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پاره ای مفاهیم قرآنی و مضمون برخی از احادیث و روایات، این مسئله را به اختصار مورد 
بررسی قرار می دهیم.

باید توجه داش��ت از آن جا که نوش��تار حاضر، پاس��خی اس��ت به دیدگاه افراطی و 
غیرعقالنی وهابیون در مس��ئله زیارت، دغدغه اصلی ما، ارائه تحلیلی رس��ا و منطقی از 
این دیدگاه با بهره جویی از منابع اهل س��نت و حت��ی برخی از دانش آموختگان مکتب 

ابن  تیمیه همانند ابن   قّیم جوزیه می باش��د.
میزان ارتباط و تعلق عمیق و گسترده روح آدمی با جسم او، در دو محور اصلی قابل 

ارزیابی است:
الف. ارتباط پیوسته روح با جسم تا زمان مرگ؛

ب. ارتباط پیچیده و معنادار روح با جس��م و اجزای باقی مانده آن پس از مرگ و در 
تمام مراحل سیر برزخی.

ارتباط پیوسته روح با جسم تا زمان مــرگ
در این مرحله که آن را »جنبه تدبیری روح« می توان نامید، روح آدمی با دمیده شدن 
در اجزای مادی او پیش از تولد آغاز شده و با فراز و نشیب های کوتاه به شکل پیوسته با 
جسم در ارتباط فراگیر است؛ به گونه ای که پشتیبانی و تدبیر واقعی تمام تصمیم گیری ها 
و رفتاره��ای انس��انی را ب��ر عهده دارد، تا بدان ج��ا که اگر در ظاهر، نیروی مغز انس��ان، 
هدایت گر رفتار انس��ان قلمداد می شود، در حقیقت نیروی اصلی در هدایت تراوشات مغز 
نیز روح انسان دانسته می شود. قرآن کریم جدایی این نیروی چشم گیر از جسم آدمی را 
منحصر به لحظات خواب دانسته و فرو رفتن جسم انسان در خواب را نوعی مرگ موقت 
و جدایی کوتاه  مدت روح از جسم انسان توصیف کرده است: }الل یتََوفَّی اْلَنُْفَس ِحیَن َمْوتَِها 
َّتِی قََضی َعَلیَها الَْمْوَت َو یْرِسُل اْلُْخَری إِلَی أََجٍل ُمَسمًّی{؛1  َّتِی لَْم تَُمْت فِی َمنَاِمَها فَیْمِسُک ال َوال
خداوند جان های آدمیان را در زمانی که مرگ آنان فرا رس��د، بازمی س��تاند و جان کسی 

زیارت یکی از حقایق پرمعنایی است که از دیرباز مورد تأیید و تأکید ادیان توحیدی، 
به ویژه اس��الم بوده و به مثابه یک راهبرد ویژه در پیش��برد اهداف واالی انسانی و دینی 
تأثیرات به س��زایی داشته است. متأسفانه این حقیقت بزرگ در طول سده های پیشین از 
سوی برخی از داعیه داران دین و در پوشش وهابی گری مورد تاخت  و تاز و بی مهری قرار 
گرفت��ه و از این رهگ��ذر دل های برخی از پویندگان حقیقت را نیز با ش��ک و تردید بعضاً 

انکار مواجه ساخته است.
بی تردید زیارت از آغاز آفرینش بش��ر مورد توجه انس��ان بوده و با بررس��ی تطبیقی 
آن در طول هزاره های پیش��ین می توانیم به جنبه عقالنی و فطری این امر دس��ت یابیم. 
اسالم مجموعه بزرگی از آموزه های پیشرفته است که با درآمیختن قوانین خود با فطرت 
و عقل، برترین تئوری ها را برای پیش��رفت به ارمغان آورده اس��ت. زیارت نیز یکی از این 

