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  مقدمه

أ تجعل فیها من یفسد فیها و یسفک  :قالوا. إنّی جاعل فی األرض خلیفۀ قال ربک للمالئکۀ و إذ«

هنگامی که ) د آوریا(إنّی أعلم ما التعلمون؛ و : الدماء و نحن نسبح بحمدك و نقدس لک؟ قال

آیا در زمین  :گفتند. هرآینه من در زمین جانشینی قرار خواهم داد: پروردگارت به مالئکه فرمود

کسی را قرار می دهی که در آن فساد نموده و خونریزي نماید، در حالی که ما به همراه حمد، 

» .شما نمی دانید هر آینه من چیزي را می دانم که: فرمود! تسبیح تو و تقدیس تو را گوییم؟

راه وصول به . هدف خلقت انسان رسیدن وي به مقام خالفت و والیت إلهی می باشد )2/30بقره(

ها یا وارد این عرصه نمی شوند و یا القوه باز است؛ لکن اغلب انسانمقام خالفت براي همگان ب

  .در میانۀ راه از حرکت باز مانده و به مطلوب نهایی بار نمی یابند

د این رتبه و مقام نیز تشکیکی بوده و همۀ واصالن در یک مرتبه وجودي قرار نمی گیرند خو    

می باشد؛ لکن حدأقل هاي آن ) سعه و ضیق(ما سواه داراي شدت و ضعف  ن برو والیت ایشا

میان همۀ واصالن مشترك بوده و همین ... رائۀ معجزات یا کرامات و اخبار غیبی واتوان بر : مثل

دیگر نشانۀ شایع و بارز ایشان ذکر دائم إله  .شناسایی ایشان از دیگران را ممکن می سازد ،عالئم

  :و زهد از دنیا و متعلّقات آن است

تلهیهم رجال ال *ح له بالغدو و اآلصالن ترفع و یذکر فیها اسمه یسبأفی بیوت أذن اهللا «    

اً تتقلّب فیه القلوب و زّکوة، یخافون یومتجارة و ال بیع عن ذکر اهللا و إقام الصلوة و إیتاء ال

در یزیدهم من فضله و اهللا یرزق من یشاء بغیر حساب؛ لیجزیهم اهللا أحسن ما عملوا و  *األبصار

نامش در آن صبحگاهان و شبانگاهان یاد آوري اجازه داده که باال رود و خانه هایی که خداوند 

 دادنش ایشان را از یاد خدا و برپایی نماز و اند که نه تجارت و نه خرید و فرو مردانی* شود

تا این  *بیمناك اند ،ایشان از روزي که در آن چشم ها و قلب ها واژگونه گردد. زکات باز ندارد

هد و از فضل خویش بر ایشان را پاداش د ،که خداوند به چیزي بهتر از آن چه که انجام داده اند

  1)38- 24/36نور( ».اهد روزي بی حساب بخشدبخشد و خداوند به هر که بخوایشان فزونی 

  . وظیفۀ احترام و تکریم و اقتداء را بر عهده دارند ،سایرین در قبال این وارستگان و واصالن     

به هدایت ایشان مهتدي شده و در قیامت به شفاعت در دنیا  ،اگر به وظائف خود عمل نمایند

و به خصوص ران اي به مردم ایعطیه اران که یکی از این بزرگو. ایشان وارد بهشت خواهند شد

 -می )علیه السالم(امام رضا . می باشند )علیهاسالم اهللا ( حضرت فاطمۀ معصومهاهالی قم می باشد،

  –کس ایشان را در حالی که حقّ ایشان را می  هر ا، عارفاً بحقّها فله الجنّۀ؛من زاره«: فرمایند
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  2».وي خواهد بود شناسد، زیارت نماید، پس بهشت از آنِ

  )سالم اهللا علیها(مزایاي قم به برکت مدفن حضرت فاطمۀ معصومه 

مزایا به  عابیر ذیل معرّفی گردیده است، که همۀتقم در روایات و مضامین مختلف تاریخی با 

قم قطعه اي از بهشت است، که «: می باشد )س(ور و باألخره مدفن کریمۀ آل اهللا کت حضبر

داراي درخشش و بوي خوش  کهاز معراج  )ص(و نظرگاه پیامبر  گشوده اند مالئکه بر آن بال

قم یا «: بدان هبوط و از آن عبور نموده و به شیطان خطاب کرده باشند که بوده، پس بهشتی

هالی این سرزمین هیچ گاه در برابر ا. و او را با این فرمان از این سرزمین رانده باشند» إبلیس

. سلیم نشده و همیشه در حال قیام و شورش علیه فساد و تباهی بوده استظلمه و أعوان آن ها ت

نیز زمینه ساز ظهورش گشته و در پی خروجش به گرد وي  )عج(بنابر این در زمان قیام مهدي 

نام گرفته و به قیام » قم«دیار  به این جهات است که این. طاعت و یاریش می نماینداجمع شده، 

  .شهرت دارد

 قم پس از ملکوت آسمان هاي هفتم و چهارم و آسمان دنیا و نیز بعد از مکّه و مدینه یاهال     

شد و دري از درهاي بهشت » )ع(والیت علی بن أبی طالب «: یعنی» مانت إلهیا«ذیراي پو کوفه، 

پس قم سرزمین برگزیدة خدا است که کشتی نوح نیز بر آن سیر داده . را به خود اختصاص داد

هل قم بوده، پس هر کس قصد سوئی بدان نموده، دیر او نصرت إلهی همیشه شامل  شد و امداد

  . یا زود نابود و به قهر إله گرفتار یا به امر دیگري مشغول داشته شده و می شود

و مأواي  )ص(این دیار مجمع عباد الرّحمن، خانۀ نجباء، منبع و مأمن شیعه، آشیانۀ آل محمد     

است که خمیر مایۀ ایشان  )عج(گاه فاطمیون و یاران آل اهللا و قائم آل محمد شیعیان ایشان و منزل

است، همان گونه که مکّه حریم خداوند » حریم آل اهللا«این جا پس . سرشته اند» والیت«را از 

هل رکوع و اقمیون  .می باشند )ع(المؤمنین و کوفه حریم امیر )ص(متعال و مدینه حریم رسول اهللا 

ل علم و فقه و درایت اند و نیکو عبادت نمایند، پس برکات خداوند دائماً بر ایشان هاسجود، 

  . سرازیر شود

مشرق و مغرب عالم شده و علوم دینی را به سراسر دنیا  بر جنّ و إنس درهل آن حجت ا    

فراهم  )عج(، تا آن جا که مستضعف دینی در دنیا نماند و زمینه براي ظهور حجت هندگسترش د

زیست  .هلش را در خودش فرو می برداگردد و إال اگر قمیون نبودند دین ضایع می شد و زمین 

و صلحاء و دفن ایشان در این سرزمین، بر  کثیري از نواده هاي ائمه و نیز بزرگان از علماء

  . کرامت این شهر افزوده است، زیرا ایشان از اهل بیت و اهل بیت از ایشان اند
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قدم  یتمی باشد که رادمردي بود در راه وال )ره(ه رهبر کبیر انقالب امام خمینی قم خیزشگا     

. نهاده و دست از جان و دنیا شسته تا والیت آل اهللا را از نو زنده و به جهانیان معرّفی نماید

به سان  ،وي در کنار یارانش. دنمومساعد  )عج(براي ظهور قائم آل محمد را زمینه  انقالب وي

ستین خود استقامت ورزیدند تا توانستند طاغوتیان بلکه ابرنفرتان محکم و استوار بر راه رافوالد 

. تاریخ را در هم شکسته و صولت شیطان را در هم فرو ریزند و کلمۀ اهللا را إعتال بخشند

راست قامتان همیشۀ «رهروانش نیز به سان وي تا تسلیم حکومت به صاحب األمر در این مسیر 

  3».مانندتاریخ می 

در این خاك نیرویی مرموز نهفته است که هر والیت مداري را از هر گوشۀ دنیا به خود       

ایشان در ! عاقب قمی می شوند ،که باشند و هر قمیون هر جا! جذب و به سوي خود می کشاند

 پس مهاجر إلی اهللا! به آرامش نمی رسند ،وطن احساس غربت نموده و تا در قم مستقرّ نشوند

می آیند تا در پرتو  !را به جان می خرندها و مشکالت غربت  و سختیشده و مالمت مالمتگران 

به ریسمان محکم  ،و سایر پاکان مدفون در دیار قم )سالم اهللا علیها( والیت تکوینی فاطمۀ معصومه

 صرف و والیت تکوینی در نهادن در وادي وصل معشوق به روحانیت قدمإلهی چنگ زده و با 

در قیامت، همۀ برانگیختگان راهی بیت المقدس می ! بار یابد و هادي دیگران شوندحد خویش 

پس خوشا به اهل  .می مانند تا به حساب شان رسیدگی گردد هالی قم که بر جاياشوند، مگر  -

  4»اللهم اعصمهم من کلّ فتنۀ و نجهم من کلّ هلکۀ! خوشا به اهل قم! خوشا به اهل قم! قم

ال أقسم بهذا البلد «علّامۀ طبرسی راز و رمز امتیاز برخی بلدان بر سایر بالد را در ذیل کریمۀ     

؛ ...شرف البلد بشرف من حلّ فیه : و هذا تنبیه علی أنّ... «: چنین می آورد» و أنت حلّ بهذا البلد

شده و  این بیانگر آن است که شرافت سرزمین ها به سبب شرافت کسی است که در آن مستقرّ

عیتی آن شخصیت است و خود خاك به خودي خود موضو تعظیم آن سرزمین در واقع تعظیم

   5».ندارد

مذهبی است که آن را  سیاسی، شهر قم اگر چه داراي سوابق درخشان تاریخی،«

ولی از آن جایی که طلوع نجمۀ فروزان والیت و  ،شهري ممتاز قرار داده است

افق آسمان شهر قم ظاهر شد، این دیار را روشنی کوکب دریۀ مشکوة نبوت بر 

 - آن حضرت که می. ... بخش دیدة افالکیان و مطاف و مزار عرشیان حقّ قرار داد
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رفت زینب وار با سفر پر برکتش سند گویایی بر حقّانیت امامت رهبران راستین و 

ر خون افشاگر چهرة نفاق و تزویر مأمونی باشد و همانند قهرمان کربال پیام آو

؛ ناگاه العباس برده می شداین بار مزورانه به قتلگاه بنی  که سرخ برادري باشد

در آغوش [ن بزرگ حامی خطّ والیت و امامت تقدیر إلهی بر این شد که مرقد آ

براي همیشۀ تاریخ فریادگر  ]مرکز تشیع در آن زمان و در قرون آینده قرار گیرد تا

ین تشیع م پیشگان دوران و الهام بخش پیروان راستمبارزه با ظلم و بی عدالتی ست

   6».باشد] متمادي[علوي در قرون و أعصار 

طبق اسناد تاریخی چون ایشان احساس نمود که واپسین روزهاي حیات را می گذراند، دستور    

بی تردید می توان گفت که آن بانوي بزرگ روحی «. داد تا وي را از ساوه به قم منتقل نمایند

