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سخن نخست
ِلِ اهلِل َو َحِبیِبه.«  َو

َ
الُم َعل لّسَ

َ
»ا

کان که می نگری، جانت از گرمای عشق  به خورشید وجود پا
می یابد؛  روشنی  هدایت  نور  به  دلت  و  می گردد  لبریز  ایمان  و 
از  می افکنی،  نظر  که  حق  مقرب  بندگان  ماه گون  سیمای  به 
که به نور  هرچه زشتی و پلیدی است فاصله می گیری و آنگاه 
آسمانی اختران آسمان عصمت و طهارت؟مهع؟ چشم می دوزی، 
پــرواز  مشتاق  قلبت  پرندۀ  و  می شوی  دور  زمینیان  و  زمین  از 
که پرندۀ دل را  کالم و مرامشان می گردد و آن لحظه  در حریم 
روانۀ حرم بهشتی شان می سازی و روحت آهنگ زیارت آستان 
حال وهوای  و  می شوی  رها  خــودت  از  می نماید،  ملکوتی شان 

خدایی پیدا می کنی. 
که مایۀ آراِم دل زائران  آری، زیارت، زیباترین آرزویی است 
ازلی است.  دلسوخته و دل انگیزترین جلوۀ دلدادگی به معبود 
که در حریم قدسیان  خوشا دل های صادق و جان های عاشق 

دخیِل نیاز می بندند و ناز معشوق را به هر قیمتی خریدارند.
اندیشۀ  و  قلب  فضای  که  دینی  مفاهیم  زیباترین  از  یکی 
بشری را از آالیش مادّیت می زداید و نسیم خوش آزادگــی را به 
ــارت اســت؛ زیــارت، یعنی دورشــدن از  مشام جــان می رساند، زی
هرچه غیر یار است؛ زیارت، یعنی یاری جستن از سرچشمه های 
کرامت؛ زیارت، یعنی  توانایی و دانایی، و جلوه های رحمت و 
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از یاد بردن وسوسه های شیطان و یــادآوری الطاف و عنایات 
بر  و ســکــیــنــت نــهــادن  مــرهــم محبت  یعنی  ــارت،  ــ زیـ رحـــمـــان؛ 
ک مادیت؛ زیــارت، ز یار خواستن است و تنها  زخم های دردنــا
به او امیدداشتن؛ ریسمانی است مستحکم، برای رهایی از چاه 
تاریک دنیا و نیل به جهان بیکران معنا؛ راهی است روشن برای 
وصول به سرچشمه های معرفت، و وصال به حق و حقیقت؛ 
ــار ایــمــان و معنویت و یــادبــودی اســت از  نشانه ای اســت از آث

فضیلت و انسانیت.
در این میان، زیارت اربعین حسینی در روز بیستم ماه صفر 
بی بدیل  نقشی  که  است  زیارت هایی  جمله  از  قمری،  هجری 
خ مــرام حسینی را  ــران می زند و رنگ سر و ماندگار بر جان زائ
بر لوح وجود مشتاقان حق ترسیم می کند و بزرگ ترین حماسۀ 
تاریخ اسالم را فریاد می نماید تا حق جویان عالم، همواره طریق 
آزادگی بپیمایند و در برابر ظلم فاسدان و ظلمت فاسقان، رایت 
نور افرازند و دین راستین محمدی را از هر انحرافی مصون نگاه 
دارند و آیین اصالح و تربیت را برای تشنگان هدایت، بازگویند. 

بدیهی اســت، این زیــارت بــزرگ، برکات فــردی و اجتماعی 
بحث  شایستۀ  مستقل،  مجالی  در  هریک  که  دارد  عــدیــده ای 
و بررسی اســت؛ اما آنچه در این اثــر، از منظر خوانندگان عزیز 
می گذرد، نگرشی است نو به زیارت مقدسۀ اربعین که سال هاست 
بر زبــان عاشقان حسین؟ع؟ جــاری اســت و آوای هدایت را در 

گوش جان دلدادگان و پیروان اهل بیت؟مهع؟ زمزمه می کند.
ــاضــل و مــحــقــق ارجــمــنــد،  در ایـــن نــوشــتــار، نــویــســنــدۀ ف
آقای جواد محدثی ، مباحث  حجت االسالم والمسلمین جناب 
و مطالب ارزنــده ای را در باب إستحباب زیارت اربعین، حرکت 
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انقالب  و  اربعین  اربــعــیــن،  پــیــاده روی  عــزت آفــریــِن  و  شگفت  
اسالمی، ارائه نموده و در پایان نیز به بیان نکاتی چند دربارۀ 

ادب و آداب زیارت اربعین پرداخته است.
مبلغان،  پژوهشگران،  استفادۀ  مــورد  اثــر،  ایــن  امیدواریم 

طالب و سایر عالقه مندان عزیز قرار گیرد.
ــه در آمـــاده ســـازی و  ک کــســانــی  در آخـــر، از زحــمــات هــمــۀ 
کــتــاب نقش داشــتــنــد، بــه ویــژه تــالش هــا و  بــه ثمررسیدن ایــن 
مساعدت های مدیر محترم جامعة الزهراء؟اهع؟ و معاون محترم 

پژوهشی، تقدیر و تشکر می نماییم.

انتشارات جامعة الزهراء؟اهع؟ 
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با شما...
حماسه ای که در نیم روز، در دشت کربال شکل گرفت و جان های 
را  زمــان  گشت،  اســالم  احیای  و  راه حق  فــدای  و عزیزی  ک  پــا
درنوردید و پیام حقیقت خواهی و ظلم ستیزی را به همۀ بشریت 

رسانید.
که حسین؟ع؟ را نشناسد و نام بلندآوازۀ او را  کیست  امروز، 

نشنیده باشد؟
کربال و نام اباعبداهلل؟ع؟، جان ها را صفا  شمیم یاد عاشورا و 
می بخشد و به زندگی ها شور و معنی می دهد. چه زیبا سروده اند که:

پیچیده شمیمت همه جا، ای تن بی سر
چون شیشۀ عطری که درش گم شده باشد

ــام حــســیــن؟ع؟ و اربــعــیــن شــهــادتــش،  گــرامــیــداشــت یـــاد امـ
که  آبروبخش شیعه و وحدت بخش مسلمین است و به راستی 
که  سیدالشهدا؟ع؟،  اربعین  سالروز  در  َیَمُعنا«.  احُلَسنِی  ــّبُ  »ُح
تب وتاب زیارت اربعین و حرکت شگفت و عزت آفرین پیاده روی 
اربعین، همۀ دلدادگان آن حضرت را به وجد آورده و میلیون ها 
عاشق را با پای دل به کربال رسانده است، ما هم با ساالر شهیدان 
و اهل بیت او و شهدای کربال و پیام رسان نهضت حسینی زینب 

کبری؟اهع؟ پیمان می بندیم که پاسدار اهداف الهی آنان باشیم.
از  ناچیز  ذّره ای  مــی شــود،  شما  تقدیم  کــه  مختصر  ایــن 
و  دستاورها  از  تا  می کند،  بیان  را  اربعینی  و  عاشورایی  معارف 
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و چراغ  نشویم  و عاشورا غافل  اربعین  و  زیــارت  سازندگی های 
معرفت حسینی و شور عاشورایی را همواره در دل هایمان روشن 

نگه داریم و با »زیارت اربعین« دیداری دوباره داشته باشیم.
سالم بر حسین؟ع؟ و عاشقانش؛

اربعین و موج جهانی و  بر  و  کربال و درس هایش  بر  درود 
بیداری آفرینش.

جواد محدثی  
مهر 1398  



از عاشورا تا اربعین
باز هم اربعین است و تکرار درس های عاشورا!...

ای عزیز مصطفی، ای پسر فاطمۀ زهرا، ای شهید کربال، ای 
خون خدا!

باز هم پرچم عزای تو را در اربعین افراشته ایم و در سوگ 
تو سیه پوشیم.

کربال و عاشورا  را به یاد  این پرچم عزا و لباس مشکی، ما 
می اندازد، به یاد حماسه و شهادت، به یاد عدالت و شجاعت، 
کربال، به یاد نماز و  کوفه و  به یاد خدا و رسول، به یاد مدینه و 
نیایش و اشک و سجاده و قرآن و جهاد و امر به معروف و نهی 

از منکر و َتوّلی و تبّری.
جان  سیراب کنندۀ  حقیقت،  تشنگان  برای  عاشورا  مکتب 

است و الهام بخش ایمان.
ای حسین مظلوم!

هنوز هم در جان ما، علقمۀ عطش جاری است و ما تشنۀ 
فراتیم.

دل های ما یک »حسینیۀ« پر شور است و خانه هایمان »تل 
غ های محبت سینه می زنند  زینبیه«. در حسینیۀ دل هایمان، مر

و اشک های یتیم، در خرابۀ چشممان بی قراری می کنند.
کتیبه های اشعار  که با  سینه های ما تکیه ای قدیمی است 
محتشم سیه پوش است. درب آن با کلید »یا حسین« باز می شود 
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و زمین آن با اشک و مژگان چشم، آب و جارو می شود. ما دل های 
خود را وقف تو کرده ایم، یا حسین! تو خودت این وقفنامه را امضا 

کرده ای. برای این ادعا، خیلی سند و شاهد داریم:
کربال در دل و شور شهادت در سر داریم، این  که شوق  این 
که هیچ روزی بی یاد تو بر ما نمی گذرد و هیچ مجلس و محفلی 
بدون سالم بر تو شکل نمی گیرد و هیچ امر به معروف و نهی از 
که تربت تو  منکری جز با الهام از قیام تو انجام نمی یابد، این 
که اشک عزای تو، شست وشو  زینت سجاده های ماست، این 
دهندۀ چشم و چهرۀ گنه کار ماست، این که از روزهای نخست 
محرم تا اربعین و پایان صفر برای تو عزاداری می کنیم، این که 
بود و در سال های دفــاع مقدس  انقالب اسالمی ما »حسینی« 
شهید  و  می شدیم  حاضر  جبهه ها  در  کربالیت  و  تو  عشق  به 
از ایــن اسناد و  گوشه ای  و جانباز مــی دادیــم و فــدا می شدیم، 

مدارک است.
ما در پاسخ به ندای »هل من ناصر« تو به عرصه های خون 

و شهادت می شتافتیم. 
کــه ز عــاشــورا آموخته ایم ایــن بود درســی 

کــردیــم ــدر  ــن، فــرزنــد و پـ ــ قــربــانــی راه دی
کــربــال و عــاشــورا و اربعین و مجالس  ــم از  مــا هــر چــه داریـ
حسینی است. ما نمک پروردۀ سفره تو هستیم، ای حسین! ما 
گر بتوانیم به  ج می نهیم و ا مثل جابر و عطیه، اربعین تو را ار
کربال و زیــارت، یک دم از زبانمان  زیارت تو می آییم. عشق به 
دل  می شود،  گشوده  عزا  و  دعا  سفرۀ  وقتی  صبح ها  نمی افتد. 
»آب  مشت  چند  ابتدا  می شود.  عشق  تشنۀ  و  گرسنه  روحمان 
بیداری« به صورت جان می زنیم، تا خواب غفلت را بشکنیم. 
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»السالم  می افتد.  آب  چشممان  می بینیم،  کــه  را  زیــارت نــامــه 
علیک« را که می شنویم، بوی خوش کربال به مشاممان می رسد. 
گلویمان را می گیرد، هوای دلمان ابری می شود و  بغض عاشورا 
کرامت تو  آسمان دیدگانمان بارانی! باران اشک، ما را تا دریای 

پیش می برد.
»تا که نامت می بریم از دیده آب آید برون!« ما هر روز، جرعه 
جرعه »زیارت عاشورا« می نوشیم و سر سفرۀ توسل، »والیت« را 

لقمه لقمه در دهان کودکانمان می گذاریم.
غذای روح ما از عطای توست، یا اباعبداهلل!

که در این خشکسالی دل و قحطی عشق، نم  الحمد هلل، 
که رواق چشمان ما را آینه کاری  نم باران اشک، غنیمتی است 
کربال و نهر علقمه  که ما را به چشمۀ  می کند. از خدا می خواهیم 
ــروزه، بــر ســر دِر دل هـــای مــا پرچمی نصب  ــ ــازد. ام تشنه تر سـ
که بر آن نوشته است: »السالم علیک یا اباعبداهلل«. ما به  شده 
این پرچم عشق می ورزیم و زیر این َعَلم بلند عاشورایی سینه 
را برای خود یک  با مفاسد  می زنیم و ترویج خوبی ها و مبارزه 

»وظیفه« می دانیم.
به شفاعت تو هم بسیار دل بسته و امیدواریم. ما با تو و اهل 
که این همدلی ما را به  بیت تو »همدلی« می کنیم. به این امید 

همراهی« هم بکشد و هم در دنیا و هم در آخرت با شما باشیم.
گناه نکنیم.  گریسته ایم،  که بر تو  دوست داریم با چشمی 
که صدای »یا حسین« از آن بلند شده، صدای حرام  از خانه ای 

بیرون نیاید.
دلی را که جای محبت توست، به بیگانه از تو نسپاریم.

عالقه و عشق تو را با هیچ عشقی عوض نکنیم و با کودکان 
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قافلۀ عاشورا که در محاصرۀ دشمن و در اضطراب و بی قراری و 
در سفر کوفه و شام بودند، همدردی کنیم.

دوست داریــم مثل تو، همیشه و همه جا و در همه حال، 
کسب رضای پروردگار باشیم.  اهل نماز و قرآن و خداجویی و 
که راه جهنم را برای ما  گناه و منکرات  آخرت را از یاد نبریم، از 
کنیم، تا لیاقت برخورداری از شفاعت تو را  باز می کند، دوری 

داشته باشیم.
امروزه، خداشناسی و دینداری و عزت ما مدیون توست. تو 
با قیام خود، غیرت و شجاعت و امر به معروف و نهی از منکر 
کمیت  را زنده کردی، تو خودت یک معروف مجسم بودی و حا
یزید و سلطۀ فاسدان بارزترین نمونۀ »منکر سیاسی« بود. خط 

تو خط مبارزۀ با کفر و ظلم و فساد بود. 
پیکر  و  افتاد  زمین  بر  تو  جسم  کربال،  در  روز  آن  چند  هر 
و نهضت  انقالبی  اسبان شد، ولی فکر  ُســِم  لگدکوب  مطهرت 
را فرا  اسالمی و حرکت منکرستیز و ستم سوز تو زمین و زمــان 
از  لبنان، فلسطین، غزۀ مظلوم و یمن مقاوم،  امــروز،  گرفت و 

عاشورای تو درس و الهام می گیرد.
و  بیفتد  شــور  از  تو  اربعین  و  عــاشــورا  گذاشت  نخواهیم  ما 

فراموش شود و هدف خدایی تو بر زمین بماند.
که می خواهند تو را از ما بگیرند و ما را با اشک و عزا و  آنان 
کربال بیگانه سازند، بیهوده می کوشند. جاودانگی تو را  نوحه و 

خدا تضمین کرده است. 
ما که تو را از یاد نمی بریم... .

به حق مادرت زهرا؟اهع؟ تو هم ما را از یاد مبر.