آموزه هاست که از این ویِِِژگی مستثنا  نیست.
از آن جا که زیارت بین تمامی افراد جامعه اس��المی از اهمیت خاصی برخوردار اس��ت، 
بر آن ش��دیم تا برخی از حقایق نهفته در این امر مهم را از زوایای گوناگون مورد بررس��ی 
قرار داده و بخشی از رموز و نکات دقیق علمی آن را ارائه کنیم. مطالبی که در این نوشتار 
بدان ها پرداخته می ش��ود، پاره ای از کارکردهای روح انس��ان مرده است، برای زمینه سازِی 
فهم زیارت. همچنین میزان ادراک ارواح پس از جدایی از جسم و در گستره برزخ در پدیده 

زیارت قبور و در خاتمه به بخشی از احادیث پیرامون پاداش زیارت اشاره شده است.
بی تردید ش��فاف ش��دن پاره ای از ابعاد توانمندی های روح به شکل مستند، می تواند 
حقیقت زیارت را بر همگان قابل دریافت و ادراک نموده و پوچی دیدگاه افراطی وهابیون 
را در این راستا به اثبات برساند. شایان توجه است که در منابع اهل سنت و شیعه، مسئله 
زیارت قبور و توانمندی ادراک ارواح در فرآیند زیارت، یکی از مسائل بسیار مهمی است 
که تاکنون مطالب بس��یاری دراین باره نگاشته ش��ده است. در این مجال با بهره مندی از 

• شفاف شدن پاره ای از ابعاد توانمندی های روح به شکل مستند، می تواند حقیقت زیارت 
را بر همکان قابل دریافت و ادراک نموده و پوچی دیدگاه افراطی وهابیون را در این راستا 

به اثبات برساند.
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که هنوز مرگ او را فرا نرس��یده و در خواب فرو رفته را نیز بازمی س��تاند؛ سپس کسی را 
که حکم به مرگش کرده، نزد خویش نگاه داش��ته و کس��ی را که مرگ او فرا نرسیده، به 

بدنش بازمی گرداند تا زمانی که مرگ او فرا رسد.
از دیدگاه مرحوم عالمه مجلس��ی)ره( در هنگام خواب، جس��م انس��ان رو به ضعف و 
ناتوان��ی گ��ذارده، اما نه تا بدان جا که باعث ضعف روح نیز بش��ود؛ بلک��ه روح توانمندتر 

گردیده، به گونه ای که توان مشاهده و آگاهی یافتن از برخی امور غیبی را می یابد.2
در مرحل��ه دوم ک��ه نام آن را »جنبه تعلّقی روح« می ت��وان نامید، با وجود آن  که روح 
آدمی از لحظه مرگ، به ظاهر از جسم وی فاصله می گیرد، اما در حقیقت این جدایی در 
کلیه مراحل پس از مرگ استمرار داشته و ما می توانیم به خوبی در پاره ای از مراحل و با 
پی جویی برخی آیات، احادیث و ش��واهد، بخشی از تعلّقات و وابستگی های روح به جسم 

را دریابیم. برخی از این شواهد قرآنی را در ذیل آورده ایم:
الـف. قرآن در داس��تان نابودی قوم حضرت شعیب× به سبب زمین  لرزه ای که آنان 
را در خانه های مس��کونی خود فرا گرفت، در توصیف رفتار حضرت ش��عیب بعد از حادثه 
َّی َعْنُهْم َوقَاَل یا قَْوِم لََقْد أَبَْلْغتُُكْم ِرَس��ااَلِت َربِّی َونََصْحُت لَُكْم  نابودی قومش می فرماید: }فَتََول
فََكیَف آَسی َعَلی قَْوٍم َکافِِریَن{؛3 او از آنان روی برتافته و گفت: ای قوم! من پیام های خدای 
خود را به شما ابالغ نموده و شما را موعظه کردم؛ پس چگونه برای گروهی که خودشان 

کفر ورزیده اند اندوهگین باشم؟!

