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Abstract
Some verses have been descended about the status and position of Holy
Mary in Koran which indicates Holy Mary has obtained the faith-related
and high ranking theosophic status such as obtaining a kind of divine revelation and companionship with angels as far as God represents Holy Mary as
a sample and complete example of a faithful person. Whereas some believe
that except prophets and the innocent Imams, other human beings are material creatures and not compatible with the invisible world. Their relationship
with angels and attaining the faith-related high ranking status are impossible.
But some believe that with respect to the equality of the truth of human existence, it is possible for non-innocent humans to communicate with angels and
attain high status. The writer in this essay intends to deal with some examples
of the status of Holy Mary in Koran and theosophy by analytical-descriptive
method for confirming the second view.
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چکیده
در قرآن کریم آیاتی درباره مقام و منزلت حضرت مریم نازل شده است که بیانگر نائلشدن
آن حضرت به مقامهای واالی ایمانی و عرفانی ،همانند دریافت نوعی از وحی الهی و همصحبتی
با فرشتگان است؛ تا جایی که خداوند در قرآن ،حضرت مریم را بهعنوان الگو و نمونه کامل
فردی باایمان معرفی مینماید .این در حالی است که عدهای بر این باورند که غیر از پیامبران و ائمه
معصومین ،دیگر انسانها ،چون موجودی مادی هستند ،با خداوند و عالم غیب سنخیتی ندارند و
این باور هستند که با توجه به یکسانبودن حقیقت وجودی انسان ،امکان ارتباط انسان غیرمعصوم
نیز با مالئکه و کسب مقامهای عالی وجود دارد .نگارنده در مقاله حاضر بر آن است که برای تأیید
دیدگاه دوم با روش توصیفیتحلیلی به نمونههایی از مقام حضرت مریم در قرآن و عرفان بپردازد.
کلیدواژهها :قرآن ،عرفان ،حضرت مریم ،مقامهای معنوی.
 .1دکترای مدرسی معارف دانشگاه فردوسی مشهدmgandomabadi@yahoo.com .
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ارتباط آنان با مالئکه و رسیدن به مقامهای واالی ایمانی و عرفانی امکان ندارد؛ اما عدهای دیگر بر

مقدمه
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در قرآن مجید به زنانی برگزیده و ممتاز برمیخوریم که به منزلت باالیی رسیده بودند؛
بهحدی که با مالئکه همسخنی داشتهاند .بخش مهمی از آیات قرآن در مورد این زنان و
حکایت سرگذشت آنان نازل شده تا بدین طریق نسلهای مختلف را متوجه ارزش و جایگاه
آنان نموده و آنها بتوانند با الگوقراردادن رفتار این زنان بزرگ ،گامهای صحیح و استواری
را در مسیر زندگی و فعالیتهای اجتماعی خود بردارند.
از سویی عدهای بر این باورند که چون انسان ،موجودی مادی است و با خداوند و عالم
غیب سنخیتی ندارد ،ارتباط او با مالئکه امکان ندارد؛ (به نقل از شهرستانی251/2 :1395 ،؛
رازی3 :1397 ،؛ معرفت )32/1 :1415 ،اما عدهای دیگر بر این باورند که با توجه دقیقتر
به وجود انسان ،ویژگیهای روانی و تواناییهای وی ،ارتباط او با مالئکه ممکن است.
(مالصدرا)151 :1363 ،
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آیات زیادی در قرآن کریم درباره مقام و منزلت حضرت مریم نازل شده که نشانگر
آن است که حضرت مریم همواره در محراب عبادت و در حال «عروج الی اهلل» بود.
خودسازی ،تزکیه نفس ،پاکدامنی و تقرب او به خداوند متعال به حدی رسید که با دخل و
تصرف در نظام آفرینش ،روزیاش با اسباب غیرعادی به او میرسید .مریم بهعنوان یک
زن ،توانست با انجام اعمال صالح و شایسته و طی طریق و سیر «سلوک الی اهلل» ،موردعنایت
خاص الهی قرار گیرد و به والیت الهی دست یابد .او با اطاعت ،خضوع ،نماز ،رکوع و
سجود در مقابل کمال مطلق ،لیاقت یافت که با مالئکه و فرشتگان الهی همسخن شود و به
مقام دریافت وحی از جانب خداوند برسد( .دوست محمدی )136 :1373 ،آیاتی نیز بیانگر
آن است که آن حضرت عالوه بر ارتباط با فرشته به مقامی رسید که نمونه کامل فردی
باایمان شد و به آنجا رسید که خداوند او را َمثَل و نمونهای برای همه مؤمنان اعم از زن و مرد

قرارداد( .تحریم 12 ،و  )11این نوشتار بر آن است که بر اساس آیات قرآنی به تبیین جایگاه
آن حضرت و نیز به نمونههایی از مقامهای وی در قرآن و عرفان بپردازد.
با توجه به اینکه بحث این مقاله مربوط به جایگاه حضرت مریم در قرآن ،بهخصوص در

ارتباط او با جهان غیب از طریق مالئکه است ،قبل از ورود به بحث مقام آن حضرت ،باید
کمی به بحث ماهیت انسان و ارتباط قرآن و عرفان پرداخته شود.
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 -1ماهیت انسان
از دیدگاه دین ،انسان دارای دو بعد است:
 .1بعد مادی که از نطفه ،آغاز و با مرگ به پایان میرسد( .انسان2 ،؛ مؤمنون)14 ،
 .2بعد معنوی که گاهی از آن با کلماتی از قبیل روح یاد میشود( .حجر29 ،؛ شمس،
 )8-11این بعد از انسان ازبینرفتنی نیست؛ بلکه با مرگ از بدن جدا شده و به جایگاه اصلی
خود بازمیگردد( .فجر )27 ،از آنچه بیان شد روشن میشود که با توجه به ماهیت دوبعدی
انسان ،او میتواند هم با عالم ماده و هم با عالم ملکوت ارتباط داشته باشد( .معرفت:1415 ،
)33/1

البته باید توجه داشت که معنای این امر الزاماً امکان ارتباط برای همه انسانها نیست؛ بلکه

این امکان برای انسانهایی است که با تالش اختیاری ،موجب تکامل روح خود شده و زمینه
ارتباط با مالئکه را فراهم میکنند.

