ﮐﺎرﮔـﺎه ﻓـﺎﻃﻤﻪ ﺷﻨﺎﺳـﯽ از ﻣﻨﻈـﺮ
اﻟﻘﺎب)(۳
ﻟﻘﺐ :ﺣﻔﯿﻒ
»ﺣﻔﯿﻒ« از اﻟﻘﺎب ﺣﻀﺮت زﻫﺮا)س( ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اوج ﻫﯿﺠﺎن و ﺑﺼﺮی ﮐﺮدن
ﺣﺎﻻت دروﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
در ﻣﻌﻨﺎی »ﺣﻔﯿﻒ« ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻟﻐﺎت ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮدهاﻧﺪ:
ﺣﻔﯿﻒ :آواز ﺟﻨﺒﺶ
ﺣﻔﯿﻒ :آواز درﺧﺖ وﻗﺘﯽ ﺑﺎد ﺑﻪ آن ﻣﯽ ﺧﻮرد
ﺣﻔﯿﻒ :آواز ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی درﺧﺖ در وﻗﺖ وزش ﺑﺎد
ﺣﻔﯿﻒ :آواز ﺷﻌﻠﻪ ی آﺗﺶ
ﺣﻔﯿﻒ :آواز رﻓﺘﺎر اﺳﺐ در وﻗﺖ دوﯾﺪن
ﺣﻔﯿﻒ :آواز ﭘﺮﻫﺎی ﭘﺮﻧﺪه در وﻗﺖ ﭘﺮﯾﺪن و اوج ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻓﻮق ،ﻋﺒﺎرت »آواز«
ﻣﺸﺘﺮک ﻫﺴﺖ» .آواز« از ﺟﻨﺲ ﺻﻮت اﺳﺖ و ﺻﻮت ﺧﻮد ﯾﮏ ارﺗﺒﺎط ﻏﯿﺮ ﮐﻼﻣﯽ
اﻣﺎ ﮐﺎﻣﻼ ً ﺣﺴﯽ و ﺑﺼﺮی ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
آواز ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪه ی ﺧﯿﺎل اﺳﺖ و ﺧﯿﺎل دﻧﯿﺎی اﻣﺮی اﺳﺖ و ﮐﺎر در
ﺧﯿﺎل واﻻﺗﺮ از ﺧﻠﻖ و ﻗﺪرت ﺟﺴﻢ اﺳﺖ؛ اﻧﺴﺎن در ﺧﯿﺎل ﮐﺎر ﺧﺪاﯾﯽ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ.
آواز ﻗﻠﺐ را ﺑﻪ ﻫﯿﺠﺎن آورده و از ﯾﮏ ﻣﻨﻈﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺣﻀﺮت ﺑﺎ
ﻟﻘﺐ »ﺣﻔﯿﻒ« اﺳﻮه و اﻟﮕﻮی ارﺗﺒﺎط ﻏﯿﺮ ﮐﻼﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﺸﺎن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺳﺨﻦ و ﺳﮑﻮت و ﺗﻘﺮﯾﺮش اﻟﮕﻮﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ در ﺟﻨﺒﺶ و
آواز و زﺑﺎن ﺑﺪﻧﯽ ﻫﻢ اﻟﮕﻮ و اﺳﻮه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﺮﮐﺎت و
ﺳﮑﻨﺎت ﻧﺸﺴﺖ و ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﺶ ،درس و ﭘﯿﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ی ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﺗﺎ روز
ﻗﯿﺎﻣﺖ دارد.
✓ ﻧﻮع ﺑﺮﺧﻮردش ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﯿﺮ)ص( و ﻣﻠﻘﺐ ﺷﺪﻧﺶ ﺑﻪ اماﺑﯿﻬﺎ

✓ ﻋﻄﺮ و راﯾﺤﻪاش
✓ ﻧﻌﻢ اﻟﻌﻮن ﺷﺪن ﺑﺮای ﻫﻤﺴﺮش
✓ ﺑﺎزی و ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ
✓ اﻧﺘﺨﺎب ﻟﺒﺎس ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در ﻣﺠﻠﺲ ﻋﺮوﺳﯽ )ﮐﻪ زﻧﺎن ﯾﻬﻮدی را ﺷﮕﻔﺖ
زده ﮐﺮده و ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪن ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ ﺷﺪ(
✓ اﻧﻔﺎق ﻟﺒﺎس ﻋﺮوﺳﯿﺶ
✓ اﯾﺜﺎر ﻃﻌﺎم و ﻗﻮ ُت روزاﻧﻪاش
✓ ﻧﻮع ﭘﻮﺷﺸﺶ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ
✓ ﻧﺎﻟﻪ و ﮔﺮﯾﻪﻫﺎﯾﺶ در ﻓﺮاق ﻧﺒﯽ)ص(
✓ رﻓﺖ و آﻣﺪﻫﺎﯾﺶ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از وﻟﯽ ّ)ع(
✓ ﺷﺎﻧﻪ زدن ﻣﻮﻫﺎی زﯾﻨﺒﺶ در ﺑﺴﺘﺮ ﺑﯿﻤﺎری
و ….
در ﮐﻨﺎر ﺧﻄﺒﻪ ﻫﺎی آﺗﺸﯿﻦ و ﮐﻼم ﮔﻮﻫﺮﺑﺎرش ،ﻫﻤﻪ و ﻫﻤﻪ او را اﻧﺴﺎﻧﯽ
واﻻ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻨﻮز و ﻫﻨﻮز ﺑﺰرﮔﺎن ﮐﻼم و رﻓﺘﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و اﺳﺎﺗﯿﺪ
اﺧﻼق و ﻋﻠﻤﺎ در ﮐﺮﺳﯽﻫﺎ و ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎ و ﻣﺠﺎﻟﺲ در ﺗﺤﻠﯿﻞ رﻓﺘﺎرﻫﺎی
اﯾﺸﺎن ،اﻗﺮار ﺑﻪ ﻗﺎﺻﺮ ﺑﻮدن زﺑﺎن و ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
اداﻣﻪ دارد…

