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چکيده
زیارت مراقد مطهر اهل بیت عصمت و طهارت: از عبادات بزرگ و پُراهمیت است که 
مشتاقان ایشان از دور و نزدیک، به آن اقدام می کنند. از سوی دیگر، ارزش عبادت هر فرد 
به میزان اخالص اوســت. به عبارتي، هر قدر اخالص انسان در عبادت باالتر باشد، ارزش 
عمل و اثرگذاری آن بر او نیز بیشتر خواهد بود. انجام زیارت برای برآورده شدن حاجات 
دنیوی یا برای نجات از دوزخ و ورود به بهشــت، منافاتی با اخالص ندارد؛ اما به باالترین 
ســطح اخالص، که انجام عبادت از روی محبت و عالقه اســت، نمی رســد. ازاین رو باید 
کوشید زیارت را تا حد امکان خالص کرد. برای این کار، راهکار های زیر پیشنهاد می شود: 

1. توجه به جایگاه معصومین: در نظام هستی؛ 
2. کنار زدن پرده های موجود از روی محبت انسان به مزور؛ 

3. توجه به محبت معصومین: به پیروان و زائرانشان؛ 
4. اصالح نگرش خود به زیارت؛ 

5. توجه به محتوای زیارتنامه ها در زیارت.

کلیدواژهها:اخالص، مراتب اخالص، زیارت خالصانه.

1. عضو هيئت علمي پژوهشکده حج و زيارت

مجتبي حيدري*

عوامل تقويت کننده اخالص 
در زيارت معصومين:
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مقدمه

اخالص از موضوعات بســيار مهم ميان مفاهيم اخالقی اســت. از نگاه دينی و اخالقی، 
عملی پذيرفته اســت که فقط برای خدا انجام شود و به اين امر، اخالص می گويند. اخالص 
در لغت، به معنای پاک کردن و پالودن چيزی از هر آلودگی و ناخالصی اســت )مصطفوی، 
1360ش، ج3، ص102(. در بيان انديشــمندان اســالمي نيز اخالص، عبارت است از پاک و 
خالص ساختن قصد و نيت از غير خدا. به عبارت ديگر، »حقيقت اخالص آن است که نيت 
انسان از هرگونه شرک خفی و جلّی پاک باشد« )فيض کاشانی، 1417ق، ج8، ص128(. پس 
هر کسی که طاعتی به جا آورد و قصد قربت داشته باشد، ولي آن را با غرضی دنيوی بياميزد، 
عملش خالص نيســت؛ مثاًل براي رسيدن به سالمت بدن و پااليش آن از چربي هاي اضافي، 
روزه بگيرد و در واقع، هدف اصلي و محرک واقعي او براي روزه گرفتن، چنين قصدي باشد 
و... )مجتبوی ، 1377ش، ج3، ص530(. در اين حالت، نه فقط عبادت انجام شده مقبول خدای 

متعال قرار نخواهد گرفت؛ بلکه مورد مؤاخذه و کيفر خواهد بود. 
البته اخالص همه افراد به يک اندازه نيســت و به عبارتــي، همه به يک اندازه اخالص 
ندارنــد. در واقع، اخــالص مراتب و درجاتی دارد و هر فرد در يکی از آن درجات اســت. 
روايات رســيده از معصومين: بر اين امر شهادت می دهند؛ براي مثال، مطابق فرمايشی از 

اميرمؤمنان7:

اِر َو إِنَّ َقْوماً َعَبُدوا اللَه َرْهَبًة َفتِْلَك ِعَباَدُة اْلَعبِيِد َو  إِنَّ َقْوماً َعَبُدوا اللَه َرْغَبًة َفتِْلَك ِعَباَدُة التُّجَّ

إِنَّ َقْوماً َعَبُدوا اللَه ُشْكرًا َفتِْلَك ِعَباَدُة اْلَْحَرار )شريف رضي، 1414ق، ص510(.

