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مقدمه

عبادت و راز و نياز با معبود، از نيازهايی است که در اعماق جان و فطرت بشر ريشه دارد. 
برخــي صاحب نظران، رابطه هر فرد با خداوند )عبادت( را عاملي مؤثر در تربيت او مي دانند 
)طباطبايي، 1393ق، ج14، ص120(. در اين نگاه، به آثار تربيتي و کمال آفرينی عبادت و رابطه 
معنوي حاصل از پای بندی به آن و نقش مدبرانه خداوند از مســير تشريع عبادات توجه  شده 

است.
يکي از مهم ترين ابعاد تربيت ديني، تربيت عبادي اســت؛ تربيت عبادي عبارت است از: 
»آموزش عبادات به متربيان و متعهد کردن آنان به انجام اين عبادات« )همانجا(. تربيت عبادي، 
بُعدي از تربيت ديني است که متربي را با اعمال و تکاليف عبادي آشنا، و او را با انگيزه راسخ، 
به انجام دادن آن، مکلف مي کند. پيشوايان ديني: بر اين نوع تربيت )پرورش بعد معنوي و 

ايجاد ارتباط با خداوند( تأکيد فراوان دارند.
تربيت عبادي، از مهم ترين موضوعات جامعه ديني اســت که بسياري از والدين و مربيان 
متعهد و دل ســوز به آن توجه نشــان می دهند. از سوي ديگر، تربيت عبادي را مکمل تربيت 
در بعد شــناختی می دانند. از آنجا که الزمه شناخت دين، عمل به آموزه هاي آن است، تربيت 
اعتقادی بدون بعد شــناختی ارزشی ندارد. بسياري از صاحب نظران، تربيت عبادي را در همه 
مراحل زندگي بشر ضروری می دانند؛ اگرچه تعليم و تربيت در سنين پايين ضروري تر است. 

زيارت و تربيت  

در فرهنگ ديني، »زيارت« يادآور ابراز محبت به انسان هاي برگزيده خداست و »زيارتگاه«، 
يعني جايگاه دل ســپردن به ولّي خدا زيارتگاه ها پس از مســاجد، برترين و اصيل ترين محل 
براي عبادت و تقرب جســتن به خداوند متعال هستند. بنابراين، در روايات معصومين: بر 

جنبه هاي عبادي زيارت بسيار تأکيد شده است. 
همان گونه که نماز، روزه، زکات و ديگر اعمال عبادي، براي اعالم خاکســاری و بندگي 

است، زيارت هم نشانه بندگي، دوستي با دوستان خدا و دشمني با دشمنان اوست.
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عبــادت بايد همراه با ميل و رغبت باشــد تا در وجود فرد تأثير مثبــت ايجاد کند. امام 
صادق7 از رسول گرامي اسالم9 روايت کرد که فرمود: »َأْفَضُل النَّاِس َمْن َعِشَق اْلِعَباَدَة َفَعاَنَقَها 
ا؛ برترين مردم کسي است که به عبادت عشق بورزد و آن را  َغ َلَ َها بَِجَســِدِه َو َتَفرَّ َو َأَحبََّها بَِقْلبِِه َو َباَشَ

در آغوش گيرد، و قلباً آن را دوست بدارد وبا بدنش عبادت  کند و خود را براي آن فارغ  کند« )کليني، 

1375ش، ج2، ص83(.

ازاين رو زيارت، نقــش مؤثري در تربيت عبادي دارد؛ زيرا زائر، در اوج رغبت و بی هيچ 
کراهتي، مزور را زيارت مي کند و تنها عشق و انس است که او را به زيارت ولّي خدا وامی دارد.
اگر مسجد جايگاه عبادت و پرستش خالصانه خداوند است )جن: 18(.1 اگر جايگاه زمزمه و 
نجواي صادقانه با معبود است )حج: 4(،2 اگر پايگاه عروج انسان از خاک به افالک است )اسراء: 
1(،3 اگر زيارتگاهِ خاص باري تعالي است )برقي، 1317ق، ج1، ص47؛ شيخ صدوق، 1404ق، 
ج1، ص47(4 و اگر به فرموده پيامبر اکرم9، انوار تابناک و بي آاليش پرســتش در مســجد، 
براي عرش نشينان پرتوافکني مي کند، آن سان که ستارگان آسمان براي ما خاک نشينان نورافشاني 
مي کنند )برقي، 1317ق، ج1، ص47؛ شــيخ صدوق، 1404ق، ج1، ص47؛ طبرسي، 1370ش، 
ص297(،5 زيارتگاه ها هم همين جايگاه، کارکردها و آثار را دارند و زيارت نيز با همين اهداف 
انجام مي گيرد. زائر براي زيارت غســل مي کند،6 وضو مي گيرد و به زيارت مشرف مي شود. در 

الَ تَدُعوا َمَع اهللِ اَحداً{ )جن: 18(.
َ
1. }و اَنَّ املساجَد هلِلِ ف

ُ ادّليَن{ )حج: 4(.
َ

2. }َو اَقيُموا وُجوَهُکم ِعنَد ُکِّ َمسجد وَادُعوهُ ُملصنَي ل

ُ لُِنِيَُه 
َ

نا َحْول
ْ
ي باَرك

َّ
َص ال

ْ
ق
َ ْ
َمْسِجِد ال

ْ
 ال

َ
َراِم إِل َمْسِجِد الْ

ْ
ْالً ِمَن ال ْسى  بَِعْبِدهِ لَ

َ
ي أ

َّ
3. }ُسْبحاَن ال

َصري{ )اسراء: 1(. ميُع الْ ِمْن آياتِنا إِنَُّه ُهَو السَّ
ائِر؛ خوشا به حال بنده اي که در خانه خويش وضو  َأ ِفي َبْيتِِه ُثمَّ َزاَرنِي ِفي َبْيتِي َأَل إِنَّ َعَلى اْلَمُزوِر َكَراَمَة الزَّ 4. »ُطوَبى  لَِعْبٍد َتَوضَّ

بگيرد، آن گاه مرا در خانه ام ]مسجد[ زيارت کند. آگاه باشيد بر مزور است اکرام زائر«. 

