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پيشگفتار

تشرّف به مرقد مطهر پيامبر اكرم و ائمة معصومين عليهم صلوات المصلّين به قصد
زيارت آن بزرگواران ،سنّت حسنهايست كه در طول تاريخ تشيع بين شيعيان جهان
رواج بسياري دارد.
وجود داشته و هم اكنون نيز در بين دوستداران اهلبيت
در زمينة اهميت و فضيلت زيارت آن
احاديث و روايات فراوان پيامبر اكرم و ائمه
بزرگواران و آثار و بركات عظيم دنيوي و اخروي آن ،موجب شده مسلمانان ،به ويژه
به زيارت توجه روزافزوني نمايند.
شيعيان و دوستداران اهلبيت
زيارت دورة آموزشي فشرده و بسيار پر محتوا و سازندهايست كه اگر توأم با
معرفت و توجه انجام شود ،نقش بسزايي در نيل زائر به كماﻻت انساني دارد .اعمال و
اذكاري كه زائر در طول زيارت به آن مبادرت ميورزد بسان مانور و تمرين
آموزشييي است كه اگر با تأمل و درايت صورت گيرد ،زائر را به زندگاني متعالي
رهنمون ميشود.
آنچه در اين كتاب با رعايت ايجاز و اختصار در پي آن بودهايم بيان برخي از
آموزههاي عميقي است كه از يك سو در اعمال و آداب زيارت و از سوي ديگر در
وجود دارد.
متون زيارات رسيده از ائمه
مطالب كتاب را در سه فصل آداب زيارت ،اسرار زيارت و تأملي در زيارتنامههاي
تنظيم كرديم .در فصل نخست ،آداب زيارت را صرفاً فهرستوار ذكر
اهلبيت
كرديم .در فصل دوم ،به اسرار زيارت به نحو مشروح پرداختيم .در فصل سوم شش
محور عمدهاي را كه بخش اعظم متون زيارات به آن اختصاص دارند مورد توجه قرار
داده و با عنايت به اينكه يكي از محورها در فصل دوم مورد اشاره قرارگرفته بود ،پنج
محور باقيمانده را مورد بحث قرار داديم.
گرچه آموزههاي موجود در زيارت ،به آنچه در اين كتاب نگاشتهايم محدود
نميشود؛ لكن به منظور حجيم نشدن كتاب ،كه ممكن است در شوق برخي
خوانندگان به مطالعة آن تأثير كاهنده بگذارد ،از تفصيل بيشتر و ذكر ديگر ابعاد بحث
پرهيز كرديم .همچنين از پرداختن به بعضي مباحث كه پيچيدگي بيشتري داشته و درك
آنها مستلزم دانستن مقدماتي بود ،صرف نظر نموديم.
اميد است مطالعه دقيق و توأم با تأمل كتاب حاضر ،در بهرهگيري بيشتر از سنّت
حياتبخش و سازنده زيارت ،به خواننده محترم مددي مؤثّر بنمايد .بمنّه و فضله.
مهدي طيب
تابستان سال  ١٣٨١مقارن با ايام سوگواري
شهادت مظلومانه حضرت فاطمه

فصل اول
آداب زيارت

نظري اجمالي بر آداب زيارت
هر يك از اعمالي كه در دستورات ديني به انجام آن امر شده است ،فراتر از
حداقلي كه بدون آن ،عمل باطل و مردود است ،لوازم و لواحقي دارد كه زينتبخش
آن عمل است و از آن به آداب عمل مزبور تعبير ميشود.
شخصي كه ميخواهد به فرد تشنهكامي آب دهد ،اگر ليواني پر از آب نموده و آن
را به دست او بدهد ،اصل كار كه رساندن آب به تشنهكام بود را انجام داده است .لكن
او ميتواند ليوان آب را در يك پيشدستي تميز و زيبا گذارده و پيشدستي را نيز درون
يك سيني قرار داده و با حالتي احترامآميز و الفاظي محبتآميز ،آن را دو دستي به فرد
تشنه تعارف كند .تفاوتي كه بين اين دو نحو آب دادن وجود دارد در آدابي است كه
در حالت دوم ،همراه اصل عمل انجام شده است .بر اين اساس گرچه مثﻼً با به جا
آوردن صحيح اركان و واجبات نماز ،وظيفة مكلّف ادا شده است ،اما با افزودن
مستحبات ميتوان نماز را زينت بخشيد .مثﻼً با گفتن اذان و اقامه و تكبيرات افتتاحيه و
اذكار مستحب ركوع و سجود و خواندن قنوت و مانند آن ،به نماز زيبايي و جمال
بيشتري بخشيد.
انجام واجبات در روابط بين انسانها ،كه همان اداي حقوق طرفين است ،عدل نام
دارد .دقيق وزن كردن جنس توسط فروشنده و دقيق پرداخت كردن وجه آن توسط
خريدار ،نمودي از عدل است .عمل بر وفق عدالت ،روابطي سالم و به دور از برخورد
و تنش در بين انسانها برقرار ميكند .به فراتر رفتن از اداي حقّ و بيش از حقّ ،ادا
كردن ،فضل و احسان گفته ميشود .مقداري بيش از وزن مورد نظر ،جنس را به
مشتري دادن و مقداري بيش از مبلغ اصليِ جنس به فروشنده پرداخت كردن ،جلوهاي
از فضل و احسان است .عمل بر وفق فضل و احسان و فراتر از حقوق واجب را ادا

كردن ،ايجاد محبت و دوستي ميكند.
اين آية قرآن كريم را كه ميفرمايد :انﱠ اﷲَ يأمرُ بِالعدلِ و
اميرالمؤمنين
اﻻحسانِ :خداوند به عدالت ورزيدن و احسان كردن فرمان ميدهد ١،توصيفگر حقيقت
مروت و جوانمردي دانسته و در بيان مفهوم آن فرمودند :اَلعدلُ اﻻنصاف و اﻻحسانُ
التﱠفَضﱡلُ :مراد از عدل ،انصاف ورزيدن با ديگران ،و مقصود از احسان ،به فضل رفتار كردن و
بيش از طلب يا درخواست ديگري ،به او عطا نمودن است ٢.بر اين اساس ،دوست
به مقتضاي مروت و جوانمردي ،با عموم خلق خدا ،بر اساس عدالت و
اهلبيت
انصاف ،و با اهل ايمان و وﻻيت ،بر مبناي فضل و احسان رفتار ميكند.
در عبادات گرچه با بسنده كردن به حداقلﱢ واجب ،از عبد اسقاط تكليف ميشود،
لكن پرداختن به آداب ،از مصاديق فضل و احسان و نوعي ابراز محبت از سوي بنده
به خدا و زمينهساز جلب محبت الهي به سوي عبد است .اطﻼق مستحب به آن نيز
شايد به همين اعتبار باشد.
آداب ،منحصر به عبادات واجب نيست ،بلكه هر يك از اعمال مستحب نيز آدابي
دارند كه زينتبخش آن عمل است.
گرچه عملي مستحب به
زيارت مرقد مطهر پيامبر اكرم و هر يك از اهلبيت
شمار ميآيد ،اما مثل ديگر مستحبات ،آدابي دارد كه با به جا آوردن آن ،زائر ميتواند
جمال و زيبايي بيشتري به عمل خود بخشد و محبت خويش به مزور ٣را كاملتر و
بهتر ابراز نموده و محبت مزور را افزونتر و بيشتر به خود جلب كند.
از آغاز قصد عزيمت تا بازگشت از سفر زيارت ،آداب
براي زيارت اهلبيت
فراواني در احاديث و روايات و كﻼم بزرگان دين ذكر شده است و كتابهايي همچون
مصباح الزّائر ،كامل الزّيارات ،هدية الزّائرين و مفاتيح الجنان به بيان آنها پرداختهاند .آداب
مزبور را ميتوان به آداب پيش از سفر ،آداب حين سفر ،آداب پيش از تشرّف به حرم،
آداب حين تشرّف و زيارت ،و آداب وداع و مراجعت تقسيم كرد .از جمله آداب مزبور
كه شايسته است زائر به تناسب ظرفيت و آمادگي خود به انجام آنها بپردازد ،موارد زير
را ميتوان برشمرد.

١ـ سورة نحل ،آية .٩٠
٢ـ عبد علي بن جمعه ،تفسير نور الثّقلين ،ذيل آية  ٩٠سورة نحل.
٣ـ مزور :شخصي كه به زيارتش ميروند.

آداب پيش از سفر

 .١با نيت خالص قصد زيارت كردن و آن را با مقاصد مادي و دنيوي نياميختن و
نيالودن؛ به نحوي كه مقصود و منظور ،تنها ديدار و تجديد عهد ارادت و وﻻيت با
مزور ،اجابت دعوت و عمل به توصية مزور بر رفتن به زيارت وي و خشنود ساختن و
در برابر دشمنان و
مسرور كردن مزور از اين راه ،احياء امر و اعﻼء كلمه اهلبيت
مخالفانشان ،طلب شفاعت از آن بزرگواران و وصول به ديگر فيوضات معنوي زيارت
باشد.
 .٢حتّي المقدور به مقدار مكفي توشه و پول براي سفر تدارك ديدن تا زائر در
سفر در تنگنا واقع نشود.
 .٣در حﻼل بودن خرجي سفر دقّت كردن و از آلودگي آن به مال حرام به شدت
٤
احتراز نمودن.
 .٤آگاه كردن بستگان و دوستان و برادران ايماني از سفر خود و خداحافظي با
آنها.
 .٥غسل كردن و خواندن اين دعا:
بِسمِ اﷲِ و بِاﷲِ و ﻻ حولَ و ﻻ قُوةَ اﻻّ بِاﷲِ و علي ملﱠةِ رسولِ اﷲِ و الصادقينَ عنِ اﷲِ
صلَوات اﷲِ عليهِم اَجمعينَ .اَللّهم طَهر بِه قَلبي و اشرَح بِه صدري و نَور بِه قَلبي .اَللّهم

اجعله لي نُوراً و طَهوراً و حرزاً و شفاء من كُلﱢ داء و آفَةٍ و عاهةٍ و سوء مما اَخاف و
اَحذَر ،و طَهر قَلبي و جوارِحي و عظامي و دمي و شَعري و بشَري و مخّي و عصبي و ما
اَقَلﱠت اﻻَرض منّي .اَللّهم اجعله لي شاهداً يوم حاجتي و فَقري و فاقَتي الَيك يا رب
العالَمينَ؛ انﱠك علي كُلﱢ شَيء قَديرٌ :با نام خدا و به مدد خدا ،و هيچ نيرو و قدرتي جز به
مدد الهي وجود ندارد ،و بر آيين رسول خدا و سخنگويان راستگوي خدا ،كه درود خداوند

بر تمامي آنها باد .خدايا به وسيله اين غسل دلم را پاك و سينهام را گشاده ساز و قلبم را
نوراني كن .خداوندا ،اين غسل را ماية نوارنيت و پاكي و محفوظ ماندن و سبب شفاي من از
هر درد و بيماري و آفت و بدييي كه از آن هراس دارم و ميپرهيزم قرار ده و قلب و
اعضاء و استخوانها و خون و مو و پوست و مغز و اعصابم و آنچه زمين از من ميكاهد را

به وسيلة اين غسل پاك گردان .خدايا در روز نيازمندي و تهيدستي و بيچيزيم در پيشگاه
تو ،اين غسل را شاهدي به سود من قرار ده ،اي پروردگار جهانيان؛ كه همانا تو بر هر چيز
توانايي.

 .٦انگشتر عقيق ،خصوصاً با نگين زرد رنگ كه نقش روي آن ماشاء اللّه ،ﻻ قُوةَ اﻻّ

 -٤اين نكته نگه دار كه تا آهوي وحشي

سنبل نخورد خونش همي مشك نگردد

بِاللّه ،اَستَغفرُ اﷲَ :هرچه خدا بخواهد ،نيرويي جز به مدد الهي وجود ندارد ،از خدا طلب

مغفرت ميكنم .و روي ديگر آن محمد و علي نقش شده باشد و انگشتر فيروزه،
خصوصاً با نگيني كه نقش يك روي آن اَﷲُ الملك :خدا فرمانروا است و روي ديگر آن
اَلملكِ ﷲِ الواحد القَهارِ :فرمانروايي تنها از آن خداي يكتاي قهار است .نقش شده باشد ،بر
دست كردن.
را با خود برداشتن و در وقت برداشتن آن اين
 .٧مقداري تربت امام حسين
وليك وابنِ وليك ،اتﱠخَذتُها حرزاً لما
دعا را خواندن :اَللّهم هذه طينَةُ قَبرِ الحسينِ
است كه ولي تو و فرزند ولي تو
اَخاف و ما ﻻ اَخاف :خدايا اين خاك قبر امام حسين
است .آن را برگرفتم تا از آنچه ميترسم و نميترسم پناهم باشد.

 .٨خواندن سورههاي حمد ،فلق ،ناس و آية الكرسي و سورة قدر و آخر سورة آل
عمران.
 .٩جمع كردن اعضاي خانواده خود به گرد خويش به هنگام حركت و دو ركعت
نماز گزاردن و از خدا طلب خير كردن و خواندن آية الكرسي و به جاي آوردن حمد و
ثناي الهي و سپردن خود و اعضاي خانواده خويش به خدا و خواندن اين دعا:
اَللّهم انّي اَستَودعك اليوم نَفسي و اَهلي و مالي و ولدي و من كانَ منّي بِسبيلٍ
الشّاهد منهم و الغائب .اَللّهم احفَظنا بِحفظ اﻻيمانِ و احفَظ علَينا .اَللّهم اجعلنا في رحمتك
و ﻻ تَسلُبنا فَضلَك ،انّا الَيك راغبونَ .اَللّهم انّا نَعوذُ بِك من وعثاء السفَرِ و كابةِ المنقَلَبِ
و سوء المنظَرِ في اﻻَهلِ و المالِ و ال ولَد في الدنيا و اﻵخرَةِ .اَللّهم انّي اَتَوجه الَيك هذَا
التﱠوجه طَلَباً لمرضاتك و تَقَرﱡباً الَيك ،فَبلﱢغني ما اُؤَملُه و اَرجوه فيك و في اَوليائك يا
اَرحم الرّاحمينَ :بار الها من امروز خودم و خاندانم و دارائيم و فرزندانم و هر كس را كه با
من راهي دارد ،خواه حاضر و خواه غايب باشد ،به تو سپردم .بار الها ما را با نگهداري ايمان،

حفظ كن و بر ما محافظت فرما .بار خدايا ما را در رحمت خويش قرار ده و فضل خويش را

از ما باز نگير كه ما مشتاق توايم .خداوندا ما از سختي سفر و نوميد برگشتن و بدي ديدن در
دنيا و آخرت در رابطه با همسر و دارائي و فرزند ،به تو پناه ميبريم .بار خدايا من در طلب
خشنودي و قرب به تو با اين توجه به سوي تو رو ميكنم .پس مرا به آنچه آرزو داشته و

براي نيل به آن به تو و اوليائت چشم اميد بستهام برسان .اي مهربانترين مهربانان.

 .١٠با خانوادة خود وداع كردن و بر در خانة خويش ايستادن و تسبيحات حضرت
را گفتن و هر يك از سورة حمد و آية الكرسي را از سه جانب پيش رو،
زهرا
سمت راست و سمت چپ خويش خواندن و پس از آن اين دعا را خواندن:
اَللّهم الَيك وجهت وجهي و علَيك خَلﱠفت اَهلي و مالي و ما خَولتَني و قَد وثقت بِك

فَﻼ تُخَيبني يا من ﻻ يخَيب من اَراده و ﻻيضَيع من حفظَه .اَللّهم صلﱢ علي م حمد و آله و
احفَظني فيما غبت عنه و ﻻ تَكلني الي نَفسي يا اَرحم الّراحمينَ :بار خدايا به درگاه تو روي

آوردم و خانواده و دارائيم و آنچه را به من عطا كردي بر عهدة تو نهاده و ترك كرده و بر تو

اعتماد نمودم ،پس اي كسي كه هر كس قصد او نمايد نوميد نشود و هر كس او حفظش كند

تباه نگردد ،مرا نوميد مساز .بار الها بر حضرت محمد و خاندانش صلوات فرست و مرا در
آنچه از آن غايب ميشوم محافظت كن و مرا به خودم وامگذار ،اي مهربانترين مهربانان.

 .١١خواندن يازده مرتبه سورة توحيد و خواندن سورة قدر و آية الكرسي و
سورههاي فلق و ناس و دست كشيدن بر تمامي بدن خود پس از آن.
 .١٢خواندن اين دعا جهت در امان بودن در سفر.
بِسمِ اﷲِ و بِاﷲِ و منَ اﷲِ و الَي اﷲِ و في سبيلِ اﷲِ .اَللّهم الَيك اَسلَمت نَفسي و الَيك
وجهت وجهي و الَيك فَوضت اَمري ،فاحفَظني بِحفظ اﻻيمانِ من بينِ يدي و من خَلفي و
عن يميني و عن شمالي و من فَوقي و من تَحتي و ادفَع عنّي بِحولك و قُوتك ،فَانﱠه ﻻ
حولَ و ﻻ قُوةَ اﻻّ بِاﷲِ العلي العظيمِ :با نام خدا و به مدد خدا و از جانب خدا و به سوي خدا
و در راه خدا )به راه ميافتم( .خدايا خويشتن را به تو تسليم نمودم و رويم را به سوي تو
متوجه ساختم و كارم را به تو واگذار كردم؛ پس از پيشارو و پشت سر و سمت راست و

سمت چپ و باﻻي سر و زير پايم مرا با حفظ ايمان محفوظ دار و به نيرو و قدرت خود
مدافع من باش ،كه هر آينه نيرو و قدرتي جز به مدد خداوند بلند مرتبه و بزرگ وجود

ندارد.

 .١٣خواندن اين دعا به هنگام ترك منزل.
ﻻ اله اﻻﱠ اﷲُ الحليم الكَريم ،ﻻ اله اﻻﱠ اﷲُ العلي العظيم .سبحانَ رب السماوات السبعِ و
رب اﻻَرضَينَ السبعِ و رب العرشِ العظيمِ و الحمدِ ﷲِ رب العالَمينَ :جز خداوند بردبار و
بزرگوار خدايي نيست .پروردگار آسمانهاي هفتگانه و زمينهاي هفتگانه و عرش عظيم )از
هر عيب و نقصي( منزّه است و حمد و سپاس تنها از آن خدايي است كه پرودگار جهانيان

است.

 .١٤مبلغي صدقه دادن و اين دعا را خواندن:
اَللّهم انﱢي اشتَرَيت بِهذه الصدقَةِ سﻼمتي و سﻼمةَ سفَري و ما معي .اَللّهم احفَظني و
احفَظ ما معي و سلﱢمني و سلﱢم ما معي و بلﱢغني و بلﱢغ ما معي بِبﻼغك الحسنِ الجميلِ :بار

الها من با اين صدقه ،سﻼمتي سفرم و هر چه با خود دارم را خريدم .خدايا مرا و آنچه را به
همراه دارم حفظ كن و مرا و آنچه را به همراه دارم به سﻼمت بدار و مرا و آنچه را همراه

دارم با به مقصد رساندن نيكو و زيباي خودت به مقصد برسان.

 .١٥هنگام سوار شدن به وسيلة نقليه ،خواندن اين آيه و پس از آن هفت بار
را گفتن .سبحانَ الﱠذي سخﱠرَ لَنا هذا و ما كُنّا لَه مقرِنينَ و انّا
تسبيحات حضرت زهرا
الي ربنا لَمنقَلبونَ :منزّه است كسي كه اين )مركب( را مسخّر ما كرد و ما خود بر آن توانا
نبوديم و همانا ما به سوي پروردگارمان باز ميگرديم.

و نيز خواندن اين دعا:
اَلحمدِ ﷲِ الﱠذي هدانا لﻼسﻼمِ و منﱠ علَينا بِم حمد صلﱠي اﷲُ علَيه و آله .سبحانَ الﱠذي
سخﱠرَ لَنا هذا و ما كُنّا لَه مقرِنينَ و انّا الي ربنا لَمنقَلبونَ و الحمدِ ﷲِ رب العالَمينَ .اَللّهم اَنت
الحاملُ علَي الظﱠهرِ و المستَعانُ علَي اﻻَمرِ .اَللّهم بلﱢغنا بﻼغاً يبلُغُ الي خَيرِ بﻼغٍ ،يبلُغُ الي
مغ فرَتك و رِضوانك .اَللّهم ﻻ طَيرَ اﻻّ طَيرُك و ﻻ خَيرَ اﻻّ خَيرُك و ﻻ حافظَ غَيرُك :حمد
شايستة خدايي است كه ما را به اسﻼم هدايت نمود و به وجود حضرت محمد كه درود خدا

بر او و خاندانش باد ،بر ما منّت نهاد .منزّه است كسي كه اين )مركب( را مسخّر ما كرد و ما
خود بر آن توانا نبوديم و همانا ما به سوي پروردگارمان باز ميگرديم و حمد تنها سزاوار

خدايي است كه پروردگار جهانيان است .خدايا تويي كه ما را بر روي اين مركب حمل

ميكني و در همة كارها از تو مدد جسته ميشود .خدايا ما را به مقصد برسان به مقصد

رساندني كه به نيكوترين رسيدن ،كه رسيدن به مغفرت و رضوان تو است ،بينجامد .بار الها
تفأّل زدن جز به تو سزاوار نيست و جز خير تو خيري نيست و جز تو حفظ كنندهاي وجود
ندارد.

آداب حين سفر

 .١با رفقا و مصاحبان اهل تقوي و معرفت و معنويت ،به سفر زيارت رفتن.
 .٢خوش خلقي ،مزاح و حلم با همسفران.
 .٣به همسفران كمك و خدمت كردن.
 .٤با هم سطح خود از نظر مخارج همسفر شدن.
 .٥انفاق و گشاده دستي و سخت نگرفتن بر خود و همراهان از نظر مخارج و
امكانات.
 .٦پرهيز از تجمﻼت و تشريفات و تعينات دنيوي در طول سفر.
 .٧فراهم نكردن اسباب غفلت و اشتغاﻻت دنيوي براي خود در سفر.
 .٨ترك كﻼم بيهوده و مخاصمه و مجادله در طول سفر.
 .٩محافظت از نفقه و اموال خود.
.١٠اول وقت و به نحو مطلوب به جا آوردن نمازهاي واجب و گفتن  ٣٠بار

تسبيحات اربعه بعد از هر نماز قصر )شكسته(.
 .١١هر شب آية الكرسي و پس از آن اين دعا را خواندن :اَللّهم اجعل مسيري عبراً
و صمتي تَفَكﱡراً و كَﻼمي ذكراً :خدايا رفتارم را عبرت و سكوتم را انديشيدن و سخنم را از
تو ياد كردن قرار ده.

 .١٢هربار ،به هنگام سوار شدن به وسيله نقليه ،بِسمِ اﷲِ گفتن.
 .١٣در آستانة ورود به شهري كه حرم مزور در آن است ،حمد خدا را به جا
آوردن و سر به سجدة شكر بر زمين نهادن.

آداب پيش از تشرّف به حرم

 .١غسل واجبي بر عهده نداشتن و با وضو بودن.
 .٢غسل زيارت كردن و دعاي مربوط به غسل زيارت مزور را خواندن.
 .٣جامة پاكيزه و نو و ترجيحاً سفيد رنگ پوشيدن.
 .٤خود را معطّر و خوشبو نمودن )به استثناي زيارت امام حسين (
 .٥حتّي المقدور تنها و بدون همراه به حرم مشرّف شدن ،و در سفرهايي كه همراه
با بستگان يا دوستان انجام ميشود نيز ،مواردي را براي تنها به زيارت رفتن ،در نظر
گرفتن.
 .٦به هنگام رفتن به سوي روضة مقدسه ،با آرامي و وقار و خضوع و خشوع و
گامهاي كوتاه ،قدم برداشتن و سر به زير انداختن و به اطراف توجه و نظر نكردن.
 .٧زبان به ذكر و تسبيح و تحميد و تهليل و تكبير مشغول داشتن و استغفار كردن
معطّر نمودن.
و دهان به صلوات بر محمد و آل محمد

آداب حين تشرّف و زيارت

 .١نزد در حرم ايستادن و اذن دخول خواندن و به ياري تفكّر ،در فراهم نمودن
رقّت قلب و خضوع و شكستگي خاطر سعي كردن.
 .٢بر عتبه بوسه زدن و سر به سجدة شكر نهادن.
 .٣پاي راست را به هنگام ورود و پاي چپ را در وقت خروج مقدم داشتن.
 .٤در صورت عدم ازدحام جمعيت و به نحوي كه موجب مزاحمت و اذيت ديگر
زائران نباشد ،به ضريح مطهر نزديك شدن و تكيه كردن و پنجه در آن افكندن و بر آن
بوسه زدن.
 .٥به هنگام زيارت ،پشت به قبله و رو به قبر مطهر ايستادن.

 .٦جز در صورت ضعف و بيماري ،به حال ايستاده زيارت كردن.
 .٧پيش از خواندن زيارتنامه ،مكرّر تكبير بر زبان جاري ساختن و سپس ﻻاله اﻻﱠ
اﷲُ وحده ﻻ شَريك لَه گفتن.
را خواندن.
 .٨زيارتنامههاي معتبر روايت شده از معصومين
 .٩گونة راست بر ضريح نهادن و با حال تضرّع دعا كردن ،سپس گونة چپ را بر
آن گذاردن و به حقّ صاحب قبر مطهر ،اهل شفاعت وي شدن را از خدا درخواست
كردن ،آن گاه نزد سر مطهر رفتن و رو به قبله ايستادن و دعا كردن.
 .١٠اگر براي زيارت مزور نحوة خاصي تعيين نشده است ،در باﻻ و يا پشت سر
مزور ﻻاقل دو ركعت نماز زيارت گزاردن ،كه بهتر است در صورت توانايي ،پس از
سورة حمد ،در ركعت اول سورة يس و در ركعت دوم سورة الرّحمن خوانده شود.
براي خوانده شدن پس
 .١١پس از نماز زيارت با ادعية خاصي كه از اهلبيت
از زيارت رسيده است و يا هر نياز و خواستهاي كه به نظر آيد ،دعا كردن و ديگر
برادران و خواهران ايماني را در دعا شريك ساختن و براي اجابت دعا به مزور متوسل
شدن و به حقّ وي از خدا اجابت خواستن.
 .١٢نزد ضريح مطهر ،قرآن تﻼوت كردن و ثواب آن را به روح مقدس مزور هديه
نمودن.
 .١٣در محضر مزور از گناهان خويش توبه كردن و براي پذيرفته شدن توبه ،از
مزور طلب دعا كردن ،و تعهد سپردن و عزم كردن بر اين كه به گناه بازنگشته و انسان
شايستهاي باشد.
 .١٤چه هنگام خواندن زيارتنامه ،چه هنگام عرض حال و راز دل گفتن با مزور و
چه در گفتگوي با زائران و خادمان ،صدا را بلند نكردن.
 .١٥چنانكه زمان اقامة جماعت برسد ،خواندن نماز را بر آغاز يا ادامة زيارت
مقدم داشتن.
 .١٦زياده از حد در حرم توقّف نكردن و پس از انجام زيارت ،از حرم خارج
شدن.
 .١٧به هنگام خروج از حرم ،بوسه بر درگاه زدن و زمين ادب را بوسيدن و بدون
رو برگرداندن از ضريح ،عقب عقب رفتن.

آداب وداع و مراجعت

 .١به خياﻻت و وسوسههاي باطلِ معوق ماندن كارهاي دنيوي يا دلتنگ شدن
خانواده ،در بازگشت از سفر زيارت تعجيل نورزيدن.
 .٢در آخرين نوبت تشرّف به حرم ،با مزور وداع كردن و توفيق تشرّفهاي مكرّر
در آينده را تقاضا نمودن و زيارتنامههاي خاص وداع را خواندن.

فصل دوم
اسرار زيارت

اسرار زيارت
هر يك از اعمال واجب و مستحب كه در دستورات ديني به انجام آن توصيه شده
است ،رقيقه و رمزي از حقايق عميقي است كه در وراي ظاهر آن عمل وجود دارد .به
اين آموزهها و معاني عميق نهفته در دل اعمال ،اسرار گفته ميشود.
اگر هنگام عمل به هريك از دستورات ديني ،سرّي از اسرار سلوك الي اﷲ و
رمزي از رموز سفر به جهان آخرت را كه عمل مزبور رقيقه و سايهاي از آنها است،
انسان در نظر آورده و قصد كند ،بهرة واقعي آن عمل در نيل به قرب الهي و دستيابي
به سعادت اخروي ،نصيبش خواهد شد .هر يك از اعمالي كه در طول زيارت
انجام ميشود نيز مظاهر رمزگونهاي از حاﻻت درون سرشار از عشق و
اهلبيت
ارادت زائر است كه به آن اسرار زيارت گفته ميشود .بهرهمندي وافر از آثار و بركات
زيارت ،منوط به شناخت اسرار مزبور و در نظر داشتن آنها هنگام انجام زيارت است.
اكنون به بررسي و تبيين گوشههايي از اسرار موجود در برخي از ابعاد و اجزاي زيارت
و آداب آن ميپردازيم.

پيامبر و امام كيستند و به زيارت كه ميرويم؟
نخستين نكتة شايستة تأمل و تفكّر در زيارت ،اين است كه شخصي كه به زيارت
وي ميرويم كيست و چه مقام و مرتبتي در عالَم وجود دارد .به بيان ديگر پيامبر و امام
كيستند و حقيقت وجودي آنها چيست؟
بايد عنايت داشت كه شناخت حقيقت وجودي پيامبر و امام بتمامه ،براي ما
خاكيان و حتّي بسياري از افﻼكيان امري است ناميسور و دست نايافتني .چنان كه
فرمودند :و هو بِحيثُ النﱠجمِ من اَيدي المتَناوِلينَ و وصف الواصفينَ...
حضرت رضا
اَينَ العقُولُ عن هذا :امام همچون ستارهاي دور از دسترس اشخاص و فراتر از توصيف
وصف كنندگان است ...انديشهها كجا و شناخت حقيقت امام كجا؟ ٥و اميرالمؤمنين
در مورد خود فرمودند :ينحدر عنﱢي السيلُ و ﻻ يرقي الَي الطﱠيرُ :هر فيض و
علي
بركتي كه در عالَم خلقت نصيب موجودات شده ،از دامنة وجود من جاري گرديده است و
هيچ پرندة تيز پروازي به قلّة وجود من راه پيدا نميكند )هيچ انديشه بلندي به عظمت من

پي نميبرد( ٦.و در زيارت جامعة كبيره در مورد آن بزرگواران آمده استَ :فبلَغَ اﷲُ بِكُم
اَشرَف محلﱢ المكَرﱠمينَ و اَعلي منازِلِ المقَرﱠبينَ و اَرفَع درجات المرسلينَ ،حيثُ ﻻ يلحقُه
ﻻحقٌ و ﻻ يفوقُه فائقٌ و ﻻ يسبِقُه سابِقٌ و ﻻ يطمع في ادراكه طامع :پس آن گاه خداوند
شما را به شريفترين جايگاه اهل كرامت و برترين منزل مقرّبان و باﻻترين مراتب پيامبران،

نايل ساخت؛ جايگاهي كه هيچ كس به آن نميرسد و هيچ تفوق يابندهاي بر آن تفوق

نمييابد و هيچ سبقت جويندهاي بر آن سبقت نميگيرد و هيچ طمع كنندهاي به درك آن
٥ـ صدوق ،اﻻمالي و المجالس ،مجلس  ،٩٧ص .٥٣٩
٦ـ نهج البﻼغه ،خطبة سوم.

فرمودند:
در مورد حقيقت نوراني اهلبيت
طمع نميورزد ٧.اميرالمؤمنين
نَزﱢلونا عنِ الرﱡبو ِبيةِ و قُولوا في فَضلنا ما شئتُم فَانﱠكُم ﻻ تَب ُلغُونَ كُنه ما فينا و ﻻ نَهايَ ته،
فَانﱠ اﷲَ عزﱠ و جلﱠ قَد اَعطانا اَكبرَ و اَعظَم مما يصفُه واصفُكُم اَو يخطُرُ علي قَلبِ اَحدكُم...
ﻻ َتسمونا اَرباباً و قُولوا في فَضلنا ما شئتُم فَانﱠكُم لَن تَبلُغُوا من فَضلنا كُنه ما جعلَه اﷲُ لَنا و
ﻻ معشار العشرِ :ما را از خدائي )استقﻼل در وجود و فاعليت( پايينتر بدانيد و آنچه
ميخواهيد در فضيلت و برتري ما داد سخن دهيد )و به گمان خويش بلند پروازي كنيد( كه
هر آينه به كُنه آنچه در ما وجود دارد و به نهايت مرتبتي كه داريم نخواهيد رسيد؛ زيرا
خداي عزّ و جلّ هر آينه بزرگتر و عظيمتر از آنچه توصيف كنندگان شما وصف نمايند يا به

قلب هر يك از شما خطور كند به ما عطا نموده است ...ما را خدايان نخوانيد و آن گاه هرچه

ميخواهيد در فضيلت و برتري ما سخن بگوييد كه هرگز به كُنه آنچه خداوند براي ما قرار

داده است و حتّي به يك دهم از ده يك آن ،دست نمييابيد ٨.و از همين رو بود كه پيامبر
فرمودند :يا علي ما عرَفَك اﻻﱠ اﷲُ و اَنَا و ما عرَفَني اﻻﱠ
به اميرالمؤمنين
اكرم
اﷲُ و اَنت و ما عرَف اﷲُ اﻻّ اَنَا و اَنت :اي علي جز خدا و من ،كسي تو را نشناخت و جز
خدا و تو ،كسي مرا نشناخت و جز من و تو ،كسي خدا را نشناخت.

٩

با عنايت به احاديث فوق ،كه در جوامع حديثي شيعه نظاير فراواني دارد ،مسلّم
شد كه شناخت تمامعيار آن بزرگواران از دسترس ديگران خارج است و هر كس
هرچه در فضيلت آنان داد سخن داده و به گمان خويش كﻼم را به اوج رسانده است،
تنها در حد جلوهاي از جمال و كمال آن بزرگواران كه در آئينة فكر و دل او جاي
گرفته است توانسته به توصيف پردازد و اين در حالي است كه جمال و كمال آنان
عظيمتر از آن است كه بتمامه در آئينة فكر و دل ديگران جاي گيرد .شايد توصيفهاي
ديگران در موردآن واﻻمقامان را بتوان به ترسيم شمايل و تمثالهايي كه نقّاشان از
سيماي پيامبر و امامان بر بوم نقّاشي ميكشند ،تشبيه نمود .يعني همان گونه كه نقّاشان
در نهايت درجة توان خود تﻼش ميكنند كه زيباترين و ملكوتيترين سيمايي را كه در
مخيلهاشان ميگنجد ،بر لوح نقاشي ترسيم نمايند؛ دانشمندان و انديشمندان نيز در
نهايت مرتبة همت خويش تﻼش ميكنند تا عاليترين فضيلتها و بلندترين كماﻻتي را
كه در فكرشان ميگنجد ،بر صفحة كتابها رقم زنند .اما آن صورتها و اين
توصيفها كجا و حقيقت آن بزرگواران كجا!
٧ـ محدث قمي ،مفاتيح الجنان ،زيارت جامعة كبيره.
٨ـ مجلسي ،بحار اﻻنوار ،ج  ،٢٦ص  ،١حديث .١

٩ـ مجلسي ،بحار اﻻنوار ،ج  ،٣٩ص  ٨٤و رجب البرسي ،مشارق انوار اليقين ،ص .١١٢

يكي از اشتباهات بزرگي كه جاهﻼن و معاندان ،در رابطه با حضرات
بدان دچار گشتهاند اين بوده است كه به حكم شباهت پيكر جسماني
معصومين
آنان با بدن ديگران ،آن بزرگواران را موجودي همانند ساير ابناء بشر پنداشتهاند .اين
داوري حسگرايانه و پوزيتيويسمي ،يعني براساس پيكر جسماني و بدن خاكي در
مورد اولياي خدا قضاوت نمودن ،خطاي بزرگي است كه نخستين بار به هنگام امر
خداوند به سجده بر آدم ،ابليس بدان دچار گشت و اَنَا خَيرٌ منه خَلَقتَني من نارٍ و خَلَقتَه
من طينٍ :من از آدم بهترم زيرا مرا از آتش و او را از خاك آفريدي ١٠.گفت و همين امر
منشأ تمرّد او از فرمان الهي و طرد و لعن ابدي او از بارگاه ربوبي گرديد .نيز همين
اشتباه ،منكران پيامبر اسﻼم را به گفتن :ما لهذَا الرﱠسولِ يأكُلُ الطﱠعام و يمشي في
اﻻَسواقِ :اين ديگر چه پيامبريست كه غذا ميخورد و در بازارها راه ميرود؟! ١١واداشت.
منشأ اين خطاها چيزي جز بر اساس ظاهر جسماني ،در مورد حقيقت اولياي خدا
قضاوت كردن نبود.
بيشك آن كس كه بخواهد هدايت و دستگيري بشر را عهدهدار شود ،بايد جامة
بشري بر تن كند و به رنگ و شكل بشر درآيد تا بتواند با آنان ارتباط برقرار كند و
ديگران در نتيجه مجالست و مؤانست با وي ،از او بهره ببرند و الگو بگيرند و به طريق
سعادت و كمال هدايت شوند .لذا خداوند در پاسخ كساني كه ميگفتند چرا قرآن بر
فرشتهاي نازل نشد و ملَكي پيامبر نگرديد ،فرمود :و لَو جعلنه ملَكاً لَجعلنه رجﻼً و لَلَبسنا
عليهِم ما يلبسونَ :اگر پيامبر را فرشتهاي قرار ميداديم ،او را به شكل مردي در ميآورديم و
همان جامة بشري كه انسانها بر تن دارند بر او ميپوشانديم ١٢.از اينجا رمز انﱠما اَنَا بشَرٌ
به امر خدا ،فرمودند نيز
مثلُكُم :همانا من بشري همانند شما هستم ١٣.كه پيامبر اكرم
آشكار ميشود .بر مبناي آنچه ذكر شد ،خطاي آنان كه بر اساس پيكر ظاهري ،در مورد
اولياي خدا به قضاوت ميپردازند و به دليل شباهت جسماني ،گمان همتايي با آنان را
در سر ميپرورند ،ظاهر گشت.
گر چه مانَد در نوشتن شير و شير
كار پاكان را قياس از خود مگير
تا شناسد شاه را در هر لباس
ديدهاي خواهم كه باشد شه شناس
***
١٠ـ سورة اعراف ،آية .١٢
١١ـ سورة فرقان ،آية .٧
١٢ـ سورة انعام ،آية .٩

١٣ـ سورة كهف ،آية .١١٠

محمد و آل محمد صلوات اﷲ عليهم اجمعين بنا به نص فرموده آن بزرگواران،
اسماي حسني و امثال علياي ١٤حقّ متعال و جلوة تام اسماء و صفات الهي و وجه اﷲ
و آئينة تمامنماي حضرت حقّند ١٥.لذا هر كه در اين آئينهها بنگرد خدا را ميبيند و هر
كه به شناخت و معرفت آنان نايل شود به معرفة اﷲ و شناخت خداوند نايل گشته
فرمودند :معرفت من به نورانيت ،معرفت اﷲ است و
است؛ چنانكه اميرالمؤمنين
در پاسخ شخصي كه
معرفت اﷲ همان معرفت من به نورانيت است ١٦.و امام حسين
در مورد حقيقت معرفة اﷲ از آن حضرت سؤال كرد ،فرمودند :معرِفَةُ اﷲِ معرِفَةُ اَهلِ كُلﱢ
زمانٍ امامهم الﱠذي يجِب علَيهِم طا عتُه :معرفت و شناخت مردم هر زمان امام خويشتن را،
معرفت خداست؛ همان امامي كه اطاعت و فرمانبري از وي بر آنها واجب است ١٧.و به
اين بزرگواران همان عالين ميباشند كه به فرمودة قرآن،
فرمودة پيامبر اكرم
هنگامي كه خداوند به مﻼئكه امر به سجده بر آدم نمود و ابليس سر برتافت ،مورد اين
پرسش الهي قرار گرفت كه :أستَكبرت أم كُنت منَ العالينَ؟ ١٨آيا دچار خود بزرگبيني
شدي و تكبر ورزيدي يا اينكه از عالين بودي )كه مقامشان باﻻتر از آن است كه بر آدم

سجده كنند( ١٩.اين بزرگواران از همة مخلوقات ،حتّي پيامبران اولوالعزم و مﻼئكة مقرّب
الهي افضلند ٢٠و اولوالعزم شدن برخي از پيامبران و مقرّب شدن بعضي از مﻼئكه ،ناشي
از اين بود كه توانستند بار معرفت و محبت اين واﻻمقامان را متحمل شوند ٢١.همان
بزرگوارانند كه در تجلّي حضرت حقّ و خلقت موجودات ،نخستين جلوه و اولين
آفريدهاند ٢٢و آن گاه كه نه عالَمي بود و نه آدمي ،آنان وجود داشتند و به تسبيح
خداوند مشغول بودند و آن هنگام كه خداوند متعال مﻼئكه را آفريد ،براي اينكه
مﻼئكه به سبب عظمت و نور آن بزرگواران ،ايشان را خداي نپندارند ،آنان در برابر
مﻼئكه به تسبيح خداوند پرداختند و اين گونه خدا را به مﻼئكه معرّفي نمودند و
١٤ـ عبد علي بن جمعه ،تفسير نور الثّقلين ،ذيل آية  ١٨٠سورة اعراف.
١٥ـ مجلسي ،بحار اﻻنوار ،ج  ،٢٤ص  ١٩١تا .٢٠٣
١٦ـ مجلسي ،بحار اﻻنوار ،ج  ،٢٦ص .١

١٧ـ مجلسي ،بحار اﻻنوار ،ج  ،٥ص .٣١٢
١٨ـ سورة ص ،آية .٧٥

١٩ـ مجلسي ،بحار اﻻنوار ،ج  ،٢٦ص .٣٤٦

٢٠ـ مجلسي ،بحار اﻻنوار ،ج  ،٢٦ص  ٢٦٧و .٣٣٥
٢١ـ مجلسي ،بحار اﻻنوار ،ج  ،٢٦ص  ٢٦٧و .٣٤٦
٢٢ـ مجلسي ،بحار اﻻنوار ،ج  ،٥٧ص .١٩٣

حامل علوم الهي و درسآموز
تسبيح را به آنان آموختند ٢٣.و اگر جبرئيل امين
پيامبران شد ،تنها غورهاي از باغ علوم و معارف آنان چشيد و بدان مرتبت نايل
گرديد ٢٤.و هم او بود كه نخستين درس معرفت را از محضر اميرالمؤمنين
فرمودند :كُنت نَبِياً و آدم بينَ الماء و الطّينِ :من
آموخت ٢٥.و چنانند كه پيامبر اكرم

پيامبر بودم در حاليكه هنوز حضرت آدم

بود( ٢٦.و اميرالمؤمنين
حالي كه حضرت آدم

بين آب و گل بود )و خلقتش پايان نيافته

فرمودند :كُنت ولياً و آدم بينَ الماء و الطّينِ :من ولي بودم در

بين آب و گل بود.

٢٧

كه نه از تاك نشان بود و نه از تاك نشان
بودم آن روز من از طايفه درد كشان
و هم آنان بودند كه خداوند گل آدم را به دست آنها سرشت چنانكه خود فرمود:
خَمرت طينَةَ آدم بِيدي :من گل حضرت آدم را با دست خويش تخمير نمودم ٢٨.و
٢٩
فرمودند :اَنَا يد اﷲِ :دست خدا منم.
اميرالمؤمنين
همان بزرگوارانند كه جهان آفرينش به بركت آنان آفريده شد ،چنانكه خداوند به
فرمود :لَوﻻك لَما خَلَقت اﻻَفﻼك و لَوﻻ علي لَما خَلَقتُك و لَوﻻ فا طمةُ
پيامبر اكرم
لَما خَلَقتُكُما :اگر تو نبودي عالَم را نميآفريدم و اگر علي نبود تو را نميآفريدم و اگر فاطمه
نبود شما دو نفر را نميآفريدم ٣٠.و  ٣١و هم ايشانند كه فرمودند :نَحنُ صنائع ربنا و الخَلقُ
بعد صنائعنا :ما ساختة پروردگارمان هستيم و پس از آن ،خﻼيق ساختة ما هستند ٣٢.و در
مورد ايشان است كه :بِكُم فَتَح اﷲُ و بِكُم يختم :خداوند آفرينش را با شما )به وسيلة شما(

٢٣ـ مجلسي ،بحار اﻻنوار ،ج  ،٢٦ص .٣٣٥
٢٤ـ مجلسي ،بحار اﻻنوار ،ج  ،٢٦ص .٩٤

٢٥ـ مجلسي ،بحار اﻻنوار ،ج  ،٢٦ص  ٣و  ١٦و ج  ،٢٥ص .٣٦٠

٢٦ـ فيض كاشاني ،كلمات مكنونه ،كلمة فيها اشارةٌ الي النبوة و الوﻻية ،ص .١٨٦
٢٧ـ همان.

٢٨ـ احسائي ،عوالي اللئالي ،ج  ،٤ص .٩٨
٢٩ـ مجلسي ،بحار اﻻنوار ،ج  ،٢٤ص .١٩٤

٣٠ـ نمازي ،مستدرك سفينة البحار ،ج  ،٣ص  ٣٣٤و احاديثي با همين مضمون :صدوق ،كمال الدين ،باب ،٢٣
حديث  ٤و علي الحسيني الميﻼني ،خﻼصة عبقات اﻻنوار ،ج  ،٤ص  ٥٩و حاكم نيشابوري ،شواهد الحقّ ،ص .١٣٩
٣١ـ توجه به اين امر كه عصمت ،باطن وﻻيت ،و وﻻيت ،باطن نبوت است؛ و در نتيجه ،عصمت مطلقة فاطميه،
باطن و زمينهساز وﻻيت كلّية علويه ،و وﻻيت كلّية علويه ،باطن و زمينهساز نبوت ختمية محمديه است؛ به درك سرّ
اين حديث شريف كمك ميكند.

٣٢ـ طوسي ،غيبت ،ص  ١٧٣و حرّ عاملي ،وسائل الشيعه ،ج  ،١٦ص .١٦١

آغاز كرد و با شما )به وسيلة شما( خاتمه ميدهد.

٣٣

همانانند كه واسطة فيض وجود و كماﻻت وجود ،بين خداوند و مخلوقاتند و از
هستي و كماﻻت هستي ،هرچه به مخلوقات رسيده ،از مجراي وجود آن بزرگواران
رسيده است و در نتيجه همانانند كه ثبات و بقاي عالَم به وجود آنها وابسته است و اگر
فرمودند :نَحنُ الﱠذينَ بِنا يمسك
نباشند همة عالَم نابود ميشود .چنانكه امام سجاد
اﷲُ السماء اَن تَقَع علَي اﻻَرضِ اﻻّ بِاذنه و بِنا يمسك اﻻَرض اَن تَميد بِاَهلها و بِنا ينَزﱢلُ
الغَيثَ و ينشرُ الرﱠحمةَ و يخرِج برَكات اﻻَرضِ و لَو ﻻ ما في اﻻَرضِ منّا لَساخَت بِاَهلها :ما

كساني هستيم كه خدا آسمان را به وسيلة ما نگاه ميدارد تا جز به اذن او بر زمين نيفتد و
بوسيلة ما زمين را از اين كه بر اهلش مضطرب گردد ،نگاه ميدارد و به واسطة ما باران را
فرو ميفرستد و رحمت را ميگستراند و بركتهاي زمين را بيرون ميآورد و اگر كسي از ما
در زمين نبود ،زمين اهل خود را فرو ميبرد ٣٤.وبه بركت وجود آن بزرگواران است كه
٣٥

خداوند خﻼيق را روزي ميدهد.
همان بزرگوارانند كه خليفه و قائم مقام خداوند در امر فرمانروايي و ادارة عالَم
فرمودند :ارادةُ الرﱠب في مقاديرِ اُمورِه تَهبِطُ الَيكُم و
خلقتند ،چنان كه امام صادق
تَصدر من بيوتكُم :ارادة پروردگار در تقدير امور جهان آفرينش ،به سوي شما فرود ميآيد و
از خانههاي شما براي مخلوقات صادر ميشود ٣٦.و همچون روحي در پيكر عالَم ،مدبر و
مدير ملك و ملكوت جهانند و همة موجودات عالَم در برابر ارادة آنان رام و تسليمند.
فرمودند :ذَلﱠ كُلﱡ شَيء لَكُم :همه چيز در برابر شما تسليم و رام
چنانكه امام هادي
است.

٣٧

همان بزرگوارانند كه به عنايت الهي ،حاضر در همة عالَم و عالم بر همة سرّ و
علن و واقف بر گذشته و حال و آينده و نظارهگر ملك و ملكوت هستياند ٣٨.همانانند
كه مرگ و غيبت در مورد آنان مصداق ندارد و به ارادة حضرت حقّ ،هميشه زنده و
فرمودند :انﱠ م يتَنا لَم يمت و غائبنا لَم يغَب و
همه جا حاضرند .چنانكه اميرالمؤمنين
انﱠ قُتَﻼنا لَن يقتَلوا :هر آينه مردة ما نميميرد و غايب ما غايب نميباشد و هر آينه كشتههاي
ما هرگز كشته نميشوند.

٣٩

همان بزرگوارانند كه خداوند در عرصة قيامت ،همة امور را به آنان ميسپارد و
تمامي خﻼيق به محضر آنان احضار ميشوند و در پيشگاه آنان حسابرسي ميگردند و

٣٣ـ محدث قمي ،مفاتيح الجنان ،زيارت جامعة كبيره.
٣٤ـ ابراهيم جويني شافعي ،فرائد السمطين ،ص  ،٤٥ح .١١
٣٥ـ مجلسي ،بحار اﻻنوار ،ج  ،٢٣ص .١٩

٣٦ـ محدث قمي ،مفاتيح الجنان ،زيارت مطلقة امام حسين
٣٧ـ محدث قمي ،مفاتيح الجنان ،زيارت جامعة كبيره.
٣٨ـ مجلسي ،بحار اﻻنوار ،ج  ،٢٦ص  ١٠٩و .١٣٧
٣٩ـ مجلسي ،بحار اﻻنوار ،ج  ،٢٦ص .١

 ،زيارت اول.

هم آنانند كه جواز عبور بر صراط را صادر ميكنند و بهشتيان را به جنّت و دوزخيان را
فرمودند :اياب الخَلقِ الَيكُم و حسابهم
به جهنّم راهي ميسازند .چنانكه امام هادي
٤٠
علَيكُم :بازگشت خلق به سوي شما و حسابرسي آنان بر عهدة شماست .و
٤١
فرمودند :اَنَا قَسيم الجنﱠةِ و النّارِ :من تقسيم كنندة بهشت و دوزخم.
اميرالمؤمنين
محمد و آل محمد صلوات اﷲ عليهم اجمعين ،همان خزانهداران علم پروردگار و
برخورداران از علوم موهبتي الهي و تنها راسخان در علم و آگاهان بر مقصود خداوند
از الفاظ وحي و تبيين كنندگان حقيقت كتاب الهي و شارحان معصوم دين خدايند ٤٢.و
قول و فعلشان بر همگان حجت است و معيار و ميزان دين و ديندارياند ،به گونهاي
كه هر كس از آنان پيش افتد و هر كه از آنان عقب بماند به گمراهي دچار شده و غرق
درياي ضﻼلت گشته و هركس به آنان بپيوندد و از ايشان تبعيت نمايد اهل نجات و
٤٣
سعادت دو جهاني است.
هم آنان معلّمان و آموزش دهندگان حقايق دين خدا و مبلّغان و مروجان آيين
اسﻼمند ٤٤و راهبر و رشد دهندة انديشهها و اسوه و الگوي عملي انسانهاي طالب
فضيلتند.
هم ايشان حاكمان و اداره كنندگان به حقﱢ جامعه اسﻼمي و پياده كنندگان شايستة
٤٥
نظام و احكام الهيند.
آن بزرگواران جلوهگاه تمامي زيباييهاي اخﻼقي و متخلّقان به اخﻼق الهي و
تزكيه كنندگان روح و جان تشنگان كمال و وارستگيند.
در سير معنوي و سلوك الي اﷲ ،هم آنان دستگير مؤمنان و راهبر و مددرسان از
راه باطن به سالكان ميباشند.
هم آنانند كه محبت و دوستيشان و وﻻيت و فرمانپذيري از ايشان ،شرط قبولي
طاعات و عبادات مؤمنان و رمز سعادت و نيكبختي دنيوي و اخروي انسانهاست و
بي محبت و وﻻيت آن بزرگواران ،هيچ طاعت و عبادتي در درگاه الهي پذيرفته
نميشود ٤٦و هيچ رستگاري و فﻼحي نصيب بندگان نميگردد.
در شأن ايشان فرمودند :فَالرّاغب عنكُم مارِقٌ و
و هم آنانند كه امام هادي
الﻼّزِم لَكُم ﻻحقٌ و المقَصرُ في حقﱢكُم زاهقٌ ...من واﻻكُم فَقَد والَ اﷲَ و من عاداكُم فَقَد عاد
٤٠ـ محدث قمي ،مفاتيح الجنان ،زيارت جامعة كبيره.
٤١ـ مجلسي ،بحار اﻻنوار ،ج  ،٣٩ص .١٩٣

٤٢ـ عبد علي بن جمعه ،تفسير نور الثّقلين ،ذيل آيات  ٧سورة آلعمران و  ٤٣سورة نحل و  ٧سورة انبياء و نهج
البﻼغه ،خطبه .١٤٤

٤٣ـ مجلسي ،بحار اﻻنوار ،ج  ،٢٥ص .٣٢٠

٤٤ـ مجلسي ،بحار اﻻنوار ،ج  ،٢٣ص  ١٧٢تا .٢٢٨
٤٥ـ مجلسي ،بحار اﻻنوار ،ج  ،٢٣ص  ٢٨٣تا .٣٠٤
٤٦ـ مجلسي ،بحار اﻻنوار ،ج  ،٦٨ص .٣٣٣

اﷲَ و من اَحبكُم فَقَد اَحب اﷲَ و من اَبغَضَكُم فَقَد اَبغَض اﷲَ و منِ اعتَصم بِكُم فَقَد اعتَصم
بِاﷲِ ...سعد من واﻻكُم و هلَك من عاداكُم و خاب من جحدكُم و ضَلﱠ من فارقَكُم و فاز
من تَمسك بِكُم و اَمنَ من لَجاَ الَيكُم و سلم من صدقَكُم و هدي منِ اعتَصم بِكُم .منِ
اتﱠبعكُم فَالجنﱠةُ مأويه و من خالَفَكُم فَالنّار مثويه و من جحدكُم كافرٌ و من حاربكُم مشرِك
و من رد علَيكُم في اَسفَلِ درك منَ الجحيمِ .اَشهد اَنﱠ هذا سابِقٌ لَكُم فيما مضي و جارٍ لَكُم
فيما بقي :هركس از شما رويگردان و به ديگران راغب باشد ،از دين خارج شده و هركس

مﻼزم و همراه شما باشد ،به حقّ رسيده و هركس در باور به كماﻻت شما كوتاه بيايد و در
اداي حقّ شما كوتاهي كند ،نابود شده است ...هر كس پذيراي وﻻيت شما شد ،وﻻيت خدا
را پذيرا شده و هركس به دشمني شما برخاست ،به دشمني خدا برخاسته و هر كس شما را
دوست داشت ،خدا را دوست داشته و هر كس كينة شما را در دل داشت ،كينة خدا را در دل
داشته و هر كس به دامان شما چنگ زد ،به دامان خدا چنگ زده است ...هركس پذيراي
وﻻيت شما شد ،به سعادت دست يافت و هركس به دشمني شما برخاست ،هﻼك شد و
هركس به انكار شما پرداخت ،نوميد شد و هركس از شما جدا شد ،به گمراهي افتاد و
هركس به شما پيوست ،كامياب شد و هركس به شما پناه برد ،امنيت يافت و هركس شما را
تصديق نمود ،به سﻼمت ماند و هركس به دامان شما چنگ زد ،به هدايت راه يافت .هركس
از شما پيروي كرد ،جايگاهش بهشت است و هركس با شما مخالفت كرد ،قرارگاهش دوزخ
است و هركس به انكار شما پرداخت ،كافر است و هركس به كارزار با شما برخاست،
مشرك است و هركس حكم شما را رد كرد ،در عميقترين ژرفاي دوزخ جاي دارد .گواهي
ميدهم اين مقامات در گذشته براي شما وجود داشته و در آينده نيز براي شما برقرار خواهد
٤٧
بود.

تمامي آنچه تاكنون گفته شد ،اندكي از بسيار و ذرهاي از خروارِ فضائل بيشمار آن
بزرگواران است و آنچه خود آن بزرگواران هستند با آنچه برشمرديم فاصلهاي غير
قابل تصور دارد .عدم ظرفيت و توان فكري ﻻزم در اكثريت ،و وجود احتمال مبتﻼ
بسياري از حقايق را در مورد مقامات
شدن امت به غلو ،سبب شد كه اهلبيت
فرمودند :يا علي
به امير المؤمنين
خود ناگفته گذارند .چنانكه رسول خدا
لَوﻻ اَنﱠني اَشفَقُ اَن تَقُولَ فيك طَوائف من اُمتي ما قالَت النﱠصاري في المسيح عيسي بنِ
مريم ،لَقُلت فيك اليوم مقاﻻً ﻻ تَمرﱡ بِمﻼَء منَ النّاسِ اﻻّ و اَخَذوا التﱡراب من تَحت قَدميك:

٤٨

اي علي ،اگر نبود كه ميترسم آنچه را مسيحيان در مورد مسيح ،عيسي فرزند مريم گفتند،
گروهي از امت من در مورد تو نيز بگويند ،امروز در مورد تو سخني ميگفتم كه بر هيچ
٤٩
جمعيتي نميگذشتي مگر اينكه خاك زير قدمهايت را ]به تبرّك[ بر ميداشتند.

٤٧ـ محدث قمي ،مفاتيح الجنان ،زيارت جامعة كبيره.
٤٨ـ مسيحيان ،حضرت عيسي

را خدا )سورة مائده ،آيات  ١٧و  (٧٢پسر خدا )سورة توبه ،آية  (٣٠و جزيي از

خدا )سورة مائده ،آيات  ٧٣و  (١١٦خواندند.

٤٩ـ مجلسي ،بحار اﻻنوار ،ج  ،٢١ص  ٧٩و  ،٨٢و ج  ،٢٥ص .٢٨٤

ذكر شد،
درك و هضم عقلي و باور به مقاماتي كه به استناد احاديث اهلبيت
گرچه كاري بس دشوار و خطير و صعب و مستصعب است ٥٠،اما تماماً با مباني فلسفه
الهي و عرفان نظري ،قابل تبيين و اثباتند و در اثر دور بودن بشر عادي از آن كماﻻت و
مقامات ،نبايد گمان غلوآميز و خرافه گونه بودن بر آنها برد.
در برابر اين اسطورههاي كمال و جمال و اين آئينههاي تمامنماي خداي متعال،
آنچه انسانيت و فضيلت و عقل و دل و انديشه و احساس ،به همة انسانها حكم
ميكند ،تكاپو و تمنّاي شناخت و معرفت بيشتر آنان و باور و يقين به مقامات واﻻي
ايشان از يك سو ،محبت و دلدادگي و عشق و سرسپاري در برابر آنان از سوي ديگر،
وﻻيت و فرمانبرداري و اطاعت و دنبالهروي از ايشان از ديگر سو ،اقتدا و الگوپذيري
و تأسي و الهامگيري از آنان از جانب ديگر ،و تعلّم و يادگيري و استضائه و فراگيري
از محضر ايشان از ديگر جانب ،ميباشد .اميد است به فضل و توفيق الهي و با عنايت
و الطاف آن بزرگواران ،اين همه نصيب نگارنده و شما خوانندة عزيز شود.
عنايت به آنچه در اين بخش ذكر شد ،زائر را تا حدودي به اين حقيقت آگاه
ميسازد كه قصد ديدار چه كسي را كرده و در صدد تشرّف به محضر كيست و چه
واﻻمقام عظيمالقدري به او اجازة حضور داده است.

