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 مقدمه

 باسمه تعالي

اسغتاد طغاهرزاده در مباحغ  كتابي كه در پيش رو داريد سلسله  -1

اسغت. سغخنرا:  )س(حضغرت زهغراو مقام قدسغي رابطه با وجه باطني 

از تغا كنغد را دعوت ميمحترم با توجه به متو: روايي و وقايع تاريخي ما 

بغه حقيقغت  وجغه نظغر يغك يم.نظر افكنغ )س(به حضرت زهراوجه دو 

حضغرت را ابعغاد و روايات دقيقي كه اين ببعد از  استباطني آ: حضرت 

كغه  است )س(نقش تاريخي حضرتو ديگر وجه نظر به د نكنمعرفي مي

 مانع شغدند كغه )س(حضرت زهراظاور كرد و  )ص(پس از رحلت پيامبر

 بست شود. ي خود گرفتار بنالم در ادامهاس

بغه نقغش تغاريخي حضغرت جات تأمل و توجه  سخنرا: محترم -2

آ:  يشرح خطبهو « )س(زهراحضرتبصيرت »كتاب ما را به  ،)س(زهرا

در مسغجد  )س(زهغراد. حضغرت ندهرجوع مي مدينهمسجد حضرت در 

مچنا: ادامه كه ه ندناضتي را شروع كرد ،تاريخي يمدينه در آ: خطبه

اسالم حقيقغي بغه فراموشغي سغپرده  دارد و در پرتو آ: ناضت است كه

ايغن  شغود.و امروز مرز اسالم ناب از اسالم آمريكغايي جغدا مي شودمين



مغورد مغذكور در كتغاب  )س(وجه از شخصيت تغاريخي زهغراي مرهغيه

بغاطني  تاد طاهرزاده معتقد است تا حقيقتولي اسگيرد. تحليل قرار مي

درست شناخته نشغود معنغي و جايگغاه نقغش  )س(وري حضرت زهراو ن

چغه فاطمغه و آ:خواهغد شغد تاريخي آ: حضرت نيغز درسغت تحليغل ن

بغا را فاطمه كرده است، حقيقغت بغاطني آ: حضغرت اسغت و  )س(زهرا

د كه امثال شوارد معارفي بسيار گرانقدر ميشناخت آ: حقيقت، انسا: و

به دنبال شغناخت « عقل فَعّال»ي با طرح و فاراب« مبثبل»افالطو: با طرح 

آ: كاري كغه حكيمغا: بغا توا: گهت  به عبارتي ميآ: حقيقت بودند و 

آ: را داشتند، پيامبرا: از طريغق وَحغي عملغي انجام روش عقلي آرزوي 

قدسي يكي از آ: حقايق از جات ببعد باطني  )س(فاطمه . حضرتكردند

هايي موج  رسيد: به بصيرتاست كه ارتباط با ببعد باطني آ: حضرت 

سغعي مبغاحثي طغيّ بس بزرگ در عالم معنا خواهد شد و در اين كتاب 

 .دريقرار گخوانندگا: عزيز اخير مورد توجه  اين ببعدِا شده ت

حقيقغت نغوري » دو فصل از اين كتاب يعنيدر محترم سخنرا:  -3

بغه دقغت  اسغعي دارد بغ« )س(القدري فاطمغهليلة مقام»و « )س(فاطمه

د جايگغاه ننظر دار )س(حضرت زهراي مرهيهي كه به مقام قدسي روايات

و روشن كند معنغي چنغين روايغاتي آ: حضرت را در عالمِ معنا بنماياند 

بغه كمغك « رازي پيغدا و ناپيغدا ؛)س(فاطمه»چيست و سپس در بح  

خواهد راه ارتباط با چنين رازي را بگشايد و روشن كند مباح  قبلي مي

ازهغا و حقغايق عغالَم، آداب خغاص خغود را دارد و اگغر بغراي ارتباط با ر

آداب تالش الزم را ننماييم، معلوم نيسغت در عغين ارادت  استهاده از آ:

 الزم را از وجود نوري آ: حضرت ببريم. يهبه آ: ذات مقدس بار

در روايات آمده است كه خداوند سرّي را در نزد حضغرت زهغراي  -4

توا: بغه آ: مقغام بين ميرازه كه تناا با نگاه به وديعت نااد )س(مرهيه
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، در روايغات ايغن نگغاهبراي تقويت  )ع(البيتنظر كرد، در اين راستا اهل

انغد. مولغم محتغرم در كتاباغغاي ايغن موهغوع را بغراي مغا تهصغغيل داده

امغام و »و « به مالئكه ميامام و مقام تعل» ،«)ع(تيالباهل ينور قتيحق»

انغد مغا را با توجه به اين نوع روايات خواسته« يعامامت در تكوين و تشر

در آ: امر كمك كنند هرچند سرّ در مقام سرّ بودنش همواره باقي است. 

شود براي تكميل و تهصغيل مباحغ  فغوق بغه بر اين اساس پيشنااد مي

 كتابااي مذكور مراجعه شود.

در ايغن كتغاب از منظري كه  )س(فاطمهحضرت توجه به اميد است 

كه ما را در شغناخت حقيقغت ذوات مقغدس گردد فتح بابي  ،شدهمطرح 

 شاءاهللبرد. إ:بچند گامي جلو  )ع(معصومين
 الميزا: يگروه فرهنگ





 

 فمؤل يمقدمه

 باسمه تعالي

در متن تاريخ اسغالم  )س(ميراثي كه وجود مقدس زهراي مرهيه -1

تر از آ: اسغت كغه بغا عقغل حسغابگر و بر جغاي گذاردنغد بسغي ظريغم

هاي معمغغولي بتغغوا: آ: را درك كغغرد، وجغغود قدسغغي حضغغرت يشغغهاند

اي است كه در صورت انسغاني حوريه )ص(به تعبير رسول خدا )س(زهرا

ي زميني او غلبه ي آسماني او بر جنبهظاهر شده و حقيقتاً آنچنا: جنبه

كرده بغه زمغين او را درك هاي عغادتتوا: با انديشغهدارد كه هرگز نمي

 كرد.

اي از حضور و ظاغور در جاغا: نحوه )س(هراي مرهيهحضرت ز -2

ماند به طوري كه اگر نتغوا: او اسالم دارند كه بيشتر به حضور اسرار مي

شغود و در را شناخت هيچ سرّي از اسغرار نبغوت و امامغت شغناخته نمي

لِأَ:َّ الْخَلْغقَ  إِنَّمَا سبمِّيَتْ فَاطِمَةب»فرمودند   )ع(دقهمين رابطه حضرت صا



از معرفت او را از آ: جات فاطمه ناميدند كه خلق  1«وا عَنْ مَعْرِفَتِاَافبطِمب

 اند.به او بازداشته شده

تواند بدو: يغك سغنت عقلغيِ فعّغال همچنا: كه هيچ ديني نمي -3

بقايي داشته باشد و شكوفا شود، هيچ ديني بدو: معاني عميق رمغزي و 

ا ببخشغد و راه بشغر را بغه تواند خلوت مؤمنين با خدا را معنرازآميز نمي

ي رازآميغز جنبغه )س(اش با خدا بگشايد و زهراي مرهغيهنجواي دروني

ابمّ ابياغا  )س(است و از اين جات فاطمه )ص(دين پدرش حضرت محمد

است كه پيامي است در جا:  )ص(تناا طبي  جا: رسول خدااست. و نه

بغه سغوي كساني كه به دنبال نداي رستگاري باطني هستند براي سغير 

 ي متعالي.حقايق بيكرانه

اي در كنار نشا: داد چگونه عده )س(وجود قدسي زهراي مرهيه -4

اند و تناا بغا اسغالمي قغالبي ي از اسالم نبردهاهيچ باره )ص(پيامبر خدا

كنند كه هيچ قلبي ندارد، قالبي از ديغن كغه مسغلمانا: را در زندگي مي

كند يعني بغا غهلغت از صد متوقم ميمقآلود و بيافقي تيره و مبام و مه

كغه بغا اصغل  )ص(تناا با پيامبر خداامام معصوم به زودي عاد خود را نه

در تاريخ  )س(ي وجود حضرت زهراكنند و اين معجزهاسالم فراموش مي

 ي تاريخ.اي براي هميشهبود و سرمايه )ص(بعد از رحلت رسول خدا

هاي در آ: هسغتيم ماشغين اي به اين اندازه كه مغادر هيچ دوره -5

شتابناك و زندگيِ بيرو: از معنويغت، گلغوي بشغر را فشغار نغداده و بغه 

ي مغا روشغن نيسغت كغه ي دورهاي به انغدازههمين جات در هيچ دوره

اي نيز بايد پاره و بضغعه )س(چقدر انسا: به اسالمي نياز دارد كه فاطمه

                                                 
 .65، ص 43األنوار، جبحار - 1
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سغي زهغراي از آ: باشد و به همغين جاغت هغرورت شغناخت ابعغاد قد

 خورد.چشم ميامروز بيش از پيش به )س(مرهيه

ي پاكي ي قدسي خود را از دست داد و با مجسمهوقتي بشر قبله -6

گذارد و در نتيجغه حرمغت و و طاارت بيگانه شد، شرم و حياء را فرو مي

تأكيغد  )س(شود و اگر شيعه بر فاطمغهحريم عهت و عصمت شكسته مي

داند تناغا وقتغي حيغاء و شغرم در جامعغه يدارد به جات آ: است كه م

در ميا: باشد، تغا شغرمِ  )س(ماند كه نمود اصلي طاارت يعني فاطمهمي

 بند و باري نجات دهد.آگاهي و حياء جامعه را از بي

مند دهد تا سعادتمسلَّم دين اسالم، مردم را به خدا بازگشت مي -7

كند تناا بازگشت مي شوند ولي آنچه سعادت حقيقي مسلمانا: را تأمين

به خدا نيست، بلكه چگونگي بازگشت بغه خغدا اسغت و اسغالم فغاطمي، 

رساند كه باطن و ظغاهر در آ: جمغع اسالمي است كه ما را به ديني مي

هاي بسغياري بغراي سغالكا: كغوي است، اين است آ: اسالمي كه حرف

دوست دارد و براي حقايق باطني عغالم اهميغت بيشغتري قائغل اسغت و 

 اند.نشاء آ: نوع زندگي است كه خدا و رسولش اراده كردهم

ها را متوجغه چيغزي سعي بنده در اين مباح  آ: بوده كه چشم -8

آيد و عقل جغزوي از درك آ: عغاجز اسغت، كنم كه مسلّم به حسّ نمي

در اسالم بيشتر شبيه يك سنت است تا يك حادثه و  )س(حضور فاطمه

نبغوت دميغده شغده تغا ايغن كالبغد بغه  روحي است كه بر كالبد اسالم و

جايي كغه بسغياري از صورت رمزآلود زنده بماند و زندگي ببخشد و از آ:

ها هاي الاغي كغه روح حادثغهها به سغنتتوانند ماورائ حادثهمردم نمي

انغد. بغه مشغكل افتاده )س(است نظر كنند، در نظر به نور زهراي مرهيه

دانيم و نمي )س(چيزي را از فاطمهاميد است توانسته باشم بهامانم چه 

 بينيم.نمي



 اولي جلسه

 )س(حقيقت نوري فاطمه



 

 الرحيمالرحمناهللبسم

خَلَقَغكِ قَبْغلَ نَ:ْ  الَّغذِي السَّلَامب عَلَيْكِ يَا مبمْتَحَنَةب امْتَحَنَكِ»

 1«يَخْلبقَكِ وَ كبنْتِ لِمَا امْتَحَنَكِ بِهِ صَابِرَة

اش، ، آ: حقيقتي كه قبل از خلقغتِ زمينغي)س(هسالم بر فاطم

 كاري بس عظيم امتحغا: كغرد و آ: حقيقغتِ اياو را بر شپروردگار

و نشغا: داد از خوبي نسبت به آ: امتحا: صابر بود ي غيبيّه بهنوريّه

 .آ: برخواهد آمد يعاده

آسغما: غيغ   ياش شارهزهرايي كه حقيقت نوريّههو سالم بر فاطم

اي به آ: حقيقت نوري توسل جويد، بغه گغوهر گرانمايغه است و هركس

 دست يافته است.

عزيغزا: خواهيم مورد توجّه در اين جلسه به لطم خداوند ميچه آ:

اسغت،  )س(فاطمههاي نوريه در مورد حضرتقرار دهيم، مجموعه روايت

د. اگغر خداونغد نغدهكه خبر از اسرار بزرگي در عالم خلقغت ميرواياتي 

وقغت و مقصد اين روايات تا حدّي براي ما مشخص شغود، آ:كمك كند 

فرمايند در سغخنا: و حقيقغت كه به ما مي )ع(معصومين يائمهيهتوصي

انغد  بغراي كغه فرمودهما تدبّر كنيد، تا حدّي عملي شده اسغت. همچنا:

و  سغيرهديغد: يعني از سطحي شناختن ما و معارف ما بايد تهقّه نماييد،

 . مدوري گزيني، هاآ:سخنا: 

هغاي مربغوط بغه ، روايتبسغيار اسغت قابل تهقّهرواياتي كه  از جمله

ها دقّت شغود، :است كه اگر بر روي آ )س(حقيقت نوري حضرت فاطمه
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نيغز د. شغما كنغدر امر الايات، نصي  انسغا: مي يمعارف عظيم و عميق

سعي بهرماييد بر روي اين چند روايتي كه بناست خدمتتا: عرهه شود، 

هغاي مغردم اهلل تهكغري بغاالتر از معرفتشغاءبا حوصله تدبّر كنيد تغا إ:

اي كه تحغت فرهنغس سغطحي و حسغيّ هجامعگردد. معمولي نصيبتا: 

ها روي آورد، كند كه بايد سخت به آ:از چيزهايي فرار ميمدرنيته باشد 

تغا خداونغد شغما را ميامغا: حقغايق  طور نباشيدمواظ  باشيد اينشما 

  خود نمايد.ملكوتي 

 ، تجرّدي فوق مجرّدات آسماني)س(مقام نوري فاطمه

 )ع(از پدرا: بزرگغوارشو آ: حضرت  )ع(ير صيرفي از امام صادقسبدَ

 فرمودند  )ص(خداكند كه رسولنقل مي

قَبْلَ اَ:ْ يبخْلَقَ الْأَرْضب وَ السَّماء، فَقالَ بَعْضب النّغاسِ   )س(خبلِقَ نبورب فاطِمَة»

الْإِنْسِيَّةب، قغالبوا  يغا نَبِغيَّ ف ! فَلَيْستْ هِيَ اِنْسِيَّة ؟ قال  فاطِمَةب حَوْراءب يا نَبِيَّ اهلل

مِنْ نبورِهِ قَبْغلَ اَ:ْ  -عَزّ وَجَلّ-اهللبف ! وَ كَيْمَ هِيَ حَوْراءب اِنْسِيَّة؟ قالَ  خَلَقَاَا اهللب

ه عَزَّ وَ جَلَّ آدَمَ عبرِهَتْ عَلَي آدَمَ يَخْلبقَ آدَم، اِذْ كانَتِ الْاَرْوَاحَ، فَلَّمَا خَلَقَ اللَّ

قيلَ  يا نَبِيَّ اهللف ! وَ اَيْنَ كانَتْ فاطِمَةب؟ قالَ  كانَغتْ فغي حبقَّغةَ تَحْغتَ سغاقِ 

الْعَرْش، قالبوا  يا نَبِيَّ اهللبف ! فًما كا:َ طَعامباغا؟ قغالَ  اَلتَّسغبيحب وَ التَّقْغديسب وَ 

 2.«التَّاْليلب وَ التَّحْميدب

پغيش از خلقغت زمغين و  )س(فرمودند  نغور فاطمغه )ص(خدا رسول

نيسغت؟ انسغا: آسما: آفريده شده. بعضي از حاهرا: پرسيدند  مگغر او 

ونه است. حاهغرا: سغؤال گانسا:اي حوريه )س(حضرت فرمودند  فاطمه

 - ؟ حضرت فرمودند  خداونغدگونه استاي انسا:او حوريه كردند  چگونه
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را از نور خغود آفريغد، آ: فاطمه ه آدم را بيافريند، كپيش از آ: -عزّ و جلّ

آدم را آفريغد  -و جغلّ عغزّ -و چغو: خداونغد  ارواح بودنغدتناغا هنگام كه 

. سؤال كردند  فاطمه در آ: هنگام كجغا بغود؟ فاطمه را به او عرهه نمود

پرسغيدند اي پيغامبر  .عرش ي  در حبقّه و جايگاهي در زير ساقهفرمودند

و « تقغديس»و « تسغبيح»چغه بغود؟ فرمودنغد  غغذاي او  غغذاي اوخداف ! 

 بود.« حمد و ثناي الاي»االاهلل و يعني الاله «تاليل»

داشغته در نظغر شد: اين حدي ِ كليدي، بايغد نكغاتي را براي روشن

ايغن حغدي  را  )ص(پيامبراكرم شودميمعلوم از محتواي حدي  باشيد، 

اند، و اين نكته از غيبي بودهاند كه اهل درك حقايق براي كساني فرموده

 ها نيز مشخص است.سؤال كرد: آ:

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

 از دهغد كغه آ: موجغودشدّت وجودي آ: مخلوق است و خبر از آ: مي

 )ص(رو وقتغي حضغرت. از ايغنبرخوردار اسغتوجودي باالتري  يدرجه

قبل از خلقغتِ زمغين و آسغما: واقغع شغده  س()فرمايند  نور فاطمهمي

ها وجودي آ: حضرت از آسغما: يشويم كه اوّالً  درجهاست، متوجّه مي

جايي كه اوّليت و قبليّغتِ در خلقغت، اوّليغت و تر است و از آ:باالو زمين

ها و قبليّت زماني نيست پس تقدّم وجودي حضغرت نسغبت بغه آسغما:

ي وجغودي ت. ثانياً  از آ: جات كه درجهزمين تقدم رتبي و بالشَّرف اس

 )س(ها و زمين باالتر و شديدتر است، حضرت زهغراآ: حضرت از آسما:

ي گذارند، زيرا هغر موجغودي كغه در درجغهتأثير ميها و زمينبر آسما:

تر تمامغاً در تر باشد، مرات  پغائينوجودي باالتري نسبت به مرات  پايين

دهغد كغه شغدّت د. ثالثاً  اين روايت خبر ميتأثير او هستناحاطه و تحت

حتّي نسبت به مالئكه بيشغتر اسغت، چغو:  )س(نورانيت حضرت فاطمه

ها بر خلقت آسما: )س(فرمايند  خلقت حضرت زهرامي )ص(رسول خدا



گونغه روايغات بغه معنغاي و زمين تقغدّم داشغته اسغت و آسغما: در اين

از ايغن  )س(زهراي مرهغيه اي است كه مالئكه در آ: قرار دارند ومرتبه

 مرتبه باالتر است به تقدم وجودي.

 در هستي  )س(ر وجودي حضرت زهرايتأث

با طرح تَقَدّبم وجودي آ: حضغرت اين روايت عرض شد طور كه هما:

، دهغدوجودي آ: حضرت مي يها و زمين، خبر از شدّت درجهاز آسما:

ترين م در خلقت، كامغلگوئيم اولين مخلوق به عنوا: تَقَدّبكه ميمثل آ:

جات تذكر به چنين حقيقتي فرمودنغد   )ص(مخلوق است و رسول خدا

اولين چيزي كه خداوند خلق كرد نور من بود.  3«نَوَّلب مَا خَلَقَ اللَّهب نبورِي»

باشغد، شغديدتر وجغودي موجغودي  ياندازه درجغهكه هر  ييجاو از آ:

گيريم كه حضغور يجه ميبيشتر است، نتاو در عالم و تأثير شدت حضور 

در عالم شديدتر از حضور مالئكغه اسغت و نغه  )س(و تأثير حضرت زهراء

ها حاهغر و نافغذ در زمغين و آسغما: )س(تناا تكويناً نور زهراي مرهيه

ي تشغريعي بغا آ: حضغرت برقغرار كنغد و است، حتي اگر كسغي رابطغه

ر متوسل به نور آ: حضرت بگردد از الطاف خغاص آ: حضغرت برخغوردا

بعضي از علمغاء و عارفغا:  يشود و اين چيزي است كه شما در سيرهمي

كنيد كه با معرفت به مقغام نغوري حضغرت و توسغل بغه آ: مالحظه مي

 اند. حضرت چه مرات  ارزشمندي را يافته

ي انسا: از جسغم و بغد: نهس ناطقهي وجودي درجهطور كه هما:

تناغا نغهسم او احاطغه دارد و تمام جاين اساس بر انسا: باالتر است و بر 

از توانغد در هغر قسغمت در جسم خود حضور همه جانبغه دارد بلكغه مي
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بخواهد تأثير خاص بگذارد و مثالً دست خود را باال ببغرد.  كهجسم خود 

داراي حضغور مطلغق اسغت در و خداوند كه در مقام وجود مطلق اسغت 

انسغا: بغه ا: از خود انسغام مرات  هستي حاهر است و از اين جات تم

اِ:َّ اهللَ يَحبولب بَيْنَ الْمغرءِ » فرمايد است و قرآ: در اين رابطه ميتر نزديك

يعني خداوند بين خود انسا: و قل  اوسغت، و ايغن بغه معنغي  4؛«وَ قَلْبِهِ

تر از خغود انسغا: بغه خغودش. نزديكي خدا است به انسا:، حتّي نزديك

ي وجغودي آ: درجغهدر  )س(حال در نظر بگيريد وقتغي حضغرت زهغرا

اي حضور و تأثير و احاطغه مالئكه باالترند، چه نحوه يهستند كه از همه

توانند با توسغل بغه آ: و چگونه اولياء الاي مي ها و زمين دارندبر آسما:

  هاي مخصوص به آ: حضرت برخوردار شوند.حضرت از باره

اي براي هغيبي ياز چنين حقيقت قدسيه )ص(كه پيامبر خداهنگامي

را در اختيغار بشغر دهغد، معغارف فراوانغي خبغر مي )س(حضرت فاطمغه

ي در عغالم كه اوالً؛ چنين انسغان رساندگذارد و ما را به اين نتيجه ميمي

بغاالتر اسغت. ثانيغاً؛  هاوجغودي او از زمغين و آسغما: يهست كه درجه

گونه، نسغا:اي اتوانند قط  جا: اولياء الاي باشند و به عنوا: حوريغهمي

راه اتصغغال بغغه عغغالم قغغدس را در مقابغغل مغغا بگشغغايند و مغغا را بغغه نغغور 

فرمودنغد  خداونغد  )ص(زيغرا رسغول خغداپروردگارما: متصغل نماينغد، 

را از نور خود آفريد. وقتي هنوز آدم خلغق نشغده بغود و فقغ   )س(زهرا

ها در عالم موجوديت داشتند و وقتي آدم به عنوا: اولغين موجغودي روح

صورت جسماني به خود گرفغت، خلغق شغد زهغراي مرهغيه بغه آدم  كه

عرهه شد تا آدم بستر ظاور نور زهراي مرهيه در بسغتر تغاريخ باشغد و 

گونه حالت جسغماني بغه خغود بگيغرد و اگغر آدم خلغق اي انسا:حوريه
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در مقام نغوري و عرشغي خغود بغاقي  )س(شد همواره زهراي مرهيهنمي

 ماند. مي

چغه مقغامي دارد و بغراي چغه  )س(زهغراشخص شد كه مبعد از اين

وجغود آ: تا: را بغا فرمايند رابطغهميزنا: و مردا: به خلق شده، هدفي 

، بغه زهرايغي نظغر كنيد تا از انوار وجودي او باغره گيريغد محكممقدس 

كنيد كه از آسما: معنويت به زمين آمده تغا شغما را در جامعيغت بغين 

اي اِنسغي مداري تماماً قدسي و حوريهعرش تا فرش قرار دهد، او سياست

  است.

 و اتّصال دائمي به بهشت )س(فاطمه

مخاطبغغا: خغغود را متوجغغه مقغغام نغغوري حضغغرت  )ص(پيغغامبراكرم

فرمودند كه در آ: مقام قبل از خلقت آدم و وقتغي در عغالم  )س(فاطمه

اصغحاب سغؤال ها حاهر بودند، خداوند او را از نور خود آفريد. تماماً روح

ف ! آيا او از جنس بشر نيست؟ چو: اصحاب متوجّغه خدا ند  اي پيامبركرد

از نغوع انسغا: باشد، بايغد  هابودند كه اگر موجودي فوق زمين و آسما:

 ، وجغود زمغين و آسغما: اسغت، پيغامبرانسا:وجود  ينباشد، زيرا الزمه

ولي با طغرح يغك آنچه را اصحاب فكر كرده بودند نهي نكردند  )ص(خدا

حقيقت بزرگي را در مقابل اهل انديشه گشغودند و جغواب يق دق ينكته

يَّةبفاطِمَةب حَوْراءب »  دادند در مقغام خغود يغك  )س(يعنغي فاطمغه ؛«الْإِنْسغِ

و اين غير  انساني و زميني دارد يي حورايي و باشتي و يك جنبهجنبه

از آ: است كه هر انساني به طور تكويني داراي يغك نهغس و يغك بغد: 

آسغماني و  يشخصيتي است خاص كه ايغن دو جنبغه )س(مهاست. فاط

بود: را در خود جمع نمغوده و بود: و انسا:ي فرشتهزميني يعني جنبه
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هركس بتواند به آ: مقام نظر كند تحت تأثير انوار آ: حضرت، منوّر بغه 

 شود. بود:ِ حضرت ميي فرشتهجنبه

ز وجود خغود را اي ايك وقت شما در اثر عبادت و معارف الاي، جنبه

كنيد كه پس از جدايي از بد: به سوي باشت سير متعالي مي آ: حد تا

نبغود،  يگيريد، يعني مقام شغما از ابتغدا باشغتيد و در باشت جاي مائن

بلكه به كمك شريعت الاي، نَهْسِ خود را باشتي كرديد، ولي طبق ايغن 

التر از و بغاوجاي دارد كه آ: وجغه از سغنخ باشغت  )س(روايت، فاطمه

كنغد و لغذا است و در عين داشتن آ: وجه، در زمين زنغدگي ميباشت 

در او هست، اين وجه را و باالتر از باشت همواره حاالت اتّصال به باشت 

ها با دقّت در حركغات و گويند و انسا:مي )س(وجه حورايي حضرت زهرا

ي حغورايي حضغرت آ: جنبغهتوانند با مي )س(سكنات و سخنا: فاطمه

 باشت ارتباط پيدا كنند. عني با ي

يَّةبفاطِمَةب حَغوْراءب »فرمودند   )ص(كه رسول خدابا دقت در اين  «الْإِنْسغِ

وسعتش از آسما: تا زمين و از زمين تغا اي اِنسي، به عنوا: حوريه است،

مخاطبغا: خغود را با توجه بغه ايغن نكتغه  )ص(آسما: است. پيامبر خدا

يك شخصيت آسماني است كغه تغا  )س(هكه زهراي مرهيكردند  متوجه

زمين نازل شده و ما وظيهه داريغم چنغين حقيقتغي را در معغارف خغود 

وقتغي مغا مورد توجه قرار دهيم و بر اين مبنغا نظريغه پغردازي نمغائيم. 

و  )ص(جايگاه رسغول خغداشديم، در عالم متوجّه وجود چنين موجودي 

 )ع(يم چاارده معصومفامرا نيز خواهيم شناخت و مي )ع(معصومينائمه

عالم قدس و معنا  كه از ياتيبا باطني خاص و همراه با تجلاند هاييانسا:

 دارند. به بشريت ارزاني مي

اقتضغائات زنغدگي  يدر وجه انسغاني خغود همغه )ع(چاارده معصوم

بود:، ها در اين است كه در عين زميني:زميني را دارند، منتاا عظمت آ



باشغند لهعليِ كه دارا هستند، مظاغر حقغايقي ميبه جات وجه باطنيِ با

بود: اهلل. تأكيغد بنغده بيشغتر بغر روي بالهعغل ئكةها و مالمافوق آسما:

هغا را تغك آ:قدسي آ: ذوات مقدس اسغت كغه شخصغيت تك يجنبه

 يصورت مشخص آ: نوع شخصغيت )س(دهد و زهراي مرهيهتشكيل مي

 5نمود.توا: به او نظر است كه بدو: هيچ مانعي مي

طال  ارتباط بغا وقتي ما متوجه وجود چنين مقامي در عالم شديم و 

رجوع به شريعت الاي در ذيل نظر به مقام تيم، با گشحقايق عالم وجود 

 توانيم هدف خود را عملي كنيم.مي ،)ع(هدي يو ائمه )س(حضرت زهرا

ق، با نظر به چاغارده يگوهر رسيد: به اين هدف يعني طل  ابنس با حقا

معصوم با اين رويكغرد  ها ممكن است. نظر به انسا:معصوم و ح ّ به آ:

متعيَّن هدف نااييِ هر انساني است كه به دنبال ابنغس بغا  ينظر به جنبه

ايم و حقايق قدسي است و در اين راستا محبت خود را درست جلو بغرده

 هاي مجازي نگرديم. گرفتار محبوب كهايممواظ  بوده

 متعالي يي آرمانتجلّ )س(فاطمه

مطرح فرمودنغد،  )ص(ل خدامالحظه فرموديد كه در روايتي كه رسو

بغه عنغوا: يغك آرما: خيالي و ذهني نيسغت بلكغه يك  )س(زهرافاطمه

كغه قلغ  اسغت و واقعغي يك آرما: و هدف متعالي  تجلّيِانسا: زميني 

تواند بغه آ: مقغام منتقغل شغود، آ: حضرت مي يانسا: با نظر به سيره

                                                 
شوو  اوا موا بوه ش  ویت مانع مي و مقام امامت ائمه )ص(مقام نبوت حضرت محمد - 5

،  ر نظور بوه حضورت هوا را بیروريمی بالفعوِ  حضوور قدسوي آنها نظور نیویم و جیبوهقدسي آن

فوراهم  )ع(ی بالفعِ  حضور قدسي ساير چهوار ه مع ووماز اين میظر امکان نظر به جیبه )س(زهرا

 مقام نبوت و  ر امامان مقام امامت نیز مطرح است.  )ص(گر  . چرا نه  ر پیامبر انرممي
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به معناي آ: الهغاظ منتقغل الهاظِ داراي معاني طور كه ما از طريق ا:هم

 شويم.مي

معاني آ: شنويد به را از زبا: يك انسا: حكيم مي يشما وقتي الهاظ

شغويد و اگغر ايغن الهغاظ منتقغل ميالهاظ ناهته اسغت  باطن آ:كه در 

 محسوس نبود، ارتباط با آ: معاني كه در ذهن گوينده بغود، بغراي شغما

مَثَلشا:، مَثَغل و ساير چاارده معصوم،  )س(شد. حضرت زهرامين مكنم

توانند حركات الهاظ داراي معاني است كه از يك جات بشرند و همه مي

حامغل ديگغر همغين حغاال و بالهعغل و گهتار ايشا: را ببينند و از جات 

هغا بسغتر ظاغور آ: يباشند و سراسر حركغات و سغيرهمي حقايق غيبي

ماني است، مِثل شكل خاص الهاظ كغه همغا: شغكل، صغورتِ حقايق آس

با حقايق عالم قدس مرتب  شود اگر كسي خواست معنايِ مربوطه است. 

با حقايق عغالم غيغ  ارتبغاط پيغدا  )ع(چاارده معصومتواند از طريق مي

نظغر  )ع(، كافي است انسا: با هدفِ نظر به عالم قدس به اهل البيتكند

با هدفِ يافتن معانيِ مربوط به الهغاظ بغه الهغاظ  طور كه شماكند، هما:

 كه بخواهيد تناا صوت الهاظ را بشنويد. كنيد، بدو: آ:نظر مي

 هايي اسغت كغه در وجغود آ:اي از انسغا:نمونغه )س(حضرت زهغرا

حقايقِ فوق زمغين و آسغما: تجلّغي كغرده اسغت و نمغايش آ: حضرت 

: آ: حضرت متوجغه سغرّ باشند، بايد با نظر به سيره و سخنامي حقايق

فاطمي آ: حضرت شد كه در دعاي خود با توجه به آشنايي كغه نسغبت 

اللّابمَّ اِنّي اَسئَلبكَ بِهَاطِمَغةَ وَ اَبِياَغا وَ بَعْلِاَغا وَ »گوئيد  به اين سرّ داريد مي

تَودِعِ فِياَغا خغداياف ! از تغو بغه حقيقغت فاطمغه و بغه  6«بَنِياَا وَ السِرِّ الْمبسغْ

در و همسر و فرزندا: فاطمه و به حقيقغت سغرّي كغه در نغزد حقيقت پ

                                                 
 .الزهراء، شیخ جوا  قیمي صحیفةمعجم  - 6



بغه وديعغت گذاشغته شغده چنغين تقاهغايي دارم. و سغپس  )س(فاطمه

كنيد. مالحظه كنيد كغه در ايغن دعغا تقاهاي خود را از خداوند بيا: مي

نيز متوجه وجود حقيقتي هستيد كه مانند موجغودات مغادي محسغوس 

و  -مثل معاني كغه در الهغاظ ناهتغه اسغت -نيست و حالت سرّي و غيبي دارد 

ي وجغود مقغدس زهغراي بايد با نظر به آ: حقيقتِ غيبي، از طريق آينه

با آ: حقايق مأنوس شد. كاري كه علماي بزرگ انجام دادند  )س(مرهيه

  هاي فراواني بردند.و باره

سغؤال  )ص(رسول خداحضرت در ادامه از اصحاب مالحظه فرموديد 

هغا از ايغن طريغق اي بشغرگونه اسغتف !؟ آ:ه او حوريغهنمودند كه چگونغ

چه جايگغاهي در مراتغ  هسغتي دارد و از  )س(خواستند بدانند زهرامي

با توجه به آمغادگي خاصغي  )ص(اهللچه خلق شده است؟ حضرت رسول

مِنْ نبغورِهِ قَبْغلَ اَ:ْ  -عَزّ وَجَلّ -خَلَقَاَااهللب»فرمودند  ه كه در آ: محهل بود

خداوند او را از نور خود خلق كغرد، قبغل از  ؛«آدَم، اِذْ كانَتِ الْاَرْواحيَخْلبقَ 

ارواح بودنغد و هنغوز زمغين و كه تناا كه آدم را خلق كند، آ: هنگام آ:

 آسما: به وجود نيامده بود.

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

شغت كغه جغا دارد بغه كمغك خود معارف عظيمغي را در پغي خواهغد دا

هاي علمغغايي مثغغل ميردامغغاد و مالصغغدرا و حضغغرت عالمغغه نظريغغه

آ: معغارف را  «هيعلتعالياهللرهغوا:»و حضرت امام خميني «اميعلاهللرحمغة»طباطبائي

بحغ  ايغن قسغمت از روايغت چو: اوّالً؛ م. يدر علوم انساني خود وارد كن

شغود و متغذكّر ميرا توس  حضرت حغق  )س(خلقت نوري حضرت زهرا

ها اِعمغال شغده و اين غير از نوع خلقتي است كه در مغورد سغاير انسغا:

حكايت از حضور باطني و بالهعلي در عغالم ارواح بغراي حضغرت دارد در 

ثانيغاً؛ ها در علم خدا به صورت امكا: موجود بودنغد. كه ساير انسا:حالي
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 )ع(ابوالبشغر آدمخلقغت تقدّم خلقت آ: حضرت نسبت بغه ما را متوجه 

در حالي كه تقدم در عالم مجردات تقدم اعتبغاري و يغا زمغاني  مايدنمي

است و حاكي از تقرّب وجغودي مطرح رف الشَّبِ تقدّمِنيست بلكه در آنجا 

 . )ع(است نسبت به حضرت آدم به خدا )س(حضرت زهراء

ترين از اساسغيكه در روايغات داريغم، را و امثال آ: ما بايد اين نكته 

معارف خود بدانيم و متوجّه باشيم كغه يغك نغوع خلقغت در عغالم نكات 

به عنوا: اوّلين آدم، خلق  )ع(كه هنوز آدم ابوالبشرتحقّق يافته، در حالي

باشغد ميخلقت نوري داراي و متوجّه باشيم چگونه موجودي  هنشده بود

در صغورت شغود. او ظغاهر ميها خلقت زميني و جسماني و پس از مدّت

به صورت ها شويم كه بعضي از انسا:اين مسئله متوجّه مي دقّت بر روي

 و باطني هستند كه آ: بغاطنِ معنغاي واقعغي مقدس يداراي ذاتبالهعل 

را نبايد از ايغن جاغت از  «الْإِنْسِيَّةبحَوْراءب »و معناي  ستاها انسا:ي همه

اس نظرها دور داشت. ا اهلل شغاءإ:شغويم گر نسغبت بغه ايغن نكتغه حسغّ

خغود نصي  و امثال آ: از طريق اين احادي  الاي از معارف  يايههدريچ

 ايم. ما: كردهو جامعه

 و مقام قرب محض )س(فاطمه

حاهرا: با هوشياري تمام سؤال كردند  اي رسول خداف ! در آ: هنگام 

 ؛«كانَتْ في حبقَّةَ تَحْتَ سغاقَ الْعَغرْش»فاطمه كجا بود؟ حضرت فرمودند  

عغرش  يگاهي در زير ساقهدر جاي )س(ري، فاطمهيعني در آ: حالت نو

حضغرت ه و مقام بغاطني شويم كه رتبقرار داشت. از اين فراز متوجّه مي

اسغماء و ظاور مقام عرش، مقام تجلّي در كجا قرار دارد، چو:  )س(زهرا

ها و زمغين تا خداوند سلطه و مديريت خود را بر آسما: اعظم الاي است

در محلغي  )س(زهراءفرمايد  جايگغاه حضغرتياين حدي  ماِعمال كند. 



واسغطه بغا زير ساق عرش بوده، يعني آ: حضرت در مقام نوري خغود بي

انغد فرموده )ع(چو: امغام صغادق ،دارندو اتحاد اسماء اعظم الاي ارتباط 

« اال اهللالالغه»، «الحمدهلل»، «اهللسبحا:» عرش الاي چاار اسمِهاي پايه

واسغطه در مقام ارتباط مستقيم و بي )س(فاطمه پس 7است.« اكبراهلل»و 

در چنين جايگغاهي  -مقدم بر خلقت زمينغي -با اين چاار اسم الاي است و 

، چغو: باشغندميمظاغر ايغن چاغار اسغم دارند و بعد از خلقت هم قرار 

در عغين زمينغي ين است كغه همدر  )ع(عظمت ذوات مقدس معصومين

حغاال حضغرت دارنغد و ميهغوظ ارتباط خود را با حقيقت خود محبود: 

 انغد ومظار اسماء اعظغم الايدر زمين هستند در عين اين كه  )س(زهرا

تجلّي كغرده اسغت.  )س(كبري هآ: اسماء در وجود عيني حضرت صديق

بغراي  چغه بركتغي اسغت بغر روي زمغين )س(حال حساب كنيد فاطمغه

ننغد نظر مبارك آ: حضرت را در جا: خود فراهم ك يهايي كه زمينهآ:

مياما: انغوار عغرش الاغي خواهنغد  )س(و چگونه از طريق حضرت زهرا

 اي را كه فاطمي شده است تصور كرد؟ توا: جايگاه جامعهبود. آيا مي

 محل تجلي اسماء اعظم الهي )س(قلب فاطمه

دهنغد خود را ادامه ميسؤال  -كه رحمت خدا بر آنا: باد-كنندگا: سؤال

جغه د؟ حضغرت فرمودنغد  غغذاي آ: وَاي رسول خداف ! غذايش چه بوكه 

و « تقديس»و « تنزيه»و « تسبيح»عبارت بود از  )س(نوري حضرت زهرا

را در اختيار ما  اي از معارف عالم اعليالعادهقاين فراز اسرار فو«. تاليل»

حضغرت و شغكوه يعني نظر به مقام سغبحا: الاغي « تسبيح»گذارد. مي

او در نظغر ي اين اسم گشت، قلغ  محلّ تجلكسي و چنانچه قل  « اهلل»
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شغود، و ميرو روبغهاو و شغكوه سغبحا: الاغي  يحضرت اهلل با جلغوهبه 

و پاكي از هر نقصغي كغه در عغالم يعني نظر به مقام قدوسي « تقديس»

الاغي از طريغق انوار تجلي و قل  از طريق « اهلل»حضرت امكا: است به 

از هر گونغه شود و رو ميهپروردگار روب طاارت مطلق ياين اسم، با جلوه

مقغام يگغانگي نظر به يعني « تاليل»، و گرددمحدوديت نهساني آزاد مي

متذكر آ: است، انسا: در مقام تاليغل،  «إالّاهللالإله»حضرت اهلل كه ذكر 

دهد كند و او را معبود خود قرار مينظر ميحق حضرت به مقام وحداني 

گردد و بغا انغوار الاغي يگانغه زاد ميآغير خدا به قلبي گونه تعلّق و از هر

 يبه جمال و كمال حق و توجّه به همهيعني نظر « تحميد»گردد، و مي

با نظر بغه جمغال هايي كه در حضرت اهلل به نحو جامعيت هست و خوبي

شد: جات تجلي انوار جمالي، ناايت ابنس و عالقه نسبت به حق و آماده

تسغبيح و »ظريغم در  ينكتغه شغود. هغزارا:ور ميحق در انسا: شغعله

هست كه در جاي خود بايد حق براي انسا: « تقديس و تاليل و تحميدِ

در  )س(، چه غوغايي در قلغ  مبغارك حضغرت زهغرامورد بح  قرار داد

 داند. ساق عرش جريا: داشتهف ! خدا مي

ه عرش بودساق در تحت  )س(جايگاه حضرت زهرابا توجه به اين كه 

الاغي تسبيح و تحميد و تاليغل و تكبيغر : مقام و طعام آ: حضرت در آ

جا: آ: حضرت با نظر به مقام قدسي حضغرت حغق بغا تجليغات و  هبود

توا: نتيجه گرفت مقام نوري ميگشته، شده و تغذيه ميالاي سيراب مي

از بوده و هست و آ: مقغام حضرت دائماً تحت تجلّيات اسماء اعظم الاي 

به بقاي تسبيحي و تحميدي و تا قيامت و يابد بقاء ميهمواره آ: طريق 

رساند و بغه و مستعدين را مدد مي دهدتاليلي و تقديسي خود ادامه مي

ترين بغرد تغا بغه عغاليگيغرد ميمياماني طعامي كه خود از آ: باره مي



درجه از توحيد نائل شوند و به مقام توحيدي برسند كه جمع بين تنزيه 

  و تشبيه است.

 وحانير يمعني تغذيه

مغا  زيرا اي را در بردارد،العادهاسرار فوق ،عرض شد اين فراز از حدي 

فاميم و متوجّغه روحغاني را مغي ياز طريق اين حغدي ، معنغي تغذيغه

 ،حضغرت ربّانغوار ابعاد روحاني هر موجودي با تجلّيات چگونه شويم مي

تاي در راسغآنچه براي مؤمنينِ كامل، در بغرز  و قيامغت  .شودتغذيه مي

اي اسغغت كغغه زهغغراي تغذيغغهآيغغد، همغغين سغغنخ پغغيش ميلقغغاء الاغغي 

هايي كغه آ:تر در تحت ساق عرش داشتند. كامل يبه نحوه )س(مرهيه

روح و قلغ  خغود را بغه سغوي اسغماء الاغي انداختغه و از  توجهدر دنيا 

در برز  و قيامغت بغه ها جا: آ:اند، تجلّيات آ: اسماءِ مقدس باره برده

و كنغد هغا تغذيغه ميشود و از آ:مند ميز نور آ: اسماء بارهانحو كامل 

 ها از اسماء الاي است.روحاني آ: يتغذيهاهل باشت در  شعم حقيقيِ

بغا تجلّيغات  )س(كه چگونغه روح فاطمغه ندخبر داد )ص(رسول خدا

كامل هايشود و اين يكي از رازهاي وجودي انسا:تغذيه مي ،اسماء الاي

 ياه رسيد: به قرب الاي، از طريغق اسغماء الاغي، راهغاست و در واقع ر

ها از طريق و وسعت انسا:ها به بشريت نشا: داده است كه شخصيت آ:

گسغترش جاهغا ممكغن اسغت تا اين )ع(البيت پيامبراهلي نظر به سيره

 تجليغات انغوار اسغماء الاغي باشغد.كغه غغذاي جانشغا: يابد به طغوري 

تغذيغه با اذكار دينغي را د كه جا: خود هاي كامل در مقامي هستنانسا:

هغا و شغما نيغز در ذيغل وجغود مقغدس آ: دارندمي كنند و زنده نگهمي

 توانيد قل  خود را با اذكار الاي تغذيه كنيد.مي
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مغا حال اگر قل  ما است،  فق  قل هرمائيد كه حقيقت ما فراموش ن

شغود نزديغك به حقيقت آ: حضرت  )س(زهراي حضرت با نظر به سيره

گيغرد و جا: مي« تحميد»و « تاليل»و « تقديس»و « تسبيح»چگونه با 

 گردد. نوراني مي

جلغوات انغوار تجلي با است قل   يتغذيهزندگيِ حقيقي در اين دنيا 

انغد و نغزد مؤمنين با ياد خدا و توجّه بغه اسغماء الاغي، زنده .اسماء الاي

  و قيامت توا: توجّغه گر خواستيد در برزاشوند. پروردگارشا: تغذيه مي

به اسماء الاي را داشته باشيد و از تجلّي اسغماء الاغي برخغوردار شغويد، 

قلبي با اسماء الاي را بيابيد و آ: راه، راهغي  يدر اين دنيا راه تغذيهبايد 

نمايا: كردند، در چنين مسيري سعي كنيد  )ع(است كه چاارده معصوم

احساس كنيغد و بغا گهغتن اذكغار نماز، خود را در برز   يدر حين اقامه

ايغد بغراي به حضرت حغق رجغوع كردهتا: اين باشد كه نماز، عمالً اراده

تجلغي كنغد. سراسغر شخصغيت زهغراي بر قلبتا: كه تجلّي اسماء الاي 

راه رجوع إلي اهلل و تغذيغه از انغوار اسغماء الاغي  ينماياننده )س(مرهيه

 است. 

تند بغه مغا خبغر دهنغد بغا طغرح ايغن روايغت خواسغ )ص(پيامبرخدا

در مقامي فوق مقام جبرائيغل و اسغرافيل و ميكائيغل و  )س(زهراحضرت

اند و حركغات و استقرار و بقاءدر برند و در آ: مقام سر ميهب )ع(عزرائيل

بغا يغاد حضغرت توانيغد سكناتشا: متذكّر چنين مقامي است و شغما مي

ر عين حال بغا نظغر چه در زمين انجام دادند و گهتند و دو آ: )س(زهرا

 ي باطني آ: حضرت، به آ: مقام منتقل شويد. به جنبه

عنوا: يغك را بغه )س(فاطمغهحضغرت مقام  )ص(اكرمحضرت رسول

باشغد  )س(حضرت زهرا يفرمايند تا اوّالً؛ بشريت متوجهينمونه مطرح م

و چرا رها و غض  او، رهغا و غضغ   و بهامد او حامل چه حقايقي است



ونغه مظاغر مغديريت عرشغي خداونغد در عغالم هسغتي الاي است و چگ

 باشد، تا هركس خواست به دنبال حقيقت باشد بدانغد بايغد چشغم ازمي

بر ندارد. راستي خداونغد از طريغق ظاغور زمينغي حضغرت  )س( فاطمه

چه لطم بزرگي به بشريت كرد و چه راه روشغني را در جلغو  )س(فاطمه

اشتند و عمالً بغراي هميشغه از ها از ايشا: چشم برداو گشود، چرا بعضي

داد: با توجه )ص(شد: محروم گشتند؟ ثانياً؛ رسول خدارمز و راز قدسي

، فكر و فرهنگغي را بغه بشغريت )س(اصحابِ خود به مقام حضرت فاطمه

هايي در عالم هستند كه وجودشا: بغه معرفي كردند تا بشر بهامد انسا:

ي . آري؛ بغغه گهتغغهباشغغدشغغا: ميصغغورت بالهعغغل فغغوق وجغغود جسمانيِ

مانِيَّةبالْحبدبوث وَ ربوحانِيَّغةب»  «عليهاهللرحمة»مالصدرا يعنغي  8؛«الْبَقاءالنَّهْسب جِسغْ

شود و حدوث بد: و در بستر بد:ِ او حادث مينهسِ هر انساني از طريق 

ها قبغغل از بغغد: خغغود داراي يغغك شخصغغيت خغغاص و متعيّنغغي انسغغا:

ها عالوه آ:زيرا كند قضيه فرق مي )ع(لبيتاولي در مورد اهل 9اند،نبوده

مانِيَّةب الْحبغغدبوث وَ »ها مثغغل سغغاير انسغغا:دارنغغد و بغغر نهسغغي كغغه  جِسغغْ

در  )ع(باشند كه حضغرت بغاقرميمقام نوري داراي  ،است «الْبَقاءربوحانِيَّةب

، «اهلليَغدَيِ اهللب مَحَمَّداً وَ عِتْرَتَهب اَشْباحب نبورَ بَيْنَخَلَقَ»فرمايند  آ: رابطه مي

خداونغد  10؛«ظِلّب النّبور، اَبْدا:  نبورانِيَّة، بَغلْ اَرْواح »قبلْتب  وَ مَا الْاَشْباحب؟ قالَ  

هاي نغوراني در برابغرش خلغق كغرد. محمّد و عترتش را به صورت شغبح

نغور،  يدم  اشباح چيست؟ حضرت فرمود  سغايهگويد  عرض كرراوي مي

ايغن روايغت كنيغد كغه مالحظه مي .نوراني يحهاي نوراني، بلكه اروابد:

                                                 
از « حرنوت جووهری»، بحث «از برهان اا عرفان»شدن اين موضوع به نتاب برای روشن - 8

 همین نويسیده رجوع فرمايید.