بنابراین با توجه به نکته پیشگفته درباره ماهیت انسان ،او ذاتاً استعداد ارتباط با موجودات

غیبی از جمله مالئکه و تأثیرپذیری از آنها را دارد.
 -2قرآن و عرفان
یکی از پرسشهای کلیدی که همواره دغدغه عرفانپژوهان بوده این است که آیا عرفان،
مراحل کمال را با حرکت از ظاهر جهان و کثرات آن برای رسیدن به جهان باطن و وحدت
طی نموده ،با گذشتن از جاده شریعت و پایبندی به اصول آن ،گام بر طریقت و مرحله
خودشناسی متعالی و عرفانی مینهد .پس از سلوک روحانی ،به مرحله شکوفایی استعدادهای
نهفته در وجود خویش میرسد و به مرحله عینالیقین نائل میشود و سرانجام در مرحله
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دارای آموزههای وحیانی در قرآن نیز است .در پاسخ باید گفت که در حوزه عرفان ،انسان
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حقیقت در اثر معرفتی که در طی سلوک عرفانی در مراتب آفاقوانفس حاصل میکند ،به
مرحله حقالیقین دست مییابد و حقیقت جان و در نهایت ،جهان بر او آشکار میشود و در
نتیجه با حقیقت خویشتن که حقیقتی یگانه با حق است ،دیدار میکند.
قرآن کریم که کتاب معرفتاهلل و صحیفه تبیین راه و قانون سیروسلوک معنوی برای
انسانسازی است ،از عرفان تهی نیست و به تعبیر امامخمینی ،مسائل عرفانی به آن نحو که
در قرآن آمده ،در کتاب دیگری وجود ندارد (تبیان )63 :1391 ،و نیز در جای دیگری
میفرمایند« :قرآن کریم مرکز همه عرفانها است ،مبدأ همه عرفانها است( ».خمینی:1389 ،
)438/19
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َْ
باید به تعابیر قرآن کریم در این زمینه توجه کرد .بهراستی طرح آیه شریفه قد َجاءکم
َ َ ََْ َ َ
َ َ ُ َّ ِّ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ
َ
یظ( انعام )104 ،و آیه
بص ِآئر ِمن ربکم فمن أبصر ف ِلنف ِس ِه ومن ع ِمی فعلیها وما أنا علیکم ِبح ِف ٍ
ً
َْ ْ
َ
َ
َ
َ ْ
َ ً
ف َمن کان ْیر ُجو ِلقاء َر ِّب ِه فل ْیع َمل َع َمل َص ِال ًحا َول یش ِرک ِب ِع َب َاد ِة َر ِّب ِه أ َحدا( کهف )110 ،و
َ
یب َو ْال َع َم ُل َّ
آیه إ َلیه ْ
یص َع ُد ْالکل ُم َّالط ُ
الص ِال ُح ْیرف ُع ُه( فاطر )10 ،برای چیست؟ آیاتی که
ِ
ِ ِ
میگوید «لقاءاهلل» بهمعنای لقاء وجه است ،رؤیت شهودی با چشم سر و بصیرت خداوند
متعال در همین دنیا ممکن است و آیاتی که «امید لقاء رب» را با امر به عمل صالح مطرح
مینماید و نیز تصعید تکاملی انسان را با انگیزه ،اندیشه ،اخالق و اعمال طیبه و رفعت به
مکانت برتر و مقامهای معنوی طرح مینماید ،برای چیست؟ مگر عرفان ،گردیدن ،صیرورت
و شدن انسان برای «لقاءاهلل» نیست و مگر قرآن کریم ،مسیر این مالقات را از فهم و بصیرت
َ
َ ََ ْ ُ
َ َ ْ َ ُ َّ
َ
ََ ُ ْ َُ َ
ُّ
کاد ٌح ِإلی
وحی فقعوا له س ِاج ِدین( حجر )29 ،تا یا أیها ِالنسان ِإنک ِ
به ونفخت ِف ِیه ِمن ر ِ
ْ َ َ
َر ِّبک کد ًحا ف ُمل ِق ِیه( انشقاق )6 ،تبیین نکرده است؟
 -3حضرت مریم در قرآن و عرفان
از آنچه بیان شد معلوم میشود که خطوط کلی عرفان در قرآن بهصراحت وجود دارد؛
بنابراین در این نوشتار به بررسی برخی از مقامهای حضرت مریم از دیدگاه قرآن و عرفان
میپردازیم.

 -1-3مقام عبودیت حضرت مریم

نتیجه عبادت واقعی حق ،عروج انسان به کمال نهایی او است .مریم یکی از بندگان
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خالص خداوند بود که همواره در محراب عبادت و در حال «عروج الی اهلل» بود .در رابطه
با مقام عبادت حضرت مریم ،خداوند در آیهای خطاب به پیامبر میگویدَ  :و ْاذ ْ
کر ِفی
َ
ْ
ً َ
َ ْ
کتاب َم ْر َیم ِإ ِذ ْان َت َبذت ِم ْن أ ْه ِلها َمکانا ش ْر ِقیا( .مریم( )16 ،در کتاب آسمانی قرآن از مریم
ال
ِ
یاد کن ،آنگاه که از خانواده خود [بهصورت متواضعانه و گمنام] جدا شده و در منطقهای
شرقی قرار گرفت) او در حقیقت میخواست مکانی خالی و فارغ از هرگونه دغدغه پیدا کند
که به رازونیاز با خدای خود بپردازد؛ یعنی حضرت مریم چون عزم سفر به کوی دوست را
نمود ،پس به خلوتی رفت و خود را از میان مردم بیرون کشید و در تحت تربیت پیامبر بزرگ
خدا ،حضرت زکریا به عبادت و تزکیه نفس پرداخت.
بنا به گفته مفسران ،حضرت مریم به جانب شرقی بیتالمقدس رفت و در آنجا حجرهای
برای عبادت گرفت (طباطبائی35/14 :1417 ،؛ مکارم شیرازی33/13 :1374 ،؛ ابنعاشور،
بیتا )21/16 :و بنا بر نظر عرفا به جانب شرقی وجود خودش رفت؛ یعنی از عالم طبیعت و
نفس خودش به جانب شرقی روحش صعود کرد (ابنعربی )7/2 :1422 ،و اینکه جانب شرقی
را انتخاب کرد ،برای این است که دین فرزندش عیسی ،دینی شرقی است؛ برخالف دین
حضرت موسی که دینی غربی است؛ زیرا شرق عالم وجود ،بُعد ملکوتی عالم وجود و
غرب عالم وجود ،بُعد مادی و طبیعی عالم وجود انسان است( .ر.ک .ابنعربی)8/2 :1422 ،

اینکه دین حضرت عیسی شرقی است کنایه از این است که دینی ملکوتی بوده و بر

و دستورات مشکلی برای بنیاسرائیل آورده بود؛ زیرا قوم بنیاسرائیل ،قومی لجوج و عنود،
َ
سرسخت ،بسیار مادهگرا ،دنیایی و دنیازده بودند ،که خداوند میفرمایدَ  :و َما کنت ِب َج ِان ِب
ْ َ َ َ َ ُ َ ْ َ
َّ
َ
َْ
الغ ْر ِبی ِإذ قضینا ِإلی م
وسی ال ْم َر َو َما کنت ِم َن الش ِاه ِد َین؛ (قصص( )44 ،و چون امر [پیامبری]
را به موسی واگذاشتیم ،تو در جانب غربی [طور] نبودی و از گواهان [نیز] نبودی) بنابراین ،از
اینکه مریم بهجانب شرقی مسجدالحرام میرود و موسی فرمان نبوت را از جانب غربی

مقام حضرت مریم در قرآن و عرفان

مبنای محبت و عشق استوار است .برخالف دین حضرت موسی که طبیعت سختی داشت
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کوه طور میگیرد ،معلوم میشود که اصل اینها حقایقی باطنی است که در رفتار مریم و
موسی خود را مینمایاند( .ر.ک .ابنعربی)124/2 :1422 ،
 -2-3حضرت مریم و مقام تجلی رزاقیت

