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چکيده 1
زیارت اولیای خدا از عبادات مورد سفارش در معارف قرآن و اهل بیت: است. این عمل 

عبادی، آثار تربیتی فراوانی در زائر ایجاد می کند که از آنها نقش تربیتی آن در بُعد اعتقادی 

اســت. زیارت قبور اولیای خدا، همراه با خواندن زیارتنامه های مأثوری که برای آنان بیان 

شده، زائر را به سوی شناختی واقعی از عالم هستی و ارتباطات موجود در آن سوق می دهد. 
در این مقاله، با بررسی توصیفی و تحلیلي محورهای اساسی زیارت به دست آمد که رکن 
اساســی زیارت در بُعد اعتقادی، پرورش توحیدمحوری، یعنی اعتقاد به وحدانیت پروردگار 
اســت. ازاین رو، در همه زیارتنامه ها، مؤثر اصلی در عالم را پروردگار معرفی شده است و در 
مرحله بعد، هدایت به سوی برگزیدگان الهی و کسانی که خداوند به آنان توجه خاص کرده 
است و محبوب پروردگار گردیده اند. معادباوری و ارتباط متقابل با ارواح برگزیدگان خدا از 
دیگر آثار زیارت در بُعد اعتقادی بر زائر است که باعث باورمندی او به جهان دیگر می شود.

زیارت اولیای خدا نقش مهمی در شــناخت واسطه های فیض الهی دارد و انسان را با این 
واقعیت آشنا می کند که فیض الهی را باید از مسیر بندگان خاص خدا دریافت کرد. 

کلیدواژهها: تربیت، تربیت اعتقادی، زیارت، توحید.
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 نقش زيارت در تربيت 
اعتقادي زائر



مقدمه 

تربيت ديني، مفهومي عام، و شامل حوزه هاي مختلفي همچون تربيت عقالني، سياسي، 
اجتماعي، جنســي، عاطفي، اعتقادي، اخالقي و عبادي اســت. تربيت ديني، عبارت است 
از: مجموعــه اعمال عمــدي و هدف دار، به منظور آموزش گزاره هــاي معتبر دين به افراد 
ديگــر؛ طــوري که آن افراد در عمل و نظر به آن آموزه ها متعهد و پايبند شــوند )داوودي، 
1390ش، ص111(. ميان ابعاد مختلف تربيت دينی، تربيت اعتقادي، مهم ترين بُعد اســت؛ 

زيرا دينداري، بدون اعتقاد به عقايد بنيادين ديني معنايي نخواهد داشت. 
»عقيده«، واژه اي عربي اســت که از »ع ق د« مشتق شــده. عقد، به معناي بستن و ضد 
گشــودن اســت. تقريبًا اين معنا در همه واژه هاي مشتق از اين ماده وجود دارد. براي مثال، 
معقد به معناي محل بســتن، و ُعقده به معناي گره )قســمت به هم بسته شــده( است. عقد 
ازدواج نيز، که در زبان فارسي رايج است، در همين معنا به کار مي رود. عقيده و اعتقاد، به 
معناي گره خوردن و پيوند خوردن چيزي با قلب است؛ طوري که گويا قلب و آن امور را 
با طنابي به يکديگر بسته اند )قرشي بنايي، 1412ق، ج5، ص24؛ راغب اصفهانی، 1374ش، 
ص626(. اين معناي عقيده و اعتقاد، عام است و به دين اختصاص ندارد و امور غير ديني 

را هم در بر مي گيرد.
اين واژه ميان مســلمانان، به بخشي از معناي لغوي خود محدود شد و در نتيجه، معناي 
خاصي يافت. عقيده و اعتقاد ميان مســلمانان، به معناي پيوند و گره خوردن دين و معارف 
ديني با قلب است. بديهي است که وقتي دين و معارف ديني با قلب کسي پيوند مي خورد، 
آن آموزه ها را از صميم قلب پذيرفته است. بنابراين، عقيده و اعتقاد، به معناي پذيرش قلبي 
معارف ديني اســت و بســياري از معارف ديني را در بر مي گيرد و قلمرو وسيعي مي يابد. 
ولی اين واژه، کم کم ميان مسلمانان معنای خاص پيدا کرد و فقط شامل اموری شد که جنبه 
شناختی و انديشه ای دارند و بعضی از آنها از اهميت بيشتری برخوردار شدند که به اصول 

عقايد معروف شده اند؛ زيرا اين عقايد، ريشه و اساس ديگر اعتقادات ديني اند. 
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ضرورت تربيت اعتقادي 

اصول اعتقادي صحيح، ضامن ســعادت دنيا و آخرت هر فرد است و پرورش اين اصول 
در جان هر متربي، از وظايف اوليه والدين و مربيان و ابزار هاي تربيتي جامعه اســت؛ چنان که 

قرآن درباره پند لقمان حکيم به فرزندش مي فرمايد: 

َعِظيٌم{  ٌم 
ْ
ُظل

َ
ل َك  ْ الشِّ إِنَّ  بِاهللِ  تُْشِْك   

َ
ل ُبَنَّ  يَا  يَِعُظُه  َوُهَو  ِلبْنِِه  ْقَماُن 

ُ
ل اَل 

َ
ق  

ْ
.}إِذ

)لقمان: 13(

به خاطر بيــاور هنگامي را که لقمان به فرزندش، درحالي که او را موعظه مي کرد، 

گفت: »پسرم! هيچ چيز را شريک خدا قرار مده، که شرک ظلم عظيمي است«.

در اندرزي ديگر درباره مسئله معاد مي فرمايد: 

ْو ِف 
َ
َماوَاِت أ ْو ِف السَّ

َ
ْن َخْرَدٍل َفَتُكن ِف َصْخَرٍة أ }يا ُبَنَّ إِنََّها إِن تَُك ِمْثَقاَل َحبٍَّة مِّ

ِطيٌف َخبرٌِي{ )لقمان: 16(.
َ
ِت بَِها اهلُل إِنَّ اهلَل ل

ْ
ْرِض يَأ

َ ْ
ال

پســرم! اگر اعمال نيک و بد، حتي به اندازه دانة خردلي باشد که درون صخره اي يا 

در گوشه اي از آسمان يا درون زمين جاي گيرد، خدا آن را در دادگاه قيامت حاضر 

مي کند ]و حساب آن را مي رسد[؛ زيرا خداوند دقيق و آگاه است. 

اهميت پرورش اعتقادي، به حدي اســت که حضرت يعقوب7، در بســتر مرگ و در 
واپسين لحظات زندگي، در مورد ايمان فرزندانش نگران بود و از آنها درباره ايمانشان پرسيد. 

قرآن کريم در اين باره مي فرمايد: 

 َ
َ

َهَك َوإِل
َ
إِل َنْعُبُد   

ْ
وا

ُ
ال

َ
اَل ِلَنِيِه َما َتْعُبُدوَن ِمن َبْعِدي ق

َ
 ق

ْ
َمْوُت إِذ

ْ
 َحَضَ َيْعُقوَب ال

ْ
}إِذ

آبَائَِك{ )بقره: 133(.

هنگامي که مرگ نزد يعقوب7 آمد، او به فرزندانش گفت: »پس از من چه چيز 

را مي پرستيد«؟ گفتند: »خداي تو و خداي پدرانت را«. 