گروهی خدا را از روی رغبت و ميل )به ثواب يا برای رسيدن به خواسته های دنيوی( 

مي پرســتند. اين، عبادت تّجار است و گروهی او را از روی ترس می پرستند. اين، 

عبادت بردگان است و گروهی خدا را برای شکر نعمت ها )و اينکه شايسته عبادت 

است( می پرستند. اين، عبادت آزادگان است.

راه گــروه اخير در عبادت، راه معرفت و محبت اســت و از نظــر آن بزرگواران، روش 
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دو گروه ديگر فاقد اخالص کامل اســت و در آن، شــائبه ای از شرک و خودپرستی به چشم 
می خورد؛ زيرا آن دو گروه، خدا را نه از روی عشــق و محبت، بلکه برای رسيدن به منفعتی 
برای خود عبادت می کنند. هر قدر عملی از اخالص باالتری برخوردار باشد، ارزشمندتر است 

و نقش بيشتری در قرب انسان به خدا خواهد داشت.
از ســوی ديگر، از عبادات مهمی که مسلمانان، به ويژه محبين و شيعيان اهل بيت:، به 
آن اهتمام می ورزند، زيارت مراقد مطهر اهل بيت: اســت. اين عمل در روايات رسيده از 
آن بزرگواران، بسيار سفارش شده است. برای مثال، »زيد شّحام«، از اصحاب امام صادق7، 

می گويد:
به امام صادق7 عرض کردم: »پاداش کســی که رسول خدا9 را زيارت کند، 

َوَجلَّ َفْوَق َعْرِشِه« )؛همانند کسی است که خداي  چيست«؟ فرمود: »َكَمْن زاَر اهللَ َعزَّ

عّزوجّل را بر عرشش زيارت کرده است(. گفتم: »پس پاداش کسی که يکی از شما 

اهل بيت را زيارت کند، چيست«؟ فرمود: »َكَمْن زاَر َرسوَل اهلل9« )؛همانند کسی 

است که رسول خدا9 را زيارت کرده است( )کلينی، 1407ق، ج4، ص585(.

صحت و مقبوليت اين عبادت نيز مانند ديگر عبادات، مشــروط به اخالص اســت. در 
عين حال، زيارت مراقد مطهر معصومين: برای کســب اجر اخروی يا رسيدن به خواسته 
دنيايی، منافاتی با اخالص ندارد؛ اما چنان که گفته شد، زيارت با چنين نيت ها و انگيزه هايی، 
مانع کسب بهره عظيم و واال از زيارت می شود. زيارت مراقد مطهر معصومين: نيز عبادت 
اســت و هر قدر نيت افراد در اين عمل، پاک تر و به دور از شــائبه های غير الهی باشد، تأثير 
آن بر روح و روان زائر و نقش آن در ارتقای شــخصيت و سرنوشت ابدی او، بيشتر خواهد 
بود. روشن است که اين امر، هيچ منافاتی با درخواست حاجت های دنيوی يا اخروی از آنان 
ندارد؛ اما می توان گفت که اخالص بيشــتر، زمينه برآورده شدن چنين حاجت هايي را به نحو 
بهتری فراهم می کند. هر قدر اخالص انسان در عبادت بيشتر باشد، اثرگذاری آن بر حيات و 

سرنوشت آدمی در دنيا و آخرت بيشتر خواهد بود.
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ســؤالی که در اينجا مطرح می شود، اين است که زائران مراقد مطهر اهل بيت: چگونه 
می توانند اخالص خود را در انجام اين عمل بزرگ تقويت کنند؟ آنان چگونه می توانند نيت 
خود را از همه شائبه ها و آلودگی ها به مسائل دنيوی پاک سازند و کار خود را صرفاً برای خدا 
انجــام دهند؟ در ادامه، روش ها و راهکارهايی را برای تقويت اخالص در زائراِن مراقد مطهر 

اهل بيت: مورد بررسی قرار می دهيم.

