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سیرۀ زیارتی آیه اهلل العظمی بهجت )ره(
در گفتگو با فرزند ایشان 

س��یره عملی عالمان و فقهای واالمقام ش��یعه در بزرگداش��ت فرهنگ زیارت آستان 
ملکوتی معصومین^ و منس��وبان به خاندان پیامبر| همیش��ه جذاب بوده است. 
به ویژه برای آن دس��ته از مردمی که زیارت با معرفت را جس��ت وجو می  کنند، نوع آمد و 
شد عالمان به حرم اولیای الهی و شیوه زیارت آنان درس  آموز و الهام  بخش است. مرحوم 
آیةاهلل العظمی ش��یخ محمدتقی بهجت از فقهای برجس��ته و عارفان بنام معاصر اس��ت 
که س��یره خاص زیارتی او زبانزد عام و خاص بود. آگاهی بیش��تر از زوایای پیدا و پنهان 
این آداب زیارتی، زمینه گفت وگوی این نش��ریه با فرزند ایشان حجةاالسالم والمسلمین 
علی بهجت را فراهم س��اخت. بایس��ته و الزم است  که از ایشان برای انجام این مصاحبه 

صمیمی تشکر کنیم.   

• همه می دانند ابوي بزرگوار شما در زیارت واقعاً شاخص بودند. مناسب می  دانیم که از آغاز 
طلبگی ایشـان بدانیم؛ به  خصوص زمانی که به عتبات عالیات رفتند. کیفیت زیارت ایشان در 

نجف و کربال چگونه بود؟
آی��ة اهلل العظمی محمدتقی بهج��ت از دوره جوانی به زی��ارت اهمیت می داد و مالزم 
زیارت و زیارتگاه ها بود. ایش��ان چهار س��ال در کربال و دوازده سال در نجف ساکن بود و 
تحصیل می کرد. در این مدت، مرتب به زیارت امیرالمؤمنین و امام حس��ین’ می رفت. 
من اطالع فراوانی از کیفیت زیارت ایش��ان در آن جاها ندارم؛ ولی با اطالعات مختصری 
ک��ه دارم، می دان��م در مدت اقامتش��ان در نجف، تم��ام ایّام زیارتی را به کربال مش��رف 
می ش��دند و با بعضی از علما پیاده از نجف به کربال می رفتند. بنابر نقل یکی از علما، در 
این س��فرها ایش��ان اغلب در ذکر یا سکوت بودند. ایشان می فرمودند که یک بار در راه به 
منزل خان مصلّی )در نیمه راه نجف به کربال( رسیدیم. با این که افراد بزرگ تری از ایشان 
هم بودند، نماز صبح را جملگی به ایش��ان اقتدا کردیم. نماز بس��یار عجیبی اقامه کردند. 
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ایش��ان از زمان جوانی که برای تحصیل علم به عتبات عالیات مشرف شد، به راز و نیاز و 
توسالت بسیار اهمیت می داد. 

•گویا ایشـان پیش از سـن بلوغ راهی عتبات عالیات شدند؛ نکته  ای در این باره هست که 
بفرمایید؟

مرحوم آقا خودشان می فرمودند: »من یک  سال  و  اندی در کربال ماندم که بالغ شدم« 
و می فرمودند: »اولین باری که در کربال برای زیارت مشرف شدم، دیدم در رواقی کوچک، 
آقایی مش��غول نماز جماعت اس��ت که حالت های عجیبی دارد. تصمیم گرفتم فردا برای 
نماز بروم آن جا و نماز صبح را به ایش��ان اقتدا کنم. فردا که مش��رف ش��دم، دیدم رواقی 
که ایش��ان نماز می خواند بسیار کوچک است؛ به طوری که حدود بیست نفر بیشتر داخل 
رواق نمی توانند نماز بخوانند و اقتدا کنند. من با خود فکر کردم من که کوچک هس��تم 
)کمتر از چهارده سال داشتم( اگر داخل رواق بایستم، ممکن است بیرونم کنند. در این 
فکر بودم که دیدم نزدیک امام جماعت چهارپایه ای هست. تصمیم گرفتم کنار چهارپایه 
بایس��تم و چنانچه خواس��تند بیرونم کنند، بروم داخل چهارپایه بایس��تم و نماز بخوانم. 
همان جا نزدیک امام جماعت ایستادم و امام جماعت آمد و نماز را شروع کرد و چون روز 
جمعه بود، شروع به خواندن سورۀ جمعه کرد. دیدم آن بزرگوار خشوع و خضوع عجیبی 

دارد و در هنگام نماز، در احواالت عجیبی سیر کرد که گفتنی نیست«.
ایش��ان از جوانی در این فکر و حال بود تا باالخره چنین درک و بینش��ی از احواالت 
درونی و س��یر عرفانی پنهان آن بزرگمرد پرده برداش��ت و راز نهانی را یافت که از کِس 
دیگری، حتی شاگردان بزرگش، این مقام پنهان مانده بود. با این درک و آگاهی در این 

سّن کم می توان حدس زد که در زیارت هم چه حال و هوای عجیبی داشته است.
یک��ی از مراجع متوفا می گف��ت: »من آقای بهجت را گاهی اذیت می کردم و سربه س��رش 
می گذاش��تم و حرف هایی را به شوخی به او می گفتم که گاهی اذیت می شد. روزی ایشان وارد 
حرم امیرالمؤمنین× شد و مرا به اسم صدا کرد و گفت: اگر از این به بعد مرا اذیت کنی، به این 

• در مدت اقامتشان در نجف، تمام اّیام زیارتی را به کربال مشرف می شدند و با بعضی از 
علما پیاده از نجف به کربال می رفتند. بنابر نقل یکی از علما، در این سفرها ایشان اغلب 

در ذکر یا سکوت بودند.

موال قسم می دهم که از نجف بیرونت کند و من یقین داشتم که او این کار را می تواند بکند؛ لذا 
دیگر ادامه ندادم«. 

ایش��ان هنگامی که در نجف بود، وقتی از درس و بحث و ریاضیات سیر و سلوکی 
کس��ل و خسته می شد، چند روزی برای زیارت ائمه^ به کربال و کاظمین و سامرا 
می رفت. ایش��ان می فرم��ود: »در حرم داد نزنند و س��روصدا راه نیاندازند؛ حتی برای 
صل��وات  فرس��تادن. اگر بدانید چه ب��زرگان و مالئکه ای در حرم ها هس��تند که اذیت 

می ش��وند، چنین نمی کنید«.

• اشاره کردید که کاظمین و سامرا هم مي رفتند. 
بل��ه، مفصل. البته آن ها در عراق بودند و غی��ر از زیارت این مقامات، در احواالتي که 
داش��تند براي س��یر و سلوکشان قاعدتاً به ایشان فش��ار مي آمده. هم درس و هم مسائل 
س��لوکي، ایش��ان را گاهي ضعیف مي کرده. دیگر نمي توانسته غذا بخورد. ایشان به کربال 
مي رفت و چند روز مي ماند. بعد از کربال مي رفت کاظمین و آن جا هم چند روز مي ماند. 
اگر باز هم چیزی نیاز داشت، یک چند روزي مي رفت در سامراء مي ماند. در سامرا حالش 

خوب مي شد و برمي گشت. این در احواالت ایشان بود. 

• نحوه زیارت ایشان در حرم رضوی چگونه بود؟آیا هنگام تشرف به مشهد مقدس، هر روز 
به زیارت می  رفتند؟ 

 بله، هر روز مش��رف می ش��دند. داستان جالبي هم در این باره هست. ایشان هر روز به 
حرم مشرف می ش��دند، مدت ها ایستاده مشغول بودند. حتي به دیوار هم تکیه نمي دادند. 
همان وس��ط مقابل ضریح مش��غول زیارت مي ش��دند؛ به طوري که تمام اطرافیانش حتي 
جوان ها هم از خس��تگی روی زمین مي نشس��تند. خود ما هم از پا مي افتادیم، اما ایش��ان 

همچنان ایستاده بود.  
کارشان که تمام مي شد، مي رفتند یک گوشه اي و بقیه اعمال را انجام مي دادند. شاید 

• ایشان می فرمود: »در حرم داد نزنند و سروصدا راه نیاندازند؛ حتی برای صلوات  فرستادن. 
اگر بدانید چه بزرگان و مالئکه ای در حرم ه��ا هستند که اذیت می شوند، چنین نمی کنید«.
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نمي کردند. انگار حرم قوتش بود، ارتزاقش بود. گاهي هم به ایشان اعتراض مي کردیم که 
آقا! از این مس��ائل کم کنید. یک خرده کارهاي دیگر داریم. ایش��ان مي فرمودند: دیگران 

اگر مي خواهند دنبال روزي بروند، من روزي ام از همین  جاست. 
خالصه این که براي ما مس��لم بود ایش��ان نیروي عجیبي از ح��رم مي گرفت؛ خیلي 

واضح و آشکار. هیچ شکي نداریم. 

• آیا نکته و خاطره  ای از ایشان درباره اهمیت زیارت امام رضا× دارید؟
ایشان می  فرمود در سفری که به مشهد مشرف شده بودم، مرحوم آقاي مطهري پیش 
من آمد و اصرار کرد که ش��ما یک روز مهمان ما در فریمان باشید. عالمه طباطبایي هم 
دوست شما آن  جاس��ت. من عذر خواستم. خیلي اصرار کرد. نمي خواستم اصرارش را رد 
کنم، ولي عذر خواس��تم. هر چه اصرار کرد، عذر خواس��تم. من یادم هست که خود آقاي 
مطه��ري به م��ن فرمود که آقا را راضي کن بیاید این جا ب��ا آقاي طباطبایي یک مجلس 
باش��د. مجلس اینها دیدني اس��ت. ما بتوانیم از آن  جا استفاده کنیم. من هر کاري کردم، 
ایش��ان راضي نش��د و به من فرمود که آن مجلس را نرفتم، با ای��ن که آنها خیلي اصرار 
مي کردند و خودم هم بدم نمي آمد و مایل بودم رد نکنم � فقط یک بار این را افشا کرد �  
فرمودند: خوب ش��د که نرفتم. پرسیدم چرا؟ )شاید بیست سال از این قضیه گذشته بود 
یا بیشتر( فرمودند: فقط براي این  که احساس کردم اگر بخواهم بروم فریمان، یک زیارت 
حضرت رضا× از من س��لب مي شود و نپذیرفتم. گاهي در آن اوایل یادم هست که دو 

بار به زیارت مي رفت؛ یک بار صبح و یک بار شب. 

• ایشان درباره زیارت از راه دور چه نظری داشتند؟ 
ایشان یک روز هم حرم رفتنش ترک نمي شد. آن وقت هایي که توانایي نداشت براي 

یک ساعت و خرده اي  می ایستادند. بعد که ایشان سنشان باال رفت، یک مقدار با تکیه به 
عصا ایستاده مشغول بودند و بعدها حدود سال 75 بود که زانوهاي شان آب آورد و دیگر 

یک خرده مشکل شد. 

• زمان زیارت ایشان چه موقعی بود؟
 ایش��ان همیش��ه یکي دو س��اعت قبل از فجر مش��غول عبادت و مناجات و استغفار 
می ش��دند و در حال وضو بودند تا این که نماز و نوافل و نماز ش��ب و نوافل صبح و همه 
اینها را مي خواندند و برای نماز صبح به مس��جد مي رفتند و بعد از نماز به حرم مش��رف 
می  ش��دند. در راه حرم هم مش��غول ادعیه بودند. به حرم که مي رس��یدند، تازه یکي دو 
ساعت مي ماندند. مجموع برنامه ایشان پنج الي شش ساعت بود. ولي در بعضي روزهاي 
خاص مثل روزهای پنجش��نبه و جمعه بیش��تر هم می ش��د. البته این اواخر که روزهای 
جمعه دیگر حرم ش��لوغ مي شد، یک خرده خلوت مي کردند براي دیگران و مي رفتند در 

گوشه اي از رواق ها مشغول مي شدند. 

• اثرات زیارت بر وجود ایشان  به چه صورت بود؟
براي ما خیلي عجیب بود  که می دیدیم این پنج ش��ش س��اعت مستمراً بیدار بودند و 
ُخب کار کردن، ضعف و فتور باید بیاورد. حاال نمي ش��ود تش��بیه کرد، اما انسان یاد این 
مي افت��د وح��ي  که بر پیغمبر نازل مي ش��د، چه  طور عرق مي ریختند؛ چه  طور احس��اس 
س��نگیني مي کردند؛ ایش��ان هم معموالً همین  طور بود. این اواخر دیگر ضعفش بیش��تر 
ش��ده بود و مي خواس��ت در بیرون محراب نماز بخواند. آن  جا برایش��ان خیلي گرم بود. 
حتي پنکه براي ایش��ان نصب کردیم یا اصاًل مي خواس��تیم کاري کنیم که ایش��ان دیگر 
نمازها را در این حالت ها نتوانند بخوانند، اما نمي توانس��تیم. بعد از نماز ضعف زیادي بر 
ایش��ان غلبه مي کرد، ولي از حرم که برمي گش��ت، خیلي نشاط و نیروی عجیبي داشت. 
به حرم حضرت رضا× که مي رفت، این نش��اط مضاعف بود. اصاًل هیچ احساس ضعفي 

• ایشان هر روز به حرم مشرف می شدند، مدت ها ایستاده مشغول بودند. حتي به دیوار 
هم تکیه نمي دادند. همان وسط مقابل ضریح مشغول زیارت مي شدند؛ به طوري که تمام 
اطرافیانش حتي جوان ها هم از خستگی روی زمین مي نشستند. خود ما هم از پا مي افتادیم، 

 • ایشان همیشه یکي دو ساعت قبل از فجر مشغول عبادت و مناجات و استغفار می شدند اما ایشان همچنان ایستاده بود. 
و در ح��ال وض��و بودند تا این که نماز و نوافل و نماز ش��ب و نواف��ل صبح و همه اینها را 
مي خواندند و برای نماز صبح به مسجد مي رفتند و بعد از نماز به حرم مشرف می  شدند. در 
راه حرم هم مشغول ادعیه بودند. به حرم که مي رسیدند، تازه یکي دو ساعت مي ماندند.
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رفت��ن ب��ه حرم و زیارت، مي فرمود که اگر کس��ي توانایي ن��دارد، آخرین جایي را که در 
منزل به حرم نزدیک اس��ت، آن  جا حرم مي ش��ود و از همان   جا زیارت بکند. چون والده ام 
زمین گیر بود و نمي توانس��ت برود، باید با ویلچر مي بردندش. مي گفت این قس��مت خانه 
نزدیک ترین جا به حرم اس��ت. همین  جا زیارت کن. از همین  جا حرم توس��ت. این را به 

والده مي گفت و خودش هم توي منزل مشغول زیارتش بود. 

• ایشان درباره برنامه زیارتی خودتان جمله اي هم بیان داشته اند؟
می  فرمودند اقاًل هفته اي دو بار حرم مشرف شوید. هفته اي دو بار براي یک بچه طلبه. 
آن موقع ما پایه س��ه یا چهار را مي خواندیم. این هفته اي دو بار، مکتوب خودش��ان است 
و می فرمودند یک بار آن، صبح یا شب جمعه باشد. این دستور العمل اوست براي بنده. 

• با توجه به سـکونت ایشـان در شـهر مقدس قم، نحوه تشرف ایشـان به حرم حضرت 
معصومه چگونه بود؟

از آن وقتي که ایشان قم مشرف شدند و ما همراه ایشان بودیم، یعنی از حدود سال هاي 
35، حداقل پنجاه سال است ما اطالع داریم ایشان هر روز حرم مي رفت. حتی وقتی منزلشان 
از حرم دور بود. ما آن اوایل در خیابان آذر، حس��ین   آباد، محله عربستان مي نشستیم؛ سال 
  مثاًل 35 و 36. از آن  جا ایشان مي آمد براي حرم و درس. ایشان به حرم حضرت معصومه
مقید بود. ما هنوز یک چنین تقیدي را به این اندازه نداریم. ایشان بیشتر از یک ساعت ونیم 
در حرم حضرت معصومه مش��غول بود؛ زیارت جامعه، زی��ارت امین   اهلل. این زیارت هاي 
مأثوره را مي خواند و ضمناً براي اس��اتیدش و ذوي الحقوقش هم زیارت مي خواند. خب در 
ح��رم حضرت معصومه خواندن زیارت جامعه و امی��ن  اهلل خیلي روش علما نبود. بعدها 
من دیدم که از ایش��ان پرس��یدند آقا چرا زیارت جامعه!؟ فرمودند: به این نیت که تمام آن 

موالیاني را که مورد خطاب این زیارت هستند، از همین  جا زیارت کنیم.
من کوچک بودم. کنار ایشان مي نشستم و ایشان مشغول همین زیارت جامعه مي شد؛ 

در قس��مت منتهي الیه حرم و نزدیک نمي شد. نزدیک دیوار مسجد اعظم مي نشست که 
براي کسي مزاحمت نکند و مشغول زیارت جامعه مي شد. از روي مفاتیح مي خواند.

• درمورد زیارت امام  زاده  ها چه نظری داشتند؟
درباره امام زاده ها نظرش��ان این بود که مش��رف بش��وید و هر کدامش��ان یک داروي 
مخصوصي هس��تند؛ یک فایده مخصوصي براي خودش��ان دارند. این نیس��ت که به همه 
اینه��ا یک جور ن��گاه کنیم؛ نه، هر کدام از اینها رش��ته هاي متفاوتي هس��تند و خواص 

متفاوتي دارند: »الطرق الي اهلل بقدر انفس الخالئق«. 
درب��اره تهران مي گفت اگر مردم تهران هفته اي یک بار به حضرت عبدالعظیم نروند، 
جفا کرده اند. خود ایش��ان امکان نداش��ت که تهران برود و ش��اه عبدالعظیم نرود. چه در 
راه رفتن و چه هنگام برگش��تن مقید بود که وض��و بگیرد و برود حرم عبدالعظیم؛ حتي 
تا همین اواخر. یادم هس��ت که ما در نیمه  شبي رسیدیم شاه عبدالعظیم و ایشان فرمود 
پشت درب حرم حضرت عبدالعظیم مي مانم تا در باز شود. ما هم با همان اثاث و خانواده 

پشت درب اطراق کردیم تا در باز شد. 

از وقتی که برای انجام این گفت وگو اختصاص دادید بسیار متشکریم.

• ایشان یک روز هم حرم رفتنش ترک نمي شد. آن وقت هایي که توانایي نداشت براي 
رفت��ن به حرم و زیارت، مي فرمود که اگر کس��ي توانایي ن��دارد، آخرین جایي را که در 

منزل به حرم نزدیک است، آن  جا حرم مي شود و از همان   جا زیارت بکند. 

• درباره امام زاده ها نظرشان این بود که مشرف بشوید و هر کدامشان یک داروي مخصوصي 
هستند؛ یک فایده مخصوصي براي خودشان دارند. این نیست که به همه اینها یک جور نگاه 

کنیم؛ نه، هر کدام از اینها رشته هاي متفاوتي هستند و خواص متفاوتي دارند: 

• در ح�رم حض���رت معصومه خواندن زیارت جامعه و امین  اهلل خیلي روش علما نبود. بعدها 
من دیدم که از ایش��ان پرس��یدند آقا چرا زیارت جامعه!؟ فرمودند: به این نیت که تمام آن 

موالیاني را که مورد خطاب این زیارت هستند، از همین  جا زیارت کنیم.