 البته  ر علم خدا معلوم است نه هر انساني پس از خلقت چرونه خواهد بو . - 9

 شبح. ی، ما ه378، ص 2، ج «البحرينمجمع» - 10
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و عتغرت پغاك آ: حضغرت  )ص(شخص رسغول خغداكند كه روشن مي

 فرمايغد اشغباحِمي )ع(باقراند و حضرت همگي داراي حقيقت نوري بوده

هايي هاي نغوراني، بغد:هاي نوري بودند، به معني بد:، سايههاآ: نوري

نغد اهاييها، جسغمجسم مقام،اند، چو: در آ: بوده كه به يك اعتبار روح

هايي كغه رم، بلكغه سغايههايي از جنس ماده و جاز جنس روح، نه جسم

شغود پيغامبر و عتغرت مگغر مياساسغاً انغد. اسغماء الاي ينمايش جلغوه

در حقيقت غيبيه نباشغند و مقدم بر آ:، قبل از خلقت عالم  )ع(مطارش

م غغايي در عغالَ، هغدف عالوه بغر ايغنو باز بتوانند بر عالم تصرف كنند؟ 

در عالم عين، به سغوي مقدّم و در عالَم عين مؤخّر است، تا بشريت غي  

سغير كنغد، به صورت بالهعل موجود اسغت در عالم غي  كه آ: حقيقت 

از يغك  )ص(پس در واقع رسغول خغدا 11.چو: غايت مهقود، محال است

خغود  جغايدر دهند كه اساسي كه در عالم تحقّق دارد خبر مي يقاعده

 شده است. بح  

 )ع(هغدي يو ائمغه )ص(عظمت كار از آ: جات است كه رسول خدا

سعي دارند اصحاب خاص خود را متوجغه چنغين معغارفي بنماينغد كغه 

ها و زمين، داراي مقغام روحغي و چگونه اولياء الاي ماوراء خلقت آسما:

بود:، داراي جغنس ها در عين جسغمنوري هستند كه در آ: مقام جسم

 )ع(ي و معنوي هستند. جابر بن يزيغد از اصغحاب خغاص امغام بغاقرروح

يَغغا جَغغابِرب إِ:َّ اللَّغغهَ نَوَّلَ مَغغا خَلَغغقَ خَلَغغقَ »گويغغد؛ حضغغرت فرمودنغغد  مي

وَ عِتْرَتَهب الْابدَاةَ الْمباْتَدِينَ فَكَانبوا نَشْبَاحَ نبغورَ بَغيْنَ يَغدَيِ اللَّغهِ،  )ص(مبحَمَّداً

احب؟ قَالَ  ظِلّب النّبورِ، نَبْدَا:  نبورَانِيَّة  بِلَغا نَرْوَاحَ وَ كَغا:َ مبؤَيَّغداً قبلْتب  وَ مَا الْأَشْبَ

                                                 
 ؛ شوراي  ههوورزموانآخرال»اوانیود بوه نتواب برای بررسي بیشوتر  ر ايون موضووع مي - 11

مبواني معرفتووي »قلووب عوالم هسوتي  ر نتوواب  و بوه بحوث امووام زموان« عود هسووتيارين بُبواطیي

 رجوع فرمايید.از همین مؤلف « مهدويت



بِربوحَ وَاحِدَةَ وَ هِيَ ربوحب الْقبغدبسِ فَبِغهِ كَغا:َ يَعْببغدب اللَّغهَ وَ عِتْرَتبغهب وَ لِغذَلِكَ 

هَ بِالصَّلَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ السّبجبودِ وَ خَلَقَابمْ حبلَمَاءَ عبلَمَاءَ بَرَرَةً نَصْهِيَاءَ يَعْببدبو:َ اللَّ

ومبو: اى جغابرف !  12«التَّسْبِيحِ وَ التَّاْلِيلِ وَ يبصَلّبو:َ الصَّلَوَاتِ وَ يَحبجّبو:َ وَ يَصغب

او را  يشغدهو خانغدا: هدايت )ص(همانا خغدا در اول آفغرينش، محمغد

سغد  اشغباح پرها در برابر خغدا اشغباح نغور بودنغد. جغابر ميآفريد، و آ:

نغور، پيكرهغاى نغوراند بغدو: روح، و  يچيست؟ حضرت فرمودند  سايه

همه تناا به يك روح مؤيد بودند و آ: روح القدس بود كه او و خاندانش 

كردند و از اين جات خدا ايشا: را آ: روح خدا را عبادت مي يبه وسيله

روزه و سغجود دار، دانشمند، نيكوكار و برگزيده آفريد، با نماز و خويشتن

گزاردند و حغج كردند و نمازها را ميو تسبيح و تاليل، خدا را عبادت مي

 گرفتند.كردند و روزه ميمي

در روايت فوق ما را متوجغه  )ع(مالحظه كنيد كه چگونه حضرت باقر

كنند كه همه مؤيغد بغه يغك روح مي )ع(حقيقت قدسي چاارده معصوم

 هاي مختلم. بودند و نه روح

 اريخي نظر به حقايق عالَم غيبتي هسابق

در مورد وجود حقايق غيبي، متهكرا: تاريخ بشر هر كغدام بغه نغوعي 

انغد. افالطغو: در هغا خبغر دادهآ:وجود اند و از ها شدهآ:وجود متوجه 

از طريق عقل و اسغتدالل سعي فراوا: كرده تا « مبثبل»بح  اثبات وجود 

خغود  و در ايغن راه درحغد وجود حقايق غيبي عالم بشود يمتوجه نحوه

 گويد خوبي به دست آورده است. او مي هايموفقيت
يابيم، فاقد مرجع غيبي نيستند، و فكر كلياتي كه ما در فكر در مي»

بايد به كليات تعلق داشته باشد و اگر كليات واقعيت نداشته باشغند، 
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ل؛ ها تعلق داشته باشد و از كليات با خبر شود؟ مبثبچگونه فكر به آ:
حقايق عيني يا كلياتي در عالم متعالي هستند كه در مقغرّ آسغماني 

 13.«خود جاي دارند

فرماييد افالطغو: توانسغته اسغت تغا ايغن حغد چه مالحظه ميچنا:

هاي انديشغمند اگغر بهامد كه حقايقي در عالم غي  هسغت كغه انسغا:

بتوانند با آ: حقغايق ارتبغاط پيغدا كننغد بغه حكمغت و معرفغت دسغت 

جنغاب فغارابي از  ،تهكغر اسغالمي يند. پس از افالطغو: در حغوزهابيمي

عقل »شود و تحت عنوا: طريق عقل و استدالل متوجه حقايق غيبي مي

روشغن كغه بغرد جلغو ميجغا دهد و سخن را تغا آ:از آ: خبر مي« فعّال

اي از عقل برسد كه دائغم از عقغل تواند به مرتبهحكيم مي انسا:ِكند مي

منغد گغردد و ايغن مقغام را كغه انسغا: بتوانغد از عقغل فعّغال فعّال باره

 14نامد.مي« عقل بالمستهاد»گيري كند به نام باره

البته و صد البته حدّ فلسهه بيش از اين نيست كه بهامد حقايقي در 

عالم باال هست و اگر هم انسا: بتواند با آ: حقايق ارتباط پيغدا كنغد بغه 

وئينغاس آكي سغنت توماسگهتغه رسغد، ولغي بغهكمغت ميبصيرت و ح

واقغع آ: و بغه«. بغود، پيغامبرا: عملغي كردنغدچه آرزوي فيلسوفا: آ:»

شناسد و از هغر كغدام است كه حقايق را جداجدا مي )ص(بصيرت پيامبر

آ:  ينماياند. از جملغهها را به بشريت ميدهد و راه ارتباط با آ:خبر مي

دهد و بغه بيند و از آ: خبر ميدر آسما: اعال مي )ص(حقايق كه پيامبر

نمايانغغد كغغه چگونغغه بغغا آ: مغغرتب  شغغويم، حقيقغغت نغغوري مغغا راه مي

                                                 
« غرب یااريخ فلسفه»اوانید به نتاب يبرای بررسي نامِ نظر افالطون  ر مور  مُثُِ م - 13

 رجوع فرمايید.« مجتبویالدينسیدجالل»ارجمه  229ص  1ناپلستون جلد اثر فر ريك

 639ص  ،1 ج« اواريخ فلسوفه  ر اسوالم»نتاب   ر اين مور  بهفارابي  برای بررسي نظر - 14

 م شريف رجوع شو . از م،



، به اين معنا كه مصغداق عينغي است )ع(هدي يو ائمه )س(زهراحضرت

كليات افالطو: و عقل فعّال فارابي در عالم غيغ  حقيقغت بالهعغلِ ذوات 

 است.  )ع(مقدس چاارده معصوم

 شت استهمان به )س(نور فاطمه

در راستاي نظر به حقيقت نوري چاارده معصغوم و راه عملغي بغراي 

هنگغامي كغه » فرمودنغد  )ص(رسغول خغدانزديكي به آ: انوار مقغدس، 

آفريغد، سغپس آ: « نور وَجه خود»خداوند باشت را خلق نمود، آ: را از 

 ب النّغور، وَ فَأَصابَني ثبلْ ب النّور، وَ اَصابَ فاطِمَةَ ثبلْ»نور را گرفت و بيهشاند 

اَصابَ عَلِيّاً وَ اَهْلِ بَيْتِهِ ثبلْ ب النّور، فَمَنْ اَصابَهب مِنْ ذلِكَ النّور اهْتَغدي اِلغي 

لَّ عَغنْ وِاليَغةِ آلِ  بْهب مِغنْ ذلِغكَ النّغور هغَ وِاليَةِ آلِ مبحَمَّد وَ مَغنْ لَغمْ يَصغِ

ند، ثلغ  چو: خداوند آ: نوري را كه نور وجه الاي بود بيهشا 15؛«مبحَمَّد

آ: به من و ثل  آ: به فاطمه و ثل  آ: به علغي و اهغل بيغتش رسغيد، 

آ: نور برسد،  -)ع(از طريق پيامبر و فاطمه و علي و اهل بيتش -پس به هركس

كس آ: نغور نرسغد از محمّد هدايت شود و بغه هغرد و آلبه واليت محمّ

 واليت آل محمّد گمراه شود و باره نگيرد.

كغه ظاغور باشغت از تجليّغات يت و با توجّه به اينبا توجّه به اين روا

را گرفت فرمايند  هما: نور كه مياسماء و صهات جمالي حق است و اين

شغود انغوار رسيد، معلغوم مي )ع(البيتاهل يو افشاند و به ذوات مقدسه

 نيز به تمام معني باشتي و از هما: تجلّيات اسغتبزرگوارا:  اين مقدس

 وجه اهلل است. كه در ذات خود نور 
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كنند، اسماء رحماني اسغت، حغاال اسماء الاي كه در باشت تجلّي مي

تجلّي نمغوده  )ع(البيتاهل اسماء رحماني به صورت ذوات مقدس هما:

اسغت آ: اسماء  يكي از سه قسمِ )س(است و عجي  است كه نور فاطمه

ي با توجّه به اين حدي  معنغي خ «فاطِمَةب بِضْعَةب مِنّي»و روايت  پيغدا اصغّ

اي از هما: نور است كغه نغور پاره )س(رساند كه نور فاطمهو مي كندمي

رسغغاند كغغه اگغغر اسغغالم را بغغه صغغورت جغغامع اسغغت و مي )ص(محمّغغدي

خواهيد بايد از نور فاطمه و پدر فاطمه و شوهر فاطمه و اوالد فاطمغه مي

 ،)ص(اي از نبغوّت محمّغديمند شويد، يعني پغارهبه صورت جمعي باره

اي از آ: نيز امامت است و اگغر باشغت جغامع و است و پاره )س(فاطمه

 خواهيد بايد از پرتو اين سه نور باره گيريد. كامل مي

خغود كننغد ايد كه چگونه تالش ميبزرگا: را مالحظه كردهاز  يبعض

 يهغاينغد. بح اموفغق بوده و بحمداهللنزديك كنند  )س(نور فاطمهرا به 

براي اين است كه ايغن راه  خدمت عزيزا: عرض كنمكه بنده سعي دارم 

و بتوانيم خود را بغه نغور حضغرت فاطمغه  قل  ما گشوده شوددر مقابل 

نزديك كنيم تا تعقل ما در كنار تعقلي باشد كه عين نورانيغت  )س(زهرا

گيغرد و بغه ي دينغي سغاما: ميو بصيرت است و از اين طريغق جامعغه

 يابد.مبادي قابل قبولي دست مي

 تي؛ شاهراه هدا)س(حضرت زهرا

فرمايند  بغه هغر مي )ص(فوق و اين كه رسول خدابا توجّه به روايات 

شغود و بغه سغوي مي )ع(كس آ: نور برسد متوجغه حقيقغت آل محمغد

اگغر وارد عغالَم فغاطمي شغويم شغود، متوجغه ميها هدايت ميواليت آ:

و با هدايت  م و به آ: نور نظر كرديم، ديگر آ: شخص قبلي نيستيمشدي

هايي دريچغه، )س(زهغرااز طريغق حضغرت  )ع(به سوي واليت آل محمد



شغود كغه آ: را در خاص از لطم الاي و بصيرت ربّاني به سوي ما باز مي

زيغرا در ايغن روايغت نغور حضغرت  هيچ مسير ديگغري نخواهيغد يافغت.

تغوا: بغه را به صورت خاص مطرح فرموده پس معلوم است مي )س(زهرا

 «عليغهاهللرحمة»الغدينيبااءاهللآيتص به نور آ: حضرت نظر كغرد. صورتي خا

طور كغه بغا هما:  .«العاده استفوق )س(مادرما: فاطمه»فرموده بودند  

ي از  )ع(يا نور واليت ائمغه )ص(اتّصال به نور پيامبرخدا وارد عغالَم خاصغّ

تغوا: مغيگرديد، شويد و عمالً به ابعادي از باشت متّصل ميمعنويت مي

به ابعادي از باشت به عنوا: وجه اهلل، دسغت  )س(اتّصال به نور فاطمهبا 

يافت. عظمت مسئله آ: است كه يك سوم نغور باشغت را تناغا زهغراي 

بغا تمغام ابعغاد  )ص(كه نور محمغددهد در حاليتشكيل مي )س(مرهيه

و  )ع(شريعت آ: حضرت، يك سوم نور باشت است و نغور واليغت علغي

 يك سوم ديگر آ: است. )ع(تاهل بيت آ: حضر

ي كغه و نظر به )س( زهراحضرت سيره و سخن تدبّر در  حغز: خاصغّ

موج  ارتباط با حضرت يعني ارتبغاط بغا ثلغ  وجغه الاغي و  16داشتند،

رسغاند بغا فاغم جايگغاه حضغرت و ايغن مي اتّصال به اصل باشت اسغت

شويم كه داراي ظرائغم خاصغي متوجه شاهراهي از هدايت مي )س(زهرا

در مغورد حغذف حاكميغت  )س(غغم فاطمغهطور كغه فاغم ست. همغا:ا

ها و آ: حضرت در مسجد مدينغه، بصغيرت يي عالمانهو خطبه )ع(علي

سغير تغاريخ  تاريخي بزرگي را به همراه آورد و با زيبايي تمام يهاهدايت

خغوبي به سوي حقيقت كنترل نمغود و معنغاي حاكميغت جغور را بغهرا 

در آ: خطبغه رازهغاي بغزرگ تغاريخ  ()س. حضغرت زهغرافرمغودروشن 

فرمغود تغا شغما امغروز روشن به صورت قدسي و معنوي بشر را  يآينده
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 «هيعلتعالياهللرهغغوا:»بتوانيغغد آ: نغغور را در حركغغات و گهتغغار حضغغرت روح اهلل

 در تاريخ را بهاميد.  )س(ي فاطمهد و معناي ادامهيمشاهده كن

در رابطغه بغا شخصغيت ملكغوتي  «هيعلتعالياهللرهغوا:»حضرت امام خميني

 فرمايند  مي )س(زهراي مرهيه
تمام ابعادى كه براى ز: متصور است و بغراى يغك انسغا: متصغور »

جلغوه كغرده و بغوده اسغت. يغك ز:  )س(زهغرا يدر فاطمغه ،است
معمولد نبوده است؛ يك ز: روحاند، يك ز: ملكوتد، يك انسا: به 

نيت، تمغام حقيقغت ز:، تمغام انسغا يتمام معنا انسا:، تمام نسغخه
حقيقت انسا:. او ز: معمولد نيست؛ او موجود ملكوتد است كغه در 

جبروتد در  عالم به صورت انسا: ظاهر شده است؛ بلكه موجود الادِ
هغاى كمغالد كغه در تمغام هويغت ..صورت يك ز: ظاهر شده است.

 ..در ايغن ز: اسغت. -تمغام -تصور دارددر ز: انسا: متصور است و 
هاى انبيا در اوست. زند كه اگغر مغرد بغود، نبغد د كه تمام خاصهزن

معنويغات،  ..ه بغود.اللّغبود؛ زند كه اگر مغرد بغود، بغه جغاى رسغول 
هغاى هغاى جبروتغد، جلغوههاى الاد، جلوههاى ملكوتد، جلوهجلوه

در اين موجود مجتمع است. انساند است به  -همه -مبلكد و ناسوتد
  17«ست به تمام معنا ز:.تمام معنا انسا:؛ زند ا

با نظر بغه جمغع بغين سياسغت و  «هيعلتعالياهللرهغوا:»حضرت امام خميني

 فرمايند  مي )س(ديانت به روش فاطمه
و اين افرادى كه در آ: خانه تربيت  )س(كوچك فاطمه ياين خانه»

پنج نهغر بودنغد و بغه حسغ  واقغع،  -شدند كه به حس  عدد، چاار
هايد كردند كه مغا را و را تجلد دادند، خدمتتمام قدرت حق تعالد 

 يفاطمغه يبشر را به اعجاب درآورده است. خطبغه يشما را و همه
و صغغبر  )ع(در مقابغغل حكومغغت و قيغغام اميرالمغغؤمنين )س(زهغغرا
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در مدت بيست و چند سال و در عين حال كمغك )ع(اميرالمؤمنين
فداكارى  موجود و بعد هم فداكارى در راه اسالم و كارى به حكومتِ

كه يغك خغدمت بسغيار بغزرگ و  )ع(دو فرزند عزيزش، امام مجتبد
دولت جابر اموى را با آ: خدمت رسوا فرمود و خدمت بغزرگ بغرادر 

دانيد و ، چيزهايد بود كه همه مد)ع(ارجمندش حضرت سيدالشادا
ها كم كم و اسباب و ابزار جنس پيش آ: يدهكه عبدانيم. و با اينمد

 يها را آ: طور كرد كه بغر همغهو روح ايما: آ: بود، لكن روح الاد
ستمكارا: عصر خودشا: غلبه پيدا كردند و اسالم را زنغده كردنغد و 

ده و كمغد براى ما و شما برادرهاى عزيز الگو شدند كه ما از كمد عِ
هايد كه امروز با مغا بغه عبده و كمد ابزار جنس در مقابل تمام قدرت

 )ع(يم، و هما: طورى كغه اوليغاى مغااند، مقاومت كنجنس برخاسته
نشا: دادند كه در مقابل مستكبرا: گاهد با تبليغ و گاهد با اسلحه 
بايد ايستاد و مستكبرا: را بايد بغه جغاى خودشغا: نشغاند، مغا هغم 

 18.«پذيريمالگوى آناا را، تبعيت از آناا را مد

 يسغيره را بايغد در «هيعلتعالياهللرهغوا:»شخصيت اصغلي حضغرت روح اهلل

جستجو نمود كه چگونه روح حماسغه و عرفغا: را در  )س(زهراي مرهيه

 )س(قصد ما در اين بح ، توجّه به حقيقت نوري فاطمهخود جمع كرد. 

كغه عزيغزا: بغه اميغد آ: ،پغردازيممغينحضرت است، لذا به وجوه ديگر 

اهلل بركغات شغاءد تغا إ:ننسبت به حقيقت نوري آ: حضرت حسّاس شغو

در سغخنا: حضغرت امغام  د.گغرد شغا:نصي وط به آ: مقغام مرب خاصِ

كمي تأمل كنيد و از خود بپرسغيد ايشغا: چگونغه  «هيعلتعالياهللرهوا:»خميني

هاي زني كه تمام خاصغه»فرمايند  بينند كه ميرا مي )س(زهراي مرهيه

چه از نظغر كه آ:در حالي«. انبياء در اوست، زني كه اگر مرد بود نبي بود

قابل مشغاهده اسغت چنغين مقغامي را نشغا:  )س(از حضرت زهرا ظاهر
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كه با چشم رازبيني بتوانيم متوجه مقام قدسي زهغراي دهد، مگر آ:نمي

 كنم متذكر آ: گردم.شويم، چيزي كه بنده تالش مي )س(مرهيه

ارتباط خاصّي است و آداب  )س(با مقام قدسي زهراي مرهيهارتباط 

و ائمغه )ص(كه وجود مقدس پيامبرخدا خاصّ خود را دارد. درست است

 رازِ )س(، ولي حقيقغت وجغود مقغدس فاطمغهندسراسر رازا )ع(هدي ي

پوشيده به راز است و اين است كه بسياري از شيعيا:، محمّدي و علغوي 

اند. توجّغه بغه ايغن نكتغه كغه اند ولي هنوز فاطمي نشغدهو حسيني شده

عصومي در صحنه اسغت، امامت يك حقيقت است و در هر زماني، امام م

قيمتي است و بحمداهلل شيعه مهتخر به چنين شعوري اسغت، اعتقاد ذي

است كه به پناا: چنا: آ: )س(ولي توجّه به حقيقت نوري زهراي اطار

خاصي در  بايد روحانيتِگيرد، نميشيعيا: قرار  يراحتي در اختيار همه

شايد از طريغق  ي فيض چنين اعتقادي گردد.انسا: حاصل شود تا آماده

هغا روايغت، قل  آشنا شد: با رواياتِ بيشتر در اين مغورد و تغدبّر در آ:

 بتواند به آ: مقام منيع نظر كند. آرام آرام

 در غامض علم الهي )س(مقام فاطمه

فرمايند كغه رسغول به نقل از پدرا: بزرگوارشا: مي )ع(امام عسكري

اعلغي  فغردوسِ باشغتِهنگامي كه آدم و حوّا داخغل » فرمودند  )ص(اهلل

هاي باشغت شدند، چشمشا: به خانمي افتاد كغه بغر بسغاطي از بسغاط

و  بغودنشسته و بر سرش تاجي از نور و در دو گوشش دو گوشواره از نور 

ها نوراني است، آدم پرسيد  محبوبم جبرائيغلف ! ايغن از نور جمالش باشت

كيسغت؟  ها از نور جمالش برافروختغه و نغوراني اسغت،خانمي كه باشت

جبرائيل گهت  او فاطمه، دختر محمّد، پيامبري از فرزندا: تو اسغت كغه 

آيد. سپس آدم پرسيد  اين تاجي كه بر سغرش هسغت، الزما: ميدر آخر



طالغغ  اسغغت، پرسغغيد  دو ابيبنچيسغغت؟ عغغرض كغغرد  شغغوهرش علي

اي كه بر دو گوشغش آويختغه شغده چيسغت؟ عغرض كغرد  دو گوشواره

هستند. سپس آدم فرمغود  محبغوبم جبرائيغلف ! فرزندش حسن و حسين 

هبغمْ »اند؟ عغرض كغرد  آيا ايشا: قبل از من خلق شغده ؛«نَخبلِقبوا قَبْلي»

نَةَ هغا آ: 19«مَوْجبودبو:َ في غامِضِ عِلْمِ اهللِ قَبْلَ اَ:ْ تبخْلَقَ بِأَرْبَعَغةِ آالفِ سغَ

علغم الاغي موجغود  يرسال، پغيش از آفغرينش تغو، در فشغردهچاارهزا

 اند.ودهب

هنگامي كه آدم و حوّا داخل باشت فغردوسِ » فرمايد روايت فوق مي

اسغت كغه آدم و  اين باشت غير از آ: باشتيمعلوم است ؛ «اعلي شدند

ممنوعه نزديك شدند، چغو: اوّالً؛ روايغت،  يحوّا در آ: باشت به شجره

، كه آ: باشتِ داراي شجره ممنوعهدارد، در حالي« اعليفردوس »بير تع

كننغد. ثانيغاً؛ باشت برز  نزولي است و آ: را تعبير به فردوس اعلي نمي

كننده سنخيت و مشاهده هشوندجايي كه در عالم معنا بين مشاهدهاز آ:

 باشغت برزخغي در باشغتِ فغردوسِ اعلغيماوراء  آدم و حوّابايد ، هست

 وجغود نغوريِمهتخر به اين مالقات شغده باشغند و در آ: مقغام بتواننغد 

 يخصغوص كغه در ادامغهه باشغند، بهدررا مشاهده ك )س(فاطمه لِثَّمَتبمب

وجغودي بغاالتر از مقغام  يبا هزار مرتبه )س(روايت از مقام حضرت زهرا

 دهد كه بح  آ: خواهد آمد.خبر مي ،آدم و حوّا

ها نوراني بغود. پغس باشت )س(فرمايد  از نور جمال فاطمهروايت مي

ها بغرايش نغوراني نزديغك شغود، باشغت ()ساگر كسي بغه نغور فاطمغه

، سغازيدها ميدر مسير بنغدگي خغود باشغتطور كه شما هما:شود. مي

باشتِ توكّل، باشغتِ روزه، باشغتِ صغبر، ... اگغر خواسغتيد روزه و  مثل
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توكّل و صبر و عباداتتا: در اين دنيا نغوراني شغود و در آ: دنيغا باشغتِ 

، بايد با معرفت و محبّت به حضغرت روزه و توكّل و صبرتا: نوراني گردد

 : اعمال بپردازيد.به آ )س(زهرا

روايت هست كه آدم از جبرئيغل پرسغيد، ايغن خغانم كغه  يدر ادامه

ها را با نور جمالش بغر افروختغه، كيسغت؟ يعنغي وجغود مقغدس باشت

انغغد كغغه خودشغغا: در مقغغامِ شغغاود، در آ: حغغدّ نبوده )ع(حضغغرت آدم

علغوّ مقغام  يه كمك جبرائيل، ايغن نشغانهند مگر برا بشناس )س(فاطمه

ها در آ: داند كغه آ: تغاو و گوشغوارهاست. باز آدم مي )س(حضرت زهرا

كنغد مي )س(مقام رمز و رازي دارد و حكايت از حقايقي در وجود فاطمه

پرسد  تاجي كه بر سر اوست چيسغت؟ و و لذا مي 20كه ظاور كرده است

طال  است، يعني مقام ازدواو بغا ياببنجبرئيل عرض كرد  شوهر او علي

، در عالم نغور و معنويغت، )ع(و ماند: بر عاد شوهري چو: علي )ع(علي

صورت تاجي است با آ: خصوصيت و خبر از شكوه معنوي براي حضرت 

هاي حضرت در آ: عالم، صورت زحماتي اسغت است. گوشواره )س(زهرا

در آ: عغالَم  هاكشيدند. زينت )ع(كه در تربيت امام حسن و امام حسين

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

خبغغذبوا زينَغغتَكبمْ عِنْغغدَ كبغغلِّ » فرمايغغد قغغرآ: ميو در همغغين رابطغغه دارد 

چغو: زينغت  را در مساجد كس  كنيد.هاي خود زينتبرويد  21«مَسْجِدَ

در وح، معنويغاتي اسغت كغه ر حقيقي ما، زينت روح مغا اسغت، و زينغتِ

هاي عالم غي ، صورت اعمال و نيّغات آيد و لذا زينتدست ميمساجد به

 معنوي دنيا است.
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قبل  - )ع(يعني فاطمه و علي و حسنين -س آدم سؤال كرد  آيا اينا: سپ

ر عغرض كغرد  اينغا: چاغارهزا )ع(حضرت جبرائيلاند؟ از من خلق شده

انغغد. علغغم الاغغي موجغغود بوده يسغغال قبغغل از آفغغرينش تغغو، در فشغغرده

رف اسغت و ايغن كه عرض شد، تقدّم در عالم غي ، تقغدّم بهمچنا: الشغَّ

دارد، مثل نوري كه از چغرا  عزيزا: وجوديِ برتر آ:  يحكايت از مرتبه

شود، شدّت نغورانيتش شود، آ: نوري كه اوّل از چرا  صادر ميصادر مي

ايغن لغذا  .نسبت به نورهايي كه در مرات  بعدي قرار دارند بيشغتر اسغت

دهد، آ: هم مراتبغي ميبزرگا: وجودي آ:  يروايت خبر از تعالي مرتبه

مالحظغه شغده اسغت و تعبيغر چاغارهزار سغال به بسيار عالي كه از آ: 

ها باالتر است و تجغرّد وجودي آ: ياي كه درجهفرموديد به هما: اندازه

اسغت و ها بر عالم مادو:ِ خود بيشتر احاطه و تأثير آ: بيشتر است،ها آ:

هغا نسغبت بغه عغالم مغادو: خغود حاكي از واليت كامل تكويني آ:اين 

 . باشدمي

ها چاار هزار سال پيش از آفغرينش تغو آ:فرمود   )ع(جناب جبرائيل

تعبير غامض الاغي حكايغت از مقغام اند، در غامض علم الاي موجود بوده

ن ايغو  علم خدا كه هنوز صورت كثرت نيافتهدارد در وحدتي جامعيت و 

معارف الاي است و فرصت مهصّلي نياز دارد كه  ترين موهوعاتميقاز ع

ي تر باشد، جنبغهتا روشن گردد هرچه موجود متعاليبدا: پرداخته شود 

جمغالِ در شغود و شغديدتر ميآ: وحدت  يكثرت در او هعيم و جنبه

به صورت ي اين مقامات جمع است كه همه )س(يك شخص مثل فاطمه

هغا در غغامض ي آ:فرمايد همغهظاور كرده و اين كه مي تاو و گوشواره

در  )ع(كه ذوات مقدس معصوميندهد علم الاي موجود بودند، نشا: مي

 اند.كدام، خودشا:كه هراند، در عين اينم؛ همه يك حقيقتآ: مقا
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 شرافت نيو باالتر )س(زهراحضرت 

از  )س(رابا حضرت زهاگر ما بتوانيم قواعد عالم وحدت را بشناسيم و 

ي خغود عظيم نصي  خود و جامعهنوري آ: معارف مرتب  شويم طريق 

انغغد و سغغائل را ردّ كرم يهغغا خغغانوادهايم. متوجّغغه باشغغيد كغغه ايننمغغوده

هغا رجغوع كنغد و توانست با معارف خغاص بغه آ:كنند و اگر كسي نمي

هغا گرداننغد، آ:، او را محروم برنميشدها آ:از طال  تجلّي انوار مقدس 

كنغد. قلبغي كغه هغا، انسغا: را آسغماني ميكنند و تصرّف آ:تصرّف مي

غذايش تسبيح و تحميد و تاليل و تقديس است، اگر بغه مغا نظغر كنغد، 

شغودف ! قل  ما مهتخر به تسبيح و تحميد و تاليل و تقغديس خداونغد مي

رسغد كغه بغا هغزارا: هغزار كتغاب و اسغتاد ي ميبه حقغايق يقلب چنين

ها نظغر كنغيم و عمده آ: است كه بتوانيم به آ: ها رسيدآ:توا: به نمي

ي نظركرد: به آ: مقغام معغارف خاصغي اسغت كغه حضغرت امغام الزمه

« الغي الخالفغة و الواليغه يةالادا مصباح»در كتاب  «هيعلتعالياهللرهوا:»خميني

  .اندمطرح فرموده

ي خوبروايت فوق روايت عجيبي است و اگر درست فاميده شغود بغه

 )ع(گردد، چقدر بايد تأسم خغورد كغه فرهنغس اهغل البيغتتصديق مي

شا: به حاشيه رفته چه رسغد بغه غيغر شغيعيا:. از حتي در بين شيعيا:

ايد چرا بايد آدم و حواء را به فردوس اعال ببرند و چغرا بايغد خود پرسيده

و فرزنغدا:  )ع(آشنا كنند و چرا بايد آ: هغا علغي )س(فاطمهآ: دو را با 

را از منظر فاطمه بنگرند تا درست نگريسغته باشغند؟ آيغا ايغن  )س(زهرا

را  «اماالسغالميعل»و امام حسغن و امغام حسغين )ع(دهد اگر ما علينشا: نمي

هغغا را درسغغت بنگغغريم آ: )س(شغغا: بغغه فاطمغغهبغغدو: توجغغه بغغه نسبت

ها سؤاالتي است كه فام آ: نياز به معارفي خاص دارد و تا ايم. ايننديده



ي الزم را بغغه صغغحنه نيايغغد از وجغغود چنغغين مقامغغاتي باغغره آ: معغغارف

 بريم. نمي

 )س(در نظغغر بغغه مقغغام حضغغرت زهغغرا «هيعلتعالياهللرهغغوا:»امغغام خمينغغي

  فرمايندمي
دانم كغه ذكغرى خودم را قاصر مد )س(من راجع به حضرت صديقه 

كنم به يك روايت كه در كافد شريهه است و با بكنم، فق  اكتها مد
معتبر نقغل شغده اسغت و آ: روايغت ايغن اسغت كغه حضغرت سند 
روز زنغده بودنغد  75بعد از پدرش  )س(د  فاطمهنفرمايمد )ع(صادق

در اين دنيا، بودند و حز: و شدت برايشا: غلبغه داشغت و جبرئيغل 
كغرد و آمد خدمت ايشا: و بغه ايشغا: تعزيغت عغرض مغدامين مد

 75است كه در اين  ظاهر روايت اين .22كردمسائلد از آينده نقل مد
اى بوده است؛ يعند، رفت و آمد جبرئيل زياد بوده است و روز مراوده

كسغد  يدربغاره اول از انبياى عظغام يگما: ندارم كه غير از طبقه
روز جبرئيل امغين رفغت و  75اين طور وارد شده باشد كه در ظرف 
شغده اسغت، اى كغه واقغع مغدآمد داشته است و مسائل را در آتيغه

رسيده است در او مد يسائل را ذكر كرده است و آنچه كه به ذريهم
هغا را نوشغته اسغت، هغم آ: )ع(آتيه، ذكر كرده است و حضرت امير

كات  وحد بوده است حضرت امير، هما: طغورى كغه كاتغ  وحغد 
و البتغه آ: وحغد بغه معنغاى آورد: احكغام،  -رسول خدا بوده است

د حضرت صغديقه در ايغن كات  وح -تمام شد به رفتن رسول اكرم
 يآمد: جبرئيل براى كسد يك مسئله يروز بوده است. مسئله 75

آيغد و امكغا: ساده نيست. خيال نشود كه جبرئيل براى هركسد مد
دارد بيايد، اين يك تناس  الزم است بين روح آ: كسد كه جبرئيل 

خواهد بيايد و مقام جبرئيل كه روح اعظغم اسغت، چغه مغا قائغل مد
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روح  يتنزيل، تنغزل جبرئيغل، بغه واسغطه يكه قضيهبه اينبشويم 
دهغد او را و است يا پيغمبر است. او تنزيغل مغد اعظم خود اين ولدّ

پايين يا بگوييم كغه خيغر، حغق تعغالد او را  يكند تا مرتبهوارد مد
كند كه برو و اين مسائل را بگو. چه آ: قسغم بگغوييم كغه مأمور مد

و چه اين قسم بگوييم كه بعض اهل ظغاهر گويند بعض اهل نظر مد
آيد پغيش گويند، تا تناس  ما بين روح اين كسد كه جبرئيل مدمد

او و بين جبرئيل كه روح اعظم است نباشد، امكا: ندارد اين معنغا و 
اول  ياين تناس  بين جبرئيل كه روح اعظم است و انبيغاى درجغه

هيم و امثغال ايغنبوده است مثل رسول خدا و موسد و عيسد و ابرا
ها، بين همه كس نبوده است، بعد از اين هم بين كسد ديگر نشغده 

ام كغه وارد شغده باشغد ايغن ائمه هم من نديده ياست. حتد درباره
ها نازل شده باشد، فق  اين اسغت كغه بغراى طور كه جبرئيل بر آ:

ام جبرئيل به طغور مكغرر كه من ديدهست كه آ:ا )س(احضرت زهر
او  ياى كغه بغر ذريغهشغده و مسغائل آتيغهروز وارد مغد 75در اين 
گهته است و حضرت امير هم ثبت گذشته است، آ: مسائل را مدمد
كرده است. و شايد يكد از مسغائلد كغه گهتغه اسغت، راجغع بغه مد

 او حضغرت صغاح  يبلندپايغه يمسائلد است كه در عاد ذريه
زو آ: مسائل باشد، است، براى او ذكر كرده است كه مسائل ايرا: ج

دانيم، ممكن است. در هرصورت من اين شرافت و فضغيلت را ما نمد
ها كه آ:با اين -اندفضايلد كه براى حضرت زهرا ذكر كرده ياز همه

دانم كه اين فضيلت را من باالتر از همه مد -هم فضايل بزرگد است
الى بغا يانبيغا، بغراى طبقغه يآ: هغم نغه همغه )ع(ءبراى غير انبيا

هغا هسغت، بغراى كغس آ: يو بعض از اوليايد كه در رتبه )ع(ءانبيا
ديگر حاصل نشده. و با اين تعبيرى كه مراوده داشته است جبرئيغل 



كس تا كنو: واقع نشده و اين از در اين ههتاد و چند روز، براى هيچ
 23است. )س(فضايلد است كه از مختصات حضرت صديقه

تَنْاَجب فِي الصَّلَاةِ مِغنْ  )س(كَانَتْ فَاطِمَةبوَ »فرمايند  مي )ع(امام صادق

در نمغاز از تغرس خداونغد متعغال بغه  )س(حضرت فاطمغه 24«خِيهَةِ اللَّه

 آمد.هيجا: مد

دختغرا: بسغياري  )ص(سؤال كردند  پيغامبر خغدا )ع(از امام حسين

اند، ولغي بغه سغربرده )ص(با پيامبر )س(ها بيشتر از فاطمهاند و آ:داشته

 )ع(اسغت؟ امغام حسغين )س(همغه عظمغت، مخصغوص فاطمغه چرا اين

تمغام  )س(يعني حضغرت زهغرا ؛)س(فرمايند  به جات خلوص فاطمهمي

وجودشا: محو حق بوده و چنين وجود مقدسي كه مظار حق و متغذكّر 

 تواند ما را حقّاني كند.به حق است مي

ولِ بَيْغتب علِغدَّ وَ فاطِمَغةَ حبجْغرَةب رَسغغ»فرماينغد  مي )ع(حضغرت بغاقر

، وَ سَقْمب بَيْتِامْ عَرْشب رَبِّ الْعغالَمينَ. و فغي قَعْغرِ ببيبغوتِاِمْ فبرْجَغة  )ص(اللَّه

مَكْشوبطَة  الَد العَرْشِ مِعْراوب الوَحْي؛ و المَالئِكَةب تَنْزِلب عَلَيْاِمْ بالوَحْدِ صَباحاً 

قَطِعب فَوْجبابمْ  فَوْو  يَنْزِلب، وَ مَساءً وَ كبلَّ ساعةَ وَ طَرْفَةِ عَيْنِ. و المالئِكَةب ال يَنْ

ماواتِ  )ع(وَ فَوْو  يَصْعَدب. وَ ا:َّ اللَّه تَبارَكَ وَ تَعالد كَشَمَ إلِبْراهيمَ عَغنِ السغَّ

حَتّد ابْصَرَ الْعَرْشَ؛ وَ زادَ اللَّه فِي قبوَّةِ ناظِرِه. و ا:َّ اللَّغه زادَ فغي قبغوَّةِ نغاظِرِ 

، و كانوا يببْصِروب:َ العَغرْشَ وَ )ع(ةَ وَ الحَسَنِ وَ الحبسَيْنِمبحَمَّدَ وَ عَلِدَّ وَ فاطِمَ

لَا يَجِدبو:َ لِببيبوتِاِمْ سَقْهاً غَيْرَ العَرْشِ؛ فَببيوبتبابمْ مبسَقَّهَة  بِعَغرْشِ الغرَّحْمنِ. وَ 

، قبلْتب  مِغنْ مَعارِوب الْمَالئِكَةِ وَ الرّبوحِ فياا بِإِذْ:ِ رَبِّاِمْ مِنْ كبلِّ امْرَ سَالم . قَالَ

 يخانغه 25«كبلِّ امْرَ سَالم ؟ قالَ  بِكبلِّ امْرَ. فَقبلْتب  هذا التّنزيغلب؟ قغال  نَعَغم
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شا: عغرش رب است و سقم خانه )ص(رسول اللّه يعلد و فاطمه حجره

هاشا: شكافد است كه از آ: تا عغرش، پغرده العالمين؛ و در انتااى خانه

مالئكه صبح و شغام و هغر سغاعتد و هغر از معراو وَحد برداشته شده؛ و 

فغوو مالئكغه نغازل شغده  يشوند و رشتهلحظه با وَحد بر آنا: نازل مد

رونغد. همانغا اى بغاال مغدآينغد و دسغتهشود؛ گروهد فرود مغدقطع نمد

كغه ها پرده برداشت تغا آ:خداوند تبارك و تعالد براى ابراهيم از آسما:

او افغزود؛ و همانغا خداونغد بغر قغوّتِ  يعرش را ديد و خدا به قوّتِ ديده

نيغز بيهغزود و عغرش را  )ع(محمد، علد، فاطمه، حسن و حسين يديده

ديدنغد؛ هايشغا: نمغدكردند و جز عرش سرپوشد براى خانهمشاهده مد

اى مالئكغه و روح در هوهاشا: به عرش رحما: مسقم است و معراخانه

الم »هاى ايشا: است، به اذ: پروردگارشا: خانه . راوى «مِنْ كبلّ نَمْغرَ سغَ

عرض كغردم  «. بِكبلّ نَمْرَ»فرمود   «مِنْ كبلّ نَمْرَ سَالم ؟»گويد پرسيدم  مد

 «.آرى»فرمود  « چنين نازل شده؟اين»

إِ:َّ ابْنَتِغي » د نغفرمايمغد )س(حضغرت فاطمغه يبغارهدر)ص( پيامبر

 26«يمَاناً إِلَد مبشَاشِاَا تَهَرَّغَتْ لِطَاعَةِ اللَّغهفَاطِمَةَ مَلَأَ اللَّهب قَلْبَاَا وَ جَوَارِحَاَا إِ

دخترم فاطمه، قل  و تمام جوارحش مملوّ از ايما: و يقغين گشغته، وى 

مَا كَا:َ فِي الدّبنْيَا نَعْبَغدَ » باشد.مشغول عبادت پروردگار مد ،بدو: دغدغه

هغيچ كغس عابغدتر از  27«اهَاكَانَتْ تَقبومب حَتَّد تَتَوَرَّمَ قَدَمَ )س(مِنْ فَاطِمَةَ

قغدر بغراى راز و نيغاز و نمغاز خوانغد: بغر روى  نبغود، او آ: )س(فاطمه

 ياين روايت ميغزا: عالقغه .بودايستاد كه پاهايش ورم كرده پاهايش مد

ايما: و خلوص يقغين او  يرا به مقام ربوبد، و درجه )س(حضرت فاطمه

اى از شخصغيت ر جلغوهسازد، و از سغوى ديگغطور كامل نمايا: مده را ب
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امغغام حسغغن  .گغغذاردرا بغغه نمغغايش مغغد )س(عبغغادى حضغغرت فاطمغغه

قَامَغتْ فِغي  )س(رَنَيْتب نبمِّي فَاطِمَغةَ»رمايند  فدمدر اين مورد  )ع(مجتبد

 28«مِحْرَابِاَا لَيْلَةَ جبمبعَتِاَا فَلَمْ تَزَلْ رَاكِعَةً سَاجِدَةً حَتَّد اتَّضَحَ عَمبودب الصّببْح 

را ديدم كه در ش  جمعه از بستر خويش جغدا شغده  )س(مهمادرم فاط

اى تا طلوع خورشيد مشغول عبادت و راز و نياز با پروردگار بغود و لحظغه

 داشت.از ركوع و سجود دست برنمد

 شناسدرا مي )س(تمام عالم هستي فاطمه

 ا:جعهر از پغغدربندر قسغغمتي از حغغديثي كغغه حضغغرت امغغام موسغغي

در شغ  معغراو نقغل  )ص(رسول خدا يمكالمه يدرباره )ع(بزرگوارشا:

اِنّغي خَلَقْتبغكَ وَ » د، آمده است كه حضرت حغق سغبحانه فرمغود نكنمي

تب  بَحِ نبغورَ، ثبغمَّ عَرَهغْ يْنَ مِغنْ شغَ نَ وَ الْحبسغَ خَلَقْتب عَلِيّاً وَ فاطِمَةَ وَ الْحَسغَ

واح ، فَمَنْ قَبِلَاغا كغا:َ عِنْغدي وِاليَتَابمْ عَلَي الْمَالئِكَةِ وَ سائِرِ خَلْقي وَ هبمْ اَرْ

اي احمغدف ! ...  29«مِنَ الْمبقَرَّبين، وَ مَنْ جَحَدَها كا:َ عِنْغدي مِغنَ الْكغافِرين

نغور خلغق  يمن، تو و علي و فاطمه و حسن و حسين را از شبح و سغايه

كغه كردم، سپس واليت ايشا: را بر مالئكه و ساير مخلوقغاتم، در حغالي 

مغن  كس واليت ايشا: را پذيرفت، نزداشتم، پس هرروح بودند، عرهه د

 كس انكارشا: كرد از كافرين است.از مقرّبين محسوب گرديد و هر

ي مخلوقات با نور پنج تن آشغنا كند باطن همهاين روايت روشن مي

ترين ارواح نسغبت بغه گياهغا: و جمادات آگاه ،هستند، از بين موجودات

 يري ندارند و فق  بغر فطغرت خغودحيوانات هستند كه از خود هيچ تدب

اند ولغي ارواح انسغاني كغه كنند و فرشتگا: نيز به همين حالتعمل مي
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هاي مختلغم يكغي را انغد و بايغد در بغين اميغال و كشغشمقيد به عقل

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

ها ظاور كند. عظمت در آ: )ع(مينمعصو يكنند تا نور علم به انوار ائمه

كنند كه همغه در عمغق اين روايت از آ: جات است كه ما را متوجه مي

آ: چاغارده نغور  يشناسيم. كافي است بغه سغيرهها را ميجا: خود آ:

 ياد آوريم و دستورات شريعت الاي نيغز وسغيلهيمقدس نظر كنيم تا به 

 يادآوري هر چه بيشتر آ: آشنايي است. 

