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فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی 

مقاله پژوهشی

سال دهم، شماره 38، تابستان 1401

دریافت: 1400/5/27  پذیرش: 1400/6/21
امیر جوان آراسته1 ، اصغر نوروزی2 ، حبیب الله کیخا3  

چکیده 

خدمــت و خدمت گــزاری از موضوعــات ارزشــمندی اســت کــه در منابــع عرفانــی از آن بــا عنــوان خدمــت 
ــا کامل تریــن آن هــا یعنــی ولــی خــدا و انســان کامــل  ــه مشــایخ و بهره منــدی از وجــود مرشــد و مــراد ت ب
یــاد شــده اســت. در ایــن پژوهــش کوشــیده ایم بــه روش توصیفــی  تحلیلــی، حقیقــت خدمــت و درجــات 
آن را بــا رویکــردی عرفانــی بیــان کنیــم و کارکردهــای ســلوکی آن را در آســتان مبــارک معصــومg روشــن 
ســازیم. خــادم، متخــادم و مســتخدم، درجــات خدمــت در عرفان انــد کــه در میــان آن هــا »خــادم«، محبوب 
مخــدوم و مقــرون بــه قــرب حضــرت حــق اســت. بــر اســاس ایــن پژوهــش، در ســیر ســلوکی عرفانــی بــه 
مــدد معصــومg در جایــگاه انســان کامــل، خدمت گــزاری »خــادم«، می توانــد بــه فنــای او در مخــدوم 
تــا بقــای بعــد از فنــا و دســتگیری و ارشــاد خلــق منجــر شــود. شــرط ایــن ســلوک، معرفــت بــه مقــام انســان 
کامــل، اطاعت پذیــری، عشــق ورزی، ارادت و حضــور قلــب در محضــر معصــومg اســت کــه خــادم را از 

نظــر رفتاری اخالقــی و عملــی شــبیه مخــدوم می ســازد.
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مقدمه

ــه  ــیدن ب ــالک راه را در رس ــه س ــت ک ــوری اس ــه ام ــق از جمل ــه خل ــزاری ب ــت و خدمت گ خدم
مطلــوب کمــک می کنــد و راه او را آســان می ســازد. بهتریــن نمونــۀ خدمت گــزاری نیــز در خدمــت 
ــد  ــه عنــوان مصــداق انســان کامــل جلوه گــر می شــود؛ خدمتــی کــه می توان ــه معصــومg، ب ب
زمینــۀ طــی مراحــل ســلوک عرفانــی را در محضــر آن ولــی اللــه اعظــم فراهــم کنــد. خــادم بــه قصد 
تقــرب الــی اللــه، همــۀ وجــود و دارایــی اش را تقدیــم انســان کامــل و محبــوب و مطلــوب ایشــان 
می کنــد. در ایــن میــان چــون قصــد او از خدمــت همــراه بــا شــفقت و منفعت رســانی بــه خلــق، 
فقــط رضــای الهــی اســت، پــس در واقــع خدمــت بــه خــدا می کنــد؛ چراکــه خدمــت بــه چکیــده و 

ــه خــدا به شــمار می رود)کلینــی، 1407ق، ج2: 196(. ــم، خدمــت و تقــرب ب عصــارۀ عال

نگارنــدگان در ایــن نوشــتار کوشــیده اند بــا بررســی منابــع عرفانــی و بهره گیــری از آن هــا، 
خدمت گــزاری تــوأم بــا تصفیــه و خلــوص نفــس را در قالبــی ســلوکی بــرای خــادم تبییــن کننــد. 
ــط  ــانی، فق ــرۀ نفس ــن به ــدون کم تری ــق و ب ــاز خل ــع نی ــدف رف ــا ه ــزاری ب ــیوۀ خدمت گ ــن ش ای
بــرای جلــب رضــای مخــدوم و تقــرب بــه خداســت. در ایــن تحقیــق، خــادم پــس از حفــظ و تقویــت 
مؤلفه هــای خدمــت، بعــد از مقــام فقــر و فنــا بــه مرحلــۀ دســتگیری و ارشــاد خلــق و بقــای بعــد از 
فنــا می رســد. ایــن جایــگاه گرچــه اختصــاص بــه انبیــا و اولیــای الهــی دارد، امــا بــا بهره گیــری 
ــم  ــان ه ــروان ایش ــان و پی ــرای محب ــر ب ــطحی رقیق ت ــد در س ــم، می توان ــای عظی از آن ظرفیت ه

ــد. ــر باش امکان پذی

 انبیــای الهــی از حضــرت آدم g تــا خاتــم االنبیــاn در خدمت گــزاری بــه خلــق همــواره الگــو 
بوده انــد و در ایــن راه رنــج فــراوان برده انــد. آنــان بــرای راهنمایــی و هدایــت انســان ها لحظــه ای 
از خدمــت غافــل نبودنــد تــا جایــی کــه گاه نزدیــک بــود از انــدوه زیــاد بــرای خلــق، جانشــان را 
از کــف بدهند)کهــف، 6(. ایــن دغدغه هــا، ایثارگری هــا و جان فشــانی ها بــرای دســتگیری و 
ارشــاد، گونــه ای از خدمــت بــه خلــق بــود. عرفــا نیز بــرای اولیــا، پیــران و مشــایخ، مراتبــی همچون 
اقطــاب، نقبــا، اوتــاد، ابــرار، ابــدال و اخیــار قائــل بوده انــد؛ امــا در هــر دوره، فقــط یــک  نفــر را بــه 
ــمار  ــم به ش ــردش عال ــور گ ــر و مح ــۀ عص ــه، یگان ــر از هم ــه باالت ــناخته اند ک ــب می ش ــوان قط عن
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می رفتــه اســت)زرین کــوب، 1377: 92(. در میــان اولیــا و مشــایخ از اهــل معرفــت می تــوان بــه 
ابوســعید ابوالخیــر، خواجــه عبداللــه انصــاری، ابوعبداللــه محمــد بــن  خفیــف شــیرازی، ابوحامد 
محمــد غزالــی و... اشــاره کــرد کــه همــواره بــرای خــود مریدانــی در خدمــت داشــته اند و اصــول و 
فنــون طریقــت و حتــی خدمــت بــه مشــایخ و خدمــت بــه خلــق را بــه ایشــان تعلیــم می داده انــد.

در بیــوت مطهــر معصومیــنb بزرگانــی چــون ســلمان فارســی، کمیــل بن زیــاد، میثــم تمــار، 
فضــه، قنبــر، مالــک اشــتر و اباصلــت از وجــود مبــارک آنــان کســب فیــض کرده انــد. بعضــی از آنان 
چــون ســلمان فارســی، کمیــل، مالک اشــتر و اباصلــت، اگرچــه از اصحــاب و یــاران نزدیک معصوم
g بودنــد، بــا ایــن حــال افتخــار خدمت گــزاری آن هــا و مهمانــان و مراجعانشــان را نیز داشــته اند. 
اکنــون نیــز در آســتان های منــور و مراقــد مطهــر آن ذوات مقدســه، خادمــان مخلصــی هســتند کــه 
در محضــر آن بزرگــواران، بــه رفــع حوائــج، مشــکالت، رتق وفتــق امــور و رســیدگی بــه مراجعــان و 
مهمانــان آن حضــرات می پردازنــد. هــدف ایــن پژوهــش، تبییــن حقیقــت خدمــت، درجــات و نیــز 
کارکردهــای ســلوکی آن اســت کــه می کوشــیم آن را در قالــب پاســخ بــه ایــن دو ســؤال بیــان کنیــم:

ــه و درجــات آن چیســت؟ 2. ایــن نــوع خدمــت در آســتان معصــومg چــه  1. خدمــت عارفان
ــادم دارد؟ ــرای خ ــاوردی ب ره