معيار ارزش شناخت هاي انسان، عبارت از ميزان نقشي است که اشياي مورد شناسايي، در 
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رفع نيازها و تکامل او ايفا مي کنند. به عبارتي، هر قدر نقش چيزي در رفع نيازهاي انســان و 
تکامل او بيشــتر باشد، ارزش دانستِن آن بيشتر است. ارزش علم طب، برابر است با نقش آن 
در زندگي انسان و همچنين است علم حساب و هندسه و ديگر علوم؛ به عبارت ديگر، ارزش 

علم، مساوي است با نقش معلوم در رفع نيازها و تأمين تکامل انسان. 
بنابراين، شــناخت آفريدگار جهان، برتريِن شناخت هاســت؛ زيرا هيچ شــناختي مانند 
شناخت خداوند متعال، در تکامل انسان و رفع نيازهايش نقش ندارد. ازهمين  رو، امام علي7 
مي فرمايد: »َمْعِرَفُة اهللِ  ُســْبَحاَنهُ  َأْعَل  اْلََعاِرِف«؛ »شــناخت خداوند سبحان، برترين شناخت هاست« 

)آمدي، 1366ش، ص81(.

انســان تا خدا را نشناســد، به هر مرتبه از علم و ادراک که برســد، شناخت او از هستي 
ناقص و ناتمام است؛ زيرا معلول را بدون علت، و پديده را بدون پديدآورنده شناخته است. 
با شناخت آفريدگار جهان، معرفت انسان به هستي کامل مي  شود. به فرموده اميرالمؤمنين7: 

»َمْن  َعَرَف الله َكُمَلْت  َمْعِرَفُتُه« ؛ »کسي که خدا را شناخت، شناخت او کامل است« )همان جا(.

ارزش زيارت و ديگر اعمال عبادي، منهاي شــناخت خدا، با ارزش فوايدي که آن علم يا 
عمل براي انسان پديد مي آورد، برابر است؛ يعني برابر است با ارزش لذايذ مادي. اما آيا لذت 
محدود، به  ويژه اگر با ناراحتي هاي نامحدود توأم باشد، با لذت نامحدود مقايسه شدني است 

و آيا ارزش محدود را در مقايسه با ارزش نامحدود، مي توان ارزش ناميد؟
ارزش محدود مادي در مقايسه با ارزش نامحدود معنوي، چنان ناچيز است که شايستگي 
نام ارزش را ندارد. بنابراين، کسي که خدا را نيافته، هيچ نيافته است؛ هرچند يافته هاي او همه 
چيز جز خدا باشد. به فرموده امام حسين7 در دعاي عرفه: »َما َذا َوَجَد َمْن َفَقَدَك َو َما الَِّذي  َفَقَد 
َمْن َوَجَدَك«؛ »]خدايا[ چه چيزي يافته آن که تو را از کف داده، و چه از دست داده آن که تو را يافته 

است«؟ )مجلسي، 1403ق، ج95، ص226(.

ازاين روست که به فرموده امام صادق7، »همه ارزش هاي مادي و دنيوي نزد خداشناِس 
واقعي، از خاک زير پا بي ارزش تر است«. ايشان مي فرمايد: 
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اگر مردم ارزش واقعي شــناخت خدا را بدانند، به شکوفه هاي رنگين زندگي دنيا و 

لذايذ دنيوي چشم نمي دوزند و دنيا نزد آنان از خاک زير پايشان بي ارزش تر مي شود 

و مانند کسي که در باغ هاي بهشت، همراه با اولياي خدا در لذت دائم است، از نعمت 

معرفت خداوند عّزوجّل متنعم و متلذذ مي شوند )کليني،1375ش، ج8، ص247(.

پرورش اصول اعتقادي صحيح، ضامن سعادت دنيا و آخرت هر فرد است. عوامل مختلفي 
مي تواند در پرورش اعتقادي انســان ها مؤثر باشد. ديدن آيات آفاقي و انفسي، ديدن معجزات 
پيامبران، کرامات اولياي الهي، مطالعه آثار علمي، شنيدن موعظه، تالوت کتاب خدا و زيارت 

قبور اموات و اولياي خدا، نمونه اي از اين عوامل اند.
در ايــن ميان، زيارت قبــور اوليای خدا نقش مؤثری در پرورش اعتقــادي زائر دارد؛ به 
اين معنا که زيارت اولياي الهي مي تواند بسترســاز »عبوديت الهي« در حيات انســاني باشد. 
بــه گفته عالمه طباطبايي، ادب الهي، انجام عمل بر هيئت توحيد اســت )طباطبايي،1393ق، 
ج6، ص258(. تربيت اسالمي، عمدتاً آداب بندگي، و بر محور توحيد است؛ يعني جلوه هاي 
ظاهري عبوديت و تصوير توحيد، ابتدا در فکر و انديشــه انسان تصويرسازی می شود، سپس 

در رفتار فرد تجلي پيدا می کند. مقام معظم رهبري، در اين زمينه مي فرمايد: 
توحيد، صرفاً يک نظريه فلسفي و فکري نيست؛ بلکه يک روش زندگي براي انسان هاست؛ 

خدا را در زندگي خود حاکم کردن و دست قدرت هاي گوناگون را از زندگي بشرکوتاه 

نمودن است. الإله إال اهلل، که پيام اصلي پيغمبر ما و همه پيغمبران است، به معناي اين 

است که در زندگي و در مسير انسان و در انتخاب روش هاي زندگي، قدرت هاي طاغوتي 

و شيطان ها نبايد دخالت کنند. اگر توحيد در زندگي مسلمانان و جامعه بشري تحقق پيدا 

کند، دنياي بشر هم آباد خواهد شد؛ دنيايي در خدمت تکامل و تعالي حقيقي انسان )بيانات 

مقام معظم رهبري 82/7/2(.

اگر ما به توحيد اعتقاد داشــته باشيم، اما در عمل به آن ملتزم نباشيم و رسم بندگي را ادا 
نکنيم، به تعبير شــهيد مطهري، گرفتار نوعي ماترياليسم اخالقي و شرک عملي هستيم؛ يعني 
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عملمان موحدانه و غيب باورانه نيســت و فاصله بين اعتقاد و عمل ما زياد اســت )مطهري، 
1389ش، ج15، ص353(.