با دقت در مضمون این آیه و با بهره گیری از دیدگاه های مفس��رین4 می توان به این 
واقعیت دس��ت یافت که حضرت ش��عیب با قوم خود پس از نابود شدنشان سخن گفته 

و دو بار با ضمیر »ُکم« گفت وگو کرده  اس��ت.
ب. درباره قوم صالح نیز قرآن بر چنین حقیقتی مهر تأیید می زند؛ بدین سان که وقتی 
قوم صالح، شتری را که معجزه پیامبرشان بود را تعقیب کردند و آن را کشتند، به پیامبر 

خود گفتند: اگر تو واقعاً پیامبری، عذاب موعود را به ما نشان بده. قرآن می فرماید: زلزله ای 
آن��ان را ف��را گرفت و در خانه های خود با مرگ روبه رو ش��دند. پس از آن صالح از قومش 
رویگردان شد و فرمود: »ای قوم، من! پیام پروردگارم را به شما ابالغ کردم و شما را اندرز 

دادم، اما شما دوستدار نصیحت نبودید«.5

شیوه استدالل به این آیه نیز همانند آیه فوق است و برخی از مفسرین بر این مطلب 
تأکید ورزیده اند که این گفت وگوی صالح با قوم خود، پس از نابودی آنان بوده است. برای 
مثال در تفسیر نمونه گفته شده که چنین برداشتی از این آیه، با ظاهر آن سازگارتر بوده 
و در تاریخ اس��الم موارد بسیاری یافت می شود که با هدف عبرت  گرفتن بازماندگان یک 
گروه، با ارواح مردگان آنان س��خن گفته ش��ده باشد؛ چنان  که امیرالمؤمنین× در کنار 
جس��د بی جان طلحه ایستاده و فرمود: ای طلحه! تو بس��یار به اسالم خدمت کردی، اما 
افسوس که آن ها را برای خود نگاه نداشتی. امام علی× هنگام بازگشت از نبرد صفین، 

پشت دروازه شهر کوفه و روبه روی قبرستان ایستادند و خطاب 
به ارواح مردگان سالم فرستاده و به آنان فرمودند: »شماجلودار این قافله بوده اید و ما نیز 

پشت سر شما خواهیم آمد«.6
ج. در حدیثی با سندهای گوناگون از منابع اهل سنت آمده است: هنگامی که پیامبر 
اکرم| در جنگ بدر بر مشرکین پیروز شد و کشته شدگان آنان به دست سپاه اسالم 
درون چاهی ریخته ش��دند، بر باالی سر اجس��اد ایستاده و با صدای بلند تک تک آنان را 
صدا کرده و فرمود: آیا آن  چه را که پروردگار من وعده داد، صحیح یافتید؟ من که وعده 
خدای خود را صحیح یافتم. عمر در چنین حالی به پیامبر گفت: ای رس��ول خدا! ش��ما 

چگونه با گروهی که مرده اند سخن می گویید؟! 
پیامبر| فرمود: »س��وگند به آن کس��ی که مرا به حق مبعوث کرد، شما از آنان 

• از دیدگاه مرحوم عالمه مجلسی)ره( در هنگام خواب، جسم انسان رو به ضعف و ناتوانی 
گذارده، اما نه تا بدان جا که باعث ضعف روح نیز بشود؛ بلکه روح توانمندتر گردیده، به 

گونه ای که توان مشاهده و آگاهی یافتن از برخی امور غیبی را می یابد.

• درباره قوم صالح نیز قرآن بر چنین حقیقتی مهر تأیید می زند؛ بدین سان که وقتی قوم 
صالح، شتری را که معجزه پیامبرشان بود را تعقیب کردند و آن را کشتند، به پیامبر خود 
گفتند: اگر تو واقعًا پیامبری، عذاب موعود را به ما نشان بده. قرآن می فرماید: زلزله ای 

آنان را فرا گرفت و در خانه های خود با مرگ روبه رو شدند.
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ش��نواتر به س��خنان من نیس��تید، اما آنان امکان پاس��خ  ندارند«.7
د. در حدیث دیگری چنین آمده است: پیامبر اکرم| فرمود: »هیچ مسلمانی نیست 
که بر من سالم کند، مگر آن که خداوند روح مرا به من بازگرداند تا سالم او را پاسخ دهم«.8

ه . در برخی تواریخ آمده است هنگامی که »بشر بن براء« از دنیا رفت، مادر وی به شدت 
مبتال به اندوه و افسردگی گردید و به پیامبر| عرض کرد: اگر شما می توانید مردگان 
را بشناس��ید، سالم مرا به فرزندم برس��انید. رسول خدا| فرمود: »بلی، می شناسم، ای 
مادر بشر! سوگند به پروردگاری که جان من در دست پرتوان اوست، مردگان یکدیگر را 

