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چكيدهچكيده
هدف از پژوهش حاضر پديدار شناسي تجربيات دانش آموزان زائر حرم مطهر امام رضا(ع) 
اسـت. روش پژوهش كيفي اسـت. جامعة مورد مطالعه كليه دانش آموزان پسر دبيرستانى 
منطقه 3 شـهر تهران بودند كه به طور هدفمند از اين منطقه يك دبيرستان پسرانه انتخاب 
شد و 4٠ دانش آموز آن كه در اردوي 5 روزه زيارتي مشهد مقدس شركت كرده بودند مورد 
مطالعه قرارگرفتند. داده هاي حاصل، با روش كوليزي تحليل شـد. نتايج پژوهش نشان داد 
كه اردوى زيارتى، براي دانش آموزان زائر داراي آثار و پيامدهاي مثبت است. از جمله آثار و 
پيامدهاى آن مى توان به آثار اردوي زيارتي در حوزه هاي رفتاري (مشتمل بر رفتار فردي از 
قبيل توبه و بازدارندگي از گناه و رفتار جمعي از قبيل احسان به خانواده، دوستي و محبت 
به ديگران)، روحى ـ رواني (تحول، آرامش، شـادابي، پااليش ذهني، اميدواري به آينده) و 
اعتقادي (تقويت ايمان، توكل، خودسـازي، مقيد شدن به آداب و مناسك مذهبي، عهد در 

حفظ دستاوردهاي معنوي، اخالص، تقوا، ذكر، خضوع و صبر) اشاره كرد.
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مقدمه
ــان هنجارها و  ــكار و نه ــه از انتقال دادن آش ــرورش هر جامع ــام آموزش و پ نظ
نگرش هاي خاص به فراگيرندگان فارغ نيست. در اين نظام، فراگيرندگان طي دوره اي 
ــد فردي است، در معرض آموزش برنامه هاي  طوالني، كه تأثيرپذيرترين دوره هاي رش
آشكار و مدون قرار دارند و تجاربي كسب مي كنند كه به شكل غيرمستقيم يا ناآگاهانه 
ــت (حدادعلوي، عبداللهي و  ــكل دهنده فرهنگ و ارزش هاي مورد پذيرش آنان اس ش

علي احمدي، 1386؛ عليخاني و مهرمحمدي، 1384؛ حسينى، 1386).
فيزروي1 (2٠٠7، به نقل از بيان فر، 1388)، برنامة درسي رسمي را نوك كوه يخي2 
يادگيري تلقي مي كند، با توجه بيشتر به جنبه هاي مثبت برنامة درسي پنهان، آن را نتايج 
ــئوالن نيست و مدرسه  ــه اي مي داند كه مورد آگاهي مس يا محصوالت آموزش مدرس
ــل از عليخاني و مهرمحمدي، 1384) عمق  ــد اجراي آن را ندارد. پورتلي3 (به نق قص
ــي را هنگامي مي داند كه اين برنامه از سوي معلم و دانش آموز  پنهان بودن برنامه درس
ــوق برنامه هاي مدارس  ــرد. يكي از برنامه هاي جانبي يا ف ــًال ناآگاهانه صورت گي كام
ــت. ادبيات زيارت حاكي از اين  ــارت يا بردن دانش آموزان به اردوهاي زيارتي اس زي
ــت كه نظام آموزشي از طريق زيارت مي تواند تحقق بسياري از اهداف و انتظارات  اس

را محقق سازد.
ــزور) در نزد مّزور به  ــالح به معناى حضور (حضورالزائر عند الم ــارت در اصط زي

خاطر تكريم و تعظيم او است و داراى سه ركن است: 
1. زائر، يعنى كسى كه ميل و گرايش به كسى يا چيزى دارد. 

2. مزور، يعنى شخص يا چيزى كه ميل و گرايش زائر به سوى او است.
ــت (طريحى،  3. صفت باطنى گرايش و ميل، كه با تكريم و تعظيم زائر همراه اس

 .(1375
ــابقه اي ديرينه دارد و امري است طبيعي كه  ــالمي س زيارت در تعليم و تربيت اس
ــم آيند و برنامه هاي  ــت گرد ه ــردم در مكان هاي خاصي كه مركز معنويت و دعاس م
ــوت پيامبر و  ــالم اين روش پس از ف ــت كنند. در اس ــي معنوي خود را درخواس عال
1  Fizroy
2  Iceberg
3  Portelli
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ــت:  ــده اس ــارت قبر آن حضرت رواج پيدا كرد. چنان كه از پيامبر (ص) روايت ش زي
ــت. دامنه اين حركت پس  ــي كه حج كند و مرا زيارت نكند به من جفا كرده اس كس
ــهادت امام حسين(ع) تشديد و ادامه يافت (ايازي، 1383).  از حادثه غم بار كربال و ش
ــتگان  زيارت عاملي در جهت پيوند زدن با صالحان و يا تقويت رابطه معنوي با وارس
ــاز و دگرگوني كننده  ــت و مي تواند نقش تحول س و عاملي براي تحكيم اين پيوند اس
داشته باشد. زيارت يادآوري، پيوند هاي معنوي و خويشاوندي فكري و فرهنگي يك 
ــت چرا كه بسياري از تقواها در سايه  ــوايان ديني خود اس مومن با اولياي خدا و پيش
ــاني، ج 4: 87). نجفى ملقب به صاحب جواهر (1393)  ــر پديد مي آيد (فيض كاش تذك
ــارت، بهتر از قبل  ــه زائر پس از زي ــت ك ــت از جمله آثار زيارت اين اس ــوده اس فرم

باشد.
ــارت امام رضا (ع) به عنوان تنها امام معصوم در ايران، آرامش و قرار دروني را  زي
ــبك شدن روح از بي تعلقي  به ما هديه مي كند. در عرفان ما جايگاه زيارت، جايگاه س
ــدن از وسوسه تعلقات و دستاوردهاي مادي پيش پا افتاده  ــت. مقام جدا ش از ماده اس
است. مقام جدا شدن از وسوسه ها و پناه بردن به يك ملجاء و پناهي است كه اعتماد 
ــي، زيارت اتصال ما از  ــري مي دهد. در افق عرفان ــدن آرزوها را در ما تس برآورده ش
زمين به عالم ملكوت است. زيرا در زمين و زيارتگاه هاي ائمه (ع) ميان آسمان و زمين 

ارتباط برقرار مي كنيم و پلي به آسمان مي زنيم (عالمه اميني، 1368). 
ويژگي زيارت رنگ الهي داشتن است. زيارت معصومين و مزار ائمه و قبور اولياي 
ــت. زيارت  ــام زادگان، جدا از ياد خدا، منفصل از معنويت و روحانيت نيس ــدا و ام خ
چون پيوند و تجديد عهد با بندگان خالص خداوند است زمينه كسب صفات شايسته 
و عامل رشد معنوي و در نتيجه تقرب به خداست. وقتي در زيارت، انسان ناقص در 
ــان كامل قرار مي گيرد و به آن مدل و الگو توجه مي كند انگيزه كمال يابي او  برابر انس