واليت به حقّانيت جا: انسا: هاي نهساني انسا: كنار رود حجاباگر 

ها در درو: ما شناخت و معرفت و اتّصال به آ:زيرا كند اقرار ميپنج تن 

ها اگر ما آ:« آشنايي نه غري  است كه جا: سوز من است»هست، پس 

گهتند با آ: حقايقِ عالمِ قدسِ ارتبغاط برقغرار شناختيم، به ما نميرا نمي

ها را ايم و آ:ها غريبه شدهكنيد. ما به جات اشتغال به عالم كثرت با آ:

ايم و اين روايات متغذكّر ماسغت تغا از آ: عاغد معنغوي و فراموش كرده

مغا خودمغا: را از ارتبغاط بغا  چغو:روحاني خود غافل نمغانيم و بغدانيم 

 هغاپرسغيم چگونغه بغا آ:مياز خود  ،ايمحقايق عالم وجود محروم كرده

خغود و هاي بيارتباط برقرار كنيم. كافي است انسا: خود را از مشغوليت

 )ع(تنشود كغه نسغبتي بغا ايغن پغنجمرتبه متوجّه ميپوچ آزاد كند، يك

تر كنغد، ايغن نسغبت خود را از كثغرات پغاكاندازه انسا: دارد، و لذا هر 

 شود. آشكارتر مي

در جغا: مغا  )س(امقام نوري حضغرت زهغركه نظر به اينتوجّه به  با

 )ع(علغيرا برطغرف نمغود، بغه همغين جاغت ارتبغاط هست، بايد موانع 

يعني نصم ايما: با از بين بغرد:  30؛«اَلطّبابور نِصْمب االيما:»د  نفرمايمي
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شود و نصغم ديگغرش خغود بغه هاي دنيايي و نهساني حاصل ميحجاب

ور گردد. مثل اين است كه براي تشعشغع نغخود به لطم الاي محقّق مي

ها را پاك كنغيم و ايغن نصغم كغار اسغت، نصغم شيشهدرو: آفتاب در 

الزم شغود و تجلّي نور آفتاب است خود به خغود محقّغق ميكه ديگرش 

ايغت بغه همغين جاغت رو نيست نور آفتغاب را هغم بغه اتغاق بكشغانيم.

ي شما اسغت كغه عبغارت اسغت از رفغع فرمايد  نصم ايما: به عادهمي

كغه عبغارت باشغد از ق رذيله، نصغم ديگغر آ:ني و اخالهاي نهساحجاب

ايغن  .شغودتجلّيات انوار الاي بر قل  انسا:، بغه لطغم الاغي محقّغق مي

دهغد كغه چغه كغار كنغيم تغا انغوار روايت شريم اين سؤال را جواب مي

خواهغد شغما نمي گويد  ما تجلّي كند. در جواب ميبر قل )ع(البيتاهل

ند را كرده است، شما موانع تجلّي ايغن كاري بكنيد، خداوند آنچه بايد بك

 ها آشناييدف ! بينيد چقدر با آ:انوار را برطرف نماييد، در آ: حال مي

 واليت چهارده معصوم بر كلّ هستي

اِ:َّ اهللَ تَبغارك وَ تَعغالي » فرمودند  )ع(گويد  حضرت صادقمهضّل مي

عَلَ اَعْالها وَ اَشْرَفَاا اَرْواحَ مبحَمَّغدَ خَلَقَ الْاَرْواحَ قَبْلَ الْاجْسادِ بِاَلْهَيْ عامَ، فَجَ

يْنِ وَ االئِمَغغةِ بَعْغغدَهبمْ نِ وَ الْحبسغغَ اا  )ع(وَ عَلِغغيَّ وَ فاطِمَغغةَ وَ الْحَسغغَ فَعَرَهغغَ

يَاا نبغوربهبمْ...عَلَي خداونغد تبغارك و  31«السَّمواتِ وَ الْاَرْضِ وَ الْجِبالِ، فَغَشغِ

جسغام خلغق نمغود، و بغاالترين و تعالي، ارواح را دوهغزار سغال قبغل از ا

ها را ارواح محمّد و علي و فاطمه و حسن و حسين و ائمهترين آ:شريم

هغا كوهها و زمغين و هغا را بغر آسغما:ها قرار داد، سپس آ:بعد از آ: ي

 را فراگرفت. سماوات و ارض يعرهه داشت و نور ايشا: همه
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ي ؛ مغا را متوجّغهالًفرماييد، اين روايت شغريم اوّچنانچه مالحظه مي

ه اجسام تقدّم وجغودي دارنغد و كند كه نسبت بوجودي ارواح مي يرتبه

اي اسغت. ها، تقدّم زماني نيست بلكه تقدّم رتبغهتقدّمِ خلقت روحكه اين

دو هزار سال قبل از اجسام آفريده شغدند، شغايد  ،فرمايند  ارواحثانياً؛ مي

. ها باشغدها نسبت بر بد:روح يبهسال حاكي از زيادي مرتهزار دو عدد 

ها هسغتند، تغازه تر از جسمها كه بلند مرتبهفرمايد  در بين روحثالثاً؛ مي

ها برتغر و باالترنغد. رابعغاً؛ آنچغه از آ: ياز همه )ع(ارواح چاارده معصوم

فرمايغد  خداونغد ارواح تر است قسمت آخر روايت است كغه ميهمه مام

هغا عرهغه كغرد، وهها و زمين و كرا بر آسما: )ع(شريم چاارده معصوم

ه از هغا را فراگرفغت، كغها و زمغين و كوهآسغما: يهغا همغهپس نور آ:

ايغن  دهغد وبر كلّ موجودات خبغر مي ي تكويني آ: انوار مقدساحاطه

مجاغز بغه آ:  )ع(اگغر انبيغاء و اوليغاءهاست كه آ: يهما: واليت كلّيه

صورت  تصرفي از طرف آ: ذوات مقدس امت ونباشند، هيچ معجزه و كر

اوليغاء  كه واليغت تكغويني الاغيِاست ها اين نخواهد گرفت و هنر انسا:

خغود جغاري كننغد تغا تكغوين و جغا: را با انتخاب خود، در  )ع(معصوم

و بتوانند به عنوا: موجغوداتي مختغار، آ:  ها هماهنس شودتشريع در آ:

 ند. واليت تكويني را بر شخصيت خود جاري ساز

بغر عغالم  )ع(چاارده معصغوم يي الاي، انوار مقدسهحال كه به اراده

هستي حاكم است، چرا ما آ: انوار را بر قل  خود حاكم نكنيم و حركات 

نظام هسغتي و مطابق  كار خود را به كمك آ: انوار مقدس،و سكنات و اف

ارده آورد: چاصحنهر ندهيم؟ خداوند از طريق بهالاي قرا يمطابق اراده

نور مقدس چنين هماهنگي را براي ما آسا: كرده اسغت، مغا فقغ  بايغد 

عزيغزا: قغرار دهغيم تغا چنغين خود را در معرض تصغرّف انغوار آ:جا: 

 مقصدي برايما: محقّق شود. 



بشريت چه هرر بزرگي در كلّ زمين كرده است كه خود را از تصرّف 

 -ي، اقتصادي و فرهنگغياعم از امور سياس -اين ذوات مقدس در امور تشريعي 

زندگي بشر حاكم محروم كرده است. شما تصوّر كنيد اگر كساني بر امور 

هاست و دستوراتي را به بشغر بدهنغد باشند كه كلّ هستي در تصرّف آ:

هاست، آيا آ: زندگي با زندگي ها و زمين و كوهكه مطابق تبعيت آسما:

يايي را براي مغا طغور امروزين بشر قابل مقايسه است؟ خداوند زندگي دن

ديگري رقم زده است ولي ما خودما: را از آنچه خدا بغراي مغا خواسغته 

خورد: ما در همين نكتغه اسغت كغه آثغار و راز زمين 32ايم.محروم كرده

بينيم كغه چگونغه انسغا: مغدر: از هاي سغكوالرزده را نمغيشوم انديشه

را نغاتوا: از برد و فام خغود نداشتن معيارهاي صحيح در زندگي رنج مي

پندارد، زيرا از ديني كه عقل دروني انسا: را برانگيزانغد فام حقيقت مي

 خود را محروم كرده است.

هغاي ارتبغاط بغا حقغايق عغالم تكغوين و كه بشريت راهزما: در اين 

اند كغه دسغت واقعي كسغانيتشريع را بر روي خود بسته اسغت، بنغدگا:

ات مقغدس برندارنغد و خغود را توسّل و اطاعت از دامن ايغن چاغارده ذو

ظاغور كننغد و  )ع(اهلل امغام زمغا:شغاء:كغه إنگادارند  يشرايط يهآماد

شود كه اين اوو شغكوفايي و محقّق در عالم تكوين و تشريع وحدت بين 

، متوجّغه و امثال آ: كه گذشت يبا توجّه به رواياتبلو  عالم خواهد بود. 

همغاهنگي بغين راه  ،)س(طمهشويم با توسّل واقعي به ذات مقدس فامي

شغود و معنغي همغوار ميتشريع و تكغوين در آ: حغدّ كغه امكغا: دارد، 

و در آ: حدّ كغه ممكغن زندگي روي زمين بر جا: ما تجلّي خواهد كرد 

كه حضغرت روح اهلل  يي ما شكوفا خواهد شد، اين است راهاست جامعه
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و اعتمغاد بغه پيغروزيِ بر روي بشغر امغروز گشغود  «هةعلتعالياهللرهوا:»خميني

گيري اسغت كغه بايغد در ايغن ترين موهغعهرچه بيشترِ اين راه، منطقي

اي است كه گمغا: كنغيم دورا: داشته باشيم و بدانيم اين تصور كودكانه

خبغري ك نغوع بييغليبرال دموكراسي عمر جاودانه خواهد داشت، ايغن 

همغه يم ايندانچه خداوند براي بشريت رقم زده است و نمغياست از آ:

مشكالت كه جاا:ِ امروز در آ: فرو رفته همه بازتاب غهلغت از هغرورت 

 هماهنگي تكوين با تشريع است. 

 تنمالئكه به تسبيح پنجح يتسب

نشسغته بغوديم كغه  )ص(گويد  نزد رسغول خغداسعيد خبدري ميابي

جغا آ: مردي رسيد و عرض كرد  اي پيامبر خداف ! مرا از گهتار خداونغد

تَكْبَرْتَ اَمْ كبنْغتَ مِغنَ الْعغالين»بلغيس فرمغود  اكه به  آيغا تكبّغر  33؛«اَسغْ

چغه كسغاني « عغالين»بغودي؟ خبغر دهيغد كغه « عالين»ورزي يا از مي

اَنَا » فرمودند  )ص(مقرّب هم باالترند؟ رسول خدا يهستند كه از مالئكه

را بِّحب اهللَ، وَ عَلِيّ  وَ فاطِمَةب وَ الْحَسَنب وَ الْحبسَيْنب كبنّا فغي سغب دِقِ الْعَغرْشِ نبسغَ

 34«آدَمَ بِغاَلْهَيْ عغامَ... فَسَبَّحَتِ الْمَالئِكَةب بِتَسْبيحَنا، قَبْغلَ اَ:ْ يَخْلبغقَ اهللب 

عالين، من و علي و فاطمه و حسن و حسين هستيم كغه دو هغزار سغال 

سغراي حضرت آدم را بيافرينغد، در پرده -عزّو جلّ -كه خداوندپيش از اين

الاي پيوسته مشغول تسبيح الاي بوديم و مالئكغه بغه تسغبيح مغا  عرش

 گوي شدند.تسبيح

در قرآ: داريم اي شيطا:ف ! چغرا بغر آدم سغجده نكغردي؟ آيغا تكبّغر 

عغالم غيغ  مخلوقغات گروهغي از « عالين»بودي؟ف ! « عالين»كردي يا از 
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كغه رنغد اند و التهاتي بغه غيغر حغق ندامباوت حضرت حق كهباشند مي

كرد: از سغجدهخطاب خداوند به مالئكه شوند و به همين جات  ملتهتِ

كه بغه شغيطا: خطغاب  آيداز خود آيه برمياين اند و بر آدم معذور بوده

در  كند آيا در مقابل فرما: خدا استكبار كغردي يغا از عغالين بغودي؟مي

انغد و مقغام عغالين را قائل )ع(تنبغراي پغنج )ص(رسول خغداروايت  اين

عغرش الاغي مشغغول تسغبيح الاغي بودنغد و  يها در سراپردهكه آ:اين

تسغبيح ايغن پغنج نغور راهنمغايي بغه قبل از خلقت آدم،  الاي يمالئكه

تقغدّم ربتبغي تناا شما متوجغه . از اين روايت نهگهتندتسبيح مي ،مقدس

شغغويد تغغر متوجغغه ميشغغويد، از آ: ماممقغغدس از مالئكغغه ميآ: انغغوار 

سغاير موجغودات، اسغت و  ر مقام تسبيح خداوندد )ع(حقيقت مقام ائمه

مالحظغه كنيغد  35گوي خداونغد شغدند.ها تسبيحمالئكه به تبع آ:حتّي 

و  تغا كجاسغتمقدس پنج تن در سلسله مرات  عالم وجود انوار  يريشه

 . ها داراي چه جامعيتي هستندآ:

عغغرش تسغغبيح خغغدا  يفرمودنغغد  مغغا در سغغراپرده )ص(رسغغول خغغدا

در تحغت عغرش  )ع(البيتحضور اهلچنا: كه عرض شد، همگهتيم. مي

ها بغا تغدبير الاغي توسغ  اسغماء حسغناي به آ: معنا است كه آ:الاي 

بدو: هيچ واسطه با اسماء اعظغم الاغي خداوند، يك نحوه اتحاد دارند و 

در را عظمغت و تماميغت حضغرت حغق خداونغد، تسغبيح اند و با مأنوس

عظمت يك نحوه توجّه به  ،ح حقتسبيدارند. محهوظ ميشخصيت خود 

هيچ مؤثري را داخغل در تغأثير انسا: اي كه حق است به گونهو تماميّت 

 )ع(چاغارده معصغوم تامّ و تمام مخصغوص ذوات مقغدس و تسبيحنداند 

، زيرا ايغن ذوات مقغدسامل است به جامعيت تسبيح. كاست كه تسبيح 
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اساس همين معرفغتِ شناسند و بر خداوند را با جميع صهات و اسماء مي

گويند. در همين رابطه در دعغاي روزهغاي مغاه رجغ  ميجامع، تسبيح 

 «اَلّلابمَّ اِنّي اَسْئَلبكَ بِمَعانِيَ جَميعِ ما يَدْعبوكَ بِهِ وبالةب اَمْغرِكَ...»خوانيم مي

كنم به حق جميع آ: معاني كه اولياء امرت، تغو تقاها ميخداونداف ! از تو 

خداونغد را  )ع(ذوات مقغدساين خوانند. چو: ميي معان را بر اساس آ:

 شناسغند و او را بغر اسغاس همغا: معرفغتِدر جميع معاني و صهات مي

، صغاح  اصغلي تسغبيح كننغدخوانند و تسبيح مغيي كه دارند ميجامع

 اند. اند و حقيقت تسبيححق

اي كغه حقيقغت تسغبيح الاغي را شغناخت تسغبيح هركس به اندازه

و بغه نغور آ: تسغبيح،  )ع(ائمغهتسبيح جامع با نظر به  كند و مالئكهمي

اي كه هر كغدام بغا اسغم خغاصّ الاغي مالئكهگوي خداوند شدند. تسبيح

خواستند خدا را تسغبيح كننغد اگر با نظر به خودشا: ميارتباط دارند و 

كردنغد. تسغبيح ي خداوند بود او را تسبيح نميعمالً آ: طور كه شايسته

، كغه در عغين وحغدت و يگغانگياسغت رنس نور بيجامعيت مثل جامع 

شغود عبور كرد، ههت نغور مي ها است، و چو: از منشورنور يجامع همه

ها در نغور كه همين رنسگي دارند، غير از ديگري، در حاليكدام رنكه هر

رنس بودند، ولي نه به صورت كثرت، بلكغه بغه صغورت وحغدت. پغس بي

رنغس و بغه صغورت و همه در نغور بيهنورهاي متهاوتِ بعد از منشور هم

جامع موجودند، وقتي از منشور عبور كردند، به حالت مجموع درآمدنغد، 

آ: هم به چندگانگي، و نه به يگانگيِ قبل از عبور از منشور. مالئكغه هغر 

بغه  )ع(در مقام خود نظر به يكي از اسغماء الاغي دارنغد ولغي ائمغهكدام 

همغا: جامعيغت، خغدا را تسغبيح  ي اسغماء الاغي نظغر دارنغد و بغاهمه

بغه حضغرت حغق عرهغه و بر همين مبنا در دعاي مغاه رجغ  كنند. مي



تو را شناخت، از طريق ذوات  كسهر ؛«يَعْرِفبكَ بِاا مَنْ عَرَفَكَ»داريد  مي

 معصومين شناخت. مقدس

هدف بنده در اين جلسغه آ: بغود كغه روشغن شغود اشغرفيت ذوات 

آخغرين عغالم مغاده م مادّه نيست، بلكه تناا در عال )ع(معصومين مقدس

ها آ: يكه انوار كريمانه، در حاليهاستآ:نوراني خلقت ظاور  يمرحله

ها حقغايق كريمغي هسغتند، سراسر عالم را احاطه كرده است و چو: آ:

طالبا: فيض متعالي را هرگز محروم نخواهند كرد، در واقع همغواره و در 

 دادند يشا: ندا متمام طول حيات زميني
 بيغار سغوگوش دل را يك دمغي اين

 

 يغغار اسغغرار از تغغا بگغغويم بغغا تغغو

 
روشن شده باشد  )س(نوري فاطمهاميدوارم در حدّ محدودي جايگاه 

توانيم راه رجوع بغه مي )س(و معلوم گردد چرا با رجوع به زهراي مرهيه

بغه شغاءاهلل بغاز إ:در بح  آينغده را به روي خود بگشائيم.  )ع(ساير ائمه

كبري، زهراي  يحضرت صديقه ي چگونگي ارتباط با ذات مقدسمسئله

 خواهيم پرداخت. )س(مرهيه

«والسالم عليكم و رحمةاهلل و بركاته»



 

 دومي جلسه

 )س(زهراحضرت فاطمه القدريليلةمقام 





 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

قَبْغلَ اَ:ْ  اَلسَّالمب عَلَيْكِ يا مبمْتَحَنَةب امْتَحَنَكِ الَّغذي خَلَقَغكِ»

 1«فَوَجَدَكِ لِمَا امْتَحَنَكِ صابِرةً يَخْلبقَكِ
شده توس  خالقت، قبل از زهراف ! اي امتحا:سالم بر تو اي فاطمه

و شغكيبا  در آ: امتحغا: صغابررا پس خداوند تغو  كه خلق شويف !آ:

 آ: امتحا:ِ عظيم برآمدي. ياز عاده حقيقتاً و تو نيزيافت 

بغه  )س(از حضرت فاطمه )ع(صادقامامكه  بصيرت و نگاهيكمك به

بح  كنيم.  )س(فاطمهدر مورد شناخت حضرت خواهيم دهند ميما مي

مَغنْ اَدْرَكَ »فرماينغد  كغه مي )ع(صغادقمحور بح ؛ روايتي است از امام

طغور كغه بايغد و هغركس آ: 2«فاطِمَةَ حَقَّ مَعْرِفَتَاا فَقَدْ اَدْرَكَ لَيْلَةَ الْقَدْر

است. را شناخت، مسلّماً ش  قدر را درك كرده )س(فاطمه حضرت شايد

طور كه شغ  قغدر يغك حقيقغت فرماييد هما:پس چنانچه مالحظه مي

گرفتن در مغاه رمضغا: روز، روزهغيبي و معنوي است كه با حدود بيست

شغود، بايغد بغراي شغناخت امكا: درك آ: براي انسا:ِ مؤمن فغراهم مي

دسغت آورد و بهخغاص روحي و قلبغي  هاينيز آمادگي )س(زهراحضرت

ت آ: حضغرت امكغا: درك حقيقغرده باشغد تغا ابعادي از انسا: رشد ك

ابعاد متهاوت ادراكغي انسغا:  يبرايش ممكن گردد. لذا بنده ابتدا در باره
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الزم را بغراي طغرح اصغل  شاءاهلل عزيغزا: آمغادگيِكنم تا إ:ميصحبت 

 دست آورند.موهوع به

 واقعيات عالَم

ظاهري و »هاي عالم دوگونه است؛ واقعيات كه واقعيتدانيم ميهمه 

به حقايقي كغه قابغل ديغد: و «. و معقول پناا:»، و واقعيات «محسوس

هايي كه ديغدني نبغوده، واقعيت و به «عالم شاادت»كرد: هستند، حس

نياز به شرايطي با عالم غي   ارتباطگويند. مي «عالم غي »ولي هستند، 

از هست، اما حقايقي به كمك عقل بهامند كه  سانيست ك. ممكن ادارد

كشيده و هاي رياهتروحمگر  شوندميرو نروبهطريق عقل با آ: حقايق 

ها كه خداوند چشم قل  آ: كشيده و پروريده شده توس  خداوندزحمت

يابنغغد و شغغاود را مي وسغغاتحسمحقغغايق بغغاالتر از  هغغا، آ:را بغغاز كغغرده

« فاميد:ِ»حقايق و « شاودكرد:ِ»باشيد كه بين كنند. توجه داشته مي

مهاوم حقغايق  ت است. چو: در فاميد: حقايق؛ عقل انسا:حقايق تهاو

بغا خغودِ حقيقغت كند ولي در شاود حقغايق؛ قلغ  انسغاني درك ميرا 

 .شودوس مينو مأ روروبه

ها و ارتبغاط بايد عزيزا: بدانند چيزهايي در عالم هست كه يافتن آ:

هغم نغه از نغوع هغا احتيغاو بغه تغالش بيشغتري دارد، آ:ا آ:مستقيم بغ

ي، بلكغه تالشتالش هغاي عقلغي و قلبغي؛ لغذا بغراي هاي دنيايي و حسغّ

وقتغي هاي معمولي نياز هسغت. همّتي برتر از همّت ،ارتباط با آ: حقايق

 كسي كه برتر از حغسّ بينيدميشما ارتباط با خداوند را در نظر بگيريد، 

، خداوند را يافته است ولي كسي كه همّت خود را جلغوتر خود سير كرده

وجود خداونغد  يمحسوس نبرده، نتوانسته است متوجّهاز ارتباط با عالم 

كه با او ارتباط برقغرار كنغد. چغو: خداونغد متعغال شود، چه رسد به اين
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، يعنغي عغاليهغاي متروح ،«هسغت»حقيقتي است كه در عين اين كغه 

توانند او ها، ميها و آشهتگيها و روزمرگيراكندگيهاي آزادشده از پروح

خداوند آ: نغوع از را بيابند و به مقغام لقغاء الاغي برسغند، چغو: هسغتي

 ها قرار بگيرد.در دسترس انسا:از طريق حسّ هستي نيست كه 

ابعغادي دارد كغه بغراي فاغم و درك و شغاود حقغايق غيبغي انسا: 

، با حقايقي برتر از هاكمك آ:د دهد و بهرا رشابعاد  تواند آ:آرام ميآرام

هاي انسغا: اسغتعدادبه عبغارت ديگغر عالم محسوس ارتباط برقرار كند. 

 ،تواند عغوالم متعغالي را درك كنغداستعداد ميآ:كمكدارد كه به برتري

كمك حواس پنجگانه، عالم حس و محسوسغات را درك طور كه بههما:

 اتدر دسترس انسا: است، محسوسكند، و چو: قوّة حس به راحتي مي

هغا ارتبغاط توانغد بغا آ:و مي گيردميقرار نيز به راحتي در اختيار انسا: 

 به راحتي در اختيغارانسا: ابعاد و استعدادهاي بعضي از ، ولي برقرار كند

بغه عقلي و قلبي  هايبا رياهتي بالقوه دارند و براي او جنبهنيست و او 

د، در همين راسغتا، عغالم نگيرقرار ميانسا:  اردر اختيآيند و فعليت مي

انسغا: هايي است كه راحت در اختيار هستي هم داراي حقايق و واقعيت

د و الزم است انسا: ابعاد متعالي خود را رشد دهد تا بغدا: نگيرقرار نمي

 حقايق دست يابد.

هاي متعالي خغود را استعداد يهاي بالقوهجنبهرفته كه هاي رهانسا:

اند كغه اي شغدهداراي شخصيتِ به وحغدت رسغيدهاند ه فعليت رساندهب

 هاي عقلي و قلبي است. يابند و اين از نتايج رياهتعوالم باال را مي

و « عقلغي»ابعغاد داراي عغالوه بغر حغسّ،  ،براي درك حقغايق انسا:

 يطور كه عرض شد برخالف چشم و بقيغه، اين ابعاد هما:است «قلبي»

كه به راحتي در اختيار انسغا: اسغت، در اختيغار انسغا:  حواس پنجگانه

ببعغدي اسغت كغه انسغا: بغراي در اختيغارگرفتنش بايغد « عقل»نيست. 



، بغغه ايغغن شغغكل كغغه ابتغغدا از متمركزشغغد: روي عقلي بكشغغدرياهغغتِ

كه اين محسوسغات  -و سپس در مورد قواعد عالم  محسوسات فاصله بگيرد

هغاي متكثغره را مشغترك جلوه ينبهتعقّل كند و ج -صورت آ: قواعد است

نيغز يكغي از ابعغاد « قلغ . »، تا ببعد عقليِ وي شغكوفا شغودنمايدتجريد 

انسا: است، اگر انسا: تالش كند و تعلقات خود را نسبت به كثرات دنيا 

شغود. اش شغكوفا ميكم كند و به انوار اسماء الاي نظر نمايد ببعغد قلبغي

عم از عقل يغا قلغ  در اختيغارش آمغد بغا انسا: اخالصه؛ اگر ابعاد برين 

كند حغاال يغا بغا مهغاهيم حقغايق، بغه واقعيات برين عالم ارتباط پيدا مي

 كمك قل .به ،كمك عقل و يا با وجود حقايق

 انسان برين

هغا توانغد بغه آ:راحتي نميكغه بغهطور كه انسا: ابعغادي دارد هما:

هغا توا: به آ:حتي نميكه به راحقايقي دارد  هستي نيز، عالم دست يابد

هغاي برتغر انسغا: بغا تالشعالم هسغتي حقايق برين دركِ . دست يافت

برين انساني اسغت كغه از ابعغاد مغادو: خغودش  . انسا:ِگرددممكن مي

عغالم بايغد از اسغارت  .پلكا: بسازد و به ابعاد مافوق خود دست پيدا كند

اقع حقايق عالم، مغا را ند، در ونر  بنماياآ: مادو: رها شد تا ابعاد عاليه 

كننغد تغا خودشغا: را بغه مغا سوي برترشد: از خودِ مادو: دعوت ميبه

ارتبغاط بغا خداسغت كغه خغود حضغرت حغق شرط اش بنمايانند. نمونه

رِكْ »فرمايد  مي الِحًا وَلَغا يبشغْ فَمَن كَا:َ يَرْجبو لِقَاء رَبِّغهِ فَلْيَعْمَغلْ عَمَلًغا صغَ

خواهد به لقاء پروردگار خود برسد بايد بغه هركس مي 3«ابِعِبَادَةِ رَبِّهِ نَحَدً

اعمال صالح دست بزند و در عبغادت پروردگغار خغود احغدي را شغريك 
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پروردگارت نظغر نمغايي و از عغالم و اَحديت اوّل بايد به يگانگي نگرداند. 

حق و علم و حيغات و تا بتواني به  بگذريها و تصورِ مؤثربود: آ:كثرات 

؛ «قبوبلغوا ال اِلغهَ اِالّ اهلل تبهْلِحبغوا»فرمايد  مينمايي. يا توجه او قدرت مطلق 

ها و تأثيرات ظغاهري، بغه ات آ: باشد كه ماوراء اين كثرتعقيده و عمل

اي كه در عالم هسغت نظغر كنغي تغا رسغتگار شغوي. شغرط معبود يگانه

رسغغيد: بغغه سغغعادتِ ابنغغس بغغا پروردگغغار، عبغغور از اعتمغغاد و توجغغه بغغه 

عغالي  يدارد تا آ: مرتبغههمّت عقلي و قلبي نياز به  ست. و اينهاكثرت

 براي نهس انسا: پيش بيايد. 

از مادو: خودش گذر كنغد، بغه مراتغ  مغافوق انسا: اي كه به اندازه

شود تا با مرات  مغافوق عغالم مغاده ابنغس يابد و آماده ميخود دست مي

شغد روح او وسغعت  مغأنوسمغافوق عغالم  ااي كه بغپيدا كند و به اندازه

بزرگي روح انسا: رسد. زيرا واقعي خود ميبزرگي و عظمت يابد و به مي

و با ابنس و اتحغاد بغا مراتغ  عغالي وجغود يافتن در وجود است به شدّت

را بغه عنغوا: ثغروت خغود اگر شما صد آجر يا هزار آجغر يابد. شدت مي

 در ارتبغاطرهايش و آجبا دنيا هنوز و  د، هنوز در دنيا هستيدداشته باشي

شغما را  وجغودي ياين نوع دارائي و ثروت درجغهكه ، بدو: آ:ديباشمي

روح  ،درسغيديملكغوت و بغه  دولي اگر از دنيا گغذر كرديغشدت ببخشد. 

متحد شده و به هما: انغدازه  يي وجودي شديدترشما با عالمي با درجه

ادي را بغا ها استعداد چنين اتحوسعت يافته است. به جات آ: كه انسا:

مَلَكبوتِ  نَ وَ لَمْ يَنْظبربوا في»فرمايد  عالم ملكوت دارند خداوند در قرآ: مي

ها و آيا در ملكغوت آسغما: 4«ءَالسَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما خَلَقَ اللَّهب مِنْ شَيْ

اند. ما براسغاس زمين و ملكوت هر چيزى كه خدا آفريده است ننگريسته
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كسغاني را بغزرگ الاغي در اختيارمغا: گغذارده  هايي كه شغريعتمالك

انغد، دست پيدا كردهمعنا و ملكوت دانيم كه از عالم محسوس به عالم مي

 . نيست اتكه قابل مقايسه با عالم محسوس يملكوتعالم 

 ارتباط با حقايق عالي

و بغا « همّغت عغالي»بغا « حقايق عالي»حقيقت اين است كه ابنس با 

و در  آيغددسغت ميمعنغا بغهمحسوس بغه عغالم داد: روح از عالم جات

آزاد  نگرياز سغطحيو  از كثرت دنيغاكه هاي وارسته انسا:همين راستا 

اند تا نظر ما را به اسرار و حقايقي در ايغن اند، از طرف خداوند مأمورشده

ت يّاز طريق ابنس با آ: حقايق، جا: ما وسعت و شغدّعالم جل  كنند كه 

تر از عالم ماده مرتب  خغواهيم شغد. با عالمي متعالي يابد و در نتيجهمي

هاي عغادي از آ: اند كه انسغا:و متوجّه شده حقايقي را ديدهاولياء الاي 

نيغاز دارنغد كغه از همگغي كغه خبرند در حاليحقايق و رمز و رازشا: بي

 و جانشا: با آ: حقايق مأنوس گردد. گهت   باخبر شوندحقايق 
 هاسغترنغس :هغزاراي خشغگ در گرچه

 

 هاسغغتجنغغس بوسغغتي بغغا را ا:يغغماه

 شماستي هاجا: حبس خود جاا: نيا 

 

 شماسغتي صغحرا كغه سوآ: ديرو نيه

 حغدي بغ خغود آ: و محغدود جاغا: نيا 

 اسغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغت

 

 اسغت سدي معن آ: شيپ صورت و نقش

 
اند تا ما را از حقايق و رمز و رازهغاي عغالم بغاال بغا انبياء و اولياء آمده

ي ملكغوتي آ: چيغز ذكر دهند كه حقيقت هرچيزي جنبهو ت خبر كنند

ر دهند كه چشمتا: تماماً بر زمين و عغالم مغاده دوختغه انذابه ما است، 

آرام به تماشغاي آ: عغالم نباشد، كمي به عالم باالتر چشم بدوزيد تا آرام

و در ابديت خود با آ: عالم مأنوس باشيد و اگر خغود  بيكرا: دست يابيد

ق ملكوتي عالم نگردانيد در برز  و قيامغت كغه از يس با حقارا مستعد ابن

  عالم ماده خبري نيست در ظلمات خواهيد بود.
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را  رشا: را بغاال كردنغد و حقغايق عغاليبه كساني كه به لطم خدا س

گويند. مي« هادي»و مأمور شدند ما را با آ: حقايق مأنوس كنند،  ديدند

و حقغايقي  دهآم دنيا باالتر هايگراني كه از سطح روزمرگييعني هدايت

ند كه بغه توحيغد راي داهاي آزادشدهها به لطم خدا قل اند. اينرا ديده

راه ارتباط با آ: حقغايق را بغه مغا توانند ميند و اهو حقايق را ديد رسيده

خغودِ متعغالي مادو: بغه  خودِاز كسي  هرگز ممكن نيستند. نكگوشزد 

را بيابد و قبول كند؟ف ! هدايتگرا:، خودشا: با  تعاليو حقايق منكند سير 

اند و راه ابنس بغا آ: حقغايق را از طريغق عبغور از شدهرو آ: حقايق روبه

به مغا ها از آ:تناا شناسانند و به همين جات نهخود مادونما: به ما مي

كنند تا ما هم سرما: را باال ببغريم و دهند، بلكه به ما كمك ميخبر مي

آهسته آهستهبا حقايق عالم هستي مأنوس شويم و خودما: در حدّ وسع 

 به سوي آسما: سير كنيم. از زمين 

 ؛ حقيقتي قبل از خلقت زمين و آسمان)س(فاطمهحضرت

بتوانيم بغا بر دادند تا او به ما خاز  )ص(كه پيامبراكرمكساني يكي از 

ضغرت ، حميبود: آزاد شده و آسماني شومعرفت و ارادت به او، از زميني

كغه  نغداغيرمحسغوس وجغود غيبغيِداراي است. ايشغا:  )س(زهرافاطمه

اند كه دهمشاهده كرغيبي را حقيقت آ:  )ع(و اماما: معصومخدا  پيامبر

انغد و قبل از خلقت زمين و آسما: وجود داشته و به ما خبر دادهچگونه 

رسول  اند.دعوت كرده )س(ملكوتي زهراي مرهيه يجنبهما را به ديد: 

وَ  الْغأَرْضَ يَخْلبغقَ نَ:ْ قَبْغلَ )س(خبلِقَ نبغورب فَاطِمَغةَ»فرمايند  مي )ص(داخ

كغه  .ها و زمين خلق شدهقبل از خلقت آسما: )س(نور فاطمه 5«السَّمَاء
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وجغودي برتغري  يي ملكوتي حضرت است و از رتبغهاين حاكي از جنبه

 دهد. كه آ: حضرت در عالم هستي دارند خبر مي

، درا بيابغ )س(ملكوتي حضرت زهغراو مقام  دنظر كن دبتوانسا: اناگر 

رسغيد  يمعرفتغابتدا به بايد افته است. يحقايق عالم را ترين عالييكي از 

كند و سپس به حقايق را براي ما تبيين ميوجود  يكه آ: معرفت نحوه

سيره و گهتار آ: حضرت توجه نمود تا به مقام قدسي او منتقغل گشغت. 

شغاءاهلل تغا إ: تزكيه و توسل در اين مسغير شغرط اصغلي اسغتتعليم و 

 ها برطرف شود.حجاب

بغا مقغام ملكغوتي اوليغاء مغأنوس شغود ببعغد اي كغه انسا: به انغدازه

چنغين انسغاني دنيغايش  ،گغردداش مياش مغلوب ببعد معقغولمحسوس

كنغد. و با نور حضرت زندگي مي شودمي )س(زهرادنياي ارتباط با فاطمه

فاطمغه نور از طريق و عالم ملكوت از عالم محسوس به عالم معقول سير 

دت به آ: حضرت بسيار كارساز است و راهي را كه نبغوت او ار )س(زهرا

بغه سغرعت  )س(به عاده دارد با نظر به مقغام زهغراي مرهغيه )ص(نبي

نقغغغغغش  )ص(جاغغغت پيغامبغرخغغغغداهميغنو بغغهتغغوا: طغغي كغغرد مي

ند و ندارسالت و نبوّت خود مي يا قسمتي از وظيههر )س(زهرا يفاطمه

پغاره و قسغمتي  )س(زهرايعني فاطمه 6؛«فاطِمَةب بِضْعَة  مِنّي»د  نفرمايمي

ها نبوّت است، نبوّتي كه آمده است انسغا:شخصيت من يعني از موهوع 

 را آسماني كند. 

ل  غاابعاد مغادو: انسغا: را كغه عمومغاً بغر انسغا: تادين آمده است 

پغايين آورده و ابعغاد مغافوقش را بغه تحغرّك درآورد تغا از طريغق  ،است

محسغوس را  مغافوق عغالمِ يتحرّكِ ابعاد عقالني و معنوي، حقايق عاليه
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متّحغد گغردد و بغا آ: حقغايق ها ارتباط پيدا كند و در انتاا بيابد و با آ:

ردد در همين دنيغا قيغامتي گغبه يك معنا انسا: زميني، آسماني شود و 

تا در قيامت نسبت به عالم قيامت غريبه نباشد. كسي كه در عالم قيامت 

غريبه است، قيامت برايش جانّم است و كسي كغه در قيامغت از قيامغت 

خغود  مقصد و مقصودشود به با ورود به آ: عالم متوجه مي غريبه نيست

هستند و بزرگغي ايغن  هاي قيامتيهاي بزرگ، انسا:. انسا:رسيده است

 )ص(اگغر لبغاس پيغامبر شا: نيست،گوشت و پوست و لباسها به سا:ان

مقدس است، به جات آ: روح بزرگ و مقدسي است كه و عزيز براي ما 

پشت اين لباس است. همغين لبغاس را اگغر يغك آدم معمغولي پوشغيده 

باشد، براي ما هيچ قداستي ندارد، آنچه اصالتاً مقدس اسغت، روح غيبغيِ 

است. اگر شما بخواهيد به عالم غي  دست پيدا كنيغد و  اهللقيامتي اولياء

و فورا: كند و بر جسم و خيالتا:   ِ وجودتا: رشد كرده و سر برآوردغي

غال  شود، راهش توجّه به اسرار غيبغي عغالم اسغت. يكغي از آ: اسغرار 

 است.« )س(زهرافاطمه»غيبي 

 القدرليلةراهِ ادراك  ؛)س(زهرافاطمه

مَغنْ اَدْرَكَ »روايغت شغده   )ع(از امغام صغادق مالحظه فرموديد كغه

را حقيقتاً  )س(هركس فاطمه 7«الْقَدْرفاطِمَةَ حَقَّ مَعْرِفَتِاا فَقَدْ اَدْرَكَ لَيْلَةَ

است كغه مقغام را درك كرده است. معلوم  لَيْلَةالْقَغدْردرك كند، به واقع 

مثغل يغك حقيقغت بزرگغي اسغت كغه شغناخت آ:  )س(حضرت فاطمه

و يا  )ص(كه بدانيم او دختر پيامبرو به صِرف اينقدر است  شناخت ش 

ايم. درسغت اسغت است، او را نشناخته )ع(و مادر حسنين )ع(همسر علي
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دهنغد و خبغر از وجغود حقغايق تكغويني ميدر نظام تشريع ها كه حادثه

همغه بغا دقغت بغر با اينشد: يك موهوع اتّهغاقي نيست، )ع(همسر علي

بغه دعغغغوت مغا را  )ع(شود حضرت صغادقميعلوم مفوق روايغغت روي 

انغد كغه آ: نغوع بغه صغورت خاصغي كرده )س(شناخت حضرت فاطمغه

 .شودمنجر به درك ش  قدر ميشناخت 

 نَنَّغهب قَغالَ عَنْ نَبِغي عَبْدِاللَّغهِ»فرات كوفد در تهسير شريم خود دارد  

 فَمَغنْ عَغرَفَ« اللَّغهب»وَ الْقَغدْرب « طِمَغةبفَا»اللَّيْلَةب « إِنَّا نَنْزَلْناهب فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ»

مَعْرِفَتِاَا فَقَدْ نَدْرَكَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ وَ إِنَّمَا سبمِّيَتْ فَاطِمَةب لِأَ:َّ الْخَلْقَ  فَاطِمَةَ حَقَ

كنغد كغه آ: روايغت مي )ع(از امام جعهغر صغادق  8«فبطِمبوا عَنْ مَعْرِفَتِاَا

مباركغه ييكم سوره يكه در آيه« هليل» يحضرت فرمودند  معند كلمه

، پغس «خغدا»قغدرْ يعنغد  يو معند كلمغه« فاطمه»قدر آمده يعني  ي

را درك « قغدر هليل»كسد كه فاطمه را آ: طور كه بايد و شايد بشناسد 

ناميده شد كه خلق از شناسغاييِ  نموده است و فاطمه بدين لحاظ فاطمه

 اند. او بازداشته شده

  گويغد انهسغد تهسير در مطل  اين به ناظر البيا: ئسعرا تهسير در

الم فغد مقغام » ليلة القدر هد البنيةب المحمدية حال احتجابغه عليغه السغّ

القل  بعد الشاود الذاتد ال: االنزال ال يمكن اال فد هذه البنية فد هغذه 

الم و شغرفه اذ ال يظاغره قغدره و ال  الحالة. و القدر هو خطغره عليغه السغّ

 يواسغطهاست كغه به )ص(محمّدي يالقدر بنيهليلة .«و اال فياايعرفه ه

احتجاب شده است، پس از شاود ذاتي. چرا كه انزال « قل » آ: به مقام

رَح. قغدر؛  يچنغين قلغ  و سغينه گيرد، مگغر بغرقرآ: صورت نمي منشغَ
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مغي باشغد و چنغين  )ص(بزرگي منزلت و جايگغاه و شغرف آ: حضغرت

 9ارد كه قرآ: بر آ: نازل شود.اي شايستگي آ: را دسينه

 )ص(محمغد صغدر بغه تعبير همحمديّ يبنيه از هالسعاد بيا: در نيز و

قغرآ: در  ،«)ص(فد ليلة القدر التد هد صدر محمد»  است هگهت و هشد

 است. القدرليلة نازل شد كه آ: قل ، هما: )ص(قل  محمد

ي يغهباشغد و يغا بن )س(مقام قدسغي فاطمغهالقدر ليلة بر مبنايي كه

تغوا: كه قرآ: به صورت جامع بر آ: مقام نغازل شغده، مي )ص(محمدي

بلكغه جغامع االهغداد انسغا: كغاملي  شخصغيت جغامع االبعغاد وفاميد 

قابغل الاي آ: انسا: معصغوم  و وجود نوراني و )س(همچو: فاطمه زهرا

 )س(القدر و فاطمه زهغراليلة و تشابه وجودي نيستادراك به تمام معنا 

لَيْلَغةِ »فرمايد  ميناهته است كه  ي مربوطهدر آيه بليغ يتهنك در همين

راحتي تغواني بغهرا ميالقدر ليلة تو چگونه «مَا لَيْلَةب الْقَدْر الْقَدْرِ وَمَا نَدْرَاكَ

تغوا: همغين تعبيغر را داشغت وقتغي حضغرت درك كني و از جاتي مي

مّيت»فرماينغد  مي )ع(صغادق قَ فبطِمغوا عَغن الَ:ّ الخَلْغ فاطمغةب اِنّمغا سغب

اسغغت مشغغكّك  پغغذير ومراتغغ القغغدر ليلة جغغايي كغغهاز آ:و  «معرفتِاغغا

كغه بايغد  داراي درجات وجغودي اسغتنيز از حي  وجودي  )س(فاطمه

 بغه مقغامدر هستي وسعت يابد تغا  ممكنبه قدر او براي ادراك هركس 

را خداي سغبحا: عقغل و دل انسغا: فاطمي تقرّب پيدا كند و القدر ليلة

قرار  )س(فاطمههاي جمال و جاللي معرفت به اسوه يد و شايستهمستع

خغود را سغير صغعودي و ارشاد و اشارت ا و در پرتو هدايتتا هركس داد 

 .در عوالم وجود طي نمايد
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 هاني انسانيت ديابي هويعامل باز )س(فاطمه

  «اهللحهظه»اهلل جواديبه تعبير آيت
 يراه ،حضرت حق سبحانه كمال و مشتاق ديدار يهاي تشنهانسا:

همتغاي انسغا: كغاملي چغو: جز ورود به دارالشغاود شخصغيت بغي
جاانيِ  يجديد و جوا:ِ جامعه... و نسل ندارند )س(طاهره يصديقه
بغا بايغد براي خروو از بحرا: هويّغت يعنغي از خغود بيگغانگي امروز 

 و ، كغه در حكمغت علمغي و عينغي)س(شخصيتي همچغو: فاطمغه
درك و درد ديني، سرآمد و الگوي جاودانه و و  مليعرفا: نظري و ع

يغا « كغوثر» تمام نانشدني و به تعبير شيرين و دلنشين قرآ: كغريم،
عملغي و  خير و نعمت فزاينده و ابغدي اسغت، انغس ذهنغي، ذاتغي و

 وجودي يافته، آ: انسا: برتر و نمونه را سرمشغق حيغات معقغول و

فاطمغه شناسغي و  زندگي پاك خويش قغرار دهغد تغا بغا يسرلوحه
از » وطيّبه يابد و به فطغرت خغويش بغازگردد  حيات فاطمه گرايي،
از »كه پرسشي عقالني و تكامل گرايانه اسغت بغا  را« كجا آغاز كنيم

تجربغه كنغد و درست را  پاسخ دهد تا بازگشت به خويشتن« فاطمه
هستي و آغاز و انجام نظام وجغود را دريابغد، و يغاد و  يدو سَرِ حلقه

ملكوتي و  يحشر اكبر و نغمه يدر صحنه )س(فاطمه يقت نوريحق
 يبه فرجام حيات ابدي و جاودانه 10«اَين الهاطميو:»رحماني  غريو

 و در ظلّ توجاات آ: انسا: هغادي، ايغنگردد هم سرشته انسا: به

عَدب »د و مصغداق نغها به مقام صعود در هبوط بپردازانسا: إِلَيْغهِ يَصغْ
 سغارد تا در سغايهنقرار گير 11« ب وَالْعَمَلب الصَّالِحب يَرْفَعبهالطَّيِّ الْكَلِمب

پاك و پرثمر ايما: و عمل صالح، به كمال امكغاني خغويش  يشجره

عَمِلَ صَالِحًا مِن ذَكَر نَوْ نبنثَي وَهبوَ مبؤْمِن   مَنْ» يد و آيهننايل گرد
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خويش متجلّي  يانگيزه را در فكر، فعل و 12«طَيِّبَة فَلَنبحْيِيَنَّهب حَيَاةً
شغده دار و حقيقغيمدار و شناسنامههويّت يهايد و چنين انسا:نساز

د، بلكغه در هغر ننباش بركتهويّت و بيوجود، مهقوداالثر و بي در دارِ
روش  د و كوثرشناسِ كوثرمنش، كوثرنمبارك گرد و هر زما:، مكا:

كثرت اسغت د كه از هرچه تكاثر و نو كوثر گرايش و خود كوثري شو
 .دنمقام كوثر و وحدت دست ياز د و بهنرهايي ياب

كغوي  يغرض اين است كه انسا:ِ وامانغده در طبيعغت و سرگشغته
زده در صغحراي حيغرت و فغار  از هويّغت و هسغتي ماديت و طوفا:

، سغكونت كمال، طمأنينه يحيات و شيهته آب يخويش، ولي تشنه
بصغيرت و  در پرتغو بختغي واقعغييقين و سعادت حقيقي و خوش و

زندگي او،  و تأسّي به بينش، منش و روش )س(تهقّه االطراف فاطمه
در ابعاد فردي، خانوادگي و اجتماعي، راه نجات، رشد، فالح، صالح و 

فغاطمي پغيش روي  يدر پيش گيرد و با قرارداد: آيينغه رستگاري
حمّد ماندگار آ: يادگار پيامبر خدا م خويش و تابلوي زيبا و نوراني و

ابي، بازشناسغي و يغخويشغتن شناسغي،، بغه خويشغتن)ص(مصطهي
قغد و ن بازسازي وجود خود پرداخته، به خوديابي و بازيابي خغويش و

 يدر همغه )س(كغه فاطمغهچه اين تأويل هستي و حياتش بپردازد.
عقالني، نهسغاني و جسغماني و ابعغاد برهغاني و عرفغاني،  هايساحت

معرفت اجتماعي و عدالت خواهانغه  بينش اسالمي و بصيرت ديني و
عمغل،  و واليت شناسي و واليت يابي الگغويي كامغل اسغت و علغم و

ايما: و خردورزي، و عقل و عشق را در حيات نوراني خود به ظاغور 
معيار كمال هر چيزي همانا هستي اوّلغي و ذاتغي  رسانده است. پس

 زيغرا حقيقغت هغر .آ: شيء است، نه هستي مادي ثغانوي و عرهغي
 يكنغد كغه حغاكي از نحغوهآ: ترسيم مي يچيزي را صورت نوعيّه
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ارتباط او بغه  ياش كه ترجما: نحوهنه اوصاف بيروني هستي اوست،
 ذاتي انسا:، كه همغا: هسغتيِ و كمال .باشندخارو از حقيقتش مي

مبغادي  هاي صحيح است كه ازانديشه يآگاه و فعّال اوست، به نحوه
تدبير بد: و جاغا:  ينيّت و اراده يبه نحوه عالي دريافت مي كند و

هما: عقل نظري و عقل عملغي او را تشغكيل مغي  طبيعت است كه
زنا: جاانيا: است و غيغر از  يسيده )س(دهد. و اگر حضرت فاطمه

لحغاظ كمغال  احدي همتاي او نمي باشغد تناغا بغه )ع(حضرت علي
  13وجودي آ: بانوست، نه به لحاظ پيوندهاي اعتباري او.

