نقش زیارت در تقویت باورهای دینی
حجتاالسالم والمسلمین محمد سبحانینیا

*

اشاره

ا سان به فنرح خویش ،دوستدار محبت است از این رو ،به افدراد خاصد
عالقهمند م شود و به آن ا عشب م ورزد زیارح ،بهترین مو دۀ بزرگداشدت و
ارادح به آستان بزرگان دین است؛ زیرا بار سفر بستن و سخت ای سفر را بحم
کردن ،شان م د د که عشب و محبت خالصا ه ،وجود زائدر را فدرا گرفتده و او را
مشتاق زیارح ا سا کام کرده است خود زیارح ،یک مکتب است؛ مکتبد
دارای متعال برین ا دیشه ا و اصول عمل کده اگدر بدا آداب و شدرای آن ا جدام
شود ،م بوا د یک از زیبابرین حرکت ای معنوی را برسیم کند ب شک زیارح
امامان کارکرد ای گو اگون بربیتد  ،سیاسد  ،اجتمداع و دیند دارد ایدن
وشتار م کوشد به یک از کارکرد ای زیارح که بقویت باور ای دیند اسدت،
بپردازد
جایگاه زیارت در اسالم

زیارح در اسالم بهویژه در فر نگ غن بشیع ،از جایگداه واالید برخدوردار
* عضو یئت علم دا شگاه کاشان
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است اولیای اله و ائمۀ معصوم

پیروان خود را به زیارح دعوح کردها دد و

به «زائر» وعدۀ پداداش فدراوان دادها دد در ا میدت زیدارح مدین بدس کده در
کتاب ای شریه كاف و تهذيب االحكام که از کتب اربعه بده شدمار م رو دد،
فصل جداگا ه به مین موضوع اختصاص داده شده است

1

فلسفۀ زیارت

زیارح ،شا ۀ احترام به مقام واال و ارزشمند خا ددان پیدامبر ،پیدروی از راه و
ادامه دادن دف ایشان ،وفاداری به والیت ایشان ،ز ده گهداشدتن دام و یداد و
خارره و فر نگ و بعالیم آ ان است امام رضا

فرمود:

َّ ُ ّ
َّ إ َ
َ
ً ُ ُ َإ
فـاِ
مـام َالو ِ
امام عهدا فی عن ٍق اولیا ِئه و شـیع ِته و ِان ِمـن ت ِ
إن ِلكل ٍ
َ
الع َ ُ
َ
زاِ ُهم َِ إغ َبة ِفی ز َ
داِ ز ياِة ُقبوِ ِهم َف َمن َ
يـاِ ِتهم َو
ِب ِ
ِ
ِ
هد و حسن اال ِ ِ
َ إ ً
وم َ
يقا بما َِغ ُبوا فیه کان َائ َّم ُتهم ُش َفع َائ ُهم َي َ
القیامة2؛ های اماامی
ِ
تصد ِ ِ
باای دهساااان ه شااا م ان ،ع اادی دارد؛ ه ایااارد قبورشاااان ،اا
مقادیق هفاای باه ع اد ه حیاا ادای هظ فاه باه شامار مایرهدم
بنابیایا ،کیای کاه اا رهی رربات ه م ا باه ایاارد ایشاان بایهد،

ایشان در رها ق امت ،شف اه خواهند بودم

اگر مردم در دورۀ ز دگ پیامبر

 ،برای رلب رحمت و مغفدرح الهد بده

محضر ایشان م آمد د ،پس از رحلت یدز ایدن ارببداا ادامده دارد ،چنانکده در

ًَ
َ َ إ ُإ إ َ َ ّ ً ََ َ َ إ ُ َ َ
وتـَ َعالمـا ا َّن
زیارح ایشان م خوا یم« :و ِاذ لم ال ِحقَ حیـا فقـد قصـدتَ بعـد م ِ
ً
َ
ُ ََ َ َإ ً َُ َ َ ًَّ َ ُ إ
شـاهدا7؛ اگدر در زمدان حیداح
ح إرمتَ میتا کح إرم ِتَ حیا فكن لی ِبذلَ ِعند ِ
الله ِ
 1شیخ روس  ،تهذيب األحكام ،ج ،2ص6؛ شیخ کلین  ،كافی ،ج ،۴ص0۴9
 2شیخ صدوق ،من ال يحضره الفقیه ،ج ،2ص033
 7محمدباقر مجلس  ،بحار االنوار ،ج ،73ص112

