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چکيده 
زيارت يکي از اساسي ترين آموزه هاي مذهبي است. در روايات شيعه بر زيارت اماکن مقدس و مزارات 
اولياي خدا و معصومين: تأکيد شده است. زيارت نقش  مهمي در تربيت فردي و اجتماعي دارد. افرادي 
که بر اين عمل مداومت مي کنند، ثبات رفتار باالتري دارند و هنگام مواجهه با تعارض ها، توانايي شان براي 
سازگاري با رفتارهاي پذيرفته اجتماعي، بيشتر است. يکي از مهم ترين آثار تربيتي زيارت، ارتقاي فرهنگ 
ديگر  از  دگردوستي  و  نوع دوستي  است.  ديگران  با  ارتباط  و  جمع  در  حضور  نحوه  آموزش  و  اجتماعي 

مؤلف هاي تربيتي زيارت است. 
زائر، از طريق زيارت، با اماکن مقدس، مفاخر فرهنگي و پيشينه تمدني آشنا مي شود و چگونگي الگو 
گرفتن از زندگي آنان و تکريم و تعظيم ايشان را مي آموزد. پرورش روح جمعي و کنترل رفتارهاي اجتماعي، 

ابعاد ديگري از تربيت اجتماعي زيارت است.
 

کليدواژه ها: زيارت، تربيت، تربيت اجتماعي، زيارتگاه.

* . دانش  آموخته سطح 4 حوزه علميه قم و مدير گروه اخالق و اسرار پژوهشکده حج و زيارت.

داود حسينی  ٭

نقش زيارت در تربيت اجتماعی 
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مقدمه 

نقش دين، باورهاي ديني و مناسک مذهبي در تربيت ديني مورد توجه محققان و دانشمندان 

جوامع مختلف قرار گرفته و تحقيقات متعدد و متنوعي را در پي داشــته است که در نهايت، 

همه آنها نقش مثبت و مؤثر مســائل ديني و آموزه هاي مذهبي را در تربيت ديني و پرورش 

شخصيت تأييد کرده اند )طباطبائي، 1382ش، ص111 ـ 132(.

مذهب و آموزه هاي مذهبي يکي از نهادهاي اساسـی مؤثر در شکل گيری شخصيت افراد و 

تربيت آنان در طول تاريخ و در جوامع مختلف بوده است. شناخت این عامـل، به خصوص 

در رابطه با تربيت، ضروري است. توجه به مذهب و آموزه هاي آن، رويکردي جديد نيســت؛ 

بلکه ساليان دراز است که توجه دانشمندان مختلف راـ  چه در جهت تجزيه و تحليل و داليل 

روي  آوردن به مذهب و چه در جهت نحوه تأثير آن بر رفتار فرد ـ به خود جلب کرده است. 

بخش عظيمــي از روان     شناسان معتقدند که تنها روزنه اي که مي توانند ناراحتی هاي حاصل از 

تعارضات را حل، يا آنها را خنثی کند، المان به خدا و اعتقاد به مبدأ حقيقت و ارتباط با قدرتي 

مافوق بشري است؛ زيرا تنها نيروي الهي است که می تواند بر مشکالت فائق شـود.

آموزه هاي ديني در ابعاد تربيتي، به ويژه تربيت اجتماعي، از چند جهت به انســان خدمت 

مي کنند:

 1. تفسيري همه جانبه از حيات انسان به دست مي دهند و خأل زندگي را، با معنابخشي به 

همه لحظه هاي آن، از بين مي برند؛

 2. حدود و حريم را در مناسبات با ديگران تعيين مي کنند و در زمان بالتکليفي به کمک فرد 

مي آيند و بستر الزم را براي ارتباط با افراد اجتماع در موقعيت هاي سخت، فراهم مي سازند؛

 3. مجموعه اي از تکاليف تعريف مي کنند که وظايف فرد را دقيقًا مشــخص مي کند تا بر 

اساس آن در موقعيت هاي بحراني به پاسخ مناسب اقدام  کند؛
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4. تنظيم کننده رابطه اي ويژه و اســتثنايي بــا پديده هاي ماوراي طبيعي اند و بدين ترتيب، 

ســطحي از روابط ويژه، با منابع قدرت فراتر از مناســبات معمولي و زميني را تنظيم مي کنند 

)احمدي، 1390ش، ص64(.

چيستي تربيت اجتماعي 

صاحب نظران علوم تربيتي، تربيت اجتماعي را با تعابير مختلف تعريف کرده اند: 

بعضي از محققان تربيت اجتماعي را اين گونه تعريف کرده اند: 

پرورش جنبه يا جنبه هايي از شخصيت آدمي که به زندگي او در ميان جامعه مربوط است؛ 

تا از اين طريق، به بهترين شــکل، حقوق، وظايف و مســئوليت هاي خــود را در قبال ديگر 

هم نوعان وهم کيشان و هم مسلکان خود بشناسد و آگاهانه و با عشق، براي عمل به آن وظايف 

و مســئوليت ها قيام کند؛ به تعبيري ديگر آشنا ساختن متربي با روحيات اجتماعي و آموختن 

راه و رســم زندگي کردن با ديگران و پرورش روحيه تعهد و التزام عملي به اجراي وظايف 

خويش در عرصه اجتماعي )ر.ک: حاجي ده آبادي، 1380ش، ص115(.

عده اي از محققان مباحث تعليم و تربيت، در تعريف تربيت اجتماعي گفته اند: 

تربيت اجتماعي، پرورش و هدايت فرد اســت، به گونه اي که متربي، با تمايل عاطفي، به 

زندگي اجتماعي و مســئوليت هاي الهي و انساني خود در جامعه عمل کند و ضمن پايبندي 

به حقوق متقابل، از شــرايط مساعد و تعامل براي رشد و تکامل خويش بهره گيرد )رهبر و 

رحيميان، 1386ش، ص15(.

علي محمد کاردان در تعريف تربيت اجتماعي مي گويد: »تربيت اجتماعي عبارت است از 

آشــنا کردن فرد با هنجار هاي اجتماعي و آماده کردن او براي زندگي اجتماعي« )علي محمد 

کاردان، ص145(.
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از تعاريف مزبور به دست مي آيد که محور تربيت اجتماعي از سويي حق، و از سوي ديگر 

تکليف اســت؛ يعني در تربيت اجتماعي، متربي ضمن آشــنايي به حقوق خود، با وظايف و 

مسئوليت هايي که در قبال ديگران بر عهده دارد، آشنا مي شود.

اصول تربيت اجتماعي 

تربيت اجتماعي نيز مانند ســاير ابعاد تربيت، نيازمند مباني و اصول خاص خود است که 
نقشه راه قرار  گيرند و جهت گيري ها را مشخص، و رسيدن به اهداف را آسان  کنند. در اينجا 
ابتدا به اصول تربيت اجتماعي اشاره مي کنيم و سپس به نقش زيارت در تحقق تربيت اسالم 

در سايه اين اصول مي پردازيم.

1. حفظ استقالل و ارتقاي هويت فردي 

اصل حفظ و ارتقاي فرديت، بيانگر اين است که تربيت اجتماعي بايد مانع شود که آدمي 
چون عنصري بي اراده، تنها با شور جمعي حرکت کند. اين، تنها صورتي کاذب و کاريکاتوري 
از اجتماعي بودن اســت. تربيت اجتماعي مســتلزم حفظ فرديت و ارتقاي آن است )باقري، 
1386، ج2، ص207ـ 208(. ازاين رو حفظ و ارتقاي فرديت آدمي، اصلي اساســي در تربيت 
اجتماعي به شــمار مي آيد )همانجا(. علي7 در اوصــاف متقين، اين تربيت يافتگان مکتب 

اسالم، مي فرمايد:

اكِِريــَن َلْ ُيْكَتْب ِمَن اْلَغافِلنِي  اكِِريَن َو إِْن َكاَن ِمَن الذَّ إِْن َكانَ  ِمنَ  اْلَغافِلِــنيَ  ُكتَِب ِمَن الذَّ

)مجلسي، 1403ق، ج64، ص344(.

اگر در جمع غافالن باشــد، نامش را در زمره ذاکران نويسند و اگر در ميان ذاکران 

باشد، در شمار غافالنش نياورند. 

اين ســخن که اگر در ميان غافالن باشد، در شمار ذاکران نوشته مي شود، به وضوح نشان 

مي دهد که حرکت او، ريشه دروني دارد و بر اثر فشار بيروني نيست. همين حقيقت، در جمله 
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بعدي، به شــکلي عميق تر بيان شده اســت. اگر در ميان ذاکرين باشد از جمله غافلين نوشته 

نمي شــود. مگر ممکن است کســي در ميان ذاکران باشد و در شمار غافالن در آيد؟ آري، از 

جمله هنگامي که ذکر او، تنها هم آوايي با اطرافيان باشد؛ نه اينکه از درون خود او سرچشمه 

گرفته باشد. 

در زيارت، فرد در عين آنکه در جمع است، فرديت خود را حفظ مي کند. در ميان ازدحام 

زائران به زيارت مي پردازد؛ ولي گويي خلوتي را يافته است که با معبود خود نجوا کند.

انسان ها در حالت عادي تمايل ندارند ديگران گريه آنها را ببينند و سعي مي کنند اين حالت 

خود را از ديگران بپوشانند. ولي در زيارتگاه ها انسان ها با هر موقعيت اجتماعي که دارند، در 

مقابل مزور مي ايســتند و اشک شوق و نياز مي ريزند و اين گريه براي هيچ  کس تعجب انگيز 

نيست و خود زائر هم از اين گريه در جمع احساس شرمندگي نمي کند. 

2. اتکا بر سنت و فرهنگ، و گزينش از آن

مفهوم اجتماعي بودن انســان به اين معناست که افزون بر مدار فردي، مدار اجتماعي نيز 

دارد. ســنت، فرهنگ و روابط اجتماعي، دامنه و بستري است که فرد در عرصه و ميدان تأثير 

آن قرار دارد. بر اين اســاس، تربيت اجتماعي، به نحو اجتناب ناپذيري، مستلزم اين است که 

فرد، جايگاه خود را در دامنه سنت هاي اجتماعي و در بستر فرهنگي و روابط اجتماعي بازيابد.

تربيت اجتماعي مستلزم رويکردي گزينشي از سنت و فرهنگ است. مربيان بايد از مجموعه 

سنت و فرهنگ، دست به انتخاب مواردي بزنند که معقول تر و موجه تر است و فرد را در ميدان 

تأثير آن موارد قرار دهند )باقري، 1386، ج2، ص209(.

