{إ َِّن هَّ
یما}
اللَ َو َم اَلئ ِ َكتَ ُه یُ َص ُّل َ
ون َع َلى النَّبِی یا أَیّ َها ال َّ ِذ َ
ین َ
آمنُوا َص ُّلوا َع َلی ِه َو َس ِّل ُموا تَ ْسلِ ً
یکی از پرسشهای اساسی در ذهن و ضمیر مؤمنین این است که ذکر صلوات برای چیست؟
این ذکر برای ذاکر صلوات و مذکورین آن ،یعنی پیامبر اکرم| و عترت طاه رهاش^ چه
سودی دارد؟ به راستی فلسفه صلوات چیست و چه رازهایی در این ذکر نهفته است؟
در این نوش��تار ،تنها از س��احت اخالقی ـ عرفانی یا معنویت به پاس��خ این پرس��ش
میپردازیم تا دریابیم که ثمرات س��لوکی ـ عرفانی صلوات بر پیامبر| و آل پیامبر^
چیست .اما پیش از آن ،تذکر چند نکته کلیدی ضروری است.
1

نکتـه اول

عال��م و آدم به طفیل پیامبر اعظم| و عترت طاهرهاش^ از َک ْت ِم عدم به عرصه وجود
آمدند و حدوث و بقای هستی و عوالم وجود ،به آن حقایق نوری و ذوات مقدسه است؛ چنانکه
پیامبر اسالم| به علی× فرمودَ { :یا َع ِل ّی لَ ْو ال ن َْح ُن َما خَ َل َق اهللُ آ َد َم َو ال َح َّوا َء َو ال الْ َجن ََّة َو ال
ض}؛ 2ای علی ،اگر ما (پیامبر| و اهل بیت^) نبودیم ،خداوند آدم،
األر َ
َّار َو ال َّ
الن َ
الس َما َء َو ال ْ
حوا ،بهشت و جهنم و آسمان و زمین را خلق نمی کرد .چنانکه علی× وجود حجت الهی را در
قالب حجت ظاهر یا باطن ،یک ضرورت در دایره وجود بیان فرموده 3و در حدیث شریف{ :لوال
لحجة لساخت االرض بأهلها} نیز دوام و بقای عالم و آدم به حجج بالغه حق و وجود انسان کامل
ا ّ
است .اگر امام که حجت زمان است ،در میان نباشد ،زمین ،اهلش را فرومیبلعد.

اسراروآثارصلواتبرپیامبر|
وآلپیامبر^
محمدجوادرودگــــر

نکتــه دوم

چنانکه انسان در قوس نزول و تجلّی ،مرهون و طفیل حقیقت محمدیه| است ،در
قوس صعود و ترقی وجودی و استکمال نفس ناطقه نیز مدیون عنایت ،هدایت و حمایت
حقیقت محمدیه| اس��ت و س��الک کوی کمال ،قدم از قدم برنمیدارد ،مگر آنکه در
هر قدم س��لوکیاش محتاج ارشاد و اشارت و فیض و فضل انسان کامل معصوم× است
9
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و منهای آنان قدرت قدم نهادن در وادی عرفان و معنویت راستین و کارآمد را ندارد .به
ِ 4
تعبیر علی×{ :بِ َنا ا ْه َت َد ْی ُت ْم فی َّ
��رار}؛
الظ ْلما ِء َو َت َس��ن َّْم ُت ْم ُذ ْر َو َة الْ َع ْل َیا ِء َو بِ َنا أ ْف َج ْر ُت ْم َعنِ ّ
الس َ
ب��ه وس��یله ما در تاریکیها (جهل و گمراهی) هدایت یافتی��د و به کمک ما به اوج ترقی
رسیدید و در پرتو شعاع ما (خاندان پیامبر) صبح سعادت شما درخشیدن گرفت.

• سالک کوی کمال ،قدم از قدم برنمیدارد ،مگر آنکه در هر قدم سلوکیاش محتاج ارشاد
و اشارت و فیض و فضل انسان کامل معصوم×است و منهای آنان قدرت قدم نهادن در
وادی عرفان و معنویت راستین و کارآمد را ندارد.

نکتــهسوم

س��یر و سلوک الی اهلل تنها در پرتو «رابطه وجودی» با حضرات معصومین ^ که
باالتر و واالتر از رابطه عاطفی ،عقلی و عرفانی است ممکن خواهد بود و این رابطه،
فرع بر این دو عنصر اس��ت .1 :ش��ناخت مق��ام و منزلت انس��ان کامل معصوم ×؛
 .2عش��ق به آنان؛ آن هم معرفت صائب و عش��ق صادق که منتهی به « عمل صالح »
خواهد ش��د .در ای��ن صورت ،رابطه وج��ودی با پیامبر اعظ��م | و آل پاکش ^
تحقق مییابد؛ لذا فرمود { :بِ َنا ُع ِر َف اهلل َو بِ َنا ُع ِب َد اهلل لَ ْوالنا َما َع َر َف اهلل}؛  5به س��بب
ما خداوند ش��ناخته میشود و به س��بب ما خداوند پرستش میشود؛ اگر ما نبودیم،
خداوند شناخته نمیشد .به واسطه آنان معرفت به خدا و عبودیت الهی که مؤلفههای
اصیل س��یر و س��لوک راستین اس��ت ،صورت عینی مییابد .در جای دیگر میفرمایند:
َ
اس إْال ِْسال ِم ُح ُّب َنا أ ْه َل الْ َب ْی ِت}؛ 6برای هر چیز بنیان و پایهای است
{لِ ُک ِّل شَ ْی ٍء َ
اس َو أ َس ُ
أس ٌ
و بنیان اس�لام ،دوس��تی ما اهلبیت اس��ت .به تعبیر عالمه جوادی آملی:
غای��ت حرکت حب��ی خداوند ،همانا پیدایش انس��ان کاملی اس��ت که حبیب
ون َ
اهلل
{إن ُک ْن ُت ْم ُت ِح ُّب َ
اوست و رسالت حبیب خدا ترسیم هندسه محبت استْ :
َفا َّت ِب ُعو ِنی یُ ْح ِب ْب ُک ُم اهللُ} 7لذا مزد پیامبری خویش را به دس��تور محبوب جهان
أجراً إلاَّ
أس َئ ُل ُک ْم َع َل ْی ِه ْ
هس��تی ،دوس��تی عترت طاهرین خود قرار داد{ :ق ُْل ال ْ
8
�ر انتفاع محب��ان از مو ّدت اهلبیت عصمت^ آن
الْ َم َو َّدة ِفی الْق ُْربی} و س� ّ
اس��ت که امامت ،صراط مس��تقیم و سبیل سوی خداس��ت و تولی آنان همانا
فرهنگزیارت
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تطرق راه مس��تقیم الهی اس��ت.
ّ

