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چکیده
خدمــت و خدمتگــزاری از موضوعــات ارزشــمندی اســت کــه در منابــع عرفانــی از آن بــا عنــوان خدمــت
بــه مشــایخ و بهرهمنــدی از وجــود مرشــد و مــراد تــا کاملتریــن آنهــا یعنــی ولــی خــدا و انســان کامــل
یــاد شــده اســت .در ایــن پژوهــش کوشــیدهایم بــه روش توصیفــیتحلیلــی ،حقیقــت خدمــت و درجــات
آن را بــا رویکــردی عرفانــی بیــان کنیــم و کارکردهــای ســلوکی آن را در آســتان مبــارک معصــوم gروشــن
ســازیم .خــادم ،متخــادم و مســتخدم ،درجــات خدمــت در عرفانانــد کــه در میــان آنهــا «خــادم» ،محبوب
مخــدوم و مقــرون بــه قــرب حضــرت حــق اســت .بــر اســاس ایــن پژوهــش ،در ســیر ســلوکی عرفانــی بــه
مــدد معصــوم gدر جایــگاه انســان کامــل ،خدمتگــزاری «خــادم» ،میتوانــد 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 ،اطاعتپذیــری ،عش ـقورزی ،ارادت و حضــور قلــب در محضــر معصــوم gاســت کــه خــادم را از
نظــر رفتاریاخالقــی و عملــی شــبیه مخــدوم میســازد.
کلیدواژهها :خدمت ،خادم ،معصوم ،gعرفان ،سلوک.

 .1استادیارگروه عرفان اسالمی ،دانشگاه ادیان و مذاهب(نویسنده مسئول)amjavan@gmail.com :
 .2استادیار گروه دایرهالمعارف مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)anorouzi@iki.ac.ir :
 .3دانشجوی دکترای عرفان اسالمی و اندیشه امام خمینی(ره) ،دانشگاه ادیان و مذاهبH.keikha@urd.ac.ir :
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مقدمه
خدمــت و خدمتگــزاری بــه خلــق از جملــه امــوری اســت کــه ســالک راه را در رســیدن بــه
مطلــوب کمــک میکنــد و راه او را آســان میســازد .بهتریــن نمونــۀ خدمتگــزاری نیــز در خدمــت
بــه معصــوم ،gبــه عنــوان مصــداق انســان کامــل جلوهگــر میشــود؛ خدمتــی کــه میتوانــد
زمینــۀ طــی مراحــل ســلوک عرفانــی را در محضــر آن ولــی اللــه اعظــم فراهــم کنــد .خــادم بــه قصد
تقــرب الــی اللــه ،همــۀ وجــود و دارای ـیاش را تقدیــم انســان کامــل و محبــوب و مطلــوب ایشــان
میکنــد .در ایــن میــان چــون قصــد او از خدمــت همــراه بــا شــفقت و منفعترســانی بــه خلــق،
فقــط رضــای الهــی اســت ،پــس در واقــع خدمــت بــه خــدا میکنــد؛ چراکــه خدمــت بــه چکیــده و
عصــارۀ عالــم ،خدمــت و تقــرب بــه خــدا بهشــمار میرود(کلینــی1407 ،ق ،ج.)196 :2
نگارنــدگان در ایــن نوشــتار کوشــیدهاند بــا بررســی منابــع عرفانــی و بهرهگیــری از آنهــا،
خدمتگــزاری تــوأم بــا تصفیــه و خلــوص نفــس را در قالبــی ســلوکی بــرای خــادم تبییــن کننــد.
ایــن شــیوۀ خدمتگــزاری بــا هــدف رفــع نیــاز خلــق و بــدون کمتریــن بهــرۀ نفســانی ،فقــط
بــرای جلــب رضــای مخــدوم و تقــرب بــه خداســت .در ایــن تحقیــق ،خــادم پــس از حفــظ و تقویــت
مؤلفههــای خدمــت ،بعــد از مقــام فقــر و فنــا بــه مرحلــۀ دســتگیری و ارشــاد خلــق و بقــای بعــد از
فنــا میرســد .ایــن جایــگاه گرچــه اختصــاص بــه انبیــا و اولیــای الهــی دارد ،امــا بــا بهرهگیــری
از آن ظرفیتهــای عظیــم ،میتوانــد در ســطحی رقیقتــر بــرای محبــان و پیــروان ایشــان هــم
امکانپذیــر باشــد.
انبیــای الهــی از حضــرت آدم gتــا خاتــم االنبیــا nدر خدمتگــزاری بــه خلــق همــواره الگــو
بودهانــد و در ایــن راه رنــج فــراوان بردهانــد .آنــان بــرای راهنمایــی و هدایــت انســانها لحظ ـهای
از خدمــت غافــل نبودنــد تــا جایــی کــه گاه نزدیــک بــود از انــدوه زیــاد بــرای خلــق ،جانشــان را
از کــف بدهند(کهــف .)6 ،ایــن دغدغههــا ،ایثارگریهــا و جانفشــانیها بــرای دســتگیری و
ارشــاد ،گونـهای از خدمــت بــه خلــق بــود .عرفــا نیز بــرای اولیــا ،پیــران و مشــایخ ،مراتبــی همچون
اقطــاب ،نقبــا ،اوتــاد ،ابــرار ،ابــدال و اخیــار قائــل بودهانــد؛ امــا در هــر دوره ،فقــط یــکنفــر را بــه
عنــوان قطــب میشــناختهاند کــه باالتــر از همــه ،یگانــۀ عصــر و محــور گــردش عالــم بهشــمار
فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال دهم ،شماره  ،38تابستان 1401
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میرفتــه اســت(زرین کــوب .)92 :1377 ،در میــان اولیــا و مشــایخ از اهــل معرفــت میتــوان بــه
ن خفیــف شــیرازی ،ابوحامد
ابوســعید ابوالخیــر ،خواجــه عبداللــه انصــاری ،ابوعبداللــه محمــد بـ 
محمــد غزالــی و ...اشــاره کــرد کــه همــواره بــرای خــود مریدانــی در خدمــت داشــتهاند و اصــول و
فنــون طریقــت و حتــی خدمــت بــه مشــایخ و خدمــت بــه خلــق را بــه ایشــان تعلیــم میدادهانــد.
در بیــوت مطهــر معصومیــن bبزرگانــی چــون ســلمان فارســی ،کمیــل بنزیــاد ،میثــم تمــار،
فضــه ،قنبــر ،مالــک اشــتر و اباصلــت از وجــود مبــارک آنــان کســب فیــض کردهانــد .بعضــی از آنان
چــون ســلمان فارســی ،کمیــل ،مالک اشــتر و اباصلــت ،اگرچــه از اصحــاب و یــاران نزدیک معصوم
 gبودنــد ،بــا ایــن حــال افتخــار خدمتگــزاری آنهــا و مهمانــان و مراجعانشــان را نیز داشــتهاند.
اکنــون نیــز در آســتانهای منــور و مراقــد مطهــر آن ذوات مقدســه ،خادمــان مخلصــی هســتند کــه
در محضــر آن بزرگــواران ،بــه رفــع حوائــج ،مشــکالت ،رتقوفتــق امــور و رســیدگی بــه مراجعــان و
مهمانــان آن حضــرات میپردازنــد .هــدف ایــن پژوهــش ،تبییــن حقیقــت خدمــت ،درجــات و نیــز
کارکردهــای ســلوکی آن اســت کــه میکوشــیم آن را در قالــب پاســخ بــه ایــن دو ســؤال بیــان کنیــم:
 .1خدمــت عارفانــه و درجــات آن چیســت؟  .2ایــن نــوع خدمــت در آســتان معصــوم gچــه
رهــاوردی بــرای خــادم دارد؟

