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الگوهاي تربيتي
 در زيارت

جواد محدثي

چکيده
بزرگواران  اين  زيارت  و  بوده اند  اسالم  دين  در  تربيتي  واالي  الگوهاي  همواره  معصوم:  امامان 
درواقع ارتباط معنوي با اين الگوهاي تربيتي است که مي تواند تأثير تربيتي شگرفي بر زيارت کننده داشته 
باشد. در زيارت، زائر در حرم کساني حضور مي يابد که از نظر او بهترين بندگان خدا و سرمشق ايمان و 
تقوا به شمار مي روند و در قامت ايشان چهرة انسان کامل را مجسم مي کند و ضمن مقايسة خود با اين 
بزرگان مي کوشد کاستي هاي خود را برطرف و فاصلة خود با ايشان را پر کند تا در مسير رسيدن به کمال 

گام بردارد.
که  است  کساني  براي  الگو  بهترين  معصوم:  امامان  عزتمندانة  مرگ  و  هدف دار  زندگي  سبک   
اخالقي  فضايل  و  تربيتي  نکات  از  آکنده  بزرگواران  اين  زيارت نامه هاي  و  مي روند  ايشان  مرقد  زيارت  به 

معصومان: است.
فضاي معنوي زيارتگاه ها به گونه اي است که توسل زائر به امامان: و درخواست شفاعت از ايشان 

موجب آمرزش گناهان مي شود و درواقع با انقالب روحي و توبة زائر ، بعد تربيتي زيارت کامل مي شود. 
ضمن  و  مي پردازد  معصوم:  امامان  زيارت  در  موجود  تربيتي  الگوهاي  بررسي  به  نوشتار  اين 

برشمردن ابعاد گوناگون آن، فرازهايي از چند زيارت نامه را به عنوان شاهد مثال مي آورد.
واژگان کليدي: زيارت، زائر، الگوي تربيتي، امامان معصوم:، توبه.
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استفاده از الگو

از عوامل مهم و مؤثر در تربيت و سازندگي، استفاده از »الگوهاي تربيتي« است.

وقتي از کس��ي و کساني به عنوان اسوه هاي متعالي تجليل و تکريم مي شود و مورد سالم 

و ديدار و زيارت و تعظيم قرار مي گيرند، به نوعي آموزندة »الگوگيري« از آنان اس��ت و خط 

و جهت را نشان مي دهد.

زيارت، ارتباط دهندة زائر با الگوهاي متعالي است، چون زائر، به زيارت قبور و حرم هاي 

کس��اني مي رود که از نظر او بهترين بندگان خدا و »عباد صالح« اند. ايس��تادن در برابر قبر و 

ضريح الگوهاي انساني، به زائر مي آموزد که اينان، بهترين سرمشق هاي ايمان و جهاد و تقوايند 

و ما مثل کسي که در برابر آيينة تمام قد ايستاده باشد. در قامت آن پيشوايان، چهرة انسان هاي 

کامل را مي بينم و خود را با آنان مقايسه مي کنيم و به جهات نقص خود واقف مي گرديم و از 

جهات کمال آن اسوه ها درس آموخته و الهام مي  گيريم.

در اين مقايسه، از ذهن زائر مي گذرد که آنان در چه قّله هاي رفيعي قرار داشتند و ما در کدام 

دامنه مانده ايم و دس��ت و پا مي زنيم. پس زيارت، ما را با الگوها ربط مي دهد و براي پرکردن 

فاصلة بسيار ميان ما و آنان، به ما انگيزه و اميد مي بخشد و شوق کمال يابي در ما مي آفريند.

محيا و َممات

از تعابي��ري ک��ه بيانگر الگ��و بودن پيش��وايان ديني براي زائران اس��ت، درخواس��ت از 

 خداوند اس��ت ک��ه حيات و مم��ات زيارت کنن��ده را، همچ��ون زندگي و م��رگ محمد و 

آل محمد9 قرار دهد. موت و حيات به معناي مرگ و زندگي است، اما »محيا و ممات«، نوع 

زندگي و مرگ و سبک و نحوة زيستن و مردن است که مي تواند براي ديگران سرمشق باشد 

و از آن »چگونگي« الهام بگيرد.

