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دریافت: 1395/7/20  پذیرش: 1396/10/14
مهیار خانی مقدم1، محبوبه غامی2، معصومه غامی3  

چکیده 

ــیوۀ  ــق هســتی، ش ــا خال ــاط ب ــاد ارتب ــی ایج ــان، چگونگ ــی انس ــای زندگ ــته ترین جنبه ه از برجس
ســخن گفتن، نحــوۀ دعاکــردن و مســئلت  از بــارگاه الهــی و تنظیــم روابــط خــود بــا خداونــد و ســایر 
انسان هاســت. متــون دینــی، بهتریــن بســتر بــرای دســتیابی بــه ایــن مــوارد اســت. پژوهــش حاضــر 
درصــدد اســت بــا رویکــردی توصیفی ـ تحلیلــی و بــا تأکیــد بــر تــازم قــرآن و عتــرت، برجســته ترین 
اســاس  بــر  را  )علیه الســام(  امام رضــا  زیارت نامه هــای  در  خداونــد  از  خواهانــی  بایســته های 
ــل توّجهــی  ــی تحلیــل کنــد. نتایــج ایــن پژوهــش بیانگــر آن اســت کــه بخــش قاب آموزه هــای قرآن
از زیارت نامه هــای امام رضــا )علیه الســام( مناجــات و عــرض حاجــت بــه درگاه خداونــد اســت 
ــد، گشــایش رزق،  ــه خداون کــه تعالیــم عظیــم و لطیــف آن، شــامل درخواســت اســتغفار و رجــوع ب
ــدن در  ــی، فداش ــای اله ــکرگزاران نعمت ه ــرۀ ش ــن در زم ــی، قرارگرفت ــاق اله ــه اخ ــدن ب متخلّق ش
راه امــام، حضــور در میــان اولیــای الهــی، محّبــت ورزی بــه اهل بیــت )علیهــم الســام(، قرارگرفتــن در 
صــف گواهــان، رهایــی از ســختی و غــم، شفیع شــدن اهــل بیــت )علیهم الســام( و محروم نشــدن از 

ــی اســت. ــم واالی آموزه هــای قرآن ــای الهــی، انعکاســی از مفاهی عطای
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مقـدمه

ــروری  ــود ض ــای خ ــش و بق ــرای آرام ــزال را ب ــی الی ــه قدرت ــردن ب ــاز، پناه ب ــان از آغ انس
می دیــده اســت، زیــرا از اّولیــن احساســات و ادراکات آدمــی، احســاس نیــاز و ناتوانــی از درون 
و بــرون و تمایــل بــه خواســتن و طلب کــردِن برتریــن نیازمندی هــای مــاّدی و معنــوی اســت. 
بــر اســاس آموزه هــای قرآنــی، انســان بایــد دعــا و درخواســت خــود را در پیشــگاه خداونــد ارائه 
کنــد زیــرا خداونــد، بی نیــازی مطلــق اســت )آل عمــران/38( کــه بــر همــه چیــز تســلّط دارد 

)نســاء/126( و از آنچــه عطــا کنــد، چیــزی کــم نمی شــود )ص/54(. 

ــد  ــرد بدان ــه ف ــن اســت ک ــد ای ــا خداون ــاط انســان ب ــم در ارتب یکــی از مســائل بســیار مه
چــه می خواهــد و چگونــه بخواهــد. در دیــن مبیــن اســام کــه رهــاورد آموزه هــای وحیانــی 
اســت، آموزه هــای ارزشــمندی دربــارۀ زمان، مــکان، محتــوا و... دعاکــردن و خواهانــی از خداوند 
ــب  ــام( در قال ــت )علیهم الس ــات اهل بی ــی از روای ــان، بخش ــن می ــت. در ای ــده اس ــه ش ارائ
ــان )علیهم الســام(  ــر معصوم درخواســت هایی اســت کــه در زیارت  نامه هــای مرقدهــای مطّه
منتقــل شــده اســت. دعاهــاي موجــود در زیارت نامه هــای اهــل بیــت )علیهم الســام( عــاوه 
ــه  ــز ب ــد را نی ــی از خداون ــته های خواهان ــد، بایس ــا خداون ــر ب ــق زائ ــاط عمی ــاد ارتب ــر ایج ب

ــد. ــوزش می ده ــان ها آم انس

بــا تّوجــه بــه حدیــث ثقلیــن )کلینــی، 1407ق، ج2: 415( و تأکیــد بــر همراهــی دو عنصــر 
گرانبهــای قــرآن و عتــرت، پژوهــش حاضــر درصــدد اســت به منظــور  ارائــۀ الگویــی از ارتبــاط 
ــکاس  ــام( و انع ــت )علیهم الس ــل بی ــخنان اه ــأت گرفته از س ــاِی نش ــدا و خواهانی ه ــا خ ب
آموزه هــای قرآنــی در زیارت نامه هــا، بــر اســاس روش توصیفی ـ تحلیلــی، برجســته ترین 
بایســته های خواهانــی و دعــا از خداونــد را در زیارت نامه هــای امام رضــا )علیه الســام( 
تحلیــل قرآنــی کنــد. تتّبــع نگارنــدگان بیانگــر آن اســت کــه پیرامــون بررســی زیارت نامه هــای 
ــران،  ــداری زائ ــارت و دین ــی زی ــۀ »گونه شناس ــد مقال ــاری مانن ــام( آث ــا )علیه الس امام رض
معنــاکاوی کنــش زیــارت زائــران امام رضــا )علیه الســام(« نوشــتۀ ابوتــراب طالبــی و الهــه بــراق 
ــه »تحلیــل متن شناســی زیارت نامــۀ حضــرت امام رضــا )علیه الســام(  ــور )1394(، مقال علی پ
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بــر پایــه نظریــه کنش گفتــار« نوشــتۀ مهــدی رجــب زاده و محمدرضــا پهلوان نــژاد و محمدرضا 
فخــر روحانــی )1389( و مقالــۀ »بررســی ارتبــاط زیــارت امام رضــا )علیه الســام( بــا احســاس 
شــادکامی و رضایــت از زندگــی« نوشــتۀ کبــری حســینی، محمدجــواد اصغــری و محمدســعید 
عبدخدایــی )1395( ارائــه گردیــده امــا اثــری بــا نگرش تحلیــل قرآنی بایســته های درخواســت 

ــت. ــده اس ــه نش ــون ارائ ــام( تاکن ــا )علیه الس ــای امام رض ــد در زیارت نامه ه از خداون

1. مفهوم شناسی واژگان

 مفهوم واژگان دعا و زیارت در ادامه به اختصار تبیین می شود:

1ـ1  دعا

ــور/63(،  ــمیه )ن ــرۀ/171(، تس ــدا )بق ــای ن ــج معن ــرآن دارای پن ــات ق ــاس آی ــر اس ــا ب دع
ســؤال )درخواســت( مــادی یــا معنــوی )بقــره/68(، فریادخواهــی )اســتغاثه( و کمک طلبیــدن 
ــر از آن  کار  ــورد نظ ــدف م ــه ه ــیدن ب ــرای رس ــه کاری ب ــویق کردن ب ــس/12( و تش )یون
)غافــر/41- 42( اســت )راغــب اصفهانــی، 1416ق: 257(. دعــا نســبت بــه خداوند را نیز در ســه 
دســتۀ ثناگویــی خداونــد، درخواســت عفــو و رحمــت از خداونــد و درخواســت مســائل دنیوی از 

خداونــد، دســته بندی کرده انــد )ابن منظــور، 1414ق، ج14: 257(.

1ـ 2  زیارت

ــل و قصــِد  ــی، 1416ق: 387(، می ــای ماقات کــردن )راغــب اصفهان ــارت در لغــت به معن زی
ــه جــای  ــه باطــن ب ــردن )ابن منظــور، 1414ق، ج4: 335( و تّوجــه ب ــا کســی را ک ــزی ی چی
ظاهــر )مصطفــوی، 1368، ج4: 364( اســت و در عــرف، زیــارِت کســی، عبــارت از آمــدن نــزد 
او بــه قصــد تکریــم و تعظیــم و انــس گرفتــن بــا وی اســت )طریحــی، 1375، ج3: 320(. بــر  
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همیــن اســاس اســت کــه زیــارت اهــل قبــور، اعــم از معصومیــن )علیهم الســام( و غیــر از آنان، 
بــا حضــور در محــل دفــن آنــان، بیانگــر گرامیداشــت ایشــان اســت و بــا تکریــم و ســام دادن 

ــا، ج35: 430(. ــی، بی ت ــد )نجف ــق می یاب ــان تحّق ــر آن ب

2. بایسته های خواهانی از خداوند در زیارت نامه های امام رضا )علیه السالم(

ــازده  ــام(، ی ــا )علیه الس ــای امام رض ــی زیارت نامه ه ــا بررس ــوان ب ــد می ت ــر می رس ــه نظ ب
ــه  ــرد ک ــاء ک ــد، احص ــی از خداون ــته های خواهان ــته ترین بایس ــوان برجس ــاخصه را به عن ش

ــه شــرح جــدول صفحــه بعــد اســت: گــزارش مختصــر آن، ب
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بایسته های خواهانی 
و دعـا

منبــع مـتـــن

استغفار و رجوع به 
خداوند

مجلسی، 1403ق، 
ج99: 56

اَستَغِفُرَك استِغفاِر َحياٍء، اَستَغِفُرَك استِغفاِر َرجاٍء، اَستَغِفُرَك استِغفار 
َِرغبَة، اَستَغِفُرَك استِغفاِر طاعة، اَستَغِفُرَك استِغفاِر ايمان، اَستَغِفُرَك 

استِغفاِر اِقراٍر، اَستَغِفُرَك استِغفارِ اِخاٍص و ... تُب َعَلیَّ َو َعلی والَِدیَّ 
بِما تُبَت َو تَتُوُب َعلی َجميِع َخلِقَك