9

نکتــهچهارم

پیامبر اکرم| که تجلّی اس��م اعظم است و عترت طاهرهاش^ که حجتهای
الهی و خلفاء اهلل هس��تند ،واسطه فیضاند و انسان متکامل در سیر تکاملیاش از قوه
رحیمیه
و اس��تعداد به فعلیت و کمال ،هماره نیازمند «فی��ض ربوی» از رهگذر فیض
ّ
هس��ت و چنی��ن فیضی ب��ا ایمان به آنان ،آن ه��م ایمان به محت��وای معرفتی و قرار
گرفتن در جاذبه وجودی و انوار قدس��ی ایش��ان شامل حال سالکان الهی خواهد شد.
ب��هتعبی��رع��ارفاله��یوعال��مربان��یمرح��وممی��رزاج��وادآق��اتبری��زی:
ای عزیز! س��الک بای��د در همه اوقات در باطنش حال توس��لی به حضرت
وج��ه اهلل ،خليفة اهلل ،نور اهلل االنوار و ضیائه الاْ َ ْزهر و حجته االعظم ،وجود
مب��ارک خاتم االوصی��اء ،امام زمان(عج) و انتظار ظه��ور نور مبارک و ایام
س��لطنت آن بزرگ��وار ـ ارواح العالمی��ن ف��داه ـرا داش��ته ]و[ در تعقیب
نمازهای پنجگانه مداومت به ذکر {ال َّل ُه َّم َع َّر ْف ِنی نَ ْف َ َ
س��ک 10 }...داش��ته باشد
و قرائت س��ه مرتبه سوره مبارکه توحید به نیابت از حضرت و «دعای عهد»
11
ه��رصب��احت��رکننمای��د.
12
عالمه طباطبایی(ره) نیز ائمه^ را مجاری فیض از ناحیه حق به مخلوقات میداند.
الهیه و عنایات ربوی ،تنها در سایهس��ار شجره طیبه توجه
بنابراین ،تجلی رحمت خاصه ّ
و عنایت پیامبر و عترت طاهرهاش^ ممکن خواهد بود.
نکتــهپنجم

در سیر و سلوکش محتاج «راهنما» و «راهبر» است؛ راهبری که «هدایت به امر» نماید
و در همه س��احتهای وجودی سالک تصرف کند و از باطن وجودش او را هدایت کند و
به منزل مقصود برس��اند .به تعبیر دیگر :سالک به پیر راه ،شیخ طریق ،استاد حقیقی که
همانا پیامبر اکرم| و اهل بیت او^ هستند ،نیازمند است .به تعبیر حافظ شیرازی:
دلم جز ِم ْه ِر َمهرویان طریقی برنمیگیرد
ز هر در میدهم پندش ولیکن درنمیگیرد
خدا را ای نصیحتگو حدیث ساغر و مِی گو
که نقشی در خیال ما از این خوشتر نمیگیرد
این��ک با توجه به این پنج نکت��ه ،به اجمال به طرح ،تحلی��ل و تبیین اجمالی رازها
11
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و فلس��فه صلوات میپردازی��م که عموماً برگرفته از آموزهه��ای وحیانی ،اعم از روایات و
احادیث خواهد بود و پشتوانه تفسیری و حِ کمی ـ عرفانی دارد.
 .1نورانـیت دل

ذک��ر صلوات ب��ر پیامبر و عترت پاکش^ که همه انوار الهی و قدس��یاند ،موجب
نورانی��ت انس��ان ،هم نورانی��ت عقلی و قلبی و ه��م نورانیت در ذه��ن و ذات و ضمیر
میش��ود؛ چه اینکه «ذکر نور» زاینده و آفریننده نور اس��ت و بر نورانیت وجود انسان
میافزای��د .ذک��ر صلوات حجابهای تاریک و تاریکآفری��ن را میزداید و دل را نورانی
میکند؛ چنان که خروج از ظلمت و ورود نور در رسیدن به اسم «سالم» از آثار صلوات
یخر َِج ُك ْم ِم َن ُّ
الظ ُل َم ِ
یص ِّلی َع َل ُ
ان
یك ْم َو َم اَلئ ِ َكتُ ُه ل ِ ْ
ات إِلَى ال ُّنو ِر َو َك َ
شمرده شده استُ { :ه َو ال َّ ِذی َ
َ
َ
ِیما}13؛ او كسى است كه بر
بِال ْ ُم ْؤ ِمنِ َ
یو َم ی ْل َق ْون َ ُه َس�َل�اَ ٌم َوأ َع َّد ل َ ُه ْم أ ْج ًرا َكر ً
ین َر ِح ً
یما ٭ تَ ِحیتُ ُه ْم ْ
شما درود و رحمت مىفرستد ،و فرشتگان او (نيز) براى شما تقاضاى رحمت مىكنند
تا ش��ما را از ظلمات (جهل و ش��رك گناه) به س��وى نور (ايمان و علم و تقوا) رهنمون
تحيت آن��ان در روزى كه او را
گردد او نس��بت به مؤمنان همواره مهربان بوده اس��تّ .
ديدار مىكنند س�لام اس��ت و براى آنها پاداش پرارزش��ى فراهم س��اخته اس��ت.
 .2افزایش عشــق و محبت

هرچه ارتباط باطنی و درونی س��الک با پیامبر| و عترتش^ بیش��تر و ش��دیدتر
باش��د و به وس��یله ذکر صلوات ،انس و الفت با آنها یابد ،عشق او نسبت به ایشان بیشتر
و محبتش ش��دیدتر خواهد ش��د و این عشق سازنده ،سوزنده و گدازنده است و سالک را
هرچه بیشتر به محبوبانش که محبوب خدا هستند ،نزدیک میگرداند.
 .3سنخیــت وجودی

سالک هرچه بیشتر با انسانهای کامل الهی محشور باشد و متذکر به ذکر آنان گردد،
تالش میکند تا تشابه وجودی از حیث اخالق و فضایل اخالقی و ارزشهای وجودی به
آنان یابد و همشکل آنان گردد.
س��الک با ذکر صلوات ،تنها ذکر زبانی ندارد ،بلکه ذکر قلبی نیز دارد و ذکر قلبی
و زبانیاش را به وس��یله سنخیت یافتن با آنان ،تبدیل به ذکر عینی و عملی میکند.
او میکوش��د تا رنگ و بوی آنها را بگیرد و هرچه بیش��تر ش��بیه آنها شود و تخلّق به
اخالق آنان یابد .اساس��اً یکی از رازهای ذکر صلوات همین اس��ت که ذاکر متصف به
فرهنگزیارت

