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دریافت: 1397/9/24  پذیرش: 1397/12/15
محمدرضا آرام1  

چکیده 

بــارگاه مقــدس رضــوی هرچنــد خــود منشــأ ظهــور فرهنــگ رضــوی و نیــز اســتمرار فرهنــگ مــودت 
اهل بیــت )علیهــم الســام( اســت و در در مقاطــع حســاس تاریــخ، جوالنــگاه حرکت هــای مذهبــِی بســیار 
موثــر در ثبــات و همچنیــن گســترش فرهنــگ شــیعه بــوده اســت، لیکــن عظمــت و شــأن ایــن بــارگاه 
چنانکــه شایســته اســت، رعایــت نشــده اســت. در ایــن میــان، آنچــه بیــش از همــه مشــهود اســت، ضعــف 
آموزش هــای فرهنگــی و آداب زیــارت حــرم حضــرات معصومیــن )علیهــم الســام( اســت. همه ســاله خیل 
مشــتاقان زیــارت حــرم امــام رضا )علیه الســام( فرصت بســیار مغتنمــی را در اختیــار مســئوالن و متولیان 
فرهنگــی کشــور قــرار مــی دهــد کــه از طرفــی عشــق و محبــت شــیعیان زمینــه بســیار مســاعدی بــرای 
فرهنگ پذیــری نــاب قرآنــی و اهــل بیتــی ایجــاد مــی کنــد کــه توجــه، برنامــه ریــزی و آموزش هــای الزم، 
موجــب رشــد و تعالــی فرهنگــی و خشــنودی اهــل بیــت )علیهــم الســام( و کســب رضایت و توفیــق الهی 
اســت؛ و از طــرف دیگــر غفلــت از ایــن امــر بســیار مهــم، تضییــع حــق اولیــاء اهلل و بی احترامــی بــه ســاحت 

قدســی ایــن بزرگــواران، موجــب محرومیــت از فاحــت و عــدم بهره منــدی از توفیقــات الهــی مــی شــود.

ایــن پژوهــش بــا اســتناد بــه آیــات قــرآن و تصریحــات معصومیــن )علیهــم الســام( و بــه روش تحلیلی، 
در مرحلــۀ اول درصــدد تبییــن ضــرورت شــناخت امــام معصــوم )علیــه الســام( و نیــاز جــدی بــه ارائــه 
ــف  ــز بررســی وجــوه مختل ــام اهل بیــت )علیهــم الســام( و نی ــه مق ــزا نســبت ب آموزش هــای معرفت اف
مردم شناســی زیــارت و تأثیــر آن بــر فرهنــگ عمومــی و انســجام اجتماعــی اســت و بــه صــورت خــاص، 
لــزوم توجــه شایســته بــه »بایســته های فرهنگــی و اجتماعــی« و رعایــت آداب زیــارت مرقــد مطهــر امــام 

رضــا )علیــه الســام( را بررســی می کنــد.

کلیدواژه هــا: فضایــل اهــل بیت)علیهــم الســام(، ضــرورت معرفــت امــام رضــا )علیــه الســام(، 
ــی.  ــارت، بایســته های فرهنگــی و اجتماع ــارت، مردم شناســی زی مهندســی فرهنگــی و زی
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مقدمه

یکــی از روایــات ناظــر بــه مقــام و جایــگاه اهــل بیــت )علیهم الســام( »حدیــث ثقلین« اســت 
ــه(  ــع معتبــر شــیعه و ســّنی، از پیامبــر اکــرم )صلی اهلل علیه وآل کــه از راویــان متعــدد در مناب
نقــل شــده اســت. بــر اســاس حدیــث متواتــر ثقلیــن )کلینــی، 1362 ق، ج1: 294( قــرآن بــه 
معصــوم دعــوت می کنــد و معصــوم بــه قــرآن. در حقیقــت، ایــن روایــت به صراحــت تأکیــد بــر 
ایــن دارد کــه معّیــت قــرآن کریــم و اهــل بیــت )علیهم الســام( یــک معّیــت ذاتــی اســت نــه 
عرضــی. ایــن حدیــث غیــر از تأکیــدی کــه بــر جداناپذیــری ایــن دو حقیقــت دارد، بیانگــر ایــن 
نکتــه اســت کــه قــرآن کریــم و معصــوم یــک حقیقــت وجــودی هســتند و به همیــن دلیــل 
تفکیــک ایــن دو امانــت عظیم الشــأن پیامبــر )صلی اهلل علیه وآلــه( از یکدیگــر ناشــدنی اســت و 
تمســک بــه هرکــدام از ایــن دو حقیقــت بــدون دیگــری، ره به جایــی نمی بــرد و هــر یــک از 
ایــن دو ثقــل، دیگــری را تفســیر می کنــد. امــام موســی بن جعفر )علیهماالســام( مــی فرمایــد: 
»معصــوم شــخصی اســت کــه بــه واســطۀ چنــگ زدنــش بــه ریســمان الهــی و جــدا نشــدنش 
از آن، هرگــز بــه گناهــی آلــوده نگــردد، و آن دو تــا روز قیامــت از یکدیگــر جــدا نشــوند و تــا 
رســتاخیز امــام هدایــت می کنــد بــه قــرآن و قــرآن راهنمایــی می کنــد بــه امــام، و ایــن اســت 

فرمــودۀ خــدا »إِنَّ  هــَذا اَلُْقــْرآنَ  یَْهــِدي لِلَّتِــي ِهــيَ  أَْقــَوُم« )ابن بابویــه، 1361، ج 1: 132(.

ایــن بــدان معناســت کــه همان طورکــه قــرآن کریــم همــه مــردم را بــه امــام معصــوم دعــوت 
ــد  ــوت می کن ــرآن دع ــه ق ــردم را ب ــم م ــوم ه ــر معص ــرف دیگ ــاء/ 59( از ط ــد )نس می کن
)نســاء/82(. به عبــارت دیگــر، امــام حقیقــت جمعــی کام اهلل و قــرآن حقیقــت مکتــوب امــام 

ــوند. ــم جــدا نمی ش ــز از ه ــل هرگ ــن دو ثق ــه ای اســت و بدین ســبب اســت ک

ــا و  ــان و حجت ه ــدا و راهنمای ــانه های خ ــه( نش ــرم )صلی اهلل علیه وآل ــر اک ــت پیامب ــل بی اه
جانشــینان و امینــان و پیشــوایان از طــرف او هســتند. امــام صــادق )علیه الســام( می فرماینــد: 
ــی ســبیل  »مازالــت االرض ااّل و هلل فیهــا الحجــۀ یعــرف الحــال و الحــرام و یدعــوا النــاس ال
ــام  ــا تم ــفانه ب ــا متأس ــانی، 1983: 178(. ام ــض کاش ــی، 1362 ق، ج 1: 124؛ فی اهلل« )کلین
ســفارش های مؤّکــد پیامبــر عظیم الشــأن اســام )صلی اهلل علیه وآلــه( رفتــار مســلمانان 
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به گونــه ای بــوده اســت کــه قــدر و منزلــت ایــن دو امانــت الهــی، آن گونــه کــه شایســتۀ آنــان 
ــر  ــن حرمــت به ظاه ــا حــدودی ای ــم ت ــرآن کری ــارۀ  ق ــد و اگرچــه درب ــت نگردی اســت، رعای
نگــه داشــته می شــود، امــا حریــم حرمــت امامــان معصــوم )علیهم الســام( هــم در حیاتشــان 
و هــم در مماتشــان بارهــا مــورد تعــّدی و ظلــم قــرار گرفــت. در ایــن بی حرمتــی، متأّســفانه 
برخــی دوســتان جاهــل هــم ندانســته بــه گونــه ای، آداب و احتــرام ایشــان را رعایــت نکردنــد 
ــد. همان طورکــه  ــۀ برخــی مکــّدر می گردی ــا اعمــال نابخردان ــزان ب ــر آن عزی و دل هــای مطّه
ذات اقــدس الهــی چنان کــه شایســته و بایســته اســت، مــورد معرفــت و شــناخت و تقدیــر قــرار 
ــْدِرهِ( )زمــر/ 67( ولــی اهلل و مرقــد شــریف ایشــان نیــز  ــَدُروا اهللَ َحــَقّ قَ نگرفتــه اســت )َو َمــا قَ
آن گونــه کــه شایســته اســت، مــورد تقدیــر و تعظیــم قــرار نمی گیــرد. بــا وجــود آیــات متعــدد 
ــژه  ــام( و به وی ــت )علیهم الس ــل اهل بی ــر فضای ــه ب ــماری ک ــث بی ش ــزاب/33( و احادی )اح
ــد:  ــی )علیه الســام( می فرماین ــن عل ــد، امیرالمؤمنی ــد می کنن ــام رضــا )علیه الســام( تأکی ام
»الیقــاس بــآل محّمــد )ص( مــن هــذه األمــۀ احــد و الیســتوی بهــم مــن جــرت نعمتهــم علیــه 
ــرورده نعمــت  ــه پ ــان ک ــرد و آن ــود مقایســه ک ــالت نمی ش ــدان رس ــا خان ــدا« )کســی را ب اب
هدایــت اهــل بیــت پیامبرنــد، بــا آنــان برابــر نخواهنــد بــود( )نهــج الباغــه، خ 2، فــراز 11(. امــا 
ــن )علیهم الســام(، حرمــت  ــح و شایســته معصومی ــت و شــناخت صحی ــدم معرف ــل ع به دلی
ــد  ــود. مرق ــت نمی ش ــد رعای ــه بای ــان چنان ک ــد شریف ش ــا و مراق آن ذوات قدســی در حرم ه
ــذا گاهــی مصادیقــی از عــدم رعایــت  ــن اتفــاق مســتثنا نیســت، ل مطهــر رضــوی هــم از ای
حرمــت، در آن مــکان مقــدس مشــاهده می شــود کــه منافــی آداب ســاحت عظیــم امــام رضــا 
ــه اطهــار  ــارت ائّم ــور فرهنگــی زی ــان ام ــد متولّی ــان، هرچن ــن می )علیه الســام( اســت. در ای
)علیهم الســام( تاش هایــی بــرای بهبــودی بایســته های فرهنگــی زیــارت مرقــد مطهــر امــام 
رضــا )علیه الســام( انجــام داده انــد، امــا شــواهد گویــای ایــن اســت کــه ایــن تاش هــا مکفــی 
نبــوده و همچنــان ضعــف مفــرط فرهنگــی در رعایــت آداب زیــارت حــرم مطهــر آن حضــرت 

ــی همگــون نیســت.  ــا آموزه هــای دینــی و قرآن ــده می شــود کــه ب دی

بــر همیــن اســاس، شــیوۀ توصیفــی ـ تحلیلــی مقالــۀ حاضــر بــا رویکــرد قرآنــی و حدیثــی، 
در تبییــن ضــرورت معرفــت اهــل بیــت )علیهم الســام( بــه صــورت عــام، و نیــز بیــان ارتبــاط و 
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نقــش آن در تعالــی فرهنــگ زیــارت بــارگاه شــریف امــام رضــا )علیه الســام( بر اســاس تفســیر 
آیــه شــناختی ســیاق اول ســوره عنکبــوت و نیــز بررســی نســبت زیارت بــا مهندســی فرهنگی 
و بررســی وجــوه مختلــف مردم شناســی زیــارت و تأثیــر زیــارت بــر فرهنــگ عمومــی و کارکــرد 
ــای  ــم و نوآوری ه ــیار مه ــث بس ــام( از مباح ــا )علیه الس ــام رض ــر ام ــد مطه ــي مرق پاالیش
ــا ارائــه ضــرورت درک صحیــح از مقــام و شــأن امــام رضــا  ــا ب خــاِصّ ایــن پژوهــش اســت ت
)علیه الســام( زیارتــی تــوأم بــا معرفــت انجــام شــود به گونــه ای کــه روح و جســم زائــر را بــرای 
کســب معــارف دینــی و قرآنــِی تأثیرگــذار آمــاده و زمینــۀ ارتقــا و رشــد فرهنگــی زائــران در 

مرقــد مطهــر رضــوی را فراهــم کنــد.

ضرورت شناخت امام

امام شناســی یکــی از تکالیــف بــزرگ و مهــّم اســامی اســت. امــام علــی )علیه الســام( درایــن 
ــود،  ــراه می ش ــطه آن گم ــدا  به واس ــدۀ خ ــه  بن ــزی ک ــن چی ــوص می فرمایند:»کمتری خص
ــش  ــر بندگان ــی ب ــه شــاهد حق تعال ــن نشناســد و ب ــه حجــت خــدا را در زمی ــن اســت ک ای
کــه خداونــد بــه اطاعــت او فرمــان داده و دوســتی وی را واجــب کــرده آشــنا نباشــد.« )قمــی، 

1414ق: 39(.