در زيارت عاشورا مي گوييم:
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الله�م اجَع�ْل حمياَي حميا حمّم�ٍد و آِل حمّمٍد، و مايت َم�ات حمّم�ٍد و آِل حمّمد.)ابن قولويه، 
1356ق، ص178(.

خداوندا! نحوة زندگي مرا، به سبک زندگي محمد و آل محمد قرار بده و نوع مرگم را 

به شيوة مرگ محمد و آل محمد قرار بده.

در مس��ائل تربيتي، وقت��ي مي توان به يک مقتدا و الگو اقتدا ک��رد و از او الهام گرفت که 

جزئيات و خصوصيات اخالقي و رفتاري و معيشتي و فراز و فرودهاي زندگي او را بدانيم و 

بکوشيم با همسان سازي زندگي خويش با او، در مسير او قرار بگيريم.

خاندان پيامبر و امامان ما که زيارتش��ان مي کنيم. زندگي شان مکتبي و در خط اطاعت امر 

خدا و هدايت خلق اهلل بود، و مرگشان در قالب شهادت )چه به صورت مقتول و چه مسموم( 

در راه خ��دا و ب��راي خدا بود و حيات و مماتش��ان به ديگران »راه« را نش��ان مي داد. زندگي 

هدف دار و مرگ عزتمندانه، س��بک حيات و ممات آن الگوهاي ايمان و عمل و مش��عل هاي 

هدايت و حق بود. زائر با اين درخواست از آستان الهي، خود را در مسير آنان قرار مي دهد و 

مي کوشد همسان با آنان زندگي کند و چون آنان از شهادت در راه خدا استقبال کند.

جهات الگويي

وقتي مي توان از الگوها سرمش��ق گرفت و همسان س��ازي در فکر و عمل را با آنان تحقق 

بخش��يد که از »جهات الگويي« و شاخصه هاي اس��وه بودن آنان آگاه بود. شناخت جلوه ها و 

نهاده��اي کمال در آن��ان، بهتر و راحت تر ما را در پيمودن اين مس��ير، ياري مي دهد و راه را 

ميان ُبر مي سازد.

اگ��ر پيامبر خدا9 و اهل بيت: را به عنوان الگو، تکريم و تعظيم مي  کنيم و با س��الم و 

زيارت، به س��تايش آنان مي پردازيم، توجه به اين نکته الزم اس��ت که چرا آنان الگو هستند؟ 

کدام صفت متعالي و اخالق واال و عمل صالح آنان مي تواند سرمش��ق ما باشد؟ کدام جنبه از 
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س��يرة عملي آنان مي تواند براي ما راهنماي عمل باش��د؟ اگر پيشوايان معصوم، فالن صفات 

بارز و عملکرد ارزشمند و الهي را داشته اند، حاال ما به عنوان زائر چه بايد بکنيم و چگونه در 

عمل، ش��بيه آنان شويم و راه آنان را بپيماييم؟ اگر فالن امام، جهاد کرده و به شهادت رسيده، 

يا از جان و مال و فرزندانش در راه خدا گذشته است، زائر چگونه مي تواند از او درس ايثار 

و ف��داکاري بگي��رد؟ پيروي ما در عصر حاضر و جامعة خويش از آن قهرمانان ميدان جهاد و 

ايثار، چه شکلي خواهد داشت؟

متون زيارتي از اين جهت بسيار غني است و با دقت و تأّمل در زيارتنامه ها، هم الگوها را مي شناسيم 

و هم با جهات و جنبه هاي الگويي آنان آشنا مي شويم و راه اقتدا به آنان روشن تر مي شود.

