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چکیده

هدف از این تحقی بررسی سطوح مرجعیت معرفتـی حضـرت فاطمـه زهـرا سـالم اهلل
علیهاست  .حضرت زهرا (س) به دلیل برخورداری از شأن والیت و عصمت ،بسـان نردبـان
وومدارجی که به عر

الهـی متصـل اسـت ،مقیمـا ِن درجـات مختلـف وجـودی را از زالل

علمی خویش به حس

درجه و رتبهای که دارند ،بهرهمند مینماید .این بهرهمنـدی از ادنـی

مرتبه معرفتی آ از گردیده و تا اعلی مرات

ادامه مییابد ،به نحوی که اولیای خـاص الهـی

و ائمه معصومین (ع) را نیز ،از خوان معرفت خود بهرهمند میسازد .پژوهش حاضر ،بـا ایـن
فرضیه ،به کشف و تحلیل سطوح مختلف مرجعیت معرفتی حضرت صدیقه طاهره پرداختـه
و با تمسک به آیات و روایات و اسـتناد بـه سـیره و منقـوالت تـاریخی و هـمچنـین تفاسـیر
اهلسنت و شیعه و تحلیلهای اسالمشناسان اعم از شیعه و سنی ،درصدد پاسخگویی به ایـن
سوال است که :مرجعیـت معرفتـی حضـرت فاطمـه زهـرا (س) در جهـان اسـالم دارای چـه
سطوح و مراتبی بوده و این مرجعیت معرفتی در سطوح مختلف چگونه تحلیل میشـود؟ بـر
این اساس این مرجعیت در سه سطح  .1جامعه مسلمین  .2شیعه  .3اهل بیـت علـیهم السـالم،
با رو

تحقی کیفی طبقه بندی و مورد تحلیل قرار گرفته است .
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طرح مسأله

مرجعیت علمی و معرفتی صدیقه طاهره در جهان اسالم را ،از ابعاد مختلـف مـیتـوان
مورد بررسی قرار داد .یک نوع دستهبندی براساس مخاط  ،و تقسـیم مخاطبـان بـه  .1تمـام
مسلمین .2 ،شیعیان و .3اهلبیت (ع) است .براساس متون و نصوصِ روایی و تاریخیِ وارده،
این نتیجه به دست میآید که حضرت فاطمه زهرا(س) به سه گونه متفاوت ،که شاید بتـوان
آنرا به حس

شدت و ضعف و عم درجهبندی نمود ،دارای انواعی از مرجعیـت معرفتـی

برای سطوح مختلف جامعه مسلمین هستند.
مقام علمـی حضـرت زهـراد ،بـه طـور عـام ،کمـابیش مـورد عنایـت محققـان شـیعه و
اهلسنت قرار گرفته است .کتابها و منابعی که در بیان فضایل ایشان نگاشته شـده ،معمـوالً
از بُعد علمی حضرت افل نبودهاند .در این کتابها ،معموالً احادیثی کـه بـه طـور مسـتقیم
ناظر به جایگاه علمی حضرت بوده و از زبان پیامبر یا اهلبیت علـیهمالسـالم نقـل شـدهانـد،
تحت عنوان فضائل حضرت وکرشده است .لیکن این نقل احادیح؛ اوالً ،ا ل

بـدون نظـم

و چینش خاص و خالی از هرگونه ترتیبی صـورت گرفتـه اسـت .ثانیـاً ،هـر چنـد گـاهی در
مورد برخی تعابیری که در مورد فضایل آن بانوی جلیل القدر در لسـان روایـات وکرشـده،
تفسیرها و تحلیلهایی صورت گرفته ،اما بسیاری از ایـن بیانـات نقـل صـرف بـوده و مـورد
تحلیل و بازشکافی قرارنگرفته است و یا تحلیلهایی که صورت گرفته ،ناظر به مقام معرفتی
حضرت نبوده است .فلذا این بُعد در تحلیلها آنطور که بایـد ،مـورد پـرداز

واقـع نشـده

است.
از این قبیل است کتاب «شمهای از فضائل و سـیره علمـی حضـرت زهـرا(س)» نوشـته
سید هاشم رسولی محالتی،سـازمان تبلیغـات اسـالمی ،تهـران9631،

 .در چـاپ اول ایـن

مجموعه  537کتاب چاپی و خطی مستقل درباره حضرت زهرا(س)وکر شده که به زبانهای
فارسی،عربی،اردو،گجراتی،ترکی آوری و استانبولی،انگلیسی،فرانسـوی ،آلمـانی ،روسـی،
اسپانیایی ،ایتالیایی ،سواحلی،هوسایی و سومالیایی است و تصـاویر جلـدهای کتـ

موجـود

نیز در کنار آنها آمده است".
و یا مقاله دکتر نهله روی نائینی،با عنوان «جایگاه حضرت فاطمه در منابع اهـل تسـنن

مراتب مرجعیت معرفتی حضرت فاطمه درنظر اهل بیت ، شیعه و اهل سنت 129 /

مجلــه :مطالعــات راهبــردی زنــان » زمســتان  - 1387شــماره  42علمــی-پژوهشــی21( ISC/
صفحه  -از  182تا  ،)202همچنین مقاله «حوزه های معرفتی حضرت زهرا نسبت بـه قـرآن ،
نویسنده  :اخوان مقدم ،زهره؛مجله :سفینه » پـاییز  - 1397شـماره  60علمـی-ترویجـیISC/

( 14صفحه  -از  58تا )71که درهر یک از این آثار تنها به بعد خاصی از مقام علمـی ایشـان
اشاره شده است .
ص نـاظر بـه فضـائل ایشـان یـا فرازهـای
این در حالی ست که مطالعه و تأمـل در نصـو ِ
تاریخی مربوط به آن ،نشانگر حقیقت عمی تری از مقام علمی حضرت و بـالتبع ،مرجعیـت
معرفتی ایشان در سطوح مختلف است .مرجعیت معرفتی حضرت زهرا اختصاص بـه جامعـه
شیعه نداشته ،بلکه منابع اهلسنت نیز دارای شواهد متعددی مبنی بر مقـام علمـی حضـرت و
استفاده جامعـه مسـلمین از ایـن منبـع عظـیم علمـی و معرفتـی اسـت .هرچنـد نـوع و سـطح
مرجعیت معرفتی حضرت در جامعه شیعه و اهلسنت ،به وزان اعتقاد به جایگاه حضـرت در
دو بستر خلقت و هدایت ،متدر و مشکک است ،لیکن بهرهبرداری معرفتی جامعه شـیعه از
این وخر علمی نیز در یک سطح و به نحو متواطی نیست .در دایره المعارف نـاب شـیعی ،از
آنجا که شجره طوبای وجود حضرت ،پـا در خـاک و سـر در افـالک دارد ،بسـان نردبـان
وومدارجی که به عر

الهـی متصـل اسـت ،مقیمـا ِن درجـات مختلـف وجـودی را از زالل

علمی خویش به حس

درجه و رتبهای که دارند ،بهرهمند مینماید .مسألهای که از نصوص

مختلف قابل برداشت بوده و این تحقی درصدد کشف ،تحلیل و بازنمایی ایـن بهـرهمنـدی
است ،که از ادنی مرتبه معرفتی آ از گردیده و تا اعلی مرات

ادامه مییابد ،بـه نحـوی کـه

اولیای خاص الهی و ائمه معصومین (ع)را نیز ،از خوان معرفت خود بهرهمند میسازد.
پژوهش حاضر ،با این فرضیه ،به کشف و تحلیـل سـطوح مختلـف مرجعیـت معرفتـی
حضرت صدیقه طاهره پرداخته و با تمسک به آیات و روایات و استناد به سـیره و منقـوالت
تاریخی و همچنین تفاسیر اهلسنت و شیعه و تحلیلهای اسالمشناسان اعم از شـیعه و سـنی،
درصــدد پاســخگــویی بــه ایــن ســوال اســت کــه :مرجعیــت معرفتــی حضــرت فاطمــه زهــرا
سالماهللعلیها در جهان اسالم دارای چه سطوح و مراتبـی بـوده و ایـن مرجعیـت معرفتـی در
سطوح مختلف چگونه تحلیل میشود؟
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در راستای پاسخگویی به سوال فوق ،مرجعیت آن حضرت در سه سطح مورد بررسـی
قرار میگیرد:
 .1مرجعیت معرفتی حضرت زهرا در جهان اسالم؛
 .2مرجعیت معرفتی حضرت از منظر شیعه؛
 .3مرجعیت معرفتی حضرت از منظر اهلبیت(ع)
حکماد علم را حقیقتی ،وومرات
وومرات

