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 1401تابستان ، 2، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 زیارت در روان سالمت و تربیت ساحات واکاوی
 اهلل امین

 
 *1پورسجادی حسن

 ، همدان، ایرانسینا بوعلی دانشگاه اسالمی، معارف گروه ،استادیار
 .(نویسنده مسئول)

 
 چکیده

 و هاویژگی ترینبرجسته از دعا، بخشیِوسالمت تربیتی ابعاد
 تربیتی، دعاپژوهیِ در مهم منابع از یکی. است آن کارکردهای

 این مستقل بررسی. است مأثور زیارات متن در مندرج هاینیایش
 شایانی اهمیت از انسانی روان سالمت حوزه در ویژه به دعاها

 زا که «اهللامین» معتبر بسیار زیارت میان، این در. است برخوردار
 بخش در ویژه به ژرف، نکاتی حاوی یافته، صدور( ع)سجاد امام
 کیفی، و کمّی لحاظ از مزبور، دعاهای. است آن گانهسیزده ادعیه
 ابعاد و بوده خاص( ع)معصومین زیارات در موجود ادعیه بین در

 این رد. است نگرفته قرار مستقل مطالعه مورد تاکنون آن تربیتی
 آشکار زیارت این هاینیایش چیدمانیِ سیرِ منطق از بخشی پژوهش،
 رد انسان شخصیت گانهسه هایساحت مدل از استفاده با و گردیده
 این رب دعاها این انطباق چگونگی به رفتار، و گرایش بینش، ابعاد

 بر تحلیلی -توصیفی پژوهشِ این. است شده داده پاسخ هاساحت
 هب وُسع، قدر به دارد تالش و آمده فراهم ایکتابخانه منابع مبنای
 .بپردازد موضوع تحلیل

 
 رفتار، گرایش، بینش، روان، سالمت تربیت، دعا، :کلیدواژگان

 اهللامین زیارت
 

 27/09/1400تاریخ دریافت: 
 21/12/1400تاریخ پذیرش:  

نویسنده مسئول h.sajjadipour@basu.ac.ir  

 مقدمه
در منطق وحی،  انسان است. فرجامین خواستهسعادت و خوشبختی، 

و  امور ناپسنداز  روان اوپاکسازی  مشروط به، انسانرستگاری 
گی و رهایی ش، در یلهو حرمان است و خسارتهنیکیآراستگی به 

وَقَدْ خَابَ  قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَکََّاهَا»ناپذیر نفس: های پایاندر مرتع خواهش
ه نقش و ارائه و قرآنی دینی( تبیین این آموزه 10و9شمس: «)مَنْ دَسََّاهَا

، جز از پیشوایان آدمی و تأمین سالمت روان تربیت به منظور راه
 آید. برخی سالکانرنمیهستند، ب قرآناقعی معصوم)ع( که مفسران و

تا نقطه تسلیم به  انسان مراحل تربیتبرداشت خویش از  ،عارف
 مساعیهمه با  اما، اندهایی چند نگاشتهآستان ربوبی را در کتاب

 بیش ابجدخوانی)ع( طفل معصوماندر برابر تعالیم عرشی  خویش،
 . نیستند

مانده از معصومان)ع(، میراثی برجایهای گنجینه نیایشدر این میان، 
 .رودیبه شمار م و تشیع قدر برای مشتاقان معارف تربیتی اسالمگران

که به  است اهللدعاهای مندرج در زیارت امینترین آنها، از مهم
فراروی تشنگانِ وادی ای همچون چشمه)ع( سجادبرکت امام 

در میراث ، عجام نیایشاین  .است معرفت، گشوده و روان گردیده
 یثمحد که؛ چنانشیعه، از جایگاهی سترگ برخوردار است تربیتی

( در بزرگداشت این زیارت و بیان اصالت 1همچون عالمه مجلسی)
استاد مطهری محتوا و مضمون آن را از  تبار آن قلم رانده وو اع
 (. این زیارت شامل سه بخش2ِدانسته است) دینی ترین مضامینعالی

سالم، دعا و ثنا است. در بخش دوم، دعایی در سیزده فراز انشاء 
ان تأمین سالمت رو گردیده که مفاد آن به مثابه دستورالعملی برای

 همثابباید به های دعا را فقرهاند که این برخی برآن است. انسانی
 . در این زیارت، زائر،گرفتدر نظر  یو عرفان ی سلوکیدستورالعمل

 رده و از او میخود را از آستان ربوبی تقاضا ک روان یافتگیِکمال
گردد. این  پسندیده صفات گریباطن وجودش محل جلوه خواهد

 مأثور دیگری نیایشها، بلکه در هیچ ویژگی مهم، نه تنها در زیارت
نسان اتربیت و سالمت روان  ابعاد در این مقاله به تبیین. وجود ندارد

در سه ساحتِ: شناخت، گرایش و رفتار، از منظر زیارت ، مؤمن
نیایش های  شواهد، برخی با ارائه سرانجامایم و اهلل پرداختهامین

 ایم.هگانه یافتموجود در این زیارت را قابل انطباق بر این جهات سه
 

     پیشینه تحقیق
 اندک ی، شماراین زیارت به رشته نگارش درآمده بابآنچه در 

 آید:کتاب و مقاله است که در اینجا می
شرح زیارت امین اهلل، سید هاشم رسولی محالتی، تهران، دفتر  .1

 1374نشر فرهنگ اسالمی، 
 1388تحریری، تهران نشر حرَّ،  سیمای مخبتین، محمدباقر .2
یداهلل یزدان پناه، فایل زیارت امین اهلل، سید شرح مختصر  .3

 (www.syya.irصوتی)
 در خداوند دیدار به اشتیاق و شاهدان شهود به باور پیامدهای .4

اهلل، اعظم پرچم و  امین زیارت و قرآن منظر از بشر حیات
 - 1394 پاییز اسالمی، اجتماعی هایپژوهشهمکاران، دو فصلنامه 

 106 شماره
، حسین روحانی نژاد ،درنگ و درایتی در زیارت امین اهلل .5

 .1389فرهنگ زیارت، شماره پنجم، 
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دعاهای موجود در زیارت امین اهلل، از لحاظ حجم و با این وجود، 
رود و تاکنون محتوا، استثنائی در میان زیارات مأثور به شمار می

ین نخست حاضر، مقالهدرباره آن مشاهده نشده است. نگاشته مستقلی 
 است. بارهنوشته مستقل و تحلیلی در این

 
 تعریف مفاهیم

ساحت به معنای میدان و فضای فراخ است)دهخدا، ذیل  ساحت:
حوزه و دامنه خاصی است » ،در اینجا «ساحت»مقصود از ساحت(. 