پیشینۀ پژوهش
خدمتگــزاری بــا هــدف رســیدن بــه ســعادت و جلــب رضایــت الهــی ،مــورد تأکیــد اســام اســت
و در قــرآن و روایــات بــه آن اشــاره شــده اســت .همچنیــن پژوهشهــای گوناگونــی نیــز بــه ایــن
ت اســت از :میــری خضــری( ،)1391در بــاب
موضــوع پرداختهانــد کــه مهمتریــن آنهــا عبــار 
اهمیــت خدمــت بــه زائــران از دیــدگاه اســام؛ علــوی( ،)1393بــا موضــوع معرفــی جــون ،غــام
امــام حســین gو بیــان ویژگیهــای خادمــی ایشــان؛ مردیهــا بــا موضــوع آسیبشناســی
برخوردهــای اجتماعــی خادمــان و بیــان ویژگیهــای خــادم مســجد؛ نیلیپــور ( ،)1396در بــاب
آداب خدمتگــزاری در حــرم مطهــر رضــوی.
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افــزون بــر ایــن ،مقالههایــی نیــز بــا موضــوع خدمــت ،بــه رشــتۀ تحریــر درآمــده اســت کــه
از آن جملــه میتــوان بــه ایــن دو اشــاره کــرد :یوســفیان ( )1383بــا موضــوع اخالقــی بــودن
خدمترســانی از دیــدگاه اســام و معیارهــای ارزشــمندی آن؛ آخونــدی ( )1397بــا موضــوع
بررســی خدمتگــزاری از نــگاه قــرآن و معصومیــن bو ارزش خدمترســانی 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 بیــت bبــوده و هیــچ کار مســتقلی در بــاب خدمــت بــه معصــوم gو در
آســتان ایشــان بــا رویکــرد عرفانــی منتشــر نشــده اســت.

 .1حقیقت خدمت
«خدمــت» در لغــت بــه معنــای کار کــردن ،یــاری رســاندن ،مســاعدت کــردن و ســود رســاندن
ن کــس کــه خدمــت میکنــد «خــادم» میگوینــد؛ چــون بــا خدمتــش
بــه دیگــری اســت .بــه آ 
گــرد مخــدوم طــواف میکند(ابنفــارس1404 ،ق ،ج163 :2؛ بســتانى .)358 :1375 ،در زبــان
َ
عربــی نیــز کلمــه «الخـ َـد ِم» بــه معنــای غــام یــا کنیــز اســت(ابنمنظور1414 ،ق ،ج .)166 :12
ل خدمتگــزار عالــم را بــه تعبیــری وجــود مقــدس حــق
در پیشــینۀ خدمــت ،شــاید بتــوان او 
تعالــی دانســت کــه طبــق آیــات پرشــمار قــرآن کریــم ،عالــم را مخصــوص انســان بهعنــوان
موجــود برتــر خلــق و اســباب و لــوازم زندگــی او در دنیــا و آخــرت را بــرای او فراهــم کــرده اســت؛
«و َل َقـ ْـد َك َّر ْمنــا َبنـ  َ َ َ َ َ ْ ُ ْ
چنانکــه مطابــق آیــۀ َ
ْ َ ِّ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ ُ ْ َ َّ ِّ
ـات
ی آدم وحملناهــم ِفــی البــر والبحـ ِـر ورزقناهــم ِمــن الطیبـ ِ
َ
َّ ْ َ َ ْ َ ْ
َو َف َّض ْل ُ
ـن خلقنــا تفضیال»(االســرا ،)70 ،بــرای فرزنــدان آدم در خشــکی و دریــا
ناهـ ْـم َعلــى كثیـ ٍـر ِممـ
مرکــب تهیــه و از غذاهــای لذیــذ و پاکیــزه روزی قــرار داده شــده اســت .ایــن ســیطرۀ انســان بــر
آســمانها و زمیــن بــرای عبــادت و بندگــی او نشــانۀ ایــن خدمــت الهــی اســت .از طرفــی به انســان
نیــز تأکیــد شــده کــه خدمتگــزاری را از راههــای گوناگــون ماننــد انفــاق بیــن خــود رواج دهنــد و
بــا خدمــت و دســتگیری از دیگــران بــا مــال و قلــم و زبــان و قــدم ،نیازهــا و گرفتاریهــای یکدیگــر
را برطــرف کنند(بقــره273 ،؛ حشــر )8 ،و اینهــا همــه خدمــت عــام اســت ،امــا در اصطــاح عرفــا
کــه بــه حقایــق باطنــی پدیدههــا نظــر دارنــد ،خدمــت ،تــاش بــرای یــاری رســاندن یــا رســیدگی
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بــه خلــق اللــه را گوینــد و حــظ و بهــرهاش نیــز آن اســت کــه خــادم ،خدمــت خــود را منتــی از
ســوی خــدا و حقــی بــرای او ببینــد .ایــن ســنت خداســت بــا اهــل ســلوک کــه بارقههــای انــوار
معرفتــش تنهــا هنگامــی بــر اهــل ســلوک میتابــد کــه همــۀ همتشــان خــدا باشــد و از دیــدن
بیــان ابنعطــاء ،خدمــت در کنــار
عمــل خــود فانــی شوند(کاشــانی1426 ،ق ،ج .)530 :2در ِ
معرفــت و عبــادت و عبودیــت ،خــود بــه تنهایــی علــم اســت(الجنید بغــدادى1425 ،ق96 :؛
مكــى1424 ،ق .)59 :گاهــی همــۀ مکتــب عــارف را بخشــش و ایثــار و تشــرف بــه خدمــت اخیــار
دانســتهاند(ابو نعیــم اصفهانــى ،ج )61 :2کــه منظــور ،خدمــت بــه اولیاســت .در ســخن ابونعیــم
ٌ َ
هــم میخوانیــمَ :
«ح ْسـ ُـب َك مـ َ
ـن ْال ُد َنیــا َشـ ْـی َئانِ :خ ْد َمـ ٌـة ولـ ٌّ
ـى َو ُص ْح َبــة ف ِق ْیـ ٌـر» (ابونعیــم اصفهانــى،
ِ
ٍ
ج .)354 :10در منابــع عرفانــی خدمــت بــه پیــران ،مشــایخ و اولیــا از ارکان ســلوکی مریــدان بــوده
اســت؛ بهطوریکــه ســلمی ،حــرص و ولــع بــرای خدمــت مشــایخ را از جملــه آداب اکتســابی
عارفــان میشمرد(الســلمى1414 ،ق )163 :و در جــای دیگــری آن را از نشــانههای عــارف بیــان
میکند(همــان .)309 :تــا زمانیکــه ایــن خدمــت بــرای رضــای خــدا باشــد ،خدمــت به خداســت
و دنیــا در خدمــت کســی اســت کــه بــه خــدا خدمــت میکنــد؛ چنانکــه اگــر بــه دنیــا خدمــت
کنــد دنیــا او را خــادم خویــش میسازد(مســتملى بخــارى ،1363 ،ج1844 :5؛ مكــى1417 ،ق،
ج .)50 :2از ایـنرو حقیقــت خدمــت را بایــد بــزرگ داشــت کــه گفتهانــد« :خــوار داشــتن خدمت،
خــوار داشــتن مخــدوم است»(مســتملى بخــارى ،1363 ،ج )2281 :5و تــرک تقصیــر در خدمت،
نشــانه بندگی(الخرگوشــى1427 ،ق )174 :و مراعــات آن از نشــانههای عبودیــت بهشــمار
میرود(همــان) .از نظــر ســهروردی خــادم کســی را گوینــد کـ ه در حضــور مرشــد و بــه فرمــان او بــه
توآمــد میکننــد خدمــت میکند(ســهروردى .)271 :1375 ،ایــن
افــرادی کــه در محضــر او رف 
ـوص همــان خدمــت معیــن
خدمــت بهگون ـهای بــوده اســت کــه بــرای هــر کاری ،خادمــی مخصـ ِ
میکردنــد و مراقــب بودنــد فــردی کــه وارد میشــود بــدون خدمــت نمانــد .از طرفــی اگــر خدمتــی
نبــود ،بــه خادمــان حاضــر انعامــی داده میشــد تــا فرصــت خدمتگــزاری صادقانــه و خالصانــه
از آنــان ســلب نشود(نســفى170-169 :1386 ،؛ باخــرزى)133 :1383 ،؛ بنابرایــن خــادم در
اصطــاح اهــل معرفــت بــه کســی گفتهانــد کــه وقــت خــود را پــس از ادای فرایــض ،صــرف خدمت
بــه فقیــر و طالــب حقــی میکنــد کــه از امــوال و اســباب دنیــوی نصیبــی نــدارد ،امــا در طلــب