هم و آینده نگر داشت و با توجه به آیندة قم و محوریتی که بعدها براي این سرزمین پیش می مل

  7».آید؛ محوریتی که آرامگاه ایشان مرکز آن خواهد بود، بدین دیار روي آورد -

به قم و اقامت شان در . ق.ه 83سنۀ  مهاجرت اشعریون از یمن و حجاز در: بلکه باید گفت     

مه زمینه ساز ه ،ترویج تشیع در این سرزمین سپس، بر انداختن نظام زرتشتی از آن ،این دیار

الحقّ و اإلنصاف که عاشقان و الیت و  8.بوده است دیاردر این  )ع(اهللا پذیرش این ودیعۀ آل 

سنگ تمام نهاده و تا کنون حجت را بر جنّ و إنس در شرق و  ،بزرگان عرصۀ علم و دیانت

نموده و با صدور اسالم و انقالب اسالمی به سراسر دنیا زمینه را براي ظهور قائم غرب عالم تمام 

  .فراهم آورده اند )جمعینأصلوات اهللا علیهم (آل محمد 

و با لحاظ والیت تکوینی حضرت 9»ال القمیون لضاع الدینلو«: پس چه به جا فرموده اند که       

و » لقمیونال المعصومه، لضاع الو«: باید إذعان نمود که ،قمهل ابر  )سالم اهللا علیها(فاطمۀ معصومه 

اگر عنایات و توجهات این حضرت به : یعنی »ال المعصومه، لضاع الدینلو«: نتیجه بگیریم که

یا تالش هل قم صورت نمی گرفت اهالی قم نبود، اقدامی توسط اعلماء و بزرگان دین و نیز 

ش اهل قم نبود دین از دست رفته و به جهانیان تفهیم نشده و اگر تال شان راه به جایی نمی برد

کریمۀ آل اهللا  پس این عنایات و الطاف این. ی فراهم نمی گشتجهانو زمینۀ ظهور دولت عدل 

  .می باشد که دین را استمرار بخشیده و به جهانیان عرضه نموده است) س(

  ولی اهللا تا کجا است؟ چگونه  و نفوذبه راستی از والیت تکوینی چه می دانیم؟ سعۀ تصرّف     
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چه می دانیم؟  )سالم اهللا علیها(توان این مقام را شناسایی نمود؟ از شخصیت فاطمۀ معصومه  می

رفانه یعنی چه و چه چگونه می توان این مقام و رتبۀ واال را براي ایشان اثبات کرد؟ زیارت عا

د قاصر خویش عهده دار پاسخ به این سؤاالت این نوشتار مختصر در ح... . و... وبرکاتی دارد؟ 

  »  .آب دریا را اگر نتوان کشید، هم به قدر تشنگی باید چشید«: است که

  رتباط با ایشانو ا راه هاي شناسایی شخصیت ها

محقّق نمی شود و شدت و ضعف ارتباط نیز وابسته به  ،علقه اي بدون شناختهیچ ارتباط و 

 -تّه خود ارتباط نیز بر میزان آشنایی و تعمیق ارتباط تأثیر مستقیم میالب. میزان شناخت می باشد

شناخت صوري و شناسنامه اي تنها مفید . پس ارتباط و شناخت در تعامل با یکدیگرند. نهد

تر گردد، بر روش و منش وي نیز تباط بیش ارتباط سطحی و ضعیف است، لکن هر چه ار

ی صوري و ارتباط اولیه با اولیاء اهللا اختیاري است، شناسای. شناسایی حاصل می گردد و هکذا

است که پاداش ارتباط و تکریم اولیه » موهبتی إلهی«به مقام و منزلت ایشان » معرفت«لکن 

  10.ندمکرّر خود را می نمایا از این جا است که اهمیت زیارت خالصانه و. محسوب می شود

اجتماعی اولیاء اهللا به جهت خفقان حاکم  –اریخیناسنامه اي و حتّی شخصیت تشناسایی ش     

بر جوامع شیعی از یک سو و عدم تاریخ نگاري منصفانه و دقیق از سوي دیگر و نیز کتوم بودن 

م نیز از این یادگار آل طه و یاسین در ق. اي از ابهام و تشکیک قرار می گیرد در هاله ،خود ایشان

نوع فعالیت هاي سیاسی،  ،ي کرامت به جهت زن بودند؛ به خصوص که بانوامر مستثنی نمی باش

به همین جهت معظم معرّفی ایشان  !علمی و عبادي خویش را در خفاء به انجام می رسانیده اند

 اختصاص یافته،معرّفی ایشان  بهمندرج گردیده و آن چه  به طور مختصر تاریخ قم حاشیهدر 

  .ه ایشان نمی باشندپاسخگوي بسیاري از ابهامات پیرامون زندگینام

لیکن ارتباط با ایشان و کسب عنایات و رؤیت کرامات عدیده از ایشان سبب شده که      

ت وجهانیان بر  ،الیی ایشان شهرتی جهانی بیابد و مقام و منزلت ایشان نزد خداوند متعالشخصی

ریفش شاهد مزار شکثرت مشتاقان و عاشقان والیت بر گرد . شیعیان مخفی نماندو به خصوص 

اند، چه کتب تاریخی به آن دست یازیده  این مختصر نیز به بیش از آن. این مدعا می باشد

نبی (را مختص معصومین » والیت تکوینی«نرسیده، لکن در پی آن است که در مقابل کسانی که 

ومه دانسته و آن را از سایر انسان ها حتّی امامزادگان صاحب کرامتی مثل حضرت معص) و وصی

  قبل . این جایگاه رفیع را براي ایشان با ارائۀ شواهد و قرائنی چند اثبات نمایدنفی می نمایند؛  )س(

  .از ورود به مطلب، چکیده اي از سرگذشت و زندگینامه ایشان بیان می گردد
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  )سالم اهللا علیها(زندگینامه حضرت فاطمه معصومه 

پدر . نامیده شد» فاطمه«ره چشم به جهان گشود و در مدینۀ منو. ق.ه173ایشان در اول ذي القعده

و بنا به شواهد و قرائن تاریخی مادر ایشان، همان مادر امام » )علیه السالم( امام موسی کاظم«ایشان 

خیزران، ام البنین، نجمه : می باشند که براي ایشان نام هایی متعدد ذکر شده است )علیه السالم(رضا 

. طاهره نیز نامیده شده اند) ع(جمه شهرت داشته اند و پس از تولّد امام رضا که به ن... خاتون و 

و فاصلۀ سنّی ایشان با امام خواهر بوده 17برادر و 19بنا به نقلی داراي )س( حضرت معصومه

 ، همزمان با شروع امامت پدرشان می.ق.ه148 ذي القعده11امام متولّدسال است؛ یعنی 25 )ع(رضا

توسط هارون در . ق.ه183که در (سال از امامت پدر 10)س(ن حضرت معصومه بنابرای. باشد -

  .سال از امامت برادر را درك نموده اند18و ) بغداد به شهادت رسیدند

لی چند ذکر کرده اند، مثل این تقریباً قطعی است که ایشان ازدواج ننموده اند و براي آن عل    

از حیث فضائل و کماالت در حدي بودند که براي ، یشاناز جمله ا )ع(دختران امام کاظم . 1: که

خفقان و اختناق حکومت عباسیان به قدري بود که کسی جرأت .2. ایشان کفوي یافت نمی شد

برخی تبعید و زندانی شدن پدر به . 3.نزدیک شدن به خاندان نبوت و ازدواج با ایشان را نداشت

که وجیه شان را به عنوان دلیل آورده اند ود ولی نزد ایبغداد و سپس تبعید شدن برادر به مرو و نب

برخی . 4.است سال فاصله افتاده17نمی باشد، زیرا بین تبعید و شهادت پدر تا تبعید برادر حدود

برخی دیگر نبود امکانات مادي را بهانه  .5!! وصیت پدر را عامل عدم تزویج ایشان آورده اند

ین همه، توجیهاتی تخمینی و بدون سند هستند که هیچ اعتباري روشن است که ا... ساخته اند و 

   11.براي این ها نیست؛ اگر چه احتمال اول و دوم بر بقیه رجحان دارند

ایشان در طول زندگی کوتاه خویش با محنت هاي عدیده اي روبرو شدند که همین امر نیز      

شته از محنت هاي عمومی آل هاشم به گذ: می تواند عامل تجرّد ایشان محسوب گردد، از جمله

سبب خفقان و فشار عباسیان و ظلم و جور آن ها، وي در سنین کودکی شاهد دستگیري و تبعید 

باألخره در سنّ ده سالگی به . و زندانی شدن پدر بوده و به فراق طوالنی ایشان دچار می شوند

سپاهی از بغداد به مدینه اعزام . ق.ه199در سال . گیرندمبتال و تحت کفالت برادر قرار می یتیمی 

در این درگیري ها اهل مدینه از جمله بیت رسالت  .می شود تا شورش علویان را سرکوب نماید

خود زیورآالت و لباس  )ع(واقع می شود؛ لکن امام رضا  »جلودي«سپاه  مورد تعرّض و غارت

- مه را از تعرّض به زنان باز می هاي قیمتی اهل بیت را گرفته و نزد متجاوزان می افکنند و ظل

   –می .) ق.ه 200( زمینه ساز تبعید ایشان از مدینه به مرو در سال بعد ،همین مقاومت امادارند؛ 
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  12.شود

در  همۀ خاندان امامت ،تصمیم بر آن می شود که براي رسوایی دستگاه حکومت. ق.ه201در     

و دیگري از راه کوفه و ساوه راهی مرو شوند و قالب دو کاروان مجزّا یکی از راه بصره و شیراز 

پس به سان برادر مهاجر إلی اهللا شده و قدم در راهی بدون . برسانند )ع(خود را به امام رضا 

- در شیراز به قهر عوانی مأمونی دچار و تار و مار می  ،شیراز - بصره کاروان! بازگشت می نهند

 - ساوه همه به شهادت رسیده و کاروان از هم میساوه در حوالی  -کوفهکاروان مردان شوند و 

  !!پاشد

  علّت مهاجرت و دفن در قم

إنّ لنا حرماً ... «: به اهل ري مژده دادندکه )علیهما السالم(قبل از والدت امام موسی کاظم، امام صادق 

همانا . ..و هو بلدة قم و ستدفن فیها إمرأة من أوالدي تسمی فاطمۀ، فمن زارها وجبت له الجنّۀ؛ 

براي ما حرمی است که سرزمین قم باشدو در آینده زنی از فرزندان من به نام فاطمه در آن دفن 

