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ِحیِ  ِن الرَّ ـٰ ْْح  ِبْسِم هللِا الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

 

 زهرا حضرت عرفان

درس  بشری، لباس، حضرت زهرا تنزیلی مقام، زهراحضرت مقام نورانیّت  ها: کلیدواژه

، خدمت پروردگار، نظر به وجه کریم عرفان حضرت زهرا ،از مقام تنزیلی الهام گرفتنو آموختن 

 حضرت حقّ.

 مقام نورانیّت حضرت زهرا ،یک منظر .شود سخن گفت می زهرابه حضرت  دو منظر راجعاز 

ُفِطُموا   ال َخل قَ   نَّ ِلَ اِطَمَة ف  ا ُسمَِّيت  ِانَّمفرمودند:  آن مقامی که فوق ادراک خلق است. امام صادق ؛است

آید به معنای بریدن و قطع  چون فاطمه از فَطم می ؛فاطمه نهاده شد نام حضرت زهرا 1ا:َعن  َمع رَِفِته

حتّی ستشان کوتاه و قطع است. بنابراین د زهرا ی شدن؛ به این خاطر که خلق از معرفت فاطمه

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

 . حقیقت حضرت زهرا

 ی باید من و شما از آن الهام بگیریم. آن جنبهکه تنزیلی دارد  ی منتها این حقیقت یک جنبه

 ی امّا این جنبه ؛پذیر نیست ماقبل تنزیلی او، برای احدی از خلق دسترسی ی ، آن جنبهشحقیقت
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صورت  ای که به همان جنبه بل شناخت و قابل الهام گرفتن است؛درک، قاقابل قابل فهم،  ،تنزیلی

 و ی بشری پوشید گرچه حقیقت او با حقیقت بشری فاصله داشت، جامه آفریده شد. ، یک بشرظاهری

پوشد و بین خلق  ی بشری می جامهامجعنیمعلیهاهللصلواتی چهارده معصوم یقت انوار طاهرهحقبین خلق آمد. 

گمان  به او اقتدا کند. واالّ ؛از او الهام بگیرد ؛از او بیاموزد ؛د تا خلق بتواند با او رابطه برقرار کندیآ می

ما هم شبیه آنها را  وظاهری دارند  ی قیافه ،چشم و سری دارند ،نکنیم اگر آنها دست و پایی دارند

این خیلی اشتباه بزرگی است. گفت: !داریم، پس ما یکی آنها هم یکی

 شهناس          خواهم کهه باشهد شهه    یا دهید

 

 تههها شناسهههد شهههاه را در ههههر لبهههاس 

 

تن کردند، تا من و بر لباس من و شما را پوشیدند، لباس بشری  ،آنها آمدند به زمین بین من و شما

 ؛حقیقت آنها چیزی فوق مقام بشریّت است واالّ ارتباط برقرار کنیم و بهره ببریم؛شما بتوانیم با آنها 

چرا خدا کفّار گفتند و بعضی از مخالفین  که کند لذا وقتی قرآن کریم نقل می .پیکر بشری دارندآنها 

ی بشری  خواستیم بفرستیم، جامه فرماید: اگر ملک را هم می می خداوند ،نفرستادمَلَک  ،عنوان پیامبر به

نا َعَلي ِهم  ما يَ ل ِبُسونَ   َمَلكًا َلَجَعل ناهُ   َو َلو  َجَعل ناهُ کردیم.  بر تنش می لباس بشری بر تن او 2؛ رَُجاًل َو َلَلَبس 

ط برقرار کنند؛ از او درس بیاموزند؛ تا مردم بتوانند او را ببینند؛ با او ارتبا ؛کردیم تا بیاید بین مردم می

 بر تن دارد.  لباس بشریید پیغمبر فرما می ؛لطیفی دارد ی شریفه نکته ی به او اقتدا کنند. این آیهو 
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رَاُء که  یمصراحت در روایات دار که به به حضرت زهرا راجع او یک حورایی است که لباس  3:ن ِسيَّة  اِ َحو 

از مقهام   ؛انسانی بر تن کرده و آمده بین من و شما زندگی کرده. چرا؟ تها بتهوانیم از او درس بیهاموزیم   

 بهره بگیریم.  ؛بگیریم بزرگ او الهام

تهوانیم الههام    آمهوز اسهت و مهی    های شخصیّت حضرت که برای ما درس چند مورد از جنبهبه حاال من 

ن بهه آن مقامهات   امه بکه قل طور همان .شاءاهلل که از این جنبه هم بهره ببریم کنم. ان میبگیریم، اشاره 

از آن مقام بهاطنی حضهرت بههره     تواند می ،ناپذیر یقین دارد و به همین طریق یقین و اعتراف دسترسی