گشایش رزق صدوق،1413ق، 
ج604:2

نيا َو االِخَرِة فَارُزقنی بِِهم َخيَرالدُّ

متخّلق شدن به اخالق 
الهی

مجلسی، 1403ق، 
ج99: 56

النّاِشُر َعلَی الخاِطئيَن الکاشف الُضّر

قرار گرفتن در زمرۀ 
شکرگزاران نعمت

مجلسی، 1403ق، 
ج99: 56

يا َسيّدی ااِلّ بِتَوفيٍق ِمنَك يَقتَضی َحمداً َو ال تُشَکُر َعلی اَصَغِر ِمنٍَّة ااّل 
استَوَجبَت بِها ُشکراً فََمتی تُحصی نَعماُؤَك يا اِلهی َو تُجازی اآلُؤَك؛ يا 

يدی َو من نَِعِمَك يَحَمُد الحاِمُدوَن َو ِمن ُشکِرَك يَشُکُر الّشاِکُروَن سِّ

فدا شدن در راه امام مجلسی، 1423ق: 
546

بَِابی اَنَت َو اُّمی يا َموالَی اَتَيتَُك زائِراً وافِداً عائِذاً ِمّما َجنَيُت َعلی 
نَفسی َو احتََطبُت َعلی َظهری

حضور در میان اولیای 
الهی

کفعمی، 1405ق: 
494

َهداِء َو  َو اجَمعنی َو اِيّاهُ فی َجنَّتَِك َو احُشرنی َمَعُه َو فی ِحزبِِه ُمُع الشُّ
الّصالِحيَن

محّبت ورزی به اهل بیت 
)علیهم السالم(

مجلسی، 1403ق، 
ج99: 57

تي َسامي َو ُدعائي ... َو أوَصل َهديَّتي إليِهم کما يَنبَغي لَُهم َو  أبلِغ أئمَّ
ِزدهم ِمن ذلك ما يَنبَغي لَك بِأضعاِف ال يُحصيها َغيُرك

در صف گواهان قرار 
گرفتن

مفید، 1413ق: 
481

آَمنّا بِاهلل َو بِالرَّسُول َو بِما ِجئُت بِِه َو َدلّلُت َعليه الّلهمّ  فَاکتبنا َمعَ  
الّشاِهِدين

رهایی از سختی و غم صدوق، 1378ق، 
ج2: 277

َج َعنّا َغَمراِت الُکُروِب، َو أنَقَذنا ِمن َشفا  ، َو فَرَّ لِّ أَخَرَجنَا اهللُ ِمَن الذُّ
ُجُرِف الَهَلکاِت َو ِمَن النّاِر

شفیع شدن اهل 
بیت)علیهم السالم(

مجلسی، 1403ق، 
ج99: 57

َشفِّعُهم في َجميع ما سألتُك 

محروم نشدن از عطایای 
الهی محروم نشدن از 

عطایای الهی

مجلسی، 1403ق، 
ج99: 56

ضيَن لَِمسألتِك  فا تَحِرمني ما َوعدُت الُمتعرِّ
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3. تحلیل بایسته های دعا بر اساس آموزه های قرآنی

ــام(  ــا )علیه الس ــای امام رض ــده در زیارت نامه ه ــای مطرح ش ــته ترین دعاه ــه برجس در ادام
بــر اســاس آموزه هــای قرآنــی تحلیــل خواهــد شــد:

3ـ1  استغفار و رجوع به خداوند

از جملــه درخواســت های زائــران، کســب توفیــق اســتغفار و رجــوع به خداوند اســت. اســتغفار 
ــده  ــر گناهــان نهــاده شــود، به طــوری کــه دی ــه معنــای درخواســت پوششــی اســت کــه ب ب
نشــوند و در نتیجــه، انســان از عــذاب الهــی کــه از آثــار گناهــان اســت، مصــون باشــد )ر.ک: 
راغــب اصفهانــی، 1416ق: 609(. در حقیقــت، زائــر کــه به دلیــل انجــام برخــی از گناهــان، خود 
را در حــال ســقوط بــه دّرۀ نابــودِی مــاّدی و معنــوی می بینــد، به دنبــال دســتگیرۀ محکمــی 
بــرای نجــات خویــش اســت. اســتغفار، بهتریــن دســتگیرۀ نجــات بــرای شــخص خاطــی اســت 

کــه خــود را از ســقوط کامــل، حفــظ کنــد. 

زائــر در ایــن فــراز، امیدوارانــه بــه خوانــدن زیارت نامــه ادامــه می دهــد تــا جایــی کــه تمــام 
ــه می شــود،  ــدد و متوّج ــه کار می بن ــد، ب ــن بخشــش از خداون ــرای گرفت ــش را ب ــاش خوی ت
ــب  ــا طل ــر ب ــد، بخشــیده می شــود. زائ ــد رجــوع کن ــه خداون ــو ب ــب عف ــرای طل هــر کــس ب
اســتغفار نــزد خداونــد، امیــد می یابــد کــه خداونــد بــه اســتغفارهای او پاســِخ مثبــت داده و بــه 
نوعــی، آمرزیــده شــده اســت. زائــر اکنــون درصــدد جبــران برمی آیــد و تــاش خویــش را بــرای 
انتخــاب مســیری درســت انجــام می دهــد. ایــن اســتغفار نیــز ســبب خضــوع او و احســاس فقــر 

و نیــازش نــزد خداونــد متعــال اســت.  

ــه  ــال آن را ب ــد متع ــه خداون ــی اســت ک ــّس واالی ــتغفار، ح ــه اس ــل آن ک ــل تأّم ــۀ قاب نکت
ــت  ــت عصم ــه از موهب ــرادی ک ــت و اف ــوده اس ــا فرم ــته عط ــدل و شایس ــان های پاک انس
برخوردارنــد، به دلیــل مرتکب نشــدن گنــاه، مجبــور بــه توبــه و اســتغفار نیســتند. در دعاهــای 
مأثــور از اهــل بیــت )علیهم الســام( و آیــات قــرآن کریــم )محمــد/19( مــواردی از اســتغفار 
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ــوزش و سرمشــقی  ــر، آم ــن ام ــل مشــاهده اســت. ای ــان )علیهم الســام( قاب ــران و امام پیامب
بــرای مؤمنــان در ایــن زمینــه اســت )مــکارم شــیرازی، 1368، ج21: 452-453( و در واقــع، 
آمرزش طلبــی ایشــان از خداونــد، از بــاب مخالفت بــا اوامرمولــوی خداوند )طباطبایــی،1417ق، 
ج18: 258( و تنزیــه معصومان)علیهم الســام( از حّتــی یــک لحظــه غفلــت از یادکــرد خداونــد 
اســت )جــوادی آملــی، بی تــا، ج2: 89( زیــرا توّجــه بــه فرشــتگان یــا خــوِد وحــی یــا مقــام 

نبــّوت و والیــت، بــه نوعــی توّجــه بــه غیــر خداســت )همــو، 1377، ج11: 160(. 

امر به توبه و رجوع به خداوند، به صورت مستقیم در قرآن مطرح شده است:

»َو تُوبـُـواْ إِلــَی اهللِ َجِميًعــا أَيَُّهــا الُْمْؤِمنـُـوَن لََعلَّکــمُ ْ تُْفلُِحــوَن« )و همگــی به ســوی خــدا بازگردیــد 
ای مؤمنــان، تا رســتگار شــوید!( )نــور/31(.

 همچنین از زبان پیامبران )علیهم السام( مطرح شده است:

َُّکــْم ثـُـمَّ تُوبـُـواْ إِلَْيــِه« )و ای قــوم مــن! از پروردگارتــان طلــب آمــرزش  »يـَـا قَــْوِم اْســتَْغِفُرواْ َرب
کنیــد، ســپس بــه ســوی او بازگردیــد( )هــود/52(.

آیــات فــوق بیانگــر آن اســت کــه اســتغفار از گناهــان، مقّدمــۀ بازگشــت بــه ســوی خداســت 
 )قرائتــی، 1383، ج 5: 335(. البّتــه بُن مایــۀ اســتغفار، علــم بــه فســاد گناهــان و صــاح توبــه 
ــرای  ــّدی ب ــزم ج ــته و ع ــیمانی از گذش ــب پش ــه موج ــی، 1418، ج 3: 288( ک ــت )ثعالب اس
تکرارنکــردن گناهــان می شــود )نــووی جــاوی، 1417ق، ج1: 509(. در واقــع، اســتغفار موجــب 
می شــود تــا انســان، از عبــادت هــر چیــزی بــه غیــر از خداونــد )قاســمی، 1418ق، ج6: 107( و 
از اطاعــت از هــر چیــزی بــه جــز امــر و نهــی الهــی، چشم پوشــی کنــد )ابن عجیبــه، 1419ق، 

ج2: 535(.

3ـ2  درخواست گشایش رزق 

از جملــه درخواســت های زائــران، گشــایش رزق و روزی اســت. انســان ها بــه حســب 
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نیازشــان در بقــا، بــه دو رزق مــاّدی و معنــوی نیازمندنــد کــه زائــر در زیــارت امــام، هــر دو را 
درخواســت می کنــد. اینجاســت کــه زائــر متوّجــه می شــود تمــام امــور مــاّدی و معنــوی خــود، 
ــد اســت و اوســت کــه روزی بندگانــش را مشــّخص می کنــد و از ســر احســان  دســت خداون
ــم  ــن عال ــد، در ای ــه جــز خداون ــه ک ــر دریافت ــد. زائ ــرار می ده ــان ق ــار آن ــش، در اختی و فضل
کســی نمی توانــد هیــچ چیــز را بــرای او مقــّدر کنــد و در ایــن مســیر، امامــان )علیهم الســام( 
ــر،  ــن ام ــد. ای ــق گشــایش رزق و روزی دارن ــی در تحّق ــوان وســایط فیــض، نقــش مهّم به عن
تأکیــدی بــر آن می شــود کــه خداونــد، یگانــه و بــدون شــریک اســت و کســی نمی توانــد در 

رّزاقیــت او شــریکش باشــد و ایــن نکتــه، بــر ایمــان زائــر می افزایــد. 

