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تحلیل کارکردهای تربیتی زیارتنامه مأثور خاصه حضرت زهرا ( سالم اهلل علیها)
سیده هانیه میرساالری  ، 1محمّدمهدی کریمی نیا  ، 2مجتبی انصاری

مقدم 3

 1سطح  ،2مدرسه علمیه حضرت رقیه (سالم اهلل علیها) ،رامهرمز.
 2استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم ،طلبه و پژوهشگر حوزه علمیّه قم (نویسنده مسئول)
 3دانشجوی دکتری علوم و حدیث ،دانشگاه میبد ،مدرّس دانشگاه و پژوهشگر

چکیده
تربیت دینی در طول تاریخ همواره مورد توجه بوده است .عالمان دینی همواره در تالش بوده اند تا بدانند یک تربیت دینی چه
ویژگی هایی دارد و راهکارهای به دست آوردن آن چیست؟ .زیارت نامه ها معصومین (علیهم السالم) و ادعیه ها یکی از مواردی
بوده است که راهکارهای تربیتی دینی را میتواند در قالب زیارتنامه در اختیار فرد قرار دهد که یکی از این زیارتنامه ها
زیارتنامه حضرت زهرا (سالم اهلل علیها) است .هدف از تحقیق این بوده تا بدانیم در زیارت نامه حضرت زهرا (سالم اهلل علیها)
برای رهرو واقعی چه راهکارهایی داده شده است تا زائر با به کارگیری آنها رضایت خداوند و ایشان (سالم اهلل علیها) را به دست
آورده و در دنیا و عقبی سعادتمند گردد .شیوه جمع آوری تحقیق کتابخانه ای بوده و به روش توصیفی است از جمله
دستاوردهای تحقیق به دست آوردن کارکردهای تربیتی زیارتنامه حضرت زهرا (سالم اهلل علیها) در بعد فردی و اجتماعی بوده
است.
واژههای کلیدی :تولی و تبری ،زیارت نامه خاصه حضرت زهرا (سالم اهلل علیها) ،کارکرد تربیتی ـ فردی ،کارکرد تربیتی ـ
اجتماعی ،والیتمداری
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مقدمه
تربیت عبارت است از پرورش دادن یعنی استعدادهای درونی را که بالقوه در یک شیء موجود است به فعلیت
درآوردن و پروردن .تربیت دینی عبارت است از :مجموعه اعمال عمدی و هدفدار به منظور آموزش گزاره های معتبر
یک دین به افراد دیگر به نحوی که آن افراد در عمل و نظر به آن آموزه ها متعهد و پایبند گردند .زیارت نامه های
اولیا و اوصیاء الهی و ائمه معصومین (علیهم السالم ) گرچه نوعی عرض ارادت و ادب به پیشگاه این بزرگواران است.
اما در واقع نوعی کارکرد تربیتی را برای زائر و خوانندگان دارند به گونهای که به زائر میآموزد و القا میکند .زائر
واقعی چه کسی است؟ و باید خود را مزین به چه ویژگی های اخالقی و رفتاری و اعتقادی کند تا تا بتواند از رهروان
واقعی این بزرگواران باشد تا اگر خدا بخواهد به رستگاری و سر منزل مقصود برسد؟ زیارتنامه حضرت زهرا (سالم اهلل
علیها) هم نیز یکی از این زیارت نامه های مأثور است که نقش تربیتی خاصی را برای زائر میتواند داشته باشد .این
مقاله از سه بخش :مفهوم شناسی و کارکرد تربیتی فردی و تربیتی اجتماعی زیارت خاص خاصه حضرت زهرا (سالم
اهلل علیها) تشکیل شده است .علت و هدف انتخاب این موضوع ایجاد نگاهی عمیق تر و دقیق تر و اثرگذارتر نسبت به
این زیارت نامه هاست ،تو زائر بداند چگونه و چطور از این زیارت نامه ها اثر تربیتی بگیرد و از یک نگاه سطحی بگذرد
و با القائات و نکات تربیتی که در این زیارت نامه آمده خود را تأدیب کند .در این زمینه آثاری از جمله کتابها و
مقاالتی نگاشته شده  ،گرچه آنچنان گسترده نیست.
 .1مفهوم شناسی
مفاهیم مورد نظر در این مقاله عبارتند از اولیا ـ مصدقّون ـ ألحق ـ تبرّی.
چند نمونه از زیارت نامه های حضرت زهرا (سالم اهلل علیها) وجود دارد که شیخ عباس قمی در مفاتیح الجنان
نمونههایی از آن را بیان کرده است .یکی از آنها از سوی امام باقر ( علیه السالم) توصیه شده است که مقاله حاضر در
صدد بیان و شرح و تحلیل این زیارت عظیم و شرح است.
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ن یَخْلُقَکِ فَوَجَدَکِ ِلمَا امْ َتحَنَکِ صَابِرَةًوَ َزعَ ْمنَا
ل أَ ْ
حنَکِ اللَّهُ الَّذِی خَلَقَکِ قَبْ َ
« بسم اهلل الرحمن الرحیم .یَا ُممْتَحَنَ ُة امْتَ َ
ن ُک ّنَا