بغه عنغوا: انسا: كاملي است كغه  )س(فاطمه زهراوقتي روشن شود 

شغود چغرا معلغوم ميانغد و فرشتگا: بر او نازل شدهقرآ: ، «القدر ليلة»

در ش  قدرند و شغ   )س(فاطمه يكنندهاند  تمام فرشتگا: طوافگهته

انسغا: كغاملي  ياراده شونده خواهد بود و اساساً فرشغتگا: بغاقدر تكرار

اوينغد. پغس در  نيز نزول و عروو دارند و در خدمت )س(طمههمچو: فا

 يخغورد و فاطمغهتقدير و سرنوشغت نظغام وجغود رقغم مغي، القدرليلة

فغيض و  يظرف تحقق و تعيّن اين تقدير الاي است و واسغطه )س(زهرا

چيغزِ اسغت و همغه عالم و آدم و جاا: غي  و غي  جاا: فضل الاي به

  .ابديتشخّص مي اشهستيراي هستي از مدار وجودي او و مج

مجاغول اسغت و بغه  از حي  هويّت وجودي و ماهيغتهم ش  قدر 

ت علمغي و يمگر صغالح -هر كسي نخواهد شد  آساني فام حقايق آ: روزيِ

 )س(و هغم حقيقغت ذات و وجغود فاطمغه -براي سغالك كغوي قغدرعملي

اول،  يهغا كغه در درجغهبغراي اوحغدي از انسغا: مجاغول اسغت، مگغر

مرات  وجودي، اولياي الاغي و  گاه با حهظهاي كامل هستند و آ:ا:انس

 .دوم يبندگا: صالح و صاح  مقام واليت در درجه
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قغدر مخهغي اسغت تغا باتغرين و  مراقبت از ش  قدر، ش جات به 

شغ  و آ: عظمت  و نيز به جاتبراي اهلش حاصل آيد.  باره بيشترين

و بدين  باشد،مخهي مي يعتخلقت و شر ميزا: تأثيرگذاري آ: در جاا:

 )س(سا:، اولياءاهلل در ميا: خلق و مؤمنا: پناا: هستند و فاطمه زهغرا

واقغع شغد و پغس از  اش، مجاغول و مظلغومنيز در زما: حيات ظغاهري

 ارتحال از جاا: فاني به سوي جاا: باقي نيز قبغر مطاّغرش مجاغول و

شخصغيت  خود حكايتي از عظمغت و اهميغت ايغن و اين ناشناخته است

كغه دارد و اينممتاز اسالمي در سرنوشت فرهنگي سياسي جاا: اسغالم 

شيعه  امامت، واليت و انديشه، و انگيزه و عمل ،آيتي بر حقّانيت اسالماو 

خواهد بود تا هماره عقول و قلوب را بغه سغمت خغويش معطغوف دارد و 

ن از گذشته تاكنو: و آينده، متوجه خغويش سغازد و ايغ تاريخ بشريت را

سر به مار كتغاب خلقغت و شغريعت و  خود سِرّي از اسرار آفرينش و رازِ

 .تشريع استجاا: تكوين و 

مصغباح »در كتاب عظغيم الشغا:  «هيعلتعالياهللرهغوا:»حضرت امام خميني

و قغال شغيخنا و اسغتاذنا فغي المعغارف االلايغه، » مي فرمايند « الادايه

آبغادي االصغهااني، ادام اهلل ايغام العارف الكامل، الميرزا محمد علي الشاه 

بركاته، في اول مجلس تشرفت بحضوره و سالته عن كيهيه وحي االلاي، 

انغا انزلنغاه فغي ليلغه »في قوله تبارك و تعالي « ها»في همن بياناته ا: 

اشاره الي الحقيقه الغيبيه النازله فغي بنيغه المحمديغه التغي هغي « القدر

كه شرف حضغور در محضغر اسغتاد  يلسدر اولين مج. «حقيقه ليلة القدر

كيهيغت وحغي  ياند از ايشا: دربغارهآبادي( يافتهاهلل شاهنشا: )آيتعرفا

در « ه»كنند كه هغمير شا: اشاره مياند و ايشا: در همن پاسخپرسيده

حقيقغت » القدر، ليلةمذكور اشاره به هويت غيبيه دارد و  يشريهه يآيه

امغام  احديغه در حقيقغتِ يت غيبيغهباشد. يعني هويمي« )ص(محمديه



توا: فاميغد قغرآ: در هويغت و از اين جات مي معصوم نازل شده است

شود در حقيقت فغاطمي نيغز اش كه به صورت جامع نازل ميش  قدري

 .جاري است

 )س(ي فاطمه زهرارهيبركات نظر به مقام قدسي و س

آمغادگي بايد يغك نغوع  القدر ليلةشناخت و درك دانيم كه براي مي

در ما ايجاد شود تا قل  ما محل تجلي انوار مالئكه و روح شغود و خاصي 

ش  قدر را درك كنيم.  از اين طريق در ذيل وجود مقدس امام زما:

 يكنغد كغه قلغ  او آمغادهميانسا: ش  قدر را درك وقتي معلوم است 

شغده باشغد. كه فوق مالئكغه اسغت،  ،«روح»مالئكه و حتي  ينزول همه

مثغل  )س(زهرافاطمغهكند كه مقغام روشن مي )ع(ت حضرت صادقرواي

كه بايد جغا: انسغا: است بسيار متعالي پناا: و حقيقت ش  قدر، يك 

آماده شود تا آ: حقيقت متعالي بر قل  انسا: تجلي كند. با نظر به مقام 

شغود و ي ايشا: آمادگي الزم فغراهم ميقدسي حضرت و توجه به سيره

شناخت او راهي اسغت بغراي ادراك شغ  يند  فرمامي )ع(حضرت صادق

انسغا: و ايغن شد: براي پذيرش نزول مالئكه و روح بر قل  قدر و آماده

  فرهنس خاص خود را دارد.

ارزش آ: بغه اسغت و حقيقغت يك ظرف ش  قدر دانيم كه همه مي

شغ ؛ اوّالً  در بغين شغود. آ: مظروفي است كه در ايغن ظغرف واقغع مي

باالتر از آ: اسغت كغه هغر ذهغن و ذكغري و ست، هاي سال پناا: اش 

است كغه بغراي درك آ: تزكيغه و حقيقتي بتواند آ: را درك كند. ثانياً  

از يغك طغرف و حغدود بصيرت و تعالي نياز است و يغك سغال آمغادگي 

خواهغد. ميداري در ماه مبغارك رمضغا: از طغرف ديگغر بيست روز روزه

در در تمغام طغول سغال  ،باتغر ايغن شغ  مستح  است به اميغد دركِ
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را بخوانيم. اين ش  به قدري ارزش دارد « قدر» ينمازهاي واج ، سوره

كنيم اين ش  از هزار ماه باتر است، تا سال به قل  خود القاء ميكه يك

توا: با درك ش  قغدر بغه آنچنغا: كه ميروح ما دائماً متذكر آ: باشد، 

توا: نميد سال زندگي هشتاشعور و بصيرتي رسيد كه به طور معمول با 

يغك  يندازهابا درك يك ش ، زندگي انسا: بهبه آ: شعور دست يافت. 

شود، چو: اگر مالئكه بر قل  كسي نازل شوند، روحغش عمر متعالي مي

در شغ  قغدر خبغر  «تَنَزَّلب الْمَالئِكَغةب وَ الغرّبوبح»شود. وقتي از آسماني مي

شغوند. يعنغي كسغي ح نازل ميدادند و فرمودند  در آ: ش  مالئكه و رو

كه مهتخر به نزول مالئكه و روح، بر قلبش شد، ديگغر زمينغي نيسغت و 

هستي ارتبغاط پيغدا كغرده  يهاي معنوي وجودش با حقايق عاليههجنب

طغور را آ: )س(زهراد  اگر كسغي فاطمغهنفرمايمي )ع(است. امام معصوم

شغ  كغه كه حقّ معرفتش هست، درك كند و بشناسد، مثل اين اسغت 

آ: بركاتي را كغه شغ  قغدر بغراي  يقدر را درك كرده است. يعني همه

كنغد، يك عمر او را متعالي مي يهد و به اندازآورجود ميروح انسا: به و

، معلوم است كغه بايغد ديآدست ميبه )س(زهرابا درك و شناخت فاطمه

 پيغدا )س(مثل ارتباط قلبي با ش  قدر، ارتباطي قلبي بغا حضغرت زهغرا

صورت خارجي و متعيَّن دارند با نظغر  )س(كرد، منتاا چو: حضرت زهرا

تر اسغت تغا به سيره و مقام آ: حضرت انتقال به مقام آ: حضرت ممكن

درك مستقيم ش  قدر در حالي كه صورتي متعيّن از آ: نغداريم تغا بغه 

كمك آ: صورت، به حقيقت آ: ش  منتقل شويم و اين از بركات ماغم 

 است.  )س(ي فاطمهدسي و سيرهنظر به مقام ق



 يك مقام است )س(زهراحضرت

و  بركغاتي دارد چغه )س(وقتي متوجه شديم شناخت حضغرت زهغرا

تواند انسا: را به شعوري برسغاند كغه شغ  قغدر را درك كنغد و بغه مي

در جغاي فاميم كغه آ: حضغرت مغيحضور حقايق عالم باال نايل گردد. 

بغراي درك آ: مقغام، معرفغت و ند كه بايغد ستهيك مقام معنوي خود 

پيامبري كغه چشغم بصغيرت دارد و ي الزم را در خود ايجاد كنيم. تزكيه

شناسد، به ما از مقام آ: حضغرت خبغر عالم هستي را مي يحقايق عاليه

بينغدازيم و سغوي آ: حقيقغت عاليغه را بهتوجه جانمغا: د تا ما ندهمي

ر جا: ما تجلغي كنغد و جانما: را آماده كنيم تا حقيقت قدسي فاطمي ب

معلغوم  14از طريق تجلي آ: مقام، بوي باشت را به جا: خغود برسغانيم.

بايغد خغود را در سغاحتي غيغر از  )س(براي درك مقام فاطمغهاست كه 

شويم، هما: ساحتي كه براي رو ميساحتي قرار داد كه با عالم ماده روبه

اصي در خغود درك ش  قدر الزم است. به اين معنا كه بايد شايستگي خ

 گهت ايجاد كرد و با چشمي ديگر و فامي ديگر به ميدا: آمد. 
غير فام و جغا: كغه در گغاو و خغر 

 اسغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغت

 

 آدمغغي را فاغغم و جغغا: ديگغغر اسغغت

 
براي درك حقايق متعالي بايد با شعوري باالتر از شعور طبيعغي كغه 

اش آ: اسغت كغه در حيوانات هم هست به آ: حقايق نظر كرد و الزمغه

 م. گهت  ينظر نماي« وجود»از كثرت و ماهيت عبور كنيم و به  بتوانيم
 بغغس بغغال و رنغغج بايسغغت و وقغغوف

 

 تا رهد آ: روح صغافي زيغن حغروف
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نايغل  )س(زهراشناخت مقغام فاطمغهبدو: رنج به خواهد كس ميهر

را سغالكا: راه  )س(زهرافامد. فاطمهالهباي سلوك و رياهت را نميشود 

بعغد از عمغري سغلوك و  «عليغهاهللرحمة»الغديني بااءاهلليابنغد. آيغترفته مي

مادرمغا: »د  اينغفرممي )س(آمادگي براي تجلغي مقغام زهغراي مرهغيه

پغس ابتغدا از خغدا بخغواهيم مغا را از ايغن  «.العاده استفوق )س(فاطمه

شناسغيم، خغارو كنغد و را مي )س(زهراكغه تصغوّركنيم فاطمغهپندارها 

نمغود تغا سغلوك  )س(براي درك آ: حضرت برسيم به اين نكته كه بايد

پندارها خارجما: كند آري از خدا بخواهيم از اين  گشايشي حاصل شود.

 امكا: درك آ: مقام اعظم برايما: فراهم آيد.تا 

 شرط ارتباط

ابتغدا مطرح است، بايغد  )س(زهرامقام فاطمه بح بايد بدانيم وقتي 

و سغپس در  دهيم م شكلارتباط با آ: مقا متناس ِحال روحاني خود را 

بركت آ: مقام پرشاءاهلل از پرتو ، تا إ:بگرديمدنبال آ: مقام به عالم معنا 

هنر مغا در ايغن رابطغه آ: اسغت كغه از نظغر بغه سغطحِ  مند شويم.باره

واقعيات عبور كنيم و به باطن واقعيغات نظغر كنغيم، در نظغر بغه بغاطن 

ويم. با نگغاهي كغه شمي )س(واقعيات است كه متوجه مقام حضرت زهرا

نيز ديغده  )س(شوند زهراي مرهيههاي كامل با آ: نگاه ديده نميانسا:

هايي را كه خغدا سغاخته و پرورانغده بغود بغه شود. فرهنس غربي آ:نمي

حاشيه راند تا ديده نشوند و كساني را كه آ: فرهنس پرورانغده بغود مغدّ 

تغوانيم زاد نكنغيم نمينظر ما قرار داد و اگر خودما: را از ديدگاه غربغي آ

 هاي قدسي چشم بدوزيم. به مقام انسا:

براي نظر به مقام را خود  چه اشكال دارد يك عمر تالش كنيم و روح

تغا نمائيم آماده  -اكنو: در عالم حاهر استكه هم - )س(قدسي حضرت زهرا



ايم، بغا شاءاهلل وقتي در حال مرگ هستيم و از عالم مغاده خغارو شغدهإ:

و از انغوار عرشغي آ:  رو شغويمروبه )س(زهراحضرت فاطمهطني بامقام 

اي قابغل مگغر بركغت چنغين نتيجغهحضرت جا: خود را روشن نمائيم. 

كغه جغا: مغا بغه نغور حضغرت  شغودتصوّر است و مگر باالتر از ايغن مي

 ؟حيات دهد يمنور شود و در ابديت خود با آ: نور ادامه )س(زهرا

با نظر به سيره و سغخن حضغرت اي چقدر خوب است كه به لطم ال

بيندازيم و جا: را آماده مقام حضرت چشم خود را به  ،در دنيا )س(زهرا

ي دسغت يغابيم كغه شايسغتهبغه تجغرّدي كنيم تا پس از آزادي از بد: 

، اصل زندگي ما در عالم قيامت و ابديت است، ارتباط با آ: حضرت است

نغور آ: ابغدي خغود بغا  ينبغهچه افتخاري از اين باالتر كه بتوانيم در ج

ارتبغاط بغا آ: ت ببخشغيم. يّو جا: خود را شدّحضرت در ارتباط باشيم 

كه با تأمل  تجرد داردنوعي زميني، نياز به  يآسماني و فاطمه يمنصوره

كنغد، روي سيره و سخن آ: حضرت و نظر به غغم مقغدس او ظاغور مي

ي است كه همغهشود آنچنا: عجي  ريخته مي )س(اشكي كه براي زهرا

كنغد تغا زدايغد و قلغ  را آمغاده ميبين ما و آ: مقغام را مي يهاحجاب

حركت خود را به سوي عالم معنا و نور فاطمي آغاز كند . از طريق اشك 

 گردد. گهت  براي آ: حضرت نور دولت شاود حقايق به انسا: برمي
 دارم اميد بدا: اشكِ چو بارا: كغه مگغر

 

 نظرم باز آيغدبرق دولت كه برفت از 

 
ورَةب فِغي »عرض كغرد   )س(در وصم حضرت زهرا )ع(جبرائيل الْمَنْصغب

او در آسغما: منصغوره اسغت و در  15«فَاطِمَغة  الْغأَرْضِ فِي السَّمَاءِ وَ هِيَ

پغس از چاغل روز  )ص(صل  پيغامبر خغدازمين فاطمه. و نيز داريم كه 
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تباط بغا آ: مقغام براي ار 16.شد )س(زهراداري محل اخذ نور فاطمهروزه

است كه انسا: بتواند سنخيتي با آ: عالم قدس و  يتجردقدسي نياز به 

 معنويت در خود ايجاد كند هر چند به صورت نازله. 

داد: ي جغواباات بدني و غرايز حيواني و دغدغهما در اين دنيا توجّ

اسغت  يتجغرديافتن فعليتما: را داريم كه همه مانع به نيازهاي دنيايي

م عالم قدس و معنويت را احساس كنغيم ولغي اگغر جاغت روح يبتوان كه

انغداختيم و معنغي غغم آ:  )س(خود را به سيره و سخن زهراي مرهغيه

همغه م و فاميغديم چغرا حضغرت حاهغرند اينيحضرت را احساس كرد

وقتي روحمغا: مصيبت ببينند ولي از آنچه بايد دفاع كنند كوتاه نيايند، 

نسغبت تعلّقاتمغا: و گيري كرد جات قيامتي به سوو  وارد سكرات شد

شغود شروع مي )س(زهرابه سوي فاطمهبه بد: هعيم گشت، سير روح 

شاءاهلل آنقدر نزديك شود كغه مقام سير كند و إ:آ: تواند به سوي ميو 

، زنغدگي بغا نغور پرتو نور آ: حضرت در ابديت خود زندگي كندذيل در 

 در حيات ابدي.  )س(زهراي مرهيه

 ظهور عبادت كامل )س(طمهفا

در ايغن دنيغا، مقغام  )س(زهراعمده اين است كه بدانيم مقام فاطمغه

در جات تحقّغق آ: الاي خدا است، هما: هدفي كه انبياء كامل بندگي 

را در آ: )س(زهرافاطمغغه و مغغأمور بودنغغدها از طغغرف خغغدا بغغين انسغغا:

كغه  خودشا: به نحغو كامغل بغه فعليغت و ظاغور رسغاندند، بغه طغوري

وّلغين ا 17«نَوَّلب شَخْصَ تَدْخبلب الْجَنَّةَ فَاطِمَغة»فرمايند  مي )ص(پيامبرخدا

. از آنجايي كه شغرط ورود در شود، فاطمه استكسي كه وارد باشت مي
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مظار كامغل بنغدگي خداونغد  )س(باشت، بندگي خدا است پس فاطمه

او  فعالً بح  اين است كه چه كنيم و چگونه در زندگي بغه سغوياست. 

بغه مغا برسغد و عبوديت آ: حضرت اي از انوار گيري كنيم كه بارهجات

 )ص(وقتي پيغامبر خغدارجوع ما به سوي باشت و لقاء الاي باشد، چو: 

است، يعنغي  )س(شود، فاطمهفرمايد  اوّلين كسي كه وارد باشت ميمي

و سغيره و سغخن آ: حضغرت  )س(به سوي فاطمهانسا: اگر جات روح 

 سوي باشت است.بهاو ع جاتِ باشد، در واق

كنند كه هغر كه روشن مي )ع(صادقامامبا توجه به فرمايش حضرت 

را درك كنغد يقينغاً شغ  قغدر را درك كغرده،  )س(كس بتوانغد فاطمغه

كار بسغيار بغزرگ و پرارزشغي )س(زهرافاميم كه درك مقام حضرت مي

تغوجّاي  از نوعبايد شويم كه نوع توجّه به آ: حضرت است و متوجّه مي

بايد حقيقتي را  يعني در نگاه به حضرت .داريم« ي قدرليله»باشد كه به 

را صغرفاً يغك شغخص نغدانيم و حتّغي در ايشا: درك كنغيم و حضغرت 

يغا همسغر و  )ص(خداكه دختغر رسغول دحآ: را در آ: حضرت عظمت 

هايي هر چند ايغن نسغبت -خالصه نكنيم  ،و يا مادر يازده امام است )ع(علي

هست ساده و اتهاقي  )س(زهرابا فاطمه )ع(و ائمه )ع(و علي )ص(خداين رسولكه ب

بلكغه متوجّغه باشغيم حضغرت  18-هغا داردني آ:يشه در مقغام تكغوينيست و ر

يك مقامي است در عالم وجود و بايد تغالش كغرد آ: مقغام  )س(فاطمه

واال را درك كرد، به هما: سنخ كه بايد تغالش كغرد شغ  قغدر را درك 

بايغد روح شغود، محقق نمياين ديگر با كتاب و درس و مدرسه  كنيم، و
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مقغامي كغه  ،آ: حضغرت بينغدازدمقام باطني ما جات خود را به سوي 

اش به فعليت درآمد: عبوديت و بندگي خدا اسغت. چطغور معني زميني

وقتي متوجّه شديد ش  قدر از هزار ماه باتغر اسغت و مالئكغه و روح در 

داريد تغا از ل  خود را در ش  قدر بيدار نگه ميشوند، قآ: ش  نازل مي

اي را بغا مقغام بايد چنين رابطغه پرتو نوراني مالئكه و روح باره بگيريد؟ف !

ايجغاد كغرد تغا مثغل شغ  قغدر خغود در قل   )س(زهراحضرت  يقدس

تغر بغراي درك شغ  قغدر و از آ: مام هاي الزم را به ما لطم كنندباره

بغا  زمينغي ياين فاطمهرا پيشه كرد.  )س(توا: راه درك مقام فاطمهمي

 آ: ذات مقغدّسِبغه تغا مغا شده اي آينهسيره و سلوكي كه نمايا: كرده 

راحتي در درك ش  قغدر نيغز موفغق باشغيم. منتقل شويم و بهآسماني 

 گهت 

 صورتش ديدي، زمعني غغافلي

 

 از صدف دبرّ را گزين گر عغاقلي

ده باشد و احساس عبوديت كسي كه خود را در مسير عبوديت پروران 

پروردگار را در خود به صحنه آورده باشغد، عبوديغت را در هغر منظغري 

شناسد و با نظر به هر منظري كه مظار عبوديغت اسغت بغه حقيقغت مي

 )س(ي زهغراي مرهغيهشغود. در ايغن رابطغه سغيرهعبوديت منتقغل مي

. در اين ي عبوديت استترين مرحلهترين منظر براي انتقال به عاليعالي

شغنوي بغه آ: مي )س(وادي در هر فعلي و سخني كغه از حضغرت زهغرا

شوي و از اين منظر راه درك شغ  قغدر نيغز عبوديت متعالي منتقل مي

ترين شغراي  ايد كغه كوچغكشود، چو: در عغالَمي وارد شغدهآسا: مي

 كند. امكا: انتقال شما را به عالم معنويت فراهم مي



 ي نبوتنهيزاز خ )س(علم حضرت فاطمه

عَة  مِنّغي»فرماينغد  مي )ص(وقتي پيامبر خغدا فاطمغه  ؛«فاطِمَغةب بِضغْ

 )ص(رسول خغدا رازيدهد، اي از من است، خبر از حقيقتي بزرگ ميپاره

پدري، چنين سخني را بگويد،  يكه صرفاً بر اساس عاطهه ندكسي نيست

در مغورد هغايي اند و چنغين حرفچو: اوّالً؛ دخترا:ِ ديگري هم داشغته

مغا »فرمايد  مي )ص(اند. ثانياً؛ خداوند در مورد پيامبر اكرمها نهرمودهآ:

گويغد. پغس بايغد يعني او از سر ميل خود سخن نمي ؛«يَنْطِقب عَنِ الْاَوي

چه پيامي را بغه « فاطِمَةب بِضْعَة  مِنّي»دقّت كرد تا ببينيم ايشا: با گهتن  

 اند. ها گشودها:و چه رازي را براي انس بشريت داده

در حغالي كغه بغا اصغحاب خغود  )ص(اَنس؛ پيامبربنمالك يهبه گهت

ه كسغي دانغد باتغرين ز: چغنشسته بودند، سؤال كردند  چه كسغي مي

در  )س(سغؤال را بغا فاطمغه )ع(لغيع -چو: سؤال از باترين ز: بغود -ت اس

نَ الرِّجَغالَ وَ لَغا خَيْرب النِّسَاءِ نَ:ْ لَا يَغرَيْ»د  نفرمو )س(ميا: گذاشت، فاطمه

باترين ز: آ: است كه نامحرمي او را نبينغد و او هغم  19«يَرَاهبنَّ الرِّجَالب

طلبغد. نامحرمي را نبيند؛ كه بح  روي اين جمله فرصت ديگغري را مي

را مطغرح  )س(زهراآمدنغد و جغواب فاطمغه )ع(المغؤمنينهرحال اميربغه

را از چه كسي آموختي؟ سؤال كردند  اين جواب  )ص(كردند، پيامبر خدا

كغه از آ: در حغالي )ص(  از فاطمه. پيغامبرندعرض كرد )ع(حضرت علي

 «اِنَّاا مِنّغي»ا ي «فاطِمَةب بِضْعَة  مِنّي»جواب به شعم آمده بودند، فرمودند  

 )ص(خداچغو: رسغول و يغا از مغن اسغت. اي از مغن اسغتفاطمغه پغاره

خواهنغد مي )ص(اهلللدر واقع رسو فامند جايگاه اين جواب كجاست.مي

دانغد كغه مي نبوّت و رسالت اسغت ياز خزينه )س(بهرمايند علم فاطمه
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جايگاه هر مخلغوقي كجغا اسغت و جايگغاه ز: از ايغن قغرار اسغت. ايغن 

در كنغغغار شغغغاود معنغغغوي  )س(زهراشغغغعور فاطمغغغهرسغغغاند كغغغه مي

و عجيغ  اسغت تواند حكم هر مخلوقي را تعيين كند مي )ص(پيامبرخدا

آگغاهي دارنغد و لغذا بغه  )س(در فاطمغههم از چنين مقامي  )ع(كه علي

داننغد در ايغن را بدهند، مي )ص(كه خودشا: جواب رسول خداجاي اين

كنند و از معتبر است و لذا به ايشا: رجوع مي )س(موهوع كشم فاطمه

و بغه نماينغد دست آورده اسغت اسغتهاده مغيبه )س(حقيقتي كه فاطمه

 .دهندمي ارائه )ص(محضر رسول خدا

شايد برايتا: سؤال پيش آيد كه چرا باألخره اصحاب نظر خودشا: را 

نظر خودشا: را نهرمودند، و چرا  )ع(المؤمنيننگهتند، و يا چرا الاقل امير

راحتي نظغر دادنغد. يادتغا: باشغد در محضغر پيغامبر بغه )س(زهرافاطمه

كسي حق نظر داد: دارد كه مطمئن باشد نظرش حغق اسغت،  )ص(خدا

اظاار نظغر  )ص(خداتوا: در محضر رسولها كه نميها و احتمالا گما:ب

نظر دارد كه در مقام كشم حقيقت باشغد  كرد. كسي در آ: محضر حقِ

نظغر صغريح و  اظاار ،و متوجّه باشد كه آ: كشم، كشم معصومانه است

دهد كغه خداونغد حقيقغت چنغين نشا: مي )س(زهرابدو: تأمل فاطمه

قغرار داده  )س(زهرادر اختيغار فاطمغه ،)ص(بر پيغامبرموهوعي را عالوه 

اگغر چيغزي را از عغالم غيغ  نگيرنغد  )ع(است. پيامبر و اهل بيت پيامبر

ها مثل ما نيستند كه اگر چيزي به نظرشا: آمد دهند، آ:نظر نميهرگز 

گوييم، راحتي اظاار نظر كنند. ما هر چه را فكر كنيم درست است ميبه

هم در جواب آ: سؤال نظر بغه  )ع(المؤمنينرت اميرمعلوم است كه حض

برايشغا: كشغم شغده كغه حقيقغت ايغن امغر نغزد  اند وعالم غي  كرده

است، چراكه خداوند بعضي از حقايق را بغه بعضغي از اوليغاء  )س(فاطمه

داريغم  )س(زهراحضرت فاطمه  يدهد. چنانچه در مورد صحيههخود مي



و  كردندامالء ميدند، نموكشم مي را كه يآ: حقايق )س(زهراكه فاطمه

نوشتند و در قرآ: نيز داريم كه خداوند علمغي را بغه مي )ع(عليحضرت 

كه داستانش  فرمود  برو از او بياموز؛ )ع(داد و به موسي )ع(حضرت خضر

 )ص(البته علم امامت و رهبريِ جامعه بعغد از پيامبرخغدا 20مهصل است،

 )ع(هم تابع علغي )س(زهرااست و در اين مورد فاطمه )ع(در اختيار علي

هستند، ولي عرهم اين بغود كغه مالحظغه كنيغد چگونغه گغاهي كشغم 

 )ص(از حقغايق عغالم غيغ  طغوري اسغت كغه پيغامبر خغدا )س(فاطمه

اي از مغن اسغت. آري، فرمايند  از نوع كشم من است و فاطمغه پغارهمي

محتاو  )ع(داد و از جات شريعت، موسي )ع(خداوند شريعت را به موسي

هغايي هسغت كغه در نيست، ولي عغالوه بغر شغريعت، علمحضرت خضر 

بايد از آ: علوم بداند خواست  )ع(موسيحضرت اختيار خضر است و اگر 

از كشغغم حضغغرت خضغغر اسغغتهاده كنغغد و متغغذكّر شغغود. در مغغورد 

و  )ص(نيغغز چنغين اسغغت و حتغي بغغه خغود پيامبرخغغدا )س(زهرافاطمغه

لرسغو، حضرتچيزهايي غير از شريعت و امامت داده شده است )ع(علي

 10 يآيغه ،نجغم يدر معراو يافتند آنچغه يافتنغد و لغذا در سغوره )ص(

خداوند در معراو وحي كغرد بغه « فَاَوْحَي اِلي عَبْدِهِ ما اَوْحَي»فرمايد  مي

مهسرين؛ چيزهايي بغه ايشغا:  ياش آنچه را كه وحي كرد. به گهتهبنده

لغذا در رابطغه بغا  وحي كرد كه گهتني نيست، يعني جزء اسغرار اسغت و

داريغد  خغداياف ! بغه گوييد، عرهه ميبا خدا كه سخن مي )س(زهرافاطمه

تَوْدَع فياغا»حق فاطمه و پدرش و همسرش و فرزندانش و  و  «السِرِّالْمبسغْ

اي. پغس معلغوم اسغت سغرّي را آ: سرّي كه در نزدش به وديعه گغزارده

 يهمغا در بغارده اسغت. بحغ  ربه وديعه گغزا )س(خداوند در نزد فاطمه
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است وگرنه بح  اين نيسغت كغه بخغواهيم  )س(زهراهمين مقام فاطمه

 )ع(و يغا علغي )ص(بگوييم مقام ايشغا: بغاالتر از وجغود مقغدس پيغامبر

هغم دبرّي  )س(زهرابح  اين است كه توجّه كنيد؛ خغود فاطمغه 21.است

اهلل در كنغار توجّغه بغه سغاير است گرانمايه و ذاتي است قدسي كه اولياء

ها و چه باره اندوات قدسي، از ذات مقدس اين بانوي بزرگ غافل نبودهذ

منغغدي از آ: بغغه سغغلوك كغغاملي انغغد كغغه بغغدو: بارهاز آ: مقغغام گرفته

الزم را از دين نبرده بودند. آيا امثال حضغرت امغام  يرسيدند و بارهنمي

تند توانسغمي )س(بغدو: رجغوع بغه مقغام فاطمغه «هيعلتعالياهللرهوا:»خميني

انقالبي اينچنين جامع به بشريت ارائه دهند تا معلوم شغود اگغر ارتبغاط 

 ديني و دينداري يكي است؟معنويت و عدالت با هم نباشد، بي

 هدف خلقت )س(حضرت فاطمه

يعني؛ هدف  22«ما خَلَقْتب الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ اِالّ لِيَعْببدبو:َ» در قرآ: داريم 

گي خدا است. و از طرفي حضغرت حغق خلقتِ جن و انس، عبادت و بند

يا اَحْمَدف ! لَوْالكَ لَما خَلَقْتب الْاَفْالكَ، وَ لَغوْال » فرمايد در حدي  قدسي مي

اي احمدف ! اگر تغو نبغودي  23«عَلِيّ  لَما خَلَقْتبكَ، وَ لَوْال فاطِمَةب لَما خَلَقْتبكبما
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دم و اگغر آفريغآفريدم و اگر علي نبغود، تغو را نميآسما: و زمين را نمي

آفريدم. ممكن است در برخورد اول تصور فاطمه نبود، شما دو نهر را نمي

 )ع(و علغي )ص(از مقغام پيغامبر خغدا )س(كنيم كه مقام حضرت فاطمه

كه اگر توجغه بهرماييغد مالحظغه خواهيغد كغرد ايغن برتر است در حالي

دارد و  )ع(و امامت حضرت علغي )ص(روايت نظر به نبوت حضرت محمّد

ها اسغت و بغه اعتبغار دف نبوت و امامت، ظاور عبوديت انسغا:كه هاين

، هغدف از خلقغتِ )ع(و امامغتِ حضغرت علغي )ص(نبوت حضرت محمد

هم است، آ: )س(، حضرت فاطمه«ماالسالمايعل»حضرت محمّد و حضرت علي

ها، به عنوا: مظار بندگي كامل خدا. يعني حال كه هدف خلقغت انسغا:

و  -بغه اعتبغار نبغوتش  - )ص(خلق نبي بندگي خداست و از طرفي هدف از

و همه، ظاور آ: بندگي است همه  -به اعتبار امغامتش  -هدف از خلق امام 

ها قغغرار داده اسغغت، و حغغال كغغه كغغه خداونغغد هغغدف خلقغغت انسغغا:

مظار بالهعل آ: بندگي است كه نبغوت و امامغت بغراي  )س(زهرافاطمه

كامل بنغدگي كغه همغا: اند، پس اگر نظر به فعليت ظاور آ: پديد آمده

كغرد است نبود، اصالً خداوند نبوّت و امامتي را اراده نمي )س(زهرافاطمه

مظار كامل بنغدگي  )س(زهراتوا: نتيجه گرفت فاطمهو لذا است كه مي

 است. 

خواهد مقغام عبوديغت پيغامبر و بايد توجّه داشت كه اين روايت نمي

صغهت  )ص(اهللرسغولخداونغد در توصغيم  زيغرارا نهغي كنغد،  )ع(علي

دارد و در واقغع عبوديغت محغض مقدم مي« رَسبولبهب»را بر صهت « عَبْدبهب»

عبوديغت و  )ص(اسغت، ولغي در پيامبرخغدارا تأييغد كرده )ص(اهللرسول

عبوديغت و امامغت جمغع اسغت و چغو: خداونغد در  )ع(نبوت و در علي

ح و صري ينمونه )س(زهرانظر به عبوديت او دارد و فاطمه ،خلقت انسا:

خلقتِ نبوّت و امامغت،  فرمايد  مقصدروايت مي ،: عبوديت استروشن آ
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مظار هما: عبوديغت  )س(است و در واقع فاطمه )س(زهراخلقت فاطمه

 )س(زهرابه فاطمه )ص(است و محبت شديد پيامبر خدا )ص(پيامبر خدا

عبوديغت خغود را  )س(وجود فاطمغه يدر همين راستا است كه در آينه

 )ص(بينغد و لغذا پيغامبرابد و در عبوديت او مظاري از حقايق را مييمي

مَمْتب فَاطِمَةب حَوراءب اِنْسِيَّة ، فَكبلَّما اَشْتَقْتب اِلي رائِحَةِ»فرمايد  مي الْجَنَّغةِ، شغَ

اي بشرگونه است، هر زما: مشغتاق فاطمه حوريه 24«رائِحَةَ اِبْنَتي فاطِمَةَ

بغويم. در حغدي  ديگغري اطمغه را ميشغوم، دختغرم فبوي باشغت مي

رگغز ه 25«فَما قَبَّلْتباا قَ ّب اِالّ وَجَدْتب رائِحَةَ شَجَرَةِ طبوبي مِنْاا»فرمايند  مي

كغه بغوي درخغت طغوبي را از او استشغمام بوسم، مگر اينفاطمه را نمي

مظاغر جامعيغت باشغت اسغت و حضغرت  )س(زهراكنم. پس فاطمهمي

طوبي منتقل شغوند و  يند به باشت و شجرهخواهوقتي مي )ص(پيامبر

كننغد و او را نظغر مي )س(از آ: حقايق غيبي باغره گيرنغد، بغه فاطمغه

و توجّه بغه مقغام آ: حضغرت،  )س(زهرابويند و ارادت به مقام فاطمهمي

، البته در حغدّ به همراه خواهد داشت قدرت چنين انتقالي را براي ما نيز

مقدمه براي معرفغت  )س(زهراقاماتِ حضرتگونه مخودما:. توجه به اين

 شود.درك ش  قدر مي يخواهد شد و زمينه به آ: حضرت

 مقام جمع حقايق  )س(حضرت فاطمه

هاي عالم مادّه را ندارد و ظرفيغت شبي است كه محدوديت ،القدرليلة

فرمايغد  از هغزار شغ  باتغر آ: بيشتر شبيه عالم معنا است، چراكغه مي

هاي بيش از هزارش  در آ: جمع است، مثغل خوبي است، يعني ظرفيت

شغود و جلغوي مغا ع ميقيامت كه ظرفيت اعمال يك عمر ما در آ: جم
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طغور كغه را آ: )س(زهغرافرمايد  هر كس فاطمغه حاال مي گيرد.قرار مي

را درك كغرده اسغت. يعنغي  القغدرليلةحقّ معرفت اوسغت، درك كنغد، 

جغا جمغع بسياري را در خود يكمقامي است كه حقايق  )س(زهرافاطمه

و از اين جات  جا ديدتوا: آ: حقايق را يككرده است و با نظر به او مي

ره صد ساله  )س(شود انسا: در مسير معرفت به زهراي مرهيهگهته مي

 كند.را يك شبه طي مي

دهد كغه قواعغد عغالم غيغ  را اين جمالت براي اهل سلوك معنا مي

نه در عالم غي ، حقايق به صورت جغامع و در فامند چگودانند و ميمي

مِعْتب »گويد  داريم كه  ابن عباس ميحالت وحدت هستند. در روايت  سغَ

ولَ  )ع(مِنْ عَلِيَّ مِعْتبهب يَقبغولب إِ:َّ رَسغب حَدِيثاً لَمْ نَدْرِ مَا وَجْابهب وَ لَمْ نبنْكِرْهب، سغَ

ي مِهْتَاحَ نَلْمِ بَابَ مِنَ الْعِلْمِ يَهْغتَحب كبغلّب نَسَرَّ إِلَيَّ فِي مَرَهِهِ فَعَلَّمَنِ )ص(اللَّهِ

حديثي از علي شنيدم كه چيغزي از آ: نهاميغدم ولغي  26«بَابَ نَلْمَ بَابَ

اش كليد در بيماري )ص(انكارش هم نكردم. شنيدم كه گهت  رسول خدا

هزار باب از علم را به من به صورت سرّي داد كه از هر بابي هزار باب بغاز 

 )ص(دا. اين يعني تجلي يك حقيقت اجمالي از طريق رسغول خغشدمي

ك يغاز ايغن طريغق  )ع(و حضرت علي )ع(به جا: حضرت اميرالمؤمنين

كه در ش  قدر بغه قلغ  افغرادِ اند، مثل اينشبه ره صدساله را طي كرده

دهند و كليّت نور هزار ماه و باتغر ، حقايق را به صورت اجمالي ميآماده

 رسد. ايي كه آمادگي دارند ميهاز هزارماه به آ:

داده شغده بغه صغورت جغامع  )ع(مسلّم آ: علمي كه به حضرت علي

اجمغالي »شود  توحيد حقيقتي اسغت طور كه گهته مي. هميناست بوده

يعني از يك جاغت در مقغام اجمغال و وحغدت « در عين كشم تهصيلي
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ي مخلوقغات شغد: در آينغهاست و از يك جات در مقام ظاور و نمايا:

 است. 

اين تعريم از توحيد در بين عرفا و حكما تعريم مشاوري است كغه 

كغه شغما مثل آ: «حقيقت اجمالي است در عين كشم تهصيلي»توحيد 

بينيغد ولغي در كنيد و از يك جات فق  رنغس مييك عكس را نگاه مي

هغا را بغه صغورت لغ  و دهغا: و بينيد، رنسهايي را ميكه رنسعين آ:

توانيد بگوئيد اين ل  است و آ: رنغس به طوري كه نميبينيد، چشم مي

ها به صورت ل  در آمده، يعني در عين ايغن كغه است، چو: هما: رنس

ها به شكل تهصيل بغه صغورت ها به صورت اجمالي است ولي هما:رنس

ل  و دها: در آمده، اجماالً رنس است، در عين كشغم تهصغيلي كغه آ: 

، حقغايق وقتغي بغه صغورت رده استرنس به صورت ل  و دها: ظاور ك

جامع بر قل  كسي تجلي كند، اجمالي اسغت در عغين كشغم تهصغيلي. 

كغه شود، در عين آ:جا در جا: انسا: جمع ميي حقايق يكيعني همه

توانيد به هركدام از نمودهاي آ: نظر كنيد. مقام قدسي زهغراي شما مي

برد كه قلغ  مي چنا: فضايياست كه انسا: را در آ: يمقام )س(مرهيه

 . شودانسا: همچو: ش  قدر جامع حقايق هزارماهه مي

 اي به عالم غيب دريچه )س(فاطمه

از مقامي براي  «فاطِمَةب بِضْعَةب مِنّي»د  نفرمايمي )ص(وقتي پيامبرخدا

نبغوت  دهند كه آ: مقام محل ظاغور بغواطن غيغ ِآ: حضرت خبر مي

بغراي انسغا: به صورت تهصغيلي  اي از حقايق باطني نبوت رااست و پاره

خواهد بغه آ: حقغايق دسغت يابغد، بغه مقغام اگر كسي مي تا گشايدمي

از اقيغانوس معنويغتِ مقغام و در آ: راسغتا نزديك شود  )س(زهرافاطمه

نبغغوت باغغره گيغغرد. عمغغده آ: اسغغت كغغه ديغغد خغغود را نسغغبت بغغه 



ورود  هايتصحيح كنيم و او را به عنوا: يكغي از دريچغه )س(زهرافاطمه

شغويد كغه مرتبغه متوجّغه ميبه عالم غي  بنگريم. در ايغن صغورت يك

و اين  نبوت بوده است محل ظاور بواطن غي ِ )س(واقع فاطمهعج ف ! به

راه و رسم تجلي هر حقيقت غيبي است كه بغه وقغتش بغر قلغ  انسغا: 

 .كندتجلي مي

دهيم هاي قدسي را تقليل مغيمشكل ما اين است كه حقايق و انسا:

نگريغد يرا م القغدرليلةكغه  يچشغم  بغا فرماينغدكه بغه مغا مغيو با اين

خغود را نگغاه  )س(در نظر به زهراي مرهيهرا ببينيد، ما  )س(زهرافاطمه

در هغا بااليي و ما باال نياييمشود مگر مي داريم.همچنا: سطحي نگه مي

درست همغا: كغاري را منظر جا: ما ظاور كنند؟ در تقليل امور قدسي 

صغمديت و  يدهيم و جنبغهانجغام مغيكه با معرفت بغه خغدا كنيم مي

 يعقيدهدهيم و آ: جاي هستي را تقليل ميحضور حضرت حق در جاي

مگر كسي كه منظرش نمائيم. محدود مي ي سادهمتعالي را با يك عقيده

بهامغد و يغا معنغي را تواند توحيد صمدي عالم حسّ است ميبه بيشتر 

ي را در عغغالم درك كنغغد و او را دريچغغه )س(زهراهحضغغور غيبغغي فاطمغغ

هر انساني با عالم عبوديت ببينغد و از آ: ذات مقغدس اسغتهاده  يرابطه

توانغد شغ  قغدر را درك هرگز نميانسا:ِ گرفتار حسّ كه كند؟ همچنا:

رسغد كغه تمغام عمغر بغه شغعوري مي بغا درك آ: كغه . ش  قدريكند

 . تواند از آ: شعور تغذيه نمايدمي

م، ابتدا بايد خغود را از يرا درك كن )س(زهرااگر بخواهيم مقام فاطمه

بغا ظاغور كنغد و بتغوانيم ما: بود: نجات دهيم، تا ابعاد آسغمانيزميني

اهلل در بين حقغايق آسغماني، مقغام سغرّدر آ: صورت  ميحقايق آشنا شو

گغغردد و مغغددهاي غيبغغيِ آ: مغغيآرام ظغغاهر آرام )س(زهرابغغود: فاطمغغه
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مغي، تأثير خود را بغر مغا مرحمغت است عبوديت يرت كه مجسمهحض

 كند.

ابتغدا از كغه  با خدا استبا حقايق قدسي هما: راه ارتباط راه ارتباط 

و با نظر بغه  خواهندخالق مي ،شويد اين مخلوقاتطريق تهكر متوجّه مي

آرام جات قلبتا: بغه آرامنمايانند ي خود ميانواري كه مخلوقات در آينه

شود و احساس حضور حضغرت خداي حيِّ حاهرِ سميعِ بصير متوجه مي

با تجلي نغور اسغماء الاغي بغر شود و حق براي قلبتا: بيشتر و بيشتر مي

ايغن مسغير قلبتا: منور به نور پروردگار مغي شغويد. درسغت اسغت كغه 

و از ذكر و كشد تا دل را به سوي محبت به حق برسانيد ها طول ميسال

خود را تغذيه كنيد ولي مگر غير از اين است كه در مسغير ياد خدا جا: 

توانيغد جاغا: را كشد كغه ديگغر نميكارتا: به جايي مي نظر به خداوند

ايغن بغه  ؟توانيغد خغدا را نهاميغدواقع ديگر نميخدا تصور كنيد و بهبي

جات آ: است كه مسير را درست شروع كرديد و در آ: متوقم نشغديد. 