حضرت مریم به خلوت رفت و تحت نظر مربی و شیخش حضرت زکریا سلوک
بهسوی خدا را پیش گرفت و چنان در طی مراحل و درجات سلوک موفق بود که هر
وقت زکریا نزد او میرفت ،او را در منزلی جدید از منازل روحانی میدید و او را در
پلهای نزدیکتر به توحید مشاهده میکرد؛ بهطوری که خود زکریا تعجب کرده بود
که دختری با سنوسالی کم ،چگونه اینچنین مراتب سلوک را میپیماید که هرگاه برای
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خبرگیری از او پیش او میآید ،او را در مرتبهای جدید مییابد.
َّ َ َ
َ َ َ َّ َ َ ُّ َ ُ َ َ َ َ ْ َ َ َ ً َ َ ً َ َّ
کف َلها َ
کریا کلما َدخل
ز
ول حسن و أنبتها نباتا حسنا و
خداوند میفرماید :فتقبلها ربها ِبقب ٍ
ِ
ٍ
َ
َ
ً َ
ّ
ّ
َ ْ
َ َ
َع َلیها َزکریا ْالم ْح َ
راب َو َجد ِع ْندها ِر ْزقا قال یا َم ْر ُیم أ َّنی لک هذا قالت ُه َو ِم ْن ِع ْن ِد الله إن الله
ِ ِ
ُْ ُ َ ْ ُ
ساب( .آلعمران( )37 ،پس پروردگارش مریم را با حسن قبول پذیرا
یرزق من یشاء بغیر ِح ٍ
شد و او را نیکو بار آورد و زکریا را سرپرست وی قرارداد .زکریا هر بار که در محراب بر او
وارد میشد نزد او نوعی خوراکی غیرفصل مییافت؛ میگفت :ای مریم ،این از کجا برای تو
آمده است؟ او در پاسخ میگفت :این از جانب خداست که خدا به هر کس بخواهد بیشمار
روزی میدهد) البته کرامات همیشه صورت عمل سالک است و در حقیقت این غذاهای
ظاهری ،تجسم خارجی مقام باطنی مریم است و در واقع از درون وجود مریم در بیرون تجلی
کرده ،تجسمیافته ،جنسیت پیداکرده و بهصورت غذا درآمده است( .ر.ک .ابنعربی:1422 ،
)104/1

 -3-3حضرت مریم و مقام رؤیت فرشته الهی
َ
ً َ ْ َ ْ َ ُ َ َ َّ َ
َ َ َ ْ
وحنا ف َت َمثل
خداوند در آیه دیگری میفرماید :ف َّاتخذت ِم ْن ُد ِون ِه ْم ِحجابا فأرسلنا ِإلیها ر
َ َ ً
لها َبشرا َس ِویا( .مریم( )17 ،مریم [میان خود و آنان حجابی افکند] تا خلوتگاهش از هر نظر
برای عبادت آماده باشد .در این هنگام ما روح خود [یکی از فرشتگان بزرگ] را بهسوی او
فرستادیم و او در شکل انسان کامل بیعیبونقص و خوشقیافهای بر مریم ظاهر شد).

مریم در مسیر سلوک بهسوی خدا از عالم طبیعت بیرون آمده و روحش عروج کرده و
آنقدر باال میرود تا با مقام نفس کل یا وجود مقدس جبرئیلی اتصال برقرار میکند؛ (ر.ک.
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ابنعربی )7/2 :1422 ،زیرا عالم آفرینش از سه مرتبة کلی تشکیل شده است؛ عالم عقل ،عالم
نفس و عالم طبیعت .عالیترین مرتبة عالم آفرینش ،عالم عقل است که فوق عالم نفس است؛
اگر سالک وارد عالم عقل شود ،در واقع وارد عالم حق شده است .مریم در تحت تربیت
زکریا از عالم طبیعت به در میرود ،وارد عالم ملکوت شده و روحش باال میرود ،تا جایی
که با عالیترین مقام عالم نفس ،یعنی جبرئیل و روحالقدس اتصال مییابد.
 -4-3حضرت مریم و مقام تقوای الهی

در ادامه داستان دین آن روح پاک ،حضرت مریم که میتوان گفت در قبل از اسالم،
زنی به مقام او نرسیده ،از دیدن منظرهای که مرد بیگانه زیبایی به خلوتگاه او راه یافته ،ترس و
وحشتی به او دست داد؛ بنابراین بالفاصله «گفت :من به خدای رحمان از تو پناه میبرم ،اگر
َ ُ
ْ َ
َ ْ
کنت َت ِقیا( مریم )18 ،و این نخستین
پرهیزکار هستی» قالت ِإ ِّنی أ ُعوذ ِب َّالر ْحمن ِم ْنک إن
ِ
لرزهای بود که سراسر وجود مریم را فراگرفت.
بردن نام خدای رحمان و توصیف او به رحمت عامهاش از یکسو و تشویق او به تقوا و
پرهیزکاری از سوی دیگر ،همه برای آن بود که اگر آن شخص ناشناس قصد سوئی دارد،
آن را کنترل کند؛ بنابراین این آیه اشاره به این نکته دارد که مریم بانوی پرهیزگار و برگزیده
قرآن ،چنان جایگاه بلندی دارد که بعضی مقام وی را برتر از برخی انبیای بزرگ ،مانند زکریا
و یوسف دانستهاند.
نشانه داشت؛ زیرا صاحب فرزندشدن دختری بدون همسر ،بسی شگفتآورتر است از
فرزنددارشدن مردی در سن پیری با زنی که نازا است؛ یا درباره حضرت یوسف خداوند
میفرماید« :یوسف در مقام قصد مقدمات عمل و عمل خارجی ،از گناه مصون ماند»؛ ولی
مریم نهتنها خود از گناه مصون ماند ،بلکه دیگری را نیز به خداترسی و پرهیزگاری فرمان داد.
(جوادی آملی)243/14 :1378 ،
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مریم کاری کرد که زکریا آن را انجام نداد .او زمینه بیشتری برای طلب
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البته خود اتصال با مقام جبرئیلی برای انسانی که تاکنون با موجودات مادی و بسیار محدود
و ناقص ارتباط داشته و با آنها مأنوس بوده ،وحشتآور است .مریم با گفتن این سخن در
انتظار عکسالعمل آن مرد ناشناس بود ،انتظاری آمیخته با وحشت و نگرانی بسیار؛ اما این
حالت دیری نپایید .مرد ناشناس زبان به سخن گشود و مأموریت و رسالت عظیم خویش را
َ
ُ
َ
چنین بیان کرد :قال ِإ َّنما أ َنا َر ُسول َر ِّبک( .مریم( )19 ،من فرستاده پروردگار تو هستم) این
جمله همچون آبی که بر آتش بریزد ،به قلب پاک مریم آرامش بخشید؛ ولی این آرامش نیز
َ َ ُ ً
چندان طوالنی نشد؛ چراکه بالفاصله افزودِ  :ل َه َب لک غالما َزکیا( .مریم( )19 ،آمدهام
تا پسر پاکیزهای [از نظر خلقوخوی و جسم و جان] به تو ببخشم)
تا وقتی که مریم در عالم طبیعت بود ،مثل هر شخص دیگر« ،عقل» بهصورت نطفه و
استعداد در وجود او حضور داشت؛ ولی فعلیتی نداشت؛ زیرا مریم یا هر سالک دیگری که
عزم خروج از زمین طبیعت و پرواز به آسمان ملکوت را بنماید ،در سایة تربیت ولیای مثل
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زکریا همچنان که روحش باال میرود و از طبیعت ارتفاع میگیرد ،این نطفه هم در جهت
بهفعلیترسیدن و عقلشدن حرکت میکند تا وقتی که انسان به مرحلة نفس کل میرسد
که در این مرحله ،جنین عقل در وجود آدمی کامل میشود و انسان طبیعی به این مرحله که
میرسد ،انسانی عقلی میشود.
بنابراین و بنا بر بر آنچه از ابنعربی بیان کردیم و نیز سخن جبرئیل که «من فرستادة خدا
هستم و آمدهام که به تو پسری عطا کنم» ،دوباره لرزش شدیدی وجود مریم را فراگرفت و
بار دیگر در نگرانی عمیقی فرورفت و «گفت :چگونه ممکن است من صاحب پسری شوم،
َ ْ َ
در حالی که تاکنون انسانی با من تماس نداشته و هرگز زن آلودهای نبودهام؟» قالت أ َّنی
َ َ َ
ُ ُ ٌ َ
الم َو ل ْم ْیم َس ْس ِنی َبش ٌر َو ل ْم أک َب ِغیا( مریم)20 ،
یکون ِلی غ
در حقیقت او در این حال تنها به اسباب عادی میاندیشید؛ زیرا افعال الهی دو قسم
است :قسمی که بدون اسباب و مسببات صورت میگیرد؛ مثل تکوینیات که عبارت است از
آسمانها ،مالئکه ،لوح و قلم ،عرش و هزارها چیز دیگر و قسمی که توسط اسباب و مسببات
صورت میگیرد؛ مانند فرزنددارشدن .حضرت مریم با اینکه میدانست که حضرت آدم