ن وَ صَابِرُونَ ِلکُلِّ مَا أَتَانَا بِهِ أَبُوکِ صَ ّلَی اللَّهُ عَلَیْ ِه َو آلِهِ َو أَتَی (أَتَانَا) بِهِ َوصِیُّهُ فَإِنَّا نَسْأَلُکِ إِ ْ
أَنَّا لَکِ أَوْلِیَا ُء وَ مُصَ ِّدقُو َ
ک
المُ عَلَیْ ِ
ک یَا بِنْتَ رَسُولِ اللَّ ِه السَّ َ
ک إِالَّ أَلْحَقْتِنَا بِتَصْدِیقِنَا َلهُمَا لِ ُنبَشِّرَ أَنْفُسَنَا بِأَنَّا َقدْ طَهُرْنَا بِوِالَیَتِکِ اَلسَّالَمُ عَلَیْ ِ
صَدَّ ْقنَا ِ
یَا بِنْتَ نَ ِبیِّ اللَّهِ .
ت
السَّالَمُ عَ َلیْکِ یَا بِنْتَ حَبِیبِ ال َّلهِ السَّالَمُ عَ َلیْکِ یَا بِنْتَ خَلِیلِ اللَّهِ السَّالَمُ عَ َلیْکِ یَا بِنْتَ صَفِیِّ اللَّهِ السَّالَمُ عَ َلیْکِ یَا بِنْ َ
المُ عَ َلیْکِ یَا
أَمِینِ اللَّهِ السَّالَمُ عَلَیْکِ یَا بِنْتَ خَیْرِ خَلْقِ اللَّهِ السَّالَ ُم عَلَیْکِ یَا ِبنْتَ أَفْضَلِ أَنْبِیَاءِ اللَّ ِه وَ رُسُلِ ِه وَ مَالَئِکَتِهِ السَّ َ
ن الْأَوَّلِینَ وَ الْآخِرِین.
بِنْتَ خَیْرِ الْبَرِیَّ ِة السَّالَ ُم عَ َلیْکِ یَا سَیِّدَ َة نِسَاءِ الْعَا َلمِینَ مِ َ
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 .خانی مقدم ،حسینی زاده ،عربی ،تحلیل نکات تربیتی زیارت نامه مأثور حضرت زهرا (سالم اهلل علیها)  ،ص. 85
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ی شَبَابِ أَهْلِ
حسَیْنِ َسیِّدَ ْ
ن وَ الْ ُ
ل اللَّهِ السَّالَمُ عَ َلیْکِ یَا أُمَّ الْحَسَ ِ
ی اللَّ ِه وَ خَیْرِ الْخَلْقِ بَعْ َد رَسُو ِ
السَّالَمُ عَلَیْکِ یَا زَوْجَ َة وَلِ ِّ
ک أَیَّ ُتهَا الرَّضِیَّ ُة ا ْلمَرْضِیَّ ُة السَّالَ ُم عَلَ ْیکِ أَیَّتُهَا الْفَاضِلَةُ الزَّکِیَّ ُة
المُ عَلَیْ ِ
ک أَیَّتُهَا الصِّ ّدِیقَةُ الشَّهِیدَ ُة السَّ َ
المُ عَلَیْ ِ
الْجَنَّ ِة السَّ َ
سیَّةُ .
السَّالَمُ عَلَیْکِ أَیَّتُهَا ا ْلحَوْرَاءُ الْإِنْ ِ
ال ُم
ک أَیَّتُهَا ا ْلمَظْلُومَةُ الْمَغْصُوبَةُ السَّ َ
ال ُم عَلَیْ ِ
حدَّثَةُ الْعَلِیمَ ُة السَّ َ
ک أَیَّتُهَا ا ْلمُ َ
ک أَیَّتُهَا التَّقِیَّ ُة النَّقِ َّیةُ السَّالَ ُم عَلَیْ ِ
السَّالَ ُم عَلَیْ ِ
عَلَیْکِ أَیَّتُهَا ا ْلمُضْطَهَدَةُ الْمَقْهُورَ ُة.
ک َو عَلَی رُوحِکِ َو َبدَنِکِ أَشْهَ ُد أَنَّکِ مَضَیْتِ
صلَّی اللَّ ُه عَلَیْ ِ
ت َرسُولِ اللَّ ِه َو رَحْمَ ُة اللَّ ِه وَ بَرَ َکاتُهُ َ
ک یَا فَا ِطمَةُ بِنْ َ
السَّالَ ُم عَلَیْ ِ
عَلَی بَیِّنَة مِنْ رَبِّکِ وَ أَنَّ مَنْ َسرَّکِ فَقَدْ سَرَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی ال َّلهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِوَ مَنْ جَفَاکِ فَقَدْ جَفَا رَسُولَ اللَّهِ (صَ ّلَی اللَّ ُه
ن وَصَلَکِ فَقَدْ َوصَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّ ُه عَلَیْ ِه َو
ن آذَاکِ فَقَدْ آذَی رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّ ُه عَلَیْ ِه وَ آلِهِ وَ مَ ْ
عَلَیْهِ َو آلِهِ) وَ مَ ْ
ع رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَ َلیْهِ وَ آلِهِ لِأَنَّکِ بَضْعَةٌ مِنْهُ وَ رُوحُهُ الَّذِی بَیْنَ جَنْبَیْهِ کَمَا قَالَ صَلَّی اللَّ ُه
آلِهِ وَ مَنْ َقطَعَکِ فَقَدْ قَطَ َ
ت عَلَیْهِمُتَبَرِّئٌ ِممَّنْ َتبَرَّأْتِ مِنْ ُه
ن سَخِطْ ِ
ت عَ ْنهُ سَا ِخطٌ عَلَی مَ ْ
عَلَیْهِ َو آلِهِأُشْهِ ُد اللَّ َه وَ رُسُلَهُ َو َمالَئِکَتَهُنِّی رَاض عَمَّن َرضِی ِ
ن عَادَ ْیتِمُبْغِضٌ ِلمَنْ أَبْغَضْتِ مُحِبٌّ لِ َمنْ أَحْبَبْتِ َو کَفَی بِاللَّ ِه شَهِیداً َو حَسِیب ًا وَ جَازِی ًا وَ مُثِیب ًا
ت مُعَاد لِمَ ْ
ن وَالَیْ ِ
مُوَال لِمَ ْ
».
پیامبر اکرم ( صلی اهلل علیه و آله) در حدیثی انسانها را به معادن تشبیه کرده و فرمود الناس معادن کمعادن الذهب
و الفضه؛ مردم معدن هایی هستند همچون معادن طال و نقره.
چنانچه این استعدادها به شکوفایی و فعلیت نرسد زندگی انسان بیهوده و عبث خواهد بود و کسی که هدف مشخص
و اعتقادات راسخی دارند هرگز بدین وضع راضی نیست بلکه همواره در مسیر کمال گام می نهد و هر لحظه خود را به
2