1. توجه به جايگاه معصومين: در نظام هستی

اهــل بيت عصمت و طهارت: از موقعيت ممتازی در عالــم برخوردارند. در اين باره 
می توان به موارد زير، به اجمال اشاره کرد:

الف( برگزیدگان خدا

آن بزرگــواران، برگزيدگان خدای متعال هســتند. بندگی و انجام وظيفه در قبال خداوند با 
ِكتاَب 

ْ
َنا ال

ْ
ْوَرث

َ
نهايت توان، آنان را برگزيدة خداوند ســاخته است. امام علی7 درباره آيه )ُثمَّ أ

ِيَن اْصَطَفْينا ِمْن ِعبادِنا(؛ »ســپس اين کتاب ]آسمانی[ را به گروهی از بندگان برگزيده خود به 
َّ

ال

ميــراث داديم« )فاطر: 32(، فرمود: »َفنَْحُن الَِّذيَن اْصَطَفاَنا اهللُ ِمْن ِعَبادِهِ َو َنْحنُ  َصْفَوُة اهللِ«؛ »ما آنهايی 

هستيم که خدا از ميان بندگانش برگزيد و ما برگزيدگان خداونديم« )مجلسی، 1403ق، ج33، ص270(. 

ب( برخورداری از والیت تکوینی

واليت تکوينی يعنی ســلطه و قدرت تصرف و نفوذ اراده انسان در عالم تکوين و جهان 
آفرينش. ميزان آن نيز به مقدار قرب فرد به پروردگار بستگی دارد. به عقيده شيعه، در کره زمين 
و در هر زمانی، همواره انساني کامل، که نفوذ غيبی بر جهان و انسان دارد و ناظر بر ارواح و 
نفوس و قلوب است و دارای نوعی تسلط تکوينی بر جهان و انسان است، وجود دارد. از نگاه 

شيعه، اهل بيت: از اين موقعيت برخوردارند )جان محمدی، 1383ش، ص23(.

ج( وساطت در روزی دهی به انسان ها

اهل بيت: بندگان صالح و واسطه های فيض از مبدأ فياض الهی اند. هر نعمتی که به صورت 
عام يا به شخص خاصی داده می شود، از مجرای اين بزرگواران است. امام صادق7 فرمود:
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ــَماِء َو َينُْبُت  بِنَا َأْثَمَرِت اْلَْشــَجاُر َو َأْينََعِت الثَِّماُر َو َجَرِت اْلَْنَهاُر َو بِنَا َينِْزُل َغْيُث السَّ

ُعْشُب اْلَْرِض... )کلينی، 1407ق، ج1، ص144(. 

به برکت ما درختان ثمر می دهند و ميوه ها می رسند و نهرها جاری می شوند و باران 

از آسمان می بارد و گياه از زمين می رويد... .

د( والیت تشریعی

واليت تشــريعی يعنی اختيار قانون گذاری، برنامه ريزی و راهنمايی مردم در تمام شئون 
زندگی. قيام به تشــريع، دعوت به دين، تربيت مردم، حکومت ميان آنان و همچنين قضاوت 
براي رفع مشکالت، از شاخه های واليت تشريعی است که برای پيامبر و اوصيای معصوم آن 

حضرت ثابت است )جان محمدی، 1383ش، ص26(. امام صادق7 فرمود:

َض إَِلْيِه َفَقاَل َعزَّ ِذْكُرُه: )ما  َمُه َعَلى َما َأَراَد ُثمَّ َفوَّ إِنَّ اللَه َعزَّ َو َجلَّ َأدََّب َرُســوَلُه َحتَّى َقوَّ

َض اللُه إَِلى َرُســولِِه َفَقْد  اْنَتُهوا(؛ َفَما َفوَّ
َ
ُخُذوهُ َو ما نَهاُكْم َعْنُه ف

َ
آتاُكُم الرَُّســوُل ف

َضُه إَِلْينَا )کلينی، 1407ق، ج1، ص268(. َفوَّ

خدای عّزوجّل رســولش را تربيت کرد تا همان گونه که می خواست، او را استوار 

ساخت. ســپس امور را به او واگذار کرد و فرمود: »آنچه را رسول خدا برای شما 

آورده، بگيريــد ]اجرا کنيد[ و از آنچه نهی کرده، خودداری نماييد«؛ پس آنچه را 

خدا به پيغمبرش واگذار کرده، به ما واگذار کرده است.

