شرايط و موانع تأثيرگذاري زيارت
غالمرضا رضايي٭

چکيده

زيارت قبور اولياي الهي ،بهويژه مراقد مطهر پيامبر اکرم 9و اهل بيت عصمت و طهارت ،:از
جمله وظائف مورد تأکيد شارع مقدس است .اين عمل مستحب ،پاداش ،آثار و برکات فردي و اجتماعي ،و
دنيوي و اخروي فراوان و شگرفي دارد.
اثربخشي زيارت و بهرهمندي از پاداش و آثار زيارت ،بهسان ساير عبادات ،بر رعايت شرايط و رفع
موانعي خاص متوقف است.
تحصيل معرفت و طهارت ،قصد قربت ،هزينه حالل ،توجه به حضور مزور ،آمادگي روحي و عاطفي،
رعايت تقواي الهي و رعايت آداب زيارت ،از جمله شرايط الزم براي تأثيرگذاري زيارت است؛ چنانکه
پرخوري و شکمچراني ،کسالت و بيحوصلگي ،غرور و خودپسندي ،آميختگي زيارت با خرافات ،مبالغه
كردن در اوصاف پيامبران و اولياى الهى بهگونهاي كه به اعتقاد الوهيت آنان منجر شود ،از جمله موانع
اثربخشي زيارت است.
اين مقاله پس از تبيين چيستي زيارت و اشاره به نمونهاي از آثار و پاداشهاي آن ،به بررسي و تحليل
شرايط و موانع مزبور ميپردازد.
واژگان کليدي :اهل بيت ،:زيارت ،مراقد ،موانع ،شرايط ،اثربخشي

٭ .دانشآموخته سطح 4مرکز تخصصي کالم حوزه علميه قم و سرپرست معاونت پژوهش پژوهشکده حج و زيارت.
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مقدمه
از جمله دســتورهاي عبادي خداي متعال که از طريق رسول خدا 9و ائمه معصومين :به
ما رســيده ،زيارت مزار اولياي الهــي ،بهويژه مراقد مطهر پيامبر اکرم 9و اهل بيت عصمت
و طهارت :اســت .اين عبادت مستحب ،حاوي پاداش ،آثار و برکات فردي و اجتماعي ،و
دنيوي و اخري فراوان و شــگرفي است و به دليل جايگاه مهمي که در فرهنگ شيعه دارد ،از
نمادهاي شيعيان شناخته ميشود.
بر اســاس برخي آيات قرآن ،زيارت قبور در زمان پيامبر 9ميان مســلمانان مرسوم بوده
است .در آيه  ۸۴سوره توبه به ماجراي منع نمازگزاردن پيامبر 9بر جنازه منافقان و دعا کردن
براي آنان و ايستادن در کنار قبرهايشان اشاره شده است:

َ ُ َ ّ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ ً َ َ ُ ْ َ َ ْ َّ ُ َ َ
ُ
به ِ إِنه ْم کف ُروا بِاهللِ َو َرس ِ
ــولِ
{و التص ِل ع أح ٍد مِنهم مات أبدا و التقم ع ق ِ
ُ
ُ
ُ
َو ماتوا َو ه ْم فا ِسقون}.
بر مرده هيچ يک از آنان نماز مخوان و بر کنار قبرش ،نايســت؛ زيرا آنها به خدا و
رسولش کافر شدند و در حالي که فاسق بودند ،از دنيا رفتند.

منابع تاريخي نيز نشان ميدهد که مسلمانان همواره به زيارت قبور بزرگان ديني ميرفتهاند.
مرقد پيامبر اکرم 9از همان زمان تاکنون زيارتگاه مسلمانان بوده است.
از آنجا که درک پاداش ،آثار و برکات هر عبادتي بر رعايت شرايط و رفع موانع آن متوقف
است ،قطعًا درک پاداش ،آثار و برکاتي که براي زيارت مراقد مطهر پيامبر اکرم 9و اهل بيت
عصمت و طهارت :وعده داده شده نيز به رعايت شرايط و رفع موانع آنها بستگي دارد .در
اين نوشــتار ،پس از بيان معناي زيارت و برشمردن برخي آثار و برکات آن ،پارهاي از شرايط
و موانع زيارت ،بررسي و تحليل شده است.
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ت
معناي زيار 
واژه «زيارت» از « َزور» گرفته شده است .در کتاب معجم مقاييس اللغه آمده است:

ِ
احدٌ يدُ ُّل َع َل ا َْلي ِل َوا ْل ُعدُ ِ
ول َو ِم َن ا ْل َب ِ
اب :الزَّائِ ُرِ ،لَ َّن ُه إِ َذا ز ََار َك
ْ
الر ُاء َأ ْص ٌل َو َ
َّاء َوا ْل َو ُاو َو َّ
الز ُ

َف َقدْ َعدَ َل َع ْن غ ْ ِ
َي َك (ابن فارس1399 ،ق ،ج ،3ص.)36

اين واژه که از حروف «ز»« ،و» و «ر» تشــکيل شده ،بر تمايل و عدول داللت دارد و
واژه زائر نيز از همين مقوله است؛ چراکه وقتي به زيارت ديگري ميروي ،به سوي
او تمايل يافتهاي و از ديگران عدول کردهاي.

زائري که به آستانبوســي و زيارت رسول خدا 9يا امام معصوم 7شرفياب ميشود ،در
واقع به حضرتش ميل کرده و خود را با تمام وجود در محضر آن حضرت ديده و از ماسواي
آن بزرگوار عدول و اعراض کرده است.
زوارك» (مجلســي1403 ،ق ،ج،81
در دعايي از امام باقر 7آمده اســت:
«اللهم اجعلني من ّ
َّ

ص)377؛ «خدايا ،مرا از زائران خود قرار بده»؛ اما با توجه به اينکه خداي تعالي جسم نيست
تا مکاني خاص و جهتي معين داشته باشد ،عبارت مزبور به اين معناست« :خدايا ،مرا آن چنان
قرار بده که فقط به تو تمايل و توجه داشــته باشم» .وقتي انسان به خدا تمايل يافت ،در واقع
از ماسواي حضرت باري تعالي اعراض و عدول کرده است.
ازاينرو در تعريف اصطالحي زيارت گفته شده« :الزيارة عبارة عن حضور الزائر لدى املزور»

(سبحاني1428 ،ق ،ج ،4ص)261؛ «حقيقت زيارت ،حضور يافتن زائر نزد زيارت شونده است»؛
يعني در واقع زيارت کننده ،خودش را در محضر مزور احســاس کند؛ به بيان ديگر زيارت،
تمايلي اســت كه در آن ،افزون بر ميل و حركت حسي ،قلب هم گرايش جدي پيدا کند و با
اكرام و تعظيم قلبي مزور و انس روحي با او همراه باشد (طريحي1375 ،ش ،ج ،3ص.)320
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آثار و فوايد زيارت
زيارت داراي اقســامي اســت که هــر يک فوايد منحصــر به فــردي دارد؛ مث ً
ال زيارت

خانه خدا فلســفه و آثار ويژهاي دارد که در کتابهاي مربوط به آن مفص ً
ال بيان شــده است
(حر عاملي1409 ،ق ،ابواب حج ،ج.)13 -11

زيارت مؤمنان و قبور آنان هم رابطهاي دو سويه است که هم براي زائر و هم براي شخص
زيارت شــونده داراي برکات و فوايدي است .عالوه بر ثواب فراوان ديدار مؤمن ،در روايات
مختلف تأکيد شــده که صاحب قبر متوجه حضور زائرانش ميشود و از حضور آنان خشنود
ميگردد (مجلسي1403 ،ق ،ج ،6ص .)256از فوايد ديگر زيارت قبور مؤمنان ميتوان به ياد مرگ
افتادن ،عبرت گرفتن و آماده شدن براي اصالح گذشته اشاره کرد (همان جا).

افــزون بر ايــن در روايات فراوان بــراي زيارت پيامبر اکــرم 9و اهل بيت عصمت و
طهارت :پاداشها ،آثار و برکات فراوان و بينظيري بيان شده است که در اينجا تنها به ذکر
عناوين آنها بسنده ميکنيم:
 .1اســتجابت دعا؛  .2استغفار اهل بيت :براي زائران؛  .3آرامش؛  .4آمرزش گناهان؛ .5
برابري با حج؛  .6برآورده شــدن حاجات؛  .7دفع پريشاني؛  .8برکت در روزي و طول عمر؛
 .9تجلي خدا؛  .10ثبت شــدن نام زائر در اعلي عليين؛  .11ثواب مجاهدان و شــهيدان؛ .12
حفاظت از زائر در دنيا و آخرت؛  .13خيرخواهي خداوند؛  .14در امان خدا بودن؛  .15مشمول
دعاي معصومين شــدن؛  .16رهايي از شدايد قيامت؛  .17رهايي از آتش جهنم؛  .18زائر خدا
محســوب شدن؛  .19سعادت؛  .20شادي دل اهل بيت:؛  .21شفاعت؛  .22عنايت و توجه
اهل بيت:؛  .23غرق شــدن در رحمت الهي؛  .24قــرار گرفتن در جوار اهل بيت :در
بهشت؛  .25محسوب نشدن ايام زيارت از عمر زائر؛  .26يافتن موقعيت خاص در قيامت؛ .27
نجات و فريادرســي؛  .28نشاط و شادابي؛  .29وعده بهشت؛  .30استغفار فرشتگان براي زائر
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(کليني1407 ،ق ،ج ،4ص607 -580؛ ابن قولويه1356 ،ش ،ص216 -168؛ مجلسي1403 ،ق ،ج،97
ص 139و ج ،99ص.)268

زيــارت اهل بيت ،:افزون بر پاداشهاي ياد شــده ،کارکردهاي مختلفي نيز در زندگي
فردي و اجتماعي انسان دارد.