بــر اســاس آموزه هــای قرآنــی، رّزاقیــت خداونــد از شــئون ربوبّیتــش نســبت بــه موجــودات 
اســت:

َّــٍة فــِی االَْرِض إاِلّ َعلــَی اهللِ ِرْزقَُهــا...« )هیــچ جنبنــده ای در زمیــن نیســت مگــر  »َو َمــا ِمــن َداب
اینکــه روزی او بــر خداســت...( )هــود/6(.

آیــۀ مذکــور بیانگــر آن اســت کــه خداونــد، خــود را متکّفــل رزق بندگانــش دانســته اســت 
)طوســی، بی تــا، ج 5: 450( کــه ایــن امــر، از لطــف و کرامــت الهــی نشــأت می گیــرد )طیــب، 
ــد  ــه آن نیازمندن ــودات ب ــه موج ــه را ک ــر آنچ ــان، ه ــال در جه ــد متع 1378، ج 7: 9(. خداون
ــر کجــا و در  ــن اســاس، ه ــر ای ــه، 1424ق، ج 4: 210( و موجــودات ب ــرار داده اســت )مغنی ق
هــر شــرایطی کــه باشــند، ســهم آنهــا از روزی بــه آنــان  بخشــیده می شــود )مــکارم شــیرازی، 

1374، ج 9: 17(.

البّتــه بایــد توّجــه داشــت خداونــد تصریــح دارد کــه بهتریــن ارزاق خــود را بــه بنــدگان مؤمن 
خــود عطــا می کنــد:

ــْم َمْغِفــَرةٌ َو ِرْزٌق َکريــم « )آنهــا کــه ایمــان آوردنــد و  الِحــاِت لَُه ــوا َو َعِمُلــوا الصَّ َّذيــَن آَمنُ »فَال
ــرای آنهاســت( )حــج/50(. ــر ارزشــی ب ــرزش و روزی پ ــد، آم ــح انجــام دادن اعمــال صال

رزق کریــم، مفهــوم وســیعی دارد کــه تمــام نعمت هــای گرانبهــای مــاّدی و معنــوی را شــامل 
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می شــود )مــکارم شــیرازی، 1374، ج 14: 135( و بــر خــاف نظــر برخــی از مفّســران مبنــی 
بــر اختصــاص ایــن رزق بــه بهشــت )ســیوطی، 1404ق، ج 4: 366؛ طباطبایــی، 1417ق، ج 14: 
ــوان آن را شــامل حــال  ــدارد و می ت ــم در آخــرت، داللتــی ن ــر انحصــار رزق کری ــه ب 390( آی

دنیایــی مؤمنــان نیــز دانســت )مدرســی، 1419ق، ج 8: 91(.

بنابرایــن، مطرح شــدن رّزاقیــت خداونــد بــرای تمامــی موجــودات، بــرای توّجــه پیداکــردن 
انســان اســت تــا پــس از ایمــان بــه ایــن مرتبــه از توحیــد، آن اصــل مــورد توّجــه قــرار گیــرد و 
زندگانــی، مّوحدانــه شــود؛ بدین معنــا کــه در عیــن حــال کــه ابــراز رّزاقیــت ـ کــه خداونــد در 
اختیــار انســان قــرار داده اســت ـ بــه کار گرفتــه می شــود، توّجــه انســان بــه ایــن نکتــه جلــب 
می شــود کــه رزق، تنهــا بــه دســت خداونــدی اســت کــه مصالــح انســان را می دانــد و بــر ایــن 
اســاس اســت کــه گاهــی در آن، گشایشــی ایجــاد می کنــد و گاهــی تنــگ می گیــرد. انســان 
فقــط مأمــور اســت تــا زمینــه ای را برای حصــول بــه آن فراهــم کنــد )تحریــری، 1389:  386(.

3ـ3  متخّلق شدن به اخالق الهی

در فــرازی از زیارت نامــۀ امــام )علیه الســام( صفت هــای برجســتۀ الهــی نــام بــرده می شــوند 
ــان ها  ــدِن انس ــی و خدایی ش ــاق اله ــه اخ ــدن ب ــی متخلّق ش ــی خواهان ــد نوع ــه می توان ک
باشــد کــه ایــن امــر، هــدف رســالت انبیــای الهــی اســت )مجلســی، 1403ق، ج 58: 129(. 
ــواه در  ــود ـ خ ــه می ش ــاق خاص ــکام و اخ ــادات، اح ــه در اعتق ــی ک ــارف دین ــوع مع مجم
آیــات و روایــات فقهــی و حقوقــی آمــده باشــد و خــواه در زیارت نامه هــا و دعاهــا ـ در راســتای 
ــان را در  ــه انس ــن ک ــی، 1382، ج1: 55(. ای ــوادی آمل ــرار دارد )ج ــی ق ــدف اساس ــن ه همی
زیارت نامه هــا بــه خوانــدن و اِحصــای اَســمای الهــی ترغیــب کرده انــد، مقصــود تلّفــظ محــض 
ــا شــمارش ایــن اســماء و  و شــمارش ِصــرف نیســت، بلکــه غــرض ایــن اســت کــه آدمــی ب
صفــات الهــی و آشــنایی بــا مضمــون و معنــای آنهــا، خــود را بســازد و بــه آنهــا متخلـّـق گــردد. 
نزدیک شــدن بــه خــدای علیــم، قدیــر، کریــم، حکیــم، و... انســان را عالــم، قــادر، کریــم، حکیم، 
و... می کنــد.  ســّر ســفارش بــه قصــد قربــت در انجــام کارهــا، تقــّرب بــه خــدا و مظهــر اســماء 
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و صفــات الهــی شــدن اســت.

ــد برســد  ــه کجــا می توان ــد ب ــا انســان بدان زیارت نامه هــا، نشــانِی بزرگــراه کمــال هســتند ت
و راه رســیدن بــه آن بزرگــراه چیســت. تعبیــرات فــراوان در زیارت نامه هــا به خصــوص 
زیارت نامه هــای امام رضــا )علیه الســام( مبّیــن ایــن مدعاســت، ماننــد: »أعام التقــی«، 
ــاور اســت  ــن ب ــر ای ــر ب ــه«، »صراطــه«، »أئمة الهــدی«، »منارالهــدی« و... . زائ ــوره«، »برهان »ن
کــه دوســتی بــا خانــداِن پیامبــر )علیهم الســام( ســبب اصــاح رفتــار وی می شــود. محّبــت 
اهــل بیــت )علیهم الســام( بــا رفتــار نیکــو رابطــه ای مســتقیم دارد و بــه هــر میــزان که انســان 
ــر  ــز نیکوت ــارِ وی نی ــد باشــد، اخــاق و رفت ــر )علیهم الســام( عاقه من ــِت پیامب ــل بی ــه اه ب
می شــود زیــرا دوســتی، شــباهت مــی آورد و هــر کــه دوســتی بــا کســی را بپذیــرد، عاقــه دارد 

کــه خــود را بــه وی شــبیه کنــد )محمــدی ری شــهری،1390 :558(.

ــات، متناســب  ــاِن بســیاری از آی ــات الهــی در پای ــی، ضمــن آن  کــه صّف در آموزه هــای قرآن
بــا محتــوای آیــات ذکــر شــده اســت ـ کــه ایــن امــر یکــی از جنبه هــای اعجــاز قــرآن اســت 
)مرزبــان و احمــدی، 1393: 171( ـ بــه انســان ها دســتور داده شــده اســت تــا  رنــگ الهــی را 

بپذیرند:

»ِصْبَغــَةاهللِ َو َمــْن أَْحَســُن ِمــنَ اهللِ ِصْبَغــًة...« )رنــگ خدایــی )بپذیریــد! رنــگ ایمــان و توحیــد و 
اســام( و چــه رنگــی از رنــگ خدایــی بهتــر اســت؟( )بقــره/138(.

ــد در سرشــت انســان ها قــرار داده  »صبغــه« را همــان فطــرت پاکــی دانســته اند کــه خداون
ــوی،  ــت )بغ ــی اس ــن اله ــن دی ــۀ آن، پذیرفت ــه الزم ــی، 1372، ج 1: 407( ک ــت )طبرس اس
1420ق، ج 1: 173( کــه همــان اســام می باشــد )قمــي، 1367، ج 1: 62( تــا در راســتای آن، 
انســان از ظلمــت جهــل و اخــاق شــیطانی بــه نــور معرفــت و اخــاق الهــی رهســپار گــردد. 
برخــی از روایــات در ذیــل ایــن آیــه بیانگــر آن اســت کــه بــرای پذیرفتــن رنــگ الهــی و بــه 
تبــع آن، متخلـّـق شــدن بــه اخــاق الهــی، بایــد از والیــت اهــل بیــت )علیهم الســام( تبعّیــت 
کــرد )بحرانــی، 1416ق، ج 1: 339( کــه ایــن امــر در آیــۀ »اهــل الذکــر« )نحــل/43( نیــز مــورد 

تأکیــد اهــل بیــت )علیهم الســام( )صّفــار، 1404ق، ج1: 40( قــرار گرفتــه اســت.