نقش زیارت در تقویت باورهای دینی
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شما موفب به دیدار شما شدم ،اکنون قصد زیارح شما کردهام و اعتقداد دارم کده
احترام هادن به شما پس از مرگ ،ما ند زمان حیاحبان است؛ پس دزد خددا بدر
احوال من شا د باش» به دیگر سخن ،فلسفۀ اصل زیارح ،عمد بده ایدن آیدۀ
ُ

َ َ

َ

ُ

است :قلْْالْأسئ ُل ُكمْْ َع َلی ِْهْأج ًراْ ِإ اْالْال َم َوو ا ْد ْ ِفو ْالقربو ؛ «بگدو مدن از شدما
1
پاداش جز دوست خویشاو دان خود م خوا م»
کارکرد زیارت در تقویت باورهای دینی

زیارح اولیای الهد بده دلید برخدورداری از دو بعدد شدناخت و عدارف ،
م بوا د قش بسزای در بعمیب باور ای مذ ب داشته باشد
بعد شناختی زیارت

کارکرد زیارح در بعد شناخت  ،معرفتافزای اش از منالعۀ زیارح امده ا
است زیارح امه ا حاوی گنجیندۀ گرانسدنگ از مسدائ اعتقدادی و باور دای
دین است که زائر با خوا دن آن ا ،با ا بو از معارف دین مواجه م شدود کده
در بعمیب اعتقاداح او بسیار مؤثر است م بوان به مواردی از این معدارف اشداره
کرد:
الف) خداشناسی

یک از مهمبرین و فراگیربرین اصول دین  ،اص بوحید است که مۀ اصدول
و معارف دیگر بر آن بنا شده و بددون آن ،مدۀ آموزه دای دیند  ،معندا و مفهدوم
واقع خود را از دست خوا ند داد زائر با خوا دن زیارح امه که صفاح اله در
آن ذکر شده ،با خدالب سدت بیشدتر ارببداا برقدرار م کندد در ایدن خصدوص
م بوان به مواردی اشاره کرد:
 1شوری ،آیۀ 27
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 .1حمد و ثنای خداوند

بسددبیحگوی  ،ثندداگوی و حمدددگوی خداو ددد متعددال ،بدده گسددتردگ در
زیارح امه ا به کار رفته است ما ند زیارح امام حسین
َّ

َ

َ

َ

َ

َ

که در آن م خوا یم:

السَل ُمَ ،و إل إی ََ َي ُع ُ
ود َّ
السَل ُمَ ،و م إن ََ َّ
«الل ُه َّم أ إن َت َّ
السَل ُم1؛ّخدایا سالم ام بو اسدت
ِ
ِ

و سالمت خلب از جا ب بو و برای بو؛ و به کل

ر سدالمت و پداک از قدح،

بازگشتش به بو است»
 .2سجده برای خدا

سجده ،اوج ّ
بضرع ا سان در برابر خداو د است و هایت خضوع و خشدوع و
بندگ را به مراه دارد در بعض از زیاراح ،سجدۀ شکر به درگاه اله به نگام
زیارح ،وارد شده است؛ مچنین اذکاری که در سجده گفته م شود ،بدا بوحیدد
ما نگ و بسیار در خور بوجه اسدت در زیارح امدۀ امیرالمدؤمنین پدس از
َّ
خوا دن ماز ،سفارش شده سجدۀ شکر به جای آورده شود با ایدن ذکدر« :الل ُه َّـم

َ إ
َ َ َ َّ إ ُ َّ َ إ َ َ
ُ َ
ُ
َ َ َ
ِإل إیَ ت َو َّج إهت َو ِبَ إاع َت َص إمت َو َعل إیَ ت َوکلت الل ُه َّم أنت ِثق ِتی َو َِ َجـا ِئی فـاک ِف ِنی َمـا
َ
َ
أ َه َّم ِنی َو َما ال ُي ِه ُّم ِنی2؛ پروردگارا! به سوی بو روی آوردم و به بو پیوسدتم و بدر بدو

بکیه و اعتماد کردم پروردگارا! بو پناه و امید مند ؛ پدس کفایدت کدن آ چده مدرا
ا دو گین ساخته و آ چه ا دو گین ساخته است»
 .3اذکار خاص با تعداد معیّن