را به قرب معنوي به خدا مي كشد (قمى، 138٠؛ پاك نژاد، 1393).
ــا بيانات خود كماالت  ــت. زائر گاهي ب ــاز معرفت اس زيارت مايه تقرب، زمينه س
ــزان ارادت زائر، به  ــط بيانگر مي ــد. اين گونه ثناخواني فق ــم مي كن ــوم(ع) را ترن معص
ــه اصطالحًا اين گونه  ــوم (ع) ثنا مي خواند ك ــت و گاهي از زبان معص ــوم(ع) اس معص

زيارت نامه ها را زيارت ماثور مي نامند. 
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ــت. از امام صادق (ع)  ــاي به عهد اس ــت (ع)، زيارت نوعي وف ــدگاه اهل بي از دي
ــا را زنده كنيد؛ و  ــارت و ديدار يكديگر برويد و امر م ــد كه فرمود: به زي ــل مى كنن نق
ــزاَوروا و تَالقوا و تذاَكروا و اَحيُوا امَرنا، رحم اهللا  ــت خدا بر آن كه چنين كند (تَ رحم
ــان همچنين فرمودند: به زيارت  ــى، 1389، ج 71 :352). ايش امرًء اَحيا اَمرنا) (مجلس
ــدن دلهايتان  ــما با يكديگر، موجب زنده ش ــر برويد، همانا زيارت و ديدار ش يكديگ
ــبت به هم نزديك تر و با عاطفه تر مى سازد (تَزاَوروا، فانَّ  ــت. سخنان ما شما را نس اس
ــا تعطُف بَعُضُكم على بعٍض) ــم اِحياٌء لِقلوبِكم و ذِكراً ألحاديثنا و احاديثن فى زيارتُِك

ــى كه نتواند به ما  ــث ديگرى نيز مى فرمايند: كس ــى، 139٠، ج2 :186). در حدي (كلين
ــتان  ــدد و هر كه نتواند به ديدار ما آيد، با دوس ــته ما بپيون ــتان شايس بپيوندد، به دوس
ــته شود (َمْن لَْم يَْقِدْر َعَلي  ــته ما ديدار كند تا پاداش ديدار كردن ما براى او نوش شايس
ــي زِيَاَرتِنَا َفْليَُزْر َصالِِحي َمَوالِينَا يُْكتَْب  ــا َفْليَِصْل َصالِِحي َمَوالِينَا َو َمْن لَْم يَْقِدْر َعَل ِصَلتِنَ
ــات، برخى از داليل و نتايج زيارت  ــَواُب زِيَاَرتِنَا) (فالح، 1387). در همين رواي ــُه ثَ َ ل
ــت. در زيارت جدا از بسترسازى احياى امر ائمه طاهرين (ع)، زمينه  مؤمنين نمايان اس

زنده شدن دل ها و نزديكى قلب ها به يكديگر نيز مهيا مى شود.
ــت اين دو نكته عبارت است از : 1- زيارت  رعايت دو نكته در زيارت الزامي اس
ــتقل و مقدس بداند  ــه تنهايي هدف مس ــد زيارت را ب ــد. زائر باي ــد خالصانه باش باي
به گونه اي كه همراه كردن آن با امور ديگر از ارزش و بهاي آن كاسته و آن را بي محتوا 
ــياحت آميختن موجب تضعيف جايگاه زيارت و  ــازد. زيارت را با س و بي معنا مي س
ــود (جوادي آملي، 1389). 2- زائر مّزور  نقص در ميزان تأثير و ضعف قلمرو آن مي ش
ــيه به خصوص نفوس پيامبران  (ائمة معصومين) را حي و زنده بداند. نفوس قوة قدس
ــريف خود رحلت نمودند و از آن ها مجرد  ــالم چون از بدن هاي ش و امامان عليه الس
گشتند و به عالم تجرد رفتند و نهايت احاطه و استيال بر اين عالم حاصل كردند امور 
اين عالم در نزد ايشان ظاهر مي گردد و توانايي تصرف و تأثير در امور اين عالم براي 
ــان حاصل مي شود. پس هركس به جهت زيارت ايشان نزد قبورشان حاضر شود،  ايش
ــل، تضرع و درخواست شفاعت را مي شنود، به خاطر اين كه ائمه واسطة  سؤال، توس

فيض الهي هستند (نراقي، 1377). 
ــته از زيارت، مترتب بر مرتبه و  ــاى باطنى زيارت كننده و تأثيرات برخاس حالت ه
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ــونده برتر و كامل تر باشد، قصد،  ــت؛ زيرا «هر چه زيارت ش ــونده اس كمال زيارت ش
ــاهد آن، اظهار محبت و مودت  ــت كه ش جدى تر و درجه تكريم و تعظيم نيز برتر اس
ــت، آن گونه كه در زيارت رسول اكرم (ص) و  قلبى، ابراز طاعت و پيروى در عمل اس
ــاهده مى شود». البته اين به معناى جواز ترك زيارت  اهل بيت گرامى آن حضرت مش
ــت. از اين رو،  ــت، بلكه به معناى مرتبه   بندى بودن زيارت اس براى برخى از افراد نيس
ــت، نبايد خود را از  ــى به هر دليلى بر زيارت متعالى و رو در رو قدرت نداش اگر كس
مرتبه هاى پايين تر زيارت و از راه دور، محروم سازد. چنان كه پيامبر خدا (ص) فرمود: 
ــت كه در زمان حيات من به  ــى كه بعد از وفات من مرا زيارت كند، مانند آن اس كس
ــت ـ از راه دور ـ بر من سالم كند، به من خواهد  ــتابد. پس اگر نتوانس ــوى من بش س

رسيد (قمى، 138٠). 
ــوى ديگر همان گونه كه زيارت جان هاى پاك، سازنده است و بدان سفارش  از س
شده است، زيارت جان هاى آلوده و ناپاك زيان بار است و به وانهادن آن سفارش شده 
ــرگاه قصد زيارت كردى، به زيارت و  ــت. در اين رابطه امام صادق(ع) فرمودند: ه اس
ــتند كه  ــنگى هس ديدار نيكان برو و فاجران و بدكاران را ديدار مكن، چرا كه آنان س
آبى از آن نمى جوشد و درخت بى برگ و زمين بى سبزه و حاصل اند (قال الصادق (ع): 
ــجرٌة ال يَُخَضر  اذا ُزرَت َفِزرِ األخيار و ال تَِزرِ الُفّجار، َفانُّهم صخرٌة ال يُنَفَجر ماَؤها و ش

َوَرَقها و ارٌض َالَ يَُظَهر عشبها (ن م ازى ش اه رودى ، 1418ق، ج 4 : 353).
در زيارت، روح از ديدار تأثير مى پذيرد. روح حالتي دارد كه هم تأثير مي گذارد و 
هم تأثر مي پذيرد و اين تأثير بين ارواح از حضور جسم ها (همنشينى"اَلُمجالَِسُه ُمَؤثّره" 
ــه مجراي تغذيه روح  ــم و گوش ك ــطة چش يا زيارت) در كنار هم (خصوصًا به واس
ــت) ناشى مي شود. دستورات اخالقى شريعت و تبيين خصال همنشين شايسته، به  اس
ــروزه از اين حقيقت به انرژى مثبت يا منفى  ــت. گرچه ام دليل وجود چنين مهمى اس
ــت كه انرژى واجد ماهيتى مادى و ناظر بر قانون  ــود؛ ليكن بايد در نظر داش ياد مى ش
ــته از  ــت، در حالى كه چنين تأثيراتى برخاس ــاده و انرژى در علم فيزيك اس ــاى م بق
ــت. لذا به نظر مى رسد در حديث مشهور امام صادق (ع) كه فرمود  ارواح غيرمادى اس
ــيد (كُونُوا ُدعاة النّاَس بَِغيِرألِسنَتُِكم) (مجلسى،  دعوت كننده مردم به غير از زبانتان باش
1389، ج 67 :3٠9)، اين دعوت فراتر از دعوت عملى و ناظر به ارواح ساخته شده اى 