٥٠ـ مجلسي ،بحار اﻻنوار ،ج  ،٢٦ص .٢٧٤

زيارت چيست؟
دومين نكتهاي كه جا دارد در اين بحث به تأمل در مورد آن بپردازيم ،حقيقت
زيارت است .در اين بخش به اختصار نكاتي در اين زمينه ذكر ميكنيم.

سفري به كوي دوست به قصد ديدار او

زيارت سفري است به كوي دوست به قصد ديدار .مقتضاي محبت و دوستي،
شوق لقاء و وصال است و دوست اهلبيت آن گاه كه رنج فراق از محبوب ،عنان از
كف او ميربايد ،به شوق ديدار ،از خانه و وطن دل ميبرد و از كار و زندگي روزمرّه
دست ميكشد و راهي سفر زيارت ميشود.
سفر زيارت نمود و جلوهايست از سير باطني و سفر دروني مؤمن سالك به سوي
خدا و اوليائش ،كه طي آن از خانة نفس خارج ميشود و به سوي خدا و اوليائش
هجرت ميكند.
هر دو سفر ظاهري و باطني ،مصداق اين آية شريفه قرآنند كه :من يخرُج من بيته
مهاجِراً الَي اﷲِ و رسوله ثُم يدرِكه الموت فَقَد وقَع اَجرُه علَي اﷲِ و كانَ اﷲُ غَفوراً رحيماً:
هركس از خانهاش بيرون رود در حالي كه مهاجر به سوي خدا و رسولش باشد سپس موت

او را دريابد ،پس هر آينه پاداشش بر عهدة خداوند است و خداوند بخشنده و مهربان
است.

٥١

زائري كه با توجه و با دل ،عازم سفر زيارت ظاهري شود ،هر دو مرتبة اين
هجرت خدايي را داراست.

٥١ـ سورة نساء ،آية .١٠٠

بازگشت به حقيقت خويش و به وطن حقيقي

جدا شده و اكنون به
زائر قطرهاي است كه از درياي بيكرانة وجود اهلبيت
دريا باز ميگردد و به اصل خود ملحق ميشود .به بيان روشنتر ،زائر به زيارت
حقيقت خود ميرود و خويشتن گمشدة خود را در محضر مزور باز مييابد.
زيارت بازگشت به وطن حقيقي و رجعت به جايي است كه بدان تعلّق داريم .از
آنجا كه حب الوطَنِ منَ اﻻيمانِ :دوستي وطن از آثار ايمان است ٥٢.مؤمن هواي بازگشت
به آن را در سر دارد و در غربت بيقرار است و تنها وقتي آرام مييابد كه به اصل
خويش بازگردد.
از جداييها شكايت ميكند
بشنو از ني چون حكايت ميكند
از نفيرم مرد و زن ناليدهاند
كز نيستان تا مرا ببريدهاند
بازجويد روزگار وصل خويش
هركسي كو دور ماند از اصل خويش
اگر طفل نوزادي را از آغوش مادر جدا كنند ،شيون كنان طالب بازگشت ميشود
و به هيچ وسيلهاي جز بازگرداندن به آغوش مادر ،نميتوان او را آرام كرد .مؤمن نيز
آفريده شده و گل او را با آب وﻻيت آن
كه در آفرينش ،از زيادي طينت اهلبيت
بزرگواران عجين ساختهاند ٥٣،با همة وجود ،طالب بازگشت به اصل خويش است.
بدين خاطر دلش هواي ديدار و حضور در محضر پيامبر و امام ميكند و تشنة زيارت
آنها ميشود.
مهيمنا به رفيقان خود رسان بازم
من از ديار حبيبم نه از ديار غريب
بوي وطن
آنان كه اهل محبتند به خوبي احساس ميكنند كه حرم اهلبيت
ميدهد و لذا به خوبي درمييابند كه روح در حرم ،همچون طفلي كه به آغوش مادر
بازگشته است ،احساس آرامش ميكند.
رنگ و بويي از وطن
يكي از شواهد ظاهري بر اين امر كه حرم اهلبيت
حقيقي انسان دارد ،اين است كه از نظر فقهي نيز مسافري كه صدها فرسنگ راه طي
وارد شده است ،ميتواند نماز
كرده و به حرم پيامبر اكرم يا اباعبداﷲ الحسين
خود را همچون كسي كه در وطن خود ميباشد ،تمام بخواند .اين امر حاكي است كه
اين زائر مسافر نيست بلكه در وطن خود ميباشد.

٥٢ـ محدث قمي ،سفينة البحار ،واژه وطن ،ج  ،٢ص .٦٦٨
٥٣ـ مجلسي ،بحار اﻻنوار ،ج  ،٥٣ص .٣٠٢

حضور زائر نزد مزور نه مرقد

زيارت حضور زائر است نزد خود مزور و نه مرقد وي .همان گونه كه در بخش
پيش گفته شد ،امام زندة جاويد است و مرگ و نيستي در مورد وي مصداق ندارد؛ لذا
زائر به هنگام اذن دخول براي ورود به حرم امام ،بر اين امر تأكيد ميكند كه به يقين
زندهاند و ايستادن وي را در آستانة
باور دارد كه پيامبر اكرم و جانشينان برحقّش
حرمشان ميبينند و سخن او را ميشنوند و سﻼم او را پاسخ ميدهند ٥٤.بنابراين زائر در
حرم ،خود را در محضر خود پيامبر يا امام و نه نزد مرقد مطهر وي ،احساس ميكند و
گرچه در آغاز راه كمال معنوي ،محجوب است و پيامبر و امام را نميبيند و سخنان
آنها را نميشنود ،اما اگر به بركت محبت و وﻻيت آن بزرگواران ،به تزكيه و تطهير
وجود خويش نايل شود ،زماني خواهد رسيد كه توفيق چنين ديدن و شنيدني نيز در
حرم نصيبش گردد .اين امري است كه بارها و بارها براي زائران پاكدل پيامبر و
اتّفاق افتاده است ،چه رسد به عارفان بيدار دلي كه چنين امري براي آنها از
ائمه
حال به مقام و از اتّفاق موردي به وضعيتي پايدار تبديل شده است و اين حضور و
ديدار در تمامي لحظات زندگي و در سفر و حضر براي آنان حاصل و فراهم است.
به صحرا بنگرم صحرا ته وينم
به دريا بنگرم دريا ته وينم
نشان از قامت رعنا ته وينم
به هر جا بنگرم ،كوه و در و دشت

ميهمان شدن بر مزور

زيارت ميهمان شدن زائر بر مزور است .زائر در واقع بر پيامبر و امام ميهمان
ميشود .لذا در ايام زيارت ،خود را ميهمان آن بزرگوران ميداند و با اين توجه ،سعي
ميكند ادب ميهماني را مراعات كند .اين امر سبب ميشود به تدريج چنين احساسي
همة زندگي او را فراگيرد و در جاي جاي زمين و لحظه لحظة عمر ،خود را ميهمان
بداند و به تعبير زيباي جمال السالكين سيد بن طاووس رضوان اﷲ تعالي
اهلبيت
عليه ،زبان حالش اين باشد كه:
و ضَيفُك حيثُ كُنت منَ البِﻼد
نَزيلُك حيثُ ما اتﱠجهت رِكابي
مركبم به هر سو كه روي آورد ،در پايان راه بر تو وارد ميشوم و در هر سرزميني باشم،

بر سر سفرة تو ميهمان ميباشم.

٥٥

از جمله آداب ميهماني اين است كه ميهمان به صاحبخانه امر و نهي نكند و هرچه
را صاحبخانه براي او تدارك ديد پذيرا بوده و بدان راضي باشد و چيز ديگري را طلب

٥٤ـ محدث قمي ،مفاتيح الجنان ،در اذن دخول حرمهاي شريفه.
٥٥ـ محدث قمي ،مفاتيح الجنان ،زيارت امام زمان

در روز جمعه.

و آرزو نكند .مراعات اين ادب در سفرهاي زيارتي بسيار پسنديده و ﻻزم است به
گونهاي كه طي سفر ،هر چه از دشواري و آسودگي پيش آمد را زائر پذيرا بوده و به آن
رضايت دهد و اظهار نارضائي نكند .اين تمريني خواهد بود كه به تدريج روح رضايت
و پذيرش نسبت به تمامي مقدراتي كه در زندگيش پيش ميآيد در او پديد آيد.

بازديد پس دادن و جواب سﻼم دادن

و سﻼم كردن به آنان ،در واقع بازديد پس دادن و جواب
زيارت اهلبيت
سﻼم ايشان را دادن است .مسلّم است كه در حيات ظاهري آن بزرگواران ،احدي
نتوانست بر آنان در سﻼم كردن سبقت گيرد .حتّي نقل شده است كه بعضي افراد ،خود
سﻼم كنند،
را در نقطهاي مخفي ميكردند تا يكباره بيرون آمده و بر پيامبر اكرم
لكن باز هم آن حضرت بر آنان تقدم مييافت و ابتدا سﻼم ميفرمود .از اينجا ميتوان
دريافت كه پيش از آن كه زائر به زيارت آن بزرگواران بشتابد و بر ايشان عرض سﻼم
كند ،آنان از باطن به ديدار او آمده و بر او سﻼم كردهاند و همين امر بوده كه شوق
زيارت و ديدار را در دل وي برانگيخته و او را براي عرض سﻼم به محضر ايشان،
عازم سفر زيارت نموده است.
اساساً خواست و محبت ما به آن بزرگواران ،بازتاب محبت و خواست آنان نسبت
به ما است و محبت و خواست آنها نسبت به ما ،به مراتب شديدتر از محبت و
خواست ما نسبت به آنان است .شاهد اين مطلب حديث شريفي با اين مضمون است
كه :از دو نفر مؤمن كه يكديگر را دوست ميدارند ،آن يك ايمانش افضل است كه
ديگري را بيشتر دوست دارد ٥٦.بر اين اساس ميتوان به شدت دوستي اهلبيت
نسبت به دوستان و شيعيانشان پي برد.

تجديد عهد محبت و ارادت

تجديد عهد محبت و ارادت با محبوب است .امام رضا
زيارت اهلبيت
ميفرمايند :انﱠ لكُلﱢ امامٍ عهداً في عنُقِ اَوليائه و شي عته و انﱠ من تَمامِ الوفاء بِالعهد و حسنِ
اﻻَداء ،زِيارةُ قُبورِهم :براي هر يك از امامان ،برگردن دوستان و شيعيانشان عهد و پيماني
است .و از جمله آنچه شرط وفاي كامل به آن عهد و به نيكويي ادا كردن آن ميباشد ،زيارت

قبرهاي ايشان است ٥٧.زائر با تشرّف به محضر پيامبر يا امام ،پيوند دوستي و وﻻء

٥٦ـ مهدي نراقي ،جامع السعادات ،مقام سوم ،دنيادوستي.
٥٧ـ مجلسي ،بحار اﻻنوار ،ج  ،١٠٠ص .١١٦

خويش با آن حضرت را تجديد مينمايد و به زبان حال عرضه ميدارد :گرچه در
طريق محبت و وﻻيت شما سختيها و دشواريهاي دنيوي بسياري گريبانگيرم شده و
اهل دنيا به دشمنيم برخاستهاند و روزگار بر من سخت گرفته است؛ اما علي رغم همة
اين مصائب و نامﻼيمات ،باز هم با همة وجود خواهان شمايم و هرگز دست از محبت
و وﻻيت شما نميكشم.
گر مرا بگسلند بند از بند
از تو اي دوست نگسلم پيوند
و به تعبير زيباي دعاي عهد عرضه ميدارد :اَللّهم انّي اُجدد لَه في صبيحةِ يومي هذا
و ما عشت من اَيامي عهداً و عقداً و بيعةً لَه في عنُقي ﻻ اَحولُ عنها و ﻻ اَزولُ اَبداً:
پروردگارا من در صبح امروزم و تمام روزهاي عمرم عهد و عقد و بيعتم را با او تجديد
ميكنم ،عهد و عقد و پيماني كه بر گردنم بوده و هرگز از آن برنگردم و تا ابد بر آن ثابت
قدم بمانم.

٥٨

ديده دوختن و بوسه زدن بر خانه محبوب

ديده دوختن و بوسه زدن بر خانة دوست است به ياد
زيارت حرم اهلبيت
او .آن گاه كه عاشق راه به محبوب نمييابد و به درد فراق مبتﻼ ميشود ،با هر آنچه به
گونهاي ياد و خاطرهاي از محبوب را در بر دارد نرد عشق ميبازد و به ياد محبوب بر
آن ديده ميدوزد و بوسه ميزند و همچون مجنون كه به فراق ليلي بر در و ديوار
شهري كه روزگاري ليلي در آن اقامت داشت بوسه ميزد ،ميگويد:
اُقَبلُ ذَا الجِدارِ و ذَا الجِدارِ
اَمرﱡ علَي الديارِ ديار لَيلي
ولكن حب من سكَنَ الديارِ
و ما حب الديارِ شَغَفنَ قَلبي
بر اين شهر ميگذرم ،شهر ليلي؛ و بر اين ديوار و آن ديوار بوسه ميزنم .عشق اين ديار

نيست كه اين گونه دلم را واله و شيدا ساخته است؛ بلكه عشق آن كسي است كه روزگاري
در اين شهر سكونت داشته است.

٥٩

و نيز ميگويد:
اُحب بِحبها طَلَعات نَجد

و ما شَغَفي بِها لَوﻻ هواها

به عشق ليلي همه تپه ماهورهاي سرزمين نجد را دوست ميدارم و اگر عشق آن

٥٨ـ محدث قمي ،مفاتيح الجنان ،دعاي عهد.
٥٩ـ زائر ائمه :در حالي كه بر در و ديوار صحن و سراي آن بزرگواران عاشقانه بوسه ميزند ،ميتواند مترنّم به اين
اشعار باشد و به جاي لفظ لَيلي ،از لفظ مولي بهره گيرد.

محبوب نبود چه شيفتگي و شيدائييي نسبت به اين سرزمين داشتم؟

٦٠

بدين خاطر است كه زائر اهل محبت ،بر خﻼف بيدﻻن محروم از عشق ،كه از
رفتن به باغ و صحرا لذّت ميبرند ،با حضور در حرم پيامبر و امام سرشار از لذّت
ميگردد.
صحرا و باغ زندهدﻻن كوي دلبر است
ابناي روزگار به صحرا روند و باغ

زيارت در درون و موانع شهود يار

همان طور كه پيشتر نيز اشاره شد ،زيارت ظاهري ،رقيقهاي از يك حقيقت واﻻتر
و جلوهاي از يك امر عظيمتر و سايهاي از يك وجود كريمتر است .حرم و مرقد
دلهاي شيفتگان و دلدادگان آنهاست و اين حقيقتي است كه
حقيقي اهلبيت
كراراً مورد تصريح آن بزرگواران قرار گرفته است .قُبورنا في قُلُوبِ من واﻻنا ،قُبورنا
في قُلوبِ شيعتنا :قبرهاي ما اهلبيت در دلهاي كساني است كه محبت و وﻻيت و پيروي و
تشيع ما را دارا هستند ٦١.في قُلُوبِ من واﻻه قَبرُه :قبر آن حضرت در دلهاي كساني است

كه اهل محبت و وﻻيت او ميباشند.

٦٢

به هنگام خواندن زيارت
زائر اين نگرش و باور خود را در حرم اهلبيت
جامعة كبيره به صراحت بيان ميكند :بِاَبي اَنتُم و اُمي و نَفسي و اَهلي و مالي ،ذكرُكُم
في الذّاكرينَ و اَسمائُكُم في اﻻَسماء و اَجسادكُم في اﻻَجساد و اَرواحكُم في اﻻَرواحِ و
اَنفُسكُم في النﱡفوسِ و آثاركُم في اﻻثارِ و قُبوركُم في القُبورِ :پدر و مادرم و خود و
خانوادهام و هرچه دارم به فداي شما باد ،ذكر شما در ذاكران و نامهاي شما در نامها و

پيكرهاي مطهر شما در پيكرها و روحهاي بزرگ شما در ارواح و نفسهاي مزكّاي شما در

نفسها و آثار شما در اثرها و قبور منور شما در قبرها قرار دارد ٦٣.به بيان ديگر همة خلق
روايت شده
ظرفند و شما بزرگواران مظروفيد .در صلواتي كه از حضرت رضا
است نيز اين حقيقت مورد تصريح قرار گرفته است :اَللّهم صلﱢ علي روحِ م حمد و آلِ
محمد في اﻻَرواحِ و صلﱢ علي جسد محمد و آلِ م حمد في اﻻَجساد و صلﱢ علي قَبرِ م حمد
٦٠ـ در اين بيت نيز زائر ميتواند با بكار بردن ضمير مذكّر و با جايگزين كردن نام شهري كه مزار امام
واقع است ،در بيان حال خود ،شعر را زمزمه كند .مثﻼً در زيارت حضرت رضا

اُحبُ بِحبه طَلَعات طُوسٍ

٦١ـ حسنزادة آملي ،هزار و يك نكته ،نكتة  ،٧٥٩ص .٦٠٨
٦٢ـ همان.

٦٣ـ محدث قمي ،مفاتيح الجنان ،زيارت جامعة كبيره.

بگويد:

در آن

و ما شَغَفي بِها لَوﻻ هواه

و آلِ محمد في القُبورِ و صلﱢ علي صورةِ محمد و آلِ محمد في الصورِ و صلﱢ علي تُربةِ
حمد و آلِ محمد في اﻻَنوارِ :بار الها بر
محمد و آلِ محمد في التﱡرابِ و صلﱢ علي نُورِ م 
روح محمد و آل محمد كه در روحها قرار دارد درود فرست و بر پيكر محمد و آل محمد

كه در پيكرها ميباشد درود فرست و بر قبر محمد و آل محمد كه در قبرها قرار دارد درود
فرست و بر صورت محمد و آل محمد كه در صورتها ميباشد درود فرست و بر تربت

محمد و آل محمد كه در تربتها قرار دارد درود فرست و بر نور محمد و آل محمد كه در

نورها ميباشد درود فرست .بنابراين همان گونه كه خدا را در درون ميتوان يافت و
جلوههاي او را در دل ميتوان ديد؛ چنانكه قرآن كريم فرمود :و في اَنفُسكُم اَفَﻼ
تُبصرونَ؟ و در درون خودتان ،آيا نمينگريد؟ ٦٤و سنُريهِم آياتنا في اﻵفاقِ و في اَنفُسهِم:

به زودي نشانههاي خودمان را در جهان بيرون و در درون خودشان به آنها نشان ميدهيم.

٦٥

را كه خليفة اﷲ و قائم مقام خداوند در جهان آفرينش و
به همان نحو ،اهلبيت
اسماي حسني و امثال علياي حضرت حقّ و وجه اﷲ ميباشند نيز ميتوان در درون
يافت و تجلّيات آن بزرگواران را در درون خويش به عيان ديد ٦٦.براين اساس همان
٦٤ـ سورة الذّاريات ،آية .٢١
٦٥ـ سورة فصلت ،آية .٥٣

٦٦ـ از ديدگاه اسﻼم ،همة پديدههاي جهان هستي داراي دو جنبهاند ،يكي ظاهر محسوس ،كه از آن به »ملك« تعبير
شده و با حواس ظاهري و چشم سر قابل ادراك و رؤيت است) .سورة مائده ،آية  ١٢٠و سورة ملك ،آية ،(١

ديگري باطن نامحسوس ،كه از آن به »ملكوت« تعبير شده و چشم ظاهر قادر به مشاهدة آن نبوده و حواس طبيعي
نميتوانند آن را درك كنند) .سورة يس ،آية  (٨٣عﻼوه بر حواس ظاهري كه در ملك وجود انسان قرار داشته و

ظاهر عالَم را درك ميكنند ،در باطن و ملكوت انسان نيز حواس مشابهي وجود دارد ،كه چنانچه بيدار و فعال
شوند ،انسان قادر خواهد شد ،بوسيلة آنها ملكوت عالَم را ادراك نمايد .به بيان ديگر ،همانگونه كه به هنگام بيداري
پيكر شخص ،چشم و گوش سر و بدن او ،صور و اصوات مادي را ادراك ميكنند ،به هنگام بيداري باطن شخص،
چشم و گوش سرّ و دل او ميتوانند صور و اصوات ملكوتي را درك كنند) .سورة حج ،آية  ٤٦و سورة اعراف،

آيات  ١٧٩و  ١٨٥و سورة انعام ،آية  (٧٥بيدار و فعال شدن حواس باطني ،منوط به قطع تعلّق و دلبستگي استقﻼلي
به دنيا و مظاهر آن است ،كه در قرآن و احاديث ،از آن به »موت« تعبير شده است .پيامبر اكرم

ميفرمايند:

"مردم در خوابند ،پس آنگاه كه به موت نائل شدند ،بيدار ميگردند) ".مجلسي ،بحار اﻻنوار ،ج  ،٥ص  ،١٣٤س(٧
اغلب انسانها در طول زندگي ،در دام دلبستگيهاي دنيوي باقي ميمانند و تنها در هنگام فوت ،به جبر و اضطرار،

از آن دام رها ميشوند و به »موت اضطراري« نائل ميگردند؛ لذا تنها پس از مرگ ،حواس باطني ايشان بيدار و فعال
شده و به مشاهده و ادراك ملكوت عالَم ،قادر ميشوند) ،سورة ق ،آيات  ١٩تا  (٢٢لكن انسانهاي برجستهاي

وجود دارند كه در دوران زندگي اينجهاني ،از راه تزكيه و تهذيب نفس و به مدد محبت خدا و خوبان خدا ،به
اراده و اختيار خويش ،خود را از دام تعلّقات و دلبستگيهاي دنيوي رها ميسازند و پيش از فوت ،به »موت

اختياري« نائل ميگردند و در اثر آن ،حواس باطني ايشان بيدار و فعال شده و به رؤيت و شهود ملكوت عالَم دست

گونه كه به موجب حديث شريف حضرت صادق  :اَلقَلب حرَم اﷲِ :قلب حرم
نيز قلب عاشقان و دلدادگان آنها است.
خداوند است ٦٧.حرم واقعي اهلبيت
سفري است در درون براي
با توجه به آنچه گفته شد حقيقت زيارت اهلبيت
ديدار آن بزرگواران در حرم دل خويش .بنابراين زائر حقيقي كسي است كه به بركت
خود آن بزرگواران را زيارت و ديدار
عشق تمامعيار و خالصانة خود به اهلبيت
مينمايد و تنها به زيارت مرقد بسنده نميكند .سفر زيارت ظاهري اشاره و سايهاي
است از اين سفر زيارت باطني ،و تمريني است براي اينكه در همة لحظات عمر و در
همة عرصههاي زندگي ،خود را در محضر آن بزرگواران احساس كنيم و به هر سو كه
رو كنيم ،چشمانمان به جمال آن خوبان روشن شود .در اين سفر زيارت ،طي مسافت
طوﻻني مطرح نيست؛ زيرا مزور در خانة خود زائر ميباشد.
كه در برابر چشمي و غايب از نظري
تو خود چه لعبتي اي شهسوار شيرين كار
اگر زائر غبار خودبيني و غفلت و معصيت را از ديدة دل خويش بزدايد ،چشمش
در مورد
به جمال محبوب حقيقي باز ميگردد .زيرا همان گونه كه اميرالمؤمنين
خداوند فرمود :ﻻ حجاب بينَه و بينَ خَلقه غَيرُ خَلقه :بين خداوند و خلقش جز خود خلق،
حجاب و پردهاي وجود ندارد ٦٨.بين زائر و آن بزرگواران نيز مانع اصلي ديدار ،همين
خودبيني است.
ميان عاشق و معشوق هيچ حايل نيست تو خود حجاب خودي حافظ از ميان برخيز
تبعات اين خودبيني ،غفلت از آن خوبان و آلوده كردن وجود خويش به لوث
اخﻼق و اعمال زشت و معصيتآميز است.
غبار ره بنشان تا نظر تواني كرد
حجاب و پرده ندارد جمال يار ،ولي
در مناجات سحري خويش در ماه مبارك رمضان :اَنﱠ
به تعبير زيباي امام سجاد
الرّاحلَ الَيك قَريب المسافَةِ و اَنﱠك ﻻ تَحتَجِب عن خَلقك اﻻ اَن تَحجبهم اﻻمالُ )اﻻَعمالُ(
دونَك :كسي كه به سوي تو سفر كند راهش نزديك است و تو خود را از خلق خويش
نپوشاندهاي ،تنها آرزوهاي دور و دراز دنيوي آنها )يا اعمال زشت و معصيت آميزشان( است

كه سبب شده خلق از تو محجوب گردند و از ديدارت محروم شوند.

نظر پاك تواند رخ جانان ديدن

٦٩

كه در آئينه نظر جز به صفا نتوان كرد

مييابند) .مجلسي ،بحار اﻻنوار ،ج  ،٧٢ص  ،٥٩س  ٦و ج  ،٩٨ص  ،٦٣س  ١٣و .(١٤

٦٧ـ مجلسي ،بحار اﻻنوار ،ج  ،٧٠ص .٢٥

٦٨ـ صدوق ،التّوحيد ،ص  ٣٠٨و مجلسي ،بحار اﻻنوار ،ج  ،٤ص .٣٠٤

٦٩ـ سيد بن طاووس ،اقبال اﻻعمال ،اعمال ماه رمضان ،دعاي ابوحمزة ثمالي.

***

وين عجبتر كه من از وي دورم
دوست نزديكتر از من به من است
در كنار من و من مهجورم
چه كنم با كه توان گفت كه دوست
آري ،آن گاه كه انسان اسير غفلت شود و دل را ،زرق و برق دنيا جذب كند و
شخص در دام محبت آن اسير گردد ،همة توجه او به سوي دنيا جلب شده و جز آن
چيزي نميبيند؛ زيرا حبك الشﱠيء يعمي و يصم :محبت تو به چيزي ،تو را از ديدن جز آن
چيز و شنيدن جز دربارة آن چيز ،كور و كر ميسازد.

٧٠

خوشا به حال آنان كه از دام تعلّق دنيا رهيدند و روي دل از دنيا برتافتند و يكسره
رو به سوي محبوب حقيقي نمودند و نغمة انّي وجهت وجهِي للﱠذي فَطَر السموات
واﻻَرض حنيفاً :يكسره روي دلم را به سوي آن كس نمودم كه آسمانها و زمين را آفريد و
توجهم را در او متمركز ساختم ٧١.سردادند.
از موانع ديگر اين ديدار ،به بدبيني عادت كردن و نگاه خود را به جستجوي
نقائص و عيوب عادت دادن است .كسي كه روحية بدبيني پيدا كند و به همه چيز با
سوء ظن بنگرد و تجسسگر عيوب ديگران باشد ،به هر چه بنگرد تنها معايب و
زشتيها را ميبيند و از ديدن زيباييهاي آن كور و نابينا ميشود .اين روحيه به تدريج
سبب ميشود كه شخص در عالَم جز زشتي نبيند و در نتيجه ،از ديدن خدا و خوبان
خدا كه زيبايي مطلقند محروم گردد .اين اشخاص چونان مگسهايي هستند كه چون
به باغ پرگلي وارد ميشوند تنها كودهاي حيواني پاي درختها توجه آنها را جلب
ميكند و مطلقاً گلها را نميبينند و از عطر دلانگيز آنها چيزي احساس نميكنند.
يارب آن زاهد خودبين كه به جز عيب نديد
چشم آلوده نظر از رخ جانان دور است

دود آهيش بر آئينة ادراك انداز
بر رخ او نظر از آينة پاك انداز

لذا تنها كساني ميتوانند زيبايان حقيقي عالَم را ببينند كه به بركت نيروي عشق،
روحية زيبابيني پيدا كرده و ديدة خود را از آلودگي به ديدن زشتيها و بديها ،پاك
كرده باشند.
منم كه ديده نيالودهام به بد ديدن
منم كه شهرة شهرم به عشق ورزيدن

٧٠ـ صدوق ،من ﻻيحضره الفقيه ،ج  ،٤ص .٣٨٠
٧١ـ سورة انعام ،آية .٧٩

اينان متخلّق به اين خُلق الهي و متّصف به اين صفت خدايي و در آمده به اين
نقل شده ،ذكر
صبغه و رنگ الهياند كه در صدر دعاي شريفي كه از اهلبيت
گرديده است كه :يا من اَظهرَ الجميلَ و ستَرَ القَبيح :اي خدايي كه زيبا را آشكار ميكني و
زشت را ميپوشاني ٧٢.در نتيجه برخﻼف بدبينان مگس صفت ،چونان بلبﻼني هستند كه
در باغ عالَم ،جز گلها چيزي توجه آنها را به خود جلب نميكند و لذا تنها در كنار
گلها مينشينند و چهچه زنان ،حديث شيدايي خود در عشق گل را سر ميدهند.
اين دو نكته را ،يعني رهيدن از خودبيني و بدبيني ،كه به عنوان شرط اصلي شهود
و ديدار محبوب ذكر كرديم ،شاعر از قول شيخ و مرشد خود ،به زيبايي نقل كرده
است.
دو اندرز فرمود بر روي آب
مرا شيخ داناي مرشد ،شهاب
دوم آنكه در خلق بدبين مباش
نخست آن كه در نفس خودبين مباش
حقيقت زيارت ،چنين سفري است كه از خانة نفس آغاز و به حرم دل ختم
ميگردد و به ديدار يار منجر ميشود .خوشا بر احوال آنان كه زيارت ظاهريشان مبدأ و
٧٣
منشأ اين زيارت باطني گردد.

٧٢ـ ابن فهد حلّي ،عدة الداعي ،خاتمه :اسماي حسناي الهي ،فضيلت دعاي يا من اَظهرَ الجميلَ.
٧٣ـ از يك نظر سفر زيارت را رقيقهاي از سفر آخرت ميتوان دانست كه همة انسانها جبراً در پيش دارند .شايسته
است زائر در طول راه سفر زيارت ،به راه طوﻻني مرگ تا قيامت بينديشد و دشواريها و گردنههاي آن را و نيز
آنچه را كه در سفر آخرت ،راه را كوتاه و هموار ميسازد ،به خاطر آورد ،و توجه كند كه براي انجام مطلوب آن
سفر نيز كه مقصدش حضور در محضر پروردگار ميباشد ،شخص نيازمند است به معرفت و فهم حقيقت اين سفر

اخروي ،و شوق لقاء پروردگار و همجواري با بندگان مقّرب خدا و با عزم نيل به آن مقصد و مقصود ،از همة

دلبستگي هاي دنيوي همچون عﻼقه به اهل و عيال و مال و منال ،دل بريدن و از بندهاي حقوقي كه ديگران بر گردن
او دارند و او را از حركت باز ميدارند ،با ادا كردن آن حقّها خود را رها ساختن ،و زاد و توشهاي از اعمال نيك و

اخﻼق ستوده و ايمان استوار و تقواي تمامعيار برداشتن ،و مركب و راحلة مناسب اين سفر ،كه همان پيكر مثالي
شخص است كه چگونگي آن از نحوة زندگي دنيوي وي ناشي ميشود ،تدارك ديدن.

شخصي كه لوازم سفر آخرت را اينگونه فراهم كند ،مرگ در كامش از عسل شيرينتر بوده و راه آخرت را به
سرعت و سهولت طي مينمايد و در پايان راه ،در جوار بندگان مقرّب خدا ،در جنّت الرّضا و بهشت رضوان مأوي
خواهد گرفت.

زيارت چه آثاري دارد؟
حيات طيبه

امام روح عالَم است و همة عالَم بمنزلة پيكر امام و هر جزئي از عالَم بمنزلة
عضوي از اين پيكر است .همان گونه كه حيات و زنده بودن هر يك از اندامهاي انسان
منوط به ارتباط آن اندام با روح انسان است ،حيات و زنده بودن هريك از اجزاي عالَم
نيز بسته به ارتباط با امام است .بر اين مبنا زائر به عنوان عضوي از پيكرة عالَم ،با
و پيوستن به روح عالَم ،زنده ميشود و به حيات طيبة
تشرّف به محضر امام
انساني ،كه حيات جاودانه است ،دست مييابد .اغلب زوار ،بي آنكه به چرايي و
چگونگي امر واقف باشند به وضوح اين احساس را دارند كه با تشرّف به زيارت
چنان شادابي و طراوتي در آنها ايجاد ميشود كه گوئيا پيش از زيارت
اهلبيت
مرده بوده و اكنون زنده شدهاند.

تطهير روح و جان

٧٤

پيامبر و امام قلب عالَماند .توجه به نقش قلب در پيكر انسان آثار تشرّف به
محضر آن بزرگواران را روشن ميسازد .خون پاك و سرخ رنگي كه از قلب خارج
ميشود ،با دور شدن از قلب و حركت در بافتهاي اندام انسان ،آلوده و سياه ميشود
و براي رهايي از اين آلودگي ،دوباره به سوي قلب راهي ميشود و آن گاه كه به قلب
راه مييابد از آلودگيها پاك و مبرا ميگردد .انسانها نيز كه در بدو آفرينش با فطرت
پاك الهي آفريده شدهاند كُلﱡ مولود يولَد علَي الفطرَةِ :همة نوزادان با فطرت پاك الهي
٧٤ـ مجلسي ،بحار اﻻنوار ،ج  ،٢٤ص .٦

متولّد ميشوند ٧٥.هنگامي كه از پيامبر و امام دور شده و در تار و پود زندگي مادي
دنيوي فرو ميروند و در اثر محبت دنيا كه سرچشمة همة آلودگيهاست حب الدنيا
رأس كُلﱢ خَطيئَةٍ ٧٦تيره و ظلماني و آلوده ميشوند ،براي پاك شدن ،بايد به قلب عالَم،
يعني به محضر پيامبر و امام بازگردند و از اين طريق است كه به صفا و طهارت
نخستين باز ميگردند .بنابراين يكي از آثار تشرّف به محضر پيامبر و امام ،پاكي و
نزهت روح و جان است كه نصيب زائر ميگردد.

نورانيت

پيامبر و امام نورند ٧٧.حضور در محضر نور موجب رفع ظلمات و گريز تاريكيها
از وجود زائر است .تنها راه رهايي از ظلمات و تيرگي ،راه پيداكردن به محضر نور
حسنات يذهبنَ السيئات :همانا نيكيها بديها را از بين
است؛ زيرا به فرمودة قرآن :انﱠ ال 
ميبرند ٧٨.ظلمات و تيرگي دل كه در اثر غفلت و معصيت به وجود ميآيد ،تنها با نور
پيامبر و امام برطرف ميگردد.
زائر با حضور در محضر پيامبر و امام نورانيت مييابد .اين نورانيت تابعي از درجة
حضور زائر است .در نتيجه هر مرتبه از وجود او كه در آن محضر حاضر باشد ،به نور
وجود آن بزرگواران منور ميشود .نور طاعت در ظاهر ،نور محبت در باطن ،نور
معرفت در قلب ،نور مشاهده در روح ،و نور وصول در سرّ زائر ميتابد و او را نوراني
ميسازد.

مجالست و مشابهت

زيارت مجالست با پيامبر و امام است .مجالست از مؤثّرترين عوامل شكلگيري
شخصيت انسان است .انسانها غالباً همرنگ مجالسان و معاشرانشان ميباشند.
تأكيدهاي فراواني كه در آيات و احاديث نسبت به همراهي و همنشيني با نيكان شده،
فرمود :قارِن اَهلَ الخَيرِ تَكُن منهم :با
ناظر بر همين امر است .چنانكه پيامبر اكرم
اهل نيكي همراه و همنشين باش تا تو نيز يكي از آنان باشي ٧٩.و در حديث ديگري فرمود:
٧٥ـ مجلسي ،بحار اﻻنوار ،ج  ،٣ص  ٢٧٩و .٢٨١
٧٦ـ مجلسي ،بحار اﻻنوار ،ج  ،٧٠ص .١١٩
٧٧ـ مجلسي ،بحار اﻻنوار ،ج  ،٢٣ص .٣٠٨
٧٨ـ سورة هود ،آية .١١٤

٧٩ـ محقّق طوسي ،اخﻼق محتشمي ،ص  ٣٦٦ ،٣٦٥و نيز از اميرالمؤمنين

 :نهج البﻼغه ،نامه .٣١

همنشيني و معاشرت با نيكان ،همچون مراوده با عطر فروش است كه اگر او از عطر خويش

به شخص ندهد ،ﻻاقلّ بوي خوش عطر مغازهاش بر پيكر و لباس شخص مينشيند و در
نتيجه تا مدتي بعد از جدا شدن از او نيز ،بوي خوش عطر از وجود شخص استشمام

ميگردد ٨٠.همان گونه كه قطعهاي آهن با مدتي مجاورت آهنربا ،خاصيت آهنربايي پيدا
ميكند ،پارهاي فلز با زماني مجاورت با آتش ،آتشگون ميشود و حرارت و نور از
خود ساطع ميكند ،و مشتي گل در مجاورت با گُل ،بوي خوش گُل را به خود ميگيرد
و چون گُل خوشبو ميشود ،انسان نيز با مجاورت و مجالست با نيكان ،به رنگ آنان
در ميآيد و صفات و كماﻻت آنان در وي پديدار ميگردد.
زائر با حضور در محضر و زانو زدن در پيشگاه پيامبر و امام ،به اقتضاي آنچه بيان
شد ،از كماﻻت ايشان اثر ميپذيرد و ظاهر و باطن ،گفتار و رفتار ،اخﻼق و روحيات،
و افكار و عقايدش به رنگ پيامبر و امام در ميآيد .اين يكي از آثار مهم زيارت
است.
اهلبيت
بهتر از صد سال طاعت بي ريا
يك دو ساعت در حضور اوليا

پيامبرنما و امامنما شدن

آئينة خدا نمايند و
همان گونه كه در بخش نخست ذكر شد ،پيامبر و ائمه
خداوند با تمام اسماء و صفات خويش در آئينة وجود آنان تجلّي نموده است .زائري
آئينة دلش از زنگار و غبار غفلت و
كه به بركت عشق و ارادت به پيامبر و ائمه
معصيت پاك شده و آمادگي يافته است كه عكس مهرويان بوستان خدا را در خويش
پذيرا شود ،هنگامي كه به محضر آنان تشرّف مييابد ،آئينة پيامبرنما و امامنما ميشود.
ميتوان ديد و لذا در مورد زائران
همان گونه كه خدا را در آئينة وجود اهلبيت
 ،فرمودهاند :كَمن زار اﷲَ في عرشه :همچون كسي است كه
پيامبر اكرم و امام حسين
را در آئينة
در عرش الهي خداوند را زيارت كرده باشد ٨١.به همان نحو اهلبيت
نمايشگر
وجود چنان زائري ميتوان مشاهده كرد .زائران شايسته پيامبر و ائمه
خود آن بزرگوارانند و هر كس به زيارت چنين زائراني نايل شود ،گويي به زيارت
نايل گرديده است و لذا فرمودهاند :كسي كه زائران و دوستان
خود پيامبر و ائمه
شايستة ما را زيارت كند چونان كسي است كه خود ما را زيارت كرده باشد.

٨٠ـ محقق طوسي ،اخﻼق محتشمي ،ص  ٣٦٥و .٣٦٦
٨١ـ مجلسي ،بحار اﻻنوار ،ج  ،١٠٠ص  ١٤٠ ،١١٩و .١٤٤
٨٢ـ مجلسي ،بحار اﻻنوار ،ج  ،١٠٢ص .٢٩٥

٨٢

در اين مقام است كه دوگانگي و غيريت زائر و مزور زائل شده و جز يكي باقي
نميماند.
وگر دلبر دله دل را چه نومه
اگر دل دلبره دلبر كدومه
ندونم دل كه و دلبر كدومه
دل و دلبر چنان آميته وينم
***
ما يكي روحيم اندر دو بدن
من كيم ليلي و ليلي كيست من
در ميان ليلي و من فرق نيست
داند آن چشمي كه او دل روشني است
چه زيبا و شكوهمند است كه ديدة دل زائر صاحبدلي در حرم اهلبيت
گشوده شود و در آئينة وجود خود و تمامي ديگر زائران ،جلوة مزور را مشاهده كند و
به عين اليقين ببيند كه در حرم ،جز خود پيامبر يا امام هيچ كس نيست و اين شهود
قلبي به تدريج از حرم به همة عالَم توسعه يابد و همين حقيقت را در كلّ جهان خلقت
مشاهده نمايد.
دست داد پس از آن
نمونهاي از اين شهود براي يكي از اصحاب امام صادق
كه به اصرار از حضرت تقاضا كرد كه :آقاي من خودت را به من بشناسان .حضرت به
ديگر اصحاب امر كردند او را كه شنا نميدانست به درون آب بيندازند و پيش از آنكه
غرق شود از آب گرفته و بيرون بياورند .تا دوبار ،هر نوبت كه او را از آب بيرون
آوردند خواستة خود را تكرار كرد ،لكن در نوبت سوم در كنجي آرام نشست و چيزي
نگفت .وقتي علّت سكوتش را از او پرسيدند ،گفت :در بار آخر كه مشرف به مرگ
بودم ،آخرين دفعهاي كه سرم از آب بيرون آمد ديدم تمام كرة زمين مانند نقرة خام
كه بر سجادهاي نشسته بودند ،هيچ كس در عالَم
سفيد است و جز امام صادق
وجود ندارد .با مشاهدة اين حقيقت ،به خواستهام كه شناخت امام بود نايل شدم و لذا
آرام گرفته و سكوت اختيار كردم.

نقش معرفت و محبت در بهرهمندي از زيارت

رسيد و خواستة خويش را به عرض
شخص نيازمندي به محضر امام حسين
رساند .حضرت به وي فرمودند از تو سه سئوال ميكنم ،به هر يك پاسخ صحيح
بدهي ،يك سوم از خواستهات را به تو ميدهم .سپس فرمودند :اَلمعروف بِقَدرِ المعرِفَةِ:
نيكويي به ميزان معرفت و شناخت ٨٣.به موجب اين قاعده كه حضرت به آن استناد
٨٣ـ مجلسي ،بحار اﻻنوار ،ج  ،٤٤ص .١٩٦

جستند ،هرچه معرفت زائر بيشتر باشد بهرة بيشتري از زيارت نصيبش خواهد شد.
بر زيارت با معرفت شده نيز بر
تأكيدي كه در احاديث ثواب زيارت اهلبيت
همين مبنا است .از آنجا كه معرفت آن بزرگواران زمينهساز محبت و دلدادگي به آنان
است ،به روشني ميتوان پي برد كه ميزان بهرة زائر از زيارت ،تابعي از ميزان عشق و
معرفت وي به مزور است .به هر ميزان كه عشق نابتر و شديدتر و معرفت كاملتر و
عميقتري وجود داشته باشد ،زائر از زيارت خود بهرة بيشتري ميبرد .به بيان ديگر
پيامبر و امام اقيانوس بيكرانهاي هستند كه هر يك از زائران به ميزان گنجايش ظرفي كه
با خود ميبرد و به تعبير ديگر ،به ميزان ظرفيت وجودي كه دارد ،از آن آب كمال و
فضيلت بر ميدارد و نصيبش ميگردد .خوشا به حال آنان كه ظرفهاي بزرگتري
ميفرمايد :انﱠ هذه القُلُوب اَوعيةٌ فَخَيرُها اَوعاها :اين دلها
دارند .اميرالمؤمنين
ظرفهايي هستند و بهترين آنها پرظرفيتترين آنهاست.

٨٤

بيشترين بهرهها را
البتّه بايد توجه داشت كه گرچه زائران خاص پيامبر و ائمه
از زيارت ميبرند ،اما اين بدان معني نيست كه ديگر زائران بي بهره ميمانند و دست
خالي برميگردند .بيشك خانداني كه مصداق اين فراز زيارت جامعة كبيره ميباشند
كرَم :عادت شما بزرگواران نيكي كردن و احسان نمودن
كه :عادتُكُم اﻻحسانُ و سج يتُكُم ال َ
و روحية شما عطا كردن و كرم نمودن است ٨٥،محال است شوق زيارت را در دل زائري
برانگيزند و او را به سوي خويش جذب نمايند و به نزد خويش ببرند و آخر اﻻمر نيز
او را دست خالي برگردانند .لذا قطعاً همه زائران ،از زيارت آن بزرگواران بهرههايي
نصيبشان ميگردد .در نتيجه اظهار ترديد در پذيرفته شدن و مقبوليت زيارت ،كه
متأسفانه بدون توجه ،بر زبان بسياري از زائران جاري ميگردد ،نوعي جفاي به مزور
است .اين گونه زائران توجه ندارند كه اگر مزور نميخواست زيارت آنها را قبول كرده
و ايشان را مورد لطف و عنايت خويش قرار دهد ،از آغاز توفيق تشرّف را نصيب آنها
نميكرد .بنا بر اين اكنون كه چنين توفيقي را عنايت كرده ،قطعاً زيارت آنها را پذيرفته
پيش آمد ،بدين
است .شاهد بر اين مدعا قضيهاي است كه در عصر امام كاظم
شرح كه تعدادي از عباد و زهاد آن روزگار ،به مكّه مشرّف شده و پس از انجام
مناسك ،در گوشهاي از مسجد الحرام به گفتگوي با يكديگر مشغول بودند .يكي گفت:
چه زمان خوبي موفّق به اعمال شديم ،ديگري گفت :چقدر هوا مناسب بود .سومي
اظهار داشت :چقدر راحت و آسان اعمالمان انجام شد .به همين ترتيب هر يك از آنها
٨٤ـ نهج البﻼغه ،حكمت .١٤٧

٨٥ـ محدث قمي ،مفاتيح الجنان ،زيارت جامعة كبيره.

به نكتة مثبتي در مورد زيارت خانة خدا كه نصيبشان شده بود اشاره كرد .در پايانِ همة
اين اظهار خرسنديها ،گفتند :همة اينها درست ،لكن اگر خدا اين اعمال را قبول كند.
كه در
يعني در پذيرفته شدن اعمالشان اظهار ترديد كردند .در همين اثنا امام كاظم
آن زمان در سنين جواني بودند ،از كنار آنها عبور ميكردند .حضرت در حالي كه
سرشان را به سوي آنها برگرداندند ،خطاب به آنها فرمودند :خداوند اگر نميخواست
اعمالتان را قبول كند ،از آغاز ،توفيق تشرّف به خانهاش و انجام مناسك را نصيبتان
نميكرد.

چگونه به زيارت برويم؟
شايان تأمل ميباشد اين است كه زائر
امر ديگري كه در باب زيارت اهلبيت
براي انجام زيارتي شايسته و پر بهره ،بايد با چه حالتي و با مراعات چه آدابي راهي
شود.
حرم پيامبر و ائمه

مزور زائر را به زيارت ميبرد

به دوستان و
در بخشهاي قبل اشارهاي گذرا كرديم كه محبت اهلبيت
شيعيانشان ،به مراتب شديدتر از محبت دوستان و شيعيانشان به آن بزرگواران است.
همانطور كه گفتيم ،شاهد اين مطلب حديث شريف نبوي است مبني بر اين كه از بين
دو برادر ايماني ،آن يك ايمان باﻻتري دارد كه محبتش به برادر ايمانيش شديدتر از
نسبت به
محبت برادر ايمانيش به او باشد .با توجه به شدت ايمان پيامبر و ائمه
دوستان و شيعيانشان ،آشكار ميشود كه محبت آن بزرگواران به دوستان و شيعيانشان
به مراتب شديدتر از محبت دوستان و شيعيانشان به آنان است.
دل ليلي از آن شوريدهتر بي
اگر مجنون دل شوريدهاي داشت
اساساً محبتي كه دوستان و شيعيان در دل خود نسبت به آن بزرگواران احساس
ميكنند ،چيزي جز بازتاب محبت آن بزرگواران به دوستان و شيعيانشان نيست .يعني
آغاز ميشود و سپس دوستان و شيعيان در
محبت ،نخست از جانب پيامبر و ائمه
خود نسبت به آن بزرگواران احساس محبت ميكنند .بر اين اساس ميتوان پي برد كه
در خود نسبت به زيارت آن بزرگواران
شوقي كه دوستان و شيعيان اهلبيت
احساس ميكنند نيز بازتاب شوق آن بزرگواران به ديدار دوستان و شيعيانشان است و
به ديدار زائر خود به مراتب از شوق زائر به زيارت آنان بيشتر
شوق پيامبر و ائمه

دلتنگ دوستان و شيعيانشان ميشوند و
است .به زبان سادهتر ،ابتدا پيامبر و ائمه
خواهان ديدار آنها ميگردند ،سپس دوستان و شيعيان در خود احساس دلتنگي ميكنند
و دلشان هواي زيارت آن بزرگواران را ميكند و بيش از آن كه شخصِ طالب و عازم
زيارت آن بزرگواران ،نگراني و دغدغة خاطر دارد كه نكند توفيق از وي سلب شده و
عمﻼً نتواند به محضر پيامبر يا امام بار يابد ،آن بزرگواران نگرانند كه نكند دوست و
شيعهاي كه قصد تشرّف به محضر ايشان كرده است از تصميمش منصرف گردد.
وه كه با خرمن مجنون دل افگار چه كرد
برقي از منزل ليلي بدرخشيد سحر
***
كوشش عاشق بيچاره به جايي نرسد
تا كه از جانب معشوقه نباشد كششي
***
غير لطف تو دگر بال و پري نيست كه نيست
بهر پرواز به سوي تو مدد از تو بود
***
قصد زيارت ميكند،
به موجب برخي روايات ،هنگامي كه دوست اهلبيت
معصومي كه زائر قصد تشرّف به محضر وي را نموده است به چند ملَك امر ميفرمايد
كه به شهر و ديار و نزد آن زائر بروند .لذا در اثر حضور آن مﻼئكه از چند روز قبل از
حركت ،در زائر حال ديگري ايجاد ميشود و در شرايطي كه هر كس كه به قصد وداع،
او را در آغوش گرفته و ميبوسد به شدت منقلب ميشود ،خود او سرمست و استوار
از آنان جدا ميشود .مﻼئكهاي كه به امر مزور به نزد او آمدهاند وي را تا رسيدن به
حرم همراهي ميكنند ،آن گاه به حضرت عرض ميكنند كه زائر شما را آورديم ،اكنون
چه امر ميفرماييد .حضرت به آنان ميفرمايند تا وقتي كه او زائر ماست شما هم همراه
او زيارت و عبادت كنيد و ثواب زيارت و عباداتتان در اين مدت ،متعلّق به اوست.
وقتي كه زائر قصد بازگشت به ديار خود نمود ،حضرت به آن مﻼئكه امر ميكنند كه او
را تا شهر و ديارش همراهي كنند .پس از آنكه مﻼئكه زائر را به شهر و ديارش
رساندند ،نزد حضرت باز ميگردند و عرضه ميدارند كه زائر شما را به خانهاش
رسانديم ،اكنون چه امر ميفرماييد .حضرت ميفرمايند از اين پس تا قيامت در حرم
من مشغول زيارت و عبادت باشيد و ثواب همة اين اعمال شما متعلّق به آن زائر
٨٦
ميباشد.

تقوي در زيارت
٨٦ـ مجلسي ،بحاراﻻنوار ،ج  ،١٠١ص .٦٧

مقبوليت زيارت ،همچون هر عمل عبادي ديگر ،منوط به تقواي زائر است .به
فرمودة قرآن كريم :انﱠما يتَقَبلُ اﷲُ منَ المتﱠقينَ :خداوند منحصراً از اهل تقوي قبول ميكند.
بنابراين زيارت مقبول ،زيارت زائري است كه اهل تقوي باشد.
در وجود انسان ،سه مرتبة اعمال ظاهري ،خلقيات نفساني ،و حاﻻت قلبي قابل
دقّت است و در هر يك از اين مراتب ،تقوي مصداقي خاص دارد.
الف -تقواي قلب :همان گونه كه اصل و زيربنا در وجود انسان ،قلب اوست؛ اصل
و زيربناي تقوي نيز تقواي قلب است .قرآن كريم اعمال و اخﻼق شايسته و پسنديده
را از آثار آن ميداند .وَ من يعظﱢم شَعائرَ اﷲِ فَانﱠها من تَقوي القُلوبِ :هر آن كس كه شعائر

٨٧

الهي را بزرگ ميدارد ،آن كار از تقواي دلهاست.

٨٨

دل سلطان وجود انسان است .دل شخص به هر سو رو كند ،همة وجود او بدان
سو روي خواهد نمود .بنابراين اخﻼق و اعمال شخص تابع جهتي است كه دل وي
بدان رو نموده است.
تقواي قلب ،محبت و توجه قلبي به خدا و اولياي الهي و بيرغبتي و بياعتنايي به
دنيا و مظاهر آن است .بنابراين كسي كه كعبة دل خويش را از بتهاي گوناگون مال و
مقام و نام و عنوان و لذّت و شهوت و ...پاك كرده و آن را يكسره جاي توجه و
محبت خدا و خوبان خدا ساخته ،به اساسيترين مرتبة تقوي كه سرمنشأ مراتب بعدي
آن است ،دست يافته است.
با محبت و دل سپردن به خدا و خوبان خدا ،كه سرمنشأ همة خوبيها و
زيباييهاست ،محبت و دلدادگي به دنيا ،كه سرچشمة همة بديها و زشتيهاست ،از
دل خارج ميشود .انﱠ الحسنات يذهبنَ السيئات :همانا نيكيها بديها را بيرون
فرمود :اَلقَلب حرَم
ميرانند ٨٩.در نتيجه دل حرم الهي ميگردد ،چنانكه امام صادق
اﷲِ فَﻼ تُسكن حرَم اﷲِ غَيرَ اﷲِ :دل حرم الهي است ،پس غير خدا را در حرم الهي جاي
مده ٩٠.و  ٩١و با عنايت به اينكه توجه هر شخص در محبوبش متمركز است ،آن گاه كه
٨٧ـ سورة مائده ،آية .٢٧
٨٨ـ سورة حج ،آية .٣٢

٨٩ـ سورة هود ،آية .١١٤

٩٠ـ مجلسي ،بحار اﻻنوار ،ج  ،٧٠ص .٢٥
٩١ـ از آنجا كه در اثر گرد و غبار موجود در فضا ،حرم غبارآلود ميشود ،براي حفظ پاكيزگي ،خدام پيوسته و
مستمرّ به نظافت و غبارروبي آن ميپردازند .اين امر در مورد حرم حقيقي اهلبيت

يعني دل انسان مؤمن نيز

صادق است .در عالَم خاك ،يا خود شخص به علّت توجه به كثرات و ابتﻼي به معاصي و خطيئات ،فضاي زندگي
خود را از گرد و غبار غفلت و معصيت آكنده ميسازد ،و يا در محيط زندگي او ،ديگران با رفتارهاي غفلتانگيز و

تنها محبت خدا و خوبان خدا در دل مستقرّ گرديد ،توجه شخص نيز تنها به آنها
متمركز ميگردد و وجهة همت او خدا و خوبان خدا خواهد شد.
ب -تقواي نفس ،تخلّق به اخﻼق الهي و منزّه بودن از اخﻼق اعداء اﷲ است.
بنابراين صاحب نفس متّقي كسي است كه به فضايل اخﻼقي آراسته و از رذايل اخﻼقي
مبرّا باشد.
ج -تقواي عمل ،عامل بودن به اعمال اولياي خدا و اجتناب نمودن از اعمال
دشمنان خداست ،بنابراين كسي تقواي عمل دارد كه از ظلم و معصيت پرهيز نموده و
به نيكي و طاعت اشتغال دارد.
با توجه به آنچه گفته شد ،ميزان مقبوليت زيارت زائر بسته به ميزان تقوايي است
كه در مراتب وجودي خود از آن برخوردار است .معناي مقبوليت عمل نيز چيزي جز
به هدف رسيدن و اثر بخشيدن عمل نيست .با توجه به آنچه در بخش آثار زيارت
گفتيم ،زيارت مقبول زيارتي است كه از آن ،طهارت و پاكي ،نورانيت و صفا ،مشابهت
و همانندي ،يگانگي و همرنگي با پيامبر و امام ،و پيامبرنما و امامنما شدن نتيجه شود؛
و حصول چنين نتايجي منوط به برخورداري زائر از تقواي قلب و نفس و عمل است.
هرچه زائر باتقواتر ،مقبوليت زيارت بيشتر.
به بيان ديگر ،در سفر زيارت ،بهترين رهتوشهاي كه زائر ميتواند با خود بردارد و
تضمين كنندة وصول او به مقصد نهايي سفرش است ،تقواي الهي است؛ چنانكه قرآن
معصيتآميز خود ،گرد و غبار معصيت و غفلت را در فضا برپا ميكنند .اين گرد و غبار پيوسته در حال نشستن بر
دل انسان است .لذا براي حفظ صفا و طهارت حرم دل ،ﻻزم است انسان پيوسته و مستمر به غبارروبي اين حرم

بپردازد .در غير اين صورت غبارها به تدريج متراكم و دل انسان در زير اين تودة متراكم غبارهاي غفلت و معصيت
مدفون ،و صفا و حيات آن در معرض نابودي واقع ميشود .اهميت اين امر به حدي است كه پيامبر اكرم

كه

در قلّة عصمت مطلقه قرار دارند ،ميفرمايند :بر دلم زنگار مينشيند و من در هر روز هفتاد بار استغفار ميكنم.

)محدث نوري ،مستدرك الوسائل ،ج  ،٥ص  (٣٢٠بنابراين انسان مؤمن بايد از يك سو با پرهيز از توغّل در ماديات

و غرقه شدن در توجه به كثرات و نيز با حذر كردن از ارتكاب معاصي و شبهات ،از برپا كردن گرد و غبار در
فضاي روح و جان خود اجتناب كند و از سوي ديگر براي زدودن غبارهايي كه در اثر عملكرد ديگران ،ناخواسته بر

دل مينشيند ،با بهره جستن از استغفار )حداقل  ٧٠بار هر صبح و عصر( و نيز تنفّس در فضاهاي ذكر و معنويت ،به
روح و جان خود مدد رساند .انجام عبادات واجب و مستحب ،تفكّر و مطالعه در زمينههاي معنوي ،حضور در

اماكن مذهبي همچون مساجد و زيارتگاهها ،شركت در مراسم و محافل ذكر و نيايش ،بهرهگيري از مجالس موعظه
و ارشاد بزرگان روشنضمير و پاكدل ،مصاحبت و دوستي با افراد بامعنويت و باتقوي ،و رفتن به گورستان و
زيارت اهل قبور ،از جمله اموري است كه به حيات و طراوت دل مدد ميرساند.

كريم ميفرمايد :تَزَودوا فَانﱠ خَيرَ الزّاد التﱠقوي :توشه برگيريد كه بهترين توشهها تقوي

است.