پیشینۀ پژوهش

خدمت گــزاری بــا هــدف رســیدن بــه ســعادت و جلــب رضایــت الهــی، مــورد تأکیــد اســالم اســت 
ــه ایــن  ــز ب ــی نی ــه آن اشــاره شــده اســت. همچنیــن پژوهش هــای گوناگون ــات ب و در قــرآن و روای
ــاب  ــری)1391(، در ب ــری خض ــت از: می ــارت  اس ــا عب ــن آن ه ــه مهم تری ــد ک ــوع پرداخته ان موض
اهمیــت خدمــت بــه زائــران از دیــدگاه اســالم؛ علــوی)1393(، بــا موضــوع معرفــی جــون، غــالم 
امــام حســینg و بیــان ویژگی هــای خادمــی ایشــان؛ مردیهــا بــا موضــوع آسیب شناســی 
برخوردهــای اجتماعــی خادمــان و بیــان ویژگی هــای خــادم مســجد؛ نیلی پــور )1396(، در بــاب 

ــوی.  ــر رض ــرم مطه ــزاری در ح آداب خدمت گ
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ــه  ــت ک ــده اس ــر درآم ــتۀ تحری ــه رش ــت، ب ــوع خدم ــا موض ــز ب ــی نی ــن، مقاله های ــر ای ــزون ب اف
ــودن  ــی ب ــوع اخالق ــا موض ــفیان )1383( ب ــرد: یوس ــاره ک ــن دو اش ــه ای ــوان ب ــه می ت از آن جمل
ــوع  ــا موض ــدی )1397( ب ــمندی آن؛ آخون ــای ارزش ــالم و معیاره ــدگاه اس ــانی از دی خدمت رس
بررســی خدمت گــزاری از نــگاه قــرآن و معصومیــنb و ارزش خدمت رســانی روحانیــان محتــرم. 
در همــۀ ایــن آثــار، موضــوع »خدمــت« بــه معنــای عــام آن در نظــر گرفتــه شــده و ناظــر بــه خدمــت 
بــه خلــق از نــگاه اهــل بیــتb بــوده و هیــچ کار مســتقلی در بــاب خدمــت بــه معصــومg و در 

آســتان ایشــان بــا رویکــرد عرفانــی منتشــر نشــده اســت.

۱. حقیقت خدمت

ــاری رســاندن، مســاعدت کــردن و ســود رســاندن  ــه معنــای کار کــردن، ی »خدمــت« در لغــت ب
ــا خدمتــش  ــه آن  کــس کــه خدمــت می کنــد »خــادم« می گوینــد؛ چــون ب ــه دیگــری اســت. ب ب
گــرد مخــدوم طــواف می کند)ابن فــارس، 1404ق، ج 2: 163؛ بســتانی، 1375: 358(. در زبــان 
عربــی نیــز کلمــه »الَخــَدِم« بــه معنــای غــالم یــا کنیــز اســت)ابن منظور، 1414ق، ج 12: 166(.

ــق  ــدس ح ــود مق ــری وج ــه تعبی ــم را ب ــزار عال ــوان اول  خدمت گ ــاید بت ــت، ش ــینۀ خدم در پیش
ــوان  ــان به عن ــوص انس ــم را مخص ــم، عال ــرآن کری ــمار ق ــات پرش ــق آی ــه طب ــت ک ــی دانس تعال
موجــود برتــر خلــق و اســباب و لــوازم زندگــی او در دنیــا و آخــرت را بــرای او فراهــم کــرده اســت؛ 
بــاِت  یِّ ْمنــا َبنــی  آَدَم َوَحَمْلناُهــْم ِفــی اْلَبــرِّ َواْلَبْحــِر َوَرَزْقناُهــْم ِمــَن الطَّ چنانکــه مطابــق آیــۀ »َوَلَقــْد َکرَّ
ــْن َخَلْقنــا َتْفضیال«)االســرا، 70(، بــرای فرزنــدان آدم در خشــکی و دریــا  ْلناُهــْم َعلــی  َکثیــٍر ِممَّ َوَفضَّ
مرکــب تهیــه و از غذاهــای لذیــذ و پاکیــزه روزی قــرار داده شــده اســت. ایــن ســیطرۀ انســان بــر 
آســمان ها و زمیــن بــرای عبــادت و بندگــی او نشــانۀ ایــن خدمــت الهــی اســت. از طرفــی به انســان  
نیــز تأکیــد شــده کــه خدمت گــزاری را از راه هــای گوناگــون ماننــد انفــاق بیــن خــود رواج دهنــد و 
بــا خدمــت و دســتگیری از دیگــران بــا مــال و قلــم و زبــان و قــدم، نیازهــا و گرفتاری هــای یکدیگــر 
را برطــرف کنند)بقــره، 273؛ حشــر، 8( و این هــا همــه خدمــت عــام اســت، امــا در اصطــالح عرفــا 
کــه بــه حقایــق باطنــی پدیده هــا نظــر دارنــد، خدمــت، تــالش بــرای یــاری رســاندن یــا رســیدگی 
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ــی از  ــود را منت ــت خ ــادم، خدم ــه خ ــت ک ــز آن اس ــره اش نی ــظ و به ــد و ح ــه را گوین ــق الل ــه خل ب
ســوی خــدا و حقــی بــرای او ببینــد. ایــن ســنت خداســت بــا اهــل ســلوک کــه بارقه هــای انــوار 
ــدن  ــد کــه همــۀ همتشــان خــدا باشــد و از دی ــر اهــل ســلوک می تاب معرفتــش تنهــا هنگامــی ب
ــار  ــت در کن ــاء، خدم ــاِن ابن عط ــانی، 1426ق، ج 2: 530(. در بی ــی شوند)کاش ــود فان ــل خ عم
ــدادی، 1425ق: 96؛  ــت)الجنید بغ ــم اس ــی عل ــه تنهای ــود ب ــت، خ ــادت و عبودی ــت و عب معرف
مکــی، 1424ق: 59(. گاهــی همــۀ مکتــب عــارف را بخشــش و ایثــار و تشــرف بــه خدمــت اخیــار 
دانســته اند)ابو نعیــم اصفهانــی، ج 2: 61( کــه منظــور، خدمــت بــه اولیاســت. در ســخن ابونعیــم 
هــم می خوانیــم: »َحْســُبَك ِمــَن اْلُدنَیــا َشــْیَئاٍن: ِخْدَمــٌة ولــیٌّ َوُصْحَبــٌة َفِقْیــٌر« )ابونعیــم اصفهانــی، 
ج 10: 354(. در منابــع عرفانــی خدمــت بــه پیــران، مشــایخ و اولیــا از ارکان ســلوکی مریــدان بــوده 
ــابی  ــه آداب اکتس ــایخ را از جمل ــت مش ــرای خدم ــع ب ــرص و ول ــلمی، ح ــه س ــت؛ به طوری ک اس
عارفــان می شمرد)الســلمی، 1414ق: 163( و در جــای دیگــری آن را از نشــانه های عــارف بیــان 
می کند)همــان: 309(. تــا زمانی کــه ایــن خدمــت بــرای رضــای خــدا باشــد، خدمــت به خداســت 
و دنیــا در خدمــت کســی اســت کــه بــه خــدا خدمــت می کنــد؛ چنان کــه اگــر بــه دنیــا خدمــت 
کنــد دنیــا او را خــادم خویــش می سازد)مســتملی بخــاری، 1363، ج 5: 1844؛ مکــی، 1417ق، 
ج 2: 50(. از ایــن رو حقیقــت خدمــت را بایــد بــزرگ داشــت کــه گفته انــد: »خــوار داشــتن خدمت، 
خــوار داشــتن مخــدوم است« )مســتملی بخــاری، 1363، ج 5: 2281( و تــرک تقصیــر در خدمت، 
نشــانه بندگی)الخرگوشــی، 1427ق: 174( و مراعــات آن از نشــانه های عبودیــت به شــمار 
می رود)همــان(. از نظــر ســهروردی خــادم کســی را گوینــد کــه  در حضــور مرشــد و بــه فرمــان او بــه 
افــرادی کــه در محضــر او رفت و آمــد می کننــد خدمــت می کند)ســهروردی، 1375: 271(. ایــن 
خدمــت به گونــه ای بــوده اســت کــه بــرای هــر کاری، خادمــی مخصــوِص همــان خدمــت معیــن 
می کردنــد و مراقــب بودنــد فــردی کــه وارد می شــود بــدون خدمــت نمانــد. از طرفــی اگــر خدمتــی 
نبــود، بــه خادمــان حاضــر انعامــی داده می شــد تــا فرصــت خدمت گــزاری صادقانــه و خالصانــه 
ــادم در  ــن خ ــرزی، 1383: 133(؛ بنابرای ــفی، 1386: 169-170؛ باخ ــلب نشود)نس ــان س از آن
اصطــالح اهــل معرفــت بــه کســی گفته انــد کــه وقــت خــود را پــس از ادای فرایــض، صــرف خدمت 
ــدارد، امــا در طلــب  ــه فقیــر و طالــب حقــی می کنــد کــه از امــوال و اســباب دنیــوی نصیبــی ن ب
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فضــل و رضــوان الهــی تــرک وطــن کــرده اســت و بــرای رفــاه حــال او می کوشــد. ایــن خدمــت را 
مقــدم بــر نوافــل عبــادات دانسته اند)ســهروردی، 1375: 38؛ کاشــانی: 119( و در روایــات هــم 
ــواب  ــر اکــرم n، نقــل شــده اســت کــه ث ــد؛ چنان کــه در روایتــی از پیامب ــح کرده ان ــه آن تصری ب
خدمــت روزه  گشــایندگان، در خیمــه زدن و آب دادن مرکب هــا و...، بیــش از ثــواب روزه داران 