ْرِض؛ خانه های من در زمين مسجدها  ْهِل اْلَ ُجوُم ِلَ اِء َكَما ُتِضي ُء النُّ ــمَ ْهِل السَّ ْرِض اْلَمَســاِجُد ُتِضي ُء ِلَ 5. »إِنَّ ُبُيوتِي ِفي اْلَ

هستند برای اهل آسمان؛ روشنگری می کنند همانطور که ستارگان برای برای اهل زمين نورافشانی می کنند«. 

6. يکي از آداب و مستحبات زيارت، غسل زيارت است. 
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منابع فقهي، نماز خواندن در قبرســتان مکروه شمرده شده است، اما سفارش شده است که در 
کنار مزار انبيا و جانشينان آنان، نماز زيارت بخوانيد. از جمع اين دو حکم چنين برمی آيد که در 
منطق دين و مذهب اهل  بيت:، انسان هاي پاکي که زيارت مي شوند، مرده به شمار نمي آيند 

)آل عمران: 169(1 و مزار آنان در حکم مسجد است )کهف: 21(.2
يکي از کارکردهای اساســي زيارت فراهم آوردن زمينه عبادت خالصانه و با حضور قلب 
است تا زائر، با راز و نياز و دعا، زنگار غفلت از دل و جان بزدايد و رابطه خود را با پروردگار 

عالم مستحکم تر کند. 
عبادت و راز و نياز با خداوند، نياز واقعي و فطري هر انسان و مکمل، بلکه مقوم شخصيت 
اوست. عبادت در هر مکاني، اين نياز روحي را به طور نسبي تأمين مي کند، ولي اين نياز در 
زيارتگاه ها و کنار قبور اولياي خدا کامل تر تأمين مي شــود. بر اين پايه، انســان، بنا به فطرت 

خويش، زيارتگاه بزرگان دين، معبد و مسجد را دوست  دارد و بدان عشق مي ورزد. 
پژوهش هاي تاريخي نشــان مي دهد انســان ها همواره محل دفن بزرگان و معابد را گرامی 
مي داشته اند. ازاين رو، معصومان: در ســخنان خويش، زيارتگاه پيامبران و امامان را پناهگاه 
َلُم َعَلْيَك َيا َأِمرَي اْلُْؤِمننَِي َأَنا  مؤمنان برشمرده اند؛ در زيارت اميرالمؤمنين7 چنين مي خوانيم: »السَّ
عًا  َها ُمَتَضِّ ًل إَِل اهللِ بَِك ِف َمْغِفَرِة ُذُنوِب ُكلِّ َعْبُدَك َو اْبُن َعْبِدَك َو اْبُن َأَمتَِك ِجْئُتَك َزائِرًا َلئِذًا بَِحَرِمَك ُمَتَوسِّ

إَِل اهللِ َتَعاَل َو إَِلْيَك لَِنِْزَلتَِك ِعنَْد اهلل« )مجلسي، 1403ق، ج97، ص295(.

زائران در زيارتگاه ها، به آرامش و ســکون می رسند. بدين روي، جنبه هاي عبادي زيارت 
در تربيت و شخصيت سازی موثرند. 

زيارت با ايجاد آشــنايي و پيوند ميان مؤمنان، و صالحان، بستري مناسب براي پرورش و 
تربيت روحي  ـ اجتماعي زائر فراهم مي کند. مکتب تربيتي اسالم و بسياري از مکتب هاي تربيتي 

ون{؛ »گمان نکنيد کسانی که در راه خدا کشته 
ُ
ْحياٌء ِعْنَد َربِِّهْم يُْرَزق

َ
 بَْل أ

ً
ْمواتا

َ
وا يف  َسبيِل اهللِ أ

ُ
تِل

ُ
يَن ق

َّ
َْســَنَّ ال 1. }َو ال تَ

شده اند مرده اند بلکه زنده اند و نزد پروردگارشان روزی می خورند«

ْيِهْم َمْسِجدا{؛ »کساني که از راز آنها آگاهي يافتند ]و آن را دليلي بر 
َ
َتَِّخَذنَّ َعل

َ
ْمرِِهْم ل

َ
ُبوا َعَ أ

َ
يَن َغل

َّ
2. }قاَل ال

رستاخيز ديدند[ گفتند: ما مسجدي )عبادتگاهي( در کنار ]مدفن[ آنها مي سازيم ]تا خاطره آنان فراموش نشود[« 
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ديگر، »جمع گريزي« را بيماري روحي می دانند، درحالي که اجتماعي بودن و جمع گرايي، در 
حد معقول آن، نشانه سالمت روح و روان انسان و تعادل فکري اوست. زيارت، با فراخواندن 
پيوســته مسلمانان به جمع، روح جمع گرايي، انعطاف و نظم پذيري را در آنان تقويت مي کند. 

در اينجا به بعضي نقش هاي زيارت، در تربيت بعد عبادي زائر اشاره مي کنيم: 

1. انس با دعا

يکي از مصاديق کامل عبادت پروردگار، دعا و راز و نياز با معبود اســت؛ قرآن کريم در 
اين باره مي فرمايد: 

وَن 
ُ
ِبُوَن َعْن ِعباَديت َسَيْدُخل

ْ
يَن يَْسَتك

َّ
ُکْم إِنَّ ال

َ
ْسَتِجْب ل

َ
}َو قاَل َربُُّکُم اْدُعوين أ

َجَهنََّم داِخرين{ )غافر: 60(.

