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 از دیدگاه روایات )علیه السالم(ت امام حسین زیار فردی و اجتماعیآثار 

 1شهین خسروی

 

 

 چکیده

 بامزور زائر یمعنو ارتباط عمل این با. است زیارت آن شعائر و اسالم داشتن نگه زنده برای روش کارآمدترین

 مورد السالم یهمعل معصوم امامان سایر از بیش( السالم علیه) حسین امام زیارت میان این در و شود می برقرار

 با زیارت بکت در...  و عرفه عیدقربان، عیدفطر، ، قدر شب اعمال در که طوری به. است گرفته قرار تاکید

. است برخوردار باالیی شاخصه از اربعین زیارت نیز، بزگوار امام این زیارات بین در و است آمده خاصی کیفیت

 پاسخ در و ختهپردا( السالم علیه) حسین امام زیارت به مربوط روایات بررسی به توصیفی روشی با نوشتار این

 که دارد بالدن به را  اجتماعی و فردی آثار چه( السالم علیه) حسین امام زیارت که است مهم پرشش این به

 زیارت، نظیر آن به وابسته مفاهیم ابتدا مقصود، این به رسیدن برای. است شده وافر تاکید بدان ما روایات در

 زیارت اعیاجتم و فردی آثار سپس و نماییم می بیان بحث تاریخچه نیز ،و( السالم علیه)حسین امام زیارت

 .ایم کرده بررسی روایی متون از ای کتابخانه روش با را( السالم علیه) حسین امام

 ، آثار فردی ، آثار اجتماعی)علیه السالم(زیارت، زیارت امام حسین  واژگان کلیدی:

  

                                                           
 تهران -السالم( علیه) حسین امام خواهران علمیه مدرسه 2طلبه سطح1
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 مقدمه

 )علیه السالم(زیارت یکی از مناسک دینی مسلمانان است که از زمان ساخت خانه خدا به دست حضرت ابراهیم 

خانه خدا را  )علیه السالم(به همراه فرزندش اسماعیل  )علیه السالم(رواج دارد. آن هنگام که حضرت ابراهیم 

ی زیادی از مسلمانان، بویژه در ماه ذی الحجه، بنا نهادند و به دور آن طواف نمودند، تا به امروز هر ساله عده

جهت زیارت این خانه مقدس و انجام مناسک حج به مکه مکرمه سفر می کنند. آنان عالوه براینکه در این 

ها شستشو می دهند، مکتب توحیدی اسالم را بخصوص در این عصر ی، قلب و روح خود را از آلودگیمکان اله

معصومین علیهم  ائمهزیارت قبور مطهر  ارتباطات و تالش دشمنان برای براندازی دین اسالم حفظ می نمایند.

ال نیست و مخصوص السالم نیز از شعایر اسالم شیعی است، که بر خالف حج مربوط به زمان خاصی از س

شیعیان است. هر چند زمان هایی در تقویم شیعی وجود دارد که به زیارت یکی از حرم ها یا همه آنها در کربا 

، نجف، سامرا، مشهد و ... توصیه های خاص شده است. کارکرد اساسی زیارت مشاهد شریفه معصومین علیهم 

صلّی اهلل به عنوان رهبران اجتماع مسلمین بعد از وفات پیامبرالسالم، تصدیق والیت ایشان واقرار به اقتدار آنها 

و تقویت پیوند میان معتقدان و امامانی است، که قادر به شفاعت آنان نزد خداوند در روز قیامت  علیه و آله

عهد شخصی میان هر یک از شیعیان و امامانشان را الزم می  هستند. سنت های شیعی وجود یک پیوند و

که بیش از  )علیه السالم(ویژه زیارت امام حسین ه دارند. ب تأکیدثواب و پاداش حاصل از این عهد  دانند و بر

سایر امامان معصوم علیهم السالم مورد توجه قرار گرفته است. نشان دهنده عظمت و اهمیت زیارت امام حسین 

، عرفه و ... در کتب زیارت با کیفیت خاصی این است که، در اعمال شب قدر ، عیدفطر، عیدقربان )علیه السالم(

آمده است و در بین زیارات این امام بزگوار، زیارت اربعین از شاخصه باالیی برخوردار است. بطوری که امام 

، یکی از نشانه های شیعه بودن را، خواندن زیارت اربعین می داند که دراین زیارت )علیه السالم(حسن عسکری 

ن با کیفیت خاصی بیان شده است و هر ساله میلیونها نفر از رهروان و شیفتگان آن صفات بارز امام حسی

حضرت از سراسر جهان جهت زیارت و عزاداری ایشان خود را به کربالی معال می رسانند و هر سال به زایرین 

 حضرتش افزوده می شود. 

ی تأثیرت این امام بزرگوار چه مهمترین پرسشی که در خصوص زیارت امام حسین طرح می شود این که زیار

معصومین علیهم السالم آثارو  ائمهبر فرد و اجتماع می گذارد. که این همه در روایات به آن توصیه نموده اند. 

برکات فراوان برای زیارت امام حسین در زندگی فردی مانند بخشش گناهان گذشته و آینده، همنشینی با 

 علیها و ... وآثارآن در زندگی اجتماعی از قبیل کارکرد سیاسی ، کارکرد پیامبر، شفاعت حضرت فاطمه سالم اهلل

فرهنگی و ... بیان فرموده اند و اینکه فلسفه و حکمت زیارت خصوصا زیارت امام حسین چیست؟ که در روایات 

صوص آثار این همه به انجام آن سفارش نموده اند. بنابراین، این نوشتار در نظر دارد به بررسی روایات در خ
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بپردازد و از حکمت وفلسفه زیارت خصوصا زیارت امام  )علیه السالم(فردی و اجتماعی زیارت امام حسین 

حسین در نوشتاری دیگر صحبت خواهد شد. اما قبل از آن مناسب است نخست در باره زیارت و مفهوم آن و 