و مشکک میداننـد کـه بـر مصـادیقش بـه صـورت

و با شدت و ضعف ،قابل حمل است(.طباطبایی )323 :1417 ،بنابر قاعـده فلسـفی

اتحاد علم و عالم و معلوم ،عالم نیز حقیقتی وومرات

اسـت(.همان )299-298:بـه ایـن معنـا

که افراد مختلف ،بهرههای مختلفی از علم میتوانند داشته باشند؛ هـر قـدر رتبـه علمـی فـرد
باالترباشد ،بهرهمندی مخاطبان از علمِ عالم بیشتر خواهد بود.
منظور از مرجعیت علمی یا معرفتی ،بهرهرسانی علمی عالِم به جامعه و افـراد مخاطـ
است .هر اندازه درجه علمی عالم باالتر و شدتش بیشـتر باشـد ،مرجعیـت معرفتـی او نیـز بـه
فراخور مخاطبان ،ووسطوح و وودرجات خواهد بود.
مدعای این مقاله مبنی بر وومرات

بودن مرجعیت حضرت زهرا(س)مبتنـی بـر پـیش-

فرض هایی است کـه ریشـه در منظومـه فلسـفی ،عرفـانی ،کالمـی و بـه خصـوص روایـی و
قرآنی ،در باب جایگاه وجودی حضرت زهرا(س)در نظام آفرینش اسـت .از ایـن مبـانی در
تحلیل نصوص روایی فریقین استفاده می شود.
 .1مرجﻌیت علمی حضرت فاطمه برای جامﻌه مسلمین
اولین سطح مرجعیت معرفتی حضرت صدیقه طاهره که فراگیرترین سطح نیـز هسـت،
بهره مندی جامعه مسـلمین از حضـرت ،اعـم از معاصـران حضـرت و اخـالف ایشـان اسـت.
مشخص است که این گروه از مخاطبین ،وسیعتـرین عـده را تشـکیل داده و شـامل تقسـیم-
بندیهای متأخر از عصر نص ،شامل شیعه و سنی با تمـام مـذاه
آنجا که جامعه مخاط

و فـرق مسـلمان اسـت .از

شـیعه در سـطح دوم مـورد بررسـی قـرار مـیگیـرد و بـا توجـه بـه

مشترکبودن بسیاری از محورهای مطرح در خصوص مرجعیـت حضـرت ،در جامعـه اهـل
سنت و شیعه ،در این بخش تمرکز بیشتر بر منابع اهل سنت قرارگرفته است.
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کدهای اصطیاد شده درمرجعیت معرفتی حضرت زهرا در منابع اهل سنت بدین شـرح
است:
 .1فاطمه (س) محور اصحاب کساد است .بسیاری از بزرگان تفسیری اهلسنت چون
ثعالبی و قرطبی و ...بر اهلبیت بودن اصحاب کسا ادعای اجماع و اتفاق نمودهاند .منظور از
اهــلبیــت اصــحاب کساســت کــه محــور آن حضــرت زهراســت؛ الثعــالبی346 /4 :1418،؛
القرطبی ،بیتا183 /14 :؛ االندلسی.244 /7 :1413 ،
 .2فاطمه (س) مصداق آیه تطهیر است .ابن عباس ،انس بن مالـک و دیگـر صـحابی
معروف ابوسعید خدری از شاهدان عینی هستند که نقل میکنند تا مدتها(هفده ماه ،هشت
ماه ،چهل روز و )...وقتی پیامبر برای نماز خار میشد درب خانه فاطمه و علی میایستاد و
پــس از ســالم و رحمــت ،آنهــا را اهــلبیــت خطــاب و آیــه تطهیــر را تــالوت مــینمــود.
صدوق 208 :1417،؛ ابنحنبل ،بیتا 259 /3 :و 285؛ متقی هندی646 / :131409 ،؛ حـاکم
حسکانی18 /2 :1411 ،؛ ابن کثیر492 /3 :1412 ،؛ العاملی الشامی ،بیتا.460 :
 .3فاطمه (س) افضل زنان است  .ابن الجکنی عالم اهلسنت میگویـد بنـابر روایـت
صحیحتر ،فاطمه از همه زنان افضل اسـت .السـهیلی ،بـیتـا .279 /1 ،:گرچـه ایـن درجـه از
افضلیت ادنی درجه نسبت به چیزی است که در سایر روایات آمده است لیکن از آنجـا کـه
فضلی نیست مگر به علم  ،بنابراین هر درجه از فضل  ،اثبات مرجعیت علمی را نیز بـه دنبـال
دارد.
 .4خلقت نوری فاطمه (س) بر همه عالم مقدم است .ابن حجر عسقالنی بـا واسـطه از
پیامبر اکرم نقل میکند وقتی آدم و حوا در بهشت بودند ،نـور حضـرت زهـرا را دیدنـد .بـه
آنها گفته شد نور ایشان دو هزار سال قبل از خلقتشان آفریده شده است .عسقالنی ،بیتا:
 .345 /3در روایات موجود در منابع اهلسنت ،نـور آلعبـا از جملـه حضـرت زهـرا قبـل از
خلقت آدم و حوا خل شده است .گرچه تحلیل فلسفی این روایات به صـورت بـارز ،بیشـتر
در اندیشه شیعی مردود است ،اما در برخی منـابع معرفتـی اهـلسـنت از جملـه منـابع حـوزه
عرفان و تصوف ،این تقدم خلقی تفسیر شده اسـت .در منـابع مـذکور ،تقـدم خلقـی ،همـان
تقدم رتبی و علّی است که جایگاه نور حضرات را در وصـول فـیض وجـود بـه هسـتی بیـان

 /132فصلنامۀ علمی پژوهشهای اعتقادی ـ کالمی ،سال دهم ،شماره چهلم ،زمستان 1399

میدارد.طب اصول فلسفی ،وجود منبع و اصلِ خیر است که همه کماالت وجودیه درصـدر
آنها علم ،از رشحات اوست.بنابراین ،تقدم وجودی حضرت به معنای تقـدم علمـی اوسـت
که عبارت دیگری از مرجعیت معرفتی حضرت برای سایرین است.
 .5در منابع اهل سنت ،حضرت زهرا افضل زنان گذشته و آینده معرفـی شـده اسـت.
آلوسی می گوید در حدیح آمده است فاطمه افضل زنانِ مقدم و مـوخّر اسـت .بنـابراین ،او
بر همه زنان از جمله عایشـه برتـری داشـته اسـت ،چـون او روح و روان پیـامبر بـوده اسـت.
آلوسی ،بیتا 138 /3 :مالک فضل در نظام معرفتی اسالم ،علم و تقوی است که تقـوی نیـز
طب آیات قرآن ،مجرای علم حقیقی است .بنابراین ،آن روی سکه افضلیت ،مقـام علمـی و
مرجعیت معرفتی حضرت است.
 .6حضرت فاطمه بضعه پیـامبر اسـت .حلـی196 :1424 ،؛ مجلسـی279/21 :1403 ،؛
ابــن حنبــل ،بــیتــا5 /4 :؛ متقــی هنــدی106 /12 :1409 ،؛ ابــن عســاکر .156 /3 :1415 ،در
روایات متعدد راویان اهل سنت ،حضرت زهرا را بنا بـه فرمـایش پیـامبر بضـعه رسـول خـدا
قلمداد نمودهاند .سهیلی بعد از نقل حدیح معروف «فاطمه بضعه منی» میگوید من کسی را
مساوی بضعه رسولاهلل نمیدانم .السهیلی ،بیتا .279 /1 :ترجمه بضـعه بـه پـاره تـن ،ترجمـه
صحیحی نیست .بضعه به معنای پـاره وجـود اسـت .وجـود پیـامبر اکـرم منبـع علـم لـدنی و
معارف وحیانی و اصیلترین مرجع معرفتی امت اسـالم است.حضـرت زهـرای اطهـرّ بضـعه
چنین منبع معرفتی هستند
 .7حضرت زهرا مصداق آیه تطهیر است.براساس روایات بسیار از فریقین ،آیه تطهیر
در شأن اصحاب کساد نازل شده است و فاطمـه سـالماهللعلیهـا محـور آن اسـت .ابـن کثیـر،
494 /3 :1412؛ طبــری9 /22 :1415 ،؛ الثعلبــی41 /8 :1418 ،؛ حــاکم حســکانی/2 :1411 ،
 .136در نظام معرفتی اسالم ،علم حقیقتی مجرد و مطهـر اسـت کـه نصـی