علي7 در عرصه تربيت فرزند خود، امــام مجتبي7، اين اصل را مورد توجه قرار داده 

و در آثار پيشــينيان انديشــه کرده و بهترين آنها را براي فرزندش برگزيده است. آن حضرت 

مي فرمايد: 
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ْرُت ِف  ْم َو َفكَّ ــْرُت  ُعُمَر َمْن َكاَن َقْبِل َفَقْد َنَظــْرُت  ِف َأْعَمِلِ ْ  َأُكنْ  ُعمِّ َأْي ُبنَــيَّ إِنِّ َو إِْن َل

ُت ِف آَثاِرِهْم َحتَّــي ُعْدُت َكَأَحِدِهْم َبْل َكَأنِّ بَِم اْنَتَهي إَِلَّ ِمْن ُأُموِرِهْم َقْد  َأْخَباِرِهْم َو ِسْ

ِرِه َفاْسَتْخَلْصُت  ْم إَِل آِخِرِهْم َفَعَرْفُت َصْفَو َذلَِك ِمْن َكَدِرِه َو َنْفَعُه ِمْن َضَ ِلِ ْرُت َمَع َأوَّ ُعمِّ

ْفُت َعنَْك َمُْهوَلُه َو َرَأْيُت َحْيُث  ْيُت َلَك َجِيَلُه َو َصَ َلَك ِمْن ُكلِّ َأْمٍر ]َجلِيَلهُ [ َنِخيَلُه َو َتَوخَّ

ــِفيَق َو َأْجَْعُت َعَلْيِه ِمــْن َأَدبِك  ... )صبحي الصالح،  َعنَــاِن ِمْن َأْمِرَك َما َيْعنِي اْلَوالَِد الشَّ

ص393 ـ 394؛ فيض االسالم، نامه31(.

اي فرزند، اگرچه من به اندازه پيشينيان عمر نکرده ام، در کارهايشان نگريسته ام و در 

سرگذشتشــان انديشيده ام و در آثارشان سير کرده ام؛ تا آنجا که گويي خود يکي از 

آنان شــده ام و به پايمردي آنچه از آنان به من رسيده، چنان است که پنداري از آغاز 

تا انجام با آنان زيسته ام و دريافته ام که در کارها، آنچه صاف و عاري از شائبه است، 

کدام است و آنچه کدر و شائبه آميز است، کدام. چه کاري سودمند است و چه کاري 

زيان آور. پس براي تو از هر عمل، پاکيزه ترين آن را برگزيدم و جميل و پسنديده  اش 

را اختيار کردم و آنچه را مجهول و ســبب سرگرداني تو شود، به يک سو نهاده ام. و 

چونان پدري شــفيق، که در کار فرزند خود مي نگرد، در کار تو نگريستم و براي تو 

از ادب، چيزها اندوختم که بياموزي و به کار بندي.

بر اســاس اين سخنان، حضرت امير7، مســير حرکت تربيتي را از ميان فرهنگ و سنت 

جامعه مي داند. اما در اين مســير بايد گزينش کرد و زيباترين ها را برگزيد و در اختيار متربي 

قرار داد.

امــام در بخش ديگري از اين نامــه، علت انتخاب خود را براي تربيت اجتماعي فرزندش 

بيان فرموده است: 

ترسيدم که مبادا آنچه سبب اختالف عقايد و آراي مردم شده و کار را بر آنان مشتبه ساخته، 

تو را نيز به اشتباه اندازد. در آغاز نمي خواستم تو را به اين راه کشانم؛ ولي با خود انديشه کردم 



شماره31،  تابستان 1396
139

که اگر امروز در استحکام عقايد تو بکوشم، بهتر از اين است که تو را تسليم جرياني کنم که 

در آن از گمراهي و هالکت در امان نيســتي. به آن اميد بسته ام که خداوند تو را به رستگاري 

توفيق دهد و تو را در راه راست رهنمون نمايد. پس به کار بستن اين وصيتم را به تو سفارش 

مي کنم )همانجا(.

زيارت، برگرفته از فرهنگ و سنت جامعه است. همه جوامع بشري، بزرگان علمي، ديني، 

اجتماعي و سياسي خود را ارج مي نهند؛ در حال حياتشان به آنان احترام مي گزارند و بعد از 

مرگ هم به روش هاي مختلف، آنان را بزرگ مي دارند که ساختن بناي ياد بود بر مزار آنها، 

نام گــذاري خيابان ها و مراکز علمي فرهنگي به نام آنهــا و حضور بر مزار آنها از جمله اين 

موارد است. 

اسالم اين سنت و فرهنگ اجتماعي مردم را اجمااًل تأييد کرده، ولي دست به يک گزينش 

و پااليش زده و بخش هاي پســنديده آن را تقويت، و بخش هاي ناپســند آن را حذف کرده 

اســت. زيارت از مردگان بايد روح توحيدي و عبرت آموزي داشــته باشد و ارتباط انسان را 

با خدا تقويت کند. خواندن زيارتنامه بر مزار بزرگان نيز نبايد با ســخنان شرک آلود و خرافه 

همراه باشد.

3. غلبه بر خودمحوري 

با توجه به اينکه در مفهوم اجتماعي بودن آدمي، دو مدار فردي و اجتماعي، با اســتقاللي 

نســبي از يکديگر، موجودند، به اصل ديگري در تربيت اجتماعي مي پردازيم با عنوان »غلبه 

بر خودمحوري«. مضمون اصل مزبور اين اســت که، در تربيت اجتماعي، بايد اين امکان را 

براي فرد فراهم آورد که بر خودمحوري غلبه کند و با خروج از سلطه مدار فردي، بتواند در 

هــر دو مدار فردي و اجتماعي حرکت کند. خودمحــوري در اين عرصه از تربيت مي تواند، 

»هستي شناختي«، »شناختي« و »عاطفي و ارتباطي« باشد.
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الف( غلبه برخودمحوري هستي شناختي 

يعني فرد، حال خود را معيار و معرف تدابير الهي مي داند؛ به جاي آنکه تدابير الهي را معيار 

و معرف حال و وضع خود بداند. قرآن کريم مي فرمايد: 

ا إِذا َما  مَّ
َ
َرَمن  * َو أ

ْ
ك

َ
َمُه َفَيُقوُل َريبِّ أ َرَمُه َو َنعَّ

ْ
ك

َ
أ
َ
ساُن إِذا َما اْبَتالهُ َربُُّه ف

ْ
ن ِ

ْ
ا ال مَّ

َ
أ
َ
}ف

هانَن{ )فجر: 15 ـ 16(.
َ
ُه َفَيُقوُل َريبِّ أ

َ
ْيِه رِْزق

َ
اْبَتالهُ َفَقَدَر َعل

اما انســان هنگامي که پروردگارش او را براي آزمايــش، گرامي مي دارد و نعمت 
مي بخشد، ]مغرور مي شــود و[ مي گويد: »پروردگارم مرا گرامي داشته است«، و اما 
هنگامي کــه براي امتحان، روزي اش را بر او تنگ مي گيرد، ]مأيوس مي شــود و[ 

مي گويد: »پروردگارم مرا خوار کرده است«.

خداوند به اين داوري خودمحورانه چنين پاسخ مي دهد: 

ِمْسكني{ )فجر: 17ـ  18(.
ْ
وَن َع  َطعاِم ال َاضُّ

َ
َتيم  * َو ال ت  بَْل ال تُْكِرُموَن الْ

َّ
ال

َ
}ك

چنان نيســت ]که شما مي پنداريد[، شما يتيمان را گرامي نمي داريد و يکديگر را بر 

اطعام مستمندان تشويق نمي کنيد. 

غلبه بر خودمحوري هستي شناختي، مستلزم تســليم شدن در برابر قدرت و مشيت الهي 

است و اين امر بازتاب اجتماعي دارد و در روابط اجتماعي، تأثير مي گذارد. علي7 در مورد 

خودمحوري هستي شناختي به فرزندش امام حسن7 مي فرمايد: 

ْنَيا َلْ َتُكْن لَِتْسَتِقيَم إِلَّ َعَل َما َخَلَقَها الل َتَباَرَك َو َتَعاَل َعَلْيِه ِمَن النَّْعَمِء َو اِلْبتَِلِء َو  َو َأنَّ الدُّ

َّا َل َنْعَلُم َفإِْن َأْشَكَل  َعَلْيَك  َشْ ٌء ِمْن َذلَِك َفاْحِْلُه َعَل َجَهاَلتَِك  َزاِء ِف اْلََعادِ َأْو َما َشاَء ِم اْلَ

بِه )صبحي الصالح، ص359(.

و دنيا اســتقرار نيافته، مگر بر آن حال که خداوند براي آن مقرر داشته از نعمت ها و 

آزمايش ها و پاداش روز جزا يا امور ديگري که خواسته و ما را از آنها آگاهي نيست. 

اگر درک بعضي از اين امور بر تو دشوار آمده، آن را به حساب ناداني خود گذار.
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ب( غلبه بر خودمحوري شناختي 

مقصود از اين گونه خودمحوري اين است که فرد، در حد اطالعات موجود در مدار فردي 

 خــود، محدود مي ماند و امــور را تنها از اين دريچه مي نگرد که ارزيابي نادرســت او را در 

پي خواهد داشــت و به تبع آن، در رفتار فرد هم تأثيــر نامطلوب مي گذارد. علي7 در نامه 

خود به مالک اشــتر در مورد عواملي که موجب تأثير نامناســب در رفتار والي، و به تبع آن، 

خودمحوري شناختي مي شود، مي فرمايد: 

ِعيَِّة  َلنَ  اْحتَِجاَبَك َعــْن َرِعيَّتَِك َفإِنَّ اْحتَِجاَب اْلُوَلِة َعِن الرَّ ا ]َبْعَد َهَذا[ َبْعُد َفَل ُتَطوِّ َو َأمَّ

ُة ِعْلٍم بِاْلُُموِر َو اِلْحتَِجاُب ِمنُْهْم َيْقَطــُع َعنُْهْم ِعْلَم َما اْحَتَجُبوا  يِق َو ِقلَّ ُشــْعَبٌة ِمَن الضِّ

قُّ  َسُن َو َيُْسُن اْلَقبِيُح َو ُيَشاُب اْلَ ِغرُي َو َيْقُبُح اْلَ ُدوَنُه َفَيْصُغُر ِعنَْدُهُم اْلَكبرُِي َو َيْعُظُم الصَّ

قِّ  َم اْلَواِل َبَشٌ َل َيْعِرُف َما َتَواَري َعنُْه النَّاُس بِِه ِمَن اْلُُموِر َو َلْيَســْت َعَل اْلَ بِاْلَباطِِل َو إِنَّ

ْدِق ِمَن اْلَكِذب  )همو، ص441، خ53( وُب الصِّ ا ُضُ ِسَمٌت ُتْعَرُف ِبَ

روي پوشــاندنت از مردم به درازا نکشد؛ زيرا روي پوشيدن واليان از رعيت خود، 

گونه اي نامهرباني است به آنها و ســبب مي شود که از امور ملک، آگاهي اندکي 

داشته باشــند. اگر والي از مردم رخ بپوشد، چگونه تواند از شوربختي ها و رنج هاي 

آنان آگاه شــود. در چنين اوضاعي، چه بسيار بزرگي که در نظر، کوچک آيد و 

چه خردهايي که بزرگ جلوه نمايند و زيبا، زشــت، و زشت، زيبا نمايد و حق و 

باطل در هم آميزند؛ زيرا والي، انسان است و نمي تواند به کارهاي مردم، که از نظر 

او پنهان مانده، آگاه شود، و حق را هم نشانه هايي نيست که به آنها انواع راست از 

دروغ شناخته شود. 