از ِگل خلق شده ،ولی این را هم میدانست که خلقت حضرت آدم ،عنوان والدت و
زایش نداشته؛ چون نه پدر داشته و نه مادر؛ ولی غافل از اینکه خدا قدرت دارد فرزندی بدون
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پدر متولّد کند که فقط مادر داشته باشد.

مریم نمیتوانست باور کند که به چنین مقامی رسیده است؛ البته تعجب و ناباوری از
آنجاست که سالک تاکنون در عالم طبیعت زندگی میکرده و در عالم طبیعت هر چیزی که
پیدا شود ،معلول اسباب و علل طبیعی و مادی است؛ بنابراین اگر زنی حملی بیابد یا باید از
ناحیه مردی که با او ازدواجکرده باشد ،یا از ناحیه مردی که با او ارتباط نامشروع داشته است.
همچنین اگر هر سالکی میخواهد تبدیل به عقل شود و نطفه عقل در وجودش پدید آید،
باید اسباب و علل مادی داشته باشد و مریم ،چنین اسباب و عللی را ندیده بود.
اما بهزودی توفان این نگرانی مجدد نیز با شنیدن سخن دیگری از پیک پروردگار،
فرونشست .او با صراحت به مریم «گفت :مطلب همین است؛ اما پروردگارت فرموده که این
َ
َ
َ
کذلک قال َر ُّبک ُه َو َعلی َه ٌین( مریم )21 ،یعنی تو
کار بر من سهل و آسان است»؛ قال ِ
که خوب از قدرت من آگاهی ،تو که میوههای بهشتی را در فصلی که در دنیا شبیه آن وجود
نداشت ،در کنار محراب عبادت خویش دیدهای ،تو که میدانی جدّت «آدم» از خاک

خداوند در رابطه با حاملهشدن حضرت مریم میفرماید« :سرانجام مریم باردار شد»
َ َ
ف َح َمل ْت ُه و آن فرزند موعود در رحم او جای گرفت« .این امر سبب شد که او [از
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آفریده شده ،این چه تعجب است که از این خبر ،داری؟ پروردگارت فرموده :این کار برای
من آسان است؛ زیرا قدرت خداوند ،حاکم بر اسباب و علل طبیعی است؛ بنابراین ،جمله ُ«ه َو
َ
َ َ ْ
َعلی َه ٌین» و جمله َ«وکان أ ْم ًرا َّمق ِضیا» ،یعنی خدا چون قضای امری را براند ،همین که بگوید:
باش؛ هست.
َ ً
سپس افزود« :ما میخواهیم او را آیه و اعجازی برای مردم قرار دهیم» َ و ِل َن ْج َعل ُه آیة
ً
اس و همچنین «رحمتی از سوی خود» َ و َر ْح َمة ِم َّنا و به هر حال «این امری است
ِل َّلن
ِ
َ َ ً ْ
پایانیافته» و جای گفتوگو نداردَ  .و کان أ ْمرا َمق ِضیا( مریم)21 ،
 -5-3حضرت مریم و مقام حیرت در قرآن و عرفان

40

ًَ
َ َ ْ
بیتالمقدس] به مکان دوردستی برود» .ف ْان َت َبذت ِب ِه َمکانا ق ِصیا( مریم )22 ،او در این حالت

در میان بیموامید و حالت نگرانی توأم با سرور به سر میبرد؛ گاهی به این میاندیشید که این
حمل ،سرانجام فاش خواهد شد و آنگاه چه کسی از من قبول میکند که زنی بدون داشتن
همسر باردار شود؟ من با این اتهام چه کنم؟ اما از سوی دیگر ،احساس میکرد که این فرزند،
پیامبر موعود الهی و تحفه بزرگ آسمانی است؛ خداوندی که مرا به چنین فرزندی بشارت
داده و با چنین کیفیت معجزهآسایی او را آفریده ،چگونه تنهایم خواهد گذاشت؟
پس از آنکه مریم ،وجود طفل را در خود احساس کرد ،دیگر نتوانست تحمل کند و در
محل ُسکنای خود بماند؛ بنابراین بیتالمقدس را ترک کرد و به بیرون شهر رفته و در بیابان
سر نهاد .شیخ طوسی در تهذیب از ابیحمزه ثمالی و از حضرت سجاد در این آیه نقل
فرموده که مریم از دمشق خارج شد و تا کربال آمد؛ پس در محل قبر حضرت حسین

وضع حمل نمود و شب ،مراجعت نمود( .بحرانی)707/3 :1416 ،
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از جمله عناصری که در عرفان بهعنوان یکی از مراحل سلوک معرفی میشود« ،دعوت به
حیرت» است که برخی عارفان آن را نهایت مرتبه دینورزی میشمارند .در حدیثی از پیامبر

