهر
در عين آن که بهه هودی هود پيداسهت
ظاهرکنندهی بقيهی چيزها ه هست .ايهن
اصههيت نههور اسههت ،آنوقههت انههوار
فاطمهههزهرا و ائمههه در ايههن رابطههه
همين نقهش را در عهال دارنهد بها آن
درجهی وجودی عرشی که برای آنها هسهت.
داوند قرآن را به عنوان نهور معرفهی
میکند 3و اهاالبيهت پيهامبر هه كهه
ههی  73سهورهی واقعهه،
قلبشان طبهع آيه
قرآن است پس در واقع يک پارچه نوراند
و از اين جهت بايد آنها را به عنهوان
انوار معنوی مّ
ٌ
ِر
د ن ر داشهت کهه «ظهاه
ْسه و ُ
ِه» هستند .برای ن ر
ِغير
ٌ ل
ِر
م ْه
ِنف
ب
به انوار معنوی بايد روح و قلهب هود
را نورشناس کرد.
وقتي از ساحتِ مناسب ن ر به نور ،به
ِ موجود در اتاق ن ر کرديد ،واهيد
نور
:فت :از اول  -و قبا از ديدن شهما  -نهور
را ميديدم ،هرچند تصهورم آن بهود کهه
در حالیکه نور
تنها اشياع را ميبين
بود که به اشياع بهر مي هورد و بنهده
آنها را ميديدم .اول نور بود ،اما از
بس روشن و همهجايی بهود ،از آن من هر
 - 3سورهی اعراف ،آيهی .087
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که انسهان ميهز و ديهوار را میبينهد،
ظاهر نبود.
ّل را كه عرُ كردم با
ا:ر اين قدم او
ما بياييد آمادهی جلو :ذاشتن قدم دوم
ّهه
میشويد .قهدم دوم آن اسهت کهه متوج
ِ رازبينهي در اسهالم
میشويد اساس و روح
ّع است و در اين فضا است که چهارده
تشي
معصوم را باطنیترين ُ
بعد ود میيابيهد
َّن و بالفعها هسهتند.
که در بيرون متعي
هر چيزی که باطنیتر باشهد ،رازنهاکتر
هالش
هانها ته
هه انسه
هايی که
هت و از آنجه
اسه
میکنند با انتام واجبات الههی و دوری
از محرمات از :نهاه آزاد شهوند و بهه
نحوهای از عصهمت دسهت يابنهد ،نقطههی
آرمانی ود را شخصيتی میدانند کهه از
هر:ونه :ناه و حرامی مبهرا اسهت و در
قلهی عصمت است ،يعنی بهاطنیترين بعهد
شخصيت ود را انسان معصهومی میداننهد
که در شخصهيت چههارده معصهوم ظههور
هاطن او و راز
ههی به
ها همه
هه و آنهه
يافته
اصلی شخصيت او میباشند و با محبت بهه
آنها به عميعترين مرحلهی تعهالی هود
ن ر دارند و محبت بهه آنهها را مسهير
رجوع به کمال ود میدانند و بهه ايهن
معنا راز اصلی شخصيت ود را در آنهها
میجويند و میيابند.
شما در زيارت ائمه كهه در روزههاي
هينيد،
هفته به تماشاي ع مت آنها مينشه
و اين نحوه رجوع را مهّ
د ن هر داريهد،
مههثالً در روز سهشههنبه عههرُ ميكنيههد:
ِفٌ
ِهللاِ انا عار
ْالد رسُول
ُْ يا او
ْك
ُ علي
«السَّالم
ْ
ّ
ُ ُ ،
ُ ،
ِك
ْدائ
ت ِالع
معاد
ِك
ِشأن
ٌ ب
ِر
ْص
ُ  ،مسْتب
ِك
ِحق
ب
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هأبي اْ
ُّ
ُ
هي
مه
ُْ و ا
ن هت
ِه
ُ  ،ب
ِك
هائ
ِيه
ْل
ت ِالو
هوال
مه
ّ
ه ه َّ اّ
ُ  ،اللُ
هوالي
هي اته
ِنه
ْك
ُهللاِ عل هي
هلوات
صه
ُ
ْ
ّ
ه ْ و اْ
َّلُ
آ ِرُ
برُ
ِن كا
ع م
ُ او
ْت
ه ْ كما توالي
ِ
ُ
ْ
ُ
هما اي
هر شه
هالم به
ت دونه ه »...؛ سه
وليت هة
ّانيهت
ّهی حق
فرزندان رسول دا من متوج
شما هست  ،و به شأن و مقام شما آ:اهي
دارم و با دشهمنان شهما دشهمن و بها
دوستان شما دوست  ،پدر و مادرم فهداي
شما باد سالم و صلوات هدا بهر شهما
بعد ن هر ميكنيهد بهه داونهد و عهرُ
ميكنيد :دايا من با تمام وجود تمام
ّل تها
اين انواده را دوست دارم  -از او
آ ههر -و از هههر محبههوبي غيههر از ايههن
انواده ،دل كندهام .من ور من جملههی
آ ر است كه مي:وييد از هر «وليتهة» و
از هر محبوبي دلكندهام و راه ارتبهاط
با آرمانیترين حقيقت را فاطمهیزهرا و
پدر فاطمه و شهوهر فاطمهه و فرزنهدان
او قرار دادهايد کهه شا صههی اصهلی
آنها عصمت است و جههت دل را از طريهع
محبت به آنها به سوي آنها اندا تهايد
و در اين حالهت بهه ابعهاد راز:ونههی
آنها که راز اصلی درون مها اسهت ن هر
اندا تهايد .اين اصا حرف بنده بود در
بههارهی اينكههه چگونههه بايههد حضههرت
فاطمهزهرا را ديد و بها چنهين ديهدي
سخنان و حركات آن حضرت را مّ
دن ر قرار
داد ،و:رنه مها هه مثها يليهها كهه
بهههواقع آن حضههرت را نديدنههد ،او را
نخواهي ديد.
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مةةةةردم؛ بعةةةةد از پیةةةةامبر
فاطمهزهرا را نديدند
ديدن ابوسفيانسخت نيسهت ،همچنانكهه
ديدن ديگر م اهر دنيهايي سهخت نيسهت.
ولي ديدن اميرالمؤمنينعلي سخت است،
ِ قيامت هه نمیتهوان
ً تا قيام
و حقيقتا
علي را به طور کاما ديد .ا:ر بهرای
عموم مسلمانان امکان داشهت بها همهين
شعور عادي حضرت علي را ببيننهد ،در
صدر اسالم يهک لح هه دسهت از دامهن او
برنمیداشتند و از آن عتيهبتر فاطمهه
را که در قداست و آسهمانیبودن شههرهی
اص و عهام بهود و رسهول هدا او را
«حوراع انسيه» معرفی کردند ،نديدنهد.
:يرم که نتوانستند قداست علی را در
هرا
هی چه
هد وله
هيرش ببيننه
هرق شمشه
هر به
زيه
فاطمه را نديدند؟
بايد از ود بپرسي در صدر اسالم چه
ذهنيتههی بههر مههردم حههاك بههود كههه
ّهي كههه
نتوانسههتند بهها آن همههه تههوج
پيامبر ههدا بههه مههردم نسههبت بههه
فاطمهزهرا دادند ،او را ببينند؟ چهه
ذهنيتي بر روانها حاک بهود کهه نهور
فاطمه برايشان ناپيدا مینمود ،نهوری
که ميتوانستند در پرتو آن وليّهللا زمهان
ود ،يعني اميرالمؤمنينعلي را نيهز
ببينند کتا بود؟ عتيب است بها آنهمهه
تأکيدی که رسول دا در معرفهی حضهرت
فاطمه بهکار بردنهد ،ايشهان ناديهده
:رفته شد .راویِ مشهور و مورد اعتمهاد
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يعنی متاهد مي:ويد :روزي پيامبر هدا
از منزل ارج شهدند در حهاليكهه دسهت
هد:
هد ،فرمودنه
هه بودنه
هه را :رفته
فاطمه
هركس ايشان را شنا ته كهه ميشناسهد و
هههركس وي را نشههنا ته بدانههد كههه او
ّهد اسهت ،و پهارهاي از
فاطمه د تر محم
هانِ دو
ِ ميه
جان من اسهت ،او قلهب و روح
پهلوي من است ،ههركس او را بيهازارد،
مرا آزرده و هركس مرا بيهازارد ،هدا
را آزرده اسهههت 01.اينكهههه پيهههامبر
ميفرمايند :فاطمه روح و قلب من اسهت
و هركس او را بيهازارد ،عمهالً هدا را
آزرده است .واستند بگويند :اي مردم
فاطمه چرا روشن آينده است تا مهردم
به کمک آن حضرت بتواننهد در فتنهههای
آينده حهع را از باطها تشهخيو دهنهد.
واستند بگوينهد :ای مهردم وقتهی در
آينده شهرايطی پهيش آمهد كهه ودتهان
نتوانستيد به حقيقت موضوع آ:اهي پيدا
كنيههد ،الاقهها از نقههش فاطمههه كههه
جداکنندهی جبهههی حهع از باطها اسهت،
غافا نباشيد ،با چشه او حادثههها را
ارزيابي كنيد .و هنر شيعه بهيش از آن
نبههود و نيسههت کههه بهها چشهه فاطمههه
حادثههای بعد از رحلت پيامبر هدا را
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ارزيابي كرد و بحمدهللا از راه پر بركهت
اها البيت بيرون نيفتاد.
بر مبنای ن ر به مقام قدسهی زههرای
مرضههيه شههيعيان واقعههی بههه شههعار
شيعهبودن قانع نيستند که تنها از ن ر
سياسی در اردو:اه اها البيت باشهند
بلکه در تالشاند که با تقويهت روحيههی
ّع منهور باشهند،
رازبينی ،به نور تشهي
نوري كه به كمهك مقهام قدسهی فاطمهه
ميتوان بهه آن ن هر کهرد و بهه همهين
ً فاطمهه را
من ور پيامبر دا مکررا
به مردم معرفي كردند تا راههای رجهوع
هلوک
هی و سه
هد:ی زمينه
هت در زنه
هه حقيقه
به
هر کهس
آسمانی  :نشود و از اين جهت هه
فاطمه را شنا ت و پيرو او شد از آتش
جهن ايمن است زيرا توانسته اسهت بهه
همهی پاکیها رجوع کند .ابهن عبهاس در
روايتی طوالنی می:ويهد رسهول هدا در
وصم حضرت زهرای مرضيه فرمود:
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 - 00إرشاد القلوب إلى الصواب ،ج ،2ص238 :
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اولين و آ رين است و او پهارهی تهن و
نور چش و ميوهی دل من اسهت ،هنگهامى
كه در محهرابش مهىايسهتد ،نهورش بهراى
ّ و
فرشتگان آشكار مىشود ،سپس داى عهز
ّ مهىفرمايهد :اى فرشهتگان مهن بهه
جا
بندهی من فاطمه بنگريد ،كه سرور زنان
در جوار من است و او از ترس من ،بدنش
مىلرزد ،و با دلش بهه عبهادت مهن روى
آورده: ،واه باشيد كه پيهروانش را از
آتش ايمن مى:ردان .