اربعینیات

استحباب اربعین 
عالمه مجلسی؟حر؟ می نویسد:

بیان نشده است؛  اربعین  زیارت  استحباب  اخبار، علت  در 

که علت  ایــن اســت  قــول مشهور در بین اصحاب علم  امــا 

روز  آن  در  حسین؟ع؟  اهل بیت  گشت  باز  استحباب،  این 

و  شـــام،  از  برگشت شان  زمـــان  در  کــربــال  بــه  )بیستم صــفــر( 

مطهرشان  اجساد  به  شهدا  سرهای  ملحق کردن  هم چنین 

بــه دســت علی بــن الحسین؟ع؟ اســـت... شــایــد هــم علت 

که جابر بن عبداهلل  استحباب زیارت در این روز، آن باشد 

کربال آمده و به زیارت  انصاری در چنین روزی از مدینه به 

قبر شریف آن حضرت نائل شد. ازاین رو مستحب است به 
او تأّسی کرد.1

دیدار در اربعین  
به نقل سید بن طاووس؟حر؟:

چــون اهل بیت حسین؟ع؟ از شــام بــه عـــراق رســیــدنــد، به 

کربال عبور دهید. هنگامی  از  را  گفتند: ما  کــاروان  راهنمای 

که اهل بیت به قتلگاه رسیدند، جابر بن عبداهلل انصاری و 

جمعی از بنی هاشم و مــردان خاندان رسول خدا را مالقات 

که بــرای زیــارت قبر حسین آمــده بودند. همه شروع  کردند 

1. محمدباقر مجلسی، بحار االنوار، ج98، ص334.
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به  و  می زدند  صورت های شان  بر  و  کردند  ناله  و  گریه  به 

که جگرها را آتش  گونه ای عزاداری و نوحه سرایی می کردند 

می زد. زنان منطقۀ عراق نیز نزد اهل بیت آمدند و آنان نیز 
چند روزی عزاداری کردند.1

محتوای زیارت اربعین
زیارت اربعین، حاوی نکات ارزنده ای است که با ذکر سالم ها آغاز 
ادامه  امام حسین؟ع؟  با شهادت به مجد و عظمت  می شود و 
با بیان و بنان،  امام و روشنگری های حضرت  می یابد. دعوت 
دالیل امتناع از بیعت با یزید، نصیحت و خیرخواهی او، تالش 
حضرت در صحنه های عاشورا و تحمل نامالیمات، همت گماردن 
زیارت شریف  این  از  فرازهایی  از جهالت و...  بندگان  رهایی  بر 
که از امام صادق؟ع؟ نقل شده است. واقعۀ عاشورا نتیجه  است 
نادانی  معنای  به  که  جهالتی  بــود؛  زمــان  آن  مسلمین  جهالت 
بلکه  می شناختند؛  را  او  هدف  و  حسین؟ع؟  آنــان  زیــرا  نیست؛ 

جهل آنان از جنس نابخردی و عدم تعقل است.2

سیرۀ سید محسن أمین؟حر؟
مرحوم سید محسن امین عاملی نقل می کند:

بـــودم، زیــارت هــای  کــه در نجف  ــال و نیم  ــول 10 س در ط

از من فوت  اربعین  و  مخصوصۀ عاشورا و عیدین و عرفه 

بــازار  در  طلبکاران  پیش  سفر،  از  قبل  انــدکــی.  مگر  نشد، 

پیاده  بــه  داشــتــم  عــالقــه  و  می طلبیدم  حّلیت  و  مــی رفــتــم 

اثر  در  ولــی  می پنداشتم،  دشـــوار  ابتدا  گرچه  ــردن.  ــارت ک زی

که آسان است. جماعتی هم از اهل »جبل  تجربه، دریافتم 

1. سید بن طاووس، اللهوف علی قتلی الطفوف، ص225.
2. ره توشۀ راهیان نور، 1380 ش.
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عامل« و نجف و دیگران به دنبال من می آمدند و پیروی 
می کردند. چندین بار پیاده به زیارت کربال رفتم.1

زیارت میلیونی
حسینی  کــب  مــوا بــا  نفر،  میلیون ها  عـــراق،  در  اربعین  ــام  ای در 
اجتماع  و  مــی شــونــد  کــربــال  وارد  مــطــهــر؟ع؟  قــبــر  ــارت  ــ زی بـــرای 
و  اتحادآور  و  مهرانگیز  تعارفات  بر  مشتمل  محبت آمیز،  عظیم 
مودت خیز، فراهم می آید و آن شهرستان مقدس، یکپارچه عزا و 
کب،  ناله و ضجه و نوحه و ندبه بر سید مظلومان می گردد و موا
به حــرم حضرت  ج شــده،  خــار از حــرم حضرت سیدالشهدا؟ع؟ 
ابوالفضل قمر بنی هاشم؟ع؟ هجوم می آورند و در آن روز، اثرات 

نهضت حسینی در جلوی چشم انسان مجسم می شود.2

بزرگداشت عاشورا و اربعین 
امام خمینی؟حر؟ می فرمایند:

این روزهای بزرگ را بزرگ شمارید و اربعین ها را، عاشوراها را و 

امثال این ها را بزرگ بشمارید. اسالم این قدر برای اجتماع و 

کرده است،  کرده است و هم عمل  کلمه تبلیغ  برای وحدت 

یعنی روزهایی را پیش آورده است که با خود این روزها و انگیزۀ 
این روزها تحکیم وحدت می شود؛ مثل عاشورا و اربعین.3

زیارت جابر
کی از حضور جابر بن عبداهلل انصاری در  گزارش های بسیاری حا
کربال در نخستین اربعین شهدا در سال 61 هجری است. برخی 
امکانات  به  توجه  با  گفته اند:  و  کرده  تردید  گزارش ها  این  در 

1. سید محسن امین، اعیان الشیعه، ج10، ص359.
ر، ادب الطف، ج1، ص41. 2. سید جواد ُشّبَ

3. صحیفۀ نور، ج15، ص266 و 262.
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واقعۀ  خبر  دریافت  از  پس  کربال،  تا  مدینه  از  سفر  دوران،  آن 
جابر  ازایـــن رو  اســت.  می کشیده  طــول  روز  چهل  از  بیش  کربال، 

کربال رسانده باشد. نمی توانسته در اولین اربعین، خود را به 
کجا ثابت شده  گفت: اواًل از  در پاسخ به این تردید می توان 
که جابر، هنگام واقعۀ عاشورا در مدینه بــوده اســت؟ شاید وی 
کرده بوده است. ثانیًا  کوفه ترک  آن هنگام، مدینه را به سوی 
که امکان دریافت خبر شهادت امام حسین؟ع؟  گفت  می توان 
و یــارانــش تــا ده روز پــس از واقــعــۀ عــاشــورا وجـــود دارد و جابر 
می توانسته در مدت باقی مانده تا اربعین، خود را به کربال برساند.1

الحاق سر مطهر 
ابوریحان بیرونی )م 440ق( می نویسد:

به  علی؟امهع؟  بن  حسین  سر  )اربعین(  صفر  ماه  بیستم  روز 

زیــارت  گــردیــد.  و در همان مکان دفــن  بدنش ملحق شــد 

اربعین نیز در این روز بوده است و آنان چهل نفر از اهل بیت 
او بودند که پس از بازگشت از شام، قبر امام را زیارت کردند.2

چهل راهب شهید 
در لغتنامۀ دهخدا دربارۀ واژۀ »اربعین« آمده است:

حلب،  مناطق  از  »إدِلـــب«  جنوب  در  اســت  کوهی  اربعین، 

دارای هوای نیک و آب های عذب و متنزهات خرم و چهل 

ِدیر در آن است و موقع آن در »وادی اللجاة« است و وجه 

که  تسمیۀ آن به اربعین از این جهت است که چهل راهب را 

آن جا بودند بکشتند و گویند به مناسبت آن که چهل ناسک 

1. محمد محمدی ری شهری، شهادت نامه، ص839.
جامع  مقتل  از  )بــه نــقــل  ص331  الــبــاقــیــه،  ــار  ــ اآلث بــیــرونــی،  ابــوریــحــان   .2

سیدالشهدا؟ع؟(.
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را در ناحیۀ جبل سینا در اواخر قرن چهارم میالدی بکشتند، 
آن جا را اربعین خواندند.1

سنت اربعینی
کتاب خود می نویسد: شهید قاضی طباطبائی؟حر؟ در 

سیدالشهدا؟ع؟  بر  آفتاب  و  مالئکه  و  زمین  و  آسمان  بکاء 

که در میان مردم یک حال  تا چهل روز، طریق و عادتی را 

بــر سید مظلومان »اربــعــیــن« نگاه  ــرده و  ک اســتــمــراری پیدا 

مــی دارنــد، نــشــان مــی دهــد. حتی در مــیــان مـــردم در زمــان 

کــســان خــودشــان نیز ایــن رویـــه معمول شــده و این  فــوت 

که از دنیا  سیرۀ مستمره را انجام می دهند و احترام آن ها را 

رفته اند، نگاه می دارند و شیعه تا اربعین آن حضرت از شادی 

و خشنودی خودداری می کنند. حتی در غیر مسلمانان نیز 

که  این عادت در مرده های شان مراعات می شود؛ خصوصًا 

که آثار علمی و نتایج  کسی باشد  از بزرگان آن قوم باشد و 

قدمی را که در راه رفاه و آسایش دینی و دنیوی آنان برداشته 
باشد و در اصالح جامعه، از جان گذشتگی نشان داده باشد.2

کیفیت زیارت جابر
عطا )عطیه عوفی( که همسفر جابر بن عبداهلل در روز بیستم ماه 
صفر بوده است، می گوید: چون به غاضریه رسیدیم، جابر در آب 
فرات غسل کرد و پیراهن طاهری که با خود داشت پوشید. پس 
گفتم: با من  گفت: آیا با تو چیزی از بوی خوش هست ای عطا؟ 
گرفت و بر سر و بدن پاشید  ُسعد هست. پس مقداری از آن سعد 

1. لغتنامۀ دهخدا، واژۀ »اربعین«.
اربعین  ــیــن  اول ــارۀ  ــ دربـ تحقیق  طــبــاطــبــایــی،  قــاضــی  محمدعلی  ســیــد   .2

سیدالشهدا؟ع؟، ص256.
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امام  تا ایستاد نزد سر مبارک حضرت  با پای برهنه روانه شد  و 
گفت؛ پس افتاده، بیهوش  کبر«  حسین؟ع؟ و سه مرتبه »اهلل ا
گفت: »السالم علیك یا آل  که  شد و چون به هوش آمد، شنیدم 

اهلل...« تا آخر. 

پس خم شد و دو طرف روی خود را بر قبر مقدس مالید و 
کرد؛ پس آمد به نزد قبر علی بن الحسین؟امهع؟  چهار رکعت نماز 

و گفت: »السالم علیك یا موالی و ابن موالی...«.
کرد و رو به جانب قبر  پس قبر را بوسید و دو رکعت نماز 
ِب عبداهلل...« 

َ
َواِح امُلنیَخِة ِبَقْبِر أ ر

َ ْ
 ال

َ
ُم َعل

َ
ال گفت: »الّسَ کرد و  شهدا 

تا آخر. پس آمد نزد قبر حضرت عباس؟ع؟ و ایستاد نزد قبر و 
کرد و خدا  ْيَك َيا أَباالقاِسم«؛ پس دو رکعت نماز 

َ
ُم َعل

َ
ال گفت: »الّسَ

را خواند برای حاجت های خود و بازگشت.1

یک اربعین گریۀ آسمان
امام صادق؟ع؟ می فرماید: آسمان بر حسین بن علی؟امهع؟ و بر 
گریست و بر احدی جز این دو نگریسته  حضرت یحیی بن زکریا 
گریۀ آسمان بر  امام پرسید:  از  است. راوی )عبداهلل بن هالل( 
دیدند  روز  چهل  مردم  فرمود:  امام  بود؟  چگونه  شهید  دو  این 
خ و خون رنگ است. پرسید: آیا  ع و غروب خورشید، سر که طلو

گریۀ آسمان همین است؟ فرمود: آری.
در حدیث دیگری، امام باقر؟ع؟ فرمود: پس از یحیی بن 
کسی جز حسین بن علی؟امهع؟ نگریسته است.  زکریا آسمان بر 

آسمان چهل روز بر آن حضرت گریست.2

1. محمدباقر مجلسی، تحفة الزائر، مؤسسۀ الهادی، ص458.
2. بحار االنوار، ج45، ص210 و 211 15؛
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چهل روز گریۀ آدم؟ع؟
وقتی هابیل و قابیل به قربانگاه رفتند و قابیل، هابیل را کشت، 
گفت: مگر او را به  کو؟  نزد پدر آمد. حضرت آدم پرسید: هابیل 
ببر، و حس  قربانی  گفت: مرا به محل  آدم  من سپرده بودی؟ 
کشته باشد. وقتی به آن جا رسیدند، دریافت  که قابیل او را  کرد 
که هابیل به دست قابیل کشته شده؛ پس آدم از آن جا برگشت و 

کرد.1 گریه  چهل شبانه روز بر هابیل 

چله نشینی
چهل  ــزوای  ان و  اعتکاف  چله نشینی،  از  است  عبارت  اربعین، 
که از رسم های سلوک صوفیانه است. شمس الدین آملی  روزه، 
می نویسد: »متصوفه سالک را در مبدأ به خلوت فرموده اند، تا در 
گداخته شود، و از آالیش  کورۀ خلوت، نفس او به آتش ریاضت 
از  اربعین، مستفاد است  به  آن  تعیین  و  گردد«  طبیعت صافی 
ُه 

َ
ل َظَهَرْت   

ً
َبِعنَی َصَباحا ْر

َ
أ  ِ

هلِلَّ َص 
َ
ْخل

َ
أ آنچه رسول؟ص؟ فرمود: »َمْن 

که چهل روز خالصانه  کسی  ِلَساِنُه«  ِبِه َعل 
ْ
َقل ِمْن  ِة  َ ْ

ك ِ
ْ

َيَناِبيُع احل

کند، چشمه های حکمت از دلش بر زبانش  عبادت و اعتکاف 
ل و انقطاع  کالم الهی در بیان میقات و َتبّتُ جاری می گردد و از 
ا  َ که فرمودند: >َوَواَعْد�ن موسی؟ع؟ با حق سبحانه و تعالی، آن جا 
<؛ و وعده  �ةً

َ
ل �يْ

َ
�نَ ل ِع�ي َ ْر�ب

أَ
ِه ا ّ

ا�ةُ َر�بِ َ �ة ّمَ ِم�ي �ةَ ٍر �نَ ْ َع�ش اَها �بِ َ َمْم�ن �ةْ
أَ
�ةً َوا

َ
ل �يْ

َ
�نَ ل �ي ا�شِ

َ
ل

َ ُموَسٰى �ش

آن  بر  دیگر  شب  ده  سپس  و  شب،  سی  به  موسی  با  گذاردیم 
کامل شد.2  افزودیم، تا میقات او با خدا چهل شب 

ــود صــاف ــه شـ ــ ــراب آن گ ــ ــه ای صــوفــی ش ــ ک
اربـــعـــیـــنـــی3  ــد  ــ ــان ــ ــم ــ ب شـــیـــشـــه  در  ــه  ــ ــ ک

1. همان، ج11، ص230.
2. اعراف، 142.