تجربه دانش آموزان پسر زائر دبيرستانى
 از زيارت حرم مطهر امام رضا (ع): مطالعه اي پديدارشناسي

133
128 - 146

ë سال يكم
ë شمارة 2

ë شمارة پيا پى: 2
ë بهار 1395

ــازندگى  ــخن، اثر س ــان و حتى فارغ از هرگونه فعل و س ــت كه صرف حضورش اس
ــازوكارى به دليل آنكه نمود عينى ندارد، اغلب مغفول واقع  ــت. چنين س خواهند داش
ــيارى از پديده هاى ناديدنى از جمله امواج راديويى، موجب  ــود، حال آنكه بس مى ش
ــادرات و واردات آن نيز  ــوده و َمثَل روح، ص ــب ب ــر و تجلى در گيرنده اى مناس تغيي
چنين است (نهج البالغه، حكمت 289، جوادي آملي، 1378؛ حسينى، 1386؛ جواهري، 

1384؛ آقايي، 1386؛ گلزارى، 1389).
ــخ به سؤال فردى كه پرسيد: آن ها كه توفيق زيارت شما را  امام صادق (ع) در پاس
ــارت ما آمده اند (به زيارت  ــانى كه بعد از مرگمان به زي ــد چه كنند؟ فرمود: كس ندارن
قبور ما بيايند) مانند كساني هستند كه در حيات ما به زيارت مان آمده اند (َمن زاَرنا فِي 
ــى، 1389، ج34 : 124). تا آنجا كه در برخى از  ــا َكَمن زاَرنا فِي َحياتِنا) (مجلس َمماتِن
زيارت نامه ها به حيات مزور اعتراف شده تا زائر متوجه باشد كه با زنده حرف مى زند 
ــام رضا (ع) مى خوانيم: "گواهى مى دهم كه  ــده اى را زيارت مى كند. در زيارت ام و زن
ــنوى و آن را جواب مى دهى"(اَشَهد اَنَّك  ــخنم را مى ش ــاهده كنى و س جايگاه مرا مش

تَشَهُد َمقامى َو تَسَمُع َكالمى َو تَُردُّ سالمى) (قمى، 138٠).
ــه زيارت از خود به جا  ــا توجه به نقش و اثرات تربيتي ك ــت كه ب الزم به ذكر اس
مي گذارد عمده مطالعاتي كه درحوزه زيارت انجام شده است نظري است و در راستاي 
تبيين مفهوم زيارت، اعتبار سندي زيارت نامه ها و بررسي محتواي زيارت نامه ها است. 
ــارت بر زيارت كنندگان به طور عميق  ــاس تاكنون مطالعه اي پيرامون آثار زي بر اين اس
ــيارى از مدارس، به  ــت. حال با توجه به اين كه در حال حاضر بس صورت نگرفته اس
ويژه مدارس اسالمي، در فوق برنامه هاي خود اردوهاي زيارتي را در دستور كار خود 
ــرار داده اند و يكي از اين اردوهاي زيارتي، زيارت حرم مطهرحضرت امام  رضا(ع)  ق
ــر زائر حرم مطهر امام  ــت كه دانش آموزان پس ــت، سؤالي كه مطرح است اين اس اس

رضا (ع) تجربه خود از زيارت امام رضا(ع) را چگونه درك و تبيين مى كنند؟

روش پژوهش
ــى تجربه هاى دانش آموزان  ــانه به بررس اين پژوهش به روش كيفى و پديدارشناس
زائر پرداخته است. پژوهش كيفى فرايند بررسى فهم و درك مبتنى بر سنت هاى روش 
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شناختى مشخصى است كه مساله اى انسانى يا اجتماعى را كشف مى كند. اين پژوهش 
ــازد، واژه ها را تحليل مى كند، ديدگاه آگاهى دهندگان را  تصاويرى پيچيده و كلى مى س
تفسير، بررسى و در محيطى طبيعى پيش مى برد. در تحقيقات پديدارشناسى اعتقاد بر 
اين است كه در پديده ها و تجربه هاى زندگى جوهره هايى وجود دارد كه قابل فهم و 

بررسى هستند(كرسول1، 2٠٠2).
جامعه مورد مطالعه در اين پژوهش دانش آموزان پسر دبيرستان هاى منطقة 3 شهر 
ــتان غيردولتي كه به اسالمي بودن شهرت دارد  ــت. از اين جامعه يك دبيرس تهران اس
به طور هدفمند در چارچوب منطق نمونه گيرى روش پديدارشناسى انتخاب شد. نكته 
ــن نوع نمونه گيرى، حوادث و  ــت كه در اي ــم در نمونه گيرى مبتنى بر هدف آن اس مه
ــن رو در اين مطالعه تعداد 4٠  ــتند نه خود افراد. از اي ــارب هدف نمونه گيرى هس تج
ــر از دانش آموزان زائر حرم مطهر امام رضا (ع) مورد مطالعه قرار گرفتند. اين گروه  نف
ــوم (اطالع رسان ها با كد شماره 1تا 15 و 37 تا 4٠)  ــامل 19 نفر در پايه س 4٠ نفره ش
ــماره 16 تا 36) بودند كه در بهمن  ــان ها با كد ش و 21 نفر در پايه چهارم (اطالع رس
ــدند. پيش از انجام اردو  ــهد مقدس اعزام ش ــاه 1391 به اردوى زيارتى 5 روزه مش  م
ــرت رضا(ع) و آداب آن،  ــي درباره فضايل و زيارت حض ــن آن، صحبت هاي و در حي
ــط مربيان صورت  پذيرفت و دانش آموزان روزانه به صورت جمعي و گاه فردي  توس
ــدند. ضمن آنكه در آن ميان از برنامه هاي تفريحي جانبي  ــرف مي ش به حرم مطهر مش

هم بهره مند بودند.
الزم به ذكر است كه در مدرسه مزبور، اغلب دانش آموزان از طريق آزمون ورودي 
ــوند. از آنجا كه محقق خود  ــالمي گزينش مي ش و مصاحبه با خانواده ها با رويكرد اس
ــت و به عنوان معلم رياضي اين دانش آموزان، ناظر بر  در آنجا حضور تمام وقت داش
رفتارها و فعاليت هايشان بود، گروه حاضر را به عنوان نمونة مورد مطالعه انتخاب كرد 

تا به احصاى بهتري از آثار اردوي زيارتي دست يابد. 