زيارت و تربيت اعتقادي 

1. توحيد و خداباوري

در اسالم و همچنين اديان الهي، محور دعوت انبيا توحيد بوده  است. در بسياري از آيات 
قرآن، همچون آيات سوره هود و احزاب، به  صراحت يا اشاره آمده است که روح دعوت انبيا، 
تســليم شــدن در برابر خداي واحد و دعوت به توحيد نظري و عملي بوده است. به  فرموده 
عالمه طباطبايي، در آيات قرآن يک روح حاکم اســت و آن، توحيد است. هيچ يک از عقايد 
و اخالق و احکام، از اين  روح اساسِي دين تخطي نمي کنند و در حقيقت، همه آنها جسم اند 
براي آن روح واحد؛ يعني توحيد، و تحقق توحيد فردي و اجتماعي، از طريق عقايد و اخالق 
و احکام ممکن  است. روح دعوت در اديان الهي ديگر نيز همين توحيد بوده است و همه در 

جمله »ان ال تعبدوا ااّل اياه و ال اله ااّل الله« خالصه مي شود )طباطبايي،1393ق، ج6، ص258(.
از اينکــه پيامبران فقط بر اين هدف تأکيد کرده اند، به دســت مي آيد که  ريشــه دردها، 
گرفتاري ها و نابساماني هاي اخالقي و اجتماعي بشر، شرک و فاصله گرفتن از توحيد، و درمان 
همه آنها نيز روي آوردن به توحيد است؛ زيرا آنچه نزد خداوند بيشترين اهميت را دارد، همين 
پيام و دعوت  بوده که براي ابالغ آن، رسوالن و پيامبران بسياري براي بشر فرستاده است. امام 
َد«؛ »کسي که خدا را بشناسد، موحد مي شود« )آمدي،1366ش،  علي7 فرمود: »َمْن  َعَرَف  الله َتَوحَّ
ص83(. از حضرت رضا7 نيز در اين  باره آمده است: »اصُل َمعِرفة الله تِوحيُدُه«؛ »ريشه معرفت 

خدا، توحيد است« )شيخ صدوق، 1398ق، ص34(. در شرح اين سخن گفته شده است: 

حقيقت بندگي، که تذلل و اطاعت است، بدون حصول معرفت صورت نمي پذيرد؛ 

چراکه تا انسان به مقام عظمت و بزرگواري و جالل کسي آگاهي پيدا نکند، تذلل 

و اطاعــت نيز صورت نخواهد پذيرفت و اما معرفت نيز ريشــه و پايه اش توحيد 
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پروردگار است و تا اين اصل، ثابت و پابرجا نشود، نمي توان روي آن بنايي درست 

کرد و کســي که در مقام توحيد استوار نبوده و آشکارا يا پنهاني، به غير خداوند 

توجه مي کند و غير او را حتي اگر امام معصوم7 باشــد، در گره گشايي و اجابت 

دعاها مستقل بداند و در زيارت او از خدا غافل شود، هنوز پايه معرفت او محکم و 

پابرجا نشــده و در نتيجه، معرفتي براي او حاصل نشده است )مصطفوي، 1385ش، 

ص23 و 24(.

از نشــانه هاي زيارِت »توحيدمدار«، نگرش درســت به مقام اهل  بيت:.و پرهيز از غلو 
درباره آنان است. ازاين رو، از آداب زيارت اين است که زائر زيارت خود را با ذکر خدا شروع 

کند. امام هادي7 فرمود:
هرگاه به زيارت يکي از ما مشرف شدي، جلوي در بايست و بگو: »اشهد ان ال اله 

اال اهلل و ان حممدا رسول اهلل« و هنگامي که قبر را ديدي، بايست و سي بار بگو »اهلل 

اكرب«؛ سپس به سوي قبر حرکت کن و باز بايست و سي بار بگو »اهلل اكرب«. هنگامي 

که نزد قبر رســيدي، چهل بار بگو »اهلل اكرب«؛ سپس زيارتنامه را قرائت کن )شيخ 

صدوق، ب1404ق، ج2، ص610؛ همو، الف 1404ق، ج2، ص277(.
به تعبير آيت اهلل جوادي آملي، زائر پس از آن که صد بار به عظمت خدا اعتراف کرد و او را 
از هر وصف و ثنايي برتر دانست، آنگاه بايد به ثناگويي اهل  بيت: و شمارش کماالت آنان 
بپردازد )جوادي آملي، 1386ش، ج1، ص82(. همچنين گفته شــده: »حکمت اين تکبيرهاي 
صدگانه، اين است که داللت کند بر اينکه عظمت و کبريايي فقط از آِن خداست« )مجلسي، 

1406ق، ج5، ص453(.
شيخ عباس قمي در مقدمه زيارت جامعه کبيره مي نويسد: 

شايد وجه تکبيرات اين باشد که اکثر طباع )طبع ها(، مايل به غلو هستند. ]لذا دستور 

داده شد که پيش از زيارت، صد بار تکبير گفته شود تا[ مبادا از عبارات امثاِل اين 

زيارت )زيارت جامعه(، ]زائران[ به غلو افتند يا از بزرگي حق ســبحانه تعالي غافل 

شوند )قمي، 1404ق، ص1059(.
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بســياري از زيارتنامه هاي مأثوره معصومين:، با شــهادت به وحدانيت پروردگار عالم 
شــروع مي شود؛ چنان که زيارت رسول خدا9 از نزديک، اين گونه شروع مي شود: »اشهد ان 
الاله اال الله وحده ال شــريک له« )شيخ صدوق، 1404ق، ج2، ص568؛ کليني، 1375ش، ج4، 

ص552(.
فردي که به زيارت يکي از اولياي خدا مي رود، قبل از ديدن مزور، ابتدا خدا را مي ببيند و با 
شهادت به توحيد، زيارت خود را آغاز مي کند )مجلسي، 1423ق، ص297(. آنگاه رابطه ميان 
مزور و پروردگار را مي ســنجد )کليني، 1375ش، ج4، ص578( و به توصيف اهل  بيت: 
َلُم َعَلى َمَحالِّ َمْعِرَفِة الله«؛ »سالم بر جايگاه هاي شناخت و معرفت خدا« ب )شيخ  می پردازد: »السَّ

صدوق، ب1404ق، ج 2، ص610؛ شيخ صدوق، الف1404ق، ج2، ص27(. 

حرم پيامبر9 و اهل  بيت: او، محل شناخت خداست؛ زيرا آنها توحيد را در باالترين 
مرتبه اش دارا بودند: »َو اْلُمْخِلِصيَن ِفي َتْوِحيِد اللِه«؛ »و مخلصان در يگانه پرســتي خدا« )شــيخ 
صدوق، ب1404ق، ج2، ص610؛ شــيخ صدوق، الف1404ق، ج2، ص27(. و آنچه به پيروانشــان 

ُل ِعَباَدِة  آموخته  و از آنان خواسته اند، در مرحله اول شناخت خداست. امام رضا7 فرمود: »َأوَّ
اللِه َمْعِرَفُتُه، َو َأْصُل َمْعِرَفِة اللِه ـ َجلَّ اْســُمُه ـ َتْوِحيُدُه«؛ »آغاز بندگي خدا شــناخت او، و حقيقت 

شناخت خدا ـ با عظمت باد نام او ـ يکتايي اوست« )طوسي، 1414ق، ص21(. 