12

شمارۀ هفتم  /تابستان 1390

اوصاف آنان و متخلّق به اخالقش��ان ش��ده و س��نخ و جنس وجودش را سنخ و جنس
آن��ان قرار دهد تا آینهای برای نمایش و ظهور ایش��ان گردد و رنگ و بوی آنها را در
13
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 .4الگوپذیری از انســان کامل معصوم^

یکی از فلس��فههای ذکر صلوات ،الگوشناسی و الگوپذیری از آنان هست؛ زیرا آنها که
شایسته صلوات خدا و فرشتگان و مؤمنان شدند ،به این دلیل بود که از هر حیث کاملند
و اسوه حسنه برای انسانها در صراط سعادت و سبیل هدایت و رشد و کمالند؛ لذا قول،
ت است و قابلیت تبعیت و تأسی یا
فعل و تقریر آنها یا مجموعه س��نت و سیرتش��ان حج 
الگوگیری دارند و س��الک در تنظیم رابطهه��ای چهارگانهاش ،یعنی رابطه با خدا ،رابطه با
خود ،رابطه با جامعه و رابطه با جهان به آنها نگریسته و قول و فعل آنها را نصب العین قرار
میدهد تا بر مدار و معیار آنها عمل کند .بنابراین ،منطق درس��ت اندیشیدن ،درست عمل
کردن در همه زمینهها و رابطههای یاد شده و ترازوی سنجش و صحت و صدق آنانند.
 .5اطاعتپذیری و تبعیت از پیامبر| و عتـرت طاهرهاش^

چنانکه در روایت آمده است «صلّوا» امر به طلب رحمت و درود فرستادن بر پیامبر|

و «س�� ّلموا» به معنای تس��لیم در برابر فرمانهای پیامبر اکرم| است 15.ابوبصیر از امام
صادق× سؤال کرد :منظور از «صلوات» بر پیامبر| را فهمیدم ،اما معنای تسلیم بر او
16
چیس��ت؟ امام× فرمود« :هو التس��لیم له فی االمور»؛ تسلیم بودن در برابر او در هر کار.
پس درود و سالم فرستادن بر پیامبر و عترت پاکش اعالم ایمان به آنها و تبعیت از آنها و
سر سلوک راستین
اطاعت از بایدها و نبایدهای آنهاست؛ زیرا اطاعت از آنان راز تکامل و ّ
در جهت قرب و لقای الهی است.
 .6گناهزدایی از صحنــه دل

خود س��اطع نماید تا با دیدن س��الکان محمدی| رنگ و بوی آنان و آل پاکش^

دیده و استش��مام گردد.
فرهنگزیارت
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در روای��ت آمده اس��ت :یکی از آث��ار و رازهای ذکر صلوات ،زدای��ش گناه و آثار گناه
که تاریکی ،قس��اوت ،اطاعتناپذیری از خدا و رس��ولش| میباشد است؛ امام رضا×
فرم��ود{ :من لم یقدر علی ما یکفر به ذنوب��ه فلیکثر من الصالة علی محمد و آل محمد فأنّها
ته��دم الذنوب هدم ًا}؛ 17کس��ی که توان جبران گناهانش را ن��دارد ،زیاد بر محمد و اهل
بیتش^ درود و صلوات فرس��تد؛ چرا که صلوات ،گناهان را به کلی منهدم میکند و از
بین میبرد.
آری ،انسان آلوده به گناه با صلوات پالوده شده و پیراسته از گناه میشود تا زمینههای
سیر و سلواک کارآمد و رشد و توسعه اخالقی و ایمانی در او فراهم شود و تمهید مقدمه
س��لوک عرفانی تا مرز ش��هود حق گردد؛ زیرا انسان پاک و نورانی ،شایسته دیدار جمال
الهی و «نور الس��موات و االرض» خواهد ش��د و یکی از تأثیرات ذکر صلوات ،بسترسازی و
15
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مقدمهچینی برای رسیدن به کمال واقعی و عرفان حقیقی است.
 .7نفاقستیزی تا نفــاقزدایی

یکی از رازهای ذکر صلوات ،رهایی از نفاق درونی و ش��خصیتی و تضادهای وجودی
است؛ رهایی از نفاق بین قلب و زبان ،اعتقاد و عمل و فکر و فعل ،تا انسان از هر کژی و
ا ِعوجاجی نجات یابد و کدورتهای قلبیاش از بین برود؛ لذا در احادیث آمده اس��ت که
ذکر صلوات را بلند بگویید تا نفاق از میان شما زدوده شود .رسول خدا| میفرمایند:
الصالة َع َل َّی َف ِإنَّ َها َت ْذ َه ُب بِالِ ِّنفاق}؛ 18صدایتان را هنگام صلوات بر من
أصوا َت ُک ْم بِ َّ
{ار َف ُع��وا ْ
ْ
باال ببرید؛ زیرا صلوات بلند ،نفاق را از بین میبرد.
 .8همراهی واقعی با معصومــان^

از فلس��فههای ذکر صلوات ،همراهی با معصومان^ و حشر و نشر واقعی با ایشان
است؛ همراهی فکری و اخالقی و حشر ماوراءالطبیعی؛ زیرا تا زمانی که انسان با آنان
هم��راه ،همزبان و همدل و همرأی نش��ود ،نمیتواند از آنها به��ره گیرد و فیض ببرد
و نمیتواند آنها را سرمش��ق زندگیاش قرار دهد؛ ل��ذا صلواتیعنی اعالم همراهی با
آن��ان و پیروی از ایش��ان .یعنی اعتقاد ،اخالق و اعمال خوی��ش را با منطق اعتقادی،
اخالقی و عملی آنان تطبیق دهیم .یعنی اعالم کنیم که ش��ما معیار و میزان هس��تید
و ما باید که خود را به ش��ما نزدیک کنیم و انحرافها و انحطاطهای فکری و اخالقی
و عملی خویش را از بین برده و خطاهای خود را اصالح کنیم .ش��ما نش��انههای راه
خدا و عین صراط مس��تقیم حق هس��تید و تنها با ش��ما بودن ،با شما ماندن ،با شما
مردن و زنده ش��دن ،عین کمال و سعادت و راز حیات جاودانی هست؛ پس در بودن
با ش��ما خود را بیمه میکنیم و رس��یدن به کمال را تنها با شما تجربه خواهیم کرد.
کس��ب اخ�لاق کریمه ،عبودیت و بندگ��ی عارفانه و عاش��قانه ،معنویت و روحانیت و
چش��یدن ل��ذت با خدا ب��ودن ،تنها در همراه بودن با ش��ما رقم میخ��ورد .پس این
همراه��ی حقیقی ن��ه مجازی ،اصیل نه اعتباری ،جوهری ن��ه عرضی ،ماوراء الطبیعی
نه طبیعی خواهد بود .بس��یار بودند کس��انی که حشر و نشر ظاهری با شما داشتند،
اما با ش��ما نبودند و اعتقاد ،اخالق و اعمالش��ان مخالف شما بود و بودند کسانی که با
ش��ما حش��ر و نشر ظاهری نداشتند ،لکن در حقیقت با شما بودند و عقل و دلشان در
بند محبت ش��ما بود و رفتارش��ان نش��ان از ش��ما داش��ت.
آری ،انس��ان در حش��ر و نشر حقیقی با معصومان^ چنان قابلیت و ظرفیتی پیدا
فرهنگزیارت
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میکند که همچون س��لمان فارس��ی {م ّنا اهل البیت} میشود ،و البته مراتب وجودی هر
کس محفوظ است؛ چنانکه عالمه حسنزاده آملی در شرح حدیث نبوی و توسعه «آل» در
نقی آل} 19میفرمایند:
تقی و ّ
{کل ّ
ش��ما تقی و نقی باش��ید که صلوات همگان شب و روز عاید شما بشود که
{اللهم صل علی محمد و آل محمد} و {آل} را مراتبی است؛ از آن آلی
که عترتند تا برس��د به آن آلی که خوش��هچین خرمن آن بزرگان هس��تند.
غرض آ نکه باید آل و اهل او بود .باید این انتس��اب محفوظ باش��د ،وا لاّ
20
تا نفس پاک نش��ده باش��د ،انس��ان به جایی نمیرس��د.
 .9عامل استجابت دعــا

