
طلیعۀ سخن

زیارت، رابطه ای عاطفي و پیوندی قلبي میان »زائر« و »َمزور« است.
وادي زیارت، پیش از آن که وادي معقوالت و محاسبات عقلي باشد، 
وادِي دل و جذبۀ درون اس��ت. زائر اگر زیارت شونده را بشناسد، دیگر 
نمي پرسد که کجاس��ت؛ بلکه به راه مي افتد و هم چون خضر به دنبال 
آب حیات و چون موس��ي× در پِي »عبد صال��ح« روان مي گردد، تا 
برس��د؛ بیابد؛ بهره برگیرد و کامیاب شود. این جا »دل« است که فرمان 

مي دهد و گام هاي زائر، به فرمان عشق و ارادت، راه مي پوید.
آن چه زائر را به پیمودن راه و تحمل رنج س��فر و استقبال از خوف و 
خطر وامي دارد، کشش دروني و عالقْه قلبي اوست. شوق، انساِن در گل 
مانده را حرکت مي بخشد و ساکن را »مهاجر« مي کند. عشق، معلم انسان 

و معمار جهان است. عشق، آباد کنندْه دل است و تحمل را مي افزاید.
معش��وق برین و محبوب راستین در فرهنگ دیني، خدا و رسول و 
ائمْه معصومین و پاکمردان و صدیقان و شهیدانند که الیق محبتند، و 
همین محبت و دلدادگي اس��ت که به همرنگي و هم سویي و سنخّیت 

یافتن و حرکت در جهِت معشوق و دلدار مي انجامد.
اگ��ر محبت آمد، طاعت و تبعیت و همراهي هم در پي آن اس��ت. 
آن که عش��ق و شوق داشته باشد، به زیارت هم مي رود. زیارت، دلیل و 

برهان نمي خواهد؛ چه برهاني استوارتر از محبت؟!
چگونه مي ش��ود دوس��تدار پیامبر و اهل بیت و مح��ب صالحین و 
صدیقین و شهدا و اولیای خدا بود و شوق دیدارشان یا زیارت مزارشان 

یا دیدن رّد پا و نشان از کویشان نداشت؟!
زیارت، جلوه ای از ش��وِق دروني انسان است. زیارت، ترجمان عشق و 
ش��یدایی قلب است. براي عاشق، حتي خانه اي که روزي معشوق در آن 
ساکن بوده، یا کوچه اي که روزي محبوب از آن گذشته، یا زمیني که بر 
آن گام نهاده و شهري که در آن زیسته، دلربا و جاذب و شوق انگیز است.

از دیگر س��وي، دی��دار و زی��ارت، معرفت را مي افزای��د؛ محبت را 
ریش��ه دارتر مي کند و قرب مادي، موجب قرب معنوي می گردد. آن گاه 
که انس��ان در مدار عش��ق و قلمرو محبت اولیای الهي قرار گرفت، این 
محبت، راه گش��ا، هدایت گر و حرکت  آفرین اس��ت و وقتي این جذبه و 

محبت، به زیارت انجامید، خود دیدار، زمینه ساز ارتقاي روحي است.
زی��ارت، اله��ام گرفت��ن از اسوه هاس��ت؛ تعظیم ش��عائر و تقدیر از 

فداکاري ها و پاکي هاست؛ زمینه ساز شناخت و تربیت است.
وقتي امام احمد حنبل، پیراهني که متعلق به شافعي بوده است را 
مي ش��وید و آب آن را مي نوشد تا از مقام علم تجلیل کرده باشد، پس 
ارزش صحابْه پیامبر و تکریم آثار بر جاي مانده از انبیا و امامان و بوسه 

زدن بر بارگاه امام معصوم و حجت الهي جاي خود دارد. 
زیارت، دل را به حضور پیش��واي معص��وم بردن، دل را در دیداری 
عاش��قانه و با »خشوع قلب« و »خضوع تن«، تسلیم حجت خدا کردن و 
دیدار مزار، با پاي دل ره س��پردن و با بال عش��ق پرواز کردن و بر موج 

عرفان نشستن و به اوج پیوند رسیدن است.
اینها نه تعابیري خیالی و ش��اعرانه، بلکه حقایقی از زیارت است که 
اگر »عارفاً بحّقه« باشد، زائر نشسته بر محمل شوق و در کارواِن اشک، 
از »قال« مي گذرد و به »حال« مي رسد؛ وگرنه، زیارتی جز این گونه، تنها 

حضور »تن« است و غیبِت »جان«.
زیارت، گواه ارادت و زمینه  ساز طهارت روح و توبه از بدي ها و گناهان 
و برگزیدن راهي به سوي پاکي ها و گشودن پنجره اي است به سوي نور.

»زی��ارت«، فرهنگ اهل بیت و تعلیم رس��ول خدا و امامان به امت و 
بخشي از فرهنگ دیني است.
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