سال دهم ،شماره  ،38تابستان  1401فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی

43

44
فضــل و رضــوان الهــی تــرک وطــن کــرده اســت و بــرای رفــاه حــال او میکوشــد .ایــن خدمــت را
مقــدم بــر نوافــل عبــادات دانستهاند(ســهروردى38 :1375 ،؛ کاشــانی )119 :و در روایــات هــم
بــه آن تصریــح کردهانــد؛ چنانکــه در روایتــی از پیامبــر اکــرم ،nنقــل شــده اســت کــه ثــواب
خدمــت روز ه گشــایندگان ،در خیمــهزدن و آبدادن مرکبهــا و ،...بیــش از ثــواب روزهداران
خواهــد بود(باخــرزى.)130-129 :1383 ،

 .2درجات خدمت در عرفان
در عرفــان اگرچــه اصــل خدمــت بــه مخــدوم ،چنانکــه از هــر جهــت دغدغــه و تشــویش خاطری
نداشــته باشــد ،قداســت و اهمیــت دارد ،ولــی بــرای خدمتگــزاری درجاتــی قائلانــد کــه هــر
درجــه ،نیــت و هــدف خدمتگــزار را نشــان میدهــد .مســتخدم ،متخــادم و خــادم ،ســه درجــه از
خدمتگــزاری در عرفــان اســت کــه هــر یــک تعریفــی دارد:
«مســتخدم» ســطحیترین درجــۀ خادمــی را گوینــد؛ او کســی اســت کــه بــدون اجــر و مــزد
خدمــت نمیکنــد و در حقیقــت در ازای دریافــت حقــوق بــه خدمتــی گمــارده میشــود و اگــر
حقــوق او قطــع شــود ،تــرک خدمــت میکنــد .ایــن نــوع از خدمــت کــه در عــرف جامعــه هــم
شــهرت دارد ،گرچــه از راههــای کســب معیشــت و دارای مراتــب اســت ،امــا بــه لحــاظ عرفانــی و
بــا نظــر بــه حــذف نیــات اخــروی خدمتگــزار ،پایینتریــن درجــه از خدمــت بهشــمار م ـیرود.
بــه تعبیــر باخــرزی« :كســى را كــه در خدمــت فقــرا بایســتانى و تــو نیــز مرافــق جمــع بــه او گــذارى
ّ
یــا وقــف قــوم را بــه او تســلیم كنــى و او بــه جهــت نصیبـهاى كــه بیابــد یــا حظــى عاجــل كــه در این
عالــم بــه او رســد خدمــت كنــد ،یــا در خدمــت چنــان باشــد كــه اگــر آن رفــق و نصیبــه او را از آنجــا
ببــرى و منــع كنــى ،او خدمــت نكنــد و تــرك كنــد ،یــا خدمتــى كــه از آن اوســت و در ّ
ذمــه اوســت
ّ
كســى دیگــر را مىفرمایــد ،ایــن چنیــن كــس خدمــت نفــس خــود كــرده باشــد و طالــب حــظ خود
ْ َ
ـاد ُم
بــوده باشــد و از بــراى كار و منفعــت خــود و نصیــب خــود ایســتاده .خــادم فقرا نباشــد کــه "ألخـ ِ
َ َ
ِبــا ن ِص ْی ٌب"»(باخــرزى131 :1383 ،؛ الســكندرى1426 ،ق15 :؛ كاشــانى123 :؛ جامــى،
 .)16 :1858پــس مرتبــۀ مســتخدمی را در عرفــان ،مرتبـهای مــادون و بــه دلیــل غلبــۀ نفس و حظ
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و بهرههــای شــخصی مذمــوم خواندهانــد .مســتخدم بــا دریافــت اجــرت ،در عمــل ،خدمتــش را
مبادلــه کــرده و ماننــد آن را دریافــت کــرده اســت .چنیــن کســی در واقــع مخــدوم اســت؛ بنابرایــن
نمیتــوان در عرفــان بــرای ایــن نــوع از خدمــت کــه شــخص نــه بــرای جلــب رضــای خدا میکوشــد
ـت بــدون مــزد را بــه جــان میخــرد ،ارزش یــا اعتبــاری لحــاظ کــرد .البتــه بایــد در
و نــه رنــج خدمـ ِ
نظــر داشــت کــه خدمــت مســتخدم بــا هــدف کســب معــاش بــرای خــود و اهــل خانـهاش از عیــال