نيز بايد در چنغين مسغيري باشغد كغه ابتغدا  )س(ازهريفاطمهشناخت 

متوجه حقيقغت آسغماني آ: حضغرت بشغويم و سغپس جاغت جغا: را 

از طريق باطن و جا: خود از نغور آرام سوي آ: حضرت بيندازيم و آرامبه

 شاءاهللباره بگيريم. إ:باطني حضرت 

 )س(در رابطغه بغا حضغرت زهغرا «هيعلتعالياهللرهغوا:»حضرت امام خميني

 فرمايند مي
[ و چو: خورشغيدى بغر تغارك زند كه افتخار خاندا: وحد ]است»

ناايغت درخشد. زند كه فضايل او همطراز فضايل بغداسالم عزيز مد
پيغمبر اكرم و خاندا: عصمت و طاارت بود. زند كه هر كسد با هر 

 - سغتايش او بغر نيامغده ياو گهتارى دارد و از عاده يبينش درباره
فاغم مسغتمعا:  يثد كه از خاندا: وحد رسيده به انغدازهكه احادي



اند به اى نتوا: گنجاند، و ديگرا: هرچه گهتهو دريا را در كوزه -بوده
 27«.مرتبت او يمقدار فام خود بوده، نه به اندازه

 فرمايند مي )س(مقام زهراي مرهيه يو در جاي ديگر در باره
. زند كه اگر مرد بود، نبغد در اوست ءهاى انبيازند كه تمام خاصه»

 28«.ه بوداللّبود؛ زند كه اگر مرد بود، به جاى رسول 

آيغغا مغغا نيغغز نبايغغد بغغه چنغغين نگغغاهي برسغغيم كغغه حضغغرت امغغام 

 در سلوك عرفاني خود به آ: نگاه رسيدند؟ «هيعلتعالياهللرهوا:»خميني

 هاانسان يمقصد گمشده ؛)س(فاطمهحضرت 

كافي اسغت كغه مغا  )س(زهرابه فاطمه )ص(انگشت اشاره پيامبرخدا

ي بغاطني با جنبهآ: حضرت بيندازيم وآ: مقام را مقام توجّه خود را به 

بغه عنغوا: يغك  )س(زهراكه نور فاطمغهطريق است  از اين ،بنگريمخود 

شناسغاند، كند و خود را بغه مغا ميبر قل  ما تجلّي ميحقيقت آسماني، 

با تمام وجود احسغاس ا: ما است، آ: حضرت نور جابيد كه يوقت ميآ:

ايم. به ما است و ما از قديم با آ: حضرت آشنا بوده يكنيد او گمشدهمي

بايغد درسغت  .«سوز من استآشنايي نه غري  است كه جا:»قول شاعر 

هغا كغه آ: شدنظر كرد و حضور ذوات قدسي را در هستي ديد و متوجّه 

حضغرت روح  هغا را يافغت.آ:بايد نظر كغرد و  ،حاهرندي عوالم در همه

 )س(با چنين نگاهي به حقيقت ملكوتي زهراي مرهغيه «هيعلتعالياهللرهوا:»اهلل

 فرمايند كنند و مينظر مي
تمام ابعادى كه براى ز: متصور است و بغراى يغك انسغا: متصغور »

جلوه كرده و بوده است. يغك ز: معمغولد  )س(است در فاطمه زهرا
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ند، يك ز: ملكوتد، يك انسغا: بغه تمغام نبوده است؛ يك ز: روحا
انسانيت، تمام حقيقت ز:، تمغام حقيقغت  يمعنا انسا:، تمام نسخه

انسا:. او ز: معمولد نيست؛ او موجود ملكوتد است كه در عالم بغه 
صورت انسا: ظاهر شده است؛ بلكه موجود الاد جبروتد در صورت 

ر انسغا: هغاى كمغالد كغه دتمغام هويغت ...يك ز: ظاهر شده است
زنغد كغه ... در اين ز: است -تمام- متصور است و در ز: تصور دارد

هغاى ملكغوتد، معنويغات، جلغوه... در اوسغت ءهاى انبيغاتمام خاصه
 - هغاى مبلكغد و ناسغوتدهاى جبروتغد، جلغوههاى الاد، جلوهجلوه
در اين موجود مجتمع است. انساند است به تمام معنا انسا:؛  -همه

ام معنا ز:. از براى ز: ابعاد مختلهه اسغت؛ چنانچغه زند است به تم
 يتغرين مرتبغهنغازل ،براى مرد، و براى انسا:. اين صغورت طبيعغد

 مغرد يترين مرتبغهز: است و نازل يترين مرتبهانسا: است و نازل
نازل، حركغت بغه سغوى كمغال اسغت.  ياست؛ لكن از همين مرتبه

غي ، تا  يبيعت تا مرتبهط يانسا:، موجود متحرك است؛ از مرتبه
ايغن مسغائل، ايغن معغاند  )س(طاهره يفنا در الوهيت. براى صديقه

طبيعت شروع كغرده اسغت، حركغت كغرده  يحاصل است. از مرتبه
است؛ حركت معنوى؛ با قدرت الاد، با دست غيبد، با تربيت رسغول 

اى كغه مراحل را طد كرده است تا رسيده است بغه مرتبغه )ص(هاللّ
 29.«ه از او كوتاه استدست هم

احسغاس تأمّغل بهرماييغد،  )س(زهراوقتي در احوال حضغرت فاطمغه

ايد و سغخت گويا آ: حضرت آشنايي است كه از او فاصله گرفتهكنيد مي

براي آ: حضرت حكايت از چنين شعور اشك  او هستيد.طال  ارتباط با 

شغد و سغپس خغود متوجّغه محبغوب انسا: وقتي دل باطني دارد. چو: 

از شغود و جغاري مي اشدوري خود را نسبت به او احساس كغرد، اشغك
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ها در تا هما: اشك دنماياظاار ميدوري از محبوب را  سوزِطريق اشك، 

 هايي شوند براي نزديكي به آ: محبوب باطني. عالم روحاني قدم

حركغات و سكناتشغا: نمغايش عبوديغت  يدر همغه )س(زهرافاطمه

تند، درست هما: چيغزي كغه خداونغد مغا را محض در مقام انساني هس

عبوديغغت اسغغت و  يبغغراي آ: خلغغق كغغرده اسغغت. حقيقغغت هغغر انسغغان

را تشغكيل  است كه حقيقت انسا: مظار هما: عبوديت )س(زهرافاطمه

در ها در عمق جا: خود به دنبغال آ: هسغتند و انسا: يدهد و همهمي

را بغه انسغاني  حقيقت مطلوب هرمأمورند تا  )س(اين راستا حضرت زهرا

 از حقيقت خود دور نماند. او بنمايانند تا انسا: 

كنغد كغه انسغا: بغه كه زندگي وقتي معني پيدا ميگر نه اين است م

است كه هدف حقيقغي هغر هدف حقيقي خود دست يابد؟ و مگر نه اين

مظاغر بالهعغل  )س(انساني عبوديت خدا است؟ و مگر نه اين كه فاطمغه

ها انسا: يمقصد و مقصود همه )س(زهرافاطمهاين عبوديت است؟ پس 

طال  نزديكي به آ: مقام است و كسغي  ،است و هر انساني از عمق جا:

واقع به سروساما: خواهد رسيد كه به هدف اصلي خود برسد و فاطمه به

تناا تماماً بغه هغدف نه )ع(و فرزندا: فاطمه و پدر فاطمه و همسر فاطمه

تناغا اند، پغس بلكغه خودشغا: هغدف شغده انغد،اصلي خود دسغت يافته

بيغت اهلبرنغد، سغر ميكامغل به يبغا سروسغاماناي كه حقيقتغاً خانواده

يغا  ،كس نظر كنند، آ: فردباشند. لذا اگر اين خانواده به هرمي )ع(پيامبر

جاست كه ما سخت به د و اينشوواده داراي سروساما: واقعي ميآ: خان

 محتاجيم. )س(زهرافاطمه توجّه و نظرِ
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 )س(را شنناخت و از فاطمنه )س(توان فاطمهمي )ع(از علي

 را )ع(علي

 «ما خَلَقْغتب الْجِغنَّ وَ الْغإِنْسَ اِلّغا لِيَعْببغدبو:َ» عرض شد خداوند فرمود 

 )س(فاطمغه . و روشغن شغدبراي بنغدگيمگر جن و انس را خلق نكردم 

است، يعني آ: حضرت به آ: هغدفي كغه بغراي خدا بندگي كامل مظار 

آ: خلق شده است، رسيده است و سروساما: داشتنِ يك زندگي هم بغه 

كساني كغه در بنغدگي  به عنوا: )ص(رسول خدا يخانواده .همين است

اند، در واقع رسيدهخواستند برسند، بهبه آنچه كه مياند، خدا كامل شده

دري در بغين خغار مغغيال: در دربغه و نهشاادت در كربال آ: صورت نه 

خغارو واقعغي سروسغاما: آ: كدام اين خغانواده را از ورا، هيچغروب عاش

برايشا: قابل تحمغل اسغت همه مصيبت آ:جات هم همينكند و بهنمي

بيغت تغاريخ، اهل يترين خانوادهساما:و از اين ديدگاه بايد گهت  با سرو

مقغدس  خوبي همديگر را يافتند و همه در جاتِهستند كه به )ع(پيامبر

 كه به بشريت كمك كردند. مديگر كمك نمودند، همچنا:بندگي به ه

اگغر  30«، لَمْ يَكبنْ لِهاطِمَةَ كبهْغو لَوْال عَلِيّ »فرمايند  مي )ص(خدا پيامبر

در اين روايغت . وجود نداشت )س(، همسري همطراز فاطمهنبود )ع(علي

حضرت پروردگغار  يدر نظر بگيريد كه مقام واليت كليّهرا  )ع(مقام علي

است، يعنغي  )س(زهرافاطمه همسريِي شايستهچنين انساني  و 31است

سنخيِ تكويني بغا همغديگر دارنغد كغه بغر يك نوع هماين ذوات مقدس 

انغغد و سغغنخيِ تكغغويني، تشغغريعاً بغغا هغغم ازدواو كردهاسغغاس همغغا: هم
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بغرد و  )س(زهراپي به مقام فاطمه )ع(توا: از مقام عليجاست كه مياين

 برد. )ع(پي به مقام علي )س(زهرااز مقام فاطمه

، كارهغاي )ع(مرتضغيو علي )س(زهرابا توافق فاطمغه )ص(پيامبرخدا

د و كارهغاي بيغرو: منغزل را بغه گذاردنغ )س(خانه را بغه دوش فاطمغه

دانيد كه در آ: زما: آب در منازل نبود و مي .قرار دادند )ع(علي يعاده

زل هم كه بغه ارهاي خارو از منآوردند و كبايد با مشك از بيرو: آب مي

از بنغد  )ص(دختغر پيغامبر يبود، پس چرا شانه )ع(عليحضرت  يعاده

هغا و در جنس )ع(مشك پينه بسته بود؟ف ! معلوم اسغت كغه حضغور علغي

كارها بغر دوش  يط به تحقّق اسالم طوري بود كه همههاي مربوفعاليت

هغيچ  )س(مرهيهتناا زهرايهمه نهنگرفت ولي با ايقرار مي )س(فاطمه

اي از ايشا: شنيده نشغد و بغا ترين گلهو هرگز كوچك نداهي نداشتاعتر

را  شغا:يا ،، بلكه كارهاي خانغهندكارها را پذيرفته بود يخاطر همهطي 

ت طغوالني بغود بغاز نداشغت و اتر كه تربيت فرزند و عبادمام هاياز كار

هاي تربيغت باتغرين انسغا: يايشغا:، خانغه يتاريخ گواه است كه خانه

عبادت و نيايش گشت، به طوري كه خداوند در مورد آ:  يخ و خانهتاري

في ببيبوتَ اَذِ:َ اهللب اَ:ْ تبرْفَغعَ وَ »خانه و امثال آ: خانه آيه نازل فرمود كه  

ني چرا  هغدايت و يع 32«يبذْكَرَ فياَا اسْمبهب، يبسَبِّحب لَهب فياا بِالْغبدبوِّ وَ الْاصال

هايي كغه خداونغد اجغازه يخته است، خانغهعبادت آو ينور الاي در خانه

نغام خغدا  -صغبح و عصغر -ها همغواره المقام باشند و در آ: خانهداده رفيع

ي ي انبياء و خانغهها، خانهخانهفرمايند  آ:، حضرت باقر ميشودبرده مي

از اين مسئله هرگز نبايغد  )س(و در شناخت حضرت فاطمه 33.علي است

اند و الاي در آ: فضا حضغور و ظاغور داشغته كه چگونه انوار غهلت كرد
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هغغا قغغرار داشغغته، در رابطغغه بغغا در چگونغغه عغغالم تكغغوين در اختيغغار آ:

روايت كغرده اسغت  « ابوذر»اختيارداشتن نظام تكوين در خبر داريم كه 

را بغه حضغور حضغرتش  )ع( مرا گسيل داشت تغا علغد )ص(رسول خدا

رفتم. او را بغه بيغرو: از  )ع(حضرت علد يبخوانم. به اين منظور به خانه

خانغغه خوانغغدم، پاسغغخد نغغداد. بازگشغغتم و جريغغا: را بغغه عغغرض رسغغول 

فرمود  باز گرد و علغد را كغه در  )ص(تقديم داشتم. رسول خدا )ص(خدا

آ: حضرت رفغتم  يخانه است به سوى من بخوا:. براى بار دوّم، به خانه

آسغياى دسغتد  و او را به خارو از خانه دعوت كردم، در اين حال صداى

كه به آردكرد: مشغول بود، به گوشم رسغيد. از شغكاف در نگغاه كغردم 

دهغد. در ديدم آسيا به كار خود مشغول است و كسد آ: را حركت نمغد

را صدا كردم و ايشغا: پاسغخ مغرا داد و بغا كمغال  )ع(همين موقع، علد 

تغو را بغه سغوى  )ص(خوشروئد از خانه بيرو: آمد. گهغتم  رسغول خغدا

شغتافت.  )ص(با سرعت به حضور پيغمبر اكرم )ع(خواند. علددخويش م

نگريستم مد )ص(پس از ورود به حضور مبارك پيامبر، من به رسول خدا

نگريسغغت. در ايغن هنگغغام هغم بغغه سغوى مغغن مغد )ص(و رسغول خغغدا 

اى ابغاذرف ! در هغمن انجغام مأموريغت خغويش چغه  فرمود   )ص(پيغمبر

جي  من العج ، رنيغت رحغد تطحغن فقلت  يا رسول اللّه ع» اى؟ ديده

آورى كغه ، گهغتم  كغار شغگهت«فد بيت علدّ و ليس معاا نحغد يرحغد

كنغد ديدم كه آسياب حركت مغد )ع(علد يتاكنو: نديده بودم؛ در خانه

فرمود  اى اباذرف ! همانغا  )ص(دهدف ! رسول خدا را حركت نمدولد كسد آ:

ردنغد ايشغا: را گبراى خداى تعالد فرشتگاني هستندكه گِرد جاغا: مي

 34«.را يارى كنند )ص(موظم داشته تا آل محمّد
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 )س(تسبيحاتي آسماني، عامل نمايش گوهر فاطمه

اساس تربيت؛ خانه و خانواده است و محال است غيغر از مغادر كغس 

ديگغغري بتوانغغد نيازهغغاي تربيتغغي روح كغغودك را بغغرآورده سغغازد و لغغذا 

ايت همّغت را در تربيغت خواهد به عنوا: يك مادر نامي )س(زهرافاطمه

تصور فرمود اگر كمغك كغاري در اين رابطه فرزندا: خود به كار ببندد و 

تر است. در همغا: زمغا: كنيغزي را بغه داشته باشد در امر تربيت، موفق

تقاهغا كغرد چنانچغه  )س(زهراهديه كرده بودند و لذا فاطمه )ص(پيامبر

باشد  )س(فاطمه ممكن است آ: كنيز جات كمك به امور خانه در كنار
هغا معمغول در شراي ِ سخت زندگي آ: زما:، داشتن خدمتكار براي اكثغر خانواده -

را در افقي ديگر جسغتجو  )س(زهرافاطمه )ص(ي پيامبرخداول -بوده است

آ: كنيز را به تو بغدهم يغا   »ندسؤال فرمود )س(د و لذا از فاطمهنكنمي

زرگ از هر چيزي، آ: وجه هاي بمعلوم است كه انسا:« چيز باتري را؟ف !

خواننغغد، آ: طلبنغغد، حتغغي نمغغازي را هغغم كغغه ميعغغالي و افضغغل را مي

كننغغد، بغغه طغغوري كغغه نمغغاز را طلغغ  ميترين ببعغغد روحانيعغغالي

كنغد. حغاال در از شغدت قيغام پاهغاي مبغاركش ورم مي )س(زهرافاطمه

خغواهم. د  چيغز باتغر از كنيغز مينغگوينيغز مي )ص(جواب پيامبر خغدا

آينغغد و آ: حضغغرت مي ياي آ: روز بغغه خانغغهفغغرد )ص(امبرخغغداپي

براي شما اين ذكر را آورد. و تسغبيحات مشغاور  )ع(فرمايند  جبرئيلمي

  35دهند.به حضرت آموزش ميرا  )س(زهرابه تسبيحات فاطمه

و  )ص(عرض بنده روي اين نكته است كه خداوند متعال و پيامبرخدا

خواهنغد در را  دارنغد كغه ميسغ )س(چه گوهري در فاطمه )ع(جبرئيل

تعغالي با چنين اذكار آسماني، گوهر فغاطمي بغه  ،مشكالت يدرو: همه
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را بغه او ندادنغد، در كنيغز آ:  )ص(رسغول خغداتناا كامل برسد و لذا نه

، ذكغري از بغاقي بودنغد در آ: مشغكالت )س(كه زهغراي مرهغيه يعين

تر از ناايت افراشغته را در قامتي به )س(زهراآسما: براي او فرستادند تا 

و گغوهر وجغود او را بنماياننغد خغدا، بغه بشغريت كامغل در بندگي قبل 

خواهغد در عغين تحمغل بغار كغه مي يراهنمايي قرار دهنغد بغراي كسغ

 مشكالت در زندگي، با ملكوتِ اين عالم زندگي كند.

را مسغغغتعد  )س(زهرافاطمغغغهچغغغو: جغغغا:  )ص(خغغغدا و رسغغغولش

بغغراي او را ر ديدنغغد چنغغين اذكغغاري اذكغغاحقيقغغت آ: بخشغغيد: تحقّق

، «اكبغراهلل»بغا تحقغق ذكغر  )س(زهراي مرهيهفرستادند. در تسبيحات 

تصديق و اظاار كبريايي پروردگار خواهغد محل  )س(فاطمهحضرت قل  

گيغرد تغا هغركس بود و تمام قل ِ حضرت را نور كبريغايي حغق فغرا مي

از روح  وارد شغغود« اهلل»كبريغغايي حضغغرت خواسغغت بغغه مقغغام فاغغم 

با تحقق ذكر مرتبه بگويد و  34مدد بگيرد و اين ذكر را  )س(زهرافاطمه

تجلغي جمغال محغل به طور كامل  )س(فاطمهحضرت قل   ،«اَلْحَمْدبهلل»

كنند و معلغوم ميتصديق گردد و حضرت با تكرار آ: ذكر آ: را الاي مي

د حضرت اهلل برسغ« حمدِ»كس خواست به مقام تصديق و اظاار است هر

 )س(زهرابايغد از روح فاطمغهو قل  او محل تجلي نور جمال الاي گردد، 

بْحا:َ»با تحقق ذكغر مرتبه بگويد. و  33مدد بگيرد و آ: ذكر را   ،«اهللسغب

گغردد و حغق را محل تجلي اسم جالل حق مي )س(فاطمهحضرت قل  

منغد از نغور دارد و هركس خواست قل  او بارهاز هرگونه نقصي منزه مي

 )س(م جالل الاي شود بايد در ذيل شخصيت ملكوتي زهراي مرهغيهاس

 آ: ذكر را تكرار كند. مرتبه  33



هديغه  )س(كه خداونغد بغه فاطمغهيد  در اين اذكار ئفرماميمالحظه 

از آينه تارمز و رازي ناهته است كه اهلش نبايد از آ: غافل شوند فرمود 

 برند. بالزم را  ير بارهآ: اذكا در فام اسرارِ )س(زهرامقدس فاطمه ي

 )س(زهراظرفيت حقيقت وجودي فاطمه

فَمَنْ عَرَفَ فاطِمَةَ »  كه فرمايندمي )ع(صادقآنچه حضرت با توجّه به 

از نظغر كنغيم كغه رازي بايغد بغه  36؛«الْقَغدْرحَقَّ مَعْرِفَتَاا، فَقَدْ اَدْرَكَ لَيْلَةَ

به ايغن امغر ا توجه بشود و وده ميبر ما گش )س(طريق معرفت به فاطمه

نگريست تا در شخصيت  )س(زهرابه فاطمه يخاصبايد با نگاه و فرهنس 

كغه خداونغد در  يالقغدرليلةرا درك كرد،  القدرليلةروحاني آ: حضرت، 

تغو  «الْقَغدْروَ ما اَدْريكَ مغا لَيْلَةب»فرمايد  مي )ص(رابطه با آ: به پيامبرش

بلندمرتبغه   شآ:  مقام چنا:يعني آ:. القدرليلةتواني دريابي از چه مي

توا: به حقيقت آ: دسغت يافغت. حغال حسغاب است كه به راحتي نمي

حضغرت وجغودي ابعغاد آمادگي روحاني پيدا كنغيم تغا كنيد چقدر بايد 

كغه ظرفيغت شغ  قغدر در منظر ما قغرار گيغرد و همچغو:  )س(فاطمه

انيم بغا نغور نماياند: حقايقي را دارد كه در هزار ماه ممكن نيسغت، بتغو

تواند در ذيل مي: راه صد ساله را يك شبه طي كنيم. يك ز )س(فاطمه

وسغعتي بغه ، از نظغر وجغودي )ص(بندگي خدا در متن شريعت محمدي

گردد كغه حقيقغت محل نزول مالئكه و روح بيابد و قل  او وسعت قرآ: 

«. كبغلِّ اَمْغر مِغنْ» كننغد زيغرا فرمغود هر امري را بغر آ: قلغ  نغازل مي

اَللَّيْلَغةب نغد  ودفرم «اِنّا اَنْزَلْناهب في لَيْلَةِ الْقَدْر» يدر تأويل آيه )ع(صادقامام

تمغام وجغود و « اهلل»با اين حساب نور حضغرت  ،«اَهللب»، وَالْقَدْرب «فاطِمَةب»

                                                 
 .65، ص43بحاراالنوار، ج - 36



 101  ..................................................................... )س( زهرا القدری حضرت فاطمهلیلةمقام 

را  )س(هركس فاطمهتناا را فرا گرفته و نه )س(شخصيت زهراي مرهيه

بلكه نور حضرت اهلل را شناخته. وده حقيقتاً شناخت، ش  قدر را درك نم

او نيز مثل شغ  قغدر به اين نام آ: است كه  )س(گذاري فاطمهعلت نام

مخلوقغات از معرفغت او به راحتي قابل درك نيست و حقيقتاً بسياري از 

 و عقول خلق به كنه معرفت او نخواهند رسيد.  اندباز گرفته شده

قلغغ  مبغغارك حقيقغغت قغغرآ: بغغه صغغورت دفعغغي در شغغ  قغغدر بغغر 

بغر هما: ش  است كغه قغرآ:  )س(نازل شده و حاال فاطمه )ص(پيامبر

قغرآ: را در  يو ظرف وجودي او وسعت پذيرش همهقل  او نازل گشته 

خود دارد. عمده آ: اسغت كغه از طريغق ايغن روايغات متوجغه ظرفيغت 

قلبي بغا  در هماهنگيِتا بتوانيم شويم  )س(بتولزهراي وجودي حضرت 

 اايت تالش را بكنيم. نآ: حضرت 

مسلّم ظرفيت تكويني حضرت در آ: حدّ بغوده كغه يغازده امغام كغه 

اند، مستقيم و غير مستقيم از او متولد شغوند. بغا ايغن همگي عِدل قرآ:

تهاوت كه سيره و سخن اماما:، قرآ:ِ مجسم است و كسي نمي تواند در 

مت امكغا: كغه در قغرآ: صغاها تهسير به رني كنغد، در حاليي آ:سيره

تهسير به رني هست. قرآ: خودش معصوم است، اما چو: سغاكت اسغت 

اي در آ: انحراف ايجاد كنند و لذا نياز بغه كسغاني دارد ممكن است عده

بودنغد  يهايمنشأ چنين انسغا: )س(كه آ: را به نطق آورند، فاطمه زهرا

: اند. معاويه توانست با قرآ: بغه جنغس قغرآكه در مقام خود قرآ: ناطق

به جنس علي رفت،  )ع(ي عليطور نيست كه با نظر به سيرهآيد ولي اين

كند و به همين جاغت ي آ: حضرت امكا: سوء استهاده را كم ميسيره

عباس وقتي بنا است بغا خغوارو محاجّغه ي خود به ابندر توصيه )ع(علي

هغا حجغت نيغاور، زيغرا قغرآ: فرمايند  از طريق قرآ: بغراي آ:كنند، مي

گغويي و خصغم تغو چيغز ديگغر، وه مختلم است، تو چيزي ميداراي وج



ها گهتگو كن كه در اين صغورت راه با آ: )ص(ليكن به سنت رسول خدا

ي همغين بركغت بغراي مغا در سغيره 37مانغد.هغا نميتوجياي بغراي آ:

 نيز هست. )ع(البيتاهل

 )س(با فاطمه )ص(راز دوستي پيامبر

د كغه نغبينچه مي )س(فاطمهجا:  يدر آينه )ص(خدا راستي پيامبر

د آخغرين كسغي را كغه مالقغات ند از مدينه خارو شونخواههر وقت مي

د، اوّلغين نغگرداست و هر وقت به مدينغه برمي )س(زهراد فاطمهنكنمي

بغراي اسغت. آيغا بايغد  )س(زهراد، فاطمغهنغفرمايكه مالقات ميرا كسي 

نوع ارتبغاط بسغته چشم دوستدارا: اين خاندا: از راز و رمز اين هميشه 

حكايت از آ: ندارد كه بايد در ابتغدا و  )ص(ي رسول خداسيرهآيا  ؟باشد

باشد تا زنغدگيِ زمينغي بغه كمغك آ:  )س(امور نظرها به فاطمه يانتاا

ملكغوت  يحوراء انسي به آسما: و ملكوت متصل گردد و همواره رائحغه

 مدّ نظر ما باشد؟ 

بغود و مغادرش  )ص(خغدا اويس قرني سخت مشتاق مالقات با رسول

دارد، بغا رسيد ديگر از او چشغم برنمغي دانست اگر اويس به محبوبشمي

بغيش از يغك روز در مدينغه نمانغد و اويغس بغا كغه فرزندش شرط كرد 

مدينغه قتي بغه وو پذيرش اين شرط از يمن به سوي مدينه حركت كرد 

ه موفغق بغدر آ: يغك روز در مدينه نبودنغد و  )ص(خدارسولد كه يرس

بغه يمغن نشد و طبق قولي كه به مادرش داده بود  )ص(ديدار پيامبرخدا

اِنّي لَغاَ جِغدب »وارد مدينه شدند، فرمودند   )ص(برگشت و چو: پيامبرخدا
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را از طغرف از نَهَغس رحمغا:  يمن بغوي 38«نَهَسَ الرّحمنِ مِنْ قِبَلِ الْيَمَن

دينغه هغا بغه مكنم. عرض بنغده ايغن اسغت كغه خيلييمن استشمام مي

 تغانبغود نَهَس رحمغا: رفتند ولي وجودشا: مظار ظاور آمدند و ميمي

توجّغه را بيابند و  ينَهَس رحمانها بوي وجودي آ:از آثار  )ص(پيامبرخدا

اسغت و در در همغين راسغتا  )س(زهرابغه فاطمغه )ص(خاص پيامبرخدا

ا اشْتَقْتب إِلَغد رَائِحَغةِ فَاطِمَةب حَوْرَاءب إِنْسِيَّة  فَكبلَّمَ»  فرمايندميهمين رابطه 

اي انسغاني اسغت كغه فاطمه حوريه 39«الْجَنَّةِ شَمِمْتب رَائِحَةَ ابْنَتِي فَاطِمَة

را فاطمغه دختغرم  استشغمام كغنمخغواهم بغوي باشغت را هر وقغت مي

از طريغغق در همغغا: حغغال  )ص(كغغه پيامبرخغغداعغغالوه بغغر اينبغغويم. مي

عمل آ: حضغرت تغذكري اسغت  با باشت ارتباط دارند، )س(زهرافاطمه

طريغق آ: بنگغريم و چگونغه از  )س(زهرابراي ما، كه چگونه بغر فاطمغه

گيري خود را به سوي باشت به فعليت در حضرت باشتي شويم و جات

  آوريم.

او بغه طريغق از  )ص(خغدا اي كه پيغامبرما از فاطمهحيم نيست آيا 

كه مقام متعالي نشوند، به سادگي بگذريم و به جاي ايباشت منتقل مي

از  و او را درك كنيم و خود را باال ببغريم، آ: حضغرت را پغايين بيغاوريم

كغه پيغامبر و آ: مقام قدسي متعغالي محغروم شغويم؟ در حاليبه توسل 

بينند از باال بود: مقام آ: حضغرت خبغر هاي باال را ميكه مقام )ع(ائمه

همّغت كغرد و از حالغت  دادند و مسلّم براي ارتباط با آ: مقام، بايد كمي

 عادي قدمي باالتر گذاشت.
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هغي بينند كغه رارا بزرگ مي )س(زهراقدر فاطمهآ: )ص(پيامبرخدا

طوري قدسي دخترشغا: بنشغيند، بغه يشوند گردي از دنيا بر چارهنمي

رفتنغد و  )س(زهرافاطمغه يبه سوي خانهكه وقتي از سهري برگشتند و 

كمغي گرفتغه  ،رو شدندروبهآويزا: بود انه خ بر درِكه دار اي نقشبا پرده

رسيد، پرده را جمع كردنغد و  )س(زهراگشته و برگشتند. خبر به فاطمه 

همغين كغه كغار او را  )ص(فرسغتادند، و پيامبرخغدا )ص(خدمت پيغامبر

و سه بار فرمودنغد   خواستمهماني كرد كه مي»مالحظه كردند فرمودند  

قدر آينغهآري آ: 40.«محمّد نيستو آل فدايش باد، دنيا از محمّدپدرش 

داد: حغغق و حقيقغغت پرتالغغؤ اسغغت كغغه در نشغغا: )س(زهرافاطمغغه ي

همچغو:  -حاهغغر نيستغنغد حتغغي چيغغغزهاي مبغاحي  )ص(پيامبرخدا

پر رمز و راز را كدر نمايد. دنيا براي خانداني كغه  ياين آينه -ي گلدارپرده

و در ادامغه  نغد مطلغوب باشغدتوافيض حضرت پروردگارند نمي يواسطه

لَيْسَتِ الدّبنْيَا مِنْ مبحَمَّدَ وَ لَا مِنْ آلِ مبحَمَّغدَ وَ لَغوْ كَانَغتِ الغدّبنْيَا »فرمودند  

رْبَةَ مَغاءَ  41«تَعْدِلب عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْخَيْرِ جَنَاحَ بَعبوهَةَ مَا سَقَد مِنْاَا كَغافِراً شغَ

اگر دنيا به مقدار بال مگسي ارزش  دنيا براي محمد و آل محمد نيست و

و  .شغدآب از آ: برخوردار نمي يكافري به مقدار يك جرعه داشت، هيچ

را ديدنغد، برخاسغتند و  )س(كه برخورد فاطمهآ:پس از  )ص(پيامبرخدا

 حركت كردند. )س(فاطمه يبه سوي خانه

 )س(راه محبت به فاطمه

 )ص(پيغامبر خغداد كغه نمالحظه كنمقصود من آ: است كه عزيزا: 

در حركغغات و گهتغغار رسغغول دارنغغد و  )س(زهراچغغه نگغغاهي بغغه فاطمغغه
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چه رازي ناهتغه اسغت كغه بايغد  )س(نسبت به زهراي مرهيه )ص(خدا

در برخغورد بغا  )ع(كار گيريم تا از اشارات پيغامبر و ائمغهتوجّه خود را به

و  به حقيقت آ: راز دست يابيم، رازي كه در ظغاهر )س(زهرامقام فاطمه

يغك  )س(جايي كغه فاطمغهبه صورت عادي قابل دسترسي نيست. از آ:

ز: است و ز: مأمور است كه خود را در حجاب نگه دارد تغا در معغرض 

هسغت  )س(نامحرما: قرار نگيرد، حقيقتي هم كه در نزد زهراي مرهيه

معصومين هست، باطني است و با اشارات رسول  يبيش از آنچه در بقيه

متوجه آ: مقام شد و هر كغس توانسغت كغاري بغراي  توا:مي )ص(خدا

دانم كغه اگغر خود بكند از همين طريق بغوده اسغت. همغين انغدازه مغي

شاءاهلل آ: محبغتِ إ:توانستيم نسبت خود را با آ: حضرت درست كنيم 

زيغرا محبغت شغود. دنبغال آ: بغوديم در قلبمغا: ظغاهر ميبغه نابي كه 

و از اشاراتي كغه رسغول كرد: هولي درست نگاكرد: دست ما نيست پيدا

اند داشغته )س(نسغبت بغه زهغراي مرهغيه )ع(معصغومين يخدا و ائمه

بغه  محبغتِشاءاهلل سرسري نگذشتن، دست ما است. و با اين مقدمات إ:

كغه شغما در ابتغدا گونغه آيد. هما:ميپيش خود خودبه آ: ذات مقدس

حضغرت ا معرفغت بغه بتوانيد اراده كنيد به خدا محبت بورزيد، بلكه نمي

محبت به  ،دنيا از قل  محبتِكرد: با زهد در دنيا و خاروو  نالعالميربّ

 كند.ظاور ميخود حضرت پروردگار خودبه

متوجغه روشغن شغد و  )س(به فاطمه )ص(وقتي معني محبت پيامبر

قل  پيامبري كه در سغالمت محغض اسغت و از هرگونغه شغركي شديم 

شغويم متوجغه ميورزد، محبت مغينين اينچ )س(خالي است، به فاطمه

بغه سغوي نزديك است  )ص(كه به حضرت محمدسالمي  جات هر قل ِ

از محبغت هر اندازه  )ص(در ذيل نور محمداست و  )س(محبت به فاطمه

از و  ميگغغردنائغغل مي )س(بغغه محبغغت فاطمغغهم، يدنيغغا فاصغغله بگيغغربغغه 



بغر  )س(زهرامهاگر نور فاطيابيم. هاي باطني عالم وجود آگاهي ميجنبه

 شغودحضغرت پروردگغار مي عبوديتِاي از نحوهقلبي افتاد، آ: قل  وارد 

ناهته است، مشربي كه در رجغوع الغي  )س(كه در مشرب زهراي مرهيه

كند، به آ: معنغايي كغه رسغول تر عمل ميها سريعي مشرباهلل از همه

خْصَ نَوَّلب»اينطغغور از آ: خبغغر دادنغغد كغغه  )ص(خغغدا الْجَنَّغغةَ  لبيَغغدْخب شغغَ

شود فاطمه است. مالحظغه صي كه داخل باشت مياولين شخ 42«فَاطِمَة

بهرمائيد كه اين اوليت يغك اوليغت و تقغدم عغادي نيسغت بلكغه تقغدم 

ترين در عالي )س(وجودي و تكويني است، به اين معنا كه زهراي مرهيه

ه ي جوان  حضور حق در هستي كي توحيدي قرار دارند و به همهمرتبه

ي جغايي كغه مقصغد همغهاند. و از آ:تواند برسد، رسغيدهيك انسا: مي

رسغد كغه كسي به سروسغاما: ميها در بندگي بايد توحيد باشد و انسا:

ترين باسروسغاما: )س(زهرابه مقصد حقيقي خغود برسغد، پغس فاطمغه

 ها است. گهت انسا:
 سغاما: شغود در راه عشغقهركه بي

 

 در ديغغار دوسغغت سغغامانش دهنغغد

 
 هركغغه نَهْغغس ببغغت صغغهت را بشغغكند

 

 در دل آتغغغش گلسغغغتانش دهنغغغد

 

 را نديدند )س(فاطمه

كغه پيغرو آ: بغه تغاريخ سروسغاماني و  )س(توحيد زهغراگستردگي 

را  )س(فاطمغهبغه همغين جاغت روشن نيسغت و دهد براي هركس مي

هاي ظغاهري آ: حضغرت را در درو: بيننغد، پريشغانيسروساما: ميبي

و ابنغغس و آرامغغش بغغا خغغدا را پروردگغغار  نسغغبت بغغه حضغغرتآ: بنغغدگيِ 

را درست ديدنغد و نغه  )س(نه در دنيا فاطمهبه همين جات يابند و نمي
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فرماينغد  مي )ص(. رسغول خغداببينندتوانند آ: حضرت را ميدر قيامت 

جَنَّغةِ مبدَبَّجَغةَ إِذَا كَا:َ يَوْمب الْقِيَامَةِ تبقْبِلب ابْنَتِي فَاطِمَةب عَلَد نَاقَةَ مِنْ نبوقِ الْ»

رِ ذَنَبباَغا مِغنَ  الْجَنْبَيْنِ خَطْمباَا مِنْ لبؤْلبؤَ رَطْ َ قَوَائِمباَا مِغنَ الزّبمبغرّبدِ الْأَخْضغَ

الْمِسْكِ الْأَذْفَرِ عَيْنَاهَا يَاقبوتَتَا:ِ حَمْرَاوَا:ِ عَلَيْاَا قببَّة  مِنْ نبغورَ يبغرَى ظَاهِربهَغا 

اَا مِنْ ظَاهِرِهَا دَاخِلباَا عَهْوب اللَّهِ وَ خَارِجباَا رَحْمَةب اللَّهِ عَلَد مِنْ بَاطِنِاَا وَ بَاطِنب

ع  بِالغدّبرِّ وَ الْيَغاقبوتِ  رَنْسِاَا تَاو  مِنْ نبورَ لِلتَّاوِ سَبْعبو:َ ربكْناً كبلّب ربكْغنَ مبرَصغَّ

بْعبو:َ  ءب الْكَوْكَ ب الدّبرِّيّب فِي نبفبقِ السَّمَاءِءب كَمَا يبضِييبضِي وَ عَغنْ يَمِينِاَغا سغَ

نَلْمَ مَلَكَ وَ عَنْ شِمَالِاَا سَبْعبو:َ نَلْمَ مَلَكَ وَ جَبْرَئِيلب آخِغذ  بِخِطَغامِ النَّاقَغةِ 

 )ص(يبنَادِي بِأَعْلَد صَوْتِهِ غبضّبوا نَبْصَارَكبمْ حَتَّد تَجبوزَ فَاطِمَغةب بِنْغتب مبحَمَّغدَ 

ارَهبمْ  فَلَا يَبْقَد يَوْمَئِذَ نَبِيّ  وا نَبْصغَ وَ لَا رَسبول  وَ لَا صِدِّيق  وَ لَا شَاِيد  إِلَّا غَضغّب

چغو:  43«حَتَّد تَجبوزَ فَاطِمَةب فَتَسِيرب حَتَّد تبحَاذِيَ عَرْشَ رَبِّاَغا جَغلَّ جَلَالبغهب

هاى باشت به محشغر رو اى از ناقهروز قيامت شود دخترم فاطمه بر ناقه

ريرهاي باشتي آويغزا: اسغت و ماغارش از كند كه دو پالوي آ: شتر ح

لؤلؤ مرطغوب و چاارپغايش از زمغرد سغبز و دمغش از مشغك اذفغر و دو 

است از نور كغه بغرونش ايچشمش از ياقوت سر  است، بر پشت آ: قبه

از درونش ديده شود و درونش از بغرونش، درو: آ: گذشغتِ خداسغت و 

ههتاد ركن اسغت  برونش رحمت خدا، فاطمه تاجد بر سر دارد كه داراي

و هر ركند مرصّع به دبرّ و ياقوت است، بدرخشد چنانچه بدرخشد اختغر 

فروزا: در افق آسما: و بر سمت راستش ههتاد هزار فرشته باشغد و بغر 

چپش ههتاد هزار فرشته و جبرئيل ماار آ: ناقه را گرفته و به بانك بلند 

رد. نمانغد در آ: فرياد كشد  ديده بر هم نايد تا فاطمه دختر محمد بگذ

كه همه ديغده بغر هغم روز پيغمبر و رسول و نه صديق و شايدى جز آ:
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« جغلّ جاللغه»ناند تا فاطمه بگذرد و خود را برابر عغرش پروردگغارش 

 رساند.

حقيقغت شغرايطي اسغت كغه در مقام خود قيامت كه دانيد حتماً مي

قدر آ:  )س(و حقيقت زهراي مرهيهشود به طور كامل ظاهر ميهرچيز 

اند تغا آ: حغدّ هايي آنچنا: بزرگ نتوانسغتهمتعالي است كه حتي انسا:

را كامغل درك  )س(بين پيغدا كننغد كغه حقيقغت فاطمغهچشم حقيقت

و هغدفِ  ا:در دنيغا تمغام افغق جانشغاي چو: عدهكه طور نمايند. هما:

وجود هايش، دنيا و امور دنيا بوده و چشم خغدابين بغراي خغود بغهديد:

اي هغم ، عدهد كه آيات الاي را ببيندن، در آ: عالم چشمي ندارندانياورده

آشنا باشغند. اگغر  )س(اند كه با حقيقت زهرابين نشدهتا آ: حدّ حقيقت

تقويغت حقغايق معنغوي را ديد و چشمِ ديد: فق  دنيا را انسا: در دنيا 

سغت بغا هآنچغه در قيامغت شود زيغرا نابينا محشور ميكرد، در قيامت ن

كغه  يشود و آنچه هم كه در دنياست به آ: شكلميديده بين چشم خدا

رابطغغه در همغغين نيسغغت. خداونغغد در قغغرآ:  در دنيغغا اسغغت در قيامغغت

ربهب »فرمايد  مي نْكا وَ نَحْشغب ةً هغَ وَ مَنْ اَعْرَضَ عَغنْ ذِكْغري فَغاِ:َّ لَغهْ مَعيشغَ

د زنغدگي از يغاد مغن روي برگردانغدر دنيا كسي كه  44«الْقِيمَةِ اَعْمييَوْمَ

آيغه  يشغود. در ادامغهسختي خواهد داشت و در قيامت كور محشور مي

اي  «رَبِّ لِمَ حَشَرْتَني اَعْمي وَ قَدْ كبنْتب بَصغيراً  »دپرسطرف ميهست كه 

كه در دنيا بينا بغودم. چرا مرا كور محشور كردي، در حاليپروردگار منف ! 

هغا را آمغد و تغو آ:فرمايد  قضيه چنين بود كغه آيغات مغا بغراي تغو مي

اگغر كسغي در  .فراموش كردي و چشم خدابين در خود ايجغاد ننمغودي

دنيا چشم دلش را باز نكنغد و خغدابين نشغود در قيامغت كغور محشغور 
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جغا بتوانغد آ: عغالم را كغه سراسغر شود و چشغمي نغدارد كغه در آ:مي

 حقيقت است ببيند. 

انغد كغه وردهبين بغا خغود نيااهل محشر چشم فاطمهكه معلوم است 

از بين نيسغتيد. شود چشم خود را برگردانيد، شما فاطمهدستور داده مي

صغادر وجودي افراد  يدستوري براساس درجهدر قيامت هر جايي كه آ:

و نغه  تكغويني اسغتوجغودي و  ، دسغتوراتجغاو دسغتورات آ:شود مي

 ()سكمي بتوانند در دنيا به مقام درك فاطمغه ياعتباري، پس بايد عده

  دهغداي دسغتور ميمثالً وقتي خداوند در قيامت به عغدهرسيده باشند. 

هيچ سغخن  -زنندنايبي كه به سس مي -چخف ! » 45«اِخْسِئبوا فياا وَ التبكَلِّمبوا»

جغا كلمغات آ:چغو: در انغد. شغده به واقغع سغسمعلوم است ، «نگوييد

 ظاغورواقعيغت هركسغي جغايي اسغت كغه د بلكه ناعتباري ندار يجنبه

دستوري كه بغه اهغل محشغر يابد از اين جات بايد متوجه باشيم در مي

خواهغد مي )س(زهراچغو: فاطمغه ،دهند كه روي خود را برگردانيغدمي

كننغد. اگغر كسغي در دنيغا بغا عبور كند، رازها و رمزهايي را گوشغزد مي

و بغه رياهت در بندگي خدا، خغود را بغه عغالم بنغدگي نكشغانده باشغد 

حضغغرت ترِ ديغغن نظغغر نداشغغته باشغغد، از ديغغد: نغغور نيهاي بغغاطجنبغغه

محروم اسغت. مگغر  بسياري از حقايقاز عمالً محروم است و  )س(فاطمه

و  )س(فاطمغهاعمغال يعنغي « خيرالعمل»ما در روايت از معصوم نداريم 

بين نشد، خيرالعمغل را گغم پس اگر كسي فاطمه 46؟فرزندا: آ: حضرت

و از مطلغع انغوار  كندرا گم ميمي در مشرب فاطكند، چو: عبوديت مي

شغود و از ملكوتي در تعيّن انساني، در جمال عصمت كبري، محغروم مي
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ي قغرآ: بغه القدرِ متعيَّن كغه ظغرف قبغول همغه ليلةادراك و ارتباط با 

 ماند.باره ميصورت جامع است، بي

شود فكر كنيد تا معنغاي القدر نازل مي ليلةبه جامعيت قرآني كه در 

طور روشن شود و بهاميم همغا: )س(بود: حقيقت زهراي مرهيهيباطن

القدر را درك كرد  ليلةتوا: داري ميزندهداري و ش كه با بندگي و روزه

آيد بصيرت پيدا نمود، به هما: و به تقديرات الاي كه در آينده پيش مي

را درك كرد و بغه آ: بصغيرتي دسغت  )س(توا: زهراي مرهيهروش مي

توا: گهت  نور جغامعي اسغت كغه ناا در وصم آ: بصيرت مييافت كه ت

 تواند به بشريت برسد.مي )س(فاطمهتناا از مقام 

 ي فاطمي حكمت عصمتي در كلمه

 فصغوص شغرح در ممَالاِدّمِمب»حضرت آيت اهلل حسن زاده در كتاب 

 عصمتيه في كلمه فاطميه، مي فرمايند  حكمةدر فصّ  «الحكم

 بلكغه دباشغ داشغته اختصاص مردا: به تناا كه نيست مقامد نبوت»

 مالئكغه كغه هنگامد  »فرمود تعالد خداى  مساويند آ: در زنا: و مردا:

 زنغا: بغر را تغو و گردانيغد پغاك و برگزيغد را تو خداىف ! مريم اى گهتند

 مقغام يباره در پس( است چنين مريم مقام اگر) 47.«داد برترى عالميا:

 خغداى كغه اسغت كسغاند از و بوده قدر ييلهل كه كساء اصحاب خامس

 انديشد؟مد چه نموده پاك هاآ: از را پليدى تعالد

 خغداى سغخن مثغل اسغت تغلي  بر روايات و آيات از بسيارى تعبير

 مطيع را پروردگارت ف !مريم اى  »فرمايدمي كه )س(مريم يباره در تعالد

 تعالد حق ديگرِ نسخ و. «نما ركوع كنندگا:ركوع با و نما دهسج و باش
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 هغاىكتغاب و خود پروردگار كلمات مريم  »فرمايدمي كه مريم يباره در

 شغمار هب خدا مطيع بندگا: از و كرد تصديق ايما: كمال با را او آسماند

 48.«دآم

 آمغاده ز: خواه و مرد خواه انساند، يناطقه نهس كه هنگامد سپس

باره در سبحا: خداى. ودشمد لمتمثّ برايش ملكوتد و كدلَمَ صور شود،

وِيًّا»  فرمود مريم ي راً سغَ  بغه او بغراي جبرائيغل پغس 49«فَتَمَثَّلَ لَاا بَشغَ

 او لحمصغا هغامن ،)ع(زكريغا حضرت و شد متمثّل وارسته بشري صورت

 در پرورانغد )ص(محمغد انبيغاء اشغرف را فاطمه و ،پروراند را او و گرديد

  .است كبرى يخديجه او مادر كهحالي

 آ: كغه كغرد روايغت )ع(اهللعبد ابد امام از خويش اسناد به افدك در

 روز پغنج و ههتغاد )ص(خدا رسول از بعد )س(فاطمه  »ندفرمود حضرت

 بغه جبرئيغل و شغد وارد وى بر پدر فراق در شديد اندوهد و كرد زندگد

 پغدرش بغر حضغرت آ: دلجغويد و صغبر نسغْ حب باع  و آمدمد وى نزد

 بغه وى منزلغت و مكا: و پدرش از و ساختدم آرام را او نهس و شدمد

 چغه وى يذرّيغه در كغه دادمد خبر وى به و دادمد خبر فاطمه حضرت

 بغه الشغرايع علل در و 50.«نوشتمد را آ: )ع(علد و افتاد خواهد اتهاقد

 از  گهغت وى كغه اسغت شغده نقغل علغد بن زيد بن عيسد از اسنادش

 كغه گرفت نام محدّثه رو آ: از فاطمه  فرمودمد كه شنيدم )ع(اهللعبدابو

 خغداى فاطمغه اى  )گهتنغدمغد مالئكه آمدندمد فرود آسما: از مالئكه

 اى. داد برتغرى عالميا: زنا: بر را تو و ساخت پاك و برگزيد را تو تعالد

 ركغوع كننغدگا: ركوع با و نما سجده و باش مطيع را پروردگارت فاطمه
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 شغبد. گهتندمد سخن وى با ايشا: و گهتمد سخن مالئكه با وى كن،

 عمرا: دختر مريم عالميا: زنا: همه از برتر آيا  »فرمود ايشا: به فاطمه

 ولغد بغود خغويش عغالم زنغا: سيده مريم  »دادند پاسخ مالئكه «نيست

 اولغين زنغا: سيّده و وى عالم و تو عالم زنا: سيده را تو جل و عز خداى

 51.«داد قرار آخرين و

  فرمايغدمي كه تعالد حق سخن اين كه اندردهك روايت عامّه و خاصّه

 كغه جغامد از ابغرار 52«إِ:َّ الْأَبْرَارَ يَشْرَببو:َ مِن كَأْسَ كَا:َ مِزَاجباَا كَغافبوراً»

عْيبكبم »  فرمايدمي كه جاآ: تا ،«نوشندمد است كافور با ممزوو كَغا:َ سغَ

 و فاطمغه و علغد حغقّ در .شودمد سپاسگزارى شما تالش از 53«مَّشْكبوراً

 حغق پغس. اسغت شغده نغازل فضّه نام به ايشا: كنيز و حسين و حسن

 ايشغا: به پاكيزه شراب پروردگارشا: و  »فرمود ايشا: يباره در سبحا:

 فرمود تهسير را آيه اين قويم سخن اين با محمد بن جعهر امام «نوشانيد

 تطايغر داخغ جغز چيغزهر از را ايشغا: شراب آ: كه است :آ مراد  »كه

 طاهر و پاك كائنات به آلودگد و تدنّس از كسهيچ خدا جز زيرا كندمد

 حكمغتِ معد: و وجودى و ايجادى حركت غايت شأ: به پس 54.«نيست

  .كن نظر )ص(اللّه رسول فرزند فاطمه

 ديد: يعند بصرى رؤيت يكد  است مرات  را شاود مر كه بدا: پس

 سغوم و اسغت خيغال عغالم در بصيرت به رؤيت دوم و است، سر چشم با

 حقغايق حقيقغد ادراك چاغارم و. اسغت دو هغر بصيرت و بصر به رؤيت

 صغمدى توحيغد يذروه بغه شغاود، كه اين تا است حسّد صور از مجرد
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 113  ..................................................................... )س( زهرا القدری حضرت فاطمهلیلةمقام 

راباً رَبّبابمْ سَقاهبمْ» كه كساند يزمره از شاود به مرزوق و شود منتاد  شغَ

 55«.برو باال و بخوا: پس گردد، «طَابوراً

خغوبي در روايات ما بغه )س(زهراه ذات مقدس فاطمهچنين نگاهي ب

را پغايين نيغاوريم  مطرح است، ما بايد مواظ  باشغيم سغطح آ: روايغات

قدر را درك خواهيم كرد كه از هزار ماه باتر است و نغه  يوگرنه؛ نه ليله

 ديگر آيات الاي را.