هدف نزدیکتر می کند.

زیارتنامه حضرت زهرا (سالم اهلل علیها) عالوه بر آنکه زیباییهای کمال یک انسان واقعی را بر چشم خواننده مجسم
می کند باعث می شود که اوالً هدف های واال را در خواننده زنده کند و عالوه برایجاد انگیزه؛ راهکارهای تربیتی الزم
را برای رسیدن به این هدف واال نشان دهد.
اولیاء :اولیا؛ جمع ولی از ماده والیت به معنای عدم واسطه میان دو چیز و پی درپی بودن آنها و به معنای نزدیکی
فوق العاده میان دو چیز است.
چیزی که نسبت به دیگری قرابت و نزدیکی داشته باشد؛ خواه از نظر مکان یا زمان یا نسبت به دین و یا مقام ولی
گفته میشود .بنابراین اولیاء خدا کسانی هستند که میان آنان و خدا حائل و فاصله ای نیست .حجابها از قلبشان
کنار رفته و در پرتو معرفت ایمان و عمل پاک خدا را با چشم دل چنان میبینند که هیچ گونه شک و تردیدی به دل
هایشان راه نمی یابد و به خاطر همین آشنایی با خدا که وجود بی انتها و قدرت بی پایان و کمال مطلق است ،ما
سوای او در نظرشان کوچک و کم ارزش ناپایدار و بی مقدار است.

3
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راغب می گوید :هر دو چیزی که چیزی بین آنها نیست وچیزی بین آنها فاصله نمیاندازد و استعاره آورده میشود از
4

آن به نزدیکی از حیث مکان و از حیث نسبت از حیث دین. ...

5

معنای اصطالحی اولیا دوست؛ مهربان؛ یار مددکار؛ نگهبان متصرف برکسی.
ابن منظور می گوید :ولی همان یاری رسان و مددکار است.