 یکرد اصلی بحث، سخن به میان آوردزیارت امام حسین از دیدگاه روایات بعنوان محور و رو تأثیرسپس به 

  زیارت:مفهوم شناسی 

راغب (. ) 189،ص3،جق(1412) قاموس قرآنزیارت به معنای، مالقات کردن و به دیدار کسى رفتن است )

( و در اصطالح دینی تمایلی است که افزون 1766،صش(1371)محمد معین(.) 387ق(،ص1412)اصفهانى

 قلبى تعظیم و اکرام با هم و کند پیدا جدى گرایش شونده زیارت به بر میل و حرکت حسى، قلب، هم نسبت

 (.305 ص ق،1408 طریحى،) باشد همراه روحى انس و

 تنها نمونه قرآنی این واژه کلمه زرتم در آیه کریمه أَلْهَلکُمُ التَّکَاثُرُ* حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ* است؛ به معناى مالقات

 (.276، ص 27، ج 1378مکارم شیرازى و دیگران، کردن و روبه رو شدن )

 کند؛ می پیدا قلبی ارتباط مزور با ها نامه زیارت و دعاها خواندن متبرکه، اماکن و گاهها زیارت به رفتن با زائر

لق متعال می شود و امام را وسیله و واسطه خود با خداوند می داند همچنین به گفته خا متوجه قلبش اصل در

زیارت حضور عارفانه عاشاقانه در دیار معشوق، اظهار عشق و ارادت محب به »انه جوادی آملی:ی حکیم فرز

محبوب، سفری مشتاقانه، آگاهانه و عاشقانه است که از سرای دل آغاز می شود و سرانجام در منزل دل به 

  « .صود می رسد و بار بر زمین می نهدمقصد و مق

 فلسفه زیارت 

تعظیم ، تکریم ، گرامی داشت و یا د کرد انسانهای شایسته و نیز زنده نگهداشتن نام و یاد آنان پس از مرگ، 

امروزه الزمه محبت ، عشق و ارادت انسان به نیکی ها و کماالت است و ریشه در فطرت و سرشت آدمی دارد. 

را با برگزاری سمینارها و، همایش شاهدیم که ملت ها و ملیت های مختلف بزرگان علم، ادب و هنر خویش 

ها، کنفرانس ها و ... گرامی می دارند، این نکو داشت ها اختصاص به عصر خاصی ندارد بلکه در طول تاریخ 

 هر چند که در کمیت و کیفیت مختلف بوده است.ادامه داشته، 

نمونه ای از نکوداشت  تالش جوامع گوناگون بر حفظ آثار نیکان و احیای میراث گذشتگان و رواج موزه ها

در تکریم و تعظیم صاحبان کمال تفاوتی بین زندگان و مردگان صاحب کمال مفاخر نیکان است. بدین ترتیب 

یبا دوستی ، ز. گرچه در کیفت و شکل نکوداشت ها هر روز تغیراتی حاصل می شود ولی ریشه ی اینهانیست
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ا کشش درونی و خدا داد خویش زیبایی را دوست انسان و عشق و ارادت فطری او به کمال است. هر کسی ب

دارد و به کمال عشق می ورزد، صاحبان کمال و زیبایی را می ستاید و در مقابل آنان از خود فروتنی نشان 

می دهد. جنان که از عوامل وانگیزه های عبادت آدمی درپیشگاه کمال مطلق نیز  همین کمال دوستی 

 (17ص، 1ج لی، )ادب فنای مقربان، جوادی آماست.

بنابراین، اطمینان و گرایش قلبی زایر به صاحب قبر به خاطر کماالت و مقامات مزور در نزد خداوند است، که 

واسطه فیض الهی و شفیع در روز  را ایشان هم و کند می پیدا دست معنوی کماالت به هم عمل، این بازائر 

قیامت قرار می دهد و دیگر اینکه یاد و حیات معنوی، فرهنگی و هنری صاحبان کمال و بزرگان دین را زنده 

نگه میدارد و نسل های گذشته را به نسل حاضر و نسل های آینده پیوند می دهد، که هر دو عبادت خداوند 

 در بر دارد.را تعالی 

 اقیعتی حقیقی و عینی است و دارای آثار و برکات فروانی است، سه رکن اصلی دارد،لذا، زیارت که و

 زائر: زیارت کنندزه -1

 مزور: زیارت شونده-2

 خصیصه ای نفسانی: گرایش قلبی که با تکریم، تعظیم و انس گرفتن با مزور همراه است. -3

یت و عنیت تهی شود، زیارت تنها پنداری که چنانچه در زیارت هر یک از این سه رکن مختل شود یا از واقع

قطعا زیارت واقعی تحقق نیافته است و آثار عینی برآن ، خیالی بوده و زائر خود را با امری خرافی سرگرم نموده

واعظ  تلخیص از فلسفه زیارت و آیین آن،مترتب نخواهد شد، گر چه نباید تاثیر زیارت خیالی را نیز انکار کرد. )

 (21: ، ص1352، جوادی

 تاریخچه زیارت

شواهد تاریخی خود سندی است بر این مدعا که زیارت در اسالم تاریخ دیرینه دارد، چون پایه گذار زیارت 

)سال ششم هجری( ایشان بر سر قبر آمنه  قبور مسلمین پیامبر صلی علیه و آله بودند. که در واقعه حدیبیه

رفته و به مرمت و بازسازی آن پرداخت و همچنین پس از حجت الوداع نیز به زیارت قبر مادرش آمنه رفت. 