در بسیاری از زیارح امه ا قب و یدا نگدام زیدارح ،دسدتور گفدتن بکبیدر،
ّ
حمد ،بسبیح و بهلی (الاله اال الله) با بعدادی خاص ،مشا ده م شدود کده بده
صددراحت بددر بوحیددد داللددت دار ددد؛ ما نددد سدد بکبیددر قبدد از زیددارح
 1ابنمشهدی ،المزار ،ص221
 2شیخ مفید ،المزار ،ص87

نقش زیارت در تقویت باورهای دینی
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امیرالمددؤمنین 1؛ صددد بکبیددر قب د از زیددارح امیرالمددؤمنین در شددب 23
رجب2؛ فت بکبیر در چهار مرحله ،در زیارح امدام حسدین 7؛ صدد بکبیدر
0
قب از خوا دن زیارح امۀ جامعۀ کبیره
گفتن بعداد معین از بکبیر ،حمد ،بهلی و بسدبیح در زیداراح ،دو اثدر مهدم
ا
ا
معرفت دارد :اوال ا سان را در حال زیارح از غفلت از خددا بدازم دارد؛ ثا یدا از
غلو بازم دارد استاد جوادی آمل م گوید« :شروع زیارح جامعۀ کبیره با صدد
بکبیر و بسم الله گفتن در آغاز آن ،ما ع غلو دربارۀ ائمۀ ارهار است»

0

 .4شهادت به وحدانیت خداوند

در زیارح امه ای ا بیت

شهادح بده وحددا یت خداو دد متعدال یدز

وجود دارد که در واقع م بدوان آن را بوحیدد داب دا سدت ا میدت و ضدرورح
شهادح به وحددا یت خداو دد در زیداراح ،بدرای ر دای از خندر ّ
غلدو دربدارۀ
ا بیت

و قائ شدن شأ خداگو ه برای آ ان است

1

ب) تالوت قرآن

یک از اعمال که ا سان در زیارح ا جام م د د ،بالوح قرآن است ا سان
با بالوح قرآن و بفکر در آیاح ،معارف و عقاید دین و ایمان خدویش را افدزایش
م د د؛ از این رو ،یک از راه ای بقویت ایمان و باور ای دین  ،ا دس بدا قدرآن
َ ُ
َّ َ ُ ُ َ َّ َ َ ُ َ َّ
ْالل ُ
وه َْوج َلوْ ُْق ُل ُ
ووب ُهم َْو ِإذاْت ِل َیوْْ
بیان شده اسدتِ :إنماْالمؤ ِمنوَْال َِين ِْإذاْذ ِکر
ِ
 1ابنمشهدی ،المزار ،ص200
 2شهید اول ،المزار ،ص77د100
 7ابنقولویه ،كامل الزيارات ،ص170
 0شیخ صدوق ،من ال يحضره الفقیه ،ج ،2ص107
 0عبدالله جوادی آمل  ،ادب فنای مقربان ،ج ،7ص128
 1مان ،ص161
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ً

َع َلی ِهم َْآي ُات ُهْ َ َادت ُهم ِْإ َيمانا 1؛ «مؤمنان ،بنها کسا ستند که در گداه دام خددا
برده شود ،دلهایشان برسدان م گدردد و نگدام کده آیداح او بدر آن دا خوا دده
م شود ،ایما شان فزونبر م شدود» اسدتاد جدوادی آملد در ایدن بداره کداب
آموز ده دار د؛ از جمله م گوید:
ب اییا راه
َ

ُ

َ

ُ
و ،انب با قیآن استم به هم ا د ا میفیمایاد:
ُ

َ
آَ 2؛ «پب به اندااهای که بایای شاما
نْالقر ِْ
فاق َرؤاْماْت َی َّس َ ْرْ ِم ْ
ممكا است اا آن [قیآن] ت هد کن د ه با ایا کااب ا ای ماسنوس

باش د»م حای اىی ممنای بمضی اا آیااد بایای شاما رهشاا نشاد،
ن وی د خواندن بدهن ادراك ه اثیی دارد ،ون قیآن کا و آدمای
ن یت که اىی کیای ممناای ،را نداناد ،خوانادن ،بیثمای باشادم
بلكه قیآن ،نور ا ای اسات ه خوانادن آن عباادد اسات؛ هی ناد
ممنای آن ه درك نشودم قایآن حبا یرییامانل ا ای اسات کاه
ُ
انب با آن ه تدبی در آن ه ایمان ه عم به آن ،انیان را باال میباید ه
به میاو ا ح ا ملحق میسااد؛ تحت هالیت ا لاه قایار میدهادم
اىی انیان مشمو هالیتا له باود ،اماور