٩٢

رضا در زيارت

ﻻزم ميباشد،
نكتة ديگري كه مراعات آن به هنگام تشرّف به محضر اهلبيت
با دل راضي از خدا و خوبان خدا و خشنود از مقدرات الهي و آنچه خوبان خدا كرده
و ميكنند ،به محضر آن بزرگواران وارد شدن است .چه ناپسند و نازيباست كه كسي
به ديدار معشوق و محبوبي بشتابد در حالي كه دلي پر از كدورت و غصه از آن
٩٣
محبوب و معشوق داشته باشد.
عشق بازان چنين مستحق هجرانند
ﻻف عشق و گله از يار ،زهي ﻻف گزاف
گرچه رنگ رخساره خبر ميدهد از سرﱢ ضميرّ و از ظاهر شخص ميتوان به حال
درونيش پي برد ،لكن خدا و خوبان خدا نيازي به اين كار ندارند و ظاهر و باطن
اشخاص براي آنان به يكسان آشكار و هويدا است .بنابراين زائر ميبايست قبل از
به خود بپردازد و به هر نحو كه ميشود ،قلبش را
تشرّف به محضر پيامبر و ائمه
خشنود و راضي سازد.
از خدا و اهلبيت
شايد اين سئوال به ذهن خطور كند كه مگر ممكن است زائر از خدا و خوبان خدا
دلگير و حتّي عصباني باشد .پاسخ اين سؤال را از اين حديث شريف ميتوان يافت كه:
من اَصبح علَي الدنيا حزيناً فَقَد اَصبح لقَضاء اﷲِ ساخطاً و من اَصبح يشكُو مصيبةً نَ َزلَت بِه
فَقَد اَصبح يشكو ربه :هركس در حالي ديده به روز بگشايد كه از وضعيت زندگي دنيوي
خويش اندوهگين باشد ،در حالي ديده به روز گشوده كه از قضاي خداوند خشمگين است.

و كسي كه در حالي صبح كند كه از مصيبتي كه بر او فرود آمده است شاكي باشد ،منحصراً

از پروردگار خويش شاكي است ٩٤.اين بدان خاطر است كه به فرمودة قرآن كريم :لَن
٩٢ـ سورة بقره ،آية .١٩٧

٩٣ـ در ايام قديم كه پلو كم خورده ميشد ،پسر جواني هميشه در خيال خود شب عروسي كردنش را ترسيم
ميكرد و با خود ميگفت آن شب پلوي مفصلي خواهم خورد .شب عروسي ،پدرش مهمانها را بر سر سفره
دعوت كرد و به پسر گفت :تو سر سفره نرو .پسر بيخبر از آن كه غذاي مفصلي براي او در حجله قرار دادهاند تا با

عروس خانم بخورند ،از اينكه پدرش مانع شد همراه مهمانها غذا بخورد و شكمي از عزا در بياورد ،به شدت
دلخور شد .آخر شب كه مهمانها رفتند ،پدرش به او گفت :خوب ،حاﻻ برو به حجله .پسر كه خُلقش از دست

پدر به شدت تنگ بود ،بادلخوري گفت :ارواح باباش ،هر كس پلو را خورده برود به حجله .نكند ما هم خُلقمان از
دست خدا و مواليانمان تنگ باشد و وقتي راه وصال و لقاء باز ميشود و ما را فرا ميخوانند ،مثل آن داماد باشيم.

٩٤ـ نهج البﻼغه ،حكمت .٢٢٨

يصيبنا اﻻ ما كَتَب اﷲُ لَنا :جز آنچه خداوند براي ما مقرّر و مقدر نموده است چيزي به ما

نميرسد و براي ما واقع نميشود.

٩٥

اگر زائر اندكي بينديشد كه از تلخ و شيرين ،هرچه براي او پيش آمده است كار
خداوندي است كه هم به مصالح او داناست و هم مصلحتخواه و دوستدار اوست و
هم بر عملي ساختن آنچه مصلحت وي را در او ديده و بر انجام آن اراده فرموده است
قادر ميباشد ،يقين ميكند كه همة آنچه در زندگي وي پيش آمده ،خير او را در بر
دارد و همچون داروهاي تلخ و شيرين شفابخشي است كه پزشك حاذق و خيرانديشي
به كام بيمار مورد عﻼقهاش ميريزد.
يك لحظه داغم ميكشي ،يك دم به باغم ميكشيپيش چراغم ميكشي ،تا وا شود چشمان من
***
به درد و صاف تو را كار نيست دم در كش كه هرچه ساقي ما ريخت عين الطاف است
لذا با همة وجود اظهار ميدارد :يا من عطائُه عطاء و منعه عطاء :اي كسي كه
عطايش عطاست و دريغ و ندادنش نيز عطا كردن است .و اگر خداوند در زندگي چيزي
به او بدهد و يا چيزي از او بازگيرد ،هيچيك روح تسليم و راضي او را محزون و
متﻼطم نميسازد .لكَيﻼ تَأسوا علي ما فاتَكُم و ﻻ تَفَرحوا بِما آتاكُم :تا به سبب آنچه از
دستتان ميرود اندوهگين ،و به خاطر آنچه به دستتان ميآيد فرحناك نشويد.

٩٦

همچنين اگر زائر توجه كند كه هرچه در زندگي او پيش آمده است و آنچه از كم
و زياد كه در اختيار دارد ،همة عطا و هديه الهي است و ارزش هدية معشوق نزد
عاشق به اين است كه از جانب معشوق براي او فرستاده شده است و نه ارزش تجاري
و كمي آن؛ به اقتضاي عشق و محبتي كه به خدا دارد ،هر چه خدا به او داده است را
هدية دوست دانسته و با شيريني و حﻼوت پذيرا ميشود ،چرا كه آنچه آن خسرو كند
شيرين بود.
به حﻼوت بخورم زهر كه شاهد ساقيست به ارادت بكشم درد كه درمان هم از اوست
***
٩٧
فحش از دهن تو طيبات است
زهر از قبل تو نوشداروست
٩٥ـ سورة توبه ،آية .٥١
٩٦ـ سورة حديد ،آية .٢٣

٩٧ـ كسي كه در جاذبة معشوق است ،مصائب و آﻻمي را كه از سوي اغيار بر او وارد ميشود احساس نميكند،
چنانكه بر حسب روايت ،در روز عاشورا اصحاب امام حسين

درد تيغ و تيري را كه از جانب دشمنان بر آنها

وارد ميشد ،احساس نميكردند) .مجلسي ،بحار اﻻنوار ،ج  ،٤٥ص  ٨٠و ج  ،٥٣ص  (٦٢اين امر عجيبي نيست،

عاشق راستين سليقه و پسند عليحده و جداگانهاي ندارد و هرآنچه را محبوب و
معشوق ميپسندد براي او دوست داشتني و خواستني است.
پسندم آنچه را جانان پسندد
من از درمان و درد و وصل و هجران
با اندكي تفكّر و تأمل،
بر اين اساس در آستانة تشرّف به پيشگاه اهلبيت
زمينة هرگونه كدورت و نارضايي از خدا و خوبان خدا در وجود زائر از بين ميرود و
خرسندي و خشنودي ،سراسر وجود او را در بر ميگيرد و براي ديدار و زيارت
محبوب آمادگي پيدا ميكند.

مشقّات راه را به شيريني پذيرا بودن

بداند و هر چه را
شايسته است زائر از آغاز سفر ،خود را ميهمان پيامبر و امام
در طول سفر زيارتي خود ،از آغاز حركت تا مراجعت ،براي او پيش آيد ،از جانب آن
بزرگواران دانسته و همه را با خرسندي پذيرا باشد و چنانچه دشواري و كمبودي در
طول سفر پيش آمد ،گلهمند نشود و شكوه و شكايت نكرده و با كساني كه كارگزار
قافلة زيارتي هستند تندي و تلخي نكند و بر جفا و كوتاهي همسفران تحمل ورزد و
اگر در جريان سفر چيزي از او مفقود شد يا خسارتي بر او وارد آمد ،تأسف نخورد،
كه ميزبان و دعوت كننده ،خود ضامن جبران همة زحمات و خسارات است .گرچه
زيرا هنگامي كه زنان دربار مصر ،با مشاهدة جمال دلرباي يوسف ،از خود بيخود شده و به جاي ميوه ،دستهاي
خود را با كارد بريدند و تا زماني كه در جاذبة زيبايي يوسف قرار داشتند دردي احساس نكرده و از بريده شدن
دستشان بيخبر بودند )سورة يوسف ،آية  ،(٣١امر بعيدي نيست كه اصحاب اباعبداﷲ الحسين

در جاذبة جمال

يوسف كربﻼ كه هزاران بار از يوسف مصر دلرباتر است ،درد تيغ و تير دشمن را احساس نكنند .اما اگر تيغ از
جانب خود محبوب بر معشوق فرود آيد ،نه تنها براي عاشق رنجآور نيست كه شيرين و لذّتبخش است.

مات اويم ،مات اويم ،مات او

در بﻼيا ميچشم لذّات او
***

و گر تيرم زند منّت پذيرم

به تيغم گر كُشد دستش نگيرم

كه پيش دست و بازويت بميرم

كمان ابروي ما را گو بزن تير
***
اي جفاي تو ز مهرت خوبتر

انتقام تو ز جان محبوبتر

***
بنابراين زائر عاشق اگر هنوز به آن رتبه نرسيده است كه به وجود اغيار قائل نباشد و هرچه به او ميرسد را از

جانب خدا بداند ،ﻻاقل در جذبة محبت الهي ،از آنچه به دست اغيار بر او وارد ميشود احساس درد و رنجي
نخواهد كرد و تلخكام نخواهد شد و اگر به آن رتبه رسيده است و هرچه از مصائب و نامﻼيمات بر او وارد

ميشود را از جانب خدا ميداند ،آن را شيرين يافته و از آن لذّت خواهد برد.

زائر عاشق ،در پي اين جبران نيست و پاكبازانه پا در راه سفر زيارت مينهد و نيل به
ديدار يار را جبران كنندة همة زحمات و خسارات ميداند.
شرط اول قدم اين است كه مجنون باشي
در ره منزل ليلي كه خطرهاست در آن
اين نكته نيز رقيقة اين حقيقت بزرگ است كه در طول زندگي ،انسان مسافر يك
سفر زيارتي است كه در پايان به لقاء خدا ختم ميشود و اين سفر نيز توأم با سختيها
و نامﻼيمات است .قرآن كريم ميفرمايد :يا اَيها اﻻنسانُ انﱠك كادح الي ربك كَدحاً
فَملقيه :اي انسان تو در سير به سوي پروردگار خود دشواريهاي زيادي متحمل ميشوي،
پس آن گاه به لقاء و ديدار پروردگارت نايل ميگردي ٩٨.مسافر اين سفر نيز آنچه از
دشواريها كه در طول عمرش پيش ميآيد را از جانب خداوندي ميداند كه در طلب
لقاء و ديدار اوست و همه را با شيريني و حﻼوت پذيرا ميشود.

زندگي با مزور

جا دارد زائر در طول مدت اقامت در شهري كه حرم پيامبر يا امام در آن قرار
دارد ،حضور خود مزور را در فضاي شهر و جاي جاي كوي و برزن آن احساس كند و
هنگامي كه در كوچه و خيابانهاي آن راه ميرود اين توجه را داشته باشد كه از جايي
عبور ميكند كه روزگاري پيامبر يا امام از آنجا عبور كرده و بر نقطهاي گام ميگذارد
كه روزگاري مزور بر آن گام نهاده است .با اين توجه و احساس است كه زائر از تمام
در و ديوار شهر عطر مزور را استشمام ميكند و با نگريستن بر آن ،خاطرات تلخ و
شيرين دوران زندگي ظاهري مزور را به خاطر ميآورد و به اقتضاي هر خاطره ،غرق
در اندوه و ماتم يا سرور و شادماني ميگردد .گوئيا زائر عﻼوه بر زمين ،زمان را نيز در
نورديده و به عصر زندگاني ظاهري مزور سفر كرده است و در ايام اقامت در آن شهر،
با خود مزور و در كنار وي زندگي ميكند.
چشيدن طعم شيرين همزماني و همجواري با مزور در فضاي خيال ،زائر را به
احساس ديگري منتقل ميكند كه همان حسرت ناشي از محروميت از اين همزماني و
همجواري در جهان واقعيت است و اين حسرت در او دغدغهاي را سبب ميشود و
تمنّايي را بر ميانگيزد كه چيزي جز دغدغة محروميت از ديدار و همجواري با آن
بزرگواران در جهان آخرت ،و تمنّا و تقاضاي مبتﻼ نشدن به اين محروميت جانكاه ،از
پيشگاه الهي نيست.
گام نهادن بر جاي پاي مزور ،رقيقة حقيقت واﻻيي است و آن اين كه شيعه
٩٨ـ سورة انشقاق ،آية .٦

الگو ميگيرد و
راستين ،در طول زندگي خود ،دقيقاً از رفتار و مشي پيامبر و امام
طبق آن رفتار ميكند و گام بر جاي گام آنها مينهد .مؤمن راستين در برابر خدا و
خوبان خدا تسليم محض است و از خود سليقه و نظرية جداگانهاي ندارد .چيزي را
درست ميداند كه خدا و خوبان خدا درست ميدانند و چيزي را ميپسندد كه مورد
پسند خدا و خوبان خدا ميباشد و راهي را طي ميكند كه خدا و خوبان خدا ،به آن
دعوت ميكنند .نمونة كامل يك شيعة راستين ،سلمان فارسي رضوان اﷲ تعالي عليه
به جايي ميرفت و
است .نقل شده است روزي سلمان فارسي همراه اميرالمؤمنين
پشت سر حضرت حركت ميكرد .راه بگونهاي بود كه جاي پاي اشخاص بر آن باقي
و يا ديگران ،از سلمان پرسيدند
ميماند .پس از طي مسافتي ،يا خود حضرت امير
بر روي جاده مشاهده ميشود و
كه چرا تنها جاي پاي يك نفر ،يعني حضرت امير
جاي پايي از سلمان روي جاده نيست .سلمان در پاسخ اظهار داشت :من جاي پاي
پا ميگذاردند ،من در پي
عليحده و جداگانهاي ندارم .هرجا كه حضرت امير
ايشان ،در همان نقطه گام مينهادم؛ لذا بيش از يك جاي پا در جاده باقي نمانده است.
ايام اقامت زائر در شهر مزور ،دورة تمريني است براي كسب اين روحية تسليم و
فاني بودن در برابر خدا و خوبان خدا ،تا زائر پس از بازگشت از زيارت ،در همة
عرصههاي زندگي خود ،در انديشه و افكار ،در سليقه و احساس ،و در اعمال و رفتار
باشد .اين همان حقيقتي است كه در فرازهاي
خود ،تابع محض اهلبيت
مطرح شده است و زائر با خواندن آن زيارتنامهها ،اين گونه
زيارتنامههاي اهلبيت
بر آن تأكيد ميورزد :محقﱢقٌ لما حقﱠقتُم ،مبطلٌ لما أبطَلتُم ،مطيع لَكُم ،...،آخذٌ بِقَولكُم ،عاملٌ
بِأمرِكُم ،...،مفَوض في ذلك كُلﱢه الَيكُم و مسلﱢم فيه معكُم و قَلبي لَكُم مسلﱢم و رأيي لَكُم
تَبع :آنچه را شما حق ميدانيد من حق ميدانم ،مطيع و فرمانبر شمايم ،...،سخن شما را
ميگيرم ،طبق فرمان شما عمل ميكنم ،...،در تمام امور ،اختيارم را به شما تفويض مينمايم و
قلبم تسليم شما و انديشهام تابع شماست.

٩٩

شستشوي تن و جان

مستحب است زائر پيش از عزيمت به سفر ،غسل كرده و وضو بگيرد .اين غسل و
وضو ،رقيقة تطهير وجود خويش از آلودگي معاصي ،با آب توبه و انابه ،و شستن دل
خود از پليدي محبت دنيا ،با آب وﻻيت و محبت خدا و خوبان خداست .بنا بر اين جا
دارد زائر عﻼوه بر غسل و وضو ،پيش از عزيمت ،جسم و جان خود را با توبهاي
٩٩ـ محدث قمي ،مفاتيح الجنان ،زيارت جامعة كبيره.

راستين و تمام عيار ،از كدورت و ظلمت معاصي و دلبستگيهاي دنيوي ،پاك و تطهير
نمايد .همچنين مستحب است زائر پس از رسيدن به مقصد ،پيش از حركت به سوي
حرم پيامبر يا امام ،غسل زيارت كرده و وضو بگيرد .اين غسل و وضو ،كه هم ماية
نظافت و پاكيزگي است و هم موجب طهارت و پاكي ،رقيقهايست از حقيقتي بزرگتر و
آن عبارت است از دست و دل شستن مؤمن در مسير زندگي از هرچه جز حضرت
دوست و تطهير نمودن ظاهر و باطن خود از توجه و دلبستگي به هرچه جز اوست.
براي آية :اﻻّ من اَتَي اﷲَ بِقَلبٍ سليمٍ :جز
اين مصداق تفسيري است كه امام صادق
كسي كه با قلب سليم به نزد خدا برود ١٠٠.فرمودند ،به اين عبارت كه :اَلقَلب السليم الﱠذي
يلقي ربه و لَيس فيه اَحد سواه :قلب سليم دلي است كه در حالي به ديدار پروردگار خويش
نايل ميشود كه احدي جز او در آن نيست ١٠١.و نيز مصداق اين كﻼم آن حضرت است
كه :ما اَنعم اﷲُ عزﱠ و جلﱠ علي عبد اَجلﱠ من اَن ﻻ يكونَ في قَلبِه مع اﷲِ عزﱠ و جلﱠ غَيرُه:
خداي عزّ و جلّ نعمتي بزرگتر از اين به بندهاي نداده است كه چيز ديگري همراه خداي عزّ

و جلّ در قلبش نباشد.

١٠٢

برو دامن از هرچه جز اوست برچين
اگر خواهي آري به كف دامن او
از آنجا كه اشك چشم آبي است كه روح و دل را تطهير مينمايد ،زائر با آب ديده
كه از شوق ديدار پيامبر و امام ،بياختيار از چشمانش جاري ميگردد ،دل و جان
خويش را صفا ميدهد و پاكي و طراوت ميبخشد تا آمادگي حضور در محضر و نظر
افكندن بر بقعه و بارگاه آن بزرگواران را به دست آورد.
تا نگردد ز تو اين دير خراب آلوده
شستشويي كن و آن گه به خرابات خرام
***
پاك شو اول و پس ديده بر آن پاك انداز
غسل در اشك زدم كاهل طريقت گويند
بر رخ او نظر از آينة پاك انداز
چشم آلوده نظر از رخ جانان دور است
و شاعر چه زيبا از زبان مجنون كه در آتش اشتياق ديدار ليلي ميسوخت و حتّي
به نگاهي از دور به جمال يار خويش راضي بود ،سروده است.
ليطفي جوي بينَ الحشا واﻻَضالع
تَمنﱠيت من لَيلي علَي البعد نَظرَةً
بِعينَيك لَيلي؟ مت بِداء المطامع
فَقالَت نساء الحي تَطمع اَن تَري
سواها و ما طَهرتَها بِالمدامع
و كَيف تَري لَيلي بِعينٍ تَري بِها
١٠٠ـ سورة شعراء ،آية .٨٩
١٠١ـ كليني ،كافي ،ج  ،٢ص .١٦

١٠٢ـ ابن فهد حلّي ،عدة الداعي ،باب چهارم ،درمان عملي ريا.

و تَلتَذﱡ منها بِالحديث و قَد جري

حديثُ سواها في خُروقِ المسامع

آرزوي ديدار ولو از راه دور ،به جمال ليلي داشتم تا از اين راه آتش درونم را فرو

نشانم .زنان محلّة ليلي به من گفتند كه آيا طمع داري با دو چشم خود ليلي را ببيني؟ از درد

اين طمع بمير .چگونه با چشمي كه با آن غير او را مينگري ليلي را خواهي ديد در حالي كه
آن چشمها را با اشك تطهير ننمودهاي؟ و چگونه با گوشهايت از لذّت گفتگوي با ليلي

برخوردار ميشوي در حالي كه در آن گوشها سخنِ جز او جريان يافته است؟

جامه و جان پاك و معطّر

جامة پاكيزه و پاك بر تن
مستحب است زائر براي تشرّف به حرم اهلبيت
كند و خود را با عطر خوشبو نمايد .اين ظاهر نيز خبر از باطني ميدهد كه بسي واﻻتر
است و آن اينكه زائر براي كسب شايستگي حضور در محضر پيامبر يا امام ،بايد با
پيكري پاك از معاصي و پاكيزه از مظالم و معطّر به عطر روحيات لطيف و معنوي و
حسنات اخﻼقي و رفتاري ،عازم حرم شود.

گامهاي آرام و دلهاي آگاه

مستحب است زائر فاصلة بين اقامتگاه خود با حرم را با گامهاي كوتاه و با توجه
كامل طي كند .توجه به اينكه به سوي چه كسي گام بر ميدارد و چه سعادتي نصيبش
گشته است و چه كاستيهايي دارد كه او را فاقد شايستگي حضور در چنان محضر
چه كريم و بزرگوارند كه حتّي به فردي
عظيمي نموده است و به اين كه اهلبيت
ناشايسته چون او ،اذن ديدار دادهاند و توفيق زيارت نصيبش ساختهاند .زائر بايد به
شدت مراقب باشد كه در طول مسير دچار غفلت نشود و جلوههاي دنيوي ،توجه او را
به خود جلب ننموده ،وي را به خود مشغول نسازند .چه ناپسند است شخصي كه
چنان توفيق عظيمي شامل حالش شده و آن فرمانروايان عالَم وجود و حاكمان غيب و
شهود ،وي را اذن ديدار دادهاند ،در طول مسير ،سرگرم متاعهاي دنيوي شود و به
قيمت پرسيدن و چانهزدن و خريدن كاﻻهايي كه فروشندگان عرضه نمودهاند مشغول
گردد .شگفتا كه شيطان چگونه با تدارك بازارهايي كه در حريم اماكن متبرّكه برپا
ميشود ،به تاراج حال و توجه زائران ميپردازد .البتّه دامها و تيرهاي شيطان ،بر زائران
دل آگاه و عاشق مؤثّر و كارگر نيست.
دل از اغيار خالي كن چو قصد كوي او دارينظر بر غير مگشا چون هواي روي او داري
اين نكته نيز رقيقة اين حقيقت است كه در مسير زندگي انسان كه مقصد آن لقاء و

ديدار خداست ،شيطان بازار مكّارهاي از متاعهاي دنيوي برپا كرده تا راهيان زيارت
حضرت حقّ را با مشغول ساختن به داد و ستد اين متاع قليل ،از توجه و هوشياري
بازداشته و به غفلت دچار سازد .اما اين دامهاي گسترده و تيرهاي فراوان شيطان ١٠٣،بر
زائران دل آگاه حضرت معبود كارگر نبوده ١٠٤و قادر نيست آنها را از توجه به مقصد و
مقصود خويش بازدارد.
چنانكه قرآن كريم فرمود :رِجالٌ ﻻ تُلهيهِم تجاَرةٌ و ﻻ بيع عن ذكرِ اﷲِ :رادمرداني كه
هيچ داد و ستدي آنها را از ياد خدا غافل نميسازد.

١٠٥

ذاكر و مناجي در طول راه

مستحب است زائر به هنگام طي مسافت بين اقامتگاه خود تا حرم اهلبيت
به استغفار و صلوات و تسبيحات اربعه مشغول باشد و از اين طريق كدورتهاي
غفلت و معصيت را با استغفار از صفحة دل زدوده و با صلوات بر پيامبر و اهلبيت
كرامش و تسبيح و تحميد و تهليل و تكبير حضرت حقّ ،قلب خود را نورانيت بخشد
تا آمادگي دروني ﻻزم براي تشرّف به حرم آن بزرگواران در وي ايجاد شود.
هزار مرتبه شويم دهان به عطر و گﻼب

هنوز نام تو بردن كمال بيادبي است

همچنين شايسته است با توجه به عدم لياقت خود براي گام نهادن در صحن و
سرا و حضور يافتن در محضر آن واﻻمقامان عالَم خلقت ،با آن بزرگواران اين گونه
نجوا كند :و قَد اَتَيتُك يا موﻻي بعد تَقصيري و اسرافي علي نَفسي معتَذراً نادماً منكَسراً
مستَقيﻼً مستَغفراً منيباً مقرا مذعناً معتَرِفاً ﻻ اَجِد مفَرا مما كانَ منّي و ﻻ مفزَعاً اَتَوجه الَيه
في اَمري غَيرَ قَبولك عذري و ادخالك اياي في سعةِ رحمتك .يا موﻻي فَاقبل عذري
وارحم شدةَ ضُرّي و فُكﱠني من شَد وثاقي :اي موﻻي من ،پس از كوتاهيهايم در
فرمانبرداري از شما و زيادهرويهايم در نافرماني شما ،عذرخواه و پشيمان و درهم شكسته و

عفوخواه و آمرزش طلب و توبه كننده و اقرار كننده به جرائم و پذيرندة مجرميت خويش و
معترف به تقصيرهايم ،به نزد تو آمدهام در حالي كه جز اينكه تو عذرم را بپذيري و مرا در

رحمت و مهر بيكران خويش وارد كني ،هيچ گريزگاهي از آنچه از من سر زده است و هيچ
١٠٣ـ نهج البﻼغه ،خطبة .١٢٩
١٠٤ـ سورة حجر ،آية  ٤٢و سورة نحل ،آية  ٩٩و سورة اسراء ،آية .٦٥
١٠٥ـ سورة نور ،آية .٣٧

پناهگاهي كه بدان روي آورم ،ندارم.اي موﻻي من ،پس عذرم را بپذير و بر شدت زيانكاريم

بر من ترحم نما و مرا از بندهاي گناه و غفلت و محبت دنيا و آمال و آرزوهاي پوچ دنيوي

كه به شدت مرا به بند كشيده رهايم ساز ١٠٦.و نيز اين گونه زمزمه كند كه :يا موﻻي قَد
رجع عبدك اﻵبِقُ الَيك .هل يرجِع العبد اﻵبِقُ اﻻ الي موﻻه ،اَم هل يجيرُه من سخَطه اَحد
سواه :اي موﻻي من ،اكنون اين بندة گريزپاي تو است كه به سويت بازگشته و آيا بندهاي كه
گريخته است ،به جايي جز درگاه موﻻي خويش ميتواند بازگردد ،يا احدي جز موﻻي او

كسي او را از خشم موﻻيش پناه تواند داد؟

١٠٧

زائر در درگاه مزور

به اين حقيقت
زائر به هنگام نظر افكندن به در صحن مطهر پيامبر و ائمه
درهاي خدايند .چنانكه ذيل آية :لَيس البِرﱡ بِاَن تَأتوا
توجه ميكند كه خود اهلبيت
البيوت من ظُهورِها ولكنﱠ البِرﱠ منِ اتﱠقي وأتوا البيوت من اَبوابِها :نيكي به اين نيست كه از
پشت به خانهها وارد شويد ،بلكه نيك كسي است كه تقوا پيشه كند .و از درها به خانهها
وارد شويد.

١٠٨

از اميرالمؤمنين

روايت شده است كه :ما آن خانههايي هستيم كه

خداوند امر كرده كه از درها به آن وارد شوند .درهاي خدا و خانههاي خدا ماييم كه از آن

بر او وارد ميشوند .پس هركس با ما بيعت كرد و به وﻻيت ما اقرار نمود ،از درها به خانه
وارد شده است و هر كس با ما مخالفت كرد و ديگران را بر ما ترجيح داد ،از پشت به
خانهها وارد شده است.اگر خداي عزّ و جلّ ميخواست ،خودش را به مردم ميشناساند تا او

را بشناسد و از درش بر او وارد شوند ولكن ما اهلبيت را درها و راه و مسير خود ،و دري

كه از آن بر او وارد شوند قرار داد ١٠٩.و از امام باقر
صلوات اﷲ عليهم اجمعين درها و راه خدايند.

١١٠

روايت شده كه فرمود :آل محمد

اين نكتة ظريف شايان دقّت است كه تمامي ارزش و فائدة در به اين است كه
خود را در برابر عابر به كنار ميكشد ،بر خﻼف ديوار كه در برابر عابر سد ميشود و
خود را به رخ عابر ميكشد .لذا كسي ميتواند باب اﷲ باشد كه به فنا رسيده و
١٠٦ـ اقتباس از دعاي كميل اميرالمؤمنين

١٠٧ـ اقتباس از مناجات التّائبين امام سجاد

)محدث قمي ،مفاتيح الجنان ،دعاي كميل(.

)محدث قمي ،مفاتيح الجنان ،مناجات اول از مناجاتهاي خمس

عشر(.

١٠٨ـ سورة بقره ،آية .١٨٩
١٠٩ـ عبد علي بن جمعه ،تفسير نور الثّقلين ،ذيل آية  ١٨٩سورة بقره ،ج  ،١ص .١٧٧
١١٠ـ همان.

خودنمايي و جلوه فروشي نكند و در پي مريد جمع كردن نباشد .نمونة بارز اين فنا را
در خود قرآن كريم ميتوان ديد كه در عين اينكه آيات آن از دو لب مبارك پيامبر
خارج شده است ،به هنگام خواندن قرآن ،قاري مطلقاً وجود آن حضرت را
اكرم
احساس نميكند و خود را بيواسطه ،مواجه با سخن خدا مييابد .اين فنا و نيستي و
فقر مطلق وجودي در پيشگاه خداوند است كه از آن به عبوديت محض تعبير ميشود
و در آية نخست سورة اسراء و در تشهد نماز ،بدان تصريح شده است .سبحانَ الﱠذي
اَسري بِعبده لَيﻼً :منزّه است خدايي كه عبد خويش را شبانه به معراج برد .و اَشهد اَنﱠ م حمداً
عبد و فرستادة خداوند است .همين فناي
عبده و رسولُه :شهادت ميدهم كه محمد
تام است كه محمد و آل محمد صلوات اﷲ عليهم اجمعين را تنها درهاي به سوي خدا
قرار داده است كه حتّي پيامبران اولوالعزم نيز از طريق آنها به خدا راه مييابند.
پيامبر اكرم در شأن اميرالمؤمنين صلوات اﷲ عليهما و آلهما فرمود :اَنَا مدينَةُ العلمِ
و علي بابها؛ فَمن اَراد المدينَةَ و الحكمةَ فَليأتها من بابِها :من شهر علمم و علي در آن
است؛ پس هركس قصد اين شهر و طلب حكمت كند بايد از در آن وارد شود ١١١.نيل
به اين مقام بابيت ،ناشي از فاني بودن آن حضرت در برابر پيامبر اكرم
اميرالمؤمنين
اين گونه به آن تصريح
صلوات اﷲ عليهما و آلهماست كه خود اميرالمؤمنين
١١٢
حمد :من بندهاي از بندگان محمدم.
نمودند كه :اَنَا عبد من عبيد م 

اذن دخول و ادب ورود

شايسته است زائر با رسيدن به در صحن ،سر بر چهارچوب در نهد و با توجه ،به
خواندن اذن دخول بپردازد و اجازة ورود به بارگاه قدس آن بزرگواران را تقاضا كند .به
زائر صاحب دل توصيه ميشود كه اذن دخول را قبل از ورود به صحن مطهر
بخواند ،زيرا همان گونه كه ورود ميهمان به حياط منزل صاحب خانه بي
اهلبيت
اذن او پسنديده نيست ،ورود به صحن آن دردانگان جهان هستي نيز بدون اجازه
خواستن از ايشان مقتضاي ادب نميباشد.
اذن طلبيدن و اجازه گرفتن براي ورود به خانههاي پيامبر اكرم و اهلبيت
ادبي است كه خداي متعال به آن امر كرده و در قرآن كريم فرموده است :يااَيها الﱠذينَ
آمنوا ﻻ تَدخُلوا بيوت النﱠبِي اﻻّ اَن يؤذَنَ لَكُم :اي كساني كه ايمان آوردهايد ،به خانههاي

١١١ـ محدث قمي ،مفاتيح الجنان ،دعاي ندبه.
١١٢ـ كليني ،كافي ،ج  ،١ص .٩٠

پيامبر وارد نشويد مگر اينكه به شما اجازه داده شود ١١٣.به مقتضاي اين تعليم قرآني است
كه زائر در آستانة ورود به پيشگاه پيامبر يا امام ،اندكي درنگ نموده و با خواندن اذن
دخول ،اجازة ورود ميگيرد.
پشت در ايستادن و اذن طلبيدن زائر ،رقيقة اين حقيقت بزرگ است كه براي راه
يافتن به پيامبر و امام ،سالك الي اللّه ،پس از به كار بستن آنچه از طاعت و عبادت و
خلوص و محبت كه در توان دارد ،بايد ادب ورزيده و در انتظار فرج و گشايش
باطني ،پشت در بايستد و انتظار كشد تا خود آن بزرگواران در را بگشايند .اصرار و
لجاجت و فشار و تقﻼّي سالك ،نه تنها راهگشا نيست و به فتح باب و راه يافتن به
حقيقت پيامبر و امام كمكي نميكند ،بلكه اغلب باعث بستهتر شدن راه و سد باب
بيشتر ميشود.
لجاجت و تقﻼّي زيادهتر از حد عبد ،ناشي از اميد بستن و اتّكا نمودن او به فعل
خود و عبادات و رياضات خويش است .و همان گونه كه قبﻼً نيز اشاره شد ،يكي از
مهمترين حجابها كه مانع از وصول سالك به مقصد ميشود ،همين مؤثّر دانستن و
مهم پنداشتن و اميد بستن و اتّكا نمودن به مجاهدات و رياضات است.
تكيه بر تقوي و دانش در طريقت كافريست راهرو گر صد هنر دارد توكّل بايدش
عﻼوه بر اين ،مؤثّر دانستن و كارساز پنداشتن طاعات و عبادات خويش ،سالك
تازه كار را به رياضتهاي افراطي ميكشاند ،و اين خروج از حد اعتدال در عبادات و
رياضات ،ثمري جز رنجوري و بيماري جسم و روح و ناتوان شدن از ادامة راه ،از يك
سو ،و خسته و دلزده شدن از سلوك الي اﷲ و بيانگيزه شدن جهت ادامه راه ،از سوي
ديگر ،براي او نخواهد داشت .در نتيجه ،تقﻼّي افراطي ،به بازماندن و محروم شدن
سالك از طي طريق و وصول به مقصد ،براي هميشه منجر ميگردد.
فشار و تقﻼّي اين سالكان براي گشوده شدن راه و باب وصول به اهلبيت
شبيه تﻼش كسي است كه ميخواهد به خانهاي وارد شود كه درِ آن به طرف بيرون باز
ميشود ،و او كه در خارج منزل قرار دارد ،براي باز كردن در ،با شدت هر چه تمامتر،
در را به سمت داخل منزل فشار ميدهد .اين فشار و تقﻼّ جز اينكه به بسته ماندن در
شدت بخشد ،ثمري نخواهد داشت .راه باز شدن در ،اين است كه دست از تقﻼّ و
فشار كشيده و در را رها كند و به ادب ،پشت در به انتظار بايستد و تقاضا كند كه
ساكنان خانه ،در را به روي او بگشايند .بنا بر اين هر گاه سالك ،در عين انجام وظايف
بندگي خويش ،از حول و قوه ،و طاعت و عبادت ،و مجاهدت و رياضت ،و علم و
١١٣ـ سورة احزاب ،آية .٥٣

معرفت خود قطع اميد كرد و اميد خود را تنها به عنايات خدا و خوبان خدا متوجه
ساخت ،و در پيشگاه آنان ادب ورزيد و به عجز و ناتواني خود ،و به ناكارآمدي
مجاهدات و رياضات و دانش و معلومات خود اعتراف كرد و با حال اضطرار و التجا،
خاضعانه و مؤدبانه از آن بزرگواران تقاضا نمود ،براي او فتح باب ميشود و خدا و
١١٤
خوبان خدا او را به درون خانه راه ميدهند.
نمونة بارز اين ادب ورزيدن و اذن طلبيدن و انتظار فرج كشيدن را ،در وجود
سلمان فارسي رضوان اﷲ تعالي عليه ميتوان مشاهده كرد .ثمرة اين ادب و اذن و
در را به روي او گشوده و او را محرم خويش ساختند و
انتظار او بود كه اهلبيت
به درون خانه بردند و به مقام سلمانُ منّا اَهلَ البيت :سلمان از ما اهلبيت است ١١٥مفتخر
ساختند.
در نقطة مقابل بزرگاني چون سلمان فارسي ،به كساني ميتوان اشاره كرد كه پس
براي گشودن درِ خانة آن حضرت ،از ادب دست شسته و
از رحلت پيامبر اكرم
به زور و فشار متوسل شدند و در را به آتش كشيده و با ضربات لگد شكستند و دختر
داغدار پيامبر خدا را بين در و ديوار تحت فشار قرار داده و مضروب و مجروح
١١٤ـ تا اين آمادگي به نحو كامل براي سالك حاصل نشود ،حجابها برطرف نشده و در به روي او گشوده
نخواهد شد؛ و به محض حصول اين آمادگي ،بيدرنگ و بدون لحظهاي تأخير ،براي او فتح باب ميشود .اين يكي

از مصاديق اجل است كه قرآن كريم در مورد آن ميفرمايد :لكُلﱢ أُمةٍ أجلٌ فَاذا جاء أجلُهم ﻻيستَأخرونَ ساعةً و

ﻻيستَقدمونَ :براي هر امتي اجلي است ،پس آنگاه كه اجلشان فرا رسد نه لحظهاي تأخير نموده و نه لحظهاي پيشي
خواهند گرفت) .سورة اعراف ،آية .(٣٤

علّت اينكه گشوده شدن ابواب غيب بر روي سالك ،به فرا رسيدن اجل مقيد گرديده ،اين است كه از يك سو ،اگر
پيش از آمادگي كامل سالك ،براي او فتح باب شود ،چون سالك هنوز نارس و ناقص است ،ممكن است اين
موفّقيت را نتيجه تقﻼّ و تﻼش خود پنداشته و از رب خود غافل شود و در معرض غرور و ادعا قرار گيرد .در نتيجه

به جاي اعتﻼ و قرب ،به انحطاط و بعد از خدا دچار شود .از سوي ديگر ،چون به تأخير افتادن فتح باب براي كسي

كه آمادگي كامل در او ايجاد شده است نيز خﻼف حكمت است ،مربي حكيم ،سالكي را كه به آمادگي كامل نايل

شده است ،بيهوده پشت در منتظر نگاه نميدارد .رب خبير سالك ،همچون قابله و ماماي دانائي است كه زمينة

زايمان و تولّد نوزاد را در زماني فراهم ميكند كه جنين به كاملترين مرحلة رشد خود رسيده است .زيرا اگر طفل
زودتر از آن از رحم مادر خارج شود ،نارس و ناقص بوده و اگر خروج وي از رحم مادر از آن زمان به تأخير افتد،

در معرض آسيب و حتّي مرگ قرار ميگيرد .و يا همچون باغبان دانايي است كه ميوهها را دقيقاً در زماني كه كامﻼً

رسيدهاند از درخت ميچيند .زيرا به خوبي آگاه است كه اگر آنها را اندكي زودتر بچيند ،هنوز كال و نارس بوده ،و
اگر مدتي ديرتر براي چيدن آنها دست به كار شود ،فاسد و دچار پوسيدگي ميشوند.

١١٥ـ مجلسي ،بحار اﻻنوار ،ج  ،٢٢ص .٣٢٦

ساختند و نوة پيامبر اكرم را در رحم مادر بزرگوارش به شهادت رساندند و با هجوم به
را دستگير نموده و با خود بردند .اين جسارتها و
درون خانه ،اميرمؤمنان
جنايتها و به اتّكاي زور و فشار عمل كردنها براي مرتكبان آن ،ثمري جز لعن و
١١٦
نفرين ابدي خدا و مﻼئكه و همة مؤمنان و صالحان ،به بار نياورد.
تمامي اين وقايع تلخ و دردناك
زائر هنگام مشاهدة درِ صحن مطهر اهلبيت
را به خاطر ميآورد و از يك سو ،قلبش ماﻻمال اندوه و غم و ديدگانش غرق اشك
ماتم ميشود ،و از سوي ديگر ،با ادب ورزيدن و خضوع هرچه بيشتر ،صف خود را از
مسببان و مباشران آن جنايت هولناك جدا ميسازد.

اذن دخول و شوق ورود

روح و سرّ خواندن اذن دخول ،احضار قلب و برانگيختن شوق و رغبت ،و قبل از
پيكر ظاهري ،دل را به پيش فرستادن است؛ زيرا رمز پذيرفته شدن هر عمل نزد هر
كس اين است كه انجام دهنده ،آن را از سرِ ميل و رغبت و نه با اكراه يا براي منّت
نهادن انجام دهد .لذا اگر بخواهند چيزي را با اكراه و منّت نهادن به كسي بدهند ،او آن
را نميپذيرد و تنها چيزي را خواهد پذيرفت كه تقديم كنندة آن ،با ميل و رغبت و
اشتياق آن را اهدا نمايد .خدا و خوبان خدا نيز تنها پذيراي اعمالي ميباشند كه انجام
دهندة آن ،با رغبت و شوق آن را انجام دهد .مشروط بودن مقبوليت اعمال به وﻻيت،
كراراً مورد تأكيد قرار گرفته ،ناظر بر همين
كه در احاديث و روايات اهلبيت
نكته است .عمل بدون وﻻيت يعني عملي كه از سر محبت و رغبت نيست .بنابراين در
هر عمل واجب و مستحب ،شخص انجام دهنده ،براي اينكه عملش مقبول واقع شود
و به بيان ديگر براي اينكه از آثار و بركات آن بهرهمند گردد ،بايد پيش از مبادرت به
آن ،محبت و عشق به كسي كه عمل را براي او انجام ميدهد و شوق و رغبت به انجام
آن عمل را در خويش زنده و تشديد نمايد.
حقيقت دين چيزي جز محبت نيست و كسي كه محبت ندارد از حقيقت دين
ميفرمايند :هلِ الدينُ اﻻﱠ الحب ...اَلدينُ هو الحب و الحب هو
محروم است .امام باقر
الدينُ :آيا دين چيزي جز محبت هم هست؟ ...دين همان محبت و محبت همان دين

١١٦ـ در بخش لعن و تبرّي در فصل دوم كتاب )ص  ،(٢٠٠اسناد فراوان اقرار علماي بزرگ اهل سنّت را بر وقوع
اين فجايع هولناك به زعامت و مباشرت زادة ابيقحافه و زادة خطّاب ذكر كردهايم.

است ١١٧.بنابراين عملي حقيقت ًا ديني است كه برخاسته از عشق و محبت باشد و از
فرمودند :ﻻ نَعبده اﻻّ حباً و هذا مقام مكنونٌ ﻻ يمسه
همين رو است كه امام صادق
اﻻﱠ المطَهرونَ :ما خداوند را جز از سر محبت و عشق عبادت نميكنيم و اين مقام مخفيي
است كه جز پاكان به آن دسترسي ندارند ١١٨.و در جاي ديگري فرمودند :قَوم عبدوا اﷲَ
عزﱠ و جلﱠ حباً فَتلك عبادةُ اﻻَحرارِ و هي اَفضَلُ العبادةِ :گروهي خداي عزّ و جلّ را از سر
محبت و عشق عبادت ميكنند ،پس آن عبادت آزادگان و برترين عبادت است ١١٩.و پيامبر
نيز فرمودند :اَفضَلُ النّاسِ من عشَقَ العبادةَ :برترين مردم كسي است كه به
اكرم
عبادت عشق ورزد.

١٢٠

طاعت و عبادتي كه از سر عشق و محبت صورت نگيرد عملي بيروح است و
همچون جسد فاقد روح ،بياثر و بيخاصيت است .طاعت و عبادتي قادر است مركب
سير انسان به سوي خدا و سبب دستيابي انسان به قرب و لقاي الهي شود كه برخاسته
از عشق و محبت شخص به خداوند باشد .زيارت و سﻼمي ميتواند موجب نيل زائر
شود كه از عشق و محبت زائر به آن
به بركات ذكر شده براي زيارت اهلبيت
بزرگواران ناشي شده و با شوق و رغبت تمام انجام شود.
اندكي با خود
بر اين اساس ،زائر در آستانة ورود به صحن و سراي اهلبيت
ميانديشد كه در آستانة نيل به چه سعادت عظيم و تشرّف به محضر چه محبوب
واﻻمقامي است .از اين طريق شوق ديدار و زيارت در او اوج ميگيرد و در نتيجه،
پيش از آنكه پيكر او وارد بارگاه شود ،دل او به درون پر ميكشد و اشك شوق از
ديدگانش جاري ميگردد .در برخي روايات وارده در مورد اذن دخول حرم
تأكيد شده است كه زائر توقّف در آستانة حرم را آن قدر ادامه دهد كه نم
اهلبيت
به زائر ،براي
اشك شوقي ديدگان او را تر سازد و اين عﻼمت اجازه دادن اهلبيت
١٢١
ورود به حرم است.
پس از خواندن اذن دخول و اوج گرفتن اشتياق زائر به تشرّف و ورود ،زائر در
حالي كه سر بر آستانة در نهاده است به موﻻي خويش عرض ميكند:
مرا مران كه سگي سر بر آستان توام
من ار چه هيچ نيم هر چه هستم آنِ توام
١١٧ـ مجلسي ،بحار اﻻنوار ،ج  ،٦٩ص .٢٣٨
١١٨ـ عبداﷲ جوادي آملي ،اسرار عبادات ،ص .٨٢
١١٩ـ مجلسي ،بحار اﻻنوار ،ج  ،٧٠ص .٢٥٥
١٢٠ـ مجلسي ،بحار اﻻنوار ،ج  ،٧٠ص .٢٣٥
١٢١ـ مجلسي ،بحار اﻻنوار ،ج  ،٩٨ص .١٩٩

و عرضه ميدارد:
قبولم نما گرچه آلودهام
من از كودكي عاشقت بودهام
و نيز عرض ميكند:
خواجه مگر بندة سياه ندارد
گرچه سيه رو شدم غﻼم تو هستم
و آن گاه با خواندن اين دعاي قرآني به صحن گام مينهد :رب اَدخلني مدخَلَ
صدقٍ و اَخرِجني مخرَج صدقٍ واجعل لي من لَدنك سلطناً نَصيراً :پروردگارا مرا با صدق
در اين بارگاه وارد ساز و با صدق از اين بارگاه بيرون آور و در اين ميانه ،از جانب خودت

براي من حامي و ياوري قرار ده ١٢٢.و خطاب به صاحب آن صحن و سرا عرض ميكند:
يا محسنُ قَد اَتاك المسيء ،و قَد اَمرت الُمحسنَ اَن يتَجاوز عنِ المسيء ،فَتَجاوز عن قَبيحِ
ما عندي بِجميلِ ما عندك يا كَريم :اي صاحب احسان و كرم ،بندهاي بدكار به نزدت آمده
است ،و تو خود به محسنان امر فرمودي كه از بدكاران بگذرند ،پس كريما ،تو نيز به يمن
جمال و نيكويي خويش از زشتي و بدي من درگذر.

١٢٢ـ سورة اسراء ،آية .٨٠

١٢٣ـ مجلسي ،بحار اﻻنوار ،ج  ،٨١ص .٣٧٥

١٢٣

در حرم چگونه باشيم و چه كنيم؟
به هنگام حضور در
در اين بخش ابتدا به اين امر ميپردازيم كه زائر اهلبيت
محضر آن بزرگواران ،شايسته است چه نكاتي را مراعات كند .آن گاه همراه با زائر
عاشق ،به حرم وارد ميشويم و حال و مقال او را به نظاره مينشينيم.

توجه و حذر از غفلت

نخستين نكته ﻻزم الرّعايه اين است كه زائر در زمان حضور در حرم ميبايست
توجه خود را به اينكه در محضر چه عزيز عظيم القدري ميباشد حفظ نموده و حتّي
يك لحظه نيز از آن غافل نگردد .زيرا بسيار دور از ادب است كه اين دردانگان عالَم
خلقت به شخصي اجازه حضور و ديدار دهند و شخص ديدار كننده به هنگام حضور،
بر
توجهش به چيز ديگر و دلش در جاي ديگري باشد .در شرايطي كه اهلبيت
مكنونات و خطورات قلبي زائر واقفند ،چه جسارتي باﻻتر از اينكه زائر در محضر
ايشان توجه به چيزهاي ديگر را بر توجه به آن محبوبان و نازنينان عالَم ترجيح دهد.
گرچه ممكن است بسياري از زائران هنوز بدان مرتبت دست نيافته باشند كه به
آن بزرگواران را ببينند ،لكن ﻻاقل بايد در اين مرتبه
هنگام تشرّف در حرم اهلبيت
باشند كه آن واﻻمقامان را ناظر بر ظاهر و باطن خويش بدانند.
چه نكوهيده و نازيباست كه هنگامي كه نگاه و توجه عنايتآميز اهلبيت
متوجه زائر شده ،نگاه و توجه او به سوي چيز ديگري باشد و از اين فيض عظيم كه
شامل حالش گشته ،بيبهره و محروم ماند.
شايد كه نگاهي كند آگاه نباشيد
يك چشم زدن غافل از آن ماه نباشيد

***
اگر توصيه شده است كه :زر فَانصرِف :زيارت كن و سپس بازگرد .رمزش در همين
نكته است كه غفلت از آن بزرگواران در محضر ايشان ،جسارتي بزرگ و كاري بسيار
زشت و نكوهيده است ،و چون به طول انجاميدن مدت حضور در حرم ،ممكن است
زمينهساز چنين غفلتي در برخي از زائران شود ،توصيه شده كه زائر پس از انجام
را ترك كند.
زيارت ،حرم اهلبيت
نكتة فوق رقيقة اين حقيقت است كه انسان مؤمن ميبايست در همة لحظات عمر
و همة عرصههاي زندگي ،خود را در محضر خدا و خوبان خدا بداند و اگر هنوز چشم
دل او باز نشده كه به هر سو رو كند ١٢٤،آن عزيزان را به ديدة دل ببيند ١٢٥،ﻻاقل توجه
داشته باشد كه همواره در منظر آن شاهدان هميشه حاضر قرار دارد و آنان او را
ميبينند .چنانكه قرآن كريم در بيان همين حقيقت ميفرمايد :قُلِ اعملوا فَسيرَي اﷲُ
عملَكُم و رسولُه والمؤمنونَ :بگو عمل كنيد كه خدا و رسول خدا و مؤمنان ،آن را
ميباشند ١٢٧.و پيامبر
ميبينند ١٢٦.بنا بر احاديث ،مقصود از مؤمنان در اين آيه ائمه
ميفرمايند :اُعبد اﷲَ كانﱠك تَراه ،فَان لَم تَكُن تَراه فَانﱠه يراك :چنان بندگي خدا
اكرم
كن كه گويي خداوند را ميبيني ،پس اگر )هنوز بدان مرتبت نرسيدهاي و( او را نميبيني،

)ﻻاقل با اين احساس به بندگي بپرداز كه در منظر و مرآي خداوند قرار داري و( او تو را

ميبيند ١٢٨.اگر شخص همين توجه را حفظ كند كه در همه حال خداوند ناظر بر درون
و برون اوست ،اين احساس چنان ادب و حيايي بر او مستولي ميسازد كه شرم ميكند
در خلوت و جلوت ،در فكر و دل ،و در قول و فعل ،مرتكب زشتيي شود كه خﻼف
ادب حضور در محضر و منظر الهي باشد .در نتيجه ،اين شرم و حيا او را از تمام
معاصي و آلودگيها محفوظ ميدارد.

آرامش و متانت و ادب

بر زائر ضروري است
دومين نكتهاي كه عنايت به آن در محضر اهلبيت
نتيجة نكتة نخست است ،يعني مراعات آرامش و متانت و ادب و پرهيز از آنچه
١٢٤ـ سورة بقره ،آية .١١٥
١٢٥ـ نهج البﻼغه ،خطبه .١٧٩
١٢٦ـ سورة توبه ،آية .١٠٥

١٢٧ـ عبد علي بن جمعة ،تفسير نور الثّقلين ،ذيل آية  ١٠٥سورة توبه.
١٢٨ـ مجلسي ،بحار اﻻنوار ،ج  ،٣٥ص  ٣٠٤و ج  ،٦٩ص .٣٧٩

درخور آن محضر واﻻ نبوده و مورد كراهت آن بزرگواران است .زائر هنگام حضور در
ميبايست به دقّت مراقب ظاهر و باطن خود بوده و تمامي
حرم پيامبر و ائمه
اجزاء وجود خويش را تحت كنترل داشته باشد كه خداي ناكرده چيزي كه شايستة آن
محضر سراپا نور و كمال نيست ،و افكار و اخﻼق و رفتار و گفتاري كه مورد پسند و
نميباشد ،از او سر زند.
رضايت اهلبيت
هر محب و عاشقي به هنگام راه يافتن به نزد محبوب و معشوق خويش ،سعي
ميكند خود را آراسته و معطّر ساخته و دسته گلي و هديهاي دوست داشتني همراه
نيز با افكار و احساس و اخﻼق زيبا و
ببرد .بنا براين شايسته است زائر اهلبيت
رفتار و گفتار دوست داشتني و معطّر به عطر عشق و محبت خدا و خوبان خدا ،در
محضر آن بزرگواران حضور يابد .زائر ميبايست به هنگام حضور در حرم ،از گفتن
هرگونه سخن بيهوده به شدت اجتناب ورزد و از اشتغال به حرف دنيا پرهيز كند.
خصوصاً به دقّت مراقب باشد كه خداي ناكرده در زمان حضور در حرم ،دست و زبان
و ديده او به معصيت آلوده نشود و پوشش و آرايش او گناهآلود و مورد كراهت
نباشد.
اهلبيت
آنان كه شامة روحشان باز است ،به خوبي ميدانند كه هر يك از تراوشات
وجودي انسان ،از فكر و خيال و گفتار و رفتار ،رايحه و بويي دارد .لذا چه نكوهيده و
ناپسند است كه زائري به جاي عطر دلانگيز افكار و احساس و سخن و رفتارهاي
الهي ،با تعفّن و بوي مشمئز كنندة انديشه و احساس و اعمال و گفتارهاي معصيتآلود
حاضر شود.
نزد اهلبيت
دل نگهداريد اي بيحاصﻼن
پيش اهل تن ادب بر ظاهر است

***
***

در حضور حضرت صاحبدﻻن
پيش اهل دل ادب بر باطن است

كه ساكنان درش محرمان پادشهند
قدم منه به خرابات جز به شرط ادب
اين نكته نيز رقيقة حقيقت بزرگتري است و آن اينكه انسان مؤمن به هنگام طي
طريق زندگي ،ميبايست متانت و وقار و آرامش و طمأنينه و ادب و تواضع را در
زندگي پيشه كرده و انديشههاي پاك و مطهر و حسن ظنّ و مثبتنگري را در خود
نهادينه سازد و همواره به دقّت مراقب خطورات قلبي و ذهني و حاﻻت دروني و رفتار
و گفتار ظاهري خويش باشد و از اينكه در ظاهر و باطن او چيزي وجود داشته باشد

كه خداوند از آن كراهت داشته و آن را نپسندد ،به شدت اجتناب ورزد .آنچه تحت
عنوان آداب شرع از آن نام برده ميشود چيزي جز به مقتضاي ادب رفتار كردن در
محضر پروردگار و پرهيز از آنچه بر خﻼف ادب ميباشد نيست .مؤدب بودن به اين
ادبها است كه الطاف خاص الهي را شامل حال بنده ميسازد.
بيادب محروم ماند از لطف رب
از خدا خواهيم توفيق ادب

صداي آهسته و كوتاه

سومين نكتهاي كه رعايت آن توسط زائر شرط ادب است ،با صداي آرام سخن
گفتن در محضر ايشان و بلند نكردن صدا در گفتگوي با آن بزرگواران است .زائر به
مقتضاي ادب ،چه هنگام خواندن زيارتنامه و چه در راز دل گفتنهاي شخصي خود با
امام و چه در مكالمه با خادمان و ديگر زائران در حرم ،بايد از صداي كوتاه و آهسته
استفاده كند .قرآن كريم در همين زمينه به مؤمنان تذكّر ميدهد كه :يا اَيها الﱠذينَ آمنوا
ﻻ تَرفَعوا اَصواتَكُم فَوقَ صوت ال ﱠنبِي و ﻻ تَجهروا لَه بِالقَولِ كَجهرِ بعضكُم لبعضٍ اَن تَحبطَ
اَعمالُكُم و اَنتُم ﻻ تَشعرونَ .انﱠ الﱠذينَ يغُضّونَ اَصواتَهم عند رسولِ اﷲِ اولئك الﱠذينَ امتَحنَ
اﷲُ قُلوبهم للتﱠقوي ،لَهم مغفرَةٌ و اَجرٌ عظيم :اي مؤمنان صدايتان را از صداي پيامبر باﻻتر
نبريد و همان طور كه با يكديگر بلند سخن ميگوييد با او بلند سخن نگوييد ،كه بي آن كه
خود متوجه باشيد اعمالتان تباه ميشود .آنان كه نزد رسول خدا آهسته سخن ميگويند همان

كساني هستند كه خدا دلهايشان را به پرهيزگاري آزموده است و براي آنها آمرزش و اجر

بزرگي است.

١٢٩

عﻼوه بر اينكه خﻼف ادب است ،مزاحم
بلند سخن گفتن در حرم معصومين
تمركز خاطر ديگر زائران نيز ميباشد و نوعي ايذاء و اذيت ايشان بشمار ميرود.
حقيقتي كه رقيقة آن صدا بلند كردن است ،ادعاي فهم باﻻتر و درك درستتر و
حتّي پايبندي بيشتر به دين و احكام الهي و در نتيجه منزلت و جايگاه رفيعتر از پيامبر
داشتن است ،كه متأسفانه نمونههاي متعددي از آن ،در بين اصحاب پيامبر و
و ائمه
مشاهده ميشود.
ائمه

ادب ،فروتني و خدمت به خدام و زوار

چهارمين نكتهاي كه مراعات آن توسط زائر به هنگام حضور در حرم اهلبيت
ﻻزم است ،ادب ورزيدن و فروتني نمودن نسبت به زوار و خدام آن بزرگواران است؛
زيرا ادب ورزيدن و كوچكي كردن نسبت به زائران و خادمان پيغمبر و ائمه
١٢٩ـ سورة حجرات ،آيات  ٢و .٣

درواقع ادب ورزيدن و اظهار كوچكي نسبت به خود آن بزرگواران است.
مرا عهدي است با جانان كه تا جان در بدن دارمهواداران كويش را چو جان خويشتن دارم
بر همين اساس شاعر از زبان مجنون چنين سروده است:
و أحتَملُ اﻷصاغرَ و الكبارا
أذلﱡ ﻵلِ لَيلي في هواها
به عشق ليلي ،نسبت به تمام اعضاي خاندان و قبيلة او فروتني و كوچكي ميكنم و

كوچك و بزرگ آنها هرچه با من كنند را پذيرا و عهدهدار ميشوم.