در آن حوزه های تعلیم و تربیت ای از رفتارها و فعالیتکه مجموعه
  .(3)«و دامنه قرار می گیرد

 را پهت. و از باب تفعیل است« ربو»ریشه  از «تربیت»واژه  تربیت:
، ارس)ابن فتر استنسبت به سطح زمین برآمده زیرا، دنگوی« رَبوَه»

 «تربیت»را در « ربّ» یریشه معنای برخی واژه شناسان،(. واژه ربو
و هو » است؛نهفته تدریج در واژه تربیت  فهومم و اینکه داندمی

(. ربو واژه، راغب اصفهانی«)ءِ حاالً فحاالً إلى حدِّ التمامإنشاءُ الشی
درونی دانسته شدر و زیادت، جامع معنایی این ریشه را برخی دیگر

ت عبارتس، قرآنی توحیدی تربیت در نظام (.ربو واژه)مصطفوی، ندا
و تجلَّی صفات حق  خودبینی آلودگی عظیمپاالیش انسان از فرایند از 

از دیدگاه عالمه طباطبایی، تربیت، رفع موانع بهره بردن (. 4در او)
از نور الهی از وجود انسان و راه اتصال به منبع نور است. انسان در 
آغاز خلقت دارای نوری فطری است که اجمالی بوده و اگر مراقب 

گیری از آموزهبا بهره (.5باشند، ترقی می کند و تفصیل می پذیرد)او 
ت ، تربیخداوند توان دریافت که الزمه ربوبیتهای قرآن کریم، می

للََّهُ وَلِیَُّ الََّذِینَ آمَنُوا یُخْرِجُهُمْ مِنَ الظَُّلُمَاتِ ا» انسان مؤمن نورانی است:
( فرایند این تربیت، سیر به سوی منبع نور است 257 )بقره: «إِلَى النَُّورِ

و بر این اساس، رشدیافتگی معنوی مؤمنان تا وصول به اوج ایمان و 
حرکت به سوی پروردگار، حرکتی است که با قرار گرفتن تحت 

  دارد. استمرارقرب خداوند الیت الهی تا وصول به و
 ۀبایستزیست  در مفهوم توانرا می سالمت روان: روان سالمت
گونگی چ به در واقع. این تعبیر، ستبازجُ، رفتاری و عاطفی معرفتی
است  حقیقتی روان شود.مربوط میافراد و احساس ، رفتار اندیشه

(. 6)شده استیاد  «نفس»ن و روایات از آن با واژه آکه در قاموس قر
، ذیریپاین قابلیت و شکل .سرشتی پذیرنده دارد، نفس انسان و روان
اهمیتی برخوردار  از چنان روان سالمتتربیت است.  اولیه بستر

 ا کارویژه آدمی در زندگیآن را تنهتالش برای تأمین است که اگر 
روان و نفس قرآن کریم به طور کلی برای  .ایم، به خطا نرفتهبدانیم
که تحت تربیت  . نخست، نفسیشماردرا برمی ه مرتبهس انسان

 «امارهنفس » و، کندها امر میمعنوی قرار نگرفته و همواره به بدی
. در (53)یوسف: إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا ما رَحِمَ رَبِّی: نام دارد
رسد که او را یافتگی میای از رشددمی به درجهآ نفس ،بعد مرتبه

 نفس کهمرتبه د. خداوند به این نکمی سرزنش خطاکار انجام  بر
وَ ال أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ »: اش نامیده، سوگند خورده است«لوّامه»

ای ، تا اندازهباشد این مرتبه واجدکه  شخصی .(2)قیامت: «اللَّوَّامَۀِ
 را مالمت نموده و به به محض ارتکاب خطا، خودبیدار گشته و 

نفس »را  روان آدمی مرتبه عالیگردد. قرآن راه صواب بازمی
نام نهاده است. در این مرتبه، نفس به مقام یقین و تقوای « مطمئنه

ارْجِعِی  یَا أَیََّتُهَا النََّفْسُ الْمُطْمَئِنََّۀُ»کامل رسیده و مشرَّف به خطاب: 

گردد. گویا نفس و خود ( می28و27)فجر: «مَرْضِیََّۀً رَاضِیَۀً رَبَِّکِإِلَى 
ه سوم است و آن دو خود قبلی، واقعی انسان، همین مرتب

 هایی بیش نیستند.«ناخود»
 ؛ چرایی و چیستیزیارت. 4

و  منظور تعظیمبه  ای از اولیای الهیولیّنزد حضور ، زیارت
 هموارهکه  )ع(انمعصوم مراقد زیارت. ستاوگذاری به حرمت

وسیله  بهترین و محبت برازاِ بزاراَکاراترین  ،(1)بوده مورد سفارش
زیارت، الگویی از باشد. می متعال خداوند به زائر تقرب
به طور  بر این سخن سیر به سوی کمال انسانی است.یافتگی و تربیت
و محبوب خدا  محبّ )ع(ائمه» ه چنین استدالل شده است:خالص

قد اهل اخدا است. زیارت مر حبّ ،محبوب خدا هستند و حبّ
حضور (. 7)«تاز این عشق و محبت و دلدادگی اسی ابیت)ع( جلوه

 مأثور، هاینامهزیارت خواندن با همراه ،)ع(حرم معصوماندر 
 جایگاه آگاه بهسرشت و زائرِ پاک واجد چنان ظرفیتی است که

رساند و دل و جان او را می شناختاز  ای واالدرجه به را امام)ع(
 راوانیف آثار عبادی، توصیه اینعمل به  زند.پیوند می آرامشی ژرفبا 
ش ر تشنگی، سیراببه قد ه،برجای گذارد اواندیشه و روان  در
در این میان، تنها زیارتی که بخش قابل توجهی از آن،  .سازدمی