اينها بيان کننده فقط بخشی از جايگاه و موقعيت اهل بيت: در نظام هستی است. آگاهی 
از اين امور، آدمی را در مقابل آن بزرگواران خاضع می گرداند؛ انگيزه آدمی را در زيارت ايشان 

تقويت می کند و هرگونه انگيزه خارج از زيارت خالصانه را از قلب آدمی می زدايد.

2. کنار زدن پرده های موجود از روی محبت انسان به مزور

محبت به اهل بيت: شــرط اساســی در پذيرش اعمال و عبادات و آمرزش گناهان 
اســت. با محبت ايشان است که آدمی وارد بهشت می شــود. در حديثی از رسول خدا9 

می خوانيم:
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ُه  نَّ َأَحٌد َأنَّ ْنَيا َو اْلِخَرِة َفَل َيُشكَّ ِة ِمْن َأْهِل َبْيتِي َفَقْد َأَصاَب َخْيَر الدُّ َمْن َرَزَقُه اللُه ُحبَّ  اْلَئِمَّ

فِي اْلَجنَِّة )شيخ صدوق، 1356ش، ج 2، ص515(.

کســي که خداوند، محبت امامان از اهل بيت مرا روزي او کرده باشد، بدون شک 

خير دنيا و آخرت را به دســت آورده است. پس هيچ شکي نداشته باشد که او در 

بهشت خواهد بود. 

زائران اهل بيت:، که با شــور و شــوق قدم در راه زيــارت آن بزرگواران می گذارند، 

دل هايشان آکنده از مهر و محبت ايشان است. دليل اصلی اقدام به زيارت نيز همين است. اگر 

محبت و عالقه ای ميان دو نفر وجود نداشته باشد، ابراز عالقه يکی از آن دو به ديگری، چيزی 

جز چاپلوسی و تملق نخواهد بود؛ درحالی که می دانيم زائران مراقد مطهر اهل بيت:، واقعًا 

آنان را دوست دارند و از روی عالقه به زيارت اقدام می کنند.

با اين حال، گاه پرده هايی روی عشــق و عالقه زائران به آن بزرگواران را می پوشــاند و 

مانع درخشــش و اثرگذاری فوق العاده آن در روح و روان آنان می شوند. براي مثال، گاه زائر، 

خواهان رفع مشــکلی است که در زندگی به آن دچار شده يا خواستار آمرزش گناهانی است 

که از او سر زده. اين گونه خواسته های زائر از اهل بيت:، ممکن است مانع از آن شوند که 

فرد، طعم واقعی و خالصانه زيارت را در عمق وجودش بچشد و از آن بهره ببرد.

برای رهايی از اين مشــکل، الزم اســت زائر با خود خلوت کنــد و درباره اين موضوع 

بينديشــد. بايد در وجود و در نهاد خود ببيند که هدف اصلی او از زيارت، نه برآورده شــدن 

خواسته ها، بلکه محبت و عالقه او به معصومين: است؛ طوري که حتی اگر اين خواسته ها و 

نيازها هم مطرح نبودند، او يقيناً به زيارت اقدام می کرد. در اين حالت، اگر کسی از او بپرسد 