کارکردهاي تربيتي ،اجتماعي و سياسي زيارت
 .1افزايش معرفت زائر و آموختن معارف ديني از خالل زيارتنامهها؛
 .2آشنايي با مقام امامان و تحکيم رابطه واليي انسان با اولياي خدا؛
 .3ارائه الگويي مناسب به جامعه؛
 .4زمينهسازي فضاي مذهبي حرمهاي امامان و مزارها براي ترک گناهان و کسب فضائل؛
 .5زنــده نگه داشــتن و تقويت روح جمعي و هويت شــيعي و نيز اســتمرار مبارزات
ائمه اطهار :در ميان امت؛
 .6حفظ اميد شيعيان در اوضاع سخت و طاقتفرسا؛
 .7زنده نگه داشتن روحيه دالوري و شجاعت در افراد و رواج و ادامه آن؛
 .8ترويــج روحيه حقطلبي و عدالتخواهي و تأکيد بــر احقاق حق و اجراي عدالت به
عنوان مهمترين آرمان شــيعه (اين کارکرد را از خالل مضمون زيارتنامهها به روشني ميتوان
دريافت)؛
 .9احياي روحيه انتقام از ستمکاران با تبيين ظلمهايي که بر ائمه شيعه :و پيروان آنها در
طول تاريخ رفته است؛
 .10توجه به جامعه و حکومت آرماني که امام زمان ،/پس از ظهور خود ،آن را تشکيل
خواهد داد (ويکي شيعه ،زيارت)؛
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 .11تحکيم توحيد و خداشناسي و به موازات آن ،شناخت جايگاه نبوت و امامت و واليت،
و فزوني اعتقاد به معاد و شفاعت؛
 .12افزايش احســاس اصالت فرهنگي ،خودباوري مکتبــي ،هويتيابي و الگوپذيري از
شخصيتهاي پاک تاريخي؛
ي و زشتي؛
 .13تحول روحي ،توفيق توبه و رهايي از سقوط در گرداب گناه و بدبخت 
 .14تجديد عهد با محور توحيد و امامت پيشوايان دين و نيز استوار ماندن در کششهاي
مختلف زندگي؛
 .15بر طرف شدن غمها و تخليه شدن عقدههاي روحي؛
 .16نمادي از قدرت و عظمت و نيز عامل وحدت ديني و ملي و برطرف کننده اختالفها
و کدورتها؛
 .17زمينهسازي پاکي و کاهش جرايم و آسيبهاي اجتماعي؛
 .18فراهم آمدن زمينهاي مناسب براي توسعه اقتصادي ،بهويژه توليد کاالهاي فرهنگي؛
 .19عاملي براي انفاقها و رفع فقر و محروميتها؛
 .20تبديل شــدن زيارتگاهها بــه مراکز فرهنگي و حوزههاي علميــه؛ چنانکه در کنار مزار
رســول خدا 9اين کار انجام شــد و در زمان امام باقر 7و امام صادق 7هزاران دانشجو از
سراسر بالد اسالمي گرد ميآمدند و علوم اسالمي را فرا ميگرفتند .بيدارگريهاي فاطمه زهرا3

نيز از کنار قبر پيامبر 9آغاز شد (ايراني ،فرهنگ زيارت ،فروردين  ،1388ص.)5-1

شرايط تأثيرگذاري زيارت
بــراي اينکه زائــر به درک اين پاداشها و آثار و کارکردهــا ،که در پرتو زيارت اهل بيت
عصمت و طهارت :حاصل ميشــود برسد ،ضرورت دارد که قبل از زيارت و در حين و
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پس از آن ،شــرايط اوليهاي را در خــود ايجاد کند و همچنين عواملي را که مانع تأثيرگذاري
زيارتاند ،از خود دور ســازد .در اينجا در حد امکان ،نخســت به بررســي و تحليل شرايط
تأثيرگذاري ،و سپس به بيان موانع آن ميپردازيم.
 .1رعايت آداب زيارت

مقصود از آداب زيارت در اينجا ،همان شــرايط ظاهري عمل است .آداب تشرف به حرم
مطهر معصومين :و زيارت قبور مطهر آنان ،عبارتاند از:
 .1غســل زيارت؛  .2با وضو بودن؛  .3پوشــيدن لباسهاي تميز و ترجيحًا سفيد؛  .4عطر
زدن؛  .5با آرامش و وقار حركت كردن و گامها را كوتاه برداشتن؛  .6مشغول بودن به ذكر ،به
خصوص ذكر «اهلل اكبر» و «الحمد هلل» در حال رفتن به زيارت؛  .7صدقه دادن؛  .8خواندن اذن
دخول و اجازه گرفتن براي ورود به حرم؛  .9بوسيدن آستانه و درگاه حرم؛  .10وارد شدن به
حرم با پاي راست؛  .12نزديك قبر رفتن ،به طوري كه بتوان خود را به ضريح چسباند؛.13 1
ايستادن در حال زيارت؛  .14تكبير گفتن وقتي قبر مطهر را ميبيند؛  .15خواندن زيارتنامههايي
كه از معصومين :رســيده است؛  .16آهســته زيارت خواندن؛  .17خواندن دو ركعت نماز
زيارت ،پس از زيارت و هديه کردن آن به صاحب مزار؛  .18در زيارت معصومين :مستحب
اســت پشت به قبله و رو به قبر زيارت بخواند؛  .19خواندن دعا و قرآن و هديه کردن ثواب
آن به صاحب مزار؛  .20توبه از گناهان؛  .21پرهيز از سخنان ناشايست و لغو و بيهوده و امور
 .1گفتني است رعايت اين ادب و استحباب آن در جايي است که ازدحام جمعيت نباشد و عمل به آن مزاحمتي
براي ديگران نداشته باشد و سبب اختالط با نامحرم نگردد ،يا حال معنوي زائر را به هم نزند .چه بسا يک
کار مستحب ،در شرايطي به امر غير مطلوب تبديل ميگردد؛ مثل بوسيدن حجراالسود که در شرايط خلوت

و عادي ،بسيار پسنديده است؛ ولي در ازدحام جمعيت بوسيدن يا لمس آن به قيمت له کردن و اذيت و آزار
ديگران ،روا نيست .در صورت ازدحام در حرمها ،بهتر است انسان کناري بايستد و با فاصله و حالت آرامش

خود و راحتي ديگران ،زيارتنامه را بخواند و اين تصور را که «اگر دستم به ضريح نرسد ،زيارتم قبول نيست»،
از ذهن خود بيرون کند.
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دنيايــي در آن اماكن مقدس؛  .22بيرون رفتن از حرم (به ويژه اطراف ضريح) پس از زيارت،
تا جا براي ديگران باشد و از زيارت ملول نشود و شوق زيارت همچنان در دلش زنده بماند؛
 .23زيارت وداع و خداحافظــي؛  .24تعظيم خدمتكاران و نگاهبانان آن مقام (ر.ک :جزيري
و ديگران ،1419 ،ج ،1ص697؛ فالحزاده1386 ،ش ،ص38 -37؛ محدثي1386 ،ش ،ص.)86 -72

آداب زيارت ،درآمدي براي درك بايسته و شايستة خود زيارت است؛ پيشآهنگ عجز و نياز
زائر است؛ بار عام و نيز ورودگاه خلوتيان خاص و خاصالخاص است؛ ايجاد سنخيت و انتقال
از ظاهر خودي به ظاهر خدايي اســت .آ ن كه از گذار آداب زيارت ،شايســته نگذرد ،از فيض

رب ،محروم ميماند و در گلستان دِ ِهش ،باد به دست ميميرد (نشر مشعر ،1387 ،ج ،1ص.)88

اگر كسي به شيفته مالقات امام مهدي /بگويد« :آماده شويد ميخواهم شما را خدمت
امام زمان /ببرم» ،او چه حالي پيدا ميكند؟ اگر آن حالت هنگام زيارت در ما ايجاد شود،
اگر در قدمها ،نگاهها ،كلمات و  ...خودمان در هنگام ورود به بقعه مبارك معصومان ،:دقت
كنيم ،اگر اين احســاس در ما ايجاد شود كه زيارت شونده ،صداي ما را ،سالم ما را ،وداع ما
را ميشــنود و پاســخ ميدهد 1،قطعًا حال ديگري در زيارت خواهيم داشت و برکات و آثار
وافري درک خواهيم کرد.
 .2تحصيل معرفت