 (118ص ق،1399 شبّه، ابوزید، ابن)

 اند.بیهقی و محدثان دیکرنقل کرده اند که حضرت رسول صلی اهلل علیه و آله شهدای احد را نیز زیارت کرده  

 (441،ص10)مجلسی، ج
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نیز به قصد زیارت حضرت زهرا سالم علیها بیرون می رفت و برسر مزار  )علیه السالم(و همچنین حضرت علی 

 ( 126، ص1ج ، آن حضرت گریه می کرد و برای ایشان دعا می نمود. )میبدی

، طبق روایت، همین بس که خود آن حضرت برای اما ثواب زیارت حرم مطهر پیامبر اسالم صلی علیه و آله

 (10ص ،ترجمه ذهنی ،زائرش ، ثواب بهشت را بشارت میدهد.)کامل الزیارات

علمای شیعه بر رفتن به زیارت  تأکیدو  )علیه السالم(با توجه به تاریخچه زیارت در اسالم ، سیره معصومین 

م اهلل علیهم در میابیم؛ولی الزم است به این امر مهم امامان علیهم السالم اهمیت آن را در نزد معصمومین سال

نموده و سفارش فراوانی به  )علیه السالم(دقت کرد، که چرا خود معصومین نظر ویژ ای به زیارت امام حسین 

 انجام آن حتی از راه دور فرموده اند.

  )علیه السالم(زیارت امام حسین 

خداوند خود وعده داده است که کسانی که در راه خدا هجرت کرده و با مال و جانشان جهاد کرده اند نزد خدا 

 (20، آیهالتوبهسوره ) مقامی برتر دارند.

خطر آن را بر خود و  که از خانه و دیار خود هجرت کرده و سختی و )علیه السالم(امام حسین  ،اینبنا بر

وفایش تا آخرین قطره ، فرزندان و یاران باتحمل نموده است و همچنین با بذل مال و جان خود اشخانواده

خون برای احیای دین اسالم و امر به معروف و نهی از منکر در راه خدا دلیرانه مبارزه نمودند، مصداق حقیقی 

وایت آمده، زیارت آن حضرت را بر و در نزد خداوند مقامی ویژه دارند. به گونه ای که در راین آیه شریفه بوده 

( و 395ص )کامل زیارت، به امامتش از جانب خداوند عز و جل دارد فرض و واجب است هر مومنی که اقرار

 از یکی علیه اهلل سالم حسین امام زیارت بخصوص زیارت، لذا،. است داده قرار مضاعف ثواببرای زائرانش 

 اللَّهِ  شَعَائِرَ یُعَظِّمْ  وَمَنْ ذَلِکَ » :که است آمده قرآن در که همانطور. رود می شمار و تقوای دلها به الهی شعائر

( به نقل 32 آیه ج،ح سوره) «.اوست تقوای نشانه این دارد بزرگ را شعائرالهی  کس هر؛ الْقُلُوبِ تَقْوَى مِنْ فَإِنَّهَا

آسمانی است، که سه قسم دارد: تقوای تقوا خالصه کالم انبیا و مضمون تمام کتابهای »از شیخ جعفرشوشتری 

عام، تقوای خواص و تقوای خاص الخاص و نتیجه همه ی اقسام آن به وسیله امام حسین )علیه السالم( به 

 (184، صق(1303))خصایص حسینیه« دست می آید.

 همیشه برای را مقدس نهضت این شهیدان ساالر زیارت به ترغیب و توصیه با (السالم علیهم) اطهار ائمه لذا

 با عملی پیوستگی شیعیان که بودند آن صدد در ها توصیه این با امامان البته .اند داشته نگه جاوید و زنده
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 شهیدان ساالر زیارت به مخفیانه بار چندین خود که م(السال علیه) سجاد امام .باشند داشته بزرگوار آن اهداف

 ت.اس داشته ( السالم علیه) نحسی امام زیارت به زیادی سفارش نیز خویش گفتار در رفته

 و شدمی تشویق )علیه السالم( حسین امام زیارت بخصوص زیارت، به تشیع آغازین هایهدور از بنابراین، 

 تشویق و تأکید مورد و بود ها زیارت انگیزترینورش از ایشان زیارت که دهد می نشان ما به تاریخی شواهد

 حکومت فشار تحت شیعیان و (بود امیه بنی انقراض که) هجری 132 سال تا 61 سال از و است بوده امامان

 زیارت کاروان و اند رفته می شهید آن زیارت به مخفیانه راه از و آقا آن عشق به هم باز کنند زیارت اند نتوانسته

 (126 ص الزیارات، محمد،کامل جعفربن قولویه، ابن ). نایستاد باز حرکت از تشیع تاریخ طول در حضرت آن

 جامعیت را ( السالم علیه) حسین امام زیارت خصوصیت دالیل از یکی الحسینیه خصایص در نیز شوشتری شیخ

 اعمال بندگان، مصلحت و حکمت روی از علیم حکیم خداوند»د: گوی می و داند می اعمال سایر به نسبت آن

 غذای مانند .است خاصی آثار دارای الهی قرب به رسیدن برای یک هر که نموده، تکلیف را مستحبی و  واجب

 اکتفا مستحبی عبادات افضل بر نباید شخص رو این از .دارند را خود خاص خواص و طعم کدام هر که بدن،

 جمیع خواص جامع )علیه السالم( حسین امام زیارت ولی شود، می فوت وی از دیگری خاص اعمال زیرا کند،

 دین ستون نماز، عبادات افضل چون شود نمی واجبات مسقط چند هر .است مستحب و واجب از اعم عبادات

  :آید می بدست جهت دو از زیارت با و است

 االنوار بحار) است. نهایت بی به مضاعف آن ثواب که حضرت آن قبر کنار در نماز بر است مشتمل ،اینکه اول

 «(252 ص ،83 باب الزیارات، کامل-98/83

 هزار هزار نماز با معادل یک هر نماز ثواب که نمازند، مشغول شریف قبر آن نزد در ملک هزار ، هفتاداینکه دوم

 (275ص الزیارات،، کامل) ت.اس جناب آن زایر برای ثواب همه این و آمده روایات در چنانکه آدم، بنی نفر

 )علیه السالم(آثار فردی زیارت امام حسین الف( 

 که دارد انسان اخروی زندگی نیز و اجتماعی و فردی زندگی در فروانی برکات و آثار نشهیدا ساالر زیارت

 زیارت این آثار ی همه ذکر گنجایش مقاله این ،که اند؛ نموده توصیه آن به روایات در السالم علیهم معصومین

، ابتدا آثار فردی شود می اشاره آن اجتماعی و فردی آثار از بعضی به تنها ادامه در و ندارد را بار پر و بخش روح

 آن بیان می شود.