اولين ســخن زائر در زيارت رسول خدا9 از نزديک )ابن مشهدي، 1419ق، ص426(، 
در زيارت امين اهلل )ابن قولويه قمي، 1417ق، ص40؛ طوســی، 1411ق، ج2، ص738( و در 
زيارت امام حسين7، )ابن مشهدي، 1419ق، ص426( شهادت به موحد بودن مزور و معتقد 

بودن به اصل توحيد است. 
به زائران مشاهد متبرکه اهل  بيت:، سفارش شده است از زيارتنامه هاي مأثور استفاده 
کنند؛ زيــرا زائر در اين زيارتنامه، مقابل مضجع امام، در مرحله اول اعالم عقيده مي کند؛ با 
تفکر موحدانه در محضر مزور حاضر مي شــود و با ادبيــات توحيدي با امام نجوا مي کند؛ 
از او اســتمداد مي کند و تربيــت توحيدي مي يابد؛ با باور قلبي بيــان مي کند که همه  امور 
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 در دســت خداســت و همه وســايل به اذن او، در اين عالم اثرگذار مي شود و اين سخن 
حکماي رباني، سرلوحه زندگي او قرار مي گيرد که »ال مؤثر يف الوجود اال اهلل« )شيخ صدوق، 

1398ق، ص68(.
برخالف ديدگاه وهابيت، که زيارت را شــرک مي پنــدارد، در آموزه هاي اهل  بيت: 
زائر در محضر اهل  بيت: عقايد توحيدي خود را بيان مي کند و با زيارتنامه هاي رســيده 
از معصومين:، عقايد توحيدي خود را مي ســنجد و اعمالي را انجام مي دهد که با اصول 
اعتقادي مطابقت دارد و آنچه را با اصل توحيد در تضاد اســت، ترک مي کند. ازاين  روست 
که فقهاي بزرگ شــيعه، آنچه را با روح توحيد سازگار نيست، نهي کرده اند و ضمن فتوا به 
حرمت ســجده براي غير خدا، گفته اند: »نمي توان آنچه را که عده اي به صورت سجده نزد 
قبر اميرالمؤمنين7 و ائمه: انجام مي دهند، جايز دانست؛ مگر آن که به قصد شکر خداي 

تعالي، براي ادراک توفيق زيارت باشد« )يزدي، 1415ق، ج1، ص689(.

2. اعتقاد به رسالت انبيا و نبوت پيامبر اسالم9

از ديگــر آموزه هاي تربيت اعتقــادي در زيارت، پرورش عقيده بــه نبوت عامه، يعني 
رســالت انبياي الهي گذشته، و نبوت خاصه، يعني رسالت نبي مکرم اسالم9 است. شاهد 
اين مطلب، دستورالعمل معصومين:.براي زيارت اولياست. در بخشي از آداب زيارت ها 
آمده که زائر پيش از ورود به حرم، شهادتين را بر زبان جاري کند )شيخ صدوق، ب1404ق، 
ج2، ص610؛ شيخ صدوق، الف1404ق، ج2، ص277(. در بيشتر زيارتنامه ها زائر با سالم 
به انبياي گذشــته، زيارتش را شروع مي کند و با سالم به رسول گرامي اسالم9 به رسالت 

آنها اقرار مي کند. 
 در زيارتــي کــه صفوان جمال از امام صــادق7 براي زيارت امام حســين7 در روز 
 عاشــورا نقل کرده اســت، ابتدا به 23 پيامبر ســالم داده مي شــود و ويژگي مخصوص آنها 
ذکر مي شــود؛ پيامبراني مانند آدم، شــيث، ادريــس، نوح، هود، صالح، ابراهيم، اســماعيل، 
 اسحاق، يعقوب، يوسف، موسي، هارون، شعيب، داوود، سليمان، ايوب، يونس، عزير، زکريا، 
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يحيي و عيسي:.و پيامبر اسالم9.)ابن مشــهدي، 1419ق، ص496؛ مجلسي، 1403ق، 
ج98، ص234(.

بايد هر مسلماني به نبوت همه پيامبران الهي معتقد باشد؛ چنان که قرآن کريم مي فرمايد: 

ُتبِِه َو 
ُ
ُمْؤِمُنوَن ُكٌّ آَمَن بِاهللِ َو َمالئَِكتِِه َو ك

ْ
ِْه ِمْن َربِِّه َو ال نِْزَل إِلَ

ُ
)آَمَن الرَُّسوُل بِما أ

َطْعنا( )بقره: 285(.
َ
وا َسِمْعنا َو أ

ُ
َحٍد ِمْن رُُسلِِه َو قال

َ
ُق َبْيَ أ رُُسلِِه ال ُنَفرِّ

پيامبر9 به آنچه از ســوي پروردگارش  بر او نازل شده، ايمان آورده است و همه 

مؤمنين به خدا و فرشتگانش و کتاب هاي او و پيغمبرانش ايمان آورده اند، ]و گفتند:[ 

»ما ميان هيچ يک از پيامبران او فرق نمي گذاريم ]و به همه ايمان داريم[« و گفتند: 

»شنيديم و اطاعت کرديم«.

از ديدگاه قرآن، فرد مؤمن بايد افزون  بر اقرار به رســالت پيغمبران سلف )سمعنا(، التزام 

عملي هم داشته باشد )اطعنا( و بين هيچ يک از دستورهاي پروردگار و رسوالن او، در پذيرش 

آنها مرتکب تبعيض نشود. تبعيض يعني ايمان آوردن به بعضي فرستادگان خداوند و کفر به 

بعضي ديگر، که در حکم کفر به همه پيامبران است. 

وَن نُْؤِمُن 
ُ
وا َبْيَ اهللِ َو رُُسلِهِ  َيُقول

ُ
ْن ُيَفرِّق

َ
ِيَن يَْكُفُروَن بِاهللِ َو رُُسلِِه َو يُِريُدوَن أ

َّ
)انَّ ال

اكفُِروَن 
ْ
وئلَِك ُهُم ال

ُ
، أ

ً
ْن َيتَِّخُذوا َبْيَ ذلَِك  َسبِيال

َ
بَِبْعٍض َو نَْكُفُر بَِبْعٍض  َو يُِريُدوَن أ

 يُْؤتيِهْم 
َ

وئلَِك َسْوف
ُ
َحٍد ِمْنُهْم أ

َ
وا َبْيَ أ

ُ
ْم ُيَفرِّق

َ
يَن آَمُنوا بِاهللِ َو رُُسلِِه َو ل

َّ
ا... َو ال َحقًّ

ُجوَرُهْم...{ )نساء: 150(.
ُ
أ

کساني که به خدا و پيامبران او کفر مي ورزند و مي خواهند ميان خدا و پيامبرانش 

جدايي بيفکنند و مي گويند: »به بعضي ايمان مي آوريم و بعضي را انکار مي کنيم« 

و مي خواهند ميان اين ]دو[، راهي ]براي خود[ انتخاب کنند، آنها کافران حقيقي اند. 

ولي کســاني که به خــدا و پيامبرش ايمان آورده و ميــان هيچ يک از آنها فرق 

نگذاشته اند، خداوند پاداششان را خواهد داد. 
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فيض کاشاني ذيل همين آيه مي گويد:
برخي مي خواهند ميان خدا و رســوالنش تفرقه بيندازند؛ به اين صورت که به خدا 

ايمان بياورند و به رسوالن او کفر بورزند يا اينکه مي گويند: »به بعضي از انبيا ايمان 

مي آوريم و به بعضي ديگر کافر مي شويم«؛ همان طور که يهود به حضرت موسي7 

و پيامبران پيش از او ايمان آوردند و به حضرت عيســي7 و حضرت محمد9 

کافر شــدند و همچنين نصارا که به حضرت عيسي7 و پيامبران قبل از او ايمان 

آوردند؛ ولي حضرت محمد9 را تکذيب کردند. اينان مي خواهند بين ايمان و کفر، 

طريقي براي خود برگزينند؛ درحالي که ايمان به خدا تنها با ايمان به همه پيامبران 

او تمام مي شــود و کفر به بعض آنان، مانند کفر به همه آنهاست )فيض کاشاني، 

1415ق، ج1، ص515(.