می شناسند، همانند پرندگان که در باالی شاخسار درختان شناخته  می شوند«.9
و. در احادیث اهل س��نت از پیامبر اکرم| نقل اس��ت: زمانی که جسم انسان را به 
س��وی قبرستان تشییع می کنند، پس از مراسم تش��ییع، میت صدای کفش های تشییع 

کنندگان را در حال بازگشت از مراسم می شنود!10
ز. در برخی احادیث، ارتباط گس��ترده روح با افراد زنده این گونه توصیف ش��ده است: 
»هیچ انسانی نیست که قبر برادر خویش را زیارت کند و کنار قبر او بنشیند، مگر آن  که 
روح میت با او وارد فضای أنس و ألفت شده و سالم او را نیز پاسخ می دهد، تا زمانی که 

شخص زائر از کنار قبر خارج شود.11

ح. در حدیث دیگری آمده است: هنگامی که شخصی از قبر برادری که او را می شناسد 
می گذرد و بر او سالم می فرستد، صاحب قبر نیز او را شناخته و جواب سالم او را می دهد؛ 

اما اگر زائر، صاحب قبر را نشناسد، صاحب قبر، فقط جواب سالم او را می دهد.12
نکت��ه درخور توجه درب��اره این احادیث، بیان ابن  قّیم در ذیل برخی از آنهاس��ت. 

وی  می گوی��د:
احادیث اسالمی در حد تواتر بر این امر که روح مّیت، زیارت کننده قبر خود 
را ش��ناخته و از زیارت او ش��اد می گردد، تأکید دارند13... پیامبر اکرم| 
بر امت خویش تش��ریع کرده که وقتی بر صاحبان قبور س��الم می فرستند، 
به گونه ای س��الم بفرستند که مخاطب آنان در برابرشان قرار داشته و توان 
ش��نیدن و تعقل را داشته  باش��د و اگر چنین نباشد، س��الم دادن به ارواح 
مؤمنین بالجمله )الس��الم علیکم دار قوم مؤمنین( همانند روبه رو ش��دن با 

اشیای معدوم و جمادات خواهد بود.14
 در حالی که جمله سالم هنگامی با واژه »ُکم« ضمیمه می شود که طرف مقابل، حاضر 

و ناظر بوده و کلمات گوینده را بشنود.

ط. در پاره ای از احادیث اهل س��نت آمده اس��ت که روح میت، کردار انسان های زنده، 
اعم از دوستان و آشنایان یا خویشان خود را نظاره  می کند؛ به گونه ای که اگر کردار آنان را 
شایسته ببیند، شادمان می شود و چون کردارشان را ناشایست ببیند، می گوید: خدایا! این 

کردار زشت را به خود او بازگردان.15
ی. در حدی��ث دیگری می خوانیم: هیچ انس��انی از دنیا نم��ی رود، مگر آن  که از تمام 
حوادثی که برای بازماندگان او رخ می دهد و این  که جسم او را چگونه غسل داده و کفن 

می کنند، اطالع می یابد و همواره آنها را می نگرد.16
با بهره گیری از آیات و احادیث فوق می توان به چند نکته مهم دست یافت:

1. رویارویی ارواح مردگان با انســان های زنده
ای��ن رویارویی را می توان به در برابر هم قرار گرفتن دو آینه تش��بیه کرد. در این 
حال��ت، تصوی��ر  هر کدام از آینه ها در دیگری منعکس ش��ده و اگ��ر هر یک از آن ها 
قدری کدورت و ناپاکی در خود داشته باشد، در دیگری انعکاس می یابد. وقتی ارواح 
دو انس��ان زنده و مرده با یکدیگر روبه رو می ش��وند، اگر روح انس��ان زنده آلودگی و 
تیرگی داش��ته باش��د، در روح مّیت نیز تأثیر منفی گذاش��ته و باع��ث کدورت او نیز 
می ش��ود. به همین س��بب در آداب زیارت مرقد معصومین^ و اولیای خداوند که از 
مراتب واالی معنوی برخوردارند، توصیه ش��ده تا زائر قبل از رس��یدن به مزار، غسل 
توبه کند و با جاری ساختن اذکار بر زبان، زمینه یک زیارت صحیح را فراهم سازد.17