کســي که به چشمه آبي ميرود ،به اندازه ظرفي که همراه دارد ،از آن چشمه بهره ميگيرد
و زائري که به زيارت امام 7ميآيد ،به اندازه شناخت و معرفتي که دارد ،از زيارت خويش
سود ميبرد .پس پيش از هر چيز بايد سطح شناخت و آگاهي خود را درباره امام 7باال ببريم
و قبل از ورود به ميهماني ،صاحب خانه ،خصوصيات اخالقي و رفتاري او ،و نيز انتظارات و
خواستههاي وي را بشناسيم.
ون َكالمِي َو يَ ُر ُّد َ
« .1يَ َر ْو َن َم َقامِي َو يَ ْس َم ُع َ
ون َسالمِي» (کفعمي1418 ،ق ،ص.)276
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معرفت در زيارت ،مانند خاک خوب براي رشــد گياه اســت؛ يعني هر چند همه عناصر
الزم براي رشد ،در دانه نهفته باشد ،تا در خاک حاصلخيز قرار نگيرد ،شکوفا نميشود .وقتي
در دلمان از شــناخت امام 7اثري نباشــد و در زيارت فقط به ظاهر آن بسنده کنيم ،چندان
تأثيري در دل و جانِمان ايجاد نميکند؛ حتي اگر ســاعتها به خواندن زيارتنامهها و اعمال

مستحبي بگذرانيم.
لزوم معرفت امام معصوم 7و آگاهي از منزلت او در بسياري از روايات ،سفارش و تأکيد

شده است؛ مث ً
ال از امام كاظم 7روايت شده است که فرمود:

 ...فمن زاره مســل ًام ألمره عارف ًا بح ّقه كان عند اهلل جل و عز كشــهداء بدر (مجلسي،
1403ق ،ج ،99ص.)41
هر كس او (امام رضا )7را زيارت كند ،در حالي كه تسليم امر او و عارف به حقش
باشد ،در پيشگاه الهي از منزلت شهداي بدر 1برخوردار است.

در حديث ديگر درباره زيارت سيدالشهدا 7آمده است:

َم ْن َأتَى ُْ
ي َع ِارف ًا بِ َح ِّق ِه َغ َف َر اهلل َل ُه َما َت َقدَّ َم ِم ْن َذ ْنبِ ِه َو َما ت ََأخَّ َر (ابن قولويه1356 ،ش ،ص.)138
ال َس ْ َ
هر كس ،نزد مزار سيدالشهدا ،7با معرفت به حق آن حضرت ،حاضر شود ،خداوند
گناهان گذشته و آيندهاش را بيامرزد.

در خصوص زيارت حضرت معصومه 3نيز آمده اســت کســي که او را زيارت کند در

حالي که به او معرفت داشته باشد ،بهشت بر او واجب ميشود .امام رضا 7فرمود« :يا سعد

عندكم لنا قرب قلت جعلت فداك قرب فاطمة بنت موســى7؟ قال :نعــم من زارها عارفا بحقها فله
اجلنة» (مجلسي1403 ،ق ،ح ،99ص.)266

 .1جنگ بدر ،نخستين جنگ رسمي مسلمانان با مشركان بود .در اين جنگ ،مشركان در كمال قدرت ،و مسلمانان در
قلت ِع ّده و ُع ّده قرار داشتند و پيروزي يا شكست در آن ،تأثيري شگرف در سرنوشت اسالم و مسلمانان داشت
و شركت صادقانه در آن ،از صداقت در ايمان حكايت ميكرد .ازاينرو ،عنوان «بدريون» عنواني پرافتخار براي
شركت كنندگان در آن جنگ بود و در برخي موارد ،معيار سنجش اعمال ،مقايسه آن با شركت در جنگ بدر بود.
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بنابراين ضرورت دارد قبل از رفتن به اماکن مقدس و زيارت بزرگان ،کسب معرفت کنيم
تا در هنگام زيارت ،همچون غريبهاي که ســرزده به ديدار کســي ميرود و چندان تحويلش
نميگيرند ،به زيارت نرويم .بلکه با مطالعه در زندگينامه و آثار آن بزرگان و انس با زيارتنامهها
و شرکت در مجالس ديني و هر چيز ديگري که ميتواند معرفت ما را افزايش دهد ،آمادگي
الزم را کسب کنيم و عازم زيارت شويم.
البته بديهي اســت که منظور از معرفت امام ،معرفت آن بزرگواران در حد ظرفيت اندک و
محدود ما انســانهاي غير معصوم است؛ وگرنه شناخت کامل و جامع امام معصوم 7براي
هيچکس ،جز معصوم ،7امکانپذير نيســت .از سوي ديگر منظور از شناخت امام ،7تنها
شناخت ابتدايي يا شناسنامهاي نيست .اينکه نام امام چيست؟ فرزند کيست؟ در چه سالي به
دنيا آمده؟ در چه ســالي و چگونه به شهادت رسيده ...؟ را هر مطالعه کنندهاي ميتواند بداند
و هر محقق و مورخي ،بيش از ديگران ،اطالعات به دست ميآورد؛ هر چند کافر باشد .بلکه
کمترين مرتبه معرفت براي تأثيرگذار بودن زيارت ،اين است که:
اوالً بدانيم او واســطه فيض اســت؛ در همه زواياي زندگي ما حضور دارد؛ گرهگشــاي
مشکالت انسان و خليف ه الهي است و بهترين زيارتنامهاي كه اين شناخت را در حد اعلي به
ما ميدهد ،زيارت جامعه كبيره است؛
ثانيًا الگو قرار دادن امام در تمامي حركات و سكنات زندگي .نه جلوتر از آنها حركت كنيم
تا گمراه شويم و نه از آنها عقب بمانيم تا طعمه گرگهاي هوا و هوس شويم .بلكه قدمبهقدم
پشت سر آنها حركت كنيم:
فالراغــب عنكم مارق و الالزم لكم الحق و املقرص يف حقكم زاهق (شــيخ صدوق،
1413ق ،ج ،2ص.)612
روي گردان از [راه و روش] شــما ،از دين خارج شده است و همراه با شما[ ،به شما]
پيوسته است و مسامحه كننده در حقّ شما ،نابود است.
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آيتاهلل جوادي آملي درباره راز تأکيد بر زيارت با معرفت فرموده است:
ســر اينكه توصيه كردهاند زيارت زائر با معرفت باشد ،آن است كه آنچه مايه كمال
زيارت ميگردد ،معرفت و شــناخت مقام و موقعيت مزور است ،نه اعمالي بيروح
و همراه با غفلت؛ همانند بوســيدن ِصرف و ناآگاهانه ضريح يا در و ديوار ،گردش

كوركورانه در اطراف ضريح ،تماشــاي آثار هنري ،شــمارش ستونها ،چراغها،
شمعدانها ،درها ،پنجرهها و . ...اين كارها ،به سياحت شباهت بيشتري دارد تا زيارت.
ثوابهاي اخروي و آثار دنيوي كه در روايات آمده ،بر زيارت واقعي مترتب است؛
يعني جايي كه ارتباط قلبي با مزور برقرار شــود و منشأ تحول در زائر گردد ،نه بر
سياحت و زيارت جسمي و صوري (جوادي آملي1389 ،ش ،ج ،1ص.)43

نکته مهمي که بايد در اينجا تذکر داده شود اينکه شايسته است قبل از معرفت امام ،نخست
خود را بشناسيم؛ قوتها و ضعفهاي خودمان را بدانيم؛ نيازمنديهاي خود را با تمام وجود
درک کنيم؛ نيازهايي که فقط به آب و نان و شــفاي جســم و خواســتههاي دنيوي خالصه
نميشود .اينجا جايي است که بايد افقهاي روبهروي خود را ببينيم و چشمانداز ملکوتي رشد
و کمال خود را تصور کنيم (آداب زيارت.)rasekhoon.net ،
 .3قصد تقرب

زيارت ،نوعي عبادت ،و موجب تقرب به خداست .ازاينرو زائر بايد نيت خود را خالص
كند؛ چون روح عبادت ،نيت است و عبادت بدون نيت ،جسد بيروح است .عالمه حلي= در
كتاب شــريف تذكرة الفقهاء در مقدمه بحث مزار ميفرمايد« :در همه زيارات ،نيت (قربة الي

ّ
الل) شرط است؛ زيرا زيارت ،عبادت است» (حلي ،بيتا ،ج ،8ص.)449

زائر بايد پيش از سفر ،به حقيقت نيت خود توجه داشته باشد .هر عبادتي که با نيت صادقانه
و براي خدا انجام گيرد ،عبادت واقعي به شمار ميآيد و شايستة قبولي درگاه حق ،و مستوجب
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پاداشــي عظيم اســت .عبادت ،اگر خالصانه و به قصد فرمان بردن از حق صورت گيرد ،به
تکليف عمل شده ،و اگر غير از اين باشد ،زحمتي بيمزد است و مقبول حق نخواهد بود و در
نهايت ،در پروندة عمل به عنوان اداي تکليف ثبت نميشود و به فرمودة قرآن بر باد ميرود:
َ ُ ْ َ َ َ َ َْ ُ َ ً َُْ ً
َ َ ْ
{و قدِمنا إِىل ما ع ِملوا مِن عم ٍل فجعلناه ه
باء منثورا} (فرقان.)23 :

و ما هر عملي را که به عنوان عمل خير انجام دادهاند ،حسابرسي ميکنيم.پس همة آنها
را [که به نيت غيرخالصانه و به ريا و خودنمايي انجام گرفته] ،غباري پراکنده ميسازيم.