 بخشیده شدن گناهان به محض اینکه نیت زیارت کند (1
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 که فرشتگانی اختیار در را شخص گناهان خداوند، کند را )علیه السالم( حسین امام زیارت قصد زائر که همین

 گناهانش تمام مالئکه برداشت، قدمی وی که زمانی و دهد می قرار هستند، )علیه السالم( حسین امام قبر موکل

 حسناتش به دارد برمی که قدمی هر با پیوسته و کرده مضاعف را حسناتش دوم قدم با و کنند می محو را

 و کنند می تقدیسش و گرفته را اطرافش فرشتگان سپس شود، می ثابت و واجب برایش بهشت تا شده اضافه

 کردند غسل زوار وقتی ؛«نمایید تقدیس را خدا دوست دوست زوار:» گویند می و داده ندا را آسمان فرشتگان

 بهشت در که شما بر باد بشارت خدا مسافران ای: فرماید می ایشان به خطاب وآله علیه اهلل صلی محمد حضرت

 و شما جئحوا شدن برآورده ضامن من که دهد می ندا را آنان )علیه السالم( امیرالمومنین بعد و هستید من با

 چپ و راست طرف از ایشان با وآله علیه اهلل صلی پیامبراکرم سپس .هستم  آخرت و دنیا در شما از بال دفع

 (433ص ذهنی، الزیارت، کامل) .گردند باز خود خانواده بسوی به باالخره تا نموده مالقات

 تا باشد متعال خداوند رضای صرف و )علیه السالم( حسین امام حب برای خالص باید زیارت نیت این، بنابر

 :فرماید می نیت درمورد متعال خداوند که همانطور شود پاداشی چنین شامل

 هاآسمان در آنچه ؛َ... اللَّهُ بِهِ یُحَاسِبْکُمْ تُخْفُوهُ أَوْ أَنْفُسِکُمْ فِی مَا تُبْدُوا وَإِنْ الْأَرْضِ فِی وَمَا السَّمَاوَاتِ فِی مَا لِلَّهِ»

 را شما خداوند کنید، پنهان یا آشکار دارید، خود هاىدل در آنچه اگر و خداست آنِ از است زمین در آنچه و

  (284، آیهبقرهسوره )«  کند؛ مى محاسبه آن به

 را که هر و بخواهد را خیرش خداوند که افتد می کسی دل در زیارتش و )علیه السالم( حسین امام حب لذا،

 او قلب در را حضرت آن زیارت بغض و )علیه السالم( حسین امام به نسبت بغض بخواهد، را بدیش خداوند

 ( 496ص، 14ج، الشیعه وسائل) .اندازدمی

 (السالم علیه)الحسین اهلل عبد اباکرامت خداوند در حق زوار  (2

 او به خداوند رود، می (السالم علیه)الحسین اهلل عبد ابا قبر زیارت به نیتی خلوص و حب چنین با که زائری

 بهشتی طعام از شام و صبح حضرت آن مهمانان  برای و شود می او میزبان خود. کند می عنایت ویژه کرامتی

 دوستانم ای :فرماید می ایشان به متعال خداوند سپس کنند؛ می پذیرایی آنان از فرشتگان و فرماید می نازل

 از حاجتى هر که است روزى امروز، شدید، مقهور و خوار و شدید اذیّت زیاد پس بخواهید، و کنید سؤال من از

 بهشت در نیز آشامیدنشان و خوردن .نمایممى برآورده را آن کنید خواست در من از را آخرتتان و دنیا حاجات

 در زائر اگر و کرد درك تواننمى را آن انتها و نداشته زوال که است احسانى و کرامت همان این پس باشد،مى

 را اش آینده و گذشته گناهان خداوند باشد (والیت امر) )علیه السالم( حسین حق به آگاه و عارف زیارت این
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 .شود می عرش باالی در تعالی حق های صحبت هم از و دهد قرار علّیّین أعلى در را او آمرزد،می

 ( 443،450،461،485همان،ص)

ها هستند. در جایگاهى ها و )کنار( جوىباغهمانانی که خداوند در موردشان می فرماید: همانا پرهیزکاران در 

 قمر،سوره راستین، نزد فرمانروایى مقتدر؛ إ ِنَّ الْمُتَّقِینَ فِی جَنَّاتٍ وَ نَهَرٍ فِی مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِیکٍ مُقْتَدِرٍ )

 (54و  55 آیات

 برسر سفره های بهشتی می نشیند و زودتراز دیگران وارد بهشت می شود (3

ن حضرت آاثر دیگر زیارت سرور شهیدان کربال که لذتی وصف ناشدنی دارد؛ اینکه هرکسی که از روی شوق به 

.  علیهم به زیارت آن حضرت برودو به جهت محبت به رسول خدا و امیرالمومنین و فاطمه زهرا سالم اهلل

خداوند متعال او را بر سر سفره های بهشتی می نشاند که با رسول خدا و امیرالمومنین و فاطمه زهرا سالم 

گونه خداوند به زوار حضرت اباعبداهلل حسین  این اهلل علیهم هم غذا بوده در حالی که مردم در حال حسابند، و

 )کامل الزیارات، ن وارد بهشت می شوند.فضیلت و برتری می دهد که چهل سال پیش از دیگرا )علیه السالم(

 (449و464ص 

 هیچ آلودگی و لغزشی برایش باقی نمی ماند (4

اما کسی که به امید ثواب و اجر به زیارت آن حضرت برود نه از روی تکبر و بزرگ منشی و نه ریا و شهرت، 

آلودگى و لغزش بر او باقى گردد، بنا بر این هیچ گناهانش پاك شده همانطور که جامه با آب پاك و طاهر مى