یکی از اس��رار ذکر صلوات عامل اس��تجابت بودن آن اس��ت؛ زیرا آن��ان نزد خداوند
جایگاهی رفیع دارند و تنها در پرتو توجه آنان اس��ت که ادعیه به هدف اجابت میرس��د.
به تعبیری :قابلیت در طرف پیامبر اکرم| و اهلبیت ایش��ان^ تمام است و فاعلیت
نی��ز در خداون��د متعال کامل؛ لذا اجابت دعا حتمی خواهد ب��ود و خداوند متعال ّ
اجل و
21
ا َ ْک َرم از آن است که میان دو سؤال ،یکی را مقرون به اجابت و دیگری را مردود فرماید.
 .10اعتراف به شرافت و اشرفیت پیامبر اکرم| و عترت طاهرهاش^

یکی از فلسفههای ذکر صلوات این است که ذاکر اعتراف میکند که اشرف مخلوقات و
اکمل موجودات ،پیامبر اکرم| و آل پاکش^ هستند و بلکه شرافت وکمال موجودات
دیگر ،به تبعیت و طفیل آنهاست و خورشید خلقت آنان هستند و به نور آنها موجودات
دیگر ،نور وجود و کمال وجودی یافتهاند .از سوی دیگر درود خدا بر پیامبر| و عترت
پاکش^ نش��انه اش��رفیت وجودی آنها و درود مالئکه بر آنان نیز آیتی اس��ت بر اینکه
مالئکه خدا نیز خادم آنهایند و متعلم به تعالیم آنها و چیزی از خود ندارند و مؤمنین نیز
در ذک��ر صلوات ،ضمن بیان چنین مقام و منزلت ویژهای ،در صددند تا به تکمیل وجود
خویش پرداخته و اعالم دارند که هر کس در جس��توجوی کمال است ،باید تنها دست
به دامان آن ذوات عرشی و انسانهای قدسی و آسمانی شود که آنان حجتهای خدا در
22
زمین و وسائط فیض الهی در نظام تکوین و تشریع هستند.
 .13طرح و تبیین نظریه قرآن و عترت و جداییناپذیری ثقلین

ب��ا ذکر صلوات اع�لام میکنیم که جهانبینی و ایدئولوژی م��ا رنگ و رایحه قرآن و
17
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عترت دارد و ما صراط مستقیم را تنها در آیینه قرآن و عترت محمد| میبینیم و غیر
آن را انحراف و اعوجاج میدانیم .ذکر صلوات« ،نقد علمی» تئوری {حس��بنا کتاب اهلل} و
جدایی قرآن و عترت است.
 .14عافیت در دین و دنیا و آخــرت

یکی از رازهای ذکر صلوات رس��یدن به عافیت اس��ت؛ چنانک��ه پیامبر| فرمود:
{ َمن َّ
باب من العافیة} و چه چیزی مهمتر از عافیت اس��ت؟ عافیت
علی َف َت َح اهلل علیه ٌ
صل َّ
عقل��ی ،قلبی ،عافیت در دینداری ،عافیت در ناحیه بینشها و گرایشهای متعالی ،و به
راس��تی که عافیت و عاقبت به خیری تنها در بودن و ماندن با پیامبر اعظم| و عترت
طاهرهاش^ خواهد بود.

عصمت و طهارت میرس��د و هرچه اس��تعداد بالق��وه و بالفعل او ب��رای دریافت و تلقی
حقایق معرفتی بیش��تر گردد ،از علوم اهل بیت^ و اس��رار آفرینش و رازهای ش��ریعت
محمدی| بیش��تر مطلع میگردد و ذکر صلوات او را به رنگ و سیاق خاندان نبوت و
نور درآورده و مستعد دریافت معارف ظاهری و باطنی و علوم نبوی و َولَوی مینماید.
سالک کوی حق ،چونان س��لمان فارسی ،ابوذر غفاری ،کمیل بن زیاد نخعی ،میثم
تمار ،رش��ید هجری و  ...محرم دل و جان انس��انهای کامل معصوم^ خواهد ش��د و
قدرت س��ؤال از حقایق و رمز و رازهای هس��تی را از آنان یافته و پاسخهای آسمانی و
سر و اهل راز میگردد،
جوابهای عرشی و فوق عرشی دریافت میکند و خود ،صاحب ّ
رازش��ناس رازدار و صاحب اسرار مگو میشود و این مقام در اثر محرم
یا به بیان دیگر:
ِ
23
ش��دن به واس��طه ذکر صلوات آگاهانه و مؤمنانه حاصل ش��دنی اس��ت.

آثار و برکات صلــوات

ذکر صلوات بر پیامبر| و آل پیامبر^ انسان زمینی و ملکی را آسمانی و َملکوتی
میکند و ظرفیت و قابلیت سالک اهل معرفت را توسعه میدهد تا حقایق غیبی و لمعات
اله��ی را درک و دریاف��ت نماید؛ لذا به برخی از آثار معرفت��ی ،فکری ،روحی و عرفانی و
شهودی صلوات اشاراتی به اختصار خواهیم داشت.