2. عدم سنخیت ارواح بلندمرتبه با ارواح برخی انسان های زنده
دانستیم که در زیارت، روح انسان زائر با انسان زیارت شونده ارتباطی معنادار می  یابد. 
به نظر می رس��د ارواح برخی از انس��ان های زائر با ارواح بلند برخی از زیارت شوندگان در 

• در پاره ای از احادیث اهل سنت آمده است که روح میت، کردار انسان های زنده، اعم 
از دوستان و آشنایان یا خویشان خود را نظاره  می کند؛ به گونه ای که اگر کردار آنان را 
شایسته ببیند، شادمان می شود و چون کردارشان را ناشایست ببیند، می گوید: خدایا! 

این کردار زشت را به خود او بازگردان.
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س��نخیت نب��وده و از همین رو نمی توان به س��ادگی ارتباط مطلوبی با آن��ان برقرار کرد؛ 
بنابراین می توان فلسفه توصیه بزرگان دین به قبول زیارت افراد عادی جامعه را این گونه 
توضیح داد: میزان سنخیت و ارتباط  با ارواح مؤمنین عادی، به مراتب بیش از سنخیت با 
ارواح مقربین الهی بوده و به همین سبب برخی از زائران قبور مؤمنین، موفق به رسیدن 

به حوایج خویش می گردند.

3. ارتباط ارواح مردگان با محل تدفیــن جسم
نکته س��ومی که می توان با بهره گیری از احادیث فوق به آن دست یافت، این است 
که روح هر انس��انی پس از دفن جس��م در خاک، پیوسته با آن مکان در ارتباط بوده و 
بر آن جا اش��راف دارد. از همین روس��ت که می توانند ح��رکات و ارتباطات زائر خود را 
زیر نظر داشته باشند؛ هرچند این میزان ارتباط می تواند با شدت و ضعف های بسیاری 
آمیخته باش��د؛ به گونه ای که هر روحی به تناس��ب ارتباط خویش با خداوند در دنیا، با 
مراتب بیش��تری در برزخ تأثیرگذار خواهد بود، ت��ا بدان جا که در دیدگاه »ابن قیم« به 
حد تواتر در رؤیاهای صادق دیده شده که بعضی از ارواح از توانی بسیار بیشتر از توان 

دنیایی ش��ان  برخوردارند.18

با توجه به مباحث فوق، این نتیجه حاصل می آید که پدیده زیارت در اسالم، نه تنها 
کاری بیه��وده و بی معنا و دارای منع ش��رعی نبوده، بلکه واقعیت��ی پر رمز و راز و دارای 
فرایندی شگفت می باشد که در مسیر تکامل روحی معنوی و مادی انسان دارای تأثیرات 
به سزایی بوده و می تواند با مفاهیم بلندی که در خود جای داده، یکی از نقاط افتخارآمیز 

ادیان الهی، به ویژه دین عزیز اسالم قلمداد گردد.
تأمل در مضمون برخی از احادیث دیگر شیعه نیز نمایان گر ارتباط مورد نظر می باشد. 
امام صادق× می فرماید: روح انس��انی که از دنیا رخت بس��ته، هر روز یا هر دو روز یا هر 

س��ه روز یک بار یا هر جمعه یا ماه یا سال به س��ال، به میزان شأن و منزلت واقعی و عمل 
او در دنیا، خانواده خویش را زیارت می  کند و سخنان آنان را می شنود. روح انسان باایمان 
هرچه را خوش��ایند می داند، مشاهده می کند و هرچه ناخوش��ایند و آزاردهنده است، از او 

پنهان می  شود.
اما کارکرد روح انسان کافر، عکس روح مؤمن است؛ بدین سان که هرچه برای او ناخوشایند 