کند هر قدمى که برداشته ثواب یک حج به او داده و هر گاه گام و قدمش را از روى زمین بلند مىه ماند و بنمى

 ( 472)همان،ص. ثواب یک عمره دارد

 وسعت رزق و عمر طوالنی (5

فرمودند:  )علیه السالم(اقر امام ب از آثار دیگر این زیارت با برکت وسعت رزق و عمر طوالنی است، همانطور که

کنید، چرا که زیارتش روزی را افزون می کند و عمر را  امر )علیه السالم(شیعیان ما را به زیارت امام حسین 

 (42ص، 6ج، طوالنی می گرداند و بالها و بدیها را دفع می کند... )تهذیب االحکام

 جزء عمر زائر شمرده نمی شود. )علیه السالم(و در روایت دیگر آمده است که ایام زیارت حضرت امام حسین 

 (445 کامل الزیارت، ص)

 در حق او مال ئکهدعای  (6
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دعا می کنند، به گونه ای  )علیه السالم(دیگر اثری که در روایات آمده، اینکه مالئکه برای زوار حسین بن علی 

باشند و تا روز و حزین مىکه چهار هزار فرشته در اطراف قبر آن حضرت بوده که همگی ژولیده و گرفته 

گریند، به استقبال زائر ایشان می روند، وداع کننده با قبر آن حضرت را مشایعت نموده، قیامت بر آن جناب مى

خدا برایش طلب آمرزش  جنازه اش نماز می خوانند و از اگر مریض شود به عیادتش می روند، اگر بمیرد بر

 (387همان، صمی کنند. )

 ا می کندشفاعت دیگران ر (7

شفیع صد نفر در روز قیامت می باشد کسانی که آتش دوزخ بر  )علیه السالم(دیگر اینکه زائر امام حسین 

 (253ص، 10ج، از مسرفین بودند.)مستدرك الوسائلایشان واجب شده است و کسانی که در دنیا 

 غم و اندوه را می برد (8

( برود هیچ غم و اندوهی برایش نمی ماند مگر آنکه حق تعالى هر کس به زیارت قبر امام حسین )علیه السالم

 (. 553ترجمه ذهنى تهرانى، ص  ،سازد )کامل الزیاراتحزن و اندوهش را برطرف کرده و حاجتش را روا مى

 مصافحه با صد وبیست هزار پیامبر (9

در  (علیه السالم)کنند، پس قبر امام حسین  بیست هزار پیامبر با او مصافحه و هرکس دوست دارد که صد

از خداوند اذن می گیرند در مورد زیارت امام  )علیه السالم(نیمه شعبان زیارت کند چرا که ارواح پیامبران 

بنا بر آیه قرآن چرا که  .(48ص، 6ج، تهذیب االحکام) شود و به ایشان اذن داده می )علیه السالم(حسین 

 أَقِیمُوا أَنْعِیسَى  وَ مُوسَى وَ إِبْرَاهِیمَ بِهِ وَصَّیْنَا وَمَا إِلَیْکَ أَوْحَیْنَا وَالَّذِی نُوحًا بِهِشَرَعَ لَکُمْ مِنَ الدِّینِ مَا وَصَّى »

خدا شرع و آیینی که برای شما مسلمین قرار داد حقایق و احکامی است که نوح را  فِیهِ...؛ تَتَفَرَّقُوا لَا وَ الدِّینَ

هم به آن سفارش کرد و بر تو نیز همان را وحی کردیم و به ابراهیم و موسی و عیسی هم آن را سفارش نمودیم 

همه ی پیامبران  (13آیه  شوری،سوره )«...که دین خدا را بر پا دارید و هرگز تفرقه و اختالف در دین مکنید. 

د که بتدریج کامل شد و اکمل آن دین اسالم به وسیله حضرت ا یکتای و آورنده دینی واحد بودنخد فرستاده

الهی را که می رفت این دین  (علیه السالم)محمد )صلی اهلل و علیه و آله( برای انسانها آورده شد وامام حسین 

خداوند متعال نیز برای ایشان  خویش آبیاری و احیا نمود. با ریختن خون مطهر .به فراموشی سپرده شودتا 

، برکات لئنیز چنین فضادر زیارتش ایشان قرار داده،  زائرکه و ارواح انبیا را ئ جبران نموده و عالوه بر اینکه مال

 و آثاری قرار داده است.

 قرار گرفتن در زمره رستگاران (10



ان(لسالم )تهرا هیعل نیخواهران امام حس هیمدرسه علم یدستاوردها واخبار پژوهش یکیالکترون هیشرن-جُستار  

https://jostar.kowsarblog.ir 
 

10 
 

قبر حضرت حسین ابن على علیهما السّالم باشد اگر پیاده رود  کسى که از منزلش بیرون آید و قصدش زیارت

فرماید تا زمانى که به دارد یک حسنه برایش نوشته و یک گناه از او محو مىخداوند منّان به هر قدمى که برمى

 دهد تا وقتى کهحائر برسد و پس از رسیدن به آن مکان شریف حق تبارك و تعالى او را از رستگاران قرار مى

فرماید تا زمانى که اراده مراسم و اعمال زیارت را به پایان برساند که در این هنگام او را از فائزین محسوب مى

رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله و سلّم سالم رسانده  گوید:اى نزد او آمده و مىمراجعت نماید در این وقت فرشته

، 1389)کامل الزیارات، ات آمرزیده شد، تمام گناهان گذشتهاز ابتداء عمل را شروع کن فرماید:و به تو مى

 (431و430ص

دانستند که در اگر مردم مى» تمام فضایل زیارت آن حضرت بیان نشد، همانطور که در روایت آمده است:

زیارت قبر حضرت حسین بن على علیهما السّالم چه فضل و ثوابى است حتما از شوق و ذوق قالب تهى 

 (467همان، ص)«هایشان به شماره افتاده و قطع خواهد شد.ها نفسبخاطر حسرتکردند و مى

نوشتار که در این است، آثار فردی فراوان دیگری در کتب حدیثی شیعه برای زیارت آن بزرگوار ذکر شده 

از منظر روایات  )علیه السالم(در ادامه به برخی از آثار اجتماعی زیارت امام حسین  نیست.گنجایش بیان آن 

 اشاره می شود. شاید از این طریق بتوانیم، یک زیارت عارفانه و عاشقانه داشته باشیم.

