ب ِْس ِم ِ
هللا َّالر ْْح ٰـ ِن َّالر ِح ِی
مرحلهی آمادهسازی فایل
پیادهسازی

ذکر مآخذ

تصحیح و ویرایش اوّلیّه

ویرایش دوم

تکمیل مآخذ و ویرایش نهایی

عرفان حضرت زهرا
کلیدواژهها :مقام نورانیّت حضرت زهرا

 ،مقام تنزیلی حضرت زهرا

آموختن و الهام گرفتن از مقام تنزیلی ،عرفان حضرت زهرا

 ،لباس بشری ،درس

 ،خدمت پروردگار ،نظر به وجه کریم

حضرت حقّ.
از دو منظر راجعبه حضرت زهرا

میشود سخن گفت .یک منظر ،مقام نورانیّت حضرت زهرا

است؛ آن مقامی که فوق ادراک خلق است .امام صادق
َعن َمع ِرفَتِها 1:نام حضرت زهرا

فرمودند :اِنَّما س ِّميت ف ِ
اط َمةَ ِلَ َّن ال َخل َق فُ ِط ُموا
ُ َ

فاطمه نهاده شد؛ چون فاطمه از فَطم میآید به معنای بریدن و قطع

شدن؛ به این خاطر که خلق از معرفت فاطمهی زهرا

دستشان کوتاه و قطع است .بنابراین حتّی

آنچه در قالب آیات و روایات گفته شده ،فقط در حدّ ظرف کوچک ذهن و ادراک بشری است؛ نه
حقیقت حضرت زهرا

.

منتها این حقیقت یک جنبهی تنزیلی دارد که باید من و شما از آن الهام بگیریم .آن جنبهی
حقیقتش ،آن جنبهی ماقبل تنزیلی او ،برای احدی از خلق دسترسیپذیر نیست؛ امّا این جنبهی

االئمةاالطهار،
مناقب 

االبرارفی


اهلل،رياض

جزائرى،نعمت
مجلسی،بحاراالنوار،ج،34ص51و
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تنزیلی ،قابل فهم ،قابل درک ،قابل شناخت و قابل الهام گرفتن است؛ همان جنبهای که بهصورت
ظاهری ،یک بشر آفریده شد .گرچه حقیقت او با حقیقت بشری فاصله داشت ،جامهی بشری پوشید و
بین خلق آمد .حقیقت انوار طاهرهی چهارده معصومصلواتاهللعلیهمامجعنیجامهی بشری میپوشد و بین خلق
میآید تا خلق بتواند با او رابطه برقرار کند؛ از او بیاموزد؛ از او الهام بگیرد؛ به او اقتدا کند .واالّ گمان
نکنیم اگر آنها دست و پایی دارند ،چشم و سری دارند ،قیافهی ظاهری دارند و ما هم شبیه آنها را

داریم ،پس ما یکی آنها هم یکی! این خیلی اشتباه بزرگی است .گفت :
تههها شناسهههد شهههاه را در ههههر لبهههاس

دیده ای خواهم کهه باشهد شهه شهناس

آنها آمدند به زمین بین من و شما ،لباس من و شما را پوشیدند ،لباس بشری بر تن کردند ،تا من و
شما بتوانیم با آنها ارتباط برقرار کنیم و بهره ببریم؛ واالّ حقیقت آنها چیزی فوق مقام بشریّت است؛
آنها پیکر بشری دارند .لذا وقتی قرآن کریم نقل میکند که بعضی از مخالفین و کفّار گفتند چرا خدا
بهعنوان پیامبر ،مَلَک نفرستاد ،خداوند میفرماید :اگر ملک را هم میخواستیم بفرستیم ،جامهی بشری
ِ
سو َن؛ 2لباس بشری بر تن او
بر تنش میکردیمَ .و لَو َج َعلناهُ َملَكاً ل َ
َج َعلناهُ َر ُجالً َو لَلَبَسنا َعلَي ِهم ما يَلب ُ
میکردیم تا بیاید بین مردم؛ تا مردم بتوانند او را ببینند؛ با او ارتباط برقرار کنند؛ از او درس بیاموزند؛
و به او اقتدا کنند .این آیهی شریفه نکتهی لطیفی دارد؛ میفرماید پیغمبر لباس بشری بر تن دارد.