تربيت اجتماعي مســتلزم اين است که فرد، افزون بر مدار فردي، در مدار اجتماعي نيز به 

گردش در آيد و امور را از دريچه اجتماع و ديگران نيز بنگرد. 
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ج( غلبه بر خودمحوري عاطفي و ارتباطي 

خودمحــوري عاطفي و ارتباطي يعني فرد، امــوري را که براي خود مطلوب يا نامطلوب 

مي شمارد، به همان سان براي ديگران، مطلوب يا نامطلوب به شمار نمي آورد. تربيت اجتماعي 

وقتي محقق مي شود که فرد بر اين خودمحوري غلبه کند. همان گونه که علي7 در نامه خود 

به امام مجتبي7 مي فرمايد: 

َك َما ُتِبُّ  َك َفَأْحبِْب لَِغرْيِ مْ  َوِصيَّتِي َو اْجَعْل َنْفَسَك ِميَزانًا فِيَم َبْينََك َو َبنْيَ َغرْيِ َأيْ  ُبنَيَ  َتَفهَّ

لِنَْفِســَك َو اْكَرْه َلُه َما َتْكَرُه لِنَْفِســَك َو َل َتْظلِْم َكَم َل ُتِبُّ َأْن ُتْظَلَم َو َأْحِسْن َكَم ُتِبُّ َأْن 

َك َو اْرَض ِمَن النَّاِس َلَك َما َتْرَض بِِه  ُيَْسَن إَِلْيَك َو اْسَتْقبِْح ِمْن َنْفِسَك َما َتْسَتْقبُِح ِمْن َغرْيِ

ْم ِمنْك )همو، ص397، خ31( َلُ

 اي پسرم، سفارشم را درک کن. خودت را در آنچه بين تو و ديگري وجود دارد، ميزان 

قرار بده. پس براي ديگران دوســت بدار آنچه را براي خود دوست مي داري، و براي 

ديگران ناپسند بشمار آنچه را براي خود ناپسند مي داني، و به کسي ستم مکن، همان طور 

که دوســت نداري به تو ستم شود، و به ديگران نيکي کن، همان گونه که مي خواهي 

به تو نيکي شــود. آنچه را از ديگران زشت مي شماري، از خود نيز زشت بدار. آنچه از 

مردم به تو مي رسد و خشنودت مي کند، سزاوار است که از تو نيز به مردم، همان برسد. 

تربيت اجتماعي، زماني محقق شود که متربي بتواند بر خود محوري ها غلبه کند. ازاين رو 

علي7 در نامــه تربيتي خود به امام مجتبي7 بر ابعاد اجتماعي تأکيد بيشــتري دارد؛ زيرا 

مي خواهد فرزند خود را براي ورود به اجتماع آماده کند.

آموزه هاي تربيت اجتماعي زيارت 

اصل ديدار و زيارت از خاصيت اجتماعي بودن انســان سرچشمه مي گيرد؛ يعني انسان به 

طور ذاتي و فطري موجودي اجتماعي است، و يا نيازها او را وادار به زندگي اجتماعي کرده 
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اســت، و يکي از ارکان جوامع بشري همين ديدارهاســت، چون در اثر ديدار، تفاهم ايجاد 

مي شود. 

هستي انسان، مجموعه اي از جسم و روح يا ماده و معناست و زيارت، عملي جسماني و 

روحاني است؛ يعني با جسم به ديدار مي رود، ولي آثار آن نخست در روحيه او ظاهر مي شود 

و انسان، با ديدار فيزيکي و جسماني، احساس قرب روحاني مي کند. بنابراين اساس زيارت، 

نوعي اتحاد روحي و قرب معنوي و روحاني است و چون انسان بعد مادي نيز دارد، با نزديک 

شدن جسم، قرب روحاني و معنوي را احساس مي کند. 

انسان زائر به ديدار بهترين آفريده هاي خداوند مي شتابد و اگر بتواند زيارت حقيقي داشته 

باشد و وجود مبارک امام و مربي خود را با چشم بصيرت و ديده اخالص ببيند، اثري عميق 

در جان و روح او خواهد داشــت و لذت معنوي اين ديدار، از باال ترين نعمت هاي خداوند 

است و روح زائر را در معرض تحولي عظيم قرار مي دهد. 

زيارت، برقرار کردن ارتباط قلبي با حجت خداســت و زائر با قرار دادن جان خويش در 

حوزه روحانيت و فيض بخشــي معصوم، بار معنوي، اخالقــي و تربيتي، پيدا مي کند و حتي 

تحول اجتماعي مي يابد و به سوي کمال قدم برمي دارد.

توحيد و عرفان واقعي آن گاه در آدمي تبلور مي يابد که از هرچه غير خداست بُِبرد و دل را 

فقط به خدا پيوند زند. در آن حال، جز او نبيند و در هر چيزي او را بيند.

ز هر چيزي که ديد اول خدا ديددلي کز معرفت نور و صفا ديد

در ادامه مقاله به آثار و نقش هاي زيارت در بعد اجتماعي مي پردازيم. 

1. گسترش رفتارهاي مهرورزانه 

دين، فداکاري ها و از خود گذشتگي ها و محبت ورزيدن به ساير انسان ها را، که در زندگي 

ضروري است، آسان و دل نشين مي سازد و حتي آنها را مايه سعادت و کمال انسان مي شمارد. 
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اگر براي دين و معارف ارزشمند آن جز اين اثري وجود نداشت، باز هم مهم ترين عامل حيات 

انساني محسوب مي شد )احمدي، 1390، ص154(.

آلپورت، روان شــناس معروف شناخت گرا، در تبيين نظريه خود درباره شخصيت سالم و 

کمال يافته، شش معيار بيان مي کند و آن را پايه و اساس وجود اجتماعي انسان معرفي مي کند. 

دومين معيار از ديدگاه آلپورت، داشتن ارتباط گرم با ديگران، يعني برخورداري از صميميت 

و دل سوزي با آنهاست )همانجا(.

زيارت انسان هاي برگزيده و مقدس و حضور در مراسم مذهبي دسته جمعي همراه با اجراي 

مراسم مشترک، نوعي يکپارچگي با احساس تعلق عمومي است که موجب نزديک شدن انسان ها 

به هم، و تقسيم شادي ها و غم ها بين همه، و در نتيجه کاهش دردها و فشارهاي رواني مي شود.

زيــارت، به گونه هاي مختلف، زائر را تربيت مي کند تا مهــرورزي را بياموزد و به ديگران 

محبت بورزد. در منابع اســالمي توصيه شده است زائر قبل از سفر با دوستان و آشنايان خود 

خدا حافظي کند: 

 َحــٌق  َعَل  اْلُْســلِمِ  إَِذا َأَراَد َســَفرًا َأْن ُيْعلَِم إِْخَواَنُه َو َحــقٌّ َعَل إِْخَوانِِه إَِذا َقــِدَم َأْن َيْأُتوه  
)حر عاملي، 1412ق، ج11، ص448(.

مســلماني كه قصد مسافرت دارد، شايسته اســت برادران خويش را آگاه سازد. بر 

برادران او نيز الزم است هنگام بازگشت، به ديدن وي بيايند. 

هنگام حرکت، صدقه بدهد )همان، 1412ق، ج11، ص375( و در حين سفر، به ناتوانان1 و 

هم سفران خود کمک کند،2به نيابت از ديگران اعمال عبادي انجام دهد )کليني، 1375ش، ج4، 

1. . هركس، سالمندي را كه در اسالم موي خود را سپيد كرده احترام كند، خداوند او را از هراس روز قيامت آسوده 
خواهد کرد )کليني، 1375ش، ج4، ص88(.

2. . پيامبر9 فرمود: »كسي كه مؤمن مسافري را ياري دهد، خداوند 73 ناراحتي را از وي دفع كند و در دنيا و 
آخرت او را از هّم و غم پناه دهد و بالي بزرگي را كه در روز اجتماع مردم  )فرداي قيامت ( با آن روبه رو است، 

مرتفع سازد« )حر عاملي، 1412ق، ج11، ص430(.
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ص316ـ317(، براي خانواده و نزديکان هديه بياورد و براي سفر، وليمه بدهد )شيخ صدوق، 

1404ق، ج3، ص402(. همــه اين توصيه ها زائر را تربيــت مي کند تا محبت و مهرورزي با 

هم نوعان خود را در اجتماع بياموزد.

2. ترويج دگردوستي  

يکي از آموزه هاي اجتماعي زيارت، نوع دوستي و دگردوستي است. زائر با تحمل مشکالت، 

خود را به محضر انسان هاي برگزيده پروردگار مي رساند و عشق و محبت خود را به ساحت 

آن ولّي خدا ابراز مي دارد. اين عمل باالترين درجه از نوع دوستي است. 

اريکسون،1 روان شــناس اجتماعي، به هشت مرحله رشد براي انسان قائل است و مرحله 

ششم رشد را مرحله احساس تعلق )صميميت( مي داند. او معتقد است انسان، بعد از پشت سر 

گذاشتن بحران هويت، به مرحله صميميت مي رسد و به برقراري روابط صميمي و صحيح با 

ديگر افراد، تمايل پيدا مي کند )جمعي از نويسندگان، 1374، ج2، ص783(.

عالمان اخالق براي دگردوستي، چهار شکل مختلف تصوير کرده اند:            

يک ـ در بعضي موارد محبت انســان به ديگري و دوست داشتن او به خاطر ذات محبوب 

اســت، نه به اين دليل که اين محبت، راهي براي رســيدن به محبوب است. چون خود او را 

دوست داشــتني و صاحب جمال و کمال مي يابد و از مشاهده او لذت مي برد، او را دوست 

دارد. گاهي نيز اين قبيل دوســتي به دليل نوعي همگوني دروني و مخفي است؛ بدون اينکه 

زيبايي و کمالي در ميان باشد. کشف اسرار پنهان اين قبيل دوستي ها خارج از توان انسان هاي 

معمولي است. امام صادق7 درباره اين نوع دوستي ها مي فرمايد: 

ْيُل َفَم َتَعاَرَف ِمنَْها اْئَتَلَف َو َما َتنَاَكَر ِمنَْها  اْلَْرَواُح  ُجنُوٌد ُمَنََّدٌة َتْلَتِقي َفَتَتَشامُّ َكَم َتَتَشامُّ اْلَ

اْخَتَلَف )کوفي اهوازي، ص395(.

