
ا طرفه دو جریان و ارتباط یک  

 مقدمه

 که رسیم می نتیجه این به ما زیارات محتوای بررسی در

 تمام بیانگر حقیقت در ها، نامه زیارت های جمله و کلمات

 و معرفت با زائر اگر و باشد می ماسال در تربیت ابعاد

 مفاهیم این و بنگرد، عالی مضامین این به عمیق بینش

 معانی تمامی به و نماید بیان خود روح و جان عمق از را

 باطنی عمیق تتحوال دستخوش کند، توجه زیارت

 از پس باید زائر انسان معنا، یک به واقع در و شد خواهد

 و نماید شبیه ورمز و اسوه و امام به بیشتر را خود زیارت،

 بودن بخش ثمر باعث باطن، و روح جهت در شباهت این

 .شود می زائر در معنوی اثرات پیدایش و انسان زیارت

  چیستی زیارت

 و دارد را رمزوّ با دیدار قصد و آهنگ که است کسی ،زائر

 به ح اصطال در زیارت پس. دارد تمایل محبوب سوی به

 به آن نزد در حضور و بزرگ شخص از کردن دیدار معنی

 انسانها میان امر این و است گفتن تحیت و مالقات قصد

 ائمه و انبیا مورد در ولی است، عادی و روزمره موضوعی

 ظهور از حاکی که دارد خاصی جایگاه علیهم السالم هدی

  .است اطاعت و فرمانبرداری مرز و محبت و عشق

 اهمیت زیارت

 و خواند می عاخداوند د به خود محبت ابراز برای انسان

 و علما و دینی پیشوایان به نسبت محبت بیان برای

 آنچه و رود می آنان زیارت به اجتماعی، و سیاسی رجال

 همین دهد، می تشکیل را تشیع مکتب و ماسال روح که

 طهارت و عصمت بیت اهل به محبت و خداوند به عشق

 بودن اجتماعی خاصیت از دیدن و دیدار اصل .است

 و ذاتی طور به انسان یعنی ؛گیرد می سرچشمه انسان

 ارکان از یکی لذا و است اجتماعی موجودی فطری

 دیدار، اثر در چون دیدارهاست، همین بشری جوامع

 .است طرفه دو جریان و ارتباط یک .شود می ایجاد تفاهم

 هم درونی قه عال و شود می درونی قهعال باعث دیدار

 متقابل رابطه یک حقیقت در و است دیدار مهم عامل

 روحی سنخیت انسان دو اگر خصوص به دارد، وجود

 کنند، می جذب را یکدیگر دیدار موقع در باشند، داشته

 .کنند می دفع را یکدیگر باشند، نداشته سنخیت اگر ماا

 است طرفه دو جریان و ارتباط یک، زیارت

 زیارت، مجرای هدایت

 شفاعت و خدا اولیای درگاه به توسل وسیله نوعی زیارت،

 دعاست نوعی نیز و است خداوند نزد ما از بزرگواران این

 خداوند با واسطه با و مستقیم غیر صورت به انسانکه 

 .گرداند می پاک را خود روان و روح و گوید می سخن

 انسان اگر که یابیم درمی زیارت مفهوم از اجمال طوره ب

 برود، خدا اولیای زیارت به خالصانه حب و معرفت با

 را زندگانیش داده، حرکت کمال مسیر در را او خداوند

 و یتوال و اطاعت مسیر در و معصومان زندگی همرنگ

 در او ترتیب این به و میدهد قرار الهی برگزیدگان محبت

 این مشمول و گرفته قرار خداوند خاص بندگان زمره

 .(72)فجر؛  «...المطمئنه النفس ایتها یا»:شود می خطاب

 

 

 

 

 

 