بنابراين حتّي اگر سخن تند و نامهربانانه و يا رفتار ناشايست و غير مﻼطفتآميزي
از سوي يكي از خدام و يا ديگر زائران ،نسبت به زائر سر زد ،شايسته است به عشق
بزرگواراني كه اين خادمان و زائران ،به آنها منسوبند ،آن را به گوارائي تحمل كرده و از
هرگونه عكسالعمل تند و يا حتّي گﻼيهآميز ،خودداري ورزد.
همچنين اگر خادم يا زائري به او امري كرد يا انجام كاري را از وي خواست ،آن
را مغتنم شمرده و مؤدبانه و فروتنانه ،با روي خوش و لب خندان ،به انجام آن خواسته
بپردازد .مثﻼً اگر خادمي به او گفت كه اينجا نايست يا از اينجا برخيز و جاي ديگري
بنشين ،يا زائري از او خواست كه جايي براي نشستن يا نمازگزاردن براي من باز كن و
يا قرآن و مفاتيح يا زيارتنامه و مهري برايم بياور يا جام آبي به من بده ،اين
خدمتگزاري و فرمانبرداري را به ديدة منّت پذيرا شده و با روي باز و دل خوش از آن
استقبال كند .همين ادب ورزيدن و فروتني كردن و خدمت نمودنهاي به ظاهر كوچك
چنان ارزشمند و گرانبهاست ،كه در قبال آن،
و كم اهميت ،در نظر پيامبر و ائمه
زائر را مورد عنايت و الطاف ويژه و عظيم خويش قرار ميدهند .در نتيجه ،يك خدمت
كوچك ،حتّي ممكن است به اندازة هفتاد سال عبادت در تعالي و تكامل زائر اثر
بگذارد.
اين نكته نيز پرتويي از يك حقيقت بزرگتر است و آن اينكه انسان مؤمن كه در
زندگي خويش رهرو طريق لقاء و ديدار حضرت حقّ است ،در مقام عشق و محبت به
خداوند ،ميبايست نسبت به همة خلق خدا ،همين ادب و فروتني و خدمتگزاري را
پيشه كند .از اين راه عنايت و الطاف خاص الهي شامل مؤمن ميگردد و در راه قرب و
وصال حضرت حقّ ،چنان او را به پيش ميبرد كه عبادتهاي چندين ساله نخواهد
برد .رمز آيات و احاديثي كه گام برداشتن در مسير خدمت به خلق و برآوردن حوائج
ديگران را موجب ثواب هزاران حج و عمرة مقبوله دانستهاند و فروتني و ادب در برابر
خلق خدا را ماية عزّت و تعالي بيان كردهاند ،در همين نكته است.

اخذ و اغتنام پيام

نكتة پنجم هوشياري و دقّت در بهرهگيري از پيامهايي است كه از جانب
به زبان زائر يا خادمي جاري ميشود .در اين موارد چه بسا خود گوينده
اهلبيت
نيز متوجه نباشد كه پيام آن بزرگواران از زبان او ادا ميگردد .گرچه در مواردي نيز در
بين زائران و خادمان ،افراد دلآگاه و روشن ضميري هستند كه در شمار اولياي الهي
قرار داشته و آگاهانه مأموريت محوله در رساندن پيامي به زائر را انجام ميدهند.
برخي اوقات ،در حرم ،شخصي جملهاي را كه حاوي يك پيام معرفتي بلند ،يا
يك نصيحت اخﻼقي حساس و يا يك توصية عملي كارساز است به طور مستقيم به
زائر ميگويد و در برخي از موارد ،دو نفر از زوار يا خدام كه در حال گفتگو با
يكديگرند ،جملهاي بر زبانشان جاري ميشود و به گوش زائر مورد نظر ميرسد كه در
بر دارندة چنان پيام ،نصيحت و يا توصيهاي است .آنچه سبب بهرهمندي زائر از اين
است هوشياري و گيرايي نسبت به آنها و مغتنم شمردن و مهم
عطاياي اهلبيت
تلقّي كردن آنهاست.
نكتة فوق رقيقهاي از اين حقيقت است كه همة ذرات عالَم وجود و تمامي
موجودات جهان خلقت ،ابزار فعل خدايند و در نتيجه ،خداوند از طريق رفتارها و
گفتارهاي آنها براي انسان پيام ميفرستد و بهرهمندي از اين پيامها نيز مستلزم توجه و
هوشياري انسان است .بندگان دلآگاه خداوند به هرچه در عالَم ميگذرد به ديدة
عبرت مينگرند و به نيروي فكر ،از ظاهر رخدادها عبور ميكنند و پيامي كه در دل هر
حادثه است را دريافت مينمايند .خداوند بيشتر با كارهايش با خﻼيق حرف ميزند و
١٣٠
ميفرمايد :فعلُه قَولٌ :كارهاي خدا همان سخن اوست.
چنانكه اميرالمؤمنين
آنان كه به حقيقت توحيد افعالي راه يافتهاند به خوبي آگاهند كه تنها فاعل حقيقي
در عالَم خداوند است و در نتيجه ،هر فعلي از مجراي هر موجودي در عالَم واقع
ميشود ،در واقع فعل خداوند است .بنابراين هركس با تدبر در سخنان و رخدادهايي
كه با آن مواجه ميشود ،ميتواند پيامهاي الهي را درك كند .بسيار اتّفاق ميافتد كه
شخص دلآگاهي ،ارزندهترين نكات معرفتي و ارشادات سلوكي را از دل جمﻼتي كه
دو نفر كه خود اهل معرفت و سلوك نيستند و با يكديگر گفتگويي دنيوي و غافﻼنه
دارند ،دريافت ميكند ،چه رسد به اينكه يكي از اولياء اﷲ كه ناشناس و گمنام ،به
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صورت شخصي ساده و معمولي در بين خلق زندگي و آمد و شد ميكند ،در قالب
جملهاي كوتاه ولي عميق ،پيامي معرفتآموز و يا رهنمودي سازنده به او بدهد.

قصد نيابت در زيارت پيامبر و امام

نكتة ششم كه مراعات آن موجب مضاعف شدن بهرة زائر ميگردد اين است كه
زائر خود را شايستة حضور در چنان محضر عظيم و سراپا نور و طهارت و كمال
ندانسته و اين پندار را كه موجودي سراپا نقص و كاستي و آلودگي چون او ،سزاوار
زائر آن واﻻمقامان بودن باشد ،نابجا ببيند .لذا شايسته است زائر از اينكه مستقﻼ قصد
زيارت و عرض سﻼم كند منصرف شود و قصد نيابت از جانب انبيا و اوليا و خصوصاً
كند و خود را به منزلة غﻼم يا كنيزي كه حامل پيام سﻼم آن
پيامبر اكرم و ائمه
بزرگواران است قرار دهد .زائر با اين كار ،هم نهايت ادب و فروتني خويش در پيشگاه
را ابراز نموده و هم با عنايت به شدت عﻼقة مزور به ساير معصومين ،و
اهلبيت
در نتيجه عﻼقة وي به فرستادة آنان ،زمينهاي را فراهم ميسازد كه بهتر مورد استقبال و
پذيرش مزور واقع شود و عنايات خاص و ويژة وي شامل حالش گردد .در دل دوست
به هر حيله رهي بايد كرد.

ورود به حرم

زائر با رعايت نكات فوق در آستانة ورود به حرم ،بر زمين مينشيند و سر فرود
ميآورد و بر عتبه و درگاه بوسه ميزند و سر به سجدة شكر ميگذارد و از اين توفيق
عظيم كه شامل حالش شده ،از خداوند تشكّر و سپاسگزاري ميكند .آن گاه به درون
حرم گام ميگذارد.
جز زائران بيدار دلي كه هنگام ورود به حرم ،ديدة دلشان به رؤيت جمال مزور
روشن ميگردد ،ديگر زائران نيز خوب است صورت مزور را در خيال خود مجسم
ساخته و با اين احساس ،به محضر آن بزرگواران وارد شوند.

تكبير گفتن در بدو ورود

از خود آن بزرگواران رسيده ،اﷲ اكبر
يكي از آدابي كه براي زيارت اهلبيت
گفتن مكرّر در بدو ورود به محضر ايشان است .گوئيا در لحظة ورود ،زائر نگاهش به
آن واﻻمقامان ميافتد و در مقام اعجاب ناشي از مشاهدة عظمت ايشان ،بارها و بارها
اﷲ اكبر ميگويد؛ زيرا عظمت آن بزرگواران چنان است كه هر نظارهگري را به شگفت

ميآورد و بيننده را در مقام ابراز شگفتي ،به اﷲ اكبر گفتن وا ميدارد.
تعبير ديگري كه از اين اﷲ اكبر گفتن ميتوان داشت اين است كه زائر عظمت و
كبريائي خداوند را در وجود پيامبر يا ائمه كه آئينة تمامنماي اسماء و صفات الهياند
مشاهده ميكند و با ديدن آن عظمت و كبريايي ،با گفتن اﷲ اكبر مكرّر ،به بزرگي
خداوند اعتراف ميكند.
چنان
شايد رمز ديگر اﷲ اكبر گفتنهاي مكرّر اين باشد كه پيامبر و ائمه
عظيمند كه اگر كسي هوشياري و دقّت ﻻزم را حفظ نكند ممكن است با ديدن آنها،
ايشان را با خدا اشتباه بگيرد و اين همان لغزشگاه حساسي است كه به موجب
احاديث ،در بدو آفرينش احتمال لغزيدن در آن حتّي براي مﻼئكة اﷲ وجود داشت و با
ديدن حقيقت نوري اهلبيت ،در معرض لغزيدن در آن قرار گرفتند و لذا آن بزرگواران
١٣١
به تسبيح و تقديس خداوند پرداختند تا مﻼئكه متوجه شوند كه آنها خداوند نيستند.
بر اين اساس زائر مأمور شده است در بدو تشرّف به محضر آن بزرگواران ،در عين
مشاهدة تمامي اسماء و صفات خداوندي در وجود آنان ،با گفتن اﷲ اكبرهاي مكرّر،
خود را از مبتﻼ شدن به غلو و انتساب خداوندگاري به آنان مصون سازد.

عرض سﻼم و خواندن زيارت

بهتر است زائر در آغاز ديدار با مزور دقيقاً همانند اشخاصي كه در زمان حيات
ظاهري به محضر ايشان مشرّف ميشدند ،سﻼم كند و با زبان ساده و صميمي و
به
بيتكلّف ،به عرض ادب و ارادت بپردازد .خواندن زيارتنامههايي كه اهلبيت
دوستان و شيعيانشان آموختهاند نيز در واقع همين عرض سﻼم و ادب و ارادت ،لكن با
عباراتي سنجيدهتر و مؤدبانهتر است .بنابراين شايسته است زائر براي تكميل عرض
ادب و ارادت خويش ،از متون زيارات معتبر نيز بهره گيرد .لكن در اين زمينه توجه به
چند نكته ﻻزم است.
رسيده و از
نكتة نخست استفاده از متون زيارتي است كه از خود اهلبيت
نظر انتساب به آن بزرگواران ،مورد اطمينان ميباشد .اين متون به دو گروه تقسيم
ميتوان آنها را
ميشوند .اول ،زيارات جامعه كه در زيارت هر يك از اهلبيت
خواند و از معتبرترين و پرمحتواترين آنها ،يكي زيارت امين اﷲ و ديگري زيارت
كه خود آنها
جامعة كبيره است .دوم ،زيارات مخصوصه هر يك از چهارده معصوم
نيز به زياراتي كه به زمان معيني اختصاص ندارند و زياراتي كه مختص ايام خاصي
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ميباشند ،تقسيم ميشوند.
دومين نكته اينكه زائر در انتخاب متن زيارتنامه ،هم تناسب محتواي آن با حاﻻت
دروني خود را در نظر بگيرد و هم با توجه به حجم متفاوت متون زيارات ،تناسب
حجم زيارتنامه با توانايي و ظرفيت جسمي و روحي خويش را مراعات كند .پرداختن
به زيارتنامههاي طوﻻني براي كساني كه جسماً كمتواناند يا از نظر روحي هنوز
ظرفيت ﻻزم را ندارند ،موجب ميشود كه در اواسط كار خسته شوند و ذوق و حال و
توجه خويش را از دست بدهند و صرفاً با تكلّف و اجبار و براي به پايان رساندن متن
زيارتنامه ،به خواندن آن بپردازند ،كه اين امر نه تنها موجب كم و يا بيبهره شدن كار
زائر ميگردد ،حتّي ممكن است به زده شدن و بيرغبتي وي به انجام زيارت و خواندن
زيارتنامه در موارد بعد منجر شود.
آنچه گفته شد منحصر به زيارت نيست و شامل همة امور مستحب ميباشد .يعني
شرط ثمربخشي و تأثير مثبت مستحبات ،انجام آنها با شوق و رغبت است و با اكراه و
بيميلي و خستگي و بيرغبتي ،انجام دادن آنها نه تنها كم و يا بياثر است ،بلكه ممكن
است به زده شدن و بيرغبتي شخص به انجام آنها در آينده نيز منجر شود .بنابراين
هركس بايد به مقداري از اعمال مستحب بسنده كند كه توان جسمي و روحي وي به
او امكان ميدهد كه با شادابي و نشاط و شوق و رغبت آن را انجام دهد و در شرايطي
كه رغبت و شوقي به انجام امر مستحبي در خود نمييابد ،به هيچ وجه به قصد ثواب،
با تكلّف ،خود را به انجام دادن آن وادار نسازد.
نقش شوق و رغبت در تأثير طاعات و عبادات منحصر به مستحبات نيست و
شامل واجبات نيز ميگردد ،با اين تفاوت كه واجبات همچون حداقلّ آب و غذايي
است كه زنده بودن شخص به آن وابسته است ،لذا اگر اشتها و رغبتي هم در وي
نيست ميبايست به هر ترتيب كه شده خود را به خوردن و نوشيدن آن حداقل
ضروري وادار سازد؛ لكن مستحبات به منزلة خوردني و نوشيدنيهايي است كه مازاد
بر آن حداقلّ بوده و نقش تقويتي داشته و پيكر شخص را توانمند و فربه ميسازد و
بدون آنها ،ادامة حيات ،گرچه با اندامي نحيف و كمتوان ،امكانپذير است .بنابراين
ميبايست تنها در صورت وجود شوق و رغبت به سوي اعمال مستحب رفت و پيش
از آنكه كامﻼً اشباع و خسته و ملول و بيرغبت شد ،در حالي كه هنوز مقداري شوق
به ادامة آن باقي است ،از انجام آن دست كشيد ،تا هم از انجام آن عمل بهره برد و هم
شوق تكرار آن عمل در آينده را حفظ كرد.
سومين نكته اينكه به هنگام خواندن الفاظ زيارتنامه ،به معاني آنها نيز توجه داشته

باشد و با حالتي كه احساسات و مكنونات قلبي خود را در قالب آن الفاظ بيان كند،
زيارتنامه را بخواند .اين به آن معنا نيست كه بسياري از زائران كه با زبان عربي آشنايي
چنداني ندارند ،و معموﻻً معناي الفاظ زيارتنامههايي را كه ميخوانند متوجه نميشوند،
از خواندن زيارتنامه هيچ بهرهاي نصيبشان نميشود ،زيرا در صورتي كه خواندن
زيارتنامه همراه با عشق و ارادت به مزور و در مقام ابراز آن انجام ميشود و زائر
اجماﻻً بداند كه با اين الفاظ به مزور اظهار ارادت و محبت ميكند ،موجب بهرههاي
بسياري براي او خواهد بود؛ لكن اگر اين امر توأم با درك معاني الفاظ باشد ،قطعاً
ثمرات بيشتري براي زائر خواهد داشت.
نكتة چهارم اينكه به اقتضاي ادب ،در صورت عدم ضعف و بيماري ،بهتر است
زائر در حال ايستاده به خواندن زيارتنامه بپردازد و با طمأنينه و آرامش و به نحو
شمرده و آرام و با لحن مؤدبانه و با صداي كوتاه زيارتنامه را بخواند .خواندن تند و با
لحن تحكّمآميز و با صداي بلند و فريادگونه و با حالتي كه گويي صرفاً در مقام رفع
تكليف انجام ميشود ،چندان لطفي نداشته و شايستة آن محضر واﻻ نيست .همان طور
كه قبﻼً نيز گفته شد ،با صداي بلند خواندن زيارتنامه عﻼوه بر اينكه خﻼف ادب است،
موجب ايذاء ديگر زائران و از بين رفتن توجه و تمركز آنان نيز ميشود كه خود نيز
امري ناپسند و نارواست.
نكتة پنجم اينكه بهتر است زائر تمام وقت زيارت خود را به خواندن زيارتنامههاي
پي در پي اختصاص ندهد و براي راز دل گفتنهاي خويش از يك سو ،و با سكوت و
آرامش به خود مزور توجه نمودن و از حضور در محضر وي لذّت بردن از سوي
ديگر ،زماني باقي بگذارد.
نكات مربوط به خواندن زيارتنامه را به همين مقدار مختصر ميكنيم و در فصل
مطرح
سوم به تفصيل به بررسي محورهاي اساسي كه در متون زيارات اهلبيت
ميباشند ميپردازيم.

هدية زائر

شرط عشق و ارادت اين است كه زائر به هنگام بار يافتن به پيشگاه محبوب،
هرچند اندك و ناچيز ،هديهاي تقديم مزور نمايد .گرچه آن سﻼطين عالَم وجود و
خزانهداران غيب و شهود ،از هداياي خلق بينيازند؛ لكن همين هداياي كوچك
همچون ران ملخي كه موري به پيشگاه سليمان هديه نمود ،بيانگر عشق و ارادت زائر
به مزور است .هدايايي كه زائر ميتواند تقديم كند به هداياي مادي ،خدمات اهدايي و

هديههاي معنوي تقسيم ميشوند .هداياي مادي ،همان اموال و اجناسي است كه برخي
زائران اهدا ميكنند .خدمات اهدايي ،كمك به خدام در انجام كارهاي حرم ،همچون
جارو و نظافت كردن و جمعآوري و منظّم نمودن لوازم حرم ،از قبيل مهرها ،قرآنها و
كتب ادعيه ،ميباشد .هديههاي معنوي ،اعمال و عبادات مستحبي است كه زائران انجام
داده و ثواب آن را به محضر مزور پيشكش ميكنند .اين هدايا به مصداق در دل دوست
به هر حيله رهي بايد كرد ،ترفندي است كه زائر براي راه يافتن به دل محبوب خويش
به آن متوسل ميشود .لذا زائر حتّي المقدور نبايد خود را از هيچ يك از آنها محروم
سازد ،گر چه در نظر آن بزرگواران هداياي معنوي قطعاً ارزش و ارج بيشتري دارد.
شايسته است زائر با هديه كردن ثواب آيات و سور قرآن كه در حرم تﻼوت
ميكند يا نمازهاي مستحبي كه به جا ميآورد و يا اذكار و اورادي كه ميگويد ،به اين
سنّت حسنه مبادرت ورزد و از بركات بيشمار آن بهرهمند گردد ،زيرا آن بزرگواران كه
صاحب خُلق عظيم و متخلّق به اخﻼق اﷲ ميباشند ،چندين برابر آنچه به ايشان هديه
ميشود را به هديه كننده باز ميگردانند.
تقديم هدايا به هنگام زيارت ،مقدمه و تمريني است براي اينكه شخص در تمامي
و بهتر و
طول زندگي خويش ،هم براي ابراز محبت و ارادت خود به اهلبيت
بيشتر راه يافتن به پيشگاه آن بزرگواران ،و هم براي نيل به مواهب عظيمي كه در قبال
هداياي كوچك دوستانشان به آنها عطا ميكنند ،از اين شيوة پسنديده بهره جويد و هر
عمل خير ،اعم از انفاقات مادي ،خدمات اجتماعي و عبادات و اعمال معنوي مستحب
را ،به نيابت از آن بزرگواران انجام داده و ثواب آن را به پيشگاه آنان اهدا نمايد.

سﻼم مشتاقان

اين است كه به هنگام تشرّف
شرط دوستي و محبت زائر با دوستان اهلبيت
به حرم آن بزرگواران ،دوستانش را فراموش نكند و سﻼم و عرض ادب آنها را نيز به
محضر مزور تقديم نمايد؛ خصوصاً اينكه بسياري از آنان ،به عللي چون در اختيار
نداشتن امكانات و ابتﻼ به گرفتاريها و عدم فراغت ،در عين اشتياق و آرزومندي،
موفّق به تشرّف به آستان مقدس آن بزرگواران نميشوند و از زائران تقاضا ميكنند
سﻼم و پيامشان را به محضر ايشان برسانند.

گواه عاشق صادق

در جريان اين مﻼقات و ديدار ،اشكي كه از يك سو حكايت از غم ايام هجر و از

سوي ديگر روايت از شادي لحظة وصل ميكند ،به عنوان گواه صادقي بر عشق
خالصانة زائر به مزور ،در ديدگان او حلقه ميزند و بر گونههايش جاري ميگردد و با
عبارات عاشقانهاي كه زائر در مقام ابراز عشق و عرض ارادت بر زبان جاري ميسازد
در هم ميآميزد و موجب عنايت خاص مزور به وي ميشود.
و لَيلي ﻻ تَقرﱡ لَهم بِذاكا
و كلﱞ يدعي وصﻼ بِلَيلي
تَبينَ من بكي ممن تَباكي
اذا جرَت الدموع علَي الخُدود
همه مدعي دست يافتن به وصال ليلياند ،در حالي كه خود ليلي بر اين امر معترف

نبوده و آن را تأييد نميكند .وقتي كه اشكها بر گونهها جاري ميشوند ،كسي كه به راستي
ميگريد از كسي كه تظاهر به گريستن ميكند متمايز ميشود.

راز دل گفتن و عرض حال كردن

زائر از سوئي با دستيابي به حضور در محضر موﻻي خويش ،به آرزوي قلبي خود
ميرسد و به زبان دل ابراز ميدارد:
دولت صحبت آن مونس جان ما را بس
يار با ماست چه حاجت كه زيادت طلبيم
آرزوي دگرم غايت بيانصافي است
در دياري كه تويي بودنم آنجا كافيست
و از سوي ديگر به اقتضاي تهيدستي و افتقار و دلدادگي و اشتياق ،عرض نياز
نموده و تمنّاي عنايت ميكند و به موﻻي خويش عرضه ميدارد:
كه جز وﻻي توام نيست هيچ دستاويز
فقير و خسته به درگاهت آمدم ،رحمي
و به ميزبان كريم خويش ابراز ميدارد:
منَ الحسنات و القَلبِ السليمِ
وفَدت علَي الكَريمِ بِغَيرِ زاد
اذا كانَ الوفود علَي الكَريمِ
و حملُ زاد اَقْبح كُلﱡ شَيء
بي هيچ توشهاي از اعمال نيك و دل پاك و سالم ،بر شخص كريم وارد شدهام .و آن

گاه كه انسان بر شخص كريمي وارد ميشود ،زشتترين چيز همراه بردن توشه است.

و همانند برادران يوسف علي نبينا و آله و عليه السﻼم ،به موﻻي خويش كه از
همة يوسفان عالَم دل ربوده است ،نيازمندانه و عذرخواه از كوتاهيها و خطاهاي خود
اظهار ميدارد :يا اَيها العزيزُ مسنا و اَهلَنَا الضﱡرﱡ و جِئنا بِبِضاعةٍ مزجاةٍ ،فَاَوف لَنَا الكَيلَ و
تَصدقَ علَينا ،انﱠ اﷲَ يجزِي المتَصدقينَ .تَاﷲِ لَقَد آ َثرَك اﷲُ علَينا و ان كُنّا لَخاطئينَ) .يا
مولينا( استَغفرلَنا ذُنوبنا انّا كُنّا خاطئينَ :اي عزيز مصر وجود ،به ما و خاندان ما سختي
رسيده و اينك با بضاعتي اندك به نزدت آمدهايم ،به ما پيمانهاي كامل عطا نموده و بر ما
تصدق كن كه خدا بخشش كنندگان را دوست ميدارد .به خدا سوگند كه خداوند تو را بر ما

برتري داده است و ما بيترديد از خطاكارانيم) .اي موﻻي ما( براي گناهانمان در حقّ ما

طلب مغفرت كن كه ما از خطا پيشهگانيم ١٣٢.و شرمسار و پوزشخواه از گناهان خويش
ابراز ميدارد:
از بد حادثه اينجا به پناه آمدهايم
ما بدين در نه پي حشمت و جاه آمدهايم
كه در اين بحر كرم غرق گناه آمدهايم
لنگر حلم تو اي كشتي توفيق كجاست
كه به ديوان عمل نامه سياه آمدهايم
آبرو ميرود اي ابر خطاپوش ببار
و به آن بزرگواران كه اهل خانوادهاي هستند كه سه روز پياپي تنها قرصهاي نان
جويني را كه براي افطار خويش داشتند به مسكين و يتيم و اسير داده و فرمودند :انﱠما
نُطعمكُم لوجه اﷲِ ،ﻻ نُريد منكُم جزاء و ﻻ شُكوراً :تنها به عشق خدا شما را اطعام نموديم و

از شما پاداش و تشكّري نميطلبيم و انتظار نداريم.

١٣٣

عرضه ميدارد :من نيز ،هم از نظر كماﻻت معنوي و هم در حوائج دنيويم ،بيمايه
و تهيدست و مسكينم ،من نيز در غيبت امام معصومم بيپناه و يتيمم ،من نيز هم از
درون در دام نفس و شيطان و دنيا و هوي و ناداني و ندانمكاريها ،و هم از بيرون در
دام ستمكاران و زورگويان و مشكﻼت و گرفتاريها اسيرم؛ و اكنون به در خانه شما
كرَم:
آمدهام و دست نياز به سوي شما دراز كردهام ،پس شما كه مصاديق سجيتُكُم ال َ
سجيه و اخﻼق شما كرم نمودن است ١٣٤.و مأمور بِالضﱢيافَةِ واﻻجارةِ :مأمور به ميهمان كردن
و پناه دادن ١٣٥ميباشيد ،به من مسكين يتيم اسير نيز پناه دهيد و مرا با عنايات خويش
ميهمان كنيد و با عطاياي خود اطعام نمائيد.
زائر عاشق كه از معشوق خويش خواستهاي جز ديدار و وصال او ندارد و ميداند
كه حجاب و مانع اصلي برآمدن اين خواسته ،گَردي است كه از خويش بر جاي مانده
است ،خطاب به مزور عرضه ميدارد:
خرمن سوختگان را همه گو باد ببر
روي بنما و وجود خودم از ياد ببر
گو بيا سيل غم و خانه ز بنياد ببر
ما كه داديم دل و ديده به طوفان بﻼ
و براي نيل به شايستگي ديدار و وصال ،در حالي كه از دست نفس خويش به
تنگ آمده و در اصﻼح آن در مانده است ،اظهار ميدارد:
پرده را بردار و پردة ما مدر
دست گير ،از دست ما ما را بخر
١٣٢ـ سورة يوسف ،آيات  ٩١ ،٨٨و .٩٧
١٣٣ـ سورة دهر ،آيات  ٨و .٩

١٣٤ـ محدث قمي ،مفاتيح الجنان ،زيارت جامعة كبيره.
١٣٥ـ محدث قمي ،مفاتيح الجنان ،زيارت امام زمان

در روز جمعه.

كاردش تا استخوان ما رسيد
بازخر ما را از اين نفس پليد
كه تواند جز كه فضل تو گشود
اين چنين قفل گران را اي ودود
و درمانده و نيازمند ،در حالي كه از همة مدعيان دروغين بريده است ،رو به
موﻻي خويش كرده ابراز ميدارد:
آيا بود كه گوشة چشمي به ما كنند
آنان كه خاك را به نظر كيميا كنند
شايد كه از خزانة غيبش دوا كنند
دردم نهفته به ز طبيبان مدعي
و درخواست ميكند كه :اَقبِل الَينا بِوجهِك الكَريمِ و اقبل تَ َقرﱡبنا الَيك وانظُر الَينا
نَظرَةً رحيمةً نَستَكملُ بِها الكَرامةَ عندك ثُم ﻻ تَصرِفها عنّا بِجودك :اي موﻻي من با چهرة
سرشار از كرم و كرامت خويش به ما رو كن و اين نزديكي طلبيدنمان را پذيرا باش و با نگاه
سرشار از مهر و رحمت خويش بر ما نظري افكن تا به يمن آن نگاه ،خواستار نيل به

كاملترين مرتبة كرامت در پيشگاه تو گرديم .پس آن گاه به اقتضاي جود و سخاوت بيحد
خويش ،اين نظر كرامت را هرگز از ما باز مگير.

١٣٦

و در جهت نيل به شايستگيهاي مزبور ،در محضر موﻻي خويش دست به دعا
برداشته و از خداوند چنين درخواست ميكند كه :اَللّهم فَاجعل نَفسي مطمئنﱠةً بِقَدِ رك،
راضيةً بِقَضائك ،مولَعةً بِذكرِك و دعائك ،محبةً لصفَوةِ اَوليائك ،محبوبةً في اَرضك و
سمائك ،صابِرَةً علي نُزُولِ بﻼئك ،شاكرَةً لفَواضلِ نَعمائك ،ذاكرَةً لسوابِغِ آﻻئك ،مشتاقَةً
الي فَرحةِ لقائك ،متَ َزودةً التﱠقوي ليومِ جزائك ،مستَنﱠةً بِسنَنِ اَوليائك ،مفارِقَةً ﻻَ خﻼقِ
اَعدائك ،مشغُولَةً عنِ الدنيا بِحمدك و ثَنائك :پروردگارا ،نفس مرا به مقدرات خويش
مطمئن و آرام و به قضاي خود راضي و خرسند ساز و به ذكر و دعاي خويش حريص و

سيري ناپذير قرار ده و دوستدار خاصان اولياي خود بنما و در بين زمينيان و آسمانيان
محبوب ساز و بر بﻼها و دشواريها كه فرو ميفرستي شكيبا و بر نعمتهاي افزون خود

شاكر كن و به ياد دارندة عطاياي محبتآميز سرشار خويش قرار ده و مشتاق لذّت و
شادماني ديدار خود ساز و بردارنده توشة تقوي براي روز جزاي خود قرار ده و برخوردار از

روش و خوي اولياي خود و منزّه از خصلتها و اخﻼق دشمنان خويش بنما و با اشتغال به
حمد و ستايش خويش ،از پرداختن به دنيا بازدار.

١٣٧

زائر به يقين ميداند كه رهايي از همة پستيها و لئامتها و نيل به همة كماﻻت و
كرامتهاي نفساني ،تنها در گرو معرفت و محبت آن بزرگواران است و همين گوهر
معرفت و محبت است كه ميتواند در جذبة عشق سوزاني كه در وي ايجاد ميكند ،هر
١٣٦ـ محدث قمي ،مفاتيح الجنان ،دعاي ندبه.

١٣٧ـ محدث قمي ،مفاتيح الجنان ،زيارت مطلقة اميرالمؤمنين

زيارت دوم )امين اﷲ(

آنچه نكوهيده است را سوزانده و بر باد دهد و او را به رنگ معشوق در آورد و با به
وجود آوردن اين شباهت و سنخيت ،شرط انضمام و پيوستن را فراهم سازد تا
حجابها از دل و ديدة او كنار رفته و حائلها برطرف شده و ديدار و وصال حاصل
شود .او به درستي ميداند كه معرفت ،قرب ،لقاء و وصال الهي جز از راه معرفت،
محبت ،وﻻيت و ربط با آن بزرگواران دسترسيپذير نيست؛ چرا كه به فرمودة امام
هادي  :من اَراد اﷲَ بدء بِكُم و من وحده قَبِلَ عنكُم و من قَصده تَوجه بِكُم :هر كس

طالب رسيدن به خدا شد به مدد شما گام در راه نهاد و هر كس به مراتب توحيد دست

يافت ،آن را از شما پذيرا شد و هر كس خدا را قصد نمود به شما روي آورد ١٣٨.بر اين
اساس تشنهكام و ملتهب ،طالب سيراب شدن از درياي معرفت و محبت آن بزرگواران
ميگردد و خود آنان را در پيشگاه خداوند شفيع قرار داده و عرضه ميدارد :فَبِحقﱢهِم
الﱠذي اَوجبت لَهم علَيك ،اَسئَلُك اَن تُدخلَني في جملَةِ العارِفينَ بِهِم و بِحقﱢهِم و في زمرَةِ
المرحومينَ بِشَفاعتهِم ،انﱠك اَرحم الرّاحمينَ :خداوندا به حقّ آن بزرگواران كه خود براي
آنان در نزد خويش مقرّر داشتي ،از تو درخواست ميكنم كه مرا در شمار عارفان به آنان و به

حقّ ايشان و در زمرة رحمت شدگان به يمن شفاعت ايشان قرار دهي ،كه هر آينه تو
مهربانترين مهرباناني.

١٣٩

زيرا همان گونه كه شاعر به خود متذكّر شده است ،زائر به

خوبي ميداند كه:
يك خوشه ببخشند كه ما تخم نكشتيم
سعدي مگر از خرمن اقبال بزرگان
شايد كه ز مشّاطه نرنجيم ،كه زشتيم
گر خواجه شفاعت نكند روز قيامت
از آنجا كه همة سعادتها و كماﻻت حقيقي دنيوي و اخروي ،در پرتو ارتباط با
قابل حصول ميباشند ،زائر عرضه ميدارد :فَثَبتَني اﷲُ اَبداً ما حييت علي
اهلبيت
مواﻻتكُم و محبتكُم و دينكُم ،و رزقَني شَفاعتَكُم ،و جعلَني من خيارِ مواليكُم التّابِعينَ لما
دعوتُم الَيه ،و جعلَني ممن يقتَص آثاركُم و يسلُك سبيلَكُم و يهتَدي بِهديكُم و يحشَرُ في
زمرَتكُم و يكرﱡ في رجعتكُم و يملﱠك في دو َلتكُم و يشَرﱠف في عا فيتكُم و يمكﱠنُ في
اَيامكُم و تَقرﱡ عينُه غَداً ِبرُؤيتكُم :خداوند مرا تا جان در بدن دارم ،بر فرمانبري و دلدادگي و
آئين شما ثابتقدم بدارد و شفاعت شما را روزي من فرمايد و مرا از دوستداران و فرمانبران

نيكوي شما ،كه از آنچه به آن دعوت كرديد پيروي ميكنند ،قرار دهد و مرا از كساني قرار
دهد كه گام بر جاي پاي شما مينهند و رهرو راه شما ميباشند و به رهبري شما راه مييابند

و در زمرة شما محشور ميگردند و در رجعت شما ،به اين عالم باز ميگردند و در دوران
١٣٨ـ محدث قمي ،مفاتيح الجنان ،زيارت جامعة كبيره.
١٣٩ـ محدث قمي ،مفاتيح الجنان ،زيارت جامعة كبيره.

حاكميت شما ،به قدرت ميرسند و در عصر آسايش و عافيت شما ،شرافت و منزلت

مييابند و در روزگار فرمانروايي شما ،اقتدار پيدا ميكنند و فرداي قيامت ،ديدگانشان به
ديدار شما روشن ميشود.

١٤٠

مقدم داشتن حاجات امام زمان

و ديگر مؤمنان

زائر دل آگاه ،در مقام دعا و توسل در پيشگاه مزور ،به اقتضاي عشق و ارادت،
بيان و درخواست حاجات موﻻي خويش ،حضرت بقية اﷲ ارواحنا فداه را بر هر
حاجت و خواستهاي مقدم داشته و خواستار ظهور و سﻼمتي و دفع بليات از وجود
مقدس آن حضرت و برآمدن حوائج آن بزرگوار ميشود .در مرتبة بعد ،به اقتضاي وفا
و ايثار ،عرضه داشتن حاجات و درخواستهاي برادران و خواهران ايماني ،خصوصاً
كساني همچون پدر و مادر و اساتيد و مربيانِ خود را كه حقّي برگردن وي دارند ،بر
بيان نيازها و حوائج خويش مقدم ميدارد و خواستار برآمدن آنها ميشود .پس آن گاه
اگر در رابطه با خويش ،چه در زمينههاي معنوي و اخروي و چه در امور مادي و
دنيوي ،نياز و خواستهاي داشته و به نظرش آيد ،مؤدبانه و عذرخواه ،به زبان ميآورد و
از موﻻي خود به خاطر طرح آن خواستهها ،كه حاكي از قصور همت و قلّت طاقت
خويش است ،پوزش ميطلبد.

توبه و تعهد در محضر مزور

پسنديده است زائر در محضر موﻻي خويش از گناهان و غفلتهايي كه در طول
عمر خويش مرتكب شده توبه نموده و به موﻻي خود تعهد بسپارد كه از آن پس به
گناه و غفلت باز نگشته و شيوه مورد رضايت آن بزرگوار و مسير عاري از معصيت و
غفلت را براي آينده زندگي خويش اختيار كند ،و به راستي عزم جزم نمايد كه پس از
زيارت ،انسان شايستهتري شده و نورانيت و طهارت ناشي از زيارت را تا پايان عمر
حفظ كند و پيكري را كه با حرم امام تماس يافته ،با گناه آلوده نكند.

به امانت سپردن ايمان

براي محفوظ ماندن ايمان در جريان تحوﻻت زندگي ،كه در هر لحظه آن شيطان
در كمين نشسته است تا اين گوهر گرانبها را از شخص بربايد و تا لحظة جان دادن و
انتقال به عالَم ديگر ،خطر كاميابي شيطان در نيل به اين خواستهاش منتفي نيست،
١٤٠ـ محدث قمي ،مفاتيح الجنان ،زيارت جامعة كبيره.

شايسته است زائر ايمان خويش را نزد موﻻي خود به امانت بسپارد تا به نيروي وﻻيت
خويش ،آن را از گزند همة خطرات حفظ نمايد و در لحظة مرگ ،آن را به وي
بازگرداند.

وداع و مراجعت

پس از انجام زيارت ،نوبت به وداع و مرخّص شدن از نزد مزور ميرسد .همان
گونه كه قبﻼً نيز اشاره شد ،توقّف بيش از حد در حرم ،از آنجا كه منجر به كسالت و
بينشاطي زائر و نيز غفلت و بيتوجهي او ميشود ،عمل پسنديدهاي نيست؛ لذا
شايسته است زائر ،پس از بردن بهره و حظّ خويش از ديدار و گفتگوي با مزور ،از
لطف و عنايتي كه با پذيرفتن وي به نزد خويش در حقّ او روا داشته است تشكّر و
سپاسگزاري نموده و از اينكه نتوانسته است آن گونه كه بايد ،ادب حضور در محضر
آن بزرگوار را مراعات كرده و به جا آورد ،و از اينكه با وجودي آلوده به گناهان و
بويناك از معاصي ،در آن محضر پاك و نوراني حضور يافته ،و نيز از اينكه با حضور
در آن محضر ،جاي را بر زائران شايسته آن حضرت تنگ نموده است ،پوزش و
معذرتخواهي كند و با عرضه داشتن يا من يقبلُ اليسيرَ و يعفُو عنِ الكَثيرِ ،اقبل منﱢي
اليسيرَ واعف عنﱢي الكَثيرَ انﱠك اَنت الغَفُور الرﱠحيم :اي آن كه عمل اندك را ميپذيري و خطا
و گناه بسيار را ميبخشايي ،اين اندك را از من بپذير و آن بسيار را بر من ببخشاي كه هر

آينه تو بخشنده و مهرباني ١٤١.از مزور تقاضا كند كه اين عرض ارادت ناچيز او را بپذيرد
و به مزور عرضه بدارد:
اگر قبول تو افتد زهي سعادت ما
بر آستان تو آمد سر ارادت ما
و آن گاه با تمنّاي توفيق شرفيابي مجدد ،اذن مرخّصي گرفته و از حرم خارج
شود.
براي وداع از
بهره گرفتن از عباراتي كه در زيارتنامههاي رسيده از معصومين
محضر آن بزرگواران وجود دارد ،كار پسنديدهايست .لكن همان طور كه قبﻼً نيز اشاره
كرديم ،بهتر است زائر با زبان ساده و بيپيراية خويش نيز ،از محضر موﻻي خود
سپاسگزاري و پوزش خواهي و خداحافظي كند.

ميل رفتن

از آنجا كه نفس و شيطان براي به حداقلّ رساندن بهرهمندي زائر از فيض زيارت،
١٤١ـ محدث قمي ،مفاتيح الجنان ،اعمال سحرهاي ماه رمضان ،دعاي ششم.

دست به دست يكديگر داده و با القاء تخيﻼتي همچون معوق ماندن كارهاي دنيوي
وي در شهر و ديارش و يا با ايجاد دلتنگي كاذب نسبت به اهل و عيالش ،او را براي
تعجيل در بازگشت از زيارت وسوسه ميكنند ،زائر بايد هوشياري خويش را حفظ
كرده و مراقب باشد كه اين وسوسهها در او كارگر نشود و او را از اين فيض عظيم ،كه
نصيبش شده است محروم نسازد؛ زيرا چه
به لطف خداوند و به عنايت اهلبيت
كسي خبر دارد كه تا پايان عمر ،آيا بار ديگر اين توفيق نصيب وي خواهد شد و مرگي
كه هر لحظه در كمين انسان است ،آيا فرصت خواهد داد مجدداً به محضر موﻻي
خويش شرفياب شود.
اينكه توصيه شده است زائر به هنگام قصد سفر زيارت ،وصيت كند ،شايد يكي از
معانيش اين باشد كه چنان از خانه و ديار و اهل و عيال دل ببرد كه گويا تا پايان عمر
باز نخواهد گشت .با چنين احساسي است كه زائر هرگز ميل به رفتن از محضر موﻻي
خود نميكند و اگر چه به همراه ديگران به شهر و ديار خويش باز ميگردد ،اما دل او،
كه حقيقت و اصل وجود اوست ،براي هميشه نزد موﻻيش باقي ميماند.
١٤٢
ميل رفتن مكن اي دوست دمي با ما باشبر لب جوي طرب جوي و به كف ساغر گير
١٤٢ـ با مروري كه بر مسألة زيارت و ابعاد شگرف و سازندة آن كرديم ،جايگاه واﻻي اين عمل عبادي و عرفاني در
اسﻼم تا حدي روشن شد .از همينجا بيپايگي ياوهسراييهاي فرقة وهابيت ،كه از سر جهالت و بياطّﻼعي از قرآن

و احاديث و به سبب خشكمغزي و قشريگري در فهم و برداشت از آن ،ساختن ضريح و بنا بر مرقد مطهر انبيا و
اوليا و تزيين حرم آن بزرگواران و رفتن به زيارت و طواف مرقد و بوسه زدن بر ضريح و در و ديوار حرم آن

واﻻمقامان را نادرست و شرك در عبادت ميدانند ،آشكار ميشود .اينان اوﻻً درك نكردهاند كه عبادت شمرده شدن
عمل ،نه متأثّر از شكل آن ،بلكه ناشي از انگيزه و نيت شخص انجامدهندة آن است ،به نحوي كه هر عملي به قصد

و انگيزة عبادت كسي يا چيزي جز خدا انجام شود ،به هر شكل و هر صورت كه باشد ،عبادت آن كس و چيز
شمرده شده و شرك در عبادت است .چنانكه قرآن كريم كف زدن و سوت زدن مشركان دوران جاهليت در اطراف

كعبه را كه به قصد عبادت بتهايي كه در كعبه قرار داشت انجام ميشد ،عبادت بتها شمرده است )سورة انفال،

آية (٣٥؛ و متقابﻼً هر عملي كه بدون قصد و نيت عبادت كسي يا چيزي جز خدا انجام شود ،به هر شكل و صورت
كه باشد ،عبادت آن كس يا آن چيز نخواهد بود ،چنانكه قرآن كريم سجده كردن مﻼئكه براي حضرت آدم علي نبينا

و آله و عليه السﻼم را كه به امر خداوند انجام شد ،عين طاعت و بندگي خدا دانسته و ابليس را كه از انجام آن تمرّد
كرد ،مطرود و ملعون و كافر شناخته است )سورة بقره ،آية  ٣٤و سورة حجر ،آية  ٣٤و سورة ص ،آية  (٧٧شاهد
ديگر بر شرك نبودن سجده براي غير خدا در شرايطي كه قصد سجدهكننده عبادت نيست ،سجده حضرت
يوسف

و برادرانش در برابر پدر و مادر خويش )سورة يوسف ،آية  (١٠٠و رؤياي حضرت يوسف

از سجدة پدر و مادر و برادرانش در برابر اوست )سورة يوسف ،آية  (٤اين همان حقيقتي است كه پيامبر اكرم

حاكي

بر آن تصريح نمودهاند كه :انﱠما اﻻَعمالُ بِالنﱢيات و لكُلﱢ امرَيء ما نَوي :اعمال منحصراً براساس نيتها هويت مييابند
و هركس پاداش نيت خود را دريافت خواهد كرد )مجلسي ،بحار اﻻنوار ،ج  ،٧٠ص  (٢١٢بنابراين اگر ساختن

ضريح و بنا بر مرقد انبيا و اوليا و تزيين حرم ايشان و رفتن به زيارت و طواف مرقد و بوسه زدن بر ضريح و در و

ديوار حرم آن بزرگواران ،به قصد و نيت عبادت انبيا و اوليا انجام ميپذيرفت ،مثل هر عمل ديگري كه به قصد
عبادت غير خدا انجام شود ،شرك در عبادت بود ،اما چون مؤمناني كه اين اعمال را انجام ميدهند ،نيتشان عبادت
انبيا و اوليا نيست ،بلكه در مقام احترام و تكريم و ابراز محبت و وﻻيت و اظهار سپاس و تشكّر از آن بزرگواران به

آن مبادرت ميورزند ،كه خود يكي از مصاديق بارز تعظيم شعائر الهي كه قرآن كريم به آن امر فرموده و آن را از
آثار تقواي دل دانسته ،است )سورة حج ،آية  (٣٢و نيز يكي از مظاهر مودت به نزديكان پيامبر كه قرآن كريم آن را
اجر رسالت رسول خدا

دانسته ،ميباشد )سورة شوري ،آية  (٢٣نه تنها عملي شركآميز نبوده ،بلكه از بهترين

مصاديق فرمانبري و اطاعت از خداوند و موجب اجر و پاداش اخروي فراوان است.

از اين كوتاهفكران بايد پرسيد ،گشتن به گرد كعبه ،كه در حج و عمره به عنوان يكي از عبادات مهم انجام ميشود،
اگر توسط يك جهانگرد و به قصد بازديد از چگونگي ساخت بناي كعبه انجام شود ،باز هم عبادت است؟ يا

بوسيدن حجراﻻسود توسط حجاج و عمرهگزاران ،كه آن نيز عبادتي پراجر است ،اگر توسط كسي به انگيزة شيفتگي
در برابر زيبايي شكل و رنگ آن سنگ و در مقام ابراز عﻼقه به آن صورت گيرد ،آيا باز هم عبادت به شمار ميرود؟

قطعاً به اين سؤالها پاسخ منفي خواهند داد .اكنون بايد از آنها پرسيد اگر طواف به گرد كعبه و بوسيدن حجراﻻسود
بدون قصد عبادت ،عبادت به شمار نميآيند ،چگونه است كه طواف به گرد ضريح انبيا و اوليا و بوسه زدن بر آن

بدون قصد عبادت انبيا و اوليا را شرك ميشمريد .همچنين بايد پرسيد ،شما كه بوسه زدن بر فرزندتان به قصد ابراز
محبت و بوسه زدن بر جلد قرآن به قصد اظهار ارادت را جايز ميدانيد ،چگونه بوسه زدن به قصد ابراز محبت و
ارادت بر ضريح و حرم انبيا و اوليا الهي را ممنوع و شرك ميدانيد .نيز بايد پرسيد شما كه همه ساله با پوشاندن

لباس نو و زربافت ،كعبه را تزيين ميكنيد و آن را شرك نميدانيد ،چگونه تزيين مرقد و ضريح انبيا و اوليا را شرك

ميشماريد.

در دنياي امروز كه به منظور تكريم و بزرگداشت و ابراز عﻼقه و محبت به بزرگان ،پس از درگذشت آنها خانه و

وسايل شخصي ايشان را حفظ و نگهداري نموده و به بازديد آن رفته و مورد احترام قرار ميدهند ،بسيار
خشك مغزي و جهالت است كه كسي حفظ و نگهداري آثار انبيا و اولياي الهي و زيارت و تكريم آنها را نفي و
انكار كند.

وهابيان در شرايطي احترام گذاردن و زيارت كردن و تبرّك جستن به مرقد انبيا و اولياي الهي را نفي كرده ،حرام و
شرك ميشمارند ،كه در معتبرترين متون حديثي خود ،احاديث فراواني نقل كردهاند كه از حرمت قائل شدن و
تبرّك جستن اصحاب پيامبر اكرم

به آب وضو ،موهاي جداشده از سر ،و اشياء متعلّق به آن حضرت ،در زمان

حيات ظاهري ايشان ،صريحاً سخن ميگويد) .مسلم ،صحيح ،ج  ،٤كتاب فضائل الصحابه ،و بخاري ،صحيح ،ج ،٣

ص  ٢٥٥و ج  ،٤ص  ٢٢٧ ،٢٢٦و  ٢٣١و اواخر كتاب الجهاد و باب زره ،عصا ،شمشير ،ظروف ،مهر ،انگشتر ،مو و
كفن پيامبر(.

همچنين در متون حديثي مورد قبول اين فرقه ،از يك سو احاديث فراواني در زمينة فضيلت رفتن به زيارت و ديدار
مؤمن ،نيز اكرام و احترام به مؤمن ،و همچنين ايجاد سرور و خوشحالي در قلب مؤمن ،و از سوي ديگر احاديث

بسياري در بيان فضيلت زيارت قبور مؤمنين ،كه خود مصداقي از زيارت مؤمن و اكرام وي و خشنود ساختن روح
او با يادكرد و طلب مغفرت بر مزار وي نيز هست ،همچنين احاديثي حاكي از اينكه رسول اكرم

به زيارت

قبور مؤمنان در قبرستان بقيع و مزار شهداي احد ميرفتند ،وجود دارد .روشن است كه هرچه مرتبة ايماني مؤمن

باﻻتر باشد فضيلت انجام اين امور در رابطه با او بيشتر خواهد بود .اكنون بايد پرسيد شما كه اين احاديث را از
پيامبر اكرم

نقل نمودهايد ،زيارت قبور پيامبر اكرم و اهلبيت گرامي وي

ايمان قرار داشتهاند ،چگونه نفي و نهي ميكنيد.

را ،كه بيشك در باﻻترين مرتبه

شگفتيآورتر اينكه در متون معتبر حديثي خود اين فرقه ،احاديث متعددي از پيامبر اكرم

وجود دارد كه آن

حضرت مسلمانان را به زيارت مرقد مطهرشان توصيه فرموده و فضيلتها و بركات بسياري براي آن برشمردهاند.

)سمهودي ،وفاء الوفاء ،ج  ،٤ص  ١٣٣٦تا (١٣٤٨

در پايان اين توضيح ،ترجمة دو حديث شريف نبوي را براي مزيد آگاهي خوانندة محترم نقل ميكنيم:

.١رسول خدا

فرمودند :هر كه قبر مرا بعد از وفات من زيارت كند ،مانند كسي است كه در حيات من به

سوي من هجرت كند) .محدث نوري ،مستدرك الوسائل ،ج  ،٢ص .(١٩٥٢

 .٢حضرت رسول

به امير مؤمنان

فرمودند :يا اباالحسن ،خداي تعالي قبر تو و فرزندانت را خانهاي از

خانههاي بهشت و عرصهاي از عرصههاي آن قرار داده است؛ و دلهاي برگزيدگان بندگان خود را به شما مايل
ساخته ،تا توهين و اذيت در راه شما را تحمل كنند ،و قبور شما را آباد سازند ،و براي تقرّب به خدا و دوستي

رسول او به زيارت آنها آيند .يا علي ،آنان به شفاعت من مخصوصند و بر حوض من وارد ميشوند ،و زائران و
همسايگان من در بهشت ،ايشانند .يا علي ،هركه قبرهاي شما را تعمير و نگهداري كند مانند كسي است كه سليمان

پسر داود را براي ساختن بيت المقدس ياري كرده است .و هركه قبور شما را زيارت كند معادل است با هفتاد
حجي كه پس از حج واجب انجام دهد و تا بازگشت از زيارت شما مانند روزي كه از مادر متولّد شده بود ،از

گناهانش بيرون آيد .بشارت باد تو را و بشارت ده دوستان خود را به نعمتهايي كه هيچ چشمي نديده و هيچ
گوشي نشنيده و به خاطر هيچ انساني خطور نكرده است .لكن مردمان رذل و شرير ،زيارت كنندگان قبور شما را

سرزنش ميكنند به همانسان كه زنان بدكاره مورد سرزنش قرار ميگيرند .ايشان بدترين افراد امت من ميباشند و
شفاعت من به آنها نميرسد و بر حوض من وارد نميشوند) .محدث نوري ،مستدرك الوسائل ،ج  ،٢ص .(١٩٥

فصل سوم
تأملي در

زيارتنامههاي اهلبيت

تأملي در زيارتنامههاي اهلبيت
عﻼوه بر توصيف و اقرار به كماﻻت و فضايل بي
متن زيارات وارده از ائمه
حد و حصر آن بزرگواران و مقام و منزلت واﻻي ايشان در نزد پروردگار و جايگاه
رفيع و منحصر به فرد آنان در دنيا و آخرت ١٤٣،كه در فصل دوم ،تحت عنوان پيامبر و
امام كيستند و به زيارت كه ميرويم؟ اشارهاي اجمالي به آن كرديم؛ غالباً در بر دارندة
پنج موضوع كلّي است كه عبارتند از :سﻼم ،شهادت ،صلوات و تولّي ،لعن و تبرّي ،و
دعا و توسل؛ لذا به نحو گذرا به برخي از رموز و اسرار اين پنج محور ميپردازيم.

١٤٣ـ زيارت جامعة كبيره كه از معتبرترين متون زيارات نقل شده از معصومين صلوات اﷲ عليهم اجمعين بوده و از
فيوضات امام هادي

است ،يكي از غنيترين زيارات ،خصوصاً از نظر دربرداشتن توصيفهاي عميق و بلند از

مقامات و فضائل بينظير اهلبيت

است.

سﻼم
نخستين محور از محورهاي موضوعي متن زيارات ،سﻼم است .غالب زيارتنامهها
با عبارت اَلسﻼم علَيك و يا اَلسﻼم علَيكُم آغاز ميشود .يعني نخستين كاري كه زائر
پس از بازيافتن خود در پي شگفتي اوليه ،بدان مبادرت ميورزد ،عرض سﻼم به
است .صرف نظر از نكاتي كه در بخشهاي پيشين به آنها اشاره
پيشگاه ائمه
است
كرديم ،همچون اينكه سﻼم زائر فيالواقع جواب دادن به سﻼم پيامبر و ائمه
و آن بزرگواران همواره سبقت سﻼم دارند و نيز اينكه زائر قصد نيابت از پيامبر اكرم و
نموده و خود را پيام رسان سﻼم آن بزرگواران
ساير اعضاي خاندان پاك رسالت
معاني متعددي قابل طرح
قرار ميدهد ،براي سﻼم تقديم شده به محضر اهلبيت
است كه اجماﻻً به آنها اشاره ميكنيم.

سﻼم تحيت

تقديم ميشود عرض تحيت و درود
مقصود از سﻼم كه به محضر اهلبيت
است كه سنّتي اسﻼمي بوده و بيانگر دوستي و محبت نسبت به فرد يا افرادي ميباشد
كه شخص با آنها مﻼقات نموده است.

سﻼم تسليم

اعﻼم تسليم تمام عيار بودن زائر در
مقصود از سﻼم تقديمي به پيشگاه ائمه
برابر آن واﻻمقامان است ،به گونهاي كه هرچه با او كنند و هر دستوري كه به او بدهند
را با دل شاد و قلب خشنود پذيرا بوده و بي كم و كاست ،همان طور كه آن بزرگواران
ميپسندند و ميخواهند ،عمل ميكند .اين همان حقيقت اسﻼم است كه

فرمود :اَﻻسﻼم هو التﱠسليم :اسﻼم همان تسليم است ١٤٤.قرآن كريم به
اميرالمؤمنين
خطاب نمود كه :فَﻼ و ربك ﻻ يؤمنونَ حتّي يحكﱢموك فيما شَجرَ بينَهم
پيامبر اكرم
ثُم ﻻيجِدوا في اَنفُسهِم حرَجاً مما قَضَيت و يسلﱢموا تَسليماً :اي پيامبر ،به پروردگارت سوگند

كه آنان ايمان نياوردهاند تا زماني كه در آنچه بين ايشان مورد اختﻼف است تو را حكَم و
داور قرار دهند و سپس براي پذيرا شدن آنچه تو داوري نمودي ،در دلهايشان نيز سختي و

دشواريي احساس نكنند و به طور كامل تسليم باشند ١٤٥.اين تسليم همان است كه قرآن
صلﱡونَ علَي ال ﱠنبِي يا
كريم همة مؤمنان را به آن دعوت نموده است :انﱠ اﷲَ و مﻼئكَتَه ي 
اَيها الﱠذينَ آمنوا صلّوا علَيه و سلﱢموا تَسليماً :خدا و مﻼئكة الهي بر پيامبر درود ميفرستند.
اي ايمان آورندگان ،شما نيز بر او درود فرستيد و به طور كامل در برابر او تسليم باشيد.

١٤٦

سﻼم اقرار

بيانگر اين است كه زائر ،پيامبر و ائمه
سﻼم اهدا شده به محضر اهلبيت
را ذاتاً ،صفتاً ،فعﻼً و قوﻻً در سﻼمت و درستي مطلق دانسته و در نتيجه با رضايت
كامل پذيراي آنهاست.

سﻼم تجديد عهد

اهدا ميكند ،همان گونه كه امام صادق
سﻼمي كه زائر به پيامبر و ائمه
فرمودهاند ١٤٧،تجديد عهد وﻻيتي است كه خداوند در عوالم قبل از دنيا از تمام شيعيان
گرفته است و شيعيان با سﻼم خود ،بر پايبندي خويش برآن عهد تأكيد نموده و ميثاق
را از اين طريق تجديد و تحكيم مينمايند.
پيشين خود با اهلبيت

سﻼم دعا

گونهاي دعا بر سﻼمت و
سﻼم تقديم شده توسط زائر به پيشگاه اهلبيت
محفوظ ماندن نعمتها و الطاف ويژهايست كه از جانب خداوند شامل حال آن
بزرگواران شده است .اَلسﻼم علَيكُم بدين معني است كه خداوند نعمتهايي را كه به
شما ارزاني داشته است حفظ كند و پايدار سازد.

١٤٤ـ نهج البﻼغه ،حكمت .١٢٥
١٤٥ـ سورة نساء ،آية .٦٥

١٤٦ـ سورة احزاب ،آية .٥٦

١٤٧ـ كليني ،كافي ،ج  ،١ص .٤٥١

سﻼم صفا

به آن بزرگواران عرضه ميدارد كه
زائر با اهداء سﻼم به محضر پيامبر و ائمه
من با شما در سلم و صلح و صفايم و بر خﻼف دنياطلبان شقاوتمندي كه از هيچ
تهمت و توهين و اذيت و آزار و اسارت و كشتاري در مورد شما كوتاهي نكردند ،به
شما بزرگواران اطمينان ميدهم كه در صدد آزار و اذيت شما نيستم و از من كامﻼً در
امانيد و جز راه سلم و صفا با شما را نخواهم پوئيد.

جواب سﻼم

در خاتمة توضيح اين محور جا دارد يادآور شويم كه با توجه به وجوب پاسخ
متصور نيست كه زائري به
دادن به سﻼم و با عنايت به عصمت مطلقة اهلبيت
پيشگاه آن بزرگواران سﻼمي تقديم كند و آنان در پاسخ دادن به وي درنگ نمايند .در
نيز بر اين نكته تأكيد شده است كه :اَعلَم اَنﱠ رسولَك
اذن دخول حرم پيامبر و ائمه
و خُلَفائَك علَيهِم السﻼم اَحياء عندك يرزقونَ ،يرونَ مقامي و يسمعونَ كَﻼمي و يردونَ
سﻼمي و اَنﱠك حجبت عن سمعي كَﻼمهم و فَتَحت باب فَهمي بِلَذيذ مناجاتهِم :به درستي
ميدانم كه پيامبرت و خلفاي تو كه بر آنان درود باد ،زندهاند و در پيشگاه تو روزي داده
ميشوند ،ايستادنم را نظارهگرند و سخنم را ميشنوند و سﻼمم را پاسخ ميدهند و ميدانم

كه تو در برابر سخن ايشان ،بر شنوايي من پردهاي افكندهاي و به وسيله لذّت مناجات با

ايشان ،درِ فهم و درك من را گشودهاي ١٤٨.البتّه اين محجوبيت ناظر بر تمامي زائران
نيست .زائران بيداردلي هستند كه پاسخ سﻼم خود را به وضوح ميشنوند و از لذّت
برخوردار ميباشند.
فوقالعادة گفتگوي دوجانبه با پيامبر و ائمه

١٤٨ـ محدث قمي ،مفاتيح الجنان ،آداب زيارت ،اذن دخول حرمهاي شريف.