است، مشاهده می کند و آن چه برای او خوشایند است، از نگاهش مخفی می ماند.19
در خاتمه ذکر این نکته در خور توجه اس��ت که ابن  قّیم ش��اگرد برجس��ته احمد بن 
تیمّیه بر این باور است که ارواح مردگان در یک نگاه کلی دو گونه اند: ارواح معّذبه و ارواح 
منعمه. ارواح معّذبه، پیوس��ته درگیر ش��کنجه و نامالیمات بوده و ت��وان ارتباط  با ارواح 
زندگان را ندارند، اما ارواح منعمه به س��بب رهایی از مش��کالت، توان مالقات، زیارت و 

حتی گفت وگو با انسان های زنده را دارند.20 وی می گوید:
روح س��ید و بزرگ آدمیان حضرت محمد| در برترین مراتب هستی 
با ذات اقدس الهی محش��ور می باش��د؛ اما زمانی که از دریچه قبر بر وی 
س��الم داده می شود، به سالم زائر خود پاسخ مستقیم و رودررو می دهد؛ 
چنان که پیوس��ته روش صحابه پیامبر این بود که بر ارواح ش��هدای اُُحد 
سالم می فرستادند و با وجود آن  که ارواح بلند آنان در بهشت الهی سکنا 
دارن��د، ولی ت��وان حرکت به هر نقطه ای را که بخواهند داش��ته و از این 
رو همواره پاس��خ سالم دهندگان به خود را از راه نزدیک و از دریچه قبر 
می دهند. از این جا روش��ن می  ش��ود که شأن و منزلت روح آدمی با شأن 

جس��م مادی وی تفاوت های چش��م گیری دارد.21
ابن  قیم از ش��خصی به نام »فضل بن موّفق« نقل می کند که من در کنار قبر ش��خصی 
برای صدمین بار یا بیش��تر آمده بودم و ش��اهد تشییع و تدفین جنازه ای شدم که داخل 
مقبره ای دفن شد. در کنار قبر او توقف ننموده و به سبب تنگی وقت به سرعت از آن جا 
بازگش��تم. چون ش��ب فرا رس��ید و به بس��تر رفتم، او را در خواب دیدم که به من گفت: 
پس��رکم چرا پیش من نیامدی؟! به او گفتم: پدر! مگر ش��ما از بازگش��ت من از قبرستان 
آگاه شدید؟ گفت: به خدا سوگند چنین است و من پیوسته تو را مشاهده می کردم و تو 
را دیدم که از روی پل عبور کردی و به من رس��یدی؛ پیش من نشس��تی و سپس از جا 

برخاستی و از روی همان پل بازگشتی!22
وی در جای دیگر از »حس��ن بن هیثم« نقل می کند که وی نیز از ش��خص دیگری با 
مش��خصات روشن نقل می کند: مردی بود که هر روز جمعه پایین قبر مادر مرحوم خود 

• میزان س��نخیت و ارتباط  ب��ا ارواح مؤمنین عادی، به مراتب بیش از س��نخیت با ارواح 
مقربین الهی بوده و به همین س��بب برخی از زائران قبور مؤمنین، موفق به رسیدن به 

حوایج خویش می گردند.
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س��وره ی��س را تالوت می ک��رد. در برخی از روزها نیز پس از اتمام س��وره یس می گفت: 
باراله��ا! اگر ثوابی برای تالوت این س��وره در نظر گرفت��ه ای، بین تمام صاحبان این قبور 
تقس��یم کن. جمعه بعد، بانویی نزد ایشان آمده و گفت: آیا شما فالنی، فرزند فالن خانم 
مرحوم هستی؟ گفت: بله. آن زن گفت: من دختری دارم که از دنیا رفته. او را در خواب 
در حالی که باالی قبر خود نشس��ته بود دیدم و به او گفتم: چه ش��ده که ش��ما این جا 
نشس��ته ای؟ دخترم گفت: فالنی، فرزند فالن خانم مرحوم به س��وی قبر من آمد و سوره 
یس را تالوت کرده ثواب آن را به صاحبان این قبور اهدا نمود. سپس از ناحیه روح او به 

روح ما نیز ثوابی رسید و آمرزیده شدیم.23
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