3. بهاء الدین خرمشاهی، حافظ نامه، ج2، ص1226.
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اربعین و انقالب
در تاریخ انقالب اسالمی، سنت احیای اربعین، تأثیر شگرفی در 
گسترش شور انقالبی در شهرها داشت. در چهلم شهدای حادثۀ 
ــردم مسلمان  م تــاریــخ 19 دی 1356 ش(  در  ــردم  م )قــیــام  قــم 
کردند و شهید دادند. در اربعین شهدای تبریز، مردم  تبریز قیام 
کردند و همین  گرفته، تظاهرات  شهرهای دیگر مجلس یادبود 
گونه اربعین ها به هم وصل شد و سراسر ایران به نهضت پیوست؛ 
تا آن که انقالب اسالمی در 22 بهمن 1357 به پیروزی رسید. این 
که ملت  به برکت الهام گرفتن از فرهنگ شهادت و ایثار خون بود 
گرفته بود. »اربعین« تداوم »عاشورا«  قهرمان ایران، از عاشورا فرا 

بود و »ذکر«، رسالت بازماندگان پس از خون و شهادت.1

1. جواد محدثی، فرهنگ عاشورا، ص46.



مضامین زیارت اربعین
در حدیث معروف امام حسن عسکری؟ع؟ »زیارت اربعین« یکی 
از پنج عالمت مؤمن شمرده شده است؛ چه بر سر تربت و مزار 
سیدالشهدا؟ع؟ خوانده شود و چه از راه دور؛ بنابر آنچه به دست 
ح شده در این زیارت  ما رسیده است. مهم، توجه به مفاهیم مطر
است. پیش از پرداختن به مضامین بلند این زیارت شریف، الزم 

کنیم. است اشاره ای به سند آن 
متن زیـــارت اربعین را حضرت صـــادق؟ع؟ بــه صــفــوان بن 
که  آموخته است و فرموده  َجّمال(  مهران )معروف به صفوان 
که آفتاب روز اربعین برآمد و روز بلند  این زیارت نامه را هنگامی 

شد، بخواند. این توصیه، اهمیت این زیارت مأثور را می رساند.
حدیث را سید بن طاووس با سند خویش از صفوان روایت 
طــاووس،  بن  سید  األعمال«  »اقبال  در  ــارت،  زی متن  می کند. 
کفعمی  الکبیر« محمد بن جعفر مشهدی، »المصباح«  »المزار 
د« شیخ طوسی آمده است. عالمۀ مجلسی  و »مصباُح الُمتهّجِ
هم در جلد 98 بحار األنوار، به نقل از تهذیب شیخ طوسی آن 
کلمات، تفاوت های جزئی  گرچه در بعضی  کرده است.  را نقل 
و  یکسان  و  ثابت  آن  کلّیت  ولــی  می شود،  دیــده  نقل ها  میان 

معتبر می باشد.
»زیـــارت  محتوای  و  متن  در  کــه  اســت  شایسته  بنابراین 
اربعین«، دقت و تدبر شود، تا زائران و محبان سیدالشهدا؟ع؟ 
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از معارف ناب و مفاهیم بلند آن مستفیض شوند. محورهای 
عمدۀ این زیارت نامه را می توان چنین برشمرد:

1. ترسیم سیمای امام حسین؟ع؟
با  دیگر  زیــارت نــامــه هــای  از  بسیاری  همچون  اربعین،  زیــارت 
اولیای  به  ی شیعی نسبت 

ّ
َتــوال که نشانۀ  آغاز می شود  »سالم« 

دین است و مخاطب این سالم، با اوصاف و القابی یاد می شود 
از ابعاد شخصیت سیدالشهدا؟ع؟ را نشان  کدام، ُبعدی  که هر 
ولّی خدا، حبیب  با عناوینی همچون  از آن حضرت،  می دهد. 
و  رنج ها  گرفتار  مظلوم،  شهید  خدا،  برگزیده  خدا،  خلیل  خدا، 
ِسیِر 

َ
أ عل  ُم 

َ
ال الّسَ  ...« می شود:  یاد  اشک ها  کشتۀ  و  مصیبت ها 

َعَبَراِت...«
ْ
َباِت َو َقِتیِل ال ُر

ُ
ك

ْ
ال

پس از بیان این اوصــاف و مقامات، زائــر در پیشگاه خدا 
ــدا و فــرزنــد ولــّی  ــّیِ خ کــه آن امـــام شهید، ولـ شــهــادت مــی دهــد 
گواهی،  خــدا وَصــفــّیِ پــروردگــار و فرزند َصفّیِ خداست، تا ایــن 
عمق ایمان و باور زائر را نشان دهد و این اعتقادات را در جان 

او بنشاند.

2. ویژگی های امام حسین؟ع؟
در فراز بعد، به برخی از اوصاف ویژه و کرامت ها و ارجمندی های 
که: آن حضرت، به  آن امام شهید اشاره شده است. از جمله این 

کرامت الهی در سایۀ شهادت نائل آمده است؛ 
الــهــی است  کــه عنایت  ــژه ای  ــ آن حــضــرت، از ســعــادت وی

برخوردار است؛ 
کیزه و دور از هر  ک و پا طینت و سرشت او و والدتــش، پا

لودگی است؛ آ
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او یکی از سروران و یکی از رهبران و یکی از مدافعان حق 
و دین است؛

بندگان  همۀ  بــر  الهی  حجت  و  انبیا  خــط  دار  مــیــراث  او، 
خداست.

3. فلسفۀ قیام عاشورا
و  می شود  ارائــه  گونی  گونا تحلیل های  عاشورا  نهضت  دربــارۀ 
اهداف مختلفی برای آن قیام خونین بیان شده است. آنچه در 
ح است، »هدف هدایت و نجات و بیداری  این زیارت نامه مطر
امــت« اســت. آن حضرت در دعــوت مــردم به راه خــدا و سنت 
بر  را  بهانه  و  راه عذر  که  کرد  قرآن چنان عمل  احکام  و  پیامبر 
ْصَح«. َعاِء، َو َمَنَح الّنُ

ُ
ْعَذَر ِف الّد

َ
همه بست و اتمام حجت نمود: »َفأ

با  مــبــارزه  و  بــیــداری جامعه و شکستن جــّو خفقان  گاهی 
ــام؟ع؟، خون  ــ ام انــحــراف هــا، »خـــون« می طلبد.  بــدعــت هــا و 
 ُمْهَجَتُه ِفیَك«، با این 

َ
َبــَذل کرد: »َو قلب خویش را در راه خدا نثار 

گمراهی در آورد و فضای حیرت  که مردم را از جهالت و  هدف 
کند:  روشــن  را  خــدا  بندگان  تکلیف  و  بشکند  را  سرگشتگی  و 
ِة«. درباره عبرت های 

َ
ل

َ
ال

َ
ِة َو َحْيَرِة الّض

َ
َهال َ »ِلَيْسَتْنِقَذ ِعَباَدَك ِمَن الْ

گفت.  عاشورا و جهل و بی بصیرتی مردم بسیار سخن می توان 
که تنها خــون مطهر فرزند  گــونــه ای شــده بــود  وضــع جامعه به 
در  زلــزلــه ای  و  کند  ایجاد  انقالبی  می توانست  خــدا؟ص؟  رســول 
ارکان حکومت اموی که بر پایۀ جهل مردم استوار بود، بیافکند.

4. شناخت چهرۀ مخالفان
کسانی، با چه ویژگی هایی و با چه اهدافی به جنگ با امام  چه 
حسین؟ع؟ آمدند و دست به آن جنایت عظیم زدند؟ هدفشان 
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فــراز  در  آن نمی رسیدند؟  بــه  ثـــاراهلل  کشتن  بــا  کــه جــز  بــود  چــه 
که در  گروه های ائتالفی بر ضد َوّلِی خدا را _  بعدی، ویژگی های 
کینه های دیرین شان از صدر اسالم بود _  حقیقت ُبروز بغض و 

ترسیم می کند:
ْنَيا«؛ 

ُ
ْتُه الّد _ فریب خوردگان دنیا: »َعّزَ

_ فروختن آخرت به بهای ناچیز دنیا: »َوَشری آِخَرَتُه«؛ 
_ هواپرستی: »َوَتَرّدی ِفي َهَواُه«؛

_ به خشم آوردن خدا و پیامبر و امام؛
_ پیروی از منافقان و تفرقه افکنان و گنهکاران.

5. جهاد تا شهادت
در  اخــالص  و  تکلیف  ادای  بر  صبر  با  همراه  خــدا،  راه  در  جهاد 
مبارزه و ادامۀ جهاد تا مرز شهادت و حتی پس از شهادت، یعنی 
اسارِت آزادی بخش آُل اهلل، تضمین کنندۀ حیات و بقای دین و 
 
ً
خنثی کنندۀ توطئۀ امویان ضد اسالم بود: »َفَجاَهَدُهْم ِفیَك َصاِبرا

مَيُه«. ، َحْت ُسِفَك ِف َطاَعِتَك َدُمُه ، َو اْسُتِبیَح َحِر
ً
َتِسبا ُمْ

و  با بدعت های ضداسالمی، قربانی  احیای دین و مبارزه 
گام در این راه می نهد، هم باید اهل  که  فدایی می خواهد. آن 
جهاد باشد، هم صبر و مقاومت، هم اخالص، هم آمادگی برای 
کردن خون و تحمل هتک حرمت ها نسبت به خــودش و  فدا
خانواده اش داشته باشد. امام؟ع؟، عزیز خدا و رسول خدا؟ص؟ 
گرفتار  نــامــردان  بــود، امــا در صحرایی ســوزان به محاصرۀ آن 
شــد. تشنگی خــود و فــرزنــدان و یــارانــش، عــریــان کــردن پیکر 
آتــش زدن  مطهرش،  سر  نیزه کردن  بر  ســرش،  بریدن  کش،  پا
به  خــیــام،  غـــارت  مطهرش،  جسد  بــر  اسب تاختن  خیمه ها، 
آن  و  بــود  خــدا  راه  در  همه  و...  اهل بیت؟مهع؟  اسیری گرفتن 
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این  همۀ  برای  را  خود  ِبَقَضاِئَك«  ِریًض  »اهلي  گفتن  با  حضرت، 
مصائب آماده ساخته بود.

6. لعن و تبّری از دشمنان
و  مــواالت  عنوان  به  سالم  کنار  در  زیارت نامه ها،  از  بسیاری  در 
که نشانه تبّری از  همسویی، »لعن« دشمنان هم دیده می شود 
ظالمان و دشمنان اهل بیت؟مهع؟ است. هم لعن زائر بر قاتالن و 
که نمونه اش در این  کافران و هم در خواست لعن الهی بر آنان 

» ً
ِبيال  َو

ً
ْعنا

َ
ْم ل َعْنُ

ْ
ُهّمَ ال

َّ
زیارت وارد شده است: »الل

درخواست لعنت و عذاب خدا بر جنایتکاران عاشورا، روح 
معادات و تبّری را می رساند و زائر را در خط دشمنی با دشمنان 

خدا و پیامبران، ثابت قدم تر می سازد. 

7. پیوند امام با خط رسالت
وقتی در زیارت امام حسین؟ع؟، پیامبر و امیرمؤمنان و خاندان 
کیدی بر ارتباط آن شهید  نبوت و عصمت؟مهع؟ را می خوانیم، تأ
نیز چنین  زیــارت دیگر  در  اســت.  نورانی  و  رفیع  این خاندان  با 
که بر امام حسین؟ع؟ یا به عنوان فرزند پیامبر؟ص؟، فرزند  است 
امین  انبیا؟مهع؟،  وارث  مؤمنان؟ع؟،  امیر  فرزند  فاطمه؟اهع؟، 
خدا، فرزند امین خدا، فرزند وصّیِ خدا، فرزند وصّیِ پیامبر؟ص؟، 
سالم می دهیم تا این پیوند را آشکار و علنی سازیم و این نکته، 
کربال را  که می کوشند شهدای  خنثی کنندۀ توطئۀ دشمنان است 

کنند. جدا از دودمان نبوت و آُل اهلل معرفی 

8. حیات سعادتمندانه
که فرمود: »َمْوٌت ِف ِعّزٍ َخیٌر ِمْن  از سخنان امام حسین؟ع؟ است 

؛ مرگ عزتمندانه بهتر از زندگی ذلیالنه است«. ٍ
ّ

َحَياٍة ِف ُذل
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کسی  در فراز دیگری از زیارت، از آن امام شهید به عنوان 
« و مرگش  ً

که زندگی اش سعادتمندانه »ِعشَت َسعیدا یاد می شود 
مظلومانه  شهادتش  و   » ً

َحــیــدا »َمــَضــیــَت  خداپسند  و  ســتــوده 
« بود. ً

 َشهیدا
ً
»َمظلوما

خداوند هم وعدۀ نصرت و عزت و حیات ابدی به کشتگان 
راه خدا و مجاهدان راه حق، و هم وعدۀ نابودی مستکبران و 
کیفر ظالمان را داده است؛ چه به سرعت و چه در زمانی طوالنی؛ 
که زائر، بر حتمی بودن  چه در دنیا و چه در آخرت. این است 
کید می کند: »َواْشَهُد أّنَ اهلَل ُمْنِجٌز َما  وعده های الهی در این موارد تأ

َك«
َ
َوَعَدَك، َو ُمْهِلٌك َمْن َخَذل

9. بیزاری از همفکران اهل ظلم
در فرهنگ دینی، هم جنایتکاران و ظالمان مطرود و ملعونند و 
کت بوده اند و با جنایتکاران  که هرچند در ظاهر سا کسانی  هم 
راضی  آنــان  کــار  به  باطن  و  دل  در  ولــی  نداشته اند،  همکاری 
بوده اند، شریک جرم اند. این حقیقت، در زیارت های متعددی 
_ از جمله زیارت عاشورا _ آمده است. در این جا هم لعنت خدا بر 
کردند و بر جماعتی  کشتند و به او ظلم  که امام را  کسانی است 
است که این واقعه را شنیدند، ولی به آن راضی و خشنود بودند. 
کنان در برابر فتنه و رضایت دهندگان قلبی به عمل دشمنان  سا
خدا و رسول؟ص؟، با آنان همسو و هم سرنوشت شمرده می شوند: 
َعْت ِبَذِلَك َفَرِضَيْت ِبِه«. ازاین رو، شیعۀ زائر، موضع  ًة َسِ ّمَ

ُ
َعَن اهلُل ا

َ
»َول

خود را شفاف و روشن بیان می کند و خود را در خط اولیای خدا 
و در مقابل دشمنان خدا و اهل بیت؟مهع؟ اعالم می دارد و خدا را 
ّنِ 

َ
ْشِهُدَك أ

ُ
ُهّمَ ِإّنِ أ

َّ
گواه می گیرد: »الل هم بر این مواالت و معادات، 

ْن َعاَداُه«. ُه، َوَعُدّوٌ مِلَ
َ

ْن َواال ِلٌّ مِلَ َو
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و سرانجام این پیروی از خاندان عصمت و والیت پذیری از 
آنان، آمادگی برای بذل جان خود و پدر و مادر و عزیزانش در 

ي یا ْبَن َرسُوِل اهلِل«  ّمِ
ُ
ْنَت َو أ

َ
ِب أ

َ
راه آنان است: »ِبأ

ک  کید بر دودمان پا 10. باز هم تأ
ِة«  اِمَ

َ
ِب الّش

َ
ْصال

َ ْ
 ِف ال

ً
ُكْنَت ُنورا َك 

َ
ّن

َ
ْشَهُد أ

َ
»أ

گــواهــی بــر دودمـــان پــاک پیامبر؟ص؟، طــهــارت و  ــراز،  ایــن فـ
و  اعتقادی  لودگی های  آ از  دوری  اهل بیت؟مهع؟،  نسب  شرافت 
اخالقی دوران جاهلیت است. آیه تطهیر در قرآن1  بر طهارت کامل 
گواهی می دهد. بحث از نیاکان  و عصمت اهل بیت پیامبر؟ص؟ 
پاک و موحد ائمۀ اطهار و تبارشناسی توحیدی این خاندان، نکتۀ 

کید شده است. دیگری است که در این زیارت بر آن تأ

11. جایگاه واالی امامت و ائمه؟مهع؟
که امامان شیعه؟مهع؟، از جمله سیدالشهدا؟ع؟ در جامعۀ  نقشی 
حفاظت  و  اعانت  رعایت،  هدایت،  نقش  داشته اند،  اسالمی 
ایــن خــانــدان، هم تکیه گاه  بــوده اســت.  ایمان  اهــل  و  آیین  از 
بــودنــد.  شیعه  پناهگاه  هــم  و  اســـالم  ســتــون  هــم  مسلمانان، 
ارکــان  ــن،  از دعــائــم دی ــارت، یکی  زیـ از  ایــن فقره  امـــام؟ع؟ در 
ّبّر،  اوصافی چون:  با  و  آمده  به شمار  و معقل مؤمنین  مسلمین 
که همۀ  تقی، رضی، زکی، هادی و مهدی معرفی شده است، 
حسین؟ع؟  امام  که  این  بر  افزون  بوده اند؛  چنین  امامان؟مهع؟ 
پدر بقیۀ امامان بعدی است. این از ویژگی های آن حضرت در 
این ویژگی ها،  اویند.  از نسل  ائمه؟مهع؟،  که  بیان شده  روایــات 
جایگاه  ْنَيا« 

ُ
الّد ْهــِل 

َ
أ َعل  ــُة  ــّجَ ُ »َواحلْ حجت بودنشان  به خصوص 

1. احزاب: آیۀ33.
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رفیع آنان را در منظومۀ فکری و عملی و اجتماعی و سیاسی امت 
پیامبر؟ص؟ نشان می دهد و تبعیت از این نشانه های هدایت را 

ضامن درستی راه و رسیدن به مقصد می داند.