• ذکر صلوات انسان را پاک و منزه میکند و دوام ذکر صلوات اگر قرین معرفت و محبت
به پیامبر| و آل پاکش^باشد ،آدمی را از هر پلیدی و پستی تطهیر میکند و زنگارها
را از آیینه دل پاک مینماید و حجابها را برمیدارد.

 .1عرفان و ایقان به مقام و منزلت پیامبـر| و آل پاکش^

اگرچه ذکر صلوات معرفت اجمالی و یقین اولی میطلبد ـ چه اینکه انسان تا به مقام
و مرتبه وجودی آن ذوات قدسی آگاهی و گواهی اولیه و اجمالی نداشته باشد و آمادگی
روح��ی نیابد ،توفیق و اس��تعداد ذکر صل��وات را نخواهد یافت ـ لک��ن خود ذکر صلوات
ب��اب معرفت و یقین تفصیلی را به روی ذاکر میگش��اید و به تدریج بر عرفان و ایقان او
میافزاید؛ یعنی عامل بارش فکری و زایش معرفتی خواهد ش��د و هرچه پیوند ش��ناخت
و ذکر صلوات بیش��تر شود ،شناخت ،ژرفای و وسعت بیشتری مییابد و چه بسا ذکر یاد
شده ،او را به درجات بسیار باالی عرفان علمی و عملی نائل و واصل گرداند و علم نوری
و لدنی و افاضی شامل حالش گردد.
 .2محرم اســرار آل اهلل شدن

حرمیت» اس��ت .ذاکر
یکی از آثار وجودی ذکر صلوات ،مبتنی بر معرفت و یقین به « َم
ّ
آرام آرام از بیگان��ه ب��ودن ،به یگانه ش��دن و از نامحرم بودن ،به محرم ش��دن با خاندان
فرهنگزیارت 18
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 .3تصعید و رفعت مقامــی و مکانتی

س��الک ،سیر عمودی داش��ته و به عکس سیر اول ،در «منازل» سیر و سلوک میکند؛
یعنی از عالم ماده به عالم مثال و آنگاه عالم عقل در حال ش��دن اس��ت و قوس صعود
یص َع ُد الْ َك ِل ُم َّ
را میپیمای��د؛ چنانکه قرآن کریم میفرمای��دِ { :إلَ ِ
الصالِ ُح
ی��ب َوالْ َع َم ُل َّ
یه ْ
الط ُ
��ه}؛ 24در پرت��و ایمان و عم��ل صالح ،عقیده ،اخالق و عمل طی��ب ،قدرت تصعید و
ْیر َف ُع ُ
رفعت مییابد و از مقامی به مقام دیگر و از مکانتی به مکانت دیگر عروج و صعود دارد و
نیروی متراکم تصعید و رفتن در عوالم س��یر و سلوک ،همانا ذکر صلوات است؛ زیرا تنها
ب��ه برکت عنایت خاندان عصمت^ و باور به والیت مطلقه آنهاس��ت که توانمندی الزم
برای عروج را یافته و حجابها را یکی پس از دیگری پاره کرده و به مافوق ملکوت ،یعنی
جبروت راه مییابد.
نیک میدانیم که ایمان واقعی و عقیده حقیقی تنها با والیت عترت پیامبر| معنا و
19
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مبنا مییابد و کلمه طیبه و عمل صالح دارای روحی است که «والیت» است؛ چنان که در
برخی روایات {الْ َک ِل ُم َ
الصالِ ُح} به والیت اهل بیت^ تفس��یر شده  25و در
الط ِّی ُب َو الْ َع َم ُل َّ
تفسیر آیه شریفهَ :
{ألَ ْم َت َر َك َ
یف َض َر َب اللهَّ ُ َم َثلاً َك ِل َم ًة َط َیب ًة َكشَ َج َر ٍة َط َیب ٍة َأ ْص ُل َها ثَابِ ٌت َو َف ْر ُع َها
��ما ِء ٭ تُؤْ ِتی ُأ ُك َل َها ُك َّل ِح ٍ
ین بِ ِإ ْذ ِن َربِّ َها} 26کلمه «طیبه» به مؤمن و در تفسیر شجره
ِفی َّ
الس َ
َ
��ما ِء} آمده اس��ت{ :رس��ول اهلل اصلها و امیرالمؤمنین
طیبه {أ ْص ُل َها ثَابِ ٌت َو َف ْر ُع َها ِفی َّ
الس َ
فرعها ،و االئمة من ذریتها اغصانها و علم االئمة ثمرها و ش��یعتهم المؤمنین ورقها}...؛ یعنی
پیامبر| ریش��ه ،علی× شاخه ،امامان^ ش��اخههای کوچکتر ،علم امامان میوه و
پی��روان باایمان آنها برگهای این درخت هس��تند 27.بنابرای��ن ،تصعید تکاملی و رفعت
وجودی س��الک حقیقی ،تنها در س��ایه ش��جره طیبه صلوات ،به معنای لفظی و معنوی،
ظاهری و باطنی و مجازی و حقیقی آن تحققپذیر است.
 .4طهارت و نزاهت وجــودی