پروردگار شــما گفته اســت: »مرا بخوانيد تا ]دعاي[ شما را اجابت کنم. به يقين 

کساني که از عبادت من تکبر مي ورزند، به زودي با ذلت وارد دوزخ مي شوند«.

زراره از امام باقر7 پرسيد: »مراد از عبادت در اين آيه چيست؟« امام باقر7 فرمود: »هو 
الدعاء و أفضل العبادة الدعاء؛ مراد از عبادت در اين آيه دعاســت و بهتريِن عبادات دعاست« 

)کبير مدني، 1409ق، ج6، ص146(.
يکي از ابعاد تربيتي زيارت، انس با دعاســت. زائر در زيارت، به آنچه در ناخودآگاهش 
وجود دارد، توجه ارادي و آگاهانه پيدا مي کند. گويي خداوند بندگانش را به حرم معصومين: 

فراخوانده تا با او به راز و نياز بپردازند:

صال{ 
ْ

ال َو  ُغُدوِّ 
ْ
بِال فيها   ُ

َ
ل يَُسبُِّح  اْسُمُه  فيَها  َر 

َ
يُْذك َو  تُْرَفَع  ْن 

َ
أ اهلُل  ِذَن 

َ
أ ُبُيوٍت   }يف 

)نور: 36(.

]اين چراغ پرفروغ[ در خانه هايي قرار دارد که خداوند اذن فرموده ]ديوارهاي[ آن 

را باال برند ]تا از دستبرد شياطين در امان باشد[ و در آنها نام خدا برده شود و صبح 

و شام در آنها تسبيح او گويند. 
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ازاين روســت که زيارتنامه ها، نجوايي با واســطه هاي فيض او، يعني اولياي خداست. در 
زيارت جامعه مي گوييم: 

َقنِي لَِطاَعتُِكْم َو َرَزَقنِي  َفَثبََّتنِي الله َأَبدًا َما َحيِيُت َعَلى ُمَوالتُِكْم َو َمَحبَّتُِكْم َو دِينُِكْم َو َوفَّ

ْن َيْقَتصُّ آَثاَرُكْم َو َيْسُلُك َسبِيَلُكْم  َشَفاَعَتُكْم َو َجَعَلنِي ِمْن ِخَياِر َمَوالِيُكُم. . . َو َجَعَلنِي ِممَّ

َو َيْهَتِدي بُِهَداُكْم )شيخ صدوق، 1404ق، ج2، ص615؛ طوسي، 1407ق، ج6، ص99(.

پس خداوند مرا، هميشــه، تا زنده ام، بر مواالت و دوستي و دين و آيين شما پابرجا 

بدارد و براي فرمانبرداري شــما موفقم دارد و شفاعت شما را روزي ام گرداند و از 

برگزيدگان دوستانتان قرارم دهد و مرا از کساني قرار دهد که از آثار شما پيروي 

مي کنند و به راه شما مي روند و به راهنمايي شما راه مي جويند. 

در پايان زيارت اميرالمؤمنين7، در روز غدير، زائر اين گونه با ولي خدا سخن مي گويد:

ْنَيا َو اْلِخَرِة َفإِنَّ َلَك ِعنَْد  َيْسأَُلَك َأْن َتْشَفَع َلُه إَِلى اللِه فِي َقَضاِء َحاَجتِِه َو ُنْجِح َطلَِبتِِه فِي الدُّ

َك َو َأْدِخْلنِي فِي ِحْزبِك  َفاَعَة اْلَمْقُبوَلَة َفاْجَعْلنِي َيا َمْوَلَي ِمْن َهمِّ اللِه اْلَجاَه اْلَعظِيَم َو الشَّ

)شهيد اول، 1410ق، ص98(.

از تو در خواســت مي کند که براي او به درگاه خدا، در برآمدن حاجتش و رسيدن 

به خواسته اش در دنيا و آخرت، شفاعت کني که به راستي نزد خدا منزلتي بزرگ 

و شفاعتي پذيرفته داري. پس موالي من! مرا مشمول توجه خويش ساز و در زمره 

حزب خود وارد کن. 

همچنيــن در برخی زيارتنامه ها، پــس از زيارت، دعاي مخصوصي وجــود دارد که به 
خواسته های معنوي و اخروي زائر اشاره دارد. در دعاي پس از زيارت جامعه مي خوانيم: 

ِهْم َو فِي ُزْمَرةِ اْلَمْرُحوِميَن بَِشَفاَعتِِهْم  َأْســأَُلَك َأْن ُتْدِخَلنِي فِي ُجْمَلِة اْلَعاِرفِيَن بِِهْم َو بَِحقِّ

اِحِمين )منابع پيشين(. إِنََّك َأْرَحُم الرَّ

از تو مي خواهم مرا در زمره عارفان به مقام و حق آنان قراردهي و نيز در زمره کساني 

قرار دهي که با شفاعت آنان، مورد رحمت قرار گرفته اند، که تو مهربان ترين مهرباناني.
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اســتفاده پيوسته از زيارتنامه ها و ادعيه نوعي عالقه برآمده از تأثير تربيتي زيارت، در زائر 
به وجود مي آورد؛ زيرا تکرار و تلقين، يکي از روش هاي تربيتي در مکتب هاي روان شناسي و 

تربيتي است؛ يعنی فرد، رفته رفته به آنچه مي گويد معتقد مي شود. 
فستنگر و کارل اسميت1 در تحقيق خود به اين نتيجه رسيدند که هنگامی که فرد بی اعتقاد 
بــه موضوعی، آن را بارها تکرار کند، پس از مدتي به آن معتقد مي شــود )گلمن، 1383ش، 

ص115(.
کوهن2 )1962( نيز در تحقيق خود نشان داد که افراد، بر اثر تکرار، به گفته های خود اعتقاد 