ــر اســاس ایــن وظیفــۀ شــرعی و مســئولیت خطیــر دینــی، هــر مســلمانی وظیفــه دارد   ب
پــس از معرفــت خــدای متعــال و پیامبــرش، وصــی پیامبــر )صلی اهلل علیه وآلــه( و امــام و رهبــر 
دینــی و آســمانی خویــش را بشناســد. آنچــه از مضمــون احادیــث و روایــات اهــل بیــت عصمت 
و طهــارت )علیهم الســام( به دســت می آیــد، بــر ضــرورت شــناخت و معرفــت هرچــه بیشــتر 
ــم،  ــر مه ــن ام ــه دارد و ای ــد و تکی ــام( تأکی ــوم )علیه الس ــام معص ــه ام ــبت ب ــر نس و کامل ت
چنــدان دارای اهمیــت و اعتبــار اســت کــه عدم شــناخت امــام موجب فســاد جامعــه و گمراهی 
ــا آنجاکــه امــام صــادق )علیه الســام( راز صــاح و  و زوال و انحــراف امــت اســام می شــود، ت
اصــاح زمیــن و اهــل آن را در ارتبــاط و وابســته بــه وجــود امــام معصــوم دانســته و نخســتین 
و مهم تریــن نیــاز هــر مســلمانی را معرفــت و شــناخت امــام و رهبــر دینــی بیــان می فر مایــد: 
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»انَّ األرَض التُصلِــحَ االّ بِإمــاٍم َو َمــن َمــاَت الیَعــِرُف إَماَمــُه َمــاَت َمیتـَـًۀ َجاِهلیـَـًۀ« )برقــی،1371 
ق: 154(.

مفهوم شناسی معرفت و سطوح شناخت و معرفت به امام معصوم )علیه السالم( 

ــخ  ــب، تاری ــام، لق ــل دانســتن ن ــنامه ای اســت؛ مث ــناخت شناس ــی ش ــام گاه ــناخت ام ش
تولــد، آغــاز و مــدت امامــت و... . ایــن شــناخت اگرچــه تــا انــدازه ای الزم اســت، امــا کافــی 
ــط شــناخت  ــه فق ــد، ن ــن می کن ــام را تأمی ــت ام ــت شــناخت و معرف نیســت. آنچــه حقیق
امــام بــه نــام و عنــوان و َحَســب بلکــه معرفــت او بــه امامــت و ویژگی هــای آن اســت. امــام 
ــام چیســت؟  ــه حــق ام ــت ب ــید معرف ــه پرس ــواب شــخصی ک صــادق )علیه الســام( در ج
اَعــِۀ َغِریــٌب َشــِهیٌد« یعنــی بدانــد او امامــی اســت کــه  َّــُه إَِمــاٌم ُمْفتـَـَرُض الطَّ فرمودند:»یَْعَلــُم أَن
اطاعتــش از طــرف خــدا واجــب اســت، او غریب نشــینی اســت کــه شــاهد و ناظــر بــر اعمــال 

ــت.)حرعاملی،1388ق،ج14: 554(. اس

معصــوم، انســان کامــل و »قــرآن مجّســم« اســت و قــرآن »انســان کامــل ُمــَدّون«. لــذا اگــر 
ــر  ــر ـ اگ ــارت دیگ ــم و ـ به عب ــاهده کنی ــارج مش ــی در خ ــورت عین ــرآن را به ص ــم ق بخواهی
ــر  ــل« و اگ ــان کام ــوم و انس ــود »معص ــد، می ش ــدا کن ــمایل پی ــکل و ش ــد ش ــرآن بخواه ق
انســان کامــل بــه صــورت مکتــوب بــه نــگارش دربیایــد، می شــود »قــرآن«. لــذا هــر دو مقــارن 
همدیگــر هســتند و هــر کــدام بیانگــر دیگــری. چنان کــه امیرالمؤمنیــن علــی )علیه الســام( 
ــی، 1405ق، ج39:  ــتم( )مجلس ــق هس ــرآن ناط ــن ق ــق« )م ــرآن الناط ــا الق ــد: »ان می فرماین
272، ح 5( یــا فرمودنــد: »انــا کام اهلل الناطــق« )مــن کام ناطــق خــدا هســتم( )همــان، ج 79: 
199(. بــه عبــارت دیگــر، قــرآن کریــم تفســیر علمــِی معصــوم و امــام تفســیر انســانی حقیقــت 
ــه امــام  ــدان معناســت کــه همان طورکــه قــرآن کریــم همــۀ مــردم را ب قــرآن اســت. ایــن ب
معصــوم دعــوت می کنــد، از طــرف دیگــر معصــوم هــم مــردم را بــه قــرآن دعــوت می کنــد. بــر 
اســاس حدیثــی، معصــوم قطــب و باطــن قــرآن اســت و جایــگاه قــرآن هــم نســبت بــه معصوم 
تفســیر انســانی اســت. لــذا، بــا توجــه بــه ایــن مقدمــه و بــا تکیــه بــر حدیــث دیگــری کــه 
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ــا  ــه ی ــات قــرآن دارای بطــون هفت گان ــه( می فرماینــد کــه آی پیامبــر اســام )صلی اهلل علیه وآل
هفتادگانــه اســت، درک و معرفــت نســبت بــه جایــگاه معصــوم در قرآن تــا حدودی قابــل درک 
اســت و ایــن معّیــت قــرآن و معصــوم، نشــانگر ایــن اســت کــه اگــر قــرار بــود قــرآن بــه هیئــت 
ــی می یافــت و  انســانی ظهــور کنــد، بــدون شــک بــه شــکل معصومیــن )علیهم الســام( تجلّ
اگــر قــرار بــود معصومیــن )علیهم الســام( بــه شــکل صامــت و کتــاب ظهــور کننــد، قطعــاً بــه 
شــکل قــرآن جلــوه می نمودنــد. از همیــن رو، در ســیره معصومیــن )علیهم الســام( می تــوان 
جلوه هــای تجلـّـی قــرآن کریــم را بــه نظــاره نشســت. به عبــارت دیگــر، امــام حقیقــت جمعــی 
کام اهلل و قــرآن حقیقــت مکتــوب امــام اســت و بدیــن ســبب اســت کــه ایــن دو ثقــل هرگــز 

ــم جــدا نمی شــوند. از ه

 بنابرایــن، آن کــس کــه امــام را به عنــوان ولــّی خــدا، خلیفــۀ خــدا، انســان کامــل معصــوم 
و آن کــه اطاعتــش از ســوی خداونــد واجــب شــمرده شــده اســت، بشناســد و بدانــد کــه امــام، 
ــام شــفاعت اســت،  ــد و در قیامــت صاحــب مق ــا را می بین ــده و حاضــر اســت و اعمــال م زن
ــه  ــه کمــال زندگــی عاقان ــام بهــره منــد می شــود و ب ــر معرفــت ام ــار بی نظی ــرکات و آث از ب

ــد. ــی می ره ــرگ جاهل می رســد و از نقصــان م

شــناخت و معرفــت نســبت بــه ائمــه )علیهم الســام( دو الیــه و یــا بــه تعبیــری دو ســطح 
دارد: معرفــت در ســطح عــام کــه همــان جنبــۀ عقیدتــی اســت و دیگــری شــناخت و معرفــت 
ــات  ــا لحــاظ ویژگی هــا و توصیفاتــی کــه در آی خــاص اهــل بیــت )علیهم الســام( اســت، ب
قــرآن کریــم و عبــارات معصومیــن )علیهم الســام( دربــارۀ آن آمــده اســت. لــذا شــناخت آل 

محمــد )صلی اهلل علیه وآلــه( هــر زمــان و همــواره مــورد تأکیــد بــوده اســت. 

مشــکل امــت اســام پــس از پیامبــر )صلی اهلل علیه وآلــه( معرفــت نداشــتن بــه جایــگاه قــرآن 
کریــم و ارتبــاط آن بــا عتــرت و اهــل بیــت )علیهم الســام( بــود. امــام مجتبــی )علیه الســام( 
نیــز از همیــن ناحیــه ضربــه خــورد و حادثــۀ کربــا هــم معلــول همیــن امــر بــود چنان کــه 
بســیاری از دشــواری ها و مســائل و مشــکات امــروز جامعــه مــا هــم مســتقیماً از عدم شــناخت 
ــیر  ــا در مس ــواری های م ــای دش ــاح و گره گش ــرد. مفت ــأت می گی ــان نش ــّی زم ــرآن و ول ق
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زندگــی و بهره منــدی بیشــتر از قــرآن و معرفــت بــه اهــل بیــت )علیهم الســام( اســت. البتــه 
ــت،  ــی اس ــارف وح ــۀ مع ــد هم ــه کلی ــام( ک ــت )علیهم الس ــل بی ــناخت اه ــن ش ــه یقی و ب
صرفــاً بــا یادگیــری نام هــا، اوصــاف، علــوم ظاهــری و تاریــخ زندگــی آنهــا حاصــل نمی شــود 
ــت  ــا اهــل بی ــس ب ــه ان ــه منجــر ب ــت و شــناختی ک ــای کســب معرف ــاً یکــی از راه ه و قطع
)علیهم الســام( می شــود، شــناخت اهــل  بیــت )علیهم الســام( از الیه هــای درونــی و معانــی 
قــرآن کریــم و روایــات معصومیــن )علیهم الســام( در تفســیر آیــات قــرآن اســت و ایــن امــر 
ممکــن نمی شــود مگــر بــه تدبـّـر در روایاتــی کــه به عنــوان مکتــب و ســنت حضــرت رســول 
اکــرم )صلی اهلل علیه وآلــه( در امــر اهــل بیــت )علیهم الســام( بــه دســت مــا رســیده اســت زیــرا  
ــه در شــأن اهــل بیــت  ــات نازل ــا آی ــوان اســوۀ حســنه )احــزاب،21( نه تنه آن حضــرت به عن
ــر  ــز در ام ــروان راســتین ایشــان نی ــه پی ــد، بلک ــن می کردن )علیهم الســام( را تفســیر و تبیی
اطاعــت از عتــرت پیامبــر )صلی اهلل علیه وآلــه( از همدیگــر پیشــی می گرفتنــد و به واســطۀ آن 

انــس عجیــب و عمیقــی بــا روح و جــان اهــل بیــت )علیهم الســام( برقــرار می کردنــد.

ــرم  ــول اک ــرت رس ــخصیت واالی حض ــه ش ــبت ب ــس نس ــر ک ــه ه ــت ک ــن اس ــت ای واقعی
)صلی اهلل علیه وآلــه( و اهــل بیــت او معرفــت پیــدا کنــد و بــه دریــای علــوم و معــارف و قــدرت 
و والیــت آنــان بنگــرد بــه پیــروزی بــزرگ و ســعادت همیشــگی نایــل آمــده و تمــام خوبی هــا 
ــوده اســت:  ــح فرم ــه( تصری نصیــب او گشــته اســت. رســول گرامــی اســام )صلی اهلل علیه وآل
»کســی کــه خداونــد بــر او منــت گذاشــته معرفــت و والیــت اهــل بیت مــرا بــه او عنایــت کند، 

تمــام خوبی هــا را بــرای او جمــع کــرده اســت.« )طبــری آملــی، 1420ق: 176(. 