 )علیه السالم(زیارت امام حسین  آثار اجتماعیب( 

فراوان شده  تأکیدآثار اجتماعی زیارت آن حضرت بیشتر در زیارت اربعین تبلور دارد و در روایات به انجام آن 

دارای یک سری آثار اجتماعی  که بر فرد می گذارد هر زیارتی عالوه بر آثار معنوی  است؛  البته به طور کلی

ست؛ مانند ایجاد اتحاد، هم عقیدگی، همدلی و ... ولی در زیارت اربعین به شکلی دیگر جلوه می کند. زیرا نیز ا

این اجتماع همایشی است که در  .ی جلوه می کندوسیع تراز جهت اجتماعی و با یک دید در این ایام خاص 

دهنده  عظمت اسالم را می رساند. همانطور که حضور انسان ها در حج نشان بوده،دنیا بی نظیر و بی بدیل 

فَ بِهِمَا وَمَن إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِاللّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَیْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَالَ جُنَاحَ عَلَیْهِ أَن یَطَّوَّعظمت حج است، 

صفا و مروه از شعایر خداست پس کسانی که حج خانه را به جای می آورند یا ؛ تَطَوَّعَ خَیْرًا فَإِنَّ اللّهَ شَاکِرٌ عَلِیمٌ

کنند مرتکب گناهی نشده اند پس هر که کار نیکی را به رغبت انجام  طواف عمره می گزارند، اگر بر آن دو کوه

 (158آیه  بقره،سوره ). دهد بداند که خدا شکر پذیرنده ای داناست

دم به فرزندان و ذریه دهنده مقام والیت و عالقه مرنیز  نشان اربعین حضور انسان ها در مراسم پیاده روی

دهنده با آن حضرت بوده، تا ادامه بستن عهد و پیمان ا و ادب در مقابل ساالر شهیدان و همچنین رسول خد

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_158_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_158_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B7%D9%88%D8%A7%D9%81
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B7%D9%88%D8%A7%D9%81
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، )تهذیب االحکامد ربعین را نشانه ایمان دانسته انی سالم اهلل علیه زیارت اامام حسن عسکرراه سرخش باشیم. 

 توحیدی شیعیان است.بنابراین اربعین نماد عبادت و همبستگی عقیدتی و نشان ایمان  .(52ص، 6ج

با احترام خاصی به زیارت آن جناب  ر ابا عبداهلل در اربعین بود، پیاده وئجابربن عباهلل انصاری که نخستین زا

نشان دهنده  اینها خودهمه  .برمی گشتندچه بسا اهل بیت هم که به کربال آمده اند این مسیر را پیاده . آمد

ن نسبت به امام خصوصیت و آثار ویژه اربعین است، که نشان دهنده ی تقرب به خداوند و شدت عالقه شیعیا

بدانند و در  را مسلمانا باید قدر این همایش بزرگ است.و زنده نگه داشتن این حماسه بزرگ الهی خویش 

عاشورا زنده است و اگر چنین هیدان است که، بعین برای ساالر شحفظ آن کوشا باشند، زیرا با  قرار دادن ار

در روز عاشورا مختومه می شد. ما در اربعین نقطه مشترکی داریم که  )علیه السالم(حسین امام نبود جریان 

مختلف می شود. آثار فرهنگی، دینی و شورهای موجب گردهمایی حدود سی میلیون جمعیت از ملیت ها و ک

از دهه محرم است که این موجب عظمت شیعه می شود و فتنه های دشمنان  برابر جهانی اربعین چندین

 از سیاست های فوق العاده اسالم است. خود این ها ن شیعیان را نقش بر آب می کند. ویژه دشمناه اسالم ب

 های عام از آیات قرآن مستند به منابع دینی ربعین و زیارت آن هم از منظر روایی و هم از منظر برداشتا

 معتبر است.

در ادامه روایاتی دیگر را بررسی نموده تا آثار اجتماعی این زیارت پر فیض و سرشار از معنویت را که موجب 

 را بیان نماید.تبلور اسالم و اقتدار شیعیان شده است 

 شدت مصیبت  (1

گریست به ی زراره، آسمان چهل روز بر حسین)ع( خون گریه کرد و زمین چهل روز برای عزای آن حضرت  

تیره و تار شدن و خورشید با کسوف و سرخی خود چهل روز گریست... و مالئکه الهی برای آن حضرت چهل 

 ( 314ص، 10ج، مستدرك الوسائل) روز گریستند

 اهمیت پیاده روی اربعین (2

را در اذهان عمومی و جامعه دارد؛ لذا در روایات به پیاده روی  تأثیربخصوص با پیاده روی بیشترین زیارت 

ر قدمى ه خداوند بهبرود، زیارت به کسى که پیاده  سفارش شده است. )علیه السالم(جهت زیارت امام حسین 

برد و اش را باال مىفرماید و یک درجه مرتبهدارد یک حسنه برایش نوشته و یک گناه از او محو مىکه برمى

شود را نوشته فرماید که آنچه خیر از دهان او خارج مىتى به زیارت رفت حق تعالى دو فرشته را موکّل او مىوق

اى ولىّ خدا گناهانت  گویند:باشد را ننویسند و وقتى برگشت با او وداع کرده و به وى مىو آنچه شر و بد مى
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باشى و خداوند هرگز ل بیت رسولش مىآمرزیده شد و تو از افراد حزب خدا و حزب رسول او و حزب اه

 کند و آتش نیز تو را ابدا نخواهد دید و تو را طعمه خود نخواهد نمود.چشمانت را به آتش جهنم بینا نمى

 (134)کامل الزیارات، النص، ص: 

 ثواب یک یا چندین حج دارد (3

رسوم،  همدیگر، آداب و ضمن اینکه از حالمسلمانان گرد هم آمده و کثیری از همانطور که در حج جمعت 

در  ،مطلع می شوند مراسم عبادی خود را نیز انجام می دهند و شعایر اسالم را زنده نگه می دارند فرهنگ و ...