و اوالد ،بــه شــرط سســتینکــردن در خدمــت برابــر بــا پــاداش دریافتــی ،نــه فقــط مذمــوم نیســت،
بلکــه بــه لحــاظ معرفتــی و بــر اســاس روایاتــی چــون فرمایــش امــام صــادق gمــورد تحســین و
توصیــۀ بــزرگان دیــن نیــز بــوده اســت(كلینى1407 ،ق ،ج.)76 :5
«متخــادم» درجــه دیگــری از خدمــت در عرفــان را گفتهانــد کــه خدمــت او خالــی از هــوای نفس
نیســت و گاهــی امیــال نفســانی بــر او غالــب شــده و وی را از حقیقــت خدمــت دور میســازد .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 ب ـهکار رفتــه اســت کــه متخــادم بــا شــبیه کــردن عمــل خــود بــه
خــدام ،خدمتــش را خالصانــه وانمــود میکنــد؛ حــال آنکــه اغــراض دنیایــی در قصــد و نیــت او
نهفتــه اســت .باخــرزی میگویــد« :كســانى كــه ّنیــت را از شــوایب نفــس خالــص نمىتواننــد
ّ
كــردن یــا نمىداننــد و بــه خادمــان ّ
متصــدى خدمــت فقــرا مىگردنــد و بــه
تشــبه مىكننــد و
حســن ارادت در كار خدمــت مىدرآینــد ،ایشــان را آن مرتبــه خــادم نباشــد .لكــن ثــواب خدمــت
ّ
آمیختــه بــا حظ نفــس باشــد و ایــن كــس را متخــادم گویند»(باخــرزى .)130 :1383 ،ســهروردی
بــه خــاف عقیــدۀ باخــرزی ،خدمــت متخــادم را خالــی از هــوای نفــس میدانــد ،امــا معتقــد
اســت متخــادم بــه مرحلــۀ زهــد نرســیده است(ســهروردى276 :1375 ،؛ جامــى.)16 :1858 ،
اگرچــه در تعریــف ســهروردی و باخــرزی از متخــادم ،تفاوتهایــی بــه چشــم میخــورد ،امــا هــر دو
متخــادم را درج ـهای جــدا و رتب ـهای پایینتــر از خــادم دانســتهاند.
متخــادم بــه دلیــل غلبــۀ هــوای نفس ،گاهــی چنانکــه باید بــه افــرادی کــه شایســتهاند ،خدمت
نمیکنــد یــا بــه عکــس بــه افــرادی کــه اســتحقاق خدمــت ندارنــد ،ماننــد ســتمگران خدمــت
میکنــد .بــرای چنیــن خدمتگــزاری موقعیــت مخــدوم مهــم اســت ،تــا جایــی کــه ثروتمنــدان
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و صاحبمنصبــان بــرای او در اولویــت خدمتانــد .او در شــیوۀ برخــورد و ارائــه خدمــت بــه آنــان،
بــه نســبت ســایر مخدومــان تمایــز قائــل شــده و کیفیــت باالتــری از خدمــت را ارائــه میکنــد؛ بــه
ایــن امیــد کــه توجــه آنــان را در شــرایط و موقعیتهــای دیگــر جلــب کنــد و بــه طریقــی از موقعیــت
اجتماعــی مخــدوم ســود بــرد .ایــن خدمــت بــرای منافــع شــخصی ارائــه میشــود و در آن رضایــت
خــدا نیســت .بــه همیــن دلیــل بــه ایــن دســته از افــراد متخــادم میگوینــد .باخــرزی میگویــد:
«او چنانــك ثــواب و رضــاى خــداى را دوســت دارد ،مــدح و ثنــاى خلــق را بــا آن هــم دوســت دارد؛
یــا از خدمــت كســى كــه بــه او مكروهــى و رنجــى رســیده باشــد امتنــاع كنــد و از انحــراف مــزاج و
هــواى دل ،از آن كــس كــه راضــى باشــد او را خدمــت نیكــو كنــد ،و بــا آن كــس كـ ه در غضــب باشــد
واجبــى خدمــت بهجــاى نیــارد .ایــن چنیــن كــس متخــادم اســت نــه خادم»(باخــرزى:1383 ،
130؛ ســهروردی40 :1375 ،؛ الســكندرى1426 ،ق15 :؛ كاشــانى123 :؛ .)16 :1858
ـت
«خــادم» ســومین و برتریــن درجــۀ خدمــت اســت کــه بــدون مالحظــۀ نفــس و بیهیــچ منفعـ ِ
مــادی و معنــوی ،فقــط بــرای رضــای خــدا و اطاعــت او خدمــت میکنــد؛ چنانکــه امــام علــی
َ ْ َ ُ ْ َ َ َ ُ َ َ ْ ُ َّ
ـه الله»(تمیمــى آمــدى1410 ،ق .)191 :در ایــن
ـه وجـ 
ـل مــا أ ِریــد ِبـ ِ
ـل العمـ ِ 
 gفرمودنــد« :أفضـ 
درجــه از خدمــت ،خــادم هیــچ نظــر منفعتــی بــه مخــدوم نــدارد و هــر مابهازایــی در قبــال خدمــت
او منفــور و غیــر قابــل قبــول اســت .او بــه مهمانــان یــا مراجعهکننــدگان یــا مخدومــان خــود خدمت
میکنــد ،بــیآنکــه شــناختی از مقــام و منصــب یــا موقعیــت خدمتگیرنــده داشــته باشــد.
شــناخت از وضعیــت اجتماعــی مخــدوم هــم تأثیــری در ارائــه خدمــت او نــدارد.
ایــن خدمتگــزار هیــچ تفاوتــی در خدمــت بــه فقیــر و غنــی یــا غــام و ســلطان قائــل نیســت .او
نفــس خدمــت را فقــط بــرای جلــب رضــای خــدا و اطاعــت حــق میخواهــد .بــه بیــان ســهروردی:
ّ
خــاص آن باشــد كــه خدمــت او از ایــن همــه شــائبه كــدورات و شــهوات پــاك باشــد و
«خــادم
ّ
انــدرون او منـ ّـور شــده بــود بــه انــوار ّ
تجلیــات حــق ،و طالــب دنیــا و جــاه و حظهــاى ایــن عالمــى
نباشد»(ســهروردی40 :1375 ،؛ الســكندرى1426 ،ق15 :؛ جامى .)12 :1858 ،در اینجا تمام
همــت خــادم نظــر بــه محبــوب ازلــی اســت و بــه همیــن دلیــل خدمــت ،بــرای او شــرافت ،آقایــی و
َْ َ
ســروری خواهــد آورد که رســول گرامــی اســام nمیفرمایدَ :
«سـ ِّـی ُد القـ ْـو ِ م خ ِاد ُم ُهم»(مجلســى،
1403ق ،ج273 :73؛ فیــض كاشــانى1406 ،ق ،ج.)163 :26
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َ َ ََْ ُ
ـت ِلـ ْ
ـی ُم ِر ًیدا
خداونــد در عظمــت مقــام چنیــن خادمــی بــه حضــرت داوود gفرمــود« :فـ ِـإذا رأیـ
َ ُ ْ َ َ ً
ـن لـ ُـه خ ِادما»(مســعودى .)71 :1384 ،بــه بیــان ســهروردی حــق تعالــى فرمــود« :یــا داوود،
فكـ 
هــر آنگــه كــه شــخصى بینــى كــه شــعلۀ طلــب در انــدرون او مشــتعل باشــد و نایــرۀ شــوق ،او را
بــر طلــب حضــرت عـ ّـزت داشــته باشــد ،بــه خدمــت او قیــام نمــاى كــه طالبــان ایــن راه و قاصــدان
ایــن درگاه ،محبــوب حضــرت ّ
عزتانــد و هــر آنكــس كــه خدمــت ایشــان كنــد ،همچنــان باشــد

كــه طاعتــى پســندیده و عبادتــى گزیــده كــرده باشد»(ســهروردى .)38 :1375 ،ایــن درجــه از
خدمــت ،عالیتریــن نــوع خدمــت در عرفــان بهشــمار م ـیرود.