 سوار نجات کشتی بر دنیا طمپرتال دریای در زیارت،

 .است گرفتن دست به ظلمات در را هدایت چراغ و شدن

 و توشه» و  دراز و دور سفری برای قوا تجدیدزیارت، 

، همچنین .مستقیم صراط پیمودن برای است«  زادراه

هاست، گرچه با رنج سفر و تعذیب جسم قرین  تفریح دل

 و»  هاست و نشانه تقوای دل الهی شعائر تعظیم .است

 (.27)حج؛  «القلوب تقوی من هافانّ اهلل شعائر یعظم من

 سازندگی و هدایت برای موثر تربیتی روش یک زیارت،

 که رود می کسانی دیدار به زائر انسان و است انسان

 و بوده تربیت علمی و نظری معلمان و مربیان بهترین

 تحقق خودشان وجود در کامل طور به را آفرینش هدف

 واال هدف این سوی به را ها انسان تمامی و بخشیده

 و بشر تربیت و سعادت راه تنها چون اند، نموده دعوت

 و مستقیم صراط در حرکت او، رشد و کمال راه بهترین

 خداوند جانب از که است راه این رهبران از پیروی

 یک و تربیتی روش یک زیارت، پس .اند شده برگزیده

 به نسبت مردم غفلت بردن میان از برای سازنده عبادت

 .است آنان مقدس وجود به بیشتر توجه و امام

 



 نیکو در زیارت ی ی اسوهتجل

 است، داشتن چشم پیش در همواره را ،« اسوه » زیارت

 دعا، بنابراین. اوست به سیتأ و الگو مبنای بر حرکتی

 سخن زیارت، و است خداوند با گفتن سخن و مناجات

 درواقع. باشد می دین راستین راهنمایان و الگوها با گفتن

 مخاطبین زیرا است، خداوند با گفتن سخن نوعی زیارت

 به را آدمیان که بوده امامان و پیغمبران همان زیارت،

 می دعوت. ونبیر و درون بت با مبارزه و خداپرستی

 های واسطه با گفتن سخن زیارت، حقیقت، در و کنند

 .است ها انسان کمال و تربیت و رشد جهت خداوند

 پیدا خدا حجت و امام از که شناختی با زائر، انسان

 از پیروی به و یافته را خود زندگی عملی نمونه کند، می

 منتهی بهشت به که را مستقیمی صراط همان امام،

 دو عنوان به زیارت و دعا بنابراین،. پیماید می شود، می

 ها انسان و شوند می مطرح م،اسال تربیتی نظام در روش

 به را خود تربیتی، روش دو این بر تکیه با توانند می

 امام دیدار و زیارت. برسانند انسانی کمال مراحل ترینباال

 اثر مردم روح در هاست، نیکی همه ی اسوه که معصوم

 کرده او معنویت مجذوب را ها انسان های دل و گذارد می

 دعوت حسنه های اسوه از اطاعت و پیروی راه به را آنان و

 ها انسان تربیت برای روش و طرح زیباترین این و کند می

 .ستا

 بسیار زیارت از زائران مندی بهره در که عواملی از

 زیارت ویمعن واالی جایگاه و شخصیت است، مؤثر

 است شونده

 

 است آن از حاکی روانشناختی، و روایی جوهای و جست

 :قرارند این از افراد، بر زیارت تأثیرگذاری های مؤلفه که

 به عالقه و عشق. 7.(مزور)شونده زیارت به اعتقاد. 1

 داشتن. 4.شونده زیارت شخصیت. 2.(مزور)زیارتشونده

 .معصوم محضر در حضور احساس. 5 .قبلی آمادگی

 زیارت حوزه در وقتی. است القاء نوع از تربیتی زیارت،

 خود زیارت در بلکه ؛اید نبرده ثواب فقط ،گیرید می قرار

 ایم داده قرار السالم علیه امام والیت نور تابش تحت را

و  علمی اصلی شونده زیارت از کننده زیارت تأثیرپذیری

 اندیشه بزرگان از بسیاری که است شده ثابت و منطقی

 .اند کرده استدالل آن بر عرفانی و دینی
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