  13».می گردد، پس هر آن که او را زیارت نماید، بهشت برایش الزم گردد

با توجه به این روایت و روایات مشابه معلوم می شود که این مهاجرت و این آرمیدن در     

م از سرّ قدر و از مکنونات علم غیبی بوده که باید به انجام می رسیده تا برکات دامان سرزمین ق

بنا به نقلی پس از مضمحل شدن کاروان، خود حضرت . آن شامل این سرزمین و اهل آن گردد

چون آثار مسمومیت و مرگ تدریجی . نیز به دست أیادي ظلمه مسموم شدند )س(معصومه 

  . ن تقاضا نمودند تا وي را به قم منتقل نمایندنمایان شد، حضرت از اطرافیا

این تقاضا می تواند برخاسته از سفارش و وصیت جد و پدر به ایشان و نیز علم غیبی به     

تا بدان . ق.ه 83از  مصلحت دفن ایشان در سرزمین قم و توجه به حضور موالیان شیعی در قم

اشعریون قمی به خبر به اهل قم رسید و . شد این فاصلۀ ده فرسخی طیبه هر حال . باشد زمان

روز اقامت وي در قم، به گرمی از ایشان  17استقبال وي شتافته و موسی بن خزرج اشعري در 

  .پذیرایی نمود، تا این که حضرت به دیدار حقّ شتافت و شیفتگان والیت را داغدار خویش کرد

و باالخره  را دفن نماید، اختالف افتاددر هنگام دفن ایشان، بر سر این که چه کسی وي      

ناگهان دیدند دو سوار . تصمیم بر آن شد تا پیرمردي عابد و زاهد و متّقی وي را به خاك بسپارد

از راه رسیده، بر پیکر مطهر نماز نهاده، وي را به خاك سپرده و بدون این که با کسی سخنی 

ول و دوم و وقایع راه و ریز جزئیات در گیري با در تعداد کاروانیان ا. بگویند از آن جا دور شدند

معاندان و سرانجام بقیه و نیز این که آن دو نفر که ایشان را به خاك سپرده اند، چه کسانی بوده 
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لکن از آن جا که معصوم را . اند، اختالفات بسیار است و سند محکم تاریخی در دست نمی باشد

با یکی  )ع( حارمش، به احتمال قوي آن دو سوار امام رضاباید معصوم به خاك سپارد و زن را م

  14واهللا أعلم. دیگر از برادران ایشان بوده اند

  حقیقت والیت تکوینی أولیاء اهللا 

مقصود از والیت تکوینی این است که انسان در اثر پیمودن صراط عبودیت به «

در مراحل عالی  البتّه -مقام قرب إلهی نائل می گردد و اثر وصول به مقام قرب 

که خود حقیقت و واقعیتی است، در وي » معنویت انسانی«این است که  -آن 

مسلّط بر ضمائر و «متمرکز می شود و با داشتن آن معنویت، قافلۀ ساالر معنویات، 

والیت به این معنا غیر از نبوت و غیر . ... می شود» شاهد بر اعمال و حجت زمان

ایت و غیر از امامت به معناي مرجعیت در احکام دینی از خالفت و غیر از وص

  . ...است

از نظر توحیدي وجود وسائط و نسبت دادن تدبیر امور به غیر خداوند به      

والیت . ... طوري که مدبران، مجریان اوامر و ارادة پروردگارند، مانعی ندارد

این . ده استتصرّف شأن بنده اي است که از هواجس نفسانی به کلّی پاك ش

سر یک  قدرت، قدرتی نیست که به اصطالح به دلخواه و تابع هوي و میل خود

اساساً انسانی که هنوز محکوم هوس ها و میل هاي خودسر است، از . انسان باشد

  .چنین کرامت هایی محروم است

دماتی که ارادة ما را انسانی که تا آن حد پاك باشد، اراده اش از مبادي و مق    

إنبعاث اراده اش با تحریکی درونی و . کند، هرگز منبعث نمی شودنبعث می م

اشاره اي غیبی است و اما این که این تحریک و اشاره به چه نحو است و چگونه 

  : است؟ ما نمی دانیم و لهذا چنین کسان

  گهی بر طارم أعلی نشینند         و گهی تا پشت پاي خود نبینند

باور کردنش خالی از . به این معنا اندکی دشوار است قبول والیت...       

مخصوصاً طبقۀ روشنفکران ما چندان از طرح چنین مسائلی . صعوبت نیست

  در این گونه مسائل که إحیاناً بر فهم ما گران می آید، اگر ما . ... خرسند نیستند

  15».خود را تخطئه بکنیم به حقیقت نزدیک تر است تا این که انکار نماییم
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نکتۀ شایان توجه این است که بر خالف برخی پندارها، راه وصول به قرب إلهی و دست      

همان گونه که قرآن کریم معجزات و کراماتی . یابی به والیت تکوینی مختص به مردان نمی باشد

خوردن از میوه هاي : نیز کراماتی را مثل )س(نبیاء عظام نسبت می دهد، به حضرت مریم أرا به 

، جاري شدن آب در زیر ، بار داري از راه إعجاز و بدون همسرازه و عالی در غیر فصل آنت

و  ، سخن گفتن نوزادش در گاهوارهپایش و رویش خرماي تازه از درخت خشکیدة باالي سرش

نیز به سان  )س(چنان چه ساره 16.و او را معصوم و برگزیده معرّفی می نماید را نسبت می دهد... 

- در مورد عصمت و کرامت  17.که را رؤیت و از بشارت ایشان متعجب می گرددهمسرش مالئ

نیز آن قدر روایت ها و إشارت هایی رسیده که جاي شبهه اي در  )س(هاي عدیدة حضرت زهراء 

  18.والیت تکوینی ایشان باقی ننهاده است

ر زمینۀ عرفان می تواند معتقدند که زن د )حفظه اهللا(هل عرفان از جمله آیت اهللا جوادي آملی ا     

  :از مرد موفّق تر باشد؛ ایشان در این زمینه می نویسند

راه هاي ترقّی و تعالی انسان متفاوت است، یکی راه فکر و دیگري راه ذکر «

است و زنان در راه ذکر و مناجات که راه دل است و راه عاطفه و شور و عالقه و 

، یقیناً همتاي مردها هستند و آن راه راه محبت است، اگر موفّق تر از مردها نباشند

زیرا که راه فکر گسترده و همه گیر  ،اساسی است؛ اما راه فکر راه فرعی است

که اگر چه شهر نشینند، اما توفیق فراگیري  بسیاري از افراد جامعه هستند. نیست

ه باز هم درس و بحث را نداشته و ندارند، اما راه موعظه و راه دل و مناجات براي

   19».است

درس عرفان درس محبت است، در حالی که این درس محبت براي افراد «     

 -این جا دل شکسته و تن خسته می. خشن و زورمند و زورآزما کارآمد نیست

و اگر کسی توانست رقّت قلب بیش تري تحصیل کند، سخن دوست در او  خرند

ت چون وزن مغز زن یا حجم مغز در این مقام نمی توان گف. بیش تر اثر می گذارد

  زن کمتر است، او در راه سیر و سلوك یا در راه کمال انسانی و دیگر طرق إلهی 

  . عقب افتاده تر از مرد است
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راه دل اگر قوي تر از راه عقل نباشد، همتاي او است و راه دل انکسار، رقّت،      

دو می گریاند، او در آن کسی که دیرتر می گری. ، گرایش می طلبدمحبت، عاطفه

کالس محبت کمتر موفّق می شودو آن کسی که اهل گریه است، رقیق القلب 

است، اگر بتواند عاطفۀ حیوانی را از محبت انسانی جدا کند و به مرز محبت راه 

به طور طبیعی اگر . ... آن گاه راه براي او در کالس محبت باز است... ، پیدا کند

زنان بهتر از مردها میسر نباشد، ق و حقّ براي صنف محب و محبوب شدن خل

بنابراین همان گونه که جامعه به قهر نیازمند است، به مهر . کمتر از آن ها نیست

نیز محتاج است و آن طوري که جامعه با محبت و نرمش پیشرفت می کند، با 

  20».تندي و خشونت پیشرفت نمی کند

  )سالم اهللا علیها(مه حضرت فاطمۀ معصووالیت تکوینی شواهد 

چنان که اشاره شد هدف این نوشتار ارائۀ شواهد و قرائنی بر مرتبت ایشان و جایگاه والیت 

آن چه در ذیل می آید مشتی از خروار و نمونه هایی از . تکوینی ایشان در نظام آفرینش می باشد

  .والیت تکوینی ایشان می نمایندهدایت خاص و  اموري است که داللت بر 

  ي ایشان در روایات آمدهخصائصی که برا

بنت رسول اهللا، بنت امیر المؤمنین، بنت فاطمۀ و : انتساب صریح به خاندان نبوت و والیت. 1

  ...خدیجۀ، بنت ولی اهللا، أخت ولی اهللا، عمۀ ولی اهللا و 

بعاد القاب و اوصافی که از سوي معصوم به ایشان داده شده و هر یک بیانگر بعدي از ا.2

  :شخصیت ملکوتی ایشان می باشد

من زار المعصومه بقم کمن زارنی؛ هر کس معصومه را در قم « ):ع(امام رضا : معصومه) الف

  : می فرمایند )ره(آیت اهللا بهاء الدینی  21».زیارت نماید، به سان آن است که مرا زیارت نموده باشد

سطۀ آن آتش انسان به وامرحلۀ اول اخالق اسالمی تهذیب نفس خود است، که «

: آن گاه نوبت به تدبیر منزل می رسدو مرحلۀ سوم تهذیب. را از خود دور می کند

کسی است که این  انسان کامل. اداره و تطهیر جامعه و دور کردن آن از آتش است

، انسان که خلیفۀ اهللا است داراي مقام عصمت است. ... سه مرحله را طی کند

  . تامعصمت مطلق و طهارت 

                                                             
 .223 - 222جوادي، همان،  20
21

  .127، همان، ص ؛ منقول از اشتهاردي35، ص5و نیز ریاحین الشّریعه، ج ؛ 68 ، ص3ناسخ التّواریخ، ج 



١٢ 
 

هیچ گونه شرك جلی و خفی در انسان کامل وجود ندارد و در تمام شؤون     

انسان کامل و خلیفۀ اهللا کسی است که با هدایت خاص و دستور . ... معصوم است

خداي تعالی جوامع بشري را به خیر و صالح و ابدیت و انسانیت و صدق و صفا 

مادي و معنوي خود را علیه او  دعوت می کند؛ لکن بشر جاهل همۀ امکانات

کسی می تواند بشریت را اصالح کند، که خودش صالح و پاك . ... بسیج می کند

   22».باشد

سمها فاطمۀ بنت موسی و تدخل بشفاعتها شیعتی إ ...« ):ع(امام صادق :روز قیامتشفیعۀ ) ب