3. معاد باوري

 از عوامــل مهــم و مؤثر در تربيت دينــي، اعتقاد به معاد و نهادينه  کــردن اين باور در 
روح و روان افراد جامعه اســت؛ زيرا اگر تربيت ديني را انديشــيدن بر اساس معارف الهي 
و رفتــار کردن بر مبناي آموزه هاي آســماني  بدانيم، اين مجموعــه همان گونه که با »باور 
 به مبدأ« عجين شــده ، بــه صورت انکارناپذيري با »اعتقاد به معاد« نيز گره خورده اســت. 
 اگر تربيت دينــي، مجموعه بينش ها، دانش ها و گرايش هاي افــراد را رنگ الهي مي زند و 
بر اســاس آرمان ها، ارزش ها و تعاليم الهي شــکل مي دهد، اين فرايند جز در پرتو باور به 
قيامت حاصل نخواهد شــد. به بيان ديگر، اعتقاد به معاد، هم هدف تربيت ديني و رسالت  
انبياست و هم زمينه را براي تحکيم پيام الهي مساعد مي سازد و اجراي دستورهاي آسماني 

را تضمين مي کند.
راســتي اگر باور به معاد وجود نداشــته باشــد، به  چه دليل بايد از منافع فردي، به نفع 
ديگران چشم  پوشيد؟! چرا بايد به فرمان »ولّي فقيه« خود را به آتش و خون زد؟! چرا بايد 
از مال و جان خويش در راه ديگران ايثار کرد؟! چرا بايد لذت و آســايش خود و فرزندان 
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خــود را قرباني دنياي ديگران کرد؟! چرا نبايد از منابع و منافع دنيوي، حداکثر اســتفاده را 
کــرد؟! چرا بايد به نفع ديگــران در برابر قانون تمکين کرد؟! و ده ها چراي ديگر که فقط و 

فقط بر محور ايمان به مبدأ و معاد، پاسخ واقعي و دقيق خود را مي يابند.

تربيت بر اساس معادباوری، آثار سازنده ای در زندگي فردي و اجتماعي بر جا مي گذارد و 

زمينه پرورش انسان هاي  مؤمن و تحقق جامعه توحيدي را فراهم مي کند. به همين دليل ، همه 

راهنمايان آسماني ، تقويت اين باور را در سرلوحه برنامه هاي فرهنگي و تبليغي  خويش قرار 

داده  و از هر وسيله اي براي تربيت انسان هاي باورمند به معاد بهره برده اند. 

 در بررسي سير نزول آيات قرآن کريم و پيام ائمه هدي :، اين نکته درخور توجه است 

 کــه هر زمان جامعه  در آســتانه تحــول عظيم فرهنگــي و اجتماعي قرار داشــته و نياز به 

تحــول بنيادی در افراد جامعه بوده، تبليغ و ترويــج اعتقاد به قيامت و زندگي اخروي ، تأثير 

ماندگارتری در افراد آن جامعه ايجاد می کرده است؛ زيرا تشريح ناپايدار بودن زندگي دنيوي 

و گذرا بودن لذات و سختي هاي مادي و همچنين تأکيد بر پايداري حيات اخروي و مواهب  

آن، زمينه را براي پذيرش مســئوليت هاي خطير ديني و تالش در راه تحقق آرمان هاي الهي 

فراهم مي آورد و به تربيت ديني معنا و مفهوم واقعي مي بخشــد. به همين دليل، بخش زيادي 

از آيات قرآن درباره معاد، در ســه ســال اول بعثت پيامبر اکرم9، و در آغاز رسالت رسول 

گرامي9، نازل شــد و در نتيجه، تأثير تربيتی اين آيات در کسانی که به آئين اسالم گرايش 

پيدا می کردند، بيشتر بود.

از ميــان عوامل مختلفــي که باعث تقويت باور به معاد مي شــود، زيــارت قبور، نقش 

تربيتی مؤثرتری در مردم دارد. در روايات، به زيارت اموات ســفارش شده است؛ زيرا باعث 

عبرت آموزي مي شود؛ چنان که فرموده اند:

ُة اْلَْمَواِت َأْعَظمُ  اْلِعَظاِت  َفُزوُروا اْلُقُبوَر َو اْعَتبُِروا بِالنُُّشور )ابي فراس، 1369ش،  َمَحلَّ

ج2، ص224؛ ديلمی، 1417ق، ج1، ص64؛ ابن ادريس، 1410ق، ج1، ص64(.
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محله مردگان )قبرستان( بزرگ ترين موعظه است. پس قبور مردگان را زيارت کنيد 

و از قيامت و برانگيخته شدن عبرت بگيريد. 

حضرت علي7 در روايتي مي فرمايد: 

ُرُكُم اْلِخَرَة )ابن حيون، 1385ق،  َص فِي ِزَياَرةِ اْلُقُبوِر َو َقاَل ُتَذكِّ َأنَّ َرُســوَل اللِه9 َرخَّ

ج1، ص239؛ مجلسي، 1403ق، ج79، ص169(.

رسول خدا9 اجازه داد تا به زيارت قبور رفته شود و فرمود: »زيارت قبور، شما را 

به ياد آخرت مي اندازد«.

صاحب مجموعه ورام مي گويد:
زيارت قبور، مستحب است براي تذکر و يادآوري مرگ و قيامت، و زيارت ائمه، 

مستحب اســت به دليل روايات مختلفي که وارد شده و آثار مختلفي که براي آن 

بيان شده است. يکي از اين آثار، باور به معاد است )ورام، 1369ش، ج1، ص288(.

زائر در فضاهاي زيارتي، بيشــتر به مرگ، قيامت و معاد مي انديشــد؛ ازاين رو در زيارت 
معصومين:، بيشــترين درخواستي که از خدا دارد، آســان شدن حساب قيامت و آمرزش 

گناهان است؛ چنان که در پايان زيارت اميرالمؤمنين7 از خدا اين گونه تقاضا مي کند: 

َأَتْيُتَك  َزائِرًا َأْبَتِغي بِِزَياَرتَِك َفــَكاَك َرَقَبتِي ِمَن النَّاِر َأَتْيُتَك َهاِربًا ِمْن ُذُنوبَِي الَّتِي اْحَتَطْبُتَها 

َعَلى َظْهِري )کليني، 1375ش، ج4، ص571(.

به زيارت شما آمدم و با زيارت شما آزادي خود را از آتش طلب مي کنم. به نزد شما 

آمدم، درحالي که از گناهاني که بر پشتم انباشته ام، فرار مي کنم. 