درباره حج مردم آخرالزمان از رسول خدا 9روايت شده است که فرمود:
يأيت عــى الناس زمان يكون فيه حج امللوك نزهة و حج األغنياء جتارة و حج املســاكني

مسألة (حر عاملي1409 ،ق ،ج ،11ص.)60

بر مردم ،زماني فرا خواهد رسيد که در آن زمان ،حج پادشاهان تفريح و خوشگذراني،
حج ثروتمندان تجارت ،و حج نيازمندان گدايي و درخواست کمک است.

درباره نقش اخالص در قبولي و تأثيرگذاري عبادات ،در روايات آمده اســت که خداوند
متعال ميفرمايد:

يك َف َم ْن َع ِم َل ِل َو لِغ ِ
َريي َف ُه َو َل ِ ْن َع ِم َل ُه غ ِ
َأنَا َخ ُري َ ِ
َريي (برقي1371 ،ق ،ج ،1ص.)252
ش ٍ

من بهترين شريکم .هر کس در عملي ،ديگري را با من شريک کند ،من همه عمل را
به شريک خود واگذار ميکنم [بنابراين ،پاداش عمل را نيز از او طلب کند].

بنابرايــن اگر زائر انتظــار دارد به آثار و برکات و پاداشهاي زيارت بهطور کامل دســت
يابد ،نبايد هدف او از زيارت ،اموري از قبيل ســياحت ،تجارت ،استراحت ،تماشاي مملکت
ديگر ،تفاخر و مانند آن باشد؛ بلکه بايد نيت خود را براي خدا خالص کند و آن را به هواي
نفــس آلوده نگرداند و در اين زمينه الگوي خود را اهل بيت :قرار دهد که در عبادت ،جز
«وجه اهلل» نظري نداشتند:
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ُ ُ ً
ْ
ُ ُ ْ ُ
َّ ُ ْ ُ ُ
ك ْم َج ً
{إِنما نط ِعمك ْم ل َِوج ِه اهللِ ال ن ِريد مِن
زاء َوال شكورا} (انسان.)9 :
[گويند ]:ما فقط براي خشنودي خداست كه به شما ميخورانيم و پاداش و سپاسي از
شما نميخواهيم.
 .4هزينه حالل

کســي که قصد زيارت دارد ،بايد هزينه آن را از مال حالل و پاک بپردازد؛ يعني مالي که
از طريق کسب مشــروع و زحمت و کوشش صحيح به دست آمده باشد و حتي ذرهاي مال
حق ارث ديگران ،اختالس ،و مال به دست آمده از راه
غصبي ،رشوه ،دزدي ،ربا ،کمفروشيّ ،
فتنهگري و فساد در آن نباشد و خمس و زکات و حقوق واجب و شرعي آن را پرداخته باشد؛
زيرا اگر در ســفر زيارت ،ذرهاي مال حرام در ميان اموال زائر باشد ،يقينًا مانع از قبولي است
(انصاريان1387 ،ش ،ص.)19
امام صادق 7در اينباره فرموده است:
ك و ال سعديك و إن كان
إذا اكتسب الرجل ماال من غري حله ثم حج فلبى نودي ال لبي 
من حله فلبى نودي لبيك و سعديك (کليني1407 ،ق ،ج ،5ص.)124

اگر انسان مال حرامي به دست آورد و با آن به زيارت خانه خدا رود و لبيك بگويد،
[در جوابش] ندا آيد« :ال لبيك و ال ســعديك» ،و اگر از راه حالل به دست آورده
باشد ،ندا آيد« :لبيك و سعديك».

امام صــادق 7اين مطلب را در مــورد زيارت خانه خدا فرموده اســت؛ ولي تأثير مال
نامشروع را در بيارزش کردن عمل ،نشان ميدهد و در اين جهت بين زيارت بيت اهلل الحرام
و زيارت مراقد مطهر رســول خدا 9و ائمه معصومين :تفاوتي وجود ندارد؛ زيرا چنانکه
پيشتر اشاره شد ،زيارت ،به طور مطلق ،عبادت است و تحقق عبادت مشروط به قصد تقرب
به خداي متعال است و حصول تقرب بر تحصيل تقوا در همه ابعاد متوقف است.
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امام موســي بن جعفر 8نيز در اينباره فرموده است« :إنا أهل بيت ،حج رصورتنا و مهور

ل بيت ،:سه چيز را از پاکترين اموال خود ميپردازيم:
نسائنا و أكفاننا من طهور أموالنا»؛ «ما اه 

هزينه سفر حج ،مهريه زنان و پول کفن» (شيخ صدوق1413 ،ق ،ج ،1ص.)189

افزون بر احاديث خاص ،درباره تأثير منفي مال حرام در مطلق عبادات از رسول خدا،9
روايت شده که فرمود« :خدا را ملکي است بر بيتالمقدس که هر شب فرياد ميکند :هر کس
حرام بخورد ،مستحب و واجبي از او پذيرفته نيست» (مجلسي1403 ،ق ،ج ،100ص.)16

آن حضرت 9همچنين فرموده اســت« :عبادت كردن همــراه با خوردن مال حرام ،مانند

ِ
الر ِ
مل» (همان1403 ،ق،
ســاختن بنايي بر روي شن اســت»« :العباد ُة َ
مع أكل احلرا ِم كالبِناء عىل َّ

ج ،81ص.)258

 .5تحصيل طهارت

در آداب و رسوم آسماني ،براي تماس با هر اليه از يك حقيقت متعالي ،طهارتي متناسب،
شرط است؛ براي تماس با ظاهر ،طهارت ظاهري ،و براي تماس با باطن ،طهارت باطني .رسمًا
َ ُّ ُ َّ ْ

َّ

َ

به همه اعالم شده است{ :ال ي َمسه إِل ال ُم َطه ُرون} (واقعه)79 :؛ 1يعني ساختار و بافتار حقايق

ماورايي به گونهاي است كه جز با طهارت نميتوان بدان دست رساند ،و هر كه بام طهارتش
بيش ،نزول فرشتگان سپيدپوش و نزوالت نوراني بر آن بيشتر.

َ ُ َ َّ َ ُ
َْ ُ
َّ َّ َ ُ َ ُّ َ ُ ُ َّ ْ َ ُ َ َ َ َّ ُ َ َ ْ ْ َ
نل علي ِه ُم المالئ ِكة أل تافوا َو ال ت َزنوا
{إِن الين قالوا ربنا اهلل ثم استقاموا تت
َ
ْ َ َّ َّ ُ ْ ُ ُ َ ُ
َ ْ ُ
الن ِة اليت كنت ْم توعدون} (فصلت.)30 :
و أب ِشوا ب ِ

در حقيقت ،كســاني كه گفتند« :پروردگار ما خداســت» ،سپس ايستادگي كردند،

فرشــتگان بر آنان فرود ميآيند و ميگويند« :هان ،بيم مداريد و غمين مباشــيد ،و
به بهشتي كه وعده يافته بوديد ،شاد باشــيد»( .مجموعه مقاالت همانديشي زيارت،
1387ش ،ص.)88

 .1جز پاكشدگان بر آن دست نزنند.
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غسل ،طهارت جســمي است؛ ولي صفاي روحي و معنوي هم دارد؛ چون همراه با نيت،
ذکر خدا و دعاست و تنها شستن بدن نيست؛ مثل وضو که صرف شستن صورت و دستها
نيســت .بنابراين نورانيت و آثار معنوي و روحي آن در ســايه توجه به خدا و قصد قربت و
عبادت فراهم ميشود.
طهارت جسمي و روحي شرط ارتباط با پاکدالن و پاکجانان ،و حضور در اماکن مقدس
اســت .رعايت اين ادب در حال حيات امامان هم مورد تأکيد بوده اســت .چند نفر در مدينه
تشرف به حضور امام صادق 7داشتند .در راه يکي از اصحاب از کوچهاي بيرون آمد و
قصد ّ
به اين جمع پيوست ،در حالي که جنب بود و اينان نميدانستند .وقتي خدمت امام رسيدند و
سالم دادند ،حضرت خطاب به آن شخص فرمود« :آيا نميداني سزاوار نيست شخص جنب
به خانه انبيا وارد شــود؟» او برگشــت و بقيه به خدمت امام شرفياب شدند (مجلسي1403،ق،

ج ،97ص.)126

1

 .6توجه به حضور مزور

چنانکه در تعريف زيارت اشــاره شد ،حقيقت زيارت ،حضور زائر نزد مزور است .شرط
اثرگذاري زيارت نيز همين باور و احساس حضور است.
درباره لزوم حضور قلب در نماز ،به عنوان برجستهترين مصداق عبادت ،از پيامبر اكرم9

روايت شده است که فرمود:

اِ َّن ِمــن الص ِ
الة َلا يق َب ُل نِص ُفها َو ُثل ُثها َو ُرب ُعها َو ُخ ُســها اِ َل ال ُع ِ
رش َو اِ َّن ِمنها َلا ي َل ُّ
ف
َ َّ
ِ
الثوب َ
ك ِمن َصالتِ َ
صاحبها َو اِنَّام َل َ
کام ي َل ُّ
لت َع َل ِيه
فيرض ُب هبا َوج ُه
اخل َل ُق
ف
ك ما َاق َب َ
ُ
َ
بِ َقلبِ َ
ك (مجلسي1403 ،ق ،ج ،81ص.)260

 .1خرجنا من المدينة نريد منزل أبي عبد اهلل 7فلحقنا أبو بصير خارجا من زقاق من أزقة المدينة و هو جنب و نحن ال
علم لنا حتي دخلنا علي أبي عبد اهلل 7فسلمنا عليه فرفع رأسه إلي أبي بصير فقال له يا أبا بصير أ ما تعلم أنه ال ينبغي
للجنب أن يدخل بيوت األنبياء فرجع أبو بصير و دخلنا.
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بعضي از نمازها هست که نصف و يکسوم و يکچهارم و يکپنجم تا يکدهم آنها
پذيرفته ميشود و بعضي از نمازها هست که مانند کهنهاي ُمچاله ميشود و به صورت
صاحبش َپرت ميگردد .تنها آن قســمت از نمازت بهره توست که با دل خود بدان

رو کني.