حوادث بعد از رحلةت پیةامبر در
منظر فاطمه
براي اينکه بهه فاطمههزهرا نزديهك
ّههين آن حضههرت قههرار
شههوي و جههزع محب
ّ نتهات
بگيري و إنشاعهللا از آتهش جههن
يابيه  02،بايد به مقهام حضهرت معرفهت
پيدا كهرد و در راستههاي معههرفت بهه
فاطهمه - جهت درك شب قهدر -بايد با چش
فاطمه حوادب بعد از رحلهت پيهامبر
را نيز بنگري  .به همين اطر ن ر شما
را به چنهد جملهه از كلمهات حضهرت در
مستد مدينه جلب میکن تا معلهوم شهود
چرا پيامبر دا اصهرار داشهتند مهردم
پيروي از فاطمهزهرا را رها نكننهد و
نيز معلوم شود چه فکری موجب شهد نهور
فاطمه و علي در آن زمان به حاشهيه
 - 02رسول
ِ
َّهللا فطمها و
ِلن
ناميدم زيرا
باز ميدارد.

ُ
دا فرمودند« :اَّ
ِمهة
ُ فاط
ْت
َّي
ِنمها سهم
ُ
ّهار»؛ فاطمهه را فاطمهه
ّيها عنِالن
محِب
داوند او و دوسهتدارانش را از آتهش
كنزالعمال ،ج ،3ص. 203
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رود و هنوز جهان اسالم نتوانهد بهه آن
شايستگی که بايد برسد ،برسد.
حضرت به مستد رفتند و مهردم را بهه
حقايقی که مورد نياز دنيا و آ رتشهان
بود هدايت كردند و به واقع سراسر اين
طبه هدايت جامعه است به آنچهه مهردم
بايد انتام دهنه
هد تها الطهاف آسهمانیِ
پرورد:ارشان از زند:ی زمينیشهان قطهع
ً متموعههاي از حقهايع
نشود .و حقيقتها
علمی و عملیِ اسالم بهه صهورت کامها در
اين طبه است 03.ميفرمايند:
هه
« دا ما اندان را در ميان شما به
الفت :ماشت و تبيين کتاب دا را بهه
عهدهی ما قرار داد .حتّتهاي آن کتاب
آشکار اسهت و آنچهه دربهارهی ماسهت
پيداست».
همه ميدانستند که پيامبر دا نسبت
بههه حضههرت فاطمههه توصههيههاي زيههادي
کردهاند و شا وبودن آن حضهرت در بهين
مسلمانان پنهان نبود .تهاريخ مي:ويهد
ِ انهههی
بارههها پيههامبر ههدا از در
فاطمهی زهرا رد ميشدند و مي:فتند که
«اي فاطمه غضب تو غضب داست و رضايت
تو رضايت داست» ،اين را ه يهک بهار
نگفتند که فق يک عّ
ده بشنوند ،پس اين
اّ
دعا كه حضرت ميفرمايند :تبيين كتهاب
دا به عهدهی ما :ذاشته شده ،بيدليها
نيست و كسي ه منكر آن نشد.

هرت
 - 03شرح اصا طبه را در کتهاب «بصهيرت حضه
فاطمه »از همين مؤلم میتوانيد دنبال كنيد.
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آن:اه در وصم قرآن ادامهه ميدهنهد:
«و برهان آن روشن و از تاريکي و :مان
هت کهه
بر کنار است» يعني اينطهور نيسه
ا:ر کسي اها فه قرآن باشد ،در ابهام
و :مان :رفتار شهود؛ پهس ا:هر از مها
اهاالبيت فاصله بگيريد ،ديگر قرآن با
شما حرف نميزند و عمهالً بههرهی الزم را
كه بايد از اسالم ببريد ،نخواهيد برد،
ُْ و
ْك
ٌ اسْتخْلفنا علهي
َّة
ِي
ُ بق
ْن
زيرا« :و نح
ِتابهللا» مايي كه براي هدايت شما
معنا ك
بعد از پيامبر دا جايگزين شدهاي و
كتاب دا بها مها اسهت .آن وقهت آيها
ميدانيد كه در حال جهدا شهدن از ايهن
مسير هستيد؟
بعضي از عزيزان تعتبميکنند چرا مها
روايتهاي مختلفي راجع بهه يهک موضهوع
ّتش آن است كهه پيهامبر در
داري ؟ عل
هر فرصتي كه پيش ميآمده آن موضهوع را
به صورتهاي مختلم مطرح ميكردند .و با
تکرار و با زاويههاي مختلم آن موضهوع
را در فرهن جامعه نهادينه مينمودند.
مثالً شهما ببينيهد پهس از نهزول آيههی
تطهير كه دا ميفرمايد :اراده كهردي
شما اهاالبيت را از هر:ونه آلهود:ي
تطهير کني  07.انسبن مالک مي:ويهد بهه
مدت ششماه پيامبر دا از جلوی انهی
فاطمهزهرا عبور ميكردند و آن آيه را
مي واندند 08تا مردم بدانند وقتي هدا
در قرآن مي:ويد «اهاالبيت» ،من ور چه
 - 07سورهی احزاب ،آيهی .33
 - 08بحاراالنوار ،ج  ،26ص .237
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كسانيهستند و فاطمههزهرا بهر مبنهاي
پيامهاي مكرر رسول دا كه در آن زمان
در جامعههه نهادينههه شههده بههود سههخن
مي:ويند.
حضههههرتزهرا در ادامهههههی طبههههه
ّت قرآن بهر شهما تمهام
ميفرمايند« :حت
است و پيروياش براي شما راه :شاسهت».
بعد ميفرمايند « :داوند پيروي مها را
مايهی وفاق و اّ
تحاد ،و امامهت مها را
مانع افتراق و جهدايي کهرد ».حهال ای
مههردم شههما از چههه كسههاني فاصههله
مي:يريد؟ ای مردم شما به ابوالحسهن
پشت کرديد و کهس ديگهر را پذيرفتيهد،
بدانيد به چه روزي داريد ميافتيهد»03.
بعد فرمودند« :پدرم رسالت ود را بهه
:وش مردم رساند و شوکت بت و بتپرستان
را در ه شکست» .پيغمبري که من د ترش
هست  ،فرهن توحيد را در ايهن جامعهه
ها
هد کته
هاال مي واهيه
هت ،حه
هرده اسه
محک که
برويد؟ بعهد ميفرماينهد:« :هاهي کهه
ضاللت سر بر ميداشت يا مشرکي دهان بهه
بيهههود:ي بههاز ميکههرد ،پيامبر ههدا
برادرش علي را در کام آنان ميانهدا ت
و علي باز نميايستاد تا بر سر و مغهز
همنان را
هار دشه
هد و که
هان ميکوبيه
مخالفه
ّ مشهور در تهاريخ هود در ج2
 - 03يعقوبي مور
ص 072مينويسد :ابوذر طهاب بهه مهردم مي:فهت :اي
اّ
ّر ماندهايد ،ا:ر كسهي را
متي كه پس از رسول متحي
دم داشته ،مقّ
كه دا مقّ
دم ميداشتيد و كسهي را كهه
دا مؤ ّر داشته ،مؤ ّر ميداشتيد و واليهت و وراثهت
را در اهابيههت پيامبرتههان مينهاديههد ،از همهههی
نعمتها از هر سويي بهرهمند ميشديد.
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میسا ت و شما در آن روزهها در زنهد:يِ
آرام و امن بوديد ».اينجا حضرت در آن
طبه مفصا بحث ميکنند؛ در واقع حضهرت
دارنههد مي:وينههد :حواسههتان کتاسههت؟
هالم را محك ه
هههاي اسه
هه پايه
هايي که
آنهه
كردهانههد ،دارنههد منههزوي ميشههوند و
آنهههايي کههه وقتههي بايههد از اسههالم
دفاعميکردند ،زير سايهی راحت و رفهاه
نشسته بودند ،حاال آمدهانهد در صهحنهی
جامعه ،سوابع اينها نشان میدههد بهيش
از آنكه دلسهوز اسهالم باشهند ،دلسهوز
ودشاناند .پس اسالمي که بايد حف شود
با اينها حف نمیشود.
حضرت فاطمهزهرا فرهن حف اسالم را
به ما ياد ميدهند و روشهن مینماينهد:
تنها آنهايی از اسالم دفاع میکنند کهه
با تمام جان در هدمت اسهالم باشهند و
د تر رسول دا در آن مرحله از تاريخ
وظيفهی هدايت:ری ود را انتام دادنهد
و برای هميشه روشن شد چرا رسول هدا
اين همه اصرار داشهتند کمهاالت زههرای
مرضيه به :وش همگان برسد .عهالوه بهر
ّهی فاطمهزهرا قصههی ههر روز
آن که قص
ماست؛ ما هر روز بايد مواظب باشي که
اسههالم و انقههالب در دسههت جريانههها و
قبيلههای سياسی قرار نگيرد که بيش از
آن که به فکر اسالم و انقالب باشند بهه
فکر باند و :روه ود هستند .تنها بها
روح فاطمي است کهه میتهوان بها تمهام
وجود نسبت بهه حضهور حقيقهتِ اسهالم در
ً
همهی مناسبات جامعه حساس بود .دائمها
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بايد مواظب باشي كساني كه نان را به
نر روز مي ورند ،بهه ميهدان حاكميهت
اسالمي پای نگذارند ،همان كساني كه در
دوران سختي كاله ود را :رفتهه بودنهد
تا باد نبرد ،با نهور آسهمانی زههرا
میتوان سياهیهای سياستزد:ان زمينی را
ديد و فريب آنها را نخورد.