 ظاهری و مقام تنزیلی حضرت هم باید درس بگیریم و بهره ببریم.  ی بگیرد، از جنبه

عرفان حضرت است که برای آن کسانی که سهالک طریهق عرفهان هسهتند، خیلهی بهزرگ و       یکی مقام 

فرمودند: دخترم! چه حهاجتی   به حضرت زهرا ست که پیغمبراکرماآموز است. حدیثی  درس

 .شهود  بخواهی همین االن به تو عطا می هل در حضور من است و خبر آورده که هرچین جبرئداری؟ اآل

ن بهه مهن و شهما    شود. خب! اآل ن واقع میبخواهی همین اآل هخواهی؟ هرچ میبگو چه دخترم فاطمه

ههای   دور از شهعارها و دور از قیافهه   ؛برگهردیم  ناچه خواهیم خواست؟ یعنی بهه خودمه   ،این را بگویند

ن یهک  اآل دنه ویدر زنهدگی واقعهی اگهر بهه مها بگ      ،الواقع گیریم، فی اینها که میامثال ظاهر عارفانه و  به

افتهد، چهه خهواهیم خواسهت؟ ایهن       ن اتّفاق مهی ی همین اآلهبخوا هی اجابت شده داری، هر چ خواسته

 ن  نی َع لَ غَ َش  :عرضهه داشهتند   ،پدر بزرگوارشان، پیامبراکرم به گوید که حضرت زهرا حدیث می
                                            

َرئِيُل فَ  یَخَذ بَِيدِ اَ َلى السَّماِء اِ  یَلّما ُعِرَج بِ  ی  قاَل النَّبِ ... َو .4 ا  یُصل بِ  یفَ َتَحوََّل ٰذِلَك ُنط َفًة فِ َكل ُتُه اَ ِمن  ُرطَِبها فَ  یال َجنََّة َفناَوَلنِ  ید َخَلنِ اَجب   فَ َلمّٰ

راُء ر ِض َواَلى ال َ اِ َهَبط ُت  تَ ق ُت ن ِسيَّة  َفُكلَّمَ اِ قَ ع ُت َخِديَجَة َفَحَمَلت  ِبفاِطَمَة َففاِطَمُة َحو  َنتِ اِئَحِة ال َجنَِّة َشِمم  َلى ر اِ ا اش  امالی،: اِطَمةَ ف یُت راِئَحَة اب  

َعنًا َعن  و  309،ص2احتجاج،جعلی،احمدبنطبرسی،؛351صدوق،ص ثَنا ... ُمَعن    اَل:[ ق اهلُل َعن هُ  یَ جاِبِر ب ِن َعب ِد اهلِل ]َرضِ ُفرات  قاَل َحدَّ

ُت َخِديَجَة ُعِرَج بِ ا ت َ َلمّ   قاَل َرُسوُل اهللِ  َرئِيلُ  یاِء فَان َطَلَق بِ ِاَلى السَّم یَزوَّج  تَ  ىٰ َشَجَرِة ُطوبِاَلى   َجب   َرئِيُل ِمن  َثَمِرها َيس  ِظل  ِبِظلِّها فَ َتناَوَل َجب  
تَ ق ُت ذَ اِ اِطَمَة فَ َفواقَ ع ُت َخِديَجَة فَ َوَلَدت  ف یُصل بِ  یَكل ُتُه َفصاَرت  ُنط َفًة فِ اَ َفناَوَلِنيِه فَ  ُتها َفف َلىٰ اِ ا اش  ر اِطَمُة ال َجنَِّة َشِمم  کوفی،تفرا: ن ِسيَّة  اِ اُء َحو 
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 ؛مرا از درخواست از پروردگار بازداشته اسهت  ،کنم همین که من خدمت پروردگار می :هِ تِ مَ د  خِ  ةُ ذَّ لَ  هِ تِ لَ أَ س  مَ 

یعنی همین خدمتگزاری، همین ایفا کردن ادب عبودیّت در پیشگاه پروردگار، مهرا   .مشغولم کرده است

 .اصالً فرصتی برای من نگذاشته، خلوت و فراغتی نگذاشته کهه آرزویهی داشهته باشهم     است.سیر کرده 

تهوانم آرزو   عبودیّت، باالترین چیزی است که مهن مهی   ادبانجام ین همخود همین خدمتگزاری، خود 

   .ما هن به آن رسیدکنم و اآل

که ذکری  دهد؛ عباداتی که انجام می اهلل الی اینکه سالک ؛داردوجود بسیار عمیقی در این جمله  ی نکته

جها   هبه کهه  دارد، نوافلی که دارد، تفکّری که گیرد، خلوتی  میکه ای  خواند، روزه میکه گوید، نمازی  می