امام باقر 7نيز فرمود:

ال ْق َب ِ
يــك بِ ْ ِ
ــب َل َ
ال َع َل َص َلتِ َ
َع َل َ
ت َع َليه (شــيخ صدوق،
ك ِمن َْها َما َأ ْق َب ْل َ
حي َس ُ
ك َفإِن ََّم ْ
1385ش ،ج ،2ص.)358

در نماز به خدا توجه داشــته باش؛ زيرا آن مقدار از نماز قبول ميشــود كه تو به آن توجه
داري.
بــا توجه به اينکه زيــارت نيز مانند نماز ،يکي از مصاديق عبادت خداي متعال بهشــمار
ميرود ،قبول و تأثيرگذاري آن ،قطعًا بر داشتن حضور قلب در آن متوقف است.
امام خميني ،1در کالمي شــيوا ،اثر شگرف حضور قلب را در مطلق عبادات ،چنين بيان
کرده است:
يكي از فوايد مه ّمه عبــادات ،كه عقل و نقل بر آن اتفاق دارند و در واقع يكي از
ي در قلب انسان اثري پديد ميآيد كه
اسرار عبادات همين است ،اينكه از هر عبادت 

در روايات به «نكته بيضاء» (نقطه سفيد و نوراني) تعبير شده است ... .اما نكته اصلي
ي حاصل
و مهم اين اســت كه تأثير عبادت و ذكر زباني بر قلب و جان انسان ،زمان 
ميشــود كه در وقت عبادت و دعا و ذكر ،قلب انســان حاضر باشد؛ يعني زبان و
قلب ،هماهنگ باشند؛ وگرنه با غفلت و نسيان قلب ،به هيچ وجه اعمال خير در روح
انســان تأثير نميگذارد و شايد به همين جهت است كه در روايت آمده ،وقتي دل
با زبان هماهنگ نباشد ،عبادت مورد توجه و قبول خدا واقع نميشود (امام خميني،
1388ش ،ج ،2ص.)28
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ايشان در ادامه ميافزايد:
الهيه ،عالوه بر آنكه خود داراي صور غيبيه بهيه ملكوتيه
اين افعال عباديه و مناسك ّ

هستند ،كه تشكيل بهشت جسماني دهند ،در روح نيز ملكات و حاالتي حاصل كنند
كه مبدأ بهشت متوسط و جنات اسمايي گردند؛  ...و اين فايده حاصل نشود در عبادات
و اين نتيجه گرفته نشود ،مگر آنكه وقت عبادت و دعا و ذكر ،قلب حاضر باشد كه
با غفلت و نســيان قلب ،به هيچ وجه اعمال خيريه را در روح تأثيري نيست و از اين
جهت ،ميبينيم كه از عبادات پنجاه ســال يا بيشتر ،در قلب ما به هيچ وجه اثري پيدا
نشده؛ بلكه به ملكات فاسده ما هر روز افزوده شده است (همان1388 ،ش ،ص.)30-29

مقام معظم رهبري (دام ظله العالي) ،درباره معناي حضور قلب در زيارت و لزوم تحصيل
آن فرموده است:
قبولي زيارت ،معنايش اين است که آن فيضي که از مالقات اين ولي خدا به مالقات

کننده ميرسد ،آن فيض به شما برسد .اين ،معناي قبولي زيارت است .اگر بخواهيد اين
فيض به شما برسد ،شرط اول اين است که با حضرت «مالقات» کنيد؛ يعني رفتنِ حرم
و آمدنِ ،صرف رفتن به يک مکان و بيرون آمدن نباشد .آنجا يک موجودي و يک

روح وااليي حضور دارد .به اين حضور توجه بکنيد؛ ولو حاال شما آن شخص زيارت
شده را ،يعني آن کسي که ميخواهيد با او مالقات کنيد ،به چشم نميبينيد؛ ليکن «به

چشم ديدن» که الزم ه مالقات نيست؛ او هست و سخن شما را ميشنود؛ حضور شما
را ميبيند؛ شخص شما را ميبيند .با او حرف بزنيد .زيارت يعني همين مالقات (بيانات
معظم له در ديدار جمعي از پاسداران سپاه حفاظت.)farsi.khamenei.ir ،

پيغمبر اكرم 9به علي 7فرمود:
عىل ،من زارنى ىف حياتى أو بعد موتى أو زارك ىف حياتك أو بعد موتك أو زار ابنيك
يا ّ

ضمنت له يوم القيامة أن ُأخ ّلصه من أهواهلا و شــدائدها حتّى
ىف حياهتام أو بعد موهتام
ُ
صيه معى ىف درجتى (کليني1407 ،ق ،ج ،4ص.)579
ُأ ّ
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اي علي ،هر کس مرا در زمان حيات يا مرگم زيارت کند يا تو و فرزندانت را در زمان
حيات يا پس از مرگ زيارت کند ،من ضمانت ميکنم که او را از اهوال و شدايد روز
قيامت نجات دهم تا آنکه او را همدرجه خودم گردانم.

آيتاهلل جوادي آملي در مقام نتيجهگيري از اين روايت فرموده است:
ايــن روايت و امثــال آن نشــان ميدهد كه حيــات و مرگ پيامبــر اكرم 9و
امامان معصوم :يكســان است؛ زيرا زيارت دوران حيات و مرگ ،اجر و آثار يكسان
دارد .از اين جهت ،الزم است كه زائر به گونهاي در حرم شريف آنان حضور پيدا كند كه
اگر زنده ميبودند در كنارشان حضور پيدا ميكرد (جوادي آملي1389 ،ش ،ج ،1ص.)26
 .7ايجاد آمادگي روحي و عاطفي

برخي اعمال ،زمينه روحي زائر را براي زيارت و اثرپذيري از آن آماده ميســازد؛ از جمله
کمک به نيازمندان و ياري رســاندن به ديگر زائــران .يکي از راههاي ايجاد آمادگي روحي و
معنوي براي کســاني که به صورت گروهي و کارواني به زيارت ميروند ،ياري رســاندن به
همراهان و فراهم آوردن زمينه آسايش و زيارت براي آنان است.
رســول خدا 9درباره تأثير خدمترساني به مسافران و همراهان بر ايجاد زمينه روحي و
عاطفي در انسان ،فرموده است:
من أعان مؤمنا مســافرا نفس اهلل عنه ثالثا و سبعني كربة و أجاره يف الدنيا من اهلم و
الغم و نفس عنه كربه العظيم قيل يا رســول اهلل و ما كربه العظيم قال حيث يغشــى
بأنفاسهم (برقي1371 ،ق ،ج ،2ص)362.

هر کس مســافري مؤمن را ياري رســاند ،خداوند  73گرفتاري را از او برميدارد و
در دنيا وي را از غم و اندوه محفوظ خواهد داشــت و غصه بزرگ را از او برطرف
ميکندد .سؤال شد ُغصه بزرگ چيست؟ پيامبر 9پاسخ دادند :زماني است که نفس

قطع ميشود (يعني زمان مرگ و جان کندن).
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ازاينرو بزرگان دين در کمکرساني به همسفران خود بسيار جديت داشتهاند .امام صادق7
درباره سيره امام سجاد 7در سفر حج فرموده است:
حضرت ســجاد ،7هرگاه مسافرت ميرفت ،سعي ميکرد با کارواني سفر کند که
او را نشناســند و شرط ميکرد که در طول سفر ،يکي از خدمتگزاران به همسفرانش
باشد .يک بار که با افرادي ناشناس به مسافرت رفته بود ،مردي آن حضرت را ديده
و شــناخت .بعد به ديگر دوســتانش گفت« :آيا ميدانيد اين آقا که به شما خدمت
ميکند ،کيست؟» گفتند« :نه ،نميشناسيم» .آن مرد گفت« :اين شخص حضرت علي
بن الحسين 8است» .اهل کاروان که اين جمله را شنيدند و امام را شناختند ،ناگهان
از جاي خود برخاستند و دست و پاي حضرتش را بوسيدند و عرضه داشتند« :اي فرزند
رســول خدا ،آيا ميخواهي آتش جهنم ما را فراگيرد؟! اگر خداي نکرده از دست و
زبان ما خطايي سر ميزد و به شما جسارتي ميکرديم ،آيا ما تا ابد هالک نميشديم؟!
چه انگيزهاي باعث شد که شما به صورت ناشناس به ما خدمت کنيد؟» امام سجاد7
فرمود« :هنگامي که من با عدهاي آشنا به مسافرت رفتم ،آنان به خاطر رسول خدا9