انس��ان شائق کمال و مش��تاق وصال ،بایسته و شایسته اس��ت که طهارت تکوینی و
نزاهت فطریاش را صیانت و مراقبت نماید و از هر خبث و دنس و رجز و پلیدی پاک و
منزه باشد؛ چنانکه ابنسینا در نمط هشتم «اشارات» گفته است:
ّ
وانفکواقو انتقش��وا
{و العارف��ون المتنزهون اذا وضع عنهم درن مقارنة البدن
28
بالکمال االعلی و حصلت لهم ّ
اللذة العلیا و قد عرفتها}؛
عارف کس��ی است که از هر آلودگی پالوده باشد و شواغل و موانعزدایی کرده
باش��د تا قدرت پرواز به سوی قدس و س��عادت یافته و به سوی کمال برتر و
بزرگ رفته و به عظیمترین لذت دست یابد.
به تعبیر عالمه حسنزاده آملی:
طبق مش��رب ش��یخ الرئیس {عارف} در اینجا به معنای کامل در قوه نظری و
مجتهد در علوم عقلی است و {متنزه} به معنای کامل در قوه عملی است .از این
{عارف متنزه} تعبیر به {فیلسوف کامل} میکنند؛ یعنی کسی که در قوه نظری
و عملی ،به فعلیت رسیده است .این عارف متنزه که در این دو قوه به کمال رسیده
اس��ت ،امام است؛ آن امام معصوم که ما ش��یعیان میگوییم و دیگران در مسیر او
و به تبع و پیرو اویند .یکی از حرفهای ش��ریف ش��یخ این است که باید در این
متکون بشود و آن انسان کامل میوه شجره وجود است
نظام کیهانی ،انسان کامل
ّ
29
و دیگران به تبع و پیرو اویند.
ِ
سالک کویِ کمال مطلق الزم است که در صدد تنزیه و تزکیه نفس برآید
بنابراین انسان
فرهنگزیارت
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و طهارت ظاهری و باطنی یابد تا سنخیت وجودی با آن پاکان مطلق که مصداق اَت َّم و اکمل
یت َو َ
س َأ ْه َل الْ َب ِ
ید اهلل لِ ْ
یرا}  30هس��تند ،بیابد؛ چنانکه
{ ِإن ََّم��ا ِیر ُ
الر ْج َ
یذ ِه َب َع ْن ُك ُم ِّ
یط ِّه َر ُك ْم َت ْط ِه ً
وسع علیک الرزق}؛ 31پیوسته با طهارت باش تا
پیامبر اعظم| فرمودُ { :دم علی الطهارة یُ ِّ
رزق و روزی تو زیاد ش��ود .این رزق در درجه اول ،رزق معانی ،معارف و حقایق و قرب الهی
اس��ت که یکی از آنها اعتالی فهم خطاب محمدی| و ش��ناخت و شهود حقایق قرآنی و
معالم نبوی ،علوی و َولَوی اس��ت و به تعبیر اصحاب اخالق و عرفان :تجلیه ،تخلیه و تحلیه
میطلبد تا انسان به مقام فناء ،آن هم فنای فعلی ،صفاتی و ذاتی برسد 32و لذت دیدار دوست
و شهد شهود حق سبحانه و لقای رب را بچشد.
ذک��ر صلوات انس��ان را پاک و من��زه میکند و دوام ذکر صل��وات اگر قرین معرفت و
محبت به پیامبر| و آل پاکش^ باشد ،آدمی را از هر پلیدی و پستی تطهیر میکند
و زنگاره��ا را از آیین��ه دل پاک مینماید و حجابها را برمیدارد .پس س��الک به تزکیه
نفس؛ مراقبت نفس؛ مداومت و استقامت در طهارت روح و مراقبتهای وجودی نیاز دارد
تا از همه قید و بندها و حجاب بدن و گناه و موانع و شواغل خالصی یافته و از هر تعلق
و تعین��ی رهایی یابد تا در همین جهان ،غرق در معارف ربوبی و لذت معنوی ،عقالنی و
33
عرفانی شود.
آری ،مؤمن حقیقی و شیعه خالص در اثر یاد و نام و خاطرههای تلخ و شیرین آل اهلل
تطهیر ش��ده و در چشمهس��ار زالل انس و الفت و ذکر آن ذوات نورانی و عرشی ،خویش
را شستوشو داده و طهارت جسم و جان و نزاهت عقل و دل مییابد تا محرم اَسرار آنها
ش��ده و همجنس و همس��نخ آنان گردد و در اثر س��نخیت همهجانبه که معلول طهارت
همهجانبه و نزاهت و نزاکت همهجانبه است ،درک کمال نماید و حالوت معارف اسالمی
را چش��یده و دقایق معانی دینی و ظرایف معارف وحیانی را با عقل لطیف و قلب س��لیم
دریافت نماید و عالم ربانی گردد و فقیه و عارف از دنیا برود.
 .5بیداری و بصیرت

س��الک کوی دوس��ت هماره نیازمند «بیداری» و محتاج «بصیرت» است تا هرگز راه را
گم نکند و نش��انههای کمال حقیقی را از دس��ت ندهد و گرفتار فتنههای سیر و سلوکی
و فتنهگران و راهزنان کوی حق نش��ود؛ چه اینکه راه عرفان خطیر و خطرخیز اس��ت و
ن مؤمنان راس��تین و هدایت یافتگان و اهل رشد و رستگاری است که
ش��یطان در کمی 
صراط مس��تقیم الهی را میپیمایند ،تا آنها را به کمند خویش درآورد و از راه به بیراهه
بکش��اند و چنان گرفتار وسوسههای درونی و بیرونی ،تزئین عمل و تسویل نفس گرداند
21
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که قدرت تش��خیص راه را از بیراهه نداش��ته و اس��یر جاه و افتاده در چاه شوند و وجهه
خویش را از دس��ت بدهند؛ که همه انس��انهای اهل راه تا مخل ِصین ،در خطرند ،مگر آن
که به مقام مخلَصین برسند.
تنبه و توجه به صراط
یکی از آثار ذکر صلوات همیش��ه به یاد و نام آل اهلل بودن و ّ
علی من بعدی ثم ولدی من صلبه
آنهاست که {صراط اهلل المستقیم الذی امرکم با ّتباعه ثم ّ
ائمة یهدون بالحق و به یعدلون} 34و به تعبیر اس��تاد جوادی آملی« :آغاز و انجام صراط
مستقیم ،خدای سبحان است»؛ 35بنابراین تنها در پرتو والیت پیامبر و عترت پاکش^
بیداری واقعی و بصیرتافزایی برای عبور سالم و سازنده از صراط مستقیم الهی ممکن
خواهد بود .س��الک منهای والیت ،در دام خ ّناسان وسواسگر انسی و ج ّنی گرفتار شده
و هالک میشود؛ اما ذکر صلوات ،نیروی دائمی و هشیاری مستمر و متناسب با منازل
و مراحل سلوکی است و انسانی که دائماً به یاد مظاهر عینی و مصادیق حقیقی صراط
ین ا َّتق َْوا ِإ َذا َم َّس ُه ْم َطائِ ٌف ِم َن
مستقیم باشد که یاد آنها یاد خداست ،بر اساس آیه {إ َِّن الَّ ِذ َ
الشَّ َ
��یط ِ
ون} 36از ش��یاطین اِنسی و ج ّنی و درونی و برونی نجات
ان َت َذ َّك ُروا َف ِإ َذا ُه ْم ُم ْب ِص ُر َ
مییابد .عالمه حس��نزاده آملی چه زیبا س��رودهاند:
من این دنیای فانی را نمیخواهم نمیخواهم
من این لذات آنی را نمیخواهم نمیخواهم
به جز محبوب یکتایم نمیدانم نمیدانم
به جز آن یار جانی را نمیخواهم نمیخواهم
به جز راه وصالش را نمیپویم نمیپویم
به جز سبع المثانی را نمیخواهم نمیخواهم
علی و آل پاکش را پذیرفتم پذیرفتم
37
فالنی و فالنی را نمیخواهم نمیخواهم
ذکر صلوات بیدار کننده و بصیرتزاست؛ پس آن را دریافته و بر آن مداومت و استقامت
کنیم که نشانه مؤمن والیی و عالمت اسالم راستین و پرچم سلوک در صراط مستقیم است.
این��ک پیش از نتیجهگیری از بحث ،دو حدیث پیرامون اهمیت و منزلت ذکر صلوات
و آثار و اسراری که برجای میگذارد ،ذکر میکنیم:
َّ
{ان اهلل و
س��ألت ابا عبداهلل عن ق��ول اهلل
ال�ف) عن اب��ن ابیحمزه عن ابیه قال:
ُ
عزوجلّ :
مالئکته یص ّلون علی ال ّنبی یا ایّها الّذین آمنوا ص ّلوا علیه و س�� ّلموا تس��لیم ًا} فقال :الصالة من
ّ
ّ
عزوجل {و س ّلموا تسلیم ًا}
عزوجل و رحمة و المالئکة تزکیة و من الناس دعاء و اما قوله
اهلل
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یعنی التس��لیم له فیما ورد عنه تسلیم ش��ریعت حقه محمدیه|  38؛ امام صادق× فرمود:
معنای صلوات از جانب حقتعالی به معنای نزول رحمت ،از سوی فرشتگان به معنای ستایش
و تمجید و از سوی انسانها به معنای دعا است.اما معنای «و سلموا تسلیما» یعنی تسلیم بودن
در برابر پیشوای اسالم نسبت به آنچه از او رسیده است.
ّ
عزوجل
ب) عبدالعظیم حس��نی از امام حسن عسکری× نقل میکند{ :انّما ا ّتخذ اهلل
ابراهی��م خلی� ً
لا لکثرة صالته علی محمد و اه��ل بیته صلوات اهلل علیه��م}؛ 39خداوند حضرت
ابراهیم را به مقام خلت و دوستی خاص خود برگزید ،به سبب کثرت صلوات فرستادنش بر
محمد| و آل محمد^.
نکتـه :تقریبا در همه ادعیه و زیارات ذکر صلوات قبل یا بعد از آن وارد شده و سنت
حسنهای است که در دعا و نیایشها شروع و پایان و آغاز و انجام آنها با ذکر صلوات باشد.
در دع��ای مکارم االخالق ام��ام زینالعابدین× ذکر صلوات ـ بدون در نظر گرفتن اوصاف
آن ـ  19مرتبه و در سراسر صحیفه سجادیه  177مرتبه آمده است و بر اساس دو حدیث
پایانی ،آنچه مهم است ،تسلیم و اطاعت از پیامبر و آل پاکش و شریعت حقه محمدیه|
است تا انسان در پرتو عمل به شریعت حقه ،به کمال ،رشد ،سعادت واقعی در دنیا و آخرت
دس��ت یابد؛ لذا باید که ذکر زبانی با ذکرقلبی و ذکر عملی و عینی قرین و همراه گردد تا
معیت اویسی شامل حال شود
مقام ُخلَّت ابراهیم و سنخیت و َم
حرمیت سلمانی و ابوذری و ّ
ّ
و انس��ان از هر گونه ضاللت و زلّت و ّذلّت رهایی یافته و در صراط هدایت ،عزت و کرامت
قرار گیرد؛ زیرا که:
تسبیح و خرقه ،لذت مستی نبخشدت
همت در این عمل ،طلب از مِیفروش کن
نتیجهگیـری