شهادت
شهادت زائر بر باورمندي و
دومين محور از محورهاي متن زيارات اهلبيت
ايمان و اعتقاد خود به مقامات و كماﻻت ظاهري و باطني آن بزرگواران و التزام خود
است .در اين زمينه نيز لطايفي وجود دارد كه به
به دوستي و پيروي از اهلبيت
اجمال به آن اشاره ميكنيم.

ﻻاقل با زبان

زائر با شهادت دادن به ايمان و التزام به وﻻيت آن بزرگواران ،گويا به اهلبيت
تلويحاً عرضه ميدارد :من خود مقرّم به اين كه اخﻼق و رفتارم نشان نميدهد پيرو و
دوست شما باشم و عملكردها و حاﻻتم سنخيتي با راه و روش شيعيان و محبان
راستين شما ندارد ،اما دوستي شما را در دل داشته و به لزوم فرمانبرداري از شما باور
دارم و حال كه اخﻼق و رفتار و گفتار و حاﻻتم از اين محبت و ارادت قلبي من
حكايت ندارد ،براي اينكه از صف دوستداران و ارادتمندان شما باز نمانم ،ﻻاقل با زبان
شهادت ميدهم كه به منزلت واﻻي شما باور دارم و به شما عشق ميورزم و از شمار
پيروان شمايم.

تجديد اسﻼم و ايمان

تعبير ديگر شهادت دادن زائر به وحدانيت خداوند و رسالت پيامبر اكرم و وﻻيت
اين است كه گويا زائر گذشتة عمر خويش را با حقيقت مسلماني ناسازگار
ائمه
ميبيند و لذا در محضر آن بزرگواران با اداي شهادت ،در مقام مسلمان شدن است و به
عرض ميكند :ميدانم تاكنون در خط مسلماني گام بر نداشتهام ،لكن به
اهلبيت

محضر شما آمدهام كه براستي مسلمان شوم و راه مسلماني را در پيش گيرم.
چنين مقصودي از شهادت ،مصداقي براي آياتي از اين قبيل است كه :يا اَيها الﱠذينَ
١٤٩
آمنوا آمنوا بِاﷲِ و رسوله :اي كساني كه ايمان آوردهايد ،به خدا و رسولش ايمان آوريد.
و يا اَيها الﱠذينَ آمنوا هل اَدلﱡكُم علي تجارةٍ تُنجيكُم من عذابٍ اَليمٍ؟ تُؤمنونَ بِاﷲِ و رسوله
و :...اي كساني كه ايمان آوردهايد ،آيا به تجارتي كه شما را از عذاب دردناك ميرهاند
رهنمونتان سازم؟ به خدا و رسولش ايمان آوريد و. ...

١٥٠

اسﻼم راستين

شهادت ميدهد كه شما نماز را به پا
هنگامي كه زائر در محضر اهلبيت
داشتيد و زكات پرداختيد و به نيكيها امر و از نكوهيدهها نهي كرديد و از خدا و
رسولش تا لحظة جان دادن اطاعت نموديد ،در واقع ابراز ميدارد كه نماز همان است
كه شما به پا داشتيد و پرداخت زكات آن است كه شما انجام داديد و امربه معروف و
نهي از منكر آن است كه شما عمل كرديد و اطاعت و فرمانبرداري خدا و رسول همان
است كه شما به آن مبادرت ورزيديد .به بيان ديگر با اين شهادت خود ،كارهاي
انحرافي و يا تهي از محتوا را كه مغرضان و معاندان يا جاهﻼن و نادانان ،به نام اسﻼم
انجام ميدهند و ترويج ميكنند ،نفي نموده و معنا و مصداق راستين اسﻼم را مورد
تأكيد قرار ميدهد .اين نكتة مهم قابل اشاره است كه در مكتب تشيع ،تئوري اسﻼم و
و حاﻻت و
قرآن ،بطور مطلق و دور از كاستي و خطا ،در قالب شخصيت اهلبيت
رفتار و گفتار و تقريرهاي ايشان تبلور يافته است و در نتيجه ،خطر تحريف معنوي
دين و تعبير و تأويلهاي انحرافي از تئوري اسﻼم ،كه ناشي از دانشهاي نسبي از دين
يا اغراض و اهواء نفساني و شيطاني است ،منتفي ميباشد .اسﻼم منهاي امام ،همچون
خمير شكل پذيري است كه هر كس شكل مطلوب خود را از آن ميسازد .قرآن منهاي
امام ،سخن تأويل و تفسير برداري است كه هركس آن را در جهت تأييد نظر و خواستة
هنگامي كه ابن عباس را براي
خود تفسير و تعبير ميكند .چنانكه اميرالمؤمنين
بحث و گفتگو با خوارج به سوي آنها گسيل ميداشتند به وي توصيه فرمودند :ﻻ
سنّةِ فَانﱠهم
تُخاصمهم بِالقُرآنِ فَانﱠ القُرآنَ حمالٌ ذُو وجوه ،تَقُولُ و يقُولُونَ و لكن حاجِجهم بِال 
لَن يجِدوا عنها محيصاً :با آنها به وسيلة قرآن به مقابله نپرداز؛ زيرا الفاظ قرآن داراي وجوه
متعددي است و بارِ هر دو طرف را بر دوش ميكشد ،تو در مقام اثبات دعوي خويش آيهاي

١٤٩ـ سورة نساء ،آية .١٣٦

١٥٠ـ سورة صف ،آيات  ١٠و .١١

از آن را مطرح ميكني و آنها هم در مقام تأييد مدعاي خود آية ديگري را مطرح ميسازند،
ولكن با سنّت و شيوة عمل پيامبر اكرم

با آنها به استدﻻل و محاجه بپرداز كه از آن

به
گريزي نخواهند يافت ١٥١.و از همين جا رمز بزرگ حديث ثقلين كه پيامبر اكرم
هنگام مفارقت از جامعة اسﻼمي بر آن تأكيد فرمودند ،آشكار ميشود .آن حضرت
چنين فرمودند :انّي تارِك فيكُم الثﱠقَلَينِ ،كتاب اﷲِ و عترَتي اهلبيتي ،ما ان تَ مسكتُم بِهِما
لَن تَضلّوا بعدي اَبداً و انﱠهما لَن يف َترِقا حتّي يرِدا علَي الحوض :هرآينه من دو چيز گرانبها و
گرانسنگ را در بين شما بر جاي ميگذارم ،كتاب خدا و عترت و اهلبيتم را ،تا زماني كه به
هر دوي آنها متمسك شويد بعد از من ابداً به گمراهي دچار نخواهيد شد و اين دو هرگز از

هم جدا نميشوند تا در كنار حوض كوثر در بهشت به نزد من باز گردند ١٥٢.و نيز راز اين
افتَرَقَت بعده علي احدي و
حديث شريف نبوي آشكار ميگردد كه انﱠ اُمةَ موسي
بعده علي اثنَتَينِ وِ
سبعينَ فرقَةٍ ،فرقَةٌ ناجِيةٌ و سبعونَ في النّارِ .وافَتَرَقَت اُمةُ عيسي
سبعينَ فرقَةٍ ،فرقَةٌ منها ناجِيةٌ و احدي و سبعونَ في النّارِ .و انﱠ اُمتي ستَفتَرِقُ بعدي علي
پس
ثَﻼثَ و سبعينَ فرقَةٍ ،فرقَةٌ ناجِيةٌ و اثنَتانِ و سبعونَ في النّارِ :هر آينه امت موسي

از او به هفتاد و يك فرقه تقسيم شدند ،يك فرقه از آنها اهل نجات و هفتاد فرقة آنها
دوزخي شدند .و امت عيسي

پس از او به هفتاد و دو فرقه تقسيم شدند ،يك فرقه از

آنها اهل نجات و هفتاد و يك فرقة آنها دوزخي شدند .و هر آينه امت من بزودي پس از من

به هفتاد و سه فرقه تقسيم ميشوند ،يك فرقه اهل نجات و هفتاد و دو فرقه از آنها دوزخي

خواهند بود ١٥٣.و  ١٥٤و فرقة ناجيه را در قالب اين حديث شريف معرفي فرمودند كه :انﱠ
مثَلَ اهلبيتي في اُمتي كَمثَلِ سفينَةِ نُوحٍ من ركَبها نَجي و من تَخَلﱠف عنها غَرَقَ )هلَك :(هر
آينه مثال اهلبيت من در بين امتم مثال كشتي نوح است كه هر كس به آن پيوست و برآن
سوار شد نجات يافت و هر كس از پيوستن و سوار شدن به آن تخلّف ورزيد غرق درياي

هﻼكت گرديد ١٥٥.جز پيوستگان به اهلبيت
دو فرقة ديگر مصداق اين بيت حافظند كه:
جنگ هفتاد و دو ملّت ،همه را عذر بنه

كه به حقيقت دست يافتهاند ،هفتاد و
چون نديدند حقيقت ،ره افسانه زدند

١٥١ـ نهج البﻼغه ،نامة .٧٧
١٥٢ـ مجلسي ،بحار اﻻنوار ،ج  ،٢ص  ٢٣٥و ج  ،٣٦ص .٣٣١
١٥٣ـ مجلسي ،بحار اﻻنوار ،ج  ،٢٨ص .٤

١٥٤ـ عﻼوه بر احاديث متعددي كه شيعه با همين مضمون از پيامبر اكرم و ائمة اطهار

نقل كرده است ،اهل

سنّت نيز احاديث معتبري با همين مضمون از رسول خدا روايت كردهاند كه براي آشنايي با آنها ميتوان به تفاسير

اهل سنّت ،ذيل آية  ١٩سورة انشقاق مراجعه كرد.

١٥٥ـ مجلسي ،بحار اﻻنوار ،ج  ،٢٣ص .١١٩

دين عشق و عمل

نماز به پا داشتند ،زكات پرداختند ،امر
زائر با شهادت دادن بر اين كه اهلبيت
به معروف و نهي از منكر و جهاد كردند و طاعت خدا و رسول را به جا آوردند ،و
تأكيد نمودن بر اين كه آن بزرگواران در وادي محبت خدا ،آنچه را در ظرف وجودي
مخلوق ميگنجد ،به تمام و كمال دارا بودند) .اَلتّامينَ في محبةِ اﷲِ (١٥٦به استناد
خصوصيات و عملكرد آن اسوههاي حسنه ،حساب اسﻼم و تشيع را از دو گرايش
و
انحرافي جدا ميسازد .يكي از دو گرايش مزبور با طرح اهميت محبت اهلبيت
را از تﻼش در عرصة
تأثيرات شگرف دنيوي و اخروي آن ،دوستداران اهلبيت
عمل صالح و كوشش در زمينة عبادات ،بينياز پنداشته و در انجام آن سستي و كوتاهي
ميكند .گرايش ديگر با تأكيد بر اهميت انجام عمل صالح و آثار و بركات به جا آوردن
غافل مانده و در محبت ورزيدن
عبادات ،از ارزش و نقش اكسير محبت اهلبيت
و ابراز محبت كردن به آن بزرگواران اهمال و قصور مينمايد .در حالي كه از ديدگاه
قرآن و عترت ،مهم بودن هيچ يك از اين دو امر ،از اهميت ديگري نميكاهد .مؤمن
و وجودي سراپا تسليم در
واقعي ،هم قلبي سرشار از عشق آتشين به اهلبيت
برابر آن بزرگواران دارد ،و هم در انجام اعمال صالح و به جا آوردن عبادات واجب و
ميفرمايند :ﻻ
مستحب ،فعال و كوشا است .در تأكيد بر اين حقيقت ،امام رضا
تَدعوا العملَ الصالح و اﻻجتهاد في العبادةِ اتﱢكاﻻ علي حب آلِ م حمد و ﻻ تَدعوا حب آلِ
محمد و التﱠسليمِ ﻻَمرِهم اتﱢكاﻻ علَي العبادةِ ،فَانﱠه ﻻ يقبلُ اَحدهما دونَ اﻵخَرِ :به اتّكاي
محبت خاندان پيامبر ،انجام عمل صالح و تﻼش در عرصة عبادت را كنار نگذاريد و به

اتّكاي عبادت ،محبت خاندان پيامبر و تسليم امر آنان بودن را رها نكنيد؛ كه همانا هيچ يك

از آن دو ،بدون ديگري پذيرفته نميشود.

١٥٧

دين عرفان و جهاد ،دين دنيا و آخرت

نماز به پا داشتند و زكات
يكي از مفاهيم ديگر شهادت زائر به اينكه اهلبيت
پرداختند و امر به معروف و نهي از منكر نمودند و در راه خدا تا سرحد شهادت جهاد
كردند ،اين است كه اسﻼم منحصر به روحيات و احساسها و افكار و انديشههاي
كه تبلور تام و تمام تئوري اسﻼمند ،همان طور كه افكار و
باطني نيست و اهلبيت
١٥٦ـ محدث قمي ،مفاتيح الجنان ،زيارت جامعة كبيره.
١٥٧ـ مجلسي ،بحار اﻻنوار ،ج  ،٧٥ص .٢٤٦

انديشههاي بلند توحيدي و روحيات و احساسهاي لطيف رباني داشتند ،در صحنة
عمل نيز به نحو تمام عيار ،تكاليف عملي ،اعم از عبادي و اجتماعي را به جا ميآوردند
و مظهر اتم و اكمل ﻻ يشغَلُه شَأنٌ عن شَأنٍ :هيچيك از شئونات ،خداوند را از ديگر
شئونات باز نميدارد ١٥٨بودند ١٥٩.عرفان تشيع برخﻼف برخي جريانهاي تصوف،
باطنيگري صرف ،و دست از كار و تﻼش و مبارزه و جهاد كشيدن نيست .عرفاني كه
است با بيكاري و بطالت ،و تنبلي و
سرسلسله و قطب اﻻقطابش اميرالمؤمنين
عرفان تكاپو و تﻼش ،تعهد و
بيغيرتي ،مطلقاً سازگاري ندارد .عرفان اهلبيت
غيرت ،حماسه و جهاد ،و بيداري و بيدارگري است و هر چه جز اين ،انحراف
ندارد.
وكژروي است و ربطي به مكتب اهلبيت
صوفي مسلكاني كه با ادعاي نيل به مقامات عرفاني ،دست از كار و تﻼش سازنده
كشيده و به تنپروري و باري به هر جهت گذراندن عمر گرائيدهاند و با دست كشيدن
از مبارزه عليه كفر و بيديني و فساد و تباهي و ظلم و بيداد ،راه سكوت و بيعملي در
برابر آنها را در پيش گرفته و ميدان را بر گسترش بيديني و تباهي و بيداد گشودهاند و
١٥٨ـ مجلسي ،بحار اﻻنوار ،ج  ،٧ص .٢٨
١٥٩ـ انسان و اسﻼم هر يك داراي سه مرتبة وجودياند .انسان داراي جسم يا بدن ،نفس يا روان ،و روح يا دل
است .اسﻼم نيز داراي احكام و دستورات عملي يا شريعت ،تعاليم و آموزههاي اخﻼقي يا طريقت ،و معارف و

عقايد قلبي يا حقيقت است .همانطور كه انسان موجودي است كه همزمان و توأمان داراي جسم و نفس و روح
است ،اسﻼم نيز ديني است كه همزم ان و توأمان داراي احكام عملي و تعاليم اخﻼقي و معارف اعتقادي است.
فطري بودن اسﻼم به معناي مطابقت آن با ساختار آفرينشي انسان است) ،سورة روم ،آية  (٣٠در نتيجه هر مرتبة

اسﻼم ناظر بر مرتبهاي از وجود انسان است .احكام و دستورات عملي مربوط به جسم يا پيكر ،تعاليم و آموزههاي

اخﻼقي مربوط به نفس يا روان ،و معارف و عقايد مربوط به روح يا دل انسان است .در مقام تمثيل ،مراتب سهگانة
وجودي انسان و اسﻼم را به شكل و عطر و طعم سيب ميتوان تشبيه كرد .همانگونه كه سيب چيزي است كه

همزمان و توأمان شكل و عطر و طعم مزبور را دارد و وجود سيب بدون وجود يك يا دو و يا هر سه ويژگي مزبور
ناممكن است ،انسان مسلمان نيز كسي است كه همزمان و توأمان ،قلبش به نور معرفت و محبت خدا و اولياي الهي

روشن ،روانش به نور اخﻼق و ملكات اسﻼمي نوراني ،و پيكرش به نور احكام و دستورات عملي اسﻼم منور باشد.
قابل تصور نيست در حالي كه قلب شخصي به نور معرفت و محبت خدا منور است ،روان او از ظلمت رذايل و
ذمائم اخﻼقي سرشار ،يا پيكر او از تاريكي ظلم و معاصي آكنده باشد.

مسلمان راستين كسي است كه همزمان و توأمان واجد شريعت و طريقت و حقيقت باشد و عارفنمايان و

صوفيمسلكاني كه با ادعاي اهل طريقت بودن ،خود را بينياز به تبعيت از شريعت دانسته ،يا به پندار وصول به
حقيقت ،خود را فارغ از قيد شريعت و طريقت ميدانند ،فريب نفس و شيطان را خورده و راه تبعيت از گمانهاي

بيپايه يا هواهاي نفساني را ميپيمايند و در واقع فاقد هر سه و محروم از اسﻼمند.

١٦٠

حتّي با لبخندي كه نزد دينستيزان و مفسدان و ستمگران و فاسقان بر چهره دارند،
آنها را در كار ناشايست خود متجرّي و بيپروا ميسازند و بر عمل خود نام اعتماد و
اتّكال به مشيت خداوند و تسليم و رضا به مقدرات الهي ،و عشق و محبت به
مخلوقات خدا ،و نداشتن قوة رديه نهادهاند ،بايد بدانند كه حاﻻت و رفتارشان هيچ
ميباشند ،ندارد.
سنخيتي با عرفان ناب شيعي ،كه اسوة آن پيامبر اكرم و اهلبيت
به اعتراف همة فرقههاي عرفاني شيعه و اكثريت قريب به اتفاق صوفية اهل سنّت ،در
است.
عرفان اسﻼمي سيد اﻻولياء و قطباﻻقطاب ،وجود نازنين اميرالمؤمنين
دستهاي پينه بستة آن پيشواي پرهيزگار ،از تﻼش و تكاپويش در حفر چاهها و
جاري ساختن قناتها و ايجاد نخلستانهايي كه تمامي آنها را وقف نيازمندان كرد ،به
صراحت خبر داده ،و آثار جراحات و زخمهاي جبهة نبرد بر اندام استوار و مردانة آن
امام بزرگوار ،از دليري و رشادتهايي كه در مبارزه با دين ستيزان و مفسدان و ظالمان
از وي ظاهر شد ،به وضوح حكايت نموده ،و خطبههاي داغ و آتشين و نامههاي
صريح و دور از مجاملة آن مقتداي بيمانند ،به پرخاشها و فريادهاي اعتراضآميز وي
عليه كفر و فساد و ستم ،به روشني شهادت ميدهند .قلب سرشار از عشق و عرفان
هرگز بازوان تﻼشگر و مجاهد و زبان بيدارگر و مبارز وي را از كار
اميرالمؤمنين
نينداخت .در نتيجه ،هر كس در سير و سلوك و عرفان ،آن حضرت را مقتداي خويش
قرار داده است ،ميبايست همين جامعيت را در خود ايجاد نمايد.
دميدن احساس و انديشة عارفانه در كالبد همة تﻼشهاي
عرفان اهلبيت
زندگي دنيا ،اعم از فعاليتهاي اقتصادي ،سياسي ،حقوقي ،نظامي و خانوادگي است.
لذا هم سكوﻻريستها ،كه فعاليتهاي دنيوي را دينزدائي و معنويتزدائي ميكنند و
دين را در مسجد و كليسا و دير و خانقاه زندان كرده و در عرصة فعاليتهاي فردي و
اجتماعي دنيا ،به معنويت و دين اجازة حضور نميدهند ،راهشان از راه اهلبيت
جداست و هم صوفيان و راهباني كه از عرصة فعاليتهاي فردي و اجتماعي دنيوي
ميگريزند و تارك دنيا شده و خود را در كُنج خانقاه و صومعه زنداني كرده و زندگي
خود را به ذكر و رياضت و چلّهنشيني منحصر ميكنند ،طريقتشان با طريقة
١٦٠ـ در حديث چنين آمده است كه اَمرَنا رسولُ اﷲِ بِاَن نَلقي اَهلَ المعاصي بِوجوه مكفَهِرﱠةٍ :رسول خدا به ما امر
فرمود كه با اهل گناهان با چهرهاي درهم كشيده روبرو شويم) .كليني ،كافي ،باب اﻻمر بالمعروف و النهي عن
المنكر ،ج  ،٥ص  (٥٨اين دستور كه به منظور متوجه شدن فرد اهل معصيت ،به ناخرسندي و ارزشيابي منفي و
اعتراض شخص به عمل وي است و مرتبهاي از نهي منكر ميباشد ،جزء مكمل خوشخلقي و خوشروئي توصيه
شده در روايات ،براي جلب و جذب اشخاص به نيكيهاست ،كه خود از لوازم امر به معروف ميباشد.

در تأكيد بر همين حقيقت ميفرمايند :لَيس

مخالف است .امام صادق
اهلبيت
منّا من تَرَك دنياهِ ﻵخرَته و ﻻ آخرَتَه لدنياه :كسي كه براي آخرتش ،دنياي خود را ترك
كند و كسي كه براي دنيايش ،آخرت خود را ترك كند از ما نيست.

دين نظر و عمل

١٦١

به احكام كتاب الهي و اقامة
مفهوم ديگر شهادت زائر به عمل اهلبيت
فرائض ديني و امر به معروف و نهي از منكر و جهاد تا پاي جان در راه حاكميت
دستورات الهي ،اين است كه مكتب اسﻼم ،مكتب نظريهپردازيهاي ذهني ،و خود را با
بحثهاي فلسفي و كﻼمي مشغول داشتن و به مباحث نظري روشنفكرانة دل خوش
كه
ساختن و از صحنة كار و تﻼش و كارزار و جهاد غيبت نمودن نيست .اهلبيت
الگوي تمام عيار اسﻼم و مسلمانيند ،پرداختن به عميقترين مباحث فكري و نظري
اسﻼم را گريزگاهي براي غيبت از صحنة عمل و مبارزه قرار ندادند .به تعبير
كساني هستند كه :حملوا بصا ئرَهم
پيروان راستين مكتب اهلبيت
اميرالمؤمنين
١٦٢
علي أَسيافهِم :بصيرت و بينشهاي خود را بر تيغة شمشيرهايشان حمل نمودند.
است كه از يك سو بلندترين و
مثَل اعﻼي اين مكتب ،خود اميرالمؤمنين
عميقترين مفاهيم نظري را در عرصة معارف الهي مطرح ميسازد و از سوي ديگر
همچون يك كارگر ساده ،تن به حفر چاه و قنات و آب كشي و بيل زدن و كشاورزي
كردن ميدهد و از ديگر سو ،به كمك مستمندان و دستگيري از درماندگان ميشتابد و
از جانب ديگر ،فرياد روشنگري و بيدارگري عليه فساد و ظلم دستگاه حاكم سر
ميدهد و از ديگر جانب ،شمشير جهاد به دست ميگيرد و سلحشورانه در ميدان
كارزار عليه كفر و نفاق و ظلم و بيداد نبرد ميكند .اين گونه است كه حساب حضرت
و پيروان راستينش ،از به اصطﻼح روشنفكراني كه همة رسالت خود را در
علي
لفّاظي و سخنپراكني و درگير كردن جامعه در دام بحثهاي ذهني و تجريدي منحصر
ميدانند ،به وضوح جدا ميشود.
را مكشوف ميسازد كه پس از بيان
نكات فوق ،راز اين سخن حضرت رضا
اين كﻼم الهي كه :كَلمةُ ﻻ اله اﻻﱠ اﷲُ حصني فَمن دخَل حصني اَمنَ من عذابي :كلمة ﻻ اله
اﻻ اﷲ دژ و قلعه من است .هركس به قلعة من وارد شود از عذاب من در امان است .اضافه
فرمودندِ :بشَرطها و اَنَا من شُروطها) :اين امان بخشي كلمه ﻻ اله اﻻّ اﷲ( منوط به شروطي
١٦١ـ مهدي نراقي ،جامع السعادات ،مقام سوم ،دنيادوستي.
١٦٢ـ نهج البﻼغه ،خطبة .١٥٠

است و من )امام( از شرطهاي آن ميباشم ١٦٣.همچنين سرّ اين حديث شريف را آشكار
١٦٤
ميسازد كه :تَمام الحج لقاء اﻻمامِ :به زيارت و ديدار امام رفتن تكميل كنندة حج است.
يعني توحيد و حج منهاي امام ،توحيد و حج ناقص و انحرافي ،و اسﻼم منهاي امامت،
اسﻼم ناتمام و محرﱠف است.

عرضة اعتقادات به مزور

يكي از مفاهيم ديگر شهادت زائر به اعتقادات خويش نزد مزور ،عمل به سنّت
در بين مؤمنان راستين
حسنهاي است كه در زمان حيات ظاهري پيامبر اكرم و ائمه
رايج بود و آن عبارت است از عرضه داشتن عقايد خود به معصوم ،براي اطمينان يافتن
از صحت اعتقادات خويش و منطبق بودن آن با عقايد مورد تأييد معصوم و يا پي بردن
به ايرادات و كاستيهاي عقايد خود و تصحيح و تكميل آن با بهرهگيري از ارشادات
معصوم .به موجب روايات موثّق ،بسياري از اصحاب برجستة آن بزرگواران ،به انجام
اين كار مقيد بودهاند .در عصر غيبت كه انجام چنين كاري براي اغلب مؤمنان مقدور
رسيده و طي آن،
نيست ،زائران با خواندن زيارتنامههايي كه از خود معصومين
عقايد ناب و خالص اسﻼمي و شيعي ،توسط خود آن بزرگواران تبيين و تشريح شده
است ،اعتقادات خود را با عقايد تبيين شده در كﻼم معصوم مقايسه نموده و ميسنجند
و از صحت و كمال آن مطمئن شده و يا به نقايص و ايرادات عقايد خويش آگاهي
يافته و به تكميل و تصحيح آن ميپردازند .البته زائران بيدار دلي كه با چشم دل ،مزور
را مشاهده ميكنند و با گوش دل ،سخن وي را ميشنوند ،در اين عرضة عقايد ،بسان
اشخاصي كه در دوران حيات ظاهري آن بزرگواران ميزيستهاند ،نظر مزور در مورد
عقايدشان را به وضوح دريافته و از آن بهره ميگيرند.

مصاف با شايعات

نماز به پا داشتند و زكات
معناي تلخ و گزنده شهادت زائر به اينكه ائمه
پرداختند و امر به معروف و نهي از منكر كردند و از خدا و رسولش اطاعت نمودند
اين است كه دستگاههاي تبليغاتي غاصبان وﻻيت ،واقعيات را چنان واژگونه معرّفي
نموده و جلوه ميدهند كه براي مقابله با آن ،در شرايطي ضرورت مييابد كه افراد
حقير و ناچيزي چون ما ،بر نمازگزار و عامل به فرائض و احكام دين بودن اهلبيت
١٦٣ـ مجلسي ،بحار اﻻنوار ،ج  ،٤٩ص .١٣٣
١٦٤ـ مجلسي ،بحار اﻻنوار ،ج  ،٩٦ص .٣٧٤

شهادت دهيم .مگر تبليغات دستگاه اموي كار را به جايي
عصمت و طهارت
در حال نماز در محراب مسجد
نرساند كه وقتي خبر ضربت خوردن اميرالمؤمنين
كوفه منتشر شد ،بسياري از شاميان ،با شگفتي و ناباورانه اظهار داشتند :مگر علي نماز
هم ميخواند كه در حال نماز و در محراب مسجد به قتل برسد؟ به راستي چقدر تلخ
و جانسوز است مشاهدة اين ناجوانمرديها و ستمها كه بر اهلبيت پاك پيامبر شد.
همين نكته به زائر ميآموزد كه در زندگي خود نيز بر اساس جو سازيها و شايعه
پراكنيهاي افراد و بلندگوهاي آلوده و مزور موضعگيري نكند و مﻼك قضاوت خود را
اخبار و اطّﻼعاتي كه خبرگزاريها و رسانههاي وابسته به قدرتهاي فاسد و ستمگر
منتشر ميكنند قرار ندهد.

شهادت و شهود

در خاتمة توضيحات حول اين محور ،ذكر اين نكته ﻻزم به نظر ميرسد كه
شهادت وقتي قابل اتّكاست كه بر اساس مشاهده صورت گيرد .مثﻼً قاضي شهادتي را
ميپذيرد كه شخص شهادت دهنده ،آنچه را شهادت ميدهد شخصاً مشاهده كرده
باشد .شهادت كسي كه ميگويد من شنيدم فﻼن شخص فﻼن كار را انجام داد ،نزد
نيز
قاضي پذيرفته نيست .بر اين اساس شهادت زائر به مقامات و كماﻻت ائمه
هنگامي ارزشمند و مؤثّر است كه مبتني بر مشاهدة مقامات و كماﻻت مزبور انجام
چنان مقامات و
شود .بنابراين شهادت زائر به صرف اينكه ديگران گفتهاند اهلبيت
كماﻻتي داشتهاند ،شهادت ثمربخشي نخواهد بود .زائر بايد اهتمام ورزد كه حجابها
را از برابر ديدة دل خويش كنار زند و به شهود باطني آن بزرگواران و مقامات و
كماﻻتشان نايل گردد تا شهادت دادنش ،ارزش و اعتبار و اثر و ثمر مورد نظر را پيدا
كند.

صلوات و تولّي
صلوات بر آن بزرگواران
سومين محور از محورهاي متن زيارتهاي اهلبيت
و ابراز محبت و دوستي و وﻻيت و فرمانپذيري در پيشگاه آن واﻻ مقامان است.

صلوات ،كاري خدايي و سرشار از بركات

صلوات بر پيامبر و خاندان پاكش راهي براي اتّصال يافتن به آن بزرگواران است.
به تعبير ديگر ،صلوات بر آن دردانگان عالَم خلقت ،صله و نثار كردن هستي خويش به
پاي آن واﻻمقامان است .به ديگر عبارت ،صلوات ،درود فرستادن و بزرگداشتن آن
جانشينان برگزيده خدا در ارضِ عالَم وجود است .به بيان ديگر ،صلوات ،قدرداني و
سپاسگزاري از الطاف و عنايات و تحمل مشقّات و زحماتي است كه آن هاديان و
واليان خلقت ،در راه دستگيري از ما خاكيان پذيرا شدهاند.
در بين كارهايي كه خداوند متعال مؤمنان را به انجام آن امر فرموده است ،موارد
بسيار نادري وجود دارد كه خود نيز به انجام آنها مبادرت ميورزد .از اين معدود
موارد ،يكي صلوات بر محمد و آل محمد صلوات اﷲ عليهم اجمعين ميباشد .چنانكه
صلﱡونَ علَي النﱠبِي يا اَيها الﱠذينَ آمنوا صلّوا
در قرآن كريم ميفرمايد :انﱠ اﷲَ و مﻼئكَتَه ي 
علَيه و سلﱢموا تَسليماً :هرآينه خداوند و مﻼئكة الهي بر پيامبر صلوات ميفرستند .اي كساني

كه ايمان آوردهايد ،بر او صلوات بفرستيد و كامﻼً در برابر او تسليم باشيد.

١٦٥

به مصداق كﻼم الهي در حديث قدسي كه فرمود :كَما تُدينُ تُدانُ :به همان شيوه كه

رفتار كني با تو رفتار ميشود.

١٦٥ـ سورة احزاب ،آية .٥٦

١٦٦

و به اعتبار آية قرآن :من جاء بِالحسنَةِ فَلَه عشرُ اَمثالها:

١٦٦ـ مجلسي ،بحار اﻻنوار ،ج  ،١٣ص  ٣٥٣و ج  ،١٤ص  ٤١و ج  ،٧٠ص .١٧٥

هركس نيكييي بياورد ،ده برابر مانند آن ،براي او پاداش خواهد بود ١٦٧.پاداش كسي كه بر
پيامبر و خاندان پاكش صلوات ميفرستد اين است كه خدا و مﻼئكة الهي ﻻاقل ده بار
بر او صلوات ميفرستند .هوالﱠذي يصلّي علَيكُم و مﻼئكَتُه ليخرِجكُم منَ الظﱡلُمات الَي
حيتُهم يوم يلقَونَه سﻼم و اَعد لَهم اَجراً كَريماً :خداوند
النّورِ و كانَ بِالمؤمنينَ رحيماً .تَ 
است كه خود و مﻼئكهاش بر شما صلوات ميفرستد تا شما را از تاريكيها به سوي نور

بيرون آورد و خداوند نسبت به مؤمنان مهر ويژهاي دارد .تحيت آنها در روزي كه به لقاء

پروردگارشان نايل ميشوند سﻼم است و خداوند براي آنها پاداش كريمانهاي فراهم ساخته

است ١٦٨.و به موجب احاديثي كه مرحوم عﻼّمة مجلسي از پيامبر اكرم و ائمة معصومين
عليهم افضل صلوات المصلّين نقل كرده است ،پس از صلوات بر پيامبر ،ميبايست بر آل

او نيز صلوات فرستاد و بوي بهشت ،كه از فاصله پانصد سال راه به مشام ميرسد ،به مشام

كسي كه در صلواتش ،آل پيامبر را شريك نكند نخواهد رسيد .هر شخص با تقوي و مهذّبي
در شمول آل پيامبر

ائمة معصومين

قرار دارد و با افزودن آل محمد در صلوات ،عﻼوه بر اهلبيت و

شيعيان آن بزرگواران نيز در آن صلوات داخل خواهند بود .صلوات

خداوند موجب نزول رحمت بر پيامبر و آلش ،صلوات مﻼئكه ماية تزكيه و مبرا ماندن آن

بزرگواران از هر نقص و كاستي ،و صلوات مؤمنان دعاي بر پيامبر و خاندان بزرگوارش
ميباشد و نيز ،اظهار پايداري بر پيماني است كه شيعه در عالَم ذر با آن بزرگواران بسته
است .رسيدن حضرت ابراهيم

به مقام خُلّت ،به سبب فراوان صلوات فرستادن او بر

محمد و آل محمد صلّي اﷲ عليهم اجمعين بوده است و فرستادن صلوات زمينهساز استجابت

دعا و موجب منهدم شدن گناهان و باقي نماندن ذرهاي از آن در نامه عمل مؤمن و پاك
شدن از گناهان ،همانند روز تولّد از مادر ميباشد و شفاعت پيامبر اكرم

در روز قيامت

را بر فرستندة صلوات ،حتّي اگر اهل گناهان كبيره باشد ،قطعي ميسازد .صلوات نفاق را از
وجود شخص زايل ميكند و قلب را نورانيت ميبخشد و درهاي عافيت را به روي شخص

ميگشايد و در روز قيامت سنگينترين عملي است كه در كفّة اعمال شايسته فرد قرار
ميگيرد و در قبر و در صراط و در بهشت ،به صورت نوري براي فرستندة صلوات تجلّي
مينمايد كه پيرامون او را احاطه ميكند و در اثر آن ،تمام اجزاي وجود شخص فرستندة
صلوات نوراني ميشود و سرانجام او را بهشتي ميسازد.

١٦٩

١٦٧ـ سورة انعام ،آية .١٦٠

١٦٨ـ سورة احزاب ،آيات  ٤٣و .٤٤

١٦٩ـ مجلسي بحار اﻻنوار ،كتاب الذّكر و الدعاء ،باب فضل الصﻼة علي النّبي و آله صلّي اﷲ عليهم ،ج  ،٩٤ص  ٤٧تا
.٧٢

تولّي و فرمانبري ميوة عشق و دل سپاري

مقرّ فرمانروايي وجود انسان ،دل است و هركس در دل شخصي نفوذ كند و آن را
به تصرّف در آورد ،همة وجود او را در اختيار خواهد داشت .در نتيجه ،محبت كه دل
سپردن به محبوب است موجب وﻻيت كه فرمانپذيري است ميگردد .تفاوت وﻻيت و
سلطنت نيز در همين نكته است كه سلطنت حاكميتي است كه با قهر و غلبه و زور و
قدرت به دست ميآيد و در اثر آن ،فرد با تكلّف و اكراه مجبور به فرمانبري ميشود،
لكن وﻻيت حاكميتي است كه از مهر و محبت ناشي شده و در اثر آن ،شخص از سرِ
طوع و رغبت و با همة وجود ،خود را در فرمان ولي قرار ميدهد .به تعبير ديگر ،ولي
پيش از آنكه بر دستها و پاها و ظواهر حكومت كند ،بر دلها حكومت ميكند .اين از
فرقهاي اساسي حاكميت و مديريت اسﻼمي با ساير نظامهاي حكومتي و مديريتي
است و نظام امامت و وﻻيت بر اساس چنين محتواي غنييي سامان يافته است.
با الفاظ و حركات خود ،هم از عشق و محبت سرشار خويش به
زائر اهلبيت
آن خوبان دلربا حكايت ميكند و به آن واﻻمقامان ابراز ارادت و اظهار عﻼقه ميكند و
هم بر فرمانبرداري از سرِ طوع و رغبت و سرشار از رضا و اشتياق خويش در برابر آن
بزرگواران تأكيد ميورزد و تجديد پيمان ميكند.

لعن و تبرّي
لعن و تبرّي و ابراز
چهارمين محور از محورهاي متن زيارات پيامبر و ائمه
انزجار و بيزاري و اعﻼم جنگ و رويارويي نسبت به دشمنان آن بزرگواران است .در
اين زمينه ﻻزم است به نكاتي اشاره شود.

حب في اﷲ و بغض في اﷲ

در احاديثي كه از پيامبر اكرم و ائمة معصومين عليهم افضل صلوات المصلّين در
كتب معتبر حديثي ذكر گرديده است ،حب في اﷲ و بغض في اﷲ ،يعني دوستي به خاطر
خدا و دشمني به خاطر خدا ،ﻻزم و ملزوم يكديگر و به عنوان محكمترين پيوند دهندة
بين شخص و ايمان راستين و آنچه ايمان در آن خﻼصه ميشود ،معرّفي شده است.
ميفرمايند :هنگامي كه خواستي پي ببري كه خيري در خودت هست ،به قلب
امام باقر
خود نظري بيفكن .پس اگر اهل طاعت الهي را دوست و اهل معصيت پروردگار را دشمن

ميدارد ،بدان در تو خيري هست و خداوند تو را دوست ميدارد .ولي آن گاه كه اهل طاعت

الهي را دشمن و اهل معصيت خداوند را دوست ميدارد ،بدان كه در تو خيري نيست و

خداوند تو را دشمن ميدارد ١٧٠.و پيامبر اكرم

ميفرمايند :محكمترين دستگيرة ايمان

دوست داشتن در راه خدا و دشمن داشتن در راه خدا و به وﻻيت اولياء خدا گردن نهادن و

از دشمنان خدا بيزاري جستن است ١٧١.همچنين آن حضرت فرمودند :در راه خدا مهر بورز
و در راه خدا دشمن بدار و در راه خدا وﻻيت بپذير و در راه خدا دشمني كن ،زيرا جز از

اين راه نميتوان به وﻻيت الهي نايل شد .پس آن گاه به علي
١٧٠ـ كليني ،كافي ،ج  ،٢ص .١٢٦
١٧١ـ كليني ،كافي ،ج  ،٢ص .١٢٥

اشاره كرده و فرمودند :آيا

اين را ميبيني؟ راوي عرض كرد :آري .حضرت رسول فرمودند :دوست اين ،دوست
خداست ،پس او را دوست بدار و دشمنِ اين ،دشمن خداست ،پس او را دشمن بدار.

١٧٢

پرسيدند آيا دوستي و دشمني از ايمان است؟ حضرت

از حضرت صادق
١٧٣
فرمودند :آيا ايمان چيزي جز دوستي و دشمني است؟
بايد توجه داشت كه حب و دوستي ،اصل ،و بغض و دشمني ،از تبعات و لوازم
آن است .يعني شخصي كه كسي را دوست ميدارد ،بالتّبع دشمنان او را دشمن ميدارد.
بنابراين محبت و دوستي خدا و اولياء خدا ،اصل ،و نفرت و عداوت دشمنان خدا و
دشمنان اولياي خدا ،از لوازم و تبعات آن است.

تبرّي در قرآن و احاديث

تبرّي در لغت به معناي كناره گرفتن از چيزي است كه مجاورت آن ناپسند است.
در قرآن كريم در مواردي از تبرّي جستن خدا و انبياي الهي از مشركان و دشمنان خدا
نيز تبرّي جستن از دشمنان
سخن گفته شده است ١٧٤.در احاديث معصومين
و كساني كه به آن بزرگواران ستم كردند ،جزء ﻻينفك و
خاندان پيامبر اكرم
موجب كمال راستين ايمان و تكليفي واجب بر مؤمنان و شرط قبولي تمامي اعمال آنان
در بخشي از حديث مفصلي كه طي آن ايمان را
شمرده شده است .حضرت رضا
تشريح كردهاند ،ميفرمايند :ايمان عبارت است از ...و تبرّي جستن از كساني كه به خاندان

پيامبر ستم كردند و به بيرون راندن آن بزرگواران از شهر و ديارشان اهتمام ورزيدند و روش
ستم به آنان را پايهگذاري كردند و سنّت و روية پيامبرشان را دگرگون ساختند) .و آن گاه
ناكثين و قاسطين و مارقين و امثال معاويه و عمرو بن عاص و ابوموسي اشعري و كساني كه

توطئة به شهادت رساندن اميرالمؤمنين

را تدارك ديده و اجرا كردند را به عنوان مصاديق

كساني كه تبرّي جستن از آنان جزء و شرط ايمان راستين است نام ميبرند(

صادق

١٧٥

امام

ميفرمايند :محبت اولياء خدا و وﻻيت و فرمانبرداري از آنان واجب است و

تبرّي و بيزاري جستن از دشمنانشان و از كساني كه به خاندان پيامبر صلّي اﷲ عليهم ستم

كردند و پردة پيامبر را دريدند و فدك را از حضرت فاطمه

گرفتند و حضرتش را از

ميراث خود محروم كردند و حقوق او و همسرش را غصب كردند و بر آتش كشيدن
١٧٢ـ صدوق ،امالي ،ص .٨

١٧٣ـ كليني ،كافي ،ج  ،٢ص .١٢٥
١٧٤ـ سورة توبه ،آيات  ٣ ،١و .١١٤

١٧٥ـ صدوق ،عيون اخبار الرّضا ،ج  ،٢ص .١٢١

خانهاش اهتمام نمودند و ستمگري بر خاندان پيامبر را پايهگذاري كردند و سنّت پيامبر را

تغيير دادند ،واجب است .و تبرّي جستن از ناكثين و قاسطين و مارقين واجب است .و تبرّي

جستن از پيشوايان گمراهي و رهبران ستمگري ،از نخستين تا آخرينشان واجب است .و

تبرّي جستن از قاتل اميرالمؤمنين

اكرم خطاب به حضرت علي

و تمامي قاتﻼن اهلبيت

واجب است.

١٧٦

پيامبر

فرمودند :اي علي ،سوگند به آن كس كه مرا به پيامبري

مبعوث نمود و بر تمامي خﻼيق برگزيد ،اگر بندهاي هزار سال عبادت بكند ،جز با وﻻيت تو

و وﻻيت امامان از نسل تو ،از او پذيرفته نميشود و وﻻيت تو نيز جز با تبرّي و بيزاري
جستن از دشمنانت و دشمنان امامان از نسل تو پذيرفته نميشود .اين حقيقت را جبرئيل

امين به من خبر داد .هر كه خواهد به آن ايمان آورد و هر كه خواهد بدان كفر ورزد ١٧٧.و در
عرض شد فﻼن شخص وﻻيت شما را قبول دارد،
حديثي آمده است :به امام صادق
لكن در تبرّي جستن از دشمن شما سست است .حضرت فرمودند :هيهات ،كسي كه مدعي
محبت ماست ولي از دشمن ما تبرّي نميجويد ،ادعاي دروغ نموده است.

لعن در قرآن و احاديث

١٧٨

كتابهاي لغت واژة »لعن« را به معناي راندن و دور كردن )از رحمت( ،لعن كردن
توسط خدا را به معناي عذاب كردن ،و لعن كردن توسط مخلوق را به معناي دعا براي
دور كردن شخص از رحمت الهي دانستهاند .لعن نيز همچون صلوات از اعمالي است
كه خداوند ،خود آن را انجام داده و مؤمنان و صالحان را نيز به آن دعوت نموده است.
در آيات بسياري از قرآن كريم ،خداوند گروهها و اشخاص فراواني را لعن نموده
است ١٧٩.به مصداق تَخَلﱠقوا بِاَخﻼقِ اﷲِ :به اخﻼق الهي متخلّق شويد ١٨٠.ميتوان نتيجه
١٧٦ـ صدوق ،خصال ،ج  ،٢ص.١٥٣
١٧٧ـ مجلسي ،بحار اﻻنوار ،ج  ،٢٧ص .٦٣
١٧٨ـ مجلسي ،بحار اﻻنوار ،ج  ،٢٧ص .٥٨

١٧٩ـ گروهها و اشخاص مورد لعن الهي در قرآن عبارتند از:

ـ مشركان :سورة فتح ،آية .٦

ـ كافران :سورة احزاب ،آية  ٦٤و سورة بقره ،آيات  ٨٩ ،٨٨و  ١٦١و سورة نساء ،آية .٤٦
ـ كافران از اهل كتاب :سورة نساء ،آيات  ٤٧و .٥٢

ـ منافقان :سورة توبه ،آية  ٦٨و سورة فتح ،آية  ٦و سورة احزاب ،آية .٦١

ـ ظالمان :سورة اعراف ،آية  ٤٤و سورة هود ،آية  ١٨و سورة غافر ،آية .٥٢

ـ مرتدان :سورة آلعمران ،آية .٨٧

ـ اذيتكنندگان خدا و رسول :سورة احزاب ،آية .٥٧

گرفت كه مؤمنان راستين از هرجنس و در هر سطح ،كساني را كه خداوند لعن نموده
است ،لعن ميكنند .به اين حقيقت نيز در آيات متعدد قرآن كريم تصريح شده و طي
١٨١
آن پيامبران ،فرشتگان و مؤمنان راستين ،از لعن كنندگان دانسته شدهاند.
هفت گروه را لعن كردهاند ١٨٢.در حديث ديگري آن
همچنين پيامبر اكرم
فرمودند :هر كس كاري كند كه مورد عاقّ والدينش واقع
حضرت به اميرالمؤمنين
شود لعنت خدا بر او باد ،هر كس از موﻻيش بگريزد لعنت خدا بر او باد ،هر كس به

ـ يهود و بنياسرائيل :سورة مائده ،آيات  ٦٠ ،١٣و .٦٤
ـ اصحاب سبت :سورة نساء ،آية .٤٧

ـ مفسدين في اﻻرض و قاطعين ارحام :سورة محمد ،آية .٢٣

ـ مغرضان :سورة احزاب ،آية .٦١

ـ شايعهپراكنان در جامعة اسﻼمي :سورة احزاب ،آية .٦١

ـ كساني كه پيمان الهي را شكستند و با كساني كه خدا امر به ارتباط كرده بود قطع رابطه كرده و در زمين فساد

كردند :سورة رعد ،آية .٢٥

ـ كتمانكنندگان حقايق تبيين شده در كتاب آسماني :سورة بقره ،آية .١٥٩
ـ كسي كه مؤمني را عمداً بكشد :سورة نساء ،آية .٩٣

ـ كسي كه به زن مؤمن شوهردار نسبت زنا دهد :سورة نور ،آيات  ٧و .٢٣

ـ قوم عاد :سورة هود ،آية .٦٠

ـ فرعون وشاخصان از اطرافيانش :سورة هود ،آية  ٩٩و سورة قصص ،آية .٤٢

ـ بنياميه :سورة اسراء ،آية .٦٠

١٨٠ـ مجلسي ،بحار اﻻنوار ،ج  ،٦١ص .١٢٩
١٨١ـ آيات حاكي از اينكه پيامبران ،فرشتگان و مؤمنان راستين ،كساني را لعن كردهاند ،عبارتند از:
ـ حضرت عيسي و حضرت داوود

ـ پيامبر اسﻼم و اهلبيت او

 ،كافران بنياسرائيل را :سورة مائده ،آية .٧٨

 ،كاذبان را :سورة آلعمران ،آية .٦١

ـ مﻼئكه ،مرتدان را :سورة آلعمران ،آية .٨٧
ـ مﻼئكه ،ظالمان را :سورة آلعمران ،آية .٤٤

ـ همة مؤمنان ،مرتدان را :سورة آلعمران ،آية .٨٧

ـ همة لعنكنندگان اعم از پيامبر ،مﻼئكه و مؤمنان ،كتمانكنندگان حقايق تبيين شده در كتاب آسماني را :سورة بقره،

آية .١٥٩

١٨٢ـ گروههاي مزبور عبارتند از١ :ـ تغييردهندة كتاب الهي ٢ـ تكذيبكنندة قَدر الهي -٣دگرگونكنندة سنّت پيامبر،

٤ـ كسي كه آنچه را خداي عزّوجلّ در مورد عترت پيامبر اكرم

حرام نموده ،حﻼل شمرده است ٥ـ كسي كه

براي عزيز كردن كسي كه خدا او را خوار نموده و خوار كردن كسي كه خداوند عزيزش شمرده ،اقتدارش را به كار

گيرد ٦ـ كسي كه حرامهاي الهي را حﻼل ساخته و تعدي به آنچه خداوند براي آن حرمت قائل شده است را روا
شمرده است ٧ـ كسي كه از عبادت پروردگار تكبر ورزد) .محدث قمي ،سفينة البحار ،واژة لعن ،ج  ،٢ص .٥١٢

شخصي كه او را براي انجام كاري در قبال اجرتي استخدام كرده ظلم كند لعنت خدا بر او

باد .آن گاه فرمودند :اي علي ،من و تو دو پدر اين امتيم ،هركس كاري كند كه مورد عاقّ ما
قرار گيرد ،لعنت خدا بر او باد .من و تو دو موﻻي اين امتيم ،هركس از ما بگريزد لعنت خدا

بر او باد .من و تو دو اجير اين امتيم ،هر كس در دادن اجرت ما ١٨٣بر ما ستم كند لعنت خدا
بر او باد.

١٨٤

در حديث ديگري نيز فرمودند :برترين شخص در اين امت پس از من علي

بن ابيطالب و فاطمه و حسن و حسين ميباشند .هر كس جز اين بگويد لعنت خدا بر او
باد.
باد.

١٨٥
١٨٦

و نيز فرمودند :هركس كينه و دشمني علي را در دل داشته باشد لعنت خدا بر او

و نيز در حالي كه گيسوان خويش را در دست داشتند ،فرمودند :هركس به تار

مويي از من )كه مقصود بستگان آن حضرت است( آزار برساند هر آينه مرا آزار نموده است

و هر كس مرا بيازارد هر آينه خداوند را آزار رسانده است و هر كس خداوند را بيازارد همة
موجوداتي كه آسمانها و زمين را پر كردهاند او را لعنت ميكنند.

١٨٧

همچنين فرمودند :هر كس تن به وﻻيت كسي جز موﻻي حقيقي خود بدهد لعنت

خداوند و مﻼئكه و انسانها ،همگي بر او باد.

١٨٨

 ،اباسفيان ،عمرو بن العاص ،يزيد بن
به موجب احاديث فراواني ،پيامبر اكرم
و
معاويه و خاندان ابيسفيان را به اسم ،و دشمنان و غاصبان حقّ اميرالمؤمنين
١٨٩
دارندگان برخي صفات و عملكردهاي ناستوده را به طور كلّي ،لعن نمودهاند.
معاويه ،عمرو بن العاص ،ابا موسي اشعري ،ابا اﻻعور ،حبيب
همچنين اميرالمؤمنين
بن مسلمه ،عبد الرّحمن بن خالد ،ضحاك بن قيس و وليد بن عقبه را به اسم ،لعن
١٩٠
ميفرمودند.

لعن دشمنان اهلبيت

در قرآن

به موجب آيات متعدد قرآن كريم كساني كه وﻻيت اهلبيت

را غصب نموده

١٨٣ـ اشاره به آية  ٢٣سورة شوري است كه اجر پيامبر را مودت نزديكان آن حضرت قرار داده است.
١٨٤ـ محدث قمي ،سفينة البحار ،واژة لعن ،ج  ،٢ص .٥١٢
١٨٥ـ مجلسي ،بحار اﻻنوار ،ج  ،٢٧ص .٢٢٨
١٨٦ـ مجلسي ،بحار اﻻنوار ،ج  ،٢٧ص .٢٢٨

١٨٧ـ صدوق ،عيون اخبار الرّضا ،ج  ،١ص .٢٥٠
١٨٨ـ صدوق ،عيون اخبار الرّضا ،ج  ،١ص .٢٢٣

١٨٩ـ محدث قمي ،سفينة البحار ،واژة لعن ،ج  ،٢ص .٥١٣
١٩٠ـ محدث قمي ،سفينة البحار ،واژة لعن ،ج  ،٢ص .٥١٤

و آن بزرگواران را مورد تعدي و ستم قرار دادند مورد لعنت خداوند و مﻼئكه و
مؤمنانند .به چهار مورد از آيات مزبور اشاره ميكنيم.
 -١انﱠ الﱠذينَ يؤذونَ اﷲَ و رسولَه لَعنَهم اﷲُ في الﱡدنيا واﻻخرَةِ و اَعد لَهم عذاباً مهيناً:
هر آينه خداوند كساني را كه خدا و رسولش را ميآزارند ،در دنيا و آخرت لعنت ميكند و
عذاب خواركنندهاي براي آنان آماده نموده است.

١٩١

با توجه به اينكه اهل سنّت در حد تواتر از عايشه نقل كردهاند كه پيامبر
فرمودند :فاطمه پارة تن من است .هر كس او را بيازارد مرا آزرده است ١٩٢.و در
اكرم
و به آتش كشيده شدن
منابع معتبر خود ماجراي حمله به خانة حضرت فاطمه
خانه و مورد ضرب و شتم قرار گرفتن و مجروح شدن آن حضرت ١٩٣و به شهادت
رسيدن جنيني كه در رحم آن حضرت بود ١٩٤را نقل كرده و اين را كه حضرت
١٩١ـ سورة احزاب ،آية .٥٧

١٩٢ـ قاضي نوراﷲ ،احقاق الحق ،ج  ١٥ ،١٠و  ١٨و همداني ،مودة القربي ،ص .١٠٣

١٩٣ـ ابن ابي شبية ،المصنّف ،ج  ،٧ص  ،٤٣٢رقم  ٣٧٠٤٥و البﻼذري ،انساب اﻻشرف ،ج  ،١ص  ،٥٨٦دار المعارف،
القاهرة و الطبري ،التاريخ ،ج  ،٣ص  ،١٠١موسسة عزّ الدين ،بيروت و مقاتل ابن عطيه ،محاورة حول اﻻمامة و الخﻼفة،
موسسة البﻼغ ،بيروت و السيوطي ،مسند فاطمة ،ص  ،٣٦موسسة الكتب الثقافية ،بيروت و المتّقي الهندي ،كنز العمال ،ج
 ،٥ص  ،٦٥١موسسة الرسالة ،بيروت )ج  ،٣ص  (١٤٠و ابن عبد ربه ،العقد الفريد ،ج  ،٥ص  ،١٣دار الكتب العلمية،
بيروت )ج  ،٣ص  (٦٤و النويري ،نهاية اﻻرب في فنون اﻻدب ،ج  ،١٩ص  ،٤٠المكتبة العربية ،القاهرة و الدهلوي ،ازالة
الخفاء ،ج  ،٢ص  ،٢٩سهيل اكيديمي ﻻهور )ج  ،٢ص  (١٧٩و الدهلوي ،قرّة العينين ،ص  ٧٨و ابوالفداء ،المختصر في
اخبار البشر ،ج  ،١ص  ،١٥٦دار المعرفة ،بيروت و ابن ابي الحديد ،شرح نهج البﻼغة ،جزء  ،٢ص  ٤٥و  ٥٦و جزء ،٦

ص  ٤٧و  ٥٠و جزء  ،١٦ص  ٢٧٢و جزء  ،١٧ص  ١٦٨و جزء  ،٢٠ص  ،١٤٧القاهرة )ج  ،٢ص  ١٣٢و  ١٣٤و ج
 ،٦ص  (٢و القاضي عبدالجبار ،المغني ،الجزء اﻻول ،ص  ،٣٣٧القاهرة و المسعودي ،مروج الذهب ،ج  ،٣ص  ،٨٦دار
المعرفة ،بيروت ،و ج  ،٢ص  ١٠٠و المسعودي ،اثبات الوصية ،ص  ١٢٣و الشهرستاني ،الملل و النحل ،ج  ،١ص ،٥٧
دار المعرفة ،بيروت )عن النظّام( و ابن قتيبة الدينوري ،اﻻمامة و السياسة ،ج  ،١ص  ،١٢القاهرة و عبدالفتّاح عبد

المقصود ،اﻻمام علي بن ابيطالب ،ج  ،١ص  ١٩٢و ج  ،٤ص  ،١٧٠دار المصر ،القاهرة و عمر رضا كحالة ،اعﻼم النساء،
ج  ،٣ص  ١٢٠٧و  ١٣١٤و محمدحافظ ابراهيم ،ديوان نيل ،ج  ،١ص  ٨٤و مصطفي بك دمياطي ،شرح القصيدة العمرية
لمحمدحافظ ابراهيم ،ص  ٣٨و گنجي شافعي ،كفاية الطالب ،ص  ٤١٣و المحب الطّبري ،الرياض النّضرة ،ج  ،١ص ١٦٧
و الّديار البكري ،تاريخ الخميس ،ج  ،١ص  ١٧٨و ابن شحنة ،التاريخ ،في حاشية الكامل ﻻبن اثير ،ص  ١١٢و
اليعقوبي ،التاريخ ،ج  ،٢ص  ١٠٥و الذهبي ،سير اعﻼم النبﻼء ،ج  ،١٥ص  ٥٧٨و الذهبي ،ميزان اﻻعتدال ،ج  ،١ص

 ١٣٩و ابن حجر ،لسان الميزان ،ج  ،١ص  ٤٠٦و الجويني الحمويني ،فرائد السمطين ،ج  ،٢ص  ،٣٤بيروت.

١٩٤ـ الذهبي ،سير اعﻼم النبﻼء ،ج  ،١٥ص  ٥٧٨و الذهبي ،ميزان اﻻعتدال ،ج  ،١ص  ١٣٩رقم  ٥٥٢و ابن حجر ،لسان

فاطمه

به دو طرّاح و سركردة غائلة حمله به خانة خود ،فرمودند :خدا و مﻼئكة الهي

را شاهد ميگيرم كه شما دو نفر مرا به خشم آورديد و رضايت مرا رعايت نكرديد و اگر به

مﻼقات پدرم نايل شوم از شما دو نفر نزد او شكايت ميكنم ١٩٥،ذكر نموده و تصريح
در حالي از دنيا رفتند كه از آن دو غضبناك بودند ١٩٦و
كردهاند كه حضرت زهرا
نخستينِ آن دو ،در آخر عمر خويش آرزو ميكرد كاش دستور حمله به خانة حضرت
را نداده و خانة آن حضرت را نگشوده بود ١٩٧و با عنايت به حديثي كه
فاطمه
از پيامبر نقل نمودهاند كه به آن حضرت فرمودند :يا علي هركس مويي
اميرالمؤمنين

از تو را بيازارد هرآينه به من آزار رسانده است و هر كس مرا بيازارد هر آينه خدا را آزار داده
است و هركس خدا را بيازارد لعنت خدا بر او باد.