 باشد.میاهلل ، زیارت امیناستش حاوی دعا و نیای
 اهللزیارت امیناهمیت پیشنیه و . 5

به  )ع(سجادامام  عرشیِ از انشائاتِ« اهللامین»زیارت معروف به 
. نخستین راوی این است مزار امام علی)ع( حضور ایشان برهنگام 

ه به آن توج نیز و سایر امامان)ع( است زیارت، امام محمدباقر)ع(
 جابر از آن را شیخ طوسی .(39ص ابن قولویه، بی تا،)اندداشته ویژه
عالمه  .(8)است کرده روایت( ع)باقر امام از و سپس عفیجُ یزید بن

ها به متن و سند، از بهترین زیارت لحاظمجلسی این زیارت را از 
 معتبرترین را اللَّهامین زیارت مطهری، استاد .(1)است شمار آورده

 فتگ بتوان شاید» است: افزوده و دانسته داللت و سند نظر از زیارت
  (.2)«است زیارت ترینعالی که
م به سال ،بخش اولاز سه بخش ترکیب یافته است:  ،زیارت این متن
از  زائر هایدرخواستو  دعا ،بخش دوم ؛او و بیان اوصاف )ع(امام

این مقاله،  حور اصلیم .پروردگارثنای  ،بخش سومو  ؛خدای متعال
 ائرز .باشدمی شامل سیزده فراز است که بخش دومو تحلیل بررسی 
به صفات  خود را باطن آراستگی)ع( سجاداز زبان حضرت  در اینجا

ترین هدف زیارت که کند تا مهمبرجسته معنوی درخواست می
گفتنی د. گرد، محقق (7)ندرخواست اتصاف به اوصاف کمالی است

 وا مکرَّر درخواست ، منافاتی بااین صفات )ع( بهاتصاف اماماست 
همواره خود را نیازمند افاضه بنده حقیقی  ، زیراندارداز خداوند 
در  ده است که)ص( نقل کرپیامبر امام سجاد)ع( از داند.ربوبی می

(. 64، ص26مجلسی، ج«)عِلْماً زِدْنِی رَبِّ»: داشتدعاهایش عرضه می
 انسان خواهیکمالافق در  نقطه پایان نبودِمده از این درخواست، برآ

 .است
 زیارتاین بینشی، گرایشی و رفتاری در  ساحات. 6

و  بسترسازی در آن سازندهاهلل، نقش زیارت امین متنبا تأمل در 
این . شودآشکار می آدمی روان أمین سالمتت به فرایند دهیجهت

و ، گرایش و شناخت بینش مؤلفۀدر سه  روانی، بخشیِسالمت
علیم ت در فلسفهرفتار قابل تحلیل و بررسی است. کنش و و احساس، 
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 1401تابستان ، 2، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

، انوجودی انس با تحلیل ابعاد، دینی شناسیِو تربیت و نیز در انسان
و  ییبا شکوفاهمچنین . دگردمیثابت  برای او گانهسه ساحاتاین 

را به  خداباور توان افعال اختیاری انسانِمی ساحاتاین فعلیت یافتن 
 :برآنندبعضی محققان  .داد جهتقرب الهی  یافتگی وکمالسمت 

اند، جداسازیلحاظ نظری از یکدیگر قابل  به این ساحاتگرچه ا»
به  ای کهبه گونه ؛دارند کامل یدر عمل با یکدیگر ارتباطاما 

ها نیز مبتنی ها، و گرایشها و گرایشرفتارها مبتنی بر بینش ترتیب،
شخصیت واحدی  یاز آنجا که هر انسان .گیرندها شکل میبینشبر 

یگر در یکددارای ارتباط بوده و  های مختلف وجود اودارد، ساحت
نباید  ،آنها بین این ارتباط و تأثیرگذاریوجود البته تأثیر دارند. 

 .(3)«مرزهای آنها شود آمیختگیموجب 
، عالوه اهللزیارت امین در ندرجم دعاهای از جهات جامعیت یکی
 انسانِ یِروانسالمت  ساحاتاست که همه  نای ،آن ییمعنا ژرفایبر 

شناخت صحیح،  :گانهسه ابعادرا پوشش داده و در  (دعاکنندهداعی)

 .دنمایمند ساخته و تربیت میبهرهاو را رفتار نیکو، گرایش متعالی و 
 صورتها هرگاه با اخالص و انقطاع به درگاه باری تعالی نیایشاین 
 زائرِ روانخود را بر  بینشی، گرایشی و کنشیِ آثار د،گیر
ه ب .خواهد گذاشتبرجای  (امام)ع جایگاهآگاه به  سرشت وپاک
ایج نت ،های مزبورنیایش و تحلیل ررسیب و پس از ،این نگاه استناد
 :آیدمیبه دست  زیر

 هپیش گفت ۀگانسهساحات  برقابل انطباق  ،دعا این یالف( فرازها
  است.مطالعه و تحلیل محتوایی قابل در این چارچوب،  و بوده
تقریباً چنان است که گانه، سیزده هایاین نیایش چیدمان سیرِب( 

قرار می هامؤلفه ساحات و ایندر ذیل  ترتیبهمان  با همه آنها،
؛ ده()دعاکننبینش و شناخت داعیکننده فراز نخست، تأمین  :گیرند
راز و هفت ف ، مربوط به بُعد گرایشیِ داعی؛(نهم و)منجتا پ ومفراز د
 گردد.نیز به ساحت رفتاری و کنشی او بازمی دعا پایانی

 
 شمارگان فرازهای دعا ساحت
       1 بینشی
   9 5 4 3 2 گرایشی
 13 12 11 10 8 7 6 رفتاری

 بینشی ساحت
ا است که ب انسانروان  تربیت از ایعرصهبینشی،  ساحتمقصود از 

 ساحاتبی تردید، شالوده همه سر و کار دارد.  و شناخت آگاهی
اخت و آگاهی است: اقتضای جان چو ای دل آگهی وجودی انسان، شن

تر بود جانش قوی است)مولوی، دفتر دوم(. هرکه آگهاست / 
در درجه نخست، شناخت و آگاهی  روان آدمی،رهاورد تربیت 