که چرا به زيارت می روی، خواهد گفت عشق و محبت آن بزرگواران، مرا به سوی زيارت و 

مالقات آنان می کشــاند. در اين صورت، برآورده شدن حاجات دنيوی و اخروی، انگيزه های 

تبعــی خواهند بود، نه انگيزه اصلی. به اين ترتيب، زائر پرده های آويخته شــده در مقابل نيت 

واقعی خود از زيارت را کنار می زند و با اخالص کامل، به زيارت اقدام می کند.
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3. توجه به محبت معصومين: به پیروان و زائرانشان

اهل بيت عصمت و طهارت:، پيروانشــان را دوســت دارند و به آنان لطف و محبت 
می کنند. خداوند در توصيف رسول خدا9 می فرمايد:

ُمْؤِمنَي 
ْ
ْيُكْم بِال

َ
ْيِه ما َعنِتُّْم َحريٌص َعل

َ
ْنُفِسُكْم َعزيٌز َعل

َ
َقْد جاَءُكْم َرُسوٌل ِمْن أ

َ
)ل

 رَحيٌم( )توبه: 128(.
ٌ

َرُؤف

 به يقين، رسولی از خود شما به سويتان آمد که بر او دشوار است شما در رنج بيفتيد، 

به ]هدايت [ شما حريص، و نسبت به مؤمنان، دلسوز مهربان است.

همه اهل بيــت: با مؤمنان، مهربــان و رئوف اند. زيارتنامه های آنان شــاهدی بر اين 
مدعاست. براي مثال، در زيارت امام علی: در شب مبعث اين گونه آمده:

ُكنَْت  لِْلُمْؤِمنِينَ  َأبًا َرِحيماً إِْذ َصاُروا َعَلْيَك ِعَيااًل َفَحَمْلَت َأْثَقااًل َما َعنُْه َضُعُفوا َو َحِفْظَت 

ْرَت َو َعَلــْوَت إِْذ َهلُِعوا َو َصَبْرَت إِْذ َجِزُعوا ُكنَْت  َما َأَضاُعوا َو َرَعْيَت َما َأْهَمُلوا َو َشــمَّ

َعَلــى اْلَكافِِريَن َعَذابًا َصّبًا َو ِغْلَظًة َو َغْيظًا َو لِْلُمْؤِمنِيَن َغْيثًا َو ِخْصبًا َو ِعْلمًا )شهيد اول، 

1410ق، ص103(.

بــراي مؤمنان، پدري مهربان بودي که تحت سرپرســتي تو قرار گرفتند. بارهاي 

سنگيني را که تحملش را نداشتند، به دوش کشيدي و نگهداري کردي آنچه را که 

ايشان ضايع کردند و مراعات کردي آنچه را که اهمال کردند، و دامن به کمر زدي 

وقتي ترسيدند و برآمدي هنگامي که بي تابي کردند و بردباري کردي، وقتي جزع 

کردند. تو بر کافران، عذابي ريزان و باخشونت و خشم بودي، و نسبت به مؤمنان، 

باراني ُپربرکت و نعمتي و دانشي فراوان بودي.

ْدُق  قُّ َو الصِّ همچنين در زيارت جامعه کبيره درباره همه ائمه: می خوانيم: »َو َشــْأُنُكُم اْلَ
ْفق« )شــيخ صدوق، 1413ق، ج2، ص616(؛ »شأن و جايگاهتان حق و راستي و مهرباني  َو الرِّ

است«.
توجه به اينکه اهل بيت: به پيروان و زائرانشــان توجه می کنند، آنان را دوست دارند، 
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به آنان محبت می ورزند و در مشــکالت ياری شــان می کنند، موجب می شود که زائر نيز با 
کنارگذاشتن انگيزه های شخصی، از روی اخالص واقعی به زيارت ايشان اقدام کند.