١٩٨

مورد لعن الهي بودن غاصبان حقّ

الميزان ،ج  ،١ص  ،٤٠٥رقم  ٨٣٣و ابن ابي الحديد ،شرح نهج البﻼغة ،جزء  ،٤ص  ١٩٢و الصفدي ،الوافي بالوفيات،

ج  ،٦ص  ،١٧النشرات اﻻسﻼمية ،ج  ،٥ص ) ٣٤٧عن النظّام( و الشهرستاني ،الملل و النحل ،ج  ،١ص  ،٧٥٧دار
المعرفة ،بيروت )عن النظّام(.
١٩٥ـ ابن قتيبة الدينوري ،اﻻمامة و السياسة ،ج  ،١ص .٢٠

١٩٦ـ البخاري ،صحيح ،كتاب الخمس ،ج  ،٤ص  ،٥٠٤رقم  ١٢٦٥و كتاب الفرائض ،ج  ،٩ص  ،٥٥١رقم  ١٥٤٧و
باب قول النّبي ،ج  ،٨ص  ،٣كتاب المغازي ،باب غزوة خيبر ،ج  ،٥ص  ،٢٥٢رقم  ٧٠٤و كتاب الفضائل ،ج  ،٤ص
 ،٢٠٩دار القلم ،بيروت و المسلم ،صحيح ،كتاب الجهاد و السير ،باب قول النّبي »ﻻنورث« ،رقم  ١٧٥٨و  ١٧٥٩و ،١٧٦١

و باب حكم الفيء ،شرح النووي ،ج  ،١٢ص  ٧٧و البيهقي ،سنن ،ج  ،٦ص  ٣٠٠و نسائي ،سنن ،باب الفيء ،ج  ،٧ص
 ١٣٢و احمد حنبل ،مسند ،كتاب قسم الفيء ،ج  ،١ص  ٤و  ٦و  ٩و  ١٠و  ٢٥و الطحاوي المصري ،مشكل اﻻثار ،ج
 ،١ص  ٤٧و الذهبي ،تاريخ اﻻسﻼم ،عهد خلفاء الراشدين ،ص .٢١

١٩٧ـ القاسم بن سﻼّم ،اﻻموال ،ص  ،١٧٤رقم  ،٣٥٣دار الفكر و الطبراني ،المعجم الكبير ،ج  ،١ص  ،٦٢رقم  ،٤٣دار
احياء التراث العربي و الطّبري ،تاريخ ،ج  ،٣ص  ،٢١٥موسسة عزّالدين ،بيروت )ج  ،٢ص  (٦١٩و الذهبي ،تاريخ
اﻻسﻼم ،عهد خلفاء الرّاشدين ،ص  ،١١٧دار الكتاب العربي و الذهبي ،ميزان اﻻعتدال ،ج  ،٣ص  ،١٠٨رقم  ٥٧٦٣و ابن
حجر ،لسان الميزان ،ج  ،٤٧ص  ،(١٨٩) ٧٠٦رقم  ٥٧٥٢و ابن ابي الحديد ،شرح نهج البﻼغة ،جزء  ،٢ص  ٤٧و جزء

 ،٦ص  ،٥١القاهرة و ابن كلبي ،جمهرة النّسب ،ج  ،٢ص  ،٩٤دار اليقظة العربية ،الدمشق و السيوطي ،مسند فاطمة ،ص
 ،٣٤موسسة الكتب الثقافية ،بيروت و المسعودي ،مروج الذهب ،ج  ،٢ص  ،٣٠٨دار المعرفة ،بيروت )ج  ،١ص  (٤١٤و
ابن قتيبة الدينوري ،اﻻمامة و السياسة ،ج  ،١ص  ،١٨القاهرة و المتّقي الهندي ،كنز العمال ،ج  ،٥ص  ،٦٣٢رقم ١٤١١٣

)ج  ،٣ص  (٣٥و منتخب كنز ،ج  ،٢ص  ١٧١و ابن عبد ربه ،عقد الفريد ،ج  ،٤ص  ،٢٦٨القاهرة )ج  ،٣ص  (٦٩و
اباعبيد ،اﻻموال ،ص  ،١٢٤دار الفكر للبطاعة و النشر و ابن عساكر ،تاريخ دمشق ،شرح حال ابوبكر و سبط بن الجوزي،
مرآة الزّمان و اليعقوبي ،تاريخ ،ج  ،٢ص .١١٥
١٩٨ـ طبرسي ،تفسير مجمع البيان ،ذيل آية  ٥٧سورة احزاب.

به موجب آية مزبور جاي ترديد ندارد.
حضرت امير و ظالمان به حضرت زهرا
نقل شده است كه اين
لذا در تفسير علي بن ابراهيم ذيل همين آيه از امام عسكري

آيه در مورد كسي كه حقّ اميرالمؤمنين صلوات اﷲ عليه را غصب كرد و حقّ فاطمه صلوات

اﷲ عليها )فدك( را از او باز ستاند و حضرتش را مورد اذيت و آزار قرار داد ،نازل شده است
و پيامبر اكرم

فرمود هر كس فاطمه را در دوران زندگي من بيازارد مانند كسي است

كه او را پس از مرگ من بيازارد و هركس او را پس از مرگ من بيازارد همچون كسي است
كه او را در دوران زندگي من آزار داده باشد و هر كس او را بيازارد هر آينه مرا آزار داده
است و هركس مرا بيازارد هر آينه خداوند را آزار داده است و اين همان سخن خداوند در

قرآن كريم است كه انﱠ الﱠذينَ يؤذونَ اﷲَ و رسولَه...

٢ـ والﱠذينَ ينقُضونَ عهد اﷲِ من بعد ميثاقه و يقطَعونَ ما اَمرَ اﷲُ بِه اَن يوصلَ و
يفسدونَ في اﻻَرضِ اُولئك لَهم اللﱠعنَةُ و لَهم سوء الدارِ :كساني كه عهد الهي را پس از آن

كه بستند ،ميشكنند و آنچه را خداوند امر به اتّصال به آن نموده است ميگسلند و در زمين
فساد ميكنند ،براي آنها لعنت و اقامتگاه اخروي بدي است.

١٩٩

با توجه به اينكه اوﻻً به موجب احاديث فراوان در زمينة اخذ ميثاق در عالَم ذر،
و وﻻيت علي بن
خداوند از همة خلق بر ربوبيت خود و رسالت پيامبر اكرم
عهد و ميثاق گرفته است ٢٠٠و نيز بر اساس حديث غديرخم كه شيعه و
ابيطالب
در روز غديرخم بر
سنّي به نحو فوق التّواتر آن را نقل كردهاند ،پيامبر اكرم
٢٠١
امامت و وﻻيت اميرالمؤمنين از حاضران پيمان و بيعت گرفتند؛ ثانياً به موجب
احاديث فراواني چون حديث سفينه ٢٠٢و آياتي همچون قُل ﻻ اَسألُكُم علَيه اَجراً اﻻﱠ
المودةَ في القُربي :بگو از شما پاداشي در قبال ايفاي رسالت درخواست نميكنم جز پيوند
دوستي با نزديكانم ٢٠٣.و يا اَيها الﱠذينَ آمنُوا اصبِروا و صابِروا و رابِطوا :اي مؤمنان
شكيبايي كنيد و با يكديگر ثابت قدمي پيشه كنيد و )با امام خويش( ارتباط داشته باشيد.

مؤمنان به حفظ ارتباط با اهلبيت

امر شدهاند؛ كساني كه پيمان وﻻيت

١٩٩ـ سورة رعد ،آية .٢٥

٢٠٠ـ مجلسي ،بحار اﻻنوار ،ج  ،٢٦ص .٢٥٩
٢٠١ـ عﻼّمة اميني ،الغدير ،ج .١

٢٠٢ـ حاكم نيشابوري ،مستدرك ،ج  ،٢ص  ٣٤٣و ج  ،٣ص  ١٥٠و متّقي هندي ،كنز العمال ،ج  ،٦ص .٢١٣
٢٠٣ـ سورة شوري ،آية .٢٣

٢٠٤ـ سورة آلعمران ،آية .٢٠٠

٢٠٤

را
را شكستند و ارتباط و پيوند خويش با خاندان پيامبر اكرم
اميرالمؤمنين
گسستند ،از مصاديق بارز والﱠذينَ ينقُضونَ عهد اﷲِ من بعد ميثاقه و يقطَعونَ ما اَمرَ اﷲُ بِه
اَن يوصلَ در آية مورد بحث ميباشند .و نيز كساني كه با حمله به خانة دختر پيامبر
خدا و به آتش كشيدن آن و كشتن نوة پيامبر اكرم در رحم مادرش و مجروح و
مصدوم كردن دختر داغدار رسول خدا و با زور به بيرون كشيدن امير مؤمنان از
خانهاش و نهايتاً با انواع و اقسام ارعاب و سركوب ،مسير زعامت و رهبري جامعة
اسﻼمي را از آنچه پيامبر اكرم به امر خداوند ترسيم كرده بود منحرف كردند ،از
مصاديق بارز يفسدونَ في اﻻَرضِ در آية مورد بحث ميباشند .در نتيجه به موجب آية
مزبور اولئك لَهم اللﱠعنَةُ و لَهم سوء الدارِ :براي آنها لعنت و اقامتگاه اخروي بدي است .بر
ذيل همين آيه
همين اساس در حديثي كه در تفسير علي بن ابراهيم از امام عسكري
ذكر شده است چنين ميخوانيم :والﱠذينَ ينقُضونَ عهد اﷲِ من بعد ميثاقه ،يعني في
اَميرِالمؤمنينَ و هو الﱠذي اَخَذَ عليهِم في الذﱠر و اَخَذَ علَيهِم رسولُ اﷲِ بِغَديرِ خُم :و كساني
كه عهد الهي را پس از آن كه بستند ميشكنند ،يعني در مورد اميرالمؤمنين ،كه خداوند در
عالَم ذر بر وﻻيت او از آنها پيمان گرفت و رسول خدا نيز در غدير خم بر امامت او از آنان

پيمان ستاند.

٣ـ انﱠ الﱠذينَ يكتُمونَ ما أنزَلنا منَ البينت و الهدي من بعد ما بينه للنّاسِ في الكتبِ
اُولئك يلعنُهم اﷲُ و يلعنُهم الﻼّعنونَ :هر آينه كساني كه آنچه از حقايق آشكار و هدايت را

كه فرو فرستاديم ،پس از اين كه آن را در كتاب آسماني قرآن براي مردم تبيين نموديم،
كتمان ميكنند ،خدا آنها را لعنت ميكند و همة لعنت كنندگان نيز آنها را لعنت ميكنند.

٢٠٥

مقصود از حقيقت و هدايتي كه در قرآن
به موجب احاديث فراوان اهلبيت
ميباشد .در
براي مردم به وضوح بيان گرديده است وﻻيت و امامت اميرالمؤمنين
نقل شده است كه :انﱠ الﱠذينَ يكتُمونَ ما
تفسير عياشي ذيل همين آيه از امام صادق
أنزَلنا منَ البينت و الهدي ،في علي :هر آينه كساني كه آنچه از حقايق آشكار و هدايت را
نيز روايت شده است
فرو فرستاديم كتمان ميكنند .از امام باقر
كه در مورد علي
كه :انﱠ الﱠذينَ يكتُمونَ ما أنزَلنا منَ البينت و الهدي من بعد ما بينه للنّاسِ في الكتبِ ،يعني
بِذلك نَحنُ واﷲُ المستَعانُ :هر آينه كساني كه آنچه از حقايق آشكار و هدايت را كه فرو
فرستاديم ،پس از اينكه آن را در كتاب آسماني قرآن براي مردم تبيين نموديم كتمان ميكنند،

مقصود از آن ما اهلبيت هستيم و ما از خدا ياري ميطلبيم .همچنين شخصي به امام
٢٠٥ـ سورة بقره ،آية .١٥٩

صادق

عرض ميكند مرا از مقصود اين سخن خداوند آگاه سازيد كه :هرآينه كساني

كه آنچه از حقايق آشكار و هدايت را كه فرو فرستاديم ،پس از اينكه آن را در كتاب آسماني
قرآن براي مردم تبيين نموديم ،كتمان ميكنند .حضرت فرمودند :مقصود از حقايق آشكار و

هدايت در آيه ،ما اهلبيت هستيم و ما از خداوند ياري ميطلبيم .در نتيجه منكران و
به موجب اين آية شريفه ،مورد لعنت
پوشانندگان وﻻيت اميرالمؤمنين و ديگر ائمه
خداوند و لعنت كنندگان قرار دارند.
٤ـ اَﻻ لَعنَةُ اﷲِ علَي الظّالمينَ :آگاه باشيد كه لعنت خداوند بر ظالمان است.

٢٠٦

با توجه به اينكه ظلمي باﻻتر از زير پا گذاشتن فرمان خدا در امر وﻻيت
به مقام امامت و وﻻيت
و تمرّد كردن از نصب حضرت علي
اميرالمؤمنين
در غدير خم و غصب خﻼفت آن حضرت و حمله به خانة
توسط پيامبر اكرم
دختر داغديدة پيامبر اكرم و به آتش كشيدن آن و مضروب و مصدوم نمودن حضرت
و به قتل رساندن فرزندي كه آن حضرت در رحم داشتند ،متصور نيست،
فاطمه
قطعاً مرتكبان اين ظلمها از مصاديق بارز آية مورد بحث ميباشند.
روشن است كه آنچه در قالب چهار آية باﻻ در زمينة لعن بر دشمنان اميرالمؤمنين
ذكر شد ،عيناً بر لعن دشمنان معاند ،غصب كنندگان حقوق،
و حضرت فاطمه
نيز
شكنجهگران و آزار رسانان ستمگر و قاتﻼن و به شهادت رسانندگان ديگر ائمه
صدق ميكند و به استناد همان آيات ،آنان نيز مورد لعنت خدا و رسول و همة لعن
كنندگان از مﻼئكه و مؤمنان جنّ و انس مي باشند.
مصداق
با عنايت به موارد فوق ،آشكار است كه لعن بر دشمنان اهلبيت
تخلّق به اخﻼق اﷲ و پيروي از انبياء اﷲ و عمل به آيات اﷲ و اقتداي به مﻼئكة اﷲ
همت خود را در رويارويي با دشمنان
است و گرچه نبايد دوست و پيرو اهلبيت
آن بزرگواران ،صرفاً به لعن محدود كند ٢٠٧،لكن هيچ شيعة خالصي هر چند هم كه در
٢٠٦ـ سورة هود ،آية .١٨

٢٠٧ـ لذا در متن زيارتنامهها نيز با چنين عباراتي اعﻼم موضع ميكنيم :انّي سلم لمن سالَمكُم و حرب لمن حار بكُم الي

يومِ القيامةِ :هرآينه من تا روز قيامت با كساني كه با شما در صلح و صفا بودند در صلح و صفايم و با كساني كه با
شما در جنگ و ستيز بودند در جنگ و ستيزم .و معكُم معكُم ﻻ مع عدوكُم :با شمايم ،با شمايم و با دشمنانتان همراه
نيستم .و موالٍ لَكُم وِ ﻻَوليائكُم ،مبغضِ ﻻَعدائكُم و معاد لَهم ،سلم لمن سالَمكُم و حرب لمن حاربكُم :دوستدار دوستان
شما و دشمن و دشمنيورز با دشمنان شمايم ،با هر كس با شما در صلح و تسليم باشد در صلح و تسليمم و با هر

ضعف و ناتواني باشد ،از انجام اين حداقلّ معاف نيست و اگر به آن مبادرت ورزد،
اجر و پاداش عظيمي شامل حالش خواهد شد؛ چنانكه در تفسير امام حسن عسكري
روايت شده است كه :هر كس از نصرت و ياري ما اهلبيت ناتوان
از پيامبر اكرم
باشد و در خلوتهاي خود ،دشمنان ما را لعن كند ،خداوند صداي او را به همة عالَم وجود،

از كرة خاك تا عرش اعلي ،ميرساند .پس هر بار كه اين شخص دشمنان ما را لعن ميكند،
مﻼئكه او را در اين لعن كردن ياري ميكنند و كسي را كه او لعن ميكند لعن ميكنند ،پس

آن گاه ثناي الهي را به جا آورده و به خداوند عرض ميكنند :پروردگارا بر اين بنده درود
فرست ،زيرا آنچه در توان داشت بذل نمود و اگر بر بيش از اين قدرت داشت ،انجام ميداد.

پس در اين هنگام ندايي از جانب خداي عزّ و جلّ اعﻼم ميكند كه دعاي شما را در مورد

اين شخص اجابت كردم و صدايتان را شنيدم و بر روح او در بين روحها درود فرستادم و او
را در نزد خود از برگزيدگانِ نيكان قرار دادم.

٢٠٨

لعن و تبرّي در سلوك طريق عرفان

لعن و تبرّي آثار عميق و عجيبي در پاك كردن وجود فرد از پليديها و آلودگيها
دارد .به تعبير يكي از بزرگان اهل كمال ،لعن استغفار خصيصين است .وقتي كه انسان
به لعن و تبرّي موجوداتي كه جرثومة خباثت و تبلور شقاوتند ميپردازد و صف خود
را از آنها جدا ميكند و به آنها دورباش ميگويد ،از خباثت و شقاوت پاك و منزّه
ميشود.
اساساً راه كمال انسان از طريق نفي و اثبات طي ميشود .نفي آنچه بايد ترك گفت
و پسنديده نيست و اثبات آنچه بايد به آن رسيد و شايسته است .اين نفي و اثبات در
سطوح مختلف كمال ،مظاهري دارد .در جملة ﻻ اله اﻻﱠ اﷲُ ،ابتدا همة معبودهاي
دروغين بيروني و دروني نفي شده و سپس بر معبود حقيقي تأكيد ميشود .به هنگام
تﻼوت قرآن كريم به دستور خود قرآن ،ابتدا با گفتن اَعوذُ بِاﷲِ منَ الشَيطانِ الرﱠجيمِ،
انسان از شيطان به سوي خدا ميگريزد و سپس با گفتن بِسمِ اﷲِ الرﱠحمنِ الرﱠحيمِ ،به
آغوش خدا وارد ميشود .به هنگام خواندن زيارتها ،همچون زيارت عاشورا ،ابتدا بر
لعن ميكند و از آنها تبرّي ميجويد ،سپس به خود اهلبيت
دشمنان اهلبيت
صلوات ميفرستد و سﻼم ميكند .سالك تا به مقصد نرسيده و به طي طريق مشغول
كس با شما بجنگد در جنگ و نبردم .البتّه اين اعﻼم موضع لفظي وقتي ارزش دارد كه بيانگر موضعگيري عملي
شخص باشد.

٢٠٨ـ مجلسي ،بحار اﻻنوار ،ج  ،٢٧ص .٢٢٣

است ،يك پا به پشت سر و عقب دارد )پاي نفي و خروج و لعن و تبرّي( و يك پا به
پيش رو دارد و به جلو ميگذارد )پاي اثبات و ورود و صلوات و سﻼم( اين جريان
همچنان ادامه مييابد تا اينكه سرانجام به مقام توحيد و فناي تام ميرسد و غير و
غيريت از ميان بر ميخيزد و جز حضرت حقّ هيچ بر جا نميماند ،نه سالكي ،نه
سلوكي و نه مسلكي ،نه راه روندهاي ،نه راه رفتني و نه راهي .آنجا سﻼم و صلواتي
است كه لعن و تبرّي در مقابلش نيست ،بسم اللّهي است كه اعوذ باللّهي در برابرش
نيست .حبي است كه بغض و دشمنييي در مقابلش نيست .لذا از ابتداي سلوك تا
رسيدن به شهر توحيد ،دين چيزي جز حب و بغض نيست و ديندار جز آن كس
نيست كه در راه خدا دوست ميدارد و در راه خدا دشمني ميورزد و داراي حب في
اﷲ و بغض في اﷲ است .اما در اين مرحله به جايي ميرسد كه منزل هلِ الدينُ اﻻﱠ
الحب ...اَلدينُ هو الحب و الحب هو الدينُ است ٢٠٩.لكن بايد توجه داشت كه اين منزل
هم منزل نهايي نيست.
سالك اگر مراحل چهارگانة سفر »از خلق به سوي حقﱢ مقيد«» ،از حقّ به سوي حقّ
مطلق«» ،از حقّ)احديت جمع( به سوي خلقِ حقّي )اعيان ثابته( به حقّ« و »از خلقي كه حقّ
است )اعيان ثابته( به سوي خلق )اعيان خارجيه( به حقّ« ٢١٠را به طور كامل طي نمايد و
به مقام جمع الجمعي برسد ،مقتضيات وحدت و كثرت ،توأمان در وي ظهور مييابد.
يعني از يك سو با ديدة وحدت بين خود ميبيند كه در همة عالَم وجود ،احدي جز
خدا نيست ،و از سوي ديگر با چشم كثرتنگرِ خود ،ما سوي اﷲ را با تعينات و
تنوعاتشان مشاهده ميكند و نيك و بد و زشت و زيبا و صﻼح و فسادشان را متوجه
ميشود و با هر يك از مخلوقات ،رفتاري كه مناسب آن است را در پيش ميگيرد .اين
با يك
است كه :برادرم موسي
مقام شايد يكي از مصاديق سخن پيامبر اكرم
چشم و برادرم عيسي

با چشمي ديگر به عالَم مينگريست و من با هر دو چشم به

هستي مينگرم .و نيز يكي از مصاديق طَريقُ الوسطي هي الجادةِ :راه ميانه جادة صحيح

و اُمةً وسطاً ٢١٢در بيان قرآن كريم نيز شايد همين
است ٢١١.در كﻼم اميرالمؤمنين
مقام جمعالجمعي باشد .چنين سالك واصل و كاملي ،در برخي از حاﻻت خود
٢٠٩ـ بسيار مضحك است كساني كه هنوز در راه سلوك گام ننهادهاند يا طفل مكتبي اين راهند ،اداي واصﻼن به
كمال توحيد را در بياورند و از لعن و تبرّي و بغض اعداء اﷲ و بغض في اﷲ طفره روند و شانه خالي كنند.

٢١٠ـ براي آشنايي بيشتر با اين سفرهاي چهارگانه ميتوان به كتابهاي عرفان نظري مراجعه كرد.
٢١١ـ نهج البﻼغه ،خطبه .١٦
٢١٢ـ سورة بقره ،آية .١٤٣

مستغرق تام در بحر توحيد است و غيري نميبيند و در برخي ديگر از حاﻻت خود
متوجه كثرات است و نيك و بدشان را ميبيند و با هريك به اقتضاء چگونگي آن رفتار
اشاره شده است :لَنا
ميكند .به وجود اين حاﻻت گوناگون نيز در اين كﻼم معصوم
٢١٣
مع اﷲِ حاﻻت :براي ما با خدا حالتهاي گوناگوني وجود دارد.
با توجه به آنچه گفته شد ،براي اولياء كمل نيز به هنگام توجه به كثرات ،حب
اولياء اﷲ و بغض اعداء اﷲ ،مجدداً مطرح ميشود و در چنان حاﻻتي لعن و تبرّي نيز
نسبت
مجدداً از آنان صادر ميگردد .لعن و تبرّي پيامبر اكرم و اهلبيت گراميش
به دشمنان معاند خدا و دين ،بر همين مبنا قابل توضيح است.

٢١٣ـ فيض كاشاني ،كلمات مكنونه ،كلمة فيها اشارة الي معني الفناء في اﷲ و البقاء باﷲ ،ص .١١٤

رفع چند ترديد در جواز و لزوم لعن

در بحث لعن و تبرّي ،رفع چند ترديد را ﻻزم ميدانيم.
در نهي از لعن كردن وارد شده
١ـ احاديثي كه از پيامبر اكرم و ائمة معصومين
است تماماً در نهي از لعن كردن شخصي است كه مستحقّ لعن نيست و طي آنها از
اينكه مؤمني مؤمن ديگري را لعن كند به شدت تحذير شده و اخطار گرديده كه اگر
فردي شخصي را كه مستحقّ لعن نيست لعنت كند ،اين لعن به سوي لعن كننده باز
٢١٤
ميگردد و شامل حال او ميشود.
روشن است كه اين گونه احاديث به لعن كساني كه طرفة العيني بهرهاي از ايمان
نداشتند و مورد لعن خدا و پيامبر خدا و مﻼئكه بودند ربطي ندارد.
٢ـ اينكه قرآن كريم مؤمنان به خدا را از دشنام دادن و فحاشي كردن به بتهاي
مشركان ،به خاطر اينكه سبب ميشود مشركان نيز از سرِ عداوت و جهل ،به خدا ناسزا
را منتفي
گويند ،نهي نموده است ٢١٥،لعن كردن و تبرّي جستن از دشمنان اهلبيت
نميسازد .زيرا سب و دشنام عبارت از سخن ركيك و بيادبانه است كه اساساً با شأن
و ادب مورد انتظار از مؤمن سازگار نيست؛ در حالي كه لعن ،دعا بر محروم شدن
شخص از رحمت الهي است و تبرّي ،موضع جداكردن از يك شخص يا گروه است و
به هيچ وجه حاكي از بيادبي نيست .كما اينكه خداوند نيز در قرآن كريم ميفرمايد:
قُتلَ اﻻنسانُ ما اَكفَرَه :مرگ بر انسان چقدر كفران پيشه است ٢١٦.هيچ كس اين سخن قرآن
را دشنام و فحش و مغاير با ادب تلقّي نميكند .ضمناً با عنايت به اينكه در آية مورد
بحث علّت نهي از سب و دشنام ،تحريك شدن مشركان به ناسزا گفتن به خداوند ذكر
شده است و نه سزاوار دشنام نبودن بتها ،شايد بتوان گفت اگر اين سب و دشنام،
علني و با صداي بلند انجام نشود و در نتيجه موجب تحريك مشركان نگردد ،از شمول
نهي آية مورد بحث خارج خواهد بود ،گرچه همان طور كه گفتيم سب و دشنام با
صداي آهسته نيز از شأن و منزلت مؤمن كه پايبند به نيكيهاي اخﻼقي است به دور
ميباشد.
٣ـ اينكه قرآن كريم عنوان نموده است كه خداوند بدگويي كردن با صداي بلند را،
٢١٤ـ به عنوان نمونه مراجعه كنيد به :مجلسي ،بحار اﻻنوار ،ج  ،٢٧ص .٢٠٨
٢١٥ـ سورة انعام ،آية .١٠٨
٢١٦ـ سورة عبس ،آية .١٧

جز از مظلوم دوست نميدارد ٢١٧نيز نميتواند نفي كنندة جواز و فضيلت تبرّي و لعن
تلقّي شود؛ زيرا اوﻻً ،آيه در مورد بدگويي و پرخاشگري بحث
بر دشمنان اهلبيت
ميكند ،در حالي كه لعن ،دعاي بر محروميت شخص از رحمت الهي و تبرّي ،صف
جدا كردن و بيزاري جستن است .ثانياً ،آيه اين را كه با صداي بلند بدگويي شود
ناستوده دانسته و دﻻلتي بر بدگويي با صداي آهسته و مخفي ندارد .ثالثاً ،آيه حتّي
پرخاشگري و با صداي بلند بدگويي كردن شخص مظلوم را محبوب خدا دانسته است.
و
چه ظلمي باﻻتر از محروم كردن جامعة اسﻼمي از حاكميت و زعامت اهلبيت
جناياتي كه نسبت به آن بزرگواران انجام شد.
ذكر اين نكته خالي از لطف و بهره نيست كه ادب بِسمِ اﷲِ الرﱠحمنِ الرﱠحيمِ گفتن و
صلوات فرستادن ،در جهر و آشكارا ادا كردن آنها و ادب اَعوذُ بِاﷲِ منَ الشﱠيطانِ الرﱠجيمِ
گفتن و لعن كردن و تبرّي جستن ،در اخفاء وآهسته ادا كردن آنهاست .هرچه
مخفيانهتر ،عميقتر و درونيتر ،از شيطان به خدا پناه برده شده و بر دشمنان محمد و
آل محمد صلوات اﷲ عليهم اجمعين لعن و از آنها تبرّي جسته شود ،آثار بيشتري در
پاك كردن وجود فرد از بديها دارد.

چند تذكّر در نحوة لعن و تبرّي

در پايان بحث ،بيان چند نكته در مورد نحوة لعن و تبرّي را نيز ضروري ميدانيم.
نميپسندند كه
١ـ دوست اهلبيت مظهر ادب و حياست و اهلبيت
دوستانشان فحاش و بيادب باشند ،گرچه طرف مقابل آنها سزاوار دشنام و ناسزا باشد.
از آنجا كه اقتضاء محبت و دوستي ،دوست داشتن چيزي است كه محبوب دوست
دارد و ميپسندد و كراهت و اجتناب از چيزي است كه محبوب نسبت به آن كراهت
لعن و تبرّي را بهانهاي
دارد و نميپسندد؛ قابل تصور نيست كه دوست اهلبيت
هنگامي كه در جريان جنگ
براي خروج از مرز ادب و حيا قرار دهد .اميرالمؤمنين
صفّين متوجه شدند برخي از اصحابشان ،به ياران معاويه دشنام و ناسزا ميگويند ،به
شدت آنها را از اين كار نهي فرمودند و بيان داشتند :انﱢي اَكرَه لَكُم اَن تَكُونُوا سبابينَ
ولكنﱠكُم لَو وصفتُم اَعمالَهم و ذَكَرتُم حالَهم كانَ أَصوب في القَولِ و اَبلَغَ في العذرِ :من
خوش ندارم كه شما دشنام دهنده باشيد .اگر به جاي دشنام ،اعمال خﻼفشان را تشريح

ميكرديد و حاﻻت ناپسندشان را بازگو ميكرديد سخن درستتري بود و اگر كسي هم
ميخواست به خاطر آن بر شما خرده بگيرد قابل دفاعتر بود .پس آن گاه به آنان آموختند كه
٢١٧ـ سورة نساء ،آية .١٤٨

به جاي دشنام دادن ،براي خوابيدن آن فتنه و به راه آمدن گمراهان ،دعا كنند.

پيامبر اكرم

٢١٨

ميفرمايند :خداوند بهشت را بر هر شخص فحاشِ گويندة سخنان

ركيك كمحيا حرام كرده است ٢١٩.و امام باقر
ميفرمايند :هرگز فحش در چيزي نبود مگر
فحاش را دشمن ميدارد ٢٢٠.پيامبر اكرم
ميفرمايند :همانا خداوند دشنامگوي

آن كه موجب زشتي و سرشكستگي آن چيز شد و هرگز حيا در چيزي نبود مگر ماية زينت

و آبروي آن گشت.

٢٢١

امام صادق

ميفرمايند :هركس حيا ندارد ايمان ندارد.

٢٢٢

و نيز

ميفرمايند :پنج چيز است كه در هر كس وجود نداشته باشد چيز ارزشمندي در او نيست.

از آن حضرت پرسيدند آن پنج چيز چيست؟ حضرت فرمودند :دين و عقل و حياء و
خوشخوئي و نيك ادبي.

٢٢٣

٢ـ قرآن كريم ميفرمايد :قُلِ اعملوا فَسيرَي اﷲُ عملَكُم و رسولَه والمؤمنونَ :بگو

عمل كنيد كه به زودي خدا و رسول خدا و مؤمنان عمل شما را مشاهده ميكنند ٢٢٤.به
رسيده است ،مقصود از المؤمنونَ در آية
موجب احاديث فراواني كه از اهلبيت
٢٢٥
ميباشند.
مزبور اهلبيت
هميشه خود را در محضر خدا و پيامبر اكرم و اهلبيت
دوست اهلبيت
احساس كرده و در نتيجه حيا ميكند در حضور آنان مرتكب رفتار زشت و ناپسند و
الفاظ و سخنان ركيك و بيادبانه شود .بنابراين ،همواره مراقب است كه به بهانة لعن و
نيست
تبرّي ،به رفتار و گفتاري كه شايستة محضر خدا و پيامبر اكرم و اهلبيت
كشيده نشود.
احساس ميكند يا
به راستي مرد شيعهاي كه خود را در محضر حضرت زهرا
احساس ميكند ،آيا به
زن شيعهاي كه خود را در محضر پيامبر اكرم و ائمة اطهار
خود اجازه ميدهد كه به بهانة لعن و تبرّي ،در چنان محضري زبان به سخنان ركيك و
٢١٨ـ نهج البﻼغه ،خطبة .٢٠٦
٢١٩ـ كليني ،كافي ،ج  ،٢ص .٣٢٣
٢٢٠ـ كليني ،كافي ،ج  ،٢ص .٣٢٤

٢٢١ـ محدث قمي ،سفينة البحار ،مادة حياء ،ج  ،١ص .٣٦١
٢٢٢ـ همان.
٢٢٣ـ همان.
٢٢٤ـ سورة توبه ،آية .١٠٥

٢٢٥ـ عبد علي بن جمعة ،تفسير نور الثّقلين ،ذيل آية  ١٠٥سورة توبه.

خﻼف ادب و عفّت بگشايد يا حركات و اعمال شنيع و ناشايست و مغاير با حيا و
تقوي از خود نشان دهد؟
سبب ميشود كه اگر از سر ناداني و بيتوجهي ،رفتار
البتّه بزرگواري اهلبيت
از شخصي سر زد ،بر
يا سخن ناشايستي در مقام اعﻼم بيزاري از دشمنان اهلبيت
در جنگ اُحد در برابر بيوفايي
او سخت نگيرند؛ كما اينكه پيامبر اكرم
وگريزپايي اصحاب و كينهتوزي و آسيبرساني اعداء ،نفرين نكردند و زبان به دعا
گشودند كه اَللّهم اغفر لقَومي فَانﱠهم ﻻ يعلَمونَ :پروردگارا قومم را ببخش زيرا آنها نادان و
جاهلند ٢٢٦.اما اين بزرگواري آنها ما را بيشتر به مراعات ادب و حيا در محضرشان
ترغيب ميكند و نبايد مورد سوء استفاده و خروج از مرز ادب و حيا در محضر آن
بزرگواران شود.
در همة امور خود ،از جمله در شادي از پاي درآمدن
٣ـ دوست اهلبيت
الگو
دشمن يا اندوه غلبة يافتن و جنايتكاري دشمن ،از پيامبر و ائمة اطهار
سنَةٌ :در وجود پيامبر
ميگيرد .قرآن كريم ميفرمايد :لَقَد كانَ لَكُم في رِسولِ اﷲِ اُسوةٌ ح 
خدا براي شما الگويي نيكو وجود دارد ٢٢٧.بر اين اساس و با توجه به اينكه پيامبر و
هرگز در شادي و غم از مرز ادب و حيا خارج نميشدند،
اهلبيت بزرگوارش
و
دوست آن بزرگواران نيز بايد به هنگام شادي از پا درآمدن دشمنان اهلبيت
عزاي غلبه يافتن ظاهري دشمنان آن واﻻمقامان و مصدوم و شهيد و اسير شدن آن
دردانگان عالَم هستي ،به اقتداي آن بزرگواران ،رفتار و گفتار خود را در مرز ادب و
ميفرمايند :همانا شيعة ما كسي است كه دنبال ما راه
حيا تنظيم كند .چرا كه پيامبر
برود و از آثار ما تبعيت كرده و به اعمال ما اقتدا كند.

٢٢٨

همچون كوهي استوار است كه تندبادهاي شادي و غم و
٤ـ دوست اهلبيت
٢٢٩
خشنودي و خشم قادر نيستند او را از ثبات و وقار خارج سازند .امام صادق
ميفرمايند :منحصراً مؤمن كسي است كه هنگامي كه به خشم ميآيد ،خشمش او را از حقّ

٢٢٦ـ مجلسي ،بحار اﻻنوار ،ج  ،٩٥ص .١٦٧
٢٢٧ـ سورة احزاب ،آية .٢١
٢٢٨ـ امام حسن عسكري

 ،تفسير اﻻمام العسكري ،ذيل آيات  ٨٠تا  ٨٢سورة بقره.

٢٢٩ـ مجلسي ،بحار اﻻنوار ،ج  ،٦٤ص  ٢٨٩و .٣٥٥

بيرون نميبرد و هنگامي كه خشنود ميشود ،خشنوديش او را به باطلي وادار نميسازد ٢٣٠.و
ميفرمايند :منحصراً مؤمن كسي است كه هنگامي كه خشنود ميشود،
امام باقر
خشنوديش او را در گناهي و باطلي وارد نميكند و هنگامي كه خشمگين ميشود ،خشمش

او را از سخن حقّ بيرون نميبرد.

٢٣١

و غم و اندوه آزار و
بنابراين ،شادي شكست و هﻼكت دشمنان اهلبيت
از مرز
شكنجه و اسارت و شهادت آن بزرگواران سبب نميشود دوستان اهلبيت
شايستگي و ادب و حيا خارج شوند.
٥ـ با توجه به اينكه برخي اشخاص در بعضي ايام به بهانة رفع القَلَم )برداشته
شدن قلم از ثبت گناهان( در مقام ابراز نفرت و دشمنيشان نسبت به دشمنان
خود را مجاز به اعمال ناپسند و الفاظ ركيك ميپندارند ،ﻻزم است در
اهلبيت
پايان تذكّرات بحث لعن و تبرّي ،نكاتي نيز براي تنبه و بيداري آنها بيان شود.
اوﻻً :به نص قرآن كريم دو فرشتة واﻻمقام بر هر شخص مأمورند كه در تمامي
لحظات ،هر لفظ و سخني كه از دهان وي خارج ميشود و هر عملي كه از او سر
ميزند را در نامة عمل او ثبت كنند تا در روز بازپسين به محضر پروردگار تقديم
نمايند ٢٣٢.و در روز قيامت گوش و چشم و دل و اعضاي ظاهر و باطن ،تماماً در برابر
آنچه كردهاند در پيشگاه الهي مورد مؤاخذه قرار ميگيرند ٢٣٣.و به موجب حديث
شريفي كه به نحو متواتر توسط شيعه و سنّي نقل شده است حﻼلُ محمد حﻼلٌ اَبداً الي
يومِ القيامةِ و حرام محمد حرام اَبداً الي يومِ القيامةِ :آنچه پيامبر اكرم حﻼل نمود تا روز
قيامت همواره حﻼل و آنچه رسول خدا حرام كرد تا روز قيامت همواره حرام است.

٢٣٤

بنابراين در هيچ روزي از ايام سال نميتوان خود را از حﻼل و حرام پيامبر خدا معاف
نقل شده ،چنين مسألهاي ذكر نشده
دانست .در حديث رفع هم كه از پيامبر اكرم
است.حضرت در آن حديث ميفرمايند :نُه چيز از امتم برداشته شد :اشتباه و فراموشي و
آنچه به اكراه وادار به انجام آن ميشوند و آنچه از آن ناآگاهند و آنچه بر انجام آن توانايي

ندارند و آنچه به اضطرار به آن مبادرت ميكنند و حسدي كه ناخواسته بر دلشان خطور

ميكند و تفأّل بدي كه به ذهنشان ميآيد و فكر وسوسهآميزي كه در مورد خلق به انديشة
٢٣٠ـ كليني ،كافي ،ج  ،٢ص .٢٣٤
٢٣١ـ همان.

٢٣٢ـ سورة ق ،آية  ١٨و سورة انفطار ،آية .١١
٢٣٣ـ سورة اسراء ،آية  ٣٦و سورة صافات ،آية .٢٤
٢٣٤ـ كليني ،كافي ،ج  ،٢ص .١٩

آنها ميگذرد و به زبان جاري نميسازند.

٢٣٥

ثانياً :حتّي اگر چنين مطلبي درست بود و واقعاً در روز يا روزهاي خاصي گناهان
ثبت نميشد و فرد به خاطر آن مورد مؤاخذه و كيفر اخروي قرار نميگرفت ،باز هم
در اظهار بيزاري و نفرت از دشمنان آن بزرگواران و ابراز شادي
دوست اهلبيت
به مناسبت از پا در آمدن آنها ،ميبايست مراعات ادب و حيا و ورع و تقوي را بنمايد؛
به ادب و حيا و ورع و تقوي ،ناشي از ترس او از
زيرا تقيد دوست اهلبيت
عذاب الهي نيست؛ بلكه پرهيز او از گناه و پليدي ،به اين خاطر است كه خدا و
چنين چيزهايي را نميپسندند و دوست ندارند .دوست اهلبيت پيرو
اهلبيت
است كه عرضه داشت :خدايا نه از سر ترس آتش دوزخت و نه به طمع
اميرالمؤمنين
نعمتهاي بهشتيت سر به راه بندگي تو ننهادم ،بلكه تو را سزاوار عبادت شدن يافتم و به

عبادت تو پرداختم ٢٣٦.و در جاي ديگري آن حضرت سر به بندگي و فرمانبري سپردن
از ترس كيفر اخروي عصيان و گناه را به كار بردگاني كه از ترس تازيانة ارباب فرمان
ميبرند تشبيه نمودند ٢٣٧.و بر همين اساس فرمودند :لَو كُنّا ﻻ نَرجوا جنﱠةً و ﻻ نَخشي
ناراً و ﻻ ثَواباً و ﻻ عقاباً ،لَكانَ ينبغي لَنا اَن نُطالب بِمكارِمِ اﻻَخﻼقِ ،فَانﱠها مما تَدلﱡ علي
سبيلِ النﱠجاحِ :اگر اميدي به بهشت و ترسي از آتش جهنّم نداشتيم و پاداش و كيفر الهي
وجود نداشت ،باز هم سزاوار بود كه ما در پي كرامتها و فضايل اخﻼقي باشيم ،زيرا

شايستگيهاي اخﻼقي از جمله چيزهايي است كه انسان را به راه رستگاري رهنمون

ميشود.

٢٣٨

ثالثاً :ارزش در اين است كه انسان از باطن و درون ،اهل ادب و حيا و ورع و
تقوي باشد ،نه اينكه در دل و در درون ،طالب بيادبي و بيحيايي و فسق و فجور
باشد ،لكن از ترس عذاب و كيفر الهي ،با تكلّف و فشار ،در عملِ ظاهري ،ادب و حيا
و ورع و تقوي را مراعات كند .مسألة رفع القَلَم اگر هم واقعيت داشت ،شايد تمهيدي
بود براي فراهم كردن زمينة ظهور مكنونات باطني اشخاص و بيرون ريختن و ظاهر
شدن شخصيت حقيقي افراد و متمايز شدن خوبان واقعي از كساني كه با تصنّع و
تكلّف و زور و فشار ،خود را از ارتكاب بديها و گناهان نگاه داشتهاند ،ولي در باطن
طالب و تشنة گناهان و آلودگيها هستند.
٢٣٥ـ حرّ عاملي ،وسائل الشيعة ،ج  ،١٥ص .٣٦٩
٢٣٦ـ مجلسي ،بحار اﻻنوار ،ج  ،٤١ص .١٤
٢٣٧ـ نهج البﻼغه ،حكمت .٢٣٧

٢٣٨ـ محدث نوري ،مستدرك الوسائل ،ج  ،٢ص .٢٨٣

رابعاً :آنچه نشان ميدهد مطرح كنندگان رفع القَلَم خود نيز به آن چندان اعتقادي
ندارند اين است كه در ايام به اصطﻼح رفع القَلَم قطعاً به ديگران اجازه نميدهند دست
تجاوز به مال و دارايي آنها دراز كرده يا فكر تعدي به ناموس و خانوادهاشان را به ذهن
خود راه دهند .از اين اشخاص بايد پرسيد اگر رفع القَلَم واقعيت دارد و به استناد آن،
ارتكاب گناهان مجاز ميشود ،به چه دليل آن را شامل همة گناهان نميدانيد؟ آيا فقط
از برخي گناهان قلم برداشته شده و يا از همة گناهان؟ و فقط نسبت به بعضي از
اشخاص اين رفع القَلَم جاري گشته يا نسبت به همة افراد؟
گرچه ذكر نكتة اخير چندان با حال و هواي اين نوشتار سنخيت نداشت و
نگارندة ترجيح ميداد متعرّض آن نشود ،لكن به نظر رسيد به سان نيشتر دردآوري كه
بر دمل چركيني زده ميشود تا شخص از شرّ آن رها گردد ،اين نكته نيز گرچه تلخ و
٢٣٩
گزنده است ،شايد بتواند موجب بيداري و به خود آمدن برخي غافﻼن شود.

٢٣٩ـ ابهاماتي كه در بحث لعن و تبرّي در اذهان بسياري از افراد جامعة ما وجود دارد ،از يك سو گروهي را تحت
عنوان تكثّرگرايي و تساهل و تسامح يا عرفانمآبي و تصوفگرايي ،به نفي لعن و تبرّي و دعوت به صلح كلّ بودن
و غيرت گريزي ديني كشانده و از سوي ديگر جمعي را تحت عنوان لعن و تبرّي ،به اعمال و حركات و الفاظ و

كلمات خارج از مرز اخﻼق و شرع سوق داده است .با توضيحاتي كه داديم روشن شد هر دو از مرز حقّ و دين

خارج است.

دعا و توسل
دعا و
آخرين محور از محورهاي قابل توجه در متن زيارات وارده از اهلبيت
خواستههايي است كه زائر مطرح كرده و با توسل به مزور ،خواستار اجابت آن ميشود.
در زمينة دعا نيز نكاتي وجود دارد كه به آن اشاره ميكنيم.

اهميت دعا

از جايگاه واﻻ و ويژهاي برخوردار
دعا در قرآن كريم و احاديث معصومين
است .از نظر قرآن كريم تنها چيزي كه سبب اعتنا و اعتبار قائل شدن خداوند براي
بندگان است ،دعاهاي آنهاست .قُل ما يعبؤُا بِكُم ربي لَوﻻ دعاؤُكُم :اي پيامبر بگو اگر
دعاي شما نباشد خداي من چه توجهي به شما كند ٢٤٠.خداي متعال ضمن امر به دعا و
وعدة اجابت ،سر باز زدن از دعا را تكبر ورزيدن از عبادت پروردگار شمرده و موجب
به خواري درافتادن در دوزخ دانسته است .اُدعوني اَستَجِب لَكُم ،انﱠ الﱠذينَ يستَكبِرونَ عن
عبادتي سيدخُلونَ جهنﱠم داخرينَ :مرا بخوانيد تا براي شما اجابت كنم .هر آينه كساني كه از
عبادت من تكبر ميورزند ،به زودي با خواري به جهنّم وارد ميشوند ٢٤١.همچنين بر
اجابت كردن دعاي دعاكنندگان تأكيد نموده است :انّي قَريب اُجيب دعوةَ الّداعِ اذا دعانِ
فَليستَجيبوا لي و ليؤمنوا بي لَعلﱠهم يرشُدونَ :من نزديكم ،هنگامي كه دعاكننده مرا بخواند،
دعايش را اجابت ميكنم؛ پس امر مرا بر دعا كردن اجابت كنند و به اينكه دعاي آنها را

اجابت ميكنم ايمان داشته باشند تا شايد به رشد برسند.

٢٤٢

و بندگان را به درخواست

كردن از فضل خويش امر كرده است و سئَلوا اﷲَ من فَضله :و از فضل الهي ،از خداوند

٢٤٠ـ سورة فرقان ،آية .٧٧
٢٤١ـ سورة غافر ،آية .٦٠

٢٤٢ـ سورة بقره ،آية .١٨٦

درخواست كنيد ٢٤٣.بر همين مبنا در احاديث پيامبر اكرم و خاندان پاكش عليهم الصلوة و
السﻼم ،تأكيدات فراواني بر دعا كردن شده و آثار و بركات بسياري براي دعا ذكر
ميفرمايند :الدعاء مخﱡ العبادةِ :دعا مغز ناب
گرديده است ،تا جايي كه پيامبر اكرم
عبادت است.

٢٤٤

در قرآن كريم دعاهاي بسياري از زبان پيامبران و بندگان صالح خدا نقل شده و در
متون روائي و كتب ادعيه ،دعاهاي بيشماري از پيامبر اكرم و اهلبيت بزرگوارش
مجموعههاي مدون بزرگي در زمينة دعا بر جاي
روايت گرديده است .از اهلبيت
مانده است كه از جملة آنها صحيفة علويه ،صحيفة فاطميه ،صحيفة حسينيه و صحيفة
سجاديه را ميتوان نام برد .تمامي موارد فوق به روشني از منزلت واﻻ و مرتبت ويژة
دعا در اسﻼم حكايت ميكند.

با همة وجود و تنها از خدا خواستن

طرح خواسته و بيان درخواست را هنگامي ميتوان دعا تلقّي كرد كه اوﻻً شخص
درخواست كننده ،به طور كامل از ديگران قطع اميد نموده و آنها را در بر آوردن
خواسته خويش بياثر بداند و متقابﻼً به كسي كه از او درخواست ميكند اميد قطعي و
به اينكه هم بر اجابت درخواستش قدرت و توانايي دارد و هم در برآوردن حاجت او
اندكي ترديد و درنگ نمينمايد ،يقين كامل داشته باشد .بنابراين ،تا اين قطع اميد از
يك سو و اميد قطعي از سوي ديگر ،وجود نداشته باشد ،دعا مصداق واقعي پيدا نكرده
است.
ثانياً شخص درخواست كننده ،با همة وجود خواهان رسيدن به خواستهاش باشد،
به نحوي كه در فقدان آن مطلوب ،بيقرار و مضطرّ بوده و تا به خواستهاش نرسد قرار
و آرام نيابد و چيزي جز خواستهاش ،ذهن و فكر او را به خود مشغول ندارد و جز به
خواستهاش ،نينديشد .دعا كنندة واقعي همچون تشنهكامي است كه در ريگزار خشك و
تفتيدهاي در گرماي ظهر تابستان ،از شدت تشنگي در حال جان دادن است.چنين
شخصي ،همة ذرات وجودش خواهان آب است .چشمان از رمق رفتهاش ،لبهاي
خشكيدهاش ،پوست بدن چروكيده و به هم جمع شدهاش و ،...همه تقاضاي آب
ميكنند .اين شخص تا به آب نرسد قرار و آرام نخواهد يافت و هيچ چيز جز آب
نميتواند توجه او را به خود جلب و فكر او را به خود مشغول سازد .دعاي حقيقي،
٢٤٣ـ سورة نساء ،آية .٣٢
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چنين خواستني است.
دست از طلب ندارم تا كام من برآيد

يا جان رسد به جانان ،يا خود ز تن درآيد
***
سر ز كويت بر ندارم روز و شب
در هوايت بيقرارم روز و شب
بنابراين بسياري از آنچه دعا ميپنداريم حقيقتاً دعا نيست .آنچه تنها به زبان
ميگوييم اما بقية وجودمان تشنة رسيدن به آن نيست ،و آنچه از دعاهاي بزرگان كه به
قصد ثواب ميخوانيم ،اما خواستة حقيقي ما نيست ٢٤٥،و آنچه به نحو گذرا ،براي
٢٤٥ـ ماجراي خوانده شدن دعاهاي معصومين

با مضامين بلند معرفتي و خواستههاي واﻻي عرفاني ،توسط

اشخاصي كه اساساً با چنان معرفت بلند و چنان خواستههاي واﻻيي بيگانهاند ،همانند اذان گفتن مؤذّن مسجد جامع
شهري است كه اذانگوي قبلي آن درگذشته بود و هيأت امناي آن مسجد براي استخدام اذانگوي جديد ،داوطلبان
را مورد آزمون قرار دادند تا كسي را كه صداي زيبا و رسايي داشته باشد به كار گيرند؛ اما هيچ يك از افرادي كه در
صف داوطلبان به نوبت ايستاده بودند ،از آزمون موفّق بيرون نيامد ،تا اينكه نوبت به آخرين نفر رسيد؛ لكن وقتي او

به محلّ آزمون وارد شد همگان با حيرت مشاهده كردند كه شخصي مسيحي است .به او تذكّر دادند كه ما براي

مسجد مسلمانان مؤذّن ميخواهيم و داوطلب شدن تو كاري بيمعني است .اما او توضيح داد كه غرض شما از
استخدام مؤذّن اين است كه به هنگام نماز ،با صداي خوش و رسا صداي اذان از گلدسته مسجد به گوش اهالي

شهر برسد تا مؤمنان براي انجام نماز در مسجد حاضر شوند و اعتقاد شخصي اذانگو در اين امر دخيل نيست .من
نيز صدايي خوش و رسا دارم ،بنابراين نبايد مرا از داوطلب شدن محروم سازيد .اعضاي هيأت امنا به يكديگر
نگاهي كرده و ديدند استدﻻل آن شخص مسيحي درست است .بنابراين به او گفتند اذاني بگو تا ببينيم صدايت

چگونه است او نيز با صدايي خوش و دلنواز و رسا و پرطنين اذان گفت و همگان را به تحسين واداشت و لذا وي

را به استخدام درآوردند .اما از اين پس هرگاه هنگام نماز ميشد و مؤذّن مسيحي باﻻي منارة مسجد ميرفت،

اينگونه اذان ميگفت :يقولونَ اَهلُ هذه المدينَةِ اَشهد اَن ﻻ اله اﻻﱠ اﷲُ ،يقولونَ اَهلُ هذه المدينَةِ اَشهد اَنﱠ محمداً رسولُ
اﷲِ :مردم اين شهر )و نه من( ميگويند شهادت ميدهم كه خدايي جز اﷲ نيست و مردم اين شهر )و نه من(
ميگويند شهادت ميدهم كه حضرت محمد

رسول خداست .خوانده شدن دعاهايي همچون دعاي كميل و

عرفه با آن مضامين بلند ،توسط اشخاص بيگانه با آن خواستههاي واﻻي عرفاني و اسير خواستههاي حقير دنيوي ،به
اذان گفتن آن شخص مسيحي شبيه است .گويا اينگونه دعاخوانان مثﻼً به هنگام خواندن دعاي كميل ميگويند:

يقولُ اَميرُالمؤمنينَ
اميرالمؤمنين

فَهبني يا الهي و سيدي و موﻻي و ربي صبرت علي عذابِك فَكَيف اَصبِرُ علي فراقك:

)و نه من( ميگويد اي معبود من ،اي خداي من ،اي آقاي من و اي سرور من ،گيرم بر عذاب تو

شكيبايي ورزيدم ،چگونه بر جدايي و دوري از تو تاب آورم؟ شاهد بارز اينكه چنين خواستههاي بلندي ،مطلوب

واقعي بسياري از دعاخوانان نيست اين است كه مثﻼً پس از اتمام قرائت دعاي كميل ،تازه دستها به سوي آسمان

بلند ميشود و گشايش در معيشت و شفاي بيماران و ادا شدن قرض مقروضان و امثال اين درخواستها ،كه
خواستة واقعي دعاخوانان است ،مطرح ميگردد .آنچه گفتيم نبايد سبب دلسرد شدن از خواندن دعاهاي داراي
مضامين بلند عرفاني شود؛ زيرا خواندن همين دعاهاست كه ميتواند به ما تفهيم نمايد كه خواستههايي بلندتر از

لحظاتي بدان تمايل پيدا ميكنيم و خواستار آن ميشويم ،اما دقايقي بعد خواستنمان
فروكش ميكند و خواستهمان فراموش ميشود ،هيچ يك به معناي واقعي ،دعا نيست.
تا بجوشد آبت از باﻻ و پست
آب كم جو تشنگي آور به دست

مراتب دعا

دعاي واقعي هر شخص ،خواستهها و آرزوهايي است كه در زمين دل وي
ميرويد و او را به تاب و تب ميافكند .اين خواستهها و آرزوها متناسب با سطح
معرفت شخص است .با عنايت به اختﻼف سطح معرفت اشخاص ،خواستهها و
آرزوهاي آنها نيز متفاوت است .هر چه سطح معرفت شخص باﻻ رود ،خواستهها و
دعاهايش نيز تعالي مييابد .بر اين اساس ،دعاها را از منظر خواستهاي كه طي آن
مطرح ميشود ميتوان به گروههاي زير دسته بندي كرد.
خواستههاي دنيوي با مصداق معين

اين گروه از دعاها عموماً برخاسته از نازلترين سطح معرفت است .گويا دعاكننده
با طرح خواستة معين خويش ،در اين مقام برآمده است كه كسي را كه از او درخواست
ميكند ،بر نياز خويش مطّلع سازد .گوئيا او از اين نياز بيخبر است .در حديث قدسي،
خداي متعال به اين گروه از دعا كنندگان ميفرمايد :ﻻ تُعلﱢموني بِما يصلحكُم ،اَنَا اَعلَم
بِه :درصدد برنياييد آنچه را به مصلحت شماست به من بياموزيد ،زيرا من به مصالح شما
داناترم ٢٤٦.و  ٢٤٧با عنايت به اينكه علم و دانايي بشر بسيار محدود است و ما اوتيتُم منَ
خواستههاي حقير دنيوي كه ما را به خود مشغول داشته ،وجود دارد و از اين طريق چه بسا تدريجاً ما هم به راستي
خواستار آن خواستههاي متعالي گرديم .ثواب عمدة خواندن اين دعاها هم ،شايد نيل به همين رشد و كمال باشد.

٢٤٦ـ مجلسي ،بحار اﻻنوار ،ج  ،٦٨ص .١٨٤

٢٤٧ـ منظور از مصالح شخص ،چيزي است كه شخص را به غايت و مقصودي كه از آفرينش او به عنوان يك
انسان ،مد نظر خداوند بوده ،و به كمال و مرتبتي كه براي نوع انساني قابل وصول است ،ميرساند .انسان با

انتخابهاي نادرست و با اعمال ناشايست خويش ،بر خود خسارت وارد و خويشتن را دچار نقص و عيب
ميسازد .خداوند در مقام يك طبيب حاذق و خيرانديش ،براي درمان اين انسان ،به تناسب نوع آسيبي كه به خود
وارد ساخته ،شرايط و حوادثي در زندگي او پيش ميآورد ،كه اگر او با آن شرايط و حوادث ،با روحي پذيرا و
راضي مواجه شود و به نحوي كه خداوند در قالب شرايع الهي معين كرده رفتار كند ،به سﻼمت و كمال شايستة

انساني ،نايل ميگردد .دقّت در محتواي دو حديث ذيل ،به درك و پذيرش اين حقيقت كمك ميكند .در حديث

قدسي است كه خداي متعال ميفرمايد :انﱠ من عبادي المؤمنينَ عباداً ﻻيصلَح لَهم اَمرُ دينهِم اﻻّ بِالغني و السعةِ و

الص حةِ في البدنِ ،فَاَبلُوهم بِالغني و السعةِ و الصحةِ في البدنِ ،فَيصلح علَيه اَمرَ دينهِم .و انﱠ من عبادي المؤمنينَ لَعباداً
ﻻيصلَحَ لهم اَمرُ دينهِم اﻻّ بِالفاقَةِ و المسكَ َنةِ و السقمِ في اَبدانهِم ،فَاَبلُوهم بِالفاقَةِ و المس َك َنةِ و السقمِ ،فَيصلح علَيه اَمرَ

العلمِ اﻻّ قَليﻼ ً:از علم و دانايي جز اندكي به شما داده نشده است ٢٤٨.و در نتيجه مصالح
حقيقي انسانها غالباً بر آنها پوشيده است ،خواستههايي كه به صورت معين در قالب
دعا مطرح ميشود ،غالباً متوجه اموري است كه صرفاً مﻼيم طبع و مطابق هوسهاي
دعا كننده است و در موارد بسياري با مصالح حقيقي او مغايرت دارد .به فرمودة قرآن
كريم يدع اﻻنسانُ بِالشﱠرﱢ دعائَه بِالخَيرِ :انسان همان طور كه چيزهايي كه به خيرش ميباشد
را از خداوند درخواست ميكند ،چيزهايي را كه براي او شرّند نيز از خداوند درخواست

ميكند.