بيش از استحقاقم به من خدمت کرده ،عطوفت و مهرباني نثارم کردند .به همين دليل،
به صورت ناشناس آمدم که مبادا شما نيز بيش از حد ،مرا احترام کنيد و ناشناس بودن
را بهتر ميپسندم» (حر عاملي1409 ،ق ،ج ،11ص.)430

در حاالت امام خميني= نيز نوشــتهاند که وقتي در دوره جواني همراه دوستان خود
به زيارت حضرت رضا 7مشــرف شــده بودند ،وقتي همه با هم به زيارت ميرفتند،
امام زودتر از ديگران به محل ســکونت باز ميگشــت ،اتاق را تميز ميکرد و امکانات
پذيرايي را فراهم ميآورد تا وقتي همراهان از راه ميرسند ،با نوشيدن چاي و استراحت،
خســتگي از تن آنان بيرون رود .خدمت به زائران و دوستان ائمه :به معناي خدمت
بــه خود آن حضرات ،و راه خوبي براي جلب توجه و عنايت خاص ايشــان اســت
(آداب زيارت امام رضا.)tebyan.net ،7
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 .8رعايت تقواي الهي

هر عملي که حسن فعلي داشته باشد ،يعني نفس کار خوب و پسنديده و مورد تأييد دين
الهيباشد ـ چه واجب ،مانند نماز و روزه و چه مستحب ،مانند زيارت ـ بايد حسن فاعلي
نيز داشــته باشد؛ يعني کننده کار نيز انسان درست و باتقوايي باشد تا آن عمل پذيرفته شود
و آثار آن ،مترتب گردد .اما اگر کســي تقواي الهي را رعايت نکند ،هر چند کار پسنديده
اي را انجــام دهد ،خداي متعال عمل او را نميپذيرد و مراتب و آثار آن عمل بر او مترتب
نميگردد.

ْ ُ َّ
دليل مطلب مزبور ،آيات و روايات فراوان ،از جمله آيه شريفه {إنَّما َي َت َق َّب ُل ُ
اهلل م َِن المتقني)
ِ

(مائده 1)25 :است .چنانکه مالحظه ميشود ،اين آيه به صراحت و با تأکيد «انّما» ،که بر حصر
نيز داللت دارد ،پذيرش هر عملي را به رعايت تقواي الهي منوط کرده است.
نمونه ديگر ،حديثي گرانسنگ از امير مؤمنان ،علي 7است که فرمود:

تان ال ي ْقب ُل اهللُ سبحا َنه ْالَع َ ِ
ِ
ِ
الص (تميمي آمدي1410 ،ق ،ص.)423
امل اال ِبِام َالتُّقى َو ْالخْ ُ
ُ ْ ُ ْ
ص َف ِ َ
دو خصلت است که خداوند سبحان ،اعمال نيک را مگر با آن دو خصلت نميپذيرد:

تقوا (پرهيز از گناه) و اخالص (فقط براي خدا کار کردن).

بنابراين زيارت نيز مانند ساير عبادات ،براي پذيرفته شدن و اثربخش بودن ،عالوه بر حسن
فعلي که دارد ،بايد به حســن فاعلي نيز مقرون ،و به تقواي الهي مزين گردد تا تالشي بيثمر
قلمداد نشود؛ چنانکه درباره نماز و روزه افراد رياکار و ناپرهيزگار آمده است:
الســهر
رب صائم ليــس له من صيامه ّإل اجلــوع و ّ
ّ
رب قائم ليس له من قيامه ّإل ّ
(پاينده1382 ،ش ،ص.)499

بسا روزهدار كه از روزه خود ،جز گرسنگي ،ثمري نبرد و بسا نماز شب گزار كه از

نماز خود ،جز بيداري ،سودي نگيرد.
« .1خداي تعالي قرباني را فقط از مردم باتقوا قبول ميكند».
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موانع تأثيرگذاري زيارت
پس از بررسي و تحليل شرايط اثربخشي زيارت ،به موانع آن نيز اشاره ميشود .ولي نکته

درخور توجه در اينباره اينکه رعايت نکردن شــرايط زيارت ،خود مهمترين مانع اثربخشي
زيارت اســت؛ زيرا اگر معرفت و طهارت الزم براي زيارت تحصيل نشــود ،زيارت با قصد
قربت همراه نباشد ،هزينه آن از راه حالل تأمين نگردد ،در انجام آن تقواي الهي رعايت نشود
و  ،...هر کدام از اين موارد ،بزرگترين مانع براي اثربخشي زيارت خواهند بود .افزون بر اين،

موانع ديگري نيز وجود دارد که در ادامه به تعدادي از آنها اشاره ميشود.
 .1پرخوري

آيين اسالم همه مسلمانان را بهطور عام از پُرخوري نهي ،و به اعتدال در خوردن غذا توصيه

کرده است؛ 1ولي نهي از شکمچراني و لذتجويي براي زائران مراقد مطهر ائمه معصوم،:

بهويژه زائران مرقد مطهر سيدالشهداء ،7با تأکيد شديدتري بيان شده است.
امام صادق 7فرموند:

ِ
ِ
الس َف َر فِ َيها َْ
َاروا ُْ
ال َل َو ُة َو ْالَ ْخبِ َص ُة
ال َس َ
ــن ْب َن َعل َ َ
ح ُلوا َم َع ُه ُم ُّ
َب َلغَني َأ َّن َق ْوم ًا إِ َذا ز ُ
ِ ِ
ح ُلوا َذلِ َ
ك (ابن قولويه1356 ،ش ،ص130؛ شيخ
َو َأ ْش َب ُ
ور َأح َّبائ ِه ْم َما َ َ
َاروا ُق ُب َ
اه َها َل ْو ز ُ
صدوق1413 ،ق ،ج ،2ص.)281

به من خبر رسيده است گروهي چون حسين 7را زيارت ميکنند ،سفرههايي همراه
خود ميبرند ،که انواع شيريني و حلوا و امثال آنها در آن حمل شده است ،در صورتي
2

که اگر قبور محبانشان را زيارت ميکردند ،چنين غذاهايي با خود نميبردند.

َ { .1و ُكُلوا َو ْ
ينَ} (اعراف)31 :؛ «[از نعمتهاي الهي] بخوريد و بياشاميد ،ولي
ب الْ ُم ْسرِفِ َ
ُسرُِفوا إِنَّ ُه ال يُ ِح ُّ
اش َربُوا َو ال ت ْ
اسراف نكنيد كه خداوند مسرفان را دوست نميدارد».
 .2گفتني است مسئله کراهت با خود برداشتن انواع شيريني ،تنقالت و  ،...آن گونه که از روايات استفاده ميشود،
ظاهرًا مختص زيارت سيدالشهدا 7است؛ وگرنه در مورد سفر حج و عمره و ديگر سفرهاي زيارتي ،سفارش
شده که زائران بهترين زاد و توشه را با خود بردارند (ر.ک :حر عاملي1409 ،ق ،ج ،11ص .)423نکته ديگر اينکه
بحث اينجا درباره ناپسندي پرخوري ،شکمچراني و مانند آن است که قطعًا کراهت آن عمومي است.
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امام صادق 7همچنين به يکي از اصحابشان ،که با عدهاي به زيارت سيدالشهدا 7رفتند ،فرمودند:

تَ :نعمَ .ق َالَ :تت ِ
ِ
ون لِ َذلِ َ
تَ :ن َع ْم.
ك ُس ْف َرةً؟ َق َال ُق ْل ُ
ت َْأت َ
َّخ ُذ َ
ب َأ ِب َع ْبد اهلل7؟ َق َال ُق ْل ُ َ ْ
ُون َق ْ َ
ور آ َبائِک ُْم َو ُأ َّم َهاتِک ُْم َل ْ َت ْف َع ُلوا َذلِ َ
تَ :أي َش ٍء ن َْأک ُُل؟ َق َال
كَ .ق َال ُق ْل ُ
َق َالَ :أ َما َل ْو َأتَيت ُْم ُق ُب َ
ُْ
ال ْب َز بِال َّل َب ِن (شيخ صدوق1413 ،ق ،ج ،2ص.)281
آيا به زيارت قبر اباعبداهلل 7ميرويد؟ گفت« :بله» .حضرت فرمود« :براي اين سفر،
ســفره برميداريد؟» عرض کرد« :بله» .حضرت فرمودند« :يقينًا اگر به زيارت قبور
پدران و مادرانتان ميرفتيد ،چنين نميکرديد» .عرض کرد« :پس چه چيزي بخوريم؟»
فرمودند« :شير و نان».

در روايــت ديگر امام صادق 7فرمودند« :زيارت برويد بهتر از اين اســت که به زيارت
نرويد ،و زيارت نرويد بهتر از اين اســت که به زيارت برويد» .راوي ميگويد :عرض کردم:
«کمر من را با اين کالم ،شکستيد» .حضرت فرمودند:
به خدا قسم يکي از شــما وقتي به زيارت قبر پدرش ميرود ،غمگين و اندوهناک
ميرود؛ ولي به زيارت قبر مطهر آن حضرت ميرويد ،در حالي که با خود ســفرهها
ميبريــد؟! نه ،اين طور نبايد به زيارت آن جناب برويد؛ بلکه زيارتش کنيد با حالي
1

ژوليده و غبارآلود.