قلـوب و نفـوس

مطهر از تعلقات مادی و قساوتهای گناهان است .بنابراین ،قلـ حضـرت صـدیقه طـاهره،
ظرف علوم و معارف است که مرجع معرفتی معرفی میشود.
 .8فاطمه (س) صاح

مقام شفاعت اسـت  .مفسـران اهـلسـنت ویـل آیـه «ولسـوف

یعطیک ربک فترضی» روایاتی نقل کردهاند که بیان میدارد ،شأن نزول ایـن آیـه حضـرت
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زهراست .سیوطی.543 /8 ،1411 ،در روایـات فـریقین مقـام شـفاعت گنـهکـاران امـت ،بـه
حضرت زهرا داده شده است و این همان عطایی است که خدا به پیامبر

در آیه «ولسـوف

یعطیک ربک فترضی» وعده داده بود .موسوی خمینی.526 /10 :1376 ،
 .9فاطمه (س) خیرکثیر است  .ابنابی الحدید روایتی را نقل میکند که بیان میدارد:
حضرت زهرا همان کوثری است که خداوند به پیامبر عطا نمـوده (ضـحی )15 /و بـه سـب
وجود مبارکش نسل پیامبر ادامه مییابد .موسوی خمینی .526 /10 :1376 ،حقیقت این خیر
کثیر نمی تواند امری مادی باشد ،بلکه مسلماً امری روحـانی اسـت کـه در صـدر آن علـم و
معرفت است.
 .10طب روایات کت

اهل سنت و فریقین  ،محبت اهـل بیـت علـیهم السـالم از جملـه

فاطمه (س) اجر رسالت است .الدره . 21 /13 :1999 ،حکمت این امر آن است که امـت بـه
واســطه محبــت ایشــان بــا ســبک زنــدگی و معــارف اهــلبیــت آشــنا شــده و بــدان خــو
گیرنــد.بنابراین ،س ـرّ ایــن مســأله ،مرجعیــت معرفتــی اهــلبیــت از جملــه حضــرت فاطمــه
سالماهللعلیها است.
 .11فاطمه (س) مصداق صادقین است .ویل آیه «یا ایهالذین آمنوا اتقـواهلل وکونـوا مـع
الصادقین»( ،توبه )119 /حسکانی از عکرمه نقل میکند که :منظور از صادقین پیـامبر ،علـی،
فاطمــه و حســنین(ع) هســتند .الثعلبــی 109 /1422:5 ،صــدیقه بــه معنــای راســتگفتــار و
راستکردار است.راستگفتـاری و راسـتکـرداری ،منـاط و مـالک حجیـت و مرجعیـت
معرفتی است؛ به این شکل که گفتار و رفتار فـردِ صـدی  ،مرجـع معرفـت بخـش محسـوب
میشود .بنابراین ،گفتار و رفتار صدیقه طاهره ،مرجع معرفتی اهلسنت است .
 .12فاطمه (س) محور جریان مباهله است .محوریت حضرت زهرا در مباهله به عنوان
جریانی معرفتی مورد اتفاق اهل سنت است. .مباهله جریانی است که هویت معرفتبخشـیِ
آن در اهلسنت و شیعه مشترک است و بیانگر حقانیت اسالم بر نصرانیت اسـت .از آنجـا
که این رویداد صبغه معرفتی دارد ،تک تک عناصر آن نیز به عنوان مرجع معرفتی محسوب
میشود  .نقش محوری حضرت زهرا در این جریان حاکی از مرجعت معرفتی ایشـان بـرای
عموم مسلمین است.
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 .13حضرت فاطمه (س) وسیله الی اهلل است .ویل آیـه «وابتغواالیـه الوسـیله» (مومنـون/
 )11حسکانی از عکرمه نقل میکند که منظور از وسـیله پیـامبر ،علـی ،فاطمـه و حسـنین(ع)
هستند.حسکانی .324 /1 ،1411 ،مفسران اهلسنت ویل آیـه «وابتغواالیـه الوسـیله» ،پـن تـن
آلعبا از جمله حضرت زهرا را مصداق وسیله معرفـی نمـودهانـد .منظـور از وسـیله ،چیـزی
است که ارتباط و دسترسی را تسهیل مـینمایـد .ارتبـاط و دسترسـی در امـور یرمـادی ،از
سنخ معرفت است .پس حضرت فاطمه ،وسیله معرفت ح و معارف حقه و به عبارت دیگـر
مرجع معرفتی هستند.
 .14فاطمه (س) راوی احادیح نبوی است .هر چند تعداد روایات منقـول از حضـرت
زهرا در کت

اهلسنت ،با توجه به قرابت نسبی و زمانی و مکانی ایشـان بـا پیـامبر ،بـه هـیچ

وجه معقول نیست بلکه نشانگر فتنهها و بالهایی است که سـب

محرومیـت امـت اسـالم از

این روایات شده است ،لیکن احادیثی در ابواب مختلف از حضرتش نقل شده است که این
امر ،پرتوی از اضواد خورشید مرجعیت معرفتی ایشان را تشـکیل مـیدهـد( .ر .ک ـروی-
نائینی)189-200 :1384 ،
 .15فاطمه (س) خطی

الهی است  .مفاد خطبههایی که در کت اهلسـنت ،عـالوه بـر

منابع شیعی ،از حضرت نقل شده است ،لبریز از معارف حکمـی و قرآنـیِ دقیـ و عالیـه در
مورد هستیشناسی ،خداشناسی ،جهـان شناسـی و معـاد ،نبـیشناسـی و امـام شناسـی اسـت.
(فتاحی زاده )11-24 :1393 ،
 .16فاطمه (س) مأنوس قرآن و وحی است .طب اخبار سیره و حدیح در منـابع اهـل-
سنت ،گفتار حضرت هماره مزیّن و مبرهن به آیات قرآنی بوده است که این نشانگـر بهـره
وافر ایشان از وحی و علوم قرآنی است و نشانگـر بُعـدی دیگـر از ابعـاد مرجعیـت معرفتـی
حضرت است که در آثار رسیده از ایشان به دست میآید(.عظیمی )27-35 :1382 ،
 .2مرجﻌیت علمی حضرت فاطمه برای شیﻌه
نحوه اقتدای شیعه به ائمه اطهار و تفاوتی که در این خصوص با سایر مذاه

اسـالمی

دارند ،ناشی از تفاوت در مبانی اعتقادی و جایگـاهی اسـت کـه شـیعه بـرای اهـلبیـت و در
رأس آن حضرت زهرا در نظام تکوین و تشریع قائلنـد« .والیـت» و «امامـت» دو کلیـد واهه
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معرفتی شیعه در مورد مقام وجودی و معرفتی معصومین(ع) است.
عالوه بر فضایل عالی که در منابع اهلسنت وکر شده است ،مقامات و فضـایل متعـالی
دیگری در منظومه فکری شیعه برای حضرت زهرا(س) عنـوان شـده اسـت .پـارهای از ایـن
فضایل ،در منابع اهلسنت نظیر داشته و با تحلیل متفاوت شیعیان ،همراه است؛ برخـی دیگـر
نیز به منظومه معرفتی شیعه اختصاص دارد.
امامت در نگر

شیعه ،تداوم راه نبوت در دوران خاتمیت و در نگاه اهلسنت ،صـرفاً

یک تئورى حکومت است .از نظر هر دو گروه ،پـس از رحلـت پیـامبر ،وحـ رسـال  -نـه
وح به معناى الهام و تحدیح -براى همیشه قطع گردید و هیچ کـس نمـ توانـد عهـدهدار
چنین مقام گردد .اما از نظر شیعه ،مقام مرجعیت علمی و اجتماعی سیاسی ،پس از رسـول
خدا همچنان بر عهده کس است که خدا او را برای این مناص  ،تعیین کرده اسـت؛ چنـین
کس همچون پیامبر گفتار و رفتار

عین دین و صواب است و بر همگان حجت م باشـد.