را خادا اداره میکناد ه

در آن میاو ،دی ی راهی بیای هسوسه ه رخنۀ اهییما ن

یتم3

ا ددس و بددالوح قددرآن ،چددون ا سددان را زیددر پوشددش والیددت الهد م بددرد،
وسوسه ای ببلیغاح سوء بر باور ای دین او اثر م گدذارد؛ بده خصدوص اگدر
قرآن در فص شکوفای عمر ،یعن سن جوا و وجوا خوا دده شدود از ایدن
رو ،در روایاح آمده است« :کس که در سن جوا قرآن بخوا د ،قرآن با خون و
 1ا فال ،آیۀ 2؛ ر  :تفسیر نمونه ،ج ،3ص81
 2مزم  ،آیۀ 20
 7عبدالله جوادی آمل  ،قرآن در قرآن ،بفسیر موضوع  ،1ص697د6۴9

نقش زیارت در تقویت باورهای دینی

گوشت او (خمیرمایۀ وجودی او) آمیخته م شود»
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1

ب بردید کس که معارف قرآن با خمیرۀ وجودی او آمیخته شده باشد ،بنددباد
شبهاح و به بعبیر مقام معظم ر بری «شبیخون فر نگ » م بوا دد در باور دای
دین او خل ایجاد کند
ج) امامشناسی

ا سان بدون اسوه و مقتدا ،بوا ای سیر به سوی کمال را ددارد کسد کده در
مراحل از ز دگ خویش ،فاقد الگو باشد ،دچار حیرح و سرگشدتگ م شدود؛
زیرا م دا د در کدام جهت برود ،با کدام سرعت حرکت کند ،چگو ه بدا موا دع
راه برخورد کند و چه روش را در حرکت و در رویاروی بدا مسدائ و مشدکالح
پیش گیدرد چندین شخصد در باریک دای دادا و گمرا د فدرو م افتدد،
مچنانکه در مورد بن اسرائی ابفاق افتاد ،آن نگام کده از اراعدت دارون
سر بداز زد دد و سدامری را فرمدان بدرده ،گوسداله را پرسدتید د از ایدن رو ،امدام
کاظم

َ َ

َ

ُ ً ا َ َّ
ُّ
َّ َ
َ َ
ووهْ 2؛
ْم َّم ِنْات َب َعْه َو ُاهْبغی
مْمونْالل ِ
ورْهود ِ
در بفسیر آیۀ :ومنْأضل ِ
ِ ِ

«کیست گمراهبر از آن کس که راه دایت خدا را ر ا کرده و از وای فس خدود
إ

َ َ

َ

َ

إ

پیروی م کند »ّفرمودَ «ّ:م ِن َّاتَلذ ِد َين ُه َِأ َي ُه ِبغ إی ِر ِإ َم ٍام ِم إن أ ِئ َّم ِة ال ُه َدى7؛ معن آیده

این است که گمراهبر از مه ،کس است که بدون امام از ائمۀ را نما ،بده دیدن

خود بر اساس رأی و ظر خویش ،عم کند» حافظ م گوید:
قطووع ایددن مرحلووه بووی همرهووی خةوور مکوون

ظلمووات اسووت بتوور
ّ.1شیخّکلینیّ،کافیّ،جّ،2ص.306
 2قصح ،آیۀ00
 7محمدباقر مجلس  ،بحار االنوار ،ج ،27ص38

از خطوور گمراهووی
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یک از راه ای معرفت امام ،زیارح اولیای اله است ا سان زائدر ،رچندد
ا
شناخت اجمال از آن ذواح مقدسه و ا وار اله و آسما داشته باشد ،وعدا بدا
ا جددام مراسددم زیددارح و ورود در آن روضدده ای مبددار  ،شددناخت بددازهای پیدددا
ا
م کند؛ خصوصا اگر زیارح امه ای مخصوص و مأثور را قرائت کندد ،جایگداه
اصل و مقام رفیع و شایسته و شأن واالی آ دان را درخوا دد یافدت خوشدبختا ه
بیشترین حجم زیارح امه ا را مفا یم اظر به معصومین
در این باره م بوان به زیارح جامعدۀ امدام دادی