خداونــد معرفــت ایــن بزرگــواران را ابتــدا و انتهــای اعمــال قــرار داده اســت؛ بــه ایــن معنــا که 
اعمــال همگــی، کــم یــا زیــاد، آســان یــا ســخت در هــر مرتبــه کــه باشــد و از هــر کــه صــادر 
شــود بایــد بــا اعتقــاد بــه اهــل بیــت )علیهم الســام( شــروع شــود و بــا آن بــه پایــان برســد؛ 
ــا اعتقــاد بــه اهــل بیــت  ــا ارزشــی بــه همــراه دارد کــه ب یعنــی اعمــال آدمــی وقتــی آثــار ب
)علیهم الســام( و قبــول والیــت آنــان همــراه باشــد. روایــات بســیاری بــر آنچــه گفتیــم داللــت 
ــرده  ــل ک ــی« نق ــاب »امال ــی در کت ــیخ طوس ــه ش ــت ک ــی اس ــه، روایت ــد. از آن جمل می کن
اســت: »زرعــه بــه امــام صــادق )علیه الســام( عــرض کــرد: بعــد از معرفــت پــروردگار، کــدام 
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عمــل از میــان اعمــال برتــر اســت؟ حضــرت فرمودنــد: »هیــچ عملــی بعــد از معرفــت همپایــه 
نمــاز نیســت، و بعــد از معرفــت و نمــاز هیــچ عملــی بــه پایــه زکات نمی رســد، و بعــد از اینهــا 
هیــچ کاری ماننــد روزه گرفتــن نیســت، و بعــد از اینهــا ارزش حــج بیــش از ســایر اعمــال اســت. 
ــا می باشــد«.« )طوســی،  ــت م ــای آن معرف ــا و انته ــت م ــال معرف ــن اعم ــه ای ــدای هم و ابت

1414ق: 694(

معرفــت از مســائل اعتقــادی اســت و این گونــه مســائل نســبت بــه اعمــال عبــادی به منزلــۀ 
روح نســبت بــه کالبــد اســت، نمــاز، زکات، زیــارت و ســایر عبادت هــای عملــی، فــرع مســائل 
اعتقــادی و اصولــی اســت. بــه ایــن جهــت، اگــر اعتقادات انســان صحیح باشــد نمــاز و همچنین 
ســایر اعمــال او صحیــح اســت وگرنــه ارزش نخواهــد داشــت و همان گونــه کــه توحیــد شــرط 
صحــت اعمــال اســت، اقــرار بــه رســالت و اعتقــاد بــه والیــت ائمــه اطهــار )علیهم الســام( نیــز 
شــرط صحیــح بــودن اعمــال اســت؛ فرمایــش امیرالمؤمنیــن )علیه الســام( شــاهد ایــن مطلب 

اســت کــه فرمودنــد:

»اّنّ ل-ال الــه ااّلّ اهلل- شــروطا، و انـّـی و ذّریّتــی مــن شــروطها« )همانــا بــرای کلمــه توحیــد 
یعنــی »ال الــه االّ اهلل« شــرایطی اســت و مــن و ذریــۀ مــن از آن شــرایط هســتیم( )آقاجمــال 
خوانســاری، 1360، ج 2: 415، ح 3479(.  امــام رضــا )علیه الســام( نیــز در ضمــن حدیثــی 
خــود را از شــرایط توحیــد شــمرده اند )ابن بابویــه، 1398ق: 25، ح 23؛ طبــری آملــی، 1420ق: 

 .)269

و ایــن گویــا به خاطــر آن اســت کــه همــۀ امــور الهــی به ســوی خانــدان وحــی فــرود آمــده 
ــارت امــام حســین )علیه الســام( می خوانیــم:  ــدگان می رســد. در زی ــه آفری ــان ب و از بیــت آن
»ارادۀ الــرّب فــی مقادیــر امــوره تهبــط الیکــم، و تصــدر مــن بیوتکــم« )مجلســی، 1405ق، ج 
101: 153(. علــت آن ایــن اســت کــه قلــوب ایــن بزرگــواران جایــگاه مشــّیت الهی اســت. وقتی 
خداونــد چیــزی را بخواهــد آنهــا می خواهنــد و بــه خاطــر آنهــا خداوند گنــاه بندگانــش را محو، 
بــا را بــر طــرف و رحمــت خــود را بــر آنــان نــازل می کنــد. محمدبــن مســلم گویــد: از امــام 

صــادق )علیه الســام( شــنیدم کــه فرمــود:
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ــا  ــرده ت ــق ک ــود خل ــت خ ــور و رحم ــان را از ن ــش، ایش ــت از رحمت ــی اس ــد را خلق خداون
رحمــت او را ظاهــر کننــد. آنهــا دیــدۀ بینــای الهــی و گــوش شــنوای پــروردگار و زبــان گویــای 
او در میــان مردمــان و امیــن او هســتند بــر آنچــه نــازل کــرده اســت از عــذر یــا هشــدار یــا 
برهــان؛ به خاطــر آنهــا گنــاه بندگانــش را آمرزیــده و ظلــم را برطــرف کــرده و رحمتــش را نــازل 
ــان  ــیلۀ آن ــد و به وس ــده را می میران ــد و زن ــده می کن ــرده را زن ــان م ــبب ایش ــد. به س می کن
آفریدگانــش را امتحــان کــرده و امــورش را در میــان بندگانــش اجــرا می کنــد. عــرض کــردم: 

فــدای تــو گــردم، آنهــا کیســتند؟ فرمــود: اوصیــاء )ابــن بابویــه، 1362: 167، ح 1(.

عامــه مجلســی ضمــن یــک حدیــث طوالنــی در توصیــف مناقــب و معرفــت نورانیــه امیــر 
المومنین)علیــه الســام( چنیــن نقــل مــی کنــد: »ای ســلمان و ای جنــدب! ایــن اســت پاســخ 
شــما کــه از معرفــت مــن بــه نورانیــت پرســش نموده ایــد، آن را حفــظ کنیــد و نگهداریــد کــه 
باعــث رشــد و کمــال اســت و همانــا هیــچ یــک از شــیعیان مــا بــه حــد بصیــرت نمی رســند 
تــا مــرا بــه نورانیــت بشناســند، و وقتــی چنیــن معرفتــی پیــدا کردنــد، بــه حــد بصیــرت و 
بلــوغ و کمــال رســیده و در میــان دریایــی از علــم فــرو رفتــه و درجــه ای از فضــل و برتــری 
ــد.«  ــروردگار و گنجینه هــای پوشــیدۀ او آگاهــی یافته ان ــر ســری از اســرار پ ــد و ب را پیموده ان

ــی، 1405ق، ج 26: 17، ح1(. )مجلس

ــد کــه گفــت:  ــوب« روایتــی از ســلمان فارســی نقــل می کن ــاب »ارشــاد القل دیلمــی درکت
امیرالمؤمنیــن )علیه الســام( بــه مــن فرمــود: »ای ســلمان، بــدا به حــال کســی کــه مــا را آن 
طــوری کــه ســزاوار آن هســتیم نشناســد و فضــل و برتــری مــا را انــکار کنــد. امــام فرمــود: ای 
ســلمان، کســی کــه در شــؤون مــا و علــوم مــا شــک کنــد، مثــل کســی اســت کــه معرفــت 
مــا و حقــوق مــا را مســخره کــرده در حالــی کــه خداونــد والیــت مــا را در کتابــش در چنــد 
جــا واجــب کــرده و آنچــه را کــه عمل کــردن بــه آن واجــب اســت بیــان نمــوده و آن روشــن و 

واضــح اســت.« )دیلمــی، 1377، ج 21: 416؛ مجلســی، 1405ق، ج 26: 221(.
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امام شناسی از منظر امام رضا )علیه السالم( 

اگرچــه دربــاره ضــرورت معرفــت امــام معصــوم ســخنان فراوانــی از رســول اکــرم 
)صلی اهلل علیه وآلــه( و پیشــوایان شــیعه نقــل شــده اســت، امــا مطلــب مهــم در ســخنان امــام 
رضــا )علیه الســام( آن اســت کــه هیــچ یــک از مــردم بــا عقــل فــردی و خــرد جمعــی خــود 
بــه تنهایــی قــادر بــه شــناخت امــام حقیقــی نیســتند و بایــد بــه دنبــال منبعــی مطمئــن برای 

کســب ایــن معرفــت باشــند و ایــن منبــع فقــط خــدای متعــال اســت.

لــذا در ایــن خصــوص، بهتریــن و جامع تریــن تعریــف از امامــت را امــام رضــا )علیه الســام( 
این گونــه بیــان می فرماینــد: »امامــت، قــدرش واالتــر و شــأنش بزرگ تــر و منزلتــش عالي تــر 
و مکانــش منیع تــر و عمقــش گودتــر از آن اســت کــه مــردم بــا عقــل خــود بــه آن برســند یــا 
بــه آراءشــان آن را دریابنــد و یــا بــه انتخــاب خــود امامــی منصــوب کننــد، همانا امامــت مقامی  
اســت کــه خــدای عّزوجــل بعــد از رتبــۀ نبــوت و خلــت، در مرتبــۀ ســوم بــه ابراهیــم خلیــل 
)علیه الســام( اختصــاص داده و بــه آن فضیلــت، مشــرفش ســاخته و نامــش را بلنــد و اســتوار 
ــی،  ــره/124( )کلین ــدم« )بق ــردم گردانی ــام م ــو را ام ــن ت ــا م ــوده اســت: »همان نمــوده و فرم
ــوِل«  ُس ــُۀ اَلَرّ ــُۀ اهلَلِ َو ِخَافَ ــَۀ ِخَافَ ــد: »إَِنّ اَْلَِماَم ــال آن می فرماین 1362ق، ج1: 199( و به دنب

)همــان:200(.

بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوِع معرفــت حقیقــی نســبت بــه امــام معصــوم )همان طــور کــه 
پیــش از ایــن بیــان شــد( یکــی از راه هــای ایجــاد ایــن شــناخت، انــس و قرابــت یافتــن بــا ائمــه 
ــه  ــت چ ــان اس ــارت آن ــّرب، زی ــای تق ــن راه ه ــه از اصلی تری ــت ک ــام( اس ــدی )علیهم الس ه
آن گاه کــه در قیــد حیــات ُملکــی هســتند و چــه زمانــی کــه تنهــا امــکان زیــارت قبــور مطهــر 

آنــان اســت. 

از آنجاکــه در روایــات فراوانــی از اهــل بیــت )علیهم الســام( بــه اهمیــت زیــارت مرقــد مطهــر 
امــام رضــا )علیه الســام( اشــاره شــده اســت، )حــر عاملــی، 1388ق، ج 10، بــاب 82 تــا 88 
ابــواب المــزار( در ایــن نوشــتار، ابتــدا )بــه عنــوان نمونــه در بیــن ائمــه هــدی( بــه ضــرورت بــه 
موضــوع معرفــت و شــناخت امــام رضــا )علیه الســام( پرداختــه شــده، ســپس اهمیــت زیــارت 
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ایــن امــام همــام و بایدهــا و نبایدهــای ایــن چارچــوب مــورد مداّقــه قــرار خواهــد گرفــت. 

 اهمیت زیارت مرقد مطهر حضرت امام رضا )علیه السالم( 

مرقــد مطهــر حضــرت امــام رضــا )علیه الســام( پــس از شــهادت ایشــان زیارتــگاه 
ــتیاق  ــر اش ــاوه ب ــد، ع ــد. بی تردی ــام( گردی ــت )علیهم الس ــل بی ــان اه ــیعیان و محب ش
ــزود  ــگاه اف ــن زیارت ــق ای ــر شــکوه و رون ــّم دیگــری ب ــه آن حضــرت، اســباب مه ــت ب و محب
ــان  ــا )علیه الســام( و بی ــام رض ــارت ام ــر زی ــت )علیهم الســام( ب ــل بی ــژه اه ــد وی ــه تأکی ک
فضایــل و بــرکات آن یکــی از مهم تریــن اســباب ایــن امــر بــود. برخــی از ایــن روایــات پیــش 
ــدا  ــی از رســول خ ــا )علیه الســام( صــادر شــده اســت همچــون روایات ــام رض ــهادت ام از ش
ــم و  ــام کاظ ــادق، ام ــام ص ــر،  ام ــام باق ــام( ام ــن )علیه الس ــه(، امیرالمؤمنی )صلی اهلل علیه وآل
نیــز از امــام رضــا )علیهم الســام( و برخــی دیگــر از ائمــه بعــدی همچــون امــام جــواد و امــام 
هــادی )علیهما الســام( صــادر شــده اســت )همــان، ج 14:  562-555(. الزم بــه ذکــر اســت، 
در روایــات متعــددی از ایــن اخبــار پیونــد اساســی امامــت و زیــارت و نیــز معرفــت بــه امــام و 
لــزوم اطاعــت از وی و نیــز رویارویــی بــا فرقه هــای گمــراه شــیعه همچــون اســماعیلیه، فتحیــه 
ــا  ــه اکتف ــد نمون ــر چن ــه ذک ــا ب ــرد. در اینجــا تنه ــوان به وضــوح مشــاهد ک ــه را می ت و واقفی

می کنیــم:

الــف( امــام صــادق )علیه الســام( در روایتــی فرمــود: »أاََل فََمــْن َزاَرهُ فِــي ُغْربَتِــِه َو ُهــَو یَْعَلــُم 
ــوَل اهللِ)ص(.«  ــْن َزاَر َرُس ــلَّ َکاَن َکَم ــزَّ َو َج ــَن اهللِ َع ــِۀ ِم اَع ــَرُض الطَّ ــِه ُمْفتَ ــَد أَبِی ــاٌم بَْع ــُه إَِم َّ أَن

 .)588-587  :1361 )ابن بابویــه، 

ــمِّ َمْظُلومــًا فََمــْن َزاَرنـِـي َعاِرفــًا بَِحقِّي  ِّــي َســُأْقتَُل بِالسَّ ب( امــام رضــا )علیه الســام( فرمــود: »إِن
ــي،  ــه، 1372، ج 2: 261؛ حر عامل ــَر« )ابن بابوی ــا تََأخَّ ــِه َو َم ــْن َذنْبِ َم ِم ــدَّ ــا تََق ــُه َم َ ــَر اهللُ ل َغَف

1388ق، ج 14: 558(.

