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رضا استادي٭

زيارت در اسالم

چکيده
زيارت حرم پيامبر9، امامان معصوم:، عالمان ديني و حتي خويشاوندان و دوستان، از کارهايي 
است که تنها در مذهب تشيع به چشم مي خورد؛ ازاين رو بسياري از اهل سنت به ويژه وهابيان آن را بدعت 
مي خوانند. درحالي که احاديث فراواني در کتب شيعه و سني وجود دارد که به زيارت سفارش کرده اند. 
زيارت درواقع يک کالس درس است و زيارت نامه هاي امامان و امام زادگان: سرشار از معارف معنوي و 
آموزه هاي ناب ديني است که اين بزرگواران در زمان حيات خود به علت محدوديت حکومت هاي ستمکار، 

امکان نشر آنها را نداشتند.
مزارش  زيارت  به  که  کسي  براي  هم  و  زيارت کننده  براي  هم  نيز،  خويشاوندان  و  دوستان  قبر  زيارت 

مي روند، سودمند است و براي آنان بهرة معنوي دارد.
در  دقت  و  بزرگواران  اين  قبور  زيارت  به  رفتن  اهل بيت:  مکتب  نگه داشتن  زنده  راه هاي  از  يکي   
زيارت نامة اين بزرگان است که در سيرة عملي علماي واالمقام جهان تشيع نمونه هاي فراواني از اهتمام 

اين بزرگواران به زيارت امامان معصوم: به چشم مي خورد.
 اين مقاله ضمن بيان جايگاه زيارت در فرهنگ تشيع و برشمردن انواع زيارت و آثار و برکات آن و نيز 
ارائة روايات معصومان: و سيرة عملي بزرگان ديني دربارة زيارت، آن را يکي از راه هاي زنده نگه داشتن 

مکتب اهل بيت: مي داند.
واژگان کليدي: زيارت، پيامبر9، امامان معصوم:، تشيع، بدعت.

٭. استاد حوزه علميه قم.
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ما ش��يعيان، زيارت اهل قبور مي رويم، يعني مثل پنج ش��نبه و ش��ب جمعه مردم مي روند 

قبرستان سر قبر اقوام شان، سر قبر رفقاي خود، سر قبر کساني که بر آنها حق دارند، اين يک 

نوع زيارت است، زيارت اهل قبور. از اين باالتر به زيارت علما مي رويم چون آنها هم باالخره 

از اهل قبور هس��تند؛ ولي يک خصوصّيتي دارند. پس چه زيارت قبر پدر خودم، چه زيارت 

قب��ر نزدي��کان خودم، چه زيارت قبر عالمي از علما يا عارفي از عرفاي اهل بيت: همه يک 

نوع زيارت اس��ت. بعد هم امام زاده ها هستند. به زيارت امام زاده ها مي رويم، زيارت حضرت 

عبدالعظيم، زيارت فاطمة معصومه3 و از همة اين ها باالتر زيارت ائمه و رس��ول خدا9 و 

قبرستان بقيع. اين زيارات هميشه در بين ما معمول بوده است؛ ارتباط زيارت با سنت پيامبر9 

و فلسفه آن چيست؟

آيا زيارت بدعت است؟

وّهابي ها مي گويند زيارت رفتن مس��لمانان، زي��ارت پيغمبر9، زيارت اميرالمؤمنين7، 

بدعت اس��ت. )سبکي، 1419ق، ص70( مي دانيد بدعت يعني چه؟ بدعت يعني کسي چيزي 

که از دين نيست را به دين ببندد. و بدعت حرام است، »إَِذا َظَهَرِت اْلبِْدَعُة« )مجلسي ،1403 ق، 

ج2، ص 72( اگر بدعت ظاهر ش��د، علما بايد اعالم مخالفت کنند. بدعت يعني کسي چيزي 

را که از دين خدا نيس��ت به دين خدا ببندد. البته اهل علم مي دانند که بدعت پنج نوع اس��ت، 

يعني شايد احکام خمسه يا احکام اربعه را داشته باشد. ولي معمواًل بدعتي که اين جاها گفته 

مي شود، بدعت حرام است. يعني مي خواهند بگويند زيارت بدعت است و بدعت هم حرام 

است. يعني چيزي که در دين نبوده را به دين بستيد.

آيا واقعًا زيارت اينطور است؟ آيا واقعًا زيارت پيامبر9 رفتن بدعت است؟ خير، بدعت 

چيزي است که از دين نباشد و به دين ببندند. همه مي دانند که رسول خدا9 نماز را آورده 
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و فرموده اس��ت خوب اس��ت نمازهاي واجب به جماعت خوانده بشود، ولي نماز نافله نبايد 

به جماعت خوانده ش��ود. حاال کس��ي اين وسط پيدا بش��ود و بگويد نمازهاي نافله را هم به 

جماعت بخوانيد که پيدا ش��ده و گفته اين بدعت اس��ت. اين چيزي است که از دين و جزو 

احکام شرع نيست. به اين طور چيزها بدعت مي گويند.