بشدکی م د دد

کده در واقدع یدک منشدور

امامشناس است ،اشاره کرد بدا خوا ددن زیارح امده ا ،زائدر بده جایگداه رفیدع
معصومین

پ برده و در دقیدببری از آ دان پیددا م کندد از سدوی دیگدر،

الگوگیری از صفاح معصومین

یک از مسائ موجود در زیارح امه است

زیارح ،خود را به محک زدن و خویش را با الگو و مدل سنجیدن اسدت؛ چراکده
ائمه و اولیای خددا ،مدال و معیار دد ایسدتادن در برابدر آینده ای فضدیلت ما،
خودبهخود رذیلت ا را م مایا د و قرار گرفتن در مقاب آینه ای کمال ،قح ا
را شان م د د
د) محبت به اهلبیت

یک از راه ای بقویت باور ای دین  ،راه محبت و عشدب اسدت بزرگدان بده
دلی قش مهم محبت در بقویت باور ای دیند و مدذ ب  ،مدواره بدر عنصدر
محبت ا بیت

اصرار دار د و به زیدارح ا بیدت

سدفارش م کنندد؛

زیرا زیارح ،اظهار عشدب بده معشدوق اسدت و ایدن عشدبورزی از ویژگ دای
شیعیان است شهید منهری م گوید« :از بزرگبرین امتیدازاح شدیعه بدر سدایر
مذا ب ،این است که پایه و زیربنای اصل آن ،محبت اسدت از زمدان شدخح
ب اکرم

که این مذ ب پایهگذاری شده است ،زمزمۀ محبت و دوست بدوده

نقش زیارت در تقویت باورهای دینی
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1

است ؛ از این رو ،بشیع مذ ب عشب و شیفتگ است»
بنابراین ،عشب و محبت ،قش بسیار ّ
مهم در بقویت ایمان و باور ای دین
و مذ ب دارد؛ و ر ا دازه عشب و محبت مراه با شناخت و معرفدت ا سدان بده
باور ای دین و مذ ب  ،بیشتر باشد ،باور دین او قویبر خوا د بود از ایدن رو،
امام صادق

َّ إ

فرمودَ « :و َه ِل ِّالد ُين ِإال ال ُحِ2؛ آیا دین ،غیر از محبت است»

ب بردید یک از عل مهم زیارح ا بیت

محبت به آ ان است؛ محبت

که با گوشت و پوست شیعیان درآمیخته است و ایشان برای اظهدار ایدن محبدت،
فرسنگ ا راه را ر م کنند با به زیارح معشوق خود برسند که مو های از آن را
در زیارح پرشکوه اربعین حسین م بینیم
روزی حار ی مدا به حضور امیرمؤمنان

آمد امدام از علدت آمددن او

جویا شد او گفت :عالقۀ به شما مرا به اینجا کشا یده اسدت حضدرح فرمدود:
ای حار ! بو مرا دوست داری گفدت :بلد  ،واللده یدا امیرالمدؤمنین! حضدرح
فرمود :بدان که یچ بندهای از دوستان ما م میرد ،مگر اینکه در نگام مدردن،
مرا آن گو ه که دوست دارد ،م بیند چون ببین مرا که دشمنان خود را از حدوت
شد و چون ببین که بدر صدراا م گدذرم و

کوثر دور م کنم ،خوشحال خوا
یی
علم محمد به دست من است و پیش حضرح رسول
خوا

دید که مشعوف و مسرور م شوی»

م روم ،چنان مدرا

7

ه) جریانشناسی

در اسالم ،دو موضوع اعتقادی وجود دارد که از ا میت واالی برخوردار دد:
 1مربض منهری ،مجموعه آثار ،ج ،11ص201
 2محمدباقر مجلس  ،بحار األنوار ،ج ،23ص71
 7شیخ روس  ،امالی ،ج ،1ص08
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ا
«دوست با دوستان خدا» و «دشمن با دشمنان خدا» معموال در اصنالح دین
ّ
بول » و « ّ
ببری» گفته م شود که در دو وافه برگرفتده از قدرآن کدریم
به این دو« ،
است این دستور به قدری مهم است که در آیاح قرآن به عنوان شا ۀ ایمان 1و در
َ َ