پيدا مي کنند )همانجا(.
ميشــن باوم3 )1972( معتقد اســت اگر فرد، کلمات، جمــالت و مطالبي را تکرار، و به 
محتواي آن توجه کند، پس از مدتي به آن کلمات و جمالت معتقد خواهد شد. از سوي ديگر، 

اخالق و روحيه او نيز از آن کلمات و جمالت اثر می پذيرد )دادستان، 1383ش، ص150(.
با استناد به مجموعه تحقيقات و نظريات، نتيجه مي گيريم که فرد، رفته رفته آنچه بر زبان 
مي آورد را باور مي کند و افکارش با گفتارش هماهنگ مي شــود. سخنانش به افکارش رنگ 
مي دهد. اگر گفتار و خودگويي هاي فرد منفي باشد، افکار و خلقيات او نيز منفي، و اگر مثبت 

باشد، افکار و خلقياتش مثبت خواهد  شد. 
از ديدگاه منابع اســالمي، خواندن پيوسته برخی دعاها و ذکرها، باالترين نوع تلقين است 
که اثر معناداري بر فرد خواهد داشــت؛ يعني وقتی ذهن بر معناي دعاها متمرکز مي شود، بر 
روان افراد اثر می گذارد. اين گونه ذهن فرد از تلقين و خودگويي هاي غيرمنطقي رها می شــود 

و از افکار آزاردهنده نجات می يابد. 
ذکر و دعا، اگر با دقت و توجه باشــد، از زبان آغاز و به قلب ختم مي شــود؛ يعني ذکر 
کالمي، به ذکر قلبي می انجامد. در نتيجه باورهای فرد را تغيير مي دهد. امام صادق7 فرمود: 

1. Festinger,L.& Cavlsmith, J.M.

2. A. R cohen.

3. Meichenbaum, D. H. 
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»َأنَّ اْلَعْبــَد إَِذا َذَكَر اهلل بِالتَّْعظِيِم َخالِصًا اْرَتَفَع ُكلُّ ِحَجاٍب َكاَن َبْينَُه َو َبنْيَ اهللِ َتَعاَلی؛  هنگامي که بنده با 
عظمــت و خلوص نام خدا را مي برد، همه حجاب ها ميان او و پروردگار برطرف مي شــود. )جعفر بن 

محمد صادق7، 1400ق، ص121(.

محتواي بيشــتر دعاهای معصومين، تربيت انساني است. وقتي زائر اين دعاها و ذکرها را 
با تمرکز بر محتواي آنها تکرار مي کند، درون او نيز با اين دعاها همنوا می شــود و به تعادل 
رواني می رســد؛ يعنی پس از آميختن اين معانی با ســاختار رواني فرد، تکبر، خودخواهي و 

خودپسندي، از وجود او رخت برمی بندند.
الکسيس کارل مي گويد: 

نيايش در روح و جسم تأثير مي گذارد و احساس عرفاني و احساس اخالقي را توأمًا 

تقويت مي کند. در چهره کساني که به نيايش مي پردازند، حس وظيفه شناسي، قلت 

حسد و شرارت، و حس نيکي و خيرخواهي به ديگران پيدا مي شود. نيايش، تأثير 

خود را با عالمات بســيار مشخص و منحصر به فردي نشان مي دهد: »صفاي دل، 

متانت رفتار، انبســاط خاطر، شادي بي دغدغه، چهره پر از يقين، استعداد هدايت، 

آمادگي براي پذيــرش حق و راضي بودن به رضاي پروردگار« )آلکســيس، 

1377ش، ص31(.

2. انس با قرآن 

تالوت و انس با قرآن کريم يکي از فرصت هايی اســت که هنگام زيارت فراهم مي آيد. 
فطرت الهي زائر، در فضاي روحانی حرم معصومين:، دوست دارد با پروردگار خود سخن 
بگويد؛ ازاين رو، به قرآن کريم رو مي آورد و جان خود را با کالم اهلل مجيد صفا مي دهد. در اين 
فضاي معنوي، حقيقت آيات پروردگار در جان زائر نفوذ می کند. يکي از آداب و مســتحبات 
زيارت حرم مطهر معصومين: تالوت قرآن و هديه کردن آن به مزور است. اين امر نوعي 
تعظيم و تکريم مزور است؛ ولي ثواب اصلي و نفع آن به خود زائر بازمي گردد )اميني نجفي، 

1366ش، ج5، ص170(.
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اگرچه تالوت قرآن، به مکان و زمان خاصي اختصاص ندارد، ولي در بعضي زمان ها و 

مکان ها تأثيرگذارتر و پاداش آن نيز بيشتر است؛ مثاًل بر اساس روايات، تالوت قرآن کريم 

در شــهر مکه آثار خاصی دارد. امام باقر7 دربــاره اهميت مکان تالوت قرآن، می فرمايد: 

نَِّة؛ کســي که قرآن را در  9 َو َيَرى َمنِْزَلُه ِمَن اْلَ َة َلْ َيُمْت َحتَّى َيَرى َرُســوَل اهللِ »َمْن َخَتَم اْلُقْرآَن بَِمكَّ

مکه ختم کند، نمي ميرد تا اينکه رســول خدا9 و جايگاه خود را در بهشت مي بيند« )شيخ صدوق، 

1404ق، ج2، ص227(.