ــَر  ــی تَِصی ِــي َحتَّ ــاُم َو اللَّیَال َّ ــي اأْلَی ــود: »اَلتَْنَقِض ــام رضــا )علیه الســام( در روایتــی فرم ج( ام
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ُطــوُس ُمْختََلــَف ِشــیَعتِي َو ُزوَّاِري أاََل فََمــنْ  َزاَرنـِـي فـِـي ُغْربَتـِـي بُِطــوَس َکاَن َمِعــي فـِـي َدَرَجتـِـي 
ــي، 1388ق، ج 14: 558-559(. ــان، ج 2: 264؛ حر عامل ــُه.« )هم َ ــوراً ل ــِۀ َمْغُف ــْوَم الِْقیَاَم یَ

ــه  ــد ک ــل می کن ــی نق ــام( حدیث ــی بن جعفر )علیهما الس ــرت موس ــه از حض ــن قولوی د( اب
آن حضــرت فرمودنــد: »کســی کــه ایــن فرزنــدم )اشــاره بــه حضــرت رضــا( را زیــارت کنــد، 
بهشــت از آن اوســت. محّمدبــن یعقــوب و علی بن الحســین و غیــر ایــن دو از علی بن ابراهیــم، 
ــردم:  ــرض ک ــر )علیه الســام( ع ــی جعف ــت: محضــر اب ــار وی گف ــن مهزی ــدرش، از علی ب از پ
ــداهلل  ــارت ابی عب ــا زی ــت ی ــل اس ــام( افض ــا )علیه الس ــرت رض ــارت حض ــوم! زی ــت ش فدای
حسین بن علی)علیهما الســام(؟ حضــرت فرمودنــد: زیــارت پــدرم افضــل اســت زیــرا حضــرت 
ــدرم را  ــی پ ــد، ول ــارت می کنن اباعبــداهلل الحســین )علیه الســام( را هــر گروهــی از مــردم زی

ــارت نمی کننــد مگــر شــیعیان خــاص و خالــص مــا )همــان: 926(. زی

از دیربــاز تاکنــون نه تنهــا شــیعه بلکــه اهــل ســنت نیــز بــه زیــارت آن حضــرت می آمدنــد. 
ــنیدم: روزي  ــل ش ــن مؤم ــد: از محمدب ــابوری )405ق( مي گوی ــم نیش ــه، حاک ــوان نمون به عن
ــن خزیمــه)311ق( و ابوعلــي ثقفــي )328ق( و جمعــی  ــا پیشــواي اهــل حدیــث ابوبکــر ب ب
ــه  ــي ک ــم در حال ــوس رفتی ــه ط ــي الرضا ب ــن موس ــر علي ب ــارت قب ــه زی ــود ب ــایخ خ از مش
آنهــا بســیار بــه زیــارت قبــر ایشــان مي رفتنــد. محمدبــن مؤمــل گویــد: احتــرام، بزرگداشــت، 
تواضــع، گریــه و زاري ابن خزیمــه نــزد قبــر علي بــن موســي همگــي مــا را شــگفت زده کــرد 
)ابن حجــر، 1404ق، ج 7: 339(. ابن حّبــان بُســتي )354ق( از بــزرگان اهــل ســنت، در کتــاب 
ــي کــه  ــارت کــرده ام. زمان ــر ایشــان را زی »الثقــات« خویــش می نویســد: »مــن به دفعــات قب
ــر علي بن موســي الرضا )علیهما الســام(  ــي داد، قب ــم رخ م ــر مشــکلي برای ــودم، ه در طــوس ب
را زیــارت و بــراي برطرف شــدن مشــکلم دعــا می کــردم و دعایــم مســتجاب و مشــکلم حــل 
ــت  ــر محب ــا را ب ــد م ــم. خداون ــواب گرفت ــردم و ج ــه ک ــات تجرب ــن کار را به دفع ــد. ای مي ش
ــان نیــز  ــد.« )ابن حبــان، 1393ق، ج 8: 457 – 456(. درباری مصطفــي و اهــل بیتــش  بمیران
عاقــه و توجــه خاصــی بــه زیــارت ایشــان داشــته اند همچــون رکن الدولــه کــه در رجــب ســال 
352 هجــری بــه شــیخ صــدوق از زیــارت خویــش و برآورده شــدن حوایــج خویــش در مرقــد 

ــه، 1379 ق، ج 2: 279(.  ــرد )ابن بابوی ــاد ک ــارک حضــرت ی مب
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مفهوم شناسی فرهنگ و نسبت زیارت با مهندسي فرهنگي

شایســته اســت پیــش از ورد بــه بحــث ارتبــاط زیــارت با مهندســی فرهنگــی، نگاهــی اجمالی 
بــه مفهــوم فرهنــگ داشــته باشــیم. برخــی از تعریف هــای فرهنــگ بســیار گســترده اســت. در 
ــر اســت  ــا هن ــای ادب، تربیــت، حکمــت ی ــان فارســی »فرهنــگ« واژه ای بســیط و به معن زب
)نائینــی، 1389: 27(؛ چنان کــه عــده اي »مجموعــه دســتاوردهاي مــادي و معنــوي بشــر« را 
فرهنــگ می داننــد. بــر اســاس ایــن تعریــف، »فرهنــگ از دو بُعــد مــادي و معنوي تشکیل شــده 
اســت. فرهنــگ مــادي داللــت دارد بــر کلیــه ابزارهــا و وســایلي که توســط بشــر ســاخته  شــده 
و چگونگــي بهره بــرداري از آنهــا؛ و فرهنــگ معنــوي بــه نهادهــا، باورهــا، ارزش هــا و رســوم و 
ــه  ــج آن ب ــاق انســان ها اشــاره دارد.« )شــایان مهر، 1377: 400(.  فرهنــگ در مفهــوم رای میث
شــیوه ها و روش هــای زندگــی کــه افــراد یــک جامعــه می آموزنــد و در آن مشــارکت دارنــد و از 

نســلی بــه نســل دیگــر انتقــال می یابــد، اطــاق می شــود )کوئــن، 1388: 72(.

در بعضــي از کتاب هــا و منابــع، فرهنــگ روش و شــیوۀ زندگــي و گــذران امــور تعریــف  شــده 
اســت. در ایــن دیــدگاه »فرهنــگ بــه نحــوۀ زیســتي گفتــه مي شــود کــه هــر جامعــه اي بــراي 
رفــع نیازهــای اساســي خــود از حیــث بقــا، ادامــه نســل و انتظــام امــور اجتماعــي، اختیــار 
می کنــد.« )روســک، 1350: 9(. اســتواری و مانــدگاری جامعــه بــه حفــظ، تثبیــت، پاالیــش، 

ــادی ، 1385: 19(. ــج فرهنــگ بســتگی دارد )حاجی ده آب ــال و تروی انتق

ــوع بشــر و عامــل  ــع نیــز فرهنــگ را وجــه ممیــزه و شــاخص زندگــي ن  در بعضــي از مناب
ــاي  ــه رفتاره ــگ مجموع ــد فرهن ــته اند و می گوین ــف دانس ــع مختل ــراد جوام ــي اف بازشناس
ــایان مهر،  ــد )ش ــز می کن ــر متمای ــه دیگ ــه را از جامع ــک جامع ــراد ی ــه اف ــابي اســت ک اکتس

.)401  :1377

بایــد فرهنــگ را مجموعــه ای از اجــزاي غیرمــادي عینیت یافتــه در زندگــي اجتماعــي مــردم 
دانســت کــه هرچنــد داراي اجــزاي مختلــف و گوناگــون اســت، یــک کّل واحــد را تشــکیل 
مي دهــد. ایــن کّل واحــد بــه اجتماعــات انســاني هویــت و بــه زندگــي معنــا می دهــد و  شــیوه 
و نحــوۀ زندگي کــردن را تحــت تأثیــر و آن را شــکل مي دهــد تــا جایي کــه به  عنــوان شــیوه و 
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چارچــوِب زندگــي تلقــي می شــود. فرهنــگ در ایــن معنــا بــه جامعــه هویــت می دهــد و بدیــن 
جهــت اســت کــه موجــب وصــل جامعــۀ امــروز بــه گذشــته و آینــدۀ آن می شــود.

ــزار و نهــادی  ــام رضــا )علیه الســام( اب ــد مطهــر ام ــر، مرق اماکــن متبرکــه و از همــه مهم ت
ــه  شــمار می آینــد و حــوزۀ عمــل و فعالیــت  آنهــا  ــران ب ــر در فرهنــگ جامعــه ای بســیار مؤث
فرهنــگ اســت. از ایــن  رو، مســتقیم و بي واســطه بــا فرهنــگ پیونــد و ارتبــاط دارنــد. نتیجــۀ 
ایــن ارتبــاط و پیونــد، برقــرارِي رابطــۀ متقابــل بیــن زیــارت و فرهنــگ اســت. فرهنــگ جامعــه 
بــر بســتري فعالیــت می کنــد کــه از عوامــل مختلــف ماننــد زیــارت مرقــد مطهــر ایجادشــده 
ــد؛  ــر می گذارن ــۀ هــدف تأثی ــج در جامع ــر فرهنــگ رای ــارت به شــدت ب ــن زی ــس ای اســت. پ
ــد.  ــل کنن ــد عم ــه نمی توانن ــي جامع ــاي فرهنگ ــارج از چارچوب ه ــاً خ ــه اساس ــه ای ک به گون
آنهــا، تأثیرهــای قدرتمنــدی دارنــد و فرهنــگ جامعــه را تحــت تأثیــر خــود قــرار می دهنــد. 
مرقــد مطهــر امــام رضــا )علیه الســام( در ادوار مختلــف تاریخــي نه تنهــا منابــع غنــي فرهنگــي 
ــه  ــت به طوری ک ــي بوده اس ــر فرهنگ ــن عناص ــي از مهم تری ــي برخ ــگاهي از تجل ــه نمایش بلک
ــوان  ــن مــکان شــریف و مقــدس می ت ــه کار رفتــه در ای ــا بررســي شــاخصه هاي فرهنگــي ب ب
نمــودار صعــود و افــول مظاهــر و مفاهیــم فرهنگــي را ترســیم نمــود. )اصفهانیــان و دیگــران، 

.)179 :1385

 وجوه مختلف مردم شناسی زیارت مرقد مطهر امام رضا )علیه السالم( 

ــام(   ــا )علیه الس ــام رض ــر ام ــد مطه ــارت مرق ــی زی ــر اصل ــی از عناص ــه یک ــت ک از آن جه
حضــور مــردم اســت، موضــوع زیــارت می توانــد از وجــوه مختلــف مردم شناســی نیــز بررســی 
و مطالعــه شــود. زائــر و زیــارت پدیده  هایــی هســتند کــه به جــرأت می تــوان از آنهــا به عنــوان 
ــع تاریخــی مختلــف نشــان  ــاد کــرد. مطالعــۀ مناب ــِی توســعۀ فرهنــگ عمومــی ی اهــرم اصل
می دهــد شــکل گیری و فرهنــگ عمومــی مــردم از زمــان شــهادت امــام رضــا )علیه الســام( 
و خاک  ســپاری ایشــان در مشــهد به تدریــج شــروع و در دوره هــای بعــدی تســریع شــده  اســت. 
عمومــاً در زمــان حکمرانــی حاکمــان شــیعه یــا حاکمانــی بــا گرایــش شــیعی، حضــور مــردم 
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به عنــوان زّوار مرقــد مطهــر و توســعۀ فرهنگــی زیــارت مــورد توجــه قــرار گرفتــه و از زمــان 
حکومــت صفــوی تاکنــون ایــن رونــد و ســرعت آن فزاینــده بــوده  اســت.