َ

إ ُ َُ
يمـان»(ّ2محکمبدرین دسدتگیرۀ ایمدان)
روایاح اسالم به عنوان «اوثق عرى اال ِ
ّ
ّ
معرف شده است یک از مصادیب بول که بهخوب عشدب بده ا بیدت را

شان م د دد ،زیدارح مضدجع آن حضدراح اسدت از سدوی دیگدر ،یکد از
فراز ای مهم بعض از زیاراح ما ند زیارح عاشورا ،بول و ببری است؛ در ایدن

إٌ َ إ َ َ
ِّ
ـال َم ُك إمَ ،و َح إـر ٌب ل َم إـن َح َ
ـاِ َب ُك إمَ ،و َو ِل ٌّ
ـی ِل َم إـن
زیارح م خوا یمِ « :إنی ِسـلم ِلمـن س
ِ
ُ
ُ
َواالک إمَ ،و َع ُد ٌّو ِل َم إن َع َاداک إم»  7این بول و ببری در قالب لعن و سالم ،رخ موده و

خ مش واقع یک مسلمان اب را در وجود او پایدهگدذاری م کندد و او را در

مسیر اسالم اب قرار م د د پیام این فراز ای زیارح عاشورا این است که زائدر
باید در ز دگ  ،موضع داشته باشد و صه خود را از دشمنان اسالم جدا سازد
و) عرضۀ عقاید

از آنجا که ممکن است به نگام یدادگیری مسدائ اعتقدادی و یدا در خدالل
معاشرح ای اجتماع  ،ا حراف در مجموعۀ عقاید فرد ایجداد شدود ،ضدروری
است که گا

به شخح اسالمشناس و مورد اعتمادی مراجعه کند که در عقاید

دین او ا حراف وجود دارد؛ و آنگاه اعتقاداح خود را در حضور وی ررح کندد
با از صحیح بودن آن ا و درست بودن دین خویش منمئن شود و با پایان عمر بر
مان اعتقاد ،ثابتقدم بما د
 1مجادله ،آیۀ 22
 2ابنشعبۀ حرا  ،تحف العقول ،ص712
 7ابنقولویه ،كامل الزيارات ،ص137

نقش زیارت در تقویت باورهای دینی

حضرح عبدالعظیم حسن م گوید:
خاادمت اماااو هااادی
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َّ
رساا دو ،ىفااا  :یااا ابااا رسااو ا لااه!

میخواه دیا خود را بی شما عیده بدارو ،اىای ماورد پیاند شاما
هیت ،بی آن ثابت باش تا در محضی خداهند حادی شووم امااو
فیمود :عیاید خود را اظ ار کا! پاب ىفاا :ماا اعایااد دارو کاه
خداهند یكی است ه شاییكی نادارد ممم ه عی اده دارو ممایا حاق
است؛ سؤا قبی ،ب شت ،ج ن  ،پ

یا ه م ازان اعماا  ،حاق

است؛ ق امات خواهاد آماد ه شاكی در آن ن یات ه مایدو هماه اا
ىورها مبموث میشوند؛ ماا عی اده دارو هاجبااد بماد اا هالیات،
عبارتند اا نماا ،اکاة ،رهاه ،حج ،ج اد ،ه امای باه ممایهت ه ن ای اا
منكیم اماو هادی

فیمود :به خداهند سوىند ،ایاا دینای اسات

که خداهند قبو میکناد؛ بای آن ثابات باا

کاه خداهناد در ایاا

ىفاار تو را ثابت بدارد ه در دن ا ه آخید بی هم

ا طییق باشیم1

مرحوم آیتالله مربضد حدائری یدزدی قد م کنندد :روزی خددمت پددر
مسرم (آیتالله العظمد حجدت) در اواخدر عمرشدان رسدیدم ،دیددم ایشدان
شستها د و اصول الدین را با خود واگویه م کنند به ایشان گفتم حداج آقدا شدما
مرجع و عالم ستید؛ چرا این منلب را بیان م کنید ایشان فرمود دد کده شدما
لحظه ای مرگ و سکراح و سخت ای مرگ را م دا

م برسم که اعتقدادابم

یادم برود و توا م بیان کنم؛ برای مین آن را بکرار م کنم  2این مهدم در بعضد
از زیدداراح ما نددد زیددارح آلیاسددین بددا بعلددیم عقایددد حددب از زبددان حضددرح
 1شیخ صدوق ،التوحید ،ص81
 2خبرگزاری مهر 99 ،دی 1916
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ول عصر