1. Erik Homburger Erikson.
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 ارواح، سپاهياني فراهم آمده هستند؛ با هم مالقات مي کنند و يکديگر را مي بويند؛ همان طور 

که اسب ها هنگام برخورد با هم، يکديگر را مي بويند. آنها که يکديگر را بشناسند، با هم انس 

مي گيرند و آنها که همديگر را نشناسند، از هم جدا مي شوند. 

اين گونه دگردوستي از نوِع دوستي براي خداوند نيست. البته به خودي خود هم نکوهيده 

نيست. بلکه يکي از خواهش هاي نفساني انسان است که اگر وسيله و مقدمه براي رسيدن به 

هدفي مذموم باشد، خود نيز نکوهيده و رذيلت خواهد بود. 

دوـ دگردوستي و محبت به ديگري وسيله و ابزاري براي رسيدن به محبوبي قرار گيرد که 
براي او منافع دنيوي دارد؛ زيرا انســان به وسايل و ابزاري که او را به محبوب مي رساند ـ از 
اين جهت که مقدمه رســيدن او به محبوب است ـ عشق مي ورزد. بديهي است که اين قبيل 

دوستي ها نيز محبت براي خدا به شمار نمي آيد. 

ســه ـ دوست داشتن ديگري وسيله اي باشد که او را به هدفي برساند که آن هدف براي او 
فوايد و آثار مثبت اخروي دارد؛ مانند محبتي که ســالک راه حق به استاد و مرشد خود دارد؛ 
زيرا هدف او تحصيل ســعادت اخروي اســت و معلم، وسيله اي است که او را به اين هدف 

راهنمايي مي کند. 

چهارـ محبت به ديگران فقط براي خداوند، نه از آن رو که از علم يا عمل او بهرمند شود 
يا او را وسيله رسيدن به هدف ديگري قرار دهد؛ بلکه به دليل آنکه او با خداوند نسبتي دارد؛ 
نســبتي عام مانند اينکه بنده اي از بندگان خداوند اســت يا نسبتي خاص از قبيل اينکه او از 
مقربان درگاه الهي و از دوســتان واقعي خداوند و خدمتگزاران در راه خداست. امام صادق7 

درباره اين گونه دوستي ها مي فرمايد: 

َو َلْو َأنَّ ُمْؤِمناً َجاَء إَِل َمْســِجٍد فِيِه ُأَناٌس َكثرٌِي َلْيَس فِيِهْم إِلَّ ُمْؤِمٌن َواِحٌد َلَاَلْت ُروُحُه إَِل 

َذلَِك اْلُْؤِمِن َحتَّي َيْلَِس إَِلْيِه )همانجا(.

اگر انسان مؤمني به سوي مسجدي رود که در آن انسان هاي زيادي هستند، ولي تنها 
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يک مؤمن در ميان آنها هســت، روح آن فرد مؤمن به سوي مؤمن ساکن در مسجد 

تمايل پيدا مي کند تا در کنار او بنشيند. 

از آثار چنين محبتي اين اســت که محبت از محبوب به هر آنچه با او در ارتباط اســت، 

سرايت مي کند و همه امور مرتبط با او ارزش پيدا مي کند و براي محب دوست داشتني مي شود 

)نراقي، 1366، ج3، ص184 ـ 187(.

زيارت معصومين: و ابراز دوســتي به آنها بايد از نوع چهارم باشــد. البته مراحل قبل 

هم ممدوح و پســنديده اســت؛ ولي زائر، بايد پيامبر9 و خاندان پاک و مطهر او را به خاطر 

نســبت خاصي که با خدا دارند و از مقربان در گاه خدايند، دوســت بــدارد. در زيارت آل 

يِت  َخالَِصٌة َلُكم « )ابن مشهدي، 1419ق،  يس اين گونه عرض ارادت و دوســتي مي شــود: »َمَودَّ

ص571(؛ »دوستي من براي شما خالص و بدون هيچ انگيزه غير الهي است«. 

در زيارت عاشــورا، محبت ما به اهل  بيت: از خود اهل بيت فراتر مي رود و به کساني که 
دوستدار اهل  بيت: اند و اهل  بيت نيز آنها را دوست دارند، نيز سرايت مي کند: »إن سلم  لن  
ســالكم و ول لن والكم« )امام حسن عسکري، 1409ق، ص376( يا چنين آمده است: »سلم  

لن  سالهم، مب لن أحبهم« )مجلسي، 1403ق، ج98، ص295(.

زيارت با فراهم آوردن زمينه انس و الفت اجتماعي الهي، محبت اولياي الهي را در دل 

زائر پرورش مي دهد و اين محبت، به محبت خدا و بندگان منجر مي شــود. »و من  أحبكم  

فقد أحب الل ، و من والكم فقد وال الل« )شــيخ صدوق، 1404ق، ج2، ص613(؛ »کسي که 

شما را دوست بدارد، خدا را دوست داشته، و کسي که واليت شما را بپذيرد، واليت خدا 

را پذيرفته است«. 

انســان به صورت فطري و نه به دليل جذب ســود يا دفع ضرر، انس و الفت با ديگران را 

دوست دارد و افراد به صورت طبيعي به يکديگر گرايش دارند و از دوست داشتن ديگران لذت 

مي برند. از ديدگاه مزلو، روان شناس انسانگرا، اين دوستي، يکي از نيازهاي اوليه انسان است. 
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در هرم نيازهاي مزلو، دگردوســتي سومين نياز انسان است )شولتس، 1385ش، ص121ـ124؛ 

بي ريا و جمعي از نويسندگان، 1374ش، ح2، ص975؛ رضائيان، 1391، ص104(. 

حضور در اماکن زيارتي موجب انس با ديگران مي شــود. به مجرد اينکه دو يا چند نفر با 

هم مي پيوندند و وجه مشــترکي پيدا مي کنندـ  مثاًل با يکديگر همسفر مي شوندـ  با هم انس 

مي گيرند و همديگر را دوست مي دارند. به همين دليل در اسالم بر نمازهاي جماعت، جمعه، 

عيد فطر و قربان، و حج و زيارت، تأکيد بســياري شده است. اين نوع اجتماعات تاحدودي 

موجب مي شــود مردم بــه اطاعت خدا خو بگيرند و اوامر و نواهي خــدا براي آنها اولويت 

پيدا کند و عماًل آنها را بر خواســته هاي خود ترجيح دهند و به تدريج صفات نيکو، از جمله 

دگردوستي را در خود تقويت کنند )نراقي، 1366، ج3، ص143 ـ 144(.

3. پااليش، انتقال و ارتقاي آداب اجتماعي 

رفتــن به زيارت اولياي خدا و قرار گرفتن در فضاي نورانــي حرم آنان و در جمع مردم 

باعث يادگيري شــيوه صحيح تعامل با ديگران و تربيت اجتماعي مي شود. يکي از مهم ترين 

منابع يادگيري انسان، آموزش اجتماعي است. بنا بر نظريه يادگيري اجتماعي1 بندورا،2 عوامل 

کنترل کننده رفتار انسان، نه نيروهاي دروني است و نه محرک هاي محيطي؛ بلکه کارکردهاي 

روان شناختي بر حسب تعاملي دوجانبه بين شخص و عوامل تعيين کننده محيطي، تبيين کننده 

رفتار انسان هستند )سيف، 1377، ص311؛ کديور، 1387، ص128(. 

در اين نظريه، عمده ترين نوع يادگيري از راه مشــاهده اســت. در اين نوع يادگيري ـ بر 

خالف يادگيري از راه شــرطي شدن ـ تقويت و پاداش، موجب يادگيري نمي شود؛ بلکه ياد 

گرفتن از طريق مجاورت صورت مي گيرد. وقتي فرد در محيطي قرار مي گيرد و رفتار ديگران 

1. social learning theory.
2. Bandura.
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را مشاهده مي کند، تصويرهايي از آن رفتار در ذهن او باقي مي ماند و هنگامي که در موقعيت 
مشــابه قرار مي گيرد، آن تصويرها را از حافظه بازيابي کرده، همان رفتار را تکرار مي کند. بر 
اســاس اين نظريه، نقش پاداش و تشــويق صرفًا کمک به عملکرد يادگيرنده است )سيف، 

1377ش، ص314(.

به اعتقاد روان شناســان يادگيري مشاهده اي، اگر ما قادر نبوديم که در محيط اجتماعي مان، 
از طريق مشــاهده رفتار و اعمال ديگران، به يادگيري بپردازيم، زندگي مان مختل مي شد. در 
چنين حالتي، بايد وقت و نيروي زيادي را براي کسب دانش، مهارت ها، و نگرش هاي مختلف 
صرف مي کرديم و چه بسا در اين کار با اشتباهات زيادي رو به رو مي شديم. اما خوشبختانه 
ما مقدار زيادي از دانش ها، مهارت ها، و ساير يادگيري هايمان را از راه مشاهده رفتار ديگران 

کسب مي کنيم )همانجا(.

در منابع ديني براي زيارت اماکن مقدس يا اولياي الهي، آداب ويژه اي توصيه شــده است؛ 
از جمله غســل زيارت کردن )شيخ صدوق، 1404، ج2، ص609(، لباس تميز و پاکيزه پوشيدن، 
خود را خوش بو کردن، با وقار و سکينه راه رفتن )مجلسي، ص515(، هنگام ورود به حرم، اذن 
دخول خواندن )شــيخ صدوق، 1404ق، ج2، ص609( و ... . اين آداب، هم براي زائر آموزنده 
است و هم براي کساني که آن را مشاهده مي کنند. اين آداب به زائر مي آموزد که بايد بهداشت 
عمومي و نظافت را در اجتماع رعايت کرد و در اجتماع با تکبر و غرور راه نرفت؛ همان طور 

ََّ ال ُيِبُّ ُكَّ   إِنَّ اهلل
ً
ْرِض َمرَحا

َ ْ
که لقمان حکيم به فرزندش ســفارش مي کند: )َو ال َتْمِش ِف ال

ُخور( )لقمان: 18(؛ »با تکبر و غرور روي زمين راه مرو که خداوند هيچ متکبر فخرفروشي 
َ
ُمْتاٍل ف

را دوست ندارد«. 