آثار ،اسرار و حکمتهای علمی ،عملی ،معرفتی ،سلوکی ،اخالقی و عرفانی بسیاری بر
ذکر صلوات مترتب اس��ت که بسیاری از آنها در آموزههای حدیثی به صورت پیدا و پنهان
بیان ش��ده اس��ت و اینکه ادعی��ه و نیایشها و مناجاتها به چنین ذک��ر جمیل و نورانی
محفوف شده ،در حقیقت تضمین اجابت آنها و انس و الفت با مجاری فیض الهی و وسائط
عنایات ربوبی در نظام تکوین و تش��ریع و هندسه معرفت و معنویت است و در این نوشتار
ضمن پرداختن به جایگاه و منزلت پیامبر اکرم| و آل پاکش^ در آفرینش ،به موقعیت
آنها در جریان اس��تکمال و فعلیت یافتن و رسیدن به نقطه اوج انسانیت اشاره شده است؛
یعنی تکوین و تکامل به وجود آنها گِره خورده و اَسرار و آثاری بر ذکر صلوات مترتب شده
23
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است که به صورت ذیل جمعبندی میشود:
 .1ایج��اد و وج��ود عال��م و آدم ب��ه طفیل انس��ان کام��ل و پیامبر اعظ��م| و عترت
طاهرهاش^ است.
 .2انس��ان در قوس صعود و مقام عروج و تکامل نفس ناطقهاش ،مدیون عنایت ،هدایت و
مکمل معصوم× است.
حمایت انسان کامل ّ
 .3سیر و سلوک الی اهلل فی اهلل تنها در پرتو {رابطه وجودی} با معصومین^ که فوق رابطه
عاطفی ،عقلی و عرفانی است ،ممکن خواهد بود.
 .4فی��ض ربوبی تنها از رهگذر پیامبر| و آل پاک��ش^ بر همه موجودات از جمله
انسانها میرسد؛ لذا ایمان و قرار گرفتن در جاذبه وجودی آنها یک ضرورت است.
 .5راهنما و راهبران یا پیران راه انسانهای کامل معصومین^ هستند.
اسرار و فلسفه ذکر صلوات

 .1افزایش عشق و محبت؛
 .2سنخیت وجودی؛
 .3الگوپذیری؛
 .4اطاعتپذیری؛
 .5گناهزدایی؛
 .6نفاقستیزی و نفاقزدایی؛
 .7معیت واقعی و حشر حقیقی؛
 .8استجابت دعا؛
 .9بیان و اظهار شرافت و اشرفیت وجودی پیامبر| و آل پاکش^
 .10طرح و تبیین نظریه قرآن و عترت و نفی تئوری «حبسنا کتاب اهلل»؛
 .11عافیت در دین و دنیا و آخرت.
آثار وجودی ذکرصلوات

 .1عرفان و ایقان به مقام و منزلت پیامبر| و آل پاکش^؛
 .2محرم اسرار آل اهلل شدن؛
 .3تصعید تکاملی و رفعت وجودی؛
 .4طهارت و نزاهت وجودی؛
 .5بیداری بصیرت.
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بنابراین تس��لیم مِی فروشان و مطیع شیریندهنان و منقاد پیران ُمغان و خاک پای
خِ ضران طریق باشیم که:
سر تسلیم من و خشت در میکدهها
مدعی گر نکند فهم سخن،گو سر و خشت
گرچه شیریندهنان پادشهانند ولی
عهد ما با لب شیریندهنان بست خدا
پی نوشت