سورهیانعام،آيهی.9
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راجعبه حضرت زهرا

که بهصراحت در روایات داریم که َحوَراءُ اِن ِسيَّة 3:او یک حورایی است که لباس

انسانی بر تن کرده و آمده بین من و شما زندگی کرده .چرا؟ تها بتهوانیم از او درس بیهاموزیم؛ از مقهام
بزرگ او الهام بگیریم؛ بهره بگیریم.
حاال من به چند مورد از جنبههای شخصیّت حضرت که برای ما درسآمهوز اسهت و مهیتهوانیم الههام
بگیریم ،اشاره میکنم .انشاءاهلل که از این جنبه هم بهره ببریم .همانطور که قلبمهان بهه آن مقامهات
دسترسیناپذیر یقین دارد و به همین طریق یقین و اعتراف ،میتواند از آن مقام بهاطنی حضهرت بههره
بگیرد ،از جنبهی ظاهری و مقام تنزیلی حضرت هم باید درس بگیریم و بهره ببریم.
یکی مقام عرفان حضرت است که برای آن کسانی که سهالک طریهق عرفهان هسهتند ،خیلهی بهزرگ و
به حضرت زهرا

درسآموز است .حدیثی است که پیغمبراکرم

فرمودند :دخترم! چه حهاجتی

داری؟ اآلن جبرئیل در حضور من است و خبر آورده که هرچه بخواهی همین االن به تو عطا میشهود.
دخترم فاطمه بگو چه میخواهی؟ هرچه بخواهی همین اآلن واقع میشود .خب! اآلن بهه مهن و شهما
این را بگویند ،چه خواهیم خواست؟ یعنی بهه خودمهان برگهردیم؛ دور از شهعارها و دور از قیافههههای
بهظاهر عارفانه و امثال اینها که میگیریم ،فیالواقع ،در زنهدگی واقعهی اگهر بهه مها بگوینهد اآلن یهک
خواستهی اجابت شده داری ،هر چه بخواهی همین اآلن اتّفاق مهیافتهد ،چهه خهواهیم خواسهت؟ ایهن
حدیث میگوید که حضرت زهرا
قال النَّبِی
َ ....4و َ

به پیامبراکرم

 ،پدر بزرگوارشان ،عرضهه داشهتندَ :ش غَلَنی َع ن

ِ
لَما عرِج بِی اِلَى َّ ِ
ِ
ِِ
ِ
صلبِی فَ لَ ّٰما
ناولَنِی ِمن ُرطَبِها فَاَ َكلتُهُ فَ تَ َح َّو َل ٰذلِ َ
ك نُط َفةً فی ُ
ّ ُ َ
يل فَاد َخلَنی ال َجنَّةَ فَ َ
السماء اَ َخ َذ بيَدی َجب َرئ ُ

فاطمةُ حوراء اِن ِسيَّة فَ ُكلَّما اشت ق ِ
هبط ِ
ت رائِحةَ اب نتِی ف ِ
ِ
ِ ِ
ض واقَ ع ُ ِ
اط َمةَ :امالی،
َ َ ُ
ََ ُ
ت الَى رائِ َح ِة ال َجن َِّة َش ِمم ُ َ َ
ت َخد َ
ت الَى الَر ِ َ
يجةَ فَ َح َملَت بفاط َمةَ فَ َ َ ُ

اهلل [ر ِ
قال ح َّدثَنا  ...معن عناً َعن جابِ ِر ب ِن َعب ِد ِ
ال:
ض َی اهللُ َعنهُ] ق َ
َُ َ
صدوق،ص351؛طبرسی،احمدبنعلی،احتجاج،ج،2ص 309و فُرات َ َ
َ
ول ِ
اهلل
قال َر ُس ُ
َ