ــت  ــردم جه ــوی م ــاق معن ــرورش اخ ــرای پ ــانی ب ــه های انس ــی در اندیش ــک زیارت مناس
ســعادتمندی و خیرخواهــی همــراه بــا تقویــت، انســجام و وحــدت دینــی شــکل می گیــرد. لــذا 
مناســک زیــارت بســتر بســیار مناســبی بــرای شــناخت وجــوه مختلــف مردم شناســی و تعیین 
الگوهــای رفتــاری مناســب اســت. در حقیقــت، مناســک زیارتــی و الگوهــای رفتــاری ســبب 
کاهــش فاصلــۀ اجتماعــی، احســاس صمیمیــت و همــکاری بیــن افــراد جامعــه می شــود. از 
بُعــد دیگــر، الگوهــای رفتــاری زیــارت از طریــق فراینــد اجتماعی شــدن الگوهــا و آداب زیارتــی، 
آمــوزش داده می شــود. ایــن الگوهــای رفتــاری زیــارت در فرهنــگ دینــی پدیــده ای مطلــوب 
و جــزء ارزش هــا و معیارهایــی اســت کــه بــه فرهنــگ دینــی جامعــه معنــا می بخشــد. زیــارت 
به عنــوان یــک رفتــار دینــی دارای مقیــاس اســت. در واقــع، زیــارت نمــاد و نشــانه های دینــی 
حــاوی ارزش هــای اخاقــی و اجتماعــی و نشــانگر فرهنــگ معنــوی مــردم در جامعه اســت . در 
انسان شناســی نمادیــن الگوهــای زیارتــی در قالــب متــون و آداب خــاص و شــبکه های معنایــی 

تحلیــل و تفســیر می شــوند.

ــارت و  ــه کارکــرد روحــی زی ــد ب ــارت بای ــۀ مردم شناســی زی ــرای شــناخت رویکــرد و جنب ب
تأثیــر آن در آرامــش روحــی مــردم اشــاره کــرد. مــردم بــا حضــور در مرقــد مطهــر و شــرکت در 
مناســک آن، بــا آزاد کــردن هیجان هــا و احساســات خــود، بــه آرامــش روحــي و قلبي مي رســند 
و به اصطــاح ســبک مي شــوند. زائــران احســاس مي کننــد یــک قــدرت مافــوق بشــري آنــان 
را در مشــکات و رنج هــاي زندگــی و جهــان دیگــر یــاری خواهــد داد. لــذا بــراي افزایــش ایــن 
ــا  ــد، ب ــت مي آورن ــه به دس ــي ک ــا آرامش ــوند و ب ــر می ش ــاجد حاض ــه، در مس ــت و توج عنای
مشــکات برخــورد و آنهــا را حــل یــا در برابــر آن صبــر مي کننــد و معتقدنــد کــه آن قــدرت 
مافــوق، بــه آنــان در ایــن راه کمــک خواهــد کــرد. زائــران بــا حضــور در مرقــد مطهــر امــام رضــا 
)علیه الســام( تحــت تأثیــر مراســم مذهبــِی مختلفــي کــه در طــول ســال برگــزار می شــود قرار 
می گیرنــد و پایــۀ اخاقي شــان افزایــش  یافتــه، اقــدام بــه کارهــاي خیــر هماننــد نــذري دادن یــا 

کمــک مالــي مي کننــد و در جهــت کمــک بــه همنوعــان خــود برمی آینــد.
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تأثیر زیارت امام رضا )علیه السالم( بر فرهنگ عمومی و انسجام اجتماعی

ــلمانان،  ــزد مس ــام و ن ــای اس ــام( در آموزه ه ــا )علیه الس ــام رض ــر ام ــد مطه ــارت مرق زی
جایــگاه واالیــی دارد. آثــار پرخیــر و برکــت زیــارت و تجربــۀ احســاس آرامــش و نشــاط معنــوی 
کــه از آن پدیــد می آیــد، زائــر را بــرای اســتمرار و تکــرار ایــن حرکــت معنــوی تشــویق می کند. 
بــر ایــن اســاس، گونه هــای مختلــف تأثیــر زیــارت مرقــد مطّهــر امــام رضــا )علیه الســام( در 

فرهنــگ عمومــی و انســجام اجتماعــی را می تــوان در مــوارد زیــر خاصــه کــرد:

ــرد کــه در  ــا فرهنگ هــای مختلــف شــکل می گی ــراد ب ــارت، شــبکۀ عظیمــی از اف 1. در زی
ــعایر را در آن  ــیاری از ش ــه در بس ــدت رویّ ــوان وح ــد و می ت ــا یکدیگرن ــترک ب ــل مش تعام
مشــاهده کــرد کــه خــود نمونــۀ بــارزی از حفــظ نظــم در جامعــه را شــامل می شــود. ســاالنه 
ده هــا میلیــون نفــر از مــردم کشــورمان بــه زیــارت مرقــد مطهــر رضــوی نایل می شــوند. شــعاع 
وجــود مقــدس اهــل بیــت )علیهم الســام( بــه قــدری گســترده و فراگیــر اســت کــه در طــول 
قــرون و اعصــار متمــادی، مرزهــا را در نوردیــده، ملت هــا و اقــوام مختلــف مســلمان را فــارغ از 
تفاوت هــای مذهبــی آنــان در برگرفتــه و مجــذوب خــود کــرده اســت. بــا اطمینــان می تــوان 
گفــت کــه حــّب اهــل بیــت )علیهم الســام( همــواره حلقــۀ وصــل مســلمانان بــه یکدیگــر بوده 
و ســبب تقریــب هــر چــه بیشــتر آنــان بــه یکدیگــر می شــود. بنایرایــن، زیــارت مرقــد مطهــر 
امــام رضــا )علیه الســام( بسترســازی الزم به منظــور ایجــاد وفــاق و همدلــی هــر چــه بیشــتر 
بیــن مــردم و نیــز تقویــت مؤلفه هــای همبســتگی ملــی میــان زائــران از قومیت هــای مختلــف 

کشــور اســت.

2. مرقــد مطهــر امــام رضــا )علیه الســام( مکانــی نورانــی و مقــدس اســت کــه در آن فــرد در 
طــول ســفر صداقــت و تزکیــۀ نفــس را در خــود تقویــت می کنــد و بــا درونی نمــودن آن، ســطح 
ــی، آرامــش روحــی و نشــاط  ــش ســطح ســامت روان ــد. افزای ــا می ده ــوی خــود را ارتق معن
ــا بهره گیــری از فضــای مرقــد مطهــر رضــوی امکان پذیــر اســت. ارتقــای هــر چــه  معنــوی ب
بیشــتر بــار معنــوی و معرفتــی زیــارت ســبب ارتقــای فضایــل اخاقــی و کاهــش آســیب های 
اجتماعــی می شــود. لــذا بــا بهره گیــری از ظرفیــت معنــوی مرقــد مطهــر رضــوی، ایــن بخــش 
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ــه شــاخص  ــی را ک ــاد اجتماع ــی و اعتم ــد ســامت روان ــه می توان ــارت اســت ک ــدی از زی بُع
اصلــی ســرمایه اجتماعــی اســت، افزایــش دهــد. بــدون شــک، افزایــش بــار معنــوی، معرفتــی 
و محتوایــی امــر مقــدس زیــارت امــری ضــروری اســت کــه تحقــق آن ســبب بهره گیــری هــر 
چــه بیشــتر از ایــن ظرفیــت عظیــم در جهــت رشــد فضایــل اخاقــی، کاهــش آســیب های 

اجتماعــی و بالندگــی فرهنــگ عمومــی می شــود.

3. زنــده نگاه داشــتن دیــن و جاودانگــی آن، رابطــه ای تنگاتنــگ بــا زیــارت دارد، به گونــه ای 
کــه ســفر زیارتــی بــه مکــه، مدینــه، کربــا و مشــهد بــه کــّرات در روایت هــا آمــده و تکامــل 
ــه  ــوی ب ــر رض ــد مطه ــت مرق ــور، الزم اس ــن منظ ــه همی ــنجیده اند. ب ــداری را در آن س دین
قطــب و کانــون فرهنگــی، اعتقــادی و معرفتــی مــردم تبدیــل شــود به گونــه ای کــه بــا ارائــه 
ــارت  ــه زی ــات از حیط ــا و خراف ــا، بدعت ه ــب زدودن پیرایه ه ــی، موج ــای فرهنگ آموزش ه

گــردد. 

ــت. اصــل اساســی  ــوان اصــل یکپارچگــی را یاف ــت می ت ــن احادی ــن ای 4. در الیه هــای زیری
بــرای بقــای حیــات اجتماعــی بشــر، وجــود مناســک خــاص در زیــارت چــون لبــاس پاکیــزه به 
تــن داشــتن، اهتمــام بــه برپایــی نمــاز جماعــت، خوانــدن ادعیــه بــه صــورت دســته جمعی و 
تفکــر در آنچــه ائمــه اطهــار )علیهم الســام( بــه ســبب آن بــه شــهادت رســیده اند، از مــواردی 
اســت کــه در گام بعــد، بــه زنده نگاه داشــتن آییــن و ترغیــب مــردم بــه حفــظ و انتقــال آن از 
نســلی بــه نســل دیگــر بســیار تأثیرگــذار اســت. ایــن مهــم به دســت نمی آیــد مگــر بــا تعمیــق 
فرهنــگ عمــل بــه احــکام اســامی بــا ایجــاد ســازوکارهای مناســب آموزشــی در مرقــد رضوی.

5. یکــی از ویژگی هــای خــاّص زیــارت، محدودنبــودن آن بــه یــک طبقــۀ خــاّص اجتماعــی 
اســت؛ یعنــي فضایــی ایجــاد می شــود کــه تمامــی افــراد بــا ســطوح مختلفــی از فرهنــگ در 
کنــار یکدیگــر قــرار می گیرنــد و بــه تبــادل فرهنگــی و آشــنایی بــا دیگــر فرهنگ هــا و رســوم 
ــذرا و  ــا نگاهــی گ ــد. ب ــه می کنن ــری فرهنگــی را تجرب ــد و نوعــی وام گی و پوشــش می پردازن
ــا دو طبقــۀ  ــران می توانیــم شــاهد باشــیم تعــداد کثیــری از مــردم ب ــه زائ جامعه شــناختی ب
متضــاد اجتماعــی، ســاعت ها در کنــار هــم در محیــط زیارتــگاه قــرار می گیرنــد و بــدون توجــه 
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بــه پایــگاه اجتماعــی خــود، تعاملــی صمیمانــه دارنــد.

ــوان  ــام( به عن ــا )علیه الس ــام رض ــر ام ــد مطه ــارت مرق ــي زی ــذاري و هنجارآفرین 6. تأثیرگ
واقعیت هــاي زنــدۀ اجتماعــي، محــدود و متوقــف بــر زمــان و مــکان خاصــي نیســت. بــه عبارت 
دیگــر، آثــار فــردي و اجتماعــي و الزام هایــی کــه مراســم و مناســک در قالــب پــاداش و تنبیــه 
بــراي انســان ها آمــاده مي کننــد، بــراي همــۀ دوره هــاي زمانــي اســت. به طــور کلــي، تأثیرهــا 

و الزام هــاي مراســم و مناســک را مي تــوان در دو ســطح فــردي و جمعــي بررســي کــرد.

تأثیرهــای فــردي عبارتنــد از: دوري از کجــروي اجتماعــي، الگوپذیري، کســب آرامــش دروني، 
ــداکاري، دروني شــدن هنجارهــا و  ــراي ف ــري، آمادگــي ب افزایــش مســئولیت فــردي، نظم پذی
ارزش هــاي دینــي. ایــن کارکردهــا بــراي هــر زائــری در هــر زمانــي حاصــل خواهــد آمــد. ایــن 
ــای  ــان خــاص محــدود نیســت. برخــي از تأثیره ــه انســان هاي خــاص در زم ــردي ب ــار ف آث
جمعــي زیــارت عبارتنــد از: همبســتگي اجتماعــي، وفــاق اجتماعــي، بازیابــي هویـّـت جمعــي، 

ایجــاد پیوندهــاي فــرا نســلي.