 ها اثر گذاشتبر حادثه )س(فاطمه

را آ: را درسغت ببينغيم و قدسغي  اتعمده آ: است كه مغا موهغوع

 سطحي و حسي نكنيم. 

يك وجغه ديگغر )س(زهرانظر به مقام فاطمهدر آخر بايد عرض كنم  

كنم و اصغل بحغ  هم دارد كه بنده در اين بح  فق  باب آ: را باز مغي

براي نظغر بغه  .مطرح شده است« )س(بصيرت حضرت فاطمه»كتاب در 

بعد از  )س(فاطمه»ا: گهت  توحقيقتاً مي )س(ببعد تاريخي حضرت زهرا

بغدو: اثغر گذاشغت، نسبت به آنچه پغيش آمغد،  )ص(رحلت رسول خدا

جا شغغود و از اقغغدام الزم و بغغهروزگغغار آ: هاي كغغه منهعغغل حادثغغهاين

  خودداري نمايد.

جوّ عمومي بغه طرفغي رفغت كغه نبايغد  )ص(اهللپس از رحلت رسول

ستاد و در شرايطي كغه تنه در مقابل انحراف اييك )س(رفت و فاطمهمي

گرفتن حاكميغغت دسغغتخغغواهي بغغراي بهامكغغا: حق )ع(علغغيحضغغرت 
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زيغرا به صغحنه آمغد،  )س(فاطمه 56.نداشتند ي نوپاي آ: زما: راجامعه

كردند كه حغ ّ گهت، او را متّام ميدر آ: شراي  سخن مي )ع(اگر علي

كغرد، حغق بغراي هميشغه در سغكوت مي )س(رياست دارد و اگر فاطمه

خغود  يبه خوبي وظيهه )س(فاطمه يشرايطچنين شد. در م ميتاريخ گ

آ: را عملغي نمغود و يغك ز: يغك ترين شكل به عاليرا تشخيص داد و 

همغه انتظغار همه فتنه ايستاد. عظمت مسئله آ: است كه آ: يتنه جلو

بت بغه نسغمثل بسياري از زنغا: آ: زمغا:،  )س(داشتند حضرت فاطمه

بغه جاغت آ: كغه  )س(ولغي فاطمغه ،ندشوفضاي عمومي جامعه منهعل 

نغه  ،مالك حق و باطل بود:ِ جريا: هاي اجتمغاعي را در دسغت داشغت

فرياد رسايي كه بغه  ،تناا منهعل نشد و نه تناا سكوت نكرد، كه فرياد زد

 57تاريخ رسيد و هنوز هم آ: صدا كارهغايي در پغيش دارد. يگوش همه

درسغت در زنغدگي د را شناسد و معني خوانساني كه هدف زندگي را مي

ها، هرچند بزرگ باشغد، خغود را و فتنهها حادثههرگز در مقابل فاميده 

رونغد، او راه خغود را جامعه يك طغرف مي يهوقتي همبازد و حتي نمي

توحيغدِ  ينشغا: داد فرزنغد خانغه )س(دهد و حضغرت فاطمغهادامه مي

را در مقابل و راهي  دكن، چگونه در روزگار خود قد علم مي)ص(محمّدي

در اي را هغر حادثغه )س(گشايد تا شاگردا: مكت  فاطمهشيعيانشا: مي

د و جايگغاه آ: را نغديغن و دينغداري ارزيغابي نمايخود با منطق  يزمانه

و سغخت از  داشته باشندگيري را د و نسبت به آ: باترين موهعنبشناس

« وخواهي نشوي رسوا، همرنس جماعت شغ»شود  جمله كه گهته مياين

                                                 
فَصصاِنْحاَلُصصلْحيَقُولُصصواحکَصصََّ َح»يیوود  فرماالبالغووه مينهج 5 یخطبووه ر  ع()امیرالمووؤمیین - 56

گويیود  بور مُلوك اگر از حق خو   فاع نویم، مي «الْةوتالْةُلْكحوَحاِنْحاَسْمُتْحيَقُولُواحجَزَعَحمِنَعَلَی

 ارسد.گويید  ارسو است و از مرگ ميم، ميحريص است، و اگر سانت باش

 رجوع فرمايید.« س()طمهغم فااصلي  یريشه» بحث و« س()ب یرت فاطمه»نتاب به  - 57
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اسوه و الگغوي مغن باترين فرمايند  مي عج()د. اگر امام زما:نفاصله بگير

 )ع(البيغتبينيغد اهلو اگغر مي 58اسغت )س(دختر رسغول خغدا ،فاطمه

ها همه و همه بغه جاغت همرنس جماعت و تابع خلهاي جور نشدند، اين

آ: جباغغه را پغغس از رحلغغت رسغغول )س(زهرااي بغغود كغغه فاطمغغهجباغغه

حتغي  -آ: است كه تمام حركات آ: حضغرت را ما هنر گشود.  )ص(خدا

القغدري او بنگغريم تغا ليلة ي مقغامدر آينه -حركات اجتماعي و تاريخي او را 

م و معنا و جايگغاه نگريسته باشيدرست را  )س(فاطمهشاءاهلل حضرت إ:

اهلل بغود: حركات تاريخي اجتماعي اولياء الاي را جداي از مقام فناي في

 ها نبينيم. آ:

حضغرت مانغده اسغت كغه  القغدريليلةهنوز ابعغادي از بحغ  مقغام 

دنبال خواهيم « رازي پيدا و ناپيدا )س(زهرا حضرت»شاءاهلل در بح  إ:

 كرد.

 «والسالم عليكم و رحمةاهلل و بركاته»

                                                 
؛ الرووی «ا ِحلیحاُسْوَةٌحکَسَصنَةٌحوَحفیحاِبْنَةِحرَسُولِ»فرمايیود  چون حضرت ههور نیید مي - 58

ناموهشو  نظام( پس معلوم مي180، ص53مور  پذيرش من  ختر رسول خدا است)بحاراالنوار، ج

را ای جبهوه س()فاطمي اسوت و حضورت فاطموه یمبتیي بر سیره عج()حکومت جهاني  مهدی ی

 شاءاهللد. إنیرساننهايي مي یآن را به نتیجه عج() ر ااريخ گشو  نه حضرت مهدی





 

 سوم يجلسه

 ؛ رازي پيدا و ناپيدا)س(فاطمه زهرا





 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

مبمْتَحَنَةب امْتَحَنَكِ الَّغذي خَلَقَغكِ قَبْغلَ اَ:ْ  اَلسَّالمب عَلَيْكِ يا»

 1«فَوَجَدَكِ لِمَا امْتَحَنَكِ صابِرةً يَخْلبقَكِ
سالم بر تو اي فاطمهف ! كه خداوند قبل از خلقتت، تغو را امتحغا: 

كرد و تو را نسبت به وظايم سختي كه بايد بر دوش بگيري صغابر و 

 توانمند يافت.

 القغدريليلةمقام »بح   يكنم، ادامهيلبي كه خدمتتا: عرض ممط

توا: اين طور اسغتنباط است. عرض شد از روايات مي« )س(زهراحضرت

اي نيست تا آنجغا شناخت ساده )س(زهراكرد كه شناخت حضرت فاطمه

اِنَّما سبمِّيَتْ فاطِمَةَ، لِاَ:َّ الْخَلْقَ فبطِمبغوا »  فرمايندمي )ع(حضرت صادق كه

او را فاطمه ناميدند زيغرا خلغق از شغناخت او بغاز داشغته  2«عَنْ مَعْرِفَتِاا

فاميم بحغ  در ميدارند  اتياروگونه كه اين ياند. با توجه به اشاراتشده

بح  در شناخت يغك مقغام غيبغي بيشتر بايد  )س(زهراشناخت حضرت

هاي مغادي، محسغوس حقغايقِ غيبغي مثغل پديغدهباشد و از آنجايي كه 

 نغيم،ارتبغاط پيغدا كاز طريق حواس پنجگانغه ها آ:با م يبتوانتا ستند ني

طلبد تا عقل از يغك ها ساز و كار و آمادگي مخصوصي را ميشناخت آ:

طرف متوجه وجود آ: حقايق شود و قل  از طرف ديگر آمادگي ابنس بغا 
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اي به سغوي عغالم معنويغت و اسغماء آ: مقام را پيدا كند و عمالً دريچه

 يد. الاي بر روي جا: خود بگشا

 اي به عالم غيب، دريچه)س(فاطمه

تَقْتب اِلغي »فرمايند  مي )ص(مالحظه كرديد كه پيامبر خدا فَكبلَّما اشغْ

وقت مشتاق بغوي باشغت هر 3«رائِحَةِ الجَنَّةِ، شَمَمْتب رائِحَةَ ابْنَتي فاطِمَةَ

كنيغد چنانچغه در ايغن سغخن تغدبّر  بويم.شوم، دخترم فاطمه را ميمي

سغوي اي بهدريچغه )س(زهرااز طريق فاطمغه )ص(ل خدافاميد رسومي

اند. اين نوع ارتباط را كه هبراي قل  خود بازكردعالم غي  و باشت الاي 

ي گويند زيغرا انغوار غيغ  بغر قغوهدر اين روايت هست، كشم شمّي مي

طور كغه آ: حضغرت كرده است. همغا:تجلي مي )ص(بويائي رسول خدا

ي ي  در آ: كشم با صورتي خغاص بغر قغوهكشم صوري دارند و انوار غ

نمايد و يا كشم سمعي كغه انغوار غيغ  از درو: بينائي سالك تجلي مي

  كند.ميي او تجلي ي سامعهجا: سالك بر قوه

بغا انغدك  ،اگر راه ارتباط با حقايق را از طريق مظاهر عاليه بشناسيد

كافي  ،شودمي ها فراهمتوجه به مظاهر عاليه امكا: انتقال به حقيقت آ:

 ،هستدر عالم دار شويد چنين مظاري با آ: خصوصيات براست شما خ

به اين دليغل از ايغن  )ص(رسول خدا .انجام شودها به سوي آ:تا انتقال 

مقغام قدسغي ما كمك كنند با نظغر بغه به  كهدهند قضيه به ما خبر مي

 به انوار باشت منتقل شويم. بتوانيم  )س(زهراي مرهيه

اين سؤال براي عزيزا: پيش آيد كغه چگونغه وقتغي مغا  ممكن است

بغه نغور و حقيقغت آ: حضغرت  توانيمايم ميرا نديده )س(ي زهرافاطمه
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روايت جلسهبه م. براي رسيد: به جواب سؤالتا: نظرتا: را يمنتقل گرد

كغه با ايغن )ص(كنم كه رسول خداقبل در مورد ابويس قرني جل  مي ي

كه وارد مدينغه شغدند بغه حضغور بودند همين را نديدههيچ وقت ابويس 

فرمودنغد  نسغيم نغور و اويس كه در قبل اتهاق افتاده بغود نظغر كردنغد 

كه حضغرت بتواننغد همين كنم. زيرارحما: را از جان  يمن احساس مي

 آ: دو اويغس نظغر كننغد، نهغسي نهس ناطقهي خود به با نهس ناطقه

كه مظار نور اسم رحما: بغود  كنند و نهس اويسهمديگر را مالقات مي

كغافي  )س(. در مغورد زهغراي مرهغيهنماياندميبر جا: حضرت خود را 

بغه مقغام  ،ي خغوداز طريق نهس ناطقغه ،است بتوانيم با ياد آ: حضرت

آ: حضغغرت نغغوري آ: حضغغرت نظغغر كنغغيم و از تجليّغغات انغغوار باشغغتي 

  4مند گرديم.باره

ر گيغرد ايغن اسغت كغه اوالً  آنچه در روايت فوق بايد مورد توجه قغرا

ها بغا توا: از طريق آ:ها مظار حقايق غيبي هستند و ميبعضي از انسا:

هاي ارتبغاط بغا عغالم غيغ  و يكي از راهحقايق مرتب  شد. ثانياً  بدانيم 

آ: هم حقيقتي در است،  )س(زهراحقيقت، وجود مقدس حضرت فاطمه

در ايغن جلسغه ش بنغده تالي انوار الاي است. حدّ باشت كه جامع همه

اهغي ر )ع(معصغومين يو ائمغه )ص(پيغامبر كمك رواياتِاست كه بهآ: 

تا از اسرار عالم غي  محروم نمغانيم.  ؛ پيدا كنيم)س(زهراسوي فاطمهبه

يَّة »فرمايند  مي )ص(اهللوقتي حضرت رسولزيرا  و  5«فاطِمَةب حَغوْراء  اِنْسغِ

كه به صورت بشر ظغاهر شغده،  كنندمعرفي مي ايفرشتهرا  )س(فاطمه

بغه اسغراري  )س(زهراشود از طريق فاطمهرسيم كه ميبه اين نتيجه مي
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را شغد: گونغه منتقلبايد راه اينابتدا البته  منتقل شد،از عالَم فرشتگا: 

بدو: هغيچ خود را جات جا: با آمادگي كامل  نيميافت، سپس تالش ك

 دهيم. گهت ت سير آ: حضرحقيقت نوري به سوي  ،حجاب و مانعي
 تا خو: نكني ديده و دل پنجه سغال

 

 از قغغال تغغو را ره ننماينغغد بغغه حغغال

 
رسغيد به جغايي مي )ص(ي حضرت محمدبه سيره يشاءاهلل با تأسّإ:

شويد و از هغر چيغزي بغه داد: به ماهيات و كثرات آزاد ميكه از اصالت

 كنيغغد، در آ: صغغورتوجغغودي و حقيقغغي آ: چيغغز نظغغر مي يجنبغغه

را براي انتقال به حقايقِ جامع عالم غي  و معنويت باتغرين  )س(فاطمه

اي توا: توصيم آ: را ندارد. همين قدر يابيد كه هيچ كلمهاي ميدريچه

 خواهي گهت  
 ندانسغت ريغكغه غحغروف نوشغتم چنا: نيمن ا

 

 

 يكرامت چنا: بخغوا: كغه تغو دانغ يتو هم ز رو 

 
ايغن حغدي  تغدبّر در  ،)س(رازهحضغرت القغدريليلةدر بح  مقغام 

مَنْ عَرَفَ فاطِمَةَ حَقَّ مَعرِفَتِاغا، »فرمايند  مي )ع(صادقكه حضرتكرديد 

فرماينغد  مي )ع(و روشغن شغد چغرا امغام صغادق 6«فَقَدندْرَكَ لَيْلَةَ القَدرِ

كغرده طور كه هست بشناسد، حقّاً ش  قدر را درك ركس فاطمه را آ:ه

ي امغور ول مالئكه و روح الاي در همهش  قدر ش  نزكه است. در حالي

تجلي حقغايقي كغه در هغزار مغاه  و داراي جامعيت خاصي است دراست 

فرماينغد ميدر اين روايت در واقع توا: به آ: حقايق رسيد. حضرت نمي

باشغد كغه در ميغا: بايد  )س(زهرافاطمهمعرفت به خاصي براي ي شيوه

شناخته شغود،  )س(مرهيه اگر آ: شيوه پيدا شود و به كمك آ: زهراي

تغوا: ابتغدا بغه شناخت ش  قدر نيز ممكن مي گغردد. از آ: طغرف مي
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 يو چگونگي درك آ: به صورت اجمغالي فكغر كغرد تغا شغيوه القدرليلة

به صورت تهصيلي ظاور كنغد و سغپس بغه  )س(معرفت به حضرت زهرا

 به صورت تهصيلي نايل شد. القدرليلةبه درك  )س(نور معرفت زهرا

 تغو از؛ «الْقَغدْر وَ مغا اَدْراكَ مغا لَيْلَغةب»فرمايد  ميوند به پيامبرش خدا

تغا آ: حغدّ  القغدرليلة؟ف ! درك كني كه آ: چيستالقدر چه درك ميليلة

قي نظر كرد كغه در آ: شغ  يبايد براي درك آ: به حقامشكل است كه 

ح فرمايد  مالئكغه و روآيه مي يشوند و به همين جات در ادامهنازل مي

كنيغد كغه شغ  گردند. مالحظغه ميي امور نازل ميدر آ: ش  در همه

بتوانند به آ: اشاره كنند راحتي به )ع(امام و پيامبرقدر چيزي نيست كه 

هاي خاص روحي مجاغز كنيغد و آ: فرمايند  خود را به آمادگيبلكه مي

چند ش  را بيدار بمانيد تا حقيقت ش  قدر را درك كنيغد و بغه شغعور 

كه مربوط به آ: ش  است نايل شويد، زيرا آ: شعور شخصغيتي  يخاص

شما و حوادثي كغه بغراي شغما پغيش  يسازد كه در آيندهبراي شما مي

آيد مؤثر است. حال با اين شعور كه به صورت اجمالي اسغت و عامغل مي

نظر كنيد به صورتي  )ع(حضرت زهرا يدرك حقيقت است، اگر به سيره

ي شغما شويد و نهس ناطقهمنتقل مي )س(مرهيهتهصيلي به نور زهراي 

عالم هستي تحت تأثير انغوار وجغود مقغدس حضغرت  يدر مقام بيكرانه

رسد كه پس از آ:، ش  گيرد و به آنچنا: تهصيلي ميقرار مي )س(زهرا

فامد نزول قغرآ: در يغك شغ  دهد و ميمي يقدر برايتا: معناي ديگر

 يعني چه. 

تجلغي انغوار كند، قلبش محغل را درك رالقدليلةاگر كسي عرض شد 

نغور مالئكغه و روح شود، و اگر كسي قلبش محل نزول روح و مالئكه مي

في »فرمود  نزول مالئكه و روح  فامد؛ چو:اسرار عالم را مي يشد، همه

عالم كغه امور  يحقيقت همهيعني؛ امور خواهد بود.  يهمه در «كبلِّ نمر



هغا آ:د و شغوتند بر قلغ  انسغا: نغازل ميها هسمالئكه و روح مدبّر آ:

ها ولغي چغو: انسغا: رسغانندرا به قلغ  انسغا: مي امور يحقيقت همه

امور تجلي كرده  يچنين آمادگي را ندارند كه انوار مالئكه را كه در همه

است درك كنند، تناا به صورت اجمالي آمغادگي فاغم حقغايقي را پيغدا 

يك جا جمع  )س(در زهراي مرهيهي آ: حقايق كنند در حالي همهمي

شغود كغه جايي كه درك درسغت حقغايق وقتغي انجغام مياست و از آ:

 - )س(حقايق به صورت جامع باشد، با نظر به مقام نوراني زهراي مرهيه

منتقغل  يتوا: به صورت كامل بغه حقغايقمي -به هما: صورت كه عرض شد

: رسغول شغود. و از آ: جغايي كغه جغاشد كغه در شغ  قغدر نغازل مي

ي حقايق است، از طريغق معرفغت بغه نيز جامع همه )ع(و ائمه )ص(خدا

شغويد، بلكغه بغه مقغام نه تناا به درك ش  قدر نايل مي )س(مقام زهرا

گرديد و به اين نيز نايل مي )ع(معصومين يو ائمه )ص(نوري رسول خدا

 )ع(و ائمغه )ص(توا: به مقام جامع جا: رسغول خغداجات مستقيم نمي

 ها نبوت و امامت نيز متجلي است. كرد كه در جمال آ:نظر 

بغغا طغغرح آ: روايغغت  )ع(فرمائيغغد كغغه حضغغرت صغغادقمالحظغغه مي

بغه اهلل شغاءبتوانيم إ: تاراهي پيدا كنيم خود براي زندگي خواهند ما مي

يم. توسغغل بغغه ابيغغدسغغت معغغارف سغغطحي بغغاالتر از معغغارف و مقامغغاتي 

همراه است، راه بسيار با معرفت كه :به معناي حقيقي آ )س(زهرافاطمه

ي ي انسا: يغا قلغ  او بتوانغد در بيكرانغهارزشمندي است تا نهس ناطقه

سغير دهغد و از مقغدس  اترا به سوي آ: ذخود جات قل  عالم هستي 

ي فرمودند؛ رائحه )ص(كه رسول خدا -حضرت  غيبي انوار پربركت آ:تجليات 

در ايغن رابطغه معرفغت اسغت و مند شود. اولين شغرط باره -باشت اسغت

دومين شرط اصالح نهس است تا نهس بتوانغد از كثغرات و ماهيغات بغه 

زهغغراي اگغغر معرفتغغي بغغه مقغغام سغغوي حقغغايق منتقغغل شغغود. بغغه واقغغع 
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و قل  توا: انتقغال بغه حقغايق فغاطمي را در نداشته باشيم  )س(مرهيه

 ؟ميسوي بيندازكدام  را بهخود  قل ِخود شكل نداده باشد، 

 هاحاد اسم اولياء با ذات آناتّ

كه اگر آ: مقغام درك شغود، شغ  بود روي مقامي بر جا بح  تا اين

بيشغتر از  يظرفيتغگيرد كه قرار مي يقدر درك شده و انسا: در شرايط

بغه ممكن بود هزارماه در طول بركاتي كه و كند هزارماه پيدا ميظرفيت 

م توانسغته باشغم توجغه رسد كغه اميغدواربه او ميشبه انسا: برسد، يك

آرام قل  خود را براي ابنس عزيزا: را به چنين حقيقتي جل  كنم تا آرام

با آ: مقام آماده كنيد وگرنه اگر نتوانيم آ: مقام را مدّ نظر قرار دهغيم و 

كنيم و را درك مي )س(اگر ساحت خود را تغيير ندهيم، هرگز نه فاطمه

ي ديگغر كنم از زاويهدعوت مي نه ش  قدر را. به همين جات عزيزا: را

راز اين نكته را بهامغيم كغه اهلل شاءبنگريد تا إ: )س(زهرابه مقام فاطمه

مِّيَتْ »فرماينغد  روايغت مي يهادامغدر  ع()چرا حضغرت صغادق إنَّمغا سغب

او فاطمه ناميده شد زيرا خلغق را  «فاطِمَةب، لِأ:َّ الْخَلقَ فبطِمبوا عَنْ مَعرِفَتِاا

. زيرا شناخت مقغام قدسغي زهغراي اندشناسايي او باز گرفتهاز معرفت و 

 يوسغيلهكغه خغدا بهدر روايغت داريغم كار هركس نيسغت.  )س(مرهيه

عنايت داشته باشيد كه  7گذاشت. )س(زهرا جبرئيل اسم ايشا: را فاطمه

كنيم، امغا اسغم ما: تعيغين مغيما اسامي فرزندانما: را بر اساس سغليقه

در رابطغه همغين و در  اولياء منطبق اسغت تاء و شخصاولياء با ذات اولي

اي بغين گذاشت، يعني رابطه )ع(روايت داريم خداوند اسم خود را بر علي

فرماينغد خلغق از او برقرار اسغت. وقتغي ميو اسم  حضرت شخصيت آ:
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خواهنغغد اند ميبازداشغغته شغغده )س(معرفغغت بغغه مقغغام حضغغرت فاطمغغه

تواننغد ر اين عالم و كساني ميرازي هستند د )س(بهرمايند حضرت زهرا

« وجود»درك راز و  يبه معرفت آ: حضرت نايل شوند كه خود را آماده

 داد: به ماهيات آزاد باشند. كرده باشند و از اصالت

 )س(شرط درك حضرت فاطمه

طغور كغه د و آ:را درك كنيغ )س(زهرااگر فاطمغهمالحظه فرموديد 

اي زمينغي كه جلوه -آسماني  به آ: شخصيتدرك است بتوانيد  يشايسته

را كه يك حقيقغت توحيغدي قدر  ش نمائيد، معرفت پيدا  -به خود گرفته

جغا و در حقغايق يك يش  كه همهو از بركات آ:  دكنيميدرك است 

شغويد. وقتغي بهامغيم مقغام مند ميامور در آ: جمع است، باره يهمه

شوند، وارد مي جا جمعجامعيت چه مقامي است و چگونه حقايق در يك

درك شغ   يفاميم ش  قدر يعني چه و زمينهايم كه ميفرهنگي شده

 شود.قدر شروع مي

زيرا در عين وحدت همغه حقغايق درك ش  قدر بسيار مشكل است 

. از اين رو حضغرت كرددركآ: را توا: راحتي نميبهدر آ: جمع است و 

گذاشته قدر براي كشم ش  خداوند راهي دهند به ما خبر مي )ع(صادق

حقيقتغي اسغت  )س(زيرا فاطمغهاست،  )س(فاطمهمقام و آ: معرفت به 

همراه است و درست برعكس شغ  قغدر كغه  با ظاور زمينيآسماني كه 

شوند او با ظاور خود در زمين شما را حقايق از آسما: بر زمين نازل مي

دهغغد و بشغغريت را بغغه حقغغايق آسغغماني متصغغل بغغه آسغغما: صغغعود مي

اين معلوم است كه بشرِ زميني از طريق ابنس با مظار حقايق گرداند. مي

شغود و خغود را تر به آسما: متصل ميآسماني كه در زمين است، راحت

كند تا حقايق آسماني بغر قلغبش نغازل گغردد و از ايغن جاغت آماده مي
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بغراي بشغر بيشغتر  )س(امكا: معرفتِ ش  قدر از طريق زهراي مرهغيه

 )س(كشغم حقيقغت فاطمغهفرمودند  )ع(ادقهرچند امام ص استفراهم 

راحتي بتواند بغه آ: دسغت يابغد ولغي از يغك چيزي نيست كه كسي به

فرمايند هر كس خواست شغ  قغدر را درك كنغد بايغد بتوانغد طرف مي

فرمايد او را فاطمغه ناميدنغد را درك كند و از طرف ديگر مي )س(فاطمه

ايغن دو فغراز از روايغت  تا خلق را از معرفت به او باز دارنغد. بغا دقغت در

امكا: درك ش  قدر باتر  )س(كه از طريق فاطمهفاميم در عين آ:مي

و يا محغال خيلي مشكل هاي عادي براي انسا:فراهم است ولي اين كار 

 است. 

 )س(امغام عزيغزف ! اگغر راهغي بغراي شغناخت فاطمغهبايد بپرسيم اي 

د كسي كه يايو مي فرم فرماييدنيست، چرا بح  شناخت او را مطرح مي

؟ف ! و اگر راهي هست، پغس تواند ش  قدر را درك كنداو را درك كند مي

اند. كغه خلغق از شغناخت او بغاز داشغته شغده قدر سخت اسغتچرا اين

آشغامي تا جنينغي كغار خو:»خواهند ما را متوجه نمايند كه حضرت مي

تا هنوز در ساحت ماهيات و كثرات هستيد هرگز به آ: شغناخت « است

را در خغود روحِ رازبينغييابيد زيرا رازي در ميا: است كغه تغا نميدست 

 توانيغدنظر به رازهاي آسغماني اسغت نمي يكه دريچهاو را نكنيد تقويت

حغورائي انسغي در ميغا: كنيد خواهيد رازشناسي پيشهمياگر بشناسيد. 

است كه از يك جات آسماني اسغت و از جاتغي ديگغر انسغي و زمينغي 

اش شما را به عالم معنا و حقايق آسماني ند با ظاور زمينيتوااست و مي

آ: حضغغرت مغغردم معمغغولي را از شغغناختن منتقغغل كنغغد. علغغت آ: كغغه 

. توانند به قعر اقيانوس راه يابنغدكه فق  نانگا: ميآ: است  اندبازداشته

  گهت

 زآبِ خبرد، مغاهيِ خبغرد خيغزد

 

نانغغس، آ: بغغه كغغه در دريغغا 

 سغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغتيزد

 



هاي نمايانند و زندگيهرگز رازها خود را به كسي نميبا نگاه سطحي 

گشايند و اين پيام بسيار مامي است كه معمولي راه به رازهاي عالم نمي

هاي بغاز داشغته شغدند، زيغرا زنغدگي )س(چرا خلق از معرفت به فاطمه

هاي عادي مثل يك فيلم اسغت كغه معمولي به باطن نظر ندارند، زندگي

كنند و فغيلم شوند و بعد ازدواو ميديگر آشنا مييك دختر و پسر با هم

، چغو: انعكغاس فامنغدرا ميفغيلم  ها آ:انسغا: يههمغشغود. تمام مي

 يزيغاد ا:در بين مغردم عغامي طرفغدارزندگي خودشا: است، آ: فيلم 

كه از حغدّ تصغوير و پيامي را مطرح كند اگر كارگردا: بخواهد ولي دارد. 

شغود و تماشغاگرا: همراهغي كار مشكل مي دحركات بازيگرا: باالتر باش

شغوند در آ: فغيلم مهاغوم نميهاي سمبليك حركات و پيامكنند و نمي

از شخصيت ابتدائي خود به جلغو برداشغته قدمي تماشاگرا: كه مگر اين

باشند و از عالم ماده كه داراي ابعاد است به عالم معنا كه فراتغر از ابعغاد 

 است سير كنند.

مربغع شغكل  يچاار پايغهمساجد قديم ايد كه گبنبد دهمالحظه فرمو

اي شغد تغا بغه گنبغدي كغرهاي ميداشت ولي از نيمغه بغه بعغد اسغتوانه

كغره  ،اي داردكرهگنبد حالت نيمگشت. رسيد كه به آسما: ختم ميمي

مثل مكعغ  و اسغتوانه و ... كمتغرين  هندسي، در مقايسه با ساير اشكال

اگغر دو مكعغ  را بغه هغم و از طرفي  دارد سطح را نسبت به حجم خود

كغره را بغه دو گيرند ولي اگغر با هم تماس ميزيادي با سطح بچسبانيم 

 منغدكننغد. هنريك نقطه با هم تماس پيدا مي يهم بچسبانيم به اندازه

رفغتن از سغطح بغه  نمغادِخواهد بگويد  گنبد، ميدر اين نوع بناها ديني 

و از ايغن رو مسغاجد قغدرت  عالم معناسغتبه از عالم ابعاد سطحي و بي

توانغد در انتقال به عالم معنا را در خود دارند و اگر انسا: آماده باشغد مي

 كنند به عالم معنا منتقل شود.فضايي كه آ: مساجد ايجاد مي
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در  ييبه اين معنا است كه اگر پغا )س(بود: حضرت زهراحوراء اِنسي

ركغات و سغكنات بغه آسغما: زمين دارد شخصيتي است كه در تمغام ح

تواننغد او را درك كننغد كغه از كند و تناا كسغاني ميمعنويت اشاره مي

 نگري آزاد شده باشند. قال  سطحي

هايي از راز در آ: ناهتغه باشد و جنبغهباطن داراي اگر چيزي اساساً 

و خلق از معرفت به او بغاز  گيردي قرار نميباشد. در معرض فام هر انسان

شد،  در روايت هست؛ اوّلين چيزي كه در عالم مادّه ظاهراند. هداشته شد

عغالم مغادّه بغا ود. مكّه يعني چيزي كه مكع  است و ايغن يعنغي مكّه ب

، در آييغدمي ظاورِ سطح آغاز شد، هر قدر از سغطح درآييغد از مغادّه در

تب يْغكنيد ولي به باطن معنوي آ: كه بَرجوعِ به كعبه از سطح شروع مي

 شويد.ور است منتقل ميالْمعم

معمارا: سنتي كه روح خود را با عالم ملكوت آشغنا كغرده بودنغد بغا 

كردند كه شما اگرچه با نظغر بغه عغالم گونه مساجد كاري ميساختن آ:

شديد و هر انغدازه كرديد ولي به غي  وصل ميماده به مسجد رجوع مي

فضغاي آ: مسغاجد كردند كه رازبين باشغند از ها خود را آماده ميانسا:

نمودند، فضايي كه در انسا: احساس حضور در عالم ملكغوت استهاده مي

  است كه ماندسغين امغروزي آ: قغدر از معمغاري يكند. عجايجاد مي

بغا بنغا را از ابتغدا اند كه اگر بخواهند گنبد هم بسازند سنتي بيگانه شده

كغرده مي كنند، شايد اين آقاي ماندس فكغراي شروع ميحالت استوانه

  ف !اي بسازنداستوانه يمساجد را از پايهاند توانستهمعمارهاي گذشته نمي

آمغادگي خاصغي بدانيم در فامِ رمز بايد بايد كه عرض بنده آ: است 

از نظغر بغه كشيده تا تشيّع زيادي شيعه زحمت را در خود ايجاد كنيم و 

تشيع با ساير  در امور دين محروم نباشد و اين تهاوت اصلي و اساسيز را

فرق اسالمي و با ساير اديا: است، به طوري كه اگغر كسغي تصغور كنغد 



نظغر جغدّي دارد بغا  )س(بين اسالمي كه به فاطمه زهغرا يتهاوت چندان

نغدارد، نيسغت، بايغد بدانغد هغيچ اطالعغي از  ياسالمي كه چنغين نظغر

آمغده بغا زهغراي حقيقت تشيع ندارد و اگر كسي تصور كند تقابغل پيش

ك اتهغاق عغادي بغوده بايغد ي )ص(پس از رحلت رسول خدا )س(يهمره

اي از تشيع نبرده و اگر كسي فكغر كنغد درگيغري پغيش بداند هيچ باره

كه بايد در  يي شيعيا: است بايد بداند از فام تهاوت اسالمآمده ساخته

متن خود رازهاي ناهته داشته باشد، با اسالمي كه از سطح عبور نكغرده، 

 عاجز است. 

، ايماگر ما نتوانيم تشيّع را درست بهاميم هغرر كغردهطور كه همين

ايم تشغيع را بهامغيم تغا به تشغيع ننگغريم نتوانسغتهچشمِ رازبين اگر با 

اِ:َّ اَمْرَنا سِرّ  »  فرمايندمي )ع(صادقسراسر دين راز است. اماممعلوم شود 

رّ  مَقْنَغع  في سِرّ وَ سِرّ  مبسْتَتِر وَ سِرّ  اليَهيدبهب اِلّا سغِ  رِّ وَ سغِ رّ  عَلغي سغِ رّ وَ سغِ

البيت سرّي است در سرّ، و سرّي است پناا: شغده در امر ما اهل 8؛«بِسِرّ

تواند از آ: فايده گيرد مگغر سغرّ. امغر مغا سغرّي سرّ. سرّي است كه نمي

عنايت كنيغد بغا چغه است بر سرّ و سرّي است پوشيده شده به سرّ. حال 

م و عمغالً بغا آ: يپنداري نگردتا گرفتار آسا: شويموارد دين بايد نگاهي 

دانم ياز درهاي ملكوت را در مقابل خود ببنغديم. نمغ يپنداري، درآسا:

كننغد چغه كرد: دين، ديغن را سغطحي ميي آسا:هايي كه به باانهآ:

همغه تأكيغد اين )ع(جوابي در مقابل حدي  فوق دارند كه حضرت صادق

شوند مگر بغا سغرّ. رّهايي است كه درك نميدارند امر دين پيچيده به س

همغه تغالش در آ: نقطه نجاتي نيست تا بشريت را از اين )س(آيا فاطمه

سطح نجات دهد و به خلوتي قدسي رهنمو: باشد؟ تالش در سغطح تغا 
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همغه همغه خوانغد: و اينهمه دانسغتن و اينبرد؟ اينكجا ما را جلو مي

روح بشري هست كه بغه راز نيغاز  گويهمه تنوع، آيا جوابسرعت و اين

دارد تا در خلوت خود جا: خود را تغذيه كنغد؟ انسغا: معاصغر بغيش از 

هايش مانع آ: شده كه داند چه بايد بداند، داناييداند اما نميهميشه مي

آور برسغد. چيزي بايد بينديشد تا بغه اسغتقراري اطمينغا: بهامد به چه

تكنيكغي بغر جاغا:، بغه آينغده  زندگي مدر: در ابتدا با حاكميت عقغل

بين بود ولي با دو جنس جااني در ماغد سغرزمين دنيغاي مغدر:، خوش

ش از بين رفت ولي علت شكست خود را ندانست و يهابينيي خوشهمه

كرد: به اسطوره باز به هما: سبك تالش خود را ادامه داد و به نام پشت

ر ذهنيات خود شغد و افسو:، از بنيادهاي روحاني فاصله گرفت و غرق د

هاي و از سطح ارهاي تمايالت جنسي و كس  درآمد مغادي و سغرگرمي

وَهمي فراتر نرفت تا بتواند متكي بر بنيادهغاي درونغي، زنغدگي خغود را 

ادامه دهد. همه چيز زميني شد و عمالً انسا: معلّقي پديد آمد كه نه بغه 

د، هغر روز تواند در زمين پنغاهي داشغته باشغآسما: وصل است و نه مي

تواند دهد نميداند كه خود را فري  ميدهد و چو: ميخود را فري  مي

به آ: فري  دلخوش باشد و روزگار خود را بسازد زيرا راهي را كه بايد از 

درو:ِ خود به حقايق رجوع كند گم كغرده اسغت و نغداي مغرگ خغدا و 

هاي رشغته دهد و چو: از ساختن زندگي بغاز مانغدهمرگ انسا: سر مي

كند تا خود را در آينده جستجو كند و از خطغر پژوهي تأسيس ميآينده

آورند زيغرا از رازهغاي عغالم كغه فرو پاشيِ ذاتِ آدمي سخن به ميا: مي

هاي نظر بغه آ: بنيادهغا را اند و راهپايدارترين بنيادهاي عالم است بيگانه

 اند. گم كرده

يغد منتظغر سرگشغتگي و اگر ذات انسا: مرجع ثابتي نداشته باشد با

طور كغه بغا انغواع داروهغاي مسغكن، حيراني بود. چنغين انسغاني همغا:



هاي روحي خغود را نيغز بغا كند، رنجدردهاي جسماني خود را پناا: مي

خواهغد پناغا: نمايغد و ايغن در هاي حسي و سغطحي ميانواع سرگرمي

 داند در حال فري  داد: خود اسغت و بغا خودآگغاهيحالي است كه مي

كنغد. انسغا:ِ سرگشغته چيغز تغييغر نمينسبت به ايغن خغودفريبي هيچ

داند در آ: حال سرگشتگي رفتن به سهر و ديد: مسغابقه و شغنيد: مي

و خغودي اسغت و بغدو: رجغوع بغه راز موسيقي، گريغز از خغودي در بي

. انسغا: بغدو: انغدوه بغزرگ و بغا آيغدسغرا  او نمي يرازبيني هيچ قوام

متغذكر راه  )س(يابغد و فاطمغههاي عغالم، نجغات نميگرفتن از رازفاصله

  نجات بشرِ معاصر است.

 رازبيني، حضور در منظري ديگر

چغرا شاءاهلل بغه ايغن نتيجغه رسغيديم كغه إ: كه گذشت يبا مقدّمات

و ما را به ساحتي مغاوراء زنغدگي  يك راز است )س(زهراگوييم فاطمهمي

نغه رازي كغه از دركغش اما  كند، فاطمه يك راز استسطحي دعوت مي

نااميد بشويم؛ بلكه رازي است كه بايد با چشغم رازبغين بغر او نگريسغت، 

 ارتقاء داد. بايد ساحت درك خود را از عالم محسوس به عالمي ديگر 

شما در حال حاهر در حال ديد: بد: بنغده هسغتيد بغدو: آ: كغه 

تاق هست بينيد كه در امتوجه باشيد قبل از ديد: بد: بنده نوري را مي

بغه شغما بنده نسبت بغه آ: نغور با توجّاي كه و عامل ديد: بنده شده، 

ولغي تغا مغن شغما را كه در اتغاق اسغت شويد مينوري ، متوجه دهممي

نظرتا: به جاي متوجه وجود آ: نور نكرده بودم متوجه آ: نبوديد چو: 

در حغاليسوي نور نينداخته بوديغد خود را به بود و جات ادراكِ يديگر

كه نور در معرض ديد شما بود، كافي بود ساحت خود را از نظر بغه بغد: 

داديد، در آ: صورت نور را در معغرض خغود بنده به نظر به نور تغيير مي
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نور  ييافتيد ولي از ساحتي ديگر، به همين جات حاال هم كه متوجهمي

نغور را بغه همغا: صغورتي كغه ايغن ميغز را طور نيسغت كغه ايد اينشده

اندازيد و آ: را رؤيغت راحتي چشم خود را به ميز مينيد، ببينيد، بهبيمي

كه مثل ميغز قابغل  بينيدكنيد ولي نور را با نگاه و ساحت ديگري ميمي

توانيد مثل ميغز اشاره نيست و اگر كسي از شما پرسيد نور كو؟ شما نمي

كننده بغر مبنغاي د و آ: را نشانش بدهيد چغو: سغؤاليبه نور اشاره كن

 گيرد. كند كه در آ: ساحت نور در معرض او قرار نميساحتي سؤال مي

خصغوص و به )ع(معصغومين يمثل ائمه ،نگاه به خدا و حقايق غيبي

با ساحتي ماوراء سغاحتي كغه حغسّ و حتغي ، )س(زهرايحضرت فاطمه

كغه در عغين ميسر اسغت. آنغا: حقغايقي هسغتند  عقل در صحنه است،

نيغاز  يجا هستند، يك نگاه ديگرما، در همهبود: از منظر حسّ محجوب

مغا بتغوانيم عمده آ: است كغه ها مواجه شود. تا انسا: بتواند با آ: است

ي ما متوجهكه ها بشويم، همينابعاد غيبي و حقايق معنوي آ: يمتوجه

داريغم  يما اسغتعدادكه ها شديم، با توجّه به اينغيبي آ:وجود  ينحوه

م در صغورت رجغوعِ يبغا حقغايق مواجغه گغردنيم تغواكمك آ: ميكه به

وجغود نغور  طور كه وقتي متوجّغهند، همينشوبرايما: ظاهر ميدرست، 

د و توانستيد با نهس ناطقه با آ: مواجه شويد آ: براي شغما ظغاهر شدي

كنند، عرهه در دعاي صباح كه با خدا مناجات مي )ع(اميرالمؤمنينشد. 

كغه مغا را از طريغق ذات اي كسغي «اتِهِ بِذاتِهيا مَنْ دَلَّ عَلي ذ»دارند  مي

بغراي ديغد: خغدا، به اين معنا كه كند. خودش به خودش راهنمايي مي

، كغافي اسغت مغا خود خدا كافي است و خودش نمايانگر خغودش اسغت

مغا  ما اگر متوجّه باشيم كه اماما:ِيابيم. بتوانيم نظر كنيم، او را ظاهر مي

راز و هاي فيض بين خلق و خغالق، م و واسطهبه عنوا: حقايق باطنيِ عال

ازبغين بغه با چشغمِ ركنيم تالش ميهستند، « سرّ»يا به تعبير خودشا: 



ي و ساحتي را در خود به صغحنه بيغاوريم كغه شايسغته كنيمها نگاه آ:

  ها باشد.مواجاه با آ:

د را با چشم حسّي ببينيغخورشيد نور  داگر بخواهيمالحظه فرموديد 

  دگوييغميبينيد باالتر نياييغد پغيش خغود ن ساحت كه ميز را ميو از اي

لباس من را بغه خغوبي  -كنيدچو: مثل صندلي آ: را حسّ نمي - «نور كو؟ف !»

حسّ شما از آ: ساحت كغه ، ولي دبينينور هم مي يواسطهد و بهبينيمي

ي شما كه براي نهس ناطقهبا ايننور كو؟ پرسد بينيد ميلباس من را مي

 سغت كغه بشغود بغه آ: اشغارهنيطوري وجود نور مسلّم است ولي چو: 

دانيد نور هسغت كه ميحسّ خود را بدهيد با اينجواب توانيد د نميكني

 د.يابيآ: را مي د ونگرياز ساحت ديگري به آ: مي و

بغا  كنغيمما: را درست در مورد برخورد با راز بايد بدانيم كه اگر نگاه

بغا را  نورهغاطور كغه همغا:ولي بايد متوجغه باشغيم شويم آ: مواجه مي

عالم را نيز حقايق يابيد، مي ،بينيدميساحتي غير از ساحتي كه ديوار را 

با ساحت ديگري بايد ديد و از آنجايي كغه حقغايق محغدوديت زمغاني و 

ه شغرطي بدهند، خودشا: خودشا: را نشا: ميمكاني ندارند و مجرداند 

كه در را اين نوريبخواهيد اگر شما از من نظر كنيم. ها بتوانيم به آ:كه 

تغوانم امغا مياين كغار را بكغنم انم تونميبه شما نشا: دهم،  اتاق هست

نشغا: كسغي به  دتواننمي را هم كسي« راز»ببينيد. تا  ديكنبگويم  نگاه 

د تا او با ساحت مناس ِ نظر به آ: راز، متذكّر آ: باش دتوان، فق  ميدده

 متذكّر نور شد.توا: ميطور كه هما:نظر كند و آ: را بيابد.  به آ:

 دهدراز؛ خودش، خودش را نشان مي

بايغد در رازبغين  براي ديد: راز، روحِي عرض بنده آ: است كه همه

داد: بغه ماهيغات آزاد د خود را از حجاب كثرات و اصغالتيميا: آيد و با
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پغدر فاطمغه و همسغر و اگر بهاميم فاطمه و كرد تا خودش ظاور كند. 