6

کلمه و لفظ اولیا هم در رابطه با کافران و هم در رابطه با مومنان و اولیای الهی در قرآن و همچنین در احادیث و
ادعیه نیزبه کار برده شده است که گاهی به معنای دوست و یاور و مددکار و گاهی به معنای سرپرست و وگاهی به هر
دو معنا نیز استعمال می شود مانند آیه «:یا ایها الذین آمنوا التتخذو عدوی وعدوکم» ؛ ای کسانی که ایمان آورده 7اید
دشمنان خود را دوستان خود نگیرید در آیه دیگر آمده «:الیتخذَّ المومنون الکافرین اولیاء من دون المومنین» ؛ افراد
با ایمان نباید به جای مومنان و کافران را به عنوان دوست و سرپرست خود انتخاب کنند.
که در اینجا به معنای دوست و سرپرست است و در زیارت نامه خواسته حضرت زهرا (سالم اهلل علیها) می خوانیم «:و
زعمنا انّا لکِ اولیاء»؛ یعنی ما چنین میپنداریم که دوستان شما هستیم و در اینجا به معنای دوست یارو مددکار نیز
می تواند باشد.
9

« مصدِّق» :صدق نقیض ،کذب است « .المصدق»؛ کسی که تصدیق می کند تو را در سخن.
راغب می گوید :صدق و کذب را می توان در هر چیزی که درست و شایسته باشد و حقیقت داشته باشد و از اعتقاد
0

به دست آید نسبت به اخالص حدسی و دروغ به کار برد.

1
1

معنای اصطالحی تصدیق کردن اقرار به راستی کردن :راست شمردن؛ راستگوی شمردن .

در واقع تصدیق کردن چیزی و یا کسی به این معناست که آن را قبول کند و به درستی آن اقرار کند به حقیقت آن
را بپذیرد و به آن اعتراف کند .همچنین این تعبیر در آیات متعددی از قرآن مجید دیده میشود که قرآن مفاد کتب
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مجله پیشرفت های نوین در روانشناسی ،علوم تربیتی و آموزش و پرورش
سال چهارم ،شماره  ،42آذر 1400
1
« مصدقالمابین یدیه من 3
َ لما معکم» ؛ «مصدقاَََ لما معهم» ؛ 2
الکتاب».
پیشین را تصدیق میکند مانند «:مصدقاَ َ
1

4

بر اساس این آیات قرآن مجید ،کتاب های آسمانی پیامبران گذشته همچون تورات حضرت موسی ( علیه السالم) و
انجیل حضرت عیسی ( علیه السالم) را تصدیق و تایید کرده است ،بنابراین قرآن خود را مصدق می نامد.
6

« ألحق :اإللحاق» :درک کردن ،چیزی او را گرفت و آن چیز او را گرفت.

1

7
چیزی به کسی یا چیز دیگر به
معنای اصطالحی :پیوستن ،متصل شدن ،پیوند دادن ،افزودن  ،ملحق شدن کسی یا

1

معنای پیوستن آن به چیز و یا کسی دیگر است.
8

خداوند در قرآن در پاداش مومنان می فرماید ... «:الحقنا بهم ذریتهم.» ...

1

با این مضمون که فرزندان صالح و ایمانی مؤمنان را در بهشت به آنهاپیوند میدهیم و متصل می کنیم به آنها اضافه
میکنیم.
تبرّی :گفته میشود در مورد آنچه که از بودن در کنار او و همراه بودن با آن متنفر است به معنای بیزاری و دوری
0
1
پیوند
مجاورت با آن ناپسند است ؛ و به معنای گسستن
جستن  ،تبری در لغت به معنای 9دوری از چیزی است که

و ارتباط دانستهاند.

2

1

2
بیزاری از دشمنان خداوند
معنای اصطالحی :دوری جستن اظهارتنفر کردن بیزاری جستن و در اصطالح دینی به

اطالق می گردد.

2
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مجله پیشرفت های نوین در روانشناسی ،علوم تربیتی و آموزش و پرورش
سال چهارم ،شماره  ،42آذر 1400

 .3در اسالم به تبری «:بغض فی اهلل»؛ هم نیز میگویند .به معنای بغض و اعالم بیزاری و دوری کردن و تنفر از
دشمنان خدا و دشمنان اولیای خدا نیز می باشد که در قرآن به آن تصریح شده است.
 .2کارکرد تربیتی ـ فردی زیارت نامه ی خاصه ی حضرت زهرا (سالم اهلل علیها)
زیارتنامه خاصه حضرت زهرا (سالم اهلل علیها) هم در بعد فردی و هم در بعد اجتماعی دارای کارکردهای تربیتی نیز
می باشد ،که در زمینه فردی گاهی با القاء چگونگی یک رهرو واقعی اثرگذاری میکند و گاهی با ایجاد انگیزه های
معنوی زائر را تشویق به قدم گذاشتن در این وادی می کند.
 1-2تلقین لزوم تصدیق مقام اهل بیت به همراه دوستی با آنها
« وزعمنا انّک لکِ اولیاءُ مصدّقون»؛ در این فراز از زیارت به زائر تذکر داده میشود که عالوه بر دوستی با اهل بیت
باید نیز از تصدیق کنندگان مقام باالی آنها باشد دوستی با خدا و اهل بیت نیز از جمله صفاتی است که همواره از
طرف خداوند و اهل بیت نیز مورد تاکید قرار گرفته است و مورد اهمیت واقع شده است.
بنابراین کسی که میخواهد در دنیا و آخرت از کرامات این بزرگواران برخوردار و بهرهمند باشد و زیر لوای آن ها
قرار گیرد ،قطعاً باید دوستی با آنان را و هر که دوست آنان است را سرلوحه خود قرار دهد.
آیه «:قل ال اسئلکم علیه» ؛ نمونه ای ازفرمان های 3
الهی در رابطه با لزوم دوستی با2حضرت زهرا (سالم اهلل علیها) و