 

بایسته های فرهنگی و اجتماعی زیارت مرقد مطهِر حقیقت باطنی قرآن، امام رضا 
)علیه السالم( 

ــات  ــۀ آی ــب هم ــود را مخاط ــت و خ ــرآن اس ــی ق ــت باطن ــام( حقیق ــا )علیه الس ــام رض ام
قــرآن کریــم می بینــد و علــوم، علــّو و ســربلندی خویــش را در بندگــی خالــص بــرای خداونــد 
متعــال بــه دســت آورده اســت، زیــرا ذات مقــدس نورانــی حضــرت همتــاي قــرآن کریــم اســت 
ــه إاّل  ــٌم، فــي کتــاٍب مکنــوٍن، الیََمسُّ ــراٌن کری ّــه لَق کــه خداونــد دربــاره آن فرمــوده اســت: »إن

ــرون« )واقعــه/77-79(.  الُمَطهَّ

فــردی خدمــت امــام رضــا )علیه الســام( عــرض کــرد: بــه خــدا ســوگند، در روی زمیــن از 
نظــر نیــاکان و نســب، کســی از شــما برتــر نیســت. امــام بــه آن مــرد فرمودنــد: »تقــوا بــه آنــان 
برتــری داد و فرمانبــرداری خــدا آنــان را بــه آن پایــه و مقــام رســانید.« )طبرســی، 1379ق، ج 
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2: 236(. لــذا رفتــار، گفتــار و تمــام زوایــای زندگــی امــام رضــا )علیه الســام( تفســیر واقعــی از 
آیــات الهــی اســت کــه انســان را بــه مــراد و مقصــود از نــزول آیــات الهــی رهنمــون می ســازد. 
ــه معصیــت و گناهــی  ــّرا از هرگون ــام، معصــوم و مب ــادات قطعــی شــیعه، ام ــر اســاس اعتق ب
اســت و از طــرف دیگــر قــرآن هــم بــه شــهادت آیاتــش، معصــوم و مبــّرا از هرگونــه اختــاف و 
َّــُه لَِکتــاٌب َعِزیــٌز، ال یَْأتِیــِه الْباِطــُل ِمــْن بَْیــِن یََدیْــِه َو ال  تناقــض بــوده و معصــوم اســت: »...َو إِن
ــه...« )فصلــت/41و42(. بدین ترتیــب، تنهــا امــام معصــوم می توانــد کتــاب معصــوم  ــْن َخْلِف ِم
را تفســیر و تبییــن کنــد؛ لــذا قــرآن مفّســر امــام و امــام مفّســر قــرآن اســت.  »امــام قــرآن 
ناطــق و عینــی اســت کــه قــرآن مصحفــی و علمــی را ـ  کــه مجموعــه ای از اعتقــادات، اخــاق 
و اعمــال اســتـ  در گفتــار و کــردار تجلـّـی بخشــیده و انســان کاملــی اســت کــه قــرآن ممّثــل 
اســت؛ بنابرایــن، اخــذ بــه هــر کــدام بــدون دیگــری بــه معنــای تــرک هــر دو اســت.« )جــوادی 

آملــی، 1406ق: 18(. 

بــا عنایــت بــه مراتــب یــاد شــده، بــه ذکــر آیاتــی از قــرآن کریــم می پردازیــم کــه بــه مباحث 
بســیار مهمــی پرداختــه و آداب ارتبــاط و گفتگــو و زیــارت پیامبــر اکــرم )صلی اهلل علیه وآلــه( و 
بــه تبــع آن اهــل بیــت )علیهم الســام( را به وضــوح بیــان می کنــد. خداونــد متعــال در ابتــدای 

ســورۀ حجــرات کــه بــه ســوره »اصــول اخاقــی« معــروف اســت، می فرماید:

َِّذیــَن آَمنُــوا التَْرفَُعــوا أَْصواتَُکــْم فَــْوَق َصــْوِت النَّبـِـيِّ َو التَْجَهــُروا لـَـُه بِالَْقــْوِل َکَجْهــِر  »یاأَیَُّهــا ال
ــوَن أَْصواتَُهــْم ِعْنَدَرُســوِل  َِّذیــَن یَُغضُّ بَْعِضُکــْم لِبَْعــٍض أَْن تَْحبـَـَط أَْعمالُُکــْم َو أَنْتـُـْم التَْشــُعُروَن؛ إِنَّ ال
َِّذیــَن یُناُدونََک ِمْن  َِّذیــَن اْمتََحــَن اهللُ قُُلوبَُهــْم لِلتَّْقــوی  لَُهــْم َمْغِفــَرۀٌ َو أَْجــٌر َعِظیــٌم؛ إِنَّ ال اهللِ أُولئـِـکَ ال
َُّهــْم َصبـَـُروا َحتَّــی تَْخــُرَج إِلَْیِهــْم لـَـکاَن َخْیــراً لَُهــْم َو اهللُ  َوراِء الُْحُجــراِت أَْکثَُرُهــْم الیَْعِقُلــوَن؛ َو لَْوأَن
ــْم(  ــوا أَْصواتَُک ــوٌر َرِحیــٌم.« )حجــرات، 5-2( تفســیر نمونــه می نویســد: جملــه اول )التَْرفَُع َغُف
اشــاره بــه ایــن اســت کــه صــدا را بلندتــر از صــدای پیامبــر )صلی اهلل علیه وآلــه( نکنیــد، کــه 
ــه  ــه( ک ــر )صلی اهلل علیه وآل ــارک اوســت. پیامب ــی در محضــر مب ــوع بی ادب ــک ن ــود ی ــن خ ای
جــای خــود دارد؛ ایــن کار در برابــر پــدر و مــادر و اســتاد و معلــم نیــز مخالــف احتــرام و ادب 
اســت. بدیهــی اســت، اگــر این گونــه اعمــال بــه قصــد توهیــن بــه مقــام شــامخ نبــوت باشــد 
موجــب کفــر اســت و بــدون آن ایــذاء و گنــاه. در صــورت اول علــت حبــط و نابــودی اعمــال 
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روشــن اســت، زیــرا کفــر علــت حبــط )از میــان رفتــن ثــواب عمــل نیــک( می شــود.

آیــۀ بعــد بــرای تأکیــد بیشــتر روی ایــن موضــوع، پــاداش کســانی را کــه بــه ایــن دســتور 
الهــی عمــل و انضبــاط و ادب را در برابــر پیامبر)صلی اهلل علیه وآلــه( رعایــت می کننــد، چنیــن 
َِّذیــَن اْمتََحــَن اهللُ قُُلوبَُهــْم  ــوَن أَْصواتَُهــْم ِعْنــَد َرُســوِل اهللِ أُولئـِـَک ال َِّذیــَن یَُغضُّ بیــان می کنــد: »إِنَّ ال

لِلتَّْقــوی  لَُهــْم َمْغِفــَرۀٌ َو أَْجــٌر َعِظیــٌم.«

ــا  ــگاه ی ــردن و کوتاه نمــودن ن ــای کم ک ــر وزن حــظ( به معن ــاده »غــض« )ب »یغضــون« از م
ــل توجــه  ــل آن خیــره نگاه کــردن و صــدا را بلنــد نمــودن اســت. قاب صداســت و نقطــه مقاب
اینکــه در آیــۀ قبــل تعبیــر بــه »نبــی« شــده و در اینجــا بــه »رســول اهلل« و هــر دو گویــا اشــاره 
بــه ایــن نکتــه اســت کــه پیامبــر )صلی اهلل علیه وآلــه( از خــود چیــزی نــدارد، او فرســتاده خــدا 
و پیــام آور اوســت، اســائۀ ادب در برابــر او اســائۀ ادب نســبت بــه خداســت و رعایــت ادب نســبت 

بــه او رعایــت ادب نســبت بــه خداونــد اســت.

بــه هــر میــزان کــه ســطح عقــل و خــرد انســان باالتــر مــی رود، بــه ادب او افــزوده می شــود، 
زیــرا »ارزش هــا« و »ضــد ارزش هــا« را بهتــر درک می کنــد. بــه همیــن دلیــل، بی ادبی همیشــه 
نشــانۀ بی خــردی اســت. گویــی خداونــد بــا ایــن تعبیــر می فرمایــد: مــن کــه پــروردگار شــما 
هســتم و بــه همــه چیــز احاطــه علمــی دارم، به هنــگام ســخن گفتن آداب را رعایــت می کنــم؛ 

شــما چــرا رعایــت نمی کنیــد؟

و یــا اینکــه به راســتی در میــان آنهــا افــراد عاقلــی بوده انــد کــه روی بی توجهــی و یــا عــادت 
همیشــگی صــدا را بلنــد می کردنــد. قــرآن از ایــن طریــق بــه آنــان هشــدار می دهــد کــه عقــل 
و فکــر خــود را بــه کار گیرنــد و ادب را فرامــوش نکننــد )مــکارم شــیرازی، 1366، ج 22: 134(.

نکته ها

1. ادب برتریــن ســرمایه اســت. در اســام اهمیــت زیــادی بــه مســئله رعایــت آداب و برخــورد 
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تــوأم بــا احتــرام و ادب بــا همــه کــس و هرگــروه، وارد شــده اســت. امــام علــی )علیه الســام( 
می فرمایــد: »االداب حلــل مجــدد« )رعایــت ادب همچــون لبــاس فاخــر و زینتــی و نــو اســت( 

) نهج الباغــه، حکمــت 5(.

دیــن مجموعــه ای از آداب اســت: ادب در برابــر خــدا، ادب در مقابــل پیامبــر )صلی اهلل علیه وآله( 
و پیشــوایان معصــوم )علیهم الســام(، ادب در مقابــل اســتاد و معلــم و پــدر و مــادر، و عالــم و 
دانشــمند. حتــی دقــت در آیــات قــرآن مجیــد نشــان می دهــد خداونــد بــا آن مقــام عظمــت، 
هنگامــی کــه بــا بنــدگان خــود ســخن می گویــد: آداب را کامــا رعایــت می کنــد. جایــی کــه 
چنیــن اســت، تکلیــف مــردم در مقابــل خــدا و پیغمبــرش روشــن اســت. دربــارۀ پیامبــر خــدا 
)صلی اهلل علیه وآلــه( نیــز ایــن موضــوع تــا آن حــد مهــم اســت کــه قــرآن به صراحــت در آیــات 
ــل او  ــردن و در مقاب ــه( ک ــر )صلی اهلل علیه وآل ــر از صــدای پیامب ــد صــدا را بلندت ــوق می گوی ف

جــار و جنجــال راه انداختــن، موجــب حبــط اعمــال و از بیــن رفتــن ثــواب اســت.

ــْم  ــْم َکُدعــاِء بَْعِضُک ــوِل بَْینَُک ُس ــوا ُدعــاَء الرَّ ــور نیــز می خوانیــم: »التَْجَعُل در آیــۀ 63 ســوره ن
ــر را  ــه پیامب ــی ک ــد: »هنگام ــیر کرده ان ــن تفس ــران آن را چنی ــی از مفس ــه جمع ــًا« ک بَْعض
صــدا می زنیــد، بــا ادب و احترامــی کــه شایســته اوســت صــدا کنیــد، نــه همچــون صــدازدن 

یکدیگــر«.

جالــب اینکــه قــرآن در آیــات فــوق رعایــت ادب در برابــر پیامبــر )صلی اهلل علیه وآلــه( را نشــانۀ 
ــرای پذیــرش تقــوا و ســبب آمــرزش و اجــر عظیــم می شــمرد،  پاکــی قلــب و آمادگــی آن ب
ــی  ــی بعض ــد. حت ــی می کن ــل معرف ــان بی عق ــون چهارپای ــان را همچ ــه بی ادب ــی ک در حال
ــا و  ــد علم ــر، مانن ــد مراحــل پایین ت ــورد بحــث را توســعه داده و گفته ان ــات م از مفســران آی
دانشــمندان و رهبــران فکــری و اخاقــی را نیــز شــامل می شــود کــه مســلمانان موظفنــد در 

برابــر آنــان نیــز آداب را رعایــت کننــد.

ــی کــه از  ــان معصــوم )علیهم الســام( روشــن تر اســت. در روایات ــر امام ــن مســئله در براب ای
اهــل بیــت )علیهم الســام( بــه مــا رســیده اســت، می خوانیــم:  »هنگامــی کــه یکــی از یــاران 
بــا حالــت جنابــت خدمت شــان رســید، امــام )علیه الســام( بــدون مقدمــه فرمــود: »أمــا تعلــم 



92

سال هفتم، شماره 26، تابستان 1398فصـلنامه علمی - پژوهشی فرهنگ رضوی 

انــه الینبغــی للجنــب ان یدخــل بیــوت االنبیــاء؟« )نمی دانــی کــه ســزاوار نیســت ُجُنــب وارد 
خانــه پیامبــران شــود؟( )مجلســی، 1405ق، ج 27: 255(.