الگوها در متون زيارتي

در زيارتنامه هاي مأثور که از امامان نقل ش��ده اس��ت، مي توان به فهرست بلند و بااليي از 

جهات الگويي معصومين دست يافت و از اين طريق، زيارت را به »مکتب تربيتي« تبديل کرد.

وقتي در زيارتنامه ه��ا جمالتي نظير »َعَبْدَت اهلل حّت�ي اتاک اليق�ن« )ابن قولويه، 1356ق، 

ص15(. وجود دارد، يعني پرس��تش خدا در طول عمر و تا هنگام مرگ، يک ش��اخصه براي 

اولياي خداست. پيروان هم بايد چنين عمل کنند.

وقتي تعبير »َاطْعت اهللَ و َرس�وَلُه« )ش��يخ طوسي، 1411ق، ص719(. را مي خوانيم، عنصر 

اطاعت از خدا و رسول مطرح است و براي زائر هم مي تواند سرمشق عمل باشد و فرمانبردار 

دين حق و اوامر خدا گردد.

در زيارت امين اهلل، امام معصوم را با اين تعبير مي ستاييم که »اشهُد اّنَک جاَهدَت يف اهللِ َحّق 

ِجهاِده و عِملَت بِکتابه، واّتبعَت ُسنََن َنبّيه«، )ابن قولويه، 1356ق، ص40(. و بر چند عنصر مهم 

در حي��ات ائّمه تأکيد مي کنيم و به آنها گواهي مي دهيم؛ يعني »جهاد کامل و راس��تين در راه 

خدا«، »عمل به کتاب آسماني قرآن«، »تبعّيت از سنت هاي پيامبر«. اينها مي تواند در زندگي زائر 
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عارف هم نمود پيدا کند و به عنوان يک فضيلت رفتاري شکل بگيرد.

زيارتنام��ة حضرت اميرالمؤمنين7 در روز غدير، يکي از جامع ترين متوني اس��ت که به 

ح��وادث فراوان زندگ��ي پر از مجاهدت و ايثار و فضيلت هاي آن حضرت اش��اره مي کند و 

صحنه هاي فراواني را که جلوه گاه فضايل اوست، به ياد مي آورد. همة آنها مي تواند براي زائر 

هم الهام بخش باشد.

اميرالمؤمني��ن7 در ايمان به خدا و پذيرش دعوت پيامبر، پيش قدم بود؛ در دفاع از جان 

حضرت رس��ول، در بس��تر او خوابيد؛ در ميدان هاي نبرد، آن همه زخم و جراحت برداشت؛ 

در زندگي آن همه انفاق و صدقات و کمک به محرومان داش��ت؛ در جنگ صفين، با نيرنگ 

معاويه و حيلة قرآن بر نيزه کردن مواجه شد، ولي حق را رها نکرد و به ترديد نيفتاد؛ در نبرد با 

فتنه  گراِن خوارج و پيمان شکناِن جملي، لحظه اي ترديد نکرد و بصيرت نافذ او، چراغ راهش 

بود. اينها همه در اين زيارتنامه آمده است و براي زائر هم الگوست.

در اواخر همين زيارت طوالني، خطاب به آن حضرت مي گوييم:

ُم َعِن الّديِن، َاَقْمَت ُحدوَد اهللِ بُِجهِدَک،  َاْنَت َاحَسُن اخللِق عبادًة، َواخَلَصُهم زهادًة، َو َاَذبَّ

و َفَللَت َعساکَر املارقَن بَِسيفک...)مجلسي، 1404ق، ج97، ص367(.
تو در عبادت، از همة خلق برتري و در زهد و پارسايي از همه خالص تري و در دفاع 

از دين، از همگان پر کارتري، تو با تالش خود، حدود الهي را برپا داشتي و با شمشير 

خود، لشکرياِن مارقين را تاراندي و با سرانگشتانت آتش جنگ ها را فرو نشاندي.

آموزه هاي تربيتي اين فراز از زيارت، اينهاس��ت: عبادت شايستة خدا، زهد خالصانه، دفاع 

از دين، اقامة حدود الهي، نبرد با طغيانگران، فرونشاندن آتش فتنه.