1  Creswell
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ابزار جمع آورى اطالعات 
ــا (ع) مصاحبه  ــرم مطهر امام رض ــوزان از زيارت ح ــه دانش آم ــراى درك تجرب ب
ــت مالحظات اخالقى،  ــروع مصاحبه، به منظور رعاي ــاز1 صورت گرفت. قبل از ش ب
ــدند و با رضايت كامل در تحقيق  ــركت كنندگان از اهداف و اهميت تحقيق آگاه ش ش
ــت آمده صرفًا در جهت  ــد كه اطالعات به دس ــركت كردند. به آنان اطمينان داده ش ش
ــگر قرار نمى گيرد.  ــود و در اختيار كسى غير از پژوهش ــتفاده مى ش اهداف تحقيق اس
ــباع اطالعات ادامه يافت. معيار رسيدن به اشباع اطالعات  مصاحبه ها تا رسيدن به اش
ــراري در مصاحبه هاي بعدي بود. معيار  ــت يابي به اطالعات بيش  تر و غيرتك عدم دس
ــركت كنندگان در مصاحبه حضور در اردوي زيارتي حرم مطهر امام رضا (ع)  ورود ش

بود. 
ــي و رضايت دانش آموزان را تأمين  ــاكت كه راحت مصاحبه در مكاني خلوت و س
نمايد، انجام شد. مصاحبه با يك سؤال كلي «زيارت در شما چه تأثيراتي از خود به جا 
ــد و سپس براساس پاسخ هاي دانش آموزان سؤاالت اضافي براي  گذاشت؟» شروع ش
تشويق و دست يابي به توضيحات بيشتر پرسيده شد. مدت هر مصاحبه بين 3٠ الي 9٠ 
دقيقه بوده و كليه مصاحبه ها ضبط و پياده شدند. جهت تعيين صحت و اعتبار داده هاى 

مصاحبه از معيارهاي پيشنهادي گوبا و لينكلن2 (1985) استفاده شد. 
ــت يابي به اعتبار پژوهش،  متن مصاحبه در اختيار مشاركت كنندگان قرار  براي دس
ــا تجارب خويش كنترل  ــاني آن را ب ــد تا آن ها يافته ها را مطالعه كرده و همس داده ش
ــت يابي به انتقال پذيري به عنوان جانشيني براي اصطالح روايي بيروني  كنند. براي دس
ــود تا جوانب  ــر تئوري، محقق تالش نم ــه تعميم پذيري مبتني ب ــك به انديش و نزدي
ــي قرار دهد.  ــكان و به طور كامل مورد بررس ــرد از نمونه را در حد ام ــف هر ف مختل
ــگران  ــت پژوهش ــير و برداش پس از انجام اين مراحل جهت اطمينان از صحت تفس
ــركت كنندگان مراجعه و  ــركت كنندگان (دانش آموزان زائر) مجدداً به ش از اظهارات ش
ــي گرديد. همينطور سه نفر از مربيان شركت كننده  ــير ها با نظر آنان بررس صحت تفس
ــا را مطالعه و مقوله هاي  ــت كدگذارى ه در اردوي زيارتي گزارش نهايي مرحله نخس

1  Unstructured interview
2  Lincoln & Guba
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ــى،  ــال اين فرآيند بررس ــس از بازبينى، به دنب ــي نمودند. پ ــده را باز بين ــت آم به دس
ــًا گزارش نهايي مورد  ــنهادهاي آنان اعمال و نهايت ــنهادهايي ارائه نمودند كه پيش پيش
ــوم ديني (3 نفر) جهت تأييد  ــرار گرفت. نهايتًا از نظرات متخصصان عل ــد آنان ق تأيي
ــد كه آنان نيز  ــتفاده ش ــركت كنندگان اس ــاي حاصل از تجارب زيارتي ش كدگذاري ه
ــنهاد، پس از  ــپس مواردي را پيش ــده را مورد مطالعه قرار دادند. س گزارش تدوين ش
ــش ها، نحوه كدگذاري را مورد تأييد قرار ــنهادات اصالحي مقبوليت پرس اعمال پيش

دادند.
ــد (صانعي و  ــتفاده ش براي تجزيه و تحليل اطالعات از روش تحليل كوليزي1 اس
ــركت كنندگان  ــه اين صورت كه در ابتدا گفته هاي ش ــت نصرآبادى، 1383). ب نيكبخ
ــا درك عميقي از گفته هاي  ــد ت ــه دقت خوانده و در چند مرحله بازخواني مجدد ش ب
ــد جمالت مهمي كه مربوط به پديده مورد  ــركت كنندگان حاصل آيد. در مرحله بع ش
ــت  ــدند و معناي هر يك از جمالت به صورت كد يادداش ــتخراج ش ــي بود اس بررس
ــده و اين دسته ها جهت  ــازمان دهي ش ــته هايي س ــد. در ادامه، كدها به صورت دس ش
ــه شدند. سپس  ــركت كنندگان در مصاحبه مقايس ــي با توصيفات اصلي ش اعتباربخش
ــده درون دسته هاي موضوعي سازماندهي و نتايج به صورت توصيف  مفاهيم تنظيم ش
ــر امام رضا (ع) در مطالعه تركيب و جهت  ــل از تجربه زائران از زيارت حرم مطه كام
ــت يابي به مفاهيم واضح و بدون ابهام، مورد بازنگري قرار گرفت و تغييرات الزم  دس
ــش از روش مطالعه مكرر،  ــول از اعتمادپذيرى داده هاى پژوه ــد. براى حص انجام ش

مقايسه مستمر داده ها، خالصه سازى و دسته بندى اطالعات استفاده شد.

يافته ها
بيش از 9٠ درصد از دانش آموزان شركت كننده در اردوى زيارتى مشهد مقدس، به 
تأثير قابل  توجه زيارت در خود و انحاى تغييرات ناشى از آن اشاره كردند. ديدگاه هاى 
دانش آموزان زائر با استفاده از زيركدهاى تفسيرى و توصيفى، در سه دسته اصلى آثار 
رفتارى، روحى- روانى و اعتقادى طبقه بندى و در جدول 1 تا 3 گزارش شده است.

1  Colaizzi’s method
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جدول 1: گزاره هاى كالمى و كدهاى مربوط به آثار و پيامدهاي زيارت در بُعد رفتارى (فردى و جمعى) 
دانش آموزان زائر مشهد الرضا (ع)

زير كدهاي توصيفي  كد
زير كدهاي تفسيري اطالع رسان ها كدهاي 

تفسيري 

ــه و برخى  ــش من باالتر رفت ــارت آرام در زي
رفتارهاى تند در من فروكش  كرده است.

T 1٠ ، T1 ،T 23
T 28

آرامش

ع)
ضا(

دالر
شه

ر م
 زائ
عى

جم
ي و

رد
ار ف

رفت
ير 

تغي

ــفر برخى گناه ها  ــل زيارتى بودن س «به دلي
ــردن و ... را انجام  مثل دروغ گفتن، غيبت ك
نمى دادم»، «در اين سفر رفتارم (زبانم، گوشم 

و چشمم) را خيلى كنترل كردم .