اهل بیت نیز می باشد.
ابن عباس می گوید هنگامی که آیه «:قل ال اسئلکم»؛ فرو فرستاده شد ،پرسیدم :ای فرستاده خدا نزدیکان شما که
خداوند مودت و نیکویی در رفتار با آنان را بر ما واجب قرار داده چه کسانی هستند؟ فرمود :علی و فاطمه و فرزندانی
4

آن دو .این مطلب را سه بارتکرارفرمود.

2

جالبتر اینجاست که دوستان آنها عالوه بر محبت قلبی ،باید محبت خود را اعالم کنند و در رفتار و کردار خود به
گونهای باشد که این محبت و دوستی و احترام نشان داده شود و برای دیگران قابل مشاهده باشد ،تا به واسطه آن هم
بزرگی این عزیزان در انظار نمایان گردد و هم سببی برای ایجاد جلب محبت انسان های دیگر به این بزرگواران باشد.
باشد که موجب رستگاری گردد.
در زیارت نامه عالوه بر دوستی به لزوم تصدیق مقام ایشان نیز تأکید شده است یعنی زائر و رهرو واقعی عالوه بر
دوستی با آنها باید مقام آنها را هم تصدیق کند.

3

 .شوری.23 :

4
کوفی ،تفسیر فرات ،ج  ،1ص389
.
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مجله پیشرفت های نوین در روانشناسی ،علوم تربیتی و آموزش و پرورش
سال چهارم ،شماره  ،42آذر 1400

چه بسا کسی که به دیگری عالقه دارد ولی به بزرگی آن شخص شناخت ندارد و مقام و درجه او را نفهمیده و یا چه
بسا انسان به کسی یاچیزی عالقه داشته باشند در حالی که آن چیز و یا شخص درجه و جایگاه معنوی ای نزد خدا
ندارند و حتی شاید دشمن خدا باشد.
در اینجا میفرماید که زائر عالوه بر اینکه دوستی خود را نیز باید اعالم کند باید مقام و عظمت درجه آنها را تصدیق
کند و اعالم کند و دیگران را نیز توجیه کند از جمله تصدیق کنندگان در طول تاریخ می توان به مومن آل فرعون
اشاره کرد که او همواره مقام بزرگی حضرت موسی را نیز تصدیق کرده بود و به او ایمان آورده بود ولی آن را مخفی
می کرد تا بتواند در آن شرایط ظلمانی فرعون به حضرت موسی ( علیه السالم) کمک کند.
در بعضی از روایات از پیامبر اسالم نقل شده صدیقان نخستین تصدیق کنندگان پیامبران بزرگ سه نفر بودند:
 -1حبیب نجار ،همان مومن آل یاسین .همان کسی که به مردم می گفت :از فرستادگان خدا پیروی کنید ،از کسانی
پیروی کنید که پاداشی از شما نمی خواهند و خود هدایت یافتگان اند.
 - 2جرقیل آل فرعون.
5

 -3علیبن بن ابیطالب که او از همه برتراست.