مقام معظم رهبري به زائران خانه خدا و مدينه منوره سفارش مي کند در آن فضاي معنوي، 
با قرآن انس بگيرند و نفس خود را با قرآن مأنوس کنند:

چقدر خوب اســت حجاج ما خود را موظف بدانند که وقتي مشرف مي شوند در 

مکــه و همچنين در مدينه )آنجايي که منــزل وحي و محل آغاز رحمت عظيم 

بي منتهاي الهي، يعني قرآن اســت( يک ختم قــرآن به جا آورند و از آن بهره 

بگيرند. اين بشــود يک عادت و يک ســّنت )ديدار با کارگزاران مراسم حج، 

.)1382/12/25

ايشان، با اشاره به اهميت زمان زيارت و متبرک بودن سرزمين وحي به نزول آيات قرآن و 
تأثير آيات قرآن در جان مشتاقان کالم نوراني وحي، سفارش مي کنند که زائران حرم نبوي و 
قبور ائمه معصومين: از فرصت به دست آمده، به بهترين وجه بهره   بگيرند و با قرآن مأنوس 

شوند. ايشان در ديدار خود با کارگزاران حج مي فرمايد: 
هرچه مي توانيد، در ايام حج از اين ذخيره اســتفاده کنيد. اين اوقات، هم روزها و 

زمان متبرک اســت و هم مکان، متبرک است. هم از لحاظ زمان، در اوج حرمت 

ماه هاي حرام قرار دارد، هم از لحاظ مکان، در نقطه اعالي مناطق متبرک، که خانه 

خدا و مرکز توحيد و توجه نفوس همه مســلمان ها، در همه شبانه روزهاست، قرار 

دارد. حاجي در آنجا بايد رابطه خود را با خدا قوي و مستحکم کند؛ با قرآن اُنس پيدا 

کند )ديدار با کارگزاران مراسم حج، 1381/10/25(.
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3. زيارت و نماز

يکي از اعمال عبادي زيارت، نماز زيارت است. نماز پرورش دهنده روح و روان، و پاسخ 
به يک نياز طبيعي و مهم اســت. کســي که نيازهاي معنوي و رواني خود را به طور منطقي 

برآورده سازد، شخصيتي متعادل خواهد داشت.

نماز، همراه جدا نشــدنی زيارت است. کمتر پيش می آيد کســي توفيق زيارت يکي از 

اولياء اهلل را پيدا کند، ولي در کنار قبر مطهر او نماز نخواند. از گذشته، حرم امامان معصوم: 

و امامزادگان، يکي از فضاهاي اقامه نماز  جمعه و جماعت بوده است؛ يعنی بخشی از حرم ها، 

مساجد و مصلی ها را برای برگزاری نماز جماعت در نظر می گرفتند تا زائران بهتر بتوانند به 

عبادت بپردازند؛ مانند مسجد گوهرشاد در کنار حرم علي بن موسي الرضا8 و مسجد اعظم 

در کنار حرم حضرت معصومه3. 
حضور در اماکن و برنامه هاي مذهبي، به  ويژه نماز جماعت در حرم امامان معصوم: 
و امامــزادگان، به ويــژه براي کودکان و نوجوانــان، تأثير رواني خاصــی دارد و اگر با 
مشــوق هاي مادي و معنوي همراه باشد، تأثير بيشــتری خواهد داشت. شهيد مطهري در 

اين باره می گويد: 

بچه را بايد در محيط مشــوق نماز خواندن برد. به تجربه ثابت شــده است که 

اگر بچه به مســجد نرود، اگر در جمع نباشــد و نماز خواندن جمع را نبيند، به 

اين کار تشويق نمي شــود؛ چون اصاًل حضور در جمع مشوق انسان است. آدم 

بزرگ هم وقتي خودش را در جمع اهل عبادت مي بيند، روح عبادت بيشــتري 

پيدا مي کند؛ بچه که ديگر بيشــتر تحت تأثير اســت. متأسفانه کم رفتن ما به 

مســجد و معابد و مجالس ديني و اينکه بچه ها کمتر در مجالس مذهبي شرکت 

مي کنند، سبب مي شود که اينها از ابتدا رغبت به عبادت پيدا نکنند... )مطهري، 

1373ش، ص100(. 

زائــر، پس از طواف خانه خدا و هفــت دور چرخيدن به گرد کعبه، مأمور به اقامه نماز 
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اســت که به نماز طواف يا نماز زيارت معروف است. در آداب زيارت معصومين: هم، 
مســتحب است پس از زيارت معصوم7 و بعضي از امامزادگان، نماز زيارت خوانده شود. 

حتي اگر اين زيارت از دور باشد.

امام صادق7 به ســدير صيرفي فرمود: »آيا هر ماه بــه زيارت اباعبداهلل7 مي روي؟« 

گفــت: »خير«. فرمود: »هر دو ماه يک بار مي روي؟« گفت: »خير«. فرمود: »هر ســال يک بار 

مي روي؟« گفت: »خير؛ چون زاد و توشــه ما کم و مسافت زياد است«. امام7 فرمود: »آيا 

شــما را به زيارتي مقبول راهنمايي کنم؛ اگرچه زيارت از راه دور باشــد؟« ســدير گفت: 

»چگونه زيارت کنم يابن رسول اهلل؟« امام صادق7 فرمود:

روز جمعه يا هر روز ديگر غســل مي کني و لباس پاکيزه مي پوشــي به پشت بام 

خانه ات يا صحرا مي روي و به سوي قبله مي ايستي و سالم مي دهي: »السلم عليک يا 

مولي و ابن مولي...؛ سالم بر تو اي موالي من و پسر موالي من...«. سپس چهار 

رکعت نماز مي خواني. هر آينه نماز زيارت هشــت يا شش يا چهار يا دو رکعت 

است و بهترين آن، هشت رکعت است )ابن قولويه، 1417ق، ص290؛ حر عاملي، 

1412ق، ج14، ص580(.

نماز زيارت معصومين: در روايات مختلفي نقل شده است؛ يعني مستحب است زائر، 
 قبل يــا بعد از زيارت، نماز بخواند )ابن مشــهدي، 1419ق، ص90؛ ابن طاووس، 1414ق، 

ج2، ص625(.