T 34 ، T25 ،T 2٠
T 2

بازدارندگي از گناه

ــتانم را مى ديدم،   بعد از هر زيارت وقتى دوس
ــم گره خورده.  ــس مى كردم دلهامان به ه ح
ــا آن ها خيلى راحت تر بودم. با بقيه آدم هاى  ب
ــال  ــر را چند س ــگار همديگ ــرم ان ــوى ح ت
ــيم و به هم هيچ گونه تندى  ــت مى شناس اس
ــمن ها هم در داخل حرم به  نمى كرديم. دش
ــعى كردم اين نرمى را  ــوند. س هم نرم مى ش
بيرون حرم هم حفظ كنم»، «سعى مى كردم 
به دوستانم كه همگى زائر امام رضا(ع) بودند 
ــايد خيلى كوچك هم به  به هر طورى كه ش
ــاب بيايد كمك كنم»، «در كل ارتباط با  حس
ــده»، «بعد از  ديگران برايم راحت تر و بهتر ش
آخرين زيارت امام رضا(ع) و وداع، هركدام از 

دوستانم را كه مى ديدم بغل مى كردم .

T 18 ، T4 ،T 2
T 27 ،T 21 ،T 2٠

دوستي و محبت 
به ديگران

بعد از زيارت رفتارم نسبت به اعضاي خانواده ام 
بهتر شده است. با حضور در حرم و براى بهتر 
شدن رفتارهايم دعا كردم، از كلمات مناسب 
ــتفاده مى كنم.  ــواده ام اس ــت با خان در صحب

اميدوارم موقتي نباشد».

T 12 ، T7 ،T 8
T 18 ،T 19 ،T 15

احسان به اعضاي خانواده

ــتانم،  ــه ديگران (دوس ــبت ب «رفتارهايم نس
ــده و بيشتر  ــي هايم) مهربانانه تر ش همكالس
سعى مى كنم بدى ها را با محبت پاسخ دهم»، 
ــب رفتارهايم با  ــتر مراق «در حال حاضر بيش
ديگران هستم»، «تو اين سفر تونستم بعضى از 
رفتارها و شوخى هام را عوض كنم. سعى كردم 
ــرى كدورت ها و كينه ها را كنار بذارم و  يه س

منصف تر باشم».

T 17 ، T16 ،T 13
T 22 ،T 21 ،T 14
T 31 ، T27 ،T 26
T 39 ،T 37 ،T 32

حسن خلق و خوش 
رفتاري با هم نوعان 
(دوستان و همساالن)
 پس از اردوي زيارتي
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ــاس داده هاى حاصل از جدول 1 يكى از ابعاد تغيير در فرايند زيارت، تغيير در  براس
بُعد رفتار (فردي و جمعي) زائران است. 

همان طور كه ديده مى شود، اغلب دانش آموزان، بعد از اردوى زيارتى مشهد مقدس، 
به رغم تفاوت در سطوح و ابعاد تغيير، همچنين زمان و ماندگارى آن، اذعان به تغيير در 
رفتار فردي خود كرده اند. براى برخى اين تغيير در زمان اردوى زيارتى رخ داده است (به 
ــد الاقل در مدت كوتاهى كه در اردوى مشهد حضور داشتم زبانم  عنوان مثال «باعث ش
را كنترل كنم») و برخى ديگر تغييرات را تا بعد از سفر نيز با خود به همراه داشته اند (به 
ــده و بيشتر سعى مى كنم بدى ها و احساس  ــتر مهربانانه تر ش عنوان مثال «رفتارهايم بيش
ــر از زائران با تغيير در تمايالت و  ــخ دهم»). برخى ديگ نفرت ديگران را با محبت پاس
تأمالت خود، به تغيير در رفتار فردى نايل شدند (به عنوان مثال «ديگه دوست ندارم به 
نامحرم نگاه كنم. اميدوارم اين ادامه داشته باشه»، «باعث شد بيشتر از هميشه به خودم و 

خلقيات قوت گرفته يا كم رنگ شده ام، همچنين رفتارم با ديگران فكر كنم»).
زيارت براى برخى از زائران در بُعد جمعي، منجر به اصالح رفتار ناپسند گذشته شان 
نسبت به اعضاي خانواده از قبيل پدر، مادر، خواهران و برادران شد (به عنوان مثال «من 
قبل از اين سفر رفتارم با پدر و مادرم كمى تند بود و زود عصبانى مى شدم ولى بعد از 
ــفر رفتارم كامًال با آن ها عوض شده است. همچنين باعث شد كه برخى برخوردهاى  س
ــتانم داشتم را ترك كنم») و برخى قصد تغيير و اصالح رفتار خود را  غلط را كه با دوس
ــخر نكنم و  ــفر به خودم قول دادم كه غيبت و تمس كردند (به عنوان مثال «بعد از اين س
تا به اينجاى كار به جز يك مورد موفق بودم و از خدا مى خواهم در ادامه راه مرا يارى 
دهد»). همچنين در ارتباط با ديگران و رفتار جمعى نيز تغيير بارز و مثبتى مشاهده شد كه 
شايد برخى از آن ها ناشى از شناخت بهتر نسبت به همسفران بوده است (به عنوان مثال 
ــناخت بهترى به دوستانم پيدا كرده ام و در ادامه مطمئناً با ديد بازترى با آنان ارتباط  « ش
ــرار مى كنم»). باالخره برخى از زائرين نيز جدا از تأثيرات زيارت حضرت رضا(ع)،  برق
ــدند (به عنوان مثال  ــتان خود در اردو ش ــفرى و زيارت دوس متأثر از مجاورت، همس
«همسفر شدن براى اولين بار با برخى بچه ها ارزنده و تأثير مثبتى در رفتار من گذاشت»).

ــزارش نموده اند آثار  ــر آن را گ ــوزان زائ ــه دانش آم ــر از آثار زيارت ك ــى ديگ يك
روحى ـ       روانى زيارت است. داده هاى حاصل از اين آثار در جدول 2 گزارش شده است.
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ـ    روانى  جدول 2: گزاره هاى كالمى و كدهاى مربوط به آثار و پيامدهاي زيارت در بُعد روحى   
دانش آموزان زائر مشهدالرضا (ع)

زير كدهاي توصيفي  كد
 اطالع رسان ها

زير كدهاي 
تفسيري

كدهاي 
تفسيري 

ــام زيارت و نيز  ــاى اول اردو»  با انج «از اون روزه
مشاهده ديگر زائران، روح من با حال و هواى حرم 
آميخته شد و احساس سبكى مى كردم. يك انرژي 
عميق در حرم و مشهد وجود داشت كه هنوز هم 
ــبب مي شود تا برخي از  ــت و اين امر س با من اس
ــطه همين موضوع،  ــاي فكري ام به واس دغدغه ه
ــا(ع) با اون  ــدم امام رض ــود. اينكه دي برطرف ش

عظمت مرا دعوت كرده واقعاً شگفت زده شدم.

T 8 ، T4 ،T 2
T 14 ، T12 ،T 9
T 38 ، T3٠ ،T 7

تحول

ع)
ضا (

 الر
هد

مش
ائر 

ى ز
روان

 ـ   
حى

 رو
يير

تغ

ــتم.  از همان روزهاي اول زيارت واقعاً آرامش داش
ــتم.  ــك آرامش عجيب كه واقعاً در تهران نداش ي
«سبك شدم»، «هروقت سحر تنهايى توى صحن 
ــتم و به گنبد طاليى امام(ع)  گوهرشاد مى نشس
ــحر نگاه مى كردم حس  ــياه س ــمون س توى آس
ــو تاريكى هاى  ــيد ت ــردم گنبد مثل خورش مى ك

گرفتارى هايم مى تابه و سبك مى شدم».