آفات غفلت از حساسیتهاي معنوي
هتان
همانطور که ميدانيد ،مردم عربسه
قبا از اسالم اينقدر فقيهر بودنهد کهه
هستهی رما را آرد ميکردنهد و بها آن
نان ميپختند .آرد هسهتهی رمها طهوري
است كه وقتي آن را مير ميكنند ،مثها
ِ :ندم نيست که ودش را بگيرد .به
مير
همين اطر زنهايي که موهايشهان بلنهد
بود ،موهاي سرشهان را ميچيدنهد و بها
ِ هستة رما مخلوط ميکردند تا
ِ آرد
مير
ميرها ودش را بگيرد ،به طوري که به
هون
هد ،چه
هده بودنه
ههور شه
هپش واران مشه
شه
ِ هسهتهی رمها
موهايشان را که بها آرد
مخلوط ميکردند ،شپش ه داشت .حضرت در
ايههن طبههه در اشههاره بههه آن زنههد:ی
مي:ويند که آب :نديده و لتن مي وردند
در حالیکه اسهالم آمهد و از آن زنهد:ی
نتاتشان داد و با آمدن اسهالم حتهی از
ن ر دنيايی کارشان به جايي رسهيد كهه
به عنوان مثال ،طلحه و زبير وقتهي از
دنيا رفتند ،تبر آوردنهد و طالهايشهان
را براي تقسي ارب تکهتکه کردند ،بها
اينکه داوند براي زند:ي معنوي آنهها
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بيش از اينها شهراي را فهراه كهرد،
ولي از يک طرف فريب دنيا را وردند و
از طرف ديگر نور و پيام فاطمه را که
متذکر فضهای فريبکهاری شهد بهه چيهزی
نگرفتند.
به کمک اسالم و به کمهک جانبازیههای
حضرت علی اسالم حاک شهد و پيهرو آن
امنيت بهوجود آمد و آباداني به جامعه
بر:شت تا زمينهی تعالی معنهوی فهراه
هتن از
شود ولی متأسفانه بها چش برداشه
علی: رفتار رفاهزد:ی شدند همهانطور
که امروز وقتی چش از آسمان برداشتي
زند:ی زمينی برايمان زيبا جلوه کهرد.
وقتی شعور ديدنِ فاطمه و پيهام او از
جامعهههای رفههت دنيههاطلبی و حزببههازی
میآيد و فاطمهزهرا اين طر را ميديد
و به همهی بشريت نماياند و اين نگهاه
همانی او
هيت آسه
هيه در شخصه
هرای مرضه
زهه
هههی
ههه ريشه
ههانطور که
ههه دارد ،همه
ريشه
سياستمداری فرزندش حضهرت روح هللا«رضهوانهللاتعالیعليه»
در عرفههان و شههبزنده داری او نهفتههه
است .راستی چرا عهدهای بعهد از رحلهت
رسههول ههدا رفههاه در زنههد:ی زمينههی
آنچنان در چش شان جهاي بهاز کهرد کهه
همهی همت هود را در دنيهاداری قهرار
دادند؟ آنقدر وضهع دنيايشهان بعهد از
رحلت رسول دا رونع پيدا کردکه هود
شخو در مدينه زند:ی میکرد در حاليكهه
غالمانش روي هزاران جريب زمين در عراق
و مصر کار ميکردند و فق كيسههاي طهال
براي او ميآمد .كسي كه تمام مقصدش را
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هرار
ها قه
هين پولهه
هتآوردن همه
هه دسه
در به
داده ،آيا میتواند دغدغهی حذف حاكميت
علی را داشته باشد؟
فاطمهزهرا چه چيز ميديدند که راضي
به حهاكميتی کمتهر از حاکميهت علهی
نبودند و چرا مردم تا آن حهّ
هه الزم
د که
هد و از
هير نبودنه
هان بصه
هود در آن زمه
به
فاطمه پيروی نکردند؟ چه چيزي مّ
دن ر
مههردم بههود كههه اعتههراُ فاطمههه را
نفهميدند؟ آيا جز اين بهود کهه مهردم
:مان میکردند بدون ارتباط بها آسهمانِ
معنويت میتوان در زمين زند:ی کهرد؟ و
غ اصلی فاطمه نيز همين بود که چهرا
مردم متوجه چنين طری نيستند که ا:هر
هی شهد
دين :رفتار انواع تعلعهای زمينه
ديهههنداران در ظلمهههات زمهههين بهههه
هه بهه
تتارتپيشه:انی تبديا میشهوند که
دنبال قدرتاند و به عقب برمی:ردنهد و
:رفتار ايست مغهزی :شهته و در نهايهت
مدعی میشوند :با دين نمیتهوان جامعهه
را مديريت کرد .ولی از ود نمیپرسهند
مگر آنها به دين دا رجوع کردنهد کهه
امروز مدعی عدم توان ادارهی دين و سر
و سههاماندادن بههه جامعههه توسهه ديههن
هستند؟
ا:ههر امههروز ههه جامعهههی مهها چشهه
فاطمهبين نداشهته باشهد و از رازههای
آسمان بيگانه :ردد بهه راحتهي تسهليِ
ههه
ههيتهايی میشهههود که
ههدهها و شخصه
وعه
می واهند با عقها زمينهی و منقطهع از
آسمان ،جامعه را مديريت کنند .امنيهت

فاطمه زهرا؛ رازي پيدا و ناپيدا 087 ......

و فتوحات و ثروتهای پيش آمده بعهد از
رحلت رسول دا حتاب اسهالميت جامعههی
اسالمی شد .سرزمينهای زيهادی فهتح شهد
اما برای فه حقيقهت اقهدام در هوری
نشد ،آنچه به ا تفا میرفت تتلی انوار
الهی بود که در زمان رسول دا سراسر
ِ
حيات جامعه را در بر :رفته بهود و در
ورای زند:ی ظاهری بر همه جا حاک بود
و زهرای مرضيه متوجه بود تهاريخی در
حال وقوع اسهت کهه در آن تهاريخ امهر
ِ
حياتیِ رجوع به دایِ حضوری مورد غفلهت
قرار می:يرد.
بهها ناديههده:رفتن شخصههيت راز:ونهههی
زهرا ،تاريخ فراموشیِ ن ر به حقيقت و
تتليات دائمی آن شروع شد و مسهلمانان
از درک بنياد دينداری که همان ن ر به
اسماع الهی است در فرهن اها البيت
محروم شهدند و عمهالً تفکهر بهه معنهای
واقعی آن در حتاب رفت و از آن به بعد
در جوامع دينی از انکشاف حقيقت بهری
نبود .در چنين شهرايطی «راز» ،موضهوع
ههه
ههود ،در حالیکه
ههواری واههههد به
دشه
راز:ونهبودنِ دينداری تنها حالتی اسهت
که سراسر وجود آدمی را احاطه میکند و
همواره راههای کشم ناشده را در روح و
روان انسههان می:شههايد و کههردار او را
حيات میبخشد ،تنها در اين فضا انسهان
با انوار الهی مأنوس است و به ا القهی
مناسبِ حف دائمی چنهين انسهی مبهادرت
هود،
هد:یِ رازآله
هوع زنه
هن نه
هیورزد .ايه
مه
پرستشی روشن است که داوند در آن نقش
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دارد و نه يهک نهوع پرسهتش مهبه کهه
انسان را از ارتباط با هدا دور نگهه
دارد.
ّ
حيههات فعههال در هههر دوره از تههاريخ
تشيع نيز به اندازهای بهوده اسهت کهه
شيعيان توانسهتهاند بهه نحهوهی حيهاتِ
راز:ونهی زهرای مرضهيه پاسهخی مثبهت
دهند و درصدد تقليا زهرا در نيايند.
سقوط وقتی واقع میشده که شيعيان نگاه
به شخصيت راز:ونهی حوراع انسيهی عال
را از دست دادنهد و او را در حهّ
د يهک
ههرو کاسهههتند و
ههيبتزده فه
ههانوی مصه
به
حماسهسازی و تاريخسازی او را نديدنهد
هالً يهک
و سر:رم جدالهايی شهدند کهه عمه
انحراف بود در ن ر به شخصيت راز:ونهی
زهرای مرضيه ،در حالیکه حقيقت موضوع
همچنان پنهان نگه داشته شده است.

فر
مقابل

اسالمدوستي فاطمه با جريةان

نهتنها شخصيت زهرای مرضيه يهک راز
است تا لوت انسانها با دا رونع اص
ود را پيدا کند ،حتی حضور تاريخی آن
هدند
هه وارد شه
هايی که
هحنه هه
هرت در صه
حضه
سراسر راز اسهت و آن هه رازی بسهيار
ع ي و لذا ا:ر انت ار داريهد آن راز
را از زبان بنده بشنويد که اين ديگهر
راز نخواهد بهود ،بايهد بتهواني بها
ِ ن ر به راز ،توجه هود را بهه
رويکرد
حرکههات و سههکنات و :فتههار آن حضههرت
بيندازي  .يک ملت در طول تهاريخِ هود
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میتواند به نور زههرا زنهده بمانهد.
حضههرت در آن طبهمیفرماينههد« :چههون
پيامبر رحلتکرد ،دورويهي و نفهاق در
ُْ حسْهكُ
ة
ْ فهيك
شما آشهکار شهد - :ظههرت
ّ
ْ بي ريدار :شهت و
ِ  -و کاالي دين
ِفاق
الن
هر انسان :مراهي دعهويِ دينهداري سهاز
کرد» مالح ه کنيد حضرت چگونه شراي پس
از رحلت رسول دا را براي مردم جهان
تحليا میكنند تا معلوم شهود چشهمی در
آن مرحله از تاريخ نگران وضعی بود که
پيش آمده و میدانست چهه چيهز در حهال
وقوع است .البته هميشه بها ظههور ههر
دينی افهرادی کهه بهه حقيقهت آن ديهن
آ:اهی نداشهتهاند بودهانهد و واهنهد
بود ولی مشکلی کهه زههرای مرضهيه را
نگران کرد اين بود که حاکميت و هدايت
جامعه از دست دينشناسان واقعی بيهرون
ً غفلت از ن ر به علی با
رفت و حقيقتا
ّ مسههتودع در شخصههيت
نديههدن راز و سههر
هام
هدهای در مقه
هد و عه
هاز شه
هه آغه
فاطمه
ليفهی رسول دا بيگانهه از هر:ونهه
رازانديشی ،عمالً هر قداستي را ناديهده
:رفتند .در چنين شهرايطی ا:هر زههرای
مرضيه به صحنه نمیآمد مصهيبت بزر:هی
جهان اسالم را فرا مهی:رفهت ،وای ا:هر
اسالم ،فاطمهه نداشهت 07.مشهکا جامعههی
ّهرا بهتههة قلههب
 - 07صههاحب كتههاب «فاطمههةالز
المصطفي» در ص 006از اميرالمؤمنين نقها ميكنهد
ِمهة له ْ ُ
ْهرفِ
يع
كه فرمودند ...« :و لعمري لوال فاط
ْ
ُن»...؛ يعني به جان ودم سو:ند،
ّالو
ُون الض
ِق
ُناف
الم
ا:ههر فاطمههه نبههود ،منههافقين :مههراه شههنا ته
نميشدند.»...
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دينی اين نيست که افراد منافع و دورو
هه بههوده و
هافع هميشه
هتند ،منه
در آن هسه
واهد بود ،مشکا جامعهی دينی اين است
ّهال چنهين
که مردم نسهبت بهه حضهور فع
افرادي در امور اجرايی و فرهنگی حساس
نباشند .اين بود آن مشکلی کهه زههرای
مرضيه با آن روبهرو بود و متوجه شهد
هت و
هه معنويه
هده که
هری در مي هدان آمه
فکه
ارتباط انسانهاي جامعه با آسمان غيب،
مسههئلهی اصههلیاش نيسههت و ايههن اسههاس
ويرانی يک جامعهی دينی است.
فاطمه زهرا از آن جايی کهه ماننهد
همهی اولياع الههی ن هر بهه حقيقهت و
«وجههود» دارنههد ،بههه چيههزی مهها فههوق
حادثههای جزئی ن ر دارند و به رسالتی
ههی
ها حادثه
هه در مقابه
م هیانديش هيدند که
هده
هه عهه
هت آن را به
هده م هیبايسه
پ هيشآمه
بگيرند .و آن عبارت از :شودن جبهههای
بود که به مبارزهای مقدس منتر شود تا
روح رفته از اسالم به اسهالم بر:هردد و
ن می دوباره بين انسانِ زمينی و حيهات
هان
هود و جهه
هرار شه
همانی برقه
هویِ آسه
معنه
کنونی به بلهو و کمهال هود برسهد و
پايان يابد.
بعد از رحلت رسول دا حاکميتی بهه
ميان آمد که اسالم را پذيرفتهه بهود و
ً
آن را دوست ميداشت ،اما اسالم را صرفا
براي آبادی دنيا می واسهت در حالیکهه
فرهن فاطمی در عين عالقمندی به اسالم،
انسانی را میپروراند که حيات هود را
در فداشدن برای اسهالم می واههد و نهه
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هود .در فرهن ه
هرای ه
هالم به
هدن اسه
فداشه
ّهک
فاطمی عزم ما آن است که مها در تمل
اسالم باشي  ،نه اسالم در تملک ما.
عرُ کردم غفلت از ن ر به علهی بها
ِ ُ
مسْههتودع در شخصههيت
ناديههده:رفتن راز
فاطمه آغاز شد و با بر:شت به شخصهيت
فاطمه ،بر:شت به سيره و سنت علی و
اها البيت پيامبر آغهاز مهی شهود و
باِل ره بشهريت در جايگهاه صهحيح هود
قرار می:يرد و از غيبت ههزار و چههار
هد و
هات میيابه
هرا نته
ِ زهه
هالهی راز
صدسه
دوباره رازانديشی به بشريت برمی:هردد
و آنچه پس از رحلت رسول دا ناپديهد
شد ظهور میکند 08.مواجههه بها راز يها
«وجود» که عهين حيهات اسهت و پرسهتش،
تنها در آن حالت محقع میشود و معنهای
ود را بهاز میيابهد .ديگهر انسهانها
اسالم را برای ود نمی واهند بلکه ود
را برای اسالم می واهنهد .فاطمههزهرا
در همههين راسههتا حاضههر شههدند همهههی
مصيبتها را بهرای اسهالم تحمها کننهد،
بنياميههه و بنيعبههاس ههه اسههالم را
مي واستند تا به نام اسالم و به عنوان
ليفهی پيامبر بر مردم حکومت کنند و
نفس اّ
مارهی ود را ارضاع نمايند ،ولي
 - 08همچنان که قبر زهرای مرضيه آشکار میشود
در حالیکه در آن زمان حضرت زهرا به حضرت علهی
ًْ
ّ
فرمود بودند« :و اْ
ِهي
ِهذا َ ْبرن
ِي ب
ْر
ِي قب
ال ف
ِي لي
ِن
دف
ُ َّ
اَِ »على جان مهرا شهبانه بهه هاك
ِي رسُول
ِيب
حب
بسپار ،اين نحوه را پدرم پيغمبر دا به من بر
داده.
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اهاالبيهههت هههود را بهههرای اسهههالم
مي واستند و در حّ
د فداکردن جان از آن
دفاع كردند و همههدر راه اسهالم شههيد
شدند و نگذاشتند نگاه وجهودی از مهتن
اسالم به نسهيان رود و بهه همهين جههت
هنوز در زبان مسلمانان ن ر به راز به
چش می ورد ،رازی که با انقالب اسهالمی
با در شند:ی بيشتر ظهور کرد و انقهالب
اسالمی تنها با چنين نگاهی حف میشهود
ها
هه مه
هه به
هد و فاطمه
هیيابه
هه مه
و ادامه
فهمانههد مواظههب باشههي دنياطلبیههها
چش های مها را از آسهمان معنويهت بهه
زمين معطوف نگرداند.
وقتي حضرت صادق ميفرمايند :لع از
هدهاند،
هته شه
هاز داشه
هه به
هنا ت فاطمه
شه
معلوم میشود شنا ت آن حضرت کار هرکسی
نيست و بايد بداني اين بازداشتهشهدنِ
لع از شنا ت فاطمه نهتنها نسبت بهه
مقامات معنوي حضرت مطرح اسهت حتهی در
موضع:يريهاي سياسي ايشان ه رازهها و
رمزها نهفته است كه به راحتي نمیتوان
ً
ُنه آنها دست يافت .زيهرا حقيقتها
به ك
نگاه سياسی حضرت ،حضور جاودانهای است
هی
های سياسه
هاريخ و از نگاههه
هول ته
در طه
زود:ذر بسيار متمايز است .اين سياست،
همانايدهی د:ر:ونناپذيری اسهت کهه در
ً بهه سهاد:ی
هستی ريشه دارد ولی عموما
از آن می:ذرند و از اين جهت از من هر
لع ناپديد میشهود و لهع از فهه آن
باز داشته شد ،همانطور که از فه ذات
اليتغير الههی محرومنهد .زيهرا شهنا ت
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چنين حقايقی حياتی ديگر را طلب میکند
هه و
هت و مواجهه
هی اسه
هان ذاتبينه
هه همه
که
زيستن با راز و حقيقت را میطلبد.
هرچند نسيان نسبت به «راز» با رحلت
رسههول ههدا و غفلههت از فرهنهه اههها
البيت آغاز شد اما با حضور فاطمهه
در تاريخ ،مسلمانان و به صوص بسياری
از شههيعيان ،توانسههتند در درون افههع
ِ
:شودهشده توسه زههرا در رمهز ميهان
ظهور و فایِ راز قرار :يرند و از اين
رو زبان عرفا هنوز نشانی از راز دارد
و آن فرهن از فه حضور تاريخی زهرای
مرضيه محروم نيسهت و بهر ايهن اسهاس
حضرت روحهللا«رضوانهللاتعالیعليه» در کنار فقه و فلسهفه
بر عرفان نيز تکيه دارد.