73
تحلیل قرآنی برجسته  ترین بایسته های خواهانی از خداوند در زیارت نامه های امام رضا )علیه السالم(

فصـلنامه علمی - پژوهشی فرهنگ رضوی  سال ششم، شماره 21، بهار 1397

3ـ4  قرار گرفتن در زمرۀ شکرگزاران نعمت

از جملــه درخواســت های زائــر، قــرار گرفتــن در زمــرۀ شــکرگزاران نعمت هــای الهــی اســت. 
خداونــد متعــال ضمــن تصریــح بــر آن کــه هیــچ کســی توانایــی شــمارش نعمت هــای الهــی را 

نــدارد )نحــل/18( بیــان فرمــوده اســت:

ــماواِت َو ما فـِـي األَْرِض َو أَْســبََغ َعَلْيُکــْم نَِعَمــُه ظاِهَرًة  َر لَُکــْم مــا فـِـي السَّ »أَلـَـْم تـَـَرْوا أَنَّ اهللَ َســخَّ
َو باِطنَــًة...« )آیــا ندیدیــد خداونــد آنچــه را در آســمان ها و زمیــن اســت مســّخر شــما کــرده، 
ــت؟...(  ــته اس ــی داش ــما ارزان ــر ش ــراوان ب ــور ف ــود را به  ط ــان خ ــکار و پنه ــای آش و نعمت ه

)لقمــان/20(.

 برخــی از مفســران مــراد از نعمــت ظاهــر را ســامتی اعضــای ظاهــر و مــراد از نعمــت باطن را 
قــّوت باطنــی و قلــب شــمرده اند )فخرالدیــن رازی، 1420ق، ج 25: 124(. برخــی دیگــر، نعمــت 
ظاهــر را نعمت هــای محســوس و نعمــت باطــن را نعمت هــای معقــول دانســته اند )قاســمی، 
1418ق، ج8: 33(. برخــی بــه نقــل از ابن عبــاس، نعمــت ظاهــر  را اســام و قــرآن و نعمــت 
باطــن را پوشــاندن زشــتي های اعمــال انســان و رســوانکردن او در برابــر مــردم بیــان کرده  انــد 
)بغــدادی، 1415ق، ج3: 399(. همچنیــن در حدیثــی از امــام باقــر )علیه الســام( آمــده اســت: 

ــه  ــت ک ــد اس ــه اهلل و توحی ــبت ب ــت نس ــه( و معرف ــکار، پیامبر)صلی اهلل علیه وآل ــت آش نعم
ــان  ــت و پیم ــل بی ــا اه ــت م ــان، والی ــت پنه ــا نعم ــه( آورده و اّم ــر )صلی اهلل علیه وآل پیامب

ــی، 1418ق، ج 4: 376(   ــت.« )بحران ــا ماس ــتی ب دوس

ــان  ــر و باطــن را بی ــای روشــن نعمــت ظاه ــن تفســیرها یکــی از مصداق ه ــدام از ای ــر ک ه
می کنــد، بی آنکــه مفهــوم گســتردۀ آن را محــدود ســازد )مــکارم شــیرازی، 1374، ج 17: 65(. 
خداونــد، سراســر عالــم را بــرای انســان آفریــد و نعمت هــای خــود را بــر او فــرو باریــد. شــماری 
از نعمت هــای الهــی محسوســند کــه در قــرآن، بــه »نعمت هــای ظاهــری و آشــکار« نــام بـُـرده 
شــده اند و همــگان، آنهــا را می یابنــد. برخــی دیگــر بــا دیــدۀ عقــل و پــس از تأّمــل دریافــت 
ــدی ری شــهری، 1390:  ــی آنهــا »نعمت هــای باطنــی« اســت )محّم ــام قرآن می شــوند کــه ن
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112(. زائــر همان گونــه کــه در زیــارت امــام بیــان مــی دارد، هنــگام توّجــه بــه نعمت هــا، بایــد 
ســعی کنــد کــه نعمت هــا، او را از اعطاکننــدۀ آن غافــل نکنــد تــا از شــکر آن بــاز مانــد و توّجــه 
داشــته باشــد کــه نعمت هــای الهــی محــدود بــه امــور ظاهــری نیســت بلکــه ســراپای وجــود 
انســان را فراگرفتــه اســت. الزمــۀ شــکرگزار بــودن در برابــر نعمت هــای الهــی آن اســت کــه 

انســان، خــودش را بنــدۀ خداونــد بدانــد:

َّــاهُ تَْعبـُـُدوَن« )...و شــکر نعمــت خــدا را به جــای آوریــد اگــر  »...َو اْشــُکُرواْ نِْعَمــتَ  اهللِ إِن ُکنتـُـْم إِي
او را می پرســتید( )نحــل/114(.

بــر اســاس آیــۀ مذکــور، نعمــت بــودن هــر چیــزی باعــث می شــود تــا شــکر آن واجــب شــود 
)طباطبایــی، 1417ق، ج 12: 364( و بُن مایــۀ ایــن امــر آن اســت کــه عبــادت و بندگــی، بــدون 
شــکر نعمت هــا نمی شــود )قرائتــی، 1383، ج 6: 466(. حقیقــت شــکر نعمــت نیــز آن اســت 
کــه انســان بدانــد نعمت هــا از جانــب خداونــد بــوده و در مســیری کــه خداونــد خواســته اســت، 

آن را بــه مصــرف برســاند )طیــب، 1378، ج 8: 201(. امام رضــا )علیه الســام( فرمودنــد:

»هرکــس کــه خداونــد را بــه خاطــر نعمتــی ســتایش نمایــد، در واقــع شــکر نعمــت را به جای 
آورده و ســتایش خداونــد از آن نعمــت]و منفعتــی کــه از آن نعمت به دســت انســان می رســد[، 

بهتر ]و شایســته تر[ اســت« )طبرســی، 1385ق: 31(.

3ـ5 درخواست فدا شدن در راه امام

از نــکات دیگــری کــه در زیارتنامــۀ حضــرت دیــده می شــود، موضــوع اظهــار فداشــدن زائــر 
در مســیر محّبــت اهــل بیــت )علیهم الســام( و شــهادت طلبی اســت. از جملــه مفاهیــم واالی 
ــهادت در  ــتقبال از ش ــددی از اس ــای متع ــه نمونه ه ــهادت طلبی اســت ک اســامی، بحــث ش
قــرآن کریــم )ر.ک: بقــره/207؛ اعــراف/124؛ توبــه/52( ذکــر شــده اســت. بــر اســاس آموزه های 
قرآنــی، از یــک ســو خداونــد در قــرآن )نســاء/59( تبعّیــت از اولی االمــر را در ردیــف تبعّیــت 
از خــود قــرار داده کــه هــم ایــن تبعّیــت بی قیــد و شــرط اســت )طباطبایــی، 1417ق، ج4: 
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ــان  ــر امام ــی االم ــراد از اول ــه( م ــوی )صلی  اهلل علیه وآل ــات نب ــح روای ــق صری ــم طب 389( و ه
)علیهم الســام( هســتند )بحرانــی، 1416ق، ج2: 103(. از ســوی دیگــر خداونــد تأکیــد دارد:

  »َو ال تَُقولـُـوا لَِمــْن يُْقتـَـُل فــي  َســبيِل اهللِ أَْمــواٌت بـَـْل أَْحيــاٌء َو لِکْن ال تَْشــُعُرون« )و بــه آنها که 
ــد، ولــی شــما نمی فهمیــد!(  ــان زنده ان در راه خــدا کشــته می شــوند، مــرده نگوییــد! بلکــه آن

)بقره/154(.  

ایــن آیــه، تصویــر هراس انگیــز مــرگـ  کــه پــای ثبــات و صبــر را بیــش از هــر چــه مي لغزانــد 
ــدا  ــه در راه خ ــی ک ــد دارد کس ــی، 1362، ج2: 22( و تأکی ــي دارد )طالقان ــان برم ـ را از می
شــهید شــود، چــون از حیــات پســت دنیــوی بــه حیــات اعلــی در جــوار رضــوان الهــی منتقــل 

ــا، 30(. ــه، بی ت ــه اســت )مغنی ــی جاودان می شــود، دارای حیات

همچنین در آموزه های قرآنی تأکید شده است:

ــا يَْجَمُعــوَن« )اگــر هــم  »َو لَئـِـْن قُتِْلتـُـْم فــي  َســبيِل اهللِ أَْو ُمتُّــْم لََمْغِفــَرةٌ ِمــَن اهللِ َو َرْحَمــٌة َخْيــٌر ِممَّ
در راه خــدا کشــته شــوید یــا بمیریــد )زیــان نکرده ایــد زیــرا( آمــرزش و رحمــت خــدا، از تمــام 

آنچــه آنهــا )در طــول عمــر خــود( جمــع آوری مي کننــد، بهتــر اســت( )آل عمــران/157(.

 بــر مبنــای جهان بینــی الهــی، مــرگ و شــهادت در راه خــدا، از تمــام دنیــا و جمع کردنی هــای 
ــادی،  ــاد )گناب ــه جه ــان ب ــر، مؤمن ــن ام ــا ای ــی، 1383، ج2: 182( و ب ــر اســت  )قرائت آن بهت
1408ق، ج 1: 310( و شــهادت طلبی ترغیــب شــده اند تــا راه شــجاعت بــر روی آنهــا گشــوده 
شــود )طالقانــی، 1363، ج 5: 394(. در ذیــل آیــۀ مذکــور، امــام باقــر )علیه الســام( تأکیــد دارد 
کــه منظــور از »ســبیل اهلل«، مســیر علــی و خاندانــش )علیهم الســام( اســت و کســی کــه در 
مســیر والیــت ایشــان کشــته شــود یــا بمیــرد، در مســیر الهــی کشــته یــا شــهید شــده اســت 

)فــرات کوفــی، 1410ق: 98(.