 وله خودشناسی أبر مس ،اندیشه شیعی در بر این اساس، بخشی است.
دعا، تأمین  نخستفراز  (.5)معرفت نفس، بسیار تکیه شده است

 مهم در وجود آدمی است:  ساحتکننده این 
را به باوری  روانمبارالها، » ؛«فْسِی مُطْمَئِنََّۀً بِقَدَرِکَنَ فَاجْعَلْ هُمََّللَّأ»

 .«مزیّن گردان تدَرنسبت به قَاطمینان بخش 
 را «دَرقَ»آور به باورِ اطمینان ، طلبیشهانیایشاینکه زائرِ در صدر 

. او است انسان مؤمن راهبردی آن در اندیشه اهمیت گردارد، نشان
ی بخشد چنان آگاه «دَرقَ»قاعده ش را از روانخواهد از خداوند می
در دستان از صدر تا ذیل را  زندگی زمام امورآن، که در سایه 
 .(83یس: «)بِیَدِهِ مَلَکُوتُ کُلَِّ شَیْءٍ وَإِلَیْهِ تُرْجَعُونَ: »خداوند ببیند

به هرآنچه بر صحیفه اراده را  روانشخواهد می تعالی ریبا ازسپس 
 د: انرفته، خشنود و راضی گرد یربوب
 «.گردان خشنود به قضایتم را روانو  » ... ؛«راضِیَۀً بِقَضائِکَ... »
یعنی اندازه گیری و چیزی « تقدیر»است، و « اندازه»، همان «دَرقَ»

به « قضا»همچنین قدر(.  واژهرا با اندازه معیّن ساختن)ابن فارس، 
در « تقدیر»قضی(.  واژه، امضا و نهایی شدن است)همان حکم،معنای 

ای، اندازه و حدود کمی و کیفی و هر پدیدهاصطالح کالمی، یعنی 
ثیر علل و عوامل تدریجی، که تحت تأ داردزمانی و مکانی خاصی 

است که پس از فراهم  آن نیز «قضای الهی»منظور از . یابدتحقق می
مرحله نهایی  ط یک پدیده، آن را بهشدن مقدمات و اسباب و شرای

 . رساندو حتمی می

 هایپدیدههای خداوند در گیریاندازهتقدیرات و ، انسانهرگاه 
، فتیا الهی زندگی را مبتنی بر حکمت بالغهامور مختلف هستی و 

شدن این حوادث و امور، و جاری شدن آنها  قطعیو سپس نسبت به 
مقام به ، در این صورت در متن هستی، خوشنود و راضی گردید

سخن، در  این محتوای. خواهد شدنایل  از یقین و آگاهی واالیی
اللَّهـُمَّ إِنِّی »مالی بازتابی لطیف دارد: فرازی از دعای ابوحمزه ث

یـَقـِیـنـاً حَتَّی أَعْلَمَ أَنَّهُ لَا یُصِیبُنِی إِلَّا مَا کَتَبْتَ لِی وَ رَضِّنِی  ... أَسْأَلُک
بِمَا قَسَمْتَ لِی حَتَّى لَا أُحِبَّ تَعْجِیلَ مَا أَخَّرْتَ وَ لَا تَأْخِیرَ مَا 

 ، چنان«قَدَر»در سنَّت شیعی، باور به  (524، ص2کلینی، ج«)عَجَّلْتَ
قرار صل توحید، نبوت و معاد ر سه ادارد که در کنا منزلتی
، 5)مجلسی، جدوری از رحمت الهی( و انکار آن موجب 9)گرفته
 در روایت (.10در روز رستاخیز است) و وارونگی ( و مسخ88ص

 یصورتدر هر  ،«ردَقَ»، شرط ایمان حقیقی، باور به خدایی بودنِ نبوی
عنوان شده  و خواه شیرین و خواه تلخ ،خواه خوب و خواه بد

 (.11است)
بودنِ « خدااز »فهمِ  ،(دعاکننده) داعی شخص فراز نخست،این در 
ی الهی را «قضا»به « رضا»کند و در فراز بعدی، را طلب می« دَرقَ»

آن د که پوشمی عینیتجامه  وقتی رضایتنماید. این درخواست می
 نهفته است؛حکمتی  الهی، اتهمه تقدیر متندر  آگاه باشد شخص

فلسفه  . در این صورت،نظام أحسن هایتماز جنس حکحکمتی 
پذیرای خاطر  رضایتبا کند و ها را درک میدشواریمصائب و 

  د.گردآنها می
گی بایستو آگاهی از  ،بینش سطح ازداعی به این  شناخت با ارتقای

 درگاه نیازهایش را به آماده است تا دیگراو ، حال قضا و قدر
های او، استخو ،و در ادامه زین سپس نماید. عرضه پروردگار

 دارد. ی اوگرایشبُعدحکایت از 
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 گرایشی ساحت
تربیت است که  از ایحیطه، انسان گرایشی ساحتاز  دقصوم

. باشداو می احساسات همچون ،آدمیهای باطنی میلبه مربوط 
است که درباره آن گفته شده:  گرایشی ساحاتجمله  ازاحساسات 

امید، ترس،  :مانند ؛انسان هستند به حاالتی روانی و مخصوص»
این مربوط به  اکنون فرازهای .«پرستش و تجلیل، عشقشادی، 
 :رسیمرا برمی ساحت

ا م رروانبارالها، » ؛«بِذِکْرِکَ وَدُعائِکَمُولَعَۀً ... نَفْسِی  فَاجْعَلْ هُمََّللَّأ»
 «.حریص گردانبه یاد و دعایت 

حقیقت،  در (.ولع واژه، حرص و شوق شدید است)ابن فارس، «عولَ»
 خواستست. ا زبانی باالتر از ذکر فراز، در این مؤمن فردخواست 

نیایش با استغراق در و  یادآوری خدااو در اینجا، شوق شدید به 
 ، گرایشی درونی است که با تحقق آن، آناتِچنین اشتیاقیست. وا

سرشت انسان چنان است که نیازی ، آباد خواهد شد. انسان زندگی
. است نهاناودان و مطلق، در نهادش برای اتصال به امری ج حدّبی