اولويت زائر در اين فراز، معاد است، به عبارت ديگر، انساني که به معاد معتقد باشد، وقتي 
در محضر کساني قرار مي گيرد که حق شفاعت دارند و مي توانند نزد پروردگار او را شفاعت 

کنند، آمرزش گناهان، پاکی از آلودگی ها و نجات از قبر و قيامت در اولويت قرار مي گيرد. 
در زيارت ديگري که براي اميرالمؤمنين7 نقل شــده، چنين آمده است: »َو َفَكاِك َرَقَبتِي 
ِمَن النَّار«؛ »وخالص نفسم و رهاشدنم از آتش را طلب می کنم« )ابن مشهدي، 1419ق، ص263(. 
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4. امام شناسي 

از تعابيري که در احاديث و زيارتنامه ها از زبان رســول خدا9 و ائمه هدي:.در مورد 
معصومين:.به کار رفته، »باب الّله« اســت؛ چنان که رســول خدا9 فرمــود: »َأَنا َباُب  الله« 

)کوفی، 1374ش، ص64(.
ْزَهُر … َو َباُب  اللهِ   رســول خدا9 درباره امام علي7 به اباذر فرمود: »َيا َأَباَذرٍّ َهَذا اْلَِمــاُم اْلَ
ْكَبر«؛ »اي اباذر، اين )علي7( امام آشکار و درِ بزرگ ]ورود به[ پروردگار است« )همان، ص529(.  اْلَ

راوي مي گويد نزد امام باقر7 بودم که حضرت، بدون مقدمه و بدون آن که کسي بپرسد، 
ُة اهللِ َو َنْحُن َباُب  اهللِ  َو َنْحُن لَِساُن اهللِ َو َنْحُن َوْجُه اهللِ َو َنْحُن َعْيُ اهللِ يِف َخْلِقِه َو َنْحُن  فرمود: »َنْحُن ُحجَّ
ُواَلُة َأْمــِر اهللِ يِف ِعَبــاِدِه« )کلينــي، 1375ش، ج1، ص145(. راوي مي گويد: از اميرالمؤمنين7 

شنيدم که مي فرمود: »َأَنا َعْيُ اهللِ َو َأَنا َيُد اهللِ َو َأَنا َجنُْب اهللِ َو َأَنا َباُب  اهللِ « )همان جا(.
اميرالمؤمنين7 درباره رســول خدا9 فرمود: »َفإِنَّ َرُســوَل اهلل9ِ َباُب  اهللِ  الَِّذي اَل ُيْؤَتى إاِلَّ 

ِمنْه«؛ »رسول خدا9 باب اهلل است که وارد نمي شوند، مگر از آن« )همان، ص198(.

در، محل ورود به مکان هايي است که برايشان حفاظ گذاشته اند. کسي که بخواهد وارد اين 
مکان ها شــود، ناچار است از در آن وارد شود؛ در غير اين صورت، متجاوز شناخته مي شود. 
در امور معنوي و معرفتي هم اين حقيقت، مسلم است که اگر کسي بخواهد به وادي معرفت  
و بندگي خدا قدم بگذارد، بايد از مســيري که خداوند تعيين کرده اســت، وارد شود؛ در غير 
اين صورت، به حقيقت معرفت نخواهد رســيد. از مصاديــق ورود از باب اهلل، هنگام زيارت 
معصومين:، تحقق پيدا مي کند؛ زيرا زائر بر کساني وارد مي شود که معرفت  اهلل از طريق آنان 
به او افاضه مي شود و همان طور که براي ورود به خانه بايد از در آن وارد شد تا به درون راه 
يافت، براي رسيدن به معرفت الهي هم بايد از در وارد شد که آن، رسيدن به حضور امام است. 

خداوند در قرآن مي فرمايد: 

بْوابِها 
َ
ُُيوَت ِمْن أ تُوا الْ

ْ
ِبَّ َمِن اتَّىق َو أ

ْ
ُُيوَت ِمْن ُظُهورِها َو لِكنَّ ال تُوا الْ

ْ
ْن تَأ

َ
ِبُّ بِأ

ْ
يَْس ال

َ
)ل

ُكْم ُتْفلُِحون(  )بقره: 189(.
َّ
َعل

َ
َو اتَُّقوا اهلَل ل
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کار نيک آن نيست که از پشت خانه ها وارد شويد ]آن چنان که در جاهليت در حال 

احرام مرســوم بود[؛ بلکه نيکي اين است که پرهيزکار باشيد و از در خانه ها وارد 

شويد و تقوا پيشه کنيد تا رستگار شويد. 

در شأن نزول اين آيه از امام صادق7 روايت شده است که فرمود:
روزي در مدينه باران باريد. بعد از قطع باران، پيامبر9 از خانه بيرون آمد. عده اي 

از انصار و مهاجر گرد حضرت را گرفتند. حضرت نشســت و اصحاب هم گرد او 

حلقه زدند و نشســتند. علي بن ابي طالب7 وارد شد. رسول خدا9 به کساني که 

اطراف ايشــان بودند، فرمود: »اين علي است؛ داراي قلب و دستاني پاک است. اين 

علي است؛ حق مي گويد؛ از دينش نمي لغزد؛ حتي اگر کوه ها بلغزند«. هنگامي که 

نزديک پيامبر9 رســيد، حضرت او را کنار خود نشانيد و فرمود: َيا َعِليُّ َأَنا َمِديَنُة 

اْلِحْكَمِة )اْلِعْلِم( َو َأْنَت َباُبَها َفَمْن َأَتى اْلَمِديَنَة ِمَن اْلَباِب َوَصَل َيا َعِليُّ َأْنَت َبابَِي الَِّذي 

ُأْؤَتي ِمْنُه َو َأَنا َباُب اللِه َفَمْن َأَتانِي ِمْن ِسَواَك َلْم َيِصْل َو َمْن َأَتى ِسَواَي َلْم َيِصْل َفَقاَل 

اْلَقْوُم َبْعُضُهْم لَِبْعٍض َما َيْعنِي بَِهَذا اْســَأُلوا بِِه َعَلْيَنا ُقْرآنًا َقاَل َفَأْنَزَل الله بِِه ُقْرآنًا َلْيَس 

اْلبِرُّ إَِلى آِخِر اْلَيِة. 

اي علي، من شهر حکمتم )علمم( و تو دروازه آن شهري. کسي که از در وارد شهر 

شــود به درون شهر راه مي يابد.  اي علي، تو در من هستي که بايد از آن وارد شد و 

من در ورود به خدا هستم. کسي که مرا قصد کند، بدون تو به من نمي رسد و کسي 

که به سوي غير من رود، ]به هدف[ نمي رسد. کساني که اطراف حضرت بودند، به 

يکديگر گفتند: منظور حضرت چيست؟ از قرآن در اين مورد سؤال کنيد. خداوند 

{ تا آخر آيه )کوفی، 1374ش، ص63(. ِبُّ
ْ
يَْس ال

َ
اين آيه را نازل کرد: }ل

 در حديــث آمده اســت: »َلو ال َنحُن مــا ُعبَِداللــُه«؛ »اگر ما )اهل  بيــت( نبوديم، خداوند 
عبادت نمي شد و راه بندگي خدا معلوم نبود« )بحراني، 1415ق، ج4، ص294؛ هاشمي خويي، 1400ق، 

ج14، ص95(.
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راه بندگــي خدا را ائمه:.به خاليق ياد داده اند. حتي مالئکه نيز درس توحيد و تنزيه و 
تقديس پروردگار را از اين انوار مقدس آموخته اند. رسول گرامي اسالم9 فرمود: 

َخَلَق  اْلَْشــَياَء َفَكاَنْت َمْظلَِمًة َفنُوُرَها ِمْن ُنوِري َو ُنــوِر َعلِيٍّ ُثمَّ َجَعَلنَا َعْن َيِميِن اْلَعْرِش 

َلِت اْلَمَلئَِكُة َفَكبَّْرَنا َفَكبََّرِت  ْلنَا َفَهلَّ ُثمَّ َخَلَق اْلَمَلئَِكَة َفَسبَّْحنَا َفَســبََّحِت اْلَمَلئَِكُة َو َهلَّ

اْلَمَلئَِكُة َفَكاَن َذلَِك ِمْن َتْعلِيِمي َو َتْعلِيِم َعلِي )مجلسي،1403ق، ج25، ص24(.