شرط صحت هر نماز، به  ويژه نماز زيارت، اين است که نمازگزار در برابر حق تعالي 

طهارت جســم و پاکي روح کسب کرده باشــد. طهارت ظاهر )وضو( بخشي از شرايط 

نماز اســت و موجب طهارت باطن مي شود؛ زيرا بر اساس قانون حاکم بر شاکله وجود، 

يعنــي اصل تن ـ رواني1 و رواني ـ تني،2 هر آنچه بر جســم آدمي تأثير مي گذارد، روان 

1. Somatopsychology.

2. psychosomatic. 
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او را نيز به همان نســبت متأثر مي کند و به عکس، هر آنچه بر روان انســان اثر مي گذارد، 

در جســم او نيز، به گونه اي محســوس يا غير محسوس، اثر مي کند. وضو نيز يک پديده 

ويژه تن و رواني، و معنوي و روحاني است که با تطهير و پااليش وجود و طهارت جسم 

و روان از ناپاکي ها و نادرســتي ها، مقدمه و شرط اوليه حضور در محضر رب العالمين را 

فراهم مي کند. 

موضوع اقامه نماز و احياي آن، از ارکان اصلي بســياري از زيارتنامه هاي معصومين: 

و امامزادگان است. در زيارت اميرالمؤمنين7 )ابن طاووس، 1414ق، ج2، ص610(، امام 

حسين7 )ابن مشــهدي، 1419ق، ص431(، امام موســي بن جعفر7 )همان، 1419ق، 

ص537(، امام رضا7 )ابن مشــهدي، 1419ق، ص548(، امام جواد7 )همان، 1419ق، 

ص538(، و زيارت عاشورا )همان، 1419ق، ص501(، زيارت امام حسين7 در روز عرفه 

)ابن طــاووس، 1414ق، ج2، ص63(، زيارت امام علي7 در روز غدير )همان، 1419ق، 

ص71(، هفدهم ربيع )مجلسي، 1423ق، ص262(، بيست  و  هفتم رجب )کفعمي، 1415ق، 

َلة؛ شهادت مي دهم  ص286( و ديگر زيارت ها اين فراز وجود دارد: »َأْشَهُد َأنََّك َقْد َأَقْمَت الصَّ

که تو احياکننده نماز بودي«.

زائري کــه به زيارت ولّي خدا مي رود و در نجواي خود با او شــهادت مي دهد که تو 

احياکننــده نماز بودي و نماز از تو حيات گرفت، با مزور همانندســازي مي کند تا پا جاي 

پاي او بگذارد و خود را به کاري مقيد کند که ولّي خدا کرده اســت؛ همان گونه که در نماز 

زيارت طواف خانه خدا، زائر موظف اســت پای جای پای ابراهيم7 بگذارد و پشت مقام 

ابراهيم اقامه نماز کند )بقره: 125(.

زيــارت اولياي الهي و نماز زيارت مي تواند تحولي عظيم در ضمير انســان ايجاد کند؛ 

همان گونه که در زيارتنامه ها مي خوانيم: »َمْن َأَتاُكْم َنَجا َو َمْن َلْ َيْأتُِكْم َهَلَك إَِل اهللِ َتْدُعوَن َو َعَلْيِه 

َتُدلُّون؛ هر که نزد شما آمد، نجات يافت و هر کس نيامد، هالک شد. ]شما مردم را[ به سوي 
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خدا مي خوانيد و به سوي او راهنمايي مي کنيد« )شيخ صدوق، 1404ق، ج2، ص613(.1

زائر در حرم معصومين: با خدا هم سخن مي شود و با خواندن نمازِ زيارت، کامل ترين 

مظهــر عبوديت و بندگــي را در محضر خدا و ولّي خدا براي خدا انجام مي دهد و خود را از 

وقفه، رکود و جمود، به حرکت، جنبش و پيشروي وامي دارد و از غفلت و ناسپاسي، به بيداري 

و شکرگزاري راه مي جويد. 

سفارش شده است که زائر، پس از زيارت و نماز، دعا و به درگاه پروردگار تضرع نمايد 

و فضل و کرم الهي را طلب کند. از اميرالمؤمنين7 روايت شــده اســت که پس از نماز اين 

دعا خوانده شود.

ْيُتَها َل لَِحاَجٍة ِمنْــَك إَِلْيَها َو َل َرْغَبٍة ِمنَْك فِيَها إِلَّ َتْعظِيماً َو َطاَعًة  إَِلِهي َهِذِه َصَلتِي َصلَّ

َو إَِجاَبًة َلَك إَِلــى َما َأَمْرَتنِي إَِلِهي إِْن َكاَن فِيَها َخَلٌل َأْو َنْقٌص ِمْن ُرُكوِعَها َأْو ُســُجوِدَها 

اِحِميَن. )مجلســي،  ْل َعَلىَّ بِاْلَقُبوِل َو اْلُغْفَراِن بَِرْحَمتَِك َيا َأْرَحَم الرَّ َفَل ُتَؤاِخْذنِي َو َتَفضَّ

1403ق، ج83، ص38(. 

پروردگارا! اين نماز من که به جا آوردم، نه به خاطر نياز تو به آن بود و نه به خاطر 

ميل تو به آن؛ بلکه بــه خاطر تعظيم و اطاعت و اجابت آنچه تو فرمان دادي به جا 

1. يکي از روحانيون کاروان هاي حج مي گفت: در يکي از سفر ها که به عمره مشرف شده بوديم، يک روز جواني بعد از نماز ظهر 

و عصر وارد هتل شد و بلند بلند فرياد زد: »امروز از حرم پيامبر9 معجزه ديدم«. گفتند: »چه معجزه اي؟« گفت: »عموي من 

حدوداً شصت ساله است و تا حاال پيشاني اش به مهر نخورده بود. امسال آمد عمره؛ نه براي زيارت، بلکه براي تفريح و گردش. 