جلوهگر شده است

ز) ثبات قدم

و مشددا دۀ

حضددور جمعد شددیعیان در مزار ددای شددریه معصددومین
یکدیگر ،م بوا د مصداق از این آیه شریفه باشد که م فرماید:
َُ
َّ ُ َّ َ َّ ُ ُ
ُ َ ُ
ُ َ
وَ 1؛ «ای کسدا کده
رابطواْ َ ْوْاتقواْالل َْهْل َعلكمْْتف ِل ُح َ ْ
صابرواْ ْوْ ِ
آمنواْاص ِبرواْ ْوْ ِ
ایمان آوردهاید! استقامت کنیدد و در برابدر دشدمنان ،پایددار باشدید و از مرز دای
خددود ،مراقبددت کنیددد و از خدددا بپر یزیددد ،باشددد کدده رسددتگار شددوید» وجددود
مکیشا که عقاید یکسا دار د ،از لحاظ روانشناخت  ،بده زائدر قدوح قلدب
م د د با در عقیدۀ خود ثابتقدم بما د و احساس بنهای کند

َ
َّ َ
وَينْ
ياْأ ُّي َهواْال ْ

ح) یاد مرگ

یک از اموری که ا سان را از گناه دور م کند و در اربقای باور ا بسیار مدؤثر
است ،بفکر در مرگ و قیامت است از ظر روایاح ،یاد مدرگ ،دل را از بعلدب بده
شهواح جدا م سدازد و ا سدان را از گنداه و فکدر گنداه ،بدازم دارد  2در زیدارح
مشا د مشرف ،یاد مرگ و قیامت و دوری از د یدا وجدود دارد امدروزه بده علدت
پیشرفت ای عصر مدرن ،حم و ق بسیار آسانبر شده اسدت ،امدا در گذشدته،
ا
شخح زائر از بمام آشنایان حاللیت م رلبید ،چون اصال معلوم و مشدخح
بود که وی به سالمت به ورن خود بازگردد در تیجده ،زیدارح ،مو دهای از دل
کندن از د یا و مظا ر آن بوده است
ط) نماز

یک از عباداب که بر ا جام آن در زیاربگاه ا بأکید شده ،ماز اسدت تیجدۀ
 1آلعمران ،آیۀ 200
 2نهج البالغه ،خنبۀ 11

نقش زیارت در تقویت باورهای دینی
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این امر ،بقویت اعتقاداح است البته قش ماز در بربیت اعتقادی ،به بصدحیح
اعتقاداح منحصر م شود؛ بلکه ماز عالوه بر بقویت اعتقاداح ،در عمبافزای
به بصدیب قلب و ایمان ا سان یز قش کلیدی ایفا م کند عباداح به رور کلد
و ماز به رور خاص ،علم را به باور ببدی م کند و ا سان را به یقدین م رسدا د؛
آیاح  19و  11سورۀ حجر ،به مین موضوع اشاره دار د در این آیداح بصدریح
شده که بسبیح ،سجده و عبادح خداو د ،یقین و باور دین را به د بدال مد آورد:

َ َ ُ َ َّ َ َ َّ
َ
ُ
َف َس ابحْب َحمْد َْر اب َك َْو ُک ا َ َّ
وین 1؛
ْحتو َ َْيأ ِت َیوكْال َی ِق ْ
ينّ*ّواعبودْربوك
اج ِد ْ
ِ
ِ ِ ِ ِ
نْمنْالس ِ

«پس با ستایش پروردگارح بسبیح گوی و از سجدهکنندگان باش؛ و پروردگارح
را پرستش کن با مدرگ بدو فدرا رسدد» در زیارح امده ای امامدان معصدوم
م خوا یم که آن ا به دلی عبادح خدا به چنین مقام ائ شدها د؛ چنانکده در
َّ

إ

ً

َ

إ

زیارح امینالله آمده استَ « :و َع َب إد ََ الل َه ُمَللصـا َح ّتـی اتـا َک ال َی ُ
قـین2؛ خددا را
ِ

مخلصا ه عبادح کردی با آنجا که به یقین رسیدی»

 1حجراح ،آیاح 88د87
 2شیخ عباس قم  ،مفاتیح الجنان ،زیارح امین الله