 .3ارکان و مؤلفههای خدمت
بــا توجــه بــه تعریــف خدمــت و انــواع آن بــا رویکــرد عرفانــی ،بــه نظــر میرســد کــه خدمــت در
آســتان معصــوم gبــا عنایــت بــه مؤلفههایــی نظیــر حضــور انســان کامــل ،معرفــت بــه مقــام و
وجــوب اطاعــت از آنــان ،همچنیــن محبــت و حضــور قلــب در محضرشــان ،ســلوکی عرفانــی تلقی
میشــود .شــخصی کــه خدمــت بــه معصــوم gرا برمیگزینــد ،در واقــع بــه انســان کاملــی
خدمــت میکنــد کــه مظهــر اســم اعظــم حــق تعالــی و جامــع جمیــع کمــاالت اســما و صفــات
اوســت .چنیــن شــخصی بــا ورود بــه ســلوک عملــی ،میکوشــد 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 دسـتیابی بــه تصفیــۀ باطــن از رهگــذر ریاضــت ،از اصــول اساســی عرفان اســامی
محســوب میشــود.
یکــی از موضوعــات مهــم در عرفــان اســامی ،مفهــوم انســان کامــل اســت؛ تــا جاییکــه اهــل
معرفــت چکیــدۀ موضــوع عرفــان را مقولــۀ توحیــد و موحــد دانســتهاند و از موحــد حقیقــی نیــز
همــان مفهــوم انســان کامــل و محــور هدایــت کل عالــم هســتی را اعتبــار کردهانــد .ابنعربــی در
فصــوص الحکــم ،صفــات ویــژۀ الهــی را در انبیــا برمیشــمرد کــه خالصــۀ حکمتانــد و کلمــات بــر
قلبهــای آنــان نــازل میشــود .او انســان کامــل را در جایــگاه خلیفــۀ خداونــد میدانــد کــه خــدا
بــه واســطۀ او ،حقایــق مخلوقــات خــود را بــه نظــاره مینشــیند و آنهــا را مشــمول رحمــت خــود
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میســازد(ابنعربى.)11 :1946 ،
انســان کامــل در بیــان قونــوی ،از جهــت روح و عقــل ،کتابــی عقلــی بــه نــام «ام الکتــاب»؛
از جهــت قلــب ،کتــاب لــوح محفــوظ و از جهــت نفــس ،کتــاب محــو و اثبــات نامیــده شــده
اســت(قونوى .)93 :1371 ،قونــوی انســان کامــل را بزرگتریــن شــأن الهــی میدانــد کــه اســم
األول بــه ســبب ظهــور ســابق بــرای او ظهــور مییابــد ،اســم األخــر بــه حکــم متأخــر دوم بــرای
او ثبــوت یافتــه و حکــم األزل و األبــد 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
را کــه اراده نمایــد دارد ،انســان ،خلیفــه و ســایه مینامــد؛ کســی کــه خداونــد اجــرای اوامــر و
فرامیـناش را در تمــام خالیــق از جهــت منــزل و محــل ،بــه او عطــا کــرده و وی را بــه خالیق معرفی
ـل عرفــا بــا وجــود مقــدس
نمــوده اســت(همان ،)6 -4 :1375 ،امــا دربــارۀ مطابقــت انســان کامـ ِ

معصومیــن ،bبــه نظــر میرســد تــاش بــرای ارتبــاط و اتصــال سالســل بــه پیامبــر اعظ ـمn

یــا امیرالمؤمنیــن علــی gو ســایر معصومیــن ،bبیانگــر اعتقــاد اکثریــت قریــب بــه اتفــاق آنها
اعــم از شــیعه و ســنی بــه ایــن انطبــاق باشــد .کشــف المحجــوب در بابــی بــا عنــوان َ«بـ ٌ
ـاب ِفــی
ـن ْ
ذکــر أئ َّمتهـ ْـم مـ ْ
ـل َب ْی ٍت(عهــم)» ،از امــام علــی gتــا امــام جعفرصــادق gرا به عنــوان ائمه
ـ
أه
ِ ِ ِ ِِ ِ
ِ
شــناخته اســت(هجویری .)85 :1375 ،همچنیــن میتــوان از معــروف کرخــی مؤســس سلســلۀ
معروفیــه بــه عنــوان «ام السالســل» نــام بــرد کــه بــا امــام علیبنموســی الرضــا gارتبــاط داشــت
و تحــت تربیــت ایشــان بــود .او کــه بــه نقــل برخــی منابــع عرفانــی ،از دســت امــام رضــا gخرقــه
گرفتــه اســت ،ضمــن افتخــار بــه این ارتبــاط والیتــی ،حضــرت علــی gرا ادامـهدار مســیر نبوت،
امــا در مقــام والیــت دانســته و از حضرتــش بــه عنــوان رهبــر ،پیــر ،مــراد و مرشــد خــود یــاد کــرده
است(كاشــانى ،مقدمــه30 :؛ محمدبــنمنــور36 :1899 ،؛ عطــار نیشــابورى ،1905 ،ج :1
.)269
ابنعربــی نیــز در بعضــی از آثــار خــود ماننــد کتــاب شــجره الکــون ،بنــای اســام را بــر پنــج اصــل
دانســته اســت کــه اصــل پنجــم آن ،اهــل بیت(حضــرت محمــد ،nحضــرت علــی ،gحضــرت
فاطمــه ،hامــام حســن gو امــام حســین )gبــه عنــوان انســانهای کاملانــد .او محبــت
یــاران و ّ
مــودت نزدیــکان پیامبــر nرا از ارکان دیــن و شــریعت میداند(ابنعربــی1421 ،ق،
فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال دهم ،شماره  ،38تابستان 1401

تبیین عرفانی حقیقت خدمت و درجات آن در آستان معصوم ( gجوان آراسته و همکاران)

ج  )330 :1و اعتقــاد دارد کــه حضــرت حجتبنالحســن العســکری fخلیفــه خداســت کــه
روزی ظهــور کــرده ،زمیــن را از عــدل و قســط پــر خواهــد کــرد .بــه واســطه ایشــان همــه مذاهــب از
بیــن مـیرود و جــز دیــن خالــص دینــی باقــی نخواهــد ماند(همــان ،ج  .)327 :3بــر اســاس آنچــه
گفتــه شــد ،تردیــدی نیســت کــه ذات مقــدس معصــوم gهمــان انســان کامــل در منابــع عرفانی
و برتریــن مصــداق آن اســت.
خدمتگــزاری بــه مهمانــان معصــوم gکــه روح عالــم و ادارۀ آن تحــت تصرفــات اوســت هــم
َ
َْ َ َ َ
ْ
ـل ِإلــى
ـن أوصـ 
خدمــت بــه معصــوم gبهشــمار مـیرود .امــام صــادق gمیفرمایــد« :أ ُّی َمــا ُمؤ ِمـ ٍ 
َ
ً ََ َ َ َ َ َ
َّ
ُْْ
ـن َم ْع ُروفــا فقـ ْـد أ ْو َصــل ذ ِلــك ِإلــى َر ُســول الل ِه(»nابنبابویــه1413 ،ق ،ج .)55 :2
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در ایــن خدمــت ،فرصــت حضــور ،حیــات ،تنفــس و بهرهمنــدی از راهنماییهــا و هدایتهــای
حکیمانــۀ آن وجــود کمالیافتــه بــه عنــوان مــراد فراهــم میشــود .بهیقیــن دســتگیری و ارشــاد
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 معصــوم ،gتقــرب
بــه ایشــان ،تقــرب بــه خداونــد و لقــای او مطلــوب همــۀ ســالکین الــی الله اســت؛ بنابرایــن خدمت
بــه همــه مراجعــان و مهمانــان معصــوم gنیــز در حکــم خدمــت بــه خــود آن ذات مقــدس و
عالیتریــن نــوع خدمــت در عالــم هســتی بهشــمار م ـیرود.
ـتن هــادی ،راهنمــا و راهبــر اســت کــه قشــیری او را مــدار امــور ســالک
رکــن مهــم ســلوک ،داشـ ِ