در کتاب هاي معروف و معتبر اهل تسّنن بحث زيارت مطرح شده است. مثاًل آمده است: 
ه« )مسلم، 1412 ق، ج 3، ص 65( ؛ پيغمبر9 به زيارت قبر مادرش رفت. اين  »َزاَر النَّبيُّ َقرَب ُامَّ

مطلب در کتاب سنن که از مهم ترين کتاب هاي روايي خودشان هست، آمده است. پيغمبر9 
ب��ه زيارت قبر مادرش رفت، اگر زيارت قبور بدعت و حرام بود، اگر زيارت قبر جزء احکام 
دين نبود، پس چطور در کتاب هاي خود اهل س��نت آمده که پيغمبر9 مکرر قبر عثمان بن 

مظعون را زيارت مي کرد؟

بنابر ادعاي حاکم نيشابوري رواياتي را که او در مستدرک آورده بنابر شرط شيخين )بخاري 
و مسلم( تنظيم شده است، بنابراين اگر روايات صحيح مسلم را صحيح مي دانيد، بايد روايات 
کتاب او را هم صحيح بدانيد، چون طبق مقررات آنها است. در مستدرک حاکم هست که: »ان 
الّنبي9 زار قبور الشهداء بأُحد« )حاکم نيشابوري، 1342ق، ج3، ص29(؛ پيغمبر در احد قبر 
شهدا را زيارت کرد. وقتي خود پيغمبر9 هم زيارت مادر، هم زيارت يکي از اصحاب و هم 
زيارت ش��هدا رفته تکليف روشن است. اگر وهابي ها اشتباه کردند و از ائمة ما فاصله گرفتند 

تقصير ما چيست؟

در نگاه پيغمبر9، همان طور که قرآن حّجت اس��ت، اهل بيت من و کلمات و رفتارشان 
حّجت اس��ت. احاديث بسياري از ائمة ما رس��يده که زيارت برويد، زيارت ثواب دارد. خود 
پيغمبر9 که زيارت کرده، اهل بيت هم که زيارت کردند و خودش��ان هم زيارت را تش��ويق 
کردند، پس چرا بدعت باشد؟ ديشب عرض کردم روي جهالت و تعّصب چيزي مي گويد و 

پافشاري مي کنند.
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فلسفة زيارت

ام��ا چ��را ما زيارت مي رويم؟ در زيارات؛ چه زيارت اهل قبور، چه زيارت يک عالم، چه 

زيارت يک امام زاده، و حتي زيارت ائمه و رسول خدا9، ما فيض مي بريم و فيضي هم براي 

آنهاست. يعني بنده که سر قبر پدرم مي روم، ثوابي براي من هست و اگر يک سورة حمد هم 

مي خوانم ثواب براي او دارد. ما معتقد هس��تيم که بعد از مرگ هم اين ها زنده هستند، بعد از 

مرگ اينطور نيست که ديگر تمام شده باشد، ما معتقد هستيم که با مرگ تمام نمي شود. پدر 

من که از دنيا رفته س��ر قبرش مي روم هم براي من فيض اس��ت هم براي او. اگر کس��ي خبر 

دارد که پدرش گناهکار بوده، وقتي سر مزارش رفت مي گويد خدايا از سر تقصيراتش بگذر 

و او را بيامرز.

وقتي س��ر قبر يک مرجع تقليد مي رويم، چون معتقد هس��تيم ش��خص واال و وارسته اي 

است مي گوييم خدايا مقامش عالي است متعالي کن، خدايا در رحمت خودت او را غوطه ور 

کن، هم او فيض مي برد و هم ما فيض مي بريم. وقتي کنار قبر حضرت معصومه3 مي رويم، 

تَِم  قرآن مي خوانيم، نماز مي خوانيم، مناجات مي کنيم، آن جا مي گوييم: »اللُهمَّ إِنيِّ أْس�أُلَك أْن َتْ

َعاَدِة َفَل َتْسُلَب ِمنيِّي َما أَنا فِيِه« )مجلسي، 1403ق، ج 99، ص 26( اين هم براي ما خوب  ِل بِالسَّ

است و هم به تناسبش براي آن ها.