در روایتــی دیگــر تعبیــر بــه »اّن بیــوت االنبیــاء و اوالد االنبیــاء الیدخلها الجنب« شــده اســت، 
کــه هــم خانــۀ پیامبــران را شــامل می شــود و هــم خانــۀ فرزنــدان آنــان را.

رعایت آداب زیارت در کنار مرقد مطهر امام رضا )علیه السالم( 

ــردن  ــه از بلندک ــه ک ــث همان گون ــورد بح ــات م ــد آی ــران گفته ان ــا و مفس ــی از علم جمع
ــش را  ــد از وفات ــد، بع ــع می کن ــش من ــان حیات ــه( در زم ــر )صلی اهلل علیه وآل ــزد پیامب ــدا ن ص
ــه مخصــوص  ــه اســت، ظاهــر آی نیــز شــامل می شــود. اگــر منظــور آنهــا شــمول عبــارت آی
ــر  ــد: »صــدای خــود را برت ــرا می گوی ــه( اســت، زی ــات رســول اهلل )صلی اهلل علیه وآل ــان حی زم
از صــدای او نکنیــد« و ایــن در حالــی اســت کــه پیامبــر )صلی اهلل علیه وآلــه( حیــات جســمانی 
داشــته باشــد و ســخن بگویــد. ولــی اگــر منظــور منــاط و فلســفۀ حکــم اســت کــه در ایــن 
گونــه مــوارد روشــن اســت و اهــل عــرف الغــای خصوصیــت می کننــد، تعمیــم مذکــور بعیــد 
ــه  ــرام نســبت ب ــت ادب و احت ــرا مســلم اســت هــدف در اینجــا رعای ــه نظــر نمی رســد، زی ب
ســاحت قــدس پیامبــر )صلی اهلل علیه وآلــه( اســت، بنابرایــن هــرگاه بلندکــردن صــدا در کنــار 
قبــر پیامبــر )صلی اهلل علیه وآلــه( نوعــی هتــک و بی احترامــی باشــد بــدون شــک جایــز نیســت، 
مگــر اینکــه بــه صــورت اذان نمــاز، یــا تــاوت قــرآن، یــا ایــراد خطابــه و امثــال آن بــوده باشــد 
ــه در  ــت و ن ــوع اس ــه( ممن ــر )صلی اهلل علیه وآل ــات پیامب ــه در حی ــوارد، ن ــه م ــه در این گون ک

ممــات او.

در حدیثــی در »اصــول« کافــی از امــام باقــر )علیه الســام( دربــارۀ ماجــرای وفــات امام حســن 
مجتبــی )علیه الســام( و ممانعتــی کــه از ســوی عایشــه در زمینــۀ دفــن آن حضــرت در جــوار 
ــم:  ــد شــد، می خوانی ــه بلن ــی ک ــد و ســر و صداهای ــه عمــل آم ــه( ب ــر )صلی اهلل علیه وآل پیامب
َِّذیــَن آَمنُــوا التَْرفَُعــوا أَْصواتَُکــْم فَــْوَق َصــْوِت  امــام حســین )علیه الســام( بــه آیــۀ »یــا أَیَُّهــا ال
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« اســتدالل فرمــود و از رســول خــدا )صلی اهلل علیه وآلــه( ایــن جملــه را نقــل کــرد: النَّبِــيِّ

»ان اهلل حــرم مــن المؤمنیــن امواتــا مــا حــرم منهــم احیــاء.« )خداونــد آنچــه را از مؤمنــان در 
حــال حیــات تحریــم کــرده در حــال ممــات هم حــرام کــرده اســت( )مــکارم شــیرازی، 1366، 

ج 22:  134 - 146(.

َِّذیــَن آَمنـُـوا التَْرفَُعــوا أَْصواتَُکــْم فـَـْوَق َصْوِت  عامــه طباطبایــی نیــز در تفســیر آیــه »یاأَیَُّهــا ال
« می نویســد: منظــور از اینکــه می فرمایــد: صــدای خــود را بلندتــر از صــدای رســول اهلل  النَّبِــيِّ
نکنیــد، ایــن اســت کــه وقتــی بــا آن جناب صحبــت می کنیــد، صدایتــان بلندتــر از صــدای آن 
ــد )به نقــل از طبرســی، 1379 ق، ج 9: 130( ـ  جنــاب نباشــد، چــون ـ به طــوری کــه گفته ان
دو عیــب در ایــن عمــل هســت: یــا منظــور شــخصی کــه صــدای خــود را بلنــد می کنــد ایــن 
اســت کــه توهینــی بــه آن جنــاب کــرده باشــد، کــه ایــن کفــر اســت؛ و یــا منظــوری نــدارد و 
تنهــا شــخصی بــی ادب اســت کــه رعایــت مقــام آن جنــاب را نمی کنــد، و ایــن خــاف دســتور 

اســت، چــون مســلمانان دســتور دارنــد آن جنــاب را احتــرام و تعظیــم کننــد.

می فرمایــد: »َو التَْجَهــُروا لـَـُه بِالَْقــْوِل َکَجْهــِر بَْعِضُکــْم لِبَْعــٍض« بــا آن جنــاب آن طــور کــه بــا 
یکدیگــر صحبــت می کنیــد داد و فریــاد نکنیــد، چــون رعایــت احتــرام و تعظیــم آن جنــاب 
اقتضــا دارد در هنــگام تخاطــب گوینــده صدایــش کوتاه تــر از صــدای آن حضــرت باشــد. پــس 
به طــور کلــی، بــا صــدای بلنــد صحبت کــردن فاقــد معنــای تعظیــم اســت و بــا بــزرگان بــه 

صــدای بلنــد صحبت کــردن، نظیــر مــردم عــادی، خالــی از اســائه ادب و وقاحــت نیســت.

َِّذیــَن اْمتََحــَن اهللُ قُُلوبَُهــْم لِلتَّْقــوی... .«  ــوَن أَْصواتَُهــْم ِعْنــَد َرُســوِل اهللِ أُولئـِـَک ال َِّذیــنَ یَُغضُّ »إِنَّ ال
ســیاق ایــن آیــه ســیاق وعــدۀ جمیلــی اســت در برابــر آهســته کردن صــدا پیــش روی رســول 
ــد  ــه خداون ــه اینک ــد ب ــف می کن ــن را توصی ــه مؤمنی ــد از آنک ــه( بع ــدا )صلی اهلل علیه وآل خ
دل هایشــان را بــرای تقــوا تمریــن داده. و ایــن خــود تأکیــد و تقویتــی اســت بــرای مضمــون 
آیــه قبلــی تــا مؤمنیــن را تشــویق کنــد بــه اینکــه نهــی در آن آیــه را عمــل کننــد. و در اینکــه 
ــه  ــول اهلل« و در آی ــه »رس ــرد ب ــر ک ــه( تعبی ــام )صلی اهلل علیه وآل ــر اس ــه از پیامب ــن آی در ای
قبلــی تعبیــر کــرد بــه »نبــی« اشــاره ای اســت بــه مــاک حکــم، خواســته بفهمانــد شــخص 
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رســول بــدان جهــت کــه رســول اســت هــر قســم رفتــاری کــه بــا آن جنــاب بشــود بــا مرســل 
و فرســتنده او شــده اســت، اگــر او را تعظیــم و احتــرام کننــد خــدا را احتــرام کرده انــد، پــس 
آهســته ســخن گفتــن نــزد او، احتــرام و تعظیــم و بزرگداشــت خداونــد اســت و مداومــت بر این 
ســیره ـ کــه از کلمــه »یغضــون« اســتفاده می شــود ـ چــون مضــارع اســتمرار را می رســاند، 
کاشــف از ایــن اســت کــه ایــن کســانی کــه چنیــن ادبــی دارنــد تقــوا ُخلــق آنــان شــده و خــدا 

دل هایشــان را بــرای تقــوا تمریــن داده اســت. )طباطبائــی، 1397ق،ج 18: 462 - 459(.

مرحــوم طبرســی در ذیــل تفســیر آیــه: »َو التَْجَهــُروا لـَـُه بِالَْقــْوِل َکَجْهــِر بَْعِضُکــْم لِبَْعــٍض« می 
نویســد: »صــدای خــود را آن گونــه کــه بعضــی از شــما بــرای بعضــی بلنــد می کنیــد، بــرای آن 
حضــرت بلنــد نکنیــد. آیــه داللــت دارد کــه مســلمانان نهــی شــده اند از اینکــه صــدای خــود 
ــان  ــان خودش ــه در می ــه ای ک ــد به گون ــد کنن ــه( بلن ــر )صلی اهلل علیه وآل ــر پیامب را در محض
عــادت کــرده بودنــد؛ بــه ایــن معنــا کــه مراعــات شــکوه و جــال پیامبــر )صلی اهلل علیه وآلــه( 

را نکننــد.« )طبرســی، 1377ق، ج 6: 85(.

ــه نبــی تعبیــر شــده کــه  ــه اینکــه در ایــن آیــه ب ــا توجــه ب از بیــان گذشــته به خصــوص ب
جنبــۀ نبــوت و تعلیــم و تربیــت جامعــۀ بشــر رعایــت گردیــده، اســتفاده می شــود کــه رســول 
اکــرم )صلی اهلل علیه وآلــه( از نظــر جنبــۀ نبــوت و تعلیــم و بناگــذاری مکتــب عالــی او و نیــز از 
نظــر والیتــی کــه بــر عمــوم دارد، مقــام او را قیــاس بــه ســایر طبقــات نبایــد نمــود. بــا اینکــه 
فریــادزدن هنــگام گفتگــو امــر عــادی و مبــاح اســت، دربــارۀ عمــوم مــردم و همچنیــن نــام 
کســی را در خطــاب بــه کار بــردن امــری عــادی اســت؛ ولــی دربــارۀ رســول بایــد از ذکــر نــام و 
خطــاب بــه او خــودداری نمــود جــز به عنــوان رســالت و نبــوت و گفتــه شــود یــا رســول اهلل ولی 
نســبت بــه  مقــام رســالت کــه اولــی بــه تصرف و ســمت تعلیــم و تربیــت جامعــه اســام را دارد، 
فریــادزدن و جهــر در ســخن بــا او هتــک شــناخته شــده و ســبب اذیــت خاطــر قــدس اوســت. 
ــود و بدیــن  تقریــب،  بدیــن جهــت، به طــور حتــم وســیلۀ خــروج از حریــم اســام خواهــد ب
ــه  ــا توجــه ب ــن )علیهم الســام( نیــز صــادق اســت به خصــوص ب ــه اوصیــای طاهری نســبت ب
ــه قیــد شــده کــه جنبــۀ تعلیــم و تربیــت رعایــت شــده و اوصیــای   عنــوان نبــی کــه در آی

طاهریــن )علیهم الســام( در ایــن ســمت شــرکت دارنــد.             
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قطعــاً بــر اســاس آیــات فــوق، همان طورکــه در حــرم مطّهــر پیامبــر اکــرم )صلی اهلل علیه وآلــه( 
بایــد آداب زیــارت و حرمــت حریــم ایشــان حفــظ و رعایــت شــود، در حریــِم حــرِم فرزنــداِن 
معصــوم آن حضــرت نیــز بایــد بــه دقــت آداب زیــارت و حرمــت حریم شــان حفــظ و رعایــت 

گردد. 