در عغالم حاهغر  )ع(و قبغل از خلقغت آدم راز هستند )ع(فاطمهفرزندا: 

اند و بتوانيم خود را آماده كنيم تا با ساحتي مناس ِ نظر بغه راز، بغه بوده

نغور دهند، مثغل ميخودشا:، خودشا: را به ما نشا:ها ها بنگريم، آ:آ:

، اما نغور دبينير را با نور ميديواايننماياند. شما كه خودش خودش را مي

د و چيغزي يابيخدا را با خودش ميد. هما: طور كه بينيرا با خودش مي

را  خود خدا نغور خغودتر از خدا نيست كه خدا را بنماياند. باالتر و نوراني

بِغكَ »داريغد  عرهغه ميدر دعاي ابغوحمزه رابطه  هميننماياند و در مي

شغود خغدا را حتغي بغا فكغر نميا شناختم، با خودت، خودت ر ؛«عَرَفْتبكَ

توانيم وجود خدا را براي خود و ديگرا: اثبات كنيم يافت، تناا با فكر مي

 به قول مولوي ولي معرفت به خدا و يافتن خدا چيز ديگري است. 
 هرچغغه انديشغغي، پغغذيراي فناسغغت

 

 وانكه در انديشغه نايغد، آ: خداسغت

 
ها و دهغد، چغو: نغور آسغما:ميخدا، خودش خودش را به ما نشا: 

باشغيم، خغدا زمين است. كافي است مغا بخغواهيم دلِ خغدابين داشغته 

كَ»  گوييغددهد. شما ميميخودش را به ما نشا:  «اَللّابغمَّ عَرِّفْنغي نَهْسغَ

تر و بده. چغو: چيغزي روشغنيعني خداياف ! خودت خودت را به من نشا:

ه ما نشا: دهغد، ولغي بغراي حاهرتر از خدا نيست كه آ: بتواند خدا را ب

 ينگاه به خدا بايد چشم و هوش ديگري بغه صغحنه بياوريغد. بغه گهتغه

 مولوي 
 دارگغغوش را بگغغذار و آنگغغه گغغوش

 

 دارهغغوش را بگغغذار و آنگغغه هغغوش

 
عنغي ي «ظاهر  بِنَهْسِهِ، مبظْاِر  لِغَيغرِه»اند  فالسهه در تعريم نور فرموده

چيزهغا  يبقيه يظاهركننده داستپينور در عين آ: كه به خودي خود 

در  )ع(زهرا و ائمغهوقت انوار فاطمغهآ:هم هست. اين خاصيت نور است، 

ي وجودي عرشي كغه اين رابطه همين نقش را در عالم دارند با آ: درجه



و  9كنغدرا بغه عنغوا: نغور معرفغي ميقغرآ: ها هست. خداونغد براي آ:

واقعه، قغرآ:  يسوره 79 يههم كه قلبشا: طبق آي )ع(البيت پيامبراهل

ها را به عنوا: اند و از اين جات بايد آ:پس در واقع يك پارچه نور است

هسغتند. « رِهيغظاهِر  بِنَهْسغه و مبظْاِغر  لِغَ»انوار معنوي مدّ نظر داشت كه 

 كرد.  نورشناسخود را بايد روح و قل  براي نظر به انوار معنوي 

نظغر در اتغاق ر، بغه نغورِ موجغود از ساحتِ مناس  نظر بغه نغووقتي 

 ،ديغغدمميرا نغور  -: شغغما ديغو قبغل از د -اول از كرديغد، خواهيغد گهغغت  

نور بغود كغه كه در حاليمف ! بينهرچند تصورم آ: بود كه تناا اشياء را مي

. اول نغور بغود، امغا از بغس ديغدمها را ميآ: بندهخورد و مياشياء بر به 

بينغد، منظر كه انسغا: ميغز و ديغوار را مياز آ: بود،  ييجاروشن و همه

 ظاهر نبود. 

جلو گذاشغتن  يآماده ياييدباگر اين قدم اوّل را كه عرض كردم با ما 

روحِ د اسغاس و شغويمي: است كه متوجّه آقدم دوم شويد. ميقدم دوم 

و در اين فضا است كه چاغارده معصغوم را  تشيّع استدر اسالم  رازبيني

يابيد كه در بيرو: متعيَّن و بالهعل هسغتند. هغر ود ميترين ببعد خباطني

ها تالش جايي كه انسا:تر است و از آ:تر باشد، رازناكچيزي كه باطني

كنند با انجام واجبات الاي و دوري از محرمغات از گنغاه آزاد شغوند و مي

آرمغاني خغود را شخصغيتي  ياي از عصمت دست يابنغد، نقطغهبه نحوه

ي عصمت است، هرگونه گناه و حرامي مبرا است و در قله دانند كه ازمي

داننغد كغه در ترين بعد شخصيت خود را انسا: معصومي مييعني باطني

ي بغاطن او و راز هغا همغهظاور يافته و آ: )ع(شخصيت چاارده معصوم

ي ترين مرحلغهها به عميقباشند و با محبت به آ:اصلي شخصيت او مي

                                                 
 .157 یاعراف، آيه یسوره - 9
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ها را مسير رجغوع بغه كمغال خغود و محبت به آ:تعالي خود نظر دارند 

جوينغد و هغا ميدانند و به اين معنا راز اصلي شخصيت خود را در آ:مي

 يابند. مي

هغا كه در روزهاي ههته به تماشاي عظمت آ: )ع(شما در زيارت ائمه

شغنبه مغثالً در روز سه، و اين نحوه رجوع را مدّ نظغر داريغد، نشينيدمي

ولِ»كنيد  عرض مي المب عَلَغيْكبمْ يغا اَوْالدَ رَسغب اهللِ اَنَغا عغارِف  بِحَقِّكبغم، اَلسغَّ

أْنِكبم، مبعغادَ لِاَعْغدائِكبم، مبغوالَ لِاَوْلِيغائِكبم، بِغأَبي اَنْغتبمْ وَ ابمّغي  مَسْتَبْصِر  بِشغَ

ابغمْ وَ اَبْغرَءب مِغنْ اهللِ عَلَيْكبم، اَلّلابمَّ اِنّي اَتَوالي آخِرَهبمْ كَما تَوالَيْتب اَوَّلَصَلَواتب

 يا اي فرزندا: رسول خداف ! من متوجّغهسالم بر شم ؛«كبلِّ وَليجَةَ دبونَابمْ...

حقّانيت شما هستم، و به شأ: و مقام شما آگاهي دارم و با دشمنا: شما 

دشمنم و با دوستا: شما دوستم، پدر و مادرم فغداي شغما بغادف ! سغالم و 

كنيد  خداياف ! يد به خداوند و عرض ميكنصلوات خدا بر شماف ! بعد نظر مي

و از هغر  -از اوّل تا آخر -دارم من با تمام وجود تمام اين خانواده را دوست 

آخغر اسغت  يام. منظور من جملغهمحبوبي غير از اين خانواده، دل كنده

ام و راه ارتبغاط بغا كندهو از هر محبوبي دل «وَليجَة»از هر  دييگوكه مي

پغدر فاطمغه و شغوهر فاطمغه و زهغرا و يفاطمغهيقت را ترين حقآرماني

هغا عصغمت اسغت و اصغلي آ: يايد كه شاخصغهقرار داده )ع(فرزندا: او

و در ايغن ايد ختهداانها به سوي آ:ها از طريق محبت به آ:جات دل را 

كغغه راز اصغغلي درو: مغغا اسغغت نظغغر هغغا آ: يابعغغاد رازگونغغهبغغه حالغغت 

بايد حضرت كه چگونه اين يبنده بود در باره ايد. اين اصل حرفانداخته

را ديد و با چنين ديدي سخنا: و حركات آ: حضرت را  )س(زهرافاطمه

واقع آ: حضغرت را هغا كغه بغهمدّنظر قرار داد، وگرنه ما هم مثغل خيلي

 نديدند، او را نخواهيم ديد. 



 را نديدند )س(زهرافاطمه )ص(مردم؛ بعد از پيامبر

كه ديد: ديگر مظاهر دنيغايي سخت نيست، همچنا:ديد: ابوسهيا:

سخت است، و حقيقتاً تغا  )ع(عليسخت نيست. ولي ديد: اميرالمؤمنين

بغراي عمغوم اگغر . ديد به طور كاملرا  )ع(عليتوا: نميقيامِ قيامت هم 

د، ننغيرا بب )ع(علي حضرت شعور عاديمسلمانا: امكا: داشت با همين 

داشغغتند و از آ: ن او برنميك لحظغغه دسغغت از دامغغيغغدر صغغدر اسغغالم 

خغاص و  يبود: شغارهرا كه در قداست و آسغماني )س(تر فاطمهعجي 

معرفغي كردنغد، نديدنغد. « حوراء انسيه»او را  )ص(عام بود و رسول خدا

را در زير برق شمشيرش ببينند ولي  )ع(گيرم كه نتوانستند قداست علي

 را نديدند؟  )س(چرا فاطمه

مغردم حغاكم بغود  ذهنيتي برصدر اسالم چه در بايد از خود بپرسيم 

 به مغردم نسغبت بغه )ص(كه نتوانستند با آ: همه توجّاي كه پيامبرخدا

بود كغه ها حاكم بر روا:ي ند، او را ببينند؟ چه ذهنيتداد )س(زهرافاطمه

در پرتو آ: توانستند مينمود، نوري كه ميناپيدا برايشا:  )س(نور فاطمه

 كجغا بغود؟ ببيننغدنيغز را  )ع(علييعني اميرالمؤمنيناهلل زما: خود، وليّ

در معرفغي حضغرت  )ص(همه تأكيدي كه رسول خغداعجي  است با آ:

كار بردند، ايشا: ناديده گرفته شغد. راويِ مشغاور و مغورد به )س(فاطمه

از منزل خارو شدند  )ص(گويد  روزي پيامبرخدامياعتماد يعني مجاهد 

يشغا: را كس اا گرفته بودند، فرمودند  هرر )س(كه دست فاطمهدر حالي

كس وي را نشغناخته بدانغد كغه او فاطمغه شناسغد و هغرشناخته كه مي

و روحِ ميغا:ِ دو اي از جا: مغن اسغت، او قلغ  دختر محمّد است، و پاره

كس مغرا بيغازارد، س او را بيازارد، مغرا آزرده و هغركپالوي من است، هر
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روح و  )س(فرماينغد  فاطمغهمي )ص(كه پيامبراين 10خدا را آزرده است.

خواسغتند كس او را بيازارد، عمالً خدا را آزرده است. قل  من است و هر

مردم به كمغك چرا  روشن آينده است تا  )س(اي مردمف ! فاطمه ند يبگو

د. هاي آينده حق را از باطغل تشغخيص دهنغدر فتنهد آ: حضرت بتوانن

شغرايطي پغيش آمغد كغه خواستند بگويند  اي مغردمف ! وقتغي در آينغده 

آگاهي پيدا كنيغد، الاقغل از نقغش حقيقت موهوع يد به خودتا: نتوانست

غافل نباشيد، بغا  ،حق از باطل است يي جباهكه جداكننده )س(فاطمه

بيش از آ: نبود و نيسغت شيعه هنر ها را ارزيابي كنيد. و چشم او حادثه

را  )ص(دابعغد از رحلغت پيامبرخغ هايهحادثغ )س(با چشغم فاطمغهكه 

 بيرو: نيهتاد.  )ع(اهل البيتراه پر بركت از د و بحمداهلل ارزيابي كر

بغه واقعغي شغيعيا:  )س(بر مبناي نظر به مقام قدسي زهراي مرهيه

نيستند كه تناا از نظغر سياسغي در اردوگغاه اهغل بود: قانع شعار شيعه

بغه نغور ي رازبيني، اند كه با تقويت روحيهباشند بلكه در تالش )ع(البيت

توا: به مي )س(فاطمهمقام قدسي نوري كه به كمك تشيّع منور باشند، 

را بغه  )س(فاطمغهمكرراً  )ص(و به همين منظور پيامبر خداآ: نظر كرد 

هاي رجغوع بغه حقيقغت در زنغدگي زمينغي و تا راه مردم معرفي كردند

را شغناخت  )س(سلوك آسماني گم نشود و از اين جات هر كس فاطمه

ي او شد از آتش جانم ايمن است زيغرا توانسغته اسغت بغه همغهو پيرو 

گويغد رسغول ها رجغوع كنغد. ابغن عبغاس در روايتغي طغوالني ميپاكي

  فرمود )س(زهراي مرهيهدر وصم حضرت  )ص(خدا

                                                 
فَقالَ:حمَنْحعَََّفَحاذِهِحفَقَهْحعَََّفَها،حوَحمَصنْحلَصمْححس()اُوَحآخِذٌحبِیَهِحفاطِةَةحوَح ()خَََّجَحالن َبِی ُ» - 10

آذااصاحيَعَِّْفْهاحفَهِیَحفاطِةَةُحبِنْتِحمُحَة َهٍ،حوَحاِیَحبَضْعَةٌحمِن ی،حوَحاِیَحلَلْبیحوَحرُوکِیحال َتیحبَیْنَحجَنْبی َ،حفَةَصنْح

 (.54، ص43)بحاراالنوار، ج «ا فَقَهْحآذانی،حوَحمَنْحآذانیحفَقَهْحآذَيَ



ابْنَتِي فَاطِمَةب فَإِنَّاَا سَيِّدَةب نِسَاءِ الْعَالَمِينَ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَ الْآخِرِينَ وَ هِغيَ »

بَضْعَة  مِنِّي وَ نبورب عَيْنَيَّ وَ ثَمَرَةب فبؤَادِي إِذَا قَامَتْ فِي مِحْرَابِاَغا ظَاَغرَ نبوربهَغا 

يِّدَةِ  لِلْمَلَائِكَةِ فَيَقبولب اللَّهب عَزَّ وَ جَلَّ يَا مَلَائِكَتِي انْظبربوا إِلَد نَمَتِغي فَاطِمَغةَ سغَ

فَرَائِصباَا مِنْ خِيهَتِي وَ قَدْ نَقْبَلَتْ بِقَلْبِاَا عَلَغد إِمَائِي بَيْنَ يَدَيَّ وَ هِيَ تَرْتَعِدب 

 )س(فاطمغه دختغرم 11«عِبَادَتِي نبشْاِدبكبمْ نَنِّي قَدْ آمَنْتب شِيعَتَاَا مِنَ النَّغارِ

 نغور و تغن يپغاره او و است آخرين و اولين خلق از جاانيا:، زنا: سرور

 نغورش ايستد،مد بشمحرا در كه هنگامد است، من دل يميوه و چشم

 اى  فرمايغدمغد جغلّ و عغزّ خداى سپس شود،مد آشكار فرشتگا: براى

 مغن جغوار در زنا: سرور كه بنگريد، فاطمه من يبنده بهف ! من فرشتگا:

 روى مغن عبغادت بغه دلغش بغا و لرزد،مد بدنش من، ترس از او و است

 .گردانممد ايمن آتش از را پيروانش كه باشيد گواه آورده،

 )س(در منظر فاطمه )ص(وادث بعد از رحلت پيامبرح

نزديغك شغويم و جغزء محبّغين آ:  )س(زهراكه بغه فاطمغهبراي اين

بايغد بغه  12اهلل از آتش جانّم نجات يابيغغم،شاءإ: وحضرت قرار بگيريم 

 - )س(در راستغاي معغرفت بغه فاطغغمه و مقام حضرت معرفت پيدا كرد

حغوادث بعغد از رحلغت  )س(اطمغهبايغد بغا چشغم ف -جات درك ش  قدر

چنغد جملغه از نظر شما را بغه بنگريم. به همين خاطر نيز را  )ص(پيامبر

تغا معلغوم شغود چغرا كنم جلغ  مغيكلمات حضرت در مسغجد مدينغه 

را رهغا  )س(زهرامغردم پيغروي از فاطمغهداشغتند اصرار  )ص(پيامبرخدا

                                                 
 295، ص  2إرشا  القلوب إلى ال واب، ج - 11

؛ فاطموه «الن ارا َحفَطَةَهاحوَحمُحِب یهاحعَنِاِن َةاحسَة َیْتُحفاطِةَةُحلِأَن َ»فرمو نود   ص()خدا رسول - 12

، 6ال، جالعموو ار . )نیزرا فاطمووه نامیوودم زيوورا خداونوود او و  وسووتدارانش را از آاووش بوواز مووي

 (.219ص
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 )ع(علغي و )س(نور فاطمهچه فكري موج  شد نكنند و نيز معلوم شود 

نتواند بغه آ: شايسغتگي جاا: اسالم در آ: زما: به حاشيه رود و هنوز 

 كه بايد برسد، برسد. 

دنيغا و  مغورد نيغازكه  يحضرت به مسجد رفتند و مردم را به حقايق

جامعغه ند و به واقع سراسر اين خطبه هغدايت ردهدايت كآخرتشا: بود 

انيِ پروردگارشغا: از چه مردم بايد انجام دهند تا الطاف آسغمبه آ: است

حقغايق علمغي و اي از مجموعغهشا: قطع نشود. و حقيقتاً زندگي زميني

 فرمايند  مي 13كامل در اين خطبه است.به صورت اسالم عمليِ 
اشغت و تبيغين خدا مغا خانغدا: را در ميغا: شغما بغه خالفغت گم»

هاي آ: كتاب آشكار است ما قرار داد. حجّت يخدا را به عادهكتاب
 «ماست پيداست. ينچه دربارهآو 

 )س(فاطمغهنسبت به حضغرت  )ص(دانستند كه پيامبر خداهمه مي

بود: آ: حضرت در بين مسغلمانا: اند و شاخصهاي زيادي كردهتوصيه

 يفاطمغه ياز درِ خانغه )ص(گويد بارها پيامبر خداپناا: نبود. تاريخ مي

غضغ  تغو غضغ   اي فاطمغهف !»گهتنغد كغه شدند و ميرد مي )س(زهرا

، اين را هم يك بغار نگهتنغد كغه «خداست و رهايت تو رهايت خداست

فرمايند  تبيين كتاب فق  يك عدّه بشنوند، پس اين ادّعا كه حضرت مي

دليل نيسغت و كسغي هغم منكغر آ: ما گذاشته شده، بي يخدا به عاده

 نشد.

ريكي و برها: آ: روشن و از تا»دهند  ه در وصم قرآ: ادامه ميگاآ:

طور نيست كه اگر كسي اهل فام قغرآ: يعني اين« و گما: بر كنار است

البيغت فاصغله باشد، در اباام و گما: گرفتار شغود؛ پغس اگغر از مغا اهل

                                                 
اوانیود از هموین مؤلوف مي« س()فاطمهحضرت ب یرت »نتاب شرح اصِ خطبه را  ر  - 13

  نبال نیید.



الزم را كه بايد از  يزند و عمالً بارهبا شما حرف نمي بگيريد، ديگر قرآ:

تَخْلَهنا عَلَغيْكبمْ وَ مَعَنغا وَ نَحْنب بَقِيَّغة  اسغْ »، نخواهيد برد، زيرا  اسالم ببريد

جغايگزين  )ص(ماييم كه براي هدايت شما بعد از پيامبر خغدا «اهللكِتابَ

دانيغد كغه در حغال جغدا ايم و كتاب خدا با ما است. آ: وقت آيا ميشده

 شد: از اين مسير هستيد؟

هاي مختلهي راجغع بغه كنند چرا ما روايتميبعضي از عزيزا: تعج 

در هغر فرصغتي كغه  )ص(ريم؟ف ! علّتش آ: است كه پيامبريك موهوع دا

كردند. و بغا هاي مختلم مطرح ميآمده آ: موهوع را به صورتپيش مي

در فرهنغس جامعغه ناادينغه هاي مختلغم آ: موهغوع را زاويه باتكرار و 

 فرمايد تطاير كه خدا مي يند. مثالً شما ببينيد پس از نزول آيهنمودمي

 14را از هرگونغه آلغودگي تطايغر كنغيم. )ع(البيغتاهلاراده كرديم شغما 

 يجلوي خانهاز  )ص(ماه پيامبر خداگويد به مدت ششميبن مالك انس

تا مردم بداننغد  15خواندندآ: آيه را ميو كردند عبور مي )س(زهرافاطمه

هسغتند و ، منظغور چغه كساني«البيتاهل»گويد وقتي خدا در قرآ: مي

در آ: زمغا: كه  )ص(خداهاي مكرر رسولناي پيامبر مب )س(زهرافاطمه

 گويند.سخن ميشده بود در جامعه ناادينه 

حجّت قرآ: بر شغما »فرمايند  خطبه مي يدر ادامه )س(زهراحضرت

رماينغغد  فبعغغد مي«. گشاسغغتاش بغغراي شغغما راه تمغغام اسغغت و پيغغروي

مغانع افتغراق و وفاق و اتّحاد، و امامت مغا را  يخداوند پيروي ما را مايه»

اي گيريغد؟ف ! ميمردمف ! شما از چه كسغاني فاصغله اي حال « جدايي كرد.

را پذيرفتيد، بدانيد بغه كس ديگر كرديد و پشت ابوالحسن مردمف ! شما به 

                                                 
 .33 یاحزاب، آيه یسوره - 14

 .237، ص 25بحاراالنوار، ج  - 15
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رسغالت خغود را بغه  مپغدر»بعد فرمودنغد   16.«افتيدچه روزي داريد مي

«. پرسغتا: را در هغم شكسغغتگغوش مغردم رسغاند و شغوكت بغت و بت

پيغمبري كه مغن دختغرش هسغتم، فرهنغس توحيغد را در ايغن جامعغه 

گغاهي »فرماينغد  خواهيد كجا برويد؟ف ! بعد مياست، حاال ميكرده محكم

كغرد، داشت يا مشركي دها: بغه بياغودگي بغاز ميكه هاللت سر بر مي

انغغداخت و علغغي بغغاز بغغرادرش علغغي را در كغغام آنغا: مي )ص(پيامبرخغدا

ساخت ميكوبيد و كار دشمنا: را ر و مغز مخالها: ميايستاد تا بر سنمي

در آ: جغا حضغرت اين« آرام و امن بوديد. و شما در آ: روزها در زندگيِ

گويند  حواسغتا: كنند؛ در واقع حضرت دارند ميمي مهصل بح خطبه 

انغد، دارنغد منغزوي هاي اسالم را محكم كردههايي كه پايهكجاست؟ف ! آ:

 يزيغر سغايه ،كردنغدمييي كه وقتي بايد از اسالم دفاعهاشوندف ! و آ:مي

جامعغه، سغوابق  يانغد در صغحنهبودند، حغاال آمدهته راحت و رفاه نشس

كغغه دلسغغوز اسغغالم باشغغند، دلسغغوز بغغيش از آ:دهغغد ميهغغا نشغغا: اين

 شود.حهظ نمي هابا اينشود  حهظبايد اند. پس اسالمي كه خودشا:

و  دهنغدمي س حهظ اسالم را به ما يغادفرهن )س(زهراحضرت فاطمه

كنند كه با تمام جا: در هايي از اسالم دفاع مينمايند  تناا آ:روشن مي

در آ: مرحلغه از تغاريخ  )ص(خدمت اسالم باشغند و دختغر رسغول خغدا

گري خود را انجام دادند و براي هميشه روشن شد چغرا ي هدايتوظيهه

بغه  )س(كماالت زهغراي مرهغيهاين همه اصرار داشتند  )ص(رسول خدا

هغر  يقصغه )س(زهرافاطمه يگوش همگا: برسد. عالوه بر آ: كه قصّه

                                                 
نويسد  ابوذر خطواب بوه مور م مي 172ص 2يعقوبي مور خ مشهور  ر ااريخ خو   ر ج - 16

ايد، اگور نسوي را نوه خودا مقود م  اشوته، مقود م ز رسول متحی ر ماندهگفت  ای ام تي نه پس امي

بیوت  اشوتید و واليوت و وراثوت را  ر اهِ اشتید و نسي را نه خدا مؤخ ر  اشوته، موؤخ ر ميمي

 شديد.مید ميها از هر سويي بهرهنعمت ینها يد، از همهپیامبراان مي



در دسغت باشيم كه اسغالم و انقغالب روز ماست؛ ما هر روز بايد مواظ  

هاي سياسي قرار نگيرد كه بيش از آ: كه به فكر اسالم ها و قبيلهجريا:

است روح فاطمي تند. تناا با و انقالب باشند به فكر باند و گروه خود هس

ي توا: با تمام وجود نسغبت بغه حضغور حقيقغتِ اسغالم در همغهكه مي

باشيم كساني كغه نغا: را بايد مواظ  مناسبات جامعه حساس بود. دائماً 

نگذارنغد، همغا:  يخورند، به ميدا: حاكميت اسالمي پغابه نر  روز مي

، بغا نغور دند تا باد نبردكساني كه در دورا: سختي كاله خود را گرفته بو

زدگا: زمينغي را ديغد و هاي سياسغتتوا: سياهيمي )س(آسماني زهرا

 ها را نخورد. فري  آ:

 هاي معنويآفات غفلت از حساسيت

قغدر فقيغر دانيد، مردم عربستا: قبغل از اسغالم اينطور كه ميهما:

آرد  پختنغد.كردنغد و بغا آ: نغا: ميد ميخرمغا را آر يبودند كه هسغته

 كننغد، مثغل خميغرِميخرما طوري است كه وقتي آ: را خمير ي هسته

هايي كه موهايشا: گندم نيست كه خودش را بگيرد. به همين خاطر ز:

خرما مخلوط چيدند و با خميرِ آردِ هستة بلند بود، موهاي سرشا: را مي

خوارا: كردند تا خميرها خودش را بگيرد، بغه طغوري كغه بغه شغپشمي

خرمغا مخلغوط  يهسته بودند، چو: موهايشا: را كه با آردِاور شده مش

در اشغاره بغه آ: كردند، شپش هم داشغت. حضغرت در ايغن خطبغه مي

اسغالم كغه در حاليخوردنغد آب گنديده و لجن ميكه گويند ميزندگي 

با آمد: اسغالم حتغي از نظغر دنيغايي داد و نجاتشا: آ: زندگي از و آمد 

از دنيغا طلحغه و زبيغر وقتغي  ،يي رسيد كه به عنوا: مثالكارشا: به جا

، بغا تكغه كردنغديشا: را براي تقسيم ارث تكههاطالو ، تبر آوردند رفتند

فغراهم را شغراي  ها بيش از اينها آ:خداوند براي زندگي معنوي كه اين
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نغور و پيغام از يك طرف فري  دنيا را خوردند و از طرف ديگر كرد، ولي 

 كاري شد به چيزي نگرفتند.كه متذكر فضاي فري را  )س(فاطمه

اسالم حاكم  )ع(هاي حضرت عليجانبازيبه كمك اسالم و به كمك 

ي به جامعه برگشت تا زمينهآباداني وجود آمد و بهامنيت شد و پيرو آ: 

 )ع(برداشغتن از علغيفراهم شغود ولغي متأسغهانه بغا چشم يتعالي معنو

ر كغه امغروز وقتغي چشغم از آسغما: طوزدگي شغدند همغا:رفاهگرفتار 

شغعور ديغد:ِ برداشتيم زندگي زميني برايمغا: زيبغا جلغوه كغرد. وقتغي 

و آيغد بغازي ميطلبي و حزبدنيغا رفتاي از جامعهو پيام او  )س(فاطمه

ي بشغريت نمايانغد و ايغن و به همغه ديداين خطر را مي )س(زهرافاطمه

طور ريشغه دارد، همغا:در شخصيت آسغماني او  )س(نگاه زهراي مرهيه

در  «هيعلتعالياهللرهغوا:»مداري فرزنغدش حضغرت روح اهللي سياسغتكه ريشه

اي بعغد از رحلغت عدهاو ناهته است. راستي چرا  زنده داريعرفا: و ش 

بغاز شغا: جغاي در چشمدر زندگي زميني آنچنغا: رفاه  )ص(رسول خدا

 قغدر وهغعآ:نغد؟ ي همغت خغود را در دنيغاداري قغرار دادكرد كه همه

 شغخصكغه خغود رونق پيدا كرد )ص(بعد از رحلت رسول خداشا: دنياي

ش روي هزارا: جري  زمغين انكه غالمكرد در حاليزندگي ميدر مدينه 

آمغد. طغال بغراي او ميهاي كردند و فقغ  كيسغهدر عراق و مصر كار مي

ه، آيغا ها قرار دادهمين پولآورد: در به دستمقصدش را تمام كسي كه 

 را داشته باشد؟  )ع(عليحاكميت حذف  يتواند دغدغهمي

كمتغر از  يكه راهي بغه حغاكميت ندديدچه چيز مي )س(زهرافاطمه

نبودند و چرا مردم تا آ: حدّ كه الزم بود در آ: زمغا:  )ع(حاكميت علي

مردم بغود چه چيزي مدّنظر پيروي نكردند؟  )ع(بصير نبودند و از فاطمه

آيا جز ايغن بغود كغه مغردم گمغا: را نهاميدند؟  )س(كه اعتراض فاطمه

توا: در زمين زندگي كغرد؟ كردند بدو: ارتباط با آسما:ِ معنويت ميمي



نيز همغين بغود كغه چغرا مغردم متوجغه چنغين  )س(و غم اصلي فاطمه

دارا: هاي زميني شد ديغنخطري نيستند كه اگر دين گرفتار انواع تعلق

شغوند كغه بغه دنبغال ني تبغديل ميگاپيشغهدر ظلمات زمين بغه تجارت

گردند و گرفتار ايست مغزي گشته و در ناايغت ياند و به عق  برمقدرت

توا: جامعه را مغديريت كغرد. ولغي از خغود شوند  با دين نميمدعي مي

ها به دين خدا رجوع كردند كغه امغروز مغدعي عغدم پرسند مگر آ:نمي

 عه توس  دين هستند؟ داد: به جامدين و سر و ساما: يتوا: اداره

د و از رازهغاي باشغ بين نداشتهچشم فاطمهما  يامروز هم جامعهاگر 

شغود مي يهايها و شخصغيتبه راحتي تسليمِ وعغدهآسما: بيگانه گردد 

خواهند با عقل زمينغي و منقطغع از آسغما:، جامعغه را مغديريت كه مي

ت رسغول هاي پغيش آمغده بعغد از رحلغكنند. امنيت و فتوحات و ثروت

هاي زيغادي ي اسغالمي شغد. سغرزمينحجاب اسالميت جامعه )ص(خدا

فتح شد اما براي فام حقيقغت اقغدام در خغوري نشغد، آنچغه بغه اختهغا 

سراسغرِ حيغات  )ص(رفت تجلي انوار الاي بود كه در زما: رسول خدامي

جامعه را در بر گرفته بود و در وراي زندگي ظاهري بر همغه جغا حغاكم 

متوجه بود تاريخي در حال وقوع اسغت كغه در  )س(ي مرهيهبود و زهرا

 گيرد.آ: تاريخ امرِ حياتيِ رجوع به خدايِ حضوري مورد غهلت قرار مي

تاريخ فراموشيِ نظر به  ،)س(زهرا يگرفتن شخصيت رازگونهبا ناديده

حقيقغغت و تجليغغات دائمغغي آ: شغغروع شغغد و مسغغلمانا: از درك بنيغغاد 

 )ع(اسماء الاي است در فرهنغس اهغل البيغت دينداري كه هما: نظر به

محروم شدند و عمالً تهكر به معناي واقعغي آ: در حجغاب رفغت و از آ: 

به بعغد در جوامغع دينغي از انكشغاف حقيقغت خبغري نبغود. در چنغين 

بود:ِ كغه رازگونغه، در حاليبغود، موهوع دشواري خواهد «راز»شرايطي 

كنغد و آدمغي را احاطغه مي داري تناا حالتي است كه سراسر وجوددين
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گشغايد و كغردار هاي كشم ناشده را در روح و روا: انسا: ميهمواره راه

انسا: با انوار الاي مأنوس اسغت و  بخشد، تناا در اين فضااو را حيات مي

ورزد. ايغن نغوع به اخالقي مناس ِ حهظ دائمي چنين انسي مبادرت مغي

وند در آ: نقغش دارد و نغه زندگيِ رازآلود، پرستشي روشن است كه خدا

 يك نوع پرستش مبام كه انسا: را از ارتباط با خدا دور نگه دارد. 

اي بوده است كغه حيات فعّال در هر دوره از تاريخ تشيع نيز به اندازه

 )س(زهغراي مرهغيه يحيغاتِ رازگونغه ياند بغه نحغوهشيعيا: توانسته

ي وقتغ سغقوط. نغدياين در )س(زهرا ليتقل درصدد و دهند مثبتي پاسخ

 عالم يهيانس حوراء يرازگونه تيشخص به نگاه ا:يعيش كه شدهيم واقع

 و كاسغتند فغرو زدهبتيمصغي بغانو كيغ حدّ در را او و دادند دست از را

 كغه شغدنديي هاجدال سرگرم و دنديند را اوي سازخيتار وي سازحماسه

 ،)س(هيمره زهراي يرازگونه تيشخص به نظر در بود انحراف كي عمالً

  .است شده داشته نگه پناا: همچنا: موهوع قتيحق كهيحال در

 با جريان مقابل )س(دوستي فاطمهفرق اسالم

 هغاانسغا: خلوت تا است راز يك )س(تناا شخصيت زهراي مرهيهنه

 در حضغرت آ:ي خيتار حضوري حت كند، دايپ را خود خاص رونق خدا با

 ميعظغ اريبسغي راز هم آ: و است راز سراسر شدند وارد كهيي ها صحنه

 راز گغريد نيغا كغه ديبشغنو بنده زبا: از را راز آ: ديدار انتظار اگر لذا و

 و حركغات به را خود توجه راز، به نظر كردِيرو با ميبتوان ديبا بود، نخواهد

يمغ خغود خِيتار طول در ملت ك. يميندازيب حضرت آ: گهتار و سكنات

چو: »فرمايند  ميخطبه آ: در حضرت. ماندب زنده )س(زهرا نور به تواند

ظَاَغرَتْ  -كرد، دورويي و نهغاق در شغما آشغكار شغد  رحلت )ص(پيامبر

كَةب النِّهغاقِ  خريغدار گشغت و هغر انسغا: و كغاالي ديغنْ بي -فيكبمْ حَسغْ



مالحظه كنيد حضرت چگونه شراي  « گمراهي دعويِ دينداري ساز كرد

كننغد تغا مردم جاغا: تحليغل مي را براي )ص(پس از رحلت رسول خدا

در آ: مرحله از تاريخ نگرا: وهغعي بغود كغه پغيش  يمعلوم شود چشم

دانست چه چيز در حال وقوع است. البته هميشه با ظاور هغر آمده و مي

اند و خواهنغد اند بودهديني افرادي كه به حقيقت آ: دين آگاهي نداشته

 كغه بغود نيغا كغرد نگغرا: را )س(بود ولي مشكلي كغه زهغراي مرهغيه

 و رفغت رو:يغبي واقعغ شناسغا:نيغد دست از جامعه تيهدا و تيحاكم

با نديد: راز و سرّ مستودع در شخصيت  )ع(يعل به نظر از غهلت قتاًيحق

بيگانه از  )ص(خدا رسول يههيخل مقام دري اعده و شد آغاز )س(فاطمه

ين هرگونغغه رازانديشغغي، عمغغالً هغغر قداسغغتي را ناديغغده گرفتنغغد. در چنغغ

 جاا:ي بزرگ بتيمص آمدينم صحنه به )س(شرايطي اگر زهراي مرهيه

 يمشكل جامعغه 17ي اگر اسالم، فاطمه نداشت.وا گرفت،يم فرا را اسالم

ديني اين نيست كه افراد منافق و دورو در آ: هسغتند، منغافق هميشغه 

ديني اين است كه مغردم نسغبت بغه  يبوده و خواهد بود، مشكل جامعه

ل چنين افرادي در امور اجرايغي و فرهنگغي حسغاس نباشغند. حضور فعّا

 شد متوجه و بود روروبه آ: با )س(اين بود آ: مشكلي كه زهراي مرهيه

هاي جامعه بغا آسغما: كه معنويت و ارتباط انسا: آمده دا:يم دري فكر

ي دينغي اش نيست و اين اساس ويراني يك جامعهاصلي يغي ، مسئله

 است. 

 بغه نظغري الاغ اءيغاولي همغه مانند كهيي جا آ: از ()سفاطمه زهرا

 و دارند نظري جزئي هاحادثه فوق ما زييچ به دارند، «وجود» و قتيحق

                                                 
نقوِ  )ع(الموؤمییناز امیر 115 ر ص «طفیللبحالةصفاطةةالز اَّاحبهجةح»حب نتاب صا - 17

الوُن...حوَحلَعةَّيحلَوالحفاطِةَة»...حفرمو نود  نید نه مي ؛ يعیوي بوه جوان «لَمْحيُعََّْفِحالْةُنافِقُونَحالضص 

 «.شدند...، اگر فاطمه نبو ، میافقین گمراه شیاخته نميخو م سوگید
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 آ: سغتيبايم آمدهشيپي حادثه مقابل در كه دنديشيانديمي رسالت به

ي امبغارزه بغه كه بودي اجباه گشود: از عبارت آ: و. رنديبگ عاده به را

 دوبغارهي نظم و برگردد اسالم به اسالم از رفته روح تا شود منجر مقدس

 بغهي كنون جاا: و شود برقراري آسمان يِمعنو اتيح وي نيزم انسا:ِ نيب

 . ابدي ا:يپا و برسد خود كمال و بلو 

حاكميتي به ميغا: آمغد كغه اسغالم را  )ص(بعد از رحلت رسول خدا

آبادي دنيغا براي صرفاً  اما اسالم را ،داشتميو آ: را دوست پذيرفته بود 

كه فرهنس فاطمي در عغين عالقمنغدي بغه اسغالم، خواست در حاليمي

خواهد پروراند كه حيات خود را در فداشد: براي اسالم ميانساني را مي

ما و نه فداشد: اسالم براي خود. در فرهنس فاطمي عزم ما آ: است كه 

 در تملّك اسالم باشيم، نه اسالم در تملك ما. 

تَودَع در با ناديده )ع(ض كردم غهلت از نظر به عليعر گرفتن رازِ مبسغْ

 ،)س(فاطمغه تيشخصغ بغه برگشغت با و شد آغاز )س(شخصيت فاطمه

آغاز مي شغود و  )ع(و اهل البيت پيامبر )ع(يعل سنت و رهيس به برگشت

رد و از غيبغت هغزار و يغگباألخره بشريت در جايگاه صحيح خود قرار مي

 بغهي شغيرازاند دوبغاره و ابغدييم نجغات )س(زهغرا رازِ يصدسالهچاار 

 شغد ديغناپد )ص(خغدا رسغول رحلغت از پس آنچه و گردديبرم تيبشر

كغه عغين حيغات اسغت و « وجغود»مواجاغه بغا راز يغا  18.كنديم ظاور

يابغد. شود و معناي خود را بغاز ميپرستش، تناا در آ: حالت محقق مي

خواهند بلكه خغود را بغراي اسغالم ها اسالم را براي خود نميديگر انسا:

 يند همغغهشغغد حاهغغردر همغغين راسغغتا  )س(زهرااطمغغهخواهنغغد. فمي

                                                 
 حضورت زموان آن  ر هنيحال  ر شو يم آشکار )س( همچیان نه قبر زهرای مرضیه - 18

وَحادْفِن ِیحلَیْلًاحفِیحلَبَِّْيحبِهَصذَاحََخْبَََّنِصیحکَبِیبِصیحرَسُصولُح»  بو ند فرمو  ع()يعل حضرت بهس()زهرا

 . ا ه خبر من به ا )ص(خد پیغمبر پدرم را نحوه اين بسپار، خاک به شبانه مرا! جان على« الل َهِ



عباس هم اسغالم را اميه و بنيد، بنينكنتحمل براي اسالم ها را مصيبت

بغر مغردم  )ص(ي پيغامبرو به عنوا: خليهغهنام اسالم  هخواستند تا بمي

 )ع(البيغتنغد، ولغي اهلمايخود را ارهاء ن يو نهس امّاره حكومت كنند

از آ: دفغاع و در حغدّ فغداكرد: جغا: خواسغتند اسغالم ميخود را براي 

و نگذاشتند نگاه وجودي از مغتن  اسالم شايد شدنددر راه همه و كردند

اسالم به نسيا: رود و به همين جات هنوز در زبا: مسلمانا: نظر به راز 

بغا درخشغندگي بيشغتر خورد، رازي كه با انقغالب اسغالمي به چشم مي

شغود و ادامغه ظاور كرد و انقالب اسالمي تناا با چنين نگاهي حهظ مي

هاي ها چشغمبه ما فاماند مواظ  باشيم دنياطلبي )س(يابد و فاطمهمي

 ما را از آسما: معنويت به زمين معطوف نگرداند. 

بغاز  )س(شناخت فاطمغهخلق از د  نفرمايمي )ع(حضرت صادقوقتي 

شود شناخت آ: حضرت كار هركسي نيسغت و ند، معلوم مياداشته شده

نسغبت تناا نه )س(شد:ِ خلق از شناخت فاطمهبايد بدانيم اين بازداشته

هاي سياسي گيريدر موهعحتي  استمطرح به مقامات معنوي حضرت 

هغا به كبنه آ:توا: نميها ناهته است كه به راحتي ايشا: هم رازها و رمز

اي است در يقتاً نگاه سياسي حضرت، حضور جاودانه. زيرا حقدست يافت

هغاي سياسغي زودگغذر بسغيار متمغايز اسغت. ايغن طول تغاريخ و از نگاه

اسغت كغه در هسغتي ريشغه دارد  يناپذيري دگرگو:ايدهسياست، هما:

گذرنغد و از ايغن جاغت از منظغر خلغق ولي عموماً به سغادگي از آ: مي

طور كغه از فاغم ز داشته شغد، همغا:شود و خلق از فام آ: باناپديد مي

تغير الاي محرومند. زيرا شناخت چنين حقايقي حياتي ديگغر را يذات ال

بينغي اسغت و مواجاغه و زيسغتن بغا راز و كند كغه همغا: ذاتطل  مي

 طلبد.حقيقت را مي
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و غهلغت از  )ص(با رحلت رسول خغدا« راز»هرچند نسيا: نسبت به 

در تغاريخ،  )س(بغا حضغور فاطمغه آغغاز شغد امغا )ع(فرهنس اهل البيت

مسلمانا: و بغه خصغوص بسغياري از شغيعيا:، توانسغتند در درو: افغقِ 

در رمز ميا: ظاور و خهايِ راز قرار گيرند و  )س(شده توس  زهراگشوده

از اين رو زبا: عرفا هنوز نشاني از راز دارد و آ: فرهنغس از فاغم حضغور 

ايغن اسغاس حضغرت محغروم نيسغت و بغر  )س(تاريخي زهراي مرهغيه

 .در كنار فقه و فلسهه بر عرفا: نيز تكيه دارد «هيعلتعالياهللرهوا:»اهللروح

 غدير افقي كه گشوده شد

اي »فرمايند  مسجد مدينه ميخود در  يدر خطبه )س(زهراحضرت 

نشسغتند و رفغاه مي ياي كه تا ديروز زير سايهيد؛ عدّهمردمف ! بدان يهمه

دار جامعغه تركاند، امغروز ميغدا:هاي فتنه را ميرفت سرِ اژدمي )ع(علي

كنند در شرايطي كه امكا: در اين جمله معلوم مي )س(فاطمه «اندف !شده

طغل پيروزي حق شديداً غير ممكن بوده و تناا كساني حاهر بودند بغا با

تا بتواننغد ابباغت اهغل  -مقابله كنند كه چشم بر ملكوت عالم دوخته باشند 

بغود كغه  )ع(گذاشت. عليپا به ميدا: مي )ع(علي -رندينگزي يباطل را به چ

ترين حقيقت خدا است و حيغات ترين واقعيات و حقيقينشا: داد واقعي

كرد و نه در فرار از شمشيرها. ولغي خود را در ارتباط با خدا جستجو مي

ند، يكار، خدا در خها رود و اميال انسغاني جغاي خغدا نشغ ياگر در ادامه

شود و تأكيد بر غدير براي آ: است كه خدا سست مي هاي دينداريپايه

 ي كارها در جاي خدا بنشغيند.در خها نرود و انسا: به عنوا: فاعل همه

غغدير؛ يعنغي » در سالگرد غدير فرمودنغد  «تعالياهللحهظه»مقام معظم رهبري



گزينش علم و تقغوا و جاغاد و ورع و فغداكاري در راه خغدا و سغبقت در 

 19«.ي ارزشي است... اين يك قضيهايما: و اسالم 

ايغن اسغت كغه يغك جريغا: بغه حاكميغت در فرق غدير بغا سغقيهه 

نيروهاي ارزشي حسّاس است و لذا بر فرهنس غغدير تأكيغد دارد و يغك 

هغا بغرايش ماغم اسغت. جريا: چيزهاي ديگري غيغر از حاكميغت ارزش

 ايغن غيغر ازيعني حاكميغت كسغي كغه فغدايي اسغالم اسغت و « غدير»

هم نغه اقتصغادي كغه بغه نهغع ، آ:است ميت سياسيو: اقتصادمحورحاك

يعنغي اسغت، خاص  ياكه رفاه و اقتصادي كه به نهع طبقهمردم باشد، بل

طلبا: سياسغي، البتغه بغا حهغظ خوارا: اقتصادي و قغدرتحاكميت ويژه

 هاي ديني.صيت ديني و نه حهظ ارزششخ

نغد و بيشغتر پغول كتوانغد بيشغتر فتحسقيهه يعني حاكميتي كه مي

بغر سغرِ  )ع(علي كه اگر اميرالمؤمنين و در اين راستا معلوم است درآورد

ند. چو: حضرت مو را از شوچنين ثروتمند نميخوارا: اينه، ويژكار آيند

 . كشيدندميماست 

گوينغد اگغر هغايي كغه ميخطاب به آ: ،ادامهدر  )س(حضرت فاطمه

گشت و ما كار را به عاغده مي شد در جامعه فتنه بر پاحاكم مي )ع(علي

خوابانغد:  شغما كجغا و فتنغه»فرماينغد  گرفتيم تا فتنه را بخوابانيم، مي

براي عمل خود باانه آورديد كه از ؛ «اِبْتِداراً زَعَمْتبمْ خَوْفَ الْهِتْنَةِ» «كجا؟ف !

و  )ع(گهتند اگر اميرالمغؤمنيناش ميامروزيتعبير به . ترسيديمفتنه مي

و روحغغانيو: سغغر كغغار بياينغغد،  بسغغيجياللّاغغي و حزب ا:جوانغغپيغغرو آ: 

لذا كسي را حاكم كردند كه شود. مي روند و فتنهروشنهكرها زير بار نمي

ي پذيرش او را داشته باشند، غافغل از آ: ي روشنهكرِ الئيك زمينهطبقه

                                                 
 .20/4/1369بیانات  ر ااريخ  - 19
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رسغد كغه يزيغد هغا تأكيغد نشغود كغار بغه جغايي ميكه وقتي بغر ارزش

 )ع(حسغينشود و حاصل آ: شاادت امام باز حاكم ميو:خوارِ ميمشراب

  20ف !خواهد بود

در آ: فضا روشن كردنغد روحغي كغه بغه حضغور  )س(زهراي مرهيه

حضرت حق در جامعه حساس نيست و به خهارفتن و ناپديدشغد: حغق 

چغه علغي شغخص تابغد، حغاال آ: برنميفامد، اشخاص معنوي را را نمي

جاست كه . راز اين مسئله در آ:ع()چه فاطمه و چه حسين باشد و باشد

به عنوا: « وجود»وقتي انسا: خود را به عنوا: اساس هستي تصور كرد، 

رود و زندگي ديگر با خلوت و تناايي با خغدا ي عالم، در خها ميراز همه

اوو غيبغت  )ع(همراه نخواهد بود و بغا شغاادت حضغرت سغيد الشغاداء

به عنغوا:  )س(را بايد فاطمهتجليات انوار الاي آشكار شد و معلوم شد چ

حوراء انسيه همواره در متن مناسبات فردي و اجتماعي مسلمانا: حاهر 

چه انغدازه  )س(زهرا يراند: شخصيت رازگونهباشد و خسارتِ به حاشيه

 زيانبار است.