است و با  )علیهما السالم( نام وي فاطمه دختر موسی... الجنّۀ بأجمعهم؛ فمن زارها فله الجنّۀ؛ 

شوند؛ پس هر کس وي را زیارت نماید، براي وي  شفاعت وي همۀ شیعیان من داخل بهشت می

روشن است تنها کسانی در قیامت صاحب شفاعت می باشند که شایستگی الزم،  23».بهشت باشد

عت نمودن؛ وجاهت و قرب در پیشگاه إله؛ از روي علم و یقین به شایستگی فرد، شفا: از جمله

چنان که در زیارت ها و دعاي  24. ...به حقّ و بجا شفاعت نمودن؛ قبول شفاعت از سوي إله و 

  .»یا وجیهاً عند اهللا إشفع لنا عند اهللا«توسل تکرار و تأکید می شود که 

یا «از همین رو است که در زیارت ایشان نیز قبل از تقاضاي شفاعت از ایشان با تعبیر       

عرّف اهللا بیننا و «: تأکید می شود که» شفعی لی فی الجنّۀ، فإنّ لک عند اهللا شأن من الشّأنفاطمۀ ا

، زیرا زیارت و ارتباط در دنیا، مقدمۀ شناخت طرفینی و این شناخت از شرائط و »بینکم فی الجنّۀ

  .لوازم شفاعت در قیامت می باشد

تقاضا می نماید ) ع(ب از حضرت امیر وقتی پدر آیت اهللا مرعشی در خوا :کریمۀ اهل البیت)ج

و فرموده ا به وصیت ایشان، امتناع نموده ایشان بن. را بنمایاند )س(که قبر مخفی حضرت زهراء 

  25»علیک بکریمۀ أهل البیت بقم«: اند

غیر از کبیر  کریم. گان است؛ فرشتۀ مکرّم استاز اوصاف برجستۀ فرشت کرامت«

در فارسی لفظی نداریم که کریم و کرامت را  ...ظاهراً . و عظیم و محترم است

آن وصف ممتاز و برجسته اي است که اگر ما بخواهیم آن را تبیین . ... معنا کند

تقوي محور کرامت . ... ، ناچاریم از چند کلمه استفاده کنیم تا آن را بیان کنیمکنیم

  نیست، نه  انسان کریم گناه نمی کند براي این که با کرامت او سازگار. ... است
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  استبراي این که جهنّم می رود و نه براي این که بهشت برود، بلکه چون انسان 

  26».گناه نمی کند 

عابد و زاهد است که به امید  بانویی با تقوي، بلند همت،داراي مناعت طبع، کریمه: بنابراین    

بزرگواري از لغزش ها بهشت یا ترس از جهنّم عبادت ننموده و به امید جبران عطا ننماید و با 

می گذرد، بیش از تقاضا و بلکه قبل از تقاضا عطا نماید و زائر را با کراماتش متعجب و جذب 

  .می کند

نقل گردیده که همه  )س(پنج روایت در کتب روائی از حضرت معصومه حدود  :محدثۀ عالمه) د

و  )ص(پس از رسول اهللا  )المعلیه الس(محتوایی والي و اثبات والیت بالفصل امام علی  متضمن

  27.نزد خداوند متعال می باشند ،منزلت شیعه و پیروان والیت

؛ »فداها أبوها«: فرمودند) س(به دخترش ) ص(چنان که در موارد متعدد پیامبر اکرم  :فداها أبوها) ر

نزل ایشان یک عده به م. فرمودند )س(به فاطمۀ خود  )علیه السالم(همین بیان را امام موسی کاظم 

 در منزل نبودند، حضرت معصومه )ع(مراجعه و تقاضاي پاسخ به برخی سؤاالت را داشتند، امام 

پاسخ ها ) !!سنّ ایشان موقع شهادت پدر: 10-8(همان سن خردسالی  درسؤاالت را گرفته و  )س(

الت و پاسخ ها را مالقات و جریان را بیان داشتند؛ امام سؤا )ع( امام مراجعت،در . را تحویل دادند

عالوه بر این جریان  28».فداها أبوها؛ پدرش به قربانش برود«: را مالحظه نموده و سه بار فرمودند

داللت بر محدثه و عالمه بودن بیان ارج و قرب این دختر خردسال نزد پدر معصوم خویش، 

  .ایشان نیز می نماید

لبرّه؛ الرّشیده؛ التّقیه، النّقیه؛ الرّضیه؛ المرضیه الطّاهره؛الحمیده؛ ا«: براي ایشان القاب دیگري مثل    

نیز ذکر شده همه داللت بر پاکی و نجابت و درایت و علم و فهم باالي ایشان و بالتّبع » ...و 

قابلیت ایشان براي وصول به مقام والیت تکوینی دارد؛ به خصوص که در اغلب موارد این گونه 

  29.ده اندداده شاوصاف به معصومین نسبت 

، نیز ترتّب ويتوصیه به زیارت ایشان توسط چند معصوم و ورود زیارت نامه براي ) 3

تا آن جا که زیارت ایشان هم ردیف برادر معصوم . این مکرّمه بهشت بر زیارت عارفانه ثواب

  . چنان که در مورد الف، شمارة دو گذشت. قرار داده شده است )علیه السالم(امام رضا شان، ای

  ما یکی روحیم اندر دو بدن    لی و لیلی کیست من        من کیم لی:     دنگویا امام فرموده باش
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  داند آن چشمی که آن دل روشنی است          در میان لیلی و من فرق نیست                      

ز سیطرة معنوي بر قلوب و نیات زائران و بروز و ظهور کرامات و معجزات فراوان ا)4

  : ایشان

تدین به یکی از ادیان آسمانی مالزم با قبول و ایمان به خرق عادت و معجزه «

معجزه . ... معجزه جز مظهري از والیت تصرّف و والیت تکوینی نیست. ... است

بدان جهت صورت می گیرد که به صاحب آن از طرف خداوند نوعی اراده و 

وردگار در کائنات تصرّف کند، قدرت داده شده که می تواند به إذن و امر پر

کوري را بینا سازد و حتّی مرده اي را زنده کند، از نهان عصایی را اژدها نماید، 

  .آگاه سازد

این قدرت و آگاهی براي او تنها از طریق پیمودن صراط قرب و نزدیک شدن     

و البتّه با إذن ...  به کانون هستی پیدا می شود و والیت تصرّف جز این نیست،

بدیهی است که إذن ذات أحدیت از نوع إذن إعتباري و . رخصت ذات أحدیت

إذن پروردگار همان إعطاء نوعی ]... باشد[انسانی نیست که با لفظ و یا إشاره 

نوعی کمال است که منشأ چنین اثري می گردد و اگر خداوند نخواهد آن کمال را 

  30».از او می گیرد

در حکمت و مصلحت نیز مظهر اسماء إلهی است و از قید هوي و از آن جا که ولی اهللا       

هوس و لغو و لهو رسته است، هیچ گاه از این نیرو در راه خالف مصلحت و مشیت تکوینی و 

-پس إعمال آن نیز حکیمانه و خدا . تشریعی إله یا در امور بی فایده و بی مورد استفاده نمی کند

  . ابپسندانه می باشد نه بی حساب و کت

کثرت زوار در پی کثرت دریافت عنایات و کرامات و وجود بارگاه و دستگاه بر مزار ) 5

به » گنجینۀ آثار قم«: معظم بخش هاي کتاب خویشدر دکتر عباس فیض در عین این که : ایشان

 تهو نیز سایر بقاع امامزادگان مدفون در قم پرداخ تاریخ أبنیه و بقاع و مناره هاي حرم مطهر شرح

  :اند؛ إذعان می نمایند که -

هر گاه مقصود آن باشد که به مرور، در اثر توسعۀ ! در این تمجید تحقیر آمیز«

و تزیین ایوان و روضه و ازدیاد شکوه و  قبه و بارگاه) طالکاري(بیوتات و تذهیب 

پس از رحلت جهان افروزتر شده است، این تجلیل  )س( جالل ظاهري، آن حضرت

و نورانیتش به واسطۀ همان ) س(است و ما معتقدیم که مزیت فاطمه دون شأن او 
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مظهر  )س(است و از همین نصوص بر می آید که فاطمه  )ع(نصوصه منقوله از امام 

ملکات فاضله ملکوتی و مجسمۀ خصائل ممتاز انسانی و واصله به مدارج قرب حقّ 

تأثیري نداشته و از وي  بوده است و این تشریفات ظاهریه در مدارج کمال معنوي

  . این شکوه و جالل ظاهري چیزي بر او افزوده نشده است

چنان که اگر نبودند چیزي از او کاسته نمی شد و تربت فاطمه زیر سایبان      

بوریایی با تربتش زیر قبۀ طالیی تفاوتی نکرده است و در هر حال وجود فاطمه 

نکار کرد که إبوده است؛ اما نمی توان  أنوار جهان تاب و جهان افروز مجموعۀ )س(

  31».این ابنیه شکوهمند براي جلب مردم ظاهر بین زیاد مؤثّر بوده است

کشور، به خصوص وقتی در  هنري - شکّی نیست که حفظ و تجلیل از میراث فرهنگی    

این  لکن چنان که اشاره شد نباید. خدمت دین و تدین واقع شده، امري شایسته و بایسته است

؛ بلکه باید آن را به ص مدفون در آن بقعه به حساب آوردرفعت شخ» علّت«امور ظاهري را 

یافت نمی داشتند، نذور خود به این بقاع اگر مردم کرامت و عنایتی دریعنی . نهاد» دلیل«حساب 

نیز حکّام وقت مثل شاهان قاجار گاه اگر  .نمود و این بقاع پیشرفت این چنینی نمیرا نپرداخته 

فریبی  پشتوانۀ الزم را متقبل می شدند، به جهت بهره گیري از اعتقادات خالصانۀ مردم و عوام

   .بوده است؛ لکن آن مقدار هرگز کافی نبوده تا این همه شوکت ظاهري نمود بیابد

، هرگز به خلق نمی داشت )ع( چنان که آن هنرمند ماهر اگر دل در گرو عشق آل طه و یس     

اقدام نمی کرد، به خصوص در  ،و اگر چه در قبال دستمزد کالن ر إعجاب برانگیزيچنین آثا

 -اما آن که تنها در پی این جذبه. زمان هاي قدیم که خلق این آثار بسی صعب و زمانبر بوده اند

ه این بقاع گردد باید بداند کههاي ظاهري متوج :  

  عاقبت ننگی بودعشق نبود عشق هایی کز پی رنگی بود               

دستگیر  )س(اثر نیست و کریمۀ نهفته در این وادي  اگر چه إذعان داریم که همین مقدار نیز بی 