2

نتیجه آنکه :الزم است به همراه دوستی و مودت اهل بیت آنها را و مقام شان را نیز تصدیق کرد .چرا که با تصدیق
کردن نشان داده میشود که این دوستی ریشه معنوی دارد و به راستی که آنها از اولیای الهی و از هدایت شدگان اند.
 2-2تلقین لزوم دوستی با دوستان حضرت زهرا (سالم اهلل علیها) و دشمنی با دشمنان ایشان
فراز «:متبرِّیءُ ممّن تبرّأتِ منهُ موالَِِ لمن والیت»؛ موید این معناست که با دوستان ایشان دوست و با دشمنان
ایشان دشمن باشد.
حضرت محمد (صلی اهلل علیه و آله) فرمودند :فاطمه پاره تن من است هر که او را بیازارد مرا آزرده است.
ن مَنْ حَادَّ اللَّ َه وَرَسُولَ ُه وَلَ ْو کَانُوا
درآیه ای از قران خداوند می فرماید «:لَا تَجِ ُد قَوْمًا یُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْیَوْ ِم الْآخِ ِر یُوَادُّو َ
ن وَأَیَّدَهُ ْم بِرُوح مِنْهُ وَ ُیدْخِلُهُ ْم جَنَّات تَجْرِی ِمنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَا ُر خَا ِلدِینَ
آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَ ُهمْأُولَئِکَ کَتَبَ فِی قُلُوبِهِمُ الْإِیمَا َ
ضیَ اللَّ ُه عَنْ ُهمْ وَ َرضُوا عَنْ ُه أُولَئِکَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ ا ْلمُفْلِحُونَ » ؛ قومى را نیابى که به خدا 7و روز
فِیهَا رَ ِ
بازپسین ایمان داشته باشند [ و] کسانى را که با خدا و رسولش مخالفت کرده اند .هر چند پدرانشان یا پسرانشان یا
برادرانشان یا عشیره آنان باشند ،دوست بدارند .در دل اینهاست که [خدا] ایمان را نوشته و آنها را با روحى از جانب
خود تایید کرده است و آنان را به بهشتهایى که از زیر [درختان] آن جویهایى روان است در مى آورد ،همیشه در آنجا
ماندگارند خدا از ایشان خشنود و آنها از او خشنودند .اینانند حزب خدا .آرى حزب خداست که رستگارانند.
 ،ورود ساعت ، 14:50 :خروج ، 14:55 :تاریخ  . fa.wikipedia.org.5 1399/11/24سایت
6
 . makarem.ir. 1399/11/25سایت
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7
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مجله پیشرفت های نوین در روانشناسی ،علوم تربیتی و آموزش و پرورش
سال چهارم ،شماره  ،42آذر 1400

بنابراین طبق روایت و آیه قرآن دوستان حضرت زهرا و اهل بیت دوستان خداوند و دشمنان آنان دشمنان خداوند.
بنابراین هرکس بخواهد هم در دنیا و هم در آخرت به سعادت برسد نباید دوستان ایشان را دشمن بدارد و
دشمنانشان را دوست خود بدارد پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله می فرمایند «:أَوْثَقُ عُرَى َالْإِیمَانِ اَ ْلحُبُّ فِی اَللَّهِ َو
اَلْبُغْضُ فِی اَللَّهِ وَ أَنْ تُوَالِیَ أَوْلِیَاءَ اَللَّهِ وَ تَبْرَأَ مِنْ أَعْدَاءِ اَللَّهِ»  .محکمترین دستگیره هاى ایمان دوستى براى خدا و
8

دشمنى براى خداست ،و اینکه دوستان خدا را دوست بدارى و از دشمنان خدا دورى کنى.
 3-2لزوم اطاعت از حضرت امیرالمومنین ( علیه السالم)؛ به همراه اطاعت از پیامبر و صبر در راه والیت
« فراز صَابِرُونَ لِکُلِّ مَا أَتَانَا بِهِ أَبُوکِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِ ِه وَ أَتَی (أَتَانَا) بِهِ وَصِیُّهُ »؛در این فراز از زیارت نامه به زائر القاء
می شود که اوالً نه تنها باید مطیع پیامبر (صلی اهلل علیه و آله) باشد بلکه باید رهرو و فرمانبردار وصی او حضرت
امیرالمومنین ( علیه السالم) باشد تا از زائران واقعی حضرت زهرا (سالم اهلل علیها) باشد و نکته تربیتی دیگری در این
فراز تلقین لزوم صبر در مسیر والیت مداری است.
چرا که قطع ًا مشکالتی در این مسیر وجود دارد که الگو و نمونه و اسوه واقعی آن حضرت زهرا (سالم اهلل علیها)
هستند که در راه والیت امیرالمومنین ( علیه السالم) جان مبارکشان را تقدیم کردند و در امتحان والیت به زیباترین
و بهترین و عالی ترین رتبه و به بی نظیر ترین درجه دست یافته اند به گونه ای که الگو و نمونهای برای همه شیعیان
و حتی فرزندان بزرگوارشان میباشند امام زمان ( علیه السالم) می فرمایند الگو و اسوه من مادرم فاطمه زهراست. ...
ج وَ الصَّوْمِ وَ الْوِلَایَةِ»؛ اسالم بر پنج چیز استوار و بنا شده است:
« بُنِیَ ا ْلإِسْلَامُ عَلى خَمْس :عَلَی الصَّلَاةِ وَ ال َّزکَاةِ وَ ا ْلحَ ِّ
نماز ،زکات ،حج ،روزه و والیت .در روایتی والیت رکن اول ذکر شده است.
نتیجه آنکه :والیتمداری از جایگاه واالیی برخوردار است؛ زیرا مکتب اهل بیت (علیهم السالم ) نمایانگر اسالم ناب
محمدی (صلی اهلل علیه و آله) و تنها نماینده واقعی آن است و هر کس به وادی والیت نزدیکتر و در والیت مداری
استوارتر است از این چشمه معنوی بهره بیشتری خواهد برد محبت ورزی و اطاعت پذیری در برابر ولی خدا از
برجسته ترین شاخصه ها و ویژگی های فرد والیتمدار است  ،که به وسیله صبر می 9
تواند این راه را به سالمتی طی