از جمله علل نهي شدن انسان از پرخوري و شکمچراني ،آثار و پيامدهاي زيانبار مترتب بر
آن است؛ بهويژه از بين رفتن نورانيت ،معنويت و صفاي درون؛ چنانکه در روايات فراوان به
اين علت تصريح شده است؛ از جمله از رسول خدا 9روايت شده که فرمود:
َم ْن َق َّل ُط ْع ُم ُه َص َّح َب ْطنُ ُه َو َص َفا َق ْل ُب ُه َ ،و َم ْن َك ُث َر ُط ْع ُم ُه َســ ُق َم َب ْطنُ ُه و َق َسا َق ْل ُب ُه» (ورام،
1369ش ،ج ،1ص.)46

ت َظ ْهرِیَ .ق َ
ون َخيْ ٌر مِ ْن أَ ْن تَ ُزو ُرواَ .ق َ
ون َخيْ ٌر مِ ْن أَ ْن َل تَ ُزو ُروا َو َل تَ ُزو ُر َ
 .1تَ ُزو ُر َ
ب إِلَي
ال ُقْل ُ
تَ :ق َط ْع َ
ال :تَاهللِ إِ َّن أَ َح َد ُک ْم لَيَ ْذ َه ُ
َ
َ
ْ
ْ
ِ
ِ
َّ
الس َفرَِ .کل َحتَّي تَأتُونَ ُه ُش ْعثًا ُغبْرا (ابن قولويه1356 ،ش ،ص.)130
َقبْرِ أبِيه َکئيبًا َحزِينًا َو تَأتُونَ ُه أنْت ْ
ُم بِ ُّ
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آن كه غذا كم خو َرد ،معدهاش سالم ميماند و صفاي دل مييابد و هر كه پرخور باشد،
معدهاش بيمار ،و قلبش سخت ميشود.

احلكْم َة ِعنْدَ ُخ ُلو الب ْط ِن ،ال َق ْلب يمج ِ
ال َق ْلب يتَحم ُل ِ
احلك َْم َة ِعنْدَ ْامتِال َِء ال َب ْط ِن (همان،
ُ َ ُ ُّ
ِّ َ
َ
ُ َ َّ
1369ش ،ج ،2ص.)119

دل ،هنگام خالي بودن معده ،حكمت را ميگيــرد و هنگام ُپر بودن معده ،آن را به

دور ميافكند.

نُور ِ
احلك َْم ِة ُ
وع  ،و التَّبا ُعدُ ِم َن اهلل ِّ
ُور ا َمل ْع ِر َف ِة ِم ْن ُق ُلوبِك ُْم
اجل ُ
الش َب ُع ...ال ت َْش َب ُعوا َف ُي ْط َف َأ ن ُ
ُ

(مجلسي1403 ،ق ،ج ،63ص.)331

نور حكمت در گرســنگي است و دور شــدن از خدا در سيري .سير نباشيد كه نور
معرفت در دلهايتان خاموش ميشود.

«م ْن َق َّل أ ْك ُل ُه َص َفا فِك ُْر ُه» (مســتغفري،
از امير مؤمنان ،علي ،7نيز روايت شــده که فرمودَ :

1385ق ،ص)21؛ «هر كس خوراكش اندك باشد ،انديشهاش صفا مييابد».
 .2کسالت و بيحوصلگي

از جمله موضوعاتي که هشــدار در مورد آن در فرهنگ ديني بســيار به چشم ميخورد و
مســلمانان را از آن پرهيز دادهاند ،موضوع تنبلي ،کســالت و بيحوصلگي در کارهاست .در
روايات از اين صفت ناپســند با واژههايي مانند «کســل»« ،ضجر» و «تواني» ،به معناي تنبلي،
بيحوصلگي و سستي ،نکوهش شده است.
زيارت ،يکي از عبادات است که کسالت و تنبلي در انجام دادنش ،مانع اثربخشي آن است.
بسيار مشــاهده شده که برخي زائران ،با اينکه از شــهر خود با شور و شوق فراوان حرکت
ميکنند و مشــکالت مختلف سفر را به جان و دل ميپذيرند ،به محض اينکه به حرم مطهر
رسول خدا 9يا حرم مطهر يکي از ائمه معصومين :يا ساير اولياي الهي مشرف ميشوند،
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با عجله فقط ضريح مطهر را ميبوسند و از حرم خارج ميشوند؛ بدون اينکه زيارتنام ه يا دو
رکعت نماز زيارت بخوانند ،سورهاي از قرآن تالوت کنند يا به دعا و راز و نياز با خداي متعال
بپردازند .علت اين امر چيزي نيست جز کسالت و کمحوصلگي آنان؛ درحاليکه سزاوار است
زائري که پس از ســالها آرزو و انتظار ،نزد گراميترين و کريمترين انسانهاي عالم هستي
حضور يافته ،از آن فضاي روحاني و جذبات معنوي ،بهتر استفاده کند و از انوار ملکوتي آن
ذوات مقدس بيشتر بهرهمند گردد .ازاينرو در روايات فراوان از اين صفت ناپسند شديدًا نهي
شده و از مسلمانان خواسته شده که در دفع يا رفع آن ،اهتمامي ويژه داشته باشند.
در اينجا به نمونههايي از اين گونه احاديث اشاره ميشود:
 -پيامبر خدا 9فرمود :

ّك إن َض ِ
اك و َخص َلت ِ
عيل!  ...إ ّي َ
جر ُة و الك ََس ُل ؛ فإن َ
َصب عىل َح ٍّق
َنيَّ :
ج َ
الض َ
يا ُّ
رت مل ت ِ ْ
لت مل ت َُؤ ِّد َح ّقا (شيخ صدوق1413 ،ق ،ج ،4ص.)355
و إن ك َِس َ

اي علي ،از دو خصلت بپرهيز :بيحوصلگي و تنبلي؛ زيرا اگر بيحوصله باشي ،بر حق
شكيبايي نكني و اگر تنبل باشي ،ح ّقي را ادا نكني.

 -امير مؤمنان ،علي 7فرمود:

قر (کليني1407 ،ق،
إن
األشــياء ّملا از َد َو َج ْ
َّ
ت از َد َو َج الك ََس ُل و ال َعج ُز َفنَتجا َبين َُهام ال َف َ
َ
ج ،5ص.)86

آنگاه كه اشيا با يكديگر جفت شدند ،تنبلي و ناتواني با هم ازدواج كردند و از آنها

فقر متولّد شد.

 -امام صادق 7خطاب به يكي از فرزندان خود فرمود:

ك ِمــن الدُّ نيا و ِ
إ ّي َ
اك و الك ََس َ
ك ِمن َح ِّظ َ
فإنام َيمنَعانِ َ
اآلخ َر ِة (همان،
ــل و َّ
ــر ؛ ّ
الض َج َ
1413ق ،ج ،5ص.)85

از تنبلي و بيحوصلگي بپرهيز؛ زيرا اين دو خصلت ،تو را از بهره دنيا و آخرتت باز مي دارند.
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 -امام رضا 7در دعا براي حجة بن الحسن فرمود:

ِ
ِ
مة و الكَس ِل و ال َف ِ
ــأ ِ
و ال تَبتَلِنا يف ِ ِ
بالس َ
َص ِبه لِ ِدين ِ َ
ك
َ
أمره َّ
رتة و ال َف َش ِل  ،و اج َع ْلنا م َّن تَنت ُ
َ

(مجلسي1403 ،ق ،ج ،92ص.)335

در كار او ما را به دلتنگي و تنبلي و سستي و ضعف مبتال مفرما و ما را از كساني قرار
ده كه به وسيله آنان ،دينت را ياري ميرساني.
 .3غرور و خودپسندي

يکــي ديگــر از آفــات که مانــع تأثيرگذاري زيارت اســت ،دچار شــدن بــه غرور و
خودپسندي است.
غرور به معناي هر چيزي اســت که انســان را ميفريبد و در غفلــت فرو ميبرد (راغب

اصفهاني1412 ،ق ،ص .)604ريشــه اصلي اين واژه به معناي حصول غفلت به سبب تأثير چيز
ديگري در انسان است و از لوازم و آثار آن ،جهل و فريب و نيرنگ و نقصان و شکست و...
است (مصطفوي1368 ،ش ،ج ،7ص.)207
غرور ،انسان را در انبوهي از خياالت گرفتار ميسازد و اسباب نجات را از او قطع ميکند:

الساب تقطع به االســباب (تميمي آمدي1410 ،ق ،ص)669؛ کســي که سرابها او را
غره َّ
«من َّ
فريب دهد و مغرور سازد ،اسباب [نجات] از او قطع ميشود».