دو روز بعد از ما مشرف شد. وقتي وارد مدينه شد، به ديدن من آمد. وقتي خواست برود، او را همراهي کردم. معلوم شد چند 

روزي که در مدينه هست، به زيارت مسجدالنبي و حرم پيامبر9 و ائمه بقيع: هم نرفته است. به او گفتم اجازه بده همراه 

تو بيايم تا مســير هتل شــما را ياد بگيرم و به ديدنت بيايم. در مسير که مي رفتيم، به او گفتم بيا از داخل مسجد برويم؛ هم هوا 

خنک تر است و هم مسير کوتاه تر. وارد مسجدالنبي که شديم، تا رسيديم به مقابل قبر مطهر پيامبر9 نگاهي به قبر کرد. يک 

لحظه ديدم همان جا زانو زد و شروع کرد به گريه کردن. نتوانستم او را بلند کنم. مثل باران اشک مي ريخت و از خداوند طلب 

بخشش مي کرد )خاطره يکي از روحانيون کاروان هاي حج و عمره(. 
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آوردم. خدايا اگر خللي در رکوع و ســجود آن يافتي، مرا مواخذه نکن و با قبول و 

بخشش خود به من تفضل نما؛  اي مهربان ترين مهربانان!

4. زيارت؛ زمينه ساز توبه 

بي گمان، توبه نخســتين مقام و منزل ســالکان راه حق اســت. کسي که مي خواهد به 

ســوي خدا ســير کند، بايد روي از دنيا و هرچه غير خداســت، برتابد و با تمام وجود، 

متوجه حق شــود و اين جز با انقالبي بزرگ از درون، که ديو انانيت و هواها و شهوت ها 

را از سيطره و ســلطنت دل برافکند، ممکن نيست. اين نخستين قدم است که آن سويش 

درياي بي کران لطف الهي است؛ به بياني ديگر، هر که مي خواهد عارف واصل شود، بايد 

مقامات و منازل بس دشــواري را بپيمايد و اين پيمودن، مراحل و مراتب منظمي دارد که 

نخســتين آنها، پس از يقظه و بيداري، توبه است )انصاري، 1361ش، ص252(. بنابراين 

ســائر الي اهلل، بيش از هر چيز بايد به توبه اي حقيقي بپردازد و تمام تالش خود را به کار 

بندد تا توبه اي واقعی صورت گيرد و زمينه ساز مقام های بعدي باشد )انصاري، 1361ش، 

ص252و253(. 

زيارت ائمه معصومين: فرصت مناســبی را براي بررسي اعمال و توبه به درگاه خدا 

فراهم مي کند؛ زيرا زائر، همه مشــغله هاي خود را کنار می گذارد و خسته از همه ارتباطات 

مادي، در پی پناهگاهي برای آرامش اســت. بنابراين حرم اهل  بيت:، مکان خوبي براي 

توبه کردن است؛ زيرا در اين مکان ها، کساني مدفون اند که واسطه بين خدا و بندگان اويند. 

ازاين رو، يکي از اساســي ترين محورهاي زيارتنامه هاي مأثور معصومين: و امامزادگان، 

توبه و طلب مغفرت از پروردگار، و واســطه قرار دادن اولياي خدا و طلب شفاعت از آنان 

است. در زيارت حضرت رسول9 زائر اين گونه آن حضرت را زيارت مي کند: 

ُهُم 
َ
اْسَتْغَفُروا اهلل َو اْسَتْغَفَر ل

َ
ْنُفَســُهْم جاُؤَك ف

َ
ُموا أ

َ
 َظل

ْ
ُهْم إِذ نَّ

َ
ْو أ

َ
اللُهمَّ إِنََّك ُقْلَت }َو ل
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ً{1 َو إِنِّي َأَتْيُت َنبِيََّك ُمْسَتْغِفرًا َتائِبًا ِمْن ُذُنوبِي َو إِنِّي 
 رَِحيما

ً
وََجُدوا اهلل تَوَّابا

َ
الرَُّســوُل ل

ــُه بَِك إَِلى اللِه َربِّي َو َربَِّك لَِيْغِفَر لِي ُذُنوبِي )کليني، 1375ش، ج4، ص551؛ ابن  َأَتَوجَّ

قولويه قمي، 1417ق، ص16(.

خدايــا! تو فرمودی: »و اگر اين مخالفان، هنگامي که به خود ســتم مي کردند ]و 

فرمان هــاي خدا را زير پا مي گذاردند[، نزد تــو مي آمدند و از خدا طلب آمرزش 

مي کردند و پيامبر هم براي آنها استغفار مي کرد، خدا را توبه پذير و مهربان مي يافتند« 

و من نزد پيامبرت آمده ام و از گناهانم طلب بخشــايش و توبه مي کنم. ]يا رسول 

اهلل![ هر آينه به وســيله تو به سوي خدا توجه مي کنم که خداي من و خداي توست 

تا اينکه گناهان مرا بيامرزد. 

در غالب زيارتنامه های معصومين: مســئله شفاعت آنان و طلب بخشايش گناهان زائر، 

به وســيله واسطه قرار دادن آنان، از مهم ترين فراز هاي زيارتنامه هاست؛ براي نمونه، در زيارت 

ي َأَتْيُتَك  اميرالمؤمنين7، امام حســين7، امام رضا7 و... اين گونه مي گوييم: »... بِأَِب َأْنَت َو ُأمِّ

َّا َجنَْيُت بِِه َعَل َنْفِس َو اْحَتَطْبُت َعَل َظْهِري َفُكْن ِل َشــِفيعاً إَِل َربَِّك َيْوَم َفْقِري َو َفاَقتِي  َزائِرًا َوافِدًا َعائِذًا ِم

ْنَيا َو اْلِخَرة...؛ پدر و مادرم به فدايت، به سوي تو آمده ام  َفإَِن َلَك ِعنَْد اهللِ َمَقاماً َمُْمودًا َو َأْنَت َوِجيٌه ِف الدُّ

درحالي که زائر، ميهمان و پناه گيرنده به سوي توام از آن ستمي که برخود کرده ام؛ و از آنچه )از بار 

گناهاني( که بر پشت خود حمل مي کنم. پس تو نزد پروردگارت روز فقر و ناتوانيم شفيع من باش. 