 از حق مطلق پایاناش یاد فراوان و درخواست بیشدّت نیاز، الزمه
قرار  «یاد حق» بخشِدر مسیر حیاتی، اگر این ولعِ ذاتو است، 

 این جایگزینهرگز اع دنیا، و مت بیندنمینگیرد، آدمی جز حرمان 
موجب  ،در همه احوال خدا به ذکر شوق. شدنخواهد  نیاز فطری

 أسأَلُکَ: »خواهد شد اوروزان و شبان  سالمت روان انسان و آبادیِ
  (.12«)بِذِکْرِکَ مَعْمُورَةً وَالنََّهارِاَنْ تَجْعَلَ اَوْقاتى مِنَ اللََّیْلِ ... 
 روانم راخداوندا، » ؛«مُحِبَّۀً لِصَفْوَةِ أَوْلِیائِکَ... نَفْسِی  فَاجْعَلْ هُمََّللَّأ»

 «.گردان اتبرگزیده عاشق دوستان
 تمایل و دوست داشتن است وخواستن، به معنی ، «حبّ»واژه 

واژگان حب و برگزیده و انتخاب شده)مصطفوی، یعنی ، «صفوه»
 کمال وجودیِ وودی بین موجود رابطه وج ،محبت(. صفوه
ستند و پیوند دوستی با اولیای خدا، دوستان خدا ه. (13)اوست

بدین داعی در این فراز است تا  ، خواست زائرِخدابرگزیدگان 
عالی  مراتب ای دیگر ازیِ مرتبهراه با سالمت، شروانوسیله، 

 ار تی پروردگارد. برخی عارفان، محبت ذاگردتربیت و قرب الهی 
بر « حرکت حبّی» با ارائه نظریه و ن ظهور هستی دانستهنقطه آغازی

حاصل نمی ، جز از روی محبتدر هستی اند که حرکتآن
وجودی بین  ایت، کششی باطنی است که از رابطهمحبّ (.14)شود

منحصر در ، کند. محبّت حقیقیمحبّ و محبوب حکایت می
ای است و به تبع آن، دوستی برگزیدگان الهی نیز رشته خداوند

هل ا ،«اولیای برگزیده» کاملنمونه است.  محبّت اصیل استوار از آن
داعی در این فراز، دوستی آنها را از زائرِ هستند و  پیامبر)ع(بیت 

های شیعی، از روست که در آموزهد. این از آنطلبژرفای جان می
تعبیر شده  «باب اهلل»)ع( به او ی)ص( و اوصیاگرامیپیامبر 
و محبت خالصانه با ی تنها هقرب ال شاهراه که؛ چنان(15است)

ر د . چکیده این قاعده کهگرددمیگشوده  از آن سروران، طاعتا
امام صادق)ع(  از عرشی سخنیدر  مبرهن شده« وساطت فیض»آموزه 
خطاب به حضرات  تعبیریده است. آن حضرت در گردی منعکس

تَهْبِطُ إِرادَةُ الرَّبِّ فِی مَقادِیرِ أُمُورِهِ إنَّ : »فرمایدمعصومین)ع( می
 امورش مقدّرات واست پروردگار درخ». «إِلَیْکُمْ وَتَصْدُرُ مِنْ بُیُوتِکُمْ

 «.                                                    گرددهای شما صادر میآید و از خانهبه سوی شما فرود می

بارالها، » ؛«أَرْضِکَ وَسَمائِکَ بُوبَۀً فِیمَحْ ...نَفْسِی  فَاجْعَلْ هُمََّللَّأ»
 «.قرار ده و دوست داشتنی محبوب در زمین و آسمانتمرا  روان

 کند تا به رتبه محبوبیتدرخواست می زائرِ داعی در این بخش از دعا
خدا  در زمین و آسمان باریابد. الزمه محبوبِ داشته شدنو دوست
ه آمد الهیاموری است که جزئیات آن در کتاب به  آراستگیشدن، 
در دل  مؤمنانمحبت  قرارگرفتنِ، یی قرآنها. بنابر آموزهاست

إِنََّ الََّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا : »دارد ایمان و عمل آنها نشان از، مردمان
نیز انتظار دوستی ( و 96مریم: «)اوُد َّ نُالصََّالِحَاتِ سَیَجْعَلُ لَهُمُ الرََّحْمَ

إِنْ کُنْتُمْ تُحِبَُّونَ اللََّهَ » :از رسول اوست خدا، مشروط به پیروی
این موضوع تحلیل در  (. برخی31آل عمران: «)فَاتََّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللََّهُ

معنایش این است که خداوند  ،یتیمحبوبچنین  درخواست: »اندگفته
رار ق ،، که هدف از خلقت بودهدر مسیر بندگی نساناتوفیق دهد تا 

. تمامی موجودات در مسیر آن رابطه حقیقی با حق تعالی قرار دگیر
و پیوند و جاذبه آنها با یکدیگر بر اساس فطرت و گرایش  دارند

بستن ابزار بندگی و  رکاو قهراً چنین انسانی که با به استتوحیدی 
یقی وجودش را در جهت سیر حق ،مک گرفتن از حق تعالیک

اعم )با تمامی موجودات ،قرار داده (تعالی یعنی حق)حقیقت وجودش
زمین و  حتی مؤمن و هایاز مالئکه و حقایق عالیه هستی تا انسان

 محبت این آثار و ،شودمی هماهنگ بوده و محبوب آنها (آسمان
 (16«)دگردمی ظاهر برایش

روان خداوندا، » ؛«قائِکَلِ فَرْحَۀِمُشْتاقَۀً إِلى  ...نَفْسِی  فَاجْعَلْ هُمََّللَّأ»
 «.گردان تدیدارمشتاق به شادی مرا 

مشتاق او را  روانروح و خواهد از دعا، از خداوند می فرازدر این 
محبّ  جذب شدن باطنِ»اشتیاق را  برخی گرداند. دیدارشبه شادی 

« نلذت بیشتر یا دوام آرسیدن به  منظوره ب ،به سوی محبوب
 انیروحالت و کشش ، قتیاشا»، گاه برخی دیگراز ن. (17)انددانسته