نیات و مشکالت وي نیز خواهد شد و اگر قابلیتی بیابد ممکن است تحت هدایت تکوینی 

  .خویش، به عشق واقعی نیز وي را رهنمون سازد

   !ور نه بلبل چه خبر داشت که گلزار کجا است؟   بوي گل راهنما گشت به بلبل ز نخست  

  !رد ره به کوي دوست       تا شعله سر ز وادي ایمن نمی کشیدبه سعی خود نب )ع(موسی      :نیز

پرداخته و توجه شود که ... به هر حال نباید آن قدر به زرق و برق و آینه کاري حرم ها و      

ه و زیارات، غرق تماشاي این جلوه هاي تجملی دنیوي که زائر به جاي دقّت در مضامین أدعی

نه آن تفریط سلفی ها که هر گونه بقعه سازي و  !!گاه با اسراف و إفراط همراه شده اند بشود
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زیارت را بدعت و حرام می شمارند و نه این افراط ها که سبب دل مشغولی بیش از حد زائران 

    :پس!! می گردد

  !دل از اغیار خالی کن چو قصد کوي ما داري    نظر بر غیر مگشا چون هواي روي ما داري

  صدور کرامات و معجزات عدیده از ایشان) 5

کرامات «ده و به رشتۀ تحریر درآمده و با عنوان امات معدودي از ایشان به ثبت رسیاگر چه کر

د گفت کمتر زائري است که عنایات و توسط آستانۀ مقدسه منتشر شده اند؛ لکن بای» معصومیه

در عین این که عنایت و توجه ألطاف کریمانۀ . الطاف این بانوي کرامت را تجربه نکرده باشد

ایشان کلّ اهل قم و به خصوص اهل علم را تحت پوشش خود دارد و بالیا و مصائب عدیده را 

  . از این سرزمین دور داشته است

  :باشید              شاید که نگاهی کند آگاه نباشید   زیرایک چشم زدن غافل از آن ماه ن

 :صاحبدالن که رسم سخاوت نهاده اند              بی انتظار، هر چه بگفتند داده اند   اما متأسفانه

  بینبه جنّت می گریزد از درت یا رب شعورش می خواهد، قصورش بین؛ خدایا زاهد از تو حور 

  براي خویشود را بهر او خواهد، نه او را از که خ؛ زند با دلرباي خویش الف وفاداريکسی : لکن

راهی ... نوع زائران با معرفت قاصر خویش تنها به امید رفع مصائب و مشکالت و تنگناها و     

می شوند و در نهایت به امید شفاعت در  عقبی و  ود بر خوان گستردة کریمۀ آل اهللازیارت و ور

ن عطیۀ إلهی را می گیرند؛ در حالی که بدون طلب نیز همه رهین الطاف کسب بهشت سراغ ای

این کریمه بوده و زیارت ایشان عالوه بر ایفاء وظیفۀ تولّی و تبرّي، شاید گوشه اي از دیون این 

  .کانال هاي فیض رب العالمین را أداء نماید

  :بی انصافی است       زیرا در دیاري که تویی بودنم آن جا کافی است       آرزوي دگرم غایت

  لب ساقی مرا هم نُقل و هم جام است و هم باده       مدامم از لب ساقی بود اسباب آماده    

سال هر روز بی  60سان آیت اهللا مرعشی نجفی در طول کمتر زائري یافت می شود که به    

 اشتهاردي در مورد ایشان آیت اهللا. باشد )س(هیچ منّت و چشم داشتی اولین زائر حریم آل رسول 

یکبار خودم دیدم که آن بزرگوار، صبح قبل از أذان، عبا را بر سر افکنده و پشت در «: می نویسد

گویی شخص در می نشست؛ با کمال تواضع در انتظار آمدن خدام براي باز کردن ... صحن 

  32». ...باشد پناهنده شده )المسالعلیها (نیازمند دردمندي به در خانۀ حضرتمعصومه 

بخواهد بر حضرتش  عادي وا اسفا اگر کسی بخواهد با این رفت و آمدهاي بی بو و بخار    

  ... پس در صورت تأخیر و !! یا رفع حوائجش محسوب نماید منّت نهد و خود را طلبکار شفاعت
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خود زائر  ،در حالی که آن که محتاج این ارتباط و این تولّا است. دکنلب به گالیه و شکوه باز 

نه آن وارستۀ به خداوند رسیده که مأواي ملکوتی خویش را کسب و در  ؛قاصر و ضعیف است

پس آن که با جهالت از . آستان ربوبی با کمال یقین و اطمینان به سکون و آرامش رسیده است

جا چه به !! این خوان کرامت روي گرداند، خود را دچار خسران نموده، نه اولیاء اهللا را تحقیر

  بارکش غول بیابان شود        هر که گریزد ز خرابات شاه                   : فرموده اند که

اگر چه از سیرة عملی و یا دستور العمل هاي ایشان و حتّی محتواي مناجات ها و در نتیجه     

ایشان از  چیزي به ما منتقل نشده و تنها حرکت تاریخی... راز و نیازهاي شان با رب العالمین و 

با توجه به مطالب فوق عصمت و بالتّبع انسان کامل و  قم به ثبت رسیده است، لکنمدینه تا 

البتّه این بدان معنا نیست که مرتبت ایشان حتماً در همان . خلیفۀ اهللا بودن وي اثبات می گردد

سبب سعه و ضیق  باشد؛ زیرا این رتبه تشکیکی می باشد و همین امر )علیهم السالم(مرتبت ائمه 

فضلّنا «: چنان که قرآن کریم نیز در مورد انبیاء عظام می فرماید. تصرّف ایشان در عالم می گردد

  )55/ 17إسراء: و نیز 2/253بقره( »بعضهم علی بعض

انسان در راه تعالی و قرب به خداوند داراي سیر بی نهایتی است که با آن : توضیح این که    

می پردازد و در هر مرحله جلوه گر اسمی از اسماء اهللا می شود و در سیر به شکل دهی خود 

پس همان مراتب طولیه نیز داراي . همان مرتبه نیز ظهور آن از وي داراي شدت و ضعف است

تشخیص این که فالن رهرو و فالن ولی . عرض عریضی است و همۀ رهروان یکسان نمی باشند

در حالی که در برخی نمودها مثل  علم غیبی و بروز  در کدام مرتبه است بسی دشوار است؛

  .معجزات و کرامات تا حدودي همه مشترك می باشند

لکن این قدر مسلّم است که نهایت سیري که براي یک انسان متصور است از آنِ خاتم     

-راحتی نمی  ولیاء بهأوصیاء و أنبیاء و أسایر رتبۀ می باشد؛ لکن در مورد  )ع(ئمه أو  )ص(االنبیاء 

هر چه . به هر حال سیطرة ولی بر ماسواه تابع مرتبۀ وجودي وي است .توان قضاوتی داشت

  . مرتبۀ وجودي وي سعۀ بیش تري داشته باشد، قدرت تصرّف وي نیز افزون تر می باشد

به همین جهت آن چه در آن شکّی نیست این است که پدر و برادر معصوم شان بر شخص    

مطیع و منقاد محض ایشان بوده و با جان و دل والیت پدر  )س(ت داشته، و حضرت وي نیز والی

إنّ أمرنا صعب مستصعب، « : که چه نیکو فرمایند )علیه السالم(امام علی  .و برادر را پذیرا بوده اند

إمتحن اهللا قلبه لإلیمان؛ معرفت ما بسی دشوار است؛ مگر عبد مؤمنی که  ،یحمله إلّا عبد مؤمنال

و الیعی «: همان جا فرمایند نیز» .خداوند قلبش را براي ایمان آزموده توان تحمل آن را ندارد

 أحالم رزینه؛ حدیث ما را مگر سینه هاي امانت پذیر و خرد هاي استوار حدیثنا إال صدور امینه و
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بیش از این امید آن که لطفش بار دگر مدد رساند و این وجیزه مؤثّر واقع شود تا 33».نگه نمی دارد

  .گرد مطاف حریمش در چرخش نباشیم به سان کبوتران زبان بستۀ حرم، تنها به امید آب و دانه

  حکمت زیارت

 34.ست و شیعه با آن شناسایی می شودمطرح ا فرهنگو یک شعار نزد شیعه به عنوان یک  زیارت

بلکه گروهی به سان . این شاخصۀ آن ها محسوب نمی گردد اگر دیگران نیز گهگاه زیارت نمایند،

سلفی هاي افراطی آن را خروج از توحید و مستلزم شرك و کفر قلمداد می کنند و برخی ابلهان 

اما شیعه با !! آن را به تمسخر و ریشخند می گیرند و گاه آن را با مرده پرستی همطراز می شمارند

 هاو تهدیدی رغم همۀ فشار صومت نداشته و علاقتداء به موالی خویش اعتنایی به این یاوه ها و خ

. و مشکالت این میراث گرانمایه را با خود حفظ نموده و هر روز بر کمیت و کیفیت آن می افزاید

از یکسو و تأکیدات ) خود مزور(این رشد بالندة زیارات مرهون عنایات أولیاء اهللا صاحب مزار 

شدن در اط با کامالن براي کامل موالی دین و علماء عظام از سوي دیگر و عشق و وله فطري ارتب

  .نهاد هر انسانی از سوي سوم است

أولیاء اهللا را مرده اي وجود برزخی  36و نیز بنا به روایات عدیده، 35شیعه بنا به کرائم قرآنی     

نداشته و فاقد راده نمی شمارد که هیچ در کی از پیرامون خود و احوال زندگان ابی تحرّك و بی 

الیت باشند؛ بلکه ایشان را زندگانی می شناسد که با رهایی از قفس تن و خفقان هر گونه فع

دنیوي با سعۀ وجودي خویش قدرت درك و فعالیت مضاعفی را پس از مرگ دریافت نموده اند؛ 

چنان چه ایشان را . پس مناسک زیارتی وي پوچ و بیهوده نیست تا مضحکه و ملعبۀ دیگران شود

لّ در فعل کرامت و معجزه یا شفاعت نمی انگارد تا با زیارت از توحید، مألوه و معبود یا مستق

در منظر شیعه این ها تنها وسائط فیض اند که با إذن إله  .خارج و متّهم به شرك و کفر گردد

   .جلوه حقّ و کانال إعمال فیض و قدرت نمایی حقّ تعالی شده اند و بس

رتباط با مزار أولیاء اهللا براي ات قبور و به خصوص به راستی سرّ این همه تأکید بر زیار      

چیست؟ مگر شیعه در این مناسک چه چیزي یافته که علی رغم همۀ طعنه ها و تهدیدات و جان 

باختن ها، باز هم مشتاقانه و سر از پا نشناخته به این اماکن مقدسه گام می نهد؟ ترتّب این همه 

  زیارت عالوه بر : باید گفت ؟؟؟...و... و ! جهت است؟ ثواب و ترغیب بر استمرار زیارت از چه
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  :تأسی به أولیاء اهللا و زیارت قبور توسط ایشان داراي علل و اسباب ذیل نیز می باشد