نشهینی   چلّهه  ؛دههد  قهرار نمهی  وسیله آورد، اینها را برای رسیدن به چیزی  جا می هبکه آورد، فرائضی  می

]فهت   از تهر   حهاال پهایین   گوید تا فتحی بهرای او رخ دههد.   نمیذکر  کند تا کشفی برای او رخ دهد؛ نمی

فالن  ی شفاخانه !معنوی ی چاپ شده، داروخانه کتابکه این اواخر چقدر  ؛یما هدیدکه هم خواستن[ را 

شود، این ذکهر   بگو مریضیت خوب می اشوی، آن ذکر ر این ذکر را بگو پولدار میمثالً که  !و امثال اینها

وسهیله  خود ابهزار و  دنیوی  های کوچک و منحطّ برای خواستهنام حضرت حقّ را  ،یعنی ذکر را ...را بگو

 یم.  ا هقرار داد

فقهر   روایات به ما گفته که اگر این ذکر را بگویید، مثالً ی خواصّ اذکار[ روایات وجود دارد. ]درباره ،بله

دههد   ن اجهازه نمهی  ام من و شما که فهم دند. دیدنا هداشت یروایات هدف دیگرآن منتها  رود؛ از بین می

سهمت ذکهر    بهه را با یک جاذبهه درحهدّ فههم مها، مها       دآمدن ؛هیعنی چعظمت ذکر خدا  که درک کنیم

نهه   ؛یموای است که ما سراغ ذکر بر ندند. یعنی برطرف شدن فقر ما، برطرف شدن بیماری ما، بهانهاکش

ای باشد برای اینکه فقر و بیماری ما برطرف شود. و این چه اشتباه بزرگی است که ما  اینکه ذکر وسیله

نماز بخوانیم بهرای اینکهه    قرار دهیم!ی یا حتّی معنوی وسیله های مادّ نام حضرت حقّ را برای گشایش

ای داد بیهداد! حتّهی    ،شهود  رزق او وسیع مهی  ،کند او برکت پیدا می کس نماز شب بخواند، عمرهر مثالً
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نعهم   ؛نماز بخوانیم برای اینکه ما را بهه بهشهت ببرنهد    ؛نماز بخوانیم برای اینکه مثالً عذاب الهی نبینیم

بهه جهای آن   و پروردگار را بدهیم و مناجات با  گفتگو ما .است کوچکخیلی این  .الهی به ما عطا کنند

همین که توفیق خدمت حضرت حقّ به ما عطا شده، از ایهن   ؟!بگیریم؟ چیزی بزرگتر از این هست هچ

 ؛بهشت را بگیریم ؟؛در قبالش فالن چیز را بگیریمتا  دهیم بزرگتر چیزی هست که ما بگوییم این را می

 را هاامثال این ؛سالمتی را بگیریم ؛بگیریم وسعت رزق را ؛طول عمر را بگیریم ؛بگیریم نرفتن به دوزخ را

 !  است خیلی کوچک بگیریم؟

َمتِ ِه:  :به پدر عرضه داشهتند  لذا حضرت فاطمه ُة ِخد  مهرا از   ،خهدمت پروردگهار  َش َغَلنی َع ن  َمس  أَلَِتِه لَ ذَّ

لهذّت   .فراغتی برای من نگذاشهته اسهت   ؛ اصالًدرخواست و سؤال از پروردگار مشغول داشته و بازداشته

لذائذ است. همین که من توفیق عبودیّت پیدا کردم، توفیق بنهدگی پیهدا    ی خدمت پروردگار فوق همه

 [لذائذ است. ی فوق همه] کردم

ََ رِيمِ ل  :داشتند عرضه پدر به و ددادن ادامه بعد ِه ِه ال  ُر النََّظِر ِالٰی َوج   ههی   زهرا ی فاطمه منِ 4:حاَجَة ِلی َغي  

 ،دارم ای خواسهته  اگهر  دارم، یتلأمسه  اگر .حقّ حضرت کریم وجه به نظر جز ؛ندارد وجود برایم حاجتی

ِهِه  .خواهم نمی این از فراتر چیزی ؛است این ُر النََّظِر ِالٰی َوج  رِيمِ ل حاَجَة ِلی َغي   ََ   !ال 

 .است کافی شما و من برای زهرا ی فاطمه عرفان مقام برای روایت یک همین

مْ  هُمَّ َالل ٰ  ْل فََرََجُ ٍد َو َع ِ ٍد َو آ ِل ُمَحمَّ  َصل ِ عیَٰل ُمَحمَّ

                                            

 .15حديثزهرا(،فاطمهسخنان)فرهنگالحیاةنهجدشتی،.3