اکرم آمده است« :اللهم زدنی تحیرا ً فیک»( .ابنعربی( )265/4 :1975 ،خداوندا ،تحیر من
درباره خودت را زیاد کن) ابنعربی معتقد است که طلب حیرت ،طلب زیادت معرفت قلبی
انسان کامل است( .ابنعربی)217/6 :1975 ،
بیابانی که حضرت مریم بدان رسید ،در عرفان ،اشاره به همان بیابان حیرت است که هاجر
هم در آن گرفتار شده بود .هاجر دیده بود که هم ابراهیم و هم جبرئیل او را تنها گذاشته
و برگشتهاند و اوست با طفل نوزاد و بدون اتکا به هیچ انسان یا ملکی و هیچ سبب مادی و
طبیعی؛ مریم هم تمام اسباب را از خود مقطوع میدید؛ زیرا زکریا نزدش نبود ،جبرئیل هم
نبود و او بود و دنیایی تنهایی و بیابانی از وحشت.
زکریا او را تا مقام روحالقدس و دروازة عالم عقل پیش برده ،او را به جبرئیل سپرده بود
و خود برگشته بود؛ جبرئیل هم طفل عقل را در او متک ّون کرده و او را به مرتبة عقل رسانده
بود؛ وارد عالم عقل کرده و برگشته بود؛ یعنی زکریا او را از عالم ماده و از مراتب نازلة عالم

نفس ،عبور داده و به عالیترین مرتبة عالم نفس که عالم نفس کل باشد ،رسانده بود؛ نفس
کل یا جبرئیل هم او را از عالم خود عبور داده و به مقام عقل رسانده بود؛ اما جبرئیل نمیتواند
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وارد عالم عقل شود و وحشت مریم از همین بریدگی از اسباب واسطه و ارباب است که
البته اتکای به اینها شرک است .اکنون که از طرفی از همة اینها منقطع گشته و از طرفی
میخواهد در وادی عقل که وادی بینهایت است ،حق را بهطور مطلق ببیند و در مظاهر نبیند،
این هر دو امر ،وحشتزا و حیرتزا است( .ر.ک .جامی280 :1370 :؛ ابنعربی:1975 ،
215/4؛ بقلی شیرازی)487 :1374 ،

 -6-3حضرت مریم و مقام کرامت
سرانجام دوران حمل مریم پایان گرفت .گرچه در این حالت ،زنان به آشنایان و دوستان

خود پناه میبرند تا برای تولد فرزند از آنها کمک گیرند ،ولی چون شرایط مریم ،استثنایی
بود و هرگز نمیخواست کسی وضع حمل او را ببیند ،با آغاز درد زائیدن ،راه بیابان را پیش
ْ
ََ َ ْ
َْ
ُ
جاء َها ال َمخاض ِإلی ِجذع َّالنخل ِه( .درد وضع حمل،
گرفت .قرآن در این زمینه میگوید :فأ
ِ
او را به کنار درخت خرمایی کشاند ).به کنار درختی رفت که تنها بدنهای خشک از آن
ی مانده بود .در این حالت ،طوفانی از غم و اندوه ،سراسر وجود پاک مریم را فراگرفت.
باق 
بهقدری این طوفان بر دوشش سنگینی میکرد که بیاختیار «گفت :ای کاش پیش از این
َ ْ َ
َ ْ ُ َ ً
ُّ َ َ
کنت ن ْسیا َم ْن ِسیا
مرده بودم و بهکلی فراموش شده بودم»! قالت یا ل َیت ِنی ِمت ق ْبل هذا و
(مریم)23 ،
برخی گفتهاند :بدیهی است تنها ترس تهمتهای آینده نبود که قلب مریم را میفشرد،
محلی برای استراحت ،آبی برای نوشیدن و غذایی برای خوردن و وسیلهای برای نگهداری
مولود جدید ،اینها همه اموری بود که سخت او را تکان میداد( .بابایی)86/3 :1382 ،
اما حقیقت آن است که آنچه باعث درد مریم شده بود و او را به گوشهگیری بهسوی تنة
درخت خرما سوق داد ،تا آرزوی مرگ و فراموششدن کند ،گرسنگی و تشنگی و نیز ترس
از رسوایی و بیآبرویی برای فرزنددارشدن نبوده ،بلکه مسئله مهمتری بوده است؛ (حسینی،
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مشکالت و مصائب دیگری مانند وضع حمل تنهای تنها و بدون قابله و دوست و یاور ،نبودن
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61 :1392؛ میبدی )31/6 :1357 ،زیرا اگرچه او تابع شریعت زکریا بود ،ولی خودش نبوت
«انبایی» داشت؛ (جوادی آملی )243/14 :1378 ،یعنی بر او وحی میشد ولی رسالت نداشت؛
بنابراین تمام نگرانی او بهدلیل این بود که نبوتش زیر سؤال رود و با وجود آن فرزند ،قومش
آیین او را نپذیرند.
عینالقضات همدانی با توجه به دلتنگی حضرت مریم و شرم او از رویارویی با

مردم ،آیه را اینگونه تأویل کرده است که آرزوی مرگ کرد ِن حضرت مریم ،نه بهدلیل
ترس از مالمت خلق ،بلکه بهسبب شفقت و دلسوزی وی بر آدمیان بود؛ زیرا آن حضرت
نمیخواست مردم با نسبتدادن اتهامات ناروا به وی ،گرفتار عقوبت شوند( .عینالقضات
همدانی)192/2 :1362 ،
از سویی در زایش جسمانی ،وقتی مادری میخواهد طفلی را به دنیا آورد ،چه حالی دارد
اگر تنها و رهاشده باشد ،هیچکس نباشد که کمکش کند و از طرف دیگر مردم در حقش
دوفصلنامه علمیتخصصی پژوهشهای اسالمی زن و خانواده ،سال اول ،شماره دوم ،بهار و تابستان 1399

بدگمان باشند ،قضاوتهای ناروا نمایند و نسبت به او بهتان و افترا بزنند؟ چنانکه حضرت
محمد در بازگشت از غار حرا که خود را حامل طفل قرآن میدید ،در زایش این عقل،
تنهای تنها بود و یقین داشت که وقتی این طفل (قرآن) را به میان کفار قریش ببرد ،به او بهتان
و افترا خواهند زد و او را ساحر ،شاعر ،مجنون یا مفتون خواهند خواند.
این بود که مریم تنة خشک درخت خرمایی را در آن بیابان دید و بدان پناه آورد.
این تنة درخت خشک در واقع ،وجود خود سالک است (ابنعربی )8/2 :1422 ،که در اوج
بیپناهی و سرگشتگی ،ناامید و مأیوس شده و دیگر از حرکت و به اینطرف و آنطرف زدن
خسته شده و در یکجا ساکن میشود ،در خود فرو میرود ،سر در گریبان خود فرومیبرد و
متفکر و متحیر میماند که چه کند.
اما این حالت نیز زیاد به طول نینجامید و همان نقطه روشن امید که همواره در اعماق قلبش
وجود داشت ،درخشیدن گرفت« .ناگهان از طرف پایین پایش ندایی سر زد که :غمگین
َ َّ
َ
مباش! پروردگارت زیر پای تو چشمه آبی [گوارا] قرار داده است ».فناداها ِم ْن َت ْح ِتها أل
َْ َ
َت ْح َز ِنی قد َج َعل َر ُّبک َت ْح َتک َس ِریا( مریم )24 ،نظری به باالی سرت بیفکن که چگونه ساقه