میدانــد کــه جهــان وابســتۀ اوست(قشــیرى .)780 :1374 ،بــدون هــادی حرکــت در مســیر
پرخطــر ســلوک ممکــن نیســت .خــادم بــرای بهرهمنــدی بیشــتر از فیــض حضــور در جــوار
راهنمایــش ،خدمــت او را انتخــاب کــرده و گــوش بــه فرمــان و مطیــع اوســت .او هــر آنچــه مــرادش
بخواهــد اجابــت میکنــد کــه تربیــت و نیــل بــه مطلــوب و مقصــود ســالک ،بــه دســت شــیخ و
ـت بیشــتر از معصــوم،g
راهنمــای او و ذیــل ارادت و اطاعــت اوســت .از ایـنرو بــرای کســب معرفـ ِ

ســالک بایــد گــوش بــه فرمــان و در خدمــت او و همــۀ مراجعــان و مهمانــان او باشــد .یادگیــری
آداب صحبــت و معاشــرت بــرای خــادم ،اعــم از آداب ارتبــاط او بــا خــدا ،خــود یــا همســلکانش،
منــوط بــه فراگیــری از اســتاد و راهبــر است(ســلمى ،1369 ،ج321 :1؛ ســهروردى:1375 ،
 .)41بــه بیــان اردســتانی «یــك قــوم واصــل حــق مىشــوند كــه در قــدم مرشــد باشــند؛ زیــرا كــه
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طاعــت و عبــادت بــه امــر پیــر كننــد نــه بــراى خــود كــه پیــر راهــدان نگــذارد كــه شــخص در چــپ و
ّ
ت كامــل
راســت نــگاه كنــد .شــخص چــون بخواهــد كــه نجــات كلــى بیابــد ،مىبایــد كــه بــه خدمـ 
قــادر مشــغول شود»(اردســتانى ،1380 ،ج .)207 :1الهامــات غیبــی و آوازهای سـ ّـری همــه از ِآن
مشــایخ و راســخان در علــم اســت و از ایـنرو معرفتجویــی خــادم نیــز در گــرو خدمــت بــه معصــوم
 gخواهــد 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 حجابهــای ظلمانــی ،از دل
و جــان وی رخــت بربندد»(ســهروردى.)44 :1375 ،
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(فرغانــى .)183 :1379 ،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
مــرادش رســید ،او را خدمــت کنــد و بــا ارادۀ خــود هرچــه را مانــع خدمــت او میشــود ،برطــرف
ســازد و بــه هــر تقدیــر خــود را از این فرصــت مغتنــم محــروم ننمایــد(رازى)255 :1352 ،؛ هرچند
بــه بیــان اســتاد جــوادی آملــی« ،عقــل آدمیــان راه بــه جایگاه معصــوم gنــدارد و توان تشــخیص
و انتخــاب او جــز توســط خــدا نیســت»(جوادی آملــی.)547 :1372 ،
خدمــت از روی شــور و شــوق بــرای جلــب رضایــت مخــدوم و خشــنودی او ،بــدون هیــچ
چشمداشــت و البتــه پــس از معرفــت بــه مخــدوم ،خدمتــی عاشــقانه خواهــد بود(غزالــى،1386 ،
ج )511 :4و چــون عشــق را شــرح و بیانــی نیســت ،خدمــت سراســر عشــق و شــور و ارادت هــم در
ق مهمتریــن ركــن طریقــت و درک آن تنهــا
قالــب کلمــات نمیگنجــد .بــه بیــان ســهروردی «عشـ 
مخصــوص انســان كاملــی اســت كــه بــه کمــال رســیده است»(ســهروردى .)275 :1375 ،عشــق
آتشــی در دل عاشــق اســت کــه از راه چشــم وارد میشــود و شــعلۀ آن ،بیــرون و درون عاشــق را
میســوزاند و صیقــل میدهــد و پــاک و صافــی میکنــد .عشــق بهقــدری دل عاشــق را نــازک و
لطیــف میکنــد کــه بعیــد نیســت حتــی از دیــدار محبــوب خــوف داشــته باشــد؛ ماننــد داســتان
حضــرت موســی gکــه خواســت خــدا را ببینــد امــا َ«لـ ْ
ـن َت َر ِانـ ْ
ـی» شنید(نســفى.)161 :1386 ،
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همانگونــه کــه عاشــق نمیتوانــد جــز معشــوق بــه دیگــری بیندیشــد ،خادمــی هــم کــه در
نهایــت عشـقورزی ،خــود را وقــف خدمــت بــه موالیــش میکنــد ،اندیشـهای بهغیــر 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
خواســت مــوال آن باشــد کــه خــادم در
کــه او خــود مقدمــۀ یکــی اســت»(غزالی.)14 :1359 ،
ِ

همـ ه چیــز بــا او شــریک گــردد و هــر چــه را او دوســت دارد ،دوســت داشــته باشــد؛ کــه دوســتیای
باالتــر از دوستداشــتن خــدا نیســت و هرچــه هــم دوستداشــتنی و محبــوب اســت بهواســطه
دوستداشــتن و محبوبیــت خداســت(غزالی ،1386 ،ج.)519 :4
محبــت و شــوق بیحــد بــه معصــوم ،gتقیــد بــه یگانگــی حیــات و ممــات او ،تأثیــرات و
آرامشهــای معنــوی ،احــواالت عارفانــه و احســاس ســبکبالی از حضــور در آســتان معصــوم
 ،gشــرایط ســلوکی را بــرای خدمــت خالصانــه و عاشــقانه فراهــم میکنــد .ایــن همــه ،زمانــی
محقــق میشــود کــه خــادم درک کنــد خانــۀ معصــوم ،gخانــۀ کعبــه و خانــه خداســت و مهمــان
معصــوم gهــم مهمــان خــدا؛ چــه اینکــه اگــر کســی چیــزی را دوســت بــدارد ،هرچــه را هــم بــه
محبــوب منســوب اســت ،دوســت دارد .عالمــت محبــت ،دوستداشــتن وســایل وصــول محبــوب،
ع داشــتن بــه ذکــر محبــوب و ذوب اختیــار
ت نکــردن بــا او ،ول ـ 
اطاعــت ،تســلیمبــودن و مخالف ـ 
در طلــب رضــای محبــوب است(كاشــانى .)409-408 :از ایـنرو عالقــۀ خــادم بــه معصــوم،g
محبــت و عالقــۀ بــه مهمانــان او را نیــز بــه دنبــال دارد و چــون معصــوم ،gمهمــان خود را دوســت
داشــته ،تکریــم میکنــد ،خــادم هــم نهایــت کرامــت را بــرای مهمــان محبــوب و مخدومــش قائــل
میگــردد؛ بنابرایــن یکــی از پایههــای ســلوک خدمــت در آســتان معصــوم ،gعشــق و محبــت
بــه معصــوم gاســت.
رکــن دیگـ ِـر خدمــت را حضــور قلــب دانســتهاند کــه بــه معنــای حاضــر بــودن بــا همــۀ وجــود،

ـت قابــل
خــارج کــردن همــۀ اشــتغاالت روزمــره از فکــر و جــان و اهتمــام کامــل بــرای انجــام خدمـ ِ