کند.
 4-2ایجاد امید و انگیزه معنوی
برای انجام اعمال عبادی ای که در زیارتنامه به آن اشاره شد «:فَإِنَّا نَسْأَلُکِ إِنْ ُکنَّا صَ َّدقْنَاکِ ِإالَّ أَلْحَقْتِنَا بِتَصْدِیقِنَا لَ ُهمَا
لِنُبَشِّرَ أَنْفُسَنَا بِأَنَّا َقدْ طَهُرْنَا بِوِالَیَتِکِ»؛ در این فراز میفرماید :که ما امید داریم با تصدیق شما و مؤمن بودن به شما ما
را به واسطه این تصدیق به رسول خدا و وصی اش ملحق فرمایید تا به ما مژده رسد که به واسطه دوستی شما ما را از
گناهان پاک سازد.
 .ابن بابویه ،معانی 8االخبار ،ج  ،1صص. 399-401
9
 . ajsm.atu.ac.ir. 1399/11/25سایت
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سال چهارم ،شماره  ،42آذر 1400

بنابراین در این فراز به زائر یادآور می شود گرچه در راه والیت حضرت زهرا (سالم اهلل علیها) دچار سختی های شود.
اما به خاطر این دوستی و یاری اهل بیت در روز قیامت بزرگترین پاداش ها از جمله ملحق شدن به پیامبر اکرم (صلی
اهلل علیه و آله) و وصیش و پاک شدن از گناهان نصیب او خواهد شد و این خود انگیزه ای است برای صبر در راه
عبادت و بندگی و خودسازی.
رسول خدا (صلی اهلل علیه و آله) فرمودند «:حوضی أشرب منه یوم القیامة و من اتّبعنی من المؤمنین ،و یبعث اللّه
ناقة ثمود لصالح فیحتلبها فیشربها ،و الّذین آمنوا معه یوافی بها الموقف و لها رغاء»؛ در روز قیامت مرا حوضى است که
من و هر کس که به من ایمان آورده است از آن سیراب مىشویم ،و از پیامبران نیز آنکه بخواهد سیراب مىگردد ،در
آن روز ناقهى ثمود براى صالح برانگیخته مىشود ،صالح و آنان که از قومش به او ایمان آوردهاند از شیر آن شتر
0

مىنوشند ،سپس صالح در کنار قبرش بر آن ناقه سوار مىشود و به صحنهى محشر مىآید.
در جای دیگر آمده است :و پس از آن شیعیان را می خوانند و آنان در مقابل اینها می ایستند و سپس فاطمه زهرا
(سالم اهلل علیها) را میخوانند و زنان منسوب به آن حضرت که از ضریح او هستند را میخوانند و شیعیان او را نیز
میخوانند و جملگی بدون حساب داخل بهشت می شوند در این حال منادی از میان عرش خدا از ناحیه «:رب العزه و
االفق االعلی»؛ ندا می کند.
خوب پدری است برای تو ای محمّد ،که ابراهیم است! و خوب برادری است برای تو ،که علیّ بن أبیطالب است! و
خوب دو سبط برای تو هستند سبطان تو ،که حسن و حسیناند! و خوب جنینی است برای تو جنین تو ،که او
محسن است! و خوب أئمّه و پیشوایان راشدینی هستند ذرّیّه تو ،و آنها فالن و فالن هستند! و خوب شیعهای هستند
شیعیان تو!

3
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رسول خدا ( صلی اهلل علیه و آله) در حدیثی خطاب به دخترشان فاطمه زهرا (سالم اهلل علیها) میفرماید «:یَا فَا ِطمَةُ
حمُودٌ تَشْفَعِینَ فِیهِ ِلمُحِ ّبِیکِ وَ شِیعَتِکِ َفتُشَفَّعِین»؛ ای فاطمه! مژده باد که در پیشگاه
الْبُشْرَى فَلَکِ عِ ْندَ اللَّهِ مَقَامٌ مَ ْ
2

خداوند مقامی شایسته داری که در آن مقام برای دوستان و شیعیانت شفاعت میکنی».
 .3کارکرد تربیتی اجتماعی زیارت نامه خاصه حضرت زهرا ( سالم اهلل علیها)
از جمله کارکردهای تربیتی اجتماعی این زیارتنامه به پا خاستن بر علیه ظلم حتی به قیمت از دست دادن جان
روشنگری بر علیه ظلم با برنامه و اندیشه در این زیارت نامه حضرت (سالم اهلل علیها) با صفاتی چون صدیقی شهیده
مظلومه مغبوضه ـ مضطهده المقهوره نیز یاد شده که این اوصاف برای زائر یادآور فداکاری ها جاننثاری ها و
جانفشانی های حضرت صدیقه طاهره در دفاع از والیت و دفاع از تمام شیعیان در طول تاریخ است.