شماری از شیعیان حین آگاهی از وضعیت فرهنگی و اجتماعی دیگر زوار  مراسم پیاده روی اربعین نیز گروه بی

. به و یاران پاکش را زنده نگه می دارند )علیه السالم(ساالر شهیدان  و انجام مراسم مذهبی، یاد و نام و هدف

یا  و (510)همان،ص همین دلیل است که خداوند برای زوار کربال ثوابی معادل با یک عمره قرار می دهد.

 .(513ل خدا )صلی اهلل علیه و آله( بجا آورده است )همان،صومعادل ثواب یک حج قبول شده که با رس

 آثار اجتماعیدیگر  (4

آن زائر انفاق و بنده آزاد کردن، که اثر اجتماعی دارند را خداوند متعال برای  همچنین ثواب جهاد در راه خدا،

بدر و  یو اجر هزار شهید از شهدا هخدا برایش هزار حج مقبول و هزار عمره مبرور» حضرت قرار داده است.

 د از آن رضای خدا باشد،اجر هزار روزه دار و ثواب هزار صدقه قبول شده و ثواب هزار بنده آزاد کردن که مرا

 (453ص، 14ج ،وسائل الشیعه) « نویسد.می

فوق العاده است. دنیا می داند که مسلمان ها یک هدف را آثاری که این همایش عظیم  جهان اسالم دارد، 

محبت و تقید به دین و وحدت و یکپارچگی با این عمل ن اطاعت از ولی اهلل است. مردم تعقیب می کنند و آ

 ، کماکان وجود داردبین مسلمانان بخصوص شیعیان که وحدت  ،خود را نشان می دهند. اربعین نشان می دهد

ستند و نیمسلمان افرادی را می بینیم که حتی همه به یک سو حرکت می کنند و آن امامت و والیت است. 

چنان که هر سال می بینیم افرادی که مسیحی یا کردند دگرگون شدند. وقتی در این راهپیمایی شرکت 

در سوره که  قرآن باید به این نکنه توجه نمود که طبق آیه زرتشتی و... در این پیادروی شرکت کرده اند. 

و یبقی وجه رب »چیز نابود می شود همه  (26)سوره الرحمن، آیه  «کل من علیها فان»الرحمن می فرماید 

فقط وجه اهلل می ماند که امام صادق فرمود ما وجه اهلل هستیم. آنچه در  (27)همان، آیه  «ذوالجالل و االکرام

 برای زیباترین وجه خداست که این عالم باقی می ماند چیزی است که فدای زیباترین وجه خدا شود و عملی

کسانی که در لذا،  ن وجه خدا چیست؟ فرمود جد ما زیباترین وجه خداست.پرسیدند زیباتری ماندگار است.

قی است و کسانی بادست قطع شده در عالم می ماند و  طول تاریخ دست و پایشان قطع شد برای زیارت، این
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 و هم در آخرت که در این راه خرج می دهند فهمیده اند که آنچه هزینه کنند هم در دنیا باز می گردد

نفاق در مقابل هر یک درهمى که انفاق کرده خداوند متعال ا»در کامل الزیارت آمده . (1397آبان 8بنیانیان، )

فرماید و بدنبال آن حوائج ى که در کتابش مضبوط و معلوم است را به او اعطا مىاهالى و سکنه ده هزار شهرهای

تعالى حافظ آنها است و در خواست و  باقى گذارد حقفرماید و آنچه را که از خود هایش را روا مىو نیازمندى

فرماید اعم از آنکه سریع و بدون مهلت حاجتش کند مگر آنکه بارى تعالى اجابتش مىسؤال چیزى از خدا نمى

( و اینکه اگر خودش بنابر 415ص، ذهنی، کامل الزیارت  .)«را روا کرده یا با تأخیر و مهلت آن را برآورده نماید

)علیه السالم(  بدهد تا به زیارت اباعبداهلل حسیندیگری را شخص تواند به زیارت برود و هزینه سفر یلی نمدلی

کوه احد از حسنات به وى داده و چند  اندازه در مقابل هر یک درهمى که خرج کرده خداوند متعال بهبرود 

گرداند و ر مىنازل شده را از وى دو ى کهگذارد و نیز بالهایبرایش باقى مىاى را که متحمل شده برابر هزینه

این حقیقت باید در  (422 ، صکامل الزیارات ) فرماید.ى وى را حفظ و نگهدارى مىهمچنین مال و دارای

نه است، ثواب و ول به زیباترین وجه خدا شویم و اینگوممشو به آن یقین پیدا کنیم، تا زندگی ما جاری شود 

آنچه دارد را از خدا دانسته و جز در راه او و برای دین اسالم به  هر و جز رضای خدا ندارد اجر کسى که نیتی

 مصرف نمی رساند.