که موجب حرکت به طرف آن امر  نسبت به امری مطلوب است
 و خیالی امور ،تمایالت جسمانیمربوط به  ؛ اعم از اینکهگردد
ترکیب همچنین  .«امور عقلی و روحی و اخالقی باشد و یا وهمی

بار تکرار شده)انعام:  هجدهدر قرآن کریم،  و مشابهات آن، «لقاءاهلل»
سخن بسیار از آن  نیز در روایات و (5و عنکبوت:  45، یونس: 31

دیدگاه اهل سنت در باب رؤیت  با ردّ عالمان شیعهرفته است. 
گروهی از  :اندبر دو گروه شده در تفسیر لقاءاهلل، خداوندجسمانی 

 دیداراند که مراد از آن، ، برآن«لقاءاهلل»دانستن معنای  جازمَبا  آنها
 گروهی دیگر که و (18)ثواب و عقاب است داردیروز قیامت و یا 

، «لقاءاهلل»مراد از که  این باورند ق حکمی و عرفانی دارند، برمذا
 پروردگارش حجابىقرار گرفتن بنده در حالتی است که بین او و 

 ،روزآن روز قیامت چنین خواهد شد، زیرا در که نباشد، همچنان
؛ «وَ یَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِینُ»روز آشکار شدن حقایق است: 

به درک  شوق .آشکار است حقِ وندکنند که خدا مى آن روز یقین
که در این دیدار است، داعی را برآن می دارد  واالیی شادیسرور و 

 د.نمای درخواستای را ین مقصد عالیتا از خداوند چن
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 1401تابستان ، 2، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 رفتاری ساحت
است که با اختیار از اعمالی »ها و کُنش ،رفتاری ساحتمقصود از 

 .د، یا بیرونیباش که این رفتارها درونی زند، اعم از آنانسان سر می
پرهیز کردن و ایمان آوردن،  ،ه کردنکردن، توج، یاد بدین ترتیب

رفتاری، نقطه  ساحت .«روندبه شمار میاز جمله رفتارهای درونی 
 اهگ، آنبینش و گرایش پیشین است، زیرا ساحتاوج و ثمردهی دو 

 عمل،و با  به عمل بیانجامد سرانجام است که بخشو نتیجه معتبر
قرآن کریم سرشار از آیاتی است که همنشینیِ  پشتیبانی و تأیید شود.

 یرتعبکه چنان ؛زندرا بانگ می« عمل»و  بینش و گرایش(= )«ایمان»
از قرآن کریم  فراوانیدر آیات  ...« الََّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصََّالِحَاتِ»

 موضوعاین  .؛ و پنجاه آیه دیگر(25بقره: ن.ک: )تکرار شده است
 دناعلم و عمل همدوش: »انگیز داردی تأملبازتابنیز  در بیان علوی

م عالِشخص اگر جواب نداد از وجود  ،کندعلم، عمل را ندا مى... 
 .(366نهج البالغه، حکمت «)کندکوچ مى

زائرِ داعی از خداوند ، اهللهای زیارت امیندعا در هفت فراز پایانی
 ،سر زند اواو را چنان قرار دهد که رفتارهایی نیکو از  خواهدمی

 :تا در این حیطه نیز تربیت شده و سالمت روانش تأمین گردد
 شیوهبه  ،کند ها، یادآوری نعمتنماید ، سپاسگزاریبورزد شکیبایی

دوری کند و  خدا از اخالق دشمنان نماید، عمل دوستان خدا
را پشت سرانداخته، مشغول حمد و « خدا»همه چیز غیر  ،سرانجام

 کَ،نَعْمائِ لِفَواضِلِ شاکِرَةً باَلئِکَ، نُزُولِصابِرَةً عَلَى »شود: ثنای دلدار 
 نَنِبِسُ مُسْتَنَّۀً جَزائِکَ، لِیَوْمِمُتَزَوِّدَةً التَّقْوى  ... آالئِکَ لِسَوابِغِ ذاکِرَةً

 بِحَمْدِکَ الدُّنْیا عَنِ مَشْغُولَۀً ،أَعْدائِکَ لِأَخاْلقِ مُفارِقَۀً أَوْلِیائِکَ،
  «.ئِکَوَثَنا

همچون شکیبایی، شکر و  ذکر  ایهای ستودهرفتارهای ایمانی و کنش
ساز زمینهو  آدمیاز مقوّمات تربیت  که در فرازهای این دعا آمده،

 را در مقام معیّت زائرِ داعی ،آنها شکوفاییست و وا سالمت روان
که به عنوان  این معیّتدهد. معصوم)ع( قرار می امامبا  و همراهی

یَوْمَ  جَاتِنَافِی دَرَ هُمْ وَ اَللََّهِ مَعَنَا... »سخن امام کاظم)ع(: نمونه در این 
عه وجودی تربیت یافتگان نگر سِبیابدان تصریح شده،  «اَلْقِیَامَۀِ

  به آن بزرگان است. سپریدلمکتب اهل بیت)ع( و 
 روانخداوندا، » ؛«باَلئِکَ نُزُولِصابِرَةً عَلَى  ...نَفْسِی  فَاجْعَلْ هُمََّللَّأ»

 «.به هنگام نزول بالها صبور و شکیبا بگردان مرا
به « بال» ، واست هایدر برابر ناخوشایند، شکیبایی «صبر»مفهوم 
داعی  .(صبر و بال واژگان )طریحی،و گرفتاری است آزمونمعنای 

ی محو نقش و پایدارتی های الهی را سنَّآزموندر این فراز، چون 
الََّذِی خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَیَاةَ لِیَبْلُوَکُمْ » ان می دانداین جه نشدنی از چهره
، کهف: 7، هود: 2، و نیز ن.ک: عنکبوت: 2ملک: )«أَیَُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

شکیبایی و صبر را درخواست بنابراین ، (155و بقره:  165، انعام: 7
و در گر ن است که ظهور کماالت انسانایگویای این آیات  د.نمایمی

از این  و شماری است که او را احاطه کردههای متنوع و بیآزمون
سکوی عروج مؤمن و  به عنوان «بال» ست که در روایات، ازرو