T 36 ، T22 ،T 18
T 28 ، T27 ،T 24
T 5 ، T13 ،T 36
T 38 ، T3٠ ،T 35

آرامش

ــارژ روحى و روانى و كامًال  من با اين سفر يك ش
ــاداب شدم. روحيه اى شاد و بانشاط پيدا كردم.  ش
در سفر زيارتى به ويژه اگر همراه با دوستان باشد 
حال خوبى همراه با روحيه اى شاد و بانشاط ايجاد 

مى شود

T 27 ، T24 ،T 22
T 13 ، T36 ،T 28
 T3٥ ،T 5

شادابي

ــه كه ديگه  ــدم. چند وقت ــه افكار منفى ش تخلي
ــردگى ندارم. قبل از سفر به داليلى  احساس افس
خيلى دلم از خيلى چيزها پر بود و دوست داشتم 
ــت  ــى درددل كنم و هر چى تو ذهنم هس ــا يك ب
ــمم به  ــش بگم. وقتى رفتم تو حرم و چش را براي
ــتم يك گوشه و با  ضريح و زائرهايش افتاد،  نشس
ــرده و درد دلهام را باهاش  ــام رضا(ع) خلوت ك ام
ــرح كردم و اين از لحاظ روحى و روانى خيلى  مط

به من كمك كرد.

T 3٠ ، T13 ،T 5
T 32 ، T23 ،T 17
T 35

پااليش ذهني

بعد از اردو به آينده اميدوارتر شده ام. T 4٠ ، T31 ،T 6
اميدوارى 
به آينده
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ــاس داده هاى جدول 2 يكى ديگر از آثار زيارت، تغيير در بُعد روحي ـ رواني  براس
ــتر مد نظر دانش آموزان  ــت. آنچه در اين زمينه بيش زائر، در زمان اردو و پس از اردوس
ــارها، دغدغه ها و  ــش روحيـ  رواني و كاهش فش ــت، ايجاد آرام ــر قرار گرفته اس زائ
ــدت و ضعف است. به عنوان مثال «يك انرژي و حس  اضطراب هاي دانش آموزان با ش
ــت كه هنوز هم با من است و اين امر سبب  ــهد وجود داش آرامش عميق در حرم و مش
مي شود تا برخي از دغدغه هاي فكري ام به واسطه همين موضوع، برطرف شود». جداي 
از اين امر، براي عده اي تجديد قواي روحي و تقويت روحيه ايجاد شده بود (به عنوان 
ــفر زيارتى به ويژه اگر همراه با دوستان باشد حال خوبى همراه با روحيه اى  مثال «در س

شاد و با نشاط ايجاد مى شود»).
ايجاد پااليش روحي و فكري نيز بخشي ديگر از تغيير حاصل از زيارت بوده است. 
شايد زدوده شدن زنگارهاي كاهنده و غبارهاي بازدارنده در آثار وضعي زيارت، موجب 
روشن بيني زائر نسبت به شرايط دروني و پيراموني او مي شود. آنچنان كه به تخليه افكار 
منفي و خروج از احساس افسردگي اش مي شود. در اين ميان رؤيت ديگر زائران و تعامل 
احتمالي با ايشان در كنار پيوند با امام(ع) نيز مؤثر بوده است (به عنوان مثال «بعد از سفر 
ــبك شدم و احساس  ــتم از لحاظ روحى خيلى س با عهدى كه با خدا و امام رضا(ع) بس

مى كنم با فكر بازتر مى توانم زندگى كنم»). 
ــارت، زمينه  ــبكي و آرامش حاصل از زي ــاس س ــد با احس همچنين به نظر مى رس
اميدواري به آينده در زندگي زائر فراهم مي شود (به عنوان مثال «تأثير زيادى در آرامش 
ــته و به مراتب به آينده اميدوارتر شده ام»). زائر با اتكا به عظمت و شأن  زندگى ام گذاش
ــان به وى، نسبت به آينده اميدوار خواهد شد،  ــاس عنايت و توجه ايش امام( ع)، و احس
آن چنان كه گفته شده (به عنوان مثال «اينكه ديدم امام رضا(ع) با اون عظمت منو دعوت 
كرده واقعاً شگفت زده شدم. باورم نمى شه پيش چنين كسى رفته باشم، احساس مى كنم 

آدم ديگه اى قراره بشم»). 
ــوزان زائر از خود  ــت كه زيارت در دانش آم ــار زيارت، آثار اعتقادى اس ــر آث ديگ
ــده  ــت. ديدگاه زائران پيرامون آثار اعتقادى در جدول 3 گزارش ش ــته اس به جا گذاش

است.
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جـدول 3: گزاره هـاى كالمـى و كدهاى مربوط بـه آثار و پيامدهـاي زيارت در بُعـد اعقادى 
دانش آموزان زائر مشهدالرضا (ع)

زير كدهاي توصيفي  كد
 اطالع رسان ها

زير كدهاي 
تفسيري

كدهاي 
تفسيري 

ــان هاي گوناگون در سفر و به خصوص در حرم،  «مشاهده كردن انس
ميزان اعتقادات مرا تا حد زيادي تقويت كرد»، «احساس مى كنم كمى 
نسبت به گذشته به خدا نزديك تر شده ام و اعتقاد قلبي ام قوي تر شده 
ــت». اين سفر باعث افزايش احساس بندگى و نزديكى من به خدا  اس

شده است.

T 4 ، T3 ،T 1
T 1٠ ،T 9 ،T 5
T 14 ،T 13 ،T 12

تقويت ايمان

الم
لس
يه ا

 عل
ضا
دالر

شه
ر م

 زائ
دى

تقا
راع

غيي
ت

به حضور امام و نظارت داشتن بر اعمال ما مخصوصاً با قرار گرفتن در 
چنين فضاى معنوى اعتقاد پيدا كرده ام، ناخودآگاه اعتقادهاى كم رنگ 
من، رنگ و بوى بيشترى گرفت. در اين سفر، آن حضرت (ع) درهاى 
زيادى از معنويات را به روي من گشود. تا آنجا كه اعتقادم نسبت به 

ايشان به مراتب از روزهاى گذشته بيشتر شده.

T 2٠ ، T17 ،T 16
T 38 ، T37 ،T 21
T 15

توكل

«اين سفر يك قدم پيشرفت و يك قدم خودسازى بود».  ،T 7،T 34 ،T 23
T 24 خودسازي

«در اين سفر واقعاً به اينكه مى گن امام رضا طبيب النفوس است اعتقاد 
پيدا كرده و كامًال حس اش كردم. در اين مدت نمازهايم سر وقت بود. 
ــادى ياد گرفتم از جمله نماز حضرت فاطمه زهرا(س) و  چيزهاى زي
ــعى مى كنم كه خود را به ذكر دائم صلوات و  امام محمد باقر(ع) و س
استغفار عادت دهم»، «در اين سفر براى اولين بار موفق شدم كه نماز 
شب بخوانم؛ خيلى سخت بود ولى سرانجام كار را با موفقيت به پايان 

رساندم»، «ديگه نمازهايم را يك خط درميان نمى خوانم».