زيارت بــه زائر مي آموزد نبايد بــدون اذن حتي به مکان هايي که تصور مي شــود اماکن 
عمومي اند، وارد شــد. رعايت اين آداب از سوي خود زائر و مشاهده آن در رفتار زائراني که 

خود را به رعايت اين آداب مقيد مي بينند، بر اساس »نظريه يادگيري اجتماعي« آموزش دهنده 

آداب اجتماعي است.
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يکــي از آداب اجتماعي که در همه فرهنگ ها پذيرفته اســت و اهميت زيادي به آن داده 

مي شود، سالم کردن است. قرآن کريم مي فرمايد اگر بر کسي يا محلي وارد شديد، اولين ادب 

اجتماعي که بايد رعايت کنيد، سالم کردن به اهل آن است: 

ُموا َع  
ِّ
نُِســوا َو تَُســل

ْ
 َغرْيَ ُبُيوتُِكْم َحتَّ تَْسَتأ

ً
وا ُبُيوتا

ُ
يَن آَمُنوا ال تَْدُخل

َّ
يَُّها ال

َ
}يا أ

ُرون{ )نور: 27(.
َّ
ُكْم تََذك

َّ
َعل

َ
ُكْم ل

َ
ْهلِها ذلُِكْم َخرْيٌ ل

َ
أ

اي کســاني که ايمان آورده ايد، در خانه هايي غير از خانه خود وارد نشويد، تا اجازه 

بگيريد و بر اهل آن خانه سالم کنيد. اين براي شما بهتر است. شايد متذکر شويد.

رعايت اين ادب اجتماعي تا آنجا اهميت دارد که قرآن کريم مي فرمايد اگر کســي داخل 

خانه نبود به خودتان از جانب پروردگار سالم کنيد: 

}َفإِذا َدَخْلُتْم ُبُيوتاً َفَسلُِّموا َعل  َأْنُفِسُكْم َتِيًَّة ِمْن ِعنِْد اللَِّ ُمباَرَكًة َطيَِّبة{ )نور: 61(.

و هنگامي که داخل خانه اي شــديد، بر خويشتن سالم کنيد؛ سالم و تحيتي از سوي 

خداوند؛ سالمي پربرکت و پاکيزه.

در زيارت معصومين: اين ادب به طور غير مستقيم به زائر آموزش داده مي شود؛ چراکه 

زيارتنامه آنان با سالم بر اولياي مقرب خدا و مزور آغاز مي شود. 

اَر َقْبِ اْبنِ  َنبِيِّ  ــَلُم َعَلْيُكْم َيا َمَلئَِكَة الل َو ُزوَّ تِِه السَّ َة الل َو اْبَن ُحجَّ ــَلُم َعَلْيَك َيا ُحجَّ السَّ

الل ... )کليني، 1375ش، ج9، ص309(.

 سالم بر تو اي حجت خدا و اي پسر حجت خدا، سالم بر شما اي مالئکه خدا و زائران 

فرزند رسول خدا. 

در زيارت مي آموزيم که قدردان زحمات ديگران باشيم. از اين رو ابتدا به پيامبران گذشته 

سالم مي کنيم. آن گاه به رسول گرامي اسالم9 و ائمه معصومين: سالم مي دهيم: 

ــَلمُ  َعَل  آَدمَ  َصْفَوةِ الل َو ُنوٍح َنبِيِّ الل َو إِْبَراِهيَم َخلِيِل الل َو ُموَس َكلِيِم الل َو ِعيَس  السَّ
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نَي َو  اِلِ ــَهداِء َو الصَّ يِقنَي َو النَّبِيِّنيَ  َو الشُّ دِّ ٍد َحبِيِب الل َو َمْن َبْينَُهْم ِمَن الصِّ ُروِح الل َو ُمَمَّ

َحُسَن ُأولئَِك َرفِيقا... )مجلسي، 1403ق، ج97، ص306(.

افرادي که با فرهنگ زيارت آشنا هستند، وقتي مقابل حرم مي رسند، ناخودآگاه مي ايستند 

و ادب مي کنند. همچنين هنگام خروج از حرم، به مزور پشــت نمي کنند. اين رفتار اجتماعي 

جزئي از شخصيت و شيوه رفتاري آنها شده است.

 زيارت، شيوه گفت وگو در محضر انسان هاي بزرگ و نحوه تقاضا کردن از آنها را به زائر 

مي آمــوزد و او را براي حضور در ديگر عرصه هــاي اجتماعي تربيت مي کند. هنگام زيارت 

و حضور در حرم معصومين: ســفارش شده به آهستگي سخن بگوييد و زيارتنامه را آهسته 

بخوانيد و صدايتان را بلند نکنيد. اين توصيه در ســفارش قرآن کريم به مسلمانان ريشه دارد 

که مي فرمايد: 

َقْول ...{ 
ْ
ُ بِال

َ
َْهُروا ل ْوَق َصْوِت الَِّبِّ َو ال تَ

َ
ْصواتَُكْم ف

َ
يَن آَمُنوا ال تَْرَفُعوا أ

َّ
يَُّها ال

َ
}يا أ

)حجرات: 2(.

اي کساني که ايمان آورده ايد، صداي خود را از صداي پيامبر باالتر نبريد و در برابر 

او بلند سخن مگوييد.

کســي که تربيت يافته مکتب زيارت اســت، خود را مقيد مي داند، آداب اجتماعي را در 

همــه موقعيت ها رعايــت کند و صداي خود را بي جهت باال نبرد؛ زيــرا اين عمل را دور از 

ُضْض ِمْن 
ْ
ادب مي داند. قرآن کريم، از قول لقمان، اين رفتار ناپسند را تقبيح کرده است: }َو اغ

َصْوتَِك...{ )لقمان: 19(؛ »از صداي خود بکاه )و هرگز فرياد مزن(«. 

همچنين زيارت بر شــکل گيري شخصيت اجتماعي تأثيرگذار است. شخصيت هر فرد از 

پديده هاي فرهنگي بســياري اثر مي پذيرد و تأثير اين پديده ها به صورتي در عواطف و رفتار 

اجتماعي وي متجلي مي شود. هر فرد از آغاز کودکي همان شيوه هايي را برمي گزيند که فرهنگ 

جامعه او ايجاب مي کند. انسان ناگزير است انتخاب ها و ساليق شخصي خود را با قيد و بند 
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آداب و رســوم و خواستهاي فرهنگ جامعه خويش مهار کند تا بتواند چون عضوي سالم و 

مقبول در جامعه زندگي کند. 

وقتــي پيروان اهــل  بيت، فرزندان خود را از خردســالي با حرم ائمه: آشــنا مي کنند، 

شــخصيت اجتماعي او را در معرفي تأثير فرهنگ و آداب حاکم بر آن فضا قرار مي دهند. در 

نتيجه انگيزههاي رواني و ساليق زيستي وي با ارزشها و معيارهاي فرهنگي آن محيط، منطبق 

مي شود. شخصيت متعادل وقتي حاصل ميشود که کششهاي شخص با انتظارات جمعي توافق 

يابد. در طي تکوين شخصيت بر حسب فرهنگي که شخص به آن تعلق دارد، بسياري از اميال 

سرکوب مي شود )ستوده، 1385، ص81 ـ 82(.

4. آشنايي با هويت فرهنگي و تمدني 

زيارت بارگاه پيامبر اکرم9 و ائمه معصومين: زمينه ارتباط زائر را با ريشه هاي فرهنگ 

و تمدن اســالمي فراهم مي کند. او مي تواند ريشه هاي تاريخي پيدايش فرهنگ و تمدن ديني 

خود را بشناســد و از ويژگي هاي بارز و برجســته تمدن اســالمي آگاه شود؛ شخصيت هاي 

تمدن ساز را بهتر بشناسد و از جايگاه تمدن خود بين تمدن هاي ديگر شناخت دقيق تري پيدا 

کند. شواهد تجربي حکايت از آن دارد که مراسم مذهبي در شکل گيري هويت ديني و تمدني 

تأثير بسزايي دارد )دوران، 1383، ص117(.

زائري كه بر مزار رسول خدا9 يا يکي از ائمه معصوم: حاضر مي شود يا بر آستان پاك 

پيشواي شهيدي بوسه مي زند و سالم مي دهد، با گذشته فرهنگي و ميراث فكري و ريشه هاي 

معنوي خويش تجديد پيمان مي کند؛ با کساني که فرهنگ ديني، مذهبي و اعتقادي او را پايه 

گذاشته اند و براي ترويج آن کوشيده و در راه موفقيت آن، خون خود را نثار کرده اند. 

همان طور که بازديد از مراکز تاريخي ملت ها انسان را با فرهنگ و تمدن آنها آشنا مي کند، 

زيارت مشــاهد کساني که انســان با آنها رابطه و علقه مذهبي دارد و به آنها عشق مي ورزد، 
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باعث احســاس هويت براي زائر مي شود؛ به گونه اي که از شيوه زندگي، اعتقادات و تفکرات 

خود احساس رضايتمندي  کند. 

همچنان كه انتساب به پدر خوش نام و نياكان شريف، انسان را از غلتيدن در دامان بدنامي و 

هتاكي و هرزگي، تا حدود زيادي حفظ مي کند و عامل كنترل حركات و رفتار است، انتساب 

به دودمان پيامبر9 و اهل بيت عصمت: و شهيدان راه خدا نيز چنين نقشي دارد.

امام سجاد7 به شبلي مي فرمايد: 

ْيَت بَِصَلةِ إِْبَراِهيمَ 7 )نوري، 1408ق، ج10،  ْيَت فِيِه َرْكَعَتنْيِ َنَوْيَت َأنََّك َصلَّ َفِحنَي َصلَّ
ص168(.

آيا وقتي که پشــت مقام ابراهيــم دو رکعت نماز طواف خوانــدي، قصد کردي 

ابراهيم گونه نماز بخواني؟ 

امام سجاد7 در اين بخش از سخن خود شبلي را متوجه تمدن توحيدي مي سازد. توجه 

پيدا کردن زائر به ابراهيم7 و شيوه بندگي او، يعني نماز، توجه به تمدن و فرهنگ غني حج 

و پايه گذار اين تمدن بزرگ )ابراهيم7( است )احمدي، 1390، ص81(.

زائران مسلمان از سراسر جهان براي زيارت پيامبر9 و خاندان او به مدينه مشرف مي شوند؛ 

از مليت هاي مختلف و فراتر از همه مرزهاي اعتباري در کنار يکديگر جمع مي شوند و بدون 

توجه به تفاوت هاي فردي، اجتماعي، مليتي و فرهنگي، با ريشه اسالمي خود، يعني پيامبر9، 

ارتباط معنوي پيدا مي کنند. اين حقيقت در عالم تشيع بروز و ظهور بيشتري دارد؛ زيرا شيعيان 

با بهره گيري از زيارتنامه هايي که از زبان معصوم صادر شده است، با شخصيت هاي تمدن ساز 

اسالم و متون و محتواي فرهنگ صادر شده از زبان آنان آشنا مي شود. 