ــرزی، 1383: 130-129(. ــد بود)باخ خواه

۲. درجات خدمت در عرفان

در عرفــان اگرچــه اصــل خدمــت بــه مخــدوم، چنان کــه از هــر جهــت دغدغــه و تشــویش خاطری 
ــر  ــه ه ــد ک ــی قائل ان ــزاری درجات ــرای خدمت گ ــی ب ــت دارد، ول ــت و اهمی ــد، قداس ــته باش نداش
درجــه، نیــت و هــدف خدمت گــزار را نشــان می دهــد. مســتخدم، متخــادم و خــادم، ســه درجــه از 

خدمت گــزاری در عرفــان اســت کــه هــر یــک تعریفــی دارد:

ــزد  ــر و م ــدون اج ــه ب ــت ک ــی اس ــد؛ او کس ــی را گوین ــۀ خادم ــطحی ترین درج ــتخدم« س »مس
ــر  ــود و اگ ــارده می ش ــی گم ــه خدمت ــوق ب ــت حق ــت در ازای دریاف ــد و در حقیق ــت نمی کن خدم
ــم  ــه ه ــرف جامع ــه در ع ــت ک ــوع از خدم ــن ن ــد. ای ــت می کن ــرک خدم ــود، ت ــع ش ــوق او قط حق
شــهرت دارد، گرچــه از راه هــای کســب معیشــت و دارای مراتــب اســت، امــا بــه لحــاظ عرفانــی و 
ــن درجــه از خدمــت به شــمار مــی رود.  ــه حــذف نیــات اخــروی خدمت گــزار، پایین تری ــا نظــر ب ب
بــه تعبیــر باخــرزی: »کســی را کــه در خدمــت فقــرا بایســتانی و تــو نیــز مرافــق جمــع بــه او گــذاری 
یــا وقــف قــوم را بــه او تســلیم کنــی و او بــه جهــت نصیبــه ای کــه بیابــد یــا حّظــی عاجــل کــه در این 
عالــم بــه او رســد خدمــت کنــد، یــا در خدمــت چنــان باشــد کــه اگــر آن رفــق و نصیبــه او را از آنجــا 
ببــری و منــع کنــی، او خدمــت نکنــد و تــرك کنــد، یــا خدمتــی کــه از آن اوســت و در ذّمــه اوســت 
کســی دیگــر را می فرمایــد، ایــن چنیــن کــس خدمــت نفــس خــود کــرده باشــد و طالــب حــّظ خود 
بــوده باشــد و از بــرای کار و منفعــت خــود و نصیــب خــود ایســتاده. خــادم فقرا نباشــد کــه "أْلَخــاِدُم 
ِبــاَل َنِصْیٌب"«)باخــرزی، 1383: 131؛ الســکندری، 1426ق: 15؛ کاشــانی: 123؛ جامــی، 
1858: 16(. پــس مرتبــۀ مســتخدمی را در عرفــان، مرتبــه ای مــادون و بــه دلیــل غلبــۀ نفس و حظ 
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و بهره هــای شــخصی مذمــوم خوانده انــد. مســتخدم بــا دریافــت اجــرت، در عمــل، خدمتــش را 
مبادلــه کــرده و ماننــد آن را دریافــت کــرده اســت. چنیــن کســی در واقــع مخــدوم اســت؛ بنابرایــن 
نمی تــوان در عرفــان بــرای ایــن نــوع از خدمــت کــه شــخص نــه بــرای جلــب رضــای خدا می کوشــد 
و نــه رنــج خدمــِت بــدون مــزد را بــه جــان می خــرد، ارزش یــا اعتبــاری لحــاظ کــرد. البتــه بایــد در 
نظــر داشــت کــه خدمــت مســتخدم بــا هــدف کســب معــاش بــرای خــود و اهــل خانــه اش از عیــال 
و اوالد، بــه شــرط سســتی  نکــردن در خدمــت برابــر بــا پــاداش دریافتــی، نــه فقــط مذمــوم نیســت، 
بلکــه بــه لحــاظ معرفتــی و بــر اســاس روایاتــی چــون فرمایــش امــام صــادقg مــورد تحســین و 

توصیــۀ بــزرگان دیــن نیــز بــوده اســت)کلینی، 1407ق، ج5: 76(.

  »متخــادم« درجــه دیگــری از خدمــت در عرفــان را گفته انــد کــه خدمــت او خالــی از هــوای نفس 
نیســت و گاهــی امیــال نفســانی بــر او غالــب شــده و وی را از حقیقــت خدمــت دور می ســازد. در 
زبــان عربــی یکــی از معانــی بــاب تفاعــل، تظاهــر و تشــبه اســت، ماننــد تمــارض بــه معنــای خــود 
را بــه مریضــی زدن. واژه تخــادم نیــز از بــاب تفاعــل در ثالثــی مزیــد، یعنــی خــود را شــبیه خــادم 
کــردن. ایــن واژه از ایــن جهــت بــه کار رفتــه اســت کــه متخــادم بــا شــبیه کــردن عمــل خــود بــه 
خــدام، خدمتــش را خالصانــه وانمــود می کنــد؛ حــال آن کــه اغــراض دنیایــی در قصــد و نیــت او 
ــد  ــص نمی توانن ــس خال ــوایب نف ــت را از ش ــه نّی ــانی ک ــد: »کس ــرزی می گوی ــت. باخ ــه اس نهفت
ــه  ــد و ب ــرا می گردن ــت فق ــّدی خدم ــد و متص ــّبه می کنن ــان تش ــه خادم ــد و ب ــا نمی دانن ــردن ی ک
حســن ارادت در کار خدمــت می درآینــد، ایشــان را آن مرتبــه خــادم نباشــد. لکــن ثــواب خدمــت 
آمیختــه بــا حّظ نفــس باشــد و ایــن کــس را متخــادم گویند«)باخــرزی، 1383: 130(. ســهروردی 
ــد  ــا معتق ــد، ام ــس می دان ــوای نف ــی از ه ــادم را خال ــت متخ ــرزی، خدم ــدۀ باخ ــالف عقی ــه خ ب
اســت متخــادم بــه مرحلــۀ زهــد نرســیده است)ســهروردی، 1375: 276؛ جامــی، 1858: 16(. 
اگرچــه در تعریــف ســهروردی و باخــرزی از متخــادم، تفاوت هایــی بــه چشــم می خــورد، امــا هــر دو 

ــته اند. ــادم دانس ــر از خ ــه ای پایین ت ــدا و رتب ــه ای ج ــادم را درج متخ