  خورد.غبطه می  (علیه السالم)ابا عبداهلل حسین  زائرچیزی به کسی و هر هر خالصه مطلب اینکه، 

از آن تاریخ تا حال یا فرشتگان و یا  از زمان شهادت آن حضرت آن مکان یک آن از نمازگزار خالى نمانده بلکه

و هیچ موجودى نیست مگر  انده عبادت و نماز اشتغال داشتهجنّ و یا انس و یا وحوش در آن مکان مقدّس ب

 ،خورد و او را مسح کرده و به او نظر کرده و در این نظر امید خیر داردآنکه به حال زائر آن حضرت غبطه مى

 .(326 لنص، ص)کامل الزیارات، ا یسته به قبر آن حضرت نظر افکنده استوى به او نگرکه  زائرزیرا 

 اربعین و پیاده روی  در کالم رهبر معظم انقالب ج( 

 خیال به اهل بیت دشمنان و اسالم دشمنان را راه این. کربال اربعین امسالِ حادثه ی بود عجیبی حادثه ی

 گیرد،می قرار هم کنار در جسمها حتّی وقتی! افتاد اتّفاق عظیمی حرکت چه ببینید. کرده بودند مسدود خود

 فِرَق و شیعه و سنّی - مسلمان ملّتهای اسالمی، کشورهای باشیم، هم ما با اگر. کندمی پیدا انعکاس اینجور

 سوءنیّت باشند، نداشته سوءظن یکدیگر به نسبت صاف باشد، دلهایشان یکدیگر با - تشیّع و تسنّن مختلف

 درست اسالم برای عزّتی چه افتاد؛ اتّفاقی خواهد چه دنیا در ببینید نکنند، اهانت یکدیگر به باشند، داشتهن

 19/10/1393 .وحدت وحدت؛! شد خواهد
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 دارند واقعاً دهند،می انجام دارند را مؤمنانه و را عاشقانه حرکت این و کردند طی را راه این که کسانی این

 جا. است شعائراهلل جزو بالشک این اهلل، شَعائِرَ تُحِلّوا ال است، بزرگ شعار یک این. دهندانجام می را حسنه ای

. « عظیماً فوزاً  فنفوز معکم کنّا لیتنا یا» که بکنیم عرض حرکتها اینجور محرومیم از که بنده امثال که دارد

 باورهای و قلبی اعتقاد و ایمان آن در هم است؛ ایمان و عشق حرکت حرکت این کردیم، عرض که همانطور

 است؛ همینجور شیعی تفکّر و اهلبیت تفکّر. محبّت و عشق هم است؛ کننده عمل و کننده تحریک راستین،

 سایر در که است چیزی آن این. دو این ترکیب عشق؛ و ایمان از است ترکیبی عاطفه، و عقل از است ترکیبی

 شود؛نمی ]امّا[ کنند، پُر را ألخ این نحوی یک به گاهی کنندمی هم سعی است؛ محسوس آن ألخ ،اسالمی فِرَق

 شُعبِ  بین معتقَداتِ در دارد وجود -ملکوتی نورانی، ممتاز، برجسته، عناصر این- پیغمبر خاندان مثل کسی چه

 کنندم سال آنها به بزنند، حرف آنها با کنند، تعامل آنها با بورزند، عشق آنها به مردم اینجور که می،اسال دیگرِ

 اختیار در است فرصتی یک این که است این دارد؟ وجود دیگر کسی چه بشنوند؛ جواب هللانشاءا آنها از و

 سرشار زیارتهای این بزرگواران، این با معنوی معاشقه ی این (،الساّلم)علیهم  ائمّه زیارت این پیروان اهلبیت؛

 09/09/1394. است ما اختیار در که و ممتاز عالی مفاهیم از

 گیری نتیجه

در طول تاریخ دشمنان اسالم برای کم رنگ جلوه دادن مراسم مذهبی از جمله زیارت تالش می کردند، اما در 

است. این شبهه افکنی ها به اوج خود رسیده فضای مجازی  هویژه سالهای اخیر با توجه به گسترش ارتباطات ب

لذا باتوجه به بررسی روایاتی که در این دامن می زنند. آن من نیز ناخواسته به ؤبه گونه ای که بعضی از افراد م

اشاره شد، شاید  )علیه السالم(از فضائل و آثار زیارت با برکت امام حسین  به بعضی مقاله صورت گرفت و

زی ندارد و این پاسخی در خور برای اینگونه افراد باشد که سرور ما امام حسین )علیه السالم( به زیارت ما نیا

شاید بواسطه این همه پاداش که در زیارت آن  .هستیمما هستیم که نیازمند وساطت ایشان نزد خداوند 

 حضرت نهفته است خداوند گناهانی را که خواسته یا نا خواسته انجام داده ایم، ببخشاید.

علیه و آله می باشد، در حالی  اهللناب محمدی صلی  اسالمامام حسین علیه السالم که منادی حق و احیاگر 

 اسالمصدد براندازی دین  قیام کرد که حاکمان وقت، بابدعت گذاری و تحریف و تسلط کامل بر مسلمانان در

رد و این جهان، نیازمند یک یو ستم دنیا را فرا می گ بودند. در روایات آمده است که در آخرالزمان ظلم و جور

ستم را ریشه کن و عدالت را  تا با ستمکاران مبارزه کرده و ظلم و با ایمان و عادل است منجی شجاع و

را به معنای  اسالمایمان نیاز دارد تا احکام  برقرارکند. بنابراین برای تحقق این امر به یارانی صادق، شجاع و با

هویت خود را خالف جهت راه امامان حرکت کند مانسان  با توجه به این اگره نماید. واقعی کلمه در جهان پیاد
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ادیان نوپا و غیر توحیدی، الگویی مناسب برای زمنیه سازی عصر ظهور  ظهوراز دست می دهد و با توجه به 

 .نخواهد داشت

ارت آن حضرت و خواندن زیارت با رفتن به زی (السالمعلیه )رین عارف و عاشق امام حسین ئدر نتیجه زا

های خاص ایشان، به آن بزرگوار گرایش قلبی پیدا کرده و با صفا دادن روح و بریدن نفس از آمال و تعلقات نامه

خود  (السالمعلیه )دنیایی و اتصال به خدا برای ظهور منجی عالم زمینه سازی کرده و مانند یاران امام حسین 

 مشان آماده می کنند.را برای اطاعت از اما

نیم قدیمی هرچند کوچک در راه امام حسین )علیه السالم( و تداوم اسالم ناب محمدی به این امید که بتوا

 )صلی اهلل علیه و آله( برداریم.
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