غالب زيارتنامه ها ابتدا به معرفي شخصيت مزور اشاره دارد. در زيارت امام حسين7 در 

اول ماه رجب اين  گونه امام حسين7 زيارت مي شود:
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لُم َعَلْيَك َيا ْبَن َسيِِّد  لُم َعَلْيَك َيا ْبَن خاَتِم النَّبِيِّنَي، السَّ لُم َعَلْيَك َيا ْبَن َرُسوِل الل، السَّ السَّ

لُم َعَلْيَك  لُم َعَلْيَك يا َأَبا َعْبِدالل، السَّ لمُ  َعَلْيَك  َيا ْبنَ  َسيِِّد اْلَوِصيِّنيَ ، السَّ اْلُْرَســلنَِي، السَّ

لُم َعَلْيَك يا ْبَن فاطَِمَة َسيَِّدةِ نِساِء اْلعاَلنَِي )ابن طاووس، 1414ق،  ، السَّ يا ُحَسنْيَ ْبَن َعِلٍّ
ج3، ص341(.

اين عبارات، مفاخر اســالم را معرفي مي کند و شــخصيت مزور را به طور نســبي به زائر 

مي شناســاند. بخش هاي ديگر زيارتنامه ها به نقش سياسي، اجتماعي، ديني و فرهنگي مزور 

اشــاره مي کند. در غالب زيارتنامه ها نقش ائمه معصومين: و امامزادگان در احياي معارف 

ديني اين گونه بيان شده است: 

َبْعَت  َكاَة َو َأَمْرَت بِاْلَْعُروِف َو َنَْيَت َعِن اْلُنَْكِر َو اتَّ َلَة َو آَتْيَت الزَّ َأْشــَهُد َأنََّك  َقْد َأَقْمَت  الصَّ

ِة َو َتَلْوَت اْلكَِتاَب  َحقَّ تِلَوتِهِ  َو َجاَهْدَت  ِف اللِ َحقَّ ِجهادِِه  َو َدَعْوَت  ُسوَل َو َنَصْحَت لِْلُمَّ الرَّ

َسنَِة َحتَّي َأَتاَك اْلَيِقني )کليني، 1375ش، ج9، ص297(. ْكَمِة َو اْلَْوِعَظِة اْلَ إَِل َسبِيلِهِ  بِاْلِ

گواهي مي دهم که به راســتي تو نماز را برپا داشتي و زکات دادي و امر به معروف 

کردي و نهي از منکر نمودي و از رسول خدا تبعيت کردي و براي امت اسالم، ناصح 

و خيرخواه بودي و کتاب خدا را شايســته تالوت کردي و در راه خدا به حق، جهاد 

کردي و مردم را با حکمت و ســخنان نيک به سوي راه حق دعوت کردي، تا اينکه 

به مقام يقين رسيدي. 

در ايــن بخش هاي زيارتنامه ها به نقش معصومين در احيا و ترويج فرهنگ اســالم 

اشاره مي شود. 

فرهنگ زيارت سبب شده که نام امامان و امامزادگان فراموش نشود و در تاريخ زنده بمانند. 

اما در ساير مذاهب اســالمي، که کمتر به زيارت اهميت مي دهند، از شخصيت هاي مؤثر در 

فرهنگ و تمدن آنها نام و اثر اجتماعي کمتري باقي مانده است. 
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5. کنترل و تغيير رفتارهاي اجتماعي

انسان يا بر اساس طبع خود يا براي رفع نيازهايش به اجتماعي زيستن روي مي آورد. همان  

طور که تعامالت اجتماعي مي تواند در ايجاد رفتارهاي خوب يا بد مؤثر باشد، متقاباًل محيط 
اجتماعي نيز مي تواند با ايفاي نقش نظارتي و کنترلي، در رفتار افراد تعديل و تغيير ايجاد کند. 

پژوهش هاي مختلف نشــان مي دهند که مذهب نه تنها براي افراد حمايت اجتماعي فراهم 
مي کنــد، بلکه به منزله عامل مهار اجتماعي نيز مطرح اســت. يکي از جامعه شناســان به نام 
»گورســاچ« معتقد است: »کســاني که مذهبي ترند، از آن جهت که مذهب چهارچوبي براي 
حمايــت اجتماعي از آنها فراهــم مي کند، کمتر گرفتار ناهنجاري هاي اجتماعي مي شــوند« 

)احمدي، 1390، ص160(.

بر اساس برخي پژوهش ها مؤلفه هاي ديني مانند نماز، روزه، ماه رمضان، حج و زيارت و...، 
نقش مهمي در پيشگيري از جرم و جنايت و ديگر ناهنجاري هاي اجتماعي دارد. 

کونيگ1 )1994م( در بررســي ارتباط مذهب با سالمت رواني و دوري از ناهنجاري هاي 
اجتماعي، ثابت کرد که مذهب براي افراد در برابر عوامل مخرب و زيان آور محيطي، ســپري 
دفاعي ايجاد مي کند. وي با بررســي نوشته هاي متون مذهبي مسيحي و يهودي اظهار مي دارد 
که احاديث و عقايد و رسوم مذهبي، سلسله گسترده اي از آثار مثبت، خوب و استحکام بخش 

روان شناختي در افراد بزرگسال ايجاد مي کند. 

کونيگ )1998م( با تحقيقي ميداني، نقش مقابله هاي مذهبي و ميزان تأثيرگذاري مســائل 
عبــادي را در گروهــي 455 نفره مطالعه کرد و اين نتايج را به دســت آورد: 42 درصد افراد 
تصريح کردند که يک يا چند عامل مذهبي، آنان را در زندگي به طور کل، کمک کرده اســت. 
73 در صــد اظهار کردند کــه از مذهب و اعمال مذهبي، به عنوان برنامه اي براي مقابله، بهره 

مي گيرند )پناهي، 1390، ص160(.

1.Koenig , h.g.
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موريس دبس1 )1983م( با بررسي تأثير زيارت مکان هاي مقدس بر رفتار انسان به اين نتيجه 
دســت يافت که جّو مذهبي موجود در اين مکان ها، با ايجاد اميدواري و تقويت ايمان افراد، 
موجب کاهش رفتارهاي مشکل آفرين مي شود )پناهي، 1390، ص160(. فضاي روان شناختي 
اين اماکن مقدس با ديگر فضاها متفاوت است و اين تفاوت ها بر رفتارها و عکس العمل هاي 

افراد، تأثير مي گذارد )احمدي، 1390، ص160(.

بنابراين در تبيين روان شناختي نقش زيارت در تغيير و کنترل رفتار مي توان گفت آموزه هاي 
ديني، مانند زيارت، که تأثيرشــان دروني است، در مقايسه با عوامل بيروني، قدرت بازدارندگي 

بيشتري دارند. 

تبيين روان شناختي ديگري که مي توان از زيارت و نقش آن در کاهش ناهنجاري هاي اجتماعي 
و فردي داشت، اين است که انسان نيازمند احترام است و اين نياز، در هرم نيازهاي مزلو، اهميت 
ويژه اي دارد. برآورده شدن اين نياز، هم احترام ديگران را مي طلبد و هم احترام فرد را به خودش؛ 
چون او از نقاط قوت و ضعف خود، شناخت واقع بينانه تري دارد که او را ناگزير مي کند تا همواره 
براي ايجاد نوعي ارزشيابي ثابت و استوار و معمواًل مثبت از خود، بکوشد و خود را نيازمند پايدار 

ماندن اين ارزشيابي، هم در نگاه خود و هم در نگاه ديگران، ببيند. 

در فرهنگ ديني، زيارت خانه خدا و قبور رســول خدا9 و خاندان مطهر او ارزش ديني و 
اخالقي بسياري دارد، و منسوب شدن به آن ذوات پاک، ارزش اجتماعي ويژه اي را براي فرد 
به همراه مي آورد و افرادي را که به زيارت اين اماکن مشرف مي شوند، با عناوين خاص مانند 
حاجي، کرباليي و مشــهدي خطاب مي کنند و احترام و منزلت خاصي براي آنان قائل اند. در 
واقع زائر از کرامت و عزت برخوردار مي شود و اين امر مايه ايمن سازي و بازدارندگي فرد در 

مقابل ناهنجاري هاي فردي و اجتماعي مي شود )افروز، شماره49، ص27(.

در منابع اســالمي به نقش مؤلفه هاي ديني در بازداري انســان از ناهنجاري هاي فردي و 
اجتماعي اشاره شده است. قرآن کريم درباره نماز مي فرمايد: 

1.Maurice Debesse . 
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َفْحشــاءِ َو 
ْ
الَة َتْنيه  َعِن ال الَة إِنَّ الصَّ قِِم الصَّ

َ
ِكتاِب َو أ

ْ
َْك ِمَن ال وِحَ إِلَ

ُ
}و اتُْل ما أ

ِر{ )عنکبوت: 45(.
َ
ُمْنك

ْ
ال

و آنچه را از کتاب ]آســماني[ به تو وحي شده است؛ تالوت کن و نماز را بر پا دار 
که نماز، ]انسان را[ از زشتي ها و اعمال ناپسند باز مي دارد.

زيارت اولياي خدا نيز مانند نماز و ياد خدا انســان را از زشتي ها باز مي دارد و شخصيت 
انسان را متحول مي کند. 

در دعاي بعد از زيارت مطلقه امام حسين7 از خداوند اين گونه تقاضا داريم: 

ُنوِب َو  َّْن َينَْقلُِب ِمْن ِزَياَرةِ َمَشــاِهِد َأِحبَّائَِك  ُمنِْجحاً َقِد اْسَتْوَجَب ُغْفَراَن الذُّ َو اْجَعْلنِي ِم
َسْتَ اْلُعُيوِب َو َكْشَف اْلُكُروِب إِنََّك  َأْهُل التَّْقوي  َو َأْهُل اْلَْغِفَرة )مجلسي، 1403ق، ج98، 

ص219؛ ابن مشهدي، 1419ق، ص164(.

مرا از کســاني قرار ده که از زيارت مشاهد دوســتانت بازمي گردند، در حالي که 
رستگاري يافته، مستحق بخشش گناهان و پوشاندن عيب ها مي شوند و سختي هاي آنان 

گشايش مي يابد، و تو اهل تقوا و بخشش هستي. 