خداوند اشيا را آفريد پس تاريک و ظلماني بودند. پس روشنايي آنها به واسطه نور 

من و علي است و سپس ما را در راست عرش قرار داد. سپس فرشتگان را آفريد ما 

پروردگار را تسبيح کرديم؛ پس مالئکه هم تسبيح کردند. ما ال اله اال اهلل گفتيم؛ پس 

مالئکه هم تهليل گفتند. ما تکبير گفتيم؛ پس آنان هم تکبير گفتند. تکبير، تسبيح و 

تهليل مالئکه، از آموزش من و علي بود. 

بنابراين، اگر ايشــان نبودند، باب بندگي خدا مســدود بود. هر کس بخواهد مورد توجه 
خــداي متعال قرار بگيرد، فقــط بايد به بندگي خدا و اقرار بــه مقامات اهل  بيت: گردن 
  بنهد. اين قاعده کلي، هيچ جا در عالم  خلقت اســتثنا نــدارد )ميرباقري، 1389ش، ص871(. 

امام حسين7 فرمود: 

َهــا النَّاُس إِنَّ الله َجلَّ ِذْكــُرُه َما َخَلَق اْلِعَباَد إاِلَّ لَِيْعِرُفوُه َفإَِذا َعَرُفــوهُ  َعَبُدوُه َفإَِذا َعَبُدوُه  َأيُّ

اْســَتْغنَْوا بِِعَباَدتِِه َعْن ِعَباَدةِ َمْن ِسَواُه )شيخ صدوق، 1385ق، ج1، ص9؛ فيض کاشاني، 

1415ق، ج5، ص75(.

اي مردم، خداي بزرگ مرتبه، بندگان را نيافريد، مگر آن که خدا را بشناسند؛ هنگامي که او 

را شناختند، عبادتش کنند؛ هنگامي که او را عبادت کردند، از عبادت غير او بي نياز شوند. 

گويا معرفت، عبوديت و اســتغنا از شرک، سه مرحله براي هدف خلقت اند؛ يعني  خداي 
متعال، انسان را براي معرفت آفريده که اثر معرفت، عبوديت و اثر عبوديت نيز استغنا از عبادت 
غير است. امام در پاسخ فردي که پرسيد: »َفَما َمْعِرَفُة اللِه«، فرمود: »َمْعِرَفُة َأْهِل ُكلِّ َزَماٍن إَِماَمُهُم 
الَِّذي َيِجُب َعَلْيِهْم َطاَعُته« )همان جا؛ کراجکی، 1410ق، ج1، ص328(؛ يعني اگر مردم هر زمان  
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امام زمانشان را بشناسند، با اين معرفت، به معرفت خداي متعال راه  مي يابند. به تعبير ديگر، از 
طريق معرفت امام، معرفت اهلّل تحقق يابد.

شناخت امام در زيارت، به بهترين وجه مي تواند تحقق پيدا کند. زائر با خواندن زيارتنامه، 
از مرحله شــناخت جســماني عبور مي کند و با ذکر صفات کمال و جمال امام و بيزاري از 
دشمنان او، به معرفت نوراني امام راه مي يابد؛ چنان که در زيارت جامعه کبيره آمده است: »َو 
ُمَتقــرٌب بُِكم اليه« )مجلســي،1403ق، ج8، ص711(. در زيارت جامعه صغيره و زيارت امام 

کاظم7 و امام جواد7 نيز چنيــن مي گوييم: »َو َمْن  َعَرَفُهمْ  َفَقْد َعَرَف اللــه َو َمْن َجِهَلُهْم َفَقْد 
َجِهَل الله«؛ »و کسي که آنها )معصومين( را شناخت، خدا را شناخته است و کسي که به مقام آنان 

 جاهل باشد، به خدا جاهل است«. )کليني، 1375ش، ج4، ص579؛ ابن قولويه قمي، 1417ق، ص303؛ 

شيخ صدوق، ب1404ق، ج2،ص 608(

مراتبمعرفتامام

معرفت امام، مفهومي مشــکک است و انسان ها بر اساس درجات معرفتشان، در زيارت 
از آن بهــره مي برند. مطلوب ترين مرتبه، که در آيات و روايات و ادعيه و زيارتنامه ها به آن 
ســفارش شده، »معرفت به نورانيت« است؛ يعني کسي  که مقام نورانيت امام را درک نکند، 
معرفت مطلوب را به دســت نياورده  است. اگر شناخت به خصوصيات جسماني ائمه:، 
به معرفت نورانيت و حقيقت آنان ختم نشــود، حتي ممکن اســت رهزن انسان نيز بشود؛ 
زيرا ممکن است شخص، خود را هم سنگ آنان بداند يا حتي ادعاي سبقت  کند )ميرباقري، 

1389ش، ص871(.
آِمُنوا 

َ
ائمه: نور الهي در همه عوالم اند. ابوخالد برقي مي گويد که از امام باقر7 از آيه )ف

ا( )تغابن: 8( پرسيدم. امام باقر7 فرمود:
ْ

نَْزل
َ
ِي أ

َّ
بِاهللِ َو َرُسوِلِ َو الُّورِ ال

 اي اباخالد، به خدا قسم آن نور، ائمه از آل محمد9 است تا قيامت. به خدا قسم آنها 

نور خدايند که نزول کرده است. به خدا قسم آنها نور خدا در آسمان ها و زمين اند. 

 اي اباخالد، هرآينه نور امام در قلب هاي مؤمنين نوراني تر از خورشــيدي است که 
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روز را روشن مي کند. به خدا قسم، ائمه قلب هاي مؤمنين را نوراني مي کنند )قمي، 

1404ق، ج2، ص371(.

اگر عالم هســتي نوراني و روشن اســت به برکت نور ائمه معصومين: است. زيرا نور 
آنان مرتبه اي از نور خداوند است. همان طور که در زيارت جامعه به صراحت آمده: »َخَلَقُكُم  
الله  َأْنَوارًا َفَجَعَلُكْم بَِعْرِشِه ُمْحِدِقين «؛ »خداوند شما را نورهايي  آفريده است که گرد عرش بوديد« 

)شــيخ صدوق، ب1404ق، ج2، ص613؛ شيخ صدوق، الف 1404ق، ج2، ص527؛ طوسي، 1407ق، 

ج6، ص98(.

مرحله اي از اين معرفت در زيارت حاصل مي شــود. زائر، که براي کسب معرفت به خدا 
و رسولش از باب اهلل وارد مي شود يعني به خدمت امام مي رسد، اوالً وجود و حيات مزور را 
در تاريخ باور مي کند؛ زيرا در جايي که حضور يافته يعني قبر مزور، بخشــي از آثار وجودي 
او باقي است و ثانياً با حضور کنار قبر او و آشنايي با تاريخ زندگي و ويژگي هاي اخالقي او 

و آگاهي از کرامات وي، معرفت نوراني پيدا مي کند. امام باقر7 فرمود: 
به تحقيق، کسي که خدا را و امام از ما اهل بيت را شناخت، خداشناس است و او را 

عبادت مي کند. کسي که خدا را و امام از ما اهل بيت را نشناخت، غير خدا را شناخته 

و غير خدا را عبادت مي کند )کليني، 1375ش؛ فيض کاشاني، 1406ق، ج2، ص82(.