12. ایمان، تسلیم، تبعیت
این سه عنصر، عوامل اصلی هدایت و سعادت در خط ائمه؟مهع؟ 
ْم« 

ُ
ِبك »ُمــْؤِمــٌن  داریــم  ایمان  آنــان  امامت  به  شیعیان،  ما  اســت. 

و  ُموِقن«  ْم 
ُ

ِبایاِبك »َو کرده ایم  باور  را  آخرالزمان  در  آنان  رجعت  و 
ابراز می کنیم و تسلیِم  را  آیین ها و سنت های دینی آن  با همۀ 
محض و تبعیت کامل نسبت به آنان داریم؛ چه در مرحلۀ قلبی، 
ِبٌع«.  ُمّتَ ْمِرُكْم 

َ
ِل ْمــِري 

َ
َوأ ٌم، 

ْ
ِسل ْم 

ُ
ِبك

ْ
ِلَقل ِب 

ْ
»َوَقل عملی:  مرحلۀ  در  چه 

به نام  را می طلبد  تبعیت، عنصر دیگری  و  و تسلیم  ایمان  این 
به  کربال  در  حسین؟ع؟  امــام  ــاران  ی که  همان گونه  »نــصــرت«. 
بودند  امام؟ع؟  تابع حرکت  و  فرمان  و تسلیم  ایمان داشتند  او 
تا به فیض شهادت  کردند  از آن حضرت دفــاع  تــوان  با همۀ  و 
را  اربعین هم، همین مراتب و مراحل  زائر حسینی در  رسیدند، 
ابراز می دارد و همۀ توان و امکانات خویش را در راه ائمه؟مهع؟ 
کریمۀ اهل بیت؟مهع؟،  قرار می دهد، تا خداوند اذن دهد و دولت 
ْم 

ُ
ك

َ
ِت ل با رهبری حضرت ولی عصر؟جع؟ تشکیل شود: »َوُنْصَر

که امروز یاری ما به این خاندان  ْم« این 
ُ

ك
َ
ل َن اهلُل 

َ
ذ

ْ
َيأ ُة، َحّتَ 

َ
ُمَعّد

کدام  دارد.  بسیار  سخن  و  تأمل  جای  باشد،  می تواند  چگونه 
امکانات  می آید؟  شمار  به  ائمه؟مهع؟  مواضع  راستای  در  عمل، 
قابل عرضۀ ما برای »نصرت« چیست؟ زیرا فقط با شعار »گوش 

به فرمان توییم« مشکلی حل نمی شود.
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13. اعالم مواضع
در زیارت جامعۀ کبیره، زیارت عاشورا و زیارت های دیگر، از جمله 
ْم 

ُ
ْم َمَعك

ُ
َعك َ َ

در همین زیارت اربعین، این تعبیر دیده می شود: »ف
ُكْم«؛ این یعنی داشتن موضع، اعالم موضع، پایداری بر  َمَع ال َعُدّوِ

سر موضع، همسونشدن با دشمنان و حمایت از خط ائمه؟مهع؟.
گر  ایــن »َمــعــّیــت« و همراهی بــا ائــمــه؟مهع؟ چگونه اســت؟ ا
جناح بندی های  در  داشتند،  حضور  ما  عصر  در  امــامــان؟مهع؟ 
سیاسی در کدام جهت بودند؟ در مسائل بین المللی چه موضعی 
داشتند؟ با استکبار جهانی و صهیونیسم بین الملل و گروه های 
به  وابسته  کمان  حا و  بیگانه  مــزدور  حکومت های  و  تکفیری 
همچون  مسائلی  به  نسبت  و  داشتند  بــرخــوردی  چه  استکبار 
فلسطین چه موضعی می گرفتند؟ شناخت ما از ائمه؟مهع؟، موضع 

آنان را به ما نشان می دهد.
خط ائمه؟مهع؟، امروز هم جلوه ها و نمادهایی دارد؛ هم چنان 
گون ظهور و بروز دارد.  گونا که خط دشمنانشان نیز در اشکال 

کیدی بر َتوّلی و تبّری است. این فراز زیارت، باز هم تأ

14. درود پایانی
وعل  ْم، 

ُ
ْيك

َ
َعل اهلِل  َواُت 

َ
»َصل است:  فراز  این  زیــارت،  پایان بخش 

ْم، آِمنَی 
ُ

ْم، َو َظاِهِرُكْم َو َباِطِنك
ُ

ْجَساِدُكْم، َو َشاِهِدُكْم َو َغاِئِبك
َ
ْم َو أ

ُ
َواِحك ْر

َ
أ

نَی«. ِ
َ
َعال

ْ
َرّبَ ال

آنــان، »صلوات  بزرگداشت  احــتــرام و  اواًل در  فــراز،  ایــن  در 
ــای ما  ــ کــه برتر از دروده خـــدا« را بــر آنـــان خــواســتــار شــده ایــم، 
بندگان است. ثانیًا درودهای الهی را نسبت به همۀ آنان و همۀ 
جانشان،  و  روح  بر  چه  شــده ایــم؛  خواستار  حیاتشان  جوانب 
که هستند یا نیستند،  چه بر پیکرهای مطهرشان، چه بر آنان 
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شهید؟مهع؟  معصوِم  امــامــان  شامل  که  باطن،  چه  و  ظاهر  چه 
که  که آمده اند و رفته اند، هم بر امام عصر؟جع؟  نیز می شود 
هم »ظاهر« است )هرچند از دید ما غایب است( و هم »شاهد« 

است. )هرچند ما او را نمی بینیم(. 

نتیجه گیری 
و  حسین؟ع؟  امــام  با  میثاق«  »تجدید  نوعی  اربعین،  زیــارت 
ابراز وفــاداری نسبت به  اهل بیت و امامان معصوم؟مهع؟ است. 
آنان و راه و مرام شان، ابراز عداوت و برائت نسبت به قاتالن و 
جان فشانی  برای  آمادگی  اعالم  تبّری،  و  َتوّلی  آنــان،  دشمنان 
نورانی  خط  با  همبستگی  و  مواضع  بیان  آنــان،  مقدس  راه  در 
شناخت  نــصــرت،  و  تسلیم  و  تبعیت  پــیــامــبــر؟ص؟،  اهــل بــیــت 
چهره های حق و باطل و رهبران »نــور« و »نــار« و مسئلۀ جهاد 
که دستاورد  و شهادت و خط ایثارگری در راه مکتب و عقیده، 

شناخت فلسفه عاشورا و قیام حسینی است.
زائر  و  می شود  بازگویی  اربعین  ــارت  زی در  سرفصل ها  ایــن 
حسینی این باورها را از دل بر زبان جاری می کند، تا زمینۀ رسوخ 

قلبی و نمود اجتماعی آن فراهم آید.
امام  آن  حسینی،  اربعین  در  تا  بــاد  نصیبمان  الهی  توفیق 
آمـــوزۀ حضرت  کــه  ــن زیــارت نــامــۀ زیــبــا و پرمعنا  بــا ای را  شهید 
کنار حــرم باصفایش زیـــارت و  صـــادق؟ع؟ به شیعه اســت، در 

عرض ادب کنیم؛ آمین.



ادب و آداب زیارت

ادب ظاهری و باطنی
رعایت ادب و آداب در هر امری، سبب دست یافتن بهتر به اهداف 
آداب  آدابــی دارد، مثل  بــرای خود  اســت. هر چیزی هم  کار  آن 
کسب علم، آداب جنگ و مبارزه،  تجارت، آداب معاشرت، آداب 
را  آنها، آن عمل  و مراعات  که شناخت  قرائت و...  و  نماز  آداب 

موفقیت آمیزتر می سازد و عامل را به هدف نزدیک تر می سازد.
از جمله برای زیارت هم آدابی ذکر شده است. مراعات آنها 
هم ثواب بیشتر دارد، هم زائر را در دستاوردهای معنوی زیارت 
کامیاب تر می سازد و تربیت کننده است و مایۀ ارتباط روحی بهتر.

کتب  در  باطنی.  برخی  و  است  ظاهری  برخی  آداب،  این 
حدیث هم عنوان »ادب ظاهری« و »ادب باطنی« برای برخی 
ح شده است. بی شک همان آداب ظاهری  از اعمال و سنن مطر

هم به حصول توجه قلبی و ادب باطنی کمک می کند.
کّم و کیف  و  زیارت خواندن  جزئیات  و  زیارت کردن  کیفیت 
این تشرف و دیدار معنوی را نیز باید از اولیای دین آموخت. 
امام صادق؟ع؟ به محمد بن مسلم _ که از اصحاب بزرگ اوست _ 

چنین دستورالعمل می دهد:
امیرالمؤمنین؟ع؟ رفتی، غسل زیارت  هرگاه به زیارت مرقد 

کیزه ترین جامه هایت را بپوش، بوی خوش و عطریات  کن، پا

کن، وقتی  کن، با آرامش و وقار و آرام آرام حرکت  استعمال 
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به »باب السالم« رسیدی، رو به قبله بایست و سه بار تکبیر 
بگو، آن گاه زیارت را بخوان... .1

این نکات، از جمله آداب ظاهری زیارت است.
کردن در زیارت، مرحوم  در مورد »آداب باطنی« و توجه پیدا

نراقی توصیه می کند که:
ایــن جــا »وادی الـــســـالم«  ــه  ک آور  بــه خــاطــر  نــجــف،  ... در 

جزء  را  ایــن جــا  ــد  خــداون و  اســت  مــؤمــنــان  ارواح  مجمع  و 

ــّیِ  ــرار داده اســـت و مــدفــن وصـ ــ شــریــف تــریــن مــکــان هــا ق

پیامبر؟ص؟ در این جاست. هم چنین مدفن آدم و نوح، در 
همین محل است.2

که  زیــارت نجف، باید توجه داشــت  خالصه این که هنگام 
ــراب اســت و عــلــی؟ع؟، آن جــاودانــه مــرد در  ــوت ایــن جــا تــربــت اب
که  این جا آرمیده است. در این صــورت، دلی از سنگ می باید 
نلرزد و خاشع نشود و دیــده ای بی فیض باید باشد تا اشکی از 
شوق نریزد، یا آهی از درد نکشد و داغ مظلومیت علی؟ع؟، او 

را غمگین نسازد.
که به زیارت علی؟ع؟ می آید، باید پای پرآبله اش،  کس  آن 
هرگز خسته نگردد و در راه طلب، شب از روز بازنشناسد و رنج 
را بر راحت برگزیند و به این دیار، با پای سر ِبَدود و با ره توشۀ 
ایـــزدی، رحل  کند و در جــوار ایــن تجلی گاه فــروغ  عشق سفر 
اقامت افکند. در سایر زیارتگاه ها و تشرف به حرم های اولیا نیز 

چنین است.
مرحوم شیخ بهایی؟حر؟ نیز بیان جالب و دستورالعمل خوبی 
که به عربی  دارد. وی، در یکی از سروده های مفصل خویش 

1. وسائل الشیعه، ج10، ص 305.
2. جامع السعادات، محمدمهدی نراقی، ج 3، ص403.
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گاهی به  است، در مورد زائر امام علی؟ع؟ و حضور قلبش و آ
موقعیت زیارت، می گوید:

...خوشا آن کس که او را یک بار زیارت کند. 

که راه های پرسنگالخ و سوزان را می پیمایی و  ای سواره ای 

که خدای  گر خواستی  دشت ها و بیابان ها را طی می کنی، ا

کوردلی، به رشد برسی و در  کرده و پس از  آسمان را خشنود 

سیر  در  هرگاه  شــوی،  سیراب  کوثر  از  قیامت،  تشنگی  روز 

و سفر طوالنی و دور و دراز خــود، به آن دیــار رسیدی و بر 

تربت علی؟ع؟ ایستادی و اظهار محبت نسبت به او کردی 

شبانه ات،  سیر  از  پس  و  دیــدی  را  الهی  استوار  ریسمان  و 

رویاروی نجف قرار گرفتی، پس مخواب، مگر اندکی.

ک  خا آن  از  و  بگذار  زمین  بر  همان جا  را  بــارت  و  ره توشه 

و  دردمــنــد  گرفتاری  همچون  و  بمان  او  آستان  بر  مگذر. 

را  کن و غبار آن دیــار  انبوه مــردم سیر  با  فروتن بایست و 

که محبت  کن  گر مطیع فرمان خدایی او را خشنود  ببوی. ا

ائمه؟مهع؟، فرضی است خدایی. از این فریضه، پاداش خود 

ک بگذار...  گردان، در این سرزمین چهره بر خا را مضاعف 

کن و شیفته و شیدای آن  . وقتی به آن تربت رسیدی سالم 

که با واالیی ها  کن  کسی را آن جــا زیــارت  آستان بــاش. قبر 

کنده  آ را  فضا  کــه  می بینی  را  نــور  ــا  آن ج در  ــت.  اس نمایان 

زمانش  در  گر  ا گرفته است.  فرا را  و شعاعش همه جا  است 

حضور نداشتی، با گریه ات یاریش کن. در حضور او بایست، 

که: چگونه  کن و از صاحب قبر بپرس  فرمانش را اطاعت 

زمان را درنوردیدی و افتخار را به دست آوردی؟ عاشقانه 

بایست و از دشمنانش بیزاری بجوی و محبت خویش را 

او  به  و  مرو  از درگاهش  و  کن  آشکار  و  کنده  پرا به سویش 
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سالم مرا برسان، سالم شیفته ای از دیاری دور! 