خشکیده به درخت نخل باروری تبدیل شده که میوهها ،شاخههایش را زینت بخشیده است.
ْ
َ
َْ
«تکانی به این درخت نخل بده تا رطب تازه بر تو فروریزد»َ  .و ُه ِّزی ِإلیک ِب ِجذع َّالنخل ِة
ِ
ْ
َ ً
ُ ْ َ
َْ
ِ
خرمای
«جذع َّالنخل ِة» استعاره است از درخت
ساقط َعلیک ُرطبا َج ِنیا( مریم )25 ،عبارت
ت ِ
ِ
ِ
مادة خشک ،که خداوند ابتدا برای دلگرمی حضرت مریم ،قدرت بیمنتهای خودش را به
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نمایش میگذارد و درخت خرمایی که اگر تازه هم بود ،بدون بارورشدن ،میوه نمیداد ،با
تکانی از طرف مریم ،سبز و میوهدار میکند.
در تأیید آنچه بیان شد ،در تفسیر اطیب البیان چنین آمده است :گویا خداوند اراده فرموده
که به حضرت مریم بفهماند که َمثَل تو َمثَل این نخل و رطب است؛ خداوندی که قدرت
دارد از نخلة یابسه ،رطب تازه ساقط کند و از زمین ساده ،آب استخراج کند ،قدرت دارد که
از رحم زن بدون شوهر در ظرف چند ساعت ،انسان تمام و کمال خارج فرماید( .نیشابوری،

 )480/4 :1416نتیجه اینکه بر مریم این موضوع کام ً
ال روشن شد که این ولد ،آیت بزرگ
الهی و ّ
تفضل خدا بر او است( .طیب)433/8 :1378 ،
عزالدین نسفی در کتاب انسان کامل میگوید :خداوند خزینههای بسیاری دارد؛ همچون
خزینه وجود و حیات ،صحت و رزق ،امن و سعادت و ...که آنها را به هرکه بخواهد میدهد
و اگر بنده به این مسئله اشراف پیدا کند ،توجه از علل و اسباب مادی در او از بین میرود و
تنها به مسبباالسباب حقیقی روی میآورد( .نسفی ،بیتا )43 :این مقام ،مقام والیت است؛
زیرا در عالم ،علم و قدرت هیچکس بهاندازه ولی نیست و فضیلت ولی بر نبی این است که
میتواند در حقیقت و باطن امور تصرف کند؛ (نسفی ،بیتا )102 :همچون حضرت مریم که
خرما بارور گردد ،تا عالمیان بدانند که هرکس در غم و اندوه ما بود ،دست وی شفای دردها
خواهد بود( .رشیدالدین میبدی)42/6 :1371 ،
نکته دیگر اینکه برکاتی که شامل حال انسان میشود ،دو گونه است :یکی برکاتی که
نتیجه اعمال خود انسان است و دیگری برکاتی که خدا از لطف خودش به انسان میدهد؛
همچنین اشاره شد که کرامات ،همیشه صورت عمل سالک است .در این داستان خداوند
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به این مقام رسید؛ زیرا خداوند فرمود :خواستیم تا برکت دست تو به درخت رسد و درخت

44

بیان میکند که مریم ابتدا به مکان «شرقی» رفت و سپس بین خود و قومش حجاب قرار داد
و پس از آن به مکان «قصی» رفت؛ یعنی مریم با انتخاب و اختیار خود ابتدا به شرق عالم
وجود خود سیر کرد و سپس بین خود و همه خواستههای غیرخداییاش حجاب قرار داد و
به غیرخدا هیچ توجهی نکرد تا به مکان «قصی» ،یعنی دل و قلب خود رسید؛ آنگاه خداوند
روح خود را برای او فرستاد.
بیشترین موهبتهایی که نصیب انسان میشود همگی از لطف و عنایت خداوندی است
َ
و انسان در آن هیچ نقشی ندارد؛ بنابراین خداوند به رسول خودش میگویدَ  :و ما َر َمیت
ْ َ َ َ
یت َو َّ
لکن الله َرمی؛ (انفال( )17 ،و تو نیز ای پیامبر ،خاک و ریگ در صورت آنها
ِإذ رم
نپاشیدی؛ بلکه خدا پاشید) اما در داستان حضرت مریم ،اگرچه تمام کارهای او با معجزه بود،
(طعام بهشتی معجزه بود ،فرشتهدیدن ،مادرشدن ،به جذع نخل آمدن ،جذع را جوانکردن و
میوههای شادابدادن نیز کرامت بود) اما خدا بهوسیله وجود مبارک مسیح به مریم میفرماید:
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تو نیز دستی تکان بده .درخت خشکی که پر از خرما شده ،میتوانست شاخهاش را نیز خم
کند ،اما خداوند میخواست ،مریم نیز نقشی داشته باشد؛ البته وقتی خداوند نهر آب را به
جوشش درمیآورد ،آب ،فیض و لطف و موهبتی است از سوی خدا؛ یعنی نهر ،خودش
به جوشش درمیآید و حضرت مریم در او هیچ نقشی ندارد و این نکته اشاره دارد به اینکه
اگرچه قابل ،باید ظرفیت پیدا کند تا از طرف فاعل ،فیضی بگیرد ،ولی آنگاه که ظرفیت پیدا
شد ،فیض خداوندی سرازیر خواهد شد.

 -7-3حضرت مریم و مقام مادری

ْ
ًَ
َ
َ
کلی َو اش َر ِبی َو ق ِّری َعینا ف ِإ َّما َت َر َّین
در ادامه آنچه بیان شد ،در قرآن چنین آمده است :ف ِ
ً َ َ ُ ِّ ْ
َ ُ
ْ َ َ ً َُ
ِم َن ال َبش ِر أ َحدا فق ِولی ِإ ِّنی َنذ ْرت ِل َّلر ْحمن َص ْوما فل ْن أکل َم ال ْیو َم ِإ ْن ِسیا( مریم[( )26 ،از این
ِ
غذای لذیذ و نیروبخش] بخور و [از آن آب گوارا] بنوش و چشمت را [به این مولود جدید]
روشن دار [و اگر از آینده نگرانی ،آسودهخاطر باش؛] پس هرگاه بشری دیدی [و از تو در
این زمینه توضیح خواست] با اشاره بگو :من برای خدای رحمان روزه گرفتهام و به همین دلیل
امروز با احدی سخن نمیگویم ).از تعبیر آیه چنین برمیآید که نذر روزه سکوت برای آن

قوم و جمعیت ،کار شناختهشدهای بوده است؛ به همین دلیل این کار را بر او ایراد نگرفتند؛
ولی این نوع روزه ،در اسالم ،مشروع نیست.
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همچنین برای جاریشدن آب در زیر پای مریم (که در آیات  24و  25آمده و قبال به
آن اشاره شد) بایستی «مجاز لفظی» در نظر گرفت؛ زیرا جاریشدن آب ،تنها در «تحت»،
(زیر) چندان قابلپذیرش نیست و باید عبارت «تحت ارجلها» (زیر پایش) یا «جنبها»
(کنارش) را برای تکمیل معنا در نظر گرفت؛ بنابراین ،عبارت «مِن ت َْحت ِ َها» تأییدی است برای