 .رسولی محالتی ،زندگانی حضرت فاطمه (سالم اهلل علیها)0و دختران آن حضرت ،ص. 88
1
 . motaghin.com. 1399/11/27سایت
 ،ورود ساعت ، 10:55 :خروج ، 10:57 :تاریخ
2
 ،ورود ساعت ، 10:03 :خروج ، 10:04 :تاریخ  . tasnimnews.com. 1399/11/27سایت
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ایشان برای جلوگیری از انحراف خالفت از مسیر امامت که نتیجه ی آن وارد آمدن بالها و نزول سختی ها و رنج ها
بر سر شیعیان در طول تاریخ می بود با جان و روح خود تالش کردند به گونه ای که با تمام مقام واال و مبارکشان به
همراه حسنین در خانه انصار و مهاجر را زدند و سخنان و سفارشات پیامبر اکرم ( صلی اهلل علیه و آله) درباره ی
امیرالمومنین را یادآور می شدند و آنها را به یاری علی ( علیه السالم) دعوت می کردند و بخاطر سکوتشان آنها را
شماتت میکرد.
در جایی ازخطبه حضرت زهرا(سالم اهلل علیها) خطاب به مسلمانانی که در برابر این ظلم سکوت پیشه کرده بودند
میفرمایند «:فانی حرتم بعد البیان و اسررتم بعد االعالن و نکصتم بعد االقدام و اشرکتم بعد االیمان؟»؛ پس چرا بعد از
بیان ایمان و اقرار به آن و مستر ب شدید و چرا پس از آن همه همکاری با اسالم یاری و کمک خود را پنهان می
3

دارید و چرا بعد از آن پیش قدم بودن ها عقب ننشستید چرا بعد از ایمان مشرک شدید
در قسمتی دیگر از خطبه حضرت زهرا (سالم اهلل علیها) خطاب به کسانی که در مقابل ظلم سکوت کرده و ولی و
وصی پیامبر را تنها گذاشته و به کارهای خویش مشغول شدند و بی تفاوت از کنار همه اتفاقات میگذشتند چنین
فرمود «:وَ أَطْلَعَ الشَّیْطَانُ رَأْسَهُ مِنْ مَغْرَزِهِ هَاتِفاً بِکُمْ ،فَأَلْفَا ُکمْ ِلدَعْوَتِهِ مُسْتَجِیبِینَ»؛ شیطان سر خویش رو از مخفیگاه
بیرون آورد و ندای تان داد و شما را نگریست که پاسخگوی خوبی برای دعوت او هستید و برای فریب دادن مردم
آماده نقشه های شیطانید.

4

3

بنابراین زائر واقعی و رهرو واقعی باید بدانند که در مقابل ظلم باید به پا خاست و ساکت ننشست و تدبیر کرد وبا ظلم
و بی عدالتی برای رسیدن به مدینه فاضله مبارزه کرد.

نتیجه گیری
در زمینه ی زیارتنامه خاصه حضرت زهرا (سالم اهلل علیها) آثاری نگاشته شده ولی تفاوتی که این مقاله با سایر آن
آثار دارد این است که به کارکردهای تربیتی زیارتنامه در بعد فردی و اجتماعی پرداخته که کارکرد تربیتی آن در بعد
فردی شامل تلقین لزوم تصدیق اهل بیت به همراه دوستی با آنها و تلقین لزوم اطاعت از پیامبر و وسیع و صبر در راه
اطاعت و تلقین لزوم تولّی و تبرّی به زائر را او خواهد داشت و همچنین با یادآوری پاداش های اخروی انگیزه الزم را
برای انجام اعمال عبادی که در زیارت نامه به آن اشاره شده برای فرد ایجاد میکند و در بعد اجتماعی در بر چیده
شدن ظلم و ایجاد جامعه عدالت محور اثرگذار است .چرا که زائر تشویق می شود که همچون الگو و اسوه خود
حضرت زهرا (سالم اهلل علیها) بر علیه ظلم به پا خیزد بنابراین با تغییر نگاه خود از حالت سطحی به نگاه عمیق می
تواند اثرات تربیتی از این زیارت نامه را کسب کند که هم موجب سعادت دنیا و هم آخرت او گردد.

 .انصاری3،رجایی ،اسرار فدک ،ص. 187
4
 .همان.
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