قبــول اســت .بــه بیــان فیــض کاشــانی ،حضــور قلــب ،فراغــت دل و زبــان از همـ ه چیــز را گوینــد،
جــز آنچــه کــه بــه آن مشــغول میباشــد کــه در آن ،علــم بــا فعــل و قــول قریــن میشــود و فکــر
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در غیــر اینهــا جــاری نیســت(فیض كاشــانى1417 ،ق ،ج .)370 :1از ویژگیهــای صاحبــان
بصیــرت ،آن اســت کــه همــهچیــز را بهوســیله خــدا مشــاهده میکنند(بقلــى شــیرازى،2008 ،
ج.)62 :3
بــدون حضــور قلــب نمیتــوان از خدمــت قابــل قبــول و مــورد رضــای معصــوم gســخن گفــت.
فقــدان ایــن حضــور روحانــی ،ســطح خدمــت را تنــزل میبخشــد و بــرای خــادم دلمشــغولیهایی
را فراهــم میســازد کــه او را وارد وادی غفلــت میکنــد .غفلــت ،نشــانۀ عــدم حضــور قلــب و
اشــتغال دل بــه امــوری اســت کــه منظــور و مقصــود خــادم نیســت .ایــن اشــتغاالت حضــور خــادم
را بــرای خدمــت او بــه مخــدوم بیاثــر میکنــد .روزبهــان بقلــی نقــل میکنــد« :اگــر غفلــت
نبــودىّ ،
صدیقــان بمردنــدى از روح ذكــر ّ
حق»(بقلــى شــیرازى)201 :1374 ،؛ از ایـنرو غفلــت،
حقایقــی را از روح خدمــت در دل خــادم میپوشــاند و خدمتــش را برایــش حجــاب میکنــد .بــه
همیــن دلیــل حضــرت امــام خمینــی(ره) حضــور قلــب را روح عبــادات میدانــد ،تــا جاییکــه
بــدون آن هیــچ عبادتــی مقبــول درگاه احدیــت قــرار نمیگیــرد و بلکــه از درجــه اعتبــار ســاقط
اســت(خمینى)15 :1383 ،؛ بنابرایــن حضــور قلــب ،رکــن اساســی عبــادات و از جملــه خدمــت
خــادم تلقــی میشــود .خــادم آســتان ،بــا همــۀ وجــود بــه معصــوم gو خشــنودی او توجــه دارد
و از آنجــا کــه دلیــل حضــور خــادم در آن آســتان ،وجــود معصــوم gاســت ،روح خدمــت ،حضــور
قلــب خــادم در برابــر معصــوم gو درک مقــام او نیــز فقــط بــا حــذف همــۀ اشــتغاالت روزمــره و
تمرکــز بــر خدمــت ممکــن میشــود.
خــادم کــه خدمــت حقیقــی را جس ـتوجو میکنــد ،میکوشــد هــر آنچــه را کــه در مطلــوب
اثــر دارد بــه دســت آورد یــا بــه آن عامــل شــود .او جــان و مــال خــود را بــدون هیــچ چشمداشــت،
بــرای رضایــت ولــی خــدا و رســیدگی بــه امــور بیــت مطهــر ایشــان ،در طبــق اخــاص گذاشــته
ً
و اندیشــه و دل و زبــان خــود را کامــا بــه خدمــت مشــغول میکنــد تــا از هــر غفلتــی ،ولــو
انــدک برکنــار باشــد .ایــن معنــای حضــور قلــب خــادم در هنــگام خدمــت اســت و قلبــی را کــه
بهطــور کامــل ،خــواه در خدمــت یــا در ســایر عبــادات متوجــه خــدا باشــد ،همــان قلــب ســلیم
َّ َ ْ َ َ
ـن أتــى
میخواننــد .ســفیان بنعیینــه گفــت« :از حضــرت امــام صــادق gدربــاره آیــۀ ِ«إل مـ
َّ َ
ــه ب َق ْل َ
یم» ســؤال کــردم ،فرمــود« :صاحــب قلــب ســلیم کســی اســت کــه بــه لقــاء
الل ِ ٍ
ــب س ِــل ٍ
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پــروردگارش میرســد و غیــر حــق در دل او کســی نیســت» و فرمــود« :هــر قلبــی کــه در آن
شــرک یــا شــک باشــد ،ســاقط اســت و آنهــا در دنیــا زاهــد شــدند تــا قلبهــای خــود را مهیــای
آخــرت نمایند»(كلینــى1407 ،ق ،ج .)16 :2