 .1احزاب ،آیه .56
 .2شیخ صدوق ،عیون اخبار الرضا ،ج  ،1باب  ،26ح .22
 .3نهجالبالغه ،ج .147
 .4همان ،خ .4
 .5کلینی ،کافی ،ج  ،1ص .144
 .6همان ،ج  ،2ص .46
 .7آل عمران ،آیه.30
 .8شوری ،آیه .23
 .9عبداهلل جوادی آملی.
 .10کافی ،ج  ،1ص  337و بحاراالنوار ،ج  ،52ص .146
 .11میرزا جواد ملکی تبریزی ،رساله لقاء اهلل ،ترجمه و تعلیق سید احمد قهری ،ص  115و .116
 .12رخشاد ،محمدحسین ،در محضر عالمه طباطبایی ،ص .159
 .13احزاب ،آیه  43و  44و ر.ک :محمدرضا نکونام ،صحیفه عشق ،ص  80ـ .85
 .14در این زمینه ر.ک :امیر موالیی بیگدلی ،سلوک صلواتیه به سوی هیکل محمدیه ،ص  133ـ .180
 .15ر.ک :طبرسی ،مجمع البیان ،ج  ،8ص  369ـ  370و ناصر مکارم شیرازی ،تفسیر نمونه ،ج  ،17ص .445
 .16همان.
 .17بحاراالنوار ،ج  ،91ص .47
 .18همان ،ج  ،17ص .493
 .19همان ،ج  ،91ص .262
 .20حسن حسنزاده آملی ،دروس شرح اشارات و تنبیهات ،ج نهم ،ص.160
 .21ر.ک :حسن ممدوحی ،شناخت و شهود ،ج  ،1ص .431
 .22ر.ک :محیالدین ابنعربی ،رحمة من الرحمن ،ج  ،3ص  409ـ .412
 .23اهل تحقیق و معرفت خوب اس��ت به روایاتی در باب س��لمان فارس��ی و محرمیت او توجه نمایند .ر.ک :ابن تاجالدین ،تحفة
المجالس و ابن ابیالحدید ،شرح نهج البالغه ،ج  ،18ص  31والناقب فی المناقب ،ص  497و بحاراالنوار ،ج .22
 .24فاطر،آیه.10
 .25تفسیر نمونه ،ج  ،18ص .214
 .26ابراهیم ،آیه 24و .25
 .27ر.ک :تفسیر نمونه ،ج  ،10ص  330و .331
 .28االشارات و التنبیهات ،ج  ،3نمط هشتم.
 .29دروس شرح اشارات و تنبیهات ،نمط هشتم ،ص .110
 .30احزاب ،آیه .33
 .31عالءالدین علی بن حسام ،کنز العمال ،حدیث .44154
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 .32ر.ک :دروس شرح اشارات و تنبیهات ،تمط نهم ،ص  243ـ  254و تفسیر موضوعی ،ج  ،11ص  401ـ .414
 .33ر.ک :مرتضی مطهری ،مقاالت فلسفی ،ج  ،2ص .131
 .34بحاراالنوار ،ج  ،37ص .212
 .35تفسیر تسنیم ،ج  ،1ص .487
 .36اعراف ،آیه .201
 .37دیوان اشعار ،ص  108ـ .109
 .38الحویزی ،نورالثقلین ،ج  ،4ص .203
 .39بحاراالنوار ،ج  ،24ص  ،254ح .28

کتابنــامه

 .1قرآن کریم.
 .2نهجالبالغه.
 .3ابنعربی ،محیالدین ،رحمة من الرحمن ،ج  ،3جمع و تألیف محمود ،محمود غراب ،چ اول ،1388 ،آیت اشراق ،قم.
 .4ابن ابیالحدید ،عزالدین ابوحامد ،شرح نهجالبالغه ،ج ،18تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم ،چ اول ،1378 ،اسماعیلیان ،قم.
 .5ملکی تبریزی ،میرزا جواد ،رساله لقاء اهلل ،ترجمه و تعلیق سید احمد فهری ،1360 ،نهضت زنان مسلمان ،تهران.
 .6االشارات و التنبیهات ،تصحیح و تعلیق کریم فیضی ،مطبوعات دینی ،قم.
 .7جوادی آملی ،عبداهلل ،تسنیم ،ج ،1چ دوم ،1379 ،مرکز نشر اسراء ،قم.
 .8ـــــــــــــــــ ،سرچشمه اندیشه ،ج  ،5چ اول ،1383 ،مرکز نشر اسراء ،قم.
 .9ـــــــــــــــــ ،تفسیر موضوعی قرآن مجید ،ج  ،11چ سوم.1379 ،
 .10حسنزاده آملی ،حسن ،دروس شرح اشارات و تنبیهات نمط هشتم ،چ اول ،1382 ،آیت اشراق ،قم.
 .11ـــــــــــــــــــ ،دروس شرح اشارات و تنبیهات نمط نهم ،چ اول ،1383 ،مطبوعات دینی ،قم.
 .12ـــــــــــــــــــ ،دیوان اشعار ،چ اول ،1364 ،مرکز نشر فرهنگی رجا ،تهران.
 .13کلینی ،محمد بن یعقوب ،اصول کافی ،دارالکتب االسالمیه ،1365 ،تهران.
 .14شیرازی ،خواجه شمسالدین محمد ،دیوان حافظ.
 .15صدوق ،محمد بن علی ،عیون اخبار الرضا ،چ اول1404 ،ق ،قم ،منشورات موسسه االعلمی ،بیروت.
 .16طبرسی ،حسن بن فضل ،مجمع البیان ،دارالکتب االسالمیه ،تهران.
 .17رخشاد ،محمدحسین ،در محضر عالمه طباطبایی ،چ سوم ،1384 ،انتشارات سماء قلم ،قم.
 .18سعادتپرور (پهلوانی) ،علی ،جمال آفتاب ،ج  ،4شرکت انتشارات احیاء کتاب ،1380 ،تهران.
 .19نکونام ،محمدرضا ،صحیفه عشق ،چ اول ،1384 ،انتشارات ظهور شفق ،قم.
 .20مجلسی ،محمدباقر ،بحاراالنوار ،موسسة الوفاء1404 ،ق ،بیروت.
 .21مطهری ،مرتضی ،مقاالت فلسفی ،ج  ،2انتشارات حکمت ،تهران.
 .22مکارم شیرازی ،ناصر ،تفسیر نمونه ،ج  ،17چ بیستویکم ،1382 ،دارالکتب االسالمیه ،قم.
 .23ممدوحی کرمانشاهی ،حسن ،شناخت و شهود ،چ پنجم1405 ،ق ،موسسة الرساله ،بیروت.
 .24العروسی الحویزی ،عبدالعلی بن جمعة ،نورالثقلین ،ج  ،4چ چهارم1412 ،ق ،اسماعیلیان ،قم.
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