  اینکــه زائــر بــرای فــداکاری و فداشــدن در راه اولیــای خــدا آمادگــی داشــته باشــد، یــا از 
ــان کنــد، نوعــی فرهنــگ  ــدای اهــل بیــت )علیهم الســام( و راه آن خــدا بخواهــد کــه او را ف
ــوزد  ــا می آم ــرات در زیارت نامه ه ــه فق ــی،1370: 326(. این گون ــت )محّدث ــهادت طلبی اس ش
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کــه زائــر امــام )علیه الســام( انســان از جان گذشــته ای اســت کــه آمادگــی هــر گونــه فــداکاری 
و بــذل و ایثــار را در راه مکتــب و رهبــرش دارد و خــود را در امتــداد راه نورانــِی آنــان می بینــد. 
اّمــا کســانی کــه بــا اهــل بیــت )علیهم الســام( و روش زندگــی آنهــا بیگانه انــد، بــر لبــۀ پرتــگاه 
آســیب های گوناگــون کــه بــه دوزخ منتهــی می شــود، حرکــت می کننــد و هــر لحظــه ممکــن 

اســت در دوزِخ اعمــال ناشایســت خــود فــرو بیفتنــد )محّمــدی ری شــهری، 1390:632(.

3ـ6  تقاضای حضور در میان اولیای الهی

از جملــه مهم تریــن بایســته های دعــا، خواهانــی حضــور در میــان اولیــای الهــی اســت کــه 
ــوِد  ــام( نم ــا )علیه الس ــژه امام رض ــام( به وی ــان )علیهم الس ــای معصوم ــب زیارت نامه ه در قال
بــارزی دارد. ایــن امــر ریشــه در ایــن نکتــۀ اساســی دارد کــه انســان، همــواره بایــد الگوهــای 
شایســته ای را بــرای خــود انتخــاب کنــد و در مســیر زندگــی، بــرای رســیدن بــه جایگاهــی 

تــاش کنــد کــه نتیجــۀ آن، همنشــینی بــا بهتریــن بنــدگان خداونــد باشــد.

اساســی ترین چیــزی کــه پــس از توّجــه آگاهانــه بــه هــدف در مســیر تکامــل بــرای انســان 
الزم اســت، هّمــت عالــی داشــتن بــرای رســیدن بــه هــدف اســت کــه امیــد را در وجــود انســان 
ایجــاد می کنــد تــا بــا ّقــوت قلــب، مســیر را همــوار کنــد و در تحصیــل شــرایط و برداشــتن 
موانــع بکوشــد )تحریــری، 1389: 413(. در آموزه هــای قرآنــی )ر.ک: اســراء/19( و روایــی)ر.ک: 
تمیمــی آمــدی، 1410ق: 135( بــر داشــتن هّمــت عالــی در زندگــی تأکیــد شــده اســت اما در 
کنــار آن، خداونــد نســبت بــه همراهــی کامــل با کســانی کــه همــۀ وجودشــانـ  از منظــر ابعاد 

بینشــی، گرایشــی و ُکنشــی ـ را منطبــق بــا خواســت خداونــد کرده انــد، فرمــان داده اســت:

اِدقِيــَن« )ای کســانی کــه ایمــان آورده ایــد، از  َِّذيــَن َءاَمنـُـواْ اتَُّقــواْ اهللَ َو ُکونـُـواْ َمــَع الصَّ »يََأيَهــا ال
خــدا پــروا کنیــد و بــا راســتان باشــید( )توبــه/119(.

منظــور از »صــادق« کســی اســت کــه قائــل و عامــل بــه حــق )طوســی، بی تــا، ج5: 318( 
ــد)مکارم  ــا باش ــام زمینه ه ــل در تم ــال آن، عم ــات و به  دنب ــام مقّدس ــه تم ــان ب و دارای ایم
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شــیرازی،1374، ج 8: 180(. در تفســیرهای روایی )قمي، 1367، ج 1: 307؛ ســیوطی، 1404ق، 
ج 3: 290( و غیرروایــی )مغنیــه، بی تــا: 263؛ بانــوی اصفهانــی، 1361، ج 6: 115( تأکیــد شــده 
ــت  ــل بی ــام( و اه ــی )علیه الس ــرت عل ــن، حض ــداق صادقی ــته ترین مص ــه برجس ــت ک اس
ــا  ــودن ب ــه منظــور از همــراه ب ــد شــده اســت ک ــه تأکی ــن آی )علیهم الســام( هســتند. در ای
صادقیــن آن اســت کــه از آنــان در گفتــار و کردارشــان پیروی شــود )طباطبایــی، 1417ق، ج 9: 
402(. ایــن همراهــی و همدلــی بــا راســتگویان در تعالــی و ترّقــی روحــی انســان نقــش مهّمــی 
ــز از  ــی کــه خــود او نی ــا جای ــد، ت ــی آشــنا می کن ــا ارزش هــای معنــوی و اخاق دارد و او را ب

ــری، 1376، ج 4: 592(.  ــود )جعف ــتگویان می ش راس

ــی را کــه  ــر، مقــام قرب ــن اســت کــه زائ ــا حضــرت ای ــر ب ــن، معنــای همراه شــدن زائ بنابرای
ــه کرامت هــای  ــد، درک کنــد و ب ــد پیــدا کرده ان حضــرت به واســطۀ اطاعــِت محــض از خداون
ــا  ــد اّم الهــی نایــل شــود. در دنیــا، تمــام موجــودات از فیــض هســتی و شــئون آن بهره مندن
ــدون  ــودن دامنــۀ وجــودی، نمی تواننــد بســیاری از فیوضــات را ب از آنجاکــه به دلیــل محدودب
واســطه دریافــت کننــد، خداونــد اهــل بیــت )علیهم الســام( را به عنــوان وســایط فیــض، بــرای 
ــای  ــه در آموزه ه ــت. چنان ک ــرار داده اس ــات ق ــان ها از فیوض ــتر انس ــه بیش ــدی هرچ بهره من
ــت )رک:  ــده اس ــد ش ــطه ها، تأکی ــیلۀ واس ــی به وس ــرب اله ــه ق ــتن ب ــر تقّرب ُجس ــی ب قرآن
مائــده/ 35(. زائــر بایــد امــام، ایــن واســطۀ عالیــه در هســتی، را واســطه قــرار دهد و به وســاطت 
ایشــان اقــرار نمایــد تــا عنایت-هــای الهــی شــامل حــال او شــود. در حقیقیــت، انــکار قلبــی یــا 
ــدون واســطه افاضــه  ــد ب ــرا خداون ــکار توحیــد حقیقــی اســت زی عملــی وســاطت ایشــان، ان
ــدون واســطه، از آن کمــال  ــد ب ــر از آن اســت کــه بتوان ــر و محدودت ــر، ناقص ت نمی کنــد و زائ

مطلــق، طلــب فیــض کنــد. 

3ـ7 محّبت ورزی به اهل بیت )علیهم السالم( 

از دیگــر خواهانی هــای زائــران، محّبــت ورزی بــه اهــل بیــت )علیهم الســام( اســت. 
ــراوان در  ــد ف ــورد تأکی ــد، م ــی« می گوین ــه آن »تولّ ــی ب ــه در اصطــاح دین ــت ورزی ک محّب
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آموزه هــای دینــی اســت؛ چنان کــه در علــم فقــه به عنــوان واجــب دینــی و وظیفــه ای الهــی 
در ردیــف واجبــات دیگــر مطــرح بــوده و در علــم کام هــم والیت مــداری در راســتای بحــث 
ــراز  ــا، ج1: 120(. البتــه، در کنــار اب امامــت، مــورد توّجــه و نظــر اســت )جــوادی آملــی، بی ت
ــّری و بیزاری ُجســتن از بنیانگــذاران حکومــت ظلــم و فســاد و دشــمنان  محّبــت و تولّــی، تَب
ــّری  ــّی و تَب ــگاه، محــّل تَول ائمه هــدی )علیهم الســام( نیــز مطــرح اســت. بدین ترتیــب، زیارت
اســت )رکنــی، 1378: 261(. مبنــای طلب کــردن ابــراز محّبــت بــه اهــل بیــت )علیهم الســام( 
ــان )علیهم الســام(  ــا )علیه الســام( و امام ــۀ امام  رض ــه در زیارت نام ــی ک ــوان در عبارت را می ت

آمــده اســت، دانســت: 

»َو َمــن أََحبَُّکــم فََقــد أََحــبَّ اهللَ َو َمــن أَبَغَضُکــم فََقــد أَبَغــَض اهللَ.« )دوســتی شــما دوســتی خدا 
و بغــض شــما نســبت بــه خداســت.( )ابن مشــهدی، 1419ق: 528(

زیرا خداوند در قرآن به پیامبر خویش تأکید کرده است:

ــِه أَْجــًرا إاِلّ الَْمــَودََّة فیِ الُْقْربــَی«  )... بگــو: مــن هیــچ پاداشــی از شــما  »... قُــل ال أََســُلکمُ ْ َعَلْي
بــر رســالتم درخواســت نمی کنــم جــز دوست داشــتن نزدیکانــم ]اهــل بیتــم [( )شــوری/23(.

در تفاســیر روایــی )قمــی، 1368، ج2: 275؛ بحرانــی، 1416ق، ج 4: 815( بــر ایــن نکته تأکید 
شــده اســت کــه منظــور از »القربــی« اهــل  بیــت )علیهم الســام( هســتند و در این آیــه، خداوند 
ابــراز محّبــت نســبت بــه اهــل بیــت پیامبــر )صلی اهلل علیه وآلــه( را بــر مســلمانان واجــب کــرده 
ــت و مســئلۀ والیــت و قبــول رهبــری امامــان )علیهم الســام( از دودمــان  اســت و ایــن محّب
ــه( و  ــری پیامبر)صلی اهلل علیه وآل ــط رهب ــداوم خ ــت ت ــه( در حقیق ــر )صلی اهلل علیه وآل پیامب
ادامــه مســئلۀ والیــت الهیــه بــوده اســت. پــر واضــح اســت، قبول ایــن والیــت و رهبــری همانند 
نبــّوت پیامبــر )صلی اهلل علیه وآلــه( ســبب ســعادت خــود انسان هاســت و نتیجــه اش بــه خــود 

آنهــا بازگشــت می کنــد )مــکارم شــیرازی، 1374، ج 20: 407(.