غدير افقی که ششوده شد
حضرت زهرا در طبهی هود در مسهتد
هردم
ههی مه
هد« :اي همه
هه ميفرماينه
مدينه
بدانيد؛ عّ
دهاي که تا ديروز زير سايهی
رفههاه مينشسههتند و علههي ميرفههت سههر
ِ
اژدهههاي فتنههه را ميترکانههد ،امههروز
ميداندار جامعه شهدهاند » فاطمهه در
اين جمله معلوم میکنند در شرايطی کهه
ً غير ممکن بوده
امکان پيروزی حع شديدا
و تنها کسانی حاضهر بودنهد بها باطها
مقابله کنند که چش بهر ملکهوت عهال
ُبهت اها باطها
دو ته باشند  -تا بتوانند ا
را به چيزی نگيرند -علی پا بهه ميهدان
می:ذاشههت .علههی بههود کههه نشههان داد
واقعیترين واقعيات و حقيقیترين حقيقت

 .......... 194مقام ليلةالقدري حضرت فاطمه س

دا است و حيات ود را در ارتباط بها
دا جسهتتو میکهرد و نهه در فهرار از
شمشيرها .ولی ا:ر در ادامهی کار ،دا
در فا رود و اميال انسانی جهای هدا
نشيند ،پايههای دينداری سست میشهود و
تأکيد بر غدير برای آن است که دا در
فا نرود و انسان به عنوان فاعا همهی
کارها در جای دا بنشيند .مقام مع ه
رهبري«حفظهههللاتعايل» در سالگرد غهدير فرمودنهد:
«غدير؛ يعني :زينش عل و تقوا و جهاد
و ورع و فداکاری در راه هدا و سهبقت
در ايمان و اسالم  ...ايهن يهک قضهيهی
ارزشی است»03.
فرق غدير با سقيفه در اين اسهت كهه
يك جريان به حاكميهت نيروههاي ارزشهي
حسّاس است و لذا بر فرهن غدير تأكيهد
دارد و يك جريان چيزهاي ديگري غير از
حاكميت ارزشها برايش مه است« .غدير»
يعني حاكميت كسي که فدايي اسالم است و
ايهههن غيهههر از حاكميهههت سياسهههيون
اقتصادمحور است ،آنه نه اقتصادي كهه
هاه و
هه رفه
هد ،بلكه
هردم باشه
هع مه
هه نفه
به
اقتصادي كه به نفع طبقهای هاص اسهت،
يعني حاكميهت ويژه هواران اقتصهادي و
قدرتطلبان سياسي ،البته با حف شخصيت
ديني و نه حف ارزشهاي ديني.
سقيفه يعنهي حهاكميتي کهه ميتوانهد
بيشتر فتحکند و بيشهتر پهول درآورد و
هر
هه ا:ه
هت كه
هوم اسه
هتا معله
هن راسه
در ايه
ِ کار آينهد،
اميرالمؤمنين علي بر سر
 - 03بيانات در تاريخ .0353/3/21
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ويژه واران اينچنين ثروتمند نميشوند.
چون حضرت مو را از ماست میکشيدند.
حضرت فاطمهه در ادامهه ،طهاب بهه
آنهايی که می:ويند ا:هر علهی حهاک
میشد در جامعه فتنه بر پا می:شت و ما
کار را به عهده :هرفتي تها فتنهه را
بخواباني  ،میفرماينهد« :شهما کتها و
ُْ
ِْ
ْت
ً زعم
ِدارا
بت
فتنه واباندن کتا؟ » «ا
ْف ْ
هراي عمها هود بهانهه
ِ»؛ به
ْنة
ِت
الف
و
آورديد كهه از فتنهه ميترسهيدي  .بهه
تعبيهههر امهههروزياش مي:فتنهههد ا:هههر
اميرالمههؤمنين و پيههرو آن جوانههان
ّهي و بسيتي و روحانيون سر کهار
حزبالل
بيايند ،روشنفکرها زير بار نميروند و
فتنه ميشود .لذا کسی را حهاک کردنهد
ِ الئيک زمينهی پهذيرش
که طبقهی روشنفکر
او را داشته باشهند ،غافها از آن کهه
وقتی بر ارزشها تأکيد نشهود کهار بهه
جههايی میرسههد کههه يزيههد شههراب وار
ِ
ميمونباز حاک میشود و حاصا آن شهادت
واهد بود 21
امام حسين
زهرای مرضيه در آن فضا روشن کردند
روحی که به حضور حضهرت حهع در جامعهه
حساس نيست و به فارفتن و ناپديدشهدن
حههع را نمیفهمههد ،اشههخاص معنههوی را
برنميتابد ،حاال آن شخو چه علي باشد و
چه حسين باشد و چه فاطمه .راز ايهن
 - 21براي بررسی بيشتر اين موضوع میتوانيد به
کتاب «راز شادی امام حسين در قتلگاه» از همهين
مؤلم قسمت «چه شد كه كهار بهه قتها امامحسهين
كشيده شد؟» رجوع فرماييد.
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مسئله در آنجاست که وقتی انسهان هود
را به عنوان اسهاس هسهتی تصهور کهرد،
«وجود» به عنوان راز همههی عهال  ،در
فا میرود و زند:ی ديگهر بها لهوت و
تنهايی با دا همراه نخواهد بود و با
شهادت حضرت سيد الشههداع اوج غيبهت
تتليات انوار الهی آشکار شد و معلهوم
شد چرا بايد فاطمه به عنهوان حهوراع
انسيه همواره در متن مناسبات فهردی و
اجتماعی مسلمانان حاضر باشد و سهارتِ
به حاشيهراندن شخصيت راز:ونهی زههرا
چه اندازه زيانبار است.
عتيب است كهه جههان اسهالم هنهوز از
نحوهی حضور و فای زهرا عبرت الزم را
نگرفته است .در حالی که «راز» در عين
آنکه ود را ظاهر میکند در همان حهال
امتناع میکند .تا هرکس نتوانهد آن را
درک کند و اين اصيت هر رازی است کهه
در عههال وجههود دارد و تنههها کسههانی
میتوانند در ذيا فرهن غدير در ن هام
اسالمی درسهت انتهام وظيفهه کننهد کهه
قاعدهی ظهور و فایِ راز را بفهمنهد و
ا:ر يک چش به برنامههای هود دارنهد
چش ديگر را از نحوهی حضور رازهها در
عال بر ندارند تا :رفتار ناپايهداری
در برنامههايشان نشهوند و سرنوشتشهان
به سرنوشت فرهن مدرنيته و بیآينهد:ی
آن :ره نخورد و عمالً از هدايت:ری الهی
در امور محروم شوند و حضهرت حهع  -بهه
عنههوان اسههاس راز -آنههها را بههه ههود
وا:ذارد.
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به ود وا:ذاشتگی نهتنها منتهر بهه
آتشزدن انهی فاطمه می:ردد بلکه بهه
تصمي هايی منتر میشهود كهه فهرداي آن
روز حسين را شهيد کنند .جامعهای که
با چش برداشتن از فاطمه و غفلهت از
رازهای عال ملکوت ،توسهعه بهه صهورت
غربی برايش مه شد و تتلی ايمهان بهر
قلبها را به چيزی نگرفت بهه کمتهر از
شهادت امام حسين راضی نمیشود ،زيرا
هود
ّهر او را مهزاح
او را و طرز تفك
ميداند و معنهای پيهدا و ناپيهدابودن
هيتهای
راز را نمیفهمد تا جايگهاه شخصه
معنوی را در هستی بفهمد و بهه تعهادل
الزم برسد .لذا حضرت زههرا در ادامهه
ميفرمايند :شما كه مي:وييد براي دفهع
ههد «اال؛
ههذف كرديه
ههي را حه
ههه ،عله
فتنه
ٌ
ِي ْ
ُ
َّ
َّ
ْ
ُ
هة
هن لمحيطه
ِن جهه
هقطوا و ا
ِ سه
ِتن هة
الف
ف
ب ْ
ِرين»؛ بدانيد كه ودتان با اين
ِالكاف
ّ بهر
كار در فتنه سقوط كرديهد و جههن
هات
هن کلمه
ها ايه
هت .به
هي اسه
هافران محه
كه
رازهای مهمی در امور سياسی روشن شد و
شيعه معنا پيدا کرد .سياسهيون عهال ،
فتنهههای را مطههرح مينماينههد و يهها
فتنهسازی میکنند تا حاكميت ارزشها را
از بين ببرند و شيعه تنها مکتبی اسهت
که در چنين فضايی از مقاومت دسهت بهر
نمههیدارد ،زيههرا میدانههد فتنهسههازان
ودشان فتنهاند و مانع حاكميت ارزشها
واهند بود و ا:ر ه عّ
دهاي شهعارهايی
ضّ
هت:رمي
د ارزشهای الهی ميدهند بهه پشه
آنهايی است کهه بهه جهالهت نسهبت بهه
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حقههايع غيبههی رسههميت میبخشههند و آن
شههعارها را در مقابهها ديانههت معتبههر
میشههمارند و انديشههههايی را کههه از
ارزيابی و فه جس انسان و جس طبيعت
باالتر نرفته است ،غايت عل انسان بهه
حساب میآورند ،در حّ
دی که بيرون کشيدن
فسياهای موجوداتِ منقرُشده در زمين را
بيشههتر بههه عنههوان علهه بههه رسههميت
میشناسند تا ظهور دادن حقهايع موجهود
در عال غيب و معنا را.