ي حضغور و خهغاي جاغا: اسغالم هنغوز از نحغوهعجي  اسغت كغه 

كغه در عغين آ:« راز»كه عبرت الزم را نگرفته است. در حالي  )س(زهرا

كند. تا هغركس نتوانغد آ: كند در هما: حال امتناع ميخود را ظاهر مي

را درك كند و اين خاصيت هر رازي است كه در عالم وجود دارد و تناغا 

توانند در ذيل فرهنس غدير در نظغام اسغالمي درسغت انجغام كساني مي

د و اگر يك چشم به ظاور و خهايِ راز را بهامن يوظيهه كنند كه قاعده

حضور رازهغا در عغالم بغر  يهاي خود دارند چشم ديگر را از نحوهبرنامه

شغا: نشغوند و سرنوشتشغا: بغه يهاندارند تا گرفتار ناپايغداري در برنامه

                                                 
«  ر قتلراه )ع(راز شا ی امام حسین»اوانید به نتاب موضوع ميبیشتر اين بررسي برای  - 20

 فرمايید.( رجوع «نشیده شد؟ ع()حسینچه شد نه نار به قتِ امام»از همین مؤلف )قسمت 



آينغغدگي آ: گغغره نخغغورد و عمغغالً از سرنوشغغت فرهنغغس مدرنيتغغه و بي

وا: اسغاس بغه عنغ -گري الاي در امور محروم شوند و حضرت حغق هدايت

 ها را به خود واگذارد.آ: -راز

 )س(ي فاطمغهزد: خانغهتناا منجر بغه آتغشبه خود واگذاشتگي نه

كغغه فغغرداي آ: روز شغغود هايي منجغغر ميگغغردد بلكغغه بغغه تصغغميممي

 )س(اي كه با چشم برداشغتن از فاطمغهكنند. جامعهرا شايد  )ع(حسين

شغد برايش ماغم بي به صورت غرتوسعه و غهلت از رازهاي عالم ملكوت، 

ها را به چيزي نگرفغت بغه كمتغر از شغاادت امغام و تجلي ايما: بر قل 

او را و طغرز تهكّغر او را مغزاحم خغود شغود، زيغرا راهغي نمي )ع(حسين

فامغغد تغغا جايگغغاه و معنغغاي پيغغدا و ناپيغغدابود: راز را نميدانغغد مي

هاي معنوي را در هستي بهامغد و بغه تعغادل الزم برسغد. لغذا شخصيت

گوييد براي دفع فتنه، فرمايند  شما كه ميميدر ادامه  )س(حضرت زهرا

قَطبوا وَ اِ:َّ جَاَغغنَّمَ لَمبحيطَغغة  اَال؛ فِي»را حغغذف كرديغغد علغغي  الْهِتْنَغغةِ سغغَ

كار در فتنه سقوط كرديد و جاغنّم ؛ بدانيد كه خودتا: با اين «بِالْكافِرين

امغي در امغور سياسغي كلمغات رازهغاي مبا اين  .بر كافرا: محي  است

را مطغرح  ايفتنغهروشن شد و شيعه معنا پيغدا كغرد. سياسغيو: عغالم، 

و د نغها را از بين ببرحاكميت ارزش كنند تاسازي ميو يا فتنهد نماينمي

شيعه تناا مكتبغي اسغت كغه در چنغين فضغايي از مقاومغت دسغت بغر 

ع حاكميغت مغانانغد و سغازا: خودشغا: فتنهدانغد فتنهدارد، زيرا مينمي

 هغاي الاغيهغدّ ارزش هايياي شغعارو اگر هم عدّهخواهند بود ها ارزش

است كه به جاالغت نسغبت بغه حقغايق  ييهاآ:گرمي دهند به پشتمي

بخشغغند و آ: شغغعارها را در مقابغغل ديانغغت معتبغغر غيبغغي رسغغميت مي

هايي را كه از ارزيابي و فاغم جسغم انسغا: و جسغم شمارند و انديشهمي

آورند، در حدّي االتر نرفته است، غايت علم انسا: به حساب ميطبيعت ب
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شده در زمغين را بيشغتر هاي موجوداتِ منقرضكه بيرو: كشيد: فسيل

شناسند تا ظاغور داد: حقغايق موجغود در به عنوا: علم به رسميت مي

 عالم غي  و معنا را. 

 هدايت مردم، به دست مسئولين است

و از شما اين كار خيلي بعيد بود  «اتَ مِنْكبمْف !فَاَيْا»در ادامه فرمودند  

در  )ص(كه اصغحاب رسغول خغداحاكي از آ:؛ «يدف !پذيرفتچه زود رنس »

رفغت در ابتدا همراه با آ: حضرت راهي را شروع كردند كغه انتظغار نمي

ي راه انتخاب ديگري نمايند و اين نكته نيغز در ايغن جملغه ناهتغه ادامه

ها را بغه عاغده داشغته هاي پاك مسغئوليتسا:ان اگر در جامعهاست كه 

شوند و اگغر ميتر پذيرند و پاك و پاكرا مي مسئوال:،مردم رنسباشند، 

دست گيرند مغردم نيغز ها را بههاي سطحي و دنيا طل  مسئوليتانسا:

مغردم  ،با پاكيِ مسئوال:توا: ميپس  .پذيرندميها را رنس آ:به سرعت 

بغه دسغت حاكميت جامعغه كه غيرممكن است اين نگه داشت و  را پاك

و مردم به تقوا و تعالي گغرايش نداشغته متعالي و متّقي باشد هاي انسا:

حضغرت رو شغود. بغر همغا: مبنغا باشند و جامعه با انواع انحرافات روبغه

اند شغا: شغبيه:قدر كه مردم به مسئوالفرمايند  اينمي )س(زهرافاطمه

و حساسغيت آ: حضغرت بغا توجغه بغه  نيستندبه پدر و مادرشا: شبيه 

آ: حضرت به آ: جات اسغت كغه بغا  هايهگريچنين امر مامي است و 

ي شغاكلهنسغلي گمغراه گغذرد كغه چيغزي نمي )ع(حذف حاكميت علي

دهد. زيرا وقتغي حاكمغا: حقغوق شغاروندي مثغل جامعه را تشكيل مي

نگذارنغد را رعايت نكنند و به مالكيغت افغراد احتغرام  )س(زهراي مرهيه

تر بود. حضرت دارند با انتقغاد از تملغك بايد منتظر خطرات بسيار بزرگ

ي جاغا: اسغالم را متغذكر فدك توسغ  هيئغت حاكمغه فراينغد آينغده



شغود. اگغر شوند كه در آ: حال هيچ حقوقي به رسميت شناخته نميمي

كه مغن بغه او كغردم  يتوما: از من برداشت و شما از اعتراهكسي يك 

تجغاوز  به فرهنغس -ستيك توما: پول قابل توجاي نيكه -ر كرديد ساده عبو

 بغر )س(ايد. حساسيت حضرت فاطمهبه حقوق ديگرا: رسميت بخشيده

آ: حضغغرت اسغغت تغغا روشغغن كننغغد هيئغغت حاكمغغه شغغعار  فغغدك،ي رو

اي تواند پاسدار حقوق افغراد باشغد و در چنغين شغرايطي بغه آينغدهنمي

گرايي و خوشغبيني گونه آرمغا:انيد اينپيشرفته اميد نداشته باشيد و بد

كنيد جز ناكامي به همراه ندارد و كه شما با حذف امام معصوم دنبال مي

داريد حركتغي ي خود برميهر گامي كه در اين فضا براي ساختن جامعه

 است در جات پايا: زندگي آرماني كه اسالم براي شما آورده بود.

اي اسغت كغه بغا نتيجغهدر  )س(گيري حضرت فاطمغهظرافت موهع

د، و يغغآاعتغغراض بغغه تملغغك فغغدك بغغه هيئغغت حاكمغغه پغغيش ميطغغرح 

نمود: توهّمي است كغه جامعغه گرفتغار آ: شغده بغود و حضغرت روشن

شغود جامعه با چيزي مواجغه مي ،كنند در اثر آ: حاكميتبيني ميپيش

از  )س(زهراكه تالش داشت از آ: عبور كند و حركات و سغكنات فاطمغه

راز و رمغزي كغه جاا: اسالم را متذكر شغد،  راز و رمز ناكامي آ: طريق

به عمق آ: دست يافتند، كغه انسغا: در هاي دقيق و راز بين فق  انسا:

توفيق ساختن خود و جامعه را دارد كغه در كنغار كتغاب وَحغي،  يهنگام

ي مديريت جامعه مغدّ نظغر خغود داشغته باشغد كغه انساني را در صحنه

 سماء است. ي بين ارض وواسطه

در سراسغر شخصغيت خغود رازي  )س(گوئيم فاطمهكه ميآ: يمعنا

تغواني پيدا و ناپيدا است از اين جات است كه از يك طرف به راحتي مي

كه به ظاهر آبغي از آبغي تكغا: بخغورد و از او را ناديده بگيري، بدو: آ:

واهغد ثمر و پوچ خهايت بيطرف ديگر اگر او را ناديده بگيري تمام تالش
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متوجه قرب و ببعد معنوي افتي. كساني كه بود و در ناكامي كامل فرو مي

بغاري هاي زيا:چغه خسغارت )س(گرفتن فاطمهفامند ناديدههستند مي

اي كغه نيغاز دارد مغاوراء آورد، جامعغهبراي فرهنس يك جامعه پيش مي

سغت ق نظر كند تا در تعادلي كغه نيازمنغد آ: ايعالم محسوسات، به حقا

  ندگي نمايد و محرم سرّ عالم و آدم شود.ز

 )س(معناي مقابله با فاطمه

اي كغه باشغد، ، با هر باانغه)س(كه مقابله با فاطمهمالحظه فرموديد 

 راز، چنگغال كشغيده شغد و كه بر روي معنويتِدهد خبر از شرايطي مي

در تاريخِ صدر اسالم و با نقشي كه حضغرت بغه عاغده  )س(وجود فاطمه

و روشن شد چگونه بغا رحلغت  رساند هابه گوشين خبري را گرفتند چن

ي آ: زما: با حقيقت به وجود آمغد انهصالي بين جامعه )ص(رسول خدا

و يك نوع تمايالت كاسبكارانه جاي تمايالت معنوي نشست و عربيت به 

 جاي اسالميت جا: گرفت. 

نغه يغك  و بودناهته يك فكر آ: خانه زد: در پشت آتشمعلوم شد 

شغناخت را  )س(فاطمهتوا: نميدر ابتداي امر و به همين جات  صشخ

ا: حضرت را بشناسيم زيرا آنچه واقع دشمني بتوانيم انديشهكه مگر اين

يعنغي چيزهغا  ،«تبعرَفب األشياءب بِأهدادِها» اند گهتهشد تقابل دو فكر بود. 

خت ده در شغناتوا: شناخت، آري اين قاعميباتر ها را به كمك هدّ آ:

تغوا: از طغرز فكغر و عمغل و ميخوبي است،  ينسبيِ موهوعات، قاعده

هاي متمغادي ظاغور كغرد، بهامغيم كه در طول سال )س(دشمنا: زهرا

چگونه بوده است كه اينا: شخصيت او را بر نتابيدنغد و ايغن  )س(فاطمه

 چنين عجوالنه با او برخورد كردند. 



در  )ع(البيغتاهل يو همغه )س(زهرافاطمهحضور  ينحوهعرض شد 

 ،ها مشكل استجات شناخت آ:همينو به است نورحضور مثل جامعه، 

همچنغا: روزگغار تغا آخغر روزگغار خورشغيد  گغر از اولِطور كغه اهمين

 خورشغيد غغروبوقتي ولي ، فاميد نور يعني چهنميكسي  درخشيدمي

علوم م «روشنايي»و « تاريكي»ي بين مقايسهاز طلوع نمود و دوباره كرد 

دادِها» اين معنغيِ و چيست« نور»شود مي ياءب بِاَهغْ  اسغت. «تبعْغرَفب االَشغْ

 )ع(در راستاي تحميل حاكميت خغود بغر علغي )س(زهرادشمنا: فاطمه

 يداختند و بغا تمغام عصغبانيت درِ خانغهانآ: حضرت ريسما: به گرد: 

كردنغد، تملغك فغدك را  يدهكغده 21را آتش زدنغد. )س(زهرا يفاطمه

در مغورد  )ص(اهللكغه رسغولاي را شكستند، فاطمغه )س(اطمهفحرمت 

اگغر «. آزار او آزار من است و آزار مغن، آزار خغدا اسغت  »ندفرمودايشا: 

                                                 
حضورت و آن برخوور  عجیوب بوا  )س(فاطموه حضرت یز ن  ر  خانه ر مور  آاش - 21

چیود فشوار بو نود نیوز هرنوه سو ت احت تسوی عالوه بر متون شیعه، حت ي مورخین اهِ ع()علي

( 19، ص2و ج 134، ص1البالغوه )جالحديود  ر شورح نهجابيابنانود. واقعه را ذنور نر ه ،ناقص

  ع()فرسوتا  و از او بیعوت خواسوت، و علوي  ع()علوي گويد  ابوابکر بوه  نبوالپس از ذنر سید مي

خووو   يوود و گفووت  عموور را  ر خانووه  ای از آاووش بووو . فاطمووهبیعووت نکوور  و بووا عموور شووعله

ح ع()ی ٌفیةاحجاءَحبِهِحاَبُوكِحوَحجاءَحعَلِصحي؟حلالَ:حنَعَمْ،حوَحذلِكَحاَلْویبابحیلاًحعَلَالْخَط ا !حاَراكَحمُحََّ ِابْنَيَ»

مورا آاوش بزنوي؟ گفوت  آری، و ايون  یخواهي  ر  خانوهبییم نه مي؛ ای پسر خطاب! مي«فَبايع

 آمد و بیعت نر .  ع()است، و علي ز ن  ر آنچه پدر او آور ه، استوارارآاش

از ذنور نیید، نه مورخین اهِ سی ت عا اشان آن است نه  ر آنچه روايت ميبا اوجه به اين

اواري ي و اگور متوج وه شووند  ر روايوت نییود نید خو  اری ميآنچه برايشان مشکِ ايجا  مي

چیوین فضوايي روايوات نشید، بايد  ر نیید از روايت خو   ست ميعلیه خلفاء روايت مي ،خو 

وَا ِحمصاحبصايَعَح»گويود  ميسعیدثقفي با طرح سوید روايوت بنها را بررسي نر . چیانچه ابراهیمآن

نوه ؛ يعیي به خدا سوگید علي با ابابکر بیعت نکر ، مرر اين«اله ُخانحلَهْحدَخَلَحبَیْتِهِحيعَلِی ٌحکَت یحرََ

 (.395، ص10اهراني، ج حسییيهللاشیاسي، آيت يد  و   اخِ خانه شد. )امام
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شغود معنغي حضغور تغاريخي ها درسغت تحليغل دشمنياين نوع معني 

اي اسغت و روشن خواهد شغد. اگغر موهغوع، موهغوع سغاده )س(فاطمه

تكيه زده است و از هويت و مشروعيت هيئت حاكمه در جايگاه محكمي 

اي عمغده زيغچ )س(الزم برخوردار است و حضور و عغدم حضغور فاطمغه

دارد كه از طريغق هيئغت حاكمغه همه حساسيت چه معنايي نيست، اين

به عنوا:  )س(شود؟ اگر فاطمهاظاار مي )س(و فاطمه )ع(نسبت به علي

باشد و هر نميي جامعه به صورتي فعّال حامالك رهايت خدا در صحنه

كرد، آيغا تصغور مسغلمانا: چه بايد اعتراض كند، سكوت مينسبت به آ:

ا بغ )س(ي طغاهرهد كغه صغديقهشهماني ميدر جاا: اسالم از مسلماني

 بغا بغازخوانيِ گغذرد كغهاعتراض خود آ: را نشا: داد؟ مسلّم چيزي نمي

هغاي با حركات خود جايگغاه جريا: )س(تاريخي كه در آ: تاريخ، فاطمه

شغود و دوبغاره صدر اسالم را روشن نمود، تغاريخ قدسغي مغا شغروع مي

 گردد. زندگيِ همراه با راز به بشريت برمي

چنگغال  )س(زهغرا يفاطمغه يكغه بغر چاغرهمغا از اين»عرض شد 

دشغمني معنويغت راز و كغه بغا  هفاميديم شغراي  طغوري بغودكشيدند 

يخ غير قدسي ما در جاا: و اين خبر حكايت از آ: دارد كه تار« شدهمي

تمغام مغردم مدينغه جا شروع شده و اين در حالي بغوده كغه اسالم از آ:

اي از جغا: مغن اسغت، فاطمغه پغاره  »اندفرموده )ص(دانستند پيامبرمي

كس او را رعايت كند، مرا رعايت كرده و هر كس او را آزار دهغد، مغرا هر

بعغغد  )س(طمغغهحضغرت فاو همغغين مغردم شغغنيدند  22،«آزار داده اسغت

من از اين دو پيش خغدا شغكايت »فرمود  ازمالقات با خليهه اول و دوم، 

و مغردم از آنچغه بايغد انجغام  «ها غضغ  دارمكنم و من نسبت به آ:مي

                                                 
 و االن اف. ةالغیر، باب ذَب   الرجِ عن ابیته في37، ص7، ج«صحیح ب اری» - 22



دادند كوتاهي كردند و از اين جات تاريخي كغه بغا قداسغت تمغام در مي

از شروع شد در خهغا رفغت و از آ: بغه بعغد ديگغر  )ص(زما: رسول خدا

ها خبري نيست و خداونغد مغردم را بغه خغود تجليات انوار الاي در قل 

واگذاشت و مردم نيز به جاي جستجو از خدا گرفتغار جسغتجوي دنيغاي 

 بيشتر شدند.

  )ص(خ محمديي، برگشت به تار)س(برگشت به فاطمه

هجري به عنوا: يك مغور  اهغل سغنّت  270قتيبه متوفاي سال ابن

بَكْرِ اِنْطَلِقَ بِنا اِلي فاطِمَةَ قالَ عبمَرب لِأبي»آورده   ياسةاالمامة والسدر كتاب 

فَإنّا قَدْ اَغْضَبْناها، فَانْطَلَقا جَميعاً، فَاسْتَأذَنا عَلي فاطِمَة، فَلَغمْ تَغأْذَ:َ لَابمغا، 

اِلَغي الْحغائِ ِ فَأتِيا عَلِيّاً فَكَلَّماهب فَاَدَخَلَابماها، فَلَمّا قَعَدا عِنْدَها حَوَّلَتْ وَجْاَاا 

يعني عمر به ابابكر گهت  با من بيغا  ؛«فَسَلَّما عَلَيْاا فَلَمْ تَربدّب عَلَيْاماالسَّالم

ايم. هغر دو تا برويم به سوي فاطمه كغه او را ناراحغت و غضغبناك كغرده

ورود خواستند، حضرت اجازه ندادنغد، خغدمت  يآمدند و از فاطمه اجازه

دند و حضرت را واسطه كردنغد، بغاالخره آمدند و با او صحبت كر )ع(علي

صغورت  )س(زهرانشستند، فاطمه )س(چو: داخل شدند، نزديك فاطمه

قتيبغه در ادامغه ها برگرداند و روي به سوي ديوار كغرد. ابنخود را از آ:

گويد  ابابكر شروع به سخن كغرد تغا علّغت برنگردانغد: فغدك را بغه مي

ا بخغوانم بغراي شغما سغخني از فرمود  آي )س(فاطمه توجيه كند، فاطمه

هغا گهتنغد  كه بدانيد و به آ: عمل كنيغد؟ هغر دوي آ: )ص(رسول خدا

مَعا رسغول»  فرمود )س(آري. فاطمه يَقبغول   )ص(اهللاَنْشَدبكبمَا اهلل اَلَمْ تَسغْ

خَطي، فَمَغنْ اَحَغ َّ فاطِمَغةَ  رِها فاطِمَةَ مِنْ رِهايَ وَ سَخَ ِ فاطِمَةَ مِنْ سغَ

خَ َ فاطِمَغةَ فَقَغدْ اِبْنَتي فَ قَدْ اَحَبَّنِيّ وَ مَنْ اَرْهي فاطِمَةَ اَرْهاني وَ مَنْ اَسغْ

نشغنيديد  )ص(خدادهم آيا از رسغولشما را به خدا قسم مي ؛«اَسْخَطي؟
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گهت  رهايت فاطمه، رهايت من است و خشم فاطمه، خشم مغن كه مي

و هركس  است و هركس فاطمه دختر مرا دوست دارد، مرا دوست داشته

فاطمه را راهي كند، مرا راهي كرده و هركس به خشغم آورد فاطمغه را، 

را نشغنيديد؟ گهتنغد   )ص(مرا به خشم آورد. آيا اين سخن رسغول خغدا

فَغغإنّي »  فرمغغود )س(شغغنيديم، فاطمغغه )ص(آري، ايغغن را از رسغغول خغغدا

هَيْتبماني وَ لَئِنْ لَقيتب النَّبِي ابشْاِدبااهللَ وَ مَالئِكَتَهب  اِنَّكبما اَسْخَطْتبماني وَ ما اَرْ

گيغرم كغه شغما بغه جغاي خدا و مالئكه را شغاهد مي 23«لَاَشْكبوتبكبما اِلَيْه

كغغه در رهغغايت مغغن كوشغغا باشغغيد مغغرا بغغه خشغغم آورديغغد و چغغو: اين

را مالقات كنم، شكايت شغما را بغه سغوي او خغواهم بغرد. و  )ص(پيامبر

نشا: دادند كغه  )س(زهرا يهبدين طريق و با اين برخورد حضرت فاطم

، )ع(اي غيغر از علغيو تشغكيل هيئغت حاكمغه )ص(با رحلت رسول خدا

نيسغغت و  )ص(تغغاريخ محمغغد يتغغاريخ ديگغغري شغغروع شغغده كغغه ادامغغه

را  )ص(رفتن از تغاريخ مقغدسِ محمغدياينجاست كه تا ما معناي بيرو:

نيم گذرد را درست تحليل كتوانيم آنچه در جاا: اسالم مينهاميم نمي

برگشت نكنيم بغه تغاريخ مقغدس  )س(فاميم چرا تا به فاطمهو نيز نمي

 ايم.برگشت نكرده )ص(محمدي

قدر مقدس اسغت كغه آ: )س(دانستند فاطمهمردم مدينه مي يهمه

همغه مغردم و بغا اين ديغد كند، روي باشت را نخواهغدغض  سكبه هر

در آ: مرحله آمده نقش مردمي خود را مدينه نتوانستند در شراي  پيش

از انصغار از  )س(ي زهغراي مرهغيهاز تاريخ درست انجام دهنغد و گاليغه

همين جات بود كه چرا نسبت به خزا: پيش آمده بعد از باار تغاريخي، 

                                                 
و  لتیبةنقِ از ال حاح ما أاى به ابن  307، ص  7الغدير فى الکتاب و السیه و اال ب، ج - 23

 [.(124 -123/ 4] 214/ 3[، أعالم الیساء  20/ 1] 14/ 1  اإلمامةحوحالسیاسةالجاحظ)



عزيمت باار تغاريخي اسغالم  يكه نقطهاند. در حاليساكت و سست شده

انغاتي را شمشيرهاي همين انصار به ظاور رساند و با جاادي روحاني امك

هاي سال جاا: اسالم از آ: تغذيه كرد و معلوم را آشكار نمودند كه سال

نيست چرا يك مرتبه در شراي  پغيش آمغده ايغن چنغين سسغت عمغل 

 كنند.ي خود در مقابل خواص قريش پاسداري نميكنند و از گذشتهمي

بغه جغاي در مغتن تغاريخ  )س(زهغرا ها رازهايي است كه فاطمغهاين

پيغدا و اي از شخصغيت نمونغه )س(زهغرا قبر پناغا: فاطمغهآيا  ،گذارده

نغد  مغرا نكمغيحضرت وصغيت  خودِ كه شخصِو اين ناپيداي او نيست 

در سرتاسغر او ايغن طريغق صغداي از تا اي باشد باانه 24شبانه دفن كنيد

بغه حقغايق اي باشد كغه در آ: مغرز بغين ايمغا: تاريخ بپيچد و اعالميه

 تا قيامت در آ: ترسيم شده باشد؟ف !ه، كارانقدسي و اسالم كاس 

 فهم فاطمي

اي اعتغراض بغه انديشغه ،)ع(به حغذف علغي )س(زهرااعتراض فاطمه

دهد اسالم را بغه زعغم خغود تصغحيح كنغد و است كه به خود اجازه مي

را كه حقيقتاً امري قدسي بود، پشت سر بگذارد  )ص(ي رسول خداسيره

بغا آ: بصغيرت  )س(فاطمغه وكغرد:ِ معنويغت اسغت و اين آغاز فراموش

                                                 
باب غوزوه ال یبور هسوت نوه   55، ص 3و صحیح ب اری ج  263 ر ارشا القلوب ص  - 24

علي، فاطمه را  ر شب  فن نمو  و خو  بر او نماز گزار  و ابووبکر را خبور نکور .  ر اخت واص »

 یعظمت و جاللت و سوعه یفرمو   هفت نفرند نه به واسطه  ع()هست نه علي 5شیخ مفید ص 

ها را ندار ، به واسوطهنید و استعدا  احمِ آنها ایري مينمو ن آنزمین برای حمِ ها،روح آن

گیريد و بواران بور شوما رسد و مور  اعانت قرار ميهاست نه به شما روزی ميفیض وجو  آن ی

ها هسوتم و ايشوان از بار ، از ايشان است سلمان و مقدا  و ابوذر و عمار و حُذيفه و من امام آنمي

 نماز گزار ند. )س(هايي هستید نه بر فاطمهآن
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 يبا مشخصهاي جباهمتوجه شد و لذا اصل قضيه را خوب آسماني خود 

مقدس دانستن قرآ: و سنت در مقابغل سغكوالركرد: ديغن و دينغداري 

هغايي كغه بسغياري از ابعغاد ديغن را ناديغده هاي قرائتگشود تغا جوانغه

 گيرند بر اسالم بخشكاند.مي

يند تغا احتغرامش محهغوظ بمانغد و تواند ساكت بنشنمي )س(فاطمه

دانغد و مغدعي اسغت ميرا عصغري  )ص(رسغول خغدا ينگاهي كه سيره

عغغدالت و معنويغغت سكوالرشغغده را  ي آ: حضغغرت گذشغغته اسغغت،دوره

 جايگزين عدالت و معنويت حقيقي بكند. 

كساني بغه ميغدا: آمدنغد كغه شخصغاً  )ص(بعد از رحلت رسول خدا

ي نبودند و در عين رعايت آداب ديغن، مذهبي بودند ولي شخصيتاً مذهب

هاي دين آگاهي الزم را نداشتند و بغه زعغم خغود ي آموزهنسبت به همه

طور كغه در زمغا: رسغول پروراندند، هما:عزم اصالح اسالم را در سر مي

نمودنغغد و ايغغن همغغا: خغغ  بغغه آ: حضغغرت امغغر و ناغغي مي )ص(خغغدا

فتغار اسغت و زهغراي سازي بود كه امروز جاغا: اسغالم بغه آ: گرالئيك

فاميدنغغد هغغا بغغه خغغوبي مياز ابتغغدا متوجغغه آ: بغغود و آ: )س(مرهغغيه

گويد و چو: در مقابل او استدالل مشخصي نداشغتند چه مي )س(فاطمه

 به تقابل فيزيكي دست زدند. 

، )س(زهغرا در قبال فاطمغه )ص(پيامبر هايو گهتار هاخالل رفتار در

نقغش خاصغي بغراي حضغرت  )ص(شود رسغول خغداخوبي معلوم ميبه

خوبي بغه بهتوانستند مسلمانا: مياند. و اسالم قائل يدر ادامه )س(زهرا

ولي  است )ص(ص رسول خداخااين موهوع پي ببرند كه او مورد عنايت 

 )س(انغد فاطمغهمتوجه )ص(گويا به راز مسئله پي نبردند كه رسول خدا

شود سياست اسالم از در آينده مانع انحطاط اسالم خواهد شد و مانع مي

 ديانت آ: جدا گردد.



روشن كردند هيئت حاكمه آ: طور كه شايسته است بغه  )س(فاطمه

گوشغزد كردنغد  )س(اي كه زهراي مرهيهنبوت اعتقاد ندارد و فام نكته

تناا براي آ: دورا: بلكه براي اين دورا: نيز بسيار سغخت اسغت ولغي نه

 يين جاغت بعغد از خطبغهظاهر شد و به هم )س(اين در كلمات فاطمه

خليهه در مسغجد مدينغه بغاالي منبغر رفغت و گهغت   )س(حضرت زهرا

كه جز به  25فرستند، مثل طحالاند و زنا: را ميمردا: در خانه نشسته»

ندارنغد؛ و زنغا: را هغا نيغز جغز بغه فتنغه عالقغه نغدارد، اينفحشا عالقه 

بغود كغه دمغش هغا را زد، روبغاهي فرستند. مردمف ! اين كه ايغن حرفمي

و اين عكس العمل باترين گواه است بر حقانيت سخن  26«.شاهدش بود

شغغده را تمام )ص(رسغول خغغدا ي؛ دورهكغغه هيئغت حاكمغغه )س(فاطمغه

را بغه خغدا )ص(با شكستن حريم دختر پيامبر، حغريم پيغامبرداند و مي

در مغورد  )ص(پيغامبر يهمغه توصغيهراستي آ:گذارد، زير پا ميراحتي 

جاغا: راز بيغداري  )س(فاطمغهتغا براي چنغين روزي نبغود  )س(فاطمه

ي را رابطغه )س(و فاطمغه )ص(ي بين رسول خغدااسالم گردد؟ ما رابطه

هاي ها را بغه نقطغهبينيم كغه انسغا:انگيز مغيبين اجزاء يك كلِّ شگهت

ها معلغوم ي دورا:كشانند تا راه رستگاري در همهعميقي از حقيقت مي

 باشد. 

                                                 
 .بر هسر مينه  ر ع ر جاهلیت به یمشهور یفاحشه - 25

بن ابو زيد ب ری ن ابوبکر را بر نقیب ابويحیي، يحیيگويد  اين س یاالحديد ميابيابن - 26

يود. گوزنود، بوه صوراحت ميزند؟ گفت  نیايه نميخواندم و گفتم  ابوبکر به چه نسي نیايه مي

پرسیدم. خیديد و گفت  مق و ش علي اسوت. گفوتم  گفتم  اگر س ن او صريح است از او نمي

اين س یان اید، علي است؟! گفت  بلي، پسرنم! حکومت اسوت! گفوتم  ان وار چوه  یروی همه

گفتید؟ گفت  از علي طرفوداری نر نود، اموا او ارسوید فتیوه برخیوز  و آنوان را نهوي نر )شورح 

 (.214ص 16البالغه جنهج
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 و اتمام حجّت براي همه ()سفاطمه

زيغرا از يغك طغرف بغود شده سخت مردم گيري شراي  براي تصميم

 )ص(ي پيغامبر، خغود را بغه رسغول خغداهيئت حاكمه به عنوا: صحابه

ي اي قرار داشغت كغه از همغهفاطمهكردند و در طرف ديگر منتس  مي

كرد، چه در سخنا: منطقغي كغه بغر جاات حجت را بر همگا: تمام مي

داشغت و چغه در  )ص(ا: آورد و چغه در نسغبتي كغه بغا رسغول خغدازب

او به همگا: گهته بغود. مغورخين  يدر باره )ص(سخناني كه رسول خدا

محقري بيرو: مدينغه داشغت. روزي  يي اوّل يك خانهاند  خليههنوشته

او را همراهي كنند تا خطري تاديغدش با شمع خواستند كه خليهه شد، 

ال المغواي بر منف ! خليهه شدم كه از شغمع بيت»گهت  كرد و گريهنكند، 

تغا آخغر عمغرش هغم بغه ظغاهر از  «.كنم؟ف ! من هستم و يغك بغزمصرف

خغورد، در المال هيچ حقوقي نگرفت، يك بز داشت كه شيرش را ميبيت

كرد و حغال استهاده ميكاشت، و از محصولش يك زمين كوچك هم مي

يكي را انتخاب  )س(بين او و فاطمهمسلمانا: در آ: مرحله از تاريخ بايد 

كغه بتواننغد متوجغه كنند و اين انتخاب، انتخاب آساني نيسغت مگغر آ:

رسالت تاريخي خود بشوند و منشأ اعمال آ: دو را بشناسند تا دينغداري 

د بغه يغها دنبغال نكننغد و بداننغد ديغن باافراد را در حدّ ظاهر اعمال آ:

دگا: را درست تغذيه كنغد و تناغا ترين شكل در صحنه باشد تا آينكامل

با انساني كه معصغوم باشغد چنغين چيغزي ممكغن خواهغد بغود. و ايغن 

با ايغن نگغاه مغردم را متوجغه  )ص(است و پيامبرروح فاطمي ي شاخصه

مغردم را توانغد دانست تناا اوست كه مينمود، چو: مي )س(زهرافاطمه

زنده ماند تا  )س(رازه يانگيزي نجات دهد. فاطمهچنين شراي  فتنهدر 

د و وقتغي نغد و حجّت را براي همگا: تمام كنناين پيام را به مردم برسان

در ديگر طاقغت مانغد: در ايغن دنيغا را مسئوليت خود را به پايا: رساند 



شناسغد و خود نديد. از آ: به بعد هركس بخواهغد خطغا نكنغد راه را مي

حقيقت متصل  قدرت حقيقي در روحي است كه به يداند سرچشمهمي

است، اين چيزي بود كغه شغيخ فضغل اهلل نغوري بغا تأسغي بغه زهغراي 

ي مشغغروعه تأكيغغد كغغرد و خطغغر فاميغغد و بغغر مشغغروطه )س(مرهغغيه

 شد: را چيز مامي ندانست. اعدام

متوجغه شغدند هيئغت حاكمغه اگغر  )س(زهرا يكردم؛ فاطمهعرض 

را  هاي آ:نمونغهاند كه اند شخصيتاً در صدد تغيير اسالمشخصاً مسلما:

فاميد چيغزي بنغا اسغت  )س(و فاطمه 27توا: در تاريخ مشاهده كرد.مي

تأكيد گردد كه به حاشيه رفتغه  يهايجانشين وَحي الاي شود و بر ارزش

 يالاي حغاكم شغود. در حاكميغت اراده يبشري بر اراده يبودند و اراده

خواهي اي حقشكند تا همه خود را در دريها ميي خودخواهيالاي همه

گويد و مردم با زبا: انبيغاء غرق كنند و همه هما: را بگويند كه خدا مي

بغرآ:  )س(با يكديگر سخن بگويند، اين آ: چيزي بود كه زهراي مرهيه

 يفاطمغه يچنين شرايطي اگر كسغي حيغاتِ رازگونغهدر تأكيد داشت، 

ي تأكيغد بشغر يتواند بين آ: كسي كه بر ارادهنميرا نشناسد  )س(زهرا

فشارد تهاوت قائل شغود. الاي پاي مي يدارد و بين آ: كسي كه بر اراده

زنغد كه سرنوشت يك ملغت را رقغم مي يالقدرليلةبه درك چنين كسي 

را پيغدا  )س(شخصيت تاريخي فاطمغهاگر كسي توانست يابد. دست نمي

: آبه مطلع فجغر ماند تا بيدار ميتاريخ  يهاي ظلمانيِ همهكند در ش 

 برسد. 

                                                 
شودن خطور موا ی»و يا به نتواب  «هي علهللارمحة»از عالمه طباطبائي« معیويت اشیع»به نتاب  - 27

 ،هايي نه خلفاء مطورح نر نودو بدعت« ی امییيعالمهالغدير »از همین مؤلف و يا به نتاب «  ين

 رجوع شو . 
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حيغات خغود دارد،  ابعادتحقق واليت خدا را در تمام  يكه دغدغهآ:

را ها انسا: ابعاد زندگي يشود و همه برپاتمام تالشش آ: است كه دين 

 ها سايه افكند.شغال كند، تا واليت خدا بر زندگيا

ي دين را در شناسد و اقامهمسلماني كه واليت خدا را در جامعه نمي

گيرد عمالً سرپرستي امور مسغلمانا: را بغه عاد آ: به عاده نميي ابهمه

دانغد و آ: را گيرد و رهبري مردم را از ديگر امور عبادي جدا ميياوه مي

دهد و كرامتغي بغراي هغدايت امري عادي و در اختيار هر فردي قرار مي

در حقيقت انسغا: را . چنين مسلماني خلق و تدبير امور آنا: قائل نيست

در همغين ت قدم نگذاشغته م ارزشمند انسانيخته و خود نيز به حرينشنا

نَ تَرَى هَؤبلَغاءِ »فرمايند  امام ميبي گويا:ِدر مورد لبيك )ع(امام باقر رابطه

وَاتِ الْحَمِيغر آيغا  28«الَّذِينَ يبلَبّبو:َ وَ اللَّهِ لَأَصْوَاتبابمْ نَبْغَضب إِلَد اللَّهِ مِغنْ نَصغْ

اند؟ به خغدا سغوگند هايي كه در حال لبيك گهتنكنيد اينمالحظه نمي

كغه كس ها بيشتر از صداي اال  متنهر است. زيرا آ:خداوند از صداي آ:

واليت مطلق خدا  ،خود پذيرفت يجامعهخدا را براي  يكارهواليت نيمه

اسغت، چغرا كغه واليغت خغدا  بارهفامد و از واليت خدا مطلقاً بيرا نمي

 مطلق است.

شود تا از تنگناي خغود فراتغر ني است كه به انسا: داده ميدين امكا

انغد و متوجغه ايغن امر )س(و به حقيقت بپيوندد و حضغرت فاطمغهرود 

اند اين امر در حال فراموشي اسغت و در نيغايش خغود بغا رسغول متوجه

 دارند عرهه مي )ص(اهلل

زَوَتْ زَهْرَتباَا وَ كَانَغتْ بِبَاْجَتِغكَ  يَا نَبَتَاهْ انْقَطَعَتْ بِكَ الدّبنْيَا بِأَنْوَارِهَا وَ»

اَا ف ! پغدرجا: «زَاهِرَةً فَقَدِ اسْوَدَّ نَاَاربهَا فَصَارَ يَحْكِي حَنَادِسَاَا رَطْبَاَا وَ يَابِسغَ

                                                 
 .541، ص 4الکافي، ج - 28



 بغا كغه را تغازگد و تغر آ: دنيغا شد، منقطع دنيا نورهاى تو رفتن از بعد

 دنيغا هاىِتاريكد د،گردي تار و تيره روزگار و داد دست از داشت تو بود:

هَاهْ ». گرفت فرا را آ: خشك و تر يَا نَبَتَاهْ مَا نَعْظَمَ ظبلْمَةَ مَجَالِسِكَ فَوَا نَسغَ

 داشغتد تغو كه مجالسد آ:ف ! پدرجا: 29«عَلَيْكَ إِلَد نَ:ْ نَقْدِمَ عَاجِلًا عَلَيْك

 تغو زحمغاتي برا نگرانم چقدر اند،شده بزرگد ظلمت دچار( تو رفتن با)

 .بيايم تو نزد زودى همين به كهاين تا

بغود و هغم به عنوا: رازي كغه هغم پيغدا  )س(زهرا يحضرت فاطمه

ناپيغدا، پيامشغا: را دادنغغد و رفتنغد. وقتغي آ: حضغغرت رحلغت كردنغغد، 

خاك سپردند و آثار قبغر آ:  را به طور پنااني به ايشا: )ع(المؤمنينامير

كردنغد و  )ص(مبرخغداحضرت را از ميا: بردنغد، سغپس رو بغه مغزار پيا

اي پيامبر خداف ! از من و از دخترت كه به ديغد: تغو آمغده و در »گهتند  

كنار تو زير خاك ناهته است، بر تو سالم بادف ! خدا چنين خواست كغه او 

زودتر از ديگرا: به تو بپيوندد، بعد از او شكيبايي من به پايا: رسغيده و 

به صاحبش رسيد، زهغرا  داري من از دست رفته... اكنو: امانتخويشتن

از دست من رفت و نزد تو آرميد... او خواهد گهت كه امّتت پس از تو بغا 

 30«ها كردند...وي چه ستم

بغا قبغرش كغه رازي اسغت پيغدا و همراه  )س(فاطمهحضرت زندگي 

ه و همگغا: را دعغوت معني خاصي به خود گرفتغدر تاريخ جاا:  ،ناپيدا

پناا: خود، خود را معني كرد و خود را  او با قبركند بدا: بينديشند. مي

حضغرت من رازي بغه پيغدايي  او را ببينيم.به ما گوشزد نمود كه چگونه 

جغا نهرمودنغد  شناسغم، پغس بيي بشغرگونه نميآ: فرشته، )س(فاطمه

هغركس فاطمغه را  «مَنْ عَرَفَ فاطِمَةَ حَقَّ مَعرِفَتِاا، فَقَدندْرَكَ ليلة القَدرِ»

                                                 
 .176، ص 43ج ،بحاراألنوار - 29

 .459، ص2، ج«ل نافياصو» - 30
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ه است بشناسد، حقيقتغاً توانسغته اسغت شغ  قغدر را طور كه شايستآ:

 درك كند.

 «والسالم عليكم و رحمةاهلل و بركاته»





 

 منابع

 قرآ:

 البالغهناج

 «عليهاهللرحمة»مجلسي محمدباقر بحاراألنوار،

 «عليهاهللرحمة»كليني يعقوبمحمدبن جعهرابي الكافي،

حسن ،فاطميّة في كلمةعصمتيّة حكمة  فصّ الحكم، فصوص شرح در الامم ممد

 يآملزاده حسن

 يعرب بن الدينمحي الحكم،فصوص

 «عليهاهللرحمة»مالصدرا األربعه، هيالعقل األسهاري ف هيالمتعال لحكمةا

 بلخي محمد موالنا معنوي، مثنوي

 و تنظغيمي مؤسسغه ،«عليهتعالياهللرهغوا:»خمينغي امغاميانديشغه درشناسغيانسا:

 مينيخامام نشرآثار

 «عليهتعالياهللرهوا:»خميني امام ،والوالية و الخالفة الي لادايةامصباح

 «عليهتعالياهللرهوا:»خمينيامام ديدگاه از معاد

 «عليهتعالياهللرهوا:»خميني امام فلسهه، تقريرات

 «عليهتعالياهللرهوا:»خميني امام سحر، دعاي شرح

 «عليهتعالياهللرهوا:»خميني امام الصلوات،آداب

 «عليهتعالياهللرهوا:»خميني امام حدي ، چال

 «عليهتعالياهللرهوا:»خميني امام حمد،ي سوره تهسير

 «عليهتعالياهللرهوا:»ينيخمامام يصحيهه

 «عليهتعالياهللرهوا:»ينيخم امام ه،يفق تيوال

 «عليهتعالياهللرهوا:»ينيخم امام ا:،يلياسماع مؤسسه ع،يالب

 شجاعي محمد اهللآيت مقاالت،

 يشجاع محمد اهلل تيآ ،يالا خالفت و انسا:

 محمدشجاعي اهللآيت خدا، به بازگشت يا معاد

 شجاعي محمد اهللآيت رساله، پنج

 «عليهاهللرحمة»طارانيحسينياهللآيت مجرد، روح

 «عليهاهللرحمة»تاراني حسيني اهللآيت ،شناسيامام



  «عليهاهللرحمة»يطاراني نيحس نيحس اهلل تيآ ،ينيع وي عمل ديتوح

 طاووس بن سيد األعمال، إقبال

 الغدير ،«عليهاهللرحمة»اميني يعالمه

 لغيبةا كتاب طوسي، شيخ

 االمين بلد كهعمي،

 صدوق خيش به معروف هيبابو بني عل بن محمد ،لنعمةا تمام و الدين كمال

 آثار يمجموعه مرتضي؛ مطاري، شايد

 «عليهاهللرحمة»طباطبايييعالمه ،رئاليسمروش و فلسهه اصول

 «عليهاهللرحمة»طباطبايييعالمه الحكمه، ةيناا و الحكمه ةيبدا

 «عليهاهللرحمة»يطباطبائ عالمه ع،يتش تيمعنو

 «عليهاهللرحمة»طباطباييعالمه الميزا:، تهسير

 «هعلياهللرحمة»طباطباييعالمه ه،يالوال لةرسا

 غزال ابوحامد الدين، علوم احياء

 تارا: چاپ شهاء، نا،يس ابن

 گرا:يد نظر از )ص(محمد كتاب

 حنبل احمد ،مسند

 مسلم حيصح

 نيحس حامد ريم األنوار، عبقات

 يطبر خيتار

 يصاف اهلل ميلط ميتأل االثر، منتخ 

 يحنهي ترمدي كشه ،يمرتضو مناق 

  ديالحديابابن البالغهناج شرح

 الحقاحقاق ،يشوشتري مرعشي نيحس راهللنو ديس

 ثنايحد اربعو: اول، ديشا

 الطرائم طاوس، ابن

  االصولجامع

 حجر ابن صواعق

 مالك موطأ

 طاهرزاده اربعه، اسهار نام و هشتم جلدي ترجمه الحشر، و النهسمعرفت
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 طاهرزاده قتلگاه، در )ع(نيحس امامي شاد راز

 طاهرزاده ،نيد شد:ي ماد خطر

 طاهرزاده ع،يتشر و نيتكو در امامت و امام

 طاهرزاده مالئكه، به ميتعل مقام و امام

 النعمه تمام و نيكمااللد

 دبرالمنثور

 الجرائح، و الخرائج راوندى، الدين قط 

 نورالثقلين تهسير

 «عليهاهللرحمة»حراني شعبه ابن العقول، تحم

 الكلم درر و الحكم غرر تصنيم ،آمدى تميمد الواحد عبد

 يزيتبري ملك لقاءاهلل،ي سالهر

 يعةالشر مصباح

 «عليهاهللرحمة»صدوق شيخ التوحيد،

  صدوق خيش الخصال،

 صدوق خيش ه،يالهق حضرهي ال من

 صدوق خيش األخبار،يمعان

  صدوق خيش اإلماميه، اعتقادات

 الصواب إلد القلوب إرشاد

  حلد فاد ابن الساعي، نجاح و الداعي عدة

 الااللي سقي بن سليم كتاب

  راوندى قط  الجرائح، و الخرائج

 يعامل حر خيش الشيعه، وسائل

 زىيحو عروسد عبدالعلد خيش نورالثقلين، تهسير

 يكاشان ضيف اليقين،علم

 نيشابورى فتال المتعظين، ةبصير و الواعظين هةرو

 برقي محاسن،

  طاوس بن ديس المسائل، نجاح السائل،فالح

 يطبرس اإلحتجاو،

 يميق جواد خيش ،)س(الزهراء هةيحص معجم



 البحرينمجمع ،يحيطر

 كاپلستو:فردريك غرب،ي فلسهه تاريخ

 شريم م م، اسالم، در فلسهه تاريخ

 (روحاند) )س(ازهر حضرت زندگاند

 النساء اعالم معجم، ،يالعامل فواز ن يز

 اسراء قم، شه،ياندي سرچشمه ،يآملي جواد اهللتيآ

 األخالق مكارم ،دطبرس شيخ فرزند حسن شيخ

 سنت اهل يششگانه صحاح در )ع(تن پنج فضائل ،ساعدى باقر محمد

 نينورالثقل ريتهس

 (شارآشوب البن) )ع(طال  نبي آل مناق 

 المصطهي قل  باجة )س(الزّهرا ةفاطم



 

 آثار منتشر شده از استاد طاهرزاده

 (9و  8)ترجمه و تنقيح اسهار جلد  معرفت النهس و الحشر 

 توحيديبينش دريچه  از تكنولوژيگزينش 

 علل تزلزل تمد: غرب 

 باخود راستين آشتيخدا ازطريق  با آشتي 

 جوا: و انتخاب بزرگ 

 ده نكته از معرفت نهس 

 (2و1)جلد  هاكربال، مبارزه با پوچي 

 ع(حسين با امام روحاني عاشورا، اتحادي زيارت( 

 بايد بود چنينفرزندم اين 

 ضرت حجتفلسهه حضور تاريخي ح 

 مادويت يمعرفت يمبان 

 )از برها: تا عرفا: )شرح برها: صديقين و حركت جوهري 

 جايگاه رزق انسا: در هستي 

 :زيارت آل يس، نظر به مقصد جا: هر انسا 

 فرهنس مدرنيته و توهّم 

 ينوران ييدر فردا يزندگ ه،بند يدعا 

 ترين زندگيبازگشت به جدّي؛ معاد 

 س(حضرت فاطمه بصيرت( 

 و معني واسطه فيض جايگاه 

 شوديپوچ م يفرهنگ يهاتيآنگاه كه فعال 

 شد: روح؛عامل قدسي)ص(صلوات بر پيامبر 

 ياللا تيعوامل ورود به عالم بق 



 نظر به حق يهاچهياسماء حسنا، در 

 يخيتار يو خودآگاه ينيامام خم 

 امام و امامت در تكوين و تشريع 

 به مالئكه ميامام و مقام تعل 

 پناا: شتنيخو  

 سميمدرن يدر فضا يانقالب اسالم ياشراق گاهيجا 

 ع(تيح  اهل ب يو عمل ينظر يمبان( 

  ادب خيال، عقل و قل 

 ينيعالم انسا: د 

 و جادوگر در عالم طا:يجنّ و ش گاهيجا 

 آدم يهدف حيات زمين 

 :گونه كه بايد باشدز:، آ 

 نيد شد:يخطر ماد 

 ينيد يباورها افتنيتيفعل يچگونگ 

 :هنر مرد 

 در قتلگاه )ع(نيامام حس يدراز شا 

 تمد: زايي شيعه 

 تياهل الب ينور قتيحق 

 بصيرت و انتظار فرو 

 يببعد هست نيتريظاور باطن  يآخرالزما:؛ شرا 

 سلوك ذيل شخصيت امام خميني 

 رمضا: دريچه رؤيت 

 به نبي يچه نياز 