متخــادم بــه دلیــل غلبــۀ هــوای نفس، گاهــی چنان کــه باید بــه افــرادی کــه شایســته اند، خدمت 
ــد، ماننــد ســتمگران خدمــت  ــرادی کــه اســتحقاق خدمــت ندارن ــه اف ــه عکــس ب ــا ب ــد ی نمی کن
می کنــد. بــرای چنیــن خدمت گــزاری موقعیــت مخــدوم مهــم اســت، تــا جایــی کــه ثروتمنــدان 
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و صاحب منصبــان بــرای او در اولویــت خدمت انــد. او در شــیوۀ برخــورد و ارائــه خدمــت بــه آنــان، 
بــه نســبت ســایر مخدومــان تمایــز قائــل شــده و کیفیــت باالتــری از خدمــت را ارائــه می کنــد؛ بــه 
ایــن امیــد کــه توجــه آنــان را در شــرایط و موقعیت هــای دیگــر جلــب کنــد و بــه طریقــی از موقعیــت 
اجتماعــی مخــدوم ســود بــرد. ایــن خدمــت بــرای منافــع شــخصی ارائــه می شــود و در آن رضایــت 
خــدا نیســت. بــه همیــن دلیــل بــه ایــن دســته از افــراد متخــادم می گوینــد. باخــرزی می گویــد: 
»او چنانــك ثــواب و رضــای خــدای را دوســت دارد، مــدح و ثنــای خلــق را بــا آن هــم دوســت دارد؛ 
یــا از خدمــت کســی کــه بــه او مکروهــی و رنجــی رســیده باشــد امتنــاع کنــد و از انحــراف مــزاج و 
هــوای دل، از آن کــس کــه راضــی باشــد او را خدمــت نیکــو کنــد، و بــا آن کــس کــه  در غضــب باشــد 
واجبــی خدمــت به جــای نیــارد. ایــن چنیــن کــس متخــادم اســت نــه خادم«)باخــرزی، 1383: 

130؛ ســهروردی، 1375: 40؛ الســکندری، 1426ق: 15؛ کاشــانی: 123؛ 1858: 16(.

 »خــادم« ســومین و برتریــن درجــۀ خدمــت اســت کــه بــدون مالحظــۀ نفــس و بی هیــچ منفعــِت 
مــادی و معنــوی، فقــط بــرای رضــای خــدا و اطاعــت او خدمــت می کنــد؛ چنان کــه امــام علــی
ه« )تمیمــی آمــدی، 1410ق: 191(. در ایــن  ِریــَد ِبــهِ  َوْجــهُ  اللَّ

ُ
ْفَضــُل  اْلَعَمــِل  َمــا أ

َ
g فرمودنــد: »أ

درجــه از خدمــت، خــادم هیــچ نظــر منفعتــی بــه مخــدوم نــدارد و هــر مابه ازایــی در قبــال خدمــت 
او منفــور و غیــر قابــل قبــول اســت. او بــه مهمانــان یــا مراجعه کننــدگان یــا مخدومــان خــود خدمت 
ــد.  ــته باش ــده داش ــت خدمت گیرن ــا موقعی ــب ی ــام و منص ــناختی از مق ــه ش ــی  آنک ــد، ب می کن

شــناخت از وضعیــت اجتماعــی مخــدوم هــم تأثیــری در ارائــه خدمــت او نــدارد. 

ایــن خدمت گــزار هیــچ تفاوتــی در خدمــت بــه فقیــر و غنــی یــا غــالم و ســلطان قائــل نیســت. او 
نفــس خدمــت را فقــط بــرای جلــب رضــای خــدا و اطاعــت حــق می خواهــد. بــه بیــان ســهروردی: 
ــد و  ــاك باش ــهوات پ ــدورات و ش ــائبه ک ــه ش ــن هم ــت او از ای ــه خدم ــد ک ــاّص آن باش ــادم خ »خ
انــدرون او منــّور شــده بــود بــه انــوار تجلّیــات حــق، و طالــب دنیــا و جــاه و حّظ هــای ایــن عالمــی 
نباشد«)ســهروردی، 1375: 40؛ الســکندری، 1426ق: 15؛ جامی، 1858: 12(. در اینجا تمام 
همــت خــادم نظــر بــه محبــوب ازلــی اســت و بــه همیــن دلیــل خدمــت، بــرای او شــرافت، آقایــی و 
ُد اْلَقــْوِم  َخاِدُمُهم«)مجلســی،  ســروری خواهــد آورد که رســول گرامــی اســالمn می فرماید: »َســیِّ

1403ق، ج73: 273؛ فیــض کاشــانی، 1406ق، ج26: 163(. 
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ْیــُت ِلــْی ُمِریًدا 
َ
خداونــد در عظمــت مقــام چنیــن خادمــی بــه حضــرت داوودg فرمــود: »َفــِإَذا َرأ

ــُه َخاِدمًا«)مســعودی، 1384: 71(. بــه بیــان ســهروردی حــق تعالــی فرمــود: »یــا داوود،  َفُکــْن  َل
هــر آن گــه کــه شــخصی بینــی کــه شــعلۀ طلــب در انــدرون او مشــتعل باشــد و نایــرۀ شــوق، او را 
بــر طلــب حضــرت عــّزت داشــته باشــد، بــه خدمــت او قیــام نمــای کــه طالبــان ایــن راه و قاصــدان 
ایــن درگاه، محبــوب حضــرت عّزت انــد و هــر آن کــس کــه خدمــت ایشــان کنــد، همچنــان باشــد 
کــه طاعتــی پســندیده و عبادتــی گزیــده کــرده باشد«)ســهروردی، 1375: 38(. ایــن درجــه از 

ــوع خدمــت در عرفــان به شــمار مــی رود. ــن ن خدمــت، عالی تری

۳. ارکان و مؤلفه های خدمت

بــا توجــه بــه تعریــف خدمــت و انــواع آن بــا رویکــرد عرفانــی، بــه نظــر می رســد کــه خدمــت در 
آســتان معصــومg بــا عنایــت بــه مؤلفه هایــی نظیــر حضــور انســان کامــل، معرفــت بــه مقــام و 
وجــوب اطاعــت از آنــان، همچنیــن محبــت و حضــور قلــب در محضرشــان، ســلوکی عرفانــی تلقی 
ــی  ــان کامل ــه انس ــع ب ــد، در واق ــومg را برمی گزین ــه معص ــت ب ــه خدم ــخصی ک ــود. ش می ش
خدمــت می کنــد کــه مظهــر اســم اعظــم حــق تعالــی و جامــع جمیــع کمــاالت اســما و صفــات 
اوســت. چنیــن شــخصی بــا ورود بــه ســلوک عملــی، می کوشــد در ایــن مســیر، معــراج روحانــی 
را تجربــه کنــد و در معشــوق ازلــی فانــی گــردد تــا بــه ســعادت ابــدی و وصــول بــه مطلــوب دســت 
یابــد؛ چراکــه دســت یابی بــه تصفیــۀ باطــن از رهگــذر ریاضــت، از اصــول اساســی عرفان اســالمی 

ــود. ــوب می ش محس

یکــی از موضوعــات مهــم در عرفــان اســالمی، مفهــوم انســان کامــل اســت؛ تــا جایی کــه اهــل 
معرفــت چکیــدۀ موضــوع عرفــان را مقولــۀ توحیــد و موحــد دانســته اند و از موحــد حقیقــی نیــز 
همــان مفهــوم انســان کامــل و محــور هدایــت کل عالــم هســتی را اعتبــار کرده انــد. ابن عربــی در 
فصــوص الحکــم، صفــات ویــژۀ الهــی را در انبیــا برمی شــمرد کــه خالصــۀ حکمت انــد و کلمــات بــر 
قلب هــای آنــان نــازل می شــود. او انســان کامــل را در جایــگاه خلیفــۀ خداونــد می دانــد کــه خــدا 
بــه واســطۀ او، حقایــق مخلوقــات خــود را بــه نظــاره می نشــیند و آن هــا را مشــمول رحمــت خــود 
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 .)11  :1946 می ســازد)ابن عربی، 