  عشق فطري به پاکی و پاکان.1

عشق به کمال و . یکی از ودائع إلهی در نهاد و سرشت هر بشري عشق به کمال و زیبایی است

ز عشق به خداوند متعال و تنفّر از پلیدي ها جلوه اي از اجتناب از طاغوت می زیبایی جلوه اي ا

. بنابر این جذب به یک پاك و به یک کامل در واقع جذب و توجه به خالق آن است. باشد -

-عشق به پاکان و تنفّر از پلیدي ها مستتبع همرنگی با ایشان و پاك و کامل شدن خود زائر می 

  .باشد

  رسالت أداء مزد. 2

 هیچ یک از انبیاء عظام از مردم در قبال أداء رسالت و تبلیغ أجر و مزدي طلب ننمودند؛ لکن نبی

را به عنوان مزد » مودت فی القربی«خاتم به جهت ختم نبوت و لزوم استمرار با خاندان نبوت، 

قل ما «: باشدرسالت مطرح نمودند تا ضامن بقاء دین از یک سو و تعالی بشریت از سوي دیگر 

أسئلکم من أجر إلّا من شاء أن یتّخذ إلی ربه سبیالً؛ بگو من از شما مزدي نمی خواهم مگر این 

   )25/57فرقان(» .که هر که بخواهد راهی به سوي پروردگارش در پیش گیرد

ربی و قل الأسئلکم علیه أجراً إلّا المودة فی الق«: سپس این راه را این گونه تفسیر می نماید     

من از شما مگر مودت با خاندان : من یقترف حسنۀ نزد له فیها حسناً إنّ اهللا غفور شکور؛ بگو

که  نزدیکم مزدي را نمی طلبم و هر آن که نیکویی در پیش گیرد، خداوند بر نیکی اش بیفزاید

روشن است که زیارت و بزگداشت موالید و  )42/23شوري(» .خداوند آمرزشگر و شاکر است

در حیات و ممات، از مهم ترین مصادیق ابراز مودت به ایشان  )علیهم السالم(أقرباء پیامبر اهاي عز

  .که خود به خود مستتبع همرنگی و اطاعت از ایشان نیز می باشد می باشد

  أداء حقّ والیت و امامت. 3

عته و إنّ من تمام الوفاء أنّ لکلّ إمام عهداً فی عنق أولیائه و شی«: فرمایند )علیه السالم(امام رضا 

و  گردن دوستداران و شیعیانش می باشدهم؛ همانا براي هر امامی عهدي بر بالعهد زیارة قبور

زیارت قبور  37».همانا از جمله اموري که این عهد را تمام می نماید، زیارت قبور ایشان است

ام ایشان، دفاع از حریم تشیع و أولیاء اهللا اولین گام أداء سایر حقوق مثل إطاعت، تبلیغ دین و مر

  .می باشد... کیان امامت و

  نعمت مجاورت و بهره مندي از برکات والیت تکوینی ایشاننیز شکر نعمت والیت و . 4

  اسب با موقعیتشکر بایسته آن است که متن. شکر منعم نیز یکی از مطالبات فطري بشر می باشد
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 باید باشد تا شکر و قدردانی محسوب شودمنعم  تشخیص نعمت و شناسایی. و مقام منعم باشد 

ها  و تشخیص این امور و رعایت آن به حساب می آیدتوهین  ،ر باشدکه شک جاي اینه اال ب و

شود صحیح آن نصیب هر کس نمی أداء وفیقو معرفتی شایان است و ت نیازمند درایتی خاص .

هدیۀ نمازي و سالمی، کمترین  نامهحضور بر سر مزار أولیاء اهللا و عرض ادب و قرائت زیارت

از جانب ایشان دریافت  -خواسته یا ناخواسته –تشکّري است که افراد عادي در قبال عنایاتی که 

برکات و عنایات بیش تري  مستتبعدر عین این که خود این تشکّر نیز . می دارند، ابراز می نمایند

  .می باشد

و إذ تأذّن ربکم لئن «: د شکر را چنین ترسیم می نمایدقرآن کریم در آیات عدیده، فلسفه و فرآین

و زیرا پروردگارتان إعالم نموده که اگر سپاس ذابی لشدید؛ إنّ عشکرتم ألزیدنّکم و لئن کفرتم 

- شما فزونی بخشم و اگر ناسپاسی نمایید هرآینه عذاب من دردناك می ) نعمت را بر(دارید، 

   )14/7ابراهیم( ».باشد

 )7/17أعراف: ونیز34/14سبأ(».از بندگان من تعداد کمی شکرگزاراندقلیل من عبادي الشّکور؛و «: لکن    

هذا من فضل ربی لیبلونی ء أشکر أم أکفر و من یشکر فإنّما یشکر لنفسه و من کفر فإنّ ربی «

 نهممرا بیازماید که آیا من شکر می  از تفضّالت پروردگار من است تا) نعمات(غنی کریم؛ این 

و هر آن که قدر داند، پس همانا براي خودش شکر نموده و هر آن که ! یا کفران نعمت می کنم؟

   )40/ 27نمل(» .همانا پروردگارم بی نیازِ بزرگوار می باشد) به منعم آسیبی نرسد، زیرا(کفران نماید 

   )145: و نیز3/144آل عمران(» .و سیجزي اهللا الشّاکرین؛ و خداوند شاکران را پاداش خواهد داد«

شاکران نعمات ) از قانعان و )ع(چون ابراهیم (شاکراً ألنعمه اجتبیه و هداه ألی صراط مستقیم؛ «

بنا به این کرائم  )16/121نحل(» .و او را به راه راست هدایت نمودوي را برگزید ) خداوند(إلهی بود 

بزرگداشت اولیاء اهللا  روحیۀ شکرگزاري عطیه اي إلهی است که نشانۀ بزرگواري خود شخص و

می گرددو ثمرة شکر عائد خود زائر می شود نه نصیب شخص مزور، ... با زیارت و توسل و 

زیرا وي به خدا رسیده و جایگاه خود را در میان ملکوتیان اتّخاذ نموده و شکر یا کفران دیگران 

ات ایشان نصیب زائر نفع یا ضرري براي وي نخواهد داشت، لکن در پی این تشکّر توجه و عنای

  .شده و گره هاي فکري، روحی و مادي وي را می گشاید

   تعظیم شعائر اهللابه حبل اهللا و  اطاعت دستورات إلهی در إیتغاء وسیله و تمسک. 5

یا أیها الّذین امنوا اتّقوا اهللا و ابتغوا إلیه الوسیلۀ و جاهدوا فی سبیله لعلّکم : خداوند متعال فرمایند

تقوا پیشه نمایید و وسیله اي را به سوي وي در پیش نهید ! اي کسانی که ایمان آورده اید تفلحون؛

  )17/57إسراء: و نیز 5/35مائده(» .و در راه او تالش نمایید، امید آن که رستگار شوید

  بحبل اهللا واعتصموا *أنتم مسلمون یا أیها الّذین امنوا اتّقوا اهللا حقّ تقاته و ال تموتنّ و«: نیز فرمایند
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رعایت قواي إلهی را چنان که بایسته است ؛ اي کسانی که ایمان آورده اید ت...جمیعاً و ال تفرّقوا

و به ریسمان  *) تا دم مرگ ایمان خود را حفظ نمایید( نموده و نمیرید مگر این که مسلمان باشید

   )175 - 4/174نساء: و نیز101-3/102آل عمران(» . ...و متفرّق نشوید إلهی چنگ زنید

و من یعظّم شعائر اهللا فإنّها من تقوي القلوب؛ و هر آن که شعائر إلهی را بزرگ دارد، این «    

جمع بندي آیات این است که وسیله اي که انسان مؤمن  )22/32حج(» .نشانۀ تقواي دل او است

ست و این متّقی را به خداوند می رساند، به ریسمان محکمی می ماند که گسستگی در آن نی

که امتحان پس  سبب وحدت امت اسالمی و بزرگداشت شعائر دینی است که جز نصیب پاکان

در روایات عدیده اي که ذیل این کرائم در تفاسیر . از ابتالئات سرافراز بیرون آمده اندداده و 

ل و ریسمان از أهم مصادیق این وسائ )علیهم السالم(مختلف ذکر گردیده، أهل البیت و أولیاء اهللا 

إلهی بوده و زیارت و توسل به ایشان از أهم مصادیق تمسک به این وسائط فیض و بزرگداشت 

  . شعائر إلهی می باشند

  ابراز فرائض تولّی و تبرّي. 6

دو فریضۀ توأمان تولّی به معنی دوستی با دوستان خدا و تبرّي به معنی دشمنی با دشمنان خدا 

بدین جهت که تولّی مستتبع تبعیت . دیگري به نفاق یا تزویر می ماندابراز یکی بدون هستند که 

از روش و منش أولیاء اهللا و این مستلزم طرد و ترك روش و منش أعداء اهللا می باشد؛ پس هر 

بنابراین بی طرفی و بی تفاوتی نیز در . یک مستلزم دیگري بوده، این دو قابل تفکیک نمی باشند

دشمنان خداوند می باشد، زیرا مستلزم میدان دادن به دشمنان و  واقع هم ردیف دوستی با

  .رضایت به ظلم و جنایات این ها است

همین زیارت ها و بزرگداشت موالید و برپایی عزاها و از جمله نمودهاي مهم تولّی و تبرّي      

عن و نفرین و مراسم یادبود این بزرگواران می باشد که همراه با سالم و صلوات براي ایشان و ل

زیرا این دو فروع دین نیز به سان سایر  ،اظهار بیزاري از قاتالن و دشمنان ایشان می باشد

در حالی که ترك . عبادات باید همراه با قصد قربت بوده و در عمل نیز بروز و نمود داشته باشند

  . نایی به أولیاء اهللا نخواهد بوداین مناسک و مراسم چیزي جز بی اعت

  )صلوات اهللا علیهم أجمعین(ه مندي از ذکر خداوند و صلوات بر محمد و آل بهر. 7

چسبانیدن خود به ضریح مطهر و چرخش از اول تا آخر زیارت بر خالف روند معمول عوام که 

و این را اوج زیارت و نشانۀ قبولی زیارت  محسوب شده آن یا حد أقلّ رسانیدن دستی به ضریح

إشتغال به ذکر إله، تالوت : رد تأکید در اماکن مقدسه، اعمال مقدسی مثلمی پندارند؛ اعمال مو

ه ؛ ادعی...قرآن کریم، زیارت نامه مخصوصه و زیارات سه گانۀ جامعه، زیارت امین اهللا و وارث و
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، صلوات بر خاندان نبوت و هدیۀ نماز به ایشان؛ زیارت نیابتی ...متناسب با مناسبت هاي قمري و

  .می باشد ...دعا و استغفار وحقوقان و از ذوي ال

 ،همان گونه که گناهان داراي اثرات وضعی بوده و قلب را تیره و فکر را تاریک می نمایند     