ــز تأکیــد  ــت از دشــمناِن حــق نی ــر برائ ــی )یونــس/41( ب ــه، در همــان آموزه هــای قرآن البّت
ــی  ــّری را خّط ــی و تب ــوان تولّ ــع، می ت ــی، 1417ق، ج10: 68(. در واق ــت )طباطبای ــده اس ش



79
تحلیل قرآنی برجسته  ترین بایسته های خواهانی از خداوند در زیارت نامه های امام رضا )علیه السالم(

فصـلنامه علمی - پژوهشی فرهنگ رضوی  سال ششم، شماره 21، بهار 1397

ــق  ــام( و ح ــه )علیهم الس ــتین ائم ــروان راس ــا، پی ــل ها و زمان ه ــداد نس ــه در امت ــت ک دانس
ــا  ــی آورد. امام رض ــب در م ــی واج ــورت تکلیف ــت را به ص ــد و والی ــدا می کن ــان ج را از مّدعی

ــوده اســت: ــه فرم ــن زمین ــز در ای )علیه الســام( نی

 »کمــال دیــن بــه والیت]پیــروی از[ مــا و برائــت از دشــمنان ماســت.« )مجلســی، 1403ق، 
ج27: 58(

می تــوان نتیجــه گرفــت، تولـّـی و تبــّری از راه هــای تقــّرب و وســیلۀ ارتبــاط انســان بــا خداوند 
اســت و هــدف اصلــی از توّجــه بــه اهــل بیــت )علیهم الســام( و زیــارت آنــان نیــز تقــّرب بــه 
خداونــد اســت. پــس از آنجــا کــه تولـّـی و تبــّری در جهــت تقــّرب و ارتبــاط بــا خداونــد اســت، 

زائــر در درخواســت ها و نیازهایــش آن را از خداونــد متعــال طلــب می کنــد.

3ـ8  در صف گواهان قرار گرفتن

یکــی از درخواســت های دیگــر زائــر امام رضــا )علیه الســام( آن اســت کــه در صــِف گواهــان 
قــرار گیــرد. تأکیــد ویــژۀ خداونــد در قــرآن، دربــارۀ گواهــان روز قیامــت اســت:

»فََکْيــَف إِذا ِجْئنــا ِمــْن ُکلِّ أُمَّــٍة بَِشــهيٍد َو ِجْئنــا بـِـَك َعلــی  هــُؤالِء َشــهيدا« )حــال آنهــا چگونه 
اســت آن روزی کــه از هــر امتــی، شــاهد و گواهــی )بــر اعمالشــان( می آوریــم، و تــو را نیــز بــر 

آنــان گــواه خواهیــم آورد؟( )نســاء/41(.

ــر اعمــال  ــر اســاس نظــر مفســران، پیامبــران هــر اّمــت در روز قیامــت، شــاهد و گــواه ب  ب
ــز  ــه( نی ــر اســام )صلی اهلل علیه وآل ــوی، 1420ق،ج1: 624(. پیامب ــش هســتند )بغ ــت خوی اّم
ــر  ــی، 1361، ج4: 72(. ه ــوی اصفهان ــت )بان ــواه اس ــود گ ــش از خ ــای پی ــی اّمت ه ــر تمام ب
پیامبــری در حــال حیــات و ممــات از طریــق مشــاهدۀ باطنــی و روحانــی، ناظــر احــوال تمــام 
ــن  ــز از همی ــه( نی ــام )صلی اهلل علیه وآل ــر اس ــاک پیامب ــود و روح پ ــد ب ــش خواه ــت خوی ام
منظــر، ناظــر بــر همــۀ امت هــای پیشــین و امــت خویــش اســت. البّتــه اگــر شــهادت به معنــای 
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عملــی آن در نظــر گرفتــه شــود، هــر پیامبــری بــا صفــات ممتــازی کــه داشــته اســت، مقیاس 
ــا شــباهت و  ــت را ب ــدان ام ــان و ب ــش محســوب می شــده و خوب ــت خوی ــرای ام ســنجش ب
ــه(  ــام )صلی اهلل علیه وآل ــر اس ــه پیامب ــناخت. از آنجاک ــوان ش ــان، می ت ــه آن ــباهت ب ــدم ش ع
ــرای شــخصیت  ــِن پیامبــران الهــی اســت، صفــات و اعمــال او، مقیــاس ســنجش ب بزرگ تری

تمــام انبیــا خواهــد شــد)مکارم شــیرازی، 1374، ج3: 391(.

اّمــا بــه غیــر پیامبــران، انســان های مؤمــن نیــز می تواننــد تقاضــا کننــد تــا در صــف گواهــان 
ــرار گیرند: ق

ــاِهديَن.« )پــروردگارا! بــه آنچــه نــازل  ُســوَل فَاْکتُْبنــا َمــَع الشَّ َّنــا آَمنَّــا بِمــا أَنَْزلـْـَت َو اتَّبَْعنـَـا الرَّ »َرب
کــرده ای، ایمــان آوردیــم و از فرســتاده )تــو( پیــروی نمودیــم مــا را در زمــره گواهــان بنویــس!( 

)آل عمــران/ 53(.

ــر اســاس  ــان حواریــون )مغنیــه، 1424ق، ج 2: 68( نقــل شــده اســت کــه ب ایــن دعــا از زب
نظــر برخــی از مفّســران، در آن از خداونــد خواســته شــده اســت کــه مقــام شــاهدان و گواهــان 
کــه در ایــن جهــان، مقــام رهبــری امت هــا را دارنــد )مــکارم شــیرازی، 1374،ج 2: 564( و در 
جهــان دیگــر، مقــام گواهــی بــر اعمــال را دارنــد )موســوی ســبزواری، 1409ق، ج5: 320( را 

بــه ایشــان عطــا نمایــد.

معنــای خواهانــی »در صــف گواهــان قــرار گرفتــن« در زیــارت آن اســت کــه زائــر امام رضــا 
ــا معرفــت امــام )علیه الســام(  ــا توفیــق زیــارت ب )علیه الســام( از خداونــد درخواســت دارد ت
نصیبــش گــردد و در پرتــِو آن، در شــمارِ آن افــرادی کــه شــاهد اعمــال مردمند )اهل بیــت( قرار 
گیــرد )ر.ک: محّمــدی ری شــهری، 1390 :643(. ایــن موهبــت ضمــن اشــاره بــه شبیه شــدن 
عاشــق بــه معشــوق، می توانــد موجــب  شــود تــا ضمــن دســتیابی زائــر بــه ســعادت در آخــرت، 
ایــن توفیــق را نیــز بــه دســت آورد کــه در ســایۀ عنایــات اهــل بیــت )علیهم الســام( شــفاعت 

از افــراد دیگــر را نیــز برعهــده گیــرد.
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3ـ9  رهایی از غم و سختی

ــه وســیلۀ ایشــان، ریشــۀ  ــر امــام )علیه الســام( آن اســت کــه ب ــه خواهانی هــای زائ از جمل
غــم و غّصــه خشــکانیده شــود. در واقــع، هــر چــه انســان بیشــتر بــه اهل بیــت )علیهم الســام( 
ــی در  ــن خواهان ــه خواهــد شــد. ای ــدوه و غّص ــن ان ــک شــود، شــادی و خوشــی جایگزی نزدی

ــود برجســته ای دارد.  ــز نم ــا )علیه الســام( نی ــارت امام رض زی

ــرآن  ــرد. در ق ــن ک ــی تبیی ــای قرآن ــاس آموزه ه ــر اس ــی را ب ــن خواهان ــای ای ــوان مبن می ت
کریــم بــه عوامــل متعــدّدی جهــت مصونیــت از حــزن و انــدوه اشــاره شــده اســت کــه بن مایــۀ 

آن، تعّبــد در برابــر خداونــد )زخــرف/68( و تبعّیــت از هدایــت الهــی اســت:

»...فَاِّمــا يَأتِيَنَُّکــم ِمنـّـی ُهــًدی فََمــن تَبـِـَع ُهــداَی فـَـا َخــوٌف َعَليِهــم والُهــم يَحَزنــون« )...هــر 
گاه هدایتــی از طــرف مــن بــرای شــما آمــد، کســانی کــه از آن پیــروی کننــد، نــه ترســی بــر 

آنهاســت، و نــه غمگیــن شــوند( )بقــره/ 38(.

بــر اســاس آیــۀ مذکــور، ســامتی از تمامــی آفــات و دســتیابی بــه تمامــی لّذت هــا )فخرالدین 
رازی،1420ق، ج 3: 472( و احســاس امنیــت و شــادی و رهایــی از غــم و انــدوه، در اثــر ایمــان 
بــه خداونــد و آنچــه فرســتاده اســت و اســتمرار عمــل صالــح )فضــل اهلل، 1419ق، ج 1: 259( 
ــد.  ــت می آی ــی، 1417ق، ج 1: 88( به  دس ــی دکن ــی )فیض ــر اله ــر اوام ــلیم بودن در براب و تس
پیــروی از هدایــت الهــی، دلخوشــی و امیــد بــه آینــده و راه و روش مســتقیم را جایگزیــن انــدوه 
بــر زیان هــا و مصائــب می کنــد و کســانی کــه توفیــق پیــروی کامــل را پیــدا می کننــد، خــوف 

و حــزن از نفــوس آنهــا رخــت برمی بنــدد )طالقانــی، 1362، ج 1: 136(.