4. اصالح نگرش خود به زيارت

الف( زیارت، مواجهه و مالقاتی است واقعی

وقتي انسان مي خواهد يکي از اهل بيت: را زيارت کند، الزم است متوجه باشد که اهل 
بيت:، هم اکنون هم، که قرن ها از مرگ ظاهري آنها مي گذرد، زنده اند؛ او را مي بينند؛ سخنان 
او را مي شــنوند و او واقعاً در حال شــرفيابي به محضر ايشان است. در اذن دخول به محضر 

معصومين: مي خوانيم:

َلُم َأْحَياٌء ِعنَْدَك ُيْرَزُقوَن َيَرْوَن َمَقاِمي َو َيْسَمُعوَن  َأْعَلُم َأنَّ َرُسوَلَك َو ُخَلَفاَءَك َعَلْيِهُم السَّ

َكَلِمي َو َيُردُّوَن َسَلِمي )کفعمی، 1405ق، ص473(.

و مي دانم که فرســتاده ات و جانشينانت، که درود بر ايشان باد، زنده اند و نزد تو به 

ايشان روزي داده مي شود؛ جايگاهم را مي بينند و سخنم را مي شنوند و سالم مرا پاسخ 

مي دهند.
توجه داشــتن به اين مطلب در زيارت، باعث مي شــود انسان، زيارت را با روحيه بهتر و 
توجــه خــاص انجام دهد. او خود را واقعاً در خانه آن معصــوم و در حضور او مي بيند و با 
پيشواي خود، به گونه واقعي سخن مي گويد. به اين ترتيب، هر چيزی که ممکن است اخالص 
زائر را خدشــه دار سازد و نيت او را به اموری غير از زيارت و ديدار با مزور آلوده کند، کنار 

می رود. 

ب( زیارت، ارتقا بخش وجود زائر 

زيارت اهل بيت: عبادتی بزرگ، و نزد خداوند از اهميت بااليی برخوردار است. روايات 
رسيده از معصومين:، بر اجر و ثواب عظيم زيارت اهل بيت: داللت می کنند. با اين حال، 
نقش زيارت فقط به برآورده کردن حاجات و خواســته های دنيوی، کســب ثواب اخروی يا 
آمرزيده شــدن گناهان و دوری از دوزخ خالصه نمی شــود. از اينها مهم تر، نقشی است که در 
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تکامل وجود انســان ايفا می کند. عبادات و از آن ميان زيارت مراقد مطهر، با ارتقا بخشيدن به 
وجود آدمی، او را شايسته قرب الهی و بهره مندی از نعمت های بی کران او در بهشت می سازند؛ 
چنان که در روايات وارد شده: زيارت امام حسين: مثل زيارت خدا در عرش است )طوسی، 

1407ق، ج6، ص46( که حکايت از نقش فوق العاده اين عمل در قرب به خدا دارد.
به اين ترتيب، الزم است زائران به دنبال افزايش شايستگی های وجود خود باشند و اين، 
در سايه مراتب باالتر اخالص فراهم می شود. انگيزه های سطح پايين، مثل زيارت برای کسب 
ثواب اخروی يا دوری از دوزخ، از اثرگذاری اين عمل بر وجود و شخصيت انسان می کاهد 

و مانع سير تکاملی انسان می شود.

ج( زیارت، استحکام بخش مأوا و پناهگاه انسان در دنیا و آخرت

اهل بيت: پناه و پناهگاه پيروانشــان هســتند. از آنجا که آنان مقربان درگاه الهی و از 
جايگاه وااليی نزد خداوند برخوردارند و همچنين به دليل موقعيتشــان در مقام وسايط فيض 
الهی، پناهگاهي محکم و مايه آرامش و اطمينان خاطر پيروانشان در دنيا و آخرت اند. از سوی 
ديگر، ميزان بهره مندی از اين پناهگاه برای همه پيروان، به يک اندازه نيست. هر قدر افراد از 
تقوای باالتری برخوردار، و همچنين ارتباط قوی تری با آن بزرگواران داشــته باشــند، بهتر و 