چراکه براي تو نزد خداوند مقام پســنديده است؛ و تو در دنيا و آخرت )نزد پروردگار( آبرومندي«. 

)ابن مشهدي، 1419ق، ص262؛ ابن قولويه، 1417ق، ص313؛ شهيد اول، 1410ق، ص192(.
اين فرازها نشــان مي دهد که زيارت مي تواند زائر را از نظر رواني، در موقعيتي قرار دهد 
که به فکر اصالح اعمال خود بيفتد؛ زيرا توبه، بنا بر ديدگاه بعضي از صاحب نظران، با سه امر 
تحقق مي يابد: »علم، حال و فعل«. علم موجب حال است و حال، فعل ايجاد مي کند. مراد از 
علم، همان باور و يقين انسان به گناهان و آثار آنهاست که بر روح و روان انسان اثر می گذارد؛ 

1. نساء: 64. 
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َّا َجنَْيُت بِِه َعَل َنْفــِس َو اْحَتَطْبُت َعَل َظْهِري«. مقصود از  همان گونــه که در زيارت مي گوييم: »ِم
»حال«، حالت ندامت و پشــيماني قلبي از گناه است که موجب تحريک اراده و ترک گناه در 
زمان حال و عزم بر ترک آن و جبران مافات در آينده مي شود )فيض کاشاني، 1376ش، ج7، 
َســاَءِة إَِل َنْفِس،  ْرِم َو اْلِ ص11(. امام ســجاد7 در دعاي روز عرفه مي فرمايد: »َأَتْيُتَك ُمِقّرًا بِاْلُ
اطِئنِي؛ در حالي به ســوي تو آمدم که به جرم و  َأَتْيُتَك َأْرُجو َعظِيَم َعْفِوَك الَِّذي َعَفْوَت بِِه َعِن اْلَ
بد کردن بر خود اقرار دارم. به ســوي تو آمدم و عفو بزرگت را اميد دارم که به وســيله آن 

گناهکاران را عفو مي کني« )علی بن حسين8، 1418ق، دعاي 47، ص222(.
در زيارت اميرالمؤمنين7، اين گونه حاجت خود را بيان مي کنيم:

َها ِمْثلِي بَِما َجنَْيُت َعَلى َنْفِسي َأَتْيُتَك َزائِرًا  ي َأَتْيُتَك َعائِذًا بَِك ِمْن َناٍر اْسَتَحقَّ بَِأبِي َأْنَت َو ُأمِّ

َأْبَتِغــي بِِزَياَرتَِك َفَكاَك َرَقَبتِي ِمَن النَّاِر َأَتْيُتَك َهاِربًا ِمْن ُذُنوبَِي الَّتِي اْحَتَطْبُتَها َعَلى َظْهِري 

َأَتْيُتَك َوافِدًا لَِعظِيِم َحالَِك َو َمنِْزَلتَِك ِعنَْد َربِّي َفاْشــَفْع لِي ِعنَْد َربَِّك َفإِنَّ لِي ُذُنوبًا َكثِيَرًة َو 

... إِنِّي ُعْذُت بَِأِخي َرُسولَِك َمَعاذًا َفُفكَّ َرَقَبتِي  إِنَّ َلَك ِعنَْد اللِه... َشَفاَعًة َمْقُبوَلًة... اللُهمَّ

ِمَن النَّار... )کلينی، 1375ش، ج4، ص570و571(.

پدر و مادرم به فدايت! به ســوي تو آمدم، درحالي که به تو پناه مي آورم از آتشي 

که کسي مانند من، به سبب ستمي که بر خود روا داشته، مستحق آن است. به سوي 

تو آمده ام براي زيارت. به ســبب زيارت تو آزادي خود را از آتش طلب مي کنم. 

به ســوي تو آمده ام، درحالي که از گناهانم فرار مي  کنم؛ گناهاني که بر پشت خود 

انباشته ام. به ميهماني تو آمده ام، به سبب عظمت منزلتت و مقامت نزد پروردگارم. 

پس براي من نزد پروردگارت شفاعت کن. به درستي که براي من گناهان زيادي 

است و شفاعت، براي تو نزد خدا پذيرفته شده است... . خدايا... من به برادر رسولت 

پناهنده شده ام؛ پس مرا از آتش نجات ده. 

آنچه در اولويت خواســته هاي زائر قرار دارد، آمرزش گناهان و توبه به ســوي پروردگار 
اســت؛ زيرا در اين جايگاه اســت که توفيق توبه حاصل مي شود و به واسطه ولّي خدا، مورد 

پذيرش قرار مي گيرد. 



شماره37،زمستان1397
23

نتيجه گيری

با توجه به مطالب ارائه شــده می توان گفت زيارت ائمه معصومين:، نقش موثری در 
تربيت عبادی زائران دارد. تربيت عبادي، بُعدي از تربيت ديني اســت که متربي را با اعمال و 

تکاليف عبادي آشنا و او را با انگيزه راسخ، به انجام دادن آن تشويق مي کند. 
ايــن نوع تربيت، يعني پرورش بعد معنوي و ايجاد ارتباط با خداوند مي تواند به وســيله 
زيارت محقق و يا تقويت شــود و زائر با انجام تکاليفی مانند: اقامه نماز، قرائت ادعيه ماثوره 
و غير ماثوره، تالوت قرآن و توبه و بازگشــت به سوی معبود، به مهم ترين آموزه های تربيتی 
زيارت در بعد عبادی می پردازد. انجام اين عبادات در حال زيارت، زائر را با آموزه های مورد 

توجه اسالم آشنا و به انجام آنها ملتزم می کند. 
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