خداوند متعال در آیۀ دیگری تأکید فرموده است:

ُّنَــا اهللُ ثـُـمَّ اْســتَقاُموا فَــا َخــْوٌف َعَلْيِهــْم َو ال ُهــْم يَْحَزنـُـوَن« )کســانی کــه  َّذيــنَ قالـُـوا َرب »إِنَّ ال
گفتنــد: »پــروردگار مــا اهلل اســت«، ســپس اســتقامت کردنــد، نــه ترســی بــرای آنــان اســت و 

ــه اندوهگیــن می شــوند( )احقــاف/13(. ن



82

سال ششم، شماره 21، بهار 1397فصـلنامه علمی - پژوهشی فرهنگ رضوی 

 بــر اســاس آیــۀ مذکــور، اعتقــاد قلبــی و زبانــی و ســپس اســتقامت نفــس و طمأنینــه قلــب 
ــرد مؤمــن  ــا ف )ســیدبن قطــب، 1412ق، ج 6: 3259( در مســیر توحیــد، موجــب  می شــود ت
دچــار هیچ گونــه غــم و انــدوه نشــود )طباطبایــی، 1417ق، ج18: 196(. دلیــل ایــن امــر نیــز 
مبتنــی بــر آن اســت کــه تمــام اصــول عقایــد بــه ریشــۀ توحیــد بازمی گــردد، و» اســتقامت« 
و صبــر و شــکیبایی نیــز ریشــۀ همــه اعمــال صالــح اســت. بدیهــی اســت، کســانی کــه از نظــر 
اعتقــادی در خــط توحیــد و از نظــر عمــل در خــط اســتقامت و صبــر هســتند، نــه ترســی از 

حــوادث آینــده و نــه غمــی از گذشــته دارنــد )مــکارم شــیرازی، 1374، ج21: 322-321(.

ــت محــض از  ــا تبعّی ــد ب ــر )نســاء/59( اســتقامت در مســیر توحی ــۀ اولی  االم ــه اســتناد آی ب
پیامبــر )صلی اهلل علیه وآلــه( و اهــل بیــت ایشــان )علیهم الســام( محّقــق می شــود)ر.ک: 
طوســی، بی تــا، ج3: 235(. از جملــه زمینه هــای مهــّم تبعّیــت از اهــل بیــت )علیهم الســام( 
ارتبــاط و زیــارت ایشــان اســت و اینکــه زائــر در زیارت نامــۀ خــود، از خداونــد طلــب می کنــد 
تــا از غــم و ســختی رهایــی یابــد. عــاوه بــر مقــام واالی اهــل بیــت )علیهم الســام( در درگاه 
الهــی کــه موجــب شــفاعتگری ایشــان می شــود، بیانگــر التــزام زائــر بــه تبعّیــت از اهــل بیــت 

)علیهم الســام( اســت تــا در پنــاه ایشــان، غــم و انــدوه از زندگــیِ اش زدوده شــود.

3ـ10  شفاعتگری اهل بیت )علیهم السالم( 

ــد  ــد می خواه ــه وی از خداون ــام   رضــا )علیه الســام( آن اســت ک ــر ام ــای زائ ــر دعاه از دیگ
تــا امــام )علیه الســام( او را شــفاعت کنــد. در ایــن زمینــه امــام   رضــا )علیه الســام(  فرمــوده 

اســت:

 »بــرای هــر امامــی پیمانــی بــر عهــدۀ دوســتان و شــیعیان اســت و از وفــای تــاّم بــه عهــد 
ــد و از  ــارت کن ــان را زی ــه ایش ــی ک ــت. کس ــان اس ــای ایش ــارت قبره ــوی آن، زی و ادای نیک
روی میــل بــه زیارتشــان بــرود و آنچــه را کــه در زیارتشــان ترغیــب کرده انــد، تصدیــق کنــد 

ــود.« )ابــن قولویــه، 1356: 122(. امامانشــان روز قیامــت، شــفیعان ایشــان خواهنــد ب
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تأّمــل در معنــای شــفاعت و شــرایط آن، می توانــد در تبییــن ایــن امــر، بســیار مفیــد باشــد. 
ــي،  ــب اصفهان ــود )راغ ــد خ ــه همانن ــزي ب ــای ضمیمه  شــدن چی ــه معن ــت ب ــفاعت در لغ ش
1416ق،  ج2: 475( و در اصطــاح، واسطه شــدن در رســاندن نفــع یــا دفــع شــّر و ضــرر اســت 
ــاطت  ــش و وس ــفاعت کننده، خواه ــل ش ــت، عام ــي، 1417ق، ج1: 295(. در حقیق )طباطبای
ــاً  ــر دو، مجموع ــد و ه ــه می کن ــص شفاعت    شــونده ضمیم ــان و عمــل ناق ــه ایم ــش را ب خوی
نــزد خداونــد اثــر می کننــد )قرشــي، 1377، ج 1: 132(. بایــد توّجــه داشــت، نظــر بــه تأکیــد 
ــرای هــر چیــزی ســببی قــرار داده اســت  ــر آنکــه خداونــد ب معصــوم )علیه الســام( مبنــی ب
)صفــار، 1404ق، ج1: 6( شــفاعت هــم در ایــن دنیــا و هــم در آخــرت صــورت می پذیــرد؛ بــا 

این همــه، نمــود آن در آخــرت بیشــتر اســت.

مســئلۀ شــفاعت حــدود 30  بــار در قــرآن کریــم مطرح شــده اســت )مــکارم شــیرازی، 1374، 
ج1: 226(. بخــش مرتبــط بــا تحلیــل قرآنــی ایــن فــراز از زیارت نامــه، شــرایط شــفاعت کننده 
ــر اســاس آموزه هــای قرآنــی، مهم تریــن شــرایط شــفاعت کننده آن  و شفاعت شــونده اســت. ب
اســت کــه بــا اذن الهــی )بقــره/255( و پذیــرش توحیــد و علــم بــه مورد شــفاعت )زخــرف/86( 
باشــد. بــدون شــک، هرگونــه شــفاعت بــر اســاس اجــازۀ خداونــد بــه فــرد شــفاعت کننده معنــا 
ــونده  ــرایط شفاعت ش ــن ش ــن مهم تری ــی، 1372، ج 2: 628(. همچنی ــد )طبرس ــدا می  کن پی
آن اســت کــه مــورد خشــنودي خداونــد باشــد )انبیــا/28( و عــاوه بــر داشــتن پیمــان الهــي 
)مریــم/87(، از گنــاه و ظلــم نیــز دوری گزینــد )غافــر/18(. در واقع، شــفاعت شــفیعان، منحصراً 
شــامل کســاني اســت کــه خداونــد از خــود آنهــا ـ یعنــي از دیــن آنهــا ـ خشــنود باشــد نــه 
صرفــاَ از اعمالشــان )طباطبایــي، 1417ق، ج1: 225(. بــر اســاس آموزه هــای قرآنــی، کســی کــه 
امیــد بــه شــفاعت دارد، موّظــف اســت در ایــن جهــان بــا شــخصی کــه از او انتظــار شــفاعت 
دارد ارتبــاط معنــوی برقــرار کنــد. ایــن ارتبــاط در حقیقــت یــک نــوع وســیلۀ تربیــت بــرای 
ــک  ــفاعت کننده« نزدی ــال شخص»ش ــکار و اعم ــه اف ــه او را ب ــود ک ــد ب ــونده خواه شفاعت  ش

می کنــد تــا در نتیجــه، شایســتۀ شــفاعت  شــود )مــکارم شــیرازی، 1374، ج 2: 269(.

ــا امــام )علیه الســام( را به علــت آبــرو  ــر از خداونــد می خواهــد ت در ایــن فــراز از زیــارت، زائ
و جایگاهــی کــه نــزد پــروردگار متعــال دارد، بــه عنــوان شــفاعت کننده و حامــی و یــاور او در 



84

سال ششم، شماره 21، بهار 1397فصـلنامه علمی - پژوهشی فرهنگ رضوی 

تأمیــن خواســته ها و اجابــت دعاهایــش قــرار دهــد. آنچــه زائــر در این مقــام از زیارتــش دریافت 
می کنــد، چنــد نکتــه اســت: نخســت، امــام دارای مقــام ویــژه نــزد خداونــد متعــال اســت. دوم، 
ــد شــفاعتی  ــروردگار نمی توان ــدون اذن و اجــازۀ پ ــام اســت، ب ــن مق ــام دارای ای ــه ام ــا اینک ب
انجــام دهــد. ســوم، رســیدن بــه ایــن مقــام بــرای امــام در ســایۀ بندگــی حاصــل شــده و او بــا 
اذن پــروردگارش می توانــد شــفیع زائــر باشــد؛ پــس زائــر نیــز بایــد خداونــد را بــه یکتایــی و 

یگانگــی ســتایش کنــد تــا بــا دارا بــودن ســایر شــرایط، شایســتۀ شــفاعت باشــد.

3ـ11  محروم نشدن از عطایای الهی

ــه  ــه ب ــی ک ــد، وی را از عطایای ــه خداون ــت ک ــام آن اس ــر ام ــای زائ ــر خواهانی ه از دیگ
مســألت  کنندگان وعــده داده اســت، محــروم نکنــد. وی ضمــن عنایــت بــر زمینه هــای اجابــت 
ــد  ــا/90(، می توان ــوع )اانبی ــوری/26( و خش ــان )ش ــر/14(، ایم ــاص )غاف ــه اخ ــا از جمل دع
امیــدوار باشــد تــا مصــداق بــارز رعایــت آیــۀ »ال أَْســئَُلُکْم َعَلْيــِه أَْجــراً إاِلَّ الَْمــَودََّة فِي الُْقْربــی « 
ــد بخشــش  ــژۀ الهــی مانن ــای وی ــدوار اســت شــامل عطای ــن رو، امی )شــوری/23( باشــد. از ای
ــای  ــاس آموزه ه ــر اس ــه، ب ــود. البّت ــران/200( ش ــتگاری )آل عم ــام/165( و رس ــان )انع گناه
قرآنــی، بــرای محروم نشــدن از عطایــای الهــی، ســه عنصــر »عــدم یــأس نســبت بــه دریافــت 

ــم« برجســته تر اســت:   ــدم ظل ــران« و »ع ــدم کف ــی«، »ع ــای اله رحمــت و عطای

َّــُه ال يَْيــَأُس ِمــْن َرْوِح اهللَ إاِلَّ الَْقــْوُم الْکافـِـُرون « )و از رحمــت خــدا  »َو ال تَْيَأُســوا ِمــْن َرْوِح اهللَ إِن
مأیــوس نشــوید کــه تنهــا گــروه کافــران، از رحمــت خــدا مأیــوس می شــوند( )یوســف/ 87(.