هدايت مردم ،به دست مسئولین است
ُْ »
ْك
ِهن
ْهات م
در ادامه فرمودند« :فهي
از شما اين كار يلي بعيد بود و «چهه
زود رن پذيرفتيهد »؛ حهاکی از آنکهه
اصحاب رسول دا در ابتدا همهراه بها
آن حضههرت راهههی را شههروع کردنههد کههه
انت ار نمیرفت در ادامهی راه انتخهاب
ديگری نمايند و اين نکته نيز در ايهن
جمله نهفتهه اسهت کهه ا:هر در جامعهه
انسانهای پاک مسئوليتها را بهه عههده
داشته باشهند ،مهردم رنه مسهئوالن ،را
ميپذيرند و پاک و پاكتر ميشوند و ا:ر
انسانهای سطحی و دنيا طلب مسهئوليتها
را بهدست :يرند مردم نيز به سرعت رن
پاکي
آنها را ميپذيرند .پس میتوان با
ِ
مسئوالن ،مردم را پاک نگه داشت و ايهن
غيرممکن است که حاکميت جامعه به دسهت
ّقي باشد و مهردم
انسانهای متعالي و مت
به تقوا و تعالی :رايش نداشته باشهند
و جامعه با انهواع انحرافهات روبههرو
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شود .بر همان مبنا حضهرت فاطمههزهرا
ميفرماينههد :اينقههدر کههه مههردم بههه
مسئوالنشان شبيهاند به پدر و مادرشهان
شبيه نيسهتند و حساسهيت آن حضهرت بها
توجه به چنين امر مهمی است و :ريههای
آن حضرت به آن جهت اسهت کهه بها حهذف
حاکميت علی چيزی نمی:ذرد کهه نسهلي
:مراه شاکلهی جامعه را تشکيا میدههد.
زيرا وقتی حاکمان حقوق شههروندی مثها
زهرای مرضيه را رعايهت نکننهد و بهه
مالکيت افراد احتهرام نگذارنهد بايهد
منت ر طرات بسيار بزرگتر بود .حضهرت
دارند با انتقاد از تملهک فهدک توسه
هيئت حاکمه فرايند آيندهی جهان اسهالم
را متذکر میشوند کهه در آن حهال ههيچ
حقوقی به رسميت شنا ته نمیشهود .ا:هر
هما از
کسی يک تومان از من برداشت و شه
اعتراضی که من به او کردم ساده عبهور
کرديد -که يک تومان پول قابا تهوجهی نيسهت-
به فرهن تتاوز به حقوق ديگران رسميت
بخشيدهايد .حساسيت حضهرت فاطمهه بهر
روی فدک ،شعار آن حضرت است تها روشهن
کنند هيئهت حاکمهه نمیتوانهد پاسهدار
حقوق افراد باشد و در چنين شرايطی به
آيندهای پيشرفته اميد نداشته باشيد و
بدانيد اين:ونه آرمان:رايی و وشبينی
که شما بها حهذف امهام معصهوم دنبهال
میکنيد جز ناکامی به همهراه نهدارد و
هر :امی که در اين فضها بهرای سها تن
جامعهی ود برمیداريد حرکتهی اسهت در
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جهت پايان زند:ی آرمانی که اسالم برای
شما آورده بود.
هه در
هرت فاطمه
هع:يري حضه
هت موضه
ظرافه
نتيتهاي است كه بها طهرح اعتهراُ بهه
تملک فدك به هيئت حاکمه پيش ميآيد ،و
ّمی است که جامعه :رفتار
روشننمودن توه
آن شده بود و حضرت پيشبينی میکنند در
اثر آن حاکميت ،جامعه با چيزی مواجهه
میشود که تالش داشت از آن عبور کنهد و
حركات و سكنات فاطمهزهرا از آن طريع
راز و رمز ناکامی جهان اسالم را متذکر
شد ،راز و رمزي كه فق انسانهاي دقيع
و راز بين به عمع آن دست يافتند ،کهه
انسان در هنگامی توفيع سها تن هود و
جامعه را دارد که در کنار کتاب وحهی،
انسانی را در صحنهی مديريت جامعه مهّ
د
ن ر ود داشته باشد کهه واسهطهی بهين
ارُ و سماع است.
معنههای آنکههه می:ههوئي فاطمههه در
سراسر شخصيت ود رازی پيدا و ناپيهدا
است از اين جهت است که از يک طرف بهه
راحتی میتوانی او را ناديهده بگيهری،
بدون آنکه به ظاهر آبی از آبهی تکهان
بخههورد و از طههرف ديگههر ا:ههر او را
ناديده بگيری تمام تالشهايهت بیثمهر و
پوچ واهد بود و در ناکامی کاما فهرو
میافتی .کسانی که متوجهه قهرب و ُ
بعهد
هده:رفتن
هد ناديه
هتند میفهمنه
هوی هسه
معنه
فاطمه چه سهارتهای زيانبهاری بهرای
فرهن يک جامعه پيش میآورد ،جامعههای
که نياز دارد ماوراع عهال محسوسهات،
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به حقايع ن ر کند تها در تعهادلی کهه
نيازمند آن است زند:ی نمايهد و محهرم
ّ عال و آدم شود.
سر
معنای مقابله با فاطمه
مالح ههه فرموديههد كههه مقابلههه بهها
فاطمه ،با هر بهانهاي که باشد ،بهر
از شرايطی میدهد کهه بهر روي معنويهتِ
راز ،چنگال کشيده شد و وجهود فاطمهه
در تاريخِ صدر اسالم و با نقشی که حضرت
به عههده :رفتنهد چنهين بهری را بهه
:وشها رساند و روشن شد چگونه با رحلت
رسول هدا انفصهالی بهين جامعههی آن
زمان با حقيقت به وجود آمد و يک نهوع
تمايالت کاسبکارانه جای تمايالت معنهوی
نشست و عربيهت بهه جهای اسهالميت جهان
:رفت.
معلوم شد در پشت آتشزدن آن انه يک
فکر نهفته بود و نه يك شخو و به همين
جهت در ابتداي امر نمیتوان فاطمه را
شنا ت مگهر اينکهه بتهواني انديشههی
دشمنان حضرت را بشناسهي زيهرا آنچهه
واقع شد تقابا دو فکر بود: .فتهانهد:
«ُ
ُ اِلشياُ
ِها» ،يعني چيزهها
ِأضداد
ع ب
تعرف
هك ض هّ
هوان
هر ميته
ها بهته
د آنهه
هه كمه
را به
شنا ت ،آري اين قاعده در شنا ت نسهبيِ
موضوعات ،قاعدهی وبي است ،و میتهوان
از طرز فکر و عما دشمنان زهرا که در
طول سالهای متمادی ظهور کرد ،بفهمهي
فاطمه چگونهه بهوده اسهت کهه اينهان
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شخصيت او را بر نتابيدند و اين چنهين
عتوالنه با او بر ورد کردند.
عرُ شد نحهوهی حضهور فاطمههزهرا و
همهی اهاالبيت در جامعه ،مثا حضهور
نور است و بههمينجهت شنا ت آنها مشكا
ِ روز:هار
است ،همينطور که ا:هر از اول
تهها آ ههر روز:ههار ورشههيد همچنههان
ميدر شيد کسی نميفهميد نور يعني چهه،
ولي وقتی ورشيد غروب کهرد و دوبهاره
طلوع نمود از مقايسهی بين «تاريکي» و
«روشنايي» معلوم میشود «نور» چيسهت و
اين معنهيِ «ُ
ُ االشْهياُ
ِها»
ْهداد
ِاض
ع ب
ْهرف
تع
است .دشهمنان فاطمههزهرا در راسهتای
تحميا حاکميت ود بر علی ريسمان به
:ردن آن حضهرت اندا تنهد و بها تمهام
ِ انههی فاطمههی زههرا را
عصبانيت در
20
آتههش زدنههد .دهکههدهی فههدك را تملههک
ِ انهی حضرت فاطمهه و
 - 20در مورد آتشزدن در
آن بر ورد عتيب با حضهرت علهي عهالوه بهر متهون
ّت كه سخت تحتفشهار بودنهد
ّي مور ين اهاسن
شيعه ،حت
نيههز هرچنههد نههاقو ،واقعههه را ذكههر كردهانههد.
ابنابيالحديد در شرح نهجالبالغهه ج ،0ص 037و ج،2
ص 03پس از ذكر سند مي:ويهد :ابهابكر بهه دنبهال
علي فرستاد و از او بيعت واست ،و علهي بيعهت
نكرد و با عمر شعلهاي از آتش بود .فاطمه عمر را
ً
بن ْ
ّ
در انه ود ديد و :فت« :ياْ
ّاب اراك ُ
ِقا
محر
الخط
ِ
ِهه
ْهوی فيمها جاع ب
ِك اق
علی بابی؟ قال :نع ْ ،و ذل
اُ
ِیٌّ فبايع»؛ اي پسر طهاب مهيبين
ِ و جاع عل
بوك
ِ انهی مرا آتش بزني؟ :فهت :آري ،و
كه مي واهي در
اين آتشزدن در آنچه پدر تو آورده ،استوارتر است،
و علي آمد و بيعت كرد.
ّت عادتشهان آن
با توجه به اينكه مور ين اها سن
است كهه در آنچهه روايهت ميكننهد ،از ذکهر آنچهه
برايشان مشکا ايتاد میکند ودداری میکنند و ا:هر
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كردنههد ،حرمههت فاطمههه را شکسههتند،
فاطمهای كهه رسهولهللا در مهورد ايشهان
فرمودنههد« :آزار او آزار مههن اسههت و
آزار من ،آزار دا اسهت» .ا:هر معنهي
اين نوع دشمنيها درست تحليا شود معنی
حضور تاريخی فاطمه روشن واههد شهد.
ا:ر موضوع ،موضوع سادهای است و هيئهت
حاکمه در جايگاه محکمی تکيه زده اسهت
و از هويههت و مشههروعيت الزم بر ههوردار
است و حضور و عدم حضهور فاطمهه چيهز
عمههدهای نيسههت ،اينهمههه حساسههيت چههه
معنايی دارد که از طريع هيئهت حاکمهه
نسبت به علی و فاطمه اظهار میشود؟
ا:ر فاطمه به عنوان مالک رضهايت هدا
ّهال حاضهر
در صحنهی جامعه به صورتی فع
نمیباشد و نسبت به آنچه بايد اعتهراُ
کند ،سکوت میکرد ،آيا تصور مسهلمانان
در جهان اسالم از مسهلمانیهمانی میشهد
که صديقهی طاهره با اعتهراُ هود آن
ّ چيزی نمی:هذرد کهه
را نشان داد؟ مسل
با باز وانیِ تاريخی که در آن تاريخ،
فاطمه با حرکات ود جايگاه جريانهای
صدر اسالم را روشن نمود ،تهاريخ قدسهی

