طلیعۀسخن
زيارت ،رابطهای عاطفي و پيوندی قلبي ميان «زائر» و « َمزور» است.
وادي زيارت ،پيش از آنکه وادي معقوالت و محاسبات عقلي باشد،
واديِ دل و جذبۀ درون اس��ت .زائر اگر زیارت شونده را بشناسد ،ديگر
نميپرسد که کجاس��ت؛ بلکه به راه ميافتد و همچون خضر به دنبال
پي «عبد صال��ح» روان ميگردد ،تا
آب حيات و چون موس��ي× در ِ
برس��د؛ بيابد؛ بهره برگيرد و کامياب شود .اينجا «دل» است که فرمان
ميدهد و گامهاي زائر ،به فرمان عشق و ارادت ،راه ميپويد.
آنچه زائر را به پيمودن راه و تحمل رنج س��فر و استقبال از خوف و
انسان در گل
خطر واميدارد ،کشش دروني و عالق ْه قلبي اوست .شوق،
ِ
مانده را حرکت ميبخشد و ساکن را «مهاجر» ميکند .عشق ،معلم انسان
و معمار جهان است .عشق ،آباد کنند ْه دل است و تحمل را ميافزايد.
معش��وق برين و محبوب راستين در فرهنگ ديني ،خدا و رسول و
ائم ْه معصومين و پاکمردان و صديقان و شهيدانند که اليق محبتند ،و
سنخيت
همين محبت و دلدادگي اس��ت که به همرنگي و همسويي و
ّ
ِ
جهت معشوق و دلدار ميانجامد.
يافتن و حرکت در
اگ��ر محبت آمد ،طاعت و تبعيت و همراهي هم در پي آن اس��ت.
آنکه عش��ق و شوق داشته باشد ،به زيارت هم ميرود .زيارت ،دليل و
برهان نميخواهد؛ چه برهاني استوارتر از محبت؟!
چگونه ميش��ود دوس��تدار پيامبر و اهلبيت و مح��ب صالحين و
صديقين و شهدا و اوليای خدا بود و شوق ديدارشان يا زيارت مزارشان
يا ديدن ر ّد پا و نشان از کويشان نداشت؟!
ش��وق دروني انسان است .زيارت ،ترجمان عشق و
زيارت ،جلوهای از
ِ
ش��یدایی قلب است .براي عاشق ،حتي خانهاي که روزي معشوق در آن
ساکن بوده ،يا کوچهاي که روزي محبوب از آن گذشته ،يا زميني که بر
آن گام نهاده و شهري که در آن زيسته ،دلربا و جاذب و شوقانگيز است.
فرهنگزیارت
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از ديگر س��وي ،دي��دار و زي��ارت ،معرفت را ميافزاي��د؛ محبت را
ريش��هدارتر ميکند و قرب مادي ،موجب قرب معنوي میگردد .آنگاه
که انس��ان در مدار عش��ق و قلمرو محبت اوليای الهي قرار گرفت ،اين
محبت ،راهگش��ا ،هدايتگر و حرکتآفرين اس��ت و وقتي این جذبه و
محبت ،به زيارت انجاميد ،خود ديدار ،زمينهساز ارتقاي روحي است.
زي��ارت ،اله��ام گرفت��ن از اسوههاس��ت؛ تعظيم ش��عائر و تقدير از
فداکاريها و پاکيهاست؛ زمينهساز شناخت و تربيت است.
وقتي امام احمد حنبل ،پيراهني که متعلق به شافعي بوده است را
ميش��ويد و آب آن را مينوشد تا از مقام علم تجليل کرده باشد ،پس
ارزش صحاب ْه پيامبر و تکريم آثار بر جاي مانده از انبيا و امامان و بوسه
زدن بر بارگاه امام معصوم و حجت الهي جاي خود دارد.
زیارت ،دل را به حضور پيش��واي معص��وم بردن ،دل را در ديداری
عاش��قانه و با «خشوع قلب» و «خضوع تن» ،تسليم حجت خدا کردن و
ديدار مزار ،با پاي دل ره س��پردن و با بال عش��ق پرواز کردن و بر موج
عرفان نشستن و به اوج پيوند رسيدن است.
اينها نه تعابيري خیالی و ش��اعرانه ،بلکه حقایقی از زيارت است که
کاروان اشک،
اگر «عارفاً بح ّقه» باشد ،زائر نشسته بر محمل شوق و در
ِ
از «قال» ميگذرد و به «حال» ميرسد؛ وگرنه ،زیارتی جز اينگونه ،تنها
ِ
غيبت «جان».
حضور «تن» است و
زيارت ،گواه ارادت و زمينهساز طهارت روح و توبه از بديها و گناهان
و برگزيدن راهي به سوي پاکيها و گشودن پنجرهاي است به سوي نور.
«زي��ارت» ،فرهنگ اهلبيت و تعليم رس��ول خدا و امامان به امت و
بخشي از فرهنگ ديني است.
فرهنگ زيارت
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