زائر اگر بهوش باشد، از همة اينها سرمشق تربيتي مي گيرد و خودسازي مي کند.

در زيارت سيدالش��هدا7 خطاب به آن حضرت مي گوييم: »اش�هُد اّنَك َقد اقمَت الّصلَة و 

آتيَت الّزکاَة وَامرَت باملعروِف وَنَْيَت عِن املنکر و َعبدَت اهلل ُملِصًا حّتي اتاک اليقُن«؛ )ابن قولويه، 
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1356ق، ص207(. در اين جمالت، اين فضيلت ها مطرح ش��ده است: برپا داشتن نماز، اداي 

زکات، امر به معروف و نهي از منکر، عبادت خالصانة خدا تا واپسين لحظة حيات.

در زيارت موسي بن جعفر7 خطاب به آن امام مي گوييم: »َاَقْمَت احکاَم اهللِ، و َتَلْوَت کتاَب 

اهللِ، َوَصرْبَت َعيَل األذي يف َجنِب اهلل و جاَهْدَت يف اهللِ حَق ِجهاِده«. )مجلسي، 1404ق، ج99، ص14(.

طب��ق اين متن از زيارتنامه، صفات و اعمالي همچ��ون اقامة احکام خدا، تالوت کالم اهلل، 

صبر و ش��کيبايي بر اذيت ها در راه خدا و جهاد راستين در راه خدا، براي آن امام بيان شده و 

زائران نيز به زيارت پيشوايي مي روند که اين صفات و ويژگي ها را داشته است، پس بايد در 

مقام تشابه با موالي شهيد خود، براي کسب اين صفات بکوشند و گام جاي گام امام خويش 

بگذارند و نشان دهند که »شيعه« اند و پيرو حقيقي!

نوِب،  در زيارت عسکريين8 خطاب به امام هادي7 مي گوييم: »اشهُد اّنَک امُلطّهُر ِمَن الذُّ

ُء ِمَن العيوب...«.)مجلسي، 1404ق، ج99، ص63(. امُلرّبَ

وقتي ش��هادت مي دهيم که آن امام بزرگوار، از گناهان پاک اس��ت و از عيب ها مّبرا، يعني 

زائري که چنين امامي را زيارت مي کند، بايد به آن حضرت تأّس��ي بجويد و زندگي اش را از 

گناهان و عيب ها پيراسته سازد. اين الزمة اعتقاد به الگو بودن آن حضرات براي پيروان است 

و امت بايد از امام خود سرمشق بگيرد.

امثال چنين تعبيراتي در زيارتنامه ها صدها مورد وجود دارد. نگاه به اين متون از اين زاوية 

خاص، ما را با دنيايي از »فضايل اخالقي« آش��نا مي س��ازد که در زندگي و سيرة امامان تجّسم 

يافته است و مي تواند براي زائر هم درس و الگو باشد و او را تربيت کند.

توبه، گامي ديگر تربيت

بر شمردن نکات و موضوعاتي که در زيارتنامه ها به عنوان »ابعاد تربيتي« قابل ذکر است، به 

طول مي انجامد و مي تواند موضوع پژوهشي پردامنه باشد. تنها به يک موضوع اشاره مي شود 
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که گام تربيتي مهمي است؛ يعني توبه و اصالح نفس.

زي��ارت، نقش اصالحي دارد و زائ��ر در حرم هاي مّطهر، حالت روحي خاص و »انقالب 

روحي« پيدا مي کند و ش��انه هايش مي لرزد و اش��ک مي ريزد و با امام خود عهد مي بندد که 

راه صالح را بپويد و از خطاها و گناهان دس��ت بشويد. کسان زيادي هستند که اصالح مسير 

زندگي خود را مديون يک زيارت و تشّرف هستند و به اين حقيقت اعتراف مي کنند و زيارت 

را نقطة عطفي در زندگي خويش مي شمارند.