 .4کارکردهای سلوکی خدمت
 .1-4خودســازی خــادم در آســتان معصــومg؛ خــادم در ســلوک عرفانــی خدمــت ،بــا نیــت
قربــه الــی اللــه قصــد خدمــت میکنــد و بــا تزکیــه و خودســازی ،بهرهمنــد از هدایتهــا و
عنایتهــای مخــدوم معصــوم ،gآلودگیهــا و رذایــل را از وجــودش کاســته ،بــه زیــور فضایــل
آراســته میشــود .خودســازی مقدمــۀ خدمــت خــادم و بهمنزلــۀ شــناخت باطنــی او از خدمــت
اســت .خــادم ،محلــی بــرای تصفیــه باطــن میجویــد و حــرم معصومیــن bمدرســۀ معرفتــی
اســت کــه فرصــت آموختــن و عمــل کــردن را بــرای او فراهــم میکنــد .خدمــت در آســتان بــا رعایت
مؤلفههــای 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 میشــود کــه او بــا اســتعانت از وجــود نــوری معصــوم gو بهرهمنــدی از روح پــاک
او ،همچنیــن پیــروی کامــل از ســیره و روش آن ذوات مقدســه ،شــبیهترین مــردم بــه معصــومg
شــود .ســعید بنمســیب از اصحــاب مــورد اعتمــاد امــام ســجاد ،gاز غــام امــام gبهعنــوان
فــردی مســتجاب الدعــوه یــاد کــرده اســت کــه خــود اســتجابت دعــای بارانــش را شــاهد بــوده
اســت و حتــی پــس از درخواســت خریــد او از امــام معصــوم ،gشــاهد طلــب مــرگ از خداونــد ،به
دلیــل دوری از امــام gبــود کــه بــاز اجابــت شد(مســعودى.)174 :1384 ،
ایــن ویژگیهــا گرچــه بــه انبیــا و اولیــای الهــی بهویــژه اهــل بیــت عصمــت و طهــارتg
اختصــاص دارد ،امــا گاه اصحــاب و خــدام ایشــان نیــز بــه تبــع همنشــینی و خدمــت معصــومg
بــه ایــن مقامــات معنــوی دســتیافتهانــد .ســلمان فارســی نمونــۀ دیگــری از ایــن جملــه اســت که
َ َ ْ ٌ
«م َّنــا أ ْهــل ال َب ْیــت» نائــل آمد.
بــه دلیــل قرابـ 
ت روحــی بــا معصومیــن bو خدمــت آنــان ،بــه مقــام ِ
بانــو فضــه ،خادمــۀ حضــرت زهــرا hهــم از خدمتگزارانــی بــود کــه در محضــر معصومیــنb
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تربیــت گردیــد و چنانکــه گفتهانــد در کربــا و در میــان اســرا نیــز حضــور داشــت و خدمتگــزاری
حضــرت زینــب hرا تجربــه کــرد .ایشــان صاحــب کرامــات و مقامــات بلنــد و حافــظ کل قــرآن بــود
و در 20ســال پایانــی عمــر ،جــز بــا اســتفاده از قــرآن پاســخ کســی را نداد(مجلســی1403 ،ق،
ج.)86 :43
 .4-2فنــای خــادم در مخــدوم و نادیــدن خدمــت؛ فنــا در لغــت بــه معنــای نابــودی و نقیــض
بقاســت(فراهیدى1409 ،ق ،ج )376 :8و در اصطــاح عرفــا ،ســقوط اوصــاف مذمومــه و بقــای
اوصــاف محمــوده را گوینــد کــه بــا ریاضــت زیــاد و عــدم احســاس بــه عالــم ملــک و ملکــوت
و اســتغراق در عظمــت حــق تعالــی حاصــل میشــود(جرجانى .)73 :1370 ،فنــای خــادم
در ســلوک خدمتــی ،رســیدن او بــه مرحل ـهای اســت کــه هــر چــه غیــر مخــدوم را نبینــد و همــۀ
خواســتهها و تمایــات او در خواســتههای مخــدوم هضــم و فانــی شــود .ایــن نــوع از فنــا بــه
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 تــاش 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؟ آنگاه خواســت مخــدوم را بر خواســت
خــود مقــدم بــدارد و بــر مبنــای آن عمــل کنــد.
فنــا بــه معنــای انقطــاع را گرچــه بــه ظاهــر فنــا در برابــر بقــا و بــه معنــای نیســتی و نابــودی
گفتهانــد ،امــا ایــن نابــودی بــه معنــای نبــودن و نشــدن و نمانــدن نیســت ،بلکه بــه تعبیــر انصاری،
اضمحــال و نابــودی غیــر حــق ،از روی علم و عقیــده و باور قلبــی حقانی اســت(انصارى:1417 ،
 .)135چنیــن فنایــی از بــودن یــا وجــود ماســوایی حکایــت میکنــد کــه بــا گــذر از مرحلــۀ عبادات
و ریاضــات ،اینــک نیســت و نابــود میگــردد؛ بنابرایــن آنچــه در ارتبــاط خــادم و مخــدوم بــه فنــای
خــادم منجــر میشــود ،هویــت مســتقلی اســت کــه خــادم بــرای خــود و خدمتــش قائل میگــردد،
امــا در خــال ســلوک خدمتــی و پــس از طــی مراحــل و مقامــات معرفتــی ،بــه مرتبـهای میرســد
کــه همــه افعــال خــود را در افعــال مخــدوم فانــی میبینــد و ماســوای مخــدوم ،اعــم از خــود یــا غیــر
خــود ،چیــزی نمــی بینــد؛ هرچــه هســت مخــدوم ،خواســت و رضایــت او اســت.
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 .4-3دســتگیری خــادم از خلــق :حضــور در آســتان معصــوم gو بــودن در کســوت
خدمتگــزاری و تربیــت ملکوتــی صاحــب آســتان ،خــادم را بــه ســمت حقیقــت خدمت و اســتمرار
در خدمتگــزاری در ســایر عرصههــا نیــز ســوق میدهــد .معصومین(عهــم) اســوۀ خدمــت و
هدایــت خلــق بودهانــد و خادمــان نیــز بــا حضــور مــداوم در آســتان ایــن بزرگــواران ،خدمــت بــه
خلــق را در وجــود خــود تبدیــل بــه ملکــه میکننــد و بــه پیــروی از وجــود سراســر خدمــت معصــوم
 ،gهمــواره مهیــای خدمتانــد .ایــن اشــتیاق ،بــه مــرور و بــا چشــیدن حــاوت خدمــت در
محضــر ولــی خــدا حاصــل میشــود .بــر ایــن اســاس ،خدمــت خــادم محــدود بــه خانــۀ معصــوم
 gو مهمانــان مکــرم ایشــان نیســت ،بلکــه بــر مبنای اصــل «عالم محضر خــدا و ولی خداســت»،
همــواره در پــی فرصتــی بــرای انجــام خدمــات بیشــتر هســتند.
حضــور خدمتگــزاران عزیــز آســتان مقــدس رضــوی هنــگام بالیــای طبیعی ماننــد ســیل و زلزله
در جایجــای مملکــت اســامی ،نمونـهای از ایــن تربیتیافتگــی و هدایــت اســت کــه نــه تنهــا بــا
حضــور خــود بــه رفــع نیــاز و گرهگشــایی کمــک میکننــد ،بلکــه از جــان و مــال خــود هــم گذشــته
و بــه دنبــال ایجــاد فضایــی معنــوی بــرای خدمــت بــه خلــق در خــارج از حــرم هســتند .حضــور
علــی بنیقطیــن بنموســی بغــدادی ،از اصحــاب و خدمتگــزاران امــام جعفــر صــادق gو
امــام موســی کاظــم ،gکــه بــه ســفارش امــام معصــوم gو بــا هــدف دســتگیری از شــیعیان،
در دســتگاه عباســی خدمــت میکــرد ،مصداقــی دیگــر از اهتمــام خــدام خــارج از آســتان منــور
معصومین(عهــم) اســت.
امــام رضــا gچنیــن خادمانــی را مؤمــن حقیقــی و خدمتگــزاران خــدا بــر آســتانۀ ســتمگران
بــرای تبییــن براهیــن حــق میدانــد کــه خــدا آنهــا را امیــن خــود قــرار داده اســت و بــه آنهــا
قــدرت میدهــد تــا از دوســتانش دفــاع کننــد و امــور مســلمانان را اصــاح نمایند(فیــض كاشــانى،
1417ق ،ج.)145 :1
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نتیجهگیری
 .1خدمــت در آســتان معصــوم gاز جهــت ظاهــر ،رســیدگی و توجــه بــه مهمانــان و مراجعــان
ولــی خــدا بــا اســتفاده از امکانــات و لــوازم موجــود خدمترســانی و در چارچــوب شــرع و عقــل
اســت ،امــا از نظــر باطنــی ،مقــام مســاعدت و دســتگیری بیچشمداشــت اســت کــه از طریــق
معرفــت بــه مقــام معصــوم gدر جایــگاه انســان کامــل و واســطه حــق و خلــق بــه دســت میآیــد.
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.
 .2در میــان ســه درجــۀ خدمتگــزاری (خــادم ،متخــادم و مســتخدم) ،عرفــا عالیتریــن مرتبــۀ
خدمــت را «خــادم» میداننــد کــه همــراه بــا خلــوص نیــت ،بیشــائبۀ نفــس و حظــوظ دنیــوی
اســت .خــادم بــرای خدمتگــزاری 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 میکنــد.
 .3خدمــت بــه معصــوم gمحــدود بــه بیــت مطهــر یــا آســتان منــور ایشــان نیســت ،بلکــه
خدمتگــزاران و موالیــان ایشــان ماننــد مالــک اشــتر و ســلمان و علــی بنیقطیــن ،بــرای جلــب
رضــای ولــی خــدا کــه خشــنودی حــق تعالــی را نیــز دارد ،هــر کجــا و در هــر مســندی که ضــرورت
ایجــاب میکــرد ،اگرچــه در دل دشــمن بــود ،مفتخــر بــه خدمــت و گرهگشــایی از خلــق بودنــد.
 .4پیــروی کامــل از ســیره و روش زندگــی معصومیــن bو خدمت به آن ذوات مقدســه و مراجعان
و ارادتمنــدان آنــان ،میتوانــد خــدام و اصحــاب را بــه مقامــات بــاالی معنــوی از جملــه مرتبــۀ (منــا
اهــل البیت) برســاند.
 .5گــذر از موانــع ســخت و دشــوار انیــت و انانیــت ،بــا نظــر و عنایــت ولــی خــدا و رســیدن بــه
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 معصــوم gتحصیــل میکنــد.
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