بنابراین ،او مرجع دین و معرفتی و علمی مردم است.
همچنین از منظر عرفان شـیعی «والیـت» ،مجـرای «الوهیـت» خداونـد متعـال در عـالم
است .مقام الوهیت خدای متعال مقام ی الغیـوبی اسـت ،کـه از همـۀ مخلوقـات محجـوب
است و هیچ موجودی مستقیماً به آن راه ندارد(.جوادیآملی )662-661 :1383 ،این مقام و
مرتبۀ الهی ،با کمک «والیـت» او بـر خالئـ تجلـی پیـدا مـیکنـد .والیـت ،تنـزل شـأنی از
خداوند است ،که همۀ خالئ را در بر میگیرد و به شکل تکوینی «ربوبیـت» حضـرت حـ
را محق میسازد .والیت خداوند با کمک خلفای الهی تحق پیدا میکنـد .خـدای متعـال،
در تکوین و تشریع ،خلفـایی بـرگزیـده ،و والیـت آنهـا را طریـ والیـت خـود قـرار داده
است(.جوادیآملی )129-127 :1389 ،مشیت بالغۀ او بر این امر تعل گرفته اسـت کـه ایـن
جریان والیت با کمک ائمۀ اطهارعلیهمالسالم محق شود (کلینـی)184 /1 :1363 ،والیـت
اهلل ،نخست در والیت نبیاهلل(ص) تجلّی پیدا کرده ،و سپس در والیت ائمۀ اطهار(ع)جاری و
ساری میشود.
مرجعیت علمی از لوازم والیت است و ائمه اطهار به سب

مقام والیت  ،صاحبان علـم

الهی هستند .تعابیری چون خـزّان العلـم ،مهـبط الـوحی و ...کـه در وصـف ائمـه معصـومین
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علیهم السالم وارد شده است گواه این مطل

است .در نتیجه والیت ،دال بر عالیترین مقـام

علمی است و هر کس از این مقام برخورداراست ،دارای مرجعیت علمی وومرات

بسـته بـه

سطوح مختلف مخاطبان است.
کدهای اصطیاد شده در مرجعیت معرفتی حضرت زهرا (س)در منظومـه فکـری شـیعه
از این قرار است :
 .1طب منابع حدیثی شیعه  ،وجود نوری پن تن آل عبا از جمله حضرت زهرا (س)
هفتادهزار سال قبل از خلقت دنیا در عر

مشـغول تسـبیح بـوده اسـت .صـدوق/1 :1385 ،

 209-208طب اصول فلسفه اسالمی ،مرات

وجودی مقدم در سلسـله طـولی وجـود ،علـت

مرات

ما تأخر هستند .از سوی دیگر علت ،مفیض تمام کماالت معلول است کـه در صـدر

این کماالت علم است .بنابراین وجود حضـرت زهـرا افاضـهبخـش عـالیتـرین معـارف بـه
نفوس مستعدان است.
 .2طب روایات شیعی سـایر اهـل بیـت علـیهم السـالم از نـور حضـرت علـی و زهـرا
علیهمالسالم ایجاد شده اند .مجلسی .6 /25 :1403 ،این روایت طبـ توضـیح گذشـته نشـان
دهنده مرجعیت معرفتی حضـرت  ،نـه تنهـا بـرای جوامـع انسـانی  ،بلکـه ائمـه معصـومین ع
میباشد.
 .3طب روایا ت شیعی  ،نور فاطمه علت فت عالم ماده و منشأ کثـرات مـادی اسـت .
بحرانــی233 /3 :1414 ،؛ مجلســی.10 /15 :1403 ،حضــرت زهــرا تفصــیلبخــش کمــاالت
اندماجی در حقیقت محمدیه و مظهر اسـم فـاطر هسـتند ،بـه معنـای شـکافنده کـه در قـوس
نزول ،شکننده وحدت و مظهر کثرات هسـتند .در نتیجـه کثـرات خلقـی ،بـه واسـطه وجـود
حضرت ،به ظهور رسیدهاند.
 .4روایات فوق  ،فاطمه را فاطر و شکافنده معرفی مـی کنـد ( .همان)فـاطر از اسـماد
الهی ،به معنای شکافنده است .عرفا طب روایت نبـوی حضـرت فاطمـه را مظهـر اسـم فـاطر
الهی میدانند .به این معنا کـه حقیقـت وجـودی حضـرت باعـح شـد اعیـان ثابتـه بـه تجلـی
آسمائی ظهور کند .در نتیجه اگر فاطمه (س) نباشد هیچ وجودی از قوه به فعل نمیرسد .
 .5حضرت فاطمه (س) گرچه نبی یـا رسـول و امـام نیسـت ،امـا دارای مقـام والیـت
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است .حسـن زاده آملـی .50 :1378 ،ازشـؤونات والیـت ،علـم و مرجعیـت معرفتـی اسـت.
بنابراین به سب

والیت حضرت ،مرجعیت حضرت نیز اثبات میشود.

والیت حضرت زهرا با تعریف عرفانی و کالمی آن توسط علمای شیعه ،با تمسک بـه
آیات قرآن کریم و روایات معصومینعلیهمالسالم ،اثبات میشود .آیات مباهلـه (آلعمـران/
 ،)61تطهیر(احـــزاب ،)33 /توبـــه آدم (بقـــره ،)37 /ابـــتالی ابراهیم(بقـــره ،)134 /اجـــر
رسالت(شوری ،)23 /امانت (احزاب )72 /و دهر(هل أتی )9-8/همگی از این دست آیات-
اند.
روایــت دال بــر والیــت حضــرت دو دســتهانــد .روایــاتی کــه والیــت را بــرای ائمــه
معصومینعلیهمالسالم به طور کلی اثبات مینماید .دسته دیگر ،روایـاتی کـه والیـت را بـرای
شخص حضرت اثبات مینماید .روایات دسته اول را میتوان ویل محورهای زیر طبقهبنـدی
کرد :بیان والیت تکوینی اهلبیت ،بیان والیت باطنی و نقش هدایتگـری اهـلبیـت ،بهـره
مندی اهلبیت از علم ی

و لدنی و مقام تحدیح ،اشتراک اهلبیت در مقامات مذکور بـه

جهت وحدت مبدأ و منشأ.
مناق
این مناق

اختصاصی حضرت را میتوان ویل محورهای زیر طبقـهبنـدی نمـود ،کـه اکثـر
با سایر پن تن آلعبا مشترکاند :آفرینش حضرت از نـور عظمـت ح (طوسـی،

148 :1411؛ الخزاز قمی72-72 :1401،؛ نعمانی95 :1422 ،؛ صدوق ،)188 :1403 ،سـببیت
حضــرت در آفــرینش ،تســمیه از جانـ

حـ تعالی(صــدوق ،)179 /1 :1385 ،اشــتقاق نــام

حضرت از اسـامی اهلل تعـالی ،مقـام هـدایت گـری ظـاهری و بـاطنی مشـترک بـا سـایر پـن
تن(صدوق114 :1379 ،؛ حلی244 :1424 ،؛ حاکم حسکانی77 /1 :1411 ،؛ عـاملی شـامی،
بیتا)791 :
هم چنین از دیگر مناق