ــاب«؛  ــام »ام الکت ــه ن ــی ب ــی عقل ــل، کتاب ــت روح و عق ــوی، از جه ــان قون ــل در بی ــان کام انس
ــده  ــده ش ــات نامی ــو و اثب ــاب مح ــس، کت ــت نف ــوظ و از جه ــوح محف ــاب ل ــب، کت ــت قل از جه
اســت)قونوی، 1371: 93(. قونــوی انســان کامــل را بزرگ تریــن شــأن الهــی می دانــد کــه اســم 
ــرای  ــه حکــم متأخــر دوم ب ــد، اســم الخــر ب ــرای او ظهــور می یاب ــه ســبب ظهــور ســابق ب الول ب
او ثبــوت یافتــه و حکــم الزل و البــد نیــز بــه واســطۀ ایــن دو حکــم ظاهــر و وســط، بیــن دو حــرف 
تعیــن یافتــه اســت. او آن کــس را کــه از همــه مراتــب پدیــد آمــده و از جانــب حــق نیابــت هــر کاری 
ــر و  ــرای اوام ــد اج ــه خداون ــی ک ــد؛ کس ــایه می نام ــه و س ــان، خلیف ــد دارد، انس ــه اراده نمای را ک
فرامیــن اش را در تمــام خالیــق از جهــت منــزل و محــل، بــه او عطــا کــرده و وی را بــه خالیق معرفی 
نمــوده اســت)همان، 1375: 4- 6(، امــا دربــارۀ مطابقــت انســان کامــِل عرفــا بــا وجــود مقــدس 
 n بــه نظــر می رســد تــالش بــرای ارتبــاط و اتصــال سالســل بــه پیامبــر اعظــم ،bمعصومیــن
یــا امیرالمؤمنیــن علــیg و ســایر معصومیــنb، بیانگــر اعتقــاد اکثریــت قریــب بــه اتفــاق آن ها 
اعــم از شــیعه و ســنی بــه ایــن انطبــاق باشــد. کشــف المحجــوب در بابــی بــا عنــوان »َبــاٌب ِفــی 
ِتِهــْم ِمــْن أْهــِل َبْیٍت)عهــم(«، از امــام علــیg تــا امــام جعفرصــادقg را به عنــوان ائمه  ِذکــِر أِئمَّ
شــناخته اســت)هجویری، 1375: 85(. همچنیــن می تــوان از معــروف کرخــی مؤســس سلســلۀ 
معروفیــه بــه عنــوان »ام السالســل« نــام بــرد کــه بــا امــام علی بن موســی الرضــاg ارتبــاط داشــت 
و تحــت تربیــت ایشــان بــود. او کــه بــه نقــل برخــی منابــع عرفانــی، از دســت امــام رضــاg خرقــه 
گرفتــه اســت، ضمــن افتخــار بــه این ارتبــاط والیتــی، حضــرت علــیg را ادامــه دار مســیر نبوت، 
امــا در مقــام والیــت دانســته و از حضرتــش بــه عنــوان رهبــر، پیــر، مــراد و مرشــد خــود یــاد کــرده 
ــابوری، 1905، ج 1:  ــار نیش ــور، 1899: 36؛ عط ــه: 30؛ محمدبــن  من ــانی، مقدم است)کاش

.)269

ابن عربــی نیــز در بعضــی از آثــار خــود ماننــد کتــاب شــجره الکــون، بنــای اســالم را بــر پنــج اصــل 
دانســته اســت کــه اصــل پنجــم آن، اهــل بیت)حضــرت محمــدn، حضــرت علــیg، حضــرت 
ــت  ــد. او محب ــان های کامل ان ــوان انس ــه عن ــینg( ب ــام حس ــنg و ام ــام حس ــهh، ام فاطم
یــاران و مــوّدت نزدیــکان پیامبــر n را از ارکان دیــن و شــریعت می داند)ابن عربــی، 1421ق، 
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ــه  ــت ک ــه خداس ــکریf خلیف ــن العس ــرت حجت بن الحس ــه حض ــاد دارد ک ج 1: 330( و اعتق
روزی ظهــور کــرده، زمیــن را از عــدل و قســط پــر خواهــد کــرد. بــه واســطه ایشــان همــه مذاهــب از 
بیــن مــی رود و جــز دیــن خالــص دینــی باقــی نخواهــد ماند)همــان، ج 3: 327(. بــر اســاس آنچــه 
گفتــه شــد، تردیــدی نیســت کــه ذات مقــدس معصــومg همــان انســان کامــل در منابــع عرفانی 

و برتریــن مصــداق آن اســت.

خدمت گــزاری بــه مهمانــان معصــومg کــه روح عالــم و ادارۀ آن تحــت تصرفــات اوســت هــم 
ْوَصــَل  ِإَلــی 

َ
َمــا ُمْؤِمــٍن  أ یُّ

َ
خدمــت بــه معصــومg به شــمار مــی رود. امــام صــادقg می فرمایــد: »أ

ِهn«)ابن بابویــه، 1413ق، ج 2: 55(.  ــَك ِإَلــی َرُســوِل اللَّ ْوَصــَل َذِل
َ
ِخیــِه اْلُمْؤِمــِن َمْعُروفــًا َفَقــْد أ

َ
أ

ــای  ــا و هدایت ه ــدی از راهنمایی ه ــس و بهره من ــات، تنف ــور، حی ــت حض ــت، فرص ــن خدم در ای
ــه عنــوان مــراد فراهــم می شــود. به یقیــن دســتگیری و ارشــاد  ــۀ آن وجــود کمال یافتــه ب حکیمان
آن ذات مقــدس، زمینــۀ رشــد و ترقــی خــادم و عبــور او از مســیرهای صعــب العبــور بلکــه خطرناک 
ســلوک را فراهــم خواهــد آورد. از ســوی دیگــر بــه دلیــل وجــود حقــی خلقــی معصــومg، تقــرب 
بــه ایشــان، تقــرب بــه خداونــد و لقــای او مطلــوب همــۀ ســالکین الــی الله اســت؛ بنابرایــن خدمت 
ــدس و  ــود آن ذات مق ــه خ ــت ب ــم خدم ــز در حک ــومg نی ــان معص ــان و مهمان ــه مراجع ــه هم ب

عالی تریــن نــوع خدمــت در عالــم هســتی به شــمار مــی رود.

رکــن مهــم ســلوک، داشــتِن هــادی، راهنمــا و راهبــر اســت کــه قشــیری او را مــدار امــور ســالک 
ــیر  ــت در مس ــادی حرک ــدون ه ــیری، 1374: 780(. ب ــتۀ اوست)قش ــان وابس ــه جه ــد ک می دان
ــوار  ــور در ج ــض حض ــتر از فی ــدی بیش ــرای بهره من ــادم ب ــت. خ ــن نیس ــلوک ممک ــر س پرخط
راهنمایــش، خدمــت او را انتخــاب کــرده و گــوش بــه فرمــان و مطیــع اوســت. او هــر آنچــه مــرادش 
ــه دســت شــیخ و  ــوب و مقصــود ســالک، ب ــه مطل ــد کــه تربیــت و نیــل ب ــت می کن بخواهــد اجاب
 ،gراهنمــای او و ذیــل ارادت و اطاعــت اوســت. از ایــن رو بــرای کســب معرفــِت بیشــتر از معصــوم
ــان او باشــد. یادگیــری  ــه فرمــان و در خدمــت او و همــۀ مراجعــان و مهمان ــد گــوش ب ســالک بای
آداب صحبــت و معاشــرت بــرای خــادم، اعــم از آداب ارتبــاط او بــا خــدا، خــود یــا هم ســلکانش، 
ــهروردی، 1375:  ــلمی، 1369، ج1: 321؛ س ــر است)س ــتاد و راهب ــری از اس ــه فراگی ــوط ب من
41(. بــه بیــان اردســتانی »یــك قــوم واصــل حــق می شــوند کــه در قــدم مرشــد باشــند؛ زیــرا کــه 
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طاعــت و عبــادت بــه امــر پیــر کننــد نــه بــرای خــود کــه پیــر راهــدان نگــذارد کــه شــخص در چــپ و 
راســت نــگاه کنــد. شــخص چــون بخواهــد کــه نجــات کّلــی بیابــد، می بایــد کــه بــه خدمــت  کامــل 
قــادر مشــغول شود«)اردســتانی، 1380، ج1: 207(. الهامــات غیبــی و آوازهای ســّری همــه از آِن 
مشــایخ و راســخان در علــم اســت و از ایــن رو معرفت جویــی خــادم نیــز در گــرو خدمــت بــه معصــوم
g خواهــد بــود؛ بلکــه بــه بیــان ســهروردی »خادم بایــد درون خــود آتــش ارادت را چنــان افروخته 
کنــد کــه بتوانــد خــود را تســلیم فرمــان شــیخ نمایــد تــا بــه دنبــال آن حجاب هــای ظلمانــی، از دل 

و جــان وی رخــت بربندد«)ســهروردی، 1375: 44(.