کن و در قرب او بهره ور باش تا پاداش به دست  او را زیارت 

ک آن آستان را ببوس و  آوری و نجات یابی. برخیز... و خا

کوچکی، چهره بر  کن و از روی  توجهت را به درگاه او ابراز 

ک بگذار...  خا

ای قسیم بهشت  بــگــو:  و  کــن  گــریــه  بسیار  مــکــان،  آن  در 

این جا  به  را  او  بال  دارد،  امــان  امید  تو  از  غالمت  خ!  دوز و 

کرده و از حوادث به تو پناه  کشانده است و زمانه جفایش 

کشتی نجات! به تو روی آورده و در زندگی  آورده است. ای 

سرمایه ای جز محبت شما ندارد.

که تو پناه  پس در سختی قبر، هنگام مــرگ، او را نگهدار، 

خستگان روزگارانی... .1 

مقوله ای  آن  کــه  نیست،  عــلــی؟ع؟  فضائل  بــیــان  غـــرض، 
که نه در این جا می گنجد و نه این بحث درصدد  جدا اســت، 
صرفًا  اســت.  امیرالمؤمنین؟ع؟  واالی  ارزش هــای  به  پرداختن 
بــزرگــان و  کــه  اشـــاره ای اســت بــه برخی احساس ها و حالت ها 
ســرودۀ  و  سخن  در  علی؟ع؟  مقام  به  عــارفــان  و  حق شناسان 
گوهری  کیمیای »معرفت«  کرده اند و زیــارت را با  خویش بیان 

گران بها کرده اند.
وگرنه... 

نیست  مــمــکــن  گفتگو  ــه  ب عــلــی  اوصــــاف 
ــحــر، در ســبــو مــمــکــن نیست  جـــــادادن ب

قـــــرآن  ُبـــــــــود در  ــی، خـــــــدا  ــ ــلـ ــ عـ مـــــــــداح 
نیست  او ممکن  زبـــان خلق  بــه  مــدحــش 

در آغاز، از آداب ظاهری و باطنی زیارت پیامبر و ائمه؟مهع؟، 

1. بحار االنوار، ج 97، ص 134.
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که  کتفا می کنیم  ا »دروس«  در  اول  نقل سخن شهید  به  فقط 
مرحوم عالمۀ مجلسی نقل کرده است و خالصۀ آن چنین است:

_ قبل از ورود به زیارتگاه، غسل کردن و باطهارت بودن 

کیزه و بوی خوش زیارت کردن _ بالباس های پا

_ آرام قدم برداشتن و با خضوع و خشوع آمدن

_ بر درگاه حرم ایستادن و دعاخواندن و اجازۀ ورود خواستن 

گر رقت قلب حاصل شد، آن گاه وارد شدن و ا

_ در برابر ضریح ایستادن و زیارت نامه خواندن 

ع از  گونۀ راست و چپ صورت را بر ضریح نهادن و با تضر  _

خدا حاجت خواستن 

_ صــاحــب قبر را بـــرای بــرآمــدن حــاجــت و رفــع نــیــاز، شفیع 

قرار دادن 

_ دو رکعت نماز زیارت و دعاهای منقول را خواندن و تالوت 

قرآن

توبه  نیز  و  ــارت،  زیـ مــراحــل  تمام  _ حضور قلب داشــتــن در 

خادمین  تکریم  و  نیازمندان  به  صــدقــه دادن  و  استغفار  و 
مزار... .1

آنچه از مرحوم شهید اول نقل شده است، »13« آداب است 
گــذشــت و آنــچــه مــرحــوم شیخ عــبــاس قمی در  کــه خــالصــه اش 
مفاتیح الجنان آورده، تا »28« آداب می رسد.2 این دو بزرگوار، 
آنچه را گفته اند، فهرست وار، فشرده و گذراست. گزیده ای از آن 

ح و تبیین بیشتری در این جا می آوریم: آداب را با شر

1. غسل زیارت
کی ظاهری،  ک باشد، هم پا برای حضور در حرم ها، زائر باید پا

1. همان.
2. مفاتیح الجنان، فصل اول از آداب سفر، با عنوان »آداب زیارت«.
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کــه بــه عــنــوان یــک عمل  هــم درونـــی. »غسل زیـــارت« ازآن جـــا 
عبادی انجام می گیرد، عالوه بر تمیزی جسم و لباس، طهارت 
روح و روان را هم در پی دارد. هم قبل از آغاز سفر زیارتی و هنگام 
بیرون رفتن از خانه و شهر و پیش از شروع مسافرت مستحب 

است، هم قبل از تشرف به حرم های مطهر معصومین؟مهع؟.
ــی صــفــای روحـــی و  غــســل، یــک طــهــارت جسمی اســـت، ول
معنوی هم دارد، چون همراه با نیت، ذکر خدا و دعاست و تنها 
که ِصرف شستن  دوش گرفتن و شستن بدن نیست، مثل وضو 
صــورت و دست ها نیست. نورانیت و آثــار معنوی و روحــی آن 
وضو  مــی شــود.  فراهم  عبادت  و  قربت  قصد  و  توجه  سایۀ  در 

به عنوان مقدمۀ نماز، غسل به عنوان مقدمۀ زیارت است.
در زیارت هفتم امام حسین؟ع؟ که از حضرت صادق؟ع؟ به 
صفوان جمال آموخته شده، حضرت می فرماید: وقتی خواستی به 

زیارت بروی، از آب فرات غسل کن و هنگام غسل بگو:
 ِ

ّ
ُكل  َوِشَفاًء ِمْن 

ً
زا  َوِحْر

ً
 َوَطُهورا

ً
ُه ُنورا

ْ
ُهّمَ اْجَعل

َّ
ِباهلِل، الل ِبْسِم اهلِل َو

ِب َو اْشَرْح ِبِه َصْدِري َو 
ْ
ْر ِبِه َقل ُهّمَ َطّهِ

َّ
َداٍء َوُسْقٍم َوآَفٍة َوَعاَهٍة، الل

ْمِري.
َ
 ِلي ِبِه أ

ْ
ل َسّهِ

با این دعا و امثال آن، هم کار با نام و یاد خدا آغاز می شود، 
کی و شفا و ایمنی است، و هم دعا برای  هم طلب نورانیت و پا

ح صدر و آسانی کار. طهارت قلب و شر
ــن هـــم دارد، یعنی  ــادی ــم ن مــعــنــای  یـــک  زیــــــارت،  غــســل 
شست وشوی جسم و تمیزی بدن، نمادی از طهارت روح است 
برای  که  کسی  به خرابات خــرام«.  آنگه  و  کن  »شست وشویی 
تشرف به حرم، آالیش جسمی را می زداید، آالیش روح را هم باید 
ک، هم با لباس نو، هم  ک، هم با روح پا بشوید، هم با جسم پا



���� �� ��� ����
�
���� ����41

ع، لباس روح است. در احادیث  با روحیۀ نو، چرا که توبه و خشو
ک و تمیز  غ شــد، جامۀ پــا ــر از غسل فــار توصیه شــده وقتی زائ
كبر« و »ال  بپوشد و دو رکعت نماز بخواند، و با ذکر خدا و »اهلل ا
کوچک به طرف مزار برود، همۀ این ها  اله اال اهلل« و با قدم های 

در تأمین حال معنوی مؤثر است. برای غسل زیارت، دعاهای 
دیگری نیز جز آنچه ذکر شد، وارد شده است.

ک جــانــان و  ک دالن و پــا ــا طــهــارت روحــی شــرط ارتــبــاط بــا پـ
کن مقدس است. رعایت این ادب در حال حیات  حضور در اما
کید است. چند نفر در مدینه قصد تشرف  امامان؟مهع؟ هم مورد تأ
به حضور امام صــادق؟ع؟ برداشتند. در راه یکی از اصحاب از 
کوچه ای بیرون آمد و به این جمع پیوست، درحالی که ُجُنب بود 
و اینان نمی دانستند. وقتی خدمت امام رسیدند و سالم دادند، 
ســزاوار  که  نمی دانی  آیــا  فرمود:  به آن شخص  حضرت خطاب 

نیست شخص ُجُنب به خانۀ انبیا وارد شود؟ 
او برگشت و بقیه به خدمت امام شرفیاب شدند.1

امام صادق؟ع؟ توصیه فرموده است: هرگاه به قصد زیارت 
با آرامش  کن و  قبر امیر مؤمنان؟ع؟ رفتی، وضو بگیر، غسل 
که از  راه برو. امام هــادی؟ع؟  نیز به موسی بن عبداهلل نخعی 
ائمه؟مهع؟  از  هریک  بــرای  جامع  و  کامل  زیــارتــی  حــضــرت،  آن 
کرد و حضرت هم »زیارت جامعه« را به او آموخت،  درخواست 
قبل از بیان متن زیارت، فرمود: هرگاه به آستانۀ مرقد آن حضرت 
را بگو  با غسل هستی شهادتین  بایست و درحالی که  رسیدی، 
که صفوان  و اذن دخول بخوان و آداب دیگر. در حدیثی هم 
را  امیرالمؤمنین؟ع؟  می پرسد:  صــادق؟ع؟  حضرت  از  َجــّمــال 

1. بحار االنوار، ج 97، ص 126.
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کردی، غسل  کنم؟ می فرماید: هرگاه ارادۀ زیارت  چگونه زیارت 
کن، دو جامۀ تمیز و شسته شده ات را بپوش، عطر بزن و با بوی 
خوش به زیارت برو.1 خوشبویی و تمیزی از اخالق انبیاست و 

کید بیشتری بر آن شده است. برای زیارت اولیای الهی تأ
مربوط  آن  اجتماعی  ُبعد  بــه  زیـــارت«  »غسل  دیگر  جنبه 
بدن  است  ممکن  مسافرت ها،  و  تجمع ها  در  معمواًل  می شود. 
لودگی  و غبارآ پاها  عــرق  و  بــدن  بــوی  نظر  از  کند، فضا  عــرق 
برای  آن  تحمل  که  باشد  داشته  ناهنجاری هایی  و...  ــران  زائ
دیگران خوب و خوشایند نباشد. غسل زیارت، گامی برای ایجاد 
زائران  مجموعه های  در  و  زیارتی  کن  اما در  مطلوب تر  فضای 
است. ادب تشرف به محضر یک شخصیت واال ایجاب می کند 
که دیدارکننده با بهترین لباس و نیکوترین وضع و هیأت و با 
کرده باشد. غسل پیش از  کامل برود، تا ادای احترام  آراستگی 
زیارت، تا حدی تأمین کنندۀ این هدف است و بدون آن نوعی 

بی احترامی می شود.
ٍد<2  َد ُكّلِ َمْ��بِ ْم ِع�نْ

ُ
ك �ةَ �نَ �ي ِ وا رن

دنُ از امام صادق؟ع؟ دربارۀ آیۀ >�نُ
هنگام  غسل  ِإَمـــاٍم«.3   ِ

ّ
ــل ُك ِلَقاِء  ِعْنَد   

ُ
ُغْسل

ْ
»ال فرمود:  پرسیدند، 

دیدار هر امام را مصداقی از آراستگی هنگام عبادت یا حضور در 
عبادتگاه به شمار آورده است و این برای زائران درس تمیزی و 

خوشبویی و ادب ظاهری می دهد.

٢. لباس تمیز و آراستگی و خوشبویی
پوشیدن جامۀ نو و لباس تمیز و استفاده از عطر، از آداب دیگر 

1. وسائل الشیعه، ج 10، ص 304.
2. اعراف: آیۀ 31.

3. وسائل الشیعه، ج 10، ص 303.
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تشرف به حرم های مطهر است. در روایات، هم بر »َثْوب جدید« 
تازگی  و  تمیزی  می رساند  که  نظیف«  »ثْوب  بر  هم  شده،  کید  تأ
کاشانی به نقل از شیخ  هر دو مورد عنایت است. مرحوم فیض 
صدوق، یکی از آداب زیارت قبور ائمه؟مهع؟ در عراق و خراسان 
را همین نکته می داند. مثاًل در زیارت سیدالشهدا؟ع؟ می گوید: 
کن،  ــرات غسل  ف کنار  از  رفــتــی،  آن حضرت  زیـــارت  بــه  هــرگــاه 
کن.  به سوی حرم عزیمت  پابرهنه  و  بپوش  کیزه  پا لباس های 
در مورد زیارت حضرت کاظم؟ع؟ در بغداد و زیارت امام رضا؟ع؟ 
در طوس هم غسل و تمیزی و پوشیدن لباس نو را بیان می کند 
و نیز در زیارت قبر عسکریین؟امهع؟ در سامرا هم همین توصیه را 

يِن«.1 اِهَر َبْيَك الّطَ َبْس َثْو
ْ
ل

َ
ْف َوا

َ
 َو َتَنّظ

ْ
دارد: »... َفاْغَتِسل

کــه حــالــت روحـــی و جسمی و ظــاهــر و بــاطــن در  از آن جـــا 
یک دیگر تأثیر متقابل دارنــد، نوع لباس و وضع ظاهر زائر در 
مؤثر  ایــجــاد نشاط معنوی  و  روحــی  پــدیــدآمــدن حــال مناسب 
است. لباس تمیز و نو هم همین اثر روحی را دارد. به عالوه، 
بخشی  می رویم،  ــدارش  دی به  که  شخصیتی  به  حرمت گذاری 
هم در آراستگی ظاهر و مرتب و معطربودن لباس و سر و وضع 

جلوه می کند.

٣. وقار و طمأنینه
رفتار  اســت.  درونـــی  طمأنینۀ  نشانۀ  ظــاهــری،  وقــار  و  آرامـــش 
نــابــســامــان اســـت. در  گــویــای بــاطــن آشفته و  شـــتـــاب زده هــم 
که: باوقار و آرامش راه  توصیه های مربوط به زیارت آمده است 
کوچک بردارید، حالت طمأنینه داشته باشید،  بروید، قدم ها را 
این ها  شوید.  مــزار  و  حرم  وارد  تکبیر،  و  تسبیح  و  ذکر  باحالت 

1. محجة البیضاء، ج 4، ص 91.
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که در باطن و درون زائر هم  جهات شکلی و آداب ظاهری است 
اثر می گذارد.