ّه شوند در روايت تهاريخی هود ،عليهه لفهاع
متوج
روايت ميكنند از روايت ود دست ميكشند ،بايهد در
چنين فضايي روايات آنها را بررسهي كهرد .چنانچهه
ابراهي بنسعيدثقفي با طرح سند روايت مي:ويد« :وهللاِ
الد ان قْ
ُّ
ِ»؛ يعنهي
ِه
ْت
د د ا بي
ّي رَی
ِيٌّ حت
ما بايع عل
به دا سو:ند علي بها ابهابكر بيعهت نكهرد ،مگهر
اينكههه ديههد دود دا هها انههه شههد .امامشناسههي،
آيتهللاحسينيتهراني ،ج  ،01ص. 338
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ما شروع میشود و دوباره زند:یِ همهراه
با راز به بشريت برمی:ردد.
عرُ شهد «مها از اينکهه بهر چههرهی
فاطمهی زهرا چنگال کشهيدند فهميهدي
شراي طوري بوده که با راز و معنويهت
دشمنی میشده» و اين بر حکايهت از آن
دارد که تاريخ غير قدسی مها در جههان
اسالم از آنجا شروع شده و اين در حالی
بوده که تمام مردم مدينهه ميدانسهتند
پيامبر فرمودهاند« :فاطمه پارهاي از
جان من است ،هرکس او را رعايهت كنهد،
مرا رعايت كرده و ههر كهس او را آزار
دهد ،مهرا آزار داده اسهت» 22،و همهين
مردم شنيدند حضرت فاطمه بعد ازمالقات
با ليفه اول و دوم ،فرمهود« :مهن از
اين دو پيش هدا شهکايت مهيکن و مهن
نسبت به آنهها غضهب دارم» و مهردم از
هاهی
هد کوته
هام میدادنه
هد انته
هه بايه
آنچه
کردند و از اين جههت تهاريخی کهه بها
قداست تمام در زمان رسول هدا شهروع
شد در فا رفت و از آن به بعهد ديگهر
از تتليات انوار الهی در قلبها بهری
نيسههت و داونههد مههردم را بههه ههود
وا:ذاشت و مردم نيز به جای جسهتتو از
دا :رفتار جستتوی دنيای بيشتر شدند.

ِّ الرجا عن
« - 22صحيح بخاري» ،ج ،7ص ،37باب ذب
ابنته فيالغيرة و االنصاف.
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ةه
ةت بة
ةه ،برششة
ةه فاطمة
ةت بة
برششة
تاريخ محمدی
ابنقتيبه متوفاي سال  271هتهري بهه
هاب
ّت در كته
ها س هن
هور اهه
هك مه
هوان يه
عنه
ُ
ُم هر
هال ع
هة آورده« :قه
هة والسياسه
االمامه
ّ
ْ
ِمة فإنا قهْ
د
ِلي فاط
ِنا ا
ت ب
ِع
ِنطل
ِ ا
ْر
ِِلبيبك
ً
ْ
ْ
ْناها ،فانطلقا جميعها ،فاس تأذنا
ْضب
اغ
ْ
ِمة ،فله ْ تهأذن لُ
ِيها
همها ،فأت
علي فاط
ه فاد لُ
َّماُ
ّها قعهدا
هماها ،فلم
ً فكل
ّا
ِي
عل
َّ
ْ
ْ
ْ
َّ
ِ ِ فسهلما
ِلي الحهائ
ْهها ا
ِندها حولت وج
ع
ُُّ
ْهماالسَّهالم»؛ يعنهي
د علي
ْها فل ْ تهر
علي
عمر به ابابكر :فت :بها مهن بيها تها
بروي به سوي فاطمه كه او را ناراحهت
و غضبناك كردهاي  .هر دو آمدنهد و از
هرت
هتند ،حضه
هازهی ورود واسه
هه اجه
فاطمه
اجازه ندادند ،دمت علي آمدند و با
او صههحبت كردنههد و حضههرت را واسههطه
كردند ،باال ره چون دا ا شدند ،نزديهك
فاطمه نشستند ،فاطمهزهرا صورت هود
را از آنها بر:ردانهد و روي بهه سهوي
ديههوار كههرد .ابنقتيبههه در ادامههه
مي:ويد :ابابكر شروع به سخن كهرد تها
هه
هه فاطمه
هدك را به
هدن فه
هت برنگردانه
ّه
عل
توجيه كند ،فاطمه فرمود :آيا بخوان
هه
هدا كه
هول ه
هخني از رسه
هما سه
هراي شه
به
بدانيد و بهه آن عمها كنيهد؟ ههر دوي
آنههها :فتنههد :آري .فاطمههه فرمههود:
«اْ
نشُ
ُهول:
ُما هللا ال ْ تسْمعا رسهولهللا يق
دك
ْ
ِهن
ِمهة م
ِضاي و سهخ ِ فاط
ْ ر
ِن
ِمة م
ِضا فاط
ر
ْ
ْ
َّ
َّ
ْ
ِبنتي فقد احبن
ِمة ا
سخطي ،فمن احب فاط
ِيّ
ْ اسْهخ
ْضهاني و مهن
ِمة ار
ْضي فاط
ْ ار
و من
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ِمة فقْ
د اسْخطي؟»؛ شهما را بهه هدا
فاط
قس ميده آيا از رسهول دا نشهنيديد
كه مي:فت :رضايت فاطمه ،رضايت من است
و ش فاطمهه ،شه مهن اسهت و ههركس
فاطمه د تر مرا دوست دارد ،مرا دوسهت
داشته و هركس فاطمه را راضي كند ،مرا
راضي كرده و هركس به ش آورد فاطمهه
را ،مرا به ش آورد .آيها ايهن سهخن
رسول دا را نشهنيديد؟ :فتنهد :آري،
اين را از رسول دا شنيدي  ،فاطمه
ه :اَّ
فرمود« :ف ّ
ُِ
ِكتُ
ُمها
ِنك
دهللا و مالئ
ُشْه
إني ا
ُ
ْ لقيت
ِن
ُماني و لئ
ْت
ْضي
ُماني و ما ار
ْت
اسْخط
ُوُ
ْه» 23هدا و مالئكهه
ِلي
ُما ا
تك
ِي الشْك
َّب
الن
را شاهد مي:يرم كه شما به جاي اينكهه
در رضايت من كوشا باشيد مرا بهه شه
آورديد و چون پيامبر را مالقات كهن ،
شكايت شما را به سوي او واه برد .و
بدين طريهع و بها ايهن بر هورد حضهرت
فاطمهی زهرا نشان دادند که با رحلهت
رسول دا و تشکيا هيئت حاکمهای غيهر
از علی ،تاريخ ديگری شروع شهده کهه
ادامهی تاريخ محمد نيسهت و اينتاسهت
که تا ما معنای بيهرونرفتن از تهاريخ
هواني
هي نمیته
هدی را نفهمه
هدسِ محمه
مقه
آنچه در جهان اسهالم می:هذرد را درسهت
تحليا کني و نيز نمیفهمي چرا تا به

 - 23الغدير فى الكتهاب و السهنه و االدب ،ج،7
ص 317 :نقا از الصحاح ما َتهى بهه ابهن قتيبهة و
التاح اْلمامة و السياسهةَ ،]21 /0 [07 /0 :عهالم
النساع.]027 -023 /7 [207 /3 :
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فاطمه بر:شت نکني بهه تهاريخ مقهدس
محمدی بر:شت نکردهاي .
همهی مردم مدينه ميدانستند فاطمهه
آنقدر مقدس است که به ههرکس غضهبکند،
روي بهشت را نخواهد ديد و با اينهمهه
مههردم مدينههه نتوانسههتند در شههراي
پيشآمههده نقههش مردمههی ههود را در آن
مرحله از تاريخ درسهت انتهام دهنهد و
:اليهی زهرای مرضيه از انصار از همين
جهت بود که چرا نسهبت بهه هزان پهيش
آمده بعد از بهار تاريخی ،ساکت و سست
شدهاند .در حالیکه نقطهی عزيمت بههار
تاريخی اسالم را شمشيرهای همين انصهار
به ظهور رسهاند و بها جههادی روحهانی
هالهای
امکاناتی را آشکار نمودند که سه
سال جههان اسهالم از آن تغذيهه کهرد و
معلوم نيست چرا يهک مرتبهه در شهراي
پيش آمده اين چنين سست عما میکننهد و
از :ذشتهی ود در مقابها هواص قهريش
پاسداری نمیکنند.
اينها رازهايي است كه فاطمه زههرا
در متن تاريخ به جای :ذارده ،آيا قبر
پنهان فاطمه زهرا نمونهای از شخصهيت
و
پيدا و ناپيداي او نيست و اين كه شخِ
ِ حضرت وصيت میكنند :مرا شبانه دفن
ود
27
كنيد بهانهای باشد تا از ايهن طريهع
 - 27در ارشادالقلوب ص  233و صحيح بخاري ج ،3
ص  88باب غزوه الخيبر هست كه« :علي ،فاطمه را در
شب دفن نمود و ود بر او نماز :زارد و ابوبكر را
بر نكرد .در ا تصاص شيخ مفيد ص  8هست كه علهي
فرمود :هفت نفرند كه به واسهطهی ع مهت و جاللهت و
سعهی روح آنها ،زمين براي حمانمهودن آنهها تنگهي
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هد و
هاريخ بپيچه
هر ته
هداي او در سرتاسه
صه
هين
هرز به
هه در آن مه
هد كه
ههاي باشه
اعالميه
ايمههان بههه حقههايع قدسههی و اسههالم
کاسبکارانه ،تها قيامهت در آن ترسهي
شده باشد؟