حتّی اگر قاري چندان متوجه مضامین آن ها نباشد، یا حضور قلب نداشته  –این اذکار و ادعیه 

- ار انباشته شده بر قلب و فکر را کم کم می داراي نورانیت خاص بوده و تیرگی و زنگ –باشد 

إنّ «زداید و به دل و فکر جال و نورانیت بخشیده و کفّارة گناهان محسوب می گردد، زیرا 

  )11/114هود(» .رآینه نیکوکاري ها، لغزش ها را از بین می بردالحسنات یذهبن السیئات؛ ه

 با توجه به ترجمه ها مشغول این اذکار گردد اگر قاري و زائر خود آشنا به زبان عربی بوده یا    

که برکات معرفتی و عرفانی مضاعفی نصیب زائر خواهد شد، زیرا زیارتنامه و ادعیه در واقع 

در . مجموعه اي از اهم معارف و اخالق و تاریخ اسالم بوده و دانشگاه انسان سازي می باشند

  :ت صلوات اشاره می شوداین جا به جهت اختصار تنها به گوشه اي از برکا

 -ما نسبت به آن حضرت کمالی عائد نمی صلواتی که ما می فرستیم، از طرف«

. اما براي خود ما یک تقرّبی است که ما از آن راه به کمال نائل می شویم. ... شود

آن است که خدایا رحمتت ] خاندانش و[معناي صلوات فرستادن بر رسول خدا 

وقتی این رحمت بر پیامبر نازل شد، به دیگران . ر نازل فرمارا بر پیامبر و آل پیامب

  . ... هم می رسد، چون او مجراي فیض است

هر گاه حاجتی داشتید، دعایی کردید، چیزي از خدا «: فرمود )علیه السالم(علی     

خواستید، همراه آن یا بعد از آن صلوات بر پیامبر را فراموش نکنید؛ زیرا صلوات 

یک دعایی مستجاب است و چون همراه صلوات، حاجت خود را  بر آن حضرت

خواستید، خداي سبحان این چنین نیست که یکی را برآورده کند و دیگري را 

 )علیه السالم(بدین جهت است که در برنامه هاي آموزندة امام سجاد  ».برآورده نکند

از فرازهاي ادعیه که مثَل أعالي نیایش و دعا را به ما می آموزاند، در بسیاري 

 - هر مطلبی را که آن حضرت از خدا می. ایشان صلوات به چشم می خورد

خواهد، قبل و بعدش صلوات است؛ چون آن اول و آن آخر را خداوند مستجاب 

  38».خواهند فرمود می کند، بین آن ها را هم مستجاب

  تقویت معرفت، ایمان و عشق به اولیاء اهللا.  8

  – دانشگاه انسان سازي بوده و بر معارف زائر می... ت نامه ها، ادعیه و چنان که گذشت، زیار
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مضاعف شدن معرفت و شناخت، سبب تعمیق ایمان شده و تعمیق ایمان، عشق به ایشان . افزایند

عشق و محبت شدید به معشوق، همرنگی با محبوب و . و کماالت ایشان را تشدید می نماید

تهذیب نفس و پالودن آن از آلودگی ها و . ت وي را در پی داردو تالش براي جلب رضای معشوق

  .خبائث، راه تعالی و ترقّی به قرب الهی را بر انسان گشوده و سیر را سهولت و سرعت می بخشد

انسان به قدر محبتش پیدا نکند، محبت پیدا نمی کند و  معرفتانسان تا به چیزي «

علیهم (سعی کنید علی و اوالد علی : گفتند . ...و با محبوبش محشور می شود می ارزد

ذخیره و یکی از ارکان اصلی ] که[این دوست داشتن . را دوست داشته باشید )السالم

. ... دین به نام والیت است، تنها آن ها را به عنوان سرپرستی قبول کردن نیست

م؛ این سخن از تجلیل و تکریم قانونی نیست که هر چه آن ها گفتند، ما اطاعت کنی

   . ...مرحلۀ اول پیروي است

همۀ کارهاي ما که . استدوستی بی معرفت میسر نیست و معرفت باطن عبادت      

اگر محبتت محبت . ... صبغۀ عبادي دارد، باید به این باطنش که یقین است برسد

چگونه ممکن است دوست آن ها باشی و . صادق است، با محبوب خود محشوري

. دوستی نیست، بلکه تمنّی است اطاعت دوستی منهاي! انجام ندهی ؟ کار آن ها را

محبت . باشدکار را به عهده بگیرد و تصمیم گیرندة محض زمام محبت آن است که 

چگونه ممکن است محبت باشد و انسان به میل خود . است مرحلۀ عالی ارادهآن 

  39» !عمل بکند، نه به رضاي محبوب؟

یاء اهللا، گفت و گو و راز و نیاز، تالوت قرآن، زبان گشودن به أذکار و در کنار اولبودن     

و دل سپردن به مضامین این ها و یادآوري زندگینامه و سیرة این ... زیارتنامه ها و ادعیه و 

، اثري شگرف در ثبوت ایمان و تقویت روحیۀ صبر و استقامت در راه خدا و نیز تحمل بزرگواران

مالزمت با ایشان بر تعمیق معرفت و ایمان می افزاید و . دارا استدنیوي مصائب و مشکالت 

برعکس دوري از ایشان ممکن است به مرور سبب فراموشی مرام ایشان و تضعیف ایمان و روحیۀ 

  . صبر شود

و تخصیص هر یک از ایام هفته به  -اگر چه از راه دور –تأکید بر زیارت و ارتباط با ایشان     

همه به جهت این است که شیعه همیشه خود را در کنار ... زیارت خاص براي هر روز و  ایشان و

و در منظر ایشان ببیند و مراقب عملکرد خود بوده و بر معرفت و محبت و بالتّبع بر همرنگی خود 

این بیعت . است عهد جدید با والیت و مرام ایشان سالم مجدد در واقع بیعت و. با ایشان بیفزاید

  .خود تعهدآور است و جلو خود محوري و تبعیت از هوي و هوس را می گیرد ،و عهد
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  اتّخاذ الگوهاي برین حیات دنیوي و اخروي. 9

حس تقلید و یکی از نعمت هاي بزرگی که نردبان ترقّی و وسیلۀ تکامل است، «

د از است و اگر بشر بدون این حس آفریده شده بو پیروي از رفتار و کردار دیگران

افرادي . ... بسیاري از مواهب که از راه پیروي دیگران به دست می آید، باز می ماند

که شخصیت آنان به طور کامل شکل نگرفته و در روح و روان آن ها خألي وجود 

این غریزه اي است که . برسند مقامیدارد می توانند از طریق پیروي از دیگران به 

 کسیي از دیگران وادار می سازد و مهم نیست که از انسان ها خواه ناخواه به پیرو

گفتار و کردار چه فردي ! پیروي نماییم؟ چه کسیپیروي کنیم؛ مهم این است که از 

یکی از آشکارترین پدیده هاي دورة  ! ...قرار دهیم؟ مدل زندگی و الگوي خودرا 

 طباق رفتارکعبۀ انقهرمان منتخب، . می دانند قهرمان پرستیجوانی و بلوغ را 

  40».نوجوان است

  : نامیده شده که سه دسته می باشند» أئمه«الگو و نمونه و مد در اصطالح قرآنی 

گروهی که هم خود مهتدي اند و هم دستگیر دیگران هستند و سایرین را نیز به راه درست . أ

ار دادیم که طبق امر و جعلناهم أئمۀ یهدون بأمرنا؛ و ما ایشان را پیشوایانی قر«: هدایت می نمایند

  ) 21/73أنبیاء(» .ما هدایت می کنند

: نمایند پیشوایانی که هم خود گمراه اند و هم دیگران را گمراه نموده و با خود راهی جهنّم می.ب

 -و جعلناهم أئمۀ یدعون إلی النّار؛ و ما ایشان را پیشوایانی قرار دادیم که به جهنّم دعوت می«

  )28/41قصص( ».کنند

: گروهی که خود در سیر و حرکتند، لکن هنوز به مقصد نهایی نرسیده و ذکرشان این است که. ج

تجعلنا فتنۀ للقوم ربنا و ال «: نیز )25/74فرقان(» .و اجعلنا للمتّقین إماماً؛ و ما را پیشواي متّقین قرار ده«

  )5/ 60ممتحنه :و نیز 10/85یونس( ».مایۀ عبرت قوم ستمکار قرار مدهرا الظّالمین؛ و ما 

موجب نجات و ) صلحاء و متّقین(و جیم ) أولیاء اهللا(اقتداء و الگوگیري و تبعیت از گروه الف 

  .سبب خسران و تباهی است...) کفّار و ظالمین و(الگوگیري و پیروي از گروه ب 

یوم یعض «: پیروان گروه دوم از مصایق این گروه اند که در قیامت از همه بازنده تر می باشند    

لقد أضلّنی *یا لیتنی لم أتّخذ فالناً خلیالً*یا لیتنی اتّخذت مع الرّسول سبیالًالظّالم علی یدیه یقول 

و قال الرّسول یا رب إنّ قوم اتّخذوا هذا *و کان الشّیطان لإلنسان خذوالً عن الذّکر بعد إذ جائنی

اي کاش راهی را در پی رسول : دالقرآن مهجوراً؛ روزي که ظالم دست خود را گزیده، می گوی

                                                             
40

  .353-351سبحانی، جعفر، سیماي انسان کامل در قرآن، صص   



٢٥ 
 

هرآینه پس از آن که ذکر برایم !*اي کاش فالنی را دوست خود نمی گرفتم!* پیش می گرفتم

: گوید)نیز شکوه کنان(و رسول !*حاصل آمد، وي مرا گمراه کردو شیطان پست کنندة انسان است

  )30- 25/27فرقان(» !را رها کردند] صامت و ناطق[قوم من قرآن ! پرودگارم

قرآن و (پیامبر و خاندانش قرآن ناطق و جلوه گر تام قرآن کریم بوده و این دو که از آن جا       

با مهجور دو ثقلی هستند که از هم تفکیک ناپذیر می باشند، مهجور نهادن قرآن کریم ) عترت

ل انسان بدون دیگري نمی تواند به طور کام ،راه اند و تمسک به یکینمودن عترت همطراز و هم

یک مفسر و مبین دیگري محسوب شده و نقاط مبهم هر  هربه خصوص که . را به قرب إله برساند