پیاده رفتن بعضی از ائمه؟مهع؟ به سفر حج را شنیده اید )مثل 
امام مجتبی و امام کاظم؟امهع؟(. پیاده روی هم اثرگذار بر روح و 
که با حضرت صادق؟ع؟  روان است. صفوان َجّمال نقل می کند 
که رسیدند، امــام دستور داد تا مرکب را  کوفه  هم سفر بــود، به 
است.  مؤمنان؟ع؟  امیر  جــدم  قبر  این جا  فــرمــود:  و  بخواباند 
سپس حضرت غسل کرد، لباس دیگری پوشید، به طرف تپه ای 
که قبر علی؟ع؟ آن جا بود راه افتاد و به صفوان فرمود: تو هم 
مثل من کن، گام هایت را کوچک بردار، نگاهت را به طرف پایین 
بگیر، متواضعانه راه برو... . سپس خودش با صفوان به طرف 
کم بود  کردند، درحالی که سکینه و وقار بر آن دو حا قبر حرکت 

و تسبیح و تقدیس و تهلیل می گفتند تا به قبر شریف رسیدند.1
در حدیث دیگری است که امام هادی؟ع؟ که زیارت جامعۀ 
کبیره را به موسی بن عبد اهلل نخعی آموخته، پیش از بیان متن 
زیارت نامه به وی فرمود: هرگاه وارد حرم شدی و قبر را دیدی، 
کمی جلو برو، درحالی که  کبر بگو، سپس  بایست و 30 بار، اهلل ا
کن،  کوتاه  را  گام هایت  باشی، فاصلۀ  وقــار  و  آرامــش  با  همراه 
بایست، باز هم 30 بار تکبیر بگو، سپس نزدیک قبر بــرو، باز 
َبْيِت   

َ
ْهــل

َ
أ َيا  ْم 

ُ
ْيك

َ
َعل ُم 

َ
ال بار تکبیر بگو، سپس بگو: »الّسَ هم 40 

ِة...«.2 ُبّوَ الّنُ

4. خضوع و خشوع
زیــارت  هنگام  خشوع  و  ع  خضو داشتن  ــارت،  زی آداب  جمله  از 

1. وسائل الشیعه، ج 10، ص 305.
2. همان، ص304.
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و  معرفت  از  که  اســت  روانـــی  و  قلبی  حالتی  ع«،  »خــشــو اســت. 
محبت نسبت به یک مقام و شخصیت در دل ایجاد می شود. 
که رعایت احترام  تأثیر عظمت او در قلب، حالتی را پدید می آورد 
ع ایستادن، نشستن، نگاه کردن،  در ظاهر را در پی دارد. حتی نو
حالت  آن  تأثیر  تحت  همه  ج شــدن،  خــار و  وارد  سخن گفتن، 
ح را پدید  ع اعضا و جوار ع قلبی، خضو درونی است. پس خشو
می آورد. این هم از نمونه های دیگر »تأثیر درون در برون« است.

خشوع  باشد،  زیادتر  پیشوا  مقام  به  نسبت  معرفت  هرچه 
دل هم عمیق تر و بیشتر است و رعایت ادب و خضوع ظاهری 
هم افــزون تــر خواهد شــد. این که بعضی هنگام خــروج از حرم، 
و  کنند  ضریح  بــه  پشت  نیستند  حاضر  و  مــی رونــد  عقب عقب 
که  بیرون روند، جلوه ای از همین خضوع و ادب ظاهری است 
گر حضور قلب باشد،  ریشه در درون دارد. همچنان که در نماز، ا
رعایت و وقار ظاهری را در پی خواهد داشت، در زیارت نیز چنین 
است. در زیارتگاه ها تنها با جسم و بدن به یک امام معصوم؟ع؟ 
نزدیک نمی شویم، بلکه قرب روحی هم باید پیدا کنیم. زائر باید 
کند و امام را ناظر و مراقب رفتارش  خود را در محضر امام حس 
ببیند و چنین تصور کند که از راه دور آمده و اجازه یافته به حضور 

معصوم؟ع؟ برسد. چه حالتی خواهد داشت؟
ک و مطهر ولی خدا مقدس است،  به عالوه، وقتی تربت پا
را  آن جــا  شئون  باید  ــر  زائ جایگاه،  و  مکان  قداست  به تناسب 
که:  کند. خداوند به حضرت موسی؟ع؟ فرمان می دهد  رعایت 
را  کفش هایت  هستی،  طــور  مقدس  وادِی  در  تو  موسی!  »ای 
که بزرگان در توصیه های خود  درآور«.1 همین نکته سبب شده 

ِس ُطَوًی< طه: آیۀ 11.
َ

َك ِباْلواِد اْلُمَقّد 1. >َفاْخَلْع َنْعَلْیَك ِإّنَ
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کنند و  کید  به بیرون آوردن کفش در حریم قدس زیارتگاه ها تأ
هم خودشان در عمل، پابرهنه به حرم ها مشرف شوند. شیخ 
دارد،  علوی  حــرم  به  تشرف  مناسبت  به  که  شعری  در  بهایی 
که بر  ْيَك؛ این افق روشن 

َ
ْع َنْعل

َ
ِة َفاْخل ِعّزَ

ْ
ُم ال می گوید: »... َهَذا َحــّرَ

کن و این ُطوِر سیناست،  گشته، در حریمش خضوع  تو آشکار 
کفش از پای درآور «.1

کر و تکبیر و تسبیح 5. ذ
گفتن تکبیر  که برای زیارت مرقدهای مطهر بیان شده،  از آدابی 
و تهلیل هنگام تشرف است. یاد خدا و حمد و ستایش او و ذکر 
خداوند  عظمت  به  دادن  توجه  هم  تنزیه،  و  تسبیح  و  توحید 
عظمتشان  که  آفریده  عظیمی  شخصیت های  چنین  که  است 
در عبودیت و تواضع در پیشگاه خداست، هم نوعی تعدیل نگاه 
و توجه انسان زائر است، تا درباره این پیشوایان الهی، دچار غلو 
همه  در  توحید  محوریت  و  ندهد  غلوآمیز  نسبت های  و  نشود 
مسائل حفظ شود. مثاًل در زیارت امام حسین؟ع؟ روایت شده 
که قبل از زیارت و در بدو ورود، حتی وقتی به فرات می رسد تا 
إال اهلل  إله  کبر، صد مرتبه ال  ا کند، صد مرتبه اهلل  زیــارت  غسل 
و صد مرتبه صلوات بگوید. نیز در روایت است: هنگام زیارت، 
گر بگوید: »ال إله  گرفت، ا وقتی مقابل قبر امام معصوم؟ع؟ قرار 

یك له« ثواب بسیاری برای او نوشته می شود.2 إال اهلل وحده ال شر

ذکرگفتن و خدا را به یکتایی ستودن و او را بزرگ شمردن، 
در همه حال خوب است و در حرم های مطهر اولیایی که مظهر 

اخالص و توحید و ذکر و تسبیح اند، خوب تر.

1. منتخب التواریخ، ص 683.
2. مفاتیح  الجنان، ادب پنجم از آداب زیارت.
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6. اذن دخول
خواندن »اذن دخول« هنگام زیارت، یکی دیگر از آداب است. 
وارد حریم حرم نشویم و  که بی اجازه  اقتضای ادب است  این 
کنیم، هم دل را آماده تر  با خواندن اذن ورود، هم ادای احترام 
که  سازیم. این که در آغاز این بخش، از قول شهید اول نقل شد 
گر در دل خود  زائر، بر درگاه حرم بایستد، دعا کند و اذن بطلبد و ا
کرد و برایش رقت قلب حاصل شد، وارد شود  خشوعی احساس 
کند  انتخاب  را  که برای ورود، زمان دیگری  وگرنه، بهتر است 
که غرض  ع حاصل شود،1 برای این است  که رقت قلب و خشو
از رحمت  انسان  تا  اســت،  به حــرم، حضور قلب  از ورود  مهم تر 

نازله از سوی خدا برخوردار شود.
دقت در متِن »اذن دخول«های روایت شده، آموزندۀ نکاتی 
ــر نسبت به  زائ ایمان و معرفت و توجه  افــزایــش  که در  اســت 
که به زیارتش آمده، مؤثر  کسی  که در آن قرار دارد و  موقعیتی 
است. حضور در اعتاب مقدسه با توجه به این حقایق و معارف 

و فضایل، زمینه ساز فیض بیشتر در زیارت است.
در روایت است، هنگام زیارت حضرت رسول؟ص؟ و هریک 

از معصومین؟مهع؟ این گونه اذن دخول بخوان:
ــَك َو آِل  ــُيــوِت َنــِبــّيِ ــَواِب ُب ــ ْب

َ
ــْن أ  َبـــاٍب ِم

َ
ــل ــْفــُت َع ــُهــّمَ ِإّنِ َوَق

َّ
الــل

از خانه های پیامبر و  ــَك... ؛ خــداونــدا، بر درگــاه یکی  ــّيِ ــِب َن
ــردم را از این که  ــان پیامبر؟ص؟ ایــســتــاده ام. خــدایــا، م دودمـ
به  مــن  ــرده ای.  ــ ک منع  شوند  پیامبرت  خانۀ  وارد  بــی اجــازه 
حرمت پیامبرت در حال غیبتش مثل حال حضور و حیاتش 
تو  نزد  و  زنده اند  تو  فرستادگان  که  می دانم  و  عقیده مندم 

روزی می برند، جایگاه مرا در این جا و این لحظه می بینند 

1. بحار االنوار، ج 97، ص 126.
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از تو اذن می طلبم،  ابتدا  و سخنم را می شنوند. پروردگارا، 

سپس از پیامبرت، و از جانشین تو که اطاعتش بر من واجب 

است، اجازه می خواهم که در این لحظه وارد خانه اش شوم، 

از فرشتگان گماشته به این بارگاه مقدس هم اذن می طلبم، 

به اذن خدا و رســول و خلفای او و اذن همۀ شما وارد این 
خانه می شوم و جویای تقرب در پیشگاه خدای هستم... .1

در زیارت حضرت علی؟ع؟ هم، دعاها و اذن ورودهایی نقل 
شده، چه در هنگام ورود به نجف، چه وقت ورود به حرم، چه 
هنگام ایستادن به صحن و آستانه، چه وقت ورود به رواق، که 
مضمون این دعاها و اجازه خواهی ها، اظهار ادب و درخواست 
اذن برای ورود به این مکان مقدس و حریم نورانی است و از 
آن امام به عنوان موال، امیر مؤمنان، حجت خدا، امین پروردگار 
که در کجاست و  و... یاد شده است، تا زائر، قبل از زیارت بداند 
کامل و حجت عظیمی آمده است. اغلب،  به دیدار چه انسان 
وا  َم�نُ

آ
�نَ ا �ي ِ �ن

َّ
َها ال ُّ �ي

أَ
ا ا َ مستند این اذن طلبی برای ورود به حرم را آیه >�ي

که نهی از ورود  ْم<2 دانسته اند، 
ُ
ك

َ
�نَ ل �نَ وأْ ُ �نْ �ي

أَ
ا ا

َّ
ل ّ اإِ

ىيِ �بِ
و�ةَ ال�نَّ �يُ ُ وا �ب

ُ
ل ْد�نُ ا �ةَ

َ
ل

بی اذن به خانۀ پیامبر؟ص؟ است و در متِن »اذن دخول« هم به 
این آیه اشاره شده است.

7. عتبه بوسی
گاهی هم  ج نهادن به جایگاه واالی حرم های مطهر،  احترام و ار
به بوسیدن در و درگاه در هنگام ورود است. در برخی سروده های 
عالمان عارف دربارۀ زیارت نیز به این عتبه بوسی و ابراز تواضع و 

ادب و محبت اشاره شده است.

1. همان، ص 160.
2. احزاب: آیۀ 53.
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عالمۀ مجلسی؟حر؟ سخن شهید اول را در این مورد به عنوان 
دلیل  کــه  مــی افــزایــد  سپس  می کند،  نقل  ــارت  زیـ آداب  از  یکی 
مستندی برای استحباب بوسیدن آستان و درگاه نداریم، ولی 
سجود برای خدا به عنوان شکر الهی بر این توفیق، مانعی ندارد.1
که بوسیدن زمین و درگاه به عنوان  البته باید توجه داشت 
احــتــرام و شــکــر، نباید بــه عــنــوان ســجــده بــر امـــام تلقی شــود و 
بهانه ای به دست مخالفان افتد تا چنین وانمود کنند که شیعیان 
بر  سجده  درحالی که  می کنند،  سجده  خود  امامان  پیشگاه  در 
الهی  غیر خدا جایز نیست!! بوسیدن زمین به شکرانۀ توفیق 
و بر نعمت زیــارت، غیر از سجده به یک انسان است. صورت 
بر زمین نهادن یا بوسه بر آستان زدن، نهایت ادب و ارادت و 
محبت نسبت به یکی از اولیای مقرب درگــاه خداست و هیچ 

ربطی به شرک و پرستش غیر خدا ندارد.

8. حضور در کنار قبر و بوسیدن ضریح
است،  بیشتر  ارادت  و  محبت  نشانۀ  که  ــارت  زی در  دیگر  ادب 
ــراز  نــزدیــک شــدن بــه قــبــر، دســت نــهــادن بــه آن، بــوســیــدن و اب
انصاری  اربعین جابر بن عبداهلل  زیارت  اشتیاق است. داستان 
که دست روی قبر  گواه این زیارت عاشقانه است  و عطیۀ عوفی 

سیدالشهدا؟ع؟ نهاد و بر او درود و سالم داد.
در حدیث امام صادق؟ع؟ آمده است: 

ُغُه 
ُ
ْؤِمِننَی َتْبل ُ ُة املْ

َ
َكاَنْت َصال ِإْن  ، َو ِ

ِبّ وا ِإَل َجاِنِب َقْبِر الّنَ
ُّ
َصل

کنار قبر پیامبر بر او صلوات و درود بفرستید،  َكاُنوا؛  ْيَنَما 
َ
أ

هرچند درود مؤمنان هر جا که باشند به او می رسد. 2

1. بحار االنوار، ج 97، ص 134 و 136.
2. همان، ص 156.
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مرحوم شیخ عباس قمی؟حر؟ در مفاتیح الجنان، ضمن بحث 
که برخی می پندارند  از آداب زیــارت به این نکته اشــاره می کند 
رعایت ادب نسبت به حریم امامت به آن است که زائر هرچه دورتر 
بایستد و به قبر و ضریح نزدیک نشود، آن گاه این را وهم و اشتباه 
می داند و تأکید می کند که نزدیک شدن به قبر و ضریح و بوسیدن 
آن یکی از آداب است. البته رعایت این ادب و استحباب، وقتی 
است که ازدحام جمعیت نباشد و عمل به آن مزاحمتی بر دیگران 
نداشته باشد و فشار نیاورد، یا حال معنوی زائر را به هم نزند. 
کار مستحب، در شرایطی تبدیل به امر غیرمطلوب  چه بسا یک 
که در شرایط خلوت و عادی  می گردد. مثل بوسیدن حجراألسود 
بسیار پسندیده است، ولی در ازدحام جمعیت بوسیدن یا لمس 
آن، به قیمت ِله کردن دیگران یا اذیت و آزار، روا نیست. در شرایط 
ازدحام در حرم ها بهتر آن است که انسان کناری بایستد و با حفظ 
فاصله و حالت آرامش خود زیارت نامه بخواند و این تصور عوامانه 
که اگر دست به ضریح نرسد زیارت قبول نیست، از ذهن خود  را 
کنار ضریح مــی رود و لمس می کند یا  که  کسی هم  کند.  بیرون 
بوسه بر آن می زند، خوب است که توقف نکند و فرصت و امکانی 
برای دیگران هم بدهد که به این فیض برسند و استفاده از ضریح 

را حق اختصاصی خویش نشمارد.
ابــراز عشق و عالقه به صاحب قبر  بوسیدن ضریح، نوعی 
اســت. بوسه بر درگــاه و درهــا و دیوارها و ضریح و سنگ قبر، 
به خاطر انتساب این ها به آن چهره های محبوب است، وگرنه 

سنگ و چوب و آهن خودبه خود قداستی ندارند.
بــــــــرادر قــــبــــر  خـــــــواهـــــــرم  ای  بـــــبـــــوس 

ــرد  کـ ــی  ــدنـ ــیـ ــوسـ بـ را  ــنـــگ  شـــــهـــــادت، سـ
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که به رمــز و راز ایــن قضیه توجه نــدارنــد، شیعه را بر  آنــان 
انتقاد قرار می دهند، درحالی که شوق به  ارادت مورد  ابراز  این 
محبوب است که هرچه را به آنها منسوب است، در نظر ُمِحب، 

عزیز و دوست داشتنی می سازد.