T 23 ، T8 ،T 2
T 24 ،T 7 ،T 34

مقيد شدن
 به انجام 
آداب و 
مناسك 
مستحبي

ــعى كردم با امام رضا(ع) و خدا عهد و پيمان جديد  ــفر س «در اين س
ــعى مى كنم تأثيرات مثبت سفر را  ــم»، «س ببندم و به آن پايبند باش

حفظ كنم».

عهد در حفظ 
دستاوردهاى 

معنوى

«سعى مى كنم بعد از سفر به عبادت خالصانه تر بيشتر اهميت بدهم». اخالص

در اين سفر سعى كردم از كارهاى بدى كه برايم عادت شده بود توبه 
كنم. در حضور امام رضا(ع) عهد و پيمانى با خودم بستم كه ديگه اون 
كارهاى بد رو انجام ندم؛ اين سفر شروع مجددى شد براى يك دوره 

جديد از زندگى.

T 27 ، T25 ،T 36
T 32 ، T11 ،T 4٠
T 28

توبه

«بعد از زيارت مدام سعى مى كنم رفتارهاي غلطم را اصالح كنم». «بعد 
از اين سفر به خودم قول دادم كه ديگران را تمسخر نكنم، غيبت نكنم 

و تا به اينجاى كار به جز يك مورد موفق بوده ام».

T 1 ، T5 ،T 6
T 28 ، T23 ،T 1٠ تقوا

« بعد از زيارت تصميم به دائم الذكر بودن دارم». ذكر

«بعد از زيارت تصميم به آرام سخن گفتن، خاضعانه راه رفتن دارم». خضوع

«بعد از زيارت حوصله و صبر من خيلى زياد شده است». صبر

T 7 ، T34 ،T 23
T 24

T 15 ، T6 ،T 5
T 25 ، T19 ،T 16
T 11 ، T4٠ ،T 27
T32  ،T 28

T24  T3٠ ،T 29
T 23 ، T1٠ ،T 1
T 28
T 21 ، T2٠ ،T 18
T 27
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ــر از آثار زيارت تأثيرات اعتقادى  ــاس داده هاى حاصل از جدول 3 يكى ديگ براس
ــى، طيفى از  ــه فراخور آمادگى هاى درون ــت. زائران ب ــارت بر زيارت كنندگان اس زي
ــاره  كردند كه  ــيارى از زائران اش ــرات و تغييرات گوناگون را گزارش داده اند. بس تأثي
ــان به حضور و عنايت مخصوص امام رضا(ع) شده،  زيارت، موجب افزايش اعتقادش
ــان به برخى فرايض و اخالقيات  ــق و عالقه ايشان را به امام رضا(ع)، پايبندى ش عش
بيشتر كرده است. اين آثار، جدا از درك زيارت امام رضا(ع)، ناشى از مشاهده و بعضًا 
ــت (به عنوان  ــر زائران و همچنين دريافت فضايل و معارف زيارت اس ــل با ديگ تعام
ــال «با قرار گرفتن در چنين فضاى معنوى، ناخودآگاه اعتقادهاى كم رنگ من، رنگ  مث
و بوى بيشترى گرفت و باعث محكم تر شدن زمينه هاى معنوى و اعتقادى در زندگيم 

شد»).
ــده و  ــنا ش ــارت زمينه اى مهيا نمود تا برخى از زائران با تجربه هاى معنوى آش زي
ــر وقت بود.  ــود (به عنوان مثال «در اين مدت نمازهايم س ــتر انس با آن ها مهيا ش بس
ــد») آن چنان كه تعدادى خود را مقيد  ــعى مى كنم كه از اين به بعد هم اين گونه باش س
ــيار زياد نماز اول  ــفر ارزش بس ــتمرار آن كردند (به عنوان مثال «من در طى س به اس
وقت را فهميدم. چون بى جهت و بى دليل نمازم را به عقب مى انداختم، عهد كردم كه 
ــان را اول وقت بخوانم»). ناگفته نماند كه بيشترين تأثير در اين بخش  همه يا بيشترش
ــراى برخى از زائران  ــكان زيارت بوده و تأثير آن ب ــش اعتقادى در همان م ــى بخ يعن
ــد (به طور مثال «زمانى كه در مشهد مقدس بودم  ــفر فرو كاسته ش ــت از س در بازگش
احساس معنويت قوى ترى داشتم كه بسيار خوب و آرامش بخش بود، ولى با آمدن به 
ــايد به خاطر جّو خيلى متفاوت تهران با آنجا  ــد. نمى دانم ش تهران خيلى كم رنگ تر ش

باشد»).
در كنار موارد مزبور، عده اى از دانش آموزان، به رفع خستگى، تجديد قوا، افزايش 
ــى با همسفران براى ادامه كار  ــرفت تحصيلى، دعا، همكارى درس انگيزه، اميد به پيش
ــى اشاره نمودند (به طور مثال «شايد اكثر دعاها و راز و نيازها بعد از سالمتى، به  درس
پيشرفت درسى منتهى شود و از خدا و امام رضا(ع) طلب كسب رتبه عالى در كنكور 
ــتم كه هيچ وقت از شوق من به درس كم  ــرافرازى پدر و مادرم را كرده و خواس و س

نشود»).
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بحث و نتيجه گيرى
ــوزان زائر حرم مطهر  ــي دانش آم ــي پديدارشناس هدف از انجام اين پژوهش بررس
ــت كه علي رغم اين كه  ــت. يافته هاي حاصل حاكي از اين اس حضرت امام رضا (ع) اس
بررسي اثر زيارتي مبهم و اندازه گيرى آن دشوار، اما بسيار مهم است؛ زيرا به اساسى ترين 
و مؤثرترين كاركردهاى تعليم و تربيت اشاره دارد. يافته هاى حاصله حاكى از اين است 
كه زيارت، منجر به تغييراتى در سه زمينه رفتارى (فردى، جمعى) معنوى، روحىـ  روانى 

و اعتقادى  شده است.
ــوان به تغييرات فردي و  ــاي زيارت در بُعد رفتارى مى ت ــه با آثار و پيامده در رابط
ــاره كرد. از تغييرات فردي مى توان بازدارندگي از گناه، ترك رفتار ناپسند،  اجتماعي اش
ــار جمعي مى توان به  ــفر خوب، و در بُعد رفت ــر رفتار، تأثير زائران همس ــد در تغيي قص
ــتان و  ــتي و محبت به ديگران از جمله دوس ــتي، محبت به اعضاي خانواده، دوس دوس
ــاالن اشاره كرد. اين يافته همسو با يافته جواهري (1384) و آقايي (1386) است.  همس
اين دو محقق همگي گناه زدايي را از آثار و پيامدهاي زيارت ائمه مطرح و يادآور شدند 
كه بار معنوي زيارت به گونه اى است كه به تطهير قلب هاي جدي و تصميم هاي بزرگ 
ــاز اين تقابل، تقارن، مقايسه و محاسبه است و  ــود. در واقع زيارت زمينه س منجر مى ش
ــنجش انجام نگيرد انسان به كاستي هاي اخالقي و ضعف هاي معنوي خود پي  تا اين س
نخواهد برد. طبيعى است چنين تأثيرات ارزنده اى نه تنها به يك ميزان براى همه تحقق 
پيدا نمى كند بلكه ميزان پايدارى آن ها نيز براى زائرين گوناگون متفاوت است. بنابراين 
آثار كلى تغيير در رفتار فردى و جمعى زائر را مى توان در وجه تعميمى و ميزان آن ها را 