ارادت خــادم در ســلوک، متعلــق بــه مــراد او یعنــی ولــی خداســت و ایــن ارادت، بــه قــول فرغانــی 
بایــد بــه حــدی باشــد کــه خــادم همچــون میــت در دســتان غســال، ارادۀ خــود را فــدای اراده و 
اختیــار ولــی خــدا کند)فرغانــی، 1379: 183(. ایــن ارادت بــه عنــوان نشــانۀ معرفــت خــادم بــه 
مخــدوم، غنیمــت بزرگــی اســت کــه خــادم بایــد آن را قــدر بدانــد و وقتــی در غــرب یــا شــرق بــه 
ــا ارادۀ خــود هرچــه را مانــع خدمــت او می شــود، برطــرف  مــرادش رســید، او را خدمــت کنــد و ب
ســازد و بــه هــر تقدیــر خــود را از این فرصــت مغتنــم محــروم ننمایــد)رازی، 1352: 255(؛ هرچند 
بــه بیــان اســتاد جــوادی آملــی، »عقــل آدمیــان راه بــه جایگاه معصــومg نــدارد و توان تشــخیص 

و انتخــاب او جــز توســط خــدا نیســت«)جوادی آملــی، 1372: 547(.

خدمــت از روی شــور و شــوق بــرای جلــب رضایــت مخــدوم و خشــنودی او، بــدون هیــچ 
چشم داشــت و البتــه پــس از معرفــت بــه مخــدوم، خدمتــی عاشــقانه خواهــد بود)غزالــی، 1386، 
ج 4: 511( و چــون عشــق را شــرح و بیانــی نیســت، خدمــت سراســر عشــق و شــور و ارادت هــم در 
قالــب کلمــات نمی گنجــد. بــه بیــان ســهروردی »عشــق  مهم تریــن رکــن طریقــت و درک آن تنهــا 
مخصــوص انســان کاملــی اســت کــه بــه کمــال رســیده است«)ســهروردی، 1375: 275(. عشــق 
ــق را  ــرون و درون عاش ــعلۀ آن، بی ــود و ش ــم وارد می ش ــه از راه چش ــت ک ــق اس ــی در دل عاش آتش
ــازک و  ــق را ن ــدری دل عاش ــق به ق ــد. عش ــی می کن ــاک و صاف ــد و پ ــل می ده ــوزاند و صیق می س
لطیــف می کنــد کــه بعیــد نیســت حتــی از دیــدار محبــوب خــوف داشــته باشــد؛ ماننــد داســتان 
حضــرت موســیg کــه خواســت خــدا را ببینــد امــا »َلــْن َتَراِنــْی« شنید)نســفی، 1386: 161(. 
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ــه در  ــم ک ــی ه ــد، خادم ــری بیندیش ــه دیگ ــوق ب ــز معش ــد ج ــق نمی توان ــه عاش ــه ک همان گون
نهایــت عشــق ورزی، خــود را وقــف خدمــت بــه موالیــش می کنــد، اندیشــه ای به غیــر از مخــدوم در 
ســر نــدارد. او دل و جــان خــود را فــدای مخــدوم کــرده، خــود را در او ذوب نمــوده و بــه عظمــت و 
نقطــۀ اوج عشــق رســیده اســت کــه بــه بیــان غزالــی: »عشــق رابطــه پیونــد اســت و تعلق به هــر دو 
جانــب دارد. اگــر نســبت او در ســمت عاشــق درســت شــود، پیونــد، ضــرورت بــود از هــر دو جانــب 
ــادم در  ــه خ ــد ک ــوال آن باش ــِت م ــت«)غزالی، 1359: 14(. خواس ــی اس ــۀ یک ــود مقدم ــه او خ ک
همــه  چیــز بــا او شــریک گــردد و هــر چــه را او دوســت دارد، دوســت داشــته باشــد؛ کــه دوســتی ای 
ــر از دوست داشــتن خــدا نیســت و هرچــه هــم دوست داشــتنی و محبــوب اســت به واســطه  باالت

ــت)غزالی، 1386، ج  4: 519(. ــت خداس ــتن و محبوبی دوست داش

ــرات و  ــات او، تأثی ــات و مم ــی حی ــه یگانگ ــد ب ــومg، تقی ــه معص ــد ب ــوق بی ح ــت و ش محب
ــوم ــتان معص ــور در آس ــبک بالی از حض ــاس س ــه و احس ــواالت عارفان ــوی، اح ــای معن آرامش ه
g، شــرایط ســلوکی را بــرای خدمــت خالصانــه و عاشــقانه فراهــم می کنــد. ایــن همــه، زمانــی 
محقــق می شــود کــه خــادم درک کنــد خانــۀ معصــومg، خانــۀ کعبــه و خانــه خداســت و مهمــان 
معصــومg هــم مهمــان خــدا؛ چــه اینکــه اگــر کســی چیــزی را دوســت بــدارد، هرچــه را هــم بــه 
محبــوب منســوب اســت، دوســت دارد. عالمــت محبــت، دوست داشــتن وســایل وصــول محبــوب، 
ــا او، ولــع  داشــتن بــه ذکــر محبــوب و ذوب اختیــار  اطاعــت، تســلیم  بــودن و مخالفــت  نکــردن ب
 ،gدر طلــب رضــای محبــوب است)کاشــانی: 408-409(. از ایــن رو عالقــۀ خــادم بــه معصــوم
محبــت و عالقــۀ بــه مهمانــان او را نیــز بــه دنبــال دارد و چــون معصــومg، مهمــان خود را دوســت 
داشــته، تکریــم می کنــد، خــادم هــم نهایــت کرامــت را بــرای مهمــان محبــوب و مخدومــش قائــل 
می گــردد؛ بنابرایــن یکــی از پایه هــای ســلوک خدمــت در آســتان معصــومg، عشــق و محبــت 

بــه معصــومg اســت.

ــا همــۀ وجــود،  رکــن دیگــِر خدمــت را حضــور قلــب دانســته اند کــه بــه معنــای حاضــر بــودن ب
خــارج کــردن همــۀ اشــتغاالت روزمــره از فکــر و جــان و اهتمــام کامــل بــرای انجــام خدمــِت قابــل 
قبــول اســت. بــه بیــان فیــض کاشــانی، حضــور قلــب، فراغــت دل و زبــان از همــه  چیــز را گوینــد، 
ــا فعــل و قــول قریــن می شــود و فکــر  ــم ب ــه آن مشــغول می باشــد کــه در آن، عل جــز آنچــه کــه ب
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ــان  ــای صاحب ــانی، 1417ق، ج1: 370(. از ویژگی ه ــت)فیض کاش ــاری نیس ــا ج ــر این ه در غی
بصیــرت، آن اســت کــه همــه  چیــز را به وســیله خــدا مشــاهده می کنند)بقلــی شــیرازی، 2008، 

ج3: 62(.