9. ادب نسبت به قبر مطهر
در  را  خــود  باید  می یابد،  حرم ها  به  تشرف  توفیق  که  ــری  زائ
الزم  ادب  ع  نو هر  و  کند  احساس  امامزاده  یا  امام  خانۀ  حریم 

کند. را رعایت 
در حرم  مــثــاًل  ــر،  زائـ کــه  توصیه می کند  ــاووس  طـ بــن  سید 
حضرت رسول؟ص؟ در بدو ورود، دو رکعت نماز تحیت مسجد 
بخواند، سپس رو به طرف روضۀ نبوی و حجرۀ شریف پیامبر 
کند، ببوسد...1  کند، سالم دهد، دست به آن بکشد و استالم 
حضرت  مطهر  حجرۀ  ــوار  دی بر  را  دست ها  مــی افــزایــد:  سپس 
ْيَك...« و خود را 

َ
 ِإل

ً
 اهلِل ُمَهاِجرا

َ
َتْيُتَك َيا َرُسول

َ
بگذارد و بگوید: »أ

برای  و  پیامبر خدا سپرده  که به حضور  کند  مهاجری معرفی 
گر در حال حیات توفیق  ادای این وظیفه به زیــارت آمده و ا
که احــتــرام آن  دیــدار نداشته، پس از وفــات آمــده و مــی دانــد 
در حال حیات است  او  در حال ممات، مثل حرمت  حضرت 
زیــارت باشد،  که نزد خدا شاهد این  از آن حضرت بخواهد  و 
بیعت  نوعی  را  زیــارت  این  و  به صورت خود بکشد  را  دست ها 
به حساب آورد و دعا کند که تا آخر عمر بر همین عهد و پیمان 

استوار بماند.2
سپس رو به قبر پیامبر زیــارت بخواند )متن زیــارت را نقل 

1. همان، ص 161.
2. همان، ص 162.
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ــُه...(. بعد از آن، رو به 
َ
َنــِبَّ اهلِل َو َرُســول ْيَك َيا 

َ
ُم َعل

َ
ال الّسَ کرده اند: 

که نقل شــده، سپس ســراغ منبر پیامبر  قبله دعاهایی بخواند 
کند، تبرک بجوید و دست هایش را به صورت  برود، آن را لمس 
و چشمانش بکشد. این آداب، نشاِن دلدادگی و محبت است، 
زیارت هم قلمرو عشق و وادی دل است و زائر، این گونه جذبه 

درونی خود را ابراز می کند.
ــه َمـــزور  شهید ثــانــی مــی گــویــد: زائـــر در حـــال زیــــارت، رو ب
راست  سمت  کند،  ع  تضر دعا  باحالت  بایستد،  )زیارت شونده( 
کند و از خدا  و سپس سمت چپ صورت را بر قبر بگذارد، دعا 
حاجت بطلبد و به صاحب قبر توسل جوید تا خدا حاجتش را 
گرداند و در دعا اصرار و مبالغه  بــرآورد و او را مشمول شفاعت 

کند، آن گاه به طرف باالی سر برود و رو به قبله دعا بخواند.1
گویای ادب  کنار قبر و نحوۀ زیارت، باید  کیفیت ایستادن 
کــه وقتی  زائـــر بــاشــد. در حـــاالت حضرت رضـــا؟ع؟ آمـــده اســت 
کند، و برای اعمال  می خواست از قبر حضرت رسول؟ص؟ وداع 
ــاالی سر  ب در طــرف  ــد،  آم پیامبر  قبر  کنار  رود،  بــه مکه  عمره 
قبر چسباند  به  را  نماز شد، سپس شانۀ چپ  ایستاد، مشغول 
ــد.2 شبیه  خــوان نــمــاز  رکــعــت  از ستون ها چند  یکی  نــزدیــک  و 
که چنین  ایــن رفتار، در حدیثی از امــام صــادق؟ع؟ نقل شــده 
توصیه فرمود.3 عالمۀ مجلسی؟حر؟ در مورد برخی از این نقل ها 
به ظاهر  دعــا،  هنگام  کــردن  پیامبر  به  پشت  گرچه  می افزاید: 
نوعی خالف ادب به شمار می رود، ولی وقتی توجه به خدا باشد 
و قصد زائر، پشت گرمی به حضرت رسول باشد، اشکالی ندارد. 

1. همان، ص 134.
2. همان، ص 149.
3. همان، ص 150.
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کردن و دعای رو به قبله، از  کنار قبر ایستادن و تکیه بر قبر 
امام سجاد؟ع؟ و سیره او هم نقل شده است.1

10. پرهیز از حرف های بیهوده و کارهای لغو
کاری است  ادب دیگر در تشرف به حرم های مطهر، پرهیز از هر 
کلمات لغو و حرف های  که مغایر با »ادب حضور« است، از جمله 

بیهوده و حرکات سبک و ناپسند و دور از شأن زیارتگاه. 
محدث قمی در مفاتیح الجنان )ادب بیست و یکم( می گوید:

به  اشتغال  و  لغو  کلمات  و  ناشایسته  سخنان  ترک نمودن 

و  اســت  جا مذموم  هر  در  که همیشه  دنیوّیه  صحبت های 

قبیح و مانع رزق و جالِب قساوت قلب اســت، خصوصًا در 

این بقاع مطهره... . 

اســت،  از فیض های معنوی  بــهــره وری  زیـــارت،  از  هــدف 
لغو، مانع آن فیض ها می شود  کارهای  پرداختن به سخنان و 
حرف ها  چنین  بــه  حــرم هــا  داخـــل  در  کسی  ــاِت  ــ اوق چه بسا  و 
گــشــوده در آن  کــارهــایــی ســپــری شـــود و از مــائــدۀ مــعــنــوی  و 
این گونه  بــه عــالوه  بماند.  بی بهره  آسمانی  ضیافت خانه های 
زائــران دیگر  حرف ها و حرکات و رفتارها، توجه و حضور قلب 
بیهوده گوی غافل، هم خــودش محروم  و  برهم می زند  را هم 

می ماند، هم مانع بهره وری روحی دیگران می شود. .
صحبت های بلندبلند هم، عالوه بر این که خالف ادب در 
محضر ولّیِ خداست، برای دیگران هم مزاحمت و حواس پرتی 
گفتۀ بعضی از علما، آیۀ شریفۀ  مــی آورد. مستند این نکته، به 
صداهایتان  یعنی  است،   2> ّ

ىيِ �بِ
ال�نَّ َصْو�ةِ  ْو�ةَ  �نَ ْم 

ُ
ك ْصَوا�ةَ

أَ
ا ُعوا  ْر�نَ �ةَ ا 

َ
>ول

1. همان، ص 153.
2. حجرات: آیۀ 2.
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ادب  نکته یک  این  رعایت  نکنید.  بلندتر  پیامبر  از صــدای  را 
بلکه  عــادی،  نه حرف های  اســت، حتی  و معاشرتی  اجتماعی 
بلندبلندخواندن، به نحوی که تمرکز روحی و  را هم  زیارت نامه 

حضور قلبی دیگران را به هم بزند، مناسب نیست.
کن مطلوب است، آرامش و فضای آرام است  آنچه در این اما
تا برای پیدایش حضور قلب و روح عبادت و زیارت مؤثر باشد. 
سروصداهای بسیار با صلوات و زیارِت بلندبلند، ُمِخل این حالت 

است و رشتۀ پیوند و اتصال زائران دیگر را از هم می گسلد.

11. خواندن زیارت مأثور
کید بر آن است که در زیارت ها، بیشتر از متون زیارتی نقل شده  تأ
و  دعاها  آن گونه  به  که  شــود  استفاده  معصومین؟مهع؟  ائمه  از 
زیارت های مستند »مأثوره« گفته می شود. زیارت عاشورا، زیارت 
حضرت  زیارت  اهلل،  امین  زیارت  کبیره،  جامعۀ  زیارت  اربعین، 
معصومه؟اهع؟ و بسیاری از زیارت نامه ها از ائمۀ اطهار؟مهع؟ نقل 
شده است و کالم امام است. خواندن این ها بهتر از متون زیارتی 
زیارت نامه هاست،  این گونه  در  که  هم  مضامینی  است،  دیگر 

متعالی تر است و از زبان اولیای الهی تراویده است.
کیفیت انــجــام زیـــارت را بــا همۀ  کــه  امــامــان مــا، هم چنان 
جزئیات و آدابش بیان فرموده اند، متن های منقول از آنان هم 

فراوان است و محتوای آنها درخور توجه.
گاهی این آموزه ها بسیار کوتاه است، ولی رجحان آن به این 
است که از امام نقل شده است. مثاًل یونس بن ظبیان از حضرت 
صادق؟ع؟ می پرسد: یا بن رسول اهلل! من بسیار به یاد حسین 
بن علی؟امهع؟ می افتم. در آن لحظه چه بگویم؟ فرمود: هنگام 
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َباَعْبِداهلل«،1 که سالم تو از 
َ
ْيَك َيا أ

َ
 اهلُل َعل

َّ
یاد از او سه بار بگو: »َصل

دور یا نزدیک به او می رسد. 
در نقل دیگری امام صادق؟ع؟ به سدیر می آموزد که هرگاه 
کنی، باالی بام خانه ات برو و  خواستی سیدالشهدا؟ع؟ را زیارت 
کن، آن گاه رو به قبر آن حضرت بکن و  نگاهی به چپ و راست 
َبَرَكاُتُه« تا  ُة اهلِل َو ْيَك َوَرْحَ

َ
ُم َعل

َ
ال ْيَك َيا أباَعبِداهلل، الّسَ

َ
ُم َعل

َ
ال بگو: »الّسَ

خداوند ثواب یک زیارت شایسته به تو عطا کند.2
این گونه توصیه ها و متن آموزی ها نسبت به زیارت حضرت 

رسول؟ص؟ و امامان دیگر هم نقل شده است.

12. دعا و تالوت و عبادت
نماز در برخی مکان ها فضیلت و ثواب بیشتری دارد، یکی هم در 

حرم های مطهر معصومین؟مهع؟.
نماز  خواندن  اســت،  مطلوب  که  نمازخواندن  اصل  از  غیر 
ــارت است،  که مــورد زی و اهــدای آن به روح امــام یا شخصیتی 
فضیلت دارد و به آن »نماز زیارت« گفته می شود، که دو رکعت، 
رکعت(  دو  رکعت،  )دو  رکعت  شش  یا  رکعت  چهار  هم  گاهی 
است، و اغلب توصیه شده پس از زیارت خوانده شود و بعد از آن 

نماز، حاجت ها از خدا طلبیده شود.
نماز زیــارت، پس از زیــارت عاشورا و پس از زیــارت شهدای 
کربال، پس از زیارت عاشورای غیرمعروفه و موارد دیگر نقل شده 
است. محدث قمی نقل می کند: »امام صادق؟ع؟ به زیارت قبر 
جدش امیر المؤمنین؟ع؟ رفت، پس از فراغت از زیارت، در باالی 
سر آن حضرت خطاب به امــام حسین؟ع؟ ســالم داد و زیــارت 

1. وسائل الشیعه، ج 10، ص 385.
2. همان، ص 286.
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خواند، آن گاه دو رکعت نماز خواند و پس از فراغت از آن، دعایی 
يَن...(. ْضَطّرِ ُ یَب َدْعَوِة املْ خواند با این آغاز )یااهلُل یااهلُل یااهلُل، َيا ُمِ

به هر حال، خواندن نماز و دعا در حرم های مطهر و پس 
که  از زیارت نامه مطلوب است. در روایات متعددی آمده است 
پس از زیارت و نماز، دست به دعا بردار و هرچه می خواهی از 

خداوند بطلب. 
امام هادی؟ع؟ فرمود:

َضا ِبُطوٍس َوُهَو  َي الّرِ َيُزْر َقْبَر َجّدِ
ْ
ُه ِإَل اهلِل َحاَجٌة َفل

َ
َكاَنْت ل َمْن 

ِل اهلَل َحاَجَتُه ِف 
َ
َيْسأ

ْ
ِسِه َرْكَعَتنْیِ َول

ْ
ِ ِعْنَد َرأ

ّ
ُيَصل

ْ
 ُغْسٍل َول

َ
َعل

َرِحٍم...؛1  ْو َقطیعَة 
َ
أ  

ً
ا

َ
ث

ْ
َمأ ْ َيْسَئل  ُه َيْسَتِجیُب َما لَ

َ
َفِإّن ُقُنوِتِه، 

قبر جــدم حضرت  دارد،  درگـــاه خــدا حاجتی  بــه  کــس  هــر 

کــرده  کند، درحــالــی کــه غسل  ــا؟ع؟ را در طــوس زیـــارت  رض

در  و  بخواند  نماز  رکعت  دو  حضرت  آن  سر  ــاالی  ب باشد، 

اجابت  خداوند  بخواهد،  خدا  از  را  حاجتش  نمازش  قنوت 

گناه یا قطع رحم )نفرین به  می کند، تا وقتی که خواسته اش 

خویشاوندان( نباشد. 

ــداهلل  ــب ــاع ــاقـــر؟ع؟ هـــم دربــــــارۀ زیـــــارت حــضــرت اب ــام بـ ــ امـ
الحسین؟ع؟ و دعا در حرم او می فرماید:

 اهلَل َحاَجَتُه 
َ

َّ َسَئل ُ
 ث

ً
َبعا ْر

َ
ْو أ

َ
ِ ِعْنَدُه َرْكَعَتنْیِ أ

ّ
َتاُه ُيَصل

َ
َما ِمْن آٍت أ

ُه؛2 هیچ کس نیست که کنار قبر آن حضرت برود 
َ
 َقَضاَها ل

َّ
ِإال

و دو رکعت یا چهار رکعت نماز بخواند و از خداوند حاجتش 

را بطلبد، مگر آنکه خداوند آن را برآورد.

ثواب  و  مقبولّیت  اطــهــار؟مهع؟،  ائمۀ  مطهر  قبور  کنار  دعــا 
بیشتری دارد. نماز فریضه و مستحب هم در حرم ها فضیلت 

1. همان، ص 447.

2. همان، ص 407.
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بسیار دارد. امام باقر؟ع؟ به شخصی فرمود: چه مانع دارد که هر 
وقت حاجتی داشتی نزد قبر حسین بن علی؟امهع؟ بروی و چهار 
از خــدا بخواهی؟ سپس  را  نماز بخوانی و حاجت خــود  رکعت 
کنار قبر او معادل است با حج، و  اضافه فرمود: نماز فریضه در 

نماز نافله معادل با عمره است، و ثواب های دیگر. 
ــارت امــام  ــر بــه زیـ گ ــاووس هــم توصیه می کند ا سید بــن طـ
که از تو فوت نشود  کن  حسین؟ع؟ مشرف شدی، ِجد و جهد 

فریضه و نافله در حائر شریف حسینی که ثواب بسیار دارد.1
بسیاری از اهل دل و مجاوران اعتاب مقدسه، مقید بوده اند 
را در حرم های مطهر بخوانند.  که هر سه وعــده نماز خویش 
به خصوص در حرم سیدالشهدا؟ع؟، که هم نماز ثواب بیشتری 

دارد و هم دعا در زیر ُقّبۀ حرم آن شهید، مستجاب است. 
محدث قمی می نویسد:

کــه عمدۀ اعــمــال در روضـــۀ مطهر امـــام حسین؟ع؟  بـــدان 

از  ُقــّبــۀ سامیه، یکی  دعــاســت، زیـــرا اجــابــت دعــا تحت آن 

کــه در عــوض شــهــادت، حــق تعالی بــه آن  چیزهایی اســت 

حضرت لطف فرموده و زائر باید آن را غنیمت دانسته، در 

کوتاهی نکند و در  توبه و عــرض حاجات  و  انابه  و  ع  تضر

طی زیارات آن حضرت، ادعیۀ بسیاری با مضامین عالیه وارد 

شده است. بهتر آن است که از دعاهای صحیفۀ کامله آنچه 

تواند بخواند، که بهترین دعاهاست.2 

متن دعاهایی که از ائمه؟مهع؟ پس از زیارت نقل شده بسیار 
کند، با این  کتاب های دعا و زیارت را مطالعه  کافی است  است. 
که توصیه شده پس از زیارت  گون و ژرف و زیبا  گونا دعاهای 

1. مفاتیح الجنان، آداب زیارت امام حسین؟ع؟.
2. همان، ادب سیزدهم از آداب زیارت امام حسین؟ع؟.
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پیامبر؟ص؟، ائمۀ بقیع؟مهع؟، امام حسین؟ع؟، روز غدیر، زیارت 
امام رضا؟ع؟ و... خوانده شود، آشنا گردد.