بيشتر می توانند به ايشان تکيه کنند و در دنيا و آخرت از ياری آنان برخوردار شوند. 
زيارت اهل بيت: از مهم ترين راه های تقويت ارتباط با ايشان است. هنگام زيارت، زائر 
با معصومين: ارتباط نزديک برقرار می کند، با ايشان سخن می گويد، باور و اعتقاد، و عشق 
و محبت خود را به آنان ابراز می کند و می خواهد به ايشــان بگويد که در عمل نيز مي کوشد 
پيروشــان باشد. اينها تقويت آن پناهگاه محکم و اطمينان بخش و قرار گرفتن در پناه آن قلعة 
محکم الهی و بهره مندی از ثمرات آن در دنيا و آخرت است )حيدری، 1397ش، ص28-22(.

5. توجه به محتوای زيارتنامه ها در زيارت

زيارتنامه هــای اهل بيت:، که در کتب روايی آمده اند، گنجينــه ای بزرگ از معارف و 
آموزه های دينی هســتند که دقت در آنها می تواند انگيزه و نيت زائر را اصالح و تقويت کند. 
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محتوای زيارتنامه ها در زمينه ويژگی های معصومين: و مصائب آن بزرگواران، زائر را به اوج 
می برد، نگاه او را به زيارت ارتقا می بخشد، محبت وی به معصومين: را افزون مي سازد و 
در نهايت، نيت او از زيارت را اصالح مي کند و بر اخالص او در زيارت می افزايد. براي مثال، 

عبارات نخست زيارت جامعه کبيره را مرور می کنيم:

َساَلِة َو ُمْخَتَلَف اْلَمَلئَِكِة َو َمْهبَِط اْلَوْحِي َو  ِة َو َمْوِضعَ  الرِّ َلُم َعَلْيُكْم َيا َأْهَل َبْيِت النُُّبوَّ السَّ

اَن اْلِعْلِم َو ُمنَْتَهى اْلِحْلِم َو ُأُصوَل اْلَكَرِم َو َقاَدَة اْلَُمِم َو َأْولَِياَء النَِّعِم  ْحَمِة َو ُخزَّ َمْعــِدَن الرَّ

يَماِن َو ُأَمنَاَء  َو َعنَاِصَر اْلَْبَراِر َو َدَعائَِم اْلَْخَياِر َو َساَسَة اْلِعَباِد َو َأْرَكاَن اْلبَِلِد َو َأْبَواَب اْلِ

ْحَمِن َو ُســَلَلَة النَّبِيِّيَن َو َصْفَوَة اْلُمْرَسلِيَن َو ِعْتَرَة ِخَيَرةِ َربِّ اْلَعاَلِميَن َو َرْحَمُة اللِه َو  الرَّ

َبَرَكاُتُه )شيخ صدوق، 1413ق، ج2، ص610(. 

توجــه و دقت در ايــن تعاريف بلند از ائمه اطهار:، آدمــی را مجذوب آن بزرگواران 
می کند، خواســته ها و انگيزه هايی را که از جايگاه عمل انسان می کاهد، کنار می نهد و به اين 

ترتيب، انگيزه و نيت آدمی را در زيارت ايشان خالص تر مي سازد.

نتيجه گيري

زيارت اهل  بيت: آنگاه نقش و تأثير واقعی را در رساندن انسان به قرب پروردگار و نيل 
به کمال واقعی ايفا می کند که عشــق و عالقه او به آن بزرگواران، او را به انجام زيارت سوق 
دهد و اين، امری تحقق پذير، و با کوشــش و به کاربســتن راهکارهای ذکرشده ممکن است. 
برخورداری از اخالص باال، هيچ منافاتی با بيان خواســته های دنيوی يا درخواست نجات از 
دوزخ يا ورود به بهشــت ندارد؛ مهم آن است که انگيزه اوليه و اصلی فرد از زيارت، مالقات 

با اوليای الهی و کسب فيض از اين ديدارها باشد.
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