يافکنند و او را از درک حقايق
غرور و خودپســندي ،حجابي ضخيم بر عقل و فهم انســان م 
بازميدارد و به او اجازه نميدهد خود را آنچنانکه هست ،بشناسد .همانطور که در حديثي از امير

«سکر الغَفلة و الغرور ابعد إفاق َة من ُسکر اخلـُمور» (همان1410 ،ق ،ص)405؛
مؤمنان ،علي 7ميخوانيمُ :

«مستي غفلت و غرور از مستي شراب ،طوالنيتر است» .اين مستي ،همان حجاب غرور است

متأســفانه برخي از زائران به زيارت صوري و ظاهري خود مغرور ميشــوند؛ بهگونهاي
که خود را صد در صد اهل نجات دانســته و همه پاداشهاي وعده داده شــده درباره زيارت
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را در حق خود قطعي ميشــمارند .قطعًا اين گونه افراد نه تنها تحت تأثير زيارت خود قرار
نميگيرنــد؛ بلکه بر عکس ،اين حالت آنان موجب زيانکاري عظيم و نابودي عملشــان نيز
خواهد شد.
روايات هشدار دهندهاي درباره پيامدهاي خطرناک خودپسندي آمده است که در اينجا به
چند مورد اشاره ميشود:

«العجــاب يمنَع ِمن ِالز ِْدي ِ
ــاد» (نهج البالغه ،صبحي صالح،
ـ اميــر مؤمنان ،علي 7فرمودَ ُ ْ َ ُ َ ْ ِ ْ :
َ

ص)500؛ «خودپسندي و غرور ،مانع پيشرفت و كمال است».
ـ امام صادق 7فرمود:

عالمي نزد عابدي رفت و به او گفت« :نماز خواندنت چگونه و در چه حد اســت؟»
عابد گفت« :مانند مني را از نمازش مي پرســند؟! در صورتي كه من از فالن زمان و
فالن وقت عبادت خدا ميكنم» .عالم گفت« :گريه كردنت چگونه است؟» گفت:
«چنان ميگريم كه اشــكهايم روان ميشود» .عالم گفت« :همانا اگر خنده كني و
ترسان باشــي ،بهتر است از اينكه گريه كني و ببالي .هر كه به خود ببالد ،چيزي از
عملش باال نرود (پذيرفته نشود) (کليني1407 ،ق ،ج ،2ص.)313

ـ امام باقر يا امام صادق 8فرمود:
دو مرد داخل مسجد شوند كه يكي عابد و ديگري فاسق باشد ،و از مسجد خارج شوند،
در حالي كه فاســق ،صديق (مؤمن واقعي) شده باشد و عابد ،فاسق ،و اين براي آن
است كه عابد داخل مسجد شود ،در حالتي كه به عبادتش ببالد و به آن بنازد و فكرش
در باره آن باشد ،ولي فكر فاسق درباره ندامت و پشيماني از فسقش باشد و از خداي
عز و جل راجع به گناهاني كه كرده ،آمرزش خواهد (همان1407 ،ق ،ج ،2ص.)314

غير از موارد ياد شده ،امور ديگري مانع اثربخشي کامل يا نسبي زيارت است که به علت
محدوديت مجال تنها به ذکر عنوان آنها بسنده ميشود:
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آميختگي زيارت با خرافات ،بدعتگذاري در زيارت ،اذيت يا ايجاد مزاحمت براي ديگر
زائران ،سرگرم شدن بيش از حد به امور فرعي مانند تهيه سوغات ،بيتوجهي به شئون اسالمي
مانند حجاب ،عادي شدن زيارت ،بيتوجهي به قداست اماكن زيارتي و. ...

نتيجهگيري
زيارت به معناي حضور زائر نزد مزور اســت .مزور اگــر از اولياي الهي ،بهويژه يکي از
معصومان :باشد ،آثار و فوايد بيشماري را براي زائر در پي دارد .البته رسيدن به اين آثار و
فوايد بر رعايت شرايط و رفع موانع مختلفي متوقف است.
رعايت آداب زيارت ،تحصيل معرفت ،قصد تقرب ،هزينه حالل ،تحصيل طهارت ،توجه
به حضور مزور ،ايجاد آمادگي روحي و عاطفي ،و رعايت تقواي الهي ،از شرايط تأثيرگذاري،
و پرخوري و شکمچراني ،کسالت و بيحوصلگي ،غرور و خودپسندي ،آميختگي زيارت با
خرافات ،و مبالغه در اوصاف پيامبران و اولياي الهي ،از موانع تأثيرگذاري زيارت است.

منابع و مآخذ
الف) کتب

* قرآن کريم
* نهج البالغه (1414ق) .گردآور :محمد بن حســين شــريف رضي ،تحقيق :صبحي صالح ،قم،
هجرت ،چاپ اول.

1 .1ابن فارس ،احمد (1399ق) .معجم مقاييس اللغه ،تحقيق :عبدالسالم محمد هارون ،بيجا ،دار الفکر.

2 .2ابن قولويه ،جعفر بــن محمد (1356ش) .كامل الزيارات ،تحقيق :عبدالحســين اميني ،نجف
اشرف ،دار المرتضويه ،چاپ اول.

3 .3امام خميني ،روحاهلل ( .)1388سر الصالة ،تهران ،مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني= ،چاپ سيزدهم.
4 .4انصاريان ،حسين ( .)1387ادب و آداب زائر ،تهران ،مشعر.
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5 .5برقي ،احمد بن محمد بن خالد (1371ق) .المحاسن ،تحقيق :جاللالدين محدث ،قم ،دار الكتب
اإلسالميه ،چاپ دوم.

6 .6پاينده ،ابوالقاســم (1382ش) .نهج الفصاحة (مجموعه كلمات قصار حضرت رســول،)9
تهران ،دنياي دانش ،چاپ چهارم.

7 .7تميمــي آمدي ،عبدالواحد بن محمد (1410ق) .غرر الحكم و درر الكلم ،تحقيق :ســيدمهدي
رجائي ،قم ،دار الكتاب اإلسالمي ،چاپ دوم.

8 .8جزيــري ،عبدالرحمن و غروي ،محمد و مازح ،ياســر ( .)1419الفقه علي المذاهب األربعة و
مذهب أهل البيت ،:بيروت ،لبنان ،دار الثقلين.

9 .9جوادي آملي ،عبداهلل (1389ش) .ادب فناي مقربان ،تحقيق :محمد صفايي ،قم ،مؤسسه اسراء،
چاپ هفتم.

1010حر عاملي ،محمد بن حسن (1409ق) .وسائل الشيعة ،تحقيق :مؤسسة آل البيت: ،قم ،مؤسسة
آل البيت: ،چاپ اول.

1111راغب اصفهاني ،حسين (1412ق) .المفردات في غريب القرآن ،تحقيق :صفوان عدنان الداودي،
دمشق ،بيروت ،دار القلم ،الدار الشامية ،الطبعة االولي.

1212سبحاني تبريزي ،جعفر (1428ق) .بحوث في الملل و النحل ،قم ،مؤسسه امام صادق.7

1313شــيخ صدوق ،محمد بن علي بن بابويه (1385ش) .علل الشــرائع ،قم ،كتاب فروشي داوري،
چاپ اول .

1414شيخ صدوق ،محمد بن علي بن بابويه (1413ق) .من ال يحضره الفقيه ،تحقيق :علياکبر غفاري،
قم ،دفتر انتشارات اسالمي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم ،چاپ دوم.

1515طريحي ،فخرالدين بن محمد (1375ش) .مجمع البحرين ،تحقيق :احمد حســيني اشــكوري،
تهران ،مرتضوي ،چاپ سوم.

1616عالمه حلي ،حســن بن يوســف (726ق) .تذكرة الفقهاء ،تحقيق :مؤسسة آل البيت :الحياء
التراث ،قم ،مؤسسة آل البيت :الحياء التراث ،چاپ اول.

1717فالحزاده ،محمدحسين ( .)1386احکام فقهي سفر زيارتي عتبات ،قم ،مشعر.

1818کليني ،محمد بن يعقوب (1407ق) .الکافي ،تحقيق :علياکبر غفاري و محمد آخوندي ،تهران،
دار الکتب اإلسالمية ،چاپ چهارم.
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1919كفعمــي ،ابراهيم بن علي (1418ق) .البلد األمين و الدرع الحصين ،بيروت ،مؤسســة األعلمي
للمطبوعات ،چاپ اول.

2020مجلسي ،محمدباقر (1403ق) .بحار األنوار ،تحقيق :جمعي از محققان ،بيروت ،دار إحياء التراث
العربي ،چاپ دوم.

النبي9 ،تحقيق :علياكبر الهي خراساني ،نجف،
2121مســتغفري ،جعفر بن محمد (1385ق)ّ .
طب ّ
مكتبة الحيدرية.

2222مصطفوي ،حســن (1368ش) .التحقيق في كلمات القــرآن الكريم ،تهران ،وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمي.

2323نشر مشعر ( .)1387مجموعه مقاالت همانديشي زيارت ،قم ،نشر مشعر.

2424ورام بن أبي فراس ،مسعود بن عيســي (1369ش) .مجموعه و ّرام ،آداب و اخالق در اسالم،
ترجمه :محمدرضا عطايي ،اول ،مشهد ،بنياد پژوهشهاي اسالمي آستان قدس رضوي1369 ،ش.

ب) نشريات و پايگاهها
2525پايگاه ويکي شيعه ،زيارتhttp://fa.wikishia.net :
2626پايگاهhttp://article.tebyan.net :
2727پايگاهhttp://farsi.khamenei.ir :
2828پايگاهhttp://rasekhoon.net :

2929ايراني ،حسين (« .)1388زيارت مزار خدا ياوران» ،فرهنگ زيارت ،شماره  ،1فروردين ،ص.5-1
3030محدثي ،جواد (« .)1386آداب زيارت» ،فرهنگ كوثر ،شماره  ،71پاييز ،ص.86 -72
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