برانگیختهشدن عیسی به نبوت ،از همان لحظه تولد؛ زیرا با استفاده از سیاق و انسجام کلی
قرآن ،روشن میشود که با توجه به اینکه عبارت «چشمروشنداشتن» در قرآن ،تنها دربارة
دعای انبیا برای نبوت و یا امامت فرزندانشان استعمال شده( ،فرقان 74 ،و قصص )13 ،واژة
« َسرِیا» بیش از آنکه به نهر آب داللت داشته باشد ،به وجود حضرت عیسی داللت دارد.
(ر.ک .ابنعربی )9/2 :1422 ،نتیجه آنکه درباره « َو قَ ِّری َعیناً» ،چه قرةالعینی باالتر از اینکه
خداوند به او فرزندی عنایت فرماید که دارای مقام اولوالعزمی باشد و در اول والدت ،تکلم
کند و معجزات بزرگی مثل احیای اموات و شفای کور و امثال اینها از او سر بزند( .طیب،
)433/8 :1378
توضیح اینکه برخی گفتهاند :با توجه به سیاق آیات ،مفهوم جوی و نهر ،بهدلیل وجود
ْ
َ
کلی َواش َر ِبی» ،مناسبتر است؛ (طباطبایی55/14 :1374 ،؛ نیشابوری:1416 ،
عبارت «ف ِ
َ
َ
کلی» را نتیجه وجود ُ«رط ًبا َج ِنیا» و
 )480/4ولی در پاسخ باید گفت :اگر قرار باشد واژة «ف ِ
ْ
َ
واژة َ«واش َر ِبی» را نتیجه وجود َ«س ِریا» دانست ،عبارت َ«وق ِّری َع ًینا» به چه بازمیگردد؟ مریم
بزداید؛ نه جوی آب.

اکثر مفسران ،واژه « َسرِیا» را بهمعنای نهر کوچک و آب روانی دانستهاند که از زیر پای

مریم روان شد؛ اما حقیقت آن است که واژه «سرایا» جمع « َسرِیا» در زبان عبری و در تورات،

بهمعنای سربازان پنهان خداست و آنچه دربارة سربازان مخفی در تورات گفته شده ،کام ً
ال با
باور قرآنی ما درباره حضرت عیسی منطبق است؛ زیرا وی بهدست کاهنان کشته نشد ،بلکه
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چگونه چشمش روشن باشد؛ تنها با خرما و آب؟ زیرا ُحزن مریم را فقط عیسی میتواند

46

آنها توهم کردند که عیسی را کشتهاند؛ در حالی که عیسی ،زنده است و خداوند او را به
آسمان برده است( .نساء 157 ،و آلعمران)55 ،
بنابراین ،واژه « َسرِیا» در زبان عربی ،استعارهای مفهومی بهمعنای «سرباز مخفی خداوند»

است که در قرآن برای حضرت عیسی بهکار رفته و معلوم میشود که پیش از نزول قرآن
کریم« ،سرایا» برای یهودیان و فرزندان عمران و مریم ،اصطالح شناختهشدهای بوده است.
بشارت به مریم در حین اندوه و ناراحتی ،به این فرزند ،میتوانست برای وی دلگرمکننده
باشد؛ زیرا در شرایطی که مریم ،ترس از رسوایی داشته ،جاریشدن نهر آب اگرچه میتواند
مایه دلگرمی باشد ،ولی نمیتواند دلیلی کامل برای ازبینرفتن اندوه و ترس او باشد.
از سویی ظاهر سیاق آیه میرساند که ضمیر فاعل در جمله «ناداها» باید به عیسی

برگردد( ،طیب )432/8 :1378 ،نه به روح و این ظهور ،قید «مِ ْن ت َْحتِها» را تأیید میکند؛
چون با حال مولود نسبت به مادرش در حین وضع حمل مناسبتر است تا حال روح و مریم؛
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بهدلیل اینکه باید تبیین گردد که این حز ِن وجود مبارک مریم چه بود و با چه چیزی باید حل
میشد؟ او که سالیان متمادی از راه غیب روزی میگرفت ،غم اکل و شرب داشت؟
پس معلوم میشود نگرانی مریم در تهمتزدایی از خودش بود؛ زیرا شکی نبود که
حضرت مریم مقام عصمت داشت ،اما این تهمت به عصمتش باید حل میشد .اگر عیسی
غصه نخور ،درخت خرمایی خشکیده سرسبز شود ،آبی هم
حرف بزند و بگوید که مادر ّ

پیدا شود ،مشکل مریم حل نمیشود؛ بلکه باید به مریم گفته شود که تو نگران تهمت به

عصمتت نباش که ما آن را حل میکنیم؛ بنابراین« ،فَنَا َدا َها» نمیتواند ندای فرشته باشد؛ بلکه

تنها میتواند ندای عیسی باشد؛ پس این کودک نورسیده میفرماید :محزون نباش که
خداوند در زیر [پای] تو فرزندی را قرار داده که پیامبر خداست و از تو تهمتزدایی میکند.
َ َ
ُ ّ
َ
بنابراین ،عبارت «قال ِإ ِّنی َع ْبد الله» ،کالم حضرت عیسی با مردم بود و نیز عبارات «ف َن َاد َاها
َ ُ ِّ َ
ْ َ َ ً
ْ
َ
ْ َّ ْ َ َ
َ ْ َ َ َّ َ ْ َ
کلی َواش َر ِبی» و «ف ِإ َّما َت َر َّین ِم َن ال َبش ِر أ َحدا»،
ِمن تح ِتها أال تحز ِنی»« ،وهزی ِإلیک ِب ِجذ ِع النخل ِة»« ،ف ِ
همه حرفهای حضرت عیسی بود .پس از آن نیز ،مریمی که بهدلیل خجالت از شهر
خارج شده بود ،شبانه به نزد قومش نیامد و یا بچه را زیر دامن خود نگرفت؛ بلکه بدون ترس