 بــدون حضــور قلــب نمی تــوان از خدمــت قابــل قبــول و مــورد رضــای معصــومg ســخن گفــت. 
فقــدان ایــن حضــور روحانــی، ســطح خدمــت را تنــزل می بخشــد و بــرای خــادم دل مشــغولی هایی 
را فراهــم می ســازد کــه او را وارد وادی غفلــت می کنــد. غفلــت، نشــانۀ عــدم حضــور قلــب و 
اشــتغال دل بــه امــوری اســت کــه منظــور و مقصــود خــادم نیســت. ایــن اشــتغاالت حضــور خــادم 
ــت  ــر غفل ــد: »اگ ــل می کن ــی نق ــان بقل ــد. روزبه ــر می کن ــدوم بی اث ــه مخ ــت او ب ــرای خدم را ب
نبــودی، صّدیقــان بمردنــدی از روح ذکــر حّق«)بقلــی شــیرازی، 1374: 201(؛ از ایــن رو غفلــت، 
ــه  حقایقــی را از روح خدمــت در دل خــادم می پوشــاند و خدمتــش را برایــش حجــاب می کنــد. ب
ــه  ــا جایی ک ــد، ت ــادات می دان ــب را روح عب ــور قل ــی)ره( حض ــام خمین ــرت ام ــل حض ــن دلی همی
ــار ســاقط  ــدون آن هیــچ عبادتــی مقبــول درگاه احدیــت قــرار نمی گیــرد و بلکــه از درجــه اعتب ب
اســت)خمینی، 1383: 15(؛ بنابرایــن حضــور قلــب، رکــن اساســی عبــادات و از جملــه خدمــت 
خــادم تلقــی می شــود. خــادم آســتان، بــا همــۀ وجــود بــه معصــومg و خشــنودی او توجــه دارد 
و از آنجــا کــه دلیــل حضــور خــادم در آن آســتان، وجــود معصــومg اســت، روح خدمــت، حضــور 
قلــب خــادم در برابــر معصــومg و درک مقــام او نیــز فقــط بــا حــذف همــۀ اشــتغاالت روزمــره و 

تمرکــز بــر خدمــت ممکــن می شــود. 

ــوب  ــد، می کوشــد هــر آنچــه را کــه در مطل خــادم کــه خدمــت حقیقــی را جســت وجو می کن
اثــر دارد بــه دســت آورد یــا بــه آن عامــل شــود. او جــان و مــال خــود را بــدون هیــچ چشم داشــت، 
بــرای رضایــت ولــی خــدا و رســیدگی بــه امــور بیــت مطهــر ایشــان، در طبــق اخــالص گذاشــته 
ــو  ــی، ول ــر غفلت ــا از ه ــد ت ــغول می کن ــت مش ــه خدم ــاًل ب ــود را کام ــان خ ــه و دل و زب و اندیش
انــدک برکنــار باشــد. ایــن معنــای حضــور قلــب خــادم در هنــگام خدمــت اســت و قلبــی را کــه 
به طــور کامــل، خــواه در خدمــت یــا در ســایر عبــادات متوجــه خــدا باشــد، همــان قلــب ســلیم 
َتــی 

َ
می خواننــد. ســفیان بن عیینــه گفــت: »از حضــرت امــام صــادقg دربــاره آیــۀ »ِإاَلّ َمــْن أ

ــاء  ــه لق ــه ب ــت ک ــی اس ــلیم کس ــب س ــب قل ــود: »صاح ــردم، فرم ــؤال ک ــِلیٍم« س ــٍب َس ــَه ِبَقْل الَلّ



53
تبیین عرفانی حقیقت خدمت و درجات آن در آستان معصوم g    )جوان آراسته و همکاران(

فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی  سال دهم، شماره 38، تابستان 1401

ــه در آن  ــی ک ــر قلب ــود: »ه ــت« و فرم ــی نیس ــق در دل او کس ــر ح ــد و غی ــروردگارش می رس پ
شــرک یــا شــک باشــد، ســاقط اســت و آن هــا در دنیــا زاهــد شــدند تــا قلب هــای خــود را مهیــای 

ــی، 1407ق، ج 2: 16(. ــرت نمایند«)کلین آخ

۴. کارکردهای سلوکی خدمت

ــا نیــت  4-1. خودســازی خــادم در آســتان معصــومg؛ خــادم در ســلوک عرفانــی خدمــت، ب
قربــه الــی اللــه قصــد خدمــت می کنــد و بــا تزکیــه و خودســازی، بهره منــد از هدایت هــا و 
ــل  ــور فضای ــه زی ــل را از وجــودش کاســته، ب عنایت هــای مخــدوم معصــومg، آلودگی هــا و رذای
ــت  ــی او از خدم ــناخت باطن ــۀ ش ــادم و به منزل ــت خ ــۀ خدم ــازی مقدم ــود. خودس ــته می ش آراس
ــی  ــۀ معرفت ــنb مدرس ــرم معصومی ــد و ح ــن می جوی ــه باط ــرای تصفی ــی ب ــادم، محل ــت. خ اس
اســت کــه فرصــت آموختــن و عمــل کــردن را بــرای او فراهــم می کنــد. خدمــت در آســتان بــا رعایت 
مؤلفه هــای آن، مقدمــۀ تقویــت خدمــت بــه خلــق در جامعــه اســت. خــادم بــا اســتمرار در خدمــت 
بــه زائــران و مجــاوران آســتان، در پــی تقویــت ســعۀ وجــودی و کمــال خــود اســت و ایــن هــدف، 
زمانــی محقــق می شــود کــه او بــا اســتعانت از وجــود نــوری معصــومg و بهره منــدی از روح پــاک 
 gاو، همچنیــن پیــروی کامــل از ســیره و روش آن ذوات مقدســه، شــبیه ترین مــردم بــه معصــوم
شــود. ســعید بن مســیب از اصحــاب مــورد اعتمــاد امــام ســجادg، از غــالم امــامg به عنــوان 
ــوده  ــاد کــرده اســت کــه خــود اســتجابت دعــای بارانــش را شــاهد ب فــردی مســتجاب الدعــوه ی
اســت و حتــی پــس از درخواســت خریــد او از امــام معصــومg، شــاهد طلــب مــرگ از خداونــد، به 

دلیــل دوری از امــامg بــود کــه بــاز اجابــت شد)مســعودی، 1384: 174(.

 gــارت ــت و طه ــت عصم ــل بی ــژه اه ــی به وی ــای اله ــا و اولی ــه انبی ــه ب ــا گرچ ــن ویژگی ه  ای
 gاختصــاص دارد، امــا گاه اصحــاب و خــدام ایشــان نیــز بــه تبــع همنشــینی و خدمــت معصــوم
بــه ایــن مقامــات معنــوی دســت  یافته انــد. ســلمان فارســی نمونــۀ دیگــری از ایــن جملــه اســت که 
ْهــَل اْلَبْیــٌت« نائــل آمد. 

َ
ــا أ بــه دلیــل قرابــت  روحــی بــا معصومیــنb و خدمــت آنــان، بــه مقــام »ِمنَّ

 bهــم از خدمت گزارانــی بــود کــه در محضــر معصومیــن hبانــو فضــه، خادمــۀ حضــرت زهــرا
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تربیــت گردیــد و چنانکــه گفته انــد در کربــال و در میــان اســرا نیــز حضــور داشــت و خدمت گــزاری 
حضــرت زینــبh را تجربــه کــرد. ایشــان صاحــب کرامــات و مقامــات بلنــد و حافــظ کل قــرآن بــود 
ــا اســتفاده از قــرآن پاســخ کســی را نداد)مجلســی، 1403ق،  ــی عمــر، جــز ب و در 20ســال پایان

ج43: 86(.

ــض  ــودی و نقی ــای ناب ــه معن ــت ب ــا در لغ ــت؛ فن ــدن خدم ــدوم و نادی ــادم در مخ ــای خ 2-4. فن
بقاســت)فراهیدی، 1409ق، ج 8: 376( و در اصطــالح عرفــا، ســقوط اوصــاف مذمومــه و بقــای 
ــوت  ــک و ملک ــم مل ــه عال ــاس ب ــدم احس ــاد و ع ــت زی ــا ریاض ــه ب ــد ک ــوده را گوین ــاف محم اوص
و اســتغراق در عظمــت حــق تعالــی حاصــل می شــود)جرجانی، 1370: 73(. فنــای خــادم 
در ســلوک خدمتــی، رســیدن او بــه مرحلــه ای اســت کــه هــر چــه غیــر مخــدوم را نبینــد و همــۀ 
ــه  ــا ب ــوع از فن ــن ن ــود. ای ــی ش ــم و فان ــدوم هض ــته های مخ ــالت او در خواس ــته ها و تمای خواس
معنــای از بیــن رفتــن حیــات خــادم یــا ارادۀ او نیســت، بلکــه فنــای در مخــدوم آن اســت کــه خــادم 
در تمــام امــور و خدمــات، فقــط خواســت و رضایــت و خشــنودی مخــدوم را مــد نظــر قــرار دهــد و بر 
اســاس آن تــالش و حرکــت کنــد. بــه بیــان دیگــر قبــل از انجــام هــر کاری در حیــن خدمــت، تأمــل 
کنــد کــه آیــا مخــدوم او از انجــام آن کار راضــی اســت یــا نــه؟ آن گاه خواســت مخــدوم را بر خواســت 

خــود مقــدم بــدارد و بــر مبنــای آن عمــل کنــد. 