کــارهــای  جمله  از  نیز  مطهر  ــای  ــرم ه ح در  ــرآن  قـ ــالوت  تـ
ــال در  ــم اع بــهــتــریــن  از  نــیــز  ــج  زیــــارت ح اســــت. در  بافضیلت 
ــت. خــوانــدن قـــرآن، هــم بــرای  ــرآن اس ــالوت ق مسجدالحرام، ت
بهره بردن خود انسان می تواند باشد، هم برای اهدای ثواب آن 
به روح پیامبر یا امام مورد زیــارت، یا هدیه به ارواح مؤمنان و 
درگذشتگان. و چه خوب است تالوت قرآن هم، همراه با تدبر 
کن مقدس، تأثیر معنوی  و تأمل باشد تا ُانس با کالم الهی در اما

بیشتری داشته باشد.
و  ه  تنّبُ حالت  ــر  زائ ــرای  ب مستحبات،  و  آداب  ایــن  رعایت 
لوده به برخی لغزش هاست،  گر هم آ بیداردلی پدید می آورد و ا
زمینۀ اصــالح و جبران و توبه و استغفار پدید مـــی آورد. و چه 
کنار حرم های امامان؟مهع؟ و تعهد  عملی شایسته تر از توبه در 

ک زیستن و رهایی از سلطۀ شیطان و نفس اماره؟ بر پا

13. تکریم خادمان و کمک به فقیران
اهل  آســتــان  در  محبت  و  عشق  سرمایۀ  بــا  حــرم هــا،  خــادمــان 
بیت؟مهع؟ خدمت می کنند و انتظار می رود که برخوردشان با زوار، 
باید  نیز  زائــران  باشد.  راهنمایی  و  دلسوزی  و  محبت  براساس 

جایگاه آنان را بشناسند و قدر بدانند و مورد تکریم قرار دهند.
شهید اول می نویسد: 

ســـزاوار اســت ُخــدام حرم ها از اهــل خیر و صــالح و متدین 

بــاشــنــد، عصبانی  و صــبــوری  و تحمل  مـــروت  و صــاحــب 

کمک رسانی،  حالت  باشند،  نداشته  خشن  برخورد  نشوند، 

به  کمک  گــمــشــده هــا،  ارشـــاد  زوار،  تکریم  ــزاری،  خــدمــت گ
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گر از  ضعیفان و برخورد محبت آمیز با واردین داشته باشند، ا

کسی حرکت نامناسب و قصور و سهل انگاری دیدند، هشدار 

گناه دیدند  کار خالف و  گر  کنند و ا و تذکر دهند و موعظه 
نهی از منکر کنند.1

برخورد  نیز  ــران  زائـ ایــن خــدمــات و ُحسن خلق،  در مقابل 
کرامت آمیز و همراه با احترام و ادب و همکاری با خدمت گزاران 
نظافت  مأموران  مسؤوالن،  و  باشند  داشته  خدا  اولیای  آستان 
نگهبانان  پــذیــرایــی کــنــنــدگــان،  انــتــظــامــات،  و  شــســت وشــو  و 
راهنمایی کنندگان و خدام رسمی و  امــانــت داران،  کفشداری ها، 
افتخاری و هر کس که به نوعی افتخار خدمت دارد را مورد تکریم 

قرار دهند و از احسان و نیکی متناسب با شأن آنان دریغ نورزند.
زیارتگاهی،  شهرهای  و  زیــارتــی  کن  اما در  دیگر،  ســوی  از 
مساعدت  به  امیدشان  چشم  که  هستند  آبرومندی  نیازمندان 
که از سوی آنان به ایشان برسد. زائران،  زائران و خّیرینی است 
و  ــرو  آب حفظ  با  کنند،  کمک رسانی  و  شناسایی  را  مستمندان 
ایشان صورت  به  آن کــه تحقیری نسبت  بــدون  ــان،  آن حیثیت 

بگیرد، به سادات فقیر و بینوایان غریب رسیدگی کنند.
گــاهــی از روی عــشــق به  کــمــک هــایــی  ــا و  ج ه ــر چــنــیــن خ
صاحب مرقد و مزار انجام می گیرد و همان جا شوق یاری رسانی 
کمک های  نــذر قبلی،  اســاس  بــر  گاهی هــم  مــی شــود،  شکوفا 
کمک ها، َصرف تعمیر و  مالی می کنند. طبعًا این گونه نذرها و 
بازسازی حرم ها و تأمین نیازها و برگزاری مراسم و اطعام ها و 
زائر،  برپا می شود.  از سوی یک حرم  که  احسان هایی می شود 
کاًل هر مسافرتی  که در این گونه سفرهای زیارتی و  خوب است 

دست و دل باز باشد و خیرش به دیگران برسد.

1. بحار االنوار، ج 97، ص 135، به نقل از دروس.
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14. زیارت وداع و خداحافظی
از آداب زیارت، وداع در آخرین روز یا آخرین لحظات است. برای 
که ایامی در جوار یک مرقد مقدس به سربرده و بارها به  زائری 
زیارت مشرف شده است، دل کندن از شهر محبوب دشوار است.

ــر در بــهــاران ــون ابـ بــگــذار تــا بــگــریــیــم چـ
ــز ســنــگ نــالــه خــیــزد، وقـــت وداع یـــاران ک

که  بــه گــونــه ای باشد  باید  ــر هنگام وداع،  زائ حــس و حــال 
دستاوردهای نفیسی از این زیارت برداشته باشد و حال او بهتر 
که به حرم و صاحب حرم پیدا  گذشته شده باشد و با انسی  از 
به هر حال خداحافظی  ولی  باشد،  برایش مشکل  کــرده، وداع 
نشانۀ  و  اســت  زیـــارت  و  مسافرت  آداب  جــزو  برگشت،  هنگام 

احترام به صاحب خانه و صاحب مرقد.
زائر وقتی زیارت خود را انجام داد و از نظر روحی اشباع شد، 
چه در مکه و مدینه باشد، چه در نجف و کربال یا هر شهر زیارتی 
کند و برگردد، تا شوق و  که زود خداحافظی  دیگر، خوب است 
عالقه هم چنان در دل بماند و دل زدگی و خستگی ایجاد نشود. 

این همان گسستن برای پیوستن دوباره است.
ــو مـــی ُبـــرم ــود از تـ ــ مـــن رشـــتـــۀ مــحــبــت خ

ــر شــوم  ــزدیــک ت ــو ن ــه ت ــره خــــوَرد ب گـ شــایــد 
امام صادق؟ع؟ نسبت به زیارت خانۀ خدا فرموده است:

ُجوِع؛ 1  َك ِإَل الّرُ
َ
ْشَوُق ل

َ
ُه أ

َ
ا َفَرْغَت ِمْن ُنُسِكَك َفاْرِجْع، َفِإّن

َ
ِإذ

غ شدی، برگرد، تا شوق  وقتی از اعمال و عبادت هایت فار

دوباره آمدن را در تو بیشتر کند. 

را قــدر شناسند حــق صحبت  دو دوســت 
ــاز پــیــوســتــنــد ــ ــد و بـ ــدنـ ــریـ ــُبـ ــی ِبـ ــدتـ ــه مـ ــ ک

نه، ص 248. 1. محمد محمدی ری شهری، الحج والعمره في الکتاب والّسُ
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زیـــارت، برای  ایــام  اتمام  از  زائــر پس  که  اقتضا دارد  ادب، 
خداحافظی به حرم مشرف شود و ضمن سپاس، آرزوی خود را 
کند و از خدا بخواهد. هم در سفر  برای بازگشت دوبــاره اعالم 
که »طواف وداع« انجام دهد، هم در زیارت  حج مستحب است 
حرم پیامبر؟ص؟ و ائمه بقیع؟مهع؟، زیارت وداع مستحب است، 
ــواف وداع نقل  ــرای ط هــم در حــرم هــای دیــگــر. آداب خاصی ب
شده است و در سیرۀ معصومین؟مهع؟ هم نمونه هایی از عمل 
کاظم،  آنان آورده شده است. در وداع حضرت صادق، حضرت 
حضرت هادی؟مهع؟ نمونه هایی از حالت خاشعانه هنگام وداع و 
سر به سجده گذاشتن و سجده های طوالنی و نماز و دعای ویژه 

نقل شده است.1
آخرین  کــه  اســت  ایــن  وداع،  هنگام  زائــر  خواسته های  از 
زیارت نباشد و دوبــاره برگردد. مثاًل در زیارت وداع قبر حضرت 
َعْهِد ِمّنِ 

ْ
ُه آِخَر ال

ْ
َعل ْ َ

ت
َ

ُهّمَ ال
َّ
رسول؟ص؟ و ائمه دیگر آمده است: »الل

ُه اهلُل آِخَر َتْسِلیِمي 
َ
َجَعل

َ
َك...« یا »اْسَتِدُعَك اهلُل«، یا »ال َنِبّيِ َقْبِر  َياَرِة  ِلِز

ِإْتَياِن َمَشاِهِدُكْم«،  َياَرِة ُقُبوِرُكْم َو َعْهِد ِمْن ِز
ْ
ُه اهلُل آِخَر ال

َ
َجَعل

َ
ْيَك« یا »ال

َ
َعل

کی  که همه حا « و...  ّبِ ْبَقاِن َر
َ
َعْوَد َما أ

ْ
َّ ال ُ

َعْوَد ث
ْ
َّ ال ُ

َعْوَد ث
ْ
َزَقِن ال یا »َر

که آخرین نوبت زیــارت نباشد، باز هم  از این درخواست است 
و  سالمتی  با  همراه  برگشِت  نباشد،  سالم  آخرین  شــود،  قسمت 

بهره و فضل و کامیابی و رضامندی باشد.2
ــرزان، از جـــوار حرم  ــ کــه بــا چشم اشــکــبــار و قلبی ل زائـــری 
محبوبان خود به شهر و وطن خویش برمی گردد، تن خود را باز 
می گرداند، ولی دلش آن جا جا می ماند، تا بار دیگر توفیق تشرف 

1. همان، ص 265.
ائمۀ  وداع  در  نیز  وداع  زیـــارت  مفاتیح،  اواخـــر  الجنان،  مفاتیح  ر.ک:   .2

بقیع؟مهع؟، وداع حضرت رسول؟ص؟.
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حاصل شود. »من رفتم و هوای تو از دل نمی رود«. 
دیده از دیدار خوبان برگرفتن مشکل است

هرکه ما را این نصیحت می کند بی حاصل است 
کوِی دوست از  بیرون نمی یارم نهاد  من قدم 

دوستان معذور داریدم که پایم در ِگل است
افتد میان ما و دوست فــراق  گر به صد منزل 

هم چنانش در میان جان شیرین منزل است1
و  ظاهری  چه  زیـــارت،  آداب  و  ادب  با  آشنایی  اســت  امید 
از  را در بهره وری بیشتر  چه باطنی، چه قلبی و چه قالبی، ما 

ل زیارت موفق تر و کامیاب تر سازد. چشمه سار زال

1. سعدی.



اربعین، خط خون )شعر(
ــن اســت ــی ــع کـــه امـــــروز ارب بــســوز ای دل 

ــن اســـت ــیـ ــلـ ــرسـ ــمـ ــم الـ ــتـ عــــــــزای پــــــــوِر خـ
دارد ــه  ــ ــش ــ ری خــــــون  در  شـــیـــعـــه  مــــــــرام 

ــن اســـت ــی ــن ــط خـــــون چ ــ ــی ز خ ــان ــب ــه ــگ ن
ــیـــن اســـت ــمـ کــــربــــال دل هــــــــا غـ بـــــه یــــــاد 

ــن چـــون اربــعــیــن اســت ک گــریــه  دال خـــون 
ــن عـــلـــی ســـــــاالر دیــــــن اســـت ــ حـــســـیـــن بـ

ــت ــ امـــــــــام و رهـــــبـــــر اهــــــــل یـــقـــیـــن اس
که با حق همنشین است حسین است آن 

اســت ــیـــن  امـ را  دیــــن  و  عـــاشـــق  را  خــــدا 
کـــه در خـــط شــهــادت حــســیــن اســــت آن 

اســـــت آخـــــــریـــــــن  و  اولـــــــیـــــــن  امــــــــــــام 
ــار اســـت ــ ــم ــ ــی ش ــ ب ــم  ــ کــــربــــال غـ گــــــر در  ا

ــت ــر دل هــــــــای شـــیـــعـــه داغــــــــــدار اسـ ــ ــ گ ا
ــار اســـت ــبـ ــکـ گـــــر چـــشـــمـــان مـــهـــدی اشـ ا

اســــت آخــــــریــــــن  وداِع  آن  داِغ  ز 
ــون خــــطــــاب آتـــشـــیـــن اســـت ــ ــ پــــیــــام خـ

ــت ــــن اسـ ــی ــ ــع ــ ــای دیـــــــن، رهــــیــــِن ارب ــ ــق ــ ب
ــادت ــهـ شـ و  خــــــون  از  پــــر  تـــــاریـــــِخ  کــــه 

اســـت ــن  ــ ــی ــ ــع ــ ارب در  ــن  ــ ــی ــ ــع ــ ارب ــر  ــ ــراسـ ــ سـ
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دیـــــــــار شـــــــام بـــــا غــــم هــــا قــــریــــن اســــت
ــم حـــزیـــن اســت قـــلـــوب شــیــعــیــان زان غـ

رقـــــیـــــه قـــــــبـــــــر  و  زیــــــــنــــــــب  مــــــــــــــــزار 
ــن اســــت ــ ــیـ ــ ــارفـ ــ تــــجــــلــــی گــــاه عــــشــــق عـ

ــی اســت ــ ــاودان ــ ــون حــیــات ج ــهـــادت چــ شـ
ــن اســــت ــ ــریـ ــ ــاتـ ــ ــبـ ــ مـــــیـــــان مــــــرگ هــــــا زیـ

زیـــنـــب و  جـــــهـــــاد حـــــضـــــرت ســـــجـــــاد 
ــت ــ ــن اس ــ ــی ــ ــش ــ ــای آت ــ ــه ه ــ ــب ــ ــط ــ ــان خ ــ ــیـ ــ بـ

ــقـــه بــاشــنــد ــلـ ــدان حـ ــ ــی ــ ــه ــ گــــــر جـــمـــع ش ا
اســـت نــگــیــن  را  آن  عـــلـــی  ــن  ــ ب حــســیــن 
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