و واهم ه و بدون هیچ نگرانی ،بچه را در بغل گرفت و علنی نزد مردم آورد.
 -8-3حضرت مریم و مقام اصطفای الهی
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حضرت مریم پس از گذر از مرتبة سفالی طبیعت ،یعنی عالم کونوفساد ،آزاد شده
بود و به همین سبب ،خورشید معنویت در او طلوع کرده و وجودش را لبریز از انوار الهی و
پرتوهای روحانی کرده بود .پس از حیرت و یأس و پناهبردن به تنة خشکیدة وجود خودش،
باالخره طفلش را به دنیا آورد؛ اما ناگهان این طفل او را صدا میزند:
ای مادر ،دیگر غمگین مباش که خداوند بر تو رحمت کرد و عنایتش را شامل حال تو
گرداند و دیگر به غیرخودت متکی نباش و زکریا و جبرائیل را در نظر میاور .تو امروز تبدیل
به عقل شدهای؛ آنهم عقلی که مظهر تام خداست و اینکه امروز عقل در تو به کمال رسیده،
یعنی خدا در وجود تو ظهور تام نموده است (بهقدر استعداد و قابلیت) و چون خدا در درون
تو راه یافت ،پس باارزشترین ثروت دنیا در تو به ودیعه نهاده شده و بزرگترین گنج در تو
ج شده که این ثروت و گنج ،همان نور و حکمت است؛ بنابراین تو از امروز در دو
استخرا 
جهت حکمت عملی و حکمت نظری غنیشدهای و با حکمت عملی خودت ،علم به باطن
افعال و با حکمت نظری خودت ،علم به باطن اشیا داری و با این علوم لدن ّی که از درون
َ ّ َ
ّ َ َْ ٌ ََ ْ َ َ ُ ْ ْ ُ َ
یح َزنون
خودت میجوشد ،دیگر غمی مدار که أال إن أ ْو ِلیاء الل ِه ال خوف عل ِیهم وال هم
(یونس.)62 ،
در حقیقت ،خداوند آن حضرت را در چنان وضعیتی قرار داد که تنها معجزه میتوانست

عیسی این مهم را کفایت نمود( .میبدی)129/2 :1357 ،
َ ْ ََ َْ َ ُ
کة یا َم ْر ُیم إن ّالل َه ْ
اص َط َف َ َ َّ َ
ک
میبدی در تفسیر عرفانی و تأویل آیة و ِإذ قال ِت المال ِئ
اک وطهر ِ
ِ
َو ْ
اص َط َفاک َع َلی ن َساء ْال َع َالم َ
ین( آلعمران )42 ،که متضمن طهارت و برگزیدگی مریم
ِ
ِ
ِ
است ،ضمن ارجنهادن به مقام واالی حضرت مریم که موردخطاب مستقیم پروردگار قرار
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دامان پاک او را از لوث تهمتها و سخنان ناروای مردم و معاندانی بزداید که میگفتند :یا
ُْ َ َ ُ َ َ َ
کان َأ ُبوک ْام َر َأ َس ْوء َو َما َ
کان ْت ُأ ُّ
ک َب ِغیا( مریم( )28 ،ای خواهر هارون،
م
أخت هارون ما
ٍ
ِ
ِ
پدرت مرد بدی نبود و مادرت نیز بدکاره نبود ).و پروردگار با جاریکردن سخن بر زبان
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گرفته ،معتقد است که خداوند در این آیه ،آن حضرت را موردنواخت و کرامت خاص
خود قرار داده و چه بسیار انبیا و اولیایی که در حسرت این خطاب و ندای الهی دنیا را
ترک گفتهاند .به عقیده او ،هرچقدر انسان ،خدا را بخواند و ناله و فریاد سر دهد ،برابر با
این نیست که یکبار موردخطاب حق قرار بگیرد؛ زیرا خداپرستی ،نیازی فطری است که
در همگان وجود دارد ،اما پذیرش انسان برای بندگی ،مقامی بس ارزشمند است( .میبدی،
)127/2 :1357
وی نواخت و کرامت دیگر خداوند در حق حضرت مریم را اصطفا و برتریدادن او بر
همه زنان عالم 1و نیز مطهرگردانیدن وی میداند (میبدی )128/2 :1357 ،و به سخن حنّه ،مادر
َ ُ َ
َ َ ْ
ْ
حضرت مریم ،استناد میکند که گفتَ  :ر ِّب ِإ ِّنی َنذ ْرت لک َما ِفی َبط ِنی ُم َح َّر ًرا ف َتق َّبل ِم ِّنی
ْ
َّ َ َ
نت َّ
الس ِم ُیع ال َع ِل ُیم( آلعمران( )35 ،پروردگارا ،آنچه در شکم خود دارم ،نذر تو کردم
ِإنک أ
تا آزادشدة [از مشاغل دنیا و پرستشگر تو] باشد؛ پس از من بپذیر که تو خود شنوای دانایی).
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محرر از نظر میبدی ،کسی است که آزاد ازلی و ابدی باشد ،در بند عادات و رسوم نباشد
ّ

و غیر از حق ،اندیشة هیچچیز ،حتی پاداش اخروی را به دل راه ندهد و بهطور کلی از هر دو

عالم و تعلّقات آن بینیاز باشد( .میبدی )210/9 :1357 ،در باور میبدی ،حضرت مریم نهتنها
از هرگونه آلودگی و گناه ،بلکه از هر دو عالم طهارت داشت.

َ
ْ
َ ً ِّ َّ
َ
َ َ
َ
َ ْ ََ ْ
وض َر َب الله َمثل لل ِذ َین َآم ُنوا ِا ْم َرأ َة ِف ْر َع ْون ِإذ قال َت َر ِّب ْابن ِلی ِعندک َب ًیتا ِفی ال َج َّن ِة َو َن ِّج ِنی ِمن ِف ْر َع ْون َو َع َم ِل ِه
.1
َ ْ َ ْ َّ
الظالم َینَ ،و َم ْر َیم ْاب َن َت ع ْم َر َان َّالتی أ ْح َص َن ْت ِفرجها َف َن َف ْخ َنا فیه من ُّروح َنا َو َص َّد َق ْت بکل َمات َر ِّبهاَ
ِّ
َو َنج ِنی ِم
ن ْالقوِم ْ َ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
کتبه َو َ
َ ُ
کانت ِم َن الق ِان ِت َین( تحریم 12 ،و )11
و ِِ

نتیجهگیری
بیان شد که بهدنبال این سؤال که حضرت مریم از چه مقاماتی در قرآن و عرفان
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برخوردار بوده است ،عدهای بر این باور هستند که غیر از پیامبران و ائمه معصومین ،برای
دیگر انسانها مقاماتی همچون ارتباط با فرشته و دریافت وحی امکان ندارد؛ اما عدهای دیگر
بر این باوراند که رسیدن به چنین مقاماتی امکان دارد .سپس شواهد قرآنی و عرفانیای
بررسی شد که بر امکان وقوع این امر داللت دارد و این نتیجه به دست آمد:
اگر حقیقت انسان تنها همین جسم مادی بود ،ارتباط او با جهان غیب امکان نداشت؛ ولی
با توجه به اندیشه دینی و عرفانی که انسان را دارای دو بعد روحی و جسمی معرفی میکند،

او میتواند با جهان غیب ارتباط برقرار کند؛ اما این نگاه الزاماً بهمعنای تحقق این ارتباط برای
همه انسانها نیست .بر این اساس ،انسانی تکاملیافته همچون حضرت مریم ،بهطور قطع از
این ارتباط برخوردار بوده است؛ زیرا آیات قرآنی و ادله عرفانی نهتنها امکان ارتباط با فرشته
را برای حضرت مریم اثبات میکنند ،بلکه برای چنین عابده باتقوایی که غذای بهشتی برای او
میرسید ،صاحب کرامتشدن (سبزشدن درخت خرمای خشک و میوه تازه دادن آن ،تمثل
فرشته و صاحبشدن فرزندی که پیامبر خدا باشد) را امکانپذیر میدانند.
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