ــودی  ــتی و ناب ــای نیس ــه معن ــا و ب ــر بق ــا در براب ــر فن ــه ظاه ــه ب ــاع را گرچ ــای انقط ــه معن ــا ب فن
گفته انــد، امــا ایــن نابــودی بــه معنــای نبــودن و نشــدن و نمانــدن نیســت، بلکه بــه تعبیــر انصاری، 
اضمحــالل و نابــودی غیــر حــق، از روی علم و عقیــده و باور قلبــی حقانی اســت)انصاری، 1417: 
135(. چنیــن فنایــی از بــودن یــا وجــود ماســوایی حکایــت می کنــد کــه بــا گــذر از مرحلــۀ عبادات 
و ریاضــات، اینــک نیســت و نابــود می گــردد؛ بنابرایــن آنچــه در ارتبــاط خــادم و مخــدوم بــه فنــای 
خــادم منجــر می شــود، هویــت مســتقلی اســت کــه خــادم بــرای خــود و خدمتــش قائل می گــردد، 
امــا در خــالل ســلوک خدمتــی و پــس از طــی مراحــل و مقامــات معرفتــی، بــه مرتبــه ای می رســد 
کــه همــه افعــال خــود را در افعــال مخــدوم فانــی می بینــد و ماســوای مخــدوم، اعــم از خــود یــا غیــر 

خــود، چیــزی نمــی بینــد؛ هرچــه هســت مخــدوم، خواســت و رضایــت او اســت.
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کســوت  در  بــودن  و   gمعصــوم آســتان  در  حضــور  خلــق:  از  خــادم  دســتگیری   .4-3
خدمت گــزاری و تربیــت ملکوتــی صاحــب آســتان، خــادم را بــه ســمت حقیقــت خدمت و اســتمرار 
ــت و  ــوۀ خدم ــم( اس ــد. معصومین)عه ــوق می ده ــز س ــا نی ــایر عرصه ه ــزاری در س در خدمت گ
هدایــت خلــق بوده انــد و خادمــان نیــز بــا حضــور مــداوم در آســتان ایــن بزرگــواران، خدمــت بــه 
خلــق را در وجــود خــود تبدیــل بــه ملکــه می کننــد و بــه پیــروی از وجــود سراســر خدمــت معصــوم
ــت در  ــالوت خدم ــیدن ح ــا چش ــرور و ب ــه م ــتیاق، ب ــن اش ــد. ای ــای خدمت ان ــواره مهی g، هم
محضــر ولــی خــدا حاصــل می شــود. بــر ایــن اســاس، خدمــت خــادم محــدود بــه خانــۀ معصــوم
g و مهمانــان مکــرم ایشــان نیســت، بلکــه بــر مبنای اصــل »عالم محضر خــدا و ولی خداســت«، 

همــواره در پــی فرصتــی بــرای انجــام خدمــات بیشــتر هســتند. 

حضــور خدمت گــزاران عزیــز آســتان مقــدس رضــوی هنــگام بالیــای طبیعی ماننــد ســیل و زلزله 
در جای جــای مملکــت اســالمی، نمونــه ای از ایــن تربیت یافتگــی و هدایــت اســت کــه نــه تنهــا بــا 
حضــور خــود بــه رفــع نیــاز و گره گشــایی کمــک می کننــد، بلکــه از جــان و مــال خــود هــم گذشــته 
و بــه دنبــال ایجــاد فضایــی معنــوی بــرای خدمــت بــه خلــق در خــارج از حــرم هســتند. حضــور 
ــادقg و  ــر ص ــام جعف ــزاران ام ــاب و خدمت گ ــدادی، از اصح ــی بغ ــن بن موس ــی بن یقطی عل
امــام موســی کاظــمg، کــه بــه ســفارش امــام معصــومg و بــا هــدف دســتگیری از شــیعیان، 
در دســتگاه عباســی خدمــت می کــرد، مصداقــی دیگــر از اهتمــام خــدام خــارج از آســتان منــور 

معصومین)عهــم( اســت.

 امــام رضــاg چنیــن خادمانــی را مؤمــن حقیقــی و خدمت گــزاران خــدا بــر آســتانۀ ســتمگران 
ــه آن هــا  ــد کــه خــدا آن هــا را امیــن خــود قــرار داده اســت و ب ــرای تبییــن براهیــن حــق می دان ب
قــدرت می دهــد تــا از دوســتانش دفــاع کننــد و امــور مســلمانان را اصــالح نمایند)فیــض کاشــانی، 

1417ق، ج 1: 145(.
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نتیجه گیری

1. خدمــت در آســتان معصــومg از جهــت ظاهــر، رســیدگی و توجــه بــه مهمانــان و مراجعــان 
ــا اســتفاده از امکانــات و لــوازم موجــود خدمت رســانی و در چارچــوب شــرع و عقــل  ولــی خــدا ب
اســت، امــا از نظــر باطنــی، مقــام مســاعدت و دســتگیری بی چشم داشــت اســت کــه از طریــق 
معرفــت بــه مقــام معصــومg در جایــگاه انســان کامــل و واســطه حــق و خلــق بــه دســت می آیــد. 
در واقــع، حقیقــت خدمــت در عرفــان، عشــق و محبــت و ارادت بــه انســان کامــل و داشــتن حضــور 

قلــب در خدمــت، بــرای رســیدن بــه مقــام تقــرب الهــی را گوینــد. 

2. در میــان ســه درجــۀ خدمت گــزاری )خــادم، متخــادم و مســتخدم(، عرفــا عالی تریــن مرتبــۀ 
ــا خلــوص نیــت، بی شــائبۀ نفــس و حظــوظ دنیــوی  خدمــت را »خــادم« می داننــد کــه همــراه ب
اســت. خــادم بــرای خدمت گــزاری و بــه پیــروی تــام و تمــام از خلیفــۀ خــدا، خالصانــه جــان و مــال 
و تــوان و اســتعداد خــود و هــر چــه را کــه دارد، بــه او و مهمانــان و ارادتمندانــش هدیــه می کنــد. 

ــه  ــت، بلک ــان نیس ــور ایش ــتان من ــا آس ــر ی ــت مطه ــه بی ــدود ب ــومg مح ــه معص ــت ب 3. خدم
خدمت گــزاران و موالیــان ایشــان ماننــد مالــک اشــتر و ســلمان و علــی بن یقطیــن، بــرای جلــب 
رضــای ولــی خــدا کــه خشــنودی حــق تعالــی را نیــز دارد،  هــر کجــا و در هــر مســندی که ضــرورت 
ایجــاب می کــرد، اگرچــه در دل دشــمن بــود، مفتخــر بــه خدمــت و گره گشــایی از خلــق بودنــد.

4. پیــروی کامــل از ســیره و روش زندگــی معصومیــنb و خدمت به آن ذوات مقدســه و مراجعان 
و ارادتمنــدان آنــان، می توانــد خــدام و اصحــاب را بــه مقامــات بــاالی معنــوی از جملــه مرتبــۀ )منــا 

اهــل البیت( برســاند.

ــه  ــا نظــر و عنایــت ولــی خــدا و رســیدن ب 5. گــذر از موانــع ســخت و دشــوار انیــت و انانیــت، ب
مرحلــۀ فقــر و فنــا تــا دســتگیری و ارشــاد خلــق و بقــای بعــد از فنــا، کارکردهــای ســلوکی خدمــت 

عارفانــه و منتهــای ارمغانــی اســت کــه خــادم در آســتان معصــومg تحصیــل می کنــد. 
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