٢٤٩

اين گروه دعاها گرچه از پايين بودن سطح معرفت دعا كننده حكايت دارند ،لكن
به اين اعتبار كه شخص دعا كننده ديگران را در برآمدن خواستهاش بياثر ديده و تنها
خدا را بر آن قادر دانسته است ،ﻻ مؤَثﱢرَ في الوجود اﻻﱠ اﷲُ :در عالَم هستي صاحب اثري
جز خدا نيست ،و لذا خواستهاش را به خدا عرضه نموده ،ارزشمند است.
٢٥٠
شايسته است انسان خواستههاي بزرگي داشته و در مقام دعا به خدا عرضه كند؛
دي نهِم .و اَنَا اَعلَم بِما يصلَح علَيه اَمرُ دينِ عبادي المؤمنينَ :همانا در بين بندگان مؤمن من بندگاني هستند كه كار
دينشان جز با بينيازي و گشايش در روزي و سﻼمتي جسماني اصﻼح نميشود؛ پس من نيز اين بندگان را به
بينيازي و گشايش و سﻼمتي جسماني مبتﻼ ميسازم و در نتيجه ،كار دينشان اصﻼح ميشود .و همانا در بين
بندگان مؤمن من بندگاني هستند كه كار دينشان جز با تهيدستي و مسكنت و بيماري جسمي اصﻼح نميشود؛ پس

من نيز اين بندگان را به تهيدستي و مسكنت و بيماري مبتﻼ ميكنم و در نتيجه ،كار دينشان اصﻼح ميشود .و من

آگاهترم كه كار دين هر يك از بندگانم به چه وسيلهاي اصﻼح ميشود) .مجلسي ،بحار اﻻنوار ،ج  ،٦٨ص (١٥١
پيامبر اكرم

ميفرمايند :عباد اﷲِ اَنتُم كَالمريضِ و رب العالَمينَ كَالطﱠبيبِ ،فَصﻼح المرضي فيما يعلَمه الطﱠبيب و

تَدبيرُه بِه ،ﻻ فيما يشتَهيه المريض و يقتَ ِرحه .اَﻻ فَسلﱢموا ِﷲِ اَمرَه تَكونُوا منَ الفائزينَ :اي بندگان خدا ،شما به منزلة
بيماريد و پروردگار جهانيان به مثابة پزشك است .مصلحت بيمار در چيزي است كه پزشك تشخيص ميدهد و
تجويز ميكند ،نه در آنچه بيمار هوس ميكند و ترجيح ميدهد .پس در برابر امر خداوند تسليم شويد تا از
رستگاران باشيد) .ابن فهد حلّي ،عدة الداعي ،باب اول ،ص  ٣٧و امام حسن عسكري

 ،تفسير اﻻمام العسكري،

ص (٤٩٤

٢٤٨ـ سورة اسراء ،آية .٨٥
٢٤٩ـ سورة اسراء ،آية .١١
٢٥٠ـ در سيرة پيامبر اكرم

نقل شده است كه در سالهاي نخستين دعوت ،روزي آن حضرت براي دعوت

مردمان به اسﻼم ،به طائف رفته بودند .در طي سفر تشنگي به حضرت رو آورد .ايشان از چادرنشينان جامي آب
خواستند ،لكن كسي حاضر نشد به آن حضرت آب بدهد .اما يكي از چادرنشينان پيالهاي شير براي آن حضرت

آورد .رسول خدا از اين ابراز محبت او تشكّر كردند و شير را نوشيدند .سالها بعد كه آيين پيامبر اكرم

رواج

يافته و حكومت اسﻼمي به رهبري آن حضرت در مدينه تشكيل شده بود ،روزي برادر آن عرب باديهنشين براي

كاري به مدينه آمد و متوجه شد كسي كه برادرش به او پيالهاي شير تقديم كرده بود ،اكنون فرمانرواي مدينه شده

لكن اگر خواستة كوچكي در دل كسي پديد آمد ،آن را نيز ميبايست بر خدا عرضه
نموده و تنها از او طلب كند .در حديث قدسي است كه خداي عزّوجلّ به موساي
فرمود :يا موسي سلني ما تَحتاج الَيه ،حتّي علَف شاتك و ملح عجينك :اي
پيامبر
موسي هر چه را احتياج داري از من درخواست كن ،حتّي علف گوسفندانت و نمك آشت

است .در بازگشت ،خبر اين واقعه را براي برادرش نقل كرد و به او توصيه كرد براي دريافت پاداش به نزد آن
در بين ياران نشسته بودند به خدمت حضرت

حضرت برود .او نيز به مدينه رفت و در حالي كه پيامبر اكرم

رسيد و به آن حضرت سﻼم كرد و با اشاره به قضية شير دادن ،خود را به حضرت معرّفي كرد .رسول خدا كه
متوجه شدند براي دريافت پاداش به نزد ايشان آمده است به او فرمودند :هرچه ميخواهي درخواست كن .او به
حضرت عرض كرد دستور بفرماييد تعدادي گوسفند به من بدهند .اصحاب به دستور حضرت همان تعداد گوسفند

كه خواسته بود به وي دادند .پس از آنكه اعرابي رفت ،حضرت با حالت غصهدار و متأسف ،فرمودند به اندازه

عجوزة بنياسرائيل هم از من نخواست .اصحاب پرسيدند ماجراي عجوزه چيست .حضرت فرمودند خداي متعال به
موساي پيامبر

امر فرمود كه چون در اثر باﻻ آمدن آب رود نيل ،قبر حضرت يوسف

جسد آن حضرت را بيرون آورده و در نقطة مرتفعي دفن كند .حضرت موسي

به زير آب رفته است،

براي پيدا كردن محلّ قبر ،از

اشخاص مختلفي سؤال كرد ،اما هيچ يك از محلّ قبر اطّﻼعي نداشتند .سرانجام به او گفتند تنها پيرزني كه سيصد

سال سن دارد از محلّ قبر باخبر است .حضرت موسي

به نزد آن پيرزن رفت و از محلّ قبر سؤال كرد ،لكن

پيرزن گفت به شرطي محلّ قبر را به شما نشان ميدهم كه شما قول بدهيد خواستة مرا عملي كنيد .حضرت

موسي

پرسيد خواستهات چيست؟ پيرزن گفت موضوع خواستهام را هم تا قول ندهيد آن را عملي ميكنيد

نخواهم گفت .حضرت موسي

فرمود من نميتوانم چيزي را كه نميدانم تعهد كنم .پيرزن گفت پس من هم

محلّ قبر را نشان نميدهم .كار به بنبست رسيد .حضرت موسي

در خلوت عبادت ،به گفتگوي با خدا پرداخت

و مشكل پديد آمده بر سر راه اجراي امر الهي را عرضه داشت .خداوند فرمود تو به آن پيرزن قول بده) ،يعني

مأموريت و دستوري كه داديم ،اجراي آن هرچه هزينه داشته باشد را خود ما عهدهدارهستيم( .حضرت موسي

نزد پيرزن آمد و گفت قول ميدهم هرچه بخواهي عملي كنم .پيرزن نيز كه به صداقت پيامبر خدا يقين داشت ،محلّ
قبر را نشان داد و حضرت موسي

پيكر حضرت يوسف را از آن خارج نمود و در محلّ مرتفعي دفن كرد .پس

از آن نزد پيرزن آمد و به او فرمود اكنون خواستهات را بگو تا عملي كنم .پيرزن گفت خواستهام اين است كه به
دختر جوان و زيباروي و سالمي مبدل شوم و به همسري تو كه پيامبر اولوالعزم خدا هستي درآيم و در بهشت نيز

همراه و همدرجة تو باشم .رسول خدا فرمودند اين اعرابي به اندازة عجوزة بنياسرائيل هم از من درخواست نكرد.
يعني حتّي به اندازهاي كه آن پيرزن از حضرت موسي
موسي

خواست ،از من كه به مراتب بزرگتر از حضرت

هستم ،درخواست نكرد .همت بلند گوهر ارزشمندي است كه نتيجة فهم بلند و روح بزرگ است .در

درخواست از بزرگ ميبايست همتي بلند داشت و خواستههاي بزرگ را طلب كرد .لذا در دعا حيف است انسان

همت خود را مصروف خواستههاي حقير دنيوي كند و از خواستههاي بزرگتر ،چه طلب اصﻼح نفس و نيل به
قلّههاي كمال انساني و چه خواستن خود خدا و وصال و لقاء الهي ،كه در ادامة بحث به آن اشاره خواهد شد ،باز
بماند.

را.

٢٥١

خواستههاي دنيوي بدون تعيين مصداق

هنگامي كه دعا كننده به جهل خويش به مصالح واقعي خود و علم خداوند بر آنها
توجه كند ،بدون اينكه چيز خاصي را در دعاي خويش طلب كند ،از خداوند
ميخواهد كه هر آنچه را خير وي است به او عطا كند .الهي ما را آن ده كه آن به.
چنين دعاهايي گرچه از دعاهاي قبل برتر است ،اما گوئيا دعا كننده با مطرح كردن
آن ،چنين پنداشته است كه خداوند در عين آگاهي بر آنچه خير اوست ،و در عين
توانايي ،از دادن آن دريغ نموده است ،و با اين التماس و درخواست بايد او را از بخل
ورزيدن منصرف و به دادن آن خير ترغيب كرد .در حالي كه خداوند جواد و كريم
است و هرگز بخل نميورزد .در حديث قدسي است كه خداوند به بندگان ميفرمايد:
ﻻ اَبخَلُ علَيكُم بِمصالحكُم :من در مورد آنچه به مصلحت شماست بخل نميورزم ٢٥٢.عطاي
الهي همواره در راستاي مصالح واقعي و بي اتّكاء به درخواست ،انجام ميشود ،زيرا
شخص كريم براي عطا كردن ،منتظر درخواست شخص نيازمند نميماند .الهي كَفي
علمك عنِ المقالِ و كَفي كَرَمك عنِ السؤالِ :خداوندا آگاهي تو بر نيازهايم مرا از گفتن و
كرم تو مرا از درخواست كردن بينياز ساخته است .در دعاهاي نقل شده از اهلبيت
چنين مضاميني بسيار تكرار شده است :يا من يعطي من لَم يسأَله و من لَم يعرِفه تَحنﱡناً
منه و رحمةً :اي كسي كه به شخصي كه نه از او درخواستي نموده و نه به او شناختي دارد
عطا ميكني ٢٥٣.و يا مبتَدء بِالنﱢعمِ قَبلَ استحقاقها :اي كسي كه قبل از اينكه شخص استحقاق
پيدا كند ،دادن نعمتها را آغاز ميكني.

٢٥٤

خواستههاي معنوي و اخروي

هنگامي كه دعا كننده دريافت كه خداي آگاه بر مصالح حقيقي او ،در عملي
ساختن آنچه به مصلحت وي بوده ،منتظر درخواست كردن او نمانده است ،پي ميبرد
كه هر آنچه در زندگي او وجود دارد همان مصلحت واقعي اوست ٢٥٥.در نتيجه ،او كه
٢٥١ـ مجلسي ،بحار اﻻنوار ،ج  ،٩٣ص .٣٠٣
٢٥٢ـ مجلسي ،بحار اﻻنوار ،ج  ،٦٨ص .١٨٤

٢٥٣ـ محدث قمي ،مفاتيح الجنان ،اعمال ماه رجب.

٢٥٤ـ محدث قمي ،مفاتيح الجنان ،باقيات الصالحات ،باب چهارم ،دعاي يا من اَظهرَ الجميلَ.
٢٥٥ـ از يك سو هر حادثه و موقعيت ،چه از طريق عوامل طبيعي و چه به دست ديگر انسانها ،براي شخص پيش

تاكنون در صدد بود با دعاي خويش ساير چيزها را تغيير دهد ،متوجه ميشود كه آنچه
كاستي دارد و بايد اصﻼح شده و تغيير يابد ،خود اوست كه ارزش و قدر مصالحي را
كه خداوند در زندگي وي ايجاد نموده است درك نميكند و چنان كه شايسته است با
آنها مواجه نميشود و رفتار نميكند .لذا از اين پس دعا براي تغيير ساير چيزها را ترك
گفته ٢٥٦و دعا را متوجه اصﻼح خويش ميسازد و معرفت ،يقين ،تسليم ،رضا و ديگر
نمونهاي
كماﻻت باطني را از خداوند طلب ميكند .اين فراز دعاي سحر امام سجاد
براي اين گونه درخواستهاست :اَللّهم انﱢي اَسأَلُك ايماناً تُباشرُ بِه قَلبي و يقيناً حتّي اَعلَم
اَنﱠه لَن يصيبني اﻻّ ما كَتَبت لي و رضﱢني منَ العيشِ بِما قَسمت لي يا اَرحم الرّاحمينَ:
آيد ،در واقع كار خداست .به فرمودة قرآن كريم :قُل لَن يصيبنا اﻻّ ما كَتَب اﷲُ لَنا :بگو جز آنچه خداوند مقدر ساخته،
براي ما رخ نميدهد) .سورة توبه ،آية  (٥١و به بيان اميرالمؤمنين

 :الهي بِيدك ﻻ بِيد غَيرِك زيادتي و نَقصي و

نَفعي و ضَرّي :خدايا همة آنچه از افزوني و كاستي و سود و زيان كه به من ميرسد ،به دست تو و نه به دست
احدي جز تو ،واقع ميشود) .محدث قمي ،مفاتيح الجنان ،مناجات شعبانيه( و از سوي ديگر خداوند ،هم بر مصالح

بندگان واقف و عالم و هم مصلحتخواه و سرشار از رحمت به بندگان و هم بر عملي ساختن آن چه اراده فرموده،
قادر و تواناست .لذا آنچه از حوادث بزرگ و كوچك و شيرين و تلخ كه در زندگي اشخاص رخ ميدهد ،از يك

سو كار خداست و از سوي ديگر عين خير و مصلحت بنده است .به تعبير حافظ شيرازي ،از يك سو:
گر رنج پيشت آيد و گر راحت ،اي حكيم

نسبت مكن به غير كه اينها خدا كند

به درد و صاف تو را كار نيست دم دركش

كه هرچه ساقي ما ريخت عين الطاف است

و از سوي ديگر:

٢٥٦ـ امام حسن عسكري

ميفرمايند :ارفَعِ المسألَةَ ما وجدت التﱠحملَ يمكنُك ،فَانﱠ لكُلﱢ يومٍ رِزقاً جديداً .و اعلَم

اَنﱠ اﻻلحاح في المطالبِ يسلُب البهاء و يورِثُ التﱠعب و العناء .فَاصبِر حتّي يفتَح اﷲُ لَك باباً يسهلُ الدخولَ فيه .فَما اَقرَب
الصنع منَ الملهوف و اﻻَمنَ منَ الهارِبِ الَمخُوف .فَرُبما كانَت الغَيرُ نَوعاً من اَدبِ اﷲِ .و الحظُوظُ مراتب فَﻼ تَعجل علي
ثَمرَةٍ لَم تُدرك .فَانﱠما تَنالُها في اَوانها .و اعلَم اَنﱠ المدبرَ لَك اَعلَم بِالوقت الﱠذي يصلح حالَك فيه ،فَثق بِخيرَ ته في جميعِ

اُمورِك يصلح حالَك و ﻻ تَعجل بِحوائجِك قَبلَ وقتها فَيضيقُ قَلبك و صدرك و يغشيك القُنُوطُ :تا ميتواني چيزي

درخواست مكن ،چون هر روز را روزي تازهاي است .و بدان كه اصرار در طلب ،ارزش و بهاي آدمي را زايل

ميسازد و رنج و سختي را بر جاي ميگذارد .پس تا خداوند متعال دري به روي تو بگشايد كه دخول در آن آسان
باشد صبر كن .چه نزديك است نيكي و احسان به انسان اندوهگين و مظلوم ،و امن و امان به فردي كه ترسيده

است .و چه بسا تغيير حاﻻت انسان )از غني به فقر ،از صحت به مرض و  (...نوعي از تربيت الهي باشد .بهره و
روزي مراتبي دارد .پس نسبت به ثمره و حاصلي كه به تو نرسيده است عجله مكن؛ چون هرگاه وقتش برسد به آن
خواهي رسيد .و بدان آن كس كه مدبر و كارگردان تو است بهتر ميداند كه چه وقتي براي تو مناسبتر است.

بنابراين به اختيار و انتخاب او در تمام كارهايت اعتماد كن تا حال تو اصﻼح شود .و در حاجات خود ،قبل از
رسيدن زمانش ،تعجيل نكن كه در اين صورت قلبت ميگيرد و سينهات تنگ ميشود و نااميدي تو را در برميگيرد.

)ابن فهد حلّي ،عدة الداعي ،باب سوم ،حديث .٣٤٨

پروردگارا از تو ايماني درخواست ميكنم كه در پرتو آن همواره در قلب من حاضر باشي ،و
يقيني ميخواهم كه در پرتو آن بدانم كه جز آنچه تو براي من مقدر كردهاي به من نخواهد

رسيد ،و مرا به آنچه از روزي كه قسمتم ساختهاي خشنود ساز ،اي مهربانترين مهربانان.

٢٥٧

با توجه به اينكه آخرت هر كس چيزي جز ملكوت عقايد و افكار ،روحيات و
اخﻼق ،و رفتار و كردار وي نيست ،طلب نعمتهاي بهشتي و پاداشهاي اخروي نيز
به طلب اصﻼح خويشتن باز ميگردد و كسي كه از خداوند نعمتهاي بهشتي و
پاداشهاي اخروي را درخواست ميكند ،في الواقع خواستار اين است كه خداوند،
عقايد و افكار ،روحيات و اخﻼق ،و رفتار و كردار او را به گونهاي اصﻼح كند كه
زمينهساز چنان نعمتها و پاداشهايي باشد.
خود ِخدا را خواستن

عشق و جذبه به سوي مبدأ هستي و آفريدگار جهان ،گوهري است كه در سرشت
و خميرة تمامي مخلوقات به وديعت نهاده شده و همة موجودات را ترانهخوان عشق
الهي ساخته است .به فرمودة قرآن كريم :ان من شَيء اﻻّ يسبح بِحمده و لكن ﻻ تَفقَهونَ
تَسبيحهم :هيچ چيز نيست مگر اينكه تسبيحگزار و سپاسگوي خداوند است و لكن شما
تسبيح گفتن آنها را درك نميكنيد.

٢٥٨

اين عشق و جذبه تكويناً در تمام انسانهاي مؤمن و كافر وجود دارد و تنها
تفاوت مؤمن در اين است كه ميداند عاشق و مجذوب كيست و لذا آتش عشقش از
كافر شديدتر است .به فرمودة قرآن كريم :والﱠذينَ آمنوا اَشَد حباً ﷲِ :محبت مؤمنان به خدا
)از غير مؤمنان( شديدتر است ٢٥٩.آنچه كافران را نيز در زندگي به تكاپو و تﻼش وا
ميدارد همين عشق و جذبة ناشناخته آنها به خدا است .دنياطلبان نيز گرچه به ظاهر در
پي چيزهايي چون ثروت و مقام و جمال دنيوي اند ،اما آنچه ثروت و مقام و جمال
دنيا را براي آنها خواستني و مطلوب كرده ،جلوة محدودي از غنا و قدرت و جمال
بيمنتهاي الهي است كه در ثروت و مقام و جمال دنيوي نمودار است و همين شباهت
با محبوب و معشوق حقيقي فطرتشان ،سبب شده است كه آنها ثروت و مقام و جمال
دنيوي را همان محبوب و معشوق ناشناختة خود پنداشته و در طلب نيل به آن برآيند،
بيخبر از اينكه گر چه سراب را با آب شباهتي است ،اما تشنهكامي را كه آن را آب
٢٥٧ـ محدث قمي ،مفاتيح الجنان ،دعاي سحر ماه مبارك رمضان؛ دعاي ششم.
٢٥٨ـ سورة اسراء ،آية .٤٤

٢٥٩ـ سورة بقره ،آية .١٦٥

پنداشته و پس از تقﻼّي فراوان ،خود را به آن ميرساند ،اندكي سيراب نخواهد كرد.
اينكه دنياطلبان با دستيابي به هيچ حدي از چيزهايي چون ثروت و مقام و جمال
دنيوي ،آرامش نمييابند و تا پايان عمر در پي ثروت افزونتر و مقام باﻻتر و جمال
دلرباترند ،به خوبي حكايت ميكند كه مطلوب و معشوق حقيقي آنها ،هيچ يك از اين
جلوههاي دنيوي نيست؛ بلكه آنها عاشق و طالب غناي بيپايان ،قدرت نامحدود و
جمال مطلقند و اين نيست مگر خداي متعال.
ممكنات آئينههايي هستند كه جمال و كمال الهي در آنها تجلّي نموده و جلوهگر
است .دنياطلبان مطلوب حقيقي خود ،يعني خدا را با جلوههاي او در آئينة ممكنات
اشتباه گرفتهاند و ميپندارند مطلوب حقيقيشان و آنچه آنها را جذب كرده است ،خود
ممكناتاند .لذا تمنّاي نيل به آنها در دلشان پديد آمده و در پي رسيدن به آن آئينهها
روانه شده و در تكاپو و تﻼشاند .اينان غافلاند كه آئينه ،ذاتاً در درون خود شكل و
صورتي ندارد تا زيبايي و جذّابيتي داشته باشد و اگر در آئينهاي زيبايي و جذّابيتي
مشاهده شود ،ناشي از جمال و كمال كسي است كه در آن آئينه جلوه كرده است و
شخصي كه در جاذبة زيبايي مشهود در آئينه قرار گرفته و دلباخته و طالب آن شده ،در
واقع عاشق و مجذوب كسي است كه عكسش در آئينه افتاده است.
بداند يا نداند ،عاشق اوست
هر آن كس عاشق خوبان مهروست
انسان اهل معرفت كسي است كه به محبوب حقيقي خويش پي برده و آئينهها و
سرابها را رها كرده و تنها مطلوب و خواسته زندگيش رسيدن به لقاء و وصال
به خدا عرضه ميدارد :يا
معشوق راستين ،يعني خدا است .او همنوا با امام سجاد
نَعيمي و جنﱠتي و يا دنياي و آخرَتي :اي نعمت جاويدان من ،اي بهشت من ،اي دنياي من،
ميباشند كه در مورد
و اي آخرت من ٢٦٠.اينان همان اهل اﷲ مورد اشاره امام صادق
آنها فرمود :اَلّدنيا حرام علي اَهلِ اﻵخرَةِ و اﻵخرَةُ حرام علي اَهلِ الدنيا و هما حرامانِ علي
اَهلِ اﷲِ :دنياطلبي بر اهل آخرت حرام و آخرت بر اهل دنيا حرام و هر دو ـ دنياطلبي و
آخرتطلبي ـ بر اهل اﷲ حرام است ٢٦١.بر اين اساس اهل اﷲ در مقام دعا ،از خدا جز
٢٦٢
خدا نميخواهند.
٢٦٠ـ محدث قمي ،مفاتيح الجنان ،مناجات المريدين.
٢٦١ـ اﻻحسائي ،عوالي اللئالي ،ج  ،٤ص .١١٩

٢٦٢ـ گويند سلطان محمود غزنوي غﻼمي به نام اياز داشت كه به شدت مورد عﻼقة سلطان بود .سلطان را رسم بر
اين بود كه هر سال يك بار ميهماني خاصي در قصر برگزار ميكرد كه تنها وزرا و امرا و درباريان ميهمان آن مجلس
بودند و در پايان ميهماني ،سلطان به هر يك از ميهمانان اجازه ميداد كه چيزي از سلطان بخواهند و سلطان نيز آن

ما ز دوست غير از دوست حاجتي نميخواهيم حور و جنّت اي زاهد بر تو باد ارزاني
***
گر مخير بكنندم به قيامت كه چه خواهي دوست ما را و همه جنّت و فردوس شما را
***
ما چنين تشنه و درياي كرم ماﻻمال
آرزومند وصاليم خدايا مپسند
***
بردار ز رخ پرده كه مشتاق لقائيم
ما را نه غم دوزخ و نه حرص بهشت است
***
كه سر كوي تو از كون و مكان ما را بس
از در خويش خدايا به بهشتم مفرست
***
آياتي چون اُجيب دعوةَ الداعِ اذا دعانِ :دعوت دعوت كننده را آن گاه كه مرا دعوت
ميكند اجابت مينمايم ٢٦٣.و اُدعوني اَستَجِب لَكُم :مرا دعوت كنيد تا اجابت نمايم ٢٦٤.شايد
به همين مرتبه ،يعني خود خدا را خواستن ،اشاره داشته باشد.
ممكن است اين سؤال به ذهن خطور كند كه اگر انسان هر چه از نظر معرفت و
همت تعالي پيدا كند خواستههاي او نيز متعالي ميشود و جذّابيت و مطلوبيت
خواستههاي پايينتر ،نزد او رنگ ميبازد و ديگر خواستار آنها نخواهد شد ،پس
چگونه است كه در دعاهايي كه از قلّهنشينان معرفت و همت ،يعني انبيا و اولياي الهي
را به وي عطا ميكرد .يك بار كه اين ميهماني برگزار شد ،سلطان اياز را نيز با خود به مجلس ميهماني برد و در كنار
دست خود نشاند .در پايان ميهماني ،سلطان رو به حضّار كرد و به آنها گفت هرچه را ميخواهيد اظهار كنيد تا
دستور دهم به شما داده شود .هر يك از حضّار چيزي از سلطان خواست .يكي امارت منطقهاي ،ديگري مال و
ثروتي ،سومي گلّه گوسفندي ،چهارمي اسبان تازي و مهتري ،پنجمي باغ و مزرعهاي و  ...سلطان نيز امر كرد كه

هرچه را خواستند به آنها بدهند .در پايان نوبت به اياز رسيد .سلطان رو به او كرد و گفت همگان آنچه را

ميخواستند بيان كرده و ما نيز عطا كرديم ،اكنون نوبت تو است ،بگو چه ميخواهي تا دستور دهيم به تو داده شود.
اياز سر به زير افكند و پس از اندكي درنگ ،دست خويش را بلند كرد و بر شانة سلطان نهاد .يعني من خود تو را

ميخواهم .ديگران عطاهاي تو را ميخواهند و من خود تو را خواهانم.
گر از دوست چشمت به احسان اوست
خﻼف طريقت بود كه اولياء
٢٦٣ـ سورة بقره ،آية .١٦٨
٢٦٤ـ سورة غافر ،آية .٦٠

***

تو در بند خويشي نه در بند دوست
تمنّا كنند از خدا جز خدا

خصوصاً ،به ما رسيده است ،عﻼوه بر طلب
عموماً و پيامبر اكرم و خاندان پاكش
قرب و لقاء و وصال خداوند ،درخواست كماﻻت روحي و نيكوييهاي اخﻼقي و
شايستگيهاي رفتاري ،همچنين طلب و تمنّاي خيرات و بركات دنيوي ،و حتّي
خواستههاي معين دنيوي همچون سﻼمتي جسماني و وسعت در روزي ،مشاهده
٢٦٥
ميشود؟
توجه به دو نكته ،به يافتن پاسخ اين پرسش كمك ميكند .نخست اينكه آن
بزرگواران در قالب طرح درخواست و ابراز نياز در پيشگاه ربوبي ،نه در صدد نيل به
آن خواستهها ،بلكه در مقام اقرار به نيستي و كاستي و فقر و تهيدستي خويش در
تمامي مراتب وجودي خود ،و گواهي به غنا و قدرت و بقا و كمال حضرت احديت
بودهاند ،و از آنان كه در اوج مراتب بندگي و عبوديتند ،اين اقرار و گواهي ،كه از لوازم
بندگي و عبوديت است ،امري پسنديده و مورد انتظار است .آنچه در قالب اين گونه
دعاها اظهار شده ،بيان ديگر همان چيزي است كه در قالب برخي مناجاتها از آن
در
بزرگواران ابراز گرديده است .از جملة آنها ميتوان به مناجات اميرالمؤمنين
مسجد كوفه اشاره كرد كه در آن به خدا عرضه ميدارد :موﻻي يا موﻻي ،اَنت المولي و
اَنَا العبد و هل يرحم العبد اﻻﱠ المولي :سرور من ،اي سرور من ،تو سروري و من بنده ،و آيا
كسي جز سرور به بنده رحم ميكند؟ و آن گاه به همين روال خدا را عزيز ،خالق ،عظيم،
قوي ،غني ،عطابخش ،حي ،باقي ،دائمي ،رزاق ،صاحب جود و سخاوت ،عافيت
بخش ،كبير ،هدايتگر ،سرشار از رحمت ،سلطان ،دﻻلت كننده و رهنما ،آمرزنده ،غالب
و چيره ،پروردگار ،و داراي كبريا خوانده و متقابﻼً خويشتن را ذليل ،مخلوق ،حقير،
ضعيف ،فقير ،سائل ،ميت ،فاني ،زائل ،روزي داده شده ،بخيل ،دردمند ،كوچك ،گمراه،
٢٦٦
قابل ترحم ،مورد امتحان ،متحير ،گناهكار ،مغلوب ،مربوب ،و فروتن مينامد.
نكتة دوم اينكه ابراز نياز و طرح درخواست را بهانهاي قرار دادهاند براي به ديدار
محبوب رفتن و باب گفتگو را با او گشودن؛ زيرا عاشق براي نيل به لذّت ديدار و
گفتگوي با معشوق ،هر چيزي را بهانه قرار ميدهد و يكي از بهانهها ،همين ابراز نياز و
طرح درخواست است ٢٦٧.بر همين مبنا ،اوليا نيز براي نيل به لذّت گفتگو و مكالمه با
٢٦٥ـ در ادعيهاي كه در متون زيارات اهلبيت

وجود دارد نيز همة اقسام خواستهها به چشم ميخورد .نمونهاي

از مراتب عالي خواستهها را در زيارت امين اللّه ،كه در زيارت همة امامان خوانده شده ،و نيز زيارت جامعة كبيره و
دعاي عالية المضامين كه پس از زيارت هر يك از امامان خوانده ميشود ،ميتوان مشاهده كرد.

٢٦٦ـ محدث قمي ،مفاتيح الجنان ،اعمال مسجد كوفه ،مناجات حضرت اميرالمؤمنين

.

٢٦٧ـ گويند مدتي مديد بود كه مجنون به فراق ليلي مبتﻼ شده و با همة وجود تشنة ديدار او بود ،لكن هيچ راهي

حضرت دوست ،هرچيزي را دستاويز قرار داده و به بهانة ابراز نياز به آن و طرح
درخواست آن از محبوب خويش ،باب گفتگوي با پروردگار را گشودهاند؛ و اﻻّ بلنداي
روح آنها را چه تناسب با تقاضاي آب و نان دنيا و حور و غلمان عقبي.
لذّت اولياي الهي از گفتگوي با حضرت پروردگار را در تطويلي كه موساي
در پاسخ خداوند ،كه از او پرسيد چه در دست داري؟ به خرج داد ،ميتوان
پيامبر
كه عصا در دست داشت ،به جاي اينكه با
به خوبي مشاهده كرد .حضرت موسي
يك كلمه پاسخ دهد و بگويد عصا؛ اين گونه پاسخ داد :هي عصاي ،اَتَوكﱠؤا علَيها و
اَهش بِها علي غَنَمي و لي فيها مآرِب اُخري :آنچه به دست دارم عصاي من است كه بر آن
تكيه ميزنم و با آن براي گوسفندانم برگ فرو ميريزم و نيازهاي ديگري را هم با آن

برطرف ميسازم ٢٦٨.آشكار است كه سبب اين همه تطويل نبود مگر لذّتي كه موسي
از مكالمة با خداوند ميبرد و لذا اكنون كه بهانهاي براي اين گفتگو به دست آورده بود
ميخواست به هر ترتيب كه شده ،اين مكالمه را طوﻻنيتر كند .رمز اينكه در دعاهاي
خواستهها به بيانهاي گوناگون تكرار شدهاند نيز از همين جا آشكار
معصومين
ميشود.
حال كه سخن به اينجا رسيد ،اشاره به اين نكته نيز خالي از لطف نيست كه
هنگامي كه حقيقت ي ح بهم و يحبونَه ٢٦٩مصداق يافت و مهرباني از دو سر شد ،كار به
جايي ميرسد كه خدا نيز از صدا و سخن بنده محبوب خود ،لذّت ميبرد و براي اينكه
اين لذّت بيشتر شود ،در اجابت خواستة او تعلّل ميكند و آن را به تأخير ميافكند تا
دعا كننده سخن گفتن با او را ادامه دهد .روايات متعددي حاكي از اين نكتة لطيف
براي ديدن او نمييافت .آخر اﻻمر تدبيري انديشيد ،بدينگونه كه جامهاي مندرس بر تن كرد و كاسة گلين
شكستهاي به دست گرفت و پاي برهنه در كوچههاي محلّة ليلي به گدايي مشغول شد .يك روز ندا برداشت كه اي
مردمان ،به من گرسنه و تشنه ،لقمه ناني و جرعة آبي دهيد و با همين سخن ،كوچهها را يكي پس از ديگري پشت

سر گذاشت تا به كوچهاي كه خانة ليلي در آن بود رسيد و همچنان صدا به گدائي آب و نان بلند داشت .ليلي كه در
منزل بود ،صداي مجنون را شناخت و مشتاقانه سر از روزن بيرون كرد و ديدار ليلي و مجنون حاصل شد .چندي
بعد كه مجنون باز بيتاب ديدار ليلي شد ،مجدداً رسم گدائي در پيش گرفت و اين بار ندا برداشت كه اي مردمان،

به من بينوا كفش كهنهاي و جامة فرسودهاي عطا كنيد و اين سخن را در كوچة ليلي نيز تكرار كرد و ليلي كه
صداي مجنون را شناخته بود دوباره سر از پنجره بيرون آورد و ديدار تجديد گشت .به همين ترتيب ،هربار كه

مجنون تشنة ديدار ليلي ميشد ،گدايي چيزي را دستاويز قرار ميداد و به مطلوب خويش دست مييافت .غرض
مجنون از اين گدائي و طرح درخواست ،ديدار ليلي بود واﻻّ مجنون را چه كار با تمنّاي آب و نان و كفش و جامه.

٢٦٨ـ سورة طه ،آية .١٨

٢٦٩ـ سورة مائده ،آية .٥٤

ميفرمايند :انﱠ المؤمنَ لَيسأَلُ اﷲَ
نقل شده است .امام باقر
عاشقانه ،از اهلبيت
حا جتَه فَيؤَخﱢرُ عنه تَعجِيلَ اجابته حباً لصوته و استماعِ نَحيبِه :هر آينه مؤمن حاجت خويش
را از خداوند درخواست ميكند و خداوند اجابت فوري خواستة او را به تأخير ميافكند ،از

آن رو كه صداي اين بنده و شنيدن نالههاي گريهآلود او را دوست ميدارد ٢٧٠.امام
صادق ميفرمايند :انﱠ العبد الولي ِﷲِ يدعو اﷲَ في اﻻَمرِ ينُوبه فَيقالُ للملَك الموكﱠلِ بِه:
اقضِ لعبدي حاجتَه و ﻻ تُعجلها ،فَانّي اَشتَهي اَن اَسمع نداءه و صوتَه :بندهاي كه از اولياي
الهي است در امري خدا را ميخواند .خداوند به او توجه ميكند ،پس آن گاه به فرشتهاي كه
موكّل بر آن امر است ميفرمايد :حاجت بندهام را برآور ،لكن در برآوردن آن تعجيل مكن،

زيرا من مشتاق شنيدن ندا و صداي اويم ٢٧١.و نيز آن حضرت ميفرمايند :انﱠ المؤمنَ
لَيدعو اﷲَ في حاجته فَيقُولُ عزﱠ و جلﱠ :اَخﱢروا اجابتَه ،شَوقاً الي صوته و دعائه :هرآينه مؤمن
در طلب حاجت خويش خدا را ميخواند ،پس آن گاه خداي عزّوجلّ ميفرمايد :به خاطر
اشتياقي كه به شنيدن صدا و دعاي او دارم اجابت خواستهاش را به تأخير افكنيد.

٢٧٢

اجابت

مسألة ديگري كه در زمينة دعا نياز به توضيح دارد ،اجابت است .در مورد اجابت
نكات زير شايستة دقّت است.
تشريع دعا براي نيل به كماﻻت ناشي از ياد خدا

ياد خدا و ارتباط قلبي با حضرت حقّ ،رمز همة نيكيها و سعادتهاي دنيوي و
٢٧٣
اخروي است .با بهرهگيري از مثال زيبا و گويايي كه قرآن كريم بيان داشته است،
وجود انسان را ميتوان به چراغي تشبيه كرد كه حبابي از شيشه بر روي آن نهاده شده
و در چراغدان و اطاقكي قرار دارد .چراغ )مصباح( همان دل ،حباب )زجاجه( همان
روان ،و چراغدان )مشكاة( همان پيكر جسماني انسان ،و روغن و نيروي روشنيبخش
چراغ )زيت( ياد و توجه دل به خدا مبتني بر معرفت و محبت الهي است .اگر به مدد
نيروي روشنيبخش ،چراغ روشن شد ،روشنايي آن ،حباب را نيز روشن خواهد
ساخت و در پي آن ،فضاي چراغدان و اطاقكي كه چراغ در آن قرار دارد روشن
٢٧٠ـ مجلسي ،بحار اﻻنوار ،ج  ،٩٣ص .٣٧٤
٢٧١ـ مجلسي ،بحار اﻻنوار ،ج  ،٩٣ص .٣٧٤
٢٧٢ـ مجلسي ،بحار اﻻنوار ،ج  ،٩٣ص .٣٧٤
٢٧٣ـ سورة نور ،آية .٣٥

خواهد شد .وقتي دل انسان به نيروي ياد و توجه مبتني بر شناخت و عشق الهي
روشني يافت ،روان وي نيز به نور روحيات معنوي و خلقيات شايسته انساني روشن
ميشود و در پي آن ،پيكر وي نيز به نور اعمال صالح و رفتارهاي پسنديده نوراني
خواهد شد .بنابراين نورانيت و نيكويي ،در تمامي مراتب وجود انسان ،ميوة ذكر و ياد
خدا و ارتباط قلبي با حقّ است.
به فرمودة قرآن كريم ،انسان رهين و در گروي دستاوردهاي خويش بوده و آنچه
در دنيا و آخرت براي او پيش ميآيد ،ثمرة اعمال ظاهري و حاﻻت دروني وي
است ٢٧٤.در نتيجه سعادت دنيوي و اخروي هركس ،مرهون شايستگيهايي است كه در
قلب ،روان و ظاهر خويش مستقرّ ميسازد؛ بنابراين سعادت دنيوي و اخروي انسان،
محصول ياد و توجه قلبي او به پروردگار است كه اصل و ماية همة شايستگيهاي
ظاهري و باطني انسان ميباشد.
به استناد نقش كليدي ذكر و ياد خدا ،همة دين را ،كه براي اصﻼح و كمال انسان
و سعادت دنيوي و اخروي وي از جانب خدا مقرّر گشته است ،ميتوان در همين ذكر
 ٢٧٥و
و ياد خﻼصه دانست .به همين خاطر ،در قرآن كريم ،به شخص پيامبر اكرم
نيز در
به خود كتاب آسماني قرآن ٢٧٦نام ذكر داده شده و مأموريت پيامبر اكرم
٢٧٧
تذكّر دادن و به ياد انداختن منحصر گرديده است.
به منظور اصﻼح و كمال و نيل انسانها به سعادت دنيوي و اخروي ،در قرآن
بر احيا و طراوت و تداوم بخشيدن به ياد خدا در
كريم و احاديث اهلبيت
زندگي ،تأكيدات فراواني شده است ٢٧٨.و با توجه به اينكه بيشتر افراد ،به خاطر عدم
درك و لمس ارزش و نقش گوهرين ذكر خدا در زندگي خود ،تنها با اين تأكيدات ،به
سوي احيا استمرار بخشيدن به ياد خدا در زندگي جلب نميشوند ،اسﻼم در قالب
احكام و دستورالعملهاي خود ،تمهيدات گوناگوني براي تحقّق اين مقصود انديشيده
است .يكي از اين تمهيدات مسألة دعاست .اسﻼم به انسانها گفته است چنانچه
خواستهاي داشته باشيد و در گفتگوي با خدا ،آن را از خداوند درخواست نماييد ،خدا
آن را به شما عطا خواهد كرد .بدين وسيله سبب شده است اشخاص تحت تأثير
٢٧٤ـ سورة طور ،آية  ٢١و سورة بقره ،آية .٢٨٦
٢٧٥ـ سورة قلم ،آية .٥٢

٢٧٦ـ سورة حجر ،آية  ٩و سورة يس ،آية  ٦٩و سورة انبياء ،آية .٥٠
٢٧٧ـ سورة غاشيه ،آية .٢١

٢٧٨ـ مجلسي ،بحار اﻻنوار ،ج  ،٩٣ص  ١٤٩تا .١٦٥

جاذبة نيل به خواستههاي كوچك و بزرگشان ،به خدا توجه كنند و با او به گفتگو
بپردازند .در نتيجه غرض اصلي دين از طرح مسألهاي به نام دعا ،احياي ياد خدا در
زندگي انسان و نيل او به كماﻻت و سعادتهاي ناشي از آن است ،نه دستيابي انسان
به هوسها و خواستههاي خود ،كه به خاطر عدم وقوف بر مصالح حقيقي خويش ،در
٢٧٩
بسياري موارد مغاير با مصلحت و به زيان او ميباشد.
گر چه به سبب مغايرت خواستههاي شخص با مصالح واقعي ،عليرغم تأكيدي
كه خداوند بر اجابت دعا نموده است ،بسياري از هوسهاي جاهﻼنهاي را كه
اشخاص ،در مقام دعا درخواست ميكنند ،عملي نميسازد؛ لكن نبايد اين را به معناي
بيثمر بودن و اجابت نشدن دعاهاي مزبور تلقّي كرد .زيرا چه خواستة شخص عملي
شود و چه عملي نگردد ،اجابت و ثمر اصلي دعا ،يعني احياي ياد خدا و نيل به
كماﻻت و سعادتهاي ناشي از آن ،در پي همة دعاها ،به دست ميآيد ٢٨٠.بنابراين هيچ
ميفرمايند :علَيكُم بِالدعاء فَانﱠكُم ﻻ
دعايي اجابت نشده باقي نميماند .امام صادق
تَتَقَرﱠبونَ الَي اﷲِ بِمثله :بر شما باد به دعا كردن ،كه به وسيله هيچ چيز به قرب الهي نايل
نميشويد آن گونه كه به وسيلة دعا نايل ميشويد.

٢٨١

اكنون ميتوان به اين نكته نيز توجه كرد كه نه تنها مقرّر شدن امري به نام دعا

٢٧٩ـ به موجب برخي روايات ،در قيامت كه پرده از حقايق امور برداشته ميشود ،انسانها پس از آنكه فهميدند
بسياري از خواستههايي كه عملي شدن آنها را مصرّانه در دعاها پيگيري ميكردند و خداوند آنها را عملي نساخت،
اگر عملي ميشد چه خسارات عظيمي بر آنها وارد ميشد؛ بيش از آنچه براي خواستههاي عملي شده خود شاكرند،

براي خواستههايي كه خداوند عملي نساخت سپاسگزار ميشوند.

٢٨٠ـ وعدة خداوند به عملي ساختن خواستة عبد در صورت دعا كردن را به وعدة پدر به فرزند خردسالش مبني بر

خريد جايزهاي در صورت شاگرد اول شدن ،يا وعدة مادر به كودك بيمارش مبني بر خريد اسباب بازي مورد عﻼقة

او در صورت تن دادن به تزريق آمپول ،ميتوان تشبيه كرد .گرچه غرض پدر ،باسواد شدن فرزند و غرض مادر،
نجات جان كودك از بيماري است ،لكن چون ارزش باسواد شدن ،براي فرزند و تأثير تزريق آمپول در نجات از

بيماري ،براي كودك قابل لمس و حس نيست و در نتيجه نميتواند آن فرزند را به تﻼش درسي و آن كودك را به
تحمل درد آمپول جلب كند ،پدر و مادر براي تأمين غرض اصلي خويش ،يعني باسواد شدن و بازيافتن سﻼمتي،

ناگزير در حد فهم و درك فرزند و كودك خود ،جاذبهاي ايجاد كردهاند .و در پي آن ،فرزند و كودك ،به شوق
رسيدن به جايزه و اسباب بازي ،به تﻼش درسي پرداخته و به تحمل درد تزريق آمپول تن ميدهند .حال اگر آن
فرزند و كودك در اثر تﻼش درسي و تحمل درد تزريق آمپول ،باسواد و سالم شدند ،و به عللي پدر و مادر جايزه يا

اسباب بازي مورد عﻼقة آنها را نخريدند ،نبايد پنداشت كه تﻼش درسي يا تحمل درد آمپول توسط آن فرزند و
كودك به هدر رفته و بيهوده بوده است؛ زيرا فايدة اصلي ،يعني باسواد شدن و بازيافتن سﻼمتي ،به دست آمده

است.

٢٨١ـ مجلسي ،بحار اﻻنوار ،ج  ،٩٠ص  ٢٩٣و .٣٠٣

تمهيدي از جانب خداوند براي احيا و استمرار ياد خدا در زندگي انسان بوده است،
بلكه اصل حاجت و خواسته را نيز خداوند به همين خاطر در زندگي شخص ايجاد
مينمايد .به بيان ديگر حاجت را ميدهد تا توجه را به سوي قاضي الحاجات جلب
كند.
ايمني از تو ،مهابت هم ز تو
هم دعا از تو ،اجابت هم ز تو
ما كهايم ،اول تويي ،آخر تويي
هم طلب از توست ،هم آن نيكوي
***
و آن نياز و درد و سوزت پيك ماست
گفت آن اﷲ تو لبيك ماست
جذب ما بود و گشاد اين پاي تو
حيلهها و چاره جوييهاي تو
زير هر يا رب تو لبيكهاست
ترس و عشق تو كمند لطف ماست
گرفتن خواست به جاي دادن خواسته

اجابت دعاي فردي كه در طلب خواستهاي در تب و تاب افتاده و ملتهب شده
است ،چيزي نيست جز آنچه او را به آرامش ميرساند و تب و تاب و التهابش را فرو
مينشاند .اين به آرامش رسيدن ،به دو صورت امكانپذير است .يكي دستيابي شخص
به خواستههايش ،ديگري از بين رفتن شوق و خواست شخص به آنچه او را در تب و
تاب افكنده و آرام و قرار را از او ربوده است .بنابراين اجابت به دو صورت قابل
تصور است .يكي اينكه خداوند خواستة شخص را بدهد و ديگري اينكه خواستن را از
شخص بگيرد.
بسياري از آنچه روزگاري با همة وجود ميخواستيم و آرام و قرار را از ما سلب
كرده بود ،اكنون ديگر طالب آن نيستيم و بي آنكه به آن برسيم آرام و قرار گرفتهايم.
آنچه سبب اين از بين رفتن خواست و بازيافتن آرام و قرار شده است ،يا رشد درك و
فهممان و در جاذبة خواستهاي بزرگتر واقع شدن و از جاذبة آن خواسته كوچك رها
گشتن ما ،و يا كنار رفتن پرده از روي زشتيها و زيانهاي پنهان آن خواسته و در
نتيجه ،رنگ باختن جذّابيت آن براي ما است.
عملي شدن خواسته

اجابت دعا در قالب عملي شدن خواستة شخص را به دو حوزة خواستههاي
دنيوي و خواستههاي معنوي و اخروي ،و هر يك از آن دو را به گروههاي خاصي
ميتوان تقسيم كرد ،كه به هر يك اشاراتي ميكنيم.

خواستههاي دنيوي

خواستههاي دنيوي را به خواستههاي محال يا معصيتآميز و خواستههاي مباح و
ممكن الوقوع ميتوان تقسيم كرد .بديهي است دستة اول خواستهها ،يعني آنچه
وقوعش محال يا مستلزم معصيت پروردگار است ،اساساً در مقولة دعا جا نميگيرد و
هيچ انسان عاقل و باايماني ،براي وقوع آنها دعا نميكند .اما دستة دوم خواستهها كه
مباح و ممكن الوقوعند ،در برخي از موارد در پي طرح آنها در دعا ،عملي ميشوند.
عملي شدن خواستههاي دنيوي شخص كه در دعا مطرح شده ،در سه حالت قابل
تصور است.
١ـ همان گونه كه قبﻼً گفتيم خداوند شرايط و رخدادهاي زندگي انسان را به
منزلة دارويي شفابخش ،بر اساس نيازهاي روح و درون او مقدر ساخته و ايجاد
ميكند .بنابراين چون خداوند در مقدر ساختن شرايط و رخدادهاي زندگي وي اشتباه
نكرده و مناسبترين و بهترين موقعيت و حادثه را با توجه به شرايط دروني وي پيش
آورده است ،منطقاً تا شرايط دروني شخص تغيير و دگرگوني نيابد ،جايي براي تغيير
شرايط و رخدادهاي زندگي وي وجود ندارد ٢٨٢.بر اين اساس ميتوان دريافت كه
تغيير شرايط و رخدادهاي زندگي شخص ،به خاطر تغيير شرايط دروني و روحي او در
اثر ارتباط قلبي و روحي با خدا در قالب دعا ،و نه به سبب خواستن آن در دعا ،انجام
ميشود .البتّه بايد توجه داشت كه هميشه شرايط دروني جديد پديد آمده در اثر دعا،
اقتضاي همان موقعيتها و حوادث بيروني كه شخص درخواست نموده را ندارد ،بلكه
تنها در برخي موارد اين تناسب وجود داشته و منجر به عملي شدن خواستة شخص
ميشود .در ساير موارد ،تغيير در شرايط و رخدادها ،به گونهاي جز آنچه در دعا
خواسته شده است ،واقع ميشود.
٢ـ در بعضي موارد ،شخص چيزي را كه وقوع آن در زمان معيني مقدر شده
است ،بيخبر از اين تقدير ،مقارن زمان وقوع آن ،آرزو كرده و آن را در قالب دعا از
خداوند درخواست ميكند .اندكي بعد ،آنچه او خواسته بود ،نه به علّت دعا و
درخواست او ،بلكه به سبب تقدير پيشين الهي ،واقع ميشود .اما او عملي شدن آن را
به حساب خواست و دعاي خود ميگذارد و گمان ميكند اين رخداد ،در اجابت دعاي
٢٨٢ـ سورة رعد ،آية .١١

او واقع شده است؛ در حالي كه مسأله كامﻼً بر عكس است .يعني نه تنها آنچه واقع
شده معلول دعا و درخواست او نيست ،بلكه اين آرزو و خواسته ،بي آن كه خود
بداند ،در اثر مقدر شدن وقوع آن در غيبِ عالَم وجود ،در درون او پديد آمده است.
گويا ضمير ناخودآگاه او ،بوي آن واقعه را كه در راه بوده ،با نزديك شدن زمان وقوع
آن ،استشمام كرده و بر اثر آن ،آرزوي وقوع چنان رخدادي در درون او ايجاد شده
است .به بيان ديگر اول اجابت واقع شده و سپس تحت تأثير آن ،دعا به وجود آمده
است ٢٨٣.ذكر شدن لفظ اجابت قبل از لفظ دعا در اين آيه را ،شايد بتوان ناظر بر همين
نكته دانست :اُجيب دعوةَ الداعِ اذا دعانِ :اجابت ميكنم دعاي دعاكننده را هنگامي كه مرا
ميخواند.

٢٨٤

٣ـ در برخي موارد ،شخص خواستهاي را در دعا مطرح ميكند و عملي شدن آن
را مصرانه از خدا ميخواهد كه به مصلحت وي نيست و به همين خاطر نيز خداوند
درخواست او را برآورده نميكند .اما او كه آن را نياز مبرم و عين خير و مصلحت خود
ميپندارد ،بر دعاي خود پا ميفشرد و بيوقفه به تكرار درخواست خويش ميپردازد.
تا اينكه اين اصرار و ابرام در درخواست از يك سو و عملي نشدن و برنيامدن
درخواست وي از سوي ديگر ،بر رابطة گرم و دوستانة او با خدا تأثير منفي ميگذارد و
او را از خدا دلگير و گلهمند ميسازد و تدريجاً كار به جايي ميرسد كه شخص در
معرض بريدن از خدا و غلتيدن در ورطة كفر و بيايماني قرار ميگيرد .اكنون وي بر
سر دو راهييي قرار گرفته كه هر دو راه آن به زيان وي است .اگر خواستهاش عملي
شود براي او زيانبار است و اگر عملي نشود او به كفر و بيايماني كه عظيمترين
زيانهاست مبتﻼ ميگردد .در اينجا خداوند به اقتضاي حكمت خويش ،براي نجات او
٢٨٣ـ ماجراي به وجود آمدن چنين آرزو و خواستهاي در درون شخص را ميتوان به داستان فردي تمثيل نمود كه

منزلش در طبقة چهارم يك مجتمع مسكوني قرار دارد و ظهر هنگام ،با گرسنگي شديد وارد پلّكان ساختمان مزبور

ميشود تا براي صرف ناهار به آپارتمان خود برود .فرد مزبور به محض ورود به پلّكان مجتمع ،با بوي خوش
غذايي كه آن را به شدت دوست دارد مواجه ميگردد و با استشمام آن ،اين آرزو در او پديد ميآيد كه كاش امروز
همسر وي نيز همين غذا را براي ناهار تهيه كرده باشد .شخص مزبور با چنين آرزويي پلّكان مجتمع را در پيش

ميگيرد و طبقات را يكي پس از ديگري پشت سر ميگذارد ،تا سرانجام به در آپارتمان خود ميرسد و در را باز
كرده وارد خانهاش ميشود و با شگفتي متوجه ميگردد همان غذا را در منزلش طبخ كردهاند و بوي خوش غذايي
كه چنان آرزويي در او ايجاد كرده بود ،از منزل خود او در پلّكان مجتمع پيچيده بود .يعني اول خواستهاش اجابت

شده و در اثر آن ،اين خواسته در او ايجاد شده بود.

٢٨٤ـ سورة بقره ،آية .١٦٨

از زيان بزرگتر ،زيان كوچكتر را كه همان عملي شدن خواستة اوست بر ميگزيند و آن
را عملي ميسازد و بدين طريق شخص مزبور را از غلتيدن در ورطة كفر و بيايماني
حفظ ميكند .البتّه طولي نميكشد كه آثار زيانبار عملي شدن خواستهاي كه وي بر آن
پاي ميفشرد نيز ظاهر ميگردد و در اثر مشاهدة آن ،شخص مزبور بر خطا بودن اصرار
خود بر خواستة جاهﻼنهاش ،كه حتّي به خاطر آن در معرض از دست دادن ايمان
خويش قرار گرفته بود ،پي ميبرد و در مييابد كه به خاطر جهل به مصالح واقعي
خود ،همواره به هنگام دعا ،ميبايست جايي هم براي عملي نشدن درخواست خويش
در صورت عدم انطباق آن با مصلحت ،باقي گذارد.
خواستههاي معنوي و اخروي

ممكن است دعا متضمن درخواست توفيق انجام طاعات و عبادات و اعمال خير
به منظور نيل به كماﻻت معنوي و اجر و پاداش اخروي باشد .اين قبيل دعاها از
ديدگاه اجابت و عملي شدن خواسته شخص دعا كننده ،به دو گروه تقسيم ميشوند.
١ـ طاعات و عبادات و اعمال خيري كه بر سر راه عملي شدن آنها ،هيچ عامل
مخرّبي ظهور نميكند كه منجر به تباه شدن اجر اخروي و ثمرات معنوي مورد انتظار
شخص شود ،و يا موجب محروميت وي از توفيق اعمال خير و يا عبادات ديگري
نميشود كه اجر اخروي افزونتر و ثمرات معنوي بيشتري دارند .در اين موارد خداوند
دعاي شخص را اجابت نموده و او را به انجام اعمال و عبادات مورد درخواستش
موفّق ميسازد.
٢ـ در بعضي موارد ،عليرغم نيت خالصانة شخص به هنگام دعا و طلب توفيق
طاعات و عبادات و اعمال خير مورد نظر ،شرايط به گونهايست كه در صورت عملي
شدن آن خواسته ،وي به خطراتي همچون عجب و خودپسندي ناشي از طاعت و
عبادت و يا ريا و خودنمايي حين انجام عمل ،كه تباه كنندة اجر اخروي و كماﻻت
معنوي مورد انتظار و حتّي موجب مبتﻼ شدن به كيفرهاي اخروي و انحطاط معنوي و
روحي است ،دچار ميگردد و يا اينكه فرصت و امكان انجام عبادات بزرگتر يا اعمال
خير عظيمتري از وي سلب ميشود .در اين گونه موارد ،خداوند بي آنكه خواستة او را
عملي سازد و امكان انجام طاعت و عبادت يا كار خير مورد درخواست وي را فراهم
كه :لكُلﱢ امرَيء ما نَوي :هركس پاداش
سازد ،به مقتضاي اين فرمودة پيامبر اكرم

نيت خويش را دريافت ميكند ٢٨٥،در قبال نيت خالصانهاي كه در دعاي خويش دارد،
اجر اخروي و ثمرات معنوي انجام آن طاعت و عبادت و اعمال خير را به وي عطا
مينمايد.
در حديث قدسي ،خداوند ميفرمايد :انﱠ من عبادي المؤمنينَ لَمن يساَلُني الشﱠيء
من طاعتي ،فَاَصرفُه عنه مخافَةَ اﻻعجابِ :هر آينه در بين بندگان مؤمنم كسي وجود دارد كه
چيزي از طاعاتم را از من درخواست ميكند ،و من به خاطر ترس مبتﻼ شدنش به عجب ،او

را از انجام آن باز ميدارم.

٢٨٦

قرب و لقاء و وصال الهي

همان گونه كه قبﻼً بيان شد ،بزرگترين خواستة معنوي ،طلب قرب و وصال و لقاء
الهي است .در مورد اجابت اين خواسته نيز بايد توجه داشت كه خداوند نه در مسافت
دوري از بندگانش است كه قرب و وصال او مستلزم طي آن مسافت باشد ،و نه در
عين نزديكي به بندگانش ،حجاب و پردهاي بر خود كشيده است كه لقاء و ديدار وي
در مناجات
مستلزم كنار رفتن يا دريده شدن آن پرده و حجاب باشد .امام سجاد
سحري خويش در ماه مبارك رمضان ،كه ابوحمزة ثمالي از آن حضرت روايت كرده
است ،به خداوند عرضه ميدارد :اَنﱠ الرّاحلَ الَيك قَريب المسافَةِ و اَنﱠك ﻻ تَحتَجِب عن
خَلقك اﻻّ اَن تَحجبهم اﻻَعمالُ )اﻵمالُ( دونَك :آن كس كه عزم سفر به سوي تو كند راهش
كوتاه و مسافتش نزديك است و تو نيز حجاب و پردهاي در برابر آفريدگانت بر خود
نكشيدهاي ،جز آنكه اعمال )ناشايست آنها و يا اميد بستن و اتّكاي ايشان به طاعت و
عبادات كم مقدار خود ،و يا آرزوهاي دور و دراز دنيوي ايشان( آنها را از تو محجوب
ساخته است.