وقت��ي زيارت ائمه هم مي رويم همين طور اس��ت، زيارت رس��ول خ��دا9 مي رويم هم 

همين طور است. ما استفاده مي کنيم و آن جا صلوات مي فرستيم و هر صلوات ما باعث ترفيع 

درجات رسول خدا9 است، باعث ترفيع درجات ائمه است. پس زيارت يک کار مشروع و 

عقاليي است که همه انجام مي دهند و حتي خود سّني ها هم غير از وّهابي ها انجام مي دهند و 

کاري مشروع و عقاليي است. زيارت هم براي کسي که انجام مي دهد سود دارد و هم براي 

مّيت که به زيارتش مي روند. البته مسألة زيارت ائمة ما حساب ديگري دارد.
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زيارت در مکتب ما يک کالس اس��ت، يک مدرس��ه است؛ يعني حاال که ائمة ما به خاطر 

مشکالتي که براي شان پيش آوردند، در قطعاتي از تاريخ نتوانستند خودشان را خوب معرفي 

کنند و نتوانستند شيعه را با واقعّيت آشنا کنند، از راه زيارت وارد شدند. گفتند مي روي زيارت 

امام حسين7، اين جمالت را بگو؛ مي روي زيارت اميرمؤمنان7، اين زيارت نامه را بخوان. 

اينه��ا درس والي��ت و عرفان اس��ت در همين زيارت و قرائت زيارت نام��ه، اگر به ترجمه و 

ش��رحش توجه کنيم، معرفت ما زياد مي شود. و اين عالوه بر ثواب و فيضي است که عرض 

کردم، هم ما و هم آنها مي بريم.

مس��ألة زيارت در مکتب ما کالس درس توحيد، واليت، و آش��نايي با رس��ول خدا9 و 

ائمة هدي اس��ت. ما در زيارت امام حس��ين7 به ايش��ان عرض مي کنيم که آقا براي تجديد 

ميثاق آمديم. يعني ما با ش��ما پيمان داريم، ما با پيغمبر9 و با خدا پيمان داريم، ما بناس��ت 

متدّين باشيم، ما بناست دين دار باشيم، بناست وفادار باشيم. اين بين ما عرفّيت دارد، هر سال 

مي ش��نويد که مس��ئوالن و غير مس��ئوالن، کنار قبر امام اّمت براي تجديد ميثاق مي روند. اگر 

بناست به شخصي وفادار باشيم، بايد به امام حسين7 وفادار باشيم، اصاًل هدف از زيارت اين 

اس��ت که ما بيش��تر شناخت پيدا کنيم و يادمان باشد که ما شيعة امام حسين7 هستيم و بايد 

حرف هاي او را عمل کنيم. يادمان باشد که ما خودمان را شيعة اميرمؤمنان7 مي دانيم و بايد 

آنچه اميرمؤمنان7 مي خواهد را عمل کنيم. اين زيارت رفتن عالوه بر آن ثواب ها و فيض ها، 

مي تواند براي ترّقي و تالي روحي و معنوي انسان مفيد باشد.

زيارت در سيرة علما

مکّرر ش��نيده ايد که امام اّمت در طول نزديک به 15 س��ال که در نجف اش��رف بود، غير 

از اوقاتي که بيمار بوده يا نجف نبوده، هر ش��ب به حرم مي رفته و هر ش��ب زيارت جامعه 

مي خوانده اس��ت. اين براي چيس��ت؟ براي اين که خودش را نيازمند مي داند، براي اين که با 
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خواندن همان زيارت تعالي و ترّقي مي يابد. اگر مراجع تقليد قم را نيز در نظر بگيريد، به همين 

نتيجه مي رسيد. بنده خودم مي ديدم که آيت اهلل العظمي گلپايگاني نماز صبح را که در باالسر 

حرم حضرت معصومه3 مي خواندند پارچه اي در دست ش��ان بود که کنار حرم مي انداختند 

و رويش مي نشس��تند مش��غول عبادت بودند. يا  آيت اهلل العمظي اراکي از خانه به قصد نماز 

در ح��رم مطه��ر مي آمد. ظهرها نماز خيلي خلوت بود و چند نفري بودند که به ايش��ان اقتدا 

مي کردند، بعد از نماز حتمًا مقّيد بود کنار ضريح برود و زيارت کند.

اي��ن زيارت رفتن ش��يعيان، علما و بزرگان م��ا و حتي زيارت خود ائم��ه براي ما درس 

اس��ت؛ وقتي امام صادق7 به زيارت اميرمؤمنان7 مي آيد، وقتي امام س��ّجاد7 به زيارت 

اميرمؤمنان7 مي رود، نمي ش��ود اين زيارت را س��طحي گرفت. حاال جاهلي حرفي مي زند، 

چند وّهابي از روي ناداني و جهالت يک حرفي مي زنند، اين مالک نيست/ اگر بناست مکتب 

اهل بيت: زنده شود، يکي از راه هايش همين زيارت است. هر مقدار که مي توانيم اين مهم 

را ترويج دهيم. پس کسي بگويد زيارت رفتن بدعت است حرف صد در صد باطلي است.
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