ناولَنِ ِيه فَاَ َكلتُهُ
فَ َ

ِ
ِ
ِ
لَما تَ زَّوجت خ ِديجةَ عرِج بِی اِلَى َّ ِ
ِ ِِ
ِ
ِ
يل ِمن ثَ َم ِرها
يل
ّ َ ُ َ َ ُ َ
الَى َش َج َرة طُوب ٰى يَستَظل بظلِّها فَ تَ َ
ناو َل َجب َرئ ُ
السماء فَانطَلَ َق بی َجب َرئ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
تکوفی،
َى ال َجنَّة َشممتُها فَفاط َمةُ َحوراءُ انسيَّة :فرا 
يجةَ فَ َولَ َدت فاط َمةَ فَا َذا اشتَ ق ُ
صلبِی فَواقَ ع ُ
ت ال ٰ
صارت نُط َفةً فی ُ
ت َخد َ
فَ َ
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َمسأَلَتِ ِه لَ َّذةُ ِخد َمتِ ِه :همین که من خدمت پروردگار میکنم ،مرا از درخواست از پروردگار بازداشته اسهت؛
مشغولم کرده است .یعنی همین خدمتگزاری ،همین ایفا کردن ادب عبودیّت در پیشگاه پروردگار ،مهرا
سیر کرده است .اصالً فرصتی برای من نگذاشته ،خلوت و فراغتی نگذاشته کهه آرزویهی داشهته باشهم.
خود همین خدمتگزاری ،خود همین انجام ادب عبودیّت ،باالترین چیزی است که مهن مهیتهوانم آرزو
کنم و اآلن به آن رسیدهام.
نکتهی بسیار عمیقی در این جمله وجود دارد؛ اینکه سالک الیاهلل عباداتی که انجام میدهد؛ ذکری که
میگوید ،نمازی که میخواند ،روزهای که میگیرد ،خلوتی که دارد ،تفکّری که دارد ،نوافلی کهه بههجها
میآورد ،فرائضی که بهجا میآورد ،اینها را برای رسیدن به چیزی وسیله قهرار نمهیدههد؛ چلّههنشهینی
نمیکند تا کشفی برای او رخ دهد؛ ذکر نمیگوید تا فتحی بهرای او رخ دههد .حهاال پهایینتهر از [فهت
خواستن] را هم که دیدهایم؛ که این اواخر چقدر کتاب چاپ شده ،داروخانهی معنوی! شفاخانهی فالن
و امثال اینها! که مثالً این ذکر را بگو پولدار میشوی ،آن ذکر را بگو مریضیت خوب میشود ،این ذکهر
را بگو ...یعنی ذکر را ،نام حضرت حقّ را برای خواستههای کوچک و منحطّ دنیوی خود ابهزار و وسهیله
قرار دادهایم.
بله[ ،دربارهی خواصّ اذکار] روایات وجود دارد .روایات به ما گفته که اگر این ذکر را بگویید ،مثالً فقهر
از بین میرود؛ منتها آن روایات هدف دیگری داشتهاند .دیدند من و شما که فهممان اجهازه نمهیدههد
درک کنیم که عظمت ذکر خدا یعنی چه؛ آمدند با یک جاذبهه درحهدّ فههم مها ،مها را بههسهمت ذکهر
کشاندند .یعنی برطرف شدن فقر ما ،برطرف شدن بیماری ما ،بهانهای است که ما سراغ ذکر برویم؛ نهه
اینکه ذکر وسیله ای باشد برای اینکه فقر و بیماری ما برطرف شود .و این چه اشتباه بزرگی است که ما
نام حضرت حقّ را برای گشایشهای مادّی یا حتّی معنوی وسیله قرار دهیم! نماز بخوانیم بهرای اینکهه
مثالً هرکس نماز شب بخواند ،عمر او برکت پیدا میکند ،رزق او وسیع مهیشهود ،ای داد بیهداد! حتّهی
4

نماز بخوانیم برای اینکه مثالً عذاب الهی نبینیم؛ نماز بخوانیم برای اینکه ما را بهه بهشهت ببرنهد؛ نعهم
الهی به ما عطا کنند .این خیلی کوچک است .ما گفتگو و مناجات با پروردگار را بدهیم و بهه جهای آن
چه بگیریم؟ چیزی بزرگتر از این هست؟! همین که توفیق خدمت حضرت حقّ به ما عطا شده ،از ایهن
بزرگتر چیزی هست که ما بگوییم این را میدهیم تا در قبالش فالن چیز را بگیریم؟؛ بهشت را بگیریم؛
نرفتن به دوزخ را بگیریم؛ طول عمر را بگیریم؛ وسعت رزق را بگیریم؛ سالمتی را بگیریم؛ امثال اینها را
بگیریم؟ خیلی کوچک است!
لذا حضرت فاطمه

به پدر عرضه داشهتندَ :ش غَلَنی َع ن َمس أَلَتِ ِه لَ َّذةُ ِخد َمتِ ِه :خهدمت پروردگهار ،مهرا از

درخواست و سؤال از پروردگار مشغول داشته و بازداشته؛ اصالً فراغتی برای من نگذاشهته اسهت .لهذّت
خدمت پروردگار فوق همهی لذائذ است .همین که من توفیق عبودیّت پیدا کردم ،توفیق بنهدگی پیهدا
کردم [فوق همهی لذائذ است].
ِ
لی َوج ِه ِه ال ََ ِر ِيم 4:منِ فاطمهی زهرا ههی
حاجةَ لِی غَي ُر النَّظَ ِر ا ٰ
بعد ادامه دادند و به پدر عرضه داشتند :ل َ
حاجتی برایم وجود ندارد؛ جز نظر به وجه کریم حضرت حقّ .اگر مسهألتی دارم ،اگهر خواسهته ای دارم،
ِ
لی َوج ِه ِه ال ََ ِر ِيم!
حاجةَ لِی غَي ُر النَّظَ ِر ا ٰ
این است؛ چیزی فراتر از این نمیخواهم .ل َ
برای من و شما کافی است.

همین یک روایت برای مقام عرفان فاطمهی زهرا

َا ٰللهُ َّم َص ِل عَ ٰیل ُم َح َّم ٍد َو آ ِل ُم َح َّم ٍد َو َ ِع ْل فَ َر َ َُج ْم

نهجالحیاة(فرهنگسخنانفاطمهزهرا)،حديث.15
.3دشتی ،
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