در متون زيارتي هم به همين نکتة تربيتي اشاره شده است. در زيارت حضرت ابالفضل7 

اين جمله وجود دارد:

واجَعلن�ي ميِّ�َن َينقلُِب ِمْن زيارةِ َمش�اِهِد احّبائِک ُمضلِحًا ُمنِْجحًا، َقِد اس�َتوَجَب ُغفراَن 

الّذنوِب و َسْتَ العيوِب و َکْشَف الُکروِب. )مجلسي، 1404ق، ج98، ص218(.

خداي�ا م�را از آنان قرار بده که وقتي از زيارت دوس�تان تو بر مي گردند. رس�تگار و 

کامياب شده باشند و مستوجب اين گردند که گناهانشان آمرزيده شود و عيوب آنان 

پوشانده و غم ها و رنج هايشان برطرف شده باشد.

بازگشت تائبانه از حرم ها و زيارتگاه ها، نشانة تأثير عميق زيارت در دل و زندگي زائري 

اس��ت که بر اثر اين تّشرف، عوض مي ش��ود و تحّول مي يابد و زندگي را در مسير نوراني و 

خدايي از سر مي گيرد.

در زيارت ائّمة بقيع مي خوانيم:

َف و َاْخطأ َواس�َتکاَن و َاقّر باِم َجن�ي َو َرجي بِمقاِم�ه اخَللص. )ابن  َفه�ذا مق�اُم َم�ن َاْسَ
قولويه، 1356ق، ص54(.

اينجا، جايگاه کس�ي اس�ت که ]در حق خود[ اس�راف کرده و به خطا رفته و در هم 

شکس�ته اس�ت و به آنچه جنايت کرده است اقرار و اعتراف دارد و با حضور در اين 

جايگاه، اميد خالص و رهايي دارد. 
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اگر زيارت، اين تأثير ش��گرف را داش��ته باشد که زائر را به خطاها و کژراهه هايش واقف 

سازد و زبانش را به اعتراف به گناهان باز کند و با توبه اش اميد نجات و رهايي از پيامدهاي 

جرائم و گناهان را داشته باشد، بسيار ارزنده و درخور قدرداني است و مي تواند منشأ تحّول 

در زندگي و پويش راه تازه و حال و هواي تازه گردد.

در زيارت حضرت رسول9 است:

ُه بَِک اِل َريّب َو رّبک لِيْغِفَر ل ُذنويب. )ابن  اِّن َاَتوجَّ َواّن َاتيُتَک ُمس�تغِفرًا تائبًا ِمْن ُذنويب، وَّ
قولويه، 1356ق، ص16(.

من به زيارت تو آمده ام، درحالي که حالت اس�تغفار دارم و از گناهانم توبه مي کنم و 

به وسيلة تو به سوي پروردگارم و پروردگارت روي مي آورم، تا گناهان مرا ببخشايد.

اين همان »ش��فاعت و توّسل« است که زمينه س��از آمرزش گنهکاران و اصالح خطاکاران 

اس��ت. زائر اگر با حضور در ح��رم معصومين:، پروندة پرخطاي خ��ود را مرور کند و به 

رحمت الهي اميد بندد و پيامبر و ائمه را واسطه و شفيع قرار دهد تا گناهانش بخشوده شود، 

بزرگ ترين تأثير تربيتي زيارت را به نمايش گذاشته است. 

نتيجه آنکه به زيارت، تنها از ُبعد ثواب نبايد نگريست؛ بلکه زيارت مي تواند زندگي زائر 

را متحول کند و از يک فرد خطا کار، انس��اني صالح و رس��تگار بسازد. اين ُبعد تربيتي که در 

زيارت »الگوهاي کمال و صالح« وجود دارد )همچنان که اشاره شد( در متن زيارتنامه ها هم 

به فراواني به چشم مي خورد و شايسته است که مورد توجه زائران صاحبدل هم قرار بگيرد.
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