شده  شمرده شماریو پاداش صبر بر آن ب یاد شده به او ربوبی ایهدیه
(. در قرآن 10زمر: «)بِغَیْرِ حِسَابٍإِنََّمَا یُوَفََّى الصََّابِرُونَ أَجْرَهُمْ : »است

 شده برای صابران درنظر گرفته تنها، «حدّپاداش بی»تعبیر کریم، 
در همه مراتب  ،هابدیاز  پرهیزطاعات و  انجام؛ آنان که در است
 ورزند.شکیبایی می ،آن

 روانخداوندا، » ؛«نَعْمائِکَ لِفَواضِلِ شاکِرَةً... نَفْسِی  فَاجْعَلْ هُمََّللَّأ»
 «.قرار ده هایتنعمت گزار بر فزونیِسپاسمرا 
در گفتار و کردار  هاآن آشکارسازی ها، ونعمتشناخت ذهنی  کر،شُ

به معنای  و جمع فاضل« فواضل»شکر(.  واژه)راغب اصفهانی، است
مراد از . (فضل واژهابن فارس، )است نیز آمده «سودمند و نیکو»

پیداست های نیکو و سودمند است. نعمت، «هافواضل نعمت»ترکیب 
نیکو و سودمند  ،هانه احترازی، زیرا همه نعمت است،این قید وصفی 

 .باشدمی
توفیق در این فراز ، در فراز قبل صبر درخواستداعی به دنبال 

 و «صبر» ترتَّبِکند. منطق می درخواسترا  هانعمت شکرگزاری
 گونهاینحدیث نبوی این توان در می از دعا را در این بخش« شکر»

شکر،  .«است: نیمی صبر و نیمی دیگر شکر ایمان بر دو نیمه»یافت: 
برخی اندیشوران، امری فطری و آمیخته با سرشت انسان است. 

(. 19)دانندمیها نعمتاستفاده بجا و شایسته از حقیقت شکر را 
شمار تنها به شکرگزاری،  هاانسانقرآن کریم، با وجود دعوت 

وَقَلِیلٌ مِنْ عِبَادِیَ »دانسته و فرموده است: « شکور»را  آنهااندکی از 
(. شکور کسی است که در همه احوال، و در همه 13سبأ: «)الشََّکُورُ

س پ .باشددر شکرگزاری  مستغرقمراتب)قلبی، زبانی و عملی ( 
 او قت شکرحقیداشته باشد،  به خداوند تریژرف شناخت هرکه
 ها،نگاه استقاللی به نعمت از سوی دیگر، .تر خواهد بودژرفنیز 

مانع از شکر حقیقی  ،دارد و شرک آفتی است که ریشه در شرک
 حقیقت شکر، تحقق آندر تحلیلی توحیدی از امام صادق)ع( است. 

این  پایهبر . داندنعمت می« از خدا بودنِ»را منوط به ادراک جنبه 
شکر مُنعم را در آئینه نعمت شهود کند، خدای کسی که ، سخن

 .است نعمت را بجای آوردهحقیقی 
را  روانمخداوندا، » ؛«آالئِکَ لِسَوابِغِ ذاکِرَةً... نَفْسِی  فَاجْعَلْ هُمََّللَّأ»

 .«قرار ده عطاهای کاملت آوریاد
زائرِ داعی  (.20و زیاد است) به معنی کامل، تامّ ، جمع سابغ«سوابغ»

تربیت نماید که را چنان  روانش خواهددر این فراز از خداوند می
و فراوان او باشد. داعی در اینجا  های کاملنعمتهمواره یادآور 
های بسیار زیاد از یادآوری نعمت گوید، بلکهنمیسخن از شکر 

 هاینعمت غافل نگردد. آنای از گوید و اینکه لحظهخداوند می
 هایینعمت است؛ فراگرفتهانسان را وجود  ،ظاهری و باطنی فراوان
 مهکه ه و ... ، محیط زیستبدن سالم، زندگی، دین، قرآن، انبیا مانند

ه بهای خدا یاد نعمتنگاه برخی عالمان،  ازشایسته یادکردن است. 
 ربط مطلق بودنِ از زاویه ،به موجودات آدمی نگاه که ستمعنان ای

 7سوره فصلت و  53باره به آیات ؛ و در اینداشخداوند ببه  آنها
د آگاهی از قرآن کریم، کسانی را که با وجو .انداد کردهنسجده است
و رجوع همه  یبه حق تعال آن یِحقیقت ربطدنیا، از  امورظاهر 

یَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَیَاةِ : »استه دینام «غافل»، خبرندبی اوچیز به 
 خَلَقَ مَا یَتَفَکََّرُوا فِی أَنْفُسِهِمْ أَوَلَمْ الدَُّنْیَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ

 (8و  7روم: «)بِالْحَقَِّ إِلََّا بَیْنَهُمَا وَمَا وَالْأَرْضَ السََّمَاوَاتِ اللََّهُ
خداوندا، »؛ «جَزائِکَ لِیَوْمِمُتَزَوِّدَةً التَّقْوى  ...نَفْسِی  فَاجْعَلْ هُمََّللَّأ» 

 .«قرار ده تقوا برای روز پاداشت توشه دارندهبرمرا  روان
، حفظ و صیانت و «تقوی»و توشه برگرفتن است زاد و ، «تزوّد»

از  داعی در اینجا .(زود واژهنگهداری است)راغب اصفهانی، 
 که همواره در حالسازد  چنانش را روانخواهد تا پروردگار می
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ستور دتقوی برای آخرت باشد. قرآن کریم، پس از  توشهبرگرفتن 
شمرد: میبرگیری، بهترین توشه را تقوی توشه رایمؤمنان ب به
 یتشکیکامری ، تقوی .(197بقره: «)وَتَزَوََّدُوا فَإِنََّ خَیْرَ الزََّادِ التََّقْوَى»
 18آیه  به ینگاهاست. امام خمینی با  دارای مراتب و مدارج و

وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدََّمَتْ  اتََّقُوا اللََّهَ یَا أَیَُّهَا الََّذِینَ آمَنُوا»سوره حشر: 
خیص که تل اندپرداختهمراتب تقوی از  یبه تحلیل ،«وَاتََّقُوا اللََّهَ لِغَدٍ

داری نفس از گناه . تقوای ظاهر)عامه(، که نگاه1 :آن چنین است
. تقوای باطن)خاصه(، که حفظ خود از برهم زدن اعتدال در 2است. 