فهم فاطمي
اعتراُ فاطمهزهرا به حهذف علهي،
اعتراُ به انديشهای است کهه بهه هود
هود
اجازه میدههد اسهالم را بهه زعه
تصحيح کند و سيرهی رسول هدا را کهه
ً امری قدسی بود ،پشت سر بگذارد
حقيقتا
و اين آغاز فراموشکردنِ معنويت اسهت و
فاطمه با آن بصيرت آسمانی هود اصها
قضيه را وب متوجه شد و لهذا جبهههاي
با مشخصهی مقدس دانستن قرآن و سنت در
مقابا سکوالرکردن دين و دينداری :شهود
تا جوانههای قرائتهايی که بسهياری از
ابعاد دين را ناديده می:يرند بر اسالم
بخشکاند.
فاطمه نمیتواند سهاکت بنشهيند تها
هه
هاهی که
هد و نگه
هوظ بمانه
هرامش محفه
احته
سيرهی رسول هدا را عصهری میدانهد و
مدعی است دورهی آن حضرت :ذشهته اسهت،
عدالت و معنويت سکوالرشده را جهايگزين
عدالت و معنويت حقيقی بکند.
ميكند و استعداد تحما آنها را ندارد ،به واسهطهی
فيض وجود آنهاست كه به شهما روزي ميرسهد و مهورد
اعانت قرار مي:يريد و باران بر شهما ميبهارد ،از
ُذيفه
ايشان است سلمان و مقداد و ابوذر و عمار و ح
و من امام آنها هست و ايشان از آنهايي هستند كه
بر فاطمه نماز :زاردند.
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بعد از رحلت رسول هدا کسهانی بهه
ً مذهبی بودند ولی
ميدان آمدند که شخصا
ً مذهبی نبودند و در عين رعايهت
شخصيتا
آداب دين ،نسبت به همهی آموزههای دين
هود
آ:اهی الزم را نداشتند و به زعه
عزم اصالح اسالم را در سر میپروراندند،
همانطور که در زمان رسول دا بهه آن
حضرت امر و نهی مینمودند و اين همهان
الئيکسازی بود که امروز جهان اسهالم
به آن :رفتار است و زهرای مرضهيه از
ابتدا متوجه آن بود و آنها بهه هوبی
میفهميدند فاطمه چه می:ويد و چون در
مقابا او استدالل مشخصهی نداشهتند بهه
تقابا فيزيکی دست زدند.
در الل رفتارها و :فتارهای پيامبر
در قبال فاطمه زهرا ،بهه وبی معلهوم
میشود رسول دا نقش اصی برای حضهرت
هد .و
هالم قائاانه
ههی اسه
هرا در ادامه
زهه
مسلمانان ميتوانستند به وبي بهه ايهن
موضوع پي ببرند كه او مورد عنايت اص
رسول دا است ولی :ويا به راز مسئله
پی نبردند کهه رسهول هدا متوجهانهد
فاطمه در آينده مهانع انحطهاط اسهالم
واهد شد و مانع میشود سياست اسالم از
ديانت آن جدا :ردد.
فاطمه روشن کردند هيئهت حاکمهه آن
طور که شايسته است بهه نبهوت اعتقهاد
ندارد و فه نکتهای که زهرای مرضهيه
ههتنها بهرای آن دوران
:وشزد کردنهد نه
بلکه برای اين دوران نيز بسهيار سهخت
است ولی اين در کلمات فاطمه ظاهر شد
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و به همين جههت بعهد از طبههی حضهرت
زهرا ليفه در مستد مدينه باالي منبر
رفت و :فت« :مردان در انه نشسهتهاند
و زنان را ميفرستند ،مثا طحال 28که جز
به فحشا عالقه ندارد ،اينها نيز جز به
ههد؛ و زنهههان را
ههه ندارنه
ههه عالقه
فتنه
ميفرستند .مردم اين که اين حرفها را
هود»23.
زد ،روباهي بود که دمش شاهدش به
و اين عکس العما بهترين :واه است بهر
حقانيت سخن فاطمه کهه هيئهت حاکمهه؛
دورهی رسول دا را تمامشده میداند و
با شكستن حهري د تهر پيهامبر ،حهري
ها
هر په
هي زيه
ههراحته
هدا را به
هامبر ه
پيه
می:ذارد ،راستي آنهمه توصيهی پيامبر
در مورد فاطمه براي چنين روزي نبهود
هالم
هان اسه
هداري جهه
هه راز بيه
ها فاطمه
ته
:ردد؟ ما رابطههی بهين رسهول هدا و
ّ
فاطمه را رابطهی بين اجهزاع يهک کها
ِ
شگفتانگيز میبيني که انسانها را بهه
نقطههای عميقی از حقيقت میکشانند تها

 - 28فاحشهی مشهوری كه در عصهر جاهليهت بهسهر
میبرده.
 - 23ابنابيالحديد مي:ويد :اين سخنان ابهوبكر
را بر نقيب ابويحيي ،يحييبن ابو زيد بصري واندم
و :فت  :ابوبكر به چه كسهي كنايهه ميزنهد؟ :فهت:
هر سهخن
كنايه نميزند ،به صراحت مي:ويد: .فت  :ا:ه
او صريح اسهت از تهو نميپرسهيدم .نديهد و :فهت:
مقصودش علي است: .فت  :روي همهی اين سخنان تنهد،
حكومهت اسهت :فهت :
علي است؟ :فت :بلي ،پسرك
انصار چه :فتند؟ :فت :از علي طرفداري كردند ،اما
او ترسيد فتنه بر يهزد و آنهان را نههي كرد شهرح
نهجالبالغه ج 03ص. 207
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راه رستگاری در همهی دورانهها معلهوم
باشد.

دت براي همه
فاطمه و اتمام حج
شراي براي تصمي :يري مردم سخت شده
بود زيرا از يک طرف هيئهت حاکمهه بهه
عنوان صحابهی پيامبر ،ود را به رسول
دا منتسب میکردنهد و در طهرف ديگهر
فاطمهای قرار داشت که از همههی جههات
حتت را بر همگان تمام میکهرد ،چهه در
سخنان منطقی که بر زبان آورد و چه در
نسبتی که با رسول دا داشت و چهه در
سخنانی که رسول دا در بارهی او بهه
همگان :فته بهود .مهور ين نوشهتهاند:
ّل يهک انههی محقهري بيهرون
ليفهی او
مدينههه داشههت .روزي کههه ليفههه شههد،
واستند با شمع او را همراهی کنند تا
طری تهديدش نکنهد: ،ريههکرد و :فهت:
ليفهه شهدم کهه از شهمع
«واي بر من
بيتالمال مصهرفکن ؟ مهن هسهت و يهک
بز» .تا آ هر عمهرش هه بهه ظهاهر از
بيتالمال هيچ حقهوقي نگرفهت ،يهک بهز
داشت که شيرش را مي ورد ،در يک زمهين
کوچک ه ميکاشت ،و از محصولش استفاده
میکرد و حال مسلمانان در آن مرحله از
تاريخ بايد بين او و فاطمهه يکهی را
انتخاب کنند و ايهن انتخهاب ،انتخهاب
آسانی نيست مگر آنکه بتواننهد متوجهه
رسالت تاريخی ود بشوند و منشأ اعمال
آن دو را بشناسند تا دينهداری افهراد
را در ح هّ
هال
ها دنبه
هال آنهه
هاهر اعمه
د ظه
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نکنند و بدانند دين بايد به کاماترين
شکا در صحنه باشد تا آيند:ان را درست
تغذيه کند و تنها با انسانی که معصوم
باشد چنين چيزی ممکهن واههد بهود .و
اين شا صهی روح فاطمي است و پيهامبر
ههه
ههردم را متوجه
ههاه مه
ههن نگه
هها ايه
به
فاطمهزهرا نمود ،چون میدانسهت تنهها
اوست کهه میتوانهد مهردم را در چنهين
شراي فتنهانگيزي نتات دههد .فاطمههی
زهرا زنده ماند تا اين پيهام را بهه
ّهت را بهراي همگهان
مردم برسانند و حت
تمام كنند و وقتي مسئوليت ود را بهه
پايان رساند ديگر طاقت ماندن در ايهن
دنيا را در ود نديد .از آن بهه بعهد
هرکس بخواهد طا نکند راه را میشناسد
و میداند سرچشمهی قدرت حقيقی در روحی
است که به حقيقت متصا است ،اين چيهزی
هی بهه
بود که شيخ فضا هللا نوری بها تأسه
زهرای مرضهيه فهميهد و بهر مشهروطهی
مشروعه تأکيد کرد و طر اعدامشهدن را
چيز مهمی ندانست.
عرُ کردم؛ فاطمهی زهرا متوجه شدند
ً مسههلماناند
هيئههت حاکمههه ا:ههر شخصهها
هه
هالماند که
هر اسه
هدد تغييه
ً در صه
هيتا
شخصه
نمونههههای آن را میتههوان در تههاريخ
مشاهده کرد 27.و فاطمهه فهميهد چيهزی
بنا است جانشين وحی الههی شهود و بهر
 - 27بههه کتههاب «معنويههت تشههيع» از عالمههه
طباطبائی«رمحةهللاعليهه» و يا به کتاب « طر مادیشهدن ديهن»
از همين مؤلم و يا به کتاب «الغدير عالمهی امينی»
و بدعتهايی که لفاع مطرح کردند ،رجوع شود.
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ارزشهايی تأکيد :هردد کهه بهه حاشهيه
رفته بودند و ارادهی بشری بهر ارادهی
هت ارادهی
هود .در حاکميه
هاک شه
هی حه
الهه
الهی همهی ود واهیها میشکند تا همهه
ود را در دريای حع واهی غرق کننهد و
همه همان را بگويند که دا می:ويهد و
مردم با زبان انبياع با يکهديگر سهخن
بگويند ،اين آن چيزی بهود کهه زههرای
مرضيه بهرآن تأکيهد داشهت ،در چنهين
شرايطي ا:ر كسي حياتِ راز:ونهی فاطمهی
زهرا را نشناسد نمیتواند بين آن کسی
که بر ارادهی بشری تأکيد دارد و بهين
آن کسههی کههه بههر ارادهی الهههی پههای
میفشارد تفاوت قائا شود .چنين کسی به
درك ليلةالقدری که سرنوشت يک ملهت را
رق میزنهد دسهت نمیيابهد .ا:هر كسهي
توانست شخصيت تاريخی فاطمه را پيهدا
هاريخ
ههی ته
هانيِ همه
هبهاي ظلمه
هد در شه
کنه
بيدار میمانهد تها بهه مطلهع فتهر آن
برسد.
آنکه دغدغهی تحقع واليهت هدا را در
تمام ابعاد حيات ود دارد ،تمام تالشش
آن است که دين برپا شود و همهی ابعاد
زند:ی انسانها را اشغال کند ،تا واليت
دا بر زند:یها سايه افکند.
مسلمانی که واليت هدا را در جامعهه
نمیشناسد و اقامههی ديهن را در همههی
ابعههاد آن بههه عهههده نمی:يههرد عمههالً
سرپرستی امور مسهلمانان را بهه يهاوه
می:يرد و رهبری مردم را از ديگر امور
عبادی جدا میداند و آن را امری عهادی
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و در ا تيار هر فهردی قهرار میدههد و
کرامتی برای هدايت لع و تدبير امهور
هت .چنهين مسهلمانی در
آنان قائها نيسه
حقيقت انسان را نشنا ته و ود نيز به
حري ارزشمند انسانيت قدم نگذاشته در
همههين رابطههه امههام بههاقر در مههورد
لبيک:ويانِ بیامام میفرمايند َ« :تهرى
ع َّ
ْواُ
بغهضُ
ه ْ َْ
تُ
ِين ُ
ُالِ
ُّون و َّ
اَِ ِلص
يلب
الذ
هؤ
28
ْواتِ ْ
ِلى َّ
ِير» آيا مالح هه
الحم
ْ َص
ِن
اَِ م
إ
هک
هال لبيه
هه در حه
هايی که
هد اينهه
نمیکنيه
هدا سهو:ند داونهد از
:فتناند؟ بهه ه
صدای آنها بيشتر از صهدای اال متنفهر
است .زيرا آنکس کهه واليهت نيمههکارهی
دا را برای جامعهی ود پذيرفت ،واليت
مطلع دا را نمیفهمد و از واليهت هدا
ً بیبهره است ،چرا که واليهت هدا
مطلقا
مطلع است.
دين امکانی است که بهه انسهان داده
میشود تا از تنگنای ود فراتهر رود و
هه
هرت فاطمه
هدد و حضه
هت بپيونه
هه حقيقه
به
متوجه اين امراند و متوجهاند اين امر
در حال فراموشی است و در نيهايش هود
با رسول هللا عرضه میدارند:
هدْ
ه ْ
ِههك اله ُّ
«يهها َبتههاْ
نيا
ْ ب
انقطعههت
ِأْ
هرُ
ِبْ
ْ زْ
ِك
هتت
ْ ب
تها و كانت
ِها و زوت
نوار
ب
ً
َّ
ِهي
ْك
ُهها فصهار يح
ِ اسْهود نهار
ِرة فقد
زاه
ْ
ِسها» پدرجان بعد
ِسها رطبها و ياب
حناد
از رفتن تو نورهاى دنيها منقطهع شهد،
دنيا آن تر و تاز:ى را كه با بودن تو
داشت از دست داد و روز:ار تيره و تار
 - 28الكافي ،ج ،7ص .870
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:رديد ،تاريكىهاىِ دنيا تهر و شهك آن
ُْ
ْ
را فرا :رفت« .يا َبتاْ
لمة
ظ
ه م ا َع
ْ
ْ
ِك فوا َسفاْ
ِم
ِلهى َن َقهد
ْك إ
ه علي
لس
متاِ
23
ْ
عاجًِال عليك» پدرجان آن متالسى كه تو
داشتى با رفتن تو دچار ظلمت بزر:هى
شدهاند ،چقدر نگران برای زحمهات تهو
تا اينكه به همين زودى نزد تو بياي .
حضرت فاطمهی زهرا بهه عنهوان رازي
كه ه پيدا بود و ه ناپيدا ،پيامشان
را دادند و رفتند .وقتي آن حضرت رحلت
كردند ،اميرالمؤمنين ايشهان را بهه
طور پنهاني به اك سپردند و آثار قبر
آن حضرت را از ميان بردند ،سپس رو به
مزار پيامبر دا كردند و :فتنهد« :اي
پيامبر دا از من و از د ترت كه بهه
ديدن تو آمده و در كنار تو زيهر هاك
دا چنهين
نهفته است ،بر تو سالم باد
واست كه او زودتر از ديگران بهه تهو
بپيوندد ،بعد از او شهكيبايي مهن بهه
پايان رسيده و ويشتنداري من از دسهت
رفته ...اكنون امانت به صاحبش رسهيد،
زهههرا از دسههت مههن رفههت و نههزد تههو
آرميد ...او واهد :فت كه اّ
متت پس از
تو با وي چه ست ها كردند31»...
زند:ي حضرت فاطمه همراه بها قبهرش
كه رازي است پيدا و ناپيدا ،در تاريخ
جهان معني اصي به ود :رفته و همگان
را دعوت میکند بدان بينديشند .او بها
قبر پنهان ود ،هود را معنهي كهرد و
 - 23بحاراِلنوار ،ج ،73ص .073
« - 31اصول كافي» ،ج ،2ص.783
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ود را به ما :وشزد نمود كه چگونه او
را ببيني  .من رازي به پيهدايي حضهرت
فاطمه ،آن فرشتهی بشر:ونه نميشناس ،
ِمة حهعَّ
ْ عرف فاط
پس بيجا نفرمودند« :من
ِها ،فقدَْ
ِ» ههرکس
درک ليلة القهدر
ِفت
معر
فاطمههه را آنطههور کههه شايسههته اسههت
ً توانسته است شهب قهدر
بشناسد ،حقيقتا
را درک کند.
«والسالم عليكم و رحمةهللا و بركاته»