بــدون شــک، کســی کــه خداونــد را بــه معنــای حقیقــی بشناســد )طوســی، بی تــا، ج 6: 185( 
ــدی،  ــرا ناامی ــن رازی، 1420ق، ج 18: 501(؛ زی ــوس نمی شــود )فخرالدی از رحمــت خــدا مأی
شــاهد بــر عجــز و محدودیــت خداوند اســت  )حســینی همدانــی،  1404ق، ج 9: 123( و کســانی 
کــه نســبت بــه خداونــد کافــر هســتند و نعمت هــای الهــی را می پوشــانند، از رحمــت الهــی 

مأیــوس می شــوند )مدّرســی،  1419ق، ج 5: 254(.
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کفران نعمت نیز از جمله عواملی است که فرد را از عطایای الهی محروم می سازد:

»فََکَفــَرْت بَِأنُْعــِم اهللَ فََأَذاقََهــا اهللُ لِبـَـاَس الُْجــوِع َوالَْخــْوِف بَِمــا َکانـُـواْ يَْصنَُعــوَن« )بــه نعمت هــای 
خــدا ناسپاســی کردنــد و خداونــد بــه خاطــر اعمالــی کــه انجــام می دادنــد، لبــاس گرســنگی و 

تــرس را بــر اندامشــان پوشــانید( )نحــل/112(.

ــا )طبرســی،1372، ج 6:  ــکر آنه ــاوردن ُش ــا نی ــی و به  ج ــای اله ــه نعمت ه ــران نســبت ب کف
600( نــزد خداونــد بــا جریمــه همــراه خواهــد شــد که کمتریــن مجــازات آن، ســلب آن مواهب 

اســت )مــکارم شــیرازی، 1374، ج 11: 435(. 

از دیگر عوامل اساسی محرومیت انسان از عطایای الهی، ظلم است: 

ْمنــا َعَلْيِهــْم َطيِّبــات .« )به خاطــر ظلمــی کــه از یهــود صــادر  َّذيــَن هــاُدوا َحرَّ ــَن ال ــٍم ِم »فَبُِظْل
شــد، بخشــی از چیزهــای پاکیــزه را کــه بــر آنهــا حــال بــود، حــرام کردیــم(  )نســاء/160(.   

ــا و  ــل انبی ــوم یهــود اعــم از نقــض پیمــان الهــی، قت ــۀ مذکــور درخصــوص ظلم هــای ق آی
ــب  ــه موج ــت ک ــا، ج 3: 388( اس ــی، بی ت ــام( )طوس ــم )علیها الس ــرت مری ــه حض ــان ب بهت
ــا ایشــان بــه صــورت تشــریعی از بعضــی مواهــب خداونــد محــروم شــوند )مــکارم  گردیــد ت
شــیرازی، 1374، ج 4: 209(. ایــن یــک اصــل اســت کــه اگــر فــردی ظالــم باشــد، از نعمت های 
خــدا محــروم خواهــد شــد )مدّرســی، 1419ق، ج 2: 250( زیــرا ایشــان از حــدود الهــی تجــاوز 
نمودنــد )بقــره/229(؛ چنان  کــه از جملــه ویژگی هــای مؤمــان راســتین، حفــظ حــدود الهــی 
ــه از  ــرادی ک ــای اف ــوده اســت دع ــد فرم ــن اســاس تأکی ــر ای ــد ب ــه/112(. خداون اســت )توب

ــد: ــد ش ــه نخواه ــد، پذیرفت ــاوز می کنن ــا تج حریم ه

ــروردگار خــود را )آشــکارا( از  ــَن« )پ ــبُّ الُْمْعتَدي ــُه ال يُِح َّ ــًة إِن ــًا َو ُخْفيَ ع ــْم تََضرُّ َُّک ــوا َرب »اْدُع
روی تضــّرع و در پنهانــی، بخوانیــد! )و از تجــاوز، دســت برداریــد کــه( او متجــاوزان را دوســت 

ــراف/55(. ــی دارد( )اع نم

در واقــع، هــر گونــه تجــاوز بــه هنــگام دعــا، مانــع اجابــت دعــا می شــود )مــکارم شــیرازی، 
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1374، ج 6: 209( بــا توّجــه بــه اینکــه خداونــد دعــای متجــاوزان را دوســت نــدارد )قاســمی، 
ــتند  ــروم هس ــی مح ــت اله ــف و محّب ــاوزکاران از لط ــان و تج 1418ق، ج 5: 103( گردنکش
ــا و  ــر کســی در پیشــگاه او دع ــه اگ ــده داده اســت ک ــد وع ــی،  1383، ج 4: 84(. خداون )قرائت
تقاضایــی را مطــرح کنــد، در صــورت مصلحــت فــرد، آن را اجابــت می کنــد. فــرد زائــر بــر ایــن 

ــوط محــروم نشــود. ــا از دریافــت عطایــای مرب ــد می خواهــد ت اســاس از خداون

نتیجه  گیری

برآیند کلِی مباحث مطرح  شده در این نوشتار را می توان در چند نکته بیان داشت:

1. چنانچــه زائــر توّجــه دقیــق بــه مفهــوم زیارت نامــه داشــته باشــد، درمی یابــد کــه ِصــرِف 
زائــر بــودن نمی توانــد او را بــه کمــال برســاند، بلکــه ایــن امــر می توانــد مســیری را در برابــر او 
قــرار دهــد تــا راه و رســم بندگــی را دریافــت کنــد و آن را بــه  کار ببنــدد. وی می فهمــد اولیــن 
قــدم در ایــن راه، عمــل بــه دســتور الهــی )نــور/31( در اســتغفار و رجــوع بــه خداونــد اســت تــا 

از عبــادت هــر چیــزی بــه غیــر از خداونــد چشــم بپوشــد و بــه رســتگاری نایــل شــود.

ــاس  ــر اس ــت. ب ــایش رزق و روزی اس ــام( گش ــام )علیه الس ــر ام ــی زائ ــر خواهان 2. از دیگ
ــل روزی تمــام موجــودات بیــان فرمــوده  ــد خــود را متکّف ــی )هــود/6( خداون آموزه هــای قرآن
اســت. بــا توّجــه بــه جایــگاه امــام نــزد خداونــد، زیــارت می توانــد بــر اســاس وعــدۀ خداونــد 
مبنــی بــر اختصــاص روزِی خــاص بــرای بنــدگان مؤمــن )حــج/50( موجــب گشــایش روزی 

زائــر شــود.

3. خواهانــی دیگــر زائــر آن اســت تــا متخلـّـق بــه اخــاق الهــی شــده و تجلـّـی صفــات الهــی 
باشــد کــه در آموزه هــای قرآنــی )بقــره/138( نیــز بــر پذیــرش رنــگ الهــی تأکیــد شــده اســت. 
از جملــه آثــار ایــن امــر آن اســت کــه زائــر هنــگام توّجــه بــه نعمت-هــا، توّجــه خویــش را 
ــا از شــکرگزاران  ــرده اســت، معطــوف می ســازد ت ــه او عطــا ک ــا را ب ــه نعمت ه ــه کســی ک ب

نعمت هــای الهــی باشــد )نحــل/114(.
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5. از دیگــر خواهانی  هــای زائــر امــام کــه مبتنــی بر تأکیــد آموزه هــای قرآنی )آل عمــران/157( 
مبنــی بــر شــهادت طلبی و فــدا شــدن در راه حــق اســت، درخواســت فــدا شــدن در راه امــام 
ــی  ــرد و دو خواهان ــت )علیهم الســام( نشــأت می گی ــل بی ــه اه ــت  ورزی ب ــه از محب اســت ک
ــای الهــی  ــان اولی ــی تقاضــای حضــور در می ــی، یعن ــای آموزه هــای قرآن ــر مبن ــر ب دیگــر زائ

ــرآورده می ســازد. ــن در صــف گواهان)آل عمــران/ 53( را ب ــرار گرفت ــه/119( و ق )توب

6. از دیگــر خواهانی  هــای زائــر امــام )علیه الســام( آن اســت کــه مــورد شــفاعت امــام قــرار 
ــا  ــام )علیه الســام( ب ــه ام ــد ک ــره/255( می دان ــی )بق ــر اســاس آموزه هــای قرآن ــا ب ــرد، اّم گی
ــفاعتی  ــروردگار ش ــدون اذن پ ــد ب ــال نمی توانن ــد متع ــزد خداون ــان ن ــگاه وارسته ش ــن جای ای
بــرای زائــر درخواســت نماینــد. پــس زائــر بــا واســطه قــراردادن امــام، درصــدد اســت تــا تحّقــق 
آموزه هــای قرآنــی در »رهایــی از غــم و ســختی« )احقــاف/13( و »محروم نشــدن از عطایایــی 
کــه خداونــد بــه مســألت کنندگان از درگاهــش وعــده داده اســت« )یوســف/ 87( را از خداونــد 

متعــال طلــب نمایــد.
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