در وجه تفريدى زيارت دنبال نمود.
ــاي زيارت مربوط به آثار و پيامدهاي آن در بُعد روحي ـ رواني  ــر آثار و پيامده ديگ
ــوان به آرامش و درمان روحي ـ رواني،  ــت. از جمله آثار روحي ـ رواني زيارت مى ت اس
ــاره كرد. احساس  ــادابى، پااليش ذهنى و اميدوارى به آينده زائر اش ــب روحيه، ش كس
ــتغنا (قطع وابستگى ها و بريدن  ــدن، رفع اندوه و نگرانى، احساس اس ــبكى و آرام ش س
ــارت نيز از جمله موضوعات معنايى در موضوع  ــنودى از زي از زندگى روزمره) و خش
آرامش است كه با تحقيق يوسفى و همكاران (1391) هم خوانى دارد. همچنين نتايج اين 
ــش از پژوهش با يافته گلزارى(1389) و خداپناهى و حيدرى (1384) در خصوص  بخ
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افزايش شادكامى، كاهش اضطراب و افسردگى وخيم براى دانشجويان زائر عمره مفرده 
ــو است. جواهري (1384) نيز در مطالعه خود  بيت اهللا الحرام، و جواهرى (1384) همس
تحول روحي رواني زائران را از آثار و پيامدهاي عمده و اساسي زيارت مطرح نموده و 
يادآور شد كه اين اعجاز و تأثير شگفت، گاهي در تربيت، گاهي در زيارت و گاهي در 
يك ديدار ايجاد مى شود. حضور، منشاء اين تحول است و زيارت نقش دگرگون ساز و 

تحول آفرين را در انسان دارد.
ــوط به آثار و پيامدهاي آن در بُعد اعتقادي  ــاً ديگر آثار و پيامدهاي زيارت مرب نهايت
ــاالت و باورهاى اعتقادي، از جمله تقويت  ــت. در بُعد اعتقادى مى توان به بهبود ح اس
ــتحبي و  ــدن به آداب مس ــازي، اخالص، توبه، تقوا، ذكر، مقيد ش ايمان، توكل، خودس
ــتاوردهاي معنوي اشاره كرد. اين يافته همسو با جوادي آملي(1378)  تعهد در حفظ دس
و گلزارى (1389) است. اين محققان يادآور  شدند كه اين ويژگي هاي عظيم اعتقادي و 
همين طور پرورش اين ويژگي ها در انسان ها از طريق روش هاي متفاوتي انجام مى شود. 
ــاد وي زيارت نه تنها افكار و  ــت. به اعتق ــي از اين روش ها زيارت اهل بيت (ع) اس يك
ــو مى كند. ايشان يادآور  ــه و دل را نيز همس ــازد بلكه انديش آرمان ها را هم جهت مى س
ــوند كه ثواب و پاداش و همين طور پيامدهاي عظيم اعتقادي كه بر زيارت مترتب  مى ش
ــت. چنين ره آوردى از زيارت، موجب افزايش  ــؤال برانگيز اس ــت شگفت آور و س اس
باورهاى دينى، اميد، محبت و توسل به امام رضا(ع) مى شود و در تعليم و تربيت دينى 

نقش به سزايى دارد.
بر اين اساس مداومت و محافظت بر آثار زيارت توجه افراد و برنامه ريزان را به ِجد 
ــه را در قالب تعامالت گفتاري  مى طلبد. به  رغم آنكه محققان، روابط اجتماعي در مدرس
و رفتاري، در زمره مهم ترين عوامل  مؤثر در ايجاد برنامه درسي پنهان برشمرده اند، لكن 
ــه اشاره  ــطحى نازل تر، مى توانيم به آثار زيارت، در روابط بين فردى داخل مدرس در س
كنيم. چنانچه از قول امام صادق(ع) در «بازشناسي مفهوم زيارت» ذكر شد ديدار دوستان 
ــتة ايشان، گويي بديلي براي زيارت شان و آثار مترتب بر آن است (فالح، 1387).  شايس
ــاس لزوم تزكيه معلمان و مربيان، براى تغيير و تأثير شايسته دانش آموزان، در  بر اين اس
ــان، ضروري مي نمايد. همچنان كه اميرمؤمنان(ع) مى فرمايند:  ــار نفس زكيه ايش سايه  س
كسى كه خود را پيشواى مردم قرار داده، بايد پيش از آموزش ديگران، خود را آموزش 
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ــِم َغيِرهِ) (نهج البالغه،  ــهِ َقبَل تَعلي ــُه لِلنّاِس اِماماً َفليَبَدأ بِتَعليِم نَفِس دهد (َمن نََصَب نَفَس
حكمت 73). ناگفته پيداست كه اين مهم براى تمام متوليان امر تربيت از جمله والدين 

نيز صادق است. 
بنابراين پيشنهاد مي شود كه مدارس، ضمن بهره مندي از معلمان و مربيان مهذب، در 
برنامه درسى خود، به ويژه فوق برنامه ها، زيارت علماى ربانى، اولياى الهى و ارتباط با 
آنان، همچنين حضور در زيارتگاه ها، مزار شهدا و صلحا را در نظر بگيرند كه اين امر جدا 
از نقش الگودهى، مى تواند آثار و پيامدهاي فراواني براى دانش آموزان و مربيان به ارمغان 
آورد. البته ابعاد، اعماق و دوام تأثير آن، هريك مي تواند زمينه اي براي پژوهش هاي آتي 
قرار گيرد. عالوه بر اين پيشنهاد مي شود در مطالعات بعدي تجربيات دانش آموزان زائر 

ساير مدارس از قبيل مدارس دولتي مورد مطالعه قرار گيرد.
ــي تجربيات  ــن مطالعه به بررس ــت كه اي ــن پژوهش اين اس ــاي اي از محدوديت ه
دانش آموزان زائري پرداخته است كه در مدارس اسالمي به تحصيل اشتغال داشته اند. با 
توجه به اين كه دانش آموزان مدارس اسالمي از جمله مدرسه اي كه اين مطالعه بر روي 
ــت از طريق مصاحبه گزينش مي شوند، اين احتمال  دانش آموزان آن صورت گرفته اس
ــه مذهبي نيستند ممكن  وجود دارد كه دانش آموزاني كه همانند دانش آموزان اين مدرس

است تجربيات متفاوتي از زيارت را گزارش كنند. 
ــر زائران، معرفت  افزايي  ــر، معماري حرم مطهر، مجاورت با ديگ در پژوهش حاض
ــفران، مي تواند سهمي در تغييرات ذكر ايفا كرده باشد كه به دليل  مربيان و تركيب همس
عدم احصاى آن ها در تحقيق حاضر، در زمرة محدوديت هاي پژوهش قرار گرفته است. 
در پايان به نظر مى رسد كه در برخى رويكردهاى نوين آموزشى از جمله يادگيرى هاى 
مجازى و غيرحضورى، عنصر زيارت در معناى عام و تأثيرات و بهر ه هاى ناشى از آن با 
حضور فيزيكى معلم و متعلم، مورد غفلت قرار گرفته و همچنان بديلى براى آن نباشد. 

به تعبير مالمحسن فيض كاشانى «درسى نبود هر آنچه در سينه بود».
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