٢٨٧

دوست نزديكتر از من به من است
چه كنم با كه توان گفت كه دوست
جمال يار ندارد حجاب و پرده ولي

***

***
تماميِ مخلوقات جلوههاي خدايند .اميرالمؤمنين

وين عجبتر كه من از وي دورم
در كنار من و من مهجورم
غبار ره بنشان تا نظر تواني كرد
ميفرمايند :اَلحمدِ ﷲِ المتَ جلﱢي

٢٨٥ـ مجلسي ،بحار اﻻنوار ،ج  ،٧ص .٢١٢
٢٨٦ـ مجلسي ،بحار اﻻنوار ،ج  ،٦٩ص .٣٢٢

٢٨٧ـ سيد بن طاووس ،اقبال اﻻعمال ،اعمال ماه مبارك رمضان ،دعاي ابوحمزة ثمالي.

لخَلقه بِخَلقه :تمامي حمد ،تنها سزاوار خدايي است كه براي آفريدگانش به وسيله و به

صورت آفريدگانش تجلّي نمود ٢٨٨.لذا هريك از انسانها ميتواند در آئينة وجود خويش
خدا را ببيند .من عرَف نَفسه فَقَد عرَف ربه :هركس خود را شناخت به شناخت
پروردگارش نايل شده است ٢٨٩.لكن آن گاه كه مخلوقي گمان استقﻼل بر خويش ميبرد
و به ديدة موجودي مستقلّ به خويش مينگرد ،همين آئينة خدانما به عظيمترين و
ظلمانيترين حجابي مبدل ميگردد كه او را از ديدن خدا محروم و محجوب ميسازد.
ميفرمايند :ﻻ حجاب بينَه و بينَ خَلقه غَيرُ خَلقه :بين
بر همين اساس اميرالمؤمنين
خداوند و آفريدگانش حجاب و مانعي جز خود آفريدگان نيست.

٢٩٠

ميان عاشق و معشوق هيچ حايل نيست تو خود حجاب خودي حافظ از ميان برخيز
***
بر اين اساس ،اجابت دعاي طلب قرب و وصال و لقاء الهي ،مستلزم تطهير از
آرزوهاي دور و دراز دنيوي و اعمال و رفتار ناشايست و تطهير از اميد بستن و اتّكاي
به طاعات و عبادات خود و نيز تطهير از حب نفس و خودبيني ،كه اصل و ريشه و
مهمتر از همة آنها است ،ميباشد .در نتيجه كسي به قرب و وصال الهي و لقاء
پروردگار نائل ميگردد كه خود را نبيند و از خويشتن فاني شود .لذا اين دعا با فناي
دعا كننده اجابت ميشود .و آن گاه كه دعا كنندهاي باقي نماند ،دعايي هم وجود
نداشته و بساط دعا برچيده ميشود .از همين جا ميتوان دريافت كه دعاهايي كه از
انبيا و اولياي الهي صادر شده است ،مربوط به حالت صحو و هوشياري و ظهور آثار
كثرت در عين وحدت در آنان است و اﻻّ آن گاه كه با استغراق در بحر وحدت ،به
محو و بيخودي وارد ميشدند ،دعا كنندهاي بر جا نبود كه دعايي از او سر بزند.

استجابت دعا

شرايط و عواملي را كه
با بهرهگيري از آيات قرآن كريم و احاديث معصومين
در مستجاب شدن دعا مؤثّرند و نيز كساني را كه دعايشان مستجاب است و اشخاصي
٢٩١
را كه دعايشان اجابت نميشود ،به ترتيب زير ميتوان برشمرد.
٢٨٨ـ نهج البﻼغه ،خطبة .١٠٨

٢٨٩ـ مجلسي ،بحار اﻻنوار ،ج  ،٢ص .٣٢
٢٩٠ـ صدوق ،التّوحيد ،ص .٣٠٨

٢٩١ـ موارد فوق ،از قريب هزار آيه و حديثي كه جمال السالكين شيخ احمد بن فهد حلّي در كتاب شريف عدة
الداعي خويش آورده ،استخراج شده است.

شرايط و عوامل مؤثّر در به اجابت رسيدن دعا
عقيده و باور دعا كننده

ـ به قدرت خداوند بر برآورده ساختن حاجت خويش اعتماد داشتن.
ـ در اجابت كردن دعا ،به خدا حسن ظنّ داشتن.
ـ در به اجابت رسيدن دعا يقين داشتن.
را داشتن.
ـ وﻻيت اهلبيت
مكان دعا

ـ مكّه ،خصوصاً دركنار كعبه.
ـ عرفات.
ـ مشعر الحرام.
ـ مسجد.
ـ حرم پيامبر اكرم و ائمة معصومين
به ويژه نزد سر مطهر آن حضرت.
الحسين
زمان دعا

خصوصاً حرم حضرت اباعبداﷲ

ـ بين الطّلوعين )از اذان صبح تا طلوع آفتاب(
ـ پيش از غروب خورشيد.
ـ هنگام اذان ظهر.
ـ بعد از ظهر و بعد از مغرب.
ـ هنگام نماز عشاء.
ـ هفتمين قسمت از دوازده قسمت طول شب ،كه آغاز نيمة دوم شب ميباشد.
)شب فاصلة بين اذان مغرب و اذان صبح است(.
ـ ثلث آخر شب.
ـ شب جمعه ،خصوصاً در ثلث آخر شب و پس از  ١٥بار خواندن سورة قدر.
ـ قبل از طلوع فجر جمعه.
ـ بين خطبه و اقامة نماز جمعه.
ـ عصر جمعه ،هنگامي كه نصف قرص خورشيد پنهان شده است .خصوصاً در

قالب دعاي سمات ،حاجت خود را درخواست كردن.
ـ شب اول ماه رجب.
ـ شب نيمة شعبان.
ـ شب عيد فطر.
ـ شب عيد قربان.
ـ روز عرفه.
ـ ماه مبارك رمضان ،خصوصاً هنگام افطار و سحر و در ليالي قدر.
ـ هنگام به زمين ريخته شدن نخستين قطرات خون شهيد.
ـ هنگام نزول باران.
ـ هنگام وزيدن باد.
شرايط دعا

ـ در زمان راحتي و پيش از مبتﻼ شدن دعا كردن.
ـ پس از نماز ،خصوصاً در حال سجده دعا كردن.
ـ در قنوت نماز وتر دعا كردن.
ـ بعد از قرائت قرآن دعا كردن )حداقل  ١٠٠آيه(.
ـ بين اذان و اقامة نماز دعا كردن.
ـ در حال روزه دعا كردن.
ـ در حين جهاد دعا كردن.
ـ در حين گزاردن حج دعا كردن.
ـ در حين به جا آوردن عمره دعا كردن.
ـ هنگام سوختن دل دعا كردن.
ـ هنگام جاري شدن اشك دعا كردن.
ـ در خلوت و خفا دعا كردن.
ـ به صورت گروهي دعا كردن و آمين گفتن.
ـ پس از دعا براي چهل برادر ايماني ،براي خود دعا كردن.
ـ با در دست داشتن انگشتر عقيق يا فيروزه دعا كردن.
توسل در دعا

ـ به خوبان خدا ،به ويژه محمد و آل محمد صلوات اﷲ عليهم اجمعين توسل

جستن و در درخواست از خدا ،از آنها همراهي خواستن.
ـ با توجه به اينكه هر روز به  ١٢قسمت تقسيم ميشود و هر قسمت از آن به
تعلّق دارد؛ با خواندن دعاي مخصوص آن ساعت ،خواستة
يكي از ائمة معصومين
٢٩٢
خويش را طلبيدن.
تعلّق
ـ با توجه با اينكه هر روز هفته به يك يا چند تن از چهارده معصوم
دارد؛ در هر روز ،زيارت مخصوص آن روز را خواندن و به معصوم يا معصوماني كه
٢٩٣
آن روز متعلّق به ايشان است توسل جستن و حاجت خويش را درخواست كردن.
مقدمات و مقارنات دعا

ـ پيش از دعا صدقه دادن.
ـ با طهارت كامل )غسل و وضو( دعا كردن.
ـ خود را با عطر خوشبو ساختن.
ـ رو به قبله داشتن.
ـ در حالي كه كف دستها رو به آسمان است ،دستها را به سوي آسمان بلند
كردن.
ـ با توجه كامل و با دل ،به خدا روي آوردن و با همة وجود ،خواستة خود را
طلبيدن.
ـ خشوع قلبي خود را ظاهر ساختن و سجده كردن و گونه بر خاك نهادن.
ـ گريستن و حتّي خود را به گريه واداشتن و به گريه افكندن.
نحوة دعا كردن

ـ با گفتن اَعوذُ بِاﷲِ منَ الشﱠيطانِ الرﱠجيمِ استعاذه نمودن )تا  ١٠بار(.
ـ با گفتن بِسمِ اﷲِ الرﱠحمنِ الرﱠحيمِ دعا را آغاز كردن.
٢٩٤
ـ مجد و ثناي پروردگار را به زبان جاري ساختن.
٢٩٢ـ رجوع شود به كتاب باقيات الصالحات ،در حاشية مفاتيح الجنان محدث قمي.
٢٩٣ـ رجوع شود به :مفاتيح الجنان ،محدث قمي ،باب اول ،فصل پنجم.
٢٩٤ـ بهتر است دعا كننده ،به اين ترتيب كه امام صادق

دستور دادهاند ،مجد و ثناي الهي را بر زبان آورد :يا

اَجود من اَعطي و يا خَيرَ من سئلَ و يا اَرحم منِ استُرحم ،يا واحد يا اَحد يا صمد يا من لَم يلد و لَم يولَد و لَم يكُن لَه

كُفُواً اَحد ،يا من لَم يتﱠخذ صاحبةً و ﻻ ولَداً ،يا من يفعلُ ما يشاء و يحكُم ما يريد و يقضي ما اَحب) ،يا من هو اَقرَب الَي
من حبلِ الوريد ،(يا من يحولُ بينَ المرء و قَلبِه ،يا من هو بِالمنظَرِ اﻻَعلي ،يا من لَيس كَمثله شَيء ،يا سميع يا بصيرُ )و

ـ نعمتهاي الهي را يادآور شدن و حمد و شكر الهي را به جاي آوردن و گفتن
اينكه خدايا اگر خواستهام راهم ندهي ،نعمتهايت را از ياد نميبرم و از محبتت دست
بر نميدارم.
ـ به گناهان خويش اعتراف و از آنها استغفار كردن.
صلوات فرستادن.
ـ بر محمد و آل محمد
ـ خدا را با اسم اعظم خواندن ١٠) .بار :يا اَﷲُ ،يا  ٧بار :يا اَرحم الرّاحمينَ ،يا ١٠
بار :يا اَﷲُ ١٠ ،بار :يا رباه ١٠ ،بار :يا سيداه و يا در سجده  ٣بار :يا اَﷲُ يا رباه يا سيداه
گفتن و طلب حاجت نمودن(.
ـ خدا را با نامي كه متناسب با خواستهايست كه در دعا عنوان ميشود ،خواندن
)مثﻼً در طلب مغفرت با نام غفّار و رحيم ،در طلب شفا با نام شافي(
رسيده است دعا كردن) .در اين
ـ با دعاهاي خاص هر حاجت كه از اهلبيت
دعاها ،هم جانب ادبِ گفتگو و درخواست از خداوند بيشتر مراعات شده ،و هم چون
كﻼم بندگان محبوب خداست ،نزد پروردگار بهتر پذيرفته ميشود(.
ـ حاجت خود را به زبان آوردن و شرح دادن و تأكيد نمودن بر اين كه اگر
مصلحت واقعي مرا در بر دارد ،آن را عطا كن و در غير اين صورت ،مرا بر آنچه هم
اكنون وجود دارد صابر و راضي قرار ده.
ـ بر عدم استحقاق خويش براي برآورده شدن حاجت ،اعتراف كردن و بر اينكه
خدايا جز تو كسي را ندارم و نيز بر اينكه عطا كردن و محروم نكردن سائل ،ولو
استحقاق نداشته باشد ،زيبندة تو است ،تأكيد كردن.
٢٩٥
ـ دعا را در مورد همة مؤمنين و مؤمنات و تمامي نيازمندان تعميم دادن.
اَكثر اَسماء اﷲِ عزﱠوجلﱠ فَانﱠ اَسماء اﷲِ كَثيرَةٌ و صلﱢ علي محمد و آلِ محمد :(اي كسي كه در بين بخشندگان از همه
بخشندهتري ،اي رحيمتر از هر رحم كنندهاي ،اي يگانه ،اي بيهمتا ،اي كسي كه همه به تو نيازمندند و تو از همه

بينيازي ،اي كسي كه نميزائي و زائيده نشدهاي ،اي كسي كه هيچ كس با تو برابري نميكند ،اي كسي كه همسر و
فرزندي براي خود اختيار نكردهاي ،اي كسي كه هرچه بخواهي انجام ميدهي ،اي كسي كه هرچه اراده كني حكم

ميكني ،اي كسي كه هرچه را دوست داشته باشي مقدر ميكني) ،اي كسي كه از رگ گردن به من نزديكتري( ،اي
كسي كه بين انسان و قلبش حايل ميشوي )از قلب انسان نيز به انسان نزديكتري( ،اي كسي كه در چشمانداز

واﻻيي ،اي كسي كه چيزي چون تو نيست ،اي شنونده ،اي بينا )و نامهاي خداوند عزيز و جليل را هرچه بيشتر بر
زبان جاري كن ،چون او نامهاي فراواني دارد ،و بر محمد و آل محمد صلوات فرست و آنگاه خواستهات را بيان

كن(.

٢٩٥ـ درخواست كردن فرد از ديگران كه در حقّ وي دعا كنند نيز پسنديده است و همان دعايي است كه با زباني
انجام شده كه خود شخص با آن گناه نكرده و به اجابت نزديك است.

و ديگر انبيا و اوليا و صلحا و ابرار ،از

ـ به حقّ پيامبر اكرم و اهلبيت پاكش
خداوند درخواست كردن.
ـ با گفتن ما شاء اﷲُ ﻻ قُوةَ اﻻّ بِاﷲِ العلي العظيمِ و با فرستادن صلوات بر محمد و
دعا را به پايان بردن.
آل محمد
ـ پس از اتمام دعا دستها را پايين آوردن و بر سر و صورت و سينة خود
كشيدن.
پس از دعا

ـ از ارتكاب گناهان پرهيز كردن؛ زيرا برخي گناهان ،دعاهاي اجابت شده را بر
ميگردانند.
ـ در دعا پايدار و پيگير بودن و در صورت عدم اجابت ،مأيوس نشدن و از دعا
دست برنداشتن.
ـ هميشه در حال دعا بودن و در صورت اجابت يا عدم اجابت ،از دعا دست
برنداشتن.
كساني كه دعايشان مستجاب ميشود

ـ دعاي بندگان مطيع و فرمانبر خدا كه به عهد بندگي و فرمانبري خويش از
خداوند پايبندند ،در نتيجه خداوند نيز به عهد خود بر اجابت دعايشان وفا ميكند.
ـ دعاي شخص بيمار در حقّ عيادت كنندهاش.
ـ دعاي شخص فقير در حقّ كسي كه به او عطا كرده است.
ـ دعاي شخص مظلوم.
ـ دعاي امام و رهبر عادل.
ـ دعاي كسي كه در غياب برادر مؤمن ،در حقّ وي دعا ميكند) .چنين دعايي در
حقّ خود دعا كننده نيز عيناً مستجاب ميشود(.
ـ دعاي فرزند صالح در حقّ پدر و مادر خويش.
ـ دعاي پدر و مادر صالح در حقّ فرزند خويش.
ـ دعاي كسي كه دعايش را در حقّ ديگران تعميم ميدهد.
ـ دعاي كسي كه در حال راحتي و پيش از مبتﻼ شدن دعا ميكند.
ـ دعاي كسي كه در حوائجش بر غير خدا تكيه نميكند.
ـ دعاي كسي كه در جهت برآوردن حوائج ديگران گام برمي دارد.

كساني كه دعايشان مستجاب نميشود

ـ دعاي كسي كه دست از تﻼش بر ميدارد و به جاي عمل ،دعا ميكند.
ـ دعاي كسي كه تغيير شرايط نامطلوب در توانش است ولي براي تغيير آن دست
به كار نميشود و به جاي آن دعا ميكند.
ـ دعاي كسي كه دارائيش را در راهي كه خير نيست خرج ميكند و براي طلب
دارائي دعا ميكند.
ـ دعاي كسي كه قلبي غافل و قسي دارد.
ـ دعاي كسي كه با زبان آلوده و قلب چركين و نيت دروغين و با سوء ظنّ به خدا
دعا ميكند.
ـ دعاي كسي كه بر گناه كردن مصرّ است.
ـ دعاي كسي كه حرامخوار است و با شكم مملو از حرام دعا ميكند.
ـ دعاي كسي كه حقّ ديگران را غصب و تضييع نموده و مظلمهاي بر گردن دارد.
ـ دعاي كسي كه چيز محال يا حرام ،يا قطع رحم ،يا امري كه متضمن بيادبي و يا
چيزي كه فراتر از حد اوست طلب ميكند.
ـ دعاي كسي كه فقط پس از مبتﻼ شدن دعا ميكند.

توسل و استشفاع

نكتة ديگر در بحث دعا ،توسل جستن و شفاعت طلبيدن از پيامبر و اهلبيت
است .ممكن است اين پرسش به ذهن بيايد كه مگر از كسي جز خداوند ،ميتوان
٢٩٦
درخواست كرد و آيا جز او برآورندة حاجتي هست.
در پاسخ سؤال مذكور بايد توجه داشت كه درخواست از آن بزرگواران چه در
زمان حيات ظاهري و چه پس از رحلت ايشان ،به دو صورت انجام ميشود:
١ـ گاهي اوقات شخص نيازمند ،ضمن درخواست حاجت خويش از خداوند ،با
توجه به منزلت و جايگاه ويژهاي كه آن بندگان مقرّب و مستجاب الدعوه الهي نزد خدا
دارند ،از آنها درخواست ميكند كه ايشان نيز دعا نموده و از خداوند تقاضا كنند
حاجت وي را برآورده سازد .بنابراين آنچه اين بندة نيازمند از آنان طلب ميكند دعا
كردن در حقّ اوست و نه برآوردن حاجت وي .اين كار عقﻼً و شرعاً مجاز و مورد
تأييد است ،زيرا:
٢٩٦ـ وهابيان براي نفي توسل و استشفاع ،اين سؤال را مطرح ميكنند.

ـ دعا كردن مؤمنان در حقّ يكديگر كاري پسنديده است.
ـ اينكه شخص مؤمن از ديگر مؤمنان تقاضا كند كه براي برآمدن حاجات دنيوي و
اخروي او دعا كنند نيز امري شايسته است.
ـ با توجه به اينكه ايمان راسختر ،عمل صالح افزونتر و قرب بيشتر شخص به
درگاه الهي ،در به اجابت رسيدن دعاي او مؤثّرند ٢٩٧،عﻼوه بر اينكه شخص براي
برآمدن حاجتش ،از خدا درخواست ميكند ،شايسته است از بندگان مؤمن و صالح
العمل و مقرّب پروردگار تقاضا كند كه آنها نيز براي برآورده شدن حاجتش دعا
٢٩٨
كنند.
بنابراين اگر شخص نيازمندي عﻼوه بر اينكه خود براي رفع نيازش دعا ميكند ،از
بخواهد كه آنها نيز براي
پيامبر اكرم يا هر يك از ائمه يا ديگر انبيا و اولياي الهي
مستجاب شدن دعا و برآورده شدن حاجتش دعا كنند ،عقﻼً و شرعاً كاري مجاز و
پسنديده و سودمند است .اين حاجت ممكن است رفع مشكل دنيوي او بوده ،و يا
بخشيده شدن اخروي وي باشد .كه به اولي توسل و به دومي استشفاع )طلب
شفاعت( ٢٩٩و  ٣٠٠گفته ميشود.
٢ـ گاهي از اوقات شخص نيازمند ،از بندگان مقرّب الهي درخواست ميكند از
قدرتي كه خداوند به ايشان عطا كرده و اجازة به كار بردن آن در رفع نياز ديگران را
نيز به آنها داده است ،استفاده كنند و نياز او را بر طرف نمايند .اين كار نيز طبق مباني
عقلي و شرعي ،عملي مجاز و سودمند است ،زيرا:
ـ خداوند نظام عالَم را بر اسباب و مسببات قرار داده و براي ايجاد هر چيز ،علّت
٢٩٧ـ سورة نساء ،آية  ٣٧و سورة اسراء ،آية .٥٧
٢٩٨ـ سورة مائده ،آية .٣٥
٢٩٩ـ آيات بسياري در قرآن كريم هست كه بر وجود شفاعت و جواز استشفاع دﻻلت دارند- :امر خدا به پيامبران
براي استغفار براي مؤمنان :سورة آلعمران ،آية  ،١٥٩سورة ممتحنه ،آية  ١٢و سورة توبه ،آية  .١٠٣ـ وعدة پيامبران

به مؤمنان در زمينة استغفار براي آنها :سورة ممتحنه ،آية  ،٤سورة مريم ،آية  ،٤٧سورة توبه ،آية  ،١١٤و سورة
يوسف ،آية  .٩٨ـ امر خدا به مردم كه از پيامبران درخواست استغفار كنند :سورة نساء ،آية  ٦٤و سورة منافقون ،آية

 .٥ـ مردم از پيامبران طلب استغفار ميكردند :سورة يوسف ،آية  ٧و سورة فتح ،آية  .١١ـ استغفار پيامبران براي غير
مؤمنان كارساز نيست )تنها براي مؤمنان سودمند است( :سورة توبه ،آية  ،٨٠سورة منافقون ،آية  ٦و سورة اعراف،

آية .١٣٤

٣٠٠ـ در قرآن كريم شفاعتهاي بد و پنداري ،نفي و شفاعتهاي نيكو و مورد تجويز الهي ،اثبات شدهاند :سورة
بقره ،آية  ،٢٥٥سورة انبياء ،آية  ،٢٨سورة مريم ،آية  ،٨٧سورة طه ،آية  ،١٠٩سورة نجم ،آية  ٢٦و سورة نساء ،آية

.٨٥

و سببي مقدر فرموده است؛ در نتيجه ضمن توجه و آگاهي بر اين كه اسباب و علل در
اثربخشي مستقلّ نيستند و مؤثّر واقعي خداست ،به وسيلة علّت و سبب چيزي در پي
دستيابي به آن بودن ،كاري در جهت تبعيت از سنن الهي است.
ـ در جهان خلقت ،خداوند قدرت انجام كارهايي را به اشخاصي داده است .چه
كارهاي عادي و معمولي ،همچون قدرت معالجه و درمان بيماري كه به پزشك داده
است ،و چه كارهاي خارق العاده و غير معمول ،همچون قدرت اعجاز كه به انبيا و
قدرت كرامات كه به اوليا عطا كرده است ٣٠١.در هر دو نوع ،اشخاص مزبور در
كارهايي كه ميكنند متّكي به خداوند بوده و غير مستقلّند.
ـ اينكه فردي ،از اشخاصي كه خداوند به آنها قدرت انجام كاري را داده است،
درخواست كند كه از قدرت مزبور براي رفع مشكل و نياز وي استفاده كنند و به وسيلة
آن ،گرفتاري و نيازمندي وي را برطرف كنند ،كاري درست و در جهت تبعيت از سنن
الهي است و در اين مورد بين قدرتهاي عادي و معمول و قدرتهاي خارق العاده و
غير طبيعي ،تفاوتي نيست ٣٠٢.بنابراين اگر شخصي از يكي از پيامبران يا اولياي مقرّب و
صاحب كرامت الهي درخواست كند كه با بهرهگيري از قدرت خارق العادهاي كه
خداوند به وي عطا كرده و اجازه به كار بردن آن در جهت رفع نياز بندگان را نيز به
وي داده است ،مشكل يا نياز او را برطرف سازد ،عقﻼً و شرعاً كاري درست ،پسنديده
٣٠٣
و نافع ميباشد .به اين كار نيز توسل گفته ميشود.
٣٠١ـ آيات فراواني در قرآن كريم بر وجود اين قدرت خارقالعاده در انبيا و اوليا ،دﻻلت دارند :سورة مائده ،آيات
 ١١٠تا  ،١١٥سورة يوسف ،آيات  ٩٣و  ،٩٦سورة بقره ،آية  ،٦٠سورة شعراء ،آية  ،٦٣سورة نمل آيات  ١٦تا  ١٩و

 ،٣٨سورة انبيا ،آية  ٨١و سورة آلعمران ،آية .٤٩

٣٠٢ـ آيات زير حاكي از مجاز بودن درخواست از دارندگان قدرتهاي خارقالعاده است :سورة اعراف ،آية ،١٦٠
سورة مائده ،آية  ١١٢و سورة نمل ،آية .٣٨

٣٠٣ـ حالت سومي نيز قابل تصور است كه گمان نميرود در مورد مجاز و درست بودن آن ترديدي وجود داشته
باشد .در اين حالت ،شخص در مقام دعا و براي تضمين بيشتر اجابت آن ،خدا را به حقّ انبيا و اوليا و بندگان

شايسته و پرهيزگار سوگند ميدهد كه خواستة او را برآورده سازد .عﻼوه بر وجود نمونههاي فراواني از اينگونه
سوگند دادن در دعاهايي كه از پيامبر اكرم و ائمه

توسط همة فرق و مذاهب اسﻼمي نقل شده است ،درستي و

روا بودن اين شيوة دعا را با دقّت در اين نكته ميتوان به وضوح دريافت كه ،گرچه هيچ موجودي ابتدائاً حقّي بر
خدا ندارد ،لكن به موجب آيات قرآن كريم )سورة يونس ،آية  ١٠٣و سورة روم ،آية  (٤٧خداوند براي برخي از

بندگان ،حقّي بر خويش قائل شده و مقرّر داشته است .در نتيجه ،در مقام دعا و درخواست اجابت ،همانگونه كه
سوگند دادن خدا به حقّي كه بر بندگان خويش دارد ،درست و پسنديده و مؤثّر است ،سوگند دادن خدا به حقّي كه

براي برخي از بندگان قائل شده است نيز روا و پسنديده و كارساز است.

تنها توضيح ﻻزم باقيمانده اين است كه اوﻻً خداي متعال به انبيا و اولياي خويش
قدرتي خارق العاده عطا كرده است كه به مدد آن بر همة عالَم آگاهند و بر همه جا
شاهد و ناظر و به همة صداها شنوا و واقفند .اين قدرت كه به روح آنها تعلّق دارد ،با
توجه به اينكه روح گوهري جاوداني و بيمرگ است ،منحصر به دوران حيات ظاهري
ايشان نيست و پس از مرگ نيز در اختيار آنها ميباشد .ثانياً با توجه به اينكه حقيقت
انسان روح اوست و لذا هنگامي كه با شخصي سخن ميگوييم يا از كسي درخواستي
ميكنيم ،في الواقع روح او مخاطب ما است ،درخواست از انبيا و اوليا ،چه براي دعا
كردن در حقّ شخص و چه براي استفاده از قدرت روحيشان براي رفع مشكل و نياز
وي ،در زمان حيات ظاهري و در دوران پس از مرگشان ٣٠٤،حكم واحدي داشته و
تفاوتي ندارد؛ لذا همان گونه كه در زمان زندگي ظاهري آنان اين امور مجاز و سودمند
است ،در دوران پس از مرگشان نيز جايز و نافع ميباشد .و همان گونه كه در زمان
حيات ظاهري هر يك از آنان بهتر است شخص ادب نموده و به حضور آن ولي خدا
٣٠٤ـ قرآن كريم به صراحت و با قاطعيت اعﻼم نموده است كه انسانها پس از مرگ ،از دوران زندگي دنيوي خود
بيناتر و شنواتر و هوشيارترند) .سورة ق ،آية  ٢٢و سورة مريم ،آية  (٣٨و شهداي راه خدا ،كه از نظر كماﻻت قطعاً

به رتبة انبيا و اوليا نميرسند )سورة نساء ،آية  ٦٩و سورة اعراف ،آية  ،(٩٣پس از كشته شدن ،زندهاند و نبايد بر
آنها گمان مرگ برد )سورة بقره ،آية  ١٥٤و سورة آلعمران ،آية  (١٦٩در نتيجه مخاطب قرار دادن كساني كه از دنيا

رفتهاند ،حتّي كافراني كه در اثر نزول عذاب جان دادهاند )سورة اعراف ،آية  (٧٩چه رسد به انبيا و اوليا و شهدا،
كاري درست و جايز بوده و آنها صداي شخصي كه ايشان را مخاطب قرار داده است ميشنوند .شاهد بارز اين

حقيقت را در خطاب كردن پيامبر اكرم

به كشتهگان مشركان در جنگ بدر و تأكيد آن حضرت بر اينكه آنها از

زندگان شنواترند ،ميتوان يافت) .سيرة النّبي ،ابن هشام ،ج  ،٢ص  (٢٧٢تلقين ميت كه تمامي مذاهب اسﻼمي بر
انجام آن به هنگام دفن اجساد مؤمنان ،اتّفاق نظر دارند) .ابوداوود ،سنن ،ج  ،٢ص  (١٦٩خود حاكي از اين است كه
انسان پس از مرگ نيز ميتواند صداي زندهها را بشنود .بر همين اساس ،رسول خدا

هنگامي كه براي زيارت

اهل قبور به قبرستان بقيع يا مزار شهداي احد ميرفتند ،بر آنها سﻼم كرده و آنان را مخاطب قرار ميدادند) .نسائي،

سنن ،ج  ،٣ص  ٦٧و مسلم ،صحيح ،ج  ،٣ص  ٦٤و ابن ماجه ،صحيح ،ج  ،١ص  (١١٤و به موجب احاديثي كه
تمامي مذاهب اسﻼمي نقل كردهاند ،نحوة سﻼم كردن به اهل قبور را هنگام حضور در قبرستان مؤمنان ،به اصحاب

نيز ميآموختند) .نسائي ،سنن ،ج  ،٣ص  ٧٦و  ٧٧و ابوداوود ،سنن ،ج  ،٢ص  ١٩٦و مسلم ،صحيح ،ج  ،٣ص ٦٣
و  (٦٦با توجه به اينكه سﻼم كردن به كسي كه قدرت شنيدن ندارد كار عبثي است ،ميتوان به اين حقيقت كه
مردهها صداي زندهها را ميشنوند پي برد و با توجه به اينكه تمامي مذاهب اسﻼمي از پيامبر اكرم

نقل كردهاند

كه فرمود :هيچكس نيست كه بر من سﻼم كند مگر اينكه خداوند سﻼم او را به روح من ميرساند و من پاسخ او را

ميگويم) .ابوداوود ،سنن ،ج  ،١ص  (٤٧٠و پيروان تمامي مذاهب ،در تشهد و پايانِ نماز به حضرت محمد

سﻼم ميكنند) .طوسي ،خﻼف ،ج  ،١ص  (٤٧جايي براي ترديد در اينكه انبيا و اوليا پس از مرگ نيز صداي زندهها

را ميشنوند و ميتوان آنها را مخاطب قرار داد ،باقي نميماند.

شرفياب شود و درخواست خويش را در محضر وي بر زبان جاري سازد و از وي
بخواهد ،در دوران پس از مرگ هر يك از ايشان نيز پسنديدهتر است كه شخص ادب
نمايد و نزد مرقد مطهر آن ولي خدا ،كه به علت مدفون بودن پيكر وي در آن مكان،
مورد توجه خاص روح او است ،حضور يابد و درخواست خود را به زبان آورده و از
وي تقاضا كند .به بيان ديگر ،با توجه به استيﻼ و احاطه و آگاهي و قدرت تصرّفي كه
در امور اين عالَم
نفوس قوي و قدسي ،خصوصاً ارواح مطهر پيامبران و امامان
دارند ،در جوار مرقد منور ايشان ،كه محضر ارواح قدسي و جايگاه اشباح برزخي و
نوراني آن بزرگواران است ،درخواست كردن از ايشان ،عملي كامﻼً صحيح و جايز و به
غايت سودمند و نافع است.
اكنون كه ابهامات محتمل بحث توسل برطرف شد ،مناسب است اين نكته را
باب رحمت و مجرا و واسطة
يادآور شويم كه گرچه تمامي چهارده معصوم
فيوضات و نعم مادي و معنوي الهيند و در رابطه با تمامي نيازها به هر يك از آنها
ميتوان توسل جست ،لكن به موجب برخي روايات ،توسل به هر يك از آن بزرگواران
براي حاجتهاي خاصي زمينه فراهمتري دارد .از جمله توسل به رسول خدا و فاطمة
براي انتقام از
براي حاجات اخروي ،توسل به اميرالمؤمنين
زهرا و حسنين
براي نجات از ستم سﻼطين و شرور شياطين،
دشمن ستمگر ،توسل به امام سجاد
براي حاجات اخروي و نيل به توفيق طاعت و
توسل به امام باقر و امام صادق
براي دستيابي به عافيت ،توسل به امام رضا
رضوان الهي ،توسل به امام كاظم
براي نجات از مشكﻼت و گرفتاريها و سﻼمتي در سفرهاي زميني و دريايي ،توسل
براي نيل به توفيق
براي طلب نزول رزق ،توسل به امام هادي
به امام جواد
قضاي نوافل و نيكي به برادران ايماني و انجام طاعت الهي ،توسل به امام عسكري
براي حاجات اخروي ،و توسل به حضرت مهدي عجل اﷲ تعالي فرجه الشّريف ،در
شرايطي كه سختي چنان فزوني يابد كه كارد به استخوان برسد.

ختم سخن
آنچه خوانندة محترم در طول مطالعة كتاب با آن آشنا شد ،گوشههايي از آداب و
بود كه در حد بضاعت نويسنده و مجال سخن ،به رشتة
اسرار زيارت اهلبيت
تحرير درآمد .لكن نويسنده اذعان دارد آن گونه كه بايد ،نتوانست حقّ مطلب را ادا
برده و
كند ،لذا در پايان مقال عذر تقصير به پيشگاه خداي متعال و پيامبر و آل
عرضه ميدارد:
بي عنايات خدا هيچيم هيچ
اين همه گفتيم ليك اندر بسيج
گر ملك باشد سياهستش ورق
بي عنايات حق و خاصان حق
با تو ياد هيچ كس نبود روا
اي خدا ،اي فضل تو حاجت روا
تا بدين بس عيب ما پوشيدهاي
اين قدر ارشاد تو بخشيدهاي
متّصل گردان به درياهاي خويش
قطرة دانش كه بخشيدي ز پيش
مصلحي تو اي تو سلطان سخن
گر خطا گفتيم اصﻼحش تو كن
گر چه جوي خون بود نيلش كني
كيميا داري كه تبديلش كني
اين چنين اكسيرها اسرار توست
اين چنين ميناگريها كار توست
و خود و خوانندة گرامي را متذكّر ميسازد كه گرچه وصف حقايق معنوي و
مقامات روحاني لذّتبخش است ،اما دريغ كه بهرة انسان از اين حقايق و مقامات ،تنها
لذّت سخن گفتن و شنيدن و نوشتن و مطالعه كردن در مورد آنها باشد و در شمار
كساني درآيد كه قرآن در وصف آنان فرمود :و منَ النّاسِ من يعبد اﷲَ علي حرف:

گروهي از مردم خدا را تنها در حرف و سخن بندگي ميكنند ٣٠٥.شايسته است همت بر آن
گماريم كه دين و دينداريمان از حرف و سخن فراتر رفته و همة وجودمان را فرا گيرد،
خود ،مصداق
تا به يمن الطاف الهي و عنايات پيامبر اكرم و اهلبيت بزرگوارش
آن حقايق و مقامات شويم و اين كماﻻت را به ديدة دل در آئينة وجود خويش به نظاره
بنشينيم.
كو قسم چشم ،ديدن ايمانم آرزوست
گوشم شنيد قصه ايمان و مست شد

٣٠٥ـ سورة حج ،آية .١١

ضمائم

فهرست آيات قرآني

٣٠٦

اُجيب دعوةَ الداعِ اذا دعانِ
اُدعوني اَستَجِب لَكُم
اَستَكبرت أم كُنت منَ العالينَ
اَﻻ لَعنَةُ اﷲِ علَي الظّالمينَ
اﻻّ من اَتَي اﷲَ بِقَلبٍ سليمٍ
اُمةً وسطاً
اَنَا خَيرٌ منه خَلَقتَني من نارٍ
انﱠ الﱠذينَ يكتُمونَ ما أنزَلنا منَ البينت
انﱠ الﱠذينَ يؤذونَ اﷲَ و رسولَه لَعنَهم اﷲُ
انﱠ اﷲَ و مﻼئكَتَه يصلﱡونَ علَي النﱠبِي
انﱠ اﷲَ يأمرُ بِالعدلِ و اﻻحسانِ
انﱠما اَنَا بشَرٌ مثلُكُم
انﱠما يتَقَبلُ اﷲُ منَ المتﱠقينَ
ان من شَيء اﻻّ يسبح بِحمده
انّي وجهت وجهي للﱠذي فَطَر السموات واﻻَرض حنيفاً
انﱠ الحسنات يذهبنَ السيئات
انّي قَريب اُجيب دعوةَ الّداعِ اذا دعانِ
بِسمِ اﷲِ الرﱠحمنِ الرﱠحيمِ
تَزَودوا فَانﱠ خَيرَ الزّاد التﱠقوي
رب اَدخلني مدخَلَ صدقٍ و اَخرِجني مخرَج صدقٍ
رِجالٌ ﻻ تُلهيهِم تجاَرةٌ و ﻻ بيع عن ذكرِ اﷲِ
سبحانَ الﱠذي اَسري بِعبده لَيﻼ
سبحانَ الﱠذي سخﱠرَ لَنا هذا و
سهِم
سنُريهِم آياتنا في اﻵفاقِ و في اَنفُ 
فَﻼ و ربك ﻻ يؤمنونَ حتّي يحكﱢموك
قُتلَ اﻻنسانُ ما اَكفَرَه
قُلِ اعملوا فَسيرَي اﷲُ ع ملَكُم و رسولَه والمؤمنونَ
قُل ﻻ اَسألُكُم علَيه اَجراً اﻻﱠ المودةَ في القُربي
قُل لَن يصيبنا اﻻّ ما كَتَب اﷲُ لَنا
قُل ما يعبؤُا بِكُم ربي لَوﻻ دعاؤُكُم
لَقَد كانَ لَكُم في رِسولِ اﷲِ اُسوةٌ حسنَةٌ
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٣٠٦ـ اين فهرست تنها حاوي آياتي است كه عبارت عربي آنها در متن كتاب ذكر شده و شامل آيات فراواني كه
صرفاً ترجمه و يا مضمون آنها به زبان فارسي در متن كتاب آمده است ،نميباشد.

لكَيﻼ تَأسوا علي ما فاتَكُم و ﻻ تَفَرحوا بِما آتاكُم
لَيس البِرﱡ بِاَن تَأتوا البيوت من ظُهورِها ولكنﱠ
ما لهذَا الرﱠسولِ يأكُلُ الطﱠعام
من جاء بِالحسنَةِ فَلَه عشرُ اَمثالها
من يخرُج من بيته مهاجِراً الَي اﷲِ
و الﱠذينَ آمنوا اَشَد حباً ِﷲِ
و الﱠذينَ ينقُضونَ عهد اﷲِ من بعد ميثاقه
و سئَلوا اﷲَ من فَضله
و في اَنفُسكُم اَفَﻼ تُبصرونَ
و لَو جعلنه ملَكاً لَجعلنه رجﻼً
و ما اوتيتُم منَ العلمِ اﻻّ قَليﻼً
و منَ النّاسِ من يعبد اﷲَ علي حرف
وَ من يعظﱢم شَعائرَ اﷲِ فَانﱠها من تَقوي القُلوبِ
هو الﱠذي يصلّي علَيكُم و مﻼئكَتُه
هي عصاي ،اَتَوكﱠؤا علَيها
يا اَيها اﻻنسانُ انﱠك كادح الي ربك كَدحاً فَملقيه
يا اَيها الﱠذينَ آمنوا آمنوا بِاﷲِ و رسوله
يا اَيهاالﱠذينَ آمنُوا اصبِروا و صابِروا و رابِطوا
يا اَيها الﱠذينَ آمنوا ﻻ تَدخُلوا بيوت النﱠبِي
يا اَيها الﱠذينَ آمنوا ﻻ تَرفَعوا اَصواتَكُم فَوقَ صوت النﱠبِي
يا اَيها الﱠذينَ آمنوا هل اَدلﱡكُم
يا اَيها العزيزُ مسنا و اَهلَنَا الضﱡرﱡ و
يح بهم و يحبونَه
يدع اﻻنسانُ بِالشﱠرﱢ دعائَه بِالخَيرِ
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فهرست احاديث و روايات

٣٠٧

ارادةُ الرﱠب في مقاديرِ اُموره تَهبِطُ الَيكُم
حملَ يمكنُك
ار َفعِ المسألَةَ ما وجدت التﱠ 
اُعبد اﷲَ كانﱠك تَراه
اَعلَم اَنﱠ رسولَك و خُلَفائَك
اَعوذُ بِاﷲِ منَ الشَيطانِ الرﱠجيمِ
اَفضَلُ النّاسِ من عشَقَ العبادةَ
اَقبِل الَينا بِوجهِك الكَريمِ و
اَﻻسﻼم هو التﱠسليم
اَلتّامينَ في محبةِ اﷲِ
اَلحمدِ ﷲِ الﱠذي هدانا لﻼسﻼمِ و
اَلحمد ﷲِ المتَجلﱢي لخَلقه بِخَلقه
الدعاء مخﱡ العبادةِ
اَلّدنيا حرام علي اَهلِ اﻵخرَةِ و
العدلُ اﻻنصاف و اﻻحسانُ التﱠفَضﱡلُ
اَلقَلب السليم الﱠذي يلقي ربه و لَيس فيه اَحد سواه
اَلقَلب حرَم اﷲِ فَﻼ تُسكن حرَم اﷲِ غَيرَ اﷲِ
اَﷲُ الملك
اَل ّلهم اجعل مسيري عبراً و
اَل ّلهم اغفر لقَومي فَانﱠهم ﻻ يعلَمونَ
اَل ّلهم الَيك وجهت وجهي و
اَل ّلهم انّي اُجدد لَه في صبيحةِ يومي
اَل ّلهم انﱢي اَسأَلُك ايماناً تُباشرُ بِه قَلبي و
اَل ّلهم انّي اَستَودعك اليوم نَفسي و
اَل ّلهم انّي اشتَرَيت بِهذه الصدقَةِ سﻼمتي
اَل ّلهم صلﱢ علي روح محمد و
اَل ّلهم فَاجعل نَفسي مطمئنﱠةً بِقَدرِك
اَل ّلهم هذه طينَةُ قَبرِ الحسينِ
اَلمعروف بِقَدرِ المعرِفَةِ
اَلملكِ ﷲِ الواحد ال َقهارِ
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٣٠٧ـ اين فهرست تنها حاوي احاديثي است كه عبارت عربي آنها در متن كتاب ذكر شده و شامل احاديث فراواني
كه صرفاً ترجمه و يا مضمون آنها به زبان فارسي در متن كتاب آمده است ،نميباشد.

الهي بِيدك ﻻ بِيد غَيرِك زيادتي و نَقصي و نَفعي و ضَرّي
الهي كَفي علمك عنِ المقالِ
اَمرَنا رسولُ اﷲِ بِاَن نَلقي اَهلَ المعاصي بِوجوه مك َفهِرﱠةٍ
اَنَا عبد من عبيد محمد
اَنَا قَسيم الجنﱠةِ و النّارِ
اَنَا مدينَةُ العلمِ و علي بابها
اَنَا يد اﷲِ
انﱠ الﱠذينَ يكتُمونَ ما أنزَلنا منَ البينت
اَنﱠ الرّاحلَ الَيك قَريب المسافَةِ و
انﱠ العبد الولي ِﷲِ يدعو اﷲَ في اﻻَمرِ
انﱠ المؤمنَ لَيدعو اﷲَ في حاجته
انﱠ المؤمنَ لَيسأَلُ اﷲَ حاجتَه
انﱠ اُمةَ موسي افتَرَقَت بعده علي احدي
انﱠ لكُلﱢ امامٍ عهداً في عنُقِ اَوليائه و
انﱠما نُطعمكُم لوجه اﷲِ
انﱠ مثَلَ اهل بيتي في اُمتي كَمثَلِ سفينَةِ نُوحٍ
انﱠ من عبادي المؤمنينَ عبادآ
انﱠ من عبادي المؤمنينَ لَمن يسألُني الشﱠيء
انﱠ ميتَنا لَم يمت و غائبنا لَم يغَب
انﱠ هذه القُلُوب اَوعيةٌ فَخَيرُها اَوعاها
انﱢي اَكرَه لَكُم اَن تَكُونُوا سبابينَ
انّي تارِك فيكُم الثﱠقَلَينِ ،كتاب اﷲِ و عترَتي اهل بيتي
انّي سلم لمن سالَمكُم و حرب لمن حاربكُم
اياب الخَلقِ الَيكُم و حسا بهم علَيكُم
بِاَبي اَنتُم و اُمي و نَفسي و اَهلي
بِسمِ اﷲِ و بِاﷲِ و ﻻ حولَ و
بِسمِ اﷲِ و بِاﷲِ و منَ اﷲِ و
بِشَرطها و اَنَا من شُروطها
بِكُم فَتَح اﷲُ و بِكُم يختم
تَخَلﱠقوا بِاَخﻼقِ اﷲِ
تَمام الحج لقاء اﻻمامِ
حب الدنيا رأس كُلﱢ خَطيئَةٍ
حب الوطَنِ منَ اﻻيمانِ
حبك الشﱠيء يعمي و يصم
حﻼلُ محمد حﻼلٌ اَبداً الي يومِ القيامةِ
حملوا بصائرَهم علي أَسيا فهِم
خَمرت طينَةَ آدم بِيدي
ذَلﱠ كُلﱡ شَيء لَكُم
زر فَانصرِف
سجيتُكُم الكَرَم
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سلمانُ منّا اَهلَ البي 
ت
طَريقُ الوسطي هي الجادةِ
عادتُكُم اﻻحسانُ و سجيتُكُم الكَرَم
عباد اﷲِ اَنتُم كَالمريضِ و رب العالَمينَ كَالطﱠبيبِ
علَيكُم بِالدعاء
فَالرّاغب عنكُم مارِقٌ و الﻼّزِم لَكُم ﻻحقٌ
فَبِح ﱢقهِم الﱠذي اَوجبتَ لهم علَيك
فَبلَغَ اﷲُ بِكُم اَشرَف محلﱢ المكَرﱠمينَ و
فَثَبتَني اﷲُ أبدآ ما حييت علي مواﻻتكُم و
فعلُه قَولٌ
في قُلُوبِ من واﻻه قَبرُه
قارِن اَهلَ الخَيرِ تَكُن منهم
قُبورنا في قُلوبِ شيعتنا
قُبورنا في قُلُوبِ من واﻻنا
قَوم عبدوا اﷲَ عزﱠ و جلﱠ حباً
كُلﱡ مولود يولَد علَي الفطرَةِ
َكلمةُ ﻻ اله اﻻﱠ اﷲُ حصني
كَما تُدينُ تُدانُ
كَمن زار اﷲَ في عرشه
كُنت نَبِياً و آدم بينَ الماء
كُنت ولياً و آدم بينَ الماء و الطّينِ
ﻻ اَبخَلُ علَيكُم بِمصالحكُم
ﻻ اله اﻻﱠ اﷲُ
ﻻ اله اﻻﱠ اﷲُ الحليم الكَريم
ﻻ اله اﻻﱠ اﷲُ وحده
ﻻ تُخاصمهم بِالقُرآنِ فَانﱠ القُرآنَ حمالٌ
ﻻ تَدعوا العملَ الصالح و اﻻجتهاد
ﻻ تُعلﱢموني بِما يصلحكُم ،اَنَا اَعلَم بِه
ﻻ حجاب بينَه و بينَ خَلقه غَيرُ خَلقه
ﻻ نَعبده اﻻّ حباً و هذا مقام مكنونٌ
ﻻ يش َغلُه شَأنٌ عن شَأنٍ
لكُلﱢ امرَيء ما نَوي
لَنا مع اﷲِ حاﻻت
لَو كُنّا ﻻ نَرجوا جنﱠةً و ﻻ نَخشي ناراً
لَوﻻك لَما خَلَقت اﻻَفﻼك
لَيس منّا من تَرَك دنياهِ ﻵخرَته و ﻻ آخرَتَه لدنياه
ما اَنعم اﷲُ عزﱠ و جلﱠ علي عبد اَجلﱠ من
ما شاء اﷲُ ،ﻻ قُوةَ اﻻّ بِاللّه
ما شاء اﷲُ ﻻ قُوةَ اﻻّ بِاﷲِ العلي العظيمِ
مأمور بِالضﱢيافَةِ واﻻجارةِ
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محقﱢقٌ لما حقﱠقتُم ،مبطلٌ لما أبطَلتُم ،مطيع لَكُم
معرِفَةُ اﷲِ معرِفَةُ اَهلِ كُلﱢ زمانٍ
معكُم معكُم ﻻ مع عدوكُم
من اَراد اﷲَ بدء بِكُم و
من اَصبح علَي الدنيا حزيناً فَقَد اَصبح
من عرَف نَفسه فَقَد عرَف ربه
موالٍ لَكُم وِ ﻻَوليائكُم ،مبغضِ ﻻَعدائكُم
موﻻي يا موﻻي ،اَنت المولي و اَنَا العبد
نَحنُ الﱠذينَ بِنا يمسك اﷲُ السماء اَن
نَحنُ صنائع ربنا
نَزﱢلونا عنِ الرﱡبوبِيةِ و قُولوا
والﱠذينَ ينقُضونَ عهد اﷲِ من بعد ميثاقه ،يعني
و هو بِحيثُ النﱠجمِ من اَيدي المتَناوِلينَ
حب
هلِ الدينُ اﻻﱠ ال 
يا اَجود من اَعطي و يا خَيرَ من سئلَ
يا علي لَوﻻ اَنﱠني اَشفَقُ اَن تَقُولَ
يا علي ما عرَفَك اﻻﱠ اﷲُ و اَنَا
يا مبتَدء بِالنﱢعمِ قَبلَ استحقاقها
يا محسنُ قَد اَتاك المسيء ،و قَد اَمرت الُمحسنَ
يا من اَظهرَ الجميلَ و ستَرَ القَبيح
يا من عطائُه عطاء و منعه عطاء
يا من يعطي من لَم يسأَله و من لَم يعرِفه
يا من يقبلُ اليسيرَ و يعفُو عنِ الكَثيرِ
يا موسي سلني ما تَحتاج الَيه
يا نَعيمي و جنﱠتي و يا دنياي و آخرَتي
ينحدر عنﱢي السيلُ و
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١٥٤
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فهرست تفصيلي مطالب
فهرست اجمالي مطالب
پيشگفتار
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فصل اول :آداب زيارت
نظري اجمالي بر آداب زيارت
آداب پيش از سفر
آداب حين سفر
آداب پيش از تشرّف به حرم
آداب حين تشرّف و زيارت
آداب وداع و مراجعت
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فصل دوم :اسرار زيارت
اسرار زيارت
پيامبر و امام كيستند و به زيارت كه ميرويم؟
زيارت چيست؟
سفري به كوي دوست به قصد ديدار او
بازگشت به حقيقت خويش و به وطن حقيقي
حضور زائر نزد مزور نه مرقد
ميهمان شدن بر مزور
بازديد پس دادن و جواب سﻼم دادن
تجديد عهد محبت و ارادت
ديده دوختن و بوسه زدن بر خانة محبوب
زيارت در درون و موانع شهود يار
زيارت چه آثاري دارد؟
حيات طيبه
تطهير روح و جان
نورانيت
مجالست و مشابهت
پيامبرنما و امامنما شدن
نقش معرفت و محبت در بهرهمندي از زيارت
چگونه به زيارت برويم؟
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مزور زائر را به زيارت ميبرد
تقوي در زيارت
تقواي قلب
تقواي نفس
تقواي عمل
رضا در زيارت
مشقّات راه را به شيريني پذيرا بودن
زندگي با مزور
شستشوي تن و جان
جامه و جان پاك و معطّر
گامهاي آرام و دلهاي آگاه
ذاكر و مناجي در طول راه
زائر در درگاه مزور
اذن دخول و ادب ورود
اذن دخول و شوق ورود
در حرم چگونه باشيم و چه كنيم؟
توجه و حذر از غفلت
آرامش و متانت و ادب
صداي آهسته و كوتاه
ادب ،فروتني و خدمت به خدام و زوار
اخذ و اغتنام پيام
قصد نيابت در زيارت پيامبر و امام
ورود به حرم
تكبير گفتن در بدو ورود
عرض سﻼم و خواندن زيارت
هدية زائر
سﻼم مشتاقان
گواه عاشق صادق
راز دل گفتن و عرض حال كردن
مقدم داشتن حاجات امام زمان و ديگر مؤمنان
توبه و تعهد در محضر مزور
به امانت سپردن ايمان
وداع و مراجعت
ميل رفتن
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٨٣
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٨٦
٨٧
٩٢
٩٤
٩٦
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١٠٠
١٠١
١٠٣
١٠٦
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١١٧
١٢٠
١٢٢
١٢٤
١٢٦
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١٣٧
١٣٧
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١٤٦
١٤٧
١٤٨

فصل سوم تأملي در زيارتنامههاي اهلبيت
تأملي در زيارتنامههاي اهلبيت
سﻼم
سﻼم تحيت
سﻼم تسليم
سﻼم اقرار
سﻼم تجديد عهد
سﻼم دعا
سﻼم صفا
جواب سﻼم
شهادت
ﻻاقل با زبان
تجديد اسﻼم و ايمان
اسﻼم راستين
دين عشق و عمل
دين عرفان و جهاد ،دين دنيا و آخرت
دين نظر و عمل
عرضة اعتقادات به مزور
مصاف با شايعات
شهادت و شهود
صلوات و تولّي
صلوات ،كاري خدايي و سرشار از بركات
تولّي و فرمانبري ميوة عشق و دل سپاري
لعن و تبرّي
حب في اﷲ و بغض في اﷲ
تبرّي در قرآن و احاديث
لعن در قرآن و احاديث
لعن دشمنان اهلبيت در قرآن
لعن و تبرّي در سلوك طريق عرفان
رفع چند ترديد در جواز و لزوم لعن
چند تذكّر در نحوة لعن و تبرّي
دعا و توسل
اهميت دعا
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با همة وجود و تنها از خدا خواستن
مراتب دعا
خواستههاي دنيوي با مصداق معين
خواستههاي دنيوي بدون تعيين مصداق
خواستههاي معنوي و اخروي
خود خدا را خواستن
اجابت
تشريع دعا براي نيل به كماﻻت ناشي از ياد خدا
گرفتن خواست به جاي دادن خواسته
عملي شدن خواسته
خواستههاي دنيوي
خواستههاي معنوي و اخروي
قرب و لقاء و وصال الهي
استجابت دعا
شرايط و عوامل مؤثّر در به اجابت رسيدن دعا
عقيده و باور دعا كننده
مكان دعا
زمان دعا
شرايط دعا
توسل در دعا
مقدمات و مقارنات دعا
نحوة دعا كردن
پس از دعا
كساني كه دعايشان مستجاب ميشود
كساني كه دعايشان مستجاب نميشود
توسل و استشفاع
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ختم سخن

٢٩١

ضمائم
فهرست آيات قرآني
فهرست احاديث و روايات
فهرست كتب
فهرست تفصيلي مطالب

٢٩٥
٢٩٧
٣٠١
٣٠٧
٣١١

ديگر آثار منتشر شده از مؤلّف
١ـ پايان شب سيه :در زمينة مهدويت ،انتظار فرج ،غيبت و طول عمر امـام زمـان )عجـل اﷲ تعـالي
فرجه الشّريف( .ترجمة اين كتاب با نام  The End Of The Darknessبراي انگليسيزبانان منتشر شده
است.
٢ـ شناخت انقﻼب اسـﻼمي از ديـدگاه شـهيد مطهـري :حـاوي مبـاحثي در زمينـة شـناخت مبـاني
انقﻼبها ،انقﻼب اسﻼمي در تاريخ ،شناخت انقﻼب اسـﻼمي ايـران ،اركـان بقـا و تـداوم انقـﻼب
اسﻼمي ،و جمهوري اسﻼمي.
٣ـ روش مديريت اسﻼمي :حاوي فصولي با عناوين پذيرش مديريت ،روحيات و ملكـات اخﻼقـي
مدير اسﻼمي ،تصميمگيري ،دستور و اقدام ،انتخاب كاركنـان و انتصـاب مسـؤوﻻن ،انتصـاب قـائم
مقام ،معاونين و رئيس دفتر ،انتخاب فرماندهان نظامي ،نحوه رفتار با كاركنان ،نظـارت و تشـويق و
تنبيه ،مدير و جامعه ،مدير و نزديكانش ،مدير و عبادت.
٤ـ آيين بندگي در آئينة انديشه و احساس :در زمينة فلسفة كلّي عبادات و فلسفة اختصاصي تشـريع
نماز ،روزه ،زكات و حج با توجه به ابعاد معنوي ،تربيتي و اجتماعي آنها .اين كتاب ،ترجمة يكي از
آثار شهيد آيت اﷲ سيد محمدباقر صدر ميباشد.
٥ـ كاشف اﻻسرار :در دو جلد؛ جلد نخست حاوي هفت فصل ،با عناوين :مقدمات ﻻزمه و مقاصد
مهمه در اصول دين ،خداشناسي ،پيغمبرشناسي ،امامت ،ظهور قائم )عجل اﷲ تعالي فرجه الشّريف(
و رجعت ،معاد و شناخت قيامت و عالَم آخرت و رسالة متمم در اصول دين .جلـد دوم حـاوي ده
فصل با عناوين :مقدمه در اخﻼق ،مقالة اولـي در اخـﻼق ،مقالـة دوم در اخـﻼق ،رسـالة محبـت و
مواعظ سالهاي  ١٢٧٨تا  ١٢٨٦هجري قمري .اصل كتاب ،تأليف عارف ،حكيم ،فيلسوف ،مـتكلّم،
اخﻼقي و فقيه برجسته ،مرحوم مولي نظرعلي طالقاني است كه با تصحيح و تعليقات صـاحب ايـن
اثر كه بيش از  ٣٧٠٠پاورقي ميباشد ،منتشر شده است.
٦ـ مصباح الهدي ،در نگرش و روش عرفاني اهل محبت و وﻻء )دفتر اول( :حاوي چكيدة مطالبي كه
مؤلّف طي قريب  ٢٠سال از محضر يكي از عارفان بزرگ شـيعي معاصـر اسـتفاده نمـوده و اولـين
مجلّد آن را ذيل قريب  ٨٠عنوان كه در برگيرندة اساسيترين موضـوعات در شـناخت جهـانبينـي
عرفاني شيعه و نحوة سلوك الي اﷲ به شيوة اهل محبت و جذبه است ،تنظيم و دسـته بنـدي كـرده
است.
٧ـ مديريت اسﻼمي :حاوي فصـولي بـا عنـاوين :نسـبت ميـان ديـن و مـديريت ،مـدير مسـلمان و
انديشههاي مديريتي پديد آمده در جوامع غربي ،روش مديريت اسﻼمي ،مدير موفّق ،نقش فـرد در
سازمان در جهت تحقّق كمال انساني ،تحليل رفتار فرد مسلمان و شيوهاي بـراي اصـﻼح رفتـار ،و
معيارهاي عمومي شايستگي و برتري نيروي انساني.
٨ـ مقاﻻت علمي و تحقيقي متعدد كه در مجﻼّت علمي و پژوهشي منتشر شده و جـزوات درسـي
دانشگاهي گوناگون در عرصة اخﻼق و معارف اسﻼمي كه در دانشـگاههـاي كشـور بـراي اسـتفادة
دانشجويان تدوين و انتشار يافته است.