علت ضرورت حفظ شئون اهل بیت )علیهم السالم( 

یکــی از دالیــل مهــم بــرای ضــرورت رعایــت آداب زیــارت امــام رضــا )علیه الســام( و تــاش 
بــرای ارتقــای فرهنــگ صحیــح و درســت زیــارت، روایتــی اســت کــه در ادامــه ارائــه می شــود و 
در آن امــام صــادق )علیه الســام( به صراحــت شــمول و جامعیــت علــم امــام را هــم در حیــات 
و هــم در ممــات ائمــه اطهــار )علیهم الســام( یــادآوری می کنــد تــا بهتریــن دلیــل و حجــت 
بــرای ضــرورت توســعۀ مبانــی فرهنگــی و اجتماعــی زیــارت مرقــد مطّهــر رضــوی باشــد. امــام 
صــادق )علیه الســام( فرمودنــد: »قلــوب و دل هــای مــا غیــر از دل هــای مــردم اســت. مــا مطیع 
کامــل حق تعالــی و خالــص از هــر آلودگــی بــوده و برگزیــدۀ باری تعالــی هســتیم. می بینیــم 
آنچــه را کــه مــردم نمی بیننــد؛ می شــنویم آنچــه را کــه دیگــران نمی شــنوند؛ فرشــتگان در 
منــازل مــا فــرود می آینــد و در روی فرش هــای مــا حرکــت کــرده و در کنــار ســفرۀ مــا حاضــر 
ــع  ــوز واق ــه هن ــی را ک ــار حوادث ــا حاضــر می شــوند و اخب ــردگان م ــر م و شــاهد هســتند؛ ب
نشــده اند، بــه مــا می رســانند. بــا مــا نمــاز می خواننــد و بــرای مــا دعــا می کننــد... . هیــچ روز 
و ســاعت و وقــت نمــازی نیســت مگــر آنکــه فرشــتگان بــرای آنهــا آماده انــد؛ و هیــچ شــبی 
فــرا نمی رســد مگــر آنکــه اخبــار تمــام نقــاط زمیــن را بــرای مــا می آورنــد و نیــز آنچــه را کــه 
در زمیــن واقــع می شــود و اخبــار جــن و مائکــه را بــرای مــا بازگــو می کننــد.« )ابن قولویــه، 

)986 - 989 :1377

یقینــاً تاش هایــی کــه در توســعۀ فرهنــگ صحیــح زیــارت و مبانــی فرهنگــی زیــارت مرقــد 
مطهــر امــام رضــا )علیه الســام( صــورت گرفتــه و یــا خواهــد گرفــت، مشــمول ایــن حدیــث 
اســت کــه امــام رضــا )علیه الســام( فرمودنــد: »َرِحــَم اهللُ َعْبــداً أَْحیـَـا أَْمَرنـَـا فَُقْلــُت لـَـُه َو َکْیــَف 
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ــا  ــَن َکَاِمنَ ــوا َمَحاِس ــاَس لَْوَعلُِم ــِإنَّ النَّ ــاَس فَ ــا النَّ ــا َو یَُعلُِّمَه ــُم ُعُلوَمنَ ــاَل یَتََعلَّ ــْم قَ ــي أَْمَرُک یُْحیِ
ــی  ــی فرهنگ ــترش مبان ــرا گس ــان: 180( زی ــه، 1378ق، ج1: 307؛ هم ــا« )ابن بابوی َ اَلتَّبَُعون
ــام به جــای  ــام هم ــه از آن ام ــی اســت ک ــق علوم ــام رضــا )علیه الســام( از مصادی ــارت ام زی
مانــده اســت و تــاش در ایــن راه مشــمول رحمتــی خواهــد بــود کــه در ایــن حدیــث بــدان 

وعــده داده شــده اســت.

نتیجه گیری

ــق و  ــژه عش ــام( به وی ــت )علیهم الس ــل  بی ــه اه ــیعیان ب ــف ش ــوّدت زایدالوص ــت و م محب
محبــت شــیعیان بــه بــارگاه مقــدس رضــوی و زیــارت امــام رضــا )علیه الســام( زمینــۀ بســیار 
مســاعدی بــرای فرهنگ پذیــری نــاب قرآنــی و اهــل بیتــی ایحــاد می کنــد کــه برنامه ریــزی و 
اجــرای آموزش هــای معرفت افــزاِی فراگیــر نســبت بــه جایــگاه و شــأن امــام رضا )علیه الســام( 
قطعــاً موجــب رشــد و تعالــی فرهنگــی زائــران، خشــنودی اهــل بیــت )علیهم الســام( و کســب 
رضایــت و توفیــق الهــی اســت. بــر همیــن اســاس، ایــن مقالــه در بخــش اول، بــا اســتناد بــه 
ــوره، ضــرورت کســب معرفــت و شــناخت امــام معصــوم را  آیــات قــرآن کریــم و روایــات مأث
تبییــن نمــود و ســپس معرفــت حقیقــی نســبت بــه شــأن و جایــگاه امــام رضــا )علیه الســام( 
را از لــوازم اصلــی و حیاتــی آداب زیــارت آن حضــرت برشــمرد. بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوِع 
ــه امــام معصــوم، یکــی از راه هــای ایجــاد ایــن شــناخت، انــس و  معرفــِت حقیقــی نســبت ب
قرابت یافتــن بــا ائمــه هــدی )علیهم الســام( اســت کــه از اصلی تریــن راه هــای تقــّرب، زیــارت 
آنــان اســت. لــذا، بخشــی از متــن پژوهــش حاضــر بــه اهمیــت زیــارت و تعامــل دوســویۀ آن بــا 

معرفت افزایــی نســبت بــه ســاحت مقــدس امــام رضــا )علیه الســام( اختصــاص یافــت. 

ــام رضــا  ــت و شــناخت ام ــی، معرف ــی و حدیث ــرد قرآن ــا رویک ــا ب ــن پژوهــش کوشــید ت ای
)علیه الســام( را به عنــوان اولیــن و ضروری تریــن گام  در ارتقــای فرهنــگ زیــارت آن حضــرت 
ــام رضــا )علیه الســام( را  ــد مطهــر ام ــارت مرق ــات متعــدد، زی ــه روای ــا اســتناد ب ــن و ب تبیی
فرصتــی مناســب بــرای کســب معــارف علمــی و دینــی معرفــی کنــد. بررســی ارتبــاط زیــارت 
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ــر  ــارت ب ــارت و تأثیــر زی ــا مهندســی فرهنگــی و تشــریح وجــوه مختلــف مردم شناســی زی ب
ــد  ــارت مرق ــی زی ــی و اجتماع ــی و بایســته های فرهنگ ــی و انســجام اجتماع ــگ عموم فرهن
رضــوی )علیه الســام( و رعایــت آداب زیــارت در کنــار مرقــد مطّهــر امــام رضــا )علیه الســام( 
نیــز در قالــب چندیــن نکتــۀ مهــم و بــا ذکــر شــواهد قرآنــی و روایــی، مــورد تأکیــد اســت. بــر 
مبنــای ایــن پژوهــش، هرگونــه تغییــر و تحــول مثبــت در حــوزۀ ارتقــای فرهنــگ زیــارت مرقد 
ــن  ــته های ای ــیله بایس ــا بدین وس ــت ت ــای معرفت افزاس ــه آموزش ه ــر ارائ ــی ب ــوی مبتن رض
ــورد توجــه  ــام رضــا )علیه الســام( اســت، م ــه شایســتۀ ســاحت مقــدس ام ــارت، چنان ک زی

قــرار گیــرد. 
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ـ ابن بابویه، محمدبن علی بن الحسین. )1398ق(. التوحید. قم: جامعه مدرسین.
ـــــــــــــــــــــــــ . )1361(. معانی االخبار. قم: انتشارات اسامی وابسته به جامعه مدرسین ــ 

ـــــــــــــــــــــــــ . )1372(. عیون اخبار الرضا )ع(. مترجم: حمیدرضا مستفید و علی اکبر غفاری.  ــ 
چاپ اول. تهران: صدوق.

ـــــــــــــــــــــــــ . )1362(. الخصال. قم: جامعه مدرسین. ــ 
ـــــــــــــــــــــــــ . )1414ق(. من الیحضره الفقیه. چاپ سوم. قم: مؤسسه النشر االسامی. ــ 

ـــــــــــــــــــــــــ . )1379ق(. معانی االخبار. قم: جامعه مدرسین. ــ 
ـ ابن حبان، ابوحاتم محمدبن حبان. )1393ق(. الثقات. هند: مجلس دائرۀ المعارف العثمانیۀ بحیدرآباد الدکن. مؤسسۀ 

الکتب الثقافیۀ.
ـ ابن حجر، احمدبن علی بن حجر عسقانی. )1404ق(. تهذیب التهذیب. بیروت: دارالفکر. 

ـ ابن قولویه، جعفربن محمد. )1377(. کامل الزیارات. مترجم: محمدجواد ذهنی تهرانی. تهران: انتشارات پیام حق.
ـ ابوالحسنی )منذر(، علی. )1380(. »الغدیر« در دانشنامه امام علی )ع(. زیر نظر علی اکبر رشاد. تهران: پژوهشگاه 

فرهنگ و اندیشه اسامی.
ـ اصفهانیان، کریم و دیگران. )1385(. اسناد تاریخي خاندان غفاري. تهران: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار.

ـ امینی، عبدالحسین. )1397ق(. الغدیر فی الکتاب و السنۀ و االدب. بیروت: دارالکتب العربی.
ـ برقی، احمدبن محمد بن خالد. )1371ق(. المحاسن. قم: دارالکتب السامیه.

ـ بنیانیان، حسن. )1385(. مهندسي فرهنگي از نظر تا عمل. تهران: همایش ملي مهندسي فرهنگي.
ـ جوادی آملی، عبداهلل. )1406ق(. امام علی بن موسی الرضا)ع(. صحیفۀ الرضا. انتشارات کنگره جهانی امام رضا )ع(. 

ـ حاجی ده آبادی، محمدعلی. )1385(. مدیریت فرهنگی. چاپ سوم. قم: هاجر.
ـ حسیني الهمداني، سیدمحمد. )1380(. انوار درخشان در تفسیر قرآن. تهران: کتابفروشي لطفي.

ـ حر، سیدحسین. )بی تا(. امام رضا )ع( و ایران. تهران: دفتر نشر معارف.
ـ حّر عاملی، محمد بن  حسن بن علی. )1388ق(. تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه. تهران: 

مکتبۀاالسامیۀ.
ـ دیلمی، شیخ حسن. )1377(. ارشاد القلوب الی الصواب. مترجم: سید عبدالحسین رضائی. تهران: اسامیه.

ـ روسک، جوزف. )1350(. مقدمه اي بر جامعه شناسي. مترجم: احمدرضا عزوي زاد. تهران: جهاد دانشگاهي.
ـ  شایان مهر، علیرضا. )1377(. دائرۀ المعارف تطبیقي علوم اجتماعي. تهران: انتشارات کیهان.
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ـ طباطبایی، سیدمحمدحسین. )1397ق(. المیزان فی تفسیر القرآن. چاپ سوم. تهران: دارالکتب االسامیه.
ـ طبری آملی، عمادالدین ابوجعفر. )1420ق(. بشارۀ المصطفی لشیعۀ المرتضی. به کوشش: جواد قیومی اصفهانی. قم: 

موسسه النشر االسامی.
ـ طبرسی، امین الدین ابوعلی الفضل بن الحسن. )1379ق(. مجمع البیان فی تفسیر القرآن. بیروت: داراالحیا ءالتراث العربی.

ـ طبرسی، فضل بن حسن. )1377(. تفسیرجوامع الجامع. تهران: انتشارات دانشگاه تهران و مدیریت حوزه علمیه قم.
ـ طوسی، ابوجعفرمحمدبن الحسن. )1414ق(. االمالی. تحقیق: مؤسسه البعثه. قم: دارالثقافه.

ـ عبدالباقی، محمدفؤاد. )1369(. المعجم المفهرس اللفاظ القرآن الکریم. چاپ نهم. تهران: اسماعیلیان.
ـ کلینی، ابوجعفرمحمدبن یعقوب. )1362ق(. الکافی. تهران: دارالکتب االسامی.

ـ کوئن، بروس. )1388(. درآمدی بر جامعه شناسی. مترجم: محسن ثاثی. چاپ هجدهم. تهران: توتیا.
ـ محمدی ری شهری، محمد. )1375(. میزان الحکمه. چاپ اول. قم: دارالحدیث.

ـ فیض کاشانی، محسن. )1983(. المحجۀ البیضاء في تهذیب االحیاء. تصحیح: علی اکبر غفاری صفت. مشهد: بنیاد 
پژوهش های اسامی آستان قدس رضوی.

ـ قمی، عباس. )1414ق(. سفینۀ البحار و مدینۀ الحکم و اآلثار. قم: اسوه.
ـ مجلسی، محمدباقر. )1405ق(. بحاراالنوار. چاپ دوم. قم: انتشارات المکتبه االسامیه.

ـ محسني، منوچهر. )1365(. جامعه شناسی پزشکي. تهران: طهوري.
ـ مکارم شیرازی، ناصر. )1366(. تفسیر نمونه. تهران: دارالکتب االسامیه.
ـ نائینی، علی محمد. )1389(. درآمدی برمدیریت فرهنگی. تهران: ساقی.

ـ نیم کف، برن. )1349(. زمینه جامعه شناسی. مترجم: امیرحسین آریان پور. تهران: آوازه.