از علوم  عقل. تقوای عقل)اخصّ خواص(، که حفظ 3اخالق است. 
قلب از مشاهده و مذاکره  . تقوای قلب، که صیانت4غیر الهی است. 

 .است غیر حق
ا ر مروانخداوندا، »؛ «أَوْلِیائِکَ بِسُنَنِ مُسْتَنَّۀً ...نَفْسِی  فَاجْعَلْ هُمََّللَّأ»

 .«بگردان های اولیایتپیرو روش
پیروی از راه و روش به معنی  «اِستنان»، راه و روش و «سنَّت»

آن  هاروش ها وسنتبهترین (. واژه سنن)مصطفوی، است دیگران
 روش جزو آن  ،فطرت انسان انطباق کامل داشته باشداست که با 

، 21احزاب: برای نمونه: بر پایه آموزه های قرآن) )ع( نیست.انبیاء
 های نیکو و پسندیدهپیروی از سنَّت(، 4، ممتحنه: 90انعام: 
ان رو سالمت تأمین کنندهو  ل تربیتعوام ترین)ع( از مهمانمعصوم

از خداوند  او در این فراز از دعا، زائرِ داعی آن ر ،است انسان مؤمن
 پسندیدههای ، آگاهی از سنَّتپیرویپیش نیاز این  کند.طلب می
های مربوط آموزه، منبعی سرشار ازشیعه قرآن و منابع رواییاست. 

از  ،اثر عالمه طباطبایی« سنن النبی»ها است. کتاب سنَّتاین  به
 است. «استنان»سیر تربیتیِ آغاز ی منابع برا ترینو جامع بهترین

 روانخداوندا، »؛ «أَعْدائِکَ لِأَخاْلقِ مُفارِقَۀً... نَفْسِی  فَاجْعَلْ هُمََّللَّأ»
  «.قرار ده از اخالق دشمنانت یجدامرا 
خدا، چون بر خالف موازین شرع و دشمنان  هایرفتارنوع 

 دارد ونتربیت یافته نسبتی انسان  روانا توحیدی است، ب معیارهای
، داعی از خداوند می. در این قسمتستوا یروان المتآفتی برای س

خوی دشمنان خُلق و از همواره  ویی بخشد کهرا چنان نیر اوخواهد 
 در تحلیلی دقیق« اخالق دشمنان خدا» چیستیِ .باشدبرکنار  یقتحق

به آن  )ع(که ائمه ییا عملاخالق  ،اعتقاد گونههر: »از است عبارت
به  آنهازیرا  ؛اندین ایشان به آن التزام داشتهمخالف لیو ،ملتزم نبوده

لق خ تریندیکزن ،نسبت به اسماء و صفات الهی سبب مظهریت تامّ
تام  و مالک باشند و میزانترین ایشان به حق تعالی میو محبوب
 .«اندقرار گرفتهبا حق عدم انطباق  و یاانطباق 

؛ «ئِکَوَثَنا بِحَمْدِکَ الدُّنْیا عَنِ مَشْغُولَۀً... نَفْسِی  فَاجْعَلْ هُمََّللَّأ»
 خودت یگوو ثنا گزارسپاس واز دنیا  روگردانمرا  روانخداوندا، »

 «.قرار ده
مینزیارت ا)ع( در سجادامام که گام به گام با نقشه تربیتی  کسی
از ، فراز پایانی این، در است ها هجرت کردهمحوریاز خود ،اهلل

 ی مذموماز دنیا ،را با حمد و ثنای حق روانشخواهد خداوند می
: ددار ستودنیدر این زمینه سخنی امام صادق)ع(  .سازدگردان روی

کنار کشد، مقامش باال رود  ]ی مذموم[هرگاه مؤمن خود را از دنیا»
 ،او صفا یابد که دل و هنگامیو شیرینی دوستی خدا را دریابد ... 

، علوی در گفتاری «.ه، به پرواز درخواهد آمدشد زمین برایش تنگ
ی هابه جلوه اعتناییبیبا معیار  ،واقعی مؤمنان ذکاوتهوش و 

أُنَاسٌ أَکْیَاسٌ أَرَادَتْهُمُ الدُّنْیَا فَلَمْ : »شده است سنجیده دنیافریبنده 
. فراز پایانی دعای زیارت امین اهلل، اوج «فَأَعْجَزُوهَایُرِیدُوهَا وَطَلَبَتْهُمْ 

 ،خداوارستگی از غیر یعنی است؛ های مؤمنان وارستهنیاز و نیایش
 .پروردگارو تحمید و ثنای 

 
  گیرینتیجه

تأمین سالمت روان  دعا و نیایش،ترین رهاوردهای از جمله مهم
 های وحیانی وآموزه پدیده نیایش دردهی به انسان مؤمن است. وزن

، به ویژه در متون ادعیه، بیانگر اهمیت این بزرگان مکتب سخن
)ع(، معصومانمانده از یبرجا هاینیایشگنجینه موضوع است. 
 .است توحیدیو  تربیتی معارف مشتاقانبها برای میراثی گران
ر میراث جامع است که د یاهلل، نیایشزیارت امین در دعاهای مندرج

زیارت که در اعتبار و این  .داردمعنوی شیعه، جایگاهی سترگ 
در  منطقی ویژه کهست، حاوی دعاهایی است آن تردیدی نیاصالت 

 و تربیت ساحات رخیب بر این اساس. وجود داردآن  و چیدمان سیر
به  و بودهها شمنطبق با این نیای ،مؤمن انسانتأمین سالمت روان 

ی مداقه و بررس قابل ،شناخت، گرایش و رفتار :ساحتِسه  درترتیب 
ها ، آننظر افکنیماز این زاویه  گانهسیزده. هرگاه در این ادعیه است
یری سیز که خود ن ،گانهسه جهاتقابل انطباق بر این به ترتیب را 

 .بیمیامی د،ناز باطن به ظاهر دار
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