منابع
قرآن
نهجالبالغه
بحاراِلنوار ،محمدباقر متلسي«رمحةهللاعليه»
الکافي ،ابيجعفر محمدبنيعقوب کليني«رمحةهللاعليه»
ممد الهم در شرح فصوص الحكه  ،فهوّ حکمهة
ّة ،حسنحسن زادهآملی
ّة فی کلمة فاطمي
عصمتي
فصوصالحک  ،محيالدين بن عربی
الحکمههة المتعاليههه فههی اِلسههفار العقليههه
اِلربعه ،مالصدرا«رمحةهللاعليه»
مثنوي معنوي ،موالنا محمد بلخي
انسانشناسيدر انديشهیامهام مينهي«رضهوانهللاتعالیعليه»،
مؤسسهی تن ي و نشرآثار امام ميني
مصباحالهداية الي الخالفة و والوالية ،امام
ميني«رضوانهللاتعالیعليه»
معاد از ديد:اه امام ميني«رضوانهللاتعالیعليه»
ميني«رضوانهللاتعالیعليه»
تقريرات فلسفه ،امام
ميني«رضوانهللاتعالیعليه»
شرح دعاي سحر ،امام
ميني«رضوانهللاتعالیعليه»
آدابالصلوات ،امام
ميني«رضوانهللاتعالیعليه»
چها حديث ،امام
ميني«رضوانهللاتعالیعليه»
تفسير سورهی حمد ،امام
صحيفهي امام مينی«رضوانهللاتعالیعليه»
مينی«رضوانهللاتعالیعليه»
واليت فقيه ،امام
البيهههع ،مؤسسهههه اسهههماعيليان ،امهههام
مينی«رضوانهللاتعالیعليه»
مقاالت ،آيتهللا محمد شتاعي
انسان و الفت الهی ،آيت هللا محمد شتاعی
معاد يا باز:شت به دا ،آيتهللا محمدشتاعي
پنج رساله ،آيتهللا محمد شتاعي
روح مترد ،آيتهللاحسينيطهراني«رمحةهللاعليه»
امامشناسي ،آيتهللا حسيني تهراني«رمحةهللاعليه»
توحيد عملی و عينهی ،آيهت هللا حسهين حسهينی
طهرانی«رمحةهللاعليه»
إقبال اِلعمال ،سيد بن طاووس
عالمهي اميني«رمحةهللاعليه» ،الغدير
شيخ طوسي ،كتاب الغيبة
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کفعمي ،بلد االمين
كمال الدين و تمام النعمة ،محمد بهن علهی
بن بابويه معروف به شيخ صدوق
شهيد مطهري ،مرتضي؛ متموعهی آثار
اصههههههول فلسههههههفه و روشرئاليسهههههه ،
عالمهيطباطبايي«رمحةهللاعليه»
بههدايههة الحکمههه و نهههايههة الحکمههه،
عالمهيطباطبايي«رمحةهللاعليه»
معنويت تشيع ،عالمه طباطبائی«رمحةهللاعليه»
تفسير الميزان ،عالمهطباطبايي«رمحةهللاعليه»
رسالة الواليه ،عالمهطباطبايي«رمحةهللاعليه»
احياع علوم الدين ،ابوحامد غزال
ابن سينا ،شفاع ،چاپ تهران
کتاب محمد از ن ر ديگران
مسند ،احمد حنبا
صحيح مسل
عبقات اِلنوار ،مير حامد حسين
تاريخ طبری
منتخب االثر ،تأليم لطيم هللا صافی
مناقب مرتضوی ،کشفی ترمدی حنفی
شرح نهجالبالغه ابنابیالحديد
سيد نورهللا حسينی مرعشی شوشتری ،احقاقالحع
شهيد اول ،اربعون حديثنا
ابن طاوس ،الطرائم
جامعاالصول
صواعع ابن حتر
موطأ مالك
معرفتالنفس و الحشر ،ترجمهی جلهد هشهت و
نه اسفار اربعه ،طاهرزاده
راز شادی امام حسين در قتلگاه ،طاهرزاده
طر مادی شدن دين ،طاهرزاده
امام و امامت در تکوين و تشريع ،طاهرزاده
امام و مقام تعلي به مالئکه ،طاهرزاده
کمااللدين و تمام النعمه
ُ
درالمنثور
قطب الدين راوندى ،الخرائج و الترائح،
تفسير نورالثقلين
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تحم العقول ،ابن شعبه حراني«رمحةهللاعليه»
عبد الواحد تميمى آمدى ،تصنيم غرر الحكه
و درر الكل
رسالهی لقاعهللا ،ملکی تبريزی
مصباح الشريعة
التوحيد ،شيخ صدوق«رمحةهللاعليه»
الخصال ،شيخ صدوق
من ال يحضره الفقيه ،شيخ صدوق
معانیاِل بار ،شيخ صدوق
اعتقادات اْلماميه ،شيخ صدوق
إرشاد القلوب إلى الصواب
عدة الداعي و نتاح الساعي ،ابن فهد حلى
كتاب سلي بن قيس الهاللي
الخرائج و الترائح ،قطب راوندى
وسائا الشيعه ،شيخ حر عاملی
تفسير نورالثقلين ،شهيخ عبهدالعلى عروسهى
حويزى
عل اليقين ،فيض کاشانی
روضة الواع ين و بصهيرة المتع هين ،فتهال
نيشابورى
محاسن ،برقي
فالحالسائا ،نتاح المسائا ،سيد بن طاوس
اْلحتتاج ،طبرسی
معت صحيفة الزهراع ،شيخ جواد قيمی
طريحی ،متمعالبحرين
تاريخ فلسفهی غرب ،فردريككاپلستون
تاريخ فلسفه در اسالم ،م ،م شريم
زند:انى حضرت زهرا روحانى
زينب فواز العاملی ،معت  ،اعالم النساع
آيتهللا جوادی آملی ،سرچشهمهی انديشهه ،قه ،
اسراع
شيخ حسن فرزند شيخ طبرسى ،مكارم اِل الق
محمد باقر ساعدى ،فضائا پنج تن در صهحاح
ششگانهی اها سنت
تفسير نورالثقلين
مناقب آل َبي طالب البن شهرآشوب
ّهرا بهتة قلب المصطفي
فاطمة الز

آثار منتشر شده از استاد طاهرزاده



معرفت النفس و الحشر

ترجمه و تنقيح

اسفار جلد  8و 3



:زينشتكنولوژي از دريچه بينش توحيدي



علا تزلزل تمدن غرب



آشتي بها

هدا ازطريهع آشهتي بها ود

راستين



جوان و انتخاب بزرگ



ده نكته از معرفت نفس



كربال ،مبارزه با پوچيها



زيارت عاشهورا ،اتحهادي روحهاني بها

جلد 0و2

امام حسين


فرزندم اينچنين بايد بود

 فلسفه حضور تاريخي حضرت حتت


مباني معرفتي مهدويت



از برهههان تهها عرفههان

شههرح برهههان

صديقين و حركت جوهري



جايگاه رزق انسان در هستي



زيارت آل يس ،ن ر به مقصهد جهان ههر
انسان



فرهن



دعاي ندبه ،زند:ي در فردايي نوراني



معاد؛ باز:شت به جّ
ديترين زند:ي

ّ
مدرنيته و توه

 بصيرت حضرت فاطمه

منابع 220 ................................



جايگاه و معني واسطه فيض



هوچ
هاي فرهنگ هي په
هه فعاليتهه
هاه که
آنگه
ميشود



صلوات بر پيامبر؛عاما قدسيشدن روح



عواما ورود به عال



اسماع حسنا ،دريچههای ن ر به حع

بقيت اللهی



امام



امام و امامت در تکوين و تشريع





مينی و

ودآ:اهی تاريخی

امام و مقام تعلي

به مالئکه

ويشتن پنهان
جايگاه اشراقي انقالب اسالمي در فضهاي
مدرنيس



مباني ن ري و عملي حب اها بيت



ادب

يال ،عقا و قلب



عال

انسان ديني



ّ و شيطان و جادو:ر در عال
جايگاه جن



هدف حيات زميني آدم



زن ،آن:ونه كه بايد باشد



طر ماديشدن دين



چگونگي فعليتيافتن باورهاي ديني



هنر مردن



راز شادي امام حسين در قتلگاه



تمدن زايي شيعه

 .......... 222مقام ليلةالقدري حضرت فاطمه س



حقيقت نوري اها البيت



بصيرت و انت ار فرج



آ رالزمان؛ شراي

ظههور بهاطنیتهرين

ُ
بعد هستی



سلوک ذيا شخصيت امام



رمضان دريچه رؤيت



چه نيازی به نبي

ميني