در زيارت امام کاظم و امام جواد8 از خداوند مي خواهيم تا با بهترين حال، يعني رستگار 
شده، در سالمت روح و روان و راه يافته به سوي زندگي عزت آفرين از حضور مزور برگرديم: 
َّْن َينَْقلُِب  ُمْفلِحًا ُمنِْجحًا َغانًِم، ُمَعافًا َغنِّيًا، َفائِزًا بِِرْضَواِن اللِ َو َفْضلِِه َو كَِفاَيتِِه، بَِأْفَضِل َما  »َو َجَعَلنِــي ِم

بِّيُكْم َو ِشيَعتُِكم« )مجلسي، 1403ق، ج99، ص24(. اِرُكْم َو َمَوالِيُكْم، َو ُمِ َينَْقلُِب بِِه َأَحٌد ِمْن ُزوَّ

6. پرورش روح جمعي

انسان، افزون بر هويت فردي و شخصي، داراي هويت و رسالتي جمعي است و بخشي از 
شخصيت  خويش را به وسيله تعامل با ساير انسان ها در جامعه  کسب مي کند )فرهنگي، 1374، 

ج2، ص107(. پرورش روح جمعي در افراد نيز يکي از اهداف تربيت تلقي  مي شود؛ به  طوري 

که ايجاد روح جمعي و احســاس مسئوليت در برابر جامعه مســلمين ، مي تواند راه را براي 

رسيدن انسان به رشد و کمال مورد نظر هموار سازد. 
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در روايات به  مواردي از قبيل کمک به همســفران، حســن خلق، عفو، کظم غيظ، حلم، 
مدارا و ســازگاري، نرمي، تواضع و مشــورت با آنان توصيه شده است که  اينها و مواردي 
از اين دســت، بيانگر اهميت اين موارد و نيز توجه فــراوان ائمه: به پرورش روح جمعي 
در مؤمنان اســت؛ به ويژه سفر هاي زيارتي مانند حج و زيارت عتبات عاليات که به صورت 
جمعي انجام مي شود؛ چه اينکه جامعه شناسان با پژوهش هاي فراوان به اين نتيجه رسيده اند 
که ســازگاري اعضاي گروه، بر دامنه همکاري آنان و يگانگي گروهي مي افزايد )نيم کوف، 

1380، ص158 ـ 160(.

به منظور اينکه محيط جمعي مطلوب و مناسب براي تربيت افراد صالح و مؤمن، ايجاد شود 
و در نتيجه طي طريق به سوي رشد و کمال مطلوب امکان پذير گردد، احساس مسئوليت همه 
در برابر مسائل و مشــکالت جمع، ضروري است . ائمه: در مقاطع مختلف بر اين مسئله 

مهم تأکيد کرده اند.

امام صادق7 در حديثي سفارش هاي لقمان را براي فرزندش، چنين بيان فرموده است:

هنگامي که با جمعي مسافرت کردي، در کار خود با آنان مشورت کن؛ در برخورد با آنان 
متبســم باش؛ از خوراکي هاي همراه خود به آنــان ببخش؛ اگر تو را به چيزي دعوت کردند، 
بپذيــر؛ اگر از تو درخواســت کمک کردند، به آنها کمک کن؛ اگر تو را بر امر حقي شــاهد 
گرفتند، براي آنان شــاهد شو؛ هنگامي که با تو مشورت کردند، در ارائه نظر صواب، کوشش 

کن )کليني، 1375ش، ج8، ص348؛ برقي، 1326ش، ج2، ص375(.

اين توصيــه اخالقي اجتماعي به رعايت روابط اجتماعي در ســفر و نقش آن در تربيت 
اجتماعي فرد اشاره شده است. تربيت اجتماعي به وجود شرايط اجتماعي مناسب و مطلوب 
بســتگي دارد. از اين رو ايجاد شرايط مطلوب يکي از وظايف مربيان و عوامل تربيتي جامعه 

است و زيارت، به عنوان يکي از عوامل تربيتي، مي تواند در ايجاد اين فضا مؤثر باشد.

از نظر ائمه: پرســتش خدا تنها به عبادت ظاهري فردي  محدود نمي شود؛ بلکه عبادات 
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واقعي آن است که به حال ديگر افراد جامعه، مفيد و نافع باشد و عابدترين مردم کسي است 
که بيشتر از بقيه به  مردم جامعه اسالمي سود برساند. 

امام صادق7 خدمت به خلق خدا و احســاس تکليف در مقابل رفع  مشکالت آنها را در 
زمره بهترين اعمال مي داند و مي فرمايد: 

َعَلْيَك  بِالنُّْصِح لل ِف َخْلِقِه؛ َفَلْن َتْلَقاُه بَِعَمٍل َأْفَضَل ِمنُْه )همانجا(.

بر تو باد که براي خدا نســبت به مخلوقش  خيرخواه باشي که هرگز خدا را به عملي 

بهتر از آن مالقات نکني.

برنامه زيارت مي تواند در ايجاد و رشــد روح جمعي نقش مؤثري داشــته باشــد. به زائر 

سفارش شده که در زيارت، براي والدين، مؤمنين، دوستان و کساني که طلب دعا کرده اند، دعا 

کند؛ چنان که در دعاي عهد مي گوييم: 

، اْلَقائَِم بَِأْمِر الل، َصَلــَواُت الل َعَلْيِه َو َعَل آَبائِِه  ــاِدَي اْلَْهِديَّ َماَم اْلَ ْغ َمْوَلَنا اْلِ ُهــمَّ َبلِّ اللَّ

َلَواِت...   الطَّاِهِريــَن، ... َعنِّي  َو َعنْ  َوالِــَديَ  َو ُوْلِدي َو إِْخَواِن وَعِن اْلُْؤِمنِــنَي ِمَن الصَّ
)ابن مشهدي، 1419ق، ص664؛ کفعمي، ص82(.

زيارت، زائر را تربيت مي کند که فقط خود را نبيند؛ بلکه به ديگران هم بينديشد و صالح 

و رســتگاري ديگران هم دغدغه فکري او باشد و همان طور که در زيارت، بهترين ها را براي 

خود از خدا طلب مي کند، براي ديگران نيز همان ها را از خدا بخواهد. 

صدقه دادن به تهيدستان و نيازمندان از ديگر آداب زيارت است )شهيد اول، 1269ق، ج2، 

ص170(؛ يعني زائر در کنار زيارت و عبادت بدني، بايد در جهت فقرزدايي از جامعه اسالمي 

تالش کند و رفع نياز هاي اوليه مسلمانان، وجهه همت او باشد. امام صادق7 فرمود: 

َو ِمْن َحقِّ اْلُْسلِِم َعَل اْلُْسلِِم َأنْ  َل َيْشَبعَ  َو َيُوُع َأُخوُه َو َل َيْرَوي َو َيْعَطُش َأُخوُه َو َل َيْلَبُس 

َو َيْعَري َأُخوُه... )کليني، 1375، ج2، ص170؛ کوفي اهوازي، ص42(.
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حق  مسلمان بر مسلمان اين است که او سير نباشد و برادرش گرسنه باشد و او سيراب، 

و برادرش تشنه، و او پوشيده، و برادرش برهنه باشد.

اين حقوق در زيارت ايجاد مي شود و اداي آنها روحيه مسئوليت پذير و اجتماعي بودن را 

در زائر تقويت مي کند، تا مؤمنان در مورد اداي حقوق متقابلي که به حکم وظيفه ديني بر عهده 

دارند، احساس مسئوليت کنند و براي دوام و استمرار حيات  طيبه جامعه اسالمي بکوشند.

7. آموزش تعظيم مفاخر ديني و آثار مقدس 

انســان ها به طور فطري پيشــوايان ديني و رجال خدمتگزار سياسي و اجتماعي را، در حال 
حياتشان، بزرگ مي شمارند و به صور مختلف به آنها اداي احترام مي كنند؛ براي آنان نکوداشت 
برپا مي کنند و به عنوان مفاخر علمي، ديني، فرهنگي و ملي به ملت خود و جهانيان معرفي شان 
مي کنند. به همين منوال، پس از مرگ آنان نيز به تعظيم و تكريم آثار آنها مي پردازند و براي اداي 
احترام و بيان محبت خود به آنها، براي آنان بناهاي يادبود مي سازند؛ تنديس يادبود نصب مي کنند؛ 

نام آنان را بر مراکز علمي، فرهنگي و خيابان ها مي گذارند و بر قبور آنها حاضر مي شوند. 

اين رفتار ها نشــان مي دهد كه تكريم انســان هاي برجســته و صاحب كمال، حتي بعد از 
مرگشــان، همچون پرستش و عبادت، در فطرت بشر ريشه دارد؛ به عبارت دقيق تر، تعظيم و 
بزرگداشــت بزرگان درگذشته، همگاني و فطري است و با انگيزه اي دروني انجام مي گيرد و 
مخصوص قوم و ملت خاصي نيست. در حقيقت، تعظيم بزرگان از بزرگداشت دين، فرهنگ، 
علم و کمال برمي خيزد؛ يعني مفاهيم واالي انســاني كه نزد همه آدميان ـ از هر نژاد و ديني 
كه باشــندـ  محترم و مقدس اســت و در سرشت انسان ريشــه دارد، باعث ساختن معابد و 

زيارتگاه ها در دنيا شده است )رکني، 1379، ص18(.

زيارت، يکي از روشن ترين روش هاي تربيت انسان ها براي تعظيم مفاخر ديني و ملي، و اماکن 

مقدس اســت؛ زيرا افراد با حضور در محل زيارتي و انجام دادن آدابي خاص همراه با خواندن 

ادعيه بر مرقد بزرگان ديني يا ملي، به تكريم انسان هاي برجسته و صاحب كمال مي پردازند. 
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حركت گروهي به  ســوي مكان هاي مقدس براي ســتايش آفريدگار و احترام گزاردن به 

اولياي خدا از انگيزه اي طبيعي و دروني ناشــي مي شود. اعتقاد به خداوند و پذيرش پيشوايان 

ديني به عنوان بزرگ ترين مصلحان بشري، و احترام به آنها و اجراي رسوم و آيين هاي مذهبي، 

اموري فطري اســت كه قبل از هر تبليغ و تعليمي، دست خلقت در نهاد آدميزاد نهاده است. 

براي يافتن دركي صحيح از واقعيت زيارت و دانستن اينكه عبادتي صرفًا اسالمي نيست، كافي 

است بدانيم كه اين سنت در همه اديان و مذاهب وجود دارد؛ اما ممکن است شكل آن و اماكن 

و اشخاصي كه زيارت مي شوند، متفاوت باشد.

يكي از آداب مهم مذهبي در مســيحيت، زيارت اماكن مقدس اســت و فلســطين، اولين 
زيارتگاه آنان بوده اســت. سپس در شــهرهاي اروپا، مقابر قديسين نيز به زيارتگاه مسيحيان 
تبديل شد. در قرون وسطا، كاروان هاي عظيمي از قلب اروپا براي زيارت بيت المقدس به راه 
مي افتادند كه با مشــكالت و سختي هاي بسيار، مسافت زيادي را طي مي كردند تا خود را به 

اورشليم برسانند )روزنامه قدس، 82/11/15(. 