  .یک را دیگري روشن می نماید

. أئمۀ طاهرین فقط به قرآن قابل تشبیهند و قرآن نیز فقط به آن ها تنظیر می شود«

. ن در مساسو باطن آن ها با باطن قرآ ظاهر آن ها با ظاهر قرآن در تماس است

عترت و بهترین معرّف  )ع(بدین ترتیب بهترین مبین قرآن کریم عترت طاهره 

، قرآن کریم است؛ چون آنان عالم به حقائق قرآن و قرآن سند صدق )ع(طاهره 

آنان قرآن مجسم و قرآن شناسنامه شخصیت . گفتار و صداقت کردار آن ها است

  . آن ها است

پرسید؛ عایشه  )ص(وارد شد و از اخالق رسول اکرم سعد بن هشام بر عایشه     

اخالق رسول اهللا همان قرآن بود؛ «: گفت. بله: گفت» آیا قرآن می خوانی؟«: گفت

که به منزلۀ جان رسول  )ع(ن در بارة علی خاین س »القرآن )ص(رسول اهللا  لقُکان خُ

د هستند، نیز نفر نور واح که مجموع این چهارده )ع(است و سایر ائمه  )ص(خدا 

  41». ...جاري می شود

وقتی قرآن کریم سیرة عملی همۀ أولیاء اهللا باشد، اقتداء به یکی عین اقتداء به سایرین است و       

اگر تفاوت هاي جزئی در روش و منش اجتماعی ایشان مالحظه شود، صرفاً متوجه اقتضائات 

پس اقتداء به روش و منش . استزمانه و حکمت هاي پیش آمده در پی حوادث روزگار بوده 

نیز همان اقتداء به معارف قرآنی و سیر و سلوك پدر و برادر ایشان  )س(امثال حضرت معصومه 

الگوي تمامی زنان و مردان مؤمن معرّفی  )علیهما السالم( وقتی در قرآن کریم آسیه و مریم. می باشد

سالم اهللا علیهما () حضرت معصومه(یبه طریق أولی حضرت فاطمۀ کبري و فاطمۀ ثان 42می گردند؛

     43.نیز الگوي تمامی مردان و زنان آزادة جهان و به خصوص پیروان مذهب تشیع می باشند )السالم
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  آرامش روحی و روانی. 10

شهرت یافته و اصطکاك هاي زندگی صنعتی و ماشینی از » بحران روانی«عصر حاضر، به دوران 

از سوي دیگر؛ نیز  و زندگی کالن شهرها یگر با پیشرفت صنایعیک سو و دوري انسان ها از یکد

گسترش صنعت ارتباطات و امکان ارتباط از راه دور، بر کم شدن روابط صمیمانه انسانی و انس و 

نبود . همین امر بحران روانی را روز به روز تشدید می نماید. الفت با همدیگر دامن زده است

و نبود راهگشایی براي حلّ مشکالت، معضل مهمی است که  گوش شنوا براي شنودن درد دل ها

  . انسان مادي یا بریده از أولیاء اهللا راه حلّی براي آن در پیش ندارد

رفتن به زیارتگاه ها و خالی کردن عقدة دل و به زبان آوردن ناگفته هایی که بر دل سنگینی      

ترین کسان خویش در میان نهد؛ گریه و زاري و د و فرد نمی تواند آن ها را حتّی با نزدیک نمی کن

بخشش  گشودن عقدة دل از راه تضرّع و إنابه به درگاه حقّ تعالی؛ درخواست شفاعت براي

سبب سبکی روح و آرامش روحی و روانی ... رفع حوائج دنیوي و عذاب اخروي و  گناهان و

  . ی در برابر مشکالت می نمایدزندگی و شکیبایگشته و زائر را با یک دنیا امید روانۀ ادامۀ 

با روا شدن حاجت و حلّ مشکلش، عشقش به أولیاء اهللا بیش تر شده و بر الگوگیري از ایشان      

با تصرّف والیی ایشان، دست از آلودگی ها شسته و راه خیر و صالح را در . ترغیب می گردد

 ي رسیده و توان ادامۀ مسیربا این روند روز به روز به آرامش روانی بیش تر. پیش می گیرد

انقالب روحی به او حیات مجدد، بلکه حیات طیبه عنایت . و استقامت بر آن را می یابد زندگی

  .این حیات طیبه سعادت دنیوي و اخروي وي را تضمین خواهد نمود. می نماید

   ترویج مکتب تشیع از راه زیارت .11

وقتی کودك از . یتی کودکان و نوجوانان می باشندپدر و مادر برترین و نزدیک ترین الگوي ترب

را از والدین فرا ... وقتی که چشم باز می کند، گهگاه خود را در این اماکن ببیند و نحوة زیارت و 

گیرد، این روش در خاطرة وي به سان نقش بر سنگ، ماندگار گشته و بر روحیه مذهبی وي می  -

هدة انبوه زائران دلبلخته، به زیارت ترغیب و تشویق شده و هم چنین دیگران نیز با مشا. افزاید -

  .از این طریق تشیع سینه به سینه به نسل هاي بعد منتقل و گسترش و نفوذ بیش تري خواهد یافت

وجود وسائل تفریح کودکان در جنب این زیارتگاه ها و امکان بازي و سرگرمی براي ایشان و     

نباید به زیارت بردن کودك . بر این جذبه ها خواهد افزود... و  نیز خرید سوغات براي اطرافیان

. همراه با خشونت یا خستگی و دلزدگی همراه گردد و إال ممکن است نتیجۀ معکوس به بار آورد

طوالنی شدن زیارت براي کودکان غیر قابل تحمل و سبب دلزدگی می شود، به خصوص اگر با 

هم چنین همراه بردن کودکان نباید سبب سر و . اه گرددهمر بی اعتنایی والدین نسبت به وي

  .صداي زیاد، نجس شدن یا کثیف شدن این اماکن مقدس بگردد
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  تأدیب به أدب زیارت. 12

حضور در برابر دیگران . زیارت بزرگان نمودن یک رسم دیرینه و بلکه نیاز روحی انسان می باشد

شخصیت کسی باشد که وي در محضرش  مستلزم رعایت أدب حضور است که باید متناسب با

أشهد أنّک تسمع «: به خصوص که زائر اقرار دارد که ،حضور در زیارتگاه ها. شرفیاب شده است

 -نیازمند رعایت أدب حضور در محضر این بزرگواران می ،»کالمی و تري مقامی و ترد سالمی

به صورت  تار به جهت اختصار،براي آداب زیارت امور عدیده اي ذکر شده، که در این نوش. باشد

  :فهرست وار، تنها به أهم آن ها اشاره می گردد

  ورود با طهارت و وضو، که بهتر است همراه با غسل زیارت باشد؛. 1

  ؛...تظاهر و ریا در موقع زیارت و دعا و  مداشتن قصد قربت و نیت خالص و به عبارتی عد. 2

  به سایر زائران؛... مت و فشار و ورود با أدب و با طمأنینه و عدم مزاح. 3

  خواندن إذن دخول و قدري درنگ و تأمل قبل از ورود؛. 4

  ؛...درنگ و تأمل در حرم و اشتغال به زیارت نامه و هدیۀ نماز و دعا و . 5

؛ براي این امور مکان هاي دیگر انتخاب ...پرهیز از حرف ها و اشتغاالت دنیوي و بیهوده و . 6

       !!شوند

غیبت، تهمت، تحقیر و طعنه به سایر زائران، عصبانیت و تندي با دیگران، : ، مثلانپرهیز از گناه .7

  ؛...إختالط با نامحرمان، نگاه آلوده و مغرضانه به نامحرم و

  خروج مؤدبانه و همراه با سالم وداع از زیارتگاه؛.  8

  قصد رجوع مکرّر و با قصد قربت به آن زیارتگاه؛. 9

  44. ...11اطراف اماکن مقدسه؛ شهرهاي زیارتی و به خصوص ت حرمت حرم در رعای. 10

اللهم إنّی أسئلک أن تختم لی بالسعادة، فال تسلب منّی ما أنا فیه و ال حول و القوة إال باهللا «

اللهم استجب لنا و تقبله بکرمک و عزّتک و برحمتک و عافیتک و صلّی اهللا علی . العلی العظیم

  »و آله أجمعین و سلّم تسلیماً یا أرحم الرّاحمینمحمد 

  

  »فهرست منابع و مآخذ«

  . .ش1342ي،معزّ کاظم دمحم: ت کریم، قرآن

  . 3،80چ قم، ه،ائم نشر دشتی، دمحم: ت البالغه، نهج

  .)نکته هایی از آیت اهللا بهاء الدینی( اسدي، اکبر، نردبان آسمان،

                                                             
44

  ... .محدثی، جواد، زیارت؛ و نیز رکنی،محمد مهدي، شوق دیدار؛ مفاتیح الجنان، قسمت زیارات و. ك.ر 
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  ،بحرانی، تحف العقول عن آل الرّسول

  جوادي آملی، عبداهللا، زن در آینۀ جمال و جالل، إسراء، قم،

  .، تحریر تمهید القواعد، إسراء، قم--- ----------- 

  .------------- ، حکمت عبادات،----- ---------

  . -------------- ، أسرار عبادات،--- -----------

  . -------------- ، والیت علوي،--- -----------

  . ------------- صارة خلقت، ، ع--- -----------

.------------- ، انسان در قرآن، --------------   

1382 قم، اسراء، ،3 و 5ج مقربان فناي ادب ، -------------   

  1372 تهران، رجاء، اسالم، در انسان ،-------------- 

  .1386 قم، اسراء، والیت، شمیم ،-------------- 

  .1386 تهران، رجاء، قرآن، در والیت ، ----------- ---

.ق 1416 قم، البیت، آل سهمؤس ،...  یعهالشّ لوسائ حسن، بن دمحم عاملی، حرّ  

   -محمد، حضرت معصومه و شهر قم، حکیمی، 

  .4،71چ قم، اسالمی، تبلیغات دفتر ،سبحانی، جعفر، سیماي انسان کامل در قرآن

  تر جمال موسوي، دک: صدر، محمد باقر، خالفت انسان و گواهی پیامبران، ت

  . - ،1فیض ، عباس، گنجینۀ آثار قم، ج

  . - قمی، إبن قولویه، کامل الزّیارات، 

  . -قمی، شیخ عباس، تتمۀ المنتهی، 

  .65 تهران، االسالمیه، دارالکتب کافی، اصول یعقوب، بن دمحم کلینی،

  کیا شمشکی، أبوالفضل، والیت در عرفان، 

  . .ق 1403 بیروت، سۀالوفاء،مؤس وار،ناأل بحار باقر، دمحم مجلسی،

  محدثی، جواد، زیارت

  محمد بیگی، الیاس، فروغی از کوثر

  . 2،84نشر اخالق، قم،چ فاطمۀ دوم،) س( محمدي اشتهاردي، محمد، حضرت معصومه

  مختاري، محمد حسین، امامت و رهبري، 

  .72،تهران صدرا، کامل، انسان مرتضی، مطهري،

  .65، تهران صدرا، ها، والیت و والءها ،------------ 
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گزارش سخنرانی ها و (، )س(مؤسسۀ فرهنگی کوثر والیت، تجلّی در حضرت فاطمۀ معصومه 
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