زيارت اهل  بيت:.و حضور کنار قبور مطهر آنان، مناسب ترين فضا براي شناخت ايشان 
اســت. در اين جايگاه است که زائر، امامش را با اوصاف الهي مي خواند؛ به آنها اقرار مي کند 
و او را چنين مورد خطاب قرار مي دهد: »السلم عليک يا ولي الله، يا حجة الله، يا صفي الله، يا 

امين الله، يا نور الله، يا باب الله و...«.

5. مزور، واسطه فيض الهي 

از ديگر ابعاد تربيت اعتقادي زيارت، پرورش اعتقاد به واسطه فيض بودن مزور براي زائر 
است. انسان ناقص، نمي تواند مستقيماً از مبدأ هستي کسب فيض کند و بايد از واسطه ها بهره 
َة(؛ »اي 

َ
وَســيل

ْ
ِْه ال يَن آَمُنوا اتَُّقوا اهلَل َو اْبَتُغوا إِلَ

َّ
يَُّها ال

َ
گيرد؛ چنان که قرآن کريم مي فرمايد: )يا أ
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کساني که ايمان آورده ايد، از ]مخالفت فرمان[ خدا بپرهيزيد و وسيله اي براي تقرب به او بجوييد« 

)مائده: 35(. 

اوالً وســيله، کلمه اي عام اســت و هر وســيله اي را در بر مي گيرد. ثانياً پيش از )َو اْبَتُغوا 
ََة(، به تقوا و عمل صالح اشــاره شده اســت. پس مقصود از وسيله، بايد چيزي 

وَســيل
ْ
ِْه ال إِلَ

غير از عمل باشــد که همان ذوات اولياســت. در روايات، پيامبر9 و اهل  بيت او، وسيله و 
واسطه بيان شده اند )کليني، 1375ش، ج2، ص582؛ کفعمي، 1405ق، ص667(. رسول گرامي 
اسالم9 فرمود: »َنْحُن  اْلَوِسيَلُة إَِلى اللِه َو اْلُوْصَلُة إَِلى ِرْضَواِن الله « )حافظ برسي، بی تا، ص61؛ 
مجلسي،1403ق، ج25، ص23(. واســطه و وسيله فيض بودن اهل  بيت: تفاسير مختلفي 

دارد؛ از جمله: 
- وساطت به معناي شفاعت؛

- وساطت به لحاظ علت غايي خلقت؛
- وساطت در سلسله طولي علل متوسطه فاعلي. 

اينکه وجود حضرت پيامبر خاتم9، واسطه فيض در عالم هستي است، از آن روست که 
دريافت فيض، به طور مستقيم و بدون واسطه از حقيقت هستي، ممکن نيست. عالم امکان، به 
منزله اتاق تاريکي است و ممکن نيست شعاع آفتاب، به طور مستقيم به آن بتابد. وجود مبارک 
آن حضرت، به منزله آن آينه اي است که واسطه اشراق نور به اين اتاق تاريک است؛ يعني نور 
آفتاب را در اتاق منعکس مي کند و آنجا را از نور آفتاب روشن مي گرداند. وجود آن حضرت، 
آينه ايزدنماست؛ از آفتاب حقيقِت هستي، نور مي گيرد و به سوي اين اتاق تاريک مي تاباند. 

نور اين اتاق به واسطه اين آينه، و نور آينه هم از آفتاب است. به اهل اين اتاق گفته شده 
اســت: اگرچه فيض و نعمتي که داريد، به برکت وجود اين آينه اســت، بدانيد که )اهلُل نُوُر 
ْرض (؛ »خدا نور آسمان و زمين است« )نور: 35(. اين آينه، واسطه است و به آينه 

َ ْ
ماواِت َو ال السَّ

 َرَمْيَت َو لِكنَّ اهلَل َرىم( )انفال: 17(. پس پيامبر9، واســطه فيض 
ْ
هم فرمود: )َو ما َرَمْيَت إِذ

وجود مي شــود و اگر بر فرض، او نباشــد، عالم امکان به عدم و تاريکستان تبديل مي شود. 
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ازاين روســت که خطاب به آن حضرت مي فرمايد: »لــوالک لما خلقت االفالک« )طباطبايي، 
1383ش، ص18 و 19(.

 اگــر معرفتي به خدا و رســولش حاصل مي شــود، واســطه حصول ايــن معرفت هم 
اهل  بيت: هستند. در زيارت اميرالمؤمنين7 در روز عرفه، چنين مي گوييم: 

ُكْم َو اَل َيِخيُب َمْن َأَتاُكْم َو  َو َأْلَهَمنِي  َطَلَب  اْلَحَوائِِج ِعنَْدُه َأْنُتْم َأْهُل َبْيٍت َيْســَعُد َمْن َتَوالَّ

اَل َيْخَســُر َمْن َيْهَواُكْم َو اَل َيْسَعُد َمْن َعاَداُكْم َو اَل َأِجُد َأَحدًا َأْفَزعُ  إَِلْيِه َخْيرًا لِي ِمنُْكْم َأْنُتْم 

ِهي إَِلْيَك بَِرُسولَِك َو آِل َرُسولَِك َو اْستِْشَفاِعي بِِهم ...  ْحَمِة... اَل ُتَخيِّْب َتَوجُّ َأْهُل َبْيِت الرَّ

)شيخ صدوق، ب 1404ق، ج2، ص590؛ طوسي، 1411ق، ج2، ص744(.

و ]خداوند[ الهام کرده اســت که حاجاتم را از تو طلب کنم. شما خانداني هستيد 

که دوستدارندة شما ســعادتمند مي شود و گرايندة به سوي شما خسران نمي بيند و 

روي  آورندة به سوي شــما ضرر نمي کند و دشمن شما هيچ گاه سعادتمند نمي شود 

و احدي را نيافتم که نيازمند به او در خير، بيشــتر از نيازم به شما باشد. شما خاندان 

رحمتيد. ]خدايا[ توجهم را به سوي خودت، که با واسطه قرار دادن پيامبرت و آل او 

محقق شده است، و طلب شفاعتم به آنان را نااميد مساز. 

نتيجه گيری 

زيارت ائمه معصومين:.و امام زادگان الزم التعظيم، نقش مؤثری در باورهای اعتقادی زائر 
دارد. زائر با خواندن زيارتنامه ها به بازشناسی اصول اعتقادی خود می پردازد. خدا را قبل از هر 
مؤثری در اين عالم مي شناسد و توحيدباور می شود و به صفات جمال الهی شهادت می دهد. 
به رسالت انبيای الهی گواهي می دهد و به رسالت نبی مکرم اسالم9 اقرار می کند و از خدا 
می خواهد که او را پايبند به تعاليم ايشان قرار دهد. واسطه های فيض الهی را مي شناسد و نقش 
آنان را در عالم هستی مورد توجه قرار می دهد و می کوشد از طريق آنها فيض الهی را شامل 

حال خود قرار دهد. 
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