حضرت به این موارد اشاره شده است :مقام رکنیت حضـرت

بــه امیرمومنــان(اربلی66 /1 :1405 ،؛ صــدوق403 :1379 ،؛ نیســابوری ،بــیتــا153-152 :؛
ابنعساکر ،)166 /14 :1415 ،اشتراک در صدق آیه تطهیر(طبری13-9 /22 :1415 ،؛ ابـن-
کثیر494 /3 :1412 ،؛ حـاکم حسـکانی ،)136 /2 :1411 ،محدثـه بودن(صـدوق/1 :1385 ،
182؛ طبری امامی ،)81 :1413 ،وجوب محبت حضرت بـه عنـوان اجررسالت(شـوری،)23/
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وسیله بودن برای بهشت و حضور در قبه عر

مشترکاً با سایر پـن تن(.متقـیهنـدی:1409،

98 /12و  103و )639 /13
 . 6طب روایت نبوی فاطمه (س) خیر اهل زمین است و بر آنان شرافت و کرامت دارد
ابن شاوان  . 136 :1407 ،اهم مناطـات شـرافت و کرامـت ،علـم و معرفـت اسـت .بنـابراین،
روایت شریفه داللت بر اولویت و مرجعیت معرفتی حضرت بر اهل ارض دارد
 .7فاطمه (س) بضعه الرسول است .این امر گرچه در روایات اهل سنت نیـز نقـل شـده
است اما باتوجه به بستر معرفتی متفاوت شیعه  ،معنـای متفـاوت مـی یابـد .تفسـیر فروکاهانـه
بضعه به پاره تن با اطالق روایت مطابقت ندارد ،پس بضـعه در ایـن روایـت بـه معنـای پـاره
وجود است .در عرفان شیعی  ،حقیقت محمدیه ،تجلی اعظم ح تعـالی اسـت کـه مجالیـی
باالتر از او در ساحت ح و خل نیست .بضعه پیامبر بودن به معنای حامل سرّ نبی در تجلـی
اعظم اسماد و صفات است.
 .8رضا و ض

فاطمه ،رضا و ض

خداست نیشابوری ،بیتا149 :؛ نعمـان مغربـی،

بیتا29 /3 :؛ اگر انسان ،مطهّر از هوای نفس و جهل نباشد ،رضایت و ضبش معیـار حـ و
باطـل نخواهـد بـود.این روایـت هـم عصـمت حضـرت را اثبـات مـینمایـد و هـم از طریـ
عصمت ،مثبت مرجعیت معرفتی حضرت زهرا س اثبات میگردد.
.9فاطمــه (س) از منــابع مســتقیم و یرمســتقیم علــم برخــوردار بــوده است.مؤانســت و
مقارنت با پیامبر اکرم و دریافت مستقیم وحی و علـوم وحیـانی از محضـر نبـی اکـرم (ص)،
دریافــت گــزار

وقــایع وحــی و نــزول قــرآن از طریــ امیرمؤمنــان و همچنــین حســنین

علیهمالسالم  ،به عالوه دریافت مسـتقیم علـوم و معـارف از فرشـته وحـی در کنـار دریافـت
القائات ربانی آنطور که کت

حدیثی و روایی بیان می کنند از منابع معرفتی حضـرت زهـرا

سالم اهلل علیها است .کلینی460 /1 :1363 ،؛ صـدوق179 /1 :1385 ،؛ مجلسـی/43 :1403 ،
13و .34
اندیشمندان مسلمان ،انـواعی از قِـران و هماننـدی در مراحـل مختلـف وجـودی ،بـین
حضرت زهرا و کتاب علم ح یعنی قـرآن کـریم ،قائـلانـد .همـانطـوری کـه قـرآن نظیـر
کتاب های بشری نیست که محصول فکر بشـر باشـد ،نطفـه وجـود مبـارک فاطمـه(س) هـم
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محصول آن میوهٴ ی

است(میوه بهشت است)؛ از زمـین برنخاسـته ،بلکـه ریشـه در معـرا

نبی دارد.از دیگر سو ،تاریخ شاهد ارتقای علمی حضرت در دامـان وحـی و رسـالت اسـت.
همراه با نزول آیات و سور و معارف قرآن کریم ،این بانو ترقی میکرد.
از نشانههای همراهی عمی حضرت با قرآن کـریم ،استشـهادات مکـرر بـه آیـات ،در
فرمایشات ایشان است که این مسأله میـزان انـس حضـرت بـا قـرآن را ،نیـز نشـان مـیدهـد.
حضرت در خطابه مشهورشان در مسجد مدینه به  20آیه و در خطابه در جمع زنان مهاجر و
انصار به  10آیه استشهاد نمودهاند.
 . 10فاطمه (س) لیله قدر است .امام جعفر صادق (ع) در تفسـیر سـوره مبارکـه قـدر ،
منظور از لیله القدر را حضرت زهرا (س) دانسته است .لیله القدر ،ظرف و مجرای نزول علم
الهی ،قرآن کریم و حقیقت امالکتاب است.فاطمه (س) حقیقـت لیلـه القـدر اسـت.بنابراین،
ظرف و مجرای تنزل حقیقت امالکتاب ،علم الهی و قرآن کریم است.چنین وجودی نه تنهـا
مرجع معرفتی جامعه انسانی ،بلکه مرجع معرفتی هرچه مادون کتاب اهلل است ،نیز میباشد.
 .11اعتقاد شیعه برآن است که حضرت زهرا به دلیل آیه تطهیر ،حدیح ثقلین و دیگـر
نصوص  ،معصوم است( .مجلسی .26 /43 :1403 ،جوادی آملی ،بیتـا .61 :مصـباح یـزدی،
 .)192 /2 :1367عصمت دلیلی بر پیراستگی و تجرد روح اسـت .بنابرقواعـد فلسـفی هرچـه
روح مجرد تر باشد ،بیشتر واجد گوهر مجرد علـم اسـت  .ازسـوی دیگـر عصـمت  ،شـرط
مرجعیت است و این امـر مرجعیـت حضـرت صـدیقه (س) را اثبـات مـی نمایـد .مرجعیـت
معرفتی ،فرع بر حجیت معرفتی است .تا فرد کس

این عنوان نکند مرجعیت را احراز نمـی-

نماید .در منظومه معرفتی شیعه ،عصمت علـت حجیـت اسـت .چـرا کـه حجیـت بـدون دور
بودن فرد از هرگونه سهو و خطا ممکن نیست و اصوالً خطا هرگونـه حجیتـی را زیـر سـوال
میبرد.
شیعه عالوه بر اعتقاد به عصمت پیامبر و ائمه معصومین(ع) معتقد به عصـمت حضـرت
زهرا (س)است.از ادله شیعه بر عصمت حضرت زهرا آیـه مبارکـه تطهیراسـت(.احزاب)22/
(صــالح مازنــدرانی86/7 :1421 ،؛ مجلســی207-206 /35 :1403 ،؛ قمــی193/2 :1387 ،؛
فیض کاشانی)992 /2 :1420 ،
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 . 12محبت اهل بیت با محوریـت حضـرت زهـرا (س) اجـر رسـالت اسـت( .شـوری ،
)23معرفی مودت اهلبیت به عنوان اجر رسالت دلیلی ندارد ،جز ارجاع امت به مخازن علـم
و معرفت حقیقی و سبل سالمت و هدایت یعنی اهلبیت کرام علیهمالسالم.
بنابراین ،حیثیت الزم المحبه بودن و الزم الرجوع بودن حضرت زهرا که محور اهـل-
بیت است ،مثبِت مرجعیت معرفتی ایشان است .جوادی آملی.162 /1 :1389 ،
 .13فاطمه (س) تنها کفو و همتای وصی پیغمبر است و طب روایت امـام صـادق علیـه
السالم اگر علـی علیـه السـالم نبـود همتـایی بـرای فاطمـه نبـود ( .صـدوق178 /1 :1385 ،؛
مجلسی93-92 /43 :1403 ،؛ حلی).240 :1424 ،
 .14در روایت نبوی فاطمه (س) افضل زنـان زمینـی و بهشـتی از اول تـا آخـر اسـت و
حضرت مریم (س) افضل زنان زمان خویش است .روشن اسـت کـه ایـن افضـلیت فـارغ از
افضلیت علمی نخواهد بود .حلی.1424 ،ابن شهرآشوب.1376،طبرانی،بیتا .صدوق1417 ،
.15در روایت نبوی ،فاطمه (س) علـم محـض اسـت .مرحـوم مجلسـی دربـارة تفسـیر
حدیح« :فطمها اهلل بالعلم» ،میگوید یعنی به سب کثرت علم از جهل بریده شد و به قـدری
علم دارد که جهالت هرگز در آن راه ندارد مجلسی 65 /43 :1403 ،و .101
 .3مرجﻌیت مﻌرفتی حضرت زهرا (س) برای اهل بیت علیهم السالم
جایگاه معرفتی حضرت زهرا را نمیتوان صرفاً محدود بـه جایگـاه معرفتـی ایشـان در
عموم مسلمین یا عموم شیعیان دید؛ مطالعه روایات و گزار های تاریخی ،بیانگـر جایگـاه
خاص ایشان در بین اهـلبیـت اسـت .در روایـات متعـدد ،پـن تـن آلعبـا کـه محـور آنـان
حضرت زهرا است ،افضل از همه پیامبران ،صدیقین ،از آدم تا خـاتم قلمـداد شـده اسـت.از
طرف دیگر خلقت پیامبر و علی و فاطمه (ع)از نور واحد روایت شده است.
هم درجه بودن والیت پیامبر و حضرت زهرا از طری حدیح بضعه ،شاهد دیگری بـر
جایگاه رفیع و تفوق وجودی و در نتیجه معرفتی حضرت زهرا در بین ائمه اطهاراست.
بدین ترتی  ،جایگاه ویژه حضرت نزد پیامبر ،ضلع دیگری از مقام معرفتی حضرت را
در بین اهلبیت توصیف می نماید .حقیقـت ام ابیهـا بـودن ،بـه تفصـیل کشـاندن مقـام جمـع
الجمعی ،خیر کثیربودن برای پیامبر،حقیقت لیله القدر از جمله کدهایی است که میتوان بـه
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وسیله آنها ،به سطح متعالیتـری از مرجعیـت معرفتـی حضـرت دسـت یافـت کـه ایـن بـار
مخاط

این سطح ،خود انسانهای کامل و معصومین و صاحبان مقام والیـت و عصـمت و

حجیت هستند.
دسته دیگری از روایات ،اسراری را در نـوع ارتبـاط وجـودی حضـرت بـا امیرمؤمنـان
مشخص میسازد .هم درجه بودن حضرت با پیامبر و علی(ع) کفویت حضرت بـا ایشـان ،و
تعابیری چون رکنیت حضـرت نسـبت بـه امیرمؤمنـان و یـا بهـره منـدیهای حضـرت امیـر از
معارف فاطمی از جمله کلیدهای معرفتی برای گشودن مکانت سـر بـه مهـر صـدیقه طـاهره
است.
کدهای مفهومی اصطیاد شده از روایات و نصوص و گزارشـات تـاریخی کـه دال بـر
این سطح از مرجعیت معرفتی هستند از قرار زیر است :
 .1حجیت برای اهلبیت  :در روایات شیعی اهل بیت علیهم السـالم بـه عنـوان حجـ
الهی بر مردم و حضرت زهرا (س) حجت الهی بر اهل بیت (ع) عنـوان شـده اسـت« .نحـن
حج اهلل علیکم و أمّنا فاطمه حجه اهلل علینا (العـاملی . ) 237 /7 :1422 ،ایـن امـر حـاکی از
نوعی مرجعیت معرفتی برای حضرت زهرا نسبت به اهل بیت علیهم السالم است.
 .2داللت حدیح بضعه بر همتایی با رسالت :حدیح بضـعه از جملـه احادیـح دال بـر
منق

حضرت ،است .طب این حدیح وطب معنای بضعه میتوان به هم درجه بودن والیـت

حضرت با والیت پیامبر پی برد .گرچه اصل ،در این نسبت وجود عالی پیامبر است .همتایی
با رسالت و امامت ،هم درجـه بـودن در مقـام بهشـتی پیـامبر و علـی نیـز شـاهد دیگـری بـر
برخورداری و همسانی حضرت در مقام علمی پیـامبر وامـام علـی اسـت .طبرانـی ،بـیتـا/5 :
.221
 .3امتثال علی از فاطمه سالم اهلل علیهما :در روایت نبـوی بـه حضـرت امیـر نسـبت بـه
امتثال از حضرت زهرا سالم اهلل علیهما امر شده اسـت  .ایـن دسـتور بـدون نـوعی مرجعیـت
معرفتی در حضرت صدیقه قابل توجیه نیست« .یاعلی انفذ لمـا امـرک بـه فاطمـه» مجلسـی،
.484 /22 :1403
 .4اخبار علمی فاطمه به علیعلـیهم السـالم  :حارثـۀ بـن قدامـۀ از سـلمان ،از عمّارنقـل
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میکند که روزی عمار به سلمان فارسـی گفـت :آیـا چیـز عجیبـی را از فاطمـه علیهاالسـالم
برایــت نقــل کنم؟ســپس اینگونــه نقــل کــرد کــه روزی امــام علــی را دیــدم کــه بــر فاطمــه
علیهاالسالم وارد شد .تا چشم حضرت فاطمه به امام علی علیه السـالم افتـاد ،فریـاد زد :علـی
جان! نزدیک شو تا درباره آنچه که گذشته و آنچه کـه خواهـد شـد و آنچـه کـه اتفـاق
میافتد تا روز قیامت ،برایت بگویم.عمار گوید :دیدم که امیرمؤمنان علیـهالسـالم آرام آرام
برگشت و من هم به برگشت علی علیهالسالم به عق

به عق

برگشتم .آن حضرت آمده تا

بر پیامبر صلی اهلل علیه وآله وسلم وارد شد .پیامبراکرم فرمود :یا ابالحسـن! پـیش بیـا .همـین
که در محضر پیامبر صلی اهلل علیه وآله وسلم نشست ،فرمود :تو مرا خبر میدهی یـا مـن تـو
را خبر دهم؟عرض کرد :شنیدن از شما بهتـر اسـت ،ای رسـول خدا!حضـرت فرمـود :گویـا
پیش فاطمه رفتی و به تو چنین و چنان گفت و همان دم برگشتی (.مجلسی)8 /43 :1403 ،
 .5کس

علم امام علی از فاطمه (س)  :ابونعیم در حدیثی از پیغمبر اکرم نقل م کند

که روزى رو به یارانش کرد و فرمـود «:چـه چیـزى بـراى زنـان از همـه بهتـر اسـت؟»یـاران
ندانستند در جواب چه بگویند.عل (ع) به سوى فاطمه(س) آمد و این مطل

را به اطـالع او

رسانید.بانوى اسالم گفت  :چرا نگفت « از همه بهتـر بـرای آنهـا ایـن اسـت کـه نـه آنهـا
مردان بیگانه را ببینند و نه مردان بیگانه آنها را» ...حر عاملی67 /20 :1414 ،
 .6مقام رکنیت فاطمه برای امام علـی  :جـابربن عبـداهلل چنـین روایـت مـیکنـد کـه
پیامبراکرم به علی فرمود  :سالم بر تو ای پدر دو ریحانه من .یا علـی! محافظـت آن دو را بـه
تو سفار

میکنم قبل از آنکه هر دو رکن تـو از بـین بـرود ...جـابربن عبـداهلل روایـت را

چنین ادامه میدهد .پس از رحلت پیامبر ،امیرالمؤمنین فرمود این بود یکـی از دو رکـن مـن
که رسول خدا میفرمود و اینک منهدم گردید و هنگـامی کـه فاطمـه چشـم از جهـان فـرو
بست علی ( ع) فرمود این بود همان رکن دومی که به قول پیامبر امـروز از دسـت دادم .ابـن
عساکر166 /14 :1415 ،؛ صدوق403 :1379 ،؛ نیشابوری ،بیتا153-152 :
 .7الگوی امام عصر (ع )  :امام زمان در توقیع بـه خـط مبـارک خـود مـ فرمایـد:
»دختر پیامبر خدا برای من الگوی نیکویی است» .طوسی286 :1411 ،؛ مجلسـی/53 :1403 ،
.180
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 .8همتایی با رسول و امام  :ابوسعید خدری نقل کرده است رسول اهلل فرمـود :مـن و
این دو و تو و این خفته (یعنی :علیعلیهالسالم) روز قیامت در یکجا خـواهیم بـود .الهیثمـی،
171 /9 :1408؛ طبرانی ،بیتا406 /22 :؛ متقی هندی615 ،11 :1409 ،
 .9کفویت با باب العلم  :امام صادق میفرماید اگـر امیرمـؤمنین فاطمـه را بـه تـزوی
خود در نیاورده بود تا روز قیامت کفوی برای فاطمه نبود .علی علیه السالم باب علـم اسـت.
کفویت با باب علم مشی مقـام معرفتـی حضـرت اسـت .صـدوق178 /1 :1385 ،؛ االربلـی،
100 /2 :1405؛ مجلسی93-92 /43 :1403 ،؛ طبری80 :1413 ،؛ حلی.240 :1424 ،
 .11تعلیم دهنده ،پرور

دهنده ،خزان علم  :آن حضرت تنها دختر پیامبر اکـرم بـوده

است که فرزندانش امامان معصومی چون حسن و حسین هستند که هر یک معـدن و مخـرن
علوم الهی بودند و در حضور آن بانو تعلیم و تربیت دیده بودند.همچنین یازده امام معصـوم
که وارث علم الهی هستند ،فرزندان آن حضرت هستند  .رحمانی همدانی.149 :1372 ،
 .11مصحف به عنوان منبع علم ائمه  :امام رضا وقتی عالمت و نشانههای امـام معصـوم
را شمار

کرد فرمود« :مصحف فاطمه در نزد او از نشانههای امامـت مـیباشـد» .مجلسـی،

117 /25 :1403
 .12مصحف به عنوان منبع علم ائمه  :معارف یبـی بـه وسـیله جبرئیـل نـازل مـیشـد،
فاطمه (س) تلقی میکرد و اینها را حفظ میکرد و برای امیرالمؤمنین امال میفرمود ...این
مصحف  ...از منابع علم ی

ائمه ع است که وقتی از یک امام معصومی سؤال میکردند یا

گاهی خود آنها بال واسطه و قبل از سؤال و مستقیم میفرمودند :در مصحف جـده مـاچنین
آمده است .مجلسی117 /25 :1403 ،؛ کلینی40 -239 /1 :1363 ،
 .13حقیقــت ام ابیهــا  :در عــرف عرفــان ،عقــل کــل پــدر اســت و نفــس کــل ،مــادر و
موجودات از آن دو ظهور یافتهاند .فاطمه مادر انوار و فضایل عقلیـه رسـالت و مظهـر نفـس
کلیه بر وجه اتم است ،بنـابراین آن جنـاب ،مـادر پـدری اسـت کـه خاتمیـت بـا وی اسـت.
حسنزاده آملی666 :1378 ،
 .14به تفصیل کشاندن مقام جمع الجمعی :حقیقت محمدیه ،اولـین تجلـی آن وحـدت
یبی وات اقدس الهی است که نور وجود حضـرت علـی آن را از التعیّنـی بـه تعـیّن علمـی
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آورده است و حضرت فاطمه به آن تعیّن ،ظهور عینی بخشـیدهانـد و بـه همـین جهـت زهـرا
نامیده شدند .استعدادهایی که در اعیان ثابته بوده ،توسط نـور وجـود ایشـان تحقـ و ظهـور
پیدا کرده است .در نتیجه عوالم تعین ،همه مدیون فاطمه هستند« .ثـم فتـ نـور ابنتـی فاطمـۀ
فخل منه السماوات و االرض فالسموات و االرض من نور ابنتـی فاطمـۀ ،فاطمـۀ افضـل مـن
السموات و االرض .مجلسی.16 /25 :1403 ،
نتیجه گیری
مطالعه و تأمل در نصوصِ ناظر به فضائل ایشـان یـا فرازهـای تـاریخی مربـوط بـه آن،
نشان گر حقیقت عمیقی از مقام علمی حضرت و بالتبع ،مرجعیت معرفتـی ایشـان در سـطوح
مختلف است .منظور از مرجعیت علمی یا معرفتی ،بهرهرسانی علمی عالِم به جامعـه و افـراد
مخاط

است .هر اندازه درجه علمی عالم باالتر و شدتش بیشتر باشد ،مرجعیـت معرفتـی او

نیز به فراخور مخاطبان ،ووسطوح و وودرجات خواهد بـود .از نصـوص مختلـف مـی تـوان
مرجعیت معرفتی حضرت زهرا را اثبات نمود .براسـاس آنچـه گفتـه شـد مرجعیـت معرفتـی
حضرت در سه سطح تعریف می شود .1 :جامعه مسلمین  .2شیعه  .3اهل بیت (ع)
محورهایی که مشعر بر مرجعیت حضرت در منابع اهـل سـنت اسـت ازیـن قرارسـت :
.1محوریت حضرت زهرا(س)در مباهله به عنوان جریـانی معرفتـی  .2 ،حضـرت فاطمـه بـه
عنوان وسیله الی اهلل  .3صدیقه بودن حضرت مالک حجیـت  .4محبـت حضـرت بـه عنـوان
اجررسالت  .5وجود حضرت به عنوان خیرکثیر برای پیـامبر.6حضـرت زهـرا ،مصـداق آیـه
تطهیر  .7حضرت زهرا ،پاره وجود پیامبر .8حضرت فاطمه ،افضـل زنـان گذشـته وآینـده .9
تقدم خلقت نوری حضرت برخلقت آدم وحوا  .10حضرت فاطمه سـیده نسـاد عـالمین .11
حضرت زهرا به عنوان محور اهل کساد  .12حضرت فاطمه ،راوی احادیح نبوی  .13خطبـه
های معرفتی حضرت  .14انس به قرآن و تسلط به علوم وحیانی .
شیعه عالوه بر محورهای مذکور  ،عقاید عمیقتری نسبت به مرجعیت معرفتی حضـرت
دارد که ناشی از دو اصل مهم والیت و عصمت حضرت است .محورهای ویل در نصـوص
شیعی نشانگر ابعاد مرجعیت معرفتی حضرت از منظر شیعه است .1:جایگـاه حضـرت فاطمـه
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در تکوین و خلقت؛ .2اتحاد وجودی حضرت با پیامبراسالم؛ .3کفویت حضرت با امام علی
علیهالسالم و همتایی با مقام علمـی حضـرت؛ .4افضـلیت برهمـه زنـان در علـم؛  .5عصـمت
حضرت به عنوان ثمره علم؛ .6مصداق خیر کثیر علمی؛ وحدت با قرآن به عنوان مقـام علـم
پروردگار؛ .7حقیقت علمی حضرت؛ دارای مقام والیت ،که آبشخور علم است؛ .8مجالس
و خطابات؛ ممتحنه بودن به عنوان ثمره علم؛ .9حقیقت لیله القدر و اتحاد حضرت با وحی.
همچنین کدهایی که دال بر مرجعیت معرفتی حضرت در میان اهل بیـت اسـت را مـی
توان به سه دسته تقسیم کرد.1 :آن دسته که راجع به جایگاه حضرت نزد پیامبر اسـت.2 .آن
دســته کــه مشــعرجایگاه خــاص حضــرت در ارتبــاط بــا امیرمؤمنــان اســت  .3کــدهایی کــه
ناظرمکانت حضرت در میان اهل بیت علیهم السالم است .مجموعه ایـن کـدها از ایـن قـرار
است .1 :مادر پـدر و محـور هسـتی  .2حقیقـت ام ابیهـا  .3بـه تفصـیل کشـاندن مقـام جمـع
الجمعی .4 ،خیرکثیر برای پیامبر .5بضعه الرسول  .6حقیقت لیله القدر .7امتثـال امـام علـی از
فاطمه سالم اهلل علیهما  .8اخبار علمی فاطمه به علی علیهمالسالم  .9مقام رکنیت فاطمه برای
امام علی علیهمالسالم  .10الگو بودن برای امام عصر علیه السالم  .11همتایی با رسول و امام
 .12استشهاد ائمه به قول حضـرت  .13کفویـت بـا بـاب العلـم  .14تعلـیم دهنـده و پـرور
دهنده خزان علـم  .14برخـورداری حضـرت از تمـامی منـابع علـم ائمـه علـیهم السـالم .15
مصحف به عنوان منبع علم ائمه علیهم السالم.
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فهرست منابع
 .1ابن شهر آشوب ،محمد بن عنی( .)1376مناقب آل ابی طالب .نجف م بعه الحیدریه.
 .2ابنحنبل ،احمد(بیتا) .مسند احمد .بیروت دار صادر.
 .3ابنعساکر ،عن بنالحسن( .)1415تاريخ مدينه دمشق .بیروت دارالفکدر لن باعدة و النشدر و
التوزیع.
 .4ابنکثیر الدمشق  ،اسدماعیل( .)1412تفسيرر اب كثرير .بیدروت دارالمعرردة لن باعدة و النشدر
والتوزیع.
 .5االربن  ،عن بنعیس ( .)1405كشف الغمة .بیروت داراالضواء.
 .6االندلس  ،ابنع یه( .)1413تفسرر البحر المحرط .بیروت دارالکتﺐ العنمیه.
 .7آلوسی ،محمد(بیتا) .روح المعانی .تهران انتشارات جهان.
 .8بحرانی ،سیدهاشم( .)1414مدينه العاجز .قم موسسه المعارف االسالمیه.
 .9ثعالب المالک  ،عبدالرحمنبنمحمد( .)1418تفسرر الثعالبي .بیروت دار احیاء التراث العرب .
 .10ثعنبی .)1422( ،الکشف و البران .بیروت دار احیاء التراث العربی.
 .11جوادی آمنی  ،عبدا ل ع ( .)1389سرره پرامبران در قرآن .قم اسراء.
 .12جوادی آمنی ،عبدا ل ع ( .)1383توحرد در قرآن .قم اسراء
 .13جوادی آمنی ،عبدا ل ع (بیتا) .پررامون وحی الهی .تهران نشر الزهرا.
 .14حاکم نیسابوری ،ابیعبدا ل ع (بیتا) .المستدرک .بیجا ،بینا.
 .15حاکمحسکان  ،عبیدا ل ع بناحمد( .)1411شواهد التنزيل .تهران موسسه ال بع و النشر التابعده
لوزارة الثقارة و االرشاد االسالم د مجمع احیاء الثقارة.
 .16حر عامنی ،محمد بن حسن( .)1414وسايل الشرعه .قم موسسه آلالبیت الحیاء التراث.
 .17حسن زاده آمنی ،حسن( .)1378ممد الهمم در شرح فصوص الحکم .تهران سازمان نشدر
وزارت ررهنگ و ارشاد.
 .18حنی ،حسن بن سنیمان( .)1424المحتضر .بیجا انتشارات المکتبه الحیدریه.
 .19خزاز القم  ،عن بنمحمد( .)1401كفايةاالثر .قم انتشارات بیدار.
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 .20الدره ،طه( .)1999تفسررالقرآن الکريم .بیروت منشورات دارالحکمه.
 .21رحمانی همدانی( .)1372فاطمه الزهرا و بهجه قلب المصطفی .تهران مرضیه.
 .22سیوطی ،جالل الدین ( .)1411الثعور الباسمه ،دار الصحابه التراث ب ن ا.
 .23السهینی ،عبدالرحمن ابنابی الحسن (بیتا) .الروض االنف.مصر مکتبه الکنیات االزهریه.
 .24صالح مازندرانی ،مولی صالح( .)1421شرح اصول كافی .بیروت دار أحیاء التراث العربی.
 .25صدوم ،محمد بن عنی( .)1417األمالی .قم مرکز ال باعه و النشر ری موسسه البعثه.
 .26صدوم ،محمدبن عنی( .)1379معاني االخبار .قدم موسسدة النشدر االسدالم التابعدة لجماعدة
المدرسین.
 .27صدوم،محمدبن عنی( .)1385علل الشرائع .النجف منشورات المکتبة الحیدریة و م بعتها.
 .28طباطبایی ،محمدحسین( .)1417نهايه الحکمه .قم موسسه النشر االسالمی.
 .29طبران  ،سنیمانبناحمد(بیتا) .المعجم الکبرر .بیروت داراحیاء التراث العرب .
 .30طبري االمام  ،محمدبنجریر( .)1413دالئل االمامه .قم مرکز ال باعدة و النشدر رد موسسدة
البعثه.
 .31طبري ،محمدبنجریر( .)1415جامعالبران .بیروت دارالفکر لن باعة و النشر و التوزیع.
 .32طوسی ،محمد بن حسن( .)1414األمالی .قم دار الثقاره لن باعه و النشر و التوزیع.
 .33العامن الشام  ،یوسفبنحاتم(بیتا) .الدرالنظرم .قم موسسة النشر االسالم التابعة لجماعدة
المدرسین.
 .34العامن  .)1422( ،االنتصار .بیروت دارالسیرة.
 .35عسقالنی ،احمدبن حجر(بیتا) .لسان المرزان .بیروت دارالمعرره ،بیتا ،ج ،3ص .345
 .36عظیمی ،سیده کبری .)1382(.استشهاد به آیدات قدرآن در کدالم حضدرت زهرا.عندوم قدرآن و
حدیث صحیفه مبین.ش 31و.32
 .37غروی نائینی ،نهنه (.) 1384حضرت زهرا و روایت حدیث در ونابع اهل سدنت .مباحدث بدانوان
شیعه.1384 ،ش.189-200 .4
 .38رتاحی زاده ،محمد رضا  ،رتحیه  ،رسولی راوندی،محمد رضا . 1393.اسناد و شروح خ به های
حضرت زهرا  .عنوم قرآن و حدیث سفینه.ش .45
 .39ریض کاشانی ،محمدحسین( .)1420التفسرر األصفی .بیجا مرکز النشر التابع لمکتﺐ اإلعالم
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اإلسالمی.
 .40قرطب  ،محمدبناحمد(بیتا) .تفسرر القرطبي .بیروت داراحیاء التراث العرب .
 .41قمی ،عنی بن ابراهیم( .)1387تفسرر القمی .نجف مکتبه الهدی.
 .42کنینی ،محمد بن یعقوب( .)1363الکافی .طهران دار الکتﺐ اإلسالمیه.
 .43متقیهندی ،عنی( .)1409كنز العمال .بیروت موسسه الرساله.
 .44مجنسی ،محمدباقر( .)1403بحاراالنوار .بیروت موسسه الوراء.
 .45مجنسی ،محمدتقی(بیتا) .روضه المتقر فی شرح م اليحضيره الفقريه .بدیجدا بنیداد
ررهنگ اسالمی حاج محمد حسین کوشانپور.
 .46مصباح یزدی ،محمد تقی( .)1367آموزش عقايد .تهران نشر سازمان تبنیغات.
 .47موسوی خمینی (بیتا) .شرح چهل حديث .تهران موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
 .48موسوی خمیندی ،روح ا لع ( .)1409التعلرقه علی الفوائد الرضويه .تهدران موسسده تنظدیم و
نشر آثار امام خمینی.
 .49نعمان مغربی ،ابیحنیفه(بیتدا) .شرح االخبيار .قدم موسسده النشدر االسدالمی التابعده لجماعده
المدرسین.
 .50نعمان  ،محمدبنابراهیم( .)1422الغربة .ب جا انوارالهدي.
 .51نیسابوري ،محمدبنالفتال(بیتا) .روضه الواعظر  .قم منشورات الشریف الرض .
 .52الهیثم  ،عن بناب بکر( .)1408مجمعالزوائد .بیروت دارالکتﺐ العنمیه.