بيت المقدس براي يهوديان، مسيحيان و مسلمانان، مقدس، و زيارتگاه است. از زيارتگاه هاي 
مســلمانان در اين شــهر مي توان به قبة الصخره و مسجداالقصي اشــاره کرد. ديوار ندبه نزد 
يهوديان، مقدس است و مسيحيان، مخصوصًا كليساي قبر مقدس را تقديس مي كنند. كليساها 
و زيارتگاه هاي زيادي در اورشــليم وجود دارد كه هر يك، يادگار يكي از قديسان يا يکي از 

حوادث مذكور در كتاب مقدس است.

سابقه اورشليم دست کم به پانزده قرن پيش از ميالد بازمي گردد. قدمت اين زيارتگاه، تا حد 

زيادي گستره زيارت را در بعد زمان، آشكار مي  کند.

اگر دقيقًا به فلســفه زيارت مقابر مهم و اماكن مقــدس در دنيا توجه كنيم، درمي يابيم كه 

هم اكنــون نيز دنياي به اصطالح متمدن، نه تنها خود را از زيارت بي نياز نمي داند، بلكه فطرتًا 

تعظيم قبور و اماکن مقدس را براي ارضاي غريزه دروني، ضروري مي داند.
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حقيقت زيارت در اســالم، چه در حيات مزور و چه در ممات او، با انگيزه مقدس انجام 

مي گيرد. زيارت در اســالم فقط يک ديدار نيســت؛ بلکه تربيت شيوه عشق ورزيدن است. 

جايگاه معنوي مزور است که زائر را به سوي مزور مي کشاند. 

عشــق به رسول خدا9، اويس قرني را وا داشت تا براي زيارت به مدينه سفر کند. چون 

به مدينه رسيد، آن حضرت در مدينه نبود. اويس توقف كوتاهي در مدينه داشت و به سفارش 

مادرش، زود بازگشت. پيامبر اكرم9 پس از بازگشت به مدينه فرمود: 

، َأَل َو َمْن َلِقَيُه َفْلُيْقِرْئُه  نَِّة ِمْن ِقَبِل َقَرَن، َوا َشــْوَقاْه إَِلْيَك، َيا ُأَوْيُس اْلَقَرِنُّ َتُفوُح َرَوائُِح  اْلَ

َلَم )مجلسي، 1403ق، ج42، ص155(. َعنِّي السَّ

 نسيم بهشــت از جانب قرن مي وزد. ]سپس به ديدار اويس قرن اظهار شوق کرد و 

فرمود:[ »اي اويس قرني، چقدر به ديدار تو مشتاقم! هر كس او را مالقات کرد، سالم 

مرا به او برساند«.

در واقع جايگاه عظيم رسالت رسول گرامي اسالم9 و ديدار خاتم پيامبران، اويس قرني را 

بر آن داشت مسير طوالني يمن تا مدينه را طي کند تا رسول خدا9 را مالقات کند. 
نمونه ديگر از تعظيم اماکن مقدس به وســيله زيارت در صدر اسالم، سفر معراج پيامبر9 
َراِم  َمْسِجِد الْ

ْ
ْالً ِمَن ال ْسي  بَِعْبِدهِ لَ

َ
ي أ

َّ
است كه در آغاز به مسجداالقصي رفت: }ُســْبحاَن ال

َصري{ )اسراء: 1ـ2(. قرآن  ميُع الْ ُ لُِنِيَُه ِمْن آياتِنا إِنَُّه ُهَو السَّ
َ

نا َحْول
ْ
ي باَرك

َّ
َص ال

ْ
ق
َ ْ
َمْسِجِد ال

ْ
 ال

َ
إِل

کريم فلسفه سفر به اين سرزمين را نشان دادن آيات خداوند و تعظيم جايگاه انبيايي که از اين 
سرزمين برخاستند و در اين سرزمين مدفون شدند، معرفي مي کند. 

رســول اکرم9 پس از ديدار آن مکان مقدس، كه يادگار انبياي گذشــته است، به معراج 

صعود كرد. بنا به نقل بعضي تواريخ، آن حضرت در همين ســفر، زيارتگاه هاي زمين را هم 

زيارت کرد )حسيني، 1364، ص62(. 

خداوند با آنکه مي توانســت آغاز معراج پيامبر9 را از مســجدالحرام قرار دهد، اما اين 
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حرکت را به سوي مسجداالقصي قرار داد تا عظمت آن سرزمين مقدس را يادآوري کند.

پس از رحلت پيامبر9، مســلمانان براي تعظيم رســول خدا9 و آثار باقي مانده از آن 

حضرت به زيارت رســول خدا9 و مسجدالنبي روي مي آوردند. بالل حبشي مؤذن رسول 

گرامي اســالم9 به خاطر زيارت رسول خدا9 از شامات به مدينه سفر کرد تا قبر شريف 

رسول خدا9 را زيارت کند )اميني، 1366، ج5، ص146ـ147(.

زيارت قبور بزرگان به زائر يادآوري مي کند که او داراي پيشينه عظيم فرهنگي است و در مکتبي 
که او از آن پيروي مي کند، شخصيت هاي بزرگي رشد يافته اند که نه تنها باعث افتخار مسلمانان، که 

موجب فخر بشريت اند و در تحول فرهنگي، اجتماعي و اخالقي انسان ها نقش آفريده اند. 

َفُهمْ  َجَلَلَة َأْمِرُكمْ  َو ِعَظَم َخَطِرُكْم َو كَِبَ َشأْنُِكْم َو َتَاَم  َو َل َخْلٌق فِيَم َبنْيَ َذلَِك َشِهيٌد إِلَّ َعرَّ

ُكْم َو َمنِْزَلتُِكْم ِعنَْدُه َو َكَراَمَتُكْم َعَلْيِه  َف َمَلِّ ُنوِرُكْم َو ِصْدَق َمَقاِعِدُكْم َو َثَباَت َمَقاِمُكْم َو َشَ

َتُكْم َلَدْيِه َو ُقْرَب َمنِْزَلتُِكْم ِمنْه )شيخ صدوق، 1404ق، ج2، ص613ـ  614(. َو َخاصَّ

 ]هيچ کسي باقي نمي ماند[ جز اينکه خداوند به او بشناساند جاللت و قدر و عظمت مقام 

و بزرگي منزلت و کامل بودن نورتان را، و درستي منصب ها و پا برجا بودنتان را ]در 

طاعت حق[، و شرافت جايگاهتان و منزلت شما را در پيش خود، و مقام گرامي شما 

را، و خصوصيتي که نزد او داريد و جايگاه نزديکي که نسبت به او داريد.

زيارت به زائر مي آموزد شــخصيت هايي که آنها را زيارت مي کند، افسانه و ساخته ذهن ها 

نيســتند. همچنين اماکن مقدس بر اساس خرافات شکل نگرفته اند. بلکه گذشته اي درخشان 

و تأثيرگذار در تاريخ بشــر دارند. اجتماع چند ميليوني انسان هاي موحد از سراسر جهان در 

ســرزمين وحي و صحراهاي محدودي مانند عرفات، مشــعر و منا عظمت اين اماکن را به 

حاضران و مشتاقان آنها از يک سو، و ناظران جهاني از سوي ديگر نشان مي دهد.  

 در بررســي تاريخي زيارت به اين نكته مهم و اساســي واقف مي شــويم كه مدفن پاك 

حضرت محمد9، مركز تبليغ مكتب اســالم بود و ائمه:، پــس از وفات پيامبر اكرم9 
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مســجدالنبي را پايگاه دين و معرفت توحيدي و مركز اســالم  و نشر معارف آن قرار دادند؛ 

همچنان که در زمان حيات رسول اکرم9 چنين بود.

به طور كلي، يكي از نكات جالب توجه در زندگي امامان شيعه:، كه كم تر در آن دقت شده 
است، ماندن آنها در مدينه است. آنان نزد مشعل فروزان بارگاه پيامبر9 به مردم درس حركت 
و قيام، و راه عشــق و عرفان مي آموختند و هنگامي كه به اجبار يا به ضرورت مي خواســتند از 
مدينه پيامبر9 دور شوند، باز هم به زيارت پيامبر9 مي رفتند و با زيارت خويش مردم را بيدار 

مي كردند و چهره دشمنان اسالم را از اين طريق رسوا مي نمودند )حسيني، 1364، ص63(. 

امام حسين7 هنگامي كه بر اثر فشار يزيد مجبور شد از مدينه به مكه پناه ببرد تا با خالفت 
كفر و نفاق بيعت نكند، در روزهاي آخر چندين بار بر ســر قبر رسول خدا9 رفت و با آن 
حضرت وداع کرد. امام موسي بن جعفر7 و امام رضا7 نيز قبل از زندان و تبعيد با زيارت 

وداع جد بزرگوارشان، حقانيت خاندان علي7 را اثبات، و دشمن را رسوا كردند.

در اغلب زيارتنامه هاي معصومين: ابتدا به پيامبران گذشته سالم داده مي شود )ابن مشهدي، 
1419ق، ص218؛ مجلسي، ص547( که يکي از داليل آن، تعظيم بزرگ مرداني است که در 

بناي توحيد و فرهنگ خداپرستي تالش کرده اند.

فلسفه تأكيد و ترغيب و تشويق ائمه اطهار: به زيارت امام حسين7 و ايجاد ارتباط و پيوند 
معنوي با سيد شهيدان، زنده ماندن دين و عقيده، از طريق زيارت است و اينكه مسلمانان در اين 
ديــدار با امام خويش تجديد پيمان کننــد و وفاداري خود را به راه آن حضرت اعالم نمايند. لذا 
همواره كربال پايگاه تشكل شيعه بود و دشمن از اين جنبه سياسيـ  انقالبي زيارت، كه از معنويت 

مزور و مضامين تحويل آفرين و برانگيزاننده زيارتنامه ها نشئت مي گيرد، وحشت داشت.

مرقد امام حسين7 در تاريخ، كانوني روشني بخش براي زائران حسيني بوده است و مردم از طريق 
زيارت ساالر شهيدان به حقانيت اهل بيت پيامبر اكرم9 پي برده اند و اين شناخت به گسترش و رشد 
فرهنگ اسالمي و شيعي كمك مؤثري کرده و مزار امامان معصوم: را به دانشگاه علوم اسالمي و 

مركز معرفت و عبادت و محل تجمع شيعيان و پايگاه حركت